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me$e:3
DeY³eemeHeef$eJeÀe ¬eÀceebJeÀ 11 :2

}esJeÀmeeefnl³e (Folk Literature)

GefÎä : Yee<ee, meeefnl³e DeeefCe mebmJe=Àleer ³eeb®³ee Ie[Ceerle }esJeÀmeeefnl³ee®ee HeÀej ceesþe menYeeie Demelees. }ef}le
meeefnl³eDeeefCe }esJeÀmeeefnl³e ³eeb®³ee efvee|ceefleÒesjCee, mebJeÀuHevee, mebJesÀleJ³eJemLee DeeefCe DeeefJe<JeÀejªHe ³eebceO³es DeLee&le®eYeso
Deensle. Demes Deme}s lejer }ef}le meeefnl³eele }esJeÀmeeefnl³ee®es JeÀener iegCeefJeµes<e, mebJesÀle Dee{Utve ³esleele, lemes®e
}esJeÀmeeefnl³eelener }ef}le meeefnl³ee®es JeÀener iegCeefJeµes<e, }#eCes Je mebJesÀle efometve ³esleele. ³ee oesnesb®es IeefveämebyebOe
Demetve l³eeb®³eeceO³es melele osJeIesJe nesle Demeles.

³ee Heeée&YetceerJej Yee<ee-meeefnl³ee®³ee efJeÐeeL³ee¥veer efJeÐeeHeerþer³e mlejeJej }esJeÀmeeefnl³ee®ee DeY³eeme JeÀjCes Òemlegle
þjles. ³ee ¢äerves (1) }esJeÀmeeefnl³ee®eer mebJeÀuHevee, mJeªHe Je efvee|ceefleÒesjCee, (2) }esJeÀmeeefnl³ee®eer mebJesÀle
J³eJemLee (3) }esJeÀmeeefnl³ee®eer J³eeHleer Je efJeefJeOe ÒeJeÀej, (4) }esJeÀmeeefnl³e DeeefCe }ef}le meeefnl³e ³eeb®es HejmHejmebyebOe
Deeoer ieesäeR®es Heefj®e³eHej %eeve efJeÐeeL³ee¥vee JeÀªve osCes, lemes®e }esJeÀmeeefnl³ee®es Jee®eve/DeemJeeo Je DeY³eeme
JeÀjC³ee®eer l³eebvee ³eLeesef®ele meeefnl³e¢äer osCes ns Òemlegle DeY³eemeefJe<e³eHeef$eJesÀ®es GefÎä Deens.

IeìJeÀ 1) J³eeK³eeves-20, Þes³eebJeÀve-02
}esJeÀmeeefnl³e : mJeªHeefJe®eej

1) `}esJeÀ' DeeefCe `}esJeÀceeveme'

2) `}esJeÀOece&' DeeefCe `}esJeÀowJele'

3) `}esJeÀleÊJe' DeeefCe `}esJeÀmebmJe=Àleer'

4) `}esJeÀJee*dce³e' DeeefCe `}esJeÀmebmJe=Àleer'
³ee mebJeÀuHeveeb®es mHeäerJeÀjCe DeeefCe mJeªHeefoioµe&ve, }esJeÀmeeefnl³ee®³ee efJeefJeOe  J³eeK³ee Je }#eCes, }esJeÀmeeefnl³ee®eer
mebJesÀleJ³eJemLee, }esJeÀmeeefnl³eeceeieer} efvee|ceefleÒesjCee.

IeìJeÀ 2) J³eeK³eeves-20, Þes³eebJeÀve-02
}esJeÀmeeefnl³ee®³ee DeY³eemeHe×leer

1) meceepepeerJevee®³ee meboYee&le }esJeÀmeeefnl³e JeÀesCeles JeÀe³e& JeÀjles ns HeenC³ee®³ee GÎsµeeletve JeÀe³ee&vJe³eer He×leer
(functional method)

2) }esJeÀmeeefnl³eeleer} efJe®eejÒeCee}er Je }esJeÀmeeefnl³ee®es JeÀe³e& leHeemeC³ee®³ee GÎsµeeletve efJe®eejÒeCee}erHej He×leer
(ideologiceal method)

3) #es$eer³e DeY³eeme JeÀªve }esJeÀmeeefnl³ee®ee efJeefµeä meceepeeµeer, mebmJe=Àleerµeer Deme}s}e mebyebOe leHeemeCes, efJeOeer-
Òe³eesie-mebefnlee ³eeb®ee DeY³eeme JeÀjCes ³ee GÎsMeeletve `meboYee&vJe³eeHe×leer' (contextual method)



4) µeyo (verbal) }esJeÀmeeefnl³ee®³ee mebj®eves®es efJeµ}s<eCe JeÀjCes ³ee GÎsµeeletve mebj®eveeHe×leer (structural

method)

5) ceewefKeJeÀ DeeefJe<JeÀeje®³ee mJeªHeefJeµes<ee®es efJeµ}s<eCe JeÀjC³ee®³ee ¢äerletve ceewefKeJeÀ DeeefJe<JeÀejmet$eHe×leer
(oral formatic method)

IeìJeÀ 3) J³eeK³eeves-20, Þes³eebJeÀve-02
}esJeÀJeÀLee
1) }esJeÀJeÀLee : HejbHeje Je mJeªHeefJe®eej

2) }esJeÀJeÀLeebleer} DeeMe³emet$es Je DevegYeJeefJeée

3) }esJeÀJeÀLeebleer} JeÀuHeveeyebOe

4) }esJeÀJeÀLee : mebj®evee JeÀLeeyeerpe - JeÀLeeveJeÀ - Hee$e - JeeleeJejCe - efveJesoJeÀ - efveJesoveHe×leer -Yee<ee
Fl³eeoer.

5) }esJeÀJeÀLes®es JeÀLeelce }ef}le meeefnl³ee}e ³eesieoeve

6) }esJeÀJeÀLeeJeÀLeve -meeojerJeÀjCee®³ee Debieeves efJe®eej

7) meceepeeµeer Deble}&#³eer Je yeefn}&#³eer mebyebOe.

8) }esJeÀµew}erleer} SJeÀe meeefnl³eJe=Àleer®ee ÒeJeÀej}#³eer DeY³eeme (}esJeÀJeÀLee, `ceje"Jee[îeeleer} }esJeÀJeÀLee',
³eg0 ce0 He"eCe)

Debleie&le Hejer#ee-SJetÀCe iegCe 40
1. }sKeer Hejer#ee 20 iegCe

2. ÒeJeÀuHe }sKeve 20 iegCe (HewJeÀer - ÒeJeÀuHe }sKeve : 10 iegCe Je ÒeJeÀuHeeJej DeeOeeefjle leesb[er Hejer#ee : 10
iegCe)

me$eevle Hejer#ee-SJetÀCe iegCe 60
Jejer} DeY³eeme¬eÀceeJej 15-15 iegCeeb®es ®eej Òeµve He³ee&³eebmen efJe®eejC³eele ³esleer}.

*****



meboYe&ûebLe:
1. HeÀ[JesÀ, ³e0 efo0; efJemeeJ³ee µeleJeÀeleer} cenejeä.̂
2. cee}µes, me0 ieb0; ieleµeleJeÀ µeesOeleevee.
3. JeeeEUyes, µe0 je; cenejeä^eleer} meeceeefpeJeÀ HegveIe&ìvee.
4. peesie, je0 Þeer0, cejeþer Jee*dce³ee®ee Fefleneme Keb[ 4.
5. JewÐe, mejesefpeveer; meb¬eÀceCe.
6. #eerjmeeiej, Þeer.kesÀ. meceepeefJeJeÀeme.
7. YeesUs, Yee. ue.; meeefnl³eÒel³es³e.
8. yes[efJeÀneU, efJeÀµeesj Je YeesUs, Yee. ue. (mebHee.); yeo}lee cenejeä.̂
9. JeÀesleeHeuues, veeieveeLe; p³eesleerHeJe&.
10. JegÀueJeÀCeea, iees0 ce0; DeeOegefveJeÀ cejeþer meeefnl³ee®eer meebmJeãÀefleJeÀ HeeÞJeYetceer.
11. efo0 ³e0 osMeHeeb[s, ³egefJeÌleJeeoe®eer GHeJeÀjCes.
12. meoevebo ceesjs.
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१.२ प्रस्तावना  

लोकाांनी लोकाांसाठी हनमािण केलेले साहहत्य ते लोकसाहहत्य. हे हनमािण केलेले साहहत्य 

म्हणजे समूहहनहमिती असते. त्यामळेु त्याला समूहापासून हवभक्त करता येत नाही. मौहखक 

व अहलहखत स्वरूपात हा दस्तऐवज एका हपढीकडून दसुऱ्या हपढीकडे हस्ताांतररत होत 

असतो.  

लोकसाहहत्य हा मानवी जीवनाचा साांस्कृहतक ठेवा असतो. ती एक मानवी जीवन जगण्याची 

रीत असते. लोकसाहहत्यातून समाज जीवनाचा आहवष्कार होत असतो; तर समाज 

जीवनाला एकसांध ठेवण्याचे काम लोकसाहहत्य करत असते. त्यामळेु या दोन्ही गोष्टी 

परस्परावलांबी असतात. जीवन जसजसे परावतीत होईल तसतसे बदल लोकसाहहत्याच्या 

आशय आहण अहभव्यक्तीतही होत असतात. या साहहत्यातून मानवाच्या हनसगिप्राप्त 

शहाणपणाचे बोल साांहगतलेले असतात. हे शहाणपण लोकसाहहत्यातील वेगवेगळ्या 

प्रकारातून अहभव्यक्त होत असते. यातील सवाित लहान घटक असणाऱ्या म्हणी, वाक्प्प्रचार, 

उखाणे पासून ते लोककथा, लोकगीत, लोककथागीत, लोकनाट्य, लोकहवधी अशा 

सवाितून ते अहभव्यक्त होत असते. कलावांताच्या वकुबानसुार प्रत्येक हपढी आपल्या ज्ञानाची 

भर त्यामध्ये टाकत असते. तसेच आपल्या सांस्कृतीचे, जीवनपद्धतीचे सारही अशा 

साहहत्यातून गोवण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यामळेु एका अथािने लोकसाहहत्याचा अभ्यास 

हा मानवी जीवनाचा, सांस्कृतीचा अभ्यास ठरत असतो. पण लोकसाहहत्य ही जेव्हापासून 

अभ्यासाची शाखा बनली तेव्हापासून सांस्कृतीचा अभ्यास म्हणून लोकसाहहत्याकडे  न 

पाहता वाङ्मय, साहहत्य म्हणून त्याकडे कसे पहावे हा हवचार मध्यवती आला. त्यातून 

लोकसाहहत्याच्या हवहवध प्रकाराांची वगिवारी करून मौहखक व हलहखत (सांकहलत) साहहत्य 

प्रकाराांचा अभ्यास होऊ लागला. त्यातील आशय, अहभव्यक्ती हवशेष, सादरीकरण अशा 

हवहवध अांगाांनी तो पररपूणि होऊ लागला.  

सदर अभ्यासपहिकेच्या अनषुांगाने आपण लोकसाहहत्याच्या या स्वरूपाची प्रथम माहहती 

करून घेणार आहोत. तसेच लोकसाहहत्यातील लोककथा हा प्रकार अभ्यासून 

मराठवाड्यातील सांकहलत कथाांचा अभ्यास करणार आहोत. तत्पूवी त्यातील 

लोकसाहहत्याचे स्वरूप, घटक आपण अभ्यासणार आहोत.   

१.३ लोकसाहहत्य म्हणजे काय? 

१.३.१ लोकसाहहत्य हा शब्दाहवष्कार आह:े 

‘लोकसाहहत्य हा शब्दबद्ध आहवष्कार आहे.’ असे मत प्रख्यात लोकसाहहत्य हवशारद 

जोनास बॅलीस याांनी व्यक्त केले. त्याांचा हा हवचार आहदम आहण ससुांस्कृत समाजाच्या 

सांदभाित आलेला हदसतो. त्याांच्या मते, "लोकसाहहत्य ही आहदम मानवाबरोबर ससुांस्कृत 

मानवाची ध्वनी आहण शब्दाद्रारा गद्य व पद्य स्वरूपात झालेली परांपराप्राप्त हनहमिती होय. 

"लोकसाहहत्य ही सांकल्पना प्रचांड हवस्ततृ आह.े तो केवळ शब्दबद्ध वाङ्मय हवचार ठरूच 

शकत नाही. लोकहवश्र्वास, लोकरुढी, परांपरा, रूढ कलाप्रकार, नतृ्य, नाट्य इ. अनेक 

घटक लोकसाहहत्यात समाहवष्ट असतात. लोकसाहहत्य एकाच व्याख्येत बांहदस्त करणे 
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कठीण आहे. मळुात लोकसाहहत्य हा एक सामाहजक शब्द आह.े लोक + साहहत्य अशी 

शब्दाची फोड करता येते. वेद न मानणाऱ्या समूहाला भारतीय परांपरते ‘लोक’ समजले 

जाते. असे लोकसाहहत्य लोकसांस्कृतीचा भाग ठरते. सांस्कृती ही परांपरागत असल्याने 

लोकसाहहत्य देखील परांपरागत ठरते. लोकाांमध्ये प्रचहलत असलेल्या मौहखक परांपरा 

लोकसाहहत्यात समाहवष्ट होतात. लोकसाहहत्य हे नेहमी लोकाांचे असते; ते समष्टीचे असते. 

लोकसाहहत्यात परांपरनेे आलेले शहाणपण आहण  लोकवतृ्ती यात लोक समूहातील घटक 

व्यक्तींना एकि ठेवण्याचे सामर्थयि असते. सामाहजक जीवनात एक प्रकारची एकरूपता 

येऊन व्यक्ती-व्यक्तीत एक नवां नातां हनमािण होतां. लोकसाहहत्य समाजाला बाांधण्याचे आहण 

एकसांध ठेवण्याचे अत्यांत बहुमोल कायि करते. लोकसाहहत्य हा शब्द लवहचक आहे त्यात 

अहलहखत आहण मौहखक भाषाहवष्कार असतो. 

१.३.२ लोकसाहहत्य लोकप्रहतभेचा ठसा: 

बी.ए.बॉटहकनच्या मते, लोकसाहहत्याची हनहमिती लोकप्रहतभेमळेु शक्प्य असते. या 

सांस्कृतीत कोणताही हलहखत व्यवहार होत नाही केवळ मौहखक व्यवहार असतात. परांपरनेे 

एका हपढीकडून दसुऱ्या हपढीकडे आलेले हवशेषाांच्या स्वरूपात हवकहसत समाजात राहहलेले 

ज्ञान ते लोकसाहहत्य होय. लोकसाहहत्य हे प्रगत हवकहसत समाजाकडे देखील असते. 

लोकसाहहत्याची हनहमिती लोकसमूहाच्या भ्रमातून आहण आभासातून झालेली असते. 

१.३.३ लोकाांनी लोकाांसाठी हनमााण केलेले:  

लोकसाहहत्य हे लोकाांच्या सांस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक असून तो लोकाांकडून 

काळजीपूविक, हवचारपूविक हकां वा अजाणतेपणे सांरहक्षला जातो. लोकसाहहत्य हे लौहकक 

परांपराचा हनधी असते. लोकजीवनाच्या कला व वाङ्मयाचा तो मूलाधार आहे. हथओडोर एच. 

गास्टरच्या मते, लोकसाहहत्य लोकाांचे लोकाांनी हनमािण केलेले लोकाांसाठी असते. त्यात 

व्यहक्तहवहशष्ठता नसून साविजहनक सजिनशीलता समाहवष्ट असते. जगातील कोणत्याही 

भूप्रदेशातील मानवाच्या हनहमितीपासून आजपयंतच्या त्याांच्या परांपरा, श्रद्धा-हवश्वास, 

आचार-हवचार आहण त्याांचे कलाहवष्कार समजावून घ्यावयाचे झाल्यास अभ्यासकाला 

त्याांच्या लोकसाहहत्याकडेच यावे लागते. लोकाांच्या समग्र जीवनाचा अभ्यास लोक 

साहहत्यातच होऊ शकतो. त्यात मानवाच्या सवि अांगाांना स्पहशिले जाते. 

१.३.४ आहदम मानवाचे मन:  

लोकसाहहत्य हे मानवाने यगुानयुगेु घेतलेल्या अनभुवाांचे आहण हशक्षणाचे साररूप असते. 

लोकसाहहत्यातील सांस्कृतीपूणि ज्ञान हे अहशहक्षत माणसाांकडून गोळा केलेले असते. 

मानववांशशास्त्राचा अभ्यासक हस्पनोजा याांना "लोकसाहहत्य हे आहदम मानवाच्या मनाचा 

यथाथि  आहवष्कार वाटतो." हे लोक आधहुनक काळात जीवन जगत असले तरी ते प्राचीन, 

परांपरागत जीवनच व्यहतत करीत असतात. म्हणून त्याांना हस्पनोजा 'आधहुनक प्राचीन' ही 

हबरूदावली लावतो. लोकसाहहत्याची मळेु खूप खोलवर गेलेली असतात. ती अत्यांत 

हवकहसत, ससुांस्कृत समाज जीवनातही आढळतात. असेच मत जॉन हमश याांनीही व्यक्त 

केले आह.े 
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१.३.५ लोकसाहहत्य एक अहलहित कलाप्रकार: 

लोकसाहहत्य हे लोकाहवष्काराचां सांहचत ज्ञान असतां. हचि, हशल्प, वास्तू, नाट्य इ. अनेक 

स्वरूपात ते परांपरनेे एका हपढीकडून दसुऱ्या हपढीकडे चालत आलेलां असतां. 

लोकसाहहत्याचा महत्त्वाचा हवशेष म्हणजे ते ससुांस्कृत समाजातही मौहखक स्वरुपातच 

असते. हवल्यम बॅस्कम याांच्या मते, लोकसाहहत्य म्हणजे दैवतकथा, आख्याहयका, 

लोककथा, म्हणी, कोडी आहण मौहखक माध्यमातून व्यक्त होणारे कलात्मक आहवष्कार 

होय. म्हणी, उखाणी पाखाणी, गीते इ. असांख्य घटकाांचा लोकसाहहत्यात समावेश करता 

येतो. 

१.३.६. लोकसाहहत्य ह ेहाडामाांसाचे लोकहशक्षक होय: 

लोकसाहहत्याच्या कायािचा हवचार करताना लोकसाहहत्यातून लोकाांना अप्रत्यक्षपणे ज्ञान, 

हशक्षण हदले जाते; हे लक्षात घ्यावे लागते. उदा. 'मादळ' या नाट्यात नव वधू-वराांनी कसे 

वागावे याचे अनौपचाररकररत्या दशिनच घडहवले जाते. ह्यातून ओथांहबणार ेज्ञान हे शास्त्रीय 

ज्ञानापेक्षा हभन्न असते. ते अनभुवाचे साररूप ठरते. लोकसाहहत्याद्रारे लोकसमूहाच्या 

नीहतकल्पना, सामाहजक सांकेत, समाजमान्य कृती, समाज हवहधहनषेध, धमािचार इ. 

असांख्य घटकाांचा बोध लोकसमाजाला हदला जातो. लोकसाहहत्य सकळ जनाांस शहाणे 

करून सोडते. लोकसाहहत्यामळेु व्यावसाहयक कला, कौशल्य देखील एका हपढीकडून 

दसुऱ्या हपढीकडे सांक्रहमत होतात. लोकसाहहत्य सहज हनमािण होते. हवकहसत होते. आहण 

हततक्प्याच सहजतेणे ते लोकमानसाकडून स्वीकारले जाते. लोकसाहहत्यामध्ये समाजाच्या 

नीहतकल्पना अहभव्यक्त होतात. कोणते कृत्य समाजमान्य, कोणते अमान्य, चाांगले काय-

वाईट काय,  शे्रयस आहण पे्रयस, सदाचार आहण दरुाचार असे अनेक हवषय लोकसाहहत्य 

प्राहणकथा, नीहतकथा याांच्यामाफि त हाताळत असते. समाजात कसे वागावे याचे साक्षात 

दशिन लोकसाहहत्य घडहवत असते. 

१.३.७. लोकजीवन हा लोकसाहहत्याचा गाभा:  

लोकजीवन हा लोकसाहहत्याचा मूलाधार आह.े लोकसमूहाचा भावहनक आहवष्कार म्हणजे 

लोकसाहहत्य होय. एकतेची भावना समाजामध्ये केवळ लोकसाहहत्यामळेु जागतृ होते. 

लोकजीवनाच्या आधाराहशवाय लोकसाहहत्य हे हजवांत राहूच शकत नाही. डॉ. प्रभाकर माांडे 

म्हणतात, "लोकजीवनाला आकार देण्याचे कायि लोकसाहहत्य करत असते." 

लोकजीवनाच्या प्रवाहाबरोबरच लोकसाहहत्य वाहत असते. 

१.३.८. लोकसाहहत्याचा प्राणवायू – लोकमानस:  

लोकसाहहत्यामधून आत्माहवष्कार होत नसतो. त्यात समाजमन बोलत असतां. 

लोकसाहहत्याच्या के्षिात समाजमन डोलत असते. प्रा. द. ग. गोडसे या सांदभाित म्हणतात, 

"एखाद्या अनभुवाची ऊजाि समूहामध्ये असते. ती एकदा चेतहवली गेली की लोकसमूहातील 

एका व्यक्तीकडून हनहमितीची प्रहक्रया होऊ लागते. ती व्यक्ती जी हनहमिती करीत असते ती 

समष्टीची असते. फ्रान्स बोआस म्हणतात, "लोकसाहहत्य हनहमिती हटकून राहणे याला 

लोकमानसच कारण ठरते." लोक समूहातील सवि व्यक्ती समूहाशी तादात्म्य पावतात. 

लोकसाहहत्याच्या हनहमिती मागे एक कताि असला तरी तो हवरघळून जातो आहण ती 
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समाजहनहमिती होते. लोकसाहहत्यात व्यक्त होणाऱ्या भावभावना, इच्छा-आकाांक्षा, हवधी 

हनषेधाच्या कल्पना व्यहक्तगत राहात नसून त्या समूहमानसाच्या ठरतात. लोकसाहहत्य हे 

व्यक्तीचे जीवन सांपन्न आहण समदृ्ध करायला मदत करते. व्यक्तीला लोकसमूहाचे सांहचत 

प्राप्त होते. त्याला मागील हपढीचा वारसा प्राप्त होतो. लोकसाहहत्य हा लोकप्रहतभेचा 

आहवष्कार असे बी .ए .बॉटकीन याांनी म्हटले आहे.  

१.३.९. लोकसाहहत्य हा लोकसांस्कृतीचा झरा: 

लोकसाहहत्यातून लोकसांस्कृती पाझरते. लोकसाहहत्याला लोकसांस्कृतीचा आरसा म्हटले 

जाते. लोककथा, लोकगीते इ. केवळ लोकाांची वाङ्मयीन अहभव्यक्ती नसते; तर त्यापेक्षा 

अहधक काहीतरी त्यातून अहभव्यक्त होत असते. लोकसाहहत्याद्रारे लोकसांस्कृतीचे सातत्य 

हटकहवले जाते. दगुािबाई भागवत म्हणतात, "लोकसाहहत्याचा अभ्यास म्हणजे सांस्कृतीचा 

अहभसरणाचा अभ्यास होय." लोकसाहहत्यातील सांकेत हे देखील साांस्कृहतक हनयम 

असतात. त्याांचे काटेकोर पालन करण्याची प्रवतृ्ती त्या त्या समूहाची असते अशा प्रकार े

लोकसमाज याचां आकलन परुपूेर व्हायचां असेल तर लोकसाहहत्याची कास धरायलाच हवी. 

लोकसाहहत्यातून अशाच प्रकार ेलोकसांस्कृती अखांडपणे वाहत असते. 

१.३.१०. लोकसाहहत्य सामाहजक हनदेशाचे घटक: 

लोकसाहहत्य हवधी हनषेधाांनी यकु्त असते. लोकसाहहत्यातून नीती हशक्षण हदले जाते. 

समाजमान्य कृत्याांसांबांधी जाणीव त्यातून व्यक्त केली जाते. "लोकसाहहत्य हे सामाहजक 

हवधीहनषेधाचा सवुाहक आह.े" असे मत बॅटी वेग याांनी नोंदहवले आह.े एक व्यक्ती एखाद्या 

घटनेचा हकां वा एखाद्या व्यक्तीचा जाहीर हनषेध करून धजावणार नाही परांत ुलोकसाहहत्य ही 

समूह मनाची हनहमिती असल्यामळेु लोकगीते, लोकनाट्य, लोककथा, हचि, हशल्प, हवनोदी 

चटुके इत्यादी माफि त ते शक्प्य ठरते. अशा साहहत्यात कोणीही आके्षप घेत नाही कारण ते 

साहहत्य सांपूणि समाजाचे असते. अन्याय, दडपण, छळणूक, हपळवणूक इ. जीवनसांबांहधत 

अनेक जाहणवा लोकसाहहत्यातून प्रकट होत असतात.  

१.३.११. लोकसाहहत्य प्रचारकी होडी: 

लोकसाहहत्यरुपी नावेत बसून त्या त्या समाजाला प्रचार करणां, आपल्या भावना, जाणीव, 

प्रश्न, समस्या, हवहवध आचार-हवचार, रुढी-परांपरा उविररत समाजापयंत हकां वा सगळ्याांपयंत 

पोहचहवणे सहजध्याय बनते. लोकसाहहत्यातून साक्षात समाजमनचां बोलत असते. 

लोकसाहहत्य सदैव लोकसमूहाला आकृष्ट करून घेते. लोकसाहहत्य समाजाला साकारीत 

असते. लोकसाहहत्य स्वतः प्रचारकी नसले तरी त्याच्या प्रचाराचे साधन म्हणून उपयोग 

केला जातो. प्राचीन काळात अध्याहत्मक हवचाराांचा प्रचार करण्याहेतूने महाराष्रातील 

सांताांनी लोकसाहहत्याचा प्रभावी वापर केलेला आढळून येतो. लोकसाहहत्य समाज मनाशी 

हहतगजु साधते. हे लक्षात घेऊन सांत एकनाथाांनी भारुडे रचली.  

१.३.१२. लोकसाहहत्य : जीवनातील द ुःिावर लेप:  

लोकसाहहत्य हा सांपूणि समाजाचा आहवष्कार आहे. शास्त्राच्या भाषेत बोलावयाचे झाल्यास 

लोकसाहहत्य हे चुांबक आह.े ते समाजरूपी लोखांडाला आपल्याकडे सतत खेचून घेते. 



   

 

लोकसाहहत्य 

6 

दःुखा मागोमाग द:ुख भोगायला लागून लोक अक्षरशः मोडून पडतात. लोकसाहहत्य माि 

त्याांच्या भकास, उदास आयषु्यात आनांदरुपी अमतृाचा शीडकावा करते. लोकसाहहत्य 

अशा दभुांगलेल्या लोकाांना उभारी आणते. लोकसाहहत्यातील कल्पनाहवश्व वास्तव 

जीवनापासून दूर असते. ते लोकप्रहतभेने हनमािण केलेले असल्यामळेु त्यात प्रवेश केल्यावर 

दैनांहदन जीवनातील दःुखाचा पार हनचरा होतो. येथे ॲररस्टॉटलच्या भाषेत बोलायचे 

झाल्यास लोकसाहहत्यामळेु भावनाांचा 'कॅथॉहसिस' (हवरचेन) घडून येतो. लोकसाहहत्यातील 

आभाससषृ्टीमध्ये प्रवेश केल्यामळेु काही काळ का होईना माणसाांची वैयहक्तक काळजी, 

हचांता, दःुख यातून सटुका होते. 

१.३.१३ लोकसाहहत्याम ळे स्वप्नरांजन होते:  

लोकसाहहत्य समाजातील आबालवदृ्ध, स्त्री-परुुष या सवांना सारखेच आनांददायी ठरते. 

वदृ्धाांना तर लोकसाहहत्य नवतारुण्यच बहाल करते. त्याांना त्याांचे जनेु हदवस आठवतात 

आहण म्हातारपण हवघळून जाते. लोककथा, म्हणी, उखाणे यात रांजन सामग्री ठासून 

भरलेली असते. पयाियातून लोकसाहहत्य समाजप्रबोधन करण्यासाठी मनोरांजनाची कास 

धरते.  

१.३.१४ लोकसाहहत्य साक्षात कल्पवृक्ष:  

लोकसाहहत्य आतापयंत उल्लेहखलेल्या घटकाांपेक्षा अजून बरचे काही आह.े लोकसाहहत्य 

हा एक अथाांग सागर आहे. त्याच्या मांथनातून केवळ समाजोपयोगी ज्ञानरूपी अमतृच बाहेर 

पडेल. लोकसाहहत्य हा साक्षात कल्पवकृ्ष आह.े कल्पवकृ्षाकडे जे जे मागावे, अपेक्षावे ते ते 

हमळते. लोकसाहहत्यही असेच आह.े लोकसाहहत्य समूहहनष्ट अहस्मतेची जागतृी करते. 

उदा. ऐहतहाहसक कथागीतातून समाजामध्ये वीरवतृ्ती हनमािण करण्याचे कायि केले जाते. 

१.३.१५ लोकसाहहत्य ही हवहवध कला प्रकाराांची गांगोत्री आह:े   

परांपरनेे चालत आलेली गीते, कथा, हचिकला, हशल्पकला, लेणी इ. सार े आहवष्कार 

लोकसाहहत्यात समाहवष्ट केले जातात. लोकसाहहत्याला केवळ शब्दबद्धतेचा आहवष्कार 

मानणे हे याच अथािने सविस्वी चकुीचे ठरते. लोकसाहहत्य हे शब्दाांच्या पलीकडे बरचे काही 

असते. लोकसाहहत्य कला हजवांत ठेवणारे एक अजब रसायन असते. लोकसाहहत्य हे 

हवहवध कलाांची खाणच असते असे म्हटल्यास अहतशयोक्ती ठरणार नाही. लोकसाहहत्यमळेु 

हनरहनराळ्या कलाप्रकाराांना सांजीवक शक्ती हमळून अहधक बळकटी येते. शब्दकला, 

हशल्पकला, रांगकला, दृककला, श्राव्यकला इ. सविच कलाांचा उगम हा लोकसाहहत्यातूनच 

झालेला आहे. लोकसाहहत्य हा असा हप्रझम आहे, की ज्यातून नानाहवध कलाांचे अपस्करण 

होते. जेव्हा या कलाप्रकाराांमध्ये साचलेपण येते त्यावेळी लोकसाहहत्य त्याला नवसांजीवनी 

देते. 

१.३.१६ लोकसाहहत्य ह ेसमाजाचे भौहतक गरज भागहवण्याचे साधन:  

हवहवध व्यवसायाांचे ज्ञान, अनभूुती, शहाणपण, कौशल्य आहण सवयी इ. सवि घटकाांचे 

प्रहतहबांब साहहत्यातच पडत असते. एका हपढीकडील सांहचत ज्ञान हे केवळ शब्दातूनच नव्हे 

तर कृती-उक्तीतून दसुऱ्या हपढीकडे स्थानाांतररत होत असते. सूत कातणे, हवणणे, हशवणे, 
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भरतकाम करणे इ. अनेक दैनांहदन लोकव्यवहार लोकसाहहत्यातूनच प्रसवत असतात. 

ग्रामीण वा शहरी भागातील असाक्षर हकां वा अल्पसाक्षर कारागीर जसे लोहार, कुां भार, 

चाांभार, सोनार इ. चालत आलेले पारांपररक व्यवसायहवषयक कौशल्येसदु्धा 

लोकसाहहत्यामळेुच एका हपढीकडून दसुऱ्या हपढीकडे चालत येतात. लोकवैद्याकडील 

उपचाराचे ज्ञान, हवहवध वनस्पतींचे गणु, हवामानाचे आखाडे बाांधण्याहवषयीचे ज्ञान इ. 

अनेक अांगाचे ज्ञान सध्याच्या हपढीला केवळ लोकसाहहत्यामुळे प्राप्त होते.  

साराांश: लोकसाहहत्य हे जसे वैहश्वक आह े तसे ते जीवनाच्या सवांगाला स्पशि करणारे 

सविव्यापी ज्ञान आह.े 

१.४ लोकसाहहत्याची लक्षणे 

लोकसाहहत्याच्या अशा हवहवध शक्प्यता लक्षात घेताना आपण माररया लीच याांनी 

साांहगतलेली लोकसाहहत्याची लक्षणे लक्षात घ्यायलाच हवी. या लक्षणाांवरून 

लोकसाहहत्याचे हनहित स्वरूप आकलन होण्यास मदत होईल. त्याांनी आपल्या 'स्टँडडि 

हडक्प्शनरी ऑफ फोकलोअर' या ग्रांथात ही लक्षणे नमूद केली आहेत. 

लोकसाहहत्य लक्षण:े 

१)  लोकसाहहत्य हे मौहखक हकां वा अहलहखत स्वरूपात असते. 

२)  लोकसाहहत्य हे एका हपढीकडील सांहचत ज्ञान असते ते पढुील हपढीस सोपहवले जाते. 

३)  'पारांपररकता' हा लोकसाहहत्याचा प्रभावी गणु आहे. 

४)  लोकसाहहत्याचा काळ हा कालातीत वतिमान असतो. पयाियाने तो नेहमीच सजीव 

वाटतो. 

५)  लोकसाहहत्य ही समूहमनाची हनहमिती असते. त्याचा कताि अज्ञात असतो. 

लोकसाहहत्य हे व्यहक्तहवहशष्ट न  राहता समष्टीचे होते. येथेच ते लहलत साहहत्याहून 

वेगळे ठरते. 

६)  लोकसाहहत्य हा लोकसांस्कृतीचा आरसा असल्याने  लोकसांस्कृतीच्या अध्ययनासाठी 

लोकसाहहत्य सलुभ ठरते. 

७)  लोकसाहहत्य हा लोकमानसाचा आहवष्कार आहे. 

८)  लोकसाहहत्यात परांपरा हटकहवणे आहण त्या पनुरुज्जीहवत करणे या हक्रया घडतात. 

लोकसाहहत्य हे पररवतिनशील असते, लवहचक असते. 

९)  लोकसाहहत्य हे लोकभ्रमातून हकां वा आभासी सषृ्टीतून हनमािण झालेले असते. 

१०) लोकसाहहत्य हे कला आहण वाङ्मय याांचा प्रभावी स्त्रोत आह.े 

११) लोकसाहहत्य हे कोणत्याही सांस्कृतीच्या अहभसरणाबरोबर त्याच्या अभ्यासाचेही 

साधन बनते. 
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१२) लोकसाहहत्य सांपादन, हवकसन आहण सांक्रमण हे हपढानह्पढ्या सहज आहण 

स्वाभाहवकपणे चाललेले असते. 

१३) लोकसाहहत्यात हटकून राहण्याची प्रवतृ्ती हदसते. लोकसाहहत्य समाज जीवनात होणारे 

नवनवीन बदल आत्मसात करते. 

१४) लोकसाहहत्य हा लोकसमूहाचा भावहनक आहवष्कार आह.े लोकसाहहत्य हा केवळ 

शाहब्दक आहवष्कार ठरू शकत नाही.  

लोकसाहहत्य हे लोकमानस असते. लोकसाहहत्य हा लोकसांस्कृतीचा आरसा असतो. 

लोकसाहहत्यात व्यक्त होणार ेलोकमानस हे हचि, हशल्प, गीत, कथा, म्हणी, उखाणे याांनी 

नटलेले असते. लोकजीवन आहण लोकसांस्कृतीतील असांख्य घटना लोकसाहहत्यात 

जागोजागी पेरलेल्या असतात. त्या झाडावर येणाऱ्या फळाांची चव अनेक हपढ्या चाखत 

असतात. लोकसाहहत्य ही लोकाांचे जीवन जगण्याची एक सतत पररवतिनशील असणारी 

लवहचक पद्धत आह.े या हवषयी लोकसाहहत्य हवशारद श्री. प्रभाकर माांडे म्हणतात, 

"लोकसमूहातील घटक व्यक्तींचे परस्पराांतील भावसांबांध कायम राहतात. हचांता, भय, आनांद 

हे भाव एकहितपणे अनभुवले जातात आहण व्यक्त केले जातात. त्यामळेु व्यक्तीची एका 

अथािने मानहसक आहण भावहनक गरज भागहवली जाते. लोकसाहहत्याचा बहुताांश भाग हा 

परांपरनेे व्यापलेला असतो. लोकसमूहामाफि त अनेक हवधी पार पाडले जातात तो त्याांच्या 

जीवनाचा एक भाग असतो. आपला वांश अखांडपणे पढेु जावा, स्वसांरक्षणासोबतच 

समाजाचे, गावाचे, पाड्याचे रक्षण व्हावे असे अनेक हेतू लक्षात घेऊन हे हवधी केले जातात. 

सटवी पूजा, हपि शाांती, कुलदेवता हवधी, पाऊस मागण्याचा हवधी या सवि घटकाांसाठी 

गावदेवीची यािा भरहवणे, जागरण, गोंधळ इ. कायिक्रमाांतून लोकसाहहत्य आकारास येते. 

थोडक्प्यात लोकसाहहत्य हे लोक जीवनातील अनेक घटकाांचे एकजीव हमश्रण आहे. 

लोकसाहहत्यात अनेक जीवनरांग असे बेमालूमपणे हमसळलेले असतात की, रांगसांगती 

होऊन जाते. 

१.५ लोकसाहहत्याच्या हवहवध अभ्यासकाांनी केलेल्या व्याख्या   

पारांपररक लोक जीवनाचे सांदभि असलेले साहहत्य म्हणजे लोकसाहहत्य होय. 

लोकसाहहत्यामधून लोकमानसाचा, लोकमनाचा, लोकसांप्रदायाचा, आहवष्कार होत असतो. 

लोकमानस हे नेहमीच गीत, सांगीत, कथा, नतृ्य, नाट्य, उखाणे, आखाणे, पाखाणे, म्हणी, 

लोकोक्ती, हचि, हशल्प, अशा हवहवध रूपातून व्यक्त होत असते. लोकसाहहत्यामध्ये अफाट 

ताकद असते ती लोकाांना परांपरागत बदलत्या जीवन मूल्याांचे दशिन घडहवण्याची. 

कोणत्याही समाजाचे साांस्कृहतक व सामाहजक सांहचत लोकसाहहत्यातून मौहखक 

शब्दरूपातून साठवून ठेवता येते. 

लोकसाहहत्य हवशारद दगुािबाई भागवत म्हणतात, 'लोककसाहहत्याचा अभ्यास म्हणजे 

लोकसांस्कृतीच्या अहभसरणाचा अभ्यास होय'. कोणत्याही समाजाच्या रूढी, परांपरा, श्रद्धा, 

हवश्वास, आचार - हवचार, लोकोक्ती, जीवन रहाटी, त्या समाजाची वैहशष््टये याांचा अभ्यास 

करायचा असेल तर लोकसाहहत्याकडेच अभ्यासकाला जावे लागते. ह े लोकसाहहत्याच्या 
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दृष्टीने अत्यांत महत्त्वाचे आहे. असे अहतव्याप्त असलेले लोकसाहहत्य कोणत्याही एकाच 

व्याख्येत बाांधून ठेवता येईल का? 

लोकसाहहत्याच्या व्याख्या मानसशास्त्राच्या अांगाने मानसशास्त्रज्ञाांनी सविप्रथम साांहगतल्या. 

या व्याख्याांमध्ये मानवी जीवनातील परांपराहधष्टीत प्राचीन अवशेष याांना हवशेष प्राधान्य 

देण्यात आले आह.े समाजशास्त्रीय दृष्टीने लोकसाहहत्याची चचाि समाजशास्त्रज्ञाांनी केली 

आहे. असे करताना त्याांनी समाजाच्या भौहतक परांपरचेे महत्त्व हवशेष ध्यानी घेतले. 

लोकसाहहत्याचा अभ्यास करणाऱ्या हवद्रानाांनी लोकमानसावर हवशेष भर हदला आह.े  

१.५.१ पाश्चात्त्य लोकसाहहत्य अभ्यासकाांनी लोकसाहहत्याच्या केलेल्या व्याख्या:  

'स्टँडडि हडक्प्शनरी ऑफ फोकलोअर' या माररया लीच याांच्या ग्रांथात हदलेल्या 

लोकसाहहत्याच्या हवहवध व्याख्या खालीलप्रमाणे साांगता येतील. 

१) हथओडोर गास्टर (Theodre Gaster): 

 'It is a repository of popular traditions and an integral element of the 

popular climate.' लोकसाहहत्य हे लोकसमाजाच्या लौहकक परांपराांचा हनधी व 

लोकजीवनाचा सविसांग्राहक घटक असते. लोकसाहहत्य हे लोकाांनी, लोकाांसाठी आहण 

लोकाांकडून हनमािण केलेले पूणिपणे लोकाांचे साहहत्य असते.  

२) बी. ए. बॉटकीन (B.A.Botkin): 

 In purely oral culture everything is folklore. 

'ज्या सांस्कृतीत कोणत्याही स्वरूपाचा हलहखत व्यवहार होत नाही. त्यातील सारचे मौहखक 

व्यवहार लोकसाहहत्यात असतात. बॉटहकनने लोकसाहहत्याचे स्वरुप अहधक स्पष्ट करताना 

म्हटले आह,े की परांपरनेे एका हपढीकडून दसुरय्ा हपढीकडे आलेले व हवशेष याांच्या 

स्वरूपात हवकहसत समाजात राहहलेले ज्ञान म्हणजे लोकसाहहत्य होय. लोकसाहहत्यात 

लोकगीते, लोककथा, लोकरूढी, लोकसमजतुी इत्यादीचा समावेश होतो. अहवकहसत, 

अधिहवकहसत लोकाांबरोबर प्रगत, ससुांस्कृत लोकाांतही लोकसाहहत्य प्रचहलत असते. 

बॉटहकन याांनी केलेली लोकसाहहत्याची व्याख्या 'लोकप्रहतभे'वर भर देते.  

३) हवल्यम बास्कम (William Bascom): 

'In anthropological usage the term folklore has come to mean myths, 

legends, folktales, proverbs, riddles, verse and variety of other forms of 

artistic expression whose medium is the spoken word." 

'लोकसाहहत्य म्हणजे दैवतकथा, आख्याहयका, लोककथा, म्हणी, कोडी आहण मौहखक 

माध्यमातून व्यक्त होणार े कलात्मक आहवष्कार होय.' बास्कम याांच्या मते, लोकसाहहत्य 

सहुशहक्षत वा अहशहक्षत समाजातही मौहखक शब्दरूपातच अहस्तत्वात असते. बास्कम याांचे 

लोकसाहहत्यासांदभाितील हवचार बॉटकीन याांच्या लोकसाहहत्यस्वरूप हवचाराांशी साधम्यि 

साधतात.  
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४) जॉन हमश (John Mish): 

'हवद्यमान हशष्ट समाजातील अल्पहशहक्षत वगाित अहस्तत्वात असलेले प्राचीन लोकहवश्वास, 

रीहतररवाज आहण परांपरा याांचा समावेश लोकसाहहत्यात असतो.' 

पररकथा, धमिगाथा, उत्सव प्रथा, पारांपररक क्रीडा, क्रीडाप्रकार, लोकगीते, लोकसभुाहषत, 

नतृ्ये, हशल्पे व कला इत्यादी त्याची अांगे आहेत. जॉन हमश याांनी लोकसमाजाच्या 

परांपरावशेषाांना हवशेष महत्त्व देऊन लोकसाहहत्याचा हवचार केला आह.े 

५) ओरहेलओ हस्पनोजा (Aurelio Espinoza): 

Folklore may be said to be a true and direct expression of the mind of 

primitive man. 

'लोकसाहहत्य म्हणजे आहदम मानवाच्या मनाचा यथाथि  आहवष्कार होय.' 

हस्पनोजा हे लोकसाहहत्याचा हवचार लोकसांस्कृतीच्या आहण मानव-शास्त्रीय दृष्टीने करतात. 

‚आधहुनक प्राचीन आहण अगदीच अहशहक्षत लोकसमाजात मौहखक स्वरूपात ज्या परांपरा 

अहस्तत्वात असतात. उदाहरणाथि , लोकहवश्वास, लोकरूढी, लोकभ्रम, म्हणी, वाक्प्प्रचार, 

उखाणी, गीते, कथागीते, कथा, हवधी, दैवतकथा इत्यादी. त्याांचा समावेश लोकसाहहत्यात 

होतो. लोक हे आधहुनक प्राचीन लोक असतात‛. हस्पनोजा लोकसाहहत्याचा एक शास्त्र 

म्हणूनच हवचार करतात त्याांच्या मते, लोकजीवनचा अभ्यास करण्याचे लोकसाहहत्य हे शे्रष्ठ 

साधन आहे. 

६) जोनास बॅलीस (Jonas Balys): 

'Folklore comprizes traditional creation of people, primitive and civilized.'  

'लोकसाहहत्य ही आहदम मानवाबरोबर ससुांस्कृत मानवाचे ध्वनी आहण शब्दाद्रारा गद्य वा 

पद्य स्वरूपात झालेली परांपराप्राप्त हनहमिती होय'. लोकहवश्वास, लोकरूढी, लोकभ्रम, 

लोककलाप्रकार, नतृ्य, नाट्य आदींचा समावेश लोकसाहहत्यात होतो. बॅलीस याांनी आहदम 

आहण ससुांस्कृत समाजाच्या सांदभाित लोकसाहहत्याचा हवचार केला आहे.  

७) फ्रान्सीस उतली (Francis Utley): 

“आहदम आहण ससुांस्कृत हशष्ट समाजात मौहखक स्वरूपात असणा-या लोकाहवष्काराांना 

लोकसाहहत्य असे म्हणतात.” 

लोकसाहहत्याच्या उपरोक्त व्याख्या लोकसाहहत्याचे स्वरूप हवशद करण्यास परुशेा आहेत. 

लोकसाहहत्याच्या हवहवध लोकसाहहत्य हवशारदाांनी केलेल्या व्याख्याांचा अभ्यास 

केल्यानांतर असेच आपण म्हणू शकतो की, लोकजीवनाची सवंकष व्याख्या करता येत 

नाही; म्हणूनच लोकजीवन हा ज्याचा पाया आहे अशा लोकसाहहत्याची देखील एकच एक 

व्याख्या करता येत नाही. 
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१.५.२ भारतीय लोकसाहहत्य अभ्यासकाांनी केलेल्या लोकसाहहत्याच्या व्याख्या: 

१) डॉ. ना. गो. नाांदापूरकर: 

 'लोकवाङ्मय म्हणजे, लोकाांनी हनमािण केलेले आहण मौहखक परांपरनेे प्राप्त झालेले जे वाङ्मय 

तेच लोकवाङ्मय होय'.  

लोकवाङ्मयाचा कताि लोकसमाजातील अज्ञात व्यक्ती असते. लोकवाङ्मयात लोककथा, 

लोकगीते, कहाण्या, उखाणे इत्यादींचा समावेश होतो.' 

२) डॉ. प्रभाकर माांडे: 

'लोकाांमध्ये प्रचहलत असलेल्या मौहखक परांपरा म्हणजेच लोकसाहहत्य होय.'  

लोकसाहहत्य ह े परांपरागत असते. लोकसाहहत्यातून लोकसांस्कृतीचे दशिन घडते. 

लोकसाहहत्य हे लोकाांचे असते. 

३) डॉ. वास देवशरण अग्रवाल: 

लोकवाताि (लोकसाहहत्य) हे एक हजवांत शास्त्र आह.े 'लोक का हजतना जीवन है, उतनाही 

लोकवाताि का हवस्तार है. लोकमें बसनेवाला जन, जन की भूमी और भौहतक जीवन तथा 

तीसर ेस्थानसे उस जन की सांस्कृहत इतने तीनों के्षिमें लोक के पूर ेज्ञान का अांतभािव होता 

है ।' 

४) डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय:  

'लोकसांस्कृती हे अांतगित जनजीवनसे सांबांहधत हजतने आचार-हवचार, हवहधहनषेध, हवश्वास, 

परांपरा, धमि, मूढाग्रह, अनषु्ठान आहद है वे सभी आते हैं।' 

५) डॉ. श्याम परमार: 

'लोक की अपररहमत शक्ती, साहस, मनोभाव, मान्यताएां, हवश्वास, रागद्रेष, परांपराएां, अडाके, 

टोनेटोनके, अनषु्ठान, रीहतररवाज, गीतकथाएां, वेशभूषा आहद सांयकु्त रूपसे लोकवाताि के 

चेतन अहस्तत्व की घोषणा करते हैं।' 

लोक साहहत्य हे एकसांघ समाजजीवनाचे असते. साक्षर, हनरक्षर, ग्रामीण, शहरी, सवि 

स्तरातील लोकजीवनाचा लोकसाहहत्यात समावेश होतो.  

६) द गााबाई भागवत:  

'लोक साहहत्य म्हणजे सांस्कृतीच्या अहभसरणाचा अभ्यास होय.' 

थोडक्यात लोकसाहहत्य म्हणजे…: 

१.  लोकप्रहतभेचा आहवष्कार असते.  

२.  आहदम मानवाच्या मनाचा यथाथि आहवष्कार असते.  
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३.  परांपरनेे प्राप्त झालेले ज्ञान आहे.  

४.  मौहखक परांपरमेळेु झालेली हनहमिती होय. 

५.  रुढी परांपराांचे सांहचत असते.  

६.  लोकजीवनातील एकां दर लोकाहवष्कारी कलापरांपरा जसे लोकहवश्वास, लोकरूढी, 

लोककथा, लोकगीते, नतृ्य, नाट्य, नतृ्यनाट्य इत्यादींचा समावेश असतो.  

७.  सांस्कृतीच्या अहभसरणाचा अभ्यास असतो.  

१.६ लोकसाहहत्याची सांकेतव्यवस्था  

लोकसाहहत्य हे लोकाांनी लोकाांसाठी हनमािण केलेले असते. म्हणजेच हे साहहत्य समूहाचे 

असते आहण त्याची हनहमितीही समूहाची असते. त्यामळेु समूहातील अनेक गोष्टींचे प्रकटन 

या लोकसाहहत्यातून होत असते आहण या सवािच्या मागे एक समूहमन म्हणजेच लोकमन 

कायिरत असते. जेव्हा लोकसाहहत्यातील हवहशष्ट एका लोककला प्रकाराची हनहमिती होत 

असते तेव्हा त्या हनहमितीच्या मागे या समूहातील अनेक सांकेताांचे पालन होताना हदसते.  

हवहशष्ट समाजाच्या हवहशष्ट अशा रूढी, समजतुी, प्रथा, परांपरा ह्या सबांध समाजामध्ये हस्थर 

रुपाने अहस्तत्वात असतात. म्हणजेच समूहातील एका कुटुांबातील एका व्यक्तीपासून ते 

अनेक व्यक्तींपयंत या गोष्टींचे अहस्तत्व असते. जेव्हा एखादी व्यक्ती ही कोणत्याही गोष्टीची 

अहभव्यक्ती करत असते तेव्हा त्या अहभव्यक्तीच्या मागे त्या समूहातील या घटकाांचे सांबांध 

जोडलेले हदसतात. हे सांबांध जोडण्याचे अजून एक कारण म्हणजे समूहाांमध्ये असलेल्या या 

रूढी, परांपरा, समजतुी या सवांवर त्या हवहशष्ट व्यक्तीचा आहण समूहाचा हवश्वास असतो. 

यालाच लोकहवश्वास असे म्हटले जाते. उदाहरणाथि एखाद्या समूहातील एक व्यक्ती हवहशष्ट 

एखाद्या देवतेची उपासना करत असेल, त्या देवतेसांबांधीचे सांकेत, त्याांचे आचरण करत 

असेल तेव्हा हनव्वळ ती एकटीच व्यक्ती असे करते आहे असे असत नाही; तर सवि समाजच 

त्याचे पालन करत असतो. ती व्यक्ती ज्या समूहातून येते त्या सांबांध समूहाच्या धारणा या 

त्या देवतेसोबत जोडलेल्या असतात. म्हणजेच एखाद्या देवतेची हवहशष्ट पद्धतीने पूजा-अचाि 

केल्यानांतर हकां वा हवहशष्ट गोष्टींचा त्याग केल्यानांतर सांरक्षण, धनसांपत्ती हकां वा यासारख्या 

गोष्टी प्राप्त होतात असा सांकेत असेल तर त्या सांकेताचे पालन समाजातील अनेक व्यक्ती 

करत असतात. यातून त्या व्यक्तीबरोबरच सांपूणि समाजाचे अहस्तत्व हटकून राहत असते. 

वेगळेपण हदसत असते आहण त्यासोबतच त्याचे आहण समूहाचे सांरक्षण होत असते. या 

अशा सांकेतातून समूहातील एका हपढीकडून दसुऱ्या हपढीकडे त्याचे हस्ताांतर होत असते 

आहण असे हे सांकेत प्राचीन काळापासून आधहुनक काळापयंत हटकून राहहलेले हदसतात. 

त्याांचे ह ेहटकणे हे लोकहवश्वासातून होत असते. 

असे सांकेत आपल्याला समाजामधून सहजतेने शोधता येतात.  उदा. लोकनतृ्य, लोकनाट्य 

हकां वा हवहवध प्रकारचे हवधी यातून असे सांकेत हदसतात. हवहशष्ट देवतेची पूजा करताना 

हवहशष्ट रांगाचे वस्त्र वापरणे,  हवहशष्ट हवधी करताना हवहशष्ट प्रकारचे हवधी क्रमाने करणे, 

तसेच हवषम सांख्या असणाऱ्या गोष्टींची सरबराई असणे, हवहशष्ट हठकाण, देवता, उपास-

तापास, नाचण्याचे हकां वा सोंग घेण्याचे प्रकार यातूनही असे सांकेत हदसतात. हवहशष्ट 
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हवधींच्या वेळी हवहशष्ट वादे्य वाजहवली जातात. दशावतार यासारख्या लोककला प्रकारातून 

देवताांच्या मखुवट्याांची पूजा, असे मखुवटे हस्त्रयाांनी स्पशूि नयेत असे सांकेत आपल्याला 

अनेक हठकाणी शोधता येतात. अशा सांकेताांना सांस्कृहतक हनयम असे म्हटले जाते. तर 

सपु्रहसद्ध मानवशास्त्रज्ञ जीन्स बगि याांनी त्याला ‚मानवी वतिनाचे आदशि‛ असे म्हटले आहे. 

या साांस्कृहतक हनयमाांचे, सांकेताांचे पालन हे काटेकोरपणे केले पाहहजे अन्यथा त्या गोष्टीतून 

हमळणाऱ्या लाभापेक्षा तोटे होण्याची शक्प्यता वतिहवली जाते. त्यामळेु असे सांकेत हे 

लोकहवश्वासासोबतच भीतीपोटीही हनयहमतपणे, काटेकोरपणे पाळले जातात. अनेक 

लोककथा, लोकनाट्य यातून असे सांकेत हदसतात. पण ह ेसांकेत हवचारात न घेता केवळ 

कथा म्हणून, मनोरांजन म्हणून लोककथेकडे पाहहले असता त्याचा अथि खूप ढोबळ 

स्वरुपाचा हनघतो. अथाित सविच कथाांमध्ये असे सांकेत असत नाहीत. तसेच 

लोकनतृ्यामध्ये हवहशष्ट पद्धतीने केला जाणारा नाच हकां वा हवहशष्ट प्रकारची वाजहवली 

जाणारी वादे्य हे देखील वेगळ्या अथािचे सूचन करणारी असतात. तसेच हचिकला, 

हशल्पकला, वेशभूषा, रांगभूषा यासाठी वापरले जाणारे रांग यामध्ये देखील रांगसूचना 

असतात. त्यामळेु त्यातून वेगळा अथि ध्वहनत होत असतो.  

लोक कथेबाबतचे सांकेत:  

१. लोककथेचा शेवट हा नेहमी सखुाचा असून बोध देणारा असतो.  

२.  लोककथेच्या शेवटामध्ये सषु्ट आहण दषु्ट याांच्यातील सांघषाित चाांगल्या स्वभावाच्या 

व्यक्तीचाच हवजय होत असतो.  

३.  त्यामळेु चाांगल्या गणुाांचा परुस्कार व दगुुिणाांचा हधक्प्कार कथाशयातून केलेला असतो.  

४.  लोककथेत वास्तहवक जीवनामध्ये शक्प्य नसणाऱ्या इच्छा, कल्पना पूणि होत असतात.  

५.  कथेतील नायकाच्या अांगी सवि चाांगले गणु असतात. जे ऐकणाऱ्याांना पे्ररणादायी 

असतात. इ.  

लोक हवधी बाबतचे सांकेत:  

१.  हवधी करण्यापूवी कुलदेवतेची प्रहतष्ठापना करणे.  

२.  हवधी व्यवहस्थत पार पडण्यासाठी सवि देवताना आमांिण देऊन त्याांचे पूजन करणे.  

३.  हवधीच्या प्रारांभी परांपरागत वाद्याांचा गजर.  

४.  हवधीसाठी हवहशष्ट लोकाांनाच हजर राहण्याची मभुा. काही हवधींना हस्त्रयाांना प्रवेश 

हनहषद्ध असणे.  

५.  हवधीसाठी हवहशष्ट वसे्त्रच घालणे. इ. 
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१.७ लोकसाहहत्यामागील हनहमातीप्ररेणा 

लोकसाहहत्य हे लोकाांनी लोकाांसाठी हनमािण केलेले असले तरी या हनहमितीमागे काही 

हवहशष्ट पे्ररणा कायिरत असलेल्या हदसतात.  

१. आनांद, उत्साह व मनोरांजन:  

साहहत्यशास्त्रामध्ये साहहत्य हनहमितीच्या पे्ररणा अनेक अभ्यासकाांनी चहचिल्या आहेत. 

त्यातील एक महत्त्वाची हनहमितीपे्ररणा म्हणजे आनांद होय. ही लहलत साहहत्याची मखु्य 

हनहमिती पे्ररणा असली तरी ती लोकसाहहत्याचीही मखु्य पे्ररणा असल्याचे हदसते. याच्या 

सोबतच उत्साह आहण मनोरांजन याही पे्ररणा कायिरत असतात. मळुात लोकसाहहत्याची 

हनहमिती लोकाांसाठी असते आहण अनेक लोक जेव्हा अनेकहवध कारणाांनी एकि येत 

असतात तेव्हा त्याांना मनोरांजनासाठी, उत्साह आहण आनांदासाठी अशा लोकसाहहत्याची 

हनहमिती होत असते. अनेक हवधी, त्यातून पार पडणारी अनेक लोकनतृ्ये, लोकगीते, 

लोकसांगीत यात एक उत्साह असतो. तसेच या उत्साहाच्या सादरीकरणामध्ये आनांद आहण 

मनोरांजनाचाही सहभाग असतो. अनेक लोककलाकार याचे सादरीकरण करत असतात. 

त्याांच्या कलागणुाांमळेु लोकसमूह आनांहदत होत असतो; तसेच या सादरीकरणादरम्यान 

सादर करणारे कलाकार आहण पाहणारा हकां वा ऐकणारा पे्रक्षक अशा दोघाांनाही आनांदप्राप्ती 

होत असते. एखाद्या व्यक्तीचे वैयहक्तक हकां वा सामाहजक स्वरूपाचे दःुख, वेदना 

लोकसाहहत्यातील साहहत्यप्रकारातून उत्कटतेने व्यक्त होत असते.  त्यामळेु अशा दःुखाला, 

वेदनेला साहहत्यातून माांडल्यानांतर दःुखाचा भार हलका होत असतो. लोकसाहहत्य ही 

केवळ एका व्यक्तीची हनहमिती नसल्यामळेु त्याच्यामध्ये समूहमनाची सांवेदनशीलता 

आहवष्कृत होत असते. त्यामळेुच यामध्ये समष्टीभावाचा समावेश होतो आहण म्हणूनच अशा 

साहहत्याच्या हनहमितीमागे केवळ एकाच व्यक्तीपेक्षा लोकसमूहाचा आनांद सामावलेला 

असतो. याच प्रयोजनातून लोकसाहहत्याची हनहमिती होत असते. 

२. स्वसांरक्षण करणे व वांशसातत्य हटकवणे:   

लोकसाहहत्याच्या हनहमितीमागे अनेकदा स्वसांरक्षण व वांशसातत्य हटकवणे ही कारणेही 

हदसतात. एखादी व्यक्ती हकां वा लोकसमूह कधीनाकधी कोणत्यातरी वाईट अनभुवाला 

सामोरा जात असतो. असे सांकट म्हणजे रोगराई, अहतवषृ्टी हकां वा दषु्काळ हकां वा अनेक 

हवनाशकारी घटना. या घटना म्हणजे सषृ्टीचा प्रकोप मानला जातो. एकाच व्यक्तीबरोबर 

अनेकाांच्या आयषु्यात त्या घडत असतात. तेव्हा त्याला सामूहहकतेचे रूप प्राप्त होत असते. 

अशा घडणाऱ्या घटना होऊ नयेत यासाठी सांकेताांचे पालन व्यक्ती स्वतः व समूहासाठी 

करत असतात. याांचे पालन भय हकां वा हनष्ठा या भावनेतून होत असतात. याच्या पाठीमागे 

श्रद्धा-अांधश्रद्धा, कल्पना असतात. सषृ्टी व्यवहारातील बहलष्ठ, अहनयांहित शक्तींवर हवहशष्ट 

हवधींच्या, लोकगीताांच्या सादरीकरणातून, सांकेताांच्या पालनातून हवजय हमळवता येतो. 

तसेच त्या शक्तींना प्रसन्न करता येते. असा एक हवश्वास माणसाच्या हठकाणी वाढीस लागतो 

आहण हा लोकहवश्वास समूहामध्ये देखील हस्थर होतो. हवहवध आचारधमि, व्रत-वैकल्य, हचि, 

हशल्प, कथा, गीत, नतृ्य, उपासना या सवांचे अवलांबन एका व्यक्तीकडून व समूहाकडून 

होत असते. तसेच हनपहुिकासाठी वांशप्राप्ती व्हावी यासाठीही हवहवध व्रत-उपवास, हवधी पार 
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पाडले जातात. या गोष्टी स्वत:चे आहण समूहाचे सांरक्षण व वांश सातत्य हटकवते ही लोकाांची 

धारणा वाढीस लागून लोकसाहहत्याची हनहमिती होत असते. 

३. चररताथा चालवण:े  

साहहत्यशास्त्रामध्ये साहहत्याच्या हनहमिती मागे यश-अथिप्राप्ती असे देखील प्रयोजन साांहगतले 

आहे. तद्रतच लोकसाहहत्याच्या हनहमितीमागेही अथिकारण असते. इथे अथिकारण म्हणजे 

केवळ पैसा असे नाही तर त्याचा अथि चररताथािचे पालन असे होते. लोकसाहहत्यातील 

बहुताांश साहहत्यप्रकार हे सादरीकरण या तत्त्वात मोडणारे असतात.  त्यामळेु त्याांची हनहमिती 

आहण त्यासोबतच त्याचे सादरीकरण होत असते. हे सादरीकरण करणार े लोककलावांत 

असतात. या लोककलावांताांना त्याांच्या सादरीकरणासाठी लोकसमूहातून काहीएक प्राप्ती 

होत असते. ज्याच्या आधारावर ते स्वतःची कलाउपासना तर करतातच पण त्यासोबतच 

स्वतःचा चररताथिही चालवत असतात. महाराष्रातील हवहवध कथागीते, स्ततुीगीते-पोवाडा, 

अभांग अशा अनेक प्रकारातून व त्याच्या सादरीकरणातून लोककलावांत आपला चररताथि 

चालवत असतात. तसेच गोंधळ, जागरण, बहुरूपी, तमाशा, आख्यान, भारुडे,  वासदुेव, 

हपांगळा जोशी अशा अनेक लोककला प्रकारात लोककलावांत आपली नवहनहमिती करतात. 

गावोगावी हफरून त्याचे सादरीकरण लोकाांसमोर ठेवतात. हकत्येकदा अशा हनहमितीत ते 

आपले नावही गोवत असतात. यातून ते आपला चररताथि चालवत असतात. या पे्ररणेमळेुही 

लोकसाहहत्याची हनहमिती होत असते.  

४.असफल इच्छा-आकाांक्षाची पररपूहता:     

लोकसाहहत्यातील हवहशष्ट लोककलाप्रकारातून लोकसमूह आपल्या प्रत्यक्ष जीवनामध्ये 

असफल झालेल्या इच्छा-आकाांक्षाांची पररपूती करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. 

मानवाच्या वास्तव जीवनात अपार असे दःुख, सांकटे, हतबलता असतात. त्या दःुखावर 

मात करण्याचे बळ हकां वा पररहस्थती हकत्येकदा मानवाच्या हातात असत नाही. अशा 

पररहस्थतीवर हवजय हमळहवण्याचे हरके प्रयत्न त्याच्याकडून होत असतात. पण त्यात यश 

हमळत नाही तेव्हा माि मनोमन स्वरुपाचे प्रहतजग हनमािण करून त्यामध्ये असे सखु 

हमळवण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून होऊ लागतो. उदा. लोककथा, लोकगीते, लोककथागीते. 

यासारख्या प्रकारातून प्रत्यक्ष जीवनात न घडू शकणारी, कल्पनेवर आधाररत पािे, त्याांचे 

जगणे, त्याांच्याकडे असणाऱ्या अहद्रतीय शक्ती, हवहवध घटना, कथानकाचा शेवट यातून या 

इच्छा पूणि केलेल्या हदसतात. कथाांमधील हवहवध प्रहतमा, स्वप्ने, लोकभ्रम, लोकहवश्वास 

यातून या इच्छाांचा अथि लावता येतो. तसेच हवहवध प्रकारची व्रत-वैकल्य, पूजाअचाि, हवधी 

यातूनही हवहशष्ट गोष्टींची प्राप्ती यातून होते असा लोभही यात असतो. लोकसाहहत्यातील 

अशा गोष्टींचा अभ्यास हा मानसशास्त्रीय पद्धतीत केला जातो. त्यामळेु काल्पहनक स्वरुपाचे 

जग हनमािण करून त्यामध्ये जगण्याची आहदम मानवी इच्छा ही लोकसाहहत्याच्या 

हनहमितीला कारणीभूत ठरते. 
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१.८ लोकसाहहत्य स्वरूपहववेचन 

लोकसाहहत्याचे स्वरूप पाहत असताना लोकसाहहत्यातील काही महत्त्वपूणि सांकल्पना 

समोर येतात. या सांकल्पना समजून घेणे खूप महत्त्वाचे ठरते. त्याचा हवचार आपण इथे 

करू.  

१.८.१ 'लोक' आहण 'लोकमानस' 

१.८.१.१ लोकसाहहत्यातील ‘लोक’ हा शब्द: 

'लोकसाहहत्य' हा एक सामाहसक शब्द आह.े ‘लोकसाहहत्य’ हा शब्द 'लोक' आहण 'साहहत्य' 

या दोन पदाांचा हमळून बनला आह.े ‘लोकसाहहत्य’ म्हणजे लोकाांचे साहहत्य असा सांदभि 

आपण लोकसाहहत्याचे स्वरुप लक्षात घेताना अभ्यासला आहे. अथाित यात 'लोक' हा शब्द 

अनेकाथी आह.े मराठी व्यतु्पहत्तकोशात- सांस्कृतातील 'लक्ु' या धातूपासून लोक या 

शब्दाची व्यतु्पत्ती साांहगतली आहे. ‘लोक’ हा शब्द जन, मनषु्य, समाज या अथािने वापरला 

जातो. 

'लोक' हा हवश्वाचा हवभाग:  

'भारतीय सांस्कृतीकोश’ या भारतीय सांस्कृतीची ओळख करून देणाऱ्या ग्रांथाचे सांपादन 

पांहडत महादेवशास्त्री जोशी याांनी केले आहे. सदर ग्रांथात 'लोक' हा हवश्वाचा हवभाग आहे 

असे मानले आह.े 'स्वगि लोक', 'परृ्थवी लोक' आहण 'पाताळ लोक' असे हिलोक कहल्पले 

आहेत. सूयि, हवष्णू आहण हशव हे हिलोकाांचे अहधपती म्हणजे हिलोकेश आहेत असे 

साांहगतले आह.े या हिलोकबरोबर परृ्थवी, अांतररक्ष, स्वगि, मध्यहवभाग, जन्मस्थान, 

पणु्यप्रसाद व सत्यलोक अशा सप्तलोकाचीही कल्पना माांडली आह.े 

'लोक' समाज एक हवराट कल्पना आहे असे वेदवाङ्मयात मानले आह.े ऋग्वेदात 'लोक' 

आहण 'जन' या शब्दाांचा उल्लेख अनकु्रमे 'लोकव्यवहार' व ‘स्थान' या अथािनी आढळतो. 

अवघ्या हवश्वाच्या हनहमितीमागे ईश्वर आहे, हे वेदवाङ्मयाचे मत आहे. 

लोक: हवहवध अधी ते हवहशष्ट अथी:  

प्राचीन काळापासून भारतीय परांपरते 'लोक' हा शब्द हवहवध अथािनी वापरला जातो. 

नाभ्याां आसीदांतररक्ष शीष्णों द्ौुः समवतात् ।  

पद्भ्याां भूहमहदाशुः श्रोत्रा तथा लोकाां अकल्पयत ।। (ऋग्वेद, १०:१०:१४) 

या श्लोकाचा अथि समजून घेणे आवश्यक आह.े 

'भगवांताच्या नाभीतून अांतररक्ष, मस्तकातून स्वगि आहण चरणातून भूमी, कानातून हदशा 

आहण अहखल लोकाची हनहमिती झाली.' वेदोपहनषदाांपासून ते ‚महाभारत‛, ‚गीता‛, 

भरतमनुींचे-‚नाट्यशास्त्र‛, पाहणनीची-‚अष्टाध्यायी‛ आहण वररुचीचे ‚वाहतिक‛ या ग्रांथाांतूनही 
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'लोक' शब्दाचा हवहवधाथी वापर आढळतो. या सवांचा हवचार करता 'एका हवहशष्ट सूिात 

ओवला गेलेला मानवी समूह' असा ‘लोक’ या शब्दाचा अथि हाती लागतो. 

'लोकसाहहत्य' या सांकल्पनेत माि 'लोक' या शब्दाचा हवहशष्ट अथी वापर होतो. तो 'समाज' 

वा 'मानव समूह' या अथी होय.  

इांग्रजीतील Folk:   

मराठी भाषेत वापरला जाणारा ‘लोक’ हा शब्द इांग्रजी भाषेतील folk या शब्दावरून आलेला 

आहे. अव्वल इांग्रजी काळात लोकसाहहत्याच्या अभ्यासाला प्रारांभ झाला. तेव्हाच 

अभ्यासकाांना folk-lore' या शब्दाशी आपला प्रथम पररचय झाला. मराठीत या शब्दाला 

'लोकहवद्या', 'लोकवाङ्मय', 'लोकसाहहत्य' असे पयाियी शब्द वापरले गेले. इांग्रजीत folk या 

सांकल्पनेच्या स्पष्टीकरणातही मतहभन्नता आढळते. बव्हांशी व्याख्याांमध्ये ‘लोक’ या 

शब्दाांचा अथि ‘वेगळी परांपरा, वेगळी जीवनपद्धती असणारा जनसमूह’ असा आढळतो. 

मराठी लोकसाहहत्याभ्यासकाांनी या स्पष्टीकरणाच्या अहधक जवळ जाण्याचा प्रयत्न केलेला 

हदसतो. 

मराठीतील ‘लोक’ हवषयक भूहमका: 

डॉ. ना. गो. कालेलकराांच्या मते, ‘लोक’ म्हणजे एका वेगळ्या सांस्कृतीचे दशिन घडहवणारा 

वगि होय. हा वगि स्वाभाहवक जीवन जगत असतो. त्याांची सांस्कृती हनसगािला अहधक 

जवळची असते. ही आद्य सांस्कृती नसली तरी हतची जनु्यात जनुी उपलब्ध होऊ शकणारी 

अवस्था आहे. ही अवस्था समाजातील काही माणसाांच्या जीवनहवषयक सवयींतून, 

रूढींतून, परांपरागत नतृ्ये, गीत इत्यादी कलाकृतींतून प्रकट होऊ शकते.'  

'लोकसाहहत्य: एक स्वतांि अभ्यासके्षि' या ग्रांथात डॉ. गांगाधर मोरजे याांनी 'लोक' 

सांकल्पनेचा हवचार वेगळ्या पद्धतीने केला आह.े त्याांच्या मते, 'समाजशास्त्रातील 'लोकसमूह 

एकि येण्यामागे समाजधारणेची हवहशष्ट तत्त्वे असतात उदा. समान भाषा, समान भूपररसर 

इत्यादी. लोकसाहहत्यातील 'लोक' अशा समान तत्त्वाांनी, भूप्रदेशाने, समान भाषा याच्या 

आधार े एकि आलेले असतात. हे काही प्रमाणात खर े असले तरीही लोकसाहहत्यातील 

'लोक' समूहापेक्षा वेगळा असतो. त्याांच्या एकि येण्यामागे समान सौंदयिभावनेचे महत्त्वाचे 

सूि असते. गांगाधर मोरजे याांच्या मते, समान सौंदयिभावना, भाषा, नीहतकल्पना, तत्त्वज्ञान 

या तत्त्वाांनी एकि आलेला समूह म्हणजे लोकसाहहत्यातील 'लोक' होय. समान 

सौंदयिभावनेमळेु लोकसाहहत्य हे कलारूप धारण करते आहण मग लोकसाहहत्य हे वाङ्मय व 

कला असते हे लक्षात येते. मौहखक आहवष्कार आहण कृती याांच्या प्रयोगातून लोकसाहहत्य 

'जीवनाचा आहवष्कार' कलात्मकररत्या घडवीत असते.  

‘लोक’ सांकल्पनेचा एकाांगी हवचार: 

‘लोक’ या सांकल्पनेचा हवचार करताना कोणत्यातरी एकाच अांगाचा हवचार केला जातो 

म्हणून लोक ही सांकल्पना बहुतेक अभ्यासकाांच्या हववेचनात एकाांगी ठरते. 
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१. केवळ नैसहगिक हकां वा हनसगािहधहष्ठत जीवन जगणारा मानवी समूह म्हणजे 

लोकसाहहत्यातील 'लोक' मानणे. 

२.  अप्रगत, असांस्कृत, अहवकहसत लोकसमूह म्हणजे लोकसाहहत्यातील 'लोक' मानणे. 

३.  ‘एन्सायक्प्लोपीहडया ऑफ सोशल सायन्सेस’ या कोशात म्हटल्याप्रमाणे, 'केवळ 

आहदम, असांस्कृत जमातीतील लोकभ्रम, रुढी इत्यादींचे अवशेष पढेु सभ्य समजल्या 

जाणाऱ्या लोकसमूहात राहातात असे लोकसमूह; ज्यात या अवशेषाांचे प्रमाण हवशेष 

असते त्याांना 'लोक' मानणे. 

‘लोक’: व्यापक सांकल्पना: 

अप्रगत अवस्थेकडून प्रगत अवस्थेकडे प्रवास करणे, हे मानवी जीवनाच्या हवकासाचे 

परांपरागत सूि आह.े आजचा शहरवासी हकां वा नगरवासी प्रगत मानवसमूह एकेकाळी 

वन्यजीवन जगणारा, रानावनात राहणारा आहण कां दमळेु खाऊन जगणारा हकां वा हशकार 

करून आपली उपजीहवका करणारा मानव होता. कालाांतराने तो ग्रामवासी झाला. पढेु 

भौहतक प्रगतीमळेु तो शहरवासी झाला. वनवासी - > ग्रामवासी - > शहरवासी मानवाच्या 

हस्थत्यांतराचे हे टप्पे आहते. हस्थत्यांतराच्या या प्रवासात मानवाच्या 'यात्वात्मक' 

(Spiritual) धारणेत बदल होत ती 'भावनात्म' (Emotional), 'तकािहधहष्ठत' (Rational) 

अशी पयिवसीत होत गेली. परांपरागत मौहखक परांपरनेे त्याच्यापयंत चालत आलेले 

शहाणपण उरले. नीहतहवषयक प्राचीन कल्पना आजही त्याला काही प्रमाणात सोडता 

आलेली नाही. वांश, भाषा, प्रदेश, देशहनष्ठा आजही त्याच्यात जागी राहहली. असा जो 

जनसमूह, जो आजही खेड्यात वा शहरात राहातो. स्वतःच्या साांस्कृहतक परांपरचेे, 

वैहशष््टयाांचे जतन करतो. प्रगत जीवनाबरोबरच परांपरनेे चालत आलेल्या भाषा, आचार, 

हवचार, नीती, परांपराांचे भान ठेवतो. स्वतःच्या वेगळ्या सौंदयिभावनेची, मूल्यभावनेची 

जपणूक करतो असे समूह म्हणजे लोकसाहहत्यातील 'लोक' होय, असे म्हणता येईल. अशा 

लोकसमूहाचे साहहत्य ते लोकसाहहत्य होय. हे लोकसाहहत्य व्यहक्तहनष्ठ हनहमिती नसते. ती 

समूहहनष्ठ हनहमिती असते. ‘लोक’ या सांकल्पनेचा व्यापक हवचार होणे लोकसाहहत्याच्या 

अभ्यासासाठी उपयकु्त ठरते. 

१.८.१.२ लोकमानस: 

लोकसाहहत्य: लोकमानसाचा आहवष्कार: 

फ्राहन्सस बोआस याांनी ''द माई ांड ऑफ हप्रहमहटव्ह मॅन' मध्ये-  'लोकसाहहत्याची जी हनहमिती 

होते व हे लोकसाहहत्य एका हपढीकडून दसु-या हपढीकडे सांक्रहमत होते, आहण हटकून 

राहाते ते केवळ लोकमानसामुळे!’ असे म्हटले आहे. कोणत्याही समाजातील वा प्रदेशातील 

लोकसाहहत्याचा कताि एकच एक नसतो. लोकसाहहत्याचा हनमािता अनाहमक असतो. 

लोकसाहहत्य ही कोण्या एकाची हनहमिती नसून ती लोकमानसाची हनहमिती असते. 

लोकसाहहत्यातून लोकमानस प्रकट होत असते म्हणून लोकसाहहत्य लोकमानसाचा 

आहवष्कार मानले जाते. याच सूिाचा आधार घेऊन लोकमानसाची सांकल्पना स्पष्ट करता 

येईल. 
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समूहमनात व्यहिमनाचे हवरघळणे: 

आपली प्रत्येकाची एक हवचारधारा असते, व्यहक्तगत जीवनजाणीव असते. तसेच समूहाच्या 

सहवासाने तयार झालेली सामूहहक जाणीवही असते. लोकसमूहातील प्रत्येक व्यक्ती 

समूहाशी एकरूप असते, समूहात हमसळलेली असते. आपण व्यक्ती म्हणून वेगळे असलो 

तरी लोकसमूहात वावरताना आपले हनराळेपण वा वेगळेपण उरत नाही. समूहमनात 

व्यहक्तमन हवरघळते आहण स्वतांि व स्वायत्त समूहमन तयार होते. यालाच 'लोकमन' असे 

म्हणतात. समूहमनाशी एकरूप झालेल्या लेखकाने केलेली हनहमिती एका व्यक्तीची न राहाता 

ती समूहाची, लोकमनाची म्हणजेच लोकमानसाची हनहमिती बनते. 

साांहघक प नहनाहमाती: 

लोकसाहहत्याच्या आहवष्कारात कुणा एका व्यक्तीच्या भावभावनाांना महत्त्व नसते तर 

समूहाला महत्त्व असते. 

प्रत्येक व्यक्तीचे व्यहक्तत्व समूहात हसद्ध होत असते. ती व्यक्ती ज्या समूहाचा भाग आहे, 

त्याच्या कल्पना, हवचार, सवयी, रूढी तो समूह हनयांहित करत असतो. प्राचीन काळापासून 

चालत आलेले परांपरागत मानस सदु्धा त्या व्यक्तीला प्राप्त होत असते. समूहमनाशी एकरूप 

होऊन केलेल्या 'कृती' व 'उक्ती'मधून ते प्रकट होते. लोकसाहहत्यात व्यक्त होणाऱ्या 

भावभावना, इच्छा-आकाांक्षा, हवहधहनषेधाच्या कल्पना व्यहक्तगत राहात नसून त्या 

समूहातील प्रत्येक व्यक्तीच्या म्हणजेच समूहमानसाच्या होतात. बू्रनो नेटल याांनी लोकगीत 

हनहमितीसांबांधी आपल्या 'फोक अडँ रॅहडशनल : म्यहुझक ऑव्ह द वेस्टनि कां रीज' या ग्रांथात 

लोकगीताची हनहमिती 'साांहघक पनुहनिहमिती' (communal creation) असते असे मत 

नोंदवले आह.े ती कोणत्याही एका व्यक्तीची नसते. ती अनेकाांची असते. ही हनहमिती अनेक 

लोक एकाच वेळी करतात. ही पूविहवचारसरणी नाकारून, 'साांहघक पनुहनिहमिती'चा हसद्धान्त 

माांडला. नेटल याांचा साांहघक पनु:हनहमितीचा हसद्धान्त लोकगीत यासांबांधी असला तरी तो 

एकां दर लोकाहवष्काराच्या दृष्टीने उपयकु्त आहे.  

सवाव्यापी व सवासाक्षी लोकमानस: 

लोकमानसाहवषयी अनेक गैरसमज आहेत जसे, लोकमानस हे अहशहक्षत, अप्रगत, वन्य 

आहदवासी जमाती हकां वा अप्रगत ग्रामीण लोकाांतच असते. अथाित ही समजूत हनराधार 

आहे. कारण ‘लोकमानस’ वन्य, ग्रामीण सांस्कृतीबरोबर शहरी सांस्कृतीतील व्यहक्तमनातही 

अहस्तत्वात असते, असे हदसून येते. बहुद्धवादी व लौहकक साहहहत्यकाांच्या हनहमितीतही 

लोकधमािसांबांधी अनेक गोष्टी येतात. डॉ. मधकुर वाकोडे याांनी 'लोकप्रहतभा आहण लोकतत्त्वे' 

या ग्रांथात बहहणाबाई ांच्या कहवतेत, माहहमभट्टाच्या 'लीळाचररिा'त लोकमानस कसे व्यक्त 

झाले आह,े याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आह.े  

लोकमानस नेहमीच अलौहककाची ओढ बाळगणारे असते. अद्भतुाची सषृ्टी पाहाण्यात रांगून 

जाणारे असते. श्रीचक्रधराांचे उत्तरापांथे गमन झाल्यावर माहहमभट्टाांनी त्याांचे चररि हसद्ध 

केले ते 'लीळाचररि'. या चररिकथेत लोकमानसाचे प्रहतहबांब स्पष्टपणे उमटलेले आढळते. 

श्रीचक्रधराांच्या चररिातील काही घटना लोकमानसाने अद्भतुाच्या पातळीवर अनभुवलेल्या 

आहेत असे लीळाचररिातील अनेक लीळाांतून जाणवते. 
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अहभव्यिीची समूहहवहशष्टता: 

लोकसाहहत्यात समूहहवहशष्टता उठावदार असते. प्रभाकर माांडे म्हणतात त्याप्रमाणे, आहदम 

अवस्थेत व्यक्तीच्या मनातील व्यहक्तहवहशष्ट भाग अहतशय अल्प असतो. प्रत्येक व्यक्तीवर 

समूहाचा प्रभाव असतो. व्यक्ती हशहक्षत झाली की, हतला स्वतःचे स्वतांि व्यहक्तमत्त्व प्राप्त 

होते. तरी सदु्धा हतच्या व्यहक्तमनात समूहमन, लोकमानस असतेच. अशा व्यक्तीने केलेल्या 

अहभव्यक्तीत व्यहक्तहवहशष्टता येण्याऐवजी समूहहवहशष्टता येते आहण लोकमानसाशी एकरूप 

असलेल्या व्यहक्तमनाची ती हनहमिती वाटते. बहहणाबाई ांच्या हनहमितीत असा अनभुव येतो 

आहण बहहणाबाई ांची कहवता हा व्यहक्तहनष्ठ आहवष्कार असूनही तो लोकमानसाचा 

आहवष्कार वाटायला लागतो. तर परशरामाच्या ‘असा का केलास माझा त्याग’ या 

लावणीतील गोपी कृष्णाला एक हवरहहणी हवचारते,  

‘असा का केलास माझा त्याग’ । क ण्या गोष्टीत धररला राग ।। धृ॥ 

वरवर पहाता जरी ही परशरामाची लावणी असली तरी त्यातील पढुच्या प्रश्नामळेु  

बाहरे काही लई हदसले । म्हणून मन पर ठई बसले? 

हकां वा हतने केलेल्या लाहडक तक्रारीमळेु 

तू दगलबाज बैमाना द श्मना । काहपल्यास हकत्येकाांच्या माना ॥ अर ेद श्मना 

प्रस्ततु रचना केवळ परशरामाची न राहता समूहमनाचा आहवष्कार ठरते. 

अन भवाची सामूहहक ऊजाा: 

‘गाव करील ते राव करील काय?’ ही लोकोक्ती गाव एकहितपणे खूप मोठे काम सहज तडीस 

नेऊ शकते, हेच अधोरहेखत करते. एखाद्या अनभुवाची ऊजाि समूहामध्ये असते. 

समूहाकडून ती चेतहवली गेली की लोकसमूहातील कोणत्यातरी एका व्यक्तीकडून हनहमितीची 

हक्रया घडू लागते. या व्यक्तीच्या हठकाणी हनहमितीक्षम अांगभूत गणु असतात. तो प्रहतभावान 

असतो. लोकसाहहत्याची हनहमिती एका माणसाची नसतेच का कधी? डॉ. व्हेररयर एल्वीन 

याांनी लोकगीतहनहमितीच्या सांदभाित या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आह.े तो 

असा- 'लोकगीत हे कोणत्याही व्यक्तीने हनमािण केलेले असले तरी कालाांतराने त्या व्यक्तीचा 

हवसर पडून ते गीत समदुायाचे होते. आहण मखुपरांपरनेे समाजात अहस्तत्वात राहाते. प्रा. द. 

ग. गोडसे याांनी डॉ. एल्वीन याांच्या मताचे अहधक स्पष्टीकरण हदले आहे. ते असे, ही व्यक्ती 

जी हनहमिती करीत असते ती समष्टीच्या / समस्त समूहाच्या अनभुवाची असते. लोकगीत हा 

एका व्यक्तीने केलेला आहवष्कार असतो. हा आहवष्कार स्वयांस्रोत असतो, हे खर ेअसले 

तरी ती अनभूुती समष्टीच्या अनभुवाांची असल्यामळेु ती 'सामूहहक पनुहनिहमिती मानली गेली 

आह.े केवळ लोकगीताच्या सांदभाितच अशी सामूहहक पनुहनिहमिती होते असे नाही. 

लोककथा, लोकनाटकातील काही प्रसांग, हचि, हशल्प यासारखे आहवष्कारही एकेक व्यक्ती 

स्वतःच्या मगदूराप्रमाणेच करीत असते आहण तरीही त्या हनहमितीतून समूहमनाचीच भावना 

अहभव्यक्त होत असल्याने ती हनहमिती व्यहक्तहवहशष्ट न राहता समूहहवहशष्टच होते. 

लोकमानसाची होते. 

लोकसाहहत्य हे समूहमनाची हनहमिती असते. लोकमानसाचा आहवष्कार असते.  
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१.८.२ 'लोकधमा' आहण 'लोकदैवत' 

१.८.२.१ लोकधमा: 

धमा सांकल्पना: 

लोकधमि आहण लोकदैवत या सांकल्पनाांचा हवचार करताना सवाित प्रथम धमि म्हणजे काय? 

हे लक्षात घेणे क्रमप्राप्त आह.े "धमि  म्हणजे माणूस आहण त्याच्या भोवतालचे पयािवरण 

याांच्यातील सांबांहधत्वाच्या सांकल्पनेला मूति स्वरूप देणारी व प्रत्येक सांस्कृतीत आढळणारी 

श्रद्धा, आचार याांची व्यवस्था होय.‛ धमि ही एक व्यवस्था आहे. मनषु्यमािाांवर आहण 

हनसगािवर अहधसत्ता गाजहवणाऱ्या माणसापेक्षाही प्रबळ असणाऱ्या अशा शक्ती हनसगाित 

वतित असतात, त्याांची आराधना करणे, अननुय करणे म्हणजे धमि  होय. अगदी प्राचीन 

काळापासून माणूस टोळी करून राहाताना आहण नांतरच्या काळात समाज करून राहाताना 

आपल्या बाांधवाांशी जखडला गेला तो धमािमळेुच होय. धमािचा आधार कोणताही समाज 

मजबूत आहण भक्प्कम करीत असतो. 

लोकधमा: 

लोकसाहहत्य आहण लोकजीवन याांचा अतूट सांबांध असतो. त्याांच्या नात्याांची वीण घट्ट 

असते. लोकसाहहत्याचा अभ्यास हा एक प्रकार े लोकजीवनाचाच अभ्यास असतो. 

लोकमानस हवहवध रूपाांतून अहभव्यक्त होत असते. त्या रूपाांचा अभ्यास करताना 

लोकजीवन, लोकसांकेत, लोकरूढी, लोकाचार-हवचार, लोकहवकास, हवहधहनषेध, 

हवहधहवधाने याांचा शोध घ्यावा लागतो. लोकसाहहत्याचा पररपूणि अभ्यास करायचा असेल 

तर लोकधमि समजून घेणे ही, कोणत्याही अभ्यासकाची गरज आहे. श्रद्धवेर आधाररत 

कमिकाांडाची व आचारहवधींची व्यूहरचना म्हणजे 'लोकधमि ' होय. 

लोकधमा हाच यात धमा: 

अवघे लोकजीवन गूढ अगम्य अशा शक्तींनी व्यापलेले असते. या शक्तींना प्रसन्न करण्यात 

लोकमानसाचे हहत असते. अशा शक्तींची आराधना करणे, त्याांचा अननुय करणे याचा एक 

सहुवहहत आचार दृष्टोत्पत्तीस येत असतो. हा आचार म्हणजे लोकधमि  होय. मानवाला 

आपल्या सभोवतालच्या पयािवरणाशी जळुवून घेताना त्याला आजारपण, रोगराई, अवषिण, 

दषु्काळ, अहतवषृ्टी, पूर, महापूर, भूतहपशाच्च यासारख्या अनेक समस्याांना सामोरे जावे 

लागले. लोकमानसाला अशा अदृश्य शक्तींची कमालीची भीती वाटत असे. या शक्तींना शरण 

जाणे हकां वा त्याांना काबूत ठेवणे एवढेच लोकमानसाला ठाऊक होते. अदृश्य शक्तींवर हवजय 

हमळहवण्यासाठी लोकमानसाने यात्वात्मकतेचा आधार घेतला. यालाच यातधुमि म्हणतात. 

प्राचीन माणसाला सभोवतालच्या भौहतक हवश्वातील सवि वस्तमुािातील यात्वात्मक शक्तीची 

जाणीव झाली होती. ही शक्ती हवहशष्ट मांि आहण हवधी याांच्या साहाय्याने वाढहवता वा कमी 

करता येते, अशी कल्पना केली. हवहधयकु्त मांिगायनाने आहण मांिोच्चारयकु्त कमािने 

स्वतःच्या हठकाणचे यात्वात्मक सामर्थयि वाढहवता येते व त्याद्रार ेइष्टहसद्धी प्राप्त करून घेता 

येते. अशीही त्याची दृढ श्रद्धा बनली. या प्रकारची जादू हवद्या, मांि-तांि जाणणारी अहधकारी 

व्यक्ती प्राचीन समाजात होती. हतला भगत / देवऋषी (Shaman) म्हणत. भगत हा प्राचीन 
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समाजाच्या दृष्टीने देवमाणूसच (Mangod) होता. या भगताच्या / देवमाणसाच्या साहाय्याने 

अनेक गोष्टी साध्य करता येतात यावर प्राचीन माणसाने हवश्वास ठेवला. या हवश्वासातून 

'हवधी', 'हनषेध' यासांबांधीचे कमिकाांड हनमािण झाले. हा प्राचीन 'यातधुमि ' होय. 

आराधना हाच सांकटहनवारणाचा उपाय: 

आपल्यावर वारांवार येणारी सांकटे थोपवणे सहज शक्प्य नाही. आपल्यावर येणारी हवहवध 

सांकटे आपल्या सभोवतालच्या सषृ्टीत अलौहकक शक्ती व प्राणी आणतात, लोकमानसाने 

असे मानले होते. सषृ्टीतील या शक्तींना व प्राण्याांना आपलेसे कसे करता येईल? त्याांना 

आपल्या अांकीत ठेवता येईल का? असे प्रश्न त्याला पडू लागले. हशवाय यातून मकु्त 

झाल्याहशवाय आपल्यावरची सांकटमाहलका दूर होणार नाही असे त्याला वाटले आहण 

त्यावरचा जो मागि त्याने शोधून काढला तो मागि सर जेम्स फे्रझर म्हणतात त्याप्रमाणे 

'आराधने'चा होता. यादृष्टीने त्याने काही मांि आहण हवधी हनमािण केले आहण त्यानांतर श्रद्धनेे 

त्याांचे पालन केले. अलौहकक शक्तींची प्राथिना करून, त्याांना आमीष दाखवून, काही वेळा 

त्याांच्यावर जरब बसवून, पीकपाणी, सखुसमदृ्धी इत्यादीची प्राप्ती करून घेता येते, अशीही 

प्राचीन माणसाची श्रद्धा ठरली. आराधना हाच सांकटहनवारणाचा तरणोपाय ठरला. 

सामूहहक कमा: 

यातशु्रद्धतेील अत्यांत महत्त्वाचे आहण लोकमानसावरील सांकट हनवारणाचे हवश्वासाहि तत्त्व, हे 

सामूहहक कमािचे तत्त्व असते. वांश सातत्य आहण स्वसांरक्षणासाठी केले जाणारे हवधी 

व्यहक्तगत पातळीवर असतात. असे कुलाचार कौटुांहबक असतात. त्या त्या कुळाचे असतात. 

तथाहप सांपूणि समाजावरील अररष्ट टाळण्यासाठी सामूहहकररत्या हवधी करावा लागतो. 

यातशुक्तीला आवाहन करून हवधीद्रारे इष्टहसद्धी वा अहनष्ट हनवारण करून घेता येते. 

'सामूहहक कमि ' हे यातशु्रद्धतेील एक महत्त्वाचे तत्त्व होय. कोणतीही इष्ट घटना हनसगाित 

घडणाऱ्या घटनेचे अनकुरण करूनही घडहवता येऊ शकते. अशी श्रद्धा पक्प्की करून 

त्यासांबांधी अनेक प्रकारचे हवधी हनमािण झाले. पाऊस मागण्याचे हवहवध हवधी आजही 

लोकसमाजात आढळतात. हनपहुिक स्त्रीच्या हाताने झाडे लावू नयेत; हकां वा हववाह, 

पिुजन्मोत्सव, धान्यपूजा आदी हवधीत माततृ्व प्राप्त झालेल्या स्त्रीचा समावेश करावा. 

यासारख्या आचारामागे 'साधम्यि ' कल्पनेचे तत्त्व आह.े            

दगुािबाई भागवत याांच्या मते, "माणसाांनी देवाची कल्पना केवळ कल्पनेतूनच साकार केली 

नाही. त्याांनी देवाांची कल्पना केली आहण नांतर सामाहजक तांिाप्रमाणे त्याांना आकार हदला 

असेही नाही. सामाहजक भावनाांशी देवाहदकाांचा सांबांध येण्याचे कारण असे की, ज्या ज्या 

वस्तूांचा उपयोग माणसे करीत त्या त्या वस्तूांशी ते सांबद्ध होत चालले होते. शरीराने व मनाने 

ज्या ज्या गोष्टींचा माणसाांना उपद्रव होई. त्याांच्या बद्दलही माणसाांना हवहशष्ट भावना उत्पन्न 

होत व त्यात ती गुांतत. या भावनाांमळेु माणूस आपल्या समाजबाांधवाांशी जखडला गेला. एक 

समाज दसुऱ्या समाजाशी जोडला गेला. 'मानवी हवकासक्रमात माणसाच्या या सामूहहक 

जीवनाचे हवघटन झाले. यातशु्रद्धा सांपषु्टात आली. सवािनी हमळून सामूहहकररत्या अमूक एक 

हवधी केला, की त्याांचे अमूक प्रकारचे फळ प्राप्त होते. श्रद्धवेर आधाररत कमिकाांडाची व 

आचारहवधींची व्यूहरचना अहस्तत्वात आली. ही व्यूहरचना म्हणजे 'लोकधमि ' होय, या 

'लोकधमािच्या आचरणासाठी देवदेवताांचे सण, उत्सव, हवधी, व्रते अहस्तत्वात आले. सवि 
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समाजाच्या सहभागातून व सहकायाितून लोकधमािचे आचरण होऊ लागले. 

देवाधमाि हवषयीचा सेवाभाव या धमािचरणात प्रबळ झाला. हवज्ञानयगुातल्या आजच्या प्रगत 

माणसाच्या धाहमिक वतिनात आजही धमािच्या या दोन्ही कल्पनाांची सरहमसळ आढळून येते. 

१.८.२.२ लोकदैवत: 

श्रद्धतूेन हवहवध लोकदैवताांचा हवकास: 

समाजजीवन आहण लोकसांस्कृती याांच्या अन्योन्य सांबांधातून लोकदैवत या सांकल्पनेचा 

उदय झाला. लोकाांच्या मनाांत असलेल्या श्रद्धतूेन हवहवध लोकदैवताांचा हवकास झाला. 

सांपूणि जगात हवहवध सांस्कृतीत लोकदैवत ही सांकल्पना पूजनीय मानली गेली आहे. 

लोकदैवत हे मूतीच्या रुपात पजुले जात असले तरी झाड, काठी, समदु्र, नदी, डोंगर, हशळा 

इत्यादी रुपात देखील लोकदैवताांचे स्वरुप हदसते. प्रामखु्याने लोकमानसाला हनसगाित 

घडणा-या घटनाांचे कुतूहल होते. त्यातूनच हनसगािला देवत्व देऊन हनसगि पूजा सरुू झाली. 

देवत्व कल्पना हा लोकधमि कल्पनेचा मूलाधार आहे. लोकमानसाचे हनरीक्षण केले असता 

अनेक प्रकारच्या देवदेवता लोकसमाजात, लोकपररसरात अहस्तत्वात असलेल्या 

आढळतात. यात प्रामखु्याने ग्रामदेवता, कुलदेवता, क्षदु्रदेवता, हपतदृेवता, स्त्रीदेवता, 

वकृ्षदेवता, जलदेवता, हशवेच्या देवता, प्राहणदेवता अशा हवहवध प्रकारच्या देवताांचा समावेश 

आहे. आजही ग्रामपातळीवर मानवी देवताांचाही आढळ होतो. 

सृष्ट वस्तूांना दैवताांचा दजाा: 

यासांदभाित थॅामन्सन याांनी माांडलेली देवत्वाहवषयीची सांकल्पना अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. 

आदी मानव प्राथहमक पातळीवरील जीवन जगत असताना, ’आपल्या कामनापूतीसाठी 

ईश्वर अगर तत्सम शक्तींना शरण जात नाही. हकां बहुना देव, प्राथिना, यज्ञ असे काही त्याच्या 

आचारात नसतेच. आपल्या मांिसामर्थयािवरच त्याची पूणि श्रद्धा असते. हवहधयकु्त 

मांिगायनाने इष्ट फलप्राप्ती झालीच पाहहजे यावरच त्याचा हवश्वास असतो.’ जसजसा मानव 

हनसगािच्या साहन्नध्यात जाऊ लागला तसतशी माणसाला देव या कल्पनेची ओळख होऊ 

लागली. सूयि, चांद्र, आकाश, ग्रह, तार,े हदशा, वकृ्ष, पवित, औषधी वनस्पती या सवि सषृ्ट 

वस्तूांना त्यामळेु दैवताांचा दजाि माणसाने प्राप्त करून हदला. या सवि वस्तूांच्या हठकाणी मानवी 

हवकार असतात असे तो मानू लागला. 

The lowest Savages known to us have no Gods and know nothing of 

prayer or Sacrifice. Similarly, whenever we can penetrate the prehistory 

of Civilized people’s we reach a level at which again there are no gods 

no prayer or sacrifice what we find at this level is magic.' हे थॉमसन याांचे 

देवत्वाहवषयीचे हवचार महत्त्वाचे ठरावेत. 

सांस्कृतीच्या प्राथहमक पातळीवरील माणसाहवषयी थॉमसन म्हणतात की, 

The savages is a man of action. Instead of asking a god to do what he 

wants done, he does it or tries to do if himself instead of prayers he 

utters or spells. In a world he practices Magic. 
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मांत्रय ि हवधी हीच देवता: 

लोकमानसाचा असा दृढ हवश्वास होता, की हवश्वातील प्रत्येक वस्तू ही पूजनीय असते. 

आपल्या जीवनावर प्रत्येक वस्तूचा प्रभाव पडतो. हवश्वातील सवि वस्तमुािाांमध्ये एक 

यात्वात्मक सामर्थयि (Magical Potence) आह.े त्याची वाढ हवहशष्ट कमिकाांडाांनी आहण 

मांिोच्चाराांनी होते आहण मानवाच्या इच्छा पूणि करण्याकररता या यात्वात्मक शक्तीला भाग 

पाडता येते. जारणमारण हवदे्यचा उपयोग करून आपल्याला ईहप्सत साधता येते. या 

पातळीवरील कल्पनेत मांियकु्त हवधी हीच शक्ती देवता मानली गेली असावी. यात्वात्मक 

हवधीच्या हठकाणी स्वयांभू सामर्थयि आहे. त्यामळेु देव म्हणून अशी काही शक्ती कल्पून अमूक 

एक गोष्ट आमच्यासाठी कर, असे त्या देवाला साांगण्यापेक्षा ते स्वतःच करण्याकडे प्राचीन 

माणसाची मानहसकता आढळते. देवासाठी प्राथिना वगैरे करण्यापेक्षा मांिगान करणे आहण 

यातवुर हवश्वास ठेवणे त्याला पटते. यातूनच लोकमानसातील मांिोच्चाराचे महत्त्व वाढले. 

मांियकु्त हवधी-हवधाने हा लोकमानसाच्या जीवनातील अहवभाज्य भाग बनला. 

ईश्वराचे श्रषे्ठत्व मान्य: 

मानव हा उत्क्राांतीवादी प्राणी आहे. हनसगाितील प्रत्येक घहटत, अघहटताचा अथि लावण्याचा 

प्रयत्न मानवाने अगदी आदीम काळापासून केला आह.े सवि वस्तमुािात एकच यातशुक्ती 

आह,े ही मानवाच्या होत असलेल्या मानहसक हवकासामळेु मागे पडली. हवश्वातील अदृश्य 

शक्ती म्हणजे करुणाघन, सगणु, साकार असा परमेश्वर आहे, हे मानवाने मान्य करायला 

सरुू केले. त्या करुणाघनाला प्राथिनेने प्रसन्न करून घेता येते, अशी देवत्वहवषयक कल्पना 

पररवहतित होत गेली. हवश्वावर हनयांिण ठेवण्याचे आपले सामर्थयि दबुिल आह े याहवषयीची 

माणसाची जाणीव वाढत गेली. साहहजकच आपल्याहून प्रबळ अशी शक्ती हवश्वात आहे. 

आहण त्याच्या कृपेनेच आपले जीवन यशस्वी होते. ईश्वराचे शे्रष्ठत्व मानवाने मान्य केले. 

ईश्वराबद्दल जसा आदर वाढला; श्रद्धा वाढली तशीच त्याच्याहवषयीची भीतीची भावनाही 

वाढली. देवदेवताांचा प्रकोप झाल्यास मानव असहाय, हतबल होऊ शकतो याांचे अनेक 

अनभुव लोकमानसाने घेतले. 

देवताांना वश करून इष्टफलप्राप्ती: 

लोकमानसाने अनभुवाच्या आहण श्रद्धचे्या जोरावर हे हनहित केले, की आपल्या सवि इच्छा-

आकाांक्षा पूणि करण्याचा हमखास मागि म्हणजे देवताांची पूजाअचाि होय. देवताांना प्रसन्न 

करून; वश करून इष्टफलप्राप्ती हमळहवता येते. देवता रोगहनवारण करू शकतात. इतकेच 

नव्ह े तर या हवश्वातील आपले अहस्तत्व, सांरक्षण आहण वांशसांवधिन याच सविशक्तीमान 

देवताांच्या म्हणजेच ईश्वराच्या अधीन आह,े असे माणसाला वाटू लागले. 

यातशु्रद्धावस्थेत सूयि, चांद्र, आकाश, वकृ्ष, प्राणी या सवि वस्तू मानवाने एकाच पातळीवर 

मानल्या होत्या. सचेतन अचेतनात भेद केला नव्हता. परांत ु देवत्वकल्पनेत पररवतिन 

झाल्याबरोबर या सवि वस्तूांना देवत्व प्राप्त झाले. सूयिदेवता, चांद्रदेवता, आकाशदेवता, 

पजिन्यदेवता, वकृ्षदेवता, प्राणीदेवता, अन्नदेवता अशा हवहवध देवता हनमािण झाल्या. 

देवताांच्या हठकाणी हवश्वचक्रात हस्तके्षप करण्याचे सामर्थयि आहे हा समज रुढ झाला. 
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यातहुवधीत भावनेला स्थान नव्हते. प्रभावी व अचूक मांिोच्चार आहण हवहधयकु्त कमि याांनाच 

महत्त्व होते. धमिकल्पनेत बदल झाला. यातधुमि  लोकधमाित रूपाांतररत झाला. लोकधमाित 

भावना, नैहतकता याांना महत्त्व आले. लोकधमाित पारलौहककाचा हवचार रुजू लागला. हवधी 

हाच धमि  असतो आहण प्रत्येक हवधीची एक देवता असते. धमिहवधीचे मूळ देवत्वकल्पनेत 

आहे असे गहृीत धरावे लागते हे रगे्लान लॉडि याांचे याबाबतचे मत लक्षणीय आहे. (दी 

ओररहजन्स ऑव्ह ररलीजन) 

सर जेम्स जॉजि फेजर याांनी हवहवध देशाांत हभन्न हभन्न कालखांडात अहस्तत्वात असलेल्या 

यातहुवधी आहण धमिहवधी याांचे स्वरूप तपासले तेव्हा अनेक यातहुवधी धमिहवधीच्या 

पातळीवर आले असल्याचे त्याांच्या लक्षात आले. ('गोल्डन बो', सर जेम्स जॉजि फेजर). 

भारतीय दैवतशास्त्राचा हवचार करू लागलो की, वैहदक दैवते नजरसेमोर येतात आहण 

यज्ञहवधींशी त्याांचा सांबांध हदसून येतो. यज्ञाचे स्वरूप केवळ यात्वात्मकच आह.े माणूस 

वन्यजीवी असो, ग्रामजीवी असो, शहरवासी असो धमि हा हवधींच्या स्वरूपातच त्याच्या 

आचरणात असतो. महाराष्रीय समाजजीवनाचे अवलोकन केले असता लोकमानसाचे असे 

सांहमश्र स्वरूप आजही पाहावयास हमळते. आजही आहदवासी पाड्याांवर अनेक मलेु 

हशकलेली असूनही मगृ नक्षिावर येणारा पाऊस थोडा लाांबला की पाऊस मागण्याचा हवधी 

करून 'कामड' नतृ्य करतात. कुटुांबाची वदृ्धी व्हावी, धनधान्य हवपलु प्राप्त व्हावे, आपल्या 

वस्तीला सखुशाांती लाभावी या हेतूने आजही धान्यपूजा सांपन्न होते. गावहशवेच्या 

देवताांच्या तष्ु्टयथि आजही कोकणात दशावतारी व नमन खेळ सांपन्न होतात. हववाहानांतर 

सांतती प्राप्त व्हावी म्हणून कुलदेवतेचा गोंधळ, जागरण केले जाते. 'बढण', 'हुईक' सारखे 

हवधी मराठवाड्यात त्याच श्रद्धनेे केले जातात. गावात रोगराईचा प्रादभुािव झाला आहण 

रोगराई आटोक्प्यात येत नाही असे आढळताच मरीआईच्या नावे टोपली उतरण्याचा हवधी 

पार पडतो.  

लोकदैवताांचे प्रकार व त्याांचे लोकसमूहजीवनातील महत्त्व याांचा पररचय करून घेऊ. 

अ. ग्रामदेवता: 

सांपूणि गावाचे दैवत म्हणजे ग्राम दैवत होय. भारत हा खेड्याांचा देश म्हणून ओळखला जातो. 

आपल्या देशात ग्राम सांस्थेला हवशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक ग्रामाचे सांरक्षक दैवत असते हेच 

ग्राम दैवत म्हणून ओळखले जाते. भारतात आयांच्या वसाहती होण्यापूवीपासून भारतातील 

मूळ रहहवासी ग्रामदेवताांची पूजाअचाि करत असावेत. वैहदक देवता साहत्वक आहण राजस 

आहेत तर ग्राम देवता तामस आहण उग्र आहेत. ग्राम देवताांची मांहदर ेआहण मूत्याि देखील 

ओबडधोबड, राकट आहण काळपट असतात. त्याांचा नैवेद्य सदु्धा पांचपक्प्वान्नाांचा नसून 

बळी हदलेला कोंबडा, बकरा इ. असतात. प्रत्येक ग्रामदेवतेच्या नावामागे हकां वा हतच्या 

हनहमितीमागे एक तरी आख्याहयका हकां वा दांतकथा अहस्तत्वात असते. 

ग्रामदैवताांत जरी, मरी, म्हसोबा, जोहतबा कोकणातील रवळनाथ, सातेरी, भूमका, 

हवदभाितील आसरा, सपुोबा, हशवाभाया, भैरोबा (भैरव, बहहरोबा) पहिम महाराष्रातील 

खामजाई, सोनजाई, माांढरदेवी, पाांढरदेवी, काली, मातकृा, दहक्षण भारतातील पेडुम्मा, 

पोलेरम्मा हकां वा महाराष्रातील इतर हठकाणी आढळणार ेमुांजा, वेताळ (आग्या व रुद्र) ही 
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ग्रामदैवते हवशेष प्रहसद्ध आहेत. मातदृेवता ही सजृनाची देवता मानल्याने भारतात बहुताांश 

ग्रामदेवता स्त्रीरुपी आहेत. 

गावातील वनस्पतीसषृ्टीचे सांरक्षण व सांवधिन करणे, सांसगिजन्य रोगाांचे हनवारण करणे, 

भूताखेताांपासून नैसहगिक आपत्तीपासून गावाचे रक्षण करणे, ग्रामवासीयाांचे सांततीसांवधिन 

करणे व त्याांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, अशी अनेक प्रकारची काये या देवता करतात 

अशी समजूत आह.े 

ग्रामदेवताांच्या पूजा, त्याांचे उत्सव, त्याांच्या यािा ठरावीक हतथींना होतात. या पूजनाप्रीत्यथि  

अनेक प्रकारचे कलाप्रकार सादर होतात. हे कलाप्रकारही या ग्रामदेवताांच्या भक्तीची साधने 

असतात. देवतेच्या भक्तीची लोकगीते, लोककथा, देवतेच्या सामर्थयािच्या कथा असलेली 

लोकनाटके याांचा यात समावेश असतो. 

ग्रामदेवताांची कृपा असेल तर रोगराई, दषु्काळादी नैसहगिक आपत्ती येत नाहीत. तसेच 

धनधान्याची हवपलुता होऊन सवांचे कल्याण होते, अशी भाबडी पण ठाम समजूत ग्रामीण 

जनतेत आहे. ग्रामदैवते ही तामस प्रवतृ्तीची व शीघ्रकोपी आहेत, त्याांचा कोप झाला तर 

सवांनाच पीडा होते, असे समजले जाते. गावावर हवघ्न, रोगराई हकां वा नैसहगिक आपत्ती येऊ 

नये, म्हणून ह्या ग्रामदैवताांना नवस बोलतात व तो फेडतात. दरवषी जिा-उत्सवादी करून 

त्याांना सांतषु्ट करतात. ग्रामदैवताांपढेु पशू-पक्षयाांचे बळी देण्यात येतात. 

ग्रामदैवताांना लोक वेगवेगळ्या उहद्दष्टाांनी नवस बोलतात व फेडतात. नवस बोलण्यात अघोरी 

व आत्मक्प्लेशपर प्रकारही असतात. उदा. हवस्तवावरून चालत जाणे, साष्टाांग नमस्कार 

हकां वा लोळण घेत दैवतासमोर जाणे, स्वतःच्या केसास बाांधून रथ ओढणे हकां वा ‘बगाड’ घेणे 

इ. नवस ह्या दैवताांना बोलले जातात व फेडले जातात. सांकटहनवारण, रोगहनवारण, 

पिुप्राप्ती, हववाह, पजिन्यवषृ्टी इ. हेतूांनी हे नवस बोलले जातात. 

ब. क लदेवता: 

आपल्या कुळाची देवता म्हणजे कुलदेवता होय. कुल आहण देवता या दोन शब्दाांना हमळवून 

‘कुलदेवता’ हा शब्द बनला आहे. कोणत्याही कुळाचा उद्धार, कुळाची आध्याहत्मक प्रगती, 

कुळाचे सातत्य इ. बाबींची पररपूती करण्यासाठी कुलदेवतेची उपासना करणे लोकमानसाने 

मान्य केले आह.े कुळाचे पूविज ज्या हठकाणी पूवािपार वास्तव्यास होते, त्या प्रदेशातील 

देवता प्रामखु्याने त्या त्या कुळाची कुलदेवता असते. वषाितून एकदा आपल्या कुलदेवतेचे 

दशिन घ्यावे, असे लोकमानस साांगते. घरात होणा-या कोणत्याही मांगलकायािसाठी 

कुलदेवतेस पाचारण करावे लागते, ही लोकपरांपरा आहे. 

क. वृक्षदेवता: 

परुाण काळापासून आांबा, अश्वत्थ-हपांपळ, वड, तळुस, उांबर अशा अनेक झाडाझडुपाांना 

लोकमानसाने देवता मानून त्याांची पूजा व आराधना केली आहे. वन्यजमाती तर अनादी 

काळापासून वनदेवताांची आहण वकृ्षदेवताांची मनोभावे पूजा करत आहेत. कारण त्याांच्या 

मते, प्रत्येक वकृ्ष सचेतन असतो आहण त्यात आत्मा वास करत असतो. लोकमानस 

वकृ्षराजीकडे एका वेगळ्या सकारात्मक दृष्टीने पहात आला आह.े वकृ्षात असलेल्या 
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आत्म्याची आराधना भक्ती-भावाने केल्यास इहच्छत फलप्राप्ती होते, ही प्राचीन माणसाची 

धारणा होती. 

वेदपूविकालीन सांस्कृतीपासून हनमीतीचे प्रतीक मानलेल्या अश्वत्थ वकृ्षाला सांतती प्राप्तीसाठी 

मनोभावे पूजले जाते. कोणत्याही धाहमिक कायाित आहण धमि हवधींमध्ये आांब्याची पाच पाने 

असलेल्या डहाळीला, पानाांना महत्त्वाचे स्थान असते. उांबर वकृ्ष देववकृ्ष मानला जातो, तर 

तळुस भारतीय सांस्कृतीत मानाची ठरली आहे. 

या देवताांबरोबर वनदेवता,जलदेवता लोकपरांपरते पूजनीय आहेत. 

१.८.३ ‘लोकतत्त्व’ आहण ‘लोकसांस्कृती’  

१.८.३.१ 'लोकतत्त्व':  

लोकजीवनाशी, लोकव्यवहाराांशी सांबांहधत कृती-उक्ती म्हणजे लोकतत्त्वे होय. लोकमानसाचे 

अहस्तत्व ज्या तत्त्वाांनी दृग्गोचर होते, त्या तत्त्वाांना लोकतत्त्वे म्हणणे सहेतकु वाटते. 

कोणतेही साहहत्य लोकजीवनाशी हकतपत हनगहडत आहे, ह ेठरहवण्यासाठी त्या साहहत्यात 

हकती लोकतत्त्वे प्रहतहबांबीत झाली आहेत याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. प्राचीन 

साहहत्यात लोकतत्त्वे मोठ्या प्रमाणात सापडतात कारण तत्कालीन साहहत्यहनहमिती ही 

समूह भावनेतून झालेली असे. आपण लोकसाहहत्याचा अभ्यास करतो म्हणून एक गोष्ट 

आवजूिन लक्षात घ्यायला हवी की, लोकतत्त्वाांमळेु लोकसाहहत्य हे लौहकक साहहत्याहून 

वेगळे ठरते. तात्पयि- “लोकतत्त्वाांचा आहण लोकसमूहाचा अगदी जवळचा सांबांध आह.े‛ 

लोकतत्त्वे म्हणजे समाजामध्ये रुढी, परांपरपे्रमाणे काही तत्त्वे ठरलेली असतात. समाजातील 

प्रत्येक घटक हनमूटपणे ती तत्त्वे मान्य करून जगत असतो, यालाच ‘लोकतत्त्व’ असे 

म्हणतात. लोकतत्त्वाची सदर व्याख्या प्रा. डॅा. धोंडीराम वाडकर याांनी केली आहे. 

प्रा.धोंडीराम वाडकर याांनी अगदी स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की लोकतत्त्वाांचा स्वीकार सांपूणि 

समाजाकडून केला जातो. समाजाच्या भावभावनाांचा आधार लोकतत्त्व आहे. 

लोकतत्त्व म्हणजे काय?: 

डॉ. रा. हचां. ढेर ेयाांनी 'लोकसाहहत्य' या सांकल्पनेला पयािय म्हणून सविप्रथम 'लोकतत्त्व' ही 

सांज्ञा वापरली. 'परुातत्त्व' ही सांज्ञा जशी परुाणवस्तसुांशोधनशास्त्रासाठी सरािस रूढ झालेली 

आहे, तशीच 'लोकतत्त्व' ही सांज्ञाही रूढ व्हायला हरकत नाही, असे डॉ. ढेर ेयाांचे प्रहतपादन 

आहे. वस्ततु: 'लोकसाहहत्य' ही सांज्ञा 'folklore’चा मराठी पयािय माणून अभ्यासकाांनी 

स्वीकारलेली आह.े त्यामळेु लोकसाहहत्यासाठी पनु्हा 'लोकतत्त्व' अशी सांज्ञा वापरणे प्रस्ततु 

वाटत नाही. 'folklore’चा मराठी अथि जरी 'लोकहवद्या' असला तरी लोकहवषयक आहण 

लोकप्रचहलत बाबींच्या अभ्यासाचे शास्त्र या अथािने लोकसाहहत्य हा हतचा मराठी पयािय 

रास्त वाटतो. 

१) सामूहहकता: 

लोकसाहहत्य हा लोकमानसाचा आहवष्कार आहे. लोकसाहहत्याची हनहमिती समूहाकडून 

केली जाते. लोकसाहहत्याचा कताि अनाहमक असतो. लोकसाहहत्याची हनहमिती एका 
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व्यक्तीची नसते. एका व्यक्तीने हनमािण केलेल्या वाङ्मयकृतीत त्याच्या व्यहक्तमनाचा 

आहवष्कार होतो. त्यामळेु अशी वाङ्मयकृती लहलत वा लौहकक वाङ्मयकृती ठरते. व्यहक्तहनष्ठ 

वाङ्मयात लोकमानसाचा आहवष्कार सांभवत नाही. लोकसाहहत्याचे आवाहन समूहाला 

असते. ते कुणा एका व्यक्तीला हकां वा व्यहक्तगत भावनाांना नसते. साहहजकच 

लोकसाहहत्यातील एखाद्या कृतीची हनहमिती जरी एका व्यक्तीकडून झालेली असली तरी त्या 

व्यक्तीचे मन समूहाशी वा लोकमनाशी एकरूप झालेले असते. त्यामळेु एका व्यक्तीने हनमािण 

केलेल्या या रचनेत त्याच्या व्यहक्तमनाचा आहवष्कार होत नाही. ती हनहमिती ‘व्यहक्तत्वहीन 

व्यहक्तमना'ची हनहमिती ठरते. कोणत्याही एका व्यक्तीला या हनहमितीचे शे्रय देता येत नाही. 

सामूहहकता हे महत्त्वाचे लोकतत्त्व आह.े 

२) व्यहित्वहीनता: 

आपण वर म्हटल्याप्रमाणे लोकसमूहातील एखादी व्यक्ती आपल्या वैयहक्तक भावभावनाांचा 

आहवष्कार हनहितपणे करू शकत असेल. त्यात त्याच्या व्यहक्तमत्त्वाचे प्रहतहबांब उमटलेले 

असते, समूहमनाचे प्रहतहबांब सांभवत नाही. व्यक्ती स्वतःला समाजापासून वेगळे काढून 

स्वतःचे म्हणून हनराळे असे भावहवश्व, एखाद्या गीतात वा कथेत व्यक्त करीतही असेल, परांत ु

त्याचे हे वेगळे व्यहक्तमत्त्व, समस्या समाजात हवरघळून जात असल्यामळेु गीतात वा कथेत 

आढळणारी आत्महनष्ठ भावना ही व्यहक्तत्वहीन व्यहक्तमनाची होते. ती साविहिक स्वरूपच 

घेते. 

३) पररवतानशीलता: 

पररवतिन हा माणसाचा स्थायी भाव आहे. माणसाच्या आचार-हवचारात, त्याच्या वतृ्ती-

प्रवतृीत कालानरुूप बदल होत असतात. लोकमानसाचे प्रहतध्वनी असणारे लोकसाहहत्य हे 

पररवतिन स्वीकारते. बदलत्या पररहस्थतीत सतत पररवतिन पावत जाणे हे 

लोकसाहहत्यातील महत्त्वाचे लोकतत्त्व मानायला हवे. प्रहतभावांताच्या हनहमितीचा स्वभाव 

देखील पररवतिन पावत जाण्याचा असतो. पररवतिनशीलतेला त्या त्या काळातील प्रहतभावांत 

हातभार लावत असतात. म्हणजे एखादी कथा, एखादे गीत एखादा माणूस रचतो. दसुरा 

त्यात आणखी भर घालतो. एखादे गीत वारांवार हवधी, उत्सवात परांपरनेे म्हटले जात असते. 

पण काळ बदलत जातो तस तसे त्या गीतातील सांदभिही बदलत जातात. त्यात नवी भर 

पडत जाते. वसई पररसरात लग्नसराईत गायल्या जाणाऱ्या गीतात पूवी 'चूल', चलुीत 

पेटणारी लाकडे याांचे सांदभि येत. नांतरच्या काळात चलुी ऐवजी शेगडी आली. नांतर स्टोव्ह 

आला. त्यानांतर गॅसशेगडी आली.  

वसईतून मुांबईत पाने, फुले, भाजी, दूध घेऊन हवक्रीला जाणाऱ्या पतीदेवाांना उदे्दशून 

म्हटल्या जाणाऱ्या पारांपररक गीतात बदल होत गेले. नऊवारी साडी आणायला साांगणारी 

स्त्री पाचवारी पातळ आण म्हणायला लागली. कालाांतराने डे्रस आणायला साांगू लागली. 

सामाहजक पररहस्थतीत व भौहतक सांस्कृतीत जे बदल झाले त्याचे प्रहतहबांब लोकवाङ्मयातही 

उमटले. या तत्त्वामळेुच लोकसाहहत्य हे केवळ 'काल’चे नसते. ते नेहमीच 'आज’चे होत 

असते. 
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४)  गूढता:  

लोकमानस रहस्याने भरलेले आहे. लोकजीवनातील अनेक गूढ रहस्य उलगडण्यात 

लोकमानस नेहमीच व्यस्त असते. मानवाच्या सभोवताली असणाऱ्या हनसगािने देखील 

अनेक रहस्य आपल्या पेटाऱ्यात लपवून ठेवली आहेत. लोकमानसाने या सगळ्या गूढ 

रहस्याांची उकल करण्याचा प्रयत्न कधी थेट तर कधी आडमागािने केलेला हदसून येतो. 

लोकमानसाने या गूढतेचा आढावा लोकसाहहत्यातून घेतला नसता तर नवलच! 

लोकसाहहत्यात सतत गूढ शक्तींचा उल्लेख येतो. अद्भतु शक्ती सतत माणसाांच्या 

अवतीभवती वावरत असतात. त्याांच्या मदतीला येत असतात. त्यामळेु लोकसाहहत्यात 

गूढरम्य वातावरण हनमािण होत असते. जादूच्या कथा या गूढतेतूनच जन्मल्या. ‘अलादीनचा 

जादूचा हदवा’, ‘जादूचा अांगरखा’, ‘जादूची छडी’ इत्यादी. तसेच पाण्याखाली राज्य असणे, 

माणसे आकाश मागे गमन करू शकणे, माणसाला गपु्त करू शकणाऱ्या अद्भतु वस्तू असणे, 

इत्यादी. काही कथाांतून मोत्याांच्या माळेचा सांदभि येतो. ती गळ्यात घातली असता माणूस 

गपु्त होतो. 'हसांहासन बत्तीशी'त राजा हवक्रमाच्या मांतरलेल्या खडावा वहणिलेल्या आहेत.  

५) स्वप्न हचे सत्य मानणे: 

मळुातच माणूस हा स्वप्नात जगत असतो. तो स्वप्नाळू प्राणी आहे. त्याला स्वप्न पाहायला 

आहण स्वप्नात रमायला फार आवडते. पयाियाने लोकसाहहत्यात स्वप्नतत्त्व वारांवार 

आढळते. राजा हररिांद्र आहण तारामती याांच्या कथेत स्वप्नाला अनन्यसाधारण महत्त्व 

आहे. ज े स्वप्नात हदले ते वास्तवातही दणेे क्रमप्राप्त ठरते. जे स्वप्नात आहे ते प्रत्यक्ष 

वास्तवातच आहे असे मानले गेले. 

१.८.३.२ लोकसांस्कृती: 

सांस्कृती म्हणजे काय?: 

लोकसांस्कृती ही सांकल्पना लक्षात घेण्यापूवी आपण ‘सांस्कृती’चा थोडक्प्यात पररचय करून 

घेऊ. 

जगप्रहसद्ध मानववांश शास्त्रज्ञ आहण सांस्कृतीच्या गाढ्या अभ्यासक व सांशोधक इरावती कवे 

याांच्या मते, सांस्कृती म्हणजे, ’मनषु्य समाजाचे डोळ्याांसाठी हदसणारी भौहतक वस्तूरुप 

हनहमिती व डोळ्याांसाठी न हदसणारी पण हवचाराांना आकलन होणारी मनोमय सषृ्टी म्हणजे 

सांस्कृती होय.’ इरावती कवे याांच्या मते, ‘सांस्कृती नेहमी परांपरागत असते. ती हदक्प्काल 

हनबंहधत अशी असते.’ सांस्कृती सांपूणिपणे समाजाची असते परांत ुती व्यक्तींमधून आकारास 

येते; हजवांत होते; नव्याने हनमािण होते; लय पावते. सांस्कृती ही कोणत्याही माणसाची 

जीवनशैली बनते. सांस्कृती सांपूणि मानवी समाजाला व्यापून टाकते. ती समाजाच्या 

जाहणवेत आहण नेहणवेत असते. 

लोकसांस्कृती: लोकसाहहत्याचा मूलाधार: 

लोकसाहहत्य आहण लोकसांस्कृती याांचा अत्यांत हनकटचा सांबांध असतो. लोकसांस्कृती हा 

लोकसाहहत्याचा मूलाधार आहे. लोकसाहहत्य हे लोकजीवनाशी हनगहडत असते. 



   

 

लोकसाहहत्य 

30 

लोकजीवन हे नेहमीच लोकसांस्कृतीशी नाते साांगते. म्हणजे लोकसाहहत्य हे लोकजीवनाशी 

लोकसांस्कृतीशी हनगहडत असते. सामूहहक पातळीवर वावरणाऱ्या धारणा, सामाहजक 

व्यवहार, रूढी, परांपरा, प्रथा या साऱ्या गोष्टींचा समावेश सांस्कृतीत होतो. आपले हवचार, 

प्रयोजन, जीवन मूल्य या सवि गोष्टींचा समावेश सांस्कृतीत होतो. लोकसाहहत्याच्या 

अभ्यासकाांनी लोकसाहहत्याला लोकसांस्कृतीचा आहवष्कार म्हटले आहे. कारण 

लोकसाहहत्याचा हवचार त्यातील लोक या सांकल्पनेहशवाय करताच येत नाही. लोकाांच्या 

जीवन जगण्याच्या पद्धतीची नोंद लोकसाहहत्यात घेतली जाते. एखाद्या समाजाची 

जगण्याची रीत म्हणजे सांस्कृती श्रद्धा, पे्रम, आदर, वात्सल्य, परोपकार होय. ही सांस्कृतीची 

मूल्ये आहेत. जीवनाच्या या भावनात्मक अांगाचा हवचार लोकसाहहत्यात केला जातो. 

लोकसाहहत्य व लोकसांस्कृती या दोन सांकल्पना व त्याांचे परस्पर सांबांध लक्षात घेणे क्रमप्राप्त 

ठरते. कोणत्याही समूहाच्या गरजाांपैकी अन्न, वस्त्र, हनवारा व वांश सातत्य या शारीररक 

गरजा आहेत. कला आहण साहहत्य या लोकाांच्या मनाच्या अथाित भावहनक गरजा आहेत. 

लोकमानसाच्या या भावहनक गरजा साांस्कृहतक लोकाहवष्कारातून पूणि होतात. 

लोकाहवष्काराची समग्रता हे लोकसाहहत्याचे महत्त्वाचे वैहशष््टय आह.े  

लोकसांस्कृती एक सावाकाहलक प्रहिया: 

कोणत्याही भूप्रदेशात राहणारा व कोणत्याही समाजाचे प्रहतहनहधत्व करणारा मनषु्य हा 

सांस्कृती हनमािण करणारा प्राणी आहे, असे मानले जाते. भौहतक वा अध्यात्मपर सांस्कृती ही 

मानवाची स्वतःची हनहमिती आहे. या जगात सांस्कृतीहवहीन मानव, अशी कल्पना करताच 

येत नाही. मनषु्य हा बहुद्धजीवी प्राणी असल्यामळेु बहुद्धमते्तच्या जोरावर तो जीवनाचा अथि 

लावण्याचा प्रयत्न करतो. तो आपल्या जीवनाला एक हनहित आकार देतो. असा आकार 

देत असताना त्याच्या कृती-उक्तीतून कळत नकळत सांस्कृती हनमािण होते. ही सांस्कृती 

मानवी व्यहक्तत्व आहण जीवन याांना समदृ्धता देते. ती हचांतन आहण कलात्मक सजृनाची 

हनहमिती असते. मानवी मूल्याांना अहधष्ठान प्राप्त करून देण्याचे काम सांस्कृती करते. 

लोकसांस्कृती अभ्यासक टायलर या अभ्यासकाच्या मते ‘ज्ञान, हवश्वास, कला, आचार, 

हवधी, ररती आहण हजच्यात अनेक गोष्टी सामावून घेण्याची कला असते ती सांस्कृती होय.’ 

परांपरकेडून स्वीकारलेले सांहचत, अनभुव व मानहसक आहण हक्रयात्मक व्यवहार या सवांचा 

समावेश सांस्कृतीत होतो. सांस्कृतीमध्ये वांश परांपरनेे आलेले कहल्पत वास्तव, वस्तू, 

तांिकौशल्य, रूढी, धारणा, ज्ञान आहण मूल्याांचा अांतभािव होतो. लोकसांस्कृती मानवाच्या 

सवि इच्छा-आकाांक्षा सामावून घेणारी, सवि रुढी-परांपराांना सन्मान देणारी, मानवी जीवनाच्या 

सवि पैलूांना स्पशि करणारी एक सविसमावेशक, साविहिक आहण साविकाहलक प्रहक्रया आहे. 

लोकसांस्कृती: समाजसापेक्ष आहण पररवतानशील: 

 ‘सांस्कारपूणि व सांस्कारमय जीवन जगण्याची देशकाल हवहशष्ट ररती, जीवन पद्धती व जीवन 

मूल्य म्हणजे सांस्कृती होय.’ सांस्कृतीची ही व्याख्या डॉ. कवे याांनी केली आहे. सांस्कृती 

सांकल्पना बदलती असते. ती हस्थर नसते. सांस्कृती ही सांकल्पना स्थल, काल आहण 

समाजसापेक्ष आहे. याहवषयी सहवस्तर हववेचन करताना डॉ. हवश्वनाथ हशांदे म्हणतात, 

‘सांस्कृती ही मानवी जीवनाला व्यापून राहहलेली गोष्ट आहे. या सांस्कृतीद्रार ेमानव आपल्या 

भोवतालच्या सवि घटकाांशी समायोजन करत असतो. सभोवतालच्या काही गोष्टींचा 
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अांगीकार करून नव्या सांस्कृतीची तो जडणघडण करतो. सांस्कृती ही प्रहक्रया अखांडपणे 

सरुू असते. कदाहचत त्याला आपण नव्या सांस्कृतीचा स्वीकार करत आहोत, याची जाणीव 

होत नसेल. जेव्हा तो हभन्न सांस्कृतीच्या सांपकाित येतो तेव्हा त्याच्या लक्षात येते, की 

आपण बदलत्या काळाबरोबर खूप बदलून गेलो आहोत. सांस्कृती ही एक व्यापक सांकल्पना 

आहे.’ सांस्कृती ही समूहानरुूप बदलते. ती मानवी जीवनाला व्यापून टाकणारी सांकल्पना 

आहे. समूहाच्या पातळीवर ती एकच एक असत नाही तर हतचे स्वरूप हभन्न असते. ती 

सतत बदलणारी प्रहकया आह े अशा या सांस्कृतीच्या साांस्कृहतक जीवनाची कल्पना 

लोकसाहहत्यातून येते.  

लोकसांस्कृती: नागर सांस्कृतीची प्रयोगशाळा: 

वैहदक काळापासून अ-नागर सांस्कृतीला ‘लोकसांस्कृती’ मानण्याचा समज रुढ आहे. 

लोकसाहहत्याच्या अभ्यासक तारा भवाळकर म्हणतात, ’ग्रामीण जीवनशैलीचा मखु्य कणा 

हनसगि आहण कृषीसांस्कृती हाच राहहल्याने त्या आधारचे ग्रामीण हस्थर समूहाांची 

भौगोहलकतेनसुार वेगवेगळी जीवनशैली आकारत गेली. लोकसांस्कृतीत हवहवधता आली. 

पढेु हीच नागर सांस्कृतीशी सांबांध न आलेली अ-नागर सांस्कृती लोकसांस्कृती म्हणून 

ओळखली जाते. लोकसांस्कृतीबद्दल डॉ. शरद व्यवहारे म्हणतात, लोकसांस्कृतीच्या 

प्रवाहात अनेक अांत:प्रवाह सहजपणे हमसळलेले आहेत. कृषीवलाांची जीवनधारा, भटक्प्या 

लोकसमूहाची जीवनधारा, पारांपररक लोकसांस्थाांचे जीवन हवशेष, ग्रामरचनेतील पारांपररक 

व्यवसायाांची जीवनधारा, मौहखक वाङ्मयाचा अांत:प्रवाह त्याचप्रमाणे लोककला इत्यादी 

अांत:प्रवाह लोकसांस्कृतीत आपले वेगळेपण आहण रांग हमसळून प्रवाहीत राहहले आहेत.  

लोकसाहहत्य हे समूह मनाच्या भाव-भावनाांची व हवचाराांची अहभव्यक्ती असते. त्यातून 

लोकसांस्कृतीचे दशिन घडते. लोकसाहहत्यात बदलत्या जीवनधारणाांमध्येही हटकून 

राहण्याची प्रवतृ्ती असते. एखादा लोकसमूह त्याांचे पारांपररक व साांस्कृहतक हवशेष याांचे 

जतन करतो. साांस्कृहतक, पारांपररक हवशेषाांच्या आधारचे लोकसाहहत्य, लोकसांस्कृतीचे 

दशिन घडहवते म्हणूनच ते लोकसांस्कृतीच्या अध्ययनाचे एक महत्त्वाचे साधन बनते. 

लोकसाहहत्य हे लोकसांस्कृतीचे शब्दरूप आह,े ही जाणीव ठेवून लोकसाहहत्याचा अभ्यास 

आता हवशेषत्वाने होऊ लागला आह.े लोकसांस्कृती प्रकृतीशी अहधक सांबांध राहून वाढणारी 

सांस्कृती असते. ती नागर सांस्कृतीच्याही अहधक हनकट नाांदणारी सांस्कृती असते. नागर 

सांस्कृती ही लोकसांस्कृतीतील अनेक लोकहप्रय गोष्टींवर आपल्या हवशेषाांचे सांस्कार करून 

त्याांना आपल्यात सामावून घेण्याची धडपड करत असते. लोकसांस्कृती आहण नागर 

सांस्कृती अशा उभयहवध सांस्कृतींची देवाणघेवाण सतत चालू असते. त्याांचे शब्दरूप म्हणजे 

लोकसाहहत्य. म्हणूनच रा. हचां. ढेर े याांनी "लोकसांस्कृतीचे उपासक" या पसु्तकात 

‚लोकसांस्कृती ही नागर सांस्कृतीची प्रयोगशाळा आहे,‛ असे म्हटले आहे.         

 

लोकसाहहत्य हचे लोकसांस्कृतीचे सवास्व: 

लोकसांस्कृतीशी लोकसाहहत्याचा इतका घहनष्ठ सांबांध आहे की जन्मापासून मतृ्यूपयंतचे 

जीवन सांस्कार, सण-उत्सव, यािा-जिा, कला-हक्रडा, देव-धमि या लोकजीवनाच्या सवि 
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अांगोपाांगाांशी त्याचा अांगभूत असा सांबांध असतो. लोकसाहहत्य हे लोकसांस्कृतीचे सविस्व 

आह.े लोकसाहहत्य ह े लोकजीवनाला समग्रपणे गवसणी घालणारे असल्यामळेु त्यात 

लोकाांच्या भाव-भावना, इच्छा-आकाांक्षा, सखु-दःुखे, श्रद्धा-धारणा, राग-द्रेश, आचार-हवचार 

अनावतृ्त स्वरूपात व्यक्त होत असतात. भारतीय सांस्कृतीच्या पूजकाांनी लोकसाहहत्य हे 

लोकसांस्कृतीचे प्रमखु गमक मानले आहे. अथाित येथे लोकसाहहत्य आहण लोकसांस्कृती 

याांचा सहसांबांध लक्षात घेत असताना एक गोष्ट आवजूिन लक्षात घेतली पाहहजे ती म्हणजे 

लोकसाहहत्यातून लोकसांस्कृतीचे दशिन घडत असले तरी लोकसाहहत्य म्हणजे 

लोकसांस्कृती नव्ह े लोकसाहहत्याहशवाय इतरही अनेक आहवष्कारातून लोकसांस्कृतीचे 

दशिन घडत असते.  

रा. हचां. ढेर े याांच्या मते, ‘लोकसाहहत्य आहण लोकाचार हे लोकसांस्कृतीच्या अध्ययनाचे 

प्राथहमक व प्रमखु साधन आहे. लोकधमािचे, लोकसांस्कृतीचे अभ्यासक डॉ.वासदुेवशरण 

अग्रवाल याांनी ‘लोकसाहहत्य आहण लोकसांस्कृती याांचा सहसांबांध तपासत असताना 

लोकसाहहत्याची व्याख्या, व्यापकता स्पष्ट केली आह.े त्याांच्या मते, ‚लोकवाताि एक हजवीत 

शास्त्र हैं। लोग का हजतना जीवन हैं उतना ही लोकवाताि का हवस्तार है। लोक के बनानेवाला 

जन, जन की भूमी और भौहतक जीवन तथा हतसर ेस्थान में उस जन की सांस्कृती इन तीनों 

के्षिो में लोकके पूर ेज्ञान का अांतभािव होता हैं और लोकवाताि का सांबांध भी उनीके साथ हैं।‛  

प्रस्ततु सवि हववेचनावरून हे आपल्या लक्षात येते, की लोकसाहहत्य हे लोकसांस्कृतीचे एक 

अांग आह.े लोकसांस्कृतीच्या अभ्यासाचे ते एक साधन आह.े लोकसाहहत्य आहण 

लोकसांस्कृती याांचे एकास एक नाते आहे. लोकसांस्कृतीच्या प्रदीघि व्यवहाराचे ते दशिन 

घडहवते यात शांका नाही. 

१.८.४ लोकवाङ्मय 

जे जे वाणीने यकु्त असते त्याला वाङ्मय असे म्हणतात. हलहखत स्वरूपातील शब्दबद्ध 

आहवष्कार म्हणजे साहहत्य होय. याचा अथि लोकवाङ्मय हा लोकसाहहत्याचा मौहखक 

शब्दाहवष्कार आह,े असे म्हणता येईल. लोकवाङ्मय ही लोकसाहहत्याची मौहखक परांपरा 

आह.े लोकसाहहत्यातील महत्त्वपूणि आहवष्कार म्हणजे लोकवाङ्मय होय. सर अलेक्प्झाांडर 

क्राप याांनी लोकगीत, लोककथा, लोकनाट्य, लोकोक्ती, म्हणी, उखाणे-पाखाणे, कोडी इ. 

लोकाहवष्काराांना लोकवाङ्मय ही सांकल्पना वापरली आह.े लोकमानसाच्या भावभावना, 

रुढीपरांपरा, आचारहवचार, सणसमारांभ, जीवनजाहणवा, धाहमिक ररतीररवाज, लोकसांस्कृती 

इ. गोष्टी लोकवाङ्मयात प्रगट होतात. अगदी सहज आहण उस्फूतिपणे अत्यांत गहतमान 

असणा-या लोकजीवनाला गवसणी घालण्याचे अफाट सामर्थयि लोकवाङ्मयात असते. 

 

लोकवाङ्मयाचा हवशाल पररसर: 

सांपूणि लोकजीवनाला आपल्या कवेत घेणा-या लोकवाङ्मयाचा पररसर हवशाल आहण बहुरांगी 

आह.े कोणत्याही भाषेतील व कोणत्याही लोकसांस्कृतीतील लोकवाङ्मय हे ‘गीतरुप’, 

’कथारुप’ आहण ‘सांवादरुप’ असे अहभव्यक्तीच्या पातळीवर तीन प्रकारात हवभागलेले 
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असते. ‘गीतरूप’ लोकवाङ्मयात हवहवध लोकगीताांचा समावेश होतो. उदा. हवधीगीते, 

परुुषाांची गीते, हस्त्रयाांची गीते, फुगडी गीते, श्रमगीते, बडबडगीते, सणवाराांची गीते इ. गीताांचा 

यात समावेश होतो. लोककथा, दांतकथा, पररकथा, दैवत कथा, आख्याने इ. याांचा समावेश 

‘कथारुप’ लोकवाङ्मयात होतो. मांि, लोकजागर, म्हणी, उखाणे, चटुके, लोकनाट्य इ. 

लोकाहवष्काराांचा अांतभािव ‘सांवादरूप’ लोकवाङ्मयात होतो. 

लोकवाङ्मय आहण लौहककवाङ्मय:  

लोकसाहहत्य हवशारद याांच्या मते, ‘अहभजात लहलतसाहहत्य आहण लोकसाहहत्य याांना 

जोडणारा दवुा म्हणजे लौहकक साहहत्य होय.’ लौहककगीताांचा सांबांध लोकजीवनाशी 

कवीकृतीपेक्षा अहधक येत असल्यामळेु लोकगीते आहण लौहककगीते याांच्यात नेहमी देवघेव 

चालू असते, असे प्रहतपादन देखील त्याांनी केले आहे. लौहककगीतात कवीच्या नाममदु्रा 

असल्या तरी लोकजीवनातील सांकेतव्यवस्था असलेल्या सवि रचनाांचा समावेश 

लोकवाङ्मयात करणे उहचत ठरते. लोकवाङ्मय आहण लौहककवाङ्मय यातील भेद आपण इथे 

पाहू.  

१.  लोकवाङ्मय ही समूहाची हनहमिती असते. त्याचा कताि अनाहमक असतो. लौहकक 

साहहत्य ज्ञात कत्यािची व्यक्तीहनष्ठ हनहमिती असते. 

२.  लोकवाङ्मय हे मौहखक परांपरा असलेले हनरक्षर समूहाचे वाङ्मय आह.े लौहकक 

साहहत्यात देखील लोकपरांपरा असली तरी ते साक्षर व हशष्ट समाजाचे व्यक्तीहनहमित 

साहहत्य आह.े 

३.  लोकवाङ्मयाचा लोकपरांपरशेी व लोकजीवनीशी घहनष्ट सांबांध असतो. लौहकक 

साहहत्याचा सांबांध लोकजीवनाशी असतोच असे नाही. 

४.  लोकवाङ्ममयातून लोकसांस्कृतीचे दशिन घडते. लौहकक साहहत्यात लोकसांस्कृती 

नावापरुतीच असते. 

लोकवाङ्मयाचे स्वरूप:  

१. व्यहक्तमन समूहात हवलीन झाल्यानांतर लोकवाङ्मयाची हनहमिती होते म्हणून लोकवाङ्मय 

समूहमनाची हनहमिती असते.  

२. लोकवाङ्मय मौहखक परांपरनेे चालत आलेले असते. 

३.  लोकवाङ्मय लोकजीवनाचा आहवष्कार आहे. लोकवाङ्मयात लोकजीवनाची अांग-प्रत्यांग 

दृग्गोचर होत असतात. लोकजीवनातील अनेक घटना-प्रसांगाांचे सांदभि लोकवाङ्मयात 

शोधता येतात. एखाद्या हवहशष्ट काळातील सामाहजक, साांस्कृहतक, धाहमिक, आहथिक, 

भौगोहलक अगदी राजकीय देखील पररहस्थतीचा अभ्यास लोकवाङ्मयाच्या आधाराने 

करता येतो. 

४.  समूहजीवनातून हनमािण होणार े लोकवाङ्मय समूहजीवनाला आवाहन करण्यासाठी 

अत्यांत उपयकु्त ठरते. 
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५.  लोकवाङ्मयातून लोकसांस्कृतीचा आहवष्कार होत असतो. लोकवाङ्मयातून 

लोकसांस्कृतीचे दशिन घडते. लोकसांस्कृती प्रवाही करण्यासाठी, एका हपढीकडून दसु-

या हपढीकडे सोपहवण्यासाठी व समदृ्ध व सांपन्न करण्यासाठी लोकवाङ्मय हातभार 

लावीत असते.  

६.  लोकवाङ्मय ही हवहशष्ट काळात हनमािण झालेली हनहमिती असूनही ती कालमानपरत्वे 

हनत्यनूतन होत असते. लोकवाङ्मय ही वतिमान काळाचीच प्रहतकृती वाटत असते. 

लोकवाङ्मय लोकजीवनाचे आहण लोकसांस्कृतीचे सांहचत अक्षरधन असून त्यात 

भूतकालीन लोकजीवनाचे सांदभि शोधता येतात. पण म्हणून काही लोकवाङ्मय, 

लोकसांस्कृतीचे केवळ भूतकालीन 'अवशेष' ठरत नाही.  

७.  लोकवाङ्मय लोकभाषेची हनहमिती असते आहण ती अनेक लोकशास्त्राांशी सांबांध राखते.  

८.  हवहवध सामाहजक, साांस्कृहतक व धाहमिक हवधी इत्यादीशी लोकवाङ्मय सांबांहधत असते.  

९.  लोकवाङ्मयाचे स्वरूप प्रयोगहसद्ध कलेसारखे असते. लोकनाट्य, लोककथा, 

लोककथागीते, आख्याने लोकसमूहासमोर सादर होत असतात. 

१०.  लोकवाङ्मय लोकसांकेताांना धरून असते. 

११.  लोकवाङ्मयाचा आहवष्कार लोकभाषेचा असल्याने त्यात नेहमीच्या जीवनाचा उत्साह 

(vigour) जोश आहण ताजेपणा प्रकट होत असतो. 

१२.  लोकवाङ्मय हे समाजजीवनाचे साथि रूप असते. 

आपली प्रगती तपासा  

प्रश्न: त मच्या प्रदेशातील कोणत्याही एका लोककथेचे हकां वा लोकगीताचे स्वरूप व 

वैहश    स्पष्ट करा.  
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१.९ साराांश 

एकूणच लोकसाहहत्य म्हणजे काय, त्याच्या व्याख्या, हनहमितीपे्ररणा, सांकेतव्यवस्था तसेच 

लोकसाहहत्यातील हवहवध सांकल्पनाांचा हवचार सदरील घटकामध्ये आपण केला. या 

स्वरूपातून लोकसाहहत्य हे मानवी जीवनाशी अनेक अांगानी समरस झाल्याचे लक्षात येते. 

मानवाच्या जन्मापासून ते त्याच्या मतृ्यूपयंत अनेक टप्प्यावर लोकसाहहत्य कायिरत 

असलेले हदसते. मानवी सांस्कृतीचा पररपाक म्हणजेच लोकसाहहत्य ठरते. हा सांस्कृतीचा 

ठेवा एका हपढीकडून दसुऱ्या हपढीकडे मौहखक आहण अहलहखत स्वरूपात हस्ताांतररत होत 

असतो. त्यामळेुच लोकसाहहत्याचे अहस्तत्व आधहुनक यगुातही जाणवते. 

लोकसाहहत्यातील हवहशष्ट कलाकृती, हवहशष्ट प्रदेशाची भाषा, पेहराव, सांकेत, परांपरा याांचे 

प्रहतहनहधत्व करत असते. आहण म्हणूनच लोकसाहहत्य हे मानवी जीवनाचा अहवभाज्य 

घटक ठरते.    

१.१० पूरक वाचनासाठी सांदभा  

१.  ‘लोकसाहहत्य : उदग्म आहण हवकास’- शरद व्यवहारे  

२.  ‘लोकसांस्कृतीचे उपासक’ - रा. हचां. ढेर े

३.  ‘भारतीय रांगभूमीच्या शोधात’ - रा. हचां. ढेर े 

४.  ‘सांत, लोक आहण अहभजन’ - रा. हचां. ढेर े 

१.११ सांदभाग्रांथ  

१.  ‘मौहखकता आहण लोकसाहहत्य’ - सांपादक- मधकुर वाकोडे/सषुमा करोगल (साहहत्य 

अकादेमी)  

२.  ‘लोकरांगभूमी’ (परांपरा, स्वरुप आहण भहवतव्य) – डॉ. प्रभाकर माांडे (मधरुाज 

पहब्लकेशन्स)  

३.  ‘लोकसाहहत्य: बदलते सांदभि - बदलती रुपे’ – डॉ. गांगाधर मोरजे (पद्मगांधा प्रकाशन)  

४.  ‘लोकसाहहत्याचे अांतरांग’ – डॉ. रमेश कुबल  (शब्दालय प्रकाशन)  

५.  ‘सामवेदी बोलभाषा लोकसाहहत्य’ - र.े फा. फ्राहन्सस कोररया (सप्तषी प्रकाशन)  

६.  ‘पहिम खानदेशातील आहदवासी लोकसाहहत्य’ – प्रा. डॉ. पषु्पा यशवांत गावीत (प्रशाांत 

पहब्लकेशन्स) 

७.  ‘लोकसांस्कृतीचे प्राहतभा दशिन’ - सांपादन- अरुणा ढेर े / वषाि गजेंद्रगडकर (पद्मगांधा 

प्रकाशन)  

८.  ‘पालघर हजल्हा: लोकजीवन व लोकसाहहत्य’ - भगवान रजपूत (अथिव पहब्लकेशन्स) 
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९.  ‘लोकसाहहत्यशास्त्र : सांस्कृतीदशिन’ – डॉ. बापूराव देसाई (नवल प्रकाशन) 

१०.  ‘मराठी लोककथा’ – सांपादक-मधकुर वाकोडे (साहहत्य अकादमी) 

११.  ‘लोकसाहहत्य : हसद्धाांत आहण रचनाप्रकारबांध’ – डॉ.गांगाधर मोरजे (पद्मगांधा प्रकाशन) 

१२. ‘कोकणातील लोककथा’ - सूयिकाांत आजगावकर (शब्दालय प्रकाशन) 

१.१२ सांभाव्य प्रश्न 

अ) दीघोत्तरी प्रश्न  

१)  लोकसाहहत्य म्हणजे काय व त्याची लक्षणे साांगा.  

२)  लोकसाहहत्याच्या काही व्याख्या साांगून लोकसांस्कृती म्हणजे काय ते साांगा.  

३)  लोकसाहहत्याची सांकेत व्यवस्था साांगून लोकतत्त्वे म्हणजे काय ते स्पष्ट करा.  

ब) टीपा द्ा.  

१)  लोकसाहहत्य हनहमिती पे्ररणा  

२)  लोकमानस  

३)  लोकसाहहत्यातील सांकेतव्यवस्था   

क) एका वाक्यात उत्तर ेहलहा.  

१)  folklore या इांग्रजी शब्दाचा मराठी अथि काय आहे? 

२)  'बढण', 'हुईक' सारखे हवधी महाराष्रातील कोणत्या भागात केले जातात? 

३)  बू्रनो नेटल याांनी लोकगीत हनहमितीसांबांधी काय म्हटले आह?े  

 

 

 

***** 
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    २ 

       त्याच्या      पद्धती 

        : 

२.१ उ    

२.२ प्रास्ताविक 

२.३        त्याच्या                         

२.४        त्या   सपं्रदाय 

२.४.१       स्त्री  सपं्रदाय 

२.४.२ वनसर्गरूप     सपं्रदाय 

२.४.३    तकल्पना     सपं्रदाय (Euhemerist School) 

२.४.४ स्पष्टीकरण     सपं्रदाय               

२.४.५ सपं्रसरण     सपं्रदाय                

२.४.६ उत्तरजीवित्ि                     सपं्रदाय (Survival Theory) 

२.४.७           सपं्रदाय (Diffusionist Theory) 

२.४.८          -         सपं्रदाय 

२.४.९       स्त्री  सपं्रदाय (Psychaological School) 

२.५        त्याच्या      पद्धती 

२.५.१ कायागन्ियी      पद्धती 

२.५.२ ध्येयवनष्ठ      पद्धती 

२.५.३ विचारप्रणालीपर      पद्धती 

२.५.४ सदंभागन्ियी      पद्धती 

२.५.५ सरंचनात्मक      पद्धती 

२.५.६ िणगनात्मक      पद्धती 

२.५.७ तलुनात्मक      पद्धती 

२.५.८ मौविक आविष्कार सूत्रपद्धती   

२.६        त्याच्या      पद्धतीचे महत्त्ि 

२.७ साराशं 

२.८ सदंभगग्रथंसूची 

२.९  नमनुा प्रश्न  

                                                                  

                          सा                                         

       द्ध                                                       
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                   रे्लेले वदसते.            सा                                  

                                                                  

                                                                 

                                        

२.१ उ     

१.    सा                                   

२.                                                         

३.                   द्ध              

४.                                    द्ध                      

५.                     द्ध       त्त्ि           

२.२             

एकोणी                                                               

                                                                   

                                                                      

                                                                         

महत्त्िाचे       

                                                                  

                                                                   

                                       ,                           

                     द्या                                                   

                                                         

                                                         रू        

                                                                    

              द्ध                                                     

               त्त्ि      

                                                                      

                                                                     

                                                                   

                           ,    द्ध                         
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२.३                                       

                                                 इंग्रजाचंी     

                                अ                                      

                                             

                                                              "    

                                                                       

                                                                        

                                                                       

                                                                   

‚                                                -               

                                                                             

                     द्ध                                                

                                       द्ध                               

                           ह्या                                          

                                                                          

                                                             

                                                                   

                                                                            

                                                  द्ध       

लोकसावहत्याच्या अभ्यासाला १९२० नतंर एक निे िळण प्राप्त झाले. बंर्ालमध्ये 

वदनेशचदं्र सेन, वबहारमधील रामचदं्रराय, उत्तरप्रदेशात पंवडत रामनरशे वत्रपाठी, 

र्जुरातमध्ये झिंरचंद मेघाणी, देिेंद्र सत्याथी, िासदुेि शरण अग्रिाल यांनी 

लोकसावहत्याचा केलेला अभ्यास महत्त्िपूणग आहे. 

                                                                     

                                                                        

                                                                       

                         फो                                               

                        

                                                                     

                                                                     

                                                     द्ध                    

                   िाङ् य                                             

                                                                         वत्त्ि    
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                                                           १९२५      

                                               र्ी                       

    ष््टये                 

                                                                       

                                                                         

सह्याद्री                                                          

                                                   द्ध              

                                                            -       

                                           

                                                                       

                                                         द्ध              

                                                                  

    ससं्कृ            ,                     ,            :                  

                          
                                  ,                                         

                                             

                                                                   

                                                    त्त्य            

                                                                  

                                                                       

                                                                      

      

                                                               

                                   .                  ‚                

                                           ‛                        

                                                         त्त्ि            

                                                          होत        

                                                                            

                

                                                   -                 

     -                                                                   

                                                                             

                                                                       

                                                                        

                                                    धू ं                  
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                                .                                       

                                              

                                                                    

                                                                      

                               -                                      

          यातून                           द्ध                      

                                                                      

                              त्त्ि  णग                                 

                                                                  

                                                                    

                                                  स ं                       

                                                                         

                  त्त्िा                                                       

                                                               

सूयग  द्धा                                                         

                                                                      

                                              त्त्ि                  

                               द्धा ं                                      

          

                                                                           

                                                                       

                         द्धा                          त्त्यां          

                                          -                           

                                                                         

                         

                                  त्त्य                             

                                                

२.४                     

                                                                       

                                                                       

            द्धा                       द्धा                                   

                                                              

२.४.१                   
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                                         द्धा                              

       द्ध                                                         ल्ये      

                                                     ,                    

                                                           

      स्त्रा                                                                  

                                                          सपं्रदायाच्या   

                                                                    

२.४.२                    : 

                                                                   

                       अ      त्त्ि                                  

                                                                   

                                                        .                  

                                                                      

                                         

                                 आ                                       

                                                                       

                                          िाङ्                            

                                                                      

                                 द्ध                                     

                         ल्य                                                  

                              

२.४.३                       (Euhemerist School): 

                                                                     

                                     त्त्ि                              

                          ,                                          

                                                                   

                           

                                                                    थ्स ्       

                                                                           

      

                ,   थ्स ्   विश्र्ि                त्त्प                         

                                                                थ्स ्
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                      अद्भतुतेचे                                              

                                                                         

                                

२.४.४.                                   

                                                                       

                                       .                                       

                                                                  

                                                                        

                                                                           

      ,                                                              

                                                                   

                       त्या अभ्यासाला हेतकुथािादी िा स्पष्टीकरणिादी सपं्रदायाचे 

स्िरूप प्राप्त झाले.                                                         

                                                                  . 

                                                                            

                                                            

       िादी   द्धा     त्त्िा                                             

                              -                                     

२.४.५                    

                                                                     

                                                   त्त्िा                   

                                                                     

                                                      ज ु                

                .                                                        

                                                                   

                                                                       

                                                                           

                                                                 

                                

२.४.६ उ                                    (Survival Theory): 

                                      त्ि                               

                                             अिशेष म्हणजे सर्वहागिल (Survival) 

परपंरनेे चालत आलेले आवण अिशेष                                        
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    षग         ,                                                      

वजितं                                                           

                                                                   

                        त्त्ि                                                      

                            -                                  

        ‘             ’                                                    

                                                         आवद          

                                                                        

                                                  

                   प्पप्पया                                ,                 

                                                                     

                                            

२.४.७                   ( Diffusionist Theory): 

            द्धा                                                      

                                                        द्धा           त्त्ि 

                                                                          

                                                                      

                                                                    

                                                              -          

                                                                           

    द्ध            द्ध    से                 

२.४.८         -                

        -         द्ध                                                  

                                 द्ध      द्घो                      

                                                                      

                                                                      

                                                          वनवमगती     

                                                                 

                       

               प्रा                                                   

         द्य                                                        , 

(Arkitype                                                            

                                                                          

                                  ?                                      

             -                                                          
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                                           द्ध                   

              द्ध                                 –               द्ध     

                                                                 द्ध 

                                       म्ह        . 

                                        त्त्िा ं                     त्त्िा    

                                                                        

                           त्त्िा ं                                    

                                                                         द्ध     

        -               द्ध               द्ध                           

                  

२.४.९                  (Psychaological School): 

                                                                    

                                                                       

                                                                             

                                                                

                                                                  द्ध     

   स                               

                                                                          

                                                                     

                                                                        

                  

               -                       स्ट                        

  त्त्िा                                                                 

                                                                            

                    

                              का ं                                         

  द्धा ं                                                द्ध                     

                                  त्यामळेु                                

         

२.५                     द्ध   

                                                                   

                                                                      

                                                                         

                                                            य       
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                              स्त                                       

                            द्ध                 

२.५.१                 द्ध    

                                                                   

           त्त्ि                                                  

                            द्ध                        द्ध               

                                                                             

                      द्ध                                                

                                                                        

                                                                     

                              

                                                                               

                                                                      

                                                                

                                                                

                                                          द्ध        

   द्ध                          -           नाट्य                        

                                                                        

  ट्य                                                    .                   

                                                                       

                                             ट्य                       

                                                             

                                                   

२.५.२               द्ध     

    द्ध                                                             

                                                                      

                                                            

                                 वि                                   

         द्ध              

                               त्त्ि                                   

  त्त्ि      होते                                                          

                                                                       

                                                            द्ध     

                                                    द्ध                

                                                                    

                             द्ध                                      
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       ब्ला                                                              

                                                                         

                                                                       

                                                          

                                                                        

                                                                      

      द्ध                

२.५.३                    द्ध    

                                                                          

                               द्ध                                

                                                                       

                द्धां                                                

                        Ideology)                                  

                 (System of I           

                                                                  

                                                                        

                                                            

                          चा                                         

                                                                         

                                                                         द्धा   

                                             द्धा ं               

                                                                          

                                                                      

                                                       त्त्ि              

                                                                        

                                                               

                                                                  इथे 

           

२.५.४                  द्ध    

                       द्ध                                            

                                                                      

            त्स                                                              

                                                                        

                                                        िाङ्       
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                      ला                                                

                       -                                           

                                              द्ध                     

 द्ध           

                                                                         

                                  द्ध                                 

                                                                       

                                                                       

                                                                         

                                                                    

                                                                        

         ,    स ं ता                                                      

                                                                        

                              त्त्ि                             ला       

            द्ध                 

२.५.५                 द्ध     

                                                                      

                                                                     

                                 त्त्िे                                  

                  लोकांच्या                                         

                                                                         

                                                                          

                                                          

                                                                        

                                                                       

                                                                       

       शा             

     ङ्                                                   ङ्                

                                                                         

                         -                                           

                                                                            

                                                                     

                                                             

                                                                   

                        स्पष्ट                                
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२.५.६           द्ध    

                                                        त्त्ि      

                                                         

                                                                  

                                                                       

         वकंिा                                                    

                                                                       

                                                                     

                                                                       

                  पद्धती                                         

                 

२.५.७                द्ध     

                                                                

      यामध्ये                                                              

                                                                   

                          आपल्या                                      

                                                                  

                                                                        

                                                                        

                                                                 

                                                      

                                                                     

                                                                      

                                                                       

                                  . 

२.५.८                   द्ध    
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२.६ लोकसाहित्याच्या अभ्यासपद्धतीचे मित्त्व: 

                                                                       

त्याकररता                                        

                                                                        

                                                                     

                                                                         

                                                                   

                                                                             

                                                                        

                                                                         

                             

आपली प्रगती तपासा  

प्र                                                                      

 

 

 

 

 

 

२.७ साराांश 

                                                                 ऱ्या 

                                                                      

                                                              

                                                                         

                                                                       

                                                     ण्या               
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२.८ सांदर्भग्रांथसूची  

माडें, प्रभाकर : ‘लोकसावहत् याचे अंत:प्रिाह’, र्ोदािरी प्रकाशन, अहमदनर्र.   

वशदंे, विश्र्िनाथ : ‘लोकसावहत् य मीमासंा भार्-2’ स्नेहिधगन प्रकाशन, पणेु.   

कुबल, रमेश : ‘लोकसावहत् याचे अंतररं्’, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर.   

मोरजे, र्रं्ाधर : ‘लोकिाङ्मय शािा’,  

२.९ नमनुा प्रश्न   

           प्र  

१.                                                   

२.                                                  . 

              

१.                             पद्धती   

२.                                

              उ          

१.                                 प्र                  ? 

२.                 रु                         ग्रथं           ? 

 

 

***** 
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३अ 

लोककथा : परपंरा व स्वरूपववचार 

         

३.१       

३.२  प्रस्तावना 

३.३  लोककथेचे उगमस्थान 

३.४  लोककथेची उत्पत्ती 

३.५  लोककथाांची भारतीय परांपरा 

३.५.१ मराठी लोककथा परांपरा 

३.६  लोककथा प्रकार 

३.६.१ दैवतकथा                  

३.६.२ उत्पत्तत्तकथा 

३.६.३ दांतकथा 

३.६.४                      

३.६.५ प्रा      

३.६.६ नक्षत्रकथा 

३.७  लोककथेची वैत्तिष्टये 

३.७.१ अदू्भतरम्यता 

३.७.२ सांकेतबध्दता 

३.७.३ अलौत्तकक व्यत्तिजीवन 

३.७.४  लोककथाांतील रसपररपोष 

३.८  लोककथातील आियसूते्र व अनभुवत्तवश्व 

३.९  लोककथाांतील कल्पनाबांध 

३.१० लोककथा सांरचना 

३.११ लोककथेची भाषा 

३.१२ लोककथेचे कथात्म लत्तलत सात्तहत्याला योगदान 

३.१३ लोककथेचा समाजािी अांतललक्ष्यी बत्तहललक्ष्यी सांबांध  

३.१४        

३.१५ सांदभलग्रांथसूची 

३.१६ स्वयांअध्ययन 
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३.१      

१)  लोककथा म्हणजे काय हे स्पष्ट करणे. 

२)  लोककथाांचे स्वरूप स्पष्ट करणे. 

३)  लोककथाांचे उगमस्थान व लोककथाांची उत्पत्ती साांगणे.  

४)  मराठी लोककथा परांपरा, प्रकार व वैत्ति     स्पष्ट करणे. 

५)  लोककथाांची आियसूते्र व कल्पनाबांध त्तविद करणे. 

६)  लोककथा सांरचना त्तविद करणे. 

७)  लोककथेने मराठी सात्तहत्यास त्तदलेले योगदान स्पष्ट करणे. 

३.२ प्रस्तावना   

लोककथा व कथाकथन करणे आत्तण कथा श्रवण करणे या माणसाच्या मनात बीजरूपाने 

असलेल्या पे्ररणेचे फळ आहे. कथा साांगणे आत्तण ती ऐकणे ही मानवी प्रवतृ्ती अत्ततप्राचीन 

आहे. कथा साांगण्याची पे्ररणा व कथा ऐकण्याची गरज ह्यामळेु कथा ही मनषु्याच्या 

साांस्कृत्ततक इत्ततहासात प्राचीन काळापासून आजपयंत नैसत्तगलक सोबती बनली आहे. 

लोकसमूहाची पे्ररणा व गरज याांच्यामधून लोककथा मौत्तखक परांपरनेे समूहमना  वसत 

असतात. माणसाांचे जग हे कथात्तप्रय आहे. आपल्याकडे रामायण, महाभारत, वेद-उपत्तनषदे, 

ब्राह्मणग्रांथ या धात्तमलक मानलेल्या ग्रांथातून परुाणकाळात दैवतकथा, चातयुलकथा, नीत्ततकथा, 

बोधकथा अत्तस्तत्वात आलेल्या आहेत. 

ऋग्वेद काळापासून आजतागायत खळाळत वाहत आलेली लोकगांगा म्हणजे लोककथा. जी 

केवळ लोकाांची, लोकाांनी, लोकाांना साांत्तगतलेली कथा म्हणजे लोककथा. मराठी 

लोककथेच्या प्राचीनतेत्तवषयी साांगताना दगुाल भागवत म्हणतात, ‚मानवी सांस्कृतीचा 

साकल्याने त्तवचार केल्यास   षेइतके प्राचीनतम दसुर े काहीही नाही. मानवाने सांपादन 

के  ली पत्तहली कला वाणींची होय.‛ मानवी इत्ततहासाचा प्रारांभ हा भाषेपासून होतो. भाषेची 

सरुुवात झाल्यानांतर प्राथत्तमक व दसुऱ्या अवस्थेतील त्तवत्तवध त्तनसगलदृशयाांची सांगती 

लावण्याची व त्याचा भाषेत कथारूपाने अनवुाद करण्याची कला मानवाने साध्य केली. 

साराांि प्राचीन काळातील आत्तदमानवाच्या मनात कधीतरी त्तनमालण झालेली लोककथा पढेु 

वाहत रात्तहली. 

मराठी लोककथा ही अत्ततिय लवत्तचक आहे. ती भारतीय लोकक  च्या प्रचांड त्तन त्तवस्तीणल  

प्रवाहातील एक धारा असून ती आत्तदम काळापासून नैसत्तगलक घत्तिताांच्या रुपाने तर कधी 

पिपुक्षाांच्या रूपाने आलेली आहे. कहाणी, त्तचिुकले, आख्यात्तयका, गोष्ट त्तन कथा असा 

देिकाल पररत्तस्थतीनरुूप पेहराव बदलत ती त्तिकून रात्तहली आहे. भारतातील लोककथाांचा 

प्रसार तर जगभर आढळून येतो. भारतीय लोककथा त्तभन्न त्तभन्न वेषात त्तनरत्तनराळ्या देिात 

आढळून येतात. व्यिी त्तततक्या अत्तभव्यिी या सूत्रानसुार एकाच लोककथेची त्तवत्तवधरू   

त्तदसून येतात. 
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भारतीय लोककथाांच्या प्रदीघल परांपरते त्तवत्तवधता आहे. तसेच मानवी व्यत्तक् त त्वाला आकार 

देणाऱ्या शे्रष्ठत्तम मूल्याांची जपणूक आहे. याचा पररणाम हा आधतु्तनक मराठी लत्तलत कथेच्या 

जडणघडणीवर झालेला आहे. 

प्राच नकाळी    लोककथा कुणी त्तनमालण केल्या. यात्तवषयी मात्र त्तनत्तित काही साांत्तगतले जात 

नाही. परांत ु लोककथेच्या मूलस्त्रोताांचा िोध घेताना काही लोकसात्तहत्य अभ्यासक, 

लोकिास्त्र त्तविारद याांनी माांडलेले त्तनष्कषल मात्र त्तवचारात घेता येतील. 

३.३ लोककथेचे उगमस्थान 

लोकक   चा उगम कोणत्या देिात झाला ते साांगणे अवघड आहे. अनेक अभ्यासकाांनी 

लोककथेच्या उगमस्थानाचा िोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात एकवाक्यता नाही. परांत ु

लोककथेच्या उगमासांबांधी खालील उपप   त्तवचारात घेता येतील.      

१. लोककथाांचा उगम भारतात झाला. 

२. जगातील लोककथाांचे मूळ उगमस्थान आ   च्या त्तजथे वस्ती होत्या त्या मध्य 

आत्तियात आहे. 

३. लोककथाांचा उगम मानवाच्या आरांभीच्या अवस्थेपासून झाला आहे व ज्या त्तठकाणी 

आत्तद मानवाची वस्ती होती ते लोककथाांचे उगमस्थान आहे. 

त्तथओ  र बेनफे या ज्यू पांत्तडताने सवलप्रथम ‘भारत देि हाच लोककथेच्या मूळ स्रो  चा 

जनक आहे’ असा त्तसद्ाांत माांडला. बेनफे हा जमलन, सांस्कृत भाषात्तविारद होता. त्याने 

पांचतांत्राचे भा   तर जमलन भाषेत केले. त्यात प्रारांभीच   ककथेच्या उगमाची चचाल केली 

आह.े त्याच्या मते, सवलच लोककथा भारतातून यरुोपात गेल्या. प्राचीनकाळी भारतातून 

त्ततबेि आत्तण मांगोत्तलयात बदु् धमालचा प्रसार होत गेला. तेव्हा त्या बदु्धमीय मांड  बरोबर 

भारतीय कथा त्ततकडे प्रसाररत झाल्या. त्ततथून त्या लोककथाांचा प्रसार इिली, स्पेन या 

देिात झाला. 

लोककथेचे उगमस्थान आत्तण त्ततचे पररभ्रमण या त्तवषयीच्या बेनफेच्या मताचा परुस्कार 

त्याचा अनयुायी फ्रें च पांत्तडत हॅमन्यूअल      न याने केला. त्याांच्या मते, लोककथाांचा 

इतर देिात जो प्रसार झाला त्याचे कारण मूळ देिापासून दसुऱ्या देिात त्तवकलेले गलुाम, 

यदु्कैदी, भिकां ती करणाऱ्या वन्य जमाती, त्तफर    व्यापारी, भिक्या जमाती हो  . असे 

       स्पष्ट केले. 

  ड्रयू   ग,    ज      झ ,        , ज ज  ग                   च   ग      ज      

झ    च                                                      च   ग      

      ,                      झ    च                          च          

          ,                           ज ज  ग                   च   ग      

ज      झ    च                     

       च       च                      ज        च                      

  च                 ड्रयू   ग याचा त्तसद्ान्त ल  त घेतला तर मानवाचे मूळ 
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वसत्ततस्थान िेविी कुठेतरी एकच असले पात्तहजे आत्तण त्ततथूनच मानव जगभर स्थलाांतररत 

होत गेल्याने लोककथाांच्या परांपरा जगभर त्तवखरुल्या असतील हे मत अत्तधक रास्त वािते. 

आज जगभरातील लोककथाांमध्ये अनेक बाबी एकसारख्या आढळतात ही बाबही महत्त्वाची 

ठरते. 

३.४ लोककथेची उत्पत्ती  

लोककथेची उत्पत्ती केव्हा झाली हे साांगणे अवघड आहे. त्ततच्या उत्पतीचा काळ त्तनत्तित 

करणे ही एक अवघड प्रत्तिया आहे. लोककथाांचे आजचे स्वरूप आत्तण त्यातून प्रत्य  स 

येणार े काही प्राचीन अविेष अभ्यासल्यानांतर असे त्तदसून आले की, लोककथाांचा जन्म 

अत्ततप्राचीन सांस्कृ  त झाला असे त्तदसते. उत्पत्ती काळाच्या दृष्टीने या   चीनतेचा िोध 

घेण्याचा प्रयत्न लोककथाांच्या आधार ेघेता येऊ िकतो.  

लोकसमूह हा दैवी ििीवर त्तवश्वास ठेवतो. दैवीििीमळेु लौत्तकक जगातील वस्तू मात्रावर व 

घिनाांवर पररणा  होतो. अिी लोकसमूहाची समजूत असते. या समजूतीतून लौत्तकक-

अलौत्तकक जगातील चमत्का  त्तवषयी काही कल्पना त्तनमालण होतात. या कल्पनाांमधून 

कथाांची त्तनत्तमलती होते. दैवतकथाांचा आिय, त्यातील घिना इत्यादींचे स्पष्टीकरण पाहता 

लोककथेचा जन्म हा प्रागैत्ततहात्तसक         अ  वा असे म्हणता येते. प्राचीन 

सांस्कृती    काही खणुा, काही अविेष, लोककथा अद्यापही त्तिक  न आहेत. 

लोककथाांतील या स्वरूपाचे उल्लेख वेदकाळात  चत्तलत असलेल्या कथा, परुाण, 

वाङ् यातील कथा याांचा आधार घेता लोककथाांचा उगम अत्ततप्राचीन काळी झाला असे 

म्हणता येईल. 

फॅ्राईड याने स ुमन मनाची सांकल्प   माांडून कथा, गीते, याांच्या उत्पत्तीचा िोध 

स्वप्नत्तसद्ान्ताचा आधार घेऊन लाव   येतो असे म्हिले. स्वप्न जिी प्रतीकरूप असतात 

तिाच लोककथा, लोकगीते प्रतीकरूप असतात. स्वप्नाांचा जसा उलगडा करता येऊ 

िकतो तसा लोककथाांच्या त्तनत्तमलतीचाही उलगडा होऊ िकेल. अत ृमन   छ , आकाांक्षाना 

वाि करून देण्यासाठी लोककथाांची उत्पत्ती होते. 

मॅक्सम्यलुरच्या त्तनसगलरूपवादी दृ  कोनातून जर त्तवचार करावयाचा झाला तर त्तनसगाल  

ज्या त्तवत्तवध घिना घडतात, त्या घिनाांचे                           च         

                           लोककथाांची त्तनत्तमलती झाली असली पात्तहजे, असे म्हणता 

येईल. 

मान िास्त्रज्ाांनी लोकसात्तहत्याच्या उगमाचा िोध घेताना त्याचा सांबांध हा 

आत्तदसांस्कृतीतील मूलत्तवधींिी (creation Ritual) जोडला आहे. धमालचे मूळ 

याततु्तियाांमध्ये असून   ततु्तियाांचा उगम आत्तदसांस्कृतीतून झाला आहे. धमलत्तवधी व 

  ततु्तिया या य त्तवधीसाठीच त्तनमालण केल्या आहेत. मानविास्त्राचे ‘य त्तवधी हाच मूलत्तवधी 

असून मानवी जीवनातील साऱ्या त्तवधींचा जन्म त्यातून झाला असला पात्तहजे. हे मत ग्राह्य 

मानले तर लोककथेचा जन्म हा यज्त्तवधी वा यज्त्तवधीसांबांधीच्या त्तियाां  न झाला असे 

मानता येते.    
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३.५ लोककथाचंी भारतीय परपंरा 

भारतात लोककथाांची परांपरा प्राचीन असून येथील कथा वाङ् य समदृ् आत्तण सांपन्न आहे. 

ही परांपरा जतन करण्याची मोलाची कामत्तगरी त्याकाळी कथकाांनी केलेली त्तदसून येते. 

  ओडोर बेनफे याांनी लोककथेचा मूलस्त्रोत साांगताना लोककथाांची मूळ जन्मभूमी भारत 

हीच आहे, हे मत सवलप्रथम माांडले. पढुील अभ्यासकाांनी बेनफेचे हे मत नाकारले तरी 

भारतीय लोककथाांच्या प्राचीन परांपरते्तवषयी अभ्यासकाांच्या मनात सांिय नाही. 

भारतीय परांपरचेा िोध घेता असे लक्षात येते, की वैत्तदक सांत्तहता या भारतीय कथावाङ्मयाची 

उगमस्थाने आहेत. ऋग्वेदातील सांवादसिेु आख्यानपर असली तरी कथेच्या परांपरते ही 

सिेु आधारभूत म्हणून अ   सनीय आहेत. प ुरवा – उवलिी याांच्या सांवादातून जी कथा 

येते ती, तसेच यम-यमी सांवाद, इांद्र-इांद्राणी सांवाद ही आख्याने त्तविेष प्रत्तसद् आहेत. हीच 

आख्याने पढेु  पत्तनषदकाराांनी आत्तण ब्राह्मणकाराांनी, ग्रांथकाराांनी स्वीकारल्याचे त्तदसते. 

धात्तमलक ग्रांथ तसेच रामायण, महाभारतसारख्या पौरात्तणक महाकाव्यात, वेद  ङ्मयात, 

जैनचूणीत धमालच्या सांबांधाने काही कथा आहेत. या प्राचीन वाङ् यातील कथाांचे वळण 

लोककथेसारखे आहे. पांचतांत्र, त्तहतोपदेि, वेताळ पांचत्तविी, त्तसांहासन ब  िी, ि ु   त्तरी 

आत्तण जात कथा हे भारतीय लोककथाांचे  गरच मानायला हवे. 

आज प्रचत्तलत असलेल्या लोककथाांतील अदू्भतता, चमत्काराची त्तसद्ी प्राचीन कथेतही 

पा  वयास त्तमळते. रांजकता व बोधाच्या दृष्टीनेही कथाांचे साम्य लोककथेिी दाखत्तवता येते. 

प्राचीन कथा रांजक आत्तण उद्बोधक असल्यामळेु  लोकजीवनात त्या रूजल्या, पसरल्या 

आत्तण पढेु लोककथा म्हणून नावारूपास आल्या असे म्हणता येईल. प्राचीन 

कथावाङ् या  ल कल्पनाबांध त्तकां वा कथाबीज आजही काही लोककथाांतून कायम 

असल्याचे त्तदसते. 

स्थूलमानाने आज प्रचत्तलत असलेल्या लोककथेची प्राचीन काळापासून सरुू असलेली 

वािचाल आत्तण जडणघडण पढुीलप्रमाणे साांगता येते. 

वेदवाङ्मय, प ु णवाङ्मय, बौद् जातके, जैन चूणीका, प्राचीन ग्रांथत्तनत्तवष्ठ वाङ्मय पारांपररक 

अदू्भत कथाांना लत्तलत वाङ्मयाचे स्वरूप देणार ेवाङ्मय. 

३.५.१ मराठी लोककथा परपंरा: 

मराठी लोककथा परांपरचेा िोध घ्यायला लागलो तर असे त्तदसून येते की, मराठीमध्ये 

लोककथाांच्या सांक ना   इ.स. १८६८ सालापासून प्रारांभ झाला. तरी लोककथाांचे 

सांकलन व इसापकथाांचे भा   तर असे ते प्रयत्न होते. वासदुेव गो. आपिे याांनी अदू्भतकथा 

नावाचा लेख १९०७ साली त्तलहून लोकसात्तहत्याच्या कथाअभ्यासाला सरुूवात केली.  

सन १९१८ साली त्तवष्णू त्तदवाकर वैद्य याांनी कहाण्याांचे पसु्तक त्तलहून प्रत्तसद् केले होते. 

१९२५   ली त्तव.   . राजवाडे याांनी ‘लोककथा’ हा िब्द सचुत्तवला.   . गो. दाते याांनी 

१९३० सा   लोककथाांचा सांग्रह प्रत्तसद् करून मराठीत लोककथाां    स्वतांत्र सांग्रहाच्या 

कायालला चालना त्तदली. त्यानांतर ना. गो. चाफेकर, म. त्तव. डोंगर,े श्री. म. वदे,   .   .    , 
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अनसुया भागवत इत्यादींनी त्तनयतकात्तलकाांतून सांग्रह आत्तण स्फूि लेखन प्रत्तसद् केले. 

महाराष्र सात्तहत्य पत्तत्रका,                     याांत स्फुि रूपाने व पसु्तक रूपाने 

कथा सात्तहत्य प्रत्तसद् केले होते.  

लोककथाांचे स्वरूप स्पष्ट करणे व उद्गम, त्तवकासाची चचाल करण्याचा प्रयत्न डॅा. सरोत्तजनी 

बाबर याांनी ‘लोककथा’ पसु्तकात केला आहे. दगुाल  भागवत याांनी ‘लोकसात्तहत्याची रूपरखेा’ 

हा लोककथा प्रकाराांची िा    चचाल करणारा मराठी ग्रांथ प्रत्तसद् केला. ‘मराठवाड्यातील 

लोककथा’ हा   . य.ु म. पठाण याांनी सांपात्तदत केलेला सांग्रह लोककथाांचा आहे. ‘एक होता 

राजा’ आत्तण महाराष्र लोकसात्तहत्य सत्तमतीची इतर प्रकािने यातही लोककथा आहेत. 

लोकजीवनात त्तस्थरावलेल्या आत्तण प्राचीन काळापासून परांपरनेे चालत आलेल्या कथाांचे 

स्वरूप त्तवत्तवध प्रकारचे असून लोकसमाजाला नीती, रीती, धमल, िील, चाररत्र्य याांचे त्तिक्षण 

देण्याचे उ  ष्ट या कथात्तवश्वामागे असल्याचे त्तदसून येते. तसेच गूढता, कल्पनावैत्तचत्र्य, 

अ  भूतता आदी जागत्ततक कथा वाङ्मयात आढळणारी सगळी वैत्तिष्टे मराठी लोककथाांत 

आढळतात. 

३.६ लोककथा प्रकार  

लोककथा ही सांज्ा अनेक लोककला प्रकाराांना सामावून घेणारी सांज्ा आहे. त्यामळेु  

लोककथाांचे वगीकरण त्तकां वा प्रकार पाडताना अभ्यासकाांनी लोककथेचा आिय आधार 

मानून वगीकरण केलेले आह.े यात्तिवाय लोकक  ची रचना, कथा, त्तविेष कल्पनाबांध, 

कथेचा त्तवकासिम या दृष्टीने लोककथेचे वगीकरण केलेले त्तदसून येते. लोककथाांची 

त्तनत्तमलती, त्तवत्तवधता आत्तण त्तवपुलता लक्षात घेतली तर मराठी लोककलाांचे  प्रकार (वगीकरण) 

पढुीलप्रमाणे करता येतात.  

१) दैवत कथा, २) उत्पत्ती कथा, ३) पररकथा  त्तकां वा अद्भतुकथा, ४) दांतकथा त्तकां वा 

आख्यात्तयका, ५) प्राणी कथा त्तकां वा बोधकथा, ६) नक्षत्रकथा 

३.६.१ दैवतकथा:                  

दैवतकथाांना धमलकथा त्तकां वा परुाणकथा असा एक पयालयी िब्द आहे. त्यावरून दैवतकथाांचे  

स्वरूप लक्षात येऊ िकते. दवैत कथा या प्राचीनतम कथा आहेत. मानवाच्या प्रारांभीच्या 

अवस्थेतही         च  अत्तस्तत्व होते. त्यामळेु मानवाच्या प्रारांभ काळापासूनचे इत्ततहासाचे 

काही त्तविेष दैवत कथाांत सापडतात.   न्ड्र     गच्या मते, दैवतकथा म्हणजे       च  

   भौत्ततकिास्त्र               सामात्तजक, भौत्ततक, अध्यात्तत्मक त्तवकासाची अांगे यात 

सामावलेली आहेत. दैवतकथा म्हणज ेदेव  वताांसांबांधीच्या कथा. देवदेवता त्तवषयीच्या श्रद्ा 

त्याांच्या सामर्थयालच्या हत्तकगती, देवदेव   चे जन्म, अवतारकायल, त्याांचे ितू्र-त्तमत्र इत्यादींचा 

या कथाांत समावेि होतो. दैवतकथा या नावावरुन त्याांचा देव-देवताांिी असलेला सांबांध 

लक्षात येतो. या कथाांचा महत्त्वाचा त्तव    म्हणजे पढेु त्याांच         आत्तण धमालतील उपास्य 

दैवताांिी, मूतीिी, प्राण्याांिी त्तनकिचा सांबांध आला. 
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आत्तद  जीवनाला त्तनसगल अत्यांत जवळचा होता. त्तनसगालतील काही ििी आपल्या 

जीवनाला पूरक आहेत, हे लक्षात आल्यानांतर अिा ििींना त्याांनी देवत्व बहाल केले आत्तण 

तेथूनच दैवत कथाांचा उगम झाला असे काही अभ्यास   चे म्हणणे आह.े 

दैवतकथा देवाधमालसांबांधी मात्तहती साांगणाऱ्या असतात म्हणून त्या पूज्य समजल्या ज      

                                                 च             झालेले असते. 

प्रत्येक धमालत अिा स्वरूपाच्या कथा आढळतात. 

अदू्भतरम्यता हा दैवतकथाांचा ठळक त्तविेष असतो.        माणसाचा दगड होणे. त्तवनापांख 

आकािात सांचार करता येणे यासारखे चमत्कार, अदू्भतरम्य वातावरण दैवतकथाांत असते. 

थोडक्यात दैवतकथेतून प्राचीन जीवनत्तचत्रणाबरोबर त्तनसगलििींना देवत्व बहाल करुन 

लोकाांच्या मनात श्रद्ा त्तनमालण करण्याचे कायल केले गेले. तसेच लोकाांच्या मनात धमलभावना 

जागतृ ठेवण्याचे कायलही दैवतकथेने केलेले आह.े दैवी आदिल, उच्च चाररत्र्य, श्रद्ा याां  र े

मानवी मनाला ताकद देण्याचे सामर्थयल दैवतकथाांत असते. 

३.६.२ उत्पवत्तकथा: 

उत्पत्तीकथेत परमेश्वराने सषृ्टीची त्तनत्तमलती, रचना व मान  ची उत्पत्ती किी झाली याच  

       या कथाां     होतो. 

उत्पत्ती कथाांत्तवषयी जनसामान्याांच्या मनात श्रद्चेी भावना असते. पात्तवत्र्याचे वलय या 

कथाांभोवती असल्याचे त्तदसून येते. उत्पत्तीकथाांचा महत्त्वाचा त्तविेष म्हणजे त्या प्राचीन 

असूनही सवलकाळात लोकाांना त्या जवळच्या वाितात. या कथाांचे स्वरुप तसे   ल्पत्तनक 

असते. परांत ुसवलसामान्य लोक त्या कथाांतील तपिील सत्य आत्तण ऐत्ततहात्तसक असल्याचे  

धरुन चालतात. या उत्प   कथाांत प्रलय आत्तण तद्नांतर झालेली सषृ्टीत्तनत्तमलती हा त्तवचार  

व्यि झालेला असतो. साराांि सषृ्टीची, सषृ्टीतील मानव, प्राणीमात्र त्तनसगालतील घिक या 

सवांच्या उत्पत्तीचा, कायालचा, स्वरुप- त्तविेषाांचा त्तवचार उत्पत्तीकथाांतून झालेला आहे. 

सषृ्टीतील अनेक गूढ चमत्काराांना आपल्या कल्पनेप्रमाणे िोधण्याचे प्रयत्न हे उत्पत्ती 

कथाांतून केलेला आह.े 

३.६.३. दंतकथा: 

दांतकथा हा िब्द इांग्रजी Legend या िब्दाला समानाथल  असा िब्द आहे. ही सांज्ा स्थात्तनक 

त्तकां वा ऐत्ततहात्तसक आख्यात्तयकाांना वापरतात. श्रीधराांच्या पाांडवप्रतापाच्या ते्रसष्टाव्या 

अध्यायातील ओवीत ‘दांतकथा’ हा िब्द आलेला आहे. बाकी सांस्कृत सात्तहत्य    त्तकां वा 

अन्य परुाणग्रांथात हा िब्द सापडत नाही  ‚तोंडातोंडी साांत्तगतलेल्या गोष्टी ज्याांना परुाांणाचा 

लेखी आधार नाही त्या दांतकथा‛ असा श्रीधराांना अथल अत्तभपे्रत असावा. 

३.६.४. परीकथा वकंवा अदू्भतकथा: 

अदू्भत कथेला परीकथा असे म्हणतात. कथेतील अदू्भत घिना आत्तण सवलसामान्य 

माणसाांच्या आवाक्याबाहेरील कृती, घिना आत्तण प्रसांग चमत्काराच्या कल्पनाबांधातून 

गुांफलेल्या असल्यामळेु या कथाांना अदू्भतकथा असे नाव पडले. अदू्भतकथेत नायक त्तकां वा 
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नात्तयका कथेतील मध्यवती व्यिी असते. त्या व्यिीभोवती परािमाची, चमत्काराची, 

उभारणी झालेली असते. या व्यिी सरुूवातील द:ुखी असतात. परांत ुिेवि मात्र सखुात्म 

होतो. 

अदू्भतकथेत अदू्भत व्यिी, प्राणी, पक्षी आत्तण अत्ततमानवी योनीतील व्यिी येत असल्यामुळे 

एक प्रकारच्या अदू्भततेचा प्रत्यय या कथाांतून येतो. अदू्भत कथेत दैववाद आत्तण निीब याांचा 

प्रभाव असतो. त्यात अनेक दैवी ििी, अत्ततमानवी योनीतील व्यिी नायक-नात्तयकाांना 

सांकिात साहाय्य करतात.  

अदू्भतकथेचे मखु्य प्रयोजन मनोरांजन असते. अदू्भत घिनाांचे आकषलण, कल्पनारम्य त्तवश्वात 

रमण्याचा मानवी स्वभाव, आदींचे वणलन या कथाांतून घडते. त्यामळेु या कथाांतून कोणताही 

नीत्ततबोध त्तमळत नाही. अदू्भतकथा ही धमलकथा व त्तनत्ततकथा याांच्यापासून दूर असते. 

अदू्भतकथेचे स्वरूप धमलकथेचे कधीही नसते. कथेतून बोध करण्याचा उदेेशिही नसतो; तर 

अदू्भतरम्य त्तवश्वाचे दिलन घडत्तवणे, मनोरांजन करणे आत्तण लोकजीवनात आिावाद व उत्साह 

त्तनमालण करणे हे कायल अदू्भतकथा करते.  

 

३.६.५. प्राणीकथा: 

हा लोककथाांतील अत्ततप्राचीन कथा प्रकार होय. प्राण्याची कथा साांगून त्याद्वार ेबोध करणे 

व उद्बोधन करणे हे यामागे प्रयोजन असते. लोककथाांचे नामवांत अभ्यासक स्िीथ थॉम्पसन 

याांने प्राणीकथाांची व्याख्या पढुील प्रमाणे केली आह े ‚When the animal tale is told 

with an acknowledge moral purpose it became a fable ‛  

स्िीथ थॉम्पसनच्या मते, बोध देण्याच्या त्तकां वा नीत्ततत्तिकवण देण्याच्या उदेेशिाने कथा 

साांत्तगतली जाते, तेव्हा त्ततला प्राणीकथेचे स्वरुप लाभते. 

प्राणीकथाांची त्तनत्तमलती प्राचीन काळी झाली. पांचतांत्रकथा या भारतीय प्राणीकथा होत. 

राजपतु्राांना नैत्ततक त्तिक्षण देण्याच्या हेतू   या कथाांची रचना झाली. लबाड कोल्हा, िहाणे 

कासव, त्तभत्रा ससा याांच्या स्वभाववैत्ति     च  उपयोग माणसाला व्यावहाररक नीत्ततपाठ 

देण्यासाठी करुन घेतलेला असतो. 

प्राणीकथाांचे स्वरुप पाहता असे लक्षात येते की, या कथा कत्तल्पत स्वरुपाच्या असून 

बो प्र  असतात. लोकजीवनात आज प्रचत्तलत असलेल्या कथा पांचतांत्रातूनच प्रसाररत 

झाल्या असाव्यात. 

३.६.६. नक्षत्रकथा: 

सूयल-चांद्र, आकाि व परृ्थवी याांच्याप्रमाणे आकािातील तार े व नक्षत्र याांचाही अथल 

लावण्याचा, त्याांचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न कथाांतून प्राचीन काळी झालेला आहे. 

आकािातील नक्षते्र ही सूयल-चांद्राची अपत्ये आहेत, ही कल्पना अनेक लोककथाांमधून 

स्वीकारली गेली. सूयल आपली मलेु खातो, हा कल्पनाबांधही जगातील लोककथाांम  न 

आढळतो. सूयल आकािात आल्यानांतर नक्षते्र त्तदसत नाहीत, या घिनाांवर आधाररत या कथा 

आहेत. 
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सूयल-चांद्राप्रमाणे कृत्ततका नक्षत्राांच्याही काही कथा आहेत. परुाणातही कृत्ततका नक्षत्राच्या 

कथा आहेत. भारतीय परांपरनेसुार कृत्ततका या स मन  च्या भायाल मानल्या जातात. असे 

असले तरी त्या कधीच एकत्र येत नाहीत. कृत्ततका, कुमारी, पतीत्तवरहीत असल्याचा 

कल्पनाबांध कथाांतून अत्तधक स्वीकारला गेला. कृत्ततकाप्रमाणेच रोत्तहणी, मगृ व व्याध या 

नक्षत्राांत्तवषयी कथा आढळतात. 

नक्षत्रकथाांच  अभ्यास केल्यास असे त्तदसून येते की, कृत्ततका   पावसाळी नक्षत्राांभोवतीच 

जागत्ततक कथाांचे जा  त्तवणले गेले आह.े 

३.७ लोककथेची वैवि     

जगातील जवळ जवळ सवल देिात लोककथा प्रचत्तलत आहेत. आपल्या वेग    

वैत्ति          या लोकक   नी लोकजीवनात लोकत्तप्रयता त्तमळत्तवलेली आहे. या 

लोककथाांमध्ये अदू्भतरम्यता, अलौत्तकक व्यिीजीवन मानवी स्वभावातील त्तवत्तवध पैलू 

वैत्तचत्र्यपूणल प्राणीजीवन, कल्पनाबांध अिी वैत्ति     आढळतात. 

३.७.१ अदू्भतरम्यता: 

मनोरांजन हा लोकसात्तहत्याचा एक प्रमखु उदेेशि असल्याने अदू्भतरम्यतेला लोककथात 

मह   चे स्थान आहे. लोककथा म्हणजे अदू्भतता असा समज या सांदभालत रूढ आह.े 

त्यामळेु लोककथा अदू्भतरम्य असली पात्तहजे असा एक सांकेत ठरलेला असतो. अदू्भताचे 

आकषलण मानवास असल्याने लोककथाांत अदू्भत घिना व प्रसांग याांचे त्तचत्रण झालेले असते. 

ही अदू्भतता त्तवत्तवध प्रकार ेकथेत येते:   

१.  देिोदेिींच्या लोककथाांतील अदू्भत त्तवश्वात अलौत्तकक घडणाऱ्या घिना. 

२. अमानवी ििीच्या व्यिींचा कथेत वावर असणे. अमानवी ििींच  वावर असणे. 

त्याांनी मनषु्याांसारखे बोलणे. यातून अदू्भतरम्यता त्तनमालण होते. 

३. देवदेवता, दानव, यक्ष, परी त्तचत्रत्तवत्तचत्र प्राणी, भूत-त्तपिाच्च, चेिकीण अिा गोष्टी 

कथाांत येणे.        

४. जडवस्तूांना कथेत मानवी वाणी प्रा मन होणे. 

५. एखादे वस्त्र पररधान करताच माणूस अदृशय होणे. 

६. अदू्भत ििीच्या, जादूच्या वस्तू, इत्तच्छत भोजन देणारी थाळी, छडी, अांगठी, 

आकािात सांचार करण्यास मदत करणारी चिई, सतरांजी, बिु अिा अनेक अदू्भत 

व    च्या वणलनातून अदू्भतरम्यता आणली जाते.  

३.७.२ संकेतब ता: 

बऱ्याच लोककथाांतून सांकेत पाहावयास त्तमळतात. एक राजा आत्तण दोन राण्या – एक 

आवडती व दसुरी नावडती. तसेच सावत्र आई ही    च असणे हा सांकेत लोककथेत 

पाहावयास त्तमळतो. तीन राजकन्या, तीन भाऊ, तीन ब्रा ण असा ‘तीन’ च  सांकेत 
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लोककथेत पाहावयास त्तमळतो. सात समदु्र, सात अरण्ये, सात पवलत, सात न   असा 

‘सात’चा सांकेत लोककथेत असतो. तसेच बारा वषे वनवास, बारा वषे तपियाल, बारा कोस 

अांतर असा बारा सांख्येचा सांकेत लोककथाांमध्ये असलेला त्तदसून येतो. या सांकेताांत्तिवाय 

नायक-नात्तयका भाग्यवान असणे सषु्टाचा त्तवजय व   ष्टाांचा पराजय, राजकन्येचे तीन पण, 

तीन अिी असे सांकेत लोककथेत पाहावयास त्तमळतात. 

३.७.३ अलौवकक व्यव् त जीवन: 

लोककथाांमध्ये सामान्य माणसाांचा वावर असतो. पण त्याांच्या बरोबरीने अलौत्तकक प्राणीही 

वावरत असतात. यक्ष, पऱ्या, देवदूत, चेित्तकणी, राक्षस, मत्स्यकन्या, नागकन्या 

त्याचबरोबर अदू्भत देहगणु असलेल्या मानवी व्यिींचा लोककथाांत त्तविेष वावर असतो. 

उदा. गाढवाचे डोके असले   िात्तपत गां वल,   ग्रीव ही अदू्भतरम्यतेची उदाहरणे आहेत. 

वैत्तचत्र्यपूणल प्राणीजीवन कत्तल्पल्याने लोककथाांची रांजकता वा ते. 

लोककथाांतील व्यिीचे स्वभावदिलन प्रात्ततत्तन  क स्वरुपाचे असते. अनेक स्वभावाच्या 

व्यिी, चाांगल्या-वाईि, त्तवत्तक्ष मन, चतरु-मूखल असे व्यिी स्वभाव, नमनेु लोककथाांत 

पाहावयास त्तमळतात. 

३.७.४  लोककथांतील रसपररपोष: 

लोककथाांम  न प्रामखु्याने अदू्भत रसाांचा पररपोष झालेला आढळतो. पररकथा, 

अदू्भतकथाांमधून अदू्भतरसाचा  त्कि प्रत्यय येतो. यक्ष, गांधवल, त्तकन्नर, अप्सरा, परी, राक्षस,  

चेिकीण आत्तण असामान्य गणुाांच्या मानवी व्यिी याांच्या कृतीतून अदू्भतरस ठायी ठायी 

पाझरताना त्तदसतो. िृांगाररसाचा पररपोष करणाऱ्या कथाही लोकवाङ् यात आहेत. नायक-

नात्तयकेच्या त्तप्रतीभावनेतून िृांगाररस लोककथाांतून ख ुत्तवलेला आढळतो. 

भावात्तभव्यिीच्या व भावास्वादाच्या दृष्टीने मह   च्या असलेल्या रसात्तवष्काराचा आढळ 

सवलच देिाांच्या लोकक   तून होतो. 

३.८ लोककथातील आियसूत्रे व अनुभवववश्व  

१. भौत्ततक त्तवश्व, त्याचा पसारा, जीवसषृ्टी याांची त्तनत्तमलती किी झाली? 

२. माणसाचा जन्म त्याचा मतृ्यू या सांबांधीचे गूढ िोधणे. 

३. त्तनसगालतील नानात्तवध चमत्कार. 

४. देवदेवता आत्तण त्याांच्या कृती. 

५. देवता आत्तण माणूस याांच्यामधील व्यवहार-सांबांध. 

६. देव व माणूस या   घ  मधील सख्य व ित्रतु्व. 

७. देव-दानव याांचे सांबांध, त्याांचा जय-पराजय. 

८. देवदेवताांची कृपा, त्याांचा आिीवालद. 
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९. वेगवेगळे धात्तमलक आचार त्याचे मह   याबाबतचे अनभुव    आियसूते्र लोककथाांमध्ये 

आढळून येतात.                     

मानवी ब ु ला त्तवश्वातील अदू्भतरम्यता आत्तण अत्ततमानवी ििी याांच्यात्तवषयी नेहमीच 

कुतूहल वाित आले आहे. या कुतहु  पोिी ज्या कथा त्तनमालण झाल्या आहेत, त्या 

कथाांमध्ये स्वगललोक, मतृ्यूलोक, पाताळलोक अिा वेग    अत्तवश्वसनीय स्थळ पररसराचा 

वापर केलेला त्तदसून येतो. कथाांमध्ये सद्गणुी, दगुुलणी, सषृ्ट-  ष्ट अिा प्रकारच्या गणुाांनी यिु 

असलेली पाते्र कत्तल्पलेली असतात. सांस्कृती घडण होत असतानाच्या काळात माणसाने 

    प्रकारचे कथात्तवश्व मो     प्रमाणावर त्तनमालण केलेले त्तदसून येते. प्रामात्तणक, सषु्ट, सद्गणुी 

माणसाचा त्तवजय होणे, तसेच अिा माणसाांवर अनेक प्रकारची सांकिे कोसळून त्यातून 

त्याांची सिुका होणे अ   सखुा   असणाऱ्या अनेक कथा आढळतात. 

मानवी ििीचे वै च  पूणल दिलन अिा प्रकारच्या कथाांतून घडत्तवले गेले. या कथाांमधील 

नायक-नात्तयकाांवर सांकिामागून सांकिे येतात. त्यावेळी अदू्भत, अत्ततमानवी ििींकडून 

त्याांना साहाय्य त्तमळते. त्याांची सांकिातून सिुका होते. हा अनभुवत्तवश्वाचा आकृत्ततबांध 

श्रोत्याला आपले कष्टमय जीवन जगण्यास बळ परुत्तवणारा  रतो. तसेच आपल्याला 

कोणाची ना कोणाची मदत त्तमळून आपले जग   सखुकारक होईल असा त्तवश्वास त्तनमालण 

करण्यास हा आकृत्ततबांध साहाय्यभूत ठरतो. 

ऐत्ततहात्तसकतेचा आधार असलेल्या कथाांचे एक सम ृ दालन लोकसात्तहत्यात आढळून येते. 

सभोवतालच्या सामान्य माणसाांचे भावजीवनही लोककथाांनी कथाांच्या कें द्रस्थानी आणलेले 

आह.े सामान्य माणसाांच्या जगण्यातील साधेपणा, त्याांच्या आयषु्यात घडणाऱ्या घिना याांनी 

कथात्तवश्व भरुन गेले. व्यिीची भावनात्मकता, चतरुता, हुिारी, चलाखी, सदस्       , 

त्ततची सहनिीलता, त्ततच्यातील ना       अिा त्तवत्तवध मानवी गणुाांभोवती हे कथाांचे 

अनभुवत्तवश्व कें त्तद्रत झालेले आहे. महाराष्रात आत्तण भारतात अिा प्रकारचे अनभुवत्तवश्व 

असलेल्या कथा त्तनमालण झाल्या. त्या ‘वास्तव’ लोककथा म्हणून ओळखल्या गेल्या. 

प्राचीन काळापासून माणसाला प्रात्तणमात्राांच्या जीवनाबदेशल कुतूहल आत्तण अफाि त्तजव्हाळा 

आह.े प्राण्याांच्या त्तनरीक्षणातून आत्तण मानवी स्वभावाच्या परीक्षणातून माणसाने प्राणीसषृ्टीचा 

मानवसषृ्टीिी समेुळ साधणारी आियसूते्र हेरुन कथा त्तनमालण केल्या आहेत. या कथाांमध्ये 

प्राण्याांचे केवळ मानषुीकरणच झाले नाही. माणूस जे जे करतो ते ते प्राणी करतात. कधी 

कधी ते माणसाच्या वागण्यापेक्षाही चाांगला वतलन व्यवहार करतात. मानवी त्तवसांगतीचे दिलन, 

दोषाांचे दिलन प्राण्याांच्या स्वभावातून दाखवून त्तवनोद त्तनत्तमलतीबरोबर नीतीचे पाठ देण्याचा 

प्रयत्न केलेला त्तदसतो. 

माणसाचे भ्रष्ट आचार- त्तवचार, त्याचे अनैत्ततक वतलन, स्वाथल,   पिपणा या भावनाांचे त्तवडांबन 

करणाऱ्या हास्यकथा साांत्तगतल्या जाऊ लागल्या. परुुषत्तवषयक तसेच कौिुांत्तबक नात्याच्या 

हास्यकथा या कथाांम  न मानवी स्वभावातील त्तवसांगतीचे दिलन घडते. त्तवडांबन वणलनातून 

सदाचार, िहाणपणा याचे त्तिक्षणच लोकसमूहात प्रा मन झाले. अिा रीतीने मराठी 

लोककथाांतील आियसूते्र व अनभुवत्तवश्व त्तवत्तव   गी असून समग्र जीवन आत्तण आचार कवेत 

घेणारे आह.े 
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३.९ लोककथातंील कल्पनाबधं 

कल्पनाबांध म्हणजे लोककथाांचा असा एक मूलघिक जो स्वत: स्वतांत्रपणे त्तस्थर राह ू

िकतो. अिा रीतीने त्तस्थर राहण्यासाठी त्याांच्यात कोणते तरी असाधारण त   असते. 

कल्पनाबांध त्तकां वा कथाबीज (Motif) हा कथेचा असा लहानातील लहान घिक असतो. 

ज्याच्यात परांपरनेे त्तिकून राहाण्याचा धमल असतो. परांपरनेे त्तिकून राहाण्याचे सामर्थयल 

कल्पनाबांधात (Motif) येण्यासाठी त्याच्यात असामान्य आत्तण वेधक असे स   असावे 

लागते असे स्िीथ थॉम्पसनने म्हिले आहे. 

लोककथेची जडणघडण कल्पनाबांधातून होत असते. त्यामळेु कल्पनाबांध हा कथारचनेतला 

मह   चा घिक असतो. कल्पनाबांधात्तिवाय कथेचे अत्तस्तत्व सांभवत नाही. 

लोककथेत येणारे कल्पनाबांध तीन प्रकारचे असतात असे स्िीथ थॉम्पसन याने साांत्तगतले 

आहे. १. देवता, असाधारण पिू, आियलजनक प्राणी, राक्षस, अप्सरा, नाग, तसेच मानव, 

त्तविेष कतृल   बजावणाऱ्या ििी त्तवषयीचे कल्पनाबांध. २. जादूच्या वस्तूसांबांधीचे 

कल्पनाबांध. ३. लोककथाांत घडणाऱ्या घिनासांबांधीचे कल्पनाबांध. या कल्पनाबांधािी 

‘कतृलत्व’, ‘वस्तू’, ‘घिना’ या तीन घिकाांचा सांबांध असतो. लोककथाांचे जे अनेक प्रकार 

त्तदसून येतात, त्या प्रत्येक प्रकारातील कथाांतून हे तीनही घिक आढळतात. 

कथानकाच्या सवलच घिकाांना कल्पनाबांध व्यापून असतात. कल्पनाबांधात्तिवाय लोककथा 

अिक्य असते. कल्पनाबांधाच्या आधार ेजागत्ततक लोककथाांचे अध्ययन करणे िक्य होते. 

कथात्तविेषाांमध्ये त्तभन्नता िक्य असते, परांत ु कल्पनाबांधात एकात्मता असते. त्यामळेु 

जागत्ततक लोककथाांचा अभ्यास करावयाचा असेल तर सवल कल्पनाबांधाांचा अनिुम तयार 

करुन त्याांच्या मूलस्वरुपात अभ्यास केला जातो. 

लोकसात्तहत्य त्तविारद त्तस्िथ थॉम्पसन याने कल्पनाबांधाचा अभ्यास करून कल्पनाबांधाांची 

एक सूची तयार केली.  

३.९.१ दैवतकथांमधील कल्पनाबंध: 

दैवतकथा हा लोककथाांतील एक प्राचीन प्रकार आहे. यात िांकर-पावलतीचा फेरा, देवाचे 

मानवाांना साहाय्य, नारायणाने ब्रा णाच्या रूपात येणे. देवाने सत्वपरीक्षा घेणे, त्तदवा पाहून 

लक्ष्मी प्रसन्न होणे, मरीआईचा फेरा येणे या कल्पनाबांधाांचा समावेि दैवतकथाच्या 

कल्पनाबांधाांत हो      णजेच देव, यक्ष, गांधवल, त्तकन्नर व साांस्कृत्ततक मह   चे वीर 

यासांबांधीचे कल्पनाबांध समात्तवष्ट होतात. मानवी जीवन त्तनत्तमलती, मानवी त्तवश्वाचे पालन व 

त्याचा नाि या सांबांधीचेही कल्पनाबांध दैवतकथाांमध्ये आढळतात. उदा  ‘मनू आत्तण मासा’ 

ही कथा त्तवश्वउत्प  च्या कल्पनाबांधातून त्तनमालण झाली आहे. 

 ३.९.२ प्राणीववषयक कल्पनाबंध:  

लोककथाांचे त्तवश्व त्तवत्तवध प्रकारच्या प्राण्याांनी व्यापलेले असते. हे प्राणी नेहमीचे असतात. 

तसेच ते प्राणी अदू्भत त्तवश्वातील असतात. काही प्राण्याांना मानवी गणु असतात. ते 

मानवाांसारखे व्यवहार करतात. उडणारा घोडा, वनगाईचे साहाय्य, पिूिी मानवाचा त्तववाह 



   

 

लोकसात्तहत्य 

64 

होणे, पक्षाांनी मोती देणे, पक्षाांनी भत्तवष्य साांगणे, तसेच नागत्तवषयक त्तनरत्तनराळे कल्पनाबांध हे 

प्रा  त्तवषयक कल्पनाबांधात समात्तवष्ट होतात. 

३.९.३ वनषेधपर कल्पनाबंध:  

लोकसात्तहत्यातील त्तवश्व हे सांस्कृती  त्तसत त्तवश्व आह.े सांस्कृतीने काही त्तवत्तधत्तनषेध 

ठरत्तवलेले असतात. हे त्तनषेध सांस्कृतीतील चाररत्र्यकल्पनेिी त्तनगत्तडत असतात. नायकाने 

बोलू नये, पावा वाजवू नये, मागे बघू नये, स्पिल करु नये, फळ न खाणे, खाण्यात्तवषयक 

त्तनषेध, त्तवत्तिष्ट गोष्टी बोलणे या त्तवष  च    त्तनबंध लोककथाांतील पात्रत्तचत्रणावर असतात. 

३.९.४ धातुववषयक कल्पनाबंध:  

लोकसमाजातील सारचे व्यवहार यात ु  त्तनगत्तडत असतात. त्यामळेु लोककथेचे अवघे त्तवश्व 

यात ु  असे भारलेले असते तसेच ते अदू्भतानेही भारलेले असते. म्हणूनच जादूची छडी, 

जादूची सतरांजी, जादूचा पावा, महाल उडवणे, अदृशय होणे, माणसाचे रूपाांतर प्राण्यात 

होणे, चेिकीण त्तस्त्रया, उडणाऱ्या खडावा, ग ुमन करणारी िोपी, जादूची वनस्पती असे 

कल्पनाबांध समात्तवष्ट असतात. 

३.९.५ मतृ्यूववषयक कल्पनाबंध: 

 पुनचेतना: अत्तहल्येची िीळा होणे व पनु्हा त्तज  त होणे, पाणी, रि त्तिांपडल्याने मतृ 

व्यिी त्तजवांत होणे. 

 भूताटकीचा कल्पनाबंध: भूतािकीचा सांचार सवलत्र असणे. 

 पुनजजन्म: चौऱ्या  िी लक्ष्य योनी त्तफरुन मानव पनु्हा पनु्हा त्तवत्तवध जन्म घेऊन या 

परृ्थवीतलावर अवतरतो. 

झाडाचा पा   हुांगल्यास जीव पनु्हा येतो.     अनेक कल्पनाबांधाचा समावेि होतो. 

३.९.६  चमत्कारासंबंधीचे कल्पनाबंध: 

लोककथाांमधील अनेक घिना-प्रसांग ह े चमत्कृतीने व्यापलेले असतात. अिावेळी 

परृ्थवीवरील माणसाांचा स्वगालत, पाताळात, सहजररत्या प्रवेि होतो. तसेच लोककथेतील 

काही पाते्र ही चमत्काररक असतात. उदा. अ  िरीर मानव व अधलिरीर प्राणी. 

अप्सराचे कल्पनाबांध, नाग  क, फळ खाल्ल्याने मूल होणे, घोडी नवरी, पाखराच्या रुपात 

नात्तयका, केळी खाल्ल्याने    गे फुिणे असे कल्पनाबांध हे चमत्काराचे कल्पनाबांध म्हणून 

ओळखले जातात.           

३.९.७ चे  कसंबंधी कल्पनाबंध: 

लोककथाांमध्ये राक्षस, राक्षत्तसणी याांचा मिुसांचार असतो. चेिूक करणाऱ्या राक्षत्तसणी, 

जादूगार, सा   चे चेिूक असे कल्पनाबांध लोककथाांत आढळतात. 
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३.९.८ वदव्य वकंवा परीक्षा: 

लोककथात्तवश्वात त्तवत्तवध प्रकारच्या परीक्षाांना, त्तदव्याांना माणसाांना सामोर ेजावे लागते. चातयुल 

परीक्षा, साहसाची परीक्षा, िीलचारर   परीक्षा, अग्नीत्तदव्य, स्वप्नाांचा अथल साांगणे, प्रश्ाांची 

उत्तर े देणे, राज्यक   चा पण, ओळख पित्तवणे अिा प्रकारच्या कल्पनाबांधातून 

लोककथाांची त्तनत्तमलती झालेली त्तदसून येते. 

३.९.९ चातुयज व मरु्जपणांचे कल्पनाबंध: 

प्राणीकथा, पिकुथा आत्तण त्तविेषत: नीत्ततकथाांतून माणसाांच्या, प्राण्याांच्या चातयुालच्या, 

साहसाच्या हत्तककती कत्तल्पलेल्या असतात. 

ब ु मान आत्तण मूखल, मूखल राजा, मूखल सावकार, लहान भाऊ ब ु मान, मूखल जावई, 

बायकोची हुिारी, चातयुालने सिुका करुन घेणे त्तकां वा त्तनसिणे अिा प्रकार    

कल्पनाबांधातून कथा आकारास आलेल्या त्तदसतात. 

३.९.१० फसव  क वकंवा धोका यांचे कल्पनाबंध: 

लोककथाांमध्ये अनेक पात्राांच्या वा    ला फसव  क आलेली असते. काही पाते्र लबाडी 

करतात. दसुऱ्याांना धोका देतात. उदा. बायकोने नवऱ्यास फसवणे, व्यत्तभचारी पत्नी, कपिी 

त्तमत्र, धोक्याने पकडणे, त्तवश्वास घात, राजपतु्र लहान भावाला फसवतो, राजकन्या बापाला 

फसवणे, सावत्र भावाला फसवणे, वेि पालिून त्तनघणे, राजकन्येने परुुष वेषाांत वावरणे, 

असे कल्पनाबांध आहेत.  

३.९.११ भाग्योदयाचे कल्पनाबंध: 

राजपतु्राचा भाग्योदय होणे, िांकराच्या कृपेने भाग्य उजळणे, भतुाांच्या कृपेने धनलाभ, 

नावडतीचे मूल भाग्यवान, राज्यकन्येबरोबर अध्याल राज्याची प्रा मनी असे कल्पनाबांध हे 

लोककथाांत येतात.  

३.९.१२ पुरस्कार व दंड कल्पनाबंध: 

सोनेरी केसाांच्या माणसास िोधून काढण्यासाठी परुस्कार, राजाच्या प्रश्ाांची उत्तर े न 

त्तदल्यास दांड, दलुलभ वस्तूच्या प्रा मनीमळेु राजाकडून बक्षीस अिा कल्पनाबांधातून 

लोककथाांची त्तनत्तमलती सा      त्तदसून येते. 

३.९.१३ कौयाजचे कल्पनाबंध:  

दे  ला मलुगा बळी देणे, सवतीचे   यल, सावत्र मलुाचा सावत्र आईने त्याग करण्यास भाग 

पाडणे. बायकोच्या इच्छेखातर भावाने बत्तहणीला मारणे, क   त्वाचे शे्रय घेण्यासाठी लहान 

भावाचे खून करणे असे कल्पनाबांध लोककथाांच्या त्तनत्तमलतीत साह्यभूत ठरतात. 

३.९.१४ काम, प्रमे, वववाह:  

पऱ्याांच्या मनात मानवी तरुणात्तवषयी कामवासना त्तनमालण होणे, राक्षसकन्याांचे राज  त्रावर 

पे्रम, सावकाराच्या मलुीचे प्रधान पतु्रावर पे्रम, कुरुप क    त राजपतु्राचे राज्यकन्येिी लग्न, 
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फळ खाल्ल्याने पतु्र प्रा मनी, डा   बातून मलुगी असे कल्पनाबांध आहेत. त्यामधून 

लोककथाांची त्तनत्तमलती केलेली त्तदसून येते. 

मराठी लोककथाांमध्ये काही कल्पनाबांध लोकत्तप्रय झालेले आहेत. 

१. सत्वपरीक्षा-त्तच    बा  कथा, राजा हररिांद्र- तारामती कथा. 

२. मरीआईचा फेरा होणे.                         

३. मानवावरील सांकिसमयी देवाांनी धावून येणे- ध्रवुबाळ कथा 

४. लाकडाचा घोडा आकािात उडणे- राजा त्तविम. 

५. माणसाचे पिूांिी लग्न होणे- गदभलगांधवल कथा. 

६. मनषु्यवाणीत पक्षी बोलणे, त्याांनी भत्तवष्य कथन करणे- ििु बहा री. 

७. माणसाचे प्राण्यात रूपाांतर होणे. 

८. त्तवत्तिष्ट फळ खाल्ल्याने मूल होणे- राम जन्म कथा 

९. नावडत्या राणीचे मूल भाग्यवान त्तनपजणे. 

१०. भत्तवष्यवाणी होणे :   सवध 

११. देवीला बळी देणे. 

१२. सावत्र आईने सावत्रमलुाचा छळ करणे. 

१३.  जादूच्या काडीने हवे ते प्रा मन करुन घेणे. 

१४. हुिार बायको, मूखल नवरा.  

१५. साहसी राजपतु्र. इत्यादी. 

३.१०  लोककथा सरंचना 

कथाबीज, कथानक, पात्र, वातावरण, त्तनवेदक, त्तनवेदन प ती आत्तण भाषा हेच लोककथेचे 

घिक असतात. 

३.१०.१ कथाबीज: 

कथेत कोणता तरी जीवनानभुव कल्पकतापूणलतेने आत्तवष्कृत झालेला असतो. त्यालाच त्या 

कथेचे कथाबीज असे म्हणतात. कथाबीजातून कथेच्या कलात्मक अनभुवत्तवश्वाचा जन्म 

झालेला असतो. कथेच्या बीजातून वा अनभुवाथालतून कथेतील घिना, कथानक, पाते्र, 

वातावरण हे घिक त्तनमालण होतात आत्तण ते कथासषृ्टीची त्तनत्तमलती करतात. म्हणून कथाबीज 

कथा घिकाांना एकात्म करते असे म्हिले जाते. 
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३.१०.२ कथानक:  

कथानक हे त्तवत्तिष्ट अांगाने घिनाांची एक मात्तलकाच असते. कथेमधील पाते्र आत्तण घिना 

त्तवत्तिष्ट अांगाांनी कथानकाची उभारणी करतात. पाते्र घिना घडत्तवतात आत्तण घिना 

पात्राांनाही घडत्तवतात. कथानक आकारात येते. कथानक, त्याांचे स्वरुप यानसुार लोककथा 

ओळखल्या जातात. कथेत त्तनवेदक असतो त्तकां वा बाहेरचा त्तनवेदक असतो. त्याच्या 

त्तनवेदनातून कथानकाची उभारणी होत असते. लोककथेच्या कथानकात प्रधान व गौण 

अिा दोन्ही प्रकारच्या घिना घडतात. या दोन्ही प्रकारच्या घिनाांच्या अथलपूणल गुांफणीम  न 

कथानक पूणलत्वास जात असते. कथानक पूणलत्वास नेणारा कथानकातील मह   चा घिक 

म्हणजे काळ होय. कथा त्तवत्तिष्ट काळातच घडत असते; म्हणजे कथानकाचा आरांभ, मध्य, 

िेवि अिा तीन अवस्थाांत कथेचा काळ व्यापलेला असतो. हा काळ कथेचा आरांभ आत्तण 

िेवि याांना एकत्र करुन कथा सांरत्तचत करतो. 

३.१०.३ घटना: 

घिना आत्तण पाते्र हे गोष्टींचे प्रमखु घिक आहेत. घिना व पाते्र परस्पराांना घडवीत 

कथानकाची उभारणी करतात. पाते्र आपल्या कृतींनी घिना घडवीत असतात. तर घिना 

ही पात्राांना घडवीत असतात. पात्राांच्या कृतींमळेु जेव्हा घिना त्तनमालण होतात, तेव्हा ते पात्र 

त्या घिनेचा कताल म्हणून वतलत असते. घिनाांच्या गुांफणीमधून कथेमध्ये कथानक रचले 

जाते. घिना    त्तवत्तिष्ट काळी व स्थळी घडत असतात. ह्या घडलेल्या घिनाांचे त्तनवेदन 

करणारा कोणीतरी त्तनवेदक असावा लागतो. त्तनवेदक घिनाांचे त्तनवेदन करताना घिनाांची 

आपल्या त्तवत्तिष्ट दृष्टीने गुांफण करतो. या गुांफणीमागे कोणतेतरी सांघिना त   असते. 

काळिम, कायलकारणभाव, सांभवत्तनयता आदी त   नसुार घिनाांची गुांफण होऊन कथानक 

आकाराला येते. काही वेळा आकत्तस्मक, अकारण, अकत्तल्पत घिना घडत असतात. 

३.१०.४ पात्र: 

लोककथेतील पात्र कथासांत्तहतेचा एक अांगभूत घिक असते, पात्र कथानक घडवीत असते 

आत्तण मानवी भावजीवनािी आपला सांबांध जोडीत असते. या अथालने कथेतील पात्राला एक 

त्तवत्तिष्ट स्वभाव आत्तण स्वरुप प्रा मन झालेले असते. उदा. उवलिी, अत्तहल्या, राजा त्तविम, 

नागदत्त शे्रष्ठी, सकेुत शे्रष्ठी ही मराठी लोककथाांतील पाते्र त्तवत्तिष्ट स्वभावाची सांकेतरुप पाते्र 

आहेत. लोकमानसातील त्तवत्तिष्ट वतृ्तीची ती   तक आहेत. कथेत त्तवत्तिष्ट कायल करण्यासाठी 

ती त्तनमालण झालेली असतात. ही पाते्र वाचक-श्रोत्याांच्या अनभुवाचा त्तवषय बनत असतात. 

पात्राांच्या वतृ्ततप्रवतृ्तींचे, कृतींचे अथल लावून वाचक, श्रोता ती पाते्र समजून घेत असतात. 

यादृष्टीने कथागत पात्राांना जरी कथेबाहेर स्थान नसले, तरी या पात्राांना कथेप्रमाणेच 

समूहजीवनातही त्तवत्तिष्ट प्रकारचे कायल असते. 

३.१०.५ वातावरण:  

लोककथा कोणत्याही प्रकारची असली तरी िेविी ते एक कल्पनात्तनत्तमलत त्तवश्व असते. या 

त्तवश्वात पाते्र त्तवत्तिष्ट पररत्तस्थतीत, त्तवत्तिष्ट वातावरणात त्तवत्तिष्ट प्रकारच्या कृती करीत 

असतात. पात्राांच्या या कृतींना एक काल्पत्तनक, भौगोत्तलक अिी आधारभूमी कथेत प्रा मन 

झालेली असते. ती वास्तवाचा आभास त्तनमालण करीत असते. त्यात घडणाऱ्या घिना 
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प्रत्यक्षात घडणाऱ्या घिनाांसार   च असतात. तिाच त्तकत्येकदा वास्तवापासून दूर 

असणाऱ्या पण कथागत वास्तवात योग्य वािणाऱ्याही असतात. कथागत पात्राांचा व्यवहार 

ज्या पररत्तस्थतीत व ज्या प तीने घडत असतो, त्यामळेुच ती पाते्र व त्याांचे त्तवश्व आपल्याला 

        ,               घ       च    .                   हा घिक कथेत 

मह   चे कायल बजावत असतो. 

३.१०.६   वेदक: 

एक होता राजा. त्याला दोन राण्या होत्या. एक होती आवडती. एक होती नावडती. 

आवडती होती अहांकारी. नावडती गरीब त्तबचारी. आवडतीचा भपकारा नावडतीचा पुांगी 

पसारा. 

 लेकुरवाळ्या बायका. कथा तमुी आयका. कथा आह े व्रताची. इडात्तपडा िाळण्याची. 

उतू नका. मातू नका. घेतला वसा िाकू नका. गाईला प्यारे वासरू तसे मायला लेकरू. 

कथा अिी गाांजल्या त्तजवाची. 

 एका गावात एक िेतकरी राहात होता. त्याने खूप काबाडकष्ट करुन सांसार केला. इगूत 

त्तनगूत केली. पैसा अडका जोडला. 

वरील त्ततन्ही त्तनवेदने मराठी लोककथाांत आलेली आहेत. ही त्तनवेदने पाहा   असे त्तदसते 

की, कथेतील त्तनवेदक श्रोत्याांना त्तवत्तिष्ट दृष्टीने कथा साांगत आहे. त्याने जो अनभुव घेतला 

आह ेतो श्रोत्याांना साांगावयाचा आहे. म्हणून तो त्तवत्तिष्ट आवाज वापरुन साांगत आहे. कथा 

साांगण्याची प्रत्येक त्तनवेदकाची एकच िैली नाही. तीनही कथाांत तीन प्रकारच्या िैली 

आहेत. परांत ुएक गोष्ट प्रकषालने त्तदसते, की ज्या अथी त्तनवेदक त्तवश्वासाने काही साांगू पाहात 

आह ेत्या अथी त्याला कथागत त्तवश्वातील सग   काही ठाऊक आहे. म्हणजे तो सवलसाक्षी व 

सवलज् त्तनवेदक आहे. अथालत प्रत्येक कथेतील त्तनवेदक असा एकाच प तीने काही साांगेल 

असे नाही. एखा  वेळी तो कथेचे कथानक, पाते्र, प्रसांग याांच्याकडे समरसून आतून पात्तहल. 

तर कधी तिस्थ वतृ्तीने बाहेरुन पात्तहल. तर कधी तो वेग    मूल्यदृष्टीने कथेकडे पात्तहल. 

स्वत:च्या त्तवचारप्रणालीने स्वत:च्या त्तवत्तिष्ट श्र  भावाने कथा साांगेल. याचा अथल कथेत 

त्तनवेदक त्तवत्तवध प्रकारचे असतात. कथेगत्तणक त्तनवेदकाची भूत्तमका वेगवेगळी असू िकते. 

पनु्हा हा त्तनवेदक एकाच आवाजात कथा साांगत नाही. तो कधी कधी बोली भाषेतून बोलतो. 

सांत्तहतीकरण झालेल्या कथेतून तो प्रमाणभाषेतून बोलतो. त्तवत्तिष्ट िब्द, वाक्ये त्तवत्तिष्ट 

प तीने वापरून बोलतो. त्तवत्तिष्ट लकबीमळेु त्याांची त्तवत्तिष्ट अिी िैली तयार होते. म्हणूनच 

लोककथाांना त्तवत्तवध िैली प्रा मन झालेल्या असतात. 

कथेतील त्तनवेदक हा स्त्री त्तकां वा परुुष असतो. पण याच्यािी कथेचा काही सांबांध असतो 

का? तर तसा सांबांध असतो. हा त्तनवेदक कोणत्या प्रकारच्या सांस्कृतीचा परुस्कार करतो, 

तो कोणता दृत्तष्टकोन स्वीकारतो, कोणती त्तवचारप्रणाली स्वीकारतो याला मह   असते. 

त्तनवेदकाच्या दृत्तष्टकोनाचा, त्तवचारप्रणालीचा कथेवर पररणाम होत असतो. कथेतील त्तनवेदन 

वणलनात्मक, सांवादात्मक, भाष्यात्मक असू िकते. त्तनवेदन प तीच्या आधार े त्तनवेदक 

कथेची गुांफण करतो. 
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लोककथेचा लौत्तकक लेखक  सतो. लोककथा ही सांपूणल समूहमनाची त्तनत्तमलती असते. 

लत्तलत कथेत लौत्तकक लेखक असतो. आत्तण कथेतही एक गत्तभलत लेखक असतो. 

लोककथेच्या बाबतीत असे नसते. लोककथेत समूहमन हे परुुष वा स्त्री भूत्तमकेतून कथा 

कथन करीत असते. लोकक  चा श्रोता त्तवत्तिष्ट साांस्कृत्ततक जीवनाचा एक अत्तवभाज्य घिक 

असतो. त्तवत्तिष्ट कथा किी समजून घ्यायची त्यासांदभालतील ज्ान त्या श्रोत्याला असते. 

याचा अथल लोककथा साांस्कृत्ततक पयालवरणातच बाांधील राहाते असे नाही. ती कथा समरुप 

मानवी समूहाची असते. 

३.११ लोककथेची भाषा 

लोककथा हे सांपूणल काल्पत्तनक त्तवश्व असते आत्तण ते भाषेच्या आधारानेच अत्तस्तत्वात 

आलेले असते. ग्रांथत्तनत्तवष्ट वा सांत्तहताब  लोककथा वाचक वाचतो वा मौत्तखक कथा श्रोता 

श्रवण करतो, ऐकतो तेव्हा त्याच्या मनात कथागत एका काल्पत्तनक त्तवश्वाची प्रत्ततमा त्तनमालण 

होते. असे हे काल्पत्तनक त्तवश्व वाचकाांच्या वा श्रोत्याांच्या मनात त्तनमालण करणे हे लोककथेच्या 

भाषेचे मह   चे कायल असते  ‚तालब  गद्याचा व्यवत्तस्थत त्तवचार झाल्यात्तिवाय 

लोककथाांच्या कथनिैलीचे नीि आकलन होणार नाही. त्तजला चूणालप्रमाणे व ृ चा गांध नाही. 

पण खदुेश ग  च्याच बाांधणीतून त्तवत्तिष्ट नाद अांकुररत होत आहेत. त्तवत्तिष्ट आांदोलनात्मक 

गती प्रतीत होत आहे. आत्तण ते ग  म्हणताना स्वरही गद्याची मयालदा ओलांडून त्तवत्तिष्ट 

गद्याची     धारण करतो. ते ग  उघड गीताप्रमाणेच श्राव्य ग  असते ‛ हे दगुालबाई 

भागवत याांचे भाषेत्तवषयीचे मत लक्षणीय ठरावे. 

दगुालबाई भागवताांच्या मते, लोककथेची भाषा ही तालब  लोकगद्याची असते  ‘अ  ग्या बनात 

बिांग्या डोंगरात एक नगरी होती. गोदागांगा वाहत होती. माणसां सखुी होती. गोदेच्या काठावर 

पोरी पाणी भरीत होत्या. घागरी घरी ररचत्तवत होत्या ’ अिी तालब  भा   वापरलेली त्तदसून 

येते. (नागवांिी सातवाहन कथा) 

‘ऐका ऐका कहाणी. कहाणी आह ेपरुाणी. कहाणी त्यागाची. कहाणी दानधमांची. धमल  म्हणजे 

त्याग. हाच धमल पण लोकाांना कळत नाही. कळते पण वळत नाही.’ (त्याग हाच धमल) ह्या 

उदाहरणाांवरुन लोककथेची भा  , त्यातील तालब ता अधोरते्तखत झालेली त्तदसून येते. 

वरील कहाण्या एका त्तवत्तिष्ट ठेक्यात साांत्तगतल्या जातात. कुठे थाांबायचे, कुठे श्वास घ्यायचा. 

कुठे सूर उांच लागायचा. कुठे सांथपणे हळूहळू कथन करायचे. सांभाषणाचा भाग अत्तवभाल   नी 

व मदु्रात्तभनयाने कसा ना   पूणल करायचा हे सवल जसे काही ठरल्याप्रमाणे असते. 

लोककथा साांगताना वापरलेली एक त्तवत्तिष्ट धा णी असते. त्या ध णीतूनच अिा प्रकारचे 

लोकग , लोककथा जन्मा   येत असते. तरीही लोकभाषा ही साधी, व्यवहारी, वास्तवाचा 

त्तनदेि करणारी असते. ती स्थलाचा, अवकािाचा, भौगोत्तलक पररसराचा त्तनदेि करीत 

असते. भा   व्यावहाररक असली तरी ती कथेतील कत्तल्पत स्थळ आत्तण अवकाि त्तनमालण 

करण्याचे कायल करीत असते. अिांग्या बनात व बिांग्या डोंगरात वसलेल्या नगरीचे ‘स्थळ’ 

त्तनमालण करते. 
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लोककथामध्ये जो त्तवषय वत्तणललेला असतो त्याचे मह   स्पष्ट केलेले असते. तसेच स्वरुपही 

स्पष्ट केलेले असते. कथेत गत्ततमान सांवादवा    असतात. ती पा मनातील भावना, त्तवचार, 

त्तवकार साकार करीत असतात. थोडक्यात कथेच्या भाषेतून वणलन, त्तनवेदन, सांवाद व 

त्तचांतनपर भाष्य प्रकि होते आत्तण त्यातून कथेचे त्तवश्व साकारते. 

३.१२ लोककथेचे कथात्म लवलत सावहत्याला योगदान 

लोकाांनी लोकाांसाठी लोकाांच्या भाषेतून त्तनमालण केलेले सात्तहत्य हे लोकसात्तहत्य होय. 

लोकसात्तहत्याची त्तनत्तमलती लोकसमाजातूनच झालेली असते. त्यामळेु लोकसात्तहत्याची भाषा 

ही लोकसमाजा    कत्तल्पत सात्तहत्यत्तवश्वाला साकारणारी भाषा असते. लोकसात्तहत्य ही 

समूहमनाची त्तनत्तमलती असते. साहत्तजकच प्रत्येक व्यिीचे अनभुवत्तवश्व त्तनराळे असते आत्तण 

समूहाचे अनभुव त्तनराळे असतात. म्हणूनच लोककथेने लत्तलत सात्तहत्याला कोणत्या गोष्टी 

बहाल केल्या आहेत हे   हता येईल. 

मूळ सांस्कृत भाषेतील पांचतांत्र, जातककथा यात जी सरळता व सशु्राव्यता आहे. 

मा  कथाांमध्ये जी तालब ता आहे, ती प्रथम भाषाांतररत मराठी लोककथेत आली आत्तण 

त्ततथून ती लत्तलत सात्तहत्यात आली आहे हे लक्षात घेतले पात्तहजे. लोककथाांतील 

कल्पनाबांध, कथात्तविेष कथनपर लत्तलत सात्तहत्याने सहजपणे आपल्यात सामावून घेतले 

आहेत, लोककथाांमधील आियाचीही उसनवारी मराठी कथनपर लत्तलतसात्तहत्याने केल्याचे 

त्तदसून येते. मराठी कथा, नािक, काव्य या वाङ मयप्रकाराांचा प्रारांभ हा लोकवाङ मयातच 

सापडू िकतो, असे नेहमीच म्हिले जाते. या सांदभालतील अत्तभजात वाङ मय व 

लत्तलतवाङ मय याांच्या मूळ       भारतीय लोकसात्तहत्यात दडलेल्या आहेत असे डॉ. 

त्तविांरत्तनझ याने म्हिले आह.े 

लोकसात्तहत्यात पररकथा व त्यातील कल्पनाबांध त्याांचे रचनात्तविेष, त्याांतील त्तनवेदन 

कौिल्य स्वीकारुन मराठीत पररकथा त्तकां वा त्यासारख्या कथा त्तलत्तहल्या गेल्या आहेत. 

दोहोंच्या कथारुपात साम्य असले तरी मूळ लोककथा प्रकाराांवर आधारुनच त्या त्तलत्तहल्या 

गेल्या आहेत. आधतु्तनक मराठी लघकुथाकाराांनी लोककथेची सोबत सोडलेली नाही. त्तव. सां. 

खाांडेकर, गांगाधर गाडगीळ याांनी रुपककथा त्तलत्तहल्या. जी. ए. कुलकणी याांच्या कथाांत, 

अण्णाभाऊ साठे याांच्या कादांबऱ्यात लोककथाांतून आलेली लोकत   य दृष्टी आत्तण गूढता, 

लोकमानसाची गूढतेकडे असणारी ओढ स्पष्टपणे त्तदसून येते. 

मराठी कथेच्या प्रारांभीच्या काळात ‘त्तललाचररत्राां’तच लोकत    चा सांचार झा   आह;े आत्तण 

दृष्टान्तकथाांतील दृष्टान्तात आधतु्तनक लघकुथेची बीजे सामावलेली आहेत हे कोणीही 

अमान्य करणार नाही. उदा. त्तवष्णिुास्त्री बापि याांनी प्रकात्तित केलेला ‘बालोपदेि कथा’ हा 

सांग्रह मलुाांस त्तिक्षोपदेि व्हावा म्हणून परम प्रीतीने नजर केला. या गोष्टींच्या अखे  स 

तात्पयल ये  . त्या कथाांचे स्वरुप नीत्ततकथेचे असून ज्याचे लेखन लोककथाांच्या अांगाने झाले 

आह.े 

रा. ब.   रोबा, कान्होबा त्तवजयकर याांनी त्तलत्तहलेला ‘घात्तिराम कोतवाल’ या कथासांग्रहाचा 

आदिल हा लोककथेचाच आहे. या साखळी कथाांचे स्वरुप हे कादांबरी सारखेच आहे. तसेच 

वामन चोरघडे याांच्या अनेक कथाांच्या त्तनवेदनाचा ढांग कहाणीचा आह.े पनुजलन्म, कष्टाची 
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कहाणी, महा    , म्हातारीची गोष्ट यासारख्या त्याांच्या कथा लोककथेच्या  तीव     

असल्याचे लक्षात येते. द.मा.त्तमरासदार याांच्याही कथनिैलीवर लोककथेतील कहाणीच्या 

िैलीचा प्रभाव ठळकपणे जाणवतो. 

३.१३ लोककथेचा समाजािी अतंलजक्ष्यी, बवहलजक्ष्यी सबंधं  

लोकवाङ मयातून लोकसमूहाची वैत्ति    , भावभावना, समजतुी, रुढी याांचे प्रकिीकरण 

अपररहायल    होत असते. त्यातून कुिुांबव्यवस्था, कौिुांत्तबक व्यिीचे परस्पर सांबांध, 

समाजातील त्तवत्तवध जातीजमातींचे परस्परसांबांध व एकमेकाांब लची मतमताांतर े याांचे 

सहजररत्या दिलन घडते. यावरुन लोककथाांचा समाजािी असलेला सांबांध कळतो. 

जन्म, उपनयन, त्तववाहसांस्कार, मतृ्यू, दहन आत्तण त्तवत्तधवैकल्ये यासांबांधीच्या वैत्तवध्यपूणल 

सांस्काराचे स्वरुप लोककथाांतून कळते. त्याचबरोबर या लोककथाांम  न माणसाांचे भत्तवतव्य 

ब्र देव ठरवतो. माणसाचे दैव पूवलकमालनसुार जन्मल्याबरोबर त्तनत्तित होते. यासारख्या 

समजतुी समाजात रुढ असल्याचे त्तनदिलनास येते. व्रतकथाांम  न त्तवत्तवध देवता आत्तण 

त्तवत्तिष्ट प्रकारच्या देवदेवता याांचे समाजातील स्थान कळते. या देवदेवताांना कौल लावून 

िभुािभुाचा त्तवचार केला जातो. दानधमांचे महत्त्व, परोप  राचे फळ, पत्ततव्रता धमांची 

थोरवी, अत्ततर्थयधमालचे पालन यासारख्या अनेक गोष्टींचा प्रसार हा लोककथाांतून झालेला 

त्तदसून येतो. लोककथाांम  न प्रकिणार ेअनभुवत्तवश्व लोकमाणसाला वळण लावण्याचे काम 

करतात. 

लोककथाांम  न मानवी नातेसांबांधाांचे तसेच नात्याांमधील सांघषल वा सौख्य याांचे क        

त्तचत्रण झालेले आढळते. त्यामळेुच लोककथाांचे समाजािी असलेले अांतललक्ष्यी बत्तहललक्ष्यी 

सांबांध ह ेस्पष्ट होतात. 

आपली प्रगती तपासा  

प्र                                       ,              

 

 

 

 

 

 

३.१४ सारािं  
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                 च           ,   च          ,        ,         ,    च      

    च      च  -              

                      च                                         च  च  

     ज                                च       च     ज           

ज               च                                                     

    च                                                                 

                         च                           

३.१५ सदंभजग्रथंसूची 

भागवत, दगुाल  : ‘लोकसात्तहत् याची रूपरखेा’, वरदा प्रकािन पणेु.   

माांडे, प्रभाकर : ‘लोकसात्तहत् याचे अांत:प्रवाह’, गोदावरी प्रकािन, अहमदनगर.    

व् यवहार,े िरद : ‘लोकवाङ्मय : रूप स् वरूप’, रजत प्रकािन, औरांगाबाद.   

३.१६ स्वयअंध्ययन 

अ)            

१. लोककथा म्हणजे काय ते साांगून लोककथेचे स्वरुप त्तविद करा. 

२. मराठी कथेचे उगमस्थान आत्तण उत्प   यासांबांधी चचाल करा. 

३. मराठी लोककथेचे प्रमखु प्रकार सोदाहरण स्पष्ट करा. 

ब)          . 

१. मराठी लोककथाांच्या कल्पनाबांधाची चचाल करा. 

२. मराठी लोककथेच  मराठी सात्तहत्याला योगदान. 

३.         च       

                         

१.            ज                                       -     च           

२.  ‘       च       च         ’                                        

३.     च                                         

             

***** 
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३आ  

‘मराठवाड्यातील लोककथा’ 

(लोक शैलीतील एका साहहत् यकृतीाा ्रककारलक्ष्यी अभ्यास) 

मराठवाडा पररसरातील ‘मराठवाड्यातील लोककथा’ या डॉ. य.ुम.पठाण सपंाददत 

लोककथा आहेत. अभ्यासाच्या सोयीसाठी ह्या कथाचें लोककथा प्रकारानसुार गट केलेले 

आहेत. उदा. दतंकथा, अदू्भत कथा, बोध कथा इत्यादी. याचा अभ्यास या घटकात आपण 

करणार आहोत.  

          

३.आ.०         

३.आ.१  प्रास्तादवक   

३.आ.२ लोककथा : स्वरूप आदण वैदिष्टे  

३.आ.३  ‘मराठवाड्यातील लोककथा’  

३.आ.३.१ दतंकथा  

३.आ.३.२ अद्भतुकथा 

३.आ.३.३ स् वभावदिशननपर लोककथा 

३.आ.३.४ व्रतकथा 

३.आ.३.५ दनसगशनकथा 

३.आ.४         

३.आ.५  सदंभशनग्रथंसूची 

३.आ.६  स्व   ध्य न 

३.आ.० उ      

१.  मराठवाड्यातील लोककथांचे स्वरूप समजून घेणे. 

२.  मराठवाड्यातील लोककथेचे प्रकार स्पष्ट करणे. 

३.  या लोककथाचंा आिय समजून घेणे. 

४.  या ग्रथं समादवष्ट लोककथाचें कल्पनाबंध समजून घेणे. 

५.  या लोककथाचंी सरंचना समजून घेणे. 

६.  लोककथाचंी भाषा, वातावरण याचें दववेचन करणे. 

७.  मराठवाड्यातील लोकजीवन, लोकससं्कृती, लोकरूढी आदी समजून घेणे. 
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३.आ.१ ्रकास्ताहवक 

भारतीय लोकसादहत्य हे भारतीय ससं्कृती इतकेच परुातन आह ेअसे दवधान केल्यास ते 

वावगे ठरणार नाही. भारतीय सादहत्यामध्ये कथनात्म सादहत्याला महत् त्वाचे स्थान आहे. 

कारण भारतीय कथावाङ्मयाने वेगवेगळ्या पद्धतीने जगावर प्रभाव टाकलेला आहे. बौद्ध 

आदण जैन सपं्रदायानंी धमशनप्रसाराच्या कायाशनत लोकानंा उपदेि करताना ‘दृष्टान्त’ म्हणून 

भारतीय कथाचंा वापर केलेला आहे. उदा. जातककथा. जेथे जेथे वरील सपं्रदायाचंा प्रसार 

झाला तेथे तेथे लोककथा जाऊन पोहोचलेली ददसून येते. 

भारतीय लाकसमूहाची कथादप्रयता व त्यामळेु कथा, गीतानंा प्राप्त झालेले देवता स्वरूप 

त्यानंा वेगळे अदस् त त्व प्राप्त करून देण्याची प्रवतृ्ती, या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर  

लोकसादहत्याकडे दविेषत: कथासादहत्याकडे पाहण्याची भारतीय लोकसमूहाची दृष्टी समदृ्ध 

भादवकाची का झाली हे स्पष्ट होते. कथा-कथन केले, गीत गायन केले तर पदरी पणु्य पडते, 

मंगलाचा लाभ होतो इत्यादी कल्पना भारतीय लोकसमूहात पूवीपासूनच रूढ आहेत. 

त्यामळेु कथा-कथनाकडे भारतीयाचंा ओढा ददसून येतो.  

धादमशनक आचरणामध्ये भारतीय लोकसमूहाने लोकसादहत्याच्या लोकदवधी, लोककला, 

लोकगीते, लोककथागीते, म्हणी, लोकोक्ती, लोकनाटके इत्यादी अंगाचा वापर केलेला 

ददसून येतो. त्यामळेु आपले भारतीय लोकसादहत्य धमशनकल्पनािंी दनगदडत झालेले ददसून 

येते. भारतीय लोककथेतील व्रतकथा, दैवतकथा व तत्सम लोककथा या दृष्टीने दविेष 

लक्षणीय ठरतात.  

३.आ.२ लोककथा स्वरूप आहण वैहशष्ट े  

लोककथाांाे मूळ: 

भारत ही लोककथाचंी जागदतक जन्मभूमी मानली जाते. सवशन लोककथाचें मूळ हे ‘सूयशनकथा’ 

ह्या जगातल्या सवशनच देिातं व भाषातं आढळून येतात. भारतीय लोकसमूह हे कथादप्रय 

मानले जातात. भारतीय लोकसमूहानंा धादमशनक व ऐदतहादसक आदण अन्य दवषयाचें ज्ञान 

देण्यासाठी (ऋदत्वज्ञ) कथा सादंगतल्या जात असत. वैददक वाङ्मयातही धादमशनक दवधी-

दवधाने, समाजससं्कृती आदण देवदेवताचं्या सदंभाशनत अनेक कथा प्रचदलत आहेत. 

त्याचबरोबर महाकाव्ये, महानाट्ये, सवंादसकेु्त, बौद्धायन, हररविं, दवष्णूपरुाण, कथासागर, 

पंचतंत्र, अरदेबयन नाईटस्, बहृतकथा, हेतोपदेि, वेताळपंचदविी, दसहंासन बत्तीिी, 

िकुसप्तती, बौद्धकथा, जैनचूणी अिा दकतीतरी प्राचीन कथाग्रथंाच्या सदंभाांच्याद्वार े

भारतीय लोककथाचंी समदृ्ध परपंरा साकार होते.  

लोककथाांाे वगीकरण/्रककार: 

मराठी लोककथाचें स्वरूप व वैदिष््टये लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे लोककथाचें वगीकरण 

केलेले आह:े 

१. दैवतकथा 
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२. पररकथा हकां वा अदू्भत कथा.  

३. उत्पत्तीकथा-स्पष्टीकरणात्मक कथा 

४. दांतकथा हकां वा आख्याहयका  

५. बोधकथा हकां वा ्रकाहणकथा 

६. हास्यकथा 

७. वीरकथा-पराक्रम कथा  

८. अनुभव कथा. इ.  

लोककथेाी वैहशष्ट:े 

सवशनच लोककथामंध्ये अदू्भतरम्यता, अलौदकक व्यदक्तजीवन, वैदचत्र्यपूणशन प्रादणजीवन अिी 

काही समान वैदिष््टये आढळतात. 

१.  लोककथाांाा सामान्य हवशेष म्हणजे हतच्यात भरून राहहलेली अदू्भतरम्यता होय. 

ही अदू्भतरम्यता हवहवध ्रककाराने येते.  

उदा.  

अ)  देव, दानव, राक्षस, यक्ष, परी याचंा सचंार हा कथातूंन होतो.  

ब)  जडवस्तूंना मनषु्यवाणी प्राप्त होणे दकंवा जडवस्तूनी चमत्कार करणे. 

क)  मनषु्येतर सजीव पदाथाांकडून अदू्भत वतशनन घडणे. 

२.  दुसरा हवशेष म्हणजे अलौहकक व्यहिजीवन होय.  

लोककथामंध्ये सामान्य माणसाचंा वावर असतो. या सामान्य माणसाबंरोबर यक्ष, पऱ्या, 

चेटदकणी, मत्स्यकन्या, नागकन्या याचं्या बरोबरीने अदू्भत देहगणु असलेल्या मानवी 

व्यक्तींचा लोककथेत वावर असतो. वैदचत्र्यपूणशन असे प्रादणजीवन कदल्पल्याने लोककथाचंी 

रजंकता वाढते व अदू्भत रसाचंी दनदमशनती होते.  

३. लोककथा ही कोणत्याही एका कथारूपातून (प्रकार) साकार होते.  

४.  लोककथेच्या मळुािी असते तो लोकमानस. जीवनदिशनन, लोकस्वभाव यातून व्यक्त 

होणार ेप्राचीन ससं् कृतीचे अविेषरूप लोककथेतून प्रकट होते. 

५.  लोककथेतून मानवी, अदतमानवी (अदतंदिय) अिा दवदवध प्रकारच्या व्यक्ती, प्राणी, 

सदंमश्र अवस्था असलेली पाते्र (व्यदक्तरखेा) आढळून येतात. काही गौण पाते्रही 

असतात. 

६.  लोककथेत कल्पनाबंधाचा वापर केलेला असतो. हे कल्पनाबंध अनेक कथामंध्ये 

सारखे असू िकतात. कथेची रचना मात्र वेगळी असते. 
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७.  कथा घटना (प्रसगं) हा लोककथेतील महत्त्वाचा घटक मानला जातो. 

८. बऱ्याच कथामंध्ये कथाबीज समान असते. त्यानंा मूलकथा म्हणतात. 

कथाबीजाभोवतीच्या घटना (प्रसगं) कल्पनाबंध, व्यदक्तरखेा (पाते्र) ह्या प्रदेिपरत्वे, 

देिपरत्वे बदलू िकतात. मात्र मूलकथामंध्ये कथाबीज बदलत नाही. 

९.  कथेतून वातावरण दनदमशनती, वणशनने, दचत्रमयता याचंा सरुखे वापर केलेला असल्याने ती 

काव्यसलुभ होते.  

१०.  कथेची दनवेदनिैली ही कथादनवेदनाचे भादषक-सौंदयशनपूणशन अंग मानले जाते.   

११.  कथाहेतू हा लोककथेचा महत्त्वपूणशन घटक मानला जातो. हेतूकथा ही श्रद्धािील असते.  

भारतात आदण महाराष्रात कथावाचन, कथाकथन, कीतशनन, लोककथा, गीतगायन, 

पोथीपरुाण कथावाचनाचे सप्ताह आदण लोककला व लोककलावतं याचें सादरीकरण याद्वार े

या लोककथा जनमानसात प्रचदलत रादहल्या आहेत. त्याचंा प्रसार आदण प्रचार होत 

रादहलेला आह.े िादहर, गोंधळी, भाट, सूत-मागध चारण, लवकुिी, दिावतार, नमन-खेळे 

जाखडी याद्वार ेलोककथाचें आदण लोककथागीताचें सकंलन, सवंधशनन आदण जतन केलेले 

ददसून येते. 

म्हाताऱ्या दियांनी (आजीबाई) लोककथाचंा खदजना गोष्टींच्या माध्यमातून पढुच्या 

दपढ्यानंा देत अनौपचाररक दिक्षणाचा मागशन जतन केलेला आहे. रामायण, महाभारताच्या 

तसेच परुाणग्रथंातील अनेक कथाचं्या सवंधशनन, सरंक्षणाचे काम लोककथाचं्यामळेु होत आले 

आह.े त्यातूनच लोकरामायण, लोकमहाभारतातील वेगळेपण लोकससं्कृतीचा वेगळा असा 

ठसा उमटवणार े ठरते आह.े मराठी लोककथाचंा अभ्यास करावयाचा तर भारतीय 

परपंरतेील वरील सवशन कथाचंा व्यापक दवचार केला जातो. वेद, परुाणे, उपदनषदे, ब्राह्मणग्रथं, 

आरण्यके, जातककथा, जैनकथा, पंचतंत्र, इसापदनती, वेताळपंचदविी, अरदेबयनस ्

नाईटस,् दबरबलकथा, लोकचररत्रातील दृष्टातंकथा इत्यादी सवशन प्रकारच्या कथाचंा व दवदवध 

भाषेतील प्राचीन कथाचंा मागोवा घ्यावा लागतो. दपढ्यानद्पढ्या प्रादेदिक, भादषक 

सासं्कृदतक आदान-प्रदान करण्याची प्रदिया खूप मोठी आह.े त्याचा प्रभाव मराठी 

लोककथा दनदमशनतीवर झालेला आहे.  

मराठी लोककथेला आषशनमहाकाव्याची परपंरा लाभलेली आह.े गावा-गावातून, राना-वनातून, 

दिवारातून व डोंगरदऱ्यातून भटकत राहाणं हा दतचा स्वभाव आह.े लोककथेला आजपयांत 

देि     त, धमशन, जात यांच्यापैकी कोणाच्याच सीमारषेा पडल्या नाहीत. लोककथा ही जिी 

प्राचीन आह ेतिीच ती प्रवाही आहे. लोककथा प्रवाही असल्याने ती भटकंती करत जगभर 

प्रसार पावली आहे. जागदतक लोककथाचंी जन्मभूमी भारत आहे हे मॅक्समूलर आदण 

दथओडर बेनफे यानंी मान्य केले आह.े एकूणच भारतीय भाषातंील व सवशन प्रदेिातील 

लोककथा ह्या भारतीय ससं्कृतीचे प्रदतदनदधत्व करतात असे ददसते.  

मानवता जिी दवश्वात्मक तिीच लोककथा दवश्वात्मक बनलेली ददसून येते. भारतात 

कथाकथनाची प्राचीन परपंरा आहे. सूत, भाट, चारण, भागवतकार याचंी एक परपंरा चालत 

आलेली आह.े त्यामळेु लोककथाचें कथन व श्रवण ही प्रदिया अखदंडतपणे सरुू आहे. 
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३.आ.३ मराठवाड्यातील लोककथा 

बदह:िाला दिक्षण मंडळ, मराठवाडा दवद्यापीठ, औरगंाबाद यानंी सपंाददत केलेले 

‘मराठवाड्यातील लोककथा’ हा लोककथाचें सगं्रह लोकसादहत्याच्या अभ्यासकांना 

मागशनदिशनक ठरणार आहेत. ‘मराठवाड्यातील लोककथा’ लोककथा सगं्राहकाचं्या सहकायाशनने 

डॉ. पठाण यानंी लोककथा सगं्रदहत केलेल्या आहेत.  

प्रस्ततु सगं्रहातील लोककथा मराठवाड्याच्या प्रादतदनदधक लोककथा आहेत, असे नाही 

पण तरीही या लोककथामंधून मराठवाड्यातील एकसधं ससं्कृती, जीवनपद्धती, मूल्ये 

साकार झालेली आहेत. तसेच काही कथामंधून जीवनादवषयी वाटणारे कुतूहल प्रकट 

झालेले आहे.  

समाजमनाचे कंगोर,े तेथील लोकाचं्या स्वभावातील गणुदोष, चालीररती, प्रचदलत समजतुी, 

ऐदतहादसक घटना, भौगोदलक पररसर इ. गोष्टींचा मूल्यामंध्ये समावेि केलेला ददसतो. ही 

मूल्येच या लोककथामंध् ये भरपूर प्रमाणात आढळतात. त्याचा िोध घेणे आवश्यक आहे. 

प्रस्ततु ‘मराठवाड्यातील लोककथा’ सगं्रहात एकूण २९ लोककथा आहेत. अभ्यासाच्या 

सोयीसाठी या कथाचें प्रकारदनहाय गट केलेले आहेत.  

दांतकथा: 

दतरका नदंी बैयील, तेरचे तरुटें, फुलारणीची गोष्ट, जोगाई, कयाधू. 

अदू्भत कथा: 

सटवीचा दलखा, ब्राह्मणी व दतची सात मलेु, ऋण, फुलारणीची गोष्ट, सटवी अक्षार, पैिाच ं

झाड, लक्षमुीचा दटळा, आसरा मायींचा ढव, तीन बदहणी, चतरुा. 

स्वभावदशशननपर कथा: 

येडा नाऱ्या, धूतशनपत्नी, चतरु ब्राह्मण पैसा पडला च...च, खरा पणु्यात्मा, तानाजी देिमखु, 

पैिाच ंझाड, श्रीसतंबवुा महाराज, दमदस्कंदबवुा, माहेर. 

व्रतकथा: पषुी आईतवारची कहाणी. 

हनसगशनकथा: सोयररक, दचखली. 

लोककथाचें वरील वगीकरण लक्षात घेता असे ददसते की, ह्या लोककथापैंकी काही 

लोककथा ह्या एकापेक्षा अदधक प्रकारात समादवष्ट होणाऱ्या आहेत.  

३.आ.३.१ दांतकथा 

तेराे तुरांटे, फुलारणीची गोष्ट, दतरका नदंी बैयील, जोगाई, कयाधू ह्या कथा दतंकथा 

प्रकारात मोडणाऱ्या कथा आहेत. पण ‘तेराे तुरांटे’ ही कथा दतंकथेपेक्षा चमत्काराच्या 

घटनानंी अदधक भरलेली आहे. सतंराम आदण त्याची पत्नी ह्या भूतपात्राचं्या कृतीतून 
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चमत्कार प्रतीत होतो. तत्कालीन समाजात भूता-खेतावंर दवश्वास ठेवला जात असे हे 

िामराव व भास्करराव याचं्या पळून जाण्याच्या घटनेतून स्पष्ट होते.  

‘फुलारणीाी गोष्ट’ ही लोककथा एका ऐदतहादसक घटनेवर आधारलेली दतंकथा आह.े 

कािीबाई ह्या िी पात्राची दवठ्ठलभक्ती आदण दतचे सामर्थयशनच प्रतीत होते. पाटलाच्या 

मळ्यातील जळलेली गजंी, कोटी दसुऱ्या ददविी पूवशनवत होणे हा चमत्कार आहे. त्यामळेु 

कथा अदू्भतरम्यतेकडे वळते. 

प्रस्ततु कथेत अदू्भतता असली तरी त्या कथेतून ग्रामजीवन, िेतीसकृंती आदीचे दिशनन 

घडदवले आहे. 

‘हतरका नांदीबैयील’ कथेत िकंराच्या दपंडीसमोरील बैलाची मान दतरकी का झाली याची 

ददलेली कारणमीमासंा ही दतंकथेला जन्म देते. चारा खाताना दतरकी मान करून बैल 

दखडकीतून पाहतो. तेव्हापासून त्याची मान दतरकी होते.  

‘कयाधू’ या दतंकथेतील दहरण्यकश् यपूच्या वधानतंर दवलाप करणाऱ्या त्याच्या पत्नीला 

श्रीनदृसहंाने ‘नदीरूपाने तू दजवतं राहिील अिा ददलेल्या वरामळेु झालेली नदीची दनदमशनती 

व नरसी ब्राह्मणी गावात दहरण्यकश् यपूचा असलेला वाडा ह्या दोन्ही ऐदतहादसक घटना या 

दतंकथेला आधारभूत ठरतात. 

‘जोगाई’ कथेत जोगाई म्हणजेच अंबेजोगाईची ‘योगेश्वरी’ देवी व परळीच्या ‘वैजनाथ’ याचं्या 

अधऱु्या, मोडलेल्या दववाहाची ही कहाणी दतंकथेचे रूप धारण करते. पहाटेला कोंबडा 

आरवल्याने वैजनाथ माघारी वळतो; तर दवरहाकूल योगेश्वरी आरवणाऱ्या कोंबड्याला 

आपटून मारताच फुलाचंा मंडप दगडी होतो. तसेच कोंबड्याचा दगड होतो. ह्या चमत्काराने 

भरलेल्या घटना आहेत. ह्या लोककथेतून आणखी एक गोष्ट अधोरदेख त होते की, देव-देवता 

सदु्धा सकेंताचें, दनतीदनयमांचे पालन करीत असत.  

थोडक्यात वरील दतंकथा ह्या केवळ दतंकथा नसून त्या नीतीदनयम, सकेंताचे, चमत्काराचें 

दिशनन घडदवतात.  

३.आ.३.२ अदू्भतकथा 

सटवीाा हलखा: 

प्रस्ततु अदू्भतकथेत दैववादाचा कल्पनाबंध वापरलेला आह.े माणसाच्या नदिबात/दैवात ज े

असते तेच घडते. दैव, दवदधदलखीत कोणालाच बदलता येत नाही, ह्या लोकसकेंतावर 

आधारलेली ही लोककथा आहे. गावपाटील आपल्या मलुीचे खालच्या जातीच्या व 

अप्रदतष् ठीत वेसकराचं्या मलुािंी होणारे लग्न टाळण्यासाठी नवऱ्या मलुाला सटवीचा 

हारतरुा आणायला सागंतो. 

पाटलाच्या या कृतीमधून जातीयता, प्रदतष्ठा ह्या गोष्टींबरोबच वेसकराच्या मलुाचा परस्पर 

काटा काढण्याची खलवतृ्ती प्रकट झालेली आह.े तर सटवीचा हारतरुा आणणारा वेसकराचा 

मलुगा भजुगं, मारूती याचं्या व दपंपळवकृ्षाच्या समस्या सोडदवतो, ही कृती स्वहीताबरोबर 

इतराचें कल्याण साधण्याची भूतदयावादी वतृ्ती स्पष्ट करते.  



 

 

‘मराठवाड्यातील लोककथा’ 

 

79 

‘सटवी अक्षार’ ह्या कथेतही चमत्कार, दैववाद आदण ताबंलुाने (पानाची दपंक) गभशनधारणा 

होणे ह े कल्पनाबंध आलेले आहेत. ‚दलदहले जे भाळी ते सटेुना कधी काळी‛ ह्या 

लोकसकेंतावर आधारलेली ही कथा आह.े परपरुूषाच्या खाल्लेल्या पानाच्या ताबंलुाने 

सखीच्या मलुीची गभशनधारणा होणे, त्यानतंर दतच्याच मलुािी दतचा दववाह होणे ह्या दोन्ही 

घटना वरील लोकसकेंताला बळकटी प्राप्त करून देतात. पण त्याकरीता योजलेल्या 

क्लपृ्तत्या मात्र चमत्काराने यकु्त आहेत. कथेच्या िेवटी सटवीच्या मलुीने व नवऱ्या मलुाने 

आत्महत्या करणे, ह्या कृतीतून त्या दोन्ही पात्राचं्या मनात सामादजक, नैदतक मूल्ये आदण 

दववाह दवषयक सकेंत यादवषयी असलेली चाड व्यक्त होते. त्यामळेु ही कथा बोधाकडे 

वळते.  

‘पैशााां झाड’ कथेत ब्राह्मणाला राजाच्या कष्टामधूनच दमळालेल्या पैिाच ं दान हवे 

असल्याने राजा परनगरीत कष्ट करून दमळदवलेल्या पैिाचे दान करतो. ही राजाची कृती 

राजाच्या श्रमप्रदतष्ठा, कतशनव्यदनष्ठा व दानिूर वतृ्तीवर प्रकाि टाकते. पण राजाने ददलेल्या 

चार आण्याचे झाड तयार होते. ही घटना अदू्भततेला जन्म देते.  

मतृ माणसे दजवतं करणे हा कल्पनाबंध असलेली ‘ब्राह्मण व तीाी सात मलेु’ ही कथा 

दनखळ अदू्भतरम्य कथा आह.े ब्राह्मणाच्या सनेुची मारलेली सात मलेु देवकन्या आदण 

नागकन्या ह्यानंी दजवतं करणे ही घटनाच अदू्भत आहे. 

मतृ बालके, माणसे दजवतं करण्याचा कल्पनाबंध ‘ऋण’ कथेतही वापरलेला आह.े ब्राह्मण ह े

पात्र भदवष्यवेत् ता असल्याने आपली दहाही अल्पजीवी मलेु मारून टाकतो. त्यातून त्याची 

दूरदृष्टी व्यक्त होते. पण अकरावे मूल दजवतं ठेवतो, तेव्हा पत्नी मात्र दहा मलुाचंी अदभलाषा 

व्यक्त करते. तेव्हा ब्राह्मण दहा मलेु दजवतं करतो. या घटना प्रसगंातून ब्राह्मण पती-पत्नीच्या 

स्वभावावर प्रकाि पडतो. तसेच कथेत अदू्भत वातावरण दनदमशनती होते. भदवष्यात होणार े

द:ुख टाळण्यासाठी वतशनमानात मलुानंा सपंदवणे व अकरावे मूल दीघाशनयषुी असल्याने ते न 

मारणे ह्यातून ब्राह्मण या पात्राचा दववेकी स्वभाव साकार झाला आह.े  

‘नशीब’ या कथेत अदू्भतरम्यतेचा/चमत्काराचा व निीबाचा असे दोन कल्पनाबंध आलेले 

आहेत. त्यातूनच त्याचंी रचना झालेली आहे. प्रस्ततु कथेतील गोसावी या पात्राने छोट्यािा 

चकुीसाठी छोट्या मलुाचा घोडा बनदवणे हा चमत्कार आह.े पण या घटनेतून गोसावी 

पात्राची िुरता, अदवचारीपणा अधोरदेखत होतो. गरीब ब्राह्मणाच्या मलुाने (उत्सकुतेपोटी) 

गोसाव्याने सूचना देऊन नववी खोली उघडणे ही घटनाच कथेला चालना देते. नवव्या 

खोलीतील रूपातंररत घोडा व गरीब मलुाचे मानवी भाषेतील सभंाषण ही घटना चमत्काररक 

आहे. गहुेत बसल्या जागेवरून गोसाव्याने घोड्यावर बसलेल्या मलुासह घोडा मागे आणणे 

व मलुाने दलंबू कापून दोन तकुडे फेकणे व घोडा पढेु जाणे ह्या सवशन घटनामध्ये चमत्कार 

भरलेला ददसतो. 

पढेु तो मलुगा घोड्याच्या सागंण्यानसुार त्या घोड्याचे गाढव बनदवतो व एका नगरीत येतो. 

दतथे पाचव्या राजकन्येसाठी गरीब ‘वर’ िोधणे सरुू असते कारण ती राजाच्या प्रश्नाला ‘सवशन 

वैभव नदिबाने दमळाले’ असे सागंते. पण ह्यामळेु राजा पाचव्या राजकन्येचे लग्न ह्या ‘गरीब’ 

ब्राह्मण मलुािी लावतो. ह्या घटना-प्रसगंामधून राजाच्या आत्मलबु्ध दरुाग्रही 

स्वभावाबरोबरच राजकन्येच्या ठामपणाचे, दनग्रही स्वभावाचे दिशनन घडते. 
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कालातंराने वदृ्ध झालेला राजपतु्र नसलेला राजा राज्याची वाटणी आपल्या चार जावयामंध्ये 

करून देण्याचे ठरदवतो; पण त्याकरीता प्रत्येकाने एखादा परािम करून दाखवावा अिी 

अट घालतो. पदहले तीन जावई आपल्या पत्नीचे िीधन खचूशनन खोट्या परािमाचे सोंग 

वटदवतात. तर चौथा जावई स्वत:ला पाठीवर डागून घेतो. व सोन्याचा ससा आणतो. पण 

ह्या चौघा जावयाच्या खोटेपणावर पाचवा जावई राजासमोर प्रकाि टाकतो. खोटेपणा उघड 

करतो. तेव्हा राजा गरीब जावयाच्या हुिारीवर खिु होऊन त्याला सवशन राज्य देतो, तेव्हा 

पाचवी राजकन्या आपल्या नदिबानेच हे वैभव दमळाले असे राजाला सागंते. निीब व 

आत्मशे्रष्ठता, आत्मप्रौढी यात निीबच शे्रष्ठ ठरते असा बोधच या कथेतून केला आह.े 

लक्षुमीाी हशळा: 

प्रस्ततु कथा चमत्काराच्या कल्पनाबंधावर आधारलेली आहे. पूवीचे हैिाबाद िहर ह े

आजच्या इतके मोठे नव्हते पण दतथली प्रजा खाऊन-दपऊन होती. राज्यात एकीकडे सखु-

समदृ्धी होती, पण अन्याय-अत्याचारही चालू होते. त्यामळेु लक्ष्मी राज्यातून दनघून जाते. 

लक्ष्मीचे आगळेवेगळे रूप पाहून राज्याच्या दसमेवरचा पहारकेरी भीतभीत अडदवतो. व 

सीमेवरच लक्ष्मीला थाबंवून पहारकेरी राजाची परवानगी आणण्यास जातो. ह्या 

पहारकेऱ्याच्या कृतीमध्ये कतशनव्यदक्षता, प्रामादणकपणा, एकदनष्ठा दडलेली ददसून येते.   

राजवाड्यात आलेल्या पहारकेऱ्याने राजास राज्यातून लक्ष् मी दनघून चालल्याची बातमी 

देतो तेव्हा राजाच त्या पहारकेऱ्याची हत्या करतो. कारण पाहरकेरी परत जाईपयांत लक्ष्मी 

सीमेवरच थाबूंन राहील असा राजाचा अंदाज असतो. वरील घटनेतून राजाच्या धूतशन पण 

दनदशनयी, अदववेकी स्वभावच स्पष्ट होतो. राजा जेव्हा आपल्या लवाजम्यासह सीमेवर जातो 

तेव्हा दतथे लक्ष्मी नसते. त्या जागी एक उंच उभी दिळा असते. ही कथागत चमत्काराची 

घटना आियसूत्राच्या दवस्तारास मदत करते.  

आसरामायीाा ढव: 

माणसाने केलेला कुठलाही अदतस्वाथशन हा व्यथशन जाणारा असतो. हा बोधच प्रस्ततु कथेद्वार े

केलेला आह.े त्यामळेु या कथेत चमत्काराचा/अदू्भततेचा कल्पनाबंध असला तरी तो 

बोधाकडे वळलेला ददसून येतो. दपंपळगावातील दधुानदीमधील आसरा मायीच्या डोहात 

आसरामायीचे सोन्याचे देऊळ आह.े त्यामळेु तो डोह आटत नाही; पण ज्या ददविी देवीच्या 

मदंदराचा कळस ददसेल त्यावेळी परृ्थवीवर दषु्काळ पडेल असा समस्त लोकाचंा समज आहे. 

लोकमानसाचे दिशनन ह्या कथेत घडते. आसरामायदेवीची दपंपळनेर गावावर कृपादृष्टी होती. 

त्यामळेु गावातील लग्नकायाशनला यजमानाने हव्या असलेल्या भाड्ंयाची दचठ्ठी डोहाच्या 

काठावर ठेवली की दसुऱ्या ददविी सूयोदयापूवी डोहाच्या काठावर भाडंी ठेवलेली असत. 

लग्नकायशन आटोपले की पनु्हा सवशन भाडंी त्या डोहाच्या काठावर नेऊन ठेवावी असा एक 

अदलदखत दनयमच होता.  

पण गावचा पाटील मात्र तो दनयम मोडतो, स्वाथाशनने आंधळा झालेला पाटील घरच्या 

लग्नकायाशनसाठी आणलेली भांडी परत करीत नाही. त्यामळेु गावकऱ्यानंी लग्नकायाशनसाठी 

भाड्ंयाची दचठ्ठी डोहाच्या काठावर ठेवली तरी भाडंी काठावर येणे बंद झाले. पाटलाच्या 

अदतस्वाथाशनचा पररणाम गावकऱ्यानंा नाहक भोगावा लागला.  



 

 

‘मराठवाड्यातील लोककथा’ 

 

81 

तीन बहहणी: 

प्रस्ततु कथा ही देवता दनदमशनतीची कथा आहे. लोकाचं्या मनातील भक्तीभाव, श्रद्धाभाव,  

याचं्यामळेु गावोगावी अिा देवता दनमाशनण झालेल्या ददसतात. जालना तालकु्यातील 

सोमाठाणा गावातील तीनही अदववाहीत बदहणी पढेु लोकमानसाच्या श्रद्धतूेन देवतारूप 

झालेल्या ददसतात. मोठी व मधली बदहण अनिुमे पाणी व सरपण आणायला टेकडीवर 

जातात. पण त्या परत न येता त्या टेकडींवर ध्यान धारणा करीत बसतात. गावात ही बातमी 

पसरल्यावर लोकं त्याचें दिशनन घ्यायला येऊ लागतात. एका भल्या पहाटे त्या दोन्ही बदहणी 

दनधन पावल्याचे समजते. पढेु गावकरी मोठ्या टेकडीवर मोठ्या बदहणीचे स्मारक 

उभारतात व छोट्या टेकडीवर मधल्या बदहणीचे स्मारक उभारतात व दतथे जत्रौत्सव सरुू 

करतात. या दोन्ही घटनामंागे लोकमानसच ददसून येते.  

दतसरी बदहण दोन्ही बदहणींची वाट पाहत घरी रादहली. पढेु ती मरण पावल्यावर सोमठाणा 

गावातील ब्राह्मण दतच्या मूतीची प्रदतष्ठापना घरी करतो. थोडक्यात, लोकश्रद्धतूेन ही 

देवताचंी दनदमशनती झालेली ददसून येते.  

फुलारणीाी गोष्ट:   

या कथेत अदू्भतरम्यतेचा व श्रद्धचेा असे दोन कल्पनाबंध आलेले आहेत. प्रस्ततु कथेतील 

फुलारीण म्हणजे कािीमाईच्या पंढर  रला वारीला जाताना घडलेल्या चकुीमळेु पाटलाची 

कोठी व  गवताची गजंी जळणे, पाटलाने कािी  ईला अद्वातद्वा बोलणे, त्यावर कािी  ईने 

दन  न जाणे आदण दसुऱ्या ददविी सकाळी सगळ्या गोष्टी पूवशनवत असणे. या सगळ्या 

घटनाप्रसगंाची उभारणी वरील दोन्ही कल्पनाबंधातून झालेली आहे. तसेच आपली चूक 

उमगल्यानतंर वारीहून परतल्यावर कािी  ईची क्षमा मागणे, दतचा सत्कार करणे या 

घटनाप्रसगंातून मानवी स्वभावाचे पैलू साकार होतात. पढेु आपल्या गावी कािी  ईचे 

दनधन झाल्यावर गावकऱ्यानंी दतच्या स्मरणाथशन हररनाम सप्ताह सरुू करणे ही कृती 

लोकमानसातील श्रद्धचेे, भक्तीभावाचे दिशनन घडदवतात.  

ातुरा: 

‘चतरुा’ ही ब्राह्मणकन्येच्या-‘चतरुचे्या’ चातयुाशनवर आधारलेली लोककथा आहे. 

दनलकान्तच्या अटीमळेु अनेक राजकन्यांना सळुावर चढावे लागते, म्हणून ‘चतरुा’ मदुत 

घेते. दनलकान्तच्या पणाचा दवढा उचलते. पण त्याच     तीन वषाशनची आ        कृती 

अत्यतं चातयुाशनने करते. पररदस्थतीचा फायदा घेऊन ती एकेक कृती करत जाते. वाळलेल्या 

भोपळ्यांचा सागंाडा बनवून रातं्रददवस पोहायला दिकताना    रकेऱ्याचंा दवश्वा  स ं दन 

करते व नगरीत येते. कलावतंीणीकडे गाणे दिकण्यासाठी आल्यावर दतने गाण्याच्या 

सदंभाशनत घातलेल्या अटी तसेच राजकुमार दनलकान्त गाणे ऐकायला येतो. तेव्हा त्याच्यािी 

न बोलणे, चेहरा न दाखदवणे या घातलेल्या अटी दतच्या चा  याशनच्या द्योतक आहेत. कारण 

या अटीमळेु तो चतरुावर अदधक लबु्ध होतो असे ददसते. त्याने देऊ केलेले राज्य न 

   कारता फक्त राज्यमिुादंकत अंगठी घेणे, पौदणशनमेच्या रात्री दोघानंीच नौकादवहाराला 

जाणे. ह्या सवशन कृतींमागे दतची एक दूरदृष्टी दडलेली ददसून येते.   न             

      न                                  व ते मूल हे दनलकान्तचेच आहे हे 
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राजमिुादंकत अंगठी व कलावतंीण याचं्या मदतीने दसद्ध करते. हे चातयुशन दतला रा  ची राणी 

बनण्यास मदत करते. 

३.आ.३.३ स्वभावदशशननपर लोककथा 

मानवी स्वभाव आदण त्याचं्या स्वभावातील दवदवध पैलूंचे दिशनन या कथासगं्रहातील काही 

कथामं  न घडते. काही कथा ह्या जगावेगळ्या अिा स्वभावाचे दिशनन घडदवणाऱ्या तर काही 

कथा स्वभावदिशननाबरोबर मूल्यदिशनन घडदवणाऱ्या आहेत.  

येडा नाऱ्या: 

प्रस्ततु कथेतील नारायण हे मखु्य पात्र असून वेडसर आहे. त्यामळेु लोकानंी त्याचे ‘येडा 

नाऱ्या’ असे नाव ठेवलेले आहे. काही माणस ंही दसुऱ्याचे बोलण ंप्रमाण मानणारी असतात, 

ही माणसे स्वबदु्धीचा वापर करताना ददसत नाहीत तर काही माणसे ‘ऐकावे जनाचे करावे 

मनाचे’ या वतृ्तीची असतात, त्यामळेु स्वत:च्या बदु्धीला आदण मनाला पटणाऱ्या गोष्टी करीत 

असतात.  

येडा नाऱ्या हा पदहल्या वगाशनत मोडणारा, दवचार न करणारा, भाबड्या स्वभावाचा आहे. 

त्यामळेु येडा नाऱ्या लग्नानतंर माहेरी गेलेल्या बायकोला आणायला जातो तेव्हा आईने 

सादंगतलेली गोष्ट प्रमाण मानतो. आईच्या बोलण्याचा वाच्याथशनच लक्षात घेता. सासरुवाडीला 

‘लवनु भजनु जाय बर’ं असे आई सागंते त्याप्रमाणे तो िेतातून जाताना वाकून जातो. 

आईच्या बोलण्यातला व्यगंाथशन घेऊन- सासूरवाडीला जाताना वाटेत कोणािी न भाडंता, 

सगळ्यािी नम्रतेने वागत जा हा अथशन लक्षात न घेतल्याने नाऱ्याला राखणदाराचा मार खावा 

लागतो. राखणदाराने हा हू आवाज काढत जा असे सादंगतल्याने तो आवाज काढीत जातो 

तेव्हा ससा पकडणार े फासे पारधी त्याला मारतात. अिा काही आणखी घटना घडतात 

आदण नाऱ्याला मात्र फुकट मार खावा लागतो. पण नाऱ्या   चा दवचारच करीत नाही. 

सासरुवाडीला नाऱ्याला पाहुणचार म्हणून दधरड ंकेलेले अ ते. पण आईने सादंगतले म्हणून 

तो कमी खातो. भूक लागते म्हणून तो दिक्याचा पाक काढायला जातो. तर सगळा पाक 

अंगावर साडंतो. त्यामळेु कापूस अंगाला दचकटतो. तो अंगावरचा कापूस दनघावा म्हणून 

म्हिीच्या गोठ्यात जातो. तर दूध काढायला आलेल्या सासूला (मामीला) म्हैस व्यायली 

असे वाटते व ती म्हैिीचे वासरू उचलायला येते तेव्हा नाऱ्या आपण आहोत असे सागं  . 

या गमंती-जमती नाऱ्याच्या स्वभावामळेु घडतात. घरी आल्यावर नाऱ्या बायकोला दधरड ं

करायला सागंतो पण त्याला त्या पदाथाशनचे नाव येत नसल्याने बायकोला मारतो. तेव्हा 

िेजारच्या बायका येतात आदण ‘पाठीचे दधरडे’ केले असे म्हणतात. तेव्हा नाऱ्या ओरडतो व 

हेच करायला सादंगतले          म्ह   . तेव्हा मात्र बायका नाऱ्याला हसतात. ह्या सगळ्या 

घटना नाऱ्याच्या स्वभावाचाच पररपाक आह.े  

धूतशन पत्नी: 

प्रस्ततु कथेत गुडंोबाच्या पत्नीचा धूतशनपणा साकार झालेला आहे. वैजनाथच्या पूजेवर एका 

ब्राह्मणास जेवण वाढण्याचा दनत्यनेम बंद करण्यासाठी गुडंोबाची बायको एक डाव आखते. 

वैजनाथने घरी पाठदवलेल्या ब्राह्मणास ती पाणी देते व नतंर ती त्या ब्राह्मणास एक खोटी 
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गोष्ट सागंते की, आपला नवरा घरी आलेल्या ब्राह्मणास दाव्याने बा ं न मसुळाने ठेचतो. 

त्याबरोबर दभक्षकु ब्राह्मण घाबरून पळू लागतो. दततक्यात गुडंोबा घरी येतो. तेव्हा गुडंोबाची 

पत्नी दभक्षकुाला मसुळ व दावे न ददल्याने तो दन  न गेला असे खोटे सागंते. त्यावेळी गुडंोबा 

मसुळ व दावे घेऊन धावू लागतो. तेव्हा त्या ब्राह्मणास गुडंोबाच्या बायकोचे म्हणणे सत्य 

वा   लागते व तो जोरात धावू लागतो. तो थाबंत नाही. ह्या घटना प्रसगंातून गुडंोबाच्या 

पत्नीचा धूतशनपणा अधोरदेखत झाला आह.े 

ातुर ब्राह्मण : 

प्रस्ततु कथेतील चतरु ब्राह्मण पोटापाण्याचा प्रश्न सोडदवण्यासाठी घरदार सोडतो. पण कुठेच 

सोय लागत नाही म्हणून िेवटी तेलाच्या घाण्यावर कामास राहतो. घरी पाठदवलेल्या 

खिुालीच्या पत्रात ‘अधातंरी दनत्य मा   गमन असतं, अखडं पात्रात भोजन करतो. बहुतेक 

सवशन गाठीस आले. एकवटल्यावर भेट होईल, असे दलदहतो.’ ह्यातच त्याचे चातयुशन लपलेले 

ददसते. हे पत्र वाचून घरच्यांना तो सखुासमाधानात आह ेअसे वाटते. त्याच्या मजकुराचा 

अथशन  ‘तो पालखीतून दफरतो व सोन्याचादंीच्या पात्रात भोजन करतो, भरपूर िव्य कमावले, 

रग्गड पैसा घेऊन घरी घेऊन येईल’ असा घेतात. पण तो चतरु ब्राह्मण काही घरी येत नाही. 

तेव्हा घऱची मंडळी राजा सातवा न माफशन त त्याचा िोध घेतात. त्यानतंर त्या ब्राह्मणाने 

पत्रात दलदहलेल्या मजकुराचा नेमका अथशन सातवाहन राजा समजून घेतो. ब्राह्मणाचे 

बदुद्धचातयुशन पा  न राजा त्या ब्राह्मणास आदश्रत म्हणून आपल्या पदरी ठे  न घेतो. माणसाचे 

चातयुशन माणसाच्या कसे कामी येते हे या कथेतून स्पष्ट केले आहे.  

पैसा पडला  …  

प्रस्ततु कथेत पटाईत, लोभी, ऐतखाऊ वतृ्तीवर प्रकाि टाकलेला आह.े एक दभकू्षक स्वत: 

काही न करता दसुऱ्याकडून सवशन कामे करवून घेणे, हव्या त्या गोष्टी दमळदवणे यात खूप 

पटाईत होता. श्रीमंत धदनकाकडे जेवून, त्याच्याकडून भरपूर ददक्षणा दमळवून तो दभकू्षक 

धदनकाबरोबरच दसुऱ्या गावी जाण्यास दनघतो. प्रवासात तो दभकू्षक ददक्षणा, श्रीमंत 

धदनकाचे उपरणे अत्यतं हुषारीने दमळदवतो. िेवटी श्रीमंत धदनकाला त्या दभकू्षकाची 

ब्राह्मणाची   ड येते. त्याची फदजती करण्यासाठी त्याला गाढव देतो. तो दभकू्षक गाढवावर 

बसल्याबरोबर नोकर गाढवावर चाबूक मारतो. त्याबरोबर गाढव उधळते आदण दभकू्षक 

(ब्राह्मण) खाली आडवा पडतो. ब्राह्मणाच्या ऐतखाऊ, लोभी स्वभावाचा पररणाम त्याला 

असा भोगावा लागतो. 

खरा पुण्यात्मा:  

ह्या कथेत वैजनाथ दिवमंददरातील पजुाऱ्याच्या स्वप्तनात येऊन िकंर सवशन पंदडतामं  न 

पणु्यात्मा िोधण्यास सागंतो. वैजनाथच्या मंददरात सवशन गोळा झालेल्या एकेका पंदडताच्या 

हातात पजुारी िकंराच्या पायाजवळील   वणशनपात्र देतो. पण ते   वणशनपात्र हातात देताच 

का वडूं लागते. कोणाच्याच हातात उजळून दनघत नाही. एक ददवस वैजनाथच्या 

दिशननासाठी घरदार, पैसाअडका याचा त्याग करून एक िेतकरी येतो. दिवदिशननाला येताना 

तो अन्नपाणी न घेता चालत आलेला असतो. मंददराजवळ येताच आपल्या अंगावरील 

फाटकी घोंगडी आदण दिदोरीसाठी आणलेली भाकरी तो कुष्ठ रोग्यानंा देतो. 
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पजुाऱ्याबरोबरच मंददरात जातो. तो दिवदिशनन घेतो. िकंराच्या पायावर तो िेतकरी 

नतमस्तक होताच ते सवुणशनपात्र अदधक तेजाने उजळते. तेवढ्यात आकािवाणी होते. 

‘पणु्यात्मा ते सवुणशनपात्र तझुचं आहे’. परमेश्वरी आकािवाणी, दनष्काम भक्तीमागशन या 

कल्पनाबंधातून कथारचना झाली असून दनष्काम भक्तीचे महत्त्व अधोरदेखत झालेले  आहे.  

तानाजी देशमखु: 

प्रस्ततु कथेत सचोटी, प्रामादणकपणा, दन   म भक्ती याचबरोबर चमत्काराचेही दिशनन 

घडते. प्रामादणकपणे, सचोटीने वागणाऱ्या तानाजी देिमखुाला कचेरीतील अफरातफरीच्या 

सिंयाने होणारी अटक सहन होत नाही. अंबड देवीचे दिशनन घेण्यास जाताना तो देवीच्या 
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३.आ.३.५ हनसगशनकथा 
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                 न      न               .                              

    .                            न                                      

म्हण  .                न   कसे                        आ  .  

एकूणच या सगं्रहामध्ये वेगवेगळ्या आिय व्यक्त करणाऱ्या कथा समादवष्ठ झालेल्या आहेत. 

आियानसुार त्याचें वेगवेगळे प्रकार यातून अभ्यासता येतात.  

आपली ्रकगती तपासा  

्रकश्न-   म्ही                  ्रक              ्रक     ष्ठ           . 

 

 

३. .४        

                     आ                                     .    सवशन 

कथामंध्ये लोककथेतील दवदवध कल्पनाबंधाचा आढळ आहे. तसेच त्या दवदवध दवषयानंा 

हाताळणाऱ्या आहेत. काही कथामंध्ये नी  बोधा   दिकवण आहे तर काहीमध्ये मानवाच्या 

दवदवध स्वभा   चे दिशनन घडदवलेले आहे. तसेच व्रतकथा, दनसगशनकथा, दतंकथा यातून 

मनोरजंना सोबतच मानवी जीवनातील महत्त्वाच्या ससं्कारांचे, सामादजकीकरणाचे तत्त्वही 

साभंाळलेले ददसते. अद्भतुम्यता हा या सवशनच कथामंधील दविेष आहे. 

      ‘                     ’                             आ        

            न    .                    आ  .                       न    

       आ        न                  न    ठ                            
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                 .                                                         न  

   ते.  

या लोककथाचें आणखी एक       म्हणजे या लोककथा दवदवध गीतानंी दसद्ध होतात. या 

लोककथामंध्ये भाषेचा केलेला वापर हा वैदिष््टय  णशन आह.े प्रातंपरत्वे व जादतपरत्वे ही भाषा 

बदलेली ददसते. मराठवाड्यापरुता दवचार केला    असे ददसते की, टापू-टापूतील, 

मंडळामंडळातील बोल   त खूप दभन्नता असते. एकाच भाषेची          रुपे या 

लोकक   मध्ये आढळतात. उ  . गुतंा, दव   ,   सतुक हे िब्द. एक िब्द रुढ व इतर 

थोडे अपररदचत असे आढळतात. काही     त वाक्यरचना ह्या ते  गी-मराठीच्या 

  मेवरच्या आहेत. उदा. मी दक   हाका मारलो पण त्यानं जेवायला येईना. इत्यादी. 

एकूणच दवदवध प्रकारचे कल्पनाबंध, आिय या कथातून ददसतात. तसेच दवषय वैदवध्यामळेु  

या सवशन कथा वाचनीय व श्रवणीय ठरतात.  

३. .५ सांदभशनग्रांथसूाी 

डॉ. भागवत, दगुाशन  : ‘लोकसादहत् याची रूपरखेा’, वरदा प्रकािन, पणेु.   

डॉ. कुबल, रमेि  : ‘लोकसादहत् याचे अंतरगं’ िब्दालय प्रकािन, श्रीरामपूर.     

        . .      .  : ‘                    ’                                       

            .  

३. .६ स्व   ध्य   

 )     त्तरी ्रकश्न. 

१) लोककथामंध्ये त्या – त्या प्रदेिाची म्ह  न गणली जाणारी ससं्कृती  ल्ये प्रकट होतात 

हे दवधान मराठवाड्यातील लोककथाचं्या आधार ेस्पष्ट करा. 

२) मराठवाड्यातील लोककथा या सगं्रहातील कथा वैदवध्य स्पष्ट करा. 

३) मराठवाड्यातील लोककथा या कथा सगं्रहातून मराठवाडा सामादजक, सासं्कृदतक 

मूल्याचें, प्रदेिाच्या वैदिष््टयांचे दकतपत दिशनन घडते ते सागंा. 

 )          . 

१)  सगं्रहातील अद्भतुरम्य कथा  

२)  ‘     ’           

 )            उत्त       . 

१)  ‘                    ’    सगं्रह                   आ  ? 

२)  ‘     नाऱ्या’        नाऱ्या        पदाथाशनचे न       न    म्हणून         

     ?  
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नमनुा प्रश्नपत्रिका 

एम. ए. भाग - २ सि - III, 

अभ्यासपत्रिका क्र. ११.२- लोकसात्रित्य 

परीक्षा गुण त्रिभागणी  

१. अंतगगत परीक्षा- ४० गुण  

२. सिांत परीक्षा – ६० गुण  

सूचना:  

१. सर्व प्रश्न सोडवर्णे आर्श्यक आहे.  

२. अंतगवत पययवय लक्षयत घ्यय.  

३. प्रश्नयसंमोरील अंक गणु दर्ववर्तयत   

प्रश्न १.                                                         

        . (१५)  

त्रकंिा 

                      ते सयगूंन लोकमयनस ही सकंल्पनय स्पष्ट करय.  

प्रश्न २.                                                   .  (१५) 

त्रकंिा 

          लोकसयवहत्ययच्यय वर्वर्ध अभ्ययस पद्धतींचय आढयर्य घ्यय.  

प्रश्न ३. मरयठी कथेचे उगमस्थयन आवण उत्प   ययसबंंधी चचयव करय.   (१५) 

त्रकंिा 

          ‘मरयठर्यड्ययतील लोककथय’ यय सगं्रहयतील कथय रै्वर्ध्य स्पष्ट करय. 

प्रश्न ४.           ची        देऊन लोकसयवहत्ययची संकेतव्यर्स्थय म्हणजे कयय ते 

     .              (१५) 

वकंर्य 

           मरयठी लोककथेचे प्रमखु प्रकयर सोदयहरण स्पष्ट करय. 

 

***** 


