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आ दवासी लोकगीत आिण लिलत सािह याचा अनुबध
ं

- ÷ÖÖ¾ÖßŸÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ •ÖµÖÓŸÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öú ×¾ÖªÖ£Öá,
´Ö¸üÖšüß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,
ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö.
आ दवासी समाजात काही कतृ ववान पु षांची च र े िलिहता येतील. ती िलहावयाची झा यास
आ दवासी बोलीत चिलत असले या लोकसािह याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. कारण या
काय, याचे गुण, दोष हे सगळे वणन आ दवासी लोकगीतांमधून आप याला

ने के लेले

ययास येते. हणून च र

हे

लोकदेवतां या लोकगीतामधूनच िनमाण झाले असावे, असे मान यास हरकत नाही. या लोकसािह यापासूनच
मराठी सािह याम ये च र , आ मच र , आ मकथन ही िलहायला सु वात झाली असावी.
आ दवासी समाज हा रानावनात व ड गर द याम ये राहणारा समूह हणून ओळखला जातो. हा समाज
नागरी सं कृ तीपासून दूर असलेला आहे. तो िनसगपूजक आहे. इतर समाजापे ा आचार िवचार,
परं परा, अंध

दा यां यात गुरफटलेला आहे. या आ दवासी समाजात अनेक

ढी –

कारचे लोकसािह य आढळू न

येतात. आ दवासी जमात चा देश, बोली, पेहराव वेगवेगळा असला, तरी सां कृ ितक अंत: वाह मा समान
आहे. भावभावना, संवेदना, िनसगाशी त मयता, सामािजक वृ ी, समूहजीवनाची ओढ, ज म–िववाह–मृ यू,
सणवार साजरे कर या या सामा य प दती, िनसगाब ल ऋणाची भावना ही सवा या लोकसािह यात समान
आहे.

येक जमाती या ढी, परं परा, बोलीभाषा, यां या धारणा, यां या भावना लोकसािह यातून

होतात, हणून तर अशा कारची मौिखक साम ी अ यासकाला ाथिमक व पात लागते. लोकसािह य हे
माणसा या

य

जीवनाचे सम

कटीकरण आहे, हणूनच मानवा या जीवनापासून लोकसािह य वेगळे

काढणे अश य आहे. मानवाचे अवघे जीवनच लोकसािह याने

ापले आहे. लोकसािह याची सु वात ही मानवी

जीवनापासूनच आहे, असे हणणे वावगे ठरणार नाही. माणासाची वतन परं परा, व तू कवा साधन परं परा,
मौिखक कवा श द परं परांचा िवचार लोकसािह यात करावा लागतो. लोकधमिवधी, लोकिव ान, लोक याय,
लोक थाप य, लोकभिव य, समाज, रा य, अथ वहार यासंबंधी लोकवा य, लोककला, लोकसंगीत ही
लोकसािह याची अंगे आहेत. लोकसािह यात लोकगीते, लोककथा, लोकनाटय, लोकदेवता, हणी वा

चार,

उखाणे या लोककला कारांचा समावेश होतो. या समाजात लोकदेवता या लोकसािह या या काराम ये अनेक
लोकदेवता आढळू न येतात. यात आ दवासी समाजातील गावीत, वळवी, पाडवी, वसावे, नाईक या जमातीत
‘खांबदेव’ या देवतेची पूजा के ली जात असताना लोकगीते हटली जातात. या माणे लोकसािह यात लोकगीते,
लोककथा, लोकनाटय यांचा संबंध

ंथसािह याशी जोडला जातो हणजे कथा, कादंबरी, किवता, नाटक

58
For Details visit our website – www.researchjourney.net

‘Research Journey’ International Multidisciplinary E- Research Journal
Vol. 1 Issue. 1

यां याशी अनुबंध

ISSN : 2348-7143
(Online)
Jan-March - 2014

थािपत करता येतो. याच माणे आ दवासी लोकसािह याम ये लोकदेवता या कारात

‘खांबदेव’ या देवतेचे कथाबीज हे च र ाशी जुळिवता येते.

हणून खांबदेवाचा थेट संबंध च र ,

आ मच र ाशी येतो.
आ दवासी समाजातील गावीत, वळवी, पाडवी, वसावे, नाईक या िविवध गटाम ये लोकदेवता हणजे
‘खांबदेव’ या देवतेला मह वाचे थान आहे. ‘खांबदेव’ हणजे एखादी

अनैस गक मृ यू हणजे अपघाती

मृ यू (पा यात, िवहीरीत, तलावात बुडून मृत होणे, जळू न मरणे, साप चावून मृ यू होणे आ मह या करणे)
यासार या प दत नी

चा अकाली मृ यू होतो. अशा

या नावाने खांब ठे वला जातो. ारं भी खांब

ठे व याची तारीख ठरवली जाते. लाकू ड अथवा उभा दगड शोधून यावर या
या या मृ यूचे कारण आिण वृ , नदी, सूय, चं , साप आ द

ची ितमा कोरली जाते.

ितमा कोर या जातात.

थम खांब तयार

कर यासाठी टाकला जातो. खांब ठे व या या एक दवस आधी तो ितथून आणायचा असतो. पण यापूव भगत
आिण नातेवाईक ती

िजथे मृत झाली असेल या थळी जाऊन या

चा जीव आणतात. दुस या

दवशी खांबाची भगतसिहत िमरवणूक िनघते. तो खांब गावात कु ठे ही लपवतात आिण भगताने तो अचूक
शोधायचा असतो. या संगी पारं प रक िवधी गीते गाईली जातात. खांब

ीचा असेल तर के रसुणीपासून

संसारोपयोगी सव व तू आिण पु ष असेल तर शेतीची अवजारे , धनधा य सव सव सोबत दले जाते आिण
भगताला िवचा न िनि त के ले या जागेवर तो खांब ठे वतात. भगत जर खरोखरच तं – मं िव ा जाणणारा
असेल तर या मृत
उणीव असेल तर ती

ला मु

िमळते.असा समज आ दवासी समाजात

छळते. छळ याचे कारण थानाप

ढ आहे. भगता या िव ेत जर

हो याची जागा बरोबर नसणे, कवा एखादी

व तू दे याचे रा न जाणे ही कारणे असतात. मग हे पु हा भगतामाफत करावे लागते. तसेच मृत पावले या
ने समाजासाठी व गावासाठी, कु टुंबासाठी िवशेष योगदान द याब ल िनधन पावले या
काया या व पात लोकगीते गायली जातात. तसेच या
या

ब ल सांिगतली जातात व

लोककलाकरांना बोलावून या

या याच

या

चे काय, गुण, अवगुण इ. वेगवेगळे गुणवैिश ये
मृती ी यथ स गाडया पाट

व भजनमंडळी या

चे गुणगान गायले जाते. ‘भजन मंडळात’ तर रा भर याने के लेले काय

भजना ारे सांिगतली जातात. या काय माला सव गावातील लोक, नातेवाईक, सव मंडळी उपि थत राहतात.
या या आठवणीम ये सहभागी होतात व यां या कु टुंबातील काय माला हातभार लावतात. अशा
खांबदेवाची पूजािवधी आ दवासीम ये

कारे

ढ आहे.

या माणे दर बारा कोसावर भाषा बदलते या माणे वेगवेगळया तालु याम ये या खांबदेवाची नावे
बदलतात. काही ठकाणी ‘खांबदेव’, ‘पाटली’, ‘पा या’ अशीही नावे आहेत. या ‘खांबदेव’ िवषयी जे लोकगीत
गायले जाते या गा याम ये िवरहभावना, शोकि थती याने के लेले कायाचे वणन इ. वैिश ये आढळू न येतात.

59
For Details visit our website – www.researchjourney.net

‘Research Journey’ International Multidisciplinary E- Research Journal
Vol. 1 Issue. 1

उदा.
उदा.ओ सो या डाअया नगी िगयो देव लोकु मे....
कोअ बा

नो पोडयो

पोयरे सोयरे ने पोडये
खेतीवाडी नी पडी
ओ सो या डाअया नगी िगयो देव लोकु मे....
बादहाल मदत के एणारो रा
सुख दुखाम बादहाल सांभाळणारो रा
तू आथो ता सुख शांती आथी
ओ सो या डाअया नगी िगयो देव लोकु मे....
गावूम बादहाल ओहावतलो
आमी तो िशवाय नो पोडयो गाव
आपू गावूम तो सावली पाडतो रे जे
ओ सो या डाअया नगी िग यो देव लोकु मे....
मराठी भाषांतर
ऐ सो या िनघून गेला तू देव लोकांम ये
घरदार रकामे पडले
मुलं बाळ एकटी पडली
शेतीवाडी सांभाळणारा कोणी नाही
ऐ सो या िनघून गेला तू देव लोकांम ये
सगळयांना मदत करणारा
सुख दु:खात सांभाळणारा
तू होता ते हा सुख शांती होती
ऐ सो या िनघून गेला तू देव लोकांम ये
गावात सगळयांना हसवत होतास
आता तु यािवना सामसुम झाले गाव
आप या गावात सदैव तुझी छाया रा दे
ऐ सो या िनघून गेला तू देव लोकांम ये
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ंथसािह य यांचा अनुबंध जर तपासला तर

ISSN : 2348-7143
(Online)
Jan-March - 2014

ंथसािह यामधला

च र हा कार आ दवासी लोकसिह य या लोकदेवते या लोकगीतातून अनुभवयास येतो. हणून च र

ा

काराची कथाबीजे आ दवासी लोकदेवते या लोकगीतांम ये आढळू न येतात. हणून जी महापु षांची कवा
इतरांची च र े िलिहली गेली याव न असे हणता येते
िशवाजी महाराज, महा मा गांधी, लोकमा य
महापु षांची च र

úß

ती लोकगीतांव नच िलिहली गेली असावीत.

टळक, पंडीत नेह , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा

मराठीत िलिहलेली आढळतात. आ दवासी समाजात काही कतृ ववान पु षांची च र े

िलिहता येतील. ती िलहावयाची झा यास आ दवासी बोलीत
उपयोग होऊ शकतो. कारण या लोकगीतांम ये या
लोकगीतांमधून आप याला

चिलत असले या लोकसािह याचा चांगला

ने के लेले काय, गुण, दोष हे सगळे वणन या

ययास येतात. हणून च र हे लोकदेवतां या लोकगीतामधूनच िनमाण हावे,

असे मान यास हरकत नाही. या लोकसािह यापासूनच मराठी सािह याम ये च र , आ मच र , आ मकथन ही
िलहायला सु वात झाली असावी. जसे क , लोकसािह यातील लोकगीत, लोकनाटय, लोककथा या कारांचा
मराठी सािह य कारावर जसा प रणाम झाला तसाच प रणाम आ दवासी लोकसािह यातील लोकदेवातां या
लोकगीतांचा व इतर लोकगीतांचाही होऊ शके ल.
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