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प्रास्ताविक 

 लोकजीवन आणि लोकसंस्कृतीचा महत्त्वपिूण भाग म्हिजे लोकसाहहत्य. परंपरेने मौणिक पध्दतीने चालत 
आलेल्या सवण कथा-गीतांना कोिी एक कताण नसतो.सवण लोकांचे मनच ती कृती घडवीते व स्मतृीत हिकते.लोकजीवनात 
ततचा प्रवाहअिंडपिे चालतच राहतो. म्हिुन त्या कथांना म्हिावयाचे ' लोककथा 'आणि गीतांना म्हिावयाचे ' लोकगीते' 

.या लोककथा  आणि लोकगीतांना जागे ठेवायचे काम ही लोकमतच करत असते.म्हिुन त्याला म्हिायचे ' लोकसाहहत्य '. 

लोकजीवन आणि लोकसाहहत्य याचें अतभन्नत्व असे 
आहे.लोकसाहहत्य म्हिजे लोकाचें जीवन जगण्याची पध्दती 
असते.लोकजीवनाचा संदभण सोडून लोकसाहहत्याचा अभ्यास 
करिे म्हिजे भुसा भरलेल्या प्राण्याचं्या तनजीव शरीराचे 
तनरीक्षि करण्यासारिे आहे असे प्रभाकर मांडे म्हितात ते 
अततशय महत्त्वाचे आहे.कारि लोक जीवन आणि लोकसाहहत्य 
यांना आपि वेगळे करु शकत नाही.लोकजीवनात अनेक जाती 
-जमातीचे लोक राबत असतात.प्रत्येक समाजाने आपले 
वेगळेपि हिकवनू ठेवलेले आहे.ते त्यांच्या लोकसाहहत्याद्वारेच. ' 

बजंारा ' हा ही एक लक्षिीय समाज.जयांना बजंारा  हकंवा लमािी नावच त्यांच्या लोकगीतावरुनच पडलेले आहे.जयाप्रमािे 
लोकसाहहत्य हे सवण समाजाचे तसेच लहान-वधृ्द ,स्त्री-परुुष सवाणचे आहे.ववशेष करुन स्त्रीयाचें लोकगीत ववपलु प्रमािात 
आपिास पाहावयास तमळतात आणि यात प्रामुख्याने ' बजंारा स्त्रीयांचे लोकगीतां ' चा ववचार आपि करिार आहोत. 

डॉ. कृष्िा इंगोले म्हितात, ' पारंपाररक लोकजीवनाचे एकही अंग असे नाही की जयावर लोकगीत तनमाणि झालेले 
नाही '.म्हिजे लोकगीते समग्र लोकजीवनाला व्यापनू राहहलेली हदसतात.तशवाय जया समाजात ववपलु लोकसाहहत्य 
तनमाणि झालेले आहे तो समाज सांस्कृततकदृष्टया संपन्न आहे असे मानले तर बजंारा समाज ही लोकसाहहत्याच्या दृष्टीने 
संपन्न आहे असे म्हिता येईल. 

कृषी संस्कृती आणि स्त्री संस्कृतीला लोकसाहहत्याचे प्रततक मानतात. बजंारा समाजातील स्त्रीया आजही 
तशक्षिापासुन वतंचत आहे.परंतू या समाजात लोकसाहहत्याची ' िाि 'असल्याचे हदसुन येते.कारि प्रसंग कोिताही असो 
सि-उत्सवाचा,ववधी-ववधानाचा,श्रमाचा असो त्या त्या प्रसंगी  त्या आपल्या नतृ्याद्वारे गीत गात असतात.बजंारा गीतांना 
लेंगी म्हितात.ताल,लय,सुरांना ववशेष महत्त्व देत डफलीच्या तालावर नतृ्य करत ही लेंगी गायली जातात.समुहनतृ्य सादर 
करत जिु एकतेचा संदेश त्या देत असतात.बजंारा समाजातील स्त्रीयांचे जीवन जरी मयाणदीत स्वरुपाचे असले तरी 
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जगण्याचे सार त्यांच्या गीतांद्वारे त्या प्रकि करतात.डॉ.परशरुाम तगमेकर म्हितात त्याप्रमािे स्त्रीगीतात नवनवीन 
शबदाचंी भर व लयीचे सामर्थयण हदसुन येते.अनभुवसमधृ्द व लयबध्द असलेल्या णस्त्रयांच्या गीताचंी तनतमणती तनणित केव्हा 
झाली हे सांगिे अशक्य आहे.अशा या परंपरा वप्रय स्त्रीया आपल्या प्रत्येक गीतात भाव आहे तो भक्तीचा,सौंदयाणचा ,पे्रमाचा  
आणि कारुण्याचा,त्यांच्या गीतातून आपिास बजंारा ससं्कृतीचे दशणन घडते.बजंारा लोकगीतात एक प्रकारचा गोडवा व 
रसाळपिा आलेला आहे.त्यांच्या एकंदरीत सादर करण्याच्या पध्दतीने पाहिारा जनसमुदाय ही मग्न होवनु जातो. 
 

बजंारा जातीचे सण    

 ददिाळी : 
हहंद ुसंस्कृतीतील प्रत्येक जाती धमाणत उत्साहाने साजरी होिारा सि म्हिजे हदवाळी. या सिास बजंारा समाजातही 

मोठ्या प्रमािात साजरा केला जातो आणि मुख्य म्हिजे स्त्रीयांचा सि आणि एकतेची भावना तनमाणि होवनू पववत्र अशा 
बहीि भावाच्या नात्याला उजाळा देिारा हा सि आहे.पाच हदवसाच्या या सिाला पाचही हदवसाच्या महत्त्वानसुार साजरा 
केला जातो.यापकैी मुलीसंाठी महत्त्वाचा हदवस तो म्हिजे लक्ष्मीपजुनाचा.या हदवशी मलुी  घरोघरी जावनु हातात हदवा 
घेवनु ' मेरा ' मागतात.या मागे असा उदे्दश आहे की घरोघरी ' कुमाररका ' जावनु त्या घराच्या समधृ्दीची इच्छा प्रकि 
करतात.म्हिजेच घरोघरी लक्ष्मीचा वास राहावा ,कोिी द:ुिी राहु नये,घरोघरी सुि-समधृ्दी राहावी जिू प्रत्यक्ष लक्ष्मीच 
घरोघरी जात असावी. 
कुमाररका : 
 वरसे दाडेरी कोर दवाळी, 
 आई तोन मेरा...... 
  वरसे दाडेरी कोर दवाळी 
 बाप ूतोन मेरा....... 
 वरसे दाडेरी कोर दवाळी 
 याडी तोन मेरा...... 
 वरसे दिेरी कोर दवाळी 
 ईरा तोन मेरा.... 

अशा प्रकारे ' कुमाररका ' मेरा मागत प्रत्येक घरी जातात.अशा काही गीताद्वारे कुमाररका आपल्या व्यवकं्तबद्दल 
आदर,पे्रमाची,णजव्हाळ्याची भावना त्या व्यक्त करत असतात.यावेळी कुमाररका एकवत्रत येवनू देवीजवळ जिु आपल्या 
लोकांना सुिी ठेवण्यासाठीच ववनविी करत असावेत असे आपिास हदसुन येते. 

त्यानतंर गोधन पजुा करण्यासाठी शेतातून फुल,पाने आितात.सवण कुमाररका एकत्र येवनू हा ववधी केला 
जातो.आिलेली फुले-पाने घरोघरी जावनु शोिाचे गोळे करुन त्यात ही पाने-फुले िोवतात.त्यानतंर ते पजुले जातात. 
त्यावेळी.... 
कुमाररका ...... 
  ररंडी,तमंडी,सोरख्या,बोधन्या 
 हंुिेरी कतारे,घोडेरी कतारे 

 लांबी लेरे,घोळी हरे 

 िोकिीस माथेर, 

 छादळास कानेर  

 डोडीभर गावडी, 
 तळावभरो छाच 

 कुठाभरो घी, 
 घि घि देस दवाळी माता, 
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 सेंरी िांगे रुची करे. 
म्हितात.म्हिजेच गोधन हे गोर लोकाचंं उघड धन आहे.जयाद्वारे घरोघरी दधु,तुपाचं ऐश्वयण राहते व पशुधन  

प्रत्येक घरी राहावे यासाठी ही आरती घेतली जाते. 
 

 होळी : 

       बजंारा समाज आणि होळी असा एक समीकरिच झाल आहे.कारि लहान मोठे सवणच जिांना एकत्र आििारा 
वरैभाव ववसरुन हसी मजजाक आणि उत्साहाने साजरा करण्याचा हा सि.यातही स्त्रीगीतांना ववशेष महत्त्वाचे स्थान 
आहे.होळीच्या गीतात स्त्रीया आपल्या सासंाररक अडचिी,देवाबद्दल श्रद्धा,शृंगारीकता,आपल्या व्यवक्तबद्दल पे्रम आणि बजंारा 
समाजाबद्दल असिारा आतभमान यांच्या गीतातून त्या व्यक्त करत असतात. 
स्त्रस्त्रया........ 
 सोनेरी वविेब उभो इिोबा 
 काई तोन भके्तरी गोडी रे 

 पढंरीसे इिोबा | 

 हाम बलाये जन त ुकत गेतो 
 जनाबाईन ंघिी वपसारोतो 
 वत कोिी आयो किाळोरे  

 पढंरीरो इिोबा | 

        हकंवा  

 हारो मंडवा केती केती भरो छ | 

 हारो मंडवा सेवाभायाती भरो छ | 

अशा काही भक्तीगीतातुन स्त्रीयांनी लोक संस्कृती हिकवनु ठेवली आहे.त्यांच्या श्रध्दा ,देवदेवतावरील तनष्ठा, 
पाववत्र्याच्या कल्पना, पजूाववधी,सिसमारंभ याद्वारे आपल्या कल्पनेचा मनोरा रचुन त्या त्या हठकािी देवीदेवतांना ठेवनु 
त्या ववववध भक्तीगीते होळी सिाला गात असतात. 
स्त्रस्त्रया........ 
 मारो ससंार बाई 

 कोडीयारो माळो....... 
       अशा  काही गीतातून सासंाररक भावना व्यक्त  करतात.म्हिजे माझा ससंार हे कोळ्याचं जाळं आहे.त्यातनू 
हकतीही तनघण्याचा प्रयत्न केला तरी अडकुनच राहिार याप्रमािे या ससंाराला ववववध ' उपमा ' देतात. 
       उदा.िोल ववहीर, णक्षतीज याचंाही या गीतात उपमा देतांना आपिास हदसते. 
स्त्री........ 
 चालये गोरी हाम जतरान जावा 
  चालये गोरी हाम जतरान जावा 
 जतरा माईती काई काई लाया 
 तमस कॉल कर मारे फोने परीया 
 काई छमछम वाजे तारी झाझंरीया 
       अशा  काही गमंतीदार लेंगी स्त्री-परुुष दोन्हीही आपआपल्या पध्दतीने नतृ्याद्वारे गायली जातात.तशवाय  

स्त्रीया...... 
 कुकडो बांग हदिो बोडी बाई 

 नींद जागी कोिी काई | 

 मारोबाप हंुडा हदनो सासुबाई 
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 ओन मोजी कोिी काई 

 मारो बाप हिव्ही हदिो सासुबाई 

 ओन हदिी कोिी काई| 

 मारो बाप फॅन हदनो सासुबाई 

 हव्यासादी कोिी काई| 

अशी ही मनोरंजन प्रधान गीते या होळीच्या तनतमत्ताने गायली जातात.समाज वास्तवता दािववण्याचे काम अशा 
गीताद्वारे या स्त्रीया करत असतात. 
 

 झोकापंचमी : 
      शेतीची कामे जेव्हा आिोपशीर येतात तेव्हा येतो झोकापचंमी.यावेळी  नववववाहीत  स्त्री माहेरपिासाठी येते.ततच्या 
सोबत ततच्या सख्याही .सवाांच्या गाठीभेिी होवनू  सुि-द:ुि एकमेकीजंवळ व्यक्त करतात. वआपल्या ' ववरा ' ला म्हिजेच 
भावाला ववनविी करतात की... 
स्त्रीया.......  

 झोका दरं ववरा पालिो 
 इ छ रे तारी भेि 

 जालनान ंजाजो इरा 
 झोका बी  लाजेरे 

 ओ झोका पे तारी भेिे न ंबसार रे | 

        अशा प्रकारे प्रत्येक स्त्री ही आपल्या भावास अतधकाराने आपली मागिी पिुण करण्यास सांगते.यामागे ' परुुष ' 

संस्कृतीचे दशणन आपिास होते.तशवाय बहीि-भावाचे अतुि नात्याचेही दशणन होते. 
 

 तीज : 
          ' तीज ' हा दहा हदवसाचा सि.िास कुमाररकासाठीचा असतो.छोिया छोिया दरूडीत काळी माती भरुन त्यात गहु 
पेरले जाते.त्यात रोज नदीहून पािी आिुन दहाही हदवस त्यात िाकले जाते.यात कुमाररका सोबत स्त्रीयांही उत्साहाने 
सहभागी होतात.व नतृ्याद्वारे ववववध गीते सादर करतात. 
उदा. 
स्त्रीया..... 
  जत मतरो व तं गोकुळ नगरी 
  आसे नगरी में सेवाभाया ववराजे 

  दवाई पडरं छेरी वाळेरी  

  जय बोलो लच्छमि बालारी..... 
म्हिजेच जया वस्तीत एकमत ती गोकुळ नगरी.अशा नगरीत साक्षात सेवा ववराजतो.ततथे घेरी असलेल्या हातात 

सोि तनलुंगी घातलेल्या सेवाची दवाई पडते.म्हिजे दृष्ट काम करिा‐यांना सेवाभाया तशक्षा देतोच.अशा प्रकारची भावना 
व्यक्त करत त्या एक प्रकारे चांगले कमण करण्यास जिु पे्ररिाच देतात. 
स्त्रीया...... 
  तोन कुि बोरायो 
  तीज गव्हुला डेडेरीया 
  तोन बाप ूबोरायो 
  तीज गव्हुला डेडेरीया..... 

म्हिजेच तीज तुला कोिी रुजवलय.ंगहु हहरव्यागार डुला लागलाय.बापनू रुजवलय आणि मेघराजाच्या वषाणवान ं
तू डुलत आहेत.या द्वारे मेघाच ंहे ऋि त्या व्यक्त करत असाव्यात. 
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या सिाव्यततररक्त बजंारा स्त्रीया प्रत्येक हठकािी आपल्या लोकगीते सादर करत असतात.लग्न ववधीसारिा 
सोहळा असो वा देवदेवता व उपासना ववषयक गीते,श्रमगीते, मनोरंजक व प्रबोधनकारक गीते सादर करत असतात.लयबध्द 
शबदरचना अथाणची जोड देत तर कधी अथणहीन पि लयबध्द शबदरचना करत ठेका धरत मनोरंजन स्वत: सोबत 
समाजाचेही करत असतात.एकवत्रतपिे नतृ्य सादर करत या स्त्रीया आपल्या भावववश्वात हरवनू जातात. 
 

समारोप : 

अशा प्रकारे बजंारा समाजातील सिाववषयक लोकगीताचा ववचार आपिास असे हदसुन येते की अतशणक्षत 
समाजातील स्त्रीया असुनही त्यांचे अनभुव ववश्व दांडगे आहे.याद्वारे मानवी जीवनातील ववववध भाव छिाचें मनोहारी व 
ह्रदयगंम दशणन घडते.या सिातनतमत्त त्यांच्या जीवनातील सुि-द:ुिाच्या,प्रियाच्या,वात्सल्याच्या भावना व्यक्त 
होतात.बहीिीची भावावरील माया,मायबापाबद्दल कृतज्ञता,देवाबद्दलची श्रध्दा,या गीताद्वारे समाजाला एकतेचा,बधंुत्वाचा आणि 
आनदंी राहण्यासाठी संदेश देत असतात.आपिास असेही म्हिता येईल की,आजच्या जागततकीकरिात आजही बजंारा 
संस्कृती हिकववण्याचे काम या स्त्रीया करत आहेत.आपल्या कलात्मकतेचा ववचार करत आपल्या गीतात लवतचकता 
आिुन नाववन्यतेचे रुप देण्याचा प्रयत्न  या स्त्रीया करत असतात. 

शेविी द.ता.भोसले म्हितात त्याप्रमािे की,अनेक जाती-जमातीत असलेल्या या भारत देशात एकच एक संस्कृती 
कधी नांदत नसते.दसु‐या संस्कृतीच्या संपकण  आणि साहचयाणमुळे अनेक देवदेवतांची भक्ती,पजुाप्रकार,संकेत येथे मान्य 
झालेले असतात.दसु‐या    

संस्कृतीतले अनेक चांगले घिक कळत न कळत या संस्कृतीत येवनु तमसळतात.त्याप्रमािे बजंारा समाजानेही 
मोठ्या प्रमािात असलेल्या मराठा समाजाचे काही चांगल्या घिकांचा आपल्या संस्कृतीत समावेश करुन घेतलेला 
आहे.म्हिुन बजंारा संस्कृती + मराठा संस्कृतीचा तमलाप होवनु एक वतैशष्टये पिुण अशी संस्कृती बनलेली आहेआणि 
त्याचा पररिाम लोकगीतात झालेला आहे. 
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