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मराठी लोकसाहित्य
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रस्तावना :
िैभिशाली मराठी लोकसावित्याला प्राचीन ि समृद्ध अशी िैविध्यपर्ू ण परंपरा लाभली आिे. या
िैभिशाली लोकसावित्याची मळ
ु े प्राचीन िैविक िाङ्मयात बघायला वमळते. मानिी जीिनात व्यक्तीच्या
जन्मापासनू ते अंत्यविधीपयंत जे प्रमख
ु धमणविधी ि मित्त्िाचे संस्कार आिेत, त्या प्रसंगी गावयली जार्ारी आवर्
सिाणर्ाणने अर्णपर्ू ण अशी समु धुर गार्ी मराठी भाषेमध्ये आिे. प्रभािशाली मराठी लोकसावित्यात प्रामख्ु याने जन्म,
वििाि, मत्ु यण,ू विविध मित्िाचे सर्, उत्सि, विशेष घटना, यासंबंधीचे अनेक गीते आिेत. या सिाणर्ाणने अर्णपर्ू ण
गीतांमधनू जीिनातील प्रखर िास्तविकता वनिशणनास येते. उिा.- मानिी जन्मासंबंधीचे गीते डोिाळे पासनू ते
अगं ाई गीतांपयंतच्या अनेक अिस्र्ांतारांचे वचत्रर् िुबेिूब करतात. स्त्रीगीतांमध्ये स्त्री िेिनेचा िुक
ं ार असलेली
गीते विशेष लक्षर्ीय आिे. स्त्रीच्या िेिनेची कळ वकती खोल आिे आवर् वतचा व्यासगं वकती मोठ्या प्रमार्ात
व्यापक आिे ह्याची कल्पना अशा गीतांमधनू बघायला वमळते त्याचे वजिंत ि मवू तणमतं उिािरर् म्िर्जे, गभाणर
वसतामातेचा त्याग करून त्यांना िनात सोडर्ाऱ्या प्रभश्रू ीरामाबद्दल, साध्याभोळ्या ग्रामीर् स्त्रीने आपल्या
हृियस्पशी भािना एका ओिीत व्यक्त के ल्या आिेत. त्या पढु ीलप्रमार्ेराम म्िर्नू राम नािी सीताच्या तोलाचा |
विरकर्ी सीतामाई राम िलक्या विलाचा ||
यासारख्या अनेक वजितं आवर् मवू तणमतं उिािरर्ातनू िेच स्िाभाविकरीत्या सस्ु पष्ट िोते की, िे
िैभिशाली लोकसावित्य िा लोकसंस्कृ तीचा आविष्कार आिे. या आविष्काराला िैभिशाली पारंपाररक
लोकजीिनाचे सिं भण असतात. या उज्जज्जिल आविष्कारातनू लोकमानस प्रामख्ु याने प्रकट िोत असते.
लोकसावित्याच्या विविध विचारितं ांच्या व्याख्या
१) डॉ. प्रभाकर मांडे
‘लोकसावित्य िे लोकाचं े असते, ‘लोकामं ध्ये प्रचवलत असलेल्या मौवखक परंपरा म्िर्जेच लोकसावित्य
िोय. संस्कृ ती ज्जयाप्रमार्े नेिमी परंपरागत असते, त्याप्रमार्े लोकसावित्य िे परंपरागत असते आवर्
लोकसावित्यातनू लोकसंस्कृ तीचे िशणन घडते.’
२) डॉ. ना. गो. नांदापरू कर
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‘लोकिाड्मय म्िर्जे, लोकांनी वनमाणर् के लेले आवर् मौवखक परंपरे ने प्राप्त झालेले जे िाड्मय तेच
लोकिाड्मय िोय.’ लोकिाड्मयाचा कताण खऱ्या अर्ाणने लोकच... लोकसमाजातील अज्ञात अशी
व्यक्तीच, िास्ति लोकांनी तयार के लेले लोकभाषेतील लोकांच्या परंपरे बरोबरच चालत आलेले जे
लोकिाड्मय तेच लोकिाड्मय िोय. लोकिाङ्मयाच्या या प्रकारात लोककर्ा, लोकगीते, किाण्या, उखार्े
इत्यािींचा समािेश िोतो.’
३) हवल्यम बास्कम (William Bascom)
‘लोकसावित्य म्िर्जे िैितकर्ा, आख्यावयका, लोककर्ा, म्िर्ी, कोडी आवर् मौवखक माध्यमातनू व्यक्त
िोर्ारे कलात्मक आविष्कार िोय.’
४) जोनास बलीस (Jonas Balys)
‘लोकसावित्य िी आविम मानिाबरोबर ससु ंस्कृ त मानिाचे ध्िनी आवर् शब्िद्वारा गद्य ि पद्य स्िरुपात
झालेली परंपरागत वनवमणती िोय. लोकविश्वास, लोकरूढी, लोकभ्रम, लोककलाप्रकार, नाट्य आिींचा
समािेश लोकसावित्यात िोतो. ‘Folklore comprizes traditional creation of people,
primitive and civilized.’
लोकसाहित्य म्िणजे काय? :
आिरर्ीय िगु ाणबाई भागित यानं ी लोकसावित्याचा अर्ण सरळ आवर् सोप्या भाषेत सावं गतला आिे. त्या
म्िर्तात की, ‘लोकसावित्याचा अभ्यास म्िर्जे संस्कृ तीच्या अवभसरर्ाचा अभ्यास िोय. संस्कृ तीचे सातत्य
आवर् वतच्यात िोर्ारे बिल यांचे वनरीक्षर् करायचे तर ते लोकसावित्यातच करािे लागेल. मानि ि त्याच्या
सभोितालची चराचर सृष्टी विचे नाते लोकसावित्याच्या अभ्यासानंतर विशेष लक्षात येते.’ एकूर् जगातील
कोर्त्यािी भप्रू िेशातील मानिाच्या वनवमणतीपासनू आजपयंतच्या त्याच्या परंपरा, श्रद्धा-विश्वास, आचार-विचार
आवर् त्यांचे कलाविष्कार समजनू घ्याियाचे झाल्यास अभ्यासकाला त्याच्या लोकसावित्याकडेच जािे लागते.
मराठी लोकसाहित्याचा पाया :
रॉयल एवशयावटक सोसायटीची स्र्ापना मबंु ईमध्ये झाली. इवं डयन अटं ीक्िरी या मख
ु पत्रातनू
लोकसावित्यअंतगणत अनेक मित्िाचे संशोधनपर लेखन प्रवसद्ध िोत िोते. याबरोबरच ‘बॉम्बे अथ्रोपोलोजीकल
सोसायटी’ ची स्र्ापना १८८६ साली झाली. या सोसायटीच्या वनयतकावलकानेिी लोकसावित्यअभ्यासाला
पोषक अशी प्रभािशाली कामवगरी बजािली आिे. भारतीय लोकजीिनाच्या विविध अगं ाच
ं ा सावित्याच्या
दृष्टीकोनातनू वचवकत्सक अभ्यास करर्े िा या संस्र्ेचा प्रमख
ु मळ
ू िेतू िोता.
मराठी लोकसावित्यािर इग्रं जी लेखन करर्ाऱ्यांमध्ये मेरी विअर यांचा प्रारंभीच उल्लेख करािा लागेल.
भारतािरील विटीश सत्तेच्या कायणकाळात मबंु ईचे गव्िनणर असलेले सर बाटणल विअर ह्यांची मेरी िी कन्या िोय.
वतच्या िाईचे काम पािर्ारी अना वलबटण वडसझु ाने मेरी ला कािी रंजक मराठी लोककर्ा सांवगतल्या आवर् मेरीने
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त्या ‘ओल्ड डेक्कन डेज’ ह्या नािाने प्रवसद्ध के ल्या. इग्रं जीत आर्लेल्या ह्या मराठी लोककर्ांना यरु ोपमध्ये त्या
काळी फार मोठी लोकवप्रयता वमळाली.
भारत स्ितंत्र झाल्यानंतर मिाराष्रात १९५६ साली ‘लोकसावित्य सवमती’ ची स्र्ापन झाली. या
लोकसावित्य सवमतीचे प्रर्म अध्यक्ष म्िर्नू श्री. ची. ग. किे यांची वनिड झाली. या सवमतीचे कायण फार मिान
आिे. सवमतीने मिाराष्रातील लोकसावित्य संकलनाचे व्यापक प्रमार्ात प्रयत्न के ले. िी संकलने मोठ्या
प्रमार्ािर कर्ा आवर् गीतांचीच संकलने आिेत. लोकसावित्याच्या सैद्धांवतक अभ्यासाचे प्रयत्न या सवमतीकडून
करण्यात आले. लोकसावित्य संकलनाची २५ पेक्षा अवधक िजेिार ि मित्त्िपूर्ण पस्ु तके सवमतीद्वारा प्रकावशत
करून लोकसावित्याच्या अभ्यासकांसाठी भरपरू सामग्रीचे संकलन करून ठे िले आिे. सन १९७९-८० मध्ये
अनेक अभ्यासकानं ी डॉ. प्रभाकर माडं े यांच्या पढु ाकाराने एकत्र येऊन ‘लोकसावित्य सश
ं ोधन मडं ळ’ या
मित्िपूर्ण संस्र्ेचा श्रीगर्ेशा के ला. आधीपासनू च लोकसावित्यामध्ये वचवकत्सक अभ्यास ि संशोधन करर्ारे डॉ.
प्रभाकर मांडे, डॉ. रा. वचं. ढेरे, िगु ाण भागित, प्रा. नरिर कुरुंिकर यांसि अनेक विचारितं ानी या मडं ळाची मिु ूतणमढे
रोिली आवर् तेव्िापासनू िरिषी लोकसावित्य संशोधन मडं ळ मिाराष्राच्या विविध वठकार्ी अभ्यासकाच
ं ी एक
मित्त्िपर्ू ण पररषि घेते. औपचाररक/अनौपचाररक पद्धतीने अभ्यास करर्ारे लोकसावित्याचे गाढे अभ्यासक,
विचारितं एकत्र येऊन मित्िपर्ू ,ण िजेिार विषयांिर चचाणसत्र आवर् शोधवनबंध सिर करतात.
लोकसमूिाला साक्षर करण्याचे प्रभावी माध्यम :
प्रभािशाली लोकसावित्याद्वारे अनेक मित्िाच्या बाबींचे ज्ञान प्राप्त िोत असते. खऱ्या अर्ाणने
लोकसमिू ाला सिाणर्ाणने वशवक्षत करण्याचे मित्िपूर्ण काम लोकसावित्याद्वारे प्रभािीररत्या के ले जाते.
लोकसािीत्याद्वारे लोकसमिु ाच्या नीवतकल्पना, सामावजक संकेत, समाजमान्य कृ ती आवर् धावमणक मल्ु यसंस्कार,
सामावजक समस्या इत्यािी विषयींचे ज्ञान लोकसमिू ाला प्राप्त िोत असते. त्यामळ
ु े लोकसावित्य, लोकानं ा वशक्षर्
िेण्याचे, बोध िेण्याचे, समाजातील अवनष्ट रूढी परंपरा नष्ट करून चांगल्या सामावजक बाबींची कास धरून
समाजविकासासाठी आवर् पयाणयाने लोकसमिू ाला साक्षर करण्याचे प्रभािी माध्यम म्िर्जे लोकसावित्य िोय.
लोकसाहित्याला लोकजीवनाचा आधार :
लोकासावित्यातनू खऱ्या अर्ाणने लोकजीिन प्रांजळपर्े व्यक्त िोत असल्यामळ
ु े लोकसमिु ातील प्रत्येक
व्यक्तीला आपर् समस्त समिू ाशी घट्टपर्ाने विर्ले गेलो आिोत याचे मनस्िी समाधान वमळते. म्िर्नू च
प्रामख्ु याने लोकसावित्याला लोकजीिनाचा सिणस्िी आधार मानले गेले आिे. लोकसावित्यीक डॉ. प्रभाकर माडं े
यांच्या मते ‘ लोकसावित्याच्या प्रेरर्ेनसु ार समाजजीिन घडत असते आवर् समाजजीिनाला आकार िेण्याचे
कायणिी लोकसावित्याकडून घडत असते अशा पररवस्र्तीत लोकसावित्याला लोकाजीिानापासनू िेगळे
काढण्याचा प्रयत्न करर्े म्िर्जे त्याचे लोकसावित्य नष्ट करर्े िोय.’ र्ोडक्यात लोकजीिनाच्या प्रिािाबरोबरच
लोकसावित्य िाित असते. सोबतच वचरकाल वजितं राित असते. जीिन संिभण नष्ट झाला की, लोकसावित्यातील
‘लोक’ तत्ि नष्ट िोऊन ते वशष्ट सावित्यात समाविष्ट िोते. म्िर्नू च लोकसावित्याला लोकजीिनाचा सिणस्िी
आधार मानले गेले आिे.
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