
ा तािवक: 

भारतीय कथासािह याचे भाडंार िवशाल, समृ  आिण संप  आह.े याचे करण भारतातील लोककथेची 

समृ  आिण संप  परंपरा हे आह.े भारतीय कथा सािह याचा मूल ोत लोककथांतच आढळतो. लोककथातंूनच 

भारतीय कथा सािह याला िविवध धुमारे फुटत गलेे. रामायण, महाभारत, पुराणसािह य, अिभजात 

सं कृतमधील कथा सािह याचा उगम लोककथां या भारतीय परंपरेतूनच झाला असे हणता येते. भारतीय 

कथा सािह या या वाटचालीत व िवकासात लोककथांचे मह वाचे योगदान आह.े 

लोककथांचा अ यास हा लोकजीवन, लोकसं कृती व कथा सािह याचा दृ ीने मह वाचा ठरतो. 

लोककथांतनू लोकमानसाचा व लोकजीवनाचा अिव कार घडत अस यान ेलोकमनाच ेव लोकजीवनाच ेिविवध 

पैलू लोककथां या अ यासातून उलगडता येऊ शकतात. 

लोककथा हणजे ाचीन काळापासून लोकजीवनात मौिखक पाने चिलत असले या लोककथांचा 

उगम ाचीनकाळात लोकमानसात होऊन मौिखक परंपरेने लोककथाचंा हा वाह अखंडपण े वािहत रािहलेला 

आह.े बदल या काळा माणे, लोकजीवना माणे लोककथते प रवतन होत आळे तरी  यात लोककथेचा मूळ 

गाभा मा  कायम रािहलेला आह.े पुराणकथा कवा दवैतकथा, अ भुतकथा कवा परीकथा, ाणीकथा कवा 

बोधकथा, दंतकथा कवा आ याियका, चातुयकथा, मूखकथा, हा यकथा, वीरकथा कवा परा मकथा दैवा या-

निशबा या कथा, व य जमाती या कथा अशा िविवध कार या लोककथा आप या िविवध वैिश ानंी 

लोकजीवनाला आनंदाचा, रंजनाचा यय देत चिलत रािहले या आहते. या एकूणच लोककथांच ेदोन मुख 

िवभाग केळे जातात. एक मनोरंजन धान लोककथा व दोन बोधपर, उपदेशपर लोककथा. 

लोककथां या अ यासाचे य  भारतीय तसचे जागितक तरावर झालेले आहते. काही अ यासकां या 

मते, लोककथांची मूळ ज मभमूी भारत हीच आह.े लोककथांचा उगम आ दमकाळापासून होऊन वेदकाल, 



रामायण, महाभारत, पुराणकाळात लोककथा िवकिसत झाली व प र मण करीत लोककथा जगात या इतर 

देशात गे या असे अ यासक मानतात. लोककथां या वग करणाचेही य  भारतीय तसचे पाि मा य 

अ यासकांनी क न लोककथां या िविवध वैिश ांवर काश टाकलेला असतो. 

पुराणकथा आिण लोककथा हा आ दमकाळातील मानवाचा मौिखक पातील श दािव कार आहे. या 

दो ही कार या कथातून 'गो ी' या मा यमातून लोकांशी संवाद साधला जातो. कथा मक शैलीतून 'काही एक' 

सांिगतले जाते, पण कथांचा आधार मा  वगेवेगळा असतो. पुराणकथा या ाचीनतम कथा अस यान े अ य 

लोककथांनी आपली पोषण े पुराणकथातूनच ा  केलेली अस याचे दसून यते.े पुराणकथांतून सृ ीची 

उ प ी, सृ ी वहार, िनसग त व,े िनसगातील घटक यांच े प ीकरण तसेच देव-देवताचंी वणन े केलेली 

आहते. पुराणकथांचा हतेू केवळ मनोरंजनाचा नसनू यातून सृ ी वहाराचे ान देण,े धमत वे उलगडून 

दाखवणे हा असतो. या कथाभोवती द तेचे, अलौ ककतेचे वलय िनमाण झालेल े असत.े लोकात धम ा 

जागृत ठेव याचे काय पुराणकथा करीत आले या आहेत. तर लोककथा मनोरंजनाचा आनंद लोकांना दे याचे 

काय करीत आले या आहते. पुराण कथातील  आिण घटना सगं स य अस याचा लोकिव ास आह ेतर 

लोककथा पूणतः का पिनक मान या जातात. पुराणकथात धा मकतेला मह व असते तर लोककथात धा मकता 

असावीच असे नाही. 

िन कष: 

१. लोककथाचंी भारतीय परंपरा समृ  आिण संप  आह.े  

२. लोककथा हणजे ाचीन काळापासनू लोकजीवनात मौिखक पात चिलत असललेी गो  कवा कहाणी 

होय. 

३. लोककथाचंी ा ी ापक आह.ेलोककथा सवसंचारी आहते. 

४. िनसगत वांचे िन पण पुराण कथातून केलेले असते. 



५. िभ  िभ  सं कृती माणे मूळ क पनाबंधाला अनेक पयाय िनमाण होतात. पण यातही मूळ क पना 

बंधाचा अथ कायम राहतो.   

६. भारतातील लोककथातील क पनाबंधाचे अ य दशेातील लोककथातील क पनाबधंाशी सा य असले या 

लोककथाही उपल ध झाले या आहेत.  

७. कथातील क पनाबंधाचा वीकार क न अ य लोककथाची रचना पहावयास िमळत ेव दसुरे कारण हणजे 

सव कार या लोककथात घडणारे अिभसरण होय. 

८. पुराणकथा हा लोककथाचंा कार अस याने लोककथांचे काही िवशेष पुराणकथेत असणे वाभािवक आह.े   

९ .  पुराणकथांना असलेले धमकथेच े प, द तेचे वलय व धम ा, पुराणकथा िन मतीमागील धा मक हतेू 

व पुराणकथातील आशय इ यादी वैिश ांमुळे पुराणकथा या अ य लोककथपेे ा आपले एक वगेळेपण 

दशिवतात. 

१०. पुराणकथातील का पनाबंध व लोककथातील क पनाबंध यात फरक आिण भेदही दसून येतो. 

 

        डॉ. िव ा र ाकर पाटील  

 


