
ा तािवक: 

महारा ा या लोकसं कृतीत अनेक सण-उ सव, लोकदवैत,े मसं कृती या परंपरा, शेतीभाती या 

रती, ल  आिण ज ममृ यु अशा अनेक परंपरा ढ आहते. ग धळ, जागरण, भा ,ड लिळत, दंडार लोकना  

इ यादी. लोकसं कृतीचे उपासक आिण यां या लोककला या ारे लोकगीतांचा वाह अखंडपण े सु  आह.े 

लोकजीवना या भावभावना, सुख-दःुख,े जीवनानुभूती, छंद, आवडीिनवडी, धा मक, भाविनक, ाशील कथा 

यांचे िच ण लोकगीतात केललेे असते. अशा कारे लोकगीते हणजे लोकजीवनाची गाथाच असते.  

ि यां या गीतामंधून भावर यता, दय पश  भावना, मनाची िविवध पंदने दशवणा या भावछटा, 

अंतरीची पंदने आिण मोहकता यांच ेदशन घडत.े तर पु षां या गीतांमधनू रंगेलपणा, रगेल पु षाथ आिण 

युगु सवूृ ी अशा आनंदमय सहज उ फूत भावना  होतात. एकूणच ी-पु षां या लोकसमूहातील 

लोकसं कृतीचा हा अिव कार िविवधता आिण वगेळेपणासह संप ता यांची िन मती असतो. लोकगीते 

अशा कारे लोकाचंे लोकानंी लोकांसाठी िन मलेले आिण अनेक िप ांनी जतन केलेले समृ  असे धन आह.े 

सुरगाणा हा नािशक िज ातील आ दवासीब ल असा तालुका  आह.े  या तालु याम ये राहणा या 

आ दवासी बांधवांचा मु य वसाय शतेी, मजुरी आिण पशपुालन आह.े  या देशांम ये लोकवा याची समृ  

अशी खाण आह े असे पाहायला िमळते.  सुरगाणा तालु याम य े लोकगीतांपैक  गुरा यांनी हटलेली 

‘गुरा यांची गीत’े  िस   आहते.  दवाळी या दर यान तीन चार दवस रा ी या वेळेला गुरा यांचा समूह 

एक  येतो.  पंच ोशीतील गावागावांम ये जाऊन ते जी गीते सादर करतात यांना गुरा यांची गीते असे अस े

हटले जाते.  या गीतांना या देशामं ये ‘ ढडवाळीची गीते’ हणूनही ओळखले जाते.   

आप या गो ात असले या गायीगुरांिवषयीचे संदभ आिण लोकसं कृती,  ाणी आिण माणसू यांचा 

सहसंबंध,  िनसगातील िविवध अनुभव, यां या मनाम य ेअसले या गुराढोरांिवषयी या वगेवगे या कार या 

भावभावना या गीतामंधनू ते  करतात. ही गीते पु षां या लोकगीतापंैक  अ यंत मह वाची गीते आहते. 

मा  ती दलुि त रािहलेली  आहते. 



लोक परंपरा,  लोक ा,  लोकसं कृती,  लोकधारणा  वगेवगे या प तीने गुरा यां या गीतामंधून 

अिभ  होतांना दसतात.  या गीतांचे व प वैिव यपूण आह.े गुर यां या मनातील आप या 

गुराढोरांिवषयी या भावना ही गीते  करतात. ामीण भागाम ये गुरा यांम ये चिलत असले या िविवध 

लोकभावना, परंपरा याचेही दशन या गीतामंधून घडत.े संपूण आयु यभर दररोज गुराखी या गायीगुरांना घेऊन 

जंगलात चारायला जातात. या जगंलातील अनेक अनुभव, घटक, िनसगातील िविवध ि थ यंतरे या गुराखी 

गीतामंधून  होतात.  

 गुरा यांची गीते ही पु षांनी हटलेली गेय व पाची गीते आहते. यामुळे या गीतामं ये का ाच े

अनेक घटक सहजपणे एक  झालेले दसतात. यमकानकुुल श दरचनमेुळे या गीतानंा गेयता आिण लयब ता 

ा  झालेली आह.े न ा जु या का  कारांचे िम ण या गुराखी गीतामं ये पाहायला िमळत.े  सीमावत  

भागातील ही गुराखी गीते भािषकदृ ा आपले वेगळेपण दशिवणारी आहते.  या या देशातील थािनक 

बोली भाषेतील अनेक श द या गीतांम ये आलेले दसतात.  हदी, गुजराती या माणभाषांमधील देखील श द 

या लोकगीतांम य े काही माणात आलेले आहते.  हणूनही काही गरुाखी गीते भाषा िम णाचा नमनुा 

हणूनही अनुभवायला िमळतात.  या या थािनक बोलीभाषेतून अिभ  होत अस यामळेु या गीतामं य े

सहजपणा आिण उ फूतता ओत ोत भरलेली आह ेअसे दसून येत.े 

 गुर यां या गीतांमधून या या थािनक देशातील लोकसं कृतीचे दशन घडत.े  सामूिहक व पाची 

िन मती अस यामुळे या ही गुराखी गीते सामािजकते या दिृ कोनातून मह वाची आहते.  माणसाचा या 

गुराढोरांची असलेला सबंंध,  यां या ती असले या भावभावना,  यामागील ऐितहािसक संदभ,   माणसू 

हणून िनसग आिण या सव ा यांशी असणारे नाते सामािजक पातळीवर या गीतामंधून अिभ  झालेले 

पाहायला िमळते. 

िन कष: 

१. लोकगीते ही लोकसमूहाची वैिश पूण अशी िन मती आह.े 

२. गुरा यां या गीतांच े व प वैिव यपूण असून या गीतांमधून लोकसं कृतीचे दशन घडत.े 



३. चिलत का ातील अनेक घटक गुर यां या गीतामं य ेआलेले आहते.  

४. का मयता, लयब ता, नादमयता यामुळे गायनानकुुल असलेली पु षांनी रचलेली गीते हे या गीतांचे 

वगेळेपण आह.े  

५. थािनक बोलीभाषेतून केलेली अिभ  हणून वाभािवकता आिण सहजता ही या गुराखी  गीतांची 

वैिश े आहते. 

६. बोली आिण माण भाषामंधील श दांचे िम ण या गरुाखी गीतामंधून अनुभवायास िमळते. 

७. गुरा यांची लोकसं कृती, लोकपरंपरा, धारणा, समजुती या गीतामंधून  झाले या आहेत. 

८. सामािजक ढी, गुराढोरांिवषयीचा गुरा यांना वाटणारा िज हाळा, गुरांचे या या आयु यातील मह व 

अनेक गीतामंधून  होते. 

९. गुरा यां या गीतांमधनू ‘ ाणी-िनसग-माणूस’ यां यातील पर परसबंंध वेगवगे या प तीने अधोरेिखत 

होतांना पहावयास िमळतो. 

१०. गुराखी गीते सवाथाने इतर गीतापंे ा वगेळी आहते.  

        डॉ. योगशे िहरामण महाले   


