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लोकसं कृती 
महारा ातील आ याि मकव सामािजक बोधन चळवळीत... 'वासुदेव' यांचे योगदान. 

 
वाती मनोहरराव काळे1 , अचना अ नल गंगावणे2 ,  
ा.डॉ.दयानंद लंबाजी भोवाळ3 , ो.डॉ. भाकर काबंळे4 

1संशोधक व याथ नी 
2संशोधक व याथ नी 

3मराठ  वभाग मुख, क. व.वा.महा.नळदु ् ग . 
4मराठ  वभाग मुख 

 
 

महारा  हे संताची व वीरपु षाची कमभूमी आहे. 
महारा ात लोककलेची आ ण लोकसं कृती जोपासना अनेक 
वषापासून जोपासल  जाते ह च ख-या अथाने महारा टाची 
आ याि मक आ ण सामािजक ीमंती आहे. हे आप याला 
नाकारता येत नाह . कारण लोकउपासकानी आ याि मक 
बोधनाबरोबरचं सामािजक आ ण धा मक त व ानाचे बोधन 

आपाप या बोल भाषेतून य त कर याचा य न या मंडळीने 
कालपर वे केलेले आहेत. महारा ा या लोकसं कृतीम ये ʽवासुदेव̓  यांचे योगदान अ यंत मह वाचे आहे. यांना 
हजारो वषाची पंरपरा आहे. यांची जीवनप दती, उपासना प दती यांचे कुलदैवत  यांची जीवनशैल , 
आ याि मक, धा मक, राजक य, सामािजक वचारधारा या मौखीक व पात हो या लोकसा ह या या 
अ यासंक,संशोधक मंडळी या अथक क टामुळे, यनामुळे यांचे मौखीक वचाराला लखीत व प ा त क न 
दे याचे फार मोठे का्य महारा ातील मंडळीने केलेले आहे. याम ये ीमती दुगा भागवत, डॉ.रा. च.ढेरे, 
ा. भाकर पांडे, डॉ. व वनाथ शं दे, डॉ.तारा भवाळकर अशा अनेक मंडळीचा उ लेख केला पा हजे यांनी 

लोकसा ह य ʽलोक' हा अ यंत मह वाचे मानले जात.े 
 

• वासुदेव :-  
    मह  होसराम गोठे (म.ुपो.माळेगाव ता.बारामती िज.पुणे) यांची य  भेट घेतल . यांनी आप या 
कंुटुबाम ये वासुदेवाची परंपरा जवळजवळ सात प यापासून जोपासत अस याचे सांगीतल  छ पती शवाजी 
महाराजा या काळखंडापासून यां या कंुटुबात वासुदेवाची परंपरा जोपासत असताना कालपर वे प रि थतीची 
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तडजोड कर त यांनी ह  वसुदेवाची आप या घरा यातील परंपरा सांगीतले आहेत. आप या आजोबापासून 
ʽवासुदेव̓  पंरपराचे वंशवळी यांनी य त केले आहेत ती खाल ल माणे :- 
 
• मा रबा गोठे (आजोबा):- 
i. भाऊराव मा रबा गोठे(मुलगा) 
ii. होसराम मा रबा गोठे(मुलगा) 
iii. कृ णाबाई मा रबा गोठे(मुलगी) 
iv. बानुबाई मा रबा गोठे(मुलगी) 
 
• होसराम गोठे:- 
i. भागवान होसराम गोठे(भाऊ) 
ii. दादासाहेब होसराम गोठे(भाऊ) 
iii. मह  होसराम गोठे( व:ता) 
iv. र वं  होसराम गोठे(भाऊ) 
v. अलकाबाई होसराम गोठे(ब हण) 
vi. लाडूबाई होसराम  गोठे(ब हण) 
vii. ल मी होसराम गोठे(ब हण) 
viii. राज ी होसराम गोठे(ब हण) 
 
• मह  गोठे:-   
i. ल मी मह  गोठे(प नी) 
ii. न  मह  गोठे(मुलगा) 
 
     वर ल वंशवीमधून महे  गोठे कंुटु बयाची जीवन यथा, यांचा खडतर असा जीवनसघष असताना ह  
ʽवासुदेव̓  या लोककलेची उपासना कती ामा णपणे भ तीने आ ण देने करतात तसेच शै णक 
मागसलेपणा आ थक परि यती गर बीची आ ण हालाखीची असताना देखील वासुदेव लोककलेची उपासनेची 
ींमती कती अमू ये व पाची आहे याची जाणीव होते. यांनी सामािजक आ ण आ याि मक बोधनाची 

चळवळ महारा ात नमाण केल  हे आप याला नाकारता येत नाह ,असे मला ामा णकपणे या संशोधनात 
वाटत.े 
 
• वासुदेवाची गाणी :- सामािजक आ ण आ याि मक अनुबंध. 
    मानवी समाज िजवनाला आ याि मक  त व ानाचे लोकमानसात ज व याचे का्य वासुदेवा या 
गा यातून प ट होते. देवाद  देव महादेवा वषयी भ तीभाव य त करताना हणतात क ,  
 
 



 
 

लोकसं कृती महारा ातील आ याि मकव सामािजक बोधन चळवळीत...                                                     volUme - 11 | issUe - 1 | octobeR - 

2021 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Journal for all Subjects : www.lbp.world 

3 
 

 

कर  तयाची आघोळ 
गेले धवना घेऊन हाती 

उभा शंकर पावती 
पायी घड़वा गजर ती 
लहानपण देगा देवा.... 
मु ंगी साखरेचा रखा 

घेईन घेईन माझी वाचा 
नाम तुजे देवा 
मनी नाह  भाव 
देवा मला पाव 

असानी देव पावयाचा नाह ... 
देव बाजारचा भाजी पाला नाह  
दगडाचा देव याला वडाराचा भेव 

असांनी देव पावयचा नाह  
देव बाजारचा भाजीपाला नाह  

देव बाजारचा भाजीपाला नाह .... 
शंभू शव शंकरा.... 

(सादरकत:-तुलशीराम भीमराव जाधव (अकलूज) 
 

वासुदेवा या गा यातून न वाथ  भ तीभाव य त करतात.(परमे वर देव) हा काह  बाजाराचा 
भाजीपाला नाह .संप ती कंवा - पैसा देवून परमे वराची ा ती होत नाह . न वाथ  भ तीतून  श तीच 
परमे वराची ा त होते हे त व ान आप या बोल भाषेतून दसून येत.े  

 
घेईन घेईन माझी वाचा 

नाम तुझे देवा ! 
 

        हा भ ती वषयी िज हाळा अ यत मह वाचा आहे. वासुदेवाची भटकती कर त प यान प या 
लोक बोधनाची चळवळ व सा कंृ तीक वारसा महारा ात नमाण केलेल  आहे. हे आप याला नाकारता येत 
नाह . 
 
डॉ. भाकर मांडे सा कंृ ती वषयी हणतात क,  

कला व कारात अ भ य ती संप नाता, आशयसंप ना असते परंपरा चालत आलेले कला मक 
आ व कार, आशयसंप न असतात हे वेगळे सांग याची गरज नाह . वचार - क पना, भाव इ याद नी पारंपा रक 
कला व कार प रपूण होतात”१ 
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        वर ल मतातून लोककले या अ भ य तीची यातील आशयसंप नेची जाणीव व मह व प ट 
होत.े यां या भावभावना, वचार क पनेबरोबरचं यां या या कले वषयी भ तीभाव प ट होतो. 
पांरपा रक,सा कंृ तीकमू याचे सं कारमू या या जाणीव वासुदेवाया गा यातून अ भ य त झाले या आहेत. 
ाचीन काळापासून वासुदेवानी आप या गा यातून सामािजक आ याि मक  बोधन लोकमानसापयत 

पो याव याचे काय केलेले आहेत. यांनी भारतीय पंरपरेचे सा कंृ तीकमू याचे र ण केलेले आहेत हे आप याला 
नाकारता येत नाह  या वषयी डॉ. भाकर मांडे हणतात क , 

ऐ तहासीक ट ने पा हले तर कोण याह  समाजाचा बौि दक वकास कंवा कला मक वकास ह च 
यांची सा कंृ ती असत”े२ वर ल मनातून महारा ातील वेगवेग या लोककला आहेत यांचे ऐ तहा सक मह व 
प ट केलेले आहेत.समाजाचा बौि दक वकास आसो कंवा कला मक वकास ह च सा कंृती असते आ ण 

वासुदेवा या गा यातून सां कृतीकमू ये य त झा याचे दसून येते.वासुदेवाला दान द यानंतर यां या 
मनातील भ तीभाव गा यातून होतो. 

 
नीरा भवरा कृ णा कोयना चं भागेला दाम पावल! 

कणी ानदेवाला दान पावल ं
माहू र गडाला,अनुसयाला एकनाथ, जना मुका 

नामदेवाला ह च भोळी सेवा 
ी कृ णा दान पावल.ं 

पाडुरंगाला दान पावल ं
एकनाथाला दान पावल ं

महा लंगाला,स यभामा, ीकृ णाला 
पंचगंगेला दान पावल ं

माहू र गडाला दान पावल.ं..... 
(सादरकत:-तुलशीराम भीमराव जाधव (अकलूज) 

 
वर ल गा यातून परमे वरा वषयीचा भ तीभाव य त होतो.दान करणरयाला कुटंुबाला आशीवाद 

दे याची मनोकोमना य त होत.े वासुदेवाची गाणी ह  मौ खक व पात आहेत. यांचे गाणे रेक डंग क न 
नंतर ल खत व पात ल हले आहेत.मुळात लोकसा ह य हे मौ खक व पात आहे 
 

आवडक ची भाजी 
याला पाडुरंग राजी.... 

खरया देवाला नाह  भावना 
खो या देवाला नवस कर .... 

 
वर ल गा यातून समाजातील कमकाड, अंध देवर भा य केलेले आहेत.शा वत भकतीच पाडुरंगाला 

राजी होते असे मौ खक वचार यां या गा यातून य त झालेले आहेत.मानवी समाज जीवनाचे सामािजक 
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कुटंु बक आ याि मक आ ण सा कंृ तीक पयावरण सुर त ठेव याचे काय वासुदेवा या गा यातून झाले या 
आहे. या वषयी डॉ. भाकर मांडे हणतात क , मानवाचे सामािजक पयावरण ह च यांची सा कंृ ती असत.े”३ 

वर ल मतातून मानवी समाजाची सामािजकता आ ण सां कृतीकमू ये अनुबंध मानव नम ती 
आहेत.वासुदेवानी मौ खक व पात यांचे जतन आ ण संवधन गा यातून केलेले आहेत.हे आप याला नाकारता 
येत नाह . 
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