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ीमनातील उ कट भावनांचा आिव कार : अंगाईगीते 
 

ा. डॉ. मानसी दशरथ जगदाळे 
 मराठी िवभाग मुख, 

 आदश कॉलेज, िवटा. 
 ता. खानापू र िज. सांगली 

 

“लोकसािह यात ी गीतांची सं या खूप मोठ्या 

माणात िदसते. पूव  ी या वाट्याला येणारे दु ःख िकंवा 
पु ष धान सं कृतीम ये ितचे थान दु यम अस यामुळे ती 
आप या भावनांचा अिव कार अशा लोकगीतांमधून करते. 
याम ये ि यांची िवधीगीते, भ ड याची, हाद याची व 

गौराईची गीते, खेळ-नृ यगीते, डोहाळे, अंगाईगीते िकंवा 
भ गीते हटली जात. लोकगीते हे एका मनाची िनिमती 
नसून याम ये अनेकांचा समावेश असतो. लोकां या 
सामु िहक जािणवेचा अिव कार लोकगीतातून होत 
अस यामुळे यातून लोकसं कृतीचे दशन घडते.”१ 

मुलांचे संगोपन आिण यां या िवषयीचा 
व सलभाव हा ी गीताम ये मह वाचा िवषय असतो. 
मुलांना हाऊ-माखूघालताना, दू ध पाजताना, झोपवताना 
ि या अंगाईगीते हणतात. ही गीते बरीचशी बाळाबरोबर 
बोल यासारखी, संवाद के यासारखी असतात. 

बाळाला दू ध देणारी गाय बाळाला दू ध पाजताना 
हमखास येते. ती कशी येते हे खालील लोकगीतातंून 
िदसते. 
उदा. 

“येग ंगाई गोठ्यात 
बाळाच ंदू ध वाटीत” 

असे हटले जाते आिण बाळ जर दू ध पीत नसेल, झोपत 
नसेल तर, बाळाला कु याची िभती दाखिवली जाते, तेही 
अंगाईगीतातंून. 
उदा. 

“हाड हाड बाळा,लागू  दे डोळा 
बाळ गेलं  बोराला 
िश या देत ंपोराला 

बाळाची बोरं सांडली 
पोरं  वेचू   लागली.” 

अशा कारे बाळाला भीती दाखिव यासाठी अशी 
अंगाईगीते हटली जातात, तसेच वरील अंगाईगीताम ये 
बाळा-डोळा, बोराला-पोराला,सांडली-लागली यासारखी 
अ यंत समपक अशीयमकब  रचना आढळते. 

आप या बाळाला कुणाची नजर लाग ूनये, याची 
आईला सतत काळजी वाटते, यासाठी ते अधून मधून 
बाळाची  काढते, यावेळीही ती पुढील माणे   
काढते. 
उदा. 

“आ या गे याची, कुणा मे याची 
आई-बापाची,बोड या-रांडाचंी 

कुणाची  लागली असेल 
तर िनघनू जाऊ दे”. 

असे हणतच ती मीठ, िमर या,मोह या घेऊन बाळाची  
काढते. आजही ामीण भागांम ये अशी  काढ याच े

संग आपणास पहावयास िमळतात. 
मलेु हीच आपली संप ी मानणारी, मुलांना 

सो या-चांदी या पात बघणारी िकंवा यापे ाही अिधक 
मह व देणारी ी, आप याला अंगाईगीतातून पाहायला 
िमळते. 
उदा. 

“बाळ माझं  ते उंब यावर बस ं
ता हा माझा तो ‘जय’ 

मला ढीग सो याचा िदस.ं” 
िकंवा 

“ हट बारीक डोळं मोठं 
ता हा माझा तो ‘यश’ 

मला ढीग सो याचा िदस.ं” 
येक आईला वाटते क , आपला मुलगा मोठा 

हावा, याने चांगली नोकरी करावी, उ चपदावर जावे,असे 
वाटते. पूव  ामीण भागात वक लाब लआदर िकंवा 
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यां याकडे बघ याचा ि कोन चांगला होता, हणूनच 
आप या मुलाला विकला या पात बघणा या ीची 
भावना खालील अंगाईगीतातून अिभ य  होते. 

“मा या या अंगणात 
काय वाजत ंखडा-खडा 

ता हा माझा तो ‘यश’ राव 
आला वक ल वाट सोडा.” 

खेळून, दमून-भागून आले या मुलाला आई 
मांडीवर घेते, याचे कोड कौतुक करते, तेही 
अंगाईगीतातूनच. 
उदा. 

“हसून, खेळून बाळ आलंय इसा याला 
ता ा मा या या ‘जय’ला 

मांडी देते मी बसायला.” 
िकंवा 

“घोणची बाळाची केसरी 
खेळ मामा या वसरी (सोपा).” 

पूव  लहान बाळाला टकुचे िकंवा घोणची सरास 
घातली जात होती. इथे अंगाईगीताम ये येणा या बाळा या 
घोण याचा रंग केसरी आह,े आिण याला मामा या 
सो यात खेळायला आई सांगते. कारण मामाचे घरही याच 
गावात असते. पूव  बेटी यवहार श  यतो गावात या 
गावात िकंवा आसपास या गावातच केला जात होता, 
यामुळे मामाचे घर जवळच असायचे, यामुळे सतत 

मामा या घरी जायला िमळे. 
आप या बाळाला चांदी-सो याची उपमा देऊन 

याचे लाड, कौतुक करणारी ी आप याला 
अंगाईगीताम ये पाहायला िमळते,ती अितशय सुं दर वणन 
आप या बाळाचे करते. 
 उदा. 

“चांदी या डबीत माझा सो याचा तुकडा 
ता ा मा या या ‘जय’चा भांग टोपीत वाकडा.” 

येक मातेला आपले बाळ िकतीही मोठे झाले 
तरी, ितला ते लहानच वाटते. सांगली िज ात खानापूर 
तालु यातील येक गावांमधील घरटी एक य  गलाई 
यवसायासाठी सग या भारतभर पसरलेले आहेत, याचे 

वणन या अंगाईगीतांमधून येते. 

उदा. 
“चांदी सो याचं  दु काईन 
ता हा माझा तो िजत  
येला लोडाचं टेकाईन 

सोन ंजोखतो तागडीन.ं” 
खरंतर कु ती हा सव महारा ीयन लोकां या 

अि मतेचा खेळ आह.े आप या मुलानंीही कु तीम ये 
ावी य िमळवावे, यासाठी यांना आ  दु धाची यारी 

देणं  िकती गरजेचे आह,ेतसेच यांचा संपूण आहार 
अितशय उ म असला पािहजे,संपूण पोषक घटक यां या 
शरीराला िमळावेत,हचे  खालील अंगाईगीतातून अिभ य  
होते. 
उदा. 

“कु ती या फडावरील 
आखरी दु धा या के या गे या 

ता ा यश, जय 
पैलवानानं  ा या के या.” 

ब याच अंगाईगीताम ये यमकब  रचना, उपमा, अलंकार, 
अनु ास यांचा वापर केलेला िदसतो. 
उदा. 

“आिगनगाडीम ये आल,ं इं िजन तापूईन ं
ता हा, माझा तो ‘यश’, चढे गाडीत जपईून.ं” 

इथे‘तापूईन’ं, ‘जपईून’ं यासारखी  यमकब  रचना के याचे 
िदसते. 

अंगाईगीतातून अिभ य  होणारी ी, केवळ 
आप या मुलांचेच कौतुक िकंवा गुणगान करते असे नाही, 
तर तेवढेचती आप या मुलीचे ही कौतुक करते. 
उदा. 

जडं भारी तो कागद 
जावाई पाटील दावीना 

ता ही‘िललावती’ ती, माझी लेक, 
हात कामाला लावईना.” 

िकंवा 
“कुणी नागीन धावा घेती, 

माहेर याबी वाटंला, 
घोळ िन याचा डा या हाती, 

बाळ सास याला जाती, 
िशवंपातू र आयाबाया, 
कडंपातू र बंधु राया.” 
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अ यंत सुं दर आिण समपक असे हे गीत आह.े 
येक आई आप या मुलीला माहेरी काम जा त लावत 

नाही. कारण सासरी ितला काम करावेच लागते. आप या 
मुलीब ल िजतके ेम ित या मनात आह.े िततकेच 
जावईब ल वाटत नाही. मुलीला माहेरब लची ओढ 
कायमच वाटत असते. एखा ा नािगणी माणे ती माहेराला 
धावा घेते. पण मुलगी माहे न जे हा सासरी जाते, ते हा 
ितला िनरोप देताना िशवेपयत आई-वडील िकंवा 
शेजार या आयाबाया येतात, पण शेवटपयत मुराळी हणून 
बंधू  सोबत करतो. हणजेच आई-वडील हे कोण याच 
मुलीला आयु यभर सोबत करत नसतात, पण 
शेवटपयतितचा भाऊ ित या बरोबर असतो हेच या 
गीतातून प  होते. 
उदा. 

“जीवाला जड ंभारी 
सेजी बघती वाकूनी 

ता ही माझी ती आ काताई 
आली सरवं  (सव) टाकुनी 

जीवाला जड ंभारी 
सेजी बघती वाकुनी.” 

माय-लेक चं  नातं  िकती ढ आह,े हेच या गीतातून 
य  होते. आई आजारी असताना शेजारी वाकून बघतात, 

पण ित या मदतीला कुणीही जात नाहीत. आई आजारी 
अस याचलेेक ला जे हा समजते, ते हा ती आपली सव 
कामे बाजूला टाकून आई या मदतीला धावते. 
उदा. 

“सरळ माझं  गणगोत 
जसं  माळावरलं  गवात 
बया माझी ती गवळण 
गार हराळी लवणात.” 

 सरळ वभावाचे नातेवाईक मंडळी हणजे 
माळावरचे गवत आिण आपली लाडक  लेक हणजे 
िहरवीगार ‘हराळी’ असे वणन इथे केले आह.े आप या 
मुलीला िहर यागार हराळीची उपमा िदलेली आह.े 

“मायालेक च ंभांडण 
तुपा-दु धाची उकळी.” 

आई आिण मलुीचे नाते कसे आहे तर, तुपा-
दु धासारख.े दु धापासूनच तुपाचा ज म होतो, तसेच 
मायलेक चे नाते असते. यांचे भांडण हणजे तुपा-दु धा या 
उकळीसारख,े हचेया गीतातून अिभ य  होते. आई आिण 
मुलगी यांचे पर परसंबंध हे अ यंत िज हा याचे असतात, 
या सवाचे वणन इथे केले आह.े 

अशा प तीने ी या मनातली ही कोमलता 
सहज आिण वाभािवकपणे ित या अंगाईगीतातून 
अलंकारांची पखरण करीत अिभ य  होते. या 
अंगाईगीतातून य  झाले या उपमा, उ े ा मधून 
बालपणीचा कोवळेपणा, लालचुटूकपणा, अलवारपणा 
आपोआप य  होतो. तसेच लेक ब लचे ेम, ितची 
ओढ, माय-लेक च ेनातेहेही आपणास या अंगाईगीतामधून 
िदसते, हे सव ीमना या हळवेपणातूनच ज माला आलेले 
आह.े 

अशा रीतीने अंगाई गीतातून मुलांया िवषयी 
असलेले ेम, आपुलक , भाविनक नाते संबंध जाणवतात. 
मराठी लोकगीतात अंगाईगीते िवपुल आहेत. ी ही 
मुळातच भावनाशील आह,े हळवी आह.ेती कोमल 
अंत:करणाची अस यामुळे, पु षापे ा आिधक 
भावनाशील असते, यामुळे मुलां या िवषयी असलेला 
अंतरीचा भाव य  कर यासाठी ती अंगाईगीतांचा आ य 
घेते. अशा प तीने ी-जीवनातील िविवध भाविच े 
आिण जीवनानुभावांचा अिव कार अंगाईगीताम ये 
आढळतो. 

 

संदभ: 
१. लोकसािह य (य. च. म. मु  िव ापीठ) 
२. गोकूळा मा ती पवार (ऐनवाडी) ता. खानापूर िज. 

सांगली यांचेकडून य  संकलन 
 

 
 
 
 

 

 


