
 

 

 

 

  



बतुकम्मा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा. 
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• हवना मूल्य हविरणासाठी उपलब्ध 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण फॉरवडव करू शकिा 

• िे पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी हकव्हा वाचना वैिररक्त कोणिािी वापर करण्यापूवी 

ईसाहित्य प्रहिष्ठाण ची लेखी परवानगी आवश्यक आिे.  
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●अपवण पहत्रका 

 

मझ्याि िेलगू व मराठी या दोन्ही सांसृ्किीचे सांस्कार करणारे,व 

माझ्याि प्रत्यि व अप्रत्यिपणे लेखन कला हनमावण करणारे माझे 

पहिले गुरू आई-वहडलाांच्या चरणी अपवण.. 

  

(वडील - नागनाथ राऊिवाड ,आई:-रेणुका राऊिवाड) 

  



मनोगत 

   बतुकम्मा हा सण अगदी प्राचीन आह,ेया सणाला जवळपास एक हजार 

वर्ााचा इततहास आह.े तेलंगणात हा सण प्रामुख्याने महत्वाचे मानले जात.े 

तनसगााच्या सातनध्यात आतण त्या पावसान े पसरलेल्या तहरवीगार 

सह्याद्रीत,शेतात दौलणाऱ्या तपकांच्या आनंदात,पालवी फुटलेल्या फुलांच्या 

सुगंधात हा सण अगदी जल्लोर्ात साजरी केली जात.े नुकतेच पालवी 

फुटलेल्या फुलांचा बतुकम्मा साठी वापर होतो. या तनसगााच्या स्वागताहा 

हा सण साजरा केले जाते असेही म्हटल्या जाते. 

तेलंगणा बरोबरच हा सण महाराष्ट्र व कनााटकातील काही भागात साजरी 

केले जाते. मध्ययुगीन इततहासात या सणाला थोडंस वेगळं वळण तमळल े

होते. १७२० च्या दशकात जेव्हा उस्मान अली खान यांच्या सत्ताशहीन े

म्हणजेच हदै्राबादचे तनजामशाहीन े तेलंगणा,मराठवाडा व कनााटकात 

आपली सत्ता स्थातपत केले,त्यातील ग्रामीण भागातील वतनदार,दशेमुख, 

पाटीलांनी काही भागात या सणाला तियांना नग्न अवस्थेत बतुकम्मा 

खेळण्यास लावले असे तनच्छ कृत्य मध्यकालीन इततहासात घडल,ेया अश्या 

पतवत्र सणाला गालगोट लावण्याच काम त्या वतनदाराणी केलं. ही 

पतवत्रता, तियांच्या सन्मानाथा सुरू झालेल्या सणाला लागलेला ही कीड 



तब्बल १९४८ म्हणजे स्वतंत्र भारतात हा राष्ट्र सहभागी झाला तो पयतं 

चालत आल.ं. मात्र पुढ ेआपली संस्कृती आपली ओळख या ब्रीदावलीन े

तेलंगणातील नागररकांनी उत्साहाने हा सण साजरी करू लागले.. 

     या सणाचा ऐततहातसक वारसा व काही लोकगीतातून सांतगतल्या 

जाणारे कथन आतण सणांचे रूपरेर्ा व प्रकार या सवा गोष्टीचा सतवस्तरपण े

मातहती या पुस्तकात मी मांडण्याचा प्रयत्न केला आह.े नवरात्रीच्या 

पूवासंधेला या सणाचा प्रारंभ होतो व तब्बल नऊ ददवस म्हणजेच तवजया 

दशमीच्या आदल्या ददवशी मोठ्या उत्साहात संपन्न होतो. असे एकूण नऊ 

ददवसांचा आनंद उत्साह,जल्लोर् पाहायला तमळत.े. खरेतर या सणाला एक 

मतहन्या आधी पासून सुरवात होत,े तनत्यनेमाने तनयतमत शेणाचा बतुकम्मा 

ही बनवल्या जात.ेआतण ते एक मतहना आधीपासूनच खळेल ेजाते. ह ेआजही 

अनेक ग्रामीण भागात चालत. बतकुम्माची चाहूल लागताच लहानग्या 

पासून थोरांपयंत या उत्सवाची आतरुता असत.े असे तलेंगणाच्या तेलग ू

सांस्कृततत अजरामर ठरलेल ंह ेबतुकम्मा सण कसा पतवत्र व प्रतसद्ध आह ेया 

सवा गोष्टीचा उलगडा करून आपल्या हाती हा पुस्तक दते आह.े.. 

   - श्रीपाद राऊिवाड 



                भारतदशे हा सण,संस्कृतीने नटलेला दशे आह,े प्रत्येक राज्यात 

विविध जाती धर्ााच े वििीध सण,उत्सि आनंदान े साजरी करतात,काही 

राज्यांचे विवशष्ट सण,उत्सि असतात, प्राचीन संस्कृतीला जपत परंपरागत 

चालत आलेल्या उत्सिांना आनंदान े साजरी करतात. तेलंगणा राज्याला 

जिळपास पाच हजार िर्ाा पासूनचा संस्कृतीक इवतहास आह.े हहदंूचें 

काकतीया िशं,र्ुवस्लर्चे कुतुबशाही आवण आसफ जाही राजिशं ज्यास 

हदै्राबादचे वनजार् म्हटल ेगेल.े इत्यादी शासक राजिशंाच्या शाही गादींच्या 

इवतहासाने भारतातील हा एक लक्षिेधी सांस्कृवतक राष्ट्र बनला. कला ि 

संस्कृती ने तेलंगणा राज्याला ददलले्या बहू सांस्कृवतक राष्ट्राची उपर्ा 

आजच्या परंपरा तश्याच चालत आलेल्या सांस्कृवतक उत्सि,र्होत्सि कडे 

पाहून आजही हा राष्ट्र सांस्कृवतक दषृ्ट्या एक प्रर्ुखच बनलं. 'काकतीया 

र्होत्सि असो दक्कन र्होत्सि' या सारख्या अनेक हहदं ू सणा सोबतच 

बोणालू,बतुकम्र्ा,उगादी,दशरा, संक्ांती,वर्लद अन नबी आवण रर्जान ह े

इथले प्रर्ुख सण आहते.र्ात्र या सणातील राष्ट्रीय सण र्ानल्या जाणारा 

सण म्हणज े बतुकम्र्ा.हा सण गेल े एक हजार िर्ाांपासून साजरी केली 

जाते,या सणाला तलेंगणात सिाात जास्त र्हत्ि ददल ेआह.े 

नेर्का बतुकम्र्ा काय आह े? हा सणाचा अथा काय , हा सण का साजरा 

केल्या जातो, या सिा गोष्टीचा आपण एक एक करून अभ्यास करूया..यािर 

अनेक लोकगीत ही उपलब्ध आहते,ते आजही इथल्या र्ातीत गायल े

जातात, या लोकगीतातून काही दतं कथेही ऐकिल्या गले ेआहते. त्याचाही 

आपण सविस्तर विचार करूया. 



   प्रथमतः बतुकम्मा, या शब्दाचा अथा पाहूया ,'बतकूू' म्हणज े जीवन, 

'अम्मा' म्हणज े आई, मानवी जीवन दणेाऱ्या आई अस अथााचा तनकर् 

तनघतो.म्हणज ेएकाद्या दवैताला प्रसन्न करून 'आमच्या सुखदःुखात त ूसदवै 

हयातीत राहून आमचं पालन कर' असं साधा अथा आपण त्यास दऊे शकतो. 

      यावर इथल्या लोकांची एक आस्था असते की बतकुम्मा ह ेआमच्या 

समवेत सदवै असत,ेआमच्या सवा समस्यांना ती सावरत असते, ततच्या उदडं 

आयुष्यासाठी हा सण भल्या उत्स्फूतापणे साजरी केल्या जाते. पण या मागचा 

इततहास काय?, कैक वर्ेंपासून हा सण आम्ही पाहत आलोय,ऐकत 

आलोय..या उत्सवामागे अनेक दतंकथा जोडल ेगेल,ेत ेअनेक लोकगीतातून 

ऐकवल्या जाते. अशीच एक कथा : चाल वंशाचे राजा धमांना व त्यांची 

पत्नी सत्यवती यांच्या राजकंुटाशी जोडले गेलेल े ही एक कथा, या 

महाराजांस एकूण शंभर संतान होते ते एका युद्धात सरसकट शहीद झाल े

याच दःुख महाराजा धमांना व राणी सत्यवती यांना कधी सावरता आल ं

नाही, शेवटी राजांनी आपलं सवा राजवट सोडून आपल्या पत्नीसमवते 

वनवासी गेला, दऱ्या खोऱ्यात जंगल कपाऱ्यात वन वन भटकत 

रातहला,परमशे्वराची अफ़ार तनष्ठा ठेवत त्यास पुत्राच ेवरदानही मातगतल,ं 

कृपा दषृ्टीन ेत्यास कन्या प्राप्त झाली. राजा धमांना व राणी सत्यवती फार 



आनंदी झाले. आपले आधीच ेसंतान गमावल्याच दःुख पचवत,आतण अश्या 

अनेक संकटातून जो आपण प्रवास केला, यापुढे पुत्रीस धोका होऊ नये,अश्या 

तवचारानी त्यांनी तीच नामकरण केलं 'बतुकम्मा' म्हणजेच तू जगल ेपातहज.े 

तुझ्यावरील अनेक संकटाना सामना करत तू या तवश्वास जगवल पातहजे अस ं

आस्था बाळगून बतुकम्मा अस तीच नामकरण केलं गेल.ं. ही कथा आजही 

अनेक लोकगीतातनू सांतगतल्या जात, अस म्हणतात हा सण त्या वेळी 

उदयास आल.े आतण आजवर ती संस्कृती आपण पुढ ेनते आलोय,मात्र प्रत्येक 

दतंकथा कडे पातहलं तर प्रत्येक कथा काही वेगळं सांगते. या कथेच संबंद 

असलेल ंतेलगू भार्तेली ही लोकगीत  

 

बतक्मम्र्ा बतकम्र्ा उय्यालो,  

बगंारू बतकम्मा उय्यालो/  

आनाटी कलाना उय्यालो,  

धमागंडुन ुराज ुउय्यालो/  

आ राज ुभायााय ुउय्यालो,  

अतत सत्यवती अदंरुु उय्यालो/ ...../ 



 कतलकी लक्ष्मीतन गचूी उय्यालो,  

गनता पोंददररंका उय्यालो/ ..../  

सत्यवती गभामनुा उय्यालो,  

जतनययचं ेश्रीलक्ष्मी उय्यालो. 

 

'उय्यालो' म्हणज ेजन्मलेल्या बाळाला पाळण्यात ददल्या जाणाऱ्या झोक्यास 

म्हटल्या जाते. 

 लोकगीतातून प्रचतलत होत असललेी ही कथा आपण पातहलोत.या असे 

अनेक कथा अनेकाचं्या तोंडून ऐकायला तमळतात,ज्याच ंशोध मोहीम घते 

गेल्यावर हजारो कथा उदयास येतात. प्रत्येक प्रांत आपापल्या परीने कथन 

करत गेल,ेत्या नसुार लोकगीतही रचल्या गेल.ंतलेुगू भार्ेत त्यास 

'जानापदालू' म्हटल ेजाते. की जे गीत आज बतुकम्माच्या भोवती मतहलावगा 

गात प्रदक्षना घालत असतात.. 

 

    अत्ता अजून एक कथा सांतगतल्या जात तेही आपण पाहूया,ही एक 

छोटीशी संदशेात्मक कथा आह.े  



  पूवी पुरुर् प्रधान पररतस्थती त्यात मतहलांना केवळ भोग वस्तू समजल्या 

जात,ततला दयु्यम स्थान ददल्या जात,तशक्षण/स्वतंत्र पासून कोसो दरू 

ठेवल्या गेल,ंअश्या पररतस्थतीत एक तरुण मुलीन े आपल्यावर होत 

असलेल्या बलात्कार/अत्याचार सहन न झाल्यान ेततन ेआत्महत्या केल्याची 

सांतगतल्या जात,या अश्या पुरुर् प्रधान राष्ट्रात मतहलांना स्वातंत्र्य तमळाव,े 

आमच्यावर होणाऱ्या या अत्याचारापासून सुटका तमळावे यासाठी 

मतहलांनी त्या मृतपावलेल्या बातलकेच नाव बतुकम्मा ठेवून,परमेश्वराला 

आपल्या मदतीची हाक दते हा सणाचा उगम केल्याच सातंगतल्या जातात. 

यातूनही मतहलांवर होणाऱ्या अत्याचार रोखण्यासाठी, आपल्या सुरक्षेसाठी 

मतहलांनी पुढारललेे पाऊल आपणास पहायला तमळत.े  

    ही एक कथा या अनुर्ंगान ेआपण पातहलोत, यापुढ ेआपण अजून एक 

कथा पाहु की यास तेलंगणात अतधक ररत्या बतुकम्मा ची अतधकृत कथा 

मानली जाते. 

     बतुकम्मा हा सण कसा आला?,या तेलंगणा राज्यातील जनतेस एवढा 

तप्रय का ठरला.? या प्रश्ांचा शोध घेतांना एक हजार वर्ांपूवी डोकावून 

पाहावे लागल.े इथल्या मातीत आजही त्या राज्यांच ेगुणगान गायले जाते. 

या कथेस अनुसरून अनेक लोकगीत ही प्रतसद्ध आहते,की जे आज 



अतधकररत्या मतहला वगा बतुकम्मा खळेतांना गात असतात.तेलंगणात आज 

प्रतसद्ध व आराध्य दवैत मानल्या जाणाऱ्या वेमुलवाडा मंददरास जोडून ही 

कथा आह े चला पाहूया... वेमुलावाडाचा चालुक्य राजा,राष्ट्रकूट राजा 

यांच्या जहागीरदार होता, चोला राजा व राष्ट्रकूट राजा यांच्यात झालेल्या 

युद्धात चालुक्य राजाने राष्ट्रकूट राजानंा साथ ददली होती. इ.सण.९७३ 

साली राजा राष्ट्रकुट यांचा जहागीरदार तितीय थैलापुद ून ेअखेर तितीय 

राजा ककुा द ु यांचा पराभव केला. आतण आपला एक स्वातंत्र कल्याणी 

चालुक्य स्वराज्याची स्थापना केली.आत्ताच तेलंगणा राज्य त्याच 

स्वराज्याचा भाग आह.े वेमुलावाडाच्या स्वराज्यात राजा राजेश्वर यांचा 

मंददर फार प्रतसद्ध होता. तेलंगणाच्या जनतेच ेआराध्य दवैत मानले जात. 

चोला च्या राजा परानतका सुंदरा, राष्ट्रकूट राज्याच्या युद्ध समयी फार 

घाबरले होते.तेव्हा राजा राजेश्वर यांच्या कडे मदतीस गेला. व राजा 

राजेश्वर यांचा तो भक्त ही बनला,स्वतःच्या मुलाचे नाव दखेील राजा राजा 

ठेवला. या राजा राजा ने इ.सण. ९८५ पासून इ.सण. १०१४  पयात या 

राज्याची गादी साभंाळली. त्यांचा मलुगा राजेंद्र चोला हा सेनापती होत,े 

सत्यस्राय यांच्या हमलावर तवजय तमळवून ,राजा राजेश्वर यांच भव्य मंददर 

धुळीस तमळवल ंव आपल्या तपताच्या स्मरणाथा एक मोठा तशवयलंग ततथ े

स्थापना केला. सण १००६ साली या तशवयलंगास मोठा मंददर बांधणीला 



सुरवात करून १०१० साली त ेभव्य तब्रहदशे्वारा या नावाने उभारलं. यामुळे 

अफाट भक्ती असलेल्या आपल्या राजा राजेश्वर यांच्या मंददराचा नायनाट 

केलेला पाहून तलेगंणातील जनता फार दःुखी झाल.ेतवे्हा पासून यथेील 

तेलंगणा सोडलेल्या ब्रुहदम्मा (पावाती) यांच्या दःुखाला कमी करण्यासाठी 

बतूकम्मा ची सुरवात झाली. बतुकम्मा ह े नाव ब्रुह्दम्मा या शब्दातून 

आलेला आह.े बहुजनांचे आराध्य दवैत मानल्या गेलेल्या तशव-पावातीला 

खुश करण्यासाठी गेल्या १००० वर्ापंासून हा सण साजरा केली जाते. अस 

मान्यता पावलेली ही कथा.. 

 

  



हा सण कधी साजरी केल्या जाते...? 

हा सण पािसाळ्याच्या शेिट ि वहिाळ्याच्या सुरिात करणाऱ्या 

आठिड्यात साजरा केले जाते,हा सण इंग्रजी कालदशीके नुसार ऑक्मटोबर 

ि नोव्हेंबर या दोन र्वहन्यात येते तर हहदं ूपंचांगा नुसार भाद्रपद अर्ािस्या 

पासून हा सण प्रारंभ होते तर विजया दशर्ीच्या आदल्या ददिशी पयात सुरू 

असत.ेहा सण नैसर्गाक दषृ्ट्या र्हत्िाचे र्ानले जाते, जे बदलत्या ऋतू 

र्ानािर आधाररत,वनसगााच्या वहरिळीत, पािसाने आपल्यािर केलेल्या 

सुखिृष्टीने सुखािलले्या शेतकऱ्याचे चेहऱ्यािरील आनंद आवण त्या आनंदात 

नऊ ददिस चालणार हा सण प्रार्ुख्याने तेलंगणा राज्याचा र्हत्िाचा सण 

र्ानल्या जाते,तेलगंणा प्रशासनान ेबतुकम्र्ा ि दसरा या प्रर्ुख सना वनवर्त्त 

शाळा र्हाविद्यालयास १५ ददिसाची राष्ट्रीय सुया दखेील जाहीर केल े

आहते. विविध रंगीबेरंगी फुलांनी नटलेला हा बतुकम्र्ा तेलंगणा चा 

संस्कृतीक इवतहास अजूनही त्याच रंगीबेरंगी उत्साहात जपून ठेिले आहते. 

   बतुकम्मा हा सण प्रामुख्याने नऊ ददवस साजरी केल्या जात,तेलंगणाच्या 

सीमेवरील कनााटक व महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर, गडतचरोली, नादंडे, अश्या 

बऱ्याच रठकाणी बतुकम्मा सण साजरा केल्या जात. काही भागात बुडम्मा 

असेही म्हटल ेजाते. 

     या सणास घरातील परुुर् मंडळी गावशेजारील शेत,डोंगरातून तवतवध 

रंगाचे,प्रकाराच े फुल घेऊन येतात त्यात,कमल,कुकुबाात्ता,कुसतमस 



पत्ता,मेरीगोल्ड,सेन्ना, अश्या तवतवध जातीच्या फुलांचा समावेश असतो. 

तेलुगुत तगंेड नावच फुल आह ेह ेप्रामखु्याने तेलंगणाच ेराष्ट्रीय फुल मानल्या 

गेल,ंअतधकररत्या या फुलाचा बतुकम्मा बनवल्या जातात.. 

 

   नऊ ददवस तवतवध नावे बतुकम्मा पाळल्या जाते. ते आपण पाहूया.. 

  



पहहला हदवस :- येंहगली पुला बतुकम्मा 

   भाद्रपद अमावस्यास प्रारंभ होणार सण या पतहल्या ददवसास 'येंतगली 

पुला बतुकम्मा' म्हणतात याच अमावस्येस तपत ृअमावास्या ही म्हटल्या 

जात, या ददवशी घरातील मृतपावलले्या मोठ्यांना तनवेद ठेवल्या जात. 

नंतर फुलांनी सजलेल्या बतुकम्मा तयार केल े जाते,आतण घरातील 

तिया,बातलका लोकगीतांच्या गायनान ेखेळल्या जाते. आजच्या ददवशी मााँ 

गौरी दवेीस ततळ साखर गूळ तमसळून त्याचे तनवेद बनवल्या जाते. 

 

दुसरा हदवस :- अटकूला बतुकम्मा 

     दसुऱ्या ददवशी मााँ दगुाा दवेीस प्रसाद म्हणून दाळ, गूळ आतण त्यात पोह े

तमसळून बनवल्या जाता. या ददवशी ही बतुकम्मा उत्साहात खेळल्या जाते. 

 

हतसरा हदवस :- मुदापपु्प बतुकम्मा 

      ततसऱ्या ददवशीस मुदापप्पु बतुकम्मा म्हटल्या जाते,म्हणजे तशजवलेला 

डाळ.. आजच्या ददवशी तशजवलेल्या डाळीत गूळ तमसळून प्रसाद बनवल्या 

जाते. आतण बतुकम्मा खेळल्या जात. 

 

  



चौथा हदवस :- नाना पेंटीना हबय्यम बतुकम्मा 

      चौथ्या ददवशी नाना पेंटीना तबय्यम बतुकम्मा अस म्हटल्या जाते, 

म्हणज ेतभजवलेल ेतांदळू अस अथा होतो,या ददवशी तांदळू तभजवून प्रसाद 

बनवल्या जाते. आतण  बतुकम्मा उत्साहाने खेळल्या जाते . 

 

पाचवा हदवस :- अटला बतुकम्मा 

      पाचव्या ददवशी अटला बतुकम्मा असे म्हटल ेजाते, अटला म्हणज े

तांदळुाच्या तपठापासून बनवलेले धपाटा सारख पदाथा त्या नाव ेआजचा 

ददवस साजरी केल्या जाते,तेच प्रसाद म्हणून बनवल्या जाते. आतण आनंदात 

बतुकम्मा खेळल्याही जाते. 

 

सहावा हदवस :- अलकाला बतुकम्मा 

     सहाव्या ददवसास अलकाला बतकुम्मा अस म्हटल ेजाते, या ददवशी 

प्रसाद काहीही करत नाहीत, आजचा ददवस फक्त लोकगीत गायचे आतण 

बतुकम्मा खेळायच ेहाच कायाक्रम असतो. आजचा ददवस तसा खूप मौजेचा 

ही मानल्या जात.े 

 

  



सातवा हदवस :- वेपकायला बतुकम्मा 

      सातव्या ददवसास वेपकायला बतुकम्मा अस म्हटल ेजाते, वेपकायला 

म्हणज ेकडूयलंबाच बी, आजच्या ददवशी तशरा व तपटा पासून बनलेलं पदाथा 

कडूतलबसारख बनवल्या जाते. 

 

आठवा हदवस :- वेंनामुद्दला बतुकम्मा 

   आठव्या ददवसास वेंनामुद्दला बतकुम्मा असे म्हटल े जाते. वेंनामदु्दला 

म्हणज ेदधुावरची साय, या ददवशी मााँ दगुाास तीळ,गळु त्यात साय आतण 

गाईचे तूप यापासनू बनवलेल ेप्रसाद ददल्या जात. 

 

नववा हदवस :- सद्दुला बतुकम्मा 

  या उत्सवातल्या नवव्या ददवसास सद्दलुा बतुकम्मा असे म्हटल ेजाते.यास 

पेद्दा बतुकम्मा असहेी म्हटल ेजाते. हा बतुकम्मा सणातील शेवटचा ददवस 

या ददवशी नवीन लग्न झालेल्या मुली माहरेी येतात अतत उत्सवात हा ददवस 

साजरी केल्या जात.े तवतवध प्रकारच्या जेवणाने घरात एका प्रकारचे उत्सव 

तनमााण होतो. 

  



बतुकम्माचा रूपरेषा :-  

   नऊ ददवस आपल्या घरा समोर शेणाचा सडा यशंपल्या जाते. वेगवेगळ्या 

प्रकारच े सांस्कृततक रांगोळी दखेील काढल्या जाते. परुुर्ांनी आणलेल्या 

फुलांचा दपुारपासनूच िी एका तपतळाच्या पसरट पातेल्यात त्याला 

तेलुगुत थंम्बलम असे म्हटल ेजाते.त्यात फुलांचा वतुाळाकार काठेवर तगंेड 

नावाचाफुल अंथरले जाते, नंतर गलुाब,झेंडू व तवतवध फुलांनी असे सात 

दकव्हा त्या पेक्षा जास्तही स्थर रचल्या जाते. त्यावर हळदीच्या गौरी पुजले 

जाते. त्यास गौरम्मा अस म्हणतात.आतण यास आपल्या घरासमोर 

काढलेल्या रांगोळीच्या मध्यभागी ठेवून. ग्रामीण सासं्कृततक लोकगीत े

गायली जात,ेत्यात सामान्य कुटंुबातील संघर्ा,बंध ूप्रेम, राज्यांचे कहाणी, 

इततहातसक ,सांस्कृततक व पारंपररक लोकगीत गात मतहलावगा त्या 

बतुकम्मा च्या भोवती खेळत असतात.मुलींनी तेलंगणा संस्कृती वेशभूर्ा 

पररधान करतात,म्हणजेच लेंगाओढणी हा पोशाख तर मतहलांनी साडी 

नेसून एक वेगळाच उत्साह तनमााण करतात, हा सण उच्च-तनच्छ, जाती धमा 

,गरीब श्रीमंत असा भेदभाव मानत नाही, या ददवशी नववरतचत तववाह 

झालेले वधू वगा आपल्या जन्मगावी म्हणजेच माहरेी जातात,त्यांच्या 

सन्मानाथा हा सण उत्साहात साजरी केली जाते. असे म्हटल ेजाते की यांच्या 

जीवनात पररवतान घडवून आणण्यासाठी ही प्रथा रुजू झाली.  िी 



सन्मानाचा प्रतीक मानल्या गेलेल्या बतुकम्मास वर्नेुवर्ं हा उत्सव 

गुण्यागोयवंदाने हा बहुजन समाजात चालत आलेला आह.े नुकतेच नदी 

तलाव पावसाच्या पाण्याने भरलेल ेअसतात,मृगनक्षत्रात फुलून आलेल ेरान 

डोंगरे तहरवी शाल पांघरून घेतलेल ेअसते.म्हणून फुलं व पाणीसाठा भरपूर 

असतो. बतुकम्मा तवसजान करण्यास पाणी उपलब्ध असत,े सवा मतहला वगा 

ढोल ताशा च्या जयघोर्ात व लोकगीतांच्या संगीतमय वातावरणात 

गावकाठच्या नदी,तलावात बतुकम्मास तवसर्जात करतात.या सणाच्या पाच 

ददवसात तनत्यनेमाने हा क्रम असतो, शेवटच्या दोन ददवस मुख्य सण मानल े

जाते त्यास सुधा बतुकम्मा व पेद्दा बतुकम्मा असे म्हटल ेजाते. एक हजार 

वर्ापासून सुरू असलेल्या या सांस्कृततक परंपरेने यथेील जनतेचा आनंदमय 

ददन उजळून येत.ेएकमेकांच्या उदडं आयुष्याचे साकड ेघालत बतुकम्मास 

नदीत/तळ्यात शवेटी तनरोप दतेात. 

  



 (बिुकम्मा चे ऐहििाहसक हचत्र) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


