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उदे्दश :  सुरुिातीस वशलाखंडािर होणाऱ्या अश्मयुर्ीन मानिाने वचत्रकलेचा पाया घातला. प्रते्यक वचत्रकला ही सामाविक, मानवसक, 

सांसृ्कवतक अर्थिा धावमगक भािना, संकल्पना,ि कल्पना अविषृ्कत करणारी कलाकृती असते आवण विविध प्रकारच्या िर्ीकरणाची 

संबंवधत असू शकते. धावमगक विषयािरील वचत्रकला सामुदावयकररत्या िस्ती करून राहणाऱ्या समािाशी संबंवधत असू शकते. त्या 

अनुषंर्ाने सामुदावयकरीत्या िसाहती करून राहणाऱ्या िडार समािाच्या लाकडी देव्हाऱ्यािरील वचत्रकला ही या िातीच्या धावमगक 

संकल्पनेशी वनर्वडत आहे. त्या वचत्रकलेचा मराठिाड्यातील लातूर, बाशी, सोलापूर इत्यादी पररसरातील िसाहतीत आढळणाऱ्या 

लाकडी देव्हाऱ्यािरील वचत्रांचा पररचय करून देणे हा प्रसु्तत शोधवनबंधाचा उदे्दश होय. 

                                                                                                                                 

मधुबनी  : वभविवचत्र कलेचा प्रकार असणारी ही वचत्रकला,वतची पाळेमुळे नेपाळमधील िनकपुर नर्री ि वबहारमधील मधुबनी 

विल्ह्यात आढळून येतात. 

र्ोडं : आंध्रप्रदेश, तेलंर्णा या राज्यातील र्ोडं िमातीत उर्म पािलेली वचत्रकला. 

तंिािर : सोन्याचा मुलामा वदलेली खावसयत. 

कालीघाट : कलकत्त्यातील कालीघाट या बािारािरून वचत्रकलेचे नामकरण झालेले आहे. 

मुघल : १६ ते १८ व्या शतकात उर्म पािलेली वचत्रकला. 

रािपूत : उिर भारतातील घराण्यामुळे ही वचत्रकला बहरली म्हणून ही रािपूत वचत्रकला. 

िारली :  दहाव्या शतकाच्या आधीपासून अस्तस्तत्वात असलेली ही वचत्रकला आवदिासी लोकांच्या मातीशी घट्ट नाळ िुळलेली आहे. 

कलमकारी : भारतातील आंध्र प्रदेशात तेलंर्णा येर्थील ही वचत्रकला असून मुलतः  वह 'पट्टवचत्र' या नािाने ओळखले िाते. वहंदू पुराण 

कर्था सांर्णारे लोक र्ािोर्ािी विरत असत ि लोकांना वचत्रांच्या आधारे  कर्था सांर्त त्यामुळे या वचत्रकलेचा उर्म झाला. 

      िरील वचत्रकलांचा विचार करता िडार समािाच्या लाकडी देव्हाऱ्यािरील वचत्रकलेचे मूळ हे कलमकारी या वचत्रकलेमधे्य 

आढळून येते. 

 

1. प्रस्तािना :  

 मानिी मनाची सिगनशीलता अविषृ्कत होणे म्हणिेच कलेची वनवमगती होणे मर् ते माध्यम कोणतेही असो. र्ायन कला, 

िादन कला,सावहत्य कला, नृत्य कला िा वचत्रकला असो. वचत्रकलेचा इवतहास अतं्यत प्राचीन असून वलओनादो द विंची, 

रॅिेल,मायकेल अँिेलो, रािा रवििमाग इत्यादी िार्वतक कीतीचे महान वचत्रकार होऊन रे्ले. वचत्रकलेची व्याख्या करताना "रंर्ांच्या 

साराांश :  

१) िडार देव्हाऱ्यािरील वचत्रशैलीचे मूळ आंध्रातील  पटवचत्र अर्थिा 'कलमकारी' या वचत्रकला प्रकारात आढळते. 

२) देव्हाऱ्यािरील वचते्र ही िाती पुराण सांर्ण्याचा सांर्ण्याचा एक प्रकार होय. 

३) वपढ्या न वपढ्या पुिल्या िाणाऱ्या मातृदेिता या बवहणी बवहणी अर्थिा छोटी आई ि मोठी आई या स्वरूपातील असतात. 

५) वशंदीचे महत्व,िल पूिनाचा विधी, पोतराि, बळी वदले िाणारे पशु, िाििले िाणारे िाद्य इत्यादीचें रेखाटली िाणारी वचते्र. 

६) वशिािी रािांसोबत राहून वमळालेला मानसन्मान, 

७) रु्ने्हर्ारीचा वशक्का बसून सोसलेला िुलूम, इंग्रिांच्या काळामधे्य वमळालेला रोिर्ार यांचीही रेखाटली रे्लेली वचते्र. 

६) िेर्िेर्ळ्या र्ोत्रांप्रमाणे असणारे  िेर्िेर्ळे पारंपररक वचत्रकार. 

 

मुख्य शब्द: कलमकारी वचत्रशैली, पटवचत्र, पेटीनुमा, चीन्नम्मा, पद्दम्मा, िलदी, हल्ल्या, हालर्ी, पोतराि, लड्डू, मरीआई. 
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आकारातून साधलेली कलाकृती म्हणिे वचत्रकला" अशी करता येईल,भारतीय वचत्रकलेचे प्रकार पाहू िाता आपणास आठ प्रकार 

वदसून येतात 

मधुबनी, रािपूत, र्ोडं, िारली,कालीघाट, तंिािर, मुघल, आवण कलमकारी. 

 

2. सावित्य की समीक्षा : 

िडार देव्हाऱ्यािरील वचत्रकला वह पटवचत्रकलेचा भार् असून या वचत्रकलेच्या माध्यमातून िडार समािाचा इवतहास दृष्टीस पडतो.  

 

मुलाखती :- 

- श्रीयुत दंडरु्ले सर, लातूर. 

- भांडेकर लक्ष्मी बाबासाहेब, लातूर. 

- भांडेकर शांताबाई वकसन, लातूर 

- भांडेकर अवनता श्रीकांत, लातूर 

- भांडेकर शवशकला अिुगन, लातूर 

- विटकर शकंुतला, लातूर. 

- घोडके सुवशलाबाई धमाग, सोलापूर. 

- िाधि रेणुका, बाशी. 

- विटकर रेखा विशाल, बाशी. 

- विटकर मीनाक्षी अवनल, बाशी. 

- विटकर सुवनता सुनील,बाशी. 

- भांडेकर रुस्तिणी श्रािण, बाशी. 

- विटकर मीनाक्षी अवनल ,बाशी. 

- श्री. कुलकणी राम मंवदर पुिारी, बाशी. 

 

मुलाखत चदनाांक :  

लातूर : २९/०१/२०२२ 

सोलापूर : ३०/०१/२०२२ 

बाशी : ३१/०१/२०२२ 

 

3. पद्धवि : सिेक्षण 

  

विषय वििेचन : 

       उदरवनिागहाच्या शोधात आंध्र, कनागटक ि महाराष्टर  या भार्ात भटकंती करणाऱ्या िडार समािात मातृदेितेचे पूिन 

होते.दुर्ाग माता, महालक्ष्मी माता, मरी आई या देि देितांचे प्रामुख्याने पूिन होताना आढळून येते. िडारिस्ती मधे्य आपल्या 

घराििळ स्र्थापन केलेल्या या मंवदरांना रु्डी असे (कन्नड मधे्य रु्डी म्हणिे मंवदर) म्हणतात. या मंवदरात देिीची स्र्थापना लाकडी 

देव्हाऱ्यात करतात त्याला 'पेटीनुमा देव्हारा' असे संबोधण्यात येते. 

      महाराष्टर ातील मराठिाडा भार्ात केलेल्या िडार समाि देि-देिता संदभागतील अभ्यास दौऱ्यात  रंर्ीत लाकडी देव्हारे हे 

िैवशष्टपूणग वचत्रकला असलेले आढळून आले. लातूर ि बाशी िडारिस्ती मधे्य  पाच ते सहा मंवदरे आवण त्यामधे्य स्र्थापन केलेल्या 

देिीचं्या दोन  मूत्याग आढळून आल्या एक घोड्यािर बसलेली ि एक हिीिर बसलेली. एका वठकाणी तर त्या देिीचं्या समोर दोन 

मूत्याग ठेिलेल्या आढळल्या, त्यांना ‘मािल्या’ म्हणतात असे समिले. 'पेटीनुमा' प्रकारचे म्हणिे लाकडी असणारे हे देव्हारे आवण 

यांच्यािरील वचत्रशैलीचे मूळ पाहू िाता आंध्रामधील 'कलमकारी' पटवचत्रकलेत आहे. या पटवचत्र कर्थन परंपरेला 'िाती पुराण' असे 

म्हणतात. म्हणिेच महाराष्टर ातील डक्कलिार समाि िसा वकंर्री आवण बाडाच्या सहाय्याने मांर् समािाच्या मुळ पुरुषाचे रु्णर्ान 

र्ातो,  र्ौरि करतो तोच प्रकार या पटवचत्रकलेत वदसून येतो. सिग िाती िमातीचें आत्मर्ौरि, अस्तिता, आत्मविश्वास वनमागण 

करण्याचे काम िाती पुराणांद्वारे केले िाते. पट्टवचत्रांच्या आधारे मूळ पुरुषाचे र्ायन अर्थिा िादन करुन कर्था सादर केली िाते. 

      िरील प्रमाणे िडार समािाचे िाती पुराण नसले तरी देव्हाऱ्यािरील वचत्रात िडार समािातील घटनांचे प्रवतवबंब पडलेले 

आढळून येते. 

          मराठिाड्यातील लातूर येरे्थ ३१/०१/२०२२ रोिी भेट देऊन िडार िस्तीतील देव्हाऱ्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता खालील 

र्ोष्टी आढळून आल्या. 

         लाकडी देव्हाऱ्याच्या दरिािािर आसूड ि रंर्ीबेरंर्ी आभरान घातलेला पोतराि, हालर्ी िािित िाणारा मनुष्य, दोन रेडे 

वकंिा हल्या िे पूिी समोर बळी वदले िात यांची रंर्ीत वचते्र आढळली. देिी समोर दोन मूती ि खूपसे वलंबू, दोन मडकी ि बांर्ड्या 
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पूिेला ठेिलेल्या वदसल्या. या लाकडी देिी उभ्या होत्या. देव्हाऱ्याच्या दोन्ही बािूला िाघ, वशंदीची खूपशी झाडे, त्या झाडािर चढणारा 

इसम,झाडाखाली वशंदीचे मडके घेऊन बसलेली व्यक्ती आढळली. छोटासा वपतळी मरीआईचा र्ाडा देखील वतरे्थ होता. 

    दुसऱ्या वठकाणी देव्हाऱ्यािर दुसरी वचते्र रंर्िलेली वदसली ती म्हणिे र्ािातील पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या वठकाणािर िाऊन 

पाणी आणणे म्हणिेच रं्र्ापूिन अर्थिा महत्त्वाचा 'िलदी' चा कायगक्रम करण्यासाठी िात असलेल्या व्यक्तीचंी वचते्र आढळून आली, 

यामधे्य नदी, नदीच्या काठािरील झाडे, हलर्ी िाििणारा पोतराि, डोक्यािर देिीचा पेटारा घेतलेली व्यक्ती, त्याच्या पाठी वहरव्या 

साडीतील स्तस्त्रया, एकीच्या डोक्यािर मातीचा कलश इत्यादी वचते्र ि  रंर्ीबेरंर्ी आभरान, लांब केस, पायात घंुर्रू घातलेला ि हलर्ी  

िाििणारा पोतराि आढळून आला. रं्र्ा पूिन करून मातीच्या कलशातून आणलेले पाणी िते्रच्या िेळी नैिेद्य करताना िापरतात 

अशी मावहती वमळाली, 

    बाशी येरे्थ महालक्ष्मी ि मरीआई अतं्यत पूिनीय असल्याचे आढळले, हातात दैत्याचे मंुडके ि 

पायाखाली दैत्याचे धड असलेली अष्टभुिा देिी िाघािर बसलेली, सहा हातामधे्य तलिार, र्दा, कमळ, परशु धारण करून आशीिागद 

देणारी महालक्ष्मी, आसूड धरून उभे असलेले दरिािािरील दोन पोतराि, आत असलेल्या देिी एक घोड्यािर बसलेली ि एक हिी 

िर बसलेली आढळली. दरिाज्यािरील वचत्रांमधे्य रु्डघे टेकून बसलेल्या कमळातील द्वारपावलका वदसल्या. एके वठकाणची महालक्ष्मी 

ही चतूभुगिा स्वरूपातील ि िाघािर बसलेली होती. प्रते्यक मंवदराच्या कळसािर पोतरािाचे दोन आसूड, (त्यांना लड्डू असे म्हणतात 

असे कळले) पोतरािाचे पायातील घंुर्रू, दोन वहरव्या साड्या, वहरव्या बांर्ड्या, दहा ते बारा काळी मडकी, खूपसे वलंबू इत्यादी 

िसू्त आढळल्या. 

         एका र्रीब स्त्रीच्या घरातील देव्हारा मात्र अतं्यत साधा असून तो िक्त साध्या रंर्ाने रंर्िलेला होता. िेताच्या टोपलीत पुििलेले 

देि ॲलु्यवमवनयमच्या डब्यात होते, दुसऱ्या वठकाणी देिी येण्याचे संकेत वमळत होते त्यामुळे देव्हाऱ्यात न ठेिता कोनाड्यात एका 

नारळाला देिीचे स्वरूप देऊन पुिलेले आढळले. देिी पूणगपणे घराण्यामधे्य प्रकट झाल्याच्या नंतर देव्हारा बनिून त्यािर वचते्र रंर्िून 

घेणार असल्याची मावहती वमळाली. 

        सोलापूर, उमरर्ा  या भार्ात मात्र मरीआईची िस्तीमधे्य छोटी छोटी ५ ते ६ मंवदरे असण्याऐििी एकच मोठे मरीआईचे 

मंवदर असल्याचे दृष्टीस पडले. मंवदरामधे्य िरी छोटा लाकडी देव्हारा असला तरी तो पारंपाररक वचत्राने रंर्िलेला आढळला नाही. 

      लातूर मधील िडार समािातील एक वशक्षक श्रीयुत दंडरु्ले सर म्हणतात "िडार समािाची र्ोते्र िेर्िेर्ळी असतात, प्रते्यक 

र्ोत्रांप्रमाणे त्यांच्या देिी देिता िेर्ळ्या असतात आवण त्या त्या र्ोत्रांच्या देिीचे पेटीनुमा मंवदरे रंर्िून  वचते्र काढण्याची परंपरा एका 

विवशष्ट घराण्याकडे असते, हे वचत्रकार वपढ्यानवपढ्या परंपरेने काही विवशष्ट घराण्यांचीच मंवदरे रंर्िून त्यािर वचते्र काढतात". 

      चोळीच्या हट्टापायी सीतेला िनिास भोर्ािा लार्ला त्या सुिणग मृर्ाचे वचत्र क्ववचतच आढळते परंतु राम लक्ष्मण ि िडार समािाचे 

आराध्य दैित असलेल्या हनुमानाचे वचत्र मात्र सिगत्र आढळते. स्वतः च्या समािातील मूळ पुरुषाची कर्था सांर्ण्याची परंपरा िडार 

देव्हाऱ्यात अनेक पद्धतीने वदसून येते. उदाहरणार्थग वशिािी महाराि यांच्या वकले्ल बांधण्याच्या काळात महाराि ि समर्थग रामदास 

पाहणी करताना त्यांच्यासोबत दर्ड िोडणारा िडार ि दर्डातून बाहेर पडणारा बेडूक आढळतो त्याचेही वचत्र देव्हाऱ्यािर रंर्विले 

िाते. 

     िडार िातीच्या कामाला असलेली प्रवतष्ठा आवण आत्मसन्मान या वचत्रांवकत देव्हाऱ्यातील िाती पुराणात वदसते, ते म्हणिे 

िडार लोक विरे्थ िात तेर्थील संसृ्कती, उपासना स्वीकारत. यात र्ािातील देिाचा रर्थ ज्याला सात ते आठ िूट उंच दर्डी चाके 

असतात. असा रर्थ ओढण्याचा मान िडारांचा आहे त्याचा प्रत्यय बाशी येरे्थ आला. भर्िान भर्िंताच्या मंवदराचा रर्थ ओढण्याचा मान 

िडार िमातीला आहे असे बाशी मधील भर्िंत मंवदराच्या शेिारील राम मंवदराचे पुिारी श्री. कुलकणी यांनी सांवर्तले. पंढरपूरात 

देखील देिाचा रर्थ ओढण्याचा मान िडार िमातीचाच आहे. अशा रर्थाची चाके सुध्दा देव्हाऱ्यािर रंर्विली िातात. 

     आयाांच्या पुरुष देिता न स्वीकारता भटक्या लोकांनी मातृदेितेचे पूिन चालू ठेिले आहे. या मातृदेिता िोडी िोडीने म्हणिे 

बवहणी,बवहणी अर्थिा छोटी आई ि मोठी आई या स्वरूपातील असतात ि त्या लाकडी देिी िाघ, हिी, घोडा,वसंह यािर बसलेल्या 

आढळून येतात. सोलापूर येर्थील मंवदरातील पुिाररन बाईने सांवर्तले की यांना 'चीन्नमा' आवण 'पद्दम्मा' असे म्हणतात म्हणिेच छोटी 

आई आवण मोठी आई. या देितांचा पुिारी िो पोतराि त्याचे वचत्र प्रते्यक देव्हाऱ्यािर आढळून येते. 

         िते्रत, याते्रत देिीला कोबंडे, बकरे, हल्या अपगण केले िाते याचा पुरािा सोलापुरातील मरीआईच्या मंवदरात वदसून आला. 

र्ाभाऱ्यातील एक िरशी सैल करून ठेिलेली आढळली अवधक चौकशीअंती असे समिले की याते्रत बकरे मारताना रक्त सांडून 

घाण होऊ नये यासाठी त्या िरशीच्या खाली एक खड्डा करून ठेिलेला आहे, ि त्या खड्ड्यात बकरे मारले िाते. यािरील वचते्र देखील 

वचवत्रत केलेली आढळतात. 

         इंग्रिांनी ज्यािेळी रेले्व, टपाल इत्यादी सुविधांचे िाळे विणण्यास  सुरुिात केली तेव्हा दर्डी बांधकाम तज्ञ िडार लोक होते 

त्यामुळे त्यांना रोिर्ार वमळाला आवण त्याचे प्रवतवबंब म्हणून टपालिाहक, पोलीस, सायकलस्वार यांची वचते्र लाकडी देव्हाऱ्यािर 

आढळतात.    

        १८७१ सालच्या रु्ने्हर्ार िमात कायद्यानुसार िडार समािािर रु्ने्हर्ारीचा वशक्का बसला ि त्यांनी िुलूम सोसला त्याचे 

प्रतं्यतर देणारे वचत्र िडारांच्या देव्हाऱ्यािर आढळते, त्यात न्यायालयात चालू असलेला खटला, पटे्टिाला, िकील, कारकून ि हात 
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िोडून उभा असलेला आरोपीच्या वपंिऱ्यातील िडार माणूस असे वचत्रण केलेले वदसते. एकूणच िडार समािाच्या इवतहासाचे प्रवतवबंब 

या पेटीनुमा देव्हाऱ्यािर असलेल्या वचत्रातून आढळते. 

 

4. विशे्लषण :  

िडार समाि हा आपल्या समािाचा इवतहास देिाच्या देव्हाऱ्यािरील रंर्विलेल्या वचत्रातून िसा िपू पाहतो तसाच हा 

समाि अंधश्रदे्धच्या आहारी रे्ला असून आिही अनेक देिीदेितांच्या यात्रा प्राण्याचे बळी देऊन करतो. आिच्या विज्ञान युर्ात 

देखील वह परंपरा चालू आहे. पैसे नसतानाही तो किग काढतो पण ित्रा करतोच. देिासमोरील वलंबू हे त्याचे औषध असून दिाखान्यात 

िात नाही आवण धावमगक रूढी ि परंपरा अवतशय श्रदे्धने िपताना आढळतो.  

 

5. जााँच - पररणाम:  

१) िडार देव्हाऱ्यािरील वचत्रशैलीचे मूळ आंध्रातील  पटवचत्र अर्थिा 'कलमकारी' या वचत्रकला प्रकारात आढळते. 

२) देव्हाऱ्यािरील वचते्र ही िाती पुराण सांर्ण्याचा सांर्ण्याचा एक प्रकार होय. 

३) वपढ्या न वपढ्या पुिल्या िाणाऱ्या मातृदेिता या बवहणी बवहणी अर्थिा छोटी आई ि मोठी आई या स्वरूपातील असतात. 

५) वशंदीचे महत्व,िल पूिनाचा विधी, पोतराि, बळी वदले िाणारे पशु, िाििले िाणारे िाद्य इत्यादीचें रेखाटली िाणारी वचते्र. 

६) वशिािी रािांसोबत राहून वमळालेला मानसन्मान, 

७) रु्ने्हर्ारीचा वशक्का बसून सोसलेला िुलूम, इंग्रिांच्या काळामधे्य वमळालेला रोिर्ार यांचीही रेखाटली रे्लेली वचते्र. 

६) िेर्िेर्ळ्या र्ोत्रांप्रमाणे असणारे  िेर्िेर्ळे पारंपररक वचत्रकार. 

 
 

6. पररणाम:  

लाकडी देव्हाऱ्यािरील वचत्रकलेतून िडार समािाने आपला इवतहास िपलेला आहे. आवण तो इवतहास वपढ्यानवपढ्या 

धावमगक परंपरेचे दशगन घडवितो. 

 

7. वसफाररश: 

िते्रत िे अनेक कोबंडे, बकरी बळी वदले िातात त्या परंपरेला कुठेतरी अटकाि होण्यासाठी समाि सेिकांनी पुढे येऊन 

प्रावतवनवधक स्वरूपातील एकाच प्राण्याचा बळी देण्यास समािाला उदु्ध्यक्त करणे सु्तत्य ठरेल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. वनष्कषष  - समारोप: 

िडार समािाचा इवतहास, आत्मसन्मान, प्रवतष्ठा, अस्तिता अर्थिा मूळ पुरुषाचे रु्णर्ान करणे यासाठी लाकडी देव्हाऱ्यािर  

वचते्र रंर्विलेली आढळून येतात. हे एक प्रकारचे िाती पुराणच म्हणािे लारे्ल. आयाांच्या पुरुष देितेचे पूिन न करता मातृदेितेच्या 

पूिनाला महत्त्व देणाऱ्या िडार समािाच्या या देिी बवहणी, बवहणी अर्थिा चीन्नमा,पद्दमा म्हणिेच आई ि मोठी आई या स्वरूपातील 

असून यांच्या लाकडी मूती असतात ि त्या िाघ, वसंह, घोडा, हिी यािर विरािमान झालेल्या आढळतात. वशिािी महारािांच्या ि 

1 
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समर्थग रामदास यांच्यासमिेत दर्ड िोडणारा िडार, िते्रत बळी वदले िाणारे हल्ल्या, बकरी, मेंढ्या यांसारखे पशू, िलपूिनाचा 

पवित्र असा िलदीचा विधी, प्रते्यक िेळी महत्त्वाचे असलेले मद्द्य, वशंदी, वशंदीची झाडे, अंर्ात देिी येणारा पुरुष भक्त पोतराि, 

इंग्रि काळातील रु्ने्हर्ार ठरलेला िडार माणूस यांची वचते्र देव्हाऱ्यािरील वचत्रात वचवत्रत करून िडार समािाने आपला इवतहास 

पारंपाररक ररत्या िपून ठेिण्याचा प्रयत्न केलेला वदसून येतो. 
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