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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

वाडा कसा पहावा 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

वाडा कसा पिावा 

 

 

लेखक : हवलास हि. कोळी 
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वाडा कसा पिावा  

लेखक :  हवलास हि. कोळी 
पत्ता  : आंबेगाव बु. पुणे ४११०४६. 

फोन  : ९७६३०८४४९९ 

Email : kolivilas2@gmail.com 

 

 

यव पु् तकवतील लखेनवच ेसर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवच ेशकां र्व 

त्यवतील अांिवच े पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लखेी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तुरुां गर्वस) होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright 
protection in India is available for any literary, dramatic, 
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an 
author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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प्रकविक  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www.esahity.com 

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 

 

प्रकविन : १५ माचच २०२१ 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 
 
 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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पुस्तकाचे नाव : वाडा कसा पहावा    

लेखक : श्री. ववलास वि. कोळी. 

जन्म  : १५ माचच १९७२. 

जन्मगाव : वडजी, ता. वाशी, वज. उस्मानाबाद.  

पत्ता  : आंबेगाव बु. पुणे ४११०४६. 

फोन  : ९७६३०८४४९९ 

Email : kolivilas2@gmail.com 
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ओळख 

  

िी श्री. शर्लवस शभिरवर् कोळी. िवझव जन्सि १९७२ सवली 

धवरवशिर् (उ्िवनवबवद) शजल्यवतील र्डजी येथे झवलव. िहवरवजव 

शिर्छत्पती प्रशतष्ठवन (ट्र्ट) पिुे. यवांचेकडून आांबेगवर् ब.ु पिुे. येथे 

छत्पती शिर्वजी िहवरवजवांच्यव जीर्नवर्र ‘वशवसृष्टी’ प्रकल्प 

सवकवरत आह.े तेथे िी कवयारत आह.े ऐशतहवशसक प्रकल्प र् 

इशतहवसवची आर्ड असल्यविळेु गड, शकल्ले, गढ्यव, र्वडे, 

ऐशतहवशसक र्व्त ूसतत बघिे होत असते. र् त्यवसांबांधी असिवऱ्यव 

उपक्रिविध्ये िी नेहिी सहभवगी होत असतो.  

 

प्रशतशलपी, आम्ही सवशहशत्यक, आपलां िवनसिवस्त्र, 

शदर्वळी अांक, तै्िवशसक, फेसबकु पेजर्रही िवझ्यव कथव र् लेख 

असतवत. पढुवरी, लोकित, लोकसत्तव र्तृ्तपत्विध्ये र्वचक सांर्वद 

िध्येही िी सहभवग घेत असतो. लॉकडवऊनच्यव कवळवत ई सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनच्यव िवध्यिवतनू ‘कोरोना व्हायरस वचंतन’ ह े िवझे ई 

पु् तक रे्बसवईटर्र दखेील प्रशसद्ध झवलेले आह.े 

 

 लहवनपिवपवसनू र्वचनवची आर्ड असल्यविळेु कथव, 

कवदांबऱ्यव र्वचवयची गोडी िवळेतच लवगलेली होती. भरपरू पु् तकां  
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र्वचवयलव शिळवली, ती ्र्भवर्वत असलेल्यव ओढीने. इतरवांची 

पु् तके र्वचतव-र्वचतव िलव दखेील शलशहण्यवची आस शनिवाि 

झवली. 

 

 िळुवतच अभ्यवसरू्तृ्ती र् शचांतनिीलतव ही अांगवत शभनली 

असल्यवने, िवशहती सांकलन करण्यवसवठी घवलर्लेलव रे्ळ, केलेलव 

अभ्यवस, आशि कष्ट यव पु् तकवत आहते. एकव शदर्सवत कुिीच 

घडत नवही, गेल्यव पांधरवर्ीस र्र्वाची तपश्चयवा, इशतहवसविी 

शनगडीत असल्यवने िनवत शनिवाि होिवऱ्यव प्रश्वांची उत्तरे िी ्र्तः 

‘वाडा कसा पहावा’ यव पु् तकवत शलशहलेली आहते.  
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ॠणवनदेश 

 

‘र्वडव कसव पहवर्व’ ह ेपु् तक शलशहतवनव अनेक लोकवांची 

िोलवची िदत झवलेली आह.े त्यवांनव ॠिशनदिे करिे आर्श्यक 

आह.े पु् तक कोिवलव अपाि करवयचे असव ज्यवरे्ळी िवझ्यवपढेु 

प्रश् शनिवाि झवलव तेंव्हव अनेकवांची नवरे् ्ितृीपटलवर्र आली.  

वशवशाहीर मा.श्री. बाबासाहेब पुरंदरे 

महाराजा वशवछ्त्रपती प्रवतष्ठानचे सवच ववश्वस्त. 

यव व्यशतररक्त  

  प्रिवसकीय अशधकवरी श्री. अशनल पर्वर यवांनी ही पशु्तकव 

कवढून त्यवचव लवभ शजज्ञवसनूवां व्हवर्व अिी कल्पनव िवांडली र् 

त्यवचव पवठपरुवर्वही केलव. त्यवांनी ह्तशलशखत र्वचनू ते 

सधुवरण्यवसवठी, व्यवकरि तपवसण्यवसवठी बहुिोल सचूनवही केल्यव 

र् दरुू्त करण्यवसवठी कष्टही घेतले. श्री. पर्वर यवांनी लेखनवच्यव 

कविी िलव जे प्रोत्सवहन शदले त्यवबद्दल त्यवांचे उतरवई होिे िक्य 

नसले तरी त्यवांचे िन:परू्ाक आभवर िवनिें ह े िी िवझे कताव्य 

सिजतो. यवशिर्वय पु् तक शलहण्यवसवठीचव शकडव िवझे जेष्ठ 

सहकवरी श्री. प्रिोद सवळुांखे यवांनी डोक्यवत घवतलव नसतव तर िी 
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कदवशचत यव र्वटेलव र्ळलोच नसतो. शबजरोपिवचे कवि ह ेअसेच 

असते. 

डॉ. अशजत आपटे, आशका टेक्ट श्री. रवहुल चेंबरूकर, 

आशका टेक्ट श्री. सांजीर् ठकवर यवांचेबरोबर झवलेल्यव चचतेनू खपू 

शिकवयलव शिळत असे आशि गेली १५ र्रे् त्यवांचव सहर्वसही 

लवभलेलव आह.े िखुपषृ्ठ सजवर्ट करिवरी आशका टेक्ट सांगीतव घलेु, 

सरेुख छवयवशचत्वने पु् तक सजवर्ट करिवरी िवझी िलुगी सविी. 

रे्ळोरे्ळी िवशहतीची दरे्विघेर्वि र् िवगादिान करिवरे श्रीकवांत 

दिेपवांडे, आांबवदवस सविलेटी. र्वडे, गढ्यव, शकल्ले बघत असतवनव 

ज्यवांनीज्यवांनी िन लवर्नू िवशहती सवांशगतली ते सगळे. ह े पु् तकां  

शलशहण्यवसवठी आशि िवझ े शर्चवर िब्दवत िवांडण्यवसवठी िलव 

ज्यवांनी ज्यवांनी प्रर्तृ्त केले, रे्ळोरे्ळी प्रशतशक्रयव दऊेन िवझ्यव 

लेखनवचव हुरूप र्वढर्लव. िवझां पशहलां पु् तक र्वचनू शलखविवर्र 

अशभप्रवय शदलेले. यव पु् तकवच्यव जडिघडिीत िलव अनेकवांनी 

िदत केली अिव िवझ्यव सर्ा शहतशचांतकवांनव अपाि. त्यवबद्दल 

सगळयवांचे िनवपवसनू आभवर. 

श्री. ववलास वि. कोळी 
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  मनोगत  

 

नि्कवर िी श्री. शर्लवस शभिरवर् कोळी.  

जे ठरर् ूते करून दवखर् ूह ेब्रीद र्वक्य िनवसी ठरर्नू ‘वाडा कसा 

पहावा’ ह ेपु् तक शलहवयलव घेतले. शर्द्यवथी केर्ळ शिििवद्ववरे 

घडत नसतो तर तो शजथे शिकतो ते र्वतवर्रि ती र्व्तहूी त्यव 

शर्द्यवर्थयवालव घडर्त असते असव िवझव अनभुर्. िवझ्यव पशहल्यव 

‘कोरोना व्हायरस वचंतन’ यव पु् तकवलव भरभरून प्रशतसवद 

शदल्यविळेु िलव ह े दसुरे पु् तकां  शलहवयलव बळ शिळवले आह.े 

बऱ्यवच र्वचक शित्वांनी आपवपलव प्रशतसवद कळर्लव. त्यवनांतर 

कवहीतरी नशर्न शलहण्यवच्यव िी िोधवत होतो. इशतहवसवची आर्ड 

असल्यवने त्यवशर्र्यी सतत बोलिे होत असते. ज्यवर्ेळी आम्ही 

गड, शकल्ले, गढ्यव, जनेु र्वडे पहवत असतवनव शित्वांबरोबर चचवा 

करत असतवनव, िदु्दविहून त्यव ईलीिेंटसनव कवय म्हितवत. त्यवचां 

िहत्र्ां त्यवकवळी कवय होतां. ह ेसगळां उलगडून सवांगवयलव लवगलो 
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की र्वडे, गढ्यव पहवयलव आलेले इतर दसुरे लोकसदु्धव िन लवर्नू 

ऐकवयचे र् म्हिवयचे की अिव गोष्टींचव आम्ही कधी शर्चवरच 

केलव नव्हतव. त्यव दृष्टीने आम्ही र्व्त ूकधी बशघतल्यवच नवहीत. 

आशि िग आिच्यव बरोबरच ती िांडळी र्व्त ू बघवयची. चचवा 

करवयची आपि बोलतवनव शटपि करवयची यवलव खुांटी म्हितवत, 

त्यवलव अडसर म्हितवत, त्यवलव शभत्तीशचत्े म्हितवत र्ैगरे र्ैगरे. 

प्रश् शर्चवरवयचे, त्यवांनी शर्चवरलेले प्रश् पवहून र्वड्यवशर्र्यी 

िरवठीतनू पु् तक शलहले पवशहजे असे िनोिन र्वटू लवगले. इतरवांनव 

शलहवयलव सचूर्ण्यवपेिव आपिच शलहवयचव शर्चवर केलव. 

शित्ही सतत म्हिवयचे की तिुच्यवकडे एर्ढवां खशजनव आह े तर 

तमु्ही ऐशतहवशसक र्व्तूांर्र कव नवहीत शलहीत. र्वडव, गढ्यव, 

शकल्ले यवशर्र्यी पांधरवर्ीस र्र्वाचव अनभुर् गवठीिी होतवच. त्यवच 

शिदोरीर्र ‘र्वडव कसव पहवर्व’ ह ेपु् तक शलहवयलव घतेले. 

 शलहण्यवसवठी शर्र्य शनर्डलव “वाडा”. र्वड्यवतील 

ईलीिेंटसलवच शलहून बोलत ेकरुयव. आशि वाडा यव र्व्तरू्र 

लि कें शद्रत केले. त्यवांच्यव िोधकवयवाच्यव उपक्रिवतनू र्वड्यवच्यव 

शनशिाती सांदभवातील अनेक पैलूांर्र प्रकवि टवकिे जरूर होते. अिव 

शर्चवरवने प्रेररत होऊन र्वडे बघवयचो.  

हव शर्र्य शनर्डीचव उद्दिे म्हिजे ज्यव भिूीत आपलव जन्सि 

झवलव. त्यव भिूीतील र्वडे जर्ळून पवहण्यवचव, रवहण्यवचव योग 
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आलेलव आह.े भवरतीय पवरांपवररक खेळ, खवद्यपदवथा, पेहरवर्, 

तसेच शर्शर्ध कलव आशि सां्कृती जोपवसण्यवचे कवि करिवरव 

र्वडव. अनेक कुटुांबवच्यव अनेक शपढ्यव एकशत्तपिे नवांदिवरी र्व्त ू

म्हिजे र्वडव.  

 

एखवद्यव गवर्ी गेलो की त्यव गवर्ी एखवदव र्वडव आह ेकव 

यवची चौकिी िी करतो आशि योगवयोगवने त्यव गवर्वत एखवदव 

र्वडव असल्यवस तो र्वडव आतनू बवहरेून अगदी िन लवर्नू पहवतो. 

त्यव र्वड्यवतील जनु्सयव र््त ू पहविां त्यवांची िवशहती शिळर्िां हव 

छांदचां झवलव आह.े जनु्सयव र्वड्यवची र्व्तरूचनव तर इतकी अप्रशति 

आशि अभ्यवसपिूा आह े की पहविवऱ्यवने पहवतवििी प्रेिवत 

पडवयलवच हरे् अिी. र्वड्यवच्यव र्व्तरूचनेबद्दल बोलवयलव िी 

कवांही तज्ञ नवही. पि गडदगुा पहवतवपहवतव र्वडेही पहवण्यवचव छांदच 

जडलव.  

  

गढ्यव, र्वडे यवांचे बवरकवईने शनरीिि करत असतवनव 

अगदी चलुीच्यव जवगेपवसनू ते शभांतीतील खुांटीच्यव आकवरवपयतं 

प्रत्येकवच्यव असण्यवलव कसव अथा आह.े त्यवच शठकविी ते कव 

घेतले असवरे्त. त्यवचे शतथे िहत्र्ां कवय असेल. त्यवचव िोध घ्यवर्व 

असे सतत र्वटत असे.  
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“वाडा कसा पाहावा” यव प्रश्वचे उत्तर शतन टप्यवत दतेव 

येईल. तो पहवयलव जवण्यवपरू्ी कवढलेली िवशहती, र्वडव पवहतवनव 

पडलेले प्रश्, केलेल्यव नोंदी आशि र्वडव पवहून आल्यवर्र त्यवांची 

उत्तरे िोधण्यवचव केलेलव प्रयत्न.  

 

इशतहवसवर्रील पु् तके र्वचत असतवनव. अभ्यवस, िनन, 

शचांतन करत असतवनव, त्यवची कलवकुसर बघत असतवनव, ् थवपत्य 

िवस्त्रवचे कवांही दवखलवर्जव बवांधकविे बघिे, त्यवचव इशतहवस 

जवििे, त्यवच्यव नोट्स कवढिे अिव िवध्यिवतनू आलेले, 

बशघतलेले, अनभुर्लेले अनभुर् आहते. ते जतन करून 

ठेर्ण्यवपेिव पु् तक रुपवने प्रकवशित करवरे्. असे ह ेसगळे अनभुर् 

आहते.  

 

शकत्यके नविर्ांत लेखकवांची हजवर, दीड हजवर, दोन हजवर 

पवनवांची पु् तके आत्तवची शपढी र्वच ूिकेल कवय ? तर उत्तर असेल 

नवही. आपल्यव शपढीलव शिळवलेलव हव इशतहवसवचव अिलू्य ठेर्व 

सोप्यव िब्दवत पढूच्यव शपढीपढेु छोटेछोटे भवग करून ते पु् तकां  

रुपवत अथर्व ऑडीओ/ शव्हडीओच्यव िवध्यिवतनू सोप्यव पद्धतीने 

सवांगण्यवची शनतवांत गरज आह.े नवहीतर त्यव ऐशतहवशसक र्व्तूांची 



18 
 

ओळखच रवहिवर नवही. अिी ऐशतहवशसक िवशहती त्यवांच्यवपयतं 

पोहचर्िे ही आपली नैशतक जबवबदवरी आह ेअसां िलव र्वटतां.  

 

आपआपल्यव परीने प्रत्येकवने कोित्यव नव कोित्यव तरी 

्र्रूपवत ह े पढुे पोहोचशर्ले पवशहजे. “हे नवीन वपढीपयंत 

पोचववण्यासाठी, नवीन वपढीतील नव्या दमाचे, नवीनच 

लेखक पावहजेत. म्हणून हा लेखन प्रपंच” खपू अलांकवररक न 

शलशहतव आपल्यव जीर्नवत बोलल्यव जविवऱ्यव दनैांशदन भवरे्त 

शलहलेलां आह.े त्यविळेु र्वचतवनव जड जवण्यवचव प्रश्च येिवर 

नवही. जिव िॉटा शफल्ि तयवर होतवत, तिीच िॉटा पु् तकां  ही 

शलहली पवशहजेत.  

 

 येिवरव कवळ हव कवन गोष्टींचवच असल्यविळेु असवच एक 

प्रयत्न म्हिनू िी ऑशडओ बकु्स (कवनगोष्टी) प्रशतलीपी र्र 

िवझ्यवच ्र्रवत ‘वाडा कसा पहावा’ ह ेऑशडओ पु् तकां  कवही 

प्रिविवत िअेर केले. त्यवलव शतन िशहन्सयवत जर्ळपवस पांधरविेहून 

अशधक श्रोत्यवांनी प्रशतसवद शदलव. बऱ्यवच जिवांचे फोन, इिेल, 

हॉटसअप आले की तिुच्यव पु् तकवचव आम्हवांलव खपू उपयोग 

झवलव आह.े अिव गोष्टी िनवलव खपू सखुवर्िवऱ्यव असतवत. 
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कुठलीही गोष्ट करत असतवनव त्यव गोष्टीचव इतरवांनव उपयोग होतोय 

ही भवर्नव िन सखुवर्िवरी र् ्र्तःलव पे्ररीत करिवऱ्यव असतवत.  

  

  िहवरवष्ट्रवतील दगुापे्रिी, शिर्पे्रिी, इशतहवसपे्रिी, ्थपती, 

र्व्तशुर्िवरद, पयारे्िक, शर्द्यवथी आशि तमु्हवां चोखांदळ 

र्वचकवांच्यव हवती लेखक यव नवत्यवने र्वडव कसव पहवर्व ह ेई पु् तक 

दते असतवनव िलव अशतिय आनांद होत आह.े आपि 

धिुधडवक्यवत त्यवच ्र्वगत करतवलां अिी आिव व्यक्त करतो. 

आपलव अशभप्रवयही िवझ्यवसवठी खपू िहत्र्वचव आह.े पु्तकवच्यव 

सरुर्वतीलव िी िवझव इिेल आयडी र् भ्रििध्र्नी शदलेलव आह.े 

त्यवर्र आपलव अशभप्रवय िलव कळर्वर्व. त्यविळेु पढुील लेखन 

करतवनव िलव ते उपयोगी पडेल.  

श्री. ववलास वि. कोळी 
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पुस्तकाच्या वनवमत्ताने 

तयांनी जें जें वदववलें! तें तें मी कवित केले! लेखणीनें 

अक्षर वलहले! परी ते न वतचे सामर्थयच! ती लेखणी जयांच्या 

करी! तोच अक्षरे काढी सारी! वनवमत्त कारणे होते खरी! 

लेखणी ती वलहावया! तैसेंच येिे झाले! मी लेखणीचे काम 

केले! वलवहते वलहववते स्वामी िले! श्री गजानन महाराज! 

तयांच्या कृपेकरून! मी हे केले लेखन! येिे माझे मोठेपण! 

काहींच नाही ववबुध हो!! 

  

र्वडव ही सांकल्पनव अशतिय रांजक असल्यवने िवनर्ी 

सिदुयवस कवयि सवद घवलत आली आह.े आजर्र खऱ्यव अथी 

र्वड्यवांर्र सांिोधन र्व सरे्िि झवलेलेच नवही. र्वड्यवचे भव्य 

बवांधकवि करण्यवचां रे्ळवपत्क कसां जळुतां ह ेआजपयंत कुठल्यवही 

लेखकवने अथर्व इशतहवसकवरवांनी उलगडून दवखर्लेलां नवही. 

बवांधकवि ्थवपत्यविध्ये असलेले बवरकवरे् अभ्यवस ूलवगलो की 

त्यविवगची कलवकवरवांची दृष्टी, तत्त्र्ज्ञवन आपल्यवलव आश्चयाचशकत 

करून टवकतवत. त्यवकवळवतील सर्ासविवन्सय लोकवांपयतं 

पोहोचर्ण्यवची तळिळ सिजनू येते. जनेु र्वडे, गढ्यव यवसवरख े

बवांधकवि आजच्यव शपढीिध्ये कोिी हौिी िविसवने केलेले 
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कोिवच्यव ऐकशर्ण्यवत नवही. कवरि आज आपि र्वड्यवचे शकां र्व 

गढीचे जे फोटो पवहतो ते एर्ढे भव्यशदव्य आशि रै्भर्सांपन्सन 

र्वटतवत. ज्यवरे्ळी र्वडे बवांधले गेले असतील तेव्हवां त्यवांचव जो 

कवही थवट असेल तो रे्गळवच असिवर. दगड, शर्टव, भेंडे, चनुव, 

सवगर्वन, शिसि र्वपरून बवांधलेलव र्वडव जो आजही उत्ति प्रकवरे 

शदिवखवत उभे आहते. असे वाडे पहायला स्िपती, 

वास्तुववशारद, इवतहासकार, अभ्यासक, पयचटक, मूवतचकार, 

फोटोशूट, शुटींगसाठी लोक िेटी दते असतात. आजही 

वचरपट, मावलका जुन्या वाड्यावशवाय पररपूणच होऊच 

शकत नाहीत, हे ववशेष आवण अभ्यास करण्यासारखे आहे.  

 

िहवरवष्ट्रवत, दिेवत, जगवत गड, शकल्ले, र्वडे, गढ्यव 

पवहण्यवसवठी पदभ्रिि करिवऱ्यव िांडळीची सांख्यव फवर िोठी आह.े 

पयाटन म्हिजे गडशकल्ले, शनसगा सौंदया, आशि भ्रिांती 

एर्ढ्यवपरुतेच ियवाशदत न रवहतव, पयाटनवची सांकल्पनव आतव 

बदलत चवलली आह.े पयाटनवत परुवतन र्व्त,ू ऐशतहवशसक िांशदरे, 

यवचबरोबर प्रवचीन र्वड्यवांचवही सिवरे्ि होऊ लवगलेलव आह.े 

अनेकजण वाडे, गढ्या पहायला जातात. वतिे गेल्यावर 

वाड्यातील तया एवलमेंट्सला काय म्हणतात. वकंवा तयाचं 

तया वठकाणी काय महतवं आहे. तयाची रचना कशी आहे. ती 
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तशी असण्यामागे आपल्या पूवचजांनी काही संकेत ठेवले 

आहेत काय. हे िवशहत नसतां. र्वडव म्हिजे नसुती र्व्त ूनसनू 

शतच्यवत इशतहवस, र्व्तिूवस्त्र, शिल्पकलव, छोट्यवछोट्यव गोष्टींचव 

केलेलव उपयोग. वाड्याचे जे एवलमेंट्स आहेत ती तर 

िाषेववना अबोलच असतात. पण ती अबोल राहून देखील 

बरचं कांही सांगून जातात. अिव एशलिेंट्सर्र आजपयतं फवरसे 

शलखवि झवलेले शदसत नवही. कवळवच्यव ओघवत डवगडुजी अभवर्ी 

ह ेसगळे रै्भर् नवहीसे होिवर असे शदसते. 

  

अतयतं रेखीव आवण कलातमंक असूनसुद्धा प्राचीन 

वारसाबद्दलची उदासीनता जाणवते. दुरुस्ती, डागडुजी 

इतक्या अवशेषांना दुरुस्त करणे, ही खचाचच्या आवण 

पररश्रमाच्या दृष्टीने कोणतयाही सरकारच्या 

आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. पण तयांची साधी नोंद सुद्धा 

नसावी, ही फार खेदाची गोष्ट आहे. सवचर ववखुरलेल्या 

अवशेषांची पाहणी करून, शोध घेऊन, व्यववस्ित नोंद 

करून ठेवली तर िावी वपढ्यांना ती पे्ररक ठरेल. एरवी 

पुढच्या वपढ्यांना स्वताचा इवतहास समजणार कसा. या 

वनवमत्ताने का होईना अशा गोष्टींचा उलगडा व्हावा म्हणून 

तयाची सुरुवात मी केलेली आहे. 
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  गड, वकल्ले, गढ्या, वाडे पाहणाऱ्या प्रतयेक व्यक्तीने 

हे पुस्तकं वाचावे आवण मग वाडा, गढ्या, वकल्ले पहायला 

जावे. वाडा पाहतांना वाड्याच्या मालकाला कोणता संदेश 

द्यायचा आहे. याचे आकलन व्हावे हा तयामागचा हेतू आहे. 

तया संदिाचतील फोटोही टाकलेले आहेत. तयामुळे ते 

वाचण्यास व आकलन होण्यास मदतच होईल. हजार 

शबदांत जे सांगता येत नाही ते एक फोटो सांगून जाईल.  

 

दगडवत लवकडवत जीर् ओतनू कवि करिां, त्यवतनू सुांदर 

कलवकृती घडर्िां ह ेकवि पवथरर्टवांच सतुवरांच. शनसगवान शनिवाि 

केलेल्यव प्रत्यके र््तूांच ्र्तवचां असां एक सौंदया असतेच. म्हिनूच 

कलवकवरवांनव पवर्विवत सदु्धव परिेश्वर शदसतो. आकवरहीन दगडवांनव 

रे्गरे्गळे रूपां दिे िळुीच सोप नसतां. पवथरर्ट, र्डवर, बेलदवर 

आपल्यव कलवकुसरीतनू र्र्वानरु्रे् ही कलव घडर्त आहेत. र्व्त ू

रै्भर् उभे आह ेते कलवकवरवांच्यव हवतनू घडत असलेल्यव कलेिळेु. 

त्यव किव घडर्ल्यव जवतवत. दगडवर्र कलवकुसर करिवरी ही कलव 

लपु्त होते की कवय अिी आतव शभती र्वटत आह.े 

ही कादबंरी प्रतयक्ष काम करणाऱ्यांनपयंत पोचावी 

असं मला मनोमन वाटतं ते कलाकार म्हणजे र्डवर, बेलदवर, 
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पवथरर्ट, सतुवर, गर्ांडी, बवरव बलतुेदवर, रांगवरी, शचतवरी इशतहवस 

घडर्िवरे अिी हरहुन्सनरी िविसे यवांनीच जर हे र्वचले नवही तर 

यवचव खेद आह.े कवदांबरी र्वचनू ते लोक अचांशबत होतील. 

कवदांबरी त्यवांनव शर्चवर करवयलव लवरे्ल. हचे ते िवझ े हविील 

असिवर आह.े आपि करत असलेली कलवकुसर त्यवशर्र्यीची 

िवशहती नसेल तर इतरवांनव त्यविवगची पवश्वाभिूी, त्यविवगचां नवट्य 

सिजिां कसां िक्य होईल. वाड्याववषयी वणचन करताना अगदी 

मावमचक व िोडक्यात केलेलं आहे. तयाचं कारण पुस्तकं मोठं 

व्हायला नको. वाचकांने एकदा पुस्तकं वाचायला हातात 

घेतलं की ते संपवूनच िांबणार. हा तयामागचा उदे्दश. 
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वाडा का पहावा 

पढुच्यव शपढीलव आपल्यव िवगच्यव शपढ्यवांनी कवय सांशचत 

ठेर्ले ह ेदवखर्वयचे असेल तर परुवतन गढी, र्वडे, भईुकोट, गड, 

शकल्ले पवशहले पवशहजेत तरच िहवरवष्ट्रवची थोरर्ी कळेल. ते 

आपले ऐशतहवशसक र्वरसव आहते तो जपलव पवहीजे, सिजनू 

घेतलव पवशहजे, भक्कि र्वड्यवप्रिविे त्यवतील िविसेही तसीच 

होती. त्यवांनीच इशतहवस घडर्लव आह.े हयव र्व्त ूम्हिजे त्यवांची 

्िवरके आहते असां म्हटलां तरी र्वर्गां ठरिवर नवही. 

 

 वाड्याचे बांधकाम करताना जवमनीच्या पूणच 

जागेवर वाड्याचे बांधकाम करत. तुलना करायचीच म्हटली 

तर अलीकडील बंगले आवण जुने वाडे यांचे आराखडे 

बवघतले तर परस्पर-संबंध अगदी उलट वदसतो. म्हणजे 

बंगल्याच्या आराखड्यात प्लॉटच्या साधारण मध्यिागी 

बांधकाम, समोर व्हरांडा आवण चारी बाजूने मोकळी जागा 

असते. तयाच्या बरोबर उलट, वाड्यात मध्यिागी मोकळी 

जागा म्हणजेच चौक आवण चौकािोवती खोल्यांचे 

बांधकाम केलेले वदसते. 
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गेली पांधरवर्ीस र्रे् बवांधकवि व्यर्सवयवत अखांडपिे कवि 

करत असतवनव पनुःपनु्सहव यव सिदृ्ध अिव शिल्परै्भर्ी िहवरवष्ट्रीयन 

र्वरिवकडे लि गेलां की िन शर्चशलत होत होते. त्यवतनूच अभ्यवस 

सरुु झवलव. र्वचन, शनरीिि सरुु झवले. शर्शर्ध व्यवख्यवने, िोज, 

र्वरसव्थळवांनव भेटी आशि सभवसांिेलनवतनू हजेरी लवर्वयलव 

लवगलो. अिव शर्र्यवत शदग्गज लोकवांनी शलशहलेली ग्रांथसांपदव 

अभ्यवस ूलवगलो. गडशकल्ले, गढ्यव, र्वडे, जनुी िांशदरे, जनु्सयव र्व्त ू

पवहण्यवसवठी कवयकवय धडपडी केल्यव यवची जांत्ी केली तर खपू 

िोठी होईल. 

इशतहवसवचव एक र्वचक यव नवत्यवने जे जे ठवर्े आपिविी! 

ते ते सवांगवरे् दसुऱ्यवसी! िहविे करून सोडवर्े सकळजि! यव म्हिी 

प्रिविे. िहवरवष्ट्रवच्यव ऐशतहवशसक आशि सवां्कृशतक रै्भर्वत 

िोलवची भर घवलिवऱ्यव शकत्यके ितके र्सव आशि र्वरसव 

जोपवसिवऱ्यव िहवरवष्ट्रवच्यव जडिघडिीत र्वड्यवचे फवर िोठे 

योगदवन आह.े  

इवंजवनअररंगमध्ये जसं प्रतयेक रेषेला महतवं असतं. 

तसं पूवीच्याकाळी इवतहासामध्ये बांधकामातील प्रतयेक 

घटक/ इलीमेंटसला महतवं होतं. प्रतयेक घटक तयाचं 
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काहीनाकाही महतवं आवण उपयुक्तता तयाकाळी दशचवत 

होता. 

र्वडे सां्कृती हळूहळू लोप पवर्त चवलली असल्यविळेु 

आज िहवरवष्ट्रविध्ये हवतवच्यव बोटवर्र िोजतव येतील इतकेच र्वडे 

शिल्लक रवशहले आहते. िोठिोठे सरदवर, जवहशगरदवर, सवर्कवर, 

व्यवपवरी यवांनी तवलेर्वर पध्दतीने र्वडे बवांधले. अिव र्वड्यवांच्यव 

दगडशर्टव घडून गेलेल्यव इशतहवसवच्यव सविीदवर आहते. कुठे 

तलर्वरीचव खिखिवट झवलव असेल, कुठे खलबतां शिजली 

असतील. आपवपल्यव घरवण्यवच्यव र्ैभर्वची सवि दिेवरव, 

कलवकुसर र् र्व्तकुलेचव उत्ति निनुव असलेले र्वडे िहवरवष्ट्रवच े

आकर्ाि आहते. वाडा,गढ्या हे राजवैिवाचे प्रवतक तर 

आहेच परंतु ते यशस्वी व्यवस्िापनाचा आवण कारिाराचा 

नमुना देखील आहेत. 

 आपि र्वडे, गढ्यव, शकल्ले बघवयलव जवत असतो. शतथ े

गेल्यवर्र कवय पवहवयचे आशि किवसवठी पवहवयचां हचे नेिकां  

िवशहती नसते. अिव र्व्त ूबवांधण्यविवगे एक उद्दिे असतो. एखवद े

तत्त्र्ज्ञवन असते, हते ू असतो. ते सिजनू घेतले की, र्वडव पनु्सहव 

एकदव नव्यव रूपवत, नव्यव उत्सवहवने पवहतव येतो. शर्शर्ध ईलीिेंट्स 

त्यव शर्शिष्ट कवळवर्र प्रकवि टवकत असतवत. र्वड्यवत असलेल्यव 
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शर्शर्ध गोष्टी कवांही शर्चवर करून शनशिालेल्यव असतवत. शर्शर्ध 

ईलीिेंट्स आपल्यवलव सतत िवगादिान करीत असतवत.  

अनेक बारीकसारीक गोष्टी आपल्याला वाडा कसा 

पाहावा हे वशकवतात. आपल्या बुद्धीला चालना देतात. 

कलाकारांच्या कलांना वाव देतात. मग ते कलाकार गवंडी 

असोत, स्िपती असोत, वास्तुववशारद असोत, मूवतचकार 

असोत, रंगारी असोत, लाकूडकाम करणारे सुतार असोत 

वकंवा दगडकाम करणारे बेलदार. असे कुणीही असले तरी 

तयांनी वनवमचलेली कला मनसोक्त पहावीत, अभ्यासावीत 

असे मनोमन वाटते.  

प्रत्येक शठकविचे र्वडव, गढ्यव बवांधण्यविवगील उद्दिे 

र्ेगर्ेगळे असतवत. एखाद्या गावातील वाडा, गढ्या 

बांधण्यामागे गावाला एकवरत ठेवणे हा ही उदे्दश असू 

शकतो. र्वडव म्हिजे गवर्खड्ेयवची िवन, र्वड्यवची भव्यतवच त्यव 

िवलकवची श्रीिांती दवखर्तां असते. रुां द, उांच र् जवडजडू शभांती, 

दिानी भवगवतनू डोकवर्िवरी निीदवर लवकडी पडर्ी ही र्वड्यवची 

पवशहली झलक. र्वड्यवच्यव आतल्यव भव्य िोकळयव जवगेतलां 

तळुिी र्दृवांर्न, लवकडी कविवनां प्रसन्सनतव र्वढर्िवरां आतलां 

लवकूड कवि. लवकडी दरे्घर, शदर्विखवन्सयवतील लोड गवद्यवचवां 
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बैठकीचव सवज, छतवलव लटकर्लेली लवकडी-कवचचेी झुांबरां, 

निीदवर लवकूडकवि, अघळपघळ ्र्यांपवक घर, ियनकि सवरी 

किी िवही व्यर््थव. र्वडव म्हिजे नसुती चहलपहल उ्तर् 

आनांदवलव उधवि. गवईच्यव िेिवने सवरर्लेल्यव सडवसवरर्िवच्यव 

गांधवत रवांगोळीच दखेिेपि. र्वडव म्हिजे अन्सनपिूचेव सदरै् र्वस 

आशि दषु्कवळवत गवर्वलव घवसां दिेवरां शठकवि. अख्यव गवर्वचां 

रवजकवरि, अथाकवरि चवलर्िवरव गवर्वची आन-बवन-िवन 

असलेलव. तहसीलदवर, पोलीस, ग्रविसेर्क, तलवठी, पटर्वरी, अस े

शकतीतरी अशधकवरी यवचां आदरशतर्थय सवांभवळिवरव म्हिजे र्वडव.  

 

वाडा आवण वाड्याच्या िवतालची बारकाईने 

पाहणी केली की आपल्या लक्षात येईल की वाड्याच्या 

आजूबाजूने आंबयाची, नारळाची, जांिळाची, केळीची 

अशा अनेक फळांची बाग. तसेच जास्वंदी, चाफा, जाईजईु, 

रातराणी, पाररजातक, गुलाब वगैरे फुलांनी नटलेली 

फुलबाग देखील वाड्याइतकीच रमणीय आवण वाड्याला 

शोिा देणारे व तया तया ऋततू फळे, फुले दणेारे. म्हणजे इिे 

पयाचवरणाचा देखील ववचार केलेला वदसतो.  
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र्वडव हव ्थवपत्यकलव म्हिनू बघवयलव हर्ां. ते बघतवांनव 

त्यवतील प्रत्येक घटक न घटक बघवयलव हरे्. ते घटक र् त्यवांच े

कवया सिजनू घ्यवयलव हरे्. ते उगवचच केलेले नवहीत. त्यविवग े

कवहीतरी कवयाभवर् आहते. िग तो दरर्वजव असदु्यव, त्यवर्रील 

सयूाचांद्र असदु्यव. लवकडवर्रील कोरीर्कवि असदु्यव. दगडवर्रील 

कोरीर्कवि असदु्यव. र्वड्यवतील ्तांभ, त्यव ्तांभवर्र कोरलेले 

कवि ह ेसगळां बघिे. िी फक्त र्वडव शकां र्व गढी पवहून आलो एर्ढे 

नसनू ते सिजवर्नू घ्यवयचव त ेत्यव शठकविी असिेचां कवरि सिजनू 

घ्यवयचां. त्यवत आपल्यव परू्ाजवांचां रवहिां, त्यवतले बवरकवरे्, 

सरुशिततव आशि शनसगवाचे सांर्धान भरपरू गोष्टी र्वडव पहवयलव 

गेल्यवर्र आपल्यवलव सिजतवत. आपि गड शकल्ले शकां र्व 

ऐशतहवशसक र्व्त ू बघवयलव जवतो त्यवरे्ळी तेथील शलहीलेल्यव 

पवट्यव, िवगादिाक शकां र्व जे आपल्यव ऐकशर्ण्यवत आह ेत्यवर्रच 

आपि त्यवचव अांदवज बवांधत असतो.  

िी र्वडव-गढ्यव पवशहल्यव असां म्हितो परांतु आपि त्यवत 

कवयकवय पवशहले ह ेसवांगतव येत नवही. नसुतचां र्व्त ूबघिां शकर्वां 

आपि शतथां जवर्नू आलो. फोटो/शव्हडीओद्ववरे शसद्ध करिे नसनू 

त्यवपलीकडे कवांही असते. म्हिजे तो कसव बवांधलव, बवांधण्यवसवठी 

कवय तांत् र्वपरले, िटेररयल कुठले र्वपरले, शकती कवळवपवसनू त े
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शटकून आह.े ते शटकर्ण्यवसवठी आपल्यव परू्ाजवांनी कवय तांत्ज्ञवन 

र्वपरले, शतथली सां्कृती, शतथले खवद्यपदवथा, चवलीरीती, शतथलव 

इशतहवस. तो घडलेल्यव अनभुर्वसकट बघिां यवत फरक आह.े  

जोपयतं लोकवांनव ह ेसर्ा ऊलगडून सवांगत नवहीत. तोपयतं 

त्यव व्यक्तीलव यवशर्र्यी आर्ड शनिवाि होत नवही. अिी िवशहती 

प्रथि जविनू घेतली आशि आपल्यव आसपवस असलेल्यव 

्थळवांनव यव शनशित्तवने भेट दऊेन त्यवर्रील कलवकुसर पवशहली. त े

शनिवाि करण्यविवगची कवरिे सिजनू घतेली तर ते बघण्यवची 

िज्जव आशि पयाटन अशधक सिदृ्ध, सांपन्सन होईल यवत शतळिवत् ही 

िांकव नवही. 
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कोण आहेत इवतहासाचे साक्षीदार. 

 

गड, शकल्ले, र्वडे, गढ्यव, घवट, िांशदरे, शिलवलेख, 

ितुीशिल्पे, र्स्त्रे, दवगदवशगने, िस्त्रवस्त्रे ही सगळी इशतहवसविी नवत े

सवांगिवऱ्यव गोष्टी आहते. त्यवपैकी आपि र्वडव यव शर्र्यी पवहुयवत. 

  

  र्वडव म्हटलां की डोळयवसिोर एक भली िोठी र्व्त ूउभी 

रवहते. र्वड्यवत प्रर्ेि करतवनव पशहल्यव पवयरीपवसनू त े

इिवरतीर्रील टोकवच्यव झेंड्यवलव कवय म्हितवत. यवची िवशहती 

आपि यव पु् तकवत बघिवर आहोत. र्वडव पवहतवनव थोडीफवर 

जजुबी िवशहती असेल तर ती पवहण्यवची िजव कवही रे्गळीच 

असिवर आह.े चलव तर िग आपि र्वड्यवची िवशहती जविनू 

घेऊयवत.  

 

र्वड्यवच्यव बवांधकविवची िजबतुी, त्यवचव शटकवऊपिव, 

त्यवची तटबांदी, जोते, प्रर्ेिव्दवर, दवरे, शखडक्यव, दरर्वजे, 

िहवदरर्वजे, शदांडी दरर्वजे, सोपवन दरर्वजे, उांबरव, कडी कोयांडे, 

शहांजेि, शबजवग्र्यव, जनुी कुलपे, किवनी असलेल्यव शखडक्यव, 

दरे्ड्यव, कोनवडे, चौक, ओसरी, ओर्ऱ्यव, अडसर इांद््रकील, 

कवरांजे, तळखडे, लवकडी सरुूचे निीदवर खवांब, ्तांभशिर्ा, त्यवर्र 
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पेललेलां छत. लवकडी किवनी, दगडी किवनी, दरे्ळी, िशहरपी, 

गिेिपट्टी, तीर, तळुई, खि, कडीपवटवची रचनव, बेलबटु्टीची रचनव, 

सर, ह्त, कवचेच्यव हांड्यव-झुांबर, पविीपट्टी, नळयवची कौलां, 

खवपरेली कौलां, शभत्तीशचत्, िरब, गांडभेरुड, गरुडशिल्प, 

ियरूशिल्प, यशििी, नशताकव, र्वदक, कीतीिखु, परुविकथव, 

यदु्धवच ेप्रसांग, दिवर्तवर. 

 

शिलवलेख, ध्र्ज्तांभ, लवििशदर्े, गोिखु/प्रिवल, 

पषु्करिी, कवरांजे, लवकूडकवि, दगडकवि, दगडकविवचे प्रकवर जस े

िवटीर्, सडकीर्, बचुी, खवांडकी, बवजरी, बोरट, गलथव, पवठथर, 

िच्छी कोपरव असे शकतीतरी प्रकवर आहते. ह ेसगळां भशूितीच्यव 

चौकटीत बसशर्लेले असतवत. 

 

घरवत असिवऱ्यव र््त,ू चूल असलेलां ्र्यांपवक घर, 

िवजघर, जनुी भवांडी, शपतळी हवांडे, उखळ, ठोंबव, िसुळ, धवन्सय 

दळण्यवची जवती, तवकवचे भवांडे, तवक घसुळिेची रर्ी, पवटव-

र्रर्ांटव, जवतां, सपू, िवांडिी, िोठिोठे घवगरी-हांडे, पवरांपवररक कपडे, 

न्सहविीघर, पविी तवपर्ण्यवच ेबांब, आांघोळीचे घांगवळ, चौरांगपवट, 

खुांटी, अांग घवसवयची र्ज्री, लवकडी पलांग, किवनी असलेलव 

शदर्विखवनव, अडशकत्तव, नविी, नकविे, िस्त्रे, पोिवख, दवगदवशगने. 
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 कवरवशगरवांची हत्यवरे, जनुी कवगदपत्े, पोर्थयव, तवम्रपट, 

ितूी, यदु्धवतील िस्त्रवस्त्रे, जसे ढवल, तलर्वर, शबचर्व, खांजीर, 

कुकरी, कट्यवर, र्वघनखे, ठवसिीची बांदकू, शचलखत, शिरस्त्रवन, 

बवजबूांद, बवि, हवके, रवजशगरी, दवरुगोळव, तोफव. 

 

 अांगि, सडवसवरर्ि, रवांगोळी, खुांटी, तोरिां. दगडी जिीन 

त्यवतील शर्शर्ध प्रकवर जसे खांडकी, सडकीर्, िवटीर्, बोरट, 

बवजरी, शर्शर्ध प्रकवरचे कोपरे, पविी र्वहून जवण्यवची िोरी, ह े

सगळ सकू्ष्ि नजरेन पहवयचां तरचां त्यवचां िहत्र्ां र् त्यवकवळवतील 

त्यवांचव उपयोग आपल्यव ध्यवनी येिवर आह.े 
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वाड्याचे स्वरूप  

 

शनांबोिीचां झवड करर्ांदी, िविवचव र्वडव शचरेबांदी ह ेबवलगीत 

म्हितवनव िविवचव तो शचरेबांदी र्वडव कवयिच सगळयवांच्यव 

डोळयवांसिोर उभव रवहतो. पि हल्लीच्यव नर्ीन शपढीलव यव 

बवलगीतवतनू र्वडव म्हिजे कवय सिजवर्नू सवांगतव येईल कव ?  

र्वडव म्हिजे आपल्यव परू्ाजवांच्यव गत रै्भर्वची सवि दिेवरव, 

कलवकुसर र् र्व्तकुलेचव उत्ति निनुव असलेलव र्वडव ह े

िहवरवष्ट्रवचे आकर्ाि तर आहचे. पि रवजर्ैभर्वचे प्रशतक, तसेच 

यि्र्ी व्यर््थवपनवचव आशि कवरभवरवचव उत्ति निनुव ही आह.े 

जनिवनसवत आदरवचे ्थवन र्वड्यवलव आजही आह.े र्वड्यवांची 

िळु रचनव सर्ात् सवरखीच आढळते फक्त त्यवत्यव व्यक्तीच्यव 

ऐपतीनसुवर आकवरिवन र् सजवर्टीत बदल झवलेलव शदसतो. 

 

र्वड्यवशर्र्यी सवांगवयचे झवल्यवस र्वडव हव इिवरतीचवच एक 

प्रकवर. दगडी शचरेबांदी आयतवकवर र्वडव. आक्रिि शकां र्व 

चोरी/दरोडव यवपवसनू बचवर् करण्यवसवठी र् सरुिेसवठी चवरी बवजनेू 

उांच शभांत. त्यव शभांतीलव िध्येिध्ये बरुुज जवगोजवगी सोडलेल्यव 

जांग्यव. र्वडव म्हटलां की प्रथि शदसतो तो भलव िोठव दरर्वजव. यव 

दरर्वज्यवतनू घोडे्र्वर घोड्यवर्र बसनू आत जवईल असव अ्सल 
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सवगर्वनी लवकडवचव पांधरवर्ीस फुट उांचीचव निीदवर दरर्वजव. 

त्यवतनूच उघडिवरव एक छोटव शदांडी दरर्वजव. दरर्वजव तोडू नय े

म्हिनू आडव्यव लोखांडी पट््टयव, त्यवर्र लोखांडी टोकदवर शखळे. 

लवकडी शबन्सन्सयव त्यवर्र शठकशठकविी शपतळी र्वट्यव. दरर्वज्यवच्यव 

आतल्यव बवजनेू दवर बांद करण्यवसवठी अडसर त्यवलव इांद््रकील असे 

म्हटले जवते. कवही शठकविी सवखळकोंड्यवची व्यर््थव असते. 

फुट-दीडफुट उांचीचव दगडी शकां र्व लवकडी उांबरव असतो. 

दरर्वज्यवर्रील कोनवड्यविध्ये गिेिितूी, सयूाचांद्र. 

आजबूवजलूव दगडवत कोरलेल्यव दरे्ड्यव, र्रच्यव बवजलूव 

िेघडांबरी. िेघडांबरीचव भवर तोलण्यवसवठी िगरीच्यव आकवरवच े

तीर. र्वड्यवलव बवहरेील बवजनेू दगड र् आतील बवजनेू िेि, िवती, 

िवडू, र्वळू आशि शपांजर घवलनू सवरर्लेल्यव शभांतीचव शगलवर्व. 

असव शगलवर्व अजनूही शनघतव शनघत नवही. त्यव शभांतीर्र कवढलेली 

रे्गरे्गळी रांगीबेरांगी शभत्तीशचते्, र्वड्यवची र्व्त ू बघिवरवस 

अदबीने उभव रवहण्यवस भवग पवडिवरी. दरर्वजव ओलवांडून पढेु 

आल्यवस दोन्सही बवजलूव शभांतीतच असिवऱ्यव किवनी. आत आलां 

की बवहरेच्यवांनी बसवर्ां म्हिनू र् पहवरेकऱ्यवची व्यर््थव असलेली 

ओसरी शकां र्व नगवरखवनव.  

र्वड्यवच्यव िखु्य इिवरतीत प्रर्ेि केल्यवर्र लवगतो 

भव्यशदव्य चौक. तोही आकविव पयंत खलुव असलेलव. चौकवत 
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पवण्यवने तडुुांब भरलेली शर्हीर/आड अथर्व पषु्करिी. बवजनेू सोपव. 

सोप्यवलव बरेच खवांब असतवत. सोप्यवच्यव शभांतीलव कोरीर् िवडूत 

निीकवि केलेलां गिपतीचां िांशदर शकां र्व गिपतीची दरे्ळी. 

सोप्यवर्र पवहुण्यवांच्यव बसण्यवची व्यर््थव, कवरकुनवांचे फड, 

िवलकवांची गवदी असवयची. िशहरपी, लवकडी खवांब, प्रत्येक 

खवांबवर्र कोरलेली निी, लवकडी तळुयव, सज्जे, शखडक्यव, 

चौकटीर्र असिवरी लवकडवत कोरलेली रे्ल डोळे शदपर्नू 

टवकतवत.  

 

पढेु चवलनू गेल्यवर्र एकव क्रिवने असिवरव शदर्विखवनव, 

िवजघर, भवांडवरगहृ, ्र्यांपवकघर, दरे्घर, लवकडी शजनव. कवही 

शठकविी दगड िवतीचे भरीर् शजने आहते. शजन्सयवखवली असिवरे 

एकव कोपऱ्यवत बवळांतीिीची खोली, ्र्यांपवकघर त्यवच्यव शभांतीत 

कपवटे, तवकवचव खवांब, चलुीजर्ळ शखडकी, घवगरींचव कट्टव, 

गवडग्यवांच्यव उतरांडीचव कट्टव, शपांपवचव कट्टव, ्र्यांपवकघरवच्यव िवग े

तळुिीकट््टयवच अांगि, चळुव भरवयलव, पवयवर्र पविी घ्यवयलव 

कोपऱ्यवत दगडी िोरी, अन एकव बवजलूव न्सहविीघर. न्सहविीघर 

दखेील घडीर् दगडवांचे, धरू कोंडू नये म्हिनू छतवतनू उजेड 

येण्यवसवठी आशि चलुीचव धरू जवण्यवसवठी ‘सवनां’ असतां.  
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अिव र्व्तचू्यव बवांधकविवत लवकडवचव, चनु्सयवचव, 

दगडवांचव, िवतीचव िकु्त र्वपर केलेलव शदसतो. शजथे िशहलवांची य े

जव असवयची. पशहल्यव चौकवतनू दसुऱ्यव चौकवत जवण्यवसवठी ज्यव 

खोलीचव र्वपर करवयचे त्यवस िवजघर म्हित असत. िवजघरवच्यव 

खोलीचव दरर्वजव जवळीदवर असवयचव जेिकेरून पशहल्यव चौकवत 

कविवशनशित्तवने आलेल्यव परुुर्वांनव आतील िशहलव शदस ूनयेत हव 

त्यविवगील उद्दिे असवयचव. 

 

विंतीत कोनाडे, खंुट्या, फडताळे असतात. विंती खूप 

जाड असल्याने वाड्यात वशरल्याबरोबर नैसवगचकररतया 

वहवाळ्यात उष्णता वमळते व उन्हाळ्यात िंडावा वमळतो. 

दसुऱ्यव िजल्यवर्र िोठ दवलन आशि बऱ्यवच खोल्यव असवयच्यव. 

अिव र्वड्यवच्यव रचनेत ित्लूव हुलकवर्िी दणे्यवसवठी कवही 

रै्शिष्टयपिूा योजनव ही होत्यव. र्रच्यव िजल्यवर्र एखवद्यव खोलीचव 

दरर्वजव उघडल्यवर्र पढेु पवयऱ्यवच नसवयच्यव, ित्नेू पढेु पवय 

टवकल्यवस खवली पडून कपवळिोि ठरलेलव. सांकटकवळी सरुशित 

शठकविी जवण्यवसवठी केलेली सोय म्हिनू कवही र्वड्यवत भयूवरही 

असवयची. र्वड्यवच्यव अांगिवतील बवगबगीचव, आजबूवजलूव 

रे्गरे्गळी शनसगापरूक झवडे. गतरै्भर्वची सवि दिेवरी शकत्यके 

शपढ्यवांचव र्वरसव जपिवरी र्व्त ूम्हिजे र्वडव. 
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िवलकवच्यव ऐपतीप्रिविे र्वड्यवच्यव बवांधकविवत बदल ही 

असत. अिवच र्वड्यवत लहवनवचे िोठे होऊन कतृात्र् गवजर्नू 

कवळवच्यव पडद्यवआड लपु्त झवलेल्यव परू्ाजवांच्यव परवक्रिवच्यव खिुव 

शिरर्िवरव म्हिजे र्वडव. र्वड्यवच्यव भल्यविोठ्यव ररकवम्यव 

पटवांगिवत गोट्यव, लांगडी, लपांडवर्, तवसनतवस खेळले जवयचे. 

भवतकुली, लगोऱ्यव, गजगे, सवगरगोट्यव असे कवही खळे िलुीही 

खेळत असवयच्यव. परुुर् िांडळी रवजकवरिवच्यव चचवा शकां र्व 

शपकपवण्यवच्यव गप्पवत दांग असवयचे. ह ेसगळां र्वतवर्रि अगदी 

सरळिवगी आशि शजव्हवळयवचे असवयचे. एकिेकवांच्यव 

सखुद:ुखवत सवरव र्वडव सहभवगी असवयचव. त्यविळेु घरवतील 

कोिी आजवरी पडले की, सवरे िदतीलव धवर्नू जवत असत. 

कोिवच्यव घरवत लग्न शनघवले की दळि दळण्यवपवसनू त े

लग्नवनांतरच्यव सत्यनवरवयिवपयंतची सवरी जबवबदवरी र्वडय़वतील 

िांडळी हौसेने पवर पवडत असवयची. आपल्यव पढुील शपढीलव र्वडव 

सां्कृती कवय होती ह े सिजण्यवएर्ढेही र्वडे आतव शिल्लक 

रवशहलेले नवहीत. हवतवर्र िोजण्यवइतपत र्वडे आतव शदसत आहते. 

असे र्वडे बवांधण्यवसवठी कुठले िटेररअल र् अशधकवरी होते त े

पवहूयव.  
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वाडा बांधकाम कारागीर  

 

पूवी केलेल्या बांधकामाच्या वशल्प वैिावावरून 

कलावंताच्या कौशल्याची महती पहावयास वमळते. अशा 

कामासाठी आपल्या पूवचजांनी दगडासारखे वचरस्िायी 

माध्यम वापरल्यामुळे कलावैिवाचा वारसा आजही हजारो 

वषे वटकून आहे. उगाच म्हटलेलं नाही. राकट देशा, कणखर 

देशा, दगडाच्या देशा. मनुष्य वास्तुकला घडवतो व 

वास्तुकला माणसाला घडवते.  

 

अनेक िवशलकव आशि शचत्पटवांिधनू आपल्यवलव र्वडव 

बघवयलव शिळवलेलव असतो. र्वड्यवच्यव िध्यभवगी असलेलव 

चौक, कवरांजे, तळुिीर्ृांदवर्नवने सिुोशभत केलेलव घरवचव िखु्य 

भवग नक्कीच आठर्त असेल. एकदव र्वडव बवांधकविवची जवगव 

शनशश्चत झवली की, भिूी परीिव होत असे. त्यवनांतर बवांधकवि 

ज्यवांच्यवकडून करून घ्यवर्यवचे आहे त्यव तज्ञवांचे अांगी कोिते गिु 

आहते, कोिती पवत्तव हर्ी यवचे तपिीलर्वर शर्र्ेचन शिल्पिवस्त्र े

करतवत. र्वडव बवांधण्यवसवठी जो कविगवर आशि अशधकवरी र्गा 

असतो तो खवलील प्रिविे. 
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१) कारागीर:- यविध्ये बेलदवर, लोहवर, सतुवर, र्डवर, गर्ांडी, 

रांगवरी जे बवांधकवि करण्यवस कुिल आहते असे.  

 

२) बांधकाम सावहतय :- िवतीचे भेंडे, भवजलेल्यव सपवट शकां र्व 

चपट्यव शर्टव, दगड, लवकूड, चनुव, पविी, लोखांड, कवच, 

िनषु्यबळ, शिसे, कोळसव, जनवर्रे आशि रांग कविवसवठी लवगिवरे 

रे्गरे्गळे रांग. 

 

३) अवधकारी:- यविध्ये शनरशनरवळयव सांशहतवत त्यवांची नवरे् 

रे्गरे्गळी सवांशगतलेली आहते.  

क) स्िपती :- शिल्पसांशहतेतील सगळी िवस्त्रे िवशहती 

असिवरव, त्यवलव बवांधकवि िवस्त्रवचे ज्ञवन आर्श्यक आह.े 

तसेच त्यवलव कोित्यवही गोष्टी सहज जििवऱ्यव असवव्यवत. ह े

लोक म्हिजे ्थपती, र्व्तशुर्िवरद.  

ख) सूरधार:- हव एकवतरी िवस्त्रवत पवरांगत, लौशकक असवर्व. 

िवपन पद्धतीचे तांत् िवशहत असवर्े. खचवार्र लि ठेर्िवरव. 

ग) तक्षक :- बवांधकविवतील सवशहत्य तयवर करिे. गर्ांडी, 

सतुवर र्गैरे लोकवांचव यवत सिवरे्ि होतो. शचखल, चनुव तयवर 

करिे, सवांधे जोड कसे भरवरे् ह ेसर्ा जवििवरव. 
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घ) वधचकी :- तिकवकडून बवांधकवि पिूा झवले की त्यवची 

रांगरांगोटी करिे. शचत्कवर/  

  आलेखक, रांगवरी. 

च) कमी :- हव र्गा म्हिज ेिजरूवांचव. यवांनव शिििवची गरज 

नसते. यवांचे िरीर धडधवकट  

 असले की झवले. सवांगेल ते कवि करिवरव. 

 

४) धन (पैसा) र्वडव बवांधिीच्यव कविी आर्श्यक असलेलव एक 

िहत्र्वचव घटक म्हिजे धन. पैिवची जिर्वजिर् झवली की र्रील 

अशधकवऱ्यवांिवफा त कविे सरुु होत असत. र् रे्ळेचे िहत्र्ां ही शदलेले 

असे. जर बवांधकविवलव रे्ळ लवगलव तर खचा जव्त होिवर म्हिनू 

अिी बवांधकविे रे्ळेत केलेली आढळतवत. पैिविळेु कुठलीही 

कविे रखडलेली नवहीत. ह ेही इथे लिवत घेण्यवसवरखे आह.े  
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अवधकारी वगच:- कतचव्य व जबाबदारी 

 

वाड्याचे बांधकाम करत करताना पावसासह 

प्रवतकूल हवामानाचा तयावर पररणाम होणार नाही. िूकंप 

झाला, महापूर आला, वकतीही मोठ वादळ आलं तरी तयाची 

एक ववट ही हलता कामा नये असे वनयोजन आवण आरेखन 

तयार करत असणार. तसेच यव सांपिूा आरेखन रचनेत िहवन 

सांकेत आशि अदू्भत िवस्त्र लपलेली आहते, त्यवचव बवरकवईने 

अभ्यवस केलव की लिवत येते. बवांधकवििवस्त्र, जोशतर्िवस्त्र, 

अांकगशितिवस्त्र, अिव रे्गरे्गळयव शर्र्यवतील तज्ञवांनी शिळून 

आरवखडव तयवर केलवलव शदसतो ह ेलिवत येते. वाडा बांधताना 

महाराष्रीयन तरंज्ञान व जवळच उपलबध असणारे सावहतय 

वापरून ग्रामीण स्िावनक मजूर अतयंत स्वल्प दरात आवण 

ववपुल प्रमाणात वमळत असतं. अशा मजुरांनकडून उत्तम 

गुणवते्तचे वाडे बांधलेले वदसतात.  

 

र्व्त ू बनर्ण्यवच्यव आगोदर ती र्व्त ू किीत किी 

दोनतीनिे र्र्े शटकवर्ी यव दृष्टीने शर्चवर केलेलव शदसतो. त्यवसवठी 

त्यवांनी कवय प्रवयोजन केले असेल हे अभ्यवसले असतव असे लिवत 

येते की, र्वड्यवचे शनयोजनबद्ध कविकवज हचे त्यवचे िखु्य कवरि 



44 
 

आह.े ्थवपत्य िवस्त्रवतील शनष्िवत तांत्ज्ञवनवशर्नव कोितेही 

बवांधकवि पिूात्र्वप्रत जवऊच िकिवर नवही. र्वडव बवांधकविवच्यव 

िवस्त्रवचव शर्चवर केलव तर यव िवस्त्रवतील िांडळी तज्ञ असिवर. 

आशि त्यवांनी नेिलेली िवस्त्रवांच्यव सांबांशधत िांडळी ही त्यव 

िवस्त्रवतील अशतकुिल अिीच असिवर. ते सर्ा कविवांचे व्यर्श्थत 

शनयोजन करून घेऊन कवि पिूा करत असिवर. पवच दहव र्र्े तरी 

र्वड्यवचे बवांधकवि चवलिवर, ही प्रचांड कवि े सिथापिे तवांत्ीक 

दृष््टयव परीपिुातेने पेल ु िकिवऱ्यव व्यक्ती हवतविी असिवर. 

आरवखडव तयवर केल्यवनांतर कलवर्ांत, ्थपती, र्व्तशुर्िवरद, 

बेलदवर, पवथरर्ट, सतुवर, गर्ांडी, रांगवरी यवांच्यविध्ये अखांडपि े

सांर्वद चवल ूअसिवर.  

अशभयांत्यवांच्यव िब्दकोिवत “नाही” हव िब्दचां नसिवर. 

यव अशभयांत्यवांनी अनके अडचिीर्रही तोड कवढलेली असिवर. 

परू्ीची बवांधकविे ही िने्सटेंनन्सस फ्री बवांधकविे शकां र्व र्न टवइि 

कन्स्ट्रक्िन कवि े म्हिनू ओळखली जवतवत. बवांधकविे करतवनव 

अिव प्रकवरची पद्धती र्वपरली गेली की बवांधकविवसवठी र्वपरलेलव 

दगड एक र्ेळी शझजनू जवईल परांत ु बवांधकविवसवठी र्वपरलेल े

सवशहत्य जसचे्यव तसे रवहील असे बनशर्ले गेले. यवर्र कवि करिवरे 

खवस लोक R & D ररसचा आशि डेव्हलपिेंट शर्भवग असवर्व ह े

शनशश्चत.  
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रोजगार वनवमचती म्हणजे काय याचे उत्तम उदाहरण 

म्हणजे गावोगावी बांधलेले वाडे. ततकालीन गरजेनुसार 

स्िावनक पातळीवर उपलबध मनुष्यबळ व सावहतयाचा वापर 

करून बांधले गेले होते. बारा बलुतेदारापैकी सुतार, लोहार, 

चांिार, कंुिार आवण स्िावनक मजुर गवंडी, पािरवट, 

बेलदार, रंगारी अशा वकतयेकांचा िेट सहिाग 

बांधकामामध्ये असे. साध्या ग्रामीण मजुरांनी माती, दगड, 

लाकूड यांचा वापर करून तयार केलेली सवचउतकृष्ट वनवमचती 

म्हणजे वाडा. अतयंत जुन्या वाड्याला लोखंडी वखळ्याचा 

सुद्धा वापर केलेला नाही. लोखंडाचा वापर नंतरच्या काळात 

वदसून येतो. अशा प्रकारे एकावर अवलंबुन असणारे दुसरे 

काम म्हणजे एक प्रकारचे वटमवकच च होते. 

 

सांगिक नवही, अत्यवधशुनक सवधने नवहीत, शसिेंटकवाँक्रीट 

नवही, लोखांड नवही, शखळे नवहीत. फक्त दगड, िवती, लवकूड यव 

पवसनू र्व्त ू शनिवाि करण्यवचे धनषु्य तत्कवलीन अशभयांत्यवांनी 

शललयव पेललेले शदसते. िवलकवच्यव िनवतील भव्य र्वड्यवलव 

शनव्र्ळ प्रत्यिवत आिले नवही तर िजबतूही बनर्ले. िजबतू 

शकती. चवरपवचिे र्र्वंनांतरही अिव र्व्त ू त्यव अशभयांत्यवांच्यव 
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शर्द्वते्तची, कौिल्यवची कहविी सवांगत आजही तवठ िवनेन ऊभी 

आहते. आजकवलच्यव लझेर शकरिवांच्यव तोडीस तोड तांत्ज्ञवन, 

बवांधकविवतले कौिल्य अचांबीत करते. अशतिय अर्घड असे ह े

तांत्ज्ञवन, यव तांत्ज्ञवनवशर्र्यी फवरिी िवशहती ऊपलब्ध नवही, पि ह े

लोक फवरचां प्रगत तांत्ज्ञवन र्वपरत होते यवत िांकवच नवही. 

 

र्वडव पढुच्यव दोन-शतनिे र्र्वंत ओसवड पडेल, असे तेव्हव 

कोिवलव ्र्प्नवतही र्वटले नसेल. आजही भल्यवभल्यव 

अशभयांत्यवांनव तोंडवत बोटे घवलवयलव लवर्िवऱ्यव र्वड्यवची रचनव, 

बवांधिी त्यवकवळी किी केली असेल यव शर्चवरवने थक्क व्हवयलव 

होते. जेव्हव आपि इतर सां्कृतीच्यव त्यवांनी शनिवाि केलेली 

कलवकवरी आपल्यवलव छवन र्वटते. पि आपल्यव सां्कृतीने 

जगवलव कवय शदलेलां आह ेयवचां थोडेही ज्ञवन आपल्यवलव नसते. 

र्वडव म्हिजे आपल्यव सां्कृतीचव, कलेचव, प्रगतीचव, तांत्ज्ञवनवचव 

सर्ोच्च अशर्ष्कवर आह े असां म्हटल्यवस र्वर्गां ठरिवर नवही. 

आपि आपल्यवच सां्कृतीत डोकवर्नू बघत नवही, त्यविळेु 

आपल्यव कलेचव सर्ोच्च अशर्ष्कवर आज आपल्यव शपढीपवसनू 

दलुाशित आह.े आपल्यव परू्ाजवांनी शनिवाि केलेल्यव र्वड्यवत असां 

कवय आह े की जे बघण्यवसवठी प्रत्येक परदिेी पयाटक आतरु 

असतो.  
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परू्ी ह े करतवनव अशभयवांशत्कीच्यव सगळयवच िवखेच्यव 

शर्द्ववन लोकवांनी एकत् येऊन कलव, सां्कृती, र्वड्यवचव आत्िव 

यवलव धक्कव न पोचर्तव त्यवच शनिवाि करवयचां. बर नसुतां बवांधनू 

नवही तर कवळवच्यव कसोटीर्र म्हिजे उन, र्वरव, पवउस हयव सोबत 

र्वदळ, भकूां प, ्तनुविी अश्यव नैसशगाक आपत्तीचव शर्चवर करून 

जवगव िोधवयची. त्यव जवगिेध्ये बवांधकविवच्यव सवशहत्यचवां सवठव 

शनिवाि करवयचव. कवळवच्यव कसोटीर्र कसां उभां रवहील ह ेबघवयचां. 

ह े सर्ा पेलतवनव त्यवची भव्यतव रवशहली पवशहजे. शकती प्लवशनांग 

आशि रीसोसेस यवसवठी लवगले असतील. बर त्यव कवळी सांगिक 

नसतवनव सगळी गोळव बेरीज डोक्यवत करून िग सिोरच्यवलव त े

सवांगिे शकती अर्घड असेल. 

सहज शर्चवर केलव की आपल्यव डोक्यवत असलेली एक 

सवधी घरवची कल्पनव सवांगण्यवसवठी आज शकती पयवाय आहते. 

कॉम्पटुर, ग्रवशफक शडझवयशनांग, फोटो, थ्रीडी िोडेल, थ्रीडी व्हू, cng 

ििनरी आहते. शचत्कवरवलव आपल्यवलव हर्ां तसां शचशत्त करवयलव 

सवांगतो.नवही पसांत पडल की परत करवयलव सवांगतो. त्यवनांतर 

आपि आशका टेक्टकडून प्लवन तयवर करतो. प्लवन तयवर 

झवल्यवनतांर अशभयांत्यवकडून बनर्वयलव सरुुर्वत करतो. तो 

कवरवशगरवांनव प्लवन दवखर्नू जे शचत्कवरवने दवखर्लां आह ेते शजर्ांत 
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करवयलव सवांगतो. ही झवली आत्तवची पद्धत. म्हिजे बघव हयव 

सगळयवचव उपयोग करू तवे्हवां आपि कुठे जवऊन आपल्यवलव 

कवय हरे् आह े हे इांशटररयर शडझवयनरलव कळते. तर तेव्हवांच्यव 

लोकवांनी ह ेकसां केलां असेल.  

र्वड्यवच्यव िवलकवच्यव िनवत असलेली प्रशतकृती 

तिीच्यवतिी उतरर्िे आशि ह े शदव्य पेलिे म्हिजे प्रचांड अिी 

कलवसवधनव तर आहचे. त्यवशिर्वय आपल्यवलव अर्गत 

असलेल्यव शर्ज्ञवनवचव, तांत्ज्ञवनवचव तो सर्ोच्च आशर्ष्कवर आह े

त्यव शिर्वय ह े िक्यच नवही. यवचव अथा, तया काळात 

नकाशाशास्त्र इतकं प्रगत होतं की अक्षांश- रेखांशांचं पररपूणच 

ज्ञान, नकाशा शास्त्राबरोबरच कंटूर नकाशाच ज्ञान तयांना 

होतंच. इतर कुठली एखादी पध्दत तया काळात वापरली 

गेली, जी आज काळाच्या पडद्याआड गेलेली आहे. हे मार 

काही कळायला मागच नाही.  

 

त्यवकवळवतील प्रशिशित िनषु्यबळ ही तेर्ढ्यवच 

तोलविोलवचे असिवर. कवि ेनवनव प्रकवरची असतां. म्हिजे अगदी 

ज्यव जवगी बवांधकवि करवयचे शतथली झवडी तोडण्यवपवसनू त े

इिवरतीिधील िेर्टचव शखळव ठोकलव जवईपयतं नवनव परींची कवि े

असतां. नेिनू शदलेल्यव अशधकवऱ्यवांकडून ह ेकवि करून घेतले जवत 

असे. यवांच्यव खेरीज र्डवर, बेलदवर, गर्ांडी, पवथरर्ट, सतुवर, रांगवरी, 



49 
 

रवत्ीची कविे होत असतील तर शदर्वबत्तीची सोय करिवरे. 

र्वड्यवतनू पवर्सवच्यव पवण्यवचव र् दनैांशदन पवण्यवचव शनचऱ्यवची 

िवशहती असिवरे (प्लांबर). आग र् चोरी पवसनू सांरिि करण्यवसवठी 

नेिलेली िविसां, िटेररयल परुर्िवरे, असे हुन्सनरी लोक र्वडव 

उभवरिीच्यव कविी अशतिय िहत्त्र्वचे असतां.  

र्डवर, बेलदवर, दगडवांच्यव खविी पवडण्यवत र् खविीतल े

दगड बवांधकविवपयतं र्वहून नेण्यवच्यव कविी यते. पवथरर्टवच्यव 

छ्न्न्सन्सयव-हवतोडे दगडवांच ेघडीर् शचरे बनशर्त. गर्ांडी बवांधकवि रचत. 

सतुवर लवकडी कप्प्यव, दवरे, शखडक्यव त्यवांच्यव चौकटी, तळुयव, 

र्वसे, सरुूदवर खवांब. अिव र््तचुी घडवई करत. यव र््तुांचव परुर्ठव 

ही जबवबदवरी ठरवशर्क लोकवांर्र सोपर्लेली असे.  

यवशिर्वय नकविे, सांकशल्पत आरवखडे कवढिवरे, शचतवरी, 

रांग भरिवरे रांगवरी र्गैरे आर्श्यक तांत्ज्ञवन जवििवरी हुन्सनरर्ांत 

िविसे ही असत. होत असलेले बवांधकवि योग्य तऱ्हनेे होत आह े

अथर्व नवही आखलले्यव आरवखड्यवनसुवर होत आह ेअथर्व नवही 

ह ेपवहण्यवचे कवि ्थपती, र्व्तशुर्िवरद, िकुवदि करत असिवर.  

प्रत्यि कवि करतवनव कवही सधुवरिव आर्श्यक 

भवसल्यवस ती करण्यवची जबवबदवरी सदु्धव यवांच्यवर्रच असिवर. 

त्यवचव शनिायही जवगेर्रच करत असिवर. भलव िोठव शर््तवर र् 
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शर्शर्ध प्रकवरची बवांधकविे बघीतली तर प्रश् पडतो की, ह ेसगळे 

कस े शनिवाि केले असेल. असांख्य कसबी हवत यव बवांधकविवलव 

लवगलेले असवयच ेबवांधकवि पिुा होईपयंत ते ्थळ म्हिजे एक 

गजबजलेले गवर्च असवयच ेअधशुनक नव्यव इिवरतीचे कवि जस े

चवलते तसेच र्वड्यवचेही बवांधकवि होत असिवर.  

  र्रील सगळयव गोष्टीचव शर्चवर करतव िवझां िन सनु्सन झवलां. 

ही भव्यतव आज पवचिे पेिव जव्त र्रे् शटकून आह.े आज सगळी 

टेक्नोलॉजी उभी केली तरी हयव भव्यतेची कलवकृती उभवरिां 

आजतरी िक्य नवही. आपल्यव परू्ाजवांनी कलेचव, तांत्ज्ञवनवचव, 

शर्ज्ञवनवचव सर्ोच्च अशर्ष्कवर हजवरो र्र्वापरू्ीच शदलव आह.े 

आम्हीं तांत्ज्ञवनवत सर्वात पढेु आहोत तेव्हवां हयव अिव र्व्त,ू शिल्प े

पवशहली की आधशुनक िवनर्वचे गर्ाहरि झवल्यवशिर्वय रहवत 

नवही. 

  

ज्यवर्र बवहरेील दिेवतील लोक आपल्यव कलचेव अभ्यवस 

करून पु् तकां  शलशहतवत. पि आपि भवरतीय कुठेच नवहीत. एक 

साधी डॉक्युमेंरी पण ह्यावर नाही हेच बरचं काही सांगून 

जाते. िहवरवष्ट्रवच्यव अश्ितेचव ठेर्व म्हिनू कलेचे, सां्कृतीचे, 

शर्ज्ञवनवचे, शर्द्यवपीठ असिवरे र्वडे भवरतवची प्रशतिव जव्ती 
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उजळर्ते यवत िांकव नवही. हव र्वरसव आपि हरर्नू बसलो आहोत 

तो शिळर्ण्यवसवठी पनु्सहव एकदव अभ्यवसवची गरज आह.े 

िहवरवष्ट्रवतील र्वड्यवबद्दल जेंव्हव ऐकल, र्वचल तेंव्हव 

नति्तकचां व्हवलां.  

 

र्वडव शनिवािवचे ्थपती कोि, र्व्तशुर्िवरद कोि, 

ठेकेदवर कोि आशि असांख्य इतर कलवकवर कोि, यवांचव कुठे 

ऊल्लेखही नवही. त्यवांचव नव कुठे ऊल्लेख नव त्यवांची कोिवलव 

आठर्ि. ह ेिहवन शिल्प घडशर्ण्यवत असे लवखो, करोडो झटले, 

कधी िेले, कुठे िेल ेकोिवलवचां िवशहती नवही. 
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वाडा बांधकामात मुक्या प्राण्यांचाही मोलाचा वाटा. 

 

र्वडव बवांधकविवच्यव उभवरिीत असांख्य हवतवांची सेर्व तर 

आहचेां. त्यवही पलीकडे जवर्नू एकजटुीचे भक्कि प्रतीक आह.े 

र्वडव बवांधकविवच्यव उभवरिीत िनषु्यवबरोबरच िकेु पवळीर् प्रविी 

म्हिजे बैल, हत्ती, घोडे, गवढर्, खेचर यवांचे योगदवन खपू िोलवच े

ठरलेले आह.े सरुू असलेल्यव कविवसवठी दगड, शर्टव, र्वळू, िवती, 

लवकूड, चनुव असे आर्श्यक ते सर्ा अर्जड सवशहत्य आपल्यव 

पवठीर्रून र्वहून नेण्यवत गवढर्वांचव तवफव आघवडीर्र असे. 

गवढर्वांकडून खवली िवन घवलनू केल्यव जविवऱ् यव यव सेरे्चे खपू 

रे्गळेपि आह.े आशि ऐशतहवशसक बवांधकविवत एक एक शचरव 

त्यवांच्यवही कष्टवतनू रचलेलव आह.े ह ेसकू्ष्ि अभ्यवसवांती लिवत यतेे.  

सर्वात कठीि कवि होते ते खदवनी िधनू कवढलेली िवती, 

र्वळू, चनुव असे सवशहत्य र्वडव बवांधकविवच्यव जर्ळ ओझी र्वहून 

नेण्यवचे. शकां र्व र्वडव बवांधकविवतील पवयवच्यव खोदवईिधील िवती, 

िरुूि र्वहून बवहरे टवकण्यवचे. आतवचे सवरखे जेसीबी,पोकलेन, 

डांपर, िवलट्रक, टॅक्टर नव्हते. असे अर्जड सवशहत्य र्वहून 

नेण्यवसवठी गवढर्वांच्यव र्वपरवचव पयवाय होतव. त्यवांच्यव अांगी 

असलेलव कवटकपिव, शचकवटी आशि सहनिीलतव यव गिुवांिळेु 

गवढर्ां उपयकु्त ठरलेली आहते. कठीि िवगवार्रून दरु अांतरवर्र जड 
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ओझी र्वहून नेण्यवच्यव कविी त्यवांचव फवर उपयोग होत असे. भर 

उन्सहवत आशि प्रशतकूल परश्थतीत दखेील ती किखरपिे कवि 

करतवत. परू्ीच्यव कवळवपवसनूच गवढर्वांच्यवकडून ओझे र्वहून 

नेण्यवचे कवि करून घतेले जवत असे.  

अिव कविवसवठी पांचर्ीस गवढर्वपवसनू दोनिेदोनि े

गवढर्वांचव तवफव असे. बवांधकवि सवशहत्य गवढर्वच्यव पवठीर्र 

लवदले की ठरलेल्यव शठकविी ते ओझे घेऊन गवढर् जवते. शतथ े

उभ्यव असलेल्यव िविसवकडून त्यवच्यव पवठीर्रील ओझे उतरर्नू 

घेतले की परत गवढर् न थवांबतव ठरलेल्यव शठकविी येत असे. त्यवांनव 

हवकण्यवसवठी िविसवांची गरज नसे. अिव पद्धतीने त्यवच्यव फेऱ्यव 

होत असत. गवढर्वर्र त्यवच्यव तवकदी नसुवर ओझे लवदले जवते. 

एकदव त्यवने पवठीर्र ओझे घेतली की. िध्ये र्वटेत कुठेही बसत 

नवही. पि तरीही गवढर् रवबते म्हिनू त्यवलव शकतीही रवबर्नू 

घ्यवयचे नवही म्हिनू गवढर्वकडून सकवळी दोनशतन तवस र् दपुवरी 

उांन किी झवल्यवर्र दोनशतन तवस कवि करून घेतले जवते. जनु्सयव 

बवांधकविवत गवढर्वांचे योगदवन खपू िोठे आह.े पि सरळ कवि न 

करिवऱ् यवलव गवढर् म्हिनू उपिव दतेो. पि शचत् रे्गळे आह.े गवढर् 

खपू सरळपिे कष्टवचे कवि करते. पल्यव धन्सयवलव उदरशनर्वाहवसवठी 

िदत करते. जनु्सयव बवांधकविवत गवढर्वांच्यव कष्टवची खरेच रे्गळी 

नोंद ठेर्वर्ी लवगेल असे प्रकर्वाने र्वटते.   
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िूपरीक्षा  

 

र्वडव, गढी बवांधण्यवअगोदर सर्वात िोठी कसोटी असते ती 

जवगव ठरर्िेची. कोित्यव जशिनीर्र, कुठे बवांधवयचे. जिीन किी 

असवर्ी, कोठे असवर्ी, कोठे नसवर्ी, शतचे रांगरुप, गांध, ्पिा कसे 

असवर्े, ह ेआपि आतव पवहिवर आहोत.  

 

परू्ीच्यव कवळवतील र्व्तिुवस्त्र ह े अत्यांत प्रगत आशि 

प्रभवर्ी होते. शिल्पिवस्त्रवर्रील अनेक ग्रांथ शलशहलेले आहते. सर्ा 

ग्रांथवत “भपूरीिव” नवांर्वचव ्र्तांत् आध्यवय आहते. परू्ी गवर् 

र्सशर्ण्यवसवठी अनकूुल गोष्टींची सिदृ्धतव आह ेकी नवही ते पवहिी 

करण्यवची पद्धत होती. जेथे गोड र् िदु्ध पविी भरपरू उपलब्ध 

आह.े िोठ्यव नद्यव र्वहतवत. जिीन िजबतू र् िेतीकविवस उत्ति 

असते. शपकां  खपु िोठ्यव प्रिविवत घेऊ िकतवत. जिीन झवडेझडुपे, 

शहरव्यव गर्तवने झवकलेली आह.े असव प्रदिे गवांर् र्सशर्ण्यवसवठी 

प्रि्त असतो.  

 

बवांधकविवसवठी जवगव शनर्ड करतवांनव िखु्यत: शतचव 

आकवर र् त्यव जशिनीचव कोित्यव शदिेलव उतवर आह ेहे पवहतवत. 

जशिनीचव आकवर र्तुाळवकवर, अधाचांद्रकवर, शत्कोिी, पवच, सहव 
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कोन असलेली, लवांबलचक, िध्यभवगी रुां द र् दोन्सही टोकवस अरुां द, 

दोन बवज ू खपू लवांब र् एक बवज ू एकदि लहवन, िवसव, हत्ती, 

कवसर्वच्यव पवठीसवरखव आकवर अिव गोष्टी बवांधकविवची जवगव 

शनर्डतवनव बशघतल्यव जवतवत.  

 

जशिनीची उपयकु्ततव ती कोित्यव शदिेलव उतरत गेली 

आह े यवर्रुनही ठरर्तवत. परू्ा र् उत्तर शदिेलव उतवर असलेली 

जिीन िभु सिजतवत. पशश्चि र् दशििकेडे उतवर असलेली जिीन 

त्यवज्य सिजतवत. जवगव शनर्ड करतवांनव शतचव आकवर कसव 

असवर्व आकवरिवनवने जेव्हव एखवदी जिीन आपि बवांधकविवसवठी 

शनशश्चत करतो, त्यवनांतर जशिनीचे सकु्ष्ि परीिव करुन ती जिीन 

पवयवसवठी योग्य आह ेकी नवही ह ेठरशर्तवत.  

 

सुक्ष्म परीक्षणाचे दोन प्रकार असतात. 

पवहला प्रकार दृष्टी वनरीक्षण:- दृष्टी शनरीिि म्हिजे 

पांचेन्सद्रीयवांनी इतर कुठलेही सवधन न र्वपरतव िवतीची परीिव 

करिे. 

 

जमीनीचा रंग: िवती सर्ात् एकवच रांगवची असवर्ी, 

रे्गरे्गळयव रांगछटव असलेली नसवर्ी. पवांढऱ्यव रांगवची िवती 
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पवयवसवठी सर्ोत्ति, त्यवनांतर शपर्ळयव र् तवांबड्यव रांगवच्यव िवतीचव 

क्रि लवगतो. कवळयव र् शनळयव रांगवची िवती शनकृष्ट असते. अिव 

शठकविी िक्यतो कोितीही र्व्त ूबवांधत नसत.  

 

गंध: िवती सगुांशधत असवर्ी. शतलव कुां कू, कवपरू, चांदन 

यवांच्यव शिश्रिवसवरखव सरु्वस असवर्व. किळ, कण्हरे, िवलती, 

चवफव यव फुलवांसवरखी िवती सरु्वशसक असवर्ी. ज्यव िवतीलव िदु्ध 

तपुवसवरखव सगुांध आह ेती सर्ोत्ति, ज्यव िवतीलव गोितू्, दधु, दही, 

शकां र्व नकुत्यवच दळलेल्यव शपठवप्रिविे र्वस येतो अिी िवती 

र्व्तचू्यव पवयवसवठी उत्ति असते. गटवरवतनू यतेो तसव घवि र्वस, 

्ििवनवतील िवतीलव असतो तसव र्वस, जळकट र्वस, पे्रत, तेल, 

पिी शकां र्व िविवांप्रिविे ज्यव िवतीलव दगुंधी येते ती त्यवज्य 

सिजवर्ी..  

 

रस: चर्ीप्रिविे िवतीचे तीन भेद केले आहते. ज्यव 

िवतीचव ्र्वद सरुुचीपिूा आह ेती उत्ति, शजची चर् शतखट शकां र्व 

आांबट आह ेती िध्यि ्र्रुपवची र् शजची चर् खवरट शकां र्व कडू 

आह ेअिव िवतीर्र र्व्त ूबवांध ूनये.  
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ध्वनी: िवतीलव ठोकले असतव जसव ध्र्नी येईल त्यवर्रुन 

पवयवचव अांदवज घेतलव जवतो. ज्यव िवतीचव आर्वज िदृांग, बवसरी, 

नगवरव, ततुवरी सवरखव आर्वज येतो, घोड्यवच्यव शखांकळण्यवसवरखव 

खिखिीत शकां र्व सवगरगजाने प्रिविे गांभीर आर्वज येतो ती िवती 

उत्ति सिजवर्ी.  

 

उांटवच्यव गडगडण्यवप्रिविे, गवढर्वच्यव ओरडण्यवप्रिवि े

शकां र्व ओढ्यवत उथळपिे र्वहिवऱ्यव पवण्यवप्रिविे अथर्व फुटक्यव 

िडक्यवप्रिविे शटचकव आर्वज असिवरी िवती जिीन पवयवसवठी 

योग्य नवही.  

 

स्पशचमान: जी जिीन ्पिवास िऊ र् सखुद असनू 

शहर्वळयवत उष्ि र् उन्सहवळयवत िीतल असते ती चवांगली 

सिजतवत. जी जिीन ्पिवास रुि आह ेर् शजचे तवपिवन रुतपू्रिवि े

न बदलतव ऊष्ि शकां र्व थांडच रवहते ती त्यवज्य सिजवर्ी.  

 

इतर काही लक्षणे: ज्यव जवगेजर्ळ परू्ी ्ििवन होते, 

ज्यव जवगेत खोल खड्डे असनू झवडवांच्यव िळूवांनी फटव पडल्यव 

आहते. ज्यव जिीनीत र्वरुळे, ितृ प्रविी, केस, हवडे, धवन्सयवचे तरु् 

ह े जव्त प्रिविवत आहते ती त्यवज्य सिजवर्ी. ज्यव जिीनीत 
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कुजक्यव लवकडवचे तकुडे, अधार्ट जळवलेले कोळसे, अगर रवख, 

ितृ प्रवण्यवांची हवडे अिी जिीन असेल तर ती पवयवसवठी योग्य 

नसते. अिव शठकविी र्व्त ूबवांधली असतव ती सतत दबत जवते, 

म्हिनू र्व्त ूलर्कर िोडकळीस येते, आधशुनक भशूर्ज्ञवनिवस्त्रज्ञ 

सदु्धव अिी जिीन पवयवसवठी अयोग्य सिजतवत.  

 

दुसरा प्रकार मातीवरील चाचण्या:- िवतीर्र र्ेगर्गेळे 

प्रयोग करुन जिीन पवयवसवठी योग्य आह े की नवही त े

ठरशर्िे. र्रील दृष्टी शनरीििवतनू जी जिीन योग्य सिजली जवईल 

शतच्यवर्र प्रयोग करुन शतची अशधक पररिव घतेली जवते. यवतनू 

िवतीची घनतव, सशच्छद्रतव यवची िवशहती शिळते.  

 

पवहला प्रयोग: िवतीची िजबतूी घनतव जविण्यवसवठी 

एक हवत लवांब रुां द र् शततकवच खोल खड्डव खिनू, जी िवती 

खड्डव खितवांनव बवहरे कवढली तीच िवती पनु्सहव त्यव खड्ड्यवत 

दवबनू भरवयची, िवती उरली तर जिीन उत्ति, परू्ी इतकवच 

खड्ड्यवत िवती बसली तर जिीन िध्यि र् सर्ा िवती खड्यवत 

बसनू परू्ारत जिीन होण्यवसवठी अजनू िवतीची गरज लवगिवर 

असेल तर जिीन शनकृष्ट. अिव शठकविी र्व्त ूबवांध ूनये.  
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दुसरा प्रयोग: खड्डव खिनू तो कवठोकवठ पवण्यवने 

भरवर्व. नांतर खड्यवपवसनू सवर्कवि िांभर पवर्ले दरू जवऊन त्यवच 

गतीने खड्ड्यवपविी यवरे्. जर पवण्यवची पवतळी शततकीच रवहीली 

तर जिीन उत्ति. पवण्यवची पवकळी किी झवली तर िध्यि जिीन र् 

पवतळी खवली गेली तर कशनष्ठ प्रतीची सिजवर्ी. कवही 

र्व्तिूवस्त्रवच्यव पु् तकवत ह े प्रिवि र्ेगळे शदलेले आह.े अिव 

पद्धतीने भिूी परीिव होत असे.  
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वाडा बांधकाम सावहतय  

१) मातीचे िेंडे :- 

  

र्वडव बवांधण्यवसवठी र्वपरल्यव जविवऱ्यव िवतीच्यव शर्टवांनव 

भेंडे म्हितवत. र्वडव बवांधण्यवसवठी परू्ी कवांही शठकविी िवतीचे भेंडे 

तर कवांही शठकविी भवजलेल्यव चपट्यव सपवट शर्टव र्वपरत असतां. 

परू्ी आपल्यव परू्ाजवांनी िवतीचे परीिि करून शर्शिष्ट अांदवज 

बवांधण्यवसवठी ्र्तःची अिी िैली शर्कशसत केलेली होती. अनेक 

शठकविच्यव िवतीचे निनेु गोळव करून त्यवच्यव चवचण्यव घेत.  

पविथळ जशिनीत उभे र् आडरे् चर करून खोदनू घेतवत, 

पवर्सवळयवत पवर्सवचे पवण्यवबरोबर िवती र्वहून त्यव चरवत बसत े

अिी िवती कवढून घेऊन त्यव िवतीिध्ये योग्य ते पदवथा शिसळून ती 

िवती बवांधकविवत र्वपरत असत. ज्यव शठकविची िवती उत्ति 

प्रकवरची आह ेअसे लिवत आल्यवर्र ती िवती भेंडे शकां र्व शर्टव 

तयवर करण्यवसवठी र्वपरत असत. प्रथि ती िवती चवळून घेत. 

चवळलेली िवती २१ शदर्स शभजत ठेर्ली जवई. त्यविध्ये गळु, बेल, 

भेंडी, गवईचे िेि, शडांक, घोड्यवची लीद, सवबदुविव, कवत, तवग, 

उडदवचे पीठ, जर्सवचे पविी, गगुळु, शहरडव, बेहरडव, आर्ळव, 

बवबळीच्यव शबयव असे शचकटपिव शनिवाि करिवरे पदवथा त्यवत 

शिसळले जवत. िवती एकजीर् र् िऊ होण्यवसवठी ती रोज रेडव, 
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हत्ती, बैल शकां र्व िविसां यवांच्यवकडून तडुर्ली जवई. िवती एकजीर् 

झवल्यवर्र त्यवच्यव शर्शिष्ट आकवरवच्यव शर्टव तयवर करीत. अिव 

शर्टवांनव भेंडे असे म्हितां.  

भेंड्यवचे आकवर रे्गरे्गळे असनू खवलच्यव बवजलूव 

िोठवले तर र्रच्यव बवजलूव छोटे भेंडे असत. तयवर झवलेले भेंडे 

प्रखर उन्सहविध्ये र्वळशर्ले जवत. पवर्सवचव त्यवर्र प्रत्यि पररिवि 

पवहण्यवसवठी त्यव पवर्सवत शभजत ठेर्त. शकां र्व पवण्यवच्यव 

धवरेखवली धरून त्यवची परीिव घेतली जवई. र्वळलेल्यव भेंड्यवर्र 

शटकवर्वचे अथर्व पहवरीचे घवर् घवतले असतव, िवर लवगलव तेर्ढव 

छोटवसव टर्कव उखडलव जवतो. एक भेंडव एकव व्यक्तीलव उचलिवर 

नवही यवची खवत्ी केली जवई. अिव पद्धतीने भेंडे तयवर करत र् 

चवचण्यवही करत असत. 

  पूवी बांधकामात वसमेंट वापरलं जात नव्हतं. तयाला 

पयाचय होता पांढरी माती. ही माती वचवट असायची. उन, 

वारा,पाऊस, धरणीकंप यांचा तडाखा सोसून गेली 

तीनचारशे वषे झाली तरी पांढऱ्या मातीच्या विंती, बुरुज, 

वाडे, गढ्या आजही सुवस्ितीत आहेत. आत्ताच्या 

वसमेंटलाही मागे टाकेल अशी ही पांढरी वचवट माती यावर 

संशोधन व्हायला पावहजे.  

र्वड्यवचे बवांधकवि करतवनव पररसरवतील सहज उपलब्ध 

होिवरे दगड, िवती, शर्टव, चनुव, लवकूड िनषु्यबळ, कवरवगीर यवांचव 
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र्वपर करण्यवर्र भर असे. अिव सोयी बरोबर सांरिि हव घटक 

दखेील िहत्र्वचव िवनलव गलेव आह.े 

िवती कोितीही असो त्यविध्ये शबयव रुजतवत, गर्त 

उगर्ते, झवडे उगर्तवत परांत ु र्वड्यवच्यव बवांधकविवसवठी र्व 

बरुुजवसवठी िवतीचे जे शिश्रि तयवर केले जवते त्यविध्ये सवधे गर्त 

सदु्धव उगर्त नवही. गड, शकल्ले, र्वडे, गढ्यव बवांधिीसवठी दगडवचव 

िोठ्यव प्रिविवत र्वपर केल्यवचे आपि बघतो. यवच दगडविध्य े

र्वढलेल्यव झवडवांिळेु तटबांदी, शभांती, बरुुज ढवसळलेले आपि 

बघतो.  

परांत ुइतक्या मोठ्या प्रमाणात माती वापरून देखील 

तयामध्ये गवत, अिवा इतर झाडे वाढली नाहीत हे 

आश्चयचजनक आहे. जर का झाडे वाढली असती तर असे 

अजस्त्र विंती, बुरुज केव्हांच ढासळले असते. आता असा 

प्रश्न पडतो की, तीनचारशे वषाचपूवी अस कोणतं तरंज्ञान या 

मातीच्या वनमाचणासाठी वापरलं होत की, जयामुळे ही माती 

दगडापेक्षाही दणकट बनवली गेली. आज इतक्या 

वषाचनंतरही या मातीत गवत देखील उगवत नाही. अशा 

अप्रवतम वनमाचणकतयाचना मानाचा मुजरा.  
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  िवतीच्यव भेंड्यवचे बरुुज आजही सशु्थतीत आहते,दगड शझजले पि 

िवतीच्यव भेंड्यवनवां कवहीही झवलेलां नवही. 
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२) चपट्या सपाट ववटा.  

यजरेु्दवत शर्टव किव करवव्यवत ह ेसवांशगतले आह.े शर्टवांनव 

उपयोगी असलेल्यव िवतीत दगडवची पडू, लोखांडवचव कीस, जनु्सयव 

खवपऱ्यव, बकरीचे आशि हरिवचे केस घवलीत. गवरव करण्यवसवठी 

पळसवचव शडांक घवतलेले उकळते पविी र्वपरीत. पिूा र्वळल्यवांनांतर 

खड्ड्यवांत रचनू लवकडवांनी भवजीत. भवजल्यवनांतर थांड होतवनव 

बकरीचे दधू त्यवांर्र शिांपडीत. असव उल्लेख यजरेु्द यव ग्रांथवत 

आढळतो. 

जशिनीतनू उकरून कवढलेली िवती उघड्यव जवगते 

रवपशर्तवत आशि रवपलेली िवती शभजर्नू शतांबतवत शकां र्व िळतवत. 

यव प्रिखु प्रशक्रयवांद्ववरे शर्टवांसवठी शचखल तयवर करून घेतवत. 

उकरून बवहरे कवढल्यवर्र िवती चवळून ढीग करून ते जरूरीप्रिवि े

दोन आठर्ड्यवांपवसनू चवर िशहन्सयवांपयतंही रवपशर्तवत. िवती रवपली 

म्हिजे शतचव बवरीक चरू करतवत र् त्यविध्ये जरूरीप्रिविे दसुरी 

एखवदी िवती, चरुव, रवख इ. इतर पदवथा चवांगले शिसळतवत र् िखु्य 

शिश्रि तयवर करतवत. यव शिश्रिविध्ये थोडे पविी घवलनू ते शिश्रि 

चवांगले तडुर्तवत. शतांबनू चवांगले एकजीर् करतवत म्हिजे शचकट 

िवतीचव ओलसर लगदव तयवर होतो. 

हजवरो र्र्वापवसनू उन्सहवत र्वळशर्लेल्यव कच्च्यव शर्टव 

बवांधकविवत र्वपरत असत.  
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कच्यव शर्टवांपेिव भवजलले्यव शर्टव अशधक भवर पेल ू

िकतवत र् जलवभेद्य बनतवत. िवतीलव शचर्टपिव असल्यविळेु 

शतलव आकवर दतेव येतो. भवजल्यविळेु र्ीट आकसत र् आकुां चन 

पवर्त नवही, शतलव भगेव पडत नवहीत, ती र्ेडीर्वकडी होत नवही 

आशि शतचे सर्ा कवठ कडव चवांगले धवरदवर रवहतवत. भवजली जवत 

असल्यविळेु शर्टेलव आकर्ाक गलुवबी शर्टकरी रांग येतो र् र्ीट 

शपर्ळसर होते. घरवच्यव शभांती, र्वडे, शकल्ले, घिुट, किवनी, 

इत्यवदींकररतव शर्टवांचव र्वपर केलव गेलव. शर्टवांर्र ग्रांथ शलशहले 

जवत.तयांना इवष्टका गं्रि म्हणतात. बवयबलिध्ये शर्टवशनशिातीचव 

शलशखत उल्लेख आढळतो. िरवठर्वड्यवत स.ु १,२०० र्र्वापरू्ी 

पवण्यवर्र तरांगिवऱ्यव हलक्यव शर्टव तयवर करीत. तेर, शज. 

उ्िवनवबवद येथे अिव शर्टवांचे बवांधकवि सशु्थतीत रवशहले आह.े  

िवतीच्यव भवजलेल्यव चपट्यव सपवट शर्टव. 
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३) चुना 

 चनुव ह ेपवरांपवररक बवांधकवि सवशहत्य असनू सध्यव र्वपरत 

नवहीत. चनुव पयवार्रिपरूक, शटकवऊ िजबतू असल्यवने त्यवचव परू्ी 

र्वपर होत असे. र्वडव बवांधकविवतील अशतिय िहत्र्वचव घटक 

म्हिजे दगडवचे बवांधकविवसवठी र् सवांधे भरण्यवसवठी लवगिवरव 

चनुव.बवांधकविविध्ये चनु्सयवचव र्वपर अशतिय िहत्र्वचव असे.  

 

चनुखडी र् िांखशिांपल्यवपवसनू केलेलव चनुव असव दोन 

प्रकवरचव चनुव र्वपरलव जवई. िांखशिांपले शकां र्व चनुखडीची बकुटी 

करण्यवसवठी चनु्सयवचव घवनव र्वपरलव जवई. यविध्ये एक र्तुाळवकवर 

चर करून त्यवत ही चनुखडी र्व िांखशिांपले घवतले जवत. र् यव 

चरवत दगडी चवक ठेऊन त े खड्ड्यवच्यव िध्यभवगी लवर्लेल्यव 

खुांट्यवस एकव दवांड्यवने जोडत. बवहरेच्यव टोकवस बैल जोडलव जवई. 

हव बैल गोल गोल शफरू लवगलव की खड्ड्यवतील दगडी चवकविळेु 

चनूखडी, िांखशिांपले कुटले जवऊन चनु्सयवची बकुटी तयवर होई. िग 

ही बकुटी आठ शदर्स पवण्यवत शभजर्नू चनु्सयवच्यव दपु्पट धतुलेली 

्र्च्छ र्वळू शिसळून त्यविध्ये शडांक, शहरडव, िेन, गळु, भोकरवच्यव 

शबयव, शबब्यवचे द्रवर्ि, कवपसू, उडदवचे पीठ, भेंडी, जर्सवचे पविी, 

कदांब र्िृवांचव शडांक, शत्फळवचे पविी, हरबरव डवळीचे शकां र्व गव्हवच े
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शिजर्लेले पीठ, गळुवचे पविी, खपू शपकलेल्यव केळीचे चिूा 

इत्यवदी घटक िजबतुीसवठी शिसळून ते शिश्रि बवांधकविवसवठी र् 

सवांधे भरण्यवसवठी र्वपरेले जवई. 

चनुव चवांगल्यव प्रतीचव व्हवर्व म्हिनू घोटलव जवत असे. 

चनुव चवांगल्यव प्रतीचव झवलव की नवही ह ेपवहण्यवसवठी एक शर्शिष्ट 

पद्धत र्वपरली जवत असे. िोठ्यव लोखांडी कढईिध्ये पविी भरून 

त्यवत उांचवर्रून चनु्सयवचव गोळव लवडू करून टवकलव जवत असे तो 

फुटलव नवही तर पक्कव चनुव तयवर झवलव असे सिजतां असतां.  

बवांधकविवच्यव परू्ातयवरीिध्य ेचनु्सयवची उपलब्धतव ह ेसदु्धव 

एक िहत्र्वचे अांग असे. यव पद्धतीने तयवर केलेलव चनुव हव 

तवकदीलव उत्ति असतोच, परांत ु शभांतीिधनू होिवऱ्यव पवण्यवची 

गळती रोखण्यवसवठीही तो उत्ति असतो. अिव प्रकवरे तयवर 

केलेल्यव चनु्सयवचे शिश्रि शभांतींनव शगलवर्व दणे्यवसवठीही र्वपरतवत. 

चनुव कसव कवलर्वर्व, कोित्यव प्रकवरचव चनुव घ्यवर्व, तो शलांपवर्व 

कसव, दगड कसे ठेर्वरे्त ई िवशहती पढेु आहचे.  

सिदु्रवतील उधवि भरतीलव तोंड दिेवरे शचरे सिदु्रवच्यव 

लवटवांचव िवर खवऊन खवऊन शझजले आहते, िवत् दोन शचरे 

सवांधिवरव चनुव अजनू जसवच्यव तसव आह.े दगड शझजनू आत गेलव 

आह े तर चनुव शर्तर्ीतभर बवहरे डोकवर्त आह.े अिव पद्धतीने 
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रचलेले बवांधकविां आज अनेक ितकां  तवठ िवनेनां उभी आहते. िवत् 

त्यवची डवगडुजी करण्यवसवठी आज र्वपरलेल शसिेंट कॉ ांक्रीट 

एकवच पवर्सवळयवत शनखळून पडत आह.े शकत्येक र्वड्यवचे भवग 

नवहीसे झवले परांत ुजोते अजनू िवबतू आहते हे आपिवलव पहवयलव 

शिळते. ह ेर्व्तर् बोलकां  आह.े 

  चुना तयार करण्यासाठी, कुटण्यासाठी बांधकामात 

वापरताना मजुरांच्या हाता पायांना िेगा पडतात तया पडू 

नये म्हणून हातापायांना लावण्यासाठी तयाकाळी तेल ही 

पुरवले जात असे.  

  

टीप: मालकाच्या ऐपतीनुसार व गरजेनुसार, 

वविागानुसार चुन्याचे बांधकाम करत असत.  
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चनुव तयवर करण्यवचव घवनव. हव घवनव अलीकडील 

कवळवतील आह.े 
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४) दगड  

शनसगवाने िेकडो, हजवरो र्रे् व्यतीत करून ज्र्वलविखुीच्यव 

उद्रकेविळेु झवलेल्यव लवर्वरसवांपवसनू दगड शनिवाि केलेलव आह.े 

ज्यवचव योग्य तो र्वपर िध्ययगुीन ्थवपत्य कलेिध्ये आपल्यवलव 

शदसतो. र्वडव, गढी, शकल्ले, िांशदर, ितूी, शिल्प यवकडे आपल े

परू्ाज खपु रै्ज्ञवशनक, िवस्त्रीय, अभ्यवसपिूा पद्धतीने पवहत होते. 

त्यवबवबत त्यवांनी इतके शर्पलू शलखवि करुन ठेर्ले आह ेकी ते 

र्वचल्यवर्र अिरि: आपि ्तांशभत होऊन जवतो. दगडवचे सदु्धव 

शलांगप्रकवर असतवत ह ेर्वचल्यवर्रच िलवही कळवले.  

 

दगड जशिनीतनू शकां र्व डोंगरवच्यव खविीतनू कवढतवत. 

बवांधकवि शनशिातीसवठी डोंगरवच्यव खविीतनू कवढलेले दगड चवांगले 

सिजतवत. त्यविवगे कवरि असे. जशिनीतनू कवढलेल्यव दगडवांर्र 

ऊन, र्वरव, पवऊस यव नैसशगाक िशक्तां चव पररिवि जव्त होतो 

त्यविवनवने खविीतनू कवढलेल्यव दगडवांर्र किी होतो. दगडवच े

शलांगनसुवर र्गीकरि खवलील प्रिविे. 

पुवल्लंगी दगड: ह ेदगड आकवरवने िोठे त्यवर्र ठोकल े

असतव घांटी प्रिविे खिखिीत आर्वज येतो. आयतवकृती, 

सौंदयापिूा, िळूवपवसनू र्रच्यव टोकवपयंत एकव रांगवची, र्जनदवर, 
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घिवचव घवर् घवतलव असतव शजच्यवतनू अशग्न्फुशल्लांग बवहरे 

पडतवत असे दगड पशुल्लांगी सिजतवत. 

 

स्त्रीवलंग दगड: ह े दगड िध्यि आकवरवचे, 

तवलर्वद्यवप्रिविे शजच्यवतनू आर्वज येतो. िळूवच्यव बवजलूव जवड 

र् टोकवच्यव बवजलूव िळूवपेिव किी जवड, िध्यि आकवरवची, 

्पिवालव िीतल लवगिवरी शिळव स्त्रीशलांगी सिजतवत. 

 

नपंुसकवलंगी दगड: ह े दगड आकवरवने लहवन, 

गोलगरगरीत, रुि, बद्द आर्वज येिवरव, िळूवलव लहवन र् टोकवलव 

जवड, शत्कोिवकवर शकां र्व ज्यवच्यव एक बवजचूी लवांबी सिोरील 

बवजचू्यव लवांबीपेिव फवरच लहवन असते असव दगड नपुांसकशलांगी 

असतो. पशुल्लांग दगड शभांत र् शिखर बवांधकविवत, स्त्रीशलांगी दगड 

अशधष्ठवन र् उपपीठ बवांधतवांनव, नपुांसकशलांगी दगड पवयवसवठी 

र्वपरतवत.  

नैसशगाकररत्यव शिळिवरे र् र्वडव बवांधकविवतील प्रिखु 

घटक म्हिजे दगड होय. दगड बवांधकविवशर्र्यी सवांगवर्यवच े

झवल्यवस त्यवची अत्यांत सोपी व्यवख्यव शदली जवईल. बलदांड ित्चूे 

आक्रिि रोखण्यवसवठी उभवरलेलव अडथळव. ऊन, र्वरव, पवऊस र् 

इतर कवरिवांनी कि सटेु होऊन दगडवची झीज होण्यवचे प्रिवि 
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फवरच किी असते. त्यविळेु बवांधकविवसवठी फवर परू्ीपवसनू 

दगडवची शनर्ड आपल्यव परू्ाजवांनी केलेली आह.े आत्तवच्यव सवरखां 

र्वपरव आशि फेकून द्यव असां नवही.  

जनेु बवांधलेले र्वडे पवशहल्यवर्र पशहलव प्रश् पडतो की ह े

बवांधण्यवसवठी एर्ढे दगड आिले कुठून ? कसे आिले असतील, 

त्यवरे्ळचे र्ते कसे असतील. शकल्लव बवांधण्यवसवठी दगड 

शकल्ल्यवतनूच कवढले जवतवत. नांतर त्यव दगडवच्यव खविीच ेरूपवांतर 

पवण्यवच्यव टवक्यवत, तलवर्वत केले जवयचे. अिव प्रकवरे 

शकल्ल्यवसवठी लवगिवऱ्यव दगडवची गरज भवगनू शकल्ल्यवर्र 

पवण्यवचे सवठे तयवर होत. र्वड्यवच्यव बवांधकविवचे कवय.  

बवांधकवि सरुू करवर्यवचे म्हटल े की प्रथि दगडवच्यव 

खविी कुठे कवढवयच्यव त्यवसवठी पवहिी होत असे. दगडवची खवि 

नक्की झवली की, त्यव खविीतनू आपल्यवलव लवगेल तेर्ढव दगड 

शनघेल नव ह ेपवशहले जवई. त्यव खविीतील दगडवच्यव चवचण्यवही 

होत असे. दगडवांचव रांग, शटकवऊपिव, किखरपिव, अशग्न 

प्रशतबांधकतव, आम्लवचव पररिवि. अिव त्यव चवचण्यव असत. 

५) खाणीमधनु दगड काढण्याचे प्रकार.  

फवर र्र्वापरू्ी खविीतनू दगड कवढण्यवचे र्गेर्ेगळे तांत् 

लोकवांनी र्वपरलेले आह.े त्यवपैकी कवही प्रकवरे दगड कस ेकवढत 

असत ते पवहुयवत. 
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क) दगडाचा पृष्ठिाग तापवून: परु्ीचे लोक झवडवांचव 

पवलवपवचोळव, र्वळलेले गर्त, जांगली र्वळलेल्यव झवडवांच्यव 

फवांदयव यवांचव शढग करून खडकवच्यव पषृ्ठभवगवर्र ठेऊन तो 

ढीग पेटर्नु दते. त्यविळेु दगडवच्यव पषृ्ठभवगवर्र िोठ्यव 

प्रिविवत उष्ितव शनिवाि होऊन खडकवचव पषृ्ठभवग तडकतो. 

त्यवचर्ेळी तवपलले्यव पषृ्ठभवगवर्र लगेच पविी ओततवत. 

त्यविळेु दगडवचव पषृ्ठभवग थांड होऊन तो आकसतो. त्यवस तडे 

पडतवत. िग पहवरीच्यव सवहवय्यवन ेअसे दगड सटेु करुन कवढत 

असत. 

दगड तवपर्त असतवनव 
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ख) दगडाच्या पृष्ठिागावरील िवती कवढून दगड िोकळव करत 

र् खोदवर्यवच्यव शठकविी रेर्व कवढीत. त्यव रेर्ेर्र खडकवत 

अांतरव अांतरवने चौकोनी भोके पवडीत, नांतर यव भोकविध्य े

र्वळलेल्यव सकु्यव लवकडवचे चौकोनी ठोकळे घट्ट ठोकीत. 

त्यव लवकडी ठोकळयवर्र पविी ओतनू ते फुगर्तवत. 

लवकडवचे ठोकळे फुगले की खडकवलव भेग पडून फट पडे. 

खडकवत शिल्पवकृती खोदतवनव प्रथि ढोबळ िवनवने आखिी 

करीत खुांटयव ठोकून तो दगड फोडून घेत असत. 

 

ग) पहारीचा उपयोग करून: ज्यव दगडवचे थर ्पष्ट शदसतवत. 

अिव दगडविधील लहवनलहवन भेगविध्ये शठकशठकविी 

शछन्सनी ठोकून दगड सटेु केले जवतवत. नांतर पहवरीच्यव 

सवहवय्यवन ेते दगड उचकटून कवढले जवतवत. यव प्रकवरविध्य े

िोठिोठवले दगडवचे ठोकळे कवढले जवतवत. 

 

घ) सुरंूग लाऊन : ज्यव शठकविचे खडक अशतिय किखर 

असेल तेथील दगड सरुूां ग लवऊन कवढले जवत. दगडविध्य े

शठकशठकविी भोके पवडून त्यविध्ये सरुूां गवची दवरु सतुळीर्वती 

सह घवलनू ती भोके र्वळूने व्यर््थीत बांद करतवत. सतुळीर्वत 

पेटर्नू ्फोट घडर्नू आितवत. सरुूां गवचव ्फोट होतवच 
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त्यवचव धरु र् जवळ दगडवच्यव पषृ्ठभवगविध्य ेकिीतकिी अांतर 

असलेल्यव भेगविधनू बवहरे पडण्यवचव प्रयत्न करतो. धरुवचव र् 

जवळवचव हव सर्वात जर्ळचव बवहरे येण्यवचव िवगा त्यवलव 

न्सयतुनि शर्रोध रेर्व म्हिनू ओळखलव जवतो. यवचवच अथा 

असव होतो की, सरुुां गवच्यव धरुवलव र् जवळवलव किीतकिी 

तेर्ढव दगड फोडून बवहरे पडलेच पवशहजे. 

६) दगड वापरण्याची पद्धत: 

परू्ी खविीिधनु कवढलेले दगड लगेच बवांधकविवसवठी 

र्वपरत नसत. कवरि यव दगडविध्ये थोडयवफवर प्रिविवत दिटपिव, 

ओलसरपिव असतो. सरुुां ग लवर्नू फोडल्यविळेु तो शठसळू 

बनलेलव असतो. हव गिुधिा नवहीसव करण्यवसवठी त्यवलव खलु्यव 

हरे्त एक-दोन िशहने ठेर्ले असतव उष्ितेिळेु ओलसरपिव 

नवहीसव होतो. आशि दगड कठीि बनतो. यवलवच दगड रवपर्ि े

असे सदु्धव म्हितवत. जव्त शदर्स दगड तसवच ठेर्लव तर तो कडक 

होतो. त्यविळेु घडीर्कवि करण्यवस फवर त्वस होतो.  

 

खविीिधनू कवढलेल ेदगड आकवरहीन आसतवत. त्यवांनव 

व्यर््थीत घडर्नू घ्यवर्े लवगते. कवनेकोपरे व्यर््थीत करवर् े

लवगतवत. पवयविधील दगड नवही घडल ेतरी चवलतवत. त ेशदसिवरे 

नसतवत. परांत ुजशिनीच्यव र्रील दगड घडर्नूच घ्यवर्े लवगतवत. 
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त्यविळेु त्यवांनव सबुकपिव येतो. ते एकिेकवांर्र सरळ रेर्ेत ठेर्तव 

येतवत. बवांधकवि िजबतु र् आकर्ाक होते. अिव दगडवची घडवई 

करण्यवसवठी कुिल कविगवरवांची आर्श्यकतव असते.  

७) दगड घडाईचे प्रकार :- सडकीर्, िवटीर्, बोरट, खवांडकी, 

बवजरी, सजगरुी, बचुी, दवत्ी, टीचीर्, िच्छी कोपरव, चौकोनी 

कोपरव असे घडलेल्यव दगडवच्यव शभांतीचे रै्भर् असे. आतव ह े

प्रकवर र् र्ैभर् लोप पवर्त चवलले आह.े 

  दगड शकतीही िोठव आशि चवांगलव असलव तर जोर्र 

त्यवलव घडर्त नवही, तोपयंत त्यवलव कवहीही िोल नवही. हे खपू 

िोठे जीर्न शर्र्यक तत्र् आह.े खविीतनू दगड कवढतवनवच त े

शर्शिष्ट आकवरवचे कवढले जवतवत. नांतर ते घडशर्ण्यवसवठी कोित्यव 

दगडवपवसनू कोिती र््त ूघडर्तव येईल यवचव अांदवज घरे्नू दगड 

शनर्डले जवतवत. दगडवची कठीितव पवहून कोितव दगड योग्य 

आशि कोितव दगड अयोग्य ठरर्ले जवते. जो दगड िऊ म्हिजे 

घडर्वयलव सोपव तो किजोर तर कडक म्हिजे घडर्वयलव कठीि 

असिवऱ्यव दगडवपवसनू केलेल्यव र््त ूअशधक कवळ शटकतवत ह े

अनभुर्वचे बोल आहते. 

 

दगड घडर्िे खपू कष्टवचे आशि रे्ळखवऊ कवि असते. 

दगड घडर्तवनव त्यवचे चवर टप्पे असतवत त्यवांनव घडी असे 
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म्हितवत. प्रत्येक घडीची र्ेगळी शछन्सनी असते. एकव शर्शिष्ट 

हवतोडीने दगड हर्व तसव फोडलव जवतो. त्यवनांतर पशहली घडी 

म्हिजे र््तचू्यव आकवरवनसुवर त्यव दगडवचे पशहले ओबडधोबड 

कोरीर्कवि. त्यवनांतर दसुरी घडी, ज्यवत र््त ूआकवर घतेे. शतसरी 

घडी म्हिजे र््त ूओबडधोबड ्र्रुपवत तयवर होते आशि चौथी 

घडी म्हिजे र््तलूव सबुक, आकर्ाक केले जवते. जेंव्हव चौथी घडी 

चवल ू असते, तेंव्हव र््तचू्यव कोरीर्कविवचे चवर प्रकवर असनू 

त्यवांनव िवठ म्हितवत. पशहलव हरभरव शकां र्व बोरठ िवठ, त्यवनांतर 

ज्र्वरी िवठ, त्यवनांतर बवजरी शकां र्व सजगरुी िवठ आशि चौथव 

िवटीर् िवठ.  

 प्रत्येक िवठवची छन्सनी र्ेगळी असते. हरभरव िवठ म्हिजे 

छन्सनीने एकव घवर्वत दगडवलव पडलेली खोंक ही हरभऱ्यवच्यव 

आकवरवची असते. ज्र्वरीच्यव िवठवत ती ज्र्वरी एर्ढी आशि 

सजगरुी िवठवत ती बवजरी एर्ढी असते. म्हिजे र््त ूअशधक सबुक 

केली जवते.  

िवटीर् म्हिजे र््त ूअगदी गळुगळुीत अिी केली जवते. 

दरे्दरे्तवांच्यव ितूी अिव िवटीर् िवठवत बनर्ल्यव जवतवत. एखवदी 

र््त ूकोित्यव िवठवत हर्ी आह ेत्यवर्र शतची शकां ित ठरते. कवरि 

सजगरुी आशि िवटीर् िवठवस खपू श्रि लवगतवत, दगड कामाचे 

इतके प्रकार बवघतल्यावर असे लक्षात येते की गुणवत्ता, 
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खचच, वेळ यासाठी आपल्या पूवचजांनी इिेही वनयोजन 

केल्याचे वदसते.  

दरवाजा व दशचनी िागांसाठी माटीव घडाई व बाजनेू 

विंतीला सडकीव अिवा बुच घडाईचे दगड वापरल्याचे 

वदसते. सवचच वठकाणी माटीव दगड वापरला असता तर दगड 

घडण्यासाठी वेळ लागला असता, तयासाठी दगड ही वेगळा 

घ्यावा लागला असता व खचचही जास्त झाला असता. 

जवमनीवर चालताना पायांना रास व्हायला नको म्हणून 

तयावठकाणी माटीव अिवा बाजरी घडाईचे दगड 

वापरल्याचे वदसते. इिे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की 
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वाड्याचे बांधकाम झाल्यानंतर दगडी जमीन सवाचत शेवटी 

तयार करत असतं. याकामांसाठी वशल्लक रावहलेला दगडचं 

वापरलेला वदसतो. अभ्यासू वृत्तीने पवहले की आपल्या 

लक्षात येते. जवमनीचे दगड एक सारखे नाहीत. म्हणजे दगडी 

जमीन बनवण्यासाठी नववन दगड ववकत घेतलेला वदसत 

नाही. दगड बवांधकवि करतवनव दोन प्रकवरे करतवत.  

पवहला प्रकार म्हिजे पेपर लेस ज्र्वइांट बवांधकवि. दोन 

दगडवच्यव िध्ये सवांधव ठेर्त नवहीत. फक्त दगडवर्र दगड रचनू 

बवांधकवि केले जवते. अिी बवांधकविे िांशदरवलव शदसतवत.  

दुसरा प्रकार म्हिजे दोन दगडविध्ये दहव एिएि पयंत 

सवांधव ठेर्तवत त्यविध्ये िवती, शसिेंट, चनुव असव िसवलव भरून 

बवांधकवि करतवत. चनु्सयवच्यव िसवल्यविध्ये त्यवच्यव दजवा भरतवत. 

दरजव भरण्यवचव प्रिखु उद्दिे जरी सवांध्यवची िजबतुी र्वढशर्िे र् 

पवर्सवचे पविी सवांध्यवतनू बवांधकविवत शिरू नये हव असलव तरी 

बवांधकविवचव दिानी भवग नीटनेटकव शदसवर्व हव ही एक उद्दिे 

असतो. दगड घडण्यवसवठी र्ेगर्ेगळयव छन्सन्सयव-हवतोडे लवगतवत. 

त्यवशिर्वय ह ेकवि होिे िक्य नसते. म्हिनू हत्यवरे र् त्यवांचे िहत्र् 

पवहुयवत. 
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८) हतयारे. 

अ) हातोडा: दगडवचे लहवन, िध्यि आकवर करण्यवसवठी 

र्ेगर्ेगळयव प्रकवरची हवतोडी र्वपरतवत. हवतोडव हव 

लोखांड पोलवदवपवसनु बनर्तवत. यवच्यव सवध्यव आघवतवन े

ही दगड फुटतवत. कवही किी र्जनवचे तर कवही जव्त 

र्जनवचे हवतोडे असतवत. अधवा शकलोपवसनु ते दोन शकलो 

शकां र्व दहव पांधरव शकलो र्जनवपयंत असतवत. जव्त र्जन 

आसलेल्यव हत्यवरवलव घन म्हितवत. घनवचव र्वपर 

िोठिोठवले दगड फोडून दोन भवग करण्यवसवठी करत 

असत. 

ब) छन्नी: छन्सनी ह ेहत्यवर पोलवद शकां र्व लोखांडवपवसनु बनर्तवत. 

यवचव उपयोग दगडवचे दोन तकुडे करण्यवसवठी र् 

दगडवर्रील उांचर्टव कवढण्यवसवठी छन्सनीचव र्वपर 

करतवत. छन्सनीचव उपयोग करतवनव हवतोडवही र्वपरवर्व 

लवगतो. छन्सनीच्यव डोक्यवर्र हवतोड्यवने प्रहवर करून 

पवहीजे तस ेदगड तयवर करतव येतवत. छन्सनी १५ ते २० 

सेंिी लवांबीच्यव र् िठुीत िवर्तील इतक्यव म्हिजे २.५ त े

३ सेंिी जवडीच्यव असतवत. शचरिी, शपचर, टवकी, पांच 

असे छन्सनीचे प्रकवर आहते. 
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दगड घडवईतील र्ेगरे्गळी हत्यवरे. 
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बरुुजवर्र िोठिोठी झवडे उगर्ली पि एकही दगड हललव नवही. 
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 लोहार - कोळसा आवण तयाचे महतव. 

 

लोहवरवच्यव भवत्यविध्ये लोखांडवच्यव शकां र्व पोलवदवच्यव 

र््त ूलवल होईपयंत तवपर्नू र् ठोकून बनर्ण्यवच्यव कविवस लोहवर 

कवि म्हितवत. लोहवरवच्यव भट्टीकरीतव लोिवरी कोळसव तर 

कवरखवन्सयवत दगडी कोळसव र्वपरतवत. र्वड्यवच्यव बवांधकविवत 

लवकूड, दगड, लोखांड, िनषु्यबळ, प्रविी यवांची जिी आर्श्यकतव 

होती तिीच आर्श्यकतव लोहवर आशि कोळश्यवचीही होती. 

र्वड्यवच े बवांधकवि सरुू असतवनव अनेक प्रकवरची दयु्यि कवि े

सदु्धव सरुु असत.  

 

बांधकाम सुरु झाले की साईडबाय साईड 

लोहाराचेही काम सुरु होई. म्हणजे दरवाजे वखडक्या यांचे 

वहंजेस, वबजाग्र्या, कडी, कोयंडे, ररंगा, साखळ्या, कुलपे 

बनवणे अशी कामे सुरु असत. पािरवटांचे दगड फोडून, 

दगड घडवून छ्त्न्नीची धार बोिट होई, सुतक्या बोिट होत. 

बेलदरांच्या पहारीची टोके बोिट होत. मग या साऱ्यांच्या 

हतयारांला धार लावण्याचे काम लोहाराचे असायचे. धार 

नाही लावली तर कामे लवकर होणार नाहीत. तयामुळे वेळ 

व श्रम दोन्ही वाया जाणार. 
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भवतव, लोखांडी ऐरि, दोन शतन प्रकवरचे होतोडे, घन, 

शचिटव, कोळसव असे सवशहत्य लोहवरवचे असे. कविवच्यव जर्ळच 

लोहवरवचव शठय्यव असे. कोळसव पेटर्नू पहवरीचे- छ्न्न्सनीचे टोक गरि 

करून छोट्यव हवतोडीच्यव सहवय्यवने बोथट झवलेल्यव पहवरीच्यव, 

छन्सनीच्यव टोकवर्र घवर् घवलनू धवर करून घ्यवयचे. पविीही 

पवजवयचे. 

 

 पाणी पाजणे म्हणजे धार करून झालेनंतर तयाला 

हलकेच पाण्यात बुडवणे व लोखंडाला नरम करणे. पाणी 

व्यववस्ित नाही बसले तर पहारीच्या शेंड्याचा काम करत 

असताना लगेच तुकडा पडतो. तयामुळे तयाला अनुिवाने 

पाणी वकती पाजायचे वतही कलाच होती.  

 

अिव कविवस िबुलक कोळसव लवगे. कोळसव नसलव तर 

लोहवर थवांबिवर, लोहवर थवांबले की पवथरर्ट बेलदवर थवांबिवर. त े

थवांबले की गर्ांडी थवांबिवर. अन गर्ांडी थवांबले की बवांधकवि 

थवांबिवर. म्हिनू लोहवर आशि कोळिवचे िहत्र्ही शततकेच होते. 
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  कोळिवशर्र्यी एक म्हि आह.े कोळसव शकतीही उगवळव 

तो कवळवच रवहिवर. ह ेजरी खरे असले तरी िवझ्यव िते कोळिवलव 

जर अग्नीसां्कवर केले तर तो उजवळव दतेो. त्यवचे शनखवरे तयवर 

होतवत. त्यवच्यव उजेपवसनू अख्खी रेल्रे् ढकलली जवते. असव तो 

कोळसव. यवचे कवि जरी छोटे असले तरी कवया फवर िोठे आह.े 
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लाकूड काम 

 

ज्यवरे्ळी र्वडव, गढ्यव पहवयलव जवयचो तेंव्हव एक प्रश् 

नेहिी पडवयचव तो म्हिजे लवकूडकवि बघतवनव. दरर्वजव, 

शखडक्यव, खवांब, तळुयव यवांचकेडे पशहले की र्वटवयचे यव लवकडवच े

र्य कवय असेल. ते लवकूड कोित्यव झवडवचे असेल. ते झवड कधी 

तोडले असेल त्यवचे र्योिवन कसे कवढले असेल. ते लवकूड कसे 

र्वळर्ले असेल. त्यव झवडवचे र्ैशिष्ट े कवय असतील. झवड 

तोडतवांनव परर्वनगी लवगत असेल कव. ती परर्वनगी कोि दते 

असेल. परर्वनगीची प्रशक्रयव किी असेल. लोकां  अिव प्रशक्रयव पिूा 

करत असतील कव. झवड तोडल्यवनांतर दरर्वजे, शखडक्यव, तळुयव, 

खवांब बनर्वयलव शकती रे्ळ गेलव असेल. त्यव झवडवांची लवकडे 

खरोखरच इतकी र्रे् पयवार्रिवच्यव बदलवांनव झेलनू शटकू िकतवत 

ह ेतांत् त्यवरे्ळी कसे आत्िसवत केले असेल. असे एक नव अनेक 

प्रश्वांनी डोक्यवत कवहूर िवजर्ले होते. अिव सगळयव गोष्टीचव 

िवगोर्व घेत असतनव.  

 

 शिल्प िवस्त्रवांत झवड कें व्हव तोडवरे्, कसे तोडवर्े, र् 

लवकूड सकुर्नू तयवर कसे करवरे्, र् त्यवच्यव शजनसव किव तयवर 

करवव्यव ह ेसवांशगतले आह.े जगवतील कोित्यवही धिवाच्यव पोर्थयव-
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परुविवांिध्ये आपल्यवलव दरे्ी दरे्तव आशि किाकवांडविी सांबशधत 

असलेल्यव र्िृर्ल्ली आशि त्यवांच्यव पवशर्त्र्यवचव उल्लेख हिखवस 

आढळतो. तळुस, बेल, ििी, र्ड अिव झवडवांचे पजूनही होत 

असते, फवर प्रवचीन कवळवपवसनू र्िृर्ल्लीच्यव सौंदयवाच,े 

उपयकु्ततेचे र् प्रभवर्ीपिवचे िवनर्ी िनवांर्र शर्लिि गवरुड आह.े 

केर्ळ और्धी र्न्पतीच नव्ह ेतर पजूनीय, पशर्त्, िभु िवनल्यव 

गेलेल्यव झवडवांचे लवकूड बवांधकविवत र्वपरले जवत असे.  

 

सतुवरकविवस र्वपरवर्यवची लवकडे बशहर्ाशधाष्ि ु म्हिज े

बवहरेच्यव बवजलूव दर र्र्ी नर्ीन थर बननू र्वढिवरी असतवत. 

अांतर्ाशधाष्ि ु म्हिजे आांतनू र्वढिवरी झवडे. म्हिजे नवरळ, बवांब ू

र्गैरेंसवरख्यव झवडवचे लवांकूड बवांधकविवत र्वपरीत नवहीत. 

करर्तीने कवपनू झवड शकती र्र्वंचे आह,े त्यवतील र्ढेे शकती 

आहते ह ेिोजनू पवशहले असतव कळते. झवडवस प्रत्यके र्र्ी एक 

रे्ढव बसत असतो. िध्ये गवभव त्यवच्यव भोंर्तवली तवांबसू शकां र्व 

गशहऱ्यव रांगवचे रे्ढे र् त्यवच्यव सभोर्ती शपांर्ळसर पवांढरे रे्ढे 

असतवत. पवांढरे लवकूड िऊ असल्यव कवरिवने लर्कर भुांगव र् 

र्वळर्ीही फवर जलद लवगते. लवांकूड लवल, तवांबसू, कशठि असले 

म्हिजे कीटकवांचव कवांही उपवय चवलत नवही. सवग, सवल, शिसि 

अिव लवांकडवांनव बहुतकरून र्वळर्ी लवगूां िकत नवही. शचर्थवयी 
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बवांधकविवसवठी सवगवचवच उपयोग करतवत. त्यवलव र्वळर्ीही 

बहुतकरून लवगत नवही. यव कवरिव्तर् त्यवचव उपयोग 

सतुवरकविवांत करतवत. 

 

 कोित्यवही झवडवांतील रस र्सांत ॠतिूध्यें र्र चढत जवतो 

र् यविळेु पवलर्ी, फुले, फळे र्गैरे येतवत. अिव र्ेळी कोितेही 

झवड तोडले असतवां त्यवचे लवांकूड कशठि शनपजत नवही. कवरि 

त्यवच्यव शिरवांतनू यवरे्ळी रस असतो. त्यवचप्रिवि े थांडीच्यव 

शदर्सवांत रस खवली उतरतो. त्यविळेु झवडवांची पवने गळून पडतवत. 

ज्यवरे्ळी झवडवांतील रसवशसरि बांद असेल अिव र्ेळी ती तोडली 

असतव त्यवांचे लवकूड िजबतू शनपजते. झवडवची र्वढ पिूा झवली 

म्हिजे त्यवांतील आांतलव भवग िजबतू र् कशठि होतो. अिव रे्ळी 

ते तोडले असतव त्यवचे लवांकूड चवांगले िजबतू आहे असे आढळून 

येते. ही त्यवची अर््थव उलटून गेली म्हिजे झवडवांनवां एक प्रकवरचव 

र्दृ्धवपकवळ येतो. र् नांतर जसजसव कवळ जवईल तसतसें त्यवांच े

लवांकूड कवि िजबतू होते. 

 

 झवड कवपल्यवबरोबर त्यवच्यव सवली कवढून टवकल्यव 

म्हिजे ते लर्कर र्वळते. र् सर्ा बवजूांनी त्यवलव हर्व 

लवगल्यवकवरिवने ते चवांगले िरुते. तसेच ते सवर्लीत र्र्ा दोनर्र्ा 
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पडूां शदले म्हिजे ते चवांगले िुरुन पढेु र्वांकडे होण्यवची शभती रहवत 

नवही. लवांकूड दोन र्रे् िरुून शदले म्हिजे सतुवरी कविवलव ते योग्य 

होते.  

 

लवांकूड लर्कर िरुशर्ण्यवसवठी शकां र्व रवपशर्ण्यव सवठी 

१०।१५ शदर्स ते पवण्यवांत बडुर्नू ठेर्तवत. त्यवच्यव योगवने आांतील 

रस धरु्नू जवतो. हव रस आतच रवशहलव तर तो नवसल्यविळेु 

लवांकडवस कीड लर्कर लवगते. पवण्यवांतनू बवहरे कवढल्यवर्र 

लवांकूड हरे्त र्वळूां दतेवत. म्हिजे ते नांतर र्वकडे होत नवही शकां र्व 

फवटत नवही.  

 

झवडे ही नैसशगाक सांपत्ती आह ेर् अनवदी कवळवपवसनू ही 

सांपत्ती उपलब्ध आह.े झवडवांपवसनू अनेक फवयद े आहते, अनेक 

जीर्नवर्श्यक र््त ूप्रवप्त होतवत. त्यवपैकी सतुवरकविवत र्वपरण्यवत 

येिवरे लवकूड ह ेझवडवचे खोड होय. झवडवांनव आधवर दणे्यवसवठी 

खोड असते, खोड िजबतू करण्यवसवठी शनसगवात सोल्यलुोज चे तांत ू

असतवत ते जशिनीिधनू झवडवांनव शिळतवत. अिव रचनेचव िवनर्वने 

खबुीने र्वपर करून घेतलव आह.े  
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सतुवरवांनव लवकडी कलव अर्गत होत्यव. यवां कवरवगीरवांनव 

लवकडवच्यव प्रतीची जवि र् शटकर्ण्यवची पध्दत यवांचे ज्ञवन असे, 

जे हजवरो र्र्वंपयंत जग ू िकते. प्रथि ते एक र्र्ाभर पवण्यवत 

शभजर्नू लवकडवलव नीट र्वळशर्तवत, जोपयंत सर्ा पविी 

लवकडवतनू जवत नवही आशि नांतर इतर तवांशत्क प्रशक्रयव केल्यव 

जवतवत. प्रत्येक तांत् आशि िदु्ध िनवची उपवसनव करवर्ी तसे 

करतवत.  

 

 

औषधी वकृ्ष: शबब्बव, शहरडव, बेहरडव, अडसळुव, रुई, धवर्डव, 

कुडव, रवतवांजन, गांगवर्ती इ. 

फळ वृक्ष :- आांबव, शचांच, जवांभळू, फिस, रविफळ, सीतवफळ, 

अांजीर, कवज,ू पेरू. इत्यवदी. 

धमचवृक्ष:- बेल, पवररजवत, सोनचवफव, उांबर, बकुळ, िांदवर, सीतव, 

अिोक, आपटव, िांकवसरू, कदांब, कर्ठ इत्यवदी.  

पुष्प वावटका:- तळुस, गलुवब, िोगरव, कदाळ, झेंडू, िेर्ांती, 

जव्र्ांदी, जवईजईु, चिेली, िवलती, अबोली ई.  

 

छाया वृक्ष:- र्ड, आांबव, शपांपळ, शचांच इत्यवदी.  
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इमारती वृक्ष:- सवग, शससि, शससू ,कडूशनांब, शचांच, बवभळू, 

आांबव, फिस आक्रोड, अजुान, असे र्िृ इिवरतीच्यव 

बवांधकविवसवठी र्वपरत असत. 

 

अिव झवडवांचे लवकूड टिक र् शकड न लवगिवरे आशि 

शर्िेर् म्हिजे पवण्यवने सहजवसहजी न कुजिवरे असते. अिी झवडे 

िळुतव तेल र्िीय असल्यवने, यवांच्यव गवभ्यविध्ये तेलवचव अांि 

असल्यवने शचर्ट असतवत. ती जव्त शदर्स शटकतवत. पवण्यवत 

सदु्धव लर्कर खरवब होत नवहीत.  

 

उदवहरिवथाः झवडवची एखवदी फवांदी आपि गरि जवळवर्र 

धरली तर त्यवतनू तेलकट अांि बवहरे येतो म्हिनू इिवरती 

लवकडवलव परू्ी बेल तेल, शबब्यवच तेल लवर्त असत. म्हिज े

र्िवालव र्िा शिळवलां म्हितव येईल.  

 

लवकडी कलवकविवचे दोन प्रकवर असतवत. जोडिीचव 

आशि दसुरव घडिीचव. जोडणीत निीकवि, जवळी, पट््टयव लवकडी 

सवांधे शखळे यवांच्यव सहवय्यवने एकत् आिण्यवत येतवत. शर्िेर्तव 

भशूितीजन्सय जवळयव अथर्व छतवसवरख्यव शठकविवची निीकविे 

आधीच करवर्ी लवगतवत. लवकडवच्यव अांगवर्र इतर रांगवांच्यव 
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लवकडवांच्यव ह्तीदांतवच्यव शकां र्व शिांपल्यव सवरख्यव पदवथवंच्यव 

आकृत्यव बसशर्ण्यवत येतवत. 

 

घडणीच्यव र््तूांत पिूवाकृती अधाउठवर्वच्यव आशि 

शचत्दृश्य असे भवग पडतवत. उदवहरिवथा ितूी. 

 

पवर्सवच्यव पवण्यवने लवकडवचव पषृ्ठभवग खरवब झवल्यवस 

लवकूड घवसकवगदवने घवसनू कवढतवत. र्वळर्ी, कीटक, जांत ू

यवांपवसनू सांरिि करण्यवसवठी अत्यांत सपुररशचत उपवय म्हिज े

डवांबरवपवसनू शिळशर्लेले तेल लवकडविध्ये शजरर्िे. यव प्रशक्रयेिळेु 

लवकूड बरीच र्रे् शटकते. म्हिनू इिवरतीतील िहत्त्र्वच्यव लवकडी 

घटकवांर्र ही शक्रयव करिे शनशश्चतच अत्यवर्श्यक ठरते. जशिनीिध्ये 

गवडले जविवरे खटुां शकां र्व पवण्यवत जविवरे लवकडी घटक यवांनव 

डवांबर लवर्िे अत्यवर्श्यक असते.  

 

तेल लवर्ण्यवची पद्धत म्हिजे लवकडवर्र घवसकवगदवन े

घवसनू शछद्र ेबजुर्ली जवतवत. लवकडवचव कुजलेलव अगर कठीि 

गवठीचव भवग कवढून त्यव भवगवांत लवकडवचे गटू्ट, लवकडवच्यव 

शनघवलेल्यव भु् यविध्ये शडांक, शचकट पदवथा शिसळून एक सांघ करून 

त्यविध्ये लवांबी र्व िेि भरून पषृ्ठभवग सवरखव करतवत र् त्यवर्र 
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आपवपल्यव पसांतीनसुवर तले शकां र्व रांग लवर्तवत. त्यविळेु 

जांतसुांसगवापवसनूही लवकवडवचे सांरिि होते. त्यविळेु ते कुजत 

नवहीत र् जव्त कवळ शटकतवत. अिव पद्धतीने तेलपविी दऊेन 

लवकूडकवि लखलखीत ठेर्ीत. 
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मचाण बांधणी 

 

आत्तवचे बवांधकवि करतवनव पहवड लोखांडी ् कॅफोल्डींगचव 

बवांधतो तसे परू्ीही बवांधकवि करण्यवसवठी पहवड - िचवि बवांधत 

असत, त्यवकविवसवठी बवांब,ू सवग शकां र्व तरर्टवच्यव झवडवच्यव 

सरळ फवांद्यव यवांचव उपयोग र्वसे म्हिनू करत असत. 

 

र्वसे एकिेकवस बवांधण्यवसवठी अांबवडीचे दोर र्वपरत. 

अांबवडी पररपक्र् झवली शतचव सकुण्यवचव हांगवि आलव की 

िळुवसकट उपटून घेत. त्यवच्यव पेंड्यव जड्ुयव बवांधनू त्यव र्वळर्ल्यव 

जवत. र्वळल्यवनांतर त्यव झोडपनू त्यवच्यव शबयव कवढल्यव जवत. 

अिव पेंढ्यवचे भवरे बवांधनू ते भवरे पवण्यवच्यव डोहवांत टवकून आठ 

शदर्स कुजत ठेर्त. त्यवनांतर ते भवरे पवण्यवतनू बवहरे कवढून त्यवतील 

जड्ुयव धरु्नू सवफ करत असत. थोडे सकुल्यवनांतर प्रत्यके झवडवांची 

सवल सोलनू कवढत. नांतर ती सवल-धवगे पवण्यवत ्र्च्छ धऊुन 

उन्सहवांत सकुत टवकत असत. 

 सकुल्यवनांतर र्वक तयवर झवलव असे म्हितां. र्वक ्र्च्छ 

धणु्यवसवठी शर्िेर् कवळजी घ्यवर्ी लवगते. म्हिजे र्वख पवांढरव र् 

तजेलदवर होतो तसेच िजबतू ही होतो. अिव र्वकवचे पड र्ळून 

ठेर्त असतां. अिव पडवचव उपयोग पहवड बवांधण्यवसवठी होत असे. 
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यवपवसनू दवरे्, दोरखांड दखेील बनर्त असतां. आत्तवच्यव 

बवांधकविवत कवत्यव क्र्वयर चव उपयोग करतवत. परू्ी अिव पडवचव 

उपयोग िचवि बवांधण्यवसवठी करत असतां. 

किवनीचे दगड, र्रच्यव फुलवांचे दगड, ज्यवचे र्जन १ 

टनवपेिव जव्त असेल असे दगड बवांधकविवच्यव शठकविी कसे 

आिले असतील ते जवगेर्र कसे बसर्ले असतील. आतव 

आपल्यवकडे एर्ढ्यव सशुर्धव आहते तरी दखेील दगड फुटतो, 

त्यवलव तडव जवतवत, तर त्यव कवळी ही कविे किी केली असतील. 

दगड कसे र्वहून किवर्र आिले असतील, दगड र्वहून आितवनव 

र्ते कसे असतील, खदविीत दगड कसे कवढत असतील, 

खवदवनीतनू बवहरे दगड कसव आित असतील. असव प्रश् पडतो 

आशि त्यवची उत्तरे िोधण्यवचव प्रयत्न केलव तेव्हवां असे लिवत 

आले की, अिव पद्धतीची बवांधकविे करत असत त्यवरे्ळी असे 

दगड, शकां र्व तत्सि सविवन नेआि करण्यवसवठी रॅम्प तयवर करत 

असत. जसजसे बवांधकवि र्र चढत जवई तसतसे ते बवांधकवि यव 

रॅम्पिध्ये बजुर्ले जवत असे. जेिे करून बवांधकविवतील दगड 

हलवयलव नको. हत्ती, बैल, घोडे, उांट यवांच्यव िदतीने असे दगड 

पवशहजे त्यव शठकविी खेचले जवत असत र् ते व्यर्श्थतररत्यव 

बसर्ले जवत असत.  
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लाकूडकामाला तेल पाजणे 

रांगकवि म्हिजे पेंशटांग. लवकूडकवि पिूा झवल्यवर्र त्यवर्र 

कवही सांरिि द्रव्ये लवर्िे जरुरीचे असते. रांग कवि दोन प्रकवरे 

करतवत. तेलरांग शकां र्व लवखरांग. लवकूडकवि आकर्ाक 

शदसण्यवकररतव रांगकविवचव उपयोग होतो. लवांकूडकवि पवर्सवने 

खरवब होऊ नये र् सदा हरे्ने सदु्धव एक प्रकवरची शकड लवगते ती 

लवग ू नये म्हिनू तेलवांत कवलर्नू रांग लवर्तवत. यवच्यव योगवने 

लवकडवच्यव पषृ्ठभवगवर्रील सर्ा शछद्र े बांद होऊन जवतवत. दिट 

हरे्चव पररिवि होऊन लवकूड कुजवर्यवचे शकां र्व सडवर्यवचें बांद 

होते. लवकडवांत भोके पवडून पोखरिवऱ्यव कीटकवांचवही उपद्रर् किी 

होतो. अिव कविवलव अळिीचे तेल, टरपेन तेल, शिसे, ज्त शकां र्व 

तवांबे र्गैरे धवतूांची भ्िे रे्गरे्गळे रांग येण्यवसवठी कवांही द्रव्ये घवलनू 

लवकूडकविवस कुां चवने लवर्तवत. लवकडवच्यव पषृ्ठभवगवलव चकवकी 

यवर्ी. धळुीचे कि शकां र्व र््त ूर्वपरतवनव होिवरव हवतवचव सांपका  

इत्यवदींच्यव अशनष्ट पररिविवांपवसनू लवकडवच्यव पषृ्ठभवगवचे रिि 

व्हवरे् शकां र्व गेलेली चकवकी पनु्सहव यवर्ी यव हतेनेू र्वपरली जविवरी 

शिश्रिे म्हिजे पॉलीि होय. 

पॉलीि र्ड्यव, ठोकळे, शकां र्व चिूा अिव घिरुपवत, 

लोण्यवसवरख्यव अधाघनरूपवत, खळीसवरख्यव, पवण्यवसवरख्यव 

द्रर्रुपवत असतवत. िधिविीच्यव िेिवपवसनू बनर्लेले िेि लवकडी 



97 
 

पषृ्ठभवगवलव लवऊन तो फडक्यवने घवसलव म्हिजे त्यवलव लकवकी 

येते र् दीघाकवळ शटकते. त्यवनांतर त्यवर्र जर्सवचे, बेलवचे, शबब्यवच े

तेलवचव हवत दतेवत. ते र्वळल्यवनांतर पषृ्ठभवगवर्र असलेल्यव सकू्ष्ि 

शचरव भरल्यव जवत. त्यवसवठी िदु्ध पवांढरव खडू र् श्परीट यवांचे शिश्रि 

लवर्तवत. लवकडवलव पॉलीि लवर्ल्यवर्र श्परीट उडून जवते र् 

लवखेचव चकचकीत थर पषृ्ठभवगवर्र बसतो र् लवकूडकवि 

उठवर्दवर शदसते.  

वबबबयाचं तेल 

परू्ीच्यव प्रत्येक घरव-घरवत आढळिवरव और्धी गिुधिा 

असलेलव शबब्बव गवडग्यव-िडक्यवत हिखवस पहवयलव शिळत असे. 

आज्जीबवईच्यव बटव्यवत तर यवलव िवनवचे ्थवन होत.े जांगल 

सांपत्ती असल्यवने शबब्ब्यवच्यव झवडवची फळे गवडग्यव िडक्यवत 

शकां र्व शभांतीच्यव दरे्ळीत सरुशित ठेर्ले जवत असतां.  

ब्लॅक रेशझन म्हिनू ओळखलां जविवरां शबब्ब्यवच तले 

आपल्यव र्ॉशनाििध्ये कीडनविक म्हिनू र्वपरलां जवतां. हे तेल 

अधार्ट र्वळर्नू लवकूड पोखरिवऱ्यव शकडींसवठी शनयांत्क म्हिनू 

लवकडवर्र र्वपरलां जवतां. 

लवकडवसवठी बेलवचे तेल, शबब्ब्यवच तेल शकां र्व जर्सवच 

तेल लवकूडकविवलव पवजलां जवत असे. ‘लावलं जात नाही तर 

पाजलं जातं’ पशहल्यवांदव लवकूड कविवची सवफसफवई करून 
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घेतवत. भोके. शचरव शकां र्व बवरीक खर्ले पडलेले असल्यवस खडूची 

पडू बेल शकां र्व शबब्ब्यवच्यव तेलवांत कवलर्नू त्यवची लवांबी तयवर 

करून त्यवने ते भरून कवढतवत. पवशहलव हवत द्यवयचव िग दसुरव हवत 

द्यवयचव. ते तेल त्यवच्यव आत िरुर्लां जवते. 

 पेंशटांगिध्ये पेंट लवर्लव असां आपि म्हितो. तर 

लवकडवलव तेल पवजिे असां म्हटलां जवतां. शबब्ब्यवच्यव तेलवचव जर 

शर्चवर केलव तर शबब्ब्यवच झवड. त्यवच्यव बवजनेू जरी गेलां तरी ते 

झवड अांगवर्र उततां. म्हिज े अांगवर्र खवज शनिवाि होत.े म्हिनू 

शबब्ब्यवच्यव झवडवच्यव जर्ळ सहसव िनषु्य जवत नवही. इतक ते 

झवड शर्र्वरी असतां. ते तोडवयचव तर शर्र्यच येत नवही. सीझनच्यव 

कवळवत त्यवलव शबबरे् येतवत. ते ठरवशर्क लोकवांनव िवशहती असतां. 

कोित्यव कवळवत ते शबबरे् कवढवयचे आशि त्यवच तेल कवढवयचां. 

ह ेतेल एर्ढे शर्र्वरी असते की त्यव तेलवच्यव र्वसवने र्वळर्ी शकां र्व 

शकड िरून जवते. म्हिनू शबब्ब्यवच तेल शकां र्व जर्सवच तले 

लवकडवलव पवजलां जवत.  

शबब्ब्यवपवसनू कवळव रांग शिळतो तो पक्कव बसतो त्यविळेु 

धोबी कपड्यवर्र नवरे् टवकण्यवसवठी यवचव र्वपर करतवत. इांग्रजीत 

यवस िवशकंग नट म्हिनूच ओळखलां जवतां. म्हिनू हे तेल 

लवकडवलव पवजण्यवची परू्ीपवसनूची पध्दत् आह.े आपल्यव इकडे 

तेलवच्यव ऐर्जी पवण्यवत कवलर्नूच रांग दणे्यवची चवल फवर आह.े 
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त्यविळेु दोन शतन र्र्वानांतर लगेच पेंट पॉलीस करवरे् लवगते. परू्ी 

शबब्ब्यवचां तेल शकां र्व जर्सवच तेल लवकूडकविवलव पवजलां की पवच 

दहव र्र्े बघवयची गरज नसवयची. अिव रीतीने रांग शदलव असतव 

रांग शदलेलव पषृ्ठभवग पषु्कळ र्र्वापयंत नर्व रांग शदलव नवही तरी 

शटकतो. म्हिनू दोनतीनिे र्रे् झवली तरी आजनूही लवकूड शटकून 

आह.े 

बेल तेल 

िवतीच्यव शचत्वांनव रांग दणे्यवकररतवां जे रांग तयवर करतवत, त े

चकवकण्यवकररतव त्यवांत शडांकवचे पविी घवलवरे् लवगत.े रांगवलव 

चकवकी आिण्यवचे ह ेकवि बेलफळवपवसनूही होते. चवांगली पक्र् 

झवलेली बेलफळे घेऊन ती कवपनू त्यवची दोन दोन िकले करून 

ती रुां द तवटवांत अगर परवतीत उपडी घवलनू ठेर्वर्ी. म्हिजे थोड्यवच 
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रे्ळवत त्यवांतील शचकट रस भवांड्यवांत जितो. तो कवढून शडांकवच े

पवण्यवचे ऐर्जी रांगवत घवलनू तो रांग शचत्वांनव शदल्यवस रांग चवांगलव 

चकवकतो. बेलफळवचे पोटवत जो शडांक असतो, त्यवत चनुवां घवलनु 

एकप्रकवरचे लकुि तयवर करतवत, ते शचनीिवतीची फुटकी भवांडी 

जोडण्यवच्यव कविी येते.  

जवसाचे तेल 

िेतवत पेरिी करतवनव िेतवच्यव बवांध्यवच्यव कडेने एक- दोन 

तवसां जर्सवचे घवतले जवतवत. कवरि िेतवत जनवर्रां शपक खवयलव 

आली तर ते प्रथि बवांधवच्यव कडेचे शपक खवईन. जर्सवची रोपे ही 

शर्र्वरी असतवत. जर्स ह े कोशथांबीरीसवरखे असते. अगदी दहव 

र्ीस जर्सवची रोपे जरी एखवद्यव जनवर्रवने खवल्ली तर २००-४०० 

शकलो र्जनवचे जनवर्र सदु्धव िरू िकते. इतकां  ते जर्स शर्र्वरी 

असतां. जर्सवच तेल दखेील तेर्ढांच शर्र्वरी असतां. जर्सवच तेलां 

लवकडवलव लवर्लां की शकडव, िुांगी,र्वळर्ी त्यव लवकडवलव लवगत 

नवही. अश्यव पद्धतीचे तेलवच िहत्र् त्यव कवळी होत.  

फ्रें च पॉवलश 

लवकूडकवि चकवकदवर शदसवरे् त्यवर्र धलुीकि शकां र्व 

हवतवचव सांपका  इत्यवदीच्यव अशनष्ट पररिविवांपवसनू लवकूडकविवांच े

रिि व्हवरे् शकां र्व गेलेली चकवकी पनु्सहवां यवर्ी यव हतेनेू र्वपरली 

जविवरी शिश्रिे म्हिजे फ्रें च पॉशलि होय. र्वड्यवच्यव आतल्यव 
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लवकूडकविवलव फ्रें च पॉशलि करत असतां. यविध्ये िेथीलेटेड 

श्परीट घेऊन त्यवांत कवळी लवख, ऑलीिेनि, रेर्शचनीचव शिरव, 

चांदू्रसव र् लोबवन यव शजनसव खलबत्यवांत कुटून ह ेशिश्रि कवलर्नू 

त्यवचव एक हवत लवकूडकविवलव दतेवत. लवांकडवलव सोनेरी रांग दिेे 

असेल तर चपडव लवख, चांदू्रसव, हळद, रेर्शचनीचव शिरव, तीळ र् 

अल्कोहल घेऊन त्यवांचे शिश्रि करतवत. लवांकूडकवि शनर्वऱ्यवतील 

असले म्हिजे त्यवलव नसुते तेल शदले तरी चवलते. लवांकूडकविवस 

तेल दिेे झवल्यवस बेलतेल, टरपेनटवईन, िधिविीचे िेि घऊेन तेल 

िांदवग्नीर्र ठेर्नू र् त्यवत िेि घवलनू सर्ा िेि शर्तळेपयंत तवपर्वरे्, 

शिश्रि थांड झवल्यवर्र त्यवांत टरपेनटवईन घवलवरे् र् चवांगले कवलर्नू 

अिव शिश्रिवचे दोन हवत लवांकूडकविवस दतेवत. सवधे तेल दिे े

असेल तर गोडेतेल आशि टरपेनतेल ही सिभवग घेऊन अिव 

शिश्रिवचे दोन हवत लवांकूडकविवस शदले असतवां ते कवळसर रांगवर्र 

जवते. 
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वलंपणकाम 

  

वलंपणकाम म्हिजे प्लव्टर. रखरखत्यव उन्सहवत गवरर्व 

रवखण्यवचे कवि शभांतीर्रील रांग करत असतवत. शभांती रांगर्ण्यवसवठी 

गेरू-कवर् शकां र्व चनु्सयवचव रांग शदलव जवतो. चनुव हव पवांढऱ्यव रांगवचव 

असल्यविळेु प्रखर सयूाप्रकविवलव परवर्तृ्त करण्यवच कवि चनुव 

करतो. म्हिनू घरवतील शकां र्व र्वड्यवतील आतील भवग हव थांड 

रवहतो. शभांतीलव रांग लवर्वर्यवच्यव आरांभी त्यव शभांतीर्रील 

खडबडीत भवग सवफ करून पषृ्ठभवग िऊ गळुगळुीत करून ती शभांत 

ओलसर करून घेतली जवते.  

 

शलांपिकवि यवत िवती, िेि, चनुव, सवळीचे तिस, पवांढऱ्यव 

िवतीचव शगलवर्व यव सगळयव घटकवांचे एकजीर् शिश्रि करून 

शभांतीलव लवर्लां जवत असे. अिव शगलवव्यविळेु शभांती िजबतू र् 

शटकवऊ होतवत. िवतीत गर्तवचव भसुव, डवांबर, िेि, शडांक यवांच े

शिश्रि करून बवहरेील बवजचू्यव शभांतीस शगलवर्व केल्यवस त्यवर्र 

पवर्सवच्यव पवण्यवच्यव िवऱ्यवचव फवरसव पररिवि होत नवही. त्यवच 

रे्ळेलव शभांतीर्र कवांही शचत्, पेंशटांग करवयचे असतील तर ती यव 

शलांपिकविवतच केली जवयची. त्यवत पवनवची-फुलवांची, हत्ती, उांट 

शकां र्व दनैांशदन जीर्नवतीत शचत् कवढली जवयची. यवलवच शचत्कवि 
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असे दखेील म्हांटल जवयचां. बवहरेच्यव बवजलूव गेरू शकां र्व पवांढरव रांग 

म्हिजेच चनु्सयवचव रांग शदलव जवयचव. त्यव रे्ळी शभांतीत रे्गर्ेगळयव 

रांगवच्यव कवचव दखेील लवर्ल्यव जवयच्यव. त्यव कवचव लवर्ण्यवच 

कवरि म्हिजे घरवत शदर्व लवर्लव की त्यव कवचविळेु तो प्रकवि 

परवर्तीत होत असे. त्यविळेु घरवत भरपरू उजेड होत असे. हे त्यव 

कवळवतील तांत् आह.े  

 

आपल्यव परू्ाजवांनी उगवच गवईलव गोिवतव म्हटलेलां नवही. 

गवईपवसनू दधु शिळते तसेच शतच्यव िेिवपवसनू गोर्ऱ्यव शिळतवत, 

घरवच्यव दवरवत सडव सवरर्ि केले तर घरवांिध्य े शर्शर्ध 

जीर्विपूवसनुही रिि शिळते. आतव गवईच्यव िेिवपवसनू ‘रे्शदक 

पेंट’ यव नवर्वने पयवार्रिपरू्ाक रांगही बवजवरवत यते आहते. गवईच्यव 

िेिवपवसनू बनशर्लेल्यव रांगवपवसनू घरे रांगिवर आहते. हहेी नसे 

थोडके.  
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वाडा व मंवदर बांधकामातील फरक. 

 

आपल्यव परू्ाजवांनी घरे, र्वडे, गढ्यव ह ेकिीतकिी िांभर 

र्र्े शटकतील अिव पद्धतीचे शडझवईन आशि िटेरीयल र्वपरून 

बवांधलेली आहते. दगड शर्टवांच्यव खवलोखवल लवकूडच 

बवांधकविवस उपयकु्त सवशहत्य ठरले आह.े लवकडवच्यव र्जनवतील 

हलकेपिव, उत्ति तवकद, शटकवऊपिव, आशि कवरवशगरवस 

बवांधकविवत लवगिवरी उत्ति कवयासलुभतव यव गोष्टीिळेु लवकडवांचव 

घरे, र्वडे, गढ्यव यवसवठी खपू िोठ्यव प्रिविवत उपयोग केलेलव 

होतव. ज्यवरे्ळी परकीयवांनी आक्रििे केली त्यवरे्ळी अिी घरे, 

र्वडे, गढ्यव जवळल्यव गेल्यव. त्यव ने्तनवबतू केल्यव गेल्यव. त्यवतनू 

ज्यव र्वचल्यव त्यवलव नैसशगाक कवरिेही नष्ट होण्यवस कवरिीभतू 

आहते. जसे उन, र्वरव, पवऊस यवांचव पररिवि होऊन र्वड्यवची 

पडझड झवली. त्यवांची डवगडुजी केली नवही. त्यव र्वड्यवतील लोक 

उदरशनर्वाहवसवठी, नोकरीशनशित्त बवहरेगवर्ी गेले. त्यवनांतर त्यवची 

डवगडुजी झवली नसल्यवने त्यव नष्ट झवल्यव. 

मंवदरे मार कमीतकमी एक हजार वषे वटकतील अशा 

पद्धतीचे वडझाईन आवण मटेररयल वापरून बांधलेली 

आहेत. मंवदराला फक्त आवण फक्त दगडच वापरला गेला 

असल्याने ती आजही कायम वटकून आहेत. दगडवर्र दगड 



105 
 

ठेऊन शकां र्व दगडवांनव खवचव करून दगडवचव गतुवर् करत असत. 

िांशदरवचे बवांधकवि करतवनव लवकूड, िवती चनुव यवांचव र्वपर 

कटविवने टवळलेलव शदसतो. त्यविळेुती परकीयवांनव जवळतव आली 

नवहीत. त्यवची त्यवांनी तोडफोड केली परांत ु त्यवांनव ती नष्ट करतव 

आली नवहीत. परू्ीच्यव कवळी कवगद, पेन नव्हते, सशुिशित 

लोकवांचे प्रिवि फवर किी होते. डॉक्यिुेंटेिन, द्तऐर्जीकरि कसां 

करवयचां हव त्यवकवळी प्रश् असवयचव. सशुिशित लोकवांचे प्रिवि 

किी. अनपड लोकवांचे प्रिवि जव्त होते. परांत ु यव अनपड 

लोकवांिध्ये कलव िवत् ठवसनू भरलेली होती. त्यवच कलेच्यव िवफा त 

आपल्यव परू्ाजवांनी रविवयि, िहवभवरतवतील प्रसांग ते पिी, प्रविी, 

रे्ली, दरे्दरे्तवांची यदु्ध, िरभ, गांडभेरुड असे प्रसांग दगडविध्य े

कोरलेले आढळतवत.  

कवरि पढुच्यव िेकडो शपढ्यवांनव हव इशतहवस कळवयलव 

हर्व यवसवठीचव त्यवकवळवतील एकिेर् िवगा त्यवांनी अर्लांबलेलव 

होतव. ही आपल्यव परू्ाजवांची दरुदृष्टी. आजही िेकडो र्र्े झवल े

शकल्यवांर्र, िांशदरवर्र अिी शिल्पकलव आपल्यवलव बघवयलव 

शिळते.  

पैसव, िनषु्यबळ, अशधकवरीर्गा, बवांधकवि सवशहत्य, 

हत्यवरे, लोकसहभवग अिव गोष्टीची जिर्वजिर् झवली की 
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र्वड्यवचे कवि सरुु होत असे र् कवही र्र्वात ती पिूा होऊन शतथे 

लोकवांचव रवबतव र्वढे. सिुोशभत केलेल्यव र्वड्यवत आले की 

एकदि प्रसन्सन र्वटे. र्वड्यवत प्ररे्ि करतवनव आपि प्रथि येतो ते 

अांगिवत. ते अांगि कसे तयवर करतवत ते पवहू.  
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अंगण 

 

वाडा म्हटलं की समोर येत ते अंगण. वाड्यासमोरील 

जी मोकळी जागा असते, तयाला अंगण असे म्हणतात. 

शहऱ्यवची नथ जिी एखवद्यव स्त्रीच्यव सौंदयवात भर घवलते. तसेच 

अांगिही र्वड्यवच्यव सौंदयवात भर घवलत असते. खरां तर अांगि ह े

र्वड्यवचे आभरू्िच असते. अांगिवचव उपयोग लहवन िलुवांनव 

खेळण्यवसवठी, रवांगोळयव कवढवयलव, लग्नकवयवाचव िवांडर् 

टवकण्यवसवठी. शनर्वांत िि घवलशर्ण्यवसवठी घरवचे अांगि म्हिज े

हक्कवची जवगव असते. घरवच अांगि घरवची कळव दिार्तां असां 

म्हितवत. र्वड्यवचे बवांधकवि पिूा झवले की, रवडवरोडव बवहरे 

टवकल्यवनांतर अांगि कसां बनर्तां असतां ते पवहूयव. 

परू्ी अांगि तयवर करण्यवची एक पद्धत होती. प्रथि जिीन 

खोदनू िवती बवजलूव कवढून सवठर्ली जवई. त्यवत शनघवलेली ढेकळे 

फोडली जवयची. खविीिधनू चवांगल्यव प्रकवरचव िरुूि आिनू 

अांगिभर टवकवयचव. िरुुिविळेु अांगिवलव चवांगलव चोप बसतो. 

भईुलव तडे जवत नवहीत. िरुूि हव शचकट दगडवळ असतो. त्यविळेु 

जशिनीलव शबलगनू रवहतो. योग्य लेव्हल पयंत िरुूि भरून झवलव 

की त्यवर्र िवती पसरर्त.  
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िवती सपवट एक लेव्हल करवयची. िरुूि, िवतीर्र पविी 

िवरत. पविी त्यव िरुिवत सोकले जवई. पविी िवरून ओल्यव भवगवचव 

भरुण्यवने चोप कवढलव जवई. शर्शिष्ट कोनवत, शर्िेर् िैलीत, योग्य 

तवकदीने भरुिे भईुर्र आपटले जवई. िवती-िरुूि एकजीर् होऊन 

अांगि चोपले जवई. आत्तवच्यव सवरख्यव रोशलांग ििीन त्यवकवळी 

नव्हत्यव. 

 गोठ्यवतील गवईचे िेि टोपलीत भरून ठेर्ले जवई. त्यव 

िेिवत पविी टवकून िेिसडव तयवर करीत. अलीकडे लवदी, फरिी 

प्लव्टरच्यव यगुवत िेिसडव, अांगि सवरर्िे म्हिजे कवय ह ेदखेील 

खपू जिवांनव िवशहत नसवरे्. िेिविध्ये थोडे पविी घवलनू दहीकवलव 

प्रिविे कवलर्ले जवते. यवतील थोडेथोडे शिश्रि घेऊन हवतवनचे 

जशिनीर्र शफरर्ले जवते. एकव कोपऱ्यवपवसनू दसुऱ्यव कोपऱ्यवपयात 

िेिवच्यव शिश्रिवने सवरर्त असत.  

िेिसडव टवकलेल्यव सांपिूा अांगिवलव पनु्सहव भरुण्यवने 

चोपनू कवढतां. र्त्यवतनू जविवरव िेजवरी तयवर केलेले अांगि पवही. 

शर्चवरतव शर्चवरतव तोही भरुिव हवतवत घेई, आशि सवरे अांगि 

चोपनू कवढी. यवलव एकिेकवलव िदत करिे असे म्हितां. अांगि 

ओले असतवनवच योग्य ररतीने चोपले तर गळुगळुीत बनते. असे 

तीन-चवर शदर्स िेिसडव द-ेचोप कवढ. िेिसडव द-ेचोप कवढ. 

असव कवयाक्रि चवले.  
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हळूहळू अांगि सकुत जवई. अांगि एकदव चवांगले सकुले 

की गवईच्यव िेिवने अांगि व्यर्श्थत सवरर्नू घेतल्यवनांतर अांगि 

दखेिे होई. िलुवांनव खेळवयलव, रवांगोळी कवढवयलव अांगि सज्ज 

होई. अिव तयवर झवलेल्यव अांगिवत असांख्य शबनपैिवचे खेळ 

खेळले जवयचे. शर्िेर्तः सवयांकवळच्यव रे्ळी यव अांगिवचां रूप 

लभुवर्िवरां ठरतां. लहवन िलुवांसवठी अांगि ह े खेळण्यव- 

बवगडण्यवसवठीही उपयकु्त ठरतां.  

 

 अांगिवत रवांगोळी कवढल्यवने आशि सांध्यवकवळी 

तळुिीसिोर शदर्व लवर्ल्यवर्र अांगि अगदी उजळून शनघे. 

घरवसिोर अांगिवची िोकळी जवगव, तळुिीर्ृांदवर्न त्यवत तळुस 

आशि त्यवच्यव बवजलूव प्रवजक्त शकां र्व सरु्वशसक फुलवांची झवडां 

असतील तर अांगिवत पडिवरे फुलवांचे सडे ह ेअांगिवच्यव सौंदयवात 

भरच घवलिवरे ठरतवत. घरवसिोर अांगि असेल तर शर्सवर्व 

शिळतो. फुलझवडांिळेु पररसर सगुांशधत होतो. दर आठ शदर्सवांनी 

गवईच्यव िेिवने अांगि सवरर्ले जवई. िेिविवतीच्यव दरर्ळविळेु 

घरवांिध्ये सदरै् सगुांध दरर्ळत असवयचव. एक शर्शिष्ट प्रकवरची 

प्रसन्सनतव पसरत असे. सवरर्लेल्यव घरवांिध्ये चवलतवनवही 

तळपवयवांनव जविर्िवरव तो अलगद ्पिा िरीरवत ऊजवा भरवयचव. 
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अांगिविध्ये हळदी- कुां कू सिवरांभ, सवखरपडुव, शर्र्वह 

दखेील पवर पवडले जवत असतां. यवपरू्ी गवर्विध्ये बहुतेक शर्र्वह ह े

घरवसिोरील अांगिविध्यचेां िवांडर् घवलनू पवर पवडले जवयचे. 

त्यविळेु परू्ी अांगिवचां िहत्र्ां अिव िोठ्यव सिवरांभविळेु शद्वगिुीत 

होत असे. िांगलकवयवालयविळेु अांगिवतील िवांडर्विध्ये शर्र्वह पवर 

पवडण्यवची सां्कृती बहुांतविी िवगे पडली आह.े परू्ी सि-

सिवरांभवलव दखेील अांगिवच रै्शिट्य जपलां जवतां असे. उन्सहवळयवत 

अांगिवत रवत्ीच्यव रे्ळी पडिवरां चवांदिां, यव चवांदण्यवत रांगिवऱ्यव 

गवण्यवच्यव भेंड्यव, आशि िजव-ि्तीही चवलत असे.  

 

आपल्यव परू्ाजवांनी उगवच गवईलव गोिवतव म्हटलेलां नवही. 

गवईपवसनू दधु शिळते तसेच शतच्यव िेिवपवसनू गोर्ऱ्यव शिळतवत, 

घरवच्यव दवरवत सडव सवरर्ि केले तर घरवांिध्य े शर्शर्ध 

जीर्विपूवसनुही रिि शिळते. आतव गवईच्यव िेिवपवसनू ‘रे्शदक 

पेंट’ यव नवर्वने पयवार्रिपरू्ाक रांगही बवजवरवत यते आहते. गवईच्यव 

िेिवपवसनू बनशर्लेल्यव रांगवपवसनू घरे रांगिवर आहते. हहेी नसे 

थोडके.  

  



111 
 

तुळशी वृंदावन व तुळस  

 

तळुस डोलते अांगिी! तेशर्तो शदर्व र्ृांदवर्नी! आनांद, 

आरोग्य फुलशर्त!े निो्ततुे नवरवयिी! नर्ीन र्व्त ूउभी रवशहली, 

की प्रथि प्रवधवन्सय शदले जवत ेते तळुिीर्ृांदवर्नवलव. शहांद ूधिवातील 

अशतिय िहत्र्वचे म्हिजे तळुिीर्ृांदवर्न. सर्वंच्यव घरवांनव एक 

अप्रशति सौंदया प्रवप्त करून दिेवरी शर्शर्ध तळुिीर्ृांदवर्ने 

प्रत्येकवच्यव घरवसिोर अांगिवत आपल्यवलव पहवयलव शिळतवत. 

कलीयगुवतही र्रदवन ठरलेल्यव तळुिीचे िहत्र् पवहुयवत. 

तळुिीलव सविवत ईश्वरवचव दजवा दणे्यवत आलेलव आह.े कौलवरू 

घर. घरवभोर्ती अांगि. अांगिवत तळुस हव भवरतवतील अनेक जनु्सयव 

घरवांच्यव र्व्तरुचनवांचव प्रकवर आह.े आतव कौलवरू घरवांची जवगव 

इिवरतीने घेतली आह.े त्यविळेु अांगिवतनू तळुस गेली. तळुिीलव 

जसे धवशिाक िहत्र् आह ेतसेच तळुिीिध्ये आरोग्यदवयी गिुधिा 

ही आहते. 

 

घर बवांधतवनव शस्त्रयव तळुिीर्ृांदवर्न आपल्यव िनवप्रिवि े

बवांधनू घेत असत. भवरतीय शस्त्रयव दररोज सकवळी अांघोळ 

झवल्यवर्र तळुिीची पजूव करून प्रदशििव घवलतवत. त्यविळेु त्यवांनव 

ऑशक्सजन चवांगलव शिळतो. शर्शर्ध रोगवच्यव आजवरवर्र 
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तळुिीची पवने, शबयव, िळेु गिुकवरी असतवत. िवस्त्रीयदृष््टयव तळुस 

र्न्पती हर्व, पविी िवती यवांनव िदु्ध ठेर्ण्यवचे कवया करते. तळुस 

ही र्न्पती िवनर्वस आरोग्यदवयक असल्यविळेु घरवच्यव 

अांगिवत, कुां डीत शकां र्व र्वफ्यवत तळुस लवर्ली जवते. दवरवत तळुस 

असेल तर डवस, िच्छर, होत नवहीत. तळुस ऑक्सीजनचव परुर्ठव 

करते. तळुिीिध्ये अॅन्सटी बवयोटीक गिुधिा असतवत. सदी, तवप, 

खोकलव यव रोगवलव दरु ठेर्ण्यवचे कवि तळुस करते म्हिनू 

आपल्यव परू्ाजवांनी तळुस सहज उपलब्ध होईल, शतलव पविी रोज 

घवतले जवईल अिव शठकविी लवर्लेली आह.े 

  

अन्सनवर्र तळुिीचे पवन ठेर्ण्यवने त्यव शठकविी र्वईट 

िक्तीचे तरांग येत नवहीत. म्हिनू प्रसवदवर्र तळुिीचे पवन ठेर्ले 

जवते. दवन दतेवनव र्र तळुिीचे पवन ठेर्ले जवते. असे यव तळुिीलव 

िहत्र् आह.े  
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रांगोळी 

चौदव शर्द्यव आशि चौंसष्ट कलव असे आपि नेहिी 

र्वचतो. त्यव चौंसष्ट कलवांपैकी एक कलव म्हिजे ‘ह्तलवघर्’ 

कलव यवत हवतवने शर्ििे, भरतकवि, फुलवांच्यव िवळव गुांफिे, शभांत 

रांगर्िे, िेंहांदी, रवांगोळी कवढिे अिव गोष्टी येतवत. आपल्यव 

परू्ाजवांनी कवही प्रथव शनिवाि केल्यव त्यवलव कवहीतरी हते ू होतव. 

‘अशतथी दरे्ो भर्’ ही आपली सां्कृती दवरवर्रची रवांगोळी 

पवहुण्यवांचे ्र्वगत करते त्यवच बरोबर ती रवांगोळी न शर््कटतव 

अदबीने आतिध्ये यवयलव शिकर्ते. िनवतील कटुतव दरु सवरून 

घरवची र्वड्यवची, िांशदरवची, र्व्तचूी आब रवखनू यव, असेच ती 

सचुर्त असते. अांगिवतील रवांगोळी अिभु िक्ती घरवत येऊ दते 

नवहीत र् िभु िक्तींनव घरवबवहरे पडण्यवस अडथळव आिते. 

नैसवगचकररतया मानवसक अस्वस्िता दुर करणे तेही वनयवमत 

रांगोळी पाहून हा आपल्याला मावहत नसलेला पूवचजांनी 

वदलेला गुण.  

 रवांगोळीचे आयषु्य अगदी थोडे असले तरी ती कवढिवरव कलवकवर 

आशि पवहिवरव रशसक दोघवांच्यव िनवचे सिवधवन िवत् नक्की 

ठरलेले. अांगिविध्ये रवांगोळी रोज कवढली जवते. जेर्िवच्यव तवटव 

भोर्तीही रवांगोळी कवढली जवते. सिवांच्यव रे्ळी रवांगोळी कवढली 

जवते. रवांगोळीच्यव शडझवईन त्यवच्यवतील कलव, आशि परांपरव दोन्सही 
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शजर्ांत ठेऊन एकव शपढीकडून दसुऱ्यव शपढीपयतं पवठर्ल्यव जवतवत. 

रवांगोळी शडझवईनिध्ये सवधे भशूितीय आकवर, दरे्तवांचे प्रभवर्. 

फुलवांच-ेपवकळयवांचे आकवर असतवत. रवांगोळीचव उल्लेख 

रविवयि, िहवभवरत, तसेच रे्दवांसोबत अनेक ग्रांथविध्ये आढळतो. 

रवांगोळीिध्ये एक प्रकवरची सवांकेशतक भवर्वच असते असे िवनले 

जवते. रवांगोळीतील प्रतीके एक प्रकवरची आध्यवशत्िक अनभुतूी 

दतेवत. म्हिनू दवरवत रवांगोळी कवढतवत. आज आपि रवगोळी, 

िेहांदी कवढण्यवसवठी क्लवस लवर्तो, परू्ी अिव िवध्यिवतनू कलेची 

शनशिाती आशि दरे्विघेर्वि होत गेलेली आह.े  

परू्ी रवांगोळीसवठी रवांगोळीच्यव दगडवचे चिूा, कोरडे पीठ, 

रांगीत र्वळू, सवळीचे तिस, लवकडवचव भसुव, िेंदरू, गलुवल, हळद, 

कुां कू, लवल शर्टवांची पवर्डर, सांगिरर्रवची बकुटी, रे्गरे्गळयव 

रांगवच्यव फुलवांचे चिूा, पांचरांगी चिूा, धवन्सय, फुले आशि नैसशगाक रांग 

र्वपरून रवांगोळी कवढली जवत असे.  

सौंदयवाचव सविवत्कवर र् िांगलवची शसद्धी ह ेरवांगोळीचे उद्दिे 

िवनले जवतवत. भवरतीय सां्कृतीिध्ये रवांगोळीलव खपू िोठे िहत्र्ां 

आह.े सि, उ्तर्, िांगलकवया, पजूव, कुलवचवर, कुलधिा, 

सां्कवरशर्धी, व्रतरै्कल्ये, यवांच्यविी ही कलव शनगडीत आह.े तसेच 

दरे्घर, अांगि, उांबरठव, तळुिीर्ृांदवर्नव जर्ळ रवांगोळी कवढली 

जवते. ओर्वळण्यवच्यव पवटवभोर्ती, र् जेर्िवच्यव तवटवभोर्तीही 

रवांगोळी कवढली जवत असे.   
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पुष्करणी  

 

पुष्करणी:- र्वड्यवजर्ळ कवही शर्शिष्ट बवांधकविे 

आढळतवत ती आपले लि नेहिीच आकशर्ात करत असतवत. 

पषु्करिी रे्गळवच इशतहवस सवांग ूपहवत आहते कव यव दृष्टीने थोडी 

उत्सकुतव चवळर्ली आशि त्यव शदिेने अभ्यवस सरुु केलव. प्रवचीन 

कवळवपवसनू पषु्करिी हव िांशदरवांचव अशर्भवज्य घटक म्हिनू 

शनशिालव गेलव आह.े बवहरेील बवजचूव सर्वात िहत्र्वचव घटक 

म्हिजे पषु्करिी. र्व्ततू प्रर्ेि करण्यवआधी पशर्त् होऊन म्हिजे 

सचुीभूात होऊन प्ररे्ि करण्यवसवठी उपलब्ध करण्यवत आलेली 

पवण्यवची सशुर्धव. पवर्विवर्र कोरीर् कलवकुसर असलेली 

पवण्यवची टवकी म्हिजेच पषु्करिी होय. पवर्विवच्यव कोरीर् 

कलवकुसरीत दगडी शभांतीच्यव आधवरवने आशि दगडी पवयऱ्यवांच्यव 

िदतीने पवण्यवपयंत पोहोचतव येते. जल सांचयवच्यव दृष्टीने पषु्करिी 

िहत्र्वच्यव तर होत्यवच. अिव पषु्करिीचे आकवर चौकोनी, गोल, 

र्टकोनी, अष्टकोनी, आयतवकृती, र्तुाळवकवर असतवत. पविी 

सवठर्ण्यवची िोठी िितव तयवर केलेली असते.  

 

आपल्यवकडां आड, शर्हीर, तलवर्, तळी, टवकी अिी 

पवण्यविी नवतां सवांगिवऱ्यव अनेक र्व्त ू आहते. यव सवऱ्यवांतील 
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दखेिी, कोरीर् श्रीिांती लवभलेली म्हिजे पषु्करिी. दरे्वांचव 

सहर्वस लवभलेली जलर्व्त.ू प्रवचीन िांशदरवच्यव सभोर्ती र् 

गवर्ोगवर्ी पवरांपवररक जलव्यर््थेसवठी बवांधलेल्यव पषु्करिी 

हिखवस शदसिवर. आतव त्यवची श्थती फवर दयनीय झवललेी आह.े 

पषु्करिीची शनशिातीही सौंदया आशि पवशर्त्र्य यवांचव एकशत्त शिलवफ 

असलेलव िांशदरवनांतरचव दसुरव र्व्तपु्रकवर. कवळयव पवर्विवत 

जशिनीलगत कोरीर्, आखीर्-रेखीर् अिी शतची रचनव. ही 

जलर्व्त ूजेर्ढी दखेिी, शततक्यवच शनतळ पवण्यवचीही शतलव सवथ 

शिळवलेली. पषु्करिीलव कवरांजे असे सदु्धव म्हितवत.  

 

निीदवर पषु्करिी 
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चौकोनी पषु्करिी 
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ववहीर/ आड/ बावडी 

र्वड्यवची अजनू एक खवशसयत म्हिजे र्वड्यवत शकां र्व 

र्वड्यवच्यव िवगील बवजसू असिवरी शर्हीर. ् थवपत्य कलेतील एक 

उत्ति निनुव असिवरे र्वड्यवलव पविी परुर्ठव करण्यवसवठी शर्हीर 

शकां र्व आड असतां. असे आड र्तुाळवकवर असनू त्यवचव घेरव 

पवचसवत फुट असतो. जेितेि दोन िविसवांनव आतिध्ये उतरून 

कवि करतव येईल एर्ढीचां जवगव. असे आड आपिवलव र्रतनू 

बघतवनव शभती र्वटते तर त्यवर्ेळी त्यवचे खोदकवि कसे केले 

असेल. र् आतील िटेररयल बवहरे कसे कवढले असले. आड 

खोदण्यवसवठी त्यवतील दगड िवती बवहरे कवढण्यवसवठी शकती लोक 

आत उतरून कवि करत असतील. घेरव छोटव असल्यवने हे कवि 

हळूहळूच करवरे् लवगत असिवर. कुदळ, फवर्डे, पहवर, टवकी, 

हवतोडव, घन, घिेले अिी अर्जवरे प्रविखु्यवने लवगतवत. पि 

कधीकधी जशिनीखवली एखवदव िोठव दगड लवगलव आशि तो 

फोडवयलव अशतिय कठीि असलव तर तो कसव फोडलव जवई. 

फोडतवनव त्यवर्र चवलिवऱ्यव हत्यवरवांची धवर र्वरांर्वर बोथट होत 

असिवर अिव रे्ळी हत्यवरवांनव घवसनू त्यवांनव र्ज्रवसवरखे कवशठण्य 

आिण्यवसवठी लवगिवरे रसवयन पि त्यवकवळी होते. असे रसवयन 
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त्यव दगडवर्र टवकून कवही शदर्सवने तो दगड फोडलव की लगचे 

फुटत असे.  

िवझ्यव शनष्कर्वानसुवर शर्शहरीचे खोदकवि करतवनव पांधरव 

र्ीस फुट घेरव पकडून खोदकवि करत असवरे्त. शर्शहरीची खोदवई 

पिूा झवल्यवनांतर पवशहजे तेर्ढव घेरव ठेऊन दगडी बवांधकवि करत 

असत. र् बवहरेच्यव बवजनेू लगेच पनुभारिही करत असत. पनुभारि 

करत असतवनव त्यविध्ये प्रथि िोठे दगड नांतर छोटे दगड, िोठव 

िरुूि, बवरीक िरुूि भरून घेत असत. त्यविळेु तेथे पडिवरे 

पवर्सवचे पविी जशिनीत िरुत असे. दगडी बवांधकवि करतवनव 

एकवर्र एक दगड ठेऊन इांटरलॉशकां ग पद्धतीने बवांधकवि करत 

असल्यविळेु दगडवच्यव फटीिधनू फक्त ्र्च्छ पविी आत येत 

असे. ठरवशर्क अांतरवर्र होल भोकां  ही ठेर्त असत. त्यव होल 

िधनूही पविी आत येत असे. त्यव होलचव दसुरव उपयोग शर्शहरीत 

चढण्यवउतरण्यवसवठी ही होत असे. होलच्यव पवठीिवगेही पनुभारि 

व्यर्श्थत करत असत. त्यवतनूही फक्त पविीच शर्शहरीत येत असे. 

गवळ, िवती येत नसे. 

शर्शहरीिध्ये आतल्यव बवजलूव एक कप्पव, कपवर शकां र्व 

आतिध्ये खोदनू केलेले छोटेिे शर्र्र शदसते ते किवसवठी असव 

प्रश् पडलव आशि त्यवचे उत्तर िोध ूलवगलो त्यवर्ेळी असे लिवत 
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आले की, शर्हीर खोदतवनव, आड खोदतवनव आतिध्ये असिवरे 

कविगवर त्यवांनव शर्श्रवांती घ्यवयची असेल तर तेथे घेतव यतेे. िरुूि, 

िवती, दगड बवहरे कवढतवनव शर्शहरीतल्यव िविसवांनव दगड पडून 

इजव होऊ नये. खोदकविवसबांधी कवही सविवन ठेर्वयचे असेल तर 

ते ठेर्ण्यवसवठी ती सरुशित जवगव म्हिजे शर्र्र. 

 

 तसेच परू्ी दगड फोडण्यवसवठी ब्लवश्टांग करत असत. 

सतुळी र्वती हवतवने पेटर्नू शर्शहरीच्यव बवहरे यवरे् लवगे. त्यवरे्ळी 

शर्शहरीतनू बवहरे यवयलव रे्ळ लवगलव ब्लवश्टांग उडून दगव 

होण्यवची शभती असे. त्यविळेु कपवर ही सरुशित जवगव असे. त्यव 

कपवरवत जवर्नू बसवयचे र् सिोर जवड लोखांडी पत्व शकां र्व जवड 

लवकडवच्यव फळयव आडरे् लवर्वयचे त्यविळेु दगड उडून आत 

येिवर नवही. र् आतील िविसवांनव इजव होिवर नवही.  

 

शर्हीर खोदतवनव पवण्यवचव झरव लवगलव तर त्यव बवजनेू 

खोदकवि करून पवण्यवसवठी र्वट करून शदली जवत असे. 

त्यविळेुही ते कपवर तयवर होत असे. 

  

 आपल्या पूवचजांनी पुष्करणी बांधकामाच्या वेळी 

पुष्करणीत येणारे पाणी आवण तयातुन होणारा ववसगच याचे 
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व्यववस्ित वनयोजन केलेले वदसते. तया शास्त्रशुद्ध पद्धतीने 

बांधलेल्या वदसतात. पुष्करणीच्या दगडी बांधकामासाठी 

दगडांना इटंरलॉवकंग वसस्टीम केलेली असते. जयामुळे 

हजारो वषांनीही आहे तशाच अवस्िेत पुष्करण्या आजही 

पहायला वमळतात.  

वरील वनष्कषाचवरून असे लक्षात येते की, आपल्या 

पूवचजांनी बाष्पीिवन टाळण्यासाठी आडाची खोली जास्त 

व घेरा कमी ठेवलेला वदसतो. उघड्यावर असलेल्या 

टाक्यांतील पाणी मोठ्या प्रमाणात बाष्पीिवन होते. ते कमी 

करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय केलेले पहायला वमळतात. 

वाड्यातील वववहरीच्या दगडात कांही िोके केलेली 

वदसतात. तयांचा उपयोग बांबू रोवण्यासाठी केला जात असे. 

तयावर कापड टाकून पाण्याचे केरकचरा आवण बाष्पीिवना 

पासून संरक्षण केलेले वदसते. पूवीपासून पाण्याची तलुना ही 

संपत्तीशी केली जाते. तयामुळे बऱ्याच वठकाणी टाक्यांच्या 

विंतीवर कुबेराची प्रवतमा पहावयास वमळते.  

 

वषाचनुवषाचच्या वनरीक्षणातनू जवमनीखालील वाहतया 

जलस्त्रोतांचा वेध घेऊन ववहीर कशी खोदावी जवमनीत नेमके 

पाणी कुठे व वकती अंतरावर असेल हे ओळखण्यासाठी 
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नैसवगचक साधने कोणती याची ववस्मयकारक मावहती पुढे 

सववस्तर आहे. जलस्त्रोतांचे वववहरीमध्ये संचय करून 

जीवनोपयोगी पाणी वषचिर कसे पुरवावे, हे तयाकाळच्या 

लोकांना मावहत होते. बारमाही पाणी देईल अशी 

पुनिचरणाची सोयही केलेली वदसते.  

 

पुष्करणीच्या चहुबाजूंनी दगडी वितंीत छोटे छोटे 

गवाक्ष कोरीव दगडात बनववलेले असतात जयामध्ये श्री 

गणेशासोबत इतर देवी देवतांच्या मुतयाच ववराजमान असतात. 

तयाचे कारण पाण्याचे पाववत्र्य जतन करण्याच्या उदे्दशाने, 

बारवेतील पाणी देवाचे आहे. यामध्ये पाय धुवू नये, ते दुवषत 

करू नये, हा तया पाठीमागचा िाव असावा. बारवांचे 

आकार पण वेगवेगळे, फुलाच्या आकाराच्या बारवाना 

पुष्करणी, मंवदराजवळ असलेल्या बरवाना कंुड, तीिच असे 

म्हटले जाते. 

 

एखवद्यव िांशदरवत, र्वड्यवत, गडकोटवर्र पवण्यवची व्यर््थव 

केली की ते पविी चवर प्रकवरच्यव रे्गरे्गळयव कुां डवत/ शर्शहरीत 

सवठर्ले जवई. पवहल्या कंुडातील पाणी वपण्यासाठी व देवाचे 

कामासाठी वापरत. एका वववशष्ट लेवलच्या वर पाणी आले 
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की ते दुसऱ्या कंुडात जाई या कंुडातील पाणी अंघोळीसाठी 

वापरत. याही कंुडातील पाणी एका वववशष्ट लेवलच्या वर 

आले की ते वतसऱ्या कंुडात जाई ते पाणी कपडे धणु्यासाठी 

वापरत व तयानंतर वशल्लक राहीलेलं पाणी एका नहर मधून 

पाटाने बागेसाठी वकंवा शेतीसाठी वापरले जाई. हे आपल्यव 

आधीच्यव शपढ्यवांनी शनिवाि केलेल सांशचत आह.े आशि ते त्यवांनव 

परांपरवगत आलेल िहविपि होतां. 

आपिवलव परू्ी बवांधलेल्यव शर्शहरी, आड, तलवर्, कुां ड, 

बवरर् बघवयलव आर्डतील कव? अलीकडे बवांधलेल्यव पवण्यवच्यव 

टवक्यव बघवयलव आर्डतील. तर उत्तर असेल परू्ी बवांधलेल्यव 

शर्शहरी, आड, तलवर्, कुां ड, बवरर्. 

 

वाड्यामध्ये ववहीर, आड बांधण्याचे मूख्य कारण 

म्हणजे जर शरूचा वेढा पडला तर पाणी आतल्याआत 

वमळावं हा पण हेतू असू शकतो.  

 

आडवतील पविी कवढण्यवसवठी चरकव (रहवट) शकां र्व 

पोहरव असे. शर्हीरीची खवस बवब म्हिजे शर्हीरीलव व्यवसवकवर 

रचनेत र्रील बवजसू बसण्यवसवठी दगडी चौथऱ्यवची जिीन 
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केलेली असे. एकव बवजलूव त्यवर्र चढण्यवसवठी र् उतरण्यवसवठी 

पवयऱ्यवांची सोय केलेली आसे.  

 

र्वड्यवच्यव अांगिवत असिवरव सुांदर बवगबगीचव त्यवतनू 

येिवरव फुलवांचव सगुांध र् थईुथईु उडिवऱ्यव कवरांज्यवचव आर्वज 

त्यविळेु तेथे सखुद अनभुर् येतो. असव अनभुर् घऊेन बघव. 

र्वड्यवच्यव बवहरे शर्हीर असेल तर शर्हीरी भर्तवलची नवरळी 

पोफळी, केळीची बवग कसलां भवरी दृष्य असिवर. शर्हीरीस परू्ी 

बवर्, आड असेही म्हितां. अिवच शर्शहरीतनू पवटवच्यव िवध्यिवतनू 

बवगेस िेतीस पविी शफरर्ल्यवचे लिवत येते.  
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वाड्याचे जोते. 

 

प्रवचीन कवळवतील र्व्तचूव पवयव रुां द र् दगड िवती चनु्सयवने 

भरून भक्कि करत असत. अिव भक्कि पवयवर्र र्वड्यवचे जोत े

जशिनीच्यवर्र चवरी बवजनेू किरे इतके उांच असतवत. त्यवर्र खि 

म्हिजे खोल्यव असतवत.  

 

जोते कमरेइतके उंच घेण्याचे कारण म्हणजे जोतयावर 

चढून जाण्यासाठी सात पायऱ्या चढून जावे लागे. जे 

आपल्या धमचशास्त्रात सांवगतले प्रमाणे स्वगाचच्या सात 

टप्याचे आवण आठवड्यातील सात वार दशचवतात. म्हणून 

जोते सात पायरी उंच एवढे घेतात. तयाच बरोबर लाकडी 

स्तंि, खांब उिारताना तयांना पाणी लागू नये, पावसाळ्यात 

ओल लागू नये, तसेच वाळवी अिवा कुठल्याही प्रकारची 

वकड लागू नये म्हणून वाड्याचे जोते उंच घेत असतं.  

जोत्यवलव कवळयव पवर्विवचे सबुक आयतवकृती घडीर् 

हवत-हवतभर रुां दीचे शचरे बवांधकविवसवठी र्वपरत असतां. र्वड्यवच्यव 

दगडी बवांधकविवचे जोड अत्यांत बवरीक पेपरलेस ज्र्वईट ठेर्तवत. 

र्वड्यवच्यव बवहरेील शभांतीलव दगड र् आतील बवजनेू शगलवर्व 

केलेलव असवयचव. बवांधकविवत दगडवचे, शर्टवांचे जोड एकिेकवांर्र 
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येिवर नवहीत अिव पद्धतीने त्यवची रचनव केली जवत असे. अिव 

पद्धतीची बवांधकविे ही शचखल, िवती, चनुव यविध्ये होत असतां. 

र्वड्यवचव पवयव भक्कि करण्यवसवठी त्यवत दगड, िवती व्यर्श्थत 

भरले जवत. शभांतीची रुां दी जव्त ठेर्त त्यविळेु शभांतीलव तडव जवत 

नसे.  

 

जोत्यवलव सौंदया दिेवरव शकां र्व िोभव आििवरव दगड 

म्हिजे शप्लांथ िोशल्डांग. हव बवांधकविवपेिव बवहरे आलेलव दगडी 

भवग, त्यवर्र सांपिूा शभांतीचव भवर असतो. र्वड्यवच्यव जोत्यवलव 

लोखांडी / शपतळी गोल ररांगव लवर्लेल्यव शदसतवत. त्यवचव उपयोग 

परू्ीच्यव कवळी घोडे बवांधण्यवसवठी होत असे, असे म्हितवत.  

 

परंतु तयाचे खरे कारण छोट्यामोठ्या कायचक्रमासाठी 

मांडव टाकायचा असेल तर अशा ररंगामधनू बांबू अिवा 

वासा अडकवून उिा करत. गोल ररंगामधून दोरी ओवून 

कापडी मांडव बांधला जात असे. तयामुळे वितंीच्या कडेने 

खड्डे करण्याची गरज नसे. असे खड्डे पडले तर पावसाचे 

पाणी बांधकामाच्या पायात मुरून बांधकामाला धोका 

वनमाचण होई. म्हणून पूवी लोखंडी/ वपतळी ररंगाचा आधार 

घेत असत. हे तयावेळी वापरलेले तंर आहे.  
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सवत पवयरी उांच र्वडे 
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सवत पवयरी उांच र्वडे 

 

सवत पवयरी उांच र्वडे 
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सवत पवयरी उांच र्वडे 

 

सवत पवयरी उांच र्वडे 
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   जोत्यवलव लवर्ललेी गोल कडी  
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दरवाजयाचे तोरण 

 

तोरि दवरवर्र लवर्ल्यवने घरवची, र्वड्यवची िोभव र्वढते. 

र्वड्यवच्यव सजवर्टीलव िखु्य प्ररे्िव्दवरवपवसनुच सरुुर्वत होत 

असते. कवरि र्वड्यवच्यव िखू्य प्ररे्िव्दवरवपवसनुच आपि 

पवहुण्यवांचे ्र्वगत करत असतो. र्वड्यवची िोभव खरतर प्रथि 

दिानी शदसिवऱ्यव तोरिवनेच होत असते. तोरि ह ेिभुसचूक आशि 

िांगलसचूक असल्यवने ते घरवची, र्वड्यवची िोभव र्वढर्ते, 

‘अशतथी दरे्ो भर्’ यव आपल्यव भवरतीय सां्कृतीच्यव 

शिकर्िीनसुवर िभु कवयवाच्यव रे्ळी र्वड्यवच्यव प्ररे्िव्दवरवर्र 

झेंडूची फुले र् आांब्यवच्यव पवनवांपवसनू बनर्लेले तोरि बवांधण्यवची 

प्रथव आह.े  

 

एखाद्या घराच्या दारावर तोरण वदसले की वतिे 

शुिकायच असणार असे आपोआपच सवांना कळून येत असे. 

व लोक आपणहून स्वतः तया कायचक्रमात िाग घेऊन लागेल 

ती मदत करत असत. त्यवकवळी शनिांत्ि पशत्कव, फेसबकु, 

हॉटसअप, ट्शर्टर अिी िवध्यिां नव्हती. िभुकवयवाच्यव रे्ळी घरवत 

दरे्तवांच्यव सवशत्र्क लहरी यते असतवत असे म्हटले जवते. यव लहरी 

सकू्ष्ि असल्यवने यव लहरींनव आकर्ूान घेण्यवची िितव झेंडूच्यव 
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फुलवांिधनू र् आांब्यवच्यव पवनवांिधनू येत असते. त्यविळेु घरवच्यव 

शकां र्व र्वड्यवच्यव सजवर्टीलव प्ररे्िव्दवरवच्यवर्र झेंडूची, 

आांब्यवच्यव पवनवांपवसनू बनर्लेल्यव तोरिवांनी करतो. तोरिवच े

रे्गरे्गळे प्रकवर आहते. फुलवांचे तोरि, िोत्यवचे तोरि, 

कलवकुसरीचे तोरि, गजरव तोरि, ह्तकलव तोरि, िखिली 

तोरि, लोकरीच तोरि, लवकडी तोरि असे शर्शर्ध प्रकवर आहते. 

 

सूर-असुरांमधील युद्धापासून ते राजे महाराजे यांच्या 

युद्धापयंत, ववजयी होऊन आलेले सैन्य यांचे स्वागत दारात 

रांगोळी काढून व दारावर आंबयाची पानं आवण झेंडूच्या 

फुलांची तोरणं बांधली जात असत. ववजयोतसव आवण 

आनंदोसतव अशा प्रकारे साजरा केला जात असे.  
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मुख्य प्रवेशव्दार 

 

घोडे्र्वर घोड्यवर्र बसनू सहजपिे आत येईल शकां र्व 

अांबवरीसह हत्ती आत जवईल एर्ढे िोठे प्ररे्िव्दवर घेतवत. 

र्वड्यवच्यव दिानी भवगवर्रील दगडी चौकट आकर्ाक 

बनर्ण्यवसवठी त्यवर्र निीकवि करण्यवत येत असे. त्यविध्य े

प्रविखु्यवने गिपती, ररद्धीशसद्धी बवजनेू रे्लपत्ी, तळवच्यव बवजलूव 

भवलदवर-चोपदवर/ जय-शर्जय/ द्ववरपवल असे कोरलेले आढळतवत.  

 

र्वड्यवांनव आगिन शनगािनवसवठी एकच भलव िोठव 

लवकडी दरर्वजव असवयचव. तो जवडच्यव जवड लवकडवचव र् दोन 

झडपवांचव असवयचव. िोठव दरर्वजव बांद असतवनव ्र्तांत्पि े

उघडतव येईल असव आिखी एक छोटव दरर्वजव असतो त्यवलव 

शदांडी दरर्वजव म्हितवत. शदांडी दरर्वज्यवतनू एकव रे्ळी एकवच 

िविसवलव जवतव शकां र्व येतव येत असे. त्यविळेु र्वड्यवची सरुिवही 

सवांभवळली जवयची.  

 

िोठ्यव दरर्वजवची उांची पांधरव फुट शकां र्व त्यवपेिव जव्त 

आशि रुां दी दहव फुट शकां र्व त्यवपेिव जव्त असते. दरर्वजव अिव 

रै्शिट्यपिूा पद्धतीने बनर्लेलव असतो की, परकीय आक्रिि 
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झवल्यवस दरर्वजव हत्तीच्यव धडकेने तोडलव जवर् ूनये म्हिनू उभ े

लवकूड र् त्यवर्र लोखांडी आडव्यव पट्यव र् त्यव पट््टयवर्र लोखांडी 

टोकदवर शखळे बसशर्लेले असतवत. लवकडी शबन्सन्सयव असतवत. 

कवहीजि त्यव शबन्सन्सयवर्र शपतळी र्वट्यव, फुले लवर्तवत. खवलच्यव 

बवजलूव दगडी शकां र्व लवकडी उांबरव असतो. र्रच्यव बवजलूव 

दगडविध्य े उलट-सलुट किळ पषु्पवची निी असतवत. 

दरर्वज्यवच्यव भव्यतेर्रून आतल्यव र्वड्यवचव पसवरव शकती असेल 

यवचव अांदवज यतेो.  

 

* दरवाजावर सुयचचंद्र असतात, तयाचा अिच जोपयंत सूयचचंद्र 

आहे तोपयंत अशा वास्तूचे बांधकाम करून तया 

वटकवावयाच्या आहेत. हव सांदिे जे कवि करिवरे कवरवगीर, 

्थपती, र्व्तशुर्िवरद, िटेररयल परुर्िवरे आहते त्यवांनी त्यव दृष्टीने 

शर्चवर करून िटेररयलची शनर्ड करून बवांधकवि करवर्यवचे आह.े 

आत्तवच्यव कवळवत आपि िटेररयलची र्ॉरांटी शर्चवरत असतो. 

परू्ी असे नव्हते. सयूाचांद्र. 
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* सुयचचंद्र लावण्याचा दुसरा उपयोग म्हणजे, सूयच उगवला 

की दरवाजा उघडायचा आवण चंद्र मावळला की दरवाजा 

बंद करायचा. हा वनयम गडकोटावरील दरवाजे यासाठी 

असे.  

* सुयचचंद्र लावण्याचा वतसरा उपयोग म्हणजे, सूयचचंद्र आहे 

तो पयंत ही वास्तू वटकणार आहे. हा संदेश वमळत असे.  

 

* सुयचचंद्र लावण्याचा चौिा उपयोग म्हणजे, सुयचचंद्र जसे 

सवांना उजेड समान दतेात तसेच या वास्तूत वाड्यात 

आलात तर सवांना समान न्याय वमळेल. हा संदेश वमळत 

असे. 

 

दरर्वजवलव सिोर दोन गोल ररांगव असतवत. त्यवचव उपयोग 

दरर्वजव ओढून घणे्यवसवठी हनॅ्सडेल म्हिनू करतवत. दसुरव उपयोग 

डोअर बेल म्हिनू कडी र्वजर्ली की आत असिवरे पहवरेकरी 

यवांनव कुिीतरी आले आह ेह ेकळे. आतनूच त्यवांची चौकिी करून, 

कोि आह ेह ेबघनू, परर्वनगी घेऊनच दरर्वजव उघडत असत. 

 

दरर्वज्यवतनू आत आल्यवर्र दरर्वज्यवच्यव पवठीिवग े

दरर्वजव बांद करण्यवसवठी अडसर / आगळ असतवत. अडसर 
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म्हिजे सवधवरितः नऊ इांच बवय नऊ इांच एर्ढव लवकडवचव अखांड 

ठोकळव. दरर्वजव उघडतवनव शभांतीच्यव खोबशनिध्य े अडसर 

सरकर्लव जवतो. त्यवलव ओढण्यवसवठी पढुील बवजसू गोल ररांग 

असते. अिव दरर्वज्यवलव उखळवसवरख्यव खवचव असल्यविळेु तो 

सहज एकव िविसवस उघडतव येतो र् बांदही करतव येतो. दरर्वजव 

पढेु जवऊ नये म्हिनू (्टॉपर) लोखांडी सवखळी खवलच्यव बवजलूव 

लवर्लेली असते. इथे इांशजनीअररांगचे सतू् लिवत घ्यवयलव हरे्. उभे 

लवकूड त्यवर्र आडव्यव लोखांडी पट््टयव तवि आशि दवब त्यवरे्ळी 

र्वपरलेल तांत्.  

 

दरर्वज्यवर्रील द्ववरपवल तत्कवलीन र्व्तिुवस्त्रज्ञवांच्यव 

अांगभतू कलेचव अलांकृत अशर्ष्कवर आहते. यव द्ववरपवलवचे शर्शर्ध 

आकवर, पट्टी नवही, िोजिवप नवही, ्केच नवही, पि दोन्सहीकडील 

जयशर्जय अगदी शिरर इिेज असवयचे. त्यवांच्यव िदु्रवर्रील भवर्, 

त्यवांची आयधेु यवांच्यवतील बवरकवरे्, प्रिविबद्धतव िनवस आल्हवद 

दिेवरे असतवत. अिी शिल्पे सहज म्हिनू कोरलेली नसतवत. 

त्यवांची एक पररभवर्व असते. ते शिल्प तेथेच कव कोरले यवचे एक 

शर्शिष्ट कवरि असते.  
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र्व्तशूिल्पिवस्त्रवप्रिविे परेू्कडील दरर्वज्यवर्रील 

द्ववरपवल ितूी ांनव जय-शर्जय, पशश्चि द्ववरपवलवांनव नांद-सनुांद, दशिि 

द्ववरपवलवांनव बल- प्रबल र् उत्तर द्ववरपवलवांनव कुिदु-कुिदुवि अिी 

नविवशभिवने आहते.  

 

 दवरवतनू आत येतवांनव िांगलसचूक गिेिपट्टीच्यव िध्य े

गिपती, कुां भ, कलि, लक्ष्िी, किल आदी प्रशतिव आढळून 

येतवत. गिपतीचे दिान व्हवरे् अथर्व गिपतीने अररष्टवांपवसनू रिि 

करवरे् ही त्यव िवगची भवर्नव. कवांही दरर्वज्यवर्र गििेपट्टीच्यव 

एर्जी कोनवडव ठेर्लेलव शदसतो, बवजनेू पवने, फुले, फळे, गरुड, 

हत्ती, िोर अिी शनरशनरवळी निीही कोटा असत.  

 दरर्वज्यवच्यव चौकटीर्र अशतिय कलवत्िक निीकवि 

असते, त्यवलव द्ववरिवखव म्हितवत. निीच्यव घडवईसवठी िऊ दगड 

र्वपरतवत. प्रर्ेिव्दवरवलव दगडी चौकट किवनदवर र् त्यवर्र बवजरी 

घडवई शकां र्व िवटीर् घडवई असते. दगडी चौकटीच्यव बवजनेू भक्कि 

दगडी शचऱ्यवचे बवांधकवि असते. यव बवांधकविवसवठी कवळव 

पवर्विवचव दगड र्वपरतवत. िवटीर् घडवईचे दगडवतील कोनवडे 

असतवत. अिव कोनवड्यवत रवत्ीच्यव रे्ळी उजेडवसवठी शदर्े ठेर्ल े

जवतवत.  
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दगडी कमानीत 

लाकडी प्रवेशद्वार. 

लाकडी वबन्नीचा 

दरवाजा  
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साखळी, 

स्टॉपर  

अडसर 
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अडसर  कडी 

कोयंडा व वपतळी 

फुले 
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दरवाजयावरील गणेशपट्टी 



142 
 

उंबरठा 

 

उंबरठा म्हणजे मयाचदा. अनोळखी व्यक्ती साठी 

उंबरठा ही लक्ष्मण रेषा असते. घर असवर्े घरवसवरखे, नकोत 

नसुत्यव शभांती. ह ेिब्द र्िान आपल्यवलव घरवचां िहत्र्ां र् त्यवतील 

गोडर्व पटर्नू दतेवत. र्व्त ूम्हिते असवर्व घरवलव उांबरठव सिोर 

रवांगोळी र्र हळदी कुां कू टवकव. नसुती िोठिोठवली रांगीबेरांगी घरे 

बवांधनू त्यवत गोडर्व िविसुकी आितव येत नवही. त्यवसवठी 

घरवतल्यव िविसवांच्यव िनवत भवर् असवर्व लवगतो. परू्ीच्यव 

र्वड्यवत शदर्स रवत् शकलशबलवट असवयचव. अनेकवांचव रवबतव 

असवयचव.  

दरर्वज्यवच्यव पवयविी बसर्लेलव चपटव, सपवट 

आकवरवचव, थोडवसव ओबडधोबड लवकडी ओांडकव म्हिज े

उांबरठव. उांबरठव हव चौकटीचव भवग नसनू उांबरवच्यव झवडवची उांच 

जवड फळी आडर्ी लवर्लेली असते. उांबरवचे लवकूड िजबतू र् 

लर्कर कुजत नवही. परू्ी घरवच्यव दवरवत आर्जूान उांबरवच्यव 

लवकडवची फळी ठोकली जवत असे म्हिनू त्यवलव उांबरठव म्हित 

असत. परू्ीच्यव घरवांनव परांपरव, सां्कृती, दबदबव, िवनियवादव, 

आदर असवयचव, कवही उांबरठ्यवर्र जनुी नविी, घोड्यवची नवल 

ठोकललेी असवयची. घरवर्र र्क्रदृष्टी पडू नये, भतूशपिवच्च घरवत 



143 
 

येऊ नये. यवसवठी नवल ठोकण्यवचव त्यव कवळी सिज होतव. लग्न, 

शकां र्व कुठलवही सि असो. आधी उांबरठवच पजुलव जवयचव. 

त्यवनांतर चलू पजुली जवयची. ज्यविळेु आधीचव हळदी-कुां कर्वचव 

रांग पसुलव जवत नवही तोच पनु्सहवां कुठल्यवतरी शनशित्तवने हव उांबरठव 

उजळलव जवयचव.  

घरवतील कोिीही िहत्र्वच्यव कविवसवठी बवहरे पडतवनव 

उांबरठ्यवर्र नति्तक व्हवयचव. उांबरठ्यवच्यव शिरवांिध्ये सवचलेली 

िवती ि्तकी लवऊन िोठिोठी सांकटे अांगवर्र झलेण्यवची तवकद 

त्यवलव शिळत असे. नर्र्ध ूघरवत पवशहलां पवऊलही उांबरठ्यवच्यव 

सविीनां धवन्सयवच्यव िवप ओलवांडून प्रर्ेि करवयची. एकदव धवन्सयवांन 

भरलेल िवप ओलवांडून नर्र्धनेू घरवत पवशहलां पवउल टवकल की, 

घरवतील कत्यवा िविसवच्यव परर्वनगी शिर्वय उांबरठव ओलवांडि े

िक्य नसवयचे.  

इतकव त्यव उांबरठ्यवलव िवन असवयचव. लहवनपिी 

उांबरठ्यवर्र बसनू अनेक खेळ खेळलेल े असवयचे. जर घरवचव 

उांबरठव ओलवांडलव तर यवद रवख. यवच िब्दवत र्डील धवऱ्यवांनी 

दरडवर्ले की, घर सोडून जविवरव आपोआप गभागळीत व्हवयचव. 

लहवन िलेु धवर्तवनव उांबरठ्यवलव ठोकर लवगनू नवकवतोंडवतनू रक्त 

आल्यवर्र त्यवांनव यव उांबरठ्यवचव रवगही यवयचव. िग िोठी िविसांही 

बळेबळेच यवने पवडले कव तलुव, थवांब आपि यवलव िवरू, अस 
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म्हित उांबरठ्यवर्र खोटव रवग कवढवयचे. त्यवांनी उांबरठ्यवर्र 

जोरवचव पवय आपटलव, की कडेर्रच्यव िलुवच्यव डोळयवतनू अश्र ू

आशि हस ू फुलवयचां. असव हव उांबरठव. एर्ढव िवन उांबरठ्यवलव 

होतव. आतवच्यव फ्लॅट शस्टीििध्ये उांबरवच गवयब केलव आह.े  
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नगारखाना 

नगवरखवण्यवचे ्थवन ह े शकल्यवांच्यव, दरे्ळवच्यव शकां र्व 

र्वड्यवच्यव प्रर्ेिव्दवरवपविी शकां र्व शदांडी दरर्वजवजर्ळ असते. 

रवज्यवांचव प्रिखु येत आह े ह े सिजण्यवसवठी बवांधकविवत 

नगवरखवन्सयवची रचनव असे. प्रिखु येतवच नगवरे र्वजर्ल े जवत. 

त्यविळेु तेथील र्वतवर्रि एकदि िवांत होई. लोकवांनव सिजे रवजव 

शकां र्व प्रिखु येत आह.े परू्ी शदर्सवच्यव ठरवशर्क र्ेळेस कवल 

दिार्ण्यवसवठी, सचूनेच्यव प्रसांगी सचूनव दिेेसवठी, इिवऱ्यवच्यव 

रे्ळी नगवरव, शिांग, ततुवरी र् इतर र्वद्य र्वजर्ण्यवची सर्ोच्च जवगव.  

तसेच रवज्यवचव प्रिखु आल्यवनांतर फुले हवरतरेु 

उधळण्यवसवठीची िोक्यवची जवगव. तसेच गडवची दवरे उघडतवनव 

आशि बांद करतवनव तसेच िहत्र्वच्यव प्रसांगी नगवरे र्वजर्ले जवत 

असत. धवशिाक कवयवािध्य े नगवरे र्वजर्ण्यवसवठी शकां र्व नगवरे 

ठेर्ण्यवसवठी जवगव असवर्ी म्हिनू नगवरखवनव उदयवस आलव. जर 

यजिवनवांनव नौबतीचव िन असेल तर र्रच्यव िजल्यवर्र 

नौबतखवनव म्हिजे नगवरखवनव असे. नगवरखवन्सयवलव तसां शर्िेर् 

िहत्र् म्हिजे र्वचनवसवठी. िैफलींसवठी अिव अनेक कवरिवांसवठी 

नगवरखवण्यवचव उपयोग होत असे. नगवरखवन्सयवतील नगवरव 

र्वजवयलव सरुर्वत झवली की गवर्वतील, िेजवरचे लोकां  र्वड्यवत 

जिव व्हवयचे. अांगि भरून जवयचे. असव हव नगवरखवनव.  
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देवडी 

 

दरे्डी म्हिजे जनु्सयव र्वड्यवत आत शिरलां की, 

बसण्यवसवठी िखु्य दरर्वज्यवच्यव बवजलूव असलेली, दरर्वज्यवर्र 

तैनवत असलेल्यव सैशनकवांनव, पहवरेकऱ् यवांनव बसण्यवची, शर्श्रवांतीची, 

पहवरव दणे्यवची जवगव शकां र्व चौकी. तसेच रवत्ीच्यव शर्श्रवांतीची 

केलेली सोय म्हिजे दरे्डी होय. 
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खुंटी 

 

परू्ीच्यव कवळी कोित्यवही घरवत, र्वड्यवत गेल्यवर्र प्रथि 

दिान होते ते शभांतीर्रच्यव लवकडी खुांटीचे. शटकवऊ लवकडवपवसनू 

बनर्लेली सवध्यव प्रकवरची खुांटी घरवच्यव प्रत्येक भवगवत 

असवयचीच. तरून शपढीलव खुांटी म्हिजे कवय ह ेिवशहतही नसेल. 

परू्ीच्यव कवळी खुांटी शर्नव घर नसवयचे. त्यवकवळी खुांटीची 

उपयकु्ततव बहुउपयोगी असवयची. सतुवरकवि करिवरे लोक सबुक 

आकवरवच्यव खुांट्यव बनर् ू लवगले. त्यविळेु शभांतीलवही िोभव 

यवयची. खुांट्यवचव अनेक कविवसवठी उपयोग होत असे. जस े

िवळेचे दप्तर, िटा, टोपी, धोतर, पवगोटे, कवपडी शपिव्यव, छत्ी, 

सपू, केरसिुी, शर्शहरीतनू पविी कवढवयच्यव दोऱ्यव, फुलवांच्यव 

िवळव, दोरखांड, नऊर्वरी पवतळ, सवडी, लगुडे, अांथरून पवांघरून, 

िेतवतील अर्जवरे, दोरखांड ठेर्ण्यवसवठी. टवळ, िदृांग, ढोलकी 

अडकर्नू ठेर्ण्यवसवठी तसचे रवत्ीच्यव र्ेळी उजेडवसवठी कां दील, 

बत्ती अडकशर्ण्यवसवठी सरुिीत जवगव म्हिनू खुांटीचीच जवगव 

शनर्डली जवत असे. िलेु उांची र्वढर्ण्यवसवठी खुांटीलव धरून 

लोंबकळवयचे. 
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 अिव शर्शर्ध कविवांसवठी खुांटीचव उपयोग होत असे. 

लवकडी खुांट्यव थेट शभांतीत असल्यवने र्जनवने भवरी असलेल्यव 

र््तहुी सहज पेलत असत. यवसवठी लवकूड रे्गळे घ्यवयची गरज 

नसवयची. लवकूड कवि करत असतवनव त्यवतनू जे रे््टेज शिल्लक 

रवशहललेां लवकूड असवयच े त्यवचव र्वपर खुांटी बनर्ण्यवसवठी 

करवयचे. लवकडवचे कवि करतवनव शभांतीर्रची खुांटी जशिनीत 

ठोकली तर त्यवची िखे व्हवयची. असव िल्टीपपाज उपयोग 

आपल्यव परू्ाजवांनी यव खुांटीच्यव बवबतीत केलेलव शदसत आह.े  
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खुंटी व देवळी 
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कोनाडा/ देवळी  
 

एकवच दगडवत कोरलेली अथर्व शभांतीच्यव रचनेतील दोन 

शतन दगडवांच्यव कवटछवटी िळेु शदर्व, पिती ठेर्वयलव तयवर करर्नू 

घेतलेली जवगव. परू्ीच्यव कवळी प्रत्येक खोलीलव कपवट करण्यवची 

पद्धत नव्हती. खोलीच्यव सर्ा कोपऱ्यवत उजेडवसवठी पिती, शदर्व, 

शकां र्व फुटकळ र््त ूठेर्ण्यवस करण्यवत आलेली शभांतीतील खवच 

म्हिजे कोनवडे शकां र्व दरे्ळी. कोनवडव सवधरितः एक फुट बवय 

अधवा फुट उांचीचव शभांतीतील कप्पव. हव शदसवयलव जरी छोटव 

असलव तरी यवत ज्यव र््त ू ठेर्ल्यव जवयच्यव त्यव िवत् नक्कीच 

िहत्र्वच्यव आशि पटकन सवपडवव्यवत अिवच ठेर्लेल्यव 

असवयच्यव. प्रत्येक कोनवड्यवची जवगव ठरलेली असवयची. 

अांधवरवतही सहज सवपडवव्यवत अिव अनेक गोष्टी र्र्वानरु्र्ा शतथेचां 

ठेर्लेल्यव असवयच्यव.  

कुठं कुठं होते कोनाडे:- घरवत, र्वड्यवत, िहवलवत, 

शकल्ल्यवत, सिवधीर्र, तळुिी र्ृांदवर्नवत, ओसरीत, पडर्ीत, 

िवजघरवत, अडगळीच्यव खोलीत, िशिदीत, शर्शहरीत, नदीच्यव 

घवटवलव, बवरर्ेच्यव आतल्यव पोटवलव, दीपिवळेत, कु्तीच्यव 

तवलिीत अिव शर्शर्ध शठकविी कोनवडव असिवर म्हिजे 

असिवरचां. ग्रविीि भवगवतील दरे्ळी शकां र्व कोनवडव यवांच ेरे्गरे्गळे 

प्रकवर पहवयचे म्हटलां, त्यवच ेजर कलेक्िन केले तर दरे्ळी शकां र्व 
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कोनवड्यवच्यव प्रदिानवची थीि होऊ िकते. एर्ढे कोनवड्यवच े

प्रकवर आहते.  

देवळी वकंवा कोनाड्यात काय काय ठेवता यायचं:- 

कोनवड्यवांचव उपयोग िलुवांची पु् तकां  ठेर्वयलव, कां दील, घरवतल्यव 

बवईच्यव र्िेी-फिी-कुां कर्वच ेसवशहत्य, चलुीजर्ळ शचििी, शर्ळव, 

शदर्व, और्धवांचव डबव दखेील अिवच कोनवड्यवत ठेर्लेलव 

असवयचव. कवही कोनवडे िोठे, कवही छोटे, त्यवच्यव र्रखवली िभु-

लवभ रांगर्लेले असे नवनव उपयोग असत. यव दरे्ळींची/दरे्डींची 

रचनव ही पवऊस-र्वऱ्यवपवसनू शदर्व शर्झ ूनय ेअिी सवधवरि असते. 

कवही र्वड्यवांिधे दरे्ळवांिधील दरे्ड्यव अथर्व दरे्ळी यव सुांदर 

अिव िशहरपी आकवरवच्यव कोरलेल्यवही अढळतवत.  

िांशदरवांसिोर असलेल्यव शदपिवळव पवर्सविळेु शकर्वां 

र्वऱ्यविळेु शदपिवळेर्रील शदर्े शर्झ ू नय े म्हिनू शदपिवळेच्यव 

िनोऱ्यवत अनेक दरे्ळी कोरल्यवसवरखी रचनव अढळून येते. पढेु 

िांशदर आशि घरवांिधे शर्जरे्र चवलिवरे शदर्े आल्यवनांतर यव 

दरे्ळीचव उपयोग लहवन-सहवन र््त ू ठेर्ण्यवसवठी होऊ लवगलव. 

आजही अनेक खेडेगवर्वांिधे शर्शिष्ट सिर्वरवांनव यव दरे्ळींिध े

पिती ठेर्ली जवत ेतेव्हव त्यव र्व्तचू्यव रचनेत त्यव िांद तरे्िवऱ्यव 

शदव्यविळेु सुांदरतेत भरचां पडते. 
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कोनाड्याचे ववववध प्रकार 
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  कपाट म्हणून विंतीतील 

कोनाड्याचा उपयोग 
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मेघडंबरी 

 

र्व्त ू रै्शिट्य दवखर्िवरी क्र्शचत र्वड्यवांनव शदसिवरी 

िेघडांबरी हव एक र्व्तपू्रकवर आह.े र्वड्यवच्यव दसुऱ्यव 

िजल्यवर्रून बवहरेील दृश्य पवहण्यवसवठी िेघडांबरीची खवस 

योजनव केलेली असवर्ी. िुख्य शदर्विखवन्सयवतनू तेथे जवण्यवसवठी 

िशहरपदवर किवनी र् कवळयव कवतीर् लवकडी सरुूच्यव खवांबवर्रच 

सिुोशभत अधाघिुटवकवर छत्र्यव योजनू िेघडांबरीची खवस योजनव 

केलेली शदसते.  

 

हत्तीच्यव पवठीर्र असत े तिव अांबवरीप्रिविे िखु्य 

प्रर्ेिव्दवरवच्यव र्र िेघडांबरीची रचनव केलेली असते. त्यवलव 

आधवरवसवठी भवर तोलण्यवसवठी लवकडी चवर सहव तीर बसशर्लेल े

असतवत. यव तीरवची रचनव िगरिखुी, िवसविखुी, र्वघिखुी, 

शसांहिखुी, िोरिखुी, गरुडिखुी, िकरिखुी यवांची प्रशतकृती असनू 

अशतिय बवरीक कोरीर् कवि त्यवर्र केलेल ेअसते. असे प्रविी, 

पिी बलवचे प्रशतक असनू त्यवांच्यव िक्तीचव उपयोग र्वड्यवचव 

शकां र्व त्यव इिवरतीचव भवर तोलनू धरण्यवसवठी केलेलव आह ेअसे 

आपिवस र्वटते. तीरवच्यव खवली आधवरवसवठी शभांत असते. 

तीरवचव सांपिूा भवग हव निीकवि केलेलव असतो. 
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 िेघडांबरीलव लवकडी तळखडे, तळखड्यवर्र सरुूदवर 

लवकडी खवांब, खवांबवर्र िेघडांबरी उभवरलेली असते. खवांबवर्र 

र्ेगर्ेगळयव प्रकवरच ेनिीकवि केलेल ेअसते. खवांबवच्यव खवलच्यव 

भवगवर्र निी, िध्यभवगी र् त्यवच्यवर्र त्यवहून शभन्सन ्र्रुपवची 

निी कोरलेल्यव असतवत. प्रत्येक खवांब एकिेकवांनव िशहरपी 

किवनींनी जोडलेलव असतो. तो दोन भवगवत र्ेगळव करून दवखर्त 

असतां. किवनीच्यव र्र लवकडी पट््टयव बसशर्लेल्यव. प्रत्येक 

पट्टीर्रील निीकवि र्ेगर्ेगळे शदसते.  

 

नवगफिीचे शडझवईन, पवन, िण्यवची िवळ, फुलां, रे्ली 

भौशिशतक आकृत्यव, शनसगवातील अनेक गोष्टी त्यवर्र कोरून 

कोपऱ्यवर्र पवर्सवचे पविी र्वहून बवजलूव पडवर्े म्हिनू शिांगवच्यव 

आकवरवची छवन निी केलेली असते. िेघडांबरीचे आतले छत 

कडीपवटचे अथर्व िांकरपवळयवच्यव निीचे असते. 
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ध्वज  

 

ध्र्ज शकर्वां झेंडव ह े िवनवच,े यिवचे, आदिवाचे शचन्सह. 

त्यवचप्रिविे सांदिेर्वहक म्हिनु ध्र्जवचव उपयोग प्रवचीन 

कवळवपवसनू आढळतो. प्रवचीन कवळी कवठीलव एखवदी शर्शिष्ट 

प्रशतिव बवांधनू खिुेचे शनिवन तयवर करीत. प्रवचीन िवनर् सिहूवांनी 

आपवपल्यव गटवची शचन्सह ेम्हिनू पि,ु पिी, तसेच दरै्ी र््तू र्व 

दरे्तव यवांच्यव शचत्वांचव उपयोग केलेलव आढळतो. लढवयवांत 

शनरशनरवळी पथके, तकुड्यव, पि इत्यवदी दवखर्ण्यवसवठी 

शनिवनवांची शनतवांत गरज असवयची. ित् ूशकां र्व शित् ओळखवयलव 

त्यवपिेव चवांगले सवधन त्यवर्ळेी दसुरे नव्हते. कवपड शनशिातीचे तांत् 

र् रांगवरीकवि यव गोष्टी अर्गत झवल्यवर्र पतवकव आशि ध्र्ज 

शनरशनरवळयव चिकदवर र् सुांदर रांगवांनी आशि शचत्वांनी रांगर्ले जवऊ 

लवगली. कवपडवलव सोनकवरे्त बडुर्नू भगर्व रांग तयवर करत 

असत. त्यवांनांतर पढुील कवळवत हरे्त फडफडिवरे रांगबेरांगी ध्र्ज 

उत्तेजक र् प्रेरक ठरले. ध्र्जवलव झेंडव, शदांडी, ध्र्ज पतवकव अस े

िरवठीत िब्द आहते.  

िवस्त्रवर्गवाचव उदय झवल्यवपवसनू प्रत्येक योद्धव आपवपलव 

र्ेगळव ध्र्ज र्वपरू लवगलव. िगवा रंग सूयोदयापूवी 

वदसणाऱ्या लालसर कावेसारखा आहे. तयाच प्रमाणे ‘िग’ 
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म्हणजे सूयच असाही संबंध लावता येतो. जरीपटकव हव िरवठी 

सेनेचव ध्र्जही भगर्व आह.े ध्र्ज ह ेप्रवि असल्यविळेु त्यवांचे शनषे्ठन े

रिि करण्यवत येई. ध्र्जपतवकवांर्र िवरव करून त्यवांनव खवली 

पवडिे, तोडिे म्हिजे परवभर् झवलव असे सिजतां. यदु्धवत 

ध्र्जवखवली सैशनक लढत. िरवठव सेनेचव रवष्ट्रध्र्ज भगर्व र् 

जरीपटकव हव शतकोनी असनू त्यवर्र जरतवरीकवि केलेले असे.   
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चौक 

 

  र्वड्यवचव िहत्र्वचव भवग म्हिजे चौक. चौक कविरेइतकव 

खोल असतो. चौकवच्यव िवध्यिवतनू हर्व र् उजेड िबुलक 

प्रिविवत आत यते असे. चहुबवजनेू बवांधकवि करून चौक तयवर 

होत असे. चौकवची लवांबी र्वड्यवच्यव आकवरवर्रून ठरर्त असे. 

आतील खोल्यवत उजेड, प्रकवि, हर्व खेळती रवहण्यवसवठी चौक 

आकविवत खलेु असत. एक चौकवपवसनू ते सवत चौकवपयंत र्वडे 

असतवत. चौकवच्यव र्वपरवचव अथा प्रत्येक कुटुांब प्रिखु आशि 

त्यवांचे कुटुांबीय रे्गरे्गळयव प्रकवरे लवर् ूिकत होते.  

  घरवतील कती िविसां चौकवचव उपयोग सवर्ाजशनक आशि 

कचेरीच्यव कविवांसवठी करत तर िधले चौक ह े शस्त्रयव त्यवांचे सि 

सिवरांभ सवजरे करण्यवसवठी करत असत. आशि आतले चौक 

घरगतुी कविवांसवठी र्वपरत असत. चौकवचे अनेक घटक होते. 

ओटव, सोपव व्हरवांडव, त्यवर्रची गच्ची, शजनव, पषु्करिी, कवरांजे, 

हौद, शर्हीर, आड, तळुिीर्ृांदवर्न असे शकतीतरी घटक यव 

चौकविी शनगडीत असत. हे सर्ा घटक सर्ाच चौकवत 

नसत.उदवहरिवथा पषु्करिी शकां र्व कवरांजे ह ेफक्त बवहरेच्यव म्हिज े

प्रर्ेिव्दवरवजर्ळच्यव चौकवतच असत. हौद ह े िवगच्यव चौकवत 

असत. जेिकेरून ्र्यांपवकघर र् ्र्च्छतवगहृवसवठी पवण्यवचव 
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र्वपर कवरिे सहज िक्य होईल. तसेच पवटीिवगील चौकवचव 

उपयोग शस्त्रयवांनव त्यवांची कविे करण्यवसवठी होत असे.  

  

  पवण्यवसवठी आड / छोटी शर्हीर असते. त्यवचव व्यवस सहव 

ते दहव फुटवपयतं असतो. यवतील पविी कवढण्यवसवठी पोहरव 

असतो. बऱ्यवच शठकविी रहवट दखेील असतवत. चौकातील 

जमीन ही सपाट दगडाने बांधून काढीत. तयाचा मुख्य उदे्दश 

वववहरीपाशी पाण्याचा व्यवहार होत असल्याने ते पाणी 

जवमनीत मुरून इमारतीच्या पायाला धोका वनमाचण व्हायला 

नको. चौकात पडणारे पावसाचे पाणी दगडी पन्हाळीने 

जवमनीखालून परसात नेऊन शोषखड्डयात सोडलेले 

बघायला वमळते. “पाणी आडवा पाणी वजरवा” ही सरकारी 

घोषणा तया वपढ्यांनी मार मनस्वी स्वीकारली होती हे 

कळते.  

 

  चौकवच्यव चोहोबवजनेू बवांधकवि करून दरर्वज,े 

शखडक्यव,शभत्तीशचत्े, किवनी, िशहरपी, तोरि, तळुिी र्ृांदवर्न. 

दगडी घडवईची शकां र्व िेिवने सवरर्लेली जिीन.जोत्यवलव लोखांडी 

ररांगव लवर्लेल्यव. यव ररांगवचव उपयोग िवांडर् टवकवर्यवचव असेल 

तर त्यवलव दोऱ्यव बवांधतव येतवत. 
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  चौकविध्ये रवांगोळी, फुलवांची आरवस, कवरांजे, कवरे्च्यव-

चनु्सयवच्यव रांगवत किवनी/ िशहरपी असतवत. कवरे्च्यव रांगवर्र 

शभत्तीशचते्, गलुद्ते असतवत. इतर शठकविी चनु्सयवचव रांग शदलेलव 

असतो. शगलवव्यविध्ये किळफुलवांची उलटसलुट निी असते. 

चौकवत शकां र्व सज्ज्यवच्यव कोपऱ्यवर्र जेथे पविपट््टयव कवटकोन 

करतवत तेथे िोठे लवकडी लोलक लवर्तवत. यवचव सवधवरि 

आकवर उलट्यव टवांगलेल्यव कळीसवरखव शकां र्व केळ फुलवसवरखव 

असतो. आशि ते जोडकवि करून बसशर्लेले असते.  

  निीदवर शखडक्यव, चौकवत थईुथईु उडिवरे कवरांजे बवजनेू 

लवर्लेली फुलझवडे त्यवतनू येिवरव सगुांध र् कवरांज्यवचव आर्वज 

त्यविळेु तेथे सखुद अनभुर् येतो. यविळेु चौक उठून तर शदसतोच. 

चौक िवांत असलव तरी चौकवत एकटां कधीही र्वटत नवही. 

पवण्यविध्ये र्ेगर्ेगळयव रांगवच े शदर्े लवर्ले की रवत्ीच्यव र्ेळी ही 

कवरांजी छवन शदसतवत. अिव शर्शर्ध गोष्टींनी चौकवलव सिुोशभत 

केलेल ेअसते. िोठे सि, उ्तर्, लग्नवसवरखे सिवरांभ चौकवत केले 

जवयचे. शस्त्रयवांचे सि जसे हळदी कुां कू, िांगळवगौर असेही सि 

सवजरे केले जवयचे.  
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चौकातील पाणी वाहून जाण्याची दगडी जाळी 
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चौकातील पाणी वाहून जाण्याची दगडी जाळी 
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सोपा 

 

  सोपव म्हिजे चौकवच्यव बवजलूव जोतां असलेली जवगव. 

सोपव हव दखेील र्वड्यवचव िहत्र्वचव भवग. सोपव हव पिूापिे खलुव 

असतो. त्यवलव दरर्वजे र्गैरे अिी सांकल्पनव असत नवही. सोपव हव 

सिोरील बवजनेू लवकडी खवांबवर्र तरलेलव तर िवगील बवजनेू 

शभांतीर्र. त्यवची जिीन दगडी शकां र्व िेिवने सवरर्लेली असते. 

जोत्यवर्र ओळीने असलेल्यव लवकडी शकां र्व दगडी खवांबवर्र 

आधवररत सिोरच्यव बवजलूव सज्जे अिी यव सोप्यवांची रचनव 

असते. अधवाच्छवशदत असल्यविळेु उनवची तीव्रतव किी होत असते. 

त्यविळेु तेथे गवरर्व जविर्त असतो. छतवलव कडीपवटवची रचनव 

अथर्व शडझवईनिध्ये रचनव असे. छतवलव हांड्यव झुांबर 

लटकर्लेली, शभांतीतही ििवली लटकर्लेल्यव असत.  

  सोपे दखेील शर्शर्ध कविवांसवठी र्वपरले जवत. बवहरेच्यव 

सोप्यवांिध्ये पवहुण्यवांच्यव बसण्यवची व्यर््थव, कवरकुनवांचे फड, 

िवलकवांची गवदी असवयची. र्वड्यवत आलेल्यव प्रत्येक व्यक्तीची 

िवयेने पे्रिवने शर्चवरपसू करून आदरशतर्थय यव सोप्यवर्रचां करत 

असत. ज्यव आसनवर्र बसनू न्सयवय शनर्वडे केले जवयचे त ेआसन 

दखेील पजूनीय असवयचे. परुुर्वांच्यव कविवच्यव चचवा, भेटीगवठी, 

गप्पव सोप्यवर्रचां होत असतां.  
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  आतल्यव सोप्यवांिध्ये िशहलवांचे घरगतुी कविकवज चवले. 

िलेुही अिव सोप्यवांच्यव सवर्लीत खेळत. यव सोप्यवांिध्ये लवकडी 

पवटवचव झोपवळव लटकर्लेलव असे. यवचव र्वपर लहवन िुलवांपवसनू 

परुुर्वांपयंत सर्ाजि करत. कवरांजे शर्शहरीर्रचव रहवट, झोपवळव ह े

उपयकु्त आशि दृश्य पररिवि सवधिवरे घटक नव्हते तर त्यवचव एक 

श्रवव्य पररिवि दखेील सवधलव जवत असे. त्यविळेु र्वडव हव केर्ळ 

चौक, खोल्यव आशि सोपव यव घटकवांनी बनलेलां घर न रवहतव 

िविसवांच्यव व्यक्तीित्र्वचव अशर्भवज्य भवग होतव.  

 

 

  

कारकुनाचे वहशोब वलहण्याचे टेबल व बसण्याची गादी 



165 
 

तळखडे 

 

  र्वडे बवांधतवनव प्रविखु्यवने दगड, लवकूड, शर्टव यवांचव र्वपर 

केलव जवत असे. र्वड्यवच्यव दगडी चौथऱ्यवर्र उभे लवकडी खवांब 

र् त्यवर्र इतर बवांधकविे केली जवत असत. र्वडव बवांधतवनव शर्शिष्ट 

आकवरवच्यव कोरलेल्यव निीदवर दगडवर्र शकां र्व लवकडवर्र 

र्वड्यवचे लवकडी खवांब उभ े केले जवत असत. यविळेु लवकडी 

खवांबवनव एक प्रकवरे ओल, शकड इत्यवदी गोष्टीपवसनू सांरिि शिळे.  

  

  तळखडे बनर्ण्यवच्यव पद्धती दोन प्रकवरच्यव आहते. 

लवकडी आशि दगडी िैलीतील ्तांभवचे तळखडे ह े रे्गरे्गळयव 

निीचे शदसनू येतवत. सर्ासवधवरिपिे लवकडी तळखडे आतील 

बवजनेू लवर्त असत. त्यविळेु उन, र्वरव, पवऊस यवांचव त्यवर्र 

पररिवि होत नसे. अिवच प्रकवरचे दगडी घडीर् तळखडे 

र्वड्यवतील सर्ा ्तांभवच्यव खवली असतवत. 
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  तळखडे 
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खांब (स्तंि) 

 

  र्वड्यवत प्ररे्ि केल्यवनांतर दोन्सही बवजलूव ढवळज र् पढेु 

चौक असतवत. ढवळजेिध्य े िजबतू खवांबवच्यव योजनव केलेल्यव 

असतवत. खवांब दोन प्रकवरचे असतवत. चौकोनी र् गोलवकवर 

आकवरवचे असतवत.  

 

  चौकोनी खांब:- चौकोनी खवांब खवलनू िध्यवपयतं 

जर्ळपवस सवधवच असतो. र् त्यवर्रील भवग अनेक पवनवफुलवांच्यव 

कोरीर् कविवने सजशर्लेले असतवत. र्र चढत जविवरी र्ेल र् 

त्यवचव िेर्ट हव िोरवच्यव रचनेने केलेलव असतो. खवांब जवत्यवत 

खुांटव बसर्वर्व त्यव पद्धतीने चौकोनी अथर्व गोल तवसलेल्यव दगडी 

तळखड्यवत बसर्ीत असत. र्र टवकलेल्यव दोन तळुयविध्य े

जोडिवऱ्यव कड्यव सवधवरिपिे ५ ते ९ से.िी. रुां द असत.  
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चौकोनी खांब 
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गोलाकार खांब:-  

  गोलवकवर खवांब खवलनू फुगीर र् र्रती थोडे किी फुगीर 

शनिळुते होत गेलेले असतवत. जोतयाच्या ७ पायऱ्या चढून वर 

आलो की गोलाकार बाराकोनी लाकडी खांब असतात. जे 

बारा कोन आजच्या वदनदवशचकेचे बारा मवहन्यांचे वनदशचक 

आहेत. १२ x ७ = ८४ म्हणजेच ८४ लाख योंनीमधनू प्रवास 

करत वफरत आहोत असे वाटते. अिव खवांबवर्र अनेक टोकदवर 

झवडवांच्यव पवनवची रचनव असते. खवांबवच्यव खवलच्यव बवजसू 

एखवद्यव कुां डीची रचनव कोरलेली असते. र्रील बवरीक होत जविवरव 

खवांब िक्यतो सवधव ठेर्लव जवतो. ह े खवांब प्रविखु्यवने दगडी 

निीदवर तळखड्यवर्र बसशर्लेले असतवत. अिव तळखड्यवर्र 

रे्लपत्ती, किळपषु्प कोरलेले असतवत. खवांबवर्र, छतवर्र बवरीक 

सुांदर निीकवि केलेले असते. लवकडी िशहरपीतनू सवकवरलेले सुांदर 

कोरीर् खवांब, छतवर्र निीदवर आकृत्यव कोरलेल्यव शदसतवत.  
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  कपाट म्हणून विंतीतील 

कोनाड्याचा उपयोग 
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  लाकडी स्तंि   अध्याच 

खांबाचे सहा कोन 
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  अध्याच खांबाचे सहा कोन 
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  अध्याच खांबाचे सहा कोन 
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स्तंिशीषच 

 

  िेत्फळ र्वढशर्ण्यवसवठी ्तांभिीर्ा आशि ह्त यवांचव 

र्वपर करतवत. ्तांभिीर्ाचव आकवर किळवसवरख्यव फुलवांर्र 

आधवरलेलव असतो. ्तांभ र् ह्त यवांनव जोडिवरव भवग म्हिज े

्तांभिीर्ा होय. अिव ्तांभिीर्ार्र कलवत्िक िण्यवांची िवळ, 

किळवांची फुले, पवने, रे्लबटु्टी, सुांदर िोर शकां र्व भौशिशतक आकृत्यव 

फवरच कौिल्यवने सबुकपिे कोरलेल्यव असतवत. त्यविळेु 

्तांभवचव, छतवचव भवग आकर्ाक शदसतो. यव ्तांभवर्रूनही त्यवची 

सौंदयादृष्टी र्व र्व्तूांची िैली प्रकवर ठरशर्ण्यवस िदत होते.  
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हस्त 

  सवध्यव खवांबवसोबत येिवरे ह्तही सवधेच चौकोनी ठोकळे 

असतवत. तर दसुरे ह्त तरांगवचे असनू त्यविध्ये उलटसलुट किळ 

पषु्पे, पिपुिी, रे्ल, पवने र् इतर िृांखलव कोरलेली असते. हव 

ह्तवचव सर्ासविवन्सय प्रकवर आह.े झुांबर, हांड्यव अडकर्ण्यवसवठी 

गोल लोखांडी कड्यवही कवही शठकविी असतवत. 
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सर 

  सर हे भवर सहन करिवरे िखु्य घटक आहते. म्हिनू 

त्यवांच्यवर्र कोरीर् कवि केले जवत नवही. जर केले तर ते खपू किी 

प्रिविवत केले जवते. सर्ासवधवरिपिे जी कवही सजवर्ट केली जवत े

ती लवांबट पद्धतीिध्ये पवनवफुलवांच्यव रे्लबटु्टीसशहत केली जवते.  
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छत 

 

  छत ह ेअशतररक्त फळीचव भवग असनू फवर िोठव भवग छतवन े

व्यवपलेलव असतो. छतवचव भवर सरवर्र असतो. सरवच्यव र्र कडे 

असतवत. त्यव दोन कड्यव सरवर्र टेकलेल्यव असतवत. त्यव कड्यवर्र 

छतवर्रील िवतीचव भवर सहन करण्यवसवठी फळयवचे छोटेछोटे तकुडे 

करून टवकले जवतवत. यवलवच लोखांडवच्यव हलकडयव लवर्ल्यव 

जवतवत. त्यवनांतर त्यवर्र पवांढऱ्यव िवतीचव थर र् त्यवर्र शर्टवांचव थर 

टवकलव जवतो यवलवच िवळर्द असे म्हितवत. पवांढरी िवती उन्सहवळयवत 

उष्ितव रोधकवचे कवि करते. त्यविळेु िवळर्द उन्सहवळयवत थांड रवहते. 

 

   छतवच्यव शर््ततृ सपवट भवगवर्र िोभन करवर्यवचे असेल तर 

भशूितीच्यव चौकटीत बसर्नू बवजनूे रे्लबुट्टी कोरतवत. पविीपट्टीर्र ही 

अिीच सजवर्ट कोरतवत. छतवच्यव बवरीक कोरीर् कविवस फवर िहत्त्र् 

होते. कवही शठकविी छत झवकेल असव िखिली पडदव लवर्लव जवई र् 

त्यवस कवळयवशनळयव चवांदण्यव लटकशर्ल्यव जवत. त्यविळेु आपि 

िोकळयव आकविवत चवांदण्यवांच्यव प्रकविवत बसलोय असे र्वटे. 

छतवच्यव पढुे आलेल्यव सज्ज्यवच्यव लवकडी भवगवलव पविीपट्टी असते 

त्यवर्रही निी कोरलेली असते. छतवलव खवलच्यव बवजनूे रे्गरे्गळयव 

पद्धतीने निी कोरलेले असतवत. छतवचे शतन चवर प्रकवर असत.  
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  साधे छत: यविध्ये छतवलव प्लेन फळयव शदसतवत र् त्यवर्र 

रांगरांगोटी केलेली असते. हांड्यव अडकर्ण्यवसवठी हुक असतवत. 

 

  कडीपाटाचे छत: दोन तळुयवच्यविध्ये प्लेन फळयव र् त्यवर्र 

आडरे् शतनचवर इांचवचे लवकडी चौकोनी र्वसे लवर्ले जवत.  

  

  वडझाईनचे छत: दोन तुळयवच्यव िध्ये छतवर्र प्लेन फळयव 

र् त्यवर्र पवनवफुलवांचे सुांदर पनवंकृती निीकवि असते. र्रर्र पवहतव त े

रे्लपत्तीसवरखे र्वटते. पि ते भशूितीच्यव चौकटीिध्ये बसशर्लेली 

असते.  

 

  निीचे सटेु भवग करून ते छतवर्र बवरीक शखळयवच्यव 

सहवय्यवने ठोकून बसशर्लेले असते. निीचे छत तयवर करतवनव 

िध्यभवगवतनू सरुु करतवत र् िेर्टवलव रे्लबटु्टीचे निीने सांपर्तवत. 

िध्येिध्ये झुांबर, हांड्यव यव अडकर्ण्यवसवठी हुक लवर्लेले असते. 
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  कडीपाटाचे छत 

  वडझाईनचे छत 
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      साधे छत 

  वडझाईनचे छत 
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नक्षीदार छताचे प्रकार 
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पाणीपट्टी 

 

र्वड्यवच्यव आतील चौकवत र्व सज्ज्यवच्यव कोपऱ्यवांर्र जेथे 

पविपट्यव कवटकोन करतवत, तेथे िोठे लवकडी लोलक लवर्तवत. 

यवांचव सवधवरि आकवर उलट्यव टवांगलेल्यव कळीसवरखव शकां र्व 

केळफुलवसवरखव असतो. यवर्र रे्लबटु्टी, िोर शकां र्व पोपट अिी 

प्रतीके जोडून बसशर्ण्यवत यतेवत. 

 

 

  चौकातील पाणीपट्टी व ग्लोब 
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   लाकडी ग्लोब 

चौकातील पाणीपट्टी व ग्लोब 
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विवत्तवशल्प 

 

शभत्तीशचते् कवढण्यवसवठी परू्ीच्यव कवळी शभांतीचव शगलवर्व 

दखेील रे्गळयव पद्धतीने करत असत. म्हिनू परू्ी कवढलेली 

शभत्तीशचते् आजही िवबतू आहते. चनुवां, गळु, कवकर्ी, िेि, 

तवांदळवचव कोंडव, र्वळलेले गर्त, नवरळवचे केसर, शडांक, सवळीच े

तिस आशि ओली िवती यवांचव िलुविव शर्ट बवांधकविवच्यव 

पषृ्ठभवगवर्र दऊेन तो नीट शचकटल्यवर्र चनु्सयवचव हलकव हवत दते 

त्यवर्र दते असत. उत्कृष्ट प्रकवरची सफेती तयवर करवर्यवची 

असल्यवस चनु्सयवांत नवरळवचें दधू दखेील घवलतवत. अिव पद्धतीने 

परू्ी शभांतीलव शगलवर्व केलव जवई र् त्यवर्र शभत्तीशचते् कवढली 

जवत.  

 

घरे, रवजप्रवसवद, र्वडे इत्यवदींच्यव शभांती शर्शर्ध प्रकवरे 

सिुोशभत करण्यवची कलव जगभर आढळते. शभशत्तिोभन ह े

गहृिोभनवचे एक अांग आह.े गहृिोभन सौंदयार्धानव बरोबरच 

र्व्तरुचनेतील उशिर्व शकां र्व इतर दोर् दरू करून र्व्तचूव अांतभवाग 

आकर्ाक, र्ेधक करिे ह ेशभशत्तिोभनवचे सर्ासविवन्सय उशद्दष्ट म्हितव 

येईल. अनेक प्रकवरच्यव सवधनसविग्रीने शभशत्तिोभन करण्यवत येते. 

लवकडी चौकटी शकां र्व फळयव, िखिली प्रकवरचे कवपड, धवतूांच े
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पते्, छवयवशचत्े, आरसे, रांगीतकवचव, दधुी अथर्व सवध्यव कवचव 

इत्यवदी िवध्यिवांचव उपयोग करून शभांती सजशर्ण्यवत येतवत. शभांतीत 

बसशर्लले्यव रांगीबेरांगी कवचव, कलवत्िक कोनवडे ह े कवयि 

्र्रूपवचे असतवत. आरसे, छवयवशचत्े, शनसगाशचत्े, पडद,े शभांतीर्र 

टवांगण्यवसवठी केलेल्यव कलवत्िक र््त,ू कवचेची कपवटे, लवकडी 

कपवटे इत्यवदी सवधनवांनी शभांतीची सजवर्टीत पवशहजे तेव्हवां बदलही 

करतव येतो.  

 

र्वड्यवत प्ररे्ि केलव की, शभांतीर्र गिपती र् ररद्धीशसद्धी 

अिव दरे्तवांची शचत् शदसतवत. अांबवरीसशहत झलु घवतलेले हत्ती, 

त्यवर्र नगवरव, िवहूत, भगर्व ध्र्ज, िवर्ळे अिव शभशत्तशिल्पवांनव 

सरुूर्वत होते. गिपती, ररद्धीशसद्धी अिी शभत्तीशचते् रांगीत असतवत 

बवकीचे गलुद्ते, िवसव, रे्लबटु्टी, िरभ, गांडभेरुड, अत्तरदविी, 

गलुवबदविी, पवनदवन, अत्तरकुपी, लविनशदरे्, शिर्पांचवयतन, सिदु्र 

िांथन, रविवयि, िहवभवरत, शर्शर्ध पौरवशिक कथवांर्र अिी शचते् 

गेरूच्यव रांगवर्र पवांढऱ्यव रांगवत रेखवटलेली आढळतवत. र्रून 

येिवऱ्यव सयूा प्रकविविळेु गलुद्त्यवर्र प्रकवि-सवर्लीचव खेळ 

रांगतो. तेच शभशत्तशिल्प तवस दोन तवसवने पवशहले की प्रकविवची 

शदिव बदलल्यवन े रे्गळीचां शदसतवत. अिी शभशत्तशिल्प शकतीही 

र्ेळव बघव, दरर्ेळी र्ेगळीच र्वटतवतां ते यविळेुच! ह ेसवरे निीकवि 
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शकती अत्त्यचु्च दजवाचे होते ह ेिब्दवत र्िान करिे शनव्र्ळ अिक्य 

आह.े छोटे-छोटे तपिील इतके बवरकवईन ेकोरलेत यवर्र शर्श्ववस 

बसत नवही. अिरिः िेिवर्र कोरल्यवसवरखे र्वटते.  

 

ररद्धीशसद्धीच्यव दवशगन्सयवांिधलव ििी न ििी र्ेगर्ेगळव, 

बवजबुांद, बवांगड्यव, केिभरू्व, पैंजि र्ेगर्ेगळे असतवत. एकसवरखी 

दसुरी नवही. दरे्वांच्यव िकुुटवांिधील निीकवि, जरतवरी कपडे, 

हत्तीची झलु त्यवर्रील निीकवि, सैशनक त्यवांचे पोिवख, नगवरे 

अिरिः इतक्यव बवरकवईने त्यवत कवि केलेले असते. 

शभत्तीशचत्विळेु दोन गोष्टी होतवत एक तर र्व्तरुचनेतील उिीर्व 

शकां र्व दोर् दरु करून आकर्ाक करतव यतेवत आशि दसुरी गोष्ट 

म्हिजे शभांतीचे उन र्वरव पवऊस यवपवसनू सांरिि ही होते. शभांतीच्यव 

रांगवत कवही कवळवनांतर बदलही करतव येतो.  
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   पांढऱ्या रंगातील वित्तीवचर 
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ववववध रंग छटा असलेली वित्तीवचरे 
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वखडकी 

 

आठिे शखडक्यव नऊिे दवर म्हिीप्रिविे र्वड्यवलव शखडक्यव, 

दरर्वजे असतवत. शखडकीलव झरोके असेही म्हितवत. आज बघतो 

तिव शखडक्यव परू्ी र्वड्यवलव नव्हत्यव. दरर्वज्यवएर्ढी एकएक 

शखडकी असवयची. शखडकीची रुां दी किी आशि उांची जव्त 

असवयची. शखडक्यव दोन झडपवच्यव असत, ते उघड बांद करतव यते 

असे. त्यविधनू बवहरेील दृश्य पवहतव येते, बवहरेील व्यक्तीस आतल े

दृश्य शदसिवर नवही, परांत ुआतल्यव िविसवस िवत् बवहरेील दृश्य 

्पष्ट शदसते हते्यवचे रै्शिट्य.  

 

र्रच्यव बवजलूव सयुाप्रकविवसवठी सवधवरितव एक फुट बवय 

एक फुटवची रांगीबेरांगी कवचव लवर्लेल्यव असत. त्यवतनू उजेड आत 

येतो. अिव कवचवांनव टोिॅटो कवचव म्हितवत. त्यविध्य े बवजरी 

निीचे शडझवईन असते. शखडक्यवच्यव दोन्सही बवजनेू रे्लबटु्टीच े

आकर्ाक निीकवि केलेले असते. दोन शखडक्यव दरम्यवन उभे र् 

आडरे् लवकडी ्तांभ र् त्यवर्र निीकवि ते ्तांभिीर्ा ही सुांदर 

बनशर्ल ेजवतवत. अिव शखडक्यवांनव कलेचव आधवर दऊेन त्यवांनव 

रै्शिष््ठयपिूा बनर्त. त्यविळेु इिवरतीचव भवग लि रे्धनू घतेो.  
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शखडकीच्यव खवलच्यव बवजलूव सरुिेसवठी कठडव आशि 

र्रच्यव बवजलूव िशहरप/किवनी असतवत. किवनीच्यव खवलच्यव 

बवजलूव द्रविवचव घड अथर्व केळ फुलवचे सुांदर निी असते. पोपट 

द्रविवच्यव घडवर्र बसनू द्रवि खवत आह.े द्रवि र् पोपट हे सबुते्तचे 

प्रतीक आहते. अिव शखडक्यवांच्यव झडपव बसर्ण्यवसवठी शहांजेसचव 

र्वपर केलेलव असतो. तसेच शखडकी बांद करण्यवसवठी कडी कोयांडे 

असतवत. कडीर्र नवगफनीची निी असते. त्यविळेु कडी कवढि े

सोपे होते. शखडकीलव शचकवचे पडद ेलवर्तवत. त्यविळेु डवयरेक्ट 

सयूाप्रकवि, हर्व आत येत नवही.  

आठिे शखडक्यव नऊिे दवरां म्हिीप्रिविे चकूुन एखवदी 

शखडकी अथर्व दरर्वजव बांद करवयचे रवहून गेले तर ती शखडकी 

शकां र्व दरर्वजव सहजवसहजी उघडत नवही.  

 

असे दरवाजे, वखडक्यांचे वैवशठ्य म्हणजे दोन्ही दारे 

बंद करताच तयाच्या खाचा एकमेकात चपखल बसतात 

आवण वकती जोर लावून दरवाजा उघडण्याचा प्रयतन केला 

तर तया उघडत नाहीत. उलट दरवाजा घट्टच बसतो. अशी दारे 

उघडायची झाल्यास एक पुढे व दुसरे मागे उघडावे लागते. 

मगच ते उघडली जातात.  
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   लाकडी वखडकी व 

तयाचे (वायवूीजन)   
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   लाकडी वखडकी व 

तयाचे (वायवूीजन)   
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प्रकाश आवण हवा खेळती राहण्यासाठीची काचेची 

व दगडी वखडकी (वायवूीजन) 
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वदवा 

  शदव्यवांनव भवरतीय सां्कृतीत खपू िहत्र्ां असल्यविळेु 

अनेक िांगल कवयवाच्यव र्ेळी त्यवांची पजूवही केली जवत.े घरवचव 

प्रत्येक कोपरव प्रकवििवन होऊन दवरीद्ररूपी, अज्ञवनरूपी अांधवर दरू 

होऊन घरवत सखुसिदृ्धी नवांदवर्ी अिी यव पवठीिवगे भवर्नव असते. 

दगडवच्यव खोलगट केलेल्यव भवगवत प्रवण्यवांची चरबी, र्न्पती, 

शकां र्व शबयवांपवसनू तेल शिळर्नू त्यवपवसनू शदर्व पेटर्ण्यवची कलव 

अर्गत केली होती. दगडवबरोबरच चवांदी, शपतळ, तवांबे, कवसे यव 

धवतूांचे शदरे् असवयचे. पिती यव नवर्वने आजही घरवघरवत तळुिी 

र्ृांदवर्नवसिोर शदर्व लवर्लव जवतो. नांतर िवत् तपू, तेल, गॅस, र्वय,ू 

इांधन यवांचव िोध लवगलव. 

  

  वदव्याचे काही प्रकार :- शनरांजन, सिई, ओर्वळण्यवचव 

शदर्व, पांचवरती, लविन शदव्यवचही िहत्र् होत. लविन शदर्व सिई 

सवरखवच पि कवहीसव बसकव असतो. टवांगण्यवसवठी त्यवलव 

सवखळी असते. दरे्वांच्यव ितूीसिोर लविन शदर्व टवांगलेलव 

असवयचव. परू्ीच्यव कवळी नांदवशदपवचव र्वपर दरे्ळविध्ये िोठ्यव 

प्रिविवर्र होत असे.  
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  अखंड तेवत राहतो तयाला नंदादीप अस म्हटलं जातं. 

प्रवचीन कवळी दगड कोरून शदर्व तयवर केलव जवयचव त्यवनांतर कवही 

भवगवत िवतीपवसनू तयवर केलेले शदर्े र्वपरल े जवर् ू लवगले. 

गिेिदीप, दीपर्िृ, अचानवदीप, कुबेरदीप, कविविीदीप, 

दीपलक्ष्िी,शदपर्िृ असे शकतीतरी शदव्यवांचे प्रकवर होते. 

लविनशदव्यवतही र्ैष्िर्दीप, िवयरुदीप, िांखदीप, ह्तीदीप, 

किवनदीप, असे शर्शर्ध कलवत्िक प्रकवर आढळतवत. 
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कमानी 

 

  एखवद्यव र्वड्यवत, गढीत, शकल्यवत, िांशदरवत प्ररे्ि केलव 

की आपिवस किवनीच किवनी शदसतवत. िग त्यविध्ये लवकडी 

किवनी, शगलवव्यविधील किवनी, ओबडधोबड आकवरवच्यव दगडी 

किवनी, घडीर् दगडवतील किवनी, शर्ट बवांधकविवतील किवनी, 

नदीर्रील, प्रर्ेिव्दवरवर्रील, रेल्र्े िवगवार्रील, शखडक्यवर्रील 

किवनी, अिव शर्शर्ध किवनी आपिवस पहवर्यवस शिळतवत. 

त्यवच्यव आकवरिवनवनसुवर निीकवि लहवन-िोठे केले जवत असे. 

त्यवचे प्रकवरही बरेच आहते. 

  रविवयि िहवभवरतवपवसनू आपल्यवकडे िांशदरे, शकल्ल,े 

गढ्यव, र्वडे, इांद्रप्र्थ, द्ववरकव यव नगरीलव तर चवरही बवजनेू तटबांदी 

होती. दगड र् त्यवर्रील कलवकुसर यवांचव र्वपर तेर्ढवच जनुव 

आह.े दगडी बवांधकविे करतवनव त्यवच गरुुत्र्िध्य रवखि े ह े त्यव 

हजवरो र्र्वंच्यव शिल्पिवस्त्रवतील शर्कवसवचव गवभव आह.े कळीचव 

दगड हव सर्वात िहत्र्वचव दगड आह.े कळीच्यव दगडविळेु किवन 

श्थर रवहते. 

 

  दगडी कमानीच्या वरच्या बाजलूा मध्यिागी 

वनमुळता पाचर घालून घट्ट बसवलेला दगडाचा तुकडा 
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म्हणजे की स्टोन, कळीचा 

दगड बसवलेला असतो. 

तो अशा पद्धतीने 

बसवलेला असतो की 

कमानीच्या वरील 

बांधकामाचा संपूणच िार 

तयावर असतो. कळीचा 

दगड वनघाला की 

आजूबाजूचे बाकी दगड 

गळून पडतील व वरचे पूणच बांधकाम खाली येते. तया 

कळीच्या दगडावरती ती कमान अवलंबून असते. तासलेले 

दगड वववशष्ठ ररतया गंुफून एकातएक अडकवले जातात. तया 

सवांची मदार ही कळीच्या दगडावर असते. अशा 

कमानीसाठी वापरलेले दगड हे कुठल्याही वसमेंटकााँक्रीट 

वकंवा रसायनाच्या सहाय्याने एकमेकावर बसवलेले नसून 

सवच दगड फक्त इटंरलॉवकंग पद्धतीने एकमेकात गंुफून 

पेपरलेस जवाइटं केलेले असतात. अशा पद्धतीच्या कमानी 

वादळवारे, धरणीकंप, पूर, नैसवगचक झीज हया सगळ्याला 

तोंड देत िक्कमपणे आजही उभ्या आहेत. 

  

कळीचा दगड    
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   दगडी कमानी 
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लाकडी कमानी हयव दगडी तळखड्यवर्र शकां र्व लवकडी 

तळखड्यवर्र उभ्यव असनू तळखड्यलव पवनांफुलवांची सुांदर निी 

असते. सरुुदवर लवकडी खवांबवर्र र्ेगर्ेगळयव निी, िशहरपीर्र 

केळफुलवांच े सुांदर निी कोरलेल्यव असतवत, द्रविवच्यव घडवर्र 

पोपट बसनू द्रवि खवत आह.े द्रवि र् पोपट हे सबुते्तचे प्रशतक 

आहते. किवनीर्र दखेील सुांदर रे्लबटु्टीच ेनिी असतवत. अिव 

किवनी आपल्यव शहांद ूधिवािध्ये जस ेआपि दरे्वपढेु हवत जोडतो 

त्यव जोडलेल्यव हवतवच्यव आकवरवचे होते तिव यव किवनी असतवत. 

कोरीर् कविविध्ये कुठेही जोड (ज्र्वइांट) दणे्यवसवठी शखळव शकां र्व 

तत्सि र््त ूदखेील र्वपरलेली नवही. ह ेयव लवकडी कोरीर् कविवच े

शर्िीष्ट म्हितव येईल. र्वड्यवच्यव आतील शभांतीर्रील किवनी यव 

भवरर्वही नसनू तळुईच्यव खवली दोन खवांबविध्य े

सिुोशभकरिवसवठी र्वपरल्यव जवत असत. 
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लाकडी कमान 
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     लाकडातील खाचा 

(जॉइटं) 

लाकडावरील कलाकुसर 
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पुलावरील कमानी 
 

दिेवत पन्सनवस र्र्वाच्यव आत बवांधलेले अनेक पलु 

पडल्यवच्यव बवतम्यव आपि र्वचतो. िवत् जवर्ळीच्यव खोऱ्यवत 

एक पलू ्थवपत्य कलेतील जवि आशि अफलवतनू तांत्ज्ञवन यवची 

सवि दते गेल्यव चवरिे र्र्वापेिव अशधकच्यव इशतहवसवची सवि 

दते भकूां प, ऊन, र्वरव, पवऊस झेलतोच आह.े अफवट र्ेगवन े

येिवऱ्यव कोयनेचां पविी अगदी सहजपिे पवस करत आजही रोज 

िेकडो गवड्यव पेलतो आह.े ह ेबवांधकवि म्हिजे नव्यव यगुवतील 

इांशजनीअसानवही बोध दिेवरां आह.े 

भवरतवत सर्वाशधक पवऊस पडिवऱ्यव भवगवपैकी एक 

असलेलां जवर्ळीचां खोरां. यवच पर्ातरवगवांिध्ये िसुळधवर 

पवर्सविळेु कोयनेच्यव उगि्थवनवच्यव नदीलव कवयि िहवपरू येतो. 

त्यविळेु पवर्सवळयवत प्रतवपगडवच्यव पवयर्थयवलव येतवनव कोयनव 

नदी ओसांडून र्वहत असवयची. यव भवगवतनू प्रर्वस करिां 

शजकीरीचां असल्यविळेु पवर यव गवर्वजर्ळ पलू उभवरलव. बवर्न 

िीटर लवांब, पांधरव िीटर उांच आशि आठ िीटर रुां दीचव हव पलू 

अर्घ्यव कवही िशहन्सयवांत उभवरलव. 

ज्यवांनीज्यवांनी शसांधदुगुा शकल्यवच्यव बवांधकविवतील बवरकवरे् 

पवशहल-ेअभ्यवसले आहते. त्यवत सिदु्रवच्यव पवण्यवच्यव प्रपवतवचव 

पररिवि होऊ नये म्हिनू िुख्य द्ववरवची रचनव जिी केली त्यवचव 
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छोटव प्रयोग म्हिजे हव पलु आहे. यव पलुवलव पवच दगडी खवांब 

आशि चवर किवनी आहते. यव पलुवचव प्रत्येक दगड कवटकोनवत 

घडर्लेलव आह,े प्रत्यके दगड सवरख्यव िवपवत आहते. ज्यव बवजनेू 

पविी यव पलुवखवली जवते, त्यव प्रत्यके खवांबवलव धवरदवर 

कुऱ्हवडीसवरख्यव दगडी शभांती. िवझ्यव पवहण्यवत आज पयंत असव 

पलु शिळवलव नवही. यव पलुव खवलनू प्रचांड परुवचां पविी आलां आशि 

र्रच्यव जांगलवतली झवडां यवत र्वहून आली तर त्यवचां लवकुड यव 

पलुवर्र आदळलां तरी त्यवचे दोन भवग व्हवरे्त अिी ही पलुवच्यव 

िवगची एक कल्पनव आहे आशि दसुरां पवण्यवचव कोितवच दबवर् 

शत्कोिी असल्यविळेु यव पलुवर्र पडत नवही. 

 पविी जवण्यवसवठी बनर्लेली किवनही िांशदरवच्यव 

गवभाऱ्यवसवरखी आह.े कोरीर् कवि केलले्यव यव 

पलुवलव चवरिे र्र्वापेिवही अशधक कवळ झवलव आह.े 

चवरिे र्र्वापेिवही बवांधलेल्यव पलुवचव अभ्यवस 

व्हवयलव हर्व. हव पलु िवत् िवगच्यव चवळीस पन्सनवस 

र्र्वात बवांधलेलव आह ेशक कवय असे र्वटते. 
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खण  

 

दोन खवांबवांिधील अांतर म्हिजे खि. खिवची सांख्यव 

कवयि शर्र्ि असते. उदवहरिवथा पवच खिी, सवत खिी. जेथ े

खिवची रचनव चौकोनी असते त्यवस चवफेखि म्हितवत. 

िध्यभवगी असलेल्यव खिवतनू जवण्यवयेण्यवचव िवगा असतो. दगड, 

शर्टव, चनुव िवती, लवकूड ही र्वड्यवच्यव बवांधकविवत र्वपरली 

जविवरी िखु्य सविग्री, र्वड्यवच्यव बवहरेील शभांती जवड असत, 

त्यविळेु र्वडव आतनू गवर रवहत असे. लवकडी खवांब आशि तळुयव 

र्वड्यवचव भवर पेलत असत. शभांतीिध्ये जवगोजवगी कोनवडे, 

फडतवळे, खुांट्यव असवयच्यव. िदुपवक खवण्यवतनू धरू बवहरे 

जवण्यवसवठी शर्िेर् प्रवयोजन केलेले असवयचे. र्वड्यवच्यव आतील 

शभांतीनव चनुवचव शगलवर्व केलेलव असवयचव. अनेक रे्ळव त्यवत रांग 

घवलनू त्यवलव सिुोशभत केले जवयचे. खवांब आशि तलुव र्जन पेलत 

असले तरी जवड शभांती त्यवांनव भक्कि आधवर दणे्यवच कवि करत 

असत. 
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माळवद 

िवळर्द यव िब् दवचव अथा घरवचे छप् पर. घरवतील 

र्वतवर्रि शनयांत्ीत ठेर्ण् यवची पवरांपररक पद्धत म्हिजे िवळर्द. 

परू्ीच् यव कवळी घरवच्यव छतवसवठी िोठिोठे लवकडी ओ ांडके 

टवकले जवत असत. लवकडवचे ओ ांडके म्हिजे तळुयव. त् यवर्र 

लवकडवच् यव पट््टयव लवर्ल् यव जवत. त्यव पट्यवर्र पळसवची पवने 

टवकून त् यवर्र पवांढरी िवती टवकून, पविी िवरून चोप शदलव जवई. 

िवळर्द तयवर करण् यविवगे घरवतील र्वतवर्रि शनयांत्ीत रवहवरे् हव 

उद्दिे असे. िवती आशि लवकूड दोन्स ही घटक उष् ितव रोधक 

असल् यवकवरिवने उष् ितेस अटकवर् होई आशि िवळर्द असलेल् यव 

घरवतील र्वतवर्रि शनयांत्ीत रवही. त् यविळेु िवळर्दवखवलील 

घरविध् ये र्वतवर्रि उन्स हवळयवत थांडगवर तर शहर्वळयवत उबदवर 

रवहत असे.  

पवांढरी िवती पविी धरून ठेर्त नसल् यविळेु पवर्सवळयवत 

िवळर्दवतनू पविी खवली शझरपत नसे. िवळर्दवर्र सवठलेले पविी 

शनघनू जवण् यवकरतव पन्स हवळी लवर्लेली असे. त्यवस पविीपट्टी 

म्हितां असत. र्रचव पषृ्ठभवग गळुगळुीत करण्यवसवठी र् पविी िध्य े

सोकले जवऊ नये शलकेज होऊ नये म्हिनू पवांढऱ्यव िवतीिध्य े

र्रच्यव थरवत गळु, कवकर्ी, चनुव, शडांक, अिव शिश्रिवचव र्वपर 
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करून घोटवई करत असत. र् त्यव घोटवईर्र जर्सवचे पविी िवरल े

जवई. सध् याच् या काळात िंडाव् यासाठी फ्रीज आवण उबदार 

वातावरणासाठी वहटरचा वापर केला जातो. मार आपल्या 

पूवचजांनी पारंपररक ज्ञानातून ववकवसत केलेली 

माळवदासारखी उपयुक् त पद्धत बदलत या जीवनशैलीच् या 

प्रवाहात लुप् त होण् याच् या मागाचवर आहे.  
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दालन  

 

दवलन सिुोशभत करण्यवसवठी उत्कृष्ट लवकडवचे सरुुदवर 

खवांब र् दोन खवांबवच्यव िध्ये लवकडी निीदवर किवनी. तक्त 

पोशिलव निीदवर छत शकां र्व कडीपवटवचे छत र् बवजनेू रे्लबटु्टी. 

लवकडविधील कोरीर् कवि असल्यवने एक प्रकवरची भव्यतव 

र्व्तलूव प्रवप्त होते. कवरवशगरीची सबुकतव नजरेत भरते. कोरीर् 

कविविध्ये कुठेही जोड (ज्र्वइांट) दणे्यवसवठी शखळव शकां र्व तत्सि 

र््त ूदखेील र्वपरलेली नवही. हे यव लवकडी कोररां कविवचे शर्िीष्ट 

म्हितव येईल. बेल तेल/ शबब्यवचे तेल लवर्नू ह े लवकडी कवि 

चकचकीत करण्यवत येत असे. शखडक्यवनव रांगीत कवचव, शचकवच े

पडद,े शभत्तीशचते्, कलवत्िक कोनवडे, हांड्यव झुांबरे, लवििशदरे्, 

जशिनीर्र गवशलचे, जवजि, िखिली कवपड, आरसे, भवरतीय 

बैठक व्यवर््थेसवठी चवर ते पवांच इांचवची गवदी त्यवर्र पवांढरेिभु्र 

बेडशिट, सोन्सयवच्यव जरीचे भरतकवि असलेल्यव गदा रांगवचे अभ्र े

घवतलले्यव उिव, लोड गवदीर्र ठेर्लेल्यव असत. पडद,े पेंशटांग्ज, 

पो्टसा, पिपुिवांचे िखुर्टे, र्वघ/शसांहवची कवतडी, जनुी िौशलक 

िस्त्रे, तैलशचते्, पवहुण्यवांनी शदलेल्यव भेटर््त ू कलवत्िक रीतीने 

िवांडून ठेर्लेल्यव असत.  
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दिानीभवगवच्यव सिुोभनवत उठवर्दवर रे्लबट्ुयव, प्लॅ्टर 

शकां र्व दगड यवांर्र कोरून त्यवर्र सोन्सयवच्यव र्खवाचे कवि केलेले 

असते. अिव दवलनविध्ये सवधवरि पांचर्ीस लोकवांपवसनू ते दोनिे 

लोकवांनव बसण्यवची व्यवर््थव असते. दवलनविध्ये आर्वज घिु ूनय े

म्हिनू किवनीलव शचकवचे पडद ेलवर्लेले असतवत. दवलनविधील 

सर्ा शदर्े लवर्ले की रोर्िवईने दवलन उजळून शनघते की 

बघिवऱ्यवांच्यव डोळयवांचां अिरिः पवरिां शफटते. र्वय ूशर्जनवसवठी 

शखडक्यव असतवत. दरर्वज्यवर्रती गिेिपट्टी असते. 

सिुोभनवसवठी सवगर्वनी लवकडवच्यव निीदवर किवनी असतवत.  
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पलंग 

 

पलांगवचव उपयोग झोपण्यवसवठी र् शर्श्रवांती घेण्यवसवठी 

होतो. पवचीन कवळवपवसनू पलांगवचव र्वपर झोपण्यवचे सवधन म्हिनू 

प्रशतष्ठीत र्गवातील लोकां  करत असत. असे पलांग हलके र् िोशभर्ांत 

असत. पलांगवलव सिुोशभत करण्यवसवठी लवकडवर्र निीकवि र् 

खोदकवि करत असत. पिवांची शचते् शकां र्व इतर रांगवने सजशर्ले 

जवत असत. हश्तदांतवचव दखेील र्वपर सिुोशभत करण्यवसवठी 

केलव जवत असे. पडदव शकां र्व िच्छरदविी अडकशर्ण्यवसवठी 

त्यवर्र छत केलेले असे.  

पूवीच्या पलंगाला दोरी ओढल्यावर चालणारे 

पंख्याची सोय असे. असे राजे महाराजांचे पलंग होते. 

तयाच्या चारी पायाच्या खाली पसरट दगडाची उखळी करून 

तयात पाणी िरून ठेवत असत तयामुळे तया पाण्यातनू वकडा, 

मंुगी, झुरळ, पाल बेडवर येत नसत. ही तयाकाळातील दुरदृष्टी 

होती. 

आधशुनक कवळवत पलांग तयवर करण्यवसवठी शर्शर्ध 

सविग्री र्वपरतवत यवत प्रविखु्यवने लवकूड, धवत,ू पिवांची शपसे, 

कवपसू, लोकर, सतुी कवपड, रबरी ्पांज, फोि रबर, इत्यवदीचव 

र्वपर होऊ लवगलव. 



212 
 

  

पलंगाचे लाकडी कोरीवकाम 

पलंगाच्या पाया खाली दगडी उखळ 
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हंड्या व झंुबर 

 

घरवांच्यव र्व सभविांडपवांच्यव अांतगात सजवर्टीसवठी तसेच 

प्रकविवसवठी र्वपरण्यवत येिवरी अधागोल तळ आशि र्रून उघडव 

भवग असलेल्यव कवचचे्यव पवत्वलव हांडी असे म्हितवत. शर्शिष्ट 

व्यवस असलेल्यव कवचचे्यव भवांड्यवत पिती र्व शदर्व ठेर्लव की 

हांडी तयवर होते. ही हांडी छतवलव टवांगली जवते. रवजेरजर्वड्यवांच्यव 

िोठिोठ्यव शदर्विखवन्सयवांत अिव हांड्यव रूढ होत्यव. दरे्ळवांच्यव 

सभविांडपवांतही हांड्यवांचव र्वपर करीत असत. घरवच्यव 

शदर्विखवन्सयवत, सभविांडपवत प्रकविवसवठी आशि त्यव जवगेलव 

िोभव आिण्यवसवठी झुांबरवचव र्वपर करतवत. हांड्यवांिळेु शदव्यवांचव 

र्वऱ्यवपवसनू बचवर् होत अस.े  

 

झ ुंबर हव गहृिोभनवतील एक प्रकवर. र्ैभर्वचे श्रीिांतीच ेर् 

थवटविवटवचे प्रतीक आह.े परू्ीच्यव कवळी झुांबर लवकडवपवसनू 

बनर्त असत. यव झुांबरवच्यव हांड्यवांिध्ये प्रवण्यवांच्यव चरबीपवसनू 

बनशर्लेल्यव तेलवचव प्रकविवसवठी र्वपर केलव जवत असे. छतवर्र 

िध्यभवगी झुांबरे लवर्नू िोभव र्वढशर्ण्यवची पद्धत रूढ झवली. 

कवचेत लीड ऑक्सवइड शिसळले असतव त्यवपवसनू तयवर होिवरी 

कवच प्रकविवचे उच्च परवर्तान करते हे आढळल.े तेव्हवपवसनू झुांबरे 
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बनशर्ण्यवसवठी यव कवचेचव र्वपर होऊ लवगलव. पवने, फुले, फळे 

यवांशिर्वय शनसगवातील शर्शर्ध प्रशतकृतींचव र्वपर झुांबरवतील 

अांतगात भवगवांच्यव शनशिातीत केलव जवतो.  
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    हंड्या 

लाकडी झंुबर 
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दप्तरखाना (स्टोअर रूम) 
 

दप्तरखवनव म्हिजे दप्तरे ठेर्ण्यवची जवगव. शहिोबवच्यव, 

कवरभवरवच्यव र्हयव, कवगदपते् ज्यव शठकविी ठेर्लेले असतवत त्यव 

शठकविवस दप्तरखवनव म्हितवत. परू्ीच्यव कवळी जनुी पि उपयकु्त 

कवगदपत् े ठेर्ण्यवसवठी सरकवरी र् खवजगी दप्तरखविे होते. सर्ा 

िवशहती एकत् शिळवर्ी हव िखु्य हते ूत्यव कवळी होतव. इशतहवसवच्यव 

आद्य तत्र्वांपैकी एक म्हिजे (No decument, no history) 

कवगदपत् ेनवहीत म्हिजे इशतहवसही नवही.  

अगदी अव्र्ल दजवाची कवगदपत् े म्हिजे त्यव 

कवरभवरवतील दनैांशदन तयवर होिवरी सविग्री. जनेु कवगद शटकवर् े

म्हिनू त्यवची शनगव रवखवर्ी लवगते. कवगदपत्वचे सांरिि आशि 

दरुु्ती. त्यवसवठी लवगिवरी जवगव ते हवतवळवयचे कसे यवचे तांत् जर 

िवहीत नसेल तर अल्प कवळवत ते शनरुपयोगी ठरेल. दप्तरे कपवटवत 

कस ेठेर्वयचे. त्यवच ेरुिवल कसे ठेर्वयचे. धळू, कीटक. उांदीर यव 

पवसनू त्यवचे सांरिि कस ेकरवयचे. शनरशनरवळयव हर्विवनवत त्यवची 

शनगव किी रवखवर्ी. आगीपवसनू, पवर्सव पवण्यवपवसनू त्यवांचव 

बचवर् कसव करवर्व. कवगदपते् फवटली असतव त्यवची दरुु्ती किी 

करवर्ी. आग लवगली तर ती शर्झर्ण्यवसवठी बवांधलेल्यव पवण्यवच्यव 

टवक्यव सतत भरलेल्यव रवहतील यवची कवळजी घेत असत.   
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ववचारवववनमय कक्ष (खलबत खाना) 

 

परू्ीच्यव कवळी गपु्त र्वटवघवटी चचवा करण्यवची सांरशित 

जवगव. िहत्र्वच्यव िोशहिेचव, शनयोजनवचव आढवर्व घणे्यवसवठी 

असलेली जवगव. खलबते करिे म्हिजे नसुत्यव चचवा करिे नव्ह.े 

त्यवसवठी सिोरच्यव व्यक्तीच्यव चेहऱ्यवर्रील हवर्भवर्, नजरेत 

भरिवरे बदल, दहेबोली यवचहेी शनरीिि करिे गरजेचे असते. कधी 

िोठ्यव आर्वजवत सचूनव द्यवयच्यव, कधी रवगवन ेबोलिवर, तर कधी 

कौतकु करिवर, यव कविवचे कवय झवले, ते कवि कव झवल ेनवही, 

लगेच सांबांशधतवलव बोलवर्ि ेपवठर्वयचे.  

 

सगळे शनिाय र्वडयविधील शर्चवरशर्शनिय किविधनू 

झवलेल ेअसतवत. कविकवजव सांदभवात बैठकव असतील तर त्यवत 

कुठले शर्र्य घ्यवयचे, किवलव िांजरुी द्यवयची, किवलव 

नवकवरवयची इतक्यव बवरीक सवरीक गोष्टी अिव खलबत खवण्यवतच 

ठरतवत. आशि त्यवची अांिलबजवर्िी ही अिव खलबत 

खवण्यवतच होत असते. 
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छताची कौलं  

 

ज्यव भवगवत पवऊस जव्त पडतो. अिव शठकविी उतरती 

कौले असलेले र्वडे बघवयलव शिळतवत. ज्यव भवगवत पवर्सवच े

प्रिवि किी आह े त्यव शठकविी सपवट छप्पर असलेले बघवयलव 

शिळते. कौलवचे दोन प्रकवर आहते. खवपरेली कौलां शकां र्व नळयवची 

कौलां. त्यवचव रांग ही गेरूच्यव रांगवसवरखवच असतो. 

  

जर्ळपवसच्यव भवगवत िबुलक प्रिविवत शिळिवरी शपर्ळी 

िवती कुटून, चवळून घेतवत र् त्यविध्ये कवही प्रिविवत दसुऱ्यव 

जवतीची िवती, लीद, रवख र् बवरीक र्वळू शिसळून शिश्रि तयवर 

करतवत. यव शिश्रिवत पविी घवलनू त्यवचव घट्ट शचखल करतवत. र् 

तो पवयवने तडुर्तवत. चवांगलव एकजीर् झवल्यवर्र नांतर कवही शदर्स 

िरुू दतेवत. िरुलेल्यव र् सवधवरि घट्ट झवलेल्यव ओलसर िवतीचे 

लहवन आकवरवचे गोळे करतवत. ह े गोळे कुां भवरवच्यव शफरत्यव 

चवकवर्र ओलसर िवतीचव गोळव ठेऊन त्यवलव पविी लवर्नू दोन्सही 

हवतवांनी हळूहळू दवबत जवऊन त्यवपवसनू शनिळुत्यव आकवरवची 

उभट नळी तयवर करतवत. र् त्यवलव कवठ ही तयवर करतवत. ही नळी 

चवकवर्रून कवपनू बवहरे कवढतवत. अिी नळी उभी िधोिध 

शचरली म्हिजे तीपवसनू दोन कच्ची कौले शिळतवत. ती सवर्लीत 
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र्वळर्तवत. नांतर भट्टीिध्ये रचनू भवजतवत म्हिजे कौले कठीि 

होतवत. र् रे्गरे्गळयव िवतीिळेु त्यवर्र लवलसर रांग चढतो. कौले 

एकसवरखी होण्यवसवठी लवकडी ढवचव बनर्तवत. त्यविळेु कौले 

एकसवरखी र् सफवईदवर होतवत.  

 

नळयवच्यव कौलवची लवांबी सवधवरितः बवरव ते पांधरव इांच 

अधागोलवकवर आशि शनिळुती असतवत. खवलच्यव बवजलूव 

चवरपवच इांच तर र्रच्यव बवजलूव दोनशतन इांच रुां द असतवत. अिी 

कौलां कुां भवरवच्यव भट्टीतनू भवजली जवतवत. शजथे कौलां लवर्वयची 

आहते त्यवशठकविी आगोदर लवकडवच्यव पट्यवचे फे्रशिांग करतवत. 

त्यवलव कैची म्हितवत. कैचीसवठी लवकूड जवडजडू तविीर् र्वपरत 

असत. त्यवलव डवांबर अथर्व शबब्ब्यवचे तेल पवजले जवई. नांतर 

त्यवर्र उलट सलुट कौलां अांथरली जवतवत. फवर उतवर असलेल्यव 

छपरवर्रील कौले घसरू नयेत म्हिनू आधवरवसवठी तवांब्यवच े

अथर्व लोखांडी शखळे छपरवच्यव खवलील लवकडवत ठोकीत असत.  

 

जोरदवर पडिवऱ्यव पवर्सवसवठी उतवरवचे कौलवरू घर 

पवण्यवचव पटकन शनचरव करते. ्र्यांपवक घरवत शजथे उजेड हर्व 

असतो तथेे एखवद ेकवचेचे कौलां छतवलव लवर्ले जवते. भर दपुवरी 

कवचेच्यव कौलवतनू येिवरव कर्डसव र् त्यवत तरांगिवरे धलुीकि 
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िनिोहक शदसतवत. प्रत्यके र्र्ी पवर्सवळयव आगोदर फुटलेली 

कौलां बदलवर्ी लवगतवत. तसेच र्वड्यवच्यव दिानी बवजलूव 

शर्टवांच्यव जविीर्परू्ाक केलेल्यव रचनेतनू सवध्यव शभांतींनवही सौंदया 

प्रवप्त होत असे. परू्ी खवपरेली कौले कव र्वपरत असत म्हिनू 

िवशहती गोळव करण्यवचव प्रयत्न केलव असतव तो खवलीलप्रिविे. 

 

कुठल्यवही प्रवचीन ्थळवच्यव उत्खननवत खवपरी कौल 

शर्पलु प्रिविवत सवपडतवत. धवतचूे अगर इतर प्रकवरच े अर्िेर् 

गांजनू जवतवत आशि नविही पवर्तवत आशि परुवव्यवच्यव दृष्टीने 

कुचकविी ठरतवत. पि िवतीची भवजनू तयवर केलेली खवपरी कौलां 

िवत् हजवरो र्र्े जिीच्यव तिी रवहतवत. शिर्वय त्यवर्रील 

निीकवि शकां र्व रांगकविसदु्धव खरवब न होतव जसेच्यव तसे रवहते. 

यविळेु परुवव्यवच्यव दृष्टीने परुवतत्त्र् शर्भवगवत खवपरी कौलवांच िहत्र्ां 

लिवत येते. खवपरी कौलवांच्यव अभ्यवसवर्रून अनेक गोष्टी सिजनू 

घेतव येतवत. तकुडव फोडून पवशहल्यवस त्यवच्यव गवभ्यवर्रून 

खवपरवचे पोत सिजतो. तसेच ते खवपर ज्यव प्रकवरच्यव िवतीपवसनू 

तयवर केले असेल ती िवती कोित्यव प्रकवरची होती ह ेसिजनू घेतव 

येते.  
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खवपरी कौल तयवर करण्यवसवठी योग्य ती िवती त्यव 

शठकविच्यव पररसरवत उपलब्ध नसेल तर ती कोठून आिली गेली 

ह ेआपल्यवस भगूभा िवस्त्रज्ञवच्यव िदतीने जविनू घतेव येते. िवती जर 

चवांगली शचकि असेल तर ती िेिवसवरखी िऊ आशि एकजीर् 

होण्यवसवठी त्यवत िेि, रवख, लीद, गर्तवच्यव कवड्यव, धवन्सयवचव 

भु् सव शिसळिे भवग पडते. भशु्यवच्यव आशि धवन्सयवच्यव 

अर्िेर्वर्रून तत्कवलीन िेतकरी कोित्यव शपकवांची लवगर्ड 

करीत होतव यवची कल्पनव येते आशि त्यवर्रून तत्कवलीन 

हर्विवनवचवही अांदवज बवांधतव येतो.  

 

खवपरवांर्र रांगीत शकां र्व कोरीर् निीकवि केलेले आढळते. 

त्यवर्रून तत्कवलीन लोकवांची कलवशप्रयतव शदसनू येते. 

सर्ासवधवरिपिे भवांड्यवांर्र भशूितीजन्सय निी असते. त्यवशिर्वय 

प्रवण्यवांची शचते्ही कवढलेली असतवत. िहवरवष्ट्रवतील तवम्रपवर्वि 

यगुीन खवपरवांर्र हररि, शचत्तव, कवळर्ीट, घोडव इत्यवदी प्रवण्यवांची 

शचते् आढळतवत. एकव खवपरवर्र केळीच्यव पवनवचे शचत् रांगशर्लेले 

आह.े त्यवर्रून शसांध ूसां्कृतीचे लोक केळयवांची लवगर्ड करीत 

होते यवत िांकव नवही. एक बैलगवडीचे शचत् कोरलेले होते. त्यवर्रून 

िहवरवष्ट्रवतील तवम्रपवर्वियगुीन िेतकरी बैलगवडी र्वपरीत होते ह े

सिजते. भौगोशलक पररश्थतीचव अांदवज बवांधतव आल्यवर्र 
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पररश्थतीनसुवर िवनर्ी सां्कृतीचव शर्कवस कसव होतव त्यवच े

प्रत्यांतर अर्िरे्वांतनू पवहवर्यवस शिळते. 

  

नळ्याची कौले 
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कारागीरांववषयी  

 

 जजिंदगी जीना आसान नहीं होता I  

जिना सिंघर्ष कोई महान नहीं होता I  

जि तक ना पडे हथोडी की चोट I  

ति तक पत्थर भी... भगवान नही होता II  
 

दगड बवांधकविव शर्र्यी सवांगवर्यवचे झवल्यवस त्यवची 

अत्यांत सोपी व्यवख्यव. बलदांड ित्चूे आक्रिि रोखण्यवसवठी 

उभवरलेलव अडथळव. ित्चूव हल्लव परतर्ण्यवसवठी सांरिि 

व्यर््थव शजच्यव सहवय्यवन ेप्रशत हल्लवही चढर्तव येतो. आपली 

किीतकिी हवनी टवळतव येत.े दगड बवांधकविवत बसर्ण्यव अगोदर 

दगड घडर्ण्यवसवठी र्ेगर्ेगळयव हवतोड्यव र् छन्सयव असतवत. 

त्यविळेु दगडवलव पवशहजे तसव आकवर दतेव येतो. दगडवचे कवि 

करत असतवनव दगडवर्र हत्यवरवन ेजोरवत फटकव िवरण्यवचव प्रयत्न 

केलव तर दगडवत सकु्ष्ि शचरव जवतवत. आशि दगडवचां आयषु्य किी 

होते. त्यविळेु कलवकुसरीची कविे हळुहळु करवर्ी लवगतवत. 

कवरवगीर दगडवत आकवर शनिवाि करत असतो. त्यविध्य े शर्र्य, 

सांरे्दनव, भवर्, आशि कल्पनव घटकही शनिवाि करत असतो. छन्सनी 

आशि हवतोडव दगड घडर्ण्यवची सवधनां. छन्सनी जोपयात दगडवर्र 

आपटत नवही, तोपयंत दगडवत कवहींच घडत नवही. कोरलेल्यव 
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दगडवकडे बवरकवईन ेपवशहल तर छन्सनी दगडवर्र अिी आपटली 

यवांच्यव खिुव शदसतवत.  

जनु्सयव शपढीतील बवांधकविे जर आपि बघत गेलो तर यव 

बवांधकविवची इतकी प्रिविबद्दतव किी असेल म्हिनू शर्चवरवत 

पडतो. अिी बवांधकविे करतवनव त्यव कवळवत नकविे कस ेबनर्त 

असतील. बनर्लेले नकविे ते कवरवशगरवांनव कसे सिजवर्नू सवांगत 

असतील. बवांधकविवसवठी उत्तिवत उत्ति दगडवची शनर्ड किी 

करवयचे. शिल्पकलव कोरण्यवची कलव ह े लोक कोठे शिकल े

असतील. पढुच्यव शपढीलव त्यवांनी ही कलव किी शिकर्ली असेल.  

बवांधकवि करतवनव िोठिोठे दगड कस ेफोडले असतील. 

दगड र्वहून बवांधकविवच्यव शठकविी कसे आित असतील. यव कवि 

करिवऱ्यव लोकवांची रवहण्यवची सोय, त्यवांच्यव खवण्यवशपण्यवची 

सोय, यव लोकवांनव हत्यवरे कोि परुर्त असेल. ती हत्यवरे तयवर कोि 

करत असेल, तयवर झवलेली हत्यवरे कोठे शिळत असतील, तयवर 

झवलेल्यव हत्यवरवांनव धवर लवर्ण्यवचे कवि कोि करत असेल. 

कविगवरवांचव लहरीपिव कोि सवभवांळत असेल. 

 नेिनू शदलेल्यव पद्धतीिळेु कोिी कोिती कविे करवयच े

हहेी शनशश्चत असिवर. सर्ा कवरवगीर कसबी र् कल्पक असिवर, 

कवि पिुा झवल्यवर्र हजवरो टनवांचव र्े्टेज दगड रवडवरोडव कुठे 

नेऊन टवकलव असेल. ह ेसगळे प्रश् अनतु्तरीतच आहते. 
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दगड र्ेगर्ेगळयव कोनवतनू कवपनू, त्यवांनवच खुांट्यव आशि 

खवचव पवडून ते एकिेकवांत घट्ट बस ूिकतील अिी रचनव करत 

असत. कोि होते ह ेकलवकवर लोक. ह ेएर्ढे शनष्िवत बवांधकवितज्ञ 

कस े बनल े असतील. पवरांपवररक पद्धतीने िेती करिवरी अडविी 

आशि भवलव र् शतरकविट्यवशिर्वय िस्त्र िवशहती नसिवरी प्रजव 

बवांधकवि िवस्त्रवत एर्ढी प्रगत किी होती. िग रवहून रवहून 

आपल्यवलव एकचां प्रश् पडतो. ह े सवरे सबुक आशि अर्वढव्य 

बवांधकवि खरचां िवनर्वन ेकेलेयां कव. 

नवगररक, कविगवर, कवरवगीर, ितूीकवर, शनष्िवत अशभयांते, 

र्व्तरूचनवकवर, हत्ती, घोडे, बैल, बैलगवड्यव यव कविवसवठी 

अशर्रतां झटतां असिवर. बरां हव दगडही बवांधकविच्यव जर्ळपवस 

ऊपलब्ध नसिवर, तो आिवर्व लवगिवर दरु असलेलव पर्ात फोडून. 

आतवच्यव सवरखे र्तव नसल्यवने ह े जड दगड र्वहविे अिक्य 

असिवर. त्यवांनव जरूरीप्रिवि ेकवपले जवयचे. एकिेकवांर्र घवसनू ह े

कठीि दगड सपवट केले जवयचे आशि िग बवांधकविवत र्वपरले 

जवयचे. दगडवचे असे शकती तकुडे एकूि बवांधकविवसवठी लवगले 

यवची िोजदवद अिक्य.  

अिव बवांधकविवसवठी नव शसिेंट, नव कवाँक्रीट नव लोखांड. 

सगळे बवांधकवि दगडवर्र दगड रचनू सवकवरवयचे म्हिजे अशतिय 
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कठीि आशि जोखिीचे कवि. र्वड्यवच्यव छतवलव आधवर द्यवयलव 

जे खवांब आहते, ते सगळे इतके कवटेकोरपिे सरळ रवांगेत की 

तसभुरही फरक नवही. एक शिशलिीटर सदु्धव िवगे पढेु नवही. एकवर्र 

एक दगड चढर्नू शभांत बनर्लेली. दोन दगडवांिध्ये हर्वसदु्धव जवऊ 

नये इतके एकिेकवांर्र घवसवयचे, नांतर पिुा शभांत नवजकू शछन्सनी-

हवतोड्यवने एकसांध बनर्वयची. 

निीचे कवि कोरतवनव एखवद्यवर्ेळी हवतोडव जोरवत पडलव, 

एखवदी चकु झवलीच तर सांपिूा शभांतच परत रचवयची. परतां सपवट 

करवयची आशि परत पशहल्यवपवसनू कोरवयलव सरुूर्वत करवयची. 

असे अर्वढव्य र्वडव बवांधवयची कल्पनव करिे, असांख्य 

अडचिींर्र िवत करून ती कल्पनव प्रत्यिवत आििे ह े सवरेचां 

अफलवतनू असे म्हितव येईल. धन्सय ती सवरीचां िांडळी ह ेअसले 

कवही भव्यशदव्य पवशहले की हवत आपोआप जोडले जवतवत. 

भवरतीयवांच्यव तत्कवलीन ्थवपत्यज्ञवनवचव, तांत्ज्ञवनवचव अशभिवन 

र्वटतो आशि आपि शकती िहवन सां्कृतीत जन्सिवलव आलोयां 

यवची जविीर् होते. 
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कीवतचमुख 

  

कीती करूनी नाही मेले I उगाच आले आवण गेले I  

आपि अनेक शठकविी गड, शकल्ले, गढ्यव, र्वडे, िांशदरे 

पहवयलव गेलव असवल. तेथे असिवऱ्यव प्ररे्िद्ववरवर्र रविस, शसांह, 

िेंढव यवांची िखुे म्हिजेच कीशतािखुे पवशहली असतील. पि ती शतथे 

कव असतवत. त्यविवगे कोित्यव धवशिाक कथव आहते. यवांचव आपि 

कधी िोध घेतलव कव. कीशतािखुवचे अर्लोकन करून त्यवचव 

यथविक्ती अभ्यवस करून भवरतीय सां्कृतीलव कें द्रशबांद ू िवननू 

आपल्यव प्रवचीन ऋर्ीिनुींनी, सिवज धरुीिवांनी शर्शिष्ट हेतनेू गड, 

शकल्ले, गढ्यव, र्वडे, िांशदरे उभवरून सांपिूा शहांद ू सिवजवतील 

लोकवांच्यवत गेल्यव हजवरो र्र्वंपवसनू सवां्कृशतक ऐक्य शटकशर्ले 

आह.े 

  

िांकरवच्यव र्रदवनवने िवतलेलव असरु रविस म्हिज े

कीशतािखु. अनेक िांशदरवच्यव र्वड्यवच्यव िखु्य दरर्वजवच्यव 

उांबरठ्यवर्र, शकां र्व र्रच्यव भवगवत, तसेच ितूीच्यव प्रभवर्ळीर्र 

शसांहिखु कोरलेले शदसते. यव शसांहिखुवलव कीशतािखु म्हितवत. 

आक्रवळ शर्क्रवळ चेहरव. भल्यव िोठ्यव शििव. तोंडवतनू बवहरे 
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डोकवर्िवरे अिकुचीदवर सळेु, असे त्यवांचे ्र्रूप. िखुवच्यव 

्र्रुपवत कीशता पवर्लेलव म्हिजे कीशतािखु. 

 

प्रवचीन सां्कृतीत शसांह ह ेसविर्थयवाचे प्रशतक िवनलेले आह.े 

त्यविळेु रवजर्वड्यवच्यव दवरवर्र शसांहवच्यव आकृत्यव कवढीत असत. 

तसेच शसांहवसनवच्यव दोन्सही बवजलूव शसांहवच्यव आकृत्यव असत. 

शसांहवची आकृती असलेले कोितेही भरु्न सरुशित रवहते अिी 

भवर्नव परू्ी प्रचशलत होती. म्हिनू अिव शसांहवच्यव आकृतीचव 

शकां र्व शसांहिखुवच्यव प्रतीकवांचव र्वपर करीत.  

कीशतािखुवची एक उपपशत्त सवांशगतली जवते. शिर्वची पवांच 

िखुे आहते. ती पांचिहवभतूवांची प्रतीके आहते. सषृ्टीच्यव श्थतीरूप 

अर््थेत त्यवांचव सिन्सर्य सवधलेलव असतो. पि कवलवांतरवने अिी 

पररश्थती येते की, त्यवरे्ळी यव पांचिहवभतूवांच्यव कवयवात िेळ रहवत 

नवही. सगळीकडे अनवर््थव िवजते. त्यवर्ेळी शिर्वचे एक भयवनक 

रूप प्रतीत होते. त्यवच्यव सांबांधी दोन कथव प्रचशलत आहते. 

 

एकव कथेनसुवर हव असरु म्हिजे जवलांदर त्यवलव भ्म्यव 

रोगवन ेपछवडलां होत. म्हिजे तो सवरख खव-खव करीत अस.े यविळेु 

इतर जि त््त झवले होते. तसवच तो ्र्तवही त््त होतव. िहवदरे् 

त्यवलव प्रसन्सन झवलेले. जवलांदरविे आपली करूि कथव त्यवांनव 
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सवांशगतली. भगर्वन िांकरवनी त्यवलव उपवयही सवांशगतलव. 

आजपवसनू दरे्वलयवच्यव प्रर्िेद्ववरवर्रच बसनू रहव. लोकां  आपल े

पवप दरे्वलव सवांगण्यवसवठी यतेवत. ती सर्ा पवप त ूग्रहि कर आशि 

पचर्. लोकां  पवपकृत्य करण्यवच थवांबिवर नवहीत. त्यविळेु तलुव 

कवही किी पडिवर नवही. म्हिनू तो िांशदरवच्यव दरर्वज्यवर्र शदसतो.  

  

कीशतािखुवसांबांधी दसुरी एक कथव सवांशगतली जवते. 

कीशतािखुवने अनेक र्र्ा तपवचरि केले. भगर्वन िांकर त्यवलव 

पवर्ले “तझुव र्ध कोिी करू िकिवर नवही” असव र्र त्यवांनी 

कीशतािखुवलव शदलव. नेहिी प्रिविे असरु िवतलव. त्यवन सविवन्सय 

जिवांनव शर्नवकवरि छळवयलव प्रवरांभ केलव. प्रजेने िहवदरे्वलव 

सवकड घवतलां. तेंव्हव िहवदरे् ्र्तवच त्यवलव िवसन करण्यवस 

आले. ते आले तेंव्हव कीशतािखु शिर्वचच ध्यवन करत होतव. त े

बघनू िहवदरे् चशकत तर झवलेच. पि त्यवांनी जवलांदरलव “कवय हर् 

ते िवग” अस पनु्सहव सवांशगतले. यवर्र जलदरवनां िांकरवांनवच प्रशतप्रश् 

केलव. िवझ्यव जर्ळ सर्ा कवही आह.े त ूिलव कवय दिेवर ? तचू 

तलुव कवय हर् आह ेते िवग.  

 

आतव िांभ ूिहवदरे् भवनवर्र आले. त्यवांनव आठर्ल की ते 

जवलांदरलव िवसन करण्यवसवठी आल े होते. िांकरवने जवलांदरलव 
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सवांशगतले ‘त ू्र्तवलव खवऊन टवक’ आज्ञव प्रिवि िवननु जवलांदरवन 

्र्तवच िरीर खवऊन टवकल. उरलव फक्त चेहरव, तो कसव खविवर 

? यवर्र िहवदरे् प्रसन्सन झवले आशि जवलांदरवलव दरे्वलयवच्यव 

द्ववरवर्रच ्थवन शिळवल. दरे्ते आधी भक्तवलव यव चेहऱ्यवच दिान 

होत. जवलांदर िखुवच्यव ्र्रुपवत आजरविर झवलव. म्हिनू 

र्वड्यवच्यव शकल्यवच्यव िांशदरवच्यव दरर्वज्यवर्र आपिवस हिखवस 

कीशतािखु शदसते.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

दगडी कीवतचमुख 
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वपतळी कीवतचमुख 
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पंगत (पाट मांडून जेवणाची पद्धत) 

 

परू्ी ्र्यांपवक घरवची पद्धत रे्गळी होती. अन्सनपिूेचव 

शिळवलेलव र्रदह्त आशि ्र्यांपवक करिवऱ्यवांचे ओतपोत 

भरलेले पे्रि. ्र्यांपवकघरवच्यव शभांतीत कपवटे, तवकवचव खवांब, 

चलुीजर्ळ शखडकी, घवगरींचव कट्टव, गवडग्यवांच्यव उतरांडीचव कट्टव, 

शपांपवचव कट्टव, चलुीजर्ळ रवख ठेर्वयलव खड्डव, ्र्यांपवक 

करतवनव चलुीतील गरि रवख बवहरे कवढत रहवयचां अन त्यव गरि 

रवखेर्र कवयि दधु, भवजीचे पवतेल ठेर्वयचे. तयामुळे कुठल्याही 

वेळेला गरमागरम स्वयंपाक वमळायचा. चळुव भरवयलव 

पवयवर्र पविी घ्यवयलव कोपऱ्यवत दगडी िोरी. ्र्यांपवकघरवतील 

ओलव कचरव एकव ठरवशर्क शठकविी सवठर्लव जवई. हयव 

कचऱ्यवर्र केळी, अळू अिी शपके र्वढर्तवत. 

 

 जेर्िवनांतर हवत धणु्यवसवठी हयव जवगेचव उपयोग करतवत. 

आपोआपच केळी र् अळूलव पविी शिळते. एकव बवजलूव 

न्सहविीघर. न्सहविीघर दखेील घडीर् दगडवांचे. धरू कोंडू नये म्हिनू 

छतवलव उजेड येण्यवसवठी आशि चलुीचव धरू जवण्यवसवठी सानं 

असतां. चलुीच्यव जर्ळ बवजलूवच ्र्यांपवकवसवठी लवगिवरे 

लवकूडफवटयवचव ढीगही सदरै् रचनू ठेर्लेलव असे. परू्ी शिक्सर 
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नसवयचे तेव्हवां पवटवर्रर्ांटव यवांचेच रवज्य ्र्यांपवकघरवत असवयचे. 

पवट्यवर्रील रवांधलेल्यव जेर्िवस किवचीही चर् येिवर नवही. लसनू 

खोबऱ्यवची चटिी, दवण्यवचे कुट, िेंगदवण्यवची चटिी, 

बनर्ण्यवसवठी उखळ-िसुळ तसेच खलबत्तव र्वपरलव जवई.  

परू्ीच्यव र्वड्यवतील जेर्िवच्यव पांगतीत एक िवन 

असवयची. जेर्तवांनव शचत्तर्तृ्ती प्रफुशल्लत असवर्ी म्हिनू बसवयलव 

लवकडी पवट, सिोर चौरांग. चौरांगवांर्र तवांब्यवशपतळेची तवटर्वटी, 

पवटवभोर्ती रवांगोळी, उदबत्त्यवांचव घिघिवट. कोनवड्यवत लवर्लेले 

शदरे्, शपतळी सिईच्यव िांदसव प्रकविवने र्वतवर्रि उजळून टवकले 

जवई.  

 

तवटवत िीठ, शलांब,ू दोनशतन प्रकवरच्यव चटण्यव, लोिचां, 

डवांगर, भरीत, र्वांग, शपठलां, कुरडईपवपड, ज्र्वरीची-बवजरीची 

भवकरी, र्रिभवत, तपू, रे्गरे्गळयव दोनशतन भवज्यव, आिटी, 

तवक, दधु असव फक्कड बेत असे.  

 

 यजिवनवांनी ‘र्दनी कर्ळ घेतव ची सरुुर्वत केली आशि 

सर्ा अशतथीनी त्यव आर्वजवत आर्वज शिळर्लव की जेर्िवलव 

सरुर्वत झवली ह े् र्यांपवकघरवत कळवयचे. अिव यव सगळयव पांगती 

प्रपांचवत एक शजव्हवळव होतव. र्वढिवरव अन जेर्िवरव यवांच्यवत एक 
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सांर्वद असवयचव. र्वढिवऱ्यवचे पांगतीर्र लि असवयचे. 

जरे्िवऱ्यवलव कवही िवगवयची रे्ळ येत नसे. तपृ्तीची ढेकर दते 

‘अन्सनदवतव सखुी भर्’ असे आशिर्वाद दते अशतथी उठत असत. 

 

अलीकडे बफु्फे पद्धत सरुु झवली आशि पांगतीची िजवच 

गेली. परू्ी जेर्िवरे एकव जवगी बसवयचे आशि र्वढपी र्वढत 

शफरवयचे. आतव उलट झवले आह.े र्वढपी एकव जवगी उभे रवहतवत 

आशि खविवरी िांडळी हवतवत तवट सवांभवळत शफरतवत. जेर्िवची 

जी िजव पवटवर्र िवांडी घवलनू बसण्यवत आह ेती बफु्फेिध्ये उभ े

रवहून जेर्ण्यवत नक्कीच नवही एर्ढे िवत् खरे! 

 

जेर्ि करून यजिवन तक्क्यवलोडवांनव टेकून 

िखुिधु्दीसवठी सजलेल्यव पवनदवनवतनू अलगद सपुवरी कवढून 

अडशकत्त्यवत कवतरून तोंडवत टवकी. शर्डयवची पवने, चनुव, कवत, 

सपुवरी, केिर, गलुकां द, लर्ांग, र्ेलदोडव, गुांजवांची पवने, बडीिेप, 

इत्यवदी पवसनू शर्डव बनर्नू खवत असत.  

 

  



235 
 

  

पाट मांडून जेवणाची पगंत 
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पाटा वरवंटा 

 

पवटव र्रर्ांटव जि ू शर्ठोबव रखिुवईची जोडी, कवळव 

कुळकुळीत पवटव आशि गळुगळुीत र्रर्ांटव. एकिेकवांनव परूक. पवटव 

र्रर्ांटव ह ेएक परू्ीच ेचटिी र्वटवयचे दगडी सवधन होते. यवत एक 

पांचकोनी र् एक दांडगोलवकवर आकवरवचे दगडी भवग असत. 

त्यवांच्यव सहवय्यवन ेचटिी र्व तत्सि जेर्िवतील पदवथा तयवर केले 

जवत असत.  

 

आजही शकत्येक खेडेगवर्वांिध्ये पवटव र्रर्ांटव र्वपरलव 

जवतो. छन्सनी हवतोड्यवने दगड घडशर्िवऱ्यव र्डवर सिवजवचव 

पवरांपररक व्यर्सवय. परू्ी धवन्सय दळिे. शिरची िसवलव कवांढिे अिी 

सर्ा कवि ेउखळ, पवटव, र्रर्ांट्यवर्र केली जवत होती. प्रत्येक घरवत 

यव र््त ू असवयच्यव. परांपरवगत र्डवर सिवज जांगलवतनू शर्शिष्ट 

दगड आिनू त्यवपवसनू जवते, र्रांर्टे, उखळ तयवर करीत होते. छन्सनी 

हवतोड्यवच्यव सवहवय्यवन े दगड घडशर्त होते. खलबत्तव, उखळ 

अिव र््त ू त्यव बनशर्त. ही पवट्यवर्रर्ांट्यवची जोडी नसुती 

अन्सनपिूवादरे्ीचीच िदत करत नसे तर घरवत कोिवलव दखुलांखपुलां 

की झवडपवल्यवची और्धां ठेचनू, रगडून प्रथिोपचवरवचां कवयाही 

करत असे. रै्द्यकीय दृष्टीनां म्हिवलां तर घरवतील बवयकवांनव र्ेगळव 
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व्यवयवि करण्यवचीही गरज भवसत नव्हती. त्यविळेु पांधरव शिशनटां 

पवटव-र्रर्ांटव छवन व्यवयवि करर्नू घ्यवयचव.  

धवशिाक कवयवातही पवट्यव र्रर्ांट्यवलव घरच्यव 

थोरविोठ्यवांप्रिविेच िवनवचां ्थवन असते. बवरिवलव बवळवलव 

पवळण्यवत घवलण्यवपरू्ी र्रर्ांट्यवलव कवपड गुांडवळून, चेन घवलनू 

बवळवप्रिविां नटर्नूथटर्नू त्यवलव पवळण्यवत झोपर्नू त्यवचे लवड 

केले जवतवत. कुिी गोशर्ांद घ्यव, कुिी िवधर् घ्यव च्यव पशहल्यव 

रवउांडलव यव र्रर्ांट्यवलव बवळवप्रिविे अलगद उचलनू खवलीर्र 

करून नविकरिवच्यव शर्धीतही सिवशर्ष्ट केलां जवतां. अिी ही 

पवट्यवर्रर्ांट्यवची जोडी. 

्र्यांपवक घरवत शिक्सर आल्यविळेु घरवतील उखळ, 

पवटव-र्रर्ांटव, खलबत्तव यव र््तूांचव र्वपर किी झवलव आशि हळू 

हळू यव सर्ा र््त ूअडगळीत गेल्यव. शिर्वय अनेक र्र्ा शटकिवऱ्यव 

असल्यविळेु एकदव शर्कत घेतल्यव की फुटेपयतं पनु्सहव नर्ीन 

घ्यवयची गरजच पडत नवही. आजही अनेकवांच्यव घरवतील जवते, 

उखळ, पवटव र्रर्ांटव खलबत्तव हव ३० र्र्ा शकां र्व अगदी त्यव परू्ीचव 

दखेील अस ूिकेल. यविळेु अिव र््तूांची िवगिी किी असते. पि 

दगडवांपवसनू घडर्लेल्यव यव र््तूांनी भवरतीयवची सां्कृती अनेक 

अथवानी घडर्ली आह ेआशि सांपन्सनही केली आह.े  
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दगडी जातं 

 

चवकवचव िोध हव िवनर्वच्यव पशहल्यव प्रगतीचव टप्पव 

आह.े हल्लीचे जग हे प्रचांड रे्गवने प्रगती करत आहे. ही प्रगती 

गेल्यव कवही दिकवत तर इतक्यव रे्गवने झवली की अनेक परू्वापवर 

र्वपरण्यवत आलेल्यव र््त ू हव हव म्हितव नवहीिव व्हवयलव 

लवगल्यव. केर्ळ दोन शपढ्यवांनी र्वपरलेल्यव र््तिुध्ये आतव बरवच 

फरक आह.े 

  

धवन्सयवच पीठ करण्यवसवठी दगडी गोलवकवर दोन तळयव 

एकिेकवांर्र खुांटयवच्यव सहवय्यवन े बसर्तवत, परू्ीच्यव कवळी 

दळिवसवठी घरोघरी आढळिवऱ्यव दगडवच्यव जवत्यवच्यव चवकवचां 

आशि िविसवचां नवतां ह ेफवर परुवतन असनू अतटू आह.े शपठवच्यव 

शगरण्यव सरुु होण्यवपरू्ी आपल्यव जीर्नवत जवत्यवलव िहत्र्वच े

्थवन होते. आजही खेड्यवत पहवटेच्यव प्रहरी जवत्यवची घरघर 

आर्वज एकू येतो.  

 

जवत्यवचव र्वपर जसव पीठ प्रवप्त करून घेण्यवकररतव झवलव 

आह े तसेच ओर्ीज्ञवन शनिवाि करण्यवकरीतवही झवलव आह.े यव 

ओव्यव सहजपिे रचलेल्यव असतवत. त्यवांत अनेक भवर्भवर्नवांच े
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कल्लोळ व्यक्त झवलेल े शदसतवत. एखवदी जबवबदवरी ्र्ीकवरली 

की ती पवर पवडण्यवसवठी िितव आपोआप येते ह े भवर् व्यक्त 

करण्यवसवठी जवत्यवर्र बसल्यवर्र ओर्ी सचुते. 
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ठेवणीतील ऐवज 

 

परू्ी ्र्यांपवकघरवत शभांतीलवच फळी ठोकलेली असवयची 

त्यव फळीर्र तवांब्यव शपतळेची भवांडी हौिेने रचलेली असवयची. 

तवांब्यव शपतळेच्यव भवांड्यवर्रून घरच्यव गरीबी र्व श्रीिांतीचव दजवा 

ठरलव जवयचव. आतव कवल बदललव असल्यविळेु तवांब्यव शपतळेची 

भवांडी घवसिे ह े रे्ळखवऊ कवि असल्यवने शकचन िधनू हद्दपवर 

झवलेली आहते. घांगवळ भवांडे ह ेतवांबे शकां र्व शपतळ यव धवतचूे असते. 

यव भवांड्यवचव आकवर खोलगट असनू त्यवलव उचलण्यवसवठी दोन 

बवजलूव दोन कडी असतवत. घांगवळवचव परू्ीच्यव कवळी अांघोळीच े

पविी ठेर्ण्यवसवठी केलव जवत असे. िहरी भवगवत िोभचेी र्व्त ू

म्हिनू दखेील यवचव र्वपर केलव जवतो. घांगवळवत पविी भरून त्यवत 

फुले टवकून तरांगिवऱ्यव पित्यव रवत्ी लवर्त असत.  

 

लग्न घशटकेसियी आजही घांगवळ लवगते. शर्र्वह िहूुता 

जर्ळ येईपयंत र्धलूव त्यव घांगवळवसिोर बसनू रहवरे् लवगते. 

घांगवळवत पविी भरून त्यवत फुले ठेऊन तरांगिवऱ् यव पित्यव रवत्ी 

त्यवत लवर्ल्यव जवत असत. र्वड्यवतील चौकवत आपिवस पवण्यवने 

भरून ठेर्लेले घांगवळ शदसते.  
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जुनी बांधकाम पद्धती वापरा, पयाचवरण वाचवा. 

 

जे बवलपि आपि उपभोगले ते आपल्यव िलुवांनव उपभोगतव 

येत नवही. म्हिजे आपि बोरचे, शर्शहरीचे पविी शपऊ िकत 

नवहीत. त्यवचां कवरि आपि एर्ढे पविी दशुर्त केले आह ेकी त े

प्यवयलव नको र्वटते. र्त्यवर्र िकु्तपिे खेळ खेळू िकत नवही. 

घरवत शचिण्यव येत नवहीत.  

पूवीच्या बांधकाम पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रदेशातील 

वेगवेगळी घरे होती. वहमालयातली घरे वेगळी होती, 

काश्मीरची घरे वेगळी, कोकण, ववदिच, मराठवाडा, 

साउिकडील घरे वेगळी. हे सगळे बाजूला सारून आपण 

कााँक्रीटची एकसारखी घरे बांधायला लागलो आहोत.  

 

पिी प्रत्येक र्र्ी नरे् घर बवांधतो, आपि िवत् आपले आयषु्य 

खची घवलतो घर बवांधण्यवसवठी. आज शसिेंट कवाँक्रीटच्यव 

बवांधकविवलव िवगिी आह ेम्हिनू तिव पद्धतीची घरे बवांधली जवत 

आहते. शहरात वसमेंट कााँक्रीटची घरे बांधणे आवश्यक आहे. 

पण खेड्यात का वसमेंट कााँक्रीटची घरे बांधायची. वसमेंट 

कााँक्रीट म्हणजेच िक्कम घर म्हणता येईल का. 
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िग हजवरो र्र्वापरू्ी आपल्यव परू्ाजवांनी तका िदु्ध पद्धतीने 

बवांधलेली घरे, र्वडे, गढ्यव आजही सशु्थतीत किव आहते त्यवच े

कवय. म्हिनू खेड्यवत बनर्वयची घरे त्यवसवठी लवगिवरे 

िटेररयलही तसेच बनशर्ले गलेे पवशहजे. आजही जनु्सयव पद्धतीचे घरे 

बवांधतव येतवत. फक्त िबुलक प्रिविवत सवशहत्य पवशहजे शनिवाि झवले 

पवशहजे. मनुष्यबळ,िजरू, कवरवगीर, सुतार, लोहार, कंुिार, 

गवंडी, पािरवट, बेलदार, रंगारी अशा वकतयेकांना 

गावाकडेच रोजगार वमळेल. िग अिी कविे आपोआप होतील 

तसेच शहराकडे येणारे लोंढे ही कमी होतील यात तीळमारही 

शंका नाही.  

 

िहरवतील शबशल्डांगसवठी AC, फॅन, कुलर, शलफ्ट, लवईट, 

फ्रीज, िेंटेनन्सस असे दररोजच ेखचाही जव्त आहते. एक उदवहरि 

सवांगतो, िहरवत आपि घरवचव दरर्वजव उघडलव की पशहले लवईट 

र् फॅन लवर्वर्व लवगतो अन्सयथव आतील कवहीही शदसत नवही. 

त्यविवनवने परू्ी बवांधलेले घरे, र्वडे, गढ्यव यवांचे व्हेंशटलेिन 

शकतीतरी पटीने चवांगले आह,े दरर्वजव उघडल्यवबरोबर आत उजेड 

शदसतो यवचे कवरि त्यवचे व्हेंशटलेिन चवांगले असनू यविध्ये आजही 

AC, फॅन, कुलरची आर्श्यकतव लवगत नवही. आजही जनु्सयव घरवत 
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आपि गेलो आशि दरर्वजव उघडलव तर व्हेंशटलेिन चवांगले 

असल्यविळेु आत हर्व र् उजेड व्यर्श्थत शिळतो.  

 

प्रत्येकवलव र्वटतां आपलां ्र्तवचां घर असवर्ां. तेही पक्क 

शसिेंट कवाँक्रीटिध्ये बवांधलेलां, पि कोिीही असव शर्चवर करत नवही 

की पढेु पवच पन्सनवस र्र्वात आपल्यव िलुवबवळवांसवठी आपि कवय 

र्वढर्नू ठेर्िवर आहोत.  

 

अलीकडील बवांधकवि सवशहत्य शनिवाि करण्यवसवठीची ऊजवा 

जव्त खचा होते. म्हिजे कवरखवन्सयवत शसिेंट, लोखांड-सळयव 

बनर्िे, शर्टव बनर्िे. लवांबनू खदवनी िधनू दगड आिनू क्रिर 

िध्ये खडी, क्रिसाँड बनर्िे आशि जेर्ढ्यव लवांबनू आपि ह े

िटेररयल आि ू तेर्ढवच र्वहतकुीचव खचा जव्त आह.े त्यवचां 

बरोबर उभे करण्यवचव खचाही जव्त आह.े 

 

५०-६०र्र्वानांतर अिव बवांधकविवचव कवलवर्धी सांपल्यवनांतर 

डीिॉलेिन ऊजवा फवर असिवर आह.े हे डीिॉलेिन िटेररयल कुठे 

टवकवयचां हवही प्रश् असिवर आह.े आत्तवच आपि जांगलवपयतं 

अशतक्रिि केलेले आह.े त्यविळेु पढुील ५०-६०र्र्वात जांगलही 

नसिवर आह.े एकूिच आपि आपल्यवचां अांतवकडे चवललो 
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आहोत असे र्वटते. हे सगळे आपि पैिवलव अतोनवत िहत्र्ां 

शदल्यविळेु होत आह.े हे सगळे र्वचर्वयचां असेल तर तरुि ् थपती, 

र्व्तशुर्िवरद, तरुिवांनी, सिवजवने ही तेर्ढवच पढुवकवर घेऊन 

बवांधकवि सवशहत्य गवर्वतच कसे उपलब्ध होईल ह ेबघिे कवळवची 

गरज आह.े अिव सिवजसधुवरकवांनी पढुां यऊेन जनु्सयव पद्धतीची 

बवांधकविे करण्यवसवठी प्रो्तवशहत करिे गरजेचे आह.े  

 

 जनुी बवांधकविे पवशहली तर त्यवलव सगळीकडे किवनीच 

किवनी शदसतवत. शसिेंट कवाँक्रीटच्यव बवांधकविवत अिव किवनी 

गवयबच केलेल्यव आहते. िलुवांनव लहवन र्यवतच कौलवरू घरे, 

उतरती छपरे, किवनी, आचा, बनर्िे असे शर्र्य िवळेतच र्का िॉप 

घेऊन शिकर्ले पवशहजेत. लहवन र्यवत जे रुजेल तेच पढेु होईल. 

अिी िोठी चळर्ळ व्हवयलव पवशहजे.  

 

आपि दगड फोडून कवाँक्रीट करतो, आशि त्यवची ्ट्रेंथ किी 

करतो, ह ेशकती हव्यव्पद आह ेह ेलिवत येईल.  
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स्वतः केलेल्या सवेक्षणाच्या आधारे. 
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श्री. ववलास कोळी याांचे ई सावहत्यवरील पवहल ेपसु्तक 

वललक करा. उघिेल. 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/korona_chintan_vilas_koli.pdf
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ई सावहतय प्रवतष्ठानचं हे तेरावं वषं. 

विलास कोळी यांचं ई सावहतयवरचं हे दुसरं पुस्तक. 

 

ववलास कोळी एक अभ्यास ूलेखक आहते. अभ्यासाच्या 

जोिीला वचांतनशील वतृ्ती आवण रांजक लेखनशैली आह.े त्यामळेु 

त्याांची पसु्तके मावहतीपणुच, ववचारपणुच आवण तरीही रांजक आवण 

वाचनीय असतात.  

शर्लवस कोळी यवांच्यवसवरख ेअनेक तरूि लेखक खपू छवन 

शलहीत आहते. िोठ्यव लेखकवांच्यव तोडीस तोड आहते. पि त्यवांनव 

योग्य असव प्लॅटफ़ॉिा शिळत नवही. त्यवांची पु् तकां  प्रकवशित 

करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर् प्रशसद्ध 

नसल्यविळेु त्यवांच्यव पु् तकवांची शर्क्री होईल की नवही यवबद्दल 

प्रकविक सविांक असतवत. जर यव लेखकवांची पु् तके र्वचकवांसिोर 

आलीच नवहीत तर त्यवांचे नवांर् प्रशसद्ध होिवर कसे? यव दषु्टचक्रवतन 

अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.  

आतव नेटर्र नर्लेखकवांनव र्वचकवांपयंत पोहोचर्ण्यवचे कवि 

अनेक सां्थव करत आहते. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५ 

लवखवांहून अशधक र्वचकवांपयंत यव नर्ीन लेखकवांनव नेण्यवचे कवि 

ही सां्थव करते. पिूा शर्नविलू्य. लेखकवांनवही कोितवही खचा नवही. 
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भशर्ष्य कवळवत लेखकवांनव भरघोस िवनधन दणे्यवसवठी ई 

सवशहत्यची इच्छव आह.े नर्ीन उत्कृष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत 

आहते. त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस ्ततुी तर 

कवहींच्यव र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीकेलव positively घॆऊन ह े

लेखक आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरुूची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, 

भवग्यश्री पवटील, कोिल िवनकर, सरुज गवतवडे, अनपू 

सवळगवर्कर, बवळवसवहबे शिांपी, चांदन शर्चवरे, सौरभ र्वगळे, 

यिरवज पवरखी, चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, ओांकवर 

झवांज,े पांकज घवरे, शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत शिांद,े शनरांजन 

कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु,े कवशताक हजवरे, गिेि सवनप, िनोज 

चवपके, िहिे जवधर्, िनोज शगरसे, िदृलुव पवटील, शनलेि दसेवई, 

सनहव पठवि, सांजय बनसोडे, सांजय येरिे, िांतन ूपवठक, श्रेशिक 

सरडे, िभुि रोकडे, सधुवकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपेूि 

कुां भवर, सोनवली सविांत, केतकी िहव, शर्शनतव दिेपवांडे, सौरभ 

कोरगवांर्कर, शिशलांद कुलकिी, िभुि पवटील, आशिर् कले, सरुेंद्र 

पवथरकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिर् सोनवर, उिव कोल्ह,े गिेि 

ढोल,े सशचन तोडकर, िहिे पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे, कवशताक 

हजवरे, शकरि दििखु,े जगशदि खवांदरे्वले, िवधरुी नवईक, शर्िवल 

दळर्ी, गौरी कुलकिी, शजतेि उबवळे, शप्रति सवळुांखे, ्र्ीटी 

िहवले, अांबरीि गरुर्, अशर्नवि जविदवर, गौरर् नवयगवांर्कर, 

प्रशितव ठवकूर, अशनल शपस,े अनवशिकव बोरकर, पर्न सोनर्िे, 
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रवजेंद्र िेळके, परु्वा रवउत, धनांजय कलिष्ट,े रै्भर् तवांबटकर, 

मांवजरीसबनीस, सजुाता वसद्धा असे अनेक तरूि लेखक 

सवतत्यपिूा लेखन करत आहते.  

िरवठीत हौिी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव 

हौसेच्यव र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गांभीरपिे पहविवरे, 

आपल्यव लेखनवलव पैल ूपवडण्यवकडे लि दिेवरे तरूि लेखक यते 

आहते. ही नर्ीन लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवरे्लव नर्ीन प्रकवििवन 

जगवत ्थवन शिळर्नू दतेील. त्यवांच्यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव 

उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो. 

जगवतील सर्ोत्कृष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवर्व म्हिनू िरवठीची 

ओळख जगवलव होर्ो.  

यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद. 

यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.  

 

ब्स. अजनू कवय पवशहजे? 

 

 

esahity@gmail.com 

mailto:esahity@gmail.com
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शर्लवस शभ. कोळी यवांचव ‘र्वडव कसव पहवर्व’  ह े पु् तकां   

कवय सवांगते.   

* कवय उद्दिे असवयचे र्वडव बवांधण्यविवगे. 

* कसे कवढत असत पूर्ीचे लोक क्र्वांटीटी र् इ्टीिेट. 

* कव जविर्तो र्वड्यवत शिरल्यवबरोबर उन्सहवळयवत थांडवर्व 

आशि शहर्वळयवत उष्ितव. 

* कसे ओळखत पशुल्लांगी, स्त्रीशलांगी, नपुांसकशलांगी दगड. र् 

कोितव दगड कोठे र्वपरत.   

* कव करत दगडी जिीन सर्वात िेर्टी. 

* कव र्वपरले आपल्यव पूर्ाजवांनी दगडवसवरखे शचर्थवयी 

िवध्यिचां.  

* किी केली असतील परू्ीची बवांधकविे आत्तवच्यव लेझर 

शकरिवांच्यव तोडीसतोड. 

* कसे शटकून आह ेआजही र्वड्यवचे बवांधकवि.   

* कवय सांदिे द्यवयचव असेल र्वड्यवच्यव िवलकवलव. 

* कव र् किी करत होते भूपरीिव. 

* कव घेत होते र्वड्यवचे जोते किरेइतके उांच. 

* कव सोडत होते र्वड्यवत िध्यभवगी िोकळी जवगव. 

* कव लवर्ल्यव जवत जोत्यवलव गोल ररांगव. 

* किवचव उपयोग करत असत परू्ी अॅड शिक्सचर म्हिनू. 

* कसां व्हवयचां िवळर्दवचे बवांधकवि 
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* कसे कवढवयचे झवडवचे र्योिवन. 

* कव लवगत नव्हती परू्ी लवकडवांनव र्वळर्ी. 

* कसे टवळले जवत होते पवण्यवचे बवष्पीभर्न. 

* कसे रवखले जवयचे पवण्यवचे पवशर्त्र्य. 

* किी असवयची कवरवशगरवांची कल्पनविक्ती आशि अचकू 

शनयोजन. 

* कव पवजले जवई लवकूड कविवलव शबब्ब्यवचे, बेलवचे र् 

जर्सवचेच तेल. 

* कसे होते र्वड्यवचे रै्भर्, यि्र्ी व्यर््थवपन आशि 

कवरभवर. 

* कव आहते िवतीच्यव शभांती, बरुुज, र्वडे, गढ्यव आजही 

सशु्थतीत.   

* कव नवही झवले शसिेंटलवही िवगे टवकेल अिव पवांढऱ्यव  

िवतीर्र सांिोधन. 

* कव ओळखली जवतवत र्वड्यवची बवांधकविे िेन्सटेंनन्सस फ्री 

शकां र्व र्न टवइि कन्स्ट्रक्िन म्हिनू. 

* कसे पेलले र्व्त ूशनिवाि करण्यवचे धनषु्य तत्कवलीन 

अशभयांत्यवांनी.   

* कसे सवांगत आपल्यव डोक्यवतील र्वड्यवची कल्पनव. फोटो, 

थ्री डी िोडेल, थ्री डी व्हू. तेव्हवांच्यव लोकवांनी ह ेकसां केलां 

असेल. 


