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म ठाकूर समुदाय संग्रहालय:एक संकल्पना 
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सहयोगी प्राध्यापक, सोनभुाऊ बसिंत महाविद्यालय,शहापूर,ठारे्ण. 
 

 

महाराष्ट्राच्या ठारे्ण जजल््यातील शहापूर एक आददिासी तालुका आहे. या तालुक्यात म ठाकूर, 

महादेि कोळी,कातकरी,िारली अशा आददिासी जमाती राहतात. या जमातीपैकी म ठाकूर समाज 

लोकसंख्येने अधिक आहे. पारंपररक शतेी, शशकार, देिदेितांच्या पूजा –प्रार्थना, िेशभूषा, हत्तत्तयारे, 

अिजारे, माती ि दगडाची भांडी असे पारंपररक जीिन ही त्तयांची िैशशष्ट््ये आहेत. परंतु बदलत्तया 

काळात पारंपररक गोष्ट्टी हळूहळू लोप पाित चाललेले आहे. येर्णारर निीन वपढी परंपरा-संस्कृती 

पासून दरुाित चाललेली आहे. म ठाकुर समुदाय संस्कृतीच ेजतन समुदाय संग्रहालयाद्िारे कसे 

करता येईल हे या लेखाद्िारे शसद्ध कररे्ण हा या लेखाचा उदे्दश आहे.  

की िडथस: १)संग्रहालय २)समुदाय संग्रहालय ३)समुदाय ४)समुदाय संग्रहालय ५)म ठाकुर समाज  

६)परंपरा ७)िारसा ८)जतन  प्रस्तािना: प्राचीन िस्तु-अिशषेांच े जतन आणर्ण संििथन कररे्ण, 

देशाचा िैभिशाली सांस्कृततक िारसा पुढच्या  वपढीकड ेनेरे्ण, शशक्षर्ण, ज्ञान, संशोिन, मनोरंजन 

ही िस्तुसंग्रहलयाची उदद्दष्ट्टे सिथश्रतु आहेत. ईस्ट इंडडया कंपनीच्या काळात सर विल्ल्यम जोन्स  

यांच्या पुढाकाराने एशशयादटक सोसायटीची स्र्ापना १५ जान.े१७८४ रोजी झाली. i  
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संस्रे्कड े प्राचीन िस्तु-अिशषेांचा संग्रह होिू लागला आणर्ण भारतातील पदहले िस्तुसंग्रहालय 

ई.स.१८१४ मध्ये कलकत्तता येरे् स्र्ापनझाले.ii या नंतर भारतात विविि स्िरूपाची िस्तुसंग्रहालये 

स्र्ापन झाली. काळनुसार िस्तुसंग्रहालयांची उदद्दष्ट्टे ि स्िरूप बदललेले आहे. नविन प्रकार 

उदयास येत असून समुदाय संग्रहालय हा त्तयातील एक नविन प्रकार असून तो प्रर्म 

इंग्लंड,अमेररकेत उदयास आला  (Anacostia Museum Washington 1967, Galsgow-

U.K.1989) भारत हा बहुभावषक, बहुिाशमथक ि बहू सांस्कृततक देश असून प्रत्तयेक समुदायाची 

स्ित:ची एक स्ितंत्र संस्कृती आहे. िाढत्र शहरीकरर्ण, औद्योधगकरर्ण, शशक्षर्ण आणर्ण रोजगार या 

मुळेगािचा तुटलेला संपकथ  या काही कारर्णांमुळे समुदाय संस्कृती लोप पाित आहे. या साठी  

समुदाय संग्रहालय याची गरज आहे.   म ठाकूर शब्दाची व्युत्तपत्तती  भारतामध्ये सध्या ४६१ 

आददिासी जमाती असून त्तयाच ेपाच भाग पडतात. त्तयातील महाराष्ट्राचा भाग हा प.भारतामध्ये 

येतो की ज्यात ४८ आददिासी जमाती आहेत. ठाकूर, िारली, कोळी, शभल्ल, कातकरी, कोकर्णा ई. 

प्रमुख जमाती असून आददिासी लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात सहाव्िा क्रमांक आहे. 

म ठाकूर समाज हा फक्त महाराष्ट्रातच असून ठारे्ण, पुरे्ण, नगर, नाशशक, रायगड, अजजंठा 

पिथतरांग येरे् आहे. ठाकूर आणर्ण ठाकर अशा दोनही नािांनी ओळखले जातात. यां सिथ आददिासी  

समाजाला  अनुसूचीत जमाती(एस.टी.)असे संबोिले जाते.iii   ठाकूर शब्दाची व्युत्तपत्तती तस्कर या 

शब्दापासून झालेली आहे असे वि.का.राजिाड ेआणर्ण कत्तत्तयायन यांनी मांडलेले आहे. मध्ययुगात 

सुलतान महमदाच्या आक्रमर्णामुळे गुजरार्मिील ठक्कर रानािनात पळून गेले त्तया सिाांना ठाकूर 

असे म्हंटले जाते. असे मत डॉ. विल्सन यांनी मांडले आहे. ठाकूरांमध्ये म आणर्ण क अस ेदोन 

प्रमुख िगथ आहेत. ठाकूर लोकांच्या बोलण्यात म आणर्ण क या िर्णाांचा िारंिार उपयोग होत 

असल्याने त्तयांना ही नािे पडली असािीत असे ना.गो.चापेकर यांच ेमत आहे तसेच त्तयांच्या मत े

म म्हर्णजे महाल देशातून आलेले ते म ठाकूर होय.iv अजजंठा प्रांतात यांना मह आणर्ण कह असेही 
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म्हर्णतात त्तयापैकी मह —म हे स्ित:ला मराठा ठाकर समजतात. या जमातीत महादेि हे दैित 

असल्याने म ठाकूर-ठाकर हे नाि पडले असािे.v          

शहापुरातील म ठाकूर समाज: महाराष्ट्राच्या काही विशशष्ट्ट भागात रहार्णारा म ठाकूर समाज 

शहापूर तालुक्यात अनके िषे पारंपररक पद्धतीने रहात आहे. प्रत्तयेक समाजाची एक विशशष्ट्ट 

संस्कृती, परंपरा, चालीररती असतात. त्तया प्रमारे्ण ते आपले जीिन व्यतीत करीत असतात. 

शहापूर पररसरात रहाण्यार या म ठाकूर समाजाबाबतही हेह धचत्र आहे. गिती छप्पर असर्णारी 

घरे(मराड), पाटा-िरिंटा, उखळ-मुसळ (लाकडी ि दगडी), जात,े खड्डड्डयातील चलू, िान्य भरून 

ठेिण्याची कर्णगी, बांबूच्या टोपल्या ि सुप, मातीची भांडी, यासारख्या अन्न्य बाबी, पारंपररक 

शतेी, शशकार, शतेीपूरक उदद्योग, वििाह पद्धत, िेशभूषा, अलंकार, विविि प्रसंगी गायली जार्णारी 

गार्णी, कुटंुब व्यिस्र्ा, मरर्णोत्ततर जीिन अशी या संस्कृतीची अन्न्य संस्कृतीसारखी िैशशष्ट््ये 

आहेत. पारंपररक शतेी मध्ये गित जाळरे्ण, पेरर्णी कररे्ण, नांगररे्ण, लािर्णी, बेर्णनी, कापर्णी ि 

झोडर्णी, भरडर्णी (मोठे दगडी जाते) यांचा समािेश आहे. लाकडी नांगर, फाळ, फािडी, दटकाि, 

कोयता, विळा, खरुपर्णी, कुदळ, आळिट (जमीन सपाट करण्यासाठी) पहार, पंजा, इरले, घोंगडी 

ई.अिजरांचा-सािनांचा उपयोग केला जातो. प्रामुख्याने भातशतेी असून नाचर्णी, िरई, उडीद 

यांचहेी उत्तपादन घेतेले जाते. शतेातली कामे संपल्यानंतर जंगलातील फळे, कंदमुळे, पळसाची 

पाने, सुके गित जमा कररे्ण, बांबू पासून टोपल्या-पा्या विर्णरे्ण अशी कामे केली जातात.                                                

शशकार आणर्ण मासेमारी यांनाही महत्ति आहे. त्तयासाठी अनुक्रमे िनुष्ट्य-बार्ण, भाले, कुर हाड, 

कोयता, विळा, िागुड (दोरीच ेमोठे जाळे), जाळी, गळ आदींचा िापर केला जातो. िेशभूषे मध्ये 

िोतर ि बंडी हा पुरुषांचा तर साडी ि पोलकेहा मदहलांचा तसेच परकर-पोलके हा मुलींचा पेहराि 

आहे. अबंाडा-बुचडा, िेर्णी, केसांना जाळी, काटे-धचमटे अशी केशभूषा मदहलांची आहे.नर्, बांगडी, 

बुगडी, जोडिी, अनेक मण्यांची माळ हे अलंकार आहेत.  
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वििाहात िर- िि ूमंुडािळी बाशशगं लाितात. मुलाकडून मुलीला मंगळसूत्र आणर्ण िान्यरूपाने देज 

ददला जातो. निरदेि आल्यानंतर मदहलांकडून लग्नाची विशषे गार्णी गायली जातात. मांडि, 

हळदी, तेल, बाशशगं आणर्ण प्रत्तयक्ष लग्न असा पाच ददिस वििाह समारंभ असतो.लग्नाच्या ददिशी 

निरीकडून गािजेिर्ण असते. मुलीची पररजस्र्तत बेताची असल्यास गािातील अन्य  व्यक्ती 

जबाबदारी घेते. सांस्कृततक जीिन: िाशमथक कल्पना, नतृ्तय, गायन सर्णसमारंभ यांना सांस्कृततक 

जीिनामध्ये महत्ति  बोहाडा म्हर्णतात. तनसगथ देितांची आरािना, दषु्ट्काळ, रोगराई पासून 

संरक्षर्ण, पूिथजांची आठिर्ण या साठी नतृ्तय-गायन यांना महत्ति आहे.ढोल हे िाद्य लोकवप्रय आहे. 

होळी, पोळा, निरात्र आणर्ण ददिाळी हे महत्तिाचे सर्ण आहेत. खडंोबा, कान्होबा, िाघोबा, िर्णी, 

जीिदानी गािदेिी या देिता आहेत. भरलेला तांब्याचा कळस की ज्यात सुपारी, तांदळू, आंब्याची 

पाने आणर्ण नारळ ठेिून घट बसविला जातो. हा घट काही मदहला दसुर या गािी घेिुन जातात 

आणर्ण तेरे् भोंडिा गीत गातात. वििाहाच्या आदल्या रात्री कुळाच्या देितेसाठी गारे्ण म्हंटले जात े

त्तयाला तेलाच ेगीत म्हर्णतात. वििाहाच्या गीतात निरा, निरी, िरमाय यांच े उल्लेख असतात. 

पोळ्याचा रात्री िाडीतल्या प्रमुखाच्या (पाडखोत) अगंर्णात मदहला ि पुरुष ररगंर्ण िरून नतृ्तय ि 

गायन करतात. याला टाळ्याच ेगीत असे म्हर्णतात.    

तनष्ट्कषथ: म ठाकूर समुदायाची ही सिथसािारर्ण मादहती आहे. काळाच्या ओघात सिथत्र बदल होत 

आहेत. त्तयाला हा समुदायही अपिाद नाही. येर्णार या निीन वपढीला आपल्या पूिथजांची संकृती 

मादहती असरे्ण गरजेच े आहे. उदा.लाकडी िा दगडी उखळ-मुसळ, पाटा-िरिंटा, लाकडी परात, 

शतेीची  अिजारे, घरातील अन्य िस्तू, शशकारीची पद्धत ्ि हत्तत्तयारे, पारंपररक शतेी, गीत-नतृ्तये, 

बोली भाषा,िेश आणर्ण केशभूषा, घरे अशा अनके गोष्ट्टी काळाच्या ओघात बदलत चाललेल्या 

आहेत. कोर्णत्तयाही समुदाय-समाज घटकातील बदल स्िागताहथ आहेत. मात्र अशा एका विशीष्ट्ट 

समुदायाची िैशशष्ट्टपूर्णथ संस्कृतीच े संग्रहालयाच्या माध्यमातून जतन कररे्ण गरजेच े आहे. याच े
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स्पष्ट्टीकरर्ण उदे्दशामध्ये स्पष्ट्ट केलेले आहे. यासाठी म ठाकूर समुदायाची संस्कृती काशी आहे हे 

स्पष्ट्ट करण्यासाठी काही छायाधचत्र े ददलेली आहेत. त्तयािरून समुदाय संग्रहालय ही संकल्पना 

स्पष्ट्ट होते. 

 

    

इरलं कर्णगी टोपली 

पाटा िरिंटा जातं उखळ 
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फािड े

मातीची चूल 

मासेमारी जाळं 



SRJIS/BIMONTHLY/ VIJAY ANANT KULKARNI (08-15)  
 

MAY-JUNE, 2015, VOL. 3/18                                www.srjis.com Page 14 
 

 

   

          

                                                           

सदंभथ :  

i देि शा.मा. परुातत्तिशास्त्र प्र.ू४१   
ii समेळ,रानड,ेनाबर- परुातत्तिशास्त्र, िस्तसुगं्रहालयशास्त्र,ग्ररं्ालयशास्त्र प.ृ१७०   
iii िारूळ-आददिासी सादहत्तय विशषेांक प.ृ४१  
iv ककत्तता 
v भारतीय ससं्कृती कोश खंड ३ प ृ.३४३ -३४७  
 

वििाह पद्धत 

पारंपररक िेशभषूा 

वििाह  



SRJIS/BIMONTHLY/ VIJAY ANANT KULKARNI (08-15)  
 

MAY-JUNE, 2015, VOL. 3/18                                www.srjis.com Page 15 
 

                                                                                                                                                                                           

vi हषथल उघड,े मिुकर िापटे, गोमा शिेाळे, मािुरी मेंगाळ यांजकडून शमळालेली मादहती  
 
 
 


