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िशवकालीन दािगने : एक अ यासात  
 

पालव गीतांगली सतीश  

तृतीय वष कला , इितहास वभाग , मु.सा.काकडे महा व ालय सोमे रनगर. 
 

 
तावना- 

 ाचीन काळ  माणसाला दािगनां या कसलाह  गंध न हता. 
परंतू आप या शर राचे संर ण ऊन, वारा, पाऊस, यापासून 
कर यसाठ  ाचीन काळ  मानव झाडांची पाने, झाडां या साली वापर 
व ां या पात करत असे. यानंतर ाचीन मु य तीन युगांचा शोध 
लागला . ते हणजे १) अ मयुग २)तामयुग ३)लोहयुग  

अ मयुग दगडांची ह यारे, ता ायुगत तां यांची तर 
लोहयुगात लोखंडाची ह यारे बनवू लागली . तां या या युगानंतर 
माणूस कव या, फळां या बया यांचा वापर क न दािगने बनवू लागला . ता युगापुव  मानवाला कोण याह  
कला अवगत न ह या . यामुळेच माणूस असा होता . परंतु कालांतराने कला अवगत होऊ लाग यानंतर 
याला आप या शर राची ठेवणे व अलंकाराची शोभा कशी वाढवायची ह  कला हळूहळू अवगत होऊ लागली . 
याला दािगनांब ल आवड िनमाण झाली.  

यानंतर कालांतराने महारा ाम ये अनेक राजे महाराजां या काळ  अनेक दािगनां या शोध लागला व 
यातील एक महारा ातील मह वपूण अलंकार प ती हणजे िशवकालीन अलंकार होय . िशवकाळ हा वरा य 
थापनेचा ारंभीचा काळ होता . अलंकार हे पारंपा रक सं कार जप याचे साधन होते . कारण अलंकारांचा 

संबंध सामा जक , आिथक , आ ण राजक य प र थतीशी येतोच. काह  ठळक अलंकार हे लोक रोजच वापरत 
असत. या ठळक अलंकारांचा उ लेख आपण पुढ ल सा ह या या आधारे अ यासणार आहोत . काह  दािगने 
दैनं दन वापराची असत तर काह  वशेष संगाना घातले जात. िशवकाळात ब ीसे , नजराना भेट दािगनां या 
व पात दली जात. ल नात मुलीला दािगने दलेचे गेले पा हजेत अशी परंपरा ाचीन काळापासून असलेली 
दसून येते व आज ह  ती परंपरा चालूच आहे व यापुढेह  ती चालूच राहणार ,असे दसून येते . िशवकालाम ये 
अंगावर दािगने असणे हे वा ाऐवढे मानले जाई.  

अित ाचीन काळापासून महारा ीयन लोकांना दागदािग यांची हौस होती . िशवकालीन दािग यांचा 
अ यास केला असता असे ल ात येते क  भारतीय ी नाकातील नथ हा दािगना मु लम आ मणानंतर 
प रधान क  लाग या . अलंकारा या अलंकाराम ये आ ण नावाम ये जर  ब ल असला तर  याच कारचे 
नवीन पात साचेबंद प तीचे अलंकार येक काळात वापरले गे याचे दसते . अलंकाराची मा हती 
साधारणता: िसंधु सं कृती पासून िमळते. ाचीन काळात यांसारखेच पु षांनाह  दािग यांचा मोह अस याचे 
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दसून येते . परंतू आता पु षां या दािगने वापरा या प तीत बराच फरक पडला अस याचे दसून येते . 
वैय क संशोधनासाठ  पु षांपे ा यांना दािग यांची जा त आवड अस यासारखे दसते . काळानु प 
अलंकार प तीत बराच बदल घडून आ याचे दसून येते . पुव  राजेशाह  घरा यानुसार दािग यांची परंपरा 
चालत आली होती. परंतु स या या काळात एखादया ट . ह .िस रयल वर एखादया सेिल ेट ने थोडाफार वेगळा 
दािगना घातला तर तो लगेच सवसामा यापयत पोहोचतो . 

सो या-चांद चे , ह –यामो यांचे मौ यवान दािगने िशवकाळात केले जात. याम ये मोठे वजनदार 
कडे आप याला पहावयास िमळतात . िशवाजी महाराजांनी सुरतेचे प हली लुट केली ते हा महाराजांना एका 
हंदू यापा-या या घर  २८ शेर वजनाचे मो याचे कडे सापडले . तसेच सुवािसनींचे असे काह  खास दािगने 
आहेत व ते यांनीच वापरले पा हजेत असा संकेत आहे . उदा : जोडवी, नथ, मंगळसू , बांग या ह  सवा ण 
ीने घातलेच पा हजेत असा संकेत होता, पण अलीकडे असा संकेत रा हलेला दसत नाह  . 

 
उ ेश : 
१) िशवकालीन अलंकार समजावून घेणे व याचे मह व वशद करणे . 
२) िशवकालीन दािग यांशी प रचय असणे . 
३) आधुिनक युगात ाचीन दािग यांचा प रचय असणे . 
४) िशवकालीन दािगने व आधुिनक दािगने यातील फरक समजावा . 
५) िशवकालीन पु ष व आधुिनक पु ष यां यातील फरक समजून घेणे . 
 

एक : डो यावर ल दािगने 

कपाळावर ल टकलीचाह  समावेश डो यावर या अलंकाराम ये होत असावा असे दसते . डो यावर या 
अलंकाराची अनेक नावे आहेत . ते अनेक कारणांसाठ  वापरले जाते . ी-पु षां या म तकावर धारण 
करावया या अलंकारांना मा तकभरण असे हणतात . याम ये बंद , बजवरा, भांग टळा, मुकूट, अशा 
अलंकाराचा समावेश होतो . ना यशा ा माणे यां या डो यावर ल दािग यांचे कार सांिगतले आहेत . बंद , 
बजवरा, मुदराखड , मुकूट, सो याची पगड , भांगसर इ याद  अलंकाराचा समावेश डो यावर ल अलंकारांम ये 
होतो . 
     मुकूट हा डो याचा एक अलंकार आहे . हा डो याचा एक चांगला व मोठा अलंकार आहे . मुकूटाला 
धािमक या मह वाचे थान आहे असे मानले जाते . जे हा एखाद  य   रा यकता हणून काम कर त 
असते ते हा या या डो यावर राजमुकूट हे एक सव भौम वाचे खास वैिश य मानले जाते . 
 

दोन : कानातील अलंकार  

कानातील व वध अलंकाराची नावे ाचीन सा ह यातून िमळतात. कणफूल, कणशोभना कंवा 
हर यकण या नावाचे कंुडल पु य वापरत होते आ ण च  नावाचे कणफूल या वापरत हो या . काना या 
खाली आ ण बाजूला िछ े पाडणे ह  जुनी परंपरा आहे. कणवेध हा एक समारंभ मानला जात असे. हे सव 
संुदर व महानतेचे िच  असे . कानातील दािगने पाच कारांम ये मोडतात . प कंुडल, नारळा या शकूं कंवा 
ताडा या पानापासून बन वले जात असे. िशवकालीन ी आ ण पु ष व वध कारचे कानातील अलंकार 
घालीत असत. “ कणभूषण, कणपुरा आ ण कंुडल ” ह  कानातील दािग यांची नावे आढळतात. 
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कानातील काह  दािगने / अलंकार असे आहेत क  बोटातील अंगठ  आहेत हेच ल ात येत नाह . पण ते 
कानातील अलंकार असतात. कािलदासाने कानातील व वधालंकारांचे वणन केले आहे. िनरिनरा या ाचीन 
सा ह यकांनी कानांतील अनेक अलंकारांचा उ लेक केला आहे. कणपुरा, पंखा, बुगड , कु या, फुले, झुबे, इ याद . 
 
तीन: नाकातील अलंकार 
       कािलदास, बाणभ ट, इ. सं कृत कवींनी नखिशखा त शर रावर ल सव अलंकाराचे वणन केले आहे. परंतू 
नाकातील कोण याह  अलंकाराचा उ लेख यां या सा ह यात दसून येत नाह . याव न ाचीन काळ  नाकात 
अलंकार घाल यची था नसावी. ‘नथ, लवंग, लोलक, चमक , मोरणी, हे नाकातील अलंकार मुसलमानां या 
संपकातून आले असावेत, असा तक आहे. अरब या नाकात नथ वजा वलय घालतात. उ र भारतात 
सो या या तारेचे वलय नाकात घाल याचा घात अनेक जातीत आढळतो. तो बहुधा मुसलमानी भावाचाच 
प रणाम असावा. 
         इ. स. १० या शतकात नाकात या अलंकाराचे उ लेख सं कृत सा ह यात आढळू लागले. आ ण 
नंतर या काळात तो महारा ातील खास आवड चा व मह वाचा अलंकार बनून रा हला. 
 
चार: ग यातील अलंकार 
      ग यातील व वध कारचे अलंकार उ खणनांत सापडले आहेत. िशवकालीन ी-पु ष ग यातील व वध 
अलंकार (ताईत,हार) वापरत होते. कौ ट याने आप या ंथाम ये अनेक कार या कंठहाराचा समावेश केला 
आहे. याम ये  िशषक, उपिशषक, ककांडक, तरल ितबंध, अधहार, गु छ, न माला, अधगु छ, मनोवका 
अशा कार या अनेक हारांचा समावेशहोतो. 
      फलक हा कंठहार मौ यवान ख या या िशलेसारखा कंवा मौ यवान खडे या या ितन कंवा पाच 
सो या या पानाखाली होते. पंचफलक हा कंठहार मौ यवान ख यां या पाच िशलासारखे आहे. र ावली ह  एक 
मो याची सर असलेला कंठहार आहे. सोपनक ह  मो याची सर होती. ितला सो याची तार होती. सग याच 
कारचे अलंकार कदािचत या काळातील लोक घालत असत. आणखीनच काह  नावे कंठहारा या संदभात 
दसून येतात. मु ावली व कंठहार मो यापासून तयार केला होता. तारावर हा मो या मो यापासून केलेला 
कंठहार व सवसाधारण कंठहार यालानुसते हार हणत असतं. तसेच मो याची एकपदर  माळ यालाहारव ती 
हणत. 

याम ये अशा कार या एका हाराचा उ लेख आहे. क  या  नौलाखाहार हटले जाते. हणजे नऊ 
लाखांचा हा हार असला पा हज.े  

               अशा कारे ग यातील व वध अलंकार ाचीन काळ धारण केले जात होते. 
 
पाच हातातील अलंकार 
बांग या : ाचीन काळापासून  बांगड  हा मनगट  अलंकार सवा या प रचयाचा आहे. अनेक कार या बांग या 
पूव पासून दसून येतात. खाचे या, म यां या, मोतां या, सो या या, चांद या, हरामाण या या तसेच तां या या, 
पतळे या देखील बांग या सवाना मा हत आहेत. िनरिनरा या उ खणनांतून बांग या सापड यामुळे या ाचीन 
काळापासून आ त वात हो या हे िस द होते.  कंकण हे कुमार  व सुवािसनी यांचा एक मुख सौभा य 
अलंकार मानला जातो. वधवा मा कंकण वापरत नाह .............................. . 
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ल ना या आधी वधूला जी कंकणे भरतात याला महारा ात ‘ नचुडा’ असे हणतात. आपला चुडा 
अथात कंकण व ाचे हावे, हणजेच आपले सौभा य अभंग रहावे अशी सुवािसनीची आकां ा असत.े 

     गर ब या सो या या न हे चांद या बांग या घालत. 

गोठ :- सोना या नळ या आकारापासून तयार केले या बांगड स गोठ असे हणतात. 

पाट या :- सो याचे कडे ठोकून चपटे क न यावर व वध कारचे न ीकाम केलेले असते ितला पाटली 
हणतात. 

दसागंुळे :- दहाह  बोटांत घालावया या अंग या 
अंगु ा :- अंग यात घालावयाची अंगठ  
 
सहा: कमरेवर ल अलंकार 
      कमरेभोवती जे अलंकार घातले याला सवसामा यपणे कमरप टा असे हटले जात.े याचे वणन व वध 
संदभ ंथातून पहावयास िमळते. या अलंकारा या आकार  नावे सा ह यातून कळतात. अनेक कारचे कमरप टे 
दसून येतात. काह  साधे आहेत तर काह  म यांचे आहेत. 

    सारनाथ म ये िमळाले या अखंड त मूितिश पातील यां या अंगावर एक जाड कमरप टा आ ण 
हातात एक कंकण आहे. 

    ना यशा ा माणे वेगवेग या कार या कंबरप याचे वणन केले आहे. ते हणजे कांची, मेखला, रसना, 
आ ण क पा. कांची कदािचत मो यांची कंवा म यांची एक सर, मेखला हा म यांचा आठ सर असलेला 
कंबरप टा आहे. रसना सोळा आ ण क पा २५ सरांचा कमरप टा आहे. 

     ना यशा ा माणे वेगवेग या कार या कंबरप टयांचे वणन केले आहे. ते हणजे ‘तरल आ ण सु क’ 

होत. तरल हा सैल कमरप टा होता आ ण सु क हा सर असलेला कमरप टा आहे. बाणभ टाने “रसना मेखला, 
कांची कंवा कांचीदोमण, कट सु  वाकूलमेखला आ ण मौनी मेखला इ. चे वणन केले आहे. मौनीमेखला हा मुंजा 
गवतापासून बन वलेला कमरप टा आहे आ ण सामा यपणे जोगी लोक हा कार घालत असत. 
 
सात : पायातील अलंकार 
     पायातील अलंकार पजण कंवा तोर या, साक या, वाळे इ. िशवकालीन काळात लोक वापरत होते. या 
पजण घालत असत. याचापुरावा छोटे तां याचे पाय आ ण माती या घ यावर या िच ाव न िमळतो. लहान 
पायावर दाख वलेला पजणावर थोडं व  दलेला वतुळ, जेपोकळ नळ पासून बन वले आहे. या माणे पजण 
आता या भारतातील या घालतात. ना यशा ाम ये यां या पायातील वेगवेग या कार या दािग यांचे 
वणन आहे. या काळातील या वेगवगळे दािगने घालत असत. ते हणजे पदप , नुपूर कन कनी आ ण 
पदकटक होय. पुढे आवाज होणारे पजणह  घातले जात. हा अलंकार आ ा या पायलासारखा आहे. हा दािगना 
मुली आ ण मो या यांम ये आजह  सवमा य आहे. 

      अलंकार प रधान कर याची अनेक कारणे आहेत. साधारणत: श ररशोबना बरोबरच धािमक वधी, 
देवदेवतांचा अनु ह, जादूटोणा यासाठ  तसेच हपीडा, भूत पशा च यां या िनवारणासाठ  
मंगळसु ,अंगठ ,ताईत,कवच यासारखे अलंकार वापर याची था आहे. याच माणे ॠ वेदातील आणखी एक 
अलंकार हणजे खाद  साख या, क या तोडया अशा अथाने हा श द येतो. 


