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सारांश:- 

 पाथरवटांच्या घामातनू वन कष्टातनू बनलेल्या वरवंट्याने  ,खलबत्त्याने ,उखळान े वा जात्याने अनादी काळापासनू 

आजच्या आधवुनक काळापयांत जगातील समथत मानवजातीला ववववध प्रकारे घास भरवनू ववववधांगी  पोषि केले आहे  .त्याि 

पाथरवटांच्या हातांनी वकत्येक दवेालयातील ,लाखो लोक ज्यासमोर नतमथतक होतात असे दवेही घडवले !ज्यांना पढुे दधुातपुािे 

षेकही होत रावहलेअवभ !पाथरवटांच्या श्रमाने बनववलले े दगड ज्यांच्या समाध्यांवर सजनू त्यांना मोक्षही वमळाला असेल 

कदावित !परंत ुु त्याि पाथरवटाचं्या अवतीभोवती मात्र  ,आजही दगड आवि धोंडेि आहते .दगडामध्य ेकोरीव काम ेकरून 

कवण्यासाठी कोिताही पावठंबा वमळत नसल्यान े ही कला कलेि े उत्कृष्ट सादरीकरि करिाऱ्या या समाजाला कला वट

जोपासण्याि ेआव्हान समाजापढुे उभे टाकल ेआहे .केवळ पाि ते दहा टक्के व्य वक्त माफि ति ही कला आज जपली जात आह े. 

पाररभावर्क संज्ञा  -  पाथरवट, जमात, समाज, भटके .  

                 एकववसावे शतक ह ेकेवळ भारताच्याि नव्ह ेतर जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाि ेव प्रगतीिे शतक ठरल ेआहे  .या शतकात 

ववज्ञानान ेएवढी क्रांती केली की जे अशक्य वाटत होत ेत ेसहज शक्य झाले .अनेक शोध लागले .ववज्ञान ,तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम 

करिाऱ्या लोकानंा तर सोन्याि ेवदवस आल ेहा प्रगतीिा डागंोरा सवित्र वपटला जात असतानाि आपल्या श्रमावर  ,कलेवर ज्यांिी 

उपजीववका होती असा भटका ववमकु्त समाज मात्र या ववज्ञानयगुात मागासला गेला ,वभकेकंगाल झाला .यांि ेबोलके उदाहरि 

म्हिजे पाथरवट समाज होय .वनजीव दगडापासनू जाते ,उखळ ,पाटा ,वरवंटा ,खल बत्ता आदी वथत ूघडवनून मानवािे जीवन 

सजीव करून आपला िररताथि कसाबसा िालवविारा समाज म्हिजे पाथ्रडू वा पाथरवट म्हिजेि वडार समाज  .पाटा ,

वरवंट्यावर वाटलेल्या मसाल्यािी भाजी वमळेल वािल्यावर अनेकािंी पावले वतकडे वळतात .मोठे अंगि ,सारवलेली जमीन ,

पाट्यावर वाटललेा मसाला  ,भाकरी असं वििन थेट आपल्याला गाविी आठवि करून दतेिलुीवरिी  .दगडापासनू घडवलेल्या 

या वथतूंनी भारतीयािंी संथकृती अनेक अथाांनी घडवली आहे .आवि संपन्नही केली आहे .         

                    पाथरवट समाज हा तसा दशेभर पसरला असला तरी तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदशे, तावमळनाडू, उडीसा, राजथथान, 

गजुरात, बंगाल, वबहार, उत्तर प्रदशे, मध्यप्रदशे, वहमािल प्रदशे, कनािटक व तसेि वदल्ली या राज्यात मोठ्या प्रमािावर आढळून 

येतो. प्रत्येक प्रदशेातील भाषाभेदामळेु या समाजाला वगेवेगळी नाव ेवमळाललेी वदसतात उदा. महाराष्ट्रात वडार वकंवा पाथरवट 

म्हित असल ेतर कनािटका त्यांना वड्डर म्हिनू ओळखल ेजाते. आंध्रात या समाजाला वड्डोल्ल ुवा ओडुर असे म्हटल ेजाते. 

तर तावमळनाडूत ओट्टन नायकन वा ओड्डर म्हिनू ओळखले जाते. गजुरात व उत्तरेतील इतर राज्यात त्यांना ओड अथवा 

ओवडया म्हिनू ओळखले जाते. वडार या समाजािी मळू थथान ओवडसा आह ेअसे ववववध संशोधकांनी वसद्ध केले. 

                  परुातन काळी लेण्या, वशल्प, दगडी मंवदरे, दवेांच्या मतूी घडवविारा वशवाजी महाराजांच्या काळात अनेक 

गडवकल्ल ेबांधिारा पाथरवट समाजािा मोठा इवतहास आह.े बारा बलतुेदारांपैकी एक असा हा वशल्पकार समाज आह.े त्या वेळी 

मयािवदत साधनांच्या मदतीन ेअसे वशक्ल्पवैभव वनमािि केल े त ेया पाथरवट समाजाच्या पाषाि कौशल्याने. वडार समाज हा 

मळूिा पाथरवट समाज आह.े यांच्या कामािे थवरूप एक काम संपल ेकी दसुरीकडे ववथथावपत होत होता. भटकेपि या समाजाला 

विकटले ते या समाजािी अपररहायिता म्हिनू. पाषाि कायाित अनके प्रकार आल्याने त्या कामात प्रावीण्य वमळविाऱ्याच्या 
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पोटजाती बन ुलागल्या. मळुात या व्यवसायात वजतके कौशल्य हव ेअसते वततकेि त ेकाम कष्टािहेी. मोठमोठे पाषाि खंड तोडून 

विरे घडविे ते दगडी वथतू बनवण्यासाठी शारीररक शक्तीिी तेवढीि आवश्यकता असते. या समाजाच्या वस्त्रया परुुषा इतकीि 

कष्टािी काम ेकरीत असतात. 

                    पाथरवट हा भतूलावरिा प्रथम कारागीर मानला जातो. रामायि महाभारत काळात सदु्धा पाथरवट आवि त्यांच्या 

वशल्पकलेि ेउल्लेख आढळतात. मध्य यगुात सातवाहन, मौयि, गपु्त, वाकाटक, िालकू्य, राष्ट्रकूट, यादव या वहदं ुशासकािंा 

काळ थथापत्य वशल्पकलेिा सवुििकाळ मानला जातो. घू्रष्ट्िेश्वर, त्र्यंबकेश्वर इत्यादी सारखी बारा ज्योवतवलांग मवंदरे, तुळजापरू, 

कोल्हापरू येथील मंवदरे, मदरुाईिे वमनाक्षी मंवदर, कोिाकि  सयूि मंवदर, यासारख्या शवक्तपीठािंी मंवदरे असो की सांिी, सारनाथ 

सारखे थतपू असो आजही पाथरवटांच्या कलासंपन्नतिेी साक्ष दते हजारो वषाांपासनू उभी आहते. पाथरवट समाजाने अनेक दगुि, 

राजमहल सदु्धा बांधले. त्यािबरोबर परकीय आक्रमकांशी लढण्यात अनेक राजानंा मोलािी साथ वदली. राजपतुानातून 

महाराष्ट्रात आलेला पाथरवट समाज महारािा प्रतापवसंह यांच्या घराण्याशी आजही आपले नात ेअवभमानान ेसांगतो.  

                 समुारे 350 वषाांपवूी छत्रपती वशवाजी महाराजांनी थथापन केलेल्या वहदंवी थवराज्याि ेखंबीर आधार म्हिजे गड-

वकल्ले. ह ेगड वकल्ले बांधण्यात सदु्धा पाथरवटािंी महत्त्वािी भवूमका रावहली आह.े केवळ गडकोटि नाहीत तर जलदगुि,भईुकोट 

वकल्ले, वगररदगुि इत्यादी उभारण्यात महाराष्ट्रातील पाथरवट समाजािे मोठे योगदान आह.े मराठ्यांिी राजधानी रायगडावरील 

वहरोजी इदंरुकर यांच्या नावािा पायरीिा दगड आजही त्यािी साक्ष दतेो. 

                  इगं्रजांच्या राजवटीत टोलेजंग इमारती,महामागाांवरील बोगद,े रेल्वे थथानके,कोटि किऱ्या, इमारती, इगं्रजािं े

अवतथीगहृ, प्राथिना थथळे इत्यादी उभारण्यासाठी या समाजाि ेसहकायि इगं्रजानंी घेतल.े त्यांिी आठवि म्हिनु कसारा घाटात 

आजही नऊ क्रमांकाच्या बोगदद््यावर थवगीय नानाजी गोपाल पाथरवट यािंे नाव कोरललेे वदसते. 

                  ददुवैान ेइगं्रज आल्यानंतर राजेशाही संपषु्टात आली व काही अंशी वथथरावलेल्या या समाजािी भटकंती पनु्हा एकदा 

सरुू झाली.1857 च्या उठावा नतंर पाथरवट समाजािा या उठावात सहभाग असल्यािा ठपका ठेवत इतर भटक्या ववमकु्त जाती 

जमाती सोबति सन 1871 िा गनु्हगेारी जातीजमाती कायदा इगं्रजांनी पाथरवटांना लाग ू केला. पररिामी हा समाज आवथिक 

ववपन्नावथथेत गलेा.अनेक प्रश्नानंा त्यांना सामोरे जाव ेलागले.भटकंती करताना अनेक वठकािी आपली वशल्प ेववकायला जाताना 

आधी पोलीस पाटलाला वदी त्यांना द्यावी लाग.ेत्यामळेु एक प्रकारे सामावजक अपमान त्यांना सहन करावा लागत असे. 

         पाथरवट यांच्या बोलीभाषेिी थवतंत्र वलपी नाही  .ववदभाित पाथरवट प्रामखु्यान ेमराठी भाषा बोलतात .ज्या ज्या 

भागात ते थथवुरावले तेथील बोली त्यांनी आपली भाषा म्हिनू वनवडली  .त्यांच्या भाषेमध्ये कानडी भाषेिाही समावेश 

असल्यािे आढळते .भाषेमध्ये  मखु्यता "की   "तातहा शब्द  वापर .उदा .हो की ,नाही की ,येतो की ,ववडलानंा बा वकंवा बाबा व 

आईला माय वकंवा मॉ असा  शब्द वापरतात .  वयोवदृ्ध मािसे सदरा, धोतर, टोपी, बांडीस तर वस्रया नववारी लगुडे, िोळी 

घालतात. काळानुसार राहिीमानात आता बदल वदसतात. वजन्स पॅन्ट, शटि, टी-शटि, पािवारी साड्या, ब्लाऊज इत्यादी िा वापर 

पेहरावात वदसनू येतो. पाथरवट समाजांच्या लोकांच्या दररोजच्या आहारात शाकाहारी व मांसाहारी दोन्ही प्रकारच्या अन्नािा 

समावेश असतो. पाथरवट समाजातील लोक संक्रांत, होळी, गढुीपाडवा, नागपंिमी, वदवाळी इत्यादी सि मोठ्या उत्साहात साजरे 

करतात. सि उत्सवाला गोड पदाथि बनववतात. मलुाच्या जन्मानतंर प्रथेप्रमािे बारस केल्या जाते. बारश्या नंतर मुंज करताना 

दवेाला नवस कबूल केल्या जातो. मुंज करताना मामाच्या मांडीवर मलुाला बसवनू न्हाव्या कडून मलुािी मुंज केली जाते. बकरा 

बळी, कोंबडा बळी वदला जातो. ही प्रथा प्रामखु्यान े ववदभाित आह.े ववदभाित श्राद्ध घालताना वपतरानंा मास(मटि) फेकण्यािी 

पद्धत होती. परंत ुआता पवूिजांना मांसाहार दाखववण्याच्या पद्धतीिे रूपातंर सावत्वक आहारात होता ना वदसनू येत आह.े प्रािीन 

प्रथा आता नगण्य आहते. 

               पाथरवट समाजात वववाह गोत्र पाह न वडीलधारी मंडळी जळुववतात. लग्न जळुवतानंा पाथरवट समाजात गोत्राला फार 

महत्व आह.े वववाह एकाि गोत्रात वकंवा समहूात होत नाहीत. मात्र, मामाच्या मलुीशी लग्न लावनू वदले जाते. गोत्र जळुल्यानंतर 
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जातपिंायतीच्या पंिमंडळींना बोलावनू लग्न जमल्या िे सांवगतल ेजाते. पिंमंडळी मलुाकडून लग्न खिि म्हिनू हुडंा घतेात. 

हुड्ंयाला 'ओली' असे म्हितात. लग्न ठरल्यानंतर सपुारी फोडून 'गट्टी फट्ेटद' म्हिजेि साखरपड्ुयािा कायिक्रम होतो. या 

कायिक्रमानंतर कोित्याही कारिाथतव लग्न मोडता यते नाही. लग्नाच्या अगोदर वध-ूवरास 'गंधाम' (िंदनािा वटळा लावला 

जातो). पाथरवट समाजात लग्न लावण्यासाठी भडजी वकंवा िाह्मि बोलावत नाही. तर गोत्रातील वववशष्ट व्यक्तीस बोलावनू लग्न 

लावण्यािा मान वदला जात असे. अलीकडच्या काळात िाह्मिाला लग्न लावण्याकररता बोलावील ेजात ेव ववधीपवूिक लग्न 

लावले जाते. 

                    पाथरवट समाजातील प्रवतवष्ठत व अनुभवी मंडळी पिं या नात्यान े जातीच्या व्यवहारासंबंधी समाजातील 

सवु्यवथथा व नैवतकता सांभाळण्यािे काम करीत असत. जातीमधील व व्यक्तीमधील होिारे वाद/भांडिे त्रयथथ पंिा माफि त 

वमटवले जात असत. जात पिंायतीतील  पिंमंडळ इस भैड, भोईड असे म्हितात. पिंमंडळी वंशपरंपरेन े वकंवा वनवड पद्धतीन े

वनवडल ेअसतात. समाजातील व्यक्तीने पोलीस थटेशन वकंवा कोटिकिेरी न करता आपली समथया जाती पिंायतीसमोर मांडली 

पावहजे असा पाथरवट समाजात दडंक आह.े जात पिंायत बसववण्यािे कारिे पढुील प्रमािे असतात. जात बांधवांना ववश्वासात न 

घेता कोितहेी वनििय घेिे, वररष्ठांिा मान न राखिे, समाजातील वनती-वनयमाि े पालन न करि,े वववाहबाह्य संबंध ठेविे, 

आंतरजातीय वववाह करिे, सगोत्र वववाह होिे, कौटंुवबक वाद इत्यादी. महाराष्ट्रात सध्या पाि गटात पाथरवट समाज ववखरुलेला 

आढळतो. साधारिपिे सरुवातीला तीन-िार लगतिे वजल्ह्यात आवि नंतर कामधंदा वनवमत्ताने भटकंती असा तो ववखरुलेला गलेा 

असावा. जेथे काम वमळेल तेथे त्या त्या राजाच्या पदरी मंवदरे, राजवाडे, धावमिक तीथि-क्षते्री त्यांच्या वथत्या वथथरावल्या. तसे 

त्यांच्यात अनेक कूळ वनमािि झाली. पाथरवट जातींमध्य ेनाईक ह ेप्रमखु कुळ आह.े ह्या कुळातील काही बांधव इगंळे व बाविे 

अस दखेील कुळ लावतात. नाईक या कुळाकडे गटािे नतेतृ्व असल्याने पाि पिं प्रमखुामध्ये त्यांना प्रमखु मानाि ंथथान असे. 

ह्या कुळाला जातीत खपू सन्मान असे. जातीि ेभांडितंटे, वाद-वववाद, तक्रारी यावर इतर पिंांच्या मदतीन,े साक्ष वनती आधाररत 

न्यायवनवाडा करून दडं ठरववला जाई. तसेि लग्न, मोहतीर (दसुरा वववाह) काडीमोड इत्यादी प्रकरिात पि वनवाडा करीत. 

पाथरवट जातीमध्य ेिौधरी कुळा कडे गटाि ेसह-नेततृ्व असे. ह्या कुळातील काही बांधव गरुुखले ेव गरुवे अस दखेील कुळ 

लावतात. पाि पिं मध्य ेसहप्रमखु म्हिनू मानाि े थथान असे. पिं मंडळांच्या सहाय्याने समाजात न्यायवनवाड्यात सहभागी 

असत. नाईक हजर नसतानंा पिं प्रमखुािंा मान वमळे. तसेि आटके, सदांवशव, साळंुके, वांजे, खोलापरेु, मान,े कवळे, वांजरे मोरे, 

सरवटे इत्यादींि ेउल्लेख आहते. तसेि ववदभाित खरडे आवि वाडेकर ह ेभाऊ आहते. खरडे, बळकार, डहाळे, ढाल,े हानोरे, 

कोकि,े वाडेकर इत्यादी पाथरवट आढळतात. अलीकडे यांच्यात आडनावांवर 'कर' लावण्यात येत आह ेउदाहरिाथि खरडे ही 

खरडेकर आह.े जेजरुी ि ेखंडोबा ह े त्यािं े कुलदवैत आह.े तुळजापरूिी तुळजाभवानी ही त्यािंी कुलदवेता आह.े पाथरवट 

ववश्वकमाि ला आपले आराध्य दवैत मानतात. हा समाज दरवषी ववश्वकमाि जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करतो. ववश्वकमाि मंवदर 

बाभळूगाव, शेलगांव (अटोल) येथे आह.े तसेि पाथरवट हनुमान, दगुाि माता, यल्लमा, लक्ष्मी, इटलाई, म्हसोबा या दवेतांना 

मानतात. 

                             वशल्पी, वशलावट, पाथरवट समाजािा पारंपाररक व्यवसाय हा दगडाच्या मतु्याि, दगडािंी वशल्प ेबनविे. 

कोरीव कामे करिे. गहृोपयोगी दगडांच्या वथतू बनविे.जाते, पाटे,वरवंटे खलबत्ता, उखळ-मसुळ बांधकामासाठी िा दगड बनववन े

हा होता. गहृ उपयोगी वथतू बनवनू त्या गावोगावी गाढवावर, बैलगाडीतून नेऊन ववकिे व आपला उदरवनवािह करि ेअसे या 

समाजािे भटके थवरूप आह.े सहावजकि जेथे दगडािी व कामािी उपलब्धता असेल अशा वठकािी पाथरवट समहूान,े 

गटागटान ेभटकंती करून राहतात.राजेशाही शासनव्यवथथेत या समाजाला राजाश्रय लाभला. हा  राजाश्रय त्यांच्या वशल्पकलेच्या 

ववकासासाठी सवुििकाळ होता. 

                        पाथरवटािंी वशल्पकला ही इतर कलांच्या तलुनते फार वेगळी आह.े या कलेत त्रीमीतीला( थ्री डायमेन्शनला) 

ववशेष महत्व असते. साधारिपिे दगडांच्या खािी ज्या वठकािी आहते वतथे या समाजान ेभटकंती सोडून कायमिे वाथतव्य 
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केलेल ेवदसते. वशल्पकलते ताकदीपेक्षा ततं्राला अवधक महत्त्व आह.े सामान्य मािसाला वजथे दगड वदसतो वतथे पाथरवटाला त्या 

दगडात मतूी वदसत असते. मतूीवरील फक्त अनावश्यक भाग तो काढून टाकतो. नक्षीदार दगड, बांधकामासाठी लागिारा 

घडवलेला दगड, (फाडी) मंवदराि ेखांब, वकल्ल्याच्या तटबंदी साठी लागिारा दगड, ग्रामीि भागात वापरल ेजािारे गहृउपयोगी 

सावहत्य,( जाते,पाटे वरवंटे,उखळ-मसुळ खलबत्त े इत्यादी) त्यािबरोबर दवेी-दवेतांच्या आकषिक मतूी या आवि अशा अनेक 

गोष्टींिा समावेश पाथरवटांच्या वशल्पकलते होतो. 

                     वशल्पकलेसाठी योग्य दगड वनवडिे ह े त्यांच्या दृष्टीने सवाित महत्त्वाि ेअसते. खािीतून दगड काढतानाि त े

वववशष्ट आकारािे काढले जातात. नंतर ते घडववण्यासाठी आल्यावर कोिता दगडा पासनू कोिती वथतू घडवता येईल यािा 

अंदाज घेऊन दगड वनवडल ेजातात. दगड वापरला जात असला तरीही दगडािी कठीिता पाह न कोिता दगड योग्य आवि 

कोिता दगड अयोग्य ठरवले जात.े वनवडला गेललेा दगड फार टिक (काळा पाषाि ) वा फार कच्िा नसावा. मध्यम प्रतीिा 

दगडािंी वनवड वशल्पकलेसाठी केली जाते. कडक म्हिज ेघडवायला कठीि असिाऱ्या दगडा पासनू केलेल्या वथत ूअवधक 

काळ वटकतात. वशल्प घडवताना जी अवजारे वापरली जातात ती अवजारे सदु्धा फार महत्त्वािी असतात. योग्य आकार 

दणे्यासाठी, योग्य अवजार वापरावे लागते.अवजारामंध्ये प्रामखु्यान े छन्नी, हातोडा, पोगर, सब्बल वकंवा पहार या सारख्या 

अवजारांिा उपयोग होतो. अलीकडच्या काळात आधवुनक मशीन जसे ग्राइडंर ह े वशल्पाला अवधक गळुगळुीत करण्यासाठी 

वापरतानंा पाथरवट वदसनू यतेात. 

                         दगडाच्या खािीत वजलेवटनच्या कांड्यांनी बार उडवनू आधी दगड फोडला जातो. त्यातून उपयोगी पडिाऱ्या 

दगडािंी वनवड केली जाते.बलैगाडीत वा िाकांच्या गाड्यावर हा दगड पहारीच्या साह्यान ेलादनू राहत्या वठकािापयांत आिला 

जातो. नतंर प्राथवमक संथकार या दगडावर काही केले जातात. दगडाच्या आकारानुसार व त्या त्या वशल्पानुसार दगड वनवडून 

त्यावर मग  पररश्रम घेतले जातात. वशल्प घडवण्यासाठी एक वदवस ते एक मवहना प्रसंगी वषि इत्यादी कालावधी लाग ू

शकतो.वशल्पािा आकार व उंिी यावर ते अवलंबून असते. वशल्प घडवण्यासाठी पाथरवटािंा वदवस पहाटे सरुू होतो. तांबडं 

फुटताि वदवसभर ज्या अवजारांच्या साह्यान ेवशल्पकला करायिी त्या अवजारांना त ेधार लावतात. धारधार अवजारांच्या साह्यान े

वदवसभर वशल्प वा गहृपयोगी वथतू घडवतात. घडवलेल्या वथत ू ववकण्यासाठी पाळलेल्या गाढवांवर लादनू वकंवा भाड्याच्या 

बैलगाडीन ेवा वाहनान ेगावोगावी नेऊन भटकंती करत ववकतात. 

                   आधवुनक यगुात दनैवंदन जीवनाच्या वथतू वापरताना मशीन वकंवा यंत्र वापरण्याकडे कल जाथत वदसनू येतो त्यामळेु 

पाथरवटांच्या दगडी सावहत्यांना परेुशी मागिी नाही. हल्ली गहृउपयोगी वथत ू मोजक्याि वकंवा मागिीप्रमािे बनवताना त े

वदसतात. बदलत्या काळानुसार दगडी वशल्पा बरोबरि वसमेंट कााँके्रटिी वशल्प े बनवण्याकडे सदु्धा हा समाज वळला 

आह.ेत्यािबरोबर मंवदरािं ेबांधकाम करिे, मंवदरािे कळस बांधिे यासारख्या कला सदु्धा हा समाज वशकला आह.े आज केवळ  

                           एकेकाळी राजाश्रय लाभललेा, दगडी सुंदर वशल्पे घडविारा, जगप्रवसद्ध लेण्या, वकल्ल े ,राजवाडे, भयुारं, 

पलू, रथत ेयासारख्या अनेक अजरामर कलाकृती साकारिारा, पाथरवट समाज आज वशल्पकललेा नसलेला राजाश्रय, समाजािी 

उदासीनता, शासकीय धोरिं, रोजगारािा अभाव, वशक्षिािा अभाव, गररबी, दाररर्य या आवि अशा अनेक कारिांमळेु पनु्हा 

एकदा भटकंती करण्यास बाध्य झाला आह.े त्यांच्या या भटकंतीिा पढुील वपढ्यांच्या वशक्षिावर प्रवतकूल पररिाम होताना 

वदसतो आह.े  

                        अवखल भारतीय पाथरवट महासंघ  *या संघटनेच्या माध्यमातनू ववखरुलेल्या पाथरवट समाजािे एकत्रीकरि 

 वदसत आहतेकरण्यािे प्रयत्न समाजातील काही बांधव करताना .  

                        बाभळुगाव येथील पाथरवट समाजािे प्रवतवनवधत्व करिारे श्री. प्रमोद खरडे सर (प्राथवमक वशक्षक  टुनकी ) 

आपल्या कववतते पाथरवटािंी व्यथा खालील प्रमािे मांडतात...... 

*पाथरवटाने वझजवनू काया* 
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*दगडालाही दवे केलं* 

*पि दवैही घेते परीक्षा* 

*नवशबी भटकनं आलं* 

*आंम्हा पाथरवटांना* 

*थथलांतरािा िक्रव्यहू झाला* 

*माझ्या पाथरवटािंा इथे* *अवभमन्य ूझाला* 

*दगडतोड महेनत* 

*ववश्वकमाििा आशीवािद* 

*पाथरवटांच्या थपशािने* 

*दगडही बोलतात* 

*वनष्ट्प्रािातनू अववष्ट्कार* 

*हिे िीद आमिे* 

*दगडातनू दवे घडवतो* 

*हिे िीज आमिे...* 

 वनष्कर्ि :- 

 १  .पाथरवट समाजािी कला काळाच्या ओघात लपु्त होत आहे .  

 २. वैज्ञावनक यगुािा प्रभाव वाढललेा आह.े 

 ३. एका दगडापासनू हवी असिारी वथतू घडवविे कठीि काम आह.े 

 ४. पाथरवट समाजातील वस्त्रया सदु्धा दगडाला आकार दणे्याि ेकाम करतात. 

 ५. दगडापासनू बनववलेल्या वथतिूा वापर वाढला पावहज.े 

 संदभि:- 

  १) श्री प्रमोद खरडे सर, बाभळुगाव, ता.पातूर, वज. अकोला यािंी मलुाखत. 

 २  (महाराष्ट्रातील वन वडक जाती -जमाती ...डॉ .एस .पी .दवेगांवकर )श्री साईनाथ प्रकाशन (  

 ३) श्री उद्धव काळे सर,(जळगाव)  यांिी मलुाखत. 

 ४)  मनुबाई िव्हाि, ता.वज. वधाि यांच्या सोबत ििाि 

 ५) आठवडी बाजार आवि समाज जीवन.... श्री. राज कुलकिी 

 ६) वडार समाज आवि संथकृती.... श्री. सतीश पवार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


