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महाराष्ट्रीय पारं पररक पोशाख
•

एखाद्या प्रदे शातील लोक विवशष्ट शैलीचे कपडे तसेच दाविने अंिीकारतात जे वपढ्यानवपढ्या प्रसाररत केले जातात,
त्याचे व्यक्तिमत्व विकिून ठे ितात तसेच काही पैलूंमध्ये बदल करतात. पारं पाररक कपड्ांमध्ये असे बदल आवि
विकास भौिोवलक, सामावजक, राजकीय तसेच परकीय प्रभािामुळे घडतात. जरी पारं पाररक पोशाख एका
िांवशकतेला दु सर्या जातीपासून िेिळे करतात, तरीही ते विवशष्ट संस्कृतीच्या लोकांमध्ये अक्तित्त्वात असलेल्या
एकात्मतेिर भर दे तात.

•

महाराष्टरीयन पोशाख केिळ सौंदयाा चा बोधच करत नाही तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हिजे राज्याच्या समृद्ध िारशाचे
वचत्रि करतात, मि ते जात, व्यिसाय वकंिा भौिोवलक घिकांच्या बाबतीत असो.

महाराष्ट्रीयन महहलां चे पारं पाररक कपडे
महाराष्टरातील मवहलांनी पररधान केले ले पारं पाररक कपडे खालीलप्रमािे आहे त:
1. नऊिारी साडी
2. वहमरू आवि मश्रू
3. पैठिी साडी
4. नारायि पेठ साडी
5. करिि-किी साडी
6. िंिा-जमुना साडी
महाराष्टरातील मवहलांच्या पारं पाररक पोशाखां िर एक नजर िाकूया:
नऊवारी साडी

•

महाराष्टरीयन क्तिया पारं पाररकपिे पररधान केलेल्या कपड्ां चा सिाा त पररवचत प्रकार म्हिजे ‘नौिरी’ नािाची साडी,
ज्याचा अर्ा ‘नऊ याडा ’ आहे , जी कापडाची लांबी दशािते.

•

पुरुषांद्वारे पररधान केलेल्या ‘धोती’ प्रमािेच यात एक अनोखा डर े वपंि पॅिना आहे आवि त्यामुळे हालचालींना आराम
वमळतो.

www.byjusexamprep.com

•

या साड्ांना 'कष्ट साडी' असेही नाि दे ण्यात आले आहे. कंबरे ला आवि पायांच्या भोिती िुंडाळल्यानंतर ते मािच्या
बाजूला ज्या प्रकारे िे किले जाते त्याकडे वनदे वशत करते.

हहमरू आहि मश्रू

•

15 व्या शतकात औरं िाबाद शहरात उिम पािलेला वहमरू आवि मु श्रू कापड हा एक आवलशान िारसा आहे जो
केिळ र्ोर लोकांसाठी होता.

•

चांदी आवि सोन्याच्या धाग्ांपासून वििलेल्या, हे कापड कापूस आवि रे शीम एका खास हातमािात एकत्र करतात
आवि एक विवशष्ट आवि आरामदायक रचना तयार करतात.

•

वहमरू वििण्याची प्रविया अवधक क्तिष्ट आहे आवि िे क्सचरच्या बारीकसारीक िोष्टींिर प्रभुत्व वमळविण्यासाठी
विशेष कौशल्ये आिश्यक आहेत.

पै ठिी साडी

•

17व्या शतकात औरं िाबादमध्ये उिम पािलेल्या पैठिी साड्ा प्रसंिी सोन्याचे धािे आवि समृद्ध रं िांनी भरतकाम
केलेल्या असल्या तरी प्रसंिी योग् आहेत.

•

पारं पाररक रं िात रं ििले ले, ते शुद्ध रे शमाचे बनलेले आहे. यात सुंदर आकृवतबंध आवि वचन्हे आहेत, विशेषत:
पल्लिच्या बाजूला, जी साडीची किारेषा धड ओलांडून काढलेली आहे.

नारायि पे ठ साडी
•
•

नारायि पेठची साडी सोलापूर वजल्ह्यातील रुंद आवि दोलायमान सीमांसाठी प्रवसद्ध आहे .
ते सामान्यतः लहान रुद्राक्ांच्या आकृवतबंधांसह विखुरलेले असतात, जे उिाररत फॅविकपेक्ा उल्लेखनीयपिे िेिळे
असतात.
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साडीच्या बॉडा रिरील जरी वकंिा पल्लिांची रचना शुद्ध सोन्याच्या धाग्ांनी केलेली असते .
• नारायि पेठेतील साडीचे वनदोष आकृवतबंध सहसा फुलां चे आवि प्राण्यां चे असतात.
करवट कटी साडी
•

करित कािी साडी महाराष्टराच्या विदभाा त १८ व्या शतकात विकवसत झाली.
• ‘करिती कािी’ या नािाचा शाक्तिक अनुिाद “करितीच्या धार” असा होतो, जे करितीच्या दातां शी संबंवधत असलेल्या
फॅविकच्या शेििी असलेल्या वडझाइनकडे वनदे वशत करते .
• ही साडी सहसा विधी आवि समारं भात पररधान केली जाते. चंद्रपूर आवि िडवचरोली ही सूतकामाची मु ख्य केंद्रे
आहेत, तर वििकाम भंडारा आवि नािपूर वजल्ह्यात होते.
गं गा-जमु ना साडी
•

•

•

महाराष्टरातील पारं पाररक िंिा-जमुना साड्ा सोलापूर वजल्ह्यातून उिम पाितात आवि ताना आवि िेफ्टच्या दोन्ही
बाजूंना चमकदार रं ि असतात जेिेकरून फॅविक दोन्ही प्रकारे पररधान केले जाऊ शकते आवि सादर केले जाऊ
शकते.
िसर वसल्कपासून बनिलेली नािपुरी साडी वतच्या चेक्स आवि बॉडी स्ट्र ाइप्स आवि वतच्या सुशोवभत बॉडा रसाठी
अवद्वतीय आहे.
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नेहमी त्याच्या रुंदी आवि लांबीमध्ये वनवित केलेल्या, खानाच्या ििू पारं पाररकपिे वत्रकोिी दु मडलेले ब्लाउज
बनिण्यासाठी िापरल्या जातात आवि धावमाक समारं भां मध्ये दे िाला अपाि केल्या जातात.
महाराष्ट्रीयन पुरुषांचे पारं पाररक कपडे
महाराष्टरातील पुरुषांनी पररधान केले ले पारं पाररक कपडे खालीलप्रमािे आहे त:
धोतर आहि कु ताा
•

महाराष्टरातील स्वदे शी पुरुषां च्या कपड्ां मध्ये साधे 'धोते' आवि 'कुताा ' असतात.
• इ.स.पूिा 5 व्या शतकात त्याची मुळे शोधताना, 'धोती' वकंिा 'धोतर' नािाचे न वशिलेले कापड कंबरे भोिती आवि
पायाभोिती घोट्यापयंतचे आिरि बसिण्यासाठी िापरत असे .
• मराठी धोती हा पारं पाररक रं िाचा असतो आवि त्यात पाच िाठी असतात, ज्यामध्ये कपड्ाचे िेििेिळे िोक समोर
आवि मािे िुंडाळलेले असतात.
• चुरीदार हा एक प्रकारचा पायघोळ आहे जो कफच्या आडव्या कड्ां मध्ये दु मडलेला असतो, मु द्दाम पायां ची शैली
लांब करतो.
कोल्हापु री सँ ड ल
•
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•
•
•

कोल्हापुरी चप्पल हे 13 व्या शतकातील पारं पररक प्रतीक आहे . महाराष्टरीय संस्कृतीतील मध्यिती नाि असलेल्या
कोल्हापूर वजल्ह्यात स्र्ावनक लोक या चामड्ाची ‘चप्पल’ बनितात.
खुल्या पायाची बोिे आवि िी-स्ट्र ॅ प्ससह पायािर भरतकाम केलेले, पादत्रािांच्या िुंतािुंतीच्या वडझाईन्स त्याच्या
खडबडीत स्वरूपाच्या तुलनेत िाढिल्या जातात, सहसा भाज्या रं िांनी रं ििल्या जातात.
त्यांची रचना िषाा नुिषे विकवसत झाली असली तरी, कोल्हापुरी ‘चप्पल’ उल्लेखनीयपिे विकाऊ आवि मजबूत आहे.
या चप्पल महाराष्टरात पुरुषां मध्ये सिाा वधक लोकवप्रय होत्या, तर जुन्या काळात मवहलांनी अनिािी राहिे पसंत केले .

