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संशोधक ववद्याथी (मराठी ववभाग) 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा  

ववद्यापीठ, औरंगाबाद 431004 

सारांश: 

 भटक्या ववमकु्त जाती जमाती: थवरूप आवि व्याप्ती या संशोधन लेखात संशोधकान े थवरूप आवि व्याप्ती मांडत 

असताना थोडक्यात भटक्या-ववमकु्तांिी ऐवतहावसक पाश्विभमूी, संथकृती, दशेाच्या जडिघडिीमध्य े त्यांनी वदललेे योगदान, 

बोलीभाषा आवि सांकेवतक भाषा, इत्यादी घटकांवर भर दउेन संदभािसवहत अभ्यासपिूि मांडिी केललेी आह.े 

बीज शब्द: भटक्या ववमकु्त जाती, जमाती, बोलीभाषा, सांकेवतक भाषा, अविि. 

प्रस्तािना :  

संपिूि ववश्व जसा अनेक धमाांनी बनललेा आह.े तसाि भारतीय समाज हा अनेक जाती-धमािच्या गटामंध्ये ववभागला 

गेललेा आह.े भारतात प्रािीन काळापासनू धमािच्या अवधपत्याखाली जाती-जमाती काम करत आलेल्या आहते. ती परंपरा वकंवा 

धमाििा पगडा आजही तसाि आह े यािा अथि आपल्या लक्षात येईल की सविश्रेष्ठ थथान ह े धमािला वदल्या गेल ंआह!े परंत ु

धमािच्या नतंर जर आपि वविार केला तर समाज हा जाती-जमातींमध्ये ववखरुला गेललेा आह ेआवि त्याला थवातंत्र्यानंतर 

घटनेनेही मान्यता वदली आह.े परंतु घटना मानवप्रािी म्हिनू सवाांना समान मानते. ह ेखरे असल ेतरी वाथतववकता काही वेगळी 

आह.े भारतात ‘जात नाही ती जात' या म्हिीप्रमािे प्रत्येक जातीतील लोक आपली जात इतरांच्या जातीपके्षा श्रेष्ठ मानतात. 

त्यामळेु या दशेात जातीअंतगित समानतेिी, बंधभुावािी वकंवा एकात्मतिेी भावना वनमािि होऊ शकललेी नाही. पढु े हीि 

समाजरिना केवळ विि जातीच्या उतरंडीपरुतीि मयािवदत रावहली नाही, तर विि, धमि आवि जातीच्या तथाकवथत प्रवतष्ठेवर 

ठरल्या गेली त्यामळेु या दशेातील मािसािी ओळख ही प्रदशे वकंवा कामावरून होण्याऐवजी ती जाती आवि धमािवरून होऊ 

लागली. ती अद्यापही बदलललेी नाही! 

 भारतामध्ये गावगाडा हा बारा बलतुेदार आवि अठरा अलतुदेारांवर गाव प्रमखुाच्या वनयंत्रिाखाली वपढ्यानवपढ्या 

जगत रावहला. ही झाली विि व्यवथथेतील िाह्मि, क्षवत्रय, वैश्य आवि शरुांिी गावगाड्यातील जीवन पद्धती. पि गावगाडाच्या 

पररघाबाहरे जगिाऱ्या आिखी काही जमातींिे जग वेगळे आह े ते म्हिजे भटके-ववमकु्त! वनसगािला दवेता मानून रानोरान 

भटकिाऱ्या या जमातींना आधवुनक काळात "पालघरिे जग म्हिनू ओळखल्या गलें. ज्या जमातींनी दशेाच्या बांधिीसाठी सवाित 

मोठे योगदान वदलेल ेआह,े त्या जमातीला मात्र गावगाड्यात कधीही थथान वमळाले नाही. ही शोकांवतकाि म्हिावी लागले! या 

जमातीने या दशेासाठी, दशे वनवमितीसाठी कोिते योगदान वदले त्यािंे थवरूप आवि व्याप्ती पढुीलप्रमािे पाह . 

भटक्या ववमकु्त जाती जमातींि ेथवरूप :  

प्रािीन काळापासनू मानवी जीवनात घराला वकती महत्त्व आह े ह े मानवाच्या ववकासाच्या वेगवगेळ्या अवथथेन े

आपल्याला इवतहासात दाखवनू वदल ेआह.े अन्न आवि वनवारा कररता अश्मयगुीन मानवान ेआपली सततिी भटकंती कुठेतरी 

थांबावी आवि जीवन जगता यावे यासाठी वषािनुवषे प्रयत्न केललेे आपल्याला वदसनू येते. ‘माझं घर, माझं गाव' यािंा आनदं 

वेगळाि असतो. यािी प्रविती त्याला तेव्हाि आललेी असावी! म्हिनू मानवाच्या ववकासाच्या अवथथेनुसार गावगाडा तयार 

झाला. वत्र. ना. अंत्र ेयानंी ‘गावगाडा' या पथुतकात 1915 साली भारतातील गावगाड्यािी समाजरिना ववथतारान ेसांवगतली आह.े 

पि या गावगाड्याच्या पररघाबाहरे सदु्धा काही लोकं जीवन जगत होती. ज्यानंा ‘थवतःिं ना घर होतं, ना गाव.' गावगाडाच्या 
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जातीप्रमािे थोडाफार का असेना असा आनंद वकंवा अवभमान या जातींना गावगाड्यात कधीि उपभोगता आला नाही, अशा 

जमाती म्हिजे भटके-ववमकु्त! 

  भारतात वििव्यवथथेच्या बाहरे वषािनुवषे या जमाती सतत भटकंती करत गावापासनू दरू राह नही इतर जमातींपेक्षा 

आपल्या िालीररती व रूढी परंपरा थवतंत्र, वेगळ्या आवि वततक्याि तटथथपिे आपली उपजीववका करीत थवतःिे वेगळे 

अवथतत्व आजही वटकवनू जगत आह.े वनसगािलाि आपला दवे मानत पाण्यािा आवि राहण्याजोगा आसरा वमळेल त्या वठकािी 

राह न आपल ंजीवन सांथकृवतक पररवेशात जगत आलेल्या आहते. पि “ई. स. पवूि 1500 वषािच्या समुारास आयि भारतात आल.े 

आयि भारतात येण्यापवूी भारतात वसंध ू नदीच्या खोऱ्यात मोहेंजोदडो व हडप्पा संथकृती अवथतत्वात होती आवि त्या वठकािी 

रववड वंशािे लोक राहत होते.”१ त्यांिे जीवन ह ेपिूिपिे वनसगािवर अवलंबून होते, हा इवतहास आह ेपरंतु या एतद्देशीय रववड 

लोकाकडे कुठलीही साधन वकंवा मनुष्ट्यबळ नसल्यामळेु आयाांनी आगमनावेळी अवतक्रमि करून त्यािा पराभव केला. शेवटी 

खिलेल्या मनोवथथेमळेु ते रानावनात, डोंगरदऱ्यात, कडेकपारी आयाांना शरि न जाता जीवन जगत रावहले. त्यांनी कधी आपला 

थवावभमान गहाि ठेवला नाही. पि काही अंशी त्यांच्यात गनु्हगेारी प्रवतृ्ती वनमािि झाली.  तीि अवथथा मध्ययगुात आवि 

विवटशांच्या काळात त्यािंी झाली आवि वतथेही विवटशांना शरि न गेल्यामळेु सतराव्या शतकापासनू विवटशानंा ववरोध करत 

असलेल्या या लोकांना विवटशानंी 1871 साली गनु्हगेार, िोर, भामटे म्हिनू घोवषत केल.े ते भामटे, िोर, गनु्हगेार म्हिजे आजि े

भटके-ववमकु्त होय. भारताला थवातंत्र्य वमळून पंच्याहत्तर वषे झाली पि आजही या जमातीच्या पाठीमागिा गनु्हगेारीिा कलकं 

पसुला गेला नाही. तरीही दनैवंदन जीवन जगताना या "जमातींनी आपली संथकृती वैववध्यपिूि जोपासलेली आह.े काही िांगल्या 

प्रथा बाळगल ेअपेवक्षत आह.े परंतु वनरक्षरतेमळेु आजही अनेक अनपेवक्षत असिाऱ्या वाईट प्रथा दखेील या समाजात कायम 

आह.े”२ 

  रानोमाळ भटकंती करून गावगाडाच्या दयेवर जगिाऱ्या या जमातींना कधीि संघवटत होता आले नाही. पि 

अलीकडच्या काळामध्ये या लोकांच्या वशक्षिात काही अंशी वाढ झाली. आवि हळूहळू त्यांना आपल्या वाट्याला आलेल्या 

पररवथथतीिी जािीव व्हायला लागली. नंतर 1980 पासनू या भटक्या ववमकु्त जातीतील लोकांनी आपल्या आयषु्ट्यािी लक्तरे 

सावहत्याच्या, आत्मकथनाच्या माध्यमातून वेशीवर टांगली, तवे्हा कुठेतरी सरकारला इतर समाजाला त्यांच्या व्यथा, वेदना 

कळायला लागल्या. विि व्यवथथेच्या गळिपेी मध्ये आवि विवटशांच्या अन्यायामळेु त्यािंी अवथथा ‘मकुी धरली, हाक ना बोंब’ 

सारखी झाल्यामळेु त्यांनाही थवतःच्या हक्कािी अवथतत्वािी जािीव कधीि झाली नाही. आता कुठे तरी यातल्या काही 

जमातींना वथथरत्व प्राप्त झालेल ंआह.े पि बेरोजगारीमळेु पनु्हा ‘जैसे थे’ िी वेळ त्यांच्यावर आह.े थवततं्र भारतामध्ये अजनूही या 

भटक्या-ववमकु्तािंी जनगिना केली जात नाही. त्यािंी ताकद लोकानंा कळेल म्हिनू सरकारन े"ठेवल ेअनंते तैसेिी रहावे" असा 

दृष्टीकोन तयार करून या जमातींना असेि जगण्यास भाग पाडत आह.े 

ववववध शब्दकोशात आवि ववद्वानानंी भटक्या-ववमकु्त संदभाित खालील मत ेमांडललेी आह;े  

भटक्या जमातीना इगं्रजीत 'Nomadic tribes', तर ववमकु्त जमाती साठी 'Denotified tribes' म्हितात. नवीनत 

वडक्शनरी मध्य ेभटक्यांना 'Nomad' हा पयाियी इगं्रजी शब्द आह.े Nomad हा शब्द 'Nemo' या ग्रीक शब्दापासनू बनला असनू 

त्यािा अथि पशपुालक असा होतो. Oxford, Cambridge या वडक्शनरी मध्य ेभटक्या या शब्दािा अथि ववथताररतपिे वदललेा 

आह.े डॉक्टर बाबासाहबे आंबेडकर भटक्या-ववमकु्तांना ‘Aboriginal tribes’ म्हिजे भारतभमूीि ेमळु भवूमपतु्र असे गौरवान े

संबोधतात. त्री. ना. अत्रे भटक्यानंा 'वफरथते' या शब्दान ेसंबोधतात इ. अनेक गं्रथांमध्ये 'भटके' या शब्दाि ेअथि वदलेल ेआहते. 

भटक्या ववमकु्तांच्या अभ्यासक आवि ववद्वानांनी केलेल्या व्याख्या : 

मराठी ववश्वकोश, "उदरवनवािहाकररता वनवडलेल्या अगर वाट्यास आलेल्या, व्यवसायावनवमत्त अगर उदरवनवािहाच्या 

शोधात भटकत राहिाऱ्या लोकानंा भटके म्हितात "3 



VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 21 MARCH, 2022 ISSN : 2581-8848 

 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal  Page 52 
 
 
 

  शंकरराव खरात यांच्या मत,े "ज्यानंा थवतःिे गाव नाही. राहायला घर नाही. कसण्यासाठी शेती नाही. कायम उत्पन्नािी 

साधने नाहीत. पोट भरण्यासाठी सतत गावोगाव भटकिाऱ्या, वभक्षेवर जगिाऱ्या ववववध जातीच्या नावान ेजीवन जगिाऱ्या लोक 

समहूाला भटके असे म्हितात".4 

बाळकृष्ट्ि रेिके यांच्या मत,े "The term nomad is with reference to animal breeding, Nomads are 

animal breeders, and move with their animal in search of pasture "5 

  लक्ष्मि माने  याच्या मते, "इगं्रज सरकारन े गनु्हगेार ठरवल्यामळेु ज्या समाजाला इतर समाजाच्या सामावजक 

प्रवाहापासनू अलग ठेवल े त्या समाजाला ववमकु्त जमाती असे म्हितात. तर वपढ्यानुवपढ्या थवतःि ेघर व्यवसाय नसल्यामळेु 

अन्न व वनवारा यांच्या शोधात सतत एका वठकािापासनू दसुऱ्या वठकािी वफरिाऱ्या समाजाला भटक्या जमाती असे म्हितात"
6 

  नरेंर गोपालराव, याच्या मत े "the term Nomadic groups should be applied to those Coultured or 

ethnic groups or large segments there of who are traditional Nomadic and bound to nomadism by their 

economic pattern rooted in their Coultured"७ 

   रामनाथ िव्हाि यांच्या मत,े "व्यापाराच्या वनवमत्ताने गावोगावी भटकत असलेल्या आवि वभक्षा मागनू वकंवा काही 

पारंपररक केलेच्या आधाराने थवतःिी उपजीववका करिारा लोकसमहू अनेक वषािपासनू महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जाती जमातीच्या 

नावान ेजीवन जगताना आढळतो. अशा समहूाला भटके-ववमकु्त म्हटले आह.े"८ 

  भटक्या ववमकु्तांच्या संदभाित अनके वविारवंतांनी त्याच्या व्यवसायाच्या थवरूपानुसार पढुीलप्रमािे वगीकरि केलेल े

आह.े 

1. पशपूालक जमाती 

2. वशकारी जमाती  

3. कलावंत जमाती 

4. भववष्ट्य सांगिाऱ्या जमाती 

5. मागत्या जमाती 

6. शारीररक कष्ट करिाऱ्या जमाती 

7. व्यवसाय करिाऱ्या जमाती 

8. दवेाच्या नावान ेजगिाऱ्या जमाती इ. 

भटक्या ववमकु्त जाती जमातींिी व्याप्ती : 

   भारत हा जगातला एकमेव असा दशे आह ेवजथे अनेक धमि आवि धमाितील अनेक जाती जमाती पाहायला वमळतात 

या दशेात प्रत्येक जाती जमातीमध्ये समहू, वनसगि आवि प्रातंानुसार ववववधता वनमािि झालेली आह.े ववववधतेतून एकता ह े

भारतीय लोकशाहीि ेवैवशष््टय आह.े ह ेजरी खरे असले तरी या दशेाला आवदम संथकृतीिा इवतहास लाभललेा आह.े आवि हा 

इवतहास घडववण्यात एत्तदशेीय, आवदवासी आवि भटक्या ववमकु्त जमातींिा सवाित महत्त्वािा वाटा रावहलेला आह.े तरीही याि 

जमातींच्या वाट्याला सवाित वाईट वदवस आले. प्रािीन काळात व्यापारासोबति जंगलाि संरक्षि करिाऱ्या या जमातींनी कधी 

थवप्नही बवघतल नसेल की, आम्हाला या दशेात गनु्हगेार, िोर, भामटे, उिले, समजल्या जाईल?  या दशेातल्या व्यवथथेन े

भटक्यांना वििव्यवथथेत तर थथान वदलिे नाही. पि सदवै उपासमारी, गनु्हगेारी, आवि गावगाडा बाहरेि जीवन जगण्यास प्रवतृ्त 
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केले. थवातंत्र्य काय असत?ं जगण्यािा हक्क काय व कसा असतो? यािी पररभाषा सदु्धा विवटशांच्या कू्रर आवि अमानवी 

राजवटीने यानंा कळू वदली नाही. इतकि नाही; तर भारत थवातंत्र्यानंतरही या जमातींना पाि वषे थवातंत्र्य वमळाले नाही. या 

जमातींनी छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या वशवकाळात हरे खात ं संभाळलं. “जगप्रवसद्ध अवजंठा-वेरूळ लेण्यािंी वशल्पे कोरली, 

नद्या, धरिे बांधनू दशे सजुलाम सफुलाम केला. संरक्षिात या दशेािी हत्यारे बनवली. या दशेातल्या तहेतीस कोटी दवेांना सगिु 

रूपे वदली. कनगी, टोपल्या, दरुडी, झाडू, वदले. बरिी, भाला, ढाल, तलवार, खंजीर, इत्यादी अंगरक्षक शसे्त्र दऊेन मोगलांना 

पािी पाजले. या दशेािी रेल्वे पटरी तयार करून वदली. ग्रहपयोगी शेती उपयोगी वथतू वदल्या मोठमोठ्या व गगनिुंबी इमारती 

बांधल्या. या सगळ्या इवतहासाि ेसाक्षीदार भटके-ववमकु्त आहते.”९ इतकंि काय; तर या दशेातील पशपुालनािं काम प्रािीन 

काळापासनू आजतागायत याि जमाती करताहते. आवि ह े सवि दनैंवदन कामे करत असताना याि जमातींनी आपली व्याप्ती 

नैसवगिक, व्यवसावयक आवि साथंकृवतक वारसान े जोपासली आह.े त्यांच्या िालीरीती, रूढी, परंपरा, वेशभषूा, राहिीमान, 

सिसमारंभ, दवेदवेता काही अवनष्ट रूढीने जातपंिायत, अंधश्रदे्धला सदु्धा त ेमानतात पि आपल्या संथकृतीिी वेगळी ओळख या 

जमातींिी आह.े वनसगािशी घवनष्ट संबंध ठेवत वनसगािि े रक्षि करत. आपला मवुक्तदाता, पालनकताि, म्हिनू त े वनसगािलाि 

मानतात. भटक्या-ववमकु्तानंी आपल्या अख्यावयकेतून लोकसावहत्य वनमािि केले. ज्याला सावहत्यात अनन्यसाधारि महत्त्व आह.े 

अथसल वनसगि वनवमितीच्या प्रवक्रयेमध्ये या जमातींिा अत्यंत मोलािा आवि खारीिा वाटा रावहलेला आह.े आपि राहतो त्या 

मातीशी यांनी कधी बेईमानी केली नाही. दशेाच्या वनवमिती प्रवक्रयेच्या सविि क्षेत्रात प्रत्यक्ष आवि अप्रत्यक्षपिे या जमातीि े

योगदान खपू मोठे रावहलेल ेआह.े आवि आजही लोकवजवनाच्या अंतर आवि बाह्य सौंदयािला वपढ्यानवुपढ्या जपण्याि ंकाम या 

जमाती करत आहते. 

भटक्या-विमुक्तांिी गुि सांकेवतक भार्ा: 

भटक्या-ववमकु्तांच्या व्याप्ती मध्य ेआिखी एका महत्त्वपिूि गोष्टींिी भर घालता येईल, त ेम्हिज ेया जमातींना बोलता 

येिारी सांकेवतक गपु्त बोलीभाषा इगं्रजीत या भाषलेा ‘code language’ असे म्हितात. तर गपु्त या शब्दासाठी ‘argot’ आवि 

‘cant’ ह ेशब्द प्रयोग केलले ेआह े‘cant’ म्हिजे सांकेवतक भाषेत बोलिे असा अथि शब्दकोशात वदललेा आह.े प्रभाकर माडें 

यांनी ‘सांकेवतक गपु्त भाषा : परंपरा व थवरूप’ नावािा गं्रथ वलवहलेला आह,े त्यात या जमातींच्या गपु्त सांकेवतक भाषिेी पाश्विभमूी 

वदललेी आह.े सांकेवतक भाषेच्या संदभाित “ ‘गुपंझि’ या समाज शास्त्रज्ञाने त्यांना समाज गटाच्या सीमांिे रक्षि करिाऱ्या वभतंी 

असे म्हटले आह”े१० वशवकाळात रामोशी समाजािे बवहजी नाईक ह ेअष्टप्रधान मंडळातील हरेखात्यािे प्रमखु होत.े म्हिज ेखऱ्या 

अथािने गपु्तहरे यंत्रिेिे कौशल्य ह ेभटक्या ववमकु्त जाती जमातींमध्ये होते आवि आजही आह.े ते बोलत असलेल्या ववववध बोली 

ह्या सदु्धा गपु्त बोलीि आहते. पि त्यातल्या काही जमातींिी बोली फक्त आवि फक्त त्यानंाि कळत.े 

 उदारिाथि  बाजारातील दलालािंी नदं भाषा, करपल्लवी भाषा, इ. अनेक भाषा आहते. नंद भाषेतील अंकांि ेथवरूप 

खालीलप्रमािे वदलेल ेआह;े 

केवली म्हिजे एक, आवरू – दोन, उधान ू– तीन, पोळू – िार, मळूु – पाि, शलैी - सहा, पववत्र - सात, मगंी - आठ, लेपनू - 

नऊ, अंगळ – दहा, इत्यादी अनके प्रकारि े अंकांि ेअथि वदललेे आहते. ववसोबा खिेर यानंी या भाषेच्या संदभाित तरेाव्या 

शतकात एक अभंग वलहीललेा आह ेतो पढुील प्रमािे; 

“मळूु वदनािा । उधान ूनेत्रांिा । 

अंगळू हातािा । थवामी माझा ॥” 
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   म्हिज ेया भाषिेा वापर प्रािीन काळापासनू होत होता. भारतात  बोली आवि भाषांच्या वनवमितीत या जाती 

जमातींि े महत्त्वपिूि योगदान रावहललेे आह.े बोली भाषलेा सक्षम बनववण्यािे काम या जमातींनी केले आह.े दशेाच्या 

कानाकोपऱ्यात पोहोिलेल्या या भटक्या ववमकु्तािंी थवरूप आवि व्याप्ती खपू मोठी आह,े ह ेआपल्या लक्षात येत.े 

वनष्कर्ि आवण वशफारसी : 

1. भटक्या ववमकु्त जाती जमातींिी आवथिक, सामावजक, राजकीय,  शकै्षविक, आरोग्यववषयक पररवथथती हलाकीिी आह.े 

या सवाांिा ववकास होिे गरजिेे आह.े  

2. या जमातींिी सांथकृवतक पाश्विभमूी प्रािीन तथा ऐवतहावसक आह े त्यामळेु त्यांिा सांथकृवतक वारसा पढुे िालावा 

यासाठी शासनाने त्यािंी दखल घिेे महत्त्वाि ेवाटते. 

3. भटक्या ववमकु्त जमातींना आजही वथथरत्व प्राप्त झालेल ेनाही त्यामळेु सरकारन े त्यांच्यासाठी योजना काढून त्यािंी 

भटकंती थांबववण्यासाठी मदत करावी. 

4. या जमाती पारंपाररक व्यवसाय करतात, त्या व्यवतररक्त नवीन उद्योगािे प्रवशक्षि त्यानंा दणे्यात यावे. 

5. या जमातींिी थवतंत्र बोली भाषा व सांकेवतक भाषा आह,े वति ेजतन होिे गरजेि ेआह.े 
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