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सारांश :  

भारतीय समाज हा जातीपोटजातीमध्ये ववभागलेला समाज आह.े या समाजात प्रत्येक जात जमात ही थवतंत्र आह.े 

प्रत्येक जातीच्या रूढी, परंपरा, िालीरीती, ररवाज, व्यवसाय, दवेदवेता, सिवार, उत्सव, भाषा आवि जगण्याच्या तऱ् हा 

वेगवेगळ्या आहते. अनेक वषािपासनू अवथतत्वात असललेा जाती जमातींिा समहू म्हिजे भारत दशे आह.े जगाच्या पाठीवर 

एवढ्या मोठ्या संख्येने जाती जमातीत ववभागललेा बहुदा भारत हा एकमेव दशे असावा. त्यािंे वैवशष््टय असे की तो 

समानतेऐवजी ववषम समाजव्यवथथेवर अवलंबलेला आह.े महाराष्ट्रात भटक्या आवि ववमकु्तांच्या एकूि ४२  मखु्य जमाती 

असल्यािे मानले जाते. त्या मखु्य जमातींच्या पोट जातींिी वकंवा तत्सम जमातींिी संख्या १५०  त े२००  इतकी असल्याि े

वदसते. या सवि मखु्य जमाती आवि तत्सम जमाती थवततं्र आहते. त्यांच्यामध्ये बेटी व्यवहार होत नाहीत. (क्ववित प्रसंगी रोटी 

व्यवहार होतो) या सवि जमातींिी भाषा, दवे-दवेता, सिवार, उपासना पद्धती, लग्नववधी, मयतीिा ववधी, उत्सवाच्या पद्धती, 

त्यांिे पाळीव प्रािी, व्यवसाय-उपवजववकेिी साधने आवि जात पिंायती (न्यायव्यवथथा) थवतंत्र आहते. प्रत्येक जात 

पोटजातीच्या जात पिंायतीिे वनयम गनु्ह्यांि ेथवरूप आवि वदल्या जािाऱ् या वशक्षा या वगेवेगळ्या आहते. काही जमातींिा या 

जमातीिा अपवाद वगळता उविररत सवि जमातींच्या जातपंिायतीिा प्रमखु हा परुूष व्यक्ती आह.े त्याला पाटील, मवुखया, पंिायत 

प्रमखु वकंवा सरपंि या नावाने ओळखले जाते. महाराष्ट्रात अवथतत्वात असलेल्या एकूि ४२ जमातीपकैी १४  जमाती ‘ववमकु्त’ 

जमाती या नावान ेओळखल्या जातात. विवटशांनी या दशेात १८७१  साली वनमािि केलेल्या गनु्हगेारी कायद्यान्वये या जमातींना 

गनु्हगेारी जमाती म्हिनू त्या काळात जाहीर केले होते. त्या जमातींना राहण्यासाठी दशेात वगेवेगळ्या वठकािी ५२  वसाहती 

(सेटलमेंट) वनमािि करण्यात आलले्या होत्या. त्या वसाहतींमध्ये गनु्हगेार ठरववलेल्या जमातींना बंवदथत करण्यात आलेल ेहोत.े 

गनु्हगेारी वसाहतीतील लोक पळून जाऊ नयेत म्हिनू त्या वसाहतीला िोहोबाजूंनी तारांि े कंुपि घालण्यात आले होते. 

वसाहतीतील लोकांना दररोज तीन वेळा हजेरी द्यावी लागत असे. तसेि त्यानंा वसाहतीबाहरे सक्तीि ेकाम करावे लागत असे. 

त्यांच्या लहान मलुांच्यासाठी विवटश सरकारने त्या काळात वशक्षिािी वेगळी व्यवथथा केलेली होती. त्यामळेु वसाहतीतील 

काही मलुानंा त्या काळात वशक्षिािा लाभ होत असे.  

पाररभावर्क संज्ञा : भाषा, दवे-दवेता, सिवार, उपासना पद्धती, लग्नववधी, मयतीिा ववधी 

भटक्या विमुक्तांिी व्याख्या :- 

 भटक्या समाजािा अभ्यास करिा-यांनी आजपयित ब-याि व्याख्या केलेल्या आहते. भटका समाजािी व “भटका” या 

शब्दािी व्याख्या करिे कठीन आहे. तरीही सविसामान्यपिे “भटका म्हिजे एका वठकािी न थांबिारा” असा आपि 

सविसामान्यपिे अथि घेतो भटकण्यािी वेगवेगळी कारिे अस ूशकतात. भटका हा शब्द ग्रीक भाषेतील Nomo या शब्दापासनू 

आपल्याकडे आला असावा. या शब्दािा शब्दश: अथि to pasture (िारिे) असा होतो. गवताळ प्रदशेात गरेुढोरे पाळिारे व 

प्राण्यािंे कळप नेहमी करीता वकंवा काही काळासाठी घेऊन वफरिा-या लोकांना भटके (nomad) असे म्हितात. भटका आवि 

भटकेपिािा अथि असाही केला जातो, भटक्यािंी रामनाथ िव्हािानी केललेी व्याख्या अशी आह,े “व्यापाराच्या वनवमत्तान े

गावोगावी भटकत असललेा आवि वभक्षा मागनू  वकंवा काही पारंपाररक कलेच्या आधारान े थवत:िी उपजीववका करिारा 

लोकसमहू अनेक वषािपासनू महाराष्ट्रात वेगवेगळया जाती जमातींच्या नावान े जीवन जगताना आढळतो अशा या समहूाला 

भटके- ववमकु्त म्हटले आह.े”१ “भटका म्हिजे एका वठकािी न थांबिारा” अशी व्याख्या मोतीराज राठोडांनी केललेी आह.े 
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त्यांनी ही व्याख्या ढोबळ मानान ेकेलेली आह.े आजही हा समाज समहूान ेअन्नाच्या शोधात सतत भटकत आह ेअश्या उप-या, 

उपेवक्षत लोकसमहूाला भटके ववमकु्त असे म्हितात.  

भटक्या विमुक्तािी सद्य:वस्थती:- 

 भटक्या ववमकु्तािी सद्य:वथथती त ेउपेवक्षत असल ेतरी आज नागरी समाजाला त्यांच्या ववषयी आदर वाटू लागला आह े

दणे्याघेण्यािे व्यवहार अंशत: होत आहते आतापयित भटक्या-ववमकु्तांच्या संथकृतीिा व सावहत्यािा वविार केला त्यावरुन 

भटक्या-ववमकु्तांच्या उदयापासनू त ेआजच्या भटक्या- ववमकु्तांच्या पनुरुत्थानाच्या िळवळीपयितिे थवरुप डोळयापढुे उभे रावहल.े 

“सामावजक सत्तासंघषािच्या प्रयत्नांिा पररपाक म्हिनू आयाांनी आयिपवूि भारतीयांवर एक वववशष्ट जीवनपध्दती लादली वजत 

आवि जेते या सामावजक थतरातील वजतांच्या नवशबी दाथयत्व आले सेवािाकरी हिे त्यांि ेकतिव्य ठरले”२ यातूनि त्यांच्या 

मानवसक गलुामवगरीला प्रारंभ झाला त्याला धमािच्या अफूिी गोळी दणे्यात आली. दयनीय अवथथेमळेु पोटासाठी लािारी, 

गलुामवगरी नवशबी आली वररष्ठ समाजासाठी जगायिे वकंवा मरायिे हिे जीवनाि े लक्ष्य बनले गरुाढोरांप्रमािे वररष्ठासाठी 

राबूनही पोटािा प्रश्न सटुत नाही तवे्हा मािसू त्यातून बाहरे पडण्यािा मागि शोध ूलागतो प्रथम पोटािी खळगी भरण्यासाठी त्याला 

वाटेल त ेप्रयत्न करुन अन्न-पािी वमळवावे लागत ेगलुामािं ेजीवन जगिा-या आद्य भारतीय समाजातील मानवसमहूान ेत्यांच्या 

गायीगरुांच्या, साठववलेल्या अन्नपदाथािच्या िो-या करिास प्रारंभ केला म्हिनूि त्यांच्या नवशबी गनु्हगेारी आली ही गनु्हगेारी 

प्रवतृ्ती पोसली जाईल अशा त-हिेी पररवथथती वनमािि करण्यािा प्रयत्न उत्तरकाळातही जािीवपवूिक झालेला वदसतो.    

 गनु्हगेारी प्रवत्ती हाि जीवनमागि बनलेला समाजाच्या वाटयाला कधीि थथैयि लाभत नाही आयेतर भारतीयांच्या 

समाजातील दासांना सतत भटकंती करत राहावे लागल ेत्यामळेु पोटाला वमळेल तेथे काही काळ वथथर राहायिे व पनु्हा दसु-या 

वठकािी जाऊन उप-यासारखे जीवन जगायिे; तसेही जमले नाही तर िो-या मो-या, लटूमार करायिी त्यात पकडले गेल्यास 

वशक्षा भोगायच्या, पनु्हा त्याि पध्दतीने जगता आले नाही तर वभक्षा मागायिी आवि पोट भरायि ेअशी एक वववशष्ट जीवन 

पध्दती अनुसरलेल्या भटक्यांना विवटशकालीन कायद्याच्या राज्यात बंवदवानाि ेजीवन जगावे लागल ेह ेबंवदथत जीवन कंुपिातील 

जीवन होत.े  

भटक्या विमुक्तािी संस्कृती :-  

 भारतीय समाजव्यवथथेतील उच्िविीयांनी याि दशेातल्या काही जाती जमातींना हीन मानल े त्यािंा थपशि अभर 

ठरववला त्यांना उपेवक्षत केल.े त्यामळेु उपेवक्षत जाती जमातींना एक वेगळा गट वनमािि झाला त्याला गनु्हगेार समजनू बंवदथत केले. 

थवांतत्र वमळाल्यानंतर त्यांच्यात जागतृी वनमािि करुन शासनाच्या कानी त्यांच्या हालअपेष्टा घातल्या त्यांना मकु्त करण्यात आल.े 

पररिामी भारतीय समाजव्यवथथेत भटक्या-ववमकु्तािंा एक थवतंत्र समहू अवथतत्वात आला त्यालाि भटक्या ववमकु्त जाती जमाती 

म्हितात. “भटक्या ववमकु्त जाती जमातींिे नागरी वकंवा एका वठकािी वथती करून राहण्यािे हक्कि गनु्हगेार कायद्यामळेु 

नाकारण्या आल ेत्यामळेु भटक्या ववमकु्तांना एका वठकािी तीन वदवसांपेक्षा जाथत वदवस थांबताि आले नाही म्हिनू त्या जाती 

जमातींना भटकायिी सवय लागली. ही भटकंती पढुे त्यांिी संथकृती बनली”३ अश्या प्रकारे भारतीय समाजव्यवथथेत भटक्या-

ववमकु्तािंी एक थवततं्र संथकृती वनमािि झाली.  

भटक्या विमुक्तांिी सामावजक अिस्था-  

 भटक्या ववमकु्तानंा आपल्या भतूकाळाववषयी प्रिंड अवभमान आह.े भतूकाळात जगण्याि ेत ेसोडायला तयार नाहीत. 

या जमातीत अथपशृ्यता मानली जात े एक जात दसु-या जातीपके्षा थवत:ला श्रेष्ठ समजत े थवजातीि े पारंपाररक पीळ मोडायला 

जातीजमाती तयार नाहीत. पारंपाररक पध्दतीमळेु जातपिंायतीच्या ववळख्यातून समाज अद्यापही सटुलेला नाही. अंधश्रध्दा 

समाजाच्या हाडीमासी वभनललेी असनू दवेदवेतांच्या नावान े कोबंडी बकरी मारण्यात गकि  असल्यािे वदसत.े त्यामळेु त्यांना 

सधुारिेिा मागि वदसत नाही त्यांच्या कपाळी असलेला गनु्हगेारीिा कलंक अद्याप पसुला गलेा नसल्याने समाजात उजळमाथ्यान े

वागता येत नाही. गनु्हगेारी कायद्याने एका गावात तीन वदवसापेक्षा जाथत वदवस राहता येिे शक्य नाही. ज्या गावात तीन वदवस 
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मकु्काम असेल त्या गावात गेल्यावर आम्ही आपल्या गावात आलो आहोत असे सांगनू गावप्रमखुाकडून दाखला घ्यावा लागतो. 

मागील गावच्या पाटलाने वदललेा दाखला दाखवनू त्यातील नोंदीप्रमािे कुटंुबातील व्यवक्त पशपूक्षी सामान तपासनू घ्यावे लागते.  

थवातंत्र्योत्तर काळात ज्या भटक्या ववमकु्त जमातीतील लोकानंा शहर वथतीिा सहवास लाभला, वथथर जीवन जगता 

आले, पारंपररक व्यवसायावशवाय अन्य व्यवसाय ज्यांनी थवीकारल ेत्यांच्यावर अवतीभोवतीच्या वातावरिािा पररिाम झाल्यान े

वकंवा प्रथथावपतांि ेजगिे अवधक जवळून पाहता आल्यान ेआवि ज्यांना काही प्रमािात वशक्षि घेता आले अशा भटक्या ववमकु्त 

जमातीतील काही वशवक्षत तरूिानंा ८० च्या दशकात भटक्या ववमकु्त जमातींच्या उपेवक्षत जीवनाबद्दल जािीव झाली आवि 

थवतःच्या अवथतत्वािी शोध मोवहम त्यानंी महाराष्ट्रात सरुू केली. वेगवेगळ्या जमातीतील जािते कायिकते एकत्र येवनू 

समाजाला आवि सरकारला जाहीरपिे प्रश् न वविारू लागले. ह ेदशेाि ेथवातंत्र्य कोिासाठी? या अशा अनेक प्रश् नांिी जािीव 

झालेल्या भटक्या ववमकु्त समाजातील वशवक्षत तरूिांनी आपापल्या जमातीिे संघटन करण्यािा प्रयत्न केला. पररिामी 

वेगवेगळ्या सामावजक संघटना आवि संथथांिी वनवमिती होऊ लागली. महाराष्ट्रातील भटक्यांच्या पालावर, तांड्यावर 

कायिकत्याांिा जथ्था आपली मािसे शोधत वफरू लागला. मािसांना त्यांच्या अवथतत्वािी जािीव करून दऊे लागला. आपल्या 

न्याय हक्कासाठी फुल,े शाह , बाबासाहबे आंबेडकरांच्या वविारािं ेशस्त्र हाती घेऊन संघषािसाठी ही तरूि मंडळी उभी ठाकली. 

त्यांिा संघषि होता समाजव्यवथथेववरूद्ध, अंधश्रदे्धववरूरद्ध आवि रूढी परंपरेववरूद्ध! थवातंत्र्य, समता, बंधतुा आवि न्याय 

मलु्यांसाठी तो संघषि अद्यापही संपला नाही. 

भटक्या विमुक्तांिे व्यिसाय :- 

 भारत थवततं्र झाल्यावर विवटशांनी केललेे कायद े रद्द करुन गनु्हगेार जमातीनां ववमकु्त करण्यात आले. दवलतांना 

गावाबाहरे का होईना रहायला जागा आह,े वेगळा का होईना पािवठा व थमशानभमूी आह.े परंत ुभटक्या ववमकु्त जमातीनां ना एक 

गाव आह,े ना एका वठकािी रहायला जागा. आज इथे तर उदया वतथे अशी त्यांिी अवथथा आह.े जगण्यासाठी भीक मागिे, िोरी 

करि,े रथतोरथती जादिू-ेकसरतीिे प्रयोग करिे, साप, माकड, पोपट व बैल या प्राण्यािंा खेळ करुन उदरवनवािह िालवविे, भववष्ट्य 

सांगिे, नाडी परीक्षा करिे, औषधी वनथपती ववकिे, सयुा, वपना, वबब्बे, काळया मिी, पोत, उखळ, पाटा, खलबत्ता, सपू, दरूडी, 

टोपली अश्या वथतू ववकून उपजीववका करिे असा जीवनक्रम हया जमाती जगतात. वेळपं्रसगी या जमाती िोरी करिा-या, भीक 

मागिा-या, व भटकिा-या असतात असा लोकसमज असल्याने हया पवुिग्रह दवुषत भावनमेळेु या भटक्या ववमकु्त जमातीच्या 

लोकांना गावात काम वमळत नाही लोक त्यांच्याकडे संशयाने पाहतात त्यामळेु या लोकािंे जीवन सतत पोलीसांिी वाटिारी 

भीती, गावक-यािंी संशयी वतृ्ती आवि अवथथरता यानंी ग्रासल ेआह.े  

भटक्या विमुक्त समाजाच्टया संघटना:-  

 थवातंत्र्योत्तर काळात भटक्या ववमकु्त समाजाच्या संघटना अवथतत्वात आल्या. हया संघटना जमातीच्या नेत्या 

कायिकत्यािनी थथापन केल्या होत्या. हया संघटनािी कामे आपल्या जमातीपरुतीि मयािवदत होती. याि काळात लक्ष्मि माने यािं े

उपरा ह ेआत्मिररत्र प्रकावशत झाले आवि त्याला खपू प्रवसध्दी वमळाली. लक्ष्मि माने ह े भटक्या ववमकु्त जमातीिे लेखक 

असल्याने भटक्या ववमकु्त जमातीच्या संघटनाच्या अपेक्षा वाढल्या. आवि सवि भटक्या ववमकु्तांिी एक संघटना थथापन करण्यािा 

दृढ संकल्प झाला भटक्या ववमकु्त जमातीच्या लोकांनी एकत्र येऊन भटक्या ववमकु्त जमातींिी संघटना थथापन केली या संघटनेि े

प्रमखु नेत े म्हिनू लक्ष्मि मान ेआवि बाळकृष्ट्ि रेिके यांनी ही जबाबदारी थवीकारली. भटक्या ववमकु्त जमातीच्या िळवळीन े

सभा, पररषदा, मोि ेआवि सत्याग्रह अशा कायिक्रमामधनू आपली संघटना बांधली आपल्या प्रश्नांवर लोकमत जाग ेकेल ेहयामळेु 

भटक्या ववमकु्तांवर अन्याय करिा-या पोलीसांवर व गावगुंडावर विक बसला. भटक्या ववमकु्तांना आपल्या अवथमतिेी जािीव 

झाली आवि ते आपल्या हक्क व अवधकारासाठी संघटनेच्या संघषाित सहभागी झाल.े  

१५  ऑगथट १९४७ रोजी भारताला थवातंत्र्य वमळाले. सवि भारतीय विवटशांच्या गलुामीतनू थवतंत्र झाल.े मात्र तीन 

तारेच्या कंुपिात वसाहतीमध्ये बंवदथत ठेवलेल्या भटक्या जमातीि े लोक थवतंत्र होऊ शकले नाहीत. त े १९५२  सालापयांत 
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गनु्हगेार म्हिनू त्या वसाहतीत बंवदथत रावहल.े १९५२  साली थवततं्र भारताि े तत्कालीन पतंप्रधान पंवडत जवाहरलाल नेहरू 

यांच्या हथत ेसोलापरू येथील गनु्हगेार वसाहतीच्या तीन तारािं े कंुपि प्रावतवनवधक थवरूपात तोडण्यात आल ेआवि वसाहतीत 

बंवदथत असिारे लोक मकु्त करण्यात आल.े त्यांना पढु े‘ववमकु्त’ या नावान ेओळखले गलेे. त्या महाराष्ट्रातील जमाती उदाहरिाथि 

बेरड, बेथतर, भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, कटाबू, बंजारा, राजपारधी, रजपतू भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंध आवि 

फासे पारधी इत्यादी होत.ं या ववमकु्त जमातींवशवाय गावोगावी भटकून पोट भरिाऱ् या २८  भटक्या जमाती आहते. त्या गोसावी, 

बेलदार, भराडी, भतु,े वित्रकथी, गारूडी, वघसाडी, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हळेबे, जोशी, काशीकापडी, कोल्हाटी, मैराळ, 

मसनजोगी, नदंीवाले, पागंळु, रावळ, वसक्कलगार, ठाकर, वैद,ू वासदुवे, भोई, बहुरूपी, ठलारी, ओतारी, घ्यारेकंजर या जमाती 

वपढ्यानवपढ्या जगण्यासाठी भटकत रावहल्या. 

  भटक्या ववमकु्त जमातींिी त्यांच्या सामावजक जगण्यावरून वगिवारी करण्यात आली आह.े ही ववभागिी परंपरेने िालत 

आलेली आह.े भटक्या ववमकु्तािंे व्यवसाय वकंवा उपवजववकेिी साधने जशी वनरवनराळी आहते तशी त्यािंी उपवजववका 

करण्यािी गावेसदु्धा त्यांनी आपापसात ववभागनू घेतललेी आहते. त्या ववभागिीनुसार भटक्या जमातीतील लोक त्यावठकािीि 

उपवजववका करतात. कोिीही कोिाच्या ववभागात हथतक्षपे करत नाही वकंवा अवतक्रमि करत नाही. मात्र तसे झाल्यास त्या त्या 

जमातींिी जातपिंायत बसते आवि संबंधीत व्यवक्तला वशक्षा वदली जात.े त्यामळेु अनेक वषािपासनू पोट भरण्याच्या वनवमत्तान े

भटकिारा भटक्या ववमकु्तािंा ताडंा गावगाड्याच्या वभकेवर िाकोरीबद्ध आवि परावलंबी जीवन जगत रावहला आह.े त्यामळेु 

थवतंत्रपिे वविार करण्यािी वतृ्ती त्यांच्यात जोपासली गेललेी नाही. आपली पारंपररक जगण्यािी िाकोरी तोडण्यािी वहमंत 

त्यांनी केली नाही. आपि, आपले कुटंुब आवि आपली जमात याि मयािवदत पररघात भटक्या ववमकु्तािंे सामावजक जीवन 

गावगाड्याच्या भोवती भोवऱ् याप्रमािे वषािनुवषे वफरत रावहल.े पररिामी भटक्या ववमकु्तािंे तांडे गावगाड्याजवळ असले तरी त े

गावगाड्यापासनू कोसो मैल दरूि रावहल.े गावगाड्याने त्यांना कधीही आपल ेम्हिनू थवीकारले नाही. पररिामी ते वपढ्यानवपढ्या 

वथथर जीवनापासनू वंवित रावहले, “सततच्या भटकंतीमळेु वशक्षिापासनू आवि नवजीवनाच्या लाभापासनू ते दरुावले. भटक्यांि े

जगिे त्यांच्या वाट्याला आल्यामळेु त्यांि ेजगिे ह ेपरावलबंी थवरूपाि ेरावहले. त्यातून लािारी आवि गररबी नकळत त्यांच्या 

जगण्यािा अववभाज्य भाग म्हिनूि सोबत करीत रावहली. भटक्या जमातींिी मातभृाषा, सांकेवतक भाषा आवि काही जमातींि े

वित्रवववित्र पहेराव प्रथथावपतांच्यापेक्षा वेगळे असल्यामळेु ह े लोक गावगाड्याला नेहमीि परके आवि परदशेी वाटत रावहल.े 

त्यामळेु काही जमातीत तर परदशेी ह ेत्यािंे आडनाव रूढ झाल.े ते आजही कायम आह.े”४ 

महाराष्ट्रात असिाऱ् या भटक्या ववमकु्तांच्या सविि जमाती या मळूच्या महाराष्ट्रातील नाहीत. काही जमाती या 

महाराष्ट्राबाहरेून उपवजववकेसाठी महाराष्ट्रात आलेल्या आहते. त्यामळेु थवाभाववकि महाराष्ट्राच्या सामावजक जीवनात त्यानंा 

थथान वमळू शकललेे नाही. आंध्र, कनािटक, गजुरात, राजथथान आवि उत्तर प्रदशेातून आलेल्या जमाती अनेक वषाांपासनू 

महाराष्ट्रात भटकत रावहल्या. मात्र त्या इथल्या लोकजीवनापेक्षा सतत आपले अवथतत्व वेगळे ठेऊनि जगत रावहल्या. त्यापैकी 

गावगाड्यान े ज्या जमातींिा वापर आपल्या वहतासाठी करून घेण्यािा प्रयत्न केला त्या वडारी, कैकाडी आवि लोहार या 

महाराष्ट्राबाहरेील जमाती गावगाड्यात वथथर होऊ शकल्या. त्यामळेु त्यांना वथथर जीवनािा लाभ काही प्रमािात का होईना वमळू 

शकला. उदाहरिाथि लोहारांनी गावगाड्यातील शतेकऱ् यानंा शेतीसाठी लागिारी लोखंडी अवजारे तयार करून वदली. धान्य 

साठवण्यासाठी वेताच्या किग्या कैकाड्यांनी वदल्या. गावगाड्यात अंग मेहनतीिी कामे वडार समाज करीत रावहला. त्यामळेु 

गावगाड्यात त्यांना आश्रय वमळू शकला. मात्र वपढ्यान वपढ्या गावगाड्यात येिारा वैद,ू कोल्हाटी, डोंबारी, रायरंद, दरवेशी, 

लमाि, मदारी, गारूडी, मरीआईवाले इत्यादी भटक्या जमाती वनवमत्तमात्र गावगाड्याच्या संपकाित आल्यामळेु त्यांना वरील 

जमातीप्रमािे गावगाड्यात थथैयि वमळू शकले नाही. ववशेषतः इगं्रजानंी ज्या भटक्या जमातींना गनु्हगेारी जमाती म्हिनू घोवषत केल े

होते त्या जमातींिे पनुविसन थवातंत्र्योत्तर काळात शासन करू शकल ेनाही. त्यामळेु गावगाड्याच्या दृवष्टनेही त्या जमाती गनु्हगेारि 

रावहल्या. पररिामी पारधी, कंजारभाट, छप्परबंध, रजपतू, भामटा अशा काही जमातींना गावगाड्यानहेी थवीकारले नाही. त्यामळेु 
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त्या जमातीकडे आजही गावगाड्यातील लोक गनु्हगेार जमाती म्हिनूि पाहत रावहले. कुठेही िोरीमारी झाली की फासेपारधी 

आवि तत्सम जमातींच्या लोकांना पकडल े जाऊ लागले. आजि े वाथतव यापेक्षा वेगळे नाही. त्यामळेु पोवलसािंा ससेवमरा 

िकुवण्यासाठी आजही या जमातींना आपले आयषु्ट्य जाती व्यवथथेच्या अंधारात िािपडत जगावे लागत आह.े 

महाराष्ट्रातील भटक्या ववमकु्त जमातीपैकी ज्या जमाती कलावंत जमाती म्हिनू ओळखल्या गेल्या त्या कोल्हाटी, 

डोंबारी, रायरंद, वासदुवे, जोगत,े जोगवतिी, वाघ्या मरुळी आवि कडकलक्ष्मी यानंा जगण्यासाठीिा आधार म्हिनू आजवर त्यांनी 

आपल्या पारंपररक कला जतन केल्या. त्या कलेतील अंधश्रद्धा, रूढी परंपरा यािे भान या जमातीला नसल्यान े आपि 

उपवजववकेसाठी जे करतो त्यालाि शहाण्या, जाित्या, वशकलेल्या प्रथथावपतांनी लोककला म्हटल ेआवि त्याि भ्रमात वपढ्यान 

वपढ्या या लोकांना बंवदथत करण्यािा प्रयत्न केला गलेा. दारोदार पोटासाठी भीक मागिारा पोतराज वकंवा मरीआईवाला 

लोककलावंत म्हिनू थवीकारला खरा मात्र तो नागर जीवनापासनू सतत उपेवक्षत ठेवण्यात आला. सामान्यािंे मनोरंजन करिारे 

कोल्हाटी, डोंबारी, रायरंद त्याि पारंपररक पररघामध्ये बंवदथत करण्यात आले. तमाशा आवि बैठकीच्या लावण्या सादर करता 

करता धनदांडग े प्रथथावपत लोक त्यांि े सवाांगान े शोषिपद्धतशीरपिे करीत रावहले. त्यािे भान त्या कलावंतानंा या 

समाजव्यवथथेनं कधीही जािव ू वदल े नाही. अशा तऱ् हने े गावगाड्यान ेआवि प्रथथावपतानंी कष्टकरी, कलावंत, भटक्या ववमकु्त 

जमातींना सतत उपेवक्षत, वंवित आवि यािकाच्या भवूमकेति ठेवण्यािा प्रयत्न केला. त्यांिा ‘मािसू’ म्हिनू कधीि वविार 

केला नाही. पररिामी हा समाज गावगाड्यापासनू सतत दरू रावहला. थवतःच्या उपवजववकेसाठी त्यांनी जात व्यवसाय थवीकारल.े 

त्यामळेु भटका समाज वशक्षिापासनू दरू रावहला. तात्पयि मलुामलुींना वशक्षि द्यावं असं वातावरिि कधी वनमािि झालं नाही. 

त्यांनी थवतः वनमािि करण्यािा प्रयत्न केला नाही. तशी संधीही वमळू शकली नाही. मलुामलुींना वशक्षि दणे्यापेक्षा वकंवा 

वशक्षिासाठी आयषु्ट्यातील बरीि वषे घालवण्यापेक्षा जाित्या वयात िार पैसे कमाविारी मलुमंलुी त्यांना अवधक जवळिी 

वाटली. वशक्षि दणे्यापके्षा त्यानंा पारंपररक व्यवसाय वशकविे अवधक पसंत केल.े उदा. कलावंत जमातीिी मलुे पारंपररक 

कलेच्या आधाराने उपवजववका करत रावहले. व्यवसाय करिाऱ् या भटक्या जमातीतील मलुे मलुी जमातीच्या व्यवसायात लक्ष दऊे 

लागली तर पशपुालक जमातींच्या मलुामलुींना तोि आपल्या उपवजववकेिा व्यवसाय म्हिनू पशपुालनाति त्यािंे आयषु्ट्य गलेे. 

दवेदवेतांच्या नावान ेभीक मागिाऱ् याजमातीतील मलुमेलुी आपल्या पालकांप्रमािेि भीक मागनू उपवजववका करत रावहल.े अशा 

वकतीतरी वेगवेगळ्या जमातीतील मलुामलुींनी शाळेत जाण्यापके्षा आपल्या जात व्यवसायात जािे अवधक पसंत केले. परंपरेन े

जात व्यवसायाि ेसाधन वमळाल्यामळेु आवि त्यांच्या आज येथे, उद्या वतथे अशा अवथथर जीवनामळेु त्यांना वशक्षिािा लाभ 

घेता आला नाही. अशा भटक्या जमातींना एका वठकािी वथथर करण्यािा प्रयत्न केला असता तर कदावित त्यांच्या मलुामलुींना 

शालेय वशक्षिािा लाभ घेता आला असता. लहान वयाति िार पैसे कमाववण्यािी सवय लागल्याने आवि त्यांच्या पालकांकडून 

तशाि पद्धतीिी अपेक्षा वाढत गले्याने वशक्षिाि ेमहत्त्व त्यांना समजले नाही. शाळा वशकून नोकरी करण्यापेक्षा आपला थवततं्र 

जात व्यवसाय करावा अशातऱ् हिेी मनोवतृ्ती प्रत्येक भटक्या ववमकु्त जमातीमध्ये प्रकषािने जािवते. यावशवाय वपढ्यानवपढ्यािं े

अज्ञान, दाररदर्, अंधश्रद्धा आवि प्रथथावपतांपासनू दरू वकंवा तटुक राहण्यािी सवय त्यामळेु या जमाती वशक्षिापासनू वंवित 

रावहल्या. 

सारांश :- भारतातील ववषम समाजव्यवथथेमळेु आवि अंधश्रदे्धमळेु वपढ्यानवपढ्या उदध्वथत झाललेा भटक्या ववमकु्तािंा तांडा 

मािसू म्हिनू सन्मानाने जगण्यासाठी आजही संघषि करीत आह.े कधी प्रथथावपत समाजव्यवथथेत राह न तर कधी प्रथथावपत 

समाजव्यवथथेला नाकारून. आज गरज आह ेत्यांना मािसू म्हिनू थवीकारण्यािी!! 
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