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‘िळंबा’ आत्मकथन : सामावजकता 

िीणा रमेश गुलदेिकर 

वपएि. डी. संशोधक ववद्याथी  

मराठी ववभाग, 

डॉ बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा  

ववद्यापीठ , औरंगाबाद. 

सारांश : 

 'वडार' ही जमात भटक्या-ववमकु्त जाती-जमातींमध्य ेअसललेी एक जमात आह.े या जमातीमध्ये वशक्षिाि ेप्रमाि ह े

अल्प आह.े 'वडार' समाज हा संपिूि भारतामध्ये ववखरुलेला असनू वगेवेगळ्या राज्यामध्ये त्यांिी भाषा ही वभन्न थवरूपािी आह.े 

ओररसा, आंध्र, कनािटक, गजुरात, केरळ, महाराष्ट्र या वठकािी हा समाज मोठ्या प्रमािात आढळतो. 'वडार' समाज हा 

वशक्षिापासनू वंवित असल्यामळेु दाररर्यामध्ये जीवन जगत आह.े 'वडार' समाज हा सतत भटकंती करीत असे. हा समाज 

ओररसापासनू थथलातंररत झाललेा वदसतो. श्रीलंका व नपेाळ या दशेामध्ये सदु्धा हा समाज अवथतत्वात आह.े श्रीलंकेमध्ये ‘भोवी’ 

म्हिनू ओळखला जातो.  

बीज शब्द : वडार, अथपशृ्य, पोटजाती, पाथरवट, जाती वडार 

प्रस्तािना : 

 'वडार' समाजाि ेवसंध ूसंथकृती वनवमितीमध्य ेमोठे योगदान आह.े 'वडार' जमात ही प्राविन आह.े वसंध ुघाटातील सभ्यता, 

तसेि संथकृती यांच्याशी या जमातीि ेऐवतहावसक थवरूपािे संबंध जािवतात. मानव समाजाच्या प्रािीन उत्क्रातंीच्या काळामध्य े

इवतहासामध्ये पाषाि यगुात दगडापासनू गहृउपयोगाच्या वथत ू त्यािप्रमािे अवजारे बनववण्यािे कौशल्य ह े 'वडार' जमातीन े

भारताला वदललेे आह.े ओररसामधील सयूिमंवदर ह े 'वडार' जमातीि ेमळू थथान ओररसा मानण्यात यतेे. त्यािप्रमािे वेरूळमध्य े

असिारे कैलास लेिे ह े'वडार' जमातीने संपिूि जगाला वदललेी एक दिे आह.े  

 'वडार' समाज हा वथतिूा वनमािता असनू त े वशल्पकार आहते. 'वडार' जमातीच्या काही पोटजाती आहते. त्यांच्या 

व्यवसायावरून ह ेप्रकार पडललेे आहते. 

1. गाडी वडार  

2. माती वडार  

3. जाती वडार 

4. पाथरवट  

 या पोटजातींिे ररवाज, भाषा, रूढी, परंपरा, राहिीमान ह ेसमान आह.े व्यवसाय मात्र वभन्न आहते. या पोटजातीत वस्त्रया 

व परुुष ह ेअंगमहेनतीिी काम करतात. त्यात भेदभाव आढळत नाही. त्यांिा प्रमखु व्यवसाय हा दगड फोडिे, बांधकाम करिे, 

मजरुी करि ेहोय.  

 'वडार' समाजािे फारसे सावहत्य ह ेउपलब्ध नाही. 'वडार जमातीतील वशक्षि घेतलेल्या मंडळींनी आपल ेसमाजातील 

अनुभव ह े आत्मकथनाच्या माध्यमातनू मांडललेे आह.े असेि वशवमतूी भांडेकर यानंी 'वळंबा' आत्मकथनातून आपल्या 

आयषु्ट्यािा पररपाठ मांडललेा आह.े  

िळंबा आत्मकथन : 

 वळंबा या आत्मकथनातून फक्त त्यांि ेजीवन आलेल ेनाही, तर 'वडार' जमातीतील सामावजक, सांथकृवतक, धावमिक 

वित्रि ेआली आहते. आत्मकथेसंदभाित शरिकुमार वलंबाळे म्हितात, "आत्मकथा ही एका व्यवक्तिी असली तरी ती त्या 

समाजािी प्रावतवनवधक रूप वाटत,े एकेक आत्मकथा एकेका जमातीिे िररत्रि झाली आह.े"१  
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वळंबा या आत्मकथनामध्ये भतूकाळातील कष्टापढुे यातनामय जीवनािे प्रभावी रूप जािवते. प्रािायि वशवमतूी भांडेकर यांनी 

समाजातील उच्ि-वनच्ितलेा नाकारिाऱ्या ववडलांच्या संदभाितील जीवनववषयक वतृ्तात मांडण्याकररता वळंबा लेखनािा घाट 

घातललेा असला तरी त्यातनू त्यािंे जीवन ह ेनकळतपिे रेखाटललेे आह.े  

िळंबा आत्मकथन सूते्र : 

1. आपल्यावर अन्याय झाललेा आह ेयािी वनसंकोिपिे वाच्यता करिे. 

2.  आपल्यावर झाललेा अन्याय ज्या समाजाकडून झाला आह ेत्याला अन्यायािी जाि करून दिेे. 

3. आपल्याकडे  समाजान े एक 'मािसू' म्हिनू बघाव ेअशी अपके्षा बाळगिे . 

 'वडार' जातीिा असिारा इवतवतृ्तांत आवि बाप-लेकान े घेतललेा वशक्षिािा वसा म्हिज े 'वळंबा' होय. या 

आत्मकथनात वशवमतूी भांडेकरांनी त्यांिा जीवनसंघषि हा मांडललेा आहिे, त्यावशवाय 'वडार' जमातीिा इवतहासही ववथततृपिे 

विवत्रत केला आह.े बालाजी इगंळे म्हितात, "त्यािंी जीवन कहािी व हा इवतहास वेगळा करताि येत नाही" २ अशा प्रकारे 

जमातीिा इवतहास आवि जीवनािी संघषि कहािीिा सरवमसळ यात आह.े 

सामावजकता : 

 वशवमतूी भांडेकर यानंी 'वळंबा' आत्मकथनामध्य े 'वडार' आत्मकथनामध्ये वडार समाज-जीवनािा आलेख मांडलेला 

आह.े या आत्मकथनानुसार वडार समाजािी असिारी पाळेमळेु ही ववजयनगर यावठकािी सापडतात. ववजयनगर उभारण्याकररता 

वडार समाजान ेमोठे कायि केलेल ेआह.े वडार समाजाने आपल्या कलाकुसरीतनू दगडांना टाकी हातोड्याच्या साहय्याने आकार 

दऊेन वशल्प घडववले, मतु्याि बनववल्यात, दगडापासनू मतूी घडवविारी ही जमात वशल्प आवि थथापत्य शास्त्रामध्य े वनपिु 

असल्यािे जािवत,े उदरवनिवािहाकररता त्यांना गावोगावी भटकंती करावी लागते, पाट, वरवंटा, उखळ, खलबत्ता, जात े तयार 

करून त े  ववकतात. त्याव्यवतररक्त रथत्यािे काम, दगड फोडण्यािे काम करतात. ही जमात गनु्हगेार जमात म्हिनू दखेील 

ओळखली जात.े ज्या गावामध्ये काम वमळेल वतथे पाल ठोकून त ेवाथतव्य करतात. िलू पेटवनू वमळेल त ेखातात. त ेमांसाहार 

मोठ्या प्रमािात करतात. बकरी, बोकड, डुक्कर, उंदीर यािं ेमास खातात वशक्षिाि ेप्रमाि कमी आह.े त्यामळेु मलुे मोठी झाली 

वक त्यांना दगडािे घडाई-जडुाईिी काम वशकववल ेजात.े मलुािंी लग्न ही लवकर करण्यात यतेात, त्यांच्यामध्ये अंधश्रद्धा व 

व्यसनाधीनता मोठ्या प्रमािावर आढळते. अथपशृ्य समजल्या जािाऱ्या या वडार जमातीला गावातील दवेळात त्यािप्रमािे 

पारावर बसण्यािी मनाई आह.े या जमातीत गाई, म्हशी, गाढव, बकरी, डुकरे पाळली जातात. गाढवाच्या पाठीवर पाटे, वरवंटे 

जकात लादल ेजातात व त्यािी ववक्री केल्या जात.े 

 कष्टािी काम करिारी ही जमात रथत्याच्या कडेला आपली झोपडी बांधनू तेथे दगडी वरवंटे, जात े ववकून उदरवनवािह 

करीत असत. पि त्यांि ेपावसाळ्यात हाल होत असत. त्यासंदभािमध्ये वशवमतूी भांडेकर म्हितात वक, "पावसाळा सरुु झाला 

वक, आमच्या लोकांि ेखपू हाल व्हायि ेववशेषतः आषाढ, श्राविात त्यांि ेहाल कुत्र ेखात नसत. सततच्या पावसामळेु बांधकाम 

बंद पडायिी. कामि नाही म्हटल्यावर घरात पैसे कुठिा येिार. इतरांसारखा बाच्या हातालाही काम नसायिे. जाती घडी वह 

आपलुी काम नसायि.ं जाती घडी ही आपलुी साथा खाओ पीओ और मजा करो, उद्यािी विंता कशाला करायिी ही वडारािंी 

वतृ्ती असल्यान ंपावसाळ्यािी तरतूद करण्याच्या भानगडीत गडीमािस पडत नसत. बायकाि आपाआपल्या परीनं पैसे, मठूमठू 

धान्य जमा करुन ठेवत."३ अशाप्रकारे वडार समाजािी वाताहत होते. दगड काम करीत असतांना त्यांच्या हातांना दखुापत होत 

असते. पि ते त्याकडे दलुिक्ष करीत काम करीत असतात. वडार समाजाला कष्ट केले तरि खायला वमळते. दःुख आवि दाररर्यान े

होरपळून वनघिाऱ्या जीवनािा प्रत्यय 'वळंबा' आत्मकथनातून येतो.  

सामावजक संघर्ि : 

 वशवमतूी भांडेकर यानंी 'वळंबा' आत्मकथनामध्य े सामावजक संघषि हा रेखाटलेला आह.े वशवमतूी भांडेकर यांि े

आजोबा इडंी या गावात राहत असत व कधी त ेकामावनवमत्त बाहरे जात परंत ुवषाितील काही वदवस इवंडत वाथतव्यात असल्यान े
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त्यांिे जातभाई त्यांना 'इडंी बाडंुगलोर' म्हिायिे. त्यांना एका गावाह न दसुऱ्या गावी कामासाठी जाताना या जमातीच्या प्रत्येक 

मािसाकडे गाव पाटलाच्या सही वशक्क्यािंा वहडंण्यावफरण्यासाठीिा दाखला सोबत असिे आवश्यक असे. तो 

दाखववल्यावशवाय त्यांना एका गावावरून दसुऱ्या गावी जाता यते नस.े गावामध्ये आल्यावर पाटलाला तो दाखला दाखवनू 

घरातील मािसं व जनावरािंी नोंद केल्या जात असे. जर दाखला नसल्यास त्यांना गरुांच्या कोंडवाड्यामध्ये जेरबंद केल ेजाई. 

दोन-दोन वदवस  अन्नपाण्यावशवाय ठेवायि.े बाया लेकरं रडीत, पि कारभाऱ्यानंा द्या यते नस.े  

 वशवमतूी भांडेकर यांनी एक अनुभव यात मांडललेा आह.े त ेवडार जातीिे असल्याकारिाने त्यांच्याववषयी अथपशृ्यता 

पाळली जात होती. दसुरीमध्ये असतांना त्यािं ेबरेि वमत्र झाल ेहोते. त्यांच्यासोबत त ेखेळत. त्यांच्या घरी जात तेव्हा त्यांना 

घराबाहरेि उभ ेकेल ेजाई. आलरू गावातील वडार समाजातील लोकांना मंवदरात प्रवेश नव्हता. त्यांना जर पोथी ऐकायिी असेल 

तर दरुूनि ऐकावी लागत असे. लखेकाि ेवडील ह ेसधुारिेिा परुथकार करिारे असतात मलुांना वशक्षि दणे्याकररता धडपडतात. 

लेखकाच्या भावािे शाळेत नाव नोंदववण्यासाठी जातात तेव्हा माथतर त्यांना वझडकारतो ते माथतराच्या पाया पडण्यासाठी जातात 

पि माथतरांना तो अधमि वाटतो. त्यािे कारि म्हिजे समाजामध्ये असिारी वििव्यवथथा होय. लेखकािे वडील खजरुीला 

वनगप्पाच्या घराि े बांधकाम करतात तवे्हा लेखकािी आई वशवमतूीनंा खिािकररता पैसे आिण्याकररता खजरुीला पाठवत.े 

वशवमतूी िालत जात असतात. िालनू थकल्यान े त्यांना तहान लागत.े तवे्हा लेखकाि े वडील वनगप्पाच्या बायकोला पािी 

मागतात तवे्हा ती वशवमतूीनंा लोखंडी टोपल्यात पािी वपण्यास दते.े आपि काय जनावर आहोत. असे त ेउद्गारतात व त ेपािी 

पीत नाहीत.  

 वशवमतूी भांडेकरांना अथपशृ्य असल्यािा अनुभव हा ते उथमानाबाद वजल्हा वशक्षक संघटनेि ेअध्यक्ष झाल्यावरही 

येतो. कळंब दौऱ्यामध्य ेएक वशक्षक त्यांच्या सहकारी ववकलाला लेखकािी ओळख हा उमरग्यािा, उवद्गरकडिा वडार आह े

अशी करून दतेात. या वशवक्षत असिाऱ्या वशक्षकांच्या वक्तव्यावरून बुरसटलेल्या समाजाच्या मानवसकतेि ेदशिन घडते. 
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