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लमाणांच्टया आति िेदनांिे स्पंदन:लदनी 

श्री. गौरीशंकर दत्तात्रय खोबरे,  

संशोधक ववद्याथी , 

पणु्यश्लोक अवहल्यादवेी होळकर  

सोलापरू ववद्यापीठ , सोलापरू 

संपकि  - 8788177517  

सारांश : 

 दवलत आत्मकथनातील  संघषाििा लढा वजतका समाजाशी  वनगडीत असतो वततकाि थवत:ला प्रकट करताना 

ववरोहािी कास धरून संघषािने पेटललेा जि ू वनखाराि असतो. जातीव्यवथथेमळेु संघषिमय जीिं वाट्याला आल्याने त े

आत्मकथनाच्या  माध्यमातनू सावहत्यात अववष्ट्कृत होतं आवि वाथतवाि भान येतं. या दवलतासोबति भटक्या-ववमकु्तांच्या 

जीवन संघषाित वशक्षि दरूगामी व पररिामकारक ठरल.ं या समाजातील लोकािंी आत्मकथने मराठी सावहत्याला आशयसमधृ्द 

करण्यात अगे्रसर ठरली. मोगलांच्या काळात राजथथांनातनू उपजीववकेसाठी भटकंती करत लमाि वकंवा बंजारा समाज संपिूि 

भारतात ववखरुला गेला. कामधंदयाच्या शोधात पोटािी खळगी भरण्यासाठी हा समाज एका वठकािाह न दसुऱ् या वठकािी भटकत 

रावहला. या समाजािं वेदनाकारी, हृदयरावक जगिं नामदवे िव्हाि यांनी ‘लदनी’ या आत्मकथनातून प्रावतवनवधक थवरुपात 

मांडलेल ंआह.े प्रथततु‘लदनी’ या आत्मकथनातून लेखकाच्या वाट्याला आलेला अपमान, वतरथकार, खडतर व पशवुत आयषु्ट्य, 

कुटंुबािी होरपळ यांिा सामना करत वशक्षि हिे पररवतिनािे साधन माननू न्यायदडंावधकारी पदापयांत पोहोिण्यािी त्यािंी वजद्द 

प्रत्ययास येते.‘लदनी’ केवळ सावहत्यगिुांनी संपन्न असं आत्मकथन नाही तर तो एक व्यापक अथािनं लमाि-बंजारा समाजािा 

मागील शतकािा व्यापक सामावजक पट आह.े म्हिनू मराठी सावहत्यात‘लदनी’ प्रकावशत होिं ही महत्त्वािी भर आह.े’१ या 

आत्मकथनात लेखकाच्या वयाच्या पथतीशीपयांतिा कालखंड आला आह.े 

पाररभावर्क संज्ञा : लमाि, बंजारा, छाविी, आत्मकथा, नायकप्रधान संथकृती, आवदवासी, भटके ववमकु्त, दवलत. 

लदनी आत्मकथनातील मी: 

 लेखक नामदवे िव्हाि ह ेतांड्यात लमाि या भटक्या समाजात जन्माला आले होत.े लमािांच्या तांड्याला कुठेही 

कायमथवरूपी वाथतव्यास थारा नसायिा. गावकुसाबाहरे या समाजाच्या पदरात उपवेक्षत जीिं बांधललें.‘गायी-गरुांच्या पाठीवरि 

आमिा संसार- लदनी’२ या वाक्यातून लेखक लमाि समाजाि जगिं आवि वाथतव यािे वित्र उभे करतो. गायी-बैलाच्या 

पाठीवर िंबुगबाळ लादनू सतत एका जागेवरून दसुऱ् या जागी भटकाव लागायि.ं गावोगावी वफरून पाल ंठोकून थवत:च्या व 

भावंडाच्या आयषु्ट्यात आलेल्या द:ुखाने माखलेल्या अनुभवाि ेभावववश्व ‘लदनी’ मधनू व्यक्त होते.  

 जन्मापासनूि लखेक भीषि वेदनािंा साक्षीदारिा होता. िुंगी ता.अक्कलकोट येथील डोंगरी मोरे यांच्या 

मळ्याजवळील  छाविीतील लेखकाच्या जन्मािी मन हलेावनू टाकिारी वित्तरकथा लेखकािी याडी(आई) सांगायिी. गरुांच्या 

गोठ्यात रक्तबंबाळ अवथथेत जन्माला आललेा नामदवे थवत:ि ेअवथतत्व सांगताना जन्मत:ि माझ्या नवशबी रक्ति रक्त होतं असे 

उवध्दग्न मनाने म्हितो.‘नाळ कापायला िाकू नव्हता की सरुा नव्हता. शेवटी गऱु् हयांच्या गोट्यात पडलेल्या विपाड्यान ेमाझी नाळ 

कापण्यािा प्रयत्न केला, पि नाळ कापता कापत नव्हती. शेवटी दगडान े ठेिनू नाळ तोडून टाकली. जन्मजाति रक्तबंबाळ.’३ 

गरुांच्या शेिामधनू ज्वारीिे दािे वमळवनू त्यापासनू वखिडी बनवनू  ही भावंडे आपल्या पोटािी भकू शमवायिे. कवनराम 

म्हिजेि नामदवेि े बाबा अवशवक्षत असनूही या ववदारक पररवथथतीतून बाहरे पडण्यासाठी पोरांच्या वशक्षिाकडे डोळसपिे 

पहायिे. पोरांना त्यांनी शाळेत धाडले. त्यांनी पोरानंा वनयवमत अभ्यासाला बसववले. नामदवे बालपिी नदीच्या पाण्यात हुदंडत, 

जंगलातील रानमवे्यािा आथवाद घेत, बाबा व याडीला कामात हातभार लावत वाढला होता. अंगावरिे फाटललेे कपडे, केसात 

उवा-वलकांिे साम्राज्य असले तरीही बाबांि सपान उराशी बाळगनू नामदवे आपल्या वशक्षिात रमत गेला. नामदवे दसुरीच्या 
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वगाित वशकत असताना वगाित आला की मलुािंा गोंधळ सरुू व्हायिा. ‘नाम्या आला रे, नाम्या आला रे, लमाि तांडाss 

वझपरीला गोंडाss लमाि तांडाss वझपरीला गोंडाss’ असे ओरडायिे.४  गावातील लोकांनी केललेी हटेाळिी, पोवलसांनी 

कुटंुबाला वदलेला अघोरी त्रास, भकेुने वनमािि होिारी व्याकुळता, दारूच्या भट्टीजवळ गेलले ंबालपि, हायथकूल मध्ये िड्डी 

िोरीिा झालेला आरोप, यामधनू नामदवेला समाजातील ववरोधाभास प्रखरतेन े जािवला. लोकशाही दशेात मािसाला 

जनावरापके्षा भयानक जगिं सोसाव लागतं. त्यांनी या प्रत्ययकारी वेदनाना अश्रतुनू मोकळं करण्याऐवजी वशक्षि आवि 

लेखिीच्या माध्यमातून व्यक्त केले आह.े नामदवे िपळगाव येथील ग्रामीि ववद्या ववकास ववद्यालयात आठवी वशकला. पढु े

नववी व दहावीपयांतिे वशक्षि बाळे येथील ज.रा.िंडक प्रशालते पिूि झाल.े नामदवे लहानपिापासनूि काटक व शरीरान े

धडधाकट होता. शाळेतील माथतर त्यांिी कामे नामदवेला सागंत असायिे. त्यांच्या मलुींना उिलनू एस. टी. थटाँडपयांत नेिं, घरी 

पािी आििे, शाळेला दांडी मारिाऱ् या  पोरांना उिलनू आििे अशी कामे करावी लागायिी.‘पि काहीही असो, मला लहान 

वयाति माथतरांिी सेवा करण्यािी संधी वमळाली.’५ असे लेखक म्हितो.  

लमाण समाजािे वित्रण : 

 बंजारा समाजाला रोजगार व उदरवनिवाहािा शोध घेण्यासाठी सतत गावोगावी भटकत राहावं लागायिं. आधीच्या 

गावातील पोवलस पाटलाि े िांगल्या वतुििकीिे सवटिवफकेट दसुऱ् या गावाच्या पोलीस पाटलांना दाखवनूि माळरानावर पाल ं

ठोकायला परवानगी वमळायिी. लखेकांनी वव.म.कुलकिीच्या कववततेील 

‘िालला लमािािा तांडा| एका गावाह नी दजुा गावाला ||६ 

या दोन ओळीिा संदभि दते लमािाि जगिं कसं असत,ं ह े‘लदनी’ या पथुतकात सांवगतले आह.ेया समाजाच्या अवथथर, भटक्या, 

द:ुखी, पीडादायक, पशवुत जगण्यािा उच्िविीयांनी नहेमीि फायदा उिलला.  

 छाविीतल्या लोकािंा पेहराव बघनूि गावातील लोक त्यांना दरू करायिे. परुुष लोक धोतर,बाराबंदीिा शटि, डोक्यावर 

फेटा नेसायि ेतर बाया िोळी,लहेगंा,डोक्यावर ओढिी नेसत. श्रीमतंाच्या शतेामध्ये राबराब राबिे,खडी फोडिे, हातभट्टीिी दारू 

गाळिे, जांभळं ववकिे, अशी वमळेल ती काम ेकरून कधी उपाशी तर कधी अधिपोटी राह न कुटंुबातील लोकािंी गजुराि होत 

असे.  

 नामदवे िव्हाि यांनी या आत्मकथनातून लमाि जातीतील लोकांच्या  आहारातील  विंिात गळू टाकून तयार केलले े

आंबट पािी‘फऊस’ू, गव्हािी लापशी, िरुमो, गव्हािी खीर, वशकार करून आिलले ंमटि, बोकडाच्या रक्तात ज्वारीि ेपीठ व 

पािी वमसळून वशजलेल्या मटिात टाकून बनववलेली सळोई अशा पदाथाांिा उल्लखे केला आह.े‘सळोई म्हिजे बंजारा 

छाविीतील सगळ्यात आवडता पदाथि. बंजारा लोक कोठेही गेल ेतरी सळोई करताति. सळोई खािाऱ् यालाि सळोईिी िव 

कळते.’७   

 आजही बंजारा लोक उपाशीतपाशी राह न वखतपत पडलेले आढळतात.त्यांच्याकडे मालकीि असं काहीि नाही. 

शेतावर मोलमजरुी करून, ऊसतोड करून जीवन जगताना आढळतात. असे असल ेतरी या समाजातील िालीरीती, सि-समारंभ, 

नवस, या परंपरा जोपासल्या जात आहते. तांड्यातील  लग्नािी प्रथा तब्बल मवहनाभर पार पाडली जाते.लग्नाच्या अगोदर एक 

मवहनाभर नवरदवे नवरीच्या घरी राहायला येतो. साविजवनक उवकरड्याजवळ नवऱ् याला बसवनू तेथनू वमरविकुीन े त्याला 

नवरीच्या घरी आिले जात.े मग साडी-तांडिे,वरदाई,गोठ यासारखे कायिक्रम मवहनाभर झाले की शेवटिे िार वदवस लग्नववधीि े

होतात. हळदीिा कायिक्रम झाला की, घोटा घासिे हा कायिक्रम उरकतात. वडत्या वतसऱ् या वदवशी लग्न लावतो मग कोळ्या 

खाण्यािा कायिक्रम होतो. पढुे सपुारी खेळिे आवि शेवटी सवुाडी होऊन लग्न पिूि होई. तांड्यातील सविजि या लग्नात सहभागी 

असतात. बारसे, होळी, या प्रसंगी बंजारा समाज आपली परंपरा जोपासत आह.े 

लदनी आत्मकथनातील स्त्री-जीिनािे वित्रण : 
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 लेखकािी आई(याडी) सीताबाई ही या आत्मकथेतील मखु्य स्त्री पात्र साऱ् या लमाि समाजातील स्त्रीयांि ेप्रवतवनवधत्व 

करत.े आपल्या मलुांवर वजवापाड पे्रम करिारी याडी अवशवक्षत असनूही बाबांच्या सोबत मलुांच्या वशक्षिाकडे डोळसपिे 

पहायिी. नामदवेला शाळेत घालायला याडी सोबत आली. तवे्हा गावातल्या पोरानंी विडवलेल बघनू याडीने समजतूदारपिे 

वदललें बळ नामदवेि वशक्षि सरुू करण्यासाठी लाखमोलाि ठरल.ंिपळगाव वरून शाळा सोडून आल्यामळेु नामदवेला बाबानंी 

खपू मारल तेव्हा कळवळिारी माय सीतायाडी आगवतक असनूही पोराच्या वशक्षिासाठी ठाम रावहली. भल्या पहाटे उठून घरिी 

काम ेउरकून बाबासोबत दारू गाळण्याला हातभार लाविारी याडी   खपूि  सोशीक होती. बंजारा बाया तांड्यावर दारू प्यायला  

आलेल्या  गावातील लोकांच्या व पोवलसांच्या अत्यािाराला धाडसाने सामोरे जायच्या. सगिुाबाईने नशेत धुदं असिाऱ् या 

वस्त्रलंपट लोकांच्या ववपरीत िाळयाला त्या कधीही भीक घातल ं नाही. हलगीच्या तालावर बंजारा बाया ताल धरून नाित 

असतात. बंजारा बायांिा‘ढावलो’, होळीला नािगािे तर खपूि खास आह.े वशक्षिात सातत्य राखिारी नामदवेिी बहीि 

ववठाबाई, वनरागस व गोडस छोटी बहीि सोनल, बाळंवतिबाईच्या सखुरूप प्रसतूीिी जबाबदारी पेलिारी पेमलामामी, लहानपिी 

लग्न झाललेी पन्हाभावजय, हायथकूलमध्ये िोरीिा आळ आल्यावर नामदवेिी आथथेन ेवविारपसू करिाऱ् या पाटील मॅडम, उच्ि 

वशक्षि िाल ूअसताना कुटंुबािी जबाबदारी पलेिारी लेखकािी पत्नी लक्ष्मीबाई अशा अनेक स्त्री व्यवक्तरेखा लमाि समाजातील 

स्त्रीजीवनावर प्रकाश टाकतात. 

पोटासाठी हातभटीत दारू गाळण्यािी हतबलता : 

 पडेल त ेकाम करून पोटािी भकू वमटववण्यासाठी लमाि समाज मोलमजरुी करायिा, खंडान ेशेती करायिा,जंगलात 

प्राण्यािंी वशकार करायिा. जेव्हा कुठे कामि वमळत नव्हतं तवे्हा थवाभीमान बाजलूा ठेवनू दारू भट्टी पटेवनू दारू गाळण्यािे काम 

करण्यावशवाय कोिताि पयािय त्यांच्यापढुे उरत नव्हता. अथाित दारू गाळण्यानहेी त्यािंं पोट भरत होत अस नाही. 

आपल्या‘लदनी’ या आत्मकथनातनू लखेकान ेदारूिा व्यवसाय वकती कष्टप्रद होता आवि त्यामळेु अख्ख्या तांड्यात कधी कधी 

मोठी संकटे कशी यायिी;याबद्दल अवतशय भीषि वाथतव माडंले आह.े पोलीस हप्ता वसलूी करूनही तांड्यावर रेड 

टाकायिे.परुुष मंडळी लपनू बसायिे. पोलीस तांड्यातील बायांना घािेरड्या  भाषेत वशवीगाळ करायिे, बायांच्या अंगिटीला 

लागायिे, फुकटिी दारू ढोसायिे, सगळं रसायन सांडायि.े एवढि काय जाताना दारूच्या बाटल्या वखशात घालनू जायिे. 

यावशवाय लोक उधारीवर दारू घेऊन जायिे पि पैसे वेळेवर वमळायिे नाहीत. िोरी, दरोडा यापासनू लमाि समाज दारू 

गाळण्याच्या व्यवसायामळेु लांब होता. गावच्या श्रीमतं आवि दारुड्या लोकानंा लमािािी दारू िालायिी, लमािाच्या बाया 

िालायच्या पि लमाि समाज िालत नव्हता. एकीकडे पोवलसािंी भीती आवि दसुरीकडे गावातल्या लोकािंी अरेरावी, 

लंपटपिा यांच्यामळेु छाविीतल्या लोकांच्या तोंडिा घास वहरावनू घेतला जात होता. याववषयी मनात वविारांि े काह र 

माजलेल्या अवथथेत लखेक म्हितो, ‘माझं जीवन सतवासतवीति िाल ूहोतं. मािसू मािसाशी असं का वागतो? आम्ही वाईट 

की ते वाईट? आमिं िकुतं का त्यांि िकुतं ? कोि श्रेष्ठ आवि कोि कवनष्ठ? याि उत्तर मला सापडलं नाही.’८  पोटासाठी हतबल 

अवथथेत नाइलाजान ेदारू गाळण्यािे एक शावपत काम लमाि समाज करत रावहला आह.े 

लदनी आत्मकथनातील ग्रामीण जीिनािे वित्रण : 

 गावापासनु दरू असिारी लमािािी छाविी नायकप्रधान संथकृती जोपासिारी असते. त्यािबरोबर ररती, रुढी,परंपरा 

आवि आपली लमािी (गोरमाटी) बोलीभाषा यांिी जपिकू करिारी आह.े नायक हा तांड्यािा प्रमखु असतो. नायकाला मदत 

करण्यासाठी कारभारी व पंिमंडळी वनवडली जाते. लमाि समाजािी वथती कमी लोकािंी असते. झोपडीत वकवा उघड्यावर 

पाल टाकून आपला संसार हालअपेष्टा सोसत वदवस काढायि.े सवि लमाि तुळजाभवानी मातिे े व श्रीसंत सेवालाल यािं े 

वनथसीम भक्त असतात. दवेीच्या नावाने बोकडािा बळी वदला जायिा. 

 ‘लदनी’ मध्ये कुरनरू, िुंगी, िपळगाव, वनलेगाव या गावातील ग्रामीि जीवनाि ेवििन आढळते. लेखकाला वशक्षिािा 

लळा लाविारे वटंगरे गरुुजी, पोलीस पाटील बाळकृष्ट्ि पाटील, गाविी खबर ठेविारा बाज्या न्हावी, पोष्टमन नबीलाल, गोपाळ 
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िांभार, हॉटेलवाला भीमराव काळे, महबूेब खाटीक, वगिवमत्र तानाजी भंवर इ. व्यवक्तरेखांच्या वििनातून तत्कालीन ग्रामीि जीवन 

अधोरेवखत होत.े 

वनष्कर्ि : 

 आवदवासी, भटके ववमकु्त, दवलत ह ेया दशेािे मळू नागररक असनूही त्यांना दरोडेखोर,वफरथत,ेलफंग ेठरववल.े लमाि 

समाज हजारो वषािपासनू लविािा व्यापार गायी गरुांच्या पाठीवर लदनीच्या साहाय्याने करत होता. आजही त्यांच्या वाट्याला 

उपेवक्षतािंं जीि वाढून ठेवलेलं आढळते.पि यािी िाड या संवेदनाहीन, भावनाहीन समाजाला अवजबात नाही. वनवतृ्त वजल्हा व 

सत्र न्यायाधीश नामदवे िव्हाि यांच्या‘लदनी’  या आत्मकथनातनू गररबीत भटकं आवि लािारीिं जगिं नवशबात येऊनही 

बाबा कवनराम यानंी दरूदशी पिान ेवशक्षिासाठी आपल्या मलुांना प्रोत्सावहत केल, समाजाशी लढण्याि ंबळ परुवल,े याि प्रभावी 

दशिन होत.ं उच्िविीय लोकाकंडून होिारी हळेसांड, जगण्यासाठीिी धडपड, लमाि वस्त्रयांना होिारा त्रास, समाजाने केलले ं

शोषि सांगताना लमाि जातीिे ववदारक वाथतव त्यानंी अत्यंत प्रामाविकपिे व कठोरतनेे या आत्मकथनातून सांवगतले आह.े 

मराठी सावहत्यात‘लदनी’ च्या रूपान े भटक्यांच्या  वेदनलेा आपल्या लेखनातून सामावजक भान वमळवनू दिेािे वदव्य कायि 

नामदवे िव्हाि यानंी केले आह.े  
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