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“वशक्षणमहर्ी डॉ. बापूजी साळंुखे यांिे वििार ि कायि आवण 

भटक्या विमुक्त जाती–जमाती” 

सौ. शेख शबाना. एम., 

गं्रथपाल, एस.जी.के कॉलेज, पिेु. 

प्रा. सविन बबन साळिे 

एस.जी.के. कॉलेज पिेु. 

सारांश : 

 वशक्षिमहषी डॉ. बापजूी साळंुख े यांनी हजारो वषि सामावजक शकै्षविक प्रवाहातनू बाजलूा पडलले्या समाजाला 

वशक्षिािी आवि थवत्वािी जािीव करून वदली. बुद्ध, कबीर ,महात्मा फुले, राजषी शाह  व आंबेडकरवादी वविारांिा वारसा 

समाजाला प्राप्त होऊन समाज वववेकी आवि वविारशील बनावा या हतेून े त्यांनी वशक्षि संथथा उभी केली आवि सामावजक व 

शैक्षविक क्षते्रामध्य ेभरीव थवरूपािी कामगीरी केली आहे. डॉ.बापजूी साळंुखे यानंी अनेक ज्ञानशाखा उभ्या केल्या. १९४२ च्या 

क्रांती लढ्यात त्यानंी सवक्रय सहभाग घेतला होता. डॉ. बापजूी साळंुखे यांच्या शैक्षविक क्षेत्रातील या कायाििी दखल घेऊन 

शासनाने त्यांना दवलत वमत्र या परुथकाराने सन्मावनत केले. वशवाजी ववद्यापीठाने त्यांना वड.लीट पदवी दऊेन गौरववले आह.े 

बापजूींच्या तत्वज्ञान, वविार आवि कायाििा सकारात्मक प्रभाव महाराष्ट्रातील बहुजन वगािवर झाला. भटक्या ववमकु्त जाती 

जमातीतील दाररर्य, अज्ञान व अंधश्रद्धा यात वपित पडलेल्या या जमातीला डॉ. बापजूी साळंुख े यांनी आपल्या कायािच्या 

माध्यमातून न्याय, हक्क, थवातंत्र्य, समता वमळवनू दणे्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. वशक्षिासाठी तहानलेल्या भकेुलेल्या भटक्या 

ववमकु्त जाती जमाती मधील लोकांच्या दारापयांत ज्ञान गंगोत्री नऊेन त्याि े वकृ्षात रूपांतर केल.े बापजूींच्या कायाििा भटक्या 

ववमकु्त जाती-जमातीतील लोकांच्या जीवनावर शकै्षविक, आवथिक, राजकीय, सामावजक प्रभाव झाललेा आपल्याला पाहायला 

वमळतो. बापजूींिा कायाििा भटके-ववमकु्त जाती-जमातीतील लोकाचं्या जीवनावर झालेला प्रभाव आपि अभ्यासिार आहोत 

त्यािप्रमािे बापजूींिे वविार आवि कायि यािा आढावा घेिार आहोत. 

पाररभावर्क संज्ञा : वड.लीट, भटक्या ववमकु्त जाती-जमाती,  रेगलुशेन २६, अनुसवूित जाती व जमाती, बरेड, बामटा, रामोशी, 

वडारी, छप्परबंद  

महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती - जमाती : 

             भारतात काही जमातींिी गनु्हगेार जमाती म्हिनू शासकीय थतरावर नोंद करण्यािी व त्या अनुषंगान े त्यांना वागिकू 

दणे्यािी प्रथेिी सरुुवात विवटश अमदानीच्या सरुुवातीच्या कालखंडात १७९३ मध्ये वनमािि केलले्या “ रेगलुेशन २६” या 

अवधवनयमाने झाली. यािेि पढुे रूपातंर ठगी व डकॉइटी खात्याच्या वनवमिती झाली.१८६० मध्ये भारतीय दडं संवहता ( इवंडयन 

वपनल कोड) अमलात आला. या कायद्यान े१९२४ साल च्या गनु्हगेार जमाती कें रीय अवधवनयम (वक्रवमनल राईबस सेंरल ऍक्ट) 

या कायद्यात रूपांतर झाल.े हा कायदा १९५२ पयांत अंमलात होता. तो ३१ ऑगथट १९५२ रोजी रद्द करण्यात आला. आतापयांत 

गनु्हगेार जमाती म्हिनू ओळखल्या जािाऱ्या जाती-जमातींना ववमकु्त जाती जमाती या सज्ञ न ेओळखण्यात येऊ लागले. गनु्हगेार 

जमाती म्हिनू नोंदिी झालेल्या जाती जमाती िी लोकसंख्या १९२५ सावल ४० लाखाच्या आसपास होती.१९४९ साली या 

वगाििी लोकसंख्या २२,६८,००० एवढी होती व यात ऐकून १२७ सामावजक गटािंा अंतभािव झाला होता. अनुसवूित जाती व 

जमाती खेरीज अन्य जातीिी नोंद जनगिनेच्या वेळी न करण्यािा राजकीय वनिियामळेु १९५१ नतंर या वगाििी वनरवनराळे 

लोकसंख्या जनगिना अहवालात उपलब्ध नाहीत. १९५१ मध्ये या भागािी लोकसंख्या २४,६४,००० एवढी होती. महाराष्ट्रात 

१९८६ मधील शासकीय पररपत्रकानुसार २८ भटक्या जमाती व १४ ववमकु्त जाती आह.ेi .बरेड, बामटा, रामोशी ,वडारी, छप्परबंद 
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या १४ ववमकु्त जाती आहते. भटक्या जमातीच्या गटात गोसावी, बेलदार, भराडी ,भतुे, वित्रकथी ,गारुडी ,वघसाडी, गोंधळी 

,गोपाळ ,जोशी, कोलाटी, नंदीवाल,े वासदुवे ,बहुरूपी या काही प्रमखु जमाती आहते. 

 

वशक्षणमहर्ी डॉ. बापूजी साळंुखे यांिे वििार ि कायि: 

              दशेभक्त क्रातंीकारकािंी भमूी म्हिनू ओळखल्या जािाऱ्या सातारा वजल्ह्याला लढवय्या वीरांबरोबरि संत परंपरेिाही 

वारसा लाभला आह.े हा वारसा जपत गोववंदराव ज्ञानोजीराव साळंुखे म्हिजेि वशक्षिमहषी परमपजू्य डॉ.बापजूी साळंुख ेयािंा 

जन्म सातारा वजल्ह्यातील पाटि तालकु्यातील रामापरू येथे वद.९ जनू १९१९ रोजी झाला.महाराष्ट्रातील शकै्षिीक ववकासािा 

इवतहास वलवहताना वशक्षिमहषी परमपजू्य डॉ.बापजूी साळंुख े यांनी वशक्षिक्षेत्रात केलेल्या प्रिंड कायाििा आढावा 

घेतल्यावशवाय, त्यािी नोंद घेतल्यावशवाय तो पिूि होऊि शकत नाही. त्यािंे या क्षते्रातील कायि फार महत्वाि ेव अवद्वतीय आह.े 

बापजूींनी वशक्षिािा प्रिार व प्रसार करण्यासाठी थवतःला झोकून वदले. तन, मन व धन अपिन केले. अपार कष्ट उपसले. दाररर्य, 

अज्ञान व अंधश्रद्धा यात वपित पडलेल्या दःुखी समाजािा उद्धार करावयािा असेल तर वशक्षिासारख ेदसुरे प्रभावी साधन नाही 

ह े बापजूींनी ओळखले होत.े ‘ जीवनात उदात्तता वाढली पाहीजे. बोलण्याप्रमािे कृती असली पाहीजे. तरि थवततं्र दशेातील 

नागररक ससंुथकारी होतील. ‘ ‘ ज्ञान पववत्र आह.े ते मानसाने वमळवल्यानंतर मानसाि ेजीवन पववत्र होईल. म्हिनू ते पाववत्र्यान े

वदल ेव घेतल ेपावहजे. तरि त्याि ेपररिाम इष्ट थवरूपात वदसतील. ह ेपाववत्र्य कटाक्षान ेसांभाळून वशक्षिप्रसार झाला आवि होत 

रावहला तर समाज वनकोप राहील, सदृढ बनत जाईल व पयाियाने सखुी व समाधानी बनले. ‘ या श्रदे्धने व बदलती पररवथथती आवि 

बदलत्या सामावजक गरजा यानंा अनुरूप अशा विरंतन तत्वािंी व त्यांच्या आिरिािी आवशक्यता ओळखनू बापजूींनी नवीन 

वशक्षिसंथथा थथापन करण्यािे ठरववल.े ज्ञान, ववज्ञान आवि ससंुथकार या वत्रसतू्रीवर आधाररत सत्य, िाररत्र्य, प्रामाविकपिा, 

त्याग व सेवा या खडतर तत्वांिा अंगीकार करून श्री.थवामी वववेकानंद वशक्षि संथथा १९५५ साली सरुू केली. अल्पावधीत या 

बीजाि ेडेरेदार वकृ्षात रूपातंर केले. वशक्षिासाठी तहानलेल्या, भकेुल्यांसाठी, दीन-दवलतांसाठी त्याचं्या दारापयांत गंगोत्री नेऊन 

पोहिवली. सामान्य मानसांच्या झोपडीपयांत वशक्षिािी प्रकाशवाट खलुी केली. बहुजनातील हजारो गरुुदवे कायिकत्याांिी कुटंुबे 

उभी राहीली. लाखो मलु ेवशकली. बापजूींनी वशक्षिािी गगंोत्री महाराष्ट्रासह कनािटक राज्यापयांत पोहिवली. आजसदु्धा लाखो 

ववद्याथी बापजूींनी सरुू केलेल्या शैक्षिीक डेरेदार वटवकृ्षाखाली आयषु्ट्यािी थवप्न े प्रत्यक्षात उतरवतात. बापजूींच्या वविारािं े

आिारात रूपांतर करीत श्री.थवामी वववेकानदं वशक्षि संथथेने समुारे ४०० ह न अवधक संथकृती कें र े उभी करून वशक्षिािी 

ज्ञानगंगा आज सात दशकानंतंरही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ववद्याथ्याांना ज्ञानदानािे कायि करीत आह.े 

     बापजूींनी वववेकानदं वशक्षि संथथेच्या वनवमितीतनू एक आदशि वनकोप, संथथात्मक थवरूप महाराष्ट्राला दाखवनू वदले आह.े 

बापजूींच्या आदशि जीवनािे व ससंुथकृत मनािे उत्कट वित्रन संथथेच्या िीदवाक्यात दृष्टीगोिर होते. “ ज्ञान, ववज्ञान आवि 

ससंुथकार यासाठी वशक्षिप्रसार “ ह ेश्री थवामी वववेकानंद वशक्षि संथथेिे िीदवाक्य. बापजूींना या िीदवाक्यािा जो नमेका अथि 

अवभप्रेत आह ेतो असा. ज्ञान म्हिजे सत्य, प्रेम, िाररत्र्य, प्रामाविकपिा, वपळविकू प्रवतृ्तीस आळा, सेवा आवि त्याग यांिे ज्ञान. 

ववज्ञान म्हिजे या तत्वािंे आिरि. ह ेआिरि केल्यान ेमनुष्ट्य ससंुथकारी बनले व ससंुथकारी मनुष्ट्यि ईश्वरािा अववष्ट्कार आह.े 

आवि यांसाठी वशक्षिप्रसारिी आवशक्यता आह.े ही बापजूींिी जीवन वनष्ठा आह.े वशक्षिक्षेत्रातील बापजूींि ेभव्य-वदव्य कायि 

पाह न समाज त्यांना ‘ वशक्षिमहषी ‘ म्हि ूलागला. महाराष्ट्र शासनाने त्यानंा ‘ दवलत वमत्र ‘ या वकताबान ेगौरववले. ११ फेिवुारी 

१९८६ रोजी वशवाजी ववद्यापीठान ेत्यांना ‘ डी.वलट ‘ ही सवोच्ि पदवी दऊेन त्यािंा गौरव केला. अशा प्रकारे थवतः िंदनासारख े

वझजनू बह जन समाजास वशक्षिरूपी प्रकाश दिेाऱ्या थोर महापरुुषािी प्रािज्योत ८ ऑगथट १९८७ रोजी पंितत्वात ववलीन 

झाली.वशक्षि महषी डॉ. बापजूी साळंुखे यांनी बुद्धीला सत्याकडे, भावनलेा मािसुकीकडे, शररराला श्रमाकडे घेऊन जािारे 

वशक्षि दतेा यावे, ह ेउवद्दष्ट मनाशी बाळगनू ज्ञान, ववज्ञान आवि ससंुथकार यांसाठी वशक्षिप्रसार ह ेध्येय मनाशी बाळगनू बहुजन 

आवि अवदवासी समाजांतील मलुांसाठी महाराष्ट्रातंील 380 संथकार कें रांतनू वशक्षिप्रसारािे बहुमलु्य कायि केल.ेवशक्षिमहषी 
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डॉ. बापजूी साळंुखे यांनी सविसामान्य बहुजनांच्या मलुांना वशक्षि दिेारी वववेकानदं वशक्षि संथथा थथापन करून समाजातील सवि 

घटकांना वशक्षिाच्या प्रवाहात आिले. त्यािं ेह ेकायि पे्ररिादायी आह.े 

 

 

भटक्या विमुक्त जाती- जमाती िरील प्रभाि : 

            गाव गाड्या बाहरेील आवि वशक्षिापासनू वंवित असलेला सवाित मोठा घटक म्हिजे भटक्या ववमकु्त जाती जमाती 

होय. कमिवीर भाऊराव पाटील यांनी सविप्रथम भटक्या ववमकु्त आवि बहुजन वगाितील लोकांना वशक्षि वमळावे म्हिनू रयत 

वशक्षि संथथेिी थथापना केली. त्याि धतीवर बहुजन समाजाि े आवि भटके ववमकु्त जाती जमातीतील लोकांना वशक्षि 

दणे्यासाठी डॉ. बापजूी साळंुख ेयानंी थवामी वववेकानंद वशक्षि संथथा िी थथापना केली. आज या वशक्षि संथथेच्या माध्यमातून 

अनेक बहुजन व भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील मलुे वशक्षि घेत आहते. भटक्या ववमकु्त जाती जमाती ला खऱ्या अथािन े

वशक्षि दणे्यािं कायि ह ेबापजूी ने केलेला आपल्याला पाहायला वमळते. बापजुी खऱ्या अथािने वशक्षिािी ज्ञान गगंोत्री भटक्या 

ववमकु्त जाती जमातीतील खेडोपाड्यातील गावागावातील वशक्षिापासनू वंवित असलेल्या आवि समाजापासनू दलुिवक्षत 

असलेल्या घटक म्हिजे भटक्या ववमकु्त जाती जमाती त्यांच्यापयांत पोहोिण्यात यशथवी झाले. बापजूींच्या वशक्षि कायािमळेु 

अनेक भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील ववद्याथी वशक्षि घेऊन आज मोठ्या मोठ्या पदांवर कायिरत आहते. भटक्या ववमकु्त जाती 

जमातीतील लोकांना समाजातील मखु्य प्रवाहात आिण्यासाठी बापजूींनी प्रयत्न केल.े भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील मलुानंा 

वशक्षि घेिे वह खपू अवघड गोष्ट होती परंत ुबाबूजींच्या कायािने त्यानंा वशक्षिािे द्वार खलु ेकरण्यात आले.भटक्या ववमकु्त जाती 

जमातीतील वस्त्रयािंे जीवन खपू हलाखीिे व दाररर्याि ेआवि दःुखमय आह.े या मातीतील मवहलानंा न्याय वमळवनू दणे्यात 

खऱ्या अथािने श्रेय ह ेबापजूी ना जाते. भटके ववमकु्त जाती जमातीतील मवहलांना वशक्षि दऊेन त्यांिे खऱ्या अथािने सबलीकरि 

बापजूींनी केल.े आज थवामी वववेकानंद वशक्षि संथथेमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अनेक शाळा महाववद्यालय मध्य े

भटक्या ववमकु्त जाती जमाती तील मलुी वशक्षि घेताना आपल्याला पाहायला वमळत.े वस्त्रयांना वशक्षिापासनू वंवित ठेवले होत े

परंतु महात्मा फुल ेयानंी पवहल्यांदा स्त्री वशक्षिािा परुथकार केला आवि डॉ. बापजूी साळंुख ेयानंी समाजापासनू दरू असललेा 

आवि दलुिवक्षत असलेला भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील मवहलांना वशक्षि दणे्याि ेआवि त्यांना वशक्षिाच्या माध्यमातून यािं े

न्याय हक्क व थवातंत्र्य वमळवनू दणे्यासाठी प्रयत्न केले. आज अनके मलुी वशक्षि घेत आहते वशक्षि घेऊन थवतःच्या पायावर 

उभ्या रावहल्या आहते. अनेक मोठ्या पदांवर भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील मवहला कायिरत असललेा आपल्याला पाहायला 

वमळतात त्यािे श्रेय बापजूींना जाते. या जमातीतील मवहलांिे शोषि कमी झालेले आपल्याला पाहायला वमळते. खऱ्या अथािन े

भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील मवहलानंा न्याय वमळवनू दणे्यािे कायि ह ेबापजूींनी केले. 

     बापजूींच्या कायाििा भटक्या-ववमकु्तांच्या आवथिक जीवनावर सदु्धा पररिाम झाललेा आपल्याला पाहायला वमळतो. थवामी 

वववेकानंद वशक्षि संथथा मध्ये अनेक भटक्या ववमकु्त जाती जमाती मधील लोक कायिरत आहते. त्यांना रोजगार वमळवनू 

दणे्यासाठी बापजूी यािंे कायि महत्त्वािे ठरत.े आवथिक दृष््टया सबल झाल्याने या जमातीतील लोकांिे जीवनमान उंिावललेे आह.े 

अनेक लोक थवामी वववेकानंद वशक्षि संथथेच्या माध्यमातून वशक्षि घेऊन रोजगार प्राप्त करताना आपल्याला वदसतात. आवथिक 

समानता प्राथताववक करण्याि ेकायि बापजूींिा कायाितनू आपल्याला पाहायला वमळते. आज भटक्या ववमकु्त जमाती आपिास 

भटकंती थांबून एका जागेवर वथथर झालेल्या पाहायला वमळतात. ही भटकंती थांबवण्यासाठी बापजुींिी वशक्षि कायि आवि 

वविार महत्त्वपिूि ठरतात. भटक्या-ववमकु्तांना खऱ्या अथािन े ज्ञानदान करण्यािे कायि बापजूींनी केल.े बापजूींच्या या कायािमळेु 

भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील लोकांमध्ये सामावजक सधुारिा घडून आललेी आपल्याला पाहायला वमळत.े आंध्र श्रद्धा, 

धावमिक कमिकांड, जातीव्यवथथा, आवथिक मागासलेपि, वनकृष्ट पद्धतीि ेजीवनमान, सामावजक रूढी आवि परंपरा या भटक्या 
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ववमकु्तांच्या मखु्य समथया आहते. या सवि समथया बापजूींच्या कायािमळेु नष्ट झाल्यासारख्या वदसत आहते. आज या समाजामध्य े

सामावजक समता प्रथथावपत झालले्या आपल्याला पाहायला वमळते. या समाजामध्ये राजकीय जागतृी आवि प्रशासकीय ज्ञान 

असल्यािे आपल्याला वदसते. वशक्षिाच्या माध्यमातून बापजूींनी या समाजातील समथया वनमूिलन करण्याि े कायि केले. या 

समाजाला त्यािंे हक्क आवि अवधकार वमळवनू दणे्याि ेकायि बापजूींनी केले. भटक्या ववमकु्त जाती जमाती ला खऱ्या अथािन े

थवातंत्र्य ह ेबापजूी यांच्या कायािमळेु वमळाले असे म्हििे वावगे ठरिार नाही. 

 

वनष्कर्ि : 

         गाव गाड्या बाहरेील आवि समाजापासनू दलुिवक्षत असललेा घटक म्हिजे भटके ववमकु्त जाती जमाती होय. या जमातींना 

वशक्षिाच्या माध्यमातून समाजाच्या मखु्य प्रवाहात आिण्यासाठी बापजूींनी थवामी वववेकानंद वशक्षि संथथेिी थथापना केली.  

महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील भागांमध्ये वशक्षि प्रसार केला या वशक्षि प्रसार कायािमळेु वशक्षिापासनू वंवित  असललेा घटक 

म्हिजे भटक्या ववमकु्त जाती जमाती यांना वशक्षि वमळाल.े या समाजाला वशक्षिाच्या माध्यमातून सवुशवक्षत आवि जागतृ 

करण्यािे कायि बाबूजींनी केल.े या जमातीमध्ये राजकीय सामावजक जागतृी वनमािि झाली. या जमातीतील अज्ञान दरू झाल ेआवि 

ही भटकी जमात वथथर होताना आपल्याला पाहायला वमळते. या जमातीतील लोकािंे जीवनमान उंिावललेे आपल्याला 

पाहायला वमळते. बापजूींि े वशक्षि प्रसार कायि आवि वविार यािा प्रभाव आपल्याला समाजातील इतर घटका प्रमािे भटक्या 

ववमकु्त जाती जमाती वर सकारात्मक प्रभाव झालेला वदसनू येतो. 
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