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भटक्या समाजातील वस्त्रयांिी आत्मकथने 

       डॉ. सजेराि पद्माकर 

       डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर महाववद्यालय,  

       पेठ-वडगांव वज. कोल्हापरु.  

       मो.८३२९८१२०१२ 

सारांश :  

 दवलत लवेखकांिी आत्मकथन ेमराठी सावहत्यात आत्मिररत्र या वाड:मय प्रकारािे थवतंत्र थथान आह.े त्याला ' दीघि 

परंपरा आह.े सविसाधारिपिे वािकांनी या वाङ्मय प्रकाराबद्दल आथथेने कुतूहल दाखववललेे आह.े मराठी वाङ्मयाच्या प्रवासात 

अनेक वळिे घेत हा सावहत्य प्रकार मान्यता पावललेा आह.े ववववध टप्प्यांच्या आधारे त्याि ेववशे्लषि केले जाऊ शकत.े इतके 

वैववध्य त्यात आढळते. अनेक अभ्यासकांनी त्याि े वेगळेपि आवि वैवशष्टये वेळोवेळी दाखववण्यािा प्रयत्न केललेा आह.े 

मराठीमध्ये परुुषांच्या आत्मिररत्रािंी आत्मकथनांिी परंपरा सागंता येते. तशी ती वस्त्रयांच्या आत्मकथनांिी सागंता येत.े या 

परंपरेत आपल्या व्यवच्छेदक वैवशष्टयांनी ही आत्मकथने नटललेी आहते. 

 आपल्या जगण्यािा पट कमीअवधक प्रमािात अवभव्यक्त करण्यािा सावहत्यप्रकार म्हिनू आत्मकथनाला ववशेष महत्त्व 

आह.े थवातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये भारतीय संववधानान े कायािवन्वत केलेल्या वशक्षिाच्या साविवत्रकीकरिामळेु इथला दवलत, 

आवदवासी, भटके, ववमकु्त इत्यादी सविि वगािने आत्मकथनाद्वारे आपल ेजीवन मांडण्यािा प्रयत्न केललेा आह ेयामध्ये भटक्या 

जमातीच्या ववमल मोरे व जनाबाई वगऱ्ह ेयांच्या आत्मकथनािा प्रथततु वनबंधामध्ये वविार मांडला आह.े 

पाररभावर्क संज्ञा : आत्मिररत्र, सावहत्यप्रकार, गोपाळ, जातपिंायत, वशंदळकी करिे, गोंधळी समाज 

‘मरणकळा' जनाबाई वगऱ्हे 

 'गाव वतथं पालं आविक पािी वतथं पालं', 'खाली धरती वर आभाळ', 'हातावरि ंआिा आवि हातावरिं खा' असं 

भिंग जीवन जगिाऱ्या भिंग भटक्या समाजातील एक जमात म्हिते गोपाळ. या गोपाळ जमातीत जन्मलेल्या जनाबाई किरु 

वगऱ्ह े यािं े सन १९९२ रोजी प्रकावशत झाललेे 'मरिकळा' आत्मकथन मराठी सावहत्य प्रातंात गोपाळ समाजाि े प्रवतवनवधत्व 

करत.े गोपाळ समाजातील एक मलुीिा वशक्षिासाठीिा संघषि आवि गोपाळ समाजाच्या सामावजक, सांथकृवतक वथथतीि ेदशिन 

घडवविारे आत्मकथन म्हिनू त्याकडे पाहता येते. ‘मरिकळा' आत्मकथनािी मांडिी अशा एकूि ९ प्रकरिामध्ये केली आह.े 

आत्मकथनािी सरुुवात गोपाळ समाजािी तत्कालीन वथथती कशी होती. याच्या कथनान ेहोते. सरुुवातीला आजी आजोबांच्या 

आठविी सांगत आह ेअशी रिना लेवखकेने केली आह.े प्रत्येक प्रकरिािे शीषिक पावहल्यानतंर त्याचं्या अंतरंगातील आशय 

लक्षात येण्यास मदत होते. आजीने सांवगतलेल्या आठविी, जमातीिी भटकंती, भकेूिे वित्रि, भीक मागिे, िोऱ्या करिे, 

वशक्षिासाठीिा संघषि, जातपंिायत, लग्नाच्या पध्दती, लेवखकेि े डी.एड. पयांति े वशक्षि, लग्न, संसार, नोकरीच्या वनवमत्तान े

होिारी धावपळ, त्यातनू होिारा अपघात, पनु्हा नव्यान ेउभ े राह न नोकरीत थवतःला गुतंवनू घेिे अशा सलग क्रमाने लेवखकेन े

आपला जीवनप्रवास कथन केला आह.े त्यामळेु मरिकळातील आशय अनुभव संपन्न, सरळ रेषेत असलेला वदसतो. 

 ज्या मािसांना घर नाही, गाव नाही, एका गावामध्ये तीन वदवसापंके्षा अवधक काळ राहता येत नाही अशा भटकंती 

करीत भीक मागिाऱ्या या समाजाला अन्न, वस्त्र, वनवाऱ्यासारख्या मलूभतू गरजा भागवविे कठीि असते, ही मािसे पालामध्य े

राहत असतात. त्यानंा खायला पोटभर अन्न वमळत नाही. आठरा ववश्व दारररय अनभुवास येिाऱ्या या समाजािे दशिन 

आपल्याला 'मरिकळा' आत्मकथनातनू घडत.े  

‘मरणकळा' िे आशयसूत्र : 

 समाजव्यवथथेने गनु्हगेारीिा वशक्का मारलेल्या या समाजाला थवतःच्या मालकीि ेगाव, घर, जागा असे काहीि नाही. 

मािसािा मतृ्य ूझाला तर परुण्यासाठीही जागा नाही. ऊन, वारा, पाऊस यातून संरक्षि करण्यासाठी या समाजाला कशािाही 
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आधार नाही. पोटातील भकू भागववण्यासाठी िोरी करिे, भीक मागिे, अनकेववध सोंग े घेिे अशा पररवथथतीला त्यांना सामोर 

जावं लागत असत.ं अशा समाजामध्ये जन्मलेल्या जनाबाई वगह ेयांनी थवतः बरोबरि या समाजािे दःुख, वेदना आवि संघषि यांि े

वििन करुन धगधगत ेसमाजवाथतव आपल्यासमोर ठेवले आह.े 

 वडीलानंी जनाबाईला शाळेत घातले तेंव्हा समाजान ेववरोध केला. मलुीला शाळा वशकविे या समाजाला पटत नाही. 

अशा समाजातील मलुगी वशक्षि घेते, वशवक्षका होते. आपल्या समाजातील भयंकर जीवन जगिारी मािसे, त्यािंी सततिी 

भटकती, िालीरीती, रुढी, परंपरा आवि समजतूी यामध्ये अडकललेी आहते. दसरा, वदवाळी, वशमगा, पाडवा ह ैसि भटकंती 

करत भीक मागत साजरे केल ेजातात. हा समाज दवेभोळा असल्यान ेकाही बरे वाईट झाल ेतर त ेदवेाने केल ेअसे तो मानतो. 

त्यामळेुि 'आसं कसं झालं? आमच्यावर दवे का कोपला? आम्ही का दवेािं घोडं मारलं का?”
१” यासारख्या प्रश्नांमधनू त ेदृवष्टस 

पडते. समाजातील िावलररती, रुढी, परंपरा, अज्ञान अंधश्रध्दा यािंे वेळोवेळी दशिन घडते. 

 थवतःला येिारे अनभुव, दःुख, समाजाशी, कुटंुबाशी संघषि, संघषाितनू होिारी भांडिे, मारामारी, गावातनू केली जािारी 

हाकालपट्टी, समाजातील ववववध ववधी, सि, वशक्षि घेताना आलेल्या अडििी, बेकारी, नोकरीसाठी दरू राहिे, प्रवासािा त्रास, 

अपघात आवि त्यातून सावरुनही अनेकववध प्रसंगाना तोंड दते जगिे असा एकूिि जनाबाईच्या आयषु्ट्यातील प्रवास 'मरिकळा' 

मधनू घडलेला वदसतो.  

वशक्षणासाठी संघर्ि : 

 अन्न, वस्त्र, वनवारा या मानवाच्या मलुभतू गरजा पि या प्राथवमक गरजांिीि पतूिता वजथे करता येत नाही, अशा 

वठकािी वशक्षि तर दरूिी गरज ती कशी पिूि होिार ? या समाजातील लोकािंं पोट सतत पाठीला लागलेल,ं त्यािी भरती 

करण्यात आयषु्ट्य संपत िालललें, ज्यांच्या आयषु्ट्यालाि वकंमत नाही अशा समाजात वशक्षिािा प्रसार कसा होिार? अज्ञानाच्या 

अंधःकारात सापडलेल्या समाजातील एखादया व्यवक्तला वशक्षिासाठी फार मोठा संघषि करावा लागतो. जागोजागी अंधार 

असतो, ववरोध असतो. समाजातील, कुटंुबातील ववरोध मोडीत काढून गोपाळ समाजातील वशक्षि घेिारी जनाबाई ही पवहली 

मलुगी, मलुींना वशकवविे म्हिजे वशंदळकी वकंवा भतूािी बाधा होते, असा समज असिाऱ्या समाजाने लेवखकेला शाळेत घातल े

म्हिनू त्यांच्या आजोबांना, वडीलानंा बवहष्ट्कृत केले. तरीही पिंायतीच्या वनिियाला न जमुानता लेवखकेिे वशक्षि सरुु असत.े 

 वशक्षि घेत असताना समाजाकडून अपमान, छळ, उपके्षा सहन करावी लागत.े जनाबाई जेंव्हा शाळेत जाते तेंव्हा वतच्या 

अवताराकडे पाह न एक बाई आपल्या मलुील वतच्या शेजारी बस दते नाही. माथतरला वतला हाकलनू दयायला सांगते. पाराथथता 

सामना करीत पालाबरोबर वफरत - वफरत वतसरीपयांति े वशक्षि जनाबाई घेतात. ‘पोटाप्रमािेि पथुतकांसाठीही भीक मागावी 

लागायिी’ असेही त्या नमदू करतात. या समाजातील वस्त्रया जात्यावर गािी गाताना त्यातनूही टोमिे मारत. मलुीने वशकिे म्हिजे 

नािक्की असे समजिाऱ्या या समाजातील लवेखकेिा िलुता म्हित असे, 'बाप्या, बाप्या खेडयािला जा अन् पोरीला घेऊन ये. 

आपल्या वभकाऱ्याच्या पोरी का कुठं वशकत्यात ? िालला पोरीला वशकवायला. आरं बा ! उंटाच्या गांडीिा का मकुा घेतुया ? 

का त्वा वशकायिा नाद धरला? आन् पोर थाटात नेऊन घातलीया.”
२” वशक्षिासाठी घरातूनही ववरोध असला तरी अशा 

ववरोधाला न जमुानता प्रिंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर संघषािला तोंड दते-दते लेवखका डी.एड.पयांति े वशक्षि पिूि करते. अशा 

प्रकारे अज्ञानी असलेल्या गोपाळ समाजातील वशक्षिाववषयीच्या गरैसमजाि ेदशिन मरिकळातनू घडत.े  

भूकेसाठी करािा लागणारा संघर्ि : 

 पाठीवर वबऱ्हाड घेऊन पोटासाठी गावोगाव भटकिाऱ्या या समाजािा सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो तो भकेूिा. रोजच्या 

रोजी रोटीिा. रोजी रोटीसाठी या लोकांना अनेक यातना सहन कराव्या लागतात. पोटातील भकेूमळेु वनमािि झालेल्या वाथतवावर 

प्रकाश टाकताना जनाबाई म्हितात, 'पोटात सकाळपासनू किभर अन्न नव्हतं' जाता वदस कल्ला. िार वाजायला आल ेहतुे, 

जेविाच्या उसटया पत्रावळया उवकरडयावर टाकल्या तशा आम्ही धावलो. आमच्याबरोबर कुत्रीबी धावले. आम्ही एकीकडे 

वढीत हतुो आन् कुत्री एकीकडे वढीत हतुे’.”
३” उवकरडयावर टाकलेल्या पत्रावळयावर कुत्र्याप्रमािेि मािसेही तटूुन पडतात. 
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हृदय वपळवटून टाकिाऱ्या या भकेूसाठीच्या प्रसंगातनू जनावरापं्रमािे मािसालाही जीवन जगावे लागते. पोटातील भकू 

भागवविाऱ्यासाठी या समाजातील लोकांना कराव्या लागिाऱ्या संघषाितून कुत्र्यापके्षाही वकंबहनुा जनावरांपके्षाही भयंकर वाथतव 

जीिं वाटयाला आलेल ेवदसनू येत.े म्हिनूि भकेूपढुे, पोटापढु ेमािसाि ेसारे प्रश्न दयु्यम ठरतात. एकीकडे जनावरांप्रमािे करावा 

लागिारा संघषि तर दसुरीकडे जगण्यासाठी भीक मागण्यासाठी घ्यावी लागिारी सोंगे या दोन्ही पातळीवरील वाथतव लेवखकेन 

मांडलेल े वदसत.े 'अंगात फाटकी तुटकी िोळी आवि इजार हुती त्याच्यातून अंगाला िटािटा ऊन लागत हुत.ं उन्हात िड्डी 

ओली व्हायिी पाळी आली हती, आन् आमी जळगावात वशरलो... बानं इिार केला आन् बा मनला, पोरी आता म्या आंधळा 

हुतुया, माव्ह बोट धरं, खरोखरि बानं डोळं झाकल.े म्या बािा हात धरला अन् बानं गािं मनाया सरुुवात केली, आंधळयाला 

कुटका दरेे राम, रघपुती राघव राजाराम'.”४” भीक मागण्यासाठी खरोखर आंधळा नसतानाही आंधळयािं सोंग घ्यावं लागतं. 

आंधळा नसतानाही आंधळयािं सोंग घेिारा मािसू, त्यािी राहिी, भीक मागत असताना केववलवािे होऊन म्हटले जािारे गािे. 

या सविि घटना प्रसंगातून गोपाळ समाजातील धगधगत ेसमाज वाथतव आपल्या मरिकळा या आत्मकथनाद्वारे जनाबाई वगह े

समाजासमोर ठेवताना वदसतात.  

गोपाळ समाजातील स्त्रीजीिन : 

 दवलत शोवषत, पीवडत भटक्या समाजातील वस्त्रयािंे जीवन परुुषांनी वलवहलेल्या सावहत्यातून आले असले तरी स्त्रीन े

वलवहलेल्या वस्त्रयािंे जीवन सावहत्यातून अल्प प्रमािात आल ेआह.े ज्यांना गाव नाही, घर नाही, तीन वदवसापेक्षा जाथत काळ 

एका वठकािी राहता येत नाही अशा समाजातील वस्त्रयािं े जीवन अत्यंत हालाखीि ेआह.े भारतीय समाजव्यवथथेने वस्त्रयांना 

वदलले ेदयु्यमत्व त्यातही दवलत स्त्रीला अवतशय वाईट अनुभवांना सामोरे जावे लागत.े परुुषािं ेदाथयत्व थवीकारुन वपढयान ्वपढया 

वतला िाकोरीबध्द जीवन जगावे लागते. असाि एक जीवनानुभव लेवखकेने सांवगतला आह.ेलवेखकेला घरात काम करताना वतिा 

लहान मलुगा फार त्रास दयायिा म्हिनू वतन े मलुाला मारले. ही घटना लेवखकेच्या सास ूआवि निंदनेे भर घालनू नवऱ्याला 

सांवगतली. ते ऐकून लेवखकेिा पती वतला म्हितो, 'तुझं माझं नात ं तुटलं, माझ्या घराबाहरे हो'. यावर लेवखका वलवहते, 

'जंगलातल्या िकुलेल्या पाडसासारखी मी कावरीबावरी झाले हुत.े हया दहा तोंडापढुं माझं एकटीि ंतोंड आवि मला थवातंत्र्य 

नव्हतं. त्यािंं ते खरं आवि माझं त ेसारं खोटं असे समजनू त ेवागायिे ह ेसारं दःुख मी वगळून बसायिी.”५” अवतशय लहान-सहान 

घरगतुी क्षलु्लक कारिावरुनसधु्दा स्त्री आवि परुुषही कसे छळतात यािा नमनुा आपल्याला पहावयास वमळतो. 

 गोपाळ समाजातील स्त्रीला जीवनात कुठेि थथैयि वमळत नाही. ती सतत कष्टामध्ये, धावपळीमध्ये अडकलेली असते. या 

आत्मकथनामध्य ेगोपाळ समाजातील कष्टकरा वस्त्रया, भीक मागनू जगिाऱ्या वस्त्रया, लेवखकेच्या आईला वतच्यानतंर मलू होत 

नाही म्हिनू लेवखकेला 'सपाटपाटीिी' असं वहिविाऱ्या वस्त्रया, मलुीन ेशाळा वशकिे म्हिजे वशंदळकी करिे असं म्हििाऱ्या 

वस्त्रया या सवि वस्त्रयांच्या मनाि,े भावभावनािंे, सखुदःुखाि,े कल्लोळािे काळजाला वभडिारे वित्रि मरिकळामधनू येत.े पोरीिी 

जात म्हिजे काििे ंभांड, ती वशकल्यानंतर वाईट वतिन करेल, समाजाि े नाक कापेल या दृष्टीकोनातनू हा समाज स्त्रीवगािकडे 

पाहतो. या सवाांि ेपररिामकारक वित्र 'मरिकळा' मधनू उभ ेकेलेले वदसते. परंतु व्यापक अथािन ेगोपाळ समाजातील स्त्रीि ेवित्र 

उभे राहताना वदसत नाही.  

भार्ा विशेर् :  

 मरिकळा मधनू आलेली भाषा ही गोपाळ समाजािी बोलीभाषा आह.े बीड - अहमदनगर सीमारेषा पररसरातील 

भाषेतील अनेक शब्द त्यातून आववष्ट्कृत झाले आहते. गोपाळ समाजािी भाषा, बोलीभाषतेील म्हिी, वाक्यप्रिार, गािी यातूनही 

ते समधृ्द झाले आह.े या आत्मकथनािे वनवेदन प्रामखु्याने प्रथमपरुुषी थवरुपातले आह.े आपले जीवन ओघवत्या शलैीत 

मांडल्यान ेआत्मकथनाला ववलक्षि. प्रत्ययकारकता प्राप्त झालेली वदसते. लेवखकेन ेआपल्या पवूाियषु्ट्यािे कथन बोलीभाषेतून 

अत्यंत पररिामकारकररत्या साधले आह.े वनवेदनातील सहजपिा, वन:संकोिता, छोटी छोटी वाक्ये यामळेु आत्मकथनाला 

आटोपशीरपिा आला आहिे. त्यािबरोबर यामळेु अथसलपिाही प्राप्त झाललेा वदसनू येतो. 
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 बोटी (मटिािा तुकडा), ढोिकू (लाकूड), इलाज (उपाय), बावजंदी (नखरैल) बीमोड (नाश) खळगटू (कालवि), 

सागतुी (मटि), जल्लाद (हशुार, भारी) असे गोपाळ समाजात वापरले जािारे शब्द आत्मकथनाला आशयघनत्व प्राप्त करुन 

दतेात. हट्टाला पेटिे, टुमगी मागं लाविे, उरात धडकी भरिे, पािवीला पजुिे, बारा बैलािं बळ येिे, पाठीि वधडि काढिे अशा 

वाक्यप्रिारातून भटक्या समाजजीवनािी ओळख होते. 'मारिाऱ्यािा हात धरता येतो, बोलिाऱ्यािं तोंड धरता येत नाही, 

वजत्यािी खोड मल्यावािनू जात नाही'”६” आििू खितं बीन आििू ंपोसत,ं बाप भीक माग ूद्यायना आन् माय भाकर वदना अशा 

म्हिींमधनू या समाजाि ेजीवन, त्यांिी वनतीमत्ता, सथकार, संथकृती, व्यवहार थपष्ट होतात. यातून आववष्ट्कृत झालेल्या उपमा, 

संवाद, इगं्रजी शब्द, वशव्या, गािी या सविि गोष्टींमधनू 'मरिकळा' ह ेआत्मकथन समधृ्द झाल ेआह.े त समाज वाथतवाला थपशि 

करिारे ठरत असल्यामळेु नवलनी महावडक म्हितात, 'जनाबाई वगह ेयांनी मरिकळा' या आत्मकथनात आपल्या भटक्या जातीि े

वाथतवपिूि वित्रि केल ेआह.े”७” ते योग्य वाटत.े  

समारोप : 

 थवातंत्र्योत्तर काळात वशक्षिािी प्रकाशवकरिे समाजापयांत वकंबहुना तळागाळापयांत पोहोिण्यािी प्रवक्रया सरुु होती. 

या डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांच्या पे्ररिेतून ही वकरिे तळागाळापयांत पोहोित होती. पोटािी भकू शमववण्यािा ठाि मांडून उभा 

रावहललेा प्रश्न सोडववताना दवलत समाजाला त्याहीपके्षा दवलत समाजातील स्त्रीला करावा लागिारा संघषि वेगळा अनभुव सागंनू 

जातो. या भकेूबरोबरि वशक्षिासाठीिा संघषि तोही स्त्री असनूसधु्दा वशक्षि म्हिजे फारि ववदारक अनुभव. असा ववदारक 

अनुभव, पररिामकारक भाषा वनवेदनशैलीमध्ये जनाबाई वग-ह ेयानंी मरिकळातनू मांडला आह.े गोपाळ समाजाला थवतःच्या 

गाव, घर असे काही नसतानाही हा समाज भटकंती करीत भीक मागत आपल्याला येिारं, आललें आयषु्ट्य कंठत असतो. 

मािसाला मािसू असनूसधु्दा मािसासारखं जीवन जगता येत नाही. तर जनावरासारखं जीवन त्याला जागवं लागतं. ह ेभयानक 

वाथतव या आत्मकथनातून समोर येतं. मात्र ह ेवाथतव असलं तरी 'आपली कुठं इथटीक वाया िाललीया, िार घरं मागतुया तवा 

पोटाला वमळतंया मला नको दोन बाया एका हाडाला दोन सयुा'”
८” दसुऱ्या लग्नािा वविार नाकारिारी लेवखकेच्या 

ववडलांसारखी व्यवक्तरेखा ही वतिमान पररवथथतीिा वविार कें रथथानी ठेविारी व्यवक्तरेखा पररिामकारक वनविति ठरत.े 

 एकूिि गोपाळ समाज, या समाजातील मानवी मनािे, स्त्री मनाि ेत्याचं्या व्यथा, वेदना, संघषि, वशक्षिािा संघषि यािंा 

मेळ बसववताना बोली भाषा, म्हिी, वाक्यप्रिार गोपाळ समाजातील सांकेवतक भाषा यािंा अवतशय उत्तम संयोग साधललेा 

वदसता.  

'तीन दगडािी िूल'- विमल मोरे : 

 'तीन दगडािी िलू' ह े ववमल मोरे वलवखत आत्मकथन एका वेगळया ववश्वािी ओळख आपिाला करुन दते.े 'तीन 

दगडािी िलू' ह ेआत्मकथन भटक्या ववमकु्त जमातीमधील वस्त्रयांनी वलवहलेल्या आत्मकथनामध्ये दसुरे आत्मकथन आह.े ववमल 

मोरे यािं े ह ेआत्मकथन २००० साली प्रकावशत झाललेे असनू यामधनू त्यांनी आपल्या जीवन जाविवांसह थवतः जगललेा 

समाज विवत्रत केला आह.े 'तीन दगडािी िलू' मधनू ववमल मोरे यांनी थवतः जगललेा समाज अगदी बारकाव्यांसह वटपललेा 

आह.े या समाजात असिाऱ्या रुढी, परंपरा, िालीररती, समजतूी, अंधश्रध्दा यांिी थपष्टपिे मावहती वदलेली आह.े या परंपरेत हा 

समाज कसा जगतो, तसेि उपेवक्षतांतील उपवेक्षत असिारे वस्त्रयािंे जीवन या आत्मकथनातनू मांडले आह.े भटक्या समाजातील 

लोकांिी पोटािी भकू, पोटाच्या भकेूसाठी भटका समाज कशा प्रकारिे जीवन जगतो आह े याि े वित्रि ववमल मोरे यानंी 

आपल्या या आत्मकथनातून केल ेआह.े  

आत्मकथनािा आशय : 

 समाजव्यवथथेकडे स्त्रीच्या दृवष्टकोनातनू पाहण्यािे पररिाम, रुढी, परंपरेत अडकलेल्या भटक्या समाजाला रोजिी िलू 

पेटववण्यासाठी करावा लागिारा संघषि यािे केलेल ेवित्रि म्हिजे 'तीन दगडािी िलू' ह ेआत्मकथन होय. या आत्मकथनामध्य े

ववमल मोरे यानंी आपल ेलग्नापवूीिे कोल्हापरू (कळंबा) येथील जीवन व पालाबरोबर भटकंतीिे जीवन आवि लग्नानतंरि े
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िळवळीतील घटना -प्रसंगाि ेवििन करताना वदसनू येतात. एका स्त्रीन ेभोगलेल ेदःुख फक्त वतिेि न राहता त ेभटक्या समाजातील 

प्रत्येक स्त्रीि ेहोऊन जात.े ववमल मोरे या लग्नापवूीिी ववमल नामदवे भोसल े वतिा भाऊ अशोक हयाच्यामळेु प्रथम शाळेिी 

पायरी िढते. ववमलला वशक्षिासाठी वतिी ववहनी समुती ही मदत करते. कोल्हापरूमध्ये राह न वशक्षि घेता घेता सटुीच्या काळात 

पालाबरोबर जािे, या समाजातील परुुष अंबाबाईिा पजुारी होऊन भीक मागनू आितात, लहान मलुहेी लाकडाच्या काठीला 

कापड गुंडाळून त्यािी सटवाई करुन भीक मागतात. गोंधळी समाजातील वस्त्रयाही परुुषांच्या बरोबरीन ेकाम करतात. भीक कोि 

वाढत नाही तेंव्हा भांडी ववकायला वस्त्रया आवि परुुषही जातात. या समाजात संशय घेिारे, दारु वपिारे परुुष आहते. त ेदारु वपऊन 

बायकोला मारतात. वस्त्रया ह े सवि सहन करतात. असे भटक्या समाजातील वित्रि आपल्याला 'तीन दगडािी िलू' या 

आत्मकथनामध्य ेपहावयास वमळत.े 

 तसेि ववमल मोरे यांच्या दसुऱ्या भावािे (वलंगाप्पािे) लग्न झाल्यानंतर पैशाच्या ओढातािीमळेु आई-ववडलािंी व 

भावंडािंी वाटिी होते. त्यांिी ताटातूट, अशोकदादािी बदली या घटना - प्रसंगातून ह ेआत्मकथन वफरताना वदसते. तरीही त्या 

वशक्षि घेतात. पि घरातील मानवसक त्रासामळेु आवि दारररयामळेु त्यांिे वशक्षि थांबत.े त्यािवेळेस त्यांना दादासाहबे मोरे यांि े

थथळ येते. आवि त्यानंतर ववमल नामदवे भोसले हया सौ.ववमल दादासाहबे मोरे होतात. त्यामळेु आत्मकथनाला वेगळी वदशा 

वमळते. पालाबरोबर भटकंती करिारे त्यांि े जीवन िळवळीच्या मागािन े धावताना वदसत.े दादासाहबे मोरे यांच्याबरोबर त्या 

भटक्या ववमकु्तांच्या कायिक्रमाला जातात. त्यामळेु त्यांना भटक्या ववमकु्तािंे प्रश्न समजतात. त्यांच्या अडििी लक्षात येतात. 

तसेि त्या ववटा येथील कायिक्रमात अवशवक्षत, अडािी नंदीवाल्यािंी शांताबाई आपल्या समाजािे जीवन, वस्त्रयािंी दःुख,े वेदना 

मांडताना पाहतात. ववववध वठकािी कायिक्रम घेण्यासाठीच्या बैठका पाहतात. या कायिक्रमातनू आललेे अनुभव त्या 

आत्मकथनाच्या दसुऱ्या भागात मांडलेल्या आहते. भटक्या - ववमकु्तािंा मेळावा, उत्तम कांबळे यांच्या घरातील बैठक, 

याबरोबरि नावशक येथे ववमल मोरे यांनी पोटात दःुखण्याि ेनाटक करुन मांवत्रकािा ढोंगीपिा उघड केला. यािहेी वित्रि या 

आत्मकथनात येते. दादासाहबे याचं्या सहवासामळेु त्या िळवळीत सहभागी होतात. आवि िळवळीतून आलले ेअनुभव त्यानंी 

आत्मकथनाच्या उत्तराधाित मांडल ेआहते. तसेि दादासाहबे मोरे यांच्या नोकरीच्या वनवमत्ताने त्यांच्याबरोबर वफरताना जीवनाशी, 

पररवथथतीशी संघषि करण्यािी तयारी ठेवताना त्या वदसतात. यामधनू दगडािी िलू' िे अंतरंग वदसनू येत.े  

भटकंतीिे वित्रण : 

 तीन दगडािी िलू' मध्ये ववमल मोरे यांनी गोंधळी समाजाच्या वाटयाला आलेल्या भटकंतीिे वित्रि केले आह.ेगोंधळी 

समाजािे दवेथथान सांगली वजल्हयातील जत येथे आह.े गाव आह ेपि पोटासाठी दवेीिा पजुारी होऊन भीक मागत ही जमात 

गावोगावी वफरताना वदसत.े िातुविण्यि व्यवथथेत जगिाऱ्या मािसान े वदलेल्या भीकेवर हा गोंधळी समाज जगताना वदसतो. हा 

समाज गाव बदलताना कधी पायी तर कधी एस.टी. ने प्रवास करतो. या प्रवासाि ेवििन करताना ववमल मोरे सागंतात, 'पािसहा 

वदवसाति आम्ही अथिीह न उगारला राहण्यासाठी आलो. उगारच्या बस थटॅण्डवर आमच्या सात आठ कुटंूबातील विल्ली-

वपल्ली वमळून, तीस - पथतीस लोकांिी गदी त्या थटॅण्डवर सवि लोकांि ंलक्ष वेधनू घेत होती.”
९” यावरुन गोंधळी समाज संसार 

बरोबर घेऊन भटकंती करताना वदसतो. अशातहने े गोंधळी समाजातील लोक एका गावावरुन दसुऱ्या, दसुऱ्यावरुन वतसऱ्या 

गावाला भटकंती करत जगताना वदसतात. 

पालािरिे जीिन : 

 पालावरील जीवनामध्ये सगळीि मािसे उघडयावर राहतात. बायकाही उघडयावर बसनू आघोळ करताना वदसतात. 

अन्नही उघडयावर वशजववतात व खातातही. पालावरिं जावन जगताना दःुख, दनै्य, अंधश्रध्दा यामध्ये हा समाज गुंतलेला वदसनू 

येतो. सवि काही उघडयावर जगिं जगावं लागतं. सवि उदरवनवािह हा वादळ-वाऱ्यात, ऊन-पावसात भटकति करावा लागतो ह े

वाथतव ववमल मोरे या आत्मकथनातून मांडतात. थवतःच्या मालकाच्या िार वभतंी असतात, त्याला घर म्हितात हया 

वविारापंासनू ही मािसं खपू लांब असतात. उध्वथत जगण्यािा प्रवास या आत्मकथनातून अनेक वठकािी पहायला वमळतो.  
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िोरीिे प्रसंग : 

 गोंधळी समाज हा पोटासाठी भटकंती करतो. त्यामळेु तो अनेक वठकािी भीक मागत जगत असतो. ज्यावेळी कोिी 

भीक वाढत नाही त्यावेळी ही मािसे नववन व्यवसाय शोधतात असाि एक भांडी ववकण्यािा धंदा िाल ूअसतानािा प्रसंग 

लेवखका सागंत.े धंद्यामध्ये खपू घासाघीस करुन दकुानातील दरापेक्षा कमी वकंमतीला भांडी ववकावी लागतात. तेंव्ही ही मािसे 

भांडयािी मोड घेताना वजनाच्या पारडयाला िुंबक विटकवतात. नववन भांडयाि ेवजन करताना भाडंयाला पारडयाला िुंबक 

विकटवनू लोकानंा फसवतात. ही एक प्रकारे िोरीि असते. असे करताना सापडले तर त्यांना मार खावा लागतो. परंत ुपररवथथती 

तसं वागायला भाग पाडते. म्हिजे नाइलाजाथतव कसंतरी पोटािी भकू भागववण्यासाठी ही मािसं वेगवेगळया पध्दतीनं आपली 

जीवनपध्दती बनवनू जगण्यािा प्रवास करतात.  

वशक्षणाविर्यी अज्ञान : 

 गोंधळी समाज भटकंती करुन जगिारा समाज आह.े रुढी, परंपरा, अंधश्रध्दा, दवेधमि यामध्ये गरुफटलेला आह.े भीक 

मागनू जीवन जगिे आवश्यक असल्याने हा समाज वशक्षिापासनू वंवित रावहललेा आह.े या समाजातील मलु ेशाळेत न जाता 

सटवाई घेऊन भीक मागायला जातात. त्यामळेु त्यािंे कसे - बसे पोट भरत.े या समाजातील काही मलु ेशाळा वशकून नोकऱ्या करु 

लागल ेआहते मात्र संख्या फार कमी आह.े मलुींना मात्र शाळेत पाठववले जात नाही. या आत्मकथनामध्ये लेवखकेला ज्यावेळी 

वतिा भाऊ अशोकदादा, शाळेत पाठवायि ेम्हितो तेंव्हा वतिे बाबा रागान ेदादाला म्हितात, आशा तजु डोथकवबथकं वफरलं का 

काय ? परुीला शाळंत घालत ु म्हितूस... आमच्या जातात परु। शाळेत जात्यात का? लय वशकलास म्हजंी शेना झालास 

व्हय?'”१०” यावरुन असे वदसते की, त्यांच्या मते मलुगी वकतीही वशकली तरी वतला िलू आवि मलू सटुलले े नाही आवि 

आपल्या जातीत पोरी शाळेत जात नाहीत. आवि शाळा वशकल्या तर त्याि लग्न होिार नाही. त्यांना घरी ठेवनू घ्यावे लागले. 

यावरुन असे वदसते की, गोंधळी समाजाच्या मलुींच्या वशक्षिाला ववरोध आह.े अशाप्रकारे या आत्मकथनात ववमल मोरे 

वशक्षिाववषयी, समाजाकडून आलेल ेअनभुव व थवतःि ेअनुभव व्यक्त करताना वदसतात. वशक्षि हिे सवि प्रगतीि ेलक्षि आह े

हा वविारि अजनू यांनी थवीकारललेा नाही याि ेवित्रि या आत्मकथनातनू थपष्ट होत.े  

गोंधळी समाजातील स्त्री जीिन : 

 शरू विाितील लोकांना सामावजक व्यवथथेत दयु्यम दजाििी वागिकू वदली जात होती. या वगाितील स्त्री ही शरूािे जीवन 

जगति होती. परुुषसत्ताक कुटंुबपध्दतीमळेु परुुषािंी दासी म्हिनूही जीवन जगत होती. अशी दहुरेी उपके्षा भोगिारी स्त्री भटक्या 

आवि गावकुसाबाहरेच्या समाजरिनेत वदसनू येत.े 

     या आत्मकथनामधील स्त्री ही परुुषांच्या खांदयाला खांदा लावनू काम करताना वदसत.े िलू आवि मलू यामध्येि अडकलेली 

वदसत नाही. तरीही वतच्या वाटयाला उपवेक्षत असेि जीवन येते.राबराब राबूनही वतच्याबद्दल या समाजातील परुुषाला जराही 

आपलुकी वाटत नाही. या समाजातील स्त्री कधीि शाळेिी पायरी िढली नाही. लहानपिीि वतिे लग्न केले जात.े 'संसार म्हिजे 

काय?' ह ेसमजण्याच्या आति वतला मलु ंहोतात. अशा पररवथथतीत या समाजातील स्त्री पढुे आयषु्ट्यभर िलू, मलू आवि कष्ट 

यामध्ये गरुफटलेली वदसनू येते. या समाजातील स्त्री ही वशक्षिाववषयी अज्ञानी आहिे तशीि ती अंधश्रध्दाळूही आह.े या 

आत्मकथनामध्ये ववमल मोरे लहान असताना वतला गोवर यतेो. अगाला जखमा होतात. तरीही वतला दवाखान्यात घेऊन न जाता 

दवेाधमािि बघतात. घाडगेमावशी ववमलला. गोवर का आला त्यािे कारि सागंत,े दवे धवुायला थाड पािी टाक...' ही पानी 

पीत हबुी हती. वहन ंतव्वािं ताजं पानी टाकायि ंसोडून उष्ट पािी दवेावर ओतल ंमी लई विडली होती वहच्यावर.तेंव्हा बोलल े

सधु्दा दवेा आता या पोरीला काय तरी करील आवन थोडयाि वदवसात असं झालं.”
११” अशा प्रसंगातून त्यािी दवाकड बघण्यािी 

दृष्टी आवि या समाजातील स्त्री ही अंधश्रध्दाळू आह,े ह ेही वदसनू येत.ेया समाजातील स्त्रीिे जीवन ह ेपरुुषी वििथवाखाली दबलले े

असल्यािे वदसते. या समाजातील स्त्री नवयाबरोबरीने घराबाहरे पडून भांडी ववकण्यािा आवि पोट भरण्यासाठी धडपडताना 
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वदसते. तरीही या समाजातील परुुष आपल्या बायकानंा मारहाि करताना वदसतात आवि या वस्त्रया हा छळ वनमटूपिे सहन 

करतात.अशा अनेक प्रसंगातून या समाजातील वस्त्रयािं जीवन समजनू घेता येते.  

जातपंिायत : 

 भटक्या आवि ववमकु्त जमातीमधील लोक ह ेअंधश्रध्दा, दारररय, लािारी यामध्यिे जीवन जगताना वदसतात. भटक्या 

ववमकु्तामंध्ये प्रत्येक जमातीिी जातपिंायत असल्यािी वदसत.े गोंधळी समाजातही जातपंिायत आह.े या समाजात कोिी रुढी, 

पंरपरा मोडून काही केले तर जातपिंायत बसववली जात.े तसेि प्रकरि वमटवायि े असेल तर दडं भरुन घेतला जातो. 

जातपिंायतच्या वनिियाववरुध्द जर कोिी गेल ेतर त्याला सवि समाज वाळीत टाकतो. म्हिजे त्याला बवहष्ट्कृत केल.ंजात ंत्यामळेु 

वाळीत टाकण्याच्या वभतीने जातपिंायत जो वनििय दईेल तो वनििय सविजन पाळतात. आवि तो सवाांसाठी बंधनकारक असतो.  

भार्ा विशेर् : 

 या आत्मकथनामधील गोंधळी समाज भटकंतीच्या वनवमत्तान े कोल्हापरू, बेळगांव, बोरगांव, खकई, 

माळीनगर(सोलापरू), गोंधळयािंी वाडी (जत), उमदी, अथिी, बनाटी, उगार, वनपािी, संकेश्वर, सौंदत्ती, वमरज,सांगली, विकोडी, 

या पररसराशी त्यांिा संबंध आल्यान ेया पररसरातील भाषेिा प्रभाव या समाजावर झाललेा आह.े संवादासाठी हा समाज वापरत 

असलेली भाषा पढुीलप्रमािे वदसनू येते. 

     आमच्या घरातील मािसं वेगवेगळया वदशेनं मागनू खात वफरत होता. परंत ु'आषाढ' मात्र एकत्रि करत होती.' आई व ववमल 

आषाढाला यशोदाकाकीकडे जातात तेंव्हा आंब्बूआक्का आईला म्हिाली, थोरली आय... त्वा कवा आलास?  

आताि आली... त्वा कशी हायीस?  

बरंि म्हिायिं... इमल, त्वा बी आलीस व्हय? 

मी म्हिाल,े व्हय... आकाड बगाया आली.”१२” या संवादासाठी वापरलेल्या भाषेवशवाय या समाजािी सांकेवतक अशी 

भटक्यािंी गपु्तभाषा आह.े 

'नामदवेमामा... विडक किशी गासका लागत्याती “१३” (नामदवेमामा . बघ, मािसं इगडंि येत आहते) 'पांडुरंग, उगि ं

खंबडा करवाडू नटी... पाकत्याली... दसुरीकडं खकुानु”
१४” (पांडुरंग उगीि भांडि करु नकोस... लोक मारतील... दसुरीकड 

जाऊ... 

       या आत्मकथनामध्य े कोल्हापरू, सांगली, पररसरात वापरल े जािारे संवाद आले आहते.पवूािधाितील भाषेत सहजता 

वदसते.पि उत्तराधाितील भाषेत सहजता वदसत नाही. या आत्मकथनामध्ये ववमल मोरे यांनी बोलीभाषेिा वापर केललेा आह.े 

भाषेतील म्हिी, वाक्प्रिार, उखािे, लग्नात रुखवताच्यावेळी घ्यायिी नाव,े गोंधळयांिी गीते यांिाही वापर केललेा वदसनू येतो. 

उदा.: 

 'घरात नाही दाना आवन हवालदार म्हिा... '”१५” दवे आला द्याला आनं पदर न्हाय घ्याला'”
१६”... 'कर न्हाय त्याला डर 

कसली?”१७”... संवादासाठी बोलीभाषेत वापरली जािारी ववरोधात्मक वाक्येही प्रसंगावधानाने वापरली आहते. 

उदा: 

१) बाय हाय का कसाबीि...'  

२) 'गोरीपान पोरगी काळी वठक्कर पडली' ... 

लग्नप्रसंगाच्या वेळी नवरा-नवरीने घ्यावयािी नावे उखाण्यातनू घेण्यािी प्रथा असललेी वदसत.े  

उदा : 

'िलती ह ैबस उडती ह ैधलू, शभुागंी के हात मे गलुाब का फूल'”१८”... रुखवताच्या वेळी घ्यावयािी नावे. 

      आला आला रुखवत, त्यावर होत ंगाजार, आवि ईनबायला पोरं हजार तर नुसता भतुांिा बाजार....”
१९” इत्यादी 
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उखाण्यातनू रुखवताच्या वेळी शावब्दक टोले मारले जातात. प्रश्नात्मक कुट पध्दतीिे उखािेही रुखवताच्या वेळी घेतले जातात. 

हा समाज भटका समाज असल्यामळेु त्यानंा सतत गावोगावी भटकंती करावी लागते. त्यामळेु प्रादवेशक भाषेिा प्रभाव त्यांच्या 

भाषेवर वदसनू येतो. महाराष्ट्र आवि कनािटकच्या सीमावती भागामध्ये बोलली जािारी भाषा, बोलीिा वापर व्यक्तीच्या नावामध्य े

झाललेा वदसतो. 

 उदा:- वलगंाप्पा, मयप्पा, तायाप्पा, यल्लमा इ. िळवळीमधनू वापरली जािारी आक्रमक, ग्रामीि आवि नागरी भाषा 

वदसते.  

 'तीन दगडािी िलू' मधील गोंधळी समाज हा सतत भटकंती करत असतो. त्यामळेु त्यांना वनवित गावं नाही. थवतःि े

असे घर नाही. वथथरता नाही. अनेक गावी भटकत असतात. आपली पाले, संसार डोक्यावर घेऊनि हा समाज सतत इकडून 

वतकडे भटकत असतो. त्यांना तीन त ेिार वदवसापके्षा जाथत एका गावत राहता येत नाही. या भटकंतीति जन्म, मतृ्य,ू अंत्यववधी 

व इतर ववधीही पार पाडल ेजातात. अशा भटक्या आयषु्ट्यािी फरपट ‘तीन दगडािी िलू' या आत्मकथनातनू थपष्ट होताना वदसत.े 

एक ववदारक जगण्याि ंप्रभावी वित्रि या आत्मकथानातनू समोर आलेल ेवदसते. 

वनष्कर्ि : 

• फार कमी भटक्या समाजाच्या वस्त्रयांनी आत्मकथन ेवलवहली आहते. 

• सतत भटकंती हा थथायीभाव दोन्ही आत्मकथनातनू थपष्ट होतो. 

• रूढी-प्रथा आवि परंपरा जीवापाड जपिारा हा समाज आह.े 

• अंधश्रद्धाळू वतृ्तीमळेु वस्त्रयांना अनके दःुखे भोगावी लागतात. 

• भटक्या समाजातील वस्त्रयांि ेजीवन वित्रि प्रभावी आले आह े
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