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भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्टया आत्मकथनांमधील सामावजकता 

                                                                                                             वशतल संग्राम सालिाडगी 

                                                                                                             वशक्षिमहषी बापजूी साळंुखे  

                                                                                                             महाववद्यालय, कराड 

                                                                                                             भ्रमिध्वनी: 7420958057 

                                                                                                             ई-मेल shital.salawadagi@gmail.com 

सारांश : 

      भारतीय समाजात जातीवनहाय समाजरिनमेळेु मािसाला पशपूेक्षाही हीन जीवन जगावे लागल.े अशाि भटक्या ववमकु्त 

जाती-जमाती म्हिजे पोट भरण्यासाठी गावोगावी भटकंती करीत आपले जीवन जगत होते. पि वशक्षिामळेु त्यांच्यात बदल झाल े

व त्यांच्या जीवनाला कलाटिी वमळाली. ते एका वठकािी वथथर झाल.े भटक्या ववमकु्त जातीतील आत्मकथने अभ्यासताना 

त्यांच्या जीवनातील असंख्य प्रसंग वेदना दिेारे आहते यािी अनुभतूी होत.े  

पाररभावर्क संज्ञा : भटक्या ववमकु्त जाती-जमाती, ग्रामीि, स्त्रीवादी, आवदवासी, ववज्ञान, लोकवप्रय, मवुथलम, दवलत, भटक्या 

ववमकु्तािंे सावहत्य 

प्रस्तािना: 

        समाज आवि सावहत्य यांच्या मध्ये एक घवनष्ठ संबंध असतो. सावहत्य ह ेसमाजािा आरसा, प्रवतवबंब आह,े असे मानल े

जाते. म्हिनूि तर समाजातील ववववध घटकांवर सावहत्यातनू प्रकाश टाकला जातो. कोित्याही भाषतेील सावहत्यात वनत्य नव े

प्रवाह उदयाला येिे ह े त्या भाषेच्या सावहत्यािे वजवंतपिाि ेलक्षि आह.े ह ेप्रवाहि सावहत्याला समदृ्ध-संपन्न करीत असतात 

आवि सावहत्यात असिारे ितैन्य वटकून ठेवण्यािे कायि करतात. सावहत्यामध्य े नव े प्रवाह, नव े थवत्व, जाविवा घेऊन लेखन 

करिारे लखेक नसतील तर ते सावहत्य वनजीव असल्याप्रमािे भासते. थवातंत्र्यप्राप्तीनतंर मराठी सावहत्यात अनेक प्रवाह वनमािि 

झाल.े त्यातून त्या-त्या लोकांच्या जीवन जाविवा प्रकट होत गेल्या आवि त्यामळेुि मराठी सावहत्य आह ेआिखीनि समदृ्ध व 

संपन्न झाल.े 

         साठोत्तरी कालखंडात सावहत्यात ग्रामीि, स्त्रीवादी, आवदवासी, ववज्ञान, लोकवप्रय, मवुथलम, दवलत, भटक्या ववमकु्तािं े

सावहत्य असे नवीन प्रवाह उदयाला आले. कोित्याही सावहत्य प्रवाहािा उगम हा अिानक वा उगीि वनमािि होत नाही. तर त्या 

पाठीमागे काही कारिे, प्रयोजन, हतेू पे्ररिा असतात. नव े वविार, नवी सावहत्यदृष्टी, बदलत े सामावजक, राजकीय संदभि, 

वशक्षिामळेु आललेी वथथरता व बदललेली मानवसकता यातनूि ह े नवे प्रवाह सावहत्यात रुजले व वाढले. दवलत सावहत्य 

प्रवाहाशी समांतर असिारा समाज म्हिजे भटका ववमकु्त समाज. या समाजातील लोकांि ेजीवन, त्यांना उदरवनवािहासाठी करावे 

लागिारे थथलातंर यातूनि त्यांच्या जीवनाबद्दल असिाऱ्या ववरोही जाविवा सावहत्यात उतरू लागल्या. म्हिनूि प्रथततु 

शोधवनबंधात तनू मी “भटक्या ववमकु्त जाती-जमातीच्या वनवडक आत्मकथनुाुमंधील सामावजकता” या ववषयावर माझ े

अभ्यासपिूि वविार मांडण्यािा प्रयत्न करीत आह.े 

विर्य वििेिन: 

      दवलतांच्या वंिनाच्या जवळ जािाऱ्या वकंबहनुा त्याहीपेक्षा खडतर जीवन जगिाऱ्या ववमकु्त जाती-जमातींच्या लोकांि े

सावहत्य पाहण्यापवूी यािंी पाश्विभमूी अभ्यासिे मला महत्त्वािे वाटते. दवलत लोकांना गावात थथान नसले तरी ते गावकुसाबाहरे 

वथथर जीवन जगत होत,े पि याउलट भयानक पररवथथती भटक्या ववमकु्तांिी होती. ‘आज या गावी तर उद्या त्या गावी’, यांिा एक 

ठाववठकािा नव्हता. उदरवनवािहासाठी सतत गावोगावी भटकंती करीत वफरिे. एकाि वठकािी राह न आपले पोट भरेल असे 

उत्पन्नािे साधन त्यांना गनु्हगेार या वशक्क्यामळेु वमळालिे नाही. आजही काही प्रमािात या जाती-जमाती सवित्र भटकंती करत 
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आपल े जीवन जगताना वदसतात. दाररर्य, अज्ञान, वनरक्षरता, समाजािी हीन वागिकू याुंमळेु या समाजातील लोक 

गनु्हगेारीकडे वळताना वदसतात. थवतःिे गाव, थवतःच्या मालकीिी जमीन नाही, घर नाही, अवथथरता, थथलातंर, भटकंती 

करिारा, पोटािी खळगी भरण्यासाठी सतत धाविारा भटका समाज अनेक वषे वशक्षिापासनू वंवित रावहला. अत्यंत दरररी, 

अज्ञानी, अंधश्रद्धाळू आवि सामावजक दृष््टया मागासलेल्या या समाजातील अनेक लोकािंी आजही अवथथा बदललेली नाही. 

संज्ञा/ संकल्पना: 

          प्रथतुत शोधवनबंधात आलले्या संज्ञा म्हिजे भटक्या यािा अथि भटकिारा, अवथथर आह ेतर ववमकु्त या शब्दािा अथि 

मोकळा सटुललेा असा अथि आह.े (मराठी शब्दरत्नाकर, वा.गो.आपटे) 

व्याख्या: 

रामनाथ िव्हाण: 

    व्यापाराच्या वनवमत्ताने गावोगावी भटकत असललेा आवि वभक्षा मागनू वकंवा काही पारंपाररक कलेच्या आधाराने थवतःिी 

उपजीववका करिारा लोकसमहू अनेक वषाांपासनू महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जाती- जमातींच्या नावाने जीवन जगताना आढळतो, 

अशा या समहूाला भटके-ववमकु्त म्हटंल ेआह े

मोतीराज राठोड: 

    भटका म्हिजे एका वठकािी न थांबिारा 

१) उपरा: 

     कैकाडी भटक्या जमाती के वित्रि आपल्या ‘उपरा’ या आत्मकथेतून लक्ष्मि मान ेयांनी केल ेआह.े या आत्मकथनाि ेप्रमखु 

दोन टप्प ेआहते. पवहल्या टप्प्यात वशक्षि व दसुऱ्या टप्प्यात वशक्षि घेत असताना पदरी आलेल्या जीवन-जािवुवा अशा दहुरेी 

पातळीवर त्यांनी थवतःच्या कुटंुबाच्या वकंबहुना समहूाच्या संघषाििा आलेख मांडला आह.े लक्ष्मि मानेिे हळूहळू ववकवसत होत 

गेलले े व्यवक्तमत्व कसे बहरते? यािे वित्रि आत्मकथनातून येत,े तसेि ग्रामीि भागातील आवि तेथील घोर अंधारमय जीवन 

जगिारे दरररी लोक व त्यािं ेजगिे याि ेदशिन लेखक घडववतात. 

       लेखकाला लखेक करण्यासाठी केवळ एखाद े वनवमत्त परेुसे होते केवळ थवतःच्या जीवन जाविवा, थवतःिुा बौवद्धक, 

मानवसक प्रवास इतरा ं पढु े मांडिे हा त्यािंा उद्दशे नव्हता, तर त्यातून भटक्या-ववमकु्तांच्या प्रश्नावंर प्रकाश टाकून त्यावर 

वविारमंथन व्हावे हा होता. लक्ष्मि मान ेम्हितात, “या पथुतकानंा भटका ववमकु्त जाती-जमातीच्या प्रश्नांवर सामावजक मंथन सरुू 

झाल ंभटक्यािंे प्रश्न सामावजक ििेिा ववषय झाले आवि त्यांच्यासाठी काम करिाऱ्या मंडळींच्या कामाला िालना वमळेल तरी 

पथुतक वलवहण्यािे श्रम साथिकी लागल ेअसे मी समजुीन.” (दवलतांिी आत्मकथने संकल्पना व थवरूप डॉ वासदुवे मलुाटे 

थवरूप प्रकाशन जाने.१९९९, प.ृ१०६) 

       थवतःच्या आत्मकथनािे वनवमत्त करून थवसमहुािे जीवन, त्यािंी होिारी होरपळ, अगवतकता, समाजाकडून वमळिारी हीन 

वागिकू त्यानंा सांगायिी होती व ते काम त्यांनी अत्यंत तटथथपिे, परखडपिे, वाथतवदशी पातळीवरून केलेल ेवदसते. त्यासाठी 

लेखकाने वदललेी प्रसंगानरुूप मावहती, वििन केलेल े वित्ररूपी प्रसंग, हृदय हलेावनू टाकिारे आहते. त्यामळेुि ते वािकांच्या 

मनाला जाऊन वभडतात. त्यात पारदशिकता, प्रामाविकपिा, प्रांजळपिा असलेलुा वदसतो. ‘जे जगलो, जे भोगल,ं अनुभवलं, 

पावहल ंत-ेते येथे अवतरल ेआह’े, असे लक्ष्मि माने म्हितात. 

      एखाद्या उपेवक्षत, वंवित समाजाच्या व्यथा-वेदनानंा वाट करून दिेे, ही त्या-त्या जाती-जमातीच्या  जातपिंायतीच्या दृष्टीन े

गनु्हा करण्यासारखे आह.े त्यासाठी जातीबाहरे फेकले जाण्यािी वशक्षा आहे. तरीसदु्धा आपल्या वशक्षिाच्या जोरावर, लेखिीच्या 

बळाने या वंवित समाजाला प्रथथावपतांसमोर मांडण्याि ेधाडस लक्ष्मि मान े यांनी केले आह.े वशक्षि घेऊन अक्षरािंी सोबत 

करून त्यानंी अगोदरि एक गनु्हा, अपराध केला होता. कैकाडयांनी आपल्या कौटंुवबक परंपरेनुसार किगी वळिे हिे पवूािपार 

िालत आले होत.े पि इथे तर काय कैकड्यािा पोर (लक्ष्मि माने) अक्षरांना वळि दणे्याि ेथवप्न बघत-बघत साक्षर झाला. 
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       कैकाडी जातीला ना गाव, ना घर, ना दार त्यांच्यासाठी जमीन आवि डोक्याला आकाशािे छप्पर हिे घर होत.े पोटािी 

खळगी भरण्यासाठी पायाला वभंगरी बांधनू आज या गावात तर उद्या त्या गावात अशी त्यािंी जीवनगाथा. अशा या समाजातीलि 

बाप ू कैकड्यान े एक थवप्न पावहले, ते म्हिजे आपल्या मलुाने माथतर व्हावे. ही भाबडी आशा-आकांक्षा उराशी घेऊन त्यान े

मलुाला वशक्षि सोडून वदले नाही. ज्या गावात जाईल वतथे वशक्षि वनरंतर िाल ूरावहले व त्यातनू त्याने थवतःला घडववले. गररबीन े

त्रासललेी वैतागलेली मािसे एकमेकांवर विडत, भांडत, रागावत असत, पि ते सारे क्षविक असायिे राग मावळला की त े

एकमेकानंा जपत असत. आपल्या मलुाला वशथत लावण्यासाठी प्रसंगी त्याला मारिारा बाप  ‘उपरा’ मध्ये वदसतो. आपल्या 

जातीि ेसवाांगीि वित्रि त्यांच्या या आत्मकथनात रेखाटल ेआह.े आपल्या कुटंुबाि ेवििन करताना आपल ेपवूिज कसे शरू होत े

यािेही वित्रि यातनू वदसनू येते. अंधश्रदे्धला बळी पडललेा हा समाज अनेकदा काळुबाईिा धावा करताना वदसतो. आवथिक 

बाजनूे कमी असली तरी दवेांच्या जत्रा वेळच्यावेळी झाल्याि पावहजेत, असा आग्रह वदसतो. न्याय वनवाडे करण्यासाठी जात 

पंिायत असत.े त्यामध्य ेकै पिंापढुे (जामीन घेिारा) वादी प्रवतवादी च्या वतीन ेबाज ूमांडतो. स्त्रीला थवतःि ेकाहीि अवथतत्व 

नसते . गलुामापके्षाही हीन जीवन वतला लाभले आहे. प्रसंगी पैशासाठी स्त्रीला तारि ठेवण्यािीही पद्धत आह.े बालवववाहािी 

पद्धत समाजामध्य े रूढ आह.े ववववध दोषांनी यकु्त अशा अंध:कारमय वातावरिात आयषु्ट्य जगिाऱ्या समहूािे व त्यांच्या 

जीवनाि ेदशिन या आत्मकथनातून घडते. 

२) उिल्या: 

   जाती पाती वर आधारलेल्या समाजात असाही एक समाज आहे, ज्याला गावगाड्यात काहीि थथान नाही. ज्याला ना गाव, ना 

घर, ना वनवित जागा असा समाज की जो भटकंती करत जगत होता. त्यांना समाजान े नाकारले प्रसंगी त्यांनी संसार 

िालवण्यासाठी लेकरा बाळािंे पोट भरण्यासाठी जो मागि वमळाला, त्यातनू पोट भरण्यासाठी धडपड िालिू ठेवली. त्यासाठी 

कधी त्यांना त्या समाजाच्या वतििकुीमळेु िोरी सदु्धा करावी लागली आवि म्हिनूि ह्या लोकांच्या माथी िोर, लबाड, भामटे 

असा वशक्का समाजाकडून त्यांच्या जन्मताि बसला. अशा समाजापैकी ‘संतामचु्िर’ या नावाने ओळखली जािारी  ही जात 

संपिूि भारताबरोबरि महाराष्ट्रातही आह.े पि ही जात महाराष्ट्रात पाथरूट, टकारी भामटा, उिल्या, वगरनवेडार,कामाटी, घंटीिोर, 

वडार  या अनेक नावानंी ओळखली जाते. अशा गनु्हगेार समजल्या जािाऱ्या या भटक्या जमातीत लखेक लक्ष्मि गायकवाड 

यांिा जन्म झाला. हा एक कायिकताि असनू जेमतमे नववीपयांत वशकललेा तरुि त्यान े ‘उिल्या’ या आत्मकथनातून त्याच्या 

बरोबरि या भटकंती करिाऱ् या समाजाि े वित्रि केलेल े वदसते. जन्मानेि गनु्हगेार ठरववलेल्या या जातीच्या लोकांच्या 

उपजीववकेिी सवि साधने, सवि मागि वहरावनू घेतलेल्या या समाजापढुे िोऱ्या करिे, लबाड्या करून फसविकू करिे या वशवाय 

पयाियि नव्हता. मनोगतामध्य ेलक्ष्मि गायकवाड म्हितात, भकू शमववण्यासाठी सवि रथत ेबंद झाल्यामळेु भरुट्या िोऱ्या करिारी 

जमात िोर ठरते पि याि प्रथथावपतांच्या समाजात कोट्यावधी रुपयांिी िोरी करिारे याि समाजातील प्रवतवष्ठत उच्िभ्र ूलोक 

समाजात ताठ माननेे वफरतात. हा समाजातील फार मोठा ववरोधाभास त ेदाखवनू दतेात. त्या समाजात सामवूहक िोरीिा प्रकार 

वदसनू येतो. गदीमध्ये िोरी करि,े िपला-बूट िोरिे, शतेातील धान्य वपकािी िोरी करिे, प्रािी िोरिे या सगळ्या प्रकारातनू 

त्यांना पोट भरण्यासाठी दोन वेळि ेअन्न वमळत.े 

         लहान मलुांना म्हिजे आठ-नऊ वषाांच्या मलुांनाही िोरीिी प्रवशक्षि वदल ेजाते. पोवलसांनी पकडल्यानंतर या मलुांनी नावे 

सांग ू नयेत म्हिनू त्यािंा छळ केला जातो. त्यानंा उपाशी ठेवल े जायि े यातनू त्यांना पोवलसापंढु े वटकून राहण्याि े कौशल्य 

आत्मसात होईल, ही अपके्षा टोळी वाल्यािंी असे. पोटािी भकू भागववण्यासाठी ववववध प्रकारिे प्रािी मारून खाल्ल ेजात असे. 

कधी- कधी तर उंदीर,मुंगसु, खारी मारून खाल्ली जायिी. 

    अन्न,वस्त्राबरोबरि त्यांच्या वनवाऱ्यािी व्यवथथाही फाटकी आवि वततकीि गवलच्छ असे. आरोग्य आवि थवच्छता यांच्या 

बाबतीत तर त ेकधीि प्रगत आवि आग्रही नव्हते. त्यांि ेजीवन भकू, दाररर्य, बकालपिा, घािेरडेपिा आवि जगण्यािी धडपड 

याति व्यवतत झाले. सतत पोवलसांिा ससेवमरा पाठीमाग ेअसायिा. या जमातीत अंधश्रदे्धिं वििथव असलेले वदसते. लेखक 
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शाळेत गेल्यामळेु आपल्या मलुानंा साथीिे आजार झाल्यािे आरोप समाजातील लोक करताना वदसतात. ववववध ररती, प्रथा या 

समाजात असलेल्या वदसतात. 

३) गबाळ: 

    भटक्या वफरथती जमातींमधील आिखी एक महत्वािी जमात म्हिजे कुडमडेु जोशी ही होय. या जमातीि ेलोकही पोटािी 

खळगी भरण्यासाठी गावोगावी भटकंती करीत वफरत असतात. लोकांना त्यांि ेभववष्ट्य सागंण्याच्या नावाखाली त्यांना फसवनू 

त्यांच्याकडून ऐपतीप्रमािे पैसे मागनू घ्यायि ेअशा समाजात जन्माला आललेा एक मलुगा वशक्षिािी कास धरून साक्षर होतो व 

आपल्या बरोबरि आपल्या समाजाि े ही दःुख मांडतो, अशाि सजुाि मलुाि े म्हिजेि दादासाहबे मोरे यािं ेआत्मकथन ह े

‘गबाळ’ होय. 

      ही जमात इतर भटक्या जमातीुंप्रमािे श्रम करून जगिारी नाही तर िाह्मि जातीतील जोश्यांप्रमािेि बुवद्धप्रामाण्यवादी 

आह.े दोन काठ्या उभारून त्यावर पोती टाकून तयार केलेल े पाल म्हिजेि त्यािं े घर आह.े धमािवर आधाररत असलेल्या 

समाजािी व्यवथथा मािसाला मािसापासनू दरू नतेे. पशुपंेक्षाही हीन वागिकू त्यांना वमळते आवि म्हिनूि या आत्मकथनामधनू 

कठोर, परंपरावादी, प्रथथावपत, उच्िभ्र ूलोकाबंद्दलिा संताप व्यक्त होतो. दादासाहबे कुटंुबािा शोध घेत असताना मारुतीच्या 

मंवदरािा आश्रय घेतात पि मंवदरािा पजुारी त्यानंा रागावनू बाहरे काढतो. त्यावेळी या अशा जातीत का जन्माला घातले आहेस? 

असा प्रश्न वविारून ते दवेाला दोष दतेात. ह े आत्मकथन दःुखािे ओझे, गबाळ आह े असे लखेकाला वाटते. प्रत्येक 

आत्मकथनकार हा वनवमत्तमात्र आह ेत्यांच्या आत्मकथनातून त ेया उपेवक्षत समाजाि ेप्रवतवनवधत्व करताना वदसतात. समाजातील 

प्रत्येक घटकाि ेत ेगबाळ आह,े असे लेखकाला वाटते. धमिभोळ्या व अंधश्रद्धाळू मािसांशी लबाडपिे वागनू थवतःिा िररताथि 

िालवविारी ही जमात थवतः ही धमिभोळी, अंधश्रद्धाळू आह.े एकमेकांसोबत समहूात एकत्र राहिारी ही जमात दनैंवदन जीवनात 

सखु-दःुखात आपलुकीने सहभागी होतात. अन्याय, कष्ट यांनी खिनू न जाता वजद्दीन े उभा राहताना वदसतो. शाळेत जाण्यािी 

इच्छा व्यक्त करताि माथतरानंी ही वभकाऱ्याच्या मलुाला शाळेत प्रवेश दतेा येिार नाही, अशी दमदाटी केली. मािसाला मािसू 

म्हिनू नाकारिाऱ्या मानवी समाजाि ेववषमतापिूि वित्रि ‘गबाळ’ या आत्मकथनात रेखाटल ेआहे. त्यात कुठेही राग, िीड, त्रागा 

वदसनू येत नाही. उलट अत्यंत संयम  ठेवनू लेखक आपल्या व्यवक्तमत्त्वािी जडिघडि वािकांसमोर उलगडतात. 

४) आभरान: 

       ह े एका यवुा कायिकत्याििु ंआत्मकथन आह.े लखेक पाथि पोळके हहेी अशाि भटक्या समाजातील आहते, की जो 

अंधश्रदे्धच्या पायावर उभा आह.े ‘पोतराज’ या भटक्या जमातीि े वित्रि या आत्मकथनातनू येत.े या समाजात दवेांनासदु्धा 

मािसान ेववभागल ेआह.े उच्िविीय यािं ेदवे वेगळे व क्षरुािंे दवे वगेळे. अशाि मरीआईिा भक्त असिाऱ्या पोतराजािे खडतर 

आयषु्ट्य ‘आभरान’ या आत्मकथनातून मांडल ेआह.े 

       मररआई दवेीिा कोप झाला की बरकत येत नाही, दःुख येत,े संकटांिा मारा सरुू होतो, आजारपि, रोगराई पसरत.े यामळेु 

अशा कुटंुबातील मोठा मलुगा दवेीिा पोतराज म्हिनू सोडला जातो. पोतराजाच्या अंगावर दवेीच्या नावान ेधारि केललेी वस्त्र 

म्हिजे ‘आभरान’ होय. ‘आभरान’ ववषयी  पाथि पोळके उपहासाने व उपरोधाने म्हितात की ‘आभरान’ म्हिजे इथल्या व्यवथथेन े

पोतराजाला वदललेी राजवस्त्रि, सगळ्या आयषु्ट्याच्या  वितंा  करायला  लाविारी. 

       प्रत्यक्ष वडीलि पोतराजािे जीवन जगत होते ह ेलेखकान ेजवळून पावहल ेहोते. काबाडकष्ट करून भीक मागनू लेखकाला 

वशक्षि दणे्यािा प्रयत्न आई ववडलांनी केला म्हिनूि त ेया समाजािे ‘आभरान’ समाजासमोर मांडू शकले. पोटाच्या भकेुिा प्रश्न 

याही समाजापढुे आ वासनू उभा रावहललेा आह.े अंधश्रद्धा व ज्ञान यांनी वेढललेा समाज अनेक अंधश्रद्धांना बळी पडताना 

वदसतो. अनेक प्रसंगातून लेखकांनी त े वािकांसमोर रेखाटल े आह.े भटका समाज असनूही मररबाला वशक्षि व डॉक्टर 

बाबासाहबेांच्या वविारांिी कास धरावी लागली व यातूनि आपले कल्याि होईल हा आशावाद जागा झाला. एका पोतराजािा 

मलुगा वशक्षिामळेु पढुे समाजकारि राजकारि करू लागला. आपल्या ववडलांि े‘आभरान’ त्यांनी दरू फेकल,े जाळले, हा वविार 
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महत्त्वािा आह.े आपल्या कुटंुबातील या अभतूपवूि वथथत्यंतरािी मावलका लखेकान े रेखाटली, वशवाय अन्याय, परंपरा, रूढी, 

दाररर्य वनरक्षरता, अंधश्रद्धा यात वषािनुवषे हीन जीवन जगिाऱ् या समाजािे दःुखही ते माुंडतात. ग्रामीि भाग, जीवन, 

रीतीररवाज, सि-उत्सव यांिे वित्रि आत्मकथनातून येते. ह े आत्मकथन फक्त पाथि पोळके यािंे नसनू ते संपिूि ‘पोतराज’ 

समाजािे प्रवतवनवधत्व करताना वदसते. 

५) कोल्हाट्यािं पोर: 

         भटकंती करिाऱ्या जातींपकैी कोल्हाटी ही एक जमात महाराष्ट्रात आपला उदरवनवािह करत आह.े याि जमातीतील 

वकशोर शातंाबाई काळे यांिे आत्मकथन म्हिजे ‘कोल्हाट्यािं पोर’. महाराष्ट्र हा ववववध लोककलाुनंी समदृ्ध आह.े त्यातीलि 

लोकवप्रय लोककला म्हिजे तमाशा या कलेवर जगिारा समाज म्हिजे कोल्हाटी समाज. वववाह पद्धतीला नाकुारिारा समाज, 

स्त्रीच्या जीवावर मौजमजा करिारा परुुष हा या जातीति वदसनू येतो. स्त्री म्हिजे जि ूघरात पैसे आिण्यािी एक मशीन आह.े ही 

मशीन जशी जनुी, वनकामी  होईल तशी वतला वकंमत वमळत नाही आवि वतिी वाईट अवथथा होत असे.  नाििारनीच्या पोटी 

जन्म घेऊन डॉक्टर होण्यात वकशोरिे यश आह,े पि समाजाने जन्मत:ि अनौरस ठरववल्याि े दःुख सदु्धा खपू मोठे आह.े 

मािसाच्या हातात कमि- कतृित्व आह,े पि जन्म कुठे घ्यावा ह ेमात्र त्याच्या हातात नाही, अशाि प्रकारिे दःुख भोगिारा समाज 

या व्यवथथेने वनमािि केला. 

         नाििारीच्या पोटी जन्म घेतलेल्या मलुािंी अवथथा या आत्मकथनातून वकशोर काळे यानंी व्यक्त केली आह.े त्या 

समाजातील उच्िभ्र ूप्रवतवष्ठत लोकांि ेमनोरंजन करत असताना ती रखेल म्हिनू त्यांच्याकडे रहावे लागे. समाजातील ववरोधाभास 

लेखकाने आपल्या आत्मकथनातून मांडला आह.े कोल्हाटी समाजातील विरा उतरिे, दाडी लाविे यासारख ेअनेक प्रसंग त्यांच्या 

आत्मकथनातून आलेल े वदसतात. एका स्त्रीला आपल ं मलू, आपलं कुटंुब  सोडून फक्त पैशासाठी एखाद्या व्यक्तीकडे जाऊन 

राहावं लागत.ं त्याला आपला पती  म्हिनू थवीकारावं लागतं, ही सामावजक जािीव अगवतकता यातून व्यक्त होत.े कोल्हाटी 

समाजामध्य ेजन्माला आलेल्या वकशोर काळे यानंी आपल्या आत्मकथनातून या कोल्हाटी समाज जीवनािी संथकृती त्यांच्या 

जीवन-जाविवा या आत्मकथनातून व्यक्त केल्या आह ेत. 

६) मरणकळा: 

     गावकुसाबाहरे जगिाऱ् या समाजातील वस्त्रयांनीही आपल्या आत्मकथनातून आपल्या समाजाच्या व्यथा-वेदना मांडण्यािा 

प्रयत्न केलेला आह.े यामध्य ेअशा पद्धतीि ेलखेन करिाऱ्या जनाबाई वगह ेयािं ेनाव घ्यावे लागले. जनाबाई किरु वगह ेह ेत्यािं े

पिूि नाव. गोपाळ समाज म्हिनू भटकंती करिाऱ्या भटक्या ववमकु्त जातीतील या लेवखका आहते. भटक्या-ववमकु्त समाजामधील 

पवहल्या लेवखका होण्यािा मान त्यांना वमळाला . गाव वतथं पाल आवि पािी वतथं पालु.ं खाली धरती वर आभाळ हातावरि 

आिा, हातावरि खा, असं जीवन जगिाऱ्या भिंग, भटक्या समाजातील एक समाज म्हिज ेगोपाळ समाज. पोटासाठी गाव गाव 

दारोदार भटकिाऱ्या वबऱ् हाड पाठीवर घेऊन भटकिाऱ्या या समाजािा सगळ्यात मोठा गहन प्रश्न म्हिजे भाकरीिा. पोटािी 

खळगी भरण्यासाठी वजवािे रान करावे लागिारया समाजात वशक्षि दरू- दरू पयांत कुठेही वदसत नव्हते. अज्ञान, दाररर्य , 

अंधश्रद्धा यािंा याही समाजात पगडा वदसनू येतो. थवातंत्र्योत्तर काळात आंबेडकरांच्या वविारांमळेु वशक्षिािी वकरिे दवलतापंयांत 

पोिली. यामळेुि जनाबाई किरू वगह ेयािंे पती वशकल ेआवि त्यानंी गोपाळ समाजािी परंपरा, त्या समाजािा इवतहास यामध्य े

संशोधनात्मक लेखन केल ेआवि यातूनि जनाबाईनंा आत्मकथन लखेनािी पे्ररिा वमळाली असे त्या आपल्या आत्मकथनाच्या 

मनोगतात सागंतात. गोपाळ समाजातील एक मलुगी वशक्षि घेऊन मोठी होत ेआवि थवतःच्या जीवनाबद्दल लखेन करते, ही गोष्ट 

साधी नाही. त्यासाठी वतला वकतीतरी अवग्नवदव्यातनू जावे लागले होते. ह ेआपिाला ‘मरिकळा’ या आत्मकथनातून वािायला 

वमळते. असिारी भकू यांच्या तांदळािे दशिन त्यांच्या जीवनामध्ये वदसते भकेुसोबति अंधश्रद्धा यािंहेी दशिन या भिंग, अज्ञानी 

समाजाच्या जगण्यातून वदसत.े 
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‘मरिकळा’ म्हिजे अज्ञान, दारररय यािंे थैमान असललेे आत्मकथन आह.े दाररर्याि ेदशिन घडवविारे असंख्य प्रसंग लेवखका 

यामध्य ेरेखाटताना वदसतात. शाळेत जात असताना समाजाकडून झालेला ववरोधही आपिाला या आत्मकथनातून जािवतो. 

समारोप: 

      प्रथतुत शोध वनबंधातून ‘भटक्या ववमकु्त जाती-जमातीच्या आत्मकथनातील सामावजकता’ या ववषयावर वववेिन करण्यािा 

प्रयत्न केला. प्रत्येक आत्मकथनािे एक थवतंत्र असे थथान भाषेत वनमािि झाले. जे जगलो, जे भोगल ेत ेसमाजासमोर मांडिे ह े

एक आव्हानि होत ेआवि ते या लेखकानंी मांडले. प्रत्येक आत्मकथनािा उद्देश हा आपल्या समाजािे द:ुख, वेदना समाजासमोर 

आििे ह ेहोते. ह ेसवि लखेक वनवमत्तमात्र असल्याि ेवदसत.े  
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