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स्िातंत्र्यािी पंच्टयाहत्तरी आवण उपेवक्षत िंवित घटक 

प्रा. डॉ. विजय माने 

यशवंतराव िव्हाि समाजकायि महाववद्यालय. 

जकातवाडी, सातारा. 

फोन नंबर ८६०५२००९६९ 

सारांश : 

 आजही भटक्या ववमकु्त समाजािी लोक हलाखीि ेजीवन जगत आहते. भारताला थवाततं्र्य वमळाल्यापासनू या जाती-

जमातींच्या ववकासासाठी फारसे प्रयत्न करताना कोितेही राज्य व कें रीय सरकार वदसत नाही. या भटक्या ववमकु्त समाजाच्या 

ववकासासाठी म्हिनू तोंडदखेल े राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील सरकारे काम करत असल्याि े भास होतात आतापयांत या 

समाजाच्या अभ्यासासाठी अनेक अभ्यास गट कें र व राज्य पातळीवरील आयोग तसेि सवमत्या थथापन करण्यात आललेे आह.े 

परंतु या सवि सवमती आयोगांनी सादर केलेल्या अहवालावर व वशफारशींवर कोित्याही सरकारन ेगांभीयािन ेवविार केललेा आह े

असे वदसत नाही. या भटक्या जाती-जमातींच्या भवताली विवटश साम्राज्यान ेउभ ेकेललेे तीन तारेिी कंुपिे थवतंत्र भारत सरकारन े

काढून टाकली असली तरी प्रशासकीय पातळीवर, कायदा व सवु्यवथथेिी अंमलबजाविी करिाऱ्या यंत्रिा तसेि मखु्य 

प्रवाहातील समाजाच्या मानवसकतते या समदुायांच्या बाबतीत सकारात्मक व्यवथथा वनमािि करण्यासाठी अपयशी ठरलले ेवदसनू 

येत आह.े भटक्या ववमकु्त समाजातील ह ेलोक सदु्धा या दशेाि ेनागररक आहते, त्यांना सदु्धा जगण्यािा संववधावनक अवधकार 

आहते ह ेआपि ववसरता कामा नये. त्यामळेु कें र व राज्य सरकारने या समदुायाच्या अवधकारािंे रक्षि केल ेपावहजे. अजनूही या 

समाजाच्या सखोल अभ्यासािी गरज आह.े ते व त्यांिी संथकृती, त्यांिी भाषा, त्यांच्या िालीरीती, वनसगािकडे बघण्यािा त्यािंा 

दृवष्टकोन या सगळ्याि े संरक्षि व संवधिन झाले पावहजे वहि अपेक्षा. एकंदरीत भटक्या ववमकु्त जाती जमाती मधील मािसानंा 

आत्मसन्मानाने, थवावभमानाने जगता यावे यासाठी या समाजातील वशकून शहाण्या झालेल्या वपढीन े पढुे येऊन यांना शहािे 

करण्यािी जबाबदारी उिलिे गरजिेे आह.े अशी एक वपढी कायिरत होत असताना या समाजाच्या बाबतीत अभ्यास होिे, वविार 

मंथन होिे गरजेि ेआह,े तरि तळागाळातील या समाजाला समता पवूिक आपलं थवततं्र अवथतत्व वटकवता येईल व थवतःिा 

ववकास साधता येईल. 

पाररभावर्क संज्ञा : भटके-ववमकु्त, नंदीवाले, िाह्मि, क्षवत्रय, वैश्य व शरू  

प्रस्तािना :  

 नुकताि आपि 26 जानेवारीला भारतािा प्रजासत्ताक वदन साजरा केला. हा उत्सव साजरा करत असताना दशेात 

आपि ज्या ज्या क्षते्रामंध्ये प्रगती केलेली आह ेत्यािी मांडिी ववववध दृकश्राव्य माध्यमांच्या माफि त लोकांपयांत पोहोित होती. 

भारताने ववज्ञान तसेि ततं्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये अफाट प्रगती केललेी आह.े वशक्षि, आरोग्य, व वाहतुकीच्या सवुवधा तसेि शतेी, 

अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताने झपाट्याने ववकास साधललेा. या ववकासामळेु भारत येत्या काळामध्ये जागवतक महासत्ता बनेल 

असे वित्र वनमािि होताना वदसत आह.े या बदलािंा व प्रगतीिा वापर करून भारतीय समाज ववकासाकडे व प्रगतीकडे वाटिाल 

करू लागला आह.े परंत ुह ेहोत असताना याि दशेातील भटका ववमकु्त समाज मात्र अजनू या ना त्या कारिान ेववकासा पासनू व 

प्रगती पासनू मैलोन ्मलै दरू आह.े  

भटके-विमुक्त : 

 नैसवगिक आपत्तींच्या मळेु मानवी समाजािे थथलांतर प्रािीन काळापासनू जगभर होत रावहले आह.े थथलातंर करण्यािी 

ही घटना मानवी भटकंतीिी पवहली पायरी होय असे समजायला हरकत नाही. काळाच्या ओघा मध्ये मानवान ेशेतीिा शोध 
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लावला व तो वथथर वजवन जग ूलागला. ववज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या तसं वशक्षिाच्या प्रगतीन ेमानव एक वठकािी कायमथवरूपी आपली 

वथती करून वथथर झाला.  त्यामळेु नैसवगिक आपत्तीमळेु वनमािि झाललेी भटकंती ही तत्कालीन थवरूपािी समजली गलेी.  

परंतु यदु्ध, व्यापार, धावमिक व सामावजक बवहष्ट्कार या घटकािंा वविार करतात थवसंरक्षिासाठी व थवतःच्या अवथतत्वासाठी 

थथलांतरािा मागि थवीकारायला लागललेा समदुाय दखेील भारतीय समाज व्यवथथेमध्ये फार मोठ्या प्रमािात वदसनू येतो. हा 

समदुाय उपजीववकेसाठी पढुील काळात भटक्यािंे जीवन जगायला लागला व त्यातूनि ववववध प्रकारच्या भटक्या समदुायांिी 

वनवमिती झाली असावी. या समदुायातील भटकंतीिे ह ेवित्र या दशेातील इगं्रज सते्तपयांत च्या काळात व वतथनू पढु ेऐशंी नव्वदच्या 

दशकापयांत िालत आलेल ेआपल्याला वदसनू येत.े 

 विवटशांच्या आगमनानतंर त्यांना इथल्या नैसवगिक साधन संपत्तीिा वापर करून त्यांच्या औद्योगीकरिाला रसद 

परुवायिी होती, व त्यामळेु त्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी काही कायद ेकेले. त्या कायद्यांमळेु इथल्या भटक्या ववमकु्त समाजातील 

मंडळींच्या जल, जंगल, जमीन या नैसवगिक साधनसंपत्तीच्या वापर करण्यावर मोठ्या प्रमािात वनबांध लागल.े यामळेु इगं्रज 

सत्ताधारी व भटका ववमकु्त समाज यांच्यामध्ये संघषि सरुू झाला.  

गुन्हेगारी कायदा ि भटके-विमुक्त :  

 १८७१ साली या दशेात विवटशानंी  जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेही नसिारा अमानवी व अमानुष अशा थवरूपाच्या 

गनु्हगेारी कायद्यािी वनवमिती केली. त्यामळेु दशेातील १९८ भटक्या जमातींना गनु्हगेार जमाती म्हिनू त्यांनी घोवषत केल.े या 

कायद्याअंतगित विवटश यंत्रिेला या जमातीच्या लोकांना बंवदथत वतन तारेच्या कंुपिात डांबून ठेवता आल.े  पयाियाने भटक्या 

ववमकु्त समाजाला आपले जीवन ह े पारतंत्र्यात जगावे लाग ू लागले. पढु े या गनु्हगेारीिा वशक्का मारून बंवदथत केलेल्या 

समदुायाला थवातंत्र्य वमळाल्यानंतर दखेील मकु्तता वमळाललेी नव्हती, त्यांना या तीन तारेतनू मकु्त होण्यासाठी १९५२ साल 

उजाडावे लागले. या तीन तारेच्या कंुपिात मकु्त झालेल्या समदुायाला भारतामध्ये भटके-ववमकु्त म्हिनू संबोधले जाऊ लागले. 

गनु्हगेारी कायद्याच्या जोखडातून व तीन तारखेच्या वसाहतीतनू ह े लोक जरी मकु्त झाले असले तरी त्यांच्याकडे पाहण्यािा 

गावगाड्यातील लोकांिा तसेि प्रथताववत समाजातील लोकािंा दृवष्टकोन मात्र बदलला नाही. इगं्रजानंी या भटक्या-ववमकु्तांच्या 

भोवती वनमािि केललेे संशयािे वतुिळ भारतीय समाज मािसावर तसेि असल्यािे जािवत.े अथािति या भटक्या ववमकु्त 

जमातीतील लोकांवर होिारे अन्याय अत्यािार ह ेआजही पिूिता नाहीसे झालले ेनाहीत. थवातंत्र्य प्राप्तीनंतर डॉक्टर बाबासाहबे 

आंबेडकरानंी राज्यघटनेिी वनवमिती केली. त्यांनी थवातंत्र्य, समता, बंधभुाव या तत्त्वािंा भारतीय राज्यघटनेमध्ये थवीकार करून 

इथल्या ववषमतावादी समाजव्यवथथेने भटक्या ववमकु्तांवर लादललेे ववववध वनबांध संपवण्यासाठी ववववध तरतुदी केल्या. या 

तरतुदींच्या आधारे मागासलेल्या भटक्या-ववमकु्त समाजाच्या ववकासाबरोबरि स्त्री परुुष समानता, अथपशृ्यता वनमूिलन, कामगार 

कल्याि व इतर सामावजक न्यायाला अनुसरून ववववध कायद ेसमाजात प्रथथावपत केले. 

भारतीय समाज व्यिस्था ि भटका विमुक्त समाज :  

 भारतीय समाजव्यवथथेत, जातीव्यवथथा, विि व्यवथथा, धमिव्यवथथा व त्यास अनुसरून असिाऱ्या प्रथा, परंपरा, रूढी, 

संकेत व यावर आधाररत असिारी सामावजक व आवथिक ववषमतावादी समाजव्यवथथा ही  भारतीय समाजाच्या ववकासाला 

मारक ठरत आली आह.े भारतामध्ये प्रामखु्यान े जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठे नसलेली समाज व्यवथथेिी रिना ही जाती व 

वििव्यवथथेवर आधारललेी आह.े िाह्मि, क्षवत्रय, वैश्य व शरू या िार वििनानुसार श्रमाि ेववभाजन करण्यात आल ेआह.े अशा 

वििव्यवथथेवर व जावतव्यवथथेवर आधारलेल्या समाजा मध्ये प्रत्येक जाती-जमातीिी एक थवतंत्र रूढी परंपरा असललेी वदसनू 

येते. याला अनुसरूनि या प्रत्येक जाती जमातीकडे उदरवनवािहासाठी व आपल्या दनैंवदन गरजा भागवण्यासाठी काम करण्यािी 

दखेील एक थवततं्र पध्दती होती व काही प्रमािात आत्ता दखेील ती अवथतत्वात आह.े या जावतव्यवथथेच्या वििव्यवथथेच्या बाहरे 

भारतीय समाज व्यवथथेमध्ये एक फार मोठा भटका समाज आह.े आज अनेक कारिामंळेु जावतव्यवथथेच्या सामावजक दरुी 

वाढलेल्या आहते तसेि आवथिक ववषमता ही टोकाला पोहोिललेी आह.े  अशाति कोितीही नैसवगिक अथवा मनुष्ट्यवनवमित 
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आपत्ती येते तवे्हा गावकुसाबाहरेच्या तुटलेल्या, जगण्याच्या साधनासंाठी झगडिाऱ्या भटक्या ववमकु्त समाजावर आवि ववशेषता 

त्यांच्या वस्त्रयांवर आपत्ती िा घाला बसतो. मळुाति भटक्या-ववमकु्तांच्या जगण्यािी परवड संपलेली नाही अशा पररवथथतीत 

वस्त्रयांच्या हाला प्रथतावना पारावार रावहललेा नाही. भटक्यािंी आवथिक व्यवहार ह े आजच्या काळात उपलब्ध असिाऱ्या 

नैसवगिक साधनसंपत्तीच्या अधीन रावहललेे नाहीत तर जमीनदारांच्या श्रीमंतांच्या सावकारांच्या मेहरबानीवर रावहललेे आहते 

हा समाज आपल्या पोटािी खळगी भरण्यासाठी वेगवेगळी कामे करत होता व आजही करत आह.े वह भटक्या समाजातील मंडळी 

गावोगावी वफरून करमिकुीि ेखळे करत होती व प्रथथावपत समाजािी करमिकु काम करत होते. तर दसुऱ्या बाजलूा काहींनी 

आपल ेदवे आपल्या डोक्यावर घेऊन त्यांच्या माध्यमातनू आपल्या उदरवनवािहािी सोय केली होती. याि पद्धतीन ेअथवल, साप, 

माकड, बलै, पोपट व तत्सम प्राण्यांिा वापर करमिकुीसाठी वकंवा भववष्ट्य सागंण्याच्या नावाखाली करून भटके आपला 

उदरवनवािह करत होत.े  

 भारतात भटक्या-ववमकु्तािंी लोकसंख्या सोळा कोटी असल्याि ेतर महाराष्ट्रात दीड कोटी असल्याि ेसांवगतल ेजात.े 

महाराष्ट्रातील या दीड कोटी भटक्या समाजातील लोकसंख्येपैकी वनम्मे भटके ह ेवनव्वळ सतत थथलातंर करिारे आहते. यामध्ये 

मोठ्या प्रमािात दवेदवेतांच्या नावान ेभीक मागिारे व त्या सदृश्य उपजीववकेसाठी वेगवेगळे व्यवसाय करिाऱ्यािंी संख्या फार 

मोठी आह.े रेिके आयोगाच्या २००८ च्या अहवालानुसार दाररर्यरेषेखालील जगिे वाट्याला आलले्या भटक्यांिी संख्या या 

समाजात 84 टक्के असल्यािे तसेि 98 टक्के लोक भवूमहीन असल्यािे नोंदवले गेल े आह.े बहुतांशी लोकाकंडे आपल े

नागररकत्व वसद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रेही नाहीत त्यामळेु त्यांना शासनाच्या योजनांिा लाभ घेता येत नाही 

वकंवा वमळत नाही. या समाजातील अपवादात्मक मंडळींनी बाँकेमध्ये आपली खाती उघडलेली वदसनू येतात. त्यामळेु जवळ-

जवळ 98 टक्के लोकानंा बाँकेि े कसल्याही प्रकारि े अथिसाह्य वमळत नाही. तसेि ह े लोक त्याचं्या अथथायी व अथथीर 

व्यवसायामळेु सतत थथलांतर करत असनू पालावर वकंवा अथथाई थवरूपाच्या झोपड्यामंध्ये राहतात. हा भटका ववमकु्त समाज 

दशेातील सगळ्यात दलुिभ दलुिवक्षत घटक असनू तो सवािवधक वनरक्षर, गरीब व साधन वहन वगि आह.े 

भटक्या विमुक्तांिी उपजीविकेिी साधने :  

 भटक्या समाजामध्ये प्रामखु्यान ेप्राण्यांिा वापर करून आपली उपजीववका करिारे काही वववशष्ट समहूदाय होत.े यामध्य े

प्रामखु्यान े अथवल घेऊन वफरिारे दरवेशी होत,े साप, मुंगसु व अजगर यांिा खेळ करिारे गारुडी होत,े माकडाच्या मदतीन े

करमिकू करून खेळ करिारे माकड वाल े होत,े बैल घेऊन वफरिारे नंदी वाले समाजातील लोक होते तर पोपटाच्या साह्यान े

भववष्ट्य सांगनू मािसांना थवप्न दाखविारे भववष्ट्य सागंिारे होते. तसेि अंगभतू लवविकतिेा वापर करून तसेि दोरी व इतर 

सावहत्यािा वापर करून करमिकुीिे खेळ करिारा डोंबारी व कोल्हाटी समाज, दवेासाठी आपल आयषु्ट्य वेििारा व त्यािी सेवा 

करण्यासाठी आयषु्ट्यभर झटिारा वाघ्या मरुळी समदुाय ह ेसातत्यान ंभटकंती करूनि आपला उदरवनवािह करत होत.े वैद ूसारखा 

समदुाय औषधी वनथपती कंदमळेु दऊेन समाजािी वैद्यकीय गरज आजीही भागवतात तर दसुऱ्या बाजलूा गोंधळी आराधी या 

भटक्या जमाती अंबाबाईच्या नावानं गोंधळ जागरि घालनू वथथर समाजाच्या अध्यावत्मक गरजा भागवत आहते व त्या बदल्यात 

वमळिाऱ्या वभक्षेवर आपला उदरवनवािह करत आहते. हा संपिूि समदुाय भटका व अनेक रूढी परंपरा च्या मध्ये गरुफटून अवशवक्षत 

अडानी रावहललेा आह.े वैज्ञावनक प्रगतीमळेु व ववकासाच्या नावाखाली करमिकुीिी वेगवेगळी माध्यमं उपलब्ध झाल्यामळेु या 

मंडळींच्या खेळाकडे मािसं दलुिक्ष करू लागलीत. सवि प्रकारच्या दृकश्राव्य माध्यमांच्या मदतीने भववष्ट्य दखेील आम्हाला 

घरपोि उपलब्ध व्हायला लागले असल्यामळेु या भटक्यांच्या कडून भववष्ट्य ऐकि मािसानंी टाकून वदल आह.े मायबाप सरकारन े

वन्य प्राण्यांच्या संरक्षिासाठी कायद े केले परंतु तिे कायद ेया भटक्या समदुायातील जी मंडळी प्राण्यांिा वापर करून आपली 

उपजीववका करत होते त्यांच्या मळुावरि उठल.े सामावजक वथथत्यंतरामळेु व इतर अनेक कारिामंळेु गावगाड्यातील बारा 

बलतुेदार अठरा अलतुेदार तसेि  भटका ववमकु्त समाज यािंी एकमेकावर वज उपजीववका िालत होती ती आज कालबाह्य 

झाललेी आह.े पारंपररक कला कौशल्यांवर आधारलेल ेआह े भटक्या ववमकु्त जमातींिे व्यवसाय कालबाह्य झाललेे आहते. 
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त्यामळेु या भटक्या जाती-जमातींना खेड्यात जगिं अशक्य होऊ लागला आह.े पररिामी गेल्या काही वषािपासनू या ववववध 

भटक्या ववमकु्त जाती जमाती शहराकडे येऊ लागल ेआहते. 

भटक्या विमुक्तांिी सद्यवस्थती : 

 आज अनेक शहराच्या झोपडपट््टयांन मध्ये, रेल्वे थटेशन व रेल्वे रुळाला लागनू, गटाराच्या काठाला, धोकादायक 

वळिाच्या जवळ, उग्र घािेरड्या वासािा जवळ, साविजवनक बंवदथत संडास जवळ आपल्या राहट्ुया उभ्या करून ही मािसं 

आज राहत आहते. उदरवनवािहासाठी वेगवेगळे मागि शोधत आहते. त्यांच्याकडे वशक्षि नाही त्यामळेु आधवुनक ज्ञान ववज्ञानािी 

कौशल्य त्यानंा आत्मसात करता आलेली नाहीत. पररिामी शहरी संथकृती मध्ये गजुराि करण्यासाठी या जमातींना अनेक कठीि 

प्रसंगांना सामोरे जावे लागत.े उपजीववकेिी पारंपररक साधने संपषु्टात आल्यामळेु आज या समाजातील मंडळी फुगे व 

प्लावथटकच्या वथत,ू थवयंपाक घरातील वकरकोळ वथतू, िाकुला धार लाविे, छत्र्या दरुुथत करिे, झाडपाल्याि ेऔषध दिेे, 

केसावर सावहत्य ववकण्याि,े जत्रामंध्ये कपडे ववकण्यािे, फण्या कंगवे व इतर कलाकुसरीच्या वथतू ववकून तसेि यात्रामंध्ये व 

गावोगावी वफरून गोंदण्यािा व्यवसाय करून आज हा समाज आपली उपजीववका करत आह.े दशेी दारूच्या दकुानामंध्ये ग्लास 

ववसळून, शहरातील भगंार प्लावथटक गोळा करून या भटक्या ववमकु्त समाजातील स्त्री परुुषांना आपली उपजीववका भागवावी 

लागते.  

भटका विमुक्त समाज ि त्यांच्टया वस्त्रया :  

 स्त्री मग ती कोित्याही समाजातील असो भारतीय व्यवथथेमध्ये वतच्याकडे पाहण्यािा दृवष्टकोन हा परुुषसत्ताक 

िष्ट्म्यातनूि रावहलेला आह.े त्यांना सातत्याने दयु्यमत्वािी, कवनष्ठ, उपभोग्य वथतू, अशीि वागिकू वदलेली आह.े तसेि िलू व 

मलू या दोन गोष्टीं परुतीि मयािवदत यािंी भवूमका आह ेअसेल ठरवनू टाकललेे आह.े सविि समाजातील वस्त्रयां पके्षा मागास 

भटक्या ववमकु्त वस्त्रयांवर कौटंुवबक, सामावजक, आवथिक अत्यािार अन्याय अवधक प्रमािात होताना वदसतात. अज्ञान अंधश्रद्धा 

रूढी परंपरा यांच्या गतेत अडकलले्या या समाजातील वस्त्रयानंा मािसू म्हिनूही थथान नाही. भटक्या ववमकु्त जाती जमातीतील 

वस्त्रयांना जन्मताि अशभु मानले गलेे जाते अपवाद काही समदुाय सोडले तर. स्त्री मग ती कोित्याही समाजातील असो जन्मताि 

वतच्यावर घडिाऱ्या दयु्यम, कवनष्ठ, परावलंबीतत्वाच्या संथकारांमळेु ती थवतःला त्यादृष्टीनिे लेखत ेव आपल ंदयु्यमत्व मान्य 

करून काम करत असत.े साधारितः भटक्या ववमकु्त समाजातील वस्त्रयां ज्या वातावरिात ज्या अवथथेत राहतात, वाढतात, 

जगतात व समथयांना तोंड दतेात त्यामळेु त्यािंी मानवसकतेने आपलं दाथयत्व थवीकारला असत.  

 पारंपाररक व्यवसाय व उद्योगधंद ेसंपषु्टात आल्यामळेु थवभाववकि या भटक्या समाजातील वस्त्रयांना परुुषाचं्या बरोबरीन े

अथािजिन करण्यासाठी घरा बाहरे पडावे लागते. कुटंुबाि ेपालन पोषि करण्यासाठी हातभार लावावा लागतो. स्त्री व परुुष एकत्र 

कमाई करत असले तरी वमळालले्या वमळकतीवर मात्र परुुषािंाि संपिूि हक्क असतो. त्यामळेु ती कष्ट करूनही कमाविारी 

असनूही परावलंवबत्वाि,े परुुषप्रधान व्यवथथेतील जीवन जगताना वदसत.े वतला वविारांि,े आवथिक, सामावजक अवधकार 

बहुतांशी वेळेला नकार वलवहल ेआहते.  

भटका विमुक्त समाज ि त्यांिी मुले :  

 भटक्या ववमकु्त समाजातील आजच्या घडीला स्त्री परुुष  उपजीववकेच्या साधनािंी पतूिता करण्यासाठी घराबाहरे पडलेल े

आहते. मलुे तान्ही असतील तर या समाजातील वस्त्रया ती मलुं  आपल्या झोळीत घेऊन पाठीवर बांधनू काम करत असताना व 

कामाच्या वठकािी घेऊन जाताना वदसतात. परंत ुजी मलुं तीन िार वषाििी झाललेी आहते शाळेत जािे योग्य झालेल ेआहते 

अशी मलु ं त्यांच्या अथथायी थवरूपाच्या वकंवा आज काही गावामंध्ये ही मंडळी गावकुसाच्या बाहरे वजथं कोित्याही सवुवधा 

उपलब्ध नाहीत अशा वठकािी थथावयक झालेली आहते. आई-वडील दोघेही पोट भरण्यासाठी लागिारी साधन सामग्री तयार 

करण्यासाठी कष्टािी कामे करण्यासाठी बाहरे पडललेी असतात व अशा अवथथेमध्ये घरी रावहलेल्या या मलुांकडे फारसं कुिी 

लक्ष दणे्यासाठी उपलब्ध नसत.ं काही वडीलधारी मंडळी आजारी असली तर घरी थांबललेी असतात परंत ु त्यािंेही लक्ष या 
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मलुांच्या कडे फारसे नसते कारि त्यांना त्यांच्या आजारांना बॅड सावन सोडलले े असते. अशा सवि पररवथथतीमध्ये ही मलु ं

बहुतांशी वेळेला फक्त मध्यान भोजन उपलब्ध होत े म्हिनू अंगिवाड्यांमध्ये तसेि शाळेत जातात, अन्यथा इतर वेळी ही मलु ं

वशक्षिाच्या पररघाबाहरे राहिेि पसंत करतात. घरी वशक्षिािा अभाव त्यामळेु वशक्षिाच्या प्रवक्रयेतील काही अडल े तर 

वविारायिी सोय नाही. कारि घरात याच्या अगोदर ि ेवपढ्यांनी शाळेिे तोंड पावहललें नाही त्यामळेु अभ्यासक्रमातनू समजावनू 

सांगिारं कोिी नाही. शाळेत वशक्षकांना वविारावं तर तेवढ ेधाडस नाही, अशा पररवथथतीमध्ये मग हळूहळू एखाद दसुरा ववषय 

नावडता होत जातो व काळाच्या ओघात शाळा नावडती होते.  

 भटक्या ववमकु्त समाजातील मलुींच्या वशक्षिािा प्रवास तर त्यांच्या फार लहान वयाति सटुललेा असतो. एक तर वतला 

घरी राह न आपल्या लहान बवहि-भावंडािी काळजी घ्यायिी असते वकंवा मग भावकीतल्या लहान मलुांिा साभंाळ करायिा 

असतो. ती थोडी कशी झाली मोठी झाली की मग घरातले पािी भरण्यािं भांडी कपडे धणु्यािं तसेि हळूहळू थवयंपाक करण्यािी 

जबाबदारी वतच्यावर यतेे. अशा पररवथथती मध्य ेभटक्या-ववमकु्त समाजातील मलुींच्या वशक्षिािा प्रवास फार लवकर संपषु्टात 

येतो. काळाच्या ओघामध्ये मलुगी कळती झाली की आई वडील वतिे लवकरात लवकर लग्न लावनू थवतःला एक पववत्र कायि 

केलं म्हिनू मकु्त करून घेतात. लहान वयात लग्न झाल्यामळेु बहुतके वेळेला या मलुींना दखेील लवकरि बाळंतपिाला सामोरे 

जाव ेलागते त्यामळेु माता व बालक दोन्ही कुपोवषत अवथथेत पढुील जीवन जगत असतात. बहतुके वेळेला भटक्या ववमकु्त 

समाजातील मलु ंदहावी वकंवा बारावी पयांत जाऊन थांबतात. इगं्रजी, गवित, ववज्ञान यासारख्या त्यांच्या दृष्टीन ेअवघड असिाऱ्या 

ववषयांिा जोखड त्यांना पलेता येत नाही, व मग या ववषयामंध्ये या इयत्तांमध्ये नापास झाल ेकी पनु्हा ही मलुं शाळेिं तोंड बघत 

नाहीत. अशा पद्धतीन े कमी वशक्षि व कसल्याही थवरूपािी कौशल्य ववकवसत न झाल्यामळेु या मलुांच्या वनवमत्तान े पनु्हा 

बाजारांमध्ये अकुशल मजरुांिी भर पडते ज्यािा भांडवलदार यथोवित वापर करून घेतात. वशक्षिािा तसेि कौशल्यािंा अभाव 

असल्यामळेु बहुतेक वेळेला ही मलुं अंगमेहनतीिी व पडेल त ेकाम करून आपला उदरवनवािह करायला सरुुवात करतात. अशा 

पद्धतीन ेभटक्या ववमकु्त समाजातील मलुं ही लहान वयात कामाला लागतात दोन पैसे वमळवायला लागतात आवि मग सख्या 

सवंगड्यांच्या संगतीन ेसाथीन ेव्यसनांना जवळ करतात.  

भटका विमुक्त समाज ि त्या समाजातील पुरुर् :  

 लहान वयात लग्न झाल्यामळेु आवि कुटंुबािी जबाबदारी आल्यामळेु ही परुुष मंडळी वमळेल ती तसेि पडेल त ेकाम 

करून आपला व आपल्या कुटंुबािा उदरवनवािह करत असतात. पौष्टीक व सकस आहारािा अभाव असल्यामळेु बहुतेक वेळेला 

ह े परुुष दखेील कुपोवषत असतात. बऱ्याि वेळेला सकस आहारािा अभाव व व्यसनाधीनतमेळेु या परुुषांना दखेील अनके 

आजारानंा सामोरे जावे लागते. वशक्षिािा अभाव आवि कोित्याही उपवजववकेसाठी आवश्यक असिाऱ्या कौशल्याच्या 

अभावामळेु ह ेपरुुष बहुतेक वेळेला आपल्या जातीशी सदृश्य असिारे व्यवसाय करताना वदसतात. नंदीवाले समाजातील परुुष 

मोठ्या प्रमािात जनावरािंा बाजारामंध्ये हडेेवगरी करताना वदसतात. मोठ्या प्रमािात जनावरांिा व्यापार व त्या क्षेत्रामध्ये ही 

मंडळी. यात्रामंध्ये खेळण्यािी थटॉल लाविे, भंगार गोळा करिे, वकरािा मालाच्या दकुानात, कपड्याच्या दकुानात पडेल ती काम 

करून काही मंडळी आपली उपजीववका भागवताना वदसतात. 

 एकूिि भटक्या ववमकु्त समाजातील स्त्रीया, मलु ेव परुुष यािंे सामावजक आवथिक राजकीय अवथतत्व नगण्य आह ेह े

कुठे जन्माला आल ेव कुठे मेले यािा तथाकवथत मखु्य प्रवाहातील मडंळींना फारसा फरक पडत नाही. राजकारिी ह ेफक्त त्यांच्या 

फायद्यासाठी वनवडिकुामंध्ये थवथतात वापरायला वमळिारे मनुष्ट्यबळ म्हिनूि यांच्याकडे पाहत असतात. सदन व उच्िभ्र ू

समाजातील मंडळी त्यािंी पडेल ती कामे करिारा एक थवथत मजरू म्हिनू या समाजाकडे पाहात असतो. 
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*उदरवनवािहासाठी वकंवा व्यवसायाच्या वनवमत्ताने भटकनायाि लोकांना सविसाधारिपिे ‘भटके’ असे म्हटले जाते. परन्तु त्यािंे मलू 

फार परुातन संथकृतीत असल्यािे आढलते. इगं्रजीत त्यांिा उल्लेख ‘नोमड्स’ असा करतात. ‘नोमड्’ हा शब्द ‘नोमी’ वकंवा 

‘नेमो’ (गरेु िारिे) या ग्रीक शब्दापासनू तयार झालेला आह.े कायमथवरूपी घर नाही वकंवा शतेजमीन नाही, परन्तु गरुांि ेकलप 

आहते असे लोक घरुांसाठी िराऊ कुरनांच्या शोधाथि सतत भटकत असतात. अशा लोकानंा उद्देशनू ‘नोमड्स’ हा शब्द वापरला 

जातो.    
ii साठोत्तरी मराठी वांग्मयातील प्रवाह, संपा- शरिकुमार वलंबाले, भटक्या-ववमकु्तािंे सावहत्य, दादासाहबे मोरे, वदवलपराज 

प्रकाशन प्रा.वल. पिेु, वद्व.आ- 2014, प.ृसं- 323  

*पररवथथतीच्या दबावामलु ेवकंवा आवथिक ववपन्नावथथेमलुे काही भटक्या जमाती गनु्हगेारीकडे वळल्या. त्यांना ‘गनु्हगेार जमाती’ 

म्हिनू ओलखले जाते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


