
VIVEK RESEARCH JOURNAL SPECIAL ISSUE 21 MARCH, 2022 ISSN : 2581-8848 

 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal  Page 184 
 
 
 

 

‘िानी’ वित्रपटातून साकारलेली िारली जमातीिे जीिनदशिन 

                                                                                                                          1. डॉ. कविता अ. गगराणी  

                                                                                                                          सहयोगी प्राध्यवपका, 

                                                                                                                          द न्य ुकॉलेज,कोल्हापरू.    

                                                                                                                          2. कु. नम्रता देविदास ढाळे 

                                                                                                                          सहाय्यक प्राध्यवपका  

                                                                                                                          वववेकानंद कॉलेज,कोल्हापरू.                                

सारंश  

          महाराष्ट्रातील भटक्या ववमकु्त जातींच्या वववेिनात समाजाच्या ऐवतहावसक पाश्विभमूी त्यांच्या समाजाि ेथवरूप राहिीमान 

त्यांच्या धावमिक ववधी वववाह पद्धती िालीरीती या त्यांच्या परंपरेन ेत्यांच्याशी वनगवडत झालेल ेआहते. तसेि हा समाज 

मागासललेा म्हिता येिार नाही. परंतु समाजाच्या संघवटतपिा साठी प्रयत्न झालेल ेवदसत नाही. वारली समाज हा महाराष्ट्रभर 

ववकुरललेा असला तरी या समाजावर व त्यांच्या संथकृतीवर थोड्याफार प्रमािात प्रादवेशक प्रभाव पडललेा आह.े या समाजाच्या 

ऐवतहावसक पाश्विभमूी यावरून शेवटी एवढिे म्हिावे लागेल की, समाज कोिताही असो मािसू हा एकि असतो. त्याला 

जगण्यािा अवधकार प्राप्त झाले पावहजे. तरि त्यािा ववकास होऊ शकतो. 

बीज शब्द- भटक्या, जाती, जमाती, वारली, समाज. 

प्रस्तािना:-  

                  भारतीय समाज व्यवथथेमध्ये भटक्या जाती जमाती हा शब्दप्रयोग थवातंत्र्यानंतर अवथतत्वात आला. या जमातींना 

1952 मध्ये विवटश शासनाच्या 1871 च्या गनु्हगेारी कायद्यापासनू मकु्त करण्यात आले भारतात 1871 त्यावेळी 198  भटक्या 

ववमकु्त जाती जमाती होत्या तर महाराष्ट्रामध्ये िाळीस जमाती होत्या पढुे वाढ होत गलेी. महाराष्ट्र भटक्या ववमकु्त जाती जमाती 

आहते भामटा कैकाडी गोंधळी नदंीवाले इत्यादी खेडोपाडी भटकिाऱ्या जमातीपैकी वारली ही भटक्या जमाती पैकी एक जात 

असनू वारली वित्रकला प्रामखु्याने प्रवसद्ध आह.े वारली ही वन्य जमात असनू मखु्यत्वे ठािे वजल्ह्यात व बहृन्म मुंबईत आह.े 

काही थोड्या थवरूपात नावशक, खानदशेात, धळेु, जळगाव, पिेु, रायगड, अहमदनगर मध्ये वारली जमात आढळते. वारली हा 

शब्द वरल म्हिजे शेती केलेल्या भमूीच्या लहानसा भाग असा असनू त्यापासनू हा शब्द आला. परुातन कल्पनेतील सप्तक 

कोकिातला हा सहावा भाग मानतात. इवतहास संशोधक राजवाडे यांनी वारुड यातनू ‘वारूली’ व वारली असा शब्द असल्याि े

म्हटले आह.े ‘एथनोव्हने’ यांनी वारलीना वभल्लािंा उपववभाग म्हटले आह.े तर ववल्यमन े त्यांना व ठाकर यानंा कोळ्यांच्या 

पोटजाती म्हटले आहते. परंतु तसा संबंध आज वदसत नाही. याउलट ते थवतःला त्यांच्या पेक्षा श्रेष्ठ समजतात. ठािे वजल्ह्यात 

त्यांिी समुारे 88% लोकसंख्या असनू ते डहाि ूतलासरी जव्हार व पालघर या भागात राहतात. 

भटक्या विमुक्त जाती-जमाती:- 

                  भारत हा अनेक जाती भाषा व पंथ असलेल्या ववववधतेतून एकता असललेा दशे आह.े भारतात प्रत्येक जातीिी 

वेगळी ओळख आह.े रूढी,परंपरा,धमि समाजाला आवरि आह े यथेे जन्मावरून मािसाच्या जातीिी ववभागिी केली जाते. 

भारतामध्ये आयाांि ेआगमन होण्यापवूी रववड वंशाि ेलोक राहतात होत.े आगमनामळेु आयि रववड संघषि सरुू झाला. आयािनी 

रववडाना हरवले. तवे्हा रववड आपला जीव वािवण्यासाठी रानावनात डोंगरदऱ्यात जाऊन राह  लागल.े अशा 13 व्या शतकामध्य े

राजाश्रय वमळाला. पढुे विवटश आगमनानतंर या लोकांवर विवटशानंी अन्याय सरुू केला. त्यामळेु या लोकांच्यात गनु्हगेारी प्रवतृ्ती 

वाढू लागली. यािा पररिाम म्हिजे 1871 मध्ये विवटशांनी दशेात गनु्हगेारी प्रवतृ्ती वाढू लागली. पररिाम म्हिजे 1871 मध्य े

विवटशांनी दशेात गनु्हगेारी कायदा वनमािि केला. व भारतातील 198 जाती जमातींना गनु्हगेार म्हिनू जाहीर केल.े पढु ेहा कायदा 

81 वषे भारतीय व्यवथथेत अवथतत्वात होता. थवातंत्र्यानंतर पंवडत जवाहरलाल नेहरूनी 1952 साली 1871 िा दशेातील गनु्हगेारी 
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कायदा रद्द करून 198 जाती-जमातींना मकु्त केल.े त्यामळेु त्यानंा ववमकु्त म्हटले जाऊ लागले. पढुे समाजव्यवथथेत वथथर होण्यास 

ते भटकंती करू लागल.े त्यातून त्यांना भटक्या हाि शब्दप्रयोग लाग ूझाला. अशाप्रकारे ववमकु्त भटके असे शब्दप्रयोग या जाती-

जमातींना वापरण्यात येऊ लागले. 

महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमाती:- 

                           महाराष्ट्र राज्य ह े1 म े1960 ला अवथतत्वात आल े राज्याच्या उत्तर व ईशान्य कडील मध्य प्रदशे दवक्षि 

कनािटक पवेूस छत्तीसगड महाराष्ट्र मध्ये एकूि 47 भटक्या ववमकु्त जाती जमाती आहते. या भटक्या जमाती मध्य ेकडकलक्ष्मी, 

वगहरा व भारतीय अवहरािी अशा तीन जाती तर त्यांच्या नात जोगी मवुथलम, मधारी, गारुडी, सापवाल,े जादगूार, सरोदी, 

वशकलगार, बहुरूपी, भोरवी, वतनकर,  डांग,े धनगर, मरीआईवाले इत्यादी तत्सम पोट जातीतील िा समावेश यात होतो. 

महाराष्ट्रामध्ये अवथतत्वात असलेल्या भटक्या ववमकु्त जाती-जमातीि ेधमि-जात, रुढी-परंपरािंा, जात-पिंायत त्याि बरोबर यािंी 

वववाह पद्धत धावमिक ववधी अशी सवि व्यवथथा वेगवगेळे आहे. महाराष्ट्रात गोसावी, वडार, कैकाडी, फासेपारधी, बलेदार, 

गोंधळी, वासदुवे, नंदीवाल े इत्यादी भटक्या ववमकु्त जाती जमाती आपल्या उदरवनवािहासाठी भटकत असतात. त्यािंी 

उपजीववकेसाठी वपढ्यानवपढ्या भटकंती िाल ूअसते. त्यािंे एका वठकािी वाथतव्य नसते. ह ेलोक ववववध प्रकारिी कामे करतात. 

जसे वडार समाज दगड काढिे. बाधं घालने. कैकाडी समाज करंजी वेळू इत्यादी पासनू वाहपा ववििे. वघसाडी समाज शेतीसाठी 

लागिारी अवजारे बनवतात. वासदुवे समाज मोरवपसािा टोपी घालनू गािी गातात वमळतात. समाज कसरतीिे खेळ करतात. 

िारली समाज:-  

                         भटक्या ववमकु्त जाती जमाती या आजही अवथथर अवथथेत आपले जीवन जगतात. काही भीक मागनू आपली 

उपजीववका करतात. मात्र वारली समाज अपवाद आहे. वारली मध्ये अंतवविवाह पोटववभाग आढळतात. याि डोंगर वारली, शदु्ध 

वारली, घाट वारली व पठार वारली असे वनवासाच्या भौगोवलक वथथती नुरूप प्रकार आढळतात. तसेि कोकिी वारली, वनहीर 

वारली, मल्हार वारली मरु ेआवि दावर वारली असेही पोटववभाग आढळतात. शदु्ध वारली थवतःला श्रेष्ठ समजतात. तर वनहीर 

वारली थवतःला शदु्धया पके्षाही श्रषे्ठ समजतात. यातील फक्त मरु ेआवि दावर यांच्यात वववाह होतात. परंतु इतरामंध्ये वववाह होत 

नाहीत. मरु ेव दावर वनहीर वाल्यांनी खान-पानािे व वववाहािे संबंध ठेवत नाहीत. वरील पोट ववभागाच्या अवतररक्त त्यांच्यात 41 

बवहवविवाही असनू ते सवि दसुऱ् या कुळाशी वववाह करू शकतात. काठीया ह ेकुळ सवाित जाथत संख्येत असनू त्यानतंर गहाला, 

मेरा, दळवी, हीवलम, हादळ आवि रावत ेवह कुळे संख्येन ेजाथत आहते. कुळािंी नावे गजुराती नावा सारखीि वाटतात. वारली 

थवतःला दादरा नगर हवेली कडून आलेल ेमानतात. ते गजुरात कडूनि आले असे असे मानण्यात येत.े  

िारली बोलीभार्ा :-  

                     वारली बोलीभाषा वारली ही असनु वग्रअसिन यांच्या मते, ‘मराठीच्या कोकिी गटापैकी ती असावी. फक्त 

उत्तरेकडील भागात त ेगजुराथी प्रभाव असललेी भाषा बोलतात. अन्य ववभागात ती मराठीि वाटते. केवळ मराठी व गजुराती 

प्रभाव नसनु वारलीिे थवतःिे एक थवरूप आह.े ठािे गाँझेवटअर मध्ये ते कुिब्याच्या भाषेजवळ येिारी भाषा बोलतात असे 

म्हटले आह.े’ इ.स. 1961 च्या वशरगिीत 99% वारल्यांनी आपली मातभृाषा मराठी नोंदववली. तर केवळ 1071 व्यक्तीनी 

गजुराथी व अत्यल्प व्यक्तीनी वारली नोंदवली ह ेलक्षिीय आह.े यावरून मराठीिा प्रभाव लक्षात येतो. वमतना, ढोरी,  दबुला या 

जातीशी त ेरोटी व्यवहार करीत असले तरी त्याच्यापके्षा वारली थवतःला श्रेष्ठ समजतात. त्या जातीही त्याि ेश्रेष्ठत्व मान्य करतात. 

वििाह संस्था :-  

                     वारली जमातीच्या थतराला आवि पोट ववभागाच्या थतराला आंतवविवाह आवि कुलाच्या थतराला बवहिवविवाह 

असतात. वववाह हा बोलिी करुन ठरववतात. पवहल्या वववाहाला ‘लगन’ म्हितात. दसुऱ्या व त्यानंतर च्या वववाहांना ‘नोवली’ 

म्हितात. लगन रात्रीच्या वेळी होते. नोवली वदवसा होत.े 
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देि-देिता:- 

                   वारली वहदंधूमीय आहते. त्यांच्यात कुटंुब वकंवा कुळाि ेदवैत नाही. ग्रामदवैत हरूआ वकंवा वहरवा दवे असनू त े

गावच्या दरूही अस ूशकत.े एका बाजलूा मोरपीस बांधलेले असत.े व हीि त्यांिी दवेता असते. वाद वनमािि झाल्यास ते हारुआ 

ला कौल मागतात. मुंबई-अहमदाबाद महामागािवर मुबंईपासनू 16 वकमी अंतरावर िे महालक्ष्मी मंवदर ह े त्यांि ेधावमिक थथान 

असनू त्या मवंदरािा पजुारी हा वारली असनू तो वंशपरंपरेन ेपदावर येतो. त्यािा एक भगत ही असतो. पि त्याला फारसे महत्त्व 

वदसत नाही. ते वदवाळी आवि होळी ह ेसि मोठ्या उत्साहाने साजरे करतात. 

िारली जमातीिे कलात्मक जीिन:- 

                     संगीत नतृ्य लोकगीत ेह ेसवि त्यांच्या लोकसंथकृतीिा अववभाज्य अंग होय. गौरी-गिपती, वदवाळी ववववध सि 

धावमिक सामावजक समारंभ यावेळी ववववध लोकगीते लग्नाच्या वेळी ववववध गािी म्हितात. लग्न लाविाऱ्या ज्या सवुासनी 

असतात त्यांना धवळेरी म्हितात. व त्याि लग्नािी गािी म्हितात. तेव्हा परुुष गािी म्हित नाहीत. ढोल, तारपा, घागंळी आवि 

तूर ही वाद्य-नतृ्य व गायनाच्या वेळी वाजवतात. कनसरीदवेी ही त्यांिी अन्न दवेता असनू वतच्या पजेुच्या वेळी वारली कांबड 

गािी म्हितात.  काठा ह ेवाद्य वाजवतात. काठावरिा नािही करतात. घांगळी आवि डाक ही वैवशष््टयपिूि वाद्य होत. वहरवा दवे 

पवुजताना वकंवा श्राद्ध च्या वेळी अंगात येत. त्यावेळी डाक ह ेआठव्या च्या आकारािे डमरू सारखे वाद्य वाजवतात. वारली 

वित्रकलेसाठी प्रख्यात आहते. तादंळाच्या वपठापासनू दोन काड्यांच्या टोकांनी उत्तम रागंोळ्या वकंवा वित्र ेत ेकाढतात. घरच्या 

वभंतीवर सहजगत्या  मोठा कल्पक वित्र ेरंगववतात.  

िारली व्यिसाय:- 

                  आधबटाई शेती करतात. काही तर मजरुी व मोलमजरुी करतात. जंगल वेिन,े जंगलात मजरुी करिे, हा व्यवसायही 

अनेक वारली करतात. 

वशक्षण:- 

 वारली ग्राम मध्ये वदृ्ध व वयथक वारली यांिी पिंायत असते. ती गावातले व समाजातल ेवाद सोडवत. पोलीस पाटलाला बोलनू 

त्यांच्याही सल्ला वकंवा मध्यथथीने वाद सोडवतात. साक्षरता फार कमी असनू 8% च्या जवळपास आह.े फार थोडे वशकलले े

असनू त्या डॉक्टर, इवंजवनयर आवि वकीलही आहते. काही लोक सरकारी नोकरीतही आढळतात. पि प्रमाि अल्प आह.े 

अंत्यविधी:- 

                   वारली मतृांना अग्नी दतेात, परंत ुज्यािंे अजनू दात आले नाहीत. अशी मलु ेमतृ झाल्यास त्यांना जवमनीत परुतात 

मतृािंा काका वकंवा मामा अग्नी दतेात. मतृांिे अशौि पाि वदवस असते. पािव्या वदवशी सपुा वर भात वरि भाजी व दारू 

वाढून घराच्या छपरावर वदृ्धांसाठी ठेवतात. अशौि काळात खाण्यावर काहीही बंधने नसतात. मतृ्य ूववद्याथि मुंडन करण्यािी प्रथा 

यांच्यात नाही. 

वित्रपट माध्यमािे महत्ि:- 

                    वित्रपट ह ेप्रभावी माध्यम असनू वित्रपट समाजािा आरसा असतो. तेव्हा मळू कोित्या पद्धतीि ेआह.े गावगाडा 

कशा पद्धतीन े वकंवा ग्रामीिपट बद्दल वकंवा आवदवासीपटा बद्दल वकंवा लोकांच्या राहिीमानात बद्दल सहजररत्या समजनू येत.े 

वित्रपट समाजािा आरसा असला तरी वित्रपटामध्ये समाजातील वेगवेगळ्या जातीिे राहिीमान, जनजीवन यािंा आढावा 

घेतला आह.े  वित्रपटािी महु तिमढे खऱ्या अथािन े दादासाहबे फाळके यानंी रोवली.  समाजामधील ज्वलंत प्रश्न समाजामधील 

वथथती भालजी पेंढारकर, व्ही शातंाराम या मंडळी दाखवण्यािा प्रयत्न केला.  

वित्रपटातून साकारलेली िारली:- 
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                    जमात वित्रपटातून साकारलेली वारली जमात ह ेत्याचं्या राहिीमान व घरातील शलैी आवि वित्रकला या गोष्टी 

वित्रीत करताना वदसनू आल्या. वित्रपटाच्या माध्यमातनू जमातींिा अभ्यास सहजररत्या जािवतो व या जमातीिी वित्रकला 

आवि घरातील ठेवि व घरातील वथत ू या वारली जमातींिा मखु्य करून सहजररत्या वित्रपटांमधनू वदसनू येतो. पेंवटंग जेव्हा 

पडद्यावर वदसनू येतो त्यावेळी खाद्य संथकृती, वेशभषूा आवि केशभषूा त्याि पद्धतीन ेबोली भटक्या जमाती सारखी आह.े त्या 

जमाती मधील सवि ठरललेी काम ेराहिीमान व वेशभषूा आधवुनकतकेडे झकुलेली आह.े मात्र कपडे जरी आधवुनक असल ेतरी 

आवदवासी जमाती कडे झकुते माप वदले आह.े वित्रपटांमधनू जेव्हा एखाद्या जमातीिे वित्र वदसते ते समाज व्यवथथा बदलण्यािी 

भवूमका वकंवा समाज बदलण्यािा प्रयत्न करत असतो. वित्रपट समाजािा आरसा असतो. िानी वित्रपटातनू मखु्यत्वे सवि वारली 

जमात न दाखववता काही ठराववक बाबी वित्रपटाच्या दाखवण्यात आलेल्या आहते. िानी वित्रपट ग्रामीिपटा मध्येही मोडतो. 

आवदवासी वित्रपटांमध्येही मोडतो. मात्र आवदवासीपटा मधील वारली जमात नकळत आपल्याला वदसनू येत.े काव च्या साह्यान े

सारवललेी वभतं व पांढरा रंगाने रंगवललेी वित्र रेखाटले आहते. वारली जमाती मधील स्त्री ही गडुघ्यापयांत साडी गुंडाळललेी 

असते. मात्र वित्रपटामध्ये बाहरेील परपरुुषािा संबंध आल्यामळेु आवि िानी िा जन्म होतो आवि त्यामळेु वतला आधवुनक 

दाखवण्यािा प्रयत्न केला गलेलेा आहे. आवि यातूनि मखु्यत्वे पिूि वारली न दाखवता अल्प प्रमािामध्ये वारली जमातीिे दशिन 

वित्रपटांमधनू वदसनू येत.े त्यामध्य ेगोळा केललेी फळ, टोपल्यावर रंगवलेली वित्र मात्र वतच्या वेशभषूा मध्ये खपूि आधवुनक 

दाखवली गलेेली आह.े ग्रामीि वित्रपट, आवदवासी वित्रपट या दोन्हीिा वमलाफ या वित्रपटातनू संगम झाललेा आह.े वारली 

जमातीिी रीवतररवाज, जीवनािे वैवशष््टय,  सांथकृवतक वैवशष््टये समजण्यास मदत होते. वित्रपटाच्या माध्यमातनू पिूिता न दाखवता 

काही दृश्यच्या साह्याने पाहायला वमळते. काही प्रमािात वभंतीवरिी वित्रकला, टोपल्या वरिी रंगववलेली वित्र व गावांमधील 

लोकांि ेराहिीमान यावरून वित्रपटात वारली जमातीि ेवित्र वदसनू येते. 

वनष्कर्ि:- 

1) वारली समाज हा भटकंतीसाठी उदरवनवािह करत नसनू तो महाराष्ट्रभर ववखरुलेला आह.े 

2)  समाजामध्ये जात व्यवथथा वकंवा महा जात पंिायतीिा प्रभाव असलेल्या वनदशिनास येतो.  

3) वारली समाज धावमिक ववधी मानत असल्यािे वदसनू येत.े 

4)  समाजामध्ये ववधवा व घटथफोटीत वस्त्रया पनुवविवाह करीत असत. 

5)  वारली समाजात लोकािंी आपापसातली बोलीभाषा ही वारली असल्यािे वदसनू येते. 

6)  वारली समाजातील वित्रकला ही जगप्रवसद्ध असनू, जगभरात वारली वित्रकलेला मोठ्या प्रमािात मागिी आह े

         भारतातील या अनुषंगान े महाराष्ट्रातील भटक्या ववमकु्त जातींच्या वववेिनात समाजाच्या ऐवतहावसक पाश्विभमूी त्यांच्या 

समाजािे थवरूप राहिीमान त्यांच्या धावमिक ववधी वववाह पद्धती िालीरीती या त्यांच्या परंपरेने त्यांच्याशी वनगवडत झालले े

आहते. तसेि हा समाज मागासललेा म्हिता येिार नाही. परंतु समाजाच्या संघवटतपिा साठी प्रयत्न झाललेे वदसत नाही. वारली 

समाज हा महाराष्ट्रभर ववकुरललेा असला तरी या समाजावर व त्यांच्या संथकृतीवर थोड्याफार प्रमािात प्रादवेशक प्रभाव पडललेा 

आह.े या समाजाच्या ऐवतहावसक पाश्विभमूी यावरून शेवटी एवढेि म्हिावे लागले की, समाज कोिताही असो मािसू हा एकि 

असतो. त्याला जगण्यािा अवधकार प्राप्त झाले पावहजे. तरि त्यािा ववकास होऊ शकतो.  
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