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                                                                                               सहाय्यक प्राध्यापक 
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सारांश :-  

            कोिताही समाज असो प्रगत अप्रगत प्रत्येक समाजामध्ये काही ना काही समथया असतात भटक्या ववमकु्त जमातीच्या 

समथया या अनेक वषािपासनू आहते .मानव   म्हिनू जगण्यासाठी ज्या मलूभतू गोष्टीिी गरज असत ेअशा मलूभतू गोष्टी पि 

वमळवण्यासाठी सातत्यान े त्यांना संघषि करावा लागतो .जगात अनके पररवतिन   झाल े जगािा ववकास झपाट्यान े झाला .पि 

भटक्या ववमकु्त जमातीच्या भटकंतीला मात्र पिूिववराम वमळू शकला नाही .कष्ट करून कधी लोकांि ेमनोरंजन करून  आपल्या 

उदरवनवािहासाठी सातत्याने धडपडिारा या जाती कधीि वथथर जीवन जगतील आपली प्रगती करतील यासाठी वकती वषि वाट 

पहावी लागेल ह ेआज वह सांगता येत नाही त्यांच्यामध्ये अज्ञान खपू मोठ्या प्रमािात आह ेअज्ञानामळेु अंधश्रदे्धला बळी पडतात 

आरोग्यािी समथया वपळविकू प्रगत समाजाकडून वमळिारी दयु्यम वागिकू विवटशांनी त्यांच्यावर ठेवलेला कलंक आज पि 

पसुला गलेा नाही  .सवय आजजातपिंायतीच्या वििथवाखाली पारंपररकतलेा विटकून राहण्यािी  ही आहे  परुुषापंेक्षा   . मवहलांिी  

अवथथा या पेक्षाही खपू वाईट आहे   .  जमातीत  वशक्षिािा अभाव असल्याकारिान ेआवथिक व्यवहाराच्या बाबतीत  त्यांिी 

फसविकू केली जाते  .त्यांच्या कामािा योग्य मोबदला त्यांना वमळत नाही .  त्यांच्यावर, रूढी, प्रथा, परंपरा यािा प्रभाव खपू 

मोठ्या प्रमािामध्ये आह े.गनु्हगेार समजनू त्यांच्या होिारा मानवसक छळ ह ेत्यािंे मनोधैयि खिेिारा आहे .आज ही फासे पारधी 

समाजाला गनु्हगेारी जमात म्हिनू अनेक गनु्ह ेत्यांच्यावर दाखल केल ेजातात .त्यानंा गावकुसाबाहरे राहावे लागते . 

बीज शब्द- गावकुसाबाहरे, गनु्हगेार, भटक्या ,ववमकु्त, जमाती, बवहष्ट्कृत. 

प्रस्तािना : - 

                     भारतीय  समाज ववववधतेने नटलेला समाज आह.ेभारतात ववववध जाती-जमाती धमि-पंथ विि खपू मोठ्या 

प्रमािात आहते. भारतीय समाजामध्ये वाढती लोकसंख्या दाररर्य बेकारी अज्ञान अंधश्रद्धा यासारख्या समथया आजही ठाि 

मांडून बसलेल्या आहते. भटक्या ववमकु्त जातीिा जर वविार केला तर या समथयानंी या जमातींना खपू ग्रासल आह.े भारतातील 

भटक्या जमातीना अनेक समथयानंा सामोरे जावे लागले. त्यांच्यात गरीबी ,दाररर्य उपासमार,कुपोषि. समाजािे बवहष्ट्कृत 

करि,ेराजकीय  अज्ञान,अंधश्रद्धा. बेकारी,भारतीय समाजामध्य े अनके भटक्या जाती जमाती आहते एका वठकािाह न दसुऱ्या 

वठकािी भटकत असतात. एखादा छोटा-मोठा व्यवसाय करून आपला उदरवनवािह करि.े  मािसू म्हिनू जगता येईल यासाठी 

सतत अन्नाच्या शोधात कबाड कष्ट करून महेनतीच्या जोरावर आपल अवथतत्व   वटकवण्यािा प्रयत्न या जाती करत असतात. 

               यांच्या व्यवसायािे उवद्दष््ट ह े नफा वमळवविे  नसनू आपल्या उदरवनवािह साठी कष्ट करत असतात.अनेक भटक्या 

जमातीतील लोकाकंडे राशनकाडि पि नाही. अनेक जमाती गनु्हगेार जाती मानल्या जातात. त्याच्या कडे पाहण्यािा दृवष्टकोन 

लोकांिा मानवतावादी नाही. अनके वठकािी भटक्या जमातीवर बवहष्ट्कार टाकला जातो.त्यांना मारहाि केली जाते. विवटश 

काळात अनेक जमातींना गनु्हगेारी जमाती म्हिनू मान्यता दणे्यात आली. त्यानंा राहण्यािी एक वेगळी व्यवथथा केली जायिी 

आवि ते ज्या वठकािी राहतात त्या वठकािी त्यांच्या आजबूाजनू े एक कंुपि तयार केलं जायि ं त्यांना कोित्याही प्रकारि े

थवातंत्र्य वदल े जात नसे. त्यांना त्या कंुपनाच्या आति राहावं लागायि ं परवानगी वशवाय बाहरे जाता येत नव्हतं .आज ही 

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांमध्ये अनेक भटक्या ववमकु्त जातीना  गनु्हगेार या मानवसकतेतनू पावहल जात.आजबूाजलूा दरोडा 

िोरी झाली तर त्या जातीतील काही लोकांना पोलीसा कडून  ववनाकारि नाहक त्रास वदला जातो. त्यांच्या काही गनु्हा नसताना 
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त्यांच्यावर वेगवेगळे कलम लावनू त्यांना  मानवसक त्रास वदला जातो. भटक्या ववमकु्त जमातीि ेत्यांच्या सामावजक जगण्या वरून 

वगिवारी तयार करण्यात आली आह.े पशपुालक जमाती ,कलावंत जमाती, दवेाच्या नावाने भीक मागिाऱ्या जमाती, कष्टािी काम े

करिाऱ्या ,भववष्ट्य सागंिाऱ्या, वशकार करिाऱ्या जमाती.अशा पद्धतीन े त्यांि े वगीकरि करण्यात आले आह.े जसे त्यािंी 

उपजीववका भागविारी साधने वगेवेगळी आहते तसेि त्यानंी  आपल्या जमातीमध्ये वेगवेगळे ववभाग वाटून घेऊन आपला 

व्यवसाय करत असतात .ववभागामंध्ये आपला व्यवसाय करतात, त्याि ववभागामंध्ये त े वाथतव्यासाठी राहतात. महाराष्ट्रात 

अवथतत्वात असलेल्या 42 जमाती पैकी 14 जमाती या ववमकु्त जाती म्हिनू ओळखल्या जातात  .बेरड , बेथतर 

,भामटा,कांजरभाट,कटाबु,बंजारा,राजपारधी, राजपतू भामटा , कैकाडी ,रामोशी ,वडार वाघरी छप्परबंद आवि फासे पारधी  

इत्यादी होत .या ववमकु्त जमाती वशवाय गावोगाव भटकून पोट भरिाऱ्या 28 जमाती आहते . 

 उवद्दष्ट:े- 

➢ भटक्या ववमकु्त जमातीिे  समाजातील थथान जािनू घेिे. 

➢ भटक्या ववमकु्त जमातीच्या आवथिक समथया जािनू घेिे. 

➢ भटक्या ववमकु्त जमातीच्या सामावजक समथयांिा अभ्यास. 
गहृीतके:- 

➢ भटक्या ववमकु्त जमाती िी आवथिक पररवथथती खपु मागास आह े. 

➢ भटक्या ववमकु्त जमातीच्या समथया आजही तसाि आहते. 

संशोधन पद्धती :-  

       प्रथततु संशोधनासाठी वद्वतीय तथ्य संकलनािा वापर करण्यात आला आह.े 

 

 भारतीय समाजामध्य ेज्या पद्धतीन ेपररवतिन होत आह.ेत्या पररवतिनािा फायदा समाजातील सवुशवक्षत आवि उच्ि जातींना होत 

असताना वदसत आह े.आज ही भटक्या ववमकु्त जमातीच्या समथया कमी झालेल्या नाहीत. 

भटक्या ववमकु्त जमातीच्या समथया 

वशक्षिािी समथया :- 

             भटक्या ववमकु्त समाज हा मोठ्या प्रमािात असवुशवक्षत आह े त्यांच्यात वशक्षिािे प्रमाि खपूि कमी आह.े त्यांच्या 

जमातीने व वंश परंपरेन ेजे काही ज्ञान संपादन थवरूपात त्यांना वदल ेआह.े त्या ज्ञानािा संिय त्यांच्याकडे असतो. ह ेज्ञान ठीक 

थवरूपात त ेजतन करून जीवन जगत असतात  . उदरवनवािहासाठी भटकंती करिारे या जमातीिा जेव्हा बाहरेील जगाशी आवथिक 

दवेािघेवाि करण्यािी वेळ आली तेव्हा त्यानंा वशक्षिािे महत्त्व लक्षात आले .त्यांच्या अज्ञानािा फायदा समाजातील 

उच्िवशवक्षत श्रीमतं लोकानंी खपू मोठ्या प्रमािातघेतला. पोटािी खळगी भरण्यासाठी सातत्याने भटकंती करिाऱ्या समाजाला 

एका जागेवर वथथर  नसल्यामळेु त्यांना वशक्षि घेता आले नाही. अनेक वपढ्या वशक्षिापासनू दरू रावहलेल्या त्यामळेु ववडलांना 

वशक्षिाि ेमहत्त्व समजल ेनसल्याने आपल्या पाल्याच्या वशक्षिाकडे दलुिक्ष झाल.े वदवसभर भटकंती केल्यावशवाय दोन वेळच्या 

जेविािी सोय होत नसल्यामळेु मलुांनी पि आपल्या कामात हातभार लावावा म्हिनू मलुांना शाळेत पाठववले जात नसे.मलुांच्या 

वशक्षिापेक्षा मलुींच्या वशक्षिािी अवथथा या भटक्या-ववमकु्त जमाती मध्ये अवतशय वाईट असल्यािे वदसनू येते. 

सामावजक समथया:- 

भटक्या ववमकु्त जातीिे जीवन अवतशय वेदनादायक आह ेविवटशानंी 1871 साली गनु्हगेारीत कायदा तयार केला यात त्यांनी या 

भटक्या ववमकु्त जमातींना गनु्हगेारी जमाती म्हिनू जाहीर केले. या जमातींना वेगवेगळ्या भागात राहण्यासाठी 52 वसाहती वनमािि 

करण्यात आल्या होत्या .या वसाहतीत या जमाती गनु्हगेारी जमाती म्हिनू बंदी जीवन जगत असत. या वसाहतीला तारािंे कंुपि 
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करण्यात आले होत े.या जमातीच्या लोकांना रोज वदवसातनू तीन वेळा हजेरी द्यावी लागत असे भारताला थवातंत्र्य वमळाले पि 

या भटक्या जमातीला थवातंत्र्य दणे्यात आलेल ेनव्हत े. 1952 सालापयांत यांना गनु्हगेारी जमात म्हिनू थवातंत्र्य दणे्यात आलले े

नव्हते पतंप्रधान पवंडत नहरेू यानंी 31 ऑगथट 1952ला  संसदते एक ठराव संमत केला व या जमातींना मकु्त करण्यात आले व 

त्यांना थवातंत्र्य अनभुवण्यािी संधी वमळाली. ज्या बाँकेत जमातीला मकु्त करण्यात आल ेत्यांना ववमकु्त असे म्हटले जाऊ लागल े

.भटक्या ववमकु्त जमातीि ेतांडे असायिे त्या तांड्यातील लोक आजबूाजचू्या गावात जाऊन आपला व्यवसाय करत असाल तर 

काही जमातींिी उपजीववका गावातील लोकांच्या आशीवािदा वरि होती त्यामळेु त्यानंा गलुामी जीवन जगावे लागत असे या 

जमातींकडे गावातील लोकांनी मानव म्हिनू पावहले या जमातीकडे गावातील लोकांनी मानव म्हिनू कधी पावहलिे नाही. 

भटकंतीमळेु ते प्रगत समाजापासनू व वशक्षिापासनू दरू रावहले त्यानंा गनु्हगेारी जमाती म्हिनू सातत्याने बवहष्ट्कृत केले जात असे 

त्या भटक्या जमातीिा पोशाख वगेळा असल्यान ेत्या  गावातील लोकांना परकीय व परदशेी लोक आहते .ही भावना  त्यांच्या 

मनात होती.त्यामळेु त्यानंा आपले कधी समजलेि गलेे नाही. 

 जातपंिायतीि ेवििथव :- 

भटक्या-ववमकु्त समाजात जात म्हिजे अवतशय महत्त्वाि े थथान आह े .जगािा दशेािा कायदा वगेळा आवि जातपंिायतीिा 

कायदा वेगळा आवि जात पिंायत ही त्या जमातीतील लोकांसाठी श्रषे्ठ होती. भटक्या जमातीच्या कोित्याही समथया सोडवण्यात 

जातपिंायतीिी भवूमका महत्त्वािी असायिी पि पारंपररक वविारावर आधाररत न्यायदान होत असल्यामळेु अनेक लोकांवर 

आजच्या आधवुनक यगुात अन्याय या जात पंिायत होत असे अनेक वेळा केलेल्या गनु्ह्यािी वशक्षा म्हिनू कुटंुबाला वाळीत 

टाकन ेव पंिायतीच्या आदशेानुसार  एखाद्या कुटंुबाला बवहष्ट्कृत करिे. अनेक भटक्या जाती मध्ये जातपंिायतीला जसे महत्त्वाि े

थथान आह े .अनेक जाती आपल्या कलेच्या माध्यमातून लोकांकडून वमळिाऱ्या मोबदल्यावर आपली उपजीववका भागवत 

भागवावी लागत असत.    

गरीबी दाररर्य :-भटक्या ववमकु्त जमातीि ेजीवन खपूि कष्टाि ेअसते त्यानंा दोन वेळेच्या जेविासाठी लोकांिी गलुामी करावी 

लागत असे भटक्या जातीच्या लोकांना अज्ञानामळेु त्यािे मोठ्या प्रमािात शोषि होते हा समाज वथथर नसल्याने व उदरवनवािह 

करिे व आपली उपजीववका भागवविे या मयािवदत वविारावर कष्ट करिारे लोक असल्यान े ह े प्रगत झाल े नाहीत. वस्त्रयांमध्ये 

बेकारी खपू मोठ्या प्रमािात आह े.लोकांना कला दाखवविे ते जे मोबदला दतेील तेवढ्याति आपल्या गरजा भागवविे इतरांवर 

अवलंबून जीवन जगत असल्यान ेत्यांना सातत्याने गररबीत जीवन व्यतीत करावे लागत असे अज्ञान, अंधश्रद्धा, यामळेु आपला 

ववकास करू शकल ेनाहीत .त्यामळेु सातत्यान ेत्यांच्या जीवनामध्ये दाररर्य असायि.े 

अनेक जाती आपल्या कलेच्या माध्यमातून लोकाकंडून वमळिाऱ्या मोबदल्यावर आपली उपजीववका भागवत भागवावी लागत 

असत. 

आवथिक समथया:- 

प्रािीन काळापासनू या जाती समाववष्ट शासन व्यवथथेने धोरि थवीकारले आह े त्यािा पररिाम या जातींना 

उपजीववकेसाठी भटकंती करावी लागते. भटक्या ववमकु्त जाती मध्ये मोठ्या प्रमािात वशक्षिािा अभाव अज्ञान अंधश्रद्धा 

अवथथरता यामळेु यांच्या जीवनात दाररर्य मोठ्या प्रमािात आह े या जातीच्या लोकानंी आधवुनक व्यवसाय कडे न वळतात 

आपल्या आपला पारंपाररक व्यवसाय करण्या मध्ये धन्यता समझतात. त्यामळेु त्यांच्या आवथिक पररवथथतीत सधुारिा होत 

असताना वदसत नाही त्यांच्यात व्यसनाधीनता ही एक मोठी समथया आह.ेआपल ेसाहसी खेळ सादर केल्यानंतर येिारा थकवा 

वकंवा भटकंतीमळेु जो थकवा येतो. तो कमी करण्यासाठी लोक दारूिे सेवन करतात. तंबाख ू वबडी यासारख्या व्यसनामळेु 

त्यांच्यात आरोग्याच्या अनेक समथया वनमािि होतात .त्यामळेु त्यांना आवथिक समथयांना सामोरे जावे लागते.  

अंधश्रद्धा :- 
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अज्ञानामळेु भटक्या जातीतील लोकांच्या मध्ये अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमािात आह े .या समाजातील लोक अनेक दवेदवेतांिी पजूा 

करत असतात. अवनष्ठ शक्तीच्या अवथतत्व ते मानतात दवेदवेतांना प्रसन्न करिे. अवनष्ट शक् तीिा नाश करिे. त्यासाठी वगेळा 

ववधी करिे .जत्रा भरवविे ,नवस बोलिे, समाजात अनेक प्रथा परंपरा केवळ अंधश्रदे्धमळेु थवीकारल्या जातात .त्यामळेु एकतर 

आवथिक पररवथथती बेतािी आवि अंधश्रदे्धि े डोक्यात भतू यामळेु  त्यािे जीवन आवथिक वववेिनते  सापडल ेआह.े भटक्या 

ववमकु्त जमातीिी पररवथथती खपू हलाखीिी झाली आह े. 

वनष्ट्कषि :- 

    वशक्षि ह ेकोित्याही समाजाच्या ववकासासाठी आवश्यक आह े .ज्या समाजात वशक्षिािा अभाव वदसतो अशा समाजािी 

प्रगती वकंवा ववकासािी गती खपूि मंद असते .या भटक्या ववमकु्त जाती जमातीत वशक्षिािे प्रमाि अत्यल्प असल्याने त्यांच्या 

ववकासात गवतशीलता वदसत नाही.शासकीय धोरिात असिारी उदासीनता प्रशासनात असिारा भ्रष्टािार यामळेु समाजाच्या 

ववकासासाठी अनके योजना असतानाही .त्यािंा सकारात्मक प्रभाव  वदसत नाही. भटक्या ववमकु्त जातीतील लोकांना वशक्षिाि े

महत्त्व समज ूलागले आह े . आधवुनक काळात भटक्या ववमकु्त जमातीतील तरुि मलुांना वशक्षिािे महत्त्व कळू लागल ेआह.े 

आपला पारंपाररक व्यवसाय बाजलूा सोडून इतर व्यवसाय मलू करत आहते.  अनेक भटक्या जाती गनु्हगेारी जाती म्हिनूि 

ओळखल्या जातात त्यांच्या वरील कलंक आजही आह े तसाि आह े राजकीय लोक पैशाि े आवमष दाखवनू मतदारांना 

आपल्याकडे ओढत असतात दशे थवाततं्र झाल्यानतंरही या भटक्या जातीना थवातंत्र्य उपभोगता आले नाही .त्या पारतंत्र्याति 

होत्या. त्यानंा अनुसवूित जाती-जमाती प्रमािे भटक्या समाजाला राजकीय आरक्षि वमळाले नाही. त्यामळेु या जातीिे राजकीय 

सक्षमीकरि झाले झाले नाही.पारंपाररक व्यवसाय जपिाऱ्या जाती ववकासापासनू दरूि रावहल्या, भारतात 15 ते 20 टक्के 

भटक्यािंी लोकसंख्या असनूही अपवाद सोडला तर या भटक्या जातीना आपल े राजकीय वििथव वनमािि करता आल े नाही. 

भटक्या ववमकु्त जाती या सामावजक, आवथिक, शैक्षविक, यासारख्या समथयांनी ग्रासललेे आहते .आपल्या पारंपाररक व्यवसाय 

करिे ह ेप्रवतष्ठिे ेमानल ेजात असल्याने त ेइतर व्यवसाय करत नसल्याने त्यांिी आवथिक पररवथथती सधुारली नाही त ेआज या 

आवथिक परावलंबी जीवन जगत असताना वदसतात .वस्त्रयांना समाजात मानसन्मान नाहीत त्यािंे मोठ्या प्रमािात लैंवगक शोषि 

होत असते .भटक्या लोकांच्या मलुांसाठी अनेक आश्रम शाळा काढण्यात आल्या पि त्यािा फायदा हा संथथािालकांना मोठ्या 

प्रमािात झाला आह.े आजिी तरुि वपढी वशक्षिावर भर दते असल्याने भटक्या जमातीत प्रगती व ववकास होत असताना वदसत 

आह े. 
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