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''भटक्या तवमुक्तांची चळवळ'' 

बाळकृष्ण रेणके 

C/o आर. के. पिार  

६८, उत्तर कसबा, सोलापरू - ४१३००२ 

सारंश 

          राजकीय प ढाऱ्यािंि आहण सामाहजक चळिळ करणाऱ्या सिंघटनािंच्या नेत्यािंि िार मोठा िरक आ .े राजकीय प ढान्यािंना 

लोकािंचा पाहठिंबा पाच िर्षागला हनिडणकू प्रसिंगी  िा असिो. चळिळीिल्या कायगकत्याांना लोकािंचा पाहठिंबा रोजच  िा असिो. 

धमग जािीच्या भािनात्मक प्रश्नाला  ाि घालनू गट्ठा मिे हमळहिण्याचा प्रयत्न राजकीय प ढारी करू िकिो. िसे िे करिाि ी. 

जािी व्यिस्थेला हिरोध करीि असिाना जािच हिरोधाि जाऊन आपलचे मळू उपटल ेजाणार ना ी याची काळजी सामाहजक 

चळिळीिल्या कायगकत्याांना घ्यािी लागि.े कारण स्ििुःच्या जािीन ेटाकून हदल ेिर द सऱ्या जािीची माणसे काय करिील याचा 

हिश्वास नसिो. 

बीज शब्द- चळवळ, भटके, जमात. 

प्रस्तािना  

             हिहटि सरकारने १८७१ साली ग न् गेार जमािी कायदा केला. या कायद्याप्रमाणे कािं ी जमािींची माणसे जन्मिुःच 

ग न् गेार असिाि असे ठरहिण्याि आले. जािी व्यिस्था म ळाधार असलेल्या समाजव्यिस्थेस या कायद्याम ळे चािंगलेच सिपाणी 

हमळाले आहण ठराहिक जमािींची माणसे जन्मिुःच ग न् गेार असिाि  ा हिचार समाजाि सिगदरू पक्का झाला. म् सै, बैल, क त्रा 

िगैरे पाळीि प्राण्यािंबद्दल हजव् ाळास द्धा या माणसाच्या िाटचाला आला ना ी. त्याम ळे त्यािंच्यािर  ोणान्या अत्याचारास सीमाच 

राह ली ना ी. कधी पोहलसािंच्या िाब्याि, कधी ि रुिं गाि, िर कधी रानािनाि लपनू छपनू कोल्या लािंडग्याच ेजीिन जगणे, या 

पलीकडे त्यािंना द सरा पयागय उरला ना ी. घर, गाि, ििेी, उद्योग, सणिार िगैरे बाबींना त्यािंच्या जीिनाि स्थानच उरले ना ी. 

प ढे १९२४ साली हिटीि सरकारने केलेल्या ग न् गेार जमािी िसा िीकारण कायदा याम ळे िर त्यािंच्यािर कडक हनबांध लादनू 

िारेचे क िं पण ि पोहलसािंचा प ारा असलेल्या त्यािंच्या स्िििंत्र िसा िी (Settlement Colonies) स्थापन करण्याि आल्या. 

कोणत्या ी जािी जमािीचा माणसू जन्मिुः ग न् गेार अस ूिकि ना ी   ेित्त्ि आपल्या राज्य घटनेने मान्य केल्याम ळे स्िराज्याि 

१८७१ ि १९२४ सालचे. 

दतलत चळवळ 

 िरील दोन् ी कायद े१९५१ साली रद्द करण्याि आल.े त्याम ळे या जमाना १९५१ पासनू प ढे ‘‘पिूागश्रमीच्या ग न् गेार 

जमािी (Ex-criminal Tribes or Denotifiedtribes) जसे कागदोपत्री सिंबोधण्याि येऊ लागल.े १९५९ साली सोलापरू येथे 

झालेल्या या जमािीच्या राज्यमळेाव्याचे उद्घाटन करिाना पिंिप्रधान पिंहडि जिा रलाल ने रू म् णाले, "सान्या दिेाबरोबर 

आपण ी हिहटिािंच्या ग लामहगरीिनू म क्त झालाि. परिंि  १८७१ सालच्या ग न् गेार जमािी कायद्यािून ि त्याम ळे हनमागण झालेल्या 

सारािंच्या ि रुिं गािून ी ि म् ी म क्त झाला आ ाि म् णनू ि म् ाला मी हििेर्ष म क्त म् णजेच " हिम क्त जन "म् ण ूइहच्छिो. जन्मिुः 

ि मच्या माथा मारलेल्या िारािंचा ि रुिं ग नि झाला परिंि  ि म् ाला माणसू म् णनू सन्मानान ेजगण्याची सिंधी प्राप्त करून दऊेन ि मचा 

सिाांगीण हिकास साधण्याच्या जबाबदारीच्या बिंधनाच्या ि रुिं गाि मात्र मी अडकलो आ .े" या जमािीना उद्दिेनू ने रूिं नी हिम क्त 

जन '  ा िब्दप्रयोग केला म् णनू म ाराष्ट्र िासनान ेEx-criminal tribe हकया Denotified tribe या िब्दाच ेमराठी भार्षािंिर 

हिम क्त जािी असे केले राईि या िब्दाचे मराठी भार्षािंिर जमािी ऐिजी जािी असे क णी केले ि िासनकत्याग हिद्वान मिंडळीनी 

मान्य कसे केले   ेएक कोडे आ .े 
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 हिहटिािंनी हनमागण केललेे िारािंच ेस रिंग नि झाल.े   ेलोक म क्त झाल.े परिंि  त्याचबरोबर या लोकािंसाठी हिहटिािंना त्या 

ि रुिं गाि केलेली हिक्षण प्रहिक्षणाची ि त्यािंच्या उपजीहिकेसाठी त्यािंना हमळणारा िैनिंहदन भत्ता ि गोिी ी नि झाल्या. पिंिप्रधान 

पिंहडि जिा रलाल ने रूिं ना आपल्या भार्षणाि या जमािी हिर्षयी आस्या दालहिली. परिंि  त्यािंच्या प निगसनाच्या आहण सिाांगीण 

हिकासाच्या योजना राबहिल्या जाण्यासाठी कायद्याची िरिूद करण्यास भारि सरकार हिसरल.े हदनािंक ९ ऑक्टोबर ८४ रोजी 

प ण्याि 'भटक्या हिम क्तािंचे प्रश्न या हिर्षयािर आयोहजि केलेल्या चचाग सत्राच्या अध्यक्षपदािरून बोलिाना म ाराष्ट्राचे थोर नेि े

कै. यिििंिरािजी चव् ाण म् णाले " १९५९ साली सोलापरू येथे पिंहडि जिा रलाल ने रूिं नी उद्घाटन केलेल्या हिम क्त जमािीच्या 

राज्य मेळाव्याचा अध्यक्ष  ोिो त्यािेळी मी म ाराष्ट्राचा म ख्यमिंत्री  ोिो. सेटलमेंट ि रुिं गाच्या िारा िोडून या जमािींना हििेर्ष म क्त 

केलेल्या घटनचेा मी साक्षीदार आ .े त्यािंना हिम क्त केल ेगेल ेयाि जरूर आनिंद  ोिा ि आ  ेी. परिंि  िारा िोडून म क्त केल ेगलेले े

  ेलोक जाणार कोठे  ा प्रश्नच त्यािेळी डोक्याि घ सला ना ी. या जमािीची कटी पििंगसारखी आिस्था झाली आ  े  ेलक्षािच 

आले ना ी. एिढेच नव्  ेिर ४० िरे्ष सते्ति असिाना या समाज घटकाचे प्रश्न समज ूिकली ना ी याबद्दल मी स्ििुः अपराधी आ  े

असे आज मला िाटि आ .े  

सामातजक, आतथशक व िैक्षतणक अवस्था 

 गािगाडयािील उत्पादन प्रहिया हकिं िा सेिाकायग यामध्ये स्याना कोठेच स्थान ना ी. गािक साच्या बा रे ओसाड 

माळािर हकया गािाच्या आश्रयाने  ागिंदारीि हकया मसनिाट्याि चार-दोन हदिस रा नू त्या गािाि हभक्षा मागनू झाली की 

प ढच्या गािाला हनघणे  ा त्यािंचा जीिनिम आज ी चालचू आ .े हघसाडी, हसकलगार, कैकाडी, िडार िगरेै का ी थोडया 

जमािी गािकयागच्या गरजा भागहिणारे छोटे-छोटे व्यिसाय हकिं िा मािी िा णे, दगड िोडणे िगैरे सारखी  लकी समजली 

जाणारी किाची कामे करिाि. परिंि  या व्यिसायाचे स्िरूप स द्धा भटके असनू   ेव्यिसाय  लके ि प्रहििा ीन समजल ेजािाि. 

 मिंत्र-ििंत्र, जादटूोणा, भिूबाधा, दिेदिेस्की िगैरे बाबिीि या जमािी अत्यिंि अिंधश्रद्धाळू आ िे. घािूक व्यसनािंच े

प्राबल्य परोकोटीच ेअज्ञान ि दाररद्रय बाळगणारा  ा समाज गािाि घर ना ी, रानाि िेि ना ी; प्रहिहिि व्यिसाय ना ी, अिा 

अिस्थेि हपढयान हपढया चालि आलेल्या भटकेपणाला किटाळून जीिन जगि आ .े परूग्रस्ि, द ष्ट्काळग्रस्ि, धरणग्रस्ि जनिेच्या 

प निगसनासाठी आपण सारे य द्धपािळीिर प्रयत्न करिाना हदसिो. परिंि  िरील आपत्तीग्रस्ि लोकािंच े जीिन िेकडो िर्षाांपासनू 

हपढयानहपढया ज्यािंच्या माथी मारण्याि आले आ  ेअिा भटक्या जमािींच्या प निगसनाचे प्रयत्न (यािंच्या प निगसनाचा प्रश्नच येि 

ना ी, कारण म ळाि िसनच झाललेे ना ी) य द्धपािळीिर  ोिाि असे हदसि ना ी. जे का ी कल्याणाचे प्रयत्न  ोिाि त्याि माया, 

आप लकी असल्याचे जाणिि ना ी. 

 या जमािीचे लोक जन्मि: ग न् गेार हकिं िा हभकारी असिाि अिी सामान्य जनािंची मनोधारणा असल्याम ळे त्यािंना 

किाची मज रीची कामे िेळेकर हमळि िर ना ीिच परिंि  पदोपदी त्यािंना मानिी उपेक्षा ि अन्याय-अत्याचारास िोंड द्यािे लागि.े  

 का ी प्रािंिाि मात्र अिा जमािींची िेगळी यादी ियार करून राज्य िासन अिंिगगि हिक्षण ि नोकरीच्या थोड्याब िु 

सिलिी जा ीर केल्या आ िे. परिंि  म ळािली भटकी प्रितृ्ती, सामान्य लोकािंपासनू अहलप्त रा ण्याची ितृ्ती, स धारणेच्या 

हिरोधािले त्यािंचे परिंपरागि मन, हनरक्षरिा, ब ुजन समाजाकडून त्यािंना हमळणारी ि च्छिा दिगक िागणकू याम ळे त्यािंना राज्य 

िासनाच्या या सोयीसिलिींचा लाभ  ोिाना हदसि ना ी. 

 भटक्या जमािीचे लोक आज ी राज्यसिंस्थेपासनू ि टलेल्या अिस्थेि पिूागपार पद्धिीने हभक्षा मागनू ि आपला चररिाथग 

चालिि असल्याच ेहदसि.े सापगारुडी, डोंबारी, माकडवाले, नंदीवाले, मरगम्मा, पारधी, वैद, जोिी वगैरे लोक ने मीच 
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डोळघाि भरिाि. त्यािंच्या हिहटि आमदानीिील जीिनाि आहण ३८ िर्षाांच्या स्िाििंत्र्यानिंिर आजच्या जीिनाि का ी िरक 

पडल्याच ेआढळि ना ी. रस्त्यान ेकसरि करीि गािोगाि हिरणारा डोंबारी, निंदीबैल घेऊन हिरणारे निंदीिाले, सापाचा ि जादचूा 

खेळ करीि हिरणारा मदारी यािंना हदल्लीि कोण राज्य करिो याचे काय सोयरस िक असणार ? राज्य कोणाच ेी असो, 

त्यािंच्यासाठी का ीच िरक पडि ना ी. पिंचायि राज्याि पिंचायिीििे ह िाचा िा हनणगय घेिला आ  ेि त्याची अिंमलबजािणी 

झाली आ  ेअसे का ी उदा रण द.च...  

समारोप 

          लोकािंचा पाहठिंबा असल्याहििाय चळिळ चालहििा येि ना ी. िसे पाह ल ेिर राज्यकत्याांना स द्धा लोकािंचा पाहठिंबा  िा 

असिो. राजकीय प ढाऱ्यािंि आहण सामाहजक चळिळ करणाऱ्या सिंघटनािंच्या नेत्यािंि िार मोठा िरक आ .े राजकीय प ढान्यािंना 

लोकािंचा पाहठिंबा पाच िर्षागला हनिडणकू प्रसिंगी  िा असिो. चळिळीिल्या कायगकत्याांना लोकािंचा पाहठिंबा रोजच  िा असिो. 

धमग जािीच्या भािनात्मक प्रश्नाला  ाि घालनू गट्ठा मिे हमळहिण्याचा प्रयत्न राजकीय प ढारी करू िकिो. िसे िे करिाि ी. 

जािी व्यिस्थेला हिरोध करीि असिाना जािच हिरोधाि जाऊन आपलचे मळू उपटल ेजाणार ना ी याची काळजी सामाहजक 

चळिळीिल्या कायगकत्याांना घ्यािी लागि.े कारण स्ििुःच्या जािीन ेटाकून हदल ेिर द सऱ्या जािीची माणसे काय करिील याचा 

हिश्वास नसिो. 
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