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भटक्या विमुक्त जाती-जमातीिे सामावजक जीिन वित्रण 

( वनिडक सावहत्यकृतींच्टयाआवणअनुरं्गाने) 

डॉ शमीला बाळासाहेब घाटगे 

सहाय्यक प्राध्यापक 

कला वाविज्य आवि ववज्ञान महाववद्यालय गडवहगं्लाज 

मो. 95 52 53 36 40 
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गोर्िारा 

        भारतीय समाज बहुभाषी बह ुसमाज सामावजक आवि बह ुसंथकृती कसा आह.े या बहुभावषक समाजामध्ये अनेक लहान-

मोठे समाज समहू आहते. या समाज समहूामध्ये समाज वशक्षिापासनू वंवित असल्यामळेु जनु्या रूढी परंपरा यामध्य ेअडकललेा 

आह.े पि 1960 नंतर वशक्षिािा प्रिार आवि प्रसार मोठ्या प्रमािात होऊ लागला. आवि त्यािा पररिाम या लहान-मोठ्या 

समाज समहूांवर त ेझाललेा वदसतो. त्यामळेु वंवित समाजातील लोक वलहायला  वािायला वशकली. आवि त्यामळेु थवतःिा 

हक्क आवि अवधकार यािी जािीव त्यांना झाली. या वशक्षिामळेु त्यांच्यामध्ये एक समाजभान वनमािि आले व त्यांना नव्या 

जगािी ओळख झाली. हा समाज समहू म्हिजे भटक्या ववमकु्त जाती जमाती होय. अजनुही काही प्रमािामध्ये या जाती  

समहूातील लोक दरररी वनराधार आवि कोितहेी मानवी हक्क नसलेली आहते. मराठी सावहत्यामध्येअनेक सावहवत्यकानंी 

वेगवेगळ्या भटक्या जाती जमाती िे वित्रि आपल्या सावहत्यामधनू केललेे वदसत.े काही वनवडक  सावहत्यकृतींच्या आधारे 

भटक्या जाती जमाती वर दृवष्टक्षपे टाकण्यािा प्रयत्न केललेा आह.े 

           1960 च्या नतंर मराठी सावहत्यात अनेक नवीन प्रवाह उदयास आल.े परंत ुया प्रवाहाच्या माध्यमातनू वकंवा िळवळीच्या 

माध्यमातून मराठी सावहत्यात कधीही आले नव्हत ेते भटक्या जाती ववमकु्त जाती-जमातीि ेवित्रि या या सावहत्याच्या माध्यमातनू 

वािकांसमोर आलले ेवदसत.े 1960 त े1987 या काळात मराठी सावहत्य दवलत, ग्रामीि, स्त्रीवादी ,आवदवासी भटक्या ववमकु्तािं े

सावहत्य, जनसावहत्य असे अनेक नवीन सावहत्य प्रवाह उदयाला आलेले वदसत.े  यापैकी भटक्या ववमकु्तांिे सावहत्य ह ेवेगळ्या 

धाटिीि ेआवि थवरूपािे आह.े याि प्रवाहातील ज्यांनी भटक्या ववमकु्तांच्या जीवनािे वित्रि केले.ते  शंकरराव खरात यांनी 

यांनी ववपलु प्रकारिे सावहत्य लखेन केल.े त्यांच्या कथा सावहत्यािा वविार करता सांगावा, आडगावि ेपािी, वटटवीिा फेरा, 

वललाव, तडीपार आवि गाव वशव इत्यादी कथासंग्रह वलवहलेल ेआहते. त्यांच्या या कथासंग्रहातनू दवलत ग्रामीि तसेि भटक्या-

ववमकु्तांच्या जीवनात ही वाथतव वित्रि केललेे आह.े शंकरराव खरात यांच्या कथासंग्रहात कथांच्या अनुषंगान े वैद ूमाकडवाल े

बेलदार कैकाडी डोंबारी फासेपारधी वडाळ, भामटे, कोल्हाटी, नंदीवाले, वघसाडी, वित्रकथी, कुडमडेु जोशी, गोसावी, वासदुवे 

आवि गोंधळी या सवि ववमकु्त व भटक्या जाती जमाती ि ेतपशीलवार वित्रि शंकरराव खरात यांनी केललेे  आह.े 

संशोधनािी उवद्दि े

1)भटक्या ववमकु्तांच्या सद्यवथथतीतील जीवन संघषाििा वेध घेिे  

2)दोन भटक्या जाती ववमकु्तांच्या सामावजक जीवन सामावजक वाथतवािे ववशे्लषि करिे 

3)भटक्या जाती ववमकु्तांच्या सामावजक सांथकृवतक संघषािि ेथवरूप पाहिे  अभ्यासिे 

५)भटक्या जाती ववमकु्तांच्या दनैंवदन जीवनातील रूढी-परंपरा जातपंिायत न्यायवनवाडा वस्त्रयािंा दजाि आवि थथान यािंा शोध 

घेिे 

६)भटक्या जाती ववमकु्तािंे वतिमानकालीन वथथतीिा थवरूप अभ्यासिे 

संशोधन पर्द्ती :प्रथततु ववषयािे संशोधन करण्यासाठी संशोधक वििनात्मक संशोधन पद्धती वापरली आह.े 
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व्याख्या 

भटक्या विमुक्त जमाती 

                                         “नाव सांगायला थवतःिे गाव नाही, राहायला घर नाही, जवमनी सारखे कायम थवरूपािी 

उत्पन्नाि े साधन नाही, उपेवक्षत जगिे नवशबी आल्यामळेु पोट भरण्यासाठी कामाच्या वनवमत्तान े सतत गावोगावी भटकत 

असलेला आवि वभक्षेवर जगिारा अथवा परंपरेने िालत आलेल्या कलेच्या आधारान ेथवतःिी उपजीववका करिारा लोकसमहू 

अनेक वषाांपासनू महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जाती जमाती च्या नावान ेजीवन जगताना आढळतो अशा या लोक समहूाला भटके” 

असे म्हितात.१ 

                                               भटक्यािंी रामनाथ िव्हाण यांनी केललेी व्याख्या,” व्यापाराच्या वनवमत्तान े गावोगावी 

भटकत असलेला आवि वभक्षा मागनू वकंवा काही पारंपररक कलेच्या आधारान ेथवतःिे उपजीववका करिाऱ्या लोकसमहू अनके 

वषाांपासनू महाराष्ट्रात वेगळ्या जाती जमातीच्या नावाने जीवन जगताना आढळतो अशा समहूाला भटके-ववमकु्त म्हटले जाते.२ 

दोन 

                                           प्रा.मोतीराज राठोड यांिी व्याख्या: भटका म्हिजे एका वठकािी न थांबिारा ही व्याख्या 

ढोबळमानान ेकेलेली वदसते. भटके जमाती 50 आसपास आहते पि पोटजमातीिी संख्या 200 वर आह ेअसं म्हटले जाते. 

                                              संपिूि महाराष्ट्रात भटका ववमकु्त समाज वेगवेगळ्या वठकािी आढळून येतात.  या जमाती 

हजारो वषािपासनू उपेवक्षत आवि दलुिवक्षत रावहलेल्या होत्या. त्यािं ं जीवन ही असरुवक्षति होतं समाजाच्या या मखु्य जीवन 

प्रवाहापासनू या भटक्या जाती जमाती कोसो दरू होत्या. वशक्षिािा  आवि त्यांिा तसा काडीिाही संबंध नव्हता. त्यामळेु या 

समाजात अज्ञान, अंधश्रद्धा श्रद्धा, अगवतकता रूढी परंपरेिे वििथव होते. आजही काही या जमाती भारतभर उदरवनवािहासाठी 

भटकत राहताना वदसत आह.े समाजाच्या पारंपाररक व्यवथथेमध्ये त्यांना अजनूही फारसं थथान वमळाललेे नाही वकंवा आधवुनक 

औद्योवगक आवथिक व्यवथथेमध्ये सदु्धा त्यािंा फारसा समावेश नाही. त्यामळेु या समाजाला आपल्या कुटंुबािे उदरवनवािह 

करण्यासाठी अनेक गरै मागाांिा वापर करावा लागत असलेल्या आपल्याला वदसनू येते.  उदाहरिाथि. िोऱ्या करिे, समाजाि े

मनोरंजन करिे ,त्यांच्या मनोरंजनासाठी प्राण्यांवर भदेिारी शारीररक कसरत करून, त्यानंा दया येईल, काही मदत वमळेल अशा 

अपेक्षेन ेआपल्या जीवावर बेतिारया या अनेक गोष्टी त्यांना कराव्या  लागतात. अजनूही भटक्या ववमकु्त जाती जमाती िा मािसू 

म्हिनू कधीि वविार करण्यात आलेला नाही. वतन दाराला एक गाव, तर वभकाऱ्याला तीस गाव या वथथतीमध्ये हा समहू आजही 

पोटाच्या खळगीसाठी भटकंती करताना आपल्याला वदसनू येतो. अज्ञान ,दारररय, उपासमारी अंधश्रद्धा रूढी परंपरा प्रथम मोठ्या 

प्रमािात असललेी व्यसनाधीनता, उदरवनवािहाच्या पारंपररक साधनािंा ऱ्हास  या  िक्र व्यहू मध्ये हा समहू अजनूही वखतपत 

पडललेा आह.े या भटक्या जाती ववमकु्तािंे सांगायला गाव नाही तर राहायला घर नाही. जीवन िररतथािसाठी  कोितहेी साधन 

नाही. पोटाच्या खळगीसाठी भीक मागिे, वशकार करिे, ववकिे लहान-मोठ्या िोऱ्या करिे, पोटासाठी रानोमाळ भटकिारा हा 

समाज आह.े ववभावरी वशरूरकर यांच्या बळी या कादबंरीमध्ये मागंारूडी जमातीिे वित्र आलेले आह.े तर रिवजत दसेाई यांच्या  

बारी मध्ये  बेरडी गनु्हगेारी जमावतिे  वित्रि  आलेले आह.े शंकरराव खरात यांच्या पारधी या कादबंरीमध्ये फासेपारधी या 

ववमकु्त जाती जमातीि े वित्रि आल ेआह े . वकशोर काळे यांच्या कोल्हाट्यािे पोर या आत्मिररत्रात कोल्हाटी समाजातील 

जात पिंायतीि ेवित्रि आलेल ेआह.े उपराकार लक्ष्मि मान ेयानंी कैकाडी समाजाि ेवित्रि केल ेआह.े अन्न, वस्त्र, वनवारा या 

मािसाच्या तीन मलूभतू आवि अत्यावश्यक गरजा आहते मािसू म्हिनू जगण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक त्या गोष्टी आहते. 

आवि त्या वमळवण्यासाठी सतत भटकंती करत करावी करावी लागते. नंदी कोल्हाटी समाजात जातपंिायत सोनारीच्या जत्रते 

भरत.े सोनारीच्या जत्रतेील जात पं पिंायतीच्या न्यायवनवाडे ि े वििन करताना लखेक म्हितो,” सोनारी िी जत्रा पाि वदवस 

िालत असे. आम्ही सवि पवहल्या वदवशी घरी आलो.कारि आजोबाला दसुऱ्या वदवशी जत्रलेा जायिं होत.ं जत्रेच्या दसुऱ्या 
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वदवशी भाऊ ि ेसवि वयथकर आवि तरुि कोल्हाटी  सोनारीला येतात. कोिी गनु्हा केला असेल त्याला पंिाकडून वशक्षा दतेात. 

प्रत्येक जि आपापली मत ं मांडतात. कोिी खनू केललेा असतों. कोिी गनु्हा केललेा असतो. कोिी िोरी केललेी असत े

त्यांच्यावर कोल्हाटी समाजात कोटि केस करता येत नाही. तर त्या गनु्हगेाराला कोल्हाटी समाजाि  वशक्षा दते असतो. गनु्हगेाराला 

पैशािा दडं भरावा लागतो. वकंवा त्याला जातीच्या बाहरे काढिे म्हिजे त्याच्या बरोबर सोयरीक न करिे, लग्नात असो वा 

दवेाच्या कायिक्रमात असो वा दवेाच्या कायिक्रमात असो ,तो र ू शकत नसे . “जमा झालेल्या पैशान संध्याकाळी दारू मटि 

आितात. खाऊन वपऊन मजा करतात अशा प्रकारिी कोल्हाटािी  िी जत्रा पणु्याजवळच्या जेजरुी ला दखेील भरते वतथे दखेील 

न्याय केला जातो”३  अशा प्रकारे कोल्हाटी समाजात जात पिंायतीिा जबरदथत प्रभाव आह.े प्रत्येकानंा या जाथत त्यािी वदललेा 

वनििय मान्य करावा लागतो. कारि जात पंथाि ेवनयम ह ेफार कठोर असतात. आवि ह ेमान्य करावे लागतात. ववभावरी वशरुरकर, 

अण्िाभाऊ साठे, शंकरराव खरात, श्री म माटे, रिवजत दसेाई इत्यादी लेखक आवि भटक्या जाती जमाती ि े वाथतव वित्रि 

आपल्या सावहत्यामधनू मांडण्यािा प्रयत्न केललेा आह.े दवलत कादबंरी पेक्षा भटक्या-ववमकु्तािंी कादबंरी ही जीवन जगण्याच्या 

ववववध जाविवांच्या पातळीवर वभन्न ठरते. अशोक पवार यािंी इळण माळ ही कादबंरी बेलदार जातीसमहू िे वाथतव वित्रि 

करताना वदसते. पि माळ म्हिजे भटकिारे लोक असतात या शब्दािा अथि होतो. आयषु्ट्यभर भटकंती दाररर्य अज्ञान उपासमारी 

इत्यादी गोष्टींमळेु आयषु्ट्यािी होिारी परिड या कादबंरीमध्ये विवत्रत झालेली आह.े तसेि त्यािंी पडझड ही भटक्या ववमकु्त 

जाती जमाती िे अनके कारिामळेु होिारी पडझड या कादबंरीमध्ये वित्रि केली आह.े त्यािंी दर कोस दर मुक्काम या 

कादबंरीमध्ये वशकार करिे, ववकिे व जंगल संवधिनामळेु वकत्येक भटक्या ववमकु्तांि े जीवन उध्वथत झाल ेआह.े यािे वित्रि 

वाथतवदशी आवि कमालीिे या कादबंरीमध्ये विवत्रत  झाली आह.े संतोष पवार यािंी मोह्तरािा निरा या कादबंरीमध्ये 

पोटच्या मलुीिे पैशासाठी बोली थवरूपामध्ये वललाव करिार बाबा आवि िोऱ्या करून बोली लाविारे वर तसेि त्यांच्याबरोबर 

अल्प वयामध्ये येिारे माततृ्व एकूिि कुटंुबािी जबाबदारी आवि अनेक जिांसोबत लावनू लावले जािारे मोहतर इत्यादी 

गोष्टींिा उलगडा या कादबंरीमध्ये संतोर् पिार यांनी व्यक्त केला आह.े १९७२-७३ िा दषु्ट्काळातील अन्नपाण्यावशवाय मरि 

जवळ करिाऱ्या अनेक भटक्या कुटंुबािी व्यथा दादासाहबे मोरे यांनी या कादबंरीमध्ये मांडली आह ेरावजी राठोड यांच्या गोठण 

या कादबंरीमध्ये तांडा व बंजारा संथकृती राजकारि ववकास प्रबोधन कौटंुवबक परवड. इत्यादी बाबींिा उलगडा या कादबंरीमध्य े

केलेला आह.े वडार समहू मनाच्या वेदनामय भटकंतीिा प्रवास म्हिजेि वतम्मा ही प्रकाश जाधव यांिी कादबंरी होय. वकशोर 

काळे यािंी विरा म्हिजे मलुगी वयात आल्यानंतर बोलली थवरूपामध्ये वललाव करून जो जाथत बोली लावतो. त्या व्यक्तीला 

एका रात्रीसाठी वतच्या शरीरािा उपभोग घेण्यािी घेण्यासाठी ही पद्धत आह.े याि े वित्रि याि े वाथतव वित्रि ‘विरा’या 

कादबंरीमध्ये वकशोर काळे यांनी मांडली आह.े उपरोक्त महत्त्वपिूि कादबंऱ्यांमधनू वेगवेगळे प्रश्न आवि समथयांवर प्रकाश टाकला 

आह ेपोटाच्या खळगीसाठी भटकत राहिारा तसेि गनु्हगेारी कायद्यातून होिारी गोंड मारी भटकंती जमिनीत दरम्यानिी होरपळ 

असा वेदनादायी प्रवासािा उलगडा सावहवत्यकांनी आपल्या कादबंऱ्यांमधनू घेतला आह ेअजनूही हा भटका समहू आवि एक 

बाबतीमध्ये भरडला जात आह ेभटक्या स्त्रीिी सदु्धा दहुरेी वपळविकू होत असते.. भटक्या या आत्मिररत्रात के वो वहरे यानंी 

गोपाळ या भटक्या समाजातील जात पिंायतीिे ववशेष महत्त्व सावंगतलेल ेआह.े लग्न वकंवा मरि असो जातपिंायतीला त्या 

वठकािी महत्त्व वदले जाते. जातपिंायती द्वारे वदललेा वनििय अंवतम मानला जातो. महादवे मोरे यांच्या िस्ती या कादबंरीमध्ये 

डोंबारी समाजाि े वित्रि येते. डोंबारी स्त्रीला दाररर्यामळेु वेश्याव्यवसाय करायला लागतो. यािे वित्रि या कादबंरीमध्ये केल े

आह.े व्यंकटेश माडगळूकर यांच्या बनगरिाडी या कादबंरीमध्ये धनगर समाजािे जीवन वित्रि आले आह.े नामदवे ढसाळ 

यांच्या हाडकी हाडिळ या कादबंरीमध्ये गनु्हगेारी प्रवतृ्ती जगिाऱ्या िेंढारी पेंढारी या जमातीिे वित्रि  आल ेआह.े दादासाहबे 

मोरे यांनी गबाळ आत्मिररत्रातून कुडमडेु जोशी या समाज जीवनािे वित्रि केले आह.े शंकराव खरात यानंी तडीपार या 

कथासंग्रहातनू उिले व भामटे कैकाडी वडार या जमातींच्या जीवनाि ेतसेि राहिीमान याि े वित्रि केल ेआह.े संतोष पवार 



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

 

Vivek Research Journal- A National Multi-disciplinary Peer Reviewed Bi-annual Journal  Page 217 
 
 
 

 
िोरटा या आत्मकथेत कथेतनू त्यांनी फासेपारधी या समाजाि े त्यांच्या वाट्याला आललेे ववदारक दःुख आवि जन्मजात 

गनु्हगेारी प्रवतृ्तीि ेम्हिनू जगिे यािे वाथतव वित्रि आल े आह.े 

वनष्कर्ि  

१)भटक्या जाती ववमकु्त समाज जीवनाि ेवाथतव वित्रि आलेल ेवदसनू येत े 

२ भटक्या जाती ववमकु्त समाजामध्ये जात पिंायतीला महत्त्व असल्यािे वदसत े

३ अवनष्ट रूढी प्रथा परंपरा अंधश्रद्धा अज्ञान इत्यादी बाबी भटक् या जाती ववमकु्त यांच्या     प्रगतीत अडथळा असल्यािे वदसनू येत े

४) भटक्या जाती ववमकु्त मकु्त समाजाि े उदरवनवािहासाठी पारंपाररक कोितहेी साधन नसल्यामळेु दनै्य ,लािारी, अगवतकता, 

दाररर्य त्यांच्या वाट्याला आललेी वदसनू येत े

समारोप एकूिि भटक्या जाती जमाती िा समाजजीवनाि े वित्रं पाहता कथा-कादबंरी आत्मकथन िररत्र इत्यादी वाड्मय 

प्रकारांमधनू त्यांच्या समाज जीवनाि े वित्रि आल ेआह.े हा भटका समाज अजनूही अनेक सरकारी सोयीसवुवधा पासनू वंवित 

रावहललेा आह.े प्रथथावपतांकडून आवि पोवलसांकडून सदु्धा या भटक्या समाजावर अन्याय होताना वदसत आह.े अजनुी हा समाज 

अंधश्रद्धा या मध्ये अडकून पडलेला आपल्याला वदसनू येतो. डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या मळेु जरी या तरुिामंध्ये आत्मभान 

आले असले तरी अनेक समथया त्यांच्या समोर आ वासनू उभ्या  आहते. अंतगित आवि बाह्य पररवथथतीशी त्यांना अजनू सामना 

करावयािा आह.े अशा प्रकारे अनेक सावहत्यकृतींमधनू भटक्या जाती जमाती यािंे वाथतव वित्रि आपल्या समोर उभे राहताना 

वदसते.  
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