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मराठी कादबंरीत विवत्रत भटक्या - विमुक्त जमातींिे सामावजक जीिन 

डॉ. स्िवप्नल बुिडे    

वववेकानंद कॉलेज , कोल्हापरू (थवायत्त) 

 

सारांश 

           जीवनाच्या सवि क्षेत्रांत राजकीय, सामावजक व आवथिकदृष््टया समान दजाि असावा. असा आदशि प्रत्यक्षात आििे ह े

समाजव्यवथथा व दशेािे ध्येय असले पावहजे. खरे म्हिजे जेथे औद्योवगकरि झाले नाही अशा जगातल्या बहुतके दशेांत ववशेषत: 

भारतात अद्यापही मािसू जात घेऊनि जन्माला येतो. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सामावजक, राजकीय लोकशाही बरोबरि 

आवथिक लोकशाही वनमािि करण्यािा आग्रह धरला होता. गनु्हगेार जातीसंबंधी बोलताना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ती शदु्ध 

आवथिक समथया आह ेअसे सागंनू उत्तम प्रकारे उदरवनवािहािी संधी त्यांना समाज व दशे वकती प्रमािात दऊे शकतो ह ेमहत्त्वाि े

आह ेअसे नमदू केल.े जर त्यानंा योग्य प्रकारे उदर वनवािह अथवा रोजगार वमळववण्यािी साधन ेउपलब्ध झाली तर त्यािंी गनु्हगेारी 

बंद होईल असे ठामपिे सांवगतल.े भारतात वकमान जीवन जगण्याइतपत सदु्धा सरुवक्षत व कायम थवरुपाि े उत्पन्नाि े साधन 

दशेातील बहुसंख्य लोकाकंडे उपलब्ध नाही. वनयोजनािी ६० वषे पिूि झाली तरी अशा लोकांच्या जीवनात व व्यावसावयकतते 

अद्यापही थथैयि येव ूशकल ेनाही. 

बीज शब्द-   भटके, ववमकु्त, जाती-जमाती, सामावजक जीवन, कादबंरी.  

प्रस्तािना :  

मािसू हा समाजशील प्रािी आह.े या उक्तीप्रमािे आपि सविजि कोित्यातरी समाजािे घटक आहोत. आपल्या 

सवाांिा वमळून मानव समाज बनललेा आह.े मग तो कोित्याही प्रदशेाच्या, वंशाच्या, धमािच्या वा संथकृतीच्या नावाने ओळखला 

जावो. वकंबहुना असे म्हिता येईल की मानवावशवाय समाज वनमािि होत नाही आवि समाजाबाहरे मानवी जीवन घडत नाही. 

एकटा मानव जग ू शकत नाही आवि काही काळ जगला तरी त्याला मनुष्ट्यािे गिुधमि प्राप्त होत नाहीत म्हिनूि मानव हा 

समाजशील प्रािी आह ेअसे म्हटले जाते. 

'संथकार ही एक मलू्यवधिक प्रवक्रया आह'े. संथकृती आवि संथकार ह ेदोन्ही शब्द एकाि धातपूासनू बनवले आह.े आवि 

दोन्ही शब्दािंा व्याकरिदृष््टया अथिही एकि आह.े पि संथकार हा शब्द धावमिक क्षेत्रापरुता मयािवदत रावहला, तर संथकृती हा शब्द 

जीवनाच्या उन्नत अवथथेसाठी वापरला गलेा. अथािति संथकृती या शब्दािा उपयोग समाज आवि मानवी जीवनाच्या 

आिरिासंदभाित व्यापक पातळीवर वापरला गलेा. संथकृतीिी सटुसटुीत अशी व्याख्या करता येत नाही. परंत ू प्रकृती आवि 

ववकृती या शब्दांच्या साहाय्यान ेसंथकृतीिा अथि समजनू येतो. प्रकृती म्हणजे तनसगा तवकृती म्हणजे तनसगाात होणारा तवकार तर 

संस्कृती म्हणजे प्रकृतीत तवकार तकंवा तबघाड होऊ नये या उद्देशान ेप्रकृतीवर करण्याचा संस्कार होय. (भारतीय संथकृतीकोश -  

९, प.ृ ५९६) 

सावहत्य ह े समाजािा आरसा असते अशी भवूमका मांडली जाते. म्हिनू कोित्याही सावहवत्यकाने वनमािि केलेल्या 

सावहत्यािी नाळ शेवटी आपल्याला समाजाशी जोडावीि लागते. यासंदभाित आपला वविार मांडताना गंगाधर गाडगीळ यांनी 

आपल्या ‘खडक आतण पाणी’ या गं्रथात मांडललेी भवूमका अशी, जीवनाचे सत्य स्वरूप दाखतवणे आतण जीवनतवषयक उच्च 

आदशा वाचकापंढु ेमांडणे ह्या दोन्ही गोष्टी सातहतत्यक करत असतो. सातहतत्यक हा जीवनातवषयी प्रत्यक्षपणे अगर अप्रत्यक्षपणे 

काही तवर्ाने करीत असतो. जीवनाचा काही अिा लावीत असतो. जीवनातील आदशा कोणते त ेसतूचत करीत असतो. एखादा 
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तत्त्वज्ञ जीवनाची ज्या पद्धतीने संगती लावीत असतो. त्याचप्रमाणे सातहतत्यकदखेील लावीत असतो आतण त्याने जीवनाची 

लावलेली संगती ह े तकती सत्य आह,े त्यान े माणसापढु े मांडलले े आदशा नैततकदृष््टया तकती उच्च आहते त्यावरून त्याच्या 

सातहत्याची प्रत अगर योग्यता ठरते. (गंगाधर गाडगीळ : २००३ : ११९) गंगाधर गाडगीळ यांनी मांडलेल्या मतानुसार 

जीवनाववषयी आदशि मांडण्यािे काम सावहवत्यक करत असतो. सदरच्या लेखात भटक्या ववमकु्त जमातींि े मराठी कादबंरीत 

विवत्रत झालले ेसामावजक जीवन मांडण्यािा प्रयत्न केला आह.े ह ेजीवन मांडण्यापवूी भटक्या ववमकु्तांि ेसामावजक सांथकृवतक 

थथान नोंदवनू कादबंरीतील सामावजकतेिी मांडिी करता येईल.  

 

उदे्दश : 

१. भटक्या ववमकु्त जाती जमातींि ेसामावजक जीवन अभ्यासिे. 

२. भटक्या ववमकु्त जाती जमातींच्या व्यवसाय आवि उपजीववकेच्या साधनािंा अभ्यास करिे.  

३. मराठी कादबंरीत विवत्रत झाललेे भटक्या ववमकु्त जमातींिे सामावजक जीवन अभ्यासन.े 

४. मराठी कादबंरीच्या आधारे सामावजक, सांथकृवतक पररघात भटक्या-ववमकु्तािंे थथान नोंदवविे.  

 

संशोधन पर्द्ती : 

 प्रथतुत संशोधन लखेािी मांडिी करण्यासाठी प्रामखु्यान े समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतीिा तसेि कादबंरींच्या 

आशयािा, अनुभववववश्वािा अभ्यास करण्यासाठी वििनात्मक, मानसशास्त्रीय समीक्षा पद्धतीिा अवलबं केला जाईल.   

 

भटक्या विमुक्त जाती जमाती आवण त्यांिे सामावजक जीिन : 

भारतात एकूि मानवी जातींिी संख्या साडेसहा हजारापेक्षा जाथत आह.े प्रत्येक जातीच्या सामावजक, साथंकृवतक आवि 

आवथिक वथथतीत वभन्नता असनू आवथिक उत्पन्नािी साधन े पारंपाररक असल्याि े वदसनू येतात. उत्पादन रिनेवरून वकंवा 

व्यवसायावरुन व्यवसाय नामक जाती/जमातींिी वनवमिती झाली. भारतात धमािन ेकाही जाती श्रेष्ठ व पववत्र ठरववल्या आहते तर 

काही जाती कवनष्ठ व अपववत्र ठरवल्या गेल्या. त्यामळेु अद्यापही बहुसंख्य समाज उपवजवीकेच्या शोधात भटके जीवन व्यवथत 

करताना वदसनू येतो. म्हिनूि भारतामध्ये जातीव्यवथथेतून वनमािि झाललेी उत्पादन रिना आवि अनुसवूित जाती-जमातींच्या 

आवथिक व्यवसायािी पररवथथती पावहल्यावर असे वदसत े की, संपत्ती आवि आवथिक सत्ता यामधील ववषमतेमळेु उदरवनवािह 

करण्यासाठी एका वठकािाह न दसुऱ्या वठकािी सतत भटकंती करिाऱ्या जमातींिी नैवतक व सामावजक ववटंबना होत आली 

आह.े  

जीवनाच्या सवि क्षते्रातं राजकीय, सामावजक व आवथिकदृष््टया समान दजाि असावा. असा आदशि प्रत्यक्षात आििे ह े

समाजव्यवथथा व दशेािे ध्येय असले पावहज.े खरे म्हिजे जेथे औद्योवगकरि झाले नाही अशा जगातल्या बहुतके दशेांत ववशेषत: 

भारतात अद्यापही मािसू जात घेऊनि जन्माला येतो. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सामावजक, राजकीय लोकशाही बरोबरि 

आवथिक लोकशाही वनमािि करण्यािा आग्रह धरला होता. गनु्हगेार जातीसंबंधी बोलताना डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ती शदु्ध 

आवथिक समथया आह ेअसे सागंनू उत्तम प्रकारे उदरवनवािहािी संधी त्यांना समाज व दशे वकती प्रमािात दऊे शकतो ह ेमहत्त्वाि े

आह ेअसे नमदू केल.े जर त्यानंा योग्य प्रकारे उदर वनवािह अथवा रोजगार वमळववण्यािी साधन ेउपलब्ध झाली तर त्यािंी गनु्हगेारी 

बंद होईल असे ठामपिे सांवगतल.े भारतात वकमान जीवन जगण्याइतपत सदु्धा सरुवक्षत व कायम थवरुपाि े उत्पन्नाि े साधन 
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दशेातील बहुसंख्य लोकांकडे उपलब्ध नाही. वनयोजनािी ६० वषे पिूि झाली तरी अशा लोकांच्या जीवनात व व्यावसावयकतते 

अद्यापही थथैयि येव ूशकल ेनाही.  

अनुसवूित जाती प्रमािेि गनु्हगेार जमातींकडे आवथिक उत्पन्नािी साधन े अथवा रोजगाराि े कोितेही साधन 

नसल्यामळेु हालाखीच्या आवथिक वथथतीत जीवन जगत असल्याने त ेआत्मवनभिर होऊ शकत नाहीत. अशा समाजातील जाती-

जमातींिा आवथिक अभ्यास प्रथम वत्र. ना. अत्र े(१९१८) यांनी गनु्हगेार जाती या पथुतकात करण्यािा प्रयत्न केला. त्यांच्या मत,े 

ज्या वथतीला वसाहतीयोग्य जमीन असनू जेथे शतेकरी आवि मजरू आहते त्या वथतीला गाव म्हितात. या गावािी जी सीमा 

वकंवा शीव आह ेत्यात गावठािािा भाग पांढरी म्हिनू ओळखला जातो. तर ऊविररत लागवडी योग्य कृषी वशवार याला काळी या 

नात्यान ेसंबोधल ेजात.े ज्या जमाती काळी-पांडरी वशवाय असलेल्या वबगर मालकीच्या जवमनीवर येथनू तेथे धंद्याच्या शोधात व 

वभक मागनू पोट भरण्यासाठी गावाभोवती रेंगाळत असत (गनु्हगेार भटक्या जमाती) व अद्यापही पवूीच्या वथथतीत वदसतात. त्या 

अद्यापही समाजप्रवाहात सामील होऊ शकल्या नाहीत. थवतःिे पोट भरण्यासाठी त्यानंा भटक्या जीवनसरिीतून अवैध काम व 

जंगलात राह न गनु्हगेारीिा अंवगकार करावा लागला. त्यांना विटीशांनी गनु्हगेार जमाती म्हिनू घोवषत केले. अशा भटक्या 

जमातींि ेवगीकरि बेकन (१९५४) यांनी दोन प्रकारे केल ेआह.े 

१) भटक्या जमाती ज्यांना कुठेही घर नसते, कोितेही गाव नसते आवि सदवै या गावाह न त्या गावास असे 

उपवजववकेसाठी त्यांना सहकुटंुब भटकावे लागत.े 

२) अधिभटक्या जमाती ज्या कुठेतरी थथायी जीवन जगतात, अगदी वषाितून काही मवहन े व्यवसायाच्या थवरुपामळेु 

वकंवा पोट भरण्यासाठी त्यानंा भटकावे लागते.  

भटक्या ववमकु्त जाती जमातींिे लोक कोित्याही गावाच्या बाहरे उतरतात. तेथे दगुांधी, घाि, डास यांि ेसावन्नध्य कायम 

असते. दारू वपऊन बायकांना मारिे, रोज रात्री उवशरापयांत भांडि करिे, मारामाऱ्या, कलकल हा भटक्या ववमकु्त जाती-

जमातींच्या जीवनािा अववभाज्य असा भाग असतो. अथवच्छतमेळेु त्यांना गावातील लोक कामसदु्धा दते नाहीत. जंगलािा 

कायदा झाल्याने त्यांच्या वशकारीवर बंदी येते. पररिामी भीक मागनू आिलेल ेवशळं, ववटकं खाऊन त्यांना जीवन जगावे लागत.े 

एकवेळ पोटाला अन्न नसले तरी िालेल पि दारू वपिे ह ेलोक सोडिार नाहीत. जीवन जगण्यासाठी गररबाला मरण्यािी गरज 

नाही. त्याला वजवंतपिीि त्या अनभुवातून जावे लागते यािा प्रत्यय भटक्या ववमकु्त जाती-जमातींच्या वकाल जीवनातून येतो. 

 

मराठी कादंबरीत विवत्रत भटक्या विमुक्त जमातींिे सामावजक जीिन : 

मराठी कादबंरीत विवत्रत झालेल े भटक्या ववमकु्त जमातींिे वित्रि पावहले असता त्यांच्या वाट्याला आलेल्या 

सामावजक वजवनािी कल्पना आपल्याला होते. दाररर, शोषि, अज्ञान, अंधश्रध्दा, गनु्हगेारी, व्यसनाधीनता, असहायता या 

प्रकारिेि सामावजक जीवन ते जगत आल ेआहते. यापाठीमागिी सांथकृवतक पाश्विभमूी आपल्याला ज्ञात आहिे. प्रथथावपत 

व्यवथथेने त्यांना मखु्य प्रवाहापासनू नेहमीि दरू ठेवल.े भटकंती दरम्यान ह्या लोकांना त्यांनी गावात प्रवेश वदला नाही. त्यानंा 

गावाबाहरे हागिदारी पररसरात उतरावे लागे. आवि या सवािच्या माध्यमातनू त्यांच्या वाट्याला आललेे जीवन जे सावहत्याच्या 

आवि प्रामखु्याने कादबंरीच्या माध्यमातनू व्यक्त होत ेत्यािी काही एक मांडिी  या लेखात करता येईल. भटक्या ववमकु्तािंी मराठी 

कादबंरी म्हिजे लक्षमि गायकवाड यांिी उठाव (२००९), वतकल्या पारर्ी (२००६), वडार वेदना (२००४), प्रकाश जाधव 

यांिी ततम्मा (२००९), सरदार जाधव यािंी कोयता (२००८), रामिंर नलावडे यािंी प्रहार (२००९), अशोक पवार इळनमाळ 

(२०१०), दर कोस दर मकु्काम (२०१०), नागनाथ पाटील यांिी लम्बाडी (२००९), रावजी राठोड यांिी गोठण (२००७), मोरे 

दादासाहबे यािंी अंर्ाराचे वारसदार (२००१) याप्रकारच्या अलीकडच्या कालखंडातील काही महत्वाच्या कादबंरऱ्यािंा 

उल्लेख करता येईल. या कादबंरीतनू व्यक्त झालेल ेभातल्या वमूकु्त जमातींि ेजीवन पाहता येईल.   
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आयषु्ट्य कुत्र्यासारख ंकाम करिं, भीक मागिं, मारिं, मार खािं, वशव्या, उपासमार असा सततिा जीवघेिा संघषि िाल ू

असतो. समाजव्यवथथेने अश्लील ठरवलेल े शब्दि भटके ववमकु्त रोज वापरतात. यािा प्रत्यय इकनमाळ कादबंरीतून येतो. 

बेलदारांच्या पालावर रात्री गडी मािसे दारू वपऊन आल्यावर उवशरापयांत वशव्या भांडिे िाल ूअसतात, त्यात अश्लील, असभ्य 

शब्दािंा वापर होतो. बाया परपरुुषाच्या वासनिेी वशकार होतात, कधी थवतः हुकतात आवि जगण्यािा हक्क गमावनू कुत्र्याच्या 

भीतीनं मरतात. कोिीतरी त्यांना ररक्शात घालनू नेतं आवि वापरून फेकून दते. त्यांना पोवलस पकडून नतेात आवि हौस 

भागवतात. परुुषांना पोवलस पकडतात अन् कुठल्याही गनु्ह्यात अडकवनू टाकतात. जगण्यासाठी ह ेलोक िोरी करिे, घेतलेल ं

कजि न फेडिे, जनावरे उधारीने ववकत घेऊन ती ववकून पैसा कमवनू पळून जािे असे बारीक-बारीक उद्योग करतात.  

इळनमाळ कादबंरीतील मारोतीला बारावीच्या परीक्षेत सत्तर टक्के माकि  वमळतात. गावातील लोकांच्या सल्ल्यानुसार 

मारोती डी. एड. करून माथतर बनण्यािे थवप्न बघतो. परभिीला जाऊन डी. एड. िा फॉमि भरतो. वतसऱ्या वलथटमध्ये डी. एड. ला 

नंबर लागतो, पि अकरा हजार रुपये फी असल्याने घरातील दाररर्यावथथेमळेु अॅडवमशन घेता येत नाही. मारोती व राधा वजंतूरला 

पाल उभं करून राहतात. मजरुी करून जगतात. एक वदवस अधी रात्र टळल्यावर अवकाळी पाऊस येतो. त्या पावसाने पालाच्या 

विंधड्या होऊन सगळा संसार वाह न जातो. मारोतीला राधाच्या बाळंतपिािी वितंा असते. मारोती राधाला थटाँडवर एखाद्या 

बाईच्या गळ्यातील पोत िोरण्यािा प्रयत्न करायला सांगतो. हा प्रयत्न मळुात राधाला पकडल ेजाण्यासाठीि असतो. पकडल े

गेले की तुरंुगवास आवि वतथेि ंखािं, वपिं, राहिं, बाळंतपि सगळं फुकट होईल असे तो राधाला सांगतो. राधाही एका बाईच्या 

गळ्यातील पोत िोरण्यािा प्रयत्न करत.े उदा. 

पाट ती उठली. बसस्टँडवर चाल म्हणाली. गलेो. बसस्टँडवर तोबा गदी व्हती. मी बाजलूा बसलो. तेवढ्यात एस.टी.त 

चढताना गोंर्ळ झाला. 'रांड चोरी करते' म्हणनू सात-आठ बायका एका बाईला लागल्या ठोकायला. 

बघतो तर का ती रार्ा असते... 

रार्ा खाली पडललेी. याच्या मायला ह्या बायका मारून टाकतील. मी सोडवतो. क्या हआु? क्या हुआ? 

इसने पोत चोरी. 

आरे तफर मार डालोग े क्या? इसको पोतलस के हवाली करो, कोई कायदा कानून जानत े की नहीं, नहीं तो जेल में 

जाओगे, " "आग ंबरोबर म्हणत ेतो, अच्छा आदमी ह,ै अच्छे आदमी की अच्छी बात ेरहती ह,ै भैया जरा पोतलस कु बुलाओ."भी 

र्ावत जातो. पोतलसाला आणतो. मग तो लेडीज पोतलसाला वलवतो. रार्ाला घऊेन जातात. (इलनमाळ, प.ृ २०२) दोन वेळच्या 

पोटािी भ्रांत भागववण्यासाठी िोरी करण्यावशवाय पयािय नाही हिे या प्रसंगातून व्यक्त होते.  

'लम्बाडी' या कादबंरीिा नायक वभकू याला घरात अठराववशे्व दाररर्य असल्याने िौथीपयांत नवे कपडे वमळत नाहीत. 

पाटील, पांडे, मारवाड्याच्या पोरानंी टाकून वदलेल ेकपडे तो घालतो. 

'वडार वेदना' या कादबंरीतील तुक्या १५ ऑगथट वदवशी प्रभातफेरीच्या समोर वतरंगी झेंडा घेऊन गािे म्हितो. ह ेपाह न 

तुक्यािी आई सीता व बहीि पिंफुली यानंा तुक्याि ेकौतुक वाटते. त्या कौतुकान ेतुझ्याकडे पाहतात. तेव्हा तुक्यािी आई व 

बवहिीच्या कपड्यांिी दनै्यावथथा पाह न शाळेिी मलु ेत्यांच्या फाटक्या कपड्यातंून वदसिाऱ्या उघड्या अंगाकडे पाहतात. यािी 

जािीव होऊन तुक्यािे काळीज िरिकन विरल्यासारख ेहोत.े त्यावेळी हातातील वतरंगी झेंड्याि ेकापड आईच्या वकंवा बवहिीच्या 

अंगावर टाकावे असे त्याला वाटते. थवतंत्र भारतात बडार समाजाला नीट अंगभर कपडेही वमळत नाहीत. यातून त्यांच्या 

दाररर्यािी कल्पना येते. तांडा बांधनू काढण्याच्या ध्यासाने पळापळ करिारा प्राध्यापक िंदन सटुटीत तांड्याकडे येत नाही. 

िंदनिे दोन्ही भाऊ ऐदी असल्याने घरात सतत अठाराववशे्व दाररर्य सरुूि असते. आळस, कामिकुारपिा, संसार कसा करावा 

याववषयी अज्ञान यामळेु िदंनच्या 'बा'ला घराकडे लक्ष द्यावे लागत.े त्यामळेु 'बा' वेतागतो. तो म्हितो, एक दळेंद्री वाईल ंव्हऊन 

खातोय बायको पोराईच्या जीवावर आन ्ह्यो तदसरा तदवाळखोर... फाटीला दरू् तघऊन जात्यो सईकलीवर त ंदपुारच्याला तफरत्यो 
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तदला दरू् की गका न तफरलाय घरला असं कदीच न्हाय... गाजं्या पीत भज्या खात दोस्ताना तनभवत तदसाचं दपुार करत्यो 

ततत.ं..घरी इऊन बाजंला लोळत्यो, गलेा तं जात्यो शे्वतात न्हाय त ं इतंच तंड्यात इकडं जा ततकडं जा ततकडं तहडं होतच तदस 

डुबवत्यो. गलेाच श्येतीत बायकुला संग तचऊन बोलत बसत्यो झाडाखाली. त्येंच्या मनात वाटतया, कपाला राबावं आपनू? भाऊ 

ततकडं नवकरीत आरामात हातोय आन् आपनू तहकडं कामनू राबावं असं वाटतय, म्हून मठा भाऊ ततकडा सावलीत त हो तहकडं 

तहरव्यागार झाडाच्या गारगार सावलीत...! घरसंसाराची तचंता ना घोर!... (गोठि, प.ू १२५-१२६) प्राध्यापक िंदनि ेदोन्ही भाऊ 

भववष्ट्यािा वविार न करता येईल तो वदवस ढकलत जगतात. दोघेही शेतीत फारसे काम करत नसल्याने शेतीतून फारसे उत्पन्न 

वमळत नाही. पररिामी त्यांना दाररर्यात जीवन जगावे लागत.े 

ततम्मा ही कादबंरी वतम्माच्या रूपाने वडार समाजािी दाररर्यावथथा अधोरेवखत करते. भोवबारवाडीत आल्यानतंर 

वतम्माच्या कुटंुबाला लगिे काम वमळत नाही. दोन वदवस ज्वारीच्या कण्या व मागनू आिलेल्या वशळ्या भाकरीि ेतुकडे खावे 

लागतात. सविि वडारािंी पररवथथती सारखीि असल्यान ेते वतम्मािे कुटंुब काम नसल्याने काय खातात का उपाशी राहतात यािी 

वविारपसू दखेील करीत नाहीत. वतम्मािे कुटंुब उपाशी पोटी वमलेरीच्या साहबेाच्या घरासाठी दगड फोडण्याच्या कामावर जात.े 

वतम्मािा मोठा मलुगा ज्ञानबा साहबेािा शेतावरील गडी वशरप्या याला साहबेाच्या घरून वशळ्या भाकरीिे तुकडे आिायला 

लावतो. वशरप्या त्यांना वशळ्या भाकरीि ेतुकडे व वमरिी आिनू दतेो. वनलाबाई, रवसका, नागम्मा नदीवर जाऊन मासे पकडून 

आितात. वाळलेल्या भाकरीिे तकुडे व वमरिी, टोपलंभर भाजललेे मासे खाऊन पोटािी भकू भागववतात. 'वतम्मा' या कादबंरीत 

वडारी लोकािंे अज्ञान, त्यािंी वशक्षिाववषयी अनाथथा विवत्रत होते.  

दर कोस दर मकु्काम या कादबंरीत पारध्यांच्या दाररर्यमय जीवनािा प्रत्यय येतो. भीक मागनू आिलेल ं वशळं पाकं 

खाऊन, वशकार करून, दारू वपऊन पारध्यािंी वबराडं जीवन जगतात. अठराववशे्व दाररर्यात जगिाऱ्या पारधी लोकानंा भकेूपके्षा 

दारू वपिेि महत्त्वाि ेिाटते. इतके त ेदारूच्या आहारी गलेेल ेअसतात. पारधी वशकार करिे, दारू वपिे असेि जीवन जगतात. 

बायका गावात भीक मागनू आिनू सवाांि े पोट भरतात. बरेि वदवस आश्रमशाळेत असलेल्या मलुानंा कोिी भटेायला गेलले े

नसते. म्हिनू एक वदवस लकसीमन बुढा मकुरूभाऊकडून व्याजाने पैसे घेतो. मोझरीला जाऊन शाळेच्या वशक्षकांना सागंनू 

संथथेच्या अध्यक्षांच्या संमतीन ेमलुे पंधरा वदवसांसाठी वबराडावर घेऊन येतो. पंधरा वदवसानतंर मलुे शाळेत जाण्यासाठी रहतात, 

पि पारधी वशकार केललेे सवि पसेै दारूत घालवत असल्यामळेु, जवळ पैसे नसल्याने पारध्यांना मलुांना शाळेत सोडवता येत 

नाही. 

वतकल्या पारर्ी या कादबंरीत गोरे साहबे जंगली आवदवासी पारधी लोकांिा कायमिा बंदोबथत करण्यासाठी आवि 

जंगलावर ताबा वमळववण्यासाठी जंगली लोक राहत असलेल्या जंगलातील मोठमोठी सागािी, बाभळीिी आवि मोहािी झाडे 

कापनू रेल्वेमागि तयार करायला सरुुवात करतात. रेल्वेमागािच्या कामाला ववरोध करून जंगलाच्या सवि भागामध्ये राहत असलले े

पारधी मोहाच्या जंगलात एकत्र येतात. सविजि वविार करून जंगलाला आग लावतात. या आगीमळेु कोळसा होऊन पडलेल े

शेकडो सैवनक आवि भरून न वनघिारं नुकसान पाह न त्या ववभागािा गोऱ्या इगं्रजािंा सैवनक प्रमखु जंगली आवदवासींिा संपिूि 

नायनाट करण्यािा वविार करतो. एक वदवस इगं्लंडच्या रािीिी अनुमती घेऊन जंगली आवदवासी पारधी लोकानंा काबूत 

आििारा जन्मतःि गनु्हगेारीिा कायदा लाग ूकरतो. या कायद्यानुसार बाभळूवन, वशंदवन, मोहािी जंगल ंया वठकािी राहिाऱ्या 

आवदवासी पारध्यानंा बंवदथत करून एकमेकांच्या हातापायानंा बाधंनू हटंरनं मारत आिनू त्यांच्याकडून रात्रंवदवस जंगलातील 

झाडं कापण्यािं आवि रेल्वेमागि टाकण्यािं काम करून घेतात. हातभट्टीच्या दारूधंद्यामळेु पारध्यांिी वदवसेंवदवस िागंली प्रगती 

होत.े पारध्यािंी हातभट्टीच्या दारूधंद्यामळेु होत असलेली प्रगती तसेि पारधी शतेकऱ्यांच्या जवमनी ववकत घेतात 

वडार वेदना या कादबंरीत नेऊळी गावातील श्रीमंत साहबेराव पाटलािा वाडा बांधण्यािे काम शंकर व त्यािे भाऊ 

करतात. वाड्यािे काम पिूि झाल्यावर पाटील शंकर व तापाप्पा यांच्या कामािा वहशोब बरोबर दते नाही. त्यांच्या अज्ञानािा 
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फायदा घेऊन त्यांिी फसविकू करतो. फसविकू होऊनही शंकर, तायाप्पा यांना नऊेळी गावात राहायिे असल्याने ते भांडितंटा 

न करता पाटलाने काढलेला वहशोब कबूल करतात. पाटील शंकरला तझु्या मलुाला बांधकामािी कला वशकववल्यास गावात 

तुम्हाला खाण्यावपण्यािी कमी पडिार नाही असे सांगतो. तसेि थवतःच्या मलुाला शाळा वशकवनू मोठा ऑवफसर करिार 

असल्यािे सागंतो. यातून पाटलािी धतूि नीती, कावेबाजपिा लक्षात यतेो. पाटलाच्या या बोलण्यावरून गररबान ेगरीबि रहाव े

आवि श्रीमंतांनी आिखी श्रीमंत होऊन गररबांच्या अज्ञानािा फायदा घ्यावा. त्यांिी फसविकू करावी हिे थपष्ट होत.े 

गोठण या कादबंरीत िंदनच्या आजोळी नानाच्या तांडयात बाळा महाराजािंे आगमन होते. बाळा महाराज ह ेरूदीवप्रय 

असनूही तांड्यातांड्यांना तारखा दऊेन समाजाला काहीतरी सागंण्यासाठी वहडंत आहोत असा दखेावा करतात. असे असनूही 

अनेक तऱ्हिे ेअज्ञानी, भवक्तहीन भाववक, गावंढळ, अंधववश्वास ूलोक महाराजांच्या थपशािन ेपापक्षालन होत ेया जाविवेन ेत्यांच्या 

भोवती गराडा घालतात. महाराज उपदशे दऊेन नवसािे पैसे घेऊन तांड्याला लटूुन जातात. लमाि तांड्यातील लोकािंे अज्ञान 

यातून व्यक्त होते. 

 

वनष्कर्ि : 

१. भटक्या ववमकु्त लखेकांच्या कादबंऱ्यांतून भटक्या ववमकु्त समाजाच्या आवि संथकृतीच्या अन्योन्यसंबंधािा प्रत्यय येतो. 

२. भटक्या ववमकु्तांना जगण्याच्या सवि पातळ्यांवर संघषाित्मक जीवन जगावे लागत.े 

३. कायमथवरूपी उत्पन्नािे कोितेही साधन नसल्यान ेपोटासाठी सतत भटकंती करावी लागत.े 

४. कोित्याही गावाच्या गावंदरीत म्हिजे हागिदारीत पालं ठोकून राहावे लागत.े 

५. भटक्या ववमकु्तािं े जीवन म्हिजे दाररर्य, शोषि, अज्ञान, अंधश्रद्धा, गनु्हगेारी, व्यसनाधीनता आवि असहायता यांिा 

वमलाफ असतो. 

६. भटक्या ववमकु्त जाती-जमाती अज्ञानात, अंधश्रदे्धत जीवन जगतात.  

 

समारोप : 

  लेखक ज्या प्रकारच्या समाजात वावरतो त्या समाजाच्या जीवनव्यवहारांिा त्यांच्यावर पररिाम पडत असतो. भटक्या 

ववमकु्त लेखकांच्या कादबंऱ्यांतनू भटक्या ववमकु्त समाजाच्या आवि संथकृतीच्या प्रत्यय येतो. भटक्या ववमकु्तानंा जगताना नेहमी  

अनेक अडििींना तोंड द्याव ेलागते. कायमथवरूपी उत्पन्नाि ेकोितहेी साधन नसल्यान ेपोटासाठी सतत भटकंती करावी लागते. 

कोित्याही गावाच्या गावंदरीत म्हिजे हागिदारीत पालं ठोकून राहावे लागते. दारू वपिं, भांडि, मारामाऱ्या, कलकल ह ेत्यांच्या 

जीवनाि ेअववभाज्य भाग असतात. असरुवक्षत जीवनामळेु भटक्या ववमकु्तांच्या बायका-मलुींवर बलात्कार होतात. कधी कधी 

पररवथथतीमळेु त्यांना कुटंुबाच्या उपजीववकेसाठी परपरुुषांशी अनैवतक संबंध ठेवावे लागतात. भटक्या ववमकु्त जाती-जमाती 

अज्ञानात, अंधश्रदे्धत जीवन जगतात. त्यामळेु त्यांच्या जीवनात नवससायास, यात्रा, लग्न, मतृ्य,ू सि-उत्सव, बालवववाह, 

जातपिंायत या रीती परंपरांना अनन्यसाधारि महत्त्व असते. या रीती-परंपरातून त्यांच्या सामावजक आवि सांथकृवतक जीवनािा 

समहूवनष्ठ आववष्ट्कार व्यक्त होतो. याि ेवित्रि भटक्या ववमकु्त लेखकांच्या कादबंऱ्यांतून अवभव्यक्त होत.े या कादबंऱ्यातनू भटक्या 

ववमकु्त जाती-जमातींच्या जगण्यातील सामावजक वाथतव मांडल े आह.े ज्यामळेु त्यांना जीवन जगात असतात समाजामध्ये 

कोित्या थवरुपािी वागिकू वमळत ेयािीही जािीव होते, यावरून त्यािंे सामावजक थथानही नोंदवता येत.े   
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