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‘नाथपंथी डिरी गोसािी’ जमातीिे प्रवतवनवधत्ि करणारी 'देशोधडी' 

डॉ. पल्लिी कोडक  

श्री शहाजी छत्रपती महाववद्यालय, कोल्हापरू  

 

सारांश  

        नाथपंथी डवरी गोसावी हा समाज मळूिा महाराष्ट्रातला असनू त ेआपली जन्मभमूी सागंली-सातारा भागात असल्याि े

सांगतात. या समाजाला महाराष्ट्रात काही भागात जोगी तर काही भागात नाथपंथी वकंवा डवरी गोसावी या नावाने ओळखतात. 

भगवे धोतर, अंगात भगवा शटि, गळ्यात खैवलशलैवशगंी, गळ्यात रुराक्षािी माळ, िंदनाि े पोळ, हातात डमरू अडकवलले े

वत्रशलू असा या लोकािंा वभक्षा मागण्यािा अवतार. ह ेलोक थवतःला नाथपंथीय संन्यासी म्हिनू घेतात. वभक्षा मागताना डमरू 

अडकववलेल ेवत्रशळू घेतात म्हिनू ते आपली ओळख दमरू वकंवा डवरी गोसावी अशी सांगतात. या समाजातील परुुष मंडळी 

वकंवा जािती मलुं असा वेश घालनू भटकत असतात. यांच्या वस्त्रया प्रपंि सांभाळण्याि ंकाम करतात. वभक्षा मागण्याच्या उद्देशान े

ह े लोक सतत गावोगावी भटकत असतात. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या बायका पोरािंीही सतत भटकंती होत.े या समाजात 

अनैवतकतलेा थारा नाही असे सावंगतल ेजाते. तसेि या समाजाने परंपरेने िालत आलेल ेकाही वववित्र प्रथाही जपलेल्या वदसतात. 

या समाजातील प्रथा वेगळी आह ेह ेलोक वहदं ूधमीय असले तरी पे्रतािे दहन न करता सरािस दफन करतात. हा नाथपंथी डवरी 

गोसावी समाज परंपरागत अनेक वववित्र रुढी-परंपरा उराशी बाळगनू वभक्षेवर जगतो आह.े  

बीज शब्द-  नाथपंथी, डवरी गोसावी, समाज, दशेोधडी.  

प्रस्तािना :               

सषृ्टीतील सवाित महत्त्वािा घटक म्हिजे मनुष्ट्य. मनुष्ट्य हा बुवद्धजीवी प्रािी आह.े तो थवतःिा आवि इतर समदुायािाही 

वविार करतो. अथाित हा वविार सखुद:ुखांशी वनगडीत असतो. त्यासाठी प्रत्येकाला अनेक कृती कराव्या लागतात. त्या कृती 

करत असताना तो समाजािा वविार नक्की करत असतो. त्यातूनि मग नीती - अनीतीिा वविार येतो. प्रत्येक कृती करत 

असताना ती योग्य की अयोग्य, त्या कृतीमागील वविार िांगला की वाईट इत्यादी प्रश्नािंी ििाि आपि नहेमी करीत असतो. 

सावहत्य हा समाजािा आरसा असतो असे म्हिनू आपि सावहत्यातून समाजािे दशिन होते असेि सांगत असतो. म्हिनू 

सावहत्यातनू व्यक्त होिारा समाज आवि त्या समाजान ेअंगीकृत केलेली मलू्यव्यवथथा महत्वािी ठरते. कथा, कववता, कादबंरी, 

नाटक, िररत्र, आत्मिररत्र, आत्मकथन या सावहत्य प्रकारच्या आधाराने लेखक समाजाि े वित्रि लवलत थवरुपात वािकाला 

उपलब्ध करून दते असतो. म्हिनू सावहवत्यकाने मांडलेले जीवन व त्यातील समाज याला सामावजक, सांथकृवतकदृष्टीने महत्व 

नक्कीि प्राप्त होते. प्रथतुत लेखात नारायि भोसल ेवलवखत दशेोधडी या आत्मकथनातून व्यक्त झालले े‘नाथपंथी डवरी गोसावी’ 

या भटक्या जमातीिे होिारे वित्रि मांडण्यािा प्रयत्न केला आह.े  

उदे्दश : 

१. आत्मकथन या सावहत्य प्रकारािे थवरूप समजावनू घेिे. 

२. भटक्या ववमकु्त जाती जमातींि ेसामावजक जीवन अभ्यासिे. 

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

४. नारायि भोसले दशेोधडी या आत्मकथनािा अभ्यास करिे.  

५. ‘नाथपंथी डवरी गोसावी’ जमातीि ेहोिारे वित्रि दशेोधडी आत्मकथनाच्या माध्यमातून अभ्यासान.े  

 

संशोधन पर्द्ती : 
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 प्रथतुत संशोधन लखेािी मांडिी करण्यासाठी समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतीिा तसेि नारायि भोसले यांनी त्यांच्या 

आत्मकथनात मांडलेल्या आशयािा, अनभुववववश्वािा अभ्यास करण्यासाठी प्रामखु्यान े वििनात्मक, मानसशास्त्रीय समीक्षा 

पद्धतीिा अवलंब केला जाईल.   

भटक्या-विमुक्त जाती जमातींिे सामावजक जीिन, व्यिसाय ि उपजीविकेिी साधने    :   

भारतीय समाजामध्य ेअनेक जाती पोटजातीच्या लोकािंा समावेश आह.े प्रत्येक जात ही वेगळी असनू त्या पोटजातीि े

जीवन जगि ेदखेील वभन्न थवरूपािे आह.े या जातीमधील गावगाड्याच्या पररघाबाहरे जगिाऱ्या भटक्या-ववमकु्त जाती या अनेक 

वषािपासनू थवतःच्या उपवजववकेसाठी भटकत आहते. आजही महाराष्ट्रातील भटक्या-ववमकु्तांच्या बेिाळीस जमाती आवि 

त्यांच्या शेकडो पोटजाती पाहायला वमळतात. अशा या जाती-जमातींना थवतःिा गावगाडा, वनवाऱ्यासाठी वठकाि नसत.े आपल े

पोट भरण्यासाठी मात्र गावोगाव भटकंती करावी लागते. भटके म्हिजे परदशेी परके वकंवा िोर भामटे अशा दृष्टीन े पवूीपासनू 

गावगाड्यान े त्यांच्याकडे पावहल े व त्यािप्रमािे त्यांना वागिकू वदली गलेी. पररिामी भटक्या जमातींि े लोकजीवन वकंवा 

संथकृती गावगाड्याच्या पररघाबाहरेिी संथकृती म्हिनूि ओळखली जाऊ लागली. या भटक्या जमातीला थवतःिा असा 

पारंपररक व्यवसाय होता. त्यामळेु त्यांिा मात्र संबंध व्यवसायाच्या वनवमत्ताने थेट गावगाड्याशी आला. उदा. कैकाडी बुरुड फोका 

पासनू व बांबूपासनू पाट्या टोपल्या तयार करत असत. त्यामळेु त्यािंा थेट संबंध गावाशी यायिा. अशा भटक्या ववमकु्त जमातींिी 

त्यांच्या व्यवसायात अथवा उपजीववका करण्याच्या पद्धतीनुसार खालीलप्रमािे वगीकरि करता यतेे.  

भटक्या आवि ववमकु्त जमातींिी त्यांच्या व्यवसायानुसार अथवा उपजीववका करण्याच्या पद्धतीनुसार खालीलप्रमािे 

वगिवारी करता येईल : 

१. दवेाच्या नावान ेजगणारे- गोंर्ळी, वाघ्यामरुळी, रावळ, आरार्ी, जोगती-जोगततणी, मररआईवाले, भोपे, गोसावी, बैरागी. 

२.पशपुालक जमाती- गोपाळ, दागंट, मैराळ, गोल्ला, डवरी गोसावी. 

३. कलावंत जमाती- डोंबारी, कोल्हाटी, मदारी, गारूडी, नदंीबैलवाला, दरवेशी, रायरंद, बहुरूपी, कठपतुळीवाला, माकडवाला, 

मारवाडी भाटी. 

४. भतवष्ट्य सांगणाऱ्या- मढेंगी, ततरमाळी, कुडमडेु जोशी, ठोकेजोशी, वासदुवे, मनकवडे, तपंगळा जोशी, डमरूवाले जोशी, सरोद.े 

५. तशकार करणाऱ्या जमाती- पारर्ी, तभल्ल, फासेपारर्ी, तचत्तर पारर्ी, हरण पारर्ी, वैद.ू 

६. व्यवसाय करणाऱ्या जमाती- छप्परबंद, तशकलगार, कैकाडी, वडारी, कंुचीकोरवा, ध्यारे कंजर, वाघरी, बेलदार, तघसाडी, 

काशीकापडी, ओतारी, गाडीलोहार, रमय्या, वैद,ू राजगोंड (आतदवासी), स्मशान जोगी. 

७.जातींच्या मागत्या जमाती- डक्कलवार (मातगंाचंे मागते) रायरंद (महाराचंे मागते). 

८. शारीररक कष्टाची कामे करणारे- वडार, लमाण, बलेदार, गाडीवडार, मातीवडार. 

९. अन्य मागााने उपजीतवका करणारे- कंजारभाट, पारर्ी, राजपतू आतण भामटा (िव्हाि रामनाथ : २००२ : वीस)  

 ज्या जमातींना थवतःिा व्यवसाय होता वकंवा उपजीववकेि ेसाधन होते त्यांिा संबंध गावगाड्याशी आला. पि ज्या 

जमातींना उपजीववकेिे साधन उपलब्ध नव्हते त्या मात्र पोटासाठी वेगवेगळ्या मागािने िोऱ्यामाऱ्या करून थवतःिा उदरवनवािह 

करू लागल्या. या भटक्या जमातीमधील नाथपंथी डवरी गोसावी ही एक जमात आह.े नाथपंथी डवरी गोसावी हा समाज मळूिा 

महाराष्ट्रातला असनू ते आपली जन्मभमूी सागंली-सातारा भागात असल्यािे सांगतात. या समाजाला महाराष्ट्रात काही भागात 

जोगी तर काही भागात नाथपंथी वकंवा डवरी गोसावी या नावान े ओळखतात. भगवे धोतर, अंगात भगवा शटि, गळ्यात 

खैवलशलैवशंगी, गळ्यात रुराक्षािी माळ, िंदनािे पोळ, हातात डमरू अडकवलेले वत्रशलू असा या लोकांिा वभक्षा मागण्यािा 

अवतार. ह ेलोक थवतःला नाथपंथीय संन्यासी म्हिनू घेतात. वभक्षा मागताना डमरू अडकववललेे वत्रशळू घेतात म्हिनू ते आपली 

ओळख दमरू वकंवा डवरी गोसावी अशी सांगतात. या समाजातील परुुष मंडळी वकंवा जािती मलुं असा वेश घालनू भटकत 
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असतात. यांच्या वस्त्रया प्रपंि सांभाळण्यािं काम करतात. वभक्षा मागण्याच्या उद्देशाने ह ेलोक सतत गावोगावी भटकत असतात. 

त्यांच्याबरोबर त्यांच्या बायका पोरािंीही सतत भटकंती होते. नाथपंथी डवरी गोसावी या समाजािे मखु्य कुलदवैत काल 

भैरवनाथ ह ेअसनू त्यािी गरुु गादी सोनारी येथे उथमानाबाद वजल्ह्यात असल्याि ेसांवगतले जाते. या समाजात अनैवतकतलेा खारा 

नाही असे सांवगतले जाते. तसेि या समाजाने परंपरेने िालत आललेे काही वववित्र प्रथाही जपलेल्या वदसतात. या समाजातील 

प्रथा वेगळी आह ेह ेलोक वहदं ूधमीय असले तरी पे्रताि ेदहन न करता सरािस दफन करतात. हा नाथपंथी डवरी गोसावी समाज 

परंपरागत अनेक वववित्र रुढी-परंपरा उराशी बाळगनू वभक्षेवर जगतो आह.े एकंदरीत या समाजाि े वेगळेपि वभक्षा मागिे हाि 

प्रमखु व्यवसाय वकंवा जगण्यािं प्रमखु साधन असललेा आपल्याला वदसनू येत.ं या भटक्या ववमकु्तांनी आपल्या जगण्यातील 

संघषाांिी मांडिी आत्मकथनातून केल्याि े वदसते. मराठी सावहत्यात भटक्या ववमकु्तांच्या आत्मकथनानंी मोलािी भर घातली 

आह.े या आत्मकथनाच्या माध्यमातनू भटक्या ववमकु्तांच्या सामावजक जीवनािी मांडिी आपल्या समोर येत.े  मराठी 

आत्मकथनाचं्या मावलकेत भटक्या ववमकु्तांच्या आत्मकथनािंी नोंद घेिे महत्वािे ठरत.े यामध्ये आयरिीच्या घना - वैजनाथ 

कळसे,  उिल्या - लक्ष्मि गायकवाड, उपरा - लक्ष्मि माने,  कोल्हाट्यािं पोर - वकशोर काळे,  गबाळ - दादासाहबे मोरे,  तांडा - 

आत्माराम राठोड,  दगडफोड्या - रामिंर नलावडे,  वबराड - अशोक पवार,  बरेड - भीमराव गथती,  मरिकळा - जनाबाई वगऱ्ह,े 

पारधी - रमेश काळे, दनैा - भाथकर भोसल,े कॉलनी - वसद्धाथि पारधे, झोळी - कावलदास वशंद े या आत्मिररत्रांच्या बरोबरि 

दशेोधडी ह े नारायि भोसल े यािं े आत्मिररत्र भटक्या-ववमकु्तांच्या आत्मिररत्रात महत्त्वपिूि असललेे पहावयास वमळते. या 

आत्मिररत्रातनू व्यक्त झाललेे नाथपंथी डवरी गोसावी या भटक्या जमातीि ेसमाजजीवन पाहिे हा या लेखािा उद्देश आह.े पि 

दशेोधडीतून व्यक्त झाललेे या जमातीि ेवित्रि करण्यापवूी आत्मकथन या संकल्पनिेी थोडक्यात मांडिी करता येईल. 

आत्मकथन स्िरूप :  

सरुुवातीच्या काळात आत्मकथनानंा आत्मिररत्रेि समजले गलेे परंतु आत्मिररत्र व आत्मकथन या दोहोंतील भवूमका 

वभन्न असल्यान ेजसे जसे अभ्यासकांना जािव ूलागले तसे तसे आत्मकथनाकडे एक थवतंत्र वाङ्मय प्रकार म्हिनू पावहले जाऊ 

लागल.े जवे्हा उपेवक्षत, दवलत, भटक्या आवदवासींनी आपला अनभुव वलवहण्यास सरुुवात केला तेव्हापासनूि 'आत्मकथन' हा 

शब्दप्रयोग मराठी सावहत्यात रूढ झाला. 

भारतीय समाजरिनेच्या व्यवथथेमळेु वनमािि झालेल्या दरुाव्यािे भान ठेवनू आत्मकथने वलवहली गलेी. जीवनातील 

समथयांिी गुतंागुंत; त्यातून मनात उसळिारा वेदनासागर जन्मापासनू सोसललेा, भोगललेा असल्यामळेु त्यािे आववष्ट्करि 

आत्मकथनातून झाले. 

आपल्या भोवतालिा दःुखी समाज, अथवथथ दवलत जग आत्मकथनामधनू आववष्ट्कृत होते. या संदभाित मराठी 

सावहत्याि ेअभ्यासक डॉ. गंगाधर पानताविे म्हितात कथन सातत्याि े प्रतीक आह,े तर कथेला शवेट असतो. ती पिूित्वािा 

प्रत्यय दते,े कुठे तरी थांबते; आत्मकथनािा प्रवास मात्र सरुूि असतो. दृष्टीन ेवविार करू जाता दवलत आत्मकथन संज्ञा अवधक 

अथिपिूि अन्वथिक आह.े आपल्या जीवनात दःुख भोगल,े भटकंतीमळेु वाट्याला आले त्यािे वित्रि आत्मकथनात पाहावयास 

वमळते. आपल्या अनुभवाशी प्रामाविक राह न, आपि कसे घडत गलेो यािे वनवेदन दवलत आत्मकथनकार करतो. भतूकाळात 

कोिते अनुभव आले त्यामधनू आपली प्रवतवक्रया नोंदववता आपल्या केवळ मानवसक जखमाि उघड करतो. त्यामळेु दवलत 

आत्मकथनामधील दःुख सामावजक पातळीवर जाऊन पोहोित.े त्यामळेु कथन समाजािे प्रावतवनवधक कथन असते. 'मी' जगि े

व्यक्तीगत राहत नाही तर त्याला 'आम्ही' िे थवरूप प्राप्त होते. याि थवरुपािी मांडिी भटक्या ववमकु्ताचं्या आत्मिररत्रातून झाली 

आह.े  आत्मकथन म्हिजे आत्मिररत्र नाही वकंवा कथा, कादबंरी नाही, तर रूढ अथािने प्रयोजन, प्रकृती व पररिाम याबाबतीत 

ती प्रिवलत आत्मिररत्राह न वेगळी ठरतात. 

   यानंतर दशेोर्डी या नारायि भोसले यांच्या आत्मकथनातनू आललेे नाथपंथी डवरी गोसावी समाजािे वित्रि पाहता येईल.  
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देशोधडीतील समाज जीिन आवण नाथपंथी डिरी गोसािी जमात :  

          नाथपंथी डवरी गोसावी ही जमात महाराष्ट्रातील असनू भारतभर भटकंती करते. राहायला गाव नाही, घर नाही. तथाकवथत 

संथकृतीिा, जात पिंायतीिा, दवेदवेतािंा,  प्रथा परंपरेिा, थवतःच्या अनेक वाईट कृत्यांिा या जमातीला अवभमान आहे. 

वशक्षिाच्या बाबतीत मात्र हा समाज माग ेआह.े मळुाति वशक्षिािी वानवा असलेल्या या जाती जमातीत वस्त्रयांि े वशक्षि तर 

दरूि आह.े आधवुनकेतेशी आवि वशक्षिािी जागतृी असिारी नवी वपढी वशकत आह.े पि त्यािेही प्रमाि अत्यल्प असलेल े

वदसते. नारायि भोसले ह ेयाि ेउत्तम उदाहरि आह.े या वशक्षिाच्या संदभाित त्यांनी एक आठवि सांवगतली आह.े ती अशी, 

एतप्रलच्या शेवटी शाळचेा ररझल्ट येई. मी पतहली पास झालो होतो व आप्पा दसुरी पास झाला होता. आप्पाही तशकायला चागंला 

होता. त्याच ेतलतहणे-वाचणे नजरेत भरण्यासारख ेहोत.े पतहलीला एकच पसु्तक असे, दसुरीला दोन पसु्तके असत, ततसरीला तीन 

पसु्तके असत, व चौिीला चार पसु्तके असत. म्हणनू, त्याकाळी 'मलुगा-मलुगी तकती बुकं तशकला-तशकली?' असे म्हटल ेजाई 

व त्याच्या उत्तरात 'हा आमचा मलुगा-मलुगी दोन बुकं तशकला-तशकली, तीन बुकं तशकला-तशकली, चार बुकं तशकला - 

तशकली,' असे म्हटले जाई. (दशेोधडी : २०२१ :  ७८) वशक्षि घेतानाही त्यांना अनेक अडििींना सामोरे जावे लागे. यािाि 

उल्लेख वरील प्रसंगातून येतो. या वशक्षिाच्या संदभाित नारायि भोसले यािंी आजी एक गीत म्हित ेत्यातून येिारी वपढी वशकत े

आह ेअशी भावना व्यक्त होताना पहावयास वमळत.े ते गीत असे,  

आप्पा दसुरी पास झाला आवि मी पवहली पास झालो. आज्जी म्हिालीि, 

'ग्यानाचा तदवा आज पेटला, अंर्ार तो पळाला. 

पाषाणाखाली तजव्हाळा तदसला, डोळयातं मला मळा तदसला.  

सटवीचं अक्षर वाचनारा आला, स्वतःला घडतवनारा सरुव्या जन्मला. 

वारुळातल्या मुंग्या मोजनारा आला, सगळा तहशबे सागंनारा आला. 

दोनवर एक तनराळा, घेऊन आला ततसरा डोळा.' 

कर्ी कुठं न ऐकललेे तवचार ततच्या तोंडून आम्हाला ऐकायला तमळत. (दशेोधडी : २०२१ : ४६) 

वशक्षिाच्या संदभाितली आजीिी भावना यातून व्यक्त होते आजीला अवभपे्रत आह े की, आता वहशोब सांगायला 

दसुऱ्या कोिािी गरज नाही तर आपल्या कुटंुबात आता वशकेली नवी वपढी आकाराला येत आह.े  

काही मलु ंवशक्षि घेऊन नव ेववश्व उभे करत आहते. दशेोधडीमध्य ेमायलेकींिी भेट, सगेसोयरे यांना जर भेटायि ंअसेल 

तर ते कोठे भेटतात. एखादा व्यक्ती नातलग जर मयत झाला तर त्यािी बातमी नातेवाईकाना अनेक वषािनंतर समजते.आता काळ 

बदलला पि काही वषािच्या पाठीमाग ेआपि गलेो असता या गोष्टीिी शक्यता आपल्याला नक्कीि जािवते. काही यात्रेच्या 

वनवमत्तान ेभटकंती करिारी ही जमात एकत्र यतेे, तेव्हा त्याच्या आठविीना वाट करून वदली जात.े  आज हा समाज बऱ्यापकैी 

वथथर होण्यािा प्रयत्न करतो आह.े वशक्षि घतेललेे लोक वथथर होताना वदसत आहते. त्यांच्याजवळ घर, शेती, नोकरी असेललेी 

वदसते. वशक्षि घेतल्यानतंर त्यांना जो अनुभव आला तो अनुभव त्यानंी मांडायला सरुवात केली. आपल्या जातीच्या इवतहासाच्या 

संदभाितली मांडिी नारायि भोसले यानंी आपल्या दशेोधडी मध्ये मांडली आह.े यासंदभाितील अनेक प्रसंगािी मांडिी 

दशेोधडीमध्ये आली आह.े  

दशेोधडीच्या शीषिकाबद्दल नारायि भोसल े म्हितात, पाल-मोगाळ तंबू दणंे, पाल-मोगळाचे तंत्र समजनू घेणं, पाल 

दतेाना चारी बाजलूा पसरून ठेवणं, पालाची आडवी पंर्रा फुटाची व उभी दहा फुटाची लांबी रंुदी याचंा अंदाज घेऊन पाल उभ ं

करणं, अढी-मेढी-बारा खट्ुयांसाठी खाणाखणुा करून त्या पसरलेल्या पालासह उभ ं करणं, खुटें रोवण्यासाठी दगड-हातोडा 

वापरणं, पाल बाया- वादळान ंउपटून तनघणार नाही याची तवशेष काळजी घेणं, एका तदसासाठीचं उतकरडयातील उतकरासारख ं

पसरलेल ं सामान पालात लावणं, गोणी नीट ठेवणं अशी काम े करत-करत चलुीसाठी तीन दगड आणणं, त े दगड तवतशष्ट 
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आकाराचे-उंचीचे आहते का नाहीत, स्वच्छ आहते का नाही त ेबघणं, तीन दगडांची चलू तयार करणं, त्यासाठी काट्याकुट्याचं ं

तमळलं तसं जळण सरपण गोळा करणं, तजिं मकु्काम पडला हाय तिेनू कोणाच्या कुपाडीच्या तकंवा गावंदरीला कावळ-काटक्या 

स्वयंपाकासाठी गोळा करणं, पायातं पायतन असो तकंवा नसो त्याची तफकीर न करणं, पाणी शोर्नू काढणं, पाणी शेंदनू घेणं, 

त्यासाठीचा कासरा-दावं सोबत नणंे, अवघड अशा अनोळखी तवतहरी-बारवात उतरणं, जीव वाचवनू पाणी घेऊन बाहरे येणं, अशी 

कामं तनयतमतपणान ंकरणं ततला जड जाई. (दशेोर्डी : २०२१ : ५९) नाथपंथी डवरी गोसावी या जमातीतील लोकािं ेजीवन कसे 

व्यापल ेआह े त े या आत्मकथनात प्रकषािन े जािवत.े पाल आवि या पालासाठी वापरलेल्या मेंढ े त्यांच्या भाषेत आड मेढदी 

बाराखड्ुयािंी म्हटलं जात.ं  

नाथपंथी डवरी गोसावी समाज हा वभक्षेकरी आह.े दवेाच्या नावान ेवभक्षा मागतो. आवि त्या प्रत्येक दवेतेिी एक थवततं्र 

कथा आह.े वभक्षा मागत पढुे-पढु ेजात असताना हा समाज गाव सोडून इतर प्रातंात जसे वबहार, नेपाळ, आंध्रप्रदशेपयांत वभक्षेसाठी 

प्रवास करत गलेलेा वदसतो. या प्रवासात अनेकांि ेजन्म होतात. ती मलु मोठीही होतात.यासंदभाितील एका प्रसंगािा उल्लेख 

नारायि भोसले करतात. ते म्हितात, माझ्या मोठ्या शकंर नावाच्या भावाचा, म्हणजे आप्पाचा, जन्म बामणीला झाला, तर 

माझ्याहून लहान भावाचा, म्हणजे दत्ताचा, जन्म आंध्र प्रदशेातील राजबंद्री येिे भटकंतीत असताना एका तळयाच्या काठाला आई 

दसऱ्याचं र्णंु र्तुाना झाला. तर माझ्या आठ भावंडाचा जन्म भारतातील तदल्ली, उत्तर प्रदशे, मध्यप्रदशे, महाराष्ट्र आतण कनााटक 

राज्यांमर्ल्या तवतवर् भागातं झाला. त्यामळु े 'आम्ही सारे बांर्व भारतीय आहोत' असे म्हणण्यासाठीची पात्रता आम्ही सािा 

र्ारण करत आहोत. (दशेोर्डी : २०२१ : १७) भटकंती दरम्यान जन्म झाल्यािा आवि कोठे जन्म झाला यािा उल्लखे त े

करतात. म्हिज ेवठकाि नसलेल्या जाती जमातींच्या बाबतीत ह ेववधान केलेल ेपहावयास वमळत.े  

भटक्या जाती जमाती अनेक वषाांनंतर ज्यावेळेस गावी यात्रेच्या वनवमत्तान ेएकत्र येतात. त्यावेळी अनके सखुदःुखाच्या 

आठविी वनघतात. या आत्मकथनात नारायि भोसले यांनी यात्रेसंदभाित सांगतात ते म्हितात की, चतै्राच्या मतहन्यात 

तभक्षाटनाला गलेेली माणसे दहा-बारा मतहन्यांनी आपापली आतिाक तस्िती पाहून यपुी, तबहार, बंगाल, तदल्ली, आसाम, 

केरळवरून तभक्षा मागनू गावी येत असत. गावातील पन्नास-साठ कुटंुबातंील तकमान एक एक करून कुटंुब मोठी गाबाळ ं

डोक्यावर घेऊन येत. त्यात संसाराच्या चीजवस्तू असत. भांडी, घागरी, पाल-काठी, अंिरूण असे, कपडे असत. दवे-दवे जत्रा 

खेत्रा करण्यासाठी वषाभराची रोकड असे. या चैत्र-वैशाखाच्या मतहन्यांची संपणूा गावालाही आशा असे. कारण, या काळात 

एवढ्या तबन्हाडाला भाजीपाला, दरू्, दही, अंडी दररोजच्या चीजवस्तू लागत. याचंी दकुान े दोन-चार मतहन्याचंी कमाई करून 

जात, तर जमाती वषाभराची कमाई घालवनू बसत. (दशेोधडी : २०२१ : ४६) यात्रा ठरलेल्या वदवशी आवखवतला सोलापरू 

वजल्ह्यातील माळवशरस तालकु्यात नातपेतु े येथे भरत.े त्यामध्ये नाथपंथािी म्हिजे भैरवािी यात्रा भरत.े वतथे हा समाज एकत्र 

जमतो. आता हा समाज मुबंईमध्ये झोपडपट््टयांमध्ये कुठे कुठे वथथर होतो आह.े वशकलेल्या समाज वथथर होतो आह.े हा समाज 

पोवलसांना मात्र खपू घाबरतो, कारि पोलीस नको नको ते प्रश्न वविारून हरैाि करतात. या जमातीिे थवरूप बदलललेे वदसते. 

भटकंती करत हा समाज महाराष्ट्रातून वहमालयाच्या पायथ्यापयांत जाताना बघायला वमळतो. हा समाज वभक्षा मागत असताना 

वकती लांब पयांत भटकत होता ह ेवदसनू येत े

लेखक आपल्या जातीच्या नामकरिाववषयी म्हितात, आमचे मळू गाव कोणते माहीत नाही, कोणाचा जन्म 

पातकस्तानातला, कोणाचा मतृ्य ूनपेाळमध्ये, तर कोणाचं लग्न तदल्लीत, मलु झाली आंध्रप्रदशेात ! मळू शोर्नूही सापडणार नाही. 

तनसगाातल्या नदीसारखी उगमाची अतनतिती आतण आडव्या-ततडव्या प्रवाहाची व्याप्तीच जण!ू या बामणी गावात आमच ेपवूाज 

कोठून आले माहीत नाही! पण सांगायला गाव बामणी, तालकुा सागंोला, तजल्हा सोलापरू. नाही म्हणायला या गावात आमच े

पणजोबा लक्ष्मण व त्याचंे वडील रत्नू कुठून तरी इ. स. १८०० शेच्या आसपास आल्याच ेवदृ्धांकडून समजते. तशी आमची मळू 

जात-जमात कोणती हहेी कोणाला छातीठोकपणे सागंता येणार नाही. नािाची पजूा करतो म्हणनू 'नािपंिी', शंकराचा डवर 
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वाजवतो म्हणनू 'डवरी', अन अंगावर गोसाव्या सारखा भगवा पेहराव असतो म्हणनू ‘गोसावी’. एकतत्रत तमळून 'नािपंिी डवरी 

गोसावी'! (दशेोर्डी : २०२१ : १९) याप्रकारे त्यांनी आपल्या कुलाच्या उत्पतीववषयी वववेिन केले आह.े पाि लाख 

लोकसंख्या असिाऱ्या या जमातीमधील एक टक्यापेक्षाही कमी वशक्षिाि ंप्रमाि आह.े फक्त दहा त ेवीस वस्त्रया नोकरी करत 

आहते. काही वस्त्रयांच्या गीतािंा व कवनािंा उल्लेख आललेा आह.े लेखक थवतः म्हितात की, माझी आजी, आई ही 

वेगवेगळ्या कारिानंी गीत म्हित असत. लग्नसमारंभासाठी पालावर जाऊन गीत गाईले जाई. 

अंधश्रदे्धच्या माध्यमातूनही अनेक प्रसंगांिी मांडिी दशेोधडी आत्मकथनाट झाली आह.े नारायि भोसले शकून 

अपशकून या संकल्पनांच्या संदभाित वलवहतात. त े म्हितात की, त्याकाळी जमातींत आतण तबऱ्हाडांत शकुन-अपशकून खपूच 

मानले जात. आपल्या तमळकतीत आलेल्या तवघ्नाला ह ेअपशकुनच जबाबदार आहते, असेच त्यानंा वाटत होते. 'मांजर आडवे 

जाण,े अचानक कावळयान ेतशवणे, तवर्वा स्त्री आडवी जाणे, अस्पशृ्य मनुष्ट्य तदसणे-आडवा जाणे, पाटी-खोऱ्या घेऊन जाणारा 

मनुष्ट्य आडवा जाणे, ररकामी घागर घऊेन जाणारी कोणी स्त्री, कोणीतरी हटकन,े तटटवीच े केकाटणे, मयत आडव ेजाण,े अशा 

गोष्टी म्हणजे भयंकर काहीतरी घडण्याची चाहूल मानली जात होती. परदशेी म्हणजे माणदशे सोडून तभक्षेला जाताना कोणी परका 

माणसू, अस्पशृ्य माणसू आडवा गलेा, तर आपण परकं होऊ, अस्पशृ्य होऊ म्हणनू अपशकून मानत. पाटी-खोऱ्या घऊेन कोणी 

आडवा गलेा, तर आणखीनच आक्रीत घडणार, असं मानलं जातं होतं. मतृ्यचू्या वेळी पे्रत परुण्यासाठी असाच पाटी खोऱ्या 

लागतो म्हणनू हा आपल्यासाठी अपशकून आह ेअसं मानल ंजाई. तवशेषतः गावातील तवर्वा, पररत्यक्ता, मलु ंहोत नसलेली बाई 

आडवी जाणे म्हणजे वैर्व्य येईल, पोरवडा वाढणार नाही असं मानून यांचा अपशकून सवाच गाव मानीत असे. शकुनांबाबतीतही 

पाण्याची भरललेी घागर आडवी गेली तर भरभराट म्हणजे चांगली भीक तमळले म्हणनू शभु मानली जात होती. या तभक्षेकरी 

समदुायात तर शकुन, अपशकून यांमळु ेअनेक प्रकारच्या घटना घडल्या असे मानले जाई. मागंजातीचा शभुशकुन मानला जात 

असला, तरी मांग आमच्या गावात नव्हते. एक तबऱ्हाड आले, पण त ेफार उतशरा, नंतर आले. (दशेोधडी : २०२१ : ९३) यामळेु 

यांच्यात अनेक अंधश्रद्धा मानल्या जात होत्या. भटका ववमकु्त समाज जरी भटकंती करीत असला आवथिकदृष््टया मागास असला 

तरी तो अन-टिेबल (अथपशृ्य) मात्र तो नव्हता. तर हाि समाज अथपशृ व्यक्ती समोरून गलेा तरी अपशकून मानायिा. 

     ‘दशेोधडी’ ही नारायि भोसल ेयांच्या जीवनािी आधी-अधरुी कहािी आह.े पिूि कहािी पढुील दोन भागात येिार आह.े 

दसुऱ्या भागाि ेशीषिक आह े ‘अनाथपंथी’ व वतसरा भाग आह,े ‘भटक मरो मत कोय’ ह े दोन भाग नोकरी वमळाल्यानतंरच्या 

आयषु्ट्यािे आहते. वतिमान काळावरील भतूकाळाच्या पररिामािे ववशे्लषि, तारुण्याच्या आयषु्ट्यातील जातवगिवलंगभाव 

जािवेववषयीिी उकल तसेि भटक्या जातसमहूांच्या संबंधाच्या ताण्या-बाण्याववषयीि े अनुभव आहते. भटके-ववमकु्त 

जागवतकीकरिाच्या पररिामाववषयी ववशे्लषि त्यातील राजकारि यािी मावहती या आगामी दोन खंडात नारायि भोसल ेमांडली 

आह.े  

वनष्कर्ि : 

१. दशेोधडी आत्मकथनामध्य े नाथपथंी डवरी गोसावी समाजाच्या भटकेपिािी, अवथथरतिेी, परावलबंी जगण्यािी मांडिी 

नारायि भोसले यांनी केली आह.े 

२. नारायि भोसल ेयानंी दशेोधडीमध्य ेवभक्षेकरी असलेल्या नाथपंथी डवरी गोसावी समाजािा इवतहास आवि समाजजीवनािी 

उकल केली.  

३. या आत्मकथनातून नारायि भोसले या व्यक्तीच्या जीवनािे, त्यांच्या कुटंुबाि,े त्यांच्या जमातीववषयीिा लखेाजोखा मांडला 

आह.े  

४. या आत्मकथनातनू वभक्षेकरी असिाऱ्या आवि भटकंती करीत असताना ववववध प्रदशेातील वाथतव्यावनवमत्त आलेल्या 

ववववध अनुभवािंा उल्लखे नारायि भोसल ेकरतात.  

५. या आत्मकथनतून नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाच्या दनैंवदन जगण्याि ेकथन आललेे आह.े  
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६. नाथपंथी डवरी गोसावी समाजातील लोक वशक्षि घेव ूशकल ेनाहीत. वशक्षिाअभावी त्याच्या वाट्याला आलेल ेदःुखही या 

आत्मिररत्रातून नारायि भोसल ेमाडंतात.  
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