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संभाषण : मुंबई विद्ापीठाचे महाजालािरील पवहले वियतकावलक. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचया १२९वया जयंतदीचे (१४ एवरिल २०२०) औवचतय साधून 

अवधष्ाता, ्मानवयविद्ाशाखा, ्मुंबई विद्ापदीठ यांचया कलपनेतून ‘संभाषण’ हे सिाांना 

्महाजालािर ्मुक्तपणे उपलबध होऊ शकणारे वनयतकावलक रिकावशत होत आहे. 

या आंतरविद्ाशाखदीय वविभावषक (इंग्रजदी आवण ्मराठदी) वनयतकावलकाचया ्माधय्मातून 

विवभनन विद्ाशाखां्मधये स्मकालदीन रिशांबाबत टदीकात्मक चचाचा  सुरू वहािदी ि सखोल 

विचार्मंथनाविारे संिा् रिसथावपत वहािा, असा हेतू आहे. 

रिाचदीन काळापासून भारतात आवण पावचि्मातय विचारविश्ात िैचाररक आ्ानरि्ानासाठदी 

‘संभाषण वकंिा संिा्’ हदी ्महत्िाचदी पद्धतदी महणून उपयोवजलदी गेलदी आहे. ‘Dialogos’ 

या ग्रदीक भाषेतदील शब्ांचा अथचाहदी ‘शब्ाविारे’ (through words) असा होतो. शब्ांचया 

्माधय्मातदील संभाषणाला येथे ‘डायलॉग’ महटले आहे. अनेक ्महनदीय वयक्ततींनदी उ्ाहरणाथचा , 

्मोहन्ास कर्मचं् गांधदी, रितींद्रनाथ टागोर, सरोवजनदी नायडू, डेववहड बोह्म, Hans-Georg 

Gadamar, अँथनदी अवपहा, ्माथाचा  नुससबॉ्म आ्तींनदी वयक्तती आवण स्माज यांचयातदील 

नातेसंबंध स्मजून घेणयासाठदी सा्मावयक संभाषण आवण संिा्ाचया पद्धतदीचा िापर केलेला 

आहे. जोतदीराि फुले, सावित्दीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंवडता र्माबाई, Jürgen 

Habermas, Paul Ricoeur, Patricia Hill Collins and Judith Butler अशा अनेक 

विचारिंतांनदीहदी आपलया िैचाररक ्मांडणदीविारे संभाषणाचदी निदी सफुरणे जन्माला घातलदी. 

संभाषणाचया ्माधय्मातून एखा्दी वयक्तती ्ुसऱया वयक्ततीसोबत विचारांचदी ्ेिाणघेिाण करते. 

तसेच ऐकणयाचदी आवण बोलणयाचदी रिवरिया सुरू करणयासाठदी संिा्ाचे नाते वन्माचाण करत 

असते. शैक्षवणक के्षत्ातदील संिा्ाचदी अपररहायचाताहदी तयाचया ्मानिदी विकासातदील कें द्रितती 

सथाना्मुळे वन्माचाण झालदी आहे. कोणतदीहदी संभाषणे हदी केिळ विवशष्ट भूरि्ेशाशदी ्मयाचा व्त 

वकंिा संबंवधत नसतात. तर तदी एकाच िेळदी सथावनक ि जागवतक सिभािरचनांनदी घडलेलदी 

असतात. अशा विवभनन संसककृ तदीतदील संिा्ाचया आधारे जग स्मजून घेणे, शैक्षवणक 

के्षत्ातदील सजचानशदीलतेला जपणे याच भूव्मकेतून ‘संभाषण’ या वविभावषक आंतरविद्ाशाखदीय 

‘ऑनलाईन’ वनयतकावलकाचा रििास सुरू झाला आहे. 

अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठाचें कठा्यठायाल्य, मुबंई धिद्ठापीठ, आबंेडकर भिन, कधलनठा कॅमपस, धिद्ठानगरी, मुबंई – ४०००९८.

हे वनयतकावलक स्माजविज्ान, ्मानवयविद्ाशाखा आवण विधदी या विद्ाशाखां्मधदील सद्:कालदीन रिशांना आतंरविद्ाशाखदीय 
दृवष्टकोणातून वभडणाऱया अवभनि आवण टदीकात्मक वनबधंांचा सिदीकार करते.
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“हे जग, 
ही पथृ्ी 
शेषाच्ा मस्तका्र नसनू 
दलल्ताच्ा ्तळहा्ता्र
्तरलेली आहे.”

-अण्ा भाऊ साठे
(उद्घाटनपर भघाषण, दलित सघालित्य संमिेन, २ मघार्च १९५८)
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सव्च्ा पत्
्मा. श्दी. अव्मत ्शे्मखु
्मंत्दी, िैद्कतीय वशक्षण ि सांसककृ वतक कायचा
्महाराष्ट्र राजय
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रिा. डॉ. बाबरुाि गरुि
सावहवतयक ि विचारितं
(अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयािर ‘विद्ािाचसपतदीʼ प्िदीकररता सशंोधन करणार ेपवहले अभयासक)
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ई- वनयतकावलकाला असलेला आश्ासक पावठंबा आवण सहकायचा यासाठदी आमहदी आ्रपूिचाक आभार ्मानतो.
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संपघादकी्य

‘लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे जन्मशताब्दी िषाचा ’चया वनव्मत्ताने काढलेला हा विशेषांक 

रिकावशत करताना आमहास अवतशय आनं् होत आहे. 

अणणा भाऊ साठे हे ्महाराष्ट्राचया सा्मावजक, सांसककृ वतक इवतहासातदील एक 

्महत्िाचे नाि आहे. अणणा भाऊंनदी कथा, का्बंरदी, नाटक, लोकनाट्य, पोिाडा, 

लािणदी, गदीतलेखन आवण रििासिणचान असे विविध सावहतयरिकार सक्ष्मपणे हाताळले 

आहेत. सावहतयवनव्मचातदीसोबतच तयांनदी काहदी वचत्पटांचे पटकथालेखनहदी केले आहे. 

कला्माधय्मांचया विविध आककृ वतबधंांचा केलेला सक्ष्म आवण सजचानशदील उपयोग हा 

अणणा भाऊंचया रिवतभेचा एक ्महत्िाचा आया्म आहे. ‘्मखुयधारा’ सावहतयरििाहातदील 

्मधय्मिगतीय जदीिनजावणिा वयक्त करणाऱया सावहतयरििाहाला िवंचत, सिचाहारा स्ूमहाचा 

आिाज ्ते अणणा भाऊंनदी सावहतयाचा सा्मावजक अिकाश विसतकृत करणयाचा रियतन 

केला. तयांनदी आपलया कथाका्बंऱयां्मधून सा्मावजक उतरडंदीत तळागाळाशदी असणाऱया 

्माणसाला ‘रिोटोगोवनसट’ केलया्मळेु ्वलत सावहतय चळिळदीचे बदीजारोपण करणाऱया  
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लेखकांपैकती ते एक आहेत. ग्रा्मदीण स्माजातदील सरजंा्मदी वयिसथा आवण शहरातदील 

भांडिलदी वयिसथा ्माणसाचया श््माचे करदीत असलेले शोषण अणणा भाऊंनदी आपलया 

सावहतयातून पकृष्सतरािर आणले.  जावतविष्मता, िगतीय विष्मता आवण वलंगभे्जनय 

विष्मतेतून आकाराला येणाऱया शोवषतांचया जगाला सावहतयाचया कें द्रसथानदी आणणार े

रिवतधरुदीणति हा अणणा भाऊंचया सावहतयाचा ्ूमलयात्मक आशय आहे. जलु्मदी वरिटदीश 

राजिटदी्मळेु भारतदीयांचदी होणारदी होरपळ आवण या राजकतीय, आवथचाक वपळिणकुतीचया 

विरोधात आिाज उठिणारदी ‘फवकरा’ का्बंरदी, जातपचंायतदीचया विरोधात आिाज 

उठिणारदी ‘बरबाद्ा कंजारदी’ कथा हदी यासं् भाचातदील काहदी रिावतवनवधक उ्ाहरणे होत. 

‘लाल बािटा कलापथका’चया ्माधय्मातून लोकशाहदीर अणणा भाऊंनदी पोिाडा, लािणदी 

या लोककलारिकारांचा आककृ वतबधं िापरत स्मकालदीन सा्मावजक, राजकतीय आवण 

सांसककृ वतक िासतिात लोकांचया भाषेतून हसतके्षप करणयाचा रियतन केला. का्मगार 

चळिळ आवण सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीतदील अणणा भाऊ साठे यांचा ‘कलाितं-

कायचाकताचा ’ महणून असलेला सहभाग अवतशय ्महत्िाचा आहे.  

िवंचत स्माजात जन्म घेतलेलया अणणा भाऊंकडे तयाअथाचाने सा्मावजक िा आवथचाक 

भांडिल नवहते; पण ्मारसचािा्दी विचारसरणदी आवण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया 

विचारांनदी रिभावित होऊन अणणा भाऊंनदी आपलया कलावनव्मचातदीतून स्मतावधवष्त 

्ूमलयांचा आग्रह धरला. त्माशाचया रिसथावपत आककृ वतबधंातदील  आशयाला राजकतीय 

आशयाचदी जोड ्ते ‘लोकनाट्य’ सकंलपनेचया ्माधय्मातून सा्मावजक रिबोधनाचा 

पायडंा घातला. अणणा भाऊंचे हे सावहतय चौ्ा भारतदीय भाषांचया बरोबरदीने रवशयन, 

झेक, पोवलश, ज्मचान आवण इंग्रजदी इतया्दी परकतीय भाषां्मधये भाषांतररत झाले आहे. 

िासतविक पाहता, भारतदीय सावहतयवयिहारातदील हदी अतयतं सकारात्मक घटना 

आहे. असे असताना ‘्मखुयधार’ेतदील सावहतयवयिहार आवण स्मदीक्षावयिहाराने 

अणणा भाऊंचया सावहतयाचदी महणािदी तेिढदी ्खल घेतलदी नाहदी, हे िासति आहे. या 

पाश्चाभू्मदीिर शताब्दी िषाचाचया वनव्मत्ताने अणणा भाऊंचया सा्मावजक, सांसककृ वतक, 

राजकतीय, सावहवतयक आवण चळिळविषयक कायचाकतकृचातिाचा पट स्मोर यािा, तयांचया 

‘सावहवतयक’ आवण ‘लोकशाहदीर’ महणून असणाऱया योग्ानाचदी विविध परररेिक्यातून 

चचाचा घडिून आणािदी आवण अणणा भाऊ साठेंचया सं् भाचातदील चचाचाविश्ाचा शोध घयािा 

या रेिरणेतून या विशेषांकाचदी आखणदी करणयात आलदी आहे. डॉ. व्मवलं् आिाड आवण 

डॉ. अवनल सपकाळ यांनदी या सं् भाचात विशेष सहकायचा केले आहे. 
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अणणा भाऊ साठेंचया अनेकसतरदीय कायचाकतकृचातिाचदी साके्षपदी आवण विसताराने नों् घेणे 

हे खर ेतर आवहानच आहे. ्मुंबई विद्ापदीठाचया ्मानवयविद्ा शाखेने सिदीकारलेले हे 

आवहान ्महाराष्ट्रभरातदील अभयासक, तजज् आवण चळिळदीतदील कायचाकतले यांचया 

अभयासपूणचा वनबधंांचया ्माधय्मातून पेलणयाचा हा रियतन आहे. कोरोना काळात 

सं् भचासावहतय आवण अनय सवुिधा उपलबध होणयािर ्मयाचा्ा असतानाहदी सिचा जयेष् 

आवण ्मानयिर अभयासकांनदी आपले सशंोधनात्मक लेख वनयोवजत िेळेत उपलबध 

करून व्ले याचदी ककृ तज्तापूिचाक नों् करणे आिशयक आहे. ्महाराष्ट्राचया सा्मावजक, 

सांसककृ वतक आवण राजकतीय चचाचाविश्ात सितःचे सथान वन्माचाण केलेलया अभयासकांचे 

हे िैचाररक योग्ान महणजे तयांनदी वििेकपूणचा ्मागाचाने अणणा भाऊंचया कायचाकतकृचातिाला 

िावहलेलदी आ्रांजलदीच आहे. ‘सभंाषण’चया ्माधय्मातून हदी आ्रांजलदी आपलयापढेु 

आणताना सपंा्कतीय ्मंडळाला अतदीि आनं् होत आहे. आणखदी एक सकारात्मक बाब 

महणजे विद्ापदीठाने स्र अकं पसुतकरूपात रिकावशत करणयाचा रिसताि ठेिला असून 

तयासं् भाचातहदी आमहदी रियतनशदील आहोत. 

अणणा भाऊ साठे जन्मशताब्दीचया वनव्मत्ताने ्मुंबई विद्ापदीठात ‘अणणा भाऊ साठे 

अधयासन कें द्रा’चदी सथापना वहािदी असा ्मानस वयक्त करणयात आला आहे. अणणा 

भाऊंना विद्ापदीठाकडून िावहलेलदी हदी ससंथात्मक पातळदीिरदील आ्रांजलदीच आहे. 

अणणा भाऊ साठे विशेषांकाचया ्माधय्मातून तयांचया विचारविश्ाला आवण 

कायचाकतकृचातिाला स्मजून घेणयाचा केलेला हा डोळस रियतन महणजे तयांचया ्मानषुतेचया 

तत्िविचारांचा जागर आहे. अनेकरषेदीय सं् भचा्ूमलय असलेला हा विशेषांक तयातदील 

स्मतावधवष्त ्ूमलयांसह स्माजाचया सिचा सतरांतदील ्माणसांपयांत पोहोचो, हदीच सव्च्ा!
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शोधवनबधं, ्मलुाखत 
आवण 

पसुतक परदीक्षण
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नदीतदीन ररढें

अणणा भाऊ साठे जीिि ि कतृ्षति
वगरदीश ्मोरे

अणणा भाऊ साठे : जात आवण िग्ष याचंया मधयमिेर
सवचन गरुड

अणणा भाऊ साठे : श्रवमकाचंी एक जैविक परपंरा
व्मवलं् आिाड
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अणणा भाऊ साठे याचंया सनमािाथ्ष शासिाि ेकाढलेले पोस्टाचे वतकती्ट 

आवण तयाचंया भािमदु्रा...
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शोवषतांचे कतलेपण पढेु 
आणणारा द्रष्टा
श्तुी तठाबंे

रिाधयापक ि रि्मखु

स्माजशास्त्र विभाग 

सावित्दीबाई फुले पणेु विद्ापदीठ, पणेु

shruti.tambe@gmail.com
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कोणतयाहदी कालखंडातदील स्माजवचत् रखेाटायचे तर तया स्माजातदील विविध सा्मावजक घटक, विविध 

सतर, विविध विचाररििाह यांचा िेध घयािा लागतो. रितयेक स्माजात एकाचिेळदी साततय आवण पररितचानाचे 

रििाह खळखळत असतात. ते कधदी एक्ेमकांना स्मांतर जातात, तर कधदी एक्ेमकांना आडिे येतात. 

स्माजातदील अवभजनांचदी परपंरा सिचासाधारणपणे सिाांना ्माहदीत असते. परतं ुलोकपरपंरतूेन स्माजातदील 

बहुजनांचदी जगणयाचदी रदीत कळते. एकोवणसावया शतकातदील ्महाराष्ट्रात सपूंणचा स्माजािर तथाकवथत उचच 

जातिगाचाचया जावणिांचाच रिभाि असताना ततकालदीन ्बलेलया स्मु् ायांचा इवतहास, गवतशास्त्र अधंारात 

्डिलेले रावहले. स्माजाचया ्मखुय रििाहात व्मसळणे तर सोडाच, परतं ुतया स्मु् ायांना काय्मच बे्खल 

केले गेले. हे स्मु् ाय साततयाने सघंषचा करत स्माज घडित रावहले. अणणा भाऊ साठे यांचया वनव्मत्ताने 

्महाराष्ट्रातलया आधवुनक स्माजवनव्मचाताचा आलेख रखेाटताना रिभतुिशालदी रििाहासोबतच शोवषत 

स्मु् ायांचे वसथवतगवतशास्त्र अभयासणे अवतशय गरजेचे आहे.

सपूंणचा जगातच विसािे शतक हे अभूतपूिचा ब्लांचे शतक ठरले आहे. तयातहदी भारतात विसािे शतक अनेक 

्ूमलगा्मदी ब्ल घडिणार ेठरले. एकोवणसावया शतकापासून भारतात ब्लाचे िेगिान िार ेिाहू लागले. 

ककृ वषससंककृ तदीसोबतच कलकत्ता, ्मुंबईसारखया शहरात उद्ोगधं्  े िाढले. औद्ोवगक ससंककृ तदीचा उ्य 

झाला. शेतदीवयिसथेतदील सरजंा्मशाहदी काय्म रावहलदी. परतं ु तयासोबतच शेतदीके्षत्ात आवण उद्ोगके्षत्ात 

भांडिलशाहदी आलदी. या काळात इंग्रजदी वशक्षणा्मळेु वशकणाऱया नवया वपढदीत आधवुनक विचारसरणदीचा 

उ्य झाला. सिातंत्य-स्मता-बंधतुा-वयवक्तसिातंत्य-नयाय या पाचिात्य ्ूमलयांचा पररचय या वपढदीला 

झाला. भारत महणजे विविध भाषा बोलणाऱया, विविध ध्माांचया, विविध जावतज्माततींचया, विविध ससंककृ तदी 

घडिणाऱया लक्षािधदी लोकांचा िैवशष््टयपूणचा स्मचुचय. तयातहदी ्महाराष्ट्र भारताचया ्मधयािर असलया्मळेु 
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तो ससंककृ वतसिंा् आवण ससंककृ वतसघंषाचाचा साक्षदी्ार रि्शे. ्वक्षण भारतातदील भाषा, चालदीरदीतदी, वयिहार 

आवण उत्तर भारतातदील रििाह यांचा आकषचाक आवण रजंक स्मनिय ्महाराष्ट्रात आढळतो.

वरिवटश सते्तचया सरतया काळात ् वक्षण ्महाराष्ट्रात जन्मलेले अणणा भाऊ साठे कोिळया ियातच उद्ोगनगरदी 

्मुंबईला आले. सांगलदी वजलह्ातलया िाटेगाि या खेड्यात ्मांगिसतदीत ्मोठा होणारा, शाळा सोडलेला हा 

सिें्नशदील ्मलुगा. िडदील ्मुंबईत का्माला असलयाने गािात तलुनेने बरदी पररवसथतदी असलेले हे कुटंुब. परतं ु

िवडलांचदी नोकरदी गेलयाने अणणा भाऊंचे कुटंुब जदीि जगिायला गाि सोडून ्मुंबईला गेले. तयापढुचदी ्ोन 

्शके या कुटंुबानदी खसता खाललया आवण गतदीने विसतारणाऱया ्मुंबई नगरदीत जगणयासाठदी तयांनदी अक्षरश: 

झगडा व्ला. अथाचात गािाकडचे तयांचे आयषु्यहदी काहदी फार सखुाचे वकंिा आरा्माचे नवहते. िवडलांचदी 

्मुंबईतलदी नोकरदी आवण गािातलया ्मोल्मजरुदीिर कशदीबशदी ् ोन िेळचदी गरज भागत होतदी. ्मुंबईला गेलयािर 

्मात् अणणा भाऊंचदी दृष्टदी विसतारलदी. तया ्महानगरात तयांना तदीव्र विष्मतेचे ्शचान झाले, तसेच िैचाररक 

िाढदीचया सधंदीहदी व्मळालया. तयांना सित:चा सूर सापडला आवण तयांचदी विलक्षण लेखणदी याच गािात 

बहरलदी.बालपणदी अनभुिलेलया वारणेच्ा खोऱ्ातलया खेड्यापाड्यातलया अठरापगड जाततींचया ्ारुण 

अनभुिांविषयदी अणणा भाऊंनदी िारिंार वलवहले आहे. तयासोबतच तयांनदी ्महानगरदी ्मुंबईतले आधवुनक 

जदीिन, कष्टकऱयांचे शोषण आवण शोवषतांचया ्मकु्ततीचा ्मागचा यािरहदी वलवहले.विवशष्ट जातदीत जन्माला आलो 

महणून ्मानिदी अवधकारांवशिाय ्मरपेयांत लाचारदीने जगणयाचदी गरज नाहदी, हे अणणा भाऊ साठे यांनदी पनु: 

पनुहा िवंचतांचया ्मनािर ठसिले. १९३०चया ् शकापासून कळतया ियात स्माजब्लाचे, ्मानितािा्ाचे, 

सत्ता-सपंत्तदीचया स्मनयायदी िाटपाचे वयापक सिपन तयांनदी पावहले. आपलया विलक्षण रिवतभेचया साहाय़याने 

हे सिपन परु ेकरणयाचदी वनकड आवण वजद्द अणणा भाऊंनदी तयांचया गण, छक्कड, पोिाडा ते का्बंरदी-कविता 

या सावहतयवनव्मचातदीतून ्महाराष्ट्रभरचया ्ररद्रदी, अवशवक्षत, िवंचत, ्ूमक, असहाय स्माज्मनािर वबबंिलदी. 

तयांना ककृ तदीसाठदी तयार केले.

जातिासति

ततकालदीन ्महाराष्ट्रातला स्माज जावतससंथेचया काचणाऱया बेड्यां्मधये अडकून पडला होता. जाततींचया 

उतरडंदीने बहुसखंयाकांचे जदीिन कंुवठत आवण बवं्सत करून टाकले होते. रिाह्मण-क्षवत्यांचदी आवथचाक-

सा्मावजक सत्ता वनरकुंशपणे चालू होतदी.तदी सत्ता सिाांना ्मानय वहािदी, महणून धाव्मचाक रूढदी, परपंरा, 

व्रतिैकलये आवण वनय्मनांचा िापर केला जात होता. इतर सिचा जाततींतदील लोकांचे तयांचया अवंकत असणे 

अशदी अवधकारांचदी, हरकांचदी, ्माल्मते्तचदी तदीव्र विष्म विभागणदी सपष्ट होतदी. बहुसखंय असणाऱया तथाकवथत 
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्मधय्म जातदी, तथाकवथत कवनष् जातदी, गनुहेगारदीचा वशरका ्मारलेलया ज्मातदी, आव्िासदी, अलपसखंय 

्मवुसल्म-बौद्ध हे ्मात् तथाकवथत उचच जाततींचया जिळजिळ ्हशतदीखालदी होते. 

डॉ. श्दी. वय.ं केतकर आवण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी सरि्माण वसद्ध केलयारि्माणे जाततींचा सपूंणचा 

बवं्सतपणा हा भारतदीय स्माजाचया रिगतदीसाठदी सगळयात ्मोठा धोका होता. जावतससंथेचदी वचरबें् दी 

चौकट हदी वयवक्तविकासाला आवण एकूण ्महाराष्ट्रातदील स्माजजदीिनाला सपूंणचात: ्मारक होतदी. वयक्ततीकडे 

वकतदीहदी अगंभूत हुशारदी, गणु, कौशलये असलदी, तरदी तया वयक्ततीला फक्त जातदीचया परपंरनेे कुटंुबात 

चालणारा वयिसायच करता येई. कोणदी ्सुरा वयिसाय केला तर गािकती आवण भािकती वशक्षा करत असे. 

अशा वयक्ततीला ि कुटंुबाला गािातले इना्म्ार, पाटदील सपूंणचा गािाला िाळदीत टाकायला लाित. तयांचा 

सपूंणचापणे पाणउतारा करत, ्मानखंडना करत. अशा वयक्तती ्शेोधडदीला लागत. साहवजकच ककृ वषवयिसथेिर 

आधाररत,रिाह्मण-क्षवत्य िचचासिाने बांधलेलया जातदीिर आधाररत, गािकती, भािकती आवण वहं् ूध्माचाचया 

वयिसथेत जातदीचया काचातून ्मोकळे होणयाचा ्मागचाच उपलबध नवहता. वयवक्तविकासासाठदी आधवुनक 

वशक्षण गरजेचे होते. परतं ु वस्त्रया आवण शूद्र-अवतशूद्रांना स्मकृवतपरुाणांनदी वशक्षणाचदी परिानगदी नाकारलदी 

होतदी. तसे धाडस केलयास शारदीररक हललयापासून िाळदीत टाकणयापयांतचे सिचा ‘इलाज’ केले जात. 

एखाद्ाने तरदीहदी शाळेत जाणयाचदी वह्ंमत केलदीच, तर वशक्षकांचया पूिचाग्रहा्मळेु वशकणे जिळजिळ अशरय 

होत असे. वशिाय शालेय वशक्षणासाठदी लागणारदी फती, िह्ापसुतके, अिांतर िाचनसावहतयच काय पण 

अगंभर कपडे इतया्दी भौवतक ताक्हदी बहुजनांकडे अभािानेच असे. 

घराबाहेर पडलयािर जावतवयिसथेचया कठोर वनय्मां्मळेु अननपाणयाचाहदी रिश वन्माचाण होई. तथाकवथत 

कवनष् जातदीचया लोकांना न्दीचे वकंिा विवहरदीचे पाणदी्खेदील वपणयाचदी परिानगदी नवहतदी. पाणयाचदी भदीक 

्मागािदी लागे. सतत ्मानहानदी, वशवयाशाप ऐकािे लागत. रितयक्ष शारदीररक वहसेंबरोबरच सांसककृ वतक वहसेंचया 

अनेक रिकारां्मळेु तथाकवथत कवनष् जातदीत जन्माला आलेलदी वयक्तती वकतदीहदी हुशार, गणुदी, वनडर असलदी, 

तरदी वतचे अिसान गळून जात असे. पोषक आहाराचा अभाि, अवतश््म, साथदीचे रोग, अधंश्द्धांचा रिभाि 

यां्मळेु बहुजन स्माजाचे आयषु्य गरुाढोरांसारखेच जाई.

स्माजाचा ्मोठा भाग अशारिकार े तयाचया तथाकवथत कवनष् जावत्जाचा्मळेु अि्मावनत होता. ज्मदीन 

नसलया्मळेु व्मळेल वतथे, व्मळेल तदी ्मोल्मजरुदी करून उपजदीविका करणे, इना्म्ारांनदी-पाटलांनदी 

सांवगतलयारि्माणे तयांचया ्मजतीनसुार लाचारदीने जगणे, अनयायच ‘नयाय’ ्मानून तयाविषयदी उपकार ्मानत 

राहाणे आवण विनातरिार ्मरून जाणे हे हजारो हलरया जातदीचा वशरका ्मारलेलयांचे िासति होते.

फक्करासारखया का्बंरदीत हे जळजळदीत िासति अणणा भाऊंनदी ्ाखिले आहे. पािसाळयाचया व्िसात 

तर ्महाराष्ट्रात हजारो बहुजन अक्षरश: भदीक ्मागूनच जगत. फुटरया झोपड्या असलयाने पािसाचा रिसा् 
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झेलत जगािे लागे, तरदीहदी चांगला पाऊस झाला, तर सुगी्मळेु उपास्मार होणार नाहदी, ह्ा आनं्ात बहुजन 

स्माज आला व्िस घालिे.

तयातहदी जया जाततींिर गनुहेगारदीचा वशरका वरिवटशांनदी ्मारला, ते ्माकडिाले, गारुडदी, पारधदी स्माज तर सतत 

उपर ेजदीिन जगत रावहले. स्माजातलया धरुरणांनदी तयांचे जगणेच पशिुत करून टाकले होते. मा्कडीचा 

माळ, वैज्तंा या का्बंऱयां्मधये आवण इनामदार या नाटका्मधये अणणा भाऊ साठे यांनदी या िासतिाचे 

चटके िाचकांपयांत पररणा्मकारकपणे पोचिले आहेत. गािरहाटदीचया वनय्मांनदी आवण जातिगाचाने व्लेले 

्युय्मति नैसवगचाक असािे इतके सिचा्मानय होते. हदी ्मानवसक गुलामदी इतकती खोलिर ्मानय झालदी होतदी, कती 

गनुहेगारदी ज्मात असणयाचा वशरका असणारदी परारि्मदी, अगं्ेमहनतदी, शूर ्माणसे अनेक्ा एक्ेमकांत लढूनच 

्मरत. आपला खरा िगचाशतू् कोण, कोणाचया गुलामदीतून आपलदी सटुका करून घेणे ्महत्िाचे, हेच या शोवषत 

स्ूमहांना उ्मगत नसे. गािातदील इना्म्ार, पाटदील आवण वरिवटश या पारपंररक आवण नवया सत्ताधाऱयांचदी 

गुलामदी जणू अपररहायचा ्मानलदी जाई.

सरजंामी मलूयवयिसथा

एकोवणसावया शतकात खेड्यातले, ्ोट्या शहरातले िातािरण सरजंा्मदी होते. जनुया राजेरजिाड्यांनदी 

ने्मलेले इना्म्ार, पाटदील हे ितन्ार होते. गािातलया इतरांपासून फटकून, आपलया सते्तचया चौकटदीत 

राहात असत. वरिवटश लष्कराचया ्ािणया, वतथलया गोऱया सोवजरांचदी शस्त्र,ं ्मगरुरदी यांचदी ्हशत गरदीब, 

साधनविहदीन, असहाय जनतेिर पडत असे. गािकतीचे वनय्म अजूनहदी केिळ जातदीचया विष्मतेिर आधारलेले 

होते. सा्मावजक सबंधंात ्मोकळेपणा होता, परतं ु्ैमत्दी आवण शतू्ति एकत्च नां्त होते. तया्मळेु मा्कडीचा 

माळ या का्बंरदीत अणणा भाऊ िणचान करतात, तयारि्माणे भटरया ज्मातदी- वपचलेले अलपसखंयाक 

स्माजातदील लोकहदी एक्ेमकांिर सूड घेणयाचदी शपथ घेत आवण जदीि जाईतो सूडाच ं राजकारण चालू 

राहात असे. तलिारदी, फरशया, कुऱहाडदी, बं् कुा सढळपणे िापरलया जात. पाशिदीपणा आवण वहसेंलाहदी या 

स्माजात अवध्मानयता होतदी.

जगभर अभयासकांचया ्मते विष्मता आवण अनयायाचे राजय चालणयासाठदी आवथचाक, सा्मावजक आवण 

राजकतीय सरंचनेत ससुगंतदी असािदी लागते. भारतात आवथचाक पातळदीिर ककृ वषरिधान स्माजवयिसथा हदी 

विष्मता, उतरडंदीचा ताठरपणा, परपंरागत जाततींिर आधारलेले वयिसाय करणयाचदी सक्तती, गवतशदीलतेचा 

अभाि, जन्मजात वयिसाय आवण िारसाहरकानेच केिळ सा्मावजक सथान ठरणे या गोष्टतींिर आधारलेलदी 

आहे. आजहदी खेड्यात काहदी रि्माणात या िौवशष््टयांचा रितयय येतो. खेड्यातदील बहुसखंय कूळ महणून 
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सरजंा्म्ारांचदी ज्मदीन खंडाने कसत. ज्मदीन्मालकती केिळ ्ूमठभरांकडे होतदी. 

पूितीपासून सरजंा्मशाहदी वयिसथा हदी जावतवयिसथा आवण परुुषरिधानता या सा्मावजक रचनांिर अिलंबून 

होतदी. सरजंा्मशाहदी वयिसथा वटकिणे आवण पढेु चालू ठेिणे हे तया ्ोन वयिसथांचे कायचा होते. तदीनहदी 

वयिसथा एक्ेमकतींचे स्मथचान करत आवण ्युय्मति वन्माचाण करणयाचया ससंथात्मक वनय्मािलया तयार 

करत. या सरजंा्मदी स्माजरचनेत ्ूमठभरांना तयांचया जन्माचया आधार े अनयाय करणयाचदी, इतरांचदी 

वपळिणूक करणयाचदी ्मभुा होतदी. ्ूमठभर सरजंा्म्ारांचया िशंपरपंरागत जव्मनतींिर बहुसखंयेने असणार े

भूव्महदीन शेत्मजूर वपढ्यानवपढ्या राबत, सोने वपकित. परतं ुतरदीहदी तयांचे पोटहदी भरत नसे. तया्मळेु पनुहा 

तयाच सरजंा्म्ारांकडून कजचा घेणे, खोट्यानाट्या वयाजाचया ओझयाखालदी अवधकच ्बून जाणे, हेच तयांचे 

जदीिन होते. भूव्महदीन कुळे िरकड उतपा्न करत, पण तयािर तयांचा कणभरहदी अवधकार नसे.राजसत्ताहदी 

सरजंा्म्ारांचयाविारचे सत्ता राबित असे. थोडरयात, अग्दी वरिवटश कालखंडात्खेदील ्महाराष्ट्रातदील 

बहुसखंय स्माज हा आरि्मक राजसत्ता आवण वपळिणूक करणारदी अथचासत्ता यांचया अवंकत होता, हे 

स्माजशास्त्रदीय सतय आहे. सततचे ्षु्काळ, पजचानय्ायेखालचे रि्शे आवण तया्मळेु जगणयाचदी्खेदील 

शाश्तदी नसणार ेलक्षािधदी लोक हे ्महाराष्ट्राचे ्ु् दैिदी आवथचाक, सा्मावजक िासति आहे. 

गािोगाि अनयायाविरुद्ध ्ा् ्मागणे हे अवजबात खपिून घेतले जात नसे. तया तया रि्शेातदील ससंथावनक 

वकंिा राजेरजिाडे आवण तयांचया हाताखालचे ितन्ार- इना्म्ार-पाटदील-बलतेु्ार हे अनयायय सा्मावजक 

उतरडंदीचदी वचरबें् दी रचना ध्मचाससंथेचया आवण जावतससंथेचया ्म्तदीने वटकित. सरजंा्मशाहदी रचना 

वटकिून ठेिणयासाठदी ्हशत आवण अ्मयाचा् पाशिदी बळ यांचा िापर हदी नेह्मदीचदीच बाब होतदी. तया्मळेु गरदीब 

कुळांना, तथाकवथत गनुहेगार ज्मातदीचया लोकांना ‘धडा’ वशकिणयासाठदी वशक्षा महणून इना्म्ार, पाटदील 

भरव्िसा भर वपकात जनािर ेघालणे, हातपाय तोडणे, खून करणे, ्ारू पाजून फसिून वनकाल लािणे, 

तरुण ्मलुदी पळिून नेऊन तयांचयािर अतयाचार करणे हे वनतयाचे होते. यात जातदीचया शे्ष्तिाचा बडेजाि, 

रिाह्मणाने पचंांग, जन्मपवत्का यांचया साहाययाने भदीतदी घालणे, विविध धाव्मचाक विधतींचया नािाखालदी लूट 

करणे, ज्मदीन्ारांना इतरांना लटुणयाचया यरुतया सचुिणे, सिचातोपरदी साहायय करणे हे सिचा गकृहदीत होते. 

खोटे खटले-कजजे, गहाणिटदीचया काग्पत्ातलदी फेरफार, अनयायय वयाज्र, फसिणूक ह्ा वनतयाचयाच 

रलकृपतया िापरलया जात.

जनुया िाड्यां्मधये जनेु हरक गेले, तरदी ज्मदीन्ार, सािकार, पाटदील तयाच रुबाबात राहात असत. त्माशाला 

जाणे, बाहेरखयालदीपणा करणे, ्ौलतजा्ा उधळणे या सरजंा्मशाहदीतदील जदीिनसरणदीचे अविभाजय भाग 

्मानलया जाणाऱया गोष्टदी होतया. रिाह्मण, ्मराठा कुटंुबातदील वस्त्रयांचया अरूि-इजजतदीविषयदी अवतशय गभंदीरपणे 

सजग राहून काळजदी घेतलदी जाई. तयाचिेळदी इतर जातदीतदील तरुण ्मलुतींिर अतयाचार करणयात तयांना 
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काहदीच िािगे िाटत नसे. बडदी घराणदी, जन्मजात हरक, िारसाहरकांनदी व्मळालेले अवधकार, वनष्ा, परुुषाचे 

शौयचा आवण बाईचदी इजजत, ्गाफटका, शत्तुि अशा ्ूमलयचौकटदीचा खोलिर पगडा जन्मानसािर होता. 

अशा या स्माजात वस्त्रयांचे अवसतति हे गरुांसारखे वकंिा गुलामांसारखे होते. ियाचया आठवया-निवया 

िषाचापयांतच काय ते कोडकौतकु ्मलुतींचया िाट्याला येई. तयानंतर सतत परुुषसत्ता आवण जावतवयिसथा 

यांनदी ठरिलेलया अरूि, इजजत यांविषयदीचया कलपनांचया पहाऱयात जगािे लागे. परुुषांचया लैंवगकतेविषयदीचदी 

वनय्मने फारशदी कडक नवहतदी. परतं ु वस्त्रयांचया लैंवगकतेिर अवतशय कडेकोट बधंने होतदी. जावतवनहाय 

वस्त्रयांचे लगनाचे िय ठरत असे. परतं ु लगनातच सिचा जावतध्माचातदील ्मलुतींना ्मोक्ष व्मळतो, हे मनुसममृती 

आवण परुाणातले ्मत बधंनकारक होते. बाईचदी अरूि हदी केिळ योवनशवुचतेिर अिलंबून होतदी. ‘स्त्रदी महणजे 

वतचे शरदीर’ अशदीच स्माजातदील बहुसखंय लोकांचदी कलपना होतदी. वतचया शरदीरािर नजर ठेिणार,े लैंवगक 

अतयाचार करणारचे अतयाचारानंतर वतला जगणे ्मशुकतील करत. 

यरुोपदीय वलंगभे्ांिर वटपपणदी करताना सरुिवसद्ध विचारितं वस्मॉनं ् बवुहा महणालया तयारि्माणे स्त्रदी 

्माणूस महणूनच जन्मते, परतं ुवतला स्त्रदीतिाचया वपजंऱयात डांबले जाते. वतचया शरदीरालाच वतचे भागधेय 

्मानायला लािणे आवण परुुषसते्तपढेु ्मान तकुिायला लािणे हे स्माज सतत करत राहातो. विशेषत: 

भारतदीय सरजंा्मशाहदी स्माजात स्त्रदीला वतचया जन्माने व्मळालेलया शारदीर िैवशष््टयातच कै् केले जाते. 

साहवजकच ्मलुतींना वशक्षण िजयचा ्मानले जाई. तयातहदी रिाह्मण ्मलुतींना नवया सधंदी ्मयाचाव्त रि्माणात का 

होईना एकोवणसावया शतकाचया उत्तराधाचात व्मळू लागलया. परतं ुबहुजन-शूद्र-अवतशूद्र सा्माजातदील ्मलुतींना 

वशकणयाचया सधंदी व्मळत नसत.

सत्ाकारण 

एकोवणसावया शतकातदील आवण विसावया शतकाचया पूिाचाधाचातदील राजकतीय वयिसथा ्ूमलभूत वसथतयतंरातून 

जात होतदी. एकतीकडे ्महाराष्ट्रात तयाकाळदी डझनािारदी ससंथाने होतदी. अणणा भाऊ साठे जया रि्शेातून 

आले, तेथे सांगलदी, व्मरज, ्मधुोळ, ज्मवखंडदी, औधं, कोलहापूर हदी ससंथाने होतदी. वशिाय साताऱयाचदी 

्मराठ्यांचदी गा्दी. ्सुरदीकडे ्मुंबई, पणुयात वरिवटशांचदी सत्ता चाले. अह्म्नगर्मधये आव्लशाहदी, पढेु 

वि्भाचापयांत हैद्राबा्चया वनजा्माचदी सत्ता होतदी. ्मोठालया शेतजव्मनदी इना्म व्लेलया असत वकंिा 

चौथाईचया, शेतसाऱयाचया हरकानसुार ज्मदीन्ार, अ्ंमल्ारांचा अवधकार चाले. वशिाय वरिवटश फौजांचा 

्रारा पसरलेला होता. तयांचया लष्कराचया ्ािणया जनतेिर लक्ष ठेिून असत. शेतसारा गोळा करणयाचदी 

वरिवटश राजिटदीतलदी पद्धत फारशदी नयायय होतदी, असे व्सत नाहदी. आयतयािेळचे वनणचाय, जन्मजात 
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्जाचानसुार कुळांना िागणूक, आवण रिाह्मण-्मराठा आघाडदीचदी सत्ता अवंत्म असणे हे सिचासा्मानय वचत् होते. 

तयातहदी रिाह्मणांचदी सत्ता हदी धाव्मचाक, सांसककृ वतक, शैक्षवणक पातळदीिरहदी अवंत्म होतदी. बहुतेक ससंथावनक 

सित:चया राजकतीय हरकांसाठदी झगडत असले तरदी रिजेचया ्मानिदी वकंिा लोकशाहदी हरकांविषयदी ते पूणचापणे 

उ्ासदीन होते. ्त्पतदी शाहू्महाराज आवण औधंाचे पतंरिवतवनधदी हदी ्वक्षण ्महाराष्ट्रातलदी ्ोन उ्ाहरणे 

िगळता बाकती सत्ताधारदी हे सित:चदी सत्ता अवनबांध कशदी करता येईल या एकाच वििचंनेत वयग्र होते.वरिवटश 

कालखंडात हळूहळू सिातंत्य चळिळ िाढू लागलदी. तयातून राजेशाहदीचा असत होणयाचदी शरयता व्सू 

लागलयाने ससंथावनक, ्रबारदी, अ्ंमल्ार हा िगचा वचवंतत होता. 

अथ्षकारण

विसावया शतकातलदी ्महाराष्ट्राचदी अथचावयिसथा हदी ्ोनप्रदी होतदी. एकतीकडे पािसािर अिलंबून असणारदी 

शेतदीवयिसथा आवण वतचया भोितालदी उभदी असणारदी जावतआधाररत बलतेु्ारदी वयिसथा हे लक्षािधदी 

लोकांचे ्नैंव्न िासति होते. बलतेु्ारदी वयिसथेत ्महार, ्मांग, लोहार, सतुार, नहािदी यांना परपंरागत 

अवधकार आहेत, असे जरदी महणत असत, तरदी ते अवधकार नािापरुतेच होते. ज्मदीन्मालकती असे तदी ्मराठा 

स्माजाकडे. काहदी रि्माणात रिाह्मण आवण तया तया भागातदील ्मातबबर लोकांकडे. बलतेु्ार ्मानकरदी असले 

तरदीसदु्धा सुगी आलयािर तयांना जन्मजात ् जाचानसुार लाचारदीने, क्मदीपणा घेऊन िागािे लागे. ज्मदीन्मालक 

्तेदील तयािर स्माधान ्मानािे लागे.

्सुरदीकडे वरिवटशांनदी आपलया भांडिलदी आवथचाक धोरणांनदी आवण शेतसाऱयात सिलततींचे आव्मष ्ाखिून 

्महाराष्ट्रात कापूस, ऊस अशदी रोखदीचदी वपके िाढित नेलदी होतदी. वकललोसकरिाडदीचया कारखानयातून 

यतं्सनेहदी शेतदीचे निे पायडें पडत होते. शेतदीतलदी भांडिलदी गुतंिणूक हळूहळू िाढत होतदी. शेतकती शाळांतून 

बाहेर पडलेले वशवक्षत शेतकरदी आत्मविश्ासाने ग्रा्मदीण ्महाराष्ट्राचे वचत् ब्लणयास उतसकु होते. या काळात 

्ोटदी्मोठदी धरणे बांधलदी गेलदी. ्मुंबई- पणुयातलया, कोलहापूर-नागपरुातलया, औरगंाबा्-नावशक्मधलया 

शहरदी नोकऱया करणारा अलपसखंय का होईना परतं ुनिा शहरदी ्मधय्मिगचा पढेु येत होता. रलेिे, पोसट, शाळा, 

्महाविद्ालये, सरकारदी कायाचालये या वठकाणदी नोकऱया करणाऱयांचयात एक निदी बचतदीचदी, गुतंिणकुतीचदी 

आधवुनक आवथचाक आकांक्षा िाढत होतदी. 

्वलत, आव्िासदी, गनुहेगारदीचा वशरका ्मारलेलया ज्माततींचया लोकांना वतसऱया रिकारचे निे रोजगार 

उपलबध झाले ते धरणे, बोग् ेबांधणे, रलेिेरूळ टाकणे. ्मुंबई-पणेु रलेिेरसतयासाठदी सह्ाद्रदीचया कडेकपारदीत 

जदीिािर उ्ार होऊन हा का्मगार अतयतं धोका्ायक पररवसथतदीत राबत होता. ्मरण पतकरत होता. 
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्मकुा््म का्मगारांचे क्मालदीचे शोषण करत. अनेक वरिवटश कंत्ाट्ार रूिरपणे अशरय का्ेम करायला 

लाित. महणजेच या आधवुनक श््मवयिहारातहदी भारतदीय शोवषत स्मु् ायातदील लोकांना ्मरण सिसत होते. 

बोरघाटातदील अिघड कड्यांिर बोग् े बांधणयाचया का्मात अनेक ना्मितं वरिवटश कंत्ाट्ार कॉलरा, 

कािदीळ, ्मलेररया या रोगांनदी अचानक ्मरण पािले. परतं ु तयाचया वकतदीतरदी पटदीत महणजे जिळजिळ 

१०,००० का्मगार ‘नाहदी वचरा नाहदी पणतदी’ अशा अिसथेत ्मरण पािले. अशाच का्मािर अणणा भाऊ 

ि तयांचे िडदील एका ्मकुा््माचया हाताखालदी का्म करत होते. धोरयाचे का्म, अवतश््म आवण आवथचाक 

वपळिणूक असलया्मळेु तयांनदी आवण िवडलांनदी वतथून सटुका करून घेतलदी.

जागवतक कतीततीचे ना्मितं स्माजशास्त्रज् इ्ॅमनयएुल िॉलरसटदीन यांनदी आतंरराष्ट्रदीय अथचावयिसथेचे अतयतं 

्माव्मचाक विशे्षण केले आहे. तयात ते ् ाखिून ् तेात, कती खाजगदी नफयासाठदीचदी हदी वयिसथा िाढणयासाठदी ि 

वटकून राहणयासाठदी कोणतदी रणनदीतदी िापरलदी जाते. तयानसुार आधवुनक काळात भांडिलशाहदीचा विसतार 

होणयासाठदी सिचाच राष्ट्रां्मधये हदी वयिसथा पोहोचणयाचदी गरज पडते. जागवतक भांडिलदी वयिसथा यासाठदी 

जगातदील राष्ट्रांचे तदीन गटात विभाजन करते. भांडिलदी कंपनयांचदी ्मखुयालये आवण वनणचायरिवरिया जेथे केलदी 

जाते, ्मालकती जेथे एकिटते तयाला िॉलरसटदीन ‘कें द्र’ असे सबंोधतात. तर जया राष्ट्रातून भांडिलशाहदी 

कंपनयांना सिसत ्रात ज्मदीन, सिसत ्रात का्मगार उपलबध होतात, तयाला ते ‘परदीघ’ महणतात. 

पररघािरदील राष्ट्रांनदी कें द्राचे ऐकले नाहदी, तर ्डपण आणणयासाठदी, ्बाि टाकणयासाठदी अधचापरदीघ राष्टे्र 

िापरलदी जातात. िॉलरसटदीन यांचे हे विशे्षण एकोवणसावया शतकातदील ्महाराष्ट्रातदील जावतवयिसथेला 

लागू पडते. यातदील ्मखुय कें द्र महणजे सत्ताधाऱयांचदी आघाडदी- वरिवटश सत्ताधदीश नोकरशहा-पोलदीस, 

लष्कर, अ्ंमल्ार; रिाह्मण, ्मराठा ज्मदीन्ार, इना्म्ार, पाटदील, वभक्षकु, पजुारदी आवण तयांचया ्मठुदीतले 

इतर जातदीतले ्मनुदी्म िगैर े वनिडक हसतक. या सत्ता हातदी असणाऱयांचया गटाकडून वयिसथा बळकट 

करणयासाठदी सिचा ्मागाांनदी शोषण केले जाई. स्माजातदील कष्टकरदी िगाचाला सतत हदीन लेखून हरकांपासून 

बे्खल करून तयांचदी िैचाररक, ्मानवसक शक्तती सपंिलदी जाई. इना्म्ारांचया िाड्यात कुळांकडून िसूल 

केलेलया वयाजातून, शेतसाऱयातून खवजना िाढत जाई. तयांचदी बायकापोर ंकाशदीयात्ा, पयचाटनाला जात, 

्मलेु वशकत, ्मलुतींचदी ससुथळदी लगने होत. वशिाय िाड्यािरचया बं् कुा, कुऱहाडदी िाढत जात. तयांचयास्मोर 

व्मंधे असणाऱयांचदी फौज बाळगलदी जाई. हदी फौज विविध जातदी-ज्माततींना वयिसथेविषयदीचे रिश विचारू 

्ते नसे, तर तया शोवषतांना एक्ेमकांतच कोतया सपधलेचे, व्षेाचे राजकारण पेटिून खेळित ठेिदी. अथाचात 

आजहदी हे राजकारण चालूच आहे.

ततकालदीन ्महाराष्ट्रातदील जावतससंथेचा परदीघ महणजे जयांचया श््मांिर सत्ताधाऱयांचदी ्मालकती होतदी असे 

साधनविहदीन, सत्ताविहदीन आवण महणून आिाज हरिलेले ्महार, ्मांग, कसबदी जातदी, बलतेु्ार, आव्िासदी, 
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गनुहेगार ज्मातदीतले लोक. तयांचे श््म जातदीचया, ध्माचाचया तत्िज्ानाचा िापर करून खलेुआ्म लटुले जात. 

वशिाय आधवुनक वरिवटश सते्तचदी कायद्ाचदी, नयायवयिसथेचदी यतं्णा तयांचया विरोधात िापरलदी जाई. तयांनदी 

रिश विचारले तर व्िसाढिळया बं् कुा, तलिारदी आवण कुऱहाडदीचे िार हसतकांकरिदी करून तयांना खलास 

करणे हदी रदीतच होतदी. आवण ्ु् दैि महणजे तदी फारशदी कोणाला खटकत नवहतदी. तयांचे श््म लटुले जात. 

तयांचदी कौशलये लटुलदी जात. परतं ु्माणूस महणून रिवतषे्ने जगता येईल, इतकेहदी स्ोत तयांचया िाट्याला 

येत नसत. ्ोन िेळचे जेिण जरदी काहतींना व्मळाले, तरदी कोणतयाहदी रिासवंगक गरजेसाठदी ्म्त व्मळणयाचया 

शरयताहदी नवहतया. साहवजकच सत्ताधाऱयांकडेच उधार ्मागणयासाठदी जािे लागे. अनयायय अटदी लािून 

गहाणिट काग् करून तयांना नवया गुलामदीत बांधले जाई. ्मग तयांचया ्ोट्या्मोठ्या चदीजिसतू गहाण 

पडत, िर कजचा बडुिले महणून झोपडदी ज्मदीन्ोसत होई. ्ु् दैिाने आजहदी अशारिकारचे अनयाय घडतात 

कारण सवुशवक्षत, अवभजनांनदी तदीच जगरहाटदी आहे, असे सिदीकारले आहे.

सत्ताधाऱयांचया अनयायाविरुद्ध आिाज उठिणाऱया, शोषणाला नकार ्णेाऱया पररघािरदील स्मु् ायांना 

वनयवंत्त करायला जे स्मु् ाय िापरले गेले, तयांना िॉलरसटदीनचदी पररभाषा िापरून अधचापरदीघ सबंोधता 

येईल. यात आज जयांना ओबदीसदी महटले जाते तयातदील सधन जातदी आवण कुणबदी गटातलदी कुटंुबे असत. 

यांचा पररघािरदील लोकांिर ्बाि आणणयासाठदी िापर केला जाई.

वलगंभेदाचे दाहक िासति

भारतदीय पोथयापरुाणातून रिभतुिशालदी परपंरनेे स्त्रदी आवण परुुष हदी कुटंुबरथाचदी ् ोन चाके िगैर ेआलंकाररक 

भाषा वकतदीहदी िापरलदी तरदी रितयक्षात जावतससंथा आवण परुुषसत्ता सगंन्मताने वस्त्रयांचया श््मांचे, लैंवगकतेचे, 

वनणचायक्ष्मतेचे शोषण करत. बाईपण आवण परुुषपण यांचया गोठिलेलया साचेबद्ध वयाखया हे ्महाराष्ट्रातदील 

वलंगभे्ाचे िासति रूप होते. बायकांचे शरदीरच तयांचया अखखया अवसततिाला पररभावषत करते, असे एक 

ककृ वत््म, तद्दन खोटे तत्िज्ान जाणूनबजूुन पसरिले गेले होते. तयाचबरोबर परुुषतिाचदी एक शारदीर बळ, सत्ता 

गाजिणयाचदी पाशिदी लालसा, सपधाचात्मकता, भौवतक िचचासिाचदी ्महत्िाकांक्षा असणारदी अशदी खोटदी रिवत्मा 

सिचाच परुुषांिर ठसिलदी गेलदी होतदी. िसततु: स्त्रदी आवण परुुषांसोबतच तकृतदीयपथंदीयांचे िेगळे जग ग्रा्मदीण 

्महाराष्ट्राला निे नवहते. गािोगािचया जते्तलया त्माशातले नाचे, वहजड्यांचे विशेषरिसगंदी आशदीिाचा् घेणयाचदी 

पद्धत इंग्रजदी वशक्षण आवण आधवुनकते्मळेु एक््मच सा्मानयांना लपिणयाजोगदी ि लजजासप् िाटू लागलदी. 

िसततु: भारतात वतसऱया वलंगाचया वयक्ततींविषयदीचे पारपंररक आकलन ि तयांचा सिदीकार पूिाचापारपासून 

होता. परतं ुवरिवटश स्माजातदील ववहरटोररयन नैवतकतेचया अवतरकेती कलपनां्मळेु हळूहळू ते ्डिले गेले. 
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वस्त्रया आवण परुुषांना साचेबद्ध शारदीर आवण ्मानवसक कलपनां्मधये कोंबून बसिले गेले. स्त्रदीचे शरदीर महणजे 

काचेचे भांडे. वकतदीहदी िाईट असला तरदी निरा हाच वतचा ्मालक इतया्दी लगनाचदी अपररहायचाता ला्णाऱया 

आवण स्त्रदीचे ्माणूसपण वहसकािणाऱया कलपना स्माजाने ला्लया. तयाचबरोबर लगन लागणयाआधदी वकंिा 

लगनानंतर वतला पळिले गेले, वतचयािर लैंवगक अतयाचार झाले, तर तया अपराधासाठदी वतनेच वशक्षा 

भोगायचदी, शरयतोपरदी ्मरणच सिदीकारायचे अशा तत्िज्ानाचा भवड्मार वतचयािर केला जाई. तसेच जो 

परुुष आपलया बवहणदीला, बायकोला िाचिू शकत नाहदी, तयाचया परुुषतिािर शकंा घेतलदी जाई. आरि्मक 

लैंवगकता हेच परुुषतिाचे लक्षण ्मानले जाई. तयात वहसंा हदी आके्षपाहचा ्मानलदी जात नसे. साहवजकच कौटंुवबक 

्मारहाण, लैंवगक अतयाचार हे नेह्मदीचेच होते. या अशा वलंगभािविषयक जाचक एकांगदी कलपनां्मळेु वस्त्रया 

आवण परुुषां्मधये एकारलेपणा आवण तयांचया वयवक्तविकासात बवं्सतपणा आला होता.

समष्ीची गलुामी कती कतडेपण

परपंरावरिय, क्मचाठ आवण सरजंा्मदी स्माजात गािकती, भािकती, बहुसखंयांकांचे ्मत हे अवंत्म ्मानले जाई. 

्मळुात सिचाच गोष्टदी जन्माने ठरत आवण तया अपररितचानदीय ्मानलया जात. जात, लैंवगकता, िगचा, ध्मचा, 

रि्शेाचया सदी्मा अवंत्म ्मानलयाने एकरिकारचे साचलेपण सपूंणचा स्माजािर होते. तयात कोणतेहदी आवथचाक, 

राजकतीय अररष्ट आले, तर तळागाळातदील घटकाला बळदी ्ऊेन िररष् ्जाचा असणार े सित:चा जदीि 

िाचित. गािकतीतले अवधकारदी पाटदील, कुलकणती हे अशा िेळदी ्मांग, ्महार, रा्मोशदी, कैकाडदी, िडार, नहािदी, 

सतुार यांना िापरून घेत. वस्त्रयांना केिळ लगनातच ्मोक्ष असलयाचे मनुसममृतीने ठसिले होते. तया्मळेु 

बालवििाह हदीच रदीत झालदी. गनुहेगारदीचा वशरका असणाऱया जाततींचा रिसथावपत सत्ताधारदी सोयदीने िापर 

करत. ्षु्काळात चोऱया्माऱया , ्रोडे हेच उपजदीविकेचे साधन ठरत असे. पोषणाअभािदी बाल्मकृतयू, क्मदी 

जदीिन्मान, िारिंार रोगराईचे बळदी हे सियदीचेच होते. जन्म-्मकृतयूचदी अवनवचितता इतकती होतदी, कती आव््म 

रेिरणांनदी बहुसखंय स्माज जगत होता. साहवजकच कधदी थोडा पैसा व्मळाला, तर चैनदीत उडिून टाकणे हेच 

्मोठे सिपन िाटत असे. थोडरयात जनरदीत ्मोडणयाचदी वह्ंमत नसणार,े पररवसथतदीशरण, स्मष्टदीला शरण 

गेलेले लोक हाच स्माजाचा वनय्म होता.

परतं,ु स्माजाचे, बहुसखंयाकांचे ऐकािेच लागते असे ्डपण असणाऱया या स्माजात तरदीहदी लोकोत्तर 

विचार, निे विचार, नवया कलपना, अतलुनदीय धाडस असणार े अनेक िदीर, काहदी ्याळू सत्ताधदीश, 

तसचं गािोगािदी चाकोरदी ्मोडणाऱया अनेक धाडसदी वस्त्रयाहदी होऊन गेलया. अणणा भाऊंचया सावहतयात 

स्माजाचया वनणचायांविरुद्ध जाऊन हुशारदी, शौयचा, धैयचा यांचया साहाययाने आप्ांशदी धदीराने सा्मना करणयाचदी 
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शक्तती, ् ु् चामय आशािा्, वचकाटदी, तगणयाचदी धडपड ् ाखिणार,े असा्मानय कतकृचाति गाजिणार ेअसे सा्मानय 

स्त्रदीपरुुष तयांनदी रखेाटले आहेत.

कतडेपणाचया बखरींचा लेखक

सा्मानय ्माणसे स्माज ब्लतात, इवतहास घडितात. वकतदीहदी रिवतकूल िातािरण असले, तरदी सा्मानय ्माणसे 

वहक्मतदीने ्मागचा काढतात, जनरदीत ब्लणयाचा रियतनहदी करतात, हे अणणा भाऊ ्ाखिून ्तेात. ्ॅमरस िेबरने 

सावंगतलेला सा्मावजक ककृ तदी दृवष्टकोन तयाचंया सिचा का्बंऱयातून व्सतो. साधदी ्माणसे पशिुत् जगणे नाकारून 

्माणूस महणून जगायचे, जगच ब्लायचे ठरिून थांबत नाहदीत, तर आपलया साधया ्नैवं्न ककृ तदीतून ते करून 

्ाखितात. ज्ानो्यातून यरुोवपयन आधवुनकतेचा जन्म झाला. या आधवुनकतेचे तदीन घटक होते- भाडंिलशाहदी, 

उ्ार्मतिा् आवण वयवक्तिा्. ्माणसाचया ‘वयक्तती’ महणून असणाऱया रिवतषे्विषयदी अणणा भाऊ साठे आग्रहदी 

आहेत. ्मानिताध्माचाचा ते परुसकार करतात. परतं ु यरुोवपयन आधवुनकते्मधये असणाऱया भाडंिलशाहदी या 

घटका्मळेु उ्ार्मतिा्, नयाय, सिाततं्य या ्मानिदी ्ूमलयाचंदी पाय्मललदी होते, हे ते ्ाखिून ्तेात. महणून ते 

सामयिा्दी विचाराचंा िसा घेऊन िवंचत कष्टकऱयानंा जागे करणयाचे कायचा करत रावहलेले व्सतात.

आज जागवतकतीकरणाने निे विरोधाभास पढेु आणले आहेत. जातदीयिा्, ध्माांधता आवण िगतीय विष्मता ह ेतदीनहदी 

्मोठे रोग बळािले आहेत. तयात जनुया लोकपरपंरतेदील शहाणदीि आवण लोकज्ानाचा िारसाहदी बहुजन ग्मािून 

बसले आहेत. अशािेळदी अणणा भाऊंचे विचार पनुहा सिाांपढेु योगय दृवष्टकोनातून ्माडंायला हिेत. तयाऐिजदी 

्ु् दैिाने अणणा भाऊंना तयाचंया जन्मजात जातदीय ्जाचा्मधये आवण अवस्मतेत बांधून घातले जात आहे. जया 

अणणा भाऊंना जातदीयिा् आवण िगचािा् या ्ोनहदी विष्मता्ूमलक सरंचनानंा ्मोडून काढायचे होते, तया अणणा 

भाऊंना जावतअतंाचा लढा आवण िगतीय विष्मतेचया लढ्यातले वबनदीचे वशले्ार महणूनच आजचया तरुणांपढेु 

आणायचदी गरज आहे. कोतया जावतआधाररत राजकतीय साठ्मारदीत अणणा भाऊंना अडकिून आजचया तदीव्र 

आवहानानंा वभडता येणार नाहदी.

‘जग ब्ल घालूवन घाि, सागंवुन गेले आमहा भदी्मराि’ अशदी थेट डॉ. बाबासाहेबाचंदी दृष्टदी सपष्ट करणार े गदीत 

वलवहणार ेअणणा भाऊ आजहदी व्शा्शचाक आहेत. पकृथिदी हदी कष्टकऱयाचंया हातािंर तोललेलदी आहे, हे बजािणार े

आवण सपंत्तदीचया आवण ्मानसन्मानाचया पनुिाचाटपाचा आग्रह धरणार ेअणणा भाऊ आज स्मजून घेणयाचदी वनकड 

आहे. परतं ुतयानंा केिळ का्मगार पढुारदी महणून सबंोधू नये वकंिा केिळ तयाचंया जातदीय ् जाचाचया चौकटदीत बाधूंन 

घालू नये. नवया काळाचया नवया आवहानांना सा्मोर ेजाणयासाठदी अणणा भाऊंचया वलखाणातदील आवण कायाचातदील 

अतंदृचाष्टदी केिळ अन्मोल ठरले, यात शकंाच नाहदी.
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पावि्षभूमी

आधवुनक ्मराठदी सावहतयाचा उग्म एकोवणसावया शतकाचया उत्तराधाचात झाला. ्महाराष्ट्रात ्मदु्रणससंककृ तदी 

रिसथावपत झालयानंतर सरुुिातदीला केिळ शैक्षवणक आवण धाव्मचाक पसुतकांचे ्मदु्रण वहायचे, वतथे विविध 

विषयांिरचदी आवण रिकारचदी पसुतके ्मवुद्रत होऊ लागलदी. तयांचे रिा्मखुयाने तदीन िगचा होते : िैचाररक 

वनबधंसगं्रह, इवतहास-भौवतकशासे्त्र अशा ज्ानशाखांचा पररचय करून ्णेारदी भाषांतर ेवकंिा सितंत् पसुतके 

आवण भाषांतररत/रूपांतररत कथासावहतय. एकोवणसावया शतकातलया जया वशवक्षत पांढरपेशा स्माजात 

्मराठदी िाचकिगचा तयार होत होता, तो स्माज या नवया ्मदु्रण्माधय्माकडे (वनयतकावलके/पसुतके) निे 

जग, निदी जदीिन्ूमलये नयाहाळणयाचा, स्मजून घेणयाचा चष््मा महणून पाहात होता. वििेकशदील वचवकतसक 

विचारांचया ससंकाराने आत्मशोध घेणारदी एक अनोखदी जाणदीि या स्माजात वन्माचाण झालदी होतदी. या जावणिेने 

सिध्माचाचदी आवण सिपरपंरांचदी वचवकतसा करणयाचदी रेिरणा या स्माजातलया काहदी बडंखोर वयवक्त्मत्िांनदी 

व्लदी. तयातून जदी रिबोधनिा्दी ्ूमलयविचारांचदी निदी चौकट ्महाराष्ट्रदीय स्माजात वन्माचाण झालदी वतचा रिसार 

पसुतकांचया आवण रिा्मखुयाने वनयतकावलकांचया ्माधय्मातून झाला.

१८६०नंतर ‘कथा’ सावहतयाचा अवधक विकास झाला. रिारभंदी बवहशंदी कथासावहतय भाषांतररत होते. 

१८६०नंतर ्मराठदीत सितंत्पणे कथासावहतयाचदी वनव्मचातदी होऊ लागलदी. या कथासावहतयािर पारपंररक 

पौरावणक कथनरूपांचा रिभाि काहदी रि्माणात व्सत असला तरदी या काळात ्मराठदीत का्बंऱया 

वलवहणाऱया लेखकांस्मोर पाचिात्य कथा-सावहतयाचा आ्शचा होता. ्मनोरजंन हदी कथासावहतया्मागचदी रेिरणा 

होतदी. कोणतयाहदी काळात कर्मणकुतीचया अपेके्षनेच कथासावहतय िाचणार ेिाचक बहुसखंय असतात; तसे 

ते तयाहदी काळात होते. परतं ु पाचिात्य का्बंरदीचया ओळखदीतून का्बंरदीलेखनाकडे िळलेले, गभंदीरपणे 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 34

कथासावहतय वलहू पाहणार ेजे थोडेबहुत लेखक होते, तयांचया लेखनात रिबोधनाचा धागा बळकट होता. 

कारण ‘रिबोधन’ हा तया काळाचा – एकोवणसावया शतकाचा यगुध्मचा होता, आवण तो सिचा रिकारचया िाङ्मयात 

रिवतवबवंबत होत होता.

रिबोधनविचाराने रेिररत झालेला ‘वनबधं’ हा एकोवणसावया शतकातला ्महत्िाचा िाङ्मयरिकार होता. 

वनयतकावलकांचया ्माधय्मातून हे वनबधंिाङ्मय िाचकांपयांत पोहोचत होते. बाळशास्त्रदी जांभेकरांपासून 

रानडे-आगरकर-वटळकांपयांत हदी वनबधं-लेखकांचदी ्मोठदी परपंरा व्सते. ्महात्मा फुले, बाबा पद्मनजदी 

इतया्दी लेखकांचे ध्मचावचवकतसा आवण स्माजवचवकतसा करणार ेलेखन आवण विष्णूशास्त्रदी वचपळूणकरांचे 

‘राष्ट्रिा्ा’चया आिरणाखालदी धाव्मचाक-सांसककृ वतक पनुरुजजदीिनिा्दी जाणदीि फुलिणार े लेखन– असे 

विविध रििकृत्ततींचे िाङ्मय ‘वनबधं’ या िाङ्मयरिकाराचयाच ्माधय्मातून एकोवणसावया शतकातलया िाचकांपयांत 

पोहोचत होते. एकोवणसावया शतकाचया अखेरचया ्ोन-तदीन ्शकांत हे वचत् थोडे ब्लले. एक््म नवया 

धततीचदी कविता, आवण आजिर ्मराठदीला अपररवचत असलेलदी का्बंरदी या ्ोन सावहतयरिकारांचदी वनव्मचातदी 

आवण वतला िाचकांकडून व्मळालेला रिवतसा् हे या तदीन-चार ्शकांत घडले. याच काळात थोडे ससंककृ त 

कावयचचलेला अनसुरत, थोड्या पाचिात्य सावहतयशास्त्रातलया जावणिा सिदीकारत स्मदीक्षालेखनहदी सरुू 

झाले. ्ा्ोबा पांडुरगं यांनदी ्मोरोपतंांचया ्ेक्कावलीिर ्शोदापांडुरगंी हदी टदीका वलवहलदी (१८६५). ्महा्िे 

्मोरशे्र कंुटे यांनदी तयांचया राजा कशवाजी या ्दीघचाकावयाला रिसतािना वलहून तयात आधवुनक रििकृत्तदीचदी 

कविता आवण वतचदी भाषा कशदी असते, याविषयदी चचाचा केलदी (१८६९, १८७१). का. बा. ्मराठे यांनदी ‘नािल 

ि नाटक यांविषयदी वनबधं’ वलवहला (१८७२). थोडरयात, ‘नवया जावणिांनदी रेिररत नवया सावहतयरिकारांचदी 

वनव्मचातदी आवण या सावहतयरिकारांचदी सिरूपिैवशष््टये काय असािदीत’ याचदी स्मदीक्षकतीय चचाचा एकोवणसावया 

शतकाचया अखेरदीस ्मराठदीत सरुू झालदी होतदी. विसावया शतकाचया पूिाचाधाचातलया ्मराठदी सावहतयविश्ाचया 

जडणघडणदीचदी बदीजे या काळात आहेत. 

िैचाररक िाङ्मयाकडूि ‘लवलत सावहतया’कडे

विसावया शतकाचया रिारभंदी िाङ्मयाविषयदीचया धारणां्मधये ब्ल झालयाचे सपष्ट व्सते. िाङ्मयाने रिाधानयाने 

रिबोधन केले पावहजे या धारणेकडून िाङ्मयाने आ्शचा जदीिन्ूमलयांचे ्शचान घडिािे, ते लावलतयपूणचा (सुं् र) 

असािे आवण तयाविार ेिाचकाचे ्मन ररझिािे या अपेके्षने ्मराठदीतले हे निे सावहतयरिकार वलवहले ि िाचले 

जाऊ लागले. ‘लावलतय’ हे सावहतयाचे ्महत्िाचे लक्षण आहे आवण रिबोधनात्मक, िैचाररक िाङ्मयापेक्षा 

सावहतय वनराळे असते, हदी जाणदीि रिकट होऊ लागलदी. ह. ना. आपटे यांनदी या िेगळया रििकृत्तदीचया िाङ्मयाला 

‘वि्गध’ िाङ्मय असे सबंोधले. पढेु तयाला ‘लवलत सावहतय’ असे महटले जाऊ लागले. 
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याचा अथचा रिबोधनिा्दी विचार लवलत सावहतयापासून पूणचापणे बाजूला पडला असे नवहे; पण िाङ्मयातले 

तयाचे कें द्रितती सथान हटले. एकोवणसावया शतकाचया अखेरचया ्शकात ह. ना. आपटे यांचा का्बंरदीकार 

महणून उ्य झाला. तयांचया गणपतराव, पण लक्ात ्कोण घेतो, ्शवतंराव खर,े मी, जग हे असे आहे – या 

सिचा गाजलेलया सा्मावजक का्बंऱया १८८६ ते १८९९ या काळात रिवसद्ध झालया आवण गाजलया (महणजे 

एकोवणसावया शतकात). १९००नंतर भ््ंकर कदव् हदी का्बंरदी िगळता तयांनदी सा्मावजक का्बंरदी वलवहलदी 

नाहदी. विसावया शतकाचया पवहलया ्ोन ्शकांत तयांचया ऐवतहावसक का्बंऱया अवतशय गाजलया. तया 

का्बंऱयां्मधलदी भूतकाळातलदी रमय शब्वचते्, लाजचार ्ॅन लाईफ वयवक्तरखेांचे भवय भरजरदी वकंिा शोकात्म 

जदीिन, लावलतयपूणचा भाषा – हा ऐिज विसावया शतकातलया िाचकांना अवधक भािला. 

केशिसतुांचदी पवहलदी कविता जासवदंीचीं फुलें आवण पाररजाताचीं फुलें हदी ऑरटोबर १८८८चया 

कावयरतनािलदी ्मावसकात रिवसद्ध झालदी. परतं ु हदी कविता ‘कोणदी एक कवि’ अशा टोपणनािाने रिवसद्ध 

झालदी होतदी. केशिसतुांना खरदी रिवसद्धदी ्मनोरजंन आवण वनबधंचवंद्रका या जोडनािाने रिवसद्ध होणाऱया 

्मावसकात नोवहेंबर १८८९्मधये रिवसद्ध झालेलया प्ीकत या कविते्मळेु व्मळालदी. केशिसतुांचया कवितां्मधये 

इंगलंड्मधलया रो्मवँटक कवितेचया रिभािातून आलेलया रो्मवँटक जावणिा आवण रिबोधनिा्ाचया 

ससंकारातून आलेलया सा्मावजक जावणिा – अशा ्ोनहदी रििकृत्ततींचा व्मलाफ होता. 

आपटे आवण केशिसतु ् ोघेहदी एकोवणसावया शतकाचया अखेरचया ् शकात उ्याला आले आवण विसावया 

शतकातलया ्मराठदी का्बंरदीचे आवण कवितेचे रिितचाक महणून ्मानयता पािले. पण आपट्यांना जशदी 

लगेचच, महणजे एकोवणसावया शतकातच, िाचकांकडून लोकवरियता आवण स्मदीक्षकांकडून अवध्मानयता 

व्मळालदी, तशदी केशिसतुांना व्मळालदी नाहदी. १८८९पासून तयांचया कविता साततयाने रिवसद्ध होत होतया, 

तरदी िाचकांचया एका ्मयाचाव्त ितुचाळातच तयांचया कवितेिर चचाचा होत रावहलदी. तया काळात केशिसतुांपेक्षा 

ना. िा. वटळक हे अवधक ्मानयतारिाप्त किदी होते. महणूनच असेल क्ावचत, १८९९ ्मधये ्मोतदीबलुासा 

यांनदी घेतलेलया ्मराठदी िाङ्मयाचया ऐवतहावसक आढावयात केशिसतुांचा उललेखहदी नाहदी. तयांचया कविता 

सगं्रहरूपाने रिवसद्ध होणयास १९१७ साल उजाडािे लागले. केशिसतुांचया १९०५ ्मधये अलपियातच 

झालेलया ्मकृतयूनंतर तयांचदी लोकवरियता हळूहळू िाढत गेलदी. पढेु विसावया शतकाचया ्सुऱया ्शकात 

‘केशिसतु सरंि्ाय’ महणून ओळखलया जाणाऱया गटातलया कितींचदी रेिरणा केशिसतुांचदी कविता हदीच 

होतदी. परतं ुया सरंि्ायातले ्ोन ्महत्िाचे किदी गोविं् ाग्रज आवण बालकिदी या ्ोघांचयाहदी कवितां्मधये 

केशिसतुांचया कवितेतलदी ठळक रििकृत्तदी असलेलया सा्मावजक जावणिेचे अवसतति क्षदीण झाले. रो्मवँटक 

जावणिांनाच हे किदी अनसुरत गेले. 

एकोवणसावया शतकात उ्य झालेले आवण विसावया शतकातलया िाङ्मयविश्ातले रिभािदी वयवक्त्मत्ि 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 36

ठरलेले ्मराठदीतले वतसर े्महत्िाचे लेखक महणजे श्दीपा् ककृ ष्ण कोलहटकर. तयांनदी विसावया शतकातलया 

पवहलया ्ोन ्शकांत ्मराठदी नाटककारांचदी एक वपढदी तर घडिलदीच, पण तयाचबरोबर तयांचे स्मदीक्षालेखन 

आवण सजचानशदील लेखनहदी पढुदील वपढ्यांना पथ्शचाक ठरले. 

श्दीपा् ककृ ष्ण कोलहटकरांनदी पवहला स्मदीक्षालेख नाटकािर वलवहला. ्माधिराि पाटणकरांचया तया काळात 

लोकवरिय असलेलया कवक्रमशकश्कला या नाटकािरचदी हदी टदीका १८९२ ्मधये विविधज्ानविसतार्मधये 

रिकावशत झालदी, तर १८९४ चया स्ुमारास रूढ पौरावणक नाटकाहून वनराळे असे वीरतन् हे नाटक वलहून 

नाटककार महणून निदी िाट चोखाळलदी. १८९६ ्मधये हे नाटक ‘वकललोसकर नाटक ्मंडळदी’तफले  रगंभू्मदीिर 

आले.

कोलहटकरांनदी औपरोवधक विनो्दी शैलदीत वलवहलेला ‘साक्षदी्ार’ हा पवहला लेख १९०२ ्मधये 

विविधज्ानविसतार ्मावसकात रिवसद्ध झाला. एकोवणसावया शतकात ्मराठदीत कें द्रसथानदी असलेलया 

िैचाररक वनबधंाला विसावया शतकात ‘लवलत सावहतयदृष्टदी’चया उ्यानंतर व्मळालेला हा पयाचाय होता. आधदी 

िैचाररक वनबधंाने जे रिबोधनाचे कायचा केले, तसेच सा्मावजक रिबोधनाचे सूत् याहदी विनो्दी वनबधंां्मधये होते. 

कोलहटकरांनदी सुदाम्ाचे पोहे वलहून िाङ्मयदीन ्ूमलये असलेलया एका नवया सावहतयरिकाराला जन्म व्ला. 

केशिसतु सरंि्ायारि्माणेच कोलहटकरांचाहदी सरंि्ाय विसावया शतकाचया रिथ्माधाचात उ्याला आला. 

तयांत कथा-का्बंरदीकार वि. सदी. गजुचार, ग. त्य.ं ्माडखोलकर, वि. स. खांडेकर, नाटककार रा्म गणेश 

गडकरदी, स्मदीक्षक ग.ं ्.े खानोलकर या काहदी ्महत्िाचया लेखकांचा स्मािेश होतो.

्मराठदी िाङ्मयदीन ससंककृ तदीतले िैचाररक वनबधंांचे कें द्रितती सथान जसे गेले, तसेच वनयतकावलकांचेहदी 

िैचाररक सिरूप ब्लून तदी अवधकावधक ‘लवलत सावहतय कें द्रदी’ बनू लागलदी. ्मावसक ्मनोरजंन आवण 

विविधज्ानविसतार हदी १९०१ ते १९२५ या काळातलदी ‘जरा िरचया िगाचातलया’ िाचकांना वरिय 

असलेलदी ्मावसके; तर केरळकोवकळ हे सिचासा्मानय िाचकां्मधये अवधक लोकवरिय असलेले ्मावसक. 

्मावसक ्मनोरजंनने कविता, कथा, का्बंरदी असे लवलत िाङ्मय अवधक रिवसद्ध करणयाचे धोरण ठेिले. 

एकोवणसावया शतकात (महणजे रिबोधनपिाचात) सरुू झालेलया कवकवधज्ानकवसताराने विसावया शतकाचया 

रिारभंापासून इवतहास, भाषाशास्त्र, ससंककृ तदी अशा विषयांसोबतच स्मदीक्षात्मक लेखन अवधक रिवसद्ध 

करत ब्लतया काळाचया यगुरििकृत्तदीशदी सितःला जोडून घेतले. एकूणच लवलत िाङ्मय, तयाचे वसद्धानतन हे 

विषय या वनयतकावलकांचया आसथेचे विषय रावहले. जिळजिळ सिचाच ्मावसकांनदी पसुतकपरदीक्षणे रिवसद्ध 

केलदी. १९२५नंतर ्मराठदीत वनखळ लवलत सावहतयाला रिाधानय ्णेाऱया वनयतकावलकांचदी सखंया िाढलदी 

आवण तयांना िाचकांचाहदी चांगला आश्य व्मळाला. रतनाकर आवण यशितं या ्मावसकांनदी अनरुि्ेम ना. सदी. 

फडके आवण वि. स. खांडेकर हे निे का्बंरदीकार ्मराठदीला व्ले. तयांचया का्बंऱयांचदी लोकवरियता एिढदी 
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िाढलदी कती १९३०नंतर ्मराठदी सावहतयात ‘फडके-खांडेकर यगु’ अितरले. जयोतसना, रिवतभा हदी वनखळ 

सावहतयविषयक वनयतकावलके होतदी. ्महाराष्ट्र सावहतय पररष्सेारखया सावहतयके्षत्ात कायचा करणाऱया 

ससंथा सथापन झालया आवण तयांचदीहदी ्मखुपते् महणून सावहतयविषयक वनयतकावलके वन्माचाण झालदी. लवलत 

सावहतयाविषयदीचया चचलेला हदी वनयतकावलके िावहलेलदी होतदी. 

लवलत सावहतयाविषयीची ििी जाणीि 

रिबोधनिा् हे सावहतयाचे कें द्रितती रियोजन न राहता लावलतय, सौं्यचा या तत्िांनदी ्मंवडत झालेले ‘सावहतयाचे 

विश् सिायत्त आहे, सा्मावजक-राजकतीय जदीिनापासून िेगळे आहे’ अशदी धारणा या काळातलया िाङ्मयविश्ात 

रुजू लागलदी. रो्मवँटवसझ्म हा केिळ कवितेतला एक दृवष्टकोण एिढ्यापरुता ्मयाचाव्त नवहता; तर किदी-

लेखकांचया एकं्र भािविश्ाचदी घडणच रो्मवँटक जदीिनदृष्टदीने रिभावित झालदी होतदी. सा्मानय ्मनषु्याचया 

लौवकक पातळदीिरदील जगणयाहून - जगाहून वनराळे, अ-लौवकक असे जदीिन आपलया िाट्याला आले 

आहे, अशदी रो्मवँटक कितींचदी, नाटककारांचदी धारणा होतदी. रा्म गणेश गडकरतींचया जदीिनातला कलं्रपणा, 

बालकिदी, नाट्य्टाकार व्िाकर यांचदी ्ःुखातच र्ूमन सितःला उ्ध्िसत करून घेणयाचदी रििकृत्तदी यांचदी 

्मळेु जदीिनाविषयदीचया या रो्मवँटक धारणेत होतदी.

ह. ना. आपट्यांनदी या नवया लवलत सावहतयासाठदी ‘वि्गध िाङ्मय’ हा शब् योजताना तयाचदी वयाखया 

पढुदीलरि्माणे केलदी आहे : 

“उपयकु्तता ि सौं्यचा हतीं ्ोनहदी जया्मळेु येतात असे चातयुचा ते िै्ग ्धय....सतय्शचान हा िाङ्मयाचा ्मखुय 

हेतू...सतय हा िाङ्मयाचा गपु्त हेत.ु वि्गध िाङ्मयांत सतय रिच्नन, गपु्त, अरितयक्ष असतें. तें शोधून काढािें 

लागतें. सौं्याचाचया आश्यानें, आनं् उतपनन करून सतयाचा सचंार ्मनात करिून व्ला जातो, तो या 

वि्गध िाङ्मयाने होय.” 

सतय कलात्मकतेने ्मांडणे हे लवलत लेखकाला साधले पावहजे हदी जाणदीि ्मराठदी लेखकांसाठदी निदी 

होतदी. तयाला ्मनोरजंकतेचदीहदी जोड व्मळालदी. का्बंरदीसारखया सावहतयरिकाराचे ्मनोरजंक असणे तया 

काळातलया िाचकांना अवधक भािले. विसावया शतकाचया रिारभंानंतर ह. ना. आपट्यांसारखया सा्मावजक 

का्बंरदीकारानेहदी सिपनरजंनपर, ्मनोरजंनपर ऐवतहावसक का्बंऱया रिाधानयाने वलवहलया आवण तया 

लोकवरिय्खेदील झालया. आपट्यांनदी आपलया का्बंऱयांविार ेवशवक्षत स्माजात का्बंरदीविषयदीचदी अवभरुचदी 

घडिलदी, तयाच काळात (१९२०पयांतचया काळात) का्बंरदीचया ‘उतपा्ना’चदी एक निदी यतं्णा तयार झालदी. 
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एकोवणसावया शतकातदील का्बंऱया वनयतकावलकांतून रि्मशः रिवसद्ध होत, तर विसावया शतकातदील 

का्बंऱया ‘्मालां’चया रूपाने रिवसद्ध होऊ लागलया. ्मावसकांरि्माणे या ्मालांचे िगचाणदी्ार असत. तयांना 

वनयव्मतपणे भरपूर सिलतदीचया ्रात का्बंऱया व्मळत. १९२० पयांत रिकावशत का्बंऱयांपैकती वनममयाहून 

अवधक का्बंऱया अशा ‘्माले’तून रिवसद्ध झालया. यात भाषांतररत का्बंऱयांचा भरणा असे. वहं् दीतले 

्िेकतीनं्न खत्दी, बगंालदीतले बकंती्मचदं्र चटजती, र्ेमशचदं्र ्त्त, इंग्रजदीतले रनेॉलड्स, ्ेमरदी कॉरलेदी इतया्दी 

लेखकांचया का्बंऱया ्मराठदी िाचकां्मधये अतयतं लोकवरिय झालया. 

आपट्यानंतंर ऐवतहावसक का्बंऱयाचंदी लाटच वन्माचाण झालदी आवण नाथ्माधि, गो. ना. ्ातार, वि. िा. 

हडप, ना. स.ं इना्म्ार याचंया का्बंऱयापंयांत तदी सलगपणे वटकलदी. १९२० नतंर साने गरुुजदी, श्दी. वय.ं 

केतकर, ्मा्मा िररेकर असे गभंदीर सा्मावजक का्बंऱया वलवहणार ेलेखक होते. पण तया काळातले िाचकवरिय 

आवण स्मदीक्षकवरिय्खेदील लेखक होते, फडके आवण खाडेंकर. १९२० पयांतचया ‘्माला’ का्बंऱयाचंया 

लोकवरियते्मधून जो निा िाचकिगचा तयार झाला, तो फडके-खाडेंकर याचंया का्बंऱयानंा व्मळाला. या काळात 

का्बंरदी या सावहतयरिकाराला विलक्षण लोकवरियता व्मळत गेलदी, आवण तयाचया विपररत, एकोवणसावया 

शतकाचया अखेरदीस असलेलदी ‘नाटक’ या रिकाराचदी लोकवरियता १९२०नतंर घसरत गेलदी, असेहदी व्सते.

कवितेचया के्षत्ात केशिसतुापंासून सरुू झालेलया रो्मवँटक कवितेत पढेु रविवकरण ्मडंळापयांत वनसगचारेि्म आवण 

स्त्रदी-परुुष रेि्म हदी ् ोनच आशयसूते् उरलदी. भा. रा. ताबें, बदी यांनदी रो्मवँटवसझ्म्मधलया गूढतत्िाला सपशचा केला. 

एकोवणसावया शतकात रिभािदी असलेलया ‘वनबधं’ या िाङ्मयरिकारातलया िैचाररकता या घटकाला विनो्दी, 

उपरोवधक शैलदीत ढाळून श्दी. ककृ . कोलहटकरानंदी सुदाम्ाच्ा पोहाचंया रूपाने सा्मावजक भाष्य करणारा 

‘विनो्दी वनबधं’ हा सावहतयरिकार वन्माचाण केला, तर तयाचंयानंतर आलेलया फडके, खाडेंकर यानंदी तयातलदी 

सा्मावजकता िजा करून ‘लघवुनबंध’ या रिकाराला जन्म व्ला. लघवुनबधंा्मधये सा्मावजक, राजकतीय अशा 

िैचाररक वचतंनाऐिजदी आत्मवनष् दृष्टदीतून सितःचया जदीिनातलया अनभुिावंिषयदी ‘हलरयाफुलरया’ भाषेत 

आवण रजंक शैलदीत केलेले वचतंन अथिा कथन असते. लघवुनबधंातलया या ‘आत्मवनषे्’चे नाते ततकालदीन 

्मराठदी सावहतयविश्ात रिभािदी ठरलेलया रो्मवँटक जदीिनजावणिेशदी आहे. 

या नवया सावहतयविश्ात ‘सौं्यचा’रिधान लवलत सावहतय ्मधयितती सथानदी आले. परतं ुया सौं्यचाविचाराचा 

तत्िज्ानातलया सौं्यचाविषयक वचतंनाशदी काहदी सबंधं नवहता. सावहतयात सौं्यचा हे ्ूमलय चवचचाले जात 

होते, पण तयाचा सबंधं तत्िज्ानातलया सौं्यचाविषयक वचतंनाशदी नवहता, तर भाषेचया आवण ्माडंणदीचया 

सौं्याचापरुतदीच तदी चचाचा ्मयाचाव्त होतदी. शहरदी पाढंरपेशा िगाचातले वयवक्तसिातंत्य आवण स्त्रदी-परुुष नातयाचे 

सिातंत्य या सकंलपना सावहतयात ठळकपणे उ्मटलया.
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‘विचार’ हा एकोवणसावया शतकातदील ्मराठदी सावहतयाचा आत्मा होता. १९२०नंतर तया जागदी‘लावलतय’ 

(सौं्यचा) या तत्िाचदी सथापना झालदी. कविता, कथा, का्बंरदी, नाटक या सिचाच सावहतयरिकारां्मधये 

लावलतयाचया आविष्काराला ्महत्ि रिाप्त झाले. सावहतयारि्माणे या काळातदील ्महाराष्ट्रातदील इतरहदी 

कलां्मधये सौं्यचातत्िाचा आविष्कार रिभािदी ठरला. गो. ्म. कुलकणती महणतात, “बालगधंिाांचे रूप्शचान, 

बाबूराि पेंटर वकंिा पढेु ्लाल-्मळुगािकर, रिभकृतदी वचत्कारांनदी केलेलदी स्त्रदीवचत्णे, गोविं् राि टेंबे यांचया 

हा्मलोवनय्म िा्नातून रिकटणार ेतल्म रशे्मदी सूर आवण फडके यांचया शैलदीतदील लवडिाळ लयकारदी, या 

साऱयांत कुठेतरदी एक आतंररक सामय असलयाचे जाणिते. तयांचा एक विवशष्ट इंद्रजाल सदृश ्मलुाय्म पोत 

या काळात - (विशेषतः १९२०-१९३०) विणला गेलेला आहे.” (कुलकणती ि कुलकणती १९८८ : ६२).

विसावया शतकाचया पूिा्षधा्षतील मराठी सावहतयाचया िैचाररक प्ररेणा

कुठलयाहदी सावहतयाचा िैचाररकतेशदी रितयक्ष-अरितयक्ष सबंधं असतोच. लेखनाचा िैचाररकतेशदी, 

विचारपरपंरांशदी असलेला सबंधं ्मराठदी िाङ्मयके्षत्ात रिारभंापासूनच ्महत्िाचा ्मानला गेला आहे. विसािे शतक 

उजाडले तेवहा साधारणपणे विचारांचे तदीन रि्मखु रििाह ्महाराष्ट्रदीय स्माजात होते : पवहला रिभािदी रििाह 

होता आरि्मक, पनुरुजजदीिनिा्दी राष्ट्रिा्ाचा. वचपळूणकर-वटळक परपंरचेया लेखनातून या विचाराचा 

रिभाि स्माजािर अवधक खोलिर पडलेला होता. ्सुरा रििाह होता उ्ार्मतिा्दी ्मानितािा्ाचा. रानडे, 

भांडारकर आवण इतर रिाथचाना स्मावजसट या विचाराचे परुसकतले होते. वतसरा िैचाररक रििाह महातमा फुले 

आवण तयांचे सहकारदी यांचया लेखनातून वन्माचाण झालेला सतयशोधकती विद्रोहदी विचारांचा होता. विसावया 

शतकाचया रिारभंदी वन्माचाण झालेलदी रिाह्मणेतर चळिळ हदी या विद्रोहदी विचार-रििाहाचदी िाहक होतदी.

या तदीन विचाररििाहांचया सं् भाचात विसावया शतकाचया पूिाचाधाचातलया सावहतयविश्ाचा विचार केला, तर असे 

व्सते कती केिळ िैचाररक वनबधंांिरच पनुरुजजदीिनिा्दी राष्ट्रिा्दी विचारांचा रिभाि होता. उ्ाहरणाथचा, 

लोक्मानय वटळक, वश. ्म. परांजपे, ल. ब. भोपटकर, खावडलकर यांचे वनबधं. विसावया शतकाचया 

रिारभंापासून ‘लवलत सावहतय’ महणून िाचकवरिय आवण ्मानयतारिाप्त झालेलया कविता, का्बंरदी, लघकुथा 

या रिकारां्मधलया सावहतयाला ्मात् उ्ार्मतिा्दी ्मानितािा्दी विचारांचा पाया होता. या काळातलया 

्मराठदी िाङ्मयदीन ससंककृ तदीत ्मधयितती रििाह याच लवलत सावहतयाचा होता. पढेु १९२० नंतर गांधदीिा् आवण 

्मारसचािा् या विचारांचयाहदी रिभािखणुा लवलत सावहतयािर काहदी रि्माणात व्सू लागलया. अग्दी आपलया 

का्बंऱयांतलया आलंकाररक भाषाशैलदी्मळेु िाचकवरिय झालेले वि. स. खांडेकर यांचयािर गांधदीिा्ाचा 

रिभाि होता, तर सिपनरजंनपर रिणयाचदी कथानके आपलया कर्मणूकरिधान का्बंऱयांतून रगंिणार ेना. 
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सदी. फडके यांनदी असहकार चळिळदीत भाग घेतला होता आवण उत्तरायषु्यात (शतंनरुाि वकललोसकर यांचया 

सहिासात) तयांना ्मारसचािा्ाचे आकषचाण िाटू लागले होते.

वतसरदी विचारधारा सतयशोधकती. या विचाराचदी रेिरणा घेऊन रिाह्मणेतर सावहतयाचा बडंखोर रििाहहदी 

विसावया शतकाचया रिारभंापासून वन्माचाण झाला. यात रिा्मखुयाने सतयशोधकती जलसे, ्त्पतदी ्ेमळयासाठदी 

वलवहलेलदी प् ेयांचा स्मािेश होता, ्मात् रिाह्मणेतर चळिळदीशदी सबंवंधत लेखकांनदी कथा-का्बंरदीलेखनहदी 

्मोठ्या रि्माणािर केले. अथाचात, ततकालदीन िाङ्मयससंककृ तदीचया पररघािरच या सावहतय-रििाहाला सथान 

व्मळाले.

१९२०नंतर ्मराठदी सावहतयात काहदी निे िैचाररक रििाह येऊन व्मसळले. ्मारसचािा्, गांधदीिा्यांसारखे 

राजकतीय विचार, फ्ॉइड, डाविचान यांसारखया पाचिातय सशंोधकांनदी अनरुि्ेम ्मानसशास्त्र आवण ्मानिशास्त्र 

या के्षत्ांत केलेले सशंोधन यांचाहदी रिभाि ्मराठदी लेखक-िाचकांिर पडू लागला. १९२० पयांतचा केिळ 

उ्ार्मतिा्दी सा्मावजक विचारांचा एकेरदी रिभाि पसुट होऊन ्मराठदीतदील का्बंरदी, कविता यांचयािर 

विविध विचार-सरंि्ाय यांचा सवं्मश् रिभाि व्सू लागला. ह. ना. आपटे यांचया सा्मावजक का्बंरदीहून 

वनराळदी का्बंरदी िा. ्म. जोशदी, श्दीधर वयकंटेश केतकर, साने गरुुजदी, प.ु य. ्शेपांडे, विभािरदी वशरूरकर, 

्मा्मा िररेकर, ग. त्य.ं ्माडखोलकर हे लेखक वलहदीत होते. केतकरांचया का्बंरदीत स्माजशास्त्रज्ाचदी 

आधवुनक दृष्टदी व्सते, तर साने गरुुजतींचे नायक गांधदीिा्ाने रिभावित होऊन आचरण करताना व्सतात. 

िा. ्म. जोशदी यांचया का्बंरदी्मधये तत्िज्ानातले रिश आले, तर प.ु य. ्शेपांडे यांनदी पात्ांचया ्मानवसक 

विश्ात डोकािणयाचा रियतन केला.

िितेचया वदशेिे

१९४० नंतरचया ्शकात भारतातले स्माजजदीिन, राजकतीय जदीिन फार ्मोठ्या उलथापालथतींचे बनले 

होते. एकतीकडे इंग्रजांविरुद्ध ‘चले जाि’ आं् ोलन भारतभर पेटले होते. नवया लोकशाहदीिा्दी विचारांचे 

सरकार सथापन करणयाचया सिपनाने सिचाजण भारािून गेले होते. १९४५-४६ ्मधये ्मुंबईत झालेलया 

आर्माराचया बंडाचया रूपाने विद्रोहाचे एक निेच रूप व्सले. सा्मावजक स्मतेचे ्ूमलय रिसथावपत 

करणयासाठदी सघंषचा करणयाचदी सामयिा्ाने व्लेलदी हाक तरुण, सिें्नशदील कलाितंांना भािलदी होतदी. 

जागवतक पातळदीिर ्सुऱया ्महायदु्धात झालेलया रिौयाचाचा आविष्कार घाबरिणारा, ्मानितेिरचा विश्ास 

डळ्मळदीत करणारा होता. या िातािरणाने जगभरचया कलाितं-लेखकांना १९४०चया ् शकात वनव्मचातदीचया 

नवया िाटा शोधणयास उद्कु्त केले. पाचिात्य ्शेां्मधये वन्माचाण झालेले सामयिा्ासारखे निे विचारसरंि्ाय, 
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फ्ॉइडचया ्मानसशास्त्रदीय वसद्धानतांसारखे निे ज्ानरििाह, अवसततििा्ासारखे तत्िज्ान यांचा पररचय 

भारतदीय ज्ानवयिहार आवण कलावयिहार यांत सहभागदी ्मंडळतींना होऊ लागला होता. दृररितययिा्, 

रिवत्मािा् इतया्दी नवया कलाविचारांचदी ओळख तयांना झालदी. ्मराठदी किदी, लेखक तयाने रिभावित झाले. 

कथा आवण कविता या सावहतयरिकारां्मधये निदी रियोगशदीलता आवण बडंखोरदीचदी जाणदीि सिचारिथ्म व्सू 

लागलदी. यातून निसावहतयाचा जन्म झाला. गगंाधर गाडगदीळ आवण बा. सदी. ्मढलेकर यांचया अनरुि्ेम कथा 

आवण कवितांनदी ्मराठदीत नितेचदी जाणदीि रिथ्म रिकट केलदी.

चळिळींचे सावहतय : सावहतयाचया पया्षयी मलूयउभारणीचे प्रयति

विसावया शतकाचया पूिाचाधाचातलया ्मराठदी सावहतयविश्ातले ठळक टपपे येथिर पाहताना आपण रिा्मखुयाने 

्मराठदी सावहतयाचा ्मधयितती रििाहच नजरसे्मोर ठेिला होता. परतं ुकोणतयाहदी काळातले सावहतयविश् 

बहुपेडदी असते. तयात विविध रेिरणा आवण रििकृत्ततींचे सावहतय वन्माचाण होते आवण िाचले जाते. तयापैकती ठरािदीक 

रििकृत्ततींनाच िाचकांकडून, स्मदीक्षकांकडून ‘सावहतय’ महणून अवध्मानयता व्मळते. इंग्रज िसाहतिा्ाचया 

काळात वशक्षणाचे लोण जसजसे स्माजाचया तळागाळापयांत पोहोचले आवण सा्मावजक सधुारकांचया 

रियतनां्मळेु लोक डोळसपणे आपलया ्ूमलय-परपंरांचदी वचवकतसा करू लागले, तसतसा स्माजातला िाचकिगचा 

िाढत गेला आवण अवभरुचतींचेहदी िेगिेगळे सतर स्माजात तयार होऊ लागले. सा्मावजक रिबोधनासाठदी 

सावहतय हे ्महत्िपूणचा आवण रिभािदी असे ्माधय्म ठरते हे सपष्ट झालयानंतर एकोवणसावया शतकात महातमा 

फुले यांनदी्खेदील आपलया विचारांचया ्मांडणदीसाठदी नाटक, कविता असे सावहतयरिकार हाताळले होते. 

परतं ुतया काळात बहुजनस्माजात वशवक्षतांचदी सखंया अवतशय अलप होतदी आवण िाचकिगचाहदी जिळजिळ 

तयार झालेला नवहता. विसावया शतकाचया ्सुऱया ्शकापयांत ्मात् ्महाराष्ट्राचया खान्शे, वि्भचा अशा 

जरा ्ूरचया रि्शेांतहदी बहुजनस्माजात वशक्षणाचे लोण पोहोचले होते. िाचकिगचा तयार होत होता.

विसावया शतकाचया पूिाचाधाचात, या िाचकिगाचाला डोळयांस्मोर ठेिून राजकतीय विचारांनदी आवण चळिळतींनदी 

रेिररत झालेलया लेखकांचया लेखणदीतून िेगळया रिकारचे सावहतय वन्माचाण झाले. हे चळिळतींचे सावहतय 

सावहतयविश्ाचया ्मखुय रििाहाकडून आवण रिसथावपत अवभरुचदीकडून ्लुचावक्षत रावहले; वकंबहुना तयाला 

‘सावहतय’ असा ्जाचाहदी व्मळाला नाहदी. ्मराठदी सावहतयाचया ्मधयितती रििाहात या काळात रो्मवँटक 

जदीिनदृष्टदी आवण कलात्मक सावहतयविचार यांना सथान होते. का्बंरदीत भाषेचा शैलदी्ारपणा, आशयात 

आवण ्मांडणदीत ्मनोरजंनक्ष्मता हे गणु ्मानले जात होते. तया काळात ्मराठदी सावहतयविश्ाचया पररघािर 

विद्रोहाचे निे उन्ेमष जन्म घेत होते. ्मखुय सावहतयरििाहांचया चौकटदीत न बसणार ेहे चळिळतींचे सावहतय 
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होते. सा्मावजकदृष््टया पररितचानिा्दी ्ूमलयांचे धयेय बाळगून कायचारत असलेलया सा्मावजक चळिळतींनदी 

आपलया ्ूमलयरिसाराचे साधन महणून सावहतयाचा केलेला िापर येथे व्सतो. तयात सतयशोधकती सावहतय, 

आबेंडकरदी सावहतय, ्मारसचािा्दी सावहतय या नािाने ओळखलया जाणाऱया सावहतयाचा स्मािेश होतो.

सतयशोधकती सावहतय

सतयशोधक चळिळदीत महातमा फुले यांचयाबरोबरदीने ककृ ष्णराि भालेकरांसारखया लेखकाने एकोवणसावया 

शतकात प्,े भजने आवण का्बंरदीहदी वलवहलदी होतदी. पण प्ांचदी, भजनांचदी सा्रदीकरणे हदी नंतरचया 

वपढदीत सरुू झालदी. सा्रदीकरणाचया ्माधय्मातून, ्मौवखक रूपात लोकांपयांत अवधक िेगाने आवण 

रिभािदीपणे पोहोचता येते हे धयानात आलयािर सतयशोधकती जलसे ्मोठ्या रि्माणािर सा्र होऊ लागले 

आवण तयासाठदी प् ेि िग वलवहले जाऊ लागले. जलशा्मधये प् ेगावयलदी जात, एखा्ा िग असे, आवण 

सतयशोधक विचारितंांचदी भाषणे होत. १९०२्मधये सांगलदी वजलह्ातलया वभलिडदी गािचे भाऊराि 

रा्मचदं्र पाटोळे यांनदी ‘जलसावशक्षक’ नािाचे पसुतक रिवसद्ध केले होते. तयात िग आवण प् ेयांचा स्मािेश 

आहे. सितः पाटोळे जलशांचे रियोग ्महाराष्ट्रभर करत. भदी्मराि ्महा्मनुतींनदी १९०७ ्मधये वि्भाचात जलसे 

सा्र केलयाचदी नों् आहे (गुं् केर २०१० : ४१५). महणजे विसावया शतकाचया रिारभंापासून सतयशोधक 

विचारांचा आविष्कार जलशांविार ेहोत होता. पणुयात ्त्पतदी ्ेमळयां्मधये जलसे सा्र होऊ लागलयानंतर 

स्माजातलया पांढरपेशा िगाचानेहदी तयाचदी ्खल घेतलयाचे व्सते. पणुयासारखया वठकाणदी व्नकरराि 

जिळकरांचया लेखणदीतून उतरलेलदी प् ेहदी रिसथावपत राष्ट्रदीय चळिळदीतलया पनुरुजजदीिनिा्दी, धाव्मचाक 

्ूमलयांचा परुसकार करणाऱया रििाहांशदी िैचाररक िा् करणयाचे रि्मखु ्माधय्म महणून लोकवरिय झालदी. 

पणुयात गणपतदी ्ेमळयात सा्र केलया जाणाऱया गाणयांना उत्तर महणून जिळकरांनदी ्त्पतदी ्ेमळयांसाठदी 

गाणदी वलवहलदी. जिळकरांचया प्ांरि्माणेच ्मकंुु्राि पाटदील यांनदी वलवहलेलया ्ुकल्कणणीलीलाममृत (१९१२-

१३) आवण शेटजीप्ताप (१९१६-१९) या ्दीघचाकावयांनदी रिसथावपत रिशासकतीय वयिसथेतलदी रिाह्मणशाहदी 

आवण सािकारदीशक्तती यांना चांगलेच उघडे पाडले. हदी ्ोनहदी उपरोवधक शैलदीत वलवहलेलदी विडंबनकावये 

तया काळात अतयतं िा्ग्रसत ठरलदी. जिळकरांिर दशेाचे दुशमन या तयांचया पवुसतकेसाठदी खटला ्ाखल 

होऊन तयांना वशक्षाहदी झालदी. ्मकंुु्राि पाटलांचया ्ुकल्कणणीलीलाममृत या पसुतकािरहदी खटला ्ाखल 

वहािा असे न. वच.ं केळकर यांनदी या कावयािर ‘केसरदी’त वलवहलेलया लेखातून सूवचत केले होते (केसरदी, व्. 

३० सपटेंबर आवण ७ ऑरटोबर १९१३). केळकरांचया या लेखात सावहतयाचदी रिसथावपत ्ूमलयवयिसथा 

आवण पयाचायदी सावहतयाचे रििाह यांचयातलया सांसककृ वतक सघंषाचाचे रिवतवबबं पडलेले आढळते. न. वच.ं 

केळकर हे तया काळातले ‘सावहतयवसहं’! पण तरदीहदी तयांना जो लेखक ्मधयितती रििाहातला नाहदी, अशा 
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एका पररघािरचया लेखकाचदी ‘केसरदी’तून ्खल घयािदी लागलदी. या कावयातलदी भावषक आवण िाङ्मयदीन 

्ूमलये थोर आहेत अशदी कबलुदी तयांनदी व्लदी आहे. परतं ुतयातला आशय ्मात् जातदी-जाततीं्मधये भांडणे लािून 

्णेारा, आवण महणून जातदीयिा्दी आहे असा वनष्कषचा तयांनदी काढला आहे!

्मकंुु्राि पाटदील यांनदी वलवहलेलया चार सपूंणचा आवण एक अपूणचा का्बंऱया तयांचया ्दीनव्मत् या 

वनयतकावलकातून रि्मशः रिवसद्ध झालया. ्मकंुु्रािांनदी तयांचया सा्मावजक आशयाचया का्बंऱयां्मधये 

केलेला अद्तुाचा उपयोग फारच िेधक आहे. एकोवणसावया शतकाचया उत्तराधाचातलया काहदी का्बंऱयां्मधये 

पौरावणक धाटणदीचया अद्तुाचदी कथानकात गुफंण केलेलदी असे. विसावया शतकात रहसय्मय आवण 

ऐवतहावसक कथानके असलेलया का्बंऱयां्मधये अद्तुरमयतेचा भरणा आढळतो. परतं ुया सिचा का्बंऱया 

्मनोरजंनरिधान होतया. ्मकंुु्राि पाटलांचया का्बंऱया ्मात् तयांचया सतयशोधकती दृष्टदीतून स्माजाचदी ्ूमलये, 

धारणा, ितचान यांचयातलदी विसगंतदी वटपणाऱया आहेत. तयांचदी शैलदी बऱयाच अशंदी उपरोवधक असलयाने तया 

िाचनदीयहदी आहेत. ग्मंत महणजे हा पररणा्म तयांनदी कथानकां्मधये पौरावणक धाटणदीचया अद्तु कलपनांचदी 

गुफंण करून साधला आहे. तयांचे ्ुकल्कणणीलीलाममृत हे कावय महणजे ्मधययगुातलया श्दीधर किदीचया 

कावयांचे विडंबन आहे, असे वनरदीक्षण न. वच.ं केळकरांनदी ने्मकेपणाने नों्िले होते. थोडरयात, पारपंररक 

कथनरूपांचा अवतशय डोळस िापर ्मकंुु्राि पाटलांनदी आपलया सावहतयात आधवुनक जदीिनजावणिा वयक्त 

करणयासाठदी केला. यातले तयांचे कलात्मक कौशलय ततकालदीन एकाहदी स्मदीक्षकाचया धयानात आले नाहदी. 

का्बंरदीकार महणून तयांना ्मखुय रििाहात सथान व्मळाले नाहदी. तयांचया का्बंऱया वनयतकावलकां्मधयेच 

रि्मशः सिरूपात पडून रावहलया (केिळ ढढ्ढाशास्ती परानने पसुतकरूपाने रिवसद्ध झालदी होतदी).

आबंेडकरी जलसे

सतयशोधक जलशांचया ्मागो्माग आबेंडकरदी विचारांचेहदी जलसे सरुू झाले. सिचारिथ्म आबेंडकरदी जलसे 

सा्र करणाऱयांपैकती भदी्मराि कडचाक हे होते. भदी्मराि कडचाक तेवहा नोकरदीवनव्मत्त ्मुंबईत राहात. आवण 

आपलया व्मत्ांसोबत तयांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया १९२७चया चि्ार तळयाचया सतयाग्रहातहदी 

भाग घेतला होता. तयांचया विचारांनदी ते रिभावित झाले होते आवण स्माजाचया तळागाळापयांत आपण हे 

विचार पोहोचिले पावहजेत असा धयास तयांना लागला होता. वनरक्षर लोक भाषणाला येत नाहदीत, तयांना 

िैचाररक रिबोधन कंटाळिाणे िाटते, परतं ुत्माशाला ्मात् ते ग्ती करतात हे तयांना व्सत होते. लहानपणदी 

भदी्मराि कडचाकांनदी सतयशोधकती जलशांना होणारदी ग्ती पावहलदी होतदी. “ ‘सतयशोधक जलशा’चदी हदी गाडदी 

शेतकरदी ्मराठा स्माजाचे रुळािरून, तदी असपकृशय ्महार स्माजाचे रुळािर आणून, वतला शेटजदी-भटजदी 
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ऐिजदी, असपकृशय स्माजांतदील पूिचा परपंरागत जनुया चालदीरदीतदी आवण रूढदी या विरुद्ध चळिळ करणयास 

फारच सोयदीचे होईल,” असा तयांनदी विचार केला. स्मविचारदी व्मत्ांचया सहकायाचाने २६ ऑरटोबर १९३० 

रोजदी नावशक वजलहा यिुक सघंाचदी सथापना केलदी आवण या सघंातफले  पवहला आबेंडकरदी जलसा नावशक 

वजलह्ातदील चां्ोरदी येथे खंडोबाचया जते्त ४ फेरििुारदी १९३१ रोजदी सा्र केला (कडचाक १९८२ : ७-८).

बाबासाहेब आबेंडकरांनदी ् वलत स्माजाला व्लेले सं् शे, उप्शे, तयांनदी पकुारलेलया लढ्यां्मागचा विचार, 

लोकभाषेतून आवण लोकलयतींतून जलसाकार स्माजास्मोर ्मांडू लागले. भदी्मराि कडचाकांनदी सिचारिथ्म 

जलशांचदी रचना करताना सांसककृ वतक विद्रोहाचा विचार बारकाईने केला होता. तयांनदी लहानपणदी पावहलेलया 

सतयशोधक जलशांचदी सरुुिात पारपंररक त्माशातलया गणपतदीचया न्मनाऐिजदी इंगलंडचया राजाचया 

न्मनपर गदीताने होत असे. कडचाकांनदी गणपतदी आवण इंगलंडचा राजा हदी ्ोनहदी रितदीकं धडुकािून लािलदी 

आवण डॉ. आबेंडकरांिरचया गदीताने जलशाला रिारभं केला (ततै्ि, पकृ. ८).

रिारभंदीचया काळात गोपाळबाबा िलंगकर, वकसन फागजुदी बं् सोडे, वशिरा्म जानबा कांबळे हे लोकशाहदीर 

आबेंडकरदी चळिळदीचा विचार आपलया गदीतांचया ्माधय्मातून स्माजात रिसाररत करत होते. येिला धम्म 

पररष् आवण काळारा्म सतयाग्रह यांत भाग घेतलेले केरुजदी घेडगे यांनदी वलवहलेला कहदंी राज्कारणाचा 

जलसा अतयतं गाजला. १९४६पयांत आबेंडकरदी जलसे फार लोकवरिय होते.

आबेंडकरदी कवितेचे ्मकुुट्मणदी महणून ओळखले जाणार े िा्मन्ा्ा कडचाक यांनदी १९४३पासून 

कवितालेखनाला सरुुिात केलदी. १९५०चया ्शकात आबेंडकरदी विचाराचे जलसे क्मदी झाले आवण तयांचदी 

जागा भदी्मगदीत गायन पाट्चाया, कलापथके, कविालपाट्चाया यांनदी घेतलदी. या ्माधय्मातून िा्मन्ा्ांचदी गदीते 

फार लोकवरिय झालदी.

सामयिादी विचाराचंी लोकिा््टये

विसावया शतकाचया पाचवया ्शकात सामयिा्दी विचारांनदी रिभावित झालेलया राजकतीय लोकनाट्यांचा 

निदीन रििाह वन्माचाण झाला. या रििाहातून शाहदीर अ्मरशेख आवण अणणा भाऊ साठे हदी जोडदी पढेु आलदी. 

तयावशिाय शाहदीर ्त्ता गवहाणकर, अ्मरशेखांचा वशष्य विश्ासराि फाटे, शाहदीर साबळे हे्खेदील या 

काळातले रिवसद्ध लोकनाट्यलेखक ठरले.
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शाहदीर अणणा भाऊ साठे, शाहदीर ्त्ता गवहाणकर आवण शाहदीर अ्मरशेख हे १९४१-४२चया स्ुमारास 

्मुंबईस आले. तयापूिती, १९३० पासूनच अ्मरशेखांचया शावहरदीला सरुुिात झालदी होतदी. त्माशा, गोंधळ, 

पारपंररक शावहरदी यांना निा घाट ्ते अ्मरशेख आपलदी गदीते सा्र करत. ्मुंबईत आलयानंतर सामयिा्दी 

विचारांनदी भारलेलया या वतघा शावहरांनदी लाल बावटा ्कलापथ्काचदी सथापना केलदी. ्त्ता गवहाणकर यांचे 

बड्ं्ा कदवाण आवण मुंबईचा ्कामगार हे िग गाजू लागलेले असतानाच अणणा भाऊ साठे यांनदी पवहला िग 

अ्कलेची गोष्ट १९४४ सालदी वलवहला. तो अवतशय गाजला. ्मा्मा िररेकरांनदी उद्ार काढले कती, “्मराठदी 

नाटकांनदीहदी या िगापासून वशकणयासारखे बरचे काहदी आहे.” १९४२ ते ४९ या काळात अणणांनदी १५ 

पोिाडे वलवहले. तयात सताकलनग्ाडचा पोवाडा, बकललिनचा पोवाडा, मुंबईचा ्कामगार हे रिवसद्ध पोिाडे होते. 

१९४५ नंतर लालबावटा ्कलापथ्कातफले  अणणा भाऊ साठे यांनदी वलवहलेलदी कबलंदर बुडवे, शेठजींचे 

इलेकशन, पुढारी कमळाला, मू्क कमरवणू्क, कनवडणु्कीतील घोटाळे अशदी अनेक लोकनाट्ये ्महाराष्ट्रात 

सा्र झालदी आवण तयांना रिचडं लोकाश्य व्मळाला.

विसावया शतकाचया पूिाचाधाचात वन्माचाण झालेले िरदील तदीनहदी रििाह हे ्मराठदी सावहतयाचया पररघािरचे रििाह 

होते. तयांना ्मराठदीतलया ततकालदीन ्मधय्मिगतीय पांढरपेशा स्माजाचया अवभरुचदीिर तयार झालेलया 

सावहतयाचया ्मान्डंांचया कसोटदीिर ्मधयितती सावहतयरििाहात सथान व्मळणे अशरय होते. खर े तर 

वनखळ िाङ्मयदीन कसोट्यांिर पावहले असते तरदी ्मकंुु्राि पाटदील, अणणा भाऊ साठे यांना का्बंरदीकार 

महणून आवण िा्मन्ा्ा कडचाक, शाहदीर अ्मरशेख यांना किदी महणून ्मराठदी सावहतयविश्ात अविल सथान 

व्मळणे अिशय होते. परतं ु हे लेखक-किदी जया िैचाररक रििाहांशदी नाते सांगत होते, ते रििाह पांढरपेशा 

िगाचाचया ्ूमलयवयिसथेलाच ्मोडदीत काढणार ेहोते. तया्मळेु या किदी-लेखकांचया लेखनातलदी विद्रोहदी जाणदीि 

हा सांसककृ वतकदृष््टया पांढरपेशा ससंककृ तदीचया िचचासिाला आवहान ्ते होतदी. वशिाय हे सिचा लेखक-किदी 

पांढरपेशांचया ितुचाळाबाहेरचे होते. अशा काहदी कारणां्मळेु विसावया शतकाचया पूिाचाधाचातले हे विद्रोहदी 

िाङ्मयरििाह आवण तयांनदी वन्माचाण केलेलदी पयाचायदी सावहतयरूपे ्लुचावक्षत रावहलदी. 

सदंभ्ष :

१. कुलकणती, गो. ्म. ि कुलकणती, ि. व्. (सपंा.) (१९८८) : मराठी वाङ्म्ाचा इकतहास, खंड सहावा : भाग पकहला, ्महाराष्ट्र 
सावहतय पररष्, पणेु. 

२. गुं् केर, श्दीरा्म (२०१०) : सत्शोध्की साकहत्ाचा इकतहास, खंड पकहला, सतयशोधकती सावहतय रिकाशन, लातूर.

वियतकावलक 

१. कडचाक, भदी्मराि (१९८२) : आमच्ा ‘जलशांची’ पूवलिपीकठ्का, ‘सगं्हाल्’, िषचा ६, अकं ५, वडसेंबर १९८२
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प्रासताविक

अणणा भाऊ साठे हे विसावया शतकातदील भारतदीय आवण ्मराठदी सावहतयात नों् घयािदी असे लेखक. 

विसािे शतक हे भारतासाठदी अतयतं ्महत्िाचे आहे. एकोवणसावया शतकात रिबोधनाचदी चळिळ सरुू झालदी. 

बाळशास्त्रदी जांभेकर, लोकवहतिा्दी, जोतदीराि फुले, ्मकु्ता साळिे, ताराबाई वशं् ,े वटळक-आगरकर असे 

वकतदी तरदी विचारितं रिबोधनासाठदी वलहदीत होते. तया्मळेु विसावया शतकात राजकतीय आवण सा्मावजक 

चळिळतींचा उ्य झाला. भारताचे पारतंत्य आवण सिातंत्य या ्ोनहदी अगंाने विसावया शतकाचदी नों् 

घेता येते. जेिढदी आं् ोलने विसावया शतकात झालदी तेिढदी कोणतयाहदी शतकात झालदी नसािदीत. भारत 

्शेाला सिातंत्याचा चेहरा, सािचाभौ्मति, सवंिधान व्मळिून ्णेार े हे शतक आहे. ्मराठदी सावहतयाचया 

दृवष्टकोनातूनहदी हे शतक उललेखनदीय ठरले आहे.

आरभंदीचे ्मौवखक सावहतय बारावया शतकात ग्रथंरूपात आले. ्महानभुाि, सतं, पवंडत आवण शावहरांनदी 

्मराठदी सावहतयाला सिाांपढेु आणले. अविल इंग्रजदी काळात ्मराठदी सावहतय हे भाषांतररत सिरूपात आले 

तरदी या काळात ्मराठदी सावहतय आधवुनकतेने आविष्ककृ त झालयाचे लक्षात येते. जोतदीराि फुले, ह.ना.आपटे, 

केशिसतु यांनदी ्मराठदी सावहतयाला आधवुनक िळणािर आणले. वि. स. खांडेकर, ना. सदी. फडके यांनदी 

जदीिनिा् ि कलािा् या भूव्मकेतून ्मधय्मिगतीय जदीिन ्मांडले. पढेु निसावहतयाचा काळ आला. ्मढलेकर, 

गाडगदीळ-गोखले-्माडगूळकर यांनदी ्मानिदी ्मनाचा शोध घेतला. ्मराठदी सावहतयात कधदीहदी आले नवहते 

अशा जगाकडे ्मात् अणणा भाऊ साठे पाहत होते. एक अपररवचत जग ते ्मराठदी सावहतयात आणत होते. 

ते जया िगचास्ूमहातून, स्माजवयिसथेतून आले होते ते सिचासिदी िेगळे होते. तया्मळेु अणणा भाऊ साठे यांचे 

जदीिन आवण कतकृचाति स्मजून घेतले पावहजे.



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 48

अणणा भाऊ साठे याचें बालपण

िाटेगाि हे अणणा भाऊ साठे यांचे जन्मगाि. पूिती िाटेगाि हे कुरंु्िाड ससंथानात होते. आज सांगलदी 

वजलह्ातदील िाळिे तालरुयात, पणेु-बेंगलोर राष्ट्रदीय ्महा्मागाचािर कासेगािाचया पवचि्ेमला चार वकलो्मदीटर 

अतंरािर िाटेगाि आहे. या गािाचे पूितीचे नाि कनेरखेड होते. कनोबा या ् िेाचे ्मंव्र गािात आहे. तयािरून 

ह्ा गािाला ‘कणेगाि’ महटले गेले. एका ्तंकथेनसुार कणेगािाचे िाटेगाि झाले. "...काहदी वयापारदी आले. 

जेिण करून ते जेिले. भांडदी धिूुन सकुत ठेिलदी. जाते िेळदी जेवहा तयांनदी आपलदी भांडदी ज्मा केलदी, तेवहा 

एक िाटदी िर वनघत नवहतदी. लोक ज्मले ि िाटदी िर काढलदी, तेवहा वतचया खालून शकंराचदी वपडं वनघालदी. 

तया वयापाऱयांनदी ओढ्याचया काठािर वपडंदीचदी सथापना केलदी. ्िेाचे नाि िाटेश्र ि गािाचे नाि िाटेगाि 

असे महणू लागले." (साठे १९८४ : ४) याच गािात १ ऑगसट १९२० रोजदी ्मातंग स्माजातदील भाऊराि 

साठे आवण िालूबाई यांचया पोटदी अणणा भाऊ साठे यांचा जन्म झाला, नाि ठेिले तकुारा्म.

अणणा भाऊ साठे यांचे पूिचाज १८१८पासून िाटेगािात राहत होते. तयांचया पणजोबांचे नाि राघोबा साठे. 

तयांचया ्मलुाचे नाि वसद्धोजदी महणजे अणणा भाऊंचे आजोबा. साधारणतः १८४१ ते १८९९ हा वसद्धोजदी 

साठे यांचा कालखंड ्मानला जातो. वसद्धोजदी साठे यांचया पोटदी भाऊराि यांचा जन्म झाला. भाऊराि साठे 

महणजे अणणा भाऊंचे िडदील. १८८२्मधये जन्मलेले भाऊराि साठे यांचे १९३९्मधये वनधन झाले. याच 

गािात ्ौलतदी ्मांगाचे घर होते. ्ौलतदीचा ्मलुगा राणोजदी यांनदी आपलया गािात जोगणदीचदी यात्ा भरािदी 

महणून सितःचा जदीि ग्मािून वशगािचदी जोगणदी िाटेगािला आणलदी आवण गािाचदी भरभराट झालदी. या 

परारि्मदी राणोजदी ्मांगाचा ्मलुगा महणजे ्महापरारि्मदी फक्करा साठे.

िाटेगािचया गािकुसाबाहेरदील काटेरदी वनिडंुगात िसलेलया ्मांगिाड्यात अणणा भाऊंचा जन्म झाला. 

तयािेळदी फक्करा हा इंग्रजदी सते्तविरुद्ध सघंषचा करदीत होता. इंग्रजदी खवजना लटूुन घोड्ौड करदीत तो िाटेगािला 

आला. भाऊराि साठे यांना ्मलुगा झालयाचे तयाला कळले. अणणा भाऊ महणतात, “तयानं ओटदीतून ्ोन 

ओजंळदी सरुतदी रुपये आरकाचया (आतया) ओटदीत ओतले आवण ‘बाळ-बाळंतदीणदीचदी काळजदी घया’ अस ं

महणून तो घोड्याला टाच ्मारून वनघून गेला."(साठे २०१३ : कैवफयत) याचा अथचा अणणा भाऊंनदी पवहलदी 

घटुदी इंग्रजदी खवजनयातदील लटुदीचया पैशयांचदी खाललदी होतदी. याच फवकऱयाचा इवतहास १९५९्मधये अणणा 

भाऊंनदी का्बंरदीचया रूपात वलवहला.

अणणा भाऊंना भागूबाई हदी ्मोठदी बहदीण तर शकंर हा लहान भाऊ होता. तयांना आणखदी एक लहान बहदीण 

होतदी, वतचे नाि जाईबाई. भाऊराि साठे हे ्षु्काळ, ्ाररद्रय् आवण गनुहेगार महणून ला्लेलदी ‘हजेरदी’ यांना 

तोंड ्ते आपलया कुटंुबाला सांभाळत होते. तयांचयाकडे िवडलोपावजचात शेतदी होतदी. याविषयदी शकंर भाऊ 
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साठे महणतात, “आमहालाहदी चौपनन एकर ज्मदीन होतदी; पण तदी एका शेतकऱयानं आ्मचया आजोबाला 

फसिून घेतलदी. तया्मळेु आ्मचे िडदील (भाऊराि साठे) ्मुंबईला जाऊन जगू लागले...आ्मचे िडदील 

्मवहना ्ोन ्मवहनयांनदी गािदी येत. आमहाला कपडे ि खाऊ आणदीत. पधंरा व्िसांनदी ते ्हािदीस रुपयांचदी 

्मवनऑडचार पाठिदीत होते.” (साठे १९८४ : ७) िाटेगािात राहून कुटंुबाला सांभाळता येणे अिघड होते. 

गनुहेगार जात महणून हजेरदी ्णेे, कुठे चोरदी झालदी कती पकडून नेणे यास िैतागून भाऊराि एकटेच ्मुंबईला 

जाऊन का्म करायचे. वतथे ते ्माळदीका्म करायचे. तया्मळेु इंग्रज लोकात भाऊराि साठे हे भाऊ्माळदी या 

नािाने पररवचत होते.

िाटेगािातदील ्मांग, ्महार हे कष्टाचे जदीिन जगत होते. ्मांगिाड्यात चऱहाट िळणयाचे का्म चालायचे. 

्ोरकांड िळणयासाठदी चरि हातात घेऊन लहान ्मलुांना बाप उभे करायचे. ्मलेु िैतागून जायचदी. तकुारा्म 

्मात् गाय चारायला ्माळाला जात असे. िारणा न्दीकाठाने गाणे गणुगणुत तो शेतवशिारात भटकायचा. 

वनिडंुगात फास लािून पाखर ंपकडायचा. एखाद्ा शेतकऱयाला ्मागूनहदी नाहदी व्मळाले कती तो ते चोरून 

खायचा. हे सगळे िालबुाईचया कानािर यायचे. तकुारा्म आवण शकंरचया खोड्या िालबुाई कोणाकडून तरदी 

पत् वलहून ्मुंबईला कळिायचदी. ्ांडपट्ा, लेझदी्म, कुसतदी अशा खेळात तकुारा्म पटाईत होता. भाऊराि 

्मुंबईला असलया्मळेु वशक्षणाचे ्महत्ि तयांना पटले होते. तयांनदी गािाकडे वनरोप पाठिून तकुारा्मला शाळेत 

घालणयास सांवगतले. ्मांगा-्महाराचया ्मलुांना शाळा वशकणे आिडत नवहते. तकुारा्मचदी तदीच गत होतदी. 

"तयाचे सिगंडदी सखारा्म, ्मकारा्म, अखारा्म हे व्मत् ्मात् शाळेत होते." (करडे २०१७ : ११) तकुारा्मचदी 

इच्ा नसताना घरचयांनदी तयाला शाळेत घातले.

शकंर भाऊ महणतात, “अणणांचे ्ूमळचे नाि तकुारा्म होते. आमहदी अणणांना तकुा केवहा तकुणया असे 

महणतो. तेवहा एक्ा आईने सांवगतले होते, कती ‘तकुा त्ुमचयापेक्षा िडदील आहे, तेवहा तमुहदी तकुला ्ा्ा, 

तातया वकंिा अणणा महणत जािा.’ तेवहापासून आमहदी अणणा महणू लागलो. तया व्िसापासून तकुाचा अणणा 

झाला.” (साठे १९८४ : ९) तकुारा्म भाऊ साठे यांचे नाि शाळेत ् ाखल केले. शाळेचा पवहला व्िस अणणा 

भाऊ असपकृशय ्मलुांबरोबर वहरांड्यात बसले. आत गािातदील सिणाांचदी ्मलेु बसलेलदी. वशक्षकांचे बाहेर 

बसलेलया ्मलुांकडे फारसे लक्ष नसायचे. पवहलया व्िसाचदी शाळा अणणा भाऊंना आिडलदी नाहदी. शाळेत 

जायचे नाहदी असा विचार करून ते घरदी आले. ्सुऱया व्िशदी आईने जबर्सतदीने पाठिले. वशक्षकाबरोबर 

सघंषचा झाला. ते शाळेतून बाहेर पडले. पनुहा तयांनदी शाळेचदी पायरदी चढलदी नाहदी. ्दीडव्िसाचया या शाळेत 

अणणा भाऊंचया हातातदील वशक्षणाचदी पाटदी कोरदीच रावहलदी. ते जदीिनवशक्षण घेणयासाठदी ्मकु्त झाले.

शाळा सोडलया्मळेु अणणा भाऊंना िाटेगािचया पररसरात वफरायला िाट ्मोकळदी झालदी. डोंगर्ऱयात, 

रानािनात, शेतवशिारात ते भटकत. "पोहणे, कोंबड्या-बकऱयांचया झुजंदी लािणे, सूर-पारबंया खेळणे, ्मासे-
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खेकडे धरणे, कुऱहाड चालविणे, गोफण आवण ्गडाने बवहरदी ससाणा आवण वगधाडांचदी वशकार करणे, 

कबतुर ेपाळणे, ्मध गोळा करणे." (सकटे २००५ : ३२) अशा का्मात अणणा भाऊंना आनं् व्मळत होता. 

गाणे महणणयाचदी उपजत कला तयांचयाकडे होतदी. वशराळा तालरुयातदील तडािळे गािाचे पणजोबा तातोबा 

हे रिवसद्ध तमासगीर होते. तयांचया आजोळदी तळसं्  ेयेथे ्मा्मा ्मारुतदी ्माने याने त्माशाचा फड उभा केला 

होता. चदं्रा्मािशदीचा ्मलुगा बापू साठे हा त्माशात नाचका्म करदीत. "अणणा भाऊ या त्माशात सितः 

हातात तणुतणेु घेऊन वझलकरदी महणून ्मागे सूर धरत असत." (ततै्ि, पकृ. ३३) अणणा भाऊंचा शावहरदी 

कलेतला हा रििेश होता.

१९३०-३१ या काळात, भारतात सिातंत्यचळिळदीने िेग घेतला होता. सांगलदी, सातारा आवण कोलहापूर 

पररसरातहदी वरिवटशांविरुद्ध सशस्त्र उठाि होत होते. िाटेगािचया फक्कराने, कु्मजेचया सतू्त भोसलयांने इंग्रज 

आवण गािगुडंांपढेु आवहान उभे केले होते. वरिवटशांना हद्दपार करणयासाठदी रिांवतवसहं नाना पाटलांचया 

नेतकृतिाखालदी अनेकजण चळिळ करदीत होते. आत्मारा्म पाटदील, बडले गरुुजदी, पांडू ्मासतर हे आघाडदीिर 

होते. नाना पाटदील अनेक वठकाणदी जाऊन भाषण करायचे. इंग्रजांविरुद्धचया बडंात सहभागदी होणयाचे 

आिाहन करायचे. पोलदीस बडंिालयांचया ्मागािर असायचे. त्माशात का्म करणाऱया अणणा भाऊंचया 

कानािर ह्ा घडा्मोडदी जात होतया. गनुहेगार जात महणून ्ळणाऱया वरिवटशांविरुद्ध लढा घेणयाचा विचार 

तयांचया ्मनात येत होता. तया्मळेु ते अनेक व्िस घराबाहेर राहत. पोवलसांचदी सशंयदी नजर तयांना शोधत 

होतदी. िाटेगािला िालूबाईचंया कानािर ह्ा गोष्टदी जात. िाटेगािात राहणे धोरयाचे आहे असे िाटून ्मुंबईला 

निऱयाकडे वनरोप पाठिला. भाऊराि साठे गािदी आले. सहकुटंुब ्मुंबईला जाणयाचा वनणचाय घेतला. अणणा 

भाऊंचदी त्माशाकलाहदी सटुलदी, इंग्रजांविरुद्धचे बडंहदी सपंले आवण पोट भरणयासाठदी िवडलांबरोबर िाटेगाि 

ते ्मुंबई पायदी रििास सरुू झाला.

िा्ेटगाि ते मुबंई पायी प्रिास

१९३२ हे िषचा, भाऊराि आवण पतनदी िालूबाईनंदी सा्मान बांधून पहाटे ् ोन ्मलेु आवण ् ोन ्मलुतींसह िाटेगाि 

सोडले. अणणा भाऊ ि भागबुाई पायदी चालत. शकंर हा भाऊरािांचया खांद्ािर ि जाईबाई आईचया 

कडेिर असायचे. अणणा भाऊंचया डोरयािर गाठोड्याचे ओझे होते. चालताना िाटेत जया गािात का्म 

व्मळायचे, वतथे का्म करून, पोट भरून ते पढेु जायचे. काहदी व्िसांनदी सातारा आले. साताऱयात काहदी 

व्िस ्मरुका्म करून पणुयाचया व्शेने पायदी रििास केला. "एक ्मवहनयाने पणेु गाठले" (साठे १९८४ : 

७२) सटेशनजिळचया ध्मचाशाळेत येऊन रावहले. िडदील काहदीतरदी का्म करायचे आवण कुटंुबाला जगिायचे. 
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वतथलया ्मरुका्मात एक कंत्ाट्ाराने भाऊरािांना खंडाळयाचया घाटात कोळसा खालदी करणयाचे का्म 

व्ले. गाडदीखचचा घेऊन ते पॅसेंजरने खंडाळा सटेशनिर उतरले. कोळसा उतरिणयाचे का्म सरुू झाले. 

अकरा िषाांचया अणणा भाऊंनदी कोळसा खालदी करणयाचे का्म सरुू केले. ते बाल्मजूर झाले. 

्सुरा एक कंत्ाट्ार भाऊरािांना कलयाणला का्मासाठदी घेऊन जाणयाचे आव्मष ्ाखितो. एका रात्दी 

चोरून कुटंुबासह ते कलयाणला पॅसेंजरने जातात. वतथे डोंगर फोडायचे का्म सरुू होते. राहणयाचया 

वठकाणदी भोितदीने तारचेे कंुपण होते. का्म सोडून कोणदीहदी पळून जाणार नाहदी यासाठदी एक पठाण पहारकेरदी 

ने्मला होता. "अणणा खूप का्म करदीत. तयांचया हाताला फोड उठले होते. तरदीहदी िाईट पररवसथतदी पाहून ते 

कसलदीच तरिार करदीत नवहते." (ततै्ि, पकृ. ७८) पधंरा व्िस उलटले. तरंुुगातलया सक्त ्मजरुदीरि्माणे व्िस 

जात होते. या काळात पठाणाचा विश्ास सपंा्न करून अधंाराचा फाय्ा घेत तयांनदी कलयाण सटेशन 

गाठले. वतथून भायखळा सटेशनिर उतरले. अणणा भाऊंचा ्मुंबई नगरदीत रििेश झाला.

मुबंई िगरीत अणणा भाऊ

भायखळा सटेशनजिळच चां्वबबदीचदी चाळ होतदी. चां्वबबदी हदी ्मसुलदी्म स्त्रदी, वतचया ्मालकतीचया वतथं बारा 

चाळदी होतया. वतथे ्महाराष्ट्रभरातून अनेक लोक पोट भरणयासाठदी येऊन रावहले होते. भाऊरािांना एका 

चाळदीत जागा व्मळालदी. काहदी व्िसांनदी ्मातांड भगत हा अधले भाडे ्ऊेन भाऊरािांकडे पतनदीसह रावहला. 

तो ्मुंबईत वफरून कपडे विकत होता. तयाने अणणा भाऊंना का्मासाठदी सोबत नेले. "्मवहना एक रुपये 

रोजाने तकुारा्मने हा डोरयािर पेटदी घेऊन कपडे विकणयाचा धं् ा सरुू केला." (सकटे २००५ : ३७) 

अशा रिकार े्मुंबईत डोरयािर कपडे िाहून नेणयाचे का्म सरुू झाले. का्म करताना ्मुंबई नगरदी कळत 

गेलदी. ्कुानािरचया पाट्या, तयािरचदी अक्षर ेते पाहत होते. ह्मालाचे का्म आवण अक्षरपाहणदी यातून तयांचे 

जदीिनवशक्षण सरुू झाले.

िरळदीला कपडे विकताना बारा नंबरचया चाळदी्मधये अणणा भाऊंना ज्ानू नािाचया नातेिाईकाचदी भेट 

झालदी. तो पतनदीसह का्म करून जगत होता. पोटदी ्ूमलबाळ नसलया्मळेु अणणा भाऊंना तयाने जदीि लािला. 

तयाचया घरदी ्िेाचे फोटो, पोथया होतया. तयाचयाकडे अणणा भाऊ अधून्मधून जात. तयाने िाचलेलया 

पोथया ऐकत. तयातून रामा्ण, हररकवज्, पांडवप्ताप हदी पसुतके तोंडपाठ झालदी. १९३३्मधये ज्ानूचया 

्म्तदीने अक्षरओळख झालदी. ्रमयान ्मातांडने कपडे विकायचा धं् ा बं्  केला, ्मुंबई सोडून तो गािदी गेला. 

अणणा भाऊंचे का्म बं्  झाले आवण तयांचा ज्ानूकडे ्मरुका्म िाढला. िवडलांबरोबर खटके उडत चालले. 

तयातून व्मळेल तदी का्ेम ते करदीत रावहले. ह्मालदी, हॉटेलका्म, घरगडदी, बूटपॉवलश, कुते् सांभाळणे, ्मलंु 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 52

सांभाळणे, वसने्माचदी पोसटर वचटकिणे, डोअरवकपर अशदी वकतदी तरदी का्ेम ते करदीत होते. यावनव्मत्ताने 

वचत्पट पाहता येत होता. "तया िेळदी '्मौज ्मजा्' नािाचे एक साप्तावहक वनघत असे. तयात साऱया 

वसने्माचया बातमया असत...पढेु रेिक्षक नािाचे कोणदी तरदी ्मराठदी साप्तावहक काढले... ते पाहून आमहदी िाचू 

लागलो." (साठे १९८४ : १०१) या काळात अणणा भाऊंना बासरदी, बलुबलु तरगं, सिरपेटदी िाजिायचा 

्ं् जडला. चाळदीत वहं् ू-्मसुलदी्म ्गंल झालदी, तया्मळेु भाऊरािांनदी आपला ्मरुका्म चेंबूर येथे आर. के. 

सटुवडयोजिळदील गजुराथदी िसतदीत हलिला.

वहं् ू-्मसुलदी्म ्गंलदी्मळेु ्मुंबई हा्रलदी. काहदी का्मगारांनदी गाि गाठला. कापड वगरणयां्मधदील काहदी खातदी 

ररका्मदी झालदी. ् ा्रचया एका कापड वगरणदीत १९३४्मधये अणणा भाऊ का्मगार महणून रुजू झाले. चेंबूरहून 

्ा्रला पायदी चालत जाणे त्ास्ायक होऊ नये महणून भाऊरािांनदी ्माटंुगा येथदील आगरदी ज्मातदीचया 

झोपडदीत आपले कुटंुब नेले. "तया ्रमयान का्मगार चळिळदीशदी अणणांचा सबंधं आला. सभा, व्मरिणकुा 

अशा कायाचात अणणा भाग घेऊ लागले. तयांना गाणदी, पोिाडे महणणयाचे चांगले िेड लागले." (ततै्ि, पकृ. 

१००) अनेक का्मगारांचदी ओळख झालदी. का्मगारांचया सभेपूिती अणणा भाऊंना गायला लाित. तया्मळेु 

तयांचया ्मनात आत्मविश्ास वन्माचाण झाला.

कामगार चळिळीचया जगात

का्मगार महणून का्म करताना, गाण ं गणुगणुताना अणणा भाऊ का्मगार चळिळदीशदी बांधले गेले. 

"सा्मावजकतीकरणाचया रिवरियेत अणणा भाऊ साठे कमयवुनसट बनले, या जडणघडणदीचे निे विचार तयांचया 

्मनात रुजू लागले." (कऱहाडे २००९ : ११) यातून वयक्त होणयाचदी रेिरणा व्मळत गेलदी. ते सहजपणे 

पद्रचना करून महणून ्ाखित. तयांना हळूहळू िाचता येत होते. ज्मचानदीचया वहटलरदी नाझदी फौजा जलूु्म 

करदीत होतया. रवशयािरहदी तयांनदी आरि्मण केले. सटॉवलनग्राड शहराकडे तयांचा ्मोचाचा िळताच सामयिा्दी 

रवशयातदील का्मगार एक झाले. रवशयन लाल सेनने रिवतकार केला. आपलया शौयाचाने शहर िाचिले. हदी 

शौयचागाथा जगभर पोहोचलदी. अणणा भाऊंनदी तदी ऐकलदी. उतसफूतचापणे तयांनदी सटटॉकलनग्ाडचा पोवाडा रचला. 

कॉ. एस. ए. डांगे यांचयापयांत हदी घटना गेलदी. तया्मळेु का्मगार चळिळदीत अणणा भाऊंना विशेष सथान 

व्मळाले.

अणणा भाऊ साठे यांचा रििास हा का्मगारापासून का्मगार चळिळदीतदील कायचाकतयाचापयांत झाला. का्मगारांिर 

होणारा अनयाय ते जिळून पाहत होते. तया विरोधात ्कम्ुकनसट पाटणीने ्मोचले काढले, तयात ते सहभागदी 

झाले. वगरणदी्मालकाला धडा वशकविणयासाठदी, आपलयािरचा अनयाय वयक्त करणयासाठदी का्मगार सपं 
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पकुारदीत. अणणा भाऊ तयात सहभाग घेत. सपंकाळात का्मगार उपाशदी राहायचे. सबुोध ्मोर ेमहणतात, 

“अणणा भाऊ साठेंचा आवण ्माझे आजोबा कॉ. आर. बदी. ्मोर ेयांचा वजवहाळयाचा सबंधं होता. अणणा भाऊ 

साठेंचया सािचाजवनक कायाचाचदी ि लेखनाचदी सरुुिात ्मळुदी ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये कॉ. आर. बदी. ्मोर ेि 

कॉ. के. ए्म. साळिदी, कॉ.शकंरराि पगार ेयांचयासोबत कमयवुनसट चळिळदीचे का्म करताना झालदी.” (्मोर े

२००९ : ९) कॉ.्मोर ेि कॉ.साळिदी यांचया सहिासातून अणणा भाऊ ्कम्ुकनसट पाटणीचया अवधक जिळ 

गेले. पाटतीचया ऑफतीस्मधदील पसुतके तयांनदी िाचलदी. एवहाना तयांना वगरण्मालकाने का्मािरून काढून 

टाकले होते. ्सुऱया वठकाणदी का्म व्मळाले. कॉ. एस. ए. डांगे यांनदी अणणा भाऊंना, वगरणदी का्मगारांचा सपं 

घडविणयास सांवगतले. "अणणा भाऊ वगरणदीचया फाटकास्मोर ्कम्ुकनसट पाटणीचा झेंडा घेऊन उभे रावहले. 

का्मगार वगरणदीत जाणयासाठदी ग्ती करताच अणणा भाऊंनदी सटॉवलनग्राडचा पोिाडा गायला रिारभं केला." 

(करडे २०१७ : ३२) सपं यशसिदी झाला पण अणणा भाऊंचदी नोकरदी गेलदी. तयांचयािर उपास्मारदीचदी िेळ 

आलदी.

वगरणदीका्मगारांचा सपं सहा ्मवहने चालू होता. िडदील भाऊराि साठे यांना गािाकडे जाणयावशिाय पयाचाय 

नवहता. गाडदीभाड्यासाठदी पैसे नवहते. ्माटंुगा लेबर कॅमप बांधणे सरुू होते. एका कंत्ाट्ाराने रगंाचे का्म 

घेतले होते. तयाचयाकडून अणणा भाऊंनदी काहदी पैसे उचल घेतले आवण कुटंुबाला गािाकडे पाठिले. ते 

शकंरसह रगं ्णेयाचया का्मासाठदी थांबले. का्म सपंिून ते गािदी गेले.

गािाकडचया भूमीत वििाहबद्ध

१९३८ हे िषचा होते. अणणा भाऊंचे कुटंुब आजोळदी तळसं्  े येथे होते. ते ्ोघेहदी तळसं् लेा गेले. 

्मािसभािांनदी त्माशाचा सितंत् फड सरुू केला होता. "वसहंगड हे नाटक (िग) तया त्माशाने बसिायला 

घेतले" (साठे १९८४ : १०२) अणणा भाऊ आवण शकंर सतत ्ोन ्मवहने तया त्माशासोबत िािरत होते. 

िडदील कुटंुबासह िाटेगािला गेले होते. त्माशा्मळेु अणणा भाऊंचे गािाकडचे व्िस आनं्ात जात होते. 

िाटेगािला िवडलांचदी तबयेत वबघडत चाललदी होतदी. एक व्िशदी वनरोप आला. ते गािाकडे गेले तयाच 

व्िशदी िवडलांचे वनधन झाले. अणणा भाऊंना ्ःुख अनािर झाले.

िडदील गेलया्मळेु अणणा भाऊंिर कुटंुबाचदी जबाब्ारदी पडलदी. ररिाजारि्माणे अणणा भाऊंचे एक िषाचाचया 

आत लगन झाले. काळगाि धा्मणदीचदी ्मलुगदी कोंडूबाईबरोबर १९३९्मधये तयांचा वििाह झाला. तयांचयासाठदी 

तो आनं् सोहळा नवहता, तदी एक तडजोड होतदी. िवडलांचया जाणया्मळेु अणणा भाऊ ्ःुखदी झाले. तयाच 

तंद्रदीत ते पठारिाडदीचया जते्त लेझदी्म-्ांडपट््याचया खेळात हरले. िषचाभर सराि केला. पनुहा तया जते्त 
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तयांनदी खेळ केला आवण वजकंले. ते अवधकावधक घराबाहेर राहत. ससंारात तयांचे ्मन र्मत नवहते. तयािेळदी 

एक िेगळेच सकंट तयांचयािर ि िाटेगािाचया ्मांग तरुणांिर घोंगाित होते.

भारतदीय सिातंत्याचदी चळिळ अवधक गवत्मान झालदी होतदी. चळिळदीचया नािाखालदी काहदीजण लूट्मार 

करदीत होते. सशंवयतांचदी धरपकड होत होतदी. िाटेगािचया ्मांग तरुणांकडेहदी सशंयाने पावहले जात होते. 

अणणा भाऊंना सिातंत्यलढ्यात उडदी घयािदी असे िाटत होते. घरचया जबाब्ाऱयाहदी होतया. तरदीहदी ते काहदी 

सवरिय झाले. िाटेगािाचया अनेकांना तयांचा सहभाग खटकत होता. तयांचया्मळेु पोलदीस सगळयांना पकडून 

नेतदील अशदी भदीतदी िाटायचदी. शकंर भाऊ १९४१्मधये ्मुंबईला का्मासाठदी गेले होते. १९४२्मधये अणणा 

भाऊ बाप झाले. ्मलुाचे नाि ्मधकुर ठेिले. तेिढ्यापरुता तयांना आनं् झाला. िाटेगािचदी बरदीच ्माणसे 

पकडून कुरंु्िाडला नेलदी होतदी. अणणा भाऊंना पकडू नये महणून तयांनदी ्मुंबईला जािे असे घरचयांनदी 

आग्रह केला. तया्मळेु ते एकटेच ्मुंबईला वनघाले.

मुबंई िगरीत शावहरीला बहर आला

१९४२्मधये अणणा भाऊ साठे ्मुंबईला आले. नायगाि येथदील कोवहनूर व्मल्मधये ते का्म करू लागले. या 

काळात बाशतीचे शाहदीर अ्मर शेखहदी ्मुंबईला होते. कॉ.्त्ता गवहाणकर हे आजऱयाहून ्मुंबईला आले होते. 

हे वतघे ्कम्ुकनसट पाटणीत सवरिय झाले. "्कम्ुकनसट पाटणीने पाटती फंडाकररता ्ोन लाख रुपयांचदी (ज्मा 

करणयासाठदी) घोषणा केलदी. तयािेळदी अणणांकडे पैशाचदी फारच चणचण होतदी. तयांनदी पाटतीला सांवगतले 

कती ्माझयाकडे पैसा नाहदी. पण ्माझयाकडे सटॉवलनग्राडचा पोिाडा वलहून तयार आहे. तो ्मदी पाटती फंडाला 

अपचाण करदीन." (साठे १९८४ : १०९) अणणा भाऊंनदी तो पोिाडा गाऊन ् ाखिला आवण अणणा भाऊ साठे 

लोकशाहदीर महणून उ्यास आले. 

१९३६ चा काळ, "बाबूराि बागूल सांगतात कती, तयािेळदी लेबर कॅमपात खूप ्मच्र झाले होते. अणणा 

भाऊंनदी तयािेळदी ्मच्रािर ग्मतदीने पोिाडा वलवहला होता. तयांनदी तो लेबर रसेटॉरटं स्मोर िसलेलया 

कमयवुनसट कायचाकतयाांना ऐकविला." (डांगळे १९९८ : १२) हा पोिाडा उपलबध नाहदी. तयांनदी १९४२्मधये 

सटटॉकलनग्ाडचा पोवाडा वलवहला असला तरदी १९३६्मधये तयांनदी सपेनचा पोवाडा वलहायला घेतला होता. 

्मात् सपेन्मधये फॅवससट राजिट सथापलदी, ते वनराश झाले आवण सपेनचा पोवाडा पूणचा करता आला नाहदी. 

(ततै्ि, पकृ.१०९) तयानंतर तयांनदी नान्कीन नगरापुढे (१९४२) हा पोिाडा वलवहला पण तो उपलबध नाहदी. 

याच िषती तयांनदी बकललिनचा पोवाडा वलवहला. तयांना आतंरराष्ट्रदीय ्मानयता व्मळालदी तदी सटटॉकलनग्ाडच्ा 

पोवाड््ाने. या पोिाड्यातून तयांनदी रवशयन लाल सेनेने व्मळिलेला विजय ्मांडला.
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अणणा भाऊ कमयवुनसट भूव्मकेतून िािरत होते. आतंरराष्ट्रदीय विषयांिर ते पोिाडे रचत होते, तयाचरि्माणे 

भारतातदील स्मसयाहदी ्मांडत होते. बगंाल रिांतात ्षु्काळ पडला, तयािेळदी वतथलया जनतेचया ्म्तदीसाठदी 

गेले पावहजे असे िाटून तयांनदी बगंालची हा्क हा पोिाडा वलवहला. पजंाबदी ्गंलखोरांचे ककृ तय उघड 

करणयासाठदी पजंाब-कदललीचा दगंा हा पोिाडा वलवहला. गोव्ा्कडे चला या पोिाड्यातून गोिा्मकु्ततीसाठदी 

आिाहन केले. तेलंगणाचा सगं्ाम हा पोिाडा तेलंगणातदील शेतकरदी, कष्टकरदी यांचया सघंषाचाला साथ 

्णेयासाठदी वलवहला. अमळनेरचे अमर हुतातमा हा पोिाडा का्मगारांचया ्मोचयाचािर पोवलसांनदी केलेला 

गोळदीबार, तयात नऊ कायचाकतले शहदी् झाले, याचे िणचान करतो. मुंबईचा कगरणी ्कामगार या पोिाड्यात 

्मुंबईतदील वगरणदीका्मगारांचे आं् ोलन, सपं आवण तयात हुतात्मा झालेलयांविषयदी आ्र वयक्त केला आहे. 

्काळ्ा बाजाराचा पोवाडा्मधये तयांनदी स्माजात िाढत चाललेलया भ्रष्टाचारािर रिकाश टाकला आहे. 

महाराष्ट्ाची परपंरा हा पोिाडा, हदी धरतदी कोणाचदी आहे याचे िणचान करताना ्मराठदी भाषेचाहदी अवभ्मान 

वयक्त करतो.

मुंबईची लावणी, ्कथा मुंबईची, माझी मैना गावावर राकहली या तदीन रचना ्मुंबई नगरदीला कें द्रसथानदी ठेिून 

वलवहलया आहेत. श्दी्ंमत आवण गररबातदील विष्मता ्मांडून अणणा भाऊंनदी का्मगार-्वलत िगाचाचे कष्ट्मय 

जदीिन ्मांडले आहे. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया पाश्चाभू्मदीिर माझी मैना... हदी छक्कड विष्मता वजितं करते.

लाल बावटा ्कलापथ्काचया ्माधय्मातून शाहदीर अ्मर शेख, शाहदीर अणणा भाऊ साठे आवण शाहदीर ्त्ता 

गवहाणकर यांनदी शावहरदी सा्र केलदी. या वतघांचया एकत् योग्ानाविषयदी शाहदीर आत्मारा्म पाटदील महणतात, 

“या वतघांचा आपापलया गािािरून येऊन ्मुंबई शहरात १९४१ ते १९४३ या वनकडदीत कालांतराने वत्िेणदी 

सगं्म झाला आवण तया्मळेुच तयांचया एकजदीिदी शावहरदीला परसपरांचया वतरगंदी कलागणुांचया सयंोगाने रिभािदी 

गवत्मानता आलदी.” (पाटदील १९९६ : ४७)

लाल बाि्टा, लोकिा््टय कलापथक आवण ििा ससंार

लाल बावटा ्कलापथ्क हे ्कम्ुकनसट पाटणीचया रिभािाखालदी कायचारत झाले. १९४४्मधये हे पथक सथापले 

गेले. तयास शाहदीर अ्मर शेख, कॉ. ्. ना. गवहाणकर आवण अणणा भाऊ साठे यांचे नेतकृति व्मळाले. 

स्माजरिबोधनाचया कायाचासाठदी िावहलेले हे कलापथक होते. या काळात अणणा भाऊ पोिाडे आवण गाणदी 

वलहदीत होते. ्कलापथ्कात का्म करणयासाठदी एकहदी ्मवहला नवहतदी. कॉ. रिभाकर उधिचारषेे यांनदी आपलदी 

पतनदी कॉ. उषाताईनंा का्म करणयाविषयदी सचुिले. तयांनदी आनं्ाने सहभाग घेतला. नंतर ्मालू नािाचदी 

्मलुगदी पथकात आलदी. गरजेनसुार ्कलापथ्काचे ्ोन गट केले. एका गटात शाहदीर अ्मर शेख असायचे 
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आवण ्मालू असायचदी. ्सुऱया गटात अणणा भाऊ, शाहदीर गवहाणकर आवण उषाताई असायचया.

अणणा भाऊ साठे यांनदी लाल बावटा ्कलापथ्काचया ्माधय्मातून ्महाराष्ट्रभर ्ौर े केले. लोकनाट्य, 

लािणया, पोिाडे या रिकारांतून लोकांचदी जागकृतदी केलदी. तयातून ्कम्ुकनसट पाटणीचा रिचार आवण रिसारहदी 

झाला. लाल बावटा ्कलापथ्क महणजे ्मराठदी जनते्मधये जागकृतदीचे रिाणतत्ि भरणार ेसाधन ठरले. रि. श्दी. 

नेरुरकर महणतात, “१९४५ सालापासून ्महाराष्ट्रात गाजणार ेलाल बावटा ्कलापथ्क शाहदीर अ्मर शेख, 

शाहदीर अणणा भाऊ साठे आवण शाहदीर गवहाणकर या वत््ूमततीने रिाणपणाने जोपासले होते.” (नेरुरकर१९९६ 

: ६३)

अणणा भाऊंनदी अ्कलेची गोष्ट (१९४६), शेटजीचे इलेकशन (१९४६), खापऱ्ा चोर (१९४६), दशेभक्त 

घोटाळा (१९४६), कनवडणु्कीत घोटाळे (१९४६), माझी मंुबई (१९४९), मू्क कमरवणू्क (१९४९), 

कबलंदर बुडवे (१९५०), लो्कमंत्ाचा दौरा (१९५२) तयाचबरोबर पुढारी कमळाला, पेंग्ाचे लगन, दुष््काळात 

तेरावा, बेफाय्शेदीर अशदी तेरा लोकनाट्ये वलवहलदी. पैकती अ्कलेची गोष्ट हे लोकनाट्य अनेक वठकाणदी सा्र 

झाले.

या ्कलापथ्कािर अश्दीलतेचया नािाखालदी एक सकंट आले.‘ “अणणा भाऊंचया लाल बावटा ्कलापथ्कािर 

्मुंबई सरकारने बं् दी घातलदी. पढेु त्माशा जलशांिरहदी बं् दी घातलदी... शेिटदी अणणा भाऊंनदी आपलया 

कलपकतेने या बं् दीिर ्मात केलदी... शावहरांिर बं् दी आणणार ेसरकार लोकनाट्याचया औषधाने अणणा 

भाऊंनदी न्मविले.” (क््म २०१८ : १२८)

अणणा भाऊंनदी ‘त्माशा’ या शब्ाऐिजदी ‘लोकनाट्य’ हा शब् पढेु आणला. गणेशिं् नेऐिजदी ्मातकृभू्मदी, 

्शेभक्त, हुतात्मा यांना िं् न केले. ‘गौळण’ ्ूर करून ‘महणणदी’ हा रिकार रूढ केला. ‘सोंगाड्या’ऐिजदी 

'धोंड्या' हे पात् वन्माचाण केले. त्माशा > िगनाट्य > लोकनाट्य या रि्माने अणणा भाऊंनदी हा रिकार विकवसत 

केला. शेतकऱयांचदी फसिणूक करणार ेसािकार, जव्मनदी बळकािणार े वयापारदी, इंग्रज, श्दी्ंमत, राजकतीय 

नेतयांचदी कतचावयचयतुदी, खोटदी आश्ासने ्णेार े नेते, का्मगारांचे शोषण करणार े्मालक, ्षु्काळात हैराण 

झालेले तमासगीर तयांनदी लोकनाट्यातून ्मांडले. तया्मळेु “शोषण्मकु्त िगचाविहदीन स्माजरचना या ्मारसचाचया 

जदीिन्शचानाचा पडसा्, जोतदीराि फुलयांचया सतयशोधकती विचारांचा आढळ आवण डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकरांचदी जग ब्लणयाचदी दृष्टदी या वत्धारतूेन अणणा भाऊ साठे यांचदी लोकनाट्ये आविष्ककृ त झालदी 

आहेत.” (्मोर े२०१३ : २९) 

लाल बावटा ्कलापथ्काचया स्माजरिबोधना्मळेु अनेक लोक कागेँ्रसपासून फारकत घेतदील, असे िातािरण 
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वन्माचाण झाले. या पथकािर कागेँ्रसदी पढुारदी वचडले. चदं्रपूर वजलह्ातदील चां्ा गािाजिळदील ्ढदी या गािदी 

पडलेलया ्रोड्याचा आरोप ्कलापथ्कातदील कलाकारांिर ठेिला. तयांना अटक झालदी, कोटाचात हजर 

केले. "कॉ. भूपेंद्रनाथ ्मखुजती फरारदी असून तो ्ढदी गािाचया ्रोड्यातदील नं.१चा आहे. पोलदीस तयांचा 

तपास करदीत आहे." (साठे १९८४ : १२०) हे ऐकून कोटाचाने पढुचदी तारदीख व्लदी. पथकाचे रिचारकायचा 

थांबले. वनिडणकुा झालया. तदीन ्मवहनयांनदी ्मधयितती कारागकृह, अ्मराितदी येथून परुावयाअभािदी सिाांना 

सोडले. अणणा भाऊंचा हा पवहला कारािास होता.

्कलापथ्काचा कायचारि्म नागपूरला असताना सतं तकुडोजदी ्महाराज उपवसथत होते. ्मधयतंराचया िेळदी 

उपवसथतांना ते महणाले,“्माझया भजनात वजितंपणा नाहदी. हे कलापथक महणजे रिभािदी कलेचे भांडार 

आहे...कला हदी झोपडदीत जन्माला येते. राज्महालात ्सुऱयाचे रक्त वपणार े ढेकूणच फक्त जन्म घेतात.” 

(ततै्ि, पकृ. १९१) यािरून ्कलापथ्काचदी का्मवगरदी लक्षात येते. पढेु तया ्कलापथ्कातून अ्मर शेख बाहेर 

पडले. तया्मळेु अणणा भाऊ आवण गवहाणकर यांनदी “शाहदीर अणणा भाऊ साठे ि शाहदीर ्.ना.गवहाणकर 

यांचे लोकनाट्य कलापथक’ असे नाि ्णेयात आले.” (ततै्ि, पकृ. १३४) या ्कलापथ्काचा कायचारि्म 

१९४८्मधये बेळगाि, वनपाणदी ि कोलहापूर येथे ठरला. कोलहापूरला उपवसथतां्मधये "वि. स. खांडेकर, 

भाई ्माधिराि बागल, शाहदीर लहरदी है्र आवण इतर ना्मितं कायचाकतले हजर होते." (ततै्ि, पकृ. १३६)

लाल बावटा ्कलापथ्काचया ्माधय्मातून स्माजरिबोधनाचदी चळिळ करताना अणणा भाऊंचया जदीिनात 

एक नाट्य्मय घटना घडलदी. जया्मळेु तयांचया जदीिनाला िेगळदी व्शा व्मळालदी. तयांचे लगन १९३९्मधये 

कोंडूबाईबंरोबर झाले होते. १९४२्मधये तयांना ्मलुगहदी झाला होता. ्मुंबईला आलेले अणणा भाऊ 

्कम्ुकनसट पाटणीचया चळिळदीत अडकून पडले. शावहरदी हा तयांचा रिाण बनला. गािाकडे िाटेगािला ते पैसे 

पाठित असले तरदी सितः रिवचतच जात होते. पाटतीसाठदी तयांनदी सितःला िाहून घेतले होते.

१९४५ हे िषचा असेल, अणणा भाऊंनदी जयितंाबाईबंरोबर ्सुरा वििाह केला. "जयितंाबाई या वििावहत 

होतया. तयांचे सासर पणुयाजिळ लोणदी काळभोर. तयांचे पूणचा नाि होते जयितंाबाई स्ावशि ्ोडके. 

जयितंाबाईनंा शांता ि शकंुतला अशा ्ोन ्मलुदी होतया; परतं ुस्ावशि ्ोडके या आपलया पतदीशदी काहदी 

कौटंुवबक िा् झालया्मळेु जयितंाबाई लोणदी कोळभोर सोडून पणुयात आपलया चलुतयाजिळ राहत होतया." 

(सकटे २००५ : ५७) पणुयात राहून तया भारतदीय ्मवहला फेडरशेनचे कायचा करदीत होतया. नवा्काळचया 

सपंा्कतीय लेखात अशदी नों् आढळते, "कॉ. अवहलया रांगणेकर, तारा रड्ेडदी, क्मल ्ों्,े रेि्मा गरुि अशा 

रणरावगणतींबरोबर जयितंाबाई का्म करदीत होतया." (्मोर े२००९ : २) अणणा भाऊ पाटतीचया का्मावनव्मत्त 

पणुयाला येत. यातून ते ्ोघे एकत् आले, रेि्मात पडले आवण वििाहबद्ध झाले. चलुतयाचे वनधन झाले 

आवण जयितंाबाई आपलया ्ोन ्मलुतींसह ्मुंबईला अणणा भाऊंबरोबर राहू लागलया. शांता ि शकंुतला 
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यांना बापाचे रेि्म व्मळाले ि अणणा भाऊंना ्मलुतींचे रेि्म व्मळाले. घाटकोपरचया चारागनगर झोपडपट्दीत 

निा ससंार सरुू झाला. जयितंाबाईनंदी अणणा भाऊंना जपले, तयांचयातलया कलाितं, लेखकाला जपले. 

्हा बाय बाराचया झोपडदीत अणणा भाऊंनदी कथा आवण का्बंऱया वलहून ्मराठदी सावहतयाचदी सेिा केलदी. 

"‘लोक्मंत्दी’ या त्माशािर ्मरुारजदीभाईनंदी बं् दीहुकु्म जाहदीर करून तयाचया काहदी रितदी जप्त केलया. अणणांिर 

िॉरटं सटुले." (साठे १९८४ : १३८) तयािेळदी याच झोपडदीत ते पोलदीस ओळखू नयेत महणून डोरयािर 

फेटा, अगंात शटचा, धोतर, वपळ्ार आकडदी व्मशा िाढिून काहदी व्िस रावहले. याच िासतवयात तयांचा 

वसने्माके्षत्ाशदी सबंधं आला.

अणणा भाऊंचया पटकथांिर वचत्पट वनघाले. वैज्तंा, कटळा लावते मी रक्ताचा, डोंगरची मैना, मुरली 

मलहारी रा्ाची, वारणेचा वाघ, अशी ही साताऱ्ाची तऱहा, फक्करा हे वचत्पट तयांचया का्बंऱयांिर वनघाले. 

फक्करा वचत्पटात तर तयांनदी सािळानानाचदी भूव्मकाहदी केलदी. परदशेी या वहं् दी वचत्पटाचे ते साहाययक 

व्ग्शचाक होते. इपटा वथएटरशदी तयांचा जिळून सबंधं आला. "वैर’ या का्बंरदीिर वलवहलेले ‘इना्म्ार’ हे 

नाटक वहं् दी वचत्पट के्षत्ातदील खयातना्म चररत् अवभनेते ्मा.ए.के.हगंल यांनदी वहं् दीत रूपांतररत केले आवण 

तयाचा पवहला रियोग तयांनदी १९५८ सालदी व्ललदी्मधये अवखल भारतदीय लोकनाट्य पररष्ते केला." 

(सकटे २००५ : ६५) वचत्पटसकृष्टदीतदील व्गगजां्मधये अणणा भाऊंचा िािर होता. भालजदी पेंढारकर, 

सूयचाकांत ्मांढर,े जयश्दी गडकर, सलुोचना या ्मराठदी कलाकारांरि्माणेच राज कपूर, शकंर, ए. के. हगंल, के. 

ए. अबबास, शैलेंद्र, बलराज सहानदी, गरुू्त्त, उतपल ्त्त अशा वहं् दी वचत्पटसकृष्टदीतदील ्माणसांशदी तयांचा 

सबंधं आला होता.

फक्करा वचत्पटातदील आवथचाक वयिहारात तयांना ्मनसताप सहन करािा लागला. रिा. रि. श्दी. नेरुरकर यांनदी 

‘अणणा भाऊ साठे यांचदी शावहरदी’ हा लेख वलवहताना ्ुगांतर्मधदील श्दीककृ ष्ण पोिळे यांचया ‘अक्षर सावहतय 

वलवहणारा एक वनरक्षर’ या लेखातदील एक अनभुि व्ला आहे. तयात श्दीककृ ष्ण पोिळे महणतात, “जया 

का्बंरदीचदी वकं्मत हजार आठशे वहािदी, तदी तयांनदी ्माझयास्मोर ्ोनशे रुपयांना विकलदी होतदी. तयातले रोख 

शभंर व्मळाले आवण पढुचयाच ंकाय झाले कोण जाणे...” (पोिळे १९९६ : ६४) पढेु कलापथकहदी ्मोडले. 

्कलापथ्कात एखा्दी स्त्रदी असािदी असे िाटलया्मळेु व्मत्ांचया विनंतदीिरून अणणा भाऊंचया ्कलापथ्कात 

जयितंाबाईचंदी ्मलुगदी शांता वहला घेणयात आले. ‘सरुुिातदीला लाजणारदी बजुणारदी शांता नंतर फारच धदीट 

झालदी. पढेु तर तदी कसेहदी िागू लागलदी... शांताचया या िागणया्मळेु्खेदील अणणा भाऊ ्मनातून नाराज बनत 

गेले.’ (सकटे २००५ : ६७) तयातून खटके उडत गेले. जयितंाबाईबंरोबरचे सबंधं ्रुाित गेले. अणणा 

भाऊंनदी ्मद्रिाशन सरुू केले. १९६८्मधये ते आजारदी पडले. १८ जलैु १९६९ रोजदी तयांचे ्हेािसान 

झाले.
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सयुंक् महाराष्ट्राची चळिळ

भारतदीय इवतहासात सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ अनेकाथाचाने लक्षिेधदी ठरलदी. तयात अणणा भाऊ साठे यांचे 

योग्ान विशेष सिरूपाचे होते. १९४६्मधये ग. त्य.ं ्माडखोलकरांचया अधयक्षतेखालदी झालेलया सावहतय 

स्ेंमलनात ्महाराष्ट्राचदी ्मागणदी केलदी. १९४८्मधये ्ार कव्मशन ि जे. वहदी. पदी. (नेहरू, पटेल ि पट्ाभदी 

सदीतारा्मयया) यांनदी ्मुंबईसह ्महाराष्ट्र या ्मागणदीला विरोध केला. ्महाराष्ट्रापासून ्मुंबई सितंत् करणयाला 

स्माजातून विरोध होत होता. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचाहदी सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीला पावठंबा होता. 

२८ नोवहेंबर १९४९ रोजदी ्मुंबई ्महानगरपावलकेत रि. के. अते् आवण डॉ. आर. डदी. भडंार ेयांनदी ‘्मुंबईसह 

्महाराष्ट्र’ असा ठराि ्मांडला.

१९५३्मधये फाजल अलदी आयोगास्मोर एस. ए्म. जोशदी, धनंजय गाडगदीळ यांनदी सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी बाजू 

्मांडलदी.१९५५चया वनिाड्यात आयोगाने ्मुंबईसाठदी ्ोन भावषक राजयाचे तत्ि लागू केले. ्मुंबईत गजुरातदी 

भावषक सौराष्ट्राचा स्मािेश केला.या अनयायाविरोधात ्महाराष्ट्रभर उठाि सरुू झाला. पवंडत नेहरंूनदी 

सौराष्ट्रासह गजुरात, ्मुंबई ि वि्भाचासह ्महाराष्ट्र अशदी वत्राजय योजना जाहदीर केलदी. कागेँ्रसदी नेतयांनदी 

कें द्रापढेु शरणागतदी पतकरलदी. कमयवुनसट, सोशावलसट, रिजास्माजिा्दी पक्ष ि कागेँ्रसेतरांनदी ‘्मुंबईसह 

सयंकु्त ्महाराष्ट्र झालाच पावहजे’ या धोरणाने चळिळ सरुू केलदी. तयात सेनापतदी बापट, डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर, एस. ए्म. जोशदी, रि. के. अते्, श्दीपा् डांगे, के. सदी. ठाकर ेहदी नेते ्मंडळदी होतदी. या चळिळदीत 

अणणा भाऊ साठे, शाहदीर अ्मर शेख, शाहदीर ्त्ता गवहाणकर यांनदी कलेचया ्माधय्मातून भाग घेतला.

या चळिळदीला ्मोरारजदी ् सेाई आवण स. का. पाटदील यांनदी विरोध केला. याविरुद्ध झालेलया आं् ोलनात २९ 

नोवहेंबर १९५५ रोजदी गोळदीबारात १५ लोक ्मकृतयू्मखुदी पडले. १९५६्मधये ्मुंबई कें द्रशावसत करणयाचया 

वनणचायाला विरोध झाला. तया आं् ोलनात ८० लोकांचा ्मकृतयू झाला. या चळिळदीत एकूण १०५ लोक ्मारले 

गेले. पढेु १ नोवहेंबर १९५६ रोजदी सयंकु्त ्महाराष्ट्राला ्मंजरुदी व्मळालदी पण बेळगाि-कारिार भाग िगळला.

अणणा भाऊंनदी आपलया रचनां्मधून सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ लोकांपयांत पोहोचिलदी. (सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

चळिळ, (https://mr.m.wikipedia.org) ्ुगांतर्मधून अणणा भाऊंनदी ‘हि ंते वलवहतो’ या लेख्मालेत 

बारा लेख वलवहले. पैकती ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा आवण जात िासति’ या लेखात तयांनदी एका िेगळया 

पैलूिर रिकाश टाकला आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी सयंकु्त ्महाराष्ट्र व्मळािा महणून व्लेलया हाकेला 

गािातदील ्महारांनदी रिवतसा् व्ला. हे गािातदील लोकांना आिडले नाहदी. ्ेमलेलदी गाय ओढून नेणयास नकार 

्णेाऱया ्महारांचया आडात तदीच गाय टाकलदी, हे जातिासति सांगून अणणा भाऊ महणतात, “कमयवुनसट 

्मंत्दी्ंमडळाऐिजदी ्महाराष्ट्रात सव्मतदीच ंसरकार येणार आहे.” (साठे २०११ : ४५) यािरून या चळिळदीला 

होणारा जातदीय विरोध ते सपष्ट करतात.
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अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्र आवण ्मराठदी भाषेचा अवभ्मान वयक्त केला आहे. एका गदीतात ते महणतात, "घे 

आण सिातंत्याचदी । ्महाराष्ट्रासति लढणयाचदी । उपकार फेडुनदी जन्मभू्मदीचे जाया । ्महाराष्ट्रािरुनदी टाक 

ओिाळून काया." (साठे २००५ : १९) ‘मुंबईची लावणी’ या रचनेत, "लाल झेंडा घेऊन हातदी । करायाला 

इथं रिांतदी । ्मजरुांचदी वपढदी निदी पाऊल टाकतदी ।" (ततै्ि, पकृ.२७) अशा ओळदी ते वलवहतात.

अणणा भाऊंचदी माझी मैना गावावर राकहली हदी लािणदी वकंिा छक्कड महणजे सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीत 

सा्र केलेले सिाचात ्महत्िाचे कावय. पतदी-पतनदी यांचयातदील रेि्माचे रितदीक ्मांडून ्महाराष्ट्राबाहेर रावहलेलदी 

बेळगाि, कारिार, वनपाणदी, गोिा इथलदी जनता आवण ्महाराष्ट्र यांचदी ताटातूट केलयाचे अणणा भाऊ 

सांगतात. "गािाकडे ्ैमना ्माझदी । भेट नाहदी वतचदी । तदीच गत झालदी आहे या खंवडत ्महाराष्ट्राचदी ।" असे 

सांगत शेिटदी ते महणतात, "आता िळू नका । रवण पळू नका । कुणदी चळू नका । वबनदी ्मारायचदी अजून 

रावहलदी । ्माझया वजिाचदी होतदीया कावहलदी ।" (साठे २००५ : २४)

आपलदी लािणदी, पोिाडा घेऊन अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्र वपजूंन काढला. लोकांना सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

चळिळदीचे ्महत्ि पटिून व्ले. राजय आवण कें द्रातदील सत्ताधारदी लोकांचे सिाथती राजकारण लोकांपढेु 

आणले. "लािणदी हे चळिळदीचे हतयार बनते हे वसद्ध केले." (पोत्ार २००४ : २२२) या चळिळदीत तयांचदी 

शावहरदी ्ूमक रावहलदी असतदी तर सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचदी धार बोथट झालदी असतदी.

अणणा भाऊंचा सावहतयातील िािर

अणणा भाऊ साठे यांनदी शावहरदीचया ्माधय्मातून लोकांचे रिबोधन केले, सिातंत्य चळिळदीसाठदी रेिररत केले, 

सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचदी भूव्मका सपष्ट केलदी. तयासाठदी पोिाडे वलवहले, लोकनाट्यासाठदी िग वलवहले, 

गाणदी वलवहलदी, इनामदार हे नाटक वलवहले. तयांनदी कथा आवण का्बंऱयां्मधून ्लुचावक्षत ्माणसे आणलदी. 

१९४९ पासून ते कथा वलहदीत होते. खुळंवडीचया रिसतािनेत ते महणतात, “्माझदी पवहलदी कथा (१९४९) 

याच सालदी रिकावशत झालदी. तयापूिती ्मदी त्माशे, पोिाडे ि गाणदी वलहदीत होतो. आपलया शावहरदीचा धं् ा 

करत करत ्मदी या कथाहदी वलवहलया.” (साठे १९५७ : रिसतािना) तयांचया कथा सगं्रहरूपात येणयापूितीच 

इतर अनेक भाषांत अनिुाव्त झालया होतया. बरबाद्ा ्ंकजारी हा तयांचा ्सुरा कथासगं्रह. १९४९ ते 

१९६९ या िदीस िषाांत तयांचे खुळंवाडी, बरबाद्ा ्ंकजारी, गजाआड, कचरागनगरची भुतं, कनखारा, नवती, 

आबी, गुऱहाळ, लाडी, फरारी, ्कमृ ष्णा्काठच्ा ्कथा, भानामती, कपसाळलेला माणूस, अममृत, ठासलेल्ा 

बदुं्का, कजवतं ्काडतूस, ्ेकवड््ाच ं ्कणीस, डोळे, मरीआईचा गाडा हे कथासगं्रह रिकावशत झाले. या 

कथासगं्रहां्मधून अणणा भाऊंनदी वचवत्त केलेलं जदीिन सिचावयापदी असलयाच ंलक्षात येते.
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अणणा भाऊ वलहदीत होते तया काळात निकथाकार गोखले-गाडगदीळ-भािे-्माडगूळकर हे वलहदीत होते. 

स्माजवयिसथेत रिचडं ब्ल होत असताना, सितंत् आवण सा्मावजक चळिळ बहरास आलदी असताना 

्मधय्मिगतीय जदीिनापलदीकडे ्मराठदी कथा जात नवहतदी. अणणा भाऊंनदी गािकुसाचया आतलदी ि बाहेरदील, शहरदी 

झोपड्यां्मधदील, भटके वि्मकु्त गनुहेगार ्मानलेलदी ्माणसे कथेत आणलदी. सापळासारखदी कथा डॉ.बाबासाहेब 

आबेंडकरां्मळेु स्माजात झालेला ब्ल ्मांडते. बरबाद्ा ्ंकजारीसारखदी कथा जातपचंायतदीचया विरोधात 

विचार रिकट करते. डोळेसारखदी कथा रूढदी-परपंरा नाकरते. ्मररआईचा गाडासारखदी कथा अधंश्द्धवेिरुद्ध 

विचार रिसाररत करते. बजरगं कोरडे यांनदी महटलयारि्माणे, "या कथां्मधदील वयवक्तरखेा अनयायाविरुद्ध 

लढतात वकंिा कोणदी तरदी तयांचयासठदी अनयायाविरुद्ध लढते." (कोरडे २००१ : ३०) सिातंत्य, स्मता, 

बधंतुा आवण नयायासाठदी तयांचदी कथा आकार घेते. तयातून शोषक-शोवषतांचा चेहरा उघड होत जातो.

अणणा भाऊंचे का्बंरदीलेखनहदी सखंयेने भरपूर आहे. वारणेच्ा खोऱ्ात (१९५१) हदी तयांचदी पवहलदी 

का्बंरदी वरिवटशसते्तला हद्दपार करू इवच्णाऱया रेि्मदीयगुलुांचदी आहे. कचत्ा (१९५१) या का्बंरदीत 

िेशयावयिसायातून बाहेर पडणाऱया स्त्रदीचे जदीिन आले आहे. फक्करा (१९५९) हदी का्बंरदी राजकतीय 

आवण सा्मावजक पारतंत्यातून ्मकु्तती व्मळविणाऱया शूर फक्कराचे जदीिन ्मांडते. वैज्तंा (१९५९) या 

का्बंरदीत त्माशाकलाितं स्त्रदीचे जदीिन आले आहे. चदंन (१९६२) हदी का्बंरदी का्मगार स्त्रदीजदीिनाचा 

सघंषचा ्मांडते. आवडी (१९६३) या का्बंरदीत आतंरजातदीय वििाहा्मळेु वन्माचाण झालेला सघंषचा वचवत्त 

करते. मंगला(१९६३) हे वारणेच्ा खोऱ्ात या का्बंरदीचे ब्ललेले नाि आहे. मा्कडीचा माळ (१९६३) 

हदी का्बंरदी भटरया वि्मकु्तांचया जदीिनाचा िेध घेते. वैर (१९६४) हदी का्बंरदी गरदीब-श्दी्ंमतां्मधदील सघंषचा 

्मांडते. गुलाम (१९६४) हदी का्बंरदी िासू नािाचया गुलामाचदी, तयाचया यशाचदी कथा आहे. रानगगंा (१९६५) 

या का्बंरदीत रिदीवतभािने्मळेु ्ोन घराणयातले वैर सपंते हा आशय सांगते. पाझर (१९६५) हदी का्बंरदी 

ततकालदीन ग्रा्मदीण जदीिन उभे करते. अलगुज (१९६६) हदी का्बंरदी सफल रेि्मकथा वचवत्त करते. मासतर 

(१९६६) या का्बंरदीत ्शेरेि्मदी वशक्षकाचे जदीिन आले आहे. कुरूप (१९६६) हदी का्बंरदी खलरििकृत्तदीचा 

झालेला अतं वचवत्त करते. तारा (१९६७) ्मधये सफल रेि्मकथा येते. वारणेचा वाघ (१९६८) ्मधये वरिवटश 

आवण गािगुडंाविरुद्ध लढणारा सतू्त भोसले येतो. मूतणी (१९६८) आकण म्ुरा (१९६८) ह्ा स्त्रदीरिधान 

का्बंऱया आहेत. अकगनकदव् (१९६८) ही ऐकतहाकस्क तर धूदं (१९६९) हे ्मासतर का्बंरदीचे ब्ललेले 

नाि आहे. कचखलातील ्कमळ (१९६९) या का्बंरदीत ्मरुळदी रिथेचे उचचाटन येते. रानबो्का (१९६९), 

्ेकवड््ाच ं्कणीस (१९६९), रूपा (१९६९), आग (१९६९), सघंषचा (१९६९)्मधून रेि्मकथा येते. आघात 

(१९६९)्मधये झोपडपट्दीचे जदीिन येते. रतना (१९६९) हदी सैवनकपतनदीचा सघंषचा ्मांडते. अह्ंकार (१९६९)

्मधून अहकंार तर डोळे मोडीत राधा चाले (१९६९)्मधून शकृगंार्शचान होते. फुलपाखरू (१९६९) ्मधून 

्हेविरितीचदी कथा येते.
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अणणा भाऊंचया का्बंऱयांचे डॉ. बाबरुाि गरुि चार विषयांत िगतीकरण करतात- "परारि्म कथा, स्त्रदीरिश 

कथा, रेि्म-शकृगंार कथा ि ग्रा्मदीण जदीि-वयिहार्शचान कथा." (गरुि १९९९ : २२) तया्मळेु अणणा भाऊंचदी 

का्बंरदी महणजे जगणयासाठदी सघंषचा करणाऱया सिावभ्मानदी ्माणसांचदी कथा आहे. २ ्माचचा १९५८चया ् वलत 

सावहतय स्ेंमलनात उद्ाटक महणून तयांनदी भाषण केले. तयात ते महणतात, “हे जग, हदी पकृथिदी शेषनागाचया 

्मसतकािर नसून ्वलतांचया तळहातािर तरलदी आहे.” (साठे १९९८ : १२४७)

१ ्माचचा १९४८ रोजदी अणणा भाऊंना पॅररसला होणाऱया जागवतक सावहतय पररष्सेाठदी वन्मंत्ण व्मळाले 

होते ्मात् जिळ पैसे नसलया्मळेु तयांना जाता आले नाहदी. पढेु ते रवशयाला ्मात् गेले. १९६९्मधये तयांचया 

फक्करा या का्बंरदीस राजय सरकारचे पाररतोवषक व्मळाले. इंडो -सोवियत कलचरल सोसायटदीने तयांना 

पाठिायचे ठरिले. ्महाराष्ट्रातून तयांचयािर पैशाचा पाऊस पडला. ते रवशयाला जाऊन आले. तयातून 

तयांचे माझा रकश्ाचा प्वास (१९६१) हे रििासिणचान पसुतकरूपात आले.

एकूणच सावहवतयक महणून अणणा भाऊ साठे यांनदी ्मराठदी सावहतयाला व्लेले योग्ान उललेखनदीय 

सिरूपाचे आहे. ्मराठदी सावहतयात सितंत् नों् घयािदी असा हा लेखक होता. तयांचया शावहरदीतून आलेले 

सामयिा्दी विचार कथा-का्बंरदीतून ्मात् सूचकतेने येतात. 'जग ब्ल घालूनदी घाि । सांगून गेले ्मला 

भदी्मराि’ या रचनेतून ते डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांचया विचारधारलेा जिळ करतात.

अणणा भाऊ साठे या िािाि ेसावहतय समंलेिे

अणणा भाऊ साठे यांचया नािाने ्महाराष्ट्र ि ्महाराष्ट्राबाहेर विविध सावहतय स्ेंमलने आयोवजत केलदी 

जात आहेत. तयांचया नािापूिती ‘कॉमे्ड’, ‘कॉमे्ड शाहदीर’, ‘राजयवयापदी कॉमे्ड’, ‘लोकशाहदीर’, ‘शाहदीर’, 

‘सावहतयरतन’, ‘सावहवतयक’, ‘राजयसतरदीय’ अशदी विशेषणे लािून तदी भरिलदी जात आहेत. तयातदील काहदी 

सावहतय स्ेंमलनांचा आढािा पढुदीलरि्माणे घेता येईल.

• २००२्मधये जालना येथे १०िे अणणा भाऊ साठे राजय सावहतय स्ेंमलन झाले, अधयक्ष होते 

िासु् िे ्मलुाटे.

• २००८्मधये कॉ.गोविं् राि पानसर े यांचया रियतनातून १ले कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे सावहतय 

स्ेंमलन कोलहापूर इथे आयोवजत केले होते. तयािेळदी अजुचान डांगळे हे अधयक्ष होते.

• २००९्मधये जालना येथे १५ नोवहेंबर रोजदी ५िे अणणा भाऊ साठे विचार सावहतय स्ेंमलन परभणदी 
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येथे झाले, अधयक्ष होते डॉ.्माधिराि गा्केर.

• २०१०्मधये परभणदी येथे ६िे अणणा भाऊ साठे विचार सावहतय स्ेंमलन झाले, अधयक्ष होते बा.बा.

कोटंबे.

• २०१०्मधये २ ि ३ ऑरटोबर रोजदी जालना येथे पवहले राजयसतरदीय अणणा भाऊ साठे सावहतय 

स्ेंमलन पार पडले, तयािेळदी डॉ.सधुदीर गवहाणे हे अधयक्ष होते.

• २०१०्मधये २१ ि २२ ्ेम रोजदी अह्म्नगर येथे राजन गिस यांचया अधयक्षतेखालदी २र ेकॉमे्ड 

अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन पार पडले.

• २०११्मधये २२ ि २३ जलैु रोजदी ्सुर ेराजयसतरदीय अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन नावशक 

येथे, डॉ. नागनाथ कोत्तापलले यांचया अधयक्षतेखालदी पार पडले.

• वतसर ेराजयसतरदीय अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन नां्डे येथे २०११्मधये झाले, अधयक्ष होते 

्दीनानाथ ्मनोहर.

• २०१२्मधये २५ ि २६ ऑगसट रोजदी नागपूर येथे ४थे राजयवयापदी कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे 

सावहतय स्ेंमलन झाले, अधयक्ष होते एकनाथ आवहाड.

• २०१३्मधये पणेु येथे १६ ि १७ फेरििुारदी रोजदी ३र ेअणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन झाले, 

अधयक्ष होते डॉ.आ.ह.साळंुखे.

• २०१३्मधये पणेु येथे २६ ्ेम रोजदी ९िे सावहतयरतन अणणा भाऊ साठे विचार सावहतय स्ेंमलन झाले, 

अधयक्ष होते डॉ.बाबरुाि गरुि.

• २०१३्मधये १० ि ११ ऑगसट रोजदी कोलहापूर येथे एक अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन झाले, 

अधयक्ष होते गोविं्  पानसर.े

• २०१४्मधये नावशक येथे ४ ि ५ जानेिारदी रोजदी ५िे कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन 

झाले, अधयक्ष होते रािसाहेब कसबे.

• २०१५्मधये साितंिाडदी येथे १७ ि १८ जानेिारदी रोजदी ६िे कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे सावहतय 

स्ेंमलन झाले, अधयक्ष होते सतदीश काळसेकर.
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• २०१५्मधये बाशती येथे २५ ि २६ वडसेंबर रोजदी ७िे कॉमे्ड शाहदीर अणणा भाऊ साठे राजयसतरदीय 

स्ेंमलन झाले, अधयक्ष होते उत्त्म कांबळे.

• २०१७्मधये बेळगाि येथे १६ ि १७ वडसेंबर रोजदी ८िे कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन 

झाले, अधयक्ष होतया डॉ.्माया पवंडत.

• २०१९्मधये धळेु येथे १३ ि १४ जलैु रोजदी १०िे कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे राजयसतरदीय सावहतय 

स्ेंमलन झाले, अधयक्ष होते डॉ. सखु्िे थोरात.

(अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन, विवकपेवडया, https://mr.m.wikipedia.org)

अणणा भाऊ साठे याचंया िािे ससंथातमक काय्ष

अणणा भाऊ साठे यांचया ्मकृतयूनंतर १९६९्मधये अकसमतादशलि (औरगंाबा्) चा अणणा भाऊ साठे विशेषांक 

रिकावशत झाला.याच िषती ्ुगांतर (्मुंबई) चा अणणा भाऊ साठे व शाहीर अमर शेख सममृती कवशेषां्क 

वनघाला, सपंा्क होते श्दीकांत लाड. १९७७्मधये सपंा्क विलास िाघ यांनदी सुगावा (पणेु) चा अणणा 

भाऊ साठे विशेषांक काढला. १९९३्मधये व्िाकर गधें यांनदी लो्कराज् (्मुंबई) चा विशेषांक सपंाव्त 

केला. १९९२्मधये नागोराि कंुभार यांनदी कवचारशला्का (लातूर) चा अणणा भाऊ साठे विशेषांक रिकावशत 

केला. १९९५्मधये जगननाथ यांनदी अणणा भाऊ साठे अममृत महोतसव कवशेषां्क, पणेु येथून रिकावशत केला.

१० जलैु १९७८ रोजदी अनसूुवचत जातदी, निबौध्ांचे जदीिन्मान उंचािणयासाठदी महातमा फुले मागासवगणी् 

कव्कास महामंडळ, ्मयाचाव्त सथापले. या ्महा्मंडळाचे विभाजन करून ११ जलैु १९८५ रोजदी लो्कशाहीर 

अणणा भाऊ साठे कव्कास महामंडळ, ्मयाचाव्त, ्मुंबई (्महाराष्ट्र शासन) सथापणयात आले. या ्महा्मंडळाचा 

लाभ घेणयासाठदी वनवचित केलेलया ्मातंगां्मधदील ् हा पोटजाततींना सथान व्ले. ्मुंबई, नावशक, पणेु, औरगंाबा् 

आवण नागपूर या विभागांतदील रितयेक वजलह्ात ्महा्मंडळांचदी कायाचालये आहेत. या ्महा्मंडळांतगचात ‘अणणा 

भाऊ साठे वशष्यिकृत्तदी योजना’ राबविलदी जाते. ्महाराष्ट्र शासनाचया ्कामगार ्कल्ाण मंत्ाल्ाच्ा ितदीने 

अणणा भाऊ साठे यांचया नािे उतककृ ष्ट कलाककृ तदीस परुसकार व्ला जातो.

१९९८्मधये महाराष्ट् राज् साकहत् आकण ससं्कमृ ती मंडळ, ्मुंबईचया ितदीने अजुचान डांगळे ि इतर 

सपंा्कांनदी लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् रिकावशत केले आहे. उचच व तंत् कशक्ण 

कवभागाचया ितदीने २०१७्मधये ‘सावहतयरतन लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे चररत् साधने रिकाशन सव्मतदी’ 
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सथापन करून अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्ांतगलित ्कादबंरी खंड १ व २ रिकावशत केले आहे. स्माज 

कलयाण विभागाचया ितदीने ्महत्िपूणचा कायचा करणाऱया वयक्ततीस सावहतयसम्ाट लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे 

स्माजभूषण परुसकार व्ला जातो. 

यावशिाय पणेु विद्ापदीठात महणजे आजचया सावित्दीबाई फुले पणेु विद्ापदीठात ‘लोकशाहदीर अणणा भाऊ 

साठे अधयासन’ कायचारत आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ्मराठिाडा विद्ापदीठ, औरगंाबा् येथे २००८ 

पासून ‘शाहदीर अणणा भाऊ साठे अधयासन’ कायचारत आहे. २०१४ पासून वशिाजदी विद्ापदीठ कोलहापूर 

येथे ‘लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे अधयासन’ सरुू आहे. या अधयासनाचयाितदीने विविध चचाचासते्, 

वयाखयान्माला आयोवजत केलया जातात. सशंोधक विद्ाथयाांना वशष्यिकृत्तदी व्लदी जाते.

अशासकतीय सिरूपात अनेक भागात अणणा भाऊ साठे यांचया नािाने ससंथा कायचारत आहेत. "लातूर 

येथे डॉ. वशिाजदीराि जिळगेकर ्ांनी साकहत्भूषण अणणा भाऊ साठे ्कला अ्कादमी व सशंोधन ्कें द्र 

सथापन करून ते विविध उपरि्म राबिदीत आहेत. यावशिाय अणणा भाऊ साठे कवद्ाथणी मंच, पवचि्म ्महाराष्ट्र 

(शवशकांत िानखेडे), अणणा भाऊ साठे फाऊंडेशन, पणेु (बाबरुाि सोनािणे), अणणा भाऊ साठे सघंषलि 

सकमती, नागपूर (चदं्रकांत िानखेडे), अणणा भाऊ साठे क्मचाचारदी ्महासघं (वशिाजदीराि खा्दीिाले), अणणा 

भाऊ साठे रिवतष्ान, नां्डे (धनाजदीराि घोडजकर), अणणा भाऊ साठे ्कला अ्कादमी व सशंोधन ्कें द्र, 

पणेु (अशोकभाऊ ठाकर)े अशदी ्ंमडळे कायचारत आहेत." (क््म २०१५ :१८० ि १८१)

समारोप

एकं्रदीत ‘अणणा भाऊ साठे : जदीिन ि कतकृचाति’ या विषयाचा आढािा घेत असताना एक ्महत्िाचे सूत् 

जाणिते ते महणजे अणणा भाऊ वशक्षणाचदी ि सावहतयाचदी कोणतदीहदी पाश्चाभू्मदी नसताना आतंरराष्ट्रदीय 

पातळदीिर विराज्मान होतात, ततकालदीन राजकारणाचा, चळिळदीचा, सावहतयवयिहाराचा, वचत्पटके्षत्ाचा 

आवण स्माजजदीिनाचा सिें्लशदीलतेने अनभुि घेतात आवण तयािर सितःचदी ना्म्मदु्रा उ्मटितात हे होय.

अणणा भाऊंनदी उपाशदी राहून, बालका्मगार महणून, का्मगार महणून, का्मगार चळिळदीतदील कायचाकताचा-

कलाितं-नेता महणून केलेले कायचा इवतहासात नों् घयािे असेच आहे. सिातंत्यचळिळदीला, डावया 

विचारसरणदीला, सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीला आवण स्माजपररितचानाचया चळिळदीला तयांनदी व्लेले योग्ान 

्लुचावक्षत करता येत नाहदी. एखाद्ा पक्षात, सव्मतदीत, ्मंडळात िा पाटतीत राहून धोरण आखणे ्महत्िाचे 

असते तयापेक्षा ते धोरण जन्मानसात रिसकृत करणे हे जासत ्महत्िाचे असते. अणणा भाऊंनदी ने्मके तेच 
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केले. आपलया शावहरदीने ्महाराष्ट्र जनतेत जागकृतदी वन्माचाण केलदी.

आपण गरदीब आहोत, असपकृशय-्वलत आहोत, का्मगार आहोत, याविषयदी अणणा भाऊंचया ्मनात खंत 

असेलहदी ्मात् नयूनगडं नवहता. आपण व्सायला वकतदी वकरकोळ आहोत ह्ापेक्षा ‘्माणूस’ महणून, ‘कलाितं’ 

महणून आवण ‘सावहवतयक’ महणून वकतदी स्माजवनष् ितचान करतो याचा आ्शचा पाठ महणून अणणा भाऊंकडे 

पाहता येते.

आज अणणा भाऊ साठे हे एका जातदीचे, स्ूमहाचे िा गटाचे रावहले नाहदीत. ते एक ‘भारतदीय’ लेखक महणूनच 

िाचकांपढेु येतात. तया्मळेु तयांचया नािाने ्महाराष्ट्रभर सावहतय स्ेंमलने, चचाचासते्, वयाखयाने आयोवजत 

होत आहेत. पणेु, औरगंाबा्, कोलहापूर येथदील विद्ापदीठां्मधये तयांचया नािाने अधयासन सरुू आहे. ते 

वजितं असताना रवशयन ्माणसांनदी तयांना डोरयािर घेतले, तयांचया पचिात भारतदीय तयांना ्मान ्ते आहेत 

हे िेगळे सांगणे नको.

सदंभ्ष

१. क््म, सो्मनाथ (२०१५) : मातंग समाजाचा इकतहास, अरुणा रिकाशन, लातूर.

२. क््म, सो्मनाथ (२०१८) : कवसाव्ा शत्कातील मातंग समाज, सिंा् रिकाशन, कोलहापूर.

३. करडे, र्ेमश (२०१७) : साकहत्सू ल्ि, रिवत्मा पवबलकेशन, पणेु.

४. कऱहाडे, स्ा (२००९) : अणणा भाऊ साठे व्कक्ततव आकण ्कमृ कततव, लोकसावहतय रिकाशन, औरगंाबा्.

५. कोरडे, बजरगं (२००१) : भारती् साकहत्ाचे कनमालिते : अणणा भाऊ साठे, अनिुा् : विलास गदीते, सावहतय अका््ेमदी, नयू 

व्ललदी.

६. गरुि, बाबरुाि (१९९९) : अणणा भाऊ साठे : समाजकवचार आकण साकहत्कववेचन, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.

७. गरुि, बाबरुाि (२००६) : अणणा भाऊ साठे : सपूंणलि क्रांकत्कारी ्कलावतं, वनव्मचातदी विचार्मंच, कोलहापूर.

८. पोत्ार, ्माधि (२००४) : शाहीर अमर-अणणा, अनबुधं रिकाशन, पणेु.

९. विटेकर, वि. ब. (१९८६) : असे होते अणणा भाऊ साठे, ्ाया रिकाशन, पणेु.

१०. सकटे, ्मवच्ंद्र (२००५) : अणणा भाऊ साठे : ए्क सत्शोध्क, रिज्ा रिकाशन, कोलहापूर.
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११. साठे, अणणा भाऊ (१९५७) : खुळंवाडी, अवभनि रिकाशन, पणेु.

१२. साठे, अणणा भाऊ (२००५) : अणणा भाऊ साठे ्ांचे पोवाडे व लावण्ा, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.

१३. साठे, अणणा भाऊ (२०१३) : फक्करा, सरुशे एजनसदी, पणेु.

१४. साठे, शकंरभाऊ (१९८४) : माझा भाऊ अणणा भाऊ, विद्ाथती गकृह रिकाशन, पणेु.

सपंावदत ग्थं

१. गायकिाड, आसारा्म (१९९६) : लो्कशाहीर तथा लो्कलेख्क अणणा भाऊ साठे सदंभलि ग्थं, झेप रिकाशन, नावशक.

२. चौसाळकर, अशोक ि वशं्  ेरणधदीर (२०११) : ‘्ुगांतर’ मधील अणणा भाऊ साठे ् ांचे साकहत्, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

३. डांगळे, अजुचान ि इतर (१९९८) : लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, ्म.रा.सा.स.ं ्ंमडळ, ्मुंबई.

४. नेरुरकर, रि. श्दी. (१९९६) : ‘अणणा भाऊ साठे ्ांची शाकहरी’, लो्कशाहीर तथा लो्कलेख्क अणणा भाऊ साठे सदंभलि ग्थं , 

आसारा्म गायकिाड (सपंा.), झेप रिकाशन, नावशक.

५. पाटदील, आत्मारा्म (१९९६) : ‘अणणा भाऊ साठे ्ांच्ा शाकहरीच ंमूल्मापन’, लो्कशाहीर तथा लो्कलेख्क अणणा भाऊ 

साठे सदंभलि ग्थं, आसारा्म गायकिाड (सपंा.), झेप रिकाशन, नावशक.

६. पोिळे, श्दीककृ ष्ण (१९९६) : ‘अणणा भाऊ साठे ्ांची शाकहरी’ रि. श्दी. नेरुरकर, लो्कशाहीर तथा लो्कलेख्क अणणा भाऊ 

साठे सदंभलि ग्थं, आसारा्म गायकिाड (सपंा.), झेप रिकाशन, नावशक.

७. ्मोर,े वगरदीश (२०१३) : पररवतलिनाचा जागर, वनव्मचातदी सिंा्, कोलहापूर.

८. ्मोर,े सबुोध (२००९) : जीवनसघंषलि : लो्कशाहीर ्कटॉ.अणणा भाऊ व ्कटॉ.ज्वतंाबाईचंा, रिवतशब् रिकाशन, ्मुंबई.

९. वशं् ,े रणधदीर (२०१०) : अणणा भाऊ साठे : साकहत्-समीक्ा, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

१०. साठे, अणणा भाऊ (१९९८) : ‘्वलत सावहतय स्ेंमलन : १९५८, अणणा भाऊ साठे यांचे उद्ाटनपर भाषण’, लो्कशाहीर 

अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, डांगळे अजुचान ि इतर (सपंा.), ्म.रा.सा.स.ं ्ंमडळ, ्मुंबई.

११. साठे, अणणा भाऊ (२०११) : ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा आवण जात िासति’, ‘्ुगांतर’ मधील अणणा भाऊ साठे ्ांचे 

साकहत्, अशोक चौसाळकर ि रणधदीर वशं्  े(सपंा.) श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.
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विसावया शतकातदील वतसऱया ्शकात भारतात एकाचिेळदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचदी जावत्मकु्ततीचदी 

चळिळ आवण कमयवुनसट चळिळ सरुू झालदी. या ्ोनहदी रिांवतकारदी चळिळदी रिारभंापासूनच पकृथकपणे 

कायचारत रावहलया आहेत. याच कालखंडात फुले-शाहूचंा विचार घेऊन विकवसत झालेलदी रिाह्मणेतर चळिळ 

पढेु १९३०्मधये जावतअतंाचा धयेयिा् सोडून ्महात्मा गांधतींचया जातिगचास्मनियिा्ाचदी कास धरलेलया 

कागेँ्रस्मधये विलदीन झालदी. १९२०नंतर वटळकांचया ्मकृतयूनंतर कागेँ्रसचे नेतकृति बवनया जातदीचया गांधतींकडे 

आलयािर ्महाराष्ट्रातदील रिाह्मणजातदीय ्मोठया रि्माणात रि्मशः वहं् ू ्महासभा, तयानंतर राष्ट्रदीय सियसेंिक 

सघंाकडे िळलया. तयातदील एक रििाह १९२५नंतर भारतात सथावपत होणाऱया सामयिा्दी पक्षाकडे िळला. 

हे ्ोनहदी राजकतीय रििाह गांधदीविरोधदी होते. कॉ. डांगेंिर वटळकांचया रिाह्मणदी राष्ट्रिा्ाचा रिभाि होता. 

रिाह्मणेतर चळिळदीला गतदी ्णेाऱया राजषती शाहूचंदी सरुुिातदीचया काळात डांगेंनदी ‘सिराजयद्रोहदी ्त्पतदी’ 

(फडके १९९१ : २२२) महणून सभंािना करदीत तयांचया जावत्मकु्ततीचया अवभयानाला अरितयक्षपणे ् लुचा वक्षत 

केले होते. उत्तराधाचातहदी तयांनदी तयांचया या शाहूविरोधदी भूव्मकेचदी आत्मवचवकतसा करणयाचे टाळलेले 

व्सते.१

सरुुिातदीपासून कमयवुनसट चळिळ हदी यारिकारचया रिाह्मणदी धारणांचया रिभािाखालदी रावहलयाने, तदी 

फुले-शाहूविरोधदी पयाचायाने जावतरिशाचा रिाह्मणदीरिभाि्मकु्त विचारवयिहार विकवसत करणयापासून ्ूर 

रावहलदी. डॉ. आबेंडकरांनदी भारतातदील कमयवुनसट चळिळदीचया रिारभंकाळापासूनच तयांचया रिाह्मणदी 

नेतकृतिािर आवण जावतवयिसथेचया रिशािर घणाघातदी रिहार करणारदी िैचाररक टदीका सरुू ठेिलदी. तयाचा 

पररणा्म कमयवुनसट चळिळदीत तयांचया हयातदीत आवण हयातदीनंतर तयांचया ि तयांचया चळिळदीबद्दल एक 

रिकारचदी नकारात्मकता िाढणयात झालदी. याचा सिाचावधक ्ोष कमयवुनसटांचया रिाह्मणदी नेतकृतिाचाच होता. 
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बाबासाहेबांचया वनिाचाणानंतर १९५७चया ्रमयान अणणा भाऊ साठे यांनदी बाबासाहेबांना अवभिा्न 

करणार े‘जग ब्ल घालूनदी घाि, सांगनुदी गेले ्मज भदी्मराि’ हे अजरा्मर ्महागदीत वलवहलयािर कमयवुनसटांनदी 

तयांचयािर एक रिकारचा अघोवषत बवहष्कार घातला होता.२ (खडेु २००४ :३०) िगचालढा करणाऱया 

कमयवुनसट चळिळदीत आयषु्यभर काडचा होलडर कायचाकताचा महणून जगलेलया अणणा भाऊंनदी या गदीतात 

िगचालढयापेक्षा रिाधानयरि्माने जावत्मकु्ततीचा धयेयिा् पढेु नेणाऱया आबेंडकरांचया रिवत्मानाला रिांवतकारदी 

नायकति ्ऊेन जातिगचा शोषणाविरोधदी सघंषचाविचारसूत्ाचा उद्ोष केला होता. गदीतात वयक्त होणारा आशय 

जातिगचासवं्मवश्त जावणिेतलाच होता. तथावप कमयवुनसट आवण आबेंडकरिाद्ांनदी या गदीताचा ‘िगाचाकडून 

जातदीकडे घ्ुमजाि’ असा एकेरदी अथचा काढला होता. 

उत्तरकालात अणणा भाऊंनदी ्मारसचािा् सोडला आवण ते आबेंडकरिा्दी बनले, अशदी ्मांडणदी काहदी लेखक, 

कायचाकतले करदीत आहेत. तयांचया या ्मांडणदीचा आधार ्मारसचािा् िजचाक ‘शदु्ध’ आबेंडकरिा् आहे, असे ते 

सपष्ट करदीत आहेत. बाबासाहेबांनदी ्मारसचािा्ाविरोधदी भूव्मका घेतलयाने तयांचया जनुया ्मारसचािा्विरोधदी 

धारणांचा आधार आपलया ्मांडणदीचया स्मथचानासाठदीहदी लेखक, कायचाकतले घेत आहेत. वनविळ जातलक्यदी 

्मांडणदीचा अपरुपेणा जात, िगचा ि वलंगभे्ाने वयाव्मश् असलेलया स्माजवयिहारात उघड होत आहे ि 

तयातून पेच वन्माचाण होत आहेत. बाबासाहेबांनदी तया काळात ्मांडलेलया ्मारसचाविरोधदी ्मतांचा सं् भचा आजहदी 

रिसततु आहे. ्मारसचािा्दी आजहदी जावतलढ्याचदी ठोस भूव्मका घेत नाहदीत. परतं ुआबेंडकरदी विशे्षणात 

ब्लतया भांडिलशाहदीचया िगतीय विशे्षणाचदी जोड ्णेे वततकेच रि्मरिाप्त आहे. ब्लतया जातिगतीय 

स्माजिासतिाचया सं् भाचात असा पनुविचाचार करािा असे िाटते. बाबासाहेबांनदी रिाह्मणशाहदीबरोबरच जया 

भांडिलशाहदीला ्सुरा शतू् ्मानले, तया जावतवयिसथाक भांडिलशाहदीचया वनविळ जावतगत अपऱुया 

विशे्षणािर ्मात करणयाचया दृष्टदीने विधायकतः जावतवयिसथाक िगतीयविशे्षणाचा विकास करणयाचा 

रियतन ् वलत/आबेंडकरिा्दी बवुद्धजदीितींनदी अलप रि्माणात केलयाचे व्सते. आबेंडकरदी चळिळदीतदील नावसक 

सकूलचा विचार राजकतीय वयिहारात यशसिदी ठरला नाहदी, तयाचा रिभािहदी अतयलप सिरूपात रावहला. 

(गरुड २०१६ : ७७-७८) आबेंडकरदी चळिळ आवण कमयवुनसट चळिळ या ्ोनहदीहदी रिांवतकारदी चळिळदी 

्ोन टोकांिर होतया आवण आजहदी आहेत. आबेंडकरदी चळिळदीने एक टोक गाठले होते तर आयात िगतीय 

दृष्टदीचौकट सोडून भारतदीय जावतवयिसथेचे िासतविक आकलन विकवसत करणयाचा आवण जावतरिशािर 

लढणयाचा साधा विचारहदी तयाकाळातदील कमयवुनसट करू शकत नवहते, हे झाले ततकालदीन िासतिाचे ् सुर े

टोक!

अणणा भाऊ उत्तराधाचात ्मारसचािा् तयागून आबेंडकरिा्दी बनले, यारिकारचया ्मांडणदीत तथय नाहदी. तयांचदी 

जडणघडण ्मुंबईचया कमयवुनसट चळिळदीतच झालदी. उत्तरकालात तयांनदी कमयवुनसट चळिळदीचा वकंबहुना 
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्मारसचािा्ाचा तयाग केला वकंिा कमयवुनसट पक्षाचे काडचा होलडर असलेलया अणणा भाऊंनदी अखेरचया 

काळात पक्षतयाग केला असे वबनव्रकत ठोकून व्ले जात आहे. असे काहदीहदी घडलयाचे एकहदी रि्माण 

उपलबध नाहदी. अणणा भाऊ हे अखेरपयांत कमयवुनसट कायचाकताचा महणून जगले आवण ्मरण पािले. पारपंररक 

कमयवुनसट ि ्मारसचािाद्ांना तयांना िगचािा्दी महणूनच रिके्षवपत करायचे आहे तर क्मचाठ आबेंडकरिाद्ांना 

तयांचदी ‘कॉमे्ड’ हदी ओळख नाकारायचदी आहे.३ शावहरदीतून, लोकनाट्यातून अवभवयक्त झालेले अणणा 

भाऊ रिखरतेने िगचाजाणदीि रिकट करतात आवण कथाका्बंऱयां्मधये तेच अणणा भाऊ िगचािासतिाऐिजदी 

जावतिासतिाचे भे्क ्शचान घडितात. या परसपरविरोधदी /परसपरवभनन िा पकृथक स्माजजावणिा 

असलयाचदी बतािणदी केलदी जात असते, परतं ु या स्माजजावणिा स्माजविकासरि्मात सरव्मसळदीचया 

बनलया आहेत. साठदीचया ्शकात ्वलत िा खालचया जातदीतून ्मोठ्या रि्माणात ्मधय्म िा सधन िगचा 

वन्माचाण झालेला नवहता. ततकालदीन ्वलत सावहतयात अशा िगचा भे्ाचे वचत्णहदी व्सत नाहदी. अणणा भाऊ 

िगाचाबरोबर जावतशोषणाबद्दलहदी वलवहतात. तयांचया काळापेक्षा आजचया जात आवण िगचा अशा सयंकु्त 

बनलेलया स्माजवयिसथेचया सं् भाचात अवधक रिसततु आहे. जात आवण िगचा या ्ोनहदी पकृथक रावहलेलया 

‘्महाकथना’त ्ोनहतींचा स्मवनित सावहवतयक आविष्कार उभा करतात. जातदीय लढे आवण िगतीय लढे 

िेगिेगळे ि स्मांतर ्मानणयाचया काळात ते ्ोनहदी रिकारचया शोषणवयिसथांविरुद्ध वलवहत आहेत. जात 

आवण िगचा या ्ोनहदी रििकृत्तदी जर परसपरवभनन असलयाचे कुणदी ्मानत असेल तर या ्ोनहतींचा आविष्कार 

जैविक बवुद्धजदीिदी या नातयाने सावहवतयक –कलाितं महणून अणणा भाऊ साठे नािाचया एकाच वयक्ततीने 

साकार केला आहे. िगतीय शोषणाविषयदी बोलणार ेअणणा भाऊ हे एक आवण जातदीय शोषणाविषयदी बोलणार े

अणणा भाऊ हे आणखदी ्सुर ेअसे काहदी महणता येणार नाहदी. या ्ोनहतींबद्दल बोलणार ेअणणा भाऊ हे 

िेगिेगळे नसून एकाच वयक्ततीचा हा द्रष्टा विचार –आविष्कार आहे असे महणता येईल. विसावया शतकात 

जावतउतरडंदीतदील तळाकडदील जावतज्मातदीत िगचासतरदीकरण घडणयाचया रिवरियेला सिातंत्यानंतर साठदी-

सत्तरदीचया ्शकात वधमया गतदीने का होईना पण चालना व्मळालदी होतदी. अणणा भाऊ हे डॉ. आबेंडकरांचया 

कोणतयाच लढ्यात सहभागदी झालेले नवहते. परतं ु तयांचयासारखया ्वलत असपकृशय जातदीतून आलेलया 

कमयवुनसट कायचाकतयाचािर आबेंडकरदी चळिळदीचा कोणताच विधायक िा नकारात्मक रिभाि पडला नाहदी 

वकंिा कोणताच पररणा्म झाला नाहदी, असे ्मानणे महणजे तकचा ्षु्ट ि वयापकाथाचाने सा्मावजक िासतिाचा 

समयक विचार न करणयासारखे होईल. अणणा भाऊंचया चररत्ातदील १९५० ते ७० या िदीस िषाांचया 

काळातदील लेखनककृ ततींचा स्माजसापेक्ष धांडोळा घेतला तर लक्षात येईल कती, या िदीस िषाांचया काळातदील 

सावहतयककृ ततींचया वनव्मचातदीिर आबेंडकरांचया जावत्मकु्ततीचया लढ्यांचा विलक्षण सा्मावजक रिभाि पडलयाचे 

व्सून येईल. ्मला िाटते कती, अणणा भाऊ हे आधवुनक भारताचया इवतहासात जातदीय जाणदीि आवण िगतीय 

जाणदीि या ्ोहोंचया सवंधकालात उभे असलेले पवहले भारतदीय सतरािरदील (केिळ ्वलत सावहवतयक 
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या एका जनविभागाचया ओळखदीचे नवहे तर सपूंणचा ्मराठदी भाषेतदील ्मधयितती सावहतयरििाहाचे) विलक्षण 

रिवतभाशालदी सावहवतयक आहेत. जातदीय-िगतीय जावणिांच ंसवं्मश्ण, स्मनियन तयांचया विचक्षण रिवतभेत 

व्सून येतं. 

अणणा भाऊ हे ‘सैद्धांवतक बवुद्धजदीिदी’ (Theoretical Intellect) नवहते, तर ते ‘सावहवतयक कलाकार 

बवुद्धजदीिदी’ (Literary Artist Intellect) होते. जात आवण िगचा यांचदी सैद्धांवतक ्मांडणदी करणार े ते 

विविान नवहेत. जात आवण िगचा या स्माजससंथां्मधदील सामयभे्, तयातदील वभननतिातून येणाऱया वयाव्मश् 

विरोधग्रसततेचा पेच आवण जात-िगचा सवं्मश्णातदील शरयता यासबंधंदीचे बारकािे ि ताणेबाणे यारिकारचदी 

वलवखत िा ्मौवखक अवभवयक्तती जया ज्ानवयिहारात अपेवक्षत असते, अशा रिकारचा ज्ानवयिहार अथाचात 

तयांचया लेखनककृ तदीत व्सत नाहदी. अशा रिकारचया ज्ानवयिहारापेक्षा िेगळया असणाऱया वकंिा तसे ्मानले 

जाणाऱया लवलत आवण कलात्मक बौवध्क रचनाककृ ततीं्मधून ते जातदीय जाणदीि आवण िगतीय जाणदीि यांचया 

सवं्मश्णाचे आशय जाणतेअजाणतेपणाने रिकट करतात. सावहवतयक कलाकार हा कथा, का्बंरदी, किने, 

नाटय यांसारखया लवलत ि रियोगात्मक आककृ वतबधंांतून जे कथानक आवण कथन आपलयास्मोर ठेितो, 

तयाचदी सैद्धांवतक ्मंथन करणयाचदी भूव्मका विचारितं स्मदीक्षकाला, अॅकॅडव्मवशयनला पार पाडािदी लागते. 

अणणा भाऊंचया कलाककृ तदीचा ि सावहतयककृ ततींचा असा अथचा लािणयाचदी जबाब्ारदी यारिकारचया बवुद्धजदीिदी 

िगाचाचदी आहे. कला ि लवलतलेखना्मधून अणणा भाऊंनदी जदीिनविषयक जे विधान केले आहे, ते तयांनदी 

वसद्धांत वकंिा वनबधंात्मक विचारसूत्ात ्मांडलेले नाहदी. ते तयांनदी रचलेलदी कथानके, तयातदील पाते्, तयातदील 

भाषा, तयात केलेलया कलपनांचा आशय ि सिरूप या्मधून उभे केलेले व्सेल. ततकालदीन कोणतयाहदी ्मराठदी 

कथाका्बंरदीकाराला असे जदीिनविषयक विधान ससुपष्टपणे ्मांडता आले नाहदी. तयाचदी जाणदीिजागकृतदीहदी 

तयांना झालयाचे व्सत नाहदी. अपिा् फक्त अणणा भाऊंचा महणता येईल. ते आपलया िाड्.्मयातून या 

त-हेचे जे काहदी विधान करू पाहत होते, ते बहुतांशदी रिाथव्मक पातळदीिरचे होते. हे जरदी ्मानय केले तरदी 

अणणा भाऊंचया िाङ्मयदीन दृष्टदीचदी अननयता अधोरवेखत होते. हदी दृष्टदी तयांना ्मारसचािा्दी राजकतीय पक्षातदील 

सहभागदी कायचाकतलेपणातून आलदी आहे तशदी तदी स्मांतर ्मागचारि्मण करणाऱया आबेंडकरदी चळिळदीत सा्मदील 

न होता आवण िगतीय चळिळदीत राहूनहदी तयाबद्दलचदी आसथा असलयाने जावतस्माजिासतिाचया जैविक 

वचतंनातून विकवसत करता आलदी. तातपयचा ततकालदीन आबेंडकरदी चळिळदीत कोणतयाच रिकारचा सहभाग 

नसूनसदु्धा तया चळिळदीतून आलेलया जावतविद्रोहाचया जावणिांशदी अणणा भाऊंसारखा कमयवुनसट 

चळिळदीत िाढलेला केडर कायचाकताचा रिा्मावणकपणे सितःला जोडून घेतो, हदी बाबच कमयवुनसटांचया 

जावतउपेके्षचया धारणांचया पकृष्ािर लक्षणदीय ठरते.

कमयवुनसट पक्षात िािरणाऱया अणणा भाऊंचया ठायदी असणाऱया ‘जावतविं् ा’चदी चचाचा करणे, हे तथयाला 
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धरून तर आहेच परतं ु अशदी चचाचा आज वततकतीच रिसततुहदी आहे. कमयवुनसटांचे नेतकृति रिाह्मणजातदीय 

होते तर अणणा भाऊ हे असपकृशयजातदीय ्मांग कायचाकताचा. आजहदी रिाह्मणजातदीय नेतकृति आवण ्वलत 

कमयवुनसट कायचाकतले यांचयात हे जावतविवंि आहेच. जावतरिशािर लढा उभा करणयास सतत ्माघार घेणाऱया 

पक्षनेतकृतिाबाबतदीत तसेच आपलया पक्षाचया जावतवयिसथेसबंधंदीचया नकारात्मक ि एककललदी िगतीय 

आकलनाबाबतदीत ्वलत-बहुजन स्माजघटकातून पक्षात आलेलया असखंय कमयवुनसट कायचाकतले, लेखक, 

कलाितं यांचदी असिसथता आज जयारि्माणात आवण जया सिरूपात ्मखुर होत आहे, तशदी तदी अणणा 

भाऊंचया काळातदील कमयवुनसट कायचाकतयाां्मधये ्मोठ्या रि्माणात असिसथ करणारदी पक्षांतगचात बाब महणून 

व्सत नाहदी. याचदी काहदी सा्मावजक, राजकतीय कारणे आहेत. परतं ुहदी असिसथता अणणा भाऊंसारखया 

कायचाकतयाांत व्सलदी, असे शर् पाटदील यांनदी नों्िले आहे. (पाटदील २००७) 

जावतरिशािर ‘जातदीय’ भूव्मका घेतलयास िगचासघंटन विखंवडत होईल. िगतीय सघंटनांचा साचेबद्ध राजकतीय 

आककृ वतबधं हाच रिांवतकारदी पररितचानाचा एक्ेमि ्मागचा आहे. जात केिळ ्मानवसक आवण सांसककृ वतक 

भे्भािाचदी बाब आहे अशदी तयाकाळातदील कमयवुनसट नेतकृतिाचदी सकुंवचत स्मज होतदी. जयाकाळात 

बाबासाहेब कमयवुनसटांचया या आकलनाचदी स्मदीक्षा करदीत होते, जातदी ि िगचारिशाचया सं् भाचात जावत्मकु्ततीचया 

रिांतदीचदी रिाधानयरि्मता रिखरतेने ्मांडत होते तयास्मयदी कमयवुनसट चळिळदीचे यासबंधंदीचे िैचाररक ्मंथन 

ग्रासरूटचया कायचाकतयाांपयांत कसे पोचले असेल? जर पोचलेच नसेल तर तयाला कोणतदी कारणे होतदी? 

या व्शेने शोध घेणयाचदी वनकड आहे. अवनहलेशन ऑफ कासटया १९३६चया न झालेलया भाषणािर 

गांधतींकडून काहदी ना काहदी रितयतु्तर तरदी आले पण स्माजिा्दी ि सामयिा्दी रििाहाने डॉ. आबेंडकरांनदी 

उपवसथत केलेलया ्मु् द््ांिर रिवतसा् ्णेयाचे टाळलेले होते. अणणा भाऊंिर आबेंडकरांचया विचारांचा 

आवण तयांचया लढ्याचा रिभाि तयांचया वनिाचाणानंतर िाढत गेला, असे एक गकृहदीतक ्मांडले जाते. या 

रिभािाचे स्मदीकरण अणणा भाऊंनदी वलवहलेलया एका विखयात भदी्मगदीत ि ्वलतविद्रोहाचया काहदी कथा 

आवण डॉ. आबेंडकरांरितदी विलक्षण आसथा रिकट करणारदी फक्कराचदी अपचाणपवत्का या िाङ्मयदीन तथयांशदी 

जळुिले जात असते आवण हे गकृहदीतक काहदी रि्माणात यथाथाचाला धरून आहे. िैचाररकदृष््टया जावतअतंाचया 

भूव्मकेला व्लेला तो िाङ्मयदीन रिवतसा् आहे.

जात आवण िगचा या सा्मावजक ससंथांचदी तलुनात्मक सैद्धांवतक चचाचा कमयवुनसटां्मधये सत्तरदीचया ्शकात 

सरुू झालदी. या्रमयान अणणा भाऊंचा ्मकृतयू झालेला होता. डॉ. आबेंडकरांनदी यारिकारचे िैचाररक आवहान 

उभे केलयानंतरहदी यारिकारचया चचाचा करणयाचे कमयवुनसटांनदी सतत टाळलेले आहे. यावनव्मत्ताने असाहदी रिश 

उपवसथत होतो तो असा कती, बाबासाहेबांनदी जावतरिशािरुन एकूण ्मारसचािा्ािर तसेच भारतदीय कमयवुनसट 

चळिळदीिर केलेलदी िैचाररक टदीका तयाकाळात अणणा भाऊंना वकतपत ्मावहत झालदी होतदी वकंिा तयातदील 
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्मखुय आशय तरदी तयांचयापयांत कसा ि वकतपत पोचला होता, याचा तपशदीलिार शोध घेणयाचदी गरज 

आहे. अशा सशंोधनातून काहदी तथये सपष्टपणे उजागर होतदील. बाबासाहेबांचया लढ्यात ्महार जातदीय 

स्ूमह ्मोठया रि्माणात एकिटला होता. तलुनेत ्मांग जातदीचा सहभाग तयांचयातदील अलप जागरूकते्मळेु 

क्मदीच होता. बाबासाहेबांचदी चळिळ बहरात येणयाचया काळात ्मुंबईतलया ्मजूर ि गािकुसाबाहेरून येथदील 

झोपडपट््यांत सथलांतररत झालेलया ् वलत िसतयां्मधये कमयवुनसट चळिळहदी िाढत होतदी. या चळिळदीतदील 

्वलत कायचाकतयाां्मधये ्मांगजातदीय नगणयच होते. जया ्माटंुगयाचया लेबर कॅमप्मधये अणणा भाऊ घडले, 

वतथे कमयवुनसट पक्षाचे अनेक कायचाकतले विशेषतः ्महारजातदीय अवधक होते. तयांचयािर बाबासाहेब आवण 

कमयवुनसट चळिळ असा सयंवुक्तक रिभाि होता. (डांगळे २००६ : (सपंा्कतीय) बारा) अणणा भाऊंचया 

िैचाररक जडणघडणदीिर या ्वलत कायचाकतयाांचा रिभािहदी वततकाच ्महत्िाचा आहे. या रिभािाचे साके्षपदी 

विशे्षण करणेहदी विसतकृत सशंोधनाभयासाचा विषय होऊ शकेल.४

अणणा भाऊंचया उत्तरकालात विशेषतः आबेंडकरांचया ्मकृतयोत्तर कालात जात आवण िगतीय शोषणाविरुद्ध 

जनलढ्याचा रिभाि िाढला होता. हा काळ ्ा्ासाहेब गायकिाड आवण कमयवुनसट पक्षात असलेलया 

रिांवतवसहं नाना पाटदील यांचया आघाडदीचा होता. भूव्महदीनांचया जनलढ्याने जातिगचादृष्टया विचार आवण 

सवंयिहार विकवसत करणयास चालना व्लदी होतदी. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ ते भूव्महदीनांचदी चळिळ 

यांचया रिभािाचया ्माहौलात अणणा भाऊंचया जातजावणिांचा आविष्कार कथाका्बंऱयांचया रचनाबधंात 

पररदृढ िगतीय दृष्टदीचया रितलािर गुतंागुतंदीचे पोत घेऊन रिकटला आहे.

अणणा भाऊंचया सावहतयात जातदीय िासतिाचे सपष्ट ्शचान घडते. तथावप तयातदील कळदीचा जावतसघंषचा ते 

्ाखिू शकले नाहदीत. तयाचंया कथां्मधये जातदीय शोषण, ््मनाचे वहसं्त्र िासति तयानंदी भे्कतेने वचतारले. 

जावतवयिसथाक राजकतीय सत्तासबंधं आवण जावतगत आवथचाक शोषण याचंदी जाण विकवसत होऊ न शकलयाने 

उचच ि सा्मतंदी जाततींविार े्वलत आवण इतर वनमन जावतज्माततींचे शासनशोषणाचे सं् भचा ि आशय तयाचंया 

लेखनात येत नाहदीत. रिाह्मण ि ्मराठा जातदीय उ्ार, सधुारक पाते् तयाचंया कथाका्बंऱयातूंन व्सतात, हदी 

आश्ासक बाजू आहे. तरदीहदी हदी जातयातदीत सलोखयाचदी सकारात्मकता जावतसघंषाचाचया िासतिाचया ्सुऱया 

आया्माचया अभािात्मक दृष्टदी्मळेु एकागंदी ठरते. हदी तयाचंदी ्मयाचा्ा अनेक स्मदीक्षकानंदी अधोरवेखत केलदी आहे.५ 

(फडके २००० : २०९ ) या ्मयाचा्चेे कारण अणणा भाऊंचया िगचाकें द्रदी रिवशक्षणात आहे. कॉ. शर् पाटदील 

यानंदी वलवहलेलया एका लेखात यासं् भाचात उकल केलदी आहे. अणणा भाऊंना िगचािा्ाचया रिभािाखालदी 

जावतसघंषाचाचा िासतविक िेध घेता आला नाहदी, असा वनष्कषचा तयानंदी काढला होता. फक्करात जातदीय जावणिा 

आवण िगतीय जावणिा याचंदी सरव्मसळ झालदी आहे, असेहदी तयानंदी सो्ाहरण ्ाखिले आहे. (पाटदील १९९४) 

नतंरचया काळात ्मात् कॉ. पाटलानंदी तयाचें हे नकारात्मक ्मत ब्लले आहे.६ (पाटदील २००७)



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 76

अणणा भाऊंचे अलपवशक्षण आवण िगतीय चौकटदीतदील राजकतीय घडण या्मळेु तयांना ्मयाचा्ा पडलया. ्मराठदी 

स्मकालदीन निसावहतयाचया कालखंडात अणणा भाऊ लेखन करदीत आहेत.७ तया काळातदील ्मराठदी कथा 

आवण का्बंरदीिर फडके-खांडेकर-्माडखोलकर यांचया रजंनरिधान रचनातंत्ाचा रिभाि आहे. (ठाकूर 

२०१४ : २७२) अथाचात हा रिाह्मणदी रजंनिा् होता. या लेखनतंत्ाचा रिभाि अणणा भाऊंिर आहे. तयांचदी 

वलवहणयाचदी शैलदी अपिा् िगळता बहुतांशदी पारपंररक आहे.८ परतं ुजया स्माजजदीिन िासतिाचा तथयपूरक 

आशय तयांनदी सावहतयात आणला, तो आशय यापूिती ्मराठदी सावहतयात कोणतयाहदी सावहवतयकाने इतरया 

ठोसपणे रिकट केला नवहता. अथाचात सावहतयात शूद्रावतशूद्र जावतज्मातदीतदील नायकनावयकांना ि तयांचया 

जातदीय आवण िगतीय ्ःुखाला, बडंखोरदीला ्मधयिवतचाति ्ऊेन ्मखुर करणयाचे का्म रिाह्मणदी लेखकांकडून 

झालेले नाहदी. ते का्म अणणा भाऊंचया कथाका्बंऱयांनदी केले. असपकृशय जातदी ि ्वलत जावतज्मातदीचया 

जदीिनिासतिािर कथाका्बंऱयांचदी भवय इ्मारत उभदी राहू शकत नाहदी, असे चाळदीसचया ्शकात ना. 

सदी. फडके यांनदी सपष्टपणे नों्विले होते. (फडके २०१५ : १५२) १९५०-६०चा हा कालखंडच ्मराठदी 

सावहतयातदील रिाह्मणदी साचलेपणाचा होता. याच कालखंडाचया टपपयात अणणा भाऊंनदी लेखनास रिारभं 

केला९ आवण तयांचदी लेखन कारवक च्ाहदी याच कालखंडात विकवसत होत गेलदी. १९६०ला ्महाराष्ट्र राजयाचदी 

सथापना होणयापूितीचया काळात सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत अणणा भाऊंना ्मारसचािा्दी जनकलाितं 

महणून सिचात् लोकवरियता लाभलदी होतदी. लालबािटा ि इपटा या पननाशदीचया ्शकातदील डावया कलाितं 

सावहवतयकांचया ससंथात्मक चळिळदीत अणणा भाऊ हे एकतीकडे जनरिबोधक कलाितं तर तयाचबरोबर 

लवलत लेखक महणून घडत होते. तयांचया िाङ्मयदीन वनव्मततीचदी सरुुिात पोिाडे, गदीत, लािणया, िगनाट्य 

इ. लेखन आवण गायन-अवभनयातून झालदी. भारतातदील िगतीय सघंषाचाचे ्शचान तयांचया शावहरदीतून घडते. 

तयांचया शावहरदीत का्मगार ि शेतकरदी या ् ोन िगतीय कॅटेगरदीिर जासत भर आहे. या ् ोनहदी िगाांचया एकजटुदीचे 

आिाहन शावहरदीतून तयांनदी केलेले आहे. शेतकरदीिगचा एकवजनसदी नवहता. शेतकरदीजातदीत कुळे, क्मदीअवधक 

ज्मदीनधारक, पारपंररक ितन्ार-व्मरास्ार असे सतरदीकरण होते. फुले ि शाहूरिणदीत सतयशोधक-रिाह्मणेतर 

चळिळ ओसरलया्मळेु शेतकऱयांना जावतविरोधदी लढणयास रििकृत्त करणाऱया िैचाररक ि वयािहाररक 

शक्ततीचदी गैरहजेरदी होतदी. अणणा भाऊंिर रिांवतवसहं नाना पाटलांसारखया परुोगा्मदी ्मराठा जातदीय शेतकरदी 

आककृ वतबधंाचा रिभाि आहे. परतं ु फुले िा शाहूरिभाि व्सत नाहदी. ततकालदीन का्मगारिगचा हा सिणचा ि 

अिणचा जातदी अशा ्ोनहदी स्माजघटकां्मधून साकारत होता. औद्ोवगक के्षत्ातदील कुशल का्मगार ्मखुयतः 

्मधय्मजातदीतून येत होता. अकुशल ि शहरात आलेले औद्ोवगक के्षत्ाबाहेरचे ्मजूर अवधकतः ्वलत, 

भटरया जावतज्माततीं्मधदील होते. असपकृशय का्मगार ि सिणचा का्मगार यांचयात जावतभे्, असपकृशयता तदीव्र 

होतदी. या का्मगारांचे एकतीकरण महणजेच िगचासघंटन हे जावतभे् ्मोडलयावशिाय होऊ शकणार नाहदी, हा 

डॉ. आबेंडकरांचा इशारा डावयांनदी ्लुचावक्षत केला होता. अणणा भाऊंचया यारिकारचया िगतीय आिाहनात 
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जावतवयिसथेचे िासति वनविळ िगचािा्ाचया रिभािाखालदी ्लुचावक्षले गेले आहे. 

भारतात ्मारसचािा्दी कला-सावहतयविचाराचदी चचाचा आवण तयाचा विकास अणणा भाऊ जयाकाळात वलवहत 

होते, तयाकाळात आजचया इतका नरकतीच विकवसत झालेला नवहता. उत्तरते वहं् दी सावहतया्मधये १९३६ 

नंतर ‘रिगतशदील लेखक सघं’विार ेसघंवटतररतया डावया िळणाचदी सा्मावजक भूव्मका घेतलदी, तशदी रिभािदी 

भूव्मका घेणाऱया सावहवतयकांचदी फळदीच ्मराठदी सावहतयपरपंरते अनपुवसथत व्सते. उलट कलािा्दी 

भूव्मकेचया ्षु्रिभािाने १९६०पयांत ्मराठदीत सा्मावजक िा जदीिनिा्दी स्मदीके्षचदी ्मखुयधारा कधदीच बनू 

शकलदी नाहदी. (खोले २००४ : (रिसतािना) १२-१३) कलािा्दी सावहतयाचदी सद्ददी डावया स्माजिा्दी 

सावहतयचळिळतींना ्मोडदीत काढता आलदी नाहदी. तदी ्मोडदीत काढलदी तदी ्वलत सावहतयाचया जोरकस 

रििाहाने. १९५८्मधये पवहलया ्वलत सावहतय स्ेंमलनात उद्ाटनपर केलेलया भाषणात अणणा भाऊंनदी 

्वलत सावहतयाचदी भूव्मका ्मांडून रिसथावपत ्मराठदी सावहतयरििाहाला आवहान व्ले. ्वलत सावहतय हे 

रिसथावपत ्मराठदी सावहतयापेक्षा कसे िेगळे आहे हे सपष्ट करताना तयांनदी ् वलत स्ूमहाचे िेगळेपण अधोरवेखत 

करणयाचा रियास केला आहे. भारतातदील कष्टकरदीिगचा हा जातदीयदृष्टया ‘्वलत’ आहे, असेहदी ते रिवतपा्न 

करदीत आहेत. ्वलत जावतस्ूमहाला ते ‘एक ्मोठा सिंगचा’ महणून ‘्वलतिगचा’ असे सबंोधत आहेत आवण 

हा िगचा या ्शेाचा सा्मावजक, सांसककृ वतक पाया आहे. तो उतपा्क ि निवन्माचाण करणारा महणून िेगळा 

आवण उपेवक्षत आहे, असे ते ्मांडतात. हे केिळ िगतीय पररभाषेत ते बोलत नाहदीत, तर जातदीय िासतिाचे 

भान ठोसपणे वयक्त करदीत आहेत. पकृथिदी हदी शेषनागाचया ्मसतकािर तोललदी आहे, हदी पारपंररक पौरावणक 

जनधारणा खोडून काढदीत तयांनदी जात ि िगचा यांचया स्मनियदी विद्रोहक भानाने ‘पकृथिदी हदी ्वलतांचया 

तळहातािर तरलदी आहे’ हे नवया ्वलत अवस्मतेचे विलक्षण विधान उद्धकृत केले. 

्मारसचािा्दी रििाहात ‘्वलत’ हा शब् शोवषत, पदीवडत, आवथचाक सिचाहारा िगचा या अथाचाने िापरला गेला आहे. 

तर आबेंडकरदी चळिळदीत तो शोवषत, पदीवडत, असपकृशयजातदी या सं् भाचात या काळात रुजत होता. या 

भाषणात अणणा भाऊंनदी ‘्वलत’ हा शब् जावतवयिसथाक िासति लक्षात घेऊनच जातिगचा या सयंवुक्तक 

रिांत्शती भानाने वन्लेवशत केला होता.१० डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी रिाह्मणशाहदी ि भांडिलशाहदी या 

सयंकु्त शोषणवयिसथांविरोधात सवतंत् मजूर पक्ष ते शेड्यूल कासट फेडरशेन या ् ोनहदी पक्षसघंटनेत जातिगचा 

सयंकु्त भानाचा राजकतीय वयिहार उपयोगात आणला होता. तयात जावतशोषण आवण िगचाशोषण यांचया सयंकु्त 

लढ्याचदी वयूहरचना तयार केलदी होतदी. डॉ. बाबासाहेबांचया वनिाचाणानंतर अणणा भाऊंसारखा कमयवुनसट 

आपलया जन्मजात ्वलततिा्मळेु या भूव्मकेिर येऊन पोचला होता. आपलया िगचािा्दी ्मयाचा्ां्मळेु तयांना 

जावतविद्रोहाचदी सांसककृ वतकता ्मात् ्मांडता आलदी नाहदी. 

असे असले तरदीहदी अणणा भाऊंचया सावहतयात टोक्ार आबेंडकरदी जावतविद्रोहदी जाणदीि नसलयाचा जो 
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आके्षप नों्िला जातो, तो गैरलागू आहे.११ ना. रा. शेंडे, शकंरराि खरात यांसारखे स्मकालदीन ्वलत 

सावहवतयक या तऱहेचा विद्रोह ्मांडत नाहदीत. तयांचे लेखन रिा्मखुयाने िे्नापर असूनहदी सयंतशदीर आहे. नकार 

आवण बडंखोरदीचदी जाणदीिहदी तयानंतर आलेलया ्वलत सावहवतयकांचया विद्रोहक आविष्काराहून िेगळया 

सिरूपाचदी आहे. सत्तरदीचया ्शकात बहरलेलया ्वलत सावहतयातून जागवतक ्जाचाचया का्बंरदीलेखनाचदी 

आशा रिजिवलत झालदी होतदी. परतं ु ्वलत सावहतयात ्मोठ्या रि्माणात का्बंरदी ह्ा िाङ् ्मयरिकाराचा 

विकास झाला नाहदी. आपलयाजिळ अणणा भाऊंसारखा जबर्सत का्बंरदीकार होता. तयांनदी साततयपूणचा 

कां्बरदीलेखन करणयाचा वचिट रियास केलेला आहे. तयांचा हा िारसा विकवसत करणयात नंतरचे 

आबेंडकरदी सावहवतयक का क्मदी पडले? ्वलत का्बंरदीचा आिाका का विसतारला नाहदी? या रिशांचया 

अनषुगंाने विचार केला तर अणणा भाऊंसारखया सावहवतयकाचे नवयाने पनु्ूमचालयांकन करणयाचया अनेकविध 

िाटा सापडतदील. 

व्टपा :

‘्मधय्म महणजे ्ोन अक्षां्मधला अिकाश. ्मधला रि्शे. वजथे ्ोन रि्शेांचदी सदी्मारषेा वनवचित नाहदी, परतं ु्ोनहदीकडून सरव्मसळ 

होणारा सवंधकाल. 

भारतदीय सगंदीतात सात सिरात ‘्मधय्म’ हा ्मधयािर आहे. ्मधय्म लय हदी ‘सा्मानय’ ्मानलदी गेलदी आहे. 

रिाह्मणदी वचतंनात उत्त्म, ्मधय्म ि अध्म अशदी उतरडं असून ‘्मधय्म’ हे ‘सा्म’्मागती आहेत तर अध्म हे ‘िा्म’्मागती. बौद्ध ्शचानात 

‘्मवजझ्म पवटप्ा’ हाच समयक ्मागचा आहे. 

१. कॉ. डांगे यांनदी भारतदीय स्माजवयिसथेचे िगतीय विशे्षण ्मांडले. तयांना जावतवयिसथेचे सितंत् विशे्षण नरकतीच विकवसत 

करता आले असते, परतं ुएकांगदी िगचाकें द्रदी विचारसरणदीचया चौकटदीबाहेर पडून निविशे्षण ्णेयाचदी क्ष्मता असूनहदी ते हे का्म 

करू शकले नाहदीत. 

२. व्िगंत व्नकर साळिे यांचयाकडून एका चचलेत अशाच अथाचाचदी ्मावहतदी ्मला व्मळालदी होतदी.

३. पथँरचया सथापनेनंतर साधारणतः १९७५नंतर अणणा भाऊ साठे यांचदी जयतंदी अतयतं तरुळक रि्माणात साजरदी केलदी जाऊ 

लागलदी. पथँरचया चळिळदीचया रिभािाने ्मांग जातस्ूमह निबौद्धांबरोबर एकिटू नये महणून कागेँ्रसचया सत्ताधारदीिगाचाने अणणा 

भाऊंचदी ‘्मातंग स्माजाचे नेते’ अशदी रिवत्मा पढेु आणणयाचा रियतन सरुू केला. तयांचदी ‘कॉमे्ड’ हदी ओळख पसूुन ‘सावहतयरतन’, 

‘लोकशाहदीर’ अशदी सबंोधने रि्ान करदीत तदीच सकुंवचत ओळख रिचाररत केलदी. ‘सावहतयरतन’ िा ‘सावहतयसम्ाट’ या उपाधदीत 

तयांना ्वलत जावतजावणिेचा लेखक महणून बवं्सत करता आले तर ‘लोकशाहदीर’ या वबरु्ातदील ्मारसचािा्दी रिांवतकारदी 

आशय ्डिणयाचे चलाखदीचे रियतन सरुू झाले. १९८०नंतर अणणा भाऊंचया रितदीकांभोितदी ्मातंग जातकें द्रदी िोटबकँ 
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बांधणयाचदी ि ्मातंगातदील आवश्त नेतकृति पोसणयाचदी राजकतीय रिवरिया रिसथावपतांनदी गवत्मान केलदी. नवि्चया ्शकातदील 

ततकालदीन राजयसरकारतफले  अणणा भाऊंचया नािाने विकास ्महा्ंमडळाचदी सथापना आवण तयांचया सावहतयाचे रिकाशन 

यांसारखया घटना ह्ाच राजकारणाचया फलवनष्पतदी होत.

४. १९३० पासून डॉ. आबेंडकरांशदी चचाचा करूनच कमयवुनसट पक्षात सा्मदील झालेले ि अखेरपयांत सघंषचा करदीत कमयवुनसट 

महणून जगणार ेकॉ. आर. बदी. ्मोर े१९५३ ते १९६४ पयांत जावतवयिसथेचया रिशािर ्ूमलभूत भूव्मका घेणयास पक्षनेतकृतिाला 

विनंतदी करदीत होते. परतं ुपक्षनेतकृतिाने तयांचे वनिे्न गभंदीरपणे घेतले नाहदी. याच कालखंडात अणणा भाऊंचया सावहतयात 

्वलत जातदीय ्माणसांचया वयथा अवभवयक्त झालया आहेत. ते ्वलतांचया जया भूक, ्ाररद्रय्, वयथािे्नांचे कथन करदीत 

आहेत, तयाचे ्ूमळ आवथचाक सबंधंात नसून जावतवयिसथाक विष्मतेत ि शोषणात आहे याचे सपष्ट वन्लेशनहदी तयांचया या 

कथनात येत नाहदी. कॉ. आर. बदी. ्मोर ेयांचया वनिे्नात डॉ. आबेंडकर हे जावतवयिसथा ि असपकृशयता यांचदी पायाभूत आवथचाक 

चचाचा ततकालदीन राजकारणाचया ्मधयितती सथानािर आणू शकले नाहदीत, अशदी ्मयाचा्ा अधोरवेखत करतात. (्मोर े२००७ : 

७)

५. भालचदं्र फडके वलवहतात कती, “अणणा भाऊंनदी जया का्बंऱया वलवहलया, तयात ्वलत जदीिनाचा िेध घेणयाचदी दृष्टदी क्मदी 

आहे. ते सा्मानयतः लोकवरिय का्बंरदीचा फॉमयुचाला िापरदीत आहेत. ्मात् काहदी का्बंऱयां्मधून ते ्वलत ्माणसांचया वयथांना 

बोलके करू पहातात.” (फडके २००० : २०९)

६. निभारत्मधये वलवहलेलया या लेखात शर् पाटदील यांनदी फक्कराचे स्मदीक्षण करदीत असताना अणणा भाऊंचया रिवतभेत 

असलेले िगचािा्ाचे इनवहवबशन ्ाखित िगचाजावणिेतदील जातदीय नेणदीि कशदी वयक्त होते, याचदी ्मांडणदी केलदी. फक्करातदील 

रिाह्मणदीकरणाचदी सथळेहदी तयांनदी वन्लेवशत केलदी. तबबल बारा-तेरा िषाचानंतर वलवहलेलया ्सुऱया लेखात तयांनदी पूिती केलेलदी 

स्मदीक्षा नकारात्मक होतदी, अशदी आत्मटदीका नों्िून तयातदील विधायक जातिगचास्मवनित दृष्टदीचा परुसकार केला. पननाशदीचया 

्शकातदील अणणा भाऊंचया कमयवुनसट बांवधलकती आवण आबेंडकर-रेि्म या ्मानवसक विवंिाचदी वयथाहदी तयांनदी या लेखात 

उद्धकृत केलदी आहे. (पाटदील २००७) 

७. १९४५ नंतरचया कालखंडातदील सावहतयाला ‘स्मकालदीन’ असे सबंोधले जाते. स्मकालदीन सावहतयात १९४५ ते १९६० 

या कालखंडातदील सावहतयाचा ‘निसावहतय’ या नािाने पवहला टपपा तर ्सुरा टपपा १९६० नंतर साधारणत: १९८५ 

पयांतचा काळ ‘निसावहतयोत्तर सावहतय’ या सजें्विारा वन्लेवशत केला जातो.

८. उ्ाहरणाथचा, अणणा भाऊंचदी ‘स्मशानातदील सोने’ हदी कथा विखयात ि आगळदीिेगळदी अशदी आहे. तदी ्मराठदी कथेचया ततकालदीन 

पारपंररक आककृ वतबधंात बसत नाहदी. 

९. १९४९ ्मधये अणणा भाऊंचदी पवहलदी कथा रिकावशत झालदी. 

१०. बाबूराि बागूल यांनदीहदी रिारभंापासून ‘िगतीय जाणदीि आवण ्वलत जाणदीि ह्ा एकच आहेत’ अशदी भूव्मका घेतलदी होतदी. 

(कुलकणती १९९७ : १४) तेहदी िर्चा + जात असा स्मनिय करदीत. अणणा भाऊंचदी पाते् जातदीविषयदी काहदीच बोलत नाहदीत, 

असेहदी ्मत बागूलांनदी ्मांडले आहे.

११.  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया ध्माांतरानंतरचया काळात सापळा, बुद्ाची शपथ यांसारखया आबेंडकरदी जावणिेला परुसककृ त 

करणाऱया कथा अणणा भाऊंनदी वलवहलया. जावत्मकु्ततीचया जावणिेला व्लेला हा अतयतं विधायक रिवतसा् होता. 
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भारतदीय इवतहास हा ्ासयश्व्मकांचया शोषणाचा इवतहास आहे. शोषण करणाऱया आवण सा्मंवतक 

सिाव्मति असणाऱया स्माजघटकाने ्ासयश््म करणाऱया जनस्ूमहाला ध्मचासत्तावधवष्त नदीवत्ूमलयांचा 

ससंकार, ससंककृ तदीवनष् आचारविचार ि सा्मावजक वनया्मके ्ते तयांचया ्ासयश््माला कलंवकत ठेिले. 

तसेच तयांना ज्ानापासूनहदी काय्मसिरूपदी िवंचत ठेिले. ध्मचासत्तावधवष्त जात ि तया अनषुगंाने अवसततिात 

येणार े रचनात्मक िासति ्ाररद्रय्, गररबदी, असपकृशयता, वििाहससंथा इतया्दी अनेकसतरदीय सं् भाां्मधये 

परािवतचात झालेले व्सते. या पाश्चाभू्मदीिर भारतदीय परपंरते सिाव्मति असणाऱया शोषक स्माजघटकात 

ज्ानाचे रूप हे अवंत्मतः भौवतक सिरूपाचे आहे हे सपष्ट होते. या स्माजघटकाचे ज्ान ि तयाचे असणार े

भौवतक रूप हे श््म करणाऱया उतपा्नशदील जनांचे शोषण करतात. तया्मळेु, श्व्मकांशदी जळुिून घेणाऱया 

सिचा तत्िरिणालदी या स्त्रदी्ासय, सांसककृ वतक अवधसत्ता, सिाव्मति ि ्ासयभाि यांचया विरोधात बडं करून 

ऐवतहावसक जातदीय स्माजरचना नाकारतात. अणणा भाऊ साठे यांचे सावहतय आवण सावहतयदृष्टदी ने्मके 

हेच कायचा करते. महणून शोषकांचदी विवशष्ट ससंककृ तदी, तत्िज्ान, भाषा-िाङ्मयदीन विचार इतया्दी अचूकपणे 

ओळखून या परपंरलेा काय्मसिरूपदी नाकारत बवुद्धरिा्माणयिा्दी, तत्िज्ानात्मक, िैचाररक पयाचायदी भाषेत 

वयक्त होणार ेसावहतय महणजे अणणा भाऊ यांचया िाङ्मयदीन कलाककृ तदी होय, असे महणता येईल. 

सावहतय ि तयानषुगंाने होणारदी विकासिाढ हदी स्माजाचदी िैचाररक, सांसककृ वतक गरज भागिणारदी वनव्मचातदी 

असून तयातून ्मानिदी स्माजाचे नागरदी ्ूमलय, नदीवत्मत्ता, स्माजविचार इतया्दी गोष्टदी वन्माचाण होत असतात. 

‘स्त्रदीशूद्रअवतशूद्र’ ् ासयभािाचया विरोधात परुोगा्मदी, रिागवतक िैचाररक भूव्मका घेणाऱया सावहतयाचया ्मळुाशदी 

बवुद्धरिा्माणयिा्दी ज्ानात्मक ससंकारांचया रेिरणा ककृ वतशदील असतात. िे्ना, विद्रोह, नकार, सा्मावजक 

कलंवकतपणा ि ्मानखंडना यांना विरोध करून स्मग्र िैचाररक वयिसथा, सरंचना यांचदी पररभाषा वयक्त 
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करत हे सावहतय विकवसत होत असते. हा िाङ्मयदीन विचार केिळ नेवणिेतून आलेला नसतो तर तो रितयक्ष 

जदीिनिासतिातून आवण जदीिनाचया रितयक्ष अनभुिातून आलेला असतो. यापाश्चाभू्मदीिर अणणा भाऊ साठे 

यांचया सावहतयाचा विचार केला तर हे सावहतय या भौवतक ि सांसककृ वतक वयिसथेचे ि तयानषुगंाने वन्माचाण 

झालेलया सरंचनेचे अचूकपणे वचत्ण करताना व्सते, असे महणता येते.

अणणा भाऊंचया सावहतयाचदी चचाचा करताना ‘्मखुयरििाहदी’, ‘्मखुयधारचेे सावहतय’ (Main Stream) ि 

‘पररघाबाहेरचे सावहतय (Peripheral) यांचदी सरंचनात्मक बांधणदी ि तयांचा सबंधं तपासून तो अधोरवेखत 

करणे ्महत्िाचे ठरते. ्मखुयधारा जाणदीि, कथन, स्माज आवण सावहतयविचार, लवलत अवभवयक्तती, िैचाररक 

वलखाण इतया्तींशदी सबंवंधत सजं्ा आहे. हे असे असले तरदी ठळकपणे ्ाखिणयाजोगे भौवतक ि ततस्म 

िासति महणजे ्मखुयधारा आहे असे नवहे, तर बऱयाच्ा अवयक्त सांकेवतक सिरूपातच ्मखुयधारचेे अवसतति 

जाणिते आवण तयातून िाहत जाणाऱया गोष्टदी िेगिेगळया िळणािर कालांतराने ब्लत राहतात. जे ब्लत 

नाहदी ते फक्त एकच िासति असते आवण ते िासति महणजे या सिरूपाचदी सत्ता (Power), तयानषुगंाने 

येणाऱया अवधसत्ता (Hegemony) ि तयातून वन्माचाण होणारा िचचासििा्दी वहतसबंधं. ्मखुयधारा काहदी िेळा 

अदृशय सिरूपातहदी वयक्त होत असते. पण तदी राजकतीय, सा्मावजक, सांसककृ वतक, आवथचाक सत्ता इतया्दी 

घटक सोडून कधदीच वयक्त होत नसते, नवहे तदी सत्तासबंधंाशदी स्मरसच असते. बऱयाच्ा ्मखुयरििाहदी 

विचारधारा ि वतचा सत्तासबंधं ठळकपणे ्ाखिता येतोच असे नाहदी. ्मात् हदी ्मखुयरििाहदी विचारधारा 

सत्ताश््मावशिाय तगच धरू शकत नाहदी असे वतचे सिरूप असते. स्माजात राजकतीय, सांसककृ वतक िचचासि 

गाजविणाऱयांचदी वहसेंचया तत्िज्ानािर बऱयाच्ा ्मके्त्ारदी असते, नवहे या जोरािरच हा िगचा स्माजाचे 

िगतीकरण करतो आवण तयात जगणाऱयांचया अवसततिािर वनयतं्ण रिसथावपत करतो.

स्माजघटकांचया आवथचाक, सा्मावजक, सांसककृ वतक नाड्या आिळणाऱया िगाचाचे विचार, ्ूमलये आवण आकांक्षा 

जया सावहतयात अवभवयक्त होतात तया सावहतयाला िाङ्मयदीन वयिहारात ‘्मखुयधारचेे सावहतय’ असे महणता 

येऊ शकते. हे सावहतय रचणारा रितयेकजण स्माजातदील सत्ताउतरडंदीशदी रितयक्ष िा अरितयक्षपणे सबंवंधत 

असतोच, नवहे हा सबंधं असलयावशिाय तया िाङ्मयदीन विचारास ्मानयताच रिाप्त होत नाहदी. यारिकारचया 

सावहवतयक अवभवयक्ततीत ्मखुयधारदीय गणुध्मचा असले वकंिा हदी सावहतयककृ तदी स्माजातदील सत्तािाटपाबद्दल 

पूरक िक्तवय करत असलदी वकंिा सते्तशदी सबंवंधत नाहदी अशदी पूणचातः भूव्मका घेत असलदी तरदी्खेदील हे 

्मखुयधारदीय विचारसावहतयच आहे, असे महणता येईल.

या सिाांना ्े् ्ते स्माजातदील सत्तास्मदीकरणांबद्दल असतंषु्टता वयक्त करणारा घटक स्िै कायचारत 

असतो. असतंोषाचदी कारणे अनेक असतात आवण अनेक्ा कारण विवशष्ट असून या घटकाचे सघंटन 

तया एकाच घटकाभोितदी होतेच असे नाहदी तसेच हा घटक आवण सत्ता यांचा परसपरसबंधं असतोच 
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असेहदी नाहदी. बऱयाच्ा हा घटक सते्तला रिभािदीपणे सत्ताव्ग्शचान करणयाइतपत सा्मथयचािान ठरतो परतं ु

बऱयाच्ा हा सा्मावजक वयिहारां्मधये उपेवक्षत, सदी्मािततीय असाच असतो. सत्ताकें द्राभोितदी (Power-

Centre) असणाऱया या इतसततः विखरुलेलया िगाचाचदी आपलदी अशदी खास ्ूमलय,ं विचार, आकांक्षा असतात 

आवण तया तो अनंतरूपाने वयक्त करत असतो. तयाचाच एक भाग महणजे अणणा भाऊ साठे यांचा एकूण 

सावहतयविचार आहे, असे महणता येईल.

आधवुनक स्माजात धूसर सकेंतां्मधून वयक्त होणारदी हदी विचारधारा आवण हा सावहतयविचार अवधक 

गुतंागुतंदीचया स्माजवयिहारांतून रिके्षवपत होत असतो. सावहतय रिकाशन ससंथा, सरकारदी अनु् ाने, सावहतय 

्मंडळे, रिसार्माधय्ेम, सावहवतयक वयासपदीठे, टदीका आवण स्मदीक्षा, शैक्षवणक अभयासरि्म इतया्दी अनेक 

उपरि्मां्मधून ्मखुयधारा कायचारत असते. लोकशाहदीचया आभासदी अवसततिा्मळेु ्मखुयधारदीय स्माजाचया 

सावहतयवयिहारािर वनबांध आलयाचे वचत् व्सते. पयाचायिा्दी, पररितचानिा्दी सावहतयविचार एक््म टाळून 

चालत नसले तरदीहदी अशंतः हदी ्मखुयधारा आपले कुक्मती राजकारण वसद्ध करत राहते. विवशष्ट रिसगंदी विवशष्ट 

शब्सयंोजनाचे ्मखुयधारदीय विचार पयाचायदी, पररितचानिा्दी सावहतयविचाराचदी ्खल घेत जया वहरररदीने 

सावहतय स्ेंमलने घडितात तया वहरररदीने रिागवतक विचारांचया सावहतय उतसिास ्मानयता ्णेयास उ्ासदीन 

असतात. जयतंदी, पणुयवतथदी, एखा्ा लेखसगं्रह (तोहदी वनिडक), अभयासरि्मात एखा्ा पाठ स्माविष्ट करणे 

यावशिाय ् सुर ेकाहदी घडत नाहदी. परतं ुया्मळेु पयाचायदी, पररितचानिा्दी सावहतयाचया विचाररिगलभतेचदी थोरिदी 

थोडदीहदी क्मदी होत नाहदी. उ्ाहरणाथचा, अणणा भाऊंचया एकूण सावहतयककृ ततींचदी ् खल न घेण,ं ्मराठदी सावहतय 

स्ेंमलन, अभयास्ंमडळ, विद्ापदीठातदील अणणा भाऊ साठे अधयासन कें द्राबाबत उ्ासदीन असण,ं ‘्मराठदी 

भाषा व्नदी’ अणणा भाऊंचया सावहतयाचा सोयदीसकर विसर पडण ंयांसारखया घटना खर ंतर पररितचानिा्दी 

विचारांचया रिसार-रिचाराचया दृष्टदीने नकारात्मक/शोककारक आहेत. िासतविकपणे अणणा भाऊंचया जैविक 

विचारां्मळेु घडत असणारा िैचाररक ससंकार ि तयातून खोलिर रुजलेला सावहतयविचार फक्त िरिरचया 

सिरूपात अनिुाव्त करता येत नाहदी. तयाचरि्माणे पररितचानिा्दी अवभवयक्तती्मधदील विचारांचे नािदीनय आवण 

पयाचायदी विचारांचे सा्मथयचा या सावहतयविचारात सा्मािलेले असलया्मळेु या सावहतयविचाराला ्लुचावक्षत 

करणयावयवतररक्त ्मखुयधारलेा ्सुर ेकाहदीच करता येत नाहदी. पररितचानिा्दी रिागवतक विचार नाकारता 

येत नाहदीत महणून कें द्रसत्ता (Power Centre) आवण तयाचयाशदी सलंगन असणाऱया विचारधारा आपलया 

वयासपदीठािरून या पररितचानिा्दी विचाराकडे ्लुचाक्ष तरदी करतात वकंिा ते आपलया पद्धतदीने वयिसथेचे 

सोयदीसकर आकलन ्मांडत स्मदीक्षा करतात. उ्ाहरणाथचा, अणणा भाऊ साठेंसारखया जैविक विचारितंांचदी 

सरकारदी ि विद्ापदीठदीय सतरािर होणारदी ‘लोकशाहदीर’ अणणा भाऊ साठे अशदी ्मांडणदी वकंिा शासनाने 

रिकावशत केलेलया स्मग्र िाड्.्मयात अणणा भाऊंचया सावहतयाचे केलेले वनिडक सकंलन इतया्दी.
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या सिचा उपरि्मात कें द्रसते्तला ्मयाचाव्त यश लाभत असले तरदी बवुद्धरिा्माणयिा्दी तत्िाने वनपजलेलया 

पयाचायदी, पररितचानिा्दी विचाराला नाकारता येत नाहदी, तयाचयाकडे ्लुचाक्षहदी करता येत नाहदी, हदी िसतवुसथतदी 

आहे. अशा िेळदी पयाचायदी विचाराला अशंतः स्मरस करून घेणयावशिाय कें द्रसते्तला ्सुर ेकाहदीच करता येत 

नाहदी. ्मखुयधारदीय सत्ता, सत्तासाधनांचा आधार घेत या विचारांचे िरिरचे उ्ात्तदीकरण करत विचारांचया 

्ूमळ गाभयालाच नाकारतात. उ्ाहरणाथचा, अणणा भाऊ साठे यांचदी १ ऑगसटला शासकतीय जयतंदी साजरदी 

करणे वकंिा वनिडक स्मग्र िाङ्मय ्ापणे तयाचयापलदीकडे जाताना व्सत नाहदीत. अथाचात, अणणा भाऊंचया 

िैचाररक भूव्मकेचे धोरण शासकिगचा ि कें द्रसत्ता सोयदीसकरपणे नाकारते. 

सत्ता आवण ्मखुयधारदीय सावहतयविचार यांचे सबंधं ठळकपणे अधोरवेखत करणे सहज शरय असते. 

्मखुयरििाहदी अवभवयक्तती ्मग तदी कोणतयाहदी रिकारचदी असो, वतला वतचदी एक खास राजकतीय जाण असते, 

नवहे अवभवयक्तती हदीच ्मळुदी एक ्मदु्दा्म ठरिून केलेलदी ककृ तदी असते. सहज नैसवगचाक असे तयात काहदीच 

नसते. ्मखुयरििाहदी सावहतय सते्तचदी स्िै जाणदीि ठेिून सत्तास्मदीकरणाचदी तळदी उचलणयाचा ्मक्ता 

घेते. सत्तासािलदीत िािरणार े हे ्मखुयधारदीय सावहतय आवण अवभवयक्तती काहदीहदी झालं तरदी साचेबं्  

सिवहतसबंधंास धरका लागू ्ते नाहदी आवण तयाच िेळदी ते पयाचायदी पररितचानिा्दी सावहतय आविष्काराला 

सते्तपासून ् ूर ठेिणयाचा रियतन करते. अणणा भाऊंचया सावहतयातदील वयवक्तरखेांचया जगणयातदील सघंषाचातून 

विष्म अवसततिाचया अनयायाचदी चदीड ि सरंचनात्मक विष्मता अधोरवेखत होते. तया्मळेु या रिकारचया 

पयाचायदी विचारांचा अिकाश वन्माचाण करणाऱया जावणिा हा अणणा भाऊंचया सावहतयककृ तदीचा गाभा आहे, असे 

महणता येते. अणणा भाऊ साठे यांनदी बरबाद्ा ्ंकजारीचया रिसतािनेत आपलया कथेसबंधंदी वलवहले आहे, 

“्मदी जे जदीिन जगतो, पाहतो, अनभुितो तेच ्मदी वलवहतो. ्मला कलपनेचे पखं लािून भरारदी ्मारता येत 

नाहदी.तया बाबतदीत ्मदी सित:ला बेडूक स्मजतो. ...बरबाद्ाचा जेवहा कान कापला गेला तेवहा ्मदी अधंारात 

बसून पाहत होतो. सुलतान वन भो्मरया हे ्ोघे अ्मराितदी ्मधयितती तरंुुगात ्माझयाच बराकतीत बं् दी होते.

आ्मचया वतघांचयाहदी काडाचािर ‘खून करणे, ्रोडा घालणे,’ असे भयानक आरोप होते... ्मकुल ्मलुाणदी तर 

्मला ्मा्मा महणत होता. इरनें गाढि खाणारा तकुा अजून वजितं आहे. फक्त तयाला ते गाढि पचलं नाहदी 

एिढच. एकं्रदीत ्माझदी ्माणस ंहदी िासति आहेत वन वजितं आहेत.” (डांगळे १९९८ : १२३९)

स्माजातदील स्मकालदीन सत्तास्मदीकरणाला पररितचानिा्दी जावणिेबद्दल सतत भदीतदी, घकृणा, असूया िाटत 

असते. कें द्रसते्तचया या भािना स्माजातदील विष्मतेचदी जाणदीि बोथट करण ंआवण तया जावणिेचया अनषुगंाने 

आलेला राग, चदीड इतया्दी वनयवंत्त करण,ं चाललेलदी शोषणवयिसथा अबावधत राखण,ं शोवषत कलंवकत 

वयिसथेविरुद्ध होणारा विसफोट टाळण ंइतया्दी ितचानसं् भाांतून वयक्त होत असतात. असे करणयात अनेक्ा 

कें द्रसत्ता यशसिदी होते कारण काहदीहदी झालं तरदी नैवतक पातळदीिरदील जबर वहसेंचदी क्ष्मता फक्त वतचयाकडेच 
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असते. तया्मळेु शेिटदी उरतात ते फक्त शोवषतांचे अशू् आवण तयांचदी अवभवयक्तती. अणणा भाऊ एके वठकाणदी 

वलवहतात “एका ्गडाखालदी ्मांडलेलदी तदीन ्गडांचदी तातपरुतदी चूल, तयािर ठेिलेले फुटके भांडे आवण 

सितःचदी बायको ि ्ोन ्मलुांसाठदी जेिण बनविणारा एक ्वलत. हे वचत् पाहताना क्ावचत वि्ारक िाटेल 

पण या ् वलत ्माणसांचदी वजितं राहणयाचदी इच्ा हदी अग्दी ् ु् चामय, सिाभाविक आवण धाडसदी आहे. तयाचया 

कुटंुबाशदी तयाचे नाते आवण विश्ास अभगं, अटळ आहे. भांडिलशाहदीचे धरके खात तो या झाडाखालदी 

आला. या सिचा गोष्टदीचदी कारण्मदी्मांसा झालदी पावहजे या घटकाला हा ्वलत ्माणूस इतका ्यनदीय का 

व्सतो हे स्मजून घेणे गरजेचे आहे. कारण स्माजाचदी रितयेक हालचाल आहे हदी तयाचयाशदी वनगडदीत आहे.” 

(डांगळे १९९८)

्मखुयधारदीय सावहतय आपलया जावणिा, टदीका इतया्दीने उपेवक्षतांचे सावहतय झाकोळून टाकते. या 

सावहतयातून अधोरवेखत होणार ेराग, अनयाय, चदीड गाडले जातात. बराच काळ लोटतो. तयात सा्मावजक 

वसथतयतंर े घडतात. उपेवक्षत आवण सत्ताधारदी यांचया नातेसबंधंां्मधयेहदी आ्ूमलाग्र ब्ल घडून येतात. 

कालांतराने शब्ाथचा, ्ूमलय,ं आकांक्षा ब्लतात. पररघाचदी अवभवयक्तती ‘कलात्मक’ ठरू लागते, तयात नवया 

रेिरणा जाणिू लागतात. बऱयाच्ा असे होणे परात्मदीकरणाचा रिभाि असतो पण अनेक शतके उलटलयािर 

कें द्रसत्ता हे बडं सा्मािून घेऊ शकते. अथाचात हे करणयासाठदी कें द्रसते्तला अनेक सोयदीसकर ब्ल करािे 

लागतात. अथाचाचे अनथचा करािे लागतात. ्महत्िाचा ्मदु्दा ्मात् फक्त हाच असतो कती, अशा सा्मािणयात 

आवण तया घटनेचया पवहलया अवभवयक्ततीत अनेक शतकांचा काळ जािा लागतो. हा काळ सत्ताधदीशांचया 

अपररपरितेचा कती धूतचातेचा द्ोतक आहे हाच या सं् भाचातदील ्महत्िाचा ्मदु्दा आहे. उ्ाहरणाथचा, बदु्धाला 

विष्णूचा नििा अितार ्मानणे इतया्दी. 

पयाचायदी-पररितचानिा्दी स्माजविचार आवण अवभवयक्ततीचया सशक्त, सकस नािदीनयपूणचातेविषयदीचे सतय हे आहे 

कती, हा विचार आवण अवभवयक्तती वतचया ितचा्मान सिरूपात ्मखुयरििाहदी सते्तला असपकृशय असतात. वकतदीहदी 

काळ लोटला तरदी ्मखुय रििाहदी विचारधारा हा पररघाबाहेरचा विचार आपलयात स्माविष्ट करून घेत नाहदी. 

अशा िेळदी ्मखुयधारा या पररघाबाहेरदील अवभवयक्ततीला आपलया स्मदीक्षा्ूमलयाने ्मोजून तयाचे विवशष्ट 

आकलन घडिून तयास बवहष्ककृ त करते. एिढेच नाहदी तर अशारिकारचे सा्ूमवहक विस्मरण तयार करते 

कती जया्मळेु हदी पररघाबाहेरदील अवभवयक्तती काय्मचदी विस्मकृतदीत जाते, नाहदी तर ्मखुय रििाहदी विचारपरपंरनेे 

ठरिून व्लयारि्माणे स्मकृतदीत राहते. 

स्माजाचया आवथचाक, तांवत्क वयिहारा्मधये ब्ल न झालयाने सा्मावजक रचनेत आवण ्मानवसकतेतहदी 

फारसा ब्ल झालयाचे व्सत नाहदी. िणाचाश््म ध्मचा आवण या जातदीतदील क्माचानसुार सा्मावजक आचरण 

‘सिाभाविक’ िाटािे आवण श्व्मकांचा एक िगचा अनंत काळासाठदी पडेल ते का्म, व्मळेल तया ्मोब्लयात 
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करणयास उपलबध वहािा यासाठदी शोवषत श््मकें द्रदी उतपा्नपद्धतदीत श्व्मक िगाचाचे िगतीकरण अतयतं खबुदीने 

केले गेले आहे. गािगाड्यातदील बलतेु्ारदी वयिसथेतदील कलंवकत जातवयिसाय हा बऱयाच सा्मावजक 

वसथतयतंरानंतरहदी उचचजातदीय सिाव्मति असणाऱया सत्ताधाऱयांचया ्मजतीिर अिलंबून असतो. तया्मळेुच 

भारतदीय जावतवयिसथेचे विशे्षण करताना डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ‘भारतदीय स्माज श््माचदी विभागणदी 

नसून श्व्मकांचदी विभागणदी आहे.’ असे महणतात. अणणा भाऊंचया एकूण सावहतयविचारातहदी हेच सूत् वयक्त 

झालेले व्सते. अणणा भाऊंचया वलखाणातदील वयवक्तरखेा या ्बलेलया, भगंलेलया, खंगलेलया, वपळिणूक 

झालेलया, घायाळ, भे्रलेलया, सनुन झालेलया व्सतात.

भारतात इंग्रज शासन आले जे िसाहतिा्दी होते, िसाहतिा्ाचे आपले गवणतदी वहशोब असतात. िसाहतदीतदील 

सा्मावजक, आवथचाक सधुारणा करणयासाठदी िसाहतिा्दी आलेले नसतात, तर तयानंदी केलेलया भाडंिलदी 

गुतंिणकुतीिर अवधकावधक चागंला नफा व्मळिणे हे तयाचें रि्मखु उवद्दष्ट असते. तयासाठदी गुतंिणूक क्मदी करणे, 

केलेलया खचाचात नफा िाढिणे या गोष्टतींना रिाधानय असते. हे होत असताना सथानदीय स्माजाचया सा्मावजक, 

आवथचाक वयिहारा्मधये ढिळाढिळ केलदी जाते. हदी ढिळाढिळ केिळ सिाथाचापोटदी असते. या अनषुगंाने निे 

विचार, निदी ्ूमलय ंरिसथावपत केलदी जातात, परतं ुसथानदीय सत्ता आपलया वहशोबाने आपलया सिाथाचापोटदी 

या निदीन गोष्टतींशदी जळुिून घेते. उ्ाहरणाथचा, िासाहवतक काळातदील सरजंा्मदी वयिसथेतदील उचचिणतीय 

स्माजसधुारकांचा उ्ार्मतिा्, ्मानितािा्दी विचार इतया्दी. या साऱया्मळेु स्माजात वसथतयतंराचा केिळ 

आभास तयार केला जातो अथाचात, तया्मळेु जव्मनदी िासतिात काहदीहदी ब्ल होत नाहदी आवण झालाच तर 

श्व्मकाचंया पातळदीिर एकच ब्ल होतो तो महणज ेशोषणाचा एक निा सतर िाढतो जो अवधक अचूकपणे आवण 

क्मदीत क्मदी ्मोब्लयात शोषण करतो. अशा वयिसथेचया अतंदी येणाऱया ब्ला्मळेु एक वयापक लोकशाहदी येते. 

काग्ािर ्मयाचाव्त सिरूपात का होईना हदी वयिसथा सत्ता आवण सावहतय याचें सबंधं ब्लते. उ्ाहरणाथचा, 

अणणा भाऊंचया १९४० ते १९५२ ्मधदील वलवहलेले पोिाडे ि शावहरदी िाङ्मय ्महानगरदीय शहरातदील जदीिन 

ि तयातदील बकालपणा यािर भाष्य करतात.

भारतदीय वयिसथेत उत्तरिसाहतकाळात (Post Colonial) सा्मावजक िासतिात काहदीच ब्ल घडला नाहदी. 

नवया िसाहतिा्दी (Neo Colonial) शोषणाचदी जोड जनुया सरजंा्मशाहदी शोषणाला व्मळते. सा्मावजक ्ूमलय,ं 

सरजंा्मदी सकेंत फारसे ब्लले नाहदीत. सते्तचया पररघािर असणाऱयानंा जनुदी वयिसथा, निा विचार या ्ोनहदी 

शोषणानंा तोंड द्ािे लागते. हे करताना वन्माचाण झालेले सावहतय आवण स्माजविचार सते्तला आवण ्मखुयधारलेा 

सहजासहजदी सपंिता येत नाहदीत. अणणा भाऊंचया वगरणदीका्मगाराचंा लढा, मुबंईची लावणी इतया्दी पोिाडे 

का्मगाराचंदी जदीिनशैलदी, तयाचंया जदीिनाशदी असणाऱया परसपरवरिया, परसपरसबंधं अवभवयक्त करत श्व्मक 

का्मगाराचंया जगणयातदील सघंषचा ि तयाचे ्ासयश््मातून होणार ेसा्मावजक परात्मदीकरण वयक्त करतात.
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अणणा भाऊ १९४४ ्मधये बगंालची हा्क वलवहतात तयानंतर ते १९४९ ्मधये अमळनेरचे अमर हुतातमे 

वलवहतात तर १९४९ ्मधये मुंबईचा कगरणी ्कामगार हा पोिाडा वलवहतात. हे सिचा पोिाडे नििसाहतिा्दी 

(Neo Colonialism) विचाररिचाराचदी तंते् सा्मािून घेणाऱया आभासदी लोकशाहदीचदी स्मदीक्षा करतात. 

नििसाहतिा्दी काळात विचारांपेक्षा वयिहार शे्ष् हदी जावतितं भांडिलदी नदीवत्मत्ता ्मानलदी जाते. या 

वनय्मानसुार जो कोणदी रासत ्ा्म ्ईेल तो अशदी तंत् खरे् दी करणारा ठरतो तसेच होता होईल तेिढा या 

तंत्ाचा उपयोग भांडिलदी वहतसबंधंांना बाधा न आणता अनेक गोष्टदी रिसाररत करणयासाठदी केला जातो. 

उ्ाहरणाथचा, भांडिलदी ितचा्मानपत्. अशा तंत्ाने रिसाररत केलेला स्माजविचार आवण सावहतयअवभवयक्तती 

सते्तचया कें द्र-परदीघ (Centre - Peripheral) सबंधंाचदी नवयाने वयाखया करताना व्सतात. परदीघ 

आपलया परदीने नििसाहतिा्दी भांडिलदी सरजंा्मदी कें द्रसते्तशदी (Power Centre) झगडत-राबत आपलया 

विचारांचे सािचावत्कतीकरण करताना व्सतो. अणणा भाऊंनदी १९४५ ते १९५२ या कालािधदीत वलवहलेलया 

लोकनाट्यां्मधये हदी बाब सपष्टपणे व्सते. 

िासतविक पाहता, स्मग्र ब्ल घडविणयासाठदी उतपा्न साधनािंरदील सते्तचदी ्मके्त्ारदी लोकशाहदी ्मागाचाने 

सपंिणे आिशयक असते. या पाश्चाभू्मदीिर नििसाहतिा्दी भाडंिलदी उतपा्नतंत् आवण रिवरिया या विवशष्ट 

भागापरुतया सथानदीय आवण ्मयाचाव्त असलेलया व्सतात. उतपा्नाला कचचा ्माल आवण श््म परुिणारदी 

वयिसथा ि तया उतपाव्त ्मालाला वितरदीत करणारदी ्महावयिसथा (उ्ाहरणाथचा, Shining India, Make in 

India चया घोषणा) तसेच सद्:वसथतदीत सरुू असणाऱया ्महाभयकंर सािचाजवनक पायाभूत सवुिधा (उड्डाणपूल, 

्मोठदी िाहतूक करणारदी ्ळणिळणाचदी साधने) हदी यासं् भाचातदील काहदी ठळक उ्ाहरणे महणून नों्विता 

येतदील. निउ्ार्मतिा्दी काळातदील जागवतक भाडंिलदी वयिसथेस पूरक ि ससुजज अशा वयिसथावनव्मचातदीकडे 

्शेाचदी िाटचाल सरुू आहे. महणजेच नििसाहतिा्दी भाडंिलदी ि सरजंा्मदी सत्ता श्व्मकानंा, कष्टकऱयांना 

िाटेल तसे आवण सते्तला हवया वततरया ्मोब्लयात राबिून घेऊ शकते आवण हे घडत असताना आपलया 

वितरणवयिसथेत श्व्मकाचंदी उतपा्नसाधनािंरचदी ्मालकती व्मळिणयाचया इच्ाचें ््मन करते. अवधक 

वितरण, अवधक ्मागणदी, अवधक यतं्ित श््म नवहे तर एका टपपयानतंर उतपा्न श्व्मक करणार नाहदीत तर 

यतें्च करणार अशदी वयिसथा वन्माचाण करणयाचदी रिवरिया ह ेयाचेच पररणत रूप आहे. नििसाहतिा्दी भाडंिलदी 

सरजंा्मदी सत्ता आपापसातंदील साटंलोटं करदीत श्व्मक आवण पररघाबद्दल आपण विचार करतो आहोत आवण 

या स्ूमहाबद्दल आपलयाला कळकळ आहे असा सपधाचात्मक आभास वन्माचाण करते. हा सपधाचात्मक आभास 

आवण नििसाहतिा्दी, उ्ार्मतिा्दी भाडंिलशाहदी ि तयातून आलेलदी िगतीय शोषणाचदी निदी सरंचना ि 

तयाचबरोबर भाडंिलदी वयिसथेत ्ासयश््माचे न ब्लणार ेसिरूप याचे अचूक विशे्षण अणणा भाऊ आपलया 

सावहतयवनव्मचातदीतून करताना व्सतात. जात-िगचा-स्त्रदी्ासय याचंया जातदीय, कलंवकत, अप्मावनत जदीिनाचदी 

कारण्मदी्मासंा करणे हे अणणा भाऊंचया सावहतयदृष्टदीचे धयेय होते, असे महणता येईल. 
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सदंभ्ष :

१. डांगळे, अजुचान (सपंा.) (१९९८) : लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् : ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी 

्मंडळ, ्मुंबई. 
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‘भारताचया सा्मावजक आवण राजकतीय चळिळदीत अणणा भाऊ साठे यांचे योग्ान’ हा विषय तसा खास 

िेगळाच विषय आहे. अणणा भाऊ साठे यांनदी रिा्मखुयाने कला, ससंककृ तदी, सावहतय आवण का्मगार चळिळ 

ि सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ या के्षत्ां्मधये ऐवतहावसक योग्ान व्ले आहे. हे योग्ान भारतदीय पातळदीिरच 

नवहे तर जागवतक पातळदीिरसदु्धा खास नों् घेणयासारखे आहे. यापैकती काहदी बाबतदीत तशदी नों् घेतलदी 

गेलेलदीसदु्धा आहे. 

तयांचे योग्ान सा्मावजक आवण राजकतीय चळिळदीतले महणता येईल का? या ्मु् द््ाचा विचार आपलयाला 

सरुुिातदीलाच करािा लागेल. यासाठदी अणणा भाऊंनदी कला, ससंककृ तदी आवण सावहतय या के्षत्ां्मधये व्लेलया 

योग्ानाचे सिरूप काय होते हे आपलयाला पाहािे लागेल. शोषण्मकु्ततीचया धयेयाने रेिररत झालेलया अणणा 

भाऊंनदी सा्मावजक आवण राजकतीय पातळदीिर पररितचान करणयाचदी अपररहायचाता अथाचातच जाणलेलदी होतदी. 

तयांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचयािर वलवहलेलया कवितेत/गाणयात हा दृवष्टकोन सपष्ट होतो. ‘जग 

ब्ल घालनुदी घाि, सांगनुदी गेले ्मला भदी्मराि!’ अशदीच या कवितेचदी सरुुिात आहे. के्षत् सावहतयाचे आहे 

पण कायचाके्षत् राजकतीय-सा्मावजक आहे. 

अणणा भाऊंचया या कवितेचा ्मखुय आशय जातदीय आवण िगतीय शोषणाचया अतंासाठदी जग ब्लणयाचा 

आहे. पण ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र व्मळिून जगतदी, राखदी भदी्माचे नाि’ असा शेिट आहे. महणजेच हदी कविता, 

जावतअतंाचे धयेय बाळगणा-या जनांनदी सहभाग घेतलेलया सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया यशवसितेसाठदी 

आहे. जदीिन असचं स्मग्र असतं. ते एकांगदी, एक्मागती चालत नसतं. हे सतय अणणा भाऊंनदी नेह्मदीच ्मनात 

परकं ठेिलेलं असलया्मळेु हदी स्मग्रता तयांचया सिचा सावहतयात आलेलदी आहे. लांब पललयाच ं्मानि्मकु्ततीच ं

धयेय काय्म ठेऊन तया तया काळापरुतया चळिळदी करणयाचदी भूव्मका इथे अणणा भाऊंनदी घेतलदी आहे. याच 
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पध्तदीने तयांनदी तयांचया सावहतय-कलांचया ्माधय्मातून सा्मावजक आवण राजकतीय चळिळतीं्मधये सशक्त 

हसतके्षप केला आहे. 

तयांचया माझी मैना गावावर राकहली... या लािणदीचाहदी विचार यादृष्टदीने करणे ्महत्िाचे ठरले. हदी लािणदी 

महणजे िे्नांनदी भरलेलया, तरदीहदी रेि्माने ओतरिोत असलेलया, जगणयाचया सक्तती्मळेु सथलांतररत झालेलया 

्माणसाचया वजितंपणाचा आविष्कार आहे. तयाचया वजितंपणाच ंकावय आहे. गररबदी, गािाकडं जगू न शकण,ं 

केिळ वजितं राहणयासाठदी चालत ्मुंबईला जाण,ं ्मुंबईचया भांडिलशाहदीच ं्शचान होण,ं जदीिाचया वजिलग 

सहचाररणदीचदी आठिण होण ंअशा वयाव्मश् अनभुिविश्ाचा सुं् र अविष्कार सेंवद्रय पद्धतदीने या कावयात 

आला आहे. हदी पररवसथतदी ब्लणयासाठदी चळिळ करण,ं निजदीिन वन्माचाण करण ंअशदी लांबपललयाचदी 

व्शा यातून व्सते आवण तेिढ्यात सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ सरुू होते. हदी व्शा घेऊनच तयातला सहभाग 

बेडरपणे सरुू होतो. अणणा भाऊंनदी कावयाचया गेयतेला धरका न लािता एक ताक्दीचा सा्मावजक, 

राजकतीय हसतके्षप याहदी वठकाणदी ताक्दीनेच उभा केला आहे. 

अणणा भाऊ कधदीच जनचळिळदीचे, जनआं् ोलनांचे नेते नवहते. अथाचात एक ्महत्िाचे कायचाकतले महणून 

चळिळतीं्मधये तयांचा सवरिय सहभाग होता. पण ते शावहरदी, कावय, लोकनाट्य, का्बंरदी, कथा अशांनदी 

बनलेलया सावहतय-ससंककृ तदी-कला के्षत्ातले नेते होते. वतथून केलेलदी तयांचदी वनव्मचातदी सा्मावजक-राजकतीय 

के्षत्ातदील चळिळतींना िळण आवण ताक् ्ते होतदी, व्शा ्ते होतदी. 

 ‘जग ब्ल घालनुदी घाि’ या एका कावयानं; बाबासाहेब आबेंडकर हे ‘बौद्ध’ वकंिा ‘्वलत’ स्माज यांचयाहदी 

पररघाबाहेर असणा-या सिचा शोवषतांचे नेतकृति करणार ेआहेत अस ंघोवषत केलं. बाबासाहेबांना तयांनदी तयांचया 

ख-या सिरूपात जनतेस्मोर उभ ंकेलं. चळिळदीला व्शा ्णेार ंएक ऐवतहावसक कायचा अणणा भाऊ यांनदी 

केलं. हे सा्मावजक-राजकतीय के्षत्ातलं ्महत्िाच ंकायचा आहे. आजहदी हे कावय सिाांना वरिय आहे, भािणार ं

आहे. सिाांना जोडणार ंआहे. 

अणणा भाऊंचया कथांनदी रिथ्मच िवंचत जातदी-ज्माततींचया स्त्रदी-परुुषांच ं जदीिन सावहतयात आणलं. 

तयाआधदी भटके वि्मकु्त स्ूमह, बलतेु्ार, पूिाचाश््मदीचया असपकृशय जातदी अभािानेच सावहतयात आलया होतया 

आवण तयांचे येणे हे तयांचया स्माजजदीिनातदील वनव्मचातदीक्ष्म आवण स्मकृद्ध करणारदी ्माणस ंमहणून नवहते. 

उलट अणणा भाऊंनदी हदी ्माणस ंसावहतयात उभदी केलदी तदी स्माजजदीिनाला स्मकृद्ध करणारदी वनव्मचातदीक्ष्म 

आवण सिें्नशदील ्माणस ं महणून... कनळू मांग, बरबाद्ा ्ंकजारी, कचरागनगरची भुतं, मरीआईचा गाडा, 

समशानातलं सोनं यांसारखया कथा सभंारातून अशदी ्माणस ं(स्त्रदी-परुुष) ताक्दीने पढेु आलदी. ह्ा ्माणसांना 

रितयक्ष जदीिनात सित:चया हरकासाठदी उभदी रावहलेलदी इवतहासानं पावहलदी. अस ंउभ ं राहता येतं, ताठ 
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्मानेनं जगता येतं, शोषकांना आवण तथाकवथत बलिानांना न्मिता येतं असा विचार या कथां्मधून अणणा 

भाऊंनदी जन्मानसात रुजिला. सावहतयाचया या रििाहातून तयांनदी सा्मावजक-राजकतीय के्षत्ात सकस अस ं

योग्ान व्लं. 

फक्करासारखया का्बंरदीतून शोवषत जाततीं्मधदील कष्टकरदी जनतेचया असतंोषाचा आविष्कार अणणा भाऊंनदी 

ताक्दीने पढेु आणला. जावतवयिसथा, साम्ाजयिा्दी भांडिलशाहदी, िगचावयिसथा या पररघातदील सिावभ्मानदी 

जदीिन जगणयाचदी रदीत उलगडलदी. हुतात्मा होणयाचदी ऊ्मती कशदी असू शकते याचे ्शचान घडिले. हदी का्बंरदी 

तयांनदी बाबासाहेब आबेंडकरांना अपचाण केलदी. या का्बंरदीिर वसने्मा वनघणयाचया रिवरियेत सातारा वजलह्ाचे 

भारतदीय कमयवुनसट पक्षाचे यवुनट राबले. सातारा रिवतसरकारचे एक रिांवतिदीर आवण पक्षाचे नेते कॉ. 

शेखकाका यात पूणचा सहभागदी होते. अणणा भाऊंचया सं् भाचात आबेंडकरिा् आवण ्मारसचािा् फक्कराचया 

्माधय्मातून एकत् आला! भले तेिढ्यापरुता का असेना, अणणा भाऊंचदी हदी व्शा तयांचया ्मकृतयू्मळेु क्ावचत 

पढेु गेलदी नाहदी. आता कनहैया कु्मारचया वनव्मत्ताने ‘जय भदी्म, लाल सला्म’ अशदी जदी घोषणा पढेु आलदी 

वतचे ्ूमळ जनक अणणा भाऊच आहेत, असे महणािे लागेल. 

या पाश्चाभू्मदीिर अणणा भाऊंना पवहलया अवखल भारतदीय ् वलत सावहतय स्ेंमलनाचे अधयक्ष महणून वनिडले 

जाते हदी गोष्ट ऐवतहावसकच होतदी. हदी एक खास िेगळदीच सेंवद्रय रिवरिया होतदी. अणणा भाऊंनदी यािेळदी केलेले 

भाषणसदु्धा ऐवतहावसकच होते. 

अणणा भाऊ अजून जरा जासत जगते! तर सा्मावजक-राजकतीय चळिळदीला भारतदीय पातळदीिर पररितचानाचदी 

एक निदी व्शाच व्मळालदी असतदी, असे आपण वनवचितच महणू शकलो असतो. 

अणणा भाऊंचया का्बंऱयां्मधये रिा्मखुयाने ककृ ष्णा-िारणेचया खो-यातदील काळया ्मातदीत राबणा-या स्त्रदी-

परुुषांच ंरसरशदीत जगण ंवजितंपणे उभ ंराहतं. तयांचा सघंषचा, सखु-्ःुखं, ्म्ुचा्मकती, सौं्यचा, वनव्मचातदीक्ष्मता, 

राजकतीय- सा्मावजक जदीिनातदील कतकृचाति, तयांचया शोषण-वपळिणकुतीचे सिरूप; अशा विविध पैलंूनदी 

िाचक अणणा भाऊंचया ्माणसांचा भागच बनून जातात. 'हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर तोललेलदी नसून तदी 

्वलतांचया तळहातािर तोललेलदी आहे.' हा तयांचा वसद्धांत पायाभूत धरून तयांनदी सावहतयवनव्मचातदी केलदी 

आहे. तयांचया का्बंऱयां्मधये हेच सूत् ्मधयितती आहे. या्मळेुच या का्बं-या महणजे सा्मावजक-राजकतीय 

पररितचान घडिणयाचदी एक शक्तती ठरलदी. यातलया काहदी का्बंऱयांिर वचत्पट वनघाले. जयांचया का्बंऱयांिर 

वचत्पट वनघाले असे ते पवहलेच ्वलत-शोवषत स्माजात जन्मलेले सावहवतयक आहेत असे ्मला िाटते. 
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अणणा भाऊंनदी या का्बंऱयांचया ्माधय्मातून ्महाराष्ट्राचया आवण भारताचया पातळदीिर सा्मावजक आवण 

राजकतीय के्षत्ात खास हसतके्षप केला. तयांचया का्बंऱयांचदी अनेक भाषां्मधये भाषांतर ेझालया्मळेु हे घडू 

शकले. 

अणणा भाऊ सा्मावजक आवण राजकतीय के्षत्ात नेते नवहते पण तया के्षत्ात नेते घडणयासाठदी, जनतेचदी 

चळिळतीं्मधये भाग घेणयाचदी तयारदी होणयासाठदी तयांचया सावहतयाने ्मोलाचे कायचा केले. 

अणणा भाऊंनदी लोकनाट्ये, नाटके तर वलवहलदीच आवण तदी रगं्मंचािरून सा्रहदी केलदी. अणणा 

भाऊ अ्मरशेख, गवहाणकर यांचया नेतकृतिाखालदी तयार झाले होते. लाल बावटा, कलापथक सयंकु्त 

्महाराष्ट्र चळिळदीचे िा्ळ वन्माचाण करणयात अणणा भाऊंचा वसहंांचा िाटा होता. तयांनदी ्महाराष्ट्रातदील 

जनतेचया ्मना्मधये जदी विचारांचदी पेरणदी केलदी तयातूनच जनतेचया स्मदु्राला उधाण आलं. तयाचबरोबर 

वगरणदीका्मगारांचया चळिळतींचदीसदु्धा अनेक िा्ळे या्मळेु घोंगाित उठलदी. अणणा भाऊंच ंसावहतय अशा 

रिवरियेतून जनचळिळतींचे सावहतय बनले. 

अणणा भाऊंच ंगाि िाटेगाि आवण ्माझ ंगाि कासेगाि या्मधये केिळ तदीन वकलो्मदीटरच ंअतंर. ्ोनहदी गाि ं

१९४२चया रिवतसरकार उठािातलदी! रिवतसरकारचया रि्मखुांचा ्मुंबईचया का्मगार चळिळदीशदी जिळचा सबंधं 

होता. तयात अणणा भाऊ तर रिवतसरकारचया कायचाके्षत्ातले. रिवतसरकार उठािातले बहुतांश नेते, कायचाकतले 

सिातंत्यरिाप्तदीनंतर शोषण्मकु्ततीचया चळिळतीं्मधये सवरिय होते. अणणा भाऊंच ंसा्मावजक आवण राजकतीय 

चळिळदीतलं योग्ान या्मळेु वविगवुणत झालं. का्मगार, शेतकरदी, ्मजूर, ् वलत, वस्त्रया अशा सिचा शोवषतांचया 

एकजटुदीचा ऐवतहावसक विचार अणणा भाऊंचया सावहतयातून आपसूकच ्महाराष्ट्र आवण ् शेाचया पातळदीिर 

पोहोचला. या विचाराने नेतकृति केलं. रिवतसरकारचदी चळिळ हदी निस्माज कसा असणार? याचदी झलक 

रितयक्ष ितचा्मानात राबिणारदी चळिळ होतदी. अणणा भाऊंनदी हदी रेिरणा सिातंत्यानंतरचया शोषण्मकु्ततीचया 

चळिळतीं्मधये आणलदी. तयांचया सवहतय आवण कलांनदी तदी जन्मनात पेरलदी. 

अणणा भाऊ हे सेंवद्रय (organic) बवुद्ध्मान (intellectual) होते. शाळेत वलहायला, िाचायला वशकू न 

शकलेले अणणा भाऊ ्मजूर, का्मगार महणून पोटासाठदी राबत असताना, हदी 'कला' शाळेबाहेर वशकले. 

पण याचयाहदी पढेु जाऊन तयांनदी अ्ूमतचा ज्ान आत्मसात करणयाकडे झेप घेतलदी. तया्मळेु तयांचदी िैचाररक 

िाटचाल जव्मनदीिर खंबदीरपणे पाय रोिून उभदी रावहलदी. ग्रामशदी यांचया 'सेंवद्रय बवुद्ध्मान' का्मगारांचया 

सकंलपनेचया सं् भाचात तयांनदी फारच ्मोठदी भरारदी ्मारलदी. नंतरचया काळात सथापन झालेलया दकलत पथँरचे 

नेतकृति अशा ‘सेंवद्रय बवुद्ध्मान’ वयक्ततीं्मधूनच वन्माचाण झाले होते. हे नेतकृतिसदु्धा सावहतयके्षत्ात निदीन परपंरा 

सरुू करणारांचे होते. अणणा भाऊंनदी या रिवरियेचा पाया घातला होता. या अथाचाने ऐवतहावसक ्वलत 
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पथँरचदी रेिरणा बललॅ्क पथँर्मधूनच फक्त आलदी असे महणणे अधचासतय ठरते. दकलत पथँरचा उ्य आवण 

अणणा भाऊंनदी सरुू केलेला ‘सेंवद्रय बवुद्ध्मान’ नेतकृति वन्माचाण होणयाचा पायडंा या ्ोनहतीं्मधये हदी रेिरणा 

शोधलदी पावहजे. 

हा विषय फारच ्मोठा, वयाव्मश्, गुतंागुतंदीचया रिवरियेचा आवण ्मोठ्या सशंोधनाचा आहे. वसद्धांताचया 

के्षत्ातसदु्धा भर टाकलयावशिाय याला हाताळणे अशरय आहे. सावहतय, ससंककृ तदी, कला या के्षत्ात घडिलेलया 

रिांवतकारक ब्लांचा हसतके्षप सा्मावजक-राजकतीय के्षत्ात सं् भतीय रिांवतकारदी ब्ल घडविणयात कसा 

होऊ शकतो या रिवरियेचा शोध घेणे तयासाठदी अतयािशयक आहे. हे आवहान तरुण सशंोधक कायचाकतयाांनदी 

सिदीकारले पावहजे. 
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शाहदीर अ्मर शेख आवण शाहदीर ्. ना. गवहाणकर यांचयासोबत 
शाहदीर अणणा भाऊ

आवण चळिळदीतदील क्षणवचते्...
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अणणा भाऊ साठे यांचे कथात्मक 
सावहतय : जात-िगचा जावणिा 

अरुयान डठागंळे

जयेष् लेखक आवण विचारितं
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िाटेगाि येथे ्मांग कुटंुबात जन्मलेले अणणा भाऊ, अक्षरओळख नसलेले अणणा भाऊ, िाटेगाि ते ्मुंबई 

असा िवडलांसोबत पायदी चालत रििास करणार े अणणा भाऊ आवण तयानंतर ्मारसचािा्दी विचारधारनेे 

सवरिय होऊन साकार झालेला सजचानशदील कलाितं अणणा भाऊ; यांविषयदी बरचे वलवहले गेले आहे. 

या पाश्चाभू्मदीिर अणणा भाऊंचया कथात्मक सावहतयातदील जात ि िगचा या जावणिांचा आविष्कार कसा 

झाला; हे जर आपलयाला स्मजून घयायचे असेल तर अणणा भाऊ जया काळात कथा वलहदीत होते तया 

काळात एकूणच ्मराठदी सावहतय - कथाविश् ने्मके कोणतया िळणािर होते याचा ढोबळ्मानाने आढािा घेणे 

आिशयक आहे.

अणणा भाऊंचदी पवहलदी कथा माझी कदवाळी हदी १९४९ सालदी मशाल या साप्तावहकात रिवसद्ध झालदी. 

तयािेळदी १९५० सालदी ्मराठदी कथा; वजला ‘निकथा’ असे सबंोवधले आहे तयात गगंाधर गाडगदीळ, अरविं्  

गोखले, व्. बा. ्मोकाशदी, श्दी. ्ा. पानिलकर, प.ु भा. भािे हे कथालेखक वलहदीत होते. हदी कथा ्मधय्मिगचा, 

कवनष् ्मधय्मिगचा यांचे भािविश् आवण विचारविश्ापरुतदीच ्मयाचाव्त होतदी. पण कथेचे तंत्, आशय आवण 

तपवशलात्मक अगंाने ब्लणारदी हदी कथा ्मानवसक ताणतणािांचदी वचत्णे घेऊन आकाराला आलदी होतदी. 

ग्रा्मदीण सावहतयातहदी वयकंटेश ्माडगळुकर, शकंर पाटदील, ्. ्मा. व्मरास्ार यांचयासारखे लेखक ग्रा्मदीण 

कथेला निा आशय आवण आकार ्ते होते. अशा काळात अणणा भाऊ कथा वलहू लागले. याच काळात 

डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांचया चळिळदीचदी रेिरणा घेऊन स्माजवनष् असे ्ोन लेखक कथा वलहदीत होते 

आवण ते महणजे शकंरराि खरात आवण बंध ु्माधि हे होत. शकंरराि खरात हे साततयाने वलहदीत होते आवण 

रिकाशन विश्ाने तयांचदी ्खल घेतलया्मळेु ते ्मराठदी सावहतयविश्ाला पररवचत होते.पण बधं ु्माधि यांचा 

कथासगं्रह आमहीही माणस ंआहोत हा उवशरा सगं्रहरूपाने आलया्मळेु तयांचया कथा फारशा चचलेत आलया 
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नाहदीत. पण आजचया ्वलत कथेचे बदीजारोपण केलयाने ह्ा वतनहदी कथाकारांचदी महणजे अणणा भाऊ साठे, 

शकंरराि खरात आवण बधं ु्माधि यांचदी नािे आ्राने घेतलदी जातात.

्मारसचािा्दी धारणे्मळेु आवण जया स्माजवयिसथेत अणणा भाऊ घडले - िाढले होते तया्मळेु कलाितं 

महणून तयांचदी एक जदीिनवनष्ा तयार झालदी होतदी. आवण याच जदीिनवनषे्तून आवण दृवष्टकोनातून तयांचदी 

सावहतयवनव्मचातदी झालदी. अणणा भाऊंचदी लेखक महणून काय दृष्टदी होतदी, हे तयांनदी सांवगतले आहे. वैज्तंा 

या का्बंरदीचया रिसतािनेत ते महणतात, “जो कलाितं जनतेचदी क्र करतो.तयांचदीच क्र जनता करते. 

हे ्मदी रिथ्म वशकून नंतर लेखन करदीत असतो. ्माझा ्माझया ्शेािर, जनतेिर वन वतचया सघंषाचािर अढळ 

विश्ास आहे. हा ्शे सखुदी वहािा, इथे स्मता नां्ािदी या ्महाराष्ट्रभू्मदीचे नं्निन वहािे, अशदी ्मला ्ररोज 

सिपने पडत असतात.तदी ्मंगल सिपने पाहत पाहत ्मदी वलहदीत असतो. केिळ कलपनेचे ककृ वत््म डोळे लािून 

जदीिनातदील सतय व्सत नसते.सतय हृ्याने व्मळिािे लागते. डोळयांनदी सिचा व्सते. पण हे सवहवतयकाला 

हात ्ते नाहदी, उलट ्गा ्तेे. ्माझा असा ्ािा आहे कती हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर तरलेलदी नसून 

्वलतांचया तळहातािर तरलेलदी आहे. तया ्वलतांचे जदीिन वततरयाच रिा्मावणक हेतूने वन वनषे्ने वचवत्त 

करणार आहे वन करदीत आहे.” 

बरबाद्ा ्ंकजारी या कथासगं्रहाचया रिसतािनेत ते महणतात, “्माझदी जदीिनािर फार वनष्ा असून ्मला ्माणस ं

फार आिडतात. तयांचदी श््मशक्तती ्महान आहे. तदी जगतात. जगाला जगितात. तयांचया बळािरच हे जग 

चालतं. तयांचदी झुजं आवण तयांचे यश यािर ्माझा विश्ास आहे. तयांना विद्रपु करायला आिडत नाहदी.” 

अणणा भाऊंचया कथाविश्ाचा ्मागोिा घेतलयास एक गोष्ट आपलया लक्षात येईल कती तयांचया कथा ह्ा 

पारपंररक रिचवलत तंत्ात वलवहणयात आलया आहेत. तयांचया कथे्मधये रिा्वेशकता आहे. बहुतांश कथा ह्ा 

ग्रा्मदीण-गािगाड्यातदील आहेत. तसेच अणणा भाऊ ्मुंबईत जया वठकाणदी रावहले तो पररसर महणजे ्माटंुगा 

लेबर कॅमप आवण घाटकोपरचा वचरानगर. या पररसरातदील ्माणूसपण नाकारलया गेलेलया स्माजघटकांचया 

जदीिनसघंषाचाचया कथा अणणा भाऊंनदी वचतारलया आहेत. अणणा भाऊंनदी आपलया कथेत कंजारदी, कैकाडदी, 

डोंबारदी, गोसािदी, बेल्ार, वघसाडदी, नं्दीिाले, िडार, फासेपारधदी, डिरदी वभकारदी, गारुडदी अशा भटरया 

वि्मकु्तांचे जग आवण तयांचया भािविश्ाचे ्शचान ठळकपणे केले आहे. तया्मळेु अणणा भाऊंना केिळ ग्रा्मदीण 

कथाकारांचया या्दीत बसिता येणार नाहदी. ्मराठदी कथेला अपररवचत असलेलया भटरया स्माजघटकांचे 

जगणे, तयांचा सघंषचा, तयांचे भािविश् यांचे वचत्ण पवहलयां्ा अणणा भाऊंनदी केले आहे. शकंरराि खरातांनदी 

बारा बलतेु्ारांचया ्माधय्मातून या ग्रा्मदीण उपेवक्षत स्माजघटकांचदी कैवफयत ्मांडलदी. पण अलतेु्ार, 

बलतेु्ार, ितन्ार यांचया पलदीकडेहदी असलेलया स्माजघटकांचदी ठळकपणे ्खल अणणा भाऊंनदी 

घेतलेलदी व्सते.
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अणणा भाऊंचया कथेचा आणखदी एक लक्षणदीय विशेष महणजे अणणा भाऊ जया सा्मावजक िातािरणात 

िाढले, जया पररसरात ते राहत होते तया तयांचया सभोितालचया पररसरात जगणाऱया उपेवक्षत ्वलत- 

शोवषत- पदीवडत स्ूमहांचा जो जदीिनसघंषचा तयांनदी अनभुिला, पावहला तो आपलया कथेत वनषे्ने वयक्त 

केला आहे. एका अथाचाने आपलया अनभुिाशदी, िासतिाशदी आवण आपलया जदीिनवनषे्शदी इ्मान राखणारा 

लेखक महणून अणणा भाऊंचा उललेख करािा लागेल. अणणा भाऊंचया शेिटचया काळातदील कथा ह्ा 

्मनोरजंनाचया पातळदीिरहदी गेलया आहेत. तोच-तोपणाहदी आला असेल. पण तयांनदी सित:चया अनभुिाशदी 

आवण जदीिनवनषे्शदी रितारणा केलदी नाहदी. रा. ग. जाधि महणतात तयारि्माणे “पारपंररक ्डंक वकंिा पठडदी 

्मोडून तांवत्क वकंिा कलात्मक रियोग करणयासाठदी अणणा भाऊंनदी कथा वलवहलदी नाहदी. तर जदीिनानभूुतदीचया 

अपररहायचातेतून कथा वलवहलदी.” या पाश्चाभू्मदीिर आपण अणणा भाऊंचया कथां्मधदील असलेलया जात आवण 

िगचा या जावणिांचा शोध घेऊ या.

जात आवण िगचा महटले महणजे आपलयाला आबेंडकर आवण ्मारसचा आठिणे साहवजक आहे आवण ते 

सिाभाविक आहे. एखाद्ा कलाककृ तदीिर विवशष्ट तत्िज्ानाचा रिभाि आहे असे आपण जेवहा महणतो तेवहा 

ने्मके काय होते याविषयदी आपण चचाचा करू या. या सं् भाचात ्मदी अनेकिेळा वलवहले आहे. दकलत साकहत्: 

ए्क अभ्ास या सपंाव्त स्मदीक्षाग्रथंाचया रि्दीघचा रिसतािनेत ्मदी जे महटले आहे ते थोडरयात सांगतो, 

“एिढेच नवहे तर शोषणरिवरियेविरुद्ध लढणार े कुठलेहदी तत्िज्ान वकंिा विचार हे ्वलत सावहतयाला 

पूरक आहे असे ्मला िाटते. सजचानशदील कलाककृ तदीचया सं् भाचात तत्िज्ानाचा विचार करताना हे लक्षात 

ठेिले पावहजे कती कलाककृ तदीत आपण तत्िज्ानाचदी सूते् वकंिा तपशदील जसाचया तसा ्मांडत नाहदी. तया 

तत्िज्ानाचया वकंिा विचाराचया बांवधलकतीने कलाितंाचया दृवष्टकोनाचा िा जावणिेचा वपडं पोसला गेलेला 

असतो. तयातून साकार झालेलदी वनव्मचातदीहदी िेगळयाच सिरूपात अितरत असते. तया वनव्मचातदीला सित:चे 

असे वयवक्त्मत्ि असते. महणून ्वलत सावहतयवनव्मचातदीचया सं् भाचात विचार करताना आबेंडकरिा्ाचा जो 

गाभा आहे, ‘शोषणाविरुद्ध बडंखोर रिवतवरिया आवण ्मानि्मकु्ततीचा परुसकार’, या गाभयाशदी तया वनव्मचातदीचया 

वयवक्त्मत्िाचदी नाळ जोडलदी आहे कती नाहदी हे पाहणे महणजेच ्वलत सावहतयककृ तदीला नयाय व्लयासारखे 

होईल.” (डांगळे १९७८ : रिसतािना) 

जात-िगचा या जावणिा विकवसत करणयाचे का्म पररितचानिा्दी तत्िज्ान सिदीकारलया्मळेु होते. जदीिनदृष्टदी 

साकार होत जाते आवण जदीिन्ूमलयांचदी वनव्मचातदी होते. जात-िगचा यातून वन्माचाण होणारदी जदी शोषणरिवरिया आहे 

्मग तदी सा्मावजक- सांसककृ वतक-आवथचाक सतरािर असो; वतचया विरुद्धचा सूर हा अधोरवेखत करणयासाठदी 

कलाितं हदी जदीिनसूते् तया कलाककृ तदीत रुजित असतो. जदीिन्ूमलयांचया सिदीकारा्मळेु विशेषत: सिातंत्य, 

स्मता, बधंतुि या ्ूमलयांचया सिदीकारा्मळेु, जदी पररितचानिा्दी सिें्नशदीलता कलाितंाचया ठायदी असते वतचा 
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रिभािदी आवण रितययकारदी सजचानशदील आविष्कार जेवहा एखा्ा कलाितं आपलया एखाद्ा कलाककृ तदीत करतो 

तेवहा तदी कलाककृ तदी हदी वजितं आवण रसरशदीत िाटते. असेहदी महणता येईल कती कलाककृ तदीत तत्िज्ानाचे 

वनरूपण नसते तर जदीिन्ूमलयांचा पररिवतचात आविष्कार असतो. थोडरयात रितयेक कलाककृ तदीचदी वकंिा 

्माधय्माचदी अगंदीभूत अशदी ताक् असते. रिचार्ूमलये आवण कला्ूमलये यातदील तारतमय हरिता का्मा 

नये. ्मला िाटते अणणा भाऊंनदी कथा वलवहताना हे तारतमय हरिू व्ले नाहदी महणूनच अणणा भाऊंचे 

कथाविश् हे इतके आशय- अनभुिसपंनन आवण ्ूमलयवनष् सिरूपात साकारले गेले आहे. आवण महणूनच 

का्मगार शेतकरदी कष्टकऱयांचया िगतीय रिबोधनासाठदी पोिाडे, लािणदी, गाणदी आवण लोकनाट्यातून ्ैम्ानात 

सा्रदीकरण करणार ेअणणा भाऊ आवण कथा-का्बंरदी वलवहणार ेअणणा भाऊ यांचयात आपलयाला ठळक 

भे्रषेा काढता येते. ह्ासं् भाचात ्मदी कोलहापूर येथे पवहलया लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे सावहतयस्ेंमलनात 

जे विचार ्मांडले होते ते पनुहा येथे उद्धकृत करत आहे. 

“अणणा भाऊंचया एकूण सावहतयाचया बाबतदीत विचार ्मांडताना एका बाबतदीत जिळजिळ सिचाजण एका 

्मु् द््ािर सह्मत होताना व्सतात आवण तो महणजे अणणा भाऊंचे पोिाडे, लािणया, गदीते आवण िगनाट्य 

यां्मधये रिचार्ूमलये सपष्ट व्सतात. सामयिा्दी विचारसरणदीचा रिभाि उघड जाणितो पण तसा तो कथा-

का्बंऱयां्मधये जाणित नाहदी. यासं् भाचात खल होणे आिशयक आहे, असे ्मला िाटते. कारण हा ्मतरििाह 

अणणा भाऊंचया सावहतयविषयक जावणिेला आवण भूव्मकेला नयाय ्णेारा नाहदी, असे ्मला िाटते. एकच 

लेखक ्ोन िेगिेगळया जदीिनवनष्ा घेऊन जगत असतो काय? पवहलदी गोष्ट आपलयासारखया लेखकांनदीहदी 

लक्षात घेतले पावहजे कती रिबोधन करणार,े काहदीतरदी सं् शे ्णेार ेमहणजे स्मदीके्षचया भाषेत महणायचे तर 

रिचार्ूमलये असलेले सावहतय वहणकस असते, हे ्मत रिसथावपत वयिसथेने आवण सावहतयाचया कवथत 

व्मरास्ारांनदी आपलया ्माथदी ्मारले आहे. अणणा भाऊंचया गदीते, पोिाड्यांतदील शब्कळा हदी कावयात्मक 

नाहदी काय? रितयेक ्माधय्माचदी अगंभूत अशदी ताक् असते. लािणया- पोिाडे-गण यांचा उदे्दश हा होता 

कती ्मनोरजंनाविार े रिबोधन करणे. सिचासा्मानय जनतेला तयांचया भाषेत स्मजेल अशा सिरूपात आवण 

शब्ांत सा्रदीकरण करणे. अणणा भाऊ ्मारसचािा्दी बांवधलकती सिदीकारलेले कलाितं होते. तया्मळेु तया 

्ूमलयांचा रिभाि सा्रदीकरणात जाणिणे उघड आहे. याचा अथचा असा होत नाहदी कती अणणा भाऊंचया 

कथाका्बंऱयांिर ्मारसचािा्दी वनषे्चा रिभाि नाहदी. िर उद्धकृत केलयारि्माणे रितयेक ्माधय्माचदी अगंदीभूत 

ताक् आवण सा्रदीकरणाचा िेगळा अनबुधं या्मळेु तो रिभाि पोिाडे- गण- लािणया यांचयाइतका जाणित 

नाहदी. उघड जाणिणारच नाहदी. अणणा भाऊ ‘फक्करा’चया हातात का्बंरदीत ‘तलिार’च ्ऊे शकतात. 

‘लाल बावटा’ नवहे. फक्कराने अनयाय शोषणाविरुद्धचे बडं करणे, हे कुठलया िा्ात बसते.” (डांगळे २०१५ 

: १९-२१) 
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अणणा भाऊंनदी ्मारसचािा्दी जदीिनवनष्ा सिदीकारलदी होतदी याचा अथचा तयांना जातिासतिाचा विसर पडला 

होता असे नवहे. डॉ. एस. एस. भोसले यांनदी ्कमृ ष्णा्काठच्ा ्कथा या पसुतकात न्ूम् केलयारि्माणे सातारा 

येथे १९६२ सालदी वशिाजदी ्महाविद्ालयात भाषण करताना अणणा भाऊ महणाले होते, “्मदी जन्माने ्मांग 

आहे. ्माझयाकडे िासति जदीिनाचा कथावयथांचा; िे्ना, इषाचा, वजद्द आवण जदीिनाचया आघाडदीिर अथक 

लढणाऱया ्वलत कष्टकऱयांचया हरघडदीचया सघंषाचाचा भरपूर साठा आहे.” (डांगळे २०१५) 

खुळंवाडी या अणणा भाऊंचया कथासगं्रहाला आचायचा अते् यांनदी रिसतािना वलवहलदी आहे. तयांनदी अणणा 

भाऊंचया कथांचे िणचान ‘जगणयासाठदी लढणाऱया ्माणसाचया कथा, ’ असे केले आहे. अणणा भाऊंचया 

कथेतदील पाते् हदी लाचार नाहदीत. अनयायाविरुद्ध सघंषचा करणारदी आहेत. ् षु्ट रििकृत्तदी आवण विष्म वयिसथेविरुद्ध 

उभदी राहणारदी आहेत. उ्ाहरणाथचा, बडंखोर्मधदील ‘इना्म्ारा’ने बळकािलेलदी ज्मदीन परत व्मळिणयासाठदी 

िाडा पेटिून ्णेारा ‘तातया ्मांग’, बरबाद्ा ्ंकजारी्मधदील जात पचंायतदीविरुद्ध बडंखोरपणे उभा राहणारा 

‘बरबाद्ा’, सापळा या कथे्मधदील सा्मावजक बकहष््काराविरोधदी उभा राहणारा ‘हररबा ्महार’, उप्काराची 

फेड्मधदील स्मथचा यवुक्तिा्ाने भे्भािाविरुद्ध लढणारा ‘्मळू ्महार’ अशा अनेकांचा उललेख करता येईल. 

समशानातील सोनं कथेतदील ‘भदी्मा’चा जगणयाचा सघंषचा हदी तर भारतदीय कथासावहतयातदील ठळक घटना 

महणािदी लागेल. कनळू मांग कथे्मधये जेवहा बडंाचदी वठणगदी पडते तयािेळदी तो महणतो, ‘्मदी गरदीब महणून व्िस 

काढले, रा्मरा्म केला, ्ूर बसून तंबाखू ्मागून घेतलदी, ्ूर बसून तदी खाललदी. पण गािाने तयाचा गैर अथचा 

लािला. ्मला ्बुळा स्मजून तरंुुग ्ाखविला. आता ्मदी तयांना ्मसणिटा ्ाखिणार.’ (डांगळे १९९८: 

४०८) वनळू ्मांगाचदी हदी धारणा अनयायाविरुद्ध, विष्मतेविरुद्ध बडं करायला रििकृत्त करते. ्माणूस महणून 

सन्मानाने जगणयासाठदी सघंषचा करते. हदी भािना अणणा भाऊंचया कथेतदील रिावतवनवधक भािना होय. जात-

िगचा िासतिाचया भािनेतून जदी विष्मतािा्दी ससंकार्ूमलये सधन आवण सपंनन िगाचाने आवण जाततींनदी रूढदी- 

परपंरा महणून जोपासलदी होतदी. तयांचा िापर तयांनदी ‘नाहदी र’े िगाचाला ्मानवसक गुलामवगरदीत ठेिणयासाठदी 

केला होता. ध्मचावयिसथेत या शोषणाला ्मानयता असलया्मळेु शोवषत-पदीवडत िगचा्खेदील ह्ाच ्मानवसक 

अिसथेत रावहला. यात गािगाड्यातले आवण गािकुसाबाहेरचे स्माजघटक होते पण गािकुसाबाहेरदील 

स्माजघटक ्हेुरदी शोषणाचे बळदी ठरले. भौवतक अभािग्रसतता आवण अ्मानिदीय वयिहाराचे ते बळदी 

ठरले. भारतदीय स्माजवयिसथेत जदी जावतवयिसथा वन्माचाण झालदी होतदी वतला धाव्मचाक अवधष्ान होतेच. पण 

उतपा्नसाधनांचा अभाि, ्ाररद्रय्, वशक्षण यांचा अभाि या्मळेु गतलेत सापडलेले स्माजघटक अधंश्द्धा, 

च्मतकार, क्मचाकांड, भूतखेत यांनाहदी बळदी पडत होते. तसेच एकूण गािगाडाच जनुया चालदीररतदी, अधंश्द्धा, 

च्मतकार यांचया ् डपणाखालदी िािरत होता. या जोखडाविरुद्ध आिाज उठिणे आवण तयातून ्मकु्तता करणे 

हा्खेदील जदीिन्ूमलय जावणिेचा भाग होता आवण अणणा भाऊंनदी आपलया कथेतून असे सघंषचाशदील नायक-

नावयका उभे केले आहेत. मरीआईचा गाडा्मधदील ‘नाना पाटदील’, कबलवरी्मधदील वबलिरदी’; ्काडीमोड्मधदील 
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‘हरणा’ हे निस्माजवनव्मचातदीचे वन्शचाक आहेत. भूताचा मळा, इरनें गाढव खाललं वकंिा द.ेभ.च ं भूत या 

कथां्मधून स्माजाला भदीतदीचया ्ायेखालदी िािरत ठेिणाऱया कलपना वकतदी फोल आहेत, हे्खेदील अणणा 

भाऊंनदी ्ाखिून व्ले आहे. एकूणच स्माजातदील विष्मता नष्ट करायचदी असेल तर आधवुनक ्ूमलयांिर 

निस्माजवनव्मचातदी झालदी पावहजे, हदीच धारणा अणणा भाऊंचया कथेत व्सून येते. अशा अनेक कथां्मधये हे 

भािविश् आवण विचारविश् व्सून येते. 

अणणा भाऊंचया कथेतदील पररसर साधारणत: ्ोन भागातदील आहे. पण रिाधानयाने तो वारणेच्ा 

खोऱ्ातदील आहे. ्सुरा ्मुंबईचया बकाल झोपडपट्दीतदील आहे. वारणेच्ा खोऱ्ातदील भाषा, पशूपक्षदी झाडे- 

िेलदी, कातळ- पिचात यांचयाशदी अणणा भाऊंचदी अवतशय जिळदीक होतदी. तयाचरि्माणे गािगाड्याचदी रचना, 

तयातदील जातदीचदी उतरडं, गािगाड्याचदी जगणयाचदी रदीतभात यांचदी्खेदील अणणा भाऊंना पूणचा कलपना होतदी. 

वकंबहुना या सगळया गोष्टतींचा एक घटक महणून, तयांनदी हे अनभुिले होते. महणून ते जसे ्ोन गािातदील 

सधन घराणयातदील वैर आवण सपधाचा राम-रावण ्ुद्सारखया कथेतून ्ाखितात तसेच ्वलतां्मधदील 

अतंविचारोध्खेदील ते सूवचत करतात. उप्काराची फेड या कथेत ते व्सून येते. गािातदील चांभार स्माज हा 

आपला पारपंररक धं् ा आवण पूिाचापार परपंराहदी सांभाळत आला आहे. गािगाड्यातदील परपंरागत चालदीररतदी 

तो पाळत आला आहे. असपकृशय गणला जाऊनहदी तो सित:ला गािगाड्याचा भाग स्मजून ्महारांना क्मदी 

लेखतो. इतकेच काय तो ्महारांचदी पायताण ्रुुसत करून ्णेे क्मदीपणाचे ्मानतो. या कथेतदील ‘शकंऱया 

चांभार’ ्महारांनदी ‘सव्मतदीला ्मत ्ऊेन कॉगें्रसला पाडलं, ’ याविषयदी खंत वयक्त करतो. वनळू ्मांग कथेत 

्मांग-्महार या ्ोन जातदीत कसा ्ेमळ असतो हे्खेदील अणणा भाऊ सूवचत करतात. ‘कनळू मांग’ हा तसा 

एकटा राहणारा पण तो शेजारचया ्महारिाड्यातदील बाबा ्महाराला ्मात् जाऊन भेटायचा, हे अणणा भाऊ 

आिजूचान सांगतात. गािगाड्यातदील बहुजन स्माज जयात परदीट, नहािदी, धोबदी, सतुार अशा जातदी येतात 

तया साधारणत: जरदी गािगाड्यातदील ‘पाटदील’ ्मंडळतींचया शब्ांचया बाहेर नसतात तरदी जयािेळदी ्महार 

्मंडळदी रिसथावपत पाटदील ्मंडळतींचया ‘आर’े ला ‘कार’े महणतात तेवहा हा बहुजन स्माज ्मानवसकदृष््टया 

सखुािलयाचे व्सतो. 

जात-िगचा जावणिांचा शोध घेत असताना आपणाला केिळ आवथचाक सा्मावजक घटकांचाच ठोकळेबाज 

पद्धतदीने विचार करून चालणार नाहदी तर या ्ोनहदी घटकांचदी अगें- उपांगे, तयातदील कंगोर,े ध्माचाचया 

हसतके्षपा्मळेु ससंकाररत झालेलदी शोषक आवण शोवषत यांचदी ्मानवसकता, तयाविरुद्ध झालेलया रिबोधनाचया 

चळिळदी यांचा समयकदृष्टदीने विचार करणे अपररहायचा ठरते आवण यासाठदी जया काळात कलाितं 

एखा्दी सावहतयवनव्मचातदी करत असतो तया काळाचाहदी विचार करणे आिशयक असते. अणणा भाऊंचया 

कथावनव्मचातदीचा कालखंड हा साधारणत: १९५० ते १९६०या ्शकाचया आसपासचा आहे. १९४४ 
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सालदी वटटिाळा येथे झालेलया शेतकरदी पररष्ते लाल बावटा ्कला पथ्काचदी वनव्मचातदी झालयापासून 

कलाितं महणून अणणा भाऊ चळिळदीत ठळकपणे सवरिय झालेले व्सतात. कमयवुनसट पक्ष तयांचया 

महणजे या चळिळदीचया पाठदीशदी होताच. पण कमयवुनसटांचया अनेक सलंगन ससंथा तयांचया पावठशदी होतया. 

तयातदील इपटा हदी सांसककृ वतक चळिळ ्महत्िाचदी होतदी. ्कामगार- शेत्कऱ्ांचे लढे, जागमृती आवण सं् ुक्त 

महाराष्ट्ाचा लढा ह्ा रिा्मखुयाने तदीन चळिळदी होतया. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्यातदील शाहदीर अणणा भाऊ 

साठे, शाहदीर अ्मरशेख, शाहदीर ्. ना. गवहाणकर, शाहदीर आत्मारा्म पाटदील यांचे योग्ान ्महाराष्ट्राला 

विसरणे शरय नाहदी. तर सं् ुक्त महाराष्ट्ाचा लढा लढिणाऱया सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीत डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर यांचया आ्शेानसुार ररपवबलकन पक्ष्खेदील सा्मदील झाला होता. तया काळात ररपवबलकन आवण 

कमयवुनसट पक्षाचया कायचाकतयाां्मधये सहकायचा िाढले होते. या काळात महणजे १९५८ सालदी ्मुंबईत दकलत 

साकहत् सघंाचया ितदीने भरिणयात आलेलया सावहतयस्ेंमलनाचे उद्ाटन अणणा भाऊंचया हसते झाले. 

आबेंडकरदी चळिळदीत घोषिारय झालेले ‘्माझा असा ्ािा आहे कती हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर तरलेलदी 

नसून ्वलतांचया तळहातािर तरलेलदी आहे, ’हे िारय याच भाषणातदील आहे. ‘जग ब्ल घालूवन घाि। 

सांगून गेले ्मला भदी्मराि’ हे गदीत्खेदील तयांनदी याच काळात वलवहले. शाहदीर ्. ना. गवहाणकर हे अवतशय 

धार्ार आिाजात हे गदीत सा्र करायचे. ्वलत-श्व्मक ऐरयाचे ्शचान याकाळात घडत होते. वशिाय डॉ. 

बाबासाहेब आबेंडकरांनदी आपलया लाखो अनयुायांसह बौद्ध ध्माचाचा सिदीकार केला. ग्रा्मदीण भागात या्मळेु 

स्माजपररितचानाचया जया पाऊलखणुा उ्मटलया आवण ्माणूस महणून ताठ्मानेने जगणयाचदी सघंषचाशदील िकृत्तदी 

िाढदीला लागलदी तयाचे वचत्ण अणणा भाऊंचया कथे्मधये सापडते. सापळा, उप्काराची फेड या कथा तयाचे 

वन्शचाक आहेत. तयाचिेळदी ते ्मकृत जनािराचे ्मांस चोरून खाणयाचदी इच्ा बाळगणारदी वच्मा महारदीण्खेदील 

रगंितात. अणणा भाऊंनदी आपलदी फक्करा हदी का्बंरदी बाबासाहेब आबेंडकरांचया झुजंार लेखणदीस अपचाण 

केलदी आहे. या सगळयांतून काहदी स्मदीक्षक, लेखक या वनष्कषाचारित पोहोचतात कती अणणा भाऊ हे आपलया 

शेिटचया काळात ्मारसचािा्दी तत्िज्ान ि कमयवुनसट पक्ष सोडून आबेंडकरिा्ाकडे िळले. िासतविक 

अणणा भाऊंना डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर, तयांचे विचार, लढे, तत्िज्ान याबद्दल अपार आ्रभाि होता 

आवण तो तयांनदी वयक्त केला आहे. अणणा भाऊंचया सं् भाचात अनेक कपोलकवलपत कथा सांवगतलया 

जातात. असो. तो या लेखाचा विषय नाहदी. 

अणणा भाऊ साठे यांचया कथांचया सं् भाचात विचार करताना एक गोष्ट लक्षात ठेिलदी पावहजे कती अणणा 

भाऊ ‘्मांग’ या असपकृशय जातदीत जन्मले पण तयांनदी ्मारसचािा्दी जदीिनवनष्ा सिदीकारलदी. इथलया ्मारसचािा्दी 

वकंिा कमयवुनसट चळिळदीला भारतदीय स्माजवयिसथेतदील जातदीचे आवण भारतदीय स्माजािर असलेलदी 

ध्माचाचदी पकड या ्ोहोंचे आकलन झाले नाहदी. यांचया परसपरसबंधंांतून वन्माचाण होणाऱया सिचा थरांिरचया 

शोषणाकडे तयांनदी लक्ष व्ले नाहदी. हदी पकड वकतदी घट् आहे, हे सांसककृ वतक भान तयांना आले नाहदी. िगतीय 
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लढ्यातून महणजे आवथचाक- भौवतक ब्लातून हदी विष्मता वकंिा शोषण नष्ट होईल असे तयांना तयािेळदी 

िाटत होते. तया्मळेु साहवजकच आजचया ् वलत कथेत जो विद्रोहदी आवण ध्मचा-सांसककृ वतक ्ूमलयवचवकतसेचा 

रिभाि जाणितो तो अणणा भाऊंचया कथेत व्सत नाहदी. 

या सबंधंात रिवसद्ध विचारितं आवण लेखक बाबरुाि बागूल यांनदी अणणा भाऊंचया ि शकंरराि खरात यांचया 

कथेसबंधंदी वलवहताना महटले आहे, “ह्ा नंतर अणणा भाऊ उ्यास आले. तयांचया कावयात, त्माशात जो 

रिभाि होता तोच तयांचया कथांत होता. ् वलतांना एक थोर कथालेखक आवण कथा व्मळालदी होतदी तरदी अणणा 

भाऊंचया कथेत असपकृशयतेतून आलेलदी कथा क्मदी रि्माणात होतदी. तयांचदी का्बंरदी ्मोठ्या सखंयेने ्मराठदी 

िगाचात, श्दी्मंत शेतकऱयांत घडत गेलदी. िगचाकलहाचे तत्िज्ान तयांनदी वहं् ूचंया नैवतक ्ूमलयांिर नेले. अनयाय 

अतयाचार करणार ेआवण तयाचा रिवतकार करणार ेअसे तयांचया का्बंरदीला रा्म-रािण पाटतीचे रूप आले. 

खेडे, खेड्यातदील जातदीय िा्ािा्ािर असलेलदी उभारणदी आवण असपकृशयतासबंधंदीचा असतंोष तयांचया 

कथात क्मदी होता. सा्ंमतशाहदीचया गणुािगणुांिर तयांचया कथेचा लोभ जडलेला होता. अणणा भाऊ वलहदीत 

असतानाच शकंरराि खरात वलहू लागले तयांचे नायक असपकृशय स्माजातून आले ते असपकृशयतेतदील ्नैय, 

्:ुख ्ाखित रावहले, अणणा भाऊंचे नायक वहं् ू ध्माचाचया जावतवयिसथेिर असपकृशयतेसबंधंदी ्मकेु असतात 

(पण अनयाय अतयाचाराचा रिवतकार करतात.) शकंररािांचे नायक ्मात् सहनशदील असतात असपकृशयतेबद्दल् 

करुणा वन्माचाण करतात.” (बागूल १९६९) ह्ाचा अथचा असा कती ्मारसचािा्दी धारणा असणार ेअणणा भाऊ 

आवण आबेंडकरिा्दी धारणा असणार ेशकंरराि खरात हे ्ोघेहदी असपकृशय जातदीतले. पण ते ्ोघे ध्मचा, 

जात, असपकृशयता याविरुद्ध उघडपणे बडंखोरदी करत नाहदीत. ्मला िाटते यात जरदी तथय असले तरदी तयांचदी 

कथा हदी तयाकाळचया पाश्चाभू्मदीिर आवण िैचाररक पयाचािरणाचया पाश्चाभू्मदीिर तपासलदी गेलदी पावहजे. कारण 

्मराठदी सावहतयात ्वलत, शोवषत, भटरया वि्मकु्तांचे अनभुिविश् तयांचया वयथा-िे्ना इतरया धदीटपणे 

सावहतयात ्मांडणे, हदी्खेदील तया काळाचया पाश्चाभू्मदीिर बडंखोरदी ठरू शकते. या सं् भाचात याच अकंात 

्वलत सावहतय चळिळदीतदील विचारितं डॉ. ्म. ना. िानखेडे यासबंधंदी महणतात, “्वलत लेखकांचया जनुया 

ि नवया वपढदीतदील या तफाितदीचे कारण महणजे जनुया लेखकांिर ्मधय्मिगतीय टदीकाकारांनदी ठरिलेलया 

्ूमलयांचे ् डपण पडले असािे. हा परपंरागत ्ूमलयांना वचकटून राहणारा ्मधय्मिगतीय टदीकाकार आपलयाकडे 

कसा पाहदील असा विचार ्मनात असलया्मळेु ि सित:लाहदी जनुया ्ूमलयांचया जजंाळातून बाहेर पडता येत 

नसलया्मळेु जनुया वपढदीतदील ्वलत लेखकांचदी असहायय अशदी वसथतदी झालेलदी व्सते.” (िानखेडे १९६९) 

अणणा भाऊंचया कथाविश्ाकडे जात-िगचा जावणिेतून बघताना ्ूमलयांकनासबंधंदीचे, तयांचयाविषयदीचया 

आकलनाविषयदीचे वभनन दृवष्टकोन असणे सिाभाविक आहे. काहदीहदी असले तरदी अणणा भाऊ साठे, 

शकंरराि खरात, बधं ु्माधि यांसारखया लेखकांनदी आज आपण जदी ्वलत सवहतय चळिळ महणतो तयाचे 
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बदीजारोपण केले आहे. अथाचात बाबरुाि बागूलांसारखया लेखक-विचारितंाने तया चळिळदीला निा आया्म 

्ऊेन तदी स्मकृद्ध आवण गवत्मान केलदी हेहदी वततकेच खर ेआहे. स्मता आवण नयाय हदी ्ूमलये अणणा भाऊंचया 

जदीिनवनषे्चा भाग आहेत. आवण तदी कथेत्खेदील साकारलेलदी आहेत. आज आपण जातपचंायतदीचया 

वशके्षविरुद्ध बोलतो, सा्मावजक बवहष्काराविषयदी बोलतो, ऑनरवकवलंगसबंधंदी बोलतो, वस्त्रयांचया नयायय 

हरकांविषयदी बोलतो, अधंश्द्धा- च्मतकाराविरुद्ध बोलतो; आज या सगळया रिशांना चळिळदीचे सिरूप 

रिाप्त झाले आहे. याविरुद्ध सघंटना उभया रावहलेलया आहेत. या सिचाच गोष्टतींविरुद्धचा सिर अणणा भाऊंचया 

कथां्मधून उ्मटला आहे. एका अथाचाने अणणा भाऊंचया कथा ह्ा भविष्यातदील चळिळदीचा िेध घेणाऱया 

आहेत. बरबाद्ा ्ंकजारी्मधदील बरबाद्ाच ं जातपचंायतदीविरुद्धच ं बडं असो, सापळा कथेतदील हरदीबा 

्महाराचा गािबं् दीविरुद्धचा लढा असो, मरीआईचा गाडा्मधदील नाना पाटलाचे अधंश्द्धवेिरुद्ध उभे ठाकणे 

असो, रक्ताचया वटळा्मधदील ्शे्मखुाचया आवडीचे वतचया भािानेच केलेले ऑनरवकवलंग असो. अनेक 

कथां्मधून ‘वबलिरदी’, ‘आवडी’, ‘गदीता’, ’चदं्रभागा’ यांसारखया नावयका आपलयाला तयांचया हरकांसाठदी 

लढताना व्सतात. सापळा कथेतदील ्ेमलेलदी ढोर ं ओढणयासाठदी िापरलदी जाणारदी ‘कािडणदी’ हरदीबा 

्महाराकडून फोडणे हे विद्रोहदी भािनेचे रितदीक नाहदी काय? एकूणच अणणा भाऊंचया कथा ह्ा पररितचानिा्दी 

सिें्नशदीलता आवण जदीिनदृष्टदीचा रितयय ्णेाऱया आहेत. 

्वलत सावहतय चळिळदीतदील किदी आवण स्मदीक्षक डॉ. ्महेंद्र भिर ेयांनदी अणणा भाऊंचया कथेविषयदी एक 

रिश उपवसथत केला होता. तयांचे महणणे आहे कती, अणणा भाऊंनदी ्मारसचािा्दी जदीिनवनष्ा सिदीकारून्खेदील 

‘का्मगार’ नायकसथानदी आहे अशदी एकहदी कलाककृ तदी वन्माचाण केलदी नाहदी. का्मगारांचया सा्मथयाचाबद्दल 

पोिाडे, गाणदी, िगनाट्य वलवहणार ेअणणा भाऊ का्मगारांना कथेचा नायक महणून का वचवत्त करदीत नाहदीत, 

हा रिश पडणे सिाभाविक आहे. पण आपण अणणा भाऊंचया कथा िाचलया तर ‘का्मगार’ या सकंलपनेचे 

भान अणणा भाऊंचया कथेला होते याचे रितयतंर बरबाद्ा ्ंकजारी या कथेतदील पढुदील ओळदी िाचलयानंतर 

येते. जया वठकाणदी भटरया स्माजातदील ्मंडळतींचदी पालं उभारलदी जात होतदी तयासबंधंदीचे िणचान करताना 

अणणा भाऊ वलवहतात, ‘जे काहदी वनका्मदी झाले होते, जयाचदी ्मळुदीच गरज उरलदी नवहतदी अशा सिचा िसतू 

आणून तया का्मदी लािलया जात होतया...वतथं राहणाऱया कोणतयाहदी ्माणसाला या जगात का्मगार महणून 

जगणयाचा ्मान व्मळाला नवहता... सिचा वनजतीि तयांना आिडत होते वकंिा लोक सितः वनजतीि होते. (डांगळे 

१९९८: ३७२- ३७३) 

एकूण तयांचया कथेचा जो पररसर आहे आवण तया पररसरातदील जे अनभुिविश् आहे, िासति आहे तया 

पररघात का्मगार हदी सकंलपना नवहतदी. महणून तयांचया कथेत का्मगार आला नसािा. तसे अग्दी बारकाईने 

बवघतले तर आपलया असे लक्षात येईल कती जया कथांना शहरदी पाश्चाभू्मदी आहे तयात का्मगार सापडतो. 
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्मकूुल ्मलुाणदीचदी ्मलंु का्मगार असतात. पण तयांचदी नोकरदी सटुते. समशानातील सोनं या कथेतदील भदी्मा 

हा खाणका्मगार असतो. रडंे झुजं्मधये गोठ्यात का्म करणार ेका्मगार व्सतात. 

अणणा भाऊंचया कथेतदील जात-िगचा जावणिांचे सिरूप बवघतलयानंतर अवंत्मतः अणणा भाऊंचदी जदीिनवनष्ा 

हदी सिचा रिकारचया शोषणाविरुद्ध होतदी. ्माणूस तयांचया कथेचा कें द्रवबं् ू होता. ्मानिदी ्ूमलये हदी तयांचया 

कथेचदी ्ूमलयगभचा अशदी जाणदीि होतदी. अ्मराितदीचया तरंुुगात भेटलेलया ‘भो्मरया’चया सहिासात ते चरिािून 

जातात. ‘्माणूस’पणाचदी विटंबना तयांना असिसथ करते. अनेक रिशांचदी िा्ळे तयांचया डोरयात वन्माचाण 

होतात. भो्मरया महणजे ने्मकं काय? या रिशाने रिचडं असिसथ होतात अन् शेिटदी तेच उत्तर ्तेात, 

‘भारतदीय ससंककृ तदीचा टेंभा व्मरविणाऱयांचया डोकतीत भारतदीय गुलामवगरदीने आवण ्ाररद्रय्ाने घातलेला धोंडा 

महणजे भो्मरया.’ (डांगळे १९९८: ४३८) 

हाच धागा पढेु नेत आपलयाला असे महणता येईल कती, शोषणवयिसथा आवण विष्मता जोपासणाऱया 

भारतदीय ससंककृ तदीचया डोरयात घातलेला सावहवतयक धोंडा महणजे अणणा भाऊ साठे यांचया कथा होत! 

्मराठदी सावहतयविश्ाला एका नवया अनभुिविश् आवण विचारविश्ाच ं्णे ं्णेार ेअणणा भाऊ हे आपलया 

सावहतय चळिळदीचे ्महानायक आवण आ्शचा आहेत. लहानपणदी ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये तयांचयाभोितदी 

आवण तयांचया आसपास िािरणयाचदी व्मळालेलदी सधंदी हा ्मला ्माझया आयषु्यातदील अन्मोल ठेिा िाटतो. 

यासं् भाचात ्मदी सपंाव्त केलेलया लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे : कनवड्क वाङ्म् या ग्रथंाला वलवहलेलया 

रिसतािनेत सविसतर वलवहले आहे. तयाचदी पनुरुक्तती करदीत नाहदी. 

लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे यांना तयांचया जन्मशताब्दीवनव्मत्त रिांवतकारदी अवभिा्न. 

सदंभ्ष :

१. डांगळे, अजुचान (सपंा.) (१९७८) : दकलत साकहत्: ए्क अभ्ास, सगुािा रिकाशन, पणेु. 

२. डांगळे, अजुचान ि इतर (सपंा.) (१९९८) : लो्कशाहीर अणणाभाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, सवचि, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय 

आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई. (पदीडदीएफ रित) 

३. डांगळे, अजुचान (२०१५) : ्का ल्ि्कारणभाव : समाज आकण साकहत्, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.
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वियतकावलक

१. बागूल, बाबरुाि (१९६९) : मराठवाडा, व्िाळदी अकं,१९६९.

२. िानखेडे, ्म. ना. (१९६९.) : मराठवाडा, व्िाळदी अकं, १९६९.
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सावहतयाचे सिचाच रिकार हाताळणार,े का्मगारलढ्याला, सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया, गोिा्मकु्तती सगं्रा्माचया 

लढ्याला आपले योग्ान ्णेार ेकायचाकतले, लेखक, शाहदीर अशा अनेक आघाड्यांिर ठसा उ्मटिलेले, 

कमयवुनसट पक्षाचे काडचा होलडर स्सय, कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचया जन्मशताब्दीवनव्मत्ताने अणणा 

भाऊंचया एकूणच योग्ानाबाबतचया चचलेचा भाग महणून ‘पोिाडा, लािणदीतून अणणा भाऊ साठे यांचा 

सांसककृ वतक, राजकतीय हसतके्षप' यापरुता ्मयाचाव्त हा लेख ्मदी वलवहणार होते. 

अणणा भाऊंचे सावहतय हे कथा, का्बंरदी, नाटक, लोकनाट्य, पोिाडे, लािणया अशा विविध रिकारांतदील 

आहे. या विविध रिकारचया सावहतयातून अणणा भाऊंचे एकसाचदी दृवष्टकोण व्सत नाहदीत. पोिाडे, गाणदी, 

लािणया, लोकनाट्य उघडपणे कमयवुनसट राजकतीय बांवधलकती सांगणाऱया आहेत. तर कथाका्बंऱया या 

कमयवुनसट राजकतीय भूव्मकेशदी करकचून बांधलेलया नाहदीत. तया्मळेुच कथाका्बंरदीतदील आवण गाणदी, 

पोिाडे, लोकनाट्य यांतदील अणणा भाऊ यांचदी जदीिनदृष्टदी िा दृवष्टकोण यात लक्षणदीय फरक असलयाचे 

व्सते.

तया्मळेु पोिाडा, लािणदीतून अणणा भाऊ साठे यांचया सांसककृ वतक, राजकतीय हसतके्षपाचे सटेु आकलन- 

विशे्षण हदी एक ्मोठदी ्मयाचा्ा ठरू शकते, हे सरुुिातदीलाच लक्षात आलयाने रिा्मखुयाने गाणदी, पोिाडे 

यांचा विचार करणार होते तो टाळून गाणदी पोिाड्यांचे सटेु आकलन हे एकांगदी होऊ नये, याकररता पद्-

दृवष्टकोणांचा उलटतपास िा ्जुोऱयासाठदी गद्ातदील दृवष्टकोणहदी आिशयकता महणून घेतले आहेत, हे न्ूम् 

करायला हिे. तयाचबरोबर केिळ सावहतयातून अणणा भाऊंचया स्मग्र दृवष्टकोणांना स्मजािून घेणयातहदी 

्मयाचा्ा आहेत. बाबरुाि गरुि यांचया वयवतररक्त कॉ. सबुोध ्मोर ेआवण अग्दी अलदीकडे ्मारोतदी कसाब यांनदी 

अणणा भाऊंचया योग्ानाचदी आवण कौटंुवबक जदीिनाचदी ्खल घेणार े्महत्िाचे अभयास पढेु आणले आहेत.
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तयांचदी हदी पसुतके कॉ. अणणा भाऊंचया स्मग्र जदीिनदृवष्टकोणाला आवण तयातदील ब्लांचया रििासाला 

स्मजून घेणयासाठदी ्महत्िाचदी आहेत. तया्मळेु कॉ. अणणा भाऊंनदी सावहतयात काय वलवहले आहे, यासोबतच 

तयांचया राजकतीय आवण कौटंुवबक सघंषाचाला लक्षात घेतलयावशिाय आपलयाला ठा्म विधान करता येणार 

नाहदी. केिळ शावहरदीपरुते आकलन ्मांडणयात जशदी अडचण जाणिते तशदीच केिळ सिचा सावहतयातूनहदी 

तयांचया स्मग्र जदीिनदृष्टदीचे आकलन होईलच असे नाहदी. तेवहा शावहरदीतदील दृवष्टकोणांचदी साक्ष-सह्मतदी 

आवण उलटतपासणदी करता, या लेखात आिशयकता महणून कथाका्बंरदीचे सं् भचा घेतले आहेत ते अणणा 

भाऊंचया रितयक्ष राजकतीय, कौटंुवबक रििासातदील चढ-उतारांचया सं् भाचात ्मयाचाव्त, अपरु ेठरू शकतदील. 

हदी खलुदी जाणदीि ठेिूनच कॉ. अणणा भाऊंचया शावहरदीबाबतचे ्माझे आकलन ्मांडत आहे.

अणणा भाऊंचे सावहतयातदील योग्ान लक्षात घेताना आपलयाला स्मकालदीन सावहवतयकांचया सावहतयाचया 

तलुनेत ते स्मजािून घेणे आिशयक आहे आवण कोणतया ्मु् द््ांचया सं् भाचात स्मजािून घेतले पावहजे, 

याचदी सपष्टता करायला हिदी. (विसतारभयासति आवण विषयांतर टाळणयासाठदी इथे स्मकालदीनांशदी तलुना 

करता येणार नाहदी.) 

एक महणजे कथाका्बंरदीतदील सघंषचाभू्मदी आवण तयािरचे जातिगचावलंगिासतिात घडलेले िा्दी-रिवतिा्दी 

वयक्ततींचे, स्ूमहांचे जय-पराजय आवण ्सुर ंमहणजे, कथाका्बंरदीतदील ्ूमलयरोपण हे जर आपण बारकाईने 

बवघतले, तर या कथाका्बंऱयांतदील जदीिनाचा सघंषचा जातवलंगकें द्रदी घडताना व्सतो. या वठकाणदी अणणा 

भाऊंचदी कमयवुनसट ओळख फारशदी अधोरवेखत होत नाहदी. उलट सिजातपचंायतदीशदी झगडणारदी विद्रोहदी 

पाते्; शोषक -उचचजातदीयांशदी विद्रोह करणार ेकवनष्जातदीय वयक्तती-स्ूमह; सिजातस्ूमहाशदी, कुटंुबाशदी आवण 

जावतवयिसथात्मक ्ूमलयांविरोधात विद्रोह करणाऱया, लढणाऱया वस्त्रया हा अणणा भाऊंचया कथाका्बंरदीचा 

गाभा आहे.

आवण 

१. ्मराठदी भाषेचे आवथचाक, सांसककृ वतक राजकारण अधोरवेखत करणे; 

२. का्मगारांचया बाजूने भांडिल्ारांविरोधात भूव्मका घेणे; 

३. का्मगारांचा कतलेपणा अधोरवेखत करणे;

४. स्मशोवषतांचया ऐरयाचे आवण ्मकु्ततीबाबतचे िैवश्क भान जनतेला ्णेे.

 या चार ्मखुय सूत्ांभोितदी अणणा भाऊंचदी शावहरदी कायचारत आहे.
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तयाचबरोबर गाणदी, पोिाडे हे पक्षदीय अवभवनिेशातून वलवहलेले असले तरदी 

१. पररघबाह् जातज्मातदीचया नायकांचा वरिवटशविरोधदी /सिातंत्यलढ्यातदील सहभाग अधोरवेखत 

करणे;

२. कवनष्जातदीय स्ूमहजदीिनाचया रिवतवनवधति, नेतकृतिाचया साधारणदीकरणाविार ेजावतवन्ूमचालनाचदी िाट 

अधोरवेखत करणे; 

हे ्ोन ठळक ्मदेु्द तयांचया कथाका्बंरदी सिरूपातदील सावहतयात जसे व्सतात, तसेच ते गाणदी पोिाडे 

यांतहदी व्सतात. याच ्मु् द््ांिर आपण सं् भाचासह, विसताराने चचाचा िा वनरूपण करणार आहोत.

मराठी भाषा आवण राजकारण : 

”ज्ानाचया ्मके्त्ारांनदी कट पहा केला ।।

तदी ठेके्ारदी तगिून पढेु नेणयाला ।।

्मानून हदीन ्मराठदीला ।।

ससंककृ तचा पगडा बसविला।।

रिगवतचा ्मागचा रोवखला।।

्महाराष्ट्र ्दीन जाहला।।

......

घनघोर ्महाराष्ट्राचदी ।

ज्ानेश्रांचदी गजचाना झालदी ।।

ससंककृ त भाषेचदी वभतं ।

करूवन आघात।

तयांनदी फोडदीलदी।।” (डांगळे २००६ : १७)

यावठकाणदी आपण जर ्महाराष्ट्र रि्शेाचया घडणदीचा आवण ्मराठदी भाषेचया जन्माचा, विकासाचा इवतहास 
लक्षात घेतला तर ्मराठदी भाषेतून सघंवटतपणे भूव्मका महणून ज्ानवयिहार जर कोणदी केला असेल तर 
तो ्महानभुाि पथंाने. ्मात् अणणा भाऊ िारिंार ्खल घेतात तदी ज्ानेश्रांचदी. हे असे का घडते? नको 
गा केशि्येा : त्ुमचा अस्मात कस्मात ्मदी नेणे गा : येणे ्मावझया ्महाताररचा पररिारू नागिेल कती गा 
: श्दी चरिधर े ्मरावट वनरूवपलदी वतयाचदी पसुा : असा ससंककृ त भाषेला कडिा विरोध करत भटोबासास 
खडसािणारा नाग्िेाचायचा आवण कडवया ्मराठदी स्मथचाक ्महानभुािांचा सघंषचा आजहदी ्लुचाकू्षन ज्ानेश्रदी 
्मऱहाटदीत आणणाऱया ज्ानेश्रांपासूनच ्मराठदी भाषावभ्मानाचदी सरुुिात होते, जणू हदी िवहिाटच पडलदीय. 
तोच वकत्ता अणणा भाऊंनदी वगरिला आहे.
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अणणा भाऊंचया पोिाडा आवण लािणयांचया सगं्रहाला कॉ. एस. ए. डांगे यांनदी रिसतािना वलवहलदीय, 

वतचयात ते वलवहतात कती, "उ्माजदी नाईक ि फडकेहदी जनुया कावयांत आहेतच. तयांचदी परपंरा घेताना असे 

काय िैवशष््टय तमुहदी ्ाखिले असे कोणदी विचारले तर? हे कबूल करािे लागेल कती, जनुया इवतहासाचदी 

परपंरा सांगताना अणणा भाऊंनदी केिळ 'परपंरागत' इवतहासच हाताळला आहे. तयातदील जनता ि िगचा याचे 

योगय ्शचान तयांना व्मळालेले नाहदी. उ्ाहरणाथचा, ्मराठदी भाषेचया विकासाचदी ि ्मानयतिाचदी लढाई महणजे 

्महाराष्ट्राचया राष्ट्रदीयतिाचया एका ्ूमलभूत अगंाचदी लढाई. तदी ज्ानेश्रांनदी सरुू केलदी नसून तयापूितीचदी 

आहे. अणणा भाऊंना ्महानभुाि कितींनदी जे ्वलत जनतेचे लढे केले ि जया लढ्यांनदी ्मराठदी भाषेला 

राजयािर बसविले तयांचदी ्मावहतदी व्सत नाहदी. ् िेवगरदीचया ि तयाआधदीचया या्ि राजयाचया घडा्मोडदीतदील 

िगचालढे, तसेच ्मराठदी जनतेचया गद्-पद्ाचया ज्मदीन्ार-राजयांचया ससंककृ तदीशदी झालेलया लढाया अद्ाप 

आपलया इवतहासकारांनदी उघड करून ्ाखविलेलया नाहदीत. महणून हदी नयूनता तयांचया कावयात व्सते. 

सरजंा्मदी इवतहासाला केिळ का्मकरदी िगाचाचदी पसुतदी जोडलयाने निदी परपंरा बनत नाहदी, हे अजून आपलया 

सावहवतयकांना सपष्ट वहायचे आहे. लढाऊ का्मगारिगाचाचदी ऐवतहावसक परपंरशेदी सांगड घालतेिेळदी निोव्त 

स्माजाचया कलेचा इवतहासहदी नवयाने सांगािा लागेल. महणून इवतहास्त्त ससंककृ तदीचे ्मारसचािा्दी दृष्टदीने 

पनुिाचाचन करूनच ्महाराष्ट्राचे यथाथचा ्शचान कावयात होऊ शकेल. ते करून ्णेयाचे कायचा अणणा भाऊ ि 

तयांचे साथदी यांना पनुहा हातदी घयािे लागेल.” (डांगळे २००६ : शाहदीर : रिसतािना : ११४३)

१९५२ सालदी कॉ. एस. ए. डांगे यांनदी अणणा भाऊंचया ऐवतहावसक, सांसककृ वतक िगचासघंषाचाबाबतचया 

आकलनातदील ्मयाचा्ांिर बोट ठेिणारा हा ्मदु्दा आपलया रिसतािनेत ्मांडला आवण तयानंतर १९५८ सालदी 

्वलत सावहतय स्ेंमलनात उद्ाटक महणून केलेलया भाषणात अणणा भाऊंनदी भाषेचया सं् भाचात नसला तरदी 

जावतभे्ाविरोधदी योग्ानाचा उललेख करत ्महानभुाि पथंाचदी ्खल घेतलदी.

ते 'कोण आपलया बाजूचे', याबाबत बोलताना महणतात, “...्मराठदी सावहतयाचदी नां्दी आ्मचयाच जदीिनसघंषाचाने 

झडलदी आहे. जेवहा ्वलतांचदी सािलदी असह् होत होतदी तेवहा ्महानभुाि पथंदीय सावहवतयकांनदी, सिाांना 

ज्ान व्मळाले पावहजे, ज्ान हे ्मोक्ष असे स्मजून बडं केले.. ते आ्मचे सावहवतयक. ्माणसाला ्माणूस महणून 

जगता आले पावहजे, असा ्ािा ्मांडून जयांनदी ्वलतांचया भाषेत ्महाराष्ट्राला सुं् र ज्ानेश्रदी व्लदी ते 

आ्मचे सावहवतयक. ......" (डांगळे २००६ : ्वलत सावहतय स्ेंमलन : उद्ाटनपर भाषण, १९५८ : 

११७८) कॉ. डांगे यांनदी अणणा भाऊंचया शावहरदीतदील ्मयाचा्ा ्ाखिणयाचदी ककृ तदी हरदी नरके यांना अणणा 

भाऊंचया लेखनािरदील हेतपूुिचाक टदीका िाटते. ते एका रिासवंगक िा्ासं् भाचाने वलवहतात कती, कॉ. डांगे यांनदी 

अणणा भाऊंचया लेखनािर रिसतािनेत काहदी वठकाणदी टदीकाच केलदीय. ते महणतात, 'अणणा भाऊंचे लेखन 

रिचारकती आहे', 'अणणा भाऊंचया कावयात नयूनता व्सते', 'अणणा भाऊंना इवतहासाचदी ्मावहतदी असलयाचे 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 114

व्सत नाहदी.' हा गौरि आहे का? (नरके २०१९) (कमयवुनसटांनदी अणणा भाऊंचा केलेला हा गौरि आहे 

का?) सबुोध ्मोर-े हरदी नरके िा् रिवतिा्ाचा सं् भचा यात नरके यांचया ्मांडणदीला आहे.

यात डांगे अणणांचया शावहरदीला रिचारकती महणत नाहदीत तर 'रिचारकती' आवण 'िगतीय दृवष्टकोणाचे' सावहवतयक 

महणून इतरांकडून कमयवुनसट सावहवतयकांिर आरोप केले जातात, याचा रिवतिा् करत हे आरोप गौरिाचे 

आहेत,असे महणतात. कारण ते का्मगार शेतकरदी िगाचाचे पक्षपातदी आहेत अशदी भूव्मका डांगेनदी अधोरवेखत 

केलदीय. “आ्मचया लेखकांचदी ककृ तदी रिचारकती आहे ि वतचयात िगतीय दृवष्टकोण आहे हे खर ेआहे. आवण हा 

जर आरोप असेल तर आमहदी गनुहेगार आहोत. पण कुणाचया दृष्टदीने 'गनुहेगार?' कोणाचा 'गनुहा' आमहदी 

करतो?.... भांडिलदी, कलािा्दी, लोक कमयवुनसट सावहवतयकांिर 'रिचारकती' आरोप करतात तया आरोपांचदी 

झाडाझडतदी, उलटतपासणदी कॉ. डांगेनदी घेतलदीय तर कॉ. डांगेंिरच हरदी नरके हा आरोप ठेितात. ने्मरया 

उवणिा आवण इवतहासातदील िगचालढ्याचदी अचूक जाण असणे, जनतेचया पक्षपातदी कलाकारांना अतयािशयक 

असलयाचे डांगेचे समयक रिवतपा्न आहे.

अणणांचया शावहरदीला कॉ. डांगेनदी वलवहलेलया रिसतािनेतदील सटुदी िारये उचलून हरदी नरके अणणा भाऊंचया 

शावहरदीचया वचवकतसक विशे्षणाला 'टदीका', 'हातचा राखून गौरि' असे सबंोधतात. तयातदील अथाचाकलन 

स्मोर ठेिणयासाठदी डांगेनदी वलवहलेलया रिसतािनेतदील िरदील उतारा सविसतर व्लाय. कॉ. डांगे यांचया 

रिसतािनेतून ्मराठदी भाषेबाबत आवण भावषक राजकारणाबाबत अणणा भाऊंचदी स्मज कोणतया सतरापयांत 

आवण वकतदी आहे? याचदी सपष्टता यायला ्म्त होते. तसेच तयांचदी स्मज विकवसत होणयाचदी रिवरियाहदी 

लक्षात येते. कमयवुनसट नेते, कायचाकतले, अभयासक, ्मारसचािा्दी सावहवतयक यांचया सहिासाने, ससंकाराने 

आवण सि-अधययनाने अणणा भाऊंचया आकलनकक्षा िाढत होतया, हे सपष्ट व्सते.

्मधययगुातदील भवक्तचळिळदीने ्मराठदी भाषेतून ज्ानवयिहार आरभंला. ससंककृ त भाषा आवण वतचया 

ठेके्ारांविरोधात लढा व्ला. याचे भान ्मराठदी भावषक राजयाचा आग्रह धरणाऱया सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया 

चळिळदीला होते, अणणा भाऊंचया गाणयात हे भान वझरपत आलेले व्सते. महणून '्महानभुाि कितींचे लढे 

अणणा भाऊंना ्माहदीत नसािेत' हे कॉ. डांगे यांनदी अगो्रच न्ूम् केले आहे ते सतय आहे.

 ्मराठदी भाषेचया आग्रहाचे राजकारण रिथ्म सघंवटतपणे ज्ानवयिहारात कोणदी केले असेल तर ते ्महानभुाि 

पथंाने. ्मधययगुदीन इवतहासाचे सपष्टाकलन अणणा भाऊंना येणार तरदी कसे? अणणा भाऊ हे ्मळुातच 

इवतहासाभयासक नसलयाने तयांचया आकलनात, ऐवतहावसक तपवशलात जया चकुा, उवणिा व्सतात तया 

'वझरपणया'चया रिवरियेचा अटळ भाग आहेत.
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पोिाड्यातील कामगार लढ्याची तपशीलिार िण्षि,े सदंभाांसह िोंदी : 
कामगाराचंया कतडेपणाचया इवतहासाचा दसतऐिज :

एखा्दी चळिळ, आं् ोलन याबाबतचे इवतहासलेखन रिा्मखुयाने रिश-स्मसया, तयाभोितदीचे आकलन, 

सत्ताधारदी िगाचाशदी िा रिवतपक्षाशदी असलेला सघंषचा िा िा्-रिवतिा् (िैचाररक-वयािहाररक रििास) आवण 

चळिळ पढेु घेऊन जाणार ेसघंटना ि रि्मखु नेते, याचयाभोितदीच वफरताना व्सते. नेतकृतिकें द्रदी/वयवक्तकें द्रदी 

इवतहासलेखनाचदी हदी पद्धत नेह्मदीच या आं् ोलनात सवरिय असलेलया जनतेचदी खास ्खल घेत नसते. 

यावशिाय जनतेला जागे करणाऱया, जोडणाऱया जनतळातदील सा्मानय कायचाकतयाांनाहदी फारशदी जागा न ्तेा 

घाऊक नों्दी केलया जातात.

पक्षसघंटनां्मधये वनणचायरिवरियेत गौणसथानदी असलेले, ्मात् रितयक्ष सघंषाचात कायचारत कायचाकतलेहदी चळिळ 

िा आं् ोलनाचयादृष्टदीने ्महत्िाचे ्िेु असतात. अशा सघंषचारत ्ैम्ानातलया कायचाकतयाांचा इवतहास 

घडिणयातदील िाटा, योग्ान अणणा भाऊंनदी आपलया पोिाड्यात गों्िले आहे. 

अमळनेरचे अमर हुतातमे, मुंबईचा कगरणी ्कामगार हे ्ोन पोिाडे बारकाईने िाचले तर एखाद्ा लढ्याचदी, 

उठािाचदी कलात्मक, जनकें द्रदी ्खल कशदी घयािदी, याचे हे ्ोन पोिाडे उत्त्म न्मनेु ठरतदील. पोिाडा 

हा रिकार साधारणपणे एखाद्ा कतयाचा, नायक, परारि्मदी वयक्ततीला स्मोर ठेिून वलवहला- गायला जाणारा 

कावयरिकार आहे. अणणा भाऊंचया या ्ोन पोिाड्यातच नाहदी तर सिचाच पोिाड्यात लढाऊ जनता, 

का्मगार स्ूमह हा नायकति करणारा आहे. सघंषाचाचया, लढ्याचया कतलेपणाचदी ्माळ कुणा एका ्मवसहाचया, 

्महान कररष््मािलय असलेलया नेतयांचया गळयात या पोिाड्यातून टाकलदी जात नाहदी; तर स्ूमहाचा, 

जनतेचा कतलेपणा सतत अधोरवेखत होत राहतो. हदी अणणा भाऊंचया पोिाड्याचदी अननय खावसयत आहे. 

अमळनेरचे अमर हुतातमे या पोिाड्यातून का्मगार सपं का झाला; तो कसा वचरडला, याचे सरुुिातदीपासून 

शेिटपयांत तपशदीलिार िणचान केलेले आहे. अ्मळनेरचया वगरणदीत सपं-्मोचाचाचदी वठणगदी कशदी पडलदी आवण 

यात झालेलया गोळदीबारात नऊ का्मगार नेते-कायचाकतले बळदी गेले, हे अणणा भाऊ कथन करतात.

“शेख नथलुाल या लढाऊ का्मगाराला।

का्मािरून जिा ्ूर केला ।

यवुनयनने तयाच िेळेला ।

एक खवलता पाठिून व्ला ।

्मालकाला जाब विचारला ।

चौकशदीचदी ्मागणदी केलदी िा् लाविला ।
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नाहदी काळा काय्ा ्मोवडला ।

ररतसर अजचा पाठविला ।

कॉगें्रसचे ्मजूर ्मंत्दी नं्ासाहेबाला ।

गकृह्मंत्दी ्मोरारजदीभाई ्सेाईला।

........”

वनिे्न, पत्ापत्दीने काहदी होत नाहदी ्मग सहा ्मवहनयांनदी सहा हजार का्मगार सपंात सहभागदी झाले. 

अ्मळनेरचया चौकात ्मोचाचा थांबला आवण ्मग सपं वचरडणयासाठदी ्मोरारजदी भाईचंया पावठंबयाने ठरिून जो 

गोळदीबार केला, तो गतकाळ सवचत् उभा राहतो.

“नरिणे बोलायला उठले ।

कै् तयांना केले ।

फरपटत नेले ।;

श्दीपतदी वबजलदी िेगाने पढेु गेला ।

लोकांना शांत राहणयाला सांगू लागला । साहेबाने (डेववहड) स्मोर पाटलाला । बोलताना जेवहा पावहला। 

्मरुारजदीचया हुक्माचदी सई झालदी बघा तयाला । ्मन्मरुा् झाडदीलया गोळया तयाने तया िेळा । 

पाटलाचा बळदी घेतला । सैरावैरा का्मगाराला ।उधळून पार ् णेयाला । 'फायर फायर' जोराने ओरडू लागला।।'

'डेववहड तयात सैतान नाचू लागला ।

हेरून पढुारदी वटपून ्मारदी गोळदीला।पाहून विजयाबाईला । तयाने नदीट ने्म घेतला ।रागाने चाप ् ाबला। इतरयात 

रतन पाटदील पढेु धािला। आवण आडिा झाला गोळदीला ।पाठदीशदी विजयाबाईला ।

 गगंाधर वभला पाटदील ठार जाहला ।। ्मोकल झकुतीरा्म गेला । 

 शकंर ्मोतदीरा्म पडला तयाचया बाजूला।। 

ठार झाला श्दीपतदी वभला ।

शकंर ्गडू रक्तात गार झोपला ।। 

गोळदीनं सोनूबाई रगंाचा ऊर भे्दीला ।

पाणदी पाणदी करदीत बनसदीने रिाण सोवडला”

या पोिाड्यात श्दीपतदी पाटदील, रतन पाटदील, गगंाधर वभला पाटदील, ्मोकल झकुतीरा्म, शकंर ्मोतदीरा्म, 

श्दीपतदी वभला, शकंर ् गडू, सोनूबाई रगंा, बनसदी हदी नऊ शवह्ांचदी नािे येतात यावशिाय नरिणे, विजयाबाई, 

पािचातदीबाई (श्दीपतदी पाटदीलांचदी आई) हदी नािे येतात. सथावनक रिा्वेशक पातळदीिरदील का्मगार लढ्याचा 

इवतहास वलवहताना हे तपशदील, नों्दी ्महत्िाचया असणार आहेत.
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तदीच बाब ्मुंबईचा वगरणदीका्मगार या पोिाड्याचदी. यात का्मगारिगाचाचया लढाऊ बाणयाचा इवतहास सांगताना, 

डांगे, व्मरजकर रॅिनडले । नेते लाभले वह्ंमतिाले । असा कमयवुनसट नेतयांचा उललेख येतो, तो पोिाड्यात 

ठळकपणे अधोरवेखत केलेलया का्मगारांचया सा्ूमवहक लढ्याचया कतलेपणात विरून जातो.

१९२८ सालदी का्मिाढदीविरोधातदील सपंात गोळदी झेलून बळदी गेलेले परशरुा्म जाधि, पढेु ्महायदु्धाचा 

वधरकार करणयासाठदी आवण ्महागाईचया बोनस लढ्यात रिाण िेचणार ेभागोजदी बवहजती खलाशांचया सपंाला 

पावठंबा ्णेयासाठदी रसतयािर आलेलया का्मगारांपैकती तदीनशे का्मगार 'धरणदीला पडलयाचे', नऊशेचयािर 

जख्मदी झालयाचे;तर सिातंत्य व्मळालयानंतर बोनससाठदीचया सपंात कॉगें्रसचया राजिटदीत बारा का्मगारांचा 

बळदी घेतलयाचे स्मरण हा पोिाडा ्तेो.

“गणपतदी पानसर े्ेमला। 

्महा्िे कंुभारहदी गेला।।

अन् विठू ककृ ष्णा क््माला। 

गोळदीने ्गा जाहला । 

वशिचरण सवुचत ठार झाला । 

तकुारा्म पडला रसतयाला।। 

लागलदी गोळदी बाबू रघनुाथरािाला।।

शकंर ्ाबे, ्ा्माजदी केशिहदी गेला।।”

यातलदी नािे बकृह् इवतहासात ्मोठदी िाटणार नाहदीत पण का्मगार लढ्याचया इवतहासाचया दृष्टदीने या बळतींचदी/

शवह्ांचदी नों् ्महत्िाचदी आहे. खलाशांचया सपंाला कमयवुनसटांनदी व्लेला पावठंबा, का्मगारांनदी व्लेला 

लढा याचे सविसतर िणचान कचत्ा या का्बंरदीतहदी ठळकपणे आलेले आहे.

का्मगार सघंटनांचया सघंषाचाचा, लढाऊ बाणयाचा इवतहास ठळक सं् भाचासह अणणा भाऊंचया गाणदी-

पोिाड्यांतून नों्िला गेला आहे. कमयवुनसट पक्षांतगचात का्मगारचळिळदीचा रिभाि आज जरदी ओसरला 

असला आवण हे पोिाडे आज जनससंककृ तदीचा वजितं भाग नसले, तरदी का्मगार लढ्याचया इवतहासलेखनाचा 

्महत्िाचा ्सतऐिज महणून, अणणा भाऊंचे पोिाडे- गाणदी- लािणया खूपच ्महत्िाचे आहेत. 
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जावतविमू्षलिाची दृष्ी : 

अणणा भाऊ यांचयािर कमयवुनसट रिभाि असलयाने िा तयांचया सावहतयवनव्मचातदीिर कमयवुनसटांचदी 

वनगराणदी-वनयतं्ण असलयाने ते जावतवयिसथाविरोधदी नायक उभा करू शकले नाहदीत, यािर 

जातिगचास्त्रदी्ासयवन्ूमचालनकें द्रदी अभयासक, कायचाकतयाांचे एक्मत आहे. (पाटदील १९८८ : ५४- ५५) आवण 

(जाधि २००० : २३- २५) 

अणणा भाऊंचया शावहरदीचदी वचवकतसा करताना कॉ. डांगे यांनदी अणणा भाऊंचया आकलनातदील ्मयाचा्ा अचूक 

्ाखिलदी आहे. ्मात् वतचे कारण केिळ ्मधययगुदीन ऐवतहावसक िा सांसककृ वतक सघंषाचाचया आकलनाचा 

अभाि हेच नसून रिाह्मणदी आवण अरिाह्मणदी रििाहाचया आवण रितदीकांचया सपष्टतेचा अभाि, हेहदी ्महत्िाचे 

कारण आहे. याचदी सपष्टता अणणा भाऊंनाच काय खदु्द कमयवुनसट रििाहालाच नवहतदी. आवण अजूनहदी काहदी 

रि्माणात वयिहारातहदी सपष्टता यायचदी आहे. 

कारण लोक्मानय वटळकांना अणणा भाऊंनदी गणात जे न्मन केलंय ते कॉ. डांगेंना खटकत नाहदी ! तया्मळेु 

'जनता ि िगचा याचे योगय ्शचान अणणा भाऊंना व्मळालेले नाहदी, अशदी कबलुदी जेवहा ते अणणा भाऊंचया 

शावहरदीचदी ्मयाचा्ा अधोरवेखत करताना ्तेात, तेवहा खर ंतर तदी एकट्या अणणा भाऊंचदी ्मयाचा्ा नाहदी, िा 

हा ्मदु्दा केिळ 'कमयवुनसट सावहवतयकांचा' नाहदी, तर कमयवुनसट पक्षाचया विचार- वयिहाराचा आहे, याचे 

डांगेना भान राहत नाहदी. 

कॉ.शर् पाटदील यांनदी रिथ्म अणणा भाऊंचया आकलनातदील सरव्मसळ ्मयाचा्ा ने्मकती का वन्माचाण झालदी? 

याचदी सपष्टता करणयाचा रियतन केला आहे.

 “्मुंबईत वगरणदीत का्माला लागलयानंतर रात्दीचया शाळेत साक्षर झालेलया अणणा भाऊंचदी रिवतभा 

सावहतयाचया सिचा के्षत्ात अवनबांध सचंार करणारदी होतदी. ते किदी होते, शाहदीर होते, तमासगीर होते, 

का्बंरदीकार होते. अ्कलेची गोष्ट हा तयांचा िग अजूनहदी अननय आहे. पण या िगाचा नायक ्मराठा शेतकरदी 

आहे, ्मराठा शेत्मजूरहदी नाहदी. तयांचया रितयेक िगाचे न्मन अवध्िैत लोक्मानय वटळक आहेत. कोणतया 

तत्िज्ानाचया ससंकारातून आपण कमयवुनसट पक्षात आलो हे खंडेराि सळेु शेष स्मदीक्षा्मधये सांगतात, 

‘सािरकर, वटळक, गांधदी आवण अरविं् बाबू यांचया तत्िज्ानातून ्मदी ्मारसचािा्दी झालो.’ या सिचा रिाह्मण ि 

बवनया विभूततींचे तत्िज्ान िे्ांत होते. यािरून भारतदीय ्मारसचािा्दी सावहतय रिाह्मणदी सावहतयाचदी नाळ कशदी 

तोडू शकले नाहदी, हे व्सून येईल. पण ते वटळकांचया जहाल राष्ट्रिा्ाचदी सदी्मा उललंघून िगचािा्ापयांत 

गेले; महणून तयाला विद्रोहदी रिाह्मणदी ्मारसचािा्दी सावहतय महणणे स्मपचाक होईल” (पाटदील १९८८ : ५४-५५)
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कॉ. शर् पाटदील यांनदी, 'िगचा सघंषाचावयवतररक्त बाकती सिचा सा्मावजक सघंषचा जातज्मातिा्दी (communal) 

महणून वनवषद्ध असतात' हदी आ्म ्मारसचािाद्ांचदी धारणा आहे. तयाला अणणा भाऊहदी बळदी पडलेत असे 

आकलन ्मांडले. यांचया पष्ु्टयथचा कॉ.पाटदील फक्करा का्बंरदीचा ्ाखला ्तेात.

“फक्करा्दी ्मांग्महारांचदी असपकृशय िसतदी ि कुलकणती पाटला्तींचदी सिणचा िसतदी यांना विभागणारदी वनिडंुगाचदी 

सदी्मारषेा जावतवयिसथेचदी नसून िगचावयिसथेचदी आहे, हे ्ाखिायचदी जबाब्ारदी या कमयवुनसट ्मांग 

लेखकािर आहे. फक्कराचया काळात ग्रा्मदीण ्महाराष्ट्रात िगचावयिसथेपेक्षा जावतवयिसथा वनवचितच रिबल 

होतदी. पण असपकृशय शेत्मजरुाचे ् ु:ख सपकृशय शेत्मजरुाचया िगतीय ्ःुखाएिढेच असते असे ्मनािर ठसिले 

गेलेलया अणणा भाऊंचदी रिवतभा जातिगतीय ्ःुखाचा ठाि घेऊ शकलदी नाहदी यात आचियचा नाहदी. 

अग्दी सरुुिातदीला महटलयारि्माणे पोिाडे, गाणदी, लोकनाट्य हदी अणणा भाऊंनदी कमयवुनसट पक्षाचया 

रिचारासाठदी वलवहलदी आहेत, तया्मळेु तयात एकांगदी 'िगचादृष्टदी' हदी कें द्रसथानदी व्सते, याबाबत ््ुमत नाहदी; 

पण कॉ. शर् पाटदील ्मांडतात तयारि्माणे कथाका्बंरदी या सावहतयरिकारांतून अणणा भाऊ खरोखरच 

जावतवयिसथेतून आलेलया शोषणाकडे ्लुचाक्ष करतात काय? 

जया फक्करा का्बंरदीचा सं् भचा शर् पाटदील ्तेात तया फक्करा का्बंरदीतच जावतवयिसथेतून झालेलया 

्मांग-्महारांचया सा्ूमवहक ्ारकोंडदीचा जलूु्म, 'गनुहेगार जात' महणून ्मांगांिर बसलेला वशरका, ्मांगांना 

द्ावया लागणाऱया 'हाजरदी'चा जलूु्म अणणा भाऊंनदी अधोरवेखत केलेला आहे, आवण सतू्त भोसलेहदी 

फक्करारि्माणेच फरार असतानाहदी सतू्तचया जातदीचदी, भािकतीचदी ्ारकोंड का अणणा भाऊंनदी ्ाखिलदी 

नाहदी? कारण फक्कराचदी जात ्मांग होतदी तर सतू्त कुणबदी जातदीचा आहे; सूचकपणे हे जातिासति अणणा 

भाऊंचया फक्करा्मधये येतेच. (जाधि २००० : २३-२५) हदी ्ारकोंड फक्त ्मांग जातदीचदीच झालदी नवहतदी 

तर ्महार जातदीचदीहदी झालदी होतदी, याचदी ्खल घयायला वकशोर जाधि विसरले.

हाजरदीचा वनय्म -्मांगांसोबत ्महार बंडखोरांिरतदीहदी होता...याचदी नों् अणणा भाऊ घेतात तदी अशदी..

"ए तायनू ्महारऽऽऽ अशदी ्महारिाड्यात पाटलानं ्मारलेलदी हाक ्मांगिाड्यात ऐकू आलदी...

'ए बवहरू ्महारऽऽऽ, ए वकशा ्महारऽऽऽ ए ्ाद्ाऽऽऽ 'अशा हाका ्मारदीत पाटदील पढंु चालत होता आवण 

'हजरऽऽ' अस ंतयाला जागोजाग उत्तर व्मळत होतं. (डांगळे २००६ : ९७२) 

फक्कराने हाजरदी घयायला आलेलया रािसाहेब पाटलाला ्मारलयानंतर पाटदील गािचदी कु्मक घेऊन धडा 

वशकिायला येतो तेवहाचया रिसगंाच ंिणचान ...
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‘...एकूण एक ्मांग अधंारात ्बा धरून बसले होते. ्महारांनदी टापरदी बांधलया’ (डांगळे २००६ : ९७३)

स्मशोवषत असपकृशय जाततींचदी यतुदी ठळक करणयाचा रियतन अणणा भाऊंनदी जाणदीिपूिचाक केलेला आहे.

बेडसगािचा खवजना लटुलयानंतर फक्कराने... ‘सिचा ररक्म िाटून ् णेयाचदी सूचना केलदी. िाटणया करणयापूिती 

आपलया गािचया गोरगररबांना ्म्त महणून ्ोन भाग काढून ते ्मांगिाड्यात एक ि ्सुरा ्महारिाड्यात 

्णेयाच ंठरिून उरलेलदी ररक्म सारखदी िाटून व्लदी.’ (डांगळे २००६ : ९९१)

“्मला ्मांगांनं लाता ्मारलया. ्मला फक्करानं ्मारलं!

्मांगानं ्मारलं हे ऐकताच कैकाचदी डोकती बधदीर झालदी. ्मांगानं-वन पाटलाला ्माराि,ं हा गािचा अप्मान िाटून 

काहदी ्मंडळदी एक््म भडकलदी.” (डांगळे २००६ : ९७४) इथं गाििालयांना राग कशाचा आलेला हे उघड 

आहे. फक्कराने खालचया जातदीचदी पायरदी सोडून पाटलाला ्मारणे हे असपकृशयांपेक्षा उचचजातदीय असणाऱया 

्मराठा जातदीसाठदी अप्मानजनकच होते.

‘्मांगांचा आवण ्महारांचा ्ारकोंड झाला होता. तया सिचा लोकांना जनािरांरि्माण ं िागिणयात येत होतं.

तदी ्माणस ंविचार करदीत होतदी, कती, हा अनयाय आमहािर का? फक्कराला पकडणयासाठदी आमहाला यांनदी 

अडकिलं आहे याचा अथचा काय? बरोबर आहे. फक्करा आ्मचा आहे, महणून आमहांलाच यांनदी वचरडून 

टाकायचा बेत केला आहे.” (डांगळे २००६ :९९५)

का्बंरदीचया ्मधयांतरानंतर विष्णपुतं कुलकणती यांचया रिभािातून बाहेर काढून फक्कराला सिायत्त, 

िा्ातदीत नेतेपणा, कतलेपणा ्णेयाचा रियतन अणणा भाऊंनदी केलेला आहे. ्मधयांतरानंतरचा फक्करा धानय, 

बेडसगािचा खवजना लटुणयाचया ्मोवह्मांबाबतचे सितःच वनणचाय घेणारा, ्मांग ्महारांचदी ्ारकोंड करणाऱया 

रािसाहेब पाटदील आवण खोताला सपंिून ब्ला घेणारा खूप ठळक िाटतो. ्मात् हे फक्कराच ंठळक असण ं

केिळ शारदीररक बळापरुतं आहे हे लक्षात येते. वजथे शारदीररक बळाचा विषय आहे वतथे फक्करा आवण 

वजथे बवुद्धबळाशदी सबंधं आहे वतथे विष्णपुतं कुलकणती. महणजे ‘असपकृशय शरदीर आवण रिाह्मण डोके’ हे 

स्मदीकरण का्बंरदीभर फक्कराचया पररपूणचा नायकतिा्मधलदी अपूणचाता ठळक करदीत राहते. धोरण ठरिणे, 

िाटाघाटदी करणे याबाबतदीत विष्णपुतं कतलेपणाचया भूव्मकेत आहेत तर ्मारा्मारदी, यदु्धात फक्कराला तोड 

नाहदी. फक्कराला पररपूणचा नायक बनिणयाचा कॉ. अणणा भाऊंचा रियतन वनवचितच फसला असला तरदी 

तयांनदी फक्करावयवतररक्त जावतवयिसथेविरोधदी सिायत्त, पररपूणचा नायक घडिले आहेत. जयांचया बडंांचा 

विजय होतो, पाटलासकट अखखा ‘गाि’ न्मतो, हे असपकृशय जातदीचया नायकाचे वचत्ण सापळा कथेत 

अणणा भाऊंनदी ्मांडले आहे. हा विजय महणजे, केिळ शारदीररक बळाचा नाहदी तर विचारांचा विजय आहे. 
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सिसन्मानाचा, सियरंिजे्चा हा विचार या पूिाचासपकृशय नायकांना आबेंडकरिा्दी चळिळदीने व्लेला आहे आवण 

तया्मळेु हे वहं् धु्माचाचया चौकटदीतून बाहेर पडलेले नायक िैचाररक लढाईत कुणा वहतवचतंक उचचजातदीयांिर 

अिलंबून नाहदीत.

 सापळा या कथेत डॉ. आबेंडकरांचया विचाराने रेिररत होऊन ्महार जातदीचे लोक गािकतीचदी ्ेमलेलदी ढोर े

ओढणयाचदी का्ेम बं्  करतात तेवहा गािातदील ्मराठा जातदीसह ्मधलया अलतेु्ार जातदीहदी कट करून ्महार 

स्माजातदील हे सिावभ्मानाचे बडं ्मोडणयासाठदी ‘सापळा’ रचतात.

सापळा कथे्मधला हररबा, जो भािकतीला आ्शे ्तेो आवण ्ेमलेलदी गरु ेओढणयाचया कािडणया कुऱहाडदीने 

तोडून जाळतो. भािकतीला महणतो कती, 'हदी कािडनदी घेऊन आपलया िाडिडलांनदी जन्मभर ्ेमलयालदी ढोर ं

िढलदी. आज आपून तदी कािडनदीच जाळून टाकलदी. आता परत ्ेमलयालया ढोराला हात लािायचा नहाय. 

टाचा घासून ्मरू या. पर ्मानानं ्मरू या. ढोर ंिढतो महणून आमहदी कुत्यािानदी ठरलोय' (डांगळे २००६ : 

३३९) हररबासह वनधाचाराने पेटलेले ्महार ढोर ंओढत नाहदीत महणून गािाने तयांचयािर डूख धरला आवण 

शेतावशिारात ्महारांना आवण तयांचया गरुाढोरांना ्मजजाि केला. सरकारदी रसतयािरच ्महारांना वफरता 

येऊ लागले. बांधाचया आत गरु-े आलदी तर कोंडिाड्यात घातलदी जाऊ लागलदी. ्महारांच ंपाऊल पडलं तर 

्मार व्मळू लागला.हा सापळा लक्षात घेऊन हररबा भािकतीला 'गरु ंशेरडं विकणयाचा' सलला ्तेो. भािकती 

तसा वनणचाय घेते आवण गािापढेु न िाकणयाचा वनचिय करते.पण हररबा सरकारदी ्माळ पाच िषाांसाठदी पाचशे 

रूपये ्ऊेन वललािात विकत घेतो आवण गािाचा सापळा गािािरच उलटितो.्महार लोक ्माळािर येणारदी 

उचचजावतयांचदी गरु ेपकडून कोंडिाड्यात घालू लागतात आवण एक व्िस ् तू्त पाटलाचदीच गरु ेकोंडिाड्यात 

घालायला हररबा जातो तेवहा पाटलासकट जेरदीस आलेला गाि ्महारांपढेु न्मते घेऊन सापळा काढायचदी, 

्माणसुकतीने िागणयाचदी खात्दी ्तेो.

 उप्काराची परतफेड्मधला ्मळू ्महार जावतवयिसथेत असपकृशय असलेलया शकंर चांभाराकडून अप्मावनत 

होतो. हा अप्मान केिळ ्वलतांतगचात उचचनदीचतेचया सं् भाचात येत नाहदी तर तयाला कॉगें्रसस्मथचाक आवण 

कॉगें्रसविरोधदी राजकतीय ्मतभे्ाचदी वकनार्खेदील आहे. ‘्मळू पढंु पहात आपलं का्म करदीत होता. तो 

कोणाशदीच बोलत नवहता. परतं ुशकंऱयाला गपप बसिलं नाहदी तयांनं खाजिून खरूज काढलदी. तो परटाला 

िळून महणाला, 

'महाराच ंबदी घसारलं बर-ं-'

'तये र ंकस?ं' ्मळूनं सळ ओढदीत विचारलं. 

आवण शकंऱयाला महणाला, 'तयेनदी सव्मतदीला ्मतं ्ऊेनशान कांग्रदीसला पाडलं'.
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'एक गोष्ट बोलू ? ' ्मळूनं आरदी टोवचत विचारलं

' हो हो बोल कती-- 'शकंऱयानं टकूर ंखाजिलं.

' चांभाराला टारयागवणक बु्  असतदी अशदी एक महण हाय--'्मळू वचडरया सिरात महणाला, ' पण तलुा 

चांभार असून एक बदी नाय--'

'्माझया टकूऱयात नहाय आलं!' शकंऱयानं नकाराथती ्मान हालिलदी. 

आवण ्मळू महणाला,' आर ंकांग्रदीस पडलदी ह्ात तझुया बाच ंकाय गेलं?' 

 ' तस ंनवह ं' शकंऱया चाचरत महणाला, 'आपनु गरदीब वचलटानं हत्तदीिर गाड्या खेळण ंबर ंनहाय-- ' 

' आर ं्मग ते हत्तदी पडला र ंकसा? बोल? '

्मळूला वचड आलदी ‘बोल’ या शब्ािर जोर व्ला. तयाबरोबर शकंऱया पेकाट खाजिू लागला.

तयाचा चेहरा खरचाकन उतरला. बोलणयात खयातदी असलेला शकंर भईुसपाट झाला. परदीट वन लखू ्मांग 

गभंदीर होऊन शकंऱयाकडे पाहू लागले.. (ततै्ि : पकृ.३९५) 

कमयवुनसट, स्माजिा्दी, रिजास्माजिा्दी आवण ररपवबलकन पक्षाचया यतुदीतून सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदी हदी 

राजकतीय आघाडदी बनिून १९५७ ्मधये कॉगें्रसचया वविभावषक धोरणाविरोधात लोकसभा आवण विधानसभा 

वनिडणूक लढिलदी गेलदी. ३९८ पैकती १५५ जागांिर सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीला विजय व्मळाला होता. 

कॉगें्रसला तगडं आवहान स्ंमसने व्ले होते.

या पाश्चाभू्मदीिर गािागािातदील बौद्ध स्माज आबेंडकरिा्दी चळिळदीचया भूव्मकेनसुार स्ंमसचदी कॉगें्रसविरोधदी 

भूव्मका घेऊन होता. कागेँ्रसस्मथचाक िा कागेँ्रसरिभावित ग्रा्मदीण भागात गािगाड्यात अलपसखंयाक 

असलेलया बौद्धांनदी गािाविरोधात जाऊन कॉगें्रसविरोधदी भूव्मका घेणे हे ्मोठे धाडस होते. असे धाडस ना 

्मांग करू शकत होता ना चांभार.

यातला लखू ्मांग हा ्महार आवण चांभाराचया तलुनेत अवधकच बे्खल वनरूपद्रिदी राजकतीय आवण 

सा्मावजकदृष््टया वनवद्रसततेचा रिावतवनवधक न्मनुा महणून अणणा भाऊंनदी ्मांडलाय. कारण तो ्मळू ्महार 

येणयाचया अगो्रपासून बाजूला असलेलया लाकडाचया ओडंरयािर बसून पायताणाचा उपसलेला पणा 

नदीट करायचदी िाट बघत होता. (डांगळे २००६ : ३९४)

्मळू पायताणाचा आगंठा तटुला महणून शकंर चांभाराकडे येतो आवण परटाच ंपायताण नदीट करून सळ 

आवण आरदी ्मळूकडे फेकतो. ्मळू सळ आवण आरदी घेऊन आपलं पायताण नदीट करू लागतो. 

तेवहा िाट बघत बसलेला 'लखू ्मांग पढंु सरकत सळ आवण आरदीचदी ्मागणदी करतो...

तेवहा शकंऱया तयाला 'िाईच कळ काढ' महणतो.
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िासतविक लखू ्मांग अगो्र आलया्मळेु ्मळूचया अगो्र तयालाच सळ, आरदी व्मळायला हिदी होतदी. पण 

तो काहदीच न बोलता नसुताच बघत होता. ्मळू आलयािर बोलून सळ, आरदी घेतो तेवहा तयाला थोडा पढेु 

सरकून तो सळ आरदीचदी ्मागणदी करतो. ्मळू ्महाराचया येणयानंतर हे लखूच ंबोलतं होणसंदु्धा खूपच सूचक 

आहे.

(असपकृशय जातदी्मधये ्महार आवण ्मांग यांचयापेक्षा चांभार जात िरचया शे्णदीचदी; तया्मळेु चांभार हे ्महार 

आवण ्मांगांना असपकृशय ्मानत. तया्मळेु तयांचदी पायताणे सितःचया हाताने नदीट न करता पायताण नदीट 

करणयाचे सावहतय ्णेयाचा ररिाज तो पाळत होता.)

चांभार असपकृशयां्मधये उचच महणून तयांचदी उठबस ्मधलया जातदीत आवण िरचया जातदीशदी जिळदीक 

आवण चपपल बनिणयाचया ्महत्िाचया का्मा्मळेु तो सा्मावजक, राजकतीयदृष््टया ्महत्िाचया भूव्मकेत 

नसूनहदी अटळपणे िरचया जाततींना बांधलेला. महणून सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीचा राजकतीय रियोग पचनदी न 

पडलेला,असा आहे.

उप्काराची परतफेड हदी कथा या पाश्चाभू्मदीिर सरुू होते. '्मळू ्महार' हा आबेंडकरिा्दी चळिळदीचया रिभािाने 

सियरंिज्, आवण सिायत्त वयवक्त्मत्ि महणून ठळक व्सतो आवण सपूंणचा ्महार स्माजाने कॉगें्रसविरोधदी 

उचललेलया राजकतीय पािलाने तयाला सिावभ्मानाच,ं ्मकु्ततीच,ं सि्ूमलयावसततिाच ंभान आलयाच ंया कथेतून 

ठळक होतं. महणूनच ्महाराचा चहा वपणाऱया शकंर चांभाराचा चहा पयायला ्मळू नकार ्तेो. (लखू ्मांग 

्मात् शकंर चांभाराने खालचया जातदीचया लोकांसाठदी ्िेळदीत ठेिलेलया कपात व्लेला चहा गपग्ुमान 

वपतो.)्मळूला जे सिावसततिावस्मतेच ंभान आलंय. स्मानतेचदी ओढ लागलदीय ते भान लखू ्मांगाला नाहदी. 

आबेंडकरिा्दी चळिळदीतून पूिाचासपकृशय ्महार स्माजाला आलेलं सिभान ्ूमकपणे आतलया आत साठिणारा 

लखू ्मांग अणणा भाऊंचया कथेत अग्दी सहज आतून आलाय तो जणू आबेंडकरिा्दी चळिळदीतून बौद्धांना 

ताठ ्मानेने, स्मता, सन्मानासाठदी जावतवयिसथेशदी इ्मान राखणाऱयांविरोधात झगडणयाच ं वकतदी अफाट 

बळ आलंय, हे अधोरवेखत करणयासाठदी.

या कथेतहदी असपकृशयां्मधये उचच असलयाचा भ्रा्मक अवभ्मान बाळगणारा चांभार आवण जावतवयिसथेचदी 

पायरदी कोणदी सोडू नये याकरता जावतवयिसथेत ्मधलयासथानदी असूनहदी धडपडणारा विनािेतनदी सैवनक 

्मनया परदीट, जातदीचया नयूनगडंात रुतून बसलेला लखू ्मांग आवण याविरुद्ध बडं करणारा ्मळू ्महार हा 

अलतेु्ार बलतेु्ारां्मधदील सघंषचा रिावतवनवधक आहे.

परटाचया नेतकृतिाखालदी गाि ्महारिाडा (्महार स्माजाचदी एकत् िसतदी असलेलं वठकाण) जाळायला आला 
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तरदी शकंर चांभाराचा ्ेमलेला बैल ्मळू ्महार ओढतच नाहदी. तो चांभाराला कािडनदी आवण आरूस ंहदी बैल 

ओढायचदी साधने ्मात् ्तेो.्मळू ्महाराच ंतटुलेलं पायताण चांभार सि- हाताने नदीट करत नाहदी तर सळ 

आवण आरदी हदी साधने ्ऊेन ्मळूलाच नदीट करायला लाितो. तया अप्मानाचदी परतफेड शकंर चांभाराचा 

बैल ्ेमलयािर ्मळू ्महार करतो.

हा स्मतेसाठदी, ्माणूस महणूनचया सन्मानाचया रिाप्तदीसाठदीचा सघंषचा आहे, या सघंषाचात वजकंतो तो ्मळू 

्महारच. कारण या जावतवयिसथेला आवहान ्णेाऱया आबेंडकरिा्दी चळिळदीचा तो रििाह आहे.

उप्काराची परतफेड या कथे्मधये जावतवयिसथे्मधलदी आडिदी कपपेबं्  विष्मता अधोरवेखत करत तया 

जावतवयिसथेविरोधात ककृ तदी करणारा नायक '्मळू ्महार' हा पनुहा धम्म्दीक्षापूिचा ्महार या पूिाचासपकृशय 

जातदीतूनच अणणा भाऊंनदी उभारलेला आहे. अखखा गाि कॉगें्रससोबत असताना सपूंणचा ्महारजात स्ूमहाने 

ररपवबलकन पक्षाचया वनणचायाला पावठंबा ्ते सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीचयासोबत जाणे हदी नसुतदी राजकतीय 

सघंषाचाचदी ककृ तदी ठरत नाहदी तर सा्मावजक सघंषाचाचा सं् भचा तयासोबत येतो. आवण ्मळू ्महाराने शकंर 

चांभाराकडदील चहा पयायला आवण बैल ओढायला नकार ्णेयाचदी हदी ककृ तदी केिळ जावतवयिसथेविरोधातलदी 

ककृ तदी िा सा्मावजक बडं महणून उरत नाहदी तर राजकतीय भूव्मका बनते. वयवक्तगत सा्मावजक आवण राजकतीय 

अशा सगळया के्षत्ांना आबेंडकरिा्दी चळिळदीने ढिळून काढले होते. आवण पूिाचासपकृशय ्महार स्माज स्मता, 

्मानितेसाठदी सिचा आघाड्यांिर सघंषचा करायला सजज झाला होता. तया सघंषचाशदील स्माजाचा नायक अणणा 

भाऊंनदी अग्दी सूचक आवण सवंक्षप्तपणे पररणा्मकारकररतया ्मांडला आहे. 

उचचजातिगतीय ्मराठदी सावहतयात ्वलत, पररघबाह् जातज्माततींचया आवण वस्त्रयांचया जदीिनाला एकतर 

बे्खल केले होते िा गौणसथानदी फेकले होते. रिाह्मणदी धरुदीणतिाचया रिभािातून ना रिाह्मण सावहवतयक 

सटुले ना रिाह्मणेतर सावहवतयक. अणणा भाऊंनदी जावतवयिसथेविरोधात उघड, सपष्ट भूव्मका ्मोजरयाच 

कथा- का्बंऱयातून घेतलया असलया तरदी काहदी ्मोजकेच अपिा् िगळता बहुतांश कथा- का्बंऱयांचा भाग 

्वलत, भटरया जातज्माततींचया नायक- नावयकांनदी आवण तयांचया स्ूमहांचया जदीिनसघंषाचाने वयापलेला 

आहे. सावहतयातदील ्वलत- शोवषतांचया रिवतवनवधति आवण नेतकृतिाचया पायाभरणदीचे का्म करणयात अणणा 

भाऊंचया सावहतयाचा ्महत्िाचा िाटा आहे.

्महाराष्ट्राचे सावहतय आवण सािचाजवनक अिकाश हा राजकतीय आवण सांसककृ वतक सत्तासथानदी बसलेलया 

जातदीचया रिवतवनवधति आवण नेतकृतिाने वयापलेला आहे. जयात जावतउतरडंदीचया तळाशदी असलेलया, 

पररघबाह् जातज्माततींचया ्मकु्ततीचया दृष्टदीचा तर अभाि आहेच; पण या जातज्माततींचे जे आहे तसे जगणेसदु्धा 

रिवतवबबंक सिरूपातहदी तथाकवथत रि्मखु रििाहदी सावहतयात व्सत नाहदी आवण जे ग्रा्मदीण महणून जदीिन 
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्मराठदी कथा-का्बंरदीकारांनदी रिवतवबबं सिरूपात वचतारले आहे, तयातहदी ्वलतांचया जदीिनाचे रिवतवनवधति 

परुसेे नवहते. अणणा भाऊंनदी हदी उणदीि लक्षणदीयररतया भरून काढलेलदी आहे.

अणणा भाऊ कथा का्बंरदीतून जात आवण स्त्रदीरिश ्मांडतात. कवनष्जातदीय स्ूमह आवण वस्त्रयांचे ् ु:ख, 

शोषण विद्रोह, नकार जया तदीव्र सिरूपात रिवतवबवंबत होतात ते लक्षात घेता, पोिाडे, गाणदी, लािणया यात 

जात आवण स्त्रदीरिशांचदी िा जातस्त्रदीकें द्रदी िगचाभानाचदी लक्षणदीय अनपुवसथतदी जाणिते. हदी उणदीि ; अणणा 

भाऊंचदी कावयकला कमयवुनसट पक्षाचया नेतकृतिाखालदील आवण स्मथचानाचे रिश-्मदेु्द-आं् ोलने यांचया 

रिचारासाठदी राबत होतदी तो अग्ररि्म आवण एकूणच कावय या सावहवतयक चौकटदीचदीहदी ्मयाचा्ा महणून स्मजून 

घयायला हिदी. महणून, सरुुिातदीलाच न्ूम् केलयारि्माणे अणणा भाऊंचा स्मग्र दृवष्टकोण स्मजून घयायचा 

असेल तर तयांचया सावहवतयक महणूनचया विकासाचा चढता रि्महदी लक्षात घयायला हिा. कावयात सधंदी 

व्मळेल तया वठकाणदी ते शोवषत, िवंचत जाततींचा कतलेपणा ठळक करतात.

महाराष्ट्ाची परपंरा या पोिाड्यात, झाडे, फुले, वपके (गळुभेंडदी काराळासह) इ. िणचान करून या ्महाराष्ट्राचे 

िारस असलेलया बहुजातस्ूमहाचा उललेख अणणा भाऊंनदी केलाय, तो या भू्मदीिर ्ािा, हरक सांगणयाचया 

रिवरियेचा भाग आहे.

‘हदी अिनदी आव्िाशयांचदी । 

कोळदी वभललांचदी।

्मांग रा्मोशांचदी ।

कैक जाततींचदी रिाणाहुवन पयार । 

परपंरा जयांचदी असे अपार ।

पढेु शाहदीर तदीच गाणार जदी ।ʼ(डांगळे २००६ : १६)

वटळकांचया ्मकृतयूनंतर गांधदीजतींचया नेतकृतिाखालदी आवण तयानंतर आधवुनक विचारसरणदी असलेलया नेहरंूचया 

नेतकृतिाखालदी ्महाराष्ट्रातदील बरदीच सतयशोधक घराणदी आपलं राजकतीय भविष्य आज्मािू लागलदी.

 जेधे-जिळकरांनंतर यशितंराि चवहाण हेसदु्धा सतयशोधक घराणयातदीलच. पढेु कॉगें्रस्मधये यशितंराि 

्महाराष्ट्राचे ्मखुय्मंत्दी झालेले ्महाराष्ट्रराजय हे बहुसखंय असलेलया ्मराठा जातदीचया वनगराणदी -नेतकृतिात 

आले. अशा ्महाराष्ट्रािर इतर ्मावजचानल स्ूमहांचाहदी हरक असलयाचे अणणा भाऊंनदी आपलया पोिाड्यात 

वलवहलेय आवण या विविध जाततींचदी अपार परपंरा असून ‘पढेु शाहदीर तदीच गाणार’असलयाचे अणणा भाऊंनदी 

महटले आहे. कावयात शोवषत-िवंचत जाततींचे रिवतवनवधति, कतलेपणा ठळक करणयासोबतच या जाततींचे 

नेतकृतिहदी ते उभे करतात.
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 नदीच जातदीचाच गरुू करणे हा वयवक्तचया वडकासटतींगसाठदीचा िारकरदी चळिळदीचा ककृ वतकायचारि्म सधुारकती 

असला तरदी ्महत्िाचा आहे. िारकरदी चळिळदीने रिाह्मणदी ्ािणदीचया ्मयाचाव्त पररघात जो पराभि केला तो 

जावतबाह् (वडकासट) होणयाचया जोरािर. वक्मान धाव्मचाक के्षत्ात का होईना वडकासट होणयाचदी रिा्मावणक 

रिवरिया िारकरदी चळिळदीने राबिलदी. याचाच पररणा्म महणून, आपलयाला वशपंदी या पररघािरचया (्मावजचानल) 

जातदी्मधून आवण अतयतं गरदीब पररवसथतदीतून आलेलया सतं ना्म्िेाला िारकरदी चळिळदीचया नेतकृतिप्दी 

जाता आलयाचे व्सते. वडकासट बहुजन जातदी ऐरयाचे रितदीक महणजे, सतं ना्म्िेाचे राष्ट्रदीय नेतकृति होय.

जावतवयिसथेच ं ्महत्िाच ं लक्षण महणजे कवनष् जातदीचया नेतकृतिाखालदी का्म न करणयाचदी ्मानवसकता. 

आपलयाला हे ्माहदीत आहे कती, ्मधययगुदीन भक्तती चळिळदीतदील िारकरदी सतंांनदी जावतवयिसथेचया या 

लक्षणािर आघात करत 'नदीच जातदीचेच' गरुू केले!'नदीच जातदीचा गरुू करू नये' अशदी हाकाटदी रिाह्मण िचचासि 

घट् करणयासाठदी धडपडणाऱया, धारकरदी रा्म्ासांनदी केलदी; तरदी तकुारा्मासारखा 'नदीच जातदीचा गरुू' 

हटकून करत, जावतसरंक्षणाचे वस्त्रयांिर असलेले जोखड, रिाह्मण जातदीत जन्माला आलेलया बवहणाबाईनंदी 

झगुारून व्ले होते.

रा्म्ास सवामी ंचदी रिाह्मण िचचासिसथापनेचदी रिवतगा्मदी चळिळ ऐन भरात असताना, ने्मरया हवया तया िेळदी, 

रिाह्मणांनदी रिाह्मणदी िचचासिाहकंाराच ंवन्ाचालन कस ंकराि?ं याचदी ने्मकती परुोगा्मदी ककृ तदी बवहणाबाईनंदी केलदी, 

तर ्मदीराबाईने जातदीने चांभार असलेलया सतं रवि्ासाला, तर लललेश्रदीने सफुती सतं शहा ह्म्न यांना 

गरुू ्मानले.या ्महत्िाचया सतंांनदी जातदीचया पलदीकडे जात गरुू करणयाचदी ककृ तदी हे जावतवयिसथेविरोधातले 

्महत्िाचे सूत् आहे.

िारकरदी चळिळदीरि्माणेच कवनष्जातदीय रिवतवनवधति आवण नेतकृतिाचे साधारणदीकरण या ्ोन ्मु् द््ांविार े

अणणा भाऊंचदी जावतवन्ूमचालनाचदी दृष्टदी सावहतयात अधोरवेखत होते.'नदीच जातदीचा गरुू करो नये'ला आधवुनक 

काळात सावहतयाचया ्माधय्मातून अणणा भाऊ जो धरका ्तेात तो अननय आहे.झाशदीचया राणदीचदी, तातया 

टोपेचदी १८५७चया लढाईतलदी भूव्मका सांगतानाच उ्माजदी नाईकाचया बडंाचदी, लढ्याचदी ्खल घेतात, 

तेवहा तयाचे सिचास्मािेशक नेतकृति अग्दी ठळक करतात.

“डोंगरात डरकाळदी व्लदी ।आरोळदी झालदी। उ्माजदी आला ।

जळदी सथळदी सिपना्माजदी। व्से उ्माजदी । आगंल सते्तला ।। 

तोडणया बेड्या ्ासयाचया। पररया सते्तचया । रिवतकाराला ।।

उ्माजदी नाईक आला ।झाला गलबला। धडकती भरलदी कैकाला।

शतू्ला कंप सटुला ।उ्मावज आला बाभळुसरला।
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जाहदीरना्मा जाहदीर केला । आिातनं व्ले तयाने सकला।

उठविले ्माग ंरा्मोशाला ।इंग्रजाविरूद्ध लढणयाला।

गोरा सैवनक पहारिेाला ।भयभदीत झाला बघून तयाला।

बं् ूक टाकून पळत सटुला ।विजारसदु्धा जड झालदी तयाला।

्ॅमवकंटॉश साहेब घाबरला । गवन्मदी कावयातून उ्माजदी आला।

साहेबाच ंभसुकाट पाडायला हो, ्माळानं ्ा्ा ।जदी।

विश्ासघात जाहला। नाईक पकडला गेला । इंग्रजांनदी फासािर तयाला । ्िेोनदी ््म घेतला। गाजिून 

्महाराष्ट्राला । रा्मोशदी धनय तो झाला ।।“ (डांगळे २००६ : २१-२२)

्महाराष्ट्राचा रि्मखु रििाहदी इवतहास गातानासदु्धा ्मावजचानल जावतस्ूमहातून आलेलया रिांवतकारक, 

बडंखोरांचदी ्खल अणणा भाऊ आपलया सावहतयातून घेतात. ‘उठविले ्मांग -रा्मोशाला...वकंिा आिातन 

व्ले तयाने सकला।’ यातून बडंात खालचया जावतस्ूमहाचा सहभाग घेणारा उ्माजदी सिचास्मािेशक नेता 

महणून अणणा भाऊ अधोरवेखत करतात. इंग्रजांविरुद्ध झालेले उठाि, आं् ोलने याचा अग्ररि्माने विचार 

केला तर आव्िासदी, भटरया जातज्मातदी आवण ्वलतां्मधलया अवत्मागास जाततींचया सहभागातून तदी 

झालेलदी होतदी. ्मात् रि्मखु रििाहदी राष्ट्रिा्दी, वहं् ू ध्मचापनुरुजजदीिनिा्दी इवतहास लेखनात या ्मावजचानल 

जातज्माततींचया बडंखोरदीला बे्खल केले गेले वकंिा स्मारोपदीय सथान ्ऊेन तयांचया बडंखोरदीचे 

वकरकोळदीकरण करणयात आले.

्रोडेखोरदीकरण/ गनुहेगारदीकरणाचया (Dacotization/ Criminalization)चौकटदीतच हदी कवनष् जातदीयांचदी 

बडें बवं्सत केलदी गेलदी. खालचया जातदीतून आलयाने अणणा भाऊंना या नायकांना ्रोडेखोरदीकरणाचया 

िा गनुहेगारदीकरणाचया चौकटदीतून ्मकु्त करणयाचदी जदी तदीव्र नड भासलदी तदी रि्मखु रििाहदी सावहवतयकांना, 

इवतहासकारांना आजपयांत भासलेलदी नाहदी. ्वलतबहुजन जातदीतून आपलया बडंखोर, विद्रोहदी नायकांचा 

गौरि, ्मानसन्मान करणयाचया अखंड चळिळतींचा पररणा्म महणून, विद्ापदीठदीय सशंोधनके्षत्ात हललदी काहदी 

सिें्नशदील इवतहास अभयासक पररघबाह् स्ूमहांचया दृवष्टकोणातून इवतहासलेखनाकडे गांभदीयाचाने बघत 

आहेत, हदी आशा्ायदी बाब आहे. 

याच पोिाड्यात आपण रिावंतकारकाचंा रि्म बवघतला तर पवहलयां् ा उ्माजदी नाईक आवण तयानतंर िासु् िे 

बळितं फडके याचंया बडंखोरदीचदी ्खल घेतलदी आहे. जणू अणणा भाऊ आद् रिावंतकारक िासु् िे बळितं 

फडके हे नसून, खर ेआद् रिावंतकारक उ्माजदी नाईक हेच आहेत असेच सूचकपणे सांगत आहेत, हे सपष्ट व्सते.

्मांग, रा्मोशदी या ‘गनुहेगारदीचा वशरका बसलेलया जावतज्माततींना’ आवण तयांचया बडंखोर नायकांना 
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सिातंत्ययो्ध्याचा ्जाचा, ्मान अणणा भाऊंनदी पोिाड्यातून आवण कथा- का्बंरदीतून व्लेला आहे आवण 

एक ्महत्िाचदी बाब महणजे, हा जो ्ॅमवकंटॉश साहेब (Captain Mackintosh) आहे, याने 'History of the 

Ramoosees' हे पसुतक वलवहलंय. (गािभागात 'रा्मशुदी' असचं महणतात. ‘रा्मोशदी’ ्ेमनवसट्र्मतींग झालं!) 

जयात तयाने उ्माजदी नाईकांचदी वशिाजदी ्महाराजांशदी तलुना केलदी. तो उ्माजदी नाईक यांना फाशदी व्लयाचे 

स्मथचान करताना महणतो कती, 'असे केले नसते तर ्सुर ेवशिाजदीचे सिराज उभे रावहले असते.' ्मावजचानल 

जावतस्ूमहातून आलेलया रिांवतकारकांचा इवतहास अणणा भाऊंनदी असा गाणयातून स्मोर आणला, जपला. 

्मावजचानल पररघबाह् जावतस्ूमहाचदी वरिवटशपूिचा 'सैवनकती/लढाऊ' ओळख सपष्ट करणे तसेच तयाचे इंग्रजदी 

सते्तविरोधातदील बडंाचे, लढ्याचे योग्ान अधोरवेखत करणे, हा तयांचा ्महत्िाचा हसतके्षप आहे, जो 

्मावजचानल जावतस्ूमहकें द्रदी इवतहासाचया पनुललेखनाचया रिवरियेत ्महत्िाचा ठरतो. 

असाच ्सुरा गनुहेगारदीकरण केलेला नायक महणजे फक्करा. उपाशदी ्मांग, ्महार, रा्मोशदी जाततींना घेऊन 

धानय लटुणारा, इंग्रजांचा खवजना लटुणारा फक्करा आवण सतू्त भोसले हे लटुारू, ्रोडेखोर महणून रगंिले 

गेले होते. आवण इवतहासात तर तयाचे ना्मोवनशाण नाहदी. अणणा भाऊंनदी या ् ोनहदी नायकांचा वरिवटशविरोधदी 

सघंषचा पढेु आणला आहे. 

वारणेचा वाघ्मधला ‘सतू्त भोसले’ वकंिा फक्करा का्बंरदीतला ‘फक्करा’ या ्ोनहदी नायकांना अणणा भाऊंनदी 

्रोडेखोरदीकरणाचया चौकटदीतून बाहेर काढलेय. एिढेच नाहदी तर तयातदील कवनष्जातदीय नायकांना 

अनसुरणदीय, अनकुरणदीय बनिले आहे. फक्करा हा ्मांग जातदीत जन्माला आलेला नायक जो धानय लटूुन 

गररबांना िाटतो. इग्रजंदी खवजना लटूुन गररबांना स्मान िाटतो. तयाचया नेतकृतिाखालदी ्मांगजातदीसोबतच 

्महार, रा्मोशदी जातदीतले साथदी्ार येणे, तर सतू्त भोसले हा ्मराठा जातदीतला बडंखोर फक्कराचा स्मविचारदी 

्ोसत बनणे, हदी फार ्मोठदी जावतवयिसथेविरोधातलदी सावहवतयक आखणदी आहे. फक्करासारखा स्मनयायदी, 

सिचावयापदी नायक अणणा भाऊंनदी घडिला. यातून तयांचदी जावतवन्ूमचालनाबाबतचदी दृष्टदी सूचकपणे व्सते.

 स्त्रदीरिश आवण स्त्रदी्मवुक्तविषयक दृवष्टकोण याचा जावतवयिसथेशदी अतूट, अटळ सबंधं आहे. अणणा भाऊंचया 

कथाका्बंरदीतदील बहुतांश नावयकासदु्धा नायकांरि्माणेच पररघबाह् जातज्मातदीतून येतात. अनेक नावयका 

धाडसाने आतंरजातदीय- ध्मतीय वििाहसबंधं जोडणाऱया आहेत. रिवतवष्त ्मराठा घरातलदी रा्मोशासोबत 

राहणारदी बडंखोर ‘आवडी’, जबर्सतदीने िवडलांनदी लगन लािलयािर पाच िषाांनदी भ्रष्टाचारदी वयवभचारदी 

निऱयाशदी काडदी्मोड घेऊन आपलया वरियकरासोबत लगन करणारदी उचचवशवक्षत ‘सलुभा’ आवण वतचा 

लेकरासह सिदीकार करणारदी कॅपटन आनं्चदी आई ककृ ष्णाबाई. श्दी्ंमत पण परुुषति नसलेलया कांतदीलाल 

सोबत न जाता िा वतचयाकडे िासनातकृप्तदीच ंसाधन महणून पाहणाऱयांपासून सितःला िाचित ्माटंुगा लेबर 
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कॅमप्मधये जाणारदी ि तेथे का्मगार चळिळदीत कायचाकताचा असलेलया जयासोबत राहणे पसतं करणारदी ‘कचत्ा’, 

विलासराि इना्म्ारापासून आपलदी अरूि िाचिणयासाठदी धडपड करणारदी ्माकडिाला यकूं आवण तयाचदी 

लेक ‘्गुाचा ’, वतचा होणारा निरा ये्ूम, इना्म्ारापासून बचाि करणयासाठदी अ्मदीन इना्म्ाराचयाच चाकरािर 

सगळया आयषु्याचा भरोसा टाकून सघंषचा करणारदी डोंबारदी जातदीचदी ‘वबलिरदी’, पररवसथतदीने तमासगीर 

होऊनहदी आपलं चाररत्य जपणारदी, चं् ूलालपासून सितःला िाचित, उ्मािर रेि्म करणारदी ‘वैज्तंा’ 

अशा अनेक सघंषचा करणाऱया नावयका अणणा भाऊंचया कथाका्बंऱयांतून ठळक झालयात. तरदीहदी स्त्रदीिा्दी 

दृवष्टकोणातून या नावयकांचदी वचवकतसा केलदी तर अणणा भाऊंचया नावयकांचदी िणचाने येतात तदी पारपंररक 

चौकटदीतलदीच आहेत. रिसथावपत सावहतयातदील सौं्याचाचे ्माप्डं सिदीकारतच या नावयका रगंिलेलया 

आहेत. हदी ्मोठदी उणदीि असलदी तरदी ् वलत पररघबाह् स्त्रदीकें द्रदी सावहतय वलवहणयाचदी सरुुिात करणाऱयां्मधये 

ते ्महत्िाचे असलयाने हदी उणदीि रिवरियेचा आवण अणणा भाऊंचया ्मयाां्ाचा भाग महणून स्मजून घयािदी 

लागेल.

वस्त्रयांिर सावहतय वलवहणे िा ् वलत पररघबाह् स्ूमहांिर सावहतय वलवहणे हा आजचा ्मदु्दा नाहदी. आजचा ्मदु्दा 

आहे तो वस्त्रया (तयातूनहदी ्वलत, अवधक तळातलया वस्त्रया) जावतवयिसथेत खालचया सतरािर असलेलया 

जावतस्ूमहाचया दृवष्टकोणातून आवण तयांचयाच नेतकृतिाखालदी जगाचया ब्लाचा सघंषचा महणजे, स्मग्र 

सत्तासघंषचा सावहतयातून वन्माचाण करणे, भािदी स्मतावधष्दीत जगाचे वचत् उभारायचे असेल तर भूतकाळातदील 

स्मतेचे रििाह आवण रितदीकांचा डोळसपणे सिदीकार आवण विष्मतेचे रििाह आवण रितदीकांना नकार याबाबत 

ठा्म, वनचियदी भूव्मका सावहवतयक, कलाकारांकडे असायला हिदी. अणणा भाऊंकडे हदी सपष्टता करणयाचदी 

भू्मदी आवण िातािरण उपलबध नवहते. महणून बऱयाच्ा रिवतगा्मदी, सधुारकती आवण रिांवतकारक रििाह 

आवण रितदीके यांचदी विस्मयकारक सरव्मसळ होते. 

्महाराष्ट्राचया परपंरा या पोिाड्यात एकनाथ, जनदी, सतं तकुोबा येतात; ्मात् चोखोबा, सोयराबाई येत नाहदी 

आवण राष्ट्रदीय पातळदीिर िारकरदी चळिळदीचे नेतकृति केलेला सतं ना्म्िेसदु्धा येत नाहदी. पण 'रिाह्मण जरदी 

झाला भ्रष्ट तरदी तो वतनहदी लोकती शे्ष्', 'नदीच जातदीचा गरुू करो नये' असे बजािून सांगणार ेधारकरदी रििाहाचे 

अग्रणदी जातिणचावयिसथा स्मथचाक, ्मराठा वततकुा ्ेमळिा' (्ूमळ शब् ्ेमळिािा असा आहे) असे सांगणार े

रा्म्ास येतात!

तर 

“महातमा फुले लाभले ्महाराष्ट्राला ।।

अनयाय वनिारूनदी नयाय घयाया ्वलताला ।।” (डांगळे २००६ : २२)

एिढदी ् खल आवण ्महाराष्ट्रा िळूनदी बघ जरा, या गाणयात िासु् िे फडके, वटळकांसह जोवतबांचा वकरकोळ 
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उललेख सोडता जोवतबा फुले िा फुलेिा् अणणा भाऊंचया गाणदी- पोिाड्यात फारसा डोकाित नाहदी. 

वटळक ्मात् वरिवटशविरोधक महणून, का्मगार लढ्याचदी रेिरणा महणून अधून्मधून येत राहतात. वटळकांना 

कारागकृहदी नेले। मुंबईचा ्कामगार खिळे। वनषेध सपंाचे िा्ळ उठले। 'वहं् चया ्मकु्ततीचे भले वशगं िाजले।' 

रवशया्मधये लेवनन ि्ले। (डांगळे २००६ : ्मुंबईचा वगरणदीका्मगार : ४२)

जे वटळक सा्मावजक सधुारणांबाबत कधदीकधदी विरोधदी तर कधदी तटसथ असलयाचे आज बहुतेक ्वलत, 

अरिाह्मणदी रििाहाला सपष्ट आहे. ते अणणा भाऊंना का सपष्ट नसािे?

गणात लोक्मानय वटळकांच ंकेलेलं िं् न, बघा..

“रिथ्म ्मायभूचया चरणा, 

्त्पतदी वशिबा चरणा 

स्मरोनदी गातो किना.....धकृ.

सिराजय ्माझा जन्मवसद्ध हरक करूवनया गजचाना

लोक उठविला जागा केला तया लोक्मानयांना......” (डांगळे २००६ : १५)

भारतातदील िगचासघंषचा ने्मका कोणता? हे आधवुनक काळात जोवतबा फुले यांनदी स्त्रदीशूद्रावतशूद्र विरुद्ध रिाह्मण, 

आयचा विरुद्ध अनायचा असा सपष्ट केला आवण नंतर डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी िैव्क विरुद्ध बौद्ध, असा 

भारताचा सांसककृ वतक िगचासघंषचा असलयाचे सपष्ट केले. (अवलकडे कॉ. शर् पाटदील यांनदी रिाह्मणदी विरुद्ध 

अरिाह्मणदी हा भारतातदील ऐवतहावसक सघंषचा असलयाचे सपष्ट केले आहे.)यातदील फुले िा आबेंडकरांनदी 

पकृष्भागािर आणलेलया, कोणतयाहदी िगचासघंषाचाचदी िा सांसककृ वतक राजकारणाचदी अणणा भाऊंना सपष्टता 

नवहतदी हे ्मात् कॉ.डांगे यांना खटकत नाहदी. तर ्मळुात 'खरा िगचासघंषचा' कोणता? हे न स्मजलयाचा ्ोष 

अणणा भाऊंचा नाहदी, तर एकूणच कमयवुनसट रििाहाचाच आहे.

कामगार, समदुःखी-शोवषताचंया ऐकयाचे िैवविक भाि :

“कोररया, 

वचनदी जणांचदी ्मकु्ततीसेना, 

सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा, 

बगंालची हा्क 

पजंाब -व्ललदीचा ्गंा”
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या गाणदी आवण पोिाड्यात अणणा भाऊ साठे ्महाराष्ट्राबाहेरदील राजयासह जगभरातदील शोवषत जनतेशदी 

आपले नाते सांगत तयांचया ्ःुखाला िाचा फोडदीत आहेत. तयांचया सघंषाचाचा, विजयाचा सांगािा सांगत 

आहेत. कोररया, चदीन, रवशया हे ्शे तर कमयवुनसट महणून अणणा भाऊंचया वजवहाळयाचे, रेिरणेचे ्शे 

असणारच. वतथलया जनतेचया लढाऊ बाणयाचदी रेिरणासफूतती ते भारतदीय का्मगारांना ्णेार यात काय 

निल नाहदी.पण सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा हदी सावहवतयक कलाककृ तदी जरदी नजरखेालून घातलदी तरदी का्मगारांचदी 

स्मताभू्मदी रवशयाशदी ते वकतदी खोलिर जोडले गेले होते, याचदी सपष्टता होते.वहटलरविरोधदी लढाई वजकंणारदी 

रवशयाचदी लाल फौज तयांचया अवभ्मान आवण गिाचाचा विषय आहे. चदीनचदी लालसेना तयांना '्मवुक्तसेना' 

िाटते.‘कोररया’ या गाणयात कोररयन जनतेचा विजयदी लढा तयांना आपला िाटतो.

‘नवया यगुािर सिातंत्याचदी उधळदीत उजिल लालदी

्मकु्त करत चालला कोररया ्मायभू्मदी आपलदी.’

सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत ्मराठदी भाषेचा कडिा अवभ्मान लेिून ्माय्मराठदी ्मलुखासाठदी, ्मुंबई 

आवण कारिार, डांग, बेळगाि सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा भाग बनिणयासाठदी आपलदी शावहरदी ्ैम्ानात उतरिून 

कडिा लढा ्णेार ेअणणा भाऊ, ्मळुात रिा्वेशक अवस्मतेचया पढेु गेलेले होते. ्मराठदी भावषक भाग सयंकु्त 

्महाराष्ट्रात यािा हदी भाषािार रिांतरचनेचदी तावकचा क भूव्मका घेऊन ते सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत 

कमयवुनसट पक्षाचया बाजूने आपलदी कला घेऊन उतरले होते.पण इतर भावषक रि्शेाविरोधात तयांचया 

गाणयात विेषभाि, ्मतसर व्सून येत नाहदी. 

“सांधनुदी ्मुंबई विशाल ्महाराष्ट्राला ।।

सयंकु्त होऊनदी साथ ्णेया ्सुऱयाला ।।

शेजारदी ्महागजुरात वन्माचायाला ।।

आसा्म, आधं्र, ओररसा, वबहार, ताव्मला ।।

तया सयंकु्त कनाचाटका आवण केरळा।। 

सिायत्ता ्ऊेनदी या साऱया घटकाला ।।” (डांगळे २००६ : २६)

यातून ्महाराष्ट्रासह भवगनदी राजयांिर अणणा भाऊंनदी आपला ्ैमत्भाि जाहदीर केला आहे.

माझी मैना गावावर राकहली या सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीसं् भाचाने वलवहलेलया लािणदीत गािािर रावहलेलया 

्ैमनेचदी आवण ्मुंबईला का्माचया शोधात आलेलया गरदीब का्मगाराचदी आवण कारिार, डांग, बेळगाि, उंबरगाि 

या भागाचदी सयंकु्त ्महाराष्ट्रापासून झालेलया ताटातटुदीचदी विरह-िे्ना एकच होऊन जाते. हा वयष्टदीकडून 
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स्मष्टदीकडचा रििास एकाच िेळदी ्मवुक्त्ायदी आवण परात्मदीकरणाचदी िा तटुलेपणाचदी जाणदीि ्तेो.

“्ातदीिर ्गड ठेिून पाठ धरलदी ्मदी ्मुंबईचदी....

.......

पिाचा केलदी नाहदी उनहाचदी। थंडदीचदी, पािसाचदी ।

पाणयानं भरलं वखस ं्माझ।ंिाण ्मला एका ्त्दीचदी । 

तयाच ्रमयान उठलदी चळिळ सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी। 

......

अखेर झालदी हदी ्मुंबई ्महाराष्ट्राचदी। परदी तग्मग थांबलदी नाहदी ्माझया अतंरदीचदी गािाकडं ्ैमना ्माझदी। भेट 

नाहदी वतचदी। वतच गत झालदी आहे या खंवडत ्महाराष्ट्राचदी ।”

्ैमना गािािर रावहलयाच ं्ःुख, अभािग्रसत का्मगार महणून ्मुंबईत होणारदी परिड विसरून, बाजूला ठेिून 

सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत झोकून सितःला झोकून ्णेयाचदी हदी तऱहा, का्मगारांचया परात्मदीकरणाचदी 

्मोठ्या लढयात फना होणयाचदी रूपकात्मक रिवरिया कावयातून अणणा भाऊंनदी स्मोर आणलदीय.

अणणा भाऊंचया गाणदी पोिाड्यातून 'जगातलया का्मगारांनो एक वहा' हदी ्मारसचाने व्लेलदी हाक ऐकू 

येते. ते जगभरातदील का्मगार लढ्यांना आपलं ्मानतात. तयांचे गाणे स्मशोवषतांशदी सहभाि, ऐरयभाि 

सांगायला वनघालेले आहे. सोबत रििासाला, लढायला वनघालेले आहे. आवण सकंटातलया, अडचणदीतलया 

्माणसांचया ्ःुखािर फंुकर घालायला सहकाराचा हात द्ायला वनघाले आहे. १९४२ सालदी बगंाल्मधये 

्षु्काळाने थै्मान घातलयानंतर बगंाल रिांतातदील ् षु्काळग्रसतांना ्म्तवनधदी गोळा करणयासाठदी कमयवुनसट 

रििाहातलया कलाितंानदी इपटा या ससंथेचदी सथापना केलदी आवण या कायचारि्मांसाठदी अणणा भाऊंनदी बगंालची 

हा्क हा पोिाडा वलवहला होता.

“भकेुने केला ्मोठा आकांत। ऐका बगंालचा पढेु िकृत्तांत ।।

घर्ार व्ले सोडून। शेत्मजरुानं। वबऱहाड बांधून। अननशोधाथचा बाहेर पडले । कलकत्ता शहर जिळ केले। 

्मकृतयूचया पार स्मदीप गेले ।।“ (डांगळे २००६ : ५४)

या पोिाड्यात तयानंदी भकेुचया कहराचे जे िणचान केलंय आवण जदी ्म्तदीचदी, ्माणसुकतीचदी सा् घातलदीय; तदी पक्ष-

विचारधारपेवलकडचदी, करुणेने ओथंबलेलदी असलदी, तरदी तयातहदी राजकतीय भान आह.े जपानदी फौजा सदी्ेमिर 

धडका ्मारत असताना सरुू झालेलया नफेखोरदी, काळाबाजार साठेबाजदीचया ्मळुापयांत ते जनतेला घेऊन जातात.
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नफेबाज भांडिल्ार। नफयािर नजर । कररवत गरुगूर । यदु्धाचे नाि पढेु केले। (डांगळे २००६ : ५३)

....

भाि वनयतं्णाचा काय्ा। झालदी महणे बै्ा। जाईल आता ्ैम्ा। वपसाळला नफेबाज बगळा। साठा ्डविला 

तयाने सगळा। गहू, बाजरदी, तां्ूळ, जोंधळा।

्शेद्रोहदी बेई्मान। ्डविले अनन। जणू घोळून ।्ांडा वहं् दी जपानदी कुऱहाडदीला । बगंालिर ठोकून बसला 

।काळ जाहला वहं् भूला।।....

एका बाजूला यदु्धाचे सकंट आवण ्सुऱया बाजूने ्षु्काळ... अशा कठदीण रिसगंदी अणणा भाऊ राष्ट्राला 

कें द्रसथानदी ठेिून सिचाच जनतेला हाका घालतात.

तदीच बाब पजंाब-कदललीचा दगंा या पोिाड्याचदी, 

“पजंाब जाहला बेभान । ्मकृतयूचे चाले थै्मान ।।

वशख, वहं् ू, ्मसुल्मान ।सूडाने धुं्  होऊन ।।

वैर् याला पार विसरून । आपसात पाडतदी खून।। 

 इंग्रज आग लािून । पाहतदी ्मजा लांबून ।।”

......वस्त्रयांिरदील बलातकार नगनवधडंतींनदी टोक गाठलेलं, 'कत्तलखाना बनिलेलया पजंाबचे’ िणचान आजहदी 

हा्रिून सोडते. या ्गंया्मागे असणार ेराजकारण अणणा भाऊ न विसरता उलगडून ्ाखितात.

“इंग्रजांचा डाि साधला। जातदीयिा्दी तयांचया साथदीला ।। 

्िे, ध्मचा, ससंककृ तदीचा खोटा बरुखा घेतला।। आडिून पळतया ्मागे लोकाला । ते पसुतदी कुठे चालला । साव्मल 

नेहरू शतू्ला, घोटाळा झाला ।। 

िाचिायला वहं् ू ध्माचाला। सथापाया वहं् ू राष्ट्राला । उलथून पाडायचा नेहरूला।' असे महणून लोकांचा रोख 

तयांनदी वफरविला। पेटिायला वहं् दी राजयांचया राजधानदीला।।

्ोन लाख वनिाचावसताला। वचथािून व्ले ्गंयाला। वैर् यांनदी िणिा व्ललदीला आणून वभडविला।।”

या सकंटस्मयदी अणणा भाऊ भारतदीय ऐरयाचा काळ ठरलेला जावतिा् फेकून द्ायला सांगतात. (खर ंतर 

हा धाव्मचाक ्गंा आहे, जयाचा या अगो्रच अणणा भाऊंनदी उललेख केलाय.) ्शेाचदी 'िा्ळात वशरलेलदी' 

नौका िाचविणयाचे आिाहन ते सैवनक, तरुण, का्मगारांना आवण स्मसत भारतदीयांना करतात.

सिचाच गाणदी, पोिाडे हे विवशष्टापासून सरुू होऊन, िैवश्कतेकडे वयापक स्मानतेचया, ्मानितेचया, 

शांतदीचया व्शेला रििास करतात. महणून का्मगारांचया बाजूने लढा, सघंषाचाचा पकुारा करणारदी हदी शावहरदी 

स्मतेनंतरचया शांतदीचदी ओढ असलेलदी आहे. 'शांवतधिज' उंच धरून काय्म उभा असलेला, शाहदीर 
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आपलयाला या शावहरदीचया कें द्रसथानदी भेटतो. तयांना लाभलेलया या िैवश्कदृष्टदीचया विकासात, घडणदीत 

वनवचितच कमयवुनसट चळिळदीचे ्मोठे योग्ान आहे.

अणणा भाऊंचया आकलिाचया आवण हसतके्षपाचया मया्षदा :

्महाराष्ट्रात आवण खरतंर ्शेभरात सिातंत्यपूिचा आवण सिातंत्योत्तर कॉगें्रसविरोधदी रििाहां्मधये रिा्मखुयाने 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया नेतकृतिाखालदी सरुू झालेलदी असपकृशयताविरोधदी -जावतवन्ूमचालनकें द्रदी स्मग्र 

पररितचानाचदी चळिळ आवण आबेंडकरोत्तर आबेंडकरदी चळिळ, सामयिा्दी आवण स्माजिा्दी हे रििाह होते. 

कॉगें्रसविरोधदी या विचारधारां्मधयेहदी अतंविचारोध, ्मतभे् होतेच. या पाश्चाभू्मदीिर आता जेवहा हसतके्षपाविषयदी 

आपण बोलतो तेवहा, ्मांग या असपकृशय जातदीत अणणा भाऊंचा झालेला जन्म आवण कमयवुनसट रििाहात 

तयांचा झालेला रििेश हे आपलयाला िरदील चळिळतींचया सं् भाचासह स्मजािून घयािे लागतात. तयांचया 

कमयवुनसट पक्षपूरक पोिाडे, गाणदी यांचया वनव्मचातदीचदी रिवरिया आपण स्मजून घयायला हिदी. अजुचान डांगळे 

यांनदी अणणा भाऊंचया जडणघडणदीबाबत लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् या ग्रथंाचया 

सपंा्कतीय्मधये सवंक्षप्त पाश्चाभू्मदी व्लेलदी आहे तदी अशदी कती, 

वजथे ते िाढले, घडले तया ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये रिा्मखुयाने ्ोनच राजकतीय पक्ष होते, एक महणजे, 

शेड्यलुड कासट फेडरशेन आवण ्सुरा कमयवुनसट पक्ष. ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधले अनेक ्महार कायचाकतले 

कमयवुनसट पक्षात होते.

्मात् आबेंडकरदी जलशांरि्माणे कमयवुनसट पक्षांचे कलापथक असािे, कमयवुनसट चळिळ जनसा्मानयांपयांत 

पोहोचिायचदी असेल तर आपण्खेदील हातात ढोलकती- तणुतणेु घेतले पावहजे, या विचाराने 'काडचा होलडर' 

कॉ. पगार ेझपाटले होते. अणणा भाऊंना कॉ.पगार ेयांनदीच कमयवुनसट पक्षात आणले. तयांचयातदील कला 

हेरून तयांना गाणदी वलहायला रिोतसाहन व्ले. 

आता अणणा भाऊंचया कलेचा उपयोग पक्ष रिसारासाठदी कसा सरुू झाला याबद्दल डांगळे कॉ. हरदी जाधिांचया 

आठिणतींतून सांगतात, ‘अणणांनदी गण वलहािा महणून कॉ. पगार ेपाठदीशदी लागले होते. जर गण वलवहलास तर 

्मदी पाच रूपये बक्षदीस ्ईेन’ असे अणणा भाऊंना तयांनदी सांवगतले. तयातूनच रिथ्म ्मायभूचया चरणा हा गण 

अणणा भाऊंनदी वलवहला...्मग िग पावहजे होता. कॉ. पगार ेअणणा भाऊंना महणाले, िगनाट्य वलहून व्लेस 

तर ्मदी तलुा निदीन शटचा आवण लेंगा वशिून ्ईेन.” िगनाट्याविषयदी बराच विचार झाला. बापू साठे यांनदी एक 

लोककथा सांवगतलदी. तया कथेचया आधार ेअणणा भाऊंनदी 'अ्कलेची गोष्ट ' हा िग वलवहला...
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्मग परळ येथदील ्ळिदी वबलडतींगचया गचचदीिर वजथे कमयवुनसट पक्ष कायाचालय होते, वतथे हा गण आवण िग 

सा्र करणयात आला. कॉ. शकंर पगारसेह पक्षाचे वब.टदी.रणव्िे, पदी.सदी. जोशदी, कॉ. गगंाधर अवधकारदी 

हजर होते...". (डांगळे २००६ : १४) पाटतीचया नेतयांनदी अणणा भाऊंचे लेखन सा्मथयचा बघून, पाठपरुािा 

करदीत तयांना वलहायला लािले...अशा पाश्चाभू्मदीिर आपण अणणा भाऊंचया पोिाडे, गाणदी यातून झालेलया 

हसतके्षपाचदी चचाचा करदीत आहोत तेवहा अणणा भाऊंचया चौकटदीबद्ध, पक्षरिचारदी, शावहरदी हसतके्षपाला 

वनवचितच ्मयाचा्ा होतया. पक्षाचया भूव्मका, पक्षाचया अभयासिगाचातले तपशदील, चचाचा आवण पक्षाचदी ्मखुपते्, 

पक्षस्मथचाक पवुसतका, पसुतके यातून तयांचया गाणदी -पोिाड्यांचदी वनव्मचातदी झालयाचे लक्षात घेतलयास 

तयात जावतवयिसथा िा जावतरिशाला फार जाग का नाहदी? याचदी सपष्टता होते. वशिाय सरुुिातदीला न्ूम् 

केलयारि्माणे आबेंडकरदी जलशांचया धततीिर कमयवुनसट पक्षांचे जलसे उभारले होते, हे लक्षात घेता अक्षमय 

असलदी तरदी हदी उणदीि येणे सिाभाविक आहे.

अजुचान डांगळे यांनदी महटलयारि्माणे जर ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये, शेड्यलुड कासट फेडरशेन आवण कमयवुनसट 

पक्ष हे ्ोनच पक्ष होते आवण ्महार स्माजातदील अनेक वयक्तती कमयवुनसट पक्षात होतया तरदीहदी अणणांचया 

शावहरदीत जातदीचा रिश आवण आबेंडकरांचया नेतकृतिात चालू असलेलया चळिळदीबाबत इतके लक्षणदीय ्मौन 

कसे? ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये िैचाररक घ्मासान होत नसेल का? आवण तदी अणणा भाऊंचया कानािर येत 

नसेल का?

आधवुनक काळात जावतवयिसथेविरोधात सतयशोधक चळिळ सरुू करणार े जोवतबा फुले यांचदी 

वशक्षणकायाचापरुतदी ्ोन ओळदीत जजुबदी ्खल अणणा भाऊंनदी घेतलदी. तर, सांगून गेले ्मला भदी्मराि हे गाणे 

जरदी तयांनदी वलवहले असले तरदी जावतवयिसथेला विरोध करणाऱया आबेंडकरदी चळिळदीशदी अणणा भाऊंचदी 

शावहरदी फटकून चार हात लांबच होतदी, हे अग्दी ठळकपणे स्मोर येते. पण वयापक िगचालढ्यासाठदी, का्मगार 

वहतासाठदी सिाांनदी एकत् यायला हि ंयासाठदी ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया नेतकृतिाखालदील शेड्यलुड 

कासट फेडरशेनला ्मुंबईचा वगरणदीका्मगार या पोिाड्यात अशदी सा् घालतात-

“बोलिा आता सकलांना ।

साऱया जहालांना । 

सोशावलसटांना ।।

द्ा हाक शे.का. पक्षाला । 

्वलतांचया फेडरशेनला ।।”

'शेड्यलुड कासट फेडरशेनला' जदी सा् घालतात तदी अणणांचदी वयवक्तगत सा् नाहदी तर तदी कमयवुनसट 

पक्षांचदी भूव्मका महणून येते, हे लक्षात घेतलं पावहजे. 
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पक्षदीय अवभवनिेशातून तयांचदी शावहरदी ्मकु्त नाहदी, परतं ुकथाका्बंरदीतून ्मात् ते जातसघंषाचाचा (जावतवयिसथेचा 

नवहे!) रिश कधदी उघड, कधदी सूचकपणे ्मांडत होते. वयिहारातदील राजकतीय भूव्मकेचा विचार करता 

जावतवयिसथाविरोधदी चळिळदीचदी तातडदी आवण बौद्धधम्माचे सांसककृ वतक राजकारण अणणा भाऊंना सपष्ट, 

सखोल कळले नवहते. नाहदी तर आबेंडकरोत्तर आबेंडकरिा्दी चळिळदीचया रिभािातून बौद्धधम्माचया 

्ूमलयससंककृ तदीभोितदी गुफंलेलदी एखा्दी तरदी ्महत्िाचदी कलाककृ तदी तयांनदी वन्माचाण केलदी असतदी. िळण आवण 

बुद्ाची शपथ या ्ोनहदीहदी कथा धम्म्दीक्षोत्तर भारािलेलया काळाचे सं् भचा घेऊन वलवहलया असलया, तरदी 

तया बवुद्धझ्मचया िैचाररक गाभयाचा आवण जावतवयिसथाविरोधदी आबेंडकरिा्दी विचारविश्ाचा िेध घेऊ 

शकलया नाहदीत.

कॉ. आर. बदी. ्मोर ेयांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर हयात असताना ि गेलयािर महणजे अनरुि्ेम १९५३, 

१९५७, १९६४ ्मधये असपकृशयता आवण जावतवयिसथेचया रिशािर वटपपणदी वलहून कमयवुनसट पक्षाने 

असपकृशयता आवण जावतवयिसथेविरोधात कायचारि्म हातदी घयािा, यासाठदी पाठपरुािा केला होता. जात 

हदी स्माजिा्ाचया सथापनेनंतर आपोआप जाणार नाहदी. तयासाठदी पक्षाने केिळ असपकृशयतेविरोधातदील 

कायचारि्मांना बाहेरून पावठंबा न ्तेा सितःच पक्षाने या रिशांिर कायचारि्म घेतले पावहजेत अशदी भूव्मका 

विसताराने पक्षाचया पॉवलटबयरुोकडे ्मांडलदी होतदी.

१९६४चया वटपणातदील ्मांडणदी तर थेट डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया जावतवयिसथेिरदील वसद्धांकनाला 

्जुोरा ्ते पढेु घेऊन जाणारदी आहे. जयात ते जावतवयिसथा केिळ श््मविभागणदी नाहदी तर श्व्मकांचदीहदी 

विभागणदी करते, हदी बाब अधोरवेखत करतात. एिढेच नाहदी तर जावतवयिसथे्मळेु ‘श्व्मकांचया विभागणदीतहदी 

शे्वणबद्धता’ आलदी असलयाचे ्मांडतात. डॉ. आबेंडकरांचे जावतवयिसथेचा अचूक िेध घेणार े ‘श्व्मकांचे 

विभाजन’ हे ‘वसद्धांकन’ आर. बदी. ्मोर े ‘श्व्मकांचे शे्वणबद्ध विभाजन’ असे करत, अवधक सपष्टतेकडे 

नेतात. 'शे्वणबद्ध रचना'/विष्मता आवण 'श्व्मकांचे विभाजन' या ्ोनहदी सकंलपना डॉ. आबेंडकरांनदी 

जावतवयिसथेचया विशे्षणासाठदी घडिलेलया आहेत. या ्ोनहदी सकंलपनांचे एकत्दीकरण करत का्मगार 

ऐरयासाठदी आवण िगचालढ्याला पढेु घेऊन जाणयाचया दृष्टदीने जावतवयिसथेचा रिश वकतदी ्महत्िाचा आहे, 

याचदी ्मांडणदी कॉ. ्मोर ेयांनदी केलदी आहे. (्मोर े२००३ : २३२)

१९५४ रोजदी पॉवलटबयरुोने तया वटपणाचदी ्खलहदी घेतलेलदी व्सते. पण वबनचूक आवण रिभािदी कायचारि्म 

काहदी अजूनहदी आखलेला नाहदी!

कॉ. ्मोर े यांनदी कमयवुनसट पक्षांचया विचार-वयिहाराचदी केलेलदी वचवकतसा आजहदी आबेंडकरिा्दी 

चळिळदीतून होतंच आहे. आर. बदी. ्मोर ेआपलया वटपपणदीत वलवहतात, ‘खर ंसांगायच ंतर आमहदी 'अथचािा्दी' 
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दृवष्टकोणातून असपकृशयतेचया रिशाचा ऊहापोह केला आहे. या अथचािा्ा्मळेु आमहदी ्मारसचािा्ाला्खेदील 

खालचया पातळदीिर नेऊन ठेिले आहे.’ (्मोर े २००३ :२३२) का्मगार िगाचात िगतीय जावणिा रिगलभ 

होणया्मधये तयांचयातदील हदी जातदीय ्मानवसकता ्मोठा अडथळा आहे. (्मोर े२००३ : २३४) असपकृशयांचया 

रिशाबाबत आपलया पक्षाने काय केले याबाबत आत्मपरदीक्षण केले तर काळदीकुट् वनराशाच प्रदी पडते. डॉ. 

बाबासाहेब आबेंडकर तर जाऊ द्ा, महातमा फुले वकंिा आगरकरांचया बरोबरदीचे कायचा्खेदील आपलया 

पक्षाने या रिशाबाबत केलेले नाहदी. (्मोर े२००३ : २३६)

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी सकंवलपलेला 'भारतदीय ररपवबलकन पक्ष' आवण बौद्ध ध्माचाचा सा्ूमवहक सिदीकार 

या ् ोनहदी घटना भारतातदील रिागवतक शक्ततींचया िाटचालदीत 'ऐवतहावसक' आवण '्महत्िाचया' असलयाचे सपष्ट 

करत, भौवतकिा्दी, नावसतक, िणाचाश््म ि जावतवयिसथाविरोधदी अशा परुोगा्मदी बौद्ध ध्माचाचदी ्मारसचाने्खेदील 

भला्मण केलयाचदी साक्ष काढत.कॉ. आर बदी. ्मोर ेयांनदी, ‘वहं् ू ध्माचातदील रिवतगा्मदीशक्तती ि विशेषतः असपकृशयता 

ि जावतवयिसथेविरोधदी िैचाररक सघंषचा ताबडतोबदीने ्ेडला पावहजे’ अशदी कमयवुनसट पक्षाला ्ूरदृष्टदी ्ते 

्मागदील चकुांचया ्रुुसतदीचदी ्महत्िपूणचा, भविष्यलक्यदी सूचना केलदी आहे.

कॉ. ्मोर े कमयवुनसट पक्षात राहून बौद्ध धम्मरिांतदीकडे ्मवुक्त्ायदी कायचारि्म महणून पाहत होते, एिढंच 

नाहदी तर जातवयिसथेला अवधष्ान ्णेाऱया वहं् ू ध्माचाविरोधात भूव्मका घेणयासाठदी पक्षांतगचात िा् -सिंा् 

-रिवतिा् करत होते. जातदीचया रिशािर हसतके्षप करत होते. आबेंडकरदी चळिळदीचे चचाचाविश् बाजूला राहू 

द्ा, पण कॉ. आर. बदी. ्मोर ेकरदीत असलेलया पक्षांतगचात िैचाररक सघंषाचाचा अणणा भाऊ, अणणा भाऊंचया 

गाणयांिर, सावहतयािर आवण एकूण िैचाररक दृवष्टकोणािर फार रिभाि, पररणा्म झालेला व्सत नाहदी. 

अणणा भाऊ कमयवुनसट पक्षात येणयासाठदी कॉ. के. ए्म. साळिदी आवण कॉ. आर.बदी. ्मोर े हे कारणदीभूत 

होते, याचदी नों् शकंर भाऊ साठे यांनदी माझा भाऊ अणणा भाऊ या पसुतकात केलेलदी आहे. ्मग अणणा 

भाऊ या सगळया िा्रिवतिा्ापासून बाजूला कसे होते? अणणा भाऊंना आर.बदी. ्मोर े यांचया ्महाड 

पररष्चेया आयोजनापासून ते कोकणातदील असपकृशय पररष्ांचया आयोजनातदील सहभागापयांत आवण पढेु 

नंतरहदी जावतवन्ूमचालनकें द्रदी आबेंडकरदी चळिळदीशदी असलेलया रिगलभ नातयाबाबत ्मावहतदी असणारच. पण 

तरदीहदी अणणा भाऊंचया पढुचया रििासात महणजे कमयवुनसट पक्षात वनवष्रिय झालयानंतरहदी आबेंडकरिा्दी 

चळिळदीबाबत फार सपष्ट भूव्मका घेतलेलदी व्सत नाहदी. लालभाईनंा सोडून इकडे येणयासाठदी आबेंडकरिा्दी 

शाहदीर िा्मन्ा्ा कडचाक तयांना गाणयातून सा् घालत होते. 
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‘लाल रगं आहे तझुया लेखणदीला

करू काय आता अशा ्खेणदीला

रक्त सांडणारा तझुा पथं आहे 

्या ना तझुया तया भाले फेकणदीला’... (गायकिाड २०१० :५०)

वकंिा 

‘भािडें आ्मचदी तमुहदी का रानभरदी होता

चकुले गेले जरदी ्मागचा सधुारा आता

आगदीस किटाळूनदी भस्मसात का होता

परदी ते महणतदी उलट परु ेपरु ेभदी्म गाथा

डांगे आ्मचा धनदी आते् आ्मचा नेता

परुा जाळयात फसलाय आज......’(गायकिाड, २०१६ : ११८)

भासकरराि जाधि सपंाव्त गाणयांचया पसुतकात िा्मन्ा्ा कडचाक यांनदी अणणा भाऊंचयाविषयदी वलवहलेलया 

्मोठे भाऊ, लोक तमुहदी, सखा र,े लढा या गाणयांचदी खास ्खल घेतलदीय.

१)  अणणा भाऊ सांगून गेले, वहा भदी्माचे वहा ।

 सावित्दीचदी ्म्मता आवण जयोवतबाचदी रिदीत वहा ॥ धकृ ॥ 

 अणणा भाऊ, ्मोठे भाऊ, ्ोटे भाऊ वहा तमुहदी 

 वहा िा्मनच ंवफरतं गाण,ं वभरवभरतं सगंदीत वहा. (ततै्ि :पकृ. ४०)

२) अणणा भाऊ लोक तमुहदी 

 अणणा भाऊ धुं्  नवया िाटेचे लोक तमुहदी

  कुणाचयाच िळचणदीला बसू नका, अस ंिागाि ंरोखठोक तमुहदी

 आज इथं उद्ा वतथं परिा वतथं, असे कसे सारचे लोकं तमुहदी 

  झडो कुणदी, गटारदीत पडो कुणदी । जाऊ ्ऊे नका झोक तमुहदी ।

 िा्मनचया लेखणदीचा लाड नको, करा वतला आता तरदी चोख तमुहदी (ततै्ि :पकृ. ४०- ४१)

३) भदी्म फुले ्माणसाला भेटला

 ्माणसाचा लढा आज पेटला....

 ्माणसाला जाळणाऱया ्माणसा, वशिावशि पाळणाऱया ्माणसा
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 तलुा तझुा काळ आता भेटला....

 फुलेंचयाच लढाईत ्माजल ।, तो नगारा आज पनुहा िाजल ।

 तोच लढा आज पढेु रटेला...

अणणाभाऊ साठेंचे बळ आले, िा्मनचया ्ेमहनतदीला फळ आले,

 हाच लढा आज खरा िाटला.... (जाधि १९९७ : ४१)

४) सखा र ेअणणा भाऊ साठे 

 आ्मचा सखा र.े. .

 ्माळािरनं रान फुलेंच,ं हेरलं ्माझया भदी्मानं

 जे जे उगितं ते ते सार,ं पेरलं ्माझया भदी्मानं

 जपा र ेया साठेचया,उभया वपकाला जपा रे

 तमुहदीच वपकिा तमुहदीच वटकिा, जयोवतबांचा ्मळा हा

 असाच वपकिा वटकिा, िा्मनिाणदी लळा हा

 नका र ेहदी ्मािळयाचदी ्मका,कुतचाडू नका र े(ततै्ि : पकृ. ३९)

जाणदीिपूिचाक हदी गाणदी जरा विसताराने व्लदीत. या गाणयांवयवतररक्त इतरहदी गाणयांत िा्मन्ा्ा कमयवुनसट 

विचारधारचेा खरपूस स्माचार घेतात पण अणणा भाऊंना ्मात् ‘्मोठा भाऊ’, ‘सखा’, ‘वशिाशदीि पाळणाऱयांचा 

काळ’ महणतात. िा्मन्ा्ा अणणा भाऊंचा ्मागचा चकुलयाचे सपष्ट महणतात, तरदीहदी बाबासाहेबांनदी जस ं

फुले- शाहूशंदी नातं जोडलं, जोपासलं तसचं नातं अणणा भाऊंचयाबाबत आबेंडकरिा्दी चळिळदीने, 

जनतेने जपायला जोपासायला हि.ं हे ्ैमत्, हा लळा ्मतभे्ांसह, रागानरुागासह वयक्त झालेला आहे. एक 

आबेंडकरिा्दी शाहदीर ् सुऱया ्मारसचािा्दी शावहराला ब्लिणयासाठदी वचवकतसा, टदीका करतो आवण रेि्माचदी 

हाक ्तेोय. हदी िा् -रिवतिा्ाचदी तऱहा अतयचुच पातळदीिरचदी आहे...!

अशदीच सा् अणणा भाऊंचया ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधलया स्मकालदीन आबेंडकरिा्दी कायचाकतयाांनदी, कितींनदी 

अणणा भाऊंना नरकती घातलदी असणार. पण आपलया कलागणुांना फुलिणया- िाढिणयाचदी अवधक सपुदीक 

भू्मदी महणून तयांनदी कमयवुनसट इपटा िा लाल बावटा ्कलापथ्काचदी वनिड केलदी असणार. 

जावतवयिसथेविरोधातलया लढ्याचदी ओढहदी तयांना तदीव्र असणार पण तदी वयिहारात उतरिता येणे शरय 

नसलयाने तयांनदी ्मनात जावतवयिसथेविरोधात असलेले बदीज सापळा, उप्काराची परतफेड या कथां्मधये 

उगिले. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर आवण आबेंडकरिा्दी चळिळदी्मळेु जदी 'अिवचत रिांतदी' (अिवचत रिांतदी 

/ Fluke Revolution अस ंबाबासाहेब आबेंडकरांनदी ्महारां्मधये आलेलया जागकृतदीबाबत महटलेले आहे. 
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(जनता, १९३३, गायकिाड २००६ : ८१) घडलदी वतचदी सावहवतयक ्खल अचूकपणे घेतलदी ्मात् अणणा 

भाऊंचयाकडून वयिहारात कोणतदीहदी ककृ तदी घडलदी नाहदी, हे िासति आहे. 

तर हे तटुलेले ्िेु जोडणयाचदी आज आिशयकता आहे. यािर अवधक अभयास आवण वचतंन होणे गरजेचे 

आहे. कॉ. अणणा भाऊ साठे पाटतीचे ‘काडचा होलडर’ असले तरदी पाटती वनणचायरिवरियेत ते कोणतया सथानदी 

होते? (आवण सगळयाच चळिळदीत शावहरांचदी कोणतदी जागा असते?) याचा पनुविचाचार करायला हिा. 

तयावशिाय आपलयाला अणणा भाऊंचया हसतके्षप आवण योग्ानाचे सपष्टाकलन करता येणार नाहदी. 

्सुरा ्मदु्दा खर ंतर या विषयाचया सं् भाचात थेट नसला तरदी कमयवुनसट पक्षाने जावतवयिसथावन्ूमचालनाबाबत 

भूव्मका घयािदी महणून कॉ. आर बदी. ्मोर ेजो पाटतीअतंगचात सघंषचा करदीत होते, याचदी कलपना जावतवयिसथेविरोधात 

कमयवुनसट पक्षाने कायचारि्म आखला नाहदी महणून कमयवुनसट पक्षाचा राजदीना्मा ्णेार,े ्महत्िाचे नेते 

-विचारितं कॉ. शर् पाटदील यांनाहदी नसािदी हे निल आहे.

१९५३ पासून १९६४ पयांत पक्षाकडे जावतरिशािर कायचारि्म आखणयासाठदी ्मागणदी करणार,े कठोर 

वचवकतसा करणार े कॉ. आर. बदी. ्मोर े यांचयासह अनेक कॉ्मरडे जे डॉ. आबेंडकरांचयासोबत आवण 

आबेंडकरोत्तर आबेंडकरिा्दी चळिळदीशदी सिंा् ठेिून होते, तयांचयाशदी कॉ. शर् पाटदील यांनदी जातरिशाचया 

अग्ररि्माबाबत िा्- सिंा् िा रणनदीतदीचा ्मागचा अिलंबलेला व्सत नाहदी.कमयवुनसट पक्ष फुटदीनंतर कॉ. 

आर. बदी. ्मोर ेआवण कॉ. शर् पाटदील हे ्ोघेहदी ्माकप्मधये होते आवण १९७८सालदी कॉ. शर् पाटदील 

यांनदी जावतवयिसथेविरोधात लढा उभारायला ्माकपने नकार व्लयानंतर ्माकपचा राजदीना्मा ्ऊेन 

सकपचदी(सतयशोधक कमयवुनसट पक्षाचदी) सथापना केलदी हे विशेष. सिंा्ाचा अभाि हदी आजहदी परुोगा्मदी 

राजकतीय ितुचाळातदील ्मोठदी उणदीि आहे.

अणणा भाऊंना ्कम्ुकनसट पाटणीत जो काय गौणतिाचा, डािलणयाचा अनभुि आला असेल तयािरून ते 

कमयवुनझ्मविरोधदी होत नाहदीत. (खर ं तर ्कम्ुकनसट पाटणी आवण चळिळदी्मळेुच अणणा भाऊ जगाला 

कळलेत हे िासति आहे.)वनवचितच तयांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया झुजंार लेखणदीला फक्करा हदी 

का्बंरदी अपचाण केलदी तदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचयािरदील रेि्मा्रापोटदी वकंिा ‘जग ब्ल घालूनदी 

घाि सांगून गेले ्मला भदी्मराि’ हे गाणेहदी वलवहले तरदी ते आपलया पक्षवनष्ा शाबूत ठेिून होते. '्वलतांचया 

फेडरशेनला' ते का्मगार वहतासाठदी ऐरयाचा, एकजटुदीचा, साथ- सोबतदीचा नारा ्ते होते ते आपलदी 

कमयवुनसट ओळख पसूुन नवहे, तर तदी ओळख जाहदीर व्मरिून. तयांनदी फक्करा १९६०सालदी बाबासाहेबांना 

अपचाण केलदी आवण ते तयांचदी रेिरणाभू्मदी, आ्शचाभू्मदी रवशयाला १९६१ सालदी गेले.
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माझा रकश्ाचा प्वास्मधये ते कमयवुनसट विचार, सामयिा्दी स्माज आवण कमयवुनसट रवशयाचा वकतदी 

आ्राने भारािून जात उललेख करतात हे ्मळुातच िाचायला हिे. ते रवशया पाहणयासाठदी उतसकु होते 

पण तयांना पासपोटचा  व्मळत नवहता. १९४८ सालदी पॅररस शांतता पररष्चेे वन्मंत्ण असूनहदी, तर वसनेनट 

बलराज सहानदी यांनदी अणणांचदी पॅररसपयांतचदी वतकतीटे काढूनहदी रवशयाला जाणे ज्मले नाहदी.माझा रकश्ाचा 

प्वास्मधये अणणा भाऊ सांगतात कती, 

 'पढेु १९६१ सालदी ्माझया फक्करा का्बंरदीला राजय सरकारचे पवहले पाररतोवषक व्मळाले आवण याचिेळदी 

इणडो सोविएत कलचरल सोसायटदीनं ्मदी रवशयास जािे, अस ंठरिलं. तया ससंथेचे ्मला पत् व्मळताच ्मदी 

पनुहा रियतन करू लागलो.' (डांगळे २००६ : २८१) हे कधदीचे आहे तर १९६१ चे आवण ्मुंबईिरून ते 

व्ललदीला गेले तेवहा कुठे उतरलेयत? एस. ए. डांगे यांचयाकडे.‘आ्मचा अणणा ्मासकोला वनघाला अस ं

महणून उषाताईनंदी पाठदीिरून हात वफरिणयाचा’ आवण पाठिणदी करताना डांगेनदी अणणांचा ‘टाय सरळ 

बांधलयाचा, अगंातदील कोटािरून सितः रिश वफरिून, थाप ्मारलयाचा’ रिसगं माझा रकश्ाचा प्वास्मधये 

अणणांनदी सांवगतलाय. ‘्माझ ंकाळदीज डोंगराएिढं झालं’ (डांगळे २००६ : २८३) अस ंते वलवहतात. तेवहा 

कमयवुनसटांबरोबरचे अणणांचे सबंधं तटुके नवहते, हे लक्षात येतं. (खडेु २०२०)

अणणा भाऊंना कमयवुनसटांनदी अप्मावनत केले, ्ळले अशारिकारचदी एकांगदी ्मांडणदी अनेक अभयासक 

करदीत असतात जयात अणणा भाऊंचया वयक्तती महणूनचया ्मयाचा्ाहदी कमयवुनसट पक्ष आवण विचारधारिेर 

थोपिणयात येतात. (नरके २०१९) कॉ. वकशोर जाधि यांनदी जे अणणा भाऊंचया राजकतीय भूव्मकेचे 'वनळया 

आकाशातदील लाल तारा' असे अचूक िेध घेणार ेविशे्षण केले आहे ते आजहदी अखंवडत आहे.

अणणा भाऊंचा दृवष्टकोन आवण हसतके्षपाचे आकलन करताना तयांना शाहदीर महणून उपलबध असलेला 

अिकाश स्मजून घेतला, तर अणणा भाऊंचे महणजे सधया तयांचया रितदीकाभोितदी सरुू असलेले राजकारण 

थांबिणे शरय होईल. स्मतावधवष्त स्माजाचया वन्माचाणासाठदी शांवतधिज घेऊन शोषण्मकु्ततीचया ्ैम्ानात 

्मधयभागदी ठा्म उभया असलेलया शाहदीर कॉ. अणणा भाऊ साठे आवण तयांचया सावहतयाचा रििाह तयांचया 

दृवष्टकोणातदील ्मयाचा्ा, उवणिा टाळून काय्म खळखळता, िाहता ठेिािा, हदीच तयांचया जन्मशताब्दीवनव्मत्ताने 

्मंगल का्मना.

सदंभ्ष : 

१. कसाब, डॉ. ्मारोतदी (२०१६) : श्ंकर भाऊ साठे : व्कक्ततव आकण ्कतमृलितव, रिवत्मा रिकाशन, पणेु. 
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२. गायकिाड, रिव्प (सपंा.) (२००६) : ‘जनता १९३३्मधदील अनंतराि उफचा  भाई वचते् यांचा लेख -आठिणतींचदी ्मोहन ्माळ’, 

जनता, ्दीक्षाभू्मदी सं् शे रिकाशन,नागपूर.

३. गायकिाड, ्माधिराि ि रिा. सागर जाधि (सपंा.) (२०१०) : महा्कवी वामनदादा ्कडलि्क : समग् वाङ्म् खंड १, आलोक 

सबंोधदी रिकाशन, यित्माळ.

४. गायकिाड, ्माधिराि ि रिा. सागर जाधि (सपंा.) (२०१६) : महा्कवी वामनदादा ्कडलि्क : समग् वाङ्म् खंड ४, आलोक 

सबंोधदी रिकाशन, यित्माळ.

५. जाधि, कॉ. वकशोर (सपंा.) (२०००) : कनळ्ा आ्काशातील लाल तारा, व्गनाग रिकाशन, पणेु.

६. जाधि, भासकरराि (सपंा.) (१९९७) : हे गीत वामनाचे, रिकाशक- क्मल जाधि,अह्म्नगर.

७. डांगळे, अजुचान (सपंा.) (२००६) : वतसरदी आिकृत्तदी, लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय 

आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई. 

८. पाटदील, कॉ. शर् (१९८८) : ‘माफुआचे सम््क सौंद ल्िशास्त’, अरिाह्मणदी सावहतयाचे सौं्यचाशास्त्र, सगुािा रिकाशन, पणेु. 

९. ्मोर,े कॉ. सतयेंद्र (२००३) : दकलत व ्कम्ुकनसट चळवळीचा सशक्त दुवा : ्कटॉ. आर. बी. मोर,े पयाचाय रिकाशन, ्मुंबई. 

१०. ्मोर,े कॉ. सबुोध (२००९) (सपंा.) : जीवन सघंषलि ्कटॉ. अणणा भाऊ व ज्वतंाबाईचंा, रिवतशब् रिकाशन, ्मुंबई.

िेबसाई्ट (सकेंतसथळ) 

१. नरके, हरदी (२०१९) : ‘कॉ. सबुोध ्मोर ेसाहबको गसुसा रयो आया?’ https://m.dailyhunt (७ ऑगसट २०१९) 

वयवक्गत सजं्ापि

१. ्महा्िे खडेु, २०२० : (रिकावशत - अरिकावशत लेख.) कॉ. अणणा भाऊ आवण जयितंाबाईचंा लता्मंडप' आवण इतर लेख 

कॉ. ्महा्िे खडेु यांनदी ्मला पाठिले होते. खडेु यांचे हे लेख अणणा भाऊ साठेंचया सावहतय आवण जदीिनदृष्टदीचदी स्त्रदीिा्दी 

वचवकतसा िा आकलनासाठदी अवत्महत्िाचे आहेत.
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अणणा भाऊ साठे यांचया रि्मखु 
सावहतयरिकारां्मधये रिवतवबवंबत 
झालेला परुोगा्मदी विचार
बररगं कोरडे

रिाधयापक ि ्माजदी विभागरि्मखु

इंग्रजदी विभाग

सावित्दीबाई फुले पणेु विद्ापदीठ, पणेु.

korde@unipune.ac.in
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ढोबळ्मानाने असे महणता येईल कती, जो विचार भारतातदील ि जगातदील शोवषत, पदीवडत, उपेवक्षत, िवंचत, 

अनयायग्रसत, ग्रा्मदीण, बहुजन, ्मागास, अलपसखंयाक ि ततस्म िगाचातदील वयवक्तस्ूमहांचा / ्मानिस्ूमहांचा 

कैिार घेतो; तयांना सिातंत्य, स्मता, बधंतुा, नयाय व्मळाला पावहजे असा आग्रह धरतो तसेच तयांना 

सखुस्मकृद्धदीचे, सन्मानाचे, रिगतदीचे जदीिन व्मळाले पावहजे आवण जन्मानसात विज्ानवनष्, शास्त्रदीय, 

्मानितािा्दी दृवष्टकोन विकवसत झाला पावहजे, अशदी ठासून ्मागणदी करतो असा विचार महणजे परुोगा्मदी 

विचार. रिसततु लेखात अणणा भाऊंचया वनिडक का्बंऱया, कथा, लोकनाट्ये ि पद्रचना यांचया्मधये 

रिवतवबवंबत झालेलया परुोगा्मदी विचारांचा ऊहापोह केलेला आहे.

अ) अणणा भाऊंचया वििडक कादबंऱयातंील पुरोगामी विचार

फक्करा हदी अणणा भाऊंचदी सिाचात रिवसद्ध का्बंरदी. वतचे कौतकु अग्दी ज्ानपदीठ परुसकार विजेते वि. स. 

खांडेकर यांनदीहदी केले. १९६१सालदी वतला उतककृ ष्ट का्बंरदीबद्दलचा ‘्महाराष्ट्र राजय सावहतय’ परुसकार 

व्मळाला. या का्बंरदीत अणणा भाऊंनदी शतकानशुतके उपेवक्षत रावहलेलया ्मांग स्माजाचया सा्मथयाचाचे आवण 

धाडसाचे वचत्ण केले आहे. अथाचात, अणणा भाऊ यांचयापूिती श्दी. ्म. ्माटे यांनदी आपलया उपेकक्तांचे अतंरगं 

(१९४१) या पसुतकातदील ‘तारळखोऱयातदील वपऱया’ या वयवक्तकचत्ाविार ेउपेवक्षतांचे जदीिन ्ाखिणयाचा 

रियतन केला होता; परतं ुतो फार त्ोटक सिरूपाचा होता. अणणा भाऊंनदी हे कायचा सविसतरपणे केले. तयांनदी 

वजतरया ्मोठ्या रि्माणात हे का्म केले, वततरया रि्माणात ते का्म तयांचयापूिती कुणदी केले नवहते.

्षु्काळ, ताप, साथदीचे रोग आवण उपास्मार यांचया्मळेु ्वलत िगाचातदील लोक ्मरू लागतात. अशािेळदी 
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फक्करा ि तयांचे साथदी्ार वरिटदीश ि तयांचे भारतद्रोहदी, स्माजद्रोहदी ्महाराष्ट्रदीयन स्मथचाक यांनदी सिचासा्मानयांचे 

शोषण करून तयांचयािर अनयाय, अतयाचार करून भरून ठेिलेलदी धानयाचदी गो्ा्ेम ि खवजने लटुतात 

आवण तदी ्वलत, गरदीब ि गरजू लोकां्मधये िाटून टाकतात. आपलया या ककृ तदीने फक्कराने रितयक्षारितयक्षपणे 

अ्ंमलात आणलेला हा स्माजिा्दी, सामयिा्दी, ्मानितािा्दी विचार आहे असे ्मला िाटते. का्बंरदीचया 

शेिटदी फक्करा शरण येतात. वरिटदीश सते्तविरुद्ध बडं करणाऱया फक्कराला वरिटदीश सरकार फाशदी ् तेे. फक्करा 

्मरतात. पण आपलया्मागे जलूु्म, वपळिणूक, अनयाय यांचयाविरुद्ध लढणयाचदी ि सिातंत्यरिाप्तदीचया उ्मतीचदी 

एक रेिरणा्ायदी कहाणदी ठेिून जातात.

वारणेचा वाघ या का्बंरदीत अणणा भाऊंनदी वपळिणूक करणार े ्शेदी सािकार-ज्मदीन्ार ि परकतीय 

(वरिटदीश) राजयकतले यांचयाविरुद्ध लढणाऱया नायकाचे वचत्ण केले आहे. हदी का्बंरदी सांगलदी वजलह्ातदील 

कु्मज खेड्यातलया सतू्त भोसले यांचदी कथा आहे. वरिवटशांचा अररेािदीपणा, ्डपशाहदी आवण इतरांिर 

गुलामवगरदी ला्णयाचदी रििकृत्तदी यांचयाविरुद्ध बडं करणाऱया सतू्त भोसले या िाघासारखया ्माणसाचदी हदी 

शोकानत कथा आहे. या का्बंरदीत अणणा भाऊंनदी साहस, सिावभ्मान, रिा्मावणकपणा, आत्मविश्ास, दृढता 

आवण सिातंत्य व्मळिणयाचदी अ्मय इच्ा या भारतदीय तसेच िैवश्क ्ूमलयांचदी पूजा बांधलदी आहे.

फुलपाखरू हदी सधुारगकृहातदील ्मलुांचदी ि तयांचया गनुहेगारदी जदीिनाचदी कथा आहे. व्लदीप आवण गयान हदी 

सधुारगकृहातदील ्ोन ्मलेु रोवहणदी या एका गािाकडदील ्मलुदीला सोनेरदी भविष्याचे, नोकरदीचे आवण पैशांचे 

आव्मष ्ाखिून, फसिून ्मुंबईला आणतात. रितयक्ष ्मुंबईला आलयािर ्मात् वतला िेशयावयिसाय करणयास 

भाग पाडतात. हदी रोवहणदी महणजेच का्बंरदीचया शदीषचाकातदील ‘फुलपाखरू’. व्लदीप नािाचा हा ्लाल 

जॅक नािाचया एका ‘वगऱहाईका’जिळ वतचे िणचान ‘फुलपाखरू’ असे करतो. रोवहणदीला हे नरक्मय जदीिन 

सरुुिातदीपासूनच नको असते; तयातून वतला ्मकु्त वहायचे असते. सु् िैाने रोवहणदीचया झोपडपट्दीत वतचया 

झोपडदीस्मोरदील झोपडदीत राहणारा राजा नािाचा एक तरुण, तदी िेशया आहे हे ्माहदीत असूनहदी, वतचयाशदी 

लगन करायचदी तयारदी ्ाखितो ि व्लदीप आवण गयान या स्माजकंटकांनदी वतला िेशयावयिसायाचया 

जया नरकात ढकललेले असते, तयातून वतचदी सटुका करतो ि अशा पद्धतदीने राजा नािाचा हा तरुण 

परुोगा्मदीपणाचा एक आ्शचा घालून ्तेो असे अणणा भाऊ वचत्ण करतात.

अणणा भाऊंचदी आवडी हदी्खेदील परुोगा्मदी / रिागवतक विचारािर आधाररत का्बंरदी आहे. जावतभे् 

्मानणाऱया पूितीचया ि काहदी रि्माणात आजचया ्महाराष्ट्रात धनाजदी रा्मोशदी या आपलयापेक्षा तथाकवथत 

हलरया जातदीचया तरुणाबरोबर राहणयाचे धाडस करणाऱया आवडी चौगलेु या तथाकवथत िरचया जातदीतदील 

्मलुदीचदी हदी कहाणदी आहे. आवडीचा भाऊ नागू हा वतचा अप्मान करणयासाठदी ्मदु्दा्म वतचे लगन बोरगािचया 

एका श्दी्ंमत घराणयातदील उत्त्म भगिानराि पाटदील याचयाशदी लािून ्तेो. उत्त्म हा अपस्माराचा (Fits 
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चा) रुगण आहे ि अपस्माराचा झटका आलयािर तो हातदी येईल तया िसतूचे तकुडे-तकुडे करतो असे नंतर 

लक्षात येते. तया्मळेु अशा गोष्टदी वन्ूमटपणे सहन करणाऱया उचचिणतीयां्मधदील रदीवतररिाजांविरुद्ध आवडी बडं 

करते आवण तथाकवथत हलरया जातदीचया धनाजदीबरोबर वनघून जाते. धनाजदीपासून वतला गभचा रावहलयाने 

नागू वतचयािर रिचडं सतंापतो. हलरया जातदीचया ्माणसाचदी पतनदी बनून वतने आपलया घराणयाला कलंक 

लािला आहे असे तयाला िाटते. तया्मळेु तदी आपलया नातेिाईकांना भेटायला ्माहेरदी आलेलदी असताना 

नागू वतचा खून करतो. धनाजदी नागूने केलेलया आपलया पतनदीचया खनुाचा ब्ला घेणयाचे ठरितो. नंतर 

आवडीचया खनुासाठदी झालेलदी चौ्ा िषाांचया तरंुुगिासाचदी वशक्षा भोगून नागू ्मकु्त झालयािर, जया वठकाणदी 

नागूने आवडीचा खून केलेला असतो, तयाच वठकाणदी धनाजदी नागूचे रिाण घेतो. हदी का्बंरदी जावतभे्ाचया 

वभतंदी नष्ट करणयाचदी अणणा भाऊंचदी तदीव्र इच्ा ि तयासाठदीचे तयांचे यथाशक्ततीचे रियतन रि्वशचात करते.

मूतणी या तयांचया का्बंरदीत अणणा भाऊ पनुहा एक्ा तरुणांनदी जावतभे्ाचया वभतंदी नष्ट करावयात ि 

आतंरजातदीय वििाह करािेत या विचाराचे स्मथचान करताना व्सतात. या का्बंरदीचा नायक िसतं हा 

एक अनाथ, सिें्नशदील ि वचत्कलेत कुशल असा शाळकरदी विद्ाथती असतो. तो उचच जातदीतदील ्ूमतती 

नािाचया िगचा्ैमवत्णदीचया रेि्मात कसा पडतो आवण िेगिेगळया जाततींचे असूनहदी ते कसे वििाह करतात ते या 

का्बंरदीत ्ाखिले आहे.

वैर हदी का्बंरदी एकं्र भारतातदील ि विशेषतः ्महाराष्ट्रातदील ग्रा्मदीण भागातदील ज्मदीन्ारदी पद्धत, सा्मानय 

्माणसाचदी वपळिणूक आवण ज्मदीन्ारांचदी जलूु्मजबर्सतदी या विषयांसं् भाचात वलवहलेलदी आहे. या 

का्बंरदीला ‘वैर’ असे शदीषचाक व्लेले आहे, कारण येळापूर गािातदील गोपाळराि इना्म्ार या ज्मदीन्ाराचे 

आपलया जिळजिळ सपूंणचा गािाशदीच वैर असते. काहदी खलरििकृतदीचया गुडंांचया साहाययाने तो गािकऱयांना 

वचरडणयाचा रियतन करतो. जया गािात आपण राहतो, तया सपूंणचा गािाशदी वैर करणे हे धोका्ायक ि चकुतीचे 

असते हे तयाला फार उशदीरा, अग्दी शेिटदी उ्मगते. पण हदी फार उशदीरा झालेलदी जाणदीि असते, आवण जेवहा 

तयाला हदी जाणदीि होते तेवहा तयाचाच एक साथदी्ार गुड्ंया तयाला ्मारून टाकतो. येळापूर गािातदील ‘आहे 

र’े (Haves) िगाचातदील एक सधन शेतकरदी आवण ‘नाहदी र’े (Have nots) िगाचातदील अनेक गरदीब शेतकरदी 

यांचयातदील िगचासघंषाचाचे वचत्ण महणूनहदी या का्बंरदीचा विचार करता येऊ शकतो. अणणा भाऊंनदी आपलया 

रितयक्ष जदीिनात सिदीकारलेलया, िगचासघंषाचाचया सामयिा्दी तत्िज्ानाशदी हे ससुगंतच आहे.

ब) अणणा भाऊंचया वििडक कथामंधील पुरोगामी विचार

या जगात सतय हे कधदीकधदी कवलपतापेक्षाहदी वि्ारक / विवचत् असते असे अणणा भाऊ एक्ा महणाले 
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होते. या विधानाला परुािा महणून तयांचया समशानातील सोनं या कथेचा उललेख करता येईल. केिळ 

अणणा भाऊंचया कथांपैकतीच नवहे, तर एकूणच ्मराठदी कथासावहतया्मधये समशानातील सोनं हदी एक 

अजरा्मर कथा आहे असे महणता येईल. भारतातदील गरदीब, अवशवक्षत आवण बेकारांचे नष्टचयचा अणणा भाऊ 

या कथेत वचवत्त करतात. गररबदी आवण बेकारदी ्माणसाला ्हन आवण ्फन केलेलया रेितांचे अिशेष 

उकरून, जाळलेलया रेितांचदी राख चाळून रेितािरदील सोनयाचे कण वकंिा वकरकोळ ्ावगने शोधायला भाग 

पाडते हे या कथेत ्ाखिले आहे. समशानातील सोनं या कथेचा नायक आहे वभ्मा. जो वजथे का्म करदीत 

असतो, तदी ्गडांचदी खाण अचानक बं्  पडते ि तो बेकार होतो. वि्मनसकपणे तो न्दीकाठदी जातो. वतथे 

तयाला नकुतयाच ्हन केलेलया रेिताचया राखेतदील सोनयाचदी अगंठदी व्सते आवण तयाला उपजदीविकेचा ्मागचा 

सापडतो. रेितांचे अिशेष उकरून, तयांचदी राख चाळून व्मळालेले ्ावगने विकून तो आपले आवण आपलया 

कुटंुबाचे पोट भरू लागतो.

पढेु, रेिताचया तोंडात अडकलेलदी बोटे ्मोकळदी करणयाचया रियतनात तो आपलदी ्ोन बोटे ग्माितो. तया्मळेु 

हाताने कुठलेहदी श््माचे का्म करणयास तो अपात् बनतो आवण वनयतदीचदी थट्ा अशदी कती, बं्  झालेलदी 

्गडाचदी खाण ्सुऱयाच व्िशदी सरुू होत असलयाचे तयाला कळते. या घटनेचया वचत्णातून जणू अणणा 

भाऊ िाचकांना विचारतात कती, या कथेतदील सतयापेक्षा कवलपत हे आणखदी काहदी धरका्ायक/हा्रिून 

सोडणार/ेवि्ारक असू शकेल काय? भारतदीय सिातंत्यानंतरहदी या ्शेातदील वनधचान, श्व्मक, िवंचत ि 

ततस्म लोकांना जगणयासाठदी कसा जदीिघेणा सघंषचा करािा लागत आहे, याचे ्मन हेलािून सोडणार ेवचत्ण 

अणणा भाऊ या कथेत करतात. तयांनदी अवंगकारलेलया ्मारसचािा्दी तत्िज्ानाचाच हदी कथा एक आविष्कार 

आहे असे िाटते.

अणणा भाऊंचया एकूण कथांपैकती बऱयाच कथांना ‘अधंश्द्धा’विरोधदी कथा महणता येईल. या गटात येणाऱया 

तयांचया कथा महणजे भूतांचा वाडा, चालतं मढं, बोल्ंक मंुड्ंक, सूड, तीन भा्करी आवण मररआईचा गाडा 

यांसारखया कथा. अणणा भाऊ हे िैज्ावनक दृष्टदी असलेले लेखक होते असे या कथा सूवचत करतात.

्कमृ ष्णा्काठच्ा ्कथा या सगं्रहातदील ‘्मररआईचा गाडा’ कथेत जदीिनाबद्दलचा रिा्मावणक, िैज्ावनक आवण 

निा दृवष्टकोन कशारिकार े जनुया, अशास्त्रदीय ि अधंश्द्धिेर आधाररत दृवष्टकोनािर विजय व्मळितो हे 

्ाखिले आहे. या कथेतदील नाना हे शास्त्रदीय दृवष्टकोनाचे रििके्त आहेत; तर सटिाजदी, केरू नलािडा, 

भाऊ बाबाजदी आवण महा्बा हे जनुया, अशास्त्रदीय आवण अधंश्द्धिेर आधारलेलया दृवष्टकोनाचे रिवतवनवधति 

करणार ेआहेत. ‘नाना’ हदी वयवक्तरखेा वरिवटशांविरुद्ध बडंखोरदी करणार ेरिांवतवसहं नाना पाटदील यांचयािर 

आधारलेलदी आहे असे महटले जाते. रिांवतवसहं नाना पाटदील हे ्महाराष्ट्रातदील रिवसद्ध कमयवुनसट नेते होते.
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‘्मररआई’ नािाचदी एक ्िेदी कॉलरा िगैर ेरोगांचया साथदी सरुू करते. तया्मळेु वतला शांत करणयासाठदी वतचदी 

पूजा करून वतचा गाडा शेजारचया गािाचया हद्ददीत सोडलयास तया साथदी आपलया गािातून शेजारचया 

गािात जातात, अशदी एक अधंश्द्धा ्महाराष्ट्राचया काहदी भागात रिचवलत होतदी. ‘्मररआई’सबंधंदीचया या 

स्मजाचे स्मथचान करणाऱयांचे ्मदेु्द कसे वनरथचाक आहेत हे या कथेतदील नाना गािकऱयांपढेु सपष्ट करतात. 

शेिटदी हा अथचाहदीन, आधारहदीन ररिाज सरुू ठेिणे हा ्ूमखचापणा आहे हे लोकांना पटिून ्णेयात नाना यशसिदी 

होतात.

जनतेचया ्मनािरदील अधंश्द्धांचा पगडा ्ूर करून तयांचयात विज्ानवनष्/शास्त्रदीय दृवष्टकोन विकवसत करणे 

हा अणणा भाऊंचया या कथेचा ि ततस्म इतर अधंश्द्धांविरोधदी कथांचा ्ूमळ उदे्दश आहे.

उपेवक्षतांचे आवण प््वलतांचे अणणा भाऊ जणू सावहतयातदील पिचा बनले. जनािरापेक्षाहदी हदीन ्जाचाचे 

जदीिन इथलया शोषणरिधान ि अनयायकारदी वयिसथेने जया ्माणसांना जगणयास भाग पाडले, तया पदीवडत 

ि वपचलेलया ्माणसांचे वचत्ण अणणा भाऊंनदी तयांचया सावहतयात केले. हे अणणा भाऊंचे एकं्र ्मराठदी 

सावहतयाला ि विशेषतः ्मराठदी कथेला लक्षणदीय योग्ान आहे. उपेवक्षतांचया, प््वलतांचया ि वपळलया 

जाणाऱया ्माणसांचया जदीिनाला तयांचयाइतरया जिळून इतर कुठलयाहदी लेखकाने सपशचा केला नवहता ि 

इतरया तपशदीलिारपणे उपेवक्षतांचे अतंरगं कोणतयाच लेखकाने उलगडून ्ाखिले नवहते. अणणा भाऊंनदी 

ने्मके हेच ्महत्िाचे कायचा केले.

क) अणणा भाऊंचया वििडक लोकिा््टयामंधील पुरोगामी विचार

‘लाल बावटा’ ्कलापथ्कासाठदी अणणा भाऊंनदी लोकनाट्ये, पोिाडे, लािणया असे िाङ्मयरिकार हाताळले. 

या ्कलापथ्काने १९४६सालदी लोकनाट्याचे रियोग करणे सरुू केले. १९४५सालचया अखेरदीस अणणा 

भाऊंनदी अ्कलेची गोष्ट हे आपले पवहले लोकनाट्य वलहून पूणचा केले होते. ते १९४६सालदी रगं्मंचािर 

आले. तयानंतर तयांनदी या ्कलापथ्कासाठदी एका्मागून एक लोकनाट्ये वलवहलदी ि ्कलापथ्काचया 

कलाकारांस्मिेत सा्र केलदी. अ्कलेची गोष्ट या लोकनाट्याचया कलात्मक गणुिते्तबाबत असे महटले जाते 

कती, विषय, सिंा्, रिसततुदीकरण, कलात्मकता ि पररणा्मकारकता यांचयाबाबतदीत ते उतककृ ष्ट होते. शारदीररक 

श््म करणाऱया का्मगारांना अग्दी सहज स्मजेल अशा भाषेत, बोजड शास्त्रदीय पररभाषा (Jargon) न 

िापरता कालचा ्मारसचाचदी ‘इवतहासाचया उतरिांतदीचदीʼ सकंलपना स्मजािून सांगणे ि सा्मावजक ब्लाचया 

रिवरिये्मधदील का्मगारांचे सथान का्मगारांचया ्मनािर ठसिणे, हा या लोकनाट्याचा ्मखुय उदे्दश होता. 

तयांचया विचाररिवरियेचा भाग महणून अणणा भाऊ महणतात : “हदी पकृथिदी शेषाचया फणयािर तरलेलदी नसून 
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तदी श्व्मकांचया, ्वलतांचया तळहातािर तरलेलदी आहे.”

बे्का्दशेीर हे लोकनाट्य १९४७ चया वनिडणकुांिर रिकाश टाकते. पैशांचे पाठबळ असलेला शेठ 

्मगरचं्  हा उ्ेम्िार वनिडून येतो ि पढेु ्मंत्दीसदु्धा होतो. तो जया ्मालक आवण भांडिल्ार िगाांतून 

आलेला असतो, तया िगाचाचया वहताचे रक्षण करणयासाठदी ्मगरचं्  हा रघनुाथक्मल याचया ्मालकतीचया 

वगरणयां्मधदील का्मगारांनदी पकुारलेला सपं हा बे्का्दशेीर आहे असे जाहदीर करतो. का्मगारांना नयाय 

नाकारणयाचा रियतन करतो. परतं,ु शेिटदी का्मगार आपला सपं अवधक तदीव्र करतात ि तया्मळेु सगळे 

वगरणदी्मालक घाबरून का्मगारांचया ्मागणया ्मानय करतात, असे अणणा भाऊ वचत्ण करतात. महणजेच, 

अवंत्मतः ्मारसचािा्दी तत्िज्ानाचा, शोवषत ि िवंचतांचा विजय होणारच आहे असा विश्ास/विचार/आशािा् 

या लोकनाट्याविार ेअणणा भाऊ वयक्त करतात. पण तयासाठदी पदीवडतांना अथक सघंषचा करािा लागेल असे 

अणणा भाऊ सचुितात.

शैलदी, सरंचना आवण विषयाचे रिसततुदीकरण यांचयाबाबतदीत अणणा भाऊंनदी आपलया लोकनाट्यां्मधये 

पारपंररक त्माशापेक्षा ्ूमलतःच िेगळेपण जपले ि जोपासले. त्माशाचे कलपनारमय, अधंश्द्धांचे स्मथचान 

करणार,े धाव्मचाक आवण आधयावत्मक असे ्ूमळचे सिरूप तयांनदी ब्लले. तयांनदी भौवतक रिशांना तसेच 

सा्मानय लोकांस्मोरदील चालू ि जिलंत स्मसयांिर लोकनाट्ये वलवहलदी. ‘त्माशा’्मधये तयांनदी लोकांचया 

स्मसयांना उत्तर ेशोधताना बोलणे आवण िागणे यांचयातदील ससुगंतपणा, शास्त्रदीय दृवष्टकोन, वनभचायता या 

ततिांचा स्मािेश कला आवण त्माशाला स्मकालदीन स्मसयांचया चचलेसाठदीचे एक खलेु वयासपदीठ बनिले. 

याच कारणा्मळेु तयांचया एकूण पधंरा लोकनाट्यांपैकती एकहदी लोकनाट्य ऐवतहावसक, पौरावणक वकंिा 

धाव्मचाक विषयािर आधारलेले नाहदी.

्िे-्िेतांना ‘गणा’चया कें द्रसथानदी ठेिणयाचया त्माशाचया पारपंररक रिथेऐिजदी अणणा भाऊंनदी आपलया 

लोकनाट्यातदील ‘गणा’्मधये ्त्पतदी वशिाजदी ्महाराज, लोक्मानय वटळक यांचयासारखया लोकनेतयांना, 

तसेच सा्मावजक बांवधलकती ्मानत असलयाने लोकांना आ्रणदीय िाटणाऱया ज्ानेश्र, तकुारा्म 

यांचयासारखया सतंकितींना कें द्रसथानदी ठेिले. आपलया लोकनाट्यां्मधून तयांनदी पारपंररक त्माशातदील 

सोंगाड्याला िगळले.

्मवहलांचदी थट्ा्मसकरदी हा पारपंररक त्माशाचा एक अविभाजय भाग असे. परतं ुअणणा भाऊंनदी आपलया 

लोकनाट्यां्मधून या रिकारालाहदी पूणचापणे काट व्लदी. ्मवहलांनाहदी सिावभ्मान, आत्मसन्मान असतो ि तो 

आपण सिाांनदी जपायला हिा, हे केिळ ्मानय करून वकंिा रिवतपा्न करून चालणार नाहदी, तर तयारि्माणे 

ितचानहदी करायला हिे, या ठा्म भूव्मकेतूनच तयांनदी तयांचया लोकनाट्यां्मधून ्मवहलांचया थट्ा्मसकरदीला 
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हद्दपार केले.

सत्ताधदीश ि धन्ांडगयांकडून सा्मानय ्माणसांचदी होणारदी वपळिणूक, अशा वपळिणूकतीविरुद्ध होणारदी 

लोकांचदी आं् ोलने ि तया्मळेु लोकां्मधये िगचाजाणदीि वन्माचाण होणे / करणे हे अणणा भाऊंचया लोकनाट्यांचे 

काहदी रि्मखु परुोगा्मदी विषय होते.

त्माशाचा अविभाजय भाग असलेलया, ‘ककृ ष्ण आवण गिळणदी’ यांचया्मधदील सूचक शकृगंाररक सिंा्ांनाहदी 

अणणा भाऊंनदी आपलया लोकनाट्यां्मधून फाटा व्ला. तयांचया वठकाणदी अणणा भाऊंनदी ताजया ि 

्महाराष्ट्राचया लोकजदीिनाशदी सबंवंधत अशा काळा बाजार, यदु्ध, सपं, वनिडणकुा, राजकतीय पक्षांचे 

जाहदीरना्ेम, ्मोचले, ताळेबदं्ा, ् षु्काळ, सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ अशा जिलंत, ितचा्मानकालदीन स्मसयांिरदील 

चचाांना सथान व्ले. अणणा भाऊ हे करू शकले कारण तयांचया जावणिेला ि नेवणिेला परुोगा्मदी ततिज्ानांचे 

/ विचारांचे परके ि खोलिर रुजलेले अवधष्ान होते.

ड) अणणा भाऊंचया वििडक शावहरी रचिामंधील पुरोगामी विचार

अणणा भाऊंचया िैचाररक बांवधलकतीचा विचार करता ते एक कमयवुनसट होते हे आतापयांत परुसेे सपष्ट झाले 

आहे. तयांचया पद्रचनांनासदु्धा हे लागू पडते. सिचाच कमयवुनसटांरि्माणे अणणा भाऊंचया ्मतेसदु्धा ्माणसांचे 

फक्त ्ोनच िगचा आहेत, ते महणजे :

१) श्दी्मंतांचा / वपळिणूक करणाऱयांचा िगचा (बझुिाचा),

२) गरदीब लोकांचा / वपळिणूक होणाऱयांचा िगचा (रिॉलेटॅररएट).

या ्ोन िगाां्मधये कधदीतरदी सघंषचा होईल आवण तया सघंषाचा्मधये गररबांचा विजय होईल असेहदी तयांना िाटत 

असे; आवण जरदी गरदीब हरले, तरदी आपलया शकृखंलांवशिाय ग्मािणयासारखे तयांचयाकडे काहदीच नाहदी, असे 

अणणा भाऊंचे ्मत होते. कमयवुनसट विचाररिणालदीरि्माणेच ‘ध्मचा’ हदी सा्मानय लोकांचदी अफू आहे, आवण 

्मानिजातदीचया रिगतदी्मधये ‘जातदी’ आवण ‘िगचा’ हे घातक अडथळे आहेत असा अणणा भाऊंचाहदी विश्ास 

होता.

इतर सावहतयरिकारांतदील आपलया लेखनारि्माणेच पद्लेखनातून ि कावयलेखनातूनहदी अणणा भाऊंनदी जे 

उ्ात्त आवण रिशसंनदीय आहे तयाचदी भलािण केलदी आहे; आवण जे वनं्नदीय ि अध्म आहे तयाचा वधरकार 

केला आहे. आधवुनक ्मराठदी सावहतयात एक रिगवतशदील ि िैज्ावनक विचारसरणदीचे लेखक (परुोगा्मदी 
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लेखक/शाहदीर) महणून तयांना ्महत्िाचे सथान आहे. आपलया पद् ि कावयलेखनाचया कारवक्तीत तयांनदी 

पढुदील लोकगदीतांचे रिकार हाताळले : 

१) पोिाडा, २) लािणदी, ३) प्,े ४) गदीते, ५) गण, ६) छरकड.

विषयांनसुार तयांचया पद्रचनांचदी िगचािारदी करता येते. अथाचात हदी िगचािारदी काटेकोर नाहदी, कारण काहदी 

पद्रचना एकापेक्षा अवधक रिकारां्मधयेहदी ्मोडू शकतात. सा्मानयपणे तयांचया पद्रचनांचदी िगचािारदी आपण 

पढुदीलरि्माणे करू शकतो :

अ) पोिाडे

ब) ्मारसचािा्दी विचारसरणदीचया पद्रचना

क) ‘्महाराष्ट्र ि ्मराठदी ससंककृ तदी’ यांचयािरदील रिशसंापर पद्रचना

ड) ‘्मुंबई’बद्दलचया कविता

इ) राष्ट्रदीय कविता

अ) पोिाडे :

अणणा भाऊंनदी एकूण पधंरा पोिाडे वलवहले असे महटले जाते; परतं ुआज तयांचयापैकती फक्त नऊ पोिाडे 

उपलबध आहेत. ते असे :

१) सतावलनग्राडचा पोिाडा : १९४२

२) बगंालचदी हाक  : २३ जलैु, १९४४

३) बवलचानचा पोिाडा  : १९४६

४) पजंाब व्ललदीचा ्गंा  : १९४७

५) तेलंगणचा सगं्रा्म  : १९४७

६) ्महाराष्ट्राचदी परपंरा  : १९४७

७) अ्मळनेरचे अ्मर हुतात्ेम : १९४७

८) ्मुंबईचा वगरणदी का्मगार : १९४९

९) काळा बाजाराचा पोिाडा : १९४९

सताकलनग्ाडचा पोवाडा हा सात चौकांचा (भागांचा) आहे. पोिाड्याचदी रचना गाणयासाठदी केलदी जात 
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असलयाने, या पोिाड्याला सितःचदी अशदी चाल आहे. शाहदीर अणणा भाऊंनदी सात चौकांसाठदी सात 

िेगिेगळया चालदी िापरलया आहेत; तया्मळेु रितयेक चौकाला सितंत् अशदी चाल आहे. ‘सटॅवलनग्राड’ या 

्महत्िाचया रवशयन शहरािरदील नाझतींचया आरि्मणाचे िणचान या पोिाड्यात करणयात आले आहे. रवशयन 

सैनय, नागररक आवण ्मवहला यांनदी नाझतींना कसा धाडसाने ि शौयाचाने लढा व्ला. सटॅवलनग्राड–पयाचायाने 

रवशया–पयाचायाने जग घशात टाकणयासाठदी आलेलया नाझदी सैतानांना कसे पराभूत केले याचेहदी शावहरांनदी 

कौतकु केले आहे.

बगंालची हा्क हा पोिाडा तयांनदी बंगाल्मधदील भयानक ्षु्काळाचया पाश्चाभू्मदीिर वलवहला. हा ्षु्काळ 

इतका भदीषण होता कती, तयात हजारो लोक भकेुने ्मरण पािले. ्मवहलांना जगणयासाठदी ि आपलया ्मलुांना 

जगिणयासाठदी शरदीरविरिय करािा लागला. एिढे करूनहदी तयांचयापैकती अनेकजणदी जगू शकलया नाहदीत. 

तयात साठेबाजदी करून अनन, कपडे यांसारखया आिशयक िसतंूचदी ककृ वत््म टंचाई वन्माचाण करणयाचया काळया 

बाजारिालयांचया नदीच िकृत्तदी्मळेु ्षु्काळाचदी हदी नैसवगचाक आपत्तदी आणखदीच तदीव्र झालदी. अणणा भाऊंचे 

सिें्नशदील हृ्य ि ्मन उपास्मार, रोगराई ि ्मरण यांचया या तांडिा्मळेु हेलािले. सिचा रिकारचदी जासतदीत 

जासत ्म्त आपत्तदीत सापडलेलया बगंालदी बांधिांना पाठिणयाचे आिाहन अणणा भाऊंनदी या पोिाड्यातून 

्महाराष्ट्रदीय जनतेला केले. या आिाहना्मळेु ्मुंबईचया लोकांनदी खूप ्म्त पाठिलदी असे महणतात.

सताकलनग्ाडचा पोवाडा या पोिाड्यारि्माणेच बकललिनचा पोवाडा हा पोिाडासदु्धा तदीन चौकांत वलवहलेला 

आहे. हा पोिाडा आतंरराष्ट्रदीय यदु्धािरदील आहे. या पोिाड्यात शाहदीर अणणा भाऊंनदी रवशयन सैनयाचया 

बवलचानिरदील हललयाचदी आवण नाझतींिरदील विजयाचदी सततुदी केलदी आहे. आतंरराष्ट्रदीय पातळदीिर झालेलया 

सामयिा्ाचया िाढदीचा आढािाहदी या पोिाड्यात घेणयात आला आहे.

पजंाब-कदललीचा दगंा हा चार चौकांत वलवहलेला आहे. भारतदीय सिातंत्याचया पहाटेला ्ोन रि्मखु घटना 

घडलया हे आता सिचाज्ात आहे. तया घटना महणजे :

१) भारताचदी ‘भारत ि पावकसतान’ अशा ्ोन ्शेां्मधये फाळणदी; ि

२) ‘वहं् ू-्मसुलदी्म’ यांचयातदील भयानक ्गें.

हे ्गें ‘पजंाब ि व्ललदी’त अवतशय ्मोठ्या रि्माणािर ि तदीव्र सिरूपात झाले. वरिटन आवण भारत ि 

पावकसतान्मधदील श्दी्ंमत हे या ् गंयांचया पाठदी्मागे होते. आपलयाला (महणजेच ्मवुसल्म वकंिा वहं् ू) ध्माचातदील 

ध्माांधांना ते पावठंबा ्ते होते. भारताचे तारू िा्ळात सापडले आहे असे अणणा भाऊंना िाटले ि याचे 

तयांना पराकोटदीचे ्:ुख झाले. शावहरांचया या ्मनापासूनचया करुणेनेच अणणा भाऊंना रिगवतशदील शक्ततींना 
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ि भारत-भक्तांना ्शे िाचिणयासाठदी पढेु येणयाचे कळकळदीचे आिाहन करणयास भाग पाडले.

तेलंगणचा सगं्ाम हा पोिाडा स्मजणयासाठदी या सगं्रा्माचया इवतहासाचया काहदी तपवशलांचदी ्मावहतदी 

असणे आिशयक आहे. ‘तेलंगण’ हा आधं्र रि्शेातदील एक भाग आहे. सिातंत्यपूिचा काळात ि सिातंत्योत्तर 

काळाचया काहदी भागात आधं्ररि्शेािर वनजा्म या एका ्मवुसल्म घराणयाचे राजय होते. आपलया 

रि्शेातदील सा्मानय ्माणसांचदी वपळिणूक करणे ि ्ळ करणे हे तयाचे धोरण होते. ‘रझाकार’ नािाचया 

एका ध्माांध सघंटनेचयाविार ेवनजा्माने आपलया रि्शेातदील लोकांिर ्हशत बसेल असे िातािरण तयार 

केले होते. ‘रझाकार’ सघंटनेबद्दल वनजा्माचया सिचासाधारण जनतेचया ्मनात घकृणा आवण भदीतदी होतदी. 

आपलया घराणयाचा अ्ंमल पढेु चालिणयासाठदी वनजा्माने वरिवटशांना पावठंबा ्णेे चालू ठेिले. भारत 

सितंत् झालयानंतरसदु्धा वनजा्म आपला रि्शे उिचाररत भारता्मधये विलदीन करणयाचया कट्र विरोधात 

होता. वनजा्माचया या धोरणाला शह ्णेयासाठदी आवण विलदीनदीकरणाचा रिसताि ्मानय करणयासं् भाचात 

तयाचयािर ् बाि आणणयासाठदी तेलंगणाचया लोकांनदी वनजा्माचया सैनयाविरुद्ध सशस्त्र आं् ोलन सरुू केले. 

वनजा्माविरुद्धचया या आं् ोलनाला पावठंबा महणून अणणा भाऊंनदी तेलंगणचा सगं्ाम हा पोिाडा वलवहला.

महाराष्ट्ाची परपंरा या पोिाड्यात अणणा भाऊंनदी हाताळलेला हा विषय ्मराठदी ्मनाला अवतशय जिळचा 

ि वजवहाळयाचा असलयाने, हा पोिाडा तयांचया सिाचावधक लोकवरिय पोिाड्यांपैकती एक आहे. सोळा पकृषे् 

वयाप्तदी असलेलया या पोिाड्यातून शाहदीर आपणापढेु ्महाराष्ट्राचदी ऐवतहावसक, भौगोवलक, सांसककृ वतक, 

राजकतीय, भावषक, सावहवतयक, सा्मावजक ि रिांवतकारदी परपंरा सा्र करतात. या पोिाड्यात ते विविध 

के्षत्ांत ्महाराष्ट्रातदील पढुदील थोर वयक्ततींनदी व्लेलया योग्ानाचे स्मरण करतात :

१) सांसककृ वतक, धाव्मचाक, सावहवतयक िा भावषक के्षत् : सतं ज्ानेश्र

२) सा्मावजक कायाचाचे के्षत् : ्महात्मा फुले

३) राजकतीय के्षत्ातदील रिांवतकारक : ्त्पतदी वशिाजदी ्महाराज, कानहोजदी आगें्र, उ्माजदी नाईक, तातया 

टोपे, लोक्मानय वटळक, िासु् िे बळितं फडके, रिांवतवसहं नाना पाटदील. यावयवतररक्त आणखदीहदी 

खूप काहदी या सहा चौकांचया पोिाड्यात तयांनदी ्महाराष्ट्राबद्दल सांवगतले आहे.

अमळनेरचे अमर हुतातमे हा पोिाडा कॉमे्ड श्दीपतदी पाटदील ि तयांचया आठ सहकाऱयांचया धाडसाचदी सततुदी 

करणयासाठदी वलवहला आहे. ‘कमयवुनसट’ कायचाकतयाांचया नयायय आं् ोलनाला ्डपणयासाठदी तयाकाळचया 

्महाराष्ट्र सरकारचे गकृह्मंत्दी असलेलया ्मोरारजदी ्सेाई यांचया आ्शेािरून पोवलसांनदी गोळदीबार केला. 

तयात कॉमे्ड पाटदील ि तयांचे सहकारदी हुतात्ेम झाले.
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मुंबईचा कगरणी ्कामगार या पोिाड्यात अणणा भाऊंनदी १९०८ ते १९५० या कालखंडातदील वगरणदी 

का्मगारांचया जदीिनातदील विविध अशा ्महत्िाचया टपपयांचे, कायाांचे, आं् ोलनांचे ि यशाचे ऐवतहावसक 

सिलेक्षण सा्र केले आहे. हा कालखंड महणजे १९०८ ्मधये वरिवटशांनदी वटळकांना केलेलया अटकेचया 

का्मगारांनदी केलेलया वनषेधापासून तर १९५०्मधये बोनससाठदी तयांनदी केलेलया आं् ोलनापयांतचा कालखंड 

आहे. पोिाड्याचया शेिटदी अणणा भाऊ राजकतीय, सा्मावजक ि लोकशाहदी के्षत्ातदील जहाल, स्माजिा्दी, 

शेतकरदी-का्मगार पक्ष ि ्वलत फेडरशेन अशा सिाांना एकत् येऊन कमयवुनसटांबरोबर ऐरयाने लढणयाचदी 

हाक ्तेात, कारण या सिाांचदी विचारसरणदी ्ूमलतः ‘डािदी’ आहे. अणणा भाऊंनदी ्काळ्ा बाजाराचा पोवाडा 

खूप पूिती, महणजेच १९४९ सालदी वलवहलेला असला, तरदी तो आजहदी ताजा ि आजचया पररवसथतदीला लागू 

पडणारा िाटतो. याचे कारण महणजे एकं्र भारताला ि विशेषतः ्महाराष्ट्राला ्ळत असलेलदी काळया 

बाजाराचदी स्मसया अणणा भाऊंनदी या पोिाड्यात हाताळलदी आहे.

ब) माकस्षिादी विचारसरणीचया पद्रचिा

शाहदीर अणणा भाऊंचया पढुदील पद्रचना साधारणपणे या िगाचा्मधये ्मोडू शकतात असे व्सते :

१) का्मगार सतिन

२) काळा बाजार

३) एकजटुदीचा नेता

४) तू ्मराठ्मोळा

५) बोलत कडं कपारदी

६) वशिारदी चला

७) ्वुनयेचदी ्ौलत सारदी

८) तेलावशिाय जाळतो व्िा

९) वचनदी जनांचदी ्मवुक्तसेना

१०) लेवनन शभुना्माचे

्कामगार सतवन हदी रचना का्मगारांचया सततुदीसाठदी रचलेलदी असून का्मगार हाच कसा जगाला गतदी ्णेारा 

आवण आव्रिांवतकारक आहे हे ्ाखिते.

्काळा बाजार या रचनेत काळा बाजार करणार ेि साठेबाज लोक आिशयक िसतंूचदी ककृ वत््म टंचाई कशदी 
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वन्माचाण करतात हे ्ाखिले आहे. काळा बाजारिालयांचया कारिायांना आळा घालणया्मधये सरकारचा 

‘रशेवनंग ॲरट’ कसा अयशसिदी झाला आहे याचेहदी िणचान अणणा भाऊंनदी या रचनेत केले आहे.

ए्कजुटीचा नेता या रचनेत का्मगारांचया नेतकृतिाखालदी भारतात ‘िगचाविहदीन स्माजा’चे सिपन साकार झालेले 

शाहदीर पाहतात. नेतयांचदी एकजूट करणया्मधये ‘का्मगार’ ्महत्िाचदी भूव्मका बजाितदील, असे तयांना िाटते. 

ते शेतकऱयांना ि ्वलतांना एकत् करतदील ि तयांचे नेतकृति करतदील.

तू मराठमोळा या रचनेत ्महाराष्ट्रातदील शेतकरदी वपकांसारखया सुं् र गोष्टतींचा वन्माचाता असूनहदी तो सितः 

्मात् सिचाच पातळयांिर कसा ्ाररद्रय्ात राहतो याचे वचत्ण आहे. महणूनच ‘हे जग आपलयाला अनकूुल असे 

ब्ला’ असे आिाहन शाहदीर शेतकऱयांना करतात.

बोलतं ्कडं ्कपारी या रचनेत तयांचया ्मते, कॉगें्रसने लोकांना फसिून कशारिकार ेअसहायय केले आहे ते 

अणणा भाऊ ्ाखितात. शेिटदी, कमयवुनसटांचया लाल बािट्याखालदी एकत् येऊन असहायय लोकांनदी 

आपला असहाययपणा झटकून टाकला आहे, असे रिसनन वचत् अणणा भाऊंनदी रखेाटले आहे.

कशवारी चला, या रचनेतून तयांनदी सा्मानयजनांना सािकारदी, भांडिल्ारदी आवण साम्ाजयिा् यांना 

्मळुापासून उखडून टाकून नष्ट करणयाचे आिाहन केले आहे. हदी उवद्दष््टये साधय करणयासाठदी सा्मानय 

लोकांनदी लाल बािट्याखालदी एकत् येऊन का्म करािे, अशदी शावहरांचदी अपेक्षा आहे.

अणणा भाऊ हे ज्मदीन्ारांचया ि सरजंा्म्ारांचया पूणचापणे विरोधात होते. या ज्मदीन्ारांचदी हजारो एकर 

ज्मदीन असे; पण तेहदी ज्मदीन सितः न कसता भूव्महदीन ्मजरुांकडून कसिून घेत आवण सितः आरा्मात 

बसून खात. जया वयिसथे्मधये ्मळुदीच श््म न करणारा ्मजा ्मारत होता आवण खर ेश््म करणारा कसाबसा 

जगत होता तया वयिसथेला अणणा भाऊंनदी सिाभाविकपणे कडिा विरोध केला.

दुकन्ेची दौलत सारी या रचनेत शाहदीर जगाचदी सपंत्तदी असलेलया विविध वपकांबद्दल बोलतात ि शेिटदी श््म 

न करता आरा्मात खाणाऱयांना हाकलून लािणयाचे भूव्महदीन ्मजरुांना आिाहन करतात. ‘कसेल तयाचदी 

ज्मदीन’ असा ररिाज रिसथावपत करणयाचदी तयांचदी इच्ा आहे.

तेलाकशवा् जाळतो कदवा या रचनेत सा्मानय ्माणसांसाठदी केरोवसन, गहू, साखर, खाद्तेल या अतयािशयक 

िसतू व्मळणे कसे ्मवुशकल झाले आहे ि नेतयांचदी आश्ासने कशदी खोटदी ठरलदी आहेत याचे वचत्ण आढळते.

लवादाचा ऐ्का पर्कार या रचनेत कोणताहदी पेचरिसगं उभा रावहलयािर ‘लिा्’ (कव्मशन वकंिा आयोग) 

ने्मणयाचया सरकारचया धोरणािर अणणा भाऊ रिखर टदीका करतात. वततरयाच रिखरपणे ते ‘लिा्ा’चया 
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कायचापद्धतदीिरहदी टदीका करतात. ‘लिा्’ हा नेह्मदी का्मगारांचया विरुद्ध जातो आवण ्मालकांचया बाजूने 

वनणचाय ्तेो. कारण ्मालकांचे ि वपळिणूक करणाऱयांचे वहतरक्षण करणयातच धनयता ्मानणाऱया शासनाने 

तयाचदी ने्मणूक केलेलदी असते.

कचनी जनांची मुकक्तसेना या रचनेत अणणा भाऊंनदी ‘नानवकंग’ शहराजिळ लढणाऱया कमयवुनसट सेनेचया 

का्मवगरदीचे कौतकु केले आहे. हदी घटना महणजे अणणा भाऊंना एक ऐवतहावसक घटना िाटते. कारण 

या घटनेत तयांना रिाचदीन अशा विविध शकृखंलांचा नाश आवण आवशयातदील इतर ्शेांसाठदी रेिरणेचदी बदीजे 

व्सतात.

लेकनन शुभनामाचे या रचनेत रवशयातदील ऑगसट रिांतदीचे नेते लेनदीन यांचदी रिशसंा केलेलदी आहे. या रचनेत 

अणणा भाऊ लेनदीन यांना ‘का्मगारांचया रिांतदीचे जनक’ ि ‘आतंरराष्ट्रदीय रिांतदीचे नेते’ महणून सबंोधतात.

क) महाराष्ट्र आवण मराठी ससंकृती याचंयािरील प्रशसंापर पद्रचिा :

अणणा भाऊंचया पढुदील पद्रचना या गटा्मधये येतात :

१) शावहरांनो!

२) ्महाराष्ट्र ्शेा अ्मचुया

३) उठला ्मराठदी ्शे

४) ्महाराष्ट्रािरुनदी टाक ओिाळून काया

५) ्माझदी ्ैमना गािािर रावहलदी!

६) जग ब्ल घालनुदी घाि

७) साताऱयाचदी तऱहा.

शाकहरांनो! हदी रचना जरदी कावयरचना करणाऱयांना उदे्दशून वलवहलेलदी असलदी, तरदी या रचनेतदील बऱयाच 

्मोठ्या भागात अणणा भाऊ ्महाराष्ट्राचया कविपरपंरचेे िणचान करतात. एकनाथ, तकुारा्म, रा्म्ास 

या सतंकितींपासून सरुुिात करून, पढेु ते सगनभाऊ, होनाजदी बाळा या लोककितींचा ि गोविं् ाग्रज ि 

केशिसतु यांचयासारखया आधवुनक नागरदी कितींचाहदी ते उललेख करतात. अशारिकार ेया रचनेत ते ्मराठदी 

कावयपरपंरतेदील रि्मखु टपपयांचा आढािा घेतात. या रचनेचया शेिटचया कडवयात ते आजचया कितींना या 

परपंरचेा उपयोग आजचया काळाला अनरुूप ठरले अशारिकार ेकरणयाचे आिाहन करतात.
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महाराष्ट् दशेा अमुच्ा या रचनेत अणणा भाऊंनदी पनुहा एक्ा सतं, तंत आवण पतं कितींचया कावयरचना, 

्महाराष्ट्राचदी राजभाषा ्मराठदी, ्महाराष्ट्राचा भूगोल अशा ्मराठदी ससंककृ तदीचया विविध पैलंूचे वचत्ण केले आहे.

उठला मराठी दशे हदी रचना सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया पाश्चाभू्मदीिर वलवहलेलदी आहे. ्महाराष्ट्रािरदील 

आपलया इतर रचनांरि्माणेच या रचनेतहदी शाहदीर ्मुंबई ्महाराष्ट्राला व्मळािदी या ्मागणदीसाठदी ्मुंबईचया 

रसतयांिर रिाण ्णेाऱया हुतातमयांचदी सततुदी करतात.

महाराष्ट्ावरुनी टा्क ओवाळून ्का्ा हदी रचनासदु्धा उठला मराठी दशे या रचनेरि्माणेच ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

आं् ोलना’चया पाश्चाभू्मदीिर वलवहलेलदी आहे. आपलया स्मकृद्ध परपंरपेासून रेिरणा घेऊन ्महाराष्ट्रिावसयांनदी 

सयंकु्त ्महाराष्ट्रासाठदी पूणचा शक्ततीवनशदी लढािे आवण ्मकृतयूला तोंड द्ायचदी िेळ आलदी, तरदी पाय ्मागे घेऊ 

नये, असे आिाहन शाहदीर अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्रातदील जनतेला केले आहे.

वयवक्तगत ्:ुखाचदी सांगड योगयरिकार ेएखाद्ा सा्मावजक-राजकतीय स्मसयेशदी कशदी घातलदी जाऊ शकते, हे 

माझी मैना गावावर राकहली या लािणदीिरून व्सते. हदी रचना अणणा भाऊंचया रचनांपैकती सिाांत लोकवरिय 

रचना आहे ि तदी अनेक्ा उद्धकृत केलदी जाते. या लािणदीत तदीन रि्मखु विषय व्सतात, ते असे :

१) वरियकराचे रेियसदीचया विरहाचे ्:ुख

२) ्मुंबईचया जदीिनाचे वचत्ण

३) सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ ि ्महाराष्ट्र-कनाचाटक सदी्ेमचा िा्.

येथे इवतहासातदील एका तपवशलाचा उललेख करायला हिा. ्महाराष्ट्राने कें द्र सरकारविरुद्ध अवतशय 

तदीव्र आं् ोलन केलया्मळेु राजयांचया पनुरचाचनेचया िेळदी ्मुंबई ्महाराष्ट्राला व्मळालदी. हेच आं् ोलन ‘सयंकु्त 

्महाराष्ट्र आं् ोलन’ या नािाने ओळखले जाते. ्मुंबई जरदी ्महाराष्ट्राला व्मळालदी, तरदी बेळगाि, कारिार, 

वनपाणदी, डांग, उंबरगाि हे ्मराठदी भावषक रि्शे ्महाराष्ट्रापासून अलग करणयात आले ि शेजारचया कनाचाटक 

राजयात स्माविष्ट करणयात आले.

िर उललेख केलेलया ्मराठदी भावषक रि्शेांचया वियोगाचदी तलुना शाहदीर वरियकराचया रेियसदीपासून झालेलया 

वियोगाशदी करतात. रेियसदी गािाकडे रावहलेलदी आहे आवण वरियकर खूप ्ूर, ्मुंबई्मधये वतचया विरहात 

जळत आहे, असे वचत् अणणा भाऊ या लािणदीतून उभे करतात. हदी रचना तयांनदी १९६०्मधये वलवहलेलदी 

असलदी, तरदी ्महाराष्ट्र-कनाचाटक सदी्मारिशाचे घोंगडे अजूनहदी वभजत पडलेले आहे. बेळगाि िगैर े्मराठदी 

भावषक रि्शे अजूनहदी ्महाराष्ट्राबाहेरच आहे. असे असले तरदी, रेिव्मकांचया वियोगाचया वयवक्तगत ्:ुखाचदी 

भौगोवलक रि्शेांचया वियोगाशदी केलेलदी तलुना हा या रचनेतदील आजहदी सिाांत ्माव्मचाक भाग िाटतो.
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भारतातदील पररवसथतदी्मधये जातदीला कोणतदीहदी भूव्मका नाहदी असे ्मानणाऱया कमयवुनझ्म्मागे आधंळेपणाने 

जाणाऱयांरि्माणे अणणा भाऊंना िाटत नवहते. हे तयांचया जग ब्ल घालनुदी घाि या रचनेतून व्सते. हदी 

रचना डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया जदीवितकायाचाला अणणा भाऊंनदी िावहलेलदी आ्रांजलदी महणूनहदी 

्मानलदी जायला हरकत नाहदी. काहदी वपसाट ि श्दी्मंत लोकांनदी कशारिकार े ्वलतांचदी वपळिणूक केलदी, 

तयांचा अप्मान केला ि तयांचया्मधये फूट पाडून सिाव्मति गाजिले याचे अणणा भाऊंनदी या ्ोट्याशा 

रचनेत िणचान केले आहे. या रचनेतून अणणा भाऊ सिचा सबंवंधतांना आबेंडकरांचया जदीवितकायाचापासून रेिरणा 

घेणयाचे ि आबेंडकरांचया सं् शेानसुार घाि घालून जग ब्लणयाचे आिाहन करतात.

्महाराष्ट्र आवण ्मराठदी ससंककृ तदीचया विविध पैलंूचे वचत्ण करणाऱया अणणा भाऊंचया काहदी रचना रिसततु 

लेखकाला उपलबध झालया नाहदीत. काहदी स्ोतां्मधये या रचना अणणा भाऊंनदी वलवहलया आहेत असा 

उललेख सापडतो. तया रचना अशा : सं् ुक्त महाराष्ट् ्ेतसे पहा, महाराष्ट्ाला मुजरा, हे आमहावर लादले 

आवण घडवी मराठा ्ा महाराष्ट्ा.

ड) मुबंईबद्दलचया कविता :

अणणा भाऊंचया ्मुंबईिरदील कविता या ्मुंबईतदील जदीिनाचया स्मकृद्धदी आवण ्ाररद्रय्, झग्मगाट आवण 

अधंःकार, ससुसंककृ तपणा आवण रिौयचा अशा परसपरविरोधदी बाजूचें ्शचान घडितात. पढुदील ्ोन रचना 

‘्मुंबईतलया कविता’ या गटात येतात :

१) कथा ्मुंबईचदी

२) ्मुंबईचदी लािणदी

्कथा मुंबईची हदी रचना ्मुंबईत शेजारदी-शेजारदी अवसततिात असणाऱया ्ोन अग्दी विरोधदी रिकारचया विश्ांचे 

्शचान घडिते. हदी ्ोन विशे् महणजे अ्माप स्मकृद्धदीचे विश् आवण पराकोटदीचया ्ाररद्रय्ाचे विश्. स्मकृद्धदीचया 

विश्ाचे वचत्ण करताना अणणा भाऊ गगनचुबंदी इ्मारतदी, रगंदीबेरगंदी ्मोटारगाड्या, आगगाड्या आवण रिचडं 

श्दी्ंमत लोकांचे िणचान करतात. पराकोटदीचदी गररबदी वचवत्त करताना ते झोपडपट््या, अधचानगन लोक, अपगं 

वभकारदी, गु् ्मरिून टाकणाऱया ग्तीचया जागा, वखसेकापू, भकेुले लोक, िेडे, बेकार, पाणदीटंचाई, नासलेलदी 

केळदी खाणारदी गररबांचदी ्मलेु आवण शेिटदी ्मकृतयू यांचे िणचान करतात.

्कथा मुंबईची या कवितेचा विषयच अणणा भाऊंनदी मुंबईची लावणी या लािणदीत पढेु चालू ठेिला आहे, असे 

व्सते. या ्ोनहदी कवितां्मधदील तपशदील तसेच ्मानवसक आवण भािवनक भूव्मका जिळपास एकच आहेत 
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असे जाणिते. मुंबईची लावणी्मधये स्मकृद्धदीचदी कें दे्र महणून अणणा भाऊ श्दी्मंतांचदी िसतदी असलेलया ्मलबार 

वहल, उडणारदी वि्माने, रंु् रसते यांचे िणचान करतात. गररबदीचे ्शचान घडिताना ते कष्टाचदी का्ेम करणार े

लोक, टांगयाचे घोडे, ह्माल, बेिारस ्मकृत्हे, िावडया आवण के. ई. ए्म. या हॉवसपटलस्मधलदी रोगयांचदी ग्ती, 

क्षय, गपु्तरोग, कॉलरा, ताप, खोकला या रोगांचे बळदी यांचा उललेख करतात. ्मुंबईत ‘्माणसाला ्माणूस 

खातं’ असे ते लाक्षवणक अथाचाने महणतात.

इ) राष्ट्रीय कविता :

अणणा भाऊंचया पढुदील कावयरचना राष्ट्रदीय भािनेचया वचत्ण करणाऱया आहेत :

१) रिथ्म ्मायभूचया चरणा हा गण

२) कटाि

३) भारताचदी पवहलदी ्दीपािलदी.

पारपंररक त्माशा्मधये आरभंदी ‘गण’ गाऊन रियोगाचदी (खेळाचदी) सरुुिात करतात. परपंरनेसुार ‘गणा’्मधये 

गणपतदी ि सरसितदी या ्िैतांचदी रिाथचाना असते. या ‘गणा’लासदु्धा अणणा भाऊंनदी निे िळण व्ले, हे प्थम 

मा्भूच्ा चरणा या ‘गणा’्मधून व्सते. या ‘गणा’्मधये तयांनदी परपंररेि्माणे परुाणातदील ्िे्िेतांचदी रिाथचाना 

केलदी नाहदी, तर ्त्पतदी वशिाजदी ्महाराज, लोक्मानय वटळक ि इतर रिांवतकारक अशा सांसककृ वतकदृष््टया 

्महत्िाचया वयक्ततींचदी ‘सभापतदी, सजुन कलाितं ि रवसक’ यांना सफूतती ्णेयासाठदी रिाथचाना केलदी आहे.

अणणा भाऊंनदी आपला ‘कटाि’ कॉगें्रसचया राजयाचा उपहास करणयासाठदी वलवहलेला आहे. तयांचया 

्मते, कॉगें्रस पक्ष लोकांना फसिदीत होता आवण ्शेाचया रिगतदीला बाधा आणदीत होता. कटािात ते 

कॉगें्रससरकारचया योजनांचया डोंगराएिढ्या वढगाचा, आश्ासनांचया बरसातदीचा आवण अवहसंा तत्िाचया 

्ांवभक स्मथचानाचा उललेख करतात. या योजना पूणचा करणयाचा वकंिा तयांचदी अ्ंमलबजािणदी करणयाचा 

कोणताहदी रियतन सरकार करदीत नाहदी आवण एकहदी आश्ासन पाळत नाहदी, हेसदु्धा ते नों्ितात.

‘्दीपािलदी’ हा तेजाचा आवण आनं्ाचा उतसि सपूंणचा भारतभर साजरा केला जातो. ‘्दीपािलदी’चया रिसगंदी 

भाऊ-बवहणदी परसपरांना ्दीघाचायषु्य ि स्मकृद्धदी लाभो अशदी का्मना करतात. भाऊ बवहणदीला भेटिसतू ्तेो 

आवण बहदीण आपलया भािाला ्दीघचा ि स्मकृद्ध जदीिन लाभो अशदी ईश्राकडे रिाथचाना करते. ्दीपािलदीचदी 

पारपंररक भूव्मका हदी अशदी असते; पण अणणा भाऊ या पवित् उतसिाला राष्ट्रदीय रगं ्तेात.
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भारताची पकहली दीपावली या तयांचया कवितेतदील बहदीण केिळ भािालाच ्दीघाचायषु्य आवण स्मकृद्धदी वचतंत 

नाहदी, तर भारताचया सिातंत्यलढ्याशदी सबंवंधत वयक्ततींचे ि रिसगंांचेहदी स्मरण करते. शेिटदी तदी महणते कती, 

भारतदीय सिातंत्याचा हा ‘्दीप’ रिजिवलत करणयासाठदी करोडो लोकांनदी बवल्ान केले आहे; तया्मळेु आपण 

सिातंत्याचा हा ‘्दीप’ विझू ्तेा का्मा नये.

नानक्ंकग नगरा्कडे हा पोिाडा, सुगी हदी कावयरचना आवण आपलया ‘्मातंग स्माजािरदील’ कविता या अणणा 

भाऊंचया रचना रिसततु लेखकाला उपलबध होऊ शकलया नाहदीत; पण काहदी स्ोत या रचना अणणा भाऊंनदी 

वलवहलया आहेत, असा उललेख करतात.
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अणणा भाऊ साठे : पवहले ्वलत 
सावहतय स्ेंमलन आवण चचाचाविश्

सबुोि मोरे

्मकु्त पत्कार, जयेष् सा्मावजक-राजकतीय कायचाकतले
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हे जग, ही पमृथवी शेषाच्ा मसत्कावर नसून दकलतांच्ा तळहातावर तरलेली आहे! पारपंररक धाव्मचाक 

्ूमलयांना, परुाणकथांना ्े् ्णेार ेऐवतहावसक विधान लोकशाहीर कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे यांनदी २ ्माचचा 

१९५८ सालदी ्मुंबईत भरलेलया भारतातदील पवहलया '्वलत सावहतय स्ेंमलनाचया' उद्ाटकतीय भाषणात 

केले होते. 

कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचदी वलवखत भाषणे विशेष उपलबध नाहदीत. परतं ुजदी आहेत तया्मधदील हे भाषण, 

्मराठदी सावहतयातदील ्ैमलाचा ्गड ठरािा, एिढे ्महत्िपूणचा आहे. याच भाषणात ्मराठदीत नंतरचया काळात 

्वलत, आव्िासदी, भटरया वि्मकु्तांचया सावहतयाने जदी सित:चदी सितंत्, िेगळदी िाट चोखाळलदी तयाचदी 

बदीजहंदी आहेत. ्मराठदीतदील 'विद्रोहदी सावहतयाचया' उग्माचदी रेिरणाहदी या भाषणात आहे. 

या भाषणाचया रिारभंदीच कॉ. अणणा भाऊ महणतात, "...्वलत सावहवतयकांचे िेगळे स्ेंमलन भरिून हा 

िेगळा सितासभुा का उभा करता ? असा रिश उपवसथत करणाऱयांना तयाच भाषणात उत्तर ्तेाना अणणा 

भाऊ महणतात, "...्वलत ्माणसांचा ्मोठा िगचा या ्महाराष्ट्रात आहे. तयांचे जग िेगळे असून आवण हा िगचा 

या ्शेात अगे्रसर असून तयांचया नयायदी सघंषाचाचे पररणा्म सिचा स्माजािर होत असतात. तो या ्शेाचा 

सा्मावजक, सांसककृ वतक पाया आहे. परतं ुवपळला जाणारा वन कष्ट करणारा ्वलत महणून तो वनराळा आहे, 

वन उपेवक्षत आहे आवण अशा या ्वलताला आपलया जदीिनाचे सपष्ट रिवतवबबं आजचया ्मराठदी सावहतयात 

व्सत नाहदी..." कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचदी हदी भूव्मका महणजे महातमा फुले यांनदी, ्मराठदी सावहतय स्ेंमलन 

भरविणाऱया ततकालदीन ग्रथंकार सभेला ११ जून १८८५ला जे पत् पाठविले होते, तया ्मतांशदी जळुणार े

आहे. तयात फुले महणतात, "...तयांनदी केलेलया पसुतकातदील भािाथाचाशदी आपलया सभांचा ि पसुतकांचा ्ेमळ 

व्मळत"....सारांश, तयांचयात व्मसळलयाने आमहा शदु्राव् अवतशदु्रांचा काहदी एक फाय्ा होणे नाहदी, याबद्दल 
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आ्मचा आमहीच विचार केला पावहजे." तयािेळेस ्म. फुलयांनदी जे उचचिणतीयांचया ग्रथंकार सभेस (सावहतय 

स्ेंमलनास) सनुािले होते तेच कॉ. अणणा भाऊ साठे आ्मचा िेगळया सावहतय स्ेंमलनाचा सितासभुा का, 

हे सांगताना महणतात, "...्वलताला आपलया जदीिनाचे सपष्ट रिवतवबबं आजचया ्मराठदी सावहतयात व्सत 

नाहदी. " 

 कॉ. अणणा भाऊंचया या िरदील भाषणाचे िैवशष््टय महणजे ते लेखकांना सांगतात कती, "...हा ् वलत आजचया 

स्माजाचे हृ्य आहे...हा ्माणूस कष्टासारखे खडतर क्मचा का करतो, हे जोपयांत लेखकाला कळत नाहदी, 

तोपयांत तो...्वलताचे सावहतय वन्माचाण करू शकत नाहदी. ...तो तया िगाचाशदी एकवनष् असािा लागतो...तो 

लेखक धयेयिा्दी असला पावहजे वन तयाचदी कलपकतासदु्धा अशदीच हिदी...तू गुलाम नाहदीस, हे जग तझुया 

हातांिर आहे, यांचदी जाणदीि करून घयािदी. तयाचे जदीिन िरचया पातळदीिर नेणयाचदी वशकसत करािदी आवण 

तयासाठदी लेखक हा स्िै जनतेबरोबर असािा लागतो. कारण जो कलाितं जनतेबरोबर असतो तयाचया 

बरोबर जनता असते..." ते पढेु लेखक- सावहवतयकांना कष्टकऱयांचे खडतर आयषु्य स्मजून घेणयासाठदी 

सांगतात, "उंच...विद्तु्मय ्मनोऱयािर उभे राहून तो विजेचया तारा जोडतो, खाणदीत उभया कड्यािर 

चढून सरंुूगांना पेट ्तेो वकंिा पोला्ाचया रस करणाऱया भट्दीिर तो वनभचाय िािरतो आवण...कधदी कधदी 

तयाचदी ्मकृतयूचदी गाठ पडून हा ्वलत कष्ट करदीत...्मरण पतकरतो. हदी जगणयाचदी वन ्मरणयाचदी आगळदी रदीत...

लेखकाने स्मजून घयािदी " असे आिाहन अणणा भाऊ करतात. िरदील अितरणातून कष्टकऱयांना, ्वलतांना 

वकतदी जदीिघेणया अिसथेत का्म करािे लागते. तर अशा शोवषत-्वलतांशदी लेखकाचदी वनष्ा, बांवधलकती 

हिदी, लेखनाला हेतू, उदे्दश असािा ि लेखक धयेयिा्दी असािा अशदी ते अपेक्षा बाळगतात. 

 या भाषणाचा शेिट अणणा भाऊ, रवशयन रिातंदीतदील ्महान कमयवुनसट सावहवतयक, जयांना अणणा भाऊंनदी 

आपला सावहतयातदील गरुू ्मानले होते, तया ्ॅमवरझ्म गॉकतीचया ्महत्िाचया उद्ारातून केला आहे, गॉकती महणतो, 

"...्मानिाला तयाचया बाह् जदीिनाचया पररवसथतदीतून िरचया पातळदीिर नेणयाचा रियतन करणे, तयाला क्मदीपणा 

आणणाऱया* िासति जगातलया बधंनातून ्मकु्त करणे आवण तू गुलाम नाहदीस, तू िासति जगाचा धनदी आहसे, 

तू जदीिनाचा सितंत् वन्माचाता आहेस, असा साक्षातकार ्माणसाला करून ् णेे, हे िाङ्मयाचे खर ेिैवशष््टय आहे, या 

अथाचाने िाङ्मय स्िै रिावंतकारदी असते". महणून...पररपूणचा सावहतय वन्माचाण करूया आवण लेखणया ्वलताचंया 

चरणदी अपचाण करूया..." गॉकतीचया िरदील अितरणातून, अणणा भाऊ सागंतात कती बाह् जदीिनात ्वलत, 

कष्टकऱयानंा सा्मावजक, आवथचाक शोषणा्मळेु जे अि्मावनत जदीणे जगािे लागते, जदी गुलामदीचदी अिसथा आहे, 

तया गुलामदी-शोषणाचया बधंनातून ्मकु्त झाले पावहजे आवण तू गुलाम नाहदीस या जगाचा धनदी, वन्माचाता आहेस 

हदी जाणदीि जे सावहतय करते, तेच सावहतय रिावंतकारदी आह ेआवण असे पररपूणचा सावहतय वन्माचाण करणयासाठदी 

लेखणया ्वलताचंया चरणदी अपचाण करणयाचे अणणा भाऊ रिवतपा्न करतात. 
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कॉ. अणणा भाऊ साठे यांनदी भाषणात ्वलत, शोवषत, कष्टकऱयांचया श््माचा गौरि करतात. तसेच ते 

जगाचया निवनव्मचातदी्मधये कष्टकऱयांचया श््माचया ्मोलाचे योग्ान आहे, हे अधोरवेखत करतात. अणणा 

भाऊ यांनदी तयांचया भाषणातदील ्वलत शब् केिळ जातदीचया ्मयाचाव्त अथाचाने िापरला नाहदी. तर ते तो 

शब् विय अथाचाने महणजे जातदी-िगचा या ्ोनहदी अथाचाने िापरला आहे. तया शब्ाला ते वयापक रूप ्तेात. 

अणणा भाऊ, 'पकृथिदी' हदी ्वलतांचया तळहातािर तरलेलदी आहे’, असे महणतात तेवहा, ते केिळ एका विवशष्ट 

्शेाबद्दल बोलत नाहदीत, तर स्मग्र जगाबद्दल बोलतात, आवण जातदीचया अथाचाने असलेला ्वलत हा भारत 

िगळता कुठेहदी नाहदी, तया्मळेु अणणा भाऊंचया या विधानातदील '्वलत' हा शब् कष्टकरदी या अथाचानेच आहे. 

जो जगभर आपलया श््माने निवनव्मचातदी करतोय ि तयाचया हातांिर, बाहूिंरच हे जग तोललेलं आहे, हे 

सािचावत्क सतय अणणा भाऊ सांगतात. 

अणणा भाऊ साठे यांचया ्वलत सावहतय स्ेंमलनातदील या भाषणानंतर ्महाराष्ट्राचया सावहतय-ससंककृ तदीत 

अवस्मता ्ेमळािा, अवस्मता्शचा ्ेमळािा, रिगत सावहतय सभा, आबेंडकरदी सावहतय स्ेंमलन, फुले-आबेंडकरदी 

सावहतय स्ेंमलन, ्वलत, आव्िासदी, ग्रा्मदीण सावहतय स्ेंमलन, भटके-वि्मकु्त सावहतय स्ेंमलनापासून ते 

विद्रोहदी ्मराठदी सावहतय स्ेंमलनापयांतचा रििास सरुू आहे आवण आता तर, व्िगंत कॉ. गोविं्  पानसर े

यांनदी खदु्द अणणा भाऊंचयाच नािाने, 'कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन' सरुू केले आहे जयाला 

्मोठा रिवतसा् ्वलत, बहुजनांतदील निवशवक्षतिगाचाकडून व्मळत आहे. 

कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचया याच िरदील ्वलत शब्ाचा वयापक सं् भचा घेऊन १९६०- ७० या ्ोन 

्शकांत ्महाराष्ट्रात ्वलत सावहतय चळिळ फोफािलदी आवण बाबरुाि बागूल तयाचे नेतकृति करदीत होते 

ि तयांचयािर कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचाच सावहवतयक महणून रिभाि होता. जया ्मुंबईतदील ्माटंुगा लेबर 

कॅमप्मधये अणणा भाऊ साठे यांचदी कमयवुनसट कायचाकताचा, शाहीर, सावहवतयक महणून राजकतीय, सा्मावजक, 

विचारांचदी जडणघडण जया कॉमे्ड. आर. बदी. ्मोर,े कॉ. के. ए्म. साळिदी यांचया ्मागचा्शचानाखालदी झालदी, 

तया नेतयांचा ि कॉ. अणणा भाऊ यांचा िैचाररक रिभािहदी बाबरुाि बागूलांिरहदी पडला होता. रिारभंदीचया 

काळातदील लघवुनयतकावलक सरंि्ायातदील ि नंतर ्वलत पथँरचे नेते झालेले राजा ढाले यांचयािरहदी 

रिारभंदी अणणा भाऊ साठे यांचा रिभाि होता. पवहलया ्वलत सावहतय स्ेंमलनाला, अणणा भाऊंना वचराग 

नगरचया घरून स्ेंमलनसथळदी घेऊन आणणयाचदी जबाब्ारदीहदी इतरांसह राजा ढाले यांनदी पार पाडलदी होतदी 

ि अणणा भाऊंनदी, तयांना वाचा व कवचार ्करा असा सं् शे तयािेळदी व्लयाचे राजा ढाले आमहाला आिजूचान 

सांगायचे. ्वलत पथँरचे एक ससंथापक ि विद्रोहदी किदी कालकवथत ना्म्िे ढसाळ, किदी, कथाकार ि 

पॅनथर नेते अजुचान डांगळे, कथाकार िा्मन होिाळ, किदी ्या पिार आ्तींिर कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचा 

सावहवतयक, िैचाररक रिभाि होता. ्मराठिाड्यातदील कमकलंद ्महाविद्ालयातदील डॉ. ्म. ना. िानखेडे, िा्मन 
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वनंबाळकर, डॉ. यशितं ्मनोहर, सखुरा्म वहिराळे, डॉ. अविनाश डोळस, आ्दी अनेक जण अणणा भाऊ ि 

बाबरुाि बागूल यांचया विचारांनदी रिभावित झाले होते. 

्महाराष्ट्रात १९७२ ला '्वलत पथँर' या लढाऊ तरुणांचया सघंटनेचदी सथापना झालदी. या सघंटनेचया 

सथापने्मागे ्वलत सावहतयाचया चळिळदीचदी पाश्चाभू्मदी होतदी. या सथापनेत पढुाकार घेणार ेएक ससंथापक 

ना्म्िे ढसाळ ि सवरिय असलेले अनय काहदी जण यांचयािर अणणा भाऊ साठे, बाबरुाि बागूल यांचा 

िैचाररक रिभाि होता. ्वलत पथँरचया जावहरनामयातहदी '्वलत' शब्ाचदी वयाखया हदी जातदीचया पलदीकडे 

जाऊन शोवषत, कष्टकरदी, सिचाहारा अशदी वयापक भूव्मकेसह ्मांडणयात आलदी होतदी आवण या भूव्मकेचदी 

रेिरणाहदी अणणा भाऊ साठे यांचया ्वलत सावहतय स्ेंमलनाचया भाषणातून व्मळालदी असणयाचदी अवधक 

शरयता आहे. तया्मळेुच ्वलत पथँरचा हा ऐवतहावसक जावहरना्मा बाबरुाि बागूलांचया आमही या 

अवनयतकावलकात रिथ्म रिकावशत झाला होता. सत्तरचे ्शक हे ्महाराष्ट्रात ्वलत सावहतय ि ्वलत 

पथँरचया चळिळदीचया झझंािाताचे ्महत्िपूणचा ्शक होते. तयाच कालखंडात ्शेसतरािरहदी एकतीकडे 

जयरिकाश नारायण यांचदी चळिळ, ्सुरदीकडे कमयवुनसट, नक्षलिाद्ांचे लढे, सघंषचा, ्महाराष्ट्रात बाबा 

आढािांचे 'एक गाि एक पाणिठा' चळिळ, ् ुक्रांद, मागोवा, दकलत ् ुव्क आघाडीने केलेला ् वलत, आव्िासदी 

अतयाचार, शोषणाविरोधात, वशष्यिकृत्तदीसाठदी सघंषचा आवण बौद्ध धम्म सिदीकारानंतर नवया वशवक्षत वपढदीला 

आलेलं सा्मावजक, सांसककृ वतक आत्मभान. तया्मळेु ्मोठ्या रि्माणात रिसथावपत सावहतय, ससंककृ तदीतदील 

ठेके्ारांचया ि रिसथावपत राजकतीय पक्ष ि सत्ताधाऱयांचया विरोधात असतंोष ध्ुमसत होता. तोच कविता, 

कथा इतया्दी सावहतयातून सफोटक शब्ात वयक्त होऊ लागला. पथँसचाचया नेतयांचदी अनयायाविरुद्ध आग 

ओकणारदी जिलंत भाषणे होऊ लागलदी, तयाच काळात राजा ढाले यांचा ्काळा सवातंत्् कदनाचा वतरगंयािर 

रिहार करणारा साधनातदील लेख गाजला होता. तयापूिती ना्म्िे ढसाळांचया गोलकपठाने सावहतय-ससंककृ तदीत 

रिचडं खळबळ ्माजिलदी होतदी. ्वलत सावहतय ि ्वलत पथँरचया या 'हलला बोल'नंतर ्महाराष्ट्रातदील 

सांसककृ वतक विश् ढिळून वनघाले. 

याच पाश्चाभू्मदीिर ्वलत, आव्िासदी, शोवषत स्माजातदील किदी, लेखक, सावहवतयक आपलदी सावहतयाचदी 

पाळे्मळेु, आपले नायक, नावयका, शोधू लागले. ते तयांना कॉ. अणणा भाऊ साठे, बाबरुाि बागूल, िा्मन 

होिाळ, शकंरराि खरात यांचया कथा, का्बंऱयांत तर, नारायण सिुले, ना्म्िे ढसाळ, ज. वि. पिार, ्या 

पिार, अजुचान डांगळे, त्यबंक सपकाळे, िा्मन वनंबाळकर, यशितं ्मनोहर आ्तींचया कवितां्मधये व्सू 

लागले. याच सांसककृ वतक ब्लाचया काळात कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयाला निा उजाळा व्मळू 

लागला. यापूिती अणणा भाऊंचदी लोकशाहीर महणून अवधक ओळख होतदी. 

्मराठदीतदील रिसथावपत भांडिलदी, रिाह्मणदी सावहतय ससंककृ तदीचया ठेके्ारांनदी, तथाकवथत स्मदीक्षकांनदी अणणा 
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भाऊ साठे यांना सावहवतयकाचा सन्मान कधदी व्लाच नाहदी ि तयांचया सावहतयाकडे हेतूत: ्लुचाक्षच केले 

ि उपेक्षाच केलदी. तयाचदी ्ोन ्महत्िाचदी कारण ं महणजे ते ्वलत स्माजातदील होते ि ्सुर े महणजे ते 

कमयवुनसट विचारसरणदीचे होते. ्वलत सावहतयाचया अगो्रचया काळात फक्त ्महाराष्ट्रातदील, ्शेातदील 

ि जगातदील ्मारसचािा्दी, रिगवतशदील, परुोगा्मदी ि फुले-आबेंडकरदी विचार ्मानणाऱयांनदीच अणणा भाऊ साठे 

यांचया सावहतयाचदी योगय ्खल घेतलदी. तयांचे सावहतय ्शे-वि्शेातदील भाषेत भाषांतररत केले ि तयांचया 

सावहतयाचदी जगाला ओळख करून व्लदी. तयांचे रिारभंदीचे सावहतय गाणदी, लािणया, पोिाडे, कथाका्बंरदी, 

िकृत्तपत्ातदील लेखन हे कमयवुनसट पक्षाने िा पक्षाशदी सबंवंधत रिकाशन ससंथांनदी रिकावशत केले ि सिचासा्मानय 

जनतेपयांत नेणयाचा रिा्मावणक रियतन केला आवण महणूनच अणणा भाऊ अवभ्मानाने अखेरपयांत सांगत 

होते कती, "्मला ्कम्ुकनसट पाटणीने लेखक महणून घडविले. "

कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचदी ्मराठदी सावहतयात ्मोठ्या रि्माणात ्खल घेतलदी जाऊ लागलदी तदी १९८० 

नंतरचया काळात. कारण ्वलत सावहतयाचा रिभाि असलेला निवशवक्षतिगचा ्वलत, शोवषत, बहुजनां्मधून 

्महाविद्ालय, विद्ापदीठात वशकू ि वशकिू लागला होता. सावहतय ससंककृ तदीचे वनकषहदी ब्लू लागले होते. 

्वलत-शोवषत, कष्टकऱयांचया सावहतयाला ्मानयता व्मळू लागलदी होतदी. सावहतयाचया कें द्रसथानदी ्वलत 

सावहतय आले होते. तया्मळेु ्वलत, बहुजनां्मधदील तरुण अभयासक कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचया 

सावहतयािर लेख, रिबधं, वलहू लागले, विशेषांक काढू लागले. याच कालखंडाचया ्मागेपढेु, ् वलत सावहतय ि 

्वलत पथँरने डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचदी लढाऊ, रिांवतकारदी भूव्मका ि रिवत्मा पढेु आणणयाचा केलेला 

रियतन ततकालदीन कागेँ्रस सत्ताधाऱयांना त्ास्ायक ि अडचणदीचा िाटू लागला. कारण ्वलत पथँरचया 

वयापक भूव्मके्मळेु बौद्धतेर ्वलत जातस्ूमहातदील, ्मांग, भटके-वि्मकु्त जातदीतदील वशवक्षत, जागरूक तरुण 

पथँर्माफचा त आबेंडकरदी विचारांकडे िळू लागला ि डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांना आपला नेता ्मानू लागला. 

तेवहा याला शह ्णेयासाठदीच सत्ताधाऱयांनदी ्मातंग अवस्मतेचया नािाने, वयापक ्वलत स्ूमहातून ्मातंग 

स्माजाला िेगळे काढणयासाठदी कधदी लहुजदी साळिे यांचया नािाचा तर कधदी अणणा भाऊंचया नािाचा िापर 

केला. अणणा भाऊंना कधदी ‘सावहतयरतन’, तर कधदी ‘सावहतय सम्ाट’ अशदी ना्मावभ्मानं लािून, भािवनक 

बलॅक्ेमल करणयाचा रियतन केला आवण हे करताना कॉमे्ड अणणा भाऊंचा सत्ताधारदी पक्ष ि श्दी्मंत, 

धवनकिगाचाचया विरोधात असलेला रिांवतकारदी विचार ्मात् जाणदीिपूिचाक ्डिून ठेिला. तयांचदी कॉमे्ड, 

कमयवुनसट महणून असलेलदी खरदी ओळख पसुणयाचाच रियतन केला आवण केिळ ्मातंग स्माजातदील शे्ष् 

सावहवतयक महणूनच अणणा भाऊंना पढेु आणले. एिढेच नवहे तर, जया डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांिर 

कॉ. अणणा भाऊंनदी, 'जग ब्ल घालूनदी घाि । सांगनुदी गेले ्मला भदी्मराि' हे गाजलेले गाणे वलवहले तया 

बाबासाहेब आबेंडकरांचया स्मोर राजकतीय सपधलेसाठदी अणणा भाऊंचया रिवत्ेमचा राजकतीय रितदीक महणून 

िापरणयाचा रियतन केला आवण ्महार-बौद्ध विरोधात ्मातंग अशदी भांडण ंलािणयाचा ि ्वलत एकजटुदीत 
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फूट पाडणयाचा रियतन केला. हातात घटना घेतलेलया डॉ. बाबासाहेबांचे फोटो, वशलप रिवसद्ध आहेत, 

आता तशाच रिकार ेसगंणकाचया फोटो शॉपिर धोतर झबबा घातलेला ि हातात फक्कराचदी रित घेतलेला 

अणणा भाऊंचा ककृ वत््म फोटो सधया जोरात वहायरल केला जात आहे. तेवहा या्मागचे तेवहाचया ि आताचया 

सत्ताधाऱयांचे राजकारण नदीट स्मजून घेणयाचदी गरज आहे. 

सत्ताधाऱयांना कॉ. अणणा भाऊ साठे हे कमयवुनसट होते ि ते सत्ताधाऱयांचयाच विरोधात होते हे सांगायचे 

नसलयाने, तयांनदी अणणा भाऊंचदी केिळ सावहवतयक रिवत्मा, ‘सावहतयरतन’, ‘सावहतयसम्ाट’ अशदी ्मयाचाव्त 

ओळखच जन्मानसात ठसविणयाचा रियतन केला. (याचा अथचा अणणा भाऊ सावहतयरतन नवहते, असे ्मला 

महणायचे नाहदी; ते सावहतयरतन होतेच.) जग ब्लाचदी, शोषण्मकु्त स्माजाचे सिपन पाहणाऱया कॉ. अणणा 

भाऊंना केिळ जातदीचया अवस्मतेत ्मयाचाव्त करणयाचा रियतन केला. एखाद्ा तळचया जात-िगतीय स्ूमहाने 

तया जातदीतदील ्महान वयक्तती, नेतयाला आपलया अवस्मतेचे रितदीक महणून पढेु आणणे चूक िा िािगेहदी 

नाहदी, ते सिाभाविकच आहे. परतं ुतया ्महान वयवक्त्मत्िाला केिळ तया जातदीतच बवं्सत करणे, हाहदी तया 

्महान वयक्ततीिरदील अनयायच आहे. अणणा भाऊ साठे कमयवुनसट असलयाने ते जात, रिांत, ध्मचा, ्शेांचया 

सदी्मा ओलांडून आतंरराष्ट्रदीय ्मानिदी स्ूमहाशदी जोडलेले होते. तया्मळेु अणणा भाऊ यांना केिळ जातदीचया 

चौकटदीत बवं्सत करणयाचे जे का्म ्मातंग स्माजातदील काहदी नेतयांनदी ि सत्ताधाऱयांनदी सित:चे राजकतीय 

वहतसबंधं िापरणयासाठदी केले ते आता थांबले पावहजे आवण कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचदी कमयवुनसट महणून 

असलेलदी खरदी ओळख ि तयांचा राजकतीय विचार पढेु आणला पावहजे. 

जया सत्ताधाऱयांचा ि वयक्ततींचा कमयवुनसटांना ि अणणा भाऊंचया कमयवुनसट असणयाला विरोध होता 

ि आहे, अशा लोकांनदी कमयवुनसटांना ब्ना्म करणयासाठदी वबनबडुाचया कपोलकवलपत, ऐकतीि, 

आधारहदीन, कुठलाहदी परुािा नसलेलया िासतिाशदी विसगंत, भाकडकथा असलेले अणणा भाऊंिरदील 

लेख, पवुसतका, ग्रथं, गेलया काहदी िषाांत रिवसद्ध केले आहेत. आवण हे वलवहणारहेदी विद्ापदीठातदील, अणणा 

भाऊ साठे यांचया सावहतय-रिबधंािरदील "्मागचा्शचाक(?) गाईड, रिाधयापक, अभयासक महणविणारदी ्महान 

्मंडळदी आहेत आवण यांनदीच वलवहलेलदी चकुतीचदी ्मावहतदी असलेलदी पसुतकं, रिबधं(?) िाचून तयाचयाच 

कॉपया करून गललदीबोळातदील अनेक ्ोटे ्मोठे लेखक, पत्कार, ्मासतर, काहदी सियघंोवषत सशंोधक, 

तथाकवथत विचारितं, रिाधयापक(?) अशदी ना्मितं महणिणारदी ्मंडळदी पसुतके वलहून, बलॉगिर, फेसबकु, 

वहॉट्सअप अशा सोशल व्मवडयािर वलहून, ऑनलाईन वयाखयान्मालेत पोपटासारखदी भाषणे ्ऊेन कॉ. 

अणणा भाऊ ि कमयवुनसटांबाबत चकुतीचदी, िासतितेशदी विसगंत असलेलदी ्मावहतदी जन्मानसात जोरात 

पसरविणयाचे उद्ोग करदीत आहेत, जयाला बा्मसेफसारखया सघंटना ्रिषती १६ ऑगसटला अणणा भाऊ 

साठे यांचया नािे ्ेमळािे भरिून चकुतीचया रिचाराला हातभार लािदीत आहेत. कमयवुनसटांिरदील टदीकेचे यांचे 
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रि्मखु ्मदेु्द असतात कती, कमयवुनसट नेतकृति रिाह्मण असलयाने तयांनदी ्वलत स्माजातदील अणणा भाऊंचदी 

जातदीयिा्ातून उपेक्षा केलदी. तयांचया पसुतकांचया, वसने्मांचया ्मानधनातून व्मळणार ेपैसे कमयवुनसटांशदी 

सबंवंधत रिाह्मण रिकाशकांनदी, शाहीर गवहाणकरांसारखया अणणा भाऊंचया फक्कराचया वन्माचातयांनदी पैसा 

क्मिून तयांना फसविले. कमयवुनसट नेते कॉ. डांगे यांनदी अणणा भाऊंचया ्मलुदीला त्माशात नाचिून, अणणा 

भाऊंचया त्माशािर पैसा क्मािला. आवण अणणा भाऊंचदी खूप उपेक्षा केलयाने, अणणा भाऊंना अपार 

्ाररद्रय्ात जगािे लागले, तयांना अननालाहदी ्मोता् वहायला लागले, कमयवुनसटांनदी तयाकडे ्लुचाक्ष केले, 

तयांना ्म्त केलदी नसलयाने नैराशयाचया वसथतदीत तयांचा अकालदी ्मकृतयू झाला. अणणा भाऊ ्मकृतयूचया आधदी 

चार व्िस उपाशदी होते. तयांचे रेित घाटकोपरचया वचराग नगरचया घरात तदीन व्िस सडत पडलेले होते. 

्मकृतयूस्मयदी अणणा भाऊ घाटकोपर वचरागनगरचया झोपडपट्दीत, कसद्ाथलि नगर गोरगेािचया झोपडपट्दीत 

राहत होते, अणणा भाऊंचया अतंययाते्त हाताचया बोटािर ्मोजता येतदील एिढेच लोक उपवसथत होते. 

अणणा भाऊ अधचापोटदी राहायचे, उपिास काढायचे, तया्मळेु रिककृ तदी खालािलयाने सरुिवसद्ध वसनेअवभनेते 

बलराज सहानदीने अणणा भाऊंना सित:चया गाडदीने नेऊन िाटेगािला सोडले. आवण अणणा भाऊ तेथेच 

िारले. अणणा भाऊंचया ्रुािसथेबाबत तयाचया ववितदीय पतनदी जयितंाबाईनंा नाहक ्ोषदी ठरविले जाते. 

अणणा भाऊ ि अ्मर शेखांनदी ऑगसट १९४७ सालदी भर पािसात मशालदी हातात घेऊन ्मुंबईचया आझा् 

्ैम्ानािर "्े आझादी झुठी है, ्शे कती जनता भखुदी है" अशदी घोषणा ्ते हजारो लोकांचा ्मोचाचा काढला 

होता ि तयाला कमयवुनसट पक्षाने विरोध केला होता. " ्े आझादी झुठी है, ्शेकती जनता भखुदी है", 

महणत अणणा भाऊ ि रिांवतवसहं नाना पाटदील ्महाराष्ट्रभर वफरले ि नंतर कॉ. डांगे ि डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकरांना अणणा भाऊ ्मुंबईत भेटले, तेवहा ते महणाले 'आझा्दी झठुदी है' असे महणू नका 'अधरुदी आहे' 

असे महणा ि नंतर अणणा भाऊंनदी ्रुुसतदी केलदी ि आझा्दी अधरुदी आहे असे महणू लागले”, कमयवुनसटांनदी 

पक्षात आबेंडकर जयतंदी करायचदी कती नाहदी यािरून िा् झाले ि "जग ब्ल घालूनदी घाि, सांगनुदी गेले ्मला 

भदी्मराि" हे गदीत का वलवहले, असा जाबहदी अणणा भाऊंना विचारलया्मळेु, अणणा भाऊ कमयवुनसट पक्षात 

नाराज होते. आवण महणून ते पूिाचाधाचात कमयवुनसट ि उत्तराधाचात आबेंडकरिा्दी झाले, असा वनष्कषचा काढला 

आहे.", . 'जग ब्ल घालनुदी घाि' हे गाण ंडॉ. बाबासाहेब आबेंडकर िारलयािर अणणा भाऊंनदी वलवहले आहे 

ि ते िा्मन्ा्ा कडचाक यांचया सांगणयािरून वलवहले" असे चकुतीचेहदी सराचास वलवहले, बोलले जातेय. 

कमयवुनसटांचया रिाह्मणदी, उचचभू्र नेतकृतिाने अणणा भाऊ साठे यांचदी उपेक्षा केलदी. डांगे, गवहाणकरांनदी अणणा 

भाऊंचया ्मलुदीला, त्माशात नाचिून, वसने्मा काढून पैसे क्मािले या उथळ आरोपात काहदी तथय नाहदी. 

कमयवुनसट पक्षानेच औपचाररक वशक्षणहदी न घेतलेलया अणणा भाऊं्मधदील लेखक, कलाितं सिचा दृष्टदीने 

जपणयाचे, विकवसत करणयाचे, तयांचया कलागणुांना, लेखनाला रिोतसाहन ्णेयाचे का्म केले. तयांचदी 

बहुसखंय गाणदी, पोिाडे, लोकनाट्य बसविणयात, तयांना लोकवरिय चालदी ्णेयात, शाहीर गवहाणकरांचा 
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्मोठा िाटा रावहला आहे. एिढेच नवहे तर अनेक कथा, कां्बऱयांचे िाचक ि ते सावहतय सधुारून रिकावशत 

करणयात तथाकवथत रिाह्मण जातदीत जन्मलेलया , पण वयवक्तगत ि सा्मावजक जदीिनात जात सोडलेलया 

कॉ. ्त्ता. न. गवहाणकर ि लाल बावटा ्कलापथ्काचे वयिसथापक आवण अवभनि रिकाशनाचे रिकाशक 

कॉ. िा. वि. भट यांचे वसहंाचे योग्ान रावहले आहे. कमयवुनसट पक्षाशदी सबंवंधत मशाल, लो्क्ुद्, ्ुगांतर 

या साप्तावहकांतूनच अणणा भाऊंचदी गाणदी, कथा, लोकनाट्य रिकावशत झालदीत. तयांचया कथाका्बंऱयांचदी 

पसुतके, कथासगं्रह, कुठलयाहदी रिसथावपत, भांडिलदी, रिाह्मणदी रिकाशकांनदी नाहदी तर कमयवुनसट पक्षाशदी 

सबंवंधत ‘लोक सावहतय’ ‘अवभनि रिकाशन’ ‘लोक-रिकाशन’ या सिचा रिकाशनांनदीच रिथ्म आिकृत्या काढलया 

आहेत. अणणा भाऊंचया शाहीर या पसुतकाला कॉ. डांगे यांनदीच रिसतािना वलहून परुसकार केला आहे. 

कॉ. अणणा भाऊ साठे यांचयासारखया तथाकवथत 'वनरक्षर' असलेलया कलाितंाला इंकड्न कपपलस 

कथएटर असोकसएशन (इपटा) या खऱया अथाचाने अवखल भारतदीय असलेलया नाट्यससंथेचे १९४९ सालदी, 

अणणा भाऊ साठे यांना ियाचया अिघया २९वया िषती कमयवुनसट पक्षाने अधयक्ष केले होते. आवण 

बलराज सहानतींपासून ते वब्मल रॉय, एक. के. हगंल. ऋकतव्क घटक, सवलल चौधरदी, रेि्मधिन आ्दी 

व्गगज कलाितं तयांचयासोबत का्म करदीत होते. ियाचया ४१वया िषती कमयवुनसट पक्षाचयाच सललयाने 

अणणा भाऊंना सोववहएत रवशयात सावहवतयक महणून पाठविले होते आवण ते रवशयात जाणयापूिती तयांचे 

सावहतयहदी कमयवुनसटांशदी सबंवंधतांनदीच रवशयन ि अनय भाषांत अनिुाव्त केले होते. ्महाराष्ट्रभर नवहे 

तर व्ललदीपासून बगंालपयांत लाल बावटा ्कलापथ्काचे कॉ. अणणा भाऊ, कॉ. अ्मर शेख ि कॉ. ्त्ता 

गवहाणकरांचे अनेक कायचारि्म, अणणा भाऊंचे इनामदार वहं् दी-्मराठदी नाटक आ्दी आयोवजत करणयातहदी 

कमयवुनसटांचाच पढुाकार रावहला होता. तरदीहदी कमयवुनसटांनदी अणणा भाऊंचदी उपेक्षा केलदी असे महणत 

असतदील, तर तयाला कमयवुनसट विेष महटले तर काय चूक आहे ? कॉ. डांगे यांनदी अणणा भाऊ यांचया 

्मलुदीला त्माशात नाचिून पैसे क्मविले या ्ूमलकनवासीचे विलास खरात यांचया महणणयातहदी तथय नाहदी. 

अणणा भाऊ यांचया ्ोनहदी ्मलुदी बालपणापासून कमयवुनसट पक्षाचे का्म करायचया ि शांताबाई तर पक्षाचया 

कायचाकतयाां असलयाने तयांनदी तरंुुगिासहदी भोगला होता ि सित:चया जावणिेने ्कलापथ्कातहदी लोकजागकृतदी 

करणयासाठदी का्म करायचया. लाल बावटा ्कलापथ्क हे चळिळदीचे कलापथक होते, पैसे क्मािणार े

धं् िेाईक त्माशा, फड नवहते. आवण फक्करा वचत्पट कॉ. गवहाणकर यांचया नािाने वफल्म फायनानस 

कॉपलोरशेनकडून कजचा घेऊन काढला होता ि तयांनाच ते कजचा फेडािे लागले, तयातून पैसे क्मािणे तर ्ूरच. 

अणणा भाऊंना अखेरचया काळात अपार ् ाररद्रय्ात, उपाशदीपोटदी जगािे लागले, झोपडपट्दीत राहािे लागले, 

बलराज सहानदी अणणा भाऊंना महणून िाटेगािला घेऊन गेले, अणणा भाऊंचे रेित तदीन व्िस सडत होते, 

या सिचा गोष्टदी िसतवुसथतदीशदी विसगंत आहेत. कारण अखेरचया काळात अणणा भाऊ, घाटकोपर वचराग 

नगरचया झोपडपट्दीत राहत नवहते, तर गोरगेािात कसद्ाथलि नगर नंबर २, येथे तयांना कलाितं महणून 
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शासनाने बेडरू्म, हॉल, वकचन, गॅलरदी असलेला ्ान फलॅट व्ला होता ि तयांना सरकारने तयािेळचे 

तदीनशे रूपये असे घसघशदीत ्मावसक ्मानधनहदी व्ले होते. (पननास िषाांपूितीचे तदीनशे रुपये हदी ्मोठदी 

ररक्म होतदी.) तसेच तयांचे काहदी वचत्पट रि्वशचात झालयाने तयाचेहदी पैसे व्मळत होते. तया्मळेु अपार 

्ाररद्रय्, उपास्मार या खोट्या गोष्टदी आहेत. कमयवुनसट चळिळदीचया काळात अणणा भाऊंचदी आवथचाक 

वसथतदी खराब होतदी. परतं ु सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीनंतर विशेषतः १९६०-६१ नंतर अणणा भाऊंचदी 

रिवसद्ध लोकशाहीर, सावहवतयक महणून ओळख होऊ लागलदी होतदी. तया्मळेु पसुतके, वचत्पट रि्वशचात होत 

असलयाने थोडदी आवथचाक पररवसथतदी सधुारलदी होतदी. उपास्मार आ्दी अवतरवंजत गोष्टदी आहेत. कारण ्माझे 

घर अणणा भाऊंचया घराजिळ कसद्ाथलिनगर पत्याचया चाळदीत होते आवण ्माझे आजोबा कॉ. आर बदी. ्मोर े

हे कमयवुनसट पक्षाचे नेते होते ि तयांचयाविषयदी आ्र असलयाने आवण अणणा भाऊ तयांना ्माटंुगा लेबर 

कॅमपपासून ओळखत असलयाने शेिटचया काळात तयांचयाशदी चचाचा करायला येत असत. तया्मळेु अखेरचा 

काळ ्मदी जिळून पावहला आहे. डॉ. बाबरुाि गरुि, ्मवच्ंद्र सकटे सांगतात कती खराब वसथतदी्मळेु अणणा 

भाऊंना बलराज सहानदी आपलया गाडदीने िाटेगािला घेऊन गेले, हे वनखालस खोटे आहे. बलराज सहानदी 

अणणा भाऊ यांना कधदीच भेटायला गेले नाहदीत. तशदी कुठे नों्हदी नाहदी. बलराज सहानदी हे तयाकाळातले 

सरुिवसद्ध अवभनेते होते. एिढा ्मोठा अवभनेता िाटेगािसारखया लहान गािात जातो तर तयाचा वक्मान 

कोलहापूर पररसरात तरदी गाजािाजा झाला असता ि या ्ोन रिवसद्ध वयक्तती एकत् आलया तर तयाचदी 

ितचा्मानपत्ात लहान बात्मदी तर नरकती आलदी असतदी. पण बात्मदी आलदी नाहदी, कारण हे खोटे आहे. 

डॉ. बाबरुाि गरुि तयांचया अणणा भाऊ साठेंिरदील सवंक्षप्त चररत्ात अणणा भाऊ िाटेगािात िारलयाचे 

नों्वितात. अणणा भाऊ साठेंिरदील बालचररत्, शासन परुसकाररिाप्त लेखक वि. ्ा. वपगंळे महणतात, 

"अणणा भाऊ यांचे रेित घाटकोपर वचराग नगरचया झोपडपट्दीत तदीन व्िस सडत होते. नागपूरचे चदं्रकांत 

िानखेडे अणणा भाऊ चररत्ात वलवहतात, "गोरगेािचया कसद्ाथलि नगरचया चार बाय सहाचया झोपडदीत अणणा 

भाऊ िारले. " या सगळया खोट्या, ऐकतीि गोष्टदी आहेत. अणणा भाऊंचया ्मकृतयचुया आ्लया व्िशदी, ्मदी 

ि काहदी व्मत् तयांचया ि ्माझया घराजिळचया कट््यािर बसलो असता एक टॅरसदी सारखया चकरा ्मारत 

होतदी, नंतर तो टॅरसदीिाला आ्मचया जिळ आला ि यांना ओळखता का महणून विचारू लागला, तेवहा ्मदी 

्मागचया सदीटकडे डोकािलो असताना, ्मला अणणा भाऊ शदु्ध हरपलेलया अिसथेत ्मान टाकून पडलेले 

व्सले. नंतर ्मदी टॅरसदीत पढेु बसून , टॅरसदी अणणा भाऊंचया घराजिळ नेलदी आवण ्मदी ि टॅरसदीिालयाने 

अणणा भाऊंना धरून रात्दी घरदी सोडले आवण नंतर ्सुऱया व्िशदी १८जलैुला सकाळदी साडे अकराचया 

स्ुमारास कॉ. अणणा भाऊ साठे िारले. तया्मळेु अणणा भाऊ ना िाटेगािला, ना घाटकोपर वचराग नगरचया 

झोपडपट्दीत, ना गोरगेािचया कसद्ाथलि नगरचया झोपडपट्दीतदील चार बाय सहाचया भकास झोपडदीत िारले 

आवण हरदी नरके जे सांगतात कती, "अणणा भाऊ साठे चार व्िस उपाशदी होते हे सार ेखोटे आहे. चार व्िस 
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उपाशदी असलेलदी वयक्तती घर ते सवचिालय ि एका वचत्पटाचा स्मारभं उरकून पनुहा टॅरसदीने गोरगेािचया 

घरदी परतले, ते पैसे वखशात असलया्मळेुच, उपाशदीपोटदी नाहदी. तयांचया अतययंाते्ला हरदी नरके महणतात 

तशदी हाताचया बोटािर ्मोजता येतदील इतकतीच ्माणस ंनवहतदी. तर वक्मान अडदीचशे, तदीनशे लोक उपवसथत 

होते. जयात कॉ. अ्मर शेख, नारायण सिुले, बाबरुाि बागूल, ्या पिार, अजुचान डांगळे, िा्मन होिाळ, रि. 

श्दी. नेरूरकर, वसने कलाितं ए. के. हगंल, ्मंत्दी बाबरुाि भारसकर, िा. वि. भट, कमयवुनसट पक्षाचे नेते 

कॉ. श्दीवनिास सर्सेाई, कॉ. आर. बदी. ्मोर,े कॉ. सतयेंद्र ्मोर,े कॉ. जदी. एल. रड्ेडदी, शाहीर चं् ू भरडकर, 

शेख जैनू चां्, हरदीभाऊ सरतापे , र्ेमश वशं् ,े बा. स. हाटे, आनं् रणव्िे, रि्मो् सरतापे, काकासाहेब ि 

आळेकर, या्ि साहेब, जगव्श, पतनदी जयितंाबाई साठे, शांताबाई ि शकंुतला या ्मलुतींसह अनेक ्मानयिर 

उपवसथत होते. तया्मानाने लोक क्मदी होते. कारण काहदी जण घाटकोपरला गेले ि काहतींना गोरगेािचा पत्ता 

्मावहतदी नवहता ि बात्मदीहदी उवशरा कळलदी. 

अणणा भाऊ डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांना ्मुंबईतदील हन्ुमान वथएटर्मधये भेटले, असा उललेख रतनलाल 

सोनाग्रा यांनदी तयांचया अणणा भाऊ साठे यांचयािरदील वहं् दी पसुतकात पान रि्मांक ११७ िर डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर ि अणणा भाऊ यांचे वचत् रखेाटून केला आहे, याबाबत ्मदी तयांना विचारले असता तयांनदी डॉ. 

बाबरुाि गरुि यांचया पणुयातदील भाषणाचा हिाला व्ला. पण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर कधदीच हन्ुमान 

वथएटर्मधये आले नवहते अशदी ्मावहतदी या वथएटरचे रि्मखु ्मधकुर नेराळे सांगतात. पणुयातदील ्मातंग 

स्माजातदील कायचाकतले र्ेमश राके्ष एका ववहवडओत सांगतात , "्मुंबईचे कॉ. भगिानराि ्मोर ेअणणा भाऊ साठे 

यांना १९४२ सालदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया ्ा्रचया राजगकृह वनिाससथानदी घेऊन गेले ि अणणा 

भाऊंचदी बाबासाहेबांशदी ओळख करून व्लदी. तेवहा बाबासाहेबांनदी तयांना गाण ंगायला सांवगतलं ि गाण ं

ऐकलयािर बाबासाहेब महणाले, ्मोर ेआता उद्ापासून अणणा भाऊंना लोकशाहीर महणा. "महणजे अणणा 

भाऊ साठे यांना 'लोकशाहीर' हदी प्िदी बाबासाहेब यांनदी व्लदी. आता यात सतय काहदीच नाहदी, कारण कॉ. 

भगिानराि ्मोर ेया नािाने कोणदीहदी कॉमे्ड नाहदी, ्सुरदी गोष्ट १९४२ सालदी अणणा भाऊ साठे यांचा शाहीर, 

कलाितं महणून नकुताच उ्य होत होता, तया्मळेु बाबासाहेब आबेंडकरांनदी अणणा भाऊ यांना एिढे, 

'लोकशाहीर' महणणयाचा रिशच नाहदी. हदी खोटदी ्मावहतदी आहे. याच र्ेमश राक्षेंनदी तयांचया, शासनाचया 'बाटती' 

(Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute) या ससंथेने रिकावशत केलेलया लेखात 

महणतात, "१६ ऑगसट १९४७ ला महणजे सिातंत्याचया ्सुऱयाच व्िशदी अणणा भाऊ ि अ्मर शेख 

यांनदी भर पािसात मशालदी घेऊन ्मुंबईतदील आझा् ्ैम्ानािर, ' ्े आझादी झुठी है, ्शे कती जनता भखुदी 

है " अशदी घोषणा ्ते हजारो लोकांचा ्मोचाचा काढला होता आवण लाल बािटेिालयांनदी ्मोचाचाला विरोध केला 

होता. "अशाच रिकारचदी ्मावहतदी, बा्मसेफचया ्ूमलकनवासी रिकाशनाने रिकावशत केलेलया , ्े आझादी झुठी 

है ...या चदं्रकांत िानखेडे यांनदी वलवहलेलया पसुतकात व्लदी आहे. याबाबत िसतवुसथतदी अशदी आहे कती, व्. 
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१५ ऑगसट १९४७ या व्िशदी अणणा भाऊ साठे हे आपलया ्ोनहदी ्मलुतींना घेऊन सधंयाकाळदी ्मुंबईत 

सिातंत्यव्नाचदी जदी गेटिे ऑफ इंवडया पररसरात रोषणाई केलदी होतदी, तदी बघायला आमही गेलो होतो. 

अशदी आठिण , अणणा भाऊ साठे यांचया अजूनहदी हयात असलेलया ्मलुतींनदीच ्मला सांवगतलदी आहे. एिढंच 

नवहे तर कॉ. अ्मर शेखहदी तयांचया, सूर ए्क वादळाचा या रोजवनशदी्मधये वलवहतात, कती ते १५ ऑगसट 

१९४७ला, ्मुंबईतदील चौपाटदी, वशिाजदी पाकचा  ि का्मगार ्ैम्ानातदील सिातंत्यव्नाचया कायचारि्मात सा्मदील 

झाले ि गाणदीहदी गायलदी. आता जे अणणा भाऊ आपलया ्मलुतींना घेऊन सिातंत्यव्नाचदी रोषणाई पाहायला 

आ्लया व्िशदी जातात ि अ्मर शेख सिातंत्यव्नाचया कायचारि्मात सहभागदी होऊन गाणदी गातात, ते ्ोघे 

व्. १६ ऑगसटला, ‘्े आझादी झुठी है’ महणत ्मोचाचा कशाला काढतदील? तया िेळदी कमयवुनसट पक्षाचे 

सिातंत्याचया भूव्मकेबाबत ्मतभे् होते, परतं ुजाहदीर विरोध केला नवहता आवण कॉ. अणणा भाऊ ि अ्मर 

शेख हे ्ोघेहदी पक्षाचे वशसतबद्ध कायचाकतले होते, तया्मळेु पक्षाला डािलून काहदी ्मोचाचा काढणे शरय नाहदी 

आवण जर एिढा हा ऐवतहावसक ्मोचाचा होता, तर तयाचदी साधदी बात्मदी, कुठे पोलदीस ठाणयात नों् का नाहदी 

आवण अणणा भाऊंचया सखखया भािांनदी वलवहलेलया, माझा भाऊ अणणा भाऊ या पसुतकातहदी ते ्महत्िपूणचा 

असताना का नों्विले नाहदी, थोडरयात या भाकडकथा आहेत. 

तसेच 'जग ब्ल घालनुदी घाि' या गाणयाबद्दलहदी डॉ. यशितं ्मनोहर, डॉ. रिलहा् ललेुकर सारखे अभयासक(?) 

आपलया पसुतकात, ऑनलाईन भाषणात सांगतात कती हे गाण ंअणणा भाऊ यांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 

िारलयािर वलवहले आहे. डॉ. ललेुकर ववहवडओत सांगतात कती िा्मन्ा्ा कडचाक यांनदी अतंययाते्चया िेळदी 

अणणा भाऊंना हे गाण ं वलहायला सांवगतले. पण िसतवुसथतदी हदी आहे कती हे गाण ं अणणा भाऊ यांनदी 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर हयात असतानाच तयांचया दशेभक्त घोटाळे या लोकनाट्यासाठदी १९४६ सालदी 

वलवहले आहे. पण हे अभयासक अणणा भाऊंचे सावहतय बारकाईने न िाचताच ऐकतीि ्मावहतदीिर विसबूंन 

बोलतात. डॉ. यशितं ्मनोहर यांनदी याच व्लेलया सं् भाचात, १० ्माचचा २०१९चया कॉ. अणणा भाऊ साठे 

सावहतय स्ेंमलनाचया अधयक्षदीय भाषणात महणतात, "अणणा भाऊ यांनदी िरदील गाण ंवलवहलं महणून तयांना 

कमयवुनसट पक्षाने जाब विचारला." ्मळुात िरदील गाण ंजेवहा वलवहले तेवहा कुठलयाहदी जाब कमयवुनसट पक्षाने 

अणणा भाऊंना कधदी विचारला नवहता. ते गाण ं तेवहा ि नंतरहदी कमयवुनसट पक्षाचया अनेक कायचारि्मात 

गायलं जातं आहे. डॉ. ्मनोहर सरांनदी याबाबत कुठलाहदी आधार, परुािा व्लेला नाहदी. डॉ. यशितं ्मनोहर 

तयांचया, प्कतभावतं साकहकत््क: अणणा भाऊ साठे या पसुतकातदील पकृष् १८ िर असे विधान करतात, 

"...साठ्यांचया जदीिनाचा पूिाचाधचा ्मारसचा्मय होता तर उत्तराधचा आबेंडकर्मय झाला होता हदी िसतवुसथतदी 

ब्लत नाहदी. " डॉ. ्मनोहरसरांनदी ‘जग ब्ल घालूनदी घाि...’ या गाणयाचा, डॉ बाबासाहेब आबेंडकरांचया 

लेखणदीला अपचाण केलेलया फक्करा का्बंरदीचा ि सापळा, बुद्ाची शपथ, उप्काराची फेड अशा काहदी 

कथांचा सं् भचा घेऊन अणणा भाऊ साठे हे ्मारसचािा्ाकडून आबेंडकरिा्ाकडे आले वकंिा आबेंडकरदी 
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झाले, असा वनष्कषचा काढला आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर हे तयाकाळातदील उत्तुगं वयवक्त्मत्ि असलयाने 

तयांचा रिभाि तयांचयािर पडणे सिाभाविक आहे. पण महणून तयांचे कमयवुनसटांशदी, पक्षाशदी ्मतभे् झाले ि 

नंतर ते आबेंडकरदी झाले. यात अवजबात तथय नाहदी ि िसतवुसथतदीशदी विसगंत आहे. िर उललेख केलेलया 

कथा ि फक्करा, ि जातदीचया, ध्माांतराचया पररणा्मांबद्दलचया कथाहदी अणणा भाऊंनदी कमयवुनसट पक्षात 

असतानाच वलवहलेलया आहेत ि कमयवुनसट पक्षाचयाच लो्क्ुद्, ्ुगांतरने ि अवभनि रिकाशनाने विरोध 

न करता ्ापलेलया आहेत. कॉ. अणणा भाऊ साठे यांनदी जातदीय-धाव्मचाक शोषणाविरोधात जे सावहतय 

वलवहले, तयाचदी कारणे, ते जया कॉ. आर बदी. ्मोर,े कॉ. के. ए्म. साळिदी, कॉ. शकंर नारायण पगार ेया 

कॉमे्डसचया ्मागचा्शचानाखालदी ि सावननधयात तयांचदी िैचाररक, राजकतीय, सा्मावजक जडणघडण ्मुंबईचया 

्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये झालदी तयात आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया हयातदीत ्माटंुगा लेबर कॅमप, 

वडलाईल रोड, वशिडदी, िरळदी या भागात ्मोठ्या रि्माणात ्वलतां्मधये कमयवुनसटांचे का्म होते आवण ते 

कायचाकतले जात-िगतीय दृवष्टकोण असलेले होते. कॉ. आर बदी. ्मोर ेहे ्महाड सतयाग्रहाचे रि्मखु सघंटक होते 

ि डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांशदीहदी तयांचे अखेरपयांत जिळचे सबंधं होते. कॉ. के. ए्म. साळिदी हे्खेदील 

नावशकचया काळारा्म ्मंव्र सतयाग्रहातदील रि्मखु कायचाकतले होते ि कॉ. शकंर नारायण पगार ेहे आबेंडकरदी 

जलशाचा िैचाररक िारसा घेऊन आले होते. तया सा्मावजक चळिळतींचे आत्मभान आलेलया कायचाकतयाांचया 

सहिासात अणणा भाऊंचदी िैचाररक घडण झालदी होतदी. कॉ. आर. बदी. ्मोर ेयांचा बाबरुाि बागूल, घन:शया्म 

तळिटकर, जलसाकार भोसले, चोखा कांबळे आ्दी ्वलत सावहतय ससंककृ तदीचया के्षत्ातदील लोकांिर रिभाि 

होता. पवहलया ्वलत सावहतय स्ेंमलनाला अत्ेंचया अनपुवसथत कॉ. अणणा भाऊ साठे यांना उद्ाटक 

महणून बोलाविणयाचा सलला कॉ. आर. बदी. ्मोर ेयांनदीच बाबरुाि बागूल ि घन:शया्म तळिटकर यांना व्ला 

ि तयानंतरच आयोजकांनदी अणणा भाऊंना वन्मंत्ण व्ले, हा खरा इवतहास अनेकांना ्माहदीत नाहदी महणूनच 

नों्विले. 

अणणा भाऊ साठे यांचया काहदी चररत्कारांनदी अणणा भाऊंचदी ववितदीय पतनदी कॉ. जयितंाबाई ि तयांचया 

्ोन ्मलुदी कॉ. शांताबाई ि शकंुतलाबाई यांचयािर अणणा भाऊ साठे यांचया ्रुािसथेला जबाब्ार धरून 

जे ्ोषारोप केलेत, तेहदी वबनबडुाचे ि तयांचयािर अनयाय करणारचे आहेत. खर ंमहणजे अतयतं खडतर, 

हलाखदीचया काळात १९४५ ते १९६७ या २३ िषाचाचया रिवतकूल पररवसथतदीत अणणा भाऊं्मधदील लेखक, 

कायचाकताचा अपार काबाडकष्ट करून, पोटाला वच्मटा ्ऊेन वजितं ठेिणयात फुलिणयात, तयांचया सिचा 

लढ्यात, भूव्मगत अिसथेत धोका पतकरून जयांनदी अणणा भाऊ साठे यांना साथ व्लदी, तयांनाच अणणा 

भाऊ यांचया शोकांवतकेला जबाब्ार धरणे, हा ककृ तघनपणा आहे. अणणा भाऊ िारलयानंतर तयांचदी खरदी 

स्मकृतदी जतन करणयाचे का्म तयांनदीच केले. पण तयांना अणणा भाऊंचया जन्मशताब्दी िषाचातहदी कुठलाहदी 

्मानसन्मान व्मळाला नाहदी ि तयांचदी उपेक्षाच झालदी. हदी उपेक्षा ् ूर करणयाचा रियतन कमयवुनसट पक्षाने केला. 
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जया कमयवुनसट पक्षाने अणणा भाऊंना जगभर नेले, अणणा भाऊंचदी कॉमे्ड महणून असलेलदी खरदी ओळख 

जपलदी तया पक्षािर टदीका करणे थांबविणे गरजेचे आहे; हे लक्षात घेत अणणा भाऊ जात-िगतीय शोषणाचया 

विरोधात लढून स्मतेचे, स्माजसत्तािा्ाचे जे सिपन पाहत होते, ते साकार करणयासाठदी झटू या ! 

सदंभ्ष: 

१. कतीर, धनंजय आवण इतर (२००६) : महातमा फुले समग् वाङ्म्, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण संसककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई.

२. खरात, विलास (२०११) : डटॉ. बाबासाहेबांची हत्ा ्कोणी? ्का? व ्कशासाठी ्ेकली?, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ररसचचा 

सेंटर, करोल बाग, निदी व्ललदी.

३. गरुि, बाबरुाि (२०१६) : अणणा भाऊ साठे, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.

४. डांगळे, अजुचान आवण इतर (१९९८) : लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी 

्मंडळ, ्मुंबई.

५. ्मनोहर, यशितं (२०१९) : ्कटॉ. अणणा भाऊ साठे साकहत् समेंलन १० माचलि २०१९ चे भाषण, अणणा भाऊ साठे सावहतय 

स्ेंमलन सयंोजन सव्मतदी, अ्मराितदीचे रिकाशन. 

६. राके्ष, र्ेमश (२०१२) : ऐ आझादी झुठी है, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ररसचचा अडँ टे्रवनंग सेंटर, पणेु रिकाशन. 

७. िानखेडे, चदं्रकांत (२०१५) : अणणा भाऊ साठे जीवन आकण दशलिन, रिबदु्ध भारत पसुतकालय, नागपूर. 

सकेंतसथळािरील सदंभ्ष 

१. नरके, हरदी (२०१९) : ‘अणणा भाऊ आमही आपले गुनहेगार आहोत.’

 https://www.maxmaharashtra.com/news-update/annabhau-sathe-birth-anniversary-anna-we-are-

your-criminals-prof-hari-narke/47577/

समाजमाधयमािरील सदंभ्ष 

१. गरुि, बाबरुाि (२०२०) यांचे वयाखयान, १३ जून २०२० 

 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=329306670919336&id=100006481070640
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२. राके्ष, र्ेमश (२०२०) ‘्े आझादी झुठी है... - अणणा भाऊ साठेʼ, १७ जलैु २०२० 

 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2623075281275893&ref=watch_permalink

३. ललेुकर रिलहा् (२०२०) यांचे वयाखयान, १८ जलैु २०२० 

 https://www.facebook.com/pralhad.lulekar/videos/2672889292993205/?flite=scwspnss&extid=QC

HWfir9Gh10s62Q
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२०२० हे अणणा भाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी िषचा. तयांनदी ्मागे ठेिलेला सावहतयाचा खवजना आवण 

कतकृचातिाचा ठेिा पढुदील वपढ्यांसाठदी ्मागचा्शचाक आवण व्शा्शचाक ठरला आहे. शनुयातून विश् वन्माचाण करणे, 

हदी असाधारण बाब असते. ्मात् विश्ाला तारणार ेतत्ि वनवचित करणे हदी अननयसाधारण बाब असते. विश्ाचे 

तारणहार कोण हे सांगून अणणा भाऊंनदी ्वलत, कष्टकऱयांना, सिचाहारांना ्मोठदीच रिवतष्ा रिाप्त करून व्लदी 

आहे. 'हे जग, हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर नसून ्वलतांचया तळहातािर तरलेलदी आहे,' असे ्माणसाचया 

सा्मथयाचाचे सकु्तच अणणा भाऊंनदी रचले आहे.

ज्ानाचदी, वशक्षणाचदी कोणतदीहदी परपंरा नसलेलया कुटंुबात अणणा भाऊंचा जन्म १९२०सालदी वारणेच्ा 

खोऱ्ात झाला. पोटाचदी खळगदी भरणयासाठदी िाटेगाि ते ्मुंबई असा तयांनदी पै्ल रििास केला. ्मुंबईत 

लेबर कॅमपात तयांचया रिवतभेला आकार व्मळाला. तावत्िक, िैचाररक बैठक लाभलदी. तयांनदी पोटाचदी भूक 

भागविणयासाठदी पडेल तदी का्ेम केलदी. ह्मालदी केलदी, ओझे उचलले, कोळशाचया िखारदीत का्म केले, 

वगरणयाचया साचयािर का्म करदीत करदीतच पोिाडे वलवहले. रिचडं ्ेमहनत करुन तयांनदी आपलया जदीिनाचे 

विद्ापदीठ उभारले. रिचडं रिवतभेचया बळािर ्वलत, पदीवडत, उपेवक्षतांचया जदीिनाचे, सघंषाचाचे शब्वशलप 

उभारून ्मराठदी सारसितांना तोंडात बोटे घालायला भाग पाडले. केिळ लेखनका्म करून ते थांबले नाहदीत 

तर जनआं् ोलनांत वनषे्ने भाग घेतला. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया आं् ोलनात आपलया लेखणदी आवण िाणदीने 

्मराठदी ्माणसांचदी ्मने पेटविलदी. तळागाळातदील िे्नेचा िेध घेताना सिचासा्मानय ्माणसाचे ्माणूसपण आवण 

्माणसाचया सा्मथयाचाचे, तयाचया ्महानतेचे भवय वशलप आपलया सावहतयातून साकार केले. हदी अणणा भाऊ 

साठे यांचदी का्मवगरदी अननयसाधारण आहे. 

अनभुिाचया शरयता नवयाने कळलया, जाणिलया, तयाचदी परपंरहूेन निदी रूपे व्सलदी कती सावहतयातदील 
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निता वसद्ध होत असते. अणणा भाऊंनदी ्मराठदी सावहतयात निता वसद्ध केलदी. हे तयांचे ऐवतहावसक कायचा 

नजरआेड करून ्मराठदी सावहतयाचया इवतहासाचा विचार करता येणार नाहदी. तयांनदी वसद्ध केलेलदी निता हदी 

केिळ एखा््सुरदी सावहतयककृ तदी वन्माचाण करून केलदी, असे नवहे तर रिचडं सावहतयवनव्मचातदीतून वसद्ध केलदी 

आहे. केिळ एखाद्ा िाङ्मयरिकारात हदी निता वसद्ध झालदी असे नवहे तर विविध िाङ्मयरिकारांतून तदी वसद्ध 

झालदी आहे.

केिळ ४९ िषले आयषु्य लाभलेलया अणणा भाऊंनदी लेखनासाठदी िापरलेलया १५ िषाांचया काळात अफाट 

सावहतयवनव्मचातदी केलदी. ४० का्बंऱया, ५३ कथासगं्रह, १४ लोकनाट्य, ३ नाटके, रििासिणचान, लािणया 

आवण पोिाडे; एिढा ्मोठा िाङ्मयदीन पसारा अणणा भाऊंचया नािािर आहे. सावहतयाला, अवभवयक्ततीला 

निा आकार द्ायचा असेल तर जनुदी रि्माणके ्मोडणे आिशयक असते, याचे भान तयांना होते. 'शूर ्म्ाचाचा 

पोिाडा शूर ्म्ाचानेच गािा' असे परपंरनेे ्मानले गेले. कतीवतचाकावय महणजे पोिाडा. ्मात् ्सुऱयांचया आजे्ने 

पोिाड्यातून खोटदी सततुदी करून, ्मराठदी शावहरांसारखदी अणणा भाऊंना वब्ागदी व्मळिायचदी नवहतदी. 

सिचासा्मानयांचा, सा्मानय ्माणसांचया उतथानाचा धयास लागलेलया अणणा भाऊंना ते शरयहदी नवहते. 

महणून पोिाड्याचया कलेला तयांनदी िेगळदी बैठक व्लदी. जनजागकृतदी आवण लोकवशक्षणासाठदी तयांनदी 

पोिाड्याचा िापर केला. पारपंररक त्माशा कलेला तयांनदी लोकनाट्यात रूपांतररत केले, हदी तयांचदी ्मौवलक 

का्मवगरदी आहे. त्माशाचे केिळ नािच ब्लले नाहदी तर तयाचे अतंरगंहदी पार ब्लून टाकले. पारपंररक 

त्माशात गण, गौळण, बतािणदी, सिालजिाब, िग असे घटक असतात. गणा्मधये गणेशसतिन असते. ‘हे 

वशिशकंर वगरजातनया गणनायका रिभू गणा' असे गणेशिं् न असते. अणणा भाऊंनदी हदी परपंरा ्मोडदीत 

काढलदी आवण –

‘रिथ्म ्मायभूचया चरणा।

्त्पतदी वशिबा चरणा।

स्मरोनदी गातो किणा ।' 

असे महणत पवहलया न्मनाचा ्मान ्मातकृभू्मदी, हुतात्ेम, राष्ट्रपरुुष यांना व्ला.

न्मनानंतर येणारदी गिळणहदी तयांनदी बा् केलदी आवण गणानंतर सरळ िगालाच सरुुिात करणयाचदी निदी 

रिथा सरुू केलदी. िगा्मधये येणारदी परपंरागत राजा, राणदी - रिधान हदी पाते् ब्लून तयाजागदी शेतकरदी, 

सािकार, का्मगार, पढुारदी अशदी रेिक्षकांचया ्नैंव्न पररचयाचदी िासतिपाते् आणलदी. कालपवनक कथेऐिजदी 

िासतिातदील कथा िगातून सांवगतलदी जाऊ लागलदी. सािकाराकडून होणार ेशोषण, कारखान्ाराकडून 

होणार ेशोषण, पढुाऱयांचया भूलथापा, वनिडणकुांतदील वहडदीस राजकारण असे ितचा्मानातदील अनेक विषय 

िगाचया ्माधय्मातून साकार झाले.
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त्माशा महणजे स्त्रदीचया सौं्याचाचे ्मांडलेले रि्शचान आवण लािणया महणजे तया सौं्याचाचा केलेला उन्मा्दी 

आविष्कार, हदी त्माशाचदी वयाखयाच ब्लून टाकणयाचे धाडसदी पाऊल अणणा भाऊंनदी उचलले. 'स्माज 

पररितचानासाठदी आवण रिांतदीसाठदी लोकरजंनापेक्षाहदी लोकवशक्षणाचदी आिशयकता असते', याचे भान ठेिून 

लािणदी आवण त्माशाला तयांनदी लोकवशक्षणाकडे िळविणयाचा रियतन केला. महणूनच अणणा भाऊ साठे हे 

खऱया अथाचाने लो्कनाट््ाचे जन्क आहेत, असे महणणे िािगे ठरणार नाहदी. अ्कलेची गोष्ट, ्माझदी ्मुंबई ते 

कबलंदर बुडवेपयांत जिळपास चौ्ा लोकनाट्ये अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्राला व्लदी आहेत.

सिचासा्मानय ्माणसाविषयदी असलेलदी आसथा आवण भान याचा अणणा भाऊंना कधदीहदी विसर पडला नाहदी. 

इथे असताना तर नाहदीच नाहदी; पण रवशयाचया रििासातहदी नाहदी. माझा रकश्ाचा प्वास या रििासिणचानात 

हा रितयय येतो, ्ोन डॉरटर, एक आ्म्ार, एक सॉवलवसटर, एक वपयानोिा्क आवण सितः अणणा भाऊ 

साठे असे वशष्ट्मंडळ रवशयाला गेले होते. रवशयात काय पाहायच,ं याचदी चचाचा सरुू झालदी तेवहा ्ोनहदी 

डॉरटर काखा िर करून महणाले, “रवशयात जेिढदी महणून शस्त्रवरिया होणार आहे तदी आमहाला पावहलदीच 

पावहजे, नाहदीतर रवशयात येऊन आ्मचा काय उपयोग?" आ्म्ार महणाले, "्मला रवशयात लोकशाहदी आहे 

का याचदी चौकशदी करायचदी आहे." सॉवलवसटर महणाले, "्मदी या रवशयात नयाय्ानपध्तदी पाहणार आहे." 

वपयानोिा्क महणाला, "्मदी आपला वपयानो ऐकणार आहे." ्मात् अणणा भाऊ साठे महणाले, "्मला फक्त या 

्शेात फुटपाथनं भटकायच ंआहे." यािरून सिचासा्मानय ्माणसाशदी असलेलदी अणणा भाऊंचदी बांवधलकतीच 

सपष्ट होते. जे जे अनयायाखालदी भरडले जातात, पररवसथतदीचया चरकाखालदी वचरडले जातात, उपेक्षा, 

अिहेलना, अप्मान यांचया ्ाहक चटरयांनदी अगवतक बनतात ते ते सार ेअणणा भाऊंना आपले िाटतात. 

अणणा भाऊं्मधदील कलाितं या सिाांशदी नाते जोडतो.

वतसरदीपयांत वशकलेलया अणणा भाऊंचा िाटेगांि ते ्मुंबई हा पायदी रििास जसा लांबिरचा आहे तसा तयांचया 

का्बंऱयांचाहदी आहे. पसतदीस ते चाळदीस का्बंऱया तयांचया नािािर आहेत. उपेवक्षतांचा जदीिनसतर ढिळून 

काढणाऱया या का्बंऱया आहेत. ्मराठदी का्बंरदीके्षत्ाला या जदीिनसतराचदी ओळखहदी नवहतदी. फक्करा, 

मा्कडीचा माळ, वारणेचा वाघ इतया्दी का्बंऱयांतून उपेवक्षतांचया जदीिनसतयाला तयांनदी आकार व्ला आहे. 

जनसा्मानयांचा सिातंत्यलढाहदी तयातून वचवत्त झाला आहे. मा्कडीचा माळसारखया का्बंरदीत भटरया 

वि्मकु्तांचया, विसथावपतांचया ्नैय, ्ासयाचे वचत्ण केले आहे. चं् नसारखया का्बंरदीत कष्टकरदी, का्मगार, 

अबलांचदी ससेहोलपट पाहाियास व्मळते. िाघया्मरुळदीचया रिथेचे विश्हदी तयांचया का्बंरदीत वचवत्त झाले 

आहे. तर वैज्तंासारखया का्बंरदीत त्माशा जदीिनािर रिकाश टाकला आहे. का्मगारलढ्याचा रिसगं कचत्ा 

का्बंरदीत पाहाियास व्मळतो आवण ्वलत अवस्मतेचा ससुपष्ट आवण उ्ात्त असा हुकंार, सिकतीय आवण 

परवकयांसोबतचा घनघोर सघंषचा फक्करा का्बंरदीत पाहाियास व्मळतो. अणणा भाऊंनदी ्मराठदी जनतेचया 
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ग्रा्मदीण, ्वलत, वस्त्रया, गनुहेगार, भटके, वि्मकु्त अशा अधःसतराचया जदीिन्शचानाचदी रिखरता का्बंऱयांचया 

रूपाने ्मराठदी सावहतयविश्ाला बहाल केलदी आहे. ्मात् ्मराठदी सावहतयाचया इवतहासाने अणणा भाऊंचया या 

का्बंरदीविश्ाचदी ् खल घेतलदी नाहदी. अणणा भाऊंना गािकुसाबाहेर ठेिूनच कुस्ुमाितदी ् शेपांडे यांनदी ्मराठदी 

का्बंरदीचा इवतहास वलवहला आहे. हा आपलया ्मराठदी सावहतय ससंककृ तदीचा कोतेपणा आवण ककृ तघनपणा 

आहे.

्माणसाला हदीन लेखणाऱया स्माजरचनेिर अणणा भाऊंचा राग होता. ्माणसांचया सा्मथयाचािर तयांचा रिचडं 

विश्ास होता. इथलया ्मातदीिर वनतांत रेि्म होते. महणूनच तयांनदी ्मराठदी ्मातदीचे, वतचया गणु्ोषांसकट, 

अगंोपांगासह रिवतवनवधति केले. ्माणसाचया सा्मथयाचािर, श््मशक्ततीिर वनतांत श्द्धा होतदी. महणूनच तयांचया 

लेखनवनव्मचातदीत ्मानिता, ्मानवयािरदील श्द्धा, वनष्ा सखोलपणे रितदीत होते. या िकृत्तदी्मळेुच कमयवुनसट 

असलेलया अणणा भाऊंचदी नाळ बाबासाहेब आबेंडकरांचया ्मानि्मकु्ततीचया तत्िविचारांशदी जळूु शकलदी. 

‘जग बदल घालुनी घाव। सांगून गेले मला भीमराव

गुलामवगरदीचया या वचखलात । रुतून बसला का ऐराित 

अगं झाडुनदी वनघ बाहेरदी । घे वबनदीिरतदी घाि ।।

धनितंांनदी अखंड वपळले । ध्माांधानदी तसेच ्ळले । 

्मगराने जण ु्मावणक वगवळले । चोर जाहले साि ।।

...सांगून गेले ्मला भदी्मराि’ 

असा उद्ोष अणणा भाऊंनदी केला. धनितंांकडून होणारदी वपळिणूक, ध्माांधाकडून होणारदी ्ळिणूक, 

्माणसा्माणसांत अवधकारभे् करणारदी वयिसथा या सिाांचया विरोधात उठाि करणयाचा ्मागचा बाबासाहेब 

आबेंडकरांनदी ् ाखिला. अशदी बडंखोरदीचदी ्दीक्षा ्णेारदी ‘आबेंडकर रिवत्मा’ तयांनदी लोकांस्मोर ठेिलदी आवण 

फक्करा हदी का्बंरदी 'बाबासाहेब आबेंडकरांचया झुजंार लेखणदीला' अपचाण करून आपलदी वनष्ाहदी रिकट गेलदी.

लेखक महणून अणणा भाऊंचे सा्मथयचा तयांचया कथात्म िाङ्मयात रितययाला येते. खुळंवाडी हा तयांचा पवहला 

कथासगं्रह. आयषु्याचया शेिटापयांत ते कथालेखन करदीत होते असे व्सते. तयांचया कथेने ्मराठदी कथेत 

रिथ्मच ‘बडं' हदी रििकृत्तदी आणलदी. ्वलत ्माणूस हा बडंखोर आवण रिांवतकारक असा पवहलयां्ाच तयांचया 

कथेतून ्मराठदी सावहतयात वचवत्त झाला. तोपयांतचया ्मराठदी कथेत लाचार, ्दीन्बुळा, िेडगळ, अनयाय 

सहन करणारा असा ्वलत ्माणूस वचवत्त करणयात आला होता. अणणा भाऊंचया कथेचा नायक आला 

तो अनयाय नष्ट करणयासाठदी हातात कुऱहाड, बं् कु घेऊनच आला. हदी निदी जाणदीि अणणा भाऊंचया कथेने 

्मराठदीत आणलदी. शतू् कोण आहे, याचदी सपष्ट जाणदीि तयांचया कथेतदील नायक-नावयकेला असलयाचे व्सते. 
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अनयाय अतयाचाराचा नायनाट हा अनयाय करणाऱयांचया डोरयात कुऱहाड घालूनच करािा लागतो याबाबत 

कथेतदील नायकाला कुठलदीहदी शकंा नाहदी. ्मरणे वकंिा ्मारणे यापेक्षा '्मारणे’ हाच या नायकाचा सथावयभाि 

आहे. रिचडं ्ाररद्रय्, भूक हेच ्मळुदी रिांवतकारक बनविणयास कारणदीभूत आहे. हदी जाणदीि तयांचया रितयेक 

कथेतून वयक्त झालदी आहे. तयांचे कथानायक-नावयका ्वलत आहेत. तयांचे जदीिन हे ्ोन िेळचया भूकेत 

सा्मािले आहे. पोटात असणारदी भूक हदी तयांचयापढेु जदीिन्मरणाचा रिश बनून उभदी राहते. भकेुचदी हदी 

तदीव्रता यापूिती ्मराठदी कथेत कधदी आलदी नवहतदी. ्महत्िाचे महणजे तयांचया कथेतदील ्माणसे भकेुसाठदी 

कधदीहदी लाचार होत नाहदीत. अणणा भाऊंचया कथेत लाचार ्माणसे नाहदीत हे फार ्महत्िाचे आहे. हदी ्माणसे 

लाचार होऊन भकेुसाठदी गुलामदी पतकरत नाहदीत. पोटाला व्मळालं नाहदी तर जयांनदी हदी उपास्मारदीचदी िेळ 

आपलयािर आणलदी वकंिा जे या पररवसथतदीला जबाब्ार आहेत अशा लोकांकडून ते वहसकािून घेतले 

पावहजे हदी नयायाचदी निदी कलपना अणणा भाऊंनदी ्मराठदी कथेत आणलदी. रिांतदी हदी बं् कुतीचया नळदीिाटे येते, 

हेच जणू तयांचया कथेतदील पात्ांना महणाियाचे असते. यासाठदीच ्मारसचाचे तत्िज्ान अणणा भाऊंना जिळचे 

िाटले असािे. तयाहदीपेक्षा भकेुचा अनभुि हाच ्मळुात अणणा भाऊंचया ्मारसचाचया विचारआकषचाणाचा भाग 

आहे, असे महणािे लागेल.

्माणसा्मधदील रिचडं ताक्, सा्मथयचा तयांचया कथेतून रिकट होते. कथेतून रिसगं, घटना वजितंपणे साकार 

करणयाचे सा्मथयचा अववितदीय आहे. एखा्ा वचत्पट डोळयांपढूुन सरकत जािा तस ंवचत् तयांचया कथेतून 

आपलयास्मोर उभ ंराहतं. कथेचदी भाषा आरि्मक, रोखठोक आहे. ग्रा्मदीण बोलदीचे सा्मथयचा काय असते 

याचा रितयय तयांचया कथेत येतो. तयांनदी िापरलेलदी रिवत्मासकृष्टदी अफलातून आहे. भािरमयता, लावलतयपूणचा, 

कस्ार अशदी तयांचया भाषेचदी विविध रूपे आहेत. वयवक्तवचत्ण हे तयांचया कथेचे खास िैवशष््टय आहे. 

रितयेक वयवक्तकचत्ाला सित:चे असे वयवक्त्मत्ि आहे. तयातूनच ‘बरबाद्ा ्ंकजारी’, ‘आबदी’, ‘वैज्तंा’, ‘कचत्ा’, 

‘फक्करा’ अशदी वकतदीतरदी सरस वयवक्त्मत्िे उभदी राहतात. हदी सारदी वयवक्तवचते् अजरा्मर झालदी आहेत. 

अणणा भाऊंचदी कथा हदी सूड आवण सा्मथयाचाचदी कथा आहे. ्मराठदी आवण ्वलत कथेतहदी पवहलयां्ाच 

अशारिकारचदी सूडकथा वलवहलदी गेलदी. सरजंा्मदी आवण सा्ंमतशाहदीिर जबर्सत हलला करणारदी कथा 

अणणा भाऊंनदी ्मराठदी सावहतयविश्ाला व्लदी आहे. ्वलत कथेचा पाया घालणार ेरि्मखु वशलपकार बधं ु

्माधि, शकंरराि खरात हे आहेत; अणणा भाऊ साठे अग्रभागदी आहेत.

अणणा भाऊ साठे हे कमयवुनसट पक्षाचे सभास् असूनहदी तयांनदी का्मगार जदीिनाचे वचत्ण करणारदी एकहदी 

कथा वलवहलदी नाहदी. असे का वहािे? क्ावचत ग्रा्मदीण भागात बडंखोर, रिांवतकारक असे जे नायक, 

नावयका अणणा भाऊंना व्सले, ते का्मगार चळिळदीत व्सले नसािेत, असे असणयाचदी शरयता आहे 

आवण ्महत्िाचे महणजे अणणा भाऊ हे झापडबं् , पोथदीवनष् कमयवुनसट नवहते. इथलया जावतवयिसथेचे 
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आकलन तयांना परुपूेर झाले होते. महणूनच उपेवक्षत जावतज्माततींचे बडंखोर नायक- नावयका उभे करणे 

तयांचया दृष्टदीने रि्मरिाप्तच ठरले होते. तयांचया सावहतयातून जनतेचया, सिचासा्मानय ्माणसाचया हृ्याचा ि 

भवितवयाचा आविष्कार होताना व्सतो. नैवतक ्ूमलयांचदी जोपासना स्माजाला ्मोठे करते, ्माणसाला थोर 

बनविते, अशदी तयांचदी धारणा होतदी. आ्शचा जदीिनवयिसथेसाठदी ्मानिदी ्ूमलयांचदी रिसथापना हाच तयांचया 

सावहतयातदील सघंषाचाचा, सघंषचा्ूमलयांचा हेतू होता. अणणा भाऊंचया आयषु्याचेहदी तेच धयेय होते ! अशा या 

थोर कलाितंाचया स्मकृतदीस विनम् अवभिा्न!
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१

सावहतय असो कती कला तयाचया वनव्मचातदीचया ्मळुाशदी हेतपूुिचाकता असतेच असते. हदी हेतपूुिचाकता तया 

सावहतय अथिा कलेचया वन्माचातयाचया जदीिनदृष्टदीचाच पररपाक असते. लेखक जेवहा वलहदीत असतो तेवहा ते 

स्माजाचे केिळ वचत्ण असत नाहदी तर लेखकाला तो स्माज कसा जाणितो, स्माजातदील िासतिाचे तयाचे 

आकलन कसे आहे हे तयाचया लेखनातून अितदीणचा होत असते. महणून स्माजिासति सारखे असले तरदी तया 

िासतिाचया पयाचािरणात असणाऱया सिचा लेखकांचे सावहतय एकसाचदी असत नाहदी. लेखकाचया ्ूमलयदृष्टदीने हे 

लेखन िेगळे ठरते. यादृष्टदीने जेवहा आपण अणणा भाऊ साठे यांचया एकूण सावहतयवनव्मचातदी आवण रिा्मखुयाने 

कथा लेखनासं् भाचाने विचार करतो तेवहा अणणा भाऊ हे आपलया स्मकालदीन लेखकांपेक्षा एका िेगळयाच 

जगाचे ्शचान आपलयाला घडवितात असे व्सते. हे घडते कशा्मळेु तर तयांचया जदीिनजावणिा, तयांचदी 

्ूमलयदृष्टदी आवण जदीिनदृष्टदी यांचया िेगळेपणातून. काय होतदी अणणा भाऊ साठे यांचदी सा्मावजक ्ूमलयदृष्टदी 

हे जाणून घेणयासाठदी तयांचया वयवक्तति आवण विचारांचा िेध घेणे हे गरजेचे आहे. 

२

सौं्यचासपंनन वनसगाचाचे िर्ान लाभलेलया वारणेच्ा खोऱ्ातदील िाटेगाि (वज. सातारा) या गािाचया 

गािकुसाबाहेरदील िसतदीत भाऊराि आवण िालूबाई यांचया पोटदी १ ऑगसट १९२० रोजदी अणणांचा जन्म 

झाला. तयांचे ्ूमळ नाि तकुारा्म भाऊराि साठे असे होते. उपेवक्षत िसतदीत जन्मलेलया अणणांकडे होते तरदी 

काय? होते ते केिळ ् ाररद्रय्, िचंना वन ्मानखंडना. अणणा भाऊंचे शालेय वशक्षणात ्मन र्मले नाहदी हे खर े! 

अणणा भाऊ साठे यांचे बधूं शकंर भाऊ साठे यांनदी माझा भाऊ : अणणा भाऊ या पसुतकात याबद्दल वलवहले 
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आहे कती, “आबा शाळेत बसिून गेले. परतं ुिळू जनािर कोंडिाडयात कोंडािे तशदी अिसथा अणणाचदी झालदी 

होतदी. रितयेक जातदीचदी ्मलेु िेगिेगळदी बसलदी होतदी. रिाह्मणांचदी ्मलेु ्मराठ्यांचया ्मलुांना वशिून घेत नवहतदी 

आवण चांभारांचदी पोर ं्मांगा-्महारांचया पोरांना वशित नवहतदी, कारण तयािेळदी ्मांग ि ्महार गरुांचे ्मांस खात 

होते महणून. परतं ुगरुांचदी चा्मडदी कचचदी रगंिून तदी परकती करून चांभार स्माज आपले पोट भरत होता, तरदी 

ते सित:ला उचच स्मजून आ्मचयापासून ्ूर राहात होते.” (साठे १९९० : १२) अशात गरुुजतींनदी तलुा 

काहदीच कसे येत नाहदी महणत ्सुऱयाच व्िशदी अणणांचया उलट्या हातािर ्ड्या ्मारलया. ्पुारपयांत 

शाळा करून अणणांनदी गरुुजतींचया व्शेने एक ्गड वभरकािला आवण शाळेकडे पाठ केलदी. जे्मते्म ्दीड 

व्िस शाळेत ते जाऊ शकले. पण तयांनदी शाळा सोडलदी हे विधान करताना आपण एका बाबदीकडे ्लुचाक्ष 

करतो. खरचे अणणा भाऊ यांनदी शाळा सोडलदी कती कोणतयाहदी सिावभ्मानदी ्मलुाने शाळा सोडून द्ािदी अशदी 

तदी वयिसथा होतदी. शाळा आवण वतथलदी ्मानखंडना इतकती तदीव्र सिरूपाचदी होतदी कती वशक्षणाचदी अ्मय ओढ 

असूनहदी तयांना या रूिर वयिसथेने शाळा सोडायला लािलदी, असेच महणणे योगय ठरते. गािकुसाबाहेरदील 

अशा वकतयेक रिवतभा ह्ा वयिसथेने वन च्ायपणे खडूुन टाकलया. पण अणणा अशदी सहज खडुता यािदी अशदी 

रिवतभा नवहतदी. तया रिवतभेचे पाणदी वयिसथेला परुून उरणार ेहोते. अणणा भाऊंचदी वशक्षणाचदी उ्ेम् परत 

जागविलदी तयांचया ्मािस भािाने. ्मािसभािाकडे पांडवप्ताप, रामकवज् यांसारखया असखंय पसुतकांचे 

भांडार पाहून अणणा हरखले. आपलया वनरक्षरतेचे शलय तयांना टोचू लागले. भािाकडून तयांनदी अक्षरज्ान 

व्मळविले. ्मग काय अणणांनदी िाचनाचा चगंच बांधला. रोजचदी ितचा्मानपते्, साप्तावहके, पसुतके असे व्मळेल 

ते तन्मयतेने िाचले. आवण सित:ला रियतनपूिचाक रचले. 

अणणा भाऊंनदी आपलया कुटंुबदीयांसोबत ियाचया अिघया बारावया िषती (१९३२) िाटेगाि ते ्मुंबई हा 

्ोनशे ्ैमलांचा रििास उपाशदी पोटाने आवण अनिाणदी पायांनदी केला. पायदी रििास करणे, हदी साधदी 

िाटचाल नवहतदी. सरजंा्मदी ि जातदीय जगणयातून िाट्यास आलेलया ््मनकारदी जगणयातून भांडिलदी, 

िगतीय शोषणािर आधारलेलया जगाकडे टाकलेले ते पाऊल होते. पण जातदीचा जाच या नवया जगातहदी 

अखेरपयांत तयांना काचत रावहला. ्मुंबईला येऊन ते ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये वसथरािले वतथेच तयांचया 

जदीिनदृष्टदीला आकार व्मळाला. या लेबर कॅमप्मधयेच तयांचदी रिवतभा फुलून आलदी. लेबर कॅमप्मधदील 

ततकालदीन िातािरणाबद्दल अजुचान डांगळे यांनदी वलवहले आहे कती, “इथलदी बहुतांशदी ्महार स्माजातदील 

्मंडळदी-विशेषत: नावशक,सातारा, सांगलदी, अह्म्नगर या वजलह्ातून येऊन सथावयक झालेलदी – बहुतेक 

वगरणयांत, गो्दीत, मयवुनवसपावलटदीत नोकरदीला होतदी. तयािेळदी इथे ्ोनच राजकतीय पक्ष रिा्मखुयाने होते. 

एक महणजे, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचा शेडुलड कासट फेडरशेन आवण ्सुरा कमयवुनसट पक्ष होय.” 

(डांगळे १९९८ : १२) आबेंडकरदी चळिळ आवण कमयवुनसट चळिळ अशा ्ोनहदीचे पयाचािरण अणणा 

भाऊंना लाभले. पण तयांचा ओढा कमयवुनसट चळिळदीकडे रावहला. कॉमे्ड शकंर नारायण पगार ेयांनदी 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 186

अणणा भाऊंना वलवहणयासाठदी रेिररत केले. पढेु लाल बावटा ्कलापथ्क, इपटाशदी (इंवडयन वपपलस वथएटर 

असोवसएशन) जिळदीकता यातूनहदी तयांचया विचारांचदी ्मारसचािा्ाचया व्शेने आपसूक िाटचाल झालदी. 

अणणा भाऊ जन्माने ्वलत होते आवण विचारांनदी सामयिा्दी कमयवुनसट होते. अणणा भाऊ जावतवयिसथेत 

जगत होते पण तयांचे डोके िगचावयिसथेत होते. (पाटदील १९९६ : २३१) याचा पररणा्म तयांचया लेखनािरहदी 

जाणितो. वगरणदीका्मगार महणून ्मोरबाग व्मल्मधये नोकरदी; यासोबत पसुतके आवण ्माणसे अणणा िाचतच 

गेले. तरल, सिें्नशदील, वजद्ददी वन हरहुननरदी अणणांनदी आपलया भोितदीचया अधंाराला डोळा भरून पावहले. 

िे्ना आवण ्ःुखाचे ्मनोगत जाणून घेतले. सघंषाचाला सखा करून ्ःुवखतांचया वजं् गदीत चैतनयाचया 

रििाहाला िाट करून व्लदी. 

३

अणणा भाऊंना ्मारसचािा्ाचदी जदीिनदृष्टदी लाभलदी होतदी. सावहतय महणजे विचाररिणालदीविार े ्ूमतचा झालेलदी 

विचाररिणालदीच असते या अथाचाने ्मारसचािा्दी विचारधारनेे अणणा भाऊंचया केिळ जगणयाला नवहे तर 

सावहतयाला अथचाित्ता व्लदी. तयांचया लेखणदीला निस्माजवनव्मचातदीसाठदी सघंषचा करणयाचदी ऊ्मती रि्ान केलदी. 

श््मराजयाचया नवया ध्माचानेच तयांना साथ व्लदी. या ध्माचाने ्माणूस महणून असलेला तयांचा अवधकारच 

केिळ ्मानय केला असे नाहदी; तर तयांचा कलाितं महणून असलेला हरकहदी स्ंमत केला. गांधदीिा्ाला 

्मात् ्वलतांचया या ्ोन हरकांचदी वनविचािा् सन् ्तेा आलदी नाहदी (जाधि २०१५ : १०४) हे लक्षात 

घयायला हिे. तमुहदी कथा कशा वलवहता, या रिशािर अणणा भाऊंनदी व्लेले उत्तर तयांचया जदीिनधारणा 

आवण सावहवतयक दृष्टदीिर रिकाश टाकणाऱया आहेत. 

ते वलवहतात, “जया श््मजदीिदी जनतेविषयदी ्मदी वलवहतो तया जनतेतच ्माझा जन्म झाला आहे. आवण महणून 

्मदी वतचे विचार आवण भािना हे सिचा जाणतो. तयाचबरोबर वतचदी भाषा ि उजजिल भविष्यकाळ हे सिचा ्मला 

कळते. जनता अ्मर आहे, वतचा विजय वनवचित आहे, हे सार ेविश् वतचया हातािर तरले आहे, याचदी सपष्ट 

कलपना ्मला ्माझया कमयवुनसट पक्षाने व्लदी आहे. तदी जनता ्माझया कथेला लागणारदी सारदी सा्मग्रदी परुिते. 

परतं ुतया सा्मग्रदीचा िापर करतांना आपलया लेखणदीने आपलया जनतेचा उप्म च्ा होऊ नये याचदी ्मदी फार 

काळजदी घेतो.” (चौसाळकर ि वशं्  े२०११ : ३८) अणणा भाऊ साठे जदीिनधारणा आवण सावहतयविषयक 

भूव्मका िेगळदी नवहतदी. वैज्तंा का्बंरदीचया रिसतािनेत तयांनदी वलवहले आहे, "जो कलाितं जनतेचदी क्र 

करतो, तयाचदीच जनता क्र करते, हे ्मदी रिथ्म वशकून नंतर लेखन करदीत असतो. ्माझा ्माझया ्शेािर, 

जनतेिर वन वतचया सघंषाचािर अढळ विश्ास आहे. हा ्शे सखुदी वहािा, इथे स्मता नां्ािदी, या ्महाराष्ट्र 

भू्मदीचे नं्निन वहािे अशदी ्मला ्ररोज सिपने पडत असतात. तदी ्मंगल सिपने पहात ्मदी वलवहत असतो. 

केिळ कलपकतेचे ककृ वत््म डोळे लािून जदीिनातदील सतय व्सत नसते. ते सतय हृ्याने व्मळिािे लागते. 
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डोळयाने सिचा व्सते पण ते सिचा सावहवतयकाला हात ्ते नाहदी. उलट ्गा ्तेे." (साठे १९७८ : २) 

्मारसचािा् हे वयापक ्मानितािा्ाशदी नाते सांगणार ेतत्िज्ान आहे. या दृवष्टकोणातून कला महणजे केिळ 

विचाररिणालदीचे अगं असत नाहदी, ते केिळ िासतिाचे रिवतवबबंहदी नसते. तर कला हे ्ूमलत: ्मानिदी सकृजन 

असते. आवण कले्मधये घडणार े्मानिदी सकृजनशदीलतेचे हे ्शचान ्महत्िाचे असते. (पाधये २००४ : १२९)

अणणा भाऊंचया कथेत ते परुपूेर आढळते. ्माणसाचया जदीिनवयथा आवण स्मतेिर आधाररत नवया 

स्माजासाठदीचदी झुजं हे अणणा भाऊ साठे यांचया लेखनातदील ्ूमलतत्ि यातून रिकट होते. तयांचे सावहतय 

महणूनच विवशष्ट जात िा स्ूमहाचे सावहतय नाहदी तर ते ्माणसाचे सावहतय आहे. ्मानिदी जदीिनातदील ऋजू 

भािनेला साथदीला घेऊन क्ष्माशदील िकृतदीने अणणा भाऊ साठे यांनदी आपलया सावहतयातून ्माणसाचे अलोट 

्शचान घडविले. ्मानि्मकु्ततीचया लढ्याला तयांचया या सावहतयाने बळ परुविले.

४

अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतय वन जदीिनविषयक धारणांिर कमयवुनसट विचारांचा रिभाि असला तरदी 

तत्िज्ानाचया आहारदी जाऊन तयांनदी िाटचाल केलदी, असे कुठेहदी व्सत नाहदी. लेखन करताना जग सुं् र 

करणयाचा विचार तयांनदी काय्म जिळचा ्मानला. ्ॅमवरस्म गोकती, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर, आचायचा रि. के. 

अते्, कॉ. श्दीपा् डांगे, ना. यशितंराि चवहाण, उषा डांगे, शाहदीर अ्मर शेख यांना तयांनदी आपलदी पसुतके 

अपचाण केलदी यािरून कळू शकेल कती ते झापडबं्  कमयवुनसट नवहते. ्माणसाला बधं्मकु्त करणारा जो 

कोणता विचार असेल तयाला अतयतं खलेुपणाने ्ातदीशदी किटाळणयाचे ्मनसिदीपण तयांचयाकडे होते. हेच 

तयांचया जगणयाचे ्म्मचा होते. 

िासतिाचे वचत्ण करणार ेसावहवतयक ततकालदीन सावहतयजगतात तेवहाहदी होतेच. पण अणणा भाऊंकडे 

िासतिाकडे पाहणयाचदी, तयाचे आकलन ्मांडणयाचदी स्माजिा्दी दृष्टदी होतदी. नसुते िासति ्मांडणारा लेखक 

स्माजातदील घडा्मोडदीतदील ्ूमलभूत अतंविचारोधापयांत पोहोचत नाहदी. हे असे आहे हे सांगतांना हे असे का 

आहे? हे रिश तयांचया रिवतभेला पडत नाहदीत. अणणा भाऊंकडे िासतिाला पाहणयाचदी, स्मजून घेणयाचदी 

तयाचे आकलन करणयाचदी स्माजिा्दी दृष्टदी असलयाने ते स्माजातदील सूक््म अतंविचारोधांकडे वनतळपणाने 

पाहू शकले. याचा पररणा्म असा झाला कती वयिसथेचया खोट्या, भ्रा्मक, सिपनाळू बाबतींचदी भरुळ तयांना 

पडलदी नाहदी. सिातंत्य व्मळाले तरदी अतंविचारोध सपंलेले नसलया्मळेु खर ेसिातंत्य आलेच नाहदी याचे सिच् 

भान अणणा भाऊ यांना होते. महणूनच “आझा्दी झठुदी है ! ्शे कती जनता भूखदी है” असे ते महणू शकले. 

इतर रिसथावपत सावहवतयक सत्ताधाऱयांचया क्मरचेे रु्माल होणयात धनयता ्मानत होते अशा िेळदी नवया 

सिातंत्यातहदी शोवषत-िवंचतांचया न सटुलेलया सा्मावजक, आवथचाक ि राजकतीय रिशांचया सोडिणकुतीसाठदी 
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आपलया लेखणदी आवण िाणदीविार ेअणणा भाऊ यो्ध्यासारखे लढत होते. सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया 

पाश्चाभू्मदीिर वलवहलेलया मुंबईचा कगरणी ्कामगार, मुंबईची लावणी, माझी मैना गावावर राकहली, ्कामगार 

सतवन अशा अनेक किनांतून तयांनदी सिातंत्याचदी कशदी िाताहत झालदी, याचे भे्क वचत्ण ्मांडले. अणणा 

भाऊ साठे यांचया किनात विलक्षण सा्मथयचा होते. याचदी एिढदी धासतदी सरकारने घेतलदी होतदी कती सयंकु्त 

्महाराष्ट्र चळिळदीचया काळात अणणा भाऊ साठे, शाहदीर अ्मरशेख ि ्. ना. गवहाणकर यांचया कला 

पथकािर ्सेाई सरकारने बं् दी घातलदी होतदी. (चवहाण २०१७ : ८४)

५

अणणा भाऊ साठे यांनदी िैविधयपूणचा लेखन केले पण तयांचयाच इतर लेखनाशदी तलुना करता तयांनदी 

वलवहलेलया कथांचे सा्मथयचा खूप ्मोठे आहे. ्मशाल साप्तावहकात तयांचदी ्माझदी व्िाळदी हदी कथा १९४९्मधये 

रिकावशत झालदी. तर १९५७ सालदी तयांचा खुळंवाडी हा पवहला कथासगं्रह रिकावशत झाला. पढेु तयांचे 

तेरा कथासगं्रह एका ्मागो्माग रिकावशत होत गेले. तयांचया कथांना िाचकांचा इतका रिवतसा् व्मळाला 

कती तयांचया कथांचे अनेक भारतदीय आवण परकतीय भाषां्मधये अनिुा् झाले. १९४९ ते १९५९ या िदीस 

िषाांत तबबल तदीनशे कथांचे तयांनदी लेखन केले. पवहलयाच कथासगं्रहाचया रिसतािनेत रि. के. अते् यांनदी 

अणणा भाऊंचया कथेचे िैवशष््टय ने्मकेपणाने सांवगतले. ते रिसतािनेत महणतात, “हदी जगणयासाठदी लढणाऱया 

्माणसाचदी कथा आहे. हदी कच खाणारदी, हार ्मानणारदी ्माणस ंनाहदीत. या सिाांना ्मानाने जगायचे आहे 

आवण आरि्मक िकृत्ततींशदी वनकराने लढून या सा्मनयात वजकंायचे आहे.” (साठे १९५७ : रिसतािना) तयांचया 

कथांचा वपडं हा ्मराठदी कथेला निा होता. हा वपडं तयांना ने्मका व्मळाला कुठून तर अणणा भाऊ साठे यांनदी 

वलवहले आहे, “्मदी कथा कशदी वलहू” या ्माझया रिशाला ्महान ्ॅमवरस्म गोकतीने उत्तर व्ले, आवण ते हदी कधदी? 

तर सित:चया ्मरणानंतर बारावया िषती. महणून तया गोकतीला ्मदी आपला िाङ्मयदीन गरुू ्मानतो. (चौसाळकर 

ि वशं्  े२०११ : ३८) या गरुू्मळेु तयांचया कथेला आवण तयांचया अवभवयवक्तला वयापकता आलदी. तया्मळेु 

तयांचे सावहतय हे अवधक पररितचानसन्मखु झाले. 

६

‘कुप्ंमडूकतेला ससंककृ तदी ्मानून’ जगणाऱया ससंककृ तदीचया ्मके्त्ारांनदी अणणा भाऊ साठे यांचया या िैवश्क 

आवण िगतीय अवभवयवक्तला रिचारकती महणून ् लुचा वक्षणयाचा कट केला. यािर “आ्मचया(कमयवुनसट) लेखकांचदी 

ककृ तदी रिचारकती आहे ि वतचयात िगतीय दृष्टदीकोण आहे हे खर ेआहे. आवण हा जर ‘आरोप’ असेल तर आमहदी 

‘गनुहेगार’ आहोत. पण कुणाचया दृष्टदीने ‘गनुहेगार’? कोणाचा ‘गनुहा’ आमहदी करतो?” हा कॉमे्ड श्दीपा् 

डांगे यांनदी विचारलेला सिाल रोकडा आहे. खर ेतर सावहतय हे स्माजपररितचानाचे हतयार असते हे सतय 
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वसथवतिाद्ांना पेलिणार ेनसते. चांगले सावहतय हे रिचारकती असतेच. काहदी सांगायचे नसेल तर वलहायचे 

तरदी कशाला? डांगे पढेु वलवहतात, “आ्मचे कलाितं ्माणसात राहतात, जनतेत िािरतात, वतचयाशदी 

स्मरस होतात, वतचया जदीिन-लढ्यात सहभागदी असतात. महणून तयांचया कलेचा आत्मा जनतेशदी वनष्ा 

ठेिून सफूतती घेतो. वतचयासाठदी ि वतचयाविषयदी ते वलवहतात.” (डांगे १९९८ : ११३९) इवतहास साक्ष ्तेो 

कती कबदीर असो ्महानभुाि असो कती सतं तकुारा्म- जनतेसाठदी वलवहणाऱयांना या वयिसथेचया कंत्ाट्ारांनदी 

काय्म नाकारले आहे. ्मठुभरांचया सत्तासथानाला आवण ्मके्त्ारदीला सरंुुग लािणाऱयांना वयिसथेने स्िै 

आरोपदीचया वपजंऱयात उभे केले आहे. पण लौवकक ्मानयतेचदी पिाचा न करता अणणा भाऊ यांनदी आपलदी 

लेखणदी तलिारदीसारखदी पाजळत ठेिलदी. जो धयेयिा् तयांनदी अगंदीकारला होता तयाचयाशदी तयांनदी कधदीच 

रितारणा केलदी नाहदी हे स्मजून घयायला हिे. 

७

अणणा भाऊ साठे यांनदी आपलया कथां्मधून असखंय ्माणसे उभदी केलदी. बरबा्या कंजारदी, वनळू ्मांग, 

भो्मरया, वबलिरदी, तरुया, सपया, ्मकुल ्मलुाणदी, राणोजदी नसरू, सािळा ्मांग, भदी्मा, ्कोंबडीचोर 

रा्ूम,गगंारा्म ्माहूत, विष्णपुतं कुलकणती, ्मलू ढेकणा, रा्मनाक ्महार, तातया ्मांग, य्ू रा्मोशदी, सुलतान, 

हररबा ्महार, नरसू, सतू्त भोसले, पांडू, विठू ्महार, गदीता, ्मदीरा, रूपा, लाडदी, वचललदी, आबदी, भाना्मतदी, 

आवडी, फुला, ्मंजळुा, कोवकळा, बणाबाई अशा वकतदीतरदी वयवक्तरखेा अणणा भाऊ साठे यांनदी आपलया 

कथेतून अ्मर केलया. हदी सारदी ्माणसे अणणा भाऊंनदी पावहलेलदी ि अनभुिलेलदी होतदी. जयांचया असणयाचदी 

ि जगणयाचदी ्खलच कुणदी घेतलदी नवहतदी तदी ्माणसे कशदी आहेत याचे साथचा उत्तर तयांचया भो्मरया 

या कथेचया अखेरदीस आपणास व्मळू शकते. ‘भो्मरया’ हे नाि कसे असू शकते. ्मराठदीचया कोणतयाच 

शब्कोशात हे नाि सापडत नाहदी. अणणा भाऊ विचारतात, “‘भो्मरया’ ्माणूस आहे, पण स्माजात तयाचे 

सथान काय? ्मराठदी भाषेत तयाचया नािाचा अथचा काय? हे कुठलया भाषेतदील नाि आहे? हे कशापासून 

उतपनन झालं? ्मला कशाचाच उलगडा होत नवहता.” पण कथेचा शेिट करताना तयांनदी जे महटले आहे ते 

खूपच अथचापूणचा आहे. ते महणतात, “भारतदीय ससंककृ तदीचा टेंभा व्मरविणाऱयांचया डोकतीत भारतदीय गुलामवगरदीने 

आवण ्ाररद्रयाने घातलेला धोंडा महणजे हा भो्मरया !” (भोसले १९९४ : ८१) भो्मरयाचया सं् भाचात 

केलेले हे विधान हे अणणा भाऊ साठे यांचया जिळपास सगळयाच वयवक्तरखेांना लागू होते. ह्ा वयवक्तरखेा 

महणजे असखंय अलवक्षत स्ूमहांचे रिावतवनवधक जगच आहे. 

८

्:ुखानत कथा, आत्मचररत्ात्मक कथा, गनुहेगारदी जदीिन रखेाटणाऱया कथा, अधंश्द्धाविरोधदी कथा, 
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रेि्मकथा, कौटंुवबक कथा, विनो्दी कथा अशा सगळयाच अगंांनदी अणणा भाऊ साठे यांनदी लेखन केले. 

्मराठदी कथेला तयांनदी एका अपररवचत जगाचे ्शचान घडविले. आपलदी अवभवयक्तती आवण तयातदील स्माज 

बांवधलकतीचा गड् आशय याविार ेतयांनदी ्मराठदी कथेचया कक्षा अवधक वयापक ि स्मकृद्ध केलया. या सिचा 

लेखनाचया ्मळुाशदी ्मानितेचदी अपूिचा असोशदी होतदी. अणणा भाऊंना उपेवक्षतांचया जगणयाकडे स्माजाने 

सहानभूुतदीने बघािे अशदी अपेक्षा नवहतदी. ह्ा ्वलत-प््वलतांचया जदीिन आवण जगणयाचा जो वतरसकार 

केला जातो, तो तयांना क्ावप ्मानय नवहता. इथलया सरजंा्मदी परपंरनेे ि भांडिलदी वयिसथेने सा्मानय 

लोकांचे जगणे क्मालदीचे अथचाशूनय केले. तया जदीिनाला आवण जगणयाला अणणा भाऊंनदी आपलया कथेतून 

सन्मावनत केले. या ्माणूसपण नाकारलेलया ्माणसांतहदी ्मंगलता आहे, पावित्य आहे, हदी भािना रुजविलदी. 

या कथेतदील ्माणसे नैवतकतेिर वनष्ा ठेिणारदी आहेत. परसपर राग, विेष, लालसा यांनदी तदी जशदी रुिद्ध 

होतात तशदी सकुो्मल ्मानिदी भािनांनदी तयांचया जगणयाला सगुधंदी्खेदील केले आहे हे अणणा भाऊ आपलया 

कथां्मधून स्ोव्त ्मांडत रावहले. अनयायाविरुद्ध, विष्मतेविरुद्ध पेटून उठणाऱया नायक- नावयका तयांनदी 

उभया केलया. पोटासाठदी ् रोडे घालणार े्मांग रा्मोशदी नदीवत्मते्तसाठदी आपलया साथदी्ाराला गोळदी घालतात. 

तर वारणेचा वाघ्मधदील सतू्त भोसले चौगलुयाचा खून यासाठदी करतो कती तो गभचाितदी ्महार स्त्रदीला ्मारहाण 

करदीत असतो. हदी जदी जगणयातदील नैवतकता आहे तयाला अणणा भाऊ सिलोचच सथान ्तेात. जदीिनात 

नदीतदीला एिढे ्महत्ि ्णेारा कथाकार ्मराठदी सावहतयात विरळाच. (भडंार े२०१७ : १७) अणणा भाऊ 

साठे यांचया पात्ांचे ्:ुख इहलोकतीचे आहे. हे ्खुणे वयिसथेने व्लेले आहे. महणून या पात्ांचदी लढाई हदी 

कुणया अज्ात शक्ततीशदी नाहदी. हा जो सघंषचा आहे तो विष्म वयिसथेविरुद्ध आहे. ्मानिदी नयायासाठदी हदी सिचा 

पाते् आससुलेलदी आहेत. सिातंत्य, स्मता आवण बधंतुा या स्मतावधवष्त स्माजाचया ्ूमलयतत्िांचा आग्रह 

तयांचया कथांतून ठायदी ठायदी रिकटला आहे. 

९

अणणा भाऊ साठे हे जदीिन्ानदी कमयवुनसट होते हदी गोष्ट खरदी आहे. या कमयवुनसट विचारधारतूेन तयांचया 

जदीिनजावणिा आवण लेखनरेिरणा आपसूक रिभावित झालया. सावहवतयक महणून व्मळणाऱया भौवतक आवण 

लौवकक रिवतषे्ला वधरकारून तयांनदी ्वलत प््वलतांचा कैिार घेतला. तयांचया उननयनाचा विचार 

केला. पण असे असले तरदी तयाचकाळात डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया ्मानि्मकु्ततीचया चळिळदीशदी तयांनदी 

आपलेपणा स्ोव्त जपला. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया चळिळदीने ्वलत सिणचा यांचया सबंधंात 

झालेलया उलथापालथदीलाहदी आपलया कथेतून तयांनदी रिभािदीपणे रखेाटले. ‘्ेमलेलदी गरु े ओढू नका’ या 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया सं् शेा्मळेु ्वलत सिणचा यांत उद्िलेला सघंषचा आवण तयांचदी सोडिणूक 

सापळा या कथेत जया विलक्षण सा्मथयाचाने आलदी आहे, तयाला तोड नाहदी. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी 
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आपलया लाखो अनयुायांसोबत केलेले ध्माांतर हदी आधवुनक काळातदील एक ऐवतहावसक घटना या घटनेला 

रिवतसा् महणून आलेलदी अणणा भाऊ यांचदी बुद्ाची शपथ हदी कथा ्महत्िाचदी आहे. तर डॉ. बाबासाहेबांचया 

्महापररवनिाचाणांनंतर झालेलया वनिडणकुतीसाठदी ज्मा करणयात येणाऱया फंडात आपले सारसिचासि असणारा 

‘सोनयाचा ्मणदी’ ्णेारदी बना हदी स्त्रदी वयवक्तरखेा पाहता अणणा भाऊ साठे यांचयािरदील आबेंडकरदी विचारांचा 

रिभाि अवधक लखख होतो. सिावभ्मानदी, कतचाबगार, वनडर ि हरकांसाठदी सघंषचा करणार ेनायक, कणखर 

आवण नदीवत्मान नावयका यातून्खेदील हदी बाब लक्षात येते. िगचा आवण जात या ्ोनहदीविरुद्ध अणणा भाऊ 

साठे यांचदी पाते् उभदी राहतात हदी अनोखदी बाब आहे. ्मारसचािा् आवण आबेंडकरिा् यातदील िैवश्क 

्मानितािा्ाचदी ्ूमलये स्मजून घेत नवया स्माजासाठदी आससुलेले अणणा भाऊ साठे यांचे कथा सावहतय 

हा आपला ्मोठा सांसककृ वतक ठेिा आहे, आवण तयातून रिकटणारा पररितचानाचा धयास हा आपला काय्म 

अवभ्मान िाटािा असा स्मकृद्ध िारसा आहे. 
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अणणा भाऊ साठे याचें कथासगं्ह... 
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१ 

रिसततु वनबधंात आपण अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयातदील सथलािकाशाचे सिरूपविशेष पाहणार 

आहोत. तया आधदी सथलािकाशाचे सावहतयातदील ्महत्ि आवण विशेष विचारात घेऊ. सावहतयातदील 

घटनारिसगंांचदी आधारभू्मदी महणून सथलािकाशांना अननयसाधारण ्महत्ि असते. या सथलािकाशाचे 

लेखक आशयाचया आिशयकतेनसुार आवण आपलया ्ूमलयदृष्टदीनसुार सरंचन करदीत असतो. तया 

अिकाशांना सावहतयातून अवधक अथचापूणचा करणयाचा रियतन लेखक करतो. विशेषत: कथात्म सावहतयातदील 

अिकाशाचया सत्ताशास्त्रदीय सथानाविषयदी स्मदीक्षाविचारात ्ोन ्मतरििाह व्सतात. पवहला दृवष्टकोण हा 

सावहतयाचया सिायत्ततेिर भर ् णेारा तर ् सुरा दृवष्टकोण सावहतयाचया स्माजलक्यदी वििेचनािर भर ् णेारा 

आहे. पवहलया दृवष्टकोणाबाबत कथनपर सावहतयाचया तावत्िक वििेचनात गगंाधर पाटदील महणतात, “खर े

महणजे सावहतयातदील कथात्म अिकाश ि रि्शे शब्ाथचाजवनत असतो. कथात्म अिकाशाचा िा रि्शेाचा 

आपलयाला/ िाचकाला जो अनभुि येतो तो ्ूमलत: अथचासिरूप असतो. रि्शे वचवत्त करताना लेखकाला 

रि्शेाचदी कलपना करािदी लागते. सथलिणचानात सा्मावजक ि कलपकतापूणचा अथाचाचदी गुफंण करािदी लागते. 

या अथाचाने का्बंरदीतदील रि्शे आयवडऑलॉवजकल असतात. हा रि्शे सवंहतेचया चौकटदीत बवं्सत असतो. 

सथलकाळाचया वनिडदीतून, उभारणदीतून आवण रचनेतून तयांचदी एक ्ूमलयदृष्टदी गवभचात असलयाचे व्सून 

येते. गािाचा भूरि्शे, सथळे ि ्माणसे यांचया्मधये विवशष्ट रिकारचे सा्मावजक, धाव्मचाक, शैक्षवणक, आवथचाक 

सिरूपाचे सबंधं रिसथावपत झालेले असतात. तया्मळेु गाि, सथळे, भोितालचा रि्शे हा वनखळ भूरि्शे 

न राहता तयात ्मानिदी अथचा, ्मानिदी ्ूमलये गुफंलदी जातात.” (पाटदील १९९१: ४) गगंाधर पाटदील यांनदी 

अधोरवेखत केलेलदी कथात्म अिकाशाचदी िैवशष््टये हदी लेखक-िाचक सबंधंातून घडणाऱया अथचावनणचायाकडे 
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वन्लेश करतात. ्सुरा दृवष्टकोण, रितयक्ष स्माजजदीिनातदील रि्शे आवण सथळे यांचया िासतिपूणचा सबंधंािर 

भर ्णेारा आहे. आशयाचा रितयक्ष िासतिाचया अनषुगंाने थेट वन्लेश करून तया अिकाशाचदी ्मानिदी 

जदीिनासं् भाचात वहत िा अवहतकाररता उघड करणे हेहदी लेखकाचे लक्य असते. 

के्षत्दीय जाणदीि हदी लेखकाचया वनव्मचातदीसिभािात अधयाहृत असते. या के्षत्दीय जावणिेत िा लेखकाचया 

भािानभूुतदीत कें वद्रत झालेलदी भौगोवलकतेचदी रिवत्मा असते. तदी रिा्मखुयाने ्मानवसक सं् भाांनदी यकु्त असते. 

तया्मळेु सावहतयातदील सथलािकाश हे केिळ भू्मदीसं् भाांनदी वयक्त न होता ्मानवसक सरंचनांनदीहदी वसद्ध 

होतात. सावहतयातदील अनेक घवटते आवण कवलपते या ्मानवसक भू्मदीचया विसतकृत आवण अ्मयाचा् अिकाशात 

उग्म पाित असतात. कालपररितचान, ्मानिदी ितचान आवण ्मानिदी अनभूुतदी यांतून तयार झालेलया ्मानवसक 

सरंचना विविध रि्शेाला रिभावित करताना व्सतात. यातून निे अिकाश वन्माचाण होणयाचदी रिवरियाहदी 

घडत असते. जैविक, आवथचाक, धाव्मचाक, राजकतीय इतया्दी सबंधंांनदी हे अिकाश वसद्ध होतात. तया्मळेु 

भौगोवलकतेचया पलदीकडचदी काहदी परर्माणे अिकाशाला रिाप्त झालेलदी असतात. 

२

लेखकाला विश्भानाचया वयाव्मश् जावणिेतून अिकाशाकडे पाहणयाचे सजग भान येत असते. असे लेखक 

आपलया सावहतयातून अिकाशांना अवधकचे सं् भचा्ूमलय रिाप्त करून ् तेात. अणणा भाऊ साठे हे या जावणिेचे 

लेखक होते. ्महाराष्ट्राचया भौगोवलकतेचे आवण तयातदील सा्मावजकतेचे विविधांगदी िाचन हे तयांचया सूक््म 

वनरदीक्षणशक्ततीचे ्शचाक आहे. भूपकृष्सतरदीय दृवष्टवबं् ूतून या विश्िासतिाकडे पावहलयाने स्माजजदीिनाचे 

रितययकारदी, तलसपशती, उतकट ्शचान तयांचया सावहतयातून घडले आहे. शोवषत स्माजाचया उतथानासाठदी, 

जदीिनाचया अभयु् यासाठदी सघंषचा हे जदीिन्ूमलय तयांनदी आपलया सावहतयाचया वनव्मचातदीकें द्राशदी खेळित 

ठेिले. तया्मळेु तयांचया सावहतयातदील सथलािकाशांना स्मरभू्मदीचे रितदीक्ूमलय रिाप्त झालेले व्सते. अणणा 

भाऊंचया नािे बत्तदीस का्बंऱया, बािदीस कथासगं्रह, पधंरा नाटके ि लोकनाट्ये, एक रििासिणचान आवण 

कविता असा विसतकृत लेखनपट आहे. या तयांचया सावहतयात ग्रा्मजदीिन ते ्महानगर आवण शेतवशिार ते 

फरार नायकांनदी आश्य घेतलेलया वनजचान रि्शेापयांतचे विविध सथलािकाश तेथदील भौगोवलकता आवण 

सा्मावजकता या आधार ेसरंवचत झाले आहेत. 

अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयाचा लेखनकाळ हा सिातंत्यपूिचा आवण सिातंत्यरिाप्तदीनंतरचया लगतचया 

्ोन ्शकांचा आहे. या काळात भारतदीय स्माजजदीिनात सिातंत्यरिाप्तदीचदी चळिळ वशखरवबं् ूिर होतदी. 

तयाचबरोबर ्मारसचािा्दी विचारांचया चळिळदीचा रिारभं, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचे जावतवन्ूमचालनाचे, 

िांवशक बधं्मकु्ततीचे विचार, तयासाठदीचा सघंषचा आवण सा्मावजक स्मतेचा आग्रह, सिातंत्यरिाप्तदी, सयंकु्त 
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्महाराष्ट्राचदी चळिळ, का्मगार लढे या साऱयांतून घडलेलया िैचाररक ्मंथनाचा खोलिरचा पररणा्म अणणा 

भाऊंचया सावहतयलेखनािर झाला आहे. तयाचबरोबर बालपणदीचे ग्रा्मजदीिनाचे ससंकार, ्ाररद्रय्, भूक, 

आवथचाक विष्मता, गािातदील ितन्ारशाहदीतून होणार ेसा्मानय ्माणसांचे शोषण, या्मळेु ्मनािर उठलेले 

ओरखडे, त्माशा या लोकनाट्याविषयदी आत्मदीयता आवण शावहरदी कवितेचे ससंकार या साऱयांतून अणणा 

भाऊंचे िाङ्मयदीन वयवक्त्मत्ि घडले. तया्मळेु तयांचया सावहतयात सघंषचा, सिातंत्य, स्मता, सा्मावजक 

बांवधलकती, रेि्म, सहभाि या ्ूमलयांचे रितयतंर सहजपणे येते. 

अणणांचया सावहतयात गाि आवण ्महानगर अशा ्ोन ्महाअिकाशाचे सं् भचा पाहाियास व्मळतात. 

फक्करा या बहुचवचचात का्बंरदीत सातारा वजलह्ातदील िाटेगाि, वशगाि, िारणा ि ककृ ष्णा न्दीचे खोर ेअसे 

्महाअिकाश येतात. तयातदील ्महार ्मांगांचया िसतया, सािकारांचदी घर,े सरकारदी ्ािणदी असे अनेक 

लहान्मोठे अिकाश आले आहेत. ्मासतर, वारणेचा वाघ या का्बंऱयांतहदी याच गािान्दीचा अिकाश 

रिभािदीपणे वचवत्त झाला आहे. कचत्ा आवण फुलपाखरू या का्बंऱयांचे कथानक गाि आवण ्मुंबई अशा ्ोन 

अिकाशात घडते. आघात हदी का्बंरदी झोपडपट्दीचया पाश्चाभू्मदीिर वलवहलदी गेलदी. वैज्तंा या का्बंरदीत 

त्माशाचया फडाचा अिकाश रिभािदी रावहला आहे. कचखलातील ्कमळ या का्बंरदीत ्िे्ासदीरिथेिरचे 

वि्ारक भाष्य येते. या का्बंरदीचा अिकाश ्महाराष्ट्रातदील पालदी, जेजरुदी, कनाचाटकातदील सौं्त्तदी अशा 

ध्मचासथळांचा, ्िे्ासदीरिथेचया रिभािाचा आहे. मा्कडीचा माळ, वैर, डोळे मोडीत राधा चाले, रानबो्का, 

कुरूप, पाझर, आवण ्ेकवड््ाचे ्कणीस या का्बंऱया ग्रा्मदीण अिकाशाचया पाश्चाभू्मदीिर घडतात. तया्मळेु 

सपूंणचा गािखेड्याचा अिकाश या का्बंऱयांचया पकृष्सतरािर असलेला व्सतो. अणणा भाऊ साठे यांचया 

अलगुज, रानगगंा, आग, गुलाम, रूपा इतया्दी रेि्माचे वचत्ण करणाऱया का्बंऱया ग्रा्मदीण रि्शेाचया 

पाश्चाभू्मदीिर तेथदील अिकाशाचे सं् भचा घेऊन येतात. का्बंऱयांरि्माणे कथासगं्रहातहदी असेच अिकाश आले 

आहेत. यातदील काहदी वनिडक सावहतयककृ तदीतदील अिकाशाचे सिरूप विचारात घेऊ. 

३

अणणा भाऊ साठे यांचया कथा-का्बंऱयातदील ग्रा्मदीण अिकाशात रिा्मखुयाने सातारा वजलह्ातदील 

िाटेगाि, ककृ ष्णा, िारणा, कोयना, कोलहापरुातदील पचंगगंा या नद्ांचदी खोरदी, पनहाळगडचा रि्शे, या 

रि्शेातदील ितन्ाराचे िाडे, शेतकऱयांचदी घर,े भटरया िवंचतांचया िसतया, चािड्या, जत्ा, त्माशाचे 

फड, वशिार, ्षु्काळ, रान, डोंगर, नद्ा, पाऊस, ओढे, नाले, विवहरदी, ्माळ, स्मशान, भतुाखेतांचे रि्शे, 

जोगतदी-्िे्ासतींचया रिथेचदी ध्मचासथळे असे अनेक अिकाश आले आहेत. या रितयेक अिकाशािर विवशष्ट 

्मानवसकतेचा रिभाि असलेला व्सतो. तया्मळेु हे अिकाश केिळ वचत्णाचदी पाश्चाभू्मदी महणून येत नाहदीत. 

तर या अिकाशांचे सं् भचा तयांनदी स्माज, स्माज्मन, लोककथा िा ्तंकथाविश्ाशदी वभडिलेले व्सतात. 
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ग्रा्मदीण अिकाशाचा विचार करताना सावहतयाचा वचत्णफलक ग्रा्मसतरातदील कोणतया घटनारिसगंांनदी 

आकाराला आला आहे, कोणता लोकस्ूमह लेखकाचया आसथेचया कें द्रािर आहे, या लोकस्ूमहाचया 

जदीिनकळेचे कोणते पैलू सावहतयाशयाला रिभावित करतात, तसेच या लोकस्ूमहाचदी ्मानवसक सरंचना 

काय आहे याचा विचारहदी ्महत्िाचा ठरतो. फक्करा या का्बंरदीचा अिकाश हा जसा ्मांगांचया िसतदीचा, 

िाटेगािचा आहे, तेथदील वनसगाचाचा आहे, तसा तो ्मांगांचया परारि्माचा, जदीिनसघंषाचाचा, विवजगदीषू िकृत्तदीचा 

आहे. ्महा्मारदी आवण ् षु्काळाशदी सा्मना करताना जगणयासाठदी रिसगंदी चोऱया करणाऱया, ् रोडे घालून कधदी 

सािकारांघरचे तर कधदी सरकारदी गो्ा्मातदील धानय लटुणाऱया गािातदील ्माणसांचया पाठदीशदी खंबदीरपणे 

उभे राहून गाि जगिू पाहाणाऱया विष्णपुतं कुलकणयाचाचया ्मानितािा्दी, विशाल अतं:करणाचा आहे. 

आपलया गािाचा लौवकक िाढला पावहजे, तयासाठदी वजिाचदी बाजदी लािािदी लागलदी तरदी हरकत नाहदी असे 

महणणार ेपरारि्मदी ्मांग या अिकाशात आहेत. भकेुसाठदी सघंषचा करणारदी ्माणसे आवण रिसगंदी पोटासाठदी 

चोरदी केलयाचे सरकार ्रबारदी कबूल करणारदी रिा्मावणकता हा या अिकाशाचा जदीिनहेतू आहे. आपलया 

पूिचाजांना वशिाजदी ्महाराजांनदी व्लेलया तलिारदीचे भक्ततीभािाने पूजन करून परारि्माचदी परपंरा जपणाऱया, 

कुलरक्षणाचया जावणिेने रिभावित झालेलया फक्कराचया अवसततिाचा हा अिकाश आहे महणूनच केिळ भू्मदी 

आवण भौगोवलकतेपेक्षा विवशष्ट ्मानवसकतेचया रिभािाने ससंकाररत झालेला अिकाश येथे ्महत्िाचा ठरला 

आहे. 

तरदीहदी अणणा भाऊंनदी या का्बंरदीत भौगोवलक अिकाश ्मानिदी ितचान कसे वनयवंत्त करतात हे पलेग आवण 

्षु्काळाचया िणचानाने दृशयांवकत केले आहे. विसावया शतकाचया ्सुऱया ्शकात ्महाराष्ट्राला सोसावया 

लागलेलया पलेगचया साथदीचदी आवण ्षु्काळाचदी झळ िाटेगािलाहदी सोसािदी लागलदी होतदी. तयाचे अणणांनदी 

केलेले िणचान पाहा.

 “आषाढ कोरडा गेला वन धूळ उडू लागलदी. िळिानं उगिलेलदी गितं ्मातदीत एकरूप झालदी. ्मातदीत पेरलेलं 

बदी पाखरांनदी उकरून खाऊन तयाचा ्माग बजुिला आवण भयकंर ्षु्काळ सरुू झाला. सुं् र रि्शे भकास 

झाला. एक भयकंर आग सिचाकाहदी जाळून जािदी, तशदी वसथतदी झालदी. माणस ंहबंरू लागली. गरु ंहाडं-वचधंया 

खाऊ लागलदी....्मकृतयूच ं उग्र तांडि िाटेगािचया स्मदीप आलं. उपाशदी ्माणसािर साथदीनं कबजा केला. 

घरचंया घर ंकणहू लागलदी. ् षु्काळाने केिळ हाडांचे सापळे केलेलदी ्माणस ंगार् करायला ्मकृतयूला सोप ंगेलं.

िाटेगािात ्माणस ं्मरू लागलदी. दाही कदशांना अधंार दाटला. लोकांना िालदीच उरला नाहदी. सरुुिातदीला 

्मसणिटात काहदी वचता जळालया, पण लिकरच लाकडांचदी टंचाई आलदी आवण ्मग ्मढदी ्मातदीआड 

करणयाचदीच सिाचािर पाळदी आलदी; परतं ु लिकरच तोहदी रिश वबकट झाला. ्षु्काळातदील उपास्मारदीनं 

अवसथपजंर झालेलया ्माणसांना ्सुऱयासाठदी खड्डा खणण ंअिघड झालं. ्मग एकाएका गोरदीत बसतदील 

वततकती ्मढदी गाडलदी जाऊ लागलदी.” (साठे २०११अ : ८८-८९) 
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्मराठदी सावहतयात ्षु्काळाचा सथलािकाश अभािाने आला आहे. स्माजाचया जावणिा सिें्नांिर आघात 

करणाऱया ्षु्काळाचे आवण ्महा्मारदीचे हे रितययकारदी वचत् अणणा भाऊंनदी रखेाटले आहे. रि्शेाचदी 

वि्ारकता अधोरवेखत करताना तयांचदी लेखनशैलदी विवशष्ट रूप धारण करते. माणस ंहबंरू लागली, दाही 

कदशांना अधंार दाटला अशा विधानांनदी अिकाशाचदी विपरदीतता अवधक तदीव्र करताना व्सतात.

एखाद्ा रि्शेाला वकंिा भू्मदीखंडाला ्मानिदी गणुािगणुांनदी ससंकाररत करून आपलया वचत्णाचदी भू्मदी महणून 

साकार करणे हे अणणांचया सावहतयातदील सथलािकाशाचे वचत्णिैवशष््टय असलेले व्सते. खांडेकरांचदी 

लेखनशैलदी जेवहा कावयात्मकतेने आवण आलंकाररकतेने ससंकाररत होत होतदी तेवहा अणणा भाऊ साधया 

िासतिपूणचा शैलदीत उपेवक्षतांचे जदीिन आवण तयांचा पररसर रखेाटदीत होते. मा्कडीचा माळ या का्बंरदीतदील 

्माळाचया वचत्णात अणणा भाऊ याचा उतकट रितयय ्तेाना व्सतात. मा्कडीचा माळ हदी का्बंरदी 

काळगािचया भतुाचया ्माळािर घडते. का्बंरदीचया शेिटदी भतुाचया ्माळाचे ्माकडदीचया ्माळात ना्मांतर 

होते. ्मात् हे घडत असताना भटरया वि्मकु्तां्मधये घडलेलया जदीिघेणया सघंषाचाचे थरारनाट्य अणणा 

भाऊंनदी उभे केले आहे. गािाचया बाहेर असलेला ्माळाचा हा अिकाश भटरया वि्मकु्तांचया परसपरांतदील 

रेि्माचा आहे वततकाच वैराचा, सडुाचाहदी आहे. ्माणसे आवण तयांनदी भदीक ्मागणयासाठदी, उपजदीविकेसाठदी 

पाळलेले रिाणदी यांचयातदील अपररव्मत रेि्माचा हा अिकाश आहे. डिरदी, डोंबारदी, ्रिेशदी, सापगारूडदी, 

तरुिेाले, भाना्मतदीिाले, गोसािदी, फासेपारधदी, नं्दीिाले, ्माकडिाले, वभकारदी, ्कोंबडीचोर, ्ारुडे अशा 

अनेक पोटजातदीतदील उपेवक्षतांचे जदीिन या ्माळाचया अिकाशात वसथराित असे. आवथचाक अभािािर ्मात 

करणयासाठदी या ्माळाचया आश्याला येत असत. तर काहदी खनुदी आवण ् रोडेखोर याच ्माळािर आश्याला 

येत. कंगालांचया अवसथर जदीिनाचा तातपरुता आधार असे या अिकाशाचे रूप अणणा भाऊंनदी सरंवचत केले 

आहे. या ्माळाला ‘भतुाचा ्माळ’ का महणतात या विषयदी अणणा भाऊ वलवहतात –

काळगािचा तो ्माळ भतुाचा ्माळ महणून तया खोऱयात रिखयात होता. गाि्ारदीपासून डोंगरापयांत चार ्ैमल 

रान तयानं वयापलं होतं. तयापैकती अधयाचा ्माळािर कुठं तरदी एखा् ंझाड व्सत असे. अधयाचा ्माळािर घन्ाट 

झाडदी बसलदी होतदी.

त्ा गदलि झाडीत चोर, खुनी, दरोडेखोर, ्ांचा बारा मकहने तळ पडलेला असे. ते चोर रात्ी खेडी लुटीत, 

खून पाडीत, बा््का पळवीत कन त्ा माळावरच्ा जगंलात उडी मारीत. आज ्का्, तर त्ा माळावर 

खून पडला! ्ुकणाची ले्क पळवली! ्ुकणाचा तरी हाडांचा सापळा पडला आहे!... चारआठ कदवसांनी त्ा 

माळावर ्काही तरी भ््ंकर कन कवपरीत प््कार नक्कीच होत असे. महणून लो्क त्ा माळाला भुताचा माळ 

महणत. (साठे २०११ आ : ४)
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याच ्माळािर आपलया ्मलुदीचया शदीलरक्षणासाठदी गािातदील गुडंांशदी लढणाऱया यकूं डोंबाऱयाचा ्मकृतयू होतो. 

तयाचा वियोग सहन न झालेलदी तयाचदी ्ोन ्माकडे उंच झाडािरून उडदी घेऊन तयाचया रेिताशेजारदी जदीि 

्तेात. तयापासून तया ्माळाला लोक मा्कडीचा माळ महणू लागतात. एखाद्ा अिकाशाचे चररत्वचत् अणणा 

भाऊ ने्मरया शब्ांत रखेाटतात. तया्मळेु तो सथलािकाश वयवक्तवचत््शती होतो. तया भू्मदीत ्माणसांचे गणु 

उतरतात. अणणा भाऊंचया अिकाशवचत्णाचे हे ्महत्िाचे िैवशष््टय महणून सांगता येते. 

अणणा भाऊंचया अनेक कथाका्बंऱया वारणेच्ा खोऱ्ात घडतात. वारणेच्ा खोऱ्ात या का्बंरदीत 

िारणेचया पररसरातदील सािडले गािातदील तरुण इंग्रज सरकारचया विरोधात बडं करतात. हा अिकाश 

राजसते्तचया विरोधातदील सा्मानय ्माणसांचया बडंखोरदी्मळेु अशांत होतो. सरकारला साह् करणार ेआवण 

शेतकऱयांचया वहतासाठदी सरकारचया विरोधात लढणार ेअशा ् ोन गटात ्माणसे विभागलदी जातात. कुटंुबाचा 

अिकाशहदी अशाच ्मानवसकतेने वयापला जातो. भय, सघंषचा, वहसंा, सूड, आत्मघात अशा विविध भािना 

या अिकाशाला रिभावित करतात. वैज्तंा या का्बंरदीत त्माशाचया फडाचा, त्मासवगरांचया कुटंुबाचा, 

तरंुुगाचा असे विविध अिकाश आले आहेत. त्माशातदील वस्त्रयांचया जदीिनाचदी अवसथरता, तयांचयािर हुकू्मत 

गाजिू पाहणार ेपरुुष, तयांचे परसपरातदील वैर, भािबधं यांनदी हे अिकाश जदीिनाचे खजेुपण अधोरवेखत 

करताना व्सतात. ्मात् तमासगीर या कथेतून अणणांनदी त्माशाचया कलेला आपलदी आवण गािाचदी रिवतष्ा 

्मानणाऱया लोकस्ूमहाचे वचत् रखेाटले आहे. त्माशा्मळेु तयातदील कलाितंाना रिवतष्ा व्मळते. गािाचे रेि्म 

व्मळते. असा भाि ते वयक्त करतात. 

वैज्तंा या का्बंरदीत तयांनदी ्मानिदी जदीिनाला बवं्सत करणाऱया तरंुुगाचाहदी अिकाश रखेाटला आहे. 

अिकाशाविषयदी अणणा भाऊ वलवहतात, “तरंुुगाचया तया वभतंदी कणखर उभया होतया. तया्मळेु ्मानिदी 

शक्ततीचा अिखळपणा कंुवठत झाला होता. तया वभतंतींचया िेढ्यात िातािरण ््मगदीर झालं होतं... वतथं 

उविेगानं, रिौयाचानं अविचारानं प्ाडलेलदी ्माणस ंविवचत् हालचाल करदीत होतदी. या जगात जदीिन जगताना 

्मानवसक विककृ तदीनं पांगळदी झालेलदी ्मनं वतथं ्हशतदीचया जबर रूळाखालदी ्डपलदी जात होतदी... बाहेरचया 

जगात कोणदी शदील तर कोणदी सोनं ि कोणदी रिाण तर कोणदी िाहाण जे सापडलं ते चोरलं होतं. महणूनच 

तयांना या भेसूर जगात येऊन वचतंा, अगवतकता यांचया डोहात बडुाि ंलागलं होतं.” (चां्णे ि चां्णे 

२०१४: ८७७) अणणा भाऊंचया सावहतयविश्ात चोर, गनुहेगार, खूनदी यांचेहदी वचत्ण होते. जदीिनाचया 

अध:सतरातदील साऱयाच ्माणसांचे जगणे तयांनदी आपलया आसथेचया कें द्रसतरािर आणले. तया्मळेु ्माणसांचे 

सिातंत्य वहरािून घेणाऱया तरंुुगाचे वचत्ण तयांचया काहदी का्बंऱयांत आले आहे. आवडी या का्बंरदीतहदी 

रिारभंदीच तरंुुगाचा अिकाश आला आहे. वतथले रा्मोशदी एक्ेमकांना आपलया अपराधाचया कहाणया 

सांगतात. रानबो्का या का्बंरदीतहदी रिारभंदी त्माशाचया फडाचा अिकाश येतो. तया अनषुगंाने लािणदीचे 
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सौं्यचा, वतचदी अवभलाषा, वतचयािर केलदी जाणारदी पैशाचदी उधळण अशदी ्मानवसकता असलेलया अिकाशाचे 

रूप साकार होते. 

अनेक कथां्मधून अणणा भाऊंनदी ग्रा्मदीण अिकाशातदील अधंश्द्धाळू लोक्मानसाचे वचत्ण केले आहे. 

भुताचा मळा, जोगीण, मरीआईचा गाडा या कथां्मधून तयांनदी ्िैतकलपना ि वपशाचचकलपना आवण 

तयातदील अधंविश्ास उघड केला आहे. कधदीकधदी सिाथचा साधणयासाठदी ्माणसे या भ्रा्मक कलपना स्माजात 

पसरवितात. ्तंकथा पसरिून तयांचे दृढदीकरण केले जाते. अशदी ्मानवसकता ग्रा्मदीण अिकाशात सिचात् 

रितययाला येते. जोगीण कथेत गािात आलेलया एका जोवगणदीचा गािातदील गणू चाळका खून करून वतला 

लटुतो. वतथे वतचा आत्मा वपशाचच होऊन गािािर सूड उगवित आहे असे लोक ्मानू लागतात. तया जगंलात 

गेलेला ्माणूस वकंिा ढोर ंपरत येत नसत. ्मात् तया जगंलात जोवगणदीला ्मारून लटुलयािर गणू चाळका 

राहू लागतो. गािातदील एका स्त्रदीला पळून नेलयािर तयाला ्मारले जाते तेवहा भूत कोणदीहदी नवहते असे 

लक्षात येते. कथेचया शेिटदी वनिे्काचया ्माधय्मातून अणणा भाऊ कोणतेहदी भाष्य न करता अधंश्द्धाळू 

्मानवसकतेतदील फोलपणा उघड करतात. 

गनुहेगारदी विश्ाचे वचत्ण हाहदी अणणांचया सावहतयाचा एक पैलू आहे. तया्मळेु तयांचया सावहतयात ओसाड 

्माळराने, डोंगर, ्ऱया, घन्ाट जगंले, नद्ांचे रि्शे यांचदी वचत्णे आलदी आहेत. तसेच बडंखोर आवण इंग्रजदी 

सते्तविरोधात लढणार ेनायक भूव्मगत राहून कायचा करदीत तयांचया लपणयाचया जागा महणूनहदी या अिकाशांचे 

रखेाटन झाले आहे. िासु् िे ्मलुाटे वलवहतात. “तयांनदी विवशष्ट अशा स्माजाचे, जयांचया िकृत्तदी-रििकृत्ततींचे, 

तयांचया आशाआकांक्षाचे वचत्ण केले. अससंककृ त महणिलदी जाणारदी, गनुहेगार महणिलदी जाणारदी ्माणसे ि 

महणूनच उपेवक्षत रावहलेलदी ्माणसे तयांचे जदीिनविश् यांचे वचत्ण तयांनदी केले. गनुहा केलेला असेल वकंिा 

नसेलहदी, कधदी गनुहा केलाच असेल तर हेततु: केला नसेल वकंिा गनुहा करणे हे अपररहायचा ठरले असेल, 

नयायय िाटले असेल आवण ्मग कायद्ाचा, पोवलसांचा ससेव्मरा चकुिदीत हदी गनुहेगार ठरलेलदी ्माणसे 

तयांचया िसतयांपासून ्ूर तथाकवथत ससुसंककृ त जगापासून ्ूर ्ऱयाखोऱयातून, न्दी नालयातून डोंगरिाटा 

तडुिदीत वनघतात तेवहा तया भूरि्शेाचे आवण वनसगाचाचे रितययकारदी ्शचान ते घडवितात.” (्मलुाटे २०११ 

: ५४) कथनाचदी अपररहायचाता महणून हे अिकाश अणणांनदी योजलेले व्सतात. वारणेच्ा खोऱ्ातदील 

रा्मोशदी शेतकऱयांसाठदी सते्तशदी द्रोह करून डोंगरकपारदीत ्डून राहतात. फक्करा आपलया ्माणसांचे रिाण 

िाचिणयासाठदी ् रोडा घालून जगंलात पळून जातो. कथनातदील ्माणसांचया पाऊलखणुा जेथे उ्मटतात तो 

तो अिकाश अणणा भाऊंचया कथनात वतथलया भूसांसककृ वतक सं् भाांसह आकाराला आला आहे. 

या ग्रा्मदीण अिकाश वचत्णात अणणा भाऊंनदी स्माजातदील जात्मानवसकता, ितन्ारांचदी ्मजुोरदी, सािकारांचदी 

शोषणाचदी िकृत्तदी, भटरयावि्मकु्तांचे जदीिनसघंषचा, त्माशा या लोककलेिरचे रेि्म, भूकवनिारणासाठदीचे रि्मा्, 
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अधंश्द्धाळूपणा, परकतीय शक्ततींचा विरोध, तरुणतरुणतींचे रेि्मसबंधं, अनैवतक सबंधं, खून, वहसंा, रिवतषे्चया 

खोट्या कलपना असे अनेक जदीिनपैलू कचत्ांवकत केले आहेत. लोक्मानसाचे हे इतके विविधांगदी आरखेन 

ततकालदीन ्मराठदी सावहतयात अभािानेच पाहियास व्मळते. स्मग्र गािगाडा अणणांनदी आसथेचया कें द्रसथानदी 

आणलया्मळेु तयांचया लेखनाचा हा रिाणभूत विशेष ठरला आहे.     

४

अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयात ्मुंबईचा अिकाश अनेक सं् भाांनदी आला आहे. तयांनदी आपलया 

सावहतयातून इथलया भौगोवलकतेला का्मगारांचया श््मभू्मदीचे, सघंषचाभू्मदीचे, राष्ट्ररेि्माचे आवण जदीिनधारचेे 

्ूमलय रिाप्त करून व्ले आहे. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत हदी भू्मदी विलग करू पाहणाऱया राजकतीय रििकृत्तदी 

विरोधातदील रिवतकाराचदी भू्मदी महणून ते रखेाटतात. हा धगधगता कालािकाश अवस्मतेचदी रणभू्मदी होतो. 

गाि आवण हदी श््मभू्मदी अलग होणयाचया तदीव्रतर ्:ुखाने वयाकुळ झालेलया कष्टकऱयांचया ्मानवसकतेने हा 

रि्शे वयापला जातो. िगतीयते्मधये विभागलेले ्महानगर का्मगारांचया जदीिनकळेचा, ्मारसचािा्दी विचारांचा 

अिकाश महणून आले आहे. तर कधदी ते राजकतीय जावणिांचे कें द्र महणून सरंवचत होते. ्मुंबईचदी भौगोवलकता 

अणणा भाऊंनदी सूक््म नजरनेे नयाहाळलदी. तेथदील कारखाने, का्मगार िसतया, झोपडपट्या, तयातदील 

बकालपणा, ्ाररद्रय्, विष्मता, लोक्मानस अशा विविध सं् भाांनदी हा अिकाश वचवत्त केला आहे. 

्मुंबईचया सथलािकाशात अणणा भाऊ साठे यांनदी झोपडपट्दीचया अिकाशाचे वचत्ण िासतििा्दी शैलदीत केले 

आहे. आघात हदी का्बंरदी झोपडपट्दीचया अिकाशाचे, तयातदील भािलक्यदी रििावहतिाचे, ्मानिदी सबंधंाचया 

रूपविरूपाचे रितययकारदी वचत् उभे करते. का्बंरदीचा हा अिकाश ्मानिदी जदीिनाचदी सकुंवचतता अधोरवेखत 

करणारा आहे. जदीिनातदील शदु्रतेला असणारदी सिचा परर्माणे अणणा भाऊ आपलया ्म्मचादृष्टदीतून साक्षात 

करतात. ्ाररद्रय्, अभाि आवण वनयतदीचया आघाताने वपचलेलया ्माणसांचे हे जग आहे. या जगात सखुदी 

होऊ पाहणारदी ्माणसे आहेत तशदी तयांचे सखु वहरािून घेऊ पाहणारदी आहेत. यांचयातदील विवंिशदीलता हा 

अिकाशाचा कें द्रितती पैलू आहे. का्बंरदीचया रिारभंदी अणणांनदी केलेले डोकरदीचया चाळदीचे िणचान का्बंरदीतदील 

पढेु घडणाऱया घटनारिसगंाचदी सूचक आधारभू्मदी असलयाचे जाणिते. अणणा वलवहतात- 

हे ्मुंबईचे उपनगर होते. सकाळ होताच तयाला जाग आलदी होतदी. ते खडबडून उठले होते. तयाच उपनगरात 

एका कोपऱयात अग्दी डोंगराचया शेजारदी असलेलदी िसतदी जागदी झालदी होतदी. वतचया डोकतीिर आकाशातून 

रिकाश उधळला जात होता. परतं ुिातािरण काळिडंले होते. अधंार हटतच नवहता. 

वतथले लोक कष्टाळू होते. का्मगार होते. बेकार होते. चोर होते. ्ा्ा होते. वयापारदीहदी होते. तया सिाांनदी जनेु 
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पते्, जनुदी पोतदी, चटया, काग् अशा अनेक जनुया िसतंूना पनुहा राबिून तदी िसतदी उभारलदी होतदी वन आपला 

वनिारा वन्माचाण केला होता आवण खशुाल नां्त होते. 

पण जणू आधुकन्क ्ुग आकण मध्म ्ुग ए्कमे्कांच्ा हातात हात घालून परसपरांचे सवागत ्करीत आहेत. 

कतथं त्ास होत होता. कतथं कचतंा, कववचंना, अज्ान, दाररद््र्, ्ातना ्ांनी ्का्मचे ठाण मांडलेले होते. 

(चां्णे ि चां्णे २०१४ : १८) का्बंरदीचया रिारभंदी आलेले हे अिकाशिणचान का्बंरदीत पढेु घडणाऱया 

घटनारिसगंातदील आशयाचे सूचन करतात. ्ाररद्रय् आवण अभािाचा हा अिकाश आहे. तयापेक्षाहदी 

एक्ेमकांचे ससंार ्मोडणयाचदी कलवुषत िकृत्तदी इथलया वस्त्रयां्मधये होतदी. अणणा भाऊ वलवहतात कतथं बा्ा 

इंगळीच्ा जातीच्ा होत्ा. त्ांना दुसऱ्ाच ंपाहावत नसे. ्ुकठं ठी्क चाललं असेल, कतथं त्ा डंख मारून 

मो्कळ्ा होत होत्ा. तर ्काही बा्ा जळूच्ा जातीच्ा होत्ा. (ततै्ि, पकृ. २०) याच ्मानवसकतेचा रिभाि 

या अिकाशािर अवधक रि्माणात आहे. या अिकाशात इथलया वस्त्रयां्मळेु ससंार ्मोडलेला शा्म पेंटर 

आवण अकालदी ससंाराला पारखदी झालेलदी रोझदी यांचे रेि्मसबंधं जळुतात. तयातहदी वितषु्ट आणले जाते. 

जगनचया कुटंुबात तयाचदी बायको सुं् र आवण जगनाचा व्मत् ्मंगल एकत् राहतात महणून झोपडपट्दीतदील 

बायका जगनचया बायकोचदी ्ोन निऱयाचदी बायको महणून सिचात् ब्ना्मदी करतात. अशा अनेक अराजकांनदी 

भरलेलदी डोकरदीचदी चाळ शा्मला अनेकांचया ससंाराचा विनाश करणारदी महणूनच राक्षसदी िाटते. तदी नष्ट 

झालयावशिाय इथलदी रिा्मावणक ्माणसे सखुदी होणार नाहदीत असे शा्मला िाटते. एका बेसािध क्षणदी शा्मचया 

सांगणयािरून सकुड्या नािाचा तरुण तदी पेटिून ्तेो. चाळ जळून जाते. ब्ना्मदी करणाऱया बायका तया 

आगदीत होरपळतात. काहदी ्मरून जातात. का्बंरदीचया रिारभंदी चाळदीचया वनव्मचातदीचे िणचान येते तर शेिटदी 

वतचया नष्ट होणयाचे. वयिसथेचया अनैवतक, आरि्मक, अराजकती होणयातच वतचा विनाशहदी ्डलेला 

असतो. असे अिकाशाचे सूचन अणणा भाऊ करतात. बरबाद्ा ्ंकजारी या कथेतहदी झोपडपट्दीचा अिकाश 

आला आहे. ्मात् या वठकाणदी केिळ कंजारदी लोक राहत नवहते तर डिरदी, डोंबारदी, वघसाडदी, गारुडदी असे 

विविध जातदीचे लोक राहत होते. हे सिचा बेकार होते. या तयांचया िसतदीिर जात ्मानवसकतेचा अवधक रिभाि 

होता. जातपचंायत, नयायवनिाडा आवण तयातदील जाचकता झगुारून ्णेारा कंजारदी याचा करारदीपणा या 

अिकाशाला िेगळेच रूप ्तेो. झोपडपट्दीचया अिकाशाबरोबर कारखानयाचे आवण चाळकऱयांचया ्ोट्या 

्ोट्या कुटंुबाचेहदी अिकाश ्महत्िाचे ठरले आहेत. 

का्मगार आवण का्मगारांचे विश् हा अणणा भाऊंचया आतयवंतक आसथेचा विषय होता. तया्मळेु या विश्ाचे 

िणचान तयांनदी अवतशय कलात्मकतेने केले आहे. हा अिकाश हदी जशदी का्मगारांचदी क्मचाभू्मदी महणून वचवत्त 

होते तशदी तदी ्मालक ्मजरुांचया आवथचाक वहतसबंधंांचदी भू्मदी महणूनहदी तयांनदी रखेाटलदी आहे. कोणतया क्षणदी 

हा अिकाश कोणते रूप धारण करले हे तयािेळचया का्मगारांचया ्मानवसकतेिर वनधाचाररत असेल असे वचत् 
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अणणा भाऊंनदी वन्माचाण केले आहे. आघात का्बंरदीतदील पोला् कंपनदीचे हे िणचान पाहा – 

््मनलाल आवण कंपनदीचया लोखंडदी कारखानयात हलकललोळ झाला होता. लोखंड वितळविणयाचदी रिचडं 

भट्दी धगधगत होतदी. तया भट्दीत अवगननारायणाने उग्र रूप धारण केलं होतं वन तयाचया भयकंर जबड्यात 

लोखंडाच ंपाणदी होत होतं. 

्कामगारांचे हजारो हात तप्त लोखंडाशी झटत होते. कतथं श्रमशक्ती ्का ल्िक्म झाली होती. त्ा ्कारखान्ात 

्कामगार लढत होते कन ती त्ांची लढाईच होती. ती लढाई लढत असता ते दहेभान कवसरले होते. त्ांना 

त्ा वेळी मुलांची, बा््कोची, घराची ्कशाचीच आठवण होत नवहती. त्ांचा आतमा, त्ांचे कवचार कन 

त्ांची शक्ती सवलि ्काही कतथं लोखंडाशी झगडत होतं. त्ांच्ाशी पोलाद बोलत होतं. (ततै्ि, पकृ. ३३) या 

सथलािकाशाचया वचत्णात अणणा भाऊंनदी श््मशक्ततीचे शे्ष्ति आवण वतचयाशदी आतयवंतक वनष्ा असलेलया 

का्मगारांचे वचत्ण केले आहे. का्मगारांचया ्मनात एकाचिेळदी श््मशक्तती आवण राष्ट्रभक्तती कशदी िसत असते 

याचे ने्मके िणचान ते करतात. का्मगारांचदी का्माचदी िेळ सपूंन ्सुऱया पाळदीचे का्मगार येताच हाच कंपनदीचा 

अिकाश का्मगारांचया सभेचया अिकाशात परािवतचात होतो. भाषणे, घोषणा असे हरकांसाठदीचे आिाज या 

अिकाशाचदी जागा वयापून राहातात.

कचत्ा या का्बंरदीत तयांनदी गाि आवण ्मुंबई असे ्ोन अिकाश वचवत्त केले आहेत. ्मात् गािाचया 

अिकाशापेक्षा या का्बंरदीतदील ्मुंबईचा अिकाश रिभािदी रावहला आहे. ्महानगरातदील उचचभू्रंचदी विलासदी 

िकृत्तदी, िेशयांचा वयापार आवण िेशयाजदीिन यांचा रितयय या का्बंरदीचया अिकाशातून येतो. तयापेक्षा 

का्मगारांनदी इंग्रजदी सते्तचया विरोधात केलेलया सपंाचे आवण आं् ोलनाचे सं् भचा या अिकाशाला कावलक 

िासतिाचे परर्माण रिाप्त करून ्तेात. कमयवुनसट पक्षाचया ितदीने कॉमे्ड श्दीपा् डांगे यांचया नेतकृतिाखालदी 

या ्मोचयाचाचे िणचान अणणांनदी बखरसदृशय शैलदीत केले आहे. अणणा वलवहतात, दहा वाजले. सू ल्ि तप्त होत वर 

चढत होता. सवलि वातावरण उष्ण होत होते. दाररद््र् आकण वैभव, सवचछता आकण असवचछता, कपळणारा 

आकण कपळला जाणारा ्ा कवसगंतीने भरलेली मुंबापुरी जवालामुखीप्माणे भासत होती. (साठे २०११ इ : 

९१, ९२) ्मारसचािा्दी जावणिांचा हा अिकाश आहे. तया्मळेु अणणा भाऊ या सघंषाचाचे िणचान आत्मदीयतेने 

करताना व्सतात. लढाऊ का्मगारांविषयदीचा रेि्मवजवहाळा तयांचया शब्ाशब्ांत वयक्त होत राहतो. इंग्रज 

आवण भारतदीय जनता यांचयातदील सघंषचा पेटलेलदी ही भूमी कवषारी वा्ुने भरलेली होती अशा िणचानातून 

तयांनदी सते्तचया ्ळ्ािणदीिर ि स्माजातलया अतंविचारोधािर ने्मका रिकाश टाकला आहे. 
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अणणा भाऊंचया कथात्म सावहतयातदील अिकाश वचत्णाचे ्महत्िाचे िैवशष््टय महणजे ते भू्मदीचया 

पकृष्सतरापासून आकाशापयांतचया विविध नैसवगचाक वसथतदीगतदी आवण ्मानिदी ितचानाचे कथनाला पूरक 

ठरणार ेतपशदील ने्मकेपणाने रखेाटतात. कथनाला अवधक पररणा्मकारकता आणणे हा तयांचा हेतू या 

रखेाटनात असतो. तयांचया सावहतयातदील वनिे्क स्मग्र आवण सूक््म अशा ्ोनहदी दृवष्टवबं् ूतून अिकाशाचा 

िेध घेताना व्सतो. वनसगचा आवण ्मानिदी जदीिनवयिहारातदील सगंतदी शोधणयाचा रियतन तयांचया वलखाणात 

सिभाित: आला आहे. समशानातील सोनं या कथेत अणणा भाऊंनदी ्मुंबईचया उपनगराचा घन्ाट जगंलाचा 

अिकाश रखेाटला आहे. बेरोजगारांचया िसतदीचे तयांनदी केलेले िणचान तयांचया िरदील लेखनशैलदीचा रितयय 

्णेार े आहे. ते वलवहतात- “िारा ्मं् िहात होता. तया्मळेु ते घन्ाट जगंल करकरत होतं आवण तया 

जगंलात िसलेलदी तदी पननास झोपडदी भे्रलदी होतदी. जनेु पते्, चटया, फळया, पोतदी यांनदी वतथं घरांचा 

आकार घेतला होता वन तया घरात ्माणस ंराहत होतदी. बेकार िसतंूनदी वतथं बेकारांिर ्ाया धरलदी होतदी.” 

(साठे २०११ई : ४६) वनसगचा आवण ्मानिदी अिकाश यांचदी एकात्मता अणणांनदी साऱयाच लेखनात साधलदी 

आहे. याच कथेत आलेलया स्मशानाचे िणचान याच शैलदीत तयांनदी केले आहे. रेिताचे ्मांस खाणयासाठदी 

भकेुलेले कोलहे आवण बेकारदीचया जदीिनात पोटाचदी भूक श्मिणयासाठदी परुलेलया रेिताचया अगंािरचे सोने 

व्मळिणयासाठदी तयांचयाशदी झगडणारा भदी्मा यांचयातदील सघंषाचाने स्मशानाचा अिकाश यदु्धभू्मदीचे रूप घेतो. 

अणणा वलवहतात - “सकृष्टदी वनद्रा घेत होतदी. ्मुंबई विश्ांतदी घेत होतदी. तो गाि वनपवचत पडला होता. आवण 

तया स्मशानात सोनयासाठदी वन ्मढ्यासाठदी झटापटदीला जोर चढला होता. भदी्मा रिहार करून कोलहयांना 

पाडदीत होता. कोलहदी तयाचा ्मार चकुिून तयाचा लचका तोडदीत होतदी. वकंिा तयाचया ्मारानं घायाळ 

होऊन वकंचाळत होतदी. भदी्मा लचका तटुताच विवहळत होता. वशवया, ्मार, गरुगरुणे, वकंचाळणे या्मळेु ते 

स्मशान थरारले होते.” (ततै्ि, पकृ. ५०) उपजदीविकेसाठदी ्महानगराचया आश्याला येऊन जगणाऱया बेकार 

्माणसांना तो अिकाश वकतदी नरक यातना ्तेो तयाचे ्म्मचाग्राहदी वचत् अणणा भाऊंनदी येथे साक्षात केले आहे. 

्मानिदी जदीिनाचया स्मसया आवण तोकडेपणा भूव्मसापेक्ष असतो असे या अिकाशवचत्णातून सूवचत होते. 

अणणांचया लेखनशैलदीचे हे ्महत्िाचे लक्षण महणता येईल.  

कथात्म सावहतयारि्माणे अणणा भाऊंनदी कवितेतूनहदी ्मुंबईचा अिकाश रखेाटला आहे. या वचत्णातहदी ते 

भौगोवलकतेपेक्षा सा्मावजक वसथवतगतदीचे रूप रिकट करतात. येथदील जदीिनातदील विसगंतदी हेरून वतला 

शब्रूप ्तेात. मुंबईची लावणी आवण माझी मैना गावावर राकहली! या ्ोन लािणयांतून तयांनदी ्मुंबईचे 

वचत् रखेाटले आहे. माझी मैना गावावर राकहली! हदी तयांचदी रचना सयंकु्त ्महाराष्ट्रासाठदी सघंषचा करणाऱया 

सैवनकांचया भािना सिें्ना रिकट करणारदी ठरलदी. ग्रा्मभू्मदीचया विरहाने वयाकूळ झालेलया रेियसदीचया 

रूपकभािाने या लािणदीत ्मुंबईचे वचत् आले आहे. अणणांचया अिकाश वचत्णाविषयदी स्मदीक्षक रणधदीर वशं्  े

वलवहतात. “्मुंबईचा विविधरगंदी अिकाश तयांनदी ्मन:पूत रिकट केला आहे. ्मुंबईचया यतं्रिधान, औद्ोवगक 
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ससंककृ तदीचा गड् असा रितयय आपलया कवितेतून तयांनदी व्ला... आधवुनकतीकरणाचया टपपयािर आकाराला 

आलेलया ्मुंबईचदी बहुविध सिरूपाचदी रूपे ते रिकट करतात.” (वशं्  े२०११: ७) ्मुंबईत कारखान्ारदीचया 

उ्यानंतर तेथदील वयिसथेत आ्ूमलाग्र ब्ल होत गेला. या ्मुंबईचया अिकाशात बहुरगंदी ससंककृ तदीचा उ्य 

झाला. माझी मैना गावावर राकहली या लािणदीत अणणा भाऊ वलवहतात, 

या ्मुंबईत ग्ती बेकारांचदी । तयात भरतदी झालदी ्माझदी एकाचदी ।

्मढयािर पडािदी ्ूमठभर ्मातदी । तशदी गत झालदी आ्मचदी ।

हदी ्मुंबई यतं्ाचदी, तंत्ाचदी, जगणारांचदी, ्मरणारांचदी,

शेंडदीचदी, ्ाढदीचदी हडसनचया गाडदीचदी, नायलॉनचया आवण

जॉजलेटचया तल्म साडदीचदी । बटुांचया जोडदीचदी । पसुतकांचया थडदीचदी ।

्माडदीिर ्माडदी । वहरवया ्माडदीचदी । पै्ास इथं भलतदीच चोरांचदी ।

ऐतखाऊंचदी । वशरजोरांचदी । हरा्मखोरांचदी । भांडिल्ारांचदी । (साठे २०११उ : ४९)

यतं्ससंककृ तदीतून आकाराला आलेलया ्मुंबईतदील भौवतक सखुस्मकृद्धदी, बौवद्धक विकास आवण तयांिर पोसलेलया 

विककृ तदी तयांचया नजरतूेन सटुत नाहदीत. या अिकाशािर असलेला जावतध्माचाचा रिभाि ते शब्बद्ध करतात. 

्मुंबईचया या अिकाशाकडे ते विवशष्ट ्ूमलयभािाने पाहातात. हा ्ूमलयभाि तयांचया श््मवनषे्चा, जदीिनवनषे्चा 

भाग आहे. का्मगारांचदी वपळिणूक करणाऱया भांडिलशाहदी िकृत्तदीचा ते वनषेध करतात. मुंबईची लावणी या 

रचनेत इथलया जगणयातदील विरोधाभास अणणा अधोरवेखत करतात. 

 ्मुंबईत उंचािरदी । ्मलबार वहल इंद्रपरुदी ।

 कुबेराचदी िसतदी वतथं सखुं भोगतदी ।।

 परळात राहणार े। रातव्िस राबणार े। 

 व्मळेल ते खाऊनदी घा्म गाळतदी ।। (साठे २०११उ : ५२)

आतयवंतक विलासदीपणा आवण आतयवंतक श््म अशा येथदील जदीिनात वफरणाऱया विककृ त अधाांगिायूचया 

लहरदी अणणा भाऊंनदी यथोवचत शब्ांत वटपलया आहेत. का्मगार, वभकारदी, ह्माल, रोगदी अशा अपूणचा जदीिन 

जगणाऱया घन्ाट लोकिसतदीचया ्वुनयेत ‘्माणसाला ्माणूस खातं । लटुतं आवण लटुलं जातं’ असे महणून 

ते या वयिसथेतदील शोष्यशोषकभाि वयक्त करतात. लाल झेंडा घेऊन हाती । ्करा्ाला इथे क्रांती । मजुरांची 

कपढी नवी पाऊल टा्कती ।। अशा ्मारसचािा्दी विचारांचा अिकाश महणूनहदी ते या भू्मदीकडे पाहातात. 

्मुंबईचया सथलािकाशाचे हे इतके तलसपशती वचत्ण ततकालदीन ्मराठदी सावहतयात अभािानेच आढळते. 

महाराष्ट्ाची परपंरा या पोिड्यात अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्राचा भौगोवलक आवण सांसककृ वतक अिकाश 
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वचवत्त केला आहे. सताकलनग्ाडचा पोवाडा, मुंबईचा ्कामगार, पजंाब कदललीचा दगंा या पोिड्यातून 

सगं्रा्माचे, चळिळदीचे धगधगते अिकाश वचवत्त केले आहेत.

यावशिाय अणणा भाऊंनदी माझा रकश्ाचा प्वास नािाचे अग्दी ्ोटे रििासिकृत्त वलवहले आहे. तयात 

रिा्मखुयाने तयांनदी रवशयाचया रििासातदील आठिणदी नों्विलया आहेत. या लेखनात आलेला रवशयाचा 

अिकाश हा सामयिा्दी ्शे महणून एक आ्शचा राष्ट्र, शोषणरवहत स्माज या दृष्टदीने ते या अिकाशाकडे 

पाहतात. लोकनाट्यातून अणणांनदी वचवत्त केलेले अिकाश हे ग्रा्मदीण आवण नागरदी अशा ्ोनहदी अिकाशांचे 

रिवतवनवधति करतात. गािातदील इना्म्ारांचे िाडे, शेतकऱयांचदी घर ेअसे अिकाश आले आहेत. 

येथपयांत आपण अणणा भाऊंचया सावहतयातदील सथलािकाशाचे सिरूपविशेष पावहले. तयांचया भूरूप 

जावणिेचया कक्षा खूपच वयापक आवण स्माज्ूमलयलक्यदी होतया. ग्रा्मजदीिनातदील आवण ्महानगराचया 

अध:सतरातदील ्माणसे तयांचया सावहतयाचया कें द्रसथानदी असलया्मळेु तयांचया रि्शेजावणिेतून आकाराला 

आलेले अिकाश अणणा भाऊंनदी रखेाटले. या अिकाशातदील ्माणूस आवण ्मानिेतरांचे भािविश् तयांनदी 

वटपून घेतले आहे. कोणतयाहदी अिकाशात ्माणसाला सिातंत्याचे, सन्मानाचे, सखुाचे जदीिन व्मळािे. 

अनयथा रिाणाला ्मकुािे लागले तरदी हरकत नाहदी. हदी लढाऊपणाचदी िकृत्तदी बाळगणारदी जदीिनोतसकु ्माणसे 

या अिकाशात आणलदी आहेत. वशक्षणाचया अभािा्मळेु खचलेलया, ्भुगंलेलया ्मानिदी जदीिनातदील 

अपूणचाता तयांनदी या अिकाशात शोधलदी. तया्मळेु अनेक अिकाश ्मानिदी जदीिनाला कसे वगळंककृ त करतात 

तयाचे ने्मके वचत् तयांचया सावहतयातून साकार होते. तसे हे हदी खर ेआहे कती, का्मगारांचया श््माला, सा्मानय 

्माणसांचया जदीिनाला आधार ् णेारदी भू्मदी आवण तयातदील अिकाश तयांनदी आतयवंतक वजवहाळयाने रखेाटले 

आहेत. हे अणणांचया अिकाशवचत्णाचे सिलोत्त्म ्ूमलय आहे. 

 सदंभ्ष :

१. चां्णे, ्दीपक ि चां्णे अवस्मता (सपंा) (२०१४) : लो्कसाकहकत््क अणणा भाऊ साठे समग् वाङ्म्, रिवत्मा पवबलकेशनस, 

पणेु.

२. ्मलुाटे, िासु् िे (२०११) : ‘अणणा भाऊ साठे यांचदी का्बंरदी’, अणणा भाऊ साठे साकहत् समीक्ा, रणधदीर वशं्  े(सपंा.), 

श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

३. वशं् ,े रणधदीर (२०११) : ‘रिसतािना’, अणणा भाऊ साठे साकहत् समीक्ा, रणधदीर वशं्  े(सपंा.), श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

४. साठे, अणणा भाऊ (२०११अ) : फक्करा, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 
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५. साठे, अणणा भाऊ (२०११ आ) : मा्कडीचा माळ, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

६. साठे, अणणा भाऊ (२०११ इ) : कचत्ा, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

७. साठे, अणणा भाऊ (२०११ ई) : समशानातील सोनं, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

८. साठे, अणणा भाऊ (२०११उ) : कविता ि माझा रकश्ाचा प्वास, श्व्मक रिवतष्ान. कोलहापूर. 

वियतकावलक 

१. पाटदील, गगंाधर (१९९१) : कथात्म अिकाश ि रि्शे, अनुषु्टभ, ्ेम- जून, १९९१
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प्रसताििा :

सजचानशदील ्माणसाचदी अभािग्रसतता तया ्माणसाला साततयाने निसकृजनासाठदी निदी ऊजाचा ्ते असते. 

अभािग्रसततेतून ्माणूस नािदीनयाचा शोध घेत असतो. रिचडं ्ाररद्रय्ातून ्ोन िेळचया भाकरदीचया 

शोधासाठदी िाटेगाि ते ्मुंबई असा रििास करत येऊन या ्मुंबापरुदीत पनुहा तेिढदीच अभािग्रसतता िाट्याला 

येऊनहदी सितःचया रिवतभेचया जोरािर आपले अवसतति वन्माचाण करणार ेलोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे 

महणूनच वनराळे भासतात.

अतयतं क्मदी अथाचात नगणय महणािे असे शालेय वशक्षण अणणा भाऊंकडे होते. ्मात् अणणा भाऊंचदी 

रिवतभा उत्तुगं होतदी. आवण महणूनच अणणा भाऊ साठेंनदी आपलया सावहवतयक कारवक्ती्मधये शावहरदी 

किने, पोिाडे, गण, लािणया, लोकनाट्यातदील गाणदी अशदी पद्रचना केलदी तर इनामदार, पेंग्ाच ंलगीन, 

सुलतान यांसारखदी नाटके, चौ्ा लोकनाट्ये, एक रििासिणचान, पसतदीस का्बंऱया, तेरा कथासगं्रह इतया्दी 

विविधांगदी गद्लेखन केलयाचे आपलया लक्षात येते. अणणा भाऊ साठे यांचया वैज्तंा, आवडी, मा्कडीचा 

माळ, कचखलातील ्कमळ, वारणेचा वाघ, अलगुज आवण फक्करा या सात का्बंऱयांिर आधाररत ्मराठदी 

वचत्पटांचदी वनव्मचातदी केलदी गेलदी. अशा अफाट रिवतभेचा धनदी असणाऱया अणणा भाऊ साठे यांनदी आपलया 

कथा, कविता, शावहरदी, का्बंरदी, नाटक, लोकनाट्य आवण वसने्मातूनहदी तयांना अपेवक्षत असणारा विषय 

वन आशय कस्ारपणे वयक्त केलेला व्सून येतो.

अणणा भाऊ साठे यांचदी सितःचदी अशदी एक राजकतीय भूव्मका असलयाचे आपलया लक्षात येते. अणणा भाऊ 

साठे ्मुंबईत आलयानंतर सरुुिातदीला कलयाणला ि तयानंतर ्माटंुगा येथदील लेबर कॅमप्मधये आले. ्माटंुगा 
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लेबर कॅमप हा तयाकाळातदील चळिळदीचा बालेवकलला होता. विशेषतः कमयवुनसट चळिळ आवण आबेंडकरदी 

चळिळदीचे हे एक ्महत्िाचे कें द्र होते. अणणा भाऊ सरुुिातदीपासूनच कमयवुनसट चळिळदीकडे आकवषचात 

झाले होते. तया्मळेु अितदी-भितदीचया िगचावयिसथेिर तयांचदी करडदी नजर होतदी. तयाकाळात ्मुंबईसारखया 

्महानगरात सिचात् व्सणारदी विष्मता, गररबदी, बकालपणा, अभािग्रसतता इतया्दी गोष्टतींकडे अणणा भाऊ 

अतयतं सिें्नशदीलतेने बघत होते आवण हळूहळू हेच उपेवक्षतांच ं जग अणणा भाऊंचया वलखाणाचया 

कें द्रसथानदी आले. अणणा भाऊंचया सपूंणचा सावहतयवयिहारात आपणाला प्ोप्दी या उपेवक्षत जगातलदी 

अभािग्रसत ्माणसे, तयांच ं अभािग्रसत जगण,ं तयांचा जगणयाशदी आवण सितःशदी साततयाने चाललेला 

सघंषचा, तयांचा बकालपणा जाणितो. तयासोबतच अणणा भाऊ साठे यांचा कमयवुनसट राजकतीय विचार, 

तया कमयवुनसट विचारांचदी चळिळ, तयांचे ‘लाल बावटा’ हे वनशाण आवण झेंडा, शेतकरदी, कष्टकरदी, वगरणदी 

का्मगार यांचा सत्तावधशांचया ्मसतिालपणाविरुद्ध चाललेला सघंषचा, तयांचयात वन्माचाण होणारदी निजागकृतदी 

अशा विविध पैलंूना अणणा भाऊ आपलया वलखाणातून उजागर करताना व्सतात. हा सा्मावजक - 

राजकतीय विचार, हदी बडंखोरदी अणणा भाऊंचया लेखणदीचे िैवशष््टय आहे. अणणा भाऊ साठे यांचया विविध 

लोकनाट्यांतूनहदी तयांनदी आपले सा्मावजक भान, राजकतीय भान कसे जपले आवण आपलदी बडंखोरदी कशदी 

वयक्त केलदी, तयासबंधंातच यावठकाणदी वििेचन करणयाचा हा रियतन केलेला आहे.

अणणा भाऊ साठे यािंी वलवहलेली िा्टके ि लोकिा््टये :

अणणा भाऊ साठे यांनदी एकूण तदीन ्मोठदी नाटके ि एकूण चौ्ा लोकनाट्ये वलवहलेलदी आहेत. तदी पढुदीलरि्माणे 

आहेत.

मोठी िा्टके :

१. इना्म्ार 

२. सलुतान 

३. पेंगयाच ंलगदीन 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 212

लोकिा््टये :

१. अकलेचदी गोष्ट

२. खाप चोर 

३. कलंत्दी

४. वबलं्र बडुिे

५. बेकाय्शेदीर

६. शेटजदीच ंइलेरशन

७. पढुारदी व्मळाला

८. ्ूमक व्मरिणूक

९. ्माझदी ्मुंबई

१०. ्शेभक्त घोटाळे

११. ्षु्काळात तेरािा

१२. वनिडणूकतीतदील घोटाळे

१३. लोक्मंत्याचा ्ौरा

१४. पेंगयाचं लगदीन इ. 

अणणा भाऊ साठे याचंया लोकिा््टयाचें विषय आवण कथािक :

अणणा भाऊ साठे यांचया सिचाच लोकनाट्यातून बडंखोर सा्मावजक ि राजकतीय आशय वयक्त झालेला 

आहे. अणणा भाऊ साठे यांचया काहदी वनिडक लोकनाट्यांचे विषय आवण तयांचया कथानकाचदी थोडरयात 

ओळख आपण करून घेणे गरजेचे आहे.

अकलेची गोष्:

अ्कलेची गोष्ट या लोकनाट्यात शेठ - सािकाराकडून सिचासा्मानय शेतकऱयांचदी फसिणूक करणयाबाबत 

कसा कुटदील डाि रचला जातो आवण तयातून शेतकरदी आपलया अरकल - हुशारदीने ह्ा शेठ -सािकाराचया 

कचाट्यातून आपलदी ्मान सोडिून घेतो ि सािकाराचा डाि तयाचयािरच कसा उलटतो, असा एक 

ग्मतदीशदीर वकससा आपलयाला बघायला व्मळतो.
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सिचात् ्महागाई िाढलदी असून सिचात् काळाबाजार िाढला आहे. अशात जानबा आवण पतुळा हे शेतकरदी निरा 

- बायको याबाबत आपसात विचार विवन्मय करत असतात. गािचया बाजारात इतकती ्महागाई िाढलदी आहे 

कती आता ्सुऱया गािाला महणजे ्मलकापूरला जायला पावहजे. असे ठरिून जानबा ्मलकापूरला जायला 

वनघतो तर कापडाचा वयापारदी गुडूं आवण बडूं गिळदी ्मलकापूरचया बाजाराहून परत येत असतात. तयांचदी 

भेट जानबाशदी होते. तयांचयात बाजारभाि आवण ्महागाईिरून आपसात बाचाबाचदी होते. गुडूं जानबाला 

महणतो कती, शेतकऱयांना अरकल नसते आवण या िा्ािा्दीिरून शेिटदी वतघांत अस ंठरतं कती आपण या 

गोष्टदीचा पडताळा पाहू या. रितयेकाने एक एक अ्कलेची गोष्ट सांगायचदी. गोष्ट नाहदी सांगता आलदी तर अरकल 

नाहदी महणून ्डं द्ािा. वशिाय तदी गोष्ट खरदी असलदी पावहजे. जो कोणदी गोष्ट खोटदी आहे असे महणेल तयाने 

्डं व्ला पावहजे. हा ्डं काय द्ायचा? तर सिचा सथािर जगं्म विकून जो पैसा येईल तो वजकंणाऱयाला 

द्ायचा. अशारिकार ेगुडूं, बडूं गिळदी आवण जानबा यांचयात अ्कलेची गोष्ट सांगणयाचदी शयचात लागते. वनकाल 

्णेयासाठदी पचंहदी ने्मले जातात. सिचारिथ्म बडूं गिळदी आपलदी गोष्ट सांगतो. तदी अशदी...

‘बडूं  : काय हरकत नाई, सांगतो, ऐका. आ्मचया घरानयाचदीच गोष्ट सांगतो तमुहाला! आ्मच ं  

  घराण ंपवहलं फार ्मोठं! धं् ा ्धुाचा. आसपासचया बहात्तर खेड्याला आ्मदीच  

  ्ूध परुिायच!ं घरात गायदी वन महशतींचदी तर गनतदीच नवहतदी. वजकडं वतकडं महशदीच 

  महशदी वन गायदीच गायदी!’ (डांगळे १९९८ : ११८) 

तसेच 

बडूं  :  सांगतो, ऐकून घे –

  (लािणदी)

  ्माझया घरात अगवणत गायदी महशतींचदी वखललार ं।

  रानात चरतदी चौफेर । कैक हजार । तानहदी िासर ं॥१॥

  पाच हजार गाडदी कडबयाचदी । वैरण रोजचदी खचचा आमहाला ॥

  तदीन हजार कुणबदी एकजात । आ्मचया घरात । गडदी का्माला ॥२॥ 

  (ततै्ि, पकृ. ११८-११९ ) 

आवण बडूं हदी गोष्ट अशदी खूप अिासति फुगिून सांगतो. जेणेकरून जानबाने हदी गोष्ट खोटदी महटलदी पावहजे, 

परतं ु गोष्ट सपंलयािर जानबा महणतो कती, गोष्ट शभंर टरके खरदी आहे. तयानंतर गुडूं सािकाराचदी गोष्ट 

सांगणयाचदी पाळदी येते. गुडूं सािकारहदी आपलदी गोष्ट अशदीच अिासति फुगिून सांगतो. जशदी कती,

गुडूं  :  ्मग ऐक तर
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  (लािणदी)

                श्दी्मंत आ्मचु ंघर । पैसा अपार ।

               कुबेराहून फार । ्रारा गाजे ॥१॥

               सात स्मदु्राचया पार। आ्मचा वयापार॥

                चालत होता वनत । नफयानं पेि ंभरलदी सात॥२॥

जानबा : रवशयात बदी यापार चालायचा का त्ुमचा?

गुडूं    :  अर ेसगळया ्शेांत, रवशयात सदु्धा!

जानबा  : वतथं वकसान राजयाचा रट्ा हाय महनतयात तेच ंकाय?

गुडूं    :  ्मग तलुा काय खोटं महणायच ंआहे?

गुडूं   :  सांगतो, ऐक.

  (लािणदी)

  ्ारात झाड िडाच।ं फांद्ा तयाचया पाच।

  गेलया होतया ्ूर। पार पाचहदी खंडांिर ॥ ३॥

  तया फांद्ांिरून सारा ्माल। करून पासचाल।

  आमहदी धाडदीत। अजब वयापार असा होत ॥४॥’ (ततै्ि, पकृ. १२०)

गुडूं सािकाराचदी हदी अिासति गोष्ट सदु्धा जानबा खरदीच आहे, असे सांगतो. तयानंतर सिाचात शेिटदी जानबाचदी 

गोष्ट सांगणयाचदी पाळदी येते. तेवहा जानबा जदी गोष्ट सांगतो तया गोष्टदीत शेतकऱयांचया सखुदी आयषु्याचे िणचान 

असते. सिचात् शेतकरदी हा आनं्दी असतो. तयाचयाकडे सबुत्ता असते. सगळदी ्माणस ं आनं्दी असतात. 

अशािेळदी जानबा पढेु सांगतो-

जानबा  :  अशदी सगळदी ्मानस ंआनं्ात वहतदी. पर धानयात जस ंकंुजदीर वनपजतयात, कधदी 

  वशजायचबंदी नाहदीत वन वभजायचबंदी नाहदीत- तस ं्ोघ ंऐतखाऊ जन्माला आलं! तयासनदी 

  ऐतं खायाचदी सिय लागलदी. खऱयाच ंखोटं करायच,ं ्िेाचया नािािर शेतकऱयाला 

  फसिायच,ं याजानं पैसे धयाच ंवन खोटंनाटं काग् करून शेतकऱयाला बडुिायच.ं

गुडूं  :  कोण र े्ोघ ंते?’(ततै्ि, पकृ. १२१)

तेवहा गुडूं आवण बडूं जानबािर आके्षप घेतात. तेवहा पचं विचारतात कती, तमुहाला गोष्ट खोटदी महणायचदी आहे 

का? शेिटदी बडूं आवण गुडूं जानबाने सावंगतलेलदी गोष्ट साफ खोटदी असलयाचे सागंतात. तया्मळेु जानबा तदी शयचात 

वजकंतो. शेिटदी गुडूं आवण बडूंला आपलदी इसटेट जानबाचया नािाने वलहून द्ािदी लागते. अशारिकार ेशेतकऱयाला 

फसिायला वनघालेलया आवण शेतकऱयानंा अरकल नाहदी अस ंमहणणाऱया सािकाराला हार ्मानािदी लागते.
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शे्टजीच ंइलेकशि :

अणणा भाऊ साठे यांचया शेटजीच ं इलेकशन या लोकनाट्यात वनिडणकुती्मधये कशापद्धतदीने वतकतीट 

िाटपात घोळ केला जातो. वनष्ािान कायचाकतयाांना वनिडणकुतीचे वतकतीट न ्तेा राजकतीय पक्षहदी कसे 

भांडिल्ारांचया खुंटदीला बांधलेले आहेत, याचे ख्ुमास्ार वचत्ण आपलयाला पाहायला व्मळते.

्मगरचं्  शेठ हा भांडिल्ार पैसेिाला असलयाने िषाचानिुषले कागेँ्रस्मधये आयषु्यभर वनष्ािान रावहलेलया 

आवण १९४२ चया लढ्यात तरंुुगात गेलेलया कायचाकतयाचाला कागेँ्रस पक्षाचे धरुदीण सखारा्मबापू वनिडणकुतीच ं

वतकतीट ्ते नाहदी, तर ्मगरचं्  शेठला तयाचयाकडून पैसे घेऊन वनिडणकुतीचे वतकतीट व्ले जाते. वशिाय 

शेतकऱयांनदी काय््ेमंडळात कशाला जायला हिे? ते वतथे जाऊन काय करणार? अशारिकारचे रिश 

उपवसथत केले जातात. 

्मगरचं् शेठ आवण तयांचा नोकर जेवहा वनिडणकुतीचया रिचाराला वनघतात, तेवहा तयांचयात शावब्क 

बाचाबाचदी होते. तयािर धोंडदीबा ्मगरचं् ला सांगतो कती, आपलयाचयानदी हदी चाकरदी होणार नाहदी. ऐन 

वनिडणकुतीचया तोंडािर धोंडदीबाने सोडून जाणे हे ्मगरचं् ला परिडणार ेनसते. तेवहा ्मगरचं्  धोंडदीबापढेु 

्माघार घेतो. यापढेु कोणदीहदी रागािणार नाहदी आवण रागािले तर तयाचा कान कापला जाईल, असे ठरते. 

तयानंतर वनिडणकुतीचा रिचार सरुू होतो. धोंडदीबा रिचाराचया वठकाणदी रितयेकिेळदी शेतकऱयांचदी बाजू घेऊन 

्मगरचं् चे िैगणुय ्ाखितो, पण ्मगरचं् ला तयाचयािर रागािता येत नाहदी. ्मगरचं् चा रिवतसपधती सतू्त 

आवण ्मगरचं्  यांचयात वनिडणकुतीला घेऊन सिचासा्मानय गरदीब जनता, शेतकरदी यांचया स्मसयांना घेऊन 

जगुलबं् दी होते. तयांत ्मगरचं्  याला सतू्त ि धोंडदीबा कोंडदीत पकडतात. शेिटदी ्मगरचं्  धोंडदीबािर रागितो. 

तेवहा धोंडदीबा ्मगरचं् चा कान कापायला पढेु सरसाितो तेवहा ्मगरचं्  ्मला हदी वनिडणूक लढायचदी नाहदी 

असे जाहदीर करतो आवण वतथून पळ काढतो. शेिटदी शेतकऱयांनदीच आपलया हरक ि नयायासाठदी वनिडणूक 

लढिून काय््ेमंडळात रििेश केला पावहजे, सिचा शेतकऱयांनदी एकतीने राहून विरोध करणाऱयाला गदु्दा ठेऊन 

व्ला पावहजे, असा सं् शे हे लोकनाट्य ्तेे.

बेकायदेशीर : 

अणणा भाऊ साठे यांचया बे्का्दशेीर या लोकनाट्यात सिचासा्मानय जनतेला ्मोठ्मोठदी आश्ासने ्ऊेन 

कौवनसल्मधये वनिडून गेलेला श्दी्ंमत ्मगरचं्  शेठ आपणच लोकांनदी व्लेलदी िचने कशदी विसरतो, याविषयदीचदी 

गोष्ट बघायला व्मळते. ्मगरचं् शेठचा व्मत् रघनुाथ्मल हा वगरणदी्मालक असून धोंडदीबा तयाचयाकडे नोकरदीस 
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असतो. रघनुाथ्मल शेठचया वगरणदी्मधये सपं होणार असलयाचदी ध्मकती व्मळते. तया्मळेु रघनुाथ्मल ्मगरचं्  

शेठकडे सपं थोपविणयासाठदी ्म्त ्मागतात. ्मगरचं्  शेठचया्मते का्मगारांनदी सपं करणे हे बे्का्दशेीर 

आहे. धोंडदीबा ्मगरचं् ला आठिण करून ्तेो कती ह्ाच लोकांनदी तमुहाला ्मत्ान करून वनिडून व्लं 

आहे. तयािर ्मगरचं्  महणतो कती, ्मत व्ले महणजे काय उपकार केले नाहदीत. धोंडदीबा महणतो, कती का्मगार 

हा सपं तयांचया पोटासाठदी करत आहेत. ्मात् ्मगरचं् चया लेखदी हा सपं बे्का्दशेीर आहे. शेिटदी सिचा 

का्मगार एक होऊन सपं पकुारतात आवण तयाचा पररणा्म असा होतो कती सिचात् बाजार, कारभार बं्  होऊन 

सिचाकाहदी ठपप होऊन जातं. ्मात् का्मगारांचया ्मोचयाचािर ्मगरचं्  पोवलसांकरिदी लाठदीहलला करितो. हा 

्मोचाचा कॉवनसल हॉलिर जातो. रघनुाथ्मल ्मगरचं् कडे तरिार घेऊन जातो कती, का्मगारांचया या सपंा्मळेु 

्माझदी व्मल बं्  झालदी, ्माझदी चूल बं्  झालदी, ्माझ ंघर, ्माझदी ्मोटार बं्  झालदी. कारण या सपंात सिचा लोक 

सा्मदील झालेले असतात. धोंडदीबा आवण का्मगारांचा नेता सतू्त ्मगरचं्  यांचे भांडिल्ारांसोबत लागेबांधे 

असलयाचे वसद्ध करतात. ्मगरचं्  महणतो, कती आमहदी भांडिल्ारांचे कट्र ्शु्मन आहोत. शेिटदी सतू्त 

का्मगारांचया सिचा ्मागणया ्मगरचं्कडून ्मानय करून घेतो आवण का्मगार एकजटुदीचा विजय होतो.

माझी मुबंई अथा्षत मुबंई कोणाची? :

अणणा भाऊ साठे यांचया माझी मंुबई अथालित मुंबई ्कोणाची? या लोकनाट्यातून ्मुंबईिर खरा हरक 

कुणाचा? याविषयदीचा शोध अणणा भाऊ इथे घेताना व्सतात. ्मुंबईचया का्मगार िसतदीतदील का्मगार हे 

्मुंबईविषयदी बोलत बसलेले असतात कती, ्मुंबईत नफेबाज चोर बसलेले आहेत. काळाबाजार करणार ेलोक 

आहेत. रात्ंव्िस का्म करून इथलया ्मराठदी ्माणसाला वबळात राहािे लागते. इथे नािालाच ्मराठ्यांचा 

्महाराष्ट्र आहे, ्मात् इथे ्मराठदी ्माणसाचदी अिसथा खूप िाईट आहे. तो वगरणदीत धोटा चालवितो, तो बं् रात 

ह्मालदी करतो आवण रसतयािर झोपतो. सपूंणचा ्मुंबईला ्महागाई आवण काळाबाजार करणाऱयांनदी वपळलं 

आहे. या चचलेतच-

गणू  :  तयो सो्मा, भयया, तये कुठं आलेत? ह्ा आपलया सभेला तयासनदी नेलं पावहजे!

विष्णू  :  अर ंकसलदी सभा? आपलदी महराटदी ्मलूुख येक करनयाचदी वहय?

अतूं  :  हो! काहदी काहदी लोकांनदी लािलंय ्म्मई येगळदी कराया पावहजे महनून! आपन स्मद्ा

  का्मगारांनदी बराबर आिाज उठविला पावहजे. ्म्मई महजंदी आपलया महराटदी ्मलुखाच ं

  काळदीज हाय!

गणू  :  अर ंमहजंदी कस?ं
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अतूं  :  अर ंमहजंदी, काळदीज हाय महणून स्मद्ा ्हेाला रगात व्मळतंय! अन् ्हेात रगात हाय

   महनून काळदीज चालू राहतं! तस ंमहराटदी ्मलुखातलं अनन, पानदी, कापूस, आवन आ्मदी 

  का्मगार हाय महनून मह्मई चालवतया! आवन हदी ्म्मई 

विष्णू :  बराबर हाई ! मह्मईला, आ्मचया महराटदी ्मलुाखातनं येगळदी काढताच येनार नहाई.’

  (ततै्ि, पकृ.१५७)

अशा रिकारचदी ‘्मुंबई कोणाचदी’ या विषयाला धरून का्मगार चचाचा करत असतात आवण तयाचिेळदी सयंकु्त 

्महाराष्ट्राचया चळिळदीिरहदी यातून अरितयक्षररतया रिकाश टाकलेला व्सून येतो. या लोकनाट्याचया 

पढुचया सिचा दृशयां्मधये ्मनुदी्मजदी (भांडिल्ारांचे रिवतवनधदी) आवण तयांचयाकडे नोकरदीला असणारा विष्णू 

यांचयातदील सिंा् हे ‘्मुंबईिर खरा हरक कुणाचा? वकंिा ्मुंबई खरदी कुणाचदी?’ यािर बेतलेले असून या 

्ोघां्मधये इवतहासाला साक्ष ठेिून आवण इवतहासाचे ्ाखले ्ऊेन घडणारदी शावब्क जगुलबं् दी पाहायला 

व्मळते. 

उ्ा. 

्मनुदी्मजदी :  अर ेपण...आमहदी येऊन ्मुंबईला। वयापार िाढविला ।पैसा पेररला का बोला? ॥

विष्णू : न्दीला बगळा । ज्ूमन सगळा ।

  टपून बसतो कशाला?’ (ततै्ि, पकृ. १६५)

  वकंिा

्मनुदी्मजदी : वशिाय आमहदी इथे येऊन ....

  तोंड पैशाच ंसोडलं । कारखानं काढलं ।

  िैभिशालदी केलदी वहला ॥

विष्णू  : आकाश ्माझ ं। धरणदी ्माझदी ।

  कशदी धयािदी हदी उपऱयाला? ॥४॥’(ततै्ि, पकृ. १६५)

नाटकाचया शेिटदी लाडोबा आवण ्मनुदी्मजदी कट रचून विष्णूिर चोरदीचा आळ घेऊन तयाला पोवलसांचया 

सिाधदीन करतात. तेवहा विष्णू महणतो कती सिराजयाचदी चळिळ करताना भगतवसगं फासािर गेला तसचं 

्मदीहदी तरंुुगात गेलो तरदी सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ ्मरणार नाहदी. ्मुंबई आ्मचदीच आहे आवण आ्मचदीच 

राहणार. पण एक व्िस तमुहाला इथून जाि ंलागेल, हा विश्ास विष्णू्मधये शेिटपयांत धगधगत असतो.
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मकू वमरिणूक :

मू्क कमरवणू्क या लोकनाट्यातसदु्धा ्मुंबईत राहणाऱया वगरणदी का्मगारांचे जदीिन वचवत्त झालेले व्सून 

येते. ्मुंबईत िाढत चाललेलदी ग्ती आवण या ग्तीपायदी वजकडे वतकडे ्माणसांचया रांगाच रांगा लागलेलया 

व्सतात. नळािर, सडंासािर, ‘ठेसना’िर, हॉटेलात, नहावयाचया ्कुानात सिचात् रांगाच रांगा ि तया्मळेु 

बसणार ेधरके आवण पयाचायाने आपसात होणार े तंटे येथे वचवत्त केले आहेत. वशिाय ्मुंबईचया चाळदीत 

भाड्याने राहणाऱया या का्मगारांना तयांचया खोलया खालदी करणयाचा आ्शे सरकार काढते. तया्मळेु 

चाळदीतदील सिचा लोक एकत् येऊन चाळ ्मालकाशदी आवण सरकारशदी लढा द्ायला एकत् येतात. सरुुिातदीला 

्मालकाचया ्ारात बसून उपिास करािा असे ्मत विष्णू ्मांडतो, ्मात् उपासे तयाला विरोध करतात. ्मग 

रवह्ूम ्मोचाचा काढणयाचा विचार ्मांडतो. सिाांचे ्मोचाचा काढणयािर एक्मत होते, पण हा ्मोचाचा ्ूमक ्मोचाचा 

असािा, असे ्मत उपासे ्मांडतात. शेिटदी सिचाजण ह्ा ्ूमक व्मरिणकुतीसाठदी तयार होतात. हदी मू्क कमरवणू्क 

चालत असताना पोलदीस तयांना अडितात ि ्हा व्मवनटांत तमुहदी व्मरिणूक ्मोडा, असा हुकू्म ्तेात. ्मात् 

पोवलसांचया ध्मरयांना ्मोचयाचातदील लोक न घाबरता तो ्मोचाचा, तदी मू्क कमरवणू्क पढेुच पढेु रटेत जातात. 

शेिटदी तयांचा महोररया असणार ेउपासे सिाांना सांगतात कती आता केिळ एक व्मवनट आपलया हातात आहे, 

तेवहा सिचाजण विचार करा आवण ्मागे वफरा. ्मात् अचानक व्मरिणकुतीतदील सिचाजण सरकारचया विरोधात 

घोषणा ्तेात आवण तया ्ूमक व्मरिणकुतीिर लाठदीचाजचा होतो.

मू्क कमरवणू्कसारख्ा लो्कनाट््ातून एका अथाचाने का्मगारांचया वन चाळदीत जदीिन वयतदीत करणाऱया 

सिचासा्मानय ्मुंबईकर ्माणसांचया वयथाच अणणा भाऊ साठे यांनदी दृशयबद्ध केलया आहेत.

लोकमतं्याचा दौरा :

गकृह्मंत्दी ्मगरचं्  हे सारखे ्ौऱयािर असलया्मळेु तयांचयाकडे तयांचया भेटदीला येणाऱया कोणाचदीच तयांचयाशदी 

भेट होत नाहदी. वगरणदी्मालक सघंाचे खटाररया, वगरणदी का्मगार यवुनयनचा विष्णू यांचदीहदी तयांचयाशदी 

भेट होत नाहदी. तयांचा सेरेिटरदी घोटाळे तयांना सांगतो कती साहेब सतत ्ौऱयािर असलया्मळेु तमुहदीहदी 

तयांचया भेटदीसाठदी ्ौरा काढा. ्मगरचं्  ्मंत्दी वठकवठकाणदी ्ौर ेकाढून झाडे लािायला सांगतात. पण वजथे 

राहायलाच सितःचदी जागा नाहदी तर झाडे कुठे लािणार? सिचासा्मानय ्माणसाच,ं वगरणदी का्मगाराच ंजगण ं

कठदीण झालं असताना तमुहदी तयांना धदीर न ्तेा तयांचयािर गोळया का चालविता? असा रिश विष्णू ्मंत्यांना 

करतो. तेवहा ्मंत्दी महणतात कती, तमुहदी ्मागणया ्मागत नाहदी तर सपं करता, ्गंल करता महणून शांततेसाठदी 

आमहाला तस ंकराि ंलागतं. या नाटकात ्मंत्दी सिचासा्मानय नागररकांना िेगिेगळया योजना सांगून तयांचदी 
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कशदी व्शाभूल करतात आवण खोटदी आश्ासने ् ऊेन सितःचा सिाथचा कसा साधतात, यािर अणणा भाऊंनदी 

रिकाश टाकलेला व्सतो.

पेंगयाच ंलगीि : 

पेंग्ाच ंलगीन हे लोकनाट्य महणजे एकाथाचाने विरूवपका असून तया्मधये गािातदील गािकरदी कशारिकार े

गािातदील लोकांना आपलया अवधकाराचया जोरािर फसितात आवण पेंगया नािाचया एका िय िाढलेलया 

रिौढ िेडसर ्मलुाचया लगनात कशदी नाना तऱहेचदी विघनं येतात याचदी ग्मतदीशदीर गोष्ट आपलयाला पाहायला 

व्मळते.

हे नाटक रतनावगरदी वजलह्ातदील राजरुदी या गािात घडते. कोकणातदील गािगाड्यात गािकऱयांना सिचा 

का्ेम करणयाचा ्मान असतो ि गािातदील लोक तयांचया शब्ाबाहेर नसतात. असाच एक व्िस गािकर 

नारूचया घरदी येतो ि तयाचयाकडे तयाचया ्मलुाचदी पेंगयाचदी तरिार करतो कती, पेंगया रानात ढोर ंचरायला 

नेतो आवण तयांना ्सुऱयांचया शेतात चरायला सोडून खशुाल बघत बसतो. पढेु सांगतो कती, तमुहदी लोक 

हललदी गािकराला काहदीहदी विचारत नाहदी आवण कुणबदी सेिा सघंाचे ऐकता. तेवहा गरदीब नारू तयांना सांगतो 

कती, आपण असे महणू नका. ्मदी पेंगयाला धोपटून काढतो. यापढेु तो अस ंिागणार नाहदी. वततरयात पेंगया 

वतथे येतो. पेंगया महणजे पेंगणारा. अधचािट झोपेत असणारा हा पेंगया िेडसर असतो. िेडसर पेंगया आपलदी 

ढोर ंरानात सोडून पेंगत पेंगत अधचािट झोपेतच घरदी पोहोचलेला असतो. वतथे पेंगयाचा बाप नारू तयाला 

्मारायला धाितो तेवहा पेंगया महणतो कती, “्मदी आता महसर ंराखणार नाहदी तर मह्मईला जाणार.” तयाला 

जेवहा गािकर विचारतात कती का? तर पेंगया सांगतो कती, “्मदी एवहढा ्मोठा होऊनहदी ्माझ ंअजून लगन 

झालेलं नाहदी.” तेवहा गािकर पेंगयाचया लगनाचदी जबाब्ारदी घेतो. तयानंतर गािकर गािातदील गणूकडे जातो. 

तयाचया ्मलुदीसाठदी सथळ आणलयाचे सांगतो आवण तझुया ्मलुदीचे पतुळाचे लगन ठरविलयाचे सांगतो. गणू 

आवण पतुळाचा गािकऱयाचया या वनणचायाला विरोध असतो. पतुळा महणते कती, ्मदी हे लगन करणार नाहदी. 

िेडसर पेंगया लगन ठरलयाचया आनं्ात पतुळाकडे येतो ि वतला सांगतो कती ्माझे लगन ठरले आहे. पतुळा 

तयाला विचारते कती तू कुणाशदी लगन करणार आहे? तझुदी बायको कसलदी करणार? तेवहा पेंगया सांगतो कती 

्मदी तझुयासारखदीच बायको करणार. तेवहा पतुळा तयाला वतथून केरसणुदीने ्मारून हाकलते. पेंगया वतथून 

पळ काढतो. पण गािकर हे लगन करणयासाठदी इरसे पेटलेला असतो. गािकर लगनाचदी बोलणदी करायला 

सिचा गािकरदी लोकांना घेऊन गणूचया घरदी येतो. वतथे लगनाचदी बोलणदी करत असतानाच ्मुंबईत नोकरदीला 

असणारा गणूचा ्मलुगा राणू येतो. राणू या लगनाला विरोध करतो आवण पतुळाला बाहेर आणून गािकरला 
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जाब विचारतो कती, तमुहदी ्माझया बवहणदीचे लगन या पेंगयाशदी लािून कोणतदी स्माजसेिा करता? तेिढ्यात 

पेंगया पतुळाला बघतो घाबरून कान धरून बसतो. शेिटदी राणू गािकऱयांना स्मजािून सांगतो कती, यापढेु 

आपण सिाांनदी कुणबदी सेिा सघंाच ंऐकलं पावहजे.

गािा्मधये सिचासा्मानय लोकांचया अज्ानाचा फाय्ा घेऊन गािगाड्यात परपंरनेे जयांना ्मान व्मळाला आहे, 

ते गािकर जर फसित असतदील तर गािातदील लोकांनदी यापढेु सिचा स्माजाचदी जागकृतदी केलदी पावहजे, हा 

सं् शे या नाटकातून अणणा भाऊ ्तेात.

दुष्काळात तेरािा :

अणणा भाऊ साठे यांचया दुष््काळात तेरावा या लोकनाट्यातून ग्मतदीशदीर रिसगं उभे करून घरदी येणाऱया 

आगतंकु पाहुणयां्मळेु यज्मानाचदी कशदी तारांबळ उडते आवण यज्मान पाहुणयांचया परत जाणयाचदी कशदी 

िाट बघतो अशदी एक भननाट कथा अणणा भाऊंनदी रगंविलदी आहे.

झेंडबा याचा त्माशाचा फड असतो. तया त्माशासाठदी निदीन िग तयार करायचा असतो. तेवहा झेंडबा 

आपलया त्माशा फडातदील सिचा कलाकारांना सांगतो कती, त्ुमचया साऱयांचया टाळरयात ्माझा त्माशा आहे. 

तोच त्माशा तमुहदी ्मला द्ा. तेवहा त्माशातदील एक कलाितं िा्मनराि विचारतात कती, या त्माशाच ंनाि 

काय? तेवहा फड्मालक सांगतात दुष््काळात तेरावा! दुष््काळात तेरावा महटलं कती लगेच आपलयाला कळते 

कती अतयतं गररबदीत, अभािग्रसत वसथतदीत पढ्ुयात आलेलया रिसगंाचदी पररपूतचाता करणे होय. फड्मालक 

झेंडबा जयपपाकडे पाहुणा महणून जातो आवण वतथे गेलयािर ‘्मला पवहले चहा पाजा, ्माझयासाठदी वसगारटेदी 

्मागिा, ्ान कोंबडदीच ं जेिण बनिा’ अशारिकार े तयाचदी यज्मानाकडे ्मागणदी सरुू होते. आधदीच घरात 

्ाररद्रय् आवण तयात आलेलया पाहुणयाचया अिासति ्मागणया. तरदी्खेदील जयपपा आपला फड्मालक आहे, 

महणून हे सहन करतो. तयाच गािात बाकतीहदी कलाकार राहत असतात. तेवहा ते सिचा कलाकार आपलया 

फड्मालकाला भेटायला जयपपाचया घरदी येतात ि ्मालकाला इथेच ्हा-पधंरा व्िस राहायला सांगतात. 

तेवहा ्मालकहदी महणतो कती, ्मदी इथे राहणार आहे. तेवहा सिचाजण तयांना आपापलया घरदी येणयाविषयदी आग्रह 

करतात. तेवहा ्मालक सांगतात कती, ्मदी फक्त त्ुमचयाकडे चहा वपणार नाहदी तर रितयेकाकडे चार-पाच व्िस 

राहणार आहे. फड ्मालकाचे हे बोलणे ऐकून इतर सिचाजण आपापले बहाणे सांगायला सरुुिात करतात. 

तायापपा महणतो कती, ्माझदी बायको बाळंतदीण झालदी आहे, वजजबा पण तदीच अडचण सांगतो. गणू महणतो 

्माझदी कारभारदीण ्माहेरदी गेलदी आहे. िा्मनराि महणतात कती, ्माझया घरदी या पण ्माझया घरदी आपणास 

कोंबडदी व्मळणार नाहदी, कारण ्मदी रिाह्मण आहे. तयानंतर जयपपा झेंडबाला सांगतो कती, हे सिचाजण खोटं 
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बोलत आहेत. तयांनतर झेंडबा रितयेकाचया घरदी चार-पाच व्िस राहून कोंबडदी, ्मटणाचा पाहुणचार घेतो. 

सिचाजण तयाचया परत जाणयाचदी िाट बघतात. शेिटदी झेंडबा आपला पाहुणचार सपंिून तयाचया घरदी परत 

जातो. तयानंतर झेंडबाचया या ककृ तदी्मळेु िैतागलेले सिचा कलाकार ठरवितात कती आपणहदी झेंडबाचया घरदी 

जायचे. असे ठरिून सिचाजण झेंडबाचया घरदी जातात. 

झेंडबा पवहलया व्िशदी तयांचया जेिणाचदी, चहा-पाणयाचदी, वबडदी-वसगारटेचदी पूणचा वयिसथा ठेितो. ्मात् 

चार-पाच व्िसांनंतर झेंडबा ि तयाचदी बायको या पाहुणयांना िैतागतात. तेवहा झेंडबा एक यकु्तती करतो ि 

आपलया बायकोचया कानात तदी यकु्तती सांगतो. सिचा पाहुणे जेिायला बसतात तेवहा झेंडबाचदी बायको घरात 

खायला काहदीच नाहदी, असे सांगते. तया सिचा पाहुणयांस्मोर झेंडबा महणतो कती तू ्माझया पाहुणयांचा अप्मान 

केला आहेस, आता ्मदी तझुा खून करतो. असे महणून झेंडबा आत्मधये जातो आवण बायकोला जोरजोरात 

्मारलयाचा, वतचया रडणयाचा आिाज बाहेर येतो. तो आिाज ऐकून झेंडबाकडे आलेले सिचा पाहुणे पळून 

जातात. पाहुणे गेलयािर झेंडबा ि तयाचदी बायको तयांनदी केलेलया नाटका्मळेु खूप हसतात. शेिटदी झेंडबा 

आपलया त्माशातदील सिचा कलाकारांना बोलाितो आवण तयांना विचारतो कती, कसा झाला त्माशा? 

अशारिकारचे विनो्ाचया अगंाने सिचासा्मानय गरदीब लोकांचया घरातदील ्नैय-्ाररद्रय्, अभािग्रसतता अणणा 

भाऊ आपलया या नाटकातून वयक्त करतात.

पुढारी वमळाला :

पुढारी कमळाला या लोकनाट्यात राजकारणातदील खोटेपणा आवण रितयेकालाच पढुारदीपण हि ंअसलयाने ते 

खोटे आवण फसिे पढुारदी आपलं पढुारदीपण वटकविणयासाठदी कसकशा कसरतदी करतात, याविषयदीचा रितयय 

आपणास या लोकनाट्यात येतो. 

िाघेरदी गािातदील आपला ्मत्ार काय्म राखणयाचदी जबाब्ारदी ्मुंबईचे पढुारदी डोईफोडे गािचया हैबतदी 

पाटलािर टाकतात. गािात डोईफोडेचदी सभा आयोवजत करणयाचदी जबाब्ारदी हैबतदी पाटलािर येते. जया 

व्िशदी डोईफोडेचदी सभा आयोवजत केलदी जाते तया व्िशदी डोईफोडे काहदी कारणासति सभेला हजर राहू 

शकत नाहदी. हैबतदी पाटदील गािातदील सतू्त पाटलाकडे जातो तेवहा सतू्त पाटदील तयाला हैबतदी पाटलाला 

डोईफोडेविषयदी सांगतो कती,

सतू्त  : हे बघा पाटदील-गािात जािा आनदी सांगा लोकांसनदी. महनाि ंचला सभलंा. कारण तया

   डोइफोड्यांनदी ्शेात डाळ िासलदी. ्माग ंलोकांसनदी गोळया घातलया. आता सभलंा या  
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  महजंदी परत तयो त्ुमासनदी गोळया घालदील.

पाटदील  :  महजंदी ्मानस ं्मला डबऱयात घालतदील. अस ंकस ंसांगू? आनदी तयो महनतोय आता   

  येनाऱया वनिडणकुतीत त्ुमचया गािचदी ्मतं आमहालाच व्मळालदी पावहजेत.

सतू्त :  ते बदी सांगा. महनाि,ं धया परत ्मतं; महजंदी तयो त्ुमासनदी लाथा ्दील.

पाटदील  :  तस ंकस ंसांगू ?

सतू्त  :  कस ंमहजंदी? ्माग ं्मतं व्लदी आनदी तयो वनिडून आला. तयेनं आपलया िाटा सोडून 

  शेतकऱयांच ंबारा िाजिलं. आता पनुहा वनिडून द्ा; महजंदी रावहलेलया सगळया लोकांचदी

  िाट लािदील.’ (ततै्ि, पकृ. २५१-२५२) 

सतू्तचया सांगणया्मळेु हैबतदी पाटलाचया डोरयात रिकाश पडतो ि तयाचया लक्षात येते कती गािात ्मते 

्मागायला येणाऱया सिचाच पढुाऱयांनदी आपला फक्त उपयोग करून घेतला, परतं ु वनिडून आलयािरहदी 

गािासाठदी, लोकांसाठदी, शेतकऱयांसाठदी कोणदी काहदीहदी केले नाहदी. 

हैबतदी पाटदील डोईफोडेचया सांगणयािरून ्सुऱया व्िशदी सभेचदी तयारदी करतो. ्मात् तया सभेत डोईफोडेचा 

रिवतसपधती पडिळ ि सतू्तसदु्धा हजर असतात. डोईफोडेसारखा पडिळसदु्धा सते्तचयाच ्मागे लागलेला 

असतो. सतू्त, डोईफोडे आवण पडिळ यांचयात शावब्क सिाल-जिाब होतात. रितयेकजण आपापलदी बाजू 

तया सभेत ्मांडतात. तेवहा हैबतदी पाटलाला हदी जाणदीि होते कती, हे सिचा पढुारदी सिाथती आहेत. गािाचया 

विकासासाठदी आवण लोकांसाठदी फक्त सतू्तच का्म करू शकेल, महणून हैबतदी पाटदील शेिटदी सतू्तला आपला 

पावठंबा ् शचावितात आवण गािाला सांगतात कती, आपलयाला आपलया वहताच ंरक्षण करणारा पढुारदी आपलया 

गािाला व्मळाला आहे. सते्तचया सिाथती राजकारणाचदी कथा आपलयाला या लोकनाट्यात पाहायला व्मळते.

वबलदंर बुडिे :

एका गािात कबलंदर बुडवे राहत असतो. कबलंदर बुडवेचे खर ेनाि बिले असते, ्मात् तो लोकांचे कजचा घेऊन 

बडुित असलयाने तयाचे नािच कबलंदर बुडवे पडते. या कबलंदर बुडवेला एक व्िस शेरास सविाशेर 

व्मळतोच. कबलंदर बुडवे एका ओढ्याकाठदी झाडाखालदी विडदी ओढत बसलेला असतो. तेिढ्यात वतथे 

शेजारचया गािचा एक शेतकरदी राणू ि तयाचदी बायको हौसा येते. कबलंदर बुडवे आवण राणू यांचयात आपसात 

ओळख होऊन गोष्टदी सरुू होतात. तेवहा कबलंदर बुडवे राणूला सांगतो कती, आमहदी पूिती खूप श्दी्मंत होतो, 

्मात् आता आमहदी गरदीब झालो आहोत महणून ्मदी लोकांकडून कजचा घेतो आवण बडुितो. ्माझयाकडून 

आजपयांत कोणदीच तयाच ंकजचा िसूल करू शकला नाहदी. हे ऐकून राणू आवण कबलंदर बुडवे्मधये शयचात 

लागते. राणू वबलं्रला कजचा द्ायला तयार होतो ि सांगतो कती ्मदी ्माझ ंकजचा िसूल करदीनच.
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राणू कबलंदर बुडवेला कजचा ्ऊेन तयाचयाकडून कजाचाचया ब्लयात हजार रुपये परत करणयाबाबत काग् 

वलहून घेतो. आवण एक िषाांनदी राणू आपले कजचा िसूल करायला कबलंदर बुडवेकडे जातो. तेवहा बडुिे तयाला 

सांगतो कती ्माझयाकडे फुटकती किडदी नाहदी. तेवहा राणू महणतो कती पैसे नसतदील तर तझुया घरात जे असेल 

ते ्मदी घेऊन जाणार. ्मात् बडुिेचया घरात फक्त तयाचा महातारा बाप असतो. राणू बडुिेचया महाताऱया 

बापालाच घेऊन आपलया घरदी येतो. ‘कबलंदर बुडवे’ आपलया गािातदील व्मत्ांना महणतो कती, ्माझा बाप 

महातारा आहे. तो कधदीहदी ्मरू शकतो. तो ्ेमलयाचे कळले कती, तमुहदी ्मला हजार रुपये द्ा. ्मदी ते राणूला 

्ईेन. ब्लयात ्माझा वजितं बाप परत ्मागदीन. राणू ्माझा वजितं बाप परत करू शकणार नाहदी तेवहा ्मदी 

तयाचयािर एक लाखाचा खटला टाकतीन ि तया एक लाखातून त्ुमचे हजार रुपये तमुहदी वयाजासवहत परत 

घया. राणू कबलंदर बुडवेचा बाप ्ेमलयाचा ्खेािा वन्माचाण करतो. कबलंदर बुडवेचया हातात आयतंच कोलदीत 

व्मळतं. तो व्मत्ांकडून हजार रुपये कजचा घेऊन राणूकडे जाऊन राणूला कजाचाचे हजार रुपये परत करतो ि 

तयानंतर आपला वजितं बाप परत ्मागतो. कबलंदर बुडवेला िाटतं कती, आता राणू आपला वजितं बाप परत 

करू शकणार नाहदी. ्मात् राणू आतलया खोलदीतून कबलंदर बुडवेला तयाचा वजितं बाप पढ्ुयात आणून चक्मा 

्तेो आवण अशारिकार ेशेरास सविाशेर बनून राणू कबलंदर बुडवेकडून आपले कजचा िसूल करतो ि कबलंदर 

बुडवेचदी ्मसतदी वजरितो. स्माजातदील लोकांना सतत फसिणाऱया, खोट्या िागणाऱया लोकांना कधदी ना 

कधदीतरदी तयांचयापेक्षा िरचढ कोणदीतरदी शेरास सविाशेर भेटतोच, तेवहा सतयाचदी कास धरा, कुणाला बडुिू 

नका, कुणाशदी खोटं िागू नका हाच सं् शे कबलंदर बुडवे या नाटकातून अणणा भाऊ आपणास ्तेात.

अणणा भाऊ साठे याचंया लोकिा््टयलेखिाचे विषय, तयाचा आशय आवण 
तयाची िैवशष््ये :

लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचे ्मुंबईतदील सपूंणचा जदीिन हे ्माटंुगा लेबर कॅमप, कमयवुनसट चळिळ, 

वगरणदी का्मगार, ्मुंबईतदील का्मगारांचया िसाहतदी-चाळदी आवण सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ या िातािरणात 

गेलं. तयांचयास्मोर सतत अभािग्रसत जदीिन जगणारा-बकाल असा ्मुंबईतदील सिचासा्मानय ्माणूस होता. 

गािगाड्यात राहणारा ि कष्ट करून जगणारा शेतकरदी होता. अितदी-भितदी िािरणारदी तळागाळातदील 

्माणस ंहोतदी. हे सिचा जदीिन अणणा भाऊंनदी बवघतलेहदी होते आवण ते तयांचयासोबत जगलेहदी होते. महणून 

अशाच ्माणसांचया कथा, गोष्टदी तयांचया सावहतयातून आलेलया आपणास व्सतात. अणणा भाऊंचया सिचाच 

लोकनाट्यांचया कथाहदी अशाच ्माणसांचया कथा आहेत. 

अ्कलेची गोष्ट्मधये काळा बाजार करणाऱया शेठ सािकाराकडून सतत फसिलया जाणाऱया शेतकऱयाचदी 
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कथा असून शेतकऱयांना नेह्मदीच ्ूमखचा ि अरकलशूनय स्मजणाऱया सािकार गणू ि बडूं गिळदी यांना जानबा 

हा शेतकरदी; शेतकऱयांनाहदी अरकल असते हे पटिून ्तेो ि तयांनाच शयचातदीत हरितो.

या कथेत शेठ सािकाराकडून सतत वपळला जाणारा शेतकरदी आपणास व्सतो तर माझी मुंबई अथालित मुंबई 

्कोणाची? या लोकनाट्यात रसतयािर राहणारदी ्मुंबईतदील बकाल ्माणसे व्सतात. तयातहदी शेठ सािकारांनदी 

पैशाचया जोरािर ्मुंबई कशदी आपलया ताबयात ठेिलदी आहे आवण गररबांचे कसे शोषण चालू आहे, 

याचाच रितयय येतो. बे्का्दशेीर, लो्कमंत््ाचा दौरा, पुढारी कमळाला अशा राजकतीय आशय-विषयाचया 

लोकनाट्यांत खोटे-भ्रष्ट ि सिचासा्मानय जनतेस नाडणार े पढुारदी व्सतात. शेटजीच ं इलेकशन्मधयेहदी 

वनष्ािान कायचाकतयाांना ्ूर ठेिून जो पैसेिाला धनाढ्य आहे तयालाच राजकतीय पक्ष वनिडणकुतीचे वतकतीट 

्तेात ि सिचासा्मानय गरदीब कायचाकताचा हा पनुहा नाडलया जातो, याचा रितयय येतो. पेंग्ाच ंलगन, दुष््काळात 

तेरावा, आवण कबलंदर बुडवे या लोकनाट्यात अभािात जगणारदी वकंबहुना जगणयासाठदी नाहदी-नाहदी तया 

उचापतदी करणारदी ्माणस ंआपलयाला व्सतात.

थोडरयात असे महणता येईल कती, अणणा भाऊ साठे यांचया लोकनाट्यात येणार ेविषय हे सिचासा्मानय गरदीब, 

शेतकरदी, अभािग्रसत, जगणयाशदी सघंषचा करणारदी बकाल ्माणसे, राजकारणयांकडून-वयिसथेकडून नागिलदी 

जाणारदी ्माणसे यांचया जदीिनसघंषाचािर बेतलेलदी आहेत. हदी नाटके एका ्माणसाचया स्मसयेचदी नाहदीत तर 

तदी सतत स्मष्टदीचदी स्मसया ्मांडणारदी आवण स्मष्टदीचा विचार करणारदी आहेत. तया्मळेु आपसूकच या सिचा 

नाटकांचा आशय हा सा्मावजकतेचया अगंाने वयक्त होत जातो. अणणा भाऊ साठे यांचया लोकनाट्यातदील 

पाते् हदी सघंषचाशदील आहेत. तदी सितःचया जगणयासोबतच स्मष्टदीचया जगणयासाठदीहदी िेळोिेळदी सघंषचा करताना 

व्सतात. तदी कधदी ्मोचाचा काढतात, अगंािर लाठदीहलला सहन करतात. राजकतीय वयिसथा, भांडिल्ारदी 

वयिसथा, नोकरशाहदी वयिसथा, पोलदीसयतं्णा यांचयासोबत सतत आपलया हरकांसाठदी लढताना, सघंषचा 

करताना व्सतात. महणून अणणा भाऊ साठे यांचया लोकनाट्यात सा्मावजक आवण राजकतीय आशय 

सपष्टपणे व्सून येतो. उ्ा. शेटजीच ं इलेकशन, बे्का्दशेीर, माझी मुंबई अथालित मुंबई ्कोणाची?, मू्क 

कमरवणू्क, लो्कमंत््ाचा दौरा या नाटकातदील पाते्.

अणणा भाऊ साठे यांचया नाटकातदील पाते् हदी सघंषचारत आहेत, रिसथावपत वयिसथेविरुद्ध लढणारदी आहेत. 

तदी बडंखोर आहेत, कधदीकधदी तदी ्माणस ंआरि्मक होतात ्मात् तयांचा वयिसथेचया विरोधातला विद्रोह सयं्मदी 

असलयाचे जाणिते. तदी शोषक वयिसथेविरोधात लढतात पण ्मानिदी वयिहाराला उ्ध्िसत करत नाहदीत. 

उ्ा. मू्क कमरवणू्क्मधये पोलदीस जेवहा ्मोचयाचाचदी अडिणूक करतात, तेवहा ते ्मागे न हटता आपला ्मोचाचा 

पढेु घेऊन जायचे ठरितात, घोषणा ्ते ्मोचाचा पढेुहदी नेतात ्मात् पोवलसांचा लाठदीहलला जेवहा ्मोचयाचािर 

होतो तेवहा ते ्मोचयाचात लाठ्या खातात पण उत्तरा्ाखल पोवलसांिर उलटून हलला करत नाहदीत. 
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अणणा भाऊ साठेंचया नाटकात सिचाहारा िगाचातदील जदी पाते् येतात तदी नदीवत्मान आहेत, तदी शदीलिान आहेत. 

कौटंुवबक आवण सा्मावजक नदीवत्मते्तच ंपालन करणारदी आहेत. ह्ा पात्ांकडे आपलदी सितःचदी अशदी नैवतकता 

असलयाने तयांचा सघंषचा हा ्माणसाच ंशोषण करणाऱया नदीवतभ्रष्ट वयिसथेचया विरोधात आहे. तयांना सिाांना 

स्मानता बहाल करणारदी, शोषणरवहत, भ्रष्टाचाररवहत अशदी वयिसथा हिदी आहे. तदी भांडिल्ारदी वयिसथा 

नसािदी, सिचासा्मानयांचे वहत जपणारदी असािदी अशदी तयांचदी ्माफक अपेक्षा आहे. आवण महणून कमयवुनसटांचा 

िगचासघंषाचाचा राजकतीय विचार अणणा भाऊंचया नाटकातून सतत डोकािताना व्सतो.

अणणा भाऊ साठे सितः कमयवुनसट विचारांनदी भारािलेले असलयाकारणाने तयांचया रितयेक नाटकातून 

रितयक्ष-अरितयक्षपणे हा राजकतीय विचार आलेला व्सून येतो.

अणणा भाऊ साठे यांचया लोकनाट्याचे िैवशष््टय महणजे तयांचया नाटकांचे विषय हे िासतििा्दी रावहलेले 

आहेत. अणणा भाऊंना तयांचया अितदी-भितदीच ंजग जस ंव्सलं तस ंतयांनदी ते ्मांडणयाचा रियतन केला. 

महणूनच अणणा भाऊंचया नाटकाचे विषय हे तयांचे सितःचया जगणयातले आहेत. तयांचया नाटकातलदी गोष्ट 

तयांचया जगणयातलदी आहे. तयांचया नाटकातदील पाते् हदी तयांचया जगणयातून आलेलदी आहेत. कारण हे विषय, 

ह्ा गोष्टदी, हदी ्माणस,ं तयातदील घटना-रिसगं, तयातदील ग्मतदी-ज्मतदी, विनो्, तयातदील पाते्, पात्ांचया तोंडदी 

असणारदी भाषा अणणा भाऊंनदी तंतोतंत वजितं केलेलदी आहे.महणून स्माजाचे िासति्शचान आपलयाला 

अणणा भाऊ साठे यांचया लोकनाट्यातून होते.

अणणा भाऊ साठे यांचदी सिचाच लोकनाट्ये हदी आजहदी कालससुगंत िाटतात. कारण आज सत्तर – पचंयाहत्तर 

िषाांनंतरहदी हदी नाटके, तयांचदी कथानके, तयांचे विषय, तया नाटकांचा आशय, तयांत येणारदी पाते्, तयांचया 

स्मसया, तयांचा सघंषचा, काळाबाजार, गरदीब शेतकऱयांचदी होणारदी वपळिणूक, सिचासा्मानय ्मजूर िगाचाचे होत 

असलेले शोषण, तयांत येणाऱया सा्मावजक-राजकतीय चळिळदी, ्मोचले, लाठदीचाजचा, लबाड ि धूतचा राजकारणदी 

इतया्दी सिचाच गोष्टदी आजचया काळातहदी तशाच तंतोतंत लागू आहेत, याचा आपणास रितयय येतो. आज 

्मुंबईतदील वगरणदी का्मगार तर ्शेोधडदीला व्मळाला आहे. अशा या पाश्चाभू्मदीिर अणणा भाऊ साठे यांचदी 

लोकनाट्ये ‘स्मकालदीन ्ूमलये’ आपलया पढ्ुयात अवधक सपष्ट करत जातात. 

समारोप :

अणणा भाऊ साठे यांचया रितयेक लोकनाट्यात सिचासा्मानय ्माणसांचया कथा, तयांचया वयथा, तयांचा सघंषचा 

जसा येतो तसाच एक बडंखोर सा्मावजक आवण राजकतीय आशयहदी प्ोप्दी आलेला व्सतो. सिचाहारा 
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िगाचाला नयाय व्मळािा, शोवषत-पदीवडत जनतेच ंजगण ंसकुर वहाि,ं यासाठदी रितयक्ष रसतयािर उतरून आपलया 

किनांतून, पोिाड्यांतून राजकतीय शक्ततींना आवहान ्णेाऱया ि रिसगंदी सिाल करणाऱया अणणा भाऊ साठे 

यांनदी अशाच बकाल, अभािग्रसत ्माणसांचा सघंषचा आपलया नाटकांतूनहदी तेिढ्याच ताक्दीने ्मांडला 

आहे आवण महणूनच लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे हे बडंखोर सा्मावजक, राजकतीय आशय ्मांडणाऱया 

लोकनाट्याचे रिितचाक ठरतात.

सदंभ्ष :

१. डांगळे, अजुचान ि इतर (सपंा.) (१९९८) : लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, सवचि, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय 

आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई.
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शाहदीर अणणा भाऊ आवण सयंकु्त 
्महाराष्ट्र : एक आव्बंध

गणशे चदंनधशिे

साहाययक रिाधयापक ि रि्मखु
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‘जग ब्ल घालूनदी घाि, ्मला सांगून गेले भदी्मराि’ असे महणणार ेलोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे महणजे 

सिचासा्मानयांचया जदीिनसघंचाषाचदी चूड पेटविणारा जनसा्मानयां्मधदील असा्मानय रिवतभाितं! जयानं जगण,ं 

जगणया्मागचदी िे्ना आवण जगणया्मागच ं तत्िज्ान शब्बद्ध केलं, सिचासा्मानयांचया कलयाणासाठदी 

विश्रूपदी ‘गणा’ला आिाहन केलं; लोककलेचया के्षत्ातदील त्माशा आवण तयातदील गण, गिळण, बतािणदी 

आ्दी लोकशैलतींचदी ्मांडणदी करून तयात नवया यगुाचा आशय भरला असा यगुरिितचाक शाहदीर महणजेच 

अणणा भाऊ साठे. 

कथा, का्बंरदी, लोकनाट्य, आत्मकथन, लोकगदीत अशा ्मराठदी िाङ्मयाचया के्षत्ातदील विविध ्ालनांना 

जयांचया लोकरिवतभेचा सपशचा झाला अशा अणणा भाऊंचया कथािाङ्मयातदील योग्ानाबद्दल थोर सावहवतयक 

रि. के. अते् यांनदी महटले आहे, “अणणा भाऊ साठे यांचया कथेचे एका िारयात िणचान कराियाचे झालयास 

असे महणता येईल कती, हदी जगणयासाठदी लढणाऱया ्माणसाचदी कथा आहे. हदी कच खाणारदी, हार ्मानणारदी 

्माणस ंनाहदीत.” या सिाांना ्मानाने जगायचे आहे आवण आरि्मक िकृत्ततींशदी वनकराने लढून तयांना वजकंायचेहदी 

आहे. िैयवक्तक ्ःुखांचा विचार न करता; आपले विचारकायचा ि रिवतभा यांचया साहाययाने लोककलेला 

रिवतष्ा रिाप्त करून ्णेार े आवण िवंचतांचया वयथा रिभािदीपणे ्मांडणार े लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे 

वनवचितच सिाांसाठदी रेिरणासथानदी आहेत.

्मुंबईसह सयंकु्त ्महाराष्ट्र हे ‘एकभावषक’ (्मराठदी भावषक) राजय झाले पावहजे, महणून अनेक 

स्माजसधुारकांनदी, रिांवतकारकांनदी, लोककलाितंांनदी एक चळिळ उभदी केलदी. ्मुंबईसह सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

आवण ्मराठदी एकभावषक राजय झाले पावहजे. या ्मागणदीसाठदी सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीचदी सथापना झालदी. 

्महाराष्ट्रापासून जदी गािे खंवडत झालदी होतदी, तयांना ्मराठदी भावषक राजयात सा्मािून घेणयासाठदी या 
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सव्मतदीचा लढा होता. ्मबुईं, कारिार, वनपाणदी, डांग, उंबरगांि, वब्र, ्मालकती यांसह ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र’ 

झालाच पावहजे अशदी गगनभे्दी घोषणा करदीत ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदी’चया नेतयांनदी रणवशगं फंुकले. तयात 

श्दीपा् अ्मकृत डांगे, रिांवतवसहं नाना पाटदील, सेनापतदी बापट, आचायचा अते्, एस. ए्म. जोशदी, ना. ग. गोर,े 

जयितंराि वटळक, भाई ्सेाई, भाई पाटदील, कॉ. ्त्ता ्शे्मखु, ्ा्ासाहेब गायकिाड, आ. डदी भडंार,े 

कॉ. अवहलयाबाई रांगणेकर, ्मकृणाल गोर,े तारा रड्ेडदी, बापूराि जगताप, गलुाबराि गणाचायचा, लालजदी पेंडसे 

आ्तींचा स्मािेश होता. 

जयारि्माणे ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ’ भरक्म करणयासाठदी या सिचा नेतयांचदी एकजूट झालदी होतदी. तयाचरि्माणे 

ह्ा चळिळदीचदी कास धरत ्महाराष्ट्रातदील रण्म च्ा ्मरहटे् शाहदीर सितःहून नेतयांचया विचारांचया रिभािाने 

एकत् आले. कमयवुनसट नेतयांचया सभा गाजिणयाचे खऱया अथाचाने का्म केले ते या शावहरांनदीच! सरुुिातदीला 

शावहरांचे डफ खणखणायचे आवण वझलदीचया ललकाऱया फोडलया जायचया तयानंतरच नेतयांचया सभा 

सरुू वहायचया. स्माजाला एकत् आणणयाचदी आवण सयंकु्त ्महाराष्ट्र साकार करणयाचदी जाणदीि सा्मानय 

जनतेपयांत पोहोचिणयाच ं का्म या शावहरांचया किनांनदी, रचनांनदी आवण लोकनाट्यांनदी केले. शाहदीर 

आत्मारा्म पाटदील, ्. ना. गवहाणकर, शाहदीर जगं्मसवामी, शाहदीर अ्मरशेख, शाहदीर कविियचा िसतं बापट, 

शाहदीर अणणा भाऊ साठे, शाहदीर लदीलाधर हेगडे, किदी सरुशे भट, सधुदीर फडके, शाहदीर शर् ्मठेु, शाहदीर 

ना्म्िे कापडे आ्तींचा तयात विशेष स्मािेश होता. 

जयांनदी ‘्मराठदी भावषक राजय’ आवण ‘्मराठदी भाषा’ यांना विरोध केला, तयांचे आपलया शावहरतींतून आवण 

लेखणदीचयाविार े िाभाडे काढणयाचे का्म या ्मंडळदीनदी केले. शाहदीर अणणा भाऊ साठे यांनदी ‘सयंकु्त 

्महाराष्ट्रा’चया चळिळदीत खऱया अथाचाने ्महत्िाचदी भूव्मका बजािलदी. ‘स्माजपररितचानाचे िैचाररक शस्त्र’ 

महणूनच तयांनदी आपलया शावहरदीचा िापर केला. शाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचे ्ूमळ नाि ‘तकुारा्म भाऊ 

साठे’. पण ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदी’तदील व्मत्ांनदी तयांना ‘अणणा’ हे नाि बहाल केले. 

अणणा भाऊ तसे लहानपणापासूनच एक ्मनसिदी वयवक्त्मत्ि. विटदी्ांडू, सूरपारबंया, पोहणे आवण 

सह्ाद्रदीचया कडेकपाऱयां्मधये जाऊन जोरजोरात लोकगदीत महणणे यांसारखे अनेक ्ं् तयांनदी जोपासले. 

अणणा भाऊंिर त्माशाचदीहदी ्ाप होतदी. ्मािसभािाचया त्माशात तयांनदी गािा-गािांतदील जत्ांतून अनेक 

का्ेम केलदी. तयाच ्रमयान भारतदीय सिातंत्याचा लढा जोर धरत होता. रिांवतवसहं नाना पाटदील यांचया 

भाषणाने रिभावित होऊन अणणा भाऊ या लढ्यात सहभागदी झाले. ्मुंबईला आलयानंतर अणणा भाऊंनदी 

अनेक हालअपेष्टांचा सा्मना केला पण ते डग्मगले नाहदीत. फक्त ् दीड व्िस शाळेचया सावननधयात रावहलेले 

अणणा भाऊ पढेु जाऊन ‘सावहतयरतन’ अणणा भाऊ साठे झाले, हे एक निलच महणािे लागेल. 
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्मुंबईत आलयानंतर अणणा भाऊंनदी घरगडयापासून हॉसटेलबॉय, ह्माल, बटुपॉवलश करणारा, डोअर वकपर, 

खाणका्मगार, डे्वसगं बॉय, वसने्माचदी पोसटसचा विकणारा यांसारखदी अनेक का्ेम केलदी. हदी सगळदी का्ेम करदीत 

असतानाच तयांनदी वचत्पट पाहणयाचा ्ं्हदी जोपासला आवण तया ्ं्ानेच तयांना साक्षर बनविले असे 

महटले तर िािगे ठरणार नाहदी. एखा् ेका्म स्मजून घेऊन करणे हा जसा तयांचा गणु होता तसेच पलले्ार, 

पररणा्मकारक, विडंबनयकु्त, हासयरिधान, वयगंरिधान िारयरचना करणयातहदी ते पारगंत होते. याबरोबरच 

तयांचया बोलणयात तकचा शदु्धता ि रििाहदीपणा असायचा. 

लहानपणापासूनच तयांचयािर त्माशाचा रिभाि असलयाने तयांचया किनांिर त्माशांचया चालतींचा आवण 

लोकगायकतीचा पररणा्म व्सून येतो. अणणा भाऊंचा आिाज तसा खरखरदीत वकनरा होता. पण रेिक्षकांना 

आकवषचात करणारा धार्ारपणा तयांचया आिाजात असलयाने तयांचयासोबत केलेलदी गायकती रिभािदी होत 

असे. 

अणणा भाऊंचया विचारांिर ्मारसचाचा रिभाि असलया्मळेु तयांचया रचनां्मधून कमयवुनसटांचदी विचारसरणदी 

रिकट होताना व्सते. ्मुंबईत ‘लाल बावटा ्कलापथ्का’चया ्माधय्मातून तयांनदी कमयवुनसट पक्षाचा रिचार 

आवण रिसार केला. तयांनदी का्मगार चळिळदीला एक निा आया्म व्ला. महणूनच अणणा भाऊ कमयवुनसटांचया 

ितुचाळात एक यशसिदी शाहदीर महणून गणले गेले. 

‘लाल झेंडा घेऊन हातदी । करायला इथे रिांतदी ।

्मजरुांचदी वपढदी निदी पाऊल टाकतदी ।।

अणणा भाऊ साठे महणे । ब्लनुदी हे ्बुळे वजणे । 

होणार जे विजयदी ते रण करतदी ।।’ 

सभा- स्मारभंाचया वठकाणदी अणणा भाऊंचे पोिाडे खूप गाजले. ‘माझी मैना गावावर राकहली!’ या लािणदीचदी 

लोकवरियता आजहदी काय्म आहे. या लािणदीत अणणा भाऊंनदी खंवडत ्महाराष्ट्राचे िणचान केले आहे. ते 

महणतात- 

‘गािाकडं ्ैमना ्माझदी । भेट नाहदी वतचदी ।

तदीच गत झालदी आहे । खंवडत ्महाराष्ट्राचदी ।

बेळगांि । कारिार । डांग । उंबरगािािर ्मालकती ्जुांचदी ।

धोंड खंडणदीचदी । क्माल ्डंलदीचदी । चदीड बेकतीचदी । गरज एकतीचदी ।

महणून विणिणदी आहे या वशिशक्ततीला शावहरांचदी ।’
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कॉ. अणणा भाऊ साठे जसे कमयवुनसट विचारसरणदीचे होते, तसेच ते पररितचानिा्दी आवण परुोगा्मदीहदी होते. 

महणून बाबासाहेब आबेंडकरांचया पररितचानिा्दी विचारांनदी रेिररत होऊन तयांनदी वलवहले कती, आता कुणाचदी 

गुलामवगरदी करणयाचदी गरज नाहदी. पररितचानाचे िार ेिाहू लागले आहेत. आता आमहाला सिावभ्मानदी बनायचे 

आहे. शेठ, सािकार, क्मचाकांड, जावतभे् यांना फाटा द्ायचा आहे. अणणा भाऊ महणतात –

‘जग ब्ल घालनुदी घाि । सांगून गेले ्मला भदी्मराि ।

गुलामवगरदीचया या वचखलात । रुतून बसला का ऐराित ।

अगं झाडुनदी वनघ बाहेरदी । घे वबनदीिरतदी धाि । ।’

लोकांचया वनखळ रजंनासाठदी जन्माला आलेलदी लोककला महणजे ‘त्माशा’. १५ ऑगसट १९४७ सालदी 

भारत सितंत् झाला आवण १९४८ सालदी या ‘त्माशा’ कलेिर बं् दी घालणयात आलदी. ‘त्माशा’त ्व्यथती 

सिंा् असतात आवण तयात अचकट-विचकट हािभाि केले जातात असे आरोप करणयात आले. ‘त्माशा’ 

हा शब्च चकुतीचया अथाचाने घेऊन ्मुंबईत ‘त्माशाबं् दी’चदी िलगना केलदी गेलदी. तेवहा अणणा भाऊंनदी “त्माशा 

कला हदी ग्रा्मजनांचया रजंनाचे रि्मखु ्माधय्म आहे. तदी ‘लोकांचदी कला’ आहे. महणून वतला ‘त्माशा’ न 

महणता ‘लोकनाट्य’ महणा आवण ‘त्माशा’िरचदी हदी रजाकारदी बं् दी उठिा” असे सरकारला वनभतीडपणे 

ठणकािून सांवगतले. असे हे ‘सपष्टोक्त, वनभतीड, हजरजबाबदी, ्मनसिदी, गणुदी आवण सावहतयाचा ्महा्ेमरू’ 

असलेले अणणा भाऊ साठे १८ जलैु १९६९ रोजदी अनंतात विलदीन झाले. 
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्मराठदी सावहतयात आपलया विपलु सावहतयलेखनाने अजरा्मर झालेले लेखक महणजे अणणा भाऊ साठे 

होय. कथा, का्बंरदी, पद्रचना (पोिाडा, लािणदी, छक्कड, गदीत, गण), लोकनाट्य, नाटक, रििासिणचान 

अशा सिचाच सावहतयरिकारां्मधये तयांनदी लदीलया ्मशुावफरदी केलदी आहे. लौवकक अथाचाने कोणतेहदी वशक्षण न 

घेतलेलया अणणा भाऊंचे सावहतय आज ्महाराष्ट्रातदील जिळजिळ सिचाच विद्ापदीठांचया अभयारि्मां्मधये 

स्माविष्ट झालेले आहे. कधदीहदी कालबाह् न होणार ेतयांचे सावहतय अभयासक आवण िाचकांना नसुतदी भरुळच 

पाडत नाहदी तर तयांचया विचारांना व्शा ्णेयाचे का्महदी करदीत आहे. काळ ब्लला पण स्माजातदील रिश 

ब्ललयाचे वचत् व्सत नाहदी. अणणा भाऊंनदी आपलया सावहतयातून ्मांडलेले रिश आजहदी नवया रूपाने 

लोकांस्मोर, स्माजास्मोर उभे आहेत. तयांचा नवयाने ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. रिसततु लेखात अणणा 

भाऊंचया नाटकाचे िेगळेपण आवण सा्मथयचा अधोरवेखत करणयाचा रियतन केला आहे. 

अणणा भाऊंचे िा््टयलेखि

अणणा भाऊ हे ्मारसचािा्दी विचारांचदी बांवधलकती ्मानणार ेलेखक होते. शोषणाचयाविरुद्ध शड्डू ठोकून उभे 

रावहलेलया अणणा भाऊंना लेखनाचदी रेिरणा याच ्मारसचािा्दी तत्िज्ानात सापडलदी. आपलया लेखना्मागदील 

भूव्मका सपष्ट करताना अणणा भाऊ महणतात, “जनुया ्षु्ट चालदी नष्ट करावयात, जनुया रिगत रिथा पढेु 

आणावयात, वैर, ्षु्टािे यांचा घोर पररणा्म ्ाखिािा. नि्महाराष्ट्रात सलोखा िाढािा, जनता सखुदी सपंनन 

वहािदी, विष्मता नष्ट वहािदी. स्माज सत्तािा्ाचा अरुणो्य आपण पाहािा या दृढ श्द्धनेे ्मदी वलवहतो.” 

(सर्शे्मखु २०१० : १४८-१५४) 
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अणणा भाऊंचा लहानपणापासूनच ‘त्माशा’ या कलारिकाराशदी सबंधं होता. १९४४ सालदी ्मुंबईत सथापन 

झालेलया ‘लाल बावटा’ ्कलापथ्कासाठदी तयांनदी विपलु नाट्यलेखन केले, ्मात् तयात लोकनाट्येच जासत 

होतदी. १९४८ सालदी तयांनदी पूणचा लांबदीचे तदीन अकंती एक्ेमि नाटक वलवहले, ते महणजे इना्म्ार हे होय. 

या नाटकाचया कथानकािर आधाररत ‘वैर’ नािाचदी का्बंरदीहदी तयांनदी १९५२ सालदी वलवहलदी. ज्मदीन्ार 

आवण सा्मानय गािकरदी, शेतकरदी यांचयातदील सघंषचा हा या नाटकाचया कें द्रसथानदी आहे. भांडिल्ारदी 

वयिसथेचदी पाळे्मळेु ग्रा्मदीण भागातहदी विसतारलेलदी आहेत. तदी ्मळुापासून नष्ट करायला हिदीत; नाहदीतर 

तयाने वपढ्यांचया वपढ्या बरबा् होतात. शोषणाचदी परपंरा अवयाहतपणे सरुूच राहते याचे रिभािदी वचत्ण 

इना्म्ार नाटकातून आले आहे. 

‘येळापूर’ ना्मक गािात गोपाळराि ्शे्मखु हे ्ोन वपढ्यांपासून इना्म्ार आहेत. ्ूमलबाळ नसलेलया 

या गोपाळरािांनदी िषाचानिुषले गािातदील लोकांचदी वपळिणूक आवण शोषण चालविले आहे. गािातदील 

भोळयाभाबड्या लोकांना कजचा ्ऊेन तयांचया जव्मनदी बळकािणे, तयांना गुलामांसारखदी िागणूक ्णेे, 

आवथचाक शोषण करणे, शेतदी करणाऱया कुळांकडून पैशांचदी िसलुदी करणे असे तयाचे अनेक अनैवतक वयिहार 

आहेत. गोविं् राि वभडे हे गािातदील रिाह्मण आहेत. इना्म्ाराला सलले ्णेयाचे का्म ते करदीत असतात. 

इना्म्ार आवण गोविं् राि यांचदी गािकऱयांना ्ळणयाबाबत व्मलदीभगत आहे. इना्म्ार गािकऱयांचे शोषण 

करतो, तर गोविं् राि रिाह्मण असलयाने ्िेाचदी, ग्रहताऱयांचदी भदीतदी ्ाखिून इना्म्ाराचदी फसिणूक करतो. 

हे ्ोघेहदी ‘आहे र’े िगाचाचे रिवतवनधदी महणून नाटकात येतात. या ्ोघांचया कटकारसथानाला िेळोिेळदी विरोध 

करणारा ्मवुकं्ा हा ‘नाहदी र’े िगाचाचा रिवतवनधदी महणून येतो. तो साततयाने शेतकऱयांचया बाजूने उभा राहतो. 

गािगाड्यातदील विविध जाततींचया लोकांस्मोर इना्म्ारांचदी कटकारसथाने उघडदी करतो. आपलदी सत्ता 

क्मकुित होते आहे, लोकां्मधये आपला धाक आवण ्रारा रावहलेला नाहदी याचदी इना्म्ाराला सारखदी 

वचतंा भेडसाित आहे. शेतकरदी हे कुळांचे पैसे ्णेयास टाळाटाळ करदीत आहेत, ्मवुकं्ा आपलयाला स्िै 

विरोध करून गािकऱयांना आपलया ्मनसबुयांबद्दल सािध करतो आहे, नरशा बडंखोर खंडणदी ्मागतो आहे 

अशा रिशांनदी इना्म्ार असिसथ होतो. आपलया पायाखालचदी ज्मदीन हळूहळू सरकत असलयाचे तयाला 

सपष्टपणे जाणिते आहे. अलदीकडे तयाला वचत्विवचत् सिपनहदी पडत आहेत. गोविं् रािला तो हे सगळे 

बोलून ्ाखवितो. गोविं् राि केिळ आपला फाय्ा महणून तयाला ‘शांतदी करािदी लागेल’, ‘भोजन्ान करािे 

लागेल’ असे सांगतो. ्मवुकं्ाचा काटा काढणयासाठदी इना्म्ार नरशा बडंखोराला पैशांचे आव्मष ्ाखिून 

आपलया घरात आश्य ्तेो. काट्यानेच काटा काढणयाचदी पूिाचापार चालत आलेलदी परपंरा तो अ्ंमलात 

आणणयाचे ठरवितो. बहुजनां्मधये भांडणे लािून द्ायचदी आवण आपण तयाचदी ्मजा बघायचदी हा तया्मागे 

इना्म्ाराचा हेतू असतो. 
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नाटकाचया ्सुऱया अकंात गािात घडलेलया एका घटनेचा सं् भचा येतो. गािातदील सजलेराि रा्मोशयाचा 

्मलुगा ्मलया याला ्मवुकं्ाचा ्मलुगा ्मवहपतदी पेठेत ्मारतो. ्मवहपतदीचया बायकोचदी गणुा वहचदी तयाने 

्ेड काढलेलदी असते. आपलया ्मलुाला ्मारलयाचा जाब विचारणयासाठदी आलेलया सजलेरािला जेवहा 

्मवुकं्ाकडून खरदी कहाणदी कळते तेवहा तो खजदील होतो. गािगाड्यात राहताना सिचाच जातदीचया लोकांनदी 

गणुयागोविं् ाने राहािे, आपापसांत वैरभािना ठेिू नये या ्मताचा ्मवुकं्ा आहे. काळ ब्लतो आहे याचदी 

तयाला जाणदीि आहे. शोषण करणाऱयांना जाब विचारायला हिा, शोषणाचया, अनयायाचया विरुद्ध उभे 

राहायला हिे असे तयाला ्मनापासून िाटते. ्मग तो अनयाय एखाद्ा ्मवहलेिर झालेला असो िा गािातदील 

गोरगरदीब शेतकऱयांिर झालेला असो. इना्म्ाराचया सांगणयािरून नरशा बंडकरदी ् ारू वपऊन जेवहा गािात 

जाळपोळ करतो ि व्सेल तयाला ्मारायला लागतो, तेवहा ्मवुकं्ा तयाला वनडरपणे सा्मोरा जातो. रिसगंदी 

नरशाचया गोळदीचा वशकार होतो. झालया रिकाराने गािात हाहाकार उडतो. ‘्शे्मखुाने ्मवुकं्ाला सपंविले’ 

अशदी कुजबजु लोकां्मधये सरुू होते. गािातदील लोक इना्म्ाराला िाळदीत टाकतात. यथािकाश रिकरण 

पोवलसांपयांत जाते. फौज्ार गािात येऊन इना्म्ाराचयाच बगंलयात ्मरुका्म करतो. इना्म्ार या सिचाच 

रिकाराने भांबाितो. भदीतदीने गाि सोडून जाणयाचा विचार करतो, पण गािातदील लोक नरशाला िेढा ्तेात, 

तयाचदी ्माणसेहदी ्मारतात. नरशा जख्मदी अिसथेत इना्म्ाराचया िाडयािर येतो. इना्म्ाराने आपलयाला 

फसविले, पैशाचदी लालूच ् ाखिून ्मवुकं्ाचा खून करायला भाग पाडले अशदी तयाचदी भािना झालेलदी असते. 

या सिचा गोष्टतींचा जाब विचारणयासाठदी तसेच इना्म्ाराला तयाचया ककृ तयाचदी वशक्षा द्ािदी ह्ा विचाराने नरशा 

िेडावपसा होतो. आपलया बं् कुतीचया गोळदीने तो इना्म्ाराला य्मस्नदी पाठवितो; ्मात् फौज्ाराचया 

गोळदीने सितःहदी ्मकृतय्ुमखुदी पडतो. सिचासाधारणपणे असे कथानक असलेले हे नाटक ततकालदीन ग्रा्मदीण 

स्माजजदीिनाचया रिशांचदी ्मांडणदी करणार ेनाटक आहे असे आपलयाला महणता येते. 

‘इिामदार’ िा्टकाचे िेगळेपण 

अणणा भाऊ साठे हे बहु्मखुदी रिवतभेचे वशले्ार होते. आपलया आजूबाजूला घडणाऱया सा्मावजक, राजकतीय 

घटनांचे सूक््म वनरदीक्षण करणे आवण ते आपलया लेखनातून ्मांडणे यात तयांचा हातखंडा होता. तयांचदी 

कोणतदीच कलाककृ तदी याला अपिा् नाहदी. िासति आवण कलपना यांचे बे्मालू्म व्मश्ण करून सा्मावजक 

रिशांचदी रिभािदी ्मांडणदी तयांनदी केलदी आहे. तदी करदीत असताना सिचाहारा बहुजन ्माणसाचया बाजूने ते ठा्मपणे 

उभे रावहले. तयांचया या पैलंूविषयदी आपले वनरदीक्षण नों्विताना रिा. सशुदीलरिकाश या्िराि वच्मोरदी 

महणतात, “जात, ध्मचा, रि्शे, िशं, िा्, रििाह यांचया पलदीकडे जाऊन ्मानि्मकु्ततीचा लढा उभा करू 

इवच्णार,े ्मानि ्मकु्ततीचदी गाथा गाणार ेते लेखक आहेत महणून आपलया सावहतयातून भटरया वि्मकु्तांचे, 
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्वलत जदीिनाचे, शहरदी जदीिनाबरोबरच िेशयावयिसाय करून जदीिन जगणाऱया वस्त्रयांचे, शेतकऱयांचे 

जदीिन्शचान एकाच िेळेस सावहतयातून आविष्ककृ त करतात. महणून अणणा भाऊंचया सावहतयाला िैवश्कता 

रिाप्त झालेलदी आहे असे महटले तर िािगे ठरणार नाहदी.” (वच्मोरदी २०२०) या अनषुगंाने अणणा भाऊ साठे 

यांचया ‘इना्म्ार’ नाटकाचे िेगळेपण काय असू शकते याचा विचार करणे ्महत्िाचे ठरते. 

भारतदीय स्माजवयिसथेत िणचाभे्ािर आधाररत गाि आवण गािातदील लोकस्ूमहांचदी एक चौकट ठरून 

गेलेलदी व्सते. िणचा, जातदी आवण ध्माचािर आधाररत हदी चौकट िषाचानिुषले तशदीच अबावधत रावहलदी. बारा 

बलतेु्ार आवण अठरा अलतेु्ार यांचयात विभागलेलया स्माजाला आपलया-आपलया पायरदीने राहणयाचदी 

जणू सक्ततीच केलयाचे वचत् गािोगाि पाहायला व्मळत असे. भारतात रिबोधनाचे यगु सरुू झाले तेवहा 

्महात्मा फुले, राजषती शाहू ्महाराज, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांसारखया ककृ वतशदील विचारितंानदी या 

चौकटदीला जबर्सत धरके व्ले. यावशिाय कालचा ्मारसचा यांनदी सांवगतलेले शोषणाचया विरुद्ध बडं, विद्रोह 

करणयाचे तत्िज्ानहदी भारतात रुजू लागले. ‘जगातलया का्मगारांनो एक वहा’, ‘ध्मचा हदी अफूचदी गोळदी आहे’ 

यांसारखया ्मारसचाचया जगरिवसद्ध विधानांनदी श्व्मक, का्मगार, कष्टकरदी स्माज एकत् येऊ लागला, अनयाय-

अतयाचाराविरुद्ध तयाने आपले ् डं थोपटले. अनयाय-अतयाचाराचदी जाणदीिजागकृतदी करणे हे्खेदील तयादृष्टदीने 

्महत्िाचे का्म होते. कला, सावहतय या ्माधय्मांतून हदी जागकृतदी करणे अणणा भाऊ आवण तयांचया स्मकालदीन 

लेखक-कलाितंांना जरुरदीचे िाटले. तयाचाच एक भाग महणून आपलयाला इना्म्ार या नाटकाकडे बघता 

येईल. ग्रा्मदीण भागात नेह्मदी अनभुिाला येणारा अतयतं साधा परतं ु ्ाहक असलेला विषय तयांनदी या 

नाटकासाठदी वनिडला. साधे सरळ कथानक, पात्ांचदी ्मयाचाव्त सखंया, तसेच विषय्मांडणदीत फापटपसारा 

नसणे, विषयािर वटकून राहणे, शोषणवयिसथेचा प्ाचाफाश करणे, िाईट पेरले तर तयातून िाईटच उगिते 

या नयायाने िाईट विचारांचा शेिटहदी िाइटानेच होतो हा सं् शे ् णेे या ि अशा अनेक िैवशष््टयां्मळेु इना्म्ार 

हे नाटक िेगळे ठरते. हे ग्रा्मदीण नाटक आहे कती ्वलत नाटक? असा रिश वन्माचाण होऊ शकतो. पण या 

रिशाचयाहदी पलदीकडे जाऊन हे ‘्माणसाचे आवण ्माणसुकतीचे नाटक’ आहे असे ्मला िाटते. या नाटकाचया 

िेगळेपणाविषयदी आपले ्मत ्मांडताना ्मराठदीतदील सरुिवसद्ध नाटककार रिा.्त्ता भगत महणतात, “अणणा 

भाऊंचया इना्म्ार या नावटकेचा ्मराठदी रगंभू्मदीिर रियोग झाला नाहदी. तया िेळचया ्मराठदी रगंभू्मदीिर 

ग्रा्मदीण बोलदी बोलणार ेपात् रगंभू्मदीिर येत असे ते घरगडदी महणून आवण तयाचे गािढंळ बोलणे हदीच ्मराठदी 

रेिक्षकांना तयािेळदी कर्मणूक िाटत असे. तयाऐिजदी अणणा भाऊंचया ‘इना्म्ार’ नाटकातला नरशा बडंकरदी 

हा नाटकाचा नायक होऊन अितरला. ्ोन टगयांचया लढाईत गरदीब ्माणसाचा कसा िापर होतो, असा 

आशय असणार ेइना्म्ार हे गभंदीर नाटक होते.” (भगत २०१० : १०५ ११०) काळाचया अिकाशात 

विचार करता भगत यांचे ्मत सिचासिदी पटणयासारखे आहे. 
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पात्रचनेचया दृष्टदीने विचार करता सषु्ट आवण ्षु्ट पात्ांचदी रिभािदी ्मांडणदी या नाटकात केलेलदी व्सते. ‘िणचा 

आवण िगचािचचासिाचा असलेला ्माज’ हे िासति अधोरवेखत करतानाच शोवषतांचया बाजूने असलेलदी भूव्मका 

आवण रिसगंदी उभे राहून लढा ्णेयाचा ्मानितािा्दी विचार रिसततु नाटकातून रिकट होताना व्सतो. ‘गणू’ 

या स्त्रदीपात्ाचया रूपाने वस्त्रयांकडे बघणयाचा अणणा भाऊंचा एक उ्ात्त दृवष्टकोनहदी िाचकांपढेु उभा राहतो. 

नरशा बडंकरदी, ्मवुकं्ा, सजलेराि रा्मोशदी, करदी्म, रा्ूम, पांडू हदी सिचाच पाते् इना्म्ाराने वन्माचाण केलेलया 

ग्रा्मदीण वयिसथेत भरडलदी गेलेलदी आहेत. तदीन वपढ्यांपासून इना्म्ाराशदी वैर असलेलया ्मवुकं्ाला 

सा्मावजक-सांसककृ वतक ब्लांचया िाऱयाचा सपशचा झालेला आहे. तयातूनच इना्म्ाराचया अनैवतक आवण 

अनयायदी तसेच हुकू्मशाहदी वयिसथेला तो जोरकसपणे विरोध करतो. तयाचया बवल्ानाने एक निदीन पहाट 

नरकतीच झालेलदी आहे. इना्म्ार, गोपाळराि, नरशा यांचया ्मकृतयूने शोषणाचदी ्मावलकाहदी खंवडत होते.

 ‘ग्रा्मदीण भाषेचा रिभािदी िापर’ हा्खेदील इना्म्ार नाटकाचा एक विशेष सांगता येईल. ‘लहानलहान 

िारयरचना’ हे अणणा भाऊंचया सपूंणचा सावहतयाचे एक ्महत्िाचे िैवशष््टय आहे. इना्म्ार नाटकातसदु्धा 

आपलयाला तयाचा रितयय आलयावशिाय राहत नाहदी. साधदीसरळ ग्रा्मदीण बोलदीभाषा, विशेषतः ग्रा्मदीण 

महणतींचा िापर या अगंाने या नाटकाचे िेगळेपण अधोरवेखत होते. ‘जते्ला गेलं कुतं्, तयेचया जदीिाच ंझालं 

्मातं्’, ‘्माणसानं ्मानानं पान खाि,ं िणवयानं उकाळ चाटू नये!’, ‘कूप महणू नये ्मोडका आवण कुणबदी महणू 

नये रोडका’ अशदी काहदी उ्ाहरणे आपलयाला सांगता येतदील. भाषेचया अनषुगंाने आपले ्मत ्मांडताना 

रिा. डॉ. सभुाष जाधि महणतात, “इना्म्ार या नाटकात रिवत्मांचया िापरात विविधता व्सते. जसे ‘महजंदी 

गाढिािानदी’, ‘्मदी ्माणूस आहे कती लोणाऱयाच ंगाढि?ं’, ‘तो गणपतरािाचा पतु्–िाघाचा बचचा आहे’, ‘कुत्ं का 

वपसाळतं हे् इचारलयािानदीच इचारताय’, ‘पर असा का हट्ािानदी ताटलायस’, ‘रा्ूमशदी महजंदी आललाचया 

गाई, कुनदीबदी सरुदी वफरिािदी....’, ‘तमुहदी वचखलात रडेा रुतािा तस ंरुतलाय’, ‘आज एका् ं्मढं उठून बोलू 

लागाि,ं तसचं झालं बग’ इतया्दी अशा अनेक उप्मा-रिवत्मांचा िापर व्सतो. या रिवत्मा सिंा्ा्मधये 

आशयानसुार येतात.” (जाधि २०१७ : १८१-१९५)

 समारोप 

एका ठा्म अशा िैचाररक भूव्मकेतून लेखन करणार ेसावहवतयक महणून अणणा भाऊ साठे ओळखले जातात. 

हदी िैचाररक भूव्मका कधदीहदी तयांनदी लपिून ठेिलयाचे व्सत नाहदी. ्मारसचा, फुले आवण डॉ. आबेंडकर यांचया 

विचार आवण ककृ वतकायाचाला रि्माण ्मानून तयांनदी आपले लेखन आवण तयांतून रिबोधनाचदी चळिळ उभदी केलदी 

होतदी. श्व्मक, का्मगार, ्मजूर, ्वलत, शोवषत-पदीवडत हे सगळेच तयांचया लेखनाचा विषय झाले. सरजंा्मदी, 
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भांडिल्ारदी, ज्मदीन्ारदी वयिसथा उलथिून स्मता, बधंतुा यांिर आधाररत स्माजाचदी वनव्मचातदी करणयाचे 

सिपन तयांनदी पावहले. तयासाठदी अहोरात् झटले. गािोगािदी जाऊन आपलया लोकनाट्याचया ्माधय्मातून 

लोकांचे रिबोधन केले. इना्म्ार हे तयांचे नाटक हासदु्धा याच रिबोधनाचा भाग होता असे महणािे लागेल. 

िगचालढ्यातून सा्मावजक स्मता रिसथावपत होईल असे सांगणार ेहे नाटक वयिसथेिर कठोर रिहार करते. 

रियोगरूपाने जरदी हे नाटक लोकांस्मोर आले नसले तरदी तयाचदी वलवखत सवंहता उपलबध असलयाने अणणा 

भाऊंचा विचार तयातून वनवचितपणे स्मजतो. ग्रा्मदीण िासतिािर आधाररत असलेले हे नाटक आवण तयातून 

्मांडलेला रिश आजहदी सिाचाथाचाने ना्मशेष झाला आहे असे ्ातदीठोकपणे महणता येणार नाहदी. यातच तयाचे 

सा्मथयचा सा्मािलेले आहे. 

सदंभ्ष : 

१. जाधि, सभुाष (२०१७) : ‘ग्रा्मदीण नाटककार : अणणा भाऊ साठेʼ, समग् अणणा भाऊ साठे, कांबळे अ्मर ि चाळके शोभा 

(सपंा.), सिंा् रिकाशन रिा.वल, कोलहापूर. 

२. भगत, ्त्ता (२०१०) : ‘अणणा भाऊंचे िगनाट्य: चळिळदीचे कलात्मक हतयारʼ, अणणा भाऊ साठे साकहत्-समीक्ा, रिा. 

रणधदीर वशं्  े(सपंा.) श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

३. सर्शे्मखु, त्य.ं वि. (२०१०) : ‘अणणा भाऊंचया सावहतयातदील सपंननताʼ, अणणा भाऊ साठे साकहत्-समीक्ा, रिा. रणधदीर 

वशं्  े(सपंा.) श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

िेबसाई्ट (सकेंतसथळ)

१. वच्मोरदी, सशुदीलरिकाश या्िराि, इना्म्ार नाटकातदील नैवतकतेचे सिरूप, पदीडदीएफ.  https://annabhausathe.com/

yadav/1.pdf  (सकेंतसथळाला भेट १२ जलैु २०२०) 
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एकेकाळदी ्शेद्रोहदी ठरविले गेलेले, वकंिा रिसथावपत 

सावहतयितुचाळात जयांचे ्मोल तयांचया आयषु्यात स्मकालदीन 

लेखक ि सावहवतयकांनदी किडदी्मोल ठरविले, तया लेखक ि 

कलाितंांना आज काळोखातून बाहेर काढले जात आहे. 

जयांनदी अशा सावहवतयकांना विरोध केला, बवहष्कार टाकला 

वकंिा अनलुलेखाने ्मारून तयांचे अवसतति सपंविणयाचा रियतन 

केला तया लेखक- सावहवतयकांचदी नािे स्माज विसरला आहे. 

तया तथाकवथत रिसथावपत लेखकांचे पॉपयवुलसट सावहतय आज 

स्ुमार शे्णदीत गणले जात आहे. तर कबदीर, तकुारा्म, ्मदीरा, 

आरका ्महा्िेदी, फैझ, पाबलो नेरु्ा, पॉल रॉबसन, सोजचानर 

टकृथ, जोरा हटचासन, अ्मकृता रिदीत्म, सावहर, इस्मत चगुताई, 

्मंटो, अॅलेरस हॅले इतया्दी असा्मानय रिवतभा लाभलेलया 

सावहवतयकां्मधये आज अणणा भाऊंचया सावहतयाचदी गणना 

होते आहे.

आयषु्याचया अखेरदीस अणणा भाऊंचया आयषु्यात तयांचया 

जिळचे अनेक लोक सोडून गेले होते. सामयिा्दी चळिळ 

उतरणदीस लागलदी होतदी. सिचासा्मानय लोकांचया जदीिनातदील 

िासति स्मोर ठेिणाऱया आवण तयांचया डोळयात रिांतदीचदी सिपने 
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पेरणाऱया या शाहदीर, किदी, लेखकाचया जदीिनाचा शेिट एकाकती, ्ारुण, उपेवक्षत आवण ्ाररद्रय्ािसथेत 

झाला, हदी ्मनाला चटका लािणारदी गोष्ट आहे. ि ्माणसुकतीला लाज आणणारदीसदु्धा आहे.

आज ्मात् अणणा भाऊंचया सावहतयाला पनुहा एक्ा झळाळदी आलदी आहे. असखंय स्त्रदी-परुुष विशेषत: 

तरुणाई तयांचया सावहतयािर रेि्म करदीत आहेत. अणणा भाऊ साठे हे आज विद्रोहदी ि पररितचानिा्दी 

लोकांचया गळयातदील ताईत झाले आहेत. 

१८५० ते १९५० या शतकातदील निकथांचा इवतहास वलवहताना कुस्ुमाितदी ्शेपांडे यांनदी अणणा 

भाऊंचया सावहतयाचदी ्खल घेतलदी नाहदी. नदीला उपाधये आपलया लेखात महणतात, 

“ कुस्ुमाितदी ्शेपांडे यांचयासारखया पांढरपेशा ्मराठदी स्मदीक्षकांनदी अणणा भाऊंचया रांगड्या शैलदीतदील 

रासिट कथांना ्मराठदीतदील निकथाकारांचया रांगेतदील ्मानाच ं पान व्लं नाहदी. परतं ु अनय ्मराठदी 

कथालेखकांपेक्षा अणणा भाऊंचया कथांतून नैवतक ्ूमलयविचार अवधक ढळढळदीतपणे वयक्त झालयाचे 

आढळते.” (उपाधये १९९८ : ३६८) 

ततकालदीन ्मराठदी तथाकवथत ्मखुय सावहतयरििाहाने तयांना अनलुलेखाने ्मारले तरदी कबदीराचे ्ोहे ि 

तकुारा्माचया अभगंांरि्माणे अणणा भाऊ यांचे सावहतय कालातदीत ठरले आहे. 

याबाबत अजुचान डांगळे आपलया लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे : वनिडक िाङ्मय या ग्रथंाचया सपंा्कतीय्मधये 

वलवहतात -

“्मराठदी सावहतयाचा इवतहास पावहलयास अणणा भाऊंना योगय तो नयाय व्ला गेला नाहदी याचदी खंत िाटते. 

विशेषतः १९५०चया आसपास ्मराठदीत जदी ‘निकथा’ उ्याला आलदी, तयाच काळात अणणा भाऊ 

कथा लेखन करदीत होते. ्मराठदी सावहतयाला जे विश् पररवचत नवहते, जदी ्माणसे पररवचत नवहतदी, जया 

भािभािना, आकांक्षा पररवचत नवहतया; तया उपेवक्षत, पदीवडत जगाचे वचत्ण अवतशय स्मथचापणे अणणा 

भाऊंनदी आपलया कथांविार े केले. परतं ु तयांना तयांचया नायकारि्माणे उपेवक्षत राहािे लागले; पण अणणा 

भाऊ अथक यो्ध्यासारखे आपलदी लेखणदी चालवितच रावहले.” (डांगळे १९९८ : १५)
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तथाकवथत मराठी सावहतय चळिळीत उपेक्षा ि आतंरराष्ट्रीय पातळीिर दखल:

अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयाचदी उपेक्षा ्मराठदीतदील तया काळातदील तथाकवथत ्मखुय रििाहाने केलदी 

तरदी तयांचया सावहतयाचदी ्खल अनेक ्मानयिर सावहवतयक, नाटककार ि अनिुा्कांनदी घेतलदी तसेच 

्महाराष्ट्राचया बाहेरचयाच रिांतात नवहे तर अनेक ्शेांतहदी घेतलदी गेलदी. पॅररस्मधये विश्शांतता पररष्चेे 

वन्मंत्ण आलेलया अग्दी ्मोजरया लेखकांपैकती ते एक होते. 

िैवश्क पातळदीिर आज जया भारतदीय सावहवतयकांचा उललेख होतो, तयात अणणा भाऊ साठे आहेत. 

सामयिा्दी चळिळदीचा जेवहा उतकषाचाचा काळ होता, सोविएत सघं जगातदील ्ोन ्महाबलाढ्य शवक्तशालदी 

्शेां्मधये गणला जात होता, तया सोविएत रवशयात, अणणा भाऊंचे ्मराठदीतदील सावहतय रवशयन भाषेत 

अनिुाव्त झाले होते. तसेच तयाच काळात तयांचया ्मराठदीतदील लोकनाट्य, नाटक, कथा, पोिाडे, यांचा 

अनिुा् वहं् दी, उ्ूचा, इंग्रजदी, ज्मचान ि फ्ें च भाषां्मधयेसदु्धा झाला होता. (साठे १९९८ : ३४१) आज तेलगू, 

बगंालदी, कननड, त्मदीळ, ्मलयाळ्म या भाषां्मधूनसदु्धा अणणा भाऊंचे सावहतय अनिुाव्त झाले आहे. आज 

विद्रोहदी, ्वलत-बहुजन, आव्िासदी ि पररितचानिा्दी सावहतय चळिळतीं्मधये अणणा भाऊ नवया वपढदीतदील 

शावहरांचे एक रेिरणासथान आहेत.

अणणा भाऊंनदी सित: भारताचया सरहद्ददी ओलांडून तयांचे सावहतय जगभर पोहोचलेले सित:चया डोळयांनदी 

पावहले. तयांना ओळखणार ेि तयांचयािर वनवयाचाज रेि्म करणार ेलोकसदु्धा तयांना भेटलेत. हे क्षण जेवहा 

आले, तयाने अणणा भाऊ हुरळून गेले नाहदीत, पण ्मनापासून तयांचयािर रेि्म करणाऱया या ्मोजरया ्शेदी-

वि्शेदी ्माणसांनदी तयांचया ्मनातदील अिहेलना ि उपेके्षचे ्:ुख थोडा काळ का होईना हलके केले. एिढेच 

नवहे तर तयांचया जगणयाला एक उ्ेम् व्लदी. 

जया कमयवुनसट चळिळदीसाठदी तयांनदी आपले लेखन केले, कायचा केले, सिचासि िावहले तया चळिळदीने तेवहा 

्मात् या कलाितंाचया सा्मावजक बांवधलकती ि वनष्ांचा सन्मान केला. या चळिळदीतदील नेतयांनदी तयांना 

भरपूर रेि्म व्ले.

पढेु १९६१ सालदी तयांचया फक्करा या का्बंरदीला राजय सरकारचे पवहले पाररतोवषक व्मळाले आवण 

तयाचिेळदी इणडो सोविएत कलचरल सोसायटदीने रवशयास येणयाचे वन्मंत्णपत् तयांना पाठविले.

“आपण िाटेल ते करून एकिेळ सोविएत सघंराजय पाहािे, असे ्मला फार फार िाटत होते. तदी आशा 

्माझया ्मनात व्िसेंव्िस सारखदी रिबल होत होतदी. रवशयातदील ते का्मगार-राजय कसे असेल, कॉ.लेवननने 

केलेलदी रिांतदी, ्मारसचाचे ्महान तत्िज्ान कसे साकार झाले असेल, तदी निदी ्वुनया, निदी ससंककृ तदी, निदी 
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सभयता कशदी फुलत असेल, या विचारांनदी ्माझे ्मन भारािले होते. ्मदी िेडाच झालो होतो.” (साठे १९९८ 

: ३३६)

अणणा भाऊंना पॅररसपेक्षाहदी अवधक ओढ होतदी लेवननचया सोविएत सघंाला भेट ्णेयाचदी. जया रवशयन 

रिांतदीने या लेखकाचया आत का्मगारांचया िे्ना जागिलया होतया, जयांचया रिांतदीचया वनखाऱयांिरदील 

राख फंुकत येथदील श्व्मकांचया ्मनात अणणा भाऊंचदी लेखणदी अगंार फुलित होतदी, तया रवशयाचा तयांना 

्मनो्मन धयास लागला होता. पॅररसचदी सधंदी वनघून गेलदी होतदी. हदी सधंदी जाऊ नये, असे अग्दी रिकषाचाने 

अणणा भाऊंना िाटत होते. ते महणतात, “्मदी पनुहा रियतन करू लागलो; पण जिळ एक पैसाहदी नवहता.

परतं ुजेवहा ्मदी रवशयाला जात आहे, हदी गोष्ट ्महाराष्ट्राला स्मजलदी तेवहा एक च्मतकार घडला. ्माझयािर 

पैशांचा पाऊस पडला. एकाच ््मात ्माझा अधाचा खचचा वनिारला! तया्मळेु पढेु अनेक भानगडदीतून जाऊन 

्मला रवशयाला जाणयाचा पासपोटचा  व्मळाला. ्माझदी तयारदी झालदी. ्मला गगन ठेंगणे िाटू लागले. न पावहलेला 

रवशया ्माझया डोळयांपढेु तरळू लागला.” (ततै्ि, पकृ. ३४१)

यािेळदी ्मात् उपेक्षा करणाऱया एका विवशष्ट िगाचातदील, जातदीतदील अह्ंमनय लोकांना तयांचया विरोधात 

काहदी करता आले नाहदी. जे अणणा भाऊंचया नाटक, सावहतय ि लेखनािर वनरपेक्ष रेि्म करदीत होते अशा 

अनाव्मक बहुजन लोकांनदी तयांचया रििासाचा खचचा वनघािा महणून फूल ना फुलाचदी पाकळदी ्ऊेन आपले 

तयांचयािरदील रेि्म वयक्त केले. 

रवशयात गेलयािर अणणा भाऊंना व्मळालेले हे रेि्म असे भाषेपलदीकडे, ्शेापलदीकडे असदी्म ि हृद् आहे. 

महणूनच राहून राहून अखेरदीस हा कलाितं एिढदी विश््ैमत्दी असताना एकाकती पडतो हदी िे्ना सतत ठसठसते. 

प्रिासिण्षिाची आगळी-िेगळी शैली:

्मराठदीतदील अनेक लेखकांनदी रििासिणचान केले आहे. बहुतेक्ा ते ख्ुमास्ार शैलदीत तया रि्शेातदील रिवसद्ध 

सथळांचे िणचान करताना आपलयाला आढळतात. परतं ुरवशयाला भेट ्णेयाचा अणणांचा हेतू इतर हौशदी 

रििाशांपेक्षा िेगळा होता. 

‘आपलया ्माय्शेापेक्षा हा ्शे िेगळा आहे. या ्शेातदील सामयिा्दी रिांतदीने आपलया तारुणयात िैचाररक 

व्शा व्लदी, असे अणणा भाऊंना ्मनापासून िाटत असे. 

रवशयन रिांतदीचा इवतहास ि लेवननचे चररत् अशदी तयािेळचया वरिटदीश सरकारने १९३४्मधये जदी पसुतके 
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जप्त केलदी होतदी, तदी िाचलयानंतर तर अणणा भाऊंचया ्मनािर तरुणपणदी जो पररणा्म झाला होता तयातून 

रवशयाबद्दल एक आत्मदीय उतकंठा वन्माचाण झालदी होतदी. पण हदी उतकंठा एकतफती नवहतदी, असे आपलयाला 

आढळते. १९३४ ते १९६० पयांत साठेंचया लेखणदीने केलेला रििास ि पररितचानाचदी ओढ, तयांचयािरदील 

लाल ताऱयाचा रिभाि, ि सामयिा्दी रिांतदीचया िैचाररक भूव्मकेचा तयांचया सावहतयािरदील पगडा यातून 

रवशयातदील सावहवतयक ि कायचाकतयाांचया ितुचाळात तयांचदी एक बडंखोर सावहवतयक महणून रिवत्मा तयार झालदी 

होतदी. तयांचया लेखनातून जे भारतदीय जदीिन, जदी ससंककृ तदी, जे शोषण ि शोषणाचया विरोधात नयायासाठदी 

लढणारदी हाडा्मांसाचदी ्माणसे िाचकांस्मोर उभदी रावहलदी होतदी, भारतात ्मुंबईतदील लेबर कॅमपात िाढलेलया 

शावहराने सटावलनग्राडचा पोिाडा वलहून येथदील का्मगारांचया ्मनात रिांतदीचे बदीज पेरले होते, तयातून एका 

रिांवतकारक लेखकाला भेटणयाचदी उतकंठा तयांना रवशयातदील ्मराठदी िाचक ि भावषक ितुचाळात नरकतीच 

वन्माचाण झालदी होतदी. महणूनच तयांना खास वन्मंत्ण ्णेयात आले होते. 

रवशयातदील ्माणसे ि तयांनदी ववितदीय ्महायदु्धानंतर उभा केलेला तयांचा ्शे जयाबद्दल सतत ऐकले िाचले 

होते, तेथदील ्माणसांचया नजरतूेन रितयक्ष रवशया बघणे, अनभुिणे असे लेखकाचे ्ूमळ उवद्दष्ट होते. 

अणणा भाऊ महणतात, “रवशयात ्मदी निदी सकृष्टदी पावहलदी. एक निा स्माज पावहला. स्माजिा्ाचया सािलदीत 

िाढलेलदी ्मलंु वन फुलं पावहलदी. जर ्मदी सोविएत ्शे पावहला नसता तर ्माझया जदीिनात एक फार ्मोठदी 

पोकळदी राहून गेलदी असतदी.” (ततै्ि, पकृ. ३५३)

वचरिकथी शैलीतूि उभा केलेला रवशया :

्मुंबई ते व्ललदी, व्ललदी ते ्मासको, ्मॉसको ते लेवननग्राड, लेवननग्राड ते अझरबैझान येथदील बाकू अशा चार 

टपपयातदील रििासिणचान कंटाळिाणे न होता उलट पवहलयां्ा वि्मानात रििास करणाऱया सिाांचया बाबतदीत 

जे घडले असेल तयाचया पनु:रितययाचा अनभुि आपलयाला येतो. 

्मला फक्त फूटपाथिरून भटकायच ं आहे असे महणणाऱया अणणांिर िेळ आलदी सतत वि्मान रििास 

करणयाचदी. तयाबद्दल ते वलवहतात, 

“रवशया्मधये ्माझा रििास वि्मानानंच फार झाला. रलेिेने फक्त एक्ा लेवननग्राडला गेलो, आवण पढेु 

अझरबैझानचदी राजधानदी बाकूहून बलदीसदीपयांतचा ्मदी रलेिेरििास केला. नाहदी तर एरिदी उठसूट पखं 

फुटलयारि्माणे ्मार भरारदी, असा ्माझा रि्म झाला होता.” (ततै्ि, पकृ. ३४३)
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लेखकाचदी वचत्कथदी शैलदी इतकती रिभािदी आहे कती अग्दी ्मोजरया शब्ांत आपलयास्मोर तेथदील 

विशाल िासतू, सिच् रसते, विसतदीणचा ्ैम्ाने, भवय पतुळे, ते सित:चया फोटोग्राफर व्मत् वलओना्चया 

कॅ्ेमऱयासारखेच सित:चया लेखणदीने वटपत होते. रवशयात भेटलेलया रितयेक ्माणसाचया ्मनात वशरून 

तयाचया/वतचया अतंरगंातून रवशया बघत होते. 

“चौ्ा सपटेंबर एकोणदीसशे साठचया सकाळपासूनच ्मॉसको शहरात ्माझा फेरफटका सरुू झाला होता. 

आपला तो साहेबदी पोषाख ्मदी ््ुमडून कपाटात कोंबला होता. आवण वसलकचा स्रा, पायज्मा, कोलहापरुदी 

जरदीचया िहाणा, अशा ्शेदी थाटात गॉकती रोड या विशाल राजपथाने ्मदी चालत होतो. स्माजिा्ाचदी 

शान ्मॉसकोचदी ्माणस ं आहेत कती हे रसते असा रिश लेखकाला पडला... ्मॉसको, लेवननग्राड, यापेक्षा 

अझरबैझानचे िातािरण, रदीतदीररिाज लेखकाला जरा जिळजिळचे भासले. आपण आपलया भारताचया 

स्मदीप आहोत असा भास झाला. हे अझरबैझान सोविएत सघंराजयातदील पधंरा घटक राष्ट्रांपैकती एक 

असून ते आवशया खंडातदील एक ्मवुसल्म राष्ट्र आहे. परतं ुस्माजिा्ाने ऑरटोबर रिांतदीने तयाचे जदीिनच 

ब्लून टाकले आहे. अझरबैझान आज ऐश्याचाचया कळसािर आहे. अशदी ्मावहतदी बाकूला गेलयािर 

ह्मदी्भाईबंरोबर अझरबैझान येथे वफरलयािर लेखक ्तेात, तेवहा ते तेथदील ऐश्यचा फक्त बघत नाहदीत तर 

तेथदील ऐश्याचा्मागचदी कारणे शोधतात. महणून तसेहदी या रििासिणचानाला एक राजकतीय परर्माण आहे. तशदीच 

गोष्ट उझबेकतीसथानचदी. लेखक महणतो, “उझबेकतीसथानचदी उननतदी पाहून ्माणूस तोंडात बोटं घालतो. पूिती 

इथे बरुखा पद्धतदी भयकंर होतदी. वस्त्रयांना बरुखा घयािा लागत होता. पण आज एकहदी बरुखा व्सत नाहदी. 

उलट सिचा ्महत्िाचया जागदी वस्त्रयाच असलयाचे व्सून येते. याचे एकच उ्ाहरण महणजे उझबेकतीसथान या 

घटक राष्ट्राचया अधयक्षप्ािर एक स्त्रदी आज विराज्मान आहे...एकूण एक ्माणूस तेथे साक्षर आहे.” (ततै्ि, 

पकृ. ३५५ -३६०)

अनेक सावहवतयक ्शेा-वि्शेात वफरताना तेथदील कला ि टुरदीझ्म याचा आनं् घेतात. पण आपण एका 

वशष्ट्मंडळात आलो असून आपलया राजकतीय िैचाररक बांवधलकतीचे भान अणणा भाऊंनदी काय्म ठेिलया्मळेु 

तेथदील सुं् र सथळांपासून तेथदील राजकतीय, शैक्षवणक, सा्मावजक पररवसथतदीसदु्धा आपलयाला कळते. रितयेक 

वठकाणदी लेखकाला काहदी वजगरदी, जदीिाभािाचदी ्माणसे भेटलदीत, तसे अझरबैझान्मधदील ह्मदी्भाईनंा ्मात् 

आपला हा ्ोसत शाहदीर ेअझदीझ िाटतो... आवण जेवहा ते आपलया या ्ोसताला ्माय्शेदी जाणयाचयािेळदी 

वनरोप ्तेो, तेवहा होणाऱया ताटातटुदीने तयाचा हा ्ोसत वयवथत होतो... महणूनच हे रििासिणचान लेखकाचे 

आत्मकथन आहे, हा ्ािा करणयासाठदी इथे खूप िाि आहे. 
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प्रिासिण्षि िवह ेतर एक छो्ेटखािी आतमकथिातमक डॉकयुड्ामा:

या रििासिणचानाचे िैवशष््टय असे कती हे एक उत्त्म ्ोटेखानदी आत्मकथन आहे. एखाद्ा बायो- वपकचदी वकंिा 

डॉरयडु्ा्माचदी सिचा िैवशष््टये या लेखात आहेत. तयांचे हे रििासिणचान हे असे ््ुमतीळ लेखन आहे, कती अिघया 

३६ पानांचया या िणचानात तयांचया अवतशय जिळचदी ्माणसे, तयांचे असे उत्तुगं वयवक्त्मत्िाचे सनेहदी, तयांचदी 

उपेक्षा करणार ेलोक, तयांचे व्मत् ि सहकारदी, तसेच जयांचयाशदी तयांचा सदी्ेमपार काय्म सनेह जडला अशदी 

वजवहाळयाचदी जगभरातदील काहदी ्माणसे ि या ्माणसाचया कलाककृ तदीिर, लेखनािर (तयाला रितयक्ष न बघता 

िा भेटतासदु्धा) ्मनापासून रेि्म करणारदी असखंय ्माणसे या सिाांचा आपलयाला पररचय होतो. 

केिळ सित:चया कतकृचातिा्मळेुच रवशयात जाणयाचदी सधंदी रिाप्त झालेला हा लेखक ् ोन-तदीन रिसगंांतून तयाचयािर 

्माया करणाऱया ि रवशयात जाणयासाठदी लागणारदी औपचाररक ्म्त करणाऱया वयक्ततींबद्दल अनौपचाररकपणे 

जेवहा सांगतो, तेवहा आपण अिाक होतो, कारण हदी ्माणसे सिचासा्मानय लोकांसाठदी साधदीसधुदी नाहदीत. 

तसेच तयांचयासाठदीसदु्धा अणणा भाऊ साधेसधेु नाहदीत. अणणांचया अवभवयवक्तसा्मथयाचािर, कलाितं ्मनािर 

तयांचे रेि्म होते. रिवतभेचे लेणे लाभलेलया या ्माणसाचा ्मोठेपणा तदी ्मंडळदी जाणत होतदी ि महणूनच रेि्महदी 

करत होतदी. 

तयांचे जिळचे व्मत् वचत्पट के्षत्ात का्म करणार े रिखयात अवभनेते बलराज सहानदी, आपले ्महत्िाचे 

का्मकाजदीपत् विश्ासाने भाऊंचया हसते रवशयात पाठिणार े ि भाऊंचया पासपोटचाचदी ्मुंबईत वयिसथा 

करणार ेरिखयात लेखक आचायचा अते्, या आपलया लेकराजिळ कोट पॅनट, थंडदीचे कपडे रििासात आहे कती 

नाहदी बघणाऱया उषाताई ि तयांचया पाठदीिरून ्मायेने हात वफरित आपला चळिळदीतदील एक लेखक कॉमे्ड 

रवशयात चालला याचे कौतकु करणार,े तयाला ववहसा व्मळिून ्ऊेन तयाचया व्ललदी ते ्मॉसको रििासातदील 

सिचा टपपे नदीट पार पडािेत यासाठदी जातदीने लक्ष घालून सिचा वयिसथा करिून घेणार ेकॉमे्ड डांगे. 

अणणाभाऊंनदी केलेलया त्ोटक उललेखातूनसदु्धा या रििासिणचानात आपलयाला तयांचा हा गोतािळा भेटतो. 

उ्ाहरणाथचा,

“्मदी वि्मानाकडे जातेिेळदी हात उंचािून उभदी असलेलदी ्माझदी आप्त्ंमडळदी, शकंर भाऊ, शांता, शकू, शाहदीर 

्. ना. गवहाणकर, गणपत सातपतेु, श्दी. वैराळे, श्दी्मतदी जयितंाबाई या सिाांचया ्ूमतती ्माझया डोळयांपढूुन 

हालता हालत नवहतया. गणगोत, ्शे, घर सोडून ्ूर्शेदी जाताना वकतदी ्ःुख होतं, याचा ्मला तयािेळदी 

अनभुि आला.” (साठे १९९८ : ३३७) 

वकंिा 

“्मदी कपडे करून आिराआिर केलदी. तोच डांगे शांतपणे ्माझयाकडे आले. ्माझा तो साहेबदी पोषाख पाहून 
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गालात हसले. ्मग तयांनदी ्माझा टाय सरळ बांधला. ्माझया अगंातदील कोटािरून सितः रिश वफरिला. 

आवण पाठदीिर थाप ्मारलदी! जया हातांनदी का्मगारांचया अनेक वपढ्या घडिलया अन लढिलया ते हात 

्माझया पाठदीिरून वफरताच ्माझ ंकाळदीज डोंगराएिढं झालं! ्मुंबईत आचायचा अते् आवण व्ललदीत कॉ. डांगे 

यांचे आशदीिाचा् घेऊन ‘वचतोड कती रानदी’ या भारतदीय वि्मानातून ्मदी आकाशात झेप घेतलदी.” (ततै्ि, पकृ. 

३३८)

भारतात व्गगज वयक्ततीं्मधये अवतशय सहजपणे िािरणार े अणणा भाऊ जेवहा रवशयाचया रिांवतभू्मदीला 

सपशचा करतात, तेवहाचे तयांचे भांबािून जाणे, गोठून जाणे यातून या िाघाचया बाणयाचया लेखकाचा 

सशासारखा वभडसत ि वभत्ा सिभाि लक्षात येतो. आपला हा सिभाि ते िाचकांपासून लपित नाहदीत, 

उलट तयांचयातदील हे सकंोचदी, अचानक नयूनगडं उसळून नवहचास होणार े्मन, यातून अणणांचया वयवक्ततिाचे 

विविध पैलू आपलयाला या रििासिणचानात आढळतात. यातूनच जे तयांना नवहचास बनवित होते, तयांचदी 

अशारिकार ेते खेचत, कती तयाच ्माणसाला नवहचास वहायला होत असे. अणणांचया या विनो्बदु्धदीने भबेंरदी 

उडणार े्मद्रासचे जॉन वकंिा जेकब जदी्म असोत, कती लखनौचे आ्म्ार पषु्करराज, कती बगंालचे चॅटजती 

असोत. कधदी कधदी तर सित:िर पण विनो् िा वयगं करणार ेव्मशकतील सिभािाचे अणणा इथे सापडतात. 

तया्मळेु सतत अनयायाचदी चदीड असणारा, हातात डफ घेऊन रिांवतगदीते गाणारा बाह््शचानदी असिसथ असा 

आपलयास्मोर वचवत्त केलेला हा ्माणूस केिळ तेिढाच नवहता तर आतून तो अग्दी कलासक्त, हळिा, 

वनसगाचात खलुणारा, ्मनाला पखं लािून उडणारा जसा होता तसा अग्दी बाररया गोष्टदीत विनो्दी जागेिर 

ह्मखास स्ेमिर येत आयषु्य परत सरुात आणणारा ्मनसिदी ्माणूस होता, हे लक्षात येते.

्मॉसको वि्मानतळािर उतरलयािर पूिती कधदीहदी न अनभुिलेलया थंडदीत सित:चदी अिसथा कशदी होतदी, 

याबद्दल अणणांनदी सित:चदी भबेंरदी कशदी उडालदी याचे िणचान केलेला रिसगं-

“वि्मानाचया ्ारात रात्दी अनेक व्मत् फुले घेऊन आले होते. बाहेर थंडदी ्मदी महणत होतदी. थंड िार ेसिचात् 

धाित होते. अगंाला चाित होते. ्माणसाचया नाकातोंडातून िाफेचे लोट वनघत होते. ्मदी पार गांगरलो 

होतो. ्मला भानच उरले नवहते. ्माझा चेहरा पडला होता. ्मदी कुठंतरदीच पाहत होतो. तया गडबडदीत आपला 

ओवहरकोट अगंात घालायचा ्मला विसर पडला होता. सिाांचया शेिटदी ्मदी पाय ओढदीत चालत होतो. ्मदी 

आपला ओवहरकोट काखेत ्ाबून धरला होता आवण चोरासारखा सिचात् पाहत होतो. स्माजसत्तािा्दी 

्माणस ंनयाहाळत होतो. भयकंर थंडदी िाजत होतदी. तयाचदी ्मला जाणदीि नवहतदी. थोडरयात ्मदी भांबािूनच 

गेलो होतो. 
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“तमुहाला थंडदी िाजत नाहदी?” 

कझकतीना नािाचदी एक ्मवहला जिळ येऊन महणालदी. 

तया्मळेु ्मदी अवधकच गोंधळून गेलो आवण उत्तरलो, 

“्े, कुठं आहे थंडदी!” 

पण तयािेळदी ्माझया नाकातोंडातून िाफेचे लोट बाहेर पडत होते. 

ते पाहून ्मदी सितःच पनुहा घोटाळयात पडलो अन् कझकतीना ्मोठ्यानदी हसलया. 

ओवहरकोट अगंात घालायचा विसरून हा ्माणूस थंडदीने कुडकुडत आहे, हे लक्षात येऊन तया हसत होतया. 

तयांनदी ्मला थांबिलं. 

उभा करून ्मग ्माझा कोट घेऊन तयांनदीच तो ्माझया अगंात घातला आवण ्मग ्मला बर ंिाटलं....” (ततै्ि, 

पकृ. ३४०)

अशा व्मशकतील रिसगंां्मधून अणणा भाऊंचया भोितदी अनेक ्माणसे कशदी ज्मत ि वकतदी लोकांशदी तयांचदी 

सहज ्ैमत्दी होई याचे रितयतंर या रििासिणचानात येते. 

पवहलयाच व्िशदी ्मॉसकोत ्मला एक व्मत्लाभ झाला. तयाचे नाि वलओना्. हा उत्त्म फोटोग्राफर आहे. 

सहा फूट उंचदी, गोरा रगं, सदुृढ ्हे, तरतरदीत चेहरा, पाणदी्ार वनळे डोळे. अगंात सुं् र कपडे, िर करड्या 

रगंाचा ओवहरकोट, खांद्ाला बॅटरदी, गळयात कॅ्ेमरा अशा थाटात वलओना् ्मला भेटला आवण तयाचक्षणदी 

्माझा व्मत् झाला. आमहा ्ोघांनाहदी पोटापरुतं इंग्रजदी येत होतं. इंग्रजदीचदी िाट अडलदी कती आमहदी कथकलदी 

पद्धतदीचया खणुा करून ्मागचा काढदीत होतो. जेवहा आ्मचयािर खणुा करायचदी पाळदी येई, तेवहा आमहदी 

्मरुयारि्माणे खणुा करून सितःच हसत होतो. ्मॉसकोत ्मला जे व्मत् व्मळाले, तयात फोटोग्राफर, ्मोटार 

ड्ायवहर, बागेत का्म करणार,े हॉटेल्मधदील ्मलुदी, वलफट चालिणाऱया िकृद्ध बाया अशा व्मत्ांकडूनच ्मला 

रवशयन ्माणसांचा आत्मा स्मजला.” (ततै्ि, पकृ. ३४९)

अणणा भाऊंचे वलओना्रि्माणेच अजदीज झालेले व्मत् महणजे बारवनकोि, तावतयाना आवण बाकू येथदील 

ह्मदी्भाई. रसतयािरचया, बागेतदील, यतं् चालविणाऱया का्मगारांशदी झालेलया ्ैमत्दीतूनच तयांना कळले कती 

तदी सुं् र, नम्, सभय ्माणस ंविचारदीहदी आहेत, स्माजिा्ाचे यश तया जनतेचया विचारात अग्दी खोल आहे. 

तेथदील रितयेक ्मानि आपले पाऊल ्शेवहताथचा टाकतीत आहे. तयाला भविष्याचदी आस लागलदी आहे. तो 

सखुासाठदी, शांततेसाठदी, एकहदी क्षण िाया ्िडदीत नाहदी. महणून नम्ता, सभयता, वतथे फुलांरि्माणे फुलत 

आहे. सखुाचा सगुधं सिचात् ्रिळत आहे. या जनतेने गेलया चाळदीस िषाांत अपार तयाग केला आहे. रक्त, 

अशू्, घा्म गाळून स्माजिा्ाचदी रिवतष्ा िाढिलदी आहे ि तदी राखलदी आहे. तदी जनता रणात रणपवंडत आहे. 

आरि्मकाचया गहेुत वशरून शतू्चा चरुाडा केला आहे. पण तो रणात. एरवहदी तदी जनता शांततारेि्मदी आहे.... 
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खर ेमहणजे, रवशयन ्माणूस हा इवतहासवरिय आहे. जनुा इवतहास तो जतन करतो. पण निा वन्माचाणहदी करतो 

आहे ि हा निा इवतहास डोळयात तेल घालून जपतो, याचदी तयांना तेथे रिवचतदी आलदी.

रवशयि लोकाचें लाडके आपले पवहले पतंप्रधाि िहेरू: 

शांततेचा ि स्माजिा्ाचा सं् शे ्णेार ेआपले रिधान्ंमत्दी नेहरू अग्दी तेथदील सिचासा्मानय नागररकां्मधये 

वकतदी लोकवरिय होते, याचे ्ोन ठळक रिसगं इथे येतात. 

लेवननग्राडला रलेिेतून जातानाचा एक रिसगं -

‘्मदी डोळे व्मटले. झोपणयाचा बेत केला. तोच रवेडओ कडकडला... भारताचे पतंरिधान प.ंजिाहरलाल नेहरू 

यांचा आिाज कानदी आला. ते राष्ट्रसघंाचया सभेत भाषण करदीत होते. ---तो पररवचत आिाज ऐकताच ्मन 

भरचाकन व्ललदीत पोहोचलं आवण ्मनाचया िेगापढंु जगातदील सिचा िेग वनका्मदी आहेत, याचा तयािेळदी ्मला 

रितयय आला.” (ततै्ि, पकृ. ३४४) 

वलओना्चया खांद्ािर हात टाकून ्मदी लाल चौकातून रेि्मवलनकडे जात होतो. ्मदी तोंडात वसगारटे धरलदी 

होतदी, पण वखशात काडदी नवहतदी. महणून तदीच वसगारटे ओठात ्ाबून ढेंगा टाकतीत होतो. पढूुन एक गकृहसथ 

आला. तयाने जिळ येताच फरचाकन काडदी ओढून ्माझया वसगारटेला लािलदी. असे होईल, याचदी ्मला ्मळुदीच 

कलपना नवहतदी.

 “तमुहदी भारतदीय?” तया गकृहसथाने विचारले. 

आवण तयाचे आभार ्मानून ्मदी हो महणताच तो गळयात पडला, महणाला–

“त्ुमचे नेहरू कसे आहेत?”

 “अग्दी ठणठणदीत.” 

्मदी उत्तर व्ले-- “ते आज यूनोत बोलत आहेत–”

हे ऐकून तो हषचाभररत झाला. तो नेहरंूना धनयिा् ्ते वनघून गेला. 

सोविएत ्शे महणजे नेहरंूिर रेि्म करणारांचा ्शे आहे. वतथे नेहरंूविषयदी वनतांत आ्र आहे. (ततै्ि, पकृ. 

३५०)

अणणा भाऊ रवशयात फक्त रििास करदीत नवहते तर ते इवतहासातदील अवतशय ्महत्िाचे क्षण आपलयासाठदी 

वटपून ठेित होते. आज आपलया ्शेात नेहरंूचे नाि पसुणयाचा जो रियतन चालला आहे, तया पाश्चाभू्मदीिर 

अणणा भाऊंचे हे अनभुि ्महत्िाचे आहेत. आपलया ्शेातदील काहदी ध्माांध लोकांनदी आज जरदी सिातंत्याचा 
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ि लोकशाहदीचा इवतहास पसुला तरदी ्ूर रवशयात भविष्यातसदु्धा तो वजितं राहदील अशदी आशा हे अनभुि 

जागितात.

सपष्िकतया अणणा भाऊंमधये दडलेला वभडसत माणूस :

अणणा भाऊंचयासोबत भारतातून गेलेलया वशष्ट ्मंडळातदील सिाांना विचारले गेले कती तमुहदी वतथे गेलयािर 

काय बघणार? तेवहा अणणा भाऊंचे उत्तर होते कती रिथ्म रवशयातदील ्माणस.ं तसेच कुणदी कुठे जायचे यािर 

खल चालला होता पाच वयक्ततींचया पाच आवडी. अणणा भाऊ महणाले, “्मला फक्त येथदील फूटपाथिरून 

भटकायच ंआहे.” असे सिाांचया स्मोर वबनधासत बोलून जाणार ेअणणा यातून व्सतात. पण तयांचयातला 

वभडसत, कािराबािरा होणारा ि ्मॉसकोसारखया वठकाणदी कोणतदीहदी वि्शेदी भाषा न येणारा गोंधळलेला, 

अिघडलेला कायचाकताचासदु्धा ्मधून ्मधून भेटतो. पण आपलया्मधदील उवणिेिर ्मात करणयाचदी कला तयांना 

अिगत होतदी. 

रवशयात भे्टली मराठी बोलणारी तावतयािा आवण शुद्ध वहदंी बोलणार े
बारविकोि: 

पर्शेात वकंिा पररिांतात जाणाऱया रितयेक ्माणासाला पवहलदी अडचण येते तदी भाषेचदी. याबाबत अणणांचे 

अनभुि आजहदी आपलया सिाांसाठदी ्मागचा्शचाक ठरू शकतात. ते एक अनभुि सांगतात-“्मदी तया राजरसतयाने 

्मॉसकोकडे जात होतो. आनं् झाला होता, पण आता भाषेचदी अडचण पडून आपला हा रवशयाचा रििास 

वयथचा होणार, याचदी ्मला बोचणदी लागलदी होतदी. आ्मचया या वशष्ट्मंडळात बगंाल, ्मधयरि्शे, गजुरात, ्मद्रास 

इतया्दी वनरवनराळया रिांतारिांतातदील लोक होते. सिचाजण िेगिेगळया वयिसायातदील होते. सिाांना इांग्रजदी 

येत होते; परतं ु्मदी एकटाच असा होतो कती ्मला कोणतदीहदी परकती भाषा येत नवहतदी. थोडदी वहं् दी आडिदी-

वतडिदी बोलता येत होतदी एिढेच. ्मदी ‘सोविएत सकाय’ या आवलशान हॉटेलात पोहोचलो. तेवहा वतथे ्मला 

कॉ. बारवनकोि भेटले. तयांनदी एक््म पढेु येऊन ्माझा हात धरला आवण शदु्ध वहं् दी भाषेत बोलायला आरभं 

केला. “्मदी बारवनकोि. ्मदी लेवननग्राडचा आहे. तमुहदी येणार महणून ्मला ्मदु्दा्म त्ुमचयासाठदी बोलािले आहे. 

आता एक ्मवहना ्मदी आपलयाबरोबर असणार महणजे आपलया ्भुाष्याचे का्म करणार!” कॉ. बारवनकोि 

यांचे शदु्ध वहं् दी, ्मोकळा आवण गोड सिभाि पाहून ्मला आनं् झाला.”
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पण वतथे सदु्धा थोडदी खिचट ्माणसेहदी भेटत होतदीच. एकाने तयांना विचारले,

 “तमुहाला रवशयन येतं?” 

“नाहदी.” ्मदी उत्तर व्ले.

“्मग भाषेचदी ्मोठदी अडचण आहे,” असे महणून तयाने ्माझदी कतीि केलदी. 

्मदी महणालो– “्मला भाषेचदी ्मळुदीच अडचण नाहदी–” ्माझया या बोलणयाने तो इस्म च्मकला. 

्मदी महणालो, “्माझयाकडे ्ोन वजभा असून, तयांपैकती एक वहं् दी आहे ि ्सुरदी रवशयन आहे. जदी वहं् दी जदीभ 

आहे, तदी ्माझयाजिळ असून, रवशयन जदीभ ्मदी कॉ. बारवनकोि यांचयाकडे व्लदी आहे-” 

हा ्माझा भयकंर खलुासा ऐकून तो इस्म कािराबािरा झाला ि हसू लागला. रवशयन ्माणूस विनो्वरिय 

असलयाचे ्मला तयािेळदी कळून आले.” (ततै्ि, पकृ. ३४७)

या रििासात कॉ. बारवनकोि यांनदी अणणा भाऊंचदी अशदी साथ व्लदी कती अणणा महणतात - “खरोखरच ते 

सािलदीसारखे ्माझया ्मागे असत. ्मदी वहं् दीत शब् उचचारताच तयाचा रवशयन अनिुा् होई आवण आपण 

रवशयन बोलत असलयाचा ्मला भास होई...” (ततै्ि, पकृ. ३४६)

रवशयासारखया ्शेात या लोकशावहराला भेटणयाचदी तेथदील सथावनक लोक जे ्मराठदी भाषा वशकत होते, 

तयांना रिचडं उतसकुता होतदी. सकाळदी लेवननग्राड येथे जेवहा अणणा पोहोचले तेवहा अनेक ्मंडळदी तयांचया 

सिागतासाठदी आलदी होतदी. तयात होतया रिोफेसर तावतयाना. आपलया ्मराठदी विद्ाथयाांसह खास तयांना 

घयायला आलया होतया. अणणा भाऊ वलवहतात.... “पूितीचदी ओळख असािदी तवित सरळ ्माझयापढेु येऊन 

तया शदु्ध ्मराठदीत विचारपूस करू लागलया. तेवहा आपण लेवननग्राड्मधये नसून ्मुंबईत असलयाचा ्मला 

भास झाला. आवण एकापरदी ते खरहेदी होते. कारण ्माझदी कचत्ा का्बंरदी तयांचयाच ्खेरखेदीखालदी रवशयन 

भाषेत भाषांतररत झालदी होतदी. तया ्माझयाशदी ्मराठदीत बोलत होतया आवण तयांचया विद्ावथचानदी ्मराठदी जपून 

बोलत होतया. ्मदी भोितदी ज्मलेलया इतर सिचा वशष्ट ्मंडळातदील ्मंडळतींना विसरून गळुाला ्मुंगळा डसािा 

तवित ्मराठदी बोलणाऱया रवशयन व्मत्ांत गुगं झालो होतो.” (ततै्ि, पकृ. ३४५)

जयाने ्वलतांचे सावहतय वन्माचाण केले, जो सोविएत सावहतयाचा वपता्मह ्मानला गेला तया ्महान गॉकतीचे 

नाि धारण करणारा तो ‘गॉकती पथ’ गॉकती इतकाच भवय आवण वन्मचाळ व्सत आहे. आजहदी तो आपलया 

्मॉसको नगरदीचदी शोभा शतगवुणत करदीत आहे. रवशयात कलाितंाला वकतदी ्मान आहे, याचदी तर वतथे 

प्ोप्दी रिवचतदी येते. रवशयन ्महान सावहवतयकांना रवशयन लोकांनदी अजरा्मर करून ठेिले आहे. वकतयेक 

्मागाांना, चौकांना, कलाितंांचदी नािे व्लदी आहेत आवण तयांचे भवय पतुळे उभे केले आहेत. तयांचया सावहतय 

आवण इवतहास या ्ोन गोष्टदी अग्दी हातात हात घालून जागोजाग उभया आहेत. टॉलसटॉय, पषु्कतीन, गॉकती, 

्मायाकोिसकती हदी नािे सजदीि झालदी आहेत.
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आज अणणा भाऊंचदी आठिण उरले-सरुले सामयिा्दी विसरू लागले आहेत. पण ् वलत चळिळदीने, विद्रोहदी 

सावहतयाने, सतयशोधक चळिळदीने अणणा भाऊंचया शताब्दीवनव्मत्त तयांचया या वनिडक िाङ्मयापासून 

वचत्पट, विविध कलाककृ तदी लोकांस्मोर ्मांडणयाचा ि तयाचदी स्मदीक्षा ठेिणयाचा रियतन केला आहे. 

इपटासारखया आजहदी जया ससंथेचे नाि नाट्यसकृष्टदीत ि वसनेसकृष्टदीत आ्राने घेतले जाते, तयाचा पाया रचला 

गेला होता अणणा भाऊ यांचया शावहरदीने! तयांनदी वलवहलेले लोकनाट्य ए. के. हगंलसारखदी कलाितं ्मंडळदी 

सा्र करदीत असत. आज इपटाला पनुजतीिन ्णेार ेअनेक कलाितं आिजूचान अणणा भाऊंचदी आठिण 

करदीत आहेत, हदी भारतातदील कलाितं वजितं ठेिणयाचदी खूण आहे.

हा लेख ्मुंबई विद्ापदीठाचया सभंाषणसाठदी वलहदीत असताना ्मला यावनव्मत्ताने पनुहा एक्ा अणणा भाऊ 

स्मजले एक कायचाकताचा महणून, लेखक महणून, ्शेािर, ्माणसांिर रेि्म करणारा सचचा कलाितं महणून! 

चेंबूरचा तयांचा पतुळा ि तयांचया नािाचे उद्ान बेिारसदी पडले आहे, आपलयाकडदील या गॉकतीचा योगय 

सन्मान आपण कधदी करणार? फक्त पतुळे उभारून नवहे तर शाळेपासून ्महाविद्ालये, विश्विद्ालये 

यात तयांचे रिांवतकारदी सावहतय कोणतयाहदी राजकतीय ्बािाला बळदी न पडून आपण पोहोचिू शकलो तर 

थोडाफार नयाय ्ऊे शकू. या रिांत्शती लेखकाचया िाट्याला आपलया ्शेात आलेलया उपेके्षचे ्:ुख, 

एकाकतीपण जे आजहदी अगंािर येते, तदी िे्ना ्मनात ठसठसत राहते, तेवहा बाकू्मधदील ह्मदी्भाईचंया या 

‘शाहदीर ेअझदीझ’ने रवशयाचे िणचान करताना केलेले हे भाष्य एका राजकतीय तत्ििेत्याचे भाष्य आहे, असे 

लक्षात येते.

“रवशयात वशक्षणाचदी न्दीच िाहत आहे. आवण ्माणसांना विदे्चे िेड लागले आहे. महणूनच रिगतदीने तयांचा 

प्र धरला आहे. फुलं, ्मलंु, फळं आवण ्माणूस स्मान पातळदीिर असून वतथे जदीिनात ्मळुदीच विसगंतदी 

उरलेलदी नाहदी. 

रवशया हा ्मकु्त ्माणसांचा, सिायत्त ्माणसांचा आवण कष्टाळू ्माणसांचा ्शे आहे. वतथे ्ाररद्रय् नािाला 

उरलेले नाहदी. चाळदीस िषाांत स्माजिा्ाने तया ्शेात अ्मरापरुदी वन्माचाण केलदी आहे. तदी निदी ्वुनया फुलत 

आहे. रोज वतला निा बहर येत आहे.

घरातदील घाण ऐन रसतयािर आणून ओतणारा तया ्शेात एकहदी नाहदी. एिढेच नवहे तर रसते महणजे 

आपले िैभि स्मजून तयािर जळकती काडदी्खेदील ते लोक टाकतीत नाहदीत. ्शेातदील रितयेक िसतू तयांचया 

्मालकतीचदी आहे. महणूनच ते वतचदी काळजदी घेत असतात.” (ततै्ि, पकृ. ३५४) 
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अणणा भाऊ वतथे ऐश्याचासोबत ्ाररद्रय् कुठे व्सते का हे शोधत होते... पण वतथे तयांना ते सापडले नाहदी. 

ते महणतात, “एखा्दी लबाड सत्ता डोंगराएिढे सतय ्डिू शकेल, पण ्ाररद्रय् हे ्मळुदीच ्डिता येणार 

नाहदी, असा ्माझा ्ािा आहे कारण ्ाररद्रय् रूिर असते, ते नगन असते. तयाचया खणुा ्माणसाचया ्मनािर, 

हृ्यािर, चेहऱयािरसदु्धा उ्मटलेलया व्सतात. तया ्डणे शरयच नाहदी. वशिाय ्ाररद्रय्ाचया तया खणुा 

्माणसाचया िस्त्रािर उ्मटलेलया असतात. तया महणजे कपड्यािरचदी जनुदी वठगळं वन फाटरया कपड्यांना 

घातलेले टाके होत. ्मला िाटते, या खणुा कुणदीच ्डिू शकणार नाहदी. ्मदी रवशयात या खणुा पाहणयाचदी 

पराकाष्ा करदीत होतो. परतं ुअखेरपयांत ्मला वठगळ लािलेले कापड कुणाचया अगंात व्सले नाहदी.” (ततै्ि, 

पकृ. ३५४) 

आज बर ेझाले अणणा भाऊ नाहदीत. सोविएत सघंाचदी घसरण तयांना बघिलदी नसतदी. ् शेभरात साम्ाजयिा्दी 

आवण ध्माांध शक्ततीचदी झालेलदी हातव्मळिणदी, ्ाररद्रय् नाहदीसे करणयाऐिजदी गरदीब ्माणसांचदी, ्वलत-

आव्िासदी, श्व्मक बहुजनांचे आिाज ् डपून टाकणयासाठदी केलेलदी नाकेबं् दी, विद्रोहदी आिाजांचदी जगभरात 

चाललेलदी कत्तल, लोकशाहदीचदी ्ूमलये धाबयािर बसिून आलेले पवुतन सरकार, ट्रमप सरकार वकंिा आपलया 

्शेातदील सवंिधान गाडून रा्म्मंव्र उभे करणार े आजचे सरकार हे सगळे बघून तयांचया वनराशेत भर 

पडलदी असतदी. रसतयारसतयांिर घाणदीचे लागलेले ढदीग आवण सिच्ता का्मगारांचा तेच िेचणयात जाणारा 

अखखा जन्म. काहदीच ब्लले नाहदी. २१ वया शतकातहदी भारत सजुाण ि वशवक्षत झाला नाहदी हे बघून 

तयांना अतदीि ्:ुख झाले असते. अशािेळदी तयांनदी पावहलेलया सिायत्त ि सुं् र ्शे घडिणयाचया सिपनाचे 

्ूमलय अवधक िाढते, हे सूज् ्माणसाला नरकती कळेल... या ्शेातदील ्माणूस खरोखरच वशक्षणाने सवुशवक्षत 

झाला असेल तर तयाला अणणा भाऊंचया या ओळदी वचरकालदीन सतय आहेत, हा रवशयाचा इवतहास होता, 

आवण तयाचयािर भाळूनच हा शाहदीर सोविएत सघंाचया सफरदीला गेला होता...तयाचया या पोिाड्याचदी 

वतथे रवशयन भाषेत भाषांतर ेझालदी होतदी... आज तेथदील जनतेलासदु्धा पनुहा एक्ा हा इवतहास सांगािा 

लागेल... 

सिातंत्य जयोवत राखाया । तदी अखंड तेििाया ॥ कमयवुनसट चौकटदीतून जनजगंदी झुजं झुजूंन ॥ 

्मकृतयूिर ्मात करून । तू कररसदी ्शेरक्षण ॥ पाहून तझुा हा तयाग ।

जग झालं सार ंजाग ं। यािया तझुया ्मागो्माग ॥ जदी जदी ॥ (ततै्ि, पकृ. ४८)
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लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचदी नाळ १९३६पासून सामयिा्दी चळिळदीशदी जोडलदी गेलदी. तयाच 

रेिरणेतून ‘लाल बावटा’ ्कलापथ्काचदी वनव्मचातदी झालदी. शाहदीर अ्मरशेख, अणणा भाऊ साठे आवण शाहदीर 

गवहाणकर या वत््ूमततीने शेतकरदी आवण का्मगार यांचया शोषणाविरुद्ध आिाज उठविला. ‘नाहदी र’े गटाचया 

नयायय हरकांसाठदी सघंषाचाचदी चूड पेटविलदी. तयासाठदी पोिाडा, लोकगदीते, गण, गौळणदी, लोकनाट्ये या 

लोकाविष्कारांचा ्माधय्म महणून अवतशय रिभािदी िापर केला. अणणा भाऊंचया घरदी ढोलकती-फडाचया 

त्माशाचदी परपंरा होतदी. या परपंरलेा तयांनदी सा्मावजक बांवधलकतीचया रिांत्शती विचारांचया नितेचा 

पररससपशचा घडविला. पारपंररक त्माशाचा ‘लोकनाट्य’ महणून निा आककृ वतबधं तयार केला. शैलदी 

त्माशाचदी, पण आशय नवया यगुाचा या रिांवतकारदी विचारांचे शे्य अणणा भाऊ साठे यांना जाते.

अणणा भाऊंनदी साधारणत: १९४२पासून सफुट लेखनाला रिारभं केला. तयात पोिाडा, लोकगदीतं, 

गण, लोकनाट्य यांचा स्मािेश होता. लोकभािनेला हात घालायचा असेल तर पोिाड्यासारखया, 

लोकगदीतासारखया, लोकनाट्यासारखया जन्मानसािर ्मोवहनदी घालणाऱया परपंरांचा िेध घयायला हिा 

हे अणणा भाऊंना परके उ्मगले होते. तयांचा पवहला पोिाडा नानक्ंकग नगरापुढे हा होता. १९४२चया 

्रमयान तयांनदी वलवहलेला हा पोिाडा आज उपलबध नाहदी. १९४२चा सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा, १९४६चा 

बकललिनचा पोवाडा, १९४४चा बगंालची हा्क, १९४७ चा पजंाब कदललीचा दगंा, १९४७चा तेलंगणाचा 

सगं्ाम, १९४७चा महाराष्ट्ाची परपंरा, १९४७चा अमंळनेरचे अमर हुतातमे, १९४९चा मुंबईचा ्कामगार, 

१९४९चा ्काळ्ा बाजाराचा पोवाडा या पोिाड्यां्मधून स्मकालदीन सा्मावजक रिश आवण िगचाविग्रहाचे 

तत्िज्ान अणणा भाऊ यांनदी ्मांडले. नानक्ंकग नगरापुढे उभया ठाकलेलया कमयवुनसट फौजांना अणणा 
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भाऊंनदी आपलया पोिाड्यातून पवहले िं् न केले. सटलॅकलनग्डच्ा पोवाड््ाने ‘सामयिा्दी विचारांचे शाहदीर’ 

हदी अणणा भाऊ साठे यांचदी राजकतीय, सा्मावजक आवण कलाके्षत्ातदील ओळख रिसथावपत झालदी. अणणा 

भाऊंचा सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा महणजे ् सुऱया ्महायदु्धातदील वहटलरचया नाझदी फौजांविरुद्ध रवशयन फौजा 

यांचया सघंषाचाचदी कहाणदी आहे. रवशयन सेनापतदी, नाझदी सेनारि्मखुांचया नािांचा बारकाईचा तपशदील या 

पोिाड्यात आहे. ्मुंबईत तया काळदी एकिटलेलया सामयिा्दी का्मगारशक्ततीस्मोर अणणा भाऊंनदी अनेक 

िेळा हा पोिाडा सा्र केला. भांडिलशाहदी वयिसथेविरुद्ध सघंषाचाचदी ्मशाल पेटविणयासाठदी सटलॅकलनग्ाडचा 

पोवाडा हे रितदीक अणणा भाऊ साठे यांनदी वनिडले होते. तयांचा उदे्दश का्मगारांचया सघंषाचाचदी चूड पेटविणे 

हाच होता. तया अथती अणणा भाऊ साठे यांचे पोिाडे रिचारकती थाटाचे िाटत असले तरदी सामयिा्दी रिचार 

हेच अणणा भाऊंचे सिति आवण सत्ि होते. नाझदी फौजांनदी सटॅवलनग्राड्मधये अनवनित अतयाचार केले तयाचे 

्शचान पोिाड्यातून घडवितानाच जागवतक पातळदीिर नाझतींसारखया ््मनशक्ततीचा वनषेध करायला आवण 

रिांतदीचदी ्मशाल हातदी घेणयाचा सं् शे द्ायला अणणा भाऊ विसरले नाहदीत. सिातंत्याचा सूयचा उगिताना वहं् ू-

्मसुलदी्म ्गंयांचा आगडोंब उसळला. फाळणदीनंतर ्शेाने अनभुिले ते रक्तरवंजत सिातंत्य, पावकसतानातून 

लाखो वनिाचावसतांचे लोंढे भारतात येऊ लागले ते वतथे झालेलया तयांचयािरदील अनवनित अतयाचारां्मळेु. 

लाहोर, अ्मकृतसर, रािळवपडंदी, ्मलुतान, जालं्र या शहरां्मधून वहं् ू-्मसुलदी्म ्गंयांचा िणिा पेटला. अणणा 

भाऊंसारखया सा्मावजक बांवधलकतीचया शावहराचे ्मन विषणण झाले नसते तरच निल. नेहरू आवण गांधदी 

या ्गंयांना शांत करणयासाठदी रणात उतरले आवण अणणा भाऊंचया लेखणदीलाहदी धार चढलदी. ‘काढा बाहेर 

राष्ट्रनौका हदी िा्ळात वशरलदी.’ अणणा भाऊ साठे यांनदी पजंाब-कदललीचा दगंा या पोिाड्यातून पजंाबचया 

अवस्मतेला ललकारणयाचे का्म केले तसेच ‘हेच वशकिले काय भारता तू पजंाबाला, योद्धा भगतवसगं व्ला 

आमहाला जयाने ्मतिाला’ असे महणत भािनेला हात घातला. अणणा भाऊंचया काळातदील आणखदी एक 

्महत्िाचे शाहदीर आत्मारा्म पाटदील यांनदी जावलयनिाला बागेिर, उध्मवसगंािर पोिाडा रचला. सिातंत्याचया 

अवगनकंुडातदील या शब्ांचया सव्मधाच होत. अणणा भाऊ, अ्मरशेख, गवहाणकर, आत्मारा्म पाटदील अशा 

शावहरांचया या शब्सव्मधा रिांतदीचा िणिा पेटविणाऱया होतया.

स्माजात जया जया वठकाणदी अनयाय व्सेल वतथे अणणा भाऊंचदी शावहरदी तळपत असे. तेलंगणातदील 

कष्टकरदी जनतेचया लढ्याला अणणा भाऊंनदी पोिाड्यातून शब्रूप व्ले. कविियचा िसतं बापट यांनदी 

‘्महाराष्ट्र भू्मदी बहुगणुदी’ असा ्महाराष्ट्र गौरिाचा पोिाडा रचला, तयात ‘खांडेकर खडदीसाखरदी, अत्यांचया 

सरदीिर सरदी’ असा उललेख आहे. बापट यांनदी वलवहलेला पोिाडा असा –

्महाराष्ट्र भू्मदी बहुगणुदी । शोभते खणदी

वकतदी नर्मणदी । सतं जन्मले वहचया उ्रात ।
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शार्ापतु् शोभतदी खास

सभेचदी वनतय निदी आरास 

बापट यांनदी सभेचदी वनतय निदी आरास असे महटले आहे. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया काळात जागोजागचया 

गणेशोतसिांत ‘अवभरूप नयाय सभा’ होत असत. या अवभरूप सभां्मधून सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा विचार 

सांवगतला जाई.

िसतं बापट, लदीलाधर हेगडे, प.ु ल. ् शेपांडे, वनळू फुले, रा्म नगरकर या कलाितंांनदी ्महाराष्ट्र ् शचान, भारत 

्शचान असे कायचारि्म करून तयात पोिाड्यांचदी पेरणदी केलदी होतदी. स्माजिा्दी विचारांचया या शावहरांना 

स्मकालदीन असलेलया अ्मरशेख, अणणा भाऊ, गवहाणकर या शावहरांनदीहदी ्महाराष्ट्राचे गौरिगान केले. 

अणणा भाऊ वलवहतात -

“्महाराष्ट्र ्मायभू आ्मचुदी ्मराठदी भावषकांचदी –

सतं ्महतंांचदी ।

ज्ानितंांना जन्म ्णेार ।

निरतनांचे व्वय भांडार ।

स्मरवधर घेतदी वजथे अितार ।

शौयाचाचदी अजरा्मर ्महतदी । आजहदी नां्तदी ।

सह्चलािरतदी ।

्मािळा ्खखनचा राहणार ।

सिावभ्मानाथचा वजणे जगणार ।

्मराठा ्मानदी आवण व्ल्ार ।”

खलाशांचया बडंाला पावठंबा ्तेाना सपंािर गेलेलया का्मगारांविषयदी अणणा भाऊंचदी लेखणदी जणू आग 

ओकते.

“तदी हाक ऐकता का्मगार ्मग उठला

खलाशयाला सहायय करणयाला ।

सपंाचा पण ्मग तयाने हातदी घेतला

हा्रले िायू ्मंडळ असा गजचाला ॥

कारखाने आवण वगरणयाला

थांबिून पार यतं्ाला
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कारभार ओस पावडला

सा्मसू्म केले नगराला

का्मगार आला रसतयाला । 

उभारून भईुकोटाला

््मगदीर केला ्मशदीनगनिाला

तो वशिाजदी पाकचा ला हातघाईिर आला

परळांत रिलय ्मांवडला । विसरून ्हेभानाला । तयानं लालबागला लाल रगं आवणला ।”

अणणा भाऊंचे शब् महणजे कलपनेचे बडुबडेु नवहते. तयांना तकुारा्मांचदी रिचदीतदी होतदी. ‘अनभुिा आले अगंा 

। ते या जगा ्ावितसे’ हदी भािना जशदी तकुारा्मांचदी तशदी अणणा भाऊंचदी. अणणा भाऊंचया लेखणदीत सिति 

आवण सत्ि होते. ऐरणदीतून येणाऱया वठणगयांसारखे तयांचे सपंाचे िणचान पोिाड्यात होते.

“का्मगार ्ैम्ानदी आला

वगरणयांचदी तोंडे ्ाबवुन साचा बं् केला

त्ासनात आऱया जाहला ।

थैलदी फेकूनदी बाजूिाला झाला बाजूला ।

कपड्याचा हात ्मोडला ।

वतरदीव्मरदी आलदी धोट्याला ।

रोिदीण केट भलेुरांत गोंधळ ्माजला ।

्मढ्यास्मान पडलया वगरणया रिाणवच गेला ।”

हे िासति्शती वचत्ण रिवत्मा, अलंकरण यावशिायच बा. सदी. ्मढलेकरांचदी ‘्णकट ्डं सनाय ुजैसे लोखंडाचे 

वपळले’ हदी नवया ्मनचुया वगरदीधर पतुळयाचे स्मरण ्णेारदी कविता आठिते.

अणणा भाऊंचया रिवत्मा िासतिाचया सहाणेिर उगाळलेलया रिवत्मा असतात. ‘तोंड ्ाबणे’, ‘वतरदीव्मरदी’ या 

रिवत्मा िासति्शती आहेत हे सांगायला कुणा भविष्यिेत्याचदी गरज लागणार नाहदी. १९०८ सालदी लोक्मानय 

वटळकांना अटक झालयानंतर ्मुंबईचया वगरणदी का्मगारांचा रिोध वरिवटशांनदी अनभुिला. कॉमे्ड डांगे, कॉमे्ड 

व्मरजकर यांचया ्मागचा्शचानाखालदी वगरणदी का्मगारांनदी सपं आवण सघंषाचाचे हतयार उपसले.

१९२८ सालदी ्मुंबईतलया ८४ वगरणया बं्  पाडणारा सपं झाला. या सपंासं् भाचात अणणा भाऊंनदी पोिाडे 

रचले. ्मराठदी सावहतयके्षत्ाने अणणा भाऊंचया कथा, का्बंऱयांचदी जशदी ्खल घेतलदी तशदी ्खल तयांचे 

पोिाडे, गण, लािणदी, लोकनाट्ये यांचदी ्मात् घेतलदी नाहदी. जे जे लोकवरिय असते ते कलात्मकदृष््टया उणे 
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असते असा सोयदीसकर स्मज आपलया सावहवतयक, स्मदीक्षकांनदी करून ठेिला असलयाने अणणा भाऊंचया 

लोकिाङ्मयाचया ठेवयाला नजरअं् ाज करणयात आले. शोषण्मकु्तती हे अणणा भाऊंसारखया सामयिा्दी, 

्मानितािा्दी लेखकाचे अवंत्म धयेय असते. या धयेयापासून शेिटचया श्ासापयांत अणणा भाऊ कधदी 

विचवलत झाले नाहदीत. परपंरा आवण नितेचदी बडंखोरदी अशा ्हेुरदी धारिेर अणणा भाऊंचदी तलिारदीसारखदी 

लेखणदी पोिाड्यां्मधून तळपताना व्सते. सामयिा्दी विचारांचे अणणा भाऊ कागेँ्रसरिणदीत गांधदी-नेहरंूचया 

तयागाचया परपंरचेाहदी साथचा अवभ्मान बाळगतात. सामयिा्दी, स्माजिा्दी, कागेँ्रसरिणदीत आवण राष्ट्रदीय 

तसेच सांरि्ावयक असे शावहरदीचे रिकार भारतदीय सिातंत्याचया चळिळदीत ठळकपणे व्सू लागले होते. 

अणणा भाऊ साठे, ्. ना. गवहाणकर, शाहदीर अ्मरशेख यांचदी शावहरदी सामयिा्दी शावहरदी होतदी.

नवे तमाशे या लोकनाट्यसगं्रहात अणणा भाऊंचदी लोकनाट्ये स्माविष्ट करणयात आलदी आहेत. त्माशाचा 

पारपंररक बाज घेऊन अणणा भाऊंनदी स्मकालदीन िगचाविग्रहाचे तत्िज्ान, निा आशय या लोकनाट्यांविार े

व्ला. गण, गौळण, बतािणदी, िग आवण भैरिदी असा पारपंररक ढोलकती-फडाचया त्माशाचा आविष्कार 

रि्म. अणणा भाऊंना घरापासूनच ढोलकती-फडाचया त्माशाचे बाळकडू रिाप्त झाले. अणणा भाऊंचा गण हा 

श्दीगणेश नाहदी तर जनता जना च्ान हाच तयांचा गण आहे.

जनारूपी गणा असा गण तयांचया लेखणदीतून अितरतो. ्कामगार सतवन हा तयांचा गण पारपंररक 

गणाविषयदीचदी आपलदी धारणाच ब्लून टाकतो.

रिारभंदी ्मदी आजला । कर जयाचा येथे पूवजला ।

जो वयापवुन ससंाराला । हलिदी या भूगोला ॥

जयाला जगदी तलुना नाहदी । अतं पाताळाचा घेई ॥

ऊर रिह्मांडाचे फोडदी । काळाचदी हाडे ्मोडदी ॥

आकाशा खालदी ओढदी । तो ्मदी आज िवं्ला ॥

रुद्ररूपदी जयाचदी शक्तती । ्मानिाचदी कररतो भक्तती ॥

जो उठिवुनया रकंाला । जो शावपत उन्मत्ताला ॥

तोडोवन जलु्मदी सते्तला । वनव्मचा सरुिभात कला ॥ 

अणणा भाऊंनदी रिांत्शती आशयाचे गण रचले, गौळणदी रचलया; पण हे करताना परपंरवेिषयदीचा पर्मा्र्खेदील 

तयांनदी बाळगला. ्माणसांचे ्माणूसपण नाकारणाऱया ्ांवभक िकृत्तदीला तयांचा विरोध होता, पण परपंरतेलया 

्मानितािा्दी, उ्ात्त विचाराला तयांनदी नेह्मदीच उरदी किटाळले.
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्मदी रिह्मांडाचा कताचा ग ं। सिचा विघनहताचा ग ं॥

जगताचा नेता ्मदी । ्िेकतीचा बाळ ॥

चदं्र, सूयचा, तारांगण । नां् े्माझया ग ंककृ पेने ॥

चराचर वयापून । ्षु्टांना शासून ॥

काळाचा होिोनदी । एक ्महाकाळ ॥

कुरुके्षत्दी अजुचानाचा । सारथदी ्मदी होईन साचा ॥

सांगेन ्मदी व्वय गदीता । खरा ध्मचा क्षवत्याचा ॥

जरासधंा वचरदीन । वशशपुाला ्मारदीन ॥

भक्तांना तारून । ्मदी करदीन रिवतपाळ ॥ 

या गौळणदीत अणणा भाऊंनदी जरासधं, वशशपुाल या ्षु्ट रििकृत्ततींचया वन्ाचालनाचदी भाषा केलदी आहे. िासतिात 

अणणा भाऊंना शोषण करणाऱया स्माजातदील रििकृत्तदी महणजे जरासधं, वशशपुाल िाटतात.

अणणा भाऊंचदी ‘अ्कलेची गोष्ट’ हदी लािणदी अवतशय रिवसद्ध आहे. तस ंपावहलं तर हदी सिालजबाबाचदी 

लािणदी आहे. बडूं गिळदी, गुडूं सािकार आवण जानबा शेतकरदी यांचया सिंा्-िा्ातून हदी लािणदी रगंत जाते. 

शोवषत आवण शोषक यांचयातदील ताणेबाणे या लािणदीतून उभे रावहले आहेत.

्माझया घरात अगवणत गाईमहशतींचदी वखललार ं।

रानात चरतदी चौफेर । बैल हजार तानहदी िासर ं॥

पाच हजार गाडदी कडबयाचदी । वैरण रोजचदी खचचा आमहाला॥

तदीन हजार कुणबदी एक जात । आ्मचया घरात गडदी का्माला ॥

्धुाचा करायला साठा ्माझया बापानं ।

पाच ्ैमल चौरस रंु्दी । तळे वचरबें् दी बांधले होते ्ान ॥

ककृ षदी ससंककृ तदीतले हे िैभि अणणा भाऊ या लािणदीत उभे करतात. जानबा हे िैभि उभे करतानाच पढेु गुडूं 

आवण बडूंला सनुाितो, ‘लाज धरून पूिचाजांचदी । भागिून टाका ररक्म आ्मचुदी ॥’ 

अणणा भाऊंचया या लािणदीत अवतशयोक्तती अलंकाराचदी पेरणदी असलदी तरदी ककृ षदी ससंककृ तदीतलया िैभिाविषयदी 

तयांचया ्मनदी असलेला आ्र तयातून वयक्त होतो. पोिाडा, कटाि, छक्कड, झडतदी, खांडणदी आ्दी 

त्माशातदील गान रिकारांचे अवतशय चपखल उपयोजन अणणा भाऊ साठे यांनदी लोकनाट्यांतून केले. माझी 

मुंबई, अथालित मुंबई ्कोणाची? या लोकनाट्यातला कटाि पाहा -
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्महाराष्ट्राचया वशरदी ्मकुुट जो ्मानाचा चढला ।

्मानितेने ्मुंबापरुदी एक वहरा तयात जडला ।

अ्मोल ्मवण हा कोण धनयाचा द्ािा कोणाला ।

्मुंबापरुदी कोणाचदी चहुकडे िा् सरुू झाला ।

्महाराष्ट्राचे िारस सार ेसभे्मावज बसला ।

‘्माझदी ्मुंबई’ शांत ऐकािदी विनंतदी सकलाला ॥

या लोकनाट्यात पढेु एक पोिाडा आहे तो असा-

काळया बाजाराचा रोग आला । ्माग ंलागला गोरगररबाला ।

सखुाचा घास व्मळंना झाला ।

काळ हा अवतवबकट आला ।

कराि ंकाय आता बोला ॥धकृ॥

सायाचाच िसतू ्महागलया । भयुारात गेलया

व्मळंनाशा झालया ॥

िरतदी बैसले चोर नफेबाज । कररतो ते आज आपलेु काज ।

महणवत ्शेात आपलंु राज ॥ 

साठेबाजदी आवण िाढतदी ्महागाई हे रिश अणणा भाऊंचया काळात होते. ते आजहदी आहेत. स्मकालदीन 

रिशांना अणणा भाऊ लोकनाट्याविार ेवभडत. याच लोकनाट्यातला एक कटाि पाहा -

विष्णू का्मािर रुजू जाहला ।

्मनुदी्मजदीकडे राबू लागला ।

परर एक स्मय अचानक आला ।

जोडून ्मुंबई ्महाराष्ट्राला ।

सयंकु्त ्महाराष्ट्र करणयाला ।

्महाराष्ट्रदीय तरुण जागला ।

धवनक उभे झाले विरोधदी बाजूला ।

्मुंबईसाठदी िा् ्माजला ।

तमुहदी वचत्त ठेिूनदी वसथर । ऐका रिकार ।

पढेु घडलेला ॥ 
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सयंकु्त ्महाराष्ट्राचे सिपन सतयाला उतरविणे हा अणणा भाऊ साठे यांचा धयास होता. तोच तयांचा श्ास 

होता. तया्मळेु रिचारकती लोकनाट्ये असा वशरका जरदी तयांचयािर ्मारला गेला तरदी अणणा भाऊ साठे 

आपलया धयेयापासून विचवलत झाले नाहदीत. माझी मुंबई, अथालित मुंबई ्कोणाची? या लोकनाट्यात विष्णू-

्मनुदी्मजदी असा सिालजबाब आहे. ्मनुदी्मजदी महणतो, ‘आमहदी हौशदी रवंगले। उद्ोगिाले। आमहािदीण शोभा 

नाहदी वहला (्मुंबईला) तेवहा विष्णू सडेतोड उत्तर ्तेो -

जसा वपगंळयाला वपजंरा ।

गाढिाला अबंारदी ।

बावशगं शोभतं घबुडाला ॥

्मनुदी्मजदी महणतो -

आता कायद्ानं बोला । सांगा आमहाला

धनदी कोण या ्मुंबईला?

तेवहा विष्णू उत्तरतो - आ्मचदी ्मुंबई ।

कुणाचदी नाहदी । सिाल उलटा कशाला?

्मनुदी्मजदी तयािर महणतो -

नाना जातदीचदी । अनंत भाषेचदी ।

तूच ्मागशदी कशदी वहला? ॥

विष्णूचे उत्तर ्मोठे ्माव्मचाक असते -

जशदी गरुडाला पखंं । आवण िाघाला नखं ।

तशदी हदी ्मराठदी ्मलुखुाला ॥२॥

मुंबईची लावणी रिभाकर, पठे्ठ बापूराि, आत्मारा्म पाटदील, शाहदीर साबळे यांनदी रचलदी आहे. पठे्ठ बापूरािांना 

्मुंबई ‘रािणाचदी लंका’ महणजे जणू सोनयाचदी खाण िाटते. आत्मारा्म पाटदील यांनदी ्मुंबईतलया रितयेक 

वठकाणाचा पूिलेवतहास सांवगतला आहे. शाहदीर साबळे यांनदी ्मुंबईत येणाऱया लोंढ्यांिर ्माव्मचाक भाष्य केले 

आहे.

‘्मराठदीचा ्मळिट पसुला रावहलदी वटकलदी ।

आमहदी आ्मचया हातानं ्मुंबई सारदी फुकलदी ।’

असे िणचान शाहदीर साबळे यांनदी केले आहे.

अणणा भाऊ महणतात -

्मुंबईत उंचािरदी । ्मलबार वहल इंद्रपरुदी ।
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कुबेराचदी िसतदी । वतथं सखु भोगतदी ।

परळात राहणार े। रातं्व्न राबणार े।

व्मळेल ते खाऊनदी । घा्म गाळतदी ॥१॥ 

अणणा भाऊंना का्मगारांचया लढ्याबाबत विलक्षण अवभ्मान होता. रिांतदीनेच पररितचान होईल, सघंषाचानेच 

विजय व्मळेल यािर तयांचा दृढ विश्ास होता. महणून ते महणतात -

लाल झेंडा घेऊन हातदी । करायला येथे रिांतदी ।

्मजरुांचदी वपढदी निदी पाऊल टाकतदी ॥

अणणा भाऊ साठे महणे । ब्लून हे ्बुळे वजणे ।

होणार जे विजयदी ते रण कररतदी ॥ 

लो्कमंत््ांचा दौरा या लोकनाट्यात अणणा भाऊंनदी रा्मायणातदील सं् भचा घेऊन उपहासात्मक शैलदीचा 

खबुदीने िापर केला आहे. कागेँ्रसिर रिहार करणार ेगदीत तयांनदी या लोकनाट्यात रचले.

्शे लोकशाहदीरासाठदी लढतो । शेतकरदी ज्मदीन ्मागतो ।

ठायदी ठायदी चढाई करतो । पढेु का्मगार गजचातो ।

कान पकडून द्ािया वहसडा ।

््मानं हळूहळू वनघाला ्कडा ।

खापऱ्ा चोर्मधये लािणदीचया जातकुळदीचदी रचना तयांनदी केलदी आहे.

सरपचं होऊ पाहणारा भोला आश्ासन ्तेो -

‘्ऊे उ्ार तूप साखर । गहू, हरबर,ं डाळ ।

गूळ, तेल घेऊन जािा । साळदीचा भात चिदीनं खािा ।

कायाचाचा भार वशरदी घेऊ । गािा्मधये आ्मदी व्िे लािू’

दशेभक्त घोटाळे या लोकनाट्यातदील -

‘रवि आला लािवुन तरुा । वनघालदी वजं् गदी भराभरा ।’ हे लोकगदीत इतके रिवसद्ध झाले होते कती, अणणा 

भाऊंचे स्मकालदीन शाहदीर्खेदील हे लोकगदीत महणत असत. अणणा भाऊंनदी लोकगदीतां्मधये योजलेलया 

सिचा रिवत्मां्मागे सामयिा्दी विचारच ठायदी ठायदी व्सतो. आकाश लाल झाले, तयाने गलुाल उधळला. हा 

गलुाल अणणा भाऊंना रिांतदीचदी गलुाल िाटतो.
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‘झाले आकाश लाल। बघ उधळदी गलुाल ।

रानािनात हषचा पसरला । आला बहर गलु्मोहरा ॥’

या ओळदी केिळ वनसगाचाशदी सबंवंधत नाहदीत. यातला गलु्मोहर, लाल गलुाल, लाल आकाश ‘लाल रिांतदी 

सूचक’ आहे.

्मारसचािा् आवण आबेंडकरिा् यांचा विलक्षण रिभाि अणणा भाऊंिर होता. सिातंत्य, स्मता, बधंभुाि, 

जावतअतंाचा लढा हदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया जदीिनाचदी चत:ुसूत्दी होतदी. डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकरांचा गौरि करताना अणणा भाऊ महणतात, ‘जग ब्ल घालवुन घाि। सांगून गेले ्मला भदी्मराि’. 

्महाराष्ट्राविषयदी अणणा भाऊंना पर्म आ्र होता. ते पढेु महणतात -

एकजटुदीचया या रथािरतदी ।

आरूढ होऊन चल बा पढुतदी ।

व्मळून ्महाराष्ट्र बा जगतदी ।

करदी रिकाश वनज नाि ।

जग ब्ल घालवुन घाि ।

सांगून गेले ्मला भदी्मराि ॥ 

अणणा भाऊ साठे यांचया विविध लोकनाट्यांनदी लोककलांचया इवतहासात आपले सितंत् सथान वन्माचाण केले. 

तयांचया लोकनाट्यांनदी स्मकालदीन रिशांना हात घातला ्मग ते रिश वगरणदी का्मगारांचे, साठेबाजदीचे, िाढतया 

्महागाईचे, सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीचे असोत अथिा शेतकरदी, िेठवबगारांचे असोत. उपहासगभचाता, 

्माव्मचाकता, रिासवंगकता, िैचाररक दृढता आवण जदीिनसन्मखु कलात्मकता हदी तयांचया लोकनाट्याचदी 

िैवशष््टये होतदी. सयंकु्त ्महाराष्ट्र आं् ोलन, तयापूितीचे सिातंत्यरिाप्तदीचे आं् ोलन, शेतकरदी, का्मगारांसाठदीचा 

सघंषचा या सं् भाचात तया काळात अणणा भाऊंसारखदीच शाहदीर ककृ ष्णराि साबळे यांचदी रिहसने, ्मकु्तनाट्ये 

आलदी. सरकारदी योजनां्मधदील त्टुतींचा फाय्ा घेणारा िगचा, ्िैिा्दी स्माज, ्मराठदी ्माणसांचे रिश, सहकार 

चळिळदीतदील भ्रष्टाचार आ्दी विषयांिर शाहदीर साबळे यांनदी रिहसने, ्मकु्तनाट्ये सा्र केलदी. ्मराज्ात 

ए्क रात्, नशीब फुट्ंक सांधून घ्ा, ्कोड््ाची ्करामत, मा्कडाला चढली भांग, बापाचा बाप, ्कशी ्का् 

वाट चु्कला?, आधंळ दळतं्, ्कोंडू हवालदार अशदी अनेक रिहसने, ्मकु्तनाट्ये शाहदीर साबळे पाटतीतफले  

सा्र झालदी. शाहदीर साबळे यांचे आधंळ दळतं् हे ्मकु्तनाट्य महणजे वशिसेनेचया रिसििे्ना होत, असे 

गौरिोद्ार तया काळात वशिसेनेचे नेते रि्मो् निलकर यांनदी काढले होते. प.ु ल. ्शेपांडे यांचे पुढारी 

पाकहजे, शकंर पाटदील यांचे ्कथा अ्कलेच्ा ्कांद्ाची या लोकनाट्यांनदीहदी चांगला ्माहोल तयार केला होता. 
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रिसथावपत सरकारविरुद्धचा, राजकतीय नेतयांचया ्ांवभकपणाविषयदीचा उपहासात्मक उदे्रक महणजे अणणा 

भाऊ साठे यांचयासह या सिचा ्मानयिरांचदी लोकनाट्ये!

अणणा भाऊ साठे यांनदी सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीसबंधंदी वलवहलेलदी ‘माझी मैना गावावर राकहली’ हदी 

छक्कड आवण ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र उगितोय ्माझया सरकारा। खशुाल कोंबडं झाकून धरा हा’ शाहदीर आत्मारा्म 

पाटदील यांनदी रचलेला गोंधळ महणजे शावहरदीचदी ्ोन नेत्ं आहेत. केिळ लाल बावटा ्कलापथ्कात नवहे, 

तर अनय ्कलापथ्कां्मधून, शावहरदी फुलोऱयां्मधून हदी किने गावयलदी जात. माझी मैना गावावर राकहली हदी 

छक्कड सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत शेतकरदी, का्मगार आवण पढुाऱयांचदी रेिरणा ठरलदी. खर ेमहणजे हदी 

छक्कड एक रूपक आहे. हदी छक्कड अणणा भाऊंचया रिवतभेचा फुलोरा आहे. गािखेड्यात राहणारदी ्ैमना 

आवण वतचयासाठदी झरुणारा ्मुंबईतला कापड वगरणदीतला का्मगार, सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा, का्मगारांचे 

शोषण हे सिचा या छक्कड्मधून रितदीत होतं. बेळगाि, कारिार, वनपाणदी, डांग, उंबरगाि ्महाराष्ट्रापासून 

तटूुन िेगळा पडला, खर ेमहणजे हदीच ्ैमना. वतचदी एकसधं ्महाराष्ट्रापासून झालेलदी ताटातूट माझी मैना्मधये 

अणणा भाऊंनदी जया रिवत्मांचे उपयोजन केले आहे तया पाहता परपंरचेा साथचा अवभ्मान आहे, पण तरदीहदी 

परपंरते रिांत्शती आशयाचदी पेरणदी तयांना अपेवक्षत आहे. अणणा भाऊंचदी सौं्यचािा्दी दृष्टदी जदीिनसन्मखु 

आहे. ते ्ैमनेच ंिणचान करतात तेवहा तयांचदी रिवतभा एखाद्ा सौं्यचािा्दी किदीसारखदी तेजाळून वनघते.

ओतदीि बांधा । रगं गवहाळा। कोर चदं्राचदी ।

उ्ात्त गणुांचदी । ्मोठ्या ्मनाचदी ।

सदीता ्माझदी रा्माचदी । हसून बोलायचदी ।

्मं् चालायचदी । काठदी आधंळयाचदी । 

तशदी तदी ्माझया गररबाचदी । 

्ैमनेचे िणचान एका बाजूला करतानाच भांडिल्ारांचया ्मगरव्मठदीतलया बकाल ्मुंबईचे िणचान ते करतात -

हदी ्मुंबई यतं्ांचदी । तंत्ांचदी, जगणाऱयांचदी ।

्मरणाऱयांचदी । पै्ास इथे भलतदीच चोरांचदी । ऐतखाऊंचदी ।

वशरजोरांचदी, हरा्मखोरांचदी, भांडिल्ारांचदी । 

अणणा भाऊंना ्मुंबई जगणाऱयांचदी, ्मरणाऱयांचदी िाटते, तर पठे्ठ बापूरािांना ्मुंबई रािणांचदी लंका िाटते. 

एका बाजूला अणणा भाऊंचदी श्व्मक ्मुंबई, तर ्सुऱया बाजूला पठे्ठ बापूराि यांचदी विलासदी ्मुंबई. अणणा 
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भाऊंचया लोकसावहतयातदील योग्ानाचे ्ूमलय्मापन करायला माझी मैना हदी एकच छक्कड परुशेदी आहे. 

‘कलेसाठदी जदीिन कती जदीिनासाठदी कला’ या सावहतय के्षत्ातलया चकवयापेक्षा अणणा भाऊंचे सावहतय 

विशेषत: लोकसावहतयाचया भरक्म पायािर उभे असलेले सावहतय जगणयातले शे्यस आवण रेियस केिळ 

अनयायाविरुद्धचया सघंषाचाचा िेध घेते. लोकसावहतयाचया ्मोरािळयात ्मरुून गेलेले सावहतय महणजे अणणा 

भाऊंचे सावहतय!
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“्मांग महणून वहनिलं गािानं

िागिलं स्ा भे्भािानं

तयानं घातला गुलामदीिर घाि

सांवगतला आमहा भदी्मराि

िं् न तमुहा अणणाभाि

िं् न तमुहा भदी्मराि”...

हे िषचा अणणा भाऊ साठे या रिवतभािान लोकशावहराचया जन्मशताब्दीच ंिषचा आहे. खर ंतर एखाद्ा शावहराला 

इतरया िषाांपासून स्मजून घेणयाचा रियतन सरुू आहे पण तयाचा ठाि लागत नाहदी अशदी अणणा भाऊंचदी 

वयाप्तदी आहे. हे ्मदी अणणा भाऊंना अवत्मानिदी भौवतकिा्दी कके्षत ढकलणयासाठदी, भवक्तभािाने ्मळुदीच 

वलहदीत नाहदी. पण अणणा भाऊंचे सा्मावजक िासति, तयांचया जदीिनातदील सोयदीसवुिधा ि सधंदी पाहता 

इतरया विपलु रि्माणात केलेलया सावहतयवनव्मचातदीचयास्मोर नम्पणे नत्मसतक होणयासाठदी वलहदीत आहे. 

्मदी सितः एक शाहदीर असलया्मळेु ्मला अणणा भाऊंना स्मजून घेताना आत्मभािाने जोडून घेता येतं. 

आजचा ितचा्मान हाताळताना आ्मचया के्षत्ात ्ैमलाचा ्गड रोिून ठेिणाऱया शावहरांकडून आमहाला रोजच 

वशकाि ंलागतं. आ्मचया िासतिात आमहाला पडलेलया रिशांचदी उत्तर ंशोधताना आमहाला आ्मचया शावहरदी 

िारशाकडे जािचं लागतं. तयांचया जदीिनाला जिळून बघािचं लागतं. खर ंतर अणणा भाऊंकडे जिळून 

बघताना तयांचा भिताल बघण ंरि्मरिाप्त आहे. अणणा भाऊंचा कायचाकाल साधारण १९४१ते १९६९असा 

आहे. अिघया २८िषाांचया कायचाकालात ्हा पोिाडे, गाणदी, एक रििासिणचान, एक नाटक, नऊ लोकनाट्य, 

पधंरा िगनाट्य, तदीस का्बंऱया, तदीनशे कथा अशा ५२ ग्रथंांवशिाय ७९हून अवधक ग्रथंपवुसतका या 
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सिरूपातदील अणणा भाऊंचे लेखन उपलबध आहे. अरिकावशत आवण नाि न ्तेा वलवहलेलया िाङ्मयाचा 

तर वहशेबच नाहदी. अणणा भाऊंनदी केिळ लवलत लेखन केले असे नाहदी तर, लो्क्ुद्, लो्क्ोग, ्ुगांतर, 

्ुद्नेतमृतव इतया्दी वनयतकावलकां्मधून सफुट सिरूपाचे लेखन खूप केले आहे. यापैकती बहुतांश लेखन 

तयांनदी ्ुगांतर्मधये चालिलेलया ‘िाटे्ल ते वलवहतो’ या स्रातून केले. रितयेक किदी, लेखकाला सितःचा 

असा अनभुिसाठा असतोच. पण पररितचानाचया के्षत्ात कुठलया पक्षसघंटनेशदी, कुठलया विचारधारशेदी सबंधं 

येतो तयािर तया लेखकाचदी विशे्षणाचदी पद्धत अिलंबून असते. 

थोडरयात, लेखकाचदी जया सकूल्मधये जडणघडण झालेलदी असते तया सकूलचा रिभाि तयाचया वलखाणािर 

जाणितोच. अणणा भाऊ घडले कमयवुनसटांचया ्मशुदीत. तयांचदी रिवतभासपंननता ओळखून कॉमे्ड शकंर 

पगार ेयांनदी तयांना ्ळिदी वबवलडंग्मधये भारतदीय कमयवुनसट पक्षाचया कायाचालयात नेले. खरतेर कॉमे्ड शकंर 

पगार ेहे कॉमे्ड हरदी जाधि यांचया दादर ्कलापथ्काशदी सबंवंधत होते. आबेंडकरदी जलशातदील कलाितंांनदी 

आबेंडकरदी चळिळदीचा विचार जया स्मथचापणे जनतेपयांत पोहोचिला होता ते तयांनदी पावहले होते. हे वनरदीक्षण 

फार ्महत्िाचे आहे. 

कमयवुनसट चळिळदीला अणणा भाऊ ि अ्मरशेख यांचया ‘लाल बावटाʼ ्कलापथ्काचया रूपाने व्मळालेलदी 

सांसककृ वतक स्मकृद्धदीचे रेिरणासथान आबेंडकरदी जलसाकार होते हेच यातून सपष्ट होते. या अनषुगंाने 

आबेंडकरदी जलशांचया योग्ानाबद्दल सितंत्पणे वलहािे लागेल. आबेंडकरदी जलसे वकंिा जलसाकारांशदी 

अणणा भाऊंचदी असलेलदी नाळ िा्मन्ा्ा कडचाक ि अणणा भाऊंचया िैचाररक ्ैमत्दीिरून स्मजून घेता येते. 

िा्मन्ा्ा तर ‘अणणाभाऊ ्माझा सखा’ अस ंगाण ंवलवहतात. अणणा भाऊंनदी वलवहलेलं ‘जग ब्ल घालनुदी 

घाि’ ि िा्मन्ा्ांनदी वलवहलेलं ‘सांगा आमहाला वबलाचा बाटा’ हे गदीत याच ्ैमत्दीचया सिंा्ाचा पररणा्म 

असलयाचे नाकारता येत नाहदी. अथाचात भांडिलशाहदी ि रिामहणशाहदी हे या ्शेाचे ्ोन शतू् आहेत या 

बाबासाहेबांनदी ्मांडलेलया विचारांचा पाया िा्मन्ा्ांना होताच. पण बाबासाहेब आबेंडकरांच ंजावतअतंाच ं

भान सिदीकारणयाचया ्कम्ुकनसट पाटणीचया ्मयाचा्ा अणणा भाऊंचया वलखाणाला पडलेलया व्सत 

नाहदीत. महणूनच अणणा भाऊ सितःचदी फक्करा हदी सिलोतककृ ष्ट का्बंरदी बाबासाहेबांचया झुजंार लेखणदीला 

वबनव्रकतपणे अपचाण करतात. बाबासाहेबांचया जावतअतंाचया आग्रहदी भूव्मकेला स्मजून घेत आपलया 

कथा-का्बंऱयां्मधये तयाच ंरिवतवबबं उतरितात. अणणा भाऊंचया या स्मज्ारदीचया तलुनेत ततकालदीन 

्कम्ुकनसट पाटणीचा जावतअतंाचा दृवष्टकोन अपरुा िाटतो. पण भूतकाळातलया चकुा टाळून ्कम्ुकनसट 

पाटणीचदी भूव्मका जावतअतंाचया कायचारि्मांना स्मजून घेणयाकडे ि जावतवयिसथा हदी या ्शेातलदी एक रि्मखु 

अडचण आहे, हे स्मजून घेणयापयांत विकवसत झालेलदी व्सते. ितचा्मानकाळात कॉमे्ड गोविं्  पानसर े

यांचया पढुाकाराने कमयवुनसट पक्षाने कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे यांचया नािाने सरुू केलेलदी सावहतय स्ेंमलने 
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हे यासं् भाचातदील एक सकारात्मक पाऊल आहे, हेहदी न्ूम् करािे लागेल. असो. सकूलचा रिभाि असतो तो 

अणणा भाऊंचया लेखनात व्सतो. पाटती काडचा होलडर असतानाहदी अणणा भाऊंनदी वलखाण केलेलं आहे ि 

पाटती सोडलयानंतरहदी अणणा भाऊंनदी विपलु वलखाण केलेलं आहे. पण पाटतीत असताना पक्षसघंटनेचया 

अजेंड्यानसुार कलाकारांना वलखाण कराि ं लागतं. तस ं वलखाण अणणा भाऊंनदीहदी केलं आहे. अथाचात 

ते वलखाणहदी कष्टकऱयांचया लढ्याला स्मकृद्ध करणारचं ठरलं. उ्ाहरणाथचा १९४४चया ्रमयान कॉमे्ड 

गो्तुाई परुळेकर यांचया नेतकृतिात क्कसान सभेची चळिळ सरुू होतदी. १९४५्मधये वटटिाळयाचया क्कसान 

पररषदचेदी ्मोहदी्म राबिणयासाठदी लाल बावटा ्कलापथ्काचे कायचारि्म लािणयात आले (कलयाण, ्मरुबाड, 

िाडा, वभिडंदी, शहापूर, जवहार, ्मोखाडा इतया्दी भाग) या ्मोवह्ेमसाठदी जन्माला आलेलदी गदीते महणजेच 

‘धरतदीचदी आमहदी लेकर,ं भागयिान धरतदीचदी आमहदी लेकर’ं-्. ना. गवहाणकर. ‘्ौलतदीचा राजा उठून सजाचा 

हाक ् ेशेजाऱया र ं वशिारदी चला’- अणणाभाऊ साठे. ’घे वहसकािून साऱया जव्मनदी घे रिमहाचा अितार’- 

अ्मरशेख. लालबावटा ्कलापथ्कातले हे तदीनहदी शाहदीर वलवहते होते, गात होते. हे वतघेहदी पक्षाचे कायचाकतले 

होते. वतघांचेहदी िेगिेगळे विशेष गणु होते. अणणा भाऊंकडे भावषक स्मकृद्धदी, लोककलांचे भांडार आवण 

रिवतभेच ंआगार होतं. अ्मर शेख ्मळुात ‘परफॉ्मचार’ होते. अ्मरशेख यांचया वलखाणाचदी पद्धतहदी िेगळदी होतदी. 

तयांचया गाणयात शतू्ला आवहानच असायच.ं 

“सटुला धोटा साचयािरून साचा बं्  साचा बं्  करून लढा लढायला या आडिायला ्ातदी असेल तर या 

आर ंया.” 

ते गायचे हदी आवहानात्मकच. अ्मरशेख खांद्ािर कुऱहाड आवण घोंगडदी टाकूनच गायला उभे राहत. ते 

गायला लागले कती, जणू काहदी यदु्धात उतरले आहेत असा तयांचा आिेश असायचा. अ्मरशेखांनदी अणणा 

भाऊंचदी, आत्मारा्म पाटलांचदी, गवहाणकरांचदी ि सितःचदी वकतयेक गाणदी आपलया पहाडदी सिरांनदी वजितं 

केलदी आहेत. आपलया रिभािदी सा्रदीकरणाने ्महाराष्ट्राचया काळजािर शावहरदी कोरलदी आहे. गवहाणकरांना 

सगंदीता्मधलं ज्ान होतं उ्ाहरणाथचा, पेटदी िाजिणे, िग बसिून घेणे िगैर.े पण हे वत्कूट आपलया विशेषांसवहत 

जेवहा सा्ूमवहक आविष्कार करत तेवहाचा सांसककृ वतक काळ जनआं् ोलनांचया स्मकृद्धदीचा काळ होता अस ं

महणाि ं लागेल. कलेच ं कला्ूमलय, रिांवतकारदी आशय, आवण जन्मानसाचया ्मनोरजंनविश्ाचा ठाि या 

्कलापथ्काने घेतला होता. लाल बावटा ्कलापथ्काचया कायचाकाळातच रिगवतशदील लेखकसघं, इपटाचदी 

नाट्यचळिळहदी राष्ट्रदीय पातळदीिर कायचारत होतदी. के. एल. सहगल, पकंज ्मवलक, वब्मल रॉय, रेि्म धिल, 

शकंर शैलेंद्र, अ्मरशेख, अणणा भाऊ, के. अबबास, एस. डदी. ब्मचान, शभूं व्मत्ा, हबदीब तनिदीर, ए. के. हगंल 

या ्मानयिर कलाितंांनदी भांडिलदी के्षत्ातहदी जनतेचया भािविश्ाला सन्मानाचदी जागा वन्माचाण केलदी होतदी. दो 

कबघा जमीन, श्री 420 सारखे वसने्ेम अजरा्मर झाले. 
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अणणा भाऊंचया बऱयाच का्बंऱयांिरून ्मराठदी वचत्पटसकृष्टदीने वचत्पट बनविले. वारणेचा वाघ, कटळा लावते 

रक्ताचा... इतया्दी. फक्करा वचत्पटात अणणा भाऊंनदी सितः सािळयाचदी भूव्मका साकारलदी. विशेष महणजे 

या वचत्पटाचे वन्माचाते तयांचेच सहकारदी गवहाणकर होते. पढेु १९५४सालदी आचायचा अते् व्ग्वशचात महातमा 

फुले या वचत्पटात अ्मरशेखांनदी भूव्मका साकारलदी. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया हसते ४ जानेिारदी 

१९५४रोजदी ्मुंबईतदील फे्मस सटुवडओत वचत्पटाचा ्महूुतचा सपंनन झाला. यािरून असे व्सते कती अणणा 

भाऊ -अ्मरशेख- गवहाणकर या शावहरांनदी कावय, पोिाडे, कथा-का्बंऱया, लोकनाट्य, िग, लवलतलेखन, 

िैचाररक लेखन, सतंभलेखन इतया्दी लेखनरूपांबरोबरच वचत्पटासारखे आधवुनक ्माधय्मसदु्धा हाताळले 

होते. आधवुनक ्माधय्मांकडे जाणयाचया या शावहरांचया रििासाला तयािेळदी कोणदी भांडिलदी महटलयाचे 

्मला तरदी ्माहदीत नाहदी. वकंबहुना वचत्पटसकृष्टदीतले अणणा भाऊंचे असणार ेनाते, अ्मरशेख यांचे असणार े

नाते हे तयांचया यशोवशखराचा ्मानवबं् ू ्मानले गेले. परतं ु ततकालदीन पररवसथतदीशदी तलुना केलयानंतर 

ितचा्मानकाळात आजचया चळिळदीचया शावहरांनदी जर यूट्यूब, फेसबकु, वचत्पट, ्मावलका, काहदी टदीवहदीशोज ्

अशदी ्माधय्मं हाताळलदी तर तयांना ्मात् ‘वयािसावयक’, ’भांडिलदी’, ‘उचचभू्रंचे अनकुरण करणार ेशाहदीर’, 

‘जव्मनदीपासून तटुलेले शाहदीर’ अशदी वबरु्ािलदी लािणारदी सेनसॉरवशप चळिळदीत अवसततिात आहे. हे 

्टुपपदी विशे्षण च्मतकाररक आहे आवण याचा अनभुि ्मदी ि ्माझया नियान ्महाजलशाचया सहकाऱयांनदी 

घेतला आहे. तयाबद्दल िेगळे कधदीतरदी वलहािेच लागणार आहे. अणणा भाऊंचया जदीिनािरून तरदी हेच 

लक्षात येते कती, अणणा भाऊंनदी आशयाशदी कुठलदीहदी तडजोड न करता तंत्ज्ानाला ि ततकालदीन आधवुनक 

साधनांना कधदीच वनरुपयोगदी ्मानले नाहदी. साधनशवुचता, ्माधय्मशवुचता हदी सधयाचया सांसककृ वतक विश्ाला 

अडचणदीत आणणारदी गोष्ट आहे हेच लक्षात येते. 

खर ेतर अणणा भाऊंचा काळ बघता रवशयन रिांतदी (१९१७) चदीनचदी स्माजिा्दी रिांतदी (१९४९) रयबुाचदी 

रिांतदी (१९५९) हा जागवतक भांडिलशाहदीला हा्र े्णेारा काळ होता. केिळ ऐकतीि नाहदी तर रितयक्ष 

रवशया भेटदीतून अ्मरशेख, अणणा भाऊ या रिांतदीचे साक्षदी्ार बनले होते. पाबलो नेरु्ा, ्ॅमवरझ्म गॉकतीचया 

लेखनविश्ाशदी आत्मभाि सांगणाऱया अ्मरशेख, अणणा भाऊ यांच ंभािविश् गािगाड्यापासून जगातलया 

कष्टकऱयांशदी नातं सांगणयापयांत विसतार पािलेल होतं. तसा कष्टकऱयांचया लढाया वजकंलेला हा उ्ेम्दीचा 

काळ होता. हदी उ्ेम् शावहरांचया शब्ाशब्ातून जाणिते. गोिा ्मवुक्तसगं्रा्म, सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ, 

सिातंत्याचदी चळिळ, सवंिधानाचदी वनव्मचातदी, बाबासाहेबांचदी ध्माांतराचदी चळिळ असा भिताल अणणा 

भाऊंना लाभलेला होता. 

अणणा भाऊ हे पररवसथतदीने जन्माला घातलेले अपतय आहे. बदीज खडकातून उगिून येतं ि तयासाठदी 

्मऊशार ्मातदीच असािदी लागते. वबलकूल तयाच पद्धतदीने असपकृशय जातदीतून आलेलया, जातिासतिाचदी ि 
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ओघानेच कष्टकरदी िगाचाचया कुचबंणेचदी जदीिन्मातदी अणणा भाऊंकडे होतदीच. या ्मातदीत जशदी बदीज ंपडत 

गेलदी, तस ंसावहतय अणणा भाऊंचया लेखणदीतून साकारलेलं व्सतं. तया्मळेु अणणा भाऊंचया जडणघडणदीत 

कमयवुनसट पक्षाच ंयोग्ान ि लालबावटा ्कलापथ्काच ंयोग्ान िा्ातदीत आहे. हे जरदी सतय असले तरदी 

्माणूस एकाच जागदी थांबत नाहदी. जसा जदीिनाचा रििास सरुू असतो तसा विचारांचाहदी रििास सरुू असतो. 

आईचया पोटातून जन्म घेताना तदीन वकलोच ंअसणार ंबाळ आयषु्यभर तदीन वकलोच ंराहत नाहदी तयाच ं

िजन, उंचदी, सगळं िाढत जातं, अनभुि िाढतो, िय िाढतं. उग्म-विकास -अतं या रिवरियेतून सगळयाच 

भौवतक विश्ाचा रििास अटळ आहे. हेच सूत् जदीिनालाहदी लागू पडतं. 

अणणा भाऊ कमयवुनसट होते हदी काळया ्गडािरचदी ढळढळदीत पांढरदी रषेा आहे. पण या एकाच चष्मयातून 

पाहत तयांचयािर एका रििाहाचा वशरका ्मारण ंयोगय नाहदी. ‘सतयशोधक अणणा भाऊ’, ‘कॉमे्ड अणणा 

भाऊ’, ‘आबेंडकरिा्दी अणणा भाऊ’, ‘्मातंग जातदीच ंरितदीक अणणा भाऊ’ अशा कुठलयातरदी एका चष्मयातून 

कसे पाहता येईल? सटलॅकलनग्ाडचा, लेकननग्ाडचा पोवाडा वलहदीणार ेअणणा भाऊ भांडिलशाहदीचा वनःपात 

करणाऱया रवशयन रिांतदीचे गणुगान गातात तेवहा अणणा भाऊंिर नरकतीच कमयवुनसट विचारांचा रिभाि 

असतो. परतं ु ‘जग ब्ल घालनुदी घाि सांगून गेले ्मला भदी्मराि’ हे गदीत वलवहत जग ब्लणयासाठदी 

आबेंडकरांशदीहदी नाळ जोडणार ेअणणा भाऊ हे आबेंडकरांचया विचारांशदी एकरूप झालेले असतात. अणणा 

भाऊ बुद्ाची शपथ वलवहतात. ्वलत सावहतय स्ेंमलनाचया भाषणात सतंपरपंरचेा िारसा सांगतात. अणणा 

भाऊंचया सपूंणचा जदीिनाचा आढािा घेता तयांना कालसापेक्षपणे पहाि ंलागेल; आवण एक ‘कलाितं’ महणून 

तर तयांचया वलखाणाला, सावहतयाला एका साचयात कोंबणे अिघड आहे. थोडरयात, आपण अणणा भाऊंना 

आयडेवनटटदी रिायवसस्मधये टाकलं आहे. अणणा भाऊ आता हयात नाहदीत. तयांच ंसावहतय पररसरूपाने 

आपलयात अवसततिात आहे आवण तया सावहतयात लोखंडाच ंसोनं करणयाचदी ताक् आहे. हा पररसर 

जया जया जनआं् ोलनांना सपशचा करले तया तया जनसघंषाांच ंसोनंच होईल. हदी ताक् अणणा भाऊंचया 

सावहतयात आहे. आपलया आपलया आयडेंवटटदी पॉवलवटरसचया रिशात आपण ्महा्मानिांना िेठदीस धरलेलं 

असतं. अणणा भाऊंना कुठलयाहदी एका ‘इझ्म’्मधये अडकिणयाआधदी याचा विचार करािा लागेल. इझ्म हे 

्माणसाने जन्माला घातले आहेत. इझ्म ्माणसासाठदी आहेत. ्माणसे इझ्मसाठदी नाहदीत. कलाकारांना तरदी 

या चौकटदीतून ्मकु्त करता आलंच पावहजे. कष्टकऱयांचया बाजूनं सावहतयाचा ्महा्ेमरू कसा उभा करायचा 

हेच अणणा भाऊंचया आयषु्याच ंसार आहे. केिळ साक्षर असून भागत नाहदी, ्माणस ंिाचता आलयावशिाय 

हे शरय नाहदी. रिचडं इच्ाशक्तती ि रिवतभा असलयावशिाय हे शरय नाहदी. अणणा भाऊंचया शब्ात सांगायच ं

झालं तर, “जो कलाितं जनतेचदी क्र करतो तयाचदीच जनता क्र करते. हे ्मदी रिथ्म वशकून ्मगच लेखन 

करदीत असतो. ्माझा ्शेािर, जनतेिर, वन वतचया सघंषाचािर अढळ विश्ास आहे . ्शे सखुदी वहािा, स्मकृद्ध 

वहािा, वन सभय वहािा, इथे स्मानता नां्ािदी, अशदी ्मला रोज सिपने पडतात . तदी ्मंगल सिपने पहात पहात 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 274

्मदी वलहदीत असतो. ्मदी जे जगतो तेच वलवहतो. रिवतभेला िासतिाचदी गरज असते. कलपनेला हदी जदीिनाचे 

पखं असणे आिशयक असते. अनभूुतदीला सहानभूुतदीचदी जोड नसेल तर आपण का वलवहतो याचा पत्ताच 

लागत नाहदी. जयांचयाविषयदी ्मदी वलवहतो तदी ्माझदी ्माणसे असतात. “कलाकारांनदी अशदी कलाककृ तदी वन्माचाण 

करािदी, तसे लेखन करािे, हे ्मदेु्द घयािे, ते ्मदेु्द घयािेत वकंिा अ्मकु पद्धतदीनेच विशे्षण करािे, अ्मकुच 

स्ूमहािर वलहािे अशदी इच्ा चळिळदीतलया नेतयांचदी, सहकलाकारांचदी, स्मदीक्षकांचदी असतेच. पण या 

इच्ेचया ्मयाचा्ा खांडेकरांनदी फक्कराचया रिसतािनेत वलवहताना सांवगतलया आहेत. 

“न्दीचा रििाह काय वतचया काठािरलया लोकांचया इच्ेनसुार िाहतो? पण तयाने वकतदीहदी िेडदीिाकडदी 

िळणे घेतलदी तरदी तयाचया भोितालचा भाग तो वपकिदीत जातोच जातो. कलाितंांच ंहदी तसचं आहे. (वि. 

स. खांडेकर) महणूनच न्दीला कंुपण घालता येत नाहदी ि कला, सावहतयालाहदी नाहदी. १९४९ ते ५२चया 

काळात पक्षात तट पडले. तयाचे पररणा्म महणून सबंवंधत कलाचळिळदीहदी रिभावित झालेलया व्सतात. 

इपटा्मधये फूट पडलदी. राजकतीय नेतकृतिाने कलाितंांचया के्षत्ात वकतदी ्मयाचा्पेयांत हसतके्षप करायचा याचे 

भान न राखलया्मळेु पक्षातले ्मतभे् कलेचया के्षत्ात घसुले ि तयांनदी कलाितंांचा बळदी घेतला. अ्मरशेख, 

अणणाभाऊ ि गवहाणकर हे वत्कूट फुटले. अ्मरशेख यांनदी िेगळे कलापथक वन्माचाण केले. अणणा भाऊ 

गिाणकर यांनदी िेगळे कलापथक वन्माचाण केले. (िा. वि. भट) ्महत्िाचे महणजे गोिा ्मवुक्तसगं्रा्म ि सयंकु्त 

्महाराष्ट्राचया चळिळदीत िेगिेगळदी कलापथके असताना हे वतघे शाहदीर एकत् आले. एक्ेमकांचदी गाणदी 

गायलदी. एकत् कायचारि्म केले. लाल बावटा ्कलापथ्क का फुटले? याचया िासतििा्दी कारणांचा शोध 

घयायला हिा. कलाकाराला तयाचया डोळयातून जे व्सतं ते जर पक्षाला सघंटनेला व्सत नसेल तर 

अडचणदी वन्माचाण होतात. पक्ष वशसतदीचया काढणया वयिहाराला लािता येतदील फार तर, कलाकाराचया 

रिवतभेला नाहदी. कुठलयाहदी पक्ष सघंटनेत का्म करणाऱया कलाितंांना (चळिळदीचया) हे विवंि स्मजू शकेल. 

याचा अथचा कलाितं सघंवटत होऊ शकत नाहदीत वकंिा होऊ नये असा नाहदी. वकंिा कलाकार कधदीच 

वशसतदीत राहू शकत नाहदी असाहदी नाहदी. राजकतीय नेतकृतिाकडून कलाकारांना अवंकत ठेिणयाचा जो रिकार 

असतो तो कलाकारांचया अवभवयक्ततीसिातंत्याला वनयवंत्त करणयापयांत जातो. हा विषय नदीट स्मजून 

घेणयासाठदी एका ्मलुाखतदीतले िा. वि. भटांचे भाष्य फार ्महत्िाचे आहे. खर े तर आजचया काळात 

कलाकार महणून आमहाला जे रिश पडतात तेच रिश अणणा भाऊंनाहदी पडले होते हे या उताऱयािरून 

सपष्ट होते. “गाण ंकेलं कती ते पढुाऱयाला ्ाखिायच ंतयांनदी ्मानय केलं तरच महणायच.ं तया्मळेु बरदीचशदी 

गाणदी, लोकनाट्य रिचारकती झालदी. सगळदीकडे ‘लालबािटे कती जय’ अस ंवहायला लागलं. ्मग ते लोकांना 

आिडेनास ं झालं. कलाकारांचा उपयोग सभे्मधये ग्ती ज्मिणयासाठदी केला गेला. कलाकाराला काहदी 

सितंत् अवसतति असतं, तयालाहदी काहदी सांगायच ंअसतं. पढुाऱयाला आपलया भाषणातून काहदी सांगायच ं

असतं तस ं कलाकारालाहदी काहदी सांगायच ं नसतं का? कलाकार अवशवक्षत असतो का? तयाला काहदी 
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राजकारण स्मजत नाहदी का? तो आपलया अनभुिातून वशकत जाईल. याचा अथचा असा नाहदी कती तयांनदी 

पक्षाचया पढुाऱयांशदी विचारविवन्मय करू नये. तयांचा आधार अिशय घयािा परतं ुतयांनदी तयांच ंसगळयाच 

बाबतदीत ऐकता का्मा नये. कलाकारांना हा हसतके्षप असह् झाला. अणणा भाऊंना विशेषतः अस ंझालं 

कती ्र िेळेला आ्मचयािरतदीच सेनसॉरवशप का?आमहाला काहदी विचार करू द्ाल कती नाहदी? इतया्दी 

कुरबरुदीला सरुुिात झालदी. याचदी पररणतदी गटबाजदीत झालदी. एकूण सगळया ्कलापथ्काचया का्मात 

विसकळदीतपणा आला. सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीत डांगे यांचे भाषण वहायच ंअसेल तर अ्मरशेखांसारखया 

कलाकाराला गाण ंचालू असलं तरदी ते अधयाचात बं्  करायला लािायचे. पक्षाचया राष्ट्रदीय कागेँ्रस्मधये रात्दी 

पढुाऱयांचदी सभा वहायचदी. तयांचया भाषणाला जेिढे लोक नसायचे तेिढे लोक ्कलापथ्काचया कायचारि्माला 

असायचे. कलाकारांचदी उपेक्षा करण ंहे सगळया पक्षांचया बाबतदीत होतं. हे कमयवुनसट पक्षाचया बाबतदीत 

झालं. राष्ट्र सेिा ्लाचया ्कलापथ्कात तयांचे पक्षाचया पढुारदी ्मंडळतींशदी असेच िा् झाले. तयांचे चांगले 

कलाकार बाजूला गेले. शेिटदी राजकतीय पक्षांचा हसतके्षप कुठलया ्मयाचा्पेयांत करायचा तो ठरिला पावहजे. 

कलाकाराचया सिातंत्याबद्दल सिच् भूव्मका हिदी. कलाकाराचे आवण पढुाऱयाचे का्म यात फरक आहे. 

पढुाऱयांना लोकांना घडिायच ंअसतं. कलाकाराला पेरायच ंअसतं. लोक त्ुमचयाजिळ यायचे असतदील तर 

केिळ रिचाराचदी यांवत्क भूव्मका घेऊन चालणार नाहदी. तयाच तयाच रिचाराने उलट ्माणसे क्मदी क्मदी होत 

जातात. सभे्मधये कायचारि्म होऊ नये असे नाहदी. ते वहायला पावहजेत कारण आपला रेिक्षक तोहदी आहे. 

आ्मचा कायचारि्म पढुाऱयांनदीहदी येऊन ऐकािा. पण कायचारि्म सरुू झालयािर पढुारदी वनघून जातात हे ्ःुख् 

आहे. पक्ष आवण पढुाऱयांपेक्षा कलाकारांबाबत लोकांना जासत सहानभूुतदी असते. कलाकारात हदी ्माणस ं

ब्लणयाचदी शक्तती असते हेच आपण विसरून जातो. सगंदीत ्माणसाला पकडतं. “

पक्ष सघंटनांचया चौकटदीत का्म करणाऱया कलाकारांचया िाट्याला हे विवंि आलेलं आहे. ते यशसिदीपणे 

सोडिता येण ंहदी एक कसोटदीच असते. अणणा भाऊंनदी हे विवंि सोडिलं आहे अस ं्माझ ं्मत आहे. आपलया 

विचारविश्ाला कलाटणदी न ्तेा, कुठेहदी सघंषाचाशदी रितारणा न करता, जावतअतंाचदी, िगाांताचदी ि स्मग्र 

शोषण्मकु्ततीशदी बांवधलकती ठेित तयांनदी सिचा शक्ततीवनशदी रिवतभेचा बांध फोडला. अणणा भाऊ महणजे 

स्मतातत्ि, जदीिनानभुि ि ्मकु्ततीचया सिपनांनदी ्ाटलेले ढग आहेत. जे सगळया क्ष्मतेसह बरसतात. 

सावहतयविश्ात ्महापूर आणतात ि जनतेचया हृ्यात अढळ सथान वनवचित करतात. लढा महणजे शोषक 

िगाचाचया कायाचालयांिर ्मोचले नेणे, वनिे्न ्णेे वकंिा शोषक िगाचाचया विरोधात पक्ष सघंटनांचदी बांधणदी करणे, 

सेना उभदी करणे असाच लढ्याचा फॉ्मचा आ्मचया डोरयात रुजिला गेलाय. आ्मचया ् शेातलया िणचासघंषाचाच ं

नेतकृति करणारा बदु्ध सघंरूपाने काय का्म करदीत होता हे अभयासलं पावहजे. ्मह्ंम् पैगबंरांनदी उभ ंकेलेलं 

बडं ध्माचाचया सिरूपात कस ं साकारलं, सतंांचदी चळिळ हदी जावतभे्ाला विरोध करणारदी ि विश्बधंतुा 

सांगणारदी ्मानितेचदी चळिळ कशदी ठरलदी, फुलयांचदी सतयशोधक चळिळ ि बाबासाहेबांचदी जावतअतंाचदी 
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स्मग्र चळिळ यांचा काळानसुार सापेक्ष आढािा घेणेहदी गरजेचे आहे. कारण आपलया पारपंररक 

स्मजतुदीनसुार सांसककृ वतक चळिळदी या राजकतीय चळिळदीला पूरक असतात. पण सांसककृ वतक चळिळदीचे 

योग्ान असे सपोटचा  सिरूपापरुते ्मयाचाव्त आहे का याचा विचार करािा लागेल तसेच या जावतसघंषाचाचा 

फॉ्मचा सांसककृ वतक सिरूपाचा आहे का याचाहदी अभयास करािा लागेल. भारतदीय जनतेचया ्मानवसकतेचाहदी 

अभयास करािा लागेल. सतंांचया चळिळदी जन्मानसाने अभगं सिरूपात जतन केलयात. सा्मानय कष्टकरदी 

्माणसाला आबेंडकरदी गदीतां्मधून सघंषाचाचया रेिरणा व्मळतात. सतयशोधक जलशांचाहदी असाच रिभाि 

रावहला आहे. फुले यांनदी सितः वशिाजदी ्महाराजांिर ्ुकळवाडी ्ुकळभूषण पोवाडा वलवहला. अखंड वलवहले. 

तमृती् रतन नािाचे नाटक वलवहले. सावित्दीबाईचंया कविता ्काव्फुले सगं्रहाचया रूपाने रिवसद्ध आहेत. 

ितचा्मानकाळातहदी काळारा्म ्मंव्र सतयाग्रहाचा सघंषचा इवतहास िा्मन्ा्ांचया एका गाणयात सा्मािलेला 

आहे. काळारा्म ्मंव्र सतयाग्रहाचदी अवस्मता “गो्ातदीरदी पडला तरदी लढला सैवनक ्माझा उघडलाच नाहदी 

काळयारा्माचा ्रिाजा” या गदीतात सा्मािलदी आहे. वबलकूल तसेच सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ नवया 

वपढदीला स्मजािून सांगताना अणणा भाऊंचया माझी मैना या रूपकात्मक ‘छक्कड’ला डािलून पढेु जाता 

येत नाहदी. महणजेच जनंसघंषाचाचया इवतहासलेखनाचा हा form नेह्मदीच लेख, पसुतके, लवलतलेखन, 

िैचाररक लेखन, आत्मचररत् असाच असतो असे नसून... गाण,ं पोिाडा, पद्लेखन हा तलुनेने रिभािदी ि 

वचरतंन form ठरलाय, हे ्माझ ं्मत आहे. 

जनतेचया सखु-्ःुखाशदी, सघंषाचाशदी एकरूप झालेलया अणणा भाऊंचया जदीिनाकडून एक शाहदीर महणून 

नेह्मदीच ऊजाचा व्मळत राहणार आहे. जयाचं जदीिन जनतेचया ्मवुक्तसघंषाचाशदी जोडलं गेलं आहे तयांच ं

जदीिन जनतेचया ्मकु्ततीचया आशािा्ाशदी जोडलं गेलेलं असतं महणून ते अ्मर असतात. ्हे नश्र आहे. 

तयाला ियाचे बधंन आहे. विचार वजितं राहतात आवण शोषण्मकु्ततीचया स्माजाच ंसिपन बघणाऱयांचयाच 

विचारांचा जदीि स्मतेचया सिपनात असतो. हे सिपन जोपयांत आहे तोपयांत अणणा भाऊ वजितं आहेत. 

आ्मचयासारखया निोव्त शावहरांनदी अणणा भाऊंकडून या जन्मशताब्दीचया वनव्मत्ताने एिढं तर नरकतीच 

वशकलं पावहजे. “लेखक हा स्िै आपलया जनतेबरोबर असािा लागतो. कारण जो कलाितं जनतेबरोबर 

असतो तयाचयाबरोबर जनता असते. जनतेकडे पाठ वफरिणाऱयांकडे सावहतयहदी पाठ वफरिदीत असते. 

जगातदील सिचाशे्ष् कलाितंांनदी िाङ्मय हा जगाचा वतसरा डोळा ्मानला आहे. आवण तो डोळा स्िै पढेु ि 

जनतेबरोबर असणे जरुरदी आहे”. 

“शब्ांना नसुता आकार ् णेे सोपे असते तया आकाराला आत्मा ् णेे तयाहून अिघड आहे. तया आतमया्मागचदी 

इवतहास परपंरा शोधणे आवण वतचा अथचा लािणे फार अिघड आहे.” आजचया काळातलया कलाविश्ाने, 

सावहतयविश्ाने हदी इवतहासपरपंरा आवण या ्शेाचया सघंषचानायकांचा िारसा सांगणे गरजेचे आहे. 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 277

अणणा भाऊ ्ॅमवरझ्म गॉकतीला सावहतयातला गरुू ्मानतात. पण ्वलत सावहतय स्ेंमलनाचया अधयक्षदीय 

भाषणात सतं एकनाथ... सतं तकुारा्म... ्महानभुाि पथंदीय सावहवतयक... सतं ज्ानेश्र यांचयाशदी आपलदी 

सावहवतयक महणून नाळ जोडायला विसरत नाहदीत. महणजेच स्माजिा्ाच ंसिपन भारताचया ्मातदीत साकार 

करणयासाठदी इथलया ्मातदीत रुजलेलं सघंषाचाच ं बदीज तयांनदी िाळिून गाठदीला ठेिलेलं आहे. भारतातलं 

जातिासति तया आधारािरच ंिगचािासति ि तयातून वन्माचाण झालेलदी तत्िज्ानाचदी गरज, लढ्याचया िारशाचदी 

गरज अणणा भाऊ सतत लक्षात आणून ्ते आहेत. भौवतक पररवसथतदीच ंयोगय आकलन करून ्णेयाचा 

रियतन अणणा भाऊ करताहेत. इवतहासातला रिगलभ िारसा घेऊन सितःचया डोळयांनदी जगाकडे बघायला 

अणणा भाऊ वशकित आहेत. ्मला िाटतं अणणा भाऊंनदी तयांचयास्मोरचदी आवहानं पेलत तया आवहानांना 

वभडणयाचा रियतन केला. आजचया काळाचदी आवहानं काय आहेत तदी ओळखून आपलया कुितदीरि्माणे 

तदी शावहरांना पेलता आलदी पावहजेत. नियान ्महाजलशाचया भूव्मकेत याबद्दल असे महटले आहे कती, 

“्महा्मानिांनदी ्महा्ाशचावनकांनदी तयांचया काळात रिशांचदी उत्तर े शोधलेलदी असतात तदी उत्तर े आजचया 

काळाचया रिशांना पूणचातः नयाय ्ऊे शकत नाहदी. आपलया काळातलया रिशांचदी उत्तर े सोडिणयासाठदी 

आपलयाला ्महा्मानिांचदी ्म्त होऊ शकते. व्शा व्मळू शकते. पण आजचे िासति आपलयालाच आपलया 

डोळयांनदी पाहािे लागते. ्महा्मानि ्महा्ाशचावनकांनदी तयांचया िाट्याचे का्म करून ठेिले आहे. आपलयाला 

आपलया िाट्याचे का्म करायचे असते. तया्मळेु तयांनदी वन्माचाण केलेले इझ्म आपलयाला योगय व्शेकडे बोट 

्ाखिू शकतात. आधंळयाचदी काठदी बनू शकतात. अवंत्मतः आपलया व्शा, आपलया िाटा, आपलयालाच 

शोधायचया असतात. नवया िाटा बनिायचया असतात. हे आत्मभान घेऊन ‘नियान’ सितःला कोणतयाहदी 

इझ्मचया तयार साचयात कोंडून घयायला नकार ्तेे. जे लोक रिा्मावणकपणे रिागवतक इझ्म घेऊन का्म 

करतात, स्मतेसाठदी लढतात, तयांचा अवधके्षप करणयाचा आ्मचा हेतू नाहदी परतं ुकलाितं महणून एका 

साचयात कै् होण ंआमहाला अनभुिाअतंदी ्मानय नाहदी. (नव्ान महाजलसा भूकम्का, पकृ. २४) 

“सिपनांचे पाय िासतिाचया ्मातदीत ठा्मपणे रोिलेले असले पावहजेत. पण िासति ब्लणयासाठदी िाटचाल 

करताना सिपनांचदी ्मशाल हातदी असलदीच पावहजे. अधंाराचया घनघोर स्मदु्रापलदीकडे साकार होणाऱया 

सिपनांिर विश्ास असला पावहजे. नवया यगुाचदी निदी सिपने पाहणयाचदी वह्ंमत, वजद्द, आवण ऊ्मती अगंदी 

बाणिलदी पावहजे. जनुया यगुाचया जनुया सिपनांना िाटेतच वनरोप ्तेा आला पावहजे. गौत्म बदु्धांचा ‘अत 

्दीप भि’चा सं् शे रो्मारो्मांत वभनला पावहजे. नवया पद्धतदीने वशकले पावहजे . नवया पद्धतदीने सघंवटत झाले 

पावहजे. नवया पद्धतदीने सघंषचा केला पावहजे.” (कॉ. भारत पाटणकर) जगणयाच,ं सघंषाचाच ंआत्मभान ्णेाऱया 

ह्ा लोकशावहराला जन्मशताब्दीचयावनव्मत्त शब्ांचदी रतने अपचाण करते...
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कावयाचदी स्ुमने िाहू, सिर विद्रोहाचा गाऊ .... कती, 

रिाणजयोत लािू िवं्तो लोकशाहदीरा अणणाभाऊ...

लेखणदीचदी ्मशाल झालदी

डफ िाजे कडकडा. . 

सावहतयाचे इ्मले सारे

ढासळले धडधडा...

जदीिन पषु्पाला िाहू

रिवतभेचदी सला्मदी ्ऊे. . 

कती, रिांवतगदीत गाऊ

िवं्तो लोकशावहरा अणणाभाऊ... 

सदंभ्ष :

१. क््म, अविनाश : दुमदुमली लल्कार 

२. गरुि, बाबरुाि (१९९१) : अणणा भाऊ साठे समाजकवचार आकण साकहत्कववेचन लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.

३. साठे, अणणा भाऊ (२०११) : फक्करा (रिसतािना वि. स. खांडेकर) श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

४. साठे, शदीतल ि ्माळदी सवचन : नव्ान महाजलसा भूकम्का. 

 भाषणॆ

१. डांगळे, अजुचान (२०१८) : पवहले राजयसतरदीय अणणा भाऊ साठे सावहतय स्ेंमलन १०, ११ ्ेम २०१८, कोलहापूर.
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"वनरदीक्षणाला परदीक्षणाचदी अन् अनभूुतदीला सहानभूुतदीचदी जोड नसेल तर ्मोठ्यातलदी ्मोठदी रिवतभासदु्धा 

अधंारातलया आरशारि्माणे ्गा ्तेे..!"

- लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे

आ्मचया शावहरांचे शाहदीर लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचया जन्मशताब्दीचया वनव्मत्ताने ्मदी सितः 

एक कलाितं महणून 'अणणा भाऊंकडून काय वशकलो?' हे वचतंन ्मांडणार ेलेखन पवुसतकेचया सिरूपात 

करणयाचा विचार करदीत होतो. कोरोनासकंट आलयाने सारचं बारगळलं होतं. इतरयात ्मला हा लेख 

वलवहणयाचदी सधंदी व्मळालदी. तयाबद्दल ्मुंबई विद्ापदीठाचे आभार. रिसततु लेखात काहदी Point of Views 

्मांडणयाचा ्मदी रियतन करणार आहे. 'अणणा भाऊंचे कलाभान आवण रिांवतभान' ्मांडताना ्मदी रिा्मखुयाने 

तदीन ्मदु्ांिर फोकस करणयाचा रियतन केलेला आहे. एक महणजे ते ्मारसचािा्दी कती आबेंडकरिा्दी या रिशाचे 

उत्तर ्मदी ्माझया परदीने अणणा भाऊ हे 'जयभदी्म! लालसला्म!!' या घोषणेचे जनक आहेत असे वनरदीक्षणांतदी 

नों्िलेले आहे. ्सुऱया ्मदु्ा्मधये अणणा भाऊंचदी रिांतदीचदी वयूहरचना काय होतदी याचा विचार ्मांडणयाचा 

रियतन केलेला आहे, तर वतसऱया ्मदु्ा्मधये अणणा भाऊंचया कला-सावहतयाचदी 'नऊ रिांवतसूत्ं' ्मांडलेलदी 

आहेत. हदी रिांवतसूत्ं ्मदी ्माझया आकलनाचया ्मयाचा्चेया कके्षत ्मांडलेलदी आहेत. तया्मळेु तदी क्मदी जासत 

होऊ शकतात, याचदी ्मला जाणदीि आहे.
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'जयभीम लालसलाम' चे जिक 

आज अणणा भाऊ साठे यांचया नािाने सावहतयस्ेंमलने भरू लागलेलदी आहेत. अणणा भाऊ एक रितदीक 

महणून सिदीकारले जात आहेत. परतं ुया 'रितदीक'वनव्मचातदीचया राजकारणात अणणा भाऊंचया एकाच िेळदी 

अनेक रिवत्मा उभया होताना व्सत आहेत. अणणा भाऊ हे ‘कमयवुनसट’ होते, अणणा भाऊ हे ‘आबेंडकरिा्दी’ 

होते वकंिा अणणा भाऊ हे ‘सतयशोधक’ होते, अशारिकार ेअणणा भाऊंचया िेगिेगळया रिवत्मा उभया केलया 

जात आहेत. परतं ुसतय या िेगिेगळया रिवत्मांचया्मधयेच कुठेतरदी घटु्मळत आहे. आपलया ्शेात तथयांश 

पकडून तेच 'पूणचा सतय' महणून पेश करणयाचदी िाईट रदीत आहे. परतं ुतया्मळेु इवतहास असो कती ्महा्मानि, 

तयांचयािर अनयाय होतो आहे याचे भान ्मात् सटुलेले असते.

भारतात ्मारसचािा्दी चळिळ आवण आबेंडकरिा्दी चळिळ यांचयात एक िैचाररक तणाि डांगेंचया 

काळापासूनच चालत आलेला आहे. ततकालदीन कमयवुनसट चळिळ डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया 

सघंषाचाचे योगय ्ूमलय्मापन करू शकलदी नाहदी. एकेरदी िगचािा्ाचया ्ायेत िाढणाऱया कमयवुनसट चळिळदीला 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया Annihilation of Caste ्मधदील हाक ऐकू जाणे अशरय होते. तया्मळेु 

ततकालदीन कमयवुनसट डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया 'जातयतंक' लढ्याला 'सधुारणािा्दी' महणून 

वनकालात काढू शकत होते. आज तयात थोडासा चेंज व्सतो आहे. परतं ुअजून कोणतदीहदी कमयवुनसट 

चळिळ ‘डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांना सधुारणािा्दी महणणे हदी चूक होतदी’ अशदी आत्मटदीका करून तयांचया 

लढ्याचे 'रिांवतकारकति' ्मानय करताना व्सत नाहदी.

या पाश्चाभू्मदीिर कमयवुनसट पक्षात िाढलेलया लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे ्मात् डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांना 

'सधुारणािा्दी' ्मानत नाहदीत तर ते आबेंडकरांचदी 'रिांवतकारदी' रिवत्मा उभदी करतात. कमयवुनसट आवण अणणा 

भाऊंचया, बाबासाहेबांचया ्ूमलय्मापनातदील हा फरक तयांचयातदील सपु्त िैचाररक सघंषाचाचदी चणूुक ्ाखिून 

्तेो. 'जग ब्ल घालनुदी घाि, सांगून गेले ्मला भदी्मराि' यातदील 'जग ब्ल' हा शब्रियोग आपण ्मारसचाचया 

‘्मदु्दा आहे जग ब्लणयाचा’ या िचनापासून रेिररत आहे, असे जरदी गकृहदीत धरले तरदी जग ब्लणयासाठदी 

'घाि' घालािा लागतो. जग ब्लाचा हा घाि रिांवतकारदी घालत असतो आवण हा घाि घालणयाचा सं् शे 

्मला डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ्ऊेन गेले आहेत, हे सांगून अणणा भाऊ सितःचया हाताने डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकरांचदी सधुारणािा्ाचया बेड्यांतून ्मकु्तता करतात. ्शेातदील एकाहदी कमयवुनसटाला जे ज्मले नाहदी 

ते अणणा भाऊंनदी करून ्ाखिले आहे!

अणणा भाऊ केिळ ‘जग ब्ल घालनुदी घाि’ हे गाण ंवलहून थांबत नाहदीत, तर तयांचदी सिलोत्त्म कलाककृ तदी 

महणता येईल अशदी फक्करा का्बंरदी ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया झुजंार लेखणदीला अपचाण करतात. 
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इथे पनुहा ‘झुजंार लेखणदी हदी रिांवतकारकाचदी असते सधुारणािाद्ाचदी नसते!’ हे लक्षात घेऊन पढेु जाऊ या. 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया झुजंार लेखणदीतून जावतवनव्मचातदीचा वसद्धानत ्मांडणार ेCaste in India येते, 

जावतअतंाचा वसद्धानत ्मांडणार ेAnnihilation of Caste येते, Revolution and Counter Revolution 

येते, राजय स्माजिा्ाचा वसद्धानत ्मांडणार ेState and Minority येते, तयाच झुजंार लेखणदीतून Buddha 

and his Dhamma आवण या ्शेाचे Constitution हदी येते. डॉ.बाबासाहेब आबेंडकरांचया अशा झुजंार 

लेखणदीला अणणा भाऊ सला्मदी ्तेात, नत्मसतक होतात.

कोणताहदी ्महान कलाितं हा तयाचया भूव्मका ्मांडणयासाठदी वकंिा तयाचया िैचाररक-तावत्िक व्शा 

अधोरवेखत करणयासाठदी सांकेवतक भाषेचा वकंिा वसमबॉवलझ्मचा उपयोग करदीत असतो. एकेरदी िगचािा्दी 

चळिळदीतदील अणणा भाऊंनदी तयांचे जातयतंक स्मतेकडे टाकलेले पाऊल महणजे तयांचे तावत्िक ि िैचाररक 

रूपांतरण सक्ष्मपणे वयक्त करणयासाठदी डॉ.बाबासाहेब आबेंडकरांचया 'झुजंार लेखणदी' चा एक वसमबॉवलझ्म 

बनितात.

्ुगांतर्मधून अणणा भाऊ सतंभलेखन करायचे. 'िाटे्ल ते वलवहतो', 'हि ंते वलवहतो' अशदी तयांचया सतंभांचदी 

नाि ं होतदी. ‘्ुगांतर’्मधदील एका लेख्मालेत 'सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा ि जातिासति' हा लेख अणणा 

भाऊंनदी वलवहला आहे. या लेखात डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी आपलया लाखो अनयुायांसह १४ 

ऑरटोबर १८५६ रोजदी ‘धम्मचरि पररितचान’ केलयानंतर गािागािांत ्वलतांना रिचडं सघंषाचाला तोंड द्ािे 

लागले, तयाचदी नों् अणणा भाऊ घेतात. ्महार स्माजाने एकजूट ्ाखिून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया 

नेतकृतिाखालदी बौद्ध धम्माचा सिदीकार केलयाने वबथरलेलया ध्माांध-जातयांध रिवतगामयांनदी ्महारांिर सरुू 

केलेलया अनयायाचे िणचान अणणा भाऊ तयांचया लेखात करताना वलवहतात कती, “काहदी वठकाणदी ्महारांचया 

घरािर हलले चढिणयात आले आहेत. काहदी वठकाणदी ्महारांना हाताशदी धरून इतरांिर हात टाकणयात 

आला आहे. बायकापोरांना ध्मरया ्णे,ं तयांना शेतात येणयाचदी बं् दी करण,ं आपलया शेतातून जाणाऱया 

्महारांचया पाणिठ्याचया िाटा कुडण,ं अडिण ं हे रिकार पषु्कळ वठकाणदी घडत आहेत. परतं ुतरदीहदी हा 

निबदु्ध यवतकंवचतहदी ्मागे सरलेला नाहदी, तयांने आपलदी जागा सोडलेलदी नाहदी. डॉ. बाबासाहेबांचया आजे्च ं

तो रिा्मावणकपणे पालन करदीत आहे.”

एका बाजूला ‘्वलत’ हे सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्यात '्मराठदी' महणून ्महाराष्ट्रासाठदी लढत आहेत. तर 

्सुऱया बाजूला सितःला ्मराठदीच स्मजणार ेजात्ांडगे गाि-गाड्यात ्मात् निबौद्धांिर हलले करतायत, 

हदी विसगंतदी अणणा भाऊ पढेु आणतात. खर ंतर राष्ट्रिा्दी भािनेस्मोर जातदीचे, िगाचाचे अतंविचारोध मयूट 

होत असतात; परतं ु‘सयंकु्त ्महाराष्ट्रा’चा लढा ऐन भरात आलेला असतानासदु्धा निबौद्धांिर सरुू असणार े

हलले जातदीचदी वचिटता अधोरवेखत करतात. ्महारांिरदील हे हलले महणजे सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 283

क्मजोर करणार ेआहेत हे नॅरशेन अणणा भाऊ ्मांडतात. परतं ुअणणा भाऊंना केिळ सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया 

आं् ोलनाचदी काळजदी होतदी महणून तयांनदी हा लेख वलवहलेला नाहदी; तर ते डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी 

केलेलया 'धम्मरिांतदी'कडे सकारात्मक दृवष्टकोणातून बघत होते. महणूनच 'निबदु्ध यवतकंवचत ्मागे सरलेला 

नाहदी, तयानं आपलदी जागा सोडलेलदी नाहदी.' असे गौरिोद्ार अणणा भाऊ काढतात. डॉ. बाबासाहेबांचया 

आजे्च ंते रिाणपणाने पालन करदीत आहेत. एखाद्ा सा्मनयात अथिा यदु्धात आपण जया टदी्मचया बाजूने 

उभे असतो, तया टदी्मचया खेळाडूचया वकंिा सैवनकांचयाबाबत जो आत्मभाि, आपलेपणा असतो; तो अणणा 

भाऊंचया विधानात वयक्त झालेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी केलेलया धम्मरिांतदीबद्दल ततकालदीन 

कमयवुनसटांचदी काहदीहदी ्मतं असलदी तरदी अणणा भाऊ ्मात् या धम्मरिांतदीने भारािून गेलेले होते, हेच या 

लेखातून सपष्ट होते. या अनषुगंाने आणखदी काहदी उ्ाहरण ंआपलयाला इथं ्मांडता येतदील.

'्ुगांतर' चया १९५८ चया ‘व्िाळदी अकंा’त अणणा भाऊंनदी बदु्धांचदी शपथ हदी कथा वलवहलेलदी आहे. तयात 

निबौद्ध झालेलया ्महार कुटंुबातदील लहान बालकांचया ्मनात रूजणारा नदीतदीचा सुं् र अकुंर या कथेतून पढेु 

येतो. बाबासाहेबांचया धम्मरिांतदीचा थोरांचयाच ्मनािर नवहे तर लहान ्मलुांिर्खेदील वकतदी सकारात्मक 

पररणा्म होऊ लागला आहे तयाचदी तदीव्रता पकडणयाचा रियतन बुद्ाची शपथ हदी कथा करते. आठ िषाांचा 

विलास उफचा  ्मासतर हा ्मलुगा तयाच ंरडेकू चकूुन पाटलाचया उसात वशरलं महणून आईकडून ्मार खातो. 

या वट्रगर पॉईटंिरून सरुू होणारदी हदी कथा खूपच ्महत्िाचदी आहे. “ए गड्यान,ु आपून घरला जायच ंनहाय 

आपून सारदी बदु्ध झालोय. कुणाला ्मारायच ंनसतं. रडेकांन चूक केलदी वन ्मला र ंका ्मारलं ? ्मदी पाटलाचया 

उसात वशरलो वहतो वहय ? आ?ँ"

विलास या ्मलुाचया ्मखुातदील या विधानात नवया ्ूमलयवयिसथेचा विचार आहे. 'आपनु बदु्ध झालयु' तया्मळंु 

जाणते-अजाणतेपणदीहदी खोटं वकंिा वहसंक का्म हातून घडू नये हदी भािना ८ िषाांचया ्मलुाचया ्मनात येते. 

विलास उफचा  ्मासतर ि साहेबू, जगू, ्मोहन, विश्ास हे ्हा िषाांचया आतदील पाच जण बदु्धांचदी शपथ घेऊन 

जेवहा घर सोडून ्मुंबईला जाणयासाठदी तयार होतात, तयािेळदी अणणा भाऊ महणतात,

“डॉरटर बाबासाहेबांनदी बदु्ध ध्माचाचा सिदीकार करताच वचचंणदीचा सिचा ्महारिाडा बदु्ध झाला होता. आपला 

उद्धारकताचा जे करदील ते करायच.ं या परपंरलेा धरून सिाांनदी बौद्ध ध्माचाचदी ्दीक्षा घेतलदी होतदी आवण तया 

ध्माचाचे काटेकोर पालन करायचा तयांनदी दृढवनचिय केला होता आवण तया वनचियाचे बवलष् अकुंर तया 

बालकांचया को्मल ्मनािर रुजला होता. अनयाय, अज्ान, ्ाररद्रय्, अप्मान यांचया वचखलात सुं् र क्मळ 

जन्माि ंतवित तदी पाच ्मलंु जन्मलदी होतदी वन सुं् र विचारांनदी भरलदी होतदी. आपलया उद्ारकतयाचाचे ्िे ि 

तयांचदी आपण घेतलेलदी शपथ आज ्मोडायचदी नाहदी असा वनधाचार काय्म होता.”
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बुद्ाची शपथ या कथेचा शेिट अणणा भाऊ 'बदु्ध्म् शरण्म् गच्ाव्म' असा करतात. डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकरांचया ‘धम्मरिांतदी’ला अणणा भाऊंनदी व्लेला हा कलात्मक रिवतसा् आहे! अणणा भाऊ 

िगचासघंषाचासोबत जातयतंक सघंषाचाचदी ्मोट बांधत पढेु जाणयाचा कसा रियतन करत होते हेच यातून सपष्ट होत 

आहे. बुद्ाची शपथ या कथेरि्माणे सापळा हदी कथाहदी खूपच ्महत्िाचदी कथा आहे. सापळा कथेचा नायक 

हररबा हा ‘्महार’ आहे. तो ्ेमलेलदी ढोर ंओढायचदी ्महारिाड्यातलदी कािडणदी जाळून टाकतो. हदी कािडणदी 

जाळताना हररबाने वयक्त केलेलं सिगत महणजे जातयतंक बडंाचा हुकंारच आहे! हररबा उद्ारतो - “हदी 

कािडणदी घेऊन आपलया िाडिवडलांनदी जन्मभर ्ेमलयालदी ढोर ंिडलदी, आज आपून तदी कािडनदी जाळून 

टाकलदी. आता आपून ्ेमलेलया ढोराला हात लिायचा नहाय. टाचा घासून ्मरूया पर ्मानानं ्मरूया. ढोर 

िढतो महणनु आमहदी कुत्यािाणदी ठरलोय ”

हररबा ढोर ंओढायचदी जदी कािडणदी जाळतो तदी खर ंतर वसमबॉवलक आहे. अणणा भाऊंनदी जावतवयिसथेचा 

कािडणदीचया रूपातदील वसमबॉवलझ्मच जाळून टाकलेला आहे. एक कलाितं महणून अणणा भाऊंचया 

हररबानं कािडणदीच ंकेलेलं ्हन ्मला ‘्मनसु्मकृवत'्हनासारखेच िाटते!

सोनयाचा ्मणदी या कथेतून तर अणणा भाऊंनदी तयांचदी आबेंडकरदी चळिळदीबद्दल वन्माचाण झालेलदी आसथाच 

्मांडलेलदी आहे. सोनयाचा ्मणदी्मधदील बना ्महारदीण एकाकती जदीिन जगताना ्मरणानंतर आपलया तोंडात 

सोनयाचा ्मणदी ठेिािा या भािनेने आपलया लगुड्याचया गाठदीत एक सोनयाचा ्मणदी बांधून ठेित असते. 

एके व्िशदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया ‘्महापररवनिाचाणा’चदी बात्मदी वतचया कानािर पडते. तदी रिचडं 

असिसथ होते. आबेंडकर आपले उद्धारकतले होते. आपला उद्धारकताचाच गेलयाचा रिचडं शोक वतचया 

्मनाला डाचत राहतो. डॉ.बाबासाहेब आबेंडकरांचया वनधनानंतर वनिडणकुा येतात. तयािेळदी बना ्महारदीण 

राहत असलेलया झोपडपट्दीत आबेंडकरदी चळिळदीतदील काहदी कायचाकतले वनिडणूक फंड ्मागणयासाठदी 

येतात. तयािेळदी बना ्महारदीण वतने जपून ठेिलेला सोनयाचा ्मणदी तया आबेंडकरदी कायचाकतयाांना पक्षाचया 

वनिडणकुतीसाठदी फंड महणून ्तेे. बाबासाहेबांचया विचारांचदी चळिळ िाढािदी, तदी यशसिदी वहािदी हदी बना 

्महारणदीचदी रेिरणा एका अथाचाने लेखक महणून अणणा भाऊंचदीसदु्धा रेिरणा आहे हे लक्षात घयािे लागेल.

कमयवुनसटांचया िगतीय चळिळदीला डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया जातयतंक स्मतेचया लढ्याशदी जोडणार े

असखंय ्िेु अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात सापडतात. आज JNU, जाव्मयापासून हैद्राबा् विद्ापदीठ 

ते ्मद्रास IIT पयांत विद्ाथती चळिळदी ‘जयभदी्म! लालसला्म!!’ हा नारा ्तेाना व्सत आहेत. या विद्ाथती 

आं् ोलनापूिती काहदी डावया सघंटना ‘जयभदी्म! लालसला्म!!’ हा नारा ् ते असत. डॉ. रािसाहेब कसबे यांनदी 

्मारसचा ि आबेंडकर यांना एकत् जोडणयाचदी घेतलेलदी भूव्मका आवण कॉ. शर् पाटदील यांनदी ्मारसचािा्, 

फुले-आबेंडकरिा्ाचे ससंकरण केलयानंतर ‘जयभदी्म! लालसला्म!!’ हा नारा ्मोठ्या रि्माणात रिचवलत 
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झाला. परतं ुया नाऱयाचे ्ूमळ अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात आहे असे ्माझे एक वनरदीक्षण आहे.

फक्करा का्बंरदीचदी अपचाणपवत्का, 'जग ब्ल घालवुन घाि, सांगूवन गेले ्मला भदी्मराि', बुद्ाची शपथ, सापळा, 

सोनयाचा ्मणदी 'सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ आवण जातिासति' या अणणा भाऊंचया लेखनातच ‘जयभदी्म! 

लालसला्म!!’ या घोषणेचे बदीज रोिले गेलेले आहे. अणणा भाऊंनदी तयांचया कलाककृ ततीं्मधून ‘जयभदी्म! 

लाल सला्म!!’चा सपु्तरूपात जोडलेला सांधा वयिहारात ‘जनआं् ोलना’चया सिरूपात आकाराला येतो, तो 

महणजे भूव्मसतयाग्रहात. क्मचािदीर ्ा्ासाहेब गायकिाड यांचया नेतकृतिात भूव्महदीनांचा सतयाग्रह सरुू होतो. 

'कसेल तयाचदी ज्मदीन, नसेल तयाचे काय?' हा सिाल ्वलत चळिळदीचया अजेंड्यांिर जातयतंक भूरिांतदीचा 

्मदु्दा घेऊन पढेु येतो. या ऐवतहावसक सतयाग्रहात ्ा्ासाहेबांचया 'जयभदी्म'ला रिांवतवसहं नाना पाटदील 

ककृ तदीतून ‘लालसला्म’ जोडतात. याचाच अथचा अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात पवहलया रिथ्म ‘जयभदी्म! 

लाल सला्म!!’चा पाया रचला जातो. क्मचािदीर ्ा्ासाहेब गायकिाड आवण रिांवतवसहं नाना पाटदील हे 

भूव्मसतयाग्रहात ‘जयभदी्म! लाल सला्म!!’ला वयिहाराचदी जोड ्तेात आवण ्मग पढेु डॉ. रािसाहेब कसबे 

आवण कॉ. शर् पाटदील तयाला तावत्िक अवधष्ान ् णेयाचे का्म करतात. महणूनच ‘जयभदी्म! लाल सला्म!!’चे 

जनकति वनविचािा्पणे अणणा भाऊंकडेच जाते. विचारधारलेा वकंिा तत्िज्ानाला एखाद्ा ध्माचासारखे वकंिा 

जातदीसारखे चालिणाऱयांना ‘जयभदी्म! लाल सला्म!!’ हा नारा एकवत्त बघणे महणजे क्ावचत ध्मचाद्रोह िाटू 

शकतो. परतं ुहा 'ध्मचाद्रोह' महणणयापेक्षा 'विद्रोह' अणणा भाऊंनदी सिाचात आधदी केलाय!

अणणा भाऊंची कातंीची वयूहरचिा

लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे ्महान होते हे सांगणयात कमयवुनसट व्मत् नेह्मदीच पढेु असतात. ्मग ्मला 

एक कलाितं महणून रिश पडतो कती, जर अणणा भाऊ साठे इतके ्मोठे होते तर ्मग ते कमयवुनसट पक्षाचया 

‘राजय कव्मटदी’त का नवहते? ‘कलाितं’ हा राजकतीय विचार ्मांडत नसतो का? ‘कलाितं’ हा राजकतीयदृष््टया 

रिांतदीचदी वयूहरचना करणयात कुचका्मदी असतो का? ‘कलाितं’ पाटतीचे धोरण ठरिू शकत नाहदी का? कती 

पाटतीचे नेतकृति हे केिळ भाषणबाज विचारितंांनदी करायचे असते? आवण कलाितंांनदी केिळ पाटतीचया 

सभांपूिती ग्ती ज्मिणयासाठदी तयांचदी कला सा्र करायचदी असते? असे एक ना अनेक रिश ्मला सताितात.

खरतंर कलाितं एखा्दी कलाककृ तदी वन्माचाण करतो तेवहा तदी एक राजकतीय ककृ तदी (Act) सदु्धा असतेच. तयात 

अणणा भाऊंसारखे कलाितं जेवहा एखा्दी कलाककृ तदी वन्माचाण करतात तेवहा तदी कलाककृ तदी महणजे केिळ 

सिें्नांचा खेळ असत नाहदी; तर तदी जगब्लाचया रिांवतशास्त्राचदी, रिांवतविज्ानाचदी ्मांडणदीसदु्धा असते. 

अणणा भाऊंनदी िगचािा्ाचया बेड्या कशा ओलांडलया होतया आवण ते ‘जयभदी्म! लालसला्म!!’ चे कसे 
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जनक आहेत याचदी सविसतर चचाचा आपण रिसततु लेखनात सरुुिातदीलाच केलेलदी आहे. अणणा भाऊंचे 

िगचािा्ाकडून जातयतंक रिांतदीकडे होणार ेवशवफटंग महणा वकंिा रूपांतरण महणा, ते आपलयाला तयांचया 

कथा-का्बंऱयांतून सपष्टपणे स्मजून घेता येते.

या ्शेात वरिटदीश येणयाचया आधदीचया काळात जावतवयिसथा हदी एक शोषण-शासनाचदी अखंड वयिसथा 

महणून कायचारत होतदी. उतपा्न साधनांिरदील ्मालकती-अ्मालकती हदी शे्वणबद्ध जावतउतरडंदीने वनवचित केलेलदी 

होतदी. वरिवटशांचया आग्मनाने भांडिलदी उतपा्नाला सरुुिात झालदी. पररणा्मदी ‘जातदी’ ह्ा वरिटदीशपूिचा काळात 

जशा एकवजनसदी होतया तशा रावहलया नाहदीत. जाततींचया पोटातून िगाचाचे अकुंर डोकािू लागले. भारतात 

जरदी वरिवटशांचया हिालयाने आवण ्म्तदीने भांडिलशाहदीचे आग्मन होत होते, तरदीहदी १८५७ चया उठािात 

भारतदीय सा्ंमतशाहदीकडून पोळलेलया वरिवटशांनदी जावतवयिसथाक सा्ंमतशाहदीला जदीि्ान ्ऊेन अभद्र 

यतुदी करणे पसतं केलेले होते. पररणा्मदी भारतातदील भांडिलशाहदी हदी निदी उतपा्नवयिसथाहदी बाय-बथचा 

जातयावधवष्त बनलदी. हे जातदी-िगाचाचे िासति लक्षात घेऊन जर आपण फक्करा िाचलदी तर आपलया लक्षात 

येते कती, फक्करा या ्महान का्बंरदीतदील सतू्त हा जातसा्मंतदीवयिसथेचा प्ावधकारदी असणाऱया चौगलुयाला 

्वलत स्त्रदीिर अनयाय करताना रोखतो, तयाचया खांडोळया करतो आवण फरार होतो. का्बंरदीचा नायक 

असणारा फक्करा हा असपकृशय जातदीतून आलेला आहे. तो रिांतदीचा नायक असून सा्मावजक ि आवथचाक 

सिचाहारा आहे. फक्कराचदी आवथचाक सिचाहारा असणाऱया सतू्तशदी ् ोसतदी आहे. जयािेळदी सतू्तला पोलदीस घेरतात 

आवण सतू्त जेरबं्  होणयाचदी शरयता वन्माचाण होते, तयािेळदी सतू्त फक्कराला सांगािा धाडतो, ्म्तदीचदी 

हाक ्तेो. फक्करा तयाचदी सारदी ताक् पणाला लािून सतू्तला सोडितो. 'फक्करा आवण सतू्त' हदी खऱया 

अथाचाने 'रिांवत्ोसतदी' असून सा्मावजक सिचाहारा आवण आवथचाक सिचाहारांचया एकजटुदीचे रितदीक महणून हदी 

्ोसतदी पढेु येते. आज ककृ वषसकंटात सापडलेलया शेतकरदी जातदी, आत्महतया करदीत आहेत. शेतकऱयांिरदील 

सकंटाचदी सोडिणूक हदी जातयतंक रिांतदीत ्डलेलदी आहे. तयासाठदी सा्मावजक सिचाहारा असणारा 'फक्करा' 

आवण आवथचाक सिचाहारा असणारा 'सतू्त' यांचया रिांवत्ोसतदीचा रियतन जातयतंक सांसककृ वतक रिांतदीचया 

रिबोधनातून करािा लागेल. ्वलत आवण शोवषत-पदीवडत शेतकरदी जाततींचया एकजटुदीनेच आपलयाला या 

्शेात लोकशाहदी रिांतदीचया जातयतंक स्मतेचा सूयचा पाहता येईल.

िाटेगािचा ्मांगिाडा-्महारिाडा उपास्मारदीने वयाकूळ असतो, तयािेळदी फक्करा विष्णपुतं कुलकणती 

यांचयाकडे जातो आवण ‘आमहदी जगाि ंकस?ं’ हा भे्क सिाल करतो. तेवहा विष्णपुतं “उवकरड्याचाहदी 

पांग वफटतो, तमुहदी तर ्माणस ंआहात काहदीहदी करा. पण तमुहदी जगलं पावहजे!” अस ंसांकेवतकच बोलतो. 

तयािेळदी फक्करा हा तयाचया साथदी्ारांसोबत ्माळिाडदीचया ्मठकऱयाचे गो्ा्म लटूुन आणतो. तो ्मांगिाडा 

ि ्महारिाड्याचया भे्रषेेजिळ महणजे वनिडंुगाचया कंुपणाजिळ धानयाचया राशदीचा शदीग लाितो आवण 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 287

‘सगळयांचया घरात धानय जाऊ द्ा, सिाांना स्मान धानय िाटा, ओजंळदीने िाटा वकंिा पसापसा िाटा. नाहदी 

तर डाि आणून िाटा. पण एक बदी ्ाना गैर िाटू नका. धानयाचा एक ्ाना तमुहाला उद्ाचा एक व्िस 

जगिेल.’ हदी धानयाचया स्मान िाटपाचदी भूव्मका फक्करा घेतो. तो ्मांग-्महार, रा्मोशदी असा भे् करदीत 

नाहदी. सा्मावजक सिचाहारा हा स्मतेला जासत बांधदील राहू शकतो, कारण तो केिळ िगाचाचे शोषण झेलत 

नाहदी तर जातदीचया शोषणाचाहदी बळदी आहे, हदी वयापक स्मज फक्करा्मधून रििावहत होते.

अणणा भाऊंचया रिांतदीचया वयूहरचनेचयादृष्टदीने तयांचे इना्म्ार हे नाटकसदु्धा अतयतं ्महत्िाचे आहे. 

येळापूरकर गोपाळराि ् शे्मखु (इना्म्ार)  हा शोषक-शासक आहे, तर गोविं् राि वभडे हा रिाह्मण या शोषक 

इना्म्ाराचा रेिन महणून का्म करताना व्सतो. इना्म्ार हा धनसत्ता-राजसत्ता यांचे रितदीक तर “एका 

पचंागाचया सा्मथयाचािर ्मदी सिचा ्िैत इथं आणून ओळदीनं उभे करू शकतो”, अस ंमहणणारा गोविं् राि वभडे 

हा ज्ानसते्तचा रितदीक महणून उभा होतो. या नाटकात इना्म्ाराचदी जलु्मदी शोषणवयिसथा नष्ट करणयासाठदी 

अणणा भाऊ कुणबदी (शेतकरदी), रा्मोशदी, नहािदी, ्मसुल्मान असे शोवषत जावतस्मु् ायातदील, ध्मचास्मु् ायातदील 

एकजटुदीचा अजेंडा ्मांडतात. हा एकजटुदीचा अजेंडा खर ंतर रिांवतकारदी सोशल इंवजवनअररगं आहे. शेतकरदी 

जातदीतलया ्मवुकं्ाने सजलेराि रा्मोशदी याला भाऊ ्मानणे हा रिांवतकारदी जातयतंक व्मत्भाि आहे. ्मवुकं्ा 

हा शेतकरदी रा्मोशदी सजलेरािाला महणतो कती,

“खेडेगािात जातदी लई असलया तरदी नातदी बदी लई हायतदी! लांब कशाला, ्मदी तझुया आईला काकू महणत 

वहतो, व्नूचया आईला तू ियनदी महनदीतास, महजंदी तूज ं्माज ंनातं भािाभािाच!ं ्मग ्माझदी सून तदी तजुदी बदी 

सून, हे्ला महणायच ंनातं. आनदी हदी नातदी डोळयातदील बबुळात नां्तयातदी! पन रा्मोशांचया डोळयात िळख 

उरलदी नहाय, तयेनदी ्शे्मखुाचया सांगणयािरून िळख सोडलदी! डोळयांत पाणदी ऱहायलं नहाय!”

्मवुकं्ाचया बोलणयातून 'नातदी' डोळयातदील बबुळात नां्तयातदी' या विधानातून बधंभुाि सिें्नेचया एका 

उंचदीिर वयक्त होतो, तर ‘रा्मोशांनदी ्शे्मखुाचया सांगणयािरून ओळख सोडलदी’ या विधानातून शोषक-

शासक जातदी ह्ा नेह्मदीच शोवषत-पदीवडतांना एक्ेमकांचयात फूट पाडून एक्ेमकांचया अगंािर कशा सोडतात 

हे रिखर स्माजिासति पढेु येते. इना्म्ार या सपूंणचा नाटकात गोविं् राि वभडे हा लािालािदीचे का्म करून 

शोवषत-पदीवडतां्मधये फूट पाडणयाचे कारसथान करदीत राहतो. रिाह्मणशाहदी हदी अठरापगड जाततींना एक्ेमकांशदी 

कशदी लढित असते आवण शोषणवयिसथा वटकित असते याचे उत्त्म उ्ाहरण महणजे इना्म्ार हे नाटक 

आहे. परतं ुशोषकांचा हा सगळा कािा ओळखून शेतकरदी ्मवुकं्ा, रा्मोशदी सजलेराि हे सिचा शोवषत घटकांना 

एकत् करून इना्म्ाराला धूळ चारतात. हा शोवषत-पदीवडतांचया एकजटुदीचा विजय असेल असे सतुोिाच 

या नाटकातून होते. २०२० ्मधये जेवहा बदीड जिळदील एका गािात कोटाचाचा वनकाल आपलया बाजूने 

लागलयािर सितःचदी शेतदी कसायला गेलेलया रा्मोशांना व्मरास्ार ्मंडळदी अ्मानषुपणे ठार करतात, तेवहा 
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अणणा भाऊंनदी इना्म्ार नाटकात ्मांडलेलदी 'रिांवत्ोसतदी' आपलयाला आठिलयावशिाय राहत नाहदी.

अणणा भाऊंनदी उप्काराची परतफेड्मधूनहदी ह्ा शोवषत-पदीवडतां्मधदील एकजटुदीचा रिश हाताळून तयांचयातदील 

आतंरभे् कलात्मक पातळदीिर उलगडून ्ाखिलेले आहेत. अणणा भाऊंचया रिांतदीचया वयूहरचनेत केिळ 

श्व्मक िगचा नाहदीत तर शोवषत-पदीवडत जातदीसदु्धा आहेत!

अणणा भाऊंचया कला-सावहतयातील कावंतसूरि ं

१. ‘िैवश्कता’ हा अणणा भाऊंचया कला-सावहतयातदील एक ्महत्िाचे रिांवतसूत् आहे. अणणा भाऊंनदी 

लेखनाला सरुुिात केलयािर रिारभंदीचया काळात 'लेवननग्राडचा' पोिाडा वलवहला. अणणा भाऊ हे 

्मारसचाचया सोबतदीला आबेंडकरदी रेिरणा घेऊन तयांचदी सांगड श््मणससंककृ तदीशदी घालतात. तया्मळेु 

साहवजकच अणणा भाऊंचदी ्मकु्ततीचदी कलपना िैवश्क परर्माण घेऊन येते. अणणा भाऊ जगभरातदील 

शोवषत पदीवडतांचदी बाजू घेऊन उभे होतात. 'विश्ात्मकता' हे एक ्ूमलभूत रिांवततत्ि अणणा भाऊंचया 

नायक-नावयकांनदी ्मांडलेलं आवण जगलेलं आहे. जया स्माजात ध्माचाने स्मदु्र्मंथन करण ं वनवषद्ध 

्मानलेलं होतं, तया स्माजात अणणा भाऊंसारखा असपकृशय जातदीतून आलेला कलाितं केिळ एका 

जातदीचा, एका भाषेचा, एका रिांताचा, एका राष्ट्राचा न राहता तो िैवश्क होतो, हदी बाब अतयतं 

रिांवतकारदी आहे. िणचा-जावतवयिसथेने भारतदीय जनतेचया जावणिा-नेवणिा ह्ा िैवश्क होऊ व्लयाच 

नाहदीत. उलट तया सकुंवचतता आवण विेष या पायांिर उभया केलेलया आहेत.

२. ‘्मौवखक लोकपरपंरां्मधून आलेलया रूपबंधाचे रिांवतकारदी रूपांतरण’ हे ्सुर े्महत्िाचे रिांवतसूत् 

अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात रिकषाचाने जाणिते. लोकांचया कला, लोकांचया भाषा, लोकसगंदीत 

हे रिांवतकारदी आशयाने स्मकृद्ध करणयात आवण ससुगंत करणयात अणणा भाऊंचे ्मोठे योग्ान आहे. 

लोककलां्मधये केिळ निा आशय भरणयाचे का्म अणणा भाऊंनदी केले नाहदी; तर तयांचे रिांवतकारदी 

रूपांतरणच अणणा भाऊंनदी केलेले आहे. त्माशातदील आशय ब्लला, राजा-रिधान ब्लला, 

तयाचे रिांवतकारदी रूपांतरण लोकनाट्यात केले. ्िेाव्कांना पूजला जाणारा गण ब्लला आवण 

नवया गणाविार े ‘श््मणाऱया हातांना’ िं् न केले गेले. जदी छक्कड त्माशात वस्त्रयांचे शकृगंाररक िणचान 

करणयासाठदी गायलदी जात होतदी, तदी छक्कड अणणा भाऊंनदी 'ड्मड्म' चदी गोळदी ् ातदीिर झेलणयासाठदी 

आवण 'वबनदी ्मारणयासाठदी' रूपांतररत केलदी. माझी मैना गावावर राकहली! हदी अजरा्मर कलाककृ तदी 

याचदी साक्ष ्ते आहे!
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३. अणणा भाऊंनदी ‘सतयशोधकती जलसे’ आवण ‘आबेंडकरदी जलसे’ यांचयाकडून रेिरणा घेतलदी. या 

जलसाकारांनदी लोककलेचा उपयोग लोकरिबोधनाचे हतयार महणून चालिलेला होता. तयाच 

रेिरणेतून अणणा भाऊंनदी लोककलांचा स्मकृद्ध िारसा रिचडं ताकतदीने रिांतदीसाठदी उपयोगात आणला. 

अणणा भाऊंनदी शावहरदी, िगनाट्य, गण, गिळण, छक्कड, फटका, झगडा, बतािणदी अशा ्मौवखक 

रूपबधंांना रिचडं क्ष्मतेने उपयोगात आणलेले व्सते. ‘Dalit Arts are Weapon for Liberation’ 

हे वतसर ेरिांवतसूत् अणणा भाऊंचया िेगिेगळया ्मौवखक परपंरतेदील रूपबंध हाताळणयातून विकवसत 

होते.

४. ‘जात-िगचािासतिाचदी ्खल’ हे अणणा भाऊंचया कला सावहतयातदील चौथे रिांवतसूत्ं आहे. अणणा 

भाऊ जरदी िगचासघंषचा रिधान ्मानणाऱया कमयवुनसट चळिळदीत िाढले तरदी तयांचया रिवतभेचया 

टपपयातून जावतिासति सटुले नाहदी, हे अणणा भाऊंचे कलाितं महणून गे्रटनेस वसद्ध करते.

५. अणणा भाऊंनदी ‘एकजटुदीचा नेता झाला का्मगार तयार’ हे िगचासघंषाचाचे गदीत गात असतानाच 

गािगाड्यातदील भयाण जावतसघंषाचाला आपलया लेखणदीने पकडणयाचा रियतन केला. 

असपकृशयजावतअतंगचात वकंिा भटरयांचया जातदी-ज्मातदीअतंगचात असणार े सघंषाचाचे ताणेबाणे अणणा 

भाऊंनदी िेगिेगळया कथां्मधून उलगडले. 'जग ब्ल घालनुदी घाि' या गाणयात अणणा भाऊंनदी िगचा 

आवण जावतिासतिाचदी ससुपष्ट ्खल घेतलेलदी व्सते.

 "धनितंांनदी अखंड वपळले

 ध्माांधांनदी तसेच ्ळले

 ्मगराने जण ु्मावणक वगळले

 चोर जाहले साि

 सांगून गेले ्मला भदी्मराि..."

६. ‘िैज्ावनक दृवष्टकोन’ हे पाचिे रिांवततत्ि अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात व्सून येते. मरीआईचा 

गाडा या कथेत अणणा भाऊ सिचा जाततींसह ्मातंग स्माजालाहदी अधंश्द्धतूेन बाहेर येणयासाठदी 

आिाहन करतात. या कथेतदील ‘सघंषचा’ हा िैज्ावनक दृवष्टकोण पेरणारा, तकचा सगंत असा आहे. 

शोवषत-पदीवडतांचया वशक्षणाचदी अपररहायचाता ते वयक्त करतात. तसेच अणणा भाऊ लोकवशक्षणासाठदी 

लोकपरपंरतेदील ‘व्मथकां’चदी पनु्माांडणदी करतात. "हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर तरलदी नसून तदी 

्वलतांचया तळहातािर तरलदी आहे!" हे जे ्महािारय अणणा भाऊंनदी उद्ारले आहे तयात तयांनदी 

शेषनागाचया रिाह्मणदी व्मथचा पाडाि करून रिांवतकारदी रिबोधन ्मखुर केलेले आहे. तयांचया 
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मरीआईचा गाडा ते बुद्ाची शपथ या ्रमयान एक सांसककृ वतक रिांतदी सपु्तरूपात ्डलेलदी आहे. 

‘िैज्ावनक दृवष्टकोना’चे तत्ि तया व्शेने अणणा भाऊंचया लेखनात रिकषाचाने जाणित राहते. '

७. 'सोशल ररवहोलयशुनरदी' (Social Revolutionary) हे सहािे रिांवतसूत् अणणा भाऊंचया कला-

सावहतयात व्सून येते. खरतंर कमयवुनसट हे राजकतीय रिांतदीचे आग्रहदी रिवतपा्न करतात. परतं ु

भारतातदील ‘जातिासति’ हे सा्मावजक ब्लावशिाय राजकतीय ब्ल अशरय बनितात. अणणा 

भाऊ पोथदीवनष् नसलया्मळेु आवण तयांचदी नेणदीि जातयतंक असलया्मळेु ते एकेरदी िगचािा्ाचदी 

्मयाचा्ा ओलांडतात आवण राजकतीय ब्लाचया रिांतदीला सा्मावजक ब्लाचया रिांतदीचदी जोड 

्तेात. तया्मळेु तयांचया कला-सावहतयात राजकतीय रिांतदी इतकाच आग्रह हा सा्मावजक ब्लाचया 

रिांतदीचा व्सतो! अणणा भाऊंचया सापळा या कथेत असपकृशयांनदी ्ेमलेलदी जनािर ं न ओढणयाचं 

केलेलं ऐलान हा बाबासाहेबांना व्लेला रिवतसा् आहे. तसेच िळण या कथेतदील ्ेमलेलदी जनािर े

न खाणयाचा ्वलतांनदी केलेला वनचिय तयांचया आत्मभानाचदी आवण आत्मजावणिेचदी रिवचतदी ्तेो. 

चं् न्मधये ‘विधिावििाहाचा’ ्मदु्दा अधोरवेखत होतो, तर सािळा ्मांग, लाडदी्मधये हुडंाविरोधदी आशय 

येतो. बरबाद्ा ्ंकजारी हा पनुविचािाह आवण जातपचंायतदीविरूद्धचा विद्रोह वयक्त करतो. कचखलातील 

्कमळ्मधून ्मरुळदीचया रिथेिर, तयातून होणाऱया शोषणािर बोट ठेिले आहे. या कथेतून ‘्मरुळदीरिथे’चदी 

रूिरता अणणा भाऊ पढेु आणणयाचा रियतन करतात. आवडी या का्बंरदीतदील नावयका ्मराठा 

स्माजाचदी आहे. तदी रा्मोशदी स्माजातदील तरुणाशदी वििाह करते. ह्ा आतंरजातदीय वििाहातून उभा 

ठाकणारा भयाण जावतसघंषचा अणणा भाऊ वचतारतात. आवडी िाचताना आपलया डोळयांस्मोर 

्मराठदीत सिाचात जासत गाजलेला नागराज ्मंजळेु यांचा ‘सैराट’ आवण तयातदील 'आचती' आवण 'परशा' 

उभे राहतात.

८. 'कलचरल पॉवलवटरस' हे सातिे रिांवततत्ि अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात व्सून येते. अणणा भाऊ 

तयांचया सपूंणचा लेखनातून का्मगार, शेतकरदी, ्मजूरिगाचासोबतच शोवषत-पदीवडत जाततींचे सांसककृ वतक 

राजकारण उभे करतात. आपलया लेखनातून ते ्मांग, ्महार, चांभार, ढोर, रा्मोशदी, होलार, तेलदी, 

तांबोळदी, िडार, कैकाडदी, ्रिेशदी, डोंबारदी, ्मांग, गारुडदी, िै्ू, सापिाले गारुडदी, वपगंळा, जोशदी, 

कंजारदी, रोवहले, कोलहाटदी, ्ांगट, नंव्िाले, हेळिदी अशा जाततींचे नायक उभे करतात, तर या उलट 

्शे्मखु, चौगलेु, कुलकणती, पाटदील, शेठ, सािकार, भांडिल्ार, वयापारदी जात-िगाचाला खलनायक 

महणून उभे करतात. शोवषत-पदीवडत जनतेचया बोलदीभाषा ह्ा तयांचया कलासावहतयाचदी भाषा बनून 

येतात. तयांचया ‘लोककला’ ह्ाच तयांचया ्मकु्ततीच ं आयधु महणून सजज होतात. शोषक-शासक 

हे तयांचदी भाषा, तयांचदी कला, तयांचदी ससंककृ तदी, शोषण-शासनाचे हतयार महणून उपयोगात आणत 
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असतात. या ्माधय्मांतून ते तयांचा ‘कलचरल हेवज्मनदी’ महणजे ‘सांसककृ वतक िचचासििा्’ वटकित 

असतात. हा ‘सांसककृ वतक िचचासििा्’ उद्धसत करणयासाठदी शोवषत-पदीवडतांचया बोलदीभाषांना, 

लोककलांना, लोकसगंदीताला, लोकससंककृ तदीला स्माजबद्दलचया चळिळतींनदी आत्मसात केले पावहजे. 

हा दृवष्टकोण अणणा भाऊंचया कला-सावहतयातून पढेु येताना व्सतो.

९. 'स्त्रदीिा्दी जावणिा' हे आठिे रिांवततत्ि अणणा भाऊंचया सावहतयातून पढेु येते. ‘बदु्ध’ हा वभरकू 

सघंात वस्त्रयांना स्माविष्ट करून स्त्रदी्मकु्ततीचा उद्ाता होतो. तयानंतर भक्तती आं् ोलनातदील ्मदीरा, 

अरक्महा्िेदी, जनाबाई, सोयराबाई, बवहणाबाई येतात. आधवुनक भारतात ‘स्त्रदी्मकु्ततीचा समयक 

लढा’ हा सावित्दीबाई फुले आवण जोतदीबा फुले यांनदी एकोवणसावया शतकात उभा केला. कला-

सावहतयात हा स्त्रदी्मकु्ततीचा हुकंार पवहलया रिथ्म अणणा भाऊंचया कथा-का्बंऱयांतून अवभवयक्त होतो. 

वस्त्रयांना का्बंरदीचे नावयकति ्तेाना अणणा भाऊ कुठेहदी रजंनिा्दी होत नाहदीत; उलट तयांचया 

बडंखोर नावयका सघंषाचाला उभया ठाकतात. अणणा भाऊंचया नावयका तकुारा्मांचया 'रात्ंव्न आमहां 

यदु्धाचा रिसगं' या िचनारि्माणे अतंबाचाह् लढा ्तेाना व्सतात. तया रिसगंदी उपास्मार पतकरतात, 

्मरण पतकरतात पण सितःचे शदील जपतात, नदीवतभ्रष्ट होणयाचे नाकारतात. जावतवयिसथेने 

वपळलेलया-्ळलेलया वस्त्रयांना कला-सावहतयाचया कें द्रसथानदी आणण,ं नेतकृतिसथानदी आणण ं हा 

एक ्मोठा विद्रोहच अणणा भाऊंनदी केलेला आहे. उचचभू्र स्त्रदीिा्ाचया कोणतयाहदी चचाचा नसताना 

अणणा भाऊंनदी शोवषत-पदीवडत घटकांतदील वस्त्रयांना ‘नावयकति ्णे’ं हदी एक असाधारण अशदी गोष्ट 

आहे. अणणा भाऊंचया स्त्रदीिा्दी जावणिांना तयांचया काळाचया, पररिेशाचया जरदी काहदी ्मयाचा्ा 

असलया तरदीहदी ते स्त्रदीिा्दी जावणिांचया बाबतदीत काळाचयाहदी पढेुच होते; हे कचत्ा, वैज्तंा, चं् न, 

कचखलातील ्कमळ, फुलपाखरू, रतना, कटळा लावते रक्ताचा या का्बंऱया िाचताना जाणित राहते.

१०. 'जनव्शा' हे अणणा भाऊंचया कला-सावहतयातदील नििे रिांवततत्ि आहे. अणणा भाऊंना रिचारकती 

ठरिणाऱया तथाकवथत स्मदीक्षकांना अणणा भाऊंनदी तयांचदी लेखना्मागदील रेिरणा, भूव्मका साततयाने 

्मांडून जोर्ार आवण वबनतोड जिाब व्लेला आहे. तयांचया पसुतकांचया रिसतािना आवण पवहलया 

्वलत सावहतयस्ेंमलनात अणणा भाऊंनदी केलेले उद्धाटकतीय भाषण महणजे तयांचया कला- 

सावहतयाचया जनव्शेचा, वकंबहुना तयांचया कलाभानाचाच जाहदीरना्मा आहे! ‘्माणूस’ हा अणणा 

भाऊंचया वचतंनाचया कें द्रसथानदी आहे. तया्मळेु ्माणसाचदी सिचारिकारचया शोषणातून ्मकु्तती, ्मानिाचे 

सिातंत्य, नयाय, बधंतुा आवण स्मता या ्ूमलयांना अणणा भाऊंनदी सितःचदी लेखणदी स्मवपचात केलेलदी 

आहे.
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अणणा भाऊंनदी वलवहलं आहे कती,

" तू गुलाम नाहदीस. हे जग तझुया हातािर आहे. याचदी तयाला जाणदीि करून द्ािदी. तयाचे जदीिन िरचया 

पातळदीिर नेणयाचदी वशकसत करािदी आवण तयासाठदी लेखक हा स्िै आपलया जनतेबरोबर असािा लागतो. 

कारण जो कलाितं जनतेबरोबर असतो तयाचयाचबरोबर तदी जनता असते. जनतेकडे पाठ वफरिणाऱयांकडे 

सावहतयहदी पाठ वफरिते."

"हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर नसून तदी ्वलताचया तळहातािर तरलेलदी आहे. अशा या ्वलताचे जदीिन 

खडकातून वझरपणाऱया पाझरारि्माणे असते. ते जिळ जाऊन पहा. ्मग वलहा. कारण 'जािे तयाचया िशंा 

तेंवहा कळे' हे तकुारा्माचे महणणे खोटे नाहदी."

“्मदी जे जदीिन जगतो, पाहतो, अनभुितो, तेच ्मदी वलवहतो. ्मला कलपनेचे पखं लािून भरारदी ्मारता येत 

नाहदी. जदीिनातदील िासतिच विस्मयकारक असते. तयाचया सावननधयात कलपना लळुदी पांगळदी ठरते."

अशारिकार ेअणणा भाऊंनदी ‘कलाितं आवण जनता’ यांचयातदील सबंधं कसा असतो वकंिा असािा, याचे 

व्ग्शचानच केलेले आहे. अणणा भाऊंनदी तयांचदी हदी जनबांवधलकती, जनव्शा, जनस्मपचाण साततयाने वयक्त 

केलेले आहे. तया्मळेु तयांना ‘रिचारकती’ या वशिदीचदी कोणतदीहदी त्मा िाटत नाहदी. तयांचदी सिलोत्त्म कलाककृ तदी 

असलेलया फक्कराचया वनव्मचातदीचे ग्मक सांगताना अणणा भाऊ महणतात कती,

“या का्बंरदीचदी वनव्मचातदी केिळ ्माझया रिवतभेने झालेलदी नाहदी. सतयाला जदीिनाचा आधार नसला कती रिवतभा 

अधंारातदील आरशारि्माणे वनरुपयोगदी असते. जे पावहलं, अनभुिलं, ऐकलं तेच वलवहलं.”

अणणा भाऊंचया या कलाभानाचया सपूंणचा वििेचनातून एक कलाितं महणून, एक किदी-शाहदीर महणून ्मदी 

ह्ा वनष्कषाचारित येतो आहे कती, अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात िणचासघंषाचाचदी वनविचािा् रेिरणा आहे; परतं ु

तयात जावतअतंाचदी रेिरणाहदी उपवसथत आहे. तयाचरि्माणे अणणा भाऊंचया कला-सावहतयात िगचासघंषाचाचदी ि 

जावतअतंाचदी जदी रेिरणा आहे तयात स्त्रदी्ासयाचा दृवष्टकोणसदु्धा उपवसथत आहे.

अणणा भाऊंचया रिवतभेने िगचा-जातदीचे कोडे उलगडणयाचा रियतन केलेला व्सतो. हा रियतन करताना तयांचे 

'कलाभान' हे एकाअथाचाने 'रिांवतभान' च विकवसत करत जाते. आज रिांवतशाहदीर शदीतल साठे आवण ्मदी 

'नियान ्महाजलसा' या शावहरदी पथकातून जावतअतंक सांसककृ वतक रिांतदीचे ्महारिबोधन उभे करणयाचा 

रियतन करदीत आहोत. आमहदी 'नियान'चया भूव्मकेचदी पवुसतकासदु्धा रिकावशत केलेलदी असून तयात नियान 

्महाजलसाचदी 'पचंसूत्दी' ्णेयात आलेलदी आहे.
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१. जनकला

२. जनव्शा

३. जनरजंन

४. जनरिबोधन

५. जनसघंषचा

या 'पचंसूत्दी'िर सांसककृ वतक चळिळ बांधणयाचा आ्मचा रियतन सरुू आहे. ्मला हे रिांजळपणे कबूल केलं 

पावहजे कती नियानचदी हदी 'पचंसूत्दी' आमहाला लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचया 'कलाभाना'तून रिाप्त 

झालेलदी आहे!
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प्रासताविक :

्महाराष्ट्रात पारपंररक शावहरदी िाङ्मयाचे पेशिाईअखेर जे सिरूप होते, तया्मधये इ.स. १९१०चया स्ुमारास 

रिाह्मो स्माज, आयचा स्माज आवण सतयशोधक स्माजातदील अनयुायांनदी काहदी कालसापेक्ष ब्ल केले. हा 

ब्ल परपंरागत सा्मावजक, राजकतीय, सांसककृ वतक आवण धाव्मचाक पररवसथतदीसं् भाचातदील आहे. ध्मचा्मातांड 

आवण शेठसािकार, ज्मदीन्ार यांचयाकडून श््मजदीिदी अडाणदी ्माणसांचदी फसिणूक, वपळिणूक होत होतदी. 

तया्मळेु स्माजजदीिनात ् षु्पररणा्म वन्माचाण झाले. याविरुद्ध ्म. फुले, ् . शाहू ्महाराज आवण डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर यांचा विचार सिचा्ूर पोहोचिणयासाठदी ‘सतयशोधकतीय जलसे’, ‘आबेंडकरदी जलसे’ आवण ‘राष्ट्र 

सेिा ्ला’चे कलापथक वन्माचाण झाले. या्मधदील विशेषकरून, ‘सतयशोधकतीय जलसे’ आवण ‘आबेंडकरदी 

जलसे’ यांचया रिभािातून अणणा भाऊंचदी रिबोधनात्मक शावहरदी उ्याला आलदी. पारपंररक शावहरदी कवितेचा 

निा आविष्कार महणून अणणा भाऊंचया शावहरदी रचनेचे ्महत्ि िैवशष््टयपूणचा आहे. लोकजदीिनातून उ्याला 

आलेलदी आवण स्मकालदीन स्माजजदीिनािर भाष्य करणारदी तयांचदी शावहरदी रचना आहे. तया्मळेु केिळ 

‘्मनोरजंन’ हा वतचा हेतू नाहदी; तर ्मनोरजंनातून रिबोधन आवण रिबोधानातून लोकजागकृतदी हा वतचा गाभा 

आहे. ध्मचाके्षत्ातदील परुोवहतशाहदी सपंािदी, शेठजदी-भटजदी यांचयाकडून होणार ेशोषण थांबािे, अज्ानदी रयतेला 

वशक्षण व्मळािे, राष्ट्रदीय ऐरयाचदी भािना वन्माचाण वहािदी, निा ्मानितािा् आवण स्मतािा्दी लोकशाहदीचे 

्ूमलय रूजािे आवण या ्ूमलयांचा सिचासा्मानय जनतेपयांत रिसार वहािा या हेतूने अणणा भाऊंचदी शावहरदी 

रचना उ्याला आलदी आहे. तया्मळेु स्मकालदीन स्माजजदीिनातदील ्सतऐिज महणून अणणा भाऊंचया 

शावहरदी रचनेचे ्महत्ि अधोरवेखत होते. सिचासा्मानय जनता, कष्टकरदी स्माज, ्वलत स्माज आवण का्मगार 

यांचा कैिार घेऊन तदी साकारलदी आहे. जनते्मधये जागकृतदी घडिून अनयायाविरुद्ध चदीड आवण बडं करायला 

लािणारदी आहे. या अनषुगंाने अणणा भाऊ साठे यांचया शावहरदी रचनेचा विचार रिसततु वठकाणदी अवभरेित आहे.
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विषयवििेचि : 

गण, गौळण, लािणदी, पोिाडा, छक्कड आवण त्माशा असे पारपंररक शावहरदी कवितेचे सिरूप आहे. अणणा 

भाऊंनदी ह्ा पारपंररक शावहरदी कवितेचा घाट सिदीकारला; पण तया्मधदील आशयात ्मात् रिचडं ब्ल 

केलेला आढळतो. पारपंररक शावहरदी कवितेचा आशय हा पौरावणक कथाभाग, भेव्क आवण शकृगंार यांिर 

आधारलेला आहे. अणणा भाऊंनदी ्मात् आपलया शावहरदीत स्मकालदीन स्माजजदीिनातदील ताजे, बटबटदीत 

विषय आणले आहेत. लोक्मानसाला हदी शावहरदी कविता ररझिदील आवण रिबोधनहदी घडिदील या हेतूने 

रचना केलदी आहे. पारपंररक शावहरदी कवितेविषयदी लोक्मानसाला असलेलदी आिड धयानात घेऊन वतचा 

घाट सिदीकारला पण तयातदील आशयात ्मात् जाणदीिपूिचाक ब्ल केला आहे. यातून अणणा भाऊंचदी शावहरदी 

रचने्मागचदी दृष्टदी वकतदी सूक््म आवण विचाररिितचाक होतदी हे धयानात येते.

अणणा भाऊंचया एकूण सावहतयरचनेत रिथ्म तयांनदी शावहरदी रचनेपासून सरुुिात केलेलदी आढळते. 

सिचासाधारणपणे १९४२ पासून शावहरदी लेखनाला रिारभं केलेला व्सून येतो. १९४२ अखेर शाहदीर ्. 

ना. गवहाणकर आवण शाहदीर अ्मरशेख ्मुंबईत आले. तयानंतर अणणा भाऊंचा तयांचयाशदी पररचय झाला. हदी 

तदीन अन्मोल रतने आपापलया विचारसाधमयाचातून ्कम्ुकनसट पाटणीला जाऊन व्मळालदी होतदी. कमयवुनसट 

पक्षाने या वतघांना एकत् केले. तयांचया अडदीअडचणदी ्ूर करून तयांचदी सिचा जबाब्ारदी पाटतीने आपलया 

वशरािर घेतलदी. ्कम्ुकनसट पाटणीचा विचार रिसार करणयाचे का्म तयांचयािर सोपविले. यािेळदी शाहदीर 

अणणा भाऊ साठे, ्.ना.गवहाणकर आवण अ्मरशेख या वतघांनदी आपलया स्मविचारदी आवण लोककलेतदील 

काहदी जाणतयांना सोबत घेऊन नऊ-्हा ्माणसांचे एक पथक तयार करून या पथकाला “लाल बावटा 

्कलापथ्क” असे नाि व्ले. हे पथक साधारणपणे १९४५-४६ चया ्रमयान सथापन झाले. पढुदील 

काळात ्महाराष्ट्रात ्कम्ुकनसट पाटणीचया विचाराबरोबर ्म. फुले, ्. शाहू ्महाराज आवण डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकरांचा परुोगा्मदी विचार सिचा्ूर पोहोचविणयाचे का्म या पथकाने केले आहे. या अनषुगंाने अणणा 

भाऊंचया शावहरदी रचनांचा रि्मिार विचार पढेु केला आहे. 

गण :

अणणा भाऊ साठे यांनदी पारपंररक गणाचे सिरूप सिदीकारले; पण तयाचे अवधष्ान ्मात् ब्ललेले आहे. 

पारपंररक त्माशात सरुुिातदीला गण सा्र केला जाई. या गणा्मधये ्िे्िेतांचे सतिन आवण िं् न केले 

जात होते; पण अणणा भाऊंनदी आपलया लोकनाट्याचया सरुुिातदीला गण आणला. पण या गणातून 

्िे्िेतांचया सतिनाऐिजदी स्मकालदीन स्माजजदीिनातदील विषय सा्र केले. या्मधये ्मातकृभू्मदी, ्शेभक्त, 

हुतात्ेम, राष्ट्रिदीर, स्माजसधुारक यांना िं् न करून तयांचे सतिन केलेले आढळते.
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उ्ाहरणाथचा, 

"रिथ्म ्मायभूचया चरणा 

्त्पतदी वशिबा चरणा            

स्मरोवन गातो किना ।।ध्र।ु।                     

 ... .... ....                                             

रिांवतकारदी िदीरांना आवण तयागदी भूषणा                

पणा लािवुनया रिाणा                    

अवपचायले जयांनदी जदीिना ।।२।।                  

आठिून ्मनदी हदी शभुना्ेम करूवनया सतिना             

आशदीिाचा् ्मागतो आमहदी गािया किना              

सभापतदी आवण रवसकांना                    

सफूतती द्ािदी हदीच रिाथचाना” (साठे १९८५ : १७)

िरदील गणातदील आशयाचे सिरूप पाहता स्मकालदीन स्माजजदीिनाशदी एकरूप होऊन अणणा भाऊंनदी 

गणाचदी वनव्मचातदी केलदी आहे. कारण अणणा भाऊंचा ्िे्िेतांिर विश्ास नवहता. ते ्िैिा्दी नवहते. महणून 

तयांनदी पारपंररक ‘गणा’तदील आशयाला फाटा व्ला आवण तयावठकाणदी ् शेभक्त, हुतात्ेम यांचदी थोरिदी गायलदी. 

जयांचया्मळेु ्मानिस्माजाचा आवण ्शेाचा विकास झाला. अशांचेच आपण सतिन केले पावहजे. उगदीच 

भोळया-भाबड्या भवक्तभािाने ईशसतिन करून आशदीिाचा् ्मागणयापेक्षा िासति जदीिनाशदी स्मरस होऊन 

वििेकािर आधाररत आपण विचार करायला वशकले पावहजे. हा विचार स्माजजदीिनात रुजविणयासाठदी 

स्मकाळाशदी एकरूप होऊन अणणा भाऊंनदी गणाचदी रचना केलदी आहे.

महणणी :

पारपंररक त्माशात गणानंतर ‘गौळणदी’ला सरुुिात होते. अणणा भाऊंनदी आपलया लोकनाट्यात गौळणदीला 

फाटा व्ला आवण तयावठकाणदी ‘महणणदी’ आणलदी. ‘महणणदी’ महणजे लोकनाट्याचया कथाभागािर आधाररत 

रििेश पररचयाचे कावयात्म कथासूत् होय. पारपंररक गौळण हदी पर्ेमश्राचया अितार कलपनेिर आधारलेलदी 

होतदी. अणणा भाऊंचा अितार कलपना आवण ्िैिा् यािर विश्ास नवहता. वशिाय पारपंररक गौळणदी्मधये 

शकृगंाराचा भाग अवधक असायचा. यासिाांना फाटा ्ऊेन अणणा भाऊंनदी पद्ात्मक ‘महणणदी’ आणलदी. 

‘महणणदी’्मधये एक पद्रूप किन असते. या किनातून लोकनाट्याचा रियोग सरुू होणयापूिती तयातदील 
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कथानकाचा पूिचा पररचय श्ोतयांना वहािा आवण पढेु ते लोकनाट्य पाहणयासाठदी श्ोतयांचदी उतसकुता 

िाढािदी यासाठदी अवतशय कौशलयाने ‘महणणदी’चदी वनव्मचातदी केलदी. तयांचया अ्कलेची गोष्ट या लोकनाट्यातदील 

‘‘महणणदी’’ उ्ाहरणा्ाखल महणून पाहता येईल.

“खान्शेा्मधदी गाि राजरुदी खेडे एक लहान 

तयागािाचदी गोष्ट सांगतो घयािदी ऐकून ।।१।।

एक सािकार, ्सुरा गिळदी असे ्ोघेजण 

व्मत् वजिाभािाचे नां्त होते आनं्ानं ।।२ ।। 

कररतदी काळाबाजार ्ोघांचे नफयािर धयान

सिाथाचासाठदी शेतकऱयांचदी ्मरुगळतदी ्मान ।।३।। (साठे १९८० : ९)

गौळणदीला फाटा ्ऊेन वन्माचाण केलेलदी िरदील रिकारचदी ‘महणणदी’ महणजे अणणा भाऊंचया शावहरदी 

रचनाकौशलयाचे िैवशष््टय होय. या ‘महणणदी’्मधून कथानकाचे कथासूत् रियोगापूिती कथन केलया्मळेु 

कथानकाचे आकलन होणयास ्म्त होते. हदी भूव्मका स्मोर ठेऊन ‘महणणदी’िर भर व्लेला आढळतो. 

‘महणणदी’्मधून सूवचत केलेले कथानक हे पात्ांचया ककृ वतउक्ततीतून आवण घटनांतून पढेु रियोगरूप होत असत. 

तया्मळेु ‘महणणदी’ला रचनात्मकदृष््टया जसे िेगळेपण आहे, तवितच रवसकांचया दृष्टदीनेहदी तयाला एक ्महत्ि 

असलेले व्सते. 

लािणी :

 ‘लािणदी’ हा अससल ्मराठ्मोळा कलारिकार असून पेशिेकाळा्मधये लािणदीला बहर आला. या्मधये भेव्क 

लािणया, शकृगंाररिचरु लािणया, तत्िज्ानरिणदीत लािणया, सिाल-जबाब आ्दी रिकारांत पेशिेकालदीन लािणदी 

बहरलेलदी आढळते. पारपंररक विविध शावहरदी रचनारिकारांपैकती ‘लािणदी’ हा एक ्महत्िाचा कलारिकार 

आहे. पारपंररक शावहरांनदी जया लािणदीरचना केलया तया्मधये शकृगंाराचा भाग अवधक आहे. या काळात 

‘लािणदी’ हदी त्माशा, फड या कलारिकारांतून सा्र होत असे. लािणदीचा रेिक्षकिगचाहदी ्मोठा आहे. ्मराठदी 

लोक्मानसाला लािणदीचदी आिड आवण िेडहदी आहे. ह्ा गोष्टदी धयानात घेऊन आपला रिबोधनात्मक विचार 

लोक्मानसापयांत पोहोचिणयाठदी लािणदीचदी रचना केलदी. तदी करताना पारपंररक लािणदीचा घाट सिदीकारला. 

पण तयातदील आशया्मधये ्मात् आ्ूमलाग्र ब्ल केलेला आढळतो. अशा ्महाराष्ट्राला िेड लािणाऱया काहदी 

लािणया अणणा भाऊंनदी वलवहलया. या्मधये सुगी, मुंबईची लावणी, माझी मैना गावावर राकहली, ्कथा 

मुंबईची, साताऱ्ाची तऱहा अशा काहदी वनिडक लािणया वलवहलया. सखंयात्मकदृष््टया या लािणया जरदी क्मदी 
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असलया तरदी गणुिते्तचयादृष्टदीने तया अविल ्जाचाचया आहेत. शकृगंाराचे ‘आविष्करण’ हा वतचा गाभा नाहदी. 

वशिाय या लािणया कालपवनकते्मधये र्मत नाहदीत. तर स्मकाळाशदी एकरूप होऊन िासतिाचे वजितं ् शचान 

घडवितात. तया्मळेु अणणा भाऊंचदी लािणदी हदी कुलदीन, ससंकारदी ि रिबोधनपर अशदी आहे. 

अणणा भाऊंचया सितंत् लािणया जरदी क्मदी असलया तरदी लोकनाट्यातदील कथानक आवण कथानकाला 

रिसगंानरुूप लािणदी याचदी कलात्मक गुफंण केलदी आहे. यातून लोकनाट्यातदील कथानकाला अवधक 

उठाि्ारपणा यािा हा तया्मधये हेतू व्सतो. पण या लािणया ्ोट्या ्ोट्या तकुड्या-तकुड्यांनदी 

कथानकानषुगंाने वलवहलया आहेत. यांचदी सखंया खूप आहे. रितयेक लोकनाट्या्मधये अशा अनेक लािणया 

येतात. तयांचा विचार पढेु लोकनाट्याचया अनषुगंाने केला आहे. 

सुगी हदी अणणा भाऊंचदी पवहलदीच लािणदी १९४२ ्मधदील आहे. पण तदी आज उपलबध नाहदी. इतर सिचा 

लािणया आज उपलबध आहेत. मुंबईची लावणी या्मधये अणणा भाऊंनदी जेवहा ्मुंबईकडे पाहणयाचा रियतन 

केला, तेवहा तयावठकाणदी स्माजवयिसथेतदील ्ूमलभूत फरक तयांचया धयानात आला याचे ्शचान येथे घडते. 

अणणा भाऊंनदी रिसततु लािणदीत सरळ ्ोन भागात विकास घडविला आहे. रितयेक चरणात गरदीब आवण 

श्दी्ंमत, का्मगार आवण भांडिल्ार, श्दी्ंमताचया सखुासदीन िसतदी आवण गररबांचया ्ाररद्रय्ात वखतपत 

पडलेलया झोपड्या अशदी परसपरविरोधदी विष्मतेचदी ्ोन टोके या लािणदीत वचवत्त केलेलदी आहे. अथाचात, 

्मुंबईतदील विष्मतेचे, ्ाररद्रय्ाचे, का्मगारांचया िे्नेचे, तयांचयािर होणाऱया अनयायाचे आवण भांडिल्ार 

ि श्दी्ंमत यांचया सखुविलासाचे तलुनात्मक ्शचान घडविले आहे. उ्ाहरणाथचा, 

“्मुंबईत उंचािरदी । ्मलबार वहल इंद्रपरुदी ।

कुबेरांचदी िसतदी वतथं सखु भोगतदी।।

परळात राहणार े।रात व्िस राबणार े

व्मळेल ते खाउनदी घा्म गाळतदी” ।।१।। (ततै्ि, १६)

का्मगारांचदी, ह्मालांचदी आवण झोपडपट्दीत राहणाऱयांचदी ्:ुखे, तयांचया वयथा आवण जदीिनसघंषाचाचया 

िाटेिरतदी तयांचया उ्मटलेलया पाऊलखणुा याचे हृ्यद्रािक ्शचान या लािणदी्मधये आले आहे. ्मुंबईतदील 

िैभिाने अनेक ्माणसांना भरुळ पाडलदी. पठे्ठ बापरुािसारखया शावहरांनदी ्मुंबईचया िैभिाचे रसभरदीत िणचान 

आपलया लािणदीतून केले आहे. पण अणणा भाऊंचदी दृष्टदी ्मुंबईतलया िैभिािर वखळलेलदी नाहदी तर रात्ंव्िस 

घा्म गाळून हे िैभि उभे केलेलया कष्टकरदी िगाचािर वखळलेलदी आहे. पण अणणा भाऊ केिळ कष्टकरदी 

का्मगारांचया वयथािे्नाच या लािणदीतून ्मांडत नाहदीत तर हे वजणे ब्लणयासाठदी बडंाचा ‘लाल झेंडा’ 

आपण हातदी घेऊन निा ्मागचा शोधायचा आहे असा विचारहदी का्मगारांचया गळदी उतरवितात. 
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“लाल झेंडा घेऊन हातदी। करायाला इथे रिांतदी । 

्मजरुांचदी वपढदी निदी पाऊल टाकतदी ।।

अणणा भाऊ साठे महणे ।ब्लनुदी हे ्बुळे वजणे । 

होणार जे विजयदी ते रण करतदी ।।९।। (ततै्ि, ८५)

अणणा भाऊ आपलया लािणदी रचनेतून रिबोधनिा्दी विचार कसे ्मांडत होते याचदी साक्ष िरदील अितरणांतून 

नजरसे पडते. 

माझी मैना गावावर राकहली हदी लािणदीसदु्धा सयंकु्त ्महाराष्ट्र झालाच पावहजे या विषयािर आधाररत आहे. 

सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीत ्मराठदी ्माणूस रिाणाचदी बाजदी लािून लढत होता. या ऐवतहावसक शौयचाशालदी 

जनलढ्यापासून सा्मानय जनतेचया आशाआकांक्षांशदी अणणा भाऊ एकरूप झाले होते. तयातूनच रिसततु 

लािणदीचदी वनव्मचातदी झालदी आहे. या लािणदीचदी ्ोन विभागात रचना केलदी आहे. पवहलया विभागात मुंबईचा 

्कामगार, तयाचदी भाििेडदी पतनदी ्ैमना, या ्ैमनेपासून भांडिलशाहदी जदीिनपद्धतदीने केलेलदी का्मगाराचदी 

ताटातूट, पोटासाठदी विरह सहन करून वयाकूळ झालेला का्मगार, तयाचया ्मनाचदी तग्मग आवण ्मांगलयाने 

रसरसलेले ्ैमनेचे सौं्यचा, तयाहूनहदी उ्ात्त असे वतचे ्मन इतया्दी अनेक गणुांनदी यकु्त लािणदीचदी एक 

बाजू आपलया नजरसे्मोर येते. तर ्सुऱया बाजूला ्मुंबईत सरुू झालेलदी सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळिळ, 

या चळिळदी्मळेु बेभान झालेला ्मराठदी का्मगार आवण आपलया गािाकडे रावहलेलया ्ैमनेसारखदी अिसथा 

झालेलदी जनता महणजे बेळगाि, कारिार, वनपपाणदी ि गोवयातदील ्मराठदी जनता याचे वचत्ण आले आहे. 

या लािणदीचा विचार करता अणणा भाऊंचे स्माजजदीिनाविषयदीचे असणार ेसूक््म आकलन, िगतीय जावणिेचदी 

दृष्टदी, सा्मनयांचया वयथांचे ्ूमळ शोधून तयाचा उग्मच नष्ट करणयासाठदी चाललेलदी धडपड, ्मढ़्यािर ्ूमठभर 

्मातदी पडािदी, यासारखे ्ु् दैिदी जदीिन जगूनहदी विद्रोहाचा िणिा घेऊन पेटलेलदी आशािा्दी जदीिनधारणा हे 

सिचा पवहले महणजे अणणा भाऊंचया तरल, तेजसिदी रिवतभेचा उतकट आविष्कार नजरते भरतो.

्कथा मंुबईची या लािणदी्मधये अणणा भाऊंनदी ्मुंबईतदील लोकजदीिनाचे िणचान केले आहे. एका बाजूला 

श्दी्ंमत, कुबेरांचदी िसतदी, तर ्सुऱया बाजूला ्मोकळया गवलच् जागेत गाढिािाणदी लोळणाऱया झोपड्या, या 

झोपड्यात राहणारदी ि भदीक ्मागून खाणारदी ्माणसे आवण तयांचया स्मोरून पळणाऱया रगंदीत ्मोटारगाड्या 

अशा सा्मावजक विष्मतेचे ्ाहक िासति रिसततु लािणदी्मधये आढळते.

साताऱ्ाची तऱहा या लािणदी्मधये सातारचया ्माणसाचया जगणयाचया वििध िकृत्तदी-रििकृत्तदीचे ्शचान घडविले 

आहे. सातारदी ्माणसाचदी बालघाटदी बोलदी, टाचेिर चालणयाचदी पद्धत, पटरयाचदी नयारदी धतती आवण जगणयाचा 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 301

एक िेगळाच ढंग या लािणदीतून रखेाटला आहे .

लािणदीचा आणखदी एक रिकार महणजे ‘छक्कड’. यालाच ‘झगडा’ असे महणतात. या रचनेचाहदी ्मोठा 

कौशलयपूणचा िापर अणणा भाऊंनदी केला आहे. या रचनारिकारातून श्व्मक ि भांडिल्ार, गरदीब ि श्दी्ंमत 

यांचया तोंडदी िेगिेगळे सिंा् आणून ‘झगडा-लािणदी’ वन्माचाण केलदी आहे. यातून िगतीय जाणदीि तिेषाने 

वयक्त केलदी आहे. भांडिल्ार, सािकार, शेटजदी, भटजदी यांचया सिाथती िकृत्तदीिर आवण आप्मतलबदीपणािर 

कोरडे ओढले आहेत. अशा लािणया तयांचया लोकनाट्यातून येतात. उ्ाहरणाथचा, शेटजीचे इलेकशन, मू्क 

कमरवणू्क, पुढारी कमळाला अशदी काहदी लोकनाट्ये धयानात घेणयासारखदी आहेत. 

पोिाडा : 

अणणा भाऊंनदी स्मकालाशदी एकरूप होऊन राष्ट्रदीय आवण आतंरराष्ट्रदीय पातळदीिरदील आधाररत अनेक 

घटना आवण वयक्तती यािर आधाररत पोिाड्यांचदी रचना केलदी आहे. यातून अणणाभाऊंचा िैवश्क दृष्टदीकोन 

रितययाला येतो. या्मधयेहदी अणणा भाऊंनदी आशयाचया बाबतदीत वकतदीतरदी ्मोठा ब्ल केला आहे. तयांचया 

पोिाड्यांचदी फक्त शदीषचाके िाचलदी तर हे धयानात येते. उ्ाहरणाथचा, सपेनचा पोवाडा, नानक्ंकग नगरापुढे, 

सतालीनग्ाडचा पोवाडा, बगंालची हा्क, बकललिनचा पोवाडा, पजंाब कदललीचा दगंा, तेलंगणचा सगं्ाम, 

महाराष्ट्ाची परपंरा, अमळनेरचे अमर हुतातमे, मंुबईचा ्कामगार, ्काळ्ा बाजाराचा पोवाडा या पोिाड्यांतून 

स्मकालदीन स्माजजदीिनाविषयदीचे अणणा भाऊंचे आकलन वकतदी सूक््म होते याचा रितयय येतो. 

चदीन्मधये ्मारसचािा्दी फौजा सशस्त्र उठाि करत होतया. जेवहा तया विजयदी होऊन नानक्ंकग नगरापुढे येऊन 

उभया रावहलया या पाश्चाभू्मदीिर नानक्ंकग नगरापुढे या पोिाड्याचदी रचना केलदी आहे. यातून चदीन्मधदील 

शूरसैवनकांचया लढ्याचा तपशदील ्ऊेन तयांचया यशाचे गौरिगदीत गावयले आहे. सतालीनग्ाडचा 

पोवाड््ा्मधून सतालदीनग्राडचया लढाईचा ि ्सुऱया ्महायदु्धातदील रावशयाविरुद्ध वहटलरचदी नाझदी फौज 

यांचया यदु्धाचा तपशदीलिार अभयास करून िणचान आले आहे. ्कम्ुकनसट पाटणीचया रिसाराचा एक भाग ि 

रवशयनरिांतदीचया लढाईचा, विजयाचा आवण नाझदीसारखया भस्मासरुाचा ्ारूण पराभि कसा झाला याचा 

साधयतं इवतहास या पोिाड्याचया चौकाचौकात रि्मश: िवणचालेला आहे. बकललिनच्ा पोवाडा रवशयातदील जनुया 

राजिटदीचा पाडाि होऊन कमयवुनसट लोकांचा रिभाि कसा िाढत गेला यािर आधाररत आहे. एका अथाचाने 

रवशयन फौजेचया परारि्माचदी थोरिदी या पोिाधयातून िवणचालदी आहे. या पोिाड्यातदील बवलचानचया रवशयन 

फौजेचा लढा महणजे जागवतक लोकशाहदीचया रक्षणासाठदी आवण ्मानितेचया रिसथापनेसाठदी चाललेला 

लढा आहे. याचदी नों् अणणा भाऊंनदी या पोिाड्यातून केलदी आहे. तर बगंालची हा्क या पोिाड्यातून 
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अणणा भाऊंचदी राष्ट्रभक्तती जाजिलयाने वयक्त होते. तया्मळेु हा पोिाडा महणजे अणणा भाऊंचया राष्ट्रभक्ततीचे 

आवण ्मानितेचे कोरदीि लेणेच आहे. बगंाल्मधये ्षु्काळ पडलयानंतर उपास्मारदीने थै्मान घातले. अनेक 

्मायबवहणतींना सितःचे शदील विकूनहदी ्मलुाबाळांचे पोट भरता येईना. भकेुने वयाकूळ झालेलया अशा गरदीब 

जनतेचे िणचान करताना अणणा भाऊ वलवहतात-

‘‘कोण अनन शोधाया गेला।वहडूंन फार थकला।

नाहदी अनन व्मळालं तयाला। वनराश फार जाहला।

झाडाखालदी रिाण सोडून ्मोकळा झाला ।।

वपळुके ्ते ्हेाला ।तडफडे कोण िाटेला ।

... ... ... ...

्मडुद्ाचदी लागलदी रांग कलकत्याला ।।

अशा नैसवगचाक आपत्तदीचयािेळदी सार ेभारतदीय बांधि एक होऊन ्ातदीचदी ढाल करून तयांना आधार ्ऊेया. 

भारताचया पूिलेकडदील लढाऊ तटबं् दीला वनराशा झटकून तदी अभेद् ठेऊया. आवण ् षु्काळाचा फाय्ा शोषण 

करणाऱया वयापाऱयांचा, धवनकांचा नांगा वजरिूया. पजंाब-कदललीचा दगंा या पोिाड्यातून सिांतत्यरिाप्तदीचया 

िेळदी वरिवटशांनदी वहं् ू-्मसुलदी्म अशदी जातदीयिा्दी सघंषाचाचदी बदीजे भारतदीयां्मधये रुजविलदी. तया्मळेु पजंाब 

आवण व्ललदीत ्मोठदी ् गंल उसळलदी. या ् गंलतींना विरोध करणयासाठदी अणणा भाऊंनदी विचार ्मांडला आहे. 

तेलंगणाचा सगं्ाम ्मधून तेलंगण्मधदील कष्टकरदी जनतेने है्राबा्चया वनझा्माचया सते्तविरुद्ध व्लेला लढा 

याचे िणचान आले आहे. सरजंा्म्ारदी आवण िेठवबगारदीचदी पद्धत अबावधत ठेऊन अनेकांना गुलाम बनिू 

पाहणाऱया वनझा्माचया सते्तविरुद्ध तेलंगण्मधदील शोवषत जनतेने ्मकु्ततीचा लढा आरवंभला. याचे रो्महषचाक 

िणचानहदी या पोिाड्यात आले आहे. याबरोबर अमळनेरचे अमर हुतातमे हा पोिाडाहदी असाच अ्मळनेर येथे 

झालेलया हतयाकांडाचे िदीररसानेयकु्त िणचान करणारा आहे. मुंबईचा कगरणी ्कामगार ्मधून ्मुंबईतदील वगरणदी 

का्मगाराचया सपंाचे अवतशय भे्कररतया िणचान केले आहे. तयांचा हा पोिाडा महणजे १९०८ ते १४ ऑगसट, 

१९५० पयांतचया ्मुंबईतदील वगरणदी का्मगारांचा जिलंत इवतहास आहे. या काळातदील अनेक घटनांनदीयकु्त 

हा पोिाडा आहे. तर ्काळ्ा बाजाराचा पोवाडा्मधून अणणा भाऊंनदी वयापारदी लोक जदीिनािशयक िसतंूचा 

साठा करून तया िसतू काळया बाजाराने कशा विकतात. तसेच नोकरशाहदी आवण राजययतं्णा या काळया 

बाजाराला पोषक बनविणयाचे ककृ तय कसे करतात. याचे उपहासगभचा ्शचान येथे घडविले आहे. 

अणणा भाऊंचदी ‘लोकनाट्ये’ हदी तयांचया शावहरदी रचना रिकारातदील अवतशय ्महत्िाचदी रचना आहे. 

पारपंररक िगनाट्याचा घाट सिदीकारून नवया काळानरुूप आशय या लोकनाट्या्मधये भरला आहे. तयांचया 
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लोकनाट्यांतदील आशयात केिळ कालानरुि्माने रिसगंाचे कथन केलेले नसून तया्मधदील कायचाकारणभािाचा 

्िुा सपष्ट केला आहे. वशिाय सभंावयता, कायचाकारण्मदी्मांसा ि कुतूहलवनव्मचातदी या्मळेु वन्माचाण झालेलदी 

लोकनाट्ये हदी सा्मावजक आशयाचे वचत्ण करणारदी आहेत. तसेच पारपंररक िगनाट्या्मधये राजा, राणदी, 

रिधान, सेनापतदी, वशपाई अशदी पाते् याियाचदी. याऐिजदी भांडिल्ार-का्मगार, भटजदी- सा्मानय जनता 

वकंबहुना स्माज जदीिनातदील शोषक आवण शोवषत यांचे रिवतवनवधति करणार ेपाते् आणलदी आहेत. अणणा 

भाऊंनदी आपलया लोकनाट्यां्मधून लोकांचया ्मनािर ठसा उ्मटविणयासाठदी सा्मानय ्माणसाचया ्नैंव्न 

जदीिनातदील वयािहाररक घटना रिसगं घेऊन लोकनाट्ये सजविलदी आहेत. कालपवनक वकंिा पौरावणक 

विषय घेऊन केिळ लोकांचे रजंन करणे एिढा ्मायाचाव्त हेतू येथे नाहदी. तर िासति जदीिनाचे वचत्ण तयांचया 

लोकनाट्यात पहाियास व्मळते. या अनषुगंाने अ्कलेची गोष्ट, शेटजीचे इलेकशन, माझी मुंबई, कबलंदर 

बुडवे, पुढारी कमळाला, पेंग्ाचे लगन, दु्काळात तेरावा, बे्का्दशेीर, मू्क कमरवणू्क, लो्कमंत््ाचा दौरा, 

खापऱ्ा चोर, दशेभक्त घोटाळे, कनवडणु्कीत घोटाळे यासारखदी ्महत्िाचदी लोकनाट्ये तयांनदी वलवहलदी. या 

लोकनाट्यांतून सिातंत्योत्तर काळातदील सािचावत्क वनिडणकुतीतदील विविध अनभुि, ्मत्ानातदील घोटाळे, 

राजकतीय नेते्मंडळतींचा आप्मतलबदीपणा, वनिडून येणयासाठदी जदीिाचा आटावपटा करून कोणतयाहदी थराला 

जाणयाचदी राजकारणयांचदी बे्ूट िकृत्तदी आवण या सिचा सगं्रा्मात सिचासा्मानय जनतेचदी होणारदी ससेहोलपट, गरदीब 

आवण श्दी्मंत यां्मधदील रंु्ाित जाणारदी ्रदी तसेच ततकालदीन लोकस्मजतुदी, रूढदी, परपंरा, भों्वुगरदी अशा 

अनेकविध विषयािर आधाररत अणणा भाऊंनदी हदी लोकनाट्ये उभारलदी आहेत. अथाचात या लोकनाट्यांतून 

स्मकालदीन जदीिन वचत्णाबरोबरच रिगत जदीिनाकडे नेणाऱया रिबोधनपर विचारांचदी ्मांडणदी केलदी आहे. 

साराशं : 

एकं्रदीत अणणा भाऊ साठे हे लोकशाहदीर आहेत. महणून तयांचया शावहराला जनभािनेचा सं् भचा रिाप्त झाला 

आहे. सिचासा्मानय जनतेत लोकवरिय ठरलेलया आवण साधया-सोपया भाषेतदील अनेक अलंकार रूपकांनदी 

नटलेले तयांचे शावहरदी कावय विद्रोहदी आहे. हा विद्रोह भांडिल्ार, सािकार, शेटजदी, भटजदी यांचया 

रिसथावपत स्माजरचनेविरुद्धचा आहे. तया्मळेु जनतेशदी बांवधलकती पतकरलेलया अणणा भाऊंनदी जनतेचया 

रिबोधनासाठदी हेतपूुिचाक शावहरदी रचनेचदी वनव्मचातदी केलदी आहे. तया्मळेु तयांचे शावहरदी कावय हे जावतभे्, 

अधंश्द्धा, ्िैिा् इतया्तींिर हलले चढिून िगतीय राजकारणाचा नायनाट करणे आवण रिबोधनात्मक 

विचारांचा ि ्मानितािा्ाचा रिसार करणे या उ्मतीतून उ्याला आले आहे. तया्मळेुच तयांचया शावहरदी 

रचनेत लोकजागकृतदी आवण स्ूमहशक्ततीला आिाहन करणयाचदी ्मोठदी ताक् आहे. सिाभाविकच लोकरजंनातून 

लोकवशक्षण हे तयांचया शावहरदी रचनेचे उवद्दष्ट वसद्ध होते. 
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सदंभ्ष :

१. साठे, अणणा भाऊ (१९८५) : ्सुरदी आिकृत्तदी, शाहीर, ्मनोविकास रिकाशन, ्मुंबई.

२. साठे, अणणा भाऊ (१९८०) : ्सुरदी आिकृत्तदी, नवे तमाशे, चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन, कोलहापूर. 
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अणणा भाऊ साठे यांचया कथेतदील 
असपकृशय जातयतंगचात वयिहाराचे सं् भचा
सधुनतठा शठातंठारठाम सठािरकर

सशंोधक विद्ाथती

इवतहास ि रिाचदीन भारतदीय ससंककृ तदी विभाग

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ्मराठिाडा विद्ापदीठ

औरगंाबा्
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आधवुनक कालखंडात सावहतयाचया के्षत्ात अतयतं नािाजलेले आवण सिुणाचाक्षरांनदी जयांचे नाि वलहािे असे 

सावहवतयक महणजे अणणा भाऊ साठे हे होत. 

अणणा भाऊ साठे यांचया कथा, का्बंऱया, पोिाडे ि लािणया या िेगिेगळया सा्मावजक सं् भाांनदी पररपूणचा 

आहेत. तयांचया कथा-का्बंऱयांनदी ्मानिदी जदीिनाचे विविध प्र उलगडून ् ाखिले आहेत. अणणा भाऊंचया 

फक्करा, वैर, पाझर यांसारखया का्बंऱयां्मधून ि डोळे, उप्काराची फेड, दोघी यांसारखया कथां्मधून तयांनदी 

गािकुसाचया अतंगचात येणार ेसघंषचा, वरिवटशांशदी सा्मानय जनतेने केलेले सघंषचा तसेच शौयचा, रेि्म या सूत्ांचया 

आधार ेसा्मानय ्माणसाचया जगणयातदील नाट्य यांचे ्माव्मचाक वचत्ण केले आहे. तसेच वैर,पाझर,डोळे,दोघी 

या कथा-का्बंयाां्मधये; स्त्रदीरिवत्मांचे जे िणचान ि विशे्षण आले आहे ते वस्त्रयांचया सन्मानाचे भान रुजिणार े

आहे; साठे यांचया लेखनाचे ते ्महत्िाचे िैवशष््टय महणून नों्िता येते. 

अणणा भाऊ जसे कथा-का्बंरदीकार होते तसेच ते शाहदीरहदी होते. तयादृष्टदीने ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदी’्मधये 

अणणा भाऊ साठे यांनदी ्महत्िाचदी भूव्मका वनभािलदी. आपलया डफािरदील थापेतून आवण गाणयातून 

‘्मुंबईसह सयंकु्त ्महाराष्ट्र’ वहािा, हदी ्मागणदी सत्तावधशांना धरका ्ते जोरकसपणे केलदी. 

अणणा भाऊ साठे यांचे हे जन्मशताब्दी िषचा आहे. या वनव्मत्ताने तयांचया वलखाणाचे विविध पैलू स्मजून 

घेताना या लेखात उप्काराची फेड (डांगळे ि इतर, १९९८:४५५) या कथेचा वचवकतसकपणे विचार केला 

आहे. तयाविार ेबारा बलतेु्ारां्मधदील वयिहार आवण तयाचे स्मकालदीन सा्मावजक ि राजकतीय सं् भचा नवयाने 

स्मजून घेता येतदील. 

उप्काराची फेड हदी कथा एका गािातदील बारा बलतेु्ारां्मधये ्मोडणाऱया चांभार, ्महार, ्मांग, परदीट 
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यांचयातदील सा्मावजक सबंधंांिर भाष्य करणारदी आहे. या कथेत शकंर चांभार, ्मनया परदीट, लखू ्मांग ि 

्मळू ्महार हदी पाते् आहेत. शकंर चांभार ्मुंबई्मधये ्ोन-चार ्मवहने राहून नंतर गािाकडे येतो ि आपला 

पारपंररक वयिसाय करत असतो. एके व्िशदी तो ्मनया परटाचदी चपपल सां्णयाच ंका्म करत असताना 

लखू ्मांग ि ्मळू ्महार हेसदु्धा तयांचया चपला सां्णयासाठदी घेऊन येतात. परटाचदी चपपल सां्ून झालयािर 

शकंर चांभार आरदी ि ्ोरा ्ोनहदी ्मळू ्महाराकडे फेकतो. तया्मळेु लखू ्मांग महणतो, ‘्मला बदी ्गेा, पणा 

उपसलाय’ (डांगळे ि इतर, १९९८ : ४५६ ) तेवहा शकंर चांभार महणतो कती, '्माझयापाशदी आरदी हाय एक 

वन ्मागता ्ोघ.ं..पाळदीपाळदीनं घया नहाय तर मह्मईचया भांडणािानदी हातंच भांडण लागलं हो' (ततै्ि, पकृ. पकृ. 

४५६)

या कथेला गािगाड्याचया बलतेु्ारदी पद्धतदीचा सं् भचा आहे. चांभार, ्मांग ि ्महार हे ्महाराष्ट्राचया 

स्माजवयिसथेतदील बलतेु्ार होते. िषचाभर गािाला सेिा ्ऊेन तयांना तया ब्लयात शेतकऱयांकडून बलतंु 

व्मळत असे. ‘गािातदील शेतकऱयाला शेतदीसाठदी ि अनय का्मासाठदी जया विविध िसतू ि अिजार ेलागत 

असत तया परुविणयाचे का्म बलतेु्ार करदीत असत. बलतेु्ारांना िेगिेगळया रिसगंदी गािकऱयांना आपलया 

सेिा द्ावया लागत असत. या ब्लयात बलतेु्ारांना बलतेु महणजे धानय रूपाने हगंा्माचया िेळदी व्मळत 

असलेले बलतेु होय. बलतेु्ारांना तयांचया ् जाचारि्माणे, ्मानारि्माणे ि का्मारि्माणे गािगाड्यात सथान व्मळत 

असे. ्महार ि चांभार हे पवहलया ओळदीतदील बलतेु्ार होते तर ्मांग हा ्सुऱया ओळदीतदील बलतेु्ार होता.’ 

(गिळदी, १९९९ : १८६) 

बलतेु्ार जदी का्ेम सपूंणचा गािासाठदी िषचाभर करदीत असत, आपलदी सेिा ् ते असत तदी सेिा सिचाच जाततींसाठदी 

नसे वकंिा सेिा ्ऊेनहदी सित:साठदी इतर जाततींचदी सेिा व्मळणाऱयां्मधये सिचाच जाततींचा स्मािेश नवहता, 

असे उप्काराची फेड या कथे्मधून व्सून येते. 

शकंर चांभार हा गािातदील बलतेु्ार आहे. तयाचदी सेिा हदी सपूंणचा गािासाठदी असताना ि ्महाराचदी सेिा 

चांभार घेत असताना्खेदील तो लखू ्मांग ि ्मळू ्महार यांचदी चपपल सित: सांधताना व्सत नाहदी. तया्मळेु 

असपकृशय जातयतंगचात उतरडंदीत चांभार हा ्मांग ि ्महार यांचयापेक्षा उचच असलयाने तो वनमन स्मजलया 

जाणाऱया ्मांग ि ्महार या जातदीतलया ्माणसांचदी पायताण सित: वशिताना व्सत नाहदी. 

आता रिश आहे कती चांभार हा ्महार लोकांचे पायताण का वशित नाहदी? तर याचे एक कारण आपलयाला 

जातदीय उतरडंदी्मधये व्सते. जातदीय उतरडंदीत चांभारांचा ् जाचा हा ्मांग ि ्महार यांचयापेक्षा उचच असलया्मळेु 

चांभार तयांचे पायताण वशित नसत. तसेच याविषयदीचे काहदी परुािे पेशिेकालदीन नयाय-वनिाड्या्मधयेहदी 

आढळतात. पेशिाई्मधये चांभार ि बरुुड ्महार यांचया्मधये चांभार लोकांनदी ्महार लोकांचदी चपपल सां्ायचदी 
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वकंिा नाहदी याबद्दल तंटा वन्माचाण झाला होता. तयाविषयदी पेशवयांनदी पढुदील आज्ा व्लदी आहे, "चांभार विरुद्ध 

बरुुड ्महार : १) बरुुड ि चांभार रिांत जनुनर-पणेु यांचा कवजया होता. चांभार महणत, आपण बरुुडाचे 

पायपोस जनेु सालाबा् सा्दीत नाहदी. बरुूड महणत. सांव्त आले ्ाखले पाहता बरुडाचे जनेु पायपोस 

चांभार साव्त आले यैसे परुत नाहदीत. तयाजिरुन पेसवियाने तह केला कती ्सेचया चांभारांनदी बरुडाचे जनेु 

पायपोस सां्ू नयेत." (गिळदी, २०१६:१२७)

तया्मळेु बलतेु्ारदी पद्धतदीचा अतयतं ्महत्िाचा भाग असणार ेचांभार, ्मांग ि ्महार या जाततींचया सेिा या 

सिचा जाततींसाठदी होतया; हे जरदी सतय असले तरदी तया्मधये जातदीय उतरडं ्महत्िाचदी होतदी ि आपलयापेक्षा 

िरचया जातदीला सेिा ्णेार ेबलतेु्ार हे आपलयापेक्षा खालचया जातदीला सेिा ्ते नवहते, हे िासति या 

उ्ाहरणािरुन सपष्ट होते. 

 अग्दी अलदीकडचया काळातसदु्धा हदी गोष्ट अवसततिात असलयाचे जाणिते. १९६६ चया ्रमयान तकुाचाबा् 

येथदील रिा. डॉ. लक््मण औचर्मल यांचया लहानपणदी ते तयांचया आईचया जनुया चपला वशिणयासाठदी 

चांभाराकडे गेले असताना तयांना चांभाराने जात विचारलदी ि लक््मण औचर्मल ‘्महार’ असलयाचे कळताच 

हातात घेतलेलदी चपपल ्ूर वभरकािून व्लदी,असा सं् भचा आलेला आहे. (औचर्मल, लक््मण यांचदी व् २५ 

जून, २०२० ला घेतलेलदी ्मलुाखत) 

 बलतेु्ारदी पद्धतदी्मधये असणारदी हदी विष्मता सिचाच वठकाणदी व्सून येते, असे आपण महणू शकतो. कारण 

तकुाचाबा् हा ्मराठिाड्याचा भाग आहे तर कथे्मधये आलेलया िणचानािरून हदी कथा पवचि्म ्महाराष्ट्राचया 

रिांतातलदी आहे, असे व्सते. कथे्मधये आपलयाला बलतेु्ारदी पद्धतदीचे ्ोष ि चांभार, ्मांग ि ्महार या 

शोवषत-पदीवडत जाततीं्मधयेहदी उपवसथत असणार ेविष्म सा्मावजक सबंधं रितययास येतात.

्मळू ्महार याला आरदी ि सळ व्लया्मळेु लखू ्मांगसदु्धा आरदी आवण सळ ्मागतो, तेवहा शकंर चांभार 

महणतो कती, '्माझयापाशदी आरदी हाय एक वन ्मागता ्ोघ,ंपाळदीपाळदीनं घया नहाय तर मह्मईचया भांडणािानदी 

हातंच भांडण लागलं हो_' (ततै्ि, पकृ. ४५६) ्मुंबई हदी ‘्महाराष्ट्रा’चदी कती ‘गजुरात’चदी हा जो िा् होता तयाचे 

रिवतवबबंहदी चांभाराचया बोलणयातून व्सते. 

नंतर शकंर चांभार महणतो कती, 'महाराच ं बदी घसारलं बर_ं' ‘तयेनदी सव्मतदीला ्मत ्ऊेशानं कांग्रदीसाला 

पाडलं’(ततै्ि, पकृ. पकृ.४५६ ) ्मग ्मळू ्महार महणतो कती, ' आर ं कांग्रदीस पडलदी ह्ात तझुया बाच ं काय 

गेलं?'(ततै्ि, पकृ. पकृ.४५६ ) चांभार तयाला उत्तर ्तेो कती, 'तस ंनवह ंआपणु गरदीब वचलटाण ंहत्तदीिर गाड्या 

खेळण ंबर ंनहाय-' (ततै्ि, पकृ. पकृ.४५६)तयािर ्मळू ्महार महणतो कती, 'आर ्मग ते हत्तदी पडला र ंकसा? 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 309

बोल? (ततै्ि, पकृ. पकृ.४५६) ्मळू ्महाराने ‘बोल’ या शब्ािर जोर व्ला होता, तया्मळेु शकंर चांभाराला पढेु 

काहदीच बोलता आले नाहदी. कथेतदील हे सिंा् अतयतं ्महत्िाचे आहेत. तयांना आबेंडकरदी चळिळदीचया 

राजकारणाचा सं् भचा आहे. "्मुंबई विधानसभेसाठदी झालेलया एका वनिडणकुतीत सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीचे 

उ्ेम्िार पांडुरगं ्महा्िे ्मरुकुटे यांनदी शेड्यलुड कासट फेडरशेनचया भाऊराि ककृ ष्णराि गायकिाड यांना 

पराभूत केले होते, तया्मळेु फेडरशेनने सारासार विचार करून सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीत सा्मदील वहायचे 

ठरिले होते, तयानसुार २९ सपटेंबर १९५६ रोजदी पार पडलेलया ्महाविैभावषक पररष्चेया सटेजिर सयंकु्त 

्महाराष्ट्र सव्मतदीत शेड्यलुड कासट फेडरशेनने रििेश केला. भाऊसाहेब राऊत यांचया अधयक्षतेखालदी 

ि उद्ाटक ्माधिराि बागल तसेच सेनापतदी बापट यांचया उपवसथतदीत शेड्यलुड कासट फेडरशेन सयंकु्त 

्महाराष्ट्र सव्मतदी्मधये सा्मदील झाला ि तयानंतर १९५७ ्मधये झालेलया वनिडणकुां्मधये कागेँ्रसला पराभि 

पतकरािा लागला". (पिार, २००९:३४) ्महाराष्ट्रातदील सिचासा्मानय ‘चांभार’स्माज हा काय्म कागेँ्रसचया 

बाजूने रावहला. तयांपैकती काहदी ्मंडळदी हदी आबेंडकरदी चळिळदी्मधये होतदी. परतं ुजयारि्माणे ्महार स्माजाचा 

सहभाग चळिळदी्मधये होता तसा चांभार स्माजाचा नवहता. कागेँ्रसने शेड्यलुड कासट्मधदील चांभारांना 

जिळ केलेलं होतं, तया्मळेु शकंर चांभार हा ‘्महार लोकां्मळेु कागेँ्रस हरलदी,’ असे महणतो. आणखदी एक ्मदु्दा 

्महत्िाचा आहे तो हा कती डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया नेतकृतिातदील आबेंडकरदी चळिळदीने सिचासा्मानय 

्महारां्मधये जो आत्मविश्ास वन्माचाण केलेला होता, तयाचे रिवतवनवधति येथे ्मळू ्महार करताना व्सतो. हा 

आत्मविश्ास ्मळूचया सिंा्ातून रिकट होतो तया्मळेु ्मळू या चळिळदीचा ि आबेंडकरदी विचारांचा िाहक 

आहे,असे महणता येते. तयाउलट शकंर चांभार पारपंररक चौकट न ्मोडणाऱया िगाचाचे रिवतवनवधति करतो, 

असे व्सून येते. 

नंतर शकंर चांभार महणतो, 'िाईच चहा घेनार का?' (ततै्ि, पकृ. ४५७) ्मळू ्महार महणतो कती '्मदी चांभाराचा 

चया पदीत नहाय.' तयािर शकंर चांभार महणतो, '्मानानं पान खाि ंअसा िडलांचा बोल हाय', ‘्माझ ंबोलण ं

सरळ हाय.'(ततै्ि, पकृ. ४५७ ) ्मळू महणाला, 'तू ्माझा चहा वपणार का?'...

'तये कस ंबर ंज्मंना? तू महार वन ्मदी चांभार- ' 

'्मग आमहदीच तझुा चहा का पयाचा?'

'साऱयांनदी आपापलया पायरदीनं िागाि.ं' शकंर महणाला. ्मळू थोडा पढंु सरकून बोलला, 

'तझुदी कंचदी पायरदी? चल नाि घे.'

‘तू आ्मचदी बरोबरदी करू नगं.' शकंऱया महणाला, “त्ुमदी ढोर ंओढता, कातडदी काढता…'

'आनदी तदी कातडदी वचलवबलून तू ससंार करतोस वन िर बेंबदीला थकुा लािून बा्मन…'
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'अर ं्मग आमहदी महाराच ंखाि ंका काय?' (ततै्ि, पकृ. ४५७) शकंऱया रडकंुडदीला आलयासारखा ्मधयेच 

ओरडला, 'अठरा पगड जात ्िेानं केवलया आवण आ्मदी त्ुमासनदी सळ अन आरदी ्तेो. तयोच उपकार ्माना, 

इसरू नगा…'

'नहाय इसरत.' ्मळू चटकन उठला आवण महणाला, 'तझुा सळ वन आरदीचा उपकार वफडूनच ्मदी ्मरन' (ततै्ि, 

पकृ. ४५७ ) 

 या कथे्मधदील हे सिंा् रोटदीबं् दीविषयदी भाष्य करणार ेआहेत. तसेच ्मदी उचच आहे महणून त्ुमचयाकडच ं

्मदी खाऊ शकणार नाहदी, अस ंशकंरच ं महणण ंआहे. तमुहदी गरुाढोरांचदी कातडदी काढता महणून ्मदी त्ुमच ं

जेिण खाऊ शकणार नाहदी. याला उत्तर महणून ्मळू ्महाराचया ्मखुदीचे िारय हे टोकाचदी सतयता ्ाखिणार ं

आहे. कारण ्महाराष्ट्रातदील स्माजवयिसथे्मधये ्महार हा ्ेमलेलदी गरु-ेढोर ेओढून नेतो, तयाचे कचचे चा्मडे 

ढोर स्माजाला ्तेो. ढोर तया कचचया चा्मड्याचे परके चा्मडे करून ते चांभाराला ्तेो. चांभार तयाचया 

चपपल, ्मोट, कसांड्या इतया्दी िसतू तयार करून सितःचदी गजुराण करतो. तया्मळेु ्मळू ्महार जे िारय 

बोलला तया्मधये तथय व्सून येतं. चा्मड्याशदी सबंवंधत का्म ्महार आवण चांभार ्ोघहंदी करतात. परतं ु

तरदीहदी ्ोघां्मधये रोटदीवयिहार होत नाहदी आवण ते रोटदीवयिहार न होणयाच ंकारण महणजे ्महार लोकांच ं

जावतवयिसथेतदील उतरडंदी्मधये असणार ं चांभारांचया खालच,ं एक पायरदी नंतरच ं सथान. शकंर चांभार 

महणतो कती, 'अठरा पगड जात ्िेानं केवलया, आवण आ्मदी त्ुमासनदी सळ अन आरदी ्तेो. तयोच उपकार 

्माना, इसरू नगा…' (ततै्ि, पकृ. ४५७)

खर ंमहणजे शकंर चांभाराला याचदी जाणदीिच नाहदी कती जावतवयिसथा काय आहे आवण तदी कशदी ्मानिवनव्मचात 

आहे ि तदी ्माणसाच ंिागण ंबोलण ंकशा पद्धतदीने वनयवंत्त करते. तया्मळेु ्मदी तमुहाला आरदी आवण सळ ्तेो 

हेच तमुहदी उपकार ्माना अशा पद्धतदीने तो बोलतो. ्मळू ्महार महणतो कती, तझेु उपकार फेडलयावशिाय ्मदी 

्मरणार नाहदी. खरतंर ्महाराचदी सेिा हदी सपूंणचा गािासाठदी असतानासदु्धा गािातदील सेिा या ्महारांना व्मळत 

नवहतया, याच ं्ःुख हे ्मळू ्महाराचया बोलणयातून व्सून येतं. 

अणणा भाऊ साठे यांनदी ्मळू ्महाराचया तोंडदी जदी िारये वलवहलेलदी आहेत तदी खर ंतर फक्त एका ्मळू 

्महाराचदी नसून ्मधययगुदीन काळात बलतेु्ारदी स्माजवयिसथे्मधये का्म करणाऱया ्महार स्ूमहाचाच आिाज 

वयक्त करणारदी आहेत आवण हे या कथेच ंवनवचित िेगळेपण आहे. 

काहदी व्िसांनंतर गािा्मधये शकंर चांभाराचदी महैस ्मरते ि शकंर चांभार हा ्मळू ्महाराकडे जातो आवण 

महणतो, '्मळू नाना, ्माझदी महैस ्ेमलदी, चल.' (ततै्ि, पकृ. ४५८)
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तयािर ्मळू ्महार महणतो कती, '्मदी येऊन काय तझुया महशदीला वजतदी करणार हाय?' 'तया ्ेमलया महशदीला 

बघून ्मला काय व्मळणार?' (ततै्ि, पकृ. ४५८) ्मळू ्महार येणार नाहदी हे कळताच शकंर चांभार परटाकडे 

जातो. हा परदीट गािाला ्महारिाड्याविरुद्ध भडकिणयाचे का्म करतो. 'महार ंचढलदी लेका-चला', 'महारासनदी 

आता गाि व्सनंा –' 'आर ं चला कती महारुडा द्ा फंुकून' (ततै्ि, पकृ. ४५९) अस ं महणत परदीट सपूंणचा 

गािातदील लोकांना घेऊन ्महारिाड्यात येतो. ्मळू ्महार हा तयाचयास्मोर उभा राहतो तेवहा परदीट महणतो 

' वजि पावहजे असलं तर ्माग ंसर…' ्मदी महारूडा पेटिणार हाय'(ततै्ि, पकृ. पकृ.४५९) ्मळू ्महार महणतो, 'तू 

नग ंपेटिू ्मदीच पेटितो.'(ततै्ि, पकृ. पकृ.४५९) तेिढ्यात पाटलाला परदीट सांगतो, 'शकंऱयाचदी महस ्ेमलदीया वन 

महार ंतदी ओढदीत नहायतदी. असलदी महारचं नग ंआ्मासनदी.'( ततै्ि, पकृ. ४५९) ग्रा्मदीण भागात गािातदील िेस 

राखणयापासून ते ्ेमलेलदी गरुढेोर ेओढून नेणयाच ंका्म हे ्महारांच ंहोतं. तदी गािकतीचदी का्ेम जर केलदी नाहदी तर 

्महार लोकांना तयाचदी फळं भोगािदी लागत. तयाचरिकार ेजेवहा ्मळू ्महार महैस ओढायला नाकारतो. तेवहा 

परदीट हा गािातदील सिचा लोकांना घेऊन ्महारांिर चढाई करणयासाठदी जातो. गािकतीचदी का्ंम केलदी नाहदी 

तर ्महारिाडा पेटिून द्ायचा ि गािकतीचदी का्ंम नाकारणारदी ्महार ्माणस ंया गािात नको, असहंदी महणतो. 

यािरून लक्षात येतं कती गािकतीचदी का्ंम जयाचदी तयानं करण ंहा वकतदी कडक वनय्म होता. या सिचा गोंधळात 

शकंर चांभार पढेु येऊन महणतो कती, ‘्माझदी महस महार ंिढदीत का नहायतदी? इचारा! पायताणाचा आगंठा 

तटुला कती तयेसनदी चांभार व्सतो. येरिदी व्सत नहाय.’ 

‘का व्स ंनहाय? व्सतो कती!’ ्मळू महणाला, ‘आगंठा तटुला कती तू सळ आन आरदी ्तेोस.' शकंर चांभार 

महणतो, ‘्तेोच कती’ 

 'एक्ा सळ आवण आरदी ्ऊेन तिा ्माझयािर उपकार केलास, आता हे आरुसां आन कािडणदी ्ऊेन ्मदी 

तया उप्काराची फेड करतो. हे घेऊन जा आन िढ आपलदी महस.' (ततै्ि, पकृ. ४६०) 

चांभार कािडणयाकडे डोळे फाडून पाहत महणाला, 'कािडणदी आन आरुसां नेऊन ्मदी काय करू याचं?'

तयािर ्मळू महणाला, 'सळ आन आरदी घेऊन मया जस ंकेलं, तस ंतूबदी कर. ज्ंमल. जा.' (ततै्ि, पकृ. ४६०) 

इथे ्मळू ्महार परपंरनेे चालत आलेलया गािकतीचया िवहिाटदीचया विरोधात, सितःिर होत असलेलया 

अनयायाचया विरोधात एकटा लढताना व्सतो आवण तयाचया्मधये हदी लढणयाचदी आलेलदी क्ष्मता आबेंडकरदी 

चळिळदीचा पररपाक असलयाचे व्सून येते. 

अणणा भाऊ साठे यांचदी उप्काराची फेड हदी जरदी कथा असलदी तरदी ्मधययगुदीन ्महाराष्ट्रातदील स्माजवयिसथेचे 

ि चांभार, ्मांग ि ्महार यांचया सा्मावजक सबंधंांचे विशे्षण करणारदी आहे. तसेच सिातंत्योत्तर 
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कालखंडातहदी अवसततिात असणाऱया बलतेु्ारदी पद्धतदी्मधदील विष्मतेचे अवसतति अधोरवेखत करणारदी 

आहे. स्मकालदीन आबेंडकरदी चळिळदीचया बाबतदीतहदी हदी कथा भाष्य करताना व्सते. तया्मळेु हदी फक्त 

कथा नसून ्महाराष्ट्रातदील चांभार, ्मांग ि ्महार या असपकृशय जाततींचया अतंगचात वयिहारांना अधोरवेखत 

करणार ेएक ऐवतहावसक साधनहदी आहे, असे महणता येते.

सदंभ्ष : 

१. गिळदी, पदी. ए. (१९९९) : मराठ््ांचा इकतहास, कैलाश पवबलकेशन, औरगंाबा्. 

२. गिळदी, पदी. ए. (२०१६) : पेशवे्कालीन समाज व जाती् सघंषलि, आनं् रिकाशन, औरगंाबा्

३. डांगळे, अजुचान ि इतर (सपंा) (१९९८) : अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, 

्मुंबई. 

४. पिार, ज. वि. (२००९) : आबेंड्करोत्तर आबेंड्करी चळवळ खंड पकहला, कौशलय रिकाशन, औरगंाबा्.
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्मलुाखत : शाहदीर सभंाजदी भगत 

धमधलदं आिठाड
प्रधतभठा टेंबे

्मलुाखतकार : 

व्मवलं् आिाड: साहाययक रिाधयापक, इंग्रजदी विभाग,

जेएनयू, व्ललदी

milindawad1@gmail.com

रिवतभा टेंबे: साहाययक रिाधयापक, ्मराठदी विभाग,

आ्शचा कला ि िावणजय ्महाविद्ालय, ब्लापूर
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(लोकशाहदीर कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे यांचया जन्मशताब्दी िषाचाचया स्मारोपावनव्मत्त ्मुंबई विद्ापदीठातफले  

वनघणाऱया सभंाषण या विैभावषक ्मकु्त वनयतकावलकासाठदी शाहदीर सभंाजदी भगत यांचदी डॉ. व्मवलं् आिाड 

आवण डॉ. रिवतभा टेंबे यांनदी घेतलेलदी ्मलुाखत)

प्रवतभा ्टेंबे  :  िमसकार, प्रतयक्ष मलुाखतीला सरुुिात करणयापूिणी काल ७ जुलै, २०२० 

रोजी डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर याचंया वििाससथािी राजगहृािर झालेलया 

हललयासबंधंी काय सागंाल? 

सिचारिथ्म या हललयाचा वनषेध. हा हलला कोणदी, का केला याविषयदीचे सतय 

लिकर बाहेर येईलच, परतं ु्माझयादृष्टदीने हलला करणार ेहात ्महत्िाचे नाहदीत 

तर तया्मागचा ्में्ू आवण रििकृत्तदी अवधक घातक आहेत, याचा आपण सिाांनदी 

गभंदीरपणे विचार केला पावहजे. 

वमवलदं आिाड :  अणणा भाऊंचया सावहतयातूि वदसणाऱया जात ि श्रम या सकंलपिावंिषयी 

काय सागंाल?

आपलया ्शेाचदी जदी एकूणच सा्मावजक सरंचना आहे, तयात जिळपास 

पाच हजार िषाांपासून िणचावयिसथा आवण जिळपास ्दीडहजार िषाांपासून 

जातवयिसथा अवसतत्िात आहे. ह्ा ्ोनहदी वयिसथेत एखाद्ाकडून विशेषत: 

्वलत-शूद्रांकडून श््म करून घेणे आवण श््माचा ्मोब्ला न ्णेे हे घडत आले 

आहे. यात श््माचे शोषण करणयाचा सापळा महणजे जावतवयिसथा महणता 
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येते. श््माचे शोषण करणयासाठदी जातवयिसथेचदी वनव्मचातदी करून वतला ध्माचाचे 

आवण सांसककृ वतक बाबतींचे अवधष्ान रिाप्त करून व्ले आवण याच आधार ेश््माचे 

शोषण करणयाचदी रििकृत्तदी िाढदीस लागलदी. 

इ. स. १९२० चा काळ पाहता, अणणा भाऊ जया गािखेड्यांतून आले वतथे 

जातवयिसथा टरकं जागदी होतदी आवण आजचया भाषेतदील सांरि्ावयकताहदी 

पढेु आलदी होतदी. अशा िातािरणात रिसथावपत स्माजाने नाकारलेला, िवंचत, 

बवहष्ककृ त स्माज ्मात् श््म करत राहतो. परतं ु तयाचा ्मोब्ला ्मावगतला 

तर तया स्माजाला जातदीचया खोड्यात अडकिलं जातं. हे िातािरण सित: 

अणणा भाऊंनदी पावहलं, अनभुिलं होतदी. तयांचदी गाणदी, कथाका्बंऱया िाचलया 

तर लक्षात येतं कती या श््मशोषणा्मागे एक जातवयिसथा उभदी आहे आवण 

जातवयिसथे्मागे एक उतपा्नवयिसथा आहे. तया्मळेु उतपा्नाचदी साधनं 

आवण उतपा्नाचे सबंधं हे सपष्टपणे जातदीय आहेत. जातदीय शोषणासाठदी 

हे भौवतक, सांसककृ वतक शोषणाचे सबंधं वन्माचाण केले आहेत. भारतदीय 

जातवयिसथेचदी शे्वणबद्धता पावहलदी तर ्मातंग हदी जात सिाचात खालचया तळाशदी 

येते. तयात तयांचयाहदी जिळपास अकरा पोटजातदी आहेत. ्मातंगा्मधदील ह्ा 

सिचा पोटजातदी अतयतं कुशल आहेत. तयांचे वयिसाय पावहले तर ते अरिवत्म 

कलाकार आहेत. केरसणुदी बनिण,ं ्ाि ंविणण,ं ्ोरखंड िळण,ं बडँ िाजविण,ं 

सनईिा्न करण,ं सिचा रिकारचदी च्मचािादे् िाजविण,ं नारळ हिेत उडिून िरचया 

िर फोडण,ं तलिारबाजदी करण ंअशदी कौशलयपूणचा का्ेम करण ं हे तयांचे गणु 

आढळून येतात. सिातंत्यपूिचाकाळात तर तलिारबाजदीचया बळािर तयांनदी 

वरिवटशांविरुद्ध ्मोठ्मोठदी बडें केलदी आवण वरिटदीश इवतहासकार-लेखकांनदी हे 

वलहूनहदी ठेिलं आहे. तया्मळेु अणणा भाऊ साठे जया जातदीतून आले होते 

वतथं एका बाजूला श््म, ्सुऱया बाजूला शौयचा आवण वतसऱया बाजूला कला 

यांचा सरुखे सगं्म महणजे या जातदीचदी जदीिनशैलदी आहे. या सिचा परपंरचेा 

िारसा अणणा भाऊंना रिाप्त झाला होता. ्मुंबईत आलयािर तयांना पडेल ते 

का्म वशताफतीने करणयाचया का्मदी या गणुांचा आवण पाश्चाभू्मदीचा उपयोग तयांना 

झाला. रसतयाचदी खडदी फोडण,ं कुत्दी सांभाळण,ं हॉटेलबॉय महणून का्म करण,ं 

पोसटर डकविण,ं वगरणदीत का्म करण,ं हे करता करताच अणणा भाऊ वलहूहदी 

लागले. हे सिचा करणयातूनच तयांना 'survival' हा जगणयाचा ्मंत् व्मळाला. 
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पण आपलयाकडून श््म करून घेतले जातात. परतं ुया श््माचा ्मोब्ला ्मात् 

जावत्ूमलक शे्वणवयिसथेनसुारच व्मळतो, याच ंभान लहानपणापासूनच तयांना 

आलं होतं. 

वमवलदं आिाड  :  अणणा भाऊ साठेंचया लेखिात आढळणाऱया जातीय आवण सामावजक 

परातमतेचे विश्षेण कस ेकराल?

जातदीय परात्मता हदी िगतीय परात्मतेपेक्षा पूणचा िेगळदी आहे. ्मारसचाचया परात्मतेचया 

वसद्धांतानसुार िगतीय स्माजरचनेतदील उतपा्नवयिसथेत का्मगारांना सा्मािून 

घेतलं जातं आवण उतपा्न झालयािर तोडलं जातं. परतं ुजातदीय स्माजरचनेत 

श्व्मकांना / जाततींना अस ं केिळ तोडलं जात नाहदी तर तयांना श््माचया 

रिवरियेतहदी रििेश नाकारला जातो. उ्ाहरणाथचा, एखाद्ा च्मचाकार जातदीचया 

्माणसाला कंुभार जातदीचया ्माणसाचे का्म करणयाचा अवधकार नसतो. िगतीय 

स्माजात तमुहदी कोणतेहदी का्म वशकू शकता, करू शकता. परतं ु जातदीय 

स्माजात ्मात् ज्ानाचया ् िेाणघेिाण रिवरियेत तर राहोच पण अनय कोणतयाहदी 

श््माचा अवधकार व्ला जात नाहदी. तया्मळेु जातदीय परात्मता हदी अशा परात्म 

पािलेलया ्माणसाला ्माणसातूनच िजा करते. स्माजातून तटुण,ं ्माणसांतून 

तटुण ंआवण शेिटदी सित:तूनहदी तटुण ंहदी अतयतं भयािह बाब असून तदी इथे 

हजारो िषाांपासून चालत आलेलदी रिथा आहे, ्ासयश््म आवण ्ासयश््मातून 

श््माचे ि जातदीचे परात्मदीकरण, हे अणणा भाऊंना अनभुिातून कळलं होतं. 

वमवलदं आिाड  :  लािणी, पोिाडे, लोकिा््टय वलवहतािा अणणा भाऊ एका राजकतीय 

काय्षकतया्षचया भूवमकेतूि वलवहतात. तयाचे सूरि पावहलयास िगणीय 

द्दं्, शोषण आवण तयािरील उपाय महणूि आदंोलि, चळिळ असा 

समाजप्रबोधिपर आशय आढळतो. याविषयी काय सागंाल?

एक तर अणणा भाऊंचे बौवद्धक भरणपोषण ्मारसचािा्दी िातािरणात झालं, हे 

नाकारता येत नाहदी. ते भारतदीय कमयवुनसट पक्षात असलयानं या पक्षाने जे जे 

लढे उभे केले, तया लढ्यां्मधये ते आं् ोलक आवण शाहदीर महणूनहदी उतरले, हा 

एक ्महत्िाचा ्मदु्दा आहे तर ् सुरा ्महत्िाचा ्मदु्दा महणजे तयांचयात आवण अनय 

कमयवुनसट नेतयां्मधये जो फरक होता आवण तोच अवधक ्महत्िाचा होता. 
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अणणाभाऊंचदी वनखळ िगतीय जाणदीि नवहतदी; तदी जातदीय जाणदीिसदु्धा होतदी. 

जो भारतातदील बवहष्ककृ त जदीिन जगला आहे, जयाने जातदीच ंशोषण अनभुिलं-

भोगलं आहे. तयाला िगतीय शोषणाचे कंगोर े तर कळतातच पण जातदीय 

शोषणाचेहदी कंगोर े कळतात. तया्मळेु उचचिणतीय-उचचिगतीय कॉमे्ड्सना न 

कळणार ेजातदीय शोषण हे तयांना सपष्टपणे कळलं होतं. अथाचात, अणणा भाऊ 

जया िातािरणातून आले होते. तयातूनच तयांचदी जातजाणदीि घडलदी होतदी 

आवण ते जया िातािरणात िािरत होते तया कमयवुनसट विचारसरणदीचया 

िातािरणात तयांचदी िगतीय जाणदीि घडलदी. पक्षदीय बांवधलकती महणून तयांनदी 

जे पोिाडे (लेवननचा पोिाडा, सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा, अ्ंमळनेरचा पोिाडा, 

बगंालची हा्क इतया्दी) तसेच जया लािणया (मुंबईची लावणी, इतया्दी) 

वलवहलया तयातून तयांनदी िगतीय जाणदीि जरूर वयक्त केलदी. परतं ुकथाका्बंऱया 

अशा सजचानशदील लवलत सावहतयात तयांनदी रिा्मखुयाने िणतीय-जातदीय जाणदीि 

वयक्त केलदी. या सावहतयात तयांनदी पवहलयां्ाच इतरया ठळकपणे असपकृशय 

स्त्रदीपरुुषांना नायकसथानदी आणले. तोिर ्मराठदी सावहतयात असे रियतन झाले 

असले तरदी ते अपिा्ात्मकच होते. ह्ा काळातदील सा्मावजक-सांसककृ वतक 

पररवसथतदी पाहता, इतरया ्मोठ्या रि्माणािर बवहष्ककृ त, असपकृशय आवण 

भटरयावि्मकु्तांना नायकति बहाल करणे, हदी वनवचितच उललेखनदीय बाब 

आहे. पक्षातहदी जे उचचिगतीय लेखक वलहदीत होते ते िगतीय शोषणासबंधंदीच 

वलहदीत होते. अथाचात, जातदीय शोषणाचे ्:ुख तयांनदी कधदी पावहले िा अनभुिले 

नवहते. परतं ुअणणा भाऊंना हे जग तळापासून ्माहदीत होते. तया्मळेु ते तयांचया 

कथाका्बंऱयां्मधलया पात्ांचा उललेख तयांचया जातदी-पोटजातदीसह करतात. 

तयािेळदी कांजारभट अशदी काहदी जात आहे, हेहदी तयािेळचया अधयाचाअवधक 

कमयवुनसटांना ्माहदीत नवहते. ते या जातिासतिापासून वजतके ्ूर होते 

वततकेच अणणा भाऊ ्मात् जातिासतिाचया जिळ होते. तया्मळेुच ्मला अस ं

िाटतं कती अणणा भाऊंचया कथाका्बंऱयांतून वयक्त झालेलदी धग हदी केिळ 

िगतीय नवहतदी तर तदी जातदीय्खेदील होतदी. 
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प्रवतभा ्टेंबे :  पोस्टर डकिणयापासूि ते कुरिी साभंाळणयापयांत आवण वगरणी कामगारापासूि

त े किी-लेखक-िा्टककार-लोकशाहीर-राजकतीय काय्षकता्ष-ितेा असा 

प्रिास करणाऱया अणणा भाऊंचया विपुल आवण िैविधयपूण्ष लेखिप्रिासामाग े

कोणती सूरि ेवदसूि येतात?

अणणा भाऊ जातदीय उतरडंदीतले हे जे तळागाळातलं ्:ुख-्ाररद्रय्ानं भरलेलं 

शोषणयकु्त जदीिन जगले, तयातून '्मकु्तती व्मळविण'ं हे ्महत्िाच ं सूत् आहे. या 

सगळयातून ्मकु्त वहायचे असेल तर तया ्:ुखाला वचतारण ंआिशयक होतं. 

महणून आहे तया वसथतदीतून ्मकु्त होणयासाठदी तयांनदी सळसळतया रक्ताचे, 

शूरिदीर निे नायक उभे केले. अग्दी लािणदी, त्माशाचाहदी रूपबधं ब्लून 

टाकला. पोिाड्याचेहदी सिचा आया्मच ब्लून टाकले. तोिर पोिाड्याचे विषय 

सथावनक असत. तयांनदी आतंरराष्ट्रदीय रिश आवण आतंरराष्ट्रदीय नायकांना 

आपलया पोिाड्यांचया कें द्रसथानदी आणलं, तयांना नायकति व्लं. हा काळ 

पावहला तर पवहलं ्महायदु्ध सपूंन हे जग ्सुऱया ्महायदु्धाचया उंबरठ्यािर 

होतं. अशा पररवसथतदीत १९४० नंतर तयांच ंसिचा लेखन सरुू होऊन १९५० 

नंतर या लेखनाला रिचडं िेग आला होता. या काळात सिचाच ् शेां्मधये निनवया 

चळिळदी उभया राहत होतया. विद्ाथयाांचदी खूप ्मोठ्मोठदी आं् ोलनं, का्मगारांचया 

चळिळदी नवयानं उभया राहत होतया. ्सुऱया ्महायदु्धानं सगळं जग पोळलेलं 

असलयानं यदु्धविरोधदी िातािरण तयार होत होतं, अनेक ् शे गुलामवगरदीतून ्मकु्त 

होत होते. तया्मळेु १९४५-५० नंतरचा काळ फारच आशा्ायदी काळ होता. 

आज जसा हा वनराशेचा काळ आहे; स्माजास्मोर कोणताहदी आ्शचा नाहदी; 

आयवडयॉलॉजदी नाहदी; आयवडयॉलॉजदीलेस स्माज बनला आहे तसा तो काळ 

नवहता. वहटलरने आत्महतया केलदी होतदी, तो ्ेमला होता. तया्मळेु लोकशाहदी 

वजितं राहू शकते, स्माजिा् वजितं राहू शकतो, ्माणूस '्माणूस' महणून 

वजितं राहू शकतो, तयाचदी रिवतष्ा उभदी राहू शकते. वस्त्रयांचया शोषणाविरुद्ध 

पढेु वस्मॉन ् बोवहुआरनं खूप चांगलं का्म केलं, तयाचदी पायाभरणदी होत होतदी, 

तयाविषयदीच ंभान वन्माचाण झालं होतं. या सगळयाचा पररणा्म आपलया ्शेािर, 

्शेातलया ्माणसांिर तसाच तो कलाकारांिरहदी झाला आहे. अणणा भाऊ हे 

एका बाजूला ्मारसचािा्दी असलयानं तयांना जागवतक दृवष्टकोण रिाप्त झाला होता 

तर ्सुऱया बाजूला ते सिें्नशदील असलयानं ते जया िातािरणातून आले होते 
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तेथदील ्:ुख, ्ाररद्रय् अनभुिलयानं राष्ट्रदीय आवण आतंरराष्ट्रदीय पातळदीिरदील 

्मानि्मकु्ततीचदी हाक ते ऐकू शकत होते. तया्मळेु तयांचया लेखनाचया ्मळुाशदी 

्मकु्तती, सिातंत्य आवण स्मता हदी सूते् कायचारत होतदी. 

प्रवतभा ्टेंबे  :  अणणा भाऊंिी तमाशाचे पारपंररक िळण बदलूि लोकिा््टय उभे केले 

आवण शावहरीला जो ििा आयाम वदला तयाविषयी आमहाला सांगा. 

्मराठदीतदील त्माशाचे रिसथावपत, पारपंररक सिरूप पावहले तर तयातून 

सरजंा्म्ारांचदी, ज्मदीन्ारांचदी कर्मणूक करण,ं तयांना आिडेल अशाच 

रिकारचा पौरावणक 'कनटेनट' तयातून सा्र होई. तयात का्म करणार ेकलाितं 

जया िगाचातून आले होते, कधदी कधदी तयांचदीच तयातून टर उडिलदी जायचदी. 

तया्मळेु त्माशात अतंविचारोध आढळून येत होता. अणणा भाऊंनदी या साऱयाचा 

अभयास केला होता. तया्मळेु जेवहा ते कमयवुनसट पक्षात आले तेवहा तयांनदी 

तयाचा 'फॉ्मचा ' ब्लला. गणेशिं् नाऐिजदी तयांनदी हाताला िं् न करण ंसरुू केलं. 

कारण हातच या जगाला घडितो, पकृथिदीला उभदी करतो अशा रिकारचा तयांनदी 

निा गण वलवहला. तसेच त्माशातले वहडदीस, क्मरखेालचे विनो् काढून 

टाकले आवण त्माशाचे पारपंररक रूप ब्लून 'लोकनाट्य' महणून निा फॉ्मचा 

आकारास आणला. तयांनदी का्मगारांचया शोषणाचे राजकतीय विशे्षण करणार े

निे िग वलवहले. तया्मळेु त्माशातदील सरजंा्म्ारदीचा कनटेनट ब्लून का्मगार, 

िवंचत, पदीवडतांचया शोषणाचा निा कनटेनट भरला आवण त्माशाचे पारपंररक 

रूप ब्लून फॉ्मचा आवण कनटेनटचया दृष्टदीने लोकनाट्याला निा आकार व्ला. 

तयासाठदी 'लोकनाट्य' हा शब्हदी तयांनदीच व्ला. तया्मळेु लोकनाट्याचदी हदी 

निदी परपंरा वन्माचाण करणार ेअणणा भाऊ लोकनाट्याचे 'पायोवनअर' ठरतात. 

प्रवतभा ्टेंबे :  अणणा भाऊंिी एकाचिेळी आपलया लेखिातूि इथलया लोकाचें प्रश्न,

 दु:ख, समसया माडंलया. तयामळेु इथलया लोकािंा ते आपलेस ेिा्टले. परतंु 

रवशयातलया माणसािंा ते आपलेस ेिा्टले. तयामळेु एकाचिेळी सथाविक 

आवण िैवविक पातळीिरील लेखि करण,ं ही वकमया अणणा भाऊंिा कशी 

साधली?

जागवतक सतरािरच ंसावहतय पावहलं तर जया लेखकाचा दृवष्टकोण उननत आहे; 
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्मानिदी आहे, तया लेखकाच ंसावहतय ्शेाचया सदी्मा ओलांडून जागवतक झालं. 

उ्ाहरणाथचा गॉकती, आस्त्रोसचदी हे सावहवतयक सथावनक रिशांसबंधंदी वलहदीत होते. 

तयांच ंसावहतय अनय ्शेांतहदी िाचलं जात होतं. तयािर वसने्ेमहदी बनिले जात 

होते. अणणा भाऊहदी केिळ भारतातलया का्मगार, ्वलतांचया शोषणासबंधंदी 

वलहदीत नवहते तर ते वस्त्रयांचया शोषणासबंधंदीहदी वलहदीत होते. एखा्दी स्त्रदी 

सुं् र आहे महणून वतचे डोळे काढले जातात, हा जसा भारतदीय अनभुि असू 

शकतो, तसाच तो पावकसतान, बांगला्शे, रवशया, अ्ेमररका इथलाहदी अनभुि 

असू शकतो. तया्मळेु तयांचया कथा एकाचिेळदी लोकल आवण गलोबल ठरतात. 

तया अतयतं ्मानिदीय दृवष्टकोणातून वलवहलया्मळेु, भौवतक दृवष्टकोणातून, 

्मारसचािा्दी दृवष्टकोणातून वलवहलया्मळेु तयांना जागवतक आया्म रिाप्त झाला. 

जेवहा रवशयात पवंडत जिाहरलाल नेहरू गेले तेवहा तेथदील राष्ट्राधयक्षांनदी अणणा 

भाऊ कोण आहेत? अस ंविचारलं. परतं ुजागवतक वयाप्तदी असणाऱया, गलोबलदी 

ओळखलया जाणाऱया ह्ा लेखकाच ंनाि नेहरंूना ्माहदीत नवहतं, हे तयांनदीच 

सित: कबूल केलं आहे. अणणा भाऊ वयापक आहेत; सिें्नशदील आहेत, 

स्मग्र ्मानिजातदीला हाक घालणयाचदी ताक् तयांचया लेखनात आहे. महणूनच 

अणणा भाऊंचया सावहतयाच ंिाचन करणारा ्मधय्मिगतीय, उचचिगतीय आवण 

उचचिणतीय्खेदील आहे. ्मदी लहान असतानाच तयांचया कथाका्बंऱया िाचून 

काढलया होतया. सांगायचा ्मदु्दा महणजे तयांचदी सिचा पसुतके ्महाराष्ट्रातलया 

जिळपास तयािेळदी सिचाच िाचनालयात उपलबध होतदी आवण सिचाच सतरातले 

लोक हे िाचन करदीत होते. परतं ुतयांचे लेखन भारतातलया अनय भाषां्मधये 

लिकर भाषांतररत झाले नाहदी आवण रवशयन, इंग्रजदी भाषां्मधये ्मात् लिकर 

झाले. अथाचात, या्मागे तयांचा िैवश्क दृवष्टकोणच होता. 

प्रवतभा ्टेंबे  :  आपलया सावहतयातूि, शावहरीतूि, आदंोलिातूंि जातीय-िगणीय लढा 

उभा करणाऱया अणणा भाऊंची दखल जागवतक सतरािर घेतली. परतंु 

जागवतक सतरािर मायमराठीला िणेाऱया अणणा भाऊंचे समरण मराठी 

भाषा गौरि वदिाला का होत िाही?

आपलयाकडे जे सांसककृ वतक धरुदीणति आहे ते फार सपष्ट आहे. आपलयाकडे 

जदी रिाह्मणदी ्ािणदी आहे तदी डॉव्मनंट आहे. तया्मळेु तयांचया विचारविश्ाला 
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स्मथचान ्णेाऱया लेखक-कलाितंांचाच उ्ोउ्ो केला जाणार, हे अतयतं सपष्ट 

आहे वकंिा जयांनदी रिाह्मणयिा्ाला सखोल ि खतरनाक विरोध केला नाहदी, 

जयांनदी िरिर स्मतेचदी भूव्मका घेतलदी. परतं ुजातविरोधदी कठोर लढा व्ला 

नाहदी तयांनाच ्महत्ि रिाप्त होणार, हेहदी अग्दी सपष्ट आहे. तया्मळेु जातविरोधदी 

भूव्मका घेऊन लढा ्णेाऱयांना रिाह्मणदी ्ािणदी अवजबात सथान ्ते नाहदी. 

यािरदील ्माझ ंएक गाणं् खेदील आहे –

‘हे पालखदीचे भोई 

यांना आईचदी ओळख नाहदी

इथे वजं् गदी जागते

यांचदी लेखणदी पोचत नाहदी’

तया्मळेु जयांचदी लेखणदी या वजं् गदीपयांत पोहोचते अशा अणणा भाऊंच ंविस्मरण 

होण ंसाहवजकच आहे. इतकंच कशाला शेतािर राबता राबता कावय रचणाऱया 

आ्मचया ्माय्माऊलदी बवहणाबाईचं ं स्मरणहदी होत नाहदी. येथदील रिाह्मणदी 

्ािणदी ि तयांचे सांसककृ वतक धरुदीणति अतयतं सट्रागँ आहे. जातदीय उतरडंदीत 

अणणा भाऊंच ं विस्मरण होण,ं हे इथलं जातिासति आहे. जे जातवयिसथा 

राबवितात तेच आपले नायक उभे करतात आवण अशा नायकांचया ्मागून 

आपले विष्मता्ूमलक तत्िज्ान पसरवितात. अशांनदी अणणा भाऊंच ंस्मरण न 

करण,ं हे गकृहदीतच आहे. 

प्रवतभा ्टेंबे  :  कमयुविस्ट पक्षािेही तयाचंया एकूण काया्षची दखल कशी घेतली?

आपलयाकडे जयांनदी कमयवुनसट पक्ष सथापन केला ते उचचिणतीय आवण 

्मधय्मिगतीय-उचच्मधय्मिगतीय होते. या पक्षाचे नेतकृति करणाऱयांना का्मगारांच ं

शोषण व्सत होतं तया्मळेु तयांना भौवतक रिश ्महत्िाचे िाटत होते. साहवजकच 

तयांनदी भौवतक रिशांना ्महत्ि व्लं. या भौवतक रिशांचया खालदी सा्मावजक, 

जातदीय रिश होते वकंिा भौवतक रिशांचा पाया जातदीय आहे, हे तयांना ्मानय 

नवहतं. हा तयांचा ्ोष नवहता. कारण या ्शेात 'जात' हदी ्माणसांचया सा्ूमवहक 

नेवणिेत सट्रॉगं आहे. या पक्षातदील काहदी कमयवुनसट नेतयांनदी जातिगाचाचया 

पलदीकडे सित:ला काढणयाचा जरूर रियतन केला. परतं ुया ् शेात जातवयिसथा 
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इतकती सट्रागँ आहे कती तयातून सहजासहजदी ्मकु्त होता येत नाहदी. जोिर या 

्शेात अरिाह्मणदी लोकशाहदीिा्दी रिांतदी होत नाहदी तोिर इथलदी जातवयिसथा 

जाणार नाहदी. अणणा भाऊंचा शेिट विपननािसथेत झाला का, याविषयदी ्मला 

खरचं ्माहदीत नाहदी पण सखंयेने इतकं विपलु आवण कस्ार सावहतयवनव्मचातदी 

करून तसचं वसने्मांचया पटकथा वलहूनहदी अणणाभाऊं श्दी्ंमत झाले नाहदीत, 

हे ्मात् िासति आहे. परतं ु हेच ि इतकं लेखन करून एखाद्ा उचचिणतीय 

लेखकाने अवधक पैसा क्मािला असता. एक ्मात् वनवचित कती कमयवुनसट 

पक्षाचे नेतकृति हे एकतर उचचिणतीय असते वकंिा उचचिगतीय-उचच्मधय्मिगतीय 

असते. तया्मळेु ्वलत स्माजातून पक्षात आलेलयांचा िािर केिळ कलाितं 

महणूनच राहतो. तयांनदी काहदी रिश विचारले तर तलुा वथअरदीचदी ्मावहतदी नाहदी, 

असे सांगून तयाला उडिून लािलं जातं. अणणा भाऊंचया सं् भाचात बोलायच ं

झालयास सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्यात ते अग्दी लाई्मलाईट्मधये आलेलं 

नेतकृति होतं. 

कॉमे्ड डांगेचया बरोबर तयांच ंनाि घेतलं जात असे. कॉ. डांगे, कॉ. एस. ए्म. 

जोशदी, शाहदीर कॉ. अ्मरशेख, शाहदीर कॉ. गवहाणकर हे तयािेळदी गाजलेलं 

नेतकृति होतं. तया काळात कॉ. डांगे हे जसे का्मगारांचे नेते सथावपत झाले होते 

तसे कॉ. अणणा भाऊ हे का्मगारांचे सांसककृ वतक नेते होते. कारण तयांच ंहतयार 

हे सांसककृ वतक होतं, कला होतं. सावहतय, गदीतरचना, गायन, लोकनाट्यलेखन, 

सा्रदीकरण, अवभनय यांचया ्माधय्मातून तयांनदी लोकांचे रिबोधन करून हे 

सांसककृ वतक नेतकृति गाजविलं होतं. So that was nothing but cultural 

politics. अस ं्माझ ंमहणण ंआहे. तया्मळेु आपलया ्शेात ससंथा, सघंटना 

महणून ्माणस ंएकत् आलदी कती आपापलया जातदीनसुार तयांचयात गट तयार 

होऊन ्वलत िवंचतांना सत्तासपंत्तदीपासून िवंचत ठेिलं जातं. या िवंचत 

ठेिणया्माग ं नेह्मदी सरजंा्म्ारच असतात अस ं नाहदी तर कधदी कायचाकतले-

नेते, कधदी तर सा्मानय ्माणसहंदी असतात. अग्दी का्मगारांचया स्मतेसाठदी 

लढणाऱया परुोगा्मदी चळिळदीतदील कायचाकतयाचा-नेतयां्मधयेहदी तयािेळदी सिचाकाहदी 

आलबेल होतं, अस ं आपलयाला ्मानता येत नाहदी. रिवचतच जातदीचया 

पलदीकडे जाऊन आतंरजातदीय आवण आतंरध्मतीय वििाह होत होते. ्मराठा 

जातदीय नेतकृतिाचया ्मलुांचदी लगने ्मराठा जातदीतच होत होतदी तर रिाह्मण 
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जातदीचया नेतकृतिाचया ्मलुांचदी रिाह्मण जातदीतच होत होतदी. तया्मळेु वतथेहदी 

जातवयिसथा टरक जागदी होतदी. वतथं सिचाकाहदी आलबेल होतं, अस ंमहणता 

येत नाहदी. अ्मरशेखांचया ्सुऱया लगनात तयांना काय अडचणदी आलया आवण 

अणणा भाऊंनदी जात, ध्माचाचा विचार न करता तयांना कशदी ्म्त केलदी, 

याविषयदीचदी हवककत सित: अ्मरशेखांनदी तयांचया डायरदी्मधये नों्िून ठेिलदी 

आहे आवण तदी आज उपलबधहदी आहे. वनवचितपणे अणणा भाऊंना कमयवुनसट 

पक्षाचया विचारसरणदी्मळेु जागवतक दृवष्टकोण रिाप्त झाला आहे, हे जरदी खर ं

असलं तरदी कमयवुनसट पक्षाला जातदीय शोषणाच ंभान ्णेयाच ंयोग्ान अणणा 

भाऊंच ंआहे, हेहदी वततकंच खर ंआहे. 

वमवलदं आिाड :  राष्ट्राचया सामावजक, सासंकृवतक आवण राजकतीय प्टलािर शाहीर अणणा

भाऊ, शाहीर अमरशेख आवण शाहीर गवहाणकर याचें काय्ष असतािा, 

विशेषत: अब्ाह्मणी सासंकृवतक इवतहास आवण सयुंक् महाराष्ट्राचा लढा 

उभा करणयातले तयाचें योगदाि आज का लक्षात घेतले जात िाही?

भारतदीयांचया नेवणिेत गाण,ं बजािण ंकरणार ेलोक हे हदीन ्जाचाचे, खालचया 

जातदीतले असतात, हे परकं ठसलेलं आहे. जो भाषण करतो तो त्माशा 

करणाऱयापेक्षा शे्ष् ्मानला जातो. ज्ानाच ं ्ान केलं जातं आवण कलेतून 

्माणसांच ं्मनोरजंन केलं जातं, हदीच आपलदी धारणा बनलयाने गाण,ं बजािण ं

हदीन ठरिलं जातं पण भारतदीयांचदी जातदीसबंधंदीचदी नेणदीि परकती असलयानं 

गाण,ं बजािण ंकरणारहेदी ज्ानदी असू शकतात, हेच आपलयाला ्मानय नसतं. 

तया्मळेु तयांचयाकडे आ्रानं पावहलं जात नाहदी आवण तयांचा गौरिहदी केला 

जात नाहदी. १ ्ेम रोजदी साजरा होणाऱया ्महाराष्ट्र व्नाला-का्मगार व्नाला 

राजकतीय नेतकृति करणाऱयांविषयदी जस ंबोललं-वलवहलं जातं तस ंसांसककृ वतक 

चळिळदीतून-कलेचया सा्रदीकरणातून लोकांच ंरिबोधन घडिून, लोकलढा उभा 

करणाऱयांना तो ्मान व्मळत नाहदी. अणणा भाऊ, अ्मरशेख आवण गवहाणकर 

हदी इथलदी रितदीकं बनत नाहदीत. हेच अणणा भाऊ जर पर्शेात जन्माला आले 

असते तर तयांच ं नाि सिचातो्मखुदी झालं असतं. या बाबतदीत पॉल रॉबसनच ं

उ्ाहरण आपलयास्मोर आहे. ्ु् दैिाने, अणणा भाऊंसारखया आतंरराष्ट्रदीय 

सतरािरचया एका ्महान लेखक, कलाितंाला आज आपलयाकडदील रिाह्मणदी 

वयिसथेनं एका जातदीचया कंुपणात बवं्सत केलं. या सांसककृ वतक राजकारणा्माग ं
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एक सूत्बद्ध विचारसरणदी कायचारत आहे. जस ं डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर हे 

कोणाचे नेते तर ते निबौद्धांचे तया्मळेु तयांचदी जयतंदी कोणदी साजरदी करायचदी 

तर तदीहदी निबौद्धांनदी, तसचं अणणा भाऊ कोणाचे नेते तर ते ्मातंगांचे महणून 

तयांचदी जयतंदी कोणदी साजरदी करायचदी तर तदी ्मातंग स्माजाने, हदीच इथलया 

नेवणिेतलदी आपलदी धारणा बनलेलदी आहे. हे फार घातक सूत् आहे; स्माजात 

्हुदी पेरणार ेआहे. बौद्ध आवण ्मातंग स्माजातले जे अतंविचारोध आहेत ते अवधक 

ठळक करणयाचे कारसथान हदी वयिसथा करदीत आहे. आज अणणा भाऊंचा 

पतुळा एखाद्ा ्मातंग िसतदीतच का असतो; तो शहराचया ्मधयितती भागात का 

नसतो? हे इथलया नेवणिेतदील जातिासति आहे. तया्मळेु अरिाह्मणदी नेतकृतिाने 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर, अणणा भाऊ साठे हदी रितदीके आता विश्वयापदी 

बनविलदी पावहजेत. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचा विचार, अणणा भाऊ साठेंचया 

कथाका्बंऱया, ना्म्िे ढसाळांचदी कविता या जगात सिचात् पोहोचलदी पावहजे. 

हॉवलिूडचे वसने्ेम या सावहतयककृ ततींिर सहज वनघतदील, याबाबत ्मदी अवजबात 

अवतशयोक्तती करदीत नाहदी. अणणा भाऊंनदी वचतारलेलदी पाते्, तयांचे भािविश्, 

जदीिनविश् आवण तयातला िेग हा हॉवलिूडपटांना ्मटेररयल परुिणयाइतका 

ताक्दीचा आहे, हे ्मात् वनवचित आहे. 

प्रवतभा ्टेंबे  :  लठाल बठािटठा कलठा पथकठाि ेपक्षातील काय्षकतयाांची आवण सामानयजिाचंी

 मािवसकता घडिूि तयाचंयात जे सामावजक-राजकतीय भाि विमा्षण केले, 

तयाविषयी सागंा. 

१९३६ला इपटा हदी ससंथा सरुू झालदी तर १९४४्मधये लाल बावटा 

्कलापथ्काचदी सथापना झालदी. वसने्माचया के्षत्ात इपटाने खूप का्म केलं तर 

कमयवुनसट पक्षाने शेतकरदी-का्मगारांचे जे लढे उभे केले, तयासं् भाचात लाल 

बावटा ्कलापथ्काने खूप का्म केलं. वशिाय ्सुऱया ्महायदु्धाचया बाबतदीत 

पक्षाच ं जे understanding होतं तयासं् भाचातहदी खूप का्म केलं. शेतकरदी-

का्मगारांचया शोषणाचे जे विविध आया्म होते ते गाणयांतून, लोकनाट्यातून, 

पोिाड्यां्मधून तयांनदी ्मांडले. लाल बावटा पथ्काने िगतीय दृवष्टकोणातून 

शेतकरदी-का्मगारांचया शोषणाविरुद्ध वजतकं का्म केलं वततकं जातवन्ूमचालन 

आवण स्त्रदीशोषणाचया विरुद्ध केलं नाहदी, हे आपलयाला ्मानय करािचं लागतं. 
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तया्मळेु लाल बावटा पथ्काचे जे योग्ान आहे ते शेतकरदी-का्मगारांना कें द्रवबं् ू 

्मानूनच झालेले आहे. 

वमवलदं आिाड  :  अणणा भाऊंचया सावहतयातील जावणिेचया पातळीिरची िेणीि आवण 

तयातील अणणा भाऊंचा सारासार विचार (जयाला महातमा फुले ‘सारासार 

विचार’ आवण ग्ामची ‘common sense’ महणतात) कोणता आह ेआवण 

तो मखुय सावहवतयक-सासंकृवतक प्रिाहापेक्षा कसा िेगळा आह?े

्मराठदी सावहतयातदील ्मारसचािा्दी विचारधारचेया सावहतयरििाहाचा विचार करता 

इतकं विपलु आवण िैविधयपूणचा तसचं विविध सावहतयरिकारांतून वलवहणाऱया 

लेखकाच ंजर कोणतं नाि ंपढेु येत असेल तर ते महणजे अणणा भाऊ साठे 

यांचचं होय. तयांचया लेखनातला िेगळेपणा शोधायचा झालयास ते ्माणसांतला 

'्माणूस' शोधतात. तयांचया कथाका्बंरदीतलया पात्ांचदी ितचान्मदी्मांसा केलदी तर 

हदी पातं् जदीिनाचया जया बवहष्ककृ त, िवंचत, नाकारलेलया िातािरणातून आलदी 

आहेत ते वयिसथेने ला्लेले आहे. तयातून खचून, ्बून न जाता हदी पाते् 

जदीिनाचा जो रेिरणा्ायदी सघंषचा उभा करतात, तो अतयतं ्महत्िाचा आहे. याच ं

उ्ाहरण महणून स्मशानातदील सोने, सापळा, बुद्ाची शपथ अशा वकतदीतरदी 

कथा लक्षात घेता येतात. भारतदीय स्माजातदील जातवयिसथेचया सापळयात 

अडकलेलया ्माणसांचया आवण लेखकाचया रितयक्ष जगणयाचदी अिसथा जर 

एखाद्ा रवशयन वकंिा अ्ेमररकन ्माणसानं पावहलदी तर तयाला ्र्रून 

घा्म फुटेल, इतकती तदी वि्ारक आहे. अस ं जदीिन जगण,ं अनभुिण ं आवण 

सावहतयातून ते वचतारािसं ंिाटण ंहेच लोकविलक्षण आहे. ्दीड व्िस शाळेत 

गेलेला लेखक चौसष्ट कलाककृ तदी वन्माचाण करतो, हेच तयांच ं िेगळेपण आहे. 

अनय ्मराठदी सावहवतयकांना हे जदीिन व्सू नये, व्सलं तर ते सावहतयविश्ाचा 

विषय होऊ नये, या पाश्चाभू्मदीिर अणणा भाऊंचया सावहतयातून वयक्त झालेलदी 

पाते्, तयांच ंभािविश्, जदीिनविश् यांच ं िेगळेपण ठळकपणे अधोरवेखत होतं. 

अणणा भाऊ जे जदीिन जगले-भोगले तेच तयांचया सावहतयककृ तदीतहदी उतरलं. 

अग्दी ्मारसचािा्दी लेखकहदी जे आवण जस ंवलहदीत, तयािरून अस ंमहणता येतं 

कती तयांचयापढुचे रिशच वभनन होते. बरचे्ा जागवतक सतरािर काय घडतंय, 

यािर लक्ष ठेिून वलवहणाऱया लेखकांना सथावनक पातळदीिर आपलया इथे काय 
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घडतंय, आपलया पायाखालदी काय जळतंय, याचदी साधदी कलपनाहदी असत 

नाहदी. परतं ुअणणा भाऊ अवधकावधक सथावनक, ्मानिदीय लेखन करदीत होते. 

महणूनच ते जागवतक लेखक बनू शकले. तया्मळेु एकाचिेळदी ते सथावनक आवण 

जागवतक लेखक ठरले. अग्दी हॉवलिूडने वसने्ेम बनिािेत, अस ं्:ुख, थरार, 

शौयचा इतया्दी रिकारच ं ्मटेररयल तयांचया सावहतयककृ ततीं्मधये ठासून भरलेलं 

आहे. अशा थोर लेखक-कलाितंाला ्मानाचा ्मजुरा !
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अणणा भाऊ साठे ि भारतदीय 
का्मगार चळिळ : एक अभयास
प्रदीप िठाघमठार े

साहाययक रिाधयापक

इवतहास विभाग

रा्मनारायण रुईया सिायत्त ्महाविद्ालय, ्मुंबई.
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प्रसताििा 

भारतदीय का्मगार चळिळदीत अणणा भाऊ साठे यांचे योग्ान अतयतं ्मोलाचे आहे. तयांनदी रचलेलदी किने, 

पोिाडे, लािणया, लोकनाट्ये, रििासिणचान, का्बंऱया या का्मगार चळिळदीचे ्मागचा्शचाक ठरतात. तयांचे हे 

लेखन महणजे का्मगार चळिळदीचा चालता - बोलता इवतहास आहे. अणणा भाऊंनदी आपलया सावहतयातून 

का्मगारांचे, उपेवक्षतांचे ि ्वलतांचे रिश ्मांडले. तयांचया सावहतयातून तयांनदी लोकजागकृतदी ि लोकवशक्षणाचे 

्महत्िपूणचा कायचा केले. तयांचे कायचा केिळ लेखनापरुते ्मयाचाव्त नवहते. तयांनदी अनेक चळिळतीं्मधये सवरिय 

सहभाग घेतला. आपलया लेखणदीविार ेतयांनदी का्मगार चळिळ ि सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ जनसा्मानयांपयांत 

पोहोचविलदी. तयांनदी आपले सावहतय सा्मानयजनांचया भाषेतून वलवहलया्मळेु तयाचे फार ्मोठे योग्ान 

का्मगार चळिळदीला लाभले. अणणा भाऊ साठे यांचे भारतदीय का्मगार चळिळदीतदील योग्ान भरदीि असे 

असतानासदु्धा अभयासकांचे याकडे लक्ष गेले नाहदी. तयांचा सावहवतयक चळिळदीशदी असलेला सबंधं ि 

तयांचदी सावहतयसपं्ा यािर अनेक अभयासकांनदी कायचा केलेले आहे. परतं ुऐवतहावसक दृवष्टकोणातून तयांचा 

भारतदीय का्मगार चळिळदीतदील योग्ानाचा ऊहापोह अभयासकांनदी केलेला नाहदी. या शोधवनबधंात शाहदीर 

अणणा भाऊ साठेंचा का्मगार चळिळतींशदी असलेला सबंधं, तयांचया का्मगार जावणिा ि तयांचे का्मगार 

चळिळदीतदील योग्ान ्मांडणयाचा येथे रियतन केला आहे. 
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पूि्षचरररि 

शाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचा जन्म १ ऑगसट १९२० रोजदी सांगलदी वजलह्ातदील िाटेगाि या गािदी, एका 

्वलत कुटंुबात महणजेच असपकृशय स्मजलया जाणाऱया ्मातंग जातदी्मधये झाला. तयांचे खर ेनाि तकुारा्म 

होते. परतं ुतयांना सिचाजण ‘अणणा’ या नािाने सबंोवधत असत. तयांचया िवडलांचे नाि भाऊराि होते महणून 

तयांचे नाि अणणा भाऊ पडले. तयांचे सरुुिातदीचे जदीिन अतयतं गररबदीचे होते. तयांना अनेक हालअपेष्टा सहन 

करावया लागलया. अणणा गािदी असताना बालपणातच तयांना पोिाडे, लोकगाणदी, कविता, त्माशाचदी आिड 

वन्माचाण झालदी. अनेक जत्ां्मधये त्माशा पाहणयासाठदी ते जात असत. सांगलदी येथदील जते््मधये रिांवतवसहं 

नाना पाटदील यांचया भाषणाने ते खूप रिभावित झाले आवण भारताचया सिातंत्य चळिळदी्मधये तयांनदी उडदी 

घेतलदी. नंतरचया काळात अणणा आपलया पररिारासवहत ्मुंबई्मधदील भायखळा येथे राहायला आले. तयांनदी 

आपलया सरुुिातदीचया आयषु्यात वनरवनराळया रिकारचदी कष्टाचदी का्ेम केलदी. तयांनदी १९३२ ते १९३५ 

या काळात ्मुंबई्मधये घरगडदी, ह्माल, बूट पॉवलशिाला, हॉटेलबॉय, डोअरवकपर, कोळसे िाहणारा, कुत्दी 

सांभाळणारा, कोवहनूर व्मल ्मजूर महणून का्म केले. यािरून अणणा भाऊंचे सरुुिातदीचे जदीिन वकतदी कष्टात 

गेले याचदी रिवचतदी येते. या काळात ्मुंबईत बं् , हरताळ, ्मोचाचा, बाजारबं् दी, का्मगार चळिळदी यांसारखया 

घटना घडत होतया. तयाचा रितयक्ष ि अरितयक्ष पररणा्म अणणांिर होत होता. कालचा ्मारसचा यांचया सामयिा्दी 

तत्िज्ानाने रिभावित होऊन ते कमयवुनसट विचारसरणदीचे पाईक बनले आवण वगरणदी का्मगार अणणा 

कमयवुनसट पक्षाचे सभास् बनले. अणणा भाऊ जया स्माजात िाढले, जया पररवसथतदीतून घडले तया सिचा 

गोष्टदी आवण स्माजिा्दी स्माजरचनेिर असलेलदी तयांचदी वनष्ा या सिचा गोष्टतीं्मळेु अणणा भाऊंना एक िेगळदी 

दृष्टदी लाभलदी होतदी. (डांगळे २००७ : ८) आपण जे जदीिन जगलो, जे अनभुिले ते ्सुऱयाचया िाट्याला 

येऊ नये महणून तयांनदी आपलया लेखणदीतून स्माजातदील सिचा सतरातदील ि ्मखुयतिेकरून का्मगारांचे ि 

्वलतांचे रिश ्मांडले.

मुबंईतील कामगार चळिळीची पावि्षभूमी 

आधवुनक ्मुंबईचया जडणघडणदीत वगरणदी का्मगारांचा फार ्मोठा िाटा आहे. एकोवणसावया शतकाचया 

उत्तराधाचात ्मुंबई्मधये अनेक कापड वगरणया अवसततिात आलया. १८५४ ते १९२० पयांत ्मुंबई्मधये 

पारशदी, ्मसुलदी्म, भावटया ज्मातदीने अनेक ्मदील सरुू केलया. या वगरणयां्मळेु ्मुंबई्मधये भांडिल्ार िगाचाचा 

उ्य झाला ि तयांनदी पढेु पैशाचया हवयासाकररता वगरणयांतदील का्मगारांचे शोषण करायला सरुुिात केलदी. 

रातं्व्िस आपलया कष्टाचा घा्म गाळून ्मुंबईला धनसपंनन बनविणाऱया का्मगारिगाचाचे शोषण ्मदील ्मालकांनदी 
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सरुू केले. याविरोधात नारायण ्ेमघाजदी लोखंडे यांनदी का्मगारांना एकत् आणून भारतातदील पवहलदी का्मगार 

सघंटना ‘बॉमबे व्मल हॅणडस असोवसएशन’ सथापन केलदी. (क््म १९९५ : ६२) का्मगारांचे रिश तयांनदी ि 

तयांचया इतर सहकाऱयांनदी सरकारस्मोर ्मांडले ि का्मगारांचदी वसथतदी ब्लविणयासाठदी अहोरात् रियतन 

केले.

विसावया शतकाचया सरुुिातदीस भांडिल्ारिगाचाचया शोषणा्मळेु ्मुंबईत अनेक सपं का्मगारांनदी घडिून 

आणले. तयातदील १९१९ चा सपं सिाचात ्मोठा होता. पगारिाढदीसाठदी १,५०,००० का्मगार सपंात सहभागदी 

झाले होते. हा सपं १८ व्िस चालला. शेिटदी ्मदील ्मालकांनदी का्मगारांचा पगार िाढविला. (David 2011 

: 230) याच काळात अनेक का्मगार सघंटना सथापन झालया. १९२५ सालदी कमयवुनसट पक्षाचदी सथापना 

करणयात आलदी. १९२९ सालदी ्मुंबईत ‘वगरणदी का्मगार यवुनयन’ हदी सघंटना सथापन करणयात आलदी. हदी 

कमयवुनसट पक्षाचदी यवुनयन होतदी ि लालबावटा ्ुकन्न या नािाने रिवसद्ध होतदी. ्मुंबईचा वगरणदीका्मगार 

या सघंटनेकडे आकवषचात झाला. याचे नेतकृति कॉमे्ड डांगे, कॉमे्ड रणव्िे, कॉमे्ड घाटे, कॉमे्ड सर्सेाई 

यांनदी केले. (पाटकर २००९ : ७) या का्मगार सघंटनेने का्मगारांचे रिश हाताळले. कमयवुनसट पक्षाचया ि 

कॉमे्ड श्दीपा् अ्मकृत डांगे यांचया विचारांचया रिभािा्मळेु अणणा भाऊंनदी १९३६ सालदी कमयवुनसट पक्षाचे 

स्सयति सिदीकारले ि रितयक्षात का्मगार चळिळदीत उतरले. (कठाळे १९९६ : ४०)

अणणा भाऊंतील कामगार जावणिाचंा उदय ि विकास 

अणणा भाऊंनदी १९३१ ्मधये िाटेगाि सोडले ि बऱयाच पररश््मानंतर ते ्मुंबईला पोहोचले. ्मुंबईला 

पोहोचलयािर भायखळा येथदील चां्बदीबदी चाळदी्मधये काहदी काळासाठदी ते िासतवयास होते ि तेथे राहत 

असताना अणणा भाऊंनदी ्मुंबईत होत असलेलया घडा्मोडदी जिळून पावहलया. ्मुंबई्मधये या काळात अनेक 

सपं, हरताळ, ्मोचले ि भांडिल्ार िगाचाविरुद्धचदी का्मगारांचदी आं् ोलने अणणांना पाहायला व्मळालदी. याच 

काळात तयांचया का्मगार जावणिा विकवसत झालया. अणणा भाऊंनदी १९३२ चया सपंात भाग घेतला होता. 

अणणा भाऊ विविध राजकतीय सघंटनांचया कायचारि्मां्मधये जसे भाग घयायला लागले तसेच राजकतीय, 

सा्मावजक ि इतर विषयांचया चचाां्मधयेहदी रस घेऊ लागले. यातून तयांचया ्मनािर ्मुंबईतदील राजकतीय 

ि सा्मावजक चळिळतींचा रिभाि पडत होता. ्मुंबईतदील अणणांचया सरुुिातदीचया िासतवयात तयांनदी विविध 

रिकारचदी का्ेम केलदी. ्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये राहत असताना तयांनदी वगरणदी का्मगार महणून नायगाि ्मदील, 

कोवहनूर ्मदील्मधये का्म केले ि येथे का्म करदीत असताना का्मगारांचे जदीिन, तयांचदी हलाखदीचदी पररवसथतदी 

तयांनदी जिळून पावहलदी. अणणा भाऊंनदी िेगिेगळया रिकारचदी का्ेम केलया्मळेु तयांनदी तया िगाचाचे जदीिन 

सितः अनभुिले ि तयांचयातदील का्मगार जावणिांचा विकास कालौघात होत गेला. 
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्माटंुगा लेबर कॅमप हे कमयवुनसट चळिळदीचे ्मखुय कें द्र होते. कमयवुनसट चळिळदीतदील रि्मखु सिचा नेते ्माटंुगा 

लेबर कॅमप्मधये राहत असत. तया नेतयां्मधये कॉमे्ड शकंर नारायण पगार,े कॉमे्ड बदी. टदी. रणव्िे, कॉमे्ड 

पदी. सदी. जोशदी, कॉमे्ड अवधकारदी यांचा स्मािेश होता. तयांनदी एकत् येऊन ‘अभयासकें द्र’ सथापन केले 

होते. या अभयासकें द्राचया ्माधय्मातून ते का्मगार चळिळतींचदी व्शा ठरित असत. अणणा भाऊ पढेु या 

अभयासकें द्राचे स्सय बनले. येथेच तयांचया विचारािर कालचा ्मारसचाचया विचारांचा रिभाि पडला ि तयांचया 

रिवतभेला आकार व्मळाला, िैचाररक ि तावत्िक बैठक व्मळालदी. पढेु सामयिा्दी ि स्माजिा्दी विचारसरणदीचे 

ते कट्र स्मथचाक बनले. कालचा ्मारसचाचया सामयिा्दी ि स्माजिा्दी विचारांचा रिसार करणयाचे धयेय तयांनदी 

वनवचित केले. का्मगार, शेतकरदी, ्मधय्मिगचा यांचया सखु्ःुखाचे वनिारण करणयाचदी लढाऊ दृष्टदी तयांना 

सामयिा्दी विचारसरणदीने व्लदी महणूनच तयांचया पोिाड्यात, लािणदीत एक िेगळदी धार, जदीिन जगणयाचदी 

वजद्द आवण उत्तुगं आशािा् व्सून येतो. अनयाय, शोषण, वपळिणूक यांना ते आपलया सावहतयातून विरोध 

करतात. या पररवसथतदीिर ्मात करणयासाठदी ि का्मगार िगाचाचदी पररवसथतदी ब्लविणयासाठदी तयांचया्मधये 

एकजूट करून कमयवुनसट पक्षा्मधये आणणयासाठदी तयांनदी रियतन केला. अणणा भाऊंनदी कोणतयाहदी रिकारचे 

वशक्षण घेतलेले नसतानासदु्धा या चळिळदीचा अभयास केला. का्मगारांचया हलाखदीचया पररवसथतदीचदी 

जाणदीि का्मगार िगाचाला करून ्णेयासाठदी ि ्मनोरजंन करून तयांचे रिबोधन करणयासाठदी अणणा भाऊंनदी 

लािणदी, शावहरदी ि पोिाडे रचणयास सरुुिात केलदी. या पोिाड्यांविार ेतयांनदी का्मगारां्मधये जावणिा वन्माचाण 

केलया ि सामयिा्दी पक्षाचया विचारसरणदीचा रिसार केला. का्मगारांचा बलंु् आिाज महणून ते नािारूपाला 

आले. (खांडगे २००९ : ८-९)

उपेवक्षत स्माजाचे ्ःुख, यातना, शोषण अणणा भाऊंनदी रितयक्षात अनभुिले होते. तेच तयांचया लेखणदीतून 

ि िाणदीतून सतत ्मांडणयाचा रियतन केला. तयांचया वलखाणा्मधये का्मगार जावणिांचा रिकषाचाने रितयय 

येतो. तयांचया सावहतया्मधये तयांनदी का्मगारांचे, उपेवक्षतांचे जदीिन्शचान लोकांस्मोर ्ाखविले. ते फक्त 

बोलणयापरुते वकंिा वलखाणापरुते थांबले नाहदीत तर तयांनदी रितयक्ष का्मगार ि कमयवुनसट चळिळदी्मधये 

सहभाग घेऊन तयांचे जदीिन ब्लविणयासाठदी रियतन केले. सितःचदी पररवसथतदी हलाखदीचदी असतानासदु्धा 

तयांनदी का्मगार चळिळदीत सवरिय सहभाग घेतला. तयांनदी या चळिळदीस आपलया लेखणदीविार ेनिदी रेिरणा, 

सफूतती ि बळ व्ले. तयांचया लेखणदीतून आपणास तयांचया का्मगारजावणिा वकतदी रिगलभ होतया, याचा 

रितयय येतो. 
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अणणा भाऊ साठे याचंा कामगार चळिळीतील सहभाग 

कमयवुनसट पक्षाचया कायाचा्मळेु ि कॉमे्ड श्दीपा् अ्मकृत डांगे यांचया विचारांचया रिभािा्मळेु अणणा भाऊ साठे 

यांनदी १९३६ सालदी कमयवुनसट पक्षाचे अवधककृ त स्सयति सिदीकारले ि रितयक्षात का्मगार चळिळदीत उतरले. 

या पक्षाचया ्माधय्मातून तयांनदी का्मगार चळिळदीचा अभयास केला. तयांनदी पक्षाचया विचारसरणदीचा रिसार 

करणयासाठदी इतर तरुण व्मत्ांबरोबर पक्षाचे कायचारि्म, बैठका ि चचाचासत्ाचदी तयारदी करणे, कायचारि्मपवत्का, 

पत्के िाटणे, वभतंदीिर घोषिारये वलवहणे, ्मोचले, सपं, कायचारि्म ि हरताळसाठदी पोसटसचा रगंविणे तसेच ते 

वभतंदीिर वचकटिणयाचे का्म तयांनदी आपलया तरुणियात केले. पक्षाचया कायचारि्माचया आयोजनाकररता ते 

नेह्मदी पढुाकार घेऊन पडेल तदी का्ेम करदीत असत. यािरून तयांचया ्मनािर सामयिा्दी विचारसरणदीचा 

वकतदी रिभाि पडला असेल याचदी जाणदीि होते. या कायचारि्माचया ्माधय्मातून तयांनदी सितःचा बौवद्धक 

विकास घडिून आणला. तयांनदी १९३७ सालदी सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा वलहून का्मगारांचे रिश जनतेपयांत 

पोहोचविले. या पोिाड्यां्मळेु ते का्मगारां्मधये खूप लोकवरिय झाले. (कठाळे १९९६ : ३९-४०)

सामयिा्दी विचारसरणदीचया रिभािा्मळेु अणणा भाऊ १९४२ पासून कमयवुनसट पक्षाचे पूणचािेळ रिचारक 

बनले. तयांचया डोरया्मधये सामयिा्दी पक्षाचया रिचारावशिाय ् सुर ेकाहदीहदी नवहते. तयांनदी पक्षाचया रिचाराचे 

कायचा बारा बारा तास केले. सामयिा्दी पक्षाचया कायचारि्मा्मधये ि का्मगारांचया ्मनोरजंनासाठदी अणणा भाऊ 

गाणदी, पोिाडे ि किने गात असत. पक्षाचया रितयेक कायचारि्मासाठदी तयांना आिजूचान बोलाविले जात असे 

ि अणणा भाऊ रितयेक कायचारि्म यशसिदी करणयासाठदी रियतन करदीत असत. तया्मळेु तयांचदी लोकवरियता 

पक्षाचया तरुण कायचाकतयाां्मधये िाढलदी होतदी. तयांचया भािांरि्माणे अणणा भाऊंना पक्षातदील सिचा लोक 

अणणा महणू लागले. यापढेु ्मुंबई्मधये तयांचे नाि अणणा भाऊ साठे असे रूढ झाले. 

सामयिा्दी विचारधारा ि कमयवुनसट पक्षाचया धयेयधोरणाचा- कायचारि्माचा रिसार करणयाचया हेतूने १९४४ 

्मधये शाहदीर अणणा भाऊ साठे, शाहदीर अ्मर शेख आवण शाहदीर गवहाणकर यांनदी कॉ. शकंर नारायण पगार ेि 

कॉ. बदी.टदी. रणव्िे यांचया रियतना्मळेु लालबावटा ्कला पथ्काचदी सथापना केलदी. (गरुि १९९१ : २) िगतीय 

राजकारण आवण स्माजिा् यांचदी जनसा्मानयांना ओळख करून ्णेयाचया उदे्दशाने हे कलापथक सरुू 

करणयात आले होते. (पाटकर २००९ : २७) ्कलापथ्काचया सथापनेचया अगो्रपासूनच अणणा भाऊंनदी 

्माटंुगा लेबर कॅमप्मधये राहत असताना लेखनाला सरुुिात केलदी होतदी. अणणा भाऊ साठेंनदी लालबावटा 

्कलापथ्काचया ्माधय्मातून लाखो का्मगारांचे रिश अनेक सभा ि कायचारि्मांतून ्मांडले. 

कमयवुनसट पक्षाचया ्मखुय कायाचालयात अ्कलेची गोष्ट हा िग अणणा भाऊ साठेंनदी रिथ्म सा्र केला. या 

कायचारि्मास कमयवुनसट पक्षाचे अनेक कायचाकतले हजर होते. कॉमे्ड बदी. टदी. रणव्िे, कॉमे्ड पदी.सदी. जोशदी, 
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कॉमे्ड गगंाधर अवधकारदी हे व्गगज नेते उपवसथत होते. या कायचारि्मा्मळेु कॉमे्ड बदी. टदी. रणव्िे खूप 

रिभावित झाले. अणणा भाऊंचया लेखणदीचे ि सा्रदीकरणाचया आविष्काराचे सा्मथयचा पक्षाला जाणिले. 

कॉ. पदी. बदी. रांगणेकर यांनदीसदु्धा अणणा भाऊंना वलवहणयास रिोतसावहत केले. वटटिाळा येथे १९४४ सालदी 

झालेलया शेतकरदी पररष्चेया िेळदी कमयवुनसट पक्षातफले  लालबावटा ्कलापथ्काचा पवहला कायचारि्म झाला. 

या कायचारि्मात अ्कलेची गोष्ट हा िग सा्र करणयात आला. या कायचारि्मा्मळेु का्मगारिगचा खूप रिभावित 

झाला. या लोकनाट्याचे शेकडो रियोग झाले. (ततै्ि, पकृ. २६) 

१५ ऑगसट १९४७ ला भारतास सिातंत्य व्मळालयािर अणणा भाऊ साठे यांनदी ् सुऱयाच व्िशदी महणजेच 

१६ ऑगसट रोजदी ्मुंबई कोटाचािर ्मोचाचा काढून ‘यह आझा्दी झठुदी है, ् शे कती जनता भूखदी है’ अशा रिकारचया 

घोषणा आपलया अनेक का्मगार बांधिाबरोबर व्लया. अणणा भाऊ साठे यांनदी लालबावटा ्कलापथ्काचया 

्माधय्मातून का्मगारांचे रिश आपलया लािणया, पोिाडे ि लोकनाट्याविार ेएकाच िेळदी हजारो लोकांचया 

जनस्मु् ायास्मोर ्मांडले. या कायाचात तयांना शाहदीर अ्मर शेख, शाहदीर गवहाणकर, शाहदीर आत्मारा्म 

पाटदील ि इतर अनेक शावहरांनदी ्म्त केलदी. या ्कलापथ्कािर पढेु ्मुंबई सरकारने बं् दी घातलदी तसेच 

त्माशािरहदी बं् दी घातलदी. परतं ुअणणा भाऊंनदी या बं् दीला न झगुारता का्मगारांचया स्मसया ्मांडणयासाठदी 

ि सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचा रिसार करणयासाठदी लोकनाट्याचा सिचारिथ्म िापर केला. अणणा भाऊंनदी 

त्माशाचे रूपांतर लोकनाट्यात केले महणूनच तयांना लो्कनाट््ाचे जन्क असे महणतात. (डांगळे २००७ : 

१६) त्माशातून केिळ ्मनोरजंन होत होते परतं ुस्माजाचया ्ाहकतेचे वचत्ण तयांनदी लोकनाट्यातून केले. 

तयांनदी आपलया सावहतयातून सामयिा् ि स्माजिा्ाचया तत्िज्ानाचा रिसार केला. कमयवुनसट पक्षाचया 

कायचारि्मात लोकनाट्ये सा्र करून विविध वठकाणदी पक्षाचया विचारसरणदीचा रिसार करून स्माजजागकृतदी 

करणयाचे ्महत्िपूणचा कायचा तयांनदी केले. का्मगार चळिळदीचया रिसारात लालबावटा ्कलापथ्काने सा्र 

केलेलया विविध कायचारि्मांचे खूप ्मोठे योग्ान आहे.

अणणा भाऊ साठेंचे लेखि ि भारतीय कामगार चळिळ 

स्माजजागकृतदी करणाऱया लोकशाहदीरां्मधये अणणा भाऊंचे नाि सिचारिथ्म येते. अणणा भाऊंनदी जे आपलया 

आजूबाजूला पावहले, जे तयांनदी अनभुिले, ते तयांनदी आपलया लेखनाविार े्मांडले. तयांचदी जदीिनाबद्दलचदी 

सकारात्मक दृष्टदी आपणास तयांचया वलखाणात व्सते. ते सितः चळिळदीचे कायचाकतले असलया्मळेु तयांनदी 

आपलया लेखणदीतून ि कायचारि्मातून का्मगारांचे रिश जनतेस्मोर ठेिून जनजागकृतदी करणयाचे कायचा केले. 

कालचा ्मारसचा ि तयांचदी विचारसरणदी हे अणणा भाऊ साठेंचया लेखनाचे कें द्र सथान होते. इतर ्मारसचािा्दी 
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लेखकांरि्माणे अणणांनदी आपले लेखन हे स्माजब्लाचे रिभािदी ्माधय्म ्मानले. तयांनदी तयांचया लेखनाचा 

िापर स्माजातदील सिचा िगाांचे शोषण ि तयांचयािरदील अनयाय ्ूर करून स्मता सथापन करणयासाठदी 

केला. (गरुि १९९१ : ६) यासाठदी तयांनदी आपलदी लोकनाट्ये, पोिाडे, किने ि लािणया का्मगार िगचा ि 

्वलतांना स्मजतदील अशा साधया, सोपया भाषेत वलवहलया. तया्मळेु तयांचया सावहतयाचदी ्ाप ततकालदीन 

स्माजवयिसथा ि राजयवयिसथेिर पडलेलदी व्सून येते. तयांनदी आपलया लोकनाट्यातून िगचाविरवहत 

स्माजवयिसथेचा परुसकार केला. अनेक ततकालदीन कमयवुनसट नेतयांनदी अणणा भाऊंचया लोकनाट्याचा 

िापर का्मगारां्मधये जागकृतदी करून तयांना एकत् आणणयासाठदी केला. अणणा भाऊंचे सावहतय हे ततकालदीन 

पररवसथतदीचे वचत्ण करणार ेहोते. इतर लेखकांरि्माणे कलपनेचया विश्ात न र्मता, तयांनदी आपले अनभुि ि 

सा्मानयजनांचया वयथा सावहतयात ्मांडलया. का्मगारां्मधये जागकृतदी वन्माचाण करणयासाठदी ि सभोितालचया 

पररवसथतदीचदी ्मावहतदी ्णेयासाठदी तयांनदी शावहरदी, त्माशा, लािणदी, किने, कथा, का्बंरदी, पोिाडे ि 

लोकनाट्याचा िापर केला.

अणणा भाऊंचदी विचारसरणदी सामयिा्दी विचारसरणदीिर आधारलेलदी होतदी. हे तयांनदी वलवहलेलया 

कवितेतून्खेदील वसद्ध झाले आहे. तयांनदी अनेक ्मारसचािा्दी विचारांचया कविता वलवहलेलया आहेत. 

्कामगार सतवन, ्काळा बाजार, ए्कजुटीचा नेता, तू मराठमोळा, बोलत ्कडा ्कपारी, कशवारी चाल, दुकन्ेची 

दौलत सारी, तेलाकशवा् जळतो कदवा, लवादाचा ऐ्का पर्कार, चीनी जनाची मुकक्तसेना, लेनीन शुभनामाचे 

या सामयिा्दी विचारािर आधाररत कविता वलवहलया आहेत. (Korde 1999 : 69-71) या कवितां्मधून 

भांडिल्ार विरुद्धचा सघंषचा, अननधानयाचदी ककृ वत््म टंचाई ि काळाबाजार, शेतकरदी - का्मगार िगाचाचे शोषण, 

कागेँ्रसकडून होत असलेलदी लोकांचदी फसिणूक, कजचा्ार, सािकार ि भांडिल्ार िगाचाचदी सत्ता उलथिून 

टाकून का्मगारांचे राजय सथापन करणयाचया हेतूने कमयवुनसट पक्षाचदी तत्िरिणालदी ि तयांचे विचार अणणा 

भाऊंनदी ्मांडलेले आहेत.

अणणा भाऊंनदी वलवहलेलया पोिाड्यांपैकती सधया १० पोिाडे अवसततिात आहेत. सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा 

(१९४२), बगंालची हा्क (१९४४), बकललिनचा पोवाडा (१९४६), तेलंगणाचा लढा (१९४७), अमंळनेरचे 

अमर हुतातमे (१९४७), ्काळ्ा बाजाराचा पोवाडा (१९४९) मुंबईचा कगरणी ्कामगार (१९४९) इतया्दी 

पोिाडे का्मगार चळिळदीचया दृष्टदीने ्महत्िपूणचा आहेत. अणणा भाऊंनदी १९३७ सालदी सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा 

वलहून का्मगारांचे रिश तयाविार ेजनतेपयांत पोहोचविले. कमयवुनसट पक्षाचे पूणचािेळ रिचारक महणून का्म 

करताना १९४२ सालदी हा पोिाडा पक्षाचया ्मावसकातून रिवसद्ध केला. या पोिाड्याविार े तयांनदी रवशयन 

सैवनकांनदी सटॅवलनग्राड शहर परारि्माचदी पररसदी्मा गाठून कशारिकार ेझुजंविले, याचे ् शचान लोकांना घडविले. 

आतंरराष्ट्रदीय कमयवुनसट चळिळदीला अवभ्मान िाटािा असा हा कमयवुनसटांचया गौरिशालदी विजयाचा 
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पोिाडा अणणा भाऊंनदी ्मुंबईतदील का्मगारांसाठदी गायला. या पोिाड्या्मळेु ्मुंबईतदील का्मगार चळिळदीला 

एक निदी व्शा व्मळालदी. का्मगारिगाचाने एकत् येऊन आपले हरक, अवधकार व्मळविणयासाठदी रिांतदी करािदी, 

याचे द्ोतक महणजे हा पोिाडा होय. हा पोिाडा ्मुंबईचया जगतात खूपच गाजला. या पोिाड्या्मळेु अणणा 

भाऊंचे लेखनकौशलय का्मगार चळिळदीतदील सिचा नेतयांना स्मजले. पढेु चळिळदीतदील ि कमयवुनसट 

पक्षातदील सिचा नेतयांनदी तयांना तयांचया रितयेक सभेत ि कायचारि्मात नेले.

बगंालची हा्क हा ्ोन चौक असलेला पोिाडा १९४२ सालदी सपूंणचा बगंाल रिांतात पडलेलया ्षु्काळ 

आवण तयात बळदी पडलेले लाखो लोक, या िासतिाचे िणचान करणारा आहे. बगंाल्मधदील ्षु्काळग्रसतांचया 

्म्तदीसाठदी वनधदी गोळा करणयाकररता ्मुंबईतदील इपटाचया नेतकृतिाखालदी कायचारि्मांचदी एक ्मावलका सा्र 

केलदी. या कायचारि्मासाठदी अणणा भाऊंनदी हा पोिाडा वलवहला. वरिवटश शासनाने या ्षु्काळाकडे केलेले 

्लुचाक्ष, नफयािर नजर ठेिून जनतेचया ्मानेिर बसून झोळदी भरणयात गुगं झालेले नफेबाज भांडिल्ार, 

अननअनन करदीत गललोगललदी वहडूं लागलेले लोक, झाडाखालदी रिाण सोडलेले कष्टकरदी, यांचे भािपूणचा 

वचत्ण केलेलया या पोिाड्यात भारतदीय यिुकांना तयांनदी आपलदी वनराशा ि ्बुचालता झटकून राष्ट्रदीय ऐरय 

उभारून बगंालचया ्म्तदीला जाणयाचे आिाहन केले आहे. (पाटकर २००९ : ४७)

वहटलरचया फॅवसझ्मला चारदी ्मुंड्या चदीत करणाऱया आवण बवलचान ताबयात घेणाऱया रवशयन फौजांचया 

परारि्माचे िणचान अणणा भाऊंचया बकललिन पोवाड््ात केले आहे. सटावलनग्राडचया रक्षणासाठदी ि ्मानिाचया 

्मकु्ततीसाठदी रवशयाने व्लेला हा लढा आहे, याचदी जाणदीि तयातून वयक्त झालदी आहे. ्मुंबईचया का्मगारिगाचाला 

ि सिचासा्मानय जनतेला रवशयाचया परारि्माचे ्शचान घडविणयासाठदी वलवहलेला हा पोिाडा आहे. (ततै्ि, पकृ. 

४८) िषाचानिुषले वरिवटशांना ्म्त करून, रझाकारांचदी रूिर ्हशत सिचासा्मानय जनतेत बसिून गािगुडं, बडे 

बागायत्ार, नफेबाज, ितन्ार, सािकार इतया्तींचया ्म्तदीने ्मधययगुदीन सरजंा्मशाहदी पद्धतदी अबावधत 

ठेिू पाहणाऱया आवण िेठवबगारदीचदी रानटदी पद्धत सरुू ठेिून, सा्मानयांना गुलाम बनिू पाहणाऱया वनझा्माचया 

सते्तविरुद्ध तेलंगणातदील शोवषतांनदी सरुू केलेलया लढ्याचे रिभािदी िणचान अणणा भाऊंनदी तेलंगणाचा लढा 

या पोिाड्यात केले आहे. ‘कसेल तयाचदी ज्मदीन’ हा काय्ा करािा ि सिचा शेतज्मदीनदीचे कष्टकऱयांत स्मान 

िाटप वहािे, यासाठदी बडंाचा झेंडा हातदी घेऊन उभया रावहलेलया जनतेचे वचत् यातून तयांनदी उभे केले आहे. 

तेलंगणाचा लढा हा भारतातदील िगतीय यदु्धाचा एक लढा होता. हे आपलया ्मनािर ठसविणयाचा रियतन 

अणणा भाऊंनदी यात केला आहे. (ततै्ि, पकृ. ४८-४९)

मुंबईचा कगरणी ्कामगार या पोिाड्यात अणणा भाऊंनदी ्मुंबईतदील वगरणदी का्मगारांचया स्मसया ि ्मुंबईत 

होणाऱया सपंाचे वचत्ण केले आहे. १९०८ ते १९४९ या काळातदील ्मुंबईतदील का्मगार चळिळ ि 

कमयवुनसट पक्षाचया कायाचाचे िणचान तयात केले आहे तसेच कमयवुनसट, स्माजिा्दी, शेतकरदी ि का्मगार 
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पक्ष आवण ्वलत यांचया ऐरयातूनच का्मगारांचदी रिांतदी यशसिदी होऊ शकते, असे तयांनदी या पोिाड्याचया 

शेिटदी महटले आहे. 

सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया िेळेस ततकालदीन ्मखुय्मंत्दी ्मोरारजदी ्सेाई यांनदी त्माशािर बं् दी 

आणलदी. तेवहा अणणा भाऊंनदी पारपंररक त्माशाचे सिरूप ब्लून तयांचे रूपांतर लोकनाट्या्मधये केले. 

लोकनाट्या्मधये तयांनदी जाणदीिपूिचाक ततकालदीन जिलंत विषय हाताळले ि जनसा्मानयांचे रिबोधन केले. 

तयांनदी वलवहलेलया लोकनाट्या्मधये एकहदी लोकनाट्य ऐवतहावसक, धाव्मचाक, कालपवनक ि रजंकतेचया 

विषयािर नवहते. अणणा भाऊंनदी अ्कलेची गोष्ट, शेठजीचे इलेकशन, कनवडणु्कीत घोटाळे बे्का्दशेीर, 

माझी मुंबई अथालित मुंबई ्कोणाची?, मू्क कमरवणू्क, लो्कमंत््ाचा दौरा, पेंग्ाच ंलगन, दशेभक्त घोटाळे, 

खापऱ्ा चोर, दुष््काळात तेरावा, पुढारी कमळाला, कबलंदर बुडवे इतया्दी लोकनाट्ये वलवहलदी आवण तयांचे 

िेळोिेळदी रियोग झाले. १९४२ ते १९६२ या काळातदील लोकनाट्ये ततकालदीन राजकतीय, सा्मावजक ि 

आवथचाक पररवसथतदीिर भाष्य करतात. अणणा भाऊंना तयांचया सावहतयातून केिळ कागेँ्रस या पक्षाचा विरोध 

करायचा नसून भांडिलशाहदी रििकृत्तदीतून होणाऱया का्मगारांचया ि जनतेचया शोषणाचा विरोध ्शचाविला 

आहे. (Korde 1999 : 60-61)

अणणा भाऊंचे पवहले लोकनाट्य महणजे अ्कलेची गोष्ट होय. या लोकनाट्या्मधये तयांनदी साधया सोपया, 

सरळ भाषे्मधये ्मजरुांना कालचा ्मारसचाचदी विचारसरणदी स्मजाविलदी ि सा्मावजक ब्लातदील का्मगारिगाचाचदी 

भूव्मका सपष्ट केलदी. या नाटका्मधये तयांनदी कालचा ्मारसचाचया वसद्धांतानसुार इवतहासाचदी उतपत्तदी, इवतहासाचा 

अथचा सिाांना सोपया भाषेत सांगणयाचा रियतन केला आहे. या लोकनाट्यात तयांनदी कालचा ्मारसचाचया विविध 

वसद्धांतानसुार का्मगारिगाचाचया कायाचाचे िणचान केले आहे. का्मगारिगाचाचया कष्टातूनच जगाचदी वनव्मचातदी झालदी 

आहे. तयांचया्मळेुच जगा्मधये विविध ब्ल झाले आहेत. का्मगारिगाचाचया एकते्मळेुच हे शरय होऊ शकले 

आहे. परतं ुका्मगारिगचा सघंवटत नसलया्मळेु पढेु तयांचे शोषण भांडिल्ारिगचा, श्दी्ंमतांचा िगचा ि सिाथती 

लोकांनदी सरुू केले. तयांनदी जगाचदी वनव्मचातदी आपणच केलदी, अशदी चकुतीचदी ि खोटदी धारणा लोकां्मधये 

पसरविलदी. परतं ु'का्मगारिगाचाचदी जाणदीि असलेलया जानबा या का्मगाराने शोषकिगाचास ि भांडिल्ारिगाचास 

विरोध करून तयांना ्मारलयाचा ऊहापोह' या नाट्या्मधये अणणा भाऊंनदी केला आहे. अतंगचात विसगंततींनदी 

भरलेलया स्माजवयिसथेचे आवण शोषक - शोवषत यांचयातदील रिसथावपत सबंधंांचे वचत्ण तयात तयांनदी केले 

आहे. या लोकनाट्याला ततकालदीन सं् भचा असले तरदी तयातदील िगतीय सबंधांचा आशय आजहदी अथचापूणचा 

आहे. (पाटकर २००९ : ६१) अणणा भाऊंनदी या लोकनाट्या्मधून का्मगारिगाचा्मधये भांडिल्ारिगाचाविरुद्ध 

उभे राहणयाचदी ताक् ि वजद्द व्लदी. 

खापऱ्ा चोर या नाट्यात अणणा भाऊंनदी ग्रा्मदीण ज्मदीन्ार, सािकार ि पारपंररक वयापाऱयांचया 
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शोषणाविरोधात आिाज उठविला आहे. िगचाजाणदीि, का्मगारजाणदीि जागकृत झालेलया का्मगारांनदी 

आपलदी सटुका सािकारदी पाशातून कशारिकार ेकेलदी, याचे वचत्ण अणणा भाऊंनदी या नाट्यातून रखेाटले 

आहे तर लो्कमंत््ांचा दौरा ्मधये कागेँ्रसचया राजकारणाचे उपहासात्मक ्शचान घडविले आहे. दशेभक्त 

घोटाळे, कनवडणु्कीत घोटाळे ि शेटजीचे इलेकशन या नाट्या्मधये अणणा भाऊंनदी सामयिा्दी पक्षाचा 

रिचार करणयासाठदी कागेँ्रस पक्षातदील भ्रष्टाचार, तयांचे वनिडणकुतीतदील घोटाळे ि तयांना व्मळत असलेलदी 

भांडिल्ारिगाचाचदी ि श्दी्ंमतांचदी ्म्त रिावतवनवधक सिरूपात ्ाखविलदी आहे. कागेँ्रस हा पक्ष अशारिकार े

भांडिल्ारिगाचाचा पक्ष आहे आवण कमयवुनसट पक्ष ि तयाचा जाहदीरना्मा कशारिकार ेसा्मानय लोकांचा 

आहे, हे तयांनदी शेटजीच ं इलेकशन या नाट्याविार े आपलया ्वलत ि का्मगार िगाचा्मधये ्ाखिून व्ले. 

दशेभक्त घोटाळे यात िगचासघंषचा या सूत्ाभोितदी कथानकाचदी रचना केलदी असून ्वलतांचा लढा एकजटुदीने 

लढणयाचा सं् शेहदी तयातून व्ला आहे. जग बदल घालुनी घाव। सांगून गेले मला भीमराव हदी रिवसद्ध लािणदी 

या लोकनाट्यात आहे. 

बे्का्दशेीर या लोकनाट्यात अणणा भाऊंनदी १९४७ चया वनिडणकुतीतदील गैररिकारािर रिकाश टाकला 

आहे. वनिडणकुती्मधये भांडिल्ारिगचा ि श्दी्ंमताचा िगचा पैशाचया जोरािर कशारिकार ेवनिडून येतो, कागेँ्रस 

हा पक्ष भांडिल्ारिगाचाचे वहत कशारिकार े सांभाळतो, हे तयांनदी ्ाखिून व्ले. या िगाचाचे रिवतवनवधति 

करणयासाठदी 'शेठ ्मगरचं्  वनिडणकुतीत उभा राहतो ि पैशाचया जोरािर वनिडणूक वजकंतो ि पढेु तो 

्मंत्दीहदी होतो. ्मंत्दी झालयािर भांडिल्ारिगाचाचे वहतसबंधं जपणयाकररता रघनुाथ्मल यांचया वगरणदी्मधये 

चाललेलया का्मगारांचया सपंास बे्का्दशेीर घोवषत करतो. तसेच तयांचया नयायय ्मागणया बे्का्दशेीर 

ठरितोʼ, असा आशय या लोकनाट्यातून तयांनदी हाताळला आहे. या लोकनाट्यात असेहदी ्ाखविले 

आहे कती 'का्मगार िगचा हा सपं आवण लढा अवधक तदीव्र करतात. तया्मळेु भांडिल्ारिगाांस ्माघार घेऊन 

तयांना का्मगारांचया ्मागणया ्मानय करावया लागतात'. अशारिकार ेका्मगारिगाचा्मधये भांडिल्ारिगाचाविरुद्ध 

लढणयाचदी वजद्द अणणा भाऊ आपलया या लोकनाट्याविार ेवन्माचाण करतात.

१९४७-४८ चया स्ुमारास स्माजिा्दी ि सामयिा्दी कमयवुनसट विचारसरणदीचा रिचार होत होता. ्मुंबईचया 

झोपडपट्दीत ि का्मगार िसतदीत जनसघंटन करू पाहणाऱया या ्ोन पक्षांतदील िैचाररक ्मतभे् उघड होऊ 

लागले होते. या ् ोन विचारसरणदीतदील फरक सिचासा्मानय जनतेचया लक्षात येत नवहता. हा फरक स्मजािून 

सांगणे हा मू्क कमरवणू्क या लोकनाट्याचा ्मखुय उदे्दश होता. पण तयाचबरोबर वगरणदी का्मगारांचया 

्रुािसथेचे वचत्ण करणे, हा्खेदील एक हेतू होता. सा्मावजक, आवथचाक आवण इतर स्मसयेिर उपाय 

शोधणयासाठदी या ् ोनहदी विचाररिणालदी कोणतया पद्धततींचा िापर करतात, याचदी तलुना ते या लोकनाट्यातून 

करतात. तसेच जदीिनात सघंषचा अटळ आहे ्मग तयासाठदी रितयक्ष रण्ैम्ानात न उतरता केिळ तावत्िक 
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बढाया ्मारणे योगय कती अयोगय? जहाल भूव्मका सिदीकारािदी कती ्मिाळ भूव्मका सिदीकारािदी? यासारखे 

रिश उपवसथत करून शरयतो सघंषचा टाळणयाचदी स्माजिाद्ांचदी भूव्मका आवण सघंषाचाला सा्मोर ेजाऊन 

तयाचयाशदी रिाणपणाने ्ोन हात करायचदी सामयिाद्ांचदी भूव्मका यांचदी वचवकतसा तयांनदी या लोकनाट्यात 

केलदी आहे. (ततै्ि, पकृ. ६२)

१९४८ ्मधदील माझी मुंबई अथालित मुंबई ्कोणाची? हे लोकनाट्य आवण तयातदील लािणदी सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

सव्मतदीचया ्ूमलगा्मदी लढ्याचा ि का्मगार चळिळदीचा एक ऐवतहावसक ्सतऐिज आहे. ्मुंबईतदील 

िासति ्शचान तयांनदी आपलया लेखनाविार ेलोकांपयांत पोहोचविले. अणणा भाऊ साठेंनदी भांडिल्ारिगचा 

ि का्मगारिगचा यांचे वचत्ण आपलया सावहतयात केले. भांडिल्ारिगचा कशारिकार े का्मगारांचे ि ्मुंबईचे 

शोषण करदीत आहे, हे सरि्माण आपलया सावहतयात वसद्ध केले. ्माझदी ्मुंबई या तयांचया लािणदी्मधये 

तयांनदी ्मुंबईतदील भांडिल्ारिगचा ि ्मराठदी का्मगार यांचा सिंा् रगंविला आहे ि भांडिलशाहदीचे िाभाडे 

काढले आहे. ्मुंबई्मधये लाखो ्मराठदी ्माणसांिर या लोकनाट्याने खोलिर ठसा उ्मटविणयाचदी ्मोलाचदी 

का्मवगरदी बजािलदी ि सपूंणचा ्महाराष्ट्र ्णाणून सोडला. तयांचदी सिंा् वलवहणयाचदी शैलदी इतकती जबर्सत 

होतदी कती अवतशय ्मोजरया आवण स्मपचाक शब्ांत ्मुंबई हदी ्महाराष्ट्राचदीच कशारिकार ेआहे, हे ्मुंबईतदील 

भांडिल्ारांना ्ाखिून व्ले. (गरुि १९९१ : १५१) 

या लोकनाट्यात 'विष्णू हा ्मुंबईतदील ्मराठदी का्मगार ्मवुन्मजदी नािाचया गजुरातदी भांडिल्ाराबरोबर ्मुंबई 

कोणाचदी’ या रिशािर िा् घालतो आहे. याचे उ्ाहरण महणून अणणा भाऊंनदी वलवहलेले सिंा् पाहता 

येतात. तयातदील एक सिाल जिाब खालदी व्ला आहे. ्मुंबईचया ्मागणदीिर ्मवुन्मजदी महणतात, 

“नाना भाषेचदी । 

अनंत जातदीचदी । 

तूच ्मागशदी कशदी वहला? 

विष्णू उत्तर ्तेो : 

जशदी गरुडाला पखं । 

आवण िाघाला नखं । 

तशदी हदी ्मराठदी ्मलुखाला ।” 

भांडिल्ार ्मवुन्मजदी अहकंाराने महणतो कती हदी ्मुंबई आ्मचया पैशािर उभदी रावहलेलदी आहे. महणून तो 

पनुहा विचारतो, 

“आमहदी येऊन ्मुंबईला । 

वयापार िाढविला । 
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पैका पेरदीला का बोला? 

विष्णू तयाला उत्तर ्तेो :

न्दीला बगळा । 

ज्ूमन सगळा ।

टपून बसतो कशाला?” (डांगळे ि इतर १९९८ : १९०-१९२)

अशा टोक्ार सिाल जबाबाने स्मोरचया अफाट जनस्मु् ाया्मधये चैतनयाचदी लाट सळसळायचदी ि हे 

करणयाचे कौशलय अणणा भाऊंचया लोकनाट्यात होते. आपलया जदीिाचदी पिाचा न करता हे लोकनाट्य चार 

लाख लोकस्मु् ायास्मोर सा्र केले ि राजय सरकारला आवहान व्ले. (गरुि १९९१ : १३०) 

अणणा भाऊंनदी आपलया लेखनातून का्मगारांचे शोषण, तयांचदी पररवसथतदी ्मांडलदी ि भांडिल्ारिगाचाचे 

िाभाडे काढले. अणणा भाऊ का्मगारिगाचा्मधये खूप रिवसद्ध झाले. तयांचया कायचारि्मास लाखो का्मगार ज्मा 

होत असत. कमयवुनसट चळिळदी्मधये तयांना शाहदीर अणणा भाऊ साठे या नािाने ओळखले जाऊ लागले. 

तयांनदी लालबावटा ्कलापथ्काचया ्माधय्मातून कमयवुनसट चळिळ ि का्मगार चळिळ शावहरदी, पोिाडे ि 

लोकनाट्याविार ेका्मगारिगाचापयांत पोहोचविलदी ि तयांचया्मधये जनजागकृतदी केलदी. ्मानिदी जदीिनाचा खराखरुा 

विकास हा सामयिा्दी विचारसरणदीचया उपाययोजनातून होऊ शकतो आवण तयाआधार ेआपण जदीिनातदील 

विष्मता, अनयाय ि शोषण यांचयाविरुद्ध सघंषचा करू शकतो, हा विचार अणणा भाऊंचया लोकनाट्यातून 

अधोरवेखत झाला आहे.

अणणा भाऊ साठे यांनदी का्मगार चळिळ ि सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ लोकांपयांत पोहोचविणयासाठदी लािणदी 

या सावहतयरिकाराचा िापर केला. सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया िेळेस सपूंणचा ्महाराष्ट्र जया लािणदीने जागा 

केला ि हजारो आं् ोलक वन्माचाण केले तदी शाहदीर अणणा भाऊंचदी गाजलेलदी लािणदी महणजे माझी मैना गावावर 

राकहली, माइ्ा कजवाची होती्ा ्काकहली. हदी लािणदी शाहदीर अणणा भाऊंनदी रचलेलदी खूप लािणयपूणचा आहे 

आवण तदी लोकां्मधये रिवसद्ध झालेलदी ि जनतेने ्ा् व्लेलदी लािणदी ्मानलदी जाते. कारण या लािणदीत 

नायकांचया ्मनातदील रेियसदीचया विरहाचे ् ःुख आवण ततकालदीन सा्मावजक ि राजकतीय ्मु् द््ांचा सबंधं खूप 

चांगलया रदीतदीने ्मांडला आहे. अणणा भाऊंचदी हदी लािणदी शाहदीर गवहाणकर आवण शाहदीर अ्मर शेख यांनदी 

्महाराष्ट्रभर लोकवरिय केलदी. सपष्ट शब्ोचचार, ्मधरु आिाज ि तालािरचदी घट् पकड या्मळेु साधया, सोपया 

चालदीचदी हदी लािणदी सिाांचया तोंडदी झालदी आवण सपूंणचा ्महाराष्ट्र ढिळून वनघाला. ्ाररद्रय्ाचया अधंारातून 

ऊरािर ्गड घेऊन सितःचया ्मुंबईचदी िाट धरणाऱया ्माणसाचया वयथा ि िे्ना या लािणदीत वयक्त केलया 

आहेत. ्मुंबईतदील जदीिन, बेकारांचदी ग्ती, भांडिल्ारांचे िचचासि, श्व्मक िगाचाचे रिश इतया्दी अणणा भाऊंनदी 

या लािणदीत ्मांडले आहेत. अणणा भाऊंनदी लोकां्मधये अनयायाविरुद्ध सघंषचा करणयाचदी िैचाररकता वन्माचाण 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 342

केलदी आवण तया विचाराने जनतेला सघंषचा करायला वसद्ध केले. (कठाळे २००१ : ७५)

मुंबईची लावणी्मधये स्माजातदील शोषक ि शोवषत हे िगतीय विवंि आहे ि हे िगतीय विवंि अणणा भाऊंचया या 

लािणदीत वयक्त झाले आहे. 

“्मुंबईत उंचािरदी । 

्मलबार वहल इंद्र परुदी ।

कुबेराचदी िसतदी । 

वतथं सखु भोगतदी ।।

परळात राहणार े। 

रातव्िस राबणार े।

व्मळेल ते खाऊनदी घा्म गाळतदी ।।

अशदी सोपदी शब्रचना केिढा ्मोठा आशय उभा करते.

या लािणदीचया शेिटदी

लाल झेंडा घेऊनदी हातदी । 

करायाला इथे रिांतदी ।

्मजरुांचदी वपढदी निदी पाऊले टाकतदी । 

अणणा भाऊ साठे महणे । 

ब्लून हे ्बुळे वजणे ।

होणार जे विजयदी ते रण कररतदी ।।” (डांगळे ि इतर १९९८ : ७६-७७)

असा ्ु् चामय आशािा् रिकट केला आहे. या लािणदी्मधये ्मुंबईतदील ्ोन िेगळे जग अणणा भाऊंनदी ्ाखिले 

आहेत ि का्मगारांचदी रिांतदी यशसिदी करणयासाठदी ्मजरुांचदी वपढदी सजज होत आहे असे या लािणदीत ्मांडले 

आहे.

अणणा भाऊंनदी िगचासघंषाचाबरोबर जातदीिर आधाररत सघंषाचालाहदी ्महत्ि व्लेले आहे. इतर ्मारसचािा्दी 

सावहवतयकांपेक्षा अणणा भाऊ या्मळेु िेगळे ठरतात. जग बदल घालुनी घाव। सांगून गेले मला भीमराव या 

लािणदीविार ेअणणा भाऊ डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया कायाचाचे ि चळिळदीचे ्महत्ि विश् करून ्वलत 

ि कमयवुनसट यांचया तत्िरिणालदीचदी सांगड घालणयाचा रियतन करतात. (ततै्ि, पकृ. ७५) अणणा भाऊंचया 

जदीिनािर बाबासाहेब आबेंडकर आवण कालचा ्मारसचा यांचया तत्िाचा रिभाि पडलेला व्सून येतो तया्मळेु 

का्मगारांचदी रिांतदी यशसिदी करणयासाठदी ि जग ब्लणयासाठदी बाबासाहेब आबेंडकरांनदी सांवगतलेला ्मागचा 

ि तयांचदी चळिळ भारतदीय स्माजाचया दृष्टदीने ्महतिाचदी आहे हे अणणा भाऊ सांगतात. अणणा भाऊ आपले 
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जदीिन एक असपकृशय ि का्मगार महणून जगले होते तया्मळेु बाबासाहेबांचया व्मशन्मधून रेिरणा घेऊन जग 

ब्लणयासाठदी कायचा करािे, असे ते विश् करतात. 

अणणा भाऊंनदी अनेक का्बंऱया वलवहलया आहेत. तया्मधये रिा्मखुयाने वारणेचा वाघ, वैज्तंा, वारणेच्ा 

खोऱ्ात, कचत्ा, चदंन, कचखलातील ्कमळ, मासतर, कटळा लावते मी रक्ताचा, अकगनकदव्, वैर, फक्करा 

इतया्तींचा स्मािेश होतो. या का्बंऱयां्मधये अणणा भाऊंनदी ग्रा्मदीण जदीिनाचे वचत्ण, शेतकरदी ि कष्टकरदी 

स्माजाचया स्मसया, भांडिल्ार ि सािकार िगाचाकडून तयांचे होत असलेले शोषण ि िगचासघंषचा ्ाखिलेला 

आहे. फक्करा हदी का्बंरदी अणणा भाऊंचदी एक ्महत्िपूणचा कलाककृ तदी महणून ओळखलदी जाते ि आजहदी 

रिाधानयाने िाचलदी जाते. भूक, गररबदी, सािकारदी पाश, इंग्रजांचदी जलु्मदी राजिट या सगळया विरोधात 

फक्करा कसा उभा राहतो ि आिाज उठवितो तयाचे वचत्ण या का्बंरदी्मधये केलेले आहे. जावतवयिसथा 

िगचाविग्रह, भदीषण ्ाररद्रय् आवण इंग्रजदी सरकारचा अतयाचार या्मळेु चिताळून उठलेलया एका प््वलत 

यिुकाचदी जदीिनकथा यात पाहायला व्मळते. उपास्मारदी्मळेु थकलेलया आपलया लोकांसाठदी तो सरकारदी 

धानय लटुतो ि तयाचया अटकेसाठदी सरकार तयाचया ज्मातदीला िेठदीस धरते आवण तयाचया सटुकेसाठदी 

शेिटदी फक्करा आत्मस्मपचाण करतो. अशारिकार ेफक्कराचया ्माधय्मातून अतयाचाराविरोधात व्लेला लढा 

या का्बंरदी्मधये अणणा भाऊंनदी साकारला आहे.

अणणा भाऊ साठे हे १९६१ ्मधये इंडो सोवियत कलचरल सोसायटदीचया आवथचाक सहकायाचा्मळेु रवशयाला 

गेले होते. तयांनदी वलवहलेला माझा रकश्ाचा प्वास हे रििासिणचानसदु्धा खूप ्महत्िाचे ्मानले जाते. (ततै्ि, पकृ. 

३३६-३६६) रवशयन राजयरिांतदी, सामयिा्दी विचारसरणदीकडून रेिरणा घेऊन तयांनदी अनेक पोिाडे, किने 

आवण लोकनाट्ये वलवहलदी आहेत तयांचया लेखनात आलेलदी विविध सथळे तयांना रितयक्ष पाहायला व्मळालदी. 

तयांनदी रवशयातदील विविध वठकाणदी पोिाडे गायले ि तो सगळा अनभुि तयांनदी आपलया रििासिणचानात 

वलवहला. जागवतक सतरािर का्मगारां्मधये जावणिा वन्माचाण करणयासाठदी अणणा भाऊंनदी वलवहलेले हे 

रििासिणचान उपयोगदी ठरले. तया्मळेु अणणा भाऊंनदी वलवहलेले रििासिणचान ्महत्िपूणचा आहे. (Awad 2010 

: 6-7)

१९५८ ्मधये झालेलया पवहलया ्वलत सावहतय स्ेंमलनाचे उद्ाटक अणणा भाऊ साठे होते. २ ्माचचा 

१९५८ रोजदी उद्ाटनरिसगंदी केलेलया भाषणात तयांनदी ्महत्िपूणचा ्मांडणदी केलेलदी आहे. तयांचया ्मते, "हे 

जग, ही पमृथवी शेषनागाच्ा मसत्कावर तरली नसून ती दकलत, ्कष्ट्कऱ्ांच्ा तळहातावर तरलेली आहे". 

या तयांचया िारयां्मधून तयांनदी ्वलत ि का्मगार यांचया कायाचाचे ्महत्ि अधोरवेखत केले आहे. (डांगळे ि 

इतर १९९८ : १२४६-१२४९)
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समारोप

का्मगारां्मधये जागकृतदी वन्माचाण करून तयांना का्मगार चळिळदी्मधये आणणयाचे अतलुनदीय कायचा अणणा 

भाऊंनदी केले. अणणा भाऊंचे लेखनकौशलय ततकालदीन सावहवतयकांपेक्षा फार िेगळे होते. तयांचे सावहतय 

ततकालदीन स्माज, सा्मानयजनांचदी जगणयाचदी पररवसथतदी ि सा्मावजक वयिसथेचे ्शचान घडविते. तयांनदी 

आपलया सावहतयातून सामयिा् ि स्माजिा्ाचया तत्िज्ानाचा रिसार केला. तयांचे लेखन हे अनेक 

भाषां्मधये भाषांतररत झाले. तयांचे कायचारि्म केिळ ्मनोरजंनापरुते ्मयाचाव्त नवहते तर तयांचया शावहरदी ि 

लोकनाट्यातून स्माजरिबोधन होत होते. तयांनदी आपले सावहतय सा्मानयजनांचया भाषेतून वलवहलया्मळेु 

तयाचे फार ्मोठे योग्ान का्मगार चळिळदीला रिाप्त झाले. तयांचया आिाहनास रिवतसा् ्ऊेन अनेक 

का्मगार कमयवुनसट चळिळदी्मधये सहभागदी झाले. कमयवुनसट पक्षाचया रितयेक कायचारि्मातून अणणा भाऊंनदी 

आपलया शावहरदीविार ेका्मगारांचे रिश का्मगार िगाचास्मोर ्मांडले. तया्मळेु का्मगारिगचा पेटून उठला. याच 

का्मगारिगाचाने पढेु का्मगार चळिळ ि सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदी्मधये सवरिय सहभाग घेतला. पढुचया 

काळातदील का्मगार चळिळदीला व्शा ्णेयाचे का्म तयांचया सावहतयाने केले आहे. 

कमयवुनसट पक्षाचया ्ुगांतर साप्तावहकाने शाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचयािर स्मकृवतगौरि विशेषांक रिवसद्ध 

केला होता. साकहत्ाला श्रकम्कांच्ा जीवनलढ्ाचे हत्ार बनवा या लेखात कमयवुनसट पक्षाचे नेते कॉ. 

श्दीपा् अ. डांगे महणतात, ‘‘कमयवुनसट कलाितंाचदी ककृ तदी िगतीय दृवष्टकोणाचदी असते ि तदी रिचारकतीहदी 

असते. पण हा गनुहा नाहदी. कारण िगचाबद्ध स्माजाचया सावहतया्मधये आजपयांत जया जया ना्मांवकत 

कलाककृ तदी झालया तया रिचारकती होतया. उत्त्म कला रिचारकती होतेच ि उत्त्म रिचार हा कलात्मक बनतो. 

उत्त्म कलेचा विषय ्मनषु्य असलया्मळेु ि ्मनषु्याचे जदीिन ि आत्मा िगचाबद्ध स्माजा्मधये िगतीय गणुांनदी 

िेढलेलदी असलया्मळेु तया कलेला िगतीय सिरूप येतेच येते.’’ (्ुगांतर १९६९ : ४३-४६)

अणणा भाऊंनदी तयांचया सावहतयातून का्मगारांचे ि ्वलतांचे रिश ्मांडले ि या िगाचा्मधये जावणिा वन्माचाण 

करणयाचा रियतन केला. तयांनदी सपूंणचा आयषु्यभर का्मगार िगचा, बवहष्ककृ त स्माज ि िवंचतांचे रिवतवनवधति 

केले. ततकालदीन का्मगार नेते हे केिळ का्मगारांना एक िगचा महणून ्महत्ि ्ते होते. अणणा भाऊ सितः 

असपकृशय होते ि का्मगारसदु्धा होते. तया्मळेु अणणा भाऊंनदी िगचा ि जात या स्माजातदील ्ोनहदी घटकांना 

्महत्ि व्ले, हे फार ्महत्िाचे आहे. तयांनदी या ्ोनहदी घटकांचे रिवतवनवधति केले ि तया जदीिनाचे वचत्ण 

अणणा भाऊंनदी आपलया सावहतयात केले. तयांचे शेिटचे व्िस खूप हलाखदीचया पररवसथतदीत गेले. तयांचा 

्मकृतयू १८ जलैु १९६९ रोजदी ्मुंबईत झाला. तयांनदी का्मगारांचे रिश ्मांडणयासाठदी आपले सिचासि पणाला 

लािले ि आपले सपूंणचा आयषु्य का्मगारिगाचाचे रिश ्मांडणयासाठदी िाहून व्ले. तयांचे का्मगार चळिळदीतदील 

हे योग्ान अतयतं ्मोलाचे आहे. 
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१

भाषािार रिांतरचनेकडे पाहणयाचे तदीन दृवष्टकोन आढळतात. पवहला दृवष्टकोन महणजे भाषािार रिांतरचनेचा 

आग्रहाने परुसकार करणारा दृवष्टकोन आहे. या दृवष्टकोनाचा परुसकार करणाऱयांचया ्मते, “भाषा हे केिळ 

बोलणयाचे साधन नसते तर, भाषा हा ससंककृ तदीचा घटक असतो. तया्मळेु एकभावषक लोक एकसारखे बोलतात, 

एकसारखे विचार करतात. तयांचया श्द्धा एकसारखया असतात. तयांना आपलया भाषेचया नेतयाविषयदी 

अवस्मता आवण आत्मदीयता असते. भाषेचया कुळाविषयदी साथचा असा अवभ्मान असतो. आपलया ्मलुखािर 

तयांचे ्मनसिदी रेि्म असते. ्महाराष्ट्रा्मागे ्मराठदीचा िैभिशालदी इवतहास आहे. महणून ्मराठदी भावषकांचे 

राजय वन्माचाण झाले पावहजे अशदी भूव्मका घेणाऱयां्मधये न. वच.ं केळकर, ज्ानकोशकार श्दीधर वयकंटेश 

केतकर, शकंर रा्मचदं्र शेंडे, ्त्तो िा्मन पोत्ार, आचायचा विनोबा भािे, ग. त्य.ं ्माडखोलकर, आचायचा अते् 

आ्तींचा स्मािेश करता येईल. ्सुरा दृवष्टकोन भाषािार रिांतरचनेकडे एक सोय महणून पाहणयाचा होता. 

कारभाराचदी सोय वहािदी, शासनाचदी सोय वहािदी यादृष्टदीने भाषािार रिांतरचना झालदी तर बर.े पण शेिटदी हा 

रिश सोयदीचा आहे. तयाचदी घाई करू नये. गडबडदीने वनणचाय घेऊ नये. तया्मळेु सािकाश गरजेनसुार हा रिश 

सोडिता येईल. हा रिश सोडिलया्मळेु फार ्मोठा फाय्ा होणार नाहदी, न सोडविलयास फार ्मोठा तोटा 

होणार नाहदी. महणून या रिशाचदी घाई करू नये असे ्मानणारा एक गट होता. ्महात्मा गांधदी, सर्ार पटेल, 

पवंडत जिाहरलाल नेहरू यांचदी भूव्मका अशारिकारचदी होतदी. तयांनदी सिातंत्यपूिचा काळातच कागेँ्रस सघंटनेचदी 

भाषािार रिांतरचना केलदी होतदी पण तरदीसदु्धा सिातंत्य व्मळालयानंतर ्मात् रिांताचदी भाषािार पनुरचाचना 

करणयास हदी ्माणसे अनकूुल नवहतदी. वतसरा दृवष्टकोन भाषािार रिांतरचनेला पूणचापणे विरोध करणारा होता. 

या ्मंडळतींचे असे महणणे होते कती, “भाषािार रिांतरचने्मळेु ्मनाचा सकुंवचतपणा िाढेल. ्शेात फुटदीरपणा 
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वन्माचाण होईल. भारतदीय नागररकांना एका रिांतातून ्सुऱया रिांतात गेलयास पर्शेात गेलयासारखे िाटेल. 

” इंग्रजदीचा परुसकार करणार ेलोक, ्मोठे वयापारदी, भांडिल्ार, ता्मदील भावषक लोक, पारशदी लोक आ्दी  

्मंडळदी भाषािार रिांतरचनेचया विरोधदी होतदी. यात रिा्मखुयाने राजगोपालचारदी, स. का. पाटदील, जे. आर. डदी. 

टाटा हे होते. या वतनहदी दृवष्टकोनाचया लोकांचा सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्याशदी रितयक्ष सबंधं आहे. अणणा 

भाऊ साठे हे पवहलया दृवष्टकोनाचा परुसकार करणार,े लढणार ेहाडाचे कायचाकतले ि कलाितं होते. ्मराठदी 

भावषकांचे राजय वहािे हदी तयांचदी आतंररक तळ्मळ होतदी. ्मराठदी ्मलुखाचदी लढाऊ ईषाचा तयांचया रक्तातून 

िाहत होतदी. अगंात असेल नसेल तेिढे बळ एकिटून अणणा भाऊ अनयायय रििकृत्तदीचया विरुद्ध ्डं थोपटून 

उभे राहत होते. ्मग अनयाय करणारदी शक्तती वकंिा वयक्तती वकतदीहदी बलाढ्य असलदी तरदी तयांचा ्मलुावहजा 

ठेिणाऱयांपैकती अणणा भाऊ नवहते . जगभरातदील कुठलयाहदी ्माणसािर होत असलेलया अनयायाला िाचा 

फोडणयासाठदी तयांचदी लेखणदी तलिारदीपेक्षाहदी घातक ठरत होतदी. तयांचया िाणदीने आवण लेखणदीने ्महाराष्ट्रात 

जनजागकृतदीचे लोकलढे उभे केले आवण सयंकु्त ्महाराष्ट्र वन्माचाण झाला. १ ्ेम १९६०रोजदी सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

वन्माचाण झाला. महणून सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्याचे शे्य द्ाियाचे झाले तर काहदी शे्य अणणा भाऊंना द्ािे 

लागते. तयाच बरोबर अणणा भाऊंचया लेखणदीला ि तयांचया िाणदीलाहदी द्ािे लागते. अणणा भाऊंचदी ठळक 

नों् घेतलयावशिाय सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा इवतहास पररपूणचा ठरणार नाहदी. इतके ्महत्ि तरदी अणणा भाऊंना 

वनवचितच आहे. 

२

सांगलदीचे शकंर रा्मचदं्र शेंडे यांनदी १९३३सालदी नागपूर येथे भरलेलया सावहतय स्ेंमलनात ्मराठदी 

भावषकांचे राजय असािे अशदी रिथ्म ्मागणदी केलदी. ्त्तो िा्मन पोत्ार यांनदी १९३८सालदी ‘्महाराष्ट्राचा 

एक सभुा करा’ या शदीषचाकाचा लेख वलवहला. १२्ेम १९४६रोजदी बेळगाि येथे ग. त्य.ं ्माडखोलकर यांचया 

अधयक्षतेखालदी वतसािे ्मराठदी सावहतय स्ेंमलन भरले. िऱहाड, ्मराठिाडा आवण गो्मंतक या तदीन भागात 

९०लाख लोक राहत असलयाचया िसतवुसथतदीकडे श्ोतयांचे लक्ष िेधून घेणयाचे का्म ग. त्य.ं ्माडखोलकर 

यांनदी केले. वशिाय हे तदीन भाग अनरुि्ेम वरिवटश, वनजा्म आवण पोतुचागदीज यांचया राजयसते्तखालदी नां्त 

होते हे सांवगतले. सिचा पक्षाचया, ध्माचाचया, जातदीचया लोकांनदी एकत् येऊन ्महाराष्ट्राचया एकतीकरणासाठदी 

झटािे अशदी हाक ्माडखोलकर यांनदी व्लदी. सयंकु्त ्महाराष्ट्र अवसततिात यािा अशदी तजिदीज करणयासाठदी 

सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदी सथापन करणयात यािदी या आशयाचा ठराि विषय वनया्मक सव्मतदीत ि खलुया 

अवधिेशनात ्मांडणयात आला. ठराि ्मांडताना अते् महणाले, "सयंकु्त ्महाराष्ट्र वनव्मचातदीचा हा रिश सिचा 

्मराठदी भावषकांचया जदीिन्मरणाचा रिश आहे. केिळ या एका रिशासाठदी हे स्ेंमलन भरले होते एिढे जरदी न्ूम् 

झाले तरदी ्महाराष्ट्राचया इवतहासात हे स्ेंमलन अ्मर होईल यात ्मळुदीच शकंा नाहदी”. अत्यांनदी ितचािलेले हे 
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भाकतीत खर ेठरले. याचा पररणा्म असा झाला कती लगेच २८ जलैु १९४६रोजदी ्मुंबईत शकंर ्िे यांचया 

अधयक्षतेखालदी ्महाराष्ट्र एकतीकरणाचदी पररष् भरिलदी गेलदी, नंतर सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्याचे एक एक 

पाऊल पढेुच पडत गेले. ्मुंबई रिांत ्मधयरि्शे ि है्राबा् यातदील सलग ्मराठदीभाषदी रि्शे ि गो्मंतक या 

सिाांचे व्मळून एक राजय वन्माचाण करणयात यािे, या आशयाचा ठराि पाररत करणयात आला. हे का्म सयंकु्त 

्महाराष्ट्र सव्मतदीने करािे असे ठरले. सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीत कमयवुनसट पक्षाचे कॉमे्ड डांगे होते. कॉमे्ड 

डांगे का्मगारांचे नेते होते. ्महात्मा फुले, डॉ. आबेंडकर, सेनापतदी बापट, नाना पाटदील ि कॉमे्ड श्दीपा् डांगे 

यांचे कायचा ि विचार अणणा भाऊंना रेिरणा्ायदी िाटत होते. तयातच ्मुंबईत आलयािर अणणा भाऊ नायगाि 

येथदील कोवहनूर व्मल्मधये का्मगार झाले. सिाभाविकच का्मगारांचया सघंवटत चळिळदीचे ते जोर्ार 

स्मथचाक बनले. तया्मळेु ते कमयवुनसट पक्षाकडे िळले. कॉमे्ड साळिदी आवण कॉमे्ड ्मोर ेया कायचाकतयाांकडून 

रवशयन रिांतदी आवण का्मगारांशदी सबंवंधत जे जे काहदी व्मळेल ते अणणा भाऊ अधाशासारखे िाचू लागले. 

अणणा भाऊ ्मारसचाचया विचाराने झपाटले होते. कमयवुनसट पक्ष हाच खरा का्मगारांचा, ् वलतांचा पक्ष आहे. 

महणून ते कमयवुनसट पक्षाचे रदीतसर स्सय बनले होते. अणणा भाऊ ्मुंबईत आलयािर वगरणदी का्मगार 

महणून जदीिन जगू लागले. तयािेळेस यरुोप्मधये ् सुर े्महायदु्ध पेटले होते. ज्मचानदीने आपला ्मोचाचा रवशयाकडे 

िळिला होता. जगाला ज्मचानदीपढेु शरण आणणयाचा विडा वहटलरने उचलला होता. रवशयािर तर अणणा 

भाऊंचे वजिापाड रेि्म होते. तयाला कारणहदी तसेच होते. रवशयातदील सरकार हे का्मगारांचे सरकार होते. 

तया्मळेु अणणा भाऊंनदी रवशया, ज्मचानदीिर एक पोिाडा वलवहला. तो महणजे सटलॅकलनग्ाडचा सुप्कसद् पोवाडा. 

विशेष महणजे हा पोिाडा अणणा भाऊंनदी वगरणदी साचयािर का्म करदीत असताना पाितदीचया ्मागे पेवनसलचया 

्ोट्या थोटकाने वलहून काढला. याच काळात कमयवुनसट पक्षाने पाटती फंडाकररता ्ोन लाख रुपये गोळा 

करणयाचदी घोषणा केलदी होतदी. अणणा भाऊ गररबदीत िाढलेले कायचाकतले होते. पण आतंररक तळ्मळ उचच 

कोटदीचदी होतदी. महणून तयांनदी पाटती फंडासाठदी हा पोिाडा अपचाण कराियाचे ठरिले. परळ येथदील ्ळिदी 

वबवलडंग्मधये एका रवििारदी पाटतीचदी व्मटतींग होतदी. तेथे अणणा भाऊंनदी पोिाडा गाऊन ्ाखिला. पोिाडा 

ऐकून सार ेकायचाकतले खूष तर झालेच पण चवकतहदी झाले. १९४३चया ्ेम ्मवहनयात ्कम्ुकनसट पाटणीचया 

्मखुपत्ात तो ्ापला. इथूनच अणणा भाऊंचया नवया जदीिनरििासाला सरुुिात झालदी. पढेु गवहाणकर 

पक्षात आले. नंतर अ्मरशेख पक्षात आले. या ्मंडळतींनदी लाल बावटा ्कला पथ्काचदी सथापना केलदी. या 

्कलापथ्काने इवतहास घडिला. सयंकु्त ्महाराष्ट्रासाठदी लोकलढे उभे करणयाचे का्म लाल बावटा ्कला 

पथ्काने केले. 
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३

्कलापथ्काने जो्म धरला होता. खेड्यापाड्यातून अक्षरशः बैलगाड्या जुपूंन लोक ्कलापथ्काचया 

कायचारि्माला येत होते. एिढदी लोकवरियता ्कलापथ्काने व्मळिलदी होतदी. 

१९५७ला सयंकु्त ्महाराष्ट्र सव्मतदीचे लढे सरुू झाले. ‘्मुंबई कुणाचदी’ या रिशनाने ्महाराष्ट्र आवण गजुरात 

ढिळून वनघाला. ्मुंबई व्मळिणयासाठदी ज्ेमल तया ्मागाचाने लढणयास वसद्ध झाले होते. अणणा भाऊंचे तर 

्महाराष्ट्रािर आवण ्मराठदी भाषेिर अतोनात रेि्म होते. ्मुंबई महणजे ्महाराष्ट्राचे हृ्य आहे हदी तयांचदी 

भूव्मका होतदी. अणणा भाऊंसाठदी वयवक्तगत पातळदीिर ्मुंबईने ्मोठे उपकार केले होते. अणणा भाऊंचे सार े

कुटंुब ्मुंबईत पोसले होते. अणणा भाऊंचे सार े सखु-्ःुख अतयतं वजवहाळयाने ्मुंबई आवण ्मुंबईतलया 

साऱया रसतयांनदी आवण गललयांनदी पावहले होते. अणणा भाऊंचे ्मुंबईिर रेि्म जडले होते. ्मुंबई कुणाचदी या 

रिशािर अणणा भाऊंचे उत्तर वनवचित होते ते महणजे' ्मुंबई ्माझदी.' 

्मुंबई! यतं्ांचदी, तंत्ांचदी हडसनचया गाडदीचदी, नॉयलॉनचया तल्म साडदीचदी, ्माडदीिर ्माडदीचदी, सोनयाचया 

थडदीचदी, हदी ्मुंबई अथाचातच का्मगारांचदी आहे आवण इथले का्मगार तर ्महाराष्ट्राचेच आहेत आवण महणूनच 

हदी ्मुंबई चोरांचदी, वशरजोरांचदी, ऐतखाऊ हरा्मखोरांचदी, भांडिल्ारांचदी होऊ शकत नाहदी हदी अणणा भाऊंचदी 

ठा्म भूव्मका होतदी. महणून तयांनदी ्मुंबईचया ्मकु्ततीसाठदी एक ‘सैवनक’ महणून सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत 

उडदी घेतलदी. अणणा भाऊ माझी मुंबई अथालित मुंबई ्ुकणाची हे िगनाट्य घेऊन ्मराठदी जनतेला ्मुंबईसाठदी 

्मरायला वकंिा ्मारायला सजज वहािे असे आिाहन करदीत ्महाराष्ट्रात वफरू लागले. ्मुंबईला वगळू पाहणाऱया 

गजुराथयांचया पढेु अणणा भाऊंनदी ् डं थोपटले. माझी मुंबई अथालित मंुबई ्ुकणाची या िगनाट्यातदील ्मनुदी्मजदी 

विष्णूला महणतो, 

“आता कायद्ाने बोला । सांगा आमहाला ।

धनदी कोण आहे ्मुंबईला ?"

यािर विष्णू महणतो, 

“आ्मचदी ्मुंबई । कुणाचदी नाहदी । सिाल उलटा कशाला”।

 नंतर ्मनुदी्मजदी महणतो, “अर ेपण नाना भाषेचदी । अनंत जातदीचदी। तूच ्मागशदी कशदी वहला?” यािर विष्णू 

महणतो, “जशदी गरुडाला पखं । आवण िाघाला नखं । तशदी हदी ्मराठदी ्मलुखाला”।

विष्णूचया उत्तरातून ्मुंबई ्महाराष्ट्राचदीच आहे हा सं् शे अणणा भाऊंनदी व्ला आहे. ्मुंबई्मधये कायचारि्म 

करून अणणा भाऊ बेळगाि, वनपाणदी, इचलकरजंदी, जयवसगंपूरला हजारो ्मराठदी बांधिांपढेु ‘्मुंबई कुणाचदी' 
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हा रिश ठेिून कोलहापूरला आले. सकाळदी उठून सार ेकायचाकतले आिरून तयार झाले. वफरायला जायचे महणून 

सार ेतयारदीत असतानाच एक कायचाकताचा धाित पळत आला. तेवहाच तयाचयाबरोबर कोलहापरुात जयांनदी 

कायचारि्म घेतला होता. ते कायचाकतलेहदी होते. तयाचया हातात ितचा्मानपत् होते. सारचे घाबरलेले! “अणणा भाऊ 

घोटाळा झाला”, असे महणून तया कायचाकतयाांनदी आपलया हातातले ितचा्मानपत् अणणा भाऊंकडे व्ले तर 

तया पत्ाचया पवहलयाच पानािर ठळक बात्मदी होतदी. अणणा भाऊ साठे यांचया ‘्माझदी ्मुंबई लोकनावटकेिर 

्मुंबई ्मखुय्ंमत्यांचदी बं् दी.' सारचे हा्रले. थोडा िेळ सारचे गपप रावहले. गवहाणकर अणणा भाऊंना महणाले, 

“आता काय करायचे?” अणणा भाऊ शांतपणे महणाले, “कायचारि्म होणार आवण तोहदी ्माझदी ्मुंबईचा”. 

अणणा भाऊंचया उत्तराने गवहाणकर गोंधळले. बं् दी असताना ्माझदी ्मुंबईचा कायचारि्म कसा होणार? असे 

गवहाणकर यांनदी विचारले. तयािर अवतशय शांतपणे अणणा भाऊ महणाले, “कसा होणार ते सधंयाकाळदी 

बघा" सारचे वचवंतत होते. अणणा भाऊंनदी गवहाणकरांना सांवगतले, “पोवलसांकडे जाऊन ्का् चालंना गा 

या िगनाट्याचदी परिानगदी काढा.” यािर गवहाणकर महणाले, "्का् चालंना गा या िगनाट्याचदी परिानगदी 

काढून ्माझदी ्मुंबई कशदी सा्र करणार?" तयािर अणणा भाऊ महणाले, "ते सधंयाकाळदी बघा." सधंयाकाळदी 

कायचारि्माला सरुुिात झालदी. ्का् चालंना गा हे िगनाट्य गवहाणकरांचे. या िगनाटयात गवहाणकरांनदी 

खेड्यातदील शेतकऱयांचे ्ःुख ्मांडले होते. पोटासाठदी शेतात राबराब राबणारा शेतकरदी कसा सािकार 

आवण सरकारकडून वपळला जातो याचे हे कथानक होते. अणणा भाऊंनदी ्का् चालंना गा या िगनाट्यातदील 

शेतकरदी तयांनदी ्मुंबईला नेला आवण वतथून पढेु ्माझदी ्मुंबई िगनाट्य सरुू झाले. जनतेत पनुहा टाळया आवण 

जललोष सरुू झाला. पोलदीस ्मात् ्ातािर ्ात आ्ळत बसले. कारण काय्शेदीर्मागाचाने या ्मंडळतींनदी ्का् 

चालंना गा या िगनाट्याचदी परिानगदी ्मावगतलदी होतदी आवण ्मधयेच ्माझदी ्मुंबई िगनाट्य सरुू झाले होते. 

कुणाला काहदीच कळेना. ्मुंबई कुणाचदी? हा रिश कोलहापरुात सोडून अणणा भाऊंनदी कोलहापूर सोडले. 

अणणा भाऊंनदी ्मुंबईचा रिश सपूंणचा ्महाराष्ट्रातच नाहदी तर सपूंणचा ्मराठदी ्मलुखात नेला. कोणतयाहदी रिशािर 

सा्मानय जनतेने उभे राहणे ्महत्िाचे असते. सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीत काहदी राजकतीय नेते तर नसुते 

भाषण ठोकत होते आवण पढुारदीपण करदीत होते. पण जनतेला उभे करणयाचे खर ेका्म अणणा भाऊ आवण 

तयांचे साथदी्ार करत होते. 

अणणा भाऊंनदी वलवहलेलया ्माझदी ्मुंबई, लोक्ंमत्दी वकंिा अमळनेरचे अमर हुतातमे यांसारखया अनेक 

लेखनककृ ततींिर ततकालदीन सरकारकडून बं् दी घालणयात आलदी होतदी. यािरून अणणा भाऊंचया लेखणदीला 

वकतदी धार असेल, याचदी कलपना येऊ शकते. सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया िेळदी तर ्मुंबईला अणणा भाऊंनदी 

पवचि्म ्महाराष्ट्र, उत्तर ्महाराष्ट्र, ्मराठिाडा, वि्भचा, कोकण, एिढेच नाहदी तर बेळगाि-कारिारपासून ते 

थेट व्ि-््मणपयांत नेऊन पोहोचिले होते. जेथे ्मराठदी ्माणूस असेल वतथपयांत अणणा भाऊंनदी ्माझदी 

्मुंबईला नेले. ्माझदी ्मुंबई बघायला येणारदी ्मराठदी जनता वनविळ टाळया िाजित नवहतदी तर, ्मठुदी आिळून 
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सरकारचया विरोधात लढायला वसद्ध होत होतदी. महणूनच सरकार अणणा भाऊंचया वलखाणािर बं् दी आणत 

होते. 

कोणतया कायचारि्माचदी सरुुिात अणणा भाऊंनदी वलवहलेलया एकजटुदीचा नेता या गदीताने होत असे, तर ्सुर े

गदीत अ्मरशेखांनदी वलवहलेले रिह्मा-विष्णू-्महेश हे असे. नंतर ्. ना. गवहाणकर, अणणा भाऊंनदी नवयाने 

वलवहलेला, पजंाब-कदललीचा दगंा, पोिाडा गात असत. शेिटदी सपूंणचा ्महाराष्ट्राला िेड लािणार,े रिबोधन 

करणार ेअणणा भाऊंनदी वलवहलेले अ्कलेची गोष्ट हे िगनाट्य होत असे. या कायचारि्माविार ेअणणा भाऊंनदी 

सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्यात ्महत्िाचे योग्ान व्ले. अणणा भाऊंचा त्माशा, अणणा भाऊंचा पोिाडा, 

अणणा भाऊंचदी लािणदी, अणणा भाऊंचे सावहतय सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्याला ऊजाचा ्णेाऱया रक्तिावहनया 

होतया. पारपंररक त्माशात गण-गिळण-बतािणदी, सिाल-जबाब, िग असे घटक असतात. गणां्मधये 

गणेशिं् न असते. अणणा भाऊंनदी हदी परपंरा ्मोडून पवहलया न्मनाचा ्मान ्मातकृभू्मदी, हुतात्ेम, राष्ट्रपरुुष 

यांना ्णेयाचे बहु्मोल कायचा केले. ्मुंबई, ्महाराष्ट्र ि भारत ्शेािर अणणा भाऊंचे असदी्म रेि्म होते. हे रेि्म 

तयांचया सावहतयात जागोजागदी उ्मटले आहे. महाराष्ट् दशे अमुच्ा, उठला मराठी दशे, महाराष्ट्ावरून टा्क 

ओवाळून ्का्ा, महाराष्ट्ाची परपंरा, या तयांचया गदीताचया ि पोिाड्यांचया शदीषचाकािरून ते व्सून येईल. 

सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी वनव्मचातदी होताना बेळगाि, कारिार, वनपाणदी, धारिाड, उंबरगाि, डांग हा सदी्माभाग 

्महाराष्ट्राला ्रुािणार, क्ावचत ्मुंबईहदी िेगळदी काढलदी जाणार. हदी वयथा अणणा भाऊंचे काळदीज पोखरत 

होतदी. या वयथेतून जन्माला आलदी माझी मैना गावावर राकहली हदी अरिवत्म लािणदी. िरिर पावहले तर 

या लािणदीत तरुण, सुं् र, गणुदी, पतनदी ्ूर गािाला रावहलया्मळेु ्मुंबईत आलेला वगरणदी का्मगार ्ैमनेचया 

विरहाने ्मनातलया ्मनात जळत आहे, असे व्सते. अणणा भाऊ वलवहतात, ‘माझी मैना गािाला रावहलदी, 

्माझया जदीिाचदी होतदीया काहदीलदी’ असे ते महणतात. ्मात् बेळगाि, कारिार, वनपाणदी धारिाड, उंबरगाि, 

डांग या ्मराठदी भावषक रि्शेाला अणणा भाऊ आपलदी ्ैमना स्मजतात. तर ्मुंबई उपनगराला तया ्ैमनेचा 

पतदी स्मजतात. तेवहा अणणा भाऊंचया लेखणदीचे सा्मथयचा आपलया धयानात येते. याच लािणदीत अणणा 

भाऊ वलवहतात, "चौ्ा चौघड्याच ंराजय रािणाच।लंका जळालदी तयाचदी । तदीच गत झालदी।कवलयगुा ्माजदी 

्मोरारजदी ्सेायाचदी आवण स. का. पाटलाचदी । अखेर झालदी हदी ्मुंबई ्महाराष्ट्राचदी झालदी । फाऊनटला जगं 

। वतथं बांधूनदी चगं । आला ्म्ाचानदी रगं । धार रक्ताचदी ्म्ाचानदी िावहलदी । ्महाराष्ट्रानं गढुदी उभारलदी विजयाचदी 

। ्ाखविलदी रदीत पाठ वभतंदीला लािून लढायच । परदी तग्मग थांबलदी नाहदी ्माझया अतंरदीचदी । गािाकडं ्ैमना 

्माझदी ।भेट नाहदी वतचदी”।तदीच गत झालदी आहे या खंवडत ्महाराष्ट्राचदी. अणणा भाऊंना अपेवक्षत असलेला 

सयंकु्त ्महाराष्ट्र भारताचया नकाशािर कोरला गेला नाहदी. तया्मधये बेळगाि, कारिार, वब्र, भालकती 

ि सतंपूर हा स्ुमार े२०लाख ्मराठदी भावषकांचा ्मलूुख सयंकु्त ्महाराष्ट्रात स्माविष्ट करणयात आलेला 

नाहदी. या ्मराठदी भावषकांना तयांचया ्मायबोलदीचया ्महाराष्ट्र राजयात अतंभूचात करणयाऐिजदी कनाचाटकात 
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अक्षरश: डांबून ठेिणयात आले आहे. डांग, उंबरगाि हा ्मराठदी टापू गजुरात राजयात कोंबणयात आलेला 

आहे. बऱहाणपूरचया ्मराठदी भावषक जनतेला ्मधयरि्शेा्मधये सा्मदील केले आहे. या्मळेु ्महाराष्ट्राचा भूगोल 

सदीव्मत झाला आहे. याचे ्ःुख अजूनहदी अणणा भाऊंसारखे विचार करणाऱया अनेक लोकांना लागून रावहले 

आहे. अणणा भाऊंनदी सयंकु्त ्महाराष्ट्राचे सिपन पावहले ते अधरुचे रावहले हे आता तरदी ्मानय करायला हिे. 

अणणा भाऊंचदी खंत अणणा भाऊंचया शब्ात सांगता येईल, "आता िळू नका । रणदी पळू नका । कुणदी चळू 

नका । वबननदी ्मारायचदी अजून रावहलदी । ्माझया जदीिाचदी होतदीया कावहलदी”।
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१.

रिसततु लेखात आधवुनक ्मराठदी कावयपरपंरतेदील ्मारसचािा्दी जावणिेचे सिरूप धयानात घेतले आहे. अथाचात 

अणणा भाऊ साठे यांचया कवितेतदील ्मारसचािा्दी जावणिा आवण तयांचया उत्तरकालदीन कवितेतदील ्मारसचािा्दी 

जावणिा रिकटदीकरणासबंधंदी काहदी विचार ्मांडला आहे. ्दीघचा कालखंडातदील ्मराठदी कावयपरपंरतेदील 

्मारसचािा्दी जावणिेचे सिरूप शोधणे हदी तशदी गुतंागुतंदीचदी बाब आहे. िाङ्मयात सा्मावजक, राजकतीय, 

सांसककृ वतक वसथतदीसं् भाचात विविध विचारसरणतींचे आविष्कार असतात. तसेच या रिभाि रिकटदीकरणािर 

कलाितंाचया वयवक्तवनष् ्मनोभूव्मकेचे्खेदील रितयक्ष-अरितयक्ष पररणा्म झालेले असतात. अणणा भाऊ साठे 

यांचया िाङ्मयातून ्मोठ्या रि्माणात ्मारसचािा्दी जावणिांचा आविष्कार झाला आहे. अणणा भाऊ साठे यांचया 

काळातदील सा्मावजक, राजकतीय पररवसथतदी तसेच अणणा भाऊंचा भारतदीय कमयवुनसट पक्षाशदी असलेला 

सबंधंा्मळेु तयांचया कवितेला विविध परर्माणे रिाप्त झालदी आहेत. 

अणणा भाऊ साठे यांचे वशक्षण तसे अलप झाले. िाटेगाि्मधदील ग्रा्मदीण जदीिनाचदी पाश्चाभू्मदी आवण ्मुंबई्मधदील 

तयांचया िासतवयकाळाने तयांचा ्मन:वपडं घडिला. ्मुंबई्मधलया उ्ेम्दीचया काळात तयांचा ्मारसचािा्दी 

पक्षातदील कायचाकतले - नेतयांशदी सबंधं आला. ते ्मारसचािा्दी पक्षात सहभागदी झाले. ्मारर्सिा्दी पक्षाचया 

वशवबरांत ते सहभागदी झाले. ्मारसचािा्दी पक्षाशदी सबंवंधत ्मंडळतींकडून तयांना ्मारसचािा्दी तत्िज्ानाचा पररचय 

झाला. पक्षाचया राजकतीय, सा्मावजक कायचारि्माशदी तयांचा सबंधं आला. इपटा ि लाल बावटा पथ्कासाठदी 

तयांनदी गाणदी, िगनाट्ये वलवहलदी. रितयक्ष सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा, गोिा ्मवुक्तसगं्रा्म, ्महाराष्ट्रातदील वगरणदी 

का्मगारांचे लढे, ्महागाई विरोधातदील आं् ोलने, शेतकऱयांचया लढ्यांशदी अणणा भाऊंचा रितयक्ष सबंधं 

आला. अणणा भाऊ साठे यांचे ्मारसचािा्दी पक्षाचया नेतयांशदी अवतशय जिळचे आवण वजवहाळयाचे सबंधं 
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होते. श्दीपा् अ्मकृत डांगे यांचयाबद्दल अणणा भाऊंना आ्र होता. अणणा भाऊंनदी डांगे यांचया रेिरणेने 

सटावलनग्राडचा पोिाडा वलवहला. अणणा भाऊंचया शाहदीर या कावयसगं्रहाला डांगे यांचदी रिसतािना आहे. 

डांगे यांचया ियाचया साठदीवनव्मत्त ‘धरुधंर डांगे' असा अणणा भाऊंनदी लेख वलवहला. 'जनतेचया झुजंार 

अग्रणदी्मळेुच आपलया जदीिनाला निे िळण व्मळाले' अशदी तयांचदी डांगे यांचयाविषयदी ककृ तज्तेचदी भािना 

होतदी. १९४२ सालदी डांगे यांचया लढाऊ भाषणाने अणणा भाऊ रिभावित झाले होते. 'तमुहदी जनतेशदी 

एकवनष् रहा. वतचया भािना स्मजून घया, आवण ्मग वलहा. वतला विदू्रप करू नका. आवण जो कलाितं 

जनतेकडे पाठ वफरितो तयाचयाकडे कला पाठ वफरिते' या डांगे यांचया भाषणातदील विचारांनदी अणणा 

भाऊ क्मालदीचे रिभावित झाले होते. (चौसाळकर ि वशं्  े२०१२ : २०७) अणणा भाऊंनदी १९६०सालदी 

सोवियत रवशयाचा ्ौरा केला होता. स्माजिा्दी राष्ट्रातदील जग पाहून ते भारािून गेले होते. ४० ते ६० 

या ्शकातदील ्मुंबईतदील वगरणदी का्मगारांचया सघंषाचानदी गजबजलेला काळ होता. या कालखंडाचे अणणा 

भाऊ आतून साक्षदी्ार होते. ग्रा्मदीण भागात बालपणदी तयांचयािर झालेले ससंकार, ्मानिदी दृष्टदी आवण 

तरुणपणाचया काळा्मधये ्मारर्सिा्दी पक्षाचया तत्िज्ानातून तयांचयािर झालेलया ससंकारातून तयांचा 

्मन:वपडं घडला. तया्मळेु अणणा भाऊ साठे यांचया िाङ्मयात िगचालढ्याचदी, उतपा्नसबंधंांचदी, शोषणाचदी, 

सघंषाचाचदी, लढाईचदी आवण ्ु् चामय आशािा्ाचदी जाणदीि कें द्रदीय सिरूपात आहे. 

२

्महाराष्ट्रात रिबोधनाचदी शावहरदी परपंरा विकवसत करणयाचे शे्य अणणा भाऊ साठे यांचया कतकृचातिाला जाते. 

अणणा भाऊंचया शावहरदी कवितेत ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदी कें द्रदीय सिरूपात आहे. एकतर ्मारसचािा्दी पक्षाचया 

ि इतरहदी सा्मावजक चळिळतींसाठदी तयांनदी कविता, गाणदी वलवहलदी आहेत. तया्मळेु सिाभाविकच सिचासा्मानय 

्माणसांचे जदीिन, िगचाकलपना, सिचा तऱहेचे वहतसबंधं, शोषण, ् ःुख आवण तयाविरुद्धचा द्रोह तयांचया गाणयांतून 

वयक्त झाला आहे. तयांचया कवितेतदील एकं्र सूत् पावहले असता सिचासा्मानयांचया सखुकर सिपनासाठदी 

अविरतपणे लढणाऱया आवण उद्ाचया सुं् र व्िसाचे सिपन पाहणाऱया कलाितंाचे ्मनोगत अवभवयक्त झाले 

आहे. तया्मधये इवतहास, ससंककृ तदीपरपंरचेे िेगळे भान आहे. अणणा भाऊंचया िाङ्मयाला ‘रिचारदी िाङ्मय’ 

महणून िाङ्मयदीन ससंककृ तदी ि स्मदीके्षने ्मौन बाळगले. रितयक्षातलया सा्मावजक ्ाबातूनहदी अणणा भाऊचे 

िाङ्मय वन्माचाण झाले आहे. अणणा भाऊंचया कवितेतदील सा्मानय ्माणसाचया सखुआकांके्षचदी सूते् विविध 

जाणदीिकें द्रानदी बांधलदी आहेत. हदी सूते् एका बाजूला इवतहास परपंरशेदी नाते सांगणारदी आहेत. वतचा सबंधं 

राष्ट्रदीयतेशदी आहे. भारतदीयतिाशदी आहे. िसाहतकाळातदील वरिवटशांचया अनयायदी जलूु्माशदी आहे, तया्मळेु 

अणणा भाऊंचया कवितेचया विषयाचदी वयाप्तदी विसतारशदील आहे. ्महागाईविरोधातदील आं् ोलनापासून 

राजय- राष्ट्र लढायांपासून ते आतंरराष्ट्रदीयतिाचे भान तयांचया कवितादृष्टदीतून वयक्त झाले आहे. 
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्मारसचािा्दी डावया, स्माजिा्दी विचारदृष्टदीचे अकंन महणून अ्मळनेरचया श्दीपतदी पाटलांपासून सटावलनग्राडचा 

लढा तसेच बवलचानचया रणसगं्रा्मािर तयांनदी पोिाडे वलवहले. तयांचया बऱयाचशा कविता इवतहासकाळात 

घडून गेलेलया िगचा, राष्ट्र लढायांचया सं् भाचात आहेत. रिसथावपत आवण विसथावपत, सबळ आवण ्बुचाळ, 

गरदीब आवण श्दी्ंमत, भांडिल्ार आवण ्मजूर यांचयातदील विवंिसघंषाचाचा ्मोठा पट अणणा भाऊंचया कवितेत 

आहे. इवतहासकाळात घडून गेलेलया राजकतीय, सा्मावजक, सांसककृ वतक ्मानिदीयतेचया रिवतष्ापनेसं् भाचात 

तयांचदी कविता वयक्त झालदी आहे. इवतहास कथनकविता महणून ्खेदील वतला िेगळे ्महत्ि आहे. अथाचात 

हा इवतहास गौरिाचा, िैभिाचा, हड्ंयाझुबंरांचा इवतहास नाहदी तर तो राजकतीय कथनाचा इवतहास आहे. 

जागवतक इवतहासा्मधये घडलेलया िगचासघंषाचाचा, लढायांचा इवतहास अणणा भाऊंचया ्मनात आहे. आवण 

या लढायां्मधये लढणार ेहे िदीरनायक आहेत. तया्मळेु तयांचया शावहरदी कवितेतदील िदीरनायकांचदी ्मनोगते 

तयांचया सघंषाचाचदी, बवल्ानाचदी रूपे अवभवयक्त झालदी आहेत. अणणा भाऊंचया कवितेत इवतहासपरपंरचेे 

िगचादृष्टदीतून केलेले िाचन ्महत्िाचे आहे.

अणणा भाऊंचया कवितेत िगचाशोषणाचदी आवण आवथचाक वहतसबंधंांतून आलेलया शोषणाचदी जाणदीि रिकट 

झालदी आहे. यादृष्टदीने तयांचया कवितेतदील ्मुंबईिाचन अवतशय ्महत्िाचे आहे. ्मराठदी कविते्मधये ्मुंबई 

्महानगरदीचे असे िाचन रिवचतच पहायला व्मळते. अणणा भाऊंनदी ्मुंबईचे िगचाकलपनेने केलेले िाचन हे 

अवतशय रिभािदी आवण खोलिर असे आहे. ्मुंबईिरदील एका कवितेत ते महणतात, 

 “बा का्मगारा तजु ठायदी अपार शक्तती 

 हदी नां् े्मुंबई ति तळहातािरतदी 

 ते हात सिचा पोला्दी सखेु वनव्मचातदी

 परदी तलुा जगणयाचदी भ्रांतदी” (साठे १९८५ : ७३)

यादृष्टदीने तयांनदी स्माजशोषणाचे सिरूप भांडिलदी उतपा्नपद्धतदीतून येणाऱया परात्मतेत नयाहाळले आहे.

अणणा भाऊंचया विचारदृष्टदी्मधये खास असे '्मराठदीपण' सा्मािलेले आहे. अणणा भाऊंचया ्मारसचािा्दी 

दृष्टदीबद्दल रािसाहेब कसबे यांनदी तयाचे िणचान 'अणणा भाऊंचा ्मराठ्मोळा ्मारसचािा्' या शब्ात केले आहे. 

याचे कारण अणणा भाऊंचे भू्मदीपरपंरिेर अवतशय रेि्म होते. 'माझी मैना गावावर राकहली', 'महाराष्ट्ाची 

परपंरा' वकंिा तयांचया शेतकऱयांविषयदीचया कवितां्मधून ्मराठदी ससंककृ तदीतदील अससल ्शेदी सिरूपाचा 

्मानिदी रेि्मभाि वयक्त झाला आहे. अथाचात तो स्मरणरजंनाचा नाहदी तर तो पररितचानाचया लढाईसाठदी तयांनदी 

उपयोगात आणलेला आहे. ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार करत असताना अणणा भाऊ तयास खास 

भारतदीयति आवण ्मराठदीपण रिाप्त करून ्तेात.
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अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्रातदील, भारतातदील तसेच यरुोपातदील काहदी ्महत्िाचया राजकतीय लढ्यांना 

कविताविषय बनविले आहे. ्मुंबईतदील वगरणदी का्मगारांचा सपं, १९२८, १९३४, १९५० सालातदील 

वगरणदी का्मगारांचे लढे तसेच अ्मळनेर, तेलंगणाचा सगं्ाम, सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ, बकललिनचा पोवाडा 

याविषयदी तयांनदी राजकतीय सिरूपाचदी कविता वलवहलदी. या कवितेतून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार 

झाला आहे. अणणा भाऊंचया कवितेत राजकतीय आरि्मणाचा आवण लढाईचा भाग ्मोठा आलेला आहे. 

रिवतकाराचदी आवण रिवतआरि्मणाचदी जाणदीि तयांचया कवितेत आहे. राजकतीय, सा्मावजक सं् भाचातदील यदु्ध 

आवण यदु्धिदीर महणून तयांचया कवितेत 'लाल सैवनकां'ना ्महत्िाचे सथान आहे. सिचाहारांचया जगाचे रिवतवनधदी 

महणून हे सा्मानय लढतात. झुजं ्तेात. तयांना िदीर बवल्ान व्मळते. या तयांचया आरि्मणाचया लढाईचा 

आवण चढाईचा सिर तयांचया कविते्मधये आहे. 'वबनदी ्मारायचदी', 'आघाडदीिर जायच'ं आवण ‘विजययाते््मधये 

विरा्म पािणे’ असा एक रि्म तयांचया कवितेत आहे. ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचे द्ोतक महणून या सघंषाचाला, 

लढाईला, आरि्मणाला तयांचया कविते्मधये ्महत्िाचे सथान आहे. तया्मळेु तयांचया कवितेत 'डंका िाजतो', 

'रणवशगं िाजू लागते' 'पळणे' 'वनकराचदी झुजं करणे' 'आघाडदी ठोकणे' ‘रक्तरवंजत चढाई करणे’ तयाला एक 

िेगळे सथान आहे. अणणा भाऊंचया कवितेत लाल रगंाचा रितदीकात्मक िापर विपलु रि्माणात आहे. या 

कवितेतदील सेना हदी 'अवजरंय सेना' आहे. आवण महणून '्म्म व्मत्ांनो धिजा लाल हदी तमुहदी उंच ठेिा' 

याचे वचत् अणणा भाऊंचया कवितेतून रिकटले आहे. तया्मळेु अणणा भाऊंचया कवितेचदी सरेंिषणरदीत िेगळदी 

ठरलदी. आरि्मणलढाई आवण चढाईसिर तया्मधये आहे. ्मात् या लढाया स्मतेसाठदी, ्माणसुकतीसाठदी आवण 

सिचासा्मानयांचया सखुसिपनांसाठदी आहेत. एकजटुदीचदी भािना, सघंराजयाचदी भािना, एकात्मतेचदी भािना 

अणणा भाऊंचया कवितेतून वयक्त झालदी आहे. तयांचया कविते्मधये एक सकारात्मक रूप आहे. सथावनक 

रिशांपासून राष्ट्रदीय-आतंरराष्ट्रदीय लढ्याचे वचत् तयांचया कविते्मधये आहे. ्मारसचा एगेंलस हे तयांना 'नवया 

जगाचे ्महासतं 'आवण ्मानितेचे ्ूमवतचा्मंत िाटतात. कष्टकऱयांचया लढाईसाठदी यदु्ध अटळ अशा सघंषाचाचदी 

जाणदीि अणणा भाऊंचया कवितेतून वयक्त झालदी आहे.

अणणा भाऊंचया कवितेतदील ्मारर्सिा्दी जदीिनदृष्टदीचा भाग महणून तयांचया कवितेचे रूप्खेदील वततकेच 

्महत्िाचे आहे. ्मखुयतिे हदी चळिळदीसाठदी वलवहलदी गेलेलदी गाणदी आहेत. तया्मळेु सा्ूमवहक आिाहनपरता 

तदी्मधये ्मोठ्या रि्माणा्मधये आहे. गण, गिळण, छक्कड पोिाडा, लािणदी या पारपंररक रचनाबधंांचा उपयोग 

तयांनदी सा्मावजक आवण राजकतीय आशयांकनासाठदी केला. तो पारपंररक अथाचाने, नवहे तर या पारपंररक 

रचनांचे एकाथाचाने पनुहा सजंदीिनदीकरण केले. तसेच तयांचया कवितेतदील भाषाशब्रूपािर ्मारसचािा्दी 

दृष्टदीचा पररणा्म झालेला आहे. आिाहनपर सिरूपाचदी भाषारूपे हा तयांचया कवितेचा एक विशेष आहे. या 

परररेिक्यात अणणा भाऊंचया कवितेतदील ्मारसचािा्दी आविष्काराचे सिरूप स्मजून घयािे लागते. 
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३

अणणा भाऊंचया कवितेचे या पद्धतदीचे काहदीएक सवंक्षप्त सिरूप पावहलयानंतर पढुदील टपपयािरदील काहदी 

कितींचया कवितेतदील ्मारसचािा्दी आविष्कारांचा वन्लेश करता येईल. ्मराठदी िाङ्मयदीन परपंरते राजकतीय 

विचारसरणदी रिकट करणे हे रिचारदी सिरूपाचे ्मानले जाते वकंिा तयाबद्दलचदी नापसतंदी वयक्त केलदी जाते. 

तसेच ्मराठदी लेखक-कितींचे राजकतीय जदीिनाबद्दलचे आकलन हे ्मयाचाव्त आवण एकरगंदी सिरूपाचे आहे. 

सत्तासबंधं आवण राजकतीय विचारसरणदी हा सा्मावजक रचनेत एक ्महत्िाचा कळदीचा भाग आहे. ्मात् 

तयाकडे कानाडोळा करणयाचदी पद्धत ्मराठदी्मधये खूप आहे. तया्मळेु राजकतीय जावणिांचे िा विचारसरणदीचे 

आविष्कार ्मराठदी सावहतयात फारसे आढळत नाहदीत. 

्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार निकविते्मधून काहदी रि्माणात झाला तया्मागे आधवुनक विश्भान 

होते. ्मढलेकरांचया कवितेत ्मानिदी स्माजातदील विष्मता, उतपा्नसबंधंातून परात्म ्ःुख जाणदीि वयक्त 

झालदी. 'जाणो भांडिलदी िकृत्तदी, नष्टचयचा वपकिदी वचत्तदी आवण का्मगार हातदी करिटंदी' अशा तऱहेचा ्मानिदी 

श््मातदील परात्मभाि ्मढलेकरांचया कवितेतून वयक्त झाला. 'वकडलदी काळोखाचदी फळे रात्पाळदी यतं्ा्मळेु, 

चाखता भाि यककृ त वपगळे, विष्मजिर'े असा भांडिलदी वयिसथेने वन्माचाण केलेला अतंविचारोध ्मढलेकरांचया 

कवितेतून वयक्त झाला. १९३० ते १९६० या कालखंडातदील ्मराठदी कवितेतून ्मारसचािा्दी विचारजावणिेचे 

काहदीएक आविष्कार झाले. अनंत काणेकर यांचया कवितेतून सामयिा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार 

झाला. या कालखंडातदील ्मराठदी सावहतयातदील ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदी्मागे तया काळातदील सा्मावजक 

चळिळतींचे पडसा्, रिभािसबंधं पाहायला व्मळतात. स्माजिा्दी पक्ष ि राष्ट्रसेिा ्लाचया चळिळतींचया 

रिभाि्ाबातून हदी कविता वलवहलदी गेलदी. शाहदीर अ्मर शेख, विं् ा करं् दीकर यांचया कवितेत ्मारसचािा्दी 

जदीिनदृष्टदीचे आविष्कार रिकटले. करं् दीकरांचया सिे्गगंा सगं्रहात ्मारसचािा्दी जावणिेचे आविष्कार आहेत. 

उतपा्नसबंधंांतून वन्माचाण झालेले विं् सबंधं आवण ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचे काहदी कल करं् दीकरांचया 

कवितेतून अवभवयक्त झाले. 'श्दी्ंमताचा सिगचा रचाया नरक बने ्मजरुाचा' असे िगतीय दृष्टदीचे भान करं् दीकरांचया 

कवितेतून वयक्त झाले. ‘ऐक टापा / ऐक आिाज लाल धूळ उडते आज, याचया ्मागून येईल सिार या ् गडाला 

लािदील धार ' या नवया काळविचारांचे िहन करं् दीकरांचया कवितेत आहे. अनंत काणेकर, किदी अवनल, 

विं् ा करं् दीकर, कुस्ुमाग्रज, िसतं बापट यांचया कवितेतून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचदी काहदी रूपे रिकट झालदी. 

िसतं बापट यांचया कविते्मधून्खेदील ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीशदी वनगवडत काहदी रूपे रिकट झालदी. 'तझुया 

का्मा्मधून, तझुया घा्मा्मधून, उद्ा वपकल सोनयाच ंरान' या उद्ाचया आशा्ायदीपणाबरोबर 'रशे्मदी विणािदी 

साडदी शभंर रोज, परर घरधवनणदीचे नेसू लावजरिाणे' यादृष्टदीने का्मकऱयांचदी परात्म जाणदीि वयक्त झालदी. 

कुस्ुमाग्रजांनदी ्दीघचाकाळ ्मानििा्दी परपंरतेदील कविता वलवहलदी. आरभंदीचया काळात राष्ट्रदीय जावणिेचे 
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सिर तयांचया कवितेतून रिखरपणे अवभवयक्त झाले. गरदीब आवण श्दी्ंमत, का्मगार आवण ्मजूर यांचयातदील 

विं् ात्मक सबंधंांबद्दल सलुभदीककृ त ्मांडणदी कुस्ुमाग्रजांचया कवितेत आहे. 'अवहनकुल', 'आगगाडदी आवण 

ज्मदीन' यासारखया रूपका्मधून स्माजाचे विं् रूप रिकट झाले आहे. 

्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार शरचचदं्र ्मवुक्तबोध आवण नारायण सिुले यांचया कवितेतून झाला. 

स्माजातलया विष्मतेने तयांचया कवितेला आकार रिाप्त झाला. ्मानिदी जगणयातले ्ःुख, शोषण नाहदीसे 

होऊन निे जदीिन आकारास येणार आहे असे एक आ्शचािा्दी वचत् ्मवुक्तबोधांचया कविते्मधये आहे. 

तया्मळेु तयांचया कवितेत उद्ाचया जदीिनारभंाला ्महत्ि रिाप्त झाले आहे. तयांचया कवितेतदील सिपनसकृष्टदी 

'उद्ाचया तेजा'ने सळसळणारदी आहे. आताचा काळ हा सघंषाचाचा लढा आहे, तयातून निे काहदी जन्मणार 

असलयाचदी भािना िारिंार तयांचया कवितेतून रिकटलदी आहे. ्मवुक्तबोध यांचया कवितेतून वयक्त झालेलया 

रिांवतकलपनेचे नाते ्मारसचािा्दी तत्िज्ानाशदी सलंगन झालेले आहे. उद्ाचया सुं् र व्िसासाठदी हदी रिांतदी 

आहे आवण तयासाठदी सघंषचा अटळ आहे, हा जाणदीिवयूह तयांचया कवितेत आहे. 'रुवधराचया रक्त सड्यात 

बाळ ते रडते रंि्वुन', 'भविष्यातलया गभाचातलया बाळाचे रु्न', वकंिा '्माझया रक्ताने लाल झालेलया, ्माझया 

जदीिदीचया जदीिा, ्माझया सिपना र'े अशदी रिांवतकारदी सिपनष्टदी तयांचया कवितेतून वयक्त झालदी. 'उद्ाचया 

तया व्वय आवण उष्ण रिदीतदीसाठदी' तसेच 'उद्ा कोिळया लाल पानांत रक्त नूतन' असणार आहे, असे एक 

भविष्याचे वचत् तयांचया कवितेत आहे. तयासाठदी 'नवया ्ं्ाचया डफािरतदी सूयचायगुाचे रि्दीप्त गाणे' ्मदी 

गाणार आहे असा या रिांवतकलपनाभाि तयांचया कवितेतून वयक्त झाला. 'अतं आहे तसा आरभं आहे' असा 

आशािा्दी भाि तयांचया कवितेतून रिकटला. ्मवुक्तबोधांचया कवितेतदील ्मारसचािा्दी दृष्टदीचा आविष्कार एक 

आ्शचािा्दी आयवडयल टाईप महणून रिकटतो. तयािर ग्रांवथक, बौवद्धकतेचा ्मोठा रिभाि आहे. ससंककृ त 

शब्कळा आवण रो्मवँटक परपंरचेे आकषचाण्खेदील तयांचया कवितेत आहे. शरचचदं्र ्मवुक्तबोध यांचया 

कवितेबद्दल रा. भा. पाटणकर यांनदी एक ्माव्मचाक असे वनरदीक्षण नों्िले आहे, ते असे. “किदी ि स्माज 

यांचया सबंधंांबद्दल विचार करताना ्मवुक्तबोध हे वविधा ्मन:वसथतदीत होते. तयांचदी ्मारसचािा्दी वनष्ा तयांना सिचा 

्माणसांशदी स्मरसता सिदीकारायला लाित होतदी. तर ्सुऱया बाजूला तयांचे सित:चे ्माणसांबद्दलचे वनरदीक्षण 

तयांना ्माणसां्माणसां्मधये फरक करायला लाित होते. ्मानिदी िसतवुसथतदीचे ्ूमलय्मापन करणयासाठदी 

्मवुक्तबोधांजिळ ्ोन िेगळे, एक्ेमकांशदी सलंगन नसलेले असे वनकष होते. आवण तयांचया्मधये ते काय्म 

सिरूपाचा स्मनिय साधू शकत नवहते.” (पाटणकर १९८६ : १९)

४

नारायण सिुले यांचदी कविता ्मराठदी कवितेतदील ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचदी कविता महणून ्महत्िाचदी कविता 

आहे. ्मानििा्दी कावयपरपंरलेा एक िेगळे परर्माण तयांचया कवितेने व्मळिून व्ले. जदीिनदृष्टदी, आशयसूते् 
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आवण रूपबंध यादृष्टदीने्खेदील नारायण सिुले यांचया कवितेचे ्महत्ि आगळयािेगळया सिरूपाचे आहे. 

सा्मावजक जदीिनाविषयदीचा एक विसतकृत जाणदीिफलक सिुले यांचया कवितेतून अवभवयक्त झाला. ्मुंबई्मधदील 

का्मगारांचे, श्व्मकांचे एक िेगळे जग तयांचया जगणयाचया गधंिेणेसह रिकटले. 'का्मगार आहे ्मदी तळपतदी 

तलिार आहे सारसितांनो थोडासा गनुहा करणार आहे' अशदी आिाहनपरता तयांचया कवितेतून रिकटलदी. 

्महानगर, झोपडपट्दीतदील िवंचतांचे जग तयांचया कवितेतून अवभवयक्त झाले. बं् रािर का्म करणाऱया 

्मजरुांपासून वगरणदी का्मगार, िेशया, पोसटर डकिणाऱया लहान ्मलुांचे जग कवितेतून अवभवयक्त झाले. 

्महानगरातलया ्माणसांकडे पाहणयाचदी सिुले यांचदी विवशष्ट दृष्टदी आहे. ्महानगरातदील कष्टकरदी स्माजाचे 

वचत् तयांचया कवितेत आहे. ्मानिदी जदीिनसघंषाचाचदी, शोषणाचदी आरि्मण ंआवण उद्ाचया सुं् र व्िसाचदी 

सिपनं सिुले यांचया कविते्मधये आहेत. एक रिकारचदी रिागवतक जदीिनदृष्टदी कविते्मधये आहे. ्मारसचािा्दी 

तत्िज्ानाचे अवतशय सलुभ रूप तयांचया कवितेत आढळते. भारतदीय भू्मदीिरदील ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचे 

पडसा् सवुयाांचया कवितेत आहेत. ्महानगरातदील कुटंुब, वगरणया, रसते, चाळदी, चळिळदी, सा्मानयजनांचे 

जग तयांचया कवितेतून रिकट झाले आहे. तसेच कविते्मधून परर्माणकारक अशा सिंा्शैलदीचा िापर 

तयांनदी केला. सा्ूमवहक आिाहनपर अशदी वजवहाळयाचदी सिंा्शैलदी नारायण सिुले यांनदी कविते्मधून साक्षात 

केलदी. याबरोबरच बाबूराि बागूल यांचया कवितेतून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचदी सखोल सिरूपाचदी रूपे वयक्त 

झालदी. ्मानिदी श््मािरचया ्ु् चामय आशािा्ाचदी जाणदीि तयांचया कवितेतून वयक्त झालदी.

्मराठदीतदील ्मारसचािा्दी राजकतीय जाणदीिपरपंरलेा ्महत्िाचा जाणदीिफलक रिाप्त करून व्ला तो ना्म्िे 

ढसाळ यांचया कवितेने. ढसाळ यांचया कवितेत आरभंापासून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा खोलिरचा 

आविष्कार आहे. ना्म्िे ढसाळ यांचया कवितेतून िगतीय आवण जातदीय लढ्याचे अवतशय खोलिरचे सिें्न 

आहे. ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा बहु्मखुदी आविष्कार महणून तयांचया कवितेला विशेष ्महत्ि आहे. राजकतीय 

कविता महणून ्मराठदी कावयपरपंरते तदी िेगळदी ठरते. परपंरा, इवतहास, िगचासबंधं, जात ्ःुखशोषणाचदी 

रूपे ढसाळ यांचया कवितेतून रिकट झालदी. भांडिलदी सत्ता, स्माजविग्रह आवण ब्लाचे भान असणारदी 

ना्म्िे ढसाळ यांचदी कविता आहे. इवतहासाचे ् षु्टचरि, विष्मता, सघंषचा, यदु्धभू्मदी, लढाई यांचे भान तयांचया 

कवितेतून रिकट झाले आहे. गोलवपठा या पवहलया सगं्रहातदील 'कॉमे्ड अथाचात बारा बलतेु्ारांसाठदी' या 

कवितेत कॉमे्डशदी सिंा् आहे. 'हदी लोकशाहदी नाहदीये आवण वतचा अतं करणाऱया' लढाऊ नायकाचे ्मनोगत 

आहे. 

तयांचया ्ूमखचा महाताऱयाने डोंगर हलविले या सगं्रहातदील ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचदी जाणदीि हदी कें द्रदीय जाणदीि 

आहे. तसेच इथे एक वनरदीक्षण असे नों्िता येईल कती, ्मराठदीतदील अनेक कितींचया कविते्मधये ्मारसचािा्दी 

जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार हा आयवडयल टाईप महणून आलेला आहे. ्मखुयतिे बौवद्धक रिवतसा्ाचा भाग 
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महणून तो आविष्ककृ त झाला. तया्मधये ्मखुयतिे विचारदृष्टदीचया ्मधय्मिगतीय दृष्टदीचा ्मोठा भाग आहे. ्मात् 

ना्म्िे ढसाळ, अरुण काळे, रिकाश जाधि, अविनाश गायकिाड या कितींनदी िगचाकलपनेला जात्ःुखाचदी 

आवण िणचालढ्याचदी वयापक जाणदीि रिाप्त करून व्लदी. आवण हा सबंधं अणणा भाऊंचया कावयजावणिेशदी 

जळुणारा आहे. अणणा भाऊंचया कविताविश्ाला अनलुकू्षन वयापक अशारिकारचदी सूते् साठनंतरचया 

कवितेतून अवभवयक्त झालदी. तदी ्वलत, कष्टकरदी, शेतकरदी, का्मगार, वस्त्रया यांचया जगणयाशदी वनगवडत 

होतदी. तदी उपरोक्त कितींचया कविते्मधून आविष्ककृ त झालदी. तया्मळेु या िगचाजावणिेचदी आवण िगचालढ्याचदी रूपे 

कवितेतून अवभवयक्त झालदी. ढसाळ यांचया कविते्मधून तयाचे अशारिकारचे सिरूप पाहता येते. 

 पकहलं आबेंड्करांच ंमहणजे माझ्ा लढाऊ पेशीचं

 दुसर ंमाकसलिच ंमहणजे माझ्ा मूलभूत प्गलभ आतम्ाचं

 कतसर ंमाओचं महजें माझ्ा सवलि्ुक्त तवचेच ं

असा एक ्मारसचा आवण आबेंडकर यांचयातदील विचारदृष्टदीचा एकात्म ्शचानवबं् ू तयांचया कवितेला आहे. 

कवितेला ते िगतीय हतयार महणतात. आवण वतचे नाते ते ्मारसचा, लेवनन, ्माओ, पाबलो नेरु्ा ते ववहएतना्म, 

चदीन, वचलदी राष्ट्रांतदील यदु्धलढ्यातदील ्मानि्मकु्ततीशदी नाते जोडतात. ढसाळ यांचया कवितेतदील स्त्रदीरूपे 

िेगळया सिरूपाचदी आहेत. तदी ककृ वतशदील सिरूपाचदी आहेत. 'चल, कर सिाचात रिथ्म लाल सला्म' असा 

सहकारदी सोबतदीचा जाणदीिबधं ढसाळ यांचया कवितेत आहे. ढसाळ यांचया कवितेत ्मारसचाचया अथचाशास्त्रदीय 

तत्िज्ानात्मक रि्ेमयांचा्खेदील अवतशय सजचानशदील अशारिकारचा उपयोग केला आहे. भौवतकता, िसतू, 

गतदी, घनता, ब्ल, अिकाश, प्ाथचा अशा शास्त्रदीय पाररभावषक शब्ांना तयांनदी कवितेचे सिरूप रिाप्त करून 

व्ले आहे. श्दीपा् अ्मकृत डांगे यांचयािर 'डदी नािाचया ्माणसा' नािाचदी कविता तयांनदी वलवहलदी. अणणा 

भाऊ साठे यांचया ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा अवधक सखोल, अवधक पररणा्मकारक, अवधक आरि्मक 

सिरूपाचा, अवधक राजकतीय जावणिांचा आविष्कार ना्म्िे ढसाळांचया कवितेत झाला. ्मराठदीतदील 

्मारसचािा्दी कवितापरपंरतेदील आवण तया जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार करणारदी ढसाळ यांचदी कविता अवतशय 

्महत्िाचदी आहे.

ढसाळांचया कवितेत राजकतीय ि सा्मावजक सिातंत्यासाठदी लढणाऱया यदु्धकैद्ाचे ्मनोगत वयक्त झाले 

आहे. जागवतक सा्मावजक लढ्यात लढणार ेिदीरनायकाचया कथा ढसाळ यांचया जदीिनदृष्टदीला जिळचया 

िाटतात. महणून ढसाळ यांचदी कविता ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचया सं् भाचात ्महत्िाचदी कविता आहे. याच 

िाटेिरून पढेु तलुसदी परब, रिकाश जाधि, अरुण काळे तयांचया कवितेतून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचे रिभािदी 

आविष्करण झाले. तलुसदी परब यांचया कवितेत आव्िासदी, शेतकरदी लढायांचया जावणिेबरोबर तरंुुग 

कैद्ांचे ्मनोगत वयक्त झाले आहे.
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याबरोबरच लघअुवनयतकावलक चळिळदीतदील कितींचया कवितेतून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार 

झाला. सतदीश काळसेकर, तळुशदी परब, िसतं गजुचार, िसतं आबाजदी डहाके यांचया कवितेतून ्मारसचािा्दी 

जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार झाला. सा्मावजक असिसथता, विष्मता आवण ्मानिदीयतेचदी रूपे या कवितेतून 

वयक्त झालदी. राजकतीय कायचाकताचा महणून या कितींचया कवितेतून ्मारसचािा्दी दृष्टदीचे आविष्कार रिकटले. 

िसतं आबाजदी डहाके यांचया कवितेतून राजकतीय वयिसथेबद्दल तदीव्र सिरूपाचे अस्माधान तसेच नयाय, 

काय्ा, वयिसथेचया ्हशतदीबद्दलचदी भदीतदी आवण सा्मावजक हसतके्षप सिरूपाचदी जाणदीि वयक्त झालदी.

 १९९० नंतरचदी ्मराठदी कविता हदी विविधसिरूपदी आहे. या कवितेतून जावणिांचदी अनेक कें दे्र रिकटलदी 

आहेत. स्मकालदीन जदीिनाचा ्मोठा कायाकलप होत आहे. नवया आवथचाक विकासनदीतदीने ्मानिदी स्माज निे 

रूप धारण करत आहे. भांडिलदी रचनेतून िगतीय स्माजसबंधंांना निे सिरूप रिाप्त झाले आहे. या स्माज 

िगतीय ब्लाचे िाचन करणारदी कविता निदी वपढदी वलहदीत आहे. अरुण काळे, ्मवललका अ्मर शेख, रिज्ा 

पिार, आनं् विगंकर, रििदीण बां्केर, िदीरधिल परब, ्महेंद्र भिर,े गणेश िसईकर, अरुणचदं्र गिळदी, सतंोष 

पिार, बालाजदी ्म्न इंगळे, या ि इतरहदी कितींचया कवितेतून िगतीय दृष्टदीचदी रूपे अवभवयक्त झालदी आहेत. 

्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीत स्त्रदीविषयक चचाचाविश्ाला िेगळे असे ्महत्ि आहे. तया्मळेु स्मकालदीन वस्त्रयांचया 

कवितेचे ्मारसचािा्दी दृष्टदीने िाचन शरय होते. स्त्रदी परुुष््मनाचदी बळदी आहे आवण तयाविरुद्धचदी द्रोहजाणदीि 

वस्त्रयांचया कवितेतून रिकटलदी आहे. अरुण काळे यांचया कवितेतून ्मारसचािा्दी ि आबेंडकरदी जदीिनदृष्टदीचा 

खोलिरचा आविष्कार झाला. आधवुनकोत्तर काळाचे अतंविचारोध आवण ्महापेच अरुण काळे यांचया 

कवितेतून रिकटले आहेत. विशेषत: जागवतक कालखंडातदील सा्मावजक विष्मतेचा एक ्मोठा कॅनवहास 

अरुण काळे यांचया कवितेत आहे. 'वसतारा्म ्मासतराचे अगवतकतीकरण', 'वडसकवहरदीिर सिचाच जण व्सत 

नसतात', 'उ्ारदीकरणाचदी सायबर वखंड' आवण '्मलटदी लटुालूटदीचा वझगं लपालपा' या शब्ािरून्खेदील या 

लूट आवण शोषणाचदी जाणदीि अवभवयक्त झालदी आहे. जागवतकतीकरणाचया काळाने वन्माचाण झालेले पेचाचे 

वचत् या कालखंडातदील कवितेतून ्मोठ्या रि्माणात अवभवयक्त झाले आहे. उत्त्म कांबळे यांचा सबधं सगं्रह 

जागवतकतीकरण विषयािरदील सगं्रह आहे. 

एकं्र सूत्रूपाने पावहले असता आधवुनक ्मराठदी कवितेत विसावया शतकाचया पूिाचाधाचापासून ्मारसचािा्दी 

जावणिेचे आविष्कार पाहायला व्मळतात. ्मात् ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचे रितयक्ष पडसा् भारतातलया 

्मारसचािा्दी पक्षसथापनेपासून अवधक रि्माणात पाहायला व्मळतात. १९३०पासून या जदीिनदृष्टदीचा 

आविष्कार िाङ्मया्दी कलेतून झाला. आरभंकाळात या विचारदृष्टदीचा आकषचाणबधं महणून तो ्मराठदी 

कवितेतून अवभवयक्त झाला. सिातंत्या्रमयान ि सिातंत्यानंतरचया डावया स्माजिा्दी चळिळदीचया 

रिभािरट्ेयातून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा आविष्कार ्मराठदी कावयातून झाला. तयाचे रिभािदी रूप अणणा 
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भाऊ साठे, अ्मर शेख यांचया कविते्मधये पाहायला व्मळते. थेट चळिळदीचा फोसचा असलया्मळेु तसेच 

वयवक्तगत दृष्टदी्मळेु्खेदील या कवितेचा पसारा आवण वयाप्तदी अवधक विसतकृत आवण वयापक झालदी. ्मारसचािा्दी 

दृष्टदीचा अतयतं ढळढळदीत आवण थेट असा आविष्कार अणणा भाऊ साठे यांचया कवितेतून झाला. राजकतीय 

भूव्मका महणून ्खेदील अणणा भाऊ साठे यांचया कवितेतून तो आविष्ककृ त झाला. याबरोबर एक आयवडयल 

टाईप महणून ि ्मारसचािा्दी विचारदृष्टदीचे क्मालदीचे आकषचाण ्मराठदी कवितेतून रिकटले आहे. तसेच ्मराठदी 

कवितेतदील ्मारसचािा्दी विचारदृष्टदी्मागे ्मधय्मिगतीय दृवष्टकोणाचा ्मोठा रिभाि आहे.. तया्मळेु बऱयाच्ा 

या कवितेतून ्मारसचािा्दी विचारदृष्टदीबद्दलचे कल आवण अवभरिाय वयक्त झाले. नारायण सिुले आवण नंतर 

्वलत कवितेचया वनव्मत्ताने ्मारसचािा्दी कविपरपंरचेदी जाणदीि अवधक विसतकृत झालदी. ्मारसचािा्दी िगतीयदृष्टदी 

वचत्णाला जातजावणिेचा ्मोठा दृवष्टवबं् ू रिाप्त झाला. तया्मळेु सिाभाविकच साठनंतरचया कवितेचदी वयाप्तदी 

अवधक विसतकृत झालदी. राजकतीय भूव्मका महणून ्खेदील या दृष्टदीचा अवधक विसतार झाला. लोकशाहदीर 

अणणा भाऊ साठे, नारायण सिुले, ना्म्िे ढसाळ, अरुण काळे यांचया कवितेतून ्मारसचािा्दी जदीिनदृष्टदीचा 

अवधक वयापक असा आविष्कार झाला. अणणा भाऊ साठे यांनदी ्मारसचािा्दी कवितापरपंरचेा भरक्म पाया 

घातला. तया िाटेिरून पढुदील कितींनदी या कवितापरपंरचेा अवधक विसतार केला.
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अणणा भाऊ साठे  याचंया कादबंऱया...
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का्बंरदीचया वनव्मचातदी्मागे का्बंरदीकार उभा असतो. तयाचया चररत्ातून ि अनभूुतदीतून का्बंरदीचदी सवंहता 

आकारत असते. या सवंहतेचे आकारणे रिाधानयाने भाषेचया ्माधय्मातून असलयाने भाषेिर लेखकाचा, 

तयाचया भूव्मकेचा आवण तयाचया अनभूुतदीचा रिभाि असतो. का्बंरदीकार सवंहतेसाठदी कोणते आशयद्रवय 

वनिडतो, तया आशयद्रवयासाठदी विविध पयाचाय उपलबध असताना अ्मकु एका भावषक पयाचायाचदीच तो वनिड 

का करतो, तया्मागे तयाचदी काहदी दृष्टदी असािदी का, अशा रिशांचा शोध घेणयाचा रियतन शैलदीविज्ान करदीत 

असते. लेखकाचया वयवक्त्मत्िाचा रिभाि तयाचया शैलदीिर ि सवंहतेिर असतो, असेहदी शैलदीविज्ान गकृहदीत 

धरते. तया्मळेु शैलदीविज्ान भावषक अगंाने कलाककृ तदीचदी वचवकतसा करदीत असले तरदी, भाषेसोबत सा्मावजक-

सांसककृ वतक, ्मानसशास्त्रदीय िगैर ेरिभािघटक तपासले जात असतात. 

अणणा भाऊ साठे यांचदी का्बंरदी जदी भाषा ि शैलदी उपयोवजते वतचदी वचवकतसा करताना काहदी बाबदी 

जाणदीिपूिचाक धयानात घयावया लागतात. अणणा भाऊंचया का्बंरदीचदी वचवकतसा करताना सिचारिथ्म ते 

जया काळात वलवहते झाले तो काळ लक्षात घेतला पावहजे. तयांनदी साधारणपणे १९४८ पासून का्बंरदी 

लेखनाला सरुुिात केलदी आहे. महणजे फडके-खांडेकर-जोशदी यांचया रिभािकाळात ते वलहू लागले आहेत, 

हे ्लुचावक्षत करून चालणार नाहदी. ्सुरदी गोष्ट महणजे अणणा भाऊ रूढ अथाचाने अवशवक्षत आहेत. तयांचे 

जदीिन वारणेच्ा खोऱ्ात आवण ्मुंबईचया झोपडपट्दीत आकाराला आलेले आहे. तयांचा जन्म एका ्वलत 

कुटंुबात झाला आहे. ते केिळ सावहवतयक नवहते तर सवरिय ्मारसचािा्दी कायचाकतले ि पट्दीचे शाहदीर होते. या 

सिचा बाबतींचा विचार करूनच तयांचया का्बंरदीचदी वचवकतसा करणे नयायय ठरणार आहे.

का्बंरदीचे आशयद्रवय भाषेचया ्माधय्मातूनच आकारत असते. भाषेचा विविध पातळयांिर सजचाक िापर करून 

का्बंरदी आकाराला येत असते. हदी सजचाकता लेखकाचया भूव्मकेिर अिलंबून असते. तो भाषेचा वजतका 
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अवधक सजचाकपणे िापर करदील वततकती कलाककृ तदीचदी उंचदी िाढत असते. तयासाठदी तयाचयाकडे जो भावषक 

शरयतांचया सचंाचा साठा असतो, तयाचा तो कसा आवण वकतदी पररणा्मकारकेतेने िापर करतो, यािरून 

तयाचया का्बंरदीचदी उंचदी आकाराला येत असते. तयासाठदी तयाला नवया िाटा धुडंाळणयाचदी दृष्टदी ि वजद्द 

असािदी लागते. अणणा भाऊ आपलया का्बंरदीचया आशयद्रवयासाठदी अशा अनेक िाटा धुडंाळतात. अथाचात 

या सगळया िाटा बहुजन, ्वलत, ्दीन्बुळया, भटरया, वफरसतदी लोकांचया जगणयात ते शोधत राहतात. 

अवभवयक्ततीसाठदी ्मात् ते फार रिायोवगक होताना व्सत नाहदीत. तयांचया का्बंरदीचा रूपबंध परपंरागतच आहे. 

पण महणून तयांचदी का्बंरदी फडके-खांडेकर यांना अनसुरते असे होत नाहदी. जरदी तयांचया का्बंरदीचा रूपबंध 

पारपंररक आहे महणजे रिारभं-्मधय-उकल या सिरूपाचे कथानक, स्मारोपातदील वनणाचायकता, योगायोग, 

रजंक िाटणारदी िातािरणवनव्मचातदी, रेि्म आवण वचत्तथरारक ्मारा्मारदीचे रिसगं, पात्वचत्ण याबाबतदीत तयांचदी 

का्बंरदी रजंनपर बनत जाते. परतं ुतरदीहदी तदी रूढ रजंनपरतेपेक्षा अवधक वभनन आहे. तयांनदी ततकालदीन 

आशय, िातािरणवनव्मचातदी, पात्वचत्ण, लेखकाचदी भूव्मका आवण तयाचे विधान, भाषेचा िापर या अनषुगंाने 

अणणा भाऊंनदी खूप नवया िाटा धुडंाळलया आहेत. परतं ुतयांचया या रिायोवगकतेकडे अनेकांनदी ्लुचाक्ष केले 

आहे. तयांचया का्बंरदीतदील रजंकता िाचनवरिय असलदी तरदी तदी ‘विरगंळुा’ महणून येत नाहदी. तया्मागे तयांचदी 

एक 'विवशष्ट' अशदी समयकदृष्टदी आहे, याचे तपशदील पढेु येतदीलच. परतं ुया रजंनपर तंत्ालाच अवधक ्महत्ि 

्ऊेन तयांचयािर जो रजंनपरतेचा वशरका ्मारला तो चकुतीचा आहे. 

अणणा भाऊंचया का्बंऱयांचदी वचवकतसा करताना येथे काहदी वनिडक का्बंऱयांचाच ्मदी आधार घेतला आहे. 

रिवत्मा पवबलकेशन, पणेु यांचयातफले  १४एवरिल२०१५ रोजदी रिकावशत केलेलया लोकसावहवतयक अणणाभाऊ 

साठे स्मग्रिाङ्मय या ग्रथंातदील का्बं-या येथे वििेचनासाठदी वनिडलया आहेत. तया्मळेु का्बंऱयांतदील 

अितरणांचे पकृष्रि्मांक िरदील ग्रथंातदील आहेत, हे िाचकांनदी लक्षात घयािे. अणणा भाऊंचया का्बंऱयांचदी 

शैलदीिैज्ावनक वचवकतसा वनिे्न आवण सिंा् या ्ोन घटकांचया आधार ेकेलदी जाणार आहे. 

वनिे्क हा का् बंरदीचा सूत्धार असतो. सपूंणचा सवंहतेिर तयाचे रिभतुि असते. एका अथाचाने तो लेखकच असतो. 

सवंहतेचदी वनव्मचातदी करणयासाठदी आिशयक असणा-या िातािरणाचदी वनव्मचातदी करणयाचे का्म वनिे्क करदीत असतो. 

तया्मळेु का् बंरदीचया वनिे्नािर वनिे्काचदी सत्ता असते. वनिे्न हे घटना-रिसगंाचंया ्मागचदी-पढुचदी ्मावहतदी ्ते 

असते. तयासाठदी लागणारदी िातािरणवनव्मचातदीचदी सा्मगु्रदी ते परुिदीत असते. का् बंरदी हा द्ीघचा िाङ्मयरिकार असलयाने 

वनिे्नालाच अवधक रिाधानय येते. वनिे्न साधारतः रिथ्मपरुूषदी ि तकृतदीयपरुूषदी/ सिचासाक्षदी असते. अणणा भाऊंचदी 

वनिे्ने सिचासाक्षदी पद्धतदीचदीच जासत रि्माणात आढळून येतात. तया्मळेु तयाचंा वनिे्क का् बंरदी्मधये रितयक्षात व् सत 

नाहदी. परतं ु तयाचा अकुंश साततयाने जाणित राहतो. अणणा भाऊंचया वनिे्ना्मधये साततयाने ससंककृ तरिचरुता, 

अलंकाररकता आवण िणचानातदील पारपंररक सफाई ा्रपणा व् सतो. वनसगचािणचाने हा तयातदीलच एक भाग. 
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उ्ाहरणाथचा, 

“रात् उलट व्शेने वफरलदी होतदी. आता वतचयातदील भेसूरता विरघळत होतदी....पूिलेला निा तजेला आला 

होता...पहाटेचे िार ेआनं्ाने नाचत खेळत भरा-या ्मारदीत होते. जणू शांत िकृक्षांना ते धरके ्ऊेन जाग 

आणदीत होते... कोंबडे रिथ्म पखंांचदी फडफड करून नंतर ्दीघचा आरोळदी ठोकतीत होते. जणू सूयलो्याचया 

सखुकर आग्मनाचदी ते इ्माने ललकार े्ऊेन वनवद्रसत ्मानिांना जागकृत करदीत होते आवण आपण रात्दीचया 

या ्षु्ट अधंारातून ्मकु्ततीचया उजेडात रििेश करणार याचा तयांना आनं् झाला होता. कचत्ाचे हृ्य विशाल 

्मुंबई शोधदीत होते. वतचया तया सुं् र टपो-या डोळयांत झोपेचा ताठा भरला होता. परतं ुवतचे ्मनचिकू्ष ्मुंबई 

पाहणयासाठदी उतािदीळ झाले होते...तदी नरकतीच सुं् र असेल. वतथं सखु व्मळतं. सार ं व्मळतं... आपण 

्मुंबईला जाणार. उद्ाच जाणार” (कचत्ा : ५२)

रिसततु वनिे्न ससंककृ तरिचरु आवण अलंकाररक आहे महणून तयािर रजंनाचा वशरका ्मारून ्मोकळे होता 

येणार नाहदी. या वनिे्नात काळरात् सपंणयाचदी ि सुं् र पहाटेचदी, उजाडणयाचदी आशा आहे ि तयातच 

कचत्ाचया नवया सिपनांचदी गुफंण आहे. तयाचबरोबर वनिे्नात आयषु्याचया ्ःुसिपनांचदी पसुटशदी जाणदीिहदी 

आहे. हे वनिे्न एकाचिेळदी सुं् रतेने आवण कुरूपतेचया जावणिेने भारलेले आहे. तया्मळेु येथे विवंिात्मक 

पररणा्म साधला जातो. वनिे्न पररणा्मकारक बनते. कचत्ाचया ्मानवसक आं् ोलनांचे रितदीकात्मक वचत्णहदी 

वयक्त होते. रिसततु वनिे्न केिळ िणचानासाठदी आले आहे, असे महणून चालणार नाहदी; तर ते िाचकांना 

आकवषचात तर करून घेतेच, परतं ुविविध पातळयांिर आशयद्रवयाचदी पररणा्मकारकताहदी िाढिते. 

अणणा भाऊ जेवहा-जेवहा वनिे्न करतात तेवहा-तेवहा तयांचया वनिे्नातून पररसराला एक वजितंपणा येतो. 

्मग तो पररसर िारणेचा असो कती ्मुंबईचया झोपडपट्दीचा असो. पररसराचदी एक लखलखदीत ओळख वन्माचाण 

करणयात अणणा भाऊ ्माहदीर आहेत. सथलािकाश अवधक वजितं करणयाने तया सथलािकाशात तयांचया 

वयवक्तरखेा वकंिा घटना-रिसगं कालपवनक िाटत नाहदीत. तयांना एक वजितंपणा रिाप्त होतो. 

उ्ाहरणाथचा,

 “िैशाख ्मवहनयाचा आरभं झाला होता. काळगािचया अफाट फोंड्या ्माळािर ्र िषाचारि्माणे यं् ाहदी 

एक एक वभकारदी येऊन सथावयक होत होता.एखाद्ा ्महािकृक्षािर पाखरांचा कळप उतरािा तवित रोज 

्हापाच वभकारदी येऊन तो ्माळ गजबजत होता. िारणा खो-यात िािरणा-या अनेक जातदी-ज्मातदी तया 

्माळािर येऊन आपापलदी पालं ठोकतीत होतया. अवसथर िा-यासारखं जदीिन जगत असलेले वफरसतदी ् रिषती 

िैशाखात या ्माळािर येऊन वसथर होत. पािसाळा कंवठत आवण पािसाळा सपंला कती वजकडे सुगी लागेल 

वतकडे जात” (मा्कडीचा माळ: ६३५)
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 “भर ्पुार झालदी होतदी. गािातलं िातािरण ्मकंु झालं होतं. तापलेलं िार ंबोळाबोळांत पळत होतं. तया 

धगदीनं कोंबडदी पांगळुलदी होतदी. कुत्यांचया वजभा तयांचया तोंडात ठरत नवहतया. लहान पोर ंसािलदी पाहून 

खेळत होतदी.” (सघंषचा : ७४५)

“रात्दीचे ् हा िाजत होते. रसते सनुन व्सत होते. वनजतीि भासत होते. वभकारदी आवण बेिारशदी पोर ंफूटपाथिर 

अगं टाकतीत होतदी. ्मधेच एखा् ंचािट पोर तया ्ोघांना पाहून वचचुदं्रदीसारखं वचरकत होतं आवण तदी ्चकून 

उ्माला अवधकच खेटून चालत होतदी...झाडांचया ग्तीत जळणाऱया व्वयांचा रिकाश वहरिा होऊन वतचयािर 

िषचात होता.” (वैज्तंा : १०३६)

या वनिे्नशैलदीतलया वचत््मयते्मळेु सथळ सपष्टपणे अधोरवेखत होत जाताना व्सते. ्माणसांचे जगणे 

अपररहायचापणे सथळांशदी बांधले गेलयाचे भान तयातून वयक्त होते. तयाचबरोबर तयांचया वनिे्नशैलदीचा एक 

भाग असा कती, ते साततयाने िारणा ते ्मुंबई हदी सथळे जोडणयाचा रियतन करदीत असतात. तया्मळेु तयांचया 

वनिे्नशैलदीत 'भटकंतदीचे' सूत् सतत आलेले व्सते. या्मागे अणणा भाऊंचया भटकंतदीचा सं् भचा आहे. हदी 

िणचाने आशयद्रवयाशदी पूरक असलदी तरदी एकजदीि होत नाहदीत, हे ्मात् खर ेआहे. कारण अणणा भाऊंना जे 

सांगायचे असते ते सथळाशदी सबंवधत नसते. तयांचया सांगणया्मागे एक िेगळा समयकदृष्टदीचा ्ूमलयविचार 

असतो; जो स्मानेतचा आवण बधंतेुचा आग्रह धरतो. तया्मळेु अणणा भाऊतयांचया का्बंऱयांतदील सथल-काळ 

आवण ्माणूस यांचयातदील नातयाचया खोलपणािर लक्ष कें वद्रत करदीत नाहदीत. तयांचया वनिे्ना्मधये सपूंणचा 

िारणा खोर ेवजितंपणे साकारते. परतं ुतया डोंगर-्ऱयांचा, वनसगाचाचा एकूणच ्मानिदी वयिहारािर ि ्मनािर 

काय पररणा्म होतो, याचा ते शोध घेणयाचा रियतन करदीत नसलया्मळेु तयांचदी वनिे्ने जोडलयासारखदी 

िाटतात. तदी एकजदीि होऊन येत नाहदीत. तसेच वनिे्नाचया शैलदी्मधये तयांचा शे्यसािर अवधक भर 

असतो. जदीिनातदील कटुता, बदीभतसता, विककृ तदी यांचे वनिे्न करताना वनिे्क बराच आखडता हात घेतो; 

आवण िणचानपरतेला अवधक ्महत्ि ्तेो.

असे होणयाचे कारण तयांचया भूव्मकेत ततकाळा्मधये जाऊन तपासले पावहजे. अणणा भाऊ वलहू लागले 

तया काळात फडके-खांडेकरांचे तंत् अवधकच रिभािदी होते. ्मराठदी का्बंरदी िासतिापासून बरदीच ्ूर होतदी. 

रणांगण, बळीसारखे अपिा् िगळता अितदीभोितदी फडरयांचाच ्ब्बा अवधक होता. तया यगुरिभािातून 

अणणा भाऊंना वनसटता आले नाहदी. फडके-खांडेकर तंत्ाचा गभंदीर पररणा्म अणणा भाऊंचया का्बंरदीिर 

झालेला व्सतो. तयांचे वनिे्न अवधकावधक सभुावषतपर बनणयाचे कारण ततकालदीन का्बंरदीचया 

घडणदी्मधये जसे सापडते, तसेच तयांचया जावणिे्मधयेहदी सापडते. ते सित: शे्यसाला अवधक ्महत्ि 

्णेयाचेकारण असे कती, तयांनदी जदीिनातदील कुरूपता सित: अनभुिलदी आहे. जगलदी-भोगलदी आहे. वतचे 

बरिेाईट पररणा्म तयांनदी आयषु्यभर अगंाखांद्ािर बाळगले आहेत. तरदीहदी तयांचया लेखणदीत कटुता व्सत 
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नाहदी. ते अनयायाला रिवतकार करतात. जातदीयतेला नकार ्तेात. परतं ुतयांचया नकारा्मागे जे शे्यसाचे 

तत्िज्ान आहेतयानसुार तयांनदी उपेवक्षतांचे अतंरगं उलगडून ्ाखिताना फार कटुता बाळगलदी नाहदी. तसेच 

अणणा भाऊंचा वपडं शावहराचा आहे. शावहरदी्मधये ्ूमलयांचा आग्रह, लोकपरपंरा, भडकपणा, रिचारकतीपणा, 

अवतशयोक्तती यांना ्महत्ि असते. या शावहरदीचाहदी रिभाि तयांचया शैलदीिर आढळून येतो. रिसगं साक्षात 

उभा करणे, तयासाठदी आिशयक तदी सगळदी कौशलये पणाला लािणे, या शावहरदी धाटणदीचा बराचसा रिभाि 

तयांचया वनिे्नशैलदीिर झाला आहे. तसेच ते सितः एक कॉमे्ड असलया्मळेु कायचाकतयाचाचदी ‘ररझलट'िर 

नजर कें वद्रत असते. ररझलट व्मळणे हे तयाचया दृष्टदीने ्महत्िाचे असते. अणणा भाऊ वलहदीत असताना 

तयांचयातदील कॉमे्ड सतत जागा असलयाने वनसगचापर िणचानातहदी ते ररझलटकडे महणजेच पररणा्मांकडे 

झटकन िळताना व्सतात. आणखदी एक बाब ्मला ्महत्िाचदी िाटते तदी महणजे, ततकालदीन ्मधय्मिगतीय 

अवभरूचदीचा ्ब्बा लेखकांिर असलया्मळेु िाचकाननुय करणे अनेक्ा अनेकांना रि्मरिाप्त होते. र. िा. 

व्घयांसारखा लेखकहदी या अवभरुचदीला बळदी पडलेला व्सतो. तयात भर महणून कती काय हा िाचकिगचा 

केिळ ्मधय्मिगतीय नवहता तर शहरदीहदी होता. अणणा भाऊ तया शहरदी िाचकांसाठदी वलहदीत होते. आशय 

वकंिा वचत्णके्षत् जरदी ्मधय्मिगतीय कके्षचया बाहेरचे असले तरदी तयाचे वचत्ण ततकालदीन िाचकांसाठदी 

कराियाचे असलयाने ि तो िाचक शहरातला असलयाने तयांचया वनिे्ना्मधये ततकालदीन ्मधय्मिगतीय 

साचे येणे रि्मरिाप्त ठरते. तया्मळेुहदी वनिे्नशैलदी ससंककृ तरिचरु बनलदी असािदी. ररझलटचया व्शेने होणारदी 

अणणा भाऊंचदी िाटचाल तयांचया वनिे्नातून शोधता येते. ते बऱयाच्ा सिचारिथ्म सुं् र िातािरणवनव्मचातदी 

करतात आवणतया पाश्चाभू्मदीिर तयांना अवभरेित असलेला आशय ते ्मांडून टाकतात.

उ्ाहरणाथचा,

“सूयचा ्मािळला होता. तयाचा वकंवचत रिकाश पवचि्ेमचया वकनारदीिर राहून गेलया्मळंु एक गलुाबदी धां्ोटदी 

पसरलदी गेलदी होतदी. तयाखालदी लखख पोला्दी रगं व्सत होता. वतथं तदी सूयचा बडुालयाचदी खूण उ्मटलदी 

होतदी. बाकती अधंाराचदी चढाई सिचा जग, तो खोरा वयापदीत होतदी. िारणेपासून ककृ ष्णेपयांतचा तो सलग सपुदीक 

रि्शे अधं:कार्मय होत होता. सूयाचाने सिचा जग वजतकं लखलखदीत केलं, वततकंच अधंार ते जग काळं करू 

लागला. रिकाशा्माग ंअधंार वन अधंारा्माग ंरिकाश हे चरि गवत्मान होत होतं.” (फक्करा : ८७३)

“गािापासून एका हाकेचया अतंरािर असलेला ्मांगिाडा वनपवचत पडला होता. पाच परुूष उंच वनिडंुगानं 

तया पननास घरांना िेढा घातला होता. तया वनिडंुगाचदी ्ोन टोकं गाडदीिाटेजिळ तया वचचेंचया झाडाखालदी 

येऊन जळुत होतदी वतथंच ्मांगिाड्यात जाणयाचदी िाट होतदी. तया वनिडंुगात तदी घर ंकशदीबशदी उभदी होतदी. 

तदी उसाचया पालयाचदी घर ं भे्रलयासारखदी भासत होतदी. तयांचया डोकतीिरच ंआकाश काळिडंलं होतं, 

तया्मळंु तयांच ंधाब ं्णाणलं होतं. ्मधेच एखा् ंघबुड घतुकारत होतं. अससल नाग वहला पक्याचदी वशकार 
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करणयासाठदी सरपटत होते, तर तयांचयाशदी हाडवैर बाळगणारदी ्मुंगसु ं तया नागािर रापत होतदी. सापाच ं

गरुगरुण ंआवण ्मुंगसाच ंवथरकण ंऐकून ्मागांचदी पोर ंगभचागळदीत होऊन आयांचया कुशदीत अवधकावधक वशरत 

होतदी. पसरलेले पाय पोटाशदी घट् धरदीत होतदी. ्मकृतयू तयांचया उशापायथयाला िळिळत होता.” (फक्करा : 

८७६)

पकृष्रि्मांक ८७३ िरदील वनिे्न आवण ८७६ िरदील वनिे्न यांत ्ोन टोके आहेत. िाचकाला एक्ा किेत 

घेतलं कती हळूहळू तयाचया पाठदीिरून हात वफरिदीत एक््म ्मानगूट पकडणयातला हा रिकार आहे. िाचकांना 

सुं् र वचत् ्ाखिून ्गं करायचे आवण ्मग हळूहळू आपले उपेवक्षतांचे खर ेवचत् तयांचयापढेु करायचे, हदी 

अणणा भाऊंचदी शैलदी आहे. तया्मळेु तयांचया वनिे्नात अडकलेला िाचक चरिवयूहात सापडतो. तयाला 

घसुणयाचा ्मागचा ्माहदीत असतो. पण तो बाहेर पडू शकत नाहदी आवण तयाला बाहेर पडू न ्णेयातच अणणा 

भाऊ आपले कसब पणाला लाितात. 

या वनिे्नाचा आणखदी एक ्महत्िाचा भाग महणजे परसपर विरुद्ध टोके स्मोर येणयाने अणणा भाऊंना 

अवभरेित असलेला ररझलट ध्रिुात्मक पद्धतदीने साकार होतो. जदीिनातदील रूिर ि ओगंळिाणया िासतिािर 

अणणा भाऊ फार काळ विसाित नाहदीत. एखा्दी रषे ्मारून ते ररका्ेम होतात. येथेच िाचकांचा ि स्मदीक्षकांचा 

चकिा घडतो. या चकवयातून बाहेर न पडलेले स्मदीक्षक तयांचयािर रजंनपरतेचा वशरका ्मारून ्मोकळे 

झाले आहेत. र्ेमश धोंगडे यांचयासारखे शैलदीिैज्ावनकहदी (शैलदीिैज्ावनक स्मदीक्षा, व्लदीपराज, पणेु या 

ग्रथंातदील तयांचा फक्करािरदील लेख पाहािा.) तयाला अपिा् नाहदीत. क्ावचत अणणा भाऊ जे जगले, जया 

िातािरणात तयांना राहािे लागले तेच िातािरण वचवत्त करणयात (तपशदीला्मधये) तयांना रस नसािा, असे 

नों्विता येते. तया्मळेु तयांचया का्बंऱयां्मधदील िासतिता शबवलत झालदी आहे, हेहदी नाकारून चालणार 

नाहदी. ्मळुात िासतिाचे वचत्ण करणे, हा तयांचा हेतू नाहदी तर एका सामयिा्दी दृष्टदीने ते जगाकडे पाहतात. 

तया ्शचानवबं् ूतून ते गरदीब-श्दी्ंमत, कष्टकरदी-भांडिल्ार, भटके-ज्मदीन्ार अशा विवंिातून ते जदीिन्शचान 

घडवितात. तया ् शचानािर तयांचा कें द्रवबं् ूअसलया्मळेु तयांनदी िासतिाचया ्मांडणदीकडे जाणदीिपूिचाक लक्ष व्ले 

नाहदी. अणणा भाऊ रूढ अवभजात शैलदी्मधये वनिे्न करदीत असले तरदी ते बे्मालू्मपणे तया वनिे्ना्मधये 

रिा्वेशकतेचदी सरव्मसळ करतात. उ्ाहरणाथचा,

“बलया आवण गलया पढंु झाले आवण नाथा पाटलाचदी बं् ूक कडाडलदी. रात्दीच ंऊर फाटलं. ्ाहदी व्शा 

्णाणलया. लगेच ्सु-या बं् कुा आग ओकू लागलया. झपाट्यानं बलयाचदी ्ोन ्माणस ंपडलदी. यकूंला चेि 

आला. तो पढंु धािला. गािकऱयांनदी कडं आिळलं. हाणा्मारदी पेटलदी. वठणगया उडू लागलया. रिसगं बाका हे 

जाणून बलया डोंगराकडं ्मसुडंदीनं वनघाला. पण नाथा पाटलानं एक गोळदी घालून तयाला पाडला. तेलयाचया 

गोळदीनं गलया कोसळला. ्गंल शांत झालदी.” (मा्कडीचा माळ : ६५९)



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 374

“कचत्ा चलुदीपढेु बसून आपलया आईसाठदी पाणदी तापिदीत होतदी. बानिशदीिर व्िा ढणढणत होता. लोटरयाचया 

तदीन उतरडंदी कुडाला टेकून उभया होतया. एक तडा गेलेलदी काटिट पडलदी होतदी. आवण बडु नसलेला तिा 

तोंड पसरून पडला होता” (कचत्ा : ५३४)

“पण तया वनिडंूगात ्माणस ं्मात् ्ण्णदीत वनपजत. एकाआगळदी एक बळानं, शरदीरानं, वह्मतदीनं तराजूत 

घालून जोखून घयािदी, अशदी ्माणस ंवनपजत” (फक्करा : ८७७)

या वनिे्नां्मधये वकतदीतरदी रिा्वेशक- ग्रा्मदीण शब् आले आहेत. गाि्रदी, पाखाडदीत खोचलदी, खं्ाडदी, 

ताशािर वटपरू पडण,ं ्मरुकंूड पडलदी, ्महाराचा थळ, नजर ् ूर फेकलदी, गरतदीसारखा ससंार केला, डागणदीचदी 

कळ, वफकतीर पडणे, गाडदी रटूेन िाटेिर लािणे, ्मकंु बसू नये, बाचाबाच ऐकणे, थेटरात झरुळासारखं 

हेलपाटणे, रणभैरदी होणे, बाटिू नये, व्िस रटेणे, पािसानं हात आखडणे, आपलदी पोटं ्माकडांिर ला्णे 

अशदी वकतयेक रूपे वनिे्नात येत जातात. पात्ांचदी नािे तर अफलातूनच िाटािदी इतकती िेगळदी पण तया 

जातदी-ज्माततींचे रिवतवनवधति करणारदी असतात. सािळया, यकूं, गलया, बलया, पा-या, सै्ू, ्रिेशदी, पबचातदी, 

डिरदी, उ्मा, गुडंातेलदी, तानबुाई, ्ौलतदी, जांभळया, घ्मांडदी, राहदी, अशदी अनेक नािे आढळतात. तर सिणचा 

पात्ां्मधये बडंोपतं, रािसाहेब, बापूसाहेब, आबा, अशदी ने्मकेपणा अधोरवेखत करणारदी नािे आढळतात. 

वनिे्नशैलदीचदी रिभािदी सरव्मसळ हदी अणणा भाऊंचदी खावसयत आहे. त्यांचयािर पारपंररकतेचा वशरका 

्मारणयाऐिजदी, परपंरलेा सिदीकारून ते वतचयात निदीनता आणू पाहत होते, या अगंाने तयांचया भाषाशैलदीकडे 

पाहािे लागते. केिळ नािदीनय महणून हे ब्ल येत नाहदीत, तर आशयद्रवयाचदी अपररहायचाता महणून येतात. 

तसेच निदीनतेबरोबर एक रिकारचदी सपु्त बडंखोरदीहदी तयांचया भाषेत व्सून येते.

अणणा भाऊंचदी वनिे्नशैलदी गद्रिाय असलदी तरदी तदी कंटाळिाणदी होत नाहदी. कारण तदी अलपाक्षरदी असते. 

वनिे्ना्मधये एक रिकारचदी लय आवण गतदी असते. ठासून सांगणयाचया िकृत्तदी्मळेु वनिे्नात ने्मकेपणा व्सून 

येतो. पालहाळपणा वनिे्नात आढळत नाहदी. एकूण लेखना्मधये वनिे्ने क्मदीच आढळतात. जदी वनिे्ने 

येतात तदी नाट्य्मय असतात. एखा्ा रिसगं हुबेहूबपणे िाचकांपढेु सा्र करणयाचे कसब अणणा भाऊंजिळ 

आहे. ने्मरया शब्ांत पात् उभे करणे, ने्मरया िणचानात सथळ साकार करणे ि रिभािदी िणचानात रिसगं हुबेहूब 

साकारणे, हे तयांचया वनिे्नशैलदीचे विशेष सांगता येतात.

अणणा भाऊंचया वनिे्ना्मधये परारि्माचया िणचानाला, पात्ांचया रखेदीिपणाला, सौं्याचाला ्महत्ि असते. 

पात्ांचया िणचानां्मधूनहदी ते हुबेहूब पात् डोळयांस्मोर साकारतात. अथाचात, तदी पाते् परारि्मदी ि सौं्यचाशदीलच 

असतात. परतं ुतयांचे िणचान करताना तयांचदी वनिे्नशैलदी अवभरुचदी सोडदीत नाहदी. लािणयाचे िणचान करताना 

तयांचया शैलदीला वशिराळपणा, ग्रामयता वकंिा अवतशयोक्ततीचा ्पचा असत नाहदी. 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 375

उ्ाहरणाथचा,

“बािदीस िषाचाचदी सुं् र वैज्तंा नाचत होतदी. तदी अस्मानदी रगंाच ंपातळ नेसलदी होतदी. .तयाच रगंाचदी पण जरदीचदी 

तंग चोळदी वतचया भर्ार ् डंात काचत होतदी. व्वयाचया रिखर रिकाशात वतच ंनोक्ार नाक, पाणदी्ार टपोर े

डोळे अवधकच ्मोहक व्सत होते. प्राआड न ्डणार ेउभार उरोज, बारदीक कंबर, रसरशदीत पोट-या 

विपलु केस अशदी वतचदी तदी ओतदीि काया आवण नाजूक सयं्मदी हालचाल या्मळंु तदी रेिक्षकांचया हृ्यात 

केवहाच सा्मािलदी होतदी.” (वैज्तंा : १०१७)

शावहरदीचा पररणा्म येथे डोकित राहतो. रिवत्मा साचेबं्  असतात. परतं ु तया ्जाचाहदीन नसतात. अशा 

िणचानां्मधून िाचकांचे रजंन होते. परतं ु गररबदी आवण सौं्यचा यांचे कधदीच गवणत जळुत नाहदी, हे ्ाहक 

िासतिहदी ते ्मांडत राहतात. या ्ाहकते्मागदील विष्मतेिर ते बोट ठेित असले तरदी तेथे ते न र्मता पढेु 

जातात. तयाचे विशे्षण करदीत नाहदीत. तयाचया कारणां्मधये ते फार अडकत नाहदीत. तरदीहदी अशासारखया 

िणचानां्मधून ते गररबदीचे ्शचान घडिून भांडिल्ार वयिसथा तयांना कशदी लटुत राहते, यािर लक्ष कें वद्रत 

करतात. एका अथाचाने गररबां्मधलदी जगणयाचदी ओढ, तयांचदी वजिट ि वचिट िकृत्तदी, परुुषाथचा, रिवतष्ा ि शदील 

आटोकाटपणे सांभाळणयाचदी धडपडच ते अधोरवेखत करदीत जातात. गरदीबदी हा काहदी गनुहा नाहदी असेच ते 

साततयाने सांगत राहतात.

अणणा भाऊंचदी वनिे्नशैलदी रियोगक्ष्म नसलदी तरदी तदी अनेक अगंाने कशदी ्महत्िाचदी ठरते, याचे आपण 

वििेचन केले आहे. तयांचया या शैलदी्मागे तयांचदी सामयिा्दी िकृत्तदी व्सून येते. कधदी-कधदी तयांचदी वनिे्नशैलदी 

परारि्माचया रिसगंा्मधये अनेक्ा र्मताना व्सते. याचे कारण तयाच काळात रिांवतवसहंांचे रिवतसरकार 

सातारा पररसरात िेगाने कायचा करदीत होते. बापू वबरू िाटेगािकरसारखा ्माणूस तयाच पररसरात आढळून 

येतो. तयांचया वयवक्त्मत्िांचा रिभाि जसा अणणा भाऊंिर असणार आहे तसाच तो तया-तया जातदी-ज्माततींचया 

जदीिनशैलदीचाहदी रिभाि आहे. अनेक जातदी-ज्माततीं्मधये खून, ्मारा्मा-या, ईषाचा िगैर ेगोष्टदी सराचासपणे आढळून 

येतात. परतं ुहे अपररवचत भािविश् येथदील िाचकांना न कळलया्मळेु ते अवधकच रजंक िाटत गेले आहे, 

याचदीहदी नों् येथे ्महत्िाचदी आहे. एकूणच तयांचया वनिे्नशैलदी्मधये कलात्मकता आवण िासति यांचदी 

रिभािदी सरव्मसळ आढळून येते. वतचयात नाट्य, लय, गतदी, अलपाक्षरति आ्दी विशेष साततयाने जाणित 

राहतात.

वनिे्नशैलदीत काहदी अशंदी डोकािणारदी रजंनपरता सिंा्ाचया भाषेत ्मात् खूपच क्मदी झालयाचे व्सून 

येते. तयांचया का्बंरदीत सिंा्च अवधक आढळतात. नवहे सिंा् हे तयांचया का्बंरदीचे ्मखुय बलसथान 

आहे. सिंा्ा्मधूनच वयवक्तरखेेचे अतंरगं उलगडत जाते. तयासाठदी िेगळे िणचान करणयाचदी गरज पडत नाहदी. 

तयाचबरोबर सिंा्ां्मधून वयक्ततींचया सा्मावजक सतराचाहदी बोध होत जातो. 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 376

उ्ाहरणाथचा, 

“्मदी हाय रोगदी. ्मला हाड्यािरन झालंय. ्माझ ंनाक सडून चाललंय. ्माझ ंपाय आ्ू हायतदी. मया महनलं, 

्माझया गररबदीला, ्मला सोभलं असदी बायकू असािदी. पन वकसनानं ्मला फसदीिलं. तिा ्माझ ंमहननं हाय कती 

हदी इसतयािानदी बायकू ्माझयाजोगदी नहाय. ्माझया नाकाचदी घान सटुलदीया. तिा ्माझ ंसपशेल राजदीना्मा घया. 

्मला लगदीन परु.ं” [कचत्ा्मधला पाहुणा] (कचत्ा : ५३७)

“्माझ ं िैगणुय ्डविणयासाठदी. लोकांनदी ्मदी परुुष नाहदी अस ं महणू नये महणदीन तू ्माझयाशदी लगन कर.” 

[कचत्ाशदी लगन करू पाहणारा नपुसंक कांतदीलाल] (कचत्ा : ५९८)

“हे पोट ऐकत नाय. आ्मासनदी िानेर खा महणून िर ्णेारा रा्म महनजदी हदी पोटं. हे भरत नाय. आज गनुहा 

घडला खरा. पण पोटासाठदी... ऐसंदी िसचा असचं जगतोय. व्मळेल ते खाऊन व्िस रटेतोय. आ्मच ंजगण ं

अन ्मरण आ्मासनदी ठाि. ते इतरासनदी उ्मगणार नहाय. वफरत वफरत जगण ंभारदी कठदीण असतंय. ्माझदी पाच 

पोर ंकतती वहिून काय बदी खाऊन ्मरून गेलदी.” [मा्कडीचा माळ्मधदील गोसािदी] (मा्कडीचा माळ : ६४९)

“साहेब, जर ्षु्काळाचा आवण साथदीचा बं् ोबसत झाला नाहदी, तर रितयेक ्माणसाला कुत्याचया ्मौतदीनं 

्मराि ंलागलं वकंिा लटुारू होऊन काहदी व्िस जगाि ंलागेल; आवण ्मदी कुत्याचया ्मौतदीनं ्मरणारा ्माणूस 

नाहदी, साहेब.” [धानय लटुदीचया रिसगंदी फक्कराला सोडविणयासाठदी विष्णपुतंांनदी घेतलेलदी कणखर भूव्मका] 

(फक्करा : ९६६)

या सिंा्ां्मधून ्माणसांचे सिभाि लक्षात येतात. आपलया िैगणुयाचदी कबलुदी ्णेारदी रिांजळ ्माणसे जशदी 

येथे भेटतात तशदी कणखरपणे जगणारदी, ्ूमलयाला रिवतष्ा ्मानणारदी तर कधदी फसिेपणाचे स्मथचान करणारदी 

्माणसेहदी भेटतात. तदी सगळदी सिंा्ा्मधूनच वयक्त होत जातात. सिंा् हा फक्त ‘्मदी-तू’ चा नसतो. तया्मधये 

अनेक घटक कायचारत असतात. मा्कडीचा माळ्मधदील गोसावयाचा जो सिंा् आहे तो केिळ पाटलाला 

व्लेलया उत्तराचा नाहदी. तया्मधये अगवतकता आहे. आपलया भटकतया आयषु्याचे रिाक्तन आहे. हतबलता 

आहे. एका अथाचाने हा गोसािदी वयिसथेपढेु आपले गाऱहाणे ्मांडदीत आहे. हे गाऱहाणे ्मांडूनहदी तो थकून गेला 

आहे. केिळ सटुका करणयासाठदी तो हे बोलत राहतो. तर विष्णपुतंांचया सिंा्ा्मधये गािका्मगार, गािाचा 

रि्मखु, सरकारदी नोकर, फक्कराविषयदीचा कळिळा, जगणयाचदी धडपड, ्ूमलयवििेक असे अनेक सं् भचा 

डोकाित राहतात. तयाचबरोबर गोसावयाचदी भाषा ि बडंोपतंाचदी भाषा यातदील सा्मावजक सतरभे्हदी लक्षात 

घेणयासारखा आहे. अशा रिकारचे पषु्कळ न्मनेु अणणाभाऊंचया का्बंरदीत जागोजाग आढळत जातात. 

मा्कडीचा माळ्मधदील सिंा् :
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“तझु ंनाि काय?”

“यकूं ्माकडंिाला, सरकार.”

“यकूं —“

“जदी.”

“तू व्िसाआड आ्मचया कुरणात जाऊन ्ोन ससे ्मारून िाड्यात पोचिायचे.”

“जदी सरकार.”

“हिा तर तू तझुयासाठदीहदी एक ्मारािा”

“जदी धनदी.”

“आमहदी तझुया कष्टाचदी क्र करू.”

“्िे पािला, सरकार.”

“सकाळदी ससे घेऊन ये.”

“जरूर.”

विलासरािानं घोड्याला टाच ्मारलदी. घोडं उसळून धाित वनघालं. यकुंला अगंािर ्मठुभर ्मांस चढाि ंतसा 

आनं् झाला.” (मा्कडीचा माळ : ६७८)

[धानयलटुदीचया रिसगंदी फक्कराला सोडविणयासाठदी विष्णपुतंांनदी घेतलेलदी कणखर भूव्मका] (ततै्ि, ६७८)

्सुरा एक सिंा् :

“तझुदी ्गुाचा  ्माझया येमयाला ्तेोस का?”

“लगदीन किा करणार?”

“येतया िैशाखात.”

“कुठं करणार?”

“काळगािचया ्माळाला.”“कस ंकरणार?”

“तू सांगशदील तस”ं

“काय ्णेार?”

“फुटकती किडदी ्णेार नाय.”

“्मग?”

“्मग तूच काय ्णेार ते सांग ्माझया लेकतीसाठदी.”

“लगदीन करून ्तेो.” यकूं उत्तरला.

सखयाला आनं् झाला. महणाला, “सकाळदी भािकती ज्मितो.” (ततै्ि, पकृ. ६७९).
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पवहलया सिंा्ा्मधून ्ोन वयक्ततीं्मधला सा्मावजक ्जाचा सपष्ट होतो. विलासराि इना्म्ार ्रडािून 

बोलतात. धडकपणे आज्ा ्तेात. तर यकूं लाचारपणे ‘जदी, जदी’ करदीत राहतो. हो ला हो महणतो. उलट 

इना्म्ाराने का्म सांवगतलयाने आनं्दी होतो. गािकुसातला आवण उपेवक्षत भटका यांचयातलया सबंधंािर 

या सिंा्ानंतर भाष्य करणयाचदी गरज पडत नाहदी. गािकुसातलयांचे शब् झेलणे, तयांचयापढेु लाचार 

होणे, तयांचया ्माळाला राहणयासाठदी रितयेक गािचया लोकांचदी ्मगू्ररदी सहन करणे असे अनेक सा्मावजक ि 

्मानवसक सतर या सिंा्ा्मधून वयक्त होतात.

्सुरा सिंा् गपपा ्मारता ्मारता लगन ज्मिणयाचा आहे. तयातूनहदी भटरयांचदी अगवतकता ि आवथचाक कुित 

लक्षात येते. तयाचबरोबर ्मलुदीला ्मलुाकडून हुडंा व्ला जातो, या िेगळया सा्मावजक रिथेचाहदी रितयय येतो. 

तसेच विलासरािाबरोबर बोलताना ‘जदी, जदी’ करणारा यकूं या सिंा्ात आत्मविश्ासाने बोलताना व्सतो. 

सं् भचा ब्लले कती सिंा्ाचे सिरूप ब्लते याचा रितयय येतो.

१. “तस ंनहि ंवकसना. तझुया बायकाबदी काय क्मदी हायतया. आर ंभांडान वहनार. महसरापसदी महसरू 

बां्लं तर वसगं ्मारतं, आन हदी तर बायकांचदी जात. तू वतकडं बघू नग ं्म्ाचा, कर ह्ािरसदी पोरतींच 

चांगलं, नहाय तर हे िरदीस गेलं कती बर ंनहाय वहनार. कुठंतरदी बरदीिाईट जागा बगून तया पोरदी टाक 

होगडून घाल डोकं. “गों्ा तयाला स्मजािणदीचया सरुात सांगत होता.” (कचत्ा : ५३५)

२. “ते तझु ंरडनं ऱहािू ्.े ्मदी आशापाई आलोय कती आता तझु ंवन तझुया पोरतींच ंकरायच ंकाय? पोरदी 

काय हेगडं्मसुरया नवहतया. तया टगयांचया डोळयांत ्मसुळिानदी सलू लागलयात, आवण तू आपलं 

डोळं झाकुनशान बघत बसलदीयास ह्ाच ं नाि काय." [सखबुाईला स्मजािणयासाठदी आलेला 

वकसना] (ततै्ि, पकृ. ५३५)

३. “सणगं चांगलं वनपजलं. नसुता ऐना. ्मला िाटतं, ह्ा नगाला अजून काटा टोचला नसािा. करकरदीत 

कोरदी घडदी हाय महणदीनास! (मा्कडीचा माळ : ६७२).

४. “सरकार ह्ो ्माकडिाला सैतान हाय. वन तदी पोरगदी तयेचदी लेक. नसुतदी नागाला गुगंिणारदी पुगंदी हाय. 

आजून वतला काटा टोचला नाय धनदी” (ततै्ि, पकृ. ६७५).

५. “यरंया तिा पाप केलंस?”

 “काय केलं मया?”

 “तिा ्माजदी सून बाटिलदी.”
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 “कशदी र ेभडवया?”

 “वशिदी ्ऊे नको नायतर ्मरशदील”

 “कोण ्मारणार ्मला?”

 “्मदी-्मदी. सखया”

 “आर ंपन का?”

 “तू ्माझया सनुंच ं िाटुळं केलंस. सरळ सांग लेका पाप केलंस. वतला इना्म्ाराचया िाडयात 

धाडलदीस, आवण तया धन्ांडगयाने वतला बाटिलदी.” (ततै्ि, पकृ. ६८९-९०)

भार्सत ि ससंककृ तरिचरु भाषा िापरणार ेअणणा भाऊ या सिंा्ां्मधये रिा्वेशक/ग्रा्मदीण बोलदी उपयोवजताना 

व्सतात. या बोलतीं्मधूनच रिसगंांचदी आवण एकूण का्बंरदीचदी पररणा्मकारकता िाढते. तयाचबरोबर सथळाचे 

सं् भचाहदी अवधक ठळक होतात. तर पाचवया सिंा्ा्मधून अनयाय करणारा बाजूला ठेऊन पाप-पणुयाचया 

कलपनेनं ्माणस ंएक्ेमकांचया जदीिािर कशदी उठतात, याचे वचत्ण आले आहे. तयांचा ध्मचाभोळेपणा जसा 

यातून व्सतो, तसाच व्शाहदीन सघंषाचाचा पवित्ाहदी लक्षात येतो. अणणा भाऊंचया वयवक्तरखेा रिवचतच 

वशिराळ बोलतात. तया रितयक्ष ्मारा्माऱया करतदील, परतं ु वशिराळ बोलून ्जाचा घालिणार नाहदीत. या 

पाठदी्मागे अणणा भाऊंचदी दृष्टदी व्सून येते. अणणा भाऊंचया नंतरचया टपपयािर वलवहलया गेलेलया ्वलत 

सावहतया्मधदील आरिसताळेपणा ि वशिराळपणा आवण अणणा भाऊंचदी सयं्मदी ि विद्रोहदी शैलदी याचदी तलुना 

करता अणणा भाऊ शैलदीचया दृष्टदीने उजिेच ठरतदील.

उ्ाहरणाथचा, 

“्मला जपायला ्मदी काय लहान बाळ नाहदी! आई, तू आता ्माझदी काळजदी करू नको. लौकर बरदी होऊन 

्माझदीच काळजदी ् ूर कर. ्मला काहदी होणार नाहदी. खडूुन घयायला ्मदी काहदी भाजदी नाहदी” (वैज्तंा : १०६४)

अणणा भाऊंचया शैलदी्मधये बटबटदीतपणा नाहदी. पालहाळ नाहदी. सिंा्ाचे आवधरय असले तरदी ते अिासति 

वकंिा अवतशयोक्त आवण कंटाळिाणे नसते. वनिे्नाने गोठलेला काळ सिंा्ात गवतशदील बनतो. काळाचदी 

गतदी सिंा्ा्मधये अवधक िेगिान बनते. वनिे्न आवण सिंा् यांचया ्माधय्मातून अणणा भाऊ साठे सथळ 

आवण काळ यांचा ने्मका स्मनिय करतात. वनिे्न कंटाळिाणे बनत नाहदी आवण सिंा्हदी वनरथचाक ठरत 

नाहदीत. तया्मळेु तयांचया का्बंऱया एकसधं पररणा्म साधणयात यशसिदी होतात. सिंा्दीशैलदी्मधये अणणांचदी 

हुकु्मत व्सून येते. ते लदीलया सिंा् वलहून जातात. ओढूनताणून ते कधदीहदी सिंा् वलवहत नाहदीत. रेि्मात 

पडलेलया वयक्ततीपेक्षा इतर पात्ांचे सिंा् तयांचया का्बंऱयांत अवधक आढळून येतात. हदी गोष्ट तयांचयािरदील 

रजंकतेचा वशरका पसुणयासाठदी आिशयक आहे. रि्माणभाषेतदील सिंा्ापेक्षा गािाकडदील वयक्ततींचया 

सिंा्ातदील सहजता ि आवधरय लक्षात घेणयासारखे आहे. गािाकडचा ्माणूस िागणयात जसा ्मोकळा-
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ढाकळा असतो, तसाच तो बोलणयातहदी असतो, याचेहदी ने्मके भान का्बंयाांतून येत राहते. तयांचया 

सिंा्ा्मधये एक रिकारचा ्मोकळेपणा आवण सहज सिाभाविकता व्सून येते. तयांचया इरसालपणाचे, 

बेरकतीपणाचे, ्मतुसदे्दवगरदीचे ने्मके सं् भचाहदी अणणा भाऊ सिंा्ा्मधून नों्ित जाताना व्सतात. सिंा्ा्मधये 

जशदी लय-गतदी, महणदी, िाररिचार, ग्रा्मदीण शब्ांचया ्माधय्मातून वयक्त होणार े पररणा्मकारक सहजता 

असते, तशदीच तया्मधये एकरिकारचदी ्मगू्ररदी, बडेजाि, अहकंार, व्खाऊपणा, उसना आविभाचाि, ्बुळेपणा, 

अगवतकता आ्तींचेहदी ्शचान घडते.

वनिे्नशैलदी आवण सिंा्शैलदी यांचा एकत् विचार केलयानंतर अणणा भाऊ आिजूचान पोज घेऊन शैलदी 

घडिताहेत असे िाटत नाहदी. वजतरया सहज ते अवभजात शैलदी उपयोवजतात वततरयाच सहजतेने ते सिंा्दी 

शैलदीतून ग्रा्मदीण भाषा उपयोवजतात. ते जाणदीिपूिचाक शैलदीचया रेि्मात पडत नाहदीत. रेंगाळणे, अडखळणे, 

्मदु्दा्म अलंकरणाचा सोस बाळगणे, टू्म महणून भावषक रियोग करणे वकंिा गभंदीरपणे भाषेचदी ्मोडतोड करणे 

अशा गोष्टदी ते करदीत नाहदीत. िाचकांचदी अवभरुचदी आवण सवंहतेचे आशयबदीज यांचा ्ेमळ घालून ते आपले 

महणणे िाचकांपयांत पोहोचितात. तयासाठदी आिशयक तेिढदी रजंकता, अलंकरण, सभुावषतिजा रचना, 

ससंककृ तरिचरुता िापरताना व्सतात. वयवक्तरखेांचे अतंबाचाह् जग वचवत्त करणयासाठदी वजतका महणून भाषेचा 

रोख-ठोक िापर आिशयक आहे वततकाच ते करतात. तयांचया का्बंऱयां्मधये रेि्म-रिकरणे, त्माशा, िेशया-

वयिसाय आ्तींचे वचत्ण होत असते. परतं ुतया वचत्णाचे तपशदील नों्िताना जाणदीिपूिचाक रजंकता वन्माचाण 

करणयासाठदी अणणा भाऊ तेथे रेंगाळत नाहदीत. सबंवंधत गोष्टतींबद्दलचे सा्मावजक ि सांसककृ वतक सं् भचा 

नों्िणयासाठदी ते रजंकतेकडे िळताना व्सतात. त्माशा आवण बाई हा जर ्माणसाचया रजंनाचा विषय 

असेल तर तो तयाच पद्धतदीने नों्िणे अणणा भाऊंना ्महत्िाचे िाटते. परतं ुअणणा भाऊ वतथेच थांबत 

नाहदीत. तया रजंक सौं्याचा्मागदील िे्नेिर लक्ष कें वद्रत करतात. िाचक ने्मके तया िे्ना बाजूला सारतात 

आवण तयांचया शैलदीतच अवधक र्मतात.असे असले तरदी तयांचदी का्बंरदी शैलदीदृष््टया रजंनाला अनसुरते 

असे महणणे गैर ठरणार ेआहे.

एकूणच साठपूितीचदी ्मराठदी का्बंरदी आवण नंतर आलेले ्वलत सावहतय वकंिा ्वलत कथाका्बंरदी 

यांचया्मधला ् िुा साधणयाचे का्म अणणा भाऊंनदी केले आहे. ्मराठदी का्बंरदी्मधदील अणणा भाऊंचे योग्ान 

नाकारून चालणार नाहदी. येथे आणखदी एक ्महत्िाचदी नों् करायला हिदी तदी महणजे अणणा भाऊंचया काळात 

श्दी. ्म. ्माटे आवण विभािरदी वशरुरकर यांनदी उपेवक्षत जदीिनाचे वचत् रखेाटले तेहदी अलपशा रि्माणात. तरदीहदी 

तयांचदी भरपूर चचाचा झालदी. कारण ते लेखक महणून उचचभू्र होते. पण आपलया सबंधं लेखनाचया आसथेचया 

कें द्रसथानदी ्वलत, भटरया वि्मकु्तांना जयांनदी काय्म कें द्रसथानदी ठेिले, तया अणणा भाऊंचदी साधदी नों्हदी 

कुस्ुमाितदी ्शेपांडेनदी (्मराठदी का्बंरदीचे पवहले शतक) न घेणे आचियचाकारक िाटणार ेनाहदी. ततकालदीन 
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स्मदीके्षचे ्मान्डं काय होते, हेच तयावनव्मत्ताने सपष्ट झाले आहे. महणजे अणणा भाऊ ्वलत महणून तयांचदी 

्खल तथाकवथत स्मदीक्षकांनदी घेतलदी नाहदी ि पढेु जाऊन अणणा भाऊ रजंक वलवहणार ेसावहवतयक आहेत 

महणून तयांचदी ्वलत स्मदीके्षने फारशदी ्खल घेतलदी नाहदी. तया्मळेु तयांचे लेखन ्लुचावक्षत रावहलेले व्सते.

शैलदीचया अगंाने अणणा भाऊंचे योग्ान नों्िताना काहदी बाबदी ्महत्िाचया आहेत. कके्षबाहेरचे जग तयांनदी 

आपलया आसथेचया कें द्रसथानदी वयापकपणे ठेिून सूचकतेने विद्रोहाचे वनशाण फडकािले. तयांचयातला 

्माणूस नों्िताना तयांनदी भांडिल्ारदी वयिसथेिर सूचकपणे रिहार केले. पाटदील, इना्म्ार, बडंोपतं, खोत 

आ्दी सारदी ्मंडळदी भांडिल्ारदीचदी रितदीके आहेत. फक्त तदी अतयतं सयं्मदी सूचकतेने नों्िलया्मळेु ठळक 

होत नाहदीत. तयांनदी जदी शैलदी िापरलदी तदी नागर आवण ग्रा्मदीण यांचया सदी्मारषेा पसुणारदी होतदी. रजंनरिधान 

का्बंरदी हळूहळू िासतिाकडे कशदी झकुत होतदी, तयासाठदी ततकालदीन अवभरुचदीचे ्बाि लेखकांिर कसा 

रिभाि पाडदीत होते, याचे सूक््म ्शचान अणणा भाऊंचदी का्बंरदी घडिते. तया्मळेु अणणा भाऊंचया का्बंरदीचे 

‘्वलत का्बंरदी’ असे िगतीकरण करून विशे्षण करता येणार नाहदी. ्मधयितती ्मराठदी का्बंरदीचया 

रििाहा्मधये तयांचदी नों् करून एकूणच ्मराठदी का्बंरदी वचत्णके्षत्, अवभरुचदी, रूपबधं या अगंाने कशदी 

विकवसत होत होतदी, याचा ऐवतहावसक लेखाजोखा ्मांडणयासाठदी अणणा भाऊंचदी का्बंरदी उपयोगदी पडणार 

आहे. शैलदीचया अगंाने तर हे विधान अवधकच खर ेठरणार ेआहे. फडके-खांडेकर याचदी का्बंरदी, अणणा 

भाऊंचदी का्बंरदी ि साठ नंतरचदी ्मराठदीतदील निका्बंरदी यांचया शैलदीचदी तलुना केलयास ्मराठदी का्बंरदीचा 

रििास ने्मकेपणाने सपष्ट होईल. ततकालदीन रूपबंधाला अनसुरताना अणणा भाऊ शैलदीचया अगंाने ्मात् बरचे 

पढेु आलेले आहेत. हदी बाब आपण वनविचािा्पणे ्मानय करायला काहदीच हरकत नाहदी.

सदंभ्ष : 

१. चां्णे, ्दीपक ि चां्णे अवस्मता (सपंा.) (२०१५) : लो्कसाकहकत््क अणणा भाऊ साठे समग् वाङ्म्, [सपंा्न : तपेु, उत्त्म 

बडूं ि जाधि सपंत], रिवत्मा पवबलकेशन, पणेु.
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१.

्मराठदी िाङ्मयविश्ात ्मोलाचदी भर घालणार ेरिवतभासपंनन लेखक महणून अणणा भाऊ साठे यांना ओळखले 

जाते. तयांनदी ्माणसाला कें द्रसथानदी ठेिून स्माज पररितचानासाठदी लेखणदी वझजिलदी. अशा लोकशाहदीर, 

का्मगारांचे नेते, सतयशोधक, सावहतयसम्ाट अणणा भाऊ साठे यांचे हे जन्मशताब्दी िषचा आहे. अणणा भाऊ 

हे वसद्धहसत लेखक होते. तयांनदी रखेाटलेले ्मानिदी जदीिन िाचकाला असिसथ करणार ेहोते. सावहतयाचे 

सिचाच रिकार हाताळणाऱया अणणा भाऊंनदी स्माजकारण, रिबोधन आवण सघंटन या के्षत्ांतहदी अतलुनदीय 

का्मवगरदी केलदी आहे. ्मातंग स्माजात जन्माला आलेलया अणणा भाऊंनदी ्वलतांचे, ्ःुवखतांचे, शोवषतांचे 

जगणे - भोगणे िेशदीिर टांगले. अणणा भाऊंनदी आपलया कलाककृ तदीतून िगचासघंषाचाबरोबरच िणचासघंषचाहदी 

वततरयाच ताक्दीने ्मांडला आहे. कष्टकरदी- का्मगारांचया का्माला योगय ्मोब्ला व्मळाला पावहजे, तसेच 

असपकृशयतेचया ि गुलामवगरदीचया बेड्या तोडायला पावहजे अशदी तयांचदी रासत भूव्मका होतदी. एका अथती 

"कालचा ्मारसचाचा भांडिलशाहदी वयिसथेविरुद्ध िगचासघंषचा आवण बाबासाहेबांचया ्मनिुा्दी िणचावयिसथेचया 

विरोधातदील स्मतेचया लढाईचे अणणा भाऊ पाईक होते." (कांबळे आवण चाळके २०१७ : ८) थोडरयात 

अणणा भाऊंचदी हदी लढाई आवथचाक सघंषचा आवण जातदीय सघंषचा अशा ् हेुरदी पातळदीिरचदी होतदी. अणणा भाऊंनदी 

जातदीचे आवण गररबदीचे जे चटके सोसले होते तयातून तयांचदी जाणदीि तयार झालदी. तदीच तयांचया लेखनातून 

रितययाला येते. परतं ुअणणा भाऊंनदी रखेाटलेला िगचासघंषचा आवण िणचासघंषाचाचदी स्मदीक्षकांना नदीट ्मांडणदी 

करता आलदी नाहदी. अनेकांनदी तयांचा ्मारसचािा्दी महणूनच विचार केला. तयांचया कथा का्बंऱयांतून आलेला 

्मारसचािा्दी विचार हे तयाचे कारण असािे. वगरणदीत का्म करणार ेअणणा भाऊ कमयवुनसट चळिळदीत िािरत 

होते. तया्मळेु ्मारसचािा्ाचा रिभाि अणणा भाऊंिर होता. तसा रिभाि असणे वकंिा ्मारसचािा्दी असणे 
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िाईट नरकतीच नवहते. परतं ुडॉ. कमकलंद आवहाड महणतात तयारि्माणे "ते पठडदीबद्ध पारपंररक कमयवुनसट 

विचारसरणदीत अडकलेले नवहते." (आवहाड २०१७ : ४५) कारण कमयवुनसट उतपा्न साधनांशदी सबंवंधत 

शोषण्ूमलक वयिसथेविरुद्ध जागकृतदी करणयािर भर ्तेात. एकाच पद्धतदीने विचार करतात. अणणा भाऊ 

्मात् याला अपिा् आहेत. इथलया जावतवयिसथेने ्वलतांचे आवथचाकदृष््टया आवण सा्मावजकदृष््टया शोषण 

केले आहे. महणून िचचासििा्दी सिणचा सनातनयांचया विरुद्ध ्वलतांचदी अवस्मता जागकृत केलदी पावहजे असे 

अणणा भाऊंना िाटत होते. महणूनच तयांनदी आपलया सावहतयककृ तदीतून तशा रिकारचदी पाते् रखेाटलेलदी 

आहेत. अणणा भाऊंिर कमयवुनसट विचारधारचेदी ्ाप होतदी हे नाकारता येत नाहदी. तयाचा रितयय तयांचया 

वलखाणातून येतो. परतं ु तयांचयािर आबेंडकरांचया विचारकायाचाचाहदी रिभाि होता याचे अनेक ्ाखले 

तयांचया सावहतयात सापडतात. अणणा भाऊंचया सावहतयातदील आबेंडकरदी विचारधारा शोधायचदी असेल तर 

तयासाठदी सिचारिथ्म डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर आवण अणणा भाऊ साठे यांचदी जदीिन िाटचाल जाणून घयािदी 

लागेल. तसेच डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी उभारलेलदी आं् ोलने आवण आबेंडकरदी ्ूमलयविचार्खेदील 

थोडरयात स्मजून घयािा लागेल. 

२.

 डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया जन्मानंतर स्ुमार े२९ िषाांनदी महणजे १ ऑगसट १९२० रोजदी अणणा 

भाऊ साठे यांचा जन्म झाला. तोपयांत बाबासाहेबांचया आयषु्या्मधये अनेक घडा्मोडदी घडून गेलया होतया. 

पर्शेात जाऊन वशक्षण के्षत्ातदील अनेक उचचत्म प्वया तयांनदी सपंाव्त केलया होतया. सयाजदीराि 

गायकिाड, राजषती शाहू ्महाराज यांचया सहकायाचाने तयांनदी रितयक्ष असपकृशयता वनिारणाचया कायाचाला 

सरुुिात केलदी होतदी. नलॅशनल डेकवहडेंट ऑफ इंकड्ा - अ कहसटटॉरर्कल अडँ अनँालीकट्कल सटडी ि ्कासट 

इन इंकड्ा (१९१५) सारखे रिबधं वलहून विविते्तचदी चणूुक तयांनदी ्ाखिलदी होतदी. ्वलतांचया ्ःुखाला 

िाचा फोडणयासाठदी मू्कना््क (१९१९) सारखे साप्तावहक सरुू केले होते. महणजे अणणा भाऊ जन्माला 

येणयापूिती डॉ. आबेंडकर यांचया ्वलतोद्धाराचया कायाचाला आरभं झालेला होता.

अणणा भाऊ जन्माला आले ते ् ाररद्रय्ाने वपचलेलया कुटंुबात. जातदीयतेचे आवण गररबदीचे चटके सहन करत 

ते लहानाचे ्मोठे होत होते. पोटाचदी खळगदी भरणयासाठदी अणणा भाऊंनदी ्मुंबईचदी िाट धरलदी. तयािेळदी तयांचे 

िय १० िषाचाचे होते आवण वशक्षण ्दीड व्िसाचे होते. ह्माल, घरगडदी, डोअरकतीपर, ्माळदी अशदी पडेल तदी 

का्ेम तयांनदी केलदी. वगरणदीत का्म करत असताना तयांचा श्दीपा् डांगे यांचयासारखया ्मंडळतींशदी सपंकचा  आला. 

ते का्मगारांचया हरकांसाठदी रसतयािर उतरले. जनजागकृतदीसाठदी तयांनदी पोिाडे रचले. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया 

चळिळदीत भाग घेतला. ते ्कम्ुकनसट पाटणी ि लाल बावटा पथ्कात कायचारत होते. १९४२पयांत अणणा भाऊ 

यांचदी िाटचाल अशा रिकार ेसरुू होतदी. ्रमयानचया काळात बाबासाहेबांचदी सा्मावजक चळिळ अवधक 
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गवत्मान झालदी होतदी. तयांचदी ्वलत कष्टकरदी स्माजाविषयदीचदी तळ्मळ अणणा भाऊ जिळून पाहत होते. 

्मजूर ्मंत्दी महणून बाबासाहेबांनदी केलेले का्महदी िाखाणणयाजोगे होते. पढेु बाबासाहेबांचया नेतकृतिाखालदी 

भारतदीय सवंिधानाचदी वनव्मचातदी झालदी आवण ्वलत, आव्िासदी, भटके-वि्मकु्त, वस्त्रया, शेतकरदी, का्मकरदी 

अशा सिचाच शोवषत, पदीवडत घटकांना नयाय व्मळाला. अणणा भाऊंना आशेचा वकरण व्सला. बाबासाहेबांचा 

लढा हा सनातनदी वयिसथा ब्लणयासाठदी आवण निदी ्ूमलये रुजविणयासाठदी असलयाचे तयांचया लक्षात 

आले. १९४२ नंतर खऱयाअथाचाने अणणा भाऊंनदी विविध रिकारचे सावहतय वलहून स्माजजागकृतदी करणयाचा 

रियतन केला. सिचाहारा ्माणसाचे जगणे भोगणे आपलया सावहतयातून ्मांडले. यासं् भाचात डॉ. वगरदीश ्मोर ेयांनदी 

्मांडलेले ्मत फार ्महत्िाचे आहे. ते महणतात, "अणणा भाऊ साठे हे जन्माने ्वलत असून, ्मारसचािा्ाचया 

रिभािाखालदी आले असले तरदी तयांचया सावहतयलेखनात एकांगदी दृष्टदी अथिा फक्त ्मारसचािा् आढळत 

नाहदी. भारतदीय सवंिधानातदील ्ूमलयांचे ्शचान तयांचया सावहतयातून होते." (्मोर े२०१७ : ९१) यािरून 

नंतरचया काळात अणणा भाऊंिर डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया विचारकायाचाचा आवण तयांनदी वनव्मचालेलया 

भारतदीय सवंिधानाचा वकतदी खोलिर रिभाि पडला होता हे वसद्ध होते.

रिांवतकारदी तत्िज्ान महणून आबेंडकरदी विचारांकडे पाहता येते. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी उभारलेलया 

आं् ोलनाचया ्माधय्मातून हे तत्िज्ान स्माजाचया तळागाळापयांत पोहोचत होते, हे अणणा भाऊ पाहत 

होते. ‘ककृ वतयकु्त विचारांचा जागर' असेच या आं् ोलनाचे सिरूप असलयाचे तयांचया लक्षात आले होते. 

उपेवक्षत-िवंचतांचया आयषु्यात या आं् ोलनाने रिकाश पेरला होता. बाबासाहेबांचदी रिांवतकारदी आं् ोलने 

आवण आबेंडकरिा्ाचे तत्िज्ान हे एक्ेमकांत बे्मालू्म व्मसळून गेले होते. एका अथती आबेंडकरदी तत्िज्ान 

हे ककृ तदीचा, आं् ोलनाचा सिर धारण करत असलयाचे अणणा भाऊंनदी अनभुिले होते.

१९१९ ते १९५६ याकाळात डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी अनेक ्मौवलक आं् ोलने उभदी करून 

्माणसुकतीचदी रिसथापना केलयाचे व्सते. खरतेर शालेय आवण ्महाविद्ालयदीन वशक्षण घेताना असपकृशयतेचया 

चटरयांनदी तयांचे ्मन पोळून वनघाले होते. तो सघंषचा ्मनात चालूच होता. १६ जानेिारदी १९१९ ्मधये 

टाइमसचया अकंातून A mahar on Home rule या नािाने रिवसद्ध झालेलया पत्ातून तयांनदी आपलया 

्मनातदील आं् ोलनाला ्मोकळदी िाट करून व्लदी आवण पढेु सािचाजवनक जदीिनात ्दीन्वलतांचया नयायय 

हरकासाठदी आं् ोलनांचदी ्मावलकाच उभदी केलदी.

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी १९२० ्मधये मू्कना््क हे पावक्षक सरुू केले. हजारो िषले ्ूमक असलेलया 

उपेवक्षत स्माजाचा ते आिाज झाले. १९२० ्मधये तयांनदी ्माणगाि (कोलहापूर) येथे असपकृशयांचदी पररष् 

भरिलदी. तयांनदी सपकृशय-असपकृशयांचया सनेहभोजनाचे अनेक कायचारि्म घडिून आणले. तयांचे रितयेक आं् ोलन 

हे स्मतेचा वसद्धांत झाले. २० जलैु १९२४ रोजदी बकहष््कमृ त कहत्कारणी सभा सथापन करून 'वशका, सघंवटत 
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वहा आवण सघंषचा करा' असा सं् शे तयांनदी व्ला. बवहष्ककृ त स्माजाचया शैक्षवणक, सा्मावजक आवण आवथचाक 

विकासासाठदी रियतन केले. १९२६ सालदी रवह्मतपूर (सातारा) येथे झालेलया पररष्ते तयांनदी असपकृशयांना 

ितनाचा आवण गािकतीचा तयाग करायला सांवगतले. बाबासाहेबांचा विचार रि्माण ्मानून अनेकांनदी तयािेळदी 

गािकतीचदी का्ेम सोडून सिावभ्मानाचे जगणे सिदीकारले. २० ्माचचा १९२७चा ्महाडचया चि्ार तळयाचा 

सतयाग्रह तर असपकृशयांना आत्मभानाचदी जाणदीि करून ् णेारा ठरला. बाबासाहेबांनदी या आं् ोलनाने चि्ार 

तळयाचया पाणयाला ्मानितेचदी वशकिण व्लदी.

्माणसा्माणसांत भे्भाि करणारदी, ्माणसाला गुलामदीत लोटणारदी आवण विष्मतेचा उघड परुसकार करणारदी 

मनुसममृती महणजे ससंककृ तदीचया नािाखालदी फोफािलेलदी विककृ तदी होतदी. या विककृ तदीने स्त्रदी-शूद्रांचया अनेक 

वपढ्या बरबा् केलया. महणून ्माणसुकतीला कावळ्मा फासणाऱया या ग्रथंाचे बाबासाहेबांनदी २५ वडसेंबर 

१९२७ ला ्हन केले. १९२८ सालदी साय्मन कव्मशनपढेु साक्ष ्ऊेन असपकृशयोद्धारासाठदी काय करायला 

हिे, ते तयांनदी वरिवटशांना सांवगतले. १९३० सालदी तयांनदी नावशक येथदील काळारा्म ्मंव्र रििेशासाठदी 

आं् ोलन केले. १९३०्मधये झालेलया पवहलया गोल्ेमज पररष्ते असपकृशयांचदी बाजू ठा्मपणे ्मांडलदी, तर 

१९३१ ्मधये झालेलया ्सुऱया गोल्ेमज पररष्ते असपकृशयांसाठदी सितंत् ्मत्ारसघंाचदी ्मागणदी केलदी. पढेु 

गांधदी-आबेंडकर ‘पणेु करार’ झाला. १९३६सालदी तयांनदी सवतंत् मजूर पक्षाचदी सथापना करून भूव्महदीन, 

गरदीब, का्मगार, शेतकरदी यांचया वहतासाठदी रियतन केले. ्मोफत ि सक्ततीचया वशक्षणािर भर व्ला. 

१९४२्मधये याच पक्षाचे ऑल इंकड्ा शेड््ुलड ्कासट' ्मधये रूपांतर झाले. याच ्रमयान ्मजूर ्मंत्दी 

महणून अनेक ्महत्िपूणचा वनणचाय तयांनदी घेतले. १९४७ ्मधये भारताचे पवहले काय्ा्ंमत्दी झाले. सवंिधान 

्मसु् ा सव्मतदीचया अधयक्षप्ािर वनिड झालदी आवण जागवतक कतीततीचदी घटना या ्शेाला व्मळालदी. या 

सपूंणचा रििासात आं् ोलनाला पूरक महणून तयांनदी अनेक ग्रथं वलवहले. शेकडो भाषणे व्लदी. बकहष््कमृ त 

भारत, समता, जनता सारखदी वनयतकावलके सरुू केलदी. बहुजनांचया उचच वशक्षणाचदी सोय वहािदी महणून 

कसद्ाथलि आवण कमकलंद ्महाविद्ालयाचदी सथापना केलदी. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी अशा रिकारचदी 

िेगिेगळदी आं् ोलने उभदी करून असपकृशयांना नयाय ्णेयाचा रियतन केला. परतं ुवहं् ूध्माचाचया चौकटदीत राहून 

हे कायचा करता येणार नाहदी याचदी तयांना सपष्ट जाणदीि झालदी. महणूनच तयांनदी बवुद्धरिा्माणयिा्दी आवण 

विज्ानवनष् असलेलया बौद्ध धम्माचा सिदीकार केला. बाबासाहेब वकतदी ्ूरदृष्टदीचे होते हे तयांनदी उभारलेलया 

आं् ोलनांिरून लक्षात येते. या सं् भाचात डॉ. यशितं ्मनोहर महणतात, "आबेंडकरिा्ाचा एक कायचाकताचा 

विभाग महणून आं् ोलनांकडे पावहले पावहजे. आबेंडकरिा् हे रिांतदीचे तत्िज्ान आहे. या आं् ोलनांचया 

पायांनदी हे तत्िज्ान स्माजातदील ्मनापयांत चालत गेले. बाबासाहेबांचे तत्िज्ान असे ककृ ततींनदी, आं् ोलनांचया 

्मखुांनदी बोलते" (्मनोहर, १९९९, ४१) डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचदी उभारलेलदी सिचा आं् ोलने हदी 

व्शा्शचाक आवण ्महत्िपूणचा होतदी हे यशितं ्मनोहर यांचया विधानािरून सपष्ट होते. स्माजाचया सिाांगदीण 
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विकासाचा पाया या आं् ोलनांनदी घातला. बाबासाहेबांचया आं् ोलना्मळेु गुलामदीचे वजणे जगणाऱया असपकृशय 

्वलतांना ्मानितेचे जदीणे रिाप्त झाले. बाबासाहेबांचया रितयेक लढ्या्मागे विचार होता. या विचारातूनच 

आबेंडकरदी तत्िज्ान आकाराला आले आहे. अणणा भाऊंचया सावहतयात या आबेंडकरदी विचाराचे ्शचान 

कसे घडते याचा शोध घेणयापूिती आबेंडकरदी विचारधारचेे ने्मके सिरूप काय हे स्मजून घेणे आिशयक 

ठरते.

असपकृशयांना ्माणूस महणून जगता यािे यासाठदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी अनेक आं् ोलने उभारलदी. 

स्माजपररितचान घडविणयासाठदी बडंखोर विचारांचदी ्मशाल पेटिलदी. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया 

रिांवतकारदी विचारकायाचातून ‘आबेंडकरिा्’ आकाराला आला. आबेंडकरिा् महणजे काय हे अग्दी सोपया 

भाषेत सांगताना भारतदी साठे महणतात, "्माणसाला ्माणूस न स्मजणाऱया ्मानवसकतेचा अतं करणयाचदी 

ताक् जर कोणतया विचारां्मधये असेल तर तदी आबेंडकरिा्दी विचारसरणदी होय" (साठे २०१३ : ३५७) 

यािरून सनातन वहं् ू ध्माचातदील जावतिा्, अवनष्ट रूढदी-परपंरा यापासून ्मकु्त करणयाचे आवण ्माणूसकें द्रदीय 

स्माज वन्माचाण करणयाचे सा्मथयचा केिळ आबेंडकरदी विचारात आहे असे महणता येते.

नयाय, सिातंत्य, स्मता, बधंतुा, ध्मचावनरपेक्षता इतया्दी ्ूमलये सािचाजवनक आवण सािचाकावलक सिरूपाचदी 

ि ्माणसुकती जोपासणारदी आहेत. तयाचा स्मािेश डॉ. आबेंडकरांनदी भारतदीय राजयघटनेत केलेला असला 

तरदी ्मळुात आबेंडकरदी विचाराचा तो गाभा आहे. सिचा जावतध्माचातदील ्माणसे स्मान आहेत. सिाांना स्मान 

अवधकार ि हरक आहेत. या ्ूमलयांचा अगंदीकार करून स्माजातदील घटकांनदी सितःचदी सा्मावजक उननतदी 

केलदी पावहजे असे आबेंडकरिा् सांगतो. आबेंडकरिा्ाने स्मग्र ्मानिदी स्माजाचया वहताचदी, कलयाणाचदी 

भूव्मका घेतलेलदी आहे. आबेंडकरिा्ाने ईश्र, आत्मा, पनुजचान्म आवण परलोक या गोष्टतींना सपूंणचा आवण 

सपष्ट नकार व्लेला आहे. ्माणसाला क्मचाकांडात गुतंिून ्ःुखात लोटणारदी वयिसथा आबेंडकरिा्ाला 

अ्मानय आहे. हदी सिचा शोषण वयिसथेने वन्माचाण केलेलदी शोषणाचदी हतयार ेआहेत. महणून या अवनष्ट परपंरांना 

नकार ्तेाना बौद्ध धम्मातदील विज्ानवनष्ा, बवुद्धरिा्माणयिा्ाचा परुसकार बाबासाहेबांनदी केला. सकृष्टदीचदी 

वनव्मचातदी ईश्राने केलदी नाहदी. तेवहा ्िे आवण ्िैािर भरिसा न ठेिता सितःचया ्मनगटािर विश्ास ठेिा 

असे सांगून ्िैिा् या सकंलपनेला ते वनकालात काढतात. तया्मळेु ्मनषु्य हेच या िा्ाचे रि्मखु कें द्र असून 

्माणसाने ्माणसािर ्माणसासारखे रेि्म करणयाचदी अपेक्षा आबेंडकरिा् ठा्मपणे वयक्त करतो. 

स्माजाचे सतरदीकरण करणाऱया वयिसथेला डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी कडाडून विरोध केला आहे. 

अनयाय, भे्भाि आवण पक्षपातदीपणा करणारदी हदी वयिसथा ्मळुातून उखडून टाकलदी पावहजे. या वयिसथेचदी 

पनुरचाचना केलदी पावहजे असे तयांना िाटते. महणून बहुजनांना नयाय ्णेारदी 'बहुजन वहताय, बहुजन सखुाय' 

चदी भूव्मका आबेंडकरिा्ाने घेतलेलदी आहे. थोडरयात डॉ. यशितं ्मनोहर महणतात तयारि्माणे "्मानवसक 
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रिबोधन, िैचाररक रिांतदी, बधंतुा या ्मागाचाने स्मता, सिातंत्य, बधंतुा आवण सा्मावजक नयाय असलेला 

बवुद्धरिा्माणयिा्दी, इहिा्दी आ्शचा स्माज वन्माचाण करणे हेच आबेंडकरिा्ाचे धयेय आहे." (्मनोहर १९९९ 

: ४८) थोडरयात ्माणसाला ‘्माणूस’ महणून रिवतष्ा रिाप्त करून ्णेारा स्माज घडविणार ेरिांवतविज्ान 

महणजे आबेंडकरिा् होय. आबेंडकरिा्ाला साजेशदी अशदी जदीिनिा्दी, पररितचानिा्दी सावहतयवनव्मचातदी 

अणणा भाऊ साठे यांनदी केलेलदी आहे. पररितचान, विद्रोह आवण रिांतदी हदी आबेंडकरदी ्ूमलये अणणा भाऊंचया 

सावहतयातून आविष्ककृ त झालेलदी आहेत. हजारो िषले ्ूमक रावहलेलदी ्माणसे अणणा भाऊंनदी बोलतदी केलदी 

आहेत. तयांनदी ्मनोरजंनिा्दी सावहतय वन्माचाण केले नाहदी तर सघंषाचाचा अगंार फुलिणार ेसावहतय जन्माला 

घातले आहे. उ्ातत जदीिन्ूमलयांना आविष्ककृ त करणयाचा, उपेवक्षतांचे-्वलतांचे जग वचतारणयाचा 

बाबासाहेबांनदी सावहवतयकांना व्लेला सलला अणणा भाऊंनदी तंतोतंत पाळला आहे. थोडरयात अणणा भाऊ 

साठे ्मराठदी सावहतयाचया रिांतातदील असे एक्ेमि सावहवतयक आहेत कती जयांचया सावहतयात ्मारसचािा्दी 

विचाराबरोबर आबेंडकरदी विचार, रेिरणा आवण ्ूमलये ताक्दीने आविष्ककृ त झालेलदी आहेत. अणणा भाऊ साठे 

यांचया सावहतयातदील या आबेंडकरदी ्ूमलयविचाराचा शोध रिसततु शोधवनबधंात घयाियाचा आहे.

३.

 अणणा भाऊंचया स्मग्र सावहतयाचा परा्मशचा घेतला तर केिळ एकाच वठकाणदी तेहदी एका किनात डॉ. 

बाबासाहेब आबेंडकर यांचा उललेख आढळतो. अथाचात महणून अणणा भाऊंना डॉ. आबेंडकरांविषयदी आवण 

आबेंडकरदी विचारधारवेिषयदी आसथा नवहतदी असे महणता येणार नाहदी वकंिा तेिढ्याने तयांचया कायचाकतकृचातिाचे 

्ूमलय्मापनहदी करता येणार नाहदी. डॉ. आबेंडकर यांचया विचारकायाचाने फार ्मोठदी ताक् अणणा भाऊंना 

बहाल केलदी होतदी. याचदी साक्ष तयांचया सावहतयाचया पानोपानदी सापडते. आबेंडकरदी विचार तयांचया लेखनात 

खोलिर वझरपत गेलेला व्सतो. अणणा भाऊ साठे एके वठकाणदी वलवहतात,

"जग ब्ल घालनुदी घाि, सांगून गेले ्मला भदी्मराि 

गुलामवगरदीचया या वचखलात, रुतून बसला का ऐराित 

अगं झाडुनदी वनघ बाहेरदी, घे वबनदीिरतदी धाि 

धनितंांनदी अखंड वपळले, ध्माांधांनदी तसे ्ळले 

्मगराने जणू ्मावणक वगळले, चोर झाले साि 

ठरिून आमहा कलंवकत, जन्मोजन्मदी करूनदी अवंकत 

वजने लािूनदी िर अि्मावनत, वन्ूमचान हा भे्भाि " (साठे २००५ :२५)
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या कावयरचनेत आबेंडकरदी विचार्ूमलयांचे अवतशय ससुपष्ट वचत् उ्मटले आहे. डॉ. अविनाश सांगोलेकर 

महणतात, "या गदीतात डॉ. आबेंडकर यांनदी आपलयाला रेिरणा व्लदी, सं् शे व्ला, विचार व्ला हे सपष्टपणे 

अणणा भाऊ न्ूम् करतात." (सांगोलेकर २०१५ : ११०) जग सहजासहजदी ब्लणार नाहदी. तयासाठदी घाि 

घातला पावहजे. सघंवटत होऊन लढा व्ला पावहजे. हदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचदी वशकिण अणणा 

भाऊंनदी या गाणयातून ्मांडलदी आहे. ्दीन्वलतांचया िाट्याला आलेला अप्मान आवण वपढ्यानवपढ्या 

झालेले शोषण याचा वधरकार आबेंडकरांनदी हयातभर केला. तोच विचार अणणा भाऊंनदी या किनातून 

्मांडला आहे.

अणणा भाऊ साठे यांनदी महाराष्ट्ाची परपंरा ह्ा पोिाड्यात महातमा फुले यांचा उललेख केला आहे. ते 

महणतात, 

"महातमा फुले लाभले ्महाराष्ट्राला, 

अनयाय वनिारूनदी नयाय द्ाया ्वलताला" (साठे १९९८ :३३) 

्महात्मा फुलेंना तर डॉ. आबेंडकरांनदी गरुूसथानदी ्मानले होते. फुले, आबेंडकरांनदी सा्मावजक रिशांना रितयक्ष 

िाचा फोडणयाचे का्म केले. तर अणणा भाऊंनदी तयांचा विचार सावहतयाचया ्माधय्मातून तळागाळापयांत 

पोहोचविणयाचे कायचा केले. ्महापरुुषांना केिळ डोरयािर घेऊन व्मरिणाऱयांपैकती अणणा भाऊ नवहते. 

या ्महापरुुषांचे विचार कथा, का्बंरदी आवण शावहरदीचया ्माधय्मातून जन्मानसात पेरणयाचे ्महान कायचा 

अणणा भाऊंनदी केले आहे. शाहदीर सभंाजदी भगत यांनदी फुले-आबेंडकर आवण अणणा भाऊ साठे हदी साखळदी 

स्मजािून सांगताना खूप सुं् र उ्ाहरण व्ले आहे. “ब्ाह्मणाचे ्कसब हा ग्रथं महातमा फुले यांनदी कुणबदी, 

्माळदी स्मिेत ्महार आवण ्मांग स्माजाला अपचाण केला. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांनदी आपला हू िेअर 

शदु्रा हा ग्रथं महातमा फुले यांना अपचाण केला. तर अणणा भाऊ साठे यांनदी आपलदी रिवसद्ध का्बंरदी 'फक्करा' 

हदी आबेंडकरांना अपचाण केलदी." (भगत २०१५ : ७३) फुले, आबेंडकरांचया विचारांचा िारसा खऱयाअथाचाने 

अणणा भाऊंनदी जोपासला हे शाहदीर सभंाजदी भगत यांना येथे सचुिायचे आहे.

खरतेर ्वलतांचे उद्धारकतले महणून अणणा भाऊंना आबेंडकरांविषयदी अपार रेि्म िाटत होते. तयांचयाविषयदी 

कोणदी अपशब् काढले तर ते अणणा भाऊंना खपत नसे. बाबासाहेब हे ् वलतांचे ्मायबाप होते. तयांनदी सपूंणचा 

जदीिन हे ्वलत शोवषतांना नयाय व्मळािा महणून खचती घातले. तेवहा अशा थोर ्महा्मानिाविषयदी कुणदी 

अि्मानकारक बोलले तर अणणा भाऊंचा रिोध अनािर होई. एका जेिणािळदीतदील घटना तर या सं् भाचात 

फार बोलकती आहे. सिातंत्याचया आं् ोलनात आबेंडकरांचे योग्ान काय? असा उपहासात्मक रिश एका 

गकृहसथाने उपवसथत केलयािर अणणा भाऊंनदी तयाक्षणदी हातातले ताट वभरकािून व्ले "्माझयासवहत 

्शेातदील कोट्यािधदी ्वलत बहुजनांचे नेते गांधदी-नेहरू नसून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर हेच आहेत." (वशं्  े
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२०१८ : २३)असे ज्मलेलया सिाांना तयांनदी सनुािले. यािरून अणणा भाऊ तयांचया विचारांचदी नाळ हदी 

फुले-आबेंडकरांचया विचारपरपंरशेदी वकतदी घट् जळुलेलदी होतदी याचा रितयय येतो.

४.

फुले, शाहू, आबेंडकरांनदी जो विचार स्माजाला सांवगतला आहे, तयाचे िासति वचत्ण अणणा भाऊंनदी 

सावहतयातून केले आहे. "अणणा भाऊंचे नायक ि नावयका हदी रिवतनायक वकंिा न-नायक नाहदीत, तर 

ते रिवतकूल पररवसथतदीतहदी सिातंत्य ि नयायासाठदी रिाणापचाण करायला तयार असणार ेधदीरो्ात्त नायक 

आहेत. महणून अणणा भाऊंचे सावहतय जगातलया अवभजात सावहतयाचया तलुनेत वकंवचत उजिे ठरते 

आवथचाक कुचबंणा, सा्मावजक रिवतष्ा, उचचिणतीयांकडून होणारा अनयाय यातूनहदी ्माणूसपण जपणाऱया 

अणणाभाऊंनदी रखेाटलेलदी पाते् सा्मानय ्माणसाचया जगणयाला बळ ्ते राहतात." (कंुभार २०१७ : १५) 

बाबासाहेबांनदी सांवगतलेलया ्मानितेचा जागर केला महणूनच अणणा भाऊंचया लेखनाला िेगळेपण रिाप्त 

झाले आहे. बाबासाहेबांचदी सा्मावजक नयायाचदी, शोषण्मकु्ततीचदी चळिळ तर तयांनदी अवतशय जिळून पावहलदी 

आहे. तया्मळेु तयाचा पररणा्म अणणा भाऊंचया लेखनािर व्सतो. सकृष्टदीचदी वनव्मचातदी ईश्राने केलदी नाहदी, या 

आबेंडकरिा्दी भूव्मकेचे रिवतवबबं अणणा भाऊंचया लेखनात पडलेले व्सते. ध्माचाचया नािाखालदी गररबांचदी 

वपळिणूक करणयासाठदी ईश्राचदी वनव्मचातदी केलदी गेलदी. हा आबेंडकरदी विचार अणणा भाऊंचया ्मनािर ठसला 

होता. सितः अणणा भाऊ महणतात, “हे जग, हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर उभदी नसून ् वलतांचया तळहातािर 

तरलेलदी आहे.” (साठे १९९८ : २) यािरून तयांचा डॉ. आबेंडकरांचया वनरदीश्रिा्दी, बवुध्रिा्माणयिा्दी 

तत्िािर वकतदी गाढ विश्ास होता आवण तयांना श्व्मक, ्वलतांचया कष्टाविषयदी वकतदी आपलुकती होतदी, हे 

सपष्ट लक्षात येते. या आबेंडकरदी ्ूमलयांचा सिदीकार अणणा भाऊंनदी कसा केला हे सांगताना डॉ. रिकाश 

्कुळे महणतात, "अधंश्द्ध्ेमळेु सा्मानय ्माणूस अवधक ्बलेला आवण वपचलेला होता. िैज्ावनक गोष्टतींचा 

सिदीकार करणे हे पाप स्मजले जात होते. अशा पररवसथतदीत स्माजाला जागे करणयासाठदी अणणा भाऊंनदी 

सावहतयातून विज्ानवनष्ा आवण बवुद्धिा् हदी ्ूमलये ्मांडलदी." (्कुळे : २०१७ : ३२) अणणा भाऊंचया 

अनेक वयवक्तरखेा अधंश्द्धलेा, ईश्राला नाकारतात. मरीआ्चा गाडा या कथेतदील नाना विज्ानिा्दी आहे. 

्मरदीआई आलदी आवण रोगराई पसरलदी महणून हिालव्ल झालेले गािकरदी जेवहा 'चाकं बं्  झालदी पावहजे' 

अस ंमहणतात तेवहा नाना महणतो, "आपलया वशिारातनं आवगनगाडदी रोज जातदीया. एका ्मालगाडदीला साठ 

डबा असतो आवन एका डबयाला चार चाकं असतात. महजंदी स्म्दी व्मळून ् ोनशे चाळदीस चाकं असतयात. तदी 

आधदी ग्ुमान बं्  करा." (साठे १९९८ : ४१६) यातून नाना विज्ानिा्दी भूव्मकेचा परुसकार करणारा आहे 

असे व्सते. बरबाद्ा ्ंकजारी, द.ेभ.च ंभूत, भुताचा मळा, जोगीण, समशानातील सोनं या कथांतून अणणा 

भाऊंनदी ग्रा्मदीण स्माजातदील अधंश्द्धचेया विरोधात ् डं थोपटून डॉ. आबेंडकरांनदी सांवगतलेलदी विज्ानवनष्ा 
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जोपासलदी आहे. वारणेच्ा खोऱ्ात या का्बंरदीतदील वनिे्न या सं् भाचात ्महत्िाचे आहे. "....पाय वतथं 

पर्ेमश्र ्मग भटजदीचदी काय जरुर आहे? आवण भटजदीचया पचंांगात पाहून जर सिचा करायच ंतर ्माणसाला 

काहदीच करता येणार नाहदी. लगनच काय, परतं ुऊसाला पाणदीसदु्धा पाजता येणार नाहदी. .... रोज उठून ्महूुतचा 

पाहायचा महटलं तर आ्मचे बारा िाजतदील. अहो ्मरायसाठदी ्खेदील पचंांग चाळाि ंलागेल. महणून महणतो, 

आता निा काय्ा सरुू करा." (साठे १९५१ : ६५) यािरून अणणा भाऊ ्मनिुा्दी विचारांना नाकारून 

विज्ानाचदी कास धरतात असे महणािे लागेल. तयांनदी कचखलातील ्कमळ, अलगुज, वैज्तंा या का्बंऱयांतून 

अधंश्द्ध्ेमळेु होणार ेवस्त्रयांचे शोषण रखेाटून िैज्ावनक जागकृतदी वकतदी ्महत्िाचदी आहे, हे सूवचत केले आहे. 

अणणा भाऊंनदी आपलया िगनाट्याचदी सरुुिातहदी गणपतदीऐिजदी ्मातकृभू्मदीला, ्त्पतदी वशिरायांना िं् न 

करून केलदी आहे. तसेच परुाणातदील ्िे-्िेता आखयान कथा टाळून स्माजातदील ततकालदीन रिश तयांनदी 

िगनाट्यांतून ्मांडणयाचा रियतन केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांना अपेवक्षत असलेले पररितचान 

अणणा भाऊंनदी सावहतयाचया ्माधय्मातून घडविले आहे. आजूबाजूला विसतारलेले ्वलत उपेवक्षतांचे जग 

अणणा भाऊ विसरले नाहदीत. तयांचे ्ःुख, ्नैय, श्द्धा-अधंश्द्धा अणणा भाऊंनदी स्मजून घेतलया. इतकेच 

नवहे तर सावहतयाविार ेतयांचे जदीिन उननत करणयाचा रियतन केला आहे.

असपकृशयता हा तर फार ्मोठा कलंक आहे. िगचािा् आवण जातदीयिा् या ्ोनहदी्मळेु ्दीन ्वलतांचे शोषण 

होते. तया्मळेु अणणा भाऊंनदी या रिवतगा्मदी विचारधारांना तदीव्र नकार व्लयाचे व्सते. यासं् भाचात डॉ. वगरदीश 

्मोर ेमहणतात, "कोणतयाहदी लेखकाचे विचार हे िाङ्मय रिकारानसुार ब्लत नसतात. कथा, का्बंरदी, नाटक 

असो िा कविता ; रिकार ब्लला तरदी विचार तेच राहतात, तदीच लेखकाचदी नैवतकता असते. अणणा भाऊ 

साठे यांचया बाबतदीतहदी हे लागू पडते. तयांचया सिचाच लेखनातून तयांचदी महणून बनलेलदी एक िैचाररक दृष्टदी 

व्सून येते. तयांचया विचारात जातदीअतंाचदी भूव्मका होतदी." (्मोर े२०१३ : १२) सापळा या कथेत गािचा 

रि्मखु ्ा्ा ्शे्मखुाचा बैल ्मरण पाितो. ्शे्मखु ्महारांना बोलाितो. पण ्महार ्ेमलेला बैल ओढणयास 

नकार ्तेात. आयषु्यभर गािकतीचदी का्ेम केलदी तरदीहदी ्मानसन्मान नाहदी, हदी ्ररबा ्महाराचदी खंत आहे. 

तयाला हरदीबा ्महारहदी ्जुोरा ्तेो. 'परत ्ेमलेलया ढोराला हात लािायचा नाय' असे सांगतो. हे आत्मभान 

आबेंडकरदी विचारातूनच आलयाचे जाणिते. अथाचात तया्मळेु गािकरदी ्महारांिर बवहष्कार टाकतात. गािात 

येणयाचदी बं् दी घालतात. पण न डग्मगता सिचा ्महार या रिसगंाला सा्मोर ेजातात. या कथेतदील बडंखोरदी 

आवण नकार हे आबेंडकरदी विचार्ूमलय आहे. खुळंवाडी या सगं्रहातदील ्कोंबडीचोर हदी कथा या सं् भाचात 

लक्षणदीय आहे. कोंबडदी चोरणाऱया रा्ूमला एक व्िस एक गांधदीिा्दी भेटतो. 'आता सिराज आहे, चोरदी करू 

नको' असा तो रा्ूमला उप्शे करतो. पण हॉटेलात असपकृशयांसाठदी ठेिलेलदी फुटकती कपबशदी गांधदीिाद्ाला 

्ाखिून 'जे सिराजय ्माझयात काडदीचाहदी ब्ल करू शकत नाहदी, ते सिराजय ्मला काय करायचे?' असा 

रिवतरिश रा्ूम तयाला करतो. चोरदी करणे िाईट असते परतं ुअसपकृशयता तयाहदीपेक्षा अवधक िाईट असते 
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हे या रिसगंािरून लक्षात येते. ्वलतांसाठदी असणारदी भे्भािाचदी िागणूक अणणा भाऊंनदी तया काळात 

्महाराष्ट्रात अनभुिलदी होतदी. हेच भान ते आपलया लेखनातून ्मांडतात. उप्काराची परतफेड या कथेत 

असपकृशय जातयतंगचात असणारा जावतिा् अणणा भाऊंनदी ्मांडलेला आहे. असपकृशय महणून ओळखलया 

जाणाऱया जातदीहदी एक्ेमकांना कशा शे्ष्-कवनष् स्मजतात याचे उत्त्म वचत्ण रिसततु कथेत अणणा भाऊंनदी 

केले आहे. चातिुचाणयचा वयिसथेने वन्माचाण केलेलदी हदी जावतवयिसथा ्मना्मनात कशदी रुतून बसलदी आहे याचे 

येथे ्शचान घडते. थोडरयात बाबासाहेबांचा जावतअतंाचा विचार कथाका्बंऱयांतून ्मांडून अणणा भाऊंनदी 

अवखल ्मानिजातदीला विचाररििकृत्त केले आहे. एका अथती अणणा भाऊंनदी जावतभे्ाविरुध् आिाज उठिून, 

पररितचानाला पावठंबा ्ऊेन बाबासाहेबांचया विचारकायाचाला सा् घातलदी आहे, असे महणता येते. डॉ. 

बाबासाहेब आबेंडकर महणायचे कती ्मला भाकरदीपेक्षा इजजत पयारदी आहे. बाबासाहेबांचया या विचाराने 

अणणा भाऊ रिचडं भारािलेले व्सतात. महणून तयांनदी आपलया कथाका्बंऱयांतून सिावभ्मानदी पात्ांचदी 

वनव्मचातदी केलदी. श्दी्ंमत, रिसथावपत, सिणचा ्मंडळतींकडून होणाऱया शोषणाविरुद्ध आिाज उठविणार ेगरदीब ् वलत 

हे अणणा भाऊंचया लेखनाचे सूत् रावहले आहे. गािगाड्यात ्वलतांिर होणाऱया अनयाय, अतयाचाराचा ि 

सघंषचा करणाऱया ्वलतांचया जदीिनाचा िेध घेणे हे अणणा भाऊ यांचया स्मग्र सावहतयाचे िेगळेपण आहे.

्वलत, शोवषत, पदीवडत, का्मगार, ्मजूर, स्त्रदी, ्बुळे या सिाांचया वयथा-िे्ना अणणा भाऊंनदी आपलया 

सावहतयातून ्मखुर केलया आहेत. अथाचात असे असले तरदी अणणा भाऊंनदी आपलया सावहतयातून केिळ 

िे्नाच ्मांडलया आहेत असे नाहदी. तयांनदी रखेाटलेले नायक-नावयका विद्रोह करताना व्सतात. बडंहदी 

करताना व्सतात. अणणा भाऊ साठे यांनदी ्मराठदी सावहतयविश्ाला अपररवचत असणार े्वलत उपेवक्षतांचे 

जग सिचारिथ्म ्मराठदी सावहतयात आणले. तया्मळेु सितः अणणा भाऊ विद्रोहदी सावहवतयक ठरतात. तयांनदी 

आपलया सावहतयककृ तदीतून शोषणाविरुद्ध विद्रोह पकुारलेला आहे. ्माणसुकतीशदी द्रोह करणाऱया वयिसथेला 

जाळणारा तो जाळ आहे. लहान ियातच िेगळदी िाट धरणार े अणणा भाऊ लाचारपणे वशकणे नको 

महणून शाळा सोडतात. गािगाड्यातलदी असपकृशयता आवण ्ाररद्रय् नको महणून ्मुंबईचदी िाट धरतात. 

सिावभ्मानाने जगणयासाठदी सघंषचा करतात. तयांचदी बडंखोरदी अधोरवेखत करताना रिा. रिशांत नागािकर 

महणतात, "अणणा भाऊ चळिळदीत िाढले. याचा पररणा्म तयांचे सावहतय हे सा्मावजक विष्मता, अनयाय, 

राजयसते्तविरोधातदील लढे लढणार े लढियये, का्मगारांचदी झुजं रिा्मखुयाने अधोरवेखत करते. ्वलत, 

शोवषत, पदीवडत ्माणसांचे अनभुिविश् ि तयांचया जदीिनकथा ्मांडणार ेअणणा भाऊ भारतदीय पातळदीिरदील 

पवहले विद्रोहदी सावहवतयक ठरतात." (नागािकर २०१३, ३२९) तदीन िेळा हजेरदी द्ायला नकार ्णेारा 

‘फक्करा’ हा येथे आबेंडकरदी विचाराचा िाटतो. तयाला सितःचया अवस्मतेचदी जाणदीि झालेलदी आहे. अणणा 

भाऊंनदी रखेाटलेले ‘भदी्मा’, ‘सािळा’, ‘सतू्त’ आवण इतर बहुतांशदी नायक अनयायाविरुद्ध आिाज उठितात. 

विष्मतािा्दी वयिसथेविरुद्ध बडं करताना व्सतात. अणणा भाऊंचया सावहतयाचे स्मालोचन करताना डॉ. 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 393

बजरगं कोरडे महणतात, "अणणा भाऊंनदी भारतदीय जातदीय ि िगतीय विष्मतेिर आवण तया्मळेु सिचासा्मानय 

्माणसािर होणारा अनयाय, अतयाचार, वपळिणूक इतया्तींिर आपलया सावहतयातून ि ज्ेमल तेवहा ज्ेमल 

वतथे ककृ तदीतून हलला चढिला ि अनयायकारदी अशदी जातदीय, िगतीय वयिसथा सपंषु्टात येऊन येथे सिातंत्य, 

स्मता, बधंतुा, नयाय याचे राजय सथापन झाले पावहजे असा विचार आपलया सावहतयककृ तदीतून ्मांडला." 

(कोरडे २०१५ : ८५) महणजे अणणा भाऊ साठे यांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचदी भारतदीय सवंिधानात 

स्माविष्ट केलेलदी ्ूमलये आपलया सावहतयककृ तदीतून ्मांडलेलदी आहेत. फक्करा (फक्करा, विष्णपुतं कुलकणती), 

वारणेचा वाघ (सतू्त), वारणेच्ा खोऱ्ात (फक्करा, सतू्त, वहं् ूराि) या का्बंऱयांतदील नायक अनयायाचया 

विरोधात आिाज उठितात. नयायासाठदी लढतात. थोडरयात या पात्ांचया ्माधय्मातून अणणा भाऊंनदी 

सा्मावजक नयायाचदी ्मागणदी केलेलदी व्सते. असपकृशय जातदीत जन्मलेलया अणणांचदी अनेक पाते् गुलामदीचया 

जोखडातून ्मकु्त होऊ इवच्तात. सिातंत्य या ्ूमलयांचदी जोपासना तयांचया सिचाच लेखनात आढळते. सदीता 

्मरुळदी (कचखलातील ्कमळ), आवडी (आवडी), ्मंगल (वारणेच्ा खोऱ्ात), कचत्ा (कचत्ा), वनललदी, बरबाद्ा 

(बरबाद्ा ्ंकजारी) हदी सिचाच पाते् गुलामदीचा पाश तोडून सिातंत्य भोगू इवच्तात. िवंचत ्माणसे अणणा 

भाऊंनदी रखेाटलदी. तया्मागचदी बांवधलकती सपष्ट करताना रिा. अवनल साबळे महणतात, "अणणा भाऊंनदी ् वलत, 

शोवषत स्माजाचया उद्धारासाठदी अनयायाविरुद्ध लढणाऱया ्माणसांचया कथा वलवहलया, लढणाऱया ्माणसांचे 

पोिाडे गायले. ्ःुवखतांचे ्ःुख जाणून घेणारा, तयांना आपलंस ंकरणारा, तयांचदी काळजदी घेणारा ्माणूस 

अणणा भाऊंचया का्बंरदीचा नायक बनला. अणणा भाऊंचया कथाविश्ात सा्मावजक, आवथचाक, सांसककृ वतक, 

ऐवतहावसक अशदी चौफेर लढणारदी ि ्वलतांना नयाय व्मळिून ्णेारदी आबेंडकरदी जाणदीि आढळते." (साबळे 

२०१८ : २७) यािरून अणणा भाऊंचदी आबेंडकरदी विचाराशदी जळुलेलदी नाळ लक्षात येते. अणणा भाऊंना 

सितःला विष्मतेचदी चदीड होतदी. अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयातदील नावयका रूपिान, शदीलिान आवण 

आपलया आिडतया वयक्ततीिर रेि्म करणाऱया आहेत. रेि्मात पडताना तया जातदीचा विचार करत नाहदीत. 

रिसगंदी विरोध करतात पण रेि्मासाठदी सिचासि अपचाण करतात. तया धनसपंत्तदीला बळदी पडत नाहदीत. तसेच 

सौं्याचाचा फाय्ा उठिू पाहणाऱयांना धडाहदी वशकितात. गुलाम (१९६४) ्मधदील व्मनाक्षदी, म्ुरा (१९६८) 

्मधदील म्ुरा, अलगुज ्मधदील रगूं व्सायला सुं् र आहेत. तया जातदीपातदीचया पलदीकडे जाऊन रेि्म करतात. 

्ूमतती (१९६८) ्मधदील ्ूमतती हदी शदीलाचे रक्षण करते. पवहलया निऱयाचया ्ळाला कंटाळून ्सुरा वििाह 

करते. कचखलातील ्कमळ (१९६८) ्मधदील सदीता ्मरुळदीचे वजणे नाकारते. सितःचे रक्षण करते. एकूण 

अणणा भाऊंचया नावयका वनणचायक्ष्म, सघंषचारििण, अनयायाविरुद्ध पेटून उठणाऱया, करारदी, बाणे्ार अशा 

आहेत. इथलया वयिसथेने स्त्रदीचया ्मनात जातदीचया-िणाचाचया उचचनदीचतेचया बेड्या ठोकलया आहेत. तया 

तोडून फेकून ्णेयाचा आवण जनेु विसवजचात करणयाचा रियतन अणणा भाऊंचया नावयकांनदी केला आहे. 

तया्मळेु या वयवक्तरखेा आबेंडकरदी स्त्रदीिा्ाचे रिवतपा्न करतात, असे महणता येते.
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आवथचाक ि सा्मावजक सतरािर स्मता रिसथावपत वहािदी यासाठदी तयांनदी लेखन केले आहे. खवजना 

लटूुन सिाांना स्मान िाटणारा, सितःबरोबर इतरांना जगविणारा फक्करा हा स्मतेचा परुसकताचा िाटतो. 

तो सा्मावजक बांवधलकती जोपासतो. विष्णपुतं कुलकणती, शकंरराि पाटदील, वहं् रुाि हदी सिणचा पाते्सदु्धा 

स्मतेचया, ्मानितेचया गोष्टदी करताना व्सतात. इथे बाबासाहेबांना अवभरेित असलेलया स्मतेचे ् शचान घडते. 

या पात्ांचया ्माधय्मातून अणणा भाऊ स्मतेचदी पेरणदी करतात. अणणा भाऊंना भारतदीय सवंिधानातदील सिचाच 

्ूमलये वरिय होतदी. भारतदीय सवंिधानातदील ्ूमलयांचे ् शचान तयांचया सावहतयातून येते. अणणा भाऊंचया या पैलूिर 

रिकाश टाकताना डॉ. वगरदीश ्मोर ेमहणतात, "भारतदीय सवंिधानातदील ्ूमलयांचे ्शचान तयांचया सावहतयातून 

होते.भारतदीय परपंरचेया ्मातदीिरून चालणार ेअणणा भाऊ पारतंत्य पाहत होते, गररबदी पाहत होते, अनयाय 

पाहत होते. तशदी वतथलदी असपकृशयता आवण ्माणसाला हदीन ्मानणारदी विष्म स्माजवयिसथाहदी पाहत होते. 

वरिवटशांनदी ला्लेलया सते्तविरुद्ध ते पेटून उठले तसे स्माजवयिसथेने ला्लेलया विष्मतेविरुद्धहदी पेटून 

उठले. तयातून तयांचे सावहतय नयाय, सिातंत्य, स्मता ि बधंतुा या ्ूमलयांचा रस पचिून बहरास आले." 

(्मोर े२०१७ : ९१) थोडरयात, अठराविश् ्ाररद्रय्, असपकृशयतेचे चटके, पारतंत्य, विष्मता यातून तािून 

सलुाखून वनघालेले अणणा भाऊ बाबासाहेबांनदी सांवगतलेलया सवंिधावनक ्ूमलयािर वनष्ा वयक्त करतात, 

असे महणता येते.

अणणा भाऊंचया लेखनाचदी नाळ थेट तथागत बदु्धाचया विचाराशदी जोडता येते. यासं् भाचात डॉ. सजंय वशं्  े

महणतात, "डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी ्वलत बहुजनांना वशका, सघंवटत वहा आवण आपलयािर होणाऱया 

अनयायाचया विरोधात सघंषचा करा अशदी वशकिण व्लदी तसेच बदु्धाने सांवगतलेलया रिज्ा, शदील, करुणा 

या विचारांचे आयषु्यभर पालन केले. याबरोबरच सिातंत्य, स्मता, बधंतुा आवण नयाय हदी लोकशाहदीचदी 

्ूमलये स्माजात रुजविणयाचा अहोरात् रियतन केला. हदी सिचा ्ूमलये अणणा भाऊंचया कथा, का्बंऱया 

आवण शावहरदी्मधून आविष्ककृ त झालदी आहेत." (वशं्  े२०१५ : ३७) महणूनच बदु्धाने सांवगतलेलया आवण 

बाबासाहेबांनदी रि्माण ्मांडलेलया रिज्ा, शदील, करुणा याचे ् शचान अणणा भाऊंचया लेखनात पानोपानदी घडते. 

अणणा भाऊंचे नायक ्याळू आवण ्मायाळू आहेत. ते ्माणसुकतीने िागतात. ते ्सुऱया वस्त्रयांचया अरूिला 

हात घालत नाहदीत. उलट असे विककृ त ितचान करणाऱयाला अद्दल घडितात. वारणेचा वाघ का्बंरदीतदील 

सतू्त अनदीतदीने िागणाऱयांना धडा वशकितो तर काशदीबाईचया पोटािर लाथ ्मारणाऱया ्माथाजदीचदी खांडोळदी 

करतो. बेडसगािचया बा्मनाचा खवजना लटुणारा फक्करा हा बा्मनाचया बायका्मलुांना सपशचाहदी करत नाहदी. 

'आरूि खािून उपाशदी ्मानस ंजगत नसतयात' असे तो महणतो. तया्मळेु सतू्त, फक्करा हदी पाते् आयाबवहणतींना 

आपला भाऊ िाटतात. अशदी रिज्ा, शदील, करुणेचा विचार जगणारदी वकतदीतरदी पाते् अणणा भाऊंचया 

सावहतयात भेटतात.
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डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी ्दीन्वलतांना ्िे, ध्मचा, रूढदी, परपंरा यापासून अवलप्त राहणयाचे आिाहन 

केले. अधंश्द्धनेे ् वलतांचे फार ्मोठे नकुसान झाले ते तयांनदी ओळखले होते. महणून तयांनदी वशवक्षत होणयाचा, 

विज्ानिा्दी बनणयाचा सं् शे ्वलत बांधिांना व्ला. अणणा भाऊंना गररबदी्मळेु वशकता आले नाहदी परतं ु

अज्ानाने कशदी िाताहत होते ते तयांनदी आपलया कथाका्बंऱयांतून सो्ाहरण ्मांडले आहे. ्िे, ध्मचा, रूढदी, 

परपंरा, अधंश्द्धा याचे स्मथचान अणणा भाऊंनदी कधदीच केले नाहदी. डोळे, ्काडीमोड, मरीआईचा गाडा, 

सोन्ाचा मणी, मंगला या कथाका्बंऱयांतून तयांनदी हेच तत्िज्ान ्मांडले आहे. एका अथती बाबासाहेबांचा 

विचार पढेु नेणयाचे ्महत्िपूणचा कायचा अणणा भाऊंनदी केले आहे असे महणता येते.

अणणा भाऊंचया अनेक कथाका्बंऱयांतून ्वलत स्त्रदी - सिणचा परुुष तसेच ्वलत परुुष - सिणचा स्त्रदी यांचया 

रेि्माचया, एकवत्त राहणयाचया, लगनाचया घटना येतात. खरतेर जावतअतं घडिून आणायचा असेल तर 

आतंरजातदीय वििाह झाले पावहजेत असा परुोगा्मदी विचार जोपासणाऱया सिचाच ्महापरुुषांनदी ्मांडला आहे. 

तया विचाराचा धागा अणणा भाऊंचया सावहतयककृ ततीं्मधये सापडतो. उ्ाहरणाथचा आवडी हदी सिणचा स्त्रदी धनाजदी 

रा्मोशदीचया रेि्मात पडते. आतंरजातदीय वििाहाविार ेजावतअतंाचा सं् शे ्णेारदी अशदी पाते् वन्माचाण करून 

अणणा भाऊंनदी एक रिकार ेडॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया विचारांना गतदी व्लदी आहे, असे महणता येते.

५.

अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयातदील आबेंडकरदी विचारांचा शोध घेतलयानंतर सारांशरूपाने असे 

महणता येते कती, अणणा भाऊ साठे यांचयािर ्मारसचािा्दी विचारसरणदीचा रिभाि असला तरदी तयांचया 

सावहतयात आबेंडकरिा्दी विचारधाराहदी वततरयाच ताक्दीने अितरलदी आहे. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 

यांचयाबद्दल अणणा भाऊंना अपार रेि्म िाटत होते. तयाचदी अवभवयक्तती लेखनाविार ेझालेलदी व्सते. फुले, 

शाहू, आबेंडकरांनदी जो विचार ्मांडला तोच विचार अणणा भाऊ साठे यांनदी सावहतयातून आविष्ककृ त केला 

आहे. ्महापरुुषांचदी सा्मावजक नयायाचदी भूव्मका अणणा भाऊंनदी रिकषाचाने ्मांडलदी आहे. अणणा भाऊ साठे 

यांचया सावहतयात भारतदीय सवंिधानातदील नयाय, सिातंत्य, स्मता, बधंतुा, ध्मचावनरपेक्षता, ्मानिता इतया्दी 

्ूमलये आढळतात. तयांचया पात्ांचा ितचानविचार हा या ्ूमलयांना जोपासणारा आहे.

डॉ. आबेंडकरांनदी ् िे, ध्मचा, रूढदी, परपंरा यांना नाकारले. अणणा भाऊंनदीहदी या अवनष्ट गोष्टतींचे स्मथचान केलेले 

व्सत नाहदी. उलट विज्ानिा्ाचदी व्शा तयांचया लेखनातून सापडते. थोडरयात अणणा भाऊ साठे जरदी 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया चळिळदीत खांद्ाला खां्ा लािून लढले नसले, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 

यांचया चररत्ाचे िा तयांचया चळिळदीचे रितयक्ष वचत्ण अणणा भाऊ यांनदी केले नसले तरदी आयषु्याचया 

उत्तराधाचात ्मात् तयांनदी बाबासाहेबांचे विचार रि्माण ्मानून आपलया सावहतयकलेचया ्माधय्मातून तयाचा 
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सिचा्ूर रिचार-रिसार केला. तया काळदी ्मराठदी सावहतयात आबेंडकरदी विचार इतरया रिाणपणाने ्मांडणारा 

सावहवतयक रिवचतच सापडेल. आपला अनभुि, रिवतभा आवण बाबासाहेबांचा विचार यातून सावहतयाचा 

्मळा फुलिणार ेते थोर आबेंडकरिा्दी सावहतयसम्ाट होते.
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१०. ्मोर,े वगरदीश (२०१७) : 'भारतदीय सवंिधावनक ्ूमलये आवण अणणा भाऊ साठे यांचे सावहतय', समग् अणणा भाऊ साठे, अ्मर 

कांबळे ि शोभा चाळके (सपंा.), सिंा् रिकाशन, कोलहापूर.

११. वशं् ,े सजंय (२०१५) : साकहत्कवचार आकण पररवतलिन प्त््, रिबोधन रिकाशन, औरगंाबा्.

१२. साठे, अणणा भाऊ (१९५१) : वारणेच्ा खोऱ्ात, विद्ाथती रिकाशन गकृह, पणेु.

१३. साठे, अणणा भाऊ (१९९८) : ‘्वलत सावहतय स्ेंमलन उद्ाटनपर भाषण’, लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, 

अजुचान डांगळे (सपंा.) ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण संसककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई. 
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१४. साठे, अणणा भाऊ (२००५) : अणणा भाऊ साठे ्ांचे पोवाडे व लावण्ा, लोकिाङ्मयगकृह, ्मुंबई. 

१५. साठे, भारतदी (२०१३) : 'अणणा भाऊंचया सावहतयातदील आबेंडकरिा्', पररवतलिनाचा जागर, वगरदीश ्मोर,े (सपंा.), वनव्मचातदी 

सिंा् रिकाशन, कोलहापूर.

१६. सांगोलेकर, अविनाश (२०१५) : 'अणणा भाऊंचया सावहतयातदील आबेंडकर ि ्मारसचािा्', लो्कशाहीर साकहत्सम्ाट अणणा 

भाऊ साठे गौरव ग्थं, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर सशंोधन ि रिवशक्षण ससंथा (बाटती), पणेु.

 वियतकावलक 

१. वशं् ,े सजंय (२०१८) : ‘अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयातदील आबेंडकरदी विचार’, साप्ताकह्क सत्शोध्क, दपलिण.

२. साबळे, अवनल (२०१८) : ‘सा्मानयांचदी बाजू ्मांडणारा सावहवतयक अणणा भाऊ साठे’, साप्ताकह्क सत्शोध्क, दपलिण. 
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स्मग्र अणणा भाऊ : 
आकलनाचया व्शा
प्रदीप बबनरठाि मोधहते

्मराठदी विभागरि्मखु

यशितंराि चवहाण ्महाविद्ालय

कर्माळा, वज. सोलापूर
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प्रसताििा

भारतदीय सावहतयाचया वन्माचातयां्मधये ्मराठदी भाषा ि ्मराठदी सावहतय यांना भारता्मधये ि जगा्मधये रिवतष्ा 

आवण अपूिचा लोकवरियता व्मळिून ्णेार ेजे अतयलप ्मराठदी लेखक आहेत तयां्मधये ्महा्मानि अणणा भाऊ 

साठे यांचा अग्ररि्माने ि गौरिपूणचा उललेख करािा लागेल. कथा, का्बंरदी, नाटक, रििासिणचान, लोकनाट्य, 

पोिाडा, लािणदी, छक्कड, का्मगार गदीत, शेतकरदी गदीत अशदी बहुविध सावहतयरचना अणणा भाऊंनदी केलदी. 

भारतदीय स्माजाचया पररघाबाहेरचया िवंचत ्मानिदी स्ूमहास तयांनदी आपलया सावहतयाचा कें द्रवबं् ू बनिले. 

्मानिदी जदीिन िासतिाला थेट वभडणार े सावहवतयक महणून जग अणणा भाऊंना कधदीच विसणार नाहदी. 

अणणा भाऊंनदी जया िाङ्मयरिकारांचे सजचान केले ते सिचा िाङ्मयरिकार सावहतय आवण ्मानिजदीिन यांचया 

दृष्टदीने भवय, उ्ात्त, ्ूमलयवििेकती आवण अवखल ्मानिदी जदीिनाला नदीवत्ूमलयांचा सं् शे ्णेार े आहेत; 

काळाचया कसोटदीला उतरणार ेआहेत महणून अणणा भाऊ आवण तयांचे सावहतय ्महान आहे. 

रिसततु लेखा्मधये तयांचया स्मग्र सावहतयाचे स्मदीक्षण केलेले नसून तयांचया सावहतयाचे आकलन 

कोणकोणतया व्शांनदी, अगंानदी होऊ शकते या सबंधंदीचया शरयतांचा शोध घेणयाचा रियतन केला आहे. 

इ. स. २०२० हे िषचा अणणा भाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी िषचा असून सधया सिचात् तयांचे जदीिन आवण 

िाङ्मय या विषयदी चचाचासते्, पररसिंा्, लेखन यांचे ्मनन ि वचतंन होताना व्सते. िाङ्मयवनव्मचातदीबरोबरच 

अणणा भाऊ साठे यांचे कमयवुनसट का्मगार चळिळ, भारतदीय सिातंत्य, सिािलंबन, सयंकु्त ्महाराष्ट्र 

चळिळ, डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया विचारांिर आधारलेलदी ्वलत चळिळ यांचयाशदी सवरिय नाते 

होते. पररणा्मतः अणणा भाऊ साठे यांचे िाङ्मय आवण तयांचे जात-िगचा-वलंग-स्त्रदी्ासय-अतंाचया चळिळदीशदी 
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असलेले िचनबद्ध िैचाररक नेतकृतिपूणचा जदीिन हे एक्ेमकांपासून िेगळे करता येत नाहदी. अशा पद्धतदीने अणणा 

भाऊंचे िाङ्मयदीन जदीिन, सा्मावजक जदीिन, सांसककृ वतक जदीिन ि राजकतीय जदीिन यांचया्मधदील अवभनन 

सहअवसततिाचा काहदी िचचासििा्दी वयक्तती, सघंटना, ससंथा ि राजकतीय पक्ष यांनदी आपापलया ्ािणदी्मधये 

बवं्सत करणयाचा जो अश्ाघय उद्ोग आरभंला आहे, तया्मळेु तयांचया िाङ्मयाचदी वचवकतसा ि पररशदीलन 

यांकडे अक्षमय ्लुचाक्ष होत आहे. वकंबहुना हललदी अणणा भाऊंचया सावहतयाचदी जदी स्मदीक्षा होते आहे, तदी 

रिायः पूिचाग्रह्ूवषत, एकांगदी, विवशष्ट उवद्दष्टांनदी रेिररत (Stratagic) असलेलदी आवण सोयदीसकरपणे केलेलदी 

(manipulated) व्सून येते. (तया ्मदु्ाचया पष्ु्टयथचा अणणा भाऊंिर घेणयात आलेलया चचाचासत्ांचदी ग्रथंरूपे, 

ऑनलाईन वयाखयानाचया धिवनकचत्ावफतदी अभयासकांनदी नयाहाळून पाहावयात. विसतारभयासति तयांचा 

उललेख करणे अशरय आहे.) 

या िाङ्मयदीन रिकाराला ि रियतनांना रोखणयात शक्तती खचचा करणयापेक्षा (अवयापारषे ुवयापार) अणणा भाऊ 

साठे यांचया स्मग्र िाङ्मयाचे समयक आकलन होणयाचया दृष्टदीने तयांचया िाङ्मयाचे आकलन वकतदी अगंांनदी 

करता येईल ते पाहून, अणणा भाऊंचया स्मग्र िाङ्मयाचया आकलनाचया व्शांचा शोध घेणयाचा हा एक रियतन 

आहे. अथाचातच तयाचे अवंत्म सिरूप वनवचित करणयाचदी जबाब्ारदी हदी रिसततु वनबधंलेखकाचदी वजतकती आहे, 

वततकतीच स्र वनबधं िाचकांचदी ्खेदील आहे. आवण सिंा्रूपाने तदी जबाब्ारदी अणणा भाऊ साठे यांचया 

सावहतयाचा रिा्मावणकपणे अभयास करणाऱया अभयासकांकडून कतचावयभािनेने पार पडािदी अशदी अपेक्षा 

करणे चकुतीचे ठरू नये. 

अणणा भाऊंचया सावहतयाचया विवम्षतीचा कालखंड :

सन १९४२ ते १९६९ या २९ िषाचाचया कालखंडा्मधये अणणा भाऊ अथकपणे ि साततयाने लेखन करत 

होते. लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् या ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई 

यांनदी रिकावशत केलेलया ग्रथंाचया आधार ेअणणा भाऊ साठे यांनदी ‘लोकनाट्य’ या सावहतयरिकारावयवतररक्त 

्ुगांतर्मधये केलेले लेखन विचारात घेता तयांचया सावहतयककृ ततींचदी सखंया ७७ भरते. याचा अथचा, तयांना 

लाभलेलया ४९ िषाांचया आयषु्यापैकती २७ िषले अणणा भाऊ साततयाने वलहदीत होते. महणजे ते आयषु्यभर 

वलहदीत होते, असे महटलयास अवतशयोक्तती होऊ नये. साततयाने विविध विषयांिर, विविध सावहतयरिकारांचे 

सजचान करणार े अणणा भाऊ हे भारतदीय सावहतयातदील ‘वजवनअस’ सावहवतयक होते, असेच महणािे 

लागेल. कोणतेहदी औपचाररक वशक्षण नसताना ्जले्ार िाङ्मयाचे सजचान करणे हे अणणा भाऊ ‘वजवनअस’ 

असलयाचेच रि्माण आहे. जया काळात अणणा भाऊ वलहदीत होते तया काळातदील ्सुर ेजागवतक ्महायदु्ध, 
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भारतदीय सिातंत्य लढा, का्मगार चळिळ, सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ आवण नि्महाराष्ट्राचदी वनव्मचातदी या 

रि्मखु घटनांचदी पाश्चाभू्मदी अणणा भाऊंचया सावहतयवनव्मचातदीला लाभलेलदी होतदी. वशिाय या कालखंडा्मधये 

तयांचे िासतवय ‘्मुंबई’ या ्महानगरा्मधये होते. अणणा भाऊंचा सावहवतयक वपडं पोसणया्मागे ‘्मुंबई’ या 

्महानगरातदील ततकालदीन सा्मावजक, राजकतीय, आवथचाक, सांसककृ वतक आवण सावहवतयक िातािरण बऱयाच 

अशंदी रेिरक आहे असे महणािे लागेल. 

 यावशिाय अणणा भाऊंचया सावहतयवनव्मचातदीचया कालखंडािर रिभाि असलेलया डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 

आवण कालचा ्मारसचा या ्ोन ्महान विचारितंांचे विचार तैलबदु्धदी लाभलेलया अणणा भाऊंनदी आत्मसात केले 

होते. अशारिकार ेभारतातदील जनजदीिनािर सिांकष पररणा्म करणाऱया सपूंणचा जगातदील ऐवतहावसक घटना 

आवण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ि कालचा ्मारसचा या विचारितंांचे विचार यांनदी रेिररत झालेला हा कालखंड 

अणणा भाऊंचया सावहतयवनव्मचातदीरिवरियेचा अविभाजय भाग बनला. 

अणणा भाऊ साठे याचें वयवक्गत जीिि :

 अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयाचा विचार करणयाआधदी तयांचया वयवक्तगत जदीिनाचा धािता आढािा 

घेणे अपररहायचा आहे. तयांचा जन्म सधयाचया तालकुा िाळिा, वज. सांगलदी्मधदील िाटेगाि येथे व्नांक १ 

ऑगसट १९२० रोजदी ‘्मांग’ या उपेवक्षत जातदीत झाला. बालियातदील हूड सिभािाचया अणणा भाऊंिर 

वशक्षणाचे ससंकार वहािे या हेतूने तयांचया आईिवडलांनदी तयांना शाळेत घातले. ्मात् तथाकवथत उचचजातदीय 

वशक्षकाला एका ्मांगाचया ्मलुाने शाळेत येणे सहन झाले नाहदी. अणणा भाऊ ्सुऱया व्िशदी शाळेत गेले, 

तेवहा तया वशक्षकाने तयांना बे््म ्मारून शाळेतून हाकलून व्ले. या अनयायाने, अप्मानाने सतंप्त झालेलया 

अणणा भाऊंनदी ्सुऱया व्िशदी शाळेबाहेर ्बा धरून तया वशक्षकाचया पाठदीत गोटा घातला आवण सितःिर 

झालेलया अनयायाचा अशारिकार ेवनषेध करून तयांनदी आयषु्यातदील तया ्दीड व्िसाचया शालेय जदीिनाला 

काय्मचा रा्मरा्म ठोकला, हदी नाट्य्मय घटना तयांचया जदीिन चररत्ाचा फोकस पॉईटं वकंबहुना टवनांग पॉईटं 

ठरलदी. पढेु अभािग्रसत पररवसथतदी्मळेु िडदील भाऊ साठे आवण ्मातोश्दी िालबुाई साठे यांनदी सहकुटंुब 

िाटेगािहून ्मुंबईकडे ्मोल्मजरुदी करत, पायदी रििास करत ्मुंबई्मधये ‘्माटंुगा लेबर कॅमप’्मधये सथलांतर 

केले. एकोवणसावया शतकाचया उत्तराधाचात सरुू झालेलया औद्ोवगकतीकरणा्मळेु ्मुंबईचे रूपांतर एका 

रिचडं अशा औद्ोवगक ्महानगरा्मधये झाले होते. अशा या भांडिल्ार आवण का्मगार यांचया, वकंबहुना 

शोषक आवण शोवषत, आहे र ेआवण नाहदी र ेिगाचाचया ्मुंबई ना्मक ्मोह्मायानगरदीत ससंकारक्ष्म ियातदील 

अणणा भाऊंनदी पडेल तदी का्ेम केलदी आवण ्मोकळया िेळेत ्कुानांचया पाट्यांिरून अक्षर ओळख करून 
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घेतलदी. ्रमयान, अणणा भाऊंिर ‘्माटंुगा लेबर कॅमप’्मधदील कमयवुनसट िातािरणाचे ससंकार झाले होते. 

सियवंशक्षणाने साक्षर झालेलया अणणा भाऊंनदी ्ॅमवरझ्म गॉकती, सामयिा्, भारतदीय पौरावणक सावहतय 

अधाशासारखे िाचून काढले. या सिचा ससंकारां्मळेु तयांना तयांचया्मधये ्डलेलया सावहवतयकाचदी जाणदीि 

झालदी. ‘्माटंुगा लेबर कॅमप’्मधदील कॉ. साळिदी, कॉ. गांगडुले, कॉ. ्मोर,े कॉ. सरतापे यांचया सहयोगाने 

अणणा भाऊंचा कमयवुनसट विचारसरणदी आवण कमयवुनसट पक्ष यांचयाशदी आवण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 

यांचया ‘शेड्यलु कासट फेडरशेन’ या पक्षाशदी पररचय झाला. पढेु ‘का्मगार’ या नातयाने तयांचे ‘का्मगार 

चळिळदी’्मधये सवरिय होणे, का्मगार नेते श्दीपा् अ्मकृत डांगे, आचायचा अते्, ए. के. हगंल, बलराज साहनदी, 

शाहदीर अ्मर शेख, शाहदीर गवहाणकर यांचयाशदी पररचय होणे ि लाल बावटा ्कलापथ्क आवण इपटाशदी सबंधं 

येणे या घटनांबरोबरच तयांचयातदील किदी, लोकनाटय सा्र करणारा अससल कलाितं शाहदीर, कायचाकताचा, 

नेता, कथाकार, का्बंरदीकार असे अनेक पैलू अवभवयक्त होऊ लागले. थोडरयात, ्महाराष्ट्राचया रिसथावपत 

सांसककृ वतक पररघाबाहेर अणणा भाऊ साठे नािाचे पिचा वन्माचाण झाले आवण तयांचया िाणदीचे ि लेखणदीचे 

अनिुा्रूप रिवतधिनदी सपूंणचा जगाचया सावहतयविश्ा्मधये ््ुम््ूुम लागले. 

अणणा भाऊ साठे याचें िाङ्मय आवण इवतहास :

अणणा भाऊ साठे यांनदी पावहलेलया ि अनभुिलेलया ऐवतहावसक घटना आवण तयांनदी केलेलया 

इवतहासाचया पररशदीलना्मळेु तयांचयाठायदी इवतहासविषयक सितंत् दृवष्टकोण विकवसत झाला. सत्ता आवण 

साधनसपंत्तदीपासून िवंचत रावहलेला का्मकरदी, कष्टकरदी, शोवषत, ्वलत, पदीवडत आवण अनयायग्रसत वस्त्रया 

तयांचया सावहतयाचया कें द्रसथानदी येणयास हा ऐवतहावसक दृवष्टकोण कारणदीभूत ठरला असे महटलयास िािगे 

ठरू नये. 

 वशिाय जागवतक यदु्ध रवशयन रिांतदी, ्मारसचारिणदीत यरुोपातदील जागकृत झालेला का्मगार िगचा, ्ॅमवरझ्म 

गॉकतीचया सावहतयाचे िाचन यां्मळेु ्मानिदी जदीिनाकडे पाहणयाचा तयांचा दृवष्टकोण वयापक वजवहाळयाचा 

आवण िैवश्क सिरूपाचा बनला. महणूनच रवशयन रिांतदीचे फवलत महणून जन्माला आलेला सोववहएट 

रवशया, लेवननने वन्माचाण केलेलदी आ्शचा स्माजरचना या सिाांचे अणणा भाऊंना ्मनो्मन कौतकु िाटले. 

तयांचया वजवहाळयाचा विषय असलेला सिचा सा्मानय ्वलत, पदीवडत, शोवषत ्माणूस सोववहएट रवशया्मधये 

स्मतेिर आधारलेले ि सिाांगदीण विकासास अनकूुल स्मकृद्ध जदीिन जगू लागला. या विधायक रिांतदीचया 

कौतकुातूनच तयांचया वसद्धहसत लेखणदीतून सताकलनग्ाडच्ा पोवाड््ाचे अपूिचा असे सजचान झाले. 
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सताकलनग्ाडचा पोवाडा या बकृह् ् रचनेचे बारकाईने अिलोकन केलयास अणणा भाऊंचा जागवतक 

इवतहासाचा अभयास वकतदी सूक््म आवण डोळस होता हे लक्षात येते. वहटलरचे नाझदी सैनय, रवशयाचदी रडे 

आ्मती, फ्ानसचदी वफतरुदी, सटॅवलनचे नेतकृति आवण ‘्वलतांचा आशावकरण’ ठरलेले वत्मोशेंको यांचे अणणा 

भाऊंनदी केलेले िणचान आवण तया िणचानास लाभलेले तयांचया परुोगा्मदी इवतहास वचतंनाचे अवधष्ान यां्मळेु या 

पोिाड्याला ऐवतहावसक सं् भाचाचे ्ूमलय रिाप्त होते. 

याच रिकार ेमहाराष्ट्ाची परपंरा या पोिाड्या्मधयेहदी अणणा भाऊंनदी ्महाराष्ट्राचया सा्मावजक, सांसककृ वतक, 

सतंरिणदीत आधयावत्मक आवण राजकतीय परपंरचेा येथदील आव्िासदी ि ् वलत जावतस्ूमहांना रिाधानय ् ऊेन 

बारावया शतकापासून विसावया शतकापयांत महणजे ८०० िषाचाचा इवतहास अभयासपूणचा रदीतदीने ्मांडला आहे. 

जया शावहरदी िाङ्मया्मधये केिळ िदीर आवण शकृगंार या ् ोनच रसांचा पररपोष करणाऱया लािणया आवण पोिाडे 

रचून सितःला धनय स्मजणारदी शावहरांचदी परपंरा होतदी, तया परपंरलेा अणणा भाऊंनदी ्मोडदीत काढले. 

इवतहासाचदी ्मदी्मांसा करणारदी, िवंचतांचया जदीिनकतकृचातिाचे गोडिे गाणारदी ि उत्तान शकृगंाराचदी हकालपट्दी 

करून तयांचयाजागदी ्मायभू्मदीिर रेि्म करायला लािणारदी रेि्मरसयकु्त शावहरदी वन्माचाण करून तयांनदी ्मराठदी 

सावहतय स्मकृद्ध केले. 

सताकलनग्ाडच्ा पोवाड््ाचदी सरुुिात अणणा भाऊ ‘्वलतांचा आशावकरण’ या शब्ांनदी करतात. तर 

महाराष्ट्ाची परपंरा या पोिाड्यातदील ‘्महाराष्ट्र भू्मदीचे िणचान’ करताना अणणा भाऊ महणतात, ‘हदी अिनदी 

आव्िाशांचदी । कोळदी वभललांचदी । ्मांग रा्मोशांचदी । कैक जाततींचदी रिाणाहुवन पयार । परपंरा जयांचदी असे 

अपार । पढेु शाहदीर तदीच गाणार ।। जदी ।।’ या चरणािरून अणणा भाऊंचया सावहतयाचे नायक ्वलत, भटके 

आव्िासदी, का्मकरदी, कष्टकरदी आवण अनयायाविरूद्ध सघंषचा करणाऱया वस्त्रयाच का या रिशाचे उत्तर व्मळते. 

 पोिाड्यारि्माणेच अणणा भाऊंनदी ‘लािणदी’ या रचनारिकाराचे पारपंररक रूप पूणचापणे ब्लून टाकले. 

बदीभतस आवण उत्तान शकृगंार रसाचा वनलचाजज आविष्कार करणारदी लािणदी आवण तदी लािणदी सा्र करणाऱया 

कलाितं स्त्रदीचया लािणयाकडे विककृ त का्मासक्त दृष्टदीने पाहणाऱया धन्ांडगयांना अणणा भाऊंनदी खरदी 

लािणदी कशदी असते, वतचा आशय अतं:करणाला कसा वभडतो आवण काव्मनदीचया शकृगंाराकडे शकृगंाररक 

दृष्टदीने पाहणयाऐिजदी ्मायभू्मदीकडे रेि्माने पाहणयात कसे अिदीट सखु असते हे ्ाखिून ्णेारदी माझी मैना 

गावावर राकहली! हदी रचना सा्र केलदी. छक्कड या लािणदीचया पोटरिकारा्मधये वन्माचाण केलेलया या रचनेने 

‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदी’्मधये अक्षरश: चैतनय वन्माचाण केले. 

 मुंबईची लावणी या लािणदीविार ेतयांनदी ‘्मुंबई’तदील क्मालदीचे श्दी्मंत आवण क्मालदीचे ्ररद्रदी-बकाल जदीिन 

यांचे ्शचान घडिून ्मराठदी रवसकांना खडबडून जागे केले, िासतिाचे भान आणून व्ले. 
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अणणा भाऊंची लोकिा््टये :

अणणा भाऊंनदी आपलया सा्मावजक बांवधलकतीने स्मकृद्ध असलेलदी लोकनाट्ये वलहून आवण सा्र करून 

्मराठदी त्माशा रवसकांना स्माजरिबोधनाचदी अपूिचा अनभूुतदी व्लदी. अणणा भाऊ साठे यांनदी ‘त्माशा’ या 

शकृगंाररसरिधान लोककलेचे ‘लोकनाट्य’ असे ना्मांतर केले आवण ‘त्माशा’ या कलारिकारास खऱया अथाचाने 

रिबोधनाचया पातळदीिर आणून अवधक स्माजावभ्मखु केले. 

अ्कलेची गोष्ट, शेटजीचे इलेकशन, बे्का्दशेीर, माझी मुंबई अथालित मुंबई ्कोणाची?, मू्क कमरवणू्क, 

लो्कमंत््ांचा दौरा, पेग्ाच ं लगन, दुष््काळात तेरावा, पुढारी कमळाला! आवण कबलंदर बुडवे! हदी तयांचदी 

गाजलेलदी लोकनाट्ये. 

या लोकनाट्यांपैकती माझी मुंबई अथालित मंुबई ्कोणाची? हे सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचया सं् भाचात अनकूुल 

लोक्मत तयार करणयास ्मोठा हातभार लािणार े्महत्िाचे लोकनाट्य आहे. का्मगार पात्ांचया तोंडून, 

्महाराष्ट्राचा आवण भारताबरोबरच सपूंणचा जगाचा ऐवतहावसक आढािा घेऊन ‘सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदी’्मधये 

्मराठदी ्माणसाला रिाणपणाने सा्मदील करून घेणार े हे लोकनाट्य आहे. ते सपुरहदीट ठरणया्मागचे रि्मखु 

कारण महणजे रिसततु लोकनाट्यातून केलेलदी अतलुनदीय इवतहास्मदी्मांसा, ्मुंबईला िैभि रिाप्त करून 

्णेया्मधये का्मगारांचया श््माचे अधोरवेखत केलेले ्महत्ि आवण ्मतलबदी राजकारणदी ि भांडिल्ारांचे 

अणणा भाऊंनदी उघडे पाडलेले वपतळ हे आहे. या लोकनाट्याचदी आणखदी एक लक्षणदीय बाब महणजे अणणा 

भाऊंनदी इवतहास या ज्ानशाखेला व्लेले ्महत्ि. लोकनाट्याचया सरुुिातदीलाच तयांनदी ‘्मनुदी्मजदी’ या 

पात्ाचया तोंडदी जे गदीत सा्र केले आहे तया गदीताचे ध्रिुप् ‘इवतहास हाच जगदी थोर ्मानिा ्मागचा ्ािणार’ 

असे आहे. वशिाय इवतहासाचे ्महत्ि पटिून ्णेार े सूचक सिंा् रिसततु लोकनाट्या्मधये पानोपानदी 

आढळतात. यािरून अणणा भाऊ साठे यांचे स्मग्र सावहतय आवण इवतहास यांचे अतूट नाते व्सून येते. 

महणून अणणा भाऊ साठे यांचया स्मग्र सावहतयाचे आकलन सलुभ होणयाचया दृष्टदीने तयांचे इवतहासवचतंन 

विचारात घेणे अपररहायचा आहे. 

 त्माशाचदी सरुूिात गण गाऊन ‘गणेशसतिन’ करून होत असे. अणणा भाऊंनदी पारपंररक त्माशाचे जया 

रि्माणे लोकनाट्य केले तवित गणा्मधये ‘गणपतदी’ या ् िेतेऐिजदी ‘्मायभू्मदी’ आवण ‘्त्पतदी वशिाजदी ्महाराज’ 

यांना ्मानाचे सथान ्ऊेन ‘्महाराष्ट्र भू्मदी’ आवण ‘्त्पतदी वशिराय’ या निरतनांचदी जन्मानसा्मधये 

रिवतष्ापना करून तयांना लोक अवस्मतेचे रितदीक महणून सवुनवचित केले. 
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‘रिथ्म ्मायभूचया चरणा 

 ्त्पतदी वशिबा चरणा 

 स्मरोवन गातो किना ।। धकृ ।।’

या ध्रिुप्ाने अणणा भाऊंचा निा गण सरुू होतो आवण तो स्मोर ज्मलेलया रेिक्षकांना सिराजयासाठदी 

लढणार ेलोक्मानय, रिांवतकारक, हुतात्ेम यांचे स्मरण करून ् तेो. वकंबहुना रवसकांचया ्मनात राष्ट्रभािनेचे 

बदीजारोपण करताना व्सतो. 

अणणा भाऊंचया स्मग्र सावहतया्मधये दृगगोचर होणारा डोळस वकंिा परुोगाव्मतिाचे अवधष्ान असलेला 

अवभनि राष्ट्रिा् तयांचया सावहतयाचे िैवशष््टय ठरतो. 

पोिाडे, लािणदी, गण रचनांबरोबरच अणणा भाऊंनदी आपलया खास विचारांचे अवधष्ान असलेलया शावहरदी 

बाजात का्मगार गदीते ि शेतकरदी गदीते रचून आवण सा्र करून शोवषत, िवंचत, श्व्मक जनांचया ्मनात, 

जदीिनात विचार आवण जावणिा यांचदी पेरणदी करून तयांचे जदीिन डोळस केले. या अथाचाने तयांचदी ए्कजुटीचा 

नेता, महाराष्ट्ावरूनी टा्क ओवाळून ्का्ा, रकव आला लावुनी तुरा, कशवारी चला, दुकन्ेची दौलत सारी, 

जग बदल घालुनी घाव आकण माझी मैना गावावर राकहली! हदी गदीते रिाधानयाने विचारात घयािदी लागतदील. 

उपररवनव च्ाष्ट रितयेक गदीत महणजे अणणा भाऊंनदी श्व्मकांचया जदीिनािर आवण ्मायभू्मदीिर केलेले अजरा्मर 

सिरूपाचे भाष्य आहे. ्वुनयेचदी ्ौलत ‘अवखल श्व्मकांचदी’ कशदी आहे ते या शब्ांत कथन केले आहे. 

अणणा भाऊ महणतात,

 ‘रान राखाया एकतीनं जाऊ

 ऐतखाऊंना हाकलून ्ऊे 

 वजिापरदीस आ्मचुदी पयारदी 

 धरणदी - कसेल तयाचदी सारदी’ 

जगातदील साधन सपंत्तदीिरदील श्व्मकांचा हरक सांगणार ेकालचा ्मारसचाचे तत्िज्ान इतरया सोपया लोकभाषेत 

केिळ आवण केिळ अणणा भाऊच सांगू शकतात असे का महणू नये ?

 ‘जग ब्ल घालवुन घाि । सांगून गेले ्मला वभ्मराि ।’ हे तत्िवचतंनपर गदीत महणजे अणणा भाऊ साठे यांचदी 

्मासटरपदीस रचना! कालचा ्मारसचा आवण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर या ्ोनच विचारितंांनदी जग ब्लणयाचदी 

्महत्िाकांक्षा बाळगलदी. तदी अणणा भाऊ साठे यांचयासारखया वचतंनशदील ्महाकिदीने ने्मकेपणाने ओळखलदी 

आवण या ्ोन विचारितंांचया पररितचानाचया विचारांचे सशें्षण करून तयांनदी जया वसद्धांताचे ्मंडन केले 
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तो अणणा भाऊ साठे यांचा वसद्धांत महणजेच ‘जग ब्ल घालवुन घाि । सांगून गेले ्मला वभ्मराि ।’. 

सपूंणचा आयषु्यभर अणणा भाऊ साठे यांनदी ्मारसचािा् आवण आबेंडकरिा् या विचारधारांशदी केलेले 

सभंाषण महणजे हे गदीत. रिसततु गदीता्मधून अणणा भाऊ साठे यांनदी भारतदीय परररेिक्या्मधये ्मारसचािा्ापेक्षा 

आबेंडकरिा्ातच जग ब्लणयाचे सा्मथयचा आहे असा ्ु् चामय आशािा् वयक्त केला आहे. या गदीताचा 

बारकाईने विचार केला असता, ध्रिुप्ाचया नंतरचया चार ओळतीं्मधून अणणा भाऊंनदी ्मारसचाने ्मांडलेलया 

शोषण वसद्धांताचे रिवतपा्न केले असून तयानंतरचया, चार ओळतीं्मधून तयांनदी भारता्मधदील डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर यांनदी वसद्ध केलेले िणचा-जात वयिसथेत जन्मोजन्मदी अवंकत झालेलया ्दीन्वलत यांचे वचत्ण 

करून जग ब्लणयासाठदी सिचाहारांचया एकजटुदीचदी अपेक्षा केलदी आहे. अशारिकार े रिसततु गदीत महणजे 

अणणा भाऊ साठे यांनदी ्मारसचािा् आवण आबेंडकरिा् या ्ोन विचारधारांचे वसथेंवसस (सशें्षण ) करून 

भारतदीय परररेिक्या्मधये जग ब्लायचे असेल तर आबेंडकरिा्ास पयाचाय नाहदी, या वसद्धांताचे कावयरूप 

रिवतपा्न होय.

अणणा भाऊंचया सावहतयवनव्मचातदीचा कालखंड हा रिायः १९४२ ते १९६९ (१९६९ सालदी अणणा भाऊ 

साठेंनदी आत्मचररत् वलहायला घेतले होते असे तयांचे वनकटितती सांगतात.), जो भारतदीय आवण जागवतक 

ऐवतहावसक घडा्मोडतींचा होता. या कालखंडािर ् सुर ेजागवतक ्महायदु्ध, भारतदीय सिातंत्यलढा, यरुोप्मधये 

वसथरसथािर झालेलदी औद्ोवगक रिांतदी, ्मारसचा तत्िज्ानाने सोववहएट रवशयात रेिररत झालेलदी का्मगार 

चळिळ, सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळ इ. सिचा ऐवतहावसक घटनांचे अणणा भाऊ केिळ तटसथपणे वनरदीक्षण 

करत नवहते, तर याच कालखंडा्मधये ते ्मुंबई्मधये का्मगाराच ंअभािग्रसत जदीिन अनभुित होते. कॉ. 

श्दीपा् अ्मकृत डांगे, कॉ. पगार,े कॉ. रणव्िे यांचया ्माधय्मातून का्मगार लढ्या्मधये ते सवरिय झाले होते. 

लाल बावटा ्कलापथ्काचया ्माधया्मातून ते रिबोधनाचे कायचा करत होते. 

 ‘इवतहासातून बोध घेणारचे इवतहास घडितात’ या ्महा्मानि बाबासाहेब आबेंडकर यांचया उक्ततीरि्माणे 

अणणा भाऊंनदी तयांना स्मकालदीन असलेला इवतहास पावहला. तयाचे यथायोगय आकलन करून ्मारसचा, 

लेवनन, भारतदीय सिातंत्यचळिळ आवण डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचे झझंािातदी जदीिन ि कायचा यांचा 

सखोल अभयास केला. या सिचा ्मनन, वचतंन, वनरदीक्षण आवण अनभुिजनय ज्ानाला सितःचया अगंदी उपजत 

असलेलया कलात्मक आवण रचनात्मक ्मानितािा्ाचदी जोड ्ऊेन तयांनदी पररघाबाहेरदील ्वलत, शोवषत, 

पदीवडत, का्मकरदी, कष्टकरदी, भटके, वभकारदी यांचया भकेुकंगाल आवण सतयवनष् अशा खेड्यापाड्यांतदील 

भकेुसाठदी सघंषचा करणाऱया सिचाहारा िगाचाला आपलया विचारविश्ाचया कें द्रसथानदी ठेिून सावहतयाचा विषय 

बनिले. िासु् िे ्मलुाटे हे सावहतय स्मदीक्षक आपलया ग्ामीण ्कथाः सवरूप आकण कव्कास या ग्रथंा्मधये 

अणणा भाऊंचया सावहतयाचा गौरि करतात. 
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 अणणा भाऊंचया समग् िाङ्मयाचया आकलिाचया वदशा :

 ्मराठदी स्मदीक्षा, ्मराठदीचा िाङ्मयेवतहास यांनदी अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयाचदी गांभदीयाचाने ्खल 

घेणयाऐिजदी उपेक्षाच केलदी. आचायचा रि. के. अते्, कॉ. श्दी. अ. डांगे, बलराज साहनदी, ए. के. हगंल, डॉ. 

एस. एस. भोसले, डॉ. बाबरुाि गरुि, शाहदीर अ्मरशेख या शाहदीर-लेखक विचारितंांचा अपिा् िगळता 

अणणा भाऊ साठे यांचे सावहतय सपूंणचा जगात अनिुा्रूपाने जेवहा िाचले जात होते, तयांचया का्बंऱयांिर 

वचत्पट काढले जात होते, तेवहा ्मराठदी स्मदीक्षक ्मात् अणणा भाऊंचे स्मकालदीन लेखक श्दी. ना. पेंडसे, 

गगंाधर गाडगदीळ, ना. सदी. फडके, अरविं्  गोखले, आ्तींना डोरयािर घेत होते. शेिटदी काळाचया आवण 

लोकवरियतेचया कसोटदीला अणणा भाऊ साठे यांचे सावहतयच उतरले. ‘जे वलवहले जाते ते सावहतय नसून, 

जे िाचले जाते ते सावहतय’ हे अणणा भाऊंचया लेखणदीने ्ाखिून व्ले. 

आता आपण अणणा भाऊंचया वसद्धहसत लेखणदीतून उतरलेला एकेक सावहतयरिकार घेऊन तयाचे वकतदी 

अगंांनदी अथिा व्शांनदी आकलन होऊ शकते याचा विचार करू. 

 अणणा भाऊ साठे याचें शावहरी िाङ्मय :

 अणणा भाऊ साठे यांनदी गण, का्मगार गदीते, शेतकरदी गदीते, पोिाडा, लािणदी आवण ‘जग ब्ल घालनुदी घाि’ हे 

तत्िगदीत आवण अकरा लोकनाट्ये अशा विपलु शावहरदी िाङ्मयाचे सजचान केले. या सिचा िाङ्मयवनव्मचातदीबरोबरच 

तयांनदी िगनाट्यरिधान त्माशाचे ‘लोकनाट्य’ असे रूपांतर आवण ना्मांतर करून निा इवतहास वन्माचाण 

केला. लोकनाट्याचे ्माधय्मातून लोकरजंनाबरोबरच लोकरिबोधन करणार े विचारितं शाहदीर महणून 

आधवुनक भारताचया इवतहासात ते नों्ले गेले पावहजेत, इतके तयांनदी लोकनाट्याचया ्माधय्मातून रिबोधन 

केले आहे. या सं् भाचात सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदी्मधये जे छक्कड रचून चैतनय वन्माचाण केले ते ‘माझी मैना 

गावावर राकहली । ्माझया वजिाचदी होतदीया कावहलदी ।।’. या अजरा्मर रचनेतदील ्मुंबईत काबाडकष्ट करणारा 

्मराठ्मोळा गरदीब तरुण आवण गािािर रावहलेलदी तयाचदी रिाणवरिय ्ैमना यांचदी भािसपशती ि विरहवयाकूळ 

रेि्मकथा फक्त तयांचदीच न राहता तो तरुण आवण तयांचदी ्ैमना महणून बेळगांि, डांग, उंबरगांि एकतीकडे 

आवण तयांचयासाठदी तळ्मळणारा उभा ्महाराष्ट्र ्सुरदीकडे असे रूपक योजून अणणा भाऊंनदी माझी मैना हदी 

छक्कड सयंकु्त ्महाराष्ट्र चळिळदीचे थदी्मसागँ करून सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया चळिळदीत रिाण ओतला. 

या खेरदीज अणणा भाऊंनदी वलवहलेले १) महाराष्ट्ाची परपंरा, २) सताकलनग्ाडचा पोवाडा, ३)अमळनेरचे 

अमर हुतातमे, ४) मुंबईचा कगरणी्कामगार, ५) पजंाब कदललीचा दगंा, ६) बगंालची हा्क हे बकृह् रचना 
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असलेले पोिाडे केिळ जदी... जदी... र.ं. जदी... चया धततीिरचे नसून या पोिाड्याचया ्माधय्मातून अणणा 

भाऊ साठे यांचे ्महाराष्ट्र, भारत आवण जगाचया इवतहासाचे ज्ान वकतदी सखोल होते हे तर दृगगोचर होतेच, 

पण इवतहास सशंोधक अणणा भाऊ साठे यांचा इवतहासाकडे पाहणयाचा दृवष्टकोण परुोगा्मदी विश्बधंतुिाचा, 

भारतदीयतिाचा आवण िवंचतांना रिाधानय ्णेारा असलयाचे तदीव्रतेने जाणिते. वकंबहुना इवतहास सशंोधक 

अणणा भाऊ साठे आवण ग्रा्मचदी, ्मारसचा ि लेवनन यांचया्मधदील िैचाररक नाते अभयासकांना अवधक स्मकृद्ध 

करते. अशारिकार ेअणणा भाऊ साठे यांचया शावहरदी िाङ्मयाचे आकलन - 

१. ्महाराष्ट्र, भारत आवण जग यांचया अभयासाचे साधन महणून होऊ शकते. 

२. आजहदी शोवषत वयिसथेचया सं् भाचात, सते्तचया राजकारणाचया सं् भाचात आवण   सा्मावजक 

पररितचानाचया सं् भाचात ्मागचा्शचाक ठरू शकतात. 

३. (लोकनाट्यातदील पाते्) सिंा्कौशलय, हजरजबाबदीपणा आवण विचारितंांचे नैवतक ि सा्मावजक 

भान इतया्दी सं् भाचात आजचया िाचकांना सॉफटवसकल डेवहल्मेंट वकंिा वयवक्त्मत्ि विकास यासाठदी 

उपयकु्त ठरू शकतात. तयांचया शावहरदी िाङ्मयात असलेले सं् भचा्ूमलय कालातदीत आहे. 

अणणा भाऊ साठे याचंया कथा :

अणणा भाऊ साठे यांचया कथा आशय आवण अवभवयक्तती या ्ोनहदी दृष्टतींनदी असा्मानय आहेत. तयांचया 

कथां्मधदील जग हे पररघाबाहेरदील उपेवक्षत, ्वलत, शोवषत, पदीवडत, कष्टकरदी, वभकारदी, भटके - वि्मकु्त 

आवण पररवसथतदीचया ्षु्टचरिात अडकलेलया वस्त्रयांचे जग आहे. तयांचया कथां्मधये कुठेहदी या सिचाहारा 

लोकांचे जग उचचिगतीय लोकांचा अननुय वकंिा कर्मणूक करणयासाठदी अणणा भाऊंनदी वलवहलं नसून या 

सिचाहारांचया जदीिनाकडे बघणयाचदी उ्ार दृष्टदी तयांचया कथां्मधून आजहदी िाचकांना व्मळते. तयांचया कथांना 

सतय, नदीतदी आवण अनयायाविरूद्ध सघंषचा करणारदी पाते् यांचया्मळेु जदी िाचनदीयता रिाप्त होते, तदी िाचनदीयता 

िाचकां्मधये जाणदीिजागकृतदी करणारदी ठरते. या दृष्टदीने तयांचया समशानातील सोनं, बरबाद्ा ्ंकजारी, रडंे झुजं, 

डोळे, मरीआईचा गाडा, प्ा्कचित्त इ. कथा आिजूचान िाचणयासारखया आहेत. 

विषयांचदी अचूक वनिड, ने्मरया सं् शेाचे आिाहन, शब्ां्मधदील वचत््मय दृशयात्मकता, कथेचदी गवत्मानता, 

वतचे पात्ांचया दृष्टदीने असलेले ्महत्ि आवण नैवतकता या दृवष्टकोणातून रितयेक कथेचया शेिटदी अणणा भाऊंनदी 

केलेले वचतंनपर भाष्य इतया्दी दृष्टतींनदी अणणा भाऊंचया कथा भािदी काळाशदी ्खेदील ससुिंा्दी (इंटॅरट) 

राहणाऱया आहेत. कारण जदीिनाचया वयाव्मश्तेला किेत घेणयाचे सा्मथयचा अणणा भाऊंचया कथां्मधये आहे. 
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अणणा भाऊ साठे याचंया कादबंऱया :

अणणा भाऊ साठे यांचदी रितयेक का्बंरदी िाचताना तदी िाचकांचया ्मनःचकू्षस्मोर दृशय्मान होते, वकंबहुना 

तदी का्बंरदी जणू काहदी एखाद्ा वचत्पटारि्माणे स्मोर व्सू लागते. तयांचया कथा-का्बंऱयां्मधदील वचत््मय 

दृशय्मानते्मळेुच तयांचया सात का्बंऱयांिर वचत्पट वनघाले असून आजहदी ते वचत्पट आवडीने पावहले 

जातात. वारणेचा वाघ, कटळा लाकवते मी रक्ताचा, डोंगरची मैना हदी तयातदील काहदी ठळक नािे. फक्करा 

या जगविखयात का्बंरदीिर आधाररत फक्करा या वचत्पटाचदी वरिटं आज उपलबध नाहदी. परतं ुअभयासक 

फक्करा वचत्पटाचदी वरिटं व्मळविणयासाठदी आज जदीिाच ं रान करत आहेत. जेवहा तया व्मळतदील तेवहा 

वचत्पटरवसकांसाठदी तदी पिचाणदी असेल यात शकंाच नाहदी. 

फक्करा हदी अणणा भाऊंचदी जगवविखयात का्बंरदी. िाटेगािात जोगणदीचदी जत्ा भरत नाहदी महणून ्मनो्मन 

खंतािलेला गािचा पाटदील जेवहा आपलया ्मनातलदी खंत राणोजदीला बोलून ्ाखितो तेवहा राणोजदी 

वशगािचया जते्तून तदी जोगणदी आणणयाचे ठरितो. जोगणदी तो आणतो. परारि्माचदी शथचा करतो. पण खोत 

तयाचे ्मुंडके ्मारतो. राणोजदीचया अगंािरचया जख्मा गािाचया काळजािरचया ्मोहरा होतात. पढेु नरिदीर 

राणोजदीचा पतु् फक्करा तरुण होतो. पनुहा िाटेगािचया जते्त जोगणदी पळिून नेणयासाठदी खोत येतो. फक्करा 

तयाला िाटेगािचया वशिेत गाठतो. पण तयाचे ्मुंडके न ्ाटता तयाचा तलिार घेतलेला हात ्ाटून सितःचे 

शौयचा वसद्ध करतो आवण नंतर ्षु्काळात सापडलेलया गोरगरदीब लोकांना इंग्रजांचा खवजना आवण धानयाचदी 

कोठार े लटूुन जगितो, हे रिसततु का्बंरदीचे कथानक अनेक रिकारचा सं् शे ्तेे. फक्कराचया रूपाने 

रिथ्मच ‘्मांग’ या उपेवक्षत जातदीचे ्ोन ्महानायक या का्बंरदीचया रूपाने ्महाराष्ट्राचया इवतहासाचया ्मखुय 

पटलािर आले. राणोजदी आवण फक्करा या ्महापरारि्मदी वपतापतु्ांचया रूपाने ्मायभू्मदीिर वजिापाड रेि्म 

करणार े्ोन राष्ट्ररेि्मदी या का्बंरदीने ्महाराष्ट्रास बहाल केले आवण परुोगा्मदी वनध्मती राष्ट्राचे बदीजारोपण 

फक्करा या का्बंरदीने केले. फक्कराचया रूपाने शौयचा, धैयचा, स्मपचाणाचदी तदीव्र भािना, सतय, चाररत्य आवण 

गोरगरदीब सिचाहारांसाठदी परारि्माचदी शथचा करणारा, विष्णपुतं कुलकणती, रा्मजदी शकंर पाटदील या बजुगुाांचया 

शब्ाला ्मान ्णेारा, गोरगरदीब ्माता - भवगनतींना ध्माचाचा भाऊ आपला रक्षणकताचा महणून वरिय असलेलया, 

कु्मजेचया सतयाबा भोसलेला जदीिाचदी बाजदी लािून सोडिणारा आवण बेडसगािचा खवजना लटुताना आता 

आपलदी आवण आपलया ्मलुांचदी अरूि लटुलदी जाणार महणून भयभदीत होऊन फक्करापढेु प्र पसरून अरूिचदी 

भदीक ्मागणाऱया रघू बा्मणाचया बायकोला आई महणून सबंोधून ‘‘फाक आशू् कसा खाऊन उपाशदी ्मानस ं

जगत नसतयात’’ असे सांगून तया सिचा वस्त्रयांना नैवतकतेने िागिणारा साधचुररत परुुषोत्त्म फक्करा अशा 

वकतदीतरदी आ्शचा पैलंूचा धदीरो्ात्त ्महानायक - तोहदी िवंचत िगाचातला ्मांग जातदीत जन्माला आलेला... अणणा 

भाऊंचया जन्माचया िेळदी तयांचया धटुदीसाठदी तयाच बेडसगािचया लटुलेलया खवजनयातदील सरुतदी रूपयांचदी 
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बाळ अणणा भाऊंिर उधळण करणारा... अणणा भाऊंशदी जैविक नाते असणारा नरिदीर फक्करासारखा 

धदीरो्ात्त, भवयव्वय ्महापरारि्मदी इवतहासपरुुष अणणा भाऊंनदी सपूंणचा जगाला बहाल केला. 

अणणा भाऊंचया वसद्धहसत लेखणदीतून साकार झालेलया ३५ का्बंऱयांचे रिसततु शोध वनबधंा्मधये स्मदीक्षण 

करणे अशरय आहे. ्मात् तयांचदी रितयेक का्बंरदी िाचकास जगणयाचे बळ ्तेे; सघंषचा करणयासाठदी वह्ंमत 

्तेे आवण जात-ध्मचा-वलंग आवण स्त्रदी्ासय यांचयाविरूद्ध बडं करणयासाठदी िैचाररक उजाचा ्तेे. 

'फवकरा'मधील ‘पारुषी’ या साकेंवतक भाषेचे उपयोजि 

अणणा भाऊ साठे यांनदी आपलया फक्करा या का्बंरदी्मधये ‘पारुषदी’ या ्मांग जातदीचया सांकेवतक भाषेचे 

उपयोजन केलया्मळेु या सांकेवतक भाषेबद्दल कुतूहल वन्माचाण होते. तसेच अशारिकार ेएका उपेवक्षत जातदीचया 

गोपनदीय सिरूपात अवसततिात असलेलया सांकेवतक बोलदीस का्बंरदी्मधये रिसगंोपात्त सभंाषणाचया 

रूपाने सा्र करून अणणा भाऊंनदी भाषाभयासाचया आवण भाषािैज्वनकांचया दृष्टदीने फक्कराचे सं् भचा्ूमलय 

शतगवुणत केले आहे. ्मांग जातदीचया लोकांचा विहदीर वकंिा िासतू बांधताना बळदी ्णेयाचदी अ्मानषु रिथा, 

पोटासाठदी तयांना नाईलाजाने करािदी लागणारदी चोरदी अशा असरुवक्षततेचया ्षु्टचरिात अडकून पडलेलया 

जदीिना्मधये सरुवक्षततेचा वकंिा सािधवगरदीचा उपाय महणून ि आणदीबाणदीचया रिसगंदी उघडपणे बोलले तरदी 

कुणाला कळणार नाहदी अशा भाषेचदी अवनिायचा वनकड ्मांग जावतस्ूमहाला जाणिलदी असािदी आवण तयातून 

पारुषदी हदी सांकेवतक भाषा वन्माचाण झालदी असािदी. तेवहा अशदी हदी ्मांगांचदी सांकेवतक भाषा अणणा भाऊंनदी 

फक्करा का्बंरदीत लहान ्मलुांचया सभंाषणाचया रूपाने सा्र केलदी आहे. नरिदीर फक्करा आवण वशगािचा 

खोत यांचया्मधदील सिचाश्तु वैराचा सं् भचा असलेले रिसततु सभंाषण अभयासकांचया वजज्ासापूतचातेसाठदी 

रि्माण ्मराठदी अनिुा्ासह ्ते आहे. 

उ्ाहरणाथचा,

गरु ंराखणाऱया ्मांग ्मलुांना एक सशंयासप् घोडेसिार व्सतो. ्मलुांना िाटते कती तो फक्कराला शोधत आहे 

तेवहा ्मलेु सािध होतात आवण आपसात बोलू लागतात. “ए आरदील वठकलाय, र”ं ( “”ए, ्मराठ्याचा ्माणूस 

येतोय, र”े) 

“आर ंआरदील नवह –वझ्मक !” (अर े्मराठा नवहे –पोलदीस!) ्सुर केकाटलं आवण वतसरा वचरकला “आल 

िसरू नका- “ (तयाला काहदी बोलू नका वकंिा तयाचयाशदी फक्करासबंधंदी काहदी बोलू नका ) लगेच चौथं 

महणालं, “पेडू द्ा (तयाला जाऊ द्ा.)
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थोडरया शब्ां्मधये आवण अवधक ससं् भचा आवण सूचक आशय वयक्त करणे हे भाषेचे खास िैवशष््टय अणणा 

भाऊंनदी औवचतयपूणचा पद्धतदीने अधोरवेखत केले आहे. वशिाय सभंाषणा्मधये योगय िेळदी अपसरण वचनहाचा 

उपयोग करून पात्ांना क्मदी बोलायला लािून अवधक आशय वयक्त करायला लािले आहे. अणणा भाऊंचे 

भाषेिरदील रिभतुि वसद्ध करणयास एिढे सभंाषण परुसेे आहे. 

अणणा भाऊ साठे याचें प्रिासिण्षि :

माझा रकश्ाचा प्वास हे अणणा भाऊंचे रििासिणचान केिळ ्मुंबई ते रवशया यांचया्मधदील रििासाचे िणचान 

नसून अणणा भाऊंनदी जदीिनरििासा्मधये केलेलया सघंषाचाचदी, तयांचया िैचाररक रििासाचदी, तयांचया सावहवतयक 

कारवक्तीचया रििासाचदी आवण िाटेगांि ते ्मुंबई या पायदी केलेलया िे्ना्मय रििासाचदी िाङ्मयदीन फलश्तुदी 

आहे असे महटलयास िािगे ठरू नये. 

या रििासा्मळेु अणणा भाऊंसारखा ‘वजवनअस लेखक’ पर्शेा्मधये आपलया सिचा क्ष्मतांनदी खलुतो, फुलतो 

हे िाचकांना पाहाियास व्मळते. रवशया्मधये तयांनदी वशिरायांचया पोिाड्याचे केलेले गायन, तयांनदी ्मन 

लािून पावहलेले रवशयन नाटक, ‘व्लारा्म’चया िेळदी जेंवहा एका रेिक्षकाने, ‘‘तमुहाला रवशयन कळतं?’’ अस ं

विचारलं तेवहा, ‘‘खरदी कला हदी स्िै काळजाशदी वभडून बोलत असते. वतला कानांचदी गरज भासत नाहदी’’, 

असे आशयगा्मदी उत्तर ्णेार ेअणणा भाऊ साठे रिसततु रििासिणचानाचया पानोपानदी भेटतात. वशिाय तयांनदी 

ततकालदीन रवशया आवण भारत यांचया तलुनेतून वयक्त केलेले विचार आजहदी ्मागचा्शचाक ठरू शकतात. 

‘‘रवशयातदील ्माझ ंभ्र्मण महणजे ्माझया जदीिनाचे एक साफलय ्मदी ्मानतो’’, अशा रिांजळ उद्ारां्मळेु माझा 

रकश्ाचा प्वास हे रििासिणचान िेगळदीच उंचदी गाठते. 

प्रसतािितूेि ि अप्षणपवरिकेतूि वयक् होणार ेअणणा भाऊ साठे :

अणणा भाऊ साठे यांचया जदीिनचररत्ाचा शोध घेणयासाठदी तयांचया सावहतयककृ ततींसाठदी तयांनदी वलवहलेलया 

रिसतािना, ्मनोगते ि अपचाणपवत्का हदी ्महत्िाचदी साधने आहेत. तसेच काहदी सावहतयािर रिकाशक अथिा 

अनय ्मानयिर लेखकांनदी अणणा भाऊंविषयदी केलेले लेखन अणणा भाऊंचया चररत्सशंोधनासाठदी ्महत्िाचे 

चररत्साधन ठरू शकते. उ्ा. कचत्ा हदी का्बंरदी तयांनदी आईस अपचाण केलदी असून ‘आरभंदीचे चार शब्’ या 

शदीषचाकाखालदी तयांनदी कचत्ा या का्बंरदीचदी जन्मकथा वलवहलदी आहे. गुनहाळ हा कथासगं्रह वजगरदी ् ोसत अ्मर 

शेख यांना अपचाण केला असून स्र सावहतयककृ तदीस रिसतािना वलवहलेलदी नाहदी. कनखारा या कथासगं्रहास 
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अपचाणपवत्का आवण रिसतािना ्ोनहदी नाहदी. तदीच अिसथा गजाआड या कथासगं्रहाचदी आवण नवती या 

का्बंरदीचदी आहे. ठासलेल्ा बदुं्काची, दशेभक्त घोटाळे या िगनाट्याचया सवंहतेसाठदी ्मात् न्मनापूिती या 

शदीषचाकाखालदी शाहदीर अ्मर शेख यांनदी अणणा भाऊंचया कला जदीिनाचा यथोवचत गौरि केलेला व्सून येतो. 

हदी झालदी काहदी उ्ाहरणे. सशंोधकांसाठदी अणणा भाऊ साठे यांनदी वलवहलेलदी वकतदीतरदी पसुतके अजून िाट 

पाहत आहेत. 

अणणा भाऊ साठे याचंया सावहतयकृतींचे अििुाद :

अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयककृ ततींचे अनेक भारतदीय ि परकतीय भाषां्मधये (उ्ा. रवशयन, झेक, पोलदीश 

इतया्दी) अनिुा् झालयाचे रितयेक चचाचासत्, राष्ट्रदीय ि आतंरराष्ट्रदीय सेव्मनासचा्मधये बोलले जाते. पण 

अणणा भाऊंचया सावहतयककृ ततींचया अनिुाव्त ग्रथंाचदी एक रित्खेदील कुणदी ्ाखित नाहदी. हदी िसतवुसथतदी 

अणणा भाऊंचया सावहतयांचे पररशदीलन होणयाचया दृष्टदीने अतयतं अयोगय आहे. भारत सरकारने पढुाकार 

घेऊन अणणा भाऊंचे इतर ्शेां्मधये झालेले अनिुा् ि भारतदीय भाषां्मधये झालेले अनिुा् लोकांसाठदी, 

अभयासकांसाठदी उपलबध करून व्ले पावहजेत. 

अणणा भाऊ साठे याचंया सावहतयाची पाठवचवकतसा ि शबदाथ्षकोशः

अणणा भाऊ साठे यांचया स्मग्र सावहतयाचदी पाठवचवकतसा होणे अपररहायचा आहे. हललदी तयांचया अनेक 

ग्रथंांचया लोकािकृत्या, शासकतीय आिकृतया रिकावशत होत आहेत.तयांचया जनुया पसुतकां्मधये ्ापलेले शब् 

ि निदीन आिकृत्यां्मधये ्ापलेले शब् यांचया्मधये लक्षणदीय फरक आहे. पररणा्मत: तयांचया सावहतयाचे 

यथायोगय आकलन होत नाहदी. उ्ा. जग बदल घालुकन घाव! या विचारगदीता्मधदील शेिटचा चरण दशेभक्त 

घोटाळे या लोकनाट्याचया सवंहतेत ‘करदी रिकट वनज नाि’ असा असून ्महाराष्ट्र शासनाने रिवसद्ध केलेलया 

लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे वाङ्म् या बकृह्ग््रथंात ‘करदी रिकट वनज गाि’ असे ्ापणयात आले आहे. 

तेवहा अशा गफलततीं्मळेु आकलनरिवरियेत घोटाळे वन्माचाण होतात महणून पाठवचवकतसा ्महत्िाचदी आहे. 
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समारोप :

अशारिकार े्मराठदी भाषेला व्गतंात कतीतती व्मळिून ्णेार ेअणणा भाऊ साठे हे भारतदीय सावहतयाचे वन्माचाते, 

पररघाबाहेरचया भारताचे राजकतीय चररत्कार होत. ्मराठदी ्माणूस, ्मराठदी ्मातदी, सह्ाद्रदी पिचात यांविषयदी 

उरात अवभ्मान बाळगणारा अससल ्मराठ्मोळा लेखक महणजे अणणा भाऊ साठे. डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर, कालचा ्मारसचा आवण लेवनन यांचया विचारांचे सशें्षण करून तयांचया विचारांना सितःचया 

्मानितािा्ाचदी जोड ्ऊेन आपलया सावहतया्मधून वचरतंनपणे जात, िगचा, वलंग आवण स्त्रदी्ासय यांचया 

अतंाचया लढाईसाठदी िाचकांचया ्मनात आवण बदु्धदीत अनकूुल पकृष्भू्मदी तयार करणयासाठदी शब्ाशब्ाला 

पररितचानाचया विचारांचदी सजंदीिनदी ्ऊेन ्ूमलयवििेकती ससंकार वबबंविणारा ्महा्मानि-एक सावहवतयक 

महणून अणणा भाऊ साठे यांना आपण सिाचाथाचाने स्मजून घेणयातच तयांचया जन्मशताब्दीचे साथचाक आहे.
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्मंडळ, ्मुंबई. 

२. साठे, अणणा भाऊ (१९९२) : ठासलेल्ा बदुं्का, चदं्रकात शेट्ये रिकाशन ्ंम्दीर, कोलहापूर.

३. साठे, अणणा भाऊ (२००९) : नवती, विद्ाथती रिकाशन, पणेु. 

४. साठे, अणणा भाऊ (२००९) : गजाआड, सरुशे एजनसदी, पणेु. 

५. साठे, अणणा भाऊ (२००६) : कनखारा, विद्ाथती रिकाशन, पणेु

६. साठे, अणणा भाऊ (२०१९) : गऱुहाळ , विद्ाथती रिकाशन, पणेु. 

७. साठे, अणणा भाऊ : कचत्ा, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.
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सांसककृ वतक राजकारणातदील ्माधय्मांचदी ने्मकती पारख असलेले लेखक महणून अणणा भाऊ साठे यांचया 

लेखनरििासाकडे पाहता येते. पोिाडा, लािणदी, लोकनाट्य, कथा, का्बंरदी, नाटक, वचत्पट पटकथा, 

रििासिणचान या रिकारांत तयांनदी लेखन केलेले आहे. ्मारसचािा्दी विचार रििाहांशदी बांवधलकती ्मानून रिखर 

िगचाजावणिा अधोरवेखत करणार ेलेखक, कलाितं कायचाकताचा हे जसे तयांचे िैवशष््टय आहे तसेच जातदीचया 

रिशांचदी ्मांडणदी आपलया लेखनाचया कें द्रसथानदी ठेिणारा तयांचा लेखनवयूह आहे. महणूनच तयांना ‘वनळया 

आभाळातदील लाल तारा’ (जाधि २००० : रिसतािना) असे सबंोधले जाते. ्मारसचािा्दी तत्िज्ान आवण 

आबेंडकरिा्दी तत्िज्ान यांचा स्मनिय तयांचया लेखनात व्सतो. लेखनातदील साततय आवण लेखनाचा 

रि्दीघचा कालखंड यािर भारताचया सांसककृ वतक राजकारणातदील घडा्मोडतींचा रिभाि पडलेला आहे. 

तयांचा अग्दी रिारभंदीचा पोिाडा, ‘रिथ्म ्मायभूचया चरणा’ या गणापासून फक्करा का्बंरदीपयांत विविध 

लेखनात हे सांसककृ वतक भान आलेले आहे. ्मुंबई येथदील ्माटंुगयाचया लेबर कॅमप्मधये राहणार ेअणणा भाऊ 

लोकआं् ोलनात सहभागदी होत होते. १९४४चया ‘शेतकरदी पररष्’े्मधये सथापन झालेलया लाल बावटा 

्कलापथ्कात शाहदीर अ्मर शेख, शाहदीर गवहाणकर यांचयाबरोबर ते लोक आं् ोलनात सहभागदी झाले. या 

घटनेपासून झालेला रििास अणणा भाऊंचया राजकतीय वयवक्त्मत्िाचदी जडणघडण करणारा आहे.   

अणणा भाऊ साठे यांचया जदीिनरििासाचे अजुचान डांगळे चार टपपे ्मानतात, “पवहला टपपा वारणेच्ा 

खोऱ्ात, डोंगर्ऱयात िाढलेले अणणा भाऊ; ्सुरा टपपा महणजे िाटेगािहून ्मुंबईला आपलया िवडलांसह 

पायदी चालत आलेले, पोटापाणयासाठदी नोकरदीधं् ा शोधणार ेअणणा भाऊ; वतसरा टपपा महणजे ्मारसचािा्दी 

विचारधारा सिदीकारून प््वलत, शोवषत जनतेसाठदी आपलदी लेखणदी वझजविणार,े ‘फक्करा’सारखदी का्बंरदी 

वलवहणार,े सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया लढ्यात अ्मर शेख, गवहाणकर यांचयासह उभा ्महाराष्ट्र ढिळून काढणार े
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अणणा भाऊ आवण चौथा टपपा महणजे कमयवुनसट चळिळदीचा भर ओसरलयानंतर ते ्मकृतयूपयांत जगलेले 

अणणा भाऊ.” (डांगळे १९९८ : १५) 

 अजुचान डांगळे अणणा भाऊंचया जदीिनाचे चार टपपे ्मांडतात, ते केिळ तयांचया ऐवहक जदीिनाकडे पाहून. 

परतं ुअणणा भाऊंचया सावहवतयक जदीिनाचा आलेख नवयाने ्मांडणयाचदी आिशयकता आहे. हा आलेख 

अणणा भाऊ जया सांसककृ वतक पयाचािरणाचा भाग होते आवण तया पयाचािरणाचा तयांचया लेखनािर जो 

पररणा्म झालेला आहे तया आधाराने हे टपपे असणे आिशयक आहे. कारण लेखक महणून अणणा भाऊ 

सभोितालचया सांसककृ वतक पयाचािरणाला रिवतसा् ्तेात. अणणा भाऊंनदी जदीिनात अनभुिलेलया अनेक 

चढउतारांचा तयांचया आशय आवण आविष्काराचया लेखनदृष्टदीिर पररणा्म झालेला आहे. ‘लाल बावटा’ 

घेऊन कायचाकताचा कलाितं महणून जनतेला सा्मोर ेगेलेले, ‘लो्कनाट््ाचे जन्क’ महणून ्मानयता पािलेले 

अणणा भाऊ नोवहेंबर १९५८चया ्ुगांतर्मधये बुद्ाची शपथ कथा वलवहतात. वारणेच्ा खोऱ्ात हदी 

का्बंरदी ‘जयाने ्वलत सावहतय वन सावहवतयक वन्माचाण केले, तया ्महान गोकतीचया स्मकृतदीला सा्र स्मपचाण’ 

करतात. (साठे २०१६ : अपचाणपवत्का) तर १९५९्मधये रिकावशत झालेलदी आपलदी फक्करा हदी वतसरदी 

का्बंरदी ‘डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर यांचया झुझंार लेखणदीस’ अपचाण करतात. (साठे १९५९ : अपचाणपवत्का) 

जात आवण िगाचाचदी विष्मता नष्ट करू पाहणाऱया या ् ोन विचारधारा अगंदीकारणयाचा रियतन अणणा भाऊंचया 

जदीिनविषयक आवण सावहतयविषयक ्ूमलयभानाचया ककृ वतशदीलतेतून व्सतो. हदी ककृ वतशदीलता केिळ भावषक 

पातळदीिर राहत नाहदी तर तदी जदीिनदृवष्टकोनातून वयक्त झालदी आहे. अणणा भाऊंचया लेखनातून स्मष्टदीचया 

रिशांचदी नयाय आवण सतयकें द्रदी ्मांडणदी उभदी राहते. जातिगाचाचया रिभतुिाचया राजकारणाला नकार ् णेयासाठदी 

ते आहेर ेआवण नाहदीर ेस्ूमहातदील विवंि, सघंषचा आपलया अवभवयक्ततीचा ्ूमलाधार बनितात आवण तयासाठदी 

वयक्ततींचया नातयातदील ताणयाबाणयांना अधोरवेखत करतात. अणणा भाऊंचया का्बंऱयां्मधये तयाचा रितयय 

येतो. 

कादबंरीकार अणणा भाऊ

अणणा भाऊंचया चररत्कारांनदी तयांचया का्बंऱयांचदी सखंया िेगिेगळदी उललेखलेलदी असलदी तरदीहदी तयांचया 

३२ का्बंऱया उपलबध झालेलया आहेत. १९४८ चया स्ुमारास अणणा भाऊंनदी का्बंरदीलेखनास रिारभं 

केला. वारणेच्ा खोऱ्ात, वारणेचा वाघ, फक्करा, अकगनकदव्, वैज्तंा, आवडी, अलगुज, कचत्ा, कचखलातील 

्कमळ, रतना, चदंा, रानगगंा या तयातदील काहदी ्महत्िाचया होत. अणणा भाऊंचया का्बंऱयांतून सिातंत्यपूिचा 

आवण सिातंत्योत्तर कालखंडातदील स्माजाचे वचत्ण येते. ्मखुयतिे पवचि्म ्महाराष्ट्राचया सातारा, सांगलदी 
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आवण कोलहापूर या वजलह्ांतदील इवतहास आवण भौगोवलक पयाचािरण ब्लतया स्माज आवण ससंककृ तदीचया 

अिकाशासह शब्बद्ध होतो. फक्करा का्बंरदीविषयदी भालचदं्र ने्माडे महणतात तयारि्माणे ‘फक्करा’ हदी ‘केिळ 

एका पोटस्ूमहाचदी ससंककृ तदी ्मांडणदी करणारदी रिांवतकारदी ठरते असे नाहदी’ (ने्माडे १९८० : ५४-५५) तर 

्ूमलयांसं् भाचात रिांवतकारदी भूव्मका घेते. जावतवयाप्त भारतात सिचाच लेखक पोटससंककृ तदीचदीच ्मांडणदी करणार े

आहेत. आपलया पोटससंककृ तदीचे इतर ससंककृ तदीिर रिभतुि वन्माचाण करणे, आपलया सांसककृ वतक िचचासिाचे 

रिभतुि वन्माचाण करणे आवण आपलदी सांसककृ वतक ्ूमलये बहुसखंयाकािर ला्णे हे सांसककृ वतक राजकारण 

भारतदीय जातरिभतुिाचया कें द्रसथानदी रावहलेले आहे. अणणा भाऊंचया का्बंऱयां्मधये जातिगचािचचासिाला 

आवहान व्ले जाते आवण िचचासििा्दी वयिसथेने नाकारलेले ्वलत, प््वलत आपलया स्ूमहससंककृ तदीचा 

विद्रोह रिसथावपत करतात, तो रिवतनायकाचया रूपाने. 

रिा. बजरगं कोरडे अणणा भाऊंचया का्बंऱयांचे चार रिकार ेिगतीकरण करतात, “साहसाचे वचत्ण करणाऱया 

का्बंऱया, ्मवहलांचया स्मसयांचे वचत्ण करणाऱया का्बंऱया, रेि्माचे वचत्ण करणाऱया का्बंऱया, ग्रा्मदीण 

जदीिनाचे वचत्ण करणाऱया का्बंऱया” (कोरडे २००१ : १४) आशयाचे अनेक प्र या का्बंऱयां्मधये येतात. 

जात, िगचा, अथिा स्त्रदीचे होणार ेलैंवगक शोषण हा आशयद्रवयाचा रिधान भाग असतो. िासाहवतक काळातदील 

सांसककृ वतक पयाचािरण अणणा भाऊंनदी जसे आपलया कथनाचे कें द्र केले आहे तसेच सिातंत्योत्तर काळातदील 

स्माजिासतिहदी रखेाटले आहे. ्िे, ध्मचा, ्शे यांचा एका बाजूला ते गौरि करतात तर ्सुऱया बाजूला ्िे 

आवण ्िैिा्, रूढदी आवण परपंरा नाकारतात आवण विज्ानदृष्टदी सिदीकारतात. अणणा भाऊ साठे यांचया 

का्बंऱयां्मधये िगचासघंषचा, जातसघंषचा, स्त्रदीशोषण हे तदीन विषय रि्माने आलेले व्सतात. कथाथाचाचदी वनिड, 

वनिडलेलदी कथनपद्धतदी, शैलदी या्मळेु तयांचया का्बंरदीलेखनास काळाचया ्मयाचा्ा आलेलया आहेत. तसेच 

लेखक महणून अणणा भाऊ नेह्मदीच ‘पोवलवटकलदी कररेट’ आहेत असे नाहदी. तयांचया विधानाचे राजकारण 

उभे राहताना ते नेह्मदीच रिागवतक उभे राहते असे नाहदी. तयांचया नकळत ते पारपंररक होते. महणून अणणा 

भाऊंचया वारणेचा वाघसारखया का्बंरदीत येणारदी ्िे, ध्मचा, ्शेकें द्रदी ्मांडणदी आहे, ध्मचािा्दी आवण वहं् ू 

राष्ट्रिा्दी विचारसरणदीला सोयदीचदी ठरलेलदी आहे. आधवुनकतीकरणाचया सं् भाचात वन्माचाण झालेले पेच ते 

सोडित नाहदीत. तयांचया बहुतेक का्बंऱयांतदील स्त्रदीवयवक्तरखेा अवसतति आवण अवस्मतेचे रिश सोडिू पाहत 

असलया तरदी तयांचया रदीवतरिधान लेखनशैलदीविार ेतया ‘िसतू’ महणून वचवत्त होतात. रूपवनष् आककृ वतबधंा्मळेु 

स्त्रदी्हेाचया िसतकुरणाला ्महत्ि येते. तयांचया बहुतांश का्बंऱयां्मधये ते भाषेचया आवण शैलदीचया पातळदीिर 

रदीवतरिधान होतात. फक्कराचे ्ूमलय्मापन करताना भालचदं्र ने्माडे वलवहतात, “रदीवतरिधानता हे अणणा भाऊ 

साठे यांचया का्बंऱयांचे िैवशष््टय आहे. ‘फक्करा हदी का्बंरदी िासतिाचे आशयद्रवय असूनहदी रदीवतरिधान 

होते.’ (ने्माडे १९८० : ५४-५५)  
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अणणा भाऊंचया का्बंऱयांचा आलेख उत्तरोत्तर लोकवरिय सावहतय्ूमलय सिदीकारणारा झालेला आहे. तयांचया 

लेखनाचदी वचवकतसा करताना डॉ. सभुाष सािरकर वलवहतात, “रिचडं आिारयाचया या सावहवतयकाला 

आयषु्याचया सधंयाकाळदी तत्िशूनय-रजंनिा्दी अशा वनककृ ष्ट का्बंऱयांिर आपलदी सारदी सावहतय कौशलये 

पणास लािणयाचदी ना्मषु्कतीहदी सिदीकारािदी लागलदी हे विशेष.” (डांगळे १९९८ : ५२७ ) वकंिा रिा. बजरगं 

कोरडे आपलया वििेचनात महणतात, “का्बंरदीकार महणून अणणा भाऊंचया का्मवगरदीचा सारांश सांगताना 

असे महणता येईल, कती तयांचया उत्त्म ्जाचाचया आवण साधारण ्जाचाचया का्बंऱया यांचया्मधये एक सपष्ट 

अशदी वयिच्े्क रषेा आहे. एक का्बंरदीकार महणून अणणा भाऊंचे ्मराठदी सावहतयातदील सथान वनवचित 

करणयाचा रिश येतो, तेवहा सखंयेने थोड्या असलेलया तयांचया साधारण ्जाचाचया का्बंऱयाच तयांना 

िा्ग्रसत का्बंरदीकार बनितात.” ( कोरडे २००१ : २७-२८) 

्मानिदी जदीिनातदील सतय आवण स्माज िासति हा अणणा भाऊ यांचया लेखनाचा गाभा आहे. आपलया 

लेखनरिवरियेविषयदी वलवहतात, “महणून ्मदी वलवहताना स्िै सहानभूुतदीनं वलवहणयाचा रियतन करतो. कारण 

जयांचयाविषयदी ्मदी वलवहतो, तदी ्माझदी ्माणस ंअसतात. तयांचदी ्मिुचात ठेिूनच ्मला वलवहण ंभाग पडतं.” (साठे 

१९५९ : कैवफयत) अणणा भाऊ यांचदी हदी ्माणसे िवंचत, उपेवक्षत नाकारलेलया स्ूमह गटातदील आहेत. 

स्त्रदीपरुुष आहेत. तदी ्ाररद्रय्ाशदी अविरत सघंषचा करणारदी आहेत. तदी जातदीचया अप्मानासप् िागणकुतीशदी 

लढा ्णेारदी आहेत. तदी वयवक्तगत आवण सा्मु् ावयक सतरािर झुजंत आहेत. तदी अणणा भाऊंचया रक्ताचदी 

आहेत. पचंरिोशदीतदील आहेत. बारा गािाचदी आहेत. तदी ्वलत, प््वलत, जावतवयिसथेने नाकारलेलदी 

आहेत. ्महार, ्मांग, भटरया जातस्ूमहातदील आहेत. गनुहेगार ्मानलया गेलेलया स्ूमहाचदी आहेत. अणणा 

भाऊंचदी ्माणस ंआपलया अवसतति आवण अवस्मतेसाठदी विद्रोह करणारदी आहेत. महणूनच अणणा भाऊ तयांना 

रिवतनायक बनितात. अणणा भाऊंनदी आपलया कथनशैलदीला व्लेला रदीवतरिधान बाज हा रिा्वेशक सावहतय 

आवण रिारभंदीचया ग्रा्मदीण सावहतयाचया सावहतय सकेंतांना गौरिदीत होता. हे सावहतय रिाह्मणदी अवभरुचदीचया 

रुचदीपालटासाठदी वन्माचाण होत होते. तया सावहतयातून ग्रा्मदीण ससंककृ तदी, परपंरा, रदीवतररिाज, चालदीरदीतदी, 

ग्रा्मदीण बोलदी, पोटससंककृ तदी ‘्महाराष्ट्र शार्चेया ्मंव्रापढंु वचरतंन’ उभदी राहणयाचदी शरयता अवधक 

रिबळ झालदी. या अवभरुचदीचया सांसककृ वतक राजकारणाला साठोत्तरदी काळातदील विविध सावहतयरििाहांनदी 

नेसतनाबूत करणयाचा रियतन केला, तयात ्वलत सावहतयाचा विद्रोहदी रििाह अग्रभागदी होता. अणणा भाऊंनदी 

्वलत सावहतयाशदी जोडून घेतले. २ ्माचचा १९५८ रोजदी ्महाराष्ट्र ् वलत सावहतय सघंाचया ितदीने आयोवजत 

केलेलया पवहलया ्वलत सावहतय स्ेंमलनात ते महणाले, “हे जग, हदी पकृथिदी शेषाचया ्मसतकािर नसून 

्वलतांचया तळहातािर तरलेलदी आहे.” (साठे १९९८ : ११७६) हे न्ूम् करून आपला ्वलत विद्रोह 

्मखुर केला.  
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अणणा भाऊ साठे याचंया कादबंऱयाचंी माधयमातंर े

“कोणतदीहदी ज्ानात्मक वरिया हदी ्माधय्मांतराचदीच वरिया आहे. महणून ्माधय्मांतर हदी वनरतंर रिवरिया आहे. 

िसतूचे ज्ान जाणून घेणयाचदी रिवरिया ्माधय्मांतराशदी सबंवंधत आहे.” (सपकाळ २०१७ : २७) अणणा 

भाऊंचया सावहतयाचे जे ्माधय्मांतर झालेले आहे ते अभयासताना ्माधय्मांतर हदी रिवरिया कें द्रसथानदी ठेिणे 

आिशयक आहे. 

अणणा भाऊंचया कथा आवण का्बंऱयांचे ्माधय्मांतर झाले असून तयांचया कथांिर ्ूरवचत्िाणदीसाठदी 

्मावलकांचदी वनव्मचातदी झालेलदी आहे. तर तयांचया नऊ का्बंऱयांचदी वचत्पट ्माधय्मांतर े झालेलदी आहेत. 

सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया आं् ोलना्रमयान तयांनदी का्बंरदी लेखनास रिारभं केला असून ्महाराष्ट्र राजयाचया 

वनव्मचातदीनंतरचा हा काळ अणणा भाऊंचया सावहतयाचया ्माधय्मांतराचा काळ आहे. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचया 

आं् ोलनानंतर लाल बावटा ्कलापथ्क ्महाराष्ट्रात चां्ा ते बां्ा पोहचले होते. त्माशा कलाितंांनदी 

‘लोकनाट्य त्माशा ्मंडळं’ वयािसावयक सिरूपात उभदी केलदी होतदी. हा काळ ्महाराष्ट्राचया सांसककृ वतक 

पररितचानाचा काळ महणून पढेु येत होता. याच सांसककृ वतक पयाचािरणा्मधये ्मराठदी वचत्पटाला ‘ग्रा्मदीण 

अवभरुचदीचया’ अवभवयक्ततीचे निे अिकाश गिसले. १९४७ सालदी व्नकर ्. पाटदील यांचा ज्मलहार 

आवण वहदी. शांतारा्म-बाबूराि पेंटर यांचा लोकशाहदीर रा्मजोशदी हे ्ोन ्महत्िाचे वचत्पट आले. ग्रा्मदीण 

स्माजातदील जावतवयिसथा, कलाससंककृ तदी, ककृ षदी आवण ज्ानपरपंरा या रिभतुिाला आवहान ् णेार ेरिश तयातून 

्मांडले. ग्रा्मदीण भागातदील सांसककृ वतक राजकारण आशयद्रवय महणून सिदीकारले. ्महार ्मांगांचया सा्मावजक 

वयथा आवण जातवनष् कला या वचत्पटांचया आशयद्रवयाला पूरक ठरलया. तया अनषुगंाने रिा्वेशक, 

भावषक ससंककृ वतसघंषचा वचत्पटाचया दृशयरिवत्मां्मधून, वचत्सकेंतातून दृगगोचर झाला. ‘गोष्ट्मकु्त’ न झालेलया 

्मराठदी वचत्पटांतून सा्मावजक रिशांचे भान लेखक-व्ग्शचाकांनदी ्मांडले. वचत्पटासारखया भांडिलदी कलेने 

वयािसावयक ्ूमलयवनष्तेसाठदी िचचासििा्दी बहुसखंयाकाचया सांसककृ वतक ्ूमलयांचे अनकुरण केले. आधवुनक 

्ूमलयांशदी तडजोडदी करत पारपंररक वयिसथेचा आग्रह वचवत्त करत रावहले. आत्मगौरि आवण आत्मटदीका 

करणार े हे वचत्पट असले तरदीहदी नेवणिेतदील ससंककृ वतिचचासि विसवजचात करत नवहते. शहरदी ्मधय्मिगतीय 

पांढरपेशा रिाह्मणदी अवभरुचदीने रुचदीपालट महणून ग्रा्मदीण पाश्चाभू्मदी असलेलया या वचत्पटांना सन्मावनत केले. 

तर ग्रा्मदीण भागातदील रेिक्षकांनदी तयाच अवभरुचदीचे अनकुरण करणयात धनयता ्मानलदी. अणणा भाऊ साठे 

यांचया का्बंऱयांचदी आशयद्रवये रिभतुिाचया सांसककृ वतक राजकारणा्मधये हसतके्षप करत होतदी. तशदीच तया 

का्बंऱयांचदी कथानके गोष्टरिधान, सूडकथा, सघंषचा कथा असणारदी होतदी. नायक अथिा खलनायक असा 

भे् असणारदी वयवक्तकें द्रदी कथानके लोकवरिय वचत्पटास पूरक असलयाने ्माधय्मांतरासाठदी तदी सिदीकारलदी 

गेलदी. 
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“्ूमळ ्माधय्मात जया ्माधय्म द्रवयाचया साहाययाने जो आकार वन्माचाण होतो ते वन्माचाण करणार ेसकेंतवयूह, 

सकेंतवचनह, घटक, साधन द्रवये लक्य ्माधय्मात निदी सरंचना वन्माचाण निे सकेंतवयूह, सकेंतवचनह, घटक, 

साधन द्रवये यांचा सिदीकार करतात. ्ूमळ ्माधय्मातदील आशय गाभा नवया ्माधय्मा्मधये नेला जात असताना 

्ोनहदी ्माधय्मातदील साधमयचा-िैधमयाांचा विचार ्महत्िाचा असतो. ्ूमळ ्माधय्मातदील बलसथाने आवण लक्य 

्माधय्मातदील बलसथाने यांचयातदील तदी ्महत्िाचदी वरिया असते आवण महणून तो सकृजनात्मक अनभुि महणून 

वन्माचाण झालेला असतो. आशय, गाभा यांचया विकसनाचा आलेख ्ोनहदी ्माधय्मात ्महत्िाचा असतो. तया 

तया ्माधय्मातदील तांवत्क आवण ्माधय्म भाषेचया िैवशष््टयां्मधये तो नेणयाचा रियतन केला जातो. तया्मळेु 

्माधय्मांतरात लक्य ्माधय्मात जाताना ्मशुदीत ब्ल होतात. भािाथाचाचा विकास होत जातो. तया्मळेु ्ूमळ 

्माधय्म आवण लक्य ्माधय्म यातलया साधमयाचाचे हेतू शोधणे अडचणदीचे ठरते. ्माधय्मांतरा्मधये साधनद्रवय 

महणून सहभागदी होणार ेघटक ्ूमळ आवण लक्य्माधय्मात रिभािदीपणे कायचारत असतात. शवुचतेचा रिश इथे 

गौण असतो.” (सपकाळ २०१७ : २९) अणणा भाऊंचया ्माधय्मांतरासाठदी सिदीकारलेलया का्बंऱयांचे 

्माधय्मांतर अभयासताना तौलवनक भान सांभाळणे आिशयक आहे. अणणा भाऊ रिा्वेशकतेचया पलयाडचा 

विचार करत होते. तया्मळेु शहर वकंिा ग्रा्मदीण असा एक्मात् अिकाश हे तयांचया सावहतयाचे िैवशष््टय नवहते. 

ते ग्रा्मदीण आवण शहर हे ्ोनहदी अिकाश कथाथाचाचया पकृष्भू्मदीसाठदी िापरत होते. तयातदील वसथतयतंर ेआवण 

पेच हा अणणा भाऊंचया लेखनाचा कळदीचा ्मदु्दा होता. वचत्पट ्माधय्माला वसथतयतंरातदील सघंषचा नेह्मदीच 

नाट्यपूणचा िाटलेला आहे. अणणा भाऊंचया का्बंऱयांचदी ्माधय्मांतर े होताना सरुुिातदीला ्माधय्मांतर 

झालेलया वैज्तंा्मधदील कथानकात त्माशा कलाितं आवण कुलितं जोशदी रेि्मसबंधं, परपंरा आवण निता, 

ग्रा्मदीण आवण शहरदी, वशवक्षत आवण अवशवक्षत यातदील ससंककृ वतसघंषचा ्महत्िाचा िाटला. तयानंतर तयांचया 

इतरहदी का्बंऱयांचदी ्माधय्मांतर ेझालदी. 

अणणा भाऊ साठे याचंया वैज्तंा या का्बंरदीिर वैज्तंा (१९६१), फक्करा या का्बंरदीिर फक्करा (१९६३), 

आवडी या का्बंरदीिर वटळा लािते ्मदी रक्ताचा (१९६९), मा्कडीचा माळ या का्बंरदीिर डोंगरची मैना (१९६९), 

कचखलातील ्कमळ या का्बंरदीिर मुरली मलहारी रा्ाची (१९६९), वारणेचा वाघ या का्बंरदीिर वारणेचा वाघ 

(१९७०), अलगूज या का्बंरदीिर अशी ही साताऱ्ाची तऱहा (१९७४), कचत्ा या का्बंरदीिर कचत्ा (२०१०) हे 

वचत्पट वन्माचाण झालेले आहेत. या वचत्पटाचंदी ्माधय्मातंराचया अनषुगंाने तौलवनक वचवकतसा, विशे्षण आवण 

्ूमलय्मापन होणे आिशयक आहे. रिसततु लेखा्मधये पढेु विसतकृतपणे अणणा भाऊंचया कचखलातील ्कमळ या 

का्बंरदीचा आवण तया का्बंरदीिर आधाररत असलेलया मुरली मलहारी रा्ाची (१९६९) या वचत्पटाचा लेखाजोखा 

घेतलेला आहे. कचखलातील ्कमळ या का्बंरदीिर आधाररत वचत्पटाचदी पटकथा आवण सिंा् वलवहताना व्नकर 

्. पाटदील यानंदी वलवखत सवंहतेत ्माधय्मातंर केलेले आहे. या पटकथेचे व्ग्शचाक गोविं्  कुलकणती तसेच ् त्तारा्म 

गायकिाड यानंदी वचत्पटाचया दृरश्ावय कलेत ्माधय्मातंर केलेले आहे. 
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‘वचखलातील कमळ’ कादबंरी 

कचखलातील ्कमळ हदी का्बंरदी अणणा भाऊंचया रिा्वेशक का्बंरदी महणून ्महत्िाचदी का्बंरदी आहे. एक 

भावषकककृ तदी महणून तदी रिभािदी आहे. हदी य्मनुापयचाटन रििाहातदील सा्मावजक स्मसया ्मांडणारदी का्बंरदी 

आहे. परतं ुशैलदीचया अनषुगंाने तदी रदीवतरिधान होते. तकृतदीय परुुषदी वनिे्क पवचि्म ्महाराष्ट्रातदील सांसककृ वतक 

पयाचािरणाचा एका कालखंडासह िेध घेतो. अणणा भाऊ साठे यांचदी दृशयात्मक लेखनशैलदी हे या का्बंरदीचे 

लेखन िैवशष््टय आहे. या का्बंरदीचा रिारभं जते्पासून होतो. जत्ा हदी सांसककृ वतक राजकारणाचे रितदीक महणून 

येते. पवचि्म ्महाराष्ट्रातदील सातारा वजलह्ातदील पालदीचया खंडोबाचया जते्तदील सदीता ्मरुळदीचया नाचाचया 

िणचानापासून सरुू होणारदी हदी का्बंरदी चररत्नायकरिधान कथन करते. ‘सदीताचा जदीिनपट उलगडून 

्ाखिते. तळुसा ्मरुळदी आवण ्मरुारराि पाटदील यांना झालेलदी पोरगदी सदीता अधंश्द्धा, चालदीरदीतदी, आवण 

रूढतींशदी सघंषचा करते. आधवुनक वशक्षण घेणारदी सदीता ‘आपणास ्मरुळदी वहायचे नाहदी’ असे सांगते परतं ुतदी 

जनुया रिथांना बळदी जाते. तया सघंषाचात परुुषदी अवधभौवतक सत्ता वतला िसतू महणून पाहात असते. वतला 

बळदी ्मांग भेटतो. तदी बळदी ्मांगाबरोबर लगन करून आपले सिपन साकार करते.’ या कथाथाचाचया अनरुोधाने 

अणणा भाऊ साठे यांनदी हदी का्बंरदी रचलदी आहे. भावषक शैलदीचे निेपण आवण रिा्वेशक कथानक हे या 

का्बंरदीचे रिधान अगं आहे.

पालदीचा खंडोबा हा ्मांग रा्मोशांचे कुल्िैत. अनेक सा्मावजक सतरातदील ्माणस ंया जते्ला येत. चोर, 

्रोडेखोर, गनुहेगार, ्मांग रा्मोशदी जते्ला आलेले असतात. तरंुुगातून नकुताच सटूुन आलेला बळदीहदी 

जते्त सदीता ्मरुळदीचे जागरण पाहायला आलेला असतो. तयाला लवहाजदी िाघयाने वन्मंत्ण व्लेले असते. 

्मरुळदीचया गाणयासाठदी चहूबाजूचे लोक आलेले असतात. अणणा भाऊ सदीताचया सौं्याचाचे रदीवतरिधान िणचान 

(साठे २०१५ : ४२३, ४२६, ४३४) करतात. िसतूकरण महणून बाईकडे पाहणाऱया परुुषांचया नजरतेदील 

स्त्रदी रखेाटतात. परुुष पाते् वस्त्रयांचे िणचान करताना परुुषदी नजरनेे पाहतात. तयातूनच परुुषां्मधये सघंषचा उभा 

राहतो. सदीतासाठदी बळदी ्महा्ू पाटलाचया अगंािर जातो. कथनकार तकुड्यातकुड्यांनदी कथन करतो. 

सूक््म वयवक्तवचत्ण का्बंरदीत येते. वयवक्तचया शारदीररक आवण ्मानवसक ब्लांचा चपखल सं् भचा येतो. 

का्बंरदी्मधये सदीताचदी जन्मकथा विसतकृत येते. सदीताचया आई आवण िवडलांचया नातयापासून. तळुसा आवण 

्मरुारराि पोवलसपाटलाचया नातयातदील कंगोर े लेखक ्ाखितो. उचच जातदीचया परुुषांनदी स्माजातदील 

उपेवक्षत वस्त्रयांना जया ्मानवसकतेतून िागिले आहे तयाचदी रिवतवरिया तळुसाचया बोलणयात येते. ‘्मदी 

एक गरदीब ्मरुळदी आहे.....त्ुमचा शब् कसा ्मोडू. पण ्मला पण खािून थुंकाि ं तस ंथुंकू नका.’, परतं ु

्मरुाररािचया वयवक्तरखेेतून ब्लणारा पाटदील अणणा भाऊ वचवत्त करतात. ‘तळुसा, हे पान ्मदी जन्मभर 

्ाढेत धरदीन.’ ्मरुारराि तळुसाला महणतो. ‘तलुा िाऱयािर सोडून ्मदी आपलया रिदी्ाला बट्ा लािणार 
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नाहदी.’ (ततै्ि, पकृ. ४३५) पाटदील तळुसाचा सिदीकार करतो. वतला आपलदी ज्मदीन ्तेो. ‘घर बांधून ्तेात. 

सविा्मण चां्दीचदी ्ूमतती करून ् तेात.’ (ततै्ि, पकृ. ४३७) तळुसा पाटलाचया बरोबर धाकलया िाड्यात राहणे 

पसतं करते. अणणा भाऊ रिवतलो्म वििाह ्मानय करतात. ्मरुारराि पाटदील आजारदी पडलयानंतर तळुसा 

खंडोबाला निस बोलते. ‘थोरलया िाड्याकडे पाहत होतदी आवण रडत होतदी.’ (ततै्ि, पकृ. ४३८) पाटदील बर े

वहािेत महणून तदी खंडोबाला निस बोलते कती, ‘्माझया ्मालकाला चटकन उठि. खंडेराय, ्मदी तलुा एक 

िाचन ्तेे. ्माझया पोटाला बाळ आहे. तदी जर ्मलुगदी झालदी तर ्मदी तदी तझुया पायािर घालदीन. तझुया नािानं 

्मदी वतला सोडदीन.’ (ततै्ि, पकृ. ४३८) अणणा भाऊ नाट्य्मय घटनांचयाविार ेकथानकाचदी बांधणदी करतात. 

पाटदील सदीताचे ‘टोलेजगं बारस’ं करतात. वतचदी काळजदी घेतात. सदीताला शाळेत घालतात. ्मासतरांना 

हजेरदी पसुतकात नाि वलवहणयास सांगतात, ‘सदीताबाई ्मरुारराि पाटदील.’ पाटदील तळुसाचया नातयाला 

काय्शेदीर ्मानयता ्तेात. सदीताचे अनौरसपण नष्ट करतात. िणचासकंराचा सिदीकार करतात. पररितचान 

सिदीकारतात. परतं ु तळुसा पाटलांचया न कळत सदीताचे लगन खंडोबाबरोबर लािते. पाटलाचदी बायको 

सावित्दी सदीताचा सिदीकार करते. सावित्दीचया वयवक्त्मत्िातदील ्मानिदी भािभािना हळवया पद्धतदीने वचवत्त 

केलया आहेत. ‘या लेकरानं काय गनुहा केलाय. कसबंदी असलं तरदी ते पाटलाच ंहाय.’ (ततै्ि, पकृ. ४४१), 

सदीताला तदी िाडा बघायला घेऊन जाते. तदी ्मरुारराि पाटलांना महणते, ‘त्ुमचदी लेक तदी ्माझदी नाहदी का? 

आजपासून वतला ्माहेरचदी िाट ्मोकळदी आहे.’ (ततै्ि, पकृ. ४४२) ्मरुारराि पाटलांचया ्मकृतयूनंतर सदीता 

पाटलांचया िाड्यात ्मकु्तपणे िािरत असते. ‘सावित्दी आवण जयवसगं सदीताला तळहाताचया फोडारि्माणे 

जपत होते.’ (ततै्ि, पकृ. ४४४). ्मरुाररािाचया ्मकृतयनुंतर कथनाला नाट्य्मय िळण ्णेयाचा रियतन केला 

आहे. ्मरुारराि पाटलाचदी ्मलेु जयवसगं आवण सजलेराि ्ोघेहदी आजारदी पडतात. तयांना िाचिणयासाठदी 

तळुसानं केलेला निस फेडणे आिशयक असलयाचे लवहाजदी सावित्दीला सांगतो. लवहाजदी जयवसगं आवण 

सजलेरािला भडंारा ्तेो. ते ्ोघेहदी बर ेहोतात. ‘्िे पािला. गणु आला. ्मलंु उठलदी.’ अणणा भाऊ श्द्धा, 

अधंश्द्धा यांचा सिदीकार करणारदी ्माणसे रखेाटतात. कथानकाचया विकासात वनयतदीिा्ाचा रिभाि ्मानय 

करतात. (ततै्ि, पकृ. ४४५) जयवसगं आवण सजलेरािला बर ेझालया्मळेु सावित्दीला आनं् होतो. परतं ुसदीता 

्मरुळदी होणार महणून असिसथ होते. ‘परतं ुसोनयासारखदी सदीता आता ्मरुळदी होऊन वफरणार या कलपनेनं तदी 

काळिडंलदी. तदी जयवसगं आवण सजलेराि यांना महणते, ‘्मलुांनो, त्ुमचया वन त्ुमचया िवडलांचया वजिासाठदी 

्माझया सदीताच ंिाटोळं झालं......वतला विसरू नका. वतला ्:ुख ्ऊे नका.’ (ततै्ि, पकृ. ४४५) अणणा भाऊ 

्मानिदी सिभािाचदी गुतंागुतं ्ाखितात. तयातूनच उ्ार्मतिा्दी, आ्शचािा्दी वयवक्तरखेा उभया करतात. 

का्बंरदीचया कथनाचा ्सुरा भाग सरुू होतो. सदीता ्मरुळदी होते आवण लवहाजदी िाघयाबरोबर तदी जागरण 

करायला लागते. ‘नशदीब ्महत्िाचे’ असे लवहाजदी ऐकितो. पाटदील वस्त्रयांना सांभाळतात हे लवहाजदी सदीताला 

पटिून ्णेयाचा रियतन करतो. तया्मळेु वतने ्महा्ू पाटलाचा विचार करािा असाहदी आग्रह धरतो. सदीता 
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बळदीपासून ्ूर असािदी असाहदी विचार करतो. ‘बळदी टळला वन एखा् ेिेळदी टळेलहदी. कारण तयाचदी जात 

वनराळदी आहे. तदी तळुसाला ्मानय होणार नाहदी. वतचया तया साित् भािांना खपणार नाहदी.’ (ततै्ि, पकृ. ४५९) 

जातदीचा उललेख करून अणणा भाऊ बळदीचया सा्मावजक सतराचा विचार करतात. परतं ुजातसघंषचा हा 

कथानकाचा ्मखुय हेतू राहत नाहदी. सदीताचया जातदीचा सं् भचा हदी येतो. ‘वतचदी आई एका जातदीचदी तर बाप 

्सुऱया जातदीचा. महणजे साराच वचखल वन तया वचखलात जन्मलेलदी सदीता.’ (ततै्ि, पकृ. ४६०) का्बंरदी्मधये 

बळदी आवण सदीताचया नातयाचा हळिा पट रखेाटला आहे. बळदी आवण तयाचदी आई (ततै्ि, पकृ. ४५७) यांचे 

सं् भचा येतात. पण ते सिभािरखेाटन अवधक विसतारत नाहदी. उलट रांगडा बळदी आवण तयाचयािर ठेिले 

जाणार ेगनुहेगार महणून आरोप येथे अधोरवेखत होतात. वरिटदीश काळातदील गनुहेगार ्मानलया गेलेलया जाततींचदी 

सिातंत्योत्तर काळातहदी गािगाड्यात गनुहेगार महणून कशदी ्ळिणूक होते यांचे अणणा भाऊ रिभािदी वचत्ण 

करतात. खजुगािला ्रोडा पडतो. तयाचा आळ बळदीिर येतो, तया आरोपातून ्मकु्त होणयासाठदी बळदी 

रिा्मावणकपणे सघंषचा उभा करतो. ्रोड्यातदील गनुहेगारांना पकडून ्ऊेन आपलयािरदील आलेला आळ 

पसूुन काढू पाहतो.

आपलया जन्माचदी कथा स्मजलयािर सदीताला रिश पडतो. तदी आईला उत्तर े ्मागू लागते. भारतदीय 

ससंककृ तदीविषयदी रिश उपवसथत करते. ‘्मन आईशदी वन वतचया ्मलुदीशदी एकाच ्िेाचे लगन कस ंलागेल?’, हा 

रिश उभा करते. अणणा भाऊ ध्मचावचवकतसा करतात. ‘एक्ा ्िेाशदी लगन लागलं महणजे वतला ्सुर ंलगन 

करता येतं का?’ वशवक्षत सदीता आपलया आईला रिश विचारत असते. परपंरा आवण नितेचा लढा असतो. 

परपंरािा्दी विचारांचदी तळुसा महणते कती, ‘वतला ्मग ्माणसाशदी लगन करता येत नाहदी.’ स्त्रदीचया शारदीररक, 

्मानवसक गरजांचे रिश परुुषदी जातवयिसथेने ध्माचाचया सांसककृ वतक राजकारणात बवं्सत ठेिले आहेत. 

वस्त्रयांना रूढदी, परपंरा, ्िेध्माचाचया नािािर सिातंत्यापासून िवंचत ठेिलयाचे अणणा भाऊ ्मांडतात. 

वतचया रिशांना लवहाजदी िाघयाहदी उत्तर ्ऊे शकत नाहदी. तोहदी, ‘आपला िाघया महणून वतनं तयाला आपला 

महणायच ंवन ्मग तो पसतं असेल तयाला घेऊन रा्मच ंराज करायच,ं पण ते तया िाघयाचया आडून. ्मग वतला 

चारदी िाटा ्मोकळया. असा आपलया ्िेाचया ररिाज हाय.’ (ततै्ि, पकृ. ४७१) ्वलत, प््वलत, उपेवक्षत 

स्माजातदील वस्त्रया उचच जातिगाचाचया िसतू आहेत, तशाच ्वलत परुुषहदी शोषक आहे असे अणणा भाऊ 

वलवहतात. वस्त्रयांचया वनणचायसिातंत्याचा विचार वयिसथा करत नाहदी तयाविषयदी आपला नकार ्शचावितात. 

बळदी, िाघया, ्महा्ू पाटदील आवण नायरया असे चार परुुष सदीताकडे कसे पाहतात तयाचे वचत्ण का्बंरदीत 

आलेले आहे. जातिगाांत ्मानणारा उ्ार्मतिा्दी बळदी, जातिगाचाचे रिभतुि सिदीकारणार े िाघया, ्महा्ू 

पाटदील आवण नायरया यांचे परुुषदी चररत् अणणा भाऊ वलवहतात. अणणा भाऊंचदी कचखलातील ्कमळ यापढेु 

कुटंुबकथा, सूडकथा महणून आकार घेते. तर का्बंरदीचदी शैलदी रदीवतरिधान होते. सदीताला आपलयाकडे िश 
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करून घेणयाचा ्महा्ू पाटदील रियतन करत असतो. तयासाठदी नायरयाचा उपयोग करत असतो. ग्रा्मदीण 

भागातदील पाटलांचया गनुहेगारदी ्मानवसकतेचे िेगिेगळया घटनांचया आधार ेआलेखन येते. 

का्बंरदीत बळदी आपलयािरदील आरोप खोटे असलयाचे वसद्ध करणयाचा रियतन करत असतो. खसुगािचया 

्रोड्यातदील आरोपदी पकडून ्तेो. हदी घटना लवहाजदी सदीताला सांगतो. ‘आवण सरकारनं बळदीला एक बं् ूक 

बदी व्लदी-’ (ततै्ि, पकृ. ४७४) असेहदी िाघया सदीताला सांगतो. बळदीला राज्मानयता व्मळते. सदीता आवण 

बळदी यांचे ्ैमत् फुलू लागते. रेि्म, शकृगंार, लैंवगकता यातून कथाथचा पढेु जातो. डािपेच, शहकाटशह, सघंषचा, 

रिवतसपधयाचािर आरि्मक चढाई सूडकथेत व्सते. ्महा्ू पाटलाला काटशह ् णेयासाठदी बळदी सदीताला सांगतो 

कती, ‘आता जागरणाचया सपुाऱया घेऊ नको.’ सदीता आपले ऐकत नाहदी हे लवहाजदी िाघयाला जाणिते. ‘हदी 

सदीता आधदीच आपलया हातदी येणार नाहदी. वतचया ्माग ंअनंत भतुािळ लागलदी आहे. ्मग ंआपण का वजिाच ं

रान का करायचं?’ (ततै्ि, पकृ. ४९०) असा विचार करून लवहाजदी तळुसाच ंघर काय्मच ंसोडतो. 

सजलेरािचया हळ्दीचया व्िशदी ‘सकाळदी वन ्पुारदी अशदी ्ोन िेळा सदीता िाड्यात जाऊन पनुहा असिसथ 

होऊन आलदी होतदी.’ (ततै्ि, पकृ. ४९१) तदी पनुहा ्माडंिात जायचे नाहदी असा विचार करते. इथे सदीताचया 

वयवक्त्मत्िातदील ताण अवधक सूक््मपणे रखेाटणयाचदी शरयता होतदी. पण ते केले जात नाहदी. या वठकाणदी वतचया 

वयवक्तरखेेतदील बारकािे येत नाहदीत. ‘्मला सिचा विसरले’ असे वतला िाटते. तर ‘निर्िे झालेला सजलेराि 

तया गोंधळात गोंधळून गेला होता. तयाला काहदीच सचुत नवहते.’ (ततै्ि, पकृ. ४९१) असे महणून अणणा भाऊ 

का्बंरदीतदील वयवक्तरखेानंा खाडेंकरदी शैलदीचा पवित् नयाय ्तेात. कथानक पयचािसानाकडे चाललेले असते. 

सदीता िवडलाचंया आठिणदीने वयाकूळ होते. ‘ते असते तर’ असे वतचया ्मनात येते. लगनाचया व्िशदी सजलेरािला 

सदीताचदी आठिण येते. तो सावित्दीला सदीता न येणयाचे कारण विचारतो. तदी अपराधयासारखा चहेरा करते. 

सावित्दी महणते, ‘पोरदीिर ्मोठा अनयाय झाला आह.े’ (ततै्ि, पकृ. ४९२) सजलेराि बवहणदीचे ्माहेरपण करणयासाठदी 

आपला भाऊ जयवसगंसोबत सदीताकडे येतो. ‘्मरुळदी महणून जो तझुयाकडे बोट करदील तयाला ्मदी गोळदी घालदीन. 

तू चल.’ असे महणून सदीताचे ्माहेरपण करतो. ्मरुाररािने सदीताला व्लेला िारसाहरक जयवसगं आवण सजलेराि 

्मानय करतात. लगनातून ्मोकळया झालेलया सदीताला ्महा्ू पाटदील आवण नायरयाचदी भदीतदी िाटत असते. 

लवहाजदीन ंतळुसाला वलवहलेलं पत् पोसट्मन सदीताला ्तेो. तया पत्ात तयाने वलवहलेले असते कती, ‘....सदीतानं 

्मरुळदी होऊन ्िेाचदी चाकरदी करािदी महणून ्मदीच अनेक भानगडदी केलया.’ (ततै्ि, पकृ. ४९६) लवहाजदी पत्ाविार े

चूक कबूल करतो. सदीता ते पत् आईला ्ाखत नाहदी. 

नायरया आवण ्महा्ू पाटदील यांचयात बेबनाि होतो. नायरया सदीताला पळिून नयायला येतो, परतं ुबळदीचया 

बं् कुतीचया गोळदीने रूिर, वहसक नायरया ्मारला जातो. वस्त्रयांचे शोषण करणारा, रूिर, वहसंक खलनायकाला 

ठार होतो. बळदी ्महा्ू पाटलाला खसुगािचया ् रोड्याचया घटनेतदील खरा गनुहेगार पकडून ् णेयाचे ठरितो. 
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सदीता, बळदी आवण सजलेरािचदी भेट होते. सजलेरािला बळदी आिडतो. तो महणतो, ‘्मानसाच ंलहानपण वन 

थोरपण हे जातदीिर अिलंबून नसतं. बळदी उ्म्ा आहे. धाडसदी आहे. विनम् आहे. तू सांग कती तयाचयािर 

तझुा विश्ास आहे का? तलुा तो जन्मभर साथ ्ईेल अस ंिाटतं का?’ (ततै्ि, पकृ. ५०३) जावतअतं घडिून 

एक निदी व्मश् कु्ुबंवयिसथा वन्माचाण होते. ध्मचा आवण ्िेाला ्मानिाचया शारदीररक आवण ्मानवसक गरजांना 

वनयवंत्त करणयाचा अवधकार नाहदी. ्िेाबरोबर आई, ्मलुगदी यांचा वििाह कसा होऊ शकतो हा विचार रूढदी 

आवण परपंरलेा अणणा भाऊ विचारतात. पारपंररक कुटंुबससंथा नाकारतात. ्माणूस हे ्ूमलय ्मधयितती ठेिून 

एक सांसककृ वतक बडंखोरदी करतात. आपलया का्बंरदीत वयिसथाब्लाचा आधवुनक रिांवतकारदी आशय 

्मांडतात. जात, िगचा आवण स्त्रदी्ासय सपूंन निा ्माणूस घडणयाचदी रिवरिया सरुू होते हे अधोरवेखत करतात. 

्मरुारराि याने सदीताला वशवक्षत करणयाचदी सिदीकारलेलदी ब्लांचदी परपंरा सरुू केलेलदी असते. सजलेराि 

सदीताचे बळदीबरोबर लगन लािून सा्मावजक पररितचान घडिून आणतो. अणणा भाऊ वलवहतात, ‘कचखलातील 

्कमळ वचखलात रावहले नाहदी.’ (ततै्ि, पकृ. ५०४) कचखलातील ्कमळ या का्बंरदीतून सा्मावजक का्बंरदी 

महणून आधवुनक आवण सकारात्मक जदीिन्ूमलये वयक्त होतात. 

‘मरुली मलहारी रायाची’ 

मुरली मलहारी रा्ाची या वचत्पटा्मधये ‘आपलयािर रेि्म करणाऱया नायकाचे ्िेति सिदीकारणारदी आवण 

आपलया वनणचायसिातंत्याचा अना्र करत आपलयािर शारदीररक अतयाचार करणाऱया खलनायकाचा ब्ला 

घेणारदी नावयका’ हा कथाथचा या वचत्पटा्मधये ्मधयितती आहे. मुरली मलहारी रा्ाची हा वचत्पट चररत् 

नायकनावयकलक्यदी दृष्यानसुधंानाविार ेरिारभं, ्मधय आवण शेिट या सरंचनेत विकसत जातो. पटकथा, 

सिंा्, गदीत, सगंदीत यांचा रिभािदी ्मांडणदी करत वचत्पटाचदी सरंचना उभदी केलदी आहे. ‘बळदी’ हा रिा्मावणक, 

चांगलुपणा असलेला सा्मानय सतरातदील नायक. कोणाचया िाटेला न जाणारा. तयाचया चांगलुपणाचा 

गािातदील ्महा्ू पाटदील फाय्ा घेतो. आवण वनष्पाप बळदीला आरोपदी महणून गोिणयात येते. तयाला 

तरंुुगात पाठिले जाते. तया्मळेु तयाचया असहायतेिर रेि्म, ्या, करुणा वन्माचाण होते. कथनकार विविध 

दृशयरिवत्मां्मधून वचत्पटाचदी लयबद्ध सरंचना वन्माचाण करणयाचा रियतन करतो. बळदीचया या चररत्नायकाचया 

वयवक्ततिाला कें द्र ठेिून कथानक विकसत जाते. बळदी चांगलया िागणकुती्मळेु तरंुुगातून वशक्षा क्मदी होऊन 

बाहेर पडतो. आपलयाला फसिणकुतीविार ेतरंुुगात पाठिले आहे हदी तयाला चदीड असते. जयांनदी आपलयाला 

फसिले तयांचा ब्ला घयािा असा विचार करून ्महा्ू पाटलाचया िाड्यािर ्गड वभरकाितो आवण 

आपण सघंषाचाला तयार आहोत हे सूवचत करतो. ्महा्ू पाटदील अनदीवत्मान असतो. तो त्माशातदील वस्त्रयांचे 

शोषण करत असतो. तसेच त्माशातदील नतचाकतीसाठदी तयाने आपलया लगनाचया पतनदीला ठार केलेले असते. 
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कथानक आवण वयवक्तरखेा यांचया साहाययाने वचत्पटाचा अिकाश विसतारत जातो. कथानक विकास 

पािते. ्महा्ू पाटदील सदीता ्मरुळदीचया सौं्याचाला भूललेला असतो. पाटलांचया परुुषदी ्मानवसकतेचा रिभाि 

वयवक्तरखेांिर व्सतो. पाटदील हे स्त्रदीशोषणाचे ्मखुयस्ोत आहेत आवण तयांचया ्हशतदी्मधये सगळे आहेत 

आवण तया पाश्चाभू्मदीिरून व्नकर ्. पाटदील पटकथा वलवहतात. सदीतासाठदी ्महा्ू पाटदील पालदीला येतो. 

‘सदीता ्मरुळदी नाचलं तो खंडोबा आपला.’ अस ं ्मानतो. कायचारि्मासाठदी पालदीला वनघालेलया सदीताचदी 

नाट्य्मयररतया बळदीबरोबर भेट होते. सदीताचया गाडदीचदी कणान हा्रून पडते. आवण पाठदी्मागून येणारा 

बळदी कणानदीला हात ्तेो. अपघातातून सदीता िाचते. (रा्मायणात कैकयदी ्शरथाचया रथाला हात 

्तेे.) हदी पवहलदी भेट बळदी आवण सदीताचया जिळ येणयास कारण ठरते. बळदी लवहाजदीचया वन्मंत्णानसुार 

सदीताचया लािणदीचया कायचारि्मास पालदीला येतो. सदीता, ‘्मरुळदी महणजे डोंबारदीण िाटलदी का?’ महणून ्महा्ू 

पाटलाचा अप्मान करते. ्महा्ू पाटलाचा हसतक नायरया पाटलाचया इशाऱयािर सदीताला पळिून नेतो 

आवण तो आळ बळदीिर येतो. बळदी सदीताचा जदीि िाचितो. ‘जदीि काय अन अरूि काय घेणयापरदीस िाचिण ं

हे बर ंनवह ंका?’ हदी बळदीचदी भूव्मका. बळदीचा हा विचार सदीताला भाितो. तो स्मतेचा नयायाचा विचार 

करणारा आहे हे पाहून वतचया ्मनात तयाचयाविषयदी रेि्म वन्माचाण होते. ्महा्ू पाटलाचया इशाऱयािर आवण 

पैशािर चालणारा िाघया ‘बळदीने सदीताला पळिलं’ असचं सदीताचया आईला तळुसाला सांगतो. तळुसा 

‘थोरलया िाड्यािर सांगू’ अस ंमहणून जयवसगंाचया िाड्यािर येते. तेवहा वतथे जयवसगंचदी आई सावित्दी 

तळुसाचा अप्मान करते. ‘सटिे ्माझया निऱयाला ससंारातून उठिलंस आता पोराला तरदी राहू ्.े’ अस ं

वनकराच ंसांगून सदीता आवण जयवसगं यांच ं‘बहदीण भाऊ हदी नातदी सोड.’ हेहदी ऐकिते. सदीता हदी आपलया 

आईस्मोर हयात नसलेलया िवडलांना ्ोष ्तेे. ‘्माझे बाबा बाबा नवहते. ते वैरदी होते साताजन्माचे’ अस ं

महणते. या वचत्पटा्मधये वयवक्तवचत्वनहाय कथानक विकास पािते. उपकथनाचे बहुप्रदी सतर रचलेले 

व्सतात. जयवसगं आवण तयाचदी आई सावित्दी यांचया चररत्ातून टोपगािातदील ्मरुारराि पोलदीसपाटलाचदी 

कथा दृशयरूप होते. या ्ोघांतदील नाट्य्मय सघंषचा वन्माचाण केला आहे. परसपरविरोधदी वयवक्तरखेांतदील ताण 

्ाखिणयासाठदी सावित्दी हदी आरि्मक पारपंररक ्ाखिलदी आहे. ्मरुाररािने आपला ससंार सपंला आहे हदी 

जाणदीि सावित्दीला असिसथ करते. आपला त्ागा वयक्त करणयासाठदी तदी महणते, ‘तदी (सदीता) या घरात आलदी 

तर ्मदी पाणदीसदु्धा घेणार नाहदी,’ अशदी भूव्मका घेते. कथांतगचात कथागभचा विसतारतो. Flashback तंत्ाविार े

वचत्रिवत्मा येतात. सदीता हदी जयवसगंचदी साित् बहदीण असलयाचदी दृशये येतात. जयवसगं आजारदी असताना 

लवहाजदी िाघयाचया अगंात आलेला ‘खंडोबा्िे सदीताला ्मरुळदी महणून ् िेाशदी लगन करायला सांगतो.’ तेवहा 

सदीता ‘्िे आईबरोबर लगन करतो तर तो वतचया ्मलुदीबरोबर लगदीन करलेच कसा?’ असा रिश उभा करते. 

सदीता आईला रिश विचारते. शोषण करणाऱया परपंरा आवण रूढदी या नाकारले पावहजे हदी ्मांडणदी उभदी राहते. 

तेवहा ‘सजलेरािाचया जदीिाशदी खेळ खेळणार तू ्मरुळदी न होऊन?’ या लवहाजदी िाघयाचया बोलणयािर सदीता. 
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‘्मदी ्मरुळदी वहायला तयार आहे, लवहाजदी ्मदी ्मरुळदी वहायला तयार आहे.’ असे महणून ्मरुळदी होणे ्मानय 

करते. ध्मचा, रूढदी, परपंरांना नाकारता येत नसलयाने अगवतक झालेलया नावयकेचदी असहाय वसथतदी रिभाि 

वन्माचाण करते. नाट्यरिभािदी होते. पटकथाकाराने रिभािदी विवंि वन्माचाण केलेले आहे. ‘ताईचे हे ऋण ्मानले 

नाहदी तर भाऊ नाहदी वैरदी ठरले वतचा.’ अशदी भूव्मका घेऊन सजलेराि सदीताचे ्माहेरपण करणयासाठदी जातो. 

कुटंुबकथा महणून बहदीण भाऊ या नाट्याचदी घट् िदीण पटकथेत बांधलेलदी आहे. हा वचत्पट कौटंुवबक कथा 

महणून आकार घयायला लागतो. ‘थ्दी अॅरट’ सरंचनेतदील सदीताचया कथनाचा पवहला तकुडा पूणचा होतो. 

दृशयात्मक रिभाि वन्माचाण करणारदी पटकथा वलवहलदी आहे. सदीता आवण बळदी यांचया कथनाचया पवहलया 

तकुडाचा ्मधयवबं् ू सदीताचदी आवण बळदीचदी न्दीपात्ात भेट होते. तेथे तदी बळदीकडून िचन घेते. ‘तझुया 

काळजाला ् खु होईल अस ंकाय बदी करणार नाहदी ्मदी.’ अस ंतो िचन ् तेो. ् ोघे स्मदीप येतात. वयवक्तरखेांचया 

्मांडणदीतून सदीता-बळदी आवण ्महा्ू पाटदील-नायरया यांचया वयवक्ततिातदील परसपरविरोधदी लय वन्माचाण 

केलदी आहे. पटकथा लेखन करताना ‘गाणयाचया भेंड्या लािलयासारखे’ निे दृशय येते. तया्मळेु गवत्मानता 

साधलदी जाते. सदीतासाठदी बेचैन झालेलया ्महा्ू पाटदील बळदीचा अडथळा िाटत असतो, तो ् ूर करणयासाठदी 

बळदीला ‘बळदीचा बकरा’ करतो. पटकथेत ‘ताईत’चा खबुदीने उपयोग केला आहे. खसुगािािर ्रोडा पडतो. 

तया ्रोड्यात तेथदील पाटलाचा खून झालेला असतो. ्महा्ू पाटलाचया ्माणसांना जते्त ‘सापडलेला 

बळदीचा ताईत’ पोवलसांना परुािा व्ला जातो. नाट्य्मय रचलेलया पटकथेत बळदी पोलदीस यतं्णेचया गनुहेगार 

या्दीत जातो. बळदीने सदीताला व्लेलया िचनानसुार िागणाऱया बळदीिर ् रोड्याचा आळ आलया्मळेु ् सुऱया 

तकुड्यातदील हा ्मधयवबं् ू अवधक रिभािदी आवण पररणा्मकारक झाला आहे. ‘थ्दी अॅरट’ कथनपद्धतदी्मधदील 

वचत्पटाचा ्मधयवबं् ू आहे खसुगािािर पडलेला ्रोडा. 

‘खसुगािाचया ् रोड्या’चया घटनेपासून वचत्पट पयचािसानाकडे जातो. पोवलसांना बळदी हिा असतो. बळदीला 

सदीताला भेटायचे असते. बळदी पोवलसांना सापडािा महणून ्महा्ू पाटदील रियतन करत असतो. सगळयांना 

एकत् येणयाचे वठकाण असते, जत्ा. सदीताचया िाघया्मरुळदीचे जागरण हे कें द्र ठरते. या वचत्पटा्मधये जते्चा 

अिकाश वचत्पटाचदी सघंषचाभू्मदी महणून िापरला आहे. जते्चा दृशयात्मक पररणा्म सूचक पद्धतदीने िापरला 

आहे. जत्ा हदी सांसककृ वतक एकतेचे रितदीक महणून जसे येतदी तशदीच सांसककृ वतक सघंषाचाचे कें द्रहदी आहे. 

वचत्पटात जत्ा येते तदी जात, िगचा आवण परुुषदी अवधभौवतक सते्तचे रिभतुि ्ाखिणारदी. िाघया्मरुळदीचा 

नाच पाहणे, नाचणाऱया स्त्रदीिर खु् ाचा  उधळणे, वतचयाकडे उपभोगाचदी िसतू महणून पाहणे, वतला िश करणे 

अथिा वतला जबर्सतदीने पळिून नेणे या साठदी जते्चा सांसककृ वतक अिकाश िापरला आहे. ‘आपले नकृतय 

पाहणयासाठदी लोक येणार, आपलयािर पैसे सोडणार हा आपलया भािाचा अप्मान आहे महणून जयवसगंाने 

जते्ला येऊ नये.’ असे सदीता जयवसगंला सांगते आवण तो पाटदील असूनहदी पेठचया जते्ला जात नाहदी. 
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भािना रिधानदृशयाचदी रलकृप्तदी िापरलदी आहे. ‘इष्काचया ् रबारदी उभदी नटून उिचाशदी’ लािणदी पाहात असलेलया 

बळदीला पकडायला पोलदीस आलेले असतात. बळदी पोवलसांना चकिा ्ऊेन पळून जातो. तो इनसपेरटरला 

सांगतो कती, ‘्मदी गनुहेगार नाहदी. तमुहाला खर ेगनुहेगार पकडून ्तेो.’ इनसपेरटर बळदीिर विश्ास ठेितो. बळदी 

्रोड्यातदील बेरड ्मदेु्द्मालासह पकडून ्तेो. बळदी सदीताला भेटायला येतो. तो वतचयाकडे वन्लेश करून 

महणतो कती, ‘तया महाद्ा पाटलाला अन नायरयाला हा ्रोडा हिा.’ ्महा्ू पाटदील नायरयाला महणतो 

‘सदीताला घेऊनच ्मरू.’ लगनाचे वनव्मत्त काढून सदीताचे गाणे करणयाचे ठरते. नायरया सदीताकडे येतो. ‘तलुा 

सांगून ठेितो कोणदीहदी आलं तर सपुारदी घयायचदी नाहदी.’ हे बळदीचे िारय सदीताला आठिते. तदी, ‘घरातदील 

लगन उरकले कती बोलू असे सांगते.’ सजलेरािचया लगनाचे वन्मंत्ण न व्मळालेलदी सदीता लगन घरदी परत येते. 

‘लगदीन घर बघून चोरदी करायला आलदी असलं.’ हे सावित्दीचे अप्मानासप् िारय सदीताचदी अिहेलना करते. 

तदी परत वफरते. लगनाला खलरििकृत्तदीचा िाघया आलेला असतो. िाघयाला पाहून सजलेरािला आपण सदीताला 

बोलिायचे विसरलो हे जाणिून तो सदीताला आणायला जातो. वचत्पटाचा ्सुरा तकुडा येथे सपंतो. सदीता 

येते. पाटलांनदी अनौरस सतंतदीला िारस महणून सिदीकारायला हिे, हे गदीताचे महणणे सगळयांना पटते 

तसेच सजलेरािला हुड्ंयावशिाय लगन करायला लािते. सदीता आपलया ताफयात असािदी, आपलदी वहािदी 

महणून सतत रियतन करत असलेलया लवहाजदी िाघयाला पचिाताप होतो. तो आपलया चकुतीचदी तळुसा 

आवण सदीताकडे कबलुदी ्तेो आवण सदीताचे घर सोडून वनघून जातो. ्महा्ू आवण नायरया्मधये तटुकपणा 

येतो. नायरया सदीताला पळिून डोंगरािर ्मंव्रास्मोर आणतो. वतला आपले ्मनोरजंन करणयासाठदी गाणे 

महणायला आवण नाच करायला लाितो. (असाच रिसगं ‘शोले’ १९७५ या वचत्पटा्मधये आलेला आहे.) 

सदीतािर शारदीररक अतयाचार करू लागतो. वतचा ्ऱयाखोऱयात आिाज घ्ुमतो. बळदी तेथे येतो. नायरयाने 

सदीताला पळिून नेले आहे हे कळताच ्महा्ू पाटदील डोंगराकडे झेपाितो. नाट्य्मय स्मर रिसगंाचदी रचना 

केलेलदी आहे. नायरया ्रदी्मधये पडून ठार होतो. ्रमयान ्महा्ू पाटदील येतो. तो बळदीचया ्ातदीत सरुा 

खपुसतो. तेवहा सदीता ्महा्ू पाटलाला गोळदी घालून ठार करते. जख्मदी झालेला बळदी सदीताचया कुशदीत 

आपले रिाण सोडतो. ्िेळाचया गाभाऱयात असलेलया सदीताला ्िेाचया ्ूमततीत बळदी व्सतो आवण वचत्पट 

सपंतो. 

‘वचखलातील कमळʼचे ‘मरुली मलहारी रायाचीʼ : माधयमातंर

“िसतचेु ज्ान ग्रहण करणे आवण वतचे आसिा्काचे अथचा वनवचित करणे हदी ज्ानाचया पनु्माांडणदीचदी वरिया हदी 

्माधय्मांतराचदी वरिया होय. हदी वरिया पार पाडणयासाठदी विविध ्माधय्म द्रवयाचा, साधनद्रवयांचा िापर केला 

जातो. ्ोन वभनन कला्माधय्मांचया ्मधदील आशय आवण रूपाचा वयिहार ्माधय्मांतरात होतो. रितयेक 
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िसतू एक्ेमिाववितदीय (यवुनक), विवशष्ट असेल तर असा वयिहार ्युय्म ्मानला जातो. तो अशदु्ध ्मानला 

जातो. वकंिा ्ूमळचया आसिा्ाचया रिभािात असणयाचदी शरयता असते. परतं ुज्ानाचया बाबत तसे होत 

नाहदी. ्ूमळ िसतू ्माधय्मांतरा्मधये अनेक बाबतदीत वभनन असू शकते. अवनतयता हा सकृष्टदीचा सथायदीभाि 

असलयानेच ज्ानवनव्मचातदीचया रिवरियेत ्माधय्मांतर कें द्रसथानदी राहते. ्माधय्मांतर हदी ज्ान वनव्मचातदीचदी वरिया 

आहे.” (सपकाळ २०१७ : २७-२८) का्बंरदीचे वचत्पट ्माधय्मांतर निा कलानभुि असतो. ‘्माधय्मांतरात 

्मशुदीत ब्ल होत असतो.’ तया्मळेु कचखलातील ्कमळ हदी का्बंरदी आवण तयािर आधाररत असलेला मुरली 

मलहारी रा्ाची हा वचत्पट या ्ोनहदी कलाककृ तदी सितंत् कलाककृ तदी आहेत. तया्मळेु तयांचा सितंत् आसिा् 

घेणे आिशयक आहे, तयांचदी तलुना करू नये. परतं ुया ्ोन कलाककृ तदी एका अनभुिाचे विसतारण आहे. 

्माधय्मांतर हे सांसककृ वतक वयहुातून आकार घेत असते. सांसककृ वतक राजकारणाचया रिभािातून ्ूमळचया 

अनभुिाचा लक्य अनभुिात अनियाथचा लािला जातो. महणून ्माधय्मांतर हा केिळ ्माधय्म विचार राहात 

नाहदी तर ते सांसककृ वतक राजकारण करत असते. महणून ्ोनहदी कलाककृ ततीं्मधून ससंककृ तदीचा लािलेला 

अनियाथचा तपासणे आिशयक आहे. तयातून दृष्टदी आवण दृवष्टकोन सपष्ट होतात. 

कचखलातील ्कमळ या का्बंरदीचे वचत्पट ्माधय्मांतरात ्माधय्मद्रवय, आशयद्रवय यात ्माधय्मांतर झालेले 

आहे. उपरोक्त का्बंरदीचया ्माधय्मांतरात सांसककृ वतक पयाचािरणाबरोबर ब्लतदी अवभरुचदी, स्मकालदीन 

्महत्ि, वयािसावयक शरयता, आशयाला विसतकृत करणे, आशयाला निे परर्माण ्णेे आ्दी घटक रिभािदी 

आहेत. ्माधय्मांतर हे ्ूमळ सावहतयककृ तदीचे पनुिाचाचन असते. पनुललेखन असते. अनभुि नवयाने ग्रहण करून 

नवयाने सकृजनात्मक अवभवयक्तती केलदी जाते. तया्मळेु ्ोनहदी अनभुि एकसारखया रिभािदीपणे अवभवयक्त 

झालेले असू शकतात. ्ोनहदीपैकती का्बंरदीचा अनभुि अवधक रिभािदीपणे अवभवयक्त झालेला असू शकतो. 

अथिा ्ोनहदीपैकती वचत्पटाचा अनभुि अवधक रिभािदीपणे अवभवयक्त झालेला असू शकतो. ्माधय्माचदी 

वभननता तेथे येते. परतं ु्माधय्मांतर होताना आशयद्रवय ब्लले जाणे हे सांसककृ वतक राजकारण असते. 

तया्मळेु ्ूमळ सावहतयककृ तदीचया विधानाला धरका बसतो. कचखलातील ्कमळ या अणणा भाऊ साठे यांचया 

का्बंरदीचे व्नकर ्. पाटदील यांनदी पटकथेत आवण गोविं्  कुलकणती तसेच ्त्तारा्म गायकिाड यांनदी 

व्ग्शचाक महणून व्लेला आहे. 

१. वचत्पटाचे शदीषचाक का्बंरदीचेच कचखलातील ्कमळ असे न ठेिता मुरली मलहारी रा्ाची हे ठेिलेले 

आहे. ‘कचखलातील ्कमळ’ याला जदी रितदीकात्मकता आहे तदी सा्मावजक पररितचानाचदी, ब्लांचदी 

रिागवतकतेचदी आहे. नावयका सदीता ्मरुळदीचे वचखलातदील जदीिन जगत होतदी. वतला बळदी भेटतो 

आवण ्ोघांचे लगन लागते. तदी वचखलात असते परतं ुक्मळ असते. एक आ्शचािा् रितदीकात्मक 

आहे. मुरली मलहारी रा्ाची या शदीषचाकातदील रितदीकात्मकता आहे. रितदीकात्मकता वचत्पटाचा आशय 
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कथन करते. ‘वचत्पटाचया शदीषचाकात ्मरुलदी आहे. ना् ताल असणारदी आहे. तदी ककृ ष्णाचदी आहे. 

्मलहारदी हा ककृ ष्णाितार आहे. विष्णूचा अितार ्मानणयाचदी रिथा रुजिलदी आहे. अशा भ्रताराचदी हदी 

्मरुलदी िासतिात एकत् असू शकत नाहदी. केिळ अधयावत्मक, ्मधरुा भक्ततीत अशदी ्मरुळदी रिदीतदी करू 

शकते. का्बंरदीत सदीता आवण बळदी शेिटदी एकत् येतात. वचत्पटात बळदी ्महा्ू पाटलाचया हातून 

्मारला जातो. का्बंरदी सखुांत आहे. वचत्पट शोकांत होतो. ्मकृत बळदीचदी रिवत्मा सदीताला ्िेाचया 

्ूमतती्मधये व्सते. रूढदी परपंरा, अधंविश्ास, यांचदी भािवनक रिभाि लेकांना पाहाियास व्मळतो. 

२. ्माधय्म महणून का्बंरदीतदील शब् रिवत्ेमचे दृशय रिवत्ेम्मधये ्माधय्मांतर झालेले आहे. कथनशैलदी 

वचत्पटा्मधये पूणचा नष्ट झालेलदी आहे. वनिे्काचदी शैलदी कॅ्ेमऱयाने घेतलदी आहे.

३. का्बंरदीचा िाचकाशदी करार आहे वचत्पट ्ाखिणयाचा करार आहे. सूक््म आवण सथूल सरंचनेतून 

दृशय रिवत्मांचयाविार े वचत्पटाचा करार पूणचा केला आहे. भावषक शैलदी सिंा्, गदीत, सगंदीत, नकृतय, 

अवभनय यांचयाविार ेसकेंतवयूह वन्माचाण केले आहेत. तयासाठदी सूक््म सरंचनेचा रिभािदी िापर करताना 

दृशय सरंचना, धिनदी सरंचना, सकंलन सरंचना यातून वचत्पटाचदी भाषा आवण वयाकरण रिभािदी 

करणयाचा रियतन केला आहे.

४. का्बंरदीतदील विसतदीणचा काळाऐिजदी वचत्पटात सदीव्मत काळ आलेला आहे. कथानक आवण 

उपकथानक वयवक्तवचत्ण, रिसगं वनिडदीिर ्मयाचा्ा येतात. सदीव्मत कालािकाशात वचत्पट तयार 

होतो. भांडिलदी अथचाकारणाचा वचत्पटवनव्मचातदीिर पररणा्म होत असलयाने हदी सदीव्मतता अपररहायचा 

ठरते. तया्मळेु ्मरुारराि आवण तळुसा यांचया उपकथानकाला वचत्पटात सिंा्ाचयाविार ेसं् भाचासाठदी 

सथान व्मळते. परतं ु्मरुाररािाचे पात् जे का्बंरदीत रिभािदी आहे ते वचत्पटात येत नाहदी. का्बंरदीत 

येणाऱया ्मरुाररािांचया सजलेराि आवण जयवसगंराि या ्ोन ्मलुांपैकती वचत्पटात केिळ जयवसगंचदी 

वयवक्तरखेा येते.

५. वचत्पटाचया कथानकाचया विकासासाठदी पूरक ठरावयात महणून का्बंरदीतदील अनेक वयवक्तरखेा, 

तयांचदी सिभाििैवशष््टये ब्ललदी आहेत. उ्ाहरणाथचा, लवहाजदी िाघया, सावित्दी. ब्लेलया वयवक्तरखेे्मळेु 

्ूमळचया आशयाला ्े् बसलेला आहे. सावित्दीचदी वचत्पटातदील वयवक्तरखेा खलनावयका अशदी उभदी 

राहते. अणणा भाऊ ्माणसांचया विषयदी वलवहत असतात. पण तदी ्माणसे जया भूव्मका, विचार घेऊन 

का्बंरदी्मधये िािरतात तया भूव्मकांना, विचारांना ्माधय्मांतरात ्े् व्मळतो. तदी अणणा भाऊंचदी 

्माणसे राहात नाहदीत. जया सांसककृ वतक राजकारणाचया हेतंूनदी का्बंरदी्मधये ्माणसे वयवक्तरखेेविार े

येतात तदी वचत्पटात ब्ललेलदी आहेत.
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६. का्बंरदीत नायरया सदीताला पळिून नेणयाचा विचार करतो, परतं ुतयाला तयापूितीच बळदीचदी गोळदी 

लागते. का्बंरदीत बळदीला खसुगािचया ्रोड्यातदील गनुहेगार पकडून व्लया्मळेु तयाचयाकडे बं् ूक 

आहे. तदी बळदीचया आत्मसन्मानाचे वचनह असते. वचत्पटात तदी आत्मसन्मानाचदी खूण नाहदी. तो 

सा्मानय आहे. वचत्पटात नायरया सदीताला घोड्यािरून डोंगरात ्माळािर पळिून नेतो. ्मंव्रास्मोर 

गायला आवण नाचायला भाग पडतो. अगवतक झालेलदी सदीता गाणे गाते. नाचते.

७. का्बंरदीत बळदी ्महा्ू पाटलाला पोवलसांना पकडून ्णेयासाठदी बाहेर पडतो. वचत्पटात स्मर 

रिसगंात ्महा्ू पाटदील डोंगरात ्माळािर येतो. तो बळदीचया ्ातदीत सरुा खपुसतो. सदीता ्महा्ू 

पाटलाला गोळदी घालते. ठार करते. तया्मळेु वचत्पट भडक होतो. परतं ुनावयकाकें द्रदी झालयाने स्त्रदी 

रेिक्षकांना भािणारा होतो. अणणा भाऊंचया सकारात्मक रिागवतक विचारांना नाकारले जाते.

८. का्बंरदीतदील घटना आवण रिसगंांचा विसतार अथिा लोप झालेला पाहाियास व्मळतो. तया्मळेु 

का्बंरदीकाराचे विधान पढेु जाणयाऐिजदी पटकथाकार आवण व्ग्शचाक यांचे महणणे पढेु जाते. 

का्बंरदीत सदीताने ्मरुळदी होणयाचया विधदीला ्महत्ि नाहदी. तया्मागचया सा्मावजक चचलेला ्महत्ि 

आहे. परतं ुवचत्पटात विधदीचे नाट्यात रूपांतर केले आहे. वतथे वचत्पटात गाणयासाठदी जागा तयार 

केलदी आहे. तया्मळेु रजंन्ूमलये जागोजागदी येतात.

९. अवभनय, गदीत, नकृतय आवण सगंदीत हदी मुरली मलहारी रा्ाची या वचत्पटाचया भाषेचदी रिभािदी अगें 

आहेत. कचखलातील ्कमळ या का्बंरदीत हा दृशय अनभुि शब् रिवत्मांचया विार ेवयक्त झाला आहे. 

का्बंरदीचा आसिा्क कलपनेचया पातळदीिर घेतो. परतं ु वचत्पटात गवत्मान दृशय रिवत्मांतून तो 

अनभुि दृगगोचर होतो. 

१०. वभनन ्माधय्मां्मळेु ्माधय्म भाषेत ब्ल होतो. तो सिदीकारला जातो. परतं ुआशयद्रवयातदील ब्ल 

अवधक रिभािदी ठरतो. कारण जात, िगचा, वलंगभाि, भाषा, रि्शे, िय, यानसुार सांसककृ वतक राजकारण 

ब्लत असते. वचत्पटा्मधये जातदीचया रिशांस बाजूला ठेिून िगाचाचे खलेु आवण वलंगभािाचे राजकारण 

कथेसाठदी वनिडले आहे. ्िे, ध्मचा, ्शेविषयक का्बंरदीतदील िे्ना, विद्रोह वचत्पटात येत नाहदी. 

का्बंरदीत कुटंुबससंथा, रिवतलो्म वििाह, िणचासकंर याविषयदी चचाचा येते तदी चचाचा वचत्पटात येत नाहदी. 

तयाऐिजदी वचत्पटात हुड्ंयाचा रिश ्महत्िाचा केला आहे. लेखक - व्ग्शचाक तयांना भािणार ेरिश 

वचत्पटात चचलेला घेतात. तया्मळेु अणणा भाऊंचया कचखलातील ्कमळिर आधाररत मुरली मलहारी 

रा्ाची वचत्पट पाहताना विचारांचे ्िेु वनखळलेले व्सतात. 
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१. https://www.youtube.com/watch?v=MqlXMPu5Yn8



ल
ोक

शा
हदी

र 
अ

णण
ा भ

ाऊ
 स

ाठे
 ज

न्म
शत

ाब्
दी व

िशे
षा

ंक
 • 

ऑ
गस

ट 
२०

२०

433

अणणा भाऊ साठे : 
सावहतय आवण वचत्पट 

सतंोष पठाठठारे

रिाधयापक, वचत्पट स्मदीक्षक

सपंा्क, रूपिाणदी

santosh_pathare1@yahoo.co.in



ल
ोक

शा
हदी

र 
अ

णण
ा भ

ाऊ
 स

ाठे
 ज

न्म
शत

ाब्
दी व

िशे
षा

ंक
 • 

ऑ
गस

ट 
२०

२०

434

विसावया शतकाचया रिारभंदी वचत्पट ्माधय्माचा कला महणून विकास झाला. वचत्कला, वशलपकला, सगंदीत, 

नकृतय, नाटक या पारपंररक कलांचा स्मािेश आवण तंत्ाचदी जोड यातून वचत्पटकला वसद्ध होत असलदी 

तरदीहदी वतला कला महणून सितंत् अवसतति आहे. याच ंशे्य तया कलेचा कताचाधताचा असलेलया व्ग्शचाकाला 

द्ायला हि.ं वचत्पटाचया या कला्ूमलयात अवभनेते, कथा-पटकथा लेखक, रिकाशवचत्णकार, सगंदीतकार, 

सकंलक आवण इतर तंत्ज् यांचाहदी ्महतिाचा िाटा असतो. याअथती वचत्पट हदी एक स्ूमह कला आहे आवण 

तयाचा आसिा् रेिक्षकांचया स्ूमहाने घयािा अशदी अपेक्षा असते. 

कथा-पटकथा लेखन हा वचत्पट वनव्मचातदीचा पवहला ्महतिाचा टपपा. व्ग्शचाकाला तयाचा विचार वकंिा 

तयाला भािलेलदी कलपना हदी दृशय रिवत्मांचया ्माधय्मातून ्मांडणयासाठदी एका कथेचदी गरज असते. अनेक्ा 

वचत्पट वनव्मचातदीसाठदी सितंत् कथा आवण तयािर आधाररत पटकथा वलवहणयात येते. ्मात् जया रि्शेात 

सकस सावहतयाचदी परपंरा आहे वतथे अनेक्ा व्ग्शचाक उपलबध सावहतयाचा आधार घेऊन तयािर तयाला 

तया सावहतयककृ तदीतदील भािलेलं सूत् वचत्पटातून ्मांडतात. वचत्पटात अनेक कलांचा सयंोग होत असला 

तरदीहदी सावहतयाशदी तयाचा वनकटचा आवण उतकट सबंधं आहे. सावहतयािर आधाररत वचत्पटाचदी पटकथा 

रचणयाचदी परपंरा बोलपटांचया सरुुिातदीपासूनच सरुू झालदी आहे. भारतदीय वचत्पटसकृष्टदीचया रिारवंभक 

काळा्मधये दवेदास, पण लक्ात ्कोण घेतो यासारखया लोकवरिय का्बं-यांिर आधाररत वचत्पट वन्माचाण 

झाले. नवयानेच आलेलया या ्माधय्मासाठदी ततकालदीन लेखकांनदी वचत्पटाचया पटकथा लेखनात सहभाग 

घेतला. वि. स. खांडेकर [दवेता, छा्ा], ना. ह. आपटे [्ंुक्ूक, प्कतभा], विश्ा्म बेडेकर [पुडंकल्क, ठ्कीचे 

लगन, शेजारी], रि. के. अते् [ब्ह्मचारी] यांनदी वलवहलेलया पटकथा हदी उ्ाहरण ंबोलकती आहेत. 
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सावहतयात लेखकाने शब्ांचया साहाययाने आपलया भािनांच ंरिकटदीकरण केलेलं असतं. व्ग्शचाक तया 

भािना रिवत्मांचया साहाययाने पडद्ािर ्मांडतो. सावहतय जया भाषेत वलवहलं जातं वकिा जया भाषेत तयाच ं

भाषांतर केलं जातं, वततरयाच िाचकांपयांत ते पोहोचतं. याअथाचाने सावहतयाचदी हदी ्मयाचा्ा ठरते. वचत्पट 

्मात् जागवतक सतरािर पोहोचतो. [उपशदीषचाक असलयाने सिंा् रेिक्षक स्मजू शकतात.]

सावहतय हा वचत्पटाचा एक ्ूमलभूत घटक असलयाने या ्ोनहदी कलांचदी अगंभूत िैवशष््टये आवण सावहतयािर 

आधाररत वचत्पटांचदी सखंया ्मोठ्या रि्माणािर असलयाने, वचत्पटासाठदी एखाद्ा सावहतयककृ तदीचा आधार 

घेणयाचदी व्ग्शचाकाला िाटणारदी वनकड, याचाहदी यावनव्मत्ताने विचार करायला हिा. 

सावहतयाचया िाचनातून िाचक आपले सितंत् कलपनाविश् उभ ं करत असतो. वचत्पटात रिवत्मांचया 

्माधय्मातून व्ग्शचाक हे कलपनाविश् रेिक्षकांचया स्मोर उभ ंकरतो आवण तयांचया विचारांना चालना ्तेो. 

या ्ोनहदी ्माधय्मात दृशयात्मकता हा ्महत्िाचा वनकष ्मानायला हिा. लेखक आपलया शब्सा्मथयाचाने जे 

दृशय काग्ािर उतरितो तयाचरि्माणे व्ग्शचाक रिवत्मांचा िापर करतो. इथे एक गोष्ट लक्षात घयायला हिदी 

कती सावहतयात िाचकांचया कलपनाशक्ततीला जो िाि व्मळतो तो वचत्पट पाहताना रेिक्षकांना व्मळत नाहदी. 

व्ग्शचाक कॅ्ेमऱयाचया डोळयांतून जे वटपतो तेच दृशय रेिक्षकाला पाहािे लागते. अथाचात तयातून िेगिेगळे 

अनियाथचा काढणे हे तया रेिक्षकाचया आसिा्क्ष्मतेिर अिलंबून असते. 

व्ग्शचाक तयाचया आिडतया सावहतयककृ तदीिर वचत्पट तयार करणयाचा वनणचाय घेतो तेवहा तदी कलाककृ तदी 

अवधकावधक लोकांपयांत पोहोचािदी हा ्मखुय हेतू असतो. वचत्पट हे ्शे, भाषा यांचया सदी्मारषेा ओलांडून 

जाणार े्माधय्म असलया्मळेु विवशष्ट रि्शेात वन्माचाण झालेलदी सावहतयककृ तदी वचत्पटा्मळेु जागवतक सतरािर 

पोहोचते. आपलयाकडदील रिा्वेशक भाषां्मधये वलवहणाऱया रेि्मचं् , यू. अनंत्ूमतती, अ्मकृता रिदीत्म, वब्मल 

व्मत् या लेखकांचे सावहतय वचत्पटाचया ्माधय्मातून जगभरातदील रवसकांपयांत पोहोचले. 

सावहतयककृ तदीचे वचत्पटात ्माधय्मांतर होत असताना व्ग्शचाकाचा तयाकडे पाहणयाचा दृवष्टकोण्खेदील 

्महत्िाचा ठरतो. सावहतयककृ तदीचया वयाप्तदीचा विचार तयाला पटकथा वलवहताना करािा लागतो आवण 

तयानसुार आिशयक ते ब्ल करािे लागतात. ्मनुशदी रेि्मचं्  यांचया शतरजं ्ेक कखलाडी या सहापानदी कथेिर 

पटकथा रचताना सतयवजत राय यांनदी तया कथे्मधये केिळ उललेख असलेलया अिधचा सखुासदीन राजा 

िाजदी् अलदी, अिधचे राजय वगळंककृ त करू पाहणारा इंग्रज, जनरल जेमसऑटरन या वयवक्तरखेा विसताराने 

्मांडलया आवण बवुद्धबळाचया खेळात र्मलेलया ्ोन वनवष्रिय निाबांचदी कहाणदी सांगता सांगता १८५७चया 

काळातदील राजकतीय आवण सा्मावजक पररवसथतदी रेिक्षकांस्मोर उभदी केलदी. वबभूतदीभूषण बं् ोपाधयाय यांचया 

पाथेर पांचाली या का्बंरदीचे ्माधय्मांतर करताना ्मात् सतयवजत राय यांनदी तयांचया [अपूत््ी पाथेर पांचाली, 
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अपराकजतो आवण अपूर ससंार] का्बंरदी्मधदील इतर उपकथानके िगळून हररहर आवण तयाचया कुटंुबाचया 

सघंषाचाचदी नेटकती आवण ्मनोज् कथा ्मांडलदी. व्ग्शचाक ्ूमळ का्बंरदी्मधदील घटना आवण वयवक्तरखेा यांचदी 

आपलया दृवष्टकोणातून जोडणदी करणयाचे सिातंत्य घेऊन वतचे एका अवभजात कलाककृ तदी्मधये रूपांतर 

करतो, याच ं अपूत््ी हे उत्त्म उ्ाहरण आहे. लेखकाकडे रिसगं रगंिणयासाठदी केिळ शब् हे एक्ेमि 

साधन असते. व्ग्शचाक ्मात् पात्ांचा अवभनय, सिंा्, धिनदी, सकंलन, सगंदीत अशा विविध घटकांचा 

उपयोग करून रिसगं रगंत्ार करत असतो. कथनशैलदीत सजचानशदील ब्ल करून तो वयवक्तरखेांचा पूरक 

विकास घडिून आणतो. सावहतयातून अजरा्मर झालेलया वयवक्तरखेा पडद्ािर साकारणे, हदी सिें्नशदील 

कलाकाराचदी गरज, ्माधय्मांतरासाठदी पोषक ठरते. साहब, बीबी और गुलाम्मधदील ्ोटदी बहू,ँ ्िे्ास हदी 

शदीषचाकभूव्मका ्मदीना कु्मारदी, व्लदीप कु्मार या कलाितंांसाठदी आवहानात्मक ठरलया. 

्माधय्मांतर करताना व्ग्शचाक अवभवयक्ततीचे सिातंत्य घेत असला तरदीहदी तयाने वचत्पटाचया वनव्मचावतखचाचाचा 

विचार करणे आिशयक ठरते. तया्मळेुच लेखकारि्माणे तो कलपनेचया भराऱया ्मारू शकत नाहदी. ्मयाचाव्त 

असलेलया आवथचाक पाठबळािर तयाला वचत्पटवनव्मचातदीचे आवहान पेलािे लागते. 

सावहतय आवण तयाचे वचत्पटात होत असलेले ्माधय्मांतर याविषयदी केलेलया ्मदु्ाचा आधार घेऊन ्मराठदी 

वचत्पटसकृष्टदीत अणणा भाऊ साठे यांचे सावहतय आवण तयािर आधाररत वन्माचाण झालेलया वचत्पटांचया 

कला्ूमलयांचा विचार करू. 

अणणा भाऊ साठेंचया सावहतयलेखनाला चाळदीसचया ्शकात सरुुिात झालदी. तोिर रिभात वफल्म कंपनदी, 

्महाराष्ट्र वफल्म कंपनदी, हसंवपरचसचा या सटुवडओ्मधून ्महत्िपूणचा वचत्पटांचदी वनव्मचातदी झालदी होतदी. रिभातचया 

सतं तकुारा्म, कंुकू, ्माणूस, शेजारदी यातून वचत्पटांचे कलात्मक ्ूमलय वसद्ध झाले होते. ्मनोरजंनापेक्षा 

ततकालदीन सा्मावजक आवण राजकतीय पररवसथतदीिर भाष्य करणारदी कथानके या वचत्पटांतून रेिक्षकांस्मोर 

्मांडणयात वचत्पट व्ग्शचाक यशसिदी झाले होते. ्सुऱया ्महायदु्धानंतर वहं् दी वचत्पटांचे आवथचाक गवणत 

ब्लले, तयाचदी झळ ्मराठदी वचत्पटसकृष्टदीलासदु्धा बसलदी. सटुवडओ वससटदी्म ्मोडकळदीस आलदी. वचत्पट 

महणजे ्मनोरजंनाचे सिसत ्माधय्म हदी रेिक्षकाचदी ्मानवसकता तयार करणयात वयािसावयक वचत्पट 

यशसिदी झाले. ्ेमलोड्ा्मा आवण गदीत-सगंदीत या घटकांना अिाजिदी ्महत्ि रिाप्त झाले. ्मराठदी वचत्पटसकृष्टदी 

यारिभािापासून ्ूर राहू शकलदी नाहदी. १९४७्मधये रि्वशचात झालेलया ज् मलहार [व्ग्शचाक: ्. स. 

अबंपकर / कथा- पटकथा : व्नकर पाटदील] या वचत्पटाने त्माशारिधान वचत्पटांचदी परपंरा ्मराठदी्मधये 

सरुू केलदी. वहदी. शांतारा्म यांचया अमर भूपाळीने [१९५१] ग्रा्मदीण रेिक्षकांना वचत्पटगकृहाकडे ओढून आणलं 

आवण तयानंतर ग्रा्मदीण रेिक्षकांचदी अवभरुचदी लक्षात घेऊन वचत्पटांचदी वनव्मचातदी होऊ लागलदी. 
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१९५० ते १९७० या िदीस िषाचातदील ्मराठदी वचत्पटांचा विचार केला तर तयात ग्रा्मदीण पाश्चाभू्मदीिरदील 

त्माशापट आवण कौटंुवबक आशयाचया वचत्पटांचदी सखंया अवधक व्सते. वचत्पटात ढोबळ रिबोधन आवण 

्मनोरजंन या घटकाचा रिभाि िाढला. रिवथतयश सावहवतयकांचा पटकथा लेखनातदील सहभाग क्मदी झाला. 

या काळात सावहतय आवण नाटक या कलांकडे अवधक ओढा असलेला शहरदी रेिक्षक चाकोरदीबद्ध ्मराठदी 

वचत्पटापासून ् रुािला होता. ्मराठदी वचत्पटांचया वनव्मचातदीला व्मळणार ेतटुपुजें भांडिल, तया्मळेु क्मदी रितदीचदी 

वनव्मचावत्ूमलये, अपरुदी वितरणवयिसथा आवण चकचकतीत वहं् दी वचत्पटांचदी उपलबधता या सगळयाचा पररणा्म 

्मराठदी वचत्पटांचया एकूण ् जाचािर झाला. सावहतय आवण इतर कलाके्षत्ात होत असलेलया रियोगांचे रिवतवबबं 

तया काळातदील ्मराठदी वचत्पटां्मधये अवजबात पडलेले व्सत नाहदी. भारतातदील इतर रि्शेांतदील वचत्पट 

व्ग्शचाक जागवतक सतरािर नािाजले जात असताना ्मराठदी वचत्पट व्ग्शचाक त्माशा आवण भािनारिधान 

कथानक यांचया चाकोरदी्मधये अडकले होते. ग्रा्मदीण जदीिनाचे ्शचान, विशेषतः त्माशा कलाितं आवण 

गािातदील पाटदील यांचया रोचक कहाणया, तया अनषुगंाने येणाऱया लािणया, ्मराठदी वचत्पटाचया कें द्रसथानदी 

आलया. 

ग्रा्मदीण जदीिनाचे सहानभूुतदीने आवण सिें्नशदीलपणे वचत्ण करणार े अणणा भाऊ साठे यांचे सावहतय 

ततकालदीन ्मराठदी वचत्पटांचया आशयाला पूरक होते. तयांचया कथा-का्बंऱयांतदील ्शेरेि्माचदी ्मशाल हातदी 

घेतलेले बडंखोर ्शेभक्त, आपलया आत्मसन्मानासाठदी, हरकासाठदी सघंषचा करणाऱया ्वलत, तमासगीर, 

िाघया ्मरुळदी, जोगते या उपेवक्षत स्माजां्मधदील विविधपाते्, नायक-नावयकांचया रूपात पडद्ािर आलदी. 

१९६१ सालदी रि्वशचात झालेला वैज्तंा [व्ग्शचाक: गजानन जहागदीर्ार] हा अणणा भाऊ साठेंचया तयाच 

शदीषचाकाचया का्बंरदीिर आधाररत असलेला पवहला वचत्पट होता. तयानंतर फक्करा [व्ग्शचाक :कु्मार 

चदं्रशेखर/ १९६३], कटळा लाकवते मी रक्ताचा [िसतं पेंटर/१९६९/्ूमळ का्बंरदी : आवडी], ‘्मरुळदी ्मलहारदी 

रायाचदी’ [गोविं्  कुलकणती /१९६९/ ्ूमळ का्बंरदी : कचखलातील ्कमळ], डोंगरची मैना [व्ग्शचाक : अनंत 

्माने/१९६९/ ्ूमळ का्बंरदी : मा्कडीचा माळ], वारणेचा वाघ [व्ग्शचाक : िसतं पेंटर /१९७०] आवण अशी 

ही साताऱ्ाची तऱहा [व्ग्शचाक : ्मरुलदीधर कापडदी/१९७३/ ्ूमळ का्बंरदी अलगुज] असे एकूण सात ्मराठदी 

वचत्पट अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयाचा आधार घेऊन वन्माचाण करणयात आले. 

अणणा भाऊंचया लेखनात असलेला रििाहदीपणा, घटनांचदी ्मांडणदी आवण वयवक्तरखेांचा आलेख हा 

वचत्पटाचया पटकथेसाठदी पोषक होता. अणणा भाऊंचया या लेखनिैवशष््टयांचा िापर तयांचया सावहतयािर 

पटकथा वलवहणाऱया जग्दीश खेबडुकर, ्मधकुर पाठक, व्नकर पाटदील या लेखकांनदी केला. तयांचया 

फक्करा या गाजलेलया वचत्पटाचया पटकथा लेखनात खयातना्म वहं् दी पटकथा लेखक के. ए. अबबास 

यांचा सहभाग होता. 
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का्बंरदीचे वचत्पट ्माधय्मात रूपांतर करताना पटकथा लेखकाइतकाच व्ग्शचाकाचा तया कलाककृ तदीकडे 

पाहणयाचा दृवष्टकोण ्महतिाचा असतो. अणणा भाऊंचया सावहतयािर आधाररत वचत्पट पाहताना व्ग्शचाकांनदी 

काहदी िेगळया दृवष्टकोणातून विचार केला आहे, अस ंजाणित नाहदी. अणणा भाऊंचया सावहतयात रिकषाचाने 

रितदीत होणाऱया ब्लतया काळातदील राजकतीय आवण सा्मावजक जावणिा वचत्पटातदील घटना आवण रि्मखु 

वयवक्तरखेांचया वचत्णातून अधोरवेखत वहावयात, हदी अपेक्षा हे वचत्पट पूणचा करत नाहदीत. ्ूमळ कथानकात 

काहदी जजुबदी ब्ल करून घटनांचे वचत्दीकरण करणयािर व्ग्शचाकांनदी भर व्लेला आहे. 

वारणेचा वाघ आवण अशी ही साताऱ्ाची तऱहा [का्बंरदी: अलगुज] या ्ोन वचत्पटांचदी उ्ाहरण ंघेऊन हा 

्मदु्दा सपष्ट करता येईल. 

सतू्त भोसले हा वारणेचा वाघ या वचत्पटाचा नायक. वरिटदीश सैनयात का्माला असलेला सतू्त, रॉबटचा  या इंग्रज 

अवधकाऱयाचया अतयाचाराला कंटाळून कु्मजेला परत येतो. वतथे तयाचया हातून सईबाई या ्वलत स्त्रदीला 

्मारहाण करणाऱया ्मथाजदी या जलु्मदी वयक्ततीचदी हतया होते. पोवलसांचा ्माग चकुित सतू्त गुगंाचया टोळदीत 

सा्मदील होतो. तयानंतर वनष्पाप वस्त्रयांिर अनयाय करणाऱया परुुषांना िठणदीिर आणणे आवण जलु्मदी 

सािकार, ज्मदीन्ार यांचदी लूट करणे, हे तयाचे जदीवितकायचा बनते. काहदी िषाचानंतर सईबाईचा इनसपेरटर 

्मलुगा, राजा, जो वरिसतदी ध्माचाचदी ् दीक्षा घेऊन ् वनअल झालेला असतो, सतू्तला पकडणयासाठदी शथचा करतो. 

शेिटचया सघंषाचात राजाकडून सतू्त ्मारला जातो. 

वारणेचा वाघ का्बंरदी्मधदील सतू्तचे बालपण, तयाचे सैनयातून परत येणयाचे कारण, ्माथाजदीचया हतयेनंतर 

तयाने सितःचदी टोळदी सथापन करणे, या घटनां्मधये पटकथाकारांनदी ब्ल केले आहेत. गुगंा हे ्ूमळ 

का्बंरदी्मधये नसलेले पात् वचत्पटात येते. तयाचे साथदी्ार एका लटुदीचया िेळदी सभुद्राला पळिून आणतात. 

सतू्त वतला सन्मानपूिचाक वतचया घरदी पोहोचितो. सतू्तच ंनायकति वसद्ध करणयासाठदी या रिसगंाचा उपयोग 

पटकथाकारांनदी केला आहे. फक्करा आवण वारणेचा वाघ या ्ोनहदी का्बंऱया्मधये सतू्त आवण फक्करा या 

्ोन वयवक्तरखेा ्महत्िाचया रिसगंा्मधये येतात. ्मात् वचत्पटात सितंत्पणे तया येत नाहदीत. वारणेचा वाघ्मधये 

सतू्त उ्माजदीचया तािडदीत सापडला असताना गुगंाचदी टोळदी तयाला सकंटातून सोडिते. का्बंरदीत अणणा 

भाऊंनदी शब्बद्ध केलेला फक्कराने 'सतू्तचया केलेलया सटुकेचा थरार' वचत्पटात अनभुिता येत नाहदी. या 

वचत्पटात राजाने वरिसतदीध्मचा सिदीकारून ्वनअल होणे, या कथाभागाचदी का्बंरदी्मधये जाणिणारदी खोलदी 

वचत्पटात ्मात् फार उथळपणे येते. ततकालदीन कवनष्िगाचाचे ध्माांतर आवण तयाचे सा्मावजक पररणा्म याबद्दल 

वचत्पटातून भाष्य करणयाचदी सधंदी व्ग्शचाकाने ग्मािलदी आहे तया्मळेु राजाचया वयवक्तरखेेला खलनायकती 

्टा येते. वचत्पटातदील इंग्रज अवधकारदी आवण ्ेमरदी हदी इंग्रज स्त्रदी यांचया ्मराठदी सिंा् बोलणयाचया लकबदी 

ककृ वत््म िाटतात. 
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अलगुज हदी गोष्ट आहे साताऱयाजिळदील गािात राहणाऱया रगूं या ्खेणया ्मलुदीचदी! रगूंचया घरदी 

लहानपणापासून राहणाऱया बापूिर वतचे ्मनो्मन रेि्म असते. तयाचया अलगुजाचया सिरांिर तदी भाळलेलदी 

असते. पण आई िवडलांस्मोर तदी बापूिरदील रेि्म वयक्त करू शकत नाहदी. गािातदील उनाड लक््मण वतचया 

्मागािर असतो. लक््मणचदी साित् आई, हौसाचा भाऊ, बळदीसदु्धा रगूंला आपलया िेडसर भािाचदी बायको 

महणून घरात आणून वतचयाबरोबर सगं करणयाचे सिपन पाहत असतो. लक््मण आवण हौसा हे ्ोघहंदी ना्मा 

या ्िेॠषदीचदी ्म्त घेत असतात. बळदीने केलेलया कपटकारसथानात लक््मणचा खून होतो आवण तयाचा 

आळ बापूिर येतो. रगूं बापूबरोबर पळून जाते. शेिटदी पोलदीस तपासात बापू वन्लोष वसद्ध होतो आवण रगूंचे 

िडदील बापूचा सिदीकार करतात. 

अलगुज्मधये अणणा भाऊंनदी आत्मदीयतेने रगंिलेलया वयवक्तरखेा अशी ही साताऱ्ाची तऱहा या वचत्पटात 

सपकपणे उभया राहतात. रगूं आवण बापूच ंवनरागस बालपण, घरचया आवथचाक अडचणतीं्मळेु शाळा सोडून 

रगूंचया िवडलांचया शेतािर का्म करणया्मागदील बापूचदी अगवतकता, हौसाला लक््मणचया बापाबरोबर 

नाईलाजाने कराि ं लागलेलं लगन, या घटनांतून वयवक्तरखेांना व्मळालेले कंगोर े वचत्पटात येत नाहदीत. 

याचा पररणा्म वचत्पटाचया एकूण आसिा्ािर होतो. ्िेॠषदी ना्मा हा बापूचा काका आहे, हा नातेसबंधं 

वचत्पटाचया कोणतयाच रिसगंात सपष्ट होत नाहदी. तया्मळेु तया ्महत्िाचया वयवक्तरखेेचे रियोजन अपूणचा िाटते. 

आवथचाक वनकषािर आधारलेला सा्मवजक सतरहा ्ोन रेि्म करणाऱया वयक्ततींचया जदीिनात कसा अडसर 

बनतो; तसेच अधंश्द्धा एखाद्ाचे आयषु्य कसे उ्ध्िसत करू शकते, हदी का्बंरदी्मधये आलेलदी आशयसूत्ं 

या वचत्पटात विसकळदीतपणे ्मांडलदी गेलदी आहेत. का्बंरदीतदील लय सैल झालयाचदी हदी जाणदीि वचत्पट 

पाहताना सतत होत राहते. 

अणणा भाऊ साठेंचया कथेतदील अिकाश आवण काळ याच ंयथाथचा वचत्ण करणयासाठदी उत्त्म तंत् आवण ्मोठं 

आवथचाक भांडिल आिशयक होते. साठचया ् शकातदील ्मराठदी वचत्पटांचया वनव्मचातदीसाठदी उपलबध असणाऱया 

वनधदी्मधये अणणा भाऊंचया का्बंऱया्मधदील भवयता आणणे व्ग्शचाकांना शरय झाले नाहदी. जयश्दी गडकर, 

सूयचाकांत, अरुण सरनाईक, उ्मा, राजशेखर, कचत्ा या अवभनेतयांनदी अणणा भाऊंचया वयवक्तरखेांना पूणचा 

नयाय ्णेयाचा रियतन केला. उत्त्म ्जाचाचा अवभनय, सिंा्ातदील ग्रा्मदीण भाषेचा ठसका, कणचा्मधरु गदीत- 

सगंदीत या्मळेु हे वचत्पट लोकवरिय झाले. ्मराठदी वचत्पट एका ्षु्ट चरिात अडकलेला असताना अणणाभाऊ 

साठेंचया रजंनिा्दी तरदीहदी सिातंत्यपूिचा आवण तयानंतरचया काळातदील ग्रा्मदीण िासतिाच ंवचत्ण करणाऱया 

का्बंऱयांिर आधाररत वचत्पट वन्माचाण करणयाच ंधाडस काहदी वन्माचाते आवण व्ग्शचाक यांनदी केलं, पण 

अणणा भाऊंचया सावहतयाला ते पूणचा नयाय ्ऊे शकले नाहदीत, अस ंखे्ानं महणाि ंलागत. 
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्मराठदी वचत्पट गेलया ्ोन ्शकांपासून ब्लतो आहे. ्मराठदी वचत्पटात आशयसूत्ं नेह्मदीच कें द्रसथानदी 

रावहलदी आहेत. आता आधवुनक तंत्ा्मळेु वचत्पटवनव्मचातदीचे आया्मसदु्धा ब्लत आहेत. अणणाभाऊ 

साठेंचया सावहतयातदील िैविधय, तयातदील रिखर सा्मावजक जावणिा आवण ्मराठदी वचत्पटात अजूनहदी 

जयाचे थेट रिवतवबबं उ्मटलेले नाहदी, असे सयंकु्त ्महाराष्ट्र सगं्रा्म, का्मगार चळिळ यासारखया विषयांिर 

आधाररत वचत्पटांचदी वनव्मचातदी करणे, हे निदीन वपढदीतदील सजचानशदील व्ग्शचाकांस्मोर आवहान आहे. अणणा 

भाऊ साठेंचया ततकालदीन सावहतयाचा आधार घेऊन जर आधवुनक काळातदील सिें्नांचे वचत्ण करणारा 

वचत्पट येतया काळात वन्माचाण झाला तर तदी अणणा भाऊ साठेंना िावहलेलदी खरदीखरुदी श्द्धांजलदी ठरले. 
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(परदीवक्षत पसुतक : कचत्ा : लेखक : अणणा भाऊ साठे : स्मािेश- 

लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् : सपंा. : अजुचान 

डांगळे ि इतर: रिकाशक: ्महाराष्ट्र सावहतय आवण ससंककृ तदी 

्मंडळ, ्मुंबई, रिथ्म आिकृत्तदी-१९९८, केिळ सबंवंधत का्बंरदीचदी 

पकृषे् :९३, वकं्मत रु. ७५) 

“Religion, social status, and property are all sources 

of power and authority which one man has, to 

control the liberty of another” - डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर

When the class struggle nears the decisive hour 

. . . a small section of the ruling class cuts itself 

adrift, and joins the revolutionary class, the class 

that holds the future in its hands. - Karl Marx

अणणा भाऊ साठेंच ंवलखाण फुलत होतं ते या ् ोघांचया विचारांतून 

वन्माचाण झालेलया चळिळदीचया पाश्चाभू्मदीिर. आबेंडकरांचया 

जातदीय तर ्मारसचाचया िगतीय सघंषाचाचया विशे्षणातून भारतात 

एक सा्मावजक ब्लाचदी ्मोठदी चळिळ उभदी रावहलदी होतदी. 

जदी भारताचया सिातंत्य चळिळदीला स्मांतर होतदीच वशिाय 
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तयानंतरहदी सरुू रावहलदी.तयाचे पडसा् अणणा भाऊ साठेंचया वलखाणात प्ोप्दी जाणितात. 

अणणा भाऊंच ंवलखाण राजकतीय आहे, अथाचात आहे; पण तरदी्खेदील ते बहुव्मतदीय आहे; एक महणजे राजकतीय 

विचारांनदी रेिररत वलखाणात सावहतय ्ूमलयांचदी कधदीकधदी क्षतदी होते अस ंबरचे्ा ्मानलं जातं. आवण तया्मळेु 

ते तया तया विचारांचा रिभाि असताना ररलेवहटं िाटतं पण नंतर बरचे्ा िाटत नाहदी. कधदीकधदी राजकतीय 

वलखाण रिचारकती होऊ शकतं. नरकतीच. आपला ्मदु्दा वकंिा एखा् ंउवद्दष्ट साधय करणयासाठदी गुतंागुतं 

डािलून वकंिा वयाव्मश्तेला बगल ्ते ते वलखाण उघड आवण ढोबळतेकडे जाऊ शकतं. महणजे सिचा 

राजकतीय वलखाण असचं असतं अस ंनवहे. जस ंजॉजचा ऑरिेलच ंवलखाण काय्मच राजकतीय असून्खेदील 

तयांचया पसुतकाचा ररलेवहनस आजहदी क्मदी झालेला िाटत नाहदी. 

अजून एक राजकतीय वलखाणाबद्दलचा स्मज महणजे, ‘नातेसबंधंांबद्दलच ं वलखाण हे राजकतीय नाहदी.’ 

‘लैंवगकता, स्त्रदीपरुुष सबंधंातले बारकािे, वहसंा हे राजकतीय वलखाण नवहे,’ असे बरचे जण ्मानतात. 

स्त्रदीिा्दी लेखनाने याला ्मोडदीत काढले आवण ‘पसचानल इज पोवलवटकल’ अस ं महणून नातेसबंधंातलं 

पॉवलटदीरस महणजे सूक््म्शचाकाखालदी बवघतलेले नातेसबंधं कसे ्ॅमरिो महणजे ्मोठ्या पातळदीिरचया 

राजकतीय पररवसथतदीबद्दल भाष्य करू शकतात, हे ्ाखिून व्ले. 

अणणा भाऊंचयाच काळात वलवहते असलेले काहदी ्मराठदीतले रिवसद्ध लेखक वि. स. खांडेकर, गो. वन. 

्ांडेकर वकंिा अग्दी प.ुल ् शेपांडे यांचया कथािसतूत ्मात् यरुोवपअन रो्ॅमनटदीवसझ्मचा रिभाि होता. तयांचया 

आवण आजूबाजूचया बऱयाच उचचजातदीय लेखकांचया वलखाणात येणार ंगाि, गािातलया वयवक्तरखेा, शहर हे 

सगळं विलोभनदीय आवण ्ेमलोडॅ््ॅमटदीक असलयाच ंजाणितं. अथाचात तयाला अनेक अपिा् होतेच. राजकतीय 

चळिळदीत सहभाग घेणारा नायक वकंिा नावयका आ्शचािा्दी होते. पापवभरू रििकृत्तदीचे होते. लेखनाचदी शैलदी 

वकंिा कस याबद्दल इथे महणायच ंनसून वलखाणासाठदी काय ऐिज वनिडला जातो याबद्दल ्मदी बोलते आहे.

अथाचात तयाला अपिा् आहेत, जस ंवच. त्य.ं खानोलकर वकंिा श्दी. ना. पेंडसे. ते आजूबाजूचया ितचा्मानातलया 

िासतिाकडे जायचा रियतन करत होते. तयातलया विसगंतदी ्ाखिायचा रियतन तरदी करत होते. पण तयांच ं

विश् अणणा भाऊंसारखं इतकं राजकतीय विचारांनदी रेिररत वकंिा रिभावित झालेलं व्सत नाहदी. 

पण आत्ताच ्मदी िर नातेसबंधंांबद्दलच ं वलखाण राजकतीय असू शकतं अस ं बोलले ्मग काहदी लेखकांच ं

वलखाण पण राजकतीय परर्माणािर क्मदी का ठरत असाि?ं

१) तस ंबघता सगळंच वलखाण राजकतीय असतंच. ढोबळ्मानाने. तमुहदी जेवहा एखा्दी राजकतीय बाजू 

घेता वकंिा गपप बसता. गपप बसण ंहे्खेदील एक राजकतीय विधानच आहे. ते आपलयाला पटो अथिा न पटो. 
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२) तरदी्खेदील जर नातेसबंधंाविषयदीच ं वलखाण राजकतीय पररवसथतदीिर भाष्य करणार ं आहे, पण 

कुठलयातरदी िासतिाला नाकारून सोिळं अथंरूण पांघरून केलेलं वलखाण असेल तर ्मात् ते राजकतीय 

भूव्मका घेणार ंठरत नसाि ंअस ंिाटतं. अशदी भूव्मका अनेक लेखक घेत आलेले व्सतात. अग्दी गािातलदी 

्ारुण पररवसथतदी ्ाखिताना वकंिा कॉलेज लाईफ्मधलं िासतििा्दी वचत्ण करणाऱया लेखनात आईचदी 

रिवत्मा केिळ सियपंाक करणारदी आवण ्मलुांसाठदी राबणारदी आई इतकतीच असलयाच ंव्सतं. आईला उद्दात्त 

करून आईच ं ्माणूस असण ं नाकारलयाच ं जाणितं. असचं एक अखखा स्माज वकंिा स्माजातदील एक 

अखखा घटक वकंिा एक अखखदी भूव्मका गाळून वकंिा वतचयाकडे ् लुचाक्ष करून वतला सोपेपणाचया चौकटदीत 

टाकून ्णे ंहे राजकतीय भाष्य करायच ंनाकारणचं आहे. स्माजातलया फक्त एकाच गटाला राजकतीय ्मतं 

आवण राजकतीय जाणदीि असलयाचया पूिचाग्रह्ूवषत स्मजातून ते वलखाण केलं जातं वकंिा जाणदीिपूिचाक एका 

विवशष्ट गटाच ंवचत्णच बायसड पद्धतदीनं केलं जातं. जेणेकरून तया गटाविषयदी तसचं ्मत होईल. 

अणणा भाऊ साठे पायदी- पायदी िाटेगाि या ्ोट्या गािातून ्मुंबईत आले. आवण नंतर लेबर कॅमपला 

आलयािर का्मगार सघंटना, ्मारसचा आवण आबेंडकरदी विचारांचया सपंकाचात आले. तयातून तयांचया रिवतभेला 

एक व्शा व्मळालदी. ्मधलया एका काळात ते परत गािात गेले होते आवण वतथलया त्माशात ते का्म करत 

होते. तयाचे पण पडसा् नंतरचया शावहरदी जलशातदील तयांचया रििासात व्सतात. िेगिेगळया कलेचया 

बाजाला तयातलं सौं्यचा हरिू न ्तेा, आपले विचारहदी ्मांडायच ं्माधय्म ते फार सहज करत असत. बऱयाच 

लेखात तयांचया वशक्षण नसणयाचा उललेख व्सतो. आवण कुठलदीहदी पाश्चाभू्मदी नसताना तयांचयात असलेलं 

हे टॅलेंट अग्दी एखाद्ा व्मरकॅलसारखं आहे अशारिकारच ं वलवहलं गेलं आहे. ह्ाला कौतकु महणाि ंकती 

टदीका कळत नाहदी. कारण एखाद्ात टॅलेंट असायला तया वयक्ततीचया अनेक वपढ्या वशवक्षत असावयात 

वकंिा विवशष्ट िगचा वकंिा जात वकंिा शहरातून आलेलया असावयात आवण जयांना हे व्मळत नाहदी तयांनदी 

काहदी करून ्ाखिलं तर ते आचियचा ्मानाि ंहे जरा वडवसरिव्मनेटदीवह िाटतं. हां, कुठलयाहदी रिकारच ंआवथचाक 

आवण ओळखदीच ंपाठबळ नसताना एखाद्ानं काहदीतरदी करून ्ाखिण ंहे नरकतीच ्महत्िाच ंआवण इतरांना 

रेिरणा ्णेार ंआहे. पण सकृजनशदील ्माणसाचया सकृजनतेच ं्ूमळ शोधायला जाण ंहे ्मला तरदी चकुतीच ंिाटतं. 

तया वयक्ततीचया कलाककृ तदीिरचे सा्मावजक, राजकतीय सांसककृ वतक रिभाि आशय आवण ्मांडणदी ्ोनहदीतले 

पडताळून नरकतीच बघािे. पण आधदीचया वपढदीचे कायचा वकंिा वशक्षणासारखदी फॉ्मचाल चौकट काहदी कुणाचया 

सकृजनाच ंपरर्माण ठरू शकत नाहदी. 

पण अणणा भाऊ साठे यांच ं वलखाण ्मात् या सगळया परर्माणांचया पलदीकडचे आहे. तयांचया राजकतीय 

जावणिे्मळेु कुठलया पात्ाच ंजरसटा पोवझशन काय रररेिझेंट करताना ्ाखिायच;ं याच ंतयांना रिचडं भान 

असलयाच ंजाणितं. तयांनदी सित:ला कुठलयाहदी रिकारचा लेखक महणूनचा वशरका लागणयापासून ्ूर ठेिलं 
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आहे. तयांचया सावहतयात गाि आहे, गािातलया जातदी आहेत. तयातलदी उतरडं आहे. वस्त्रया आहेत. परुुष 

आहेत. िेगिेगळया जातदीचया स्त्रदीपरुुषांच ंएक्ेमकांशदी असलेलं इरिेशन आहे. गािातलया अदं्धश्द्धा, व्मथकं 

आहेत. रििासातले बारकािे आहेत. रिाणदी आहेत. सथलांतर आहे, शहर आहे. रििास आहे. शहरातलया 

विविध रिकारचया िसतया आहेत. पोलदीस आहेत, वगरणदीका्मगार आहेत. गाडदीतून वफरणार ेबापपे आहेत, 

शरदीरविरिय करणाऱया वस्त्रया आहेत वकतदी िेगिेगळया रितलािर तयांचया कथा का्बंऱया घडत असतात. 

इतका ्मोठा सपॅन असणार ंवलखाण. अचवंबत वहायला होतं. आवण इतरया सगळयाचे बारकािे तया वयक्ततीला 

्मावहतदी होते, तो ्माणूस वकतदी रिगलभ असेल, ्मोठा असेल याचदी जाणदीि होत राहते. 

जया काळात वलखाणाच ंविशेषत: वचत्पट वलखाणाच ंवयाकरण तयारहदी झालेलं नवहतं, तया काळात तयांचया 

वलखाणात आता जे वचत्पट वलखाणाचया वयाकरणात आपण वशकतो ते सगळं व्सतं. तयांचया कथा- 

का्बंऱया डोळयांस्मोर येतात. का्बंरदी िाचलदी कती वचत्पट वकंिा िेबवसरदीज बवघतलदी अस ंिाटत राहतं. 

अनेक्ा नॉनवलवनअर पद्धतदीने कथानक पढेु जातं. काळाचया पटलािर ्मागेपढेु ्माणसांचया आतंररक 

आवण बाह् रििासासकट तयांच ंवलखाण आपलयापयांत येत राहतं. जणू आपण तया काळाचा भाग झालोय. 

कचत्ा हदी का्बंरदी अशदीच. ्मला खूप आिडलेलदी. ्मागे जेवहा िाचलदी होतदी तेवहा डोरयात रावहलेलदी. या 

लेखाचया वनव्मत्ताने परत िाचलदी आवण अजूनच आिडलदी. भािलदी. 

कचत्ा एका ्ोट्या गािातलदी ्मलुगदी. िडदील िारलेले. आई- सखूबाई आवण ्मोठदी बहदीण सोना यांचयासोबत 

तदी राहत असते. गािातलदी एक बजुरदी ्मलुगदी ते सितंत्पणे आयषु्याचा विचार करू शकणारदी पररपरि स्त्रदी 

असा वतचा रििास यात आहे. 

वतचया आयषु्यातले तदीन टपपे महणजे हदी का्बंरदी...

पवहला टपपा जेवहा तदी गािात राहत असते आवण वतचया आयषु्याचे वनणचाय कुणदीतरदी ्सुरचं घेत असतं. 

वतचयाकडे गािातलदी ्मलंु िाईट नजरनेे बघतात महणून वतचा ्मा्मा लगन लािून ् तेो, एका आजारदी वयवक्तशदी. 

लगनाचया ्सुऱयाच व्िशदी निरा िारतो. तदी ्माहेरदी परत येते. 

्सुरा टपपा जेवहा तदी शहरात येते, ्मा्मासोबतच. वतला िाटत असतं कती आपलया ्मोठ्या बवहणदीच ंशहरात 

लगन झालंय, पण वतथे आलयािर कळतं कती ्मा्माने वतला विकलं, आता तदी शरदीर विरिय करते आवण 

गािात वतचया आईला आवण ्मा्माला पैसे पाठिते. वतथे आलयािर कचत्ाला सतत वभतदी असते कती कुणदीतरदी 

आपला गैरफाय्ा घेईल आपलया ्मजतीविरुद्ध. वतथे येणाऱया लोकांपासून वतचदी बहदीण वतला िाचित असते 

आवण ्सुरदीकडे एका श्दी्ंमत ्माणसाशदी वतच ंलगन ज्मिायचा रियतन करत असते. तो श्दी्ंमत ्माणूस लगन 
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करायला तयार असतो. पण तयात तयाचा िेगळाच सिाथचा असतो. ्मुंबईतहदी वतचया आयषु्याचे वनणचाय परत 

िेगळदीच ्माणस ंघेत असतात. 

आईचया ्मकृतयूचदी बात्मदी कळलयािर कचत्ा पवहलयां्ा सित:चया आयषु्याचा पवहला वनणचाय घेते, सित:साठदी, 

सित:चया सिातंत्यासाठदी. आवण लेबर कॅमपला जाते. वतचया एका ओळखदीचया गािातलया बाईकडे. आवण 

हा वतसरा टपपा महणजे वतचयातलया ब्लाचा आहे. रेि्मात पडायचा आहे. आवण सियपूंणचा होणयाचा आहे. 

हदी झालदी कचत्ा का्बंरदीचदी सवंक्षप्त गोष्ट. पण यावशिाय या का्बंरदीत खूप काहदी आहे. सूक््म आवण भे्क. 

वस्त्रयांना अरूि या शब्ात बांधून ठेिलं जातं आवण अरूि जपण ंहेच तयांचया आयषु्याच ंइवतकतचावय बनतं; ्मला 

िाटतं हदी का्बंरदी तया अरूि या शब्ाचदी नदीट शांतपणे गोष्टदीच ंिेलहाळपण न हरिू ्तेा धार्ार सरुदीने शकलं 

करते.

१. गाि-शहर आवण सथलातंर - अणणा भाऊ साठे यांनदी गाि आवण शहर ्ोनहदी फार जिळून पावहलं. 

आजचया काळातहदी ढोबळपणे ग्रा्मदीण विषयिसतू लेखनात असेल तर ग्रा्मदीण लेखक वकंिा शहरातलदी पाते् 

वचवत्त केलदी तर शहरदी जावणिेचे लेखक असे सरसकट वशरके ्मारले जातात. आज गाि आवण शहर, ्मोठे 

आवण ्ोटे शहर यातलया सदी्मारषेा धूसर झालेलया आहेत. पण १९४० ते १९६० चया काळात जेवहा गाि ं

आवण शहर ंयात खरोखरच ज्मदीन आस्मानाचा फरक होता तेवहा्खेदील अणणा भाऊंचया लेखनात ् ोनहदीचे 

इतके क्माल वचत्ण आहे कती तयांना असा कुठलाच वशरका ्मारता येत नाहदी. वकंबहुना तयांनदी सित:ला तो 

वशरका ्मारण ंशरय होणार नाहदी असचं वलखाण केलेलं आहे. तयांचया अनेक कथा-का्बंऱयांत हे सथलांतर 

व्सतं. कचत्ा्मधये तर अग्दी रिा्मखुयाने व्सतं. गाि पातळदीिर असलेलदी ्ूमलयवयिसथा, वतथे असलेलं स्त्रदीच ं

सथान. लगन या गोष्टदीच ंअिडंबर. ्मग जातदीतलदी कुणदीहदी वयक्तती व्मळालदी कती लगेच लगन करून टाका. तयात 

तरुण. वजच ंलगन होणार आहे वतच ंकुठलंच ्मत लक्षात न घेण.ं कचत्ा तरुण होते, व्सायला सुं् र असते, 

गणुदी असते. पण वतच ंएका आजारदी ्माणसाशदी लगन लािून व्लं जातं. का तर लगनावशिाय कुणदी वतचयाशदी 

शरदीरसबंधं ठेिले तर? वतचया अरूिच ंकाय? या धासतदीपोटदी एका अयोगय ्माणसासोबत लगन लािून ्णे ं

पण वकतदी चकुतीच ंआहे हे अणणा भाऊ साठे ्ाखिून ्तेात. एकतीकडे कचत्ाला वतचया व्सणयािरून नाि ं

ठेिणारा आवण वतचया योगयतेिर सशंय घेणाऱया ्मा्मानेच कचत्ाचया सखखया बवहणदीला पैशांसाठदी शहरात 

शरदीरविरिय करायला विकले आहे महणजेच जे ह्ा ससंककृ तदीचे रक्षण करायला बसलेले असतात, ते ्मळुात 

सगळं करून ्मोकळे झालेले असतात. तयांना ्ुपेपणानं सगळं चालतं. पण िरिर ्मात् ते एखाद्ाच ंआयषु्य 

या पापपणुयाचया जरड सकंलपनांच ंओझ ंटाकून सपंिू शकतात. आवण आपलदी स्माजवयिसथा हा हरक 

अशा लोकांना ्तेे. रििासात जेवहा ्मा्माचयाच ्मनात आपलया भाचदीबद्दल घाणेरडे विचार येतात तेवहा तर 

ते अजूनच ठळक होतं. हे ससंककृ तदीचा जप करणारचे वकतदी कलवरिट होऊ शकतात वकंिा असतात याच ंखूप 
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चांगलं वचत्ण अणणा भाऊ साठेंनदी केलं आहे. हदी ्माणस ंसगळदीकडे असतात. शहर गाि सगळदीकडे. वजतकं 

आपण ग्रा्मदीण भागात जाऊ, हदी अरूिचदी सकंलपना अजून घट् होत जाते आवण गम्मत महणजे ते भडक िाटत 

नाहदी. तयाचया ्मनातले विचार आवण ककृ तदी करािदी कती नाहदी याबद्दलच ंविवंि, ककृ तदीसाठदी एक पाऊल पढेु नेण ं

आवण टे्रनचा सटेशन्मधये रििेश होण.ं हदी टे्रन परत एक रितदीक बनून येते. एक सिातंत्याच ंरितदीक. 

वयकंटेश ्माडगळुकरांचया तू वेडा ्ंुकभार या नाटकात गािात ्मोटर येते. एक कंुभाराच ंचाक या गािात 

असतं, आवण ्सुर ंयेतं ते ्मोटारदीच ंचाक. तया ्मोटारदीचया चाकासोबत गािात गािाबाहेरचदी ्माणस ंयेतात, 

तयांचयासोबत आधवुनक विचार येतात. जे या गािाचया पारपंररक चौकटदीला ्मोडू बघतात. आवण शेिटदी, 

कंुभाराचया सनेुचे, ्मोटारिालयासोबत लगनबाह् सबंधं वन्माचाण होतात. महणजेच एक बाहेरून आलेलदी 

्मोटार, कुठेतरदी तया गािाचदी घडदी इतरया िषाांचदी बारा बलतेु्ाराचदी परपंरा ्मोडदीत काढते आवण कस ं

सगळं सिचानाशाकडे जातं, अस ंकाहदीस ंवचत्ण तयात आहे. नाटक उत्त्म वलवहलेलं असलं तरदी गािाकडचया 

गोष्टतींना कुरिाळत राहणयाचदी एक रििकृत्तदी व्सते. बारा बलतेु्ार महणजे परत जावतवयिसथा. हदी ्मोटार येते 

आवण तया बाईचे ्मोटारिालयाशदी सबंधं रिसथावपत होतात आवण वतचदी अरूि जाते. कारण निरा नसलेलया 

आवण िेगळया जातदीचया ्माणसासोबत तदी सिखशुदीने झोपते. (तरदी ते पाप?) वयकंटेश ्माडगळुकरांचया सिचा 

वलखाणात हाच सूर आहे असे ्मला महणायचे नाहदी. वकंबहुना ते तयांचया नकळत गोष्ट सांगायचया ओघाने न 

ठरिता नेणदीिरिाबलयातून झालेलया वलखाणा्मळेु झाले असेल. क्ावचत तयांना िेगळे महणायचे असेल पण 

ते काय्म िेगळया अथाचाने इंटररिदीट झाले असेल. या सिचा शरयता लक्षात घेतलया तरदी आधवुनक विचारांच ं

्ार हे निदीन चाक गािात आलयानं उघडलं जातं. पण तयानं अनेक लेखक या अरूि शब्ाला जपतात. आवण 

आधवुनकता महणजे काहदीतरदी भयकंर आहे. जस ंगाि होतं ते तसचं राहाि.ं तेच सुं् र आहे अशा रिकारच ं

बरचं वलखाण व्सतं. गािाचया ्ूमलयवयिसथेला गलोररफाय करण ंमहणजे इथलया जात, ध्मचा आवण वलंग 

यानसुार होणाऱया भे्भािाला, उतरडंदीला ्जुोरा ्णेयासारखं आहे अस ं्मला िाटतं. ्सुरदीकडे अजून एक 

केलं जातं. आधवुनक विचार केिळ शहरापरुते ्मयाचाव्त ठेिायचे. आधवुनक ससंाधनं आवण टेरनॉलॉजदी 

सगळं केिळ शहरापरुतं रावहल याचदी्खेदील यात तरतू् केलेलदी असते. तया्मळेु स्माज आपोआप ग्रा्मदीण 

्ूमलयवयिसथेला उचच ्जाचा ्तेो तर शहरदी राहणदी्मानाला उचच ्जाचा ्ते असतो. िेगिेगळया पद्धतदीने 

िेगिेगळया ्माधय्मातून टदीवहदी वसररयलस, वचत्पट, कथा, का्बंऱया, गाणदी, कविता यातून याच विचाराचा 

भवड्मार लोकांिर अनेक िषचा होत असतो. होत राहतो. 

पण तया काळातच अणणा भाऊ साठे यांनदी तयाला नाकारलं. तयांचया का्बंरदीतलदी टे्रन हदी निदीन विचार 

आवण ्मकु्ततेच ंरितदीक बनून येते. आवण तदी गािातलया कट्र ्ूमलयवयिसथेला आवण अस्मानतेतून आलेलया 

जलु्माला शह ्तेे. 
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सथलांतर केिळ आनं् ्ते नाहदी. अणणा भाऊ साठे ते इतकं सोपप ंकरत नाहदीत. पण ते रििासाला आवण 

सथलांतराला निदीन ज्ानाचया आवण अनभुिाचया वखडरया उघडणारदी घटना महणून बघतात. तयात कष्ट 

आहेत, िेगळे त्ास्ायक अनभुि असतदील, आहेत. पण तरदी तदी निदीन विचारांचदी सरुुिात आहे. 

२. पारिाचंी योजिा - ्मदी ्मघाशदी महटलयारि्माणे ्मला हदी का्बंरदी अरूि या शब्ाचया अितदीभोितदी वफरताना 

व्सते. इथे अरूि हदी िेगिेगळया सं् भाचात येते. 

१) गािात असताना शदील, अरूि जपणे हे ग्रा्मदीण स्माजात वकतदी ्महत्िाच ंआहे आवण तरदी तयात कशदी 

विसगंतदी आहे हे अणणा भाऊ ्मा्माचया पात्ाकरिदी ्ाखिून ्तेात. ्मा्माच ंएकतीकडे सोनाला शरदीरविरिय 

करणयासाठदी विकण ंतर ्सुरदीकडे कचत्ाचा पाठलाग करणाऱया परुुषांना बघून कचत्ानेच काहदीतरदी फूस 

लािलदी असणार आवण शेिटदी वतच ं शदील जपण ं ्महत्िाच ं तया्मळेु लगन लािाि ं हे सचुिण,ं यातून ते 

अधोरवेखत होतं.

ह्ा वयिसथे्मळेु काहदी जणांचया हातात कशदी सत्ता जाते आवण तदी सत्ता करते ते फक्त एरसपलॉईटेशन. तया 

सते्ततलं रिौयचा हे ्मा्मा कचत्ाच ंलगन आजारदी ्माणसाशदी लािून ्तेो आवण नंतर तो निरा ्ेमलयािर वतला 

्मुंबईला नेताना पढेु ्मा्माच वतचयािर अवतरिसगं करायचा विचार करतो या्मळंु ते अवधक अधोरवेखत होतं. 

तया्मळेु गािातलदी ्ांवभकता ्ाखिायला ्मा्माच ंपातं् योजलेलं व्सतं. 

२) ्मुंबईत आलयािर शदील वकंिा अरूि हा शब् ्मजती याअथती येऊ लागतो. महणजे सोनाला (कचत्ाचया 

बवहणदीला) आपलं शरदीर विकून पैसा क्मिािा लागला आहे. आता वतचयाकडे थोडा पैसा आहे. पण 

वतचयाकडे सिातंत्य नाहदी. पण कचत्ाला वतला या वयिसायात ओढायचं नाहदी. पण आता कचत्ाचया 

आजूबाजूला जदी ्माणस ंआहेत तदी वतचया ्मजतीचया विरुद्ध वतचयािर जबर्सतदी करणयासाठदी आससुलेलदी 

आहेत. तया्मळेु इथे शदील वकंिा अरूि हे सित:चया शरदीरािरचया सित:चया हरकाचया अनषुगंाने येतं. तया्मळेु 

इथे तदीन िेगिेगळया रिकारचदी ्माणस ंपातं् महणून योजलदी आहेत. 

एक आहे लावलया - जो फक्त कचत्ाचया शरदीराचा विचार करतो आवण ्मदी वहला कस ंघेईन? वतचयाशदी कसा 

जबर्सतदी शरदीरसबंधं रिसथावपत करने याबद्दल तो पूणचािेळ विचार करत राहतो. तयाचदी गरज आवण रिौयचा हे 

सरळ सरळ बळाचया जोरािर आहे. ह्ाच बळाचा िापर करून तयाने सोनाला त्ास व्ला होता पण आता 

्मात् वतचयाकडे थोडा पैसा आवण सबुत्ता आलयाने तो वतला घाबरून िचकून असतो. कचत्ा तयाला हो 

महणत नाहदी. वकंिा तयाचया अनयायाला ्मभुा ्ते नाहदी. 

्सुरा आहे जनरल - जो नेवहदीतला ्माणूस आहे. ्सुऱया ्महायदु्धात लढला आहे आवण वहटलरचे विचार 
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तयाला पटतात. वस्त्रयांशदी सभंोग करण ंमहणजे तयांचयािर व्मळिलेला विजय आहे अस ंतयाला िाटतं. इथे 

विचार येतात. ते पण वहटलरचे, नाझदीिा्दी. एकाच स्माजाला उचच ्मानणार ेआवण तया्मळेु इतर स्माजाचदी 

अ्मानषु वहसंा करणयाच ंस्मथचान करणार.े तयाला पण कचत्ाला वजकंायच ंआहे. कारण वतचयासोबत झोपण ं

महणजे वतला हरिण.ं तदी आपलयाला नकार ्तेे हे तयाला ्मानय नाहदी. आवण तया्मळेु तो अवधक अवधक 

पेटत जातो. कारण तो कचत्ाला बरोबरदीच ं्मानत नाहदी. तया्मळेु कचत्ाला तो वजकंायचदी िसतू ्मानतो. कचत्ा 

जनरलला पण हो महणत नाहदी. कारण तो वतला िसतू ्मानतो आहे. तदी तयाला नाहदी महणते महणजेच 

विष्मतेच ंस्मथचान करणाऱया विचारांना नाहदी महणते.

लावलया आवण जनरल यांना कचत्ािर जबर्सतदी करायचदी आहे. वतचया शरदीर आवण ्मनाचा इथे विचार 

करायचा नाहदीये. वशिाय लगनासारखदी तया काळाचया ्मानाने खूप ्महत्िाचदी वसरयरुरटदी पण ते इथे नाकारत 

आहेत. तया्मळेु कचत्ा तयांना व्मळत नाहदी. 

वतसर ंपातं् येतं ते कांवतलालच ं- तो श्दी्ंमत आहे, तयाचयाकडे पैसा आहे, शांत आहे. तो कचत्ाचया अगंालाहदी 

हात लाित नाहदी. तो वतचयाशदी लगन करायला तयार आहे. पण तयाचयात पौरुष्य नाहदी. आवण तयाला फक्त 

तदी सुं् र असलयाने बायको महणून व्मरिायला हिदी आहे. सित:तलदी क्मदी लपिणयासाठदी हिदी आहे. यािर 

कचत्ा तयाला सपष्ट विचारते, ्मग ्माझया इच्ांच ंकाय. तर तो वतला महणतो ्मदी तझुया शारदीररक इच्ा पूणचा 

करायला ्माणस ंठेिेन हि ंतर. आवण कचत्ा इथे वसरयरुरटदी असून, लगन असून, शरदीर सखु कुठलयातरदी 

्मागाचाने व्मळेल याचदी खात्दी असून कांवतलालला नाकारते. कारण परत इथे सिातंत्य नाहदी. वतचया ्मजतीचा 

भाग नाहदी. वशिाय इथे ्ांवभकता आहे. आवण ्मग आपलया जदीिाचदी वकंिा शदीलाचदी अरूिचदी पिाचा न करता तदी 

वतचया बवहणदीच ंघर सोडते. वतथून पळून जाते. ते पण सित:चया सिातंत्याचया शोधात.

३) या का्बंरदीचा वतसरा टपपा आहे लेबरकॅमप. वजथे आहे जया. जो कचत्ाचया ियाचा आहे, जो 

रिांवतकारदी आधवुनक विचारांचा आहे. का्मगारांिर होणाऱया अनयायाबद्दल् जागरूक आहे. भे्भाि आवण 

जलूु्मजबर्सतदीचया विरोधात आहे. तया्मळेु कचत्ाला तो आिडतो. सित:चया ्मजतीने तदी तयाचया रेि्मात 

पडते.तयाला पण तदी आिडते. तो जे बोलतो ते विचार तदी जाणून घेते आवण वतचया विचारात ब्ल होतो. 

इथे एका क्षणात तया ्ोघांच ंज्मत नाहदी. तर तयाचे विचार वतला पटू लागतात आवण ्मग तो आिडू लागतो. 

कारण इथे वतच ंसिातंत्य धोरयात नाहदीये. इथे वतचदी ्मजती येते. या टपपयात फौज्ार सबुानरािाच ंपातं् 

येतं ते पण कचत्ािर डोळा ठेिून आहे आवण क्ावचत वतचयाशदी लगनपण करू शकेल पण केिळ वििावहतेचा 

वशरका व्मळाला महणजे सगळं चांगलं होतं अस ंनाहदी, तर तयात ्मोकळदीक असण,ं बरोबरदीच ंनातं असण ं

पण गरजेच ंआहे. हे कुठेहदी डायररेटलदी विचार बोलून न ्ाखिता पात्ांचया रचनेतून आवण विचारां्मधून 

ते ्ाखिून व्लं आहे. सबुानराि हा वरिवटशांचया फौजेचया बाजूने लढतो आहे. ते पण आपलयाच का्मगार 
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बांधिांविरोधात. तो वरिवटशांचदी चाकरदी करायला तयार आहे महणजेच तो परत सिातंत्याचया बाजूने नाहदी. 

तया्मळेु तो्खेदील कचत्ाला पटत नाहदी. रुचत नाहदी. 

३. पारिािंा वदलेला नयाय - पाबलो आल्मो्ोबार हा सपॅवनश वचत्पट व्ग्शचाक तयाचया वचत्पटातलदी 

काहदी पातं् पररवसथतदी्मळेु अनेक्ा कुठलदीतरदी चूक करतात, पण ते तयांना पररवसथतदी्मळेु कराि ंलागलं 

असलयाने तो तयांना कशदी तयाचदी वशक्षा व्मळालदी यािर फोकस न करता तयांना पोएटदीक जसटदीस व्मळेल 

अस ंबघतो. तयाचया बोलवेर नािाचया एका वचत्पटात एका लहान ्मलुदीिर वतचा साित् वपता जबर्सतदी 

करायचा रियतन करतो, आवण वतचया हातून चकूुन तयाचा खून होतो. वतचया आईला जेवहा हे कळतं तेवहा 

तदी तयाच ंरेित परुते आवण नंतर तया वसने्मात तो गनुहा पकडला जात नाहदी. ्ोघदी तयातून सटुतात. िवह्ा 

रहे्मान या नटदीचया ्मलुाखतदीत वतने एक्ा सांवगतले होते कती बऱयाच वचत्पट लेखक व्ग्शचाकांना िेशया 

वकंिा शरदीरविरिय करून जगणाऱया वस्त्रयांच ंवचत्ण करायचा ्मोह होत असे, तयांचदी रेि्मकथा ्ाखिलदी तरदी 

पण तया सिचा वचत्पटाचा शेिट हा स्त्रदीचा ्मकृतयू होतो, असाच असे. कारण तया स्त्रदीने आनं्ाने आयषु्य जगले, 

वकंिा खोट्या का असेना पण रिवतवष्त ्मानलया जाणाऱया लगनवयिसथेचा तदी भाग झालदी अस ं्ाखिायच ं

धैयचा तयांचयात नसायच ंतदी स्त्रदी जदी अनेकांसोबत झोपलदी तदी कशदी काय ्मानाच ंआयषु्य जगू शकते? इथे 

सोसायटदी्मधलदी ्ांवभकता डोकािते अस ं तया महणालया होतया. पयासा वचत्पटात ्मात् गरुु्त्तने तो 

गलुाबोकडे जातो अस ं ्ाखिलं ते तयाकाळच ं खूप धदीट वचत्ण होतं अस ं तया महणतात. आपलयाकडे 

बलातकार झालेलया वस्त्रयापण ब्लावब्ला घेतला तरदी शेिटदी ्मरतात. कारण जणू स्त्रदीचा जदीि हा वतचया 

योनदीत आवण योवनशवुचतेत आहे अस ंआपलयाकडे खूप घटं् रुतलं आहे. पण अणणा भाऊ साठे ्मात् या 

का्बंरदीत सिचा पात्ांना पोएवटक जसटदीस ्तेात. सोना वजला नाईलाजासति शरदीरविरिय करािा लागला 

आहे तदी हे बोलून ्ाखिते कती ‘जगून ्मदी काय करू.’ यािर कचत्ा वतला महणते कती – ‘तू जग आवण तझुया 

अरूिचदी होळदी करणाऱयांचया आयषु्याचदी होळदी होईपयांत जग.’ (साठे १९९८: ६८१) अणणा भाऊंनदी हे तया 

काळात वलवहण ंरिचडं धाडसाचं आवण ्महत्िाच ंिाटतं. 

४. ओघिती भाषा आवण दृशयातमकता - यात खरतंर ्मदी काय नवयाने वलवहणार? अणणा भाऊंचया 

पोिाड्यांपासून ते कथा का्बंऱयांपयांत तयांचया भाषेतला रििाहदीपणा जाणित राहतो. तयांच ंएका िारयात 

एखा्दी वयवक्तरखेा उभदी करणयाच ंसा्मथयचा रितयेक शब् िाचताना जाणितं. तयात एक दृशयात्मकता आहे. 

भाषेतले कंगोर ेआहेत. शब्ांचदी वनिड चपखल आहेच पण बरचे्ा बोचरदी आवण विचार करायला लािणारदी 

आहे. घटनांचा रि्म िेगिान असतोच पण सोबतदीने तमुहदी केिळ भािवनकतेत अडकत नाहदी. तर तयातलदी 

आयवडओलॉजदी पण स्मजून घेऊ लागता. तरदी तयांच ंवलखाण हे सावहवतयक ्ूमलय महणून जरदी बघायचं 

झालं तरदी खूपच िरचढ ठरतं. 
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५. अिकाश - ्मुंबईचा इवतहास अजब गजब आहेच. विविधता असलेलदी ्माणस,ं आधवुनक विचारांना 

जोपासलं जाण,ं तयाच ंचळिळदीत रूपांतर होण ंहे सगळं ्मुंबईने बवघतलं आहे. ्मग ककृ ष्णधिल वचत्पटाचे 

सेट्स असोत कती शावहरदी जलसे असोत. सयंकु्त ्महाराष्ट्राचदी चळचळ असो कती वगरणगाि असो. सगळयाबद्दल 

एक अरूिप सतत िाटत राहतं. लोकल्मधये कानातले, वरलपा विकायला येणाऱया ्मलुदी, डबलडेकर बसेस, 

आझा् ्ैम्ान रिॉस करताना वन्शचानाला बसलेलदी ्माणसे हे कचत्ातलया ्मुंबईच ंपढुच ंआितचान िाटतं. 

्मंटोचया कथांत व्सणारदी ्मुंबई, अणणा भाऊंचया का्बंरदीतहदी भेटते. टांगे, टॉकतीज, स्मदु्रवकनार,े वगरणया, 

लाल झेंडे घेऊन वनघालेलया रलॅया, ्मोचले. हदी ्मुंबई कचत्ात सापडते. आधवुनकतेशदी जोडलेला हा ्मुंबईचा 

अिकाश कचत्ाचया ्मकु्ततेचा अिकाश ठरतो. 

ह्ा का्बंरदीचदी नाळ जोडलदी गेलदीये तदी, सिातंत्य आवण आधवुनक विचारांशदी. हदी का्बंरदी ्मदी ्मघाशदी 

वलवहलयारि्माणे अरूि या शब्ाभोितदी वफरतेच पण ्सुरदीकडे हदी सिातंत्य हे ्ूमलय अलग् आवण सटलतेने 

आपलया आत वझरपित राहते. कचत्ाचा सित:चया सिातंत्याचा आवण ्मकु्ततेचा शोध असलेलदी हदी का्बंरदी 

आहे, अस ं िाटतं. वतचयािर येणारदी सकंटं वकंिा भेटणारदी ्माणस ं िेगिेगळया पद्धतदीचया पारतंत्याच ं

रिवतवनवधति करतात. आवण तदी ्रिेळदी तयातून सटुते, कधदी पररवसथतदीला िळिून िाकिून तदी तयातून 

तािून सलुाखून वनघते. 

अणणा भाऊ साठेंच ं वलखाण िाचण ंमहणजे एखा्या रििासाला वनघणयासारखं िाटतं. आपलयाला तया 

काळात तया ्माणसांचया जगात ते घेऊन जातं आवण तया रििासात आपलदी वश्ोरदी बनते तदी तयांचे विचार. 

सिचा रिकारचया सिातंत्याचदी आवण स्मतेचदी कास धरणार ेविचार.. 

सदंभ्ष : 

डांगळे, अजुचान (सपंा.) (१९९८) : लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई.
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(परदीवक्षत पसुतक: मा्कडीचा माळ : लेखक: अणणा भाऊ साठे : स्मािेश- लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे 

कनवड्क वाङ्म् : सपंा. : अजुचान डांगळे ि इतर: रिकाशक : ्महाराष्ट्र सावहतय आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई, 

रिथ्म आिकृत्तदी, १९९८. केिळ सबंवंधत का्बंरदीचदी पकृषे् :१०३, वकं्मत : रु. ७५) 

लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे हे ्मराठदी सावहतयसकृष्टदीतदील रिज्ाितं सावहवतयक महणून पररवचत आहेत. कथा, 

शावहरदी, पोिाडे, लोकनाट्य, का्बंरदी, कविता असे सिचाच सावहतयरिकार तयांनदी ताक्दीने हाताळले आहेत. 

या विपलु सावहतयाने तयांनदी असपकृशयांचया लेखनाचा वपढयावनपढ्यांचा बॅकलॉग भरून काढला आहे, असे 

महटले तर अवतशयोक्त ठरू नये. शाळेत ्दीड व्िसहदी न वटकू व्लेलया वयिसथेला अणणा भाऊंनदी वन्माचाण 

केलेलदी सावहतयसपं्ा हदी सणसणदीत चपराक आहे, असे महणता येईल. अणणांचा सांगलदीतदील िाटेगाि ते 

्मुंबईतदील ्माटंुगा लेबरकॅमप हा रििास जातिासतिाचया तळाखालदी ्बलेलया रितयेक स्ूमहाचा रिावतवनवधक 

रििास आहे. गािगाड्याचया अ्मानषु चाकरदीत अडकलेलया शोवषत जातस्ूमहांना बोवधसत्ि डॉ. भदी्मराि 

आबेंडकरांनदी ‘शहराकडे चला’ असा उननतदीचा ्मागचा ्ाखविला. तयाच ्मागाचािरून अणणा भाऊ साठे यांचा 

जदीिनरििास सरुू झाला. गािाकडून शहराकडे झालेलया या रििासात अणणा भाऊंनदी डोळसपणे भितालाचे 

वनरदीक्षण केले. नानातऱहेचदी ्माणसे, तया ्माणसांचया आठिणदी तयांनदी आपलया नेवणिेत साठिून ठेिलया. 

्मुंबई ्मायानगरदीतदील ्माटंुगा येथदील लेबर कॅमप्मधये अणणांनदी इतर सिचा असपकृशयांसारखे अभािग्रसततेचे 

जगणे सरुू केले; पण तयांचया ्मनात घर करून रावहलेलदी हदी ्माणसे तयांना सतत खणुाित रावहलदी. अणणा 

भाऊंनदी या ्माणसांचया आत्मसन्मानासाठदी एक विराट कलपनासकृष्टदी उभदी केलदी. सिाभाविकच अणणा 

भाऊ साठे यांचया या सजचानशदील विश्ातदील ्माणसेहदी फाटलेलदी-तटुलेलदी सिचाहारा िगाचाचदी आहेत. तयांचया 

रोजचया जगणयाचे, जदीिन्मरणाचे रिश सटुलेले नाहदीत. जगणयाचया सघंषाचात सनातन कटकारसथाने करून 
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पररघाबाहेर ठेिलेलदी हदी ्माणसे ्मराठदी सावहतयात याआधदीहदी तरुळक आलदी होतदी. पण अणणा भाऊंनदी या 

्माणसांना सावहतयवनव्मचातदीचया कें द्रसथानदी आणून वयिसथेने उपेवक्षत-िवंचत ठेिलेलया तयांचया जदीिनाला 

कथा/का्बंऱयांतून अधोरवेखत केले. अणणा भाऊंनदी िेशदीबाहेरचया आवश्त जगणयाला आपलया का्बंरदीत 

सा्मािून घेतलया्मळेु ्मराठदी का्बंरदीचा सा्मावजक अिकाश विसताररत वहायला ्म्त झालदी. अणणा भाऊंनदी 

साधारणपणे पसतदीसचया आसपास का्बंऱया वलवहलया. तयांचया रितयेक का्बंरदीतदील जदीिन्शचानाचया 

्मळुाशदी ्मारसचािा्दी तत्िज्ानाचे तयांचे आकलन अवभवयक्त झालेले व्सते. 

मा्कडीचा माळ हदी १९६३्मधये रिवसद्ध झालेलदी का्बंरदी वतचया शदीषचाकासकटच िैवशष््टयपूणचा आहे. 

काळगािचा हा ्माळ महणजे गािकुसाबाहेरचया सथलांतररत स्ूमहाचदी िसतदी असलेलदी ओसाड जागा. 

गािकरदी तयाला ‘भतुाचा ्माळ’ असेहदी सबंोधतात. तया जागेिर राहणाऱया भटरयावि्मकु्तांचे विसथावपत 

जदीिन ्माकडदीचया ्माळ्मधये अणणा भाऊंनदी वजितं केले आहे. विविध गटातटां्मधये विखरुलेलया भटरया 

स्ूमहाला १९४७चे सिातंत्य नािापरुतेच व्मळाले होते. नेहरंूसारखे डावया बाजूला झकुलेले नेतकृति असूनहदी 

‘गनुहेगार ज्मातदी’ महणून कपाळािर वशरका बसलेलया या वफरसतयांना नयाय व्मळाला नवहता. जल-

जगंल, जव्मनदीचया लढाईत सतत पराभिाचया सािलदीत जगणाऱया या ज्माततींचा धगधगता जदीिनसघंषचा या 

का्बंरदीचया ्मळुाशदी आहे. िानर खाऊन जगणाऱया महाताऱया गोसावयाने तयाला ््म ्णेाऱया पाटलाला 

सांवगतलेलदी जदीिनातदील वयथा हेच या का्बंरदीचे सूत् आहे.

“..ऐशंदी िरस ंअसाच जगतोय. व्मळेल ते खाऊन व्िस रटेतोय. आ्मच ंजगण ंवन ्मरण ंआ्मासनदीच ठाि.ं 

ते इतरासनदी उ्मजणार नहाय. वफरत वफरत जगण ंभारदी कठदीण असतं. ्माझदी पाच पोर ंकतती वहिून काय बदी 

खाऊन ्मरून गेलदी.” (डांगळे १९९८ : ६९६)

रा्माचा सेिक िानर याला ् िे ्मानणारदी हदी गोसािदी ज्मात या ् िेालाच खाऊन पोट भरत होतदी. ्माकडदीचया 

्माळ्मधये भूकेचा हा वचरतंन रिश अणणा भाऊंनदी ्मोठ्या पोटवतडकतीने ्मांडला आहे. केिळ िानरच नाहदी 

तर हरदीण, वगधाड, ससा, ्मुंगूस, कोलहा, लांडोर, खारूट्या असे काहदीहदी खाऊन या शेतजव्मनदीिर ्मालकती 

नसलेलया ज्माततींना आपलदी भूक भागिािदी लागते. मा्कडीचा माळ या का्बंरदीचदी आशयसूते् हदी या 

ज्माततींचया जगणयाभोितदी वफरणारदी आहेत. या का्बंरदीचदी पाते् ्रिेशदी, ्माकडिाले, डोंबारदी, कोलहाटदी, 

डिरदी, नं्दीिाले, पारधदी, गोसािदी अशदी रिसथावपत वयिसथेत जगणयाचदी रिवतष्ा नसलेलया लोकस्ूमहातदील 

आहेत. का्बंरदीचा वनिे्क अधून्मधून तयांना ‘वभकारदी’ या सा्मानय ना्माने सबंोधतो. ‘वभकारदी’ हा शब् 

योजून वनिे्क सतत िाचकाला जाणदीि करून ्तेो कती, तो या अभािग्रसतांचे हे जदीिन्शचान सांगत आहे.

जशदी हदी का्बंरदी एका सथलांतररत स्माजाचदी गोष्ट सांगते तशदी तदी वयकूं ्माकडिालयाचया आवण तयाचया 
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्खेणया ्मलुदीचया, ्गुतीचया जदीिनाचदी गोष्टहदी सांगते. आईविना पोरकती असणाऱया आवण पालािरच गगंया या 

्माकडाचया सोबतदीने ्मोठ्या झालेलया ्गुतीला पाहून वयकूंचया जदीिाला घोर लागलेला असतो. भटरयांचया 

्मलुतींना धन्ांडगया िररष् जाततींकडून नेह्मदीच धोका असतो. आपलया उफाड्याचया ्मलुदीचे एखाद्ा उ्म्या 

जातिालया तरुणाबरोबर लगन लािून द्ािे हदी वयकूंचदी इच्ा असते. पण तयाचदी हदी साधदीसधुदी इच्ा 

इतरया सहजपणे पूणचा होणारदी नसते. एके वठकाणदी वयकूं वनराश होत महणतो, “हसरदी, लाजरदी, खेळकर ्गुाचा  

खरचं आग आहे. तदी आपलया प्रात ठरणार नहाय. आपला प्र ्मळुातच फाटका. तयात हदी आग कशदी 

ठरणार? प्र जळून जाईल.” (ततै्ि, पकृ. ७१२) सुं् र ्मलुदीचया अरूिला असे जपणाऱया वयकूंला अजून एक 

धोका ्माळािरचया पाऱयाकडून असतो. ्ारू गाळून विकणाऱया आवण सतत नशेत असणाऱया या डािरदी 

पाऱयाचा वपसाळलेला कुत्ा वयकूंने ्मारलेला असतो. तेवहापासून पाऱया शपथच घेतो कती, तो वयकूंचा नाश 

करले. तयाचे आग ओकणार ेजहरदी शब् व्िसरात् वयकूंचया कानात ऐकू येत असतात. “बेटा हुशार अस. 

एका व्िशदी तझुदी खांडोळदी करदीन - तरच ्मदी पाऱया! ्मदी तझुदी पोरगदी पळिदीन, वतला ्मुंबईला नेऊन विकतीन, 

कसबदीण करदीन, काय िाटंल ते करदीन. पण तझुा सतयानाश करदीन.” (ततै्ि, पकृ. ६९२) पाऱयाचया, तयाने 

पोसलेलया गलया आवण बालया या गुडंांचया हललयातून वयकूं कसाबसा िाचतो. बाळया डोंबाऱयाने ‘िक्ताला 

पाठ ्ाि’ महणून भेट व्लेलया गाढिािर ्गुतीला बसिून तो आपलया पालासकट रातोरात काळगािचया 

्माळािरून पळ काढतो. तयानंतर काळगािचा तो ्माळ वकतयेक िषचा वयकूं पाहत नाहदी आवण कासार 

खोऱया्मधये वभकेिर जगून काहदी ्मवहने नाहदी तर िषचा काढतो. एकेक पैसा िाचिून वयकूं ्मलुदीचया लगनाचदी 

सिपनं पाहत असतानाच िारणा खोऱयातदील इना्म्ार ि रगंाराि पाटदील हे खलनायक तयाचया जदीिनात 

येतात. तयांचया ‘्गुती’रितदीचया िासनेला पाऱयाचदी सूडबदु्धदी खतपाणदी घालते; पण धन्ांडगयांनदी रचलेलया 

कटाला वयकूं, ्गुती, ये्ूम उधळून लाितात. का्बंरदीचदी िरदील आशयसूते् विकवसत करणयासाठदी अणणा 

भाऊंनदी अवभवयक्ततीचदी कोणतदी िैवशष््टये कशदी िापरलदी तयाचा विचार करताना काहदी गोष्टदी सपष्ट होतात. 

अणणा भाऊंनदी ्माळ, िारणेचे खोर,े सुगीचे व्िस, शेत, गाि, गािगाड्यातदील भलदीबरुदी ्माणसे, तयांचया 

िागणया-बोलणयाचया तऱहा, लोकस्मजतुदी, रान-िन, तयातदील ओबडधोबड सौं्यचा यांचे वजितं वचत्ण या 

का्बंरदीत केले आहे. 

“राधानगरदीचया सभोितदी सहयाद्रदीनं िेढा व्ला आहे. तया िेढयात तो सुं् र रि्शे कचत्ासारखा अथंरला 

आहे. नाना जाततींचया िकृक्षांनदी तयािर सािलदी धरलदी आहे आवण कासारदी न्दी तया खोऱयातून पूिलेकडे 

भरधाि धाित गेलदी आहे.” (ततै्ि, पकृ. ७१८) मा्कडीचा माळ का्बंरदीत आलेलया या रिकारचया रिा्वेशक 

सथलिैवशष््टयांचया िणचाना्मळेु श्दी. ना. पेंडसे यांचया गारबंीचा बापू वकंिा रथचक्र या का्बंऱयां्मधून 

साकारलेलया रिा्वेशकतेचया अतं:सिराशदी या का्बंरदीचे नाते जळुते. या ्ोन का्बंऱयांरि्माणेच मा्कडीचा 

माळ्मधयेहदी घाटािरचया वनसगचासकृष्टदीला वयवक्तरखेेसदृश सथान व्मळाले आहे. या का्बंरदीतदील भाषाहदी 
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तेथदील भौगोवलक पररसराला पूरक अशदी रगेल-रगेंलच आहे. अणणा भाऊंचया का्बंरदीगत सिंा्ांतदील 

अससल गािरान लहेजाने का्बंरदीतदील नाटय वकतयेक्ा उठाि्ार झाले आहे. 

“्मेंढरािाणदी लोकांचया पोरदीबाळदी तमुहदी आणता, या घरात कै् करून ठेिता वन लांडगयाचया औला्दीच ंपाप 

करून घराणयाचया लौवककाला काळं फासता, याच ंनाि काय?” (ततै्ि, पकृ. ७४९) 

“पण हदी उद्ा िाचणार नहाय. हया गािात ्माणसाचया आकाराचदी जनािर ंहायतदी. तयेंचया तोंडाला रगात 

लागलंय. तदी तझुया हया पोरदीचा चाफलूनच ््म घेतदील. तिा तू ह्ो गाि सोड वन काळगािला ये. ्मग हया 

पोरदीकडे डोळा िर करून बघणाराचदी ्मदी बोटानं बबुळंु काढदीन.” (ततै्ि, पकृ. ७४७) अशदी परखड भाषा 

बोलणाऱया वयवक्तरखेा कोणतया रििकृत्तदीचया असतदील हे क्षणभरातच िाचकांचया डोळयांस्मोर उभे राहते. 

यकूं, पाऱया, ्गुाचा , ये्ूम, नागा पाटदील, रगंा पाटदील, इना्म्ार, गलया, बलया हदी इरसाल ि अससल ग्रा्मदीण 

पाते् या भावषक िैवशष््टयां्मळेुहदी तयांचया गणु-्ोषांसकट का्बंरदीत उभदी राहतात. 

अणणा भाऊंनदी वन्माचाण केलेलया या सिचा वयवक्तरखेा ‘सपाट वयवक्त्मत्िा’चया (flat characters) नाहदीत तर 

तया गुतंागुतंदीचया आवण वयाव्मश् आहेत. ्माणसाचे ्मनोवयापार आवण ्मानिदी ्मन ने्मके कसे का्म करते 

याचे विशे्षण करणयाचे कसब अणणा भाऊंकडे आहे. यातदील ्मखुय वयवक्तरखेा वयकूंच पाहा. पूणचा का्बंरदीत 

वयकूंचदी वयवक्तरखेा हदी ्गुतीचा रेि्मळ बाप अशदीच आहे. वयकूंला ्मलुदीचया सौ्याांचे कौतकु आहे, पण भदीक 

्मागायला गेलयािर गािातदील बाई वयकूंला ‘तू इतकती तरणदी बायको केलदी’ असे सनुािते तेवहा ्मलुगदी ्मोठदी 

झालयाचे भान तयाला येते. एिढेच नाहदी तर एका वैराण रात्दी तो आपलयाच ्मलुदीकडे आकवषचातहदी होतो. 

वयकूंचया ्मनातदील हदी घाल्ेमल का्बंरदीत ससुपष्टपणे ्मखुर झालदी आहे.

“्मधयानह रात् सपंलदी.यकूं जागाच होता. ्गुाचा  तयाला तशदीच वबलगलदी होतदी. तया भर्ार ्हेाचया सपशाचानं 

तयाच ं्मन विकारिश होत होतं. तो ्मनाचा ्षु्टािा तयाला विषासारखा िाटत होता. तयानं हळूच वतचया 

पाठदीिरून हात वफरिला. तदी रंु् पाठ, ते सोजदीचया वपठासारखं ्मऊ शरदीर वन तो तेजो्मय चेहरा. ते हळूच 

बाजूला सरकून उठला. तशदी ् गुाचा  जागदी झालदी. वतने यकूंला ओढून जिळ वनजिला. सितः सरकून वनजलदी. 

यकूं बािरला होता. तयाला तदी रात् कठदीण िाटत होतदी. तो ्मनात खचत होता.” (ततै्ि, पकृ. ७११)

उपरोक्त सिंा्ातून हदी बाब सपष्टपणे पढेु येते कती वनिे्क केिळ परुुषदी ्मनाचे िासति्शती वचत्ण करून 

थांबत नाहदी तर तयाने स्त्रदी्मनाचे वचत्णहदी लदीलया साकार केले आहे. अठरा िषाांचदी ्गुाचा  हदी सशुदील असलदी 

तरदी वतचया आरसपानदी सौं्याांचदी वतला जाणदीि आहे. या आग लािणाऱया सौं्याचाचा वतला सूक््म असा 

अहंकारहदी आहे. इना्म्ाराचया िाड्यात का्म करताना तो आपलयाला नयाहाळतो याचा वतला गिचाहदी आहे.

का्बंरदीत एका वठकाणदी वतचया ्मनाचया या खेळाला हलकेच पकडणार ेवनिे्न आले आहे. 
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“्गुाचा  चटकन उठलदी. पडतया फळाचदी आज्ा व्मळताच तदी िाड्याबाहेर पडून ्माळाकडे झपाट्यानं वनघालदी. 

गािाबाहेर पडलयानंतर विलासरािाचया नजरनें गु् ्मरलेला वतचा जदीि शांत झाला. ्मग तदी गालात हसलदी 

वन ्मनात महणालदी, खरचं ्मदी ्खेणदी आहे. महणूनच इना्म्ारासारखा ्मातबबर ्माणूस ्मला डोळे भरून 

पहातो.” (ततै्ि, पकृ. ७३०-७३१)

मा्कडीचा माळ्मधये जाणिणारदी ्महत्िाचदी गोष्ट महणजे या का्बंरदीचदी भावषक िैवशष््टये होत. लेखकाकडे 

महणदी, स्मपचाक उप्मा यांचा ्मबुलक साठा आहे. वयवक्तवचत्ण करताना या भावषक कौशलयांचा फार उत्त्म 

िापर अणणा भाऊंनदी केला आहे. उ्ाहरणाथचा, ‘काळजात सईु घेऊन ्मदी व्िस काढतोय’, ‘उनहात तांबया 

च्मकािा तसा तयाचा चेहरा व्सत होता’, ‘तदी बाई वबळात नागदीण वशरािदी तशदी घरात गेलदी’, ‘वबबया 

आपलया तेलानं जळतोय’, ‘स्ू ्रिेशदी बं् कुतीसारखा वचलदी्म ओढायचा’ इतया्दी. का्बंरदीचया या भावषक 

िैवशष््टयां्मळेु विलक्षण गोळदीबं्  अनभुि साकार झाला असून दृक्ूमलय असलेलया भाषे्मळेु मा्कडीचा माळ 

हदी का्बंरदी िाचनदीय होणयासहदी ्म्त झालदी आहे. 

िारणा खोऱयातदील सधन जव्मनदीिर घशुदी-उं्रांनदी सुगीत वबळात साठिून ठेिलेलया धानयांचदी चोरदी 

करणाऱया ज्माततींचया जदीिनािर हदी का्बंरदी आधारलेलदी आहे. आशयावभवयवक्तचया एकरूपते्मळेु अवतशय 

िाचनदीय ठरलेलदी हदी सावहतयककृ तदी तेिढदीच लक्षणदीय आहे. या का्बंरदीचा नायक वयकूं ्माकडिाला ‘नायक’ 

महणून ्मराठदी सावहतयसकृष्टदीत येणे हदीच फार ्मोठदी रिांवतकारक घटना आहे. आपलया ्मलुदीचदी अरूि िाचिताना 

वयकूंला जदीि ग्मिािा लागतो, हदी केिळ तयाचदीच नाहदी तर वफरसतयांचया जदीिनाचदी शोकांवतका आहे. खरतंर 

्ोन गाढिे, एक ्ाढदीिाला ्गडू बोकड, गगंया आवण रगंदी ्माकडदीण, चार कोंबड्या आवण एक पाल घेऊन 

जागा व्मळेल वतथे िसतदी करणारा वयकूं जगला काय वन ्ेमला काय? इथलया वकडलेलया वयिसथेला तयाने 

काहदीएक फरक पडणार नाहदी. का्बंरदीतदील वभकाऱयांचदी ्मलेु ्मकृत गाढिांना सोलणाऱया वगधाडांचदी वशकार 

करतात, याचे जेिढे नाना पाटदील यांना कौतकु िाटते तेिढेच कौतकु पररघाबाहेरदील लोकांचया जदीिनाबद्दल 

स्माजाला असते. पररघाबाहेरदील लोकांचया सिांकष उतकषाचासाठदी कोणतेहदी रियतन इथला रिसथावपत िगचा 

करणार नसतो, हे वि्ारक िासति मा्कडीचा माळ या का्बंरदीतून सक्ष्मपणे वयक्त झाले आहे. 

रिसथावपतांचे सावहतय काहदी िेळा जनुाट परपंरचेया उद्दात्तदीकरणातून वन्माचाण होत असते. यासं् भाचात १९५९ 

्मधये रिवसद्ध झालेलया आवण ्मराठदीत रिचडं लोकवरिय ठरलेलया सवामी या का्बंरदीचे उ्ाहरण घेता येईल. 

या का्बंरदीतदील सोवशक, रेि्मळ, तयागदी र्मा ्माधिरािांचया ्मकृतयू्मागे सतदी जाऊन वतचे जदीवितकतचावय 

पूणचा करते. ्माधिराि पेशवयांचया जदीिनािर आधाररत या ऐवतहावसक का्बंरदीतदील ्ूमलयवयिसथा हदी 

अशदी सनातनदी विष्मतािा्दी आहे. याच पाश्चाभू्मदीिर मा्कडीचा माळ या का्बंरदीतदील एक रिसगं लक्षात 

ठेिणयासारखा आहे. का्बंरदीतदील ये्ूमचे ्गुतीशदी लगन ठरलेले असते. पण तयाचा बाप सखया ्गुती भ्रष्ट आहे 
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असे सांगून जातपचंायत भरिून हे लगन ्मोडायला वनघतो. तयािेळदी तापतया तेलात हात घालून आपले 

पावित्य वसद्ध करणयाचे आवहान जातपचंायतदीकडून ्गुतीला व्ले जाते. अशा अतयतं कठदीण रिसगंात ये्ूम 

आपलया बापाला सनुाितो कती, तू खर ेबोलत असशदील तर तूच तेलात हात घाल. तझुा हात भाजला 

नाहदी तर तूच सतयाचा. (ततै्ि, पकृ. ७४२) मा्कडीचा माळ्मधदील हा रिसगं पात्ांचया आवण या पात्ांचदी 

सरंचना उभदी करणाऱया लेखकाचया ्ूमलयवयिसथेकडे सपष्टपणे अगंवुलवन्लेश करतो. सवामी्मधदील र्माने 

निऱयाचया ्मकृतयूनंतर सतदी जाऊन परंपरचेा केलेला वन्ूमट सिदीकार आवण स्त्रदीचाररत्याचया परुुषकें द्रदी 

्ूमलयधारणांना जाहदीर आवहान ्ते ये्ूम या परुुषपात्ाने घेतलेलदी बडंखोर भूव्मका पात्ांचया ्ूमलयधारणांना 

सपष्टपणे अधोरवेखत करतात. लेखक तयाचया पात्ांकरिदी एक सांसककृ वतक राजकारण करत असतो, हदी 

िसतवुसथतदी लक्षात घेतलदी तर अणणा भाऊ साठे एक ‘लेखक’ महणून रिसथावपत वयिसथेचया अनेकसतरदीय 

शोषणयतं्णां्मधये ्युय्म सथानािर ठेिलया गेलेलया, खर ेतर subaltern असलेलया स्माजाचया बाजूने 

उभे आहेत, हदी बाब आिजूचान नों् घयािदी अशदी आहे. 

रितयेक सावहतयककृ तदी सांसककृ वतक वयिहारासाठदी अशदी योजनाबद्ध सा्मग्रदी परुित असते. लेखकाचदी 

जदीिन्ूमलये रिवतगा्मदी आहेत कती पररितचानशदील आहेत हे तयाचया सावहतयातून धिवनत होत असते. अणणा 

भाऊंचदी मा्कडीचा माळ हदी का्बंरदी बौद्धकालदीन सावहतयापासून जदी ्मानषुतेचदी ्ूमलये भारतात रुजत आलदी 

आहेत, तया पररितचानाचया ्ूमलयांना पढेु घेऊन जाणारदी कलाककृ तदी आहे. महणूनच ्मनोरजंनाचे भान ठेित 

स्माजाला व्शाव्ग्शचान करणाऱया आवण िवंचत स्ूमहांचे अनेक आिाज वयक्त करणाऱया मा्कडीचा माळ 

या का्बंरदीचे ्मराठदी का्बंरदीविश्ातदील सथान अवतशय ्महत्िाचे ठरते. 

सदंभ्ष : 

१. डांगळे,अजुचान (सपंा.) (१९९८) : लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म्, ्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी 

्मंडळ, ्मुंबई.
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(परदीवक्षत पसुतक : THE LIFE AND WORK OF 

ANNABHAU SATHE (A MARXIST - AMBEDKARITE 

MOSAIC) : लेखक : कमकलंद आिाड : रिकाशक : सिंा् 

रिकाशन, कोलहापूर, रिथ्म आिकृत्तदी -२०१७, पकृषे् : २००, 

वकं्मत : रु. ३००)

The Life and Work of Annabhau Sathe’ (A Marxist 

- AMBEDKARITE mosaic) हे डॉ. कमकलंद आिाडवलवखत 

पसुतक कोलहापूरचया सिंा् रिकाशनाने ऑगसट २०१७्मधये 

रिकावशत केले आहे. सोबतच तयाचा अणणा भाऊ साठे : जीवन 

आकण साकहत् (्मारसचािा्दी, आबेंडकरिा्दी विचारांचदी गुफंण) 

हा रिाचायचा डॉ. एच. वहदी. ्शेपांडेककृ त ्मराठदी अनिुा्हदी रिवसद्ध 

करणयात आला आहे. या पसुतकाला रिखयात ्मारसचािा्दी 

अभयासक – विचारितं रिा. गोपाळ गरुू यांचदी रिसतािना लाभलदी 

आहे. अणणा भाऊ ्मराठदी िाचकां्मधये रिवसद्ध असले तरदी 

इंग्रजदी िाङ्मयाचया ितुचाळा्मधये ते तसे अलपपररवचत आहेत. 

तया्मळेु इंग्रजदी भाषेचया विश्ातदील अणणा भाऊंचया गैरहजेरदीचया 

सं् भाचात कमकलंद आिाड यांचदी का्मवगरदी खूप गरजेचदी आहे, असे 

रिवतपा्न रिा.गोपाळ गरुू यांनदी रिसतािनेत केले आहे. 



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२० 462

अिघया एकोणपननास िषाांचया आयषु्यात अणणा भाऊंनदी तेरा का्बंऱया, बत्तदीस लघकुथा, १० ते ११ 

िासतििा्दी नाटके आवण लोकनाट्ये, अनेक पोिाडे ि लािणया वलवहलया. माझा रकश्ाचा प्वास हे 

रििासिणचानहदी वलवहले. आपलया ४९ िषाांचया आयषु्यात हदी िाङ्मयदीन का्मवगरदी तयांनदी साधलदी तदी केिळ िदीस 

िषाांत. कचत्ा या तयांचया गाजलेलया का्बंरदीसह तयांचया काहदी का्बंऱयांचे रवशयन, पोवलश आवण कननड 

भाषांत अनिुा् झाले आहेत. फक्करा या सिाचावधक गाजलेलया का्बंरदीचया पजंाबदी भाषेतदील अनिुा्ा्मळेु 

पजंाबदी भाषेत बरदीच रिवसद्धदी व्मळविलदी, तर वारणेचा वाघ गजुरातदीत जाऊन पोहोचला. अणणा भाऊंचया 

कथा आवण का्बंऱयांनदी रुपेरदी पडद्ालाहदी आकवषचात केले होते आवण तया्मळेु तयांचया काहदी का्बंऱयांिर 

काहदी वचत्पटहदी वनघाले. कसेबसे चौथदीपयांत औपचाररक वशक्षण घेऊ शकलेलया अणणा भाऊंचया या 

अजोड िाङ्मयदीन कायाचाबद्दल साके्षपदी टदीका वलवहलदी जाऊ नये; तसेच ्वलत िा ्वलतेतर लेखकांनदी अणणा 

भाऊंचे सावहवतयक भान विसतकृत करणयाचा रियतन करू नये याविषयदी डॉ. कमकलंद आिाड यांनदी खंत वयक्त 

केलदी आहे. कमकलंद आिाड यांना सितःला अणणा भाऊंचया जदीिनाने आवण लेखनकायाचाने बरचे रेिररत 

केलेले असून काळाचया पाश्चाभू्मदीिर अणणा भाऊंचे जदीिन आवण िाङ्मयदीन कायचा यांचे यथायोगय आकलन 

करून घेणे हा तयांचा अणणा भाऊंचया सशंोधनकायाचा्मागदील आवण रिसततु ग्रथंलेखना्मागदील ्मखुय उदे्दश 

आहे. बजरगं कोरडे यांचा अपिा् करता इंग्रजदी भाषेत अणणा भाऊंविषयदी फारसे लेखन झालेले नाहदी. 

तया्मळेु आपले हे स्मदीक्षात्मक लेखन अणणा भाऊंविषयदी इंग्रजदी भाषेतून उपलबध असलेलया ्मावहतदीत 

वनवचितच भर टाकू शकेल; तसेच विद्ापदीठदीय ज्ानके्षत्ात उपेवक्षत आिाजाला ते काहदी सथान व्मळिून ्ऊे 

शकेल असा विश्ास डॉ. आिाड यांनदी ्मनोगतात वयक्त केला आहे.

अणणा भाऊ साठेंचया स्मकृततींना अपचाण केलेलया या पसुतकात एकूण चार रिकरणांचा स्मािेश आहे. पवहलया 

‘Introduction’ या रिकरणात डॉ. कमकलंद आिाड यांनदी आपलया या स्मदीक्षात्मक लेखना्मागचदी भूव्मका 

सपष्ट केलदी आहे. अणणा भाऊंचया जदीिनपटाचा थोडरयात परा्मशचाहदी घेतला आहे. १ ऑगसट १९२० रोजदी 

सातारा वजलह्ातदील िाटेगाि येथे तयाकाळात असपकृशय ्मानलया गेलेलया ‘्मांग’स्माजात अणणा भाऊंचा 

जन्म झाला. पररवसथतदी्मळेु तयांचे फारसे औपचाररक वशक्षण होऊ शकले नाहदी. पढेु आपलया िवडलांसोबत 

का्माचया शोधाथचा अणणा भाऊंचे िाटेगािातून ्मुंबईतदील ्माटंुगयाचया लेबर कँपात पोहोचणे, पोटासाठदी 

अपार कष्ट करणे, तेथेच तयांचा काहदी ्मारसचािा्दी कायचाकतयाांशदी आलेला सपंकचा , पढेु ्मारसचािा्दी चळिळदीत 

आवण सामयिा्दी पक्षात सहभाग, चळिळतींचया वनव्मत्ताने झालेले लेखनकायचा, शाहदीर अ्मरशेख आवण 

शाहदीर गवहाणकर यांचया स्मिेत केलेलदी लाल िाबटा ्कलापथ्काचदी उभारणदी, ्कलापथ्काचया वनव्मत्ताने 

झालेलया रचना, तसेच ्कम्ुकनसट पाटणीबरोबर झालेला रवशयाचा ्ौरा आवण तयातून आकाराला आलेले 

माझा रकश्ाचा प्वास हे रििासिणचान असा अणणा भाऊंचया आयषु्यातदील घडा्मोडतींचा धािता आढािा डॉ. 

आिाड यांनदी घेतला आहे. अणणा भाऊंनदी वलवहलेलया या रििासिणचानातदील दृवष्टकोण ‘का्मगारा’चा असून 
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या रििासिणचानाने पढेु ्मजरुांना नवया जावणिा रिाप्त करून व्लया. पढेु अणणा भाऊंनदी भारतदीय सिातंत्याचया 

पाश्चाभू्मदीिर १९४७ ्मधये ्मजूर रलॅदीचे नेतकृति केले. तयाबरोबरच वगरणदी का्मगार, शेत्मजूर, जातविरोधदी-

िगचाविरोधदी चळिळदी ते सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा अशा वकतदीतरदी चळिळतीं्मधदील अणणा भाऊंचा सहभाग 

एक कायचाकताचा महणून ‘वरियाशदील’ आवण ‘कलात्मक’हदी रावहला आहे. अशारिकार े पसुतकाचया रिारभंदीच 

नों्विलेलया अणणा भाऊंचया अलपपररचयातून तयांचया कायाचाचा पैस िाचकांचया ्मनािर ठसविणयात डॉ. 

आिाड यशसिदी ठरले आहेत. जरदी हे स्मदीक्षात्मक लेखन असले तरदी िरदील जदीिनचररत्ाचया पाश्चाभू्मदीिर 

एकाकती अिसथेत उपास्मारदीने झालेलया अणणा भाऊंचया ्मकृतयूचा केिळ एका िारयातला उललेखसदु्धा 

सिें्नशदील िाचकाला असिसथ केलयावशिाय राहत नाहदी. पवहलया रिकरणाचया अखेरदीस आपलया पढुदील 

रिकरणांचदी रूपरषेा डॉ.आिाडांनदी ्मांडलदी आहे.

या पसुतकातदील ्सुर ेरिकरण ‘A Critical Overview of Annabhau Sathe’s writing’ हे असून तयात 

अणणा भाऊंचया िाङ्मयवनव्मचातदीचा स्मदीक्षात्मक आढािा घेणयात आला आहे. डॉ.कमकलंद आिाड महणतात 

कती, “अणणा भाऊंचया रचनां्मधदील वयवक्तरखेा ब्लतात, पररवसथतदी ब्लते पण तयातदील कारुणयाचा, 

शोषणाचा वि्ारक अनभुि ्मात् काय्म राहतो. महणूनच अणणा भाऊंचे िाङ्मयदीन कायचा महणजे एक ्मक्ृ ू, 

सिें्नशदील वचत्फलक नसून ते एक हतयार आहे.” (अन.ु पकृ. १२८) अणणा भाऊंचदी नाटके, का्बंऱया, 

पोिाडे, लघकुथा, लािणया तयांचया सपूंणचा कायाचाचेच एक अगं आहेत. एका रचनेतदील वयवक्तरखेांना 

्सुऱया रचनेतदील घटनांचे सं् भचा आहेत. तया्मळेुच तयांचया लघकुथां्मधदील पाते् का्बंऱयां्मधये आवण 

नाटकां्मधयेहदी व्सतात. उ्ा. सािळया ्मांग, सतू्त या वयवक्तरखेा विविध लघकुथांबरोबर का्बंरदीतहदी 

येतात. तसेच अणणा भाऊंचया बहुतांश रचना या सिानभुि वकंिा जिळून पावहलेलया, ऐकलेलया गोष्टतींिर 

आधाररत आहेत. तया्मळेु ‘अणणा भाऊंचे िाङ्मयदीन कायचा हे एका अथाचाने तयांचे सघंवटत आत्मचररत् महणता 

येईल’ असे विधान डॉ. आिाड यांनदी केले आहे. (अन.ु पकृ. १२९) 

स्मग्र लेखनाचा स्मदीक्षात्मक परा्मशचा घेताना वििेचनाचया सोयदीसाठदी डॉ. आिाड यांनदी िाङ्मयरिकारांनसुार 

िगतीकरण केले आहे. सटलॅकलनग्ाडचा पोवाडा, बगंालची हा्क, महाराष्ट्ाचा पोवाडा, अमंळनेरचे अमर हुतातमे, 

मुंबईचा कगरणी ्कामगार अशा अणणा भाऊंचया वकतदीतरदी पोिाड्यांना ्सुर े्महायदु्ध, बगंाल्मधदील ्षु्काळ, 

का्मगारांचे लढे – सपं, सयंकु्त ्महाराष्ट्राचा लढा अशा वकतदीतरदी स्मकालदीन घटनांचदी पाश्चाभू्मदी आहे. तर 

स्मकालदीन घटनांचे सं् भचा पोिाड्यां्मधये आलया्मळेु हे पोिाडे सा्मावजक इवतहासाचदी नों् करतात, असे 

डॉ. कमकलंद आिाड यांचे महणणे आहे. सा्मावजक इवतहासाचदी सवरिय नों् करत असतानाच अणणा भाऊंचे 

पोिाडे ितचा्मानालाहदी एक ऊजाचा रिाप्त करून ्तेात. पोिाड्याचा विषय वकंिा तयातदील स्मकालदीन घटना 

कोणतदीहदी असलदी तरदी तयात ्वलत जदीिनाचया उ्ध्िसततेचे रूपकात्मक वचत्ण येत असते. तया्मळेु हे 
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पोिाडे ्वलत सघंषाचाला, ्वलत चळिळदीलाहदी गतदी ्तेात. अणणा भाऊंचदी रितयेक सावहतयककृ तदी हदी िे्ना, 

िवंचतता, शोषण यांचया गड् रगंात बडुालेलदी असून १९४९्मधये वलवहलेलया ्मुंबईचया लािणदीतहदी ्मुंबईचा 

श्ास असणाऱया तदीस लाख लोकांचया ्ःुखाचा आवण ्नैयाचा पट तयांनदी उलगडला आहे. तर माझी मैना 

गावावर राकहलीसारखया रचनेतून या ् ःुखाला कारणदीभूत असणारदी गररबदीच रिकषाचाने स्मोर येते. अशारिकार े

जाणिणार ेस्माजिासति रखेाटून तया िासतिात ‘ब्लांचदी गरज’ हे पोिाडे अधोरवेखत करतात.

्मधय ्महाराष्ट्रात राजकतीय पथनाट्यांचा पायडंा पाडणयात अणणा भाऊंचा सहभाग ्मोठा आहे. शेटजीचे 

इलेकशन, बे्का्दशेीर, लो्कमंत््ाचा दौरा, माझी मुंबई अथालित ्कोणाची, मू्क कमरवणू्क अशा तयांचया 

स्ुमार े ्हाएक लोकनाट्यांचे शेकडो रियोग हजारो लोकांस्मोर सा्र झाले. ततकालदीन राजकतीय 

पररवसथतदीबरोबरच उचचिणतीय आवण ्वलत यांचयातदील सा्मावजक सबंधंांचे वचत्ण, ्वलतांिरदील अनयाय, 

्वलतांचे ्ःुख - शोषण, भांडिल्ार आवण का्मगारांतदील परसपरसबंधं, झोपडपट््यां्मधये विसथावपत 

झालेलया का्मगारांचे आयषु्य इ. वचत्णहदी अणणा भाऊंचया नाटकांचा गाभा आहे. जनसा्मानयांना जिळचे 

असलेले विषय, जनबोलदीतदील सिंा्, विनो्ाचदी वकनार या्मळेु हदी लोकनाट्ये जनस्ूमहाला आकषूचान 

घेत असत. रगं्मंचािर वकंिा सावहतयात फारसे सथान न व्मळालेलया स्माजाचया जावणिा अणणा भाऊंनदी 

आपलया नाटकांतून ठा्मपणे ्मांडलया आवण हेच अणणा भाऊंचया नाट्यलेखनाचे खर ेसौं्यचा आहे असे 

वििेचन डॉ. आिाड करतात. 

याच रिकरणात अणणा भाऊंचया लघकुथांिरहदी लेखकाने रिकाश टाकला आहे. अणणा भाऊंचया 

लघकुथांचा गाभासदु्धा ‘जदीिनसघंषचा’ हाच असून िैविधयपूणचा वयवक्तरखेा हे तयांचया लघकुथांचे ्मखुय िैवशष््टय 

आहे. सिातंत्यपूिचा आवण सिातंत्योत्तर काळातदील नागरदी तसेच ग्रा्मदीण गरदीब ्माणसे, ्वलत, वस्त्रया यांना 

अणणा भाऊंचया लघकुथां्मधये ्मधयितती सथान आहे. वनळू ्मांग, भो्मरया, वबलिरदी, ्मकुल ्मलुाणदी, 

बरबाद्ा ्ंकजारी या तयांचया वयवक्तरखेा िाचकांना गररबांचया नजरतूेन विचार करायला भाग पाडतात. 

अणणा भाऊंचदी मरीआईचा गाडा हदी कथा अधंश्द्धांिर आघात करत आधवुनक विचारांचदी कास धरणयाचदी 

गरज रिवतपा्न करते. तर रा्म-रािण यदु्धसारखदी कथा रा्मायणासारखया ्महाकावयािर विनो्दी रूपक 

साधत आधवुनक भारतातदील उचचशे्ष्तींचया लोभाला उघड करते. सापळासारखया कथेतदील ्महारांनदी ्मकृत 

जनािरांचे ्मांस खाणयास आवण घाणेरडदी का्ेम करणयास नकार ्णेे, उप्काराची फेड्मधदील ्महार – 

्मांगांनदी चांभाराचया घरदी िेगळया ठेिलेलया कपां्मधून चहा वपणयास नकार ्णेे तसेच चांभाराचे ्मकृत जनािर 

ओढणयास नकार ्णेे यांसारखया कथांतगचात घटनां्मधून डॉ. आबेंडकरांचया सिचा्मानिस्मभािाचया तसेच 

सा्मावजक नयायाचया सकंलपनांनदी रेिररत झालेलदी पाते् अणणा भाऊ उभदी करतात. तयाबरोबरच कवनष् 

्मानलया गेलेलया ज्माततीं्मधयेहदी िािरणारा ‘उचच – नदीच भाि’ अणणा भाऊ अधोरवेखत करतात. तयांचदी 
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िळणसारखदी कथा आबेंडकरदी चळिळदीचे विविध पैलू उलगडते. अशारिकार ेपोिाडे असोत, नाटके असोत 

कती लघकुथा असोत; अणणा भाऊ सा्मावजक ब्लाचया कलपनेचदी कास कशदी सोडत नाहदीत हे विश् 

करणयािर डॉ. कमकलंद आिाडांचा भर आहे.

अणणा भाऊंचया का्बंऱयांविषयदी ्मांडणदी करताना डॉ. आिाड यांनदी एक ्महत्िाचा ्मदु्दा अधोरवेखत केला 

आहे तो महणजे लोकनेतकृति करणार ेनायक आवण नावयका अणणा भाऊंचया का्बंऱयां्मधून उभे राहतात. 

अणणा भाऊंनदी आपलया का्बंऱयां्मधये अशारिकारचया बडंखोर नायक–नावयकांचदी केलेलदी उभारणदी 

हदी निस्माजवनव्मचातदीसाठदी अतयतं आिशयक होतदी. कचत्ा, वैज्तंा, चदंन, फुलपाखरू या स्त्रदीरिधान 

का्बंऱयांविषयदी डॉ. आिाडांनदी तपवशलात वलवहले आहे. तसेच सुलतान, फरारदी या नायकरिधान 

का्बंऱयांबरोबरच अलगुज, रुपा, आघात, मूतणी यासारखया रेि्मकथांचाहदी िेध लेखकाने घेतला आहे. अणणा 

भाऊंचया का्बंऱयां्मधून ्मधय ्महाराष्ट्रातदील वनसगचा, ग्रा्मदीण जदीिन, लोकांचया जदीिनविषयक धारणा, 

ररतदीभातदी, श्द्धा–अधंश्द्धा यांचे वचत्ण आले आहे. ग्रा्मजदीिनाबरोबरच शहरदी झोपडपट््याहदी अणणा 

भाऊंचया का्बंऱयांचा विषय आहेत. अणणा भाऊंचदी बरदीच कथानके खलनायकरिधान नसून खलनायक 

असले तरदी ते पठडदीबाज खल–्जुचान नाहदीत. 

वतसऱया (Critical analyses of MakdichaMaal and Phakira) रिकरणा्मधये मा्कडीचा माळ आवण 

फक्करा या ्ोन का्बंऱयांिर लेखकाने विशेष दृवष्टके्षप टाकला आहे. लेखकाचया ्मते, ्मानि्मकु्ततीचया 

तत्िज्ानाचयादृष्टदीने या रिावतवनवधक का्बंऱया असून अणणा भाऊंचया राजकतीय जावणिेचे ्शचानहदी तया 

घडितात. तयाबरोबरच सा्मावजक उतरडंदीतदील िेगिेगळया जाततींनदी जदीिनाला जे विविध नैवतक अथचा रि्ान 

केले आहेत तयांचे ्शचानहदी या का्बंऱया घडितात. स्माजातदील भटरया जातदी वकंिा ्महार-्मांगांसारखया 

जाततींचया जदीिनाचे तसेच ग्रा्मदीण-्वलत स्माजाचया अवसथर, असरुवक्षत, बेभरिशाचया जदीिनाचे वचत्ण 

करणाऱया या िासतििा्दी का्बंऱयां्मधदील सौं्याचाचा शोध घेणयाचा रियतन डॉ. आिाड यांनदी केला आहे. 

डॉ. कमकलंद आिाड यांचया ्मते, १९२० ते १९७० हा काळ भारताचया आवण विशेषतः ्वलत स्माजाचया 

अतंगचात ि बाह् स्माजजदीिनात अभूतपूिचा पररितचान घडविणारा काळ होता. ्मागासिगतीय स्माजाला ्मकु्ततीचदी 

्ार ेउघडलदी जाऊ लागलदी होतदी, सा्मावजक उवद्दष्ट ेब्लू लागलदी होतदी, निजागकृतदीचे िार ेिाहू लागले होते 

आवण अशा काळात सिें्नशदील सावहवतयक या पररितचानापासून अवलप्त राहणे शरय नवहते. अणणा भाऊंचे 

सावहतयसदु्धा याच काळात बहरले आवण महणून हे सावहतय ्वलतांचदी निदी ओळख दृशय्मान करणारा 

एक ्महत्िाचा सा्मावजक ्सतऐिज ठरू शकेल. अणणा भाऊंचदी सावहतयवनव्मचातदी जया काळात झालदी तया 

काळात उचचिणतीय – ्मधय्मिगतीय ्मराठदी सावहतय, ्मराठदी वचत्पट ि अनय सांसककृ वतक साधने खऱया 

स्माजिासतिापासून एिढदी ्ूर होतदी कती अणणा भाऊंचया सावहतयातदील वचत्ण अविश्सनदीय िाटािे. परतं ु
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हे वचत्ण एिढे भे्क आहे कती िाचकाला ते ्मानय करािेच लागते आवण हळूहळू हे िासति िाचकाचया 

सांसककृ वतक जावणिेचा भाग बनून जाते, असे वििेचन डॉ. आिाडांनदी केले आहे. अणणा भाऊंचया 

सावहतयातदील हदी स्मकालदीनता लेखकाला विशेष ्महत्िाचदी िाटते. 

रिसततु पसुतकाचया शदीषचाकात अवभरेित असलेलदी अणणा भाऊंचया सावहतयातदील ्मारसचािा्ाचदी 

आवण आबेंडकरदी विचारांचदी गुफंण उलगडून ्ाखविणार े ‘Locating Annabhau : From Marx to 

Ambedkar’ हे या पसुतकातले अखेरचे आवण सिाांवधक ्महत्िाचे रिकरण आहे. १९२० ते १९४०चया 

्रमयान डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांनदी जात-िगचा यांचे केलेले भौवतक ि सांसककृ वतक विशे्षण, ज्मदीन्ार 

िगाचाविरुद्धचे रिागवतक लढे, का्मगार चळिळ, भांडिलशाहदीला विरोध करत ‘सटेट सोशॅवलझ्म’चा धरलेला 

आग्रह या िातािरणाचा रिभाि अणणा भाऊंिरहदी पडला होता. जावतरिथेचे चटके अणणा भाऊंनदीहदी सोसले 

होते. तया्मळेु अणणा भाऊ विचारांनदी ्मारसचािा्दी असले, ्मारसचािा्दी चळिळदीत आवण सामयिा्दी पक्षात 

तयांचा रितयक्ष सहभाग असला तरदी तयांचे लेखन ्मात् पठडदीबद्ध पारपंररक कमयवुनसट सिरूपाचे नाहदी. 

्मारसचािा्दी लेखनात बहुतांश िेळा आवथचाक बाबतींना ्महत्ि रिाप्त होऊन सा्मावजक सतरदीकरणाकडे ्लुचाक्ष 

होताना व्सते. परतं ुअणणा भाऊंचया ्मांडणदीत ्मात् जावतससंथेचे रिौढ आकलन व्सून येते. महणूनच 

रिसगंदी ्मारसचािा्ाला बाजूला सारून अणणा भाऊ तळागाळातदील जाततींचे वचत्ण करतात, पात्ां्मधदील सघंषचा 

रगंविताना सा्मावजक सतरांचा कुशल उपयोग करून घेतात हे डॉ. आिाड यांचे महणणे आहे.

भारतदीय इवतहासकार जेवहा भारताचे इवतहासलेखन करतात तेवहा तो फक्त उचचिणतीयांचा इवतहास असतो, 

प््वलत आवण ्मागास जावतज्मातदी यांना वहशेबातहदी धरलेले नसते. अणणा भाऊंना ्मात् प््वलतांचा 

खरा इवतहास वलवहला जािा याचदी कळकळ होतदी. तया्मळेुच ‘फक्करा’सारखे शूर नायक वचवत्त करणे 

तयांना आिशयक िाटत असािे. सद्ःकाळात ्मात् ‘सबअलटचान सटडदीज-्सबअलटचान वहसटेररओग्राफती’ 

महणजेच िवंचतांचया दृवष्टकोणातून इवतहासलेखन हदी इवतहासातदील ्महत्िपूणचा अभयासशाखा आहे. डॉ. 

आबेंडकरांचया कायाचाबरोबरच अणणा भाऊंचया इवतहासविषयक कळकळदीलाहदी याचे शे्य व्ले पावहजे.

‘जग ब्ल घालवुन घाि, सांगून गेले ्मला भदी्मराि’ यासारखया अणणांचया रचनेतून आपलयािरदील 

आबेंडकरांचा रिभाि तयांनदी ्मानय केलेला आहे. आबेंडकरांचया तत्िज्ानातूनहदी अणणा भाऊंना सफूतती 

व्मळालेलदी असलया्मळेु ‘्वलत ्माणूस हा इतर गरदीब ्माणसांपैकती एक’ हा तयांचा पारपंररक ्मारसचािा्दी 

पठडदीतदील दृवष्टकोण नाहदी. वकंबहुना ‘जो ्वलत आहे, तो गरदीब आहे’ हदीच तयांचदी दृष्टदी व्सून येते. हदी बाब 

आबेंडकर आवण अणणा भाऊ यांचयातदील िैचाररक नाते सपष्ट करणयास परुशेदी आहे.
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अशारिकार ेडॉ. कमकलंद आिाडवलवखत स्र पसुतकातून अणणा भाऊंचया िाङ्मयदीन का्मवगरदीचा सिांकष 

परा्मशचा घेणयाचा लेखकाचा रिा्मावणक रियतन िाचकांचया रितययास येतो. डॉ. आिाड यांचया एकूण 

वििेचनाचे सार असे सांगता येईल कती, अणणा भाऊंचा िाङ्मयविषयक दृवष्टकोण फार तत्िज्ानात्मक 

नसला तरदी रजंनरिधानहदी नाहदी. हा दृवष्टकोण बडंखोर आवण ब्लांचदी ्मागणदी करणारा - पररितचानिा्दी 

आहे. स्माजाला सवरियता, रिवतकारक्ष्मतेचा सं् शे ्णेारा आहे. अथाचातच ततकालदीन ्मखुयधारतेलया 

सावहतयापेक्षा अणणा भाऊंचया लेखनाचे सिरूप वनराळे असून तयात रमयता, कलपनदीयतेला फारसा थारा 

नाहदी. अनयायय – विष्मरिधान अशदी आवथचाक–सा्मावजक–सांसककृ वतक वयिसथा, का्मगारांचदी ्यनदीयता, 

तळागाळातदील जाततींचे शोषण अशा सद्ःकाळात अविश्सनदीय िाटणाऱया रिखर िासतिाचे वचत्ण तयात 

आहे. ततकालदीन ्मधय्मिगतीय सावहवतयकांनदी वचतारलेलया ् वलत वयवक्तरखेांपेक्षा अणणा भाऊंचया वयवक्तरखेा 

वनःसशंय िेगळया आहेत. अनयायाविरुद्ध आिाज उठिू पाहणाऱया, अनयाय नष्ट करू पाहणाऱया रिवतकूल 

पररवसथतदीिरहदी रियतनपूिचाक ्मात करू पाहणाऱया अशा या वयवक्तरखेा आहेत. या वयवक्तरखेाटनातून ्वलत 

स्माजासाठदी िेगळया सांसककृ वतक वसद्धांताचदी रचना करणयाकडे अणणा भाऊंचा कल आहे. परतं ुपररवसथतदी 

आवण सा्मावजक रचना या्मळेु अणणा भाऊ सैद्धांवतक ्मांडणदीकडे पोहोचू शकले नाहदीत. ्मात् १९६०चया 

स्ुमारास अणणा भाऊंचया लेखनाने ्महाराष्ट्रातदील ्वलत, का्मगार आवण सा्मावजक–सांसककृ वतक–

राजकतीय चळिळतींनाहदी गतदी व्लदी. ्वलत – शोवषत स्माजात निे आत्मभान वन्माचाण केले. महणूनच 

अणणा भाऊंसारखया लेखकाचे स्मदीक्षात्मक ्ूमलय्मापन करताना रिसथावपत सौं्यचाशास्त्रदीय वनकषांपेक्षा 

िेगळया वनकषांचदी गरज डॉ. आिाड रिवतपा्तात. डॉ. आिाड यांचया ्मते ‘ब्लांचे िचन’ हेच तयांचया 

्मते अणणा भाऊंचया लेखनातले खर ेसौं्यचा आहे. आबेंडकरांबरोबरच महातमा फुले आवण अणणा भाऊ 

यांचयातहदी लेखकाला काहदी अनबुधं जाणितात, विशेषतः भावषक साधमयचा जाणिते. बहुरिसिदी लेखनकायचा 

हातून घडूनहदी अणणा भाऊ सावहतयगगेंचया काठािरच रावहले; तयांचया सावहतयाचदी तावत्िक, ्ूमलयात्मक, 

सैद्धांवतक स्मदीक्षा होऊ शकलदी नाहदी याविषयदी खोल खंत डॉ. आिाड यांनदी वयक्त केलदी आहे. ्मारसचािा्दी 

आवण ् वलत अशा ् ोनहदी चळिळतींकडून अणणा भाऊंचया का्मवगरदीचदी तशदी उपेक्षाच झालदी, असे ्मत तयांनदी 

वयक्त केले आहे. 

डॉ. कमकलंद आिाड यांचदी इंग्रजदी भाषा सबुोध िळणाचदी असलया्मळेु इंग्रजदी िाचनाचदी विशेष पाश्चाभू्मदी 

नसलेलया िाचकालाहदी आकलनात फारसे अडथळे जाणित नाहदीत. पसुतकातले ्सुर े आवण वतसर े

रिकरण बरचेसे आशयरिधान आहे. अथाचातच अणणा भाऊंचया स्मग्र िाङ्मयवनव्मचातदीचा थोडरयात आढािा 

घेणे हा उदे्दश असलया्मळेु असे होणे सिाभाविकहदी आहे. तयाबरोबरच या रिकरणातदील कथानकरिधान 

वििेचना्मधून अणणा भाऊ अलपपररवचत असलेलया इंग्रजदी िाचकाला अणणा भाऊंचया िाङ्मयककृ ततींतदील 

एकूण आशयाचदी कलपना येऊ शकेल. भाषािापराबाबत काहदी ्मयाचा्ा व्सून येतात. सयुोगय, ने्मरया 
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सजं्ाचा अभािहदी रितययास येतो. बहुतेक विद्ापदीठदीय रिबधंाचे रूपांतर पसुतकरूपात केले असािे. तया्मळेु 

रिबधंाचया आखून घेतलेलया ्मयाचा्ा या लेखनातहदी जाणितात. पण या लहान–्मोठ्या ्मयाचा्ांचया पलदीकडे 

जाऊन आपलयाला असे वनवचित महणता येते कती, अणणा भाऊंना इंग्रजदी भाषेचया विचारविश्ात नेणे हदी डॉ. 

कमकलंद आिाड यांचदी का्मवगरदी वनवचितच खूप ्मोलाचदी आहे. 
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वचरिकार - वमताली साळंुखे



लोकशाहीर अण्ा भाऊ साठे जन्मशताब्ी विशेषांक • ऑगस्ट २०२०

पररवशष्ट
सं् भचासूचदी
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सदंभ्षसूचींचया सदंभा्षत...

लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे यांचया जन्मशताब्दी िषाचाचया वनव्मत्ताने रिवसद्ध होत असलेलया या विशेषांकात 

पढुदील सूचतींचा स्मािेश करणयात आला आहे.  

१) अणणा भाऊ साठे यांचया रिकावशत सावहतयाचा कालानरुि्म

२) अणणा भाऊ साठे यांचया स्मग्र सावहतयाचदी सूचदी

३) अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयािरदील स्मदीक्षाग्रथंांचदी सूचदी

४) अणणा भाऊ साठे यांचया सावहतयककृ ततींिर आधाररत वचत्पटांचदी सूचदी

कोरोना काळातदील टाळेबं् दी ि सचंारािर असणार ेवनबांध या्मळेु रितयक्ष पसुतकांचया आधार ेया सूचतींचे का्म 

करणे शरय झाले नाहदी. तया तयार करणयासाठदी लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् - अजुचान 

डांगळे, नदीला उपाधये आवण इतर (सपंा.), म. सा. प. मराठी वाङ्म्ाचा खंड ७ - रा. ग. जाधि (सपंा.), 

साकहत्रतन लो्कशाहीर अणणा भाऊ साठे कनवड्क वाङ्म् - ्कादबंरी खंड १ व २ - राजेंद्र कंुभार (सपंा.), 

लो्कसाकहकत््क अणणा भाऊ साठे समग् वाङ्म्, खंड १ व खंड २ - ्दीपक चां्णे ि अवस्मता चां्णे 

(सपंा.) आ्दी साधनग्रथं आवण आतंरजालािरदील नों्दी यांचा आधार घेतलेला आहे. तया्मळेु सावहतयककृ तदी 

आवण स्मदीक्षाग्रथंांचे उपलबध झालेले तपशदील (रिकाशन िषचा, आिकृत्तदी, रिकाशक, सथळ) नों्िले आहेत. 

अनेक्ा लेखकना्म अणणा भाऊ साठे वकंिा अणणाभाऊ साठे  असेहदी ्ापले गेलयाचे आढळले. रिसततु 

सूचदी्मधये तयानसुार नों् केलेलदी आहे. 
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अणणा भाऊ साठे याचंया प्रकावशत सावहतयाचा कालािकुम

कादबंरी 

क. कादबंरीचे िाि प्रथम प्रकाशि िष्ष

१ िारणेचया खोऱयात १९५१

२ वचत्ा १९५१

३ फवकरा १९५९

४ िैजयतंा १९५९

५ अलगूज १९६१

६ चं् न १९६२

७ आिडदी १९६३

८ ्माकडदीचा ्माळ १९६३

९ िैर १९६३

१० गलुा्म १९६४

११ वचखलातदील क्मळ १९६५

१२ कुरूप १९६६

१३ धुं् १९६६

१४ तारा १९६७

१५ अहकंार १९६७

१६ िारणेचा िाघ १९६८

१७ ्मयरुा १९६८

१८ रानगगंा १९६९

१९ अवगनव्वय १९६९
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२० पाझर १९६९

२१ रानबोका १९६९

२२ केिड्याच ंकणदीस १९६९

२३ रूपा १९६९

२४ आग १९६९

२५ सघंषचा १९६९

२६ आघात १९६९

२७ ्ूमतती १९७०

२८ ्मंगला १९७१

२९ डोळे ्मोडदीत राधा चाले १९७१

३० ्मासतर १९७५

३१ रतना १९७५

३२ फुलपाखरू १९७७

३३ सैरसोबत -

कथासगं्ह

क. कथासगं्हाचे िाि प्रथम प्रकाशि िष्ष

१ खळंुिाडदी १९५७

२ बरबाद्ा कंजारदी १९६०

३ आबदी १९६१

४ भाना्मतदी १९६२

५ ककृ ष्णाकाठचया कथा १९६४

६ गजाआड १९६७

७ वपसाळलेला ्माणूस १९६८
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८ गऱुहाळ १९६९

९ लाडदी १९६९

१० वनखारा १९७०

११ नितदी १९७५

१२ वजितं काडतूस १९७७

१३ वचराग नगरचदी भतंु १९७८

१४ ठासलेलया बं् कुा १९७८

१५ भतुाचा ्मळा १९७८

१६ रानिेलदी १९७८

१७ रा्म-रािण यदु्ध १९७८

१८ भो्मरया आवण इतर कथा १९७८

१९ फरारदी १९७९

२० रानगा -

२१ सिपनसुं् रदी -

२२ स्मशानातदील सोनं -

िा्टक

क. िा्टकाचे िाि प्रथम प्रकाशि िष्ष

१ इना्म्ार १९५८

२ पेंगयाचे लगदीन -

३ सलुतान -
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प्रिासिण्षि

क. प्रिासिण्षिाचे िाि प्रथम प्रकाशि िष्ष

१ ्माझा रवशयाचा रििास १९६१

लोकिा््टय / तमाशा

क. लोकिा््टयाचे िाि प्रथम प्रकाशि िष्ष

१ अकलेचदी गोष्ट १९४५

२ खापऱया चोर १९४६

३ कलंत्दी १९४६

४ ्शेभक्त घोटाळे १९४६

५ वनिडणकुतीतदील घोटाळे १९४६

६ शेटजदीचे इलेरशन १९४६

७ बेकाय्शेदीर १९४७

८ ्माझदी ्मुंबई १९४८

९ ्ूमक व्मरिणूक १९४९

१० पढुारदी व्मळाला १९५२

११ लोक्मंत्याचा ्ौरा १९५२

१२ पेंगयाचे लगदीन १९५२

१३ वबलं्र बडुिे  १९६३
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पोिाडा

क्र. पो्ाड््ाचे ना् प्रथम प्रकाशन ्ष्ष

१ नानकतीन नगरापढेु १९४२

२ सतावलनग्राडचा पोिाडा १९४२

३ बवलचानचा पोिाडा १९४२

४ बगंालचदी हाक १९४४

५ पजंाब-व्ललदीचा ्गंा १९४७

६ तेलंगणचा सगं्रा्म १९४७

७ ्महाराष्ट्राचदी परपंरा १९४७

८ अ्मळनेरचे अ्मर हुतात्ेम १९४९

९ ्मुंबईचा का्मगार १९४९

१० काळयाबाजाराचा पोिाडा १९४९
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अणणा भाऊ साठे याचंया समग् सावहतयाची सूची

कथासगं्ह

१. आबदी (१९८६) ्सुरदी आिकृत्तदी, भगिान्ास वहराजदी, ्मुंबई.

२. ककृ ष्णाकाठचया कथा (१९८६) ्सुरदी आिकृत्तदी, ्ॅमजेवसटक रिकाशन, ्मुंबई.

३. खळंुिाडदी (२००६) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

४. गजाआड (२००९) पाचिदी आिकृत्तदी, सरुशे एजनसदीस, पणेु.

५. गऱुहाळ (२०१९) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

६. वचराग नगरचदी भतंु (१९७८) विद्ाथतीगकृह रिकाशन, पणेु.

७. वजितं काडतूस (१९७९) ्ॅमजेवसटक रिकाशन,, ्मुंबई.

८. ठासलेलया बं् कुा (१९९२) चौथदी आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन, कोलहापूर.

९. नितदी (२००९) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

१०. वनखारा (२००६) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

११. वपसाळलेला ्माणूस (१९६८) विद्ाथती गकृह रिकाशन पणेु.

१२. फरारदी (१९८६) ्सुरदी आिकृत्तदी, भगिान्ास वहराजदी, ्मुंबई.

१३. बरबाद्ा कंजारदी (२००६) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

१४. भाना्मतदी (१९८६) ्सुरदी आिकृत्तदी, भगिान्ास वहराजदी, ्मुंबई.

१५. रानगा (२००९) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

१६. लाडदी (१९८६) ्सुरदी आिकृत्तदी, भगिान्ास वहराजदी, ्मुंबई.

१७. स्मशानातदील सोनं (२०११) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान कोलहापूर. 

१८. सिपनसुं् रदी (२००९) निदीन आिकृत्तदी, अक्षय रिकाशन, पणेु.

कादबंरी

१. अवगनव्वय (१९७८) ्सुरदी आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

२. अलगूज (१९८७) चौथदी आिकृत्तदी, ्ॅमजेवसटक रिकाशन, ्मुंबई.

३. अहकंार (२००४) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

४. आग (२०१४) स्माविष्ट, लोकसावहवतयक अणणा भाऊ साठे स्मग्र िाङ्मय खंड-१, 
चां्णे ्दीपक ि चां्णे अवस्मता. (सपंा.) उत्त्म तपेु आवण सपंत जाधि (सपंा्न), 
रिवत्मा पवबलकेशनस, पणेु. 
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५. आघात (२००९) निदीन आिकृत्तदी, अक्षय रिकाशन, पणेु.

६. आिडदी (२०१०) सहािदी आिकृत्तदी, सरुशे एजनसदी, पणेु.

७. केिड्याच ंकणदीस (१९७९) वतसरदी आिकृत्तदी, ्ॅमजेवसटक रिकाशन, ्मुंबई.

८. कुरूप (२००६) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.

९. गलुा्म (२०१७) स्माविष्ट, सावहतयरतन लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे वनिडक िाङ्मय, 
का्बंरदी खंड-१, कंुभार राजेंद्र (सपंा.), सावहतयरतन लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे 
चररत् साधने रिकाशन सव्मतदी, ्महाराष्ट्र शासन.

१०. चं् न (१९९३) सहािदी आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन ्ंमव्र, कोलहापूर.

११. वचखलातदील क्मळ (१९९१) चौथदी आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये कोलहापूर. 

१२. वचत्ा (२०११) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

१३. डोळे ्मोडदीत राधा चाले (१९८१) आिकृत्तदी, विद्ाथतीगकृह रिकाशन, पणेु.

१४. तारा (२०१५) स्माविष्ट,  लोकसावहवतयक अणणा भाऊ साठे स्मग्र िाङ्मय खंड-१, 
चां्णे ् दीपक ि चां्णे अवस्मता. (सपंा.) उत्त्म तपेु आवण सपंत जाधि (सपंा्न), रिथ्म 
आिकृत्तदी, रिवत्मा पवबलकेशनस, पणेु.

१५. धुं्  (१९७९) ्ॅमजेवसटक रिकाशन, ्मुंबई .

१६. पाझर (२००२) सातिदी आिकृत्तदी, सरुशे एजनसदी, पणेु.

१७. फवकरा (२०११) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

१८. फुलपाखरू (१९७८) विद्ाथती गकृह रिकाशन, पणेु.

१९. ्मंगला ( १९९३) चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन ्ंमव्र, कोलहापूर.

२०. ्मयरुा (१९१९) पाचिदी आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये कोलहापूर.

२१. ्माकडदीचा ्माळ (२०११) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

२२. ्मासतर (१९९१) चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन, कोलहापूर.

२३. ्ूमतती (२०११) लोक आिकृत्तदी, सा्मावजक नयाय आं् ोलन ्महाराष्ट्र, परभणदी.

२४. रतना (१९८८) चौथदी आिकृत्तदी, विद्ाथतीगकृह रिकाशन पणेु. 

२५. रानगगंा (१९९७) वतसरदी आिकृत्तदी, ्ॅमजेवसटक रिकाशन ्मुंबई .

२६. रानबोका (२०१४) स्माविष्ट, लोकसावहवतयक अणणा भाऊ साठे स्मग्र िाङ्मय खंड-
१, चां्णे ्दीपक ि चां्णे अवस्मता. (सपंा.) उत्त्म तपेु आवण सपंत जाधि (सपंा्न), 
रिवत्मा पवबलकेशनस, पणेु.

२७. रूपा (१९८१) ्सुरदी आिकृत्तदी, विद्ाथती गकृह रिकाशन पणेु.

२८. िारणेचा िाघ (१९९३) सरुशे एजनसदी, पणेु.

२९. िारणेचया खोऱयात (२००९) निदीन आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन, पणेु.
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३०. िैजयतंा (२०१०) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 

३१. िैर (२००२) सातिदी आिकृत्तदी, सरुशे एजनसदीस पणेु.

३२. सैरसोबत (१९९७) सरुशे एजनसदीस, पणेु.

िा्टक

१. इना्म्ार (१९५८) रिथ्म आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये, कोलहापूर.

२. पेंगयाचे लगदीन (१९८५) चदं्रकांत शेट्ये, कोलहापूर.

३. सलुतान (१९८५) चदं्रकांत शेट्ये, कोलहापूर.

प्रिासिण्षि

१. कविता ि ्माझा रवशयाचा रििास (२०११) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

लोकिा््टय / तमाशा

१. अकलेचदी गोष्ट (१९४५) चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन ्ंमव्र, कोलहापूर.

२. इना्म्ार आवण इतर लोकनाट्य (२०११) निदीन आिकृत्तदी, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर.

 (स्माविष्ट - ्माझदी ्मुंबई, पेंगयाचे लगदीन , शेटजदीचे इलेरशन)

३. कलंत्दी (१९४६) चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन ्ंमव्र, कोलहापूर.

४. खापऱया चोर (१९८३) ्सुरदी आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये कोलहापूर.

५. ्शेभक्त घोटाळे (१९९८) वतसरदी आिकृत्तदी, विद्ाथती रिकाशन पणेु.

शावहरी िाङ्मय: 

१. अणणा भाऊ साठे यांचे पोिाडे ि लािणया (२००८) सातिदी आिकृत्तदी, लोकिाङ्मय गकृह, 
्मुंबई.

२. निे त्माशे (१९८०) ्सुरदी आिकृत्तदी, चदं्रकांत शेट्ये रिकाशन, कोलहापूर.

३. शाहदीर : पोिाडे, लािणया, गाणदी (१९८५) ्सुरदी आिकृत्तदी, ्मनोविकास रिकाशन, ्मुंबई.
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अणणा भाऊ साठे याचंया सावहतयाकृतींिरील सपंावदत ग्थं 

१. कंुभार राजेंद्र (२०१७) : सावहतयरतन लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे वनिडक िाङ्मय, 
का्बंरदी खंड १ ि खंड २, सावहतयरतन लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे चररत् साधने 
रिकाशन सव्मतदी, ्महाराष्ट्र शासन.

२. चां्णे ् दीपक ि चां्णे अवस्मता (सपंा.) (२०१४) : लोकसावहवतयक अणणा भाऊ साठे स्मग्र 
िाङ्मय, खंड १ ि खंड २, तपेु उत्त्म आवण जाधि सपंत (सपंा्न), रिवत्मा पवबलकेशनस, 
पणेु. 

३. डांगळे अजुचान ि इतर (सपंा.) (१९९८) : लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे वनिडक िाङ्मय, 
्महाराष्ट्र राजय सावहतय आवण ससंककृ तदी ्मंडळ, ्मुंबई.

४. वत्भिुन शैलेश (२००६) : सावहतयसम्ाट अणणा भाऊ साठे (चररत् िाङ्मय आवण रिावतवनवधक 
लेखन), पायल पवबलकेशन, पणेु.

५. भोसले एस. एस. (संपा.) (१९८५) : रिावतवनवधक कथा : अणणा भाऊ साठे, ्सुरदी 
आिकृत्तदी, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.

६. भोसले एस. एस. (सपंा.) (१९९२) : अणणा भाऊ साठे : अरिकावशत िाङ्मय, लेखन-िाचन 
रिकाशन, ्मुंबई. 
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अणणा भाऊ साठे याचंया सावहतयािरील समीक्षा-ग्थंाचंी सूची

•	 कठाळे नानासाहेब (२००१) : अणणा भाऊ साठे : जदीिन आवण सावहतय, ्सुरदी आिकृत्तदी, 
अणणा भाऊ साठे सावहतय रिकाशन ्ंमच, नागपूर.

•	 कऱहाडे स्ा (१९७०) : अणणा भाऊंचे कथाविश्, रिगत सावहतयसभा, ्मुंबई.
•	 कऱहाडे स्ा (२००९) : अणणा भाऊ साठे वयवक्तति आवण ककृ वतति, लोकसावहतय रिकाशन, 

औरगंाबा्.
•	 कांबळे अ्मर ि चाळके शोभा (सपंा.) (२०१७) : स्मग्र अणणा भाऊ साठे, सिंा् रिकाशन 

रिा. वल., कोलहापूर.
•	 कांबळे बळदीरा्म (२०१०) : कॉमे्ड अणणा भाऊ साठे : एक वचतंन, वचनाय रिकाशन, 

औरगंाबा्.
•	 कांबळे वशिा (२००८) : रिवतभेचा वह्मालय : अणणाभाऊ साठे, चौथदी आिकृत्तदी, इसाप 

रिकाशन, नां्डे.
•	 कंुभार नागोराि (सपंा.) (१९९३) : शाहदीर अणणा भाऊ साठे, रिबोधन रिकाशन, लातूर.
•	 कोरडे बजरगं (२००१) : भारतदीय सावहतयाचे वन्माचाते : अणणा भाऊ साठे, अनिुा् : विलास 

गदीते, सावहतय अका््मदी, नयू व्ललदी.
•	 कोरडे, बजरगं (सपंा.) (२०१५) : लोकशाहदीर सावहतयसम्ाट अणणा भाऊ साठे गौरि ग्रथं, 

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर सशंोधन ि रिवशक्षण ससंथा (बाटती).
•	 खडसे खशुाल (२००१) : अक्षर सावहतयाचा वन्माचाण अणणा भाऊ साठे, ्सुरदी आिकृत्तदी, 

नेहा रिकाशन, नागपूर. 
•	 गा्केर ्माधि (२०११) : अणणाभाऊ साठे : सावहतय ्ूमलय्मापन, सा् रिकाशन, औरगंाबा्.
•	 गायकिाड आसारा्म (सपंा.) (१९९६) : लोकशाहदीर तथा लोकलेखक अणणा भाऊ साठे 

सं् भचा ग्रथं, झेप रिकाशन, नावशक.
•	 गारोडे रि्मो् (२००६) : अणणा भाऊंचे का्बंरदीविश्, क्मल रिकाशन, ठाणे.
•	 वगते गगंाधर (२०१०) : जग ब्ल घालनुदी घाि : अथाचात अणणाभाऊंचदी शावहरदी, ्सुरदी 

आिकृत्तदी, ्ूमलवनिासदी पवबलकेशन ट्रसट, नागपूर.
•	 गरुि बाबरुाि (१९९१) : अणणा भाऊ साठे, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.
•	 गरुि बाबरुाि (१९९१) : अणणा भाऊ साठे: स्माजविचार आवण सावहतयवििेचन, 

लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.
•	 गरुि बाबरुाि (२००६) : अणणा भाऊ साठे : सपूंणचा रिांवतकारदी कलाितं, वनव्मचातदी विचार्मंच, 

कोलहापूर.
•	 चौथाईिाले सरुशे (२०१०) : अणणा भाऊ साठे ि ्मातंग स्माज, लहुजदी रिकाशन, 

औरगंाबा्.
•	 चौसाळकर अशोक ि वशं्  ेरणधदीर (सपंा.) (२०११) : ‘यगुांतर’ ्मधदील अणणा भाऊ साठे 
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यांचे सावहतय, श्व्मक रिवतष्ान, कोलहापूर. 
•	 जिळगेकर वशिाजदी (२००८) : जननायक अणणा भाऊ साठे, सावहतयभूषण, अणणा भाऊ 

साठे कला अका््मदी ि सशंोधन कें द्र, लातूर.
•	 जाधि अशू् (२००९) : अणणा भाऊ साठे सावहतय ि सा्मावजक जावणिा, अवस्मता 

रिकाशन, नागपूर.
•	 जाधि वकशोर (२००६) : वनळया आकाशातदील लाल तारा कॉ. अणणा भाऊ साठे: सावहतय 

आवण राजकारण, ्महाकिदी अश्घोष रिकाशन, पणेु. 
•	 जोखे विजयकु्मार (सपंा.) अणणा भाऊ साठे चररत् आवण कायचा, नाग नालं्ा रिकाशन, 

इसला्मपूर.
•	 ्गेलूरकर चदं्ररिकाश (२०१३) : पररितचानिा्दी विचारितं : अणणाभाऊ साठे, ्सुरदी 

आिकृत्तदी, सा् रिकाशन, औरगंाबा्.
•	 ना्ेमराि नागोराि (२०१२) : जग ब्ल घालवुन घाि, सा् रिकाशन, औरगंाबा्.
•	 वनक्म गौत्म (२०११) : रिांवतकारदी अणणाभाऊ साठे, वि्मलकतीतती रिकाशन, चाळदीसगाि. 
•	 पाटकर नरेंद्र (१९९२) : अणणा भाऊंचदी रिवतभा, सांगातदी रिकाशन, ्मुंबई.
•	 पाटदील ् त्ता (२०००) : अणणा भाऊ साठे यांचे शावहरदी िाङ्मय, पचंगगंा रिकाशन, कोलहापूर.
•	 वपगंळे वि. िा. (२०१०) : लोकशाहदीर अणणा भाऊ साठे, वतसरदी आिकृत्तदी, भक्तती सगुधं 

रिकाशन, पणेु.
•	 पदी. विठ्ठल ि राजेश्र ् डूुकनाळे (सपंा.) (२०१७) : जनिा्दी सावहवतयक अणणा भाऊ साठे, 

डाय्ंमड पवबलकेशनस, पणेु.
•	 पोत्ार ्माधि (२००४) : शाहदीर अ्मर-अणणा, अनबुधं रिकाशन, पणेु.
•	 बडगजुर िं् ना (२०१५) अणणा भाऊ साठे सावहतय आवण स्मदीक्षा, रिशांत पवबलकेशन, 

जळगाि.
•	 भडंार ेविठ्ठल (१९८८) : अणणा भाऊ साठे ि स्माजपररितचान, अवस्मता रिकाशन, नागपूर.
•	 भडंार े विठ्ठल (२०१७): रिबोधनाचा ्दीपसतंभ अणणा भाऊ साठे, लोकायत रिकाशन, 

सातारा .
•	 भालवसगं िैशालदी (२००४) : फवकरा : एक आकलन, लोकिाङ्मय गकृह, ्मुंबई.
•	 ्मारिाडे नरेंद्र (२०१०) : सावहतयसम्ाट : अणणाभाऊ साठे, लोकसावहतय रिकाशन, 

औरगंाबा्.
•	 ्मोर ेसबुोध (२००९) : जदीिनसघंषचा : लोकशाहदीर कॉ. अणणा भाऊ ि कॉ. जयितंाबाईचंा, 

रिवतशब् रिकाशन, ्मुंबई.
•	 ्मोर ेवगरदीश (सपंा.) (२०१३) : पररितचानाचा जागर, वनव्मचातदी सिंा् रिकाशन, कोलहापूर.
•	 यशितं ्मनोहर (२०१९) : रिवतभाितं सावहवतयक अणणा भाऊ साठे, सनय रिकाशन, 

नारायणगाि.
•	 लांजेिार जयोतदी (२०१०) : अणणाभाऊ आवण रेि्मचं्  यांचया नावयका, सकेंत रिकाशन, 

नागपूर.
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•	 लांडगे ्मा. ह. (१९९९) : सावहतयसम्ाट अणणा भाऊ साठे, वन्मचाल रिकाशन, नां्डे.
•	 िानखेडे चदं्रकांत (सपंा.) (२००७), अणणा भाऊ साठे सावहतय ्शचान, सकेंत रिकाशन, 

नागपूर.
•	 विटेकर वि. ब. (१९८६) : असे होते अणणा भाऊ साठे, ्ाया रिकाशन, पणेु.
•	 वशं्  े्महेंद्र (सपंा.) (२०१२) : स्माज सधुारक लोकशाहदीर : अणणा भाऊ साठे, सनेहिधचान 

रिकाशन, पणेु.
•	 वशं्  े रणधदीर (सपंा.) (२०११) : अणणा भाऊ साठे सावहतय स्मदीक्षा, श्व्मक रिवतष्ान, 

कोलहापूर.
•	 वशं्  ेसजंय (सपंा.) (२०१०) : अणणाभाऊ साठे यांचया पररितचानिा्दी कथा, सा् रिकाशन, 

औरगंाबा्.
•	 सकटे ्मवच्ंद्र (२००५) : अणणा भाऊ साठे - एक सतयशोधक, रिज्ा रिकाशन, कोलहापूर.
•	 साठे व्नकर सह्िे (१९९७) : हे सूर अलगजुाचे (अणणा भाऊंचे चररत्), विद्ाथती 

रिकाशन, पणेु.
•	 साठे व्नकर सह्िे (२००७) : अणणाभाऊंचया आठिणदी, सधुाररत आिकृत्तदी, सकेंत 

रिकाशन, नागपूर.
•	 साठे विठ्ठल (२००४) : अणणा भाऊ साठेंचया कथा : सा्मावजक आविष्कार, सयुश 

रिकाशन, पणेु.
•	 साठे शकंर भाऊ (१९८०) : ्माझा भाऊ अणणाभाऊ, सगुािा रिकाशन, पणेु. 
•	 सािरकर सभुाष (२००७) : जनसारसित - अणणाभाऊ साठे, ्मराठदी जनसावहतय पररष्, 

अ्मराितदी.
•	 हरगदीले तकुारा्म (२०१०) : डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांचया चळिळदीचे िारस्ार अणणा 

भाऊ साठे, ्सुरदी आिकृत्तदी, रिबोधन रिकाशन, नां्डे.
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अणणा भाऊ साठे याचंया सावहतयकृतींिर आधाररत वचरिप्टांची सूची

क्र. लचत्रपटाचे ना् लनलम्ष्ती ्ष्ष ससंथा लदगदश्षक पुरसकार कादबंरी

१. िैजयतंा १९६१-६२ रखेा वफलमस गजानन जागदीर्ार
उतककृ ष्ट 

राष्ट्रदीय परुसकार
िैजयतंा

२. फवकरा १९६३ वचत्वनकेतन कु्मार चदं्रशेखर फवकरा

३. वटळा लाविते ्मदी रक्ताचा १९६९ वचत् जयोत िसतं पेंटर आिडदी

४. डोंगरचदी ्ैमना १९६९ विलास वचत् अनंत ्माने
्म ा क ड दी च ा 

्माळ

५. ्मरुलदी ्मलहारदी रायाचदी १९६९ रवसक वचत्
गोविं्  कुलकणती ि 

्त्तारा्म गायकिाड

वचखलातदील 

क्मळ

६. िारणेचा िाघ १९७०-७१ नि्दीप वचत् िसतं पेंटर

्महाराष्ट्र राजय 

उतककृ ष्ट ्मराठदी वचत्पट 

्सुरा रि्मांक

िारणेचा िाघ

७. अशदी हदी साताऱयाचदी तऱहा १९७३-७४ श्दीपा् वचत् ्मरुलदीधर कापडदी

्महाराष्ट्र राजय 

उतककृ ष्ट ्मराठदी वचत्पट 

वतसरा रि्मांक

अलगूज
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लेखक पररचय

श्रतुी ताबंे 
श्तुदी तांबे या सावित्दीबाई फुले पणेु विद्ापदीठातदील स्माजशास्त्र विभागात रिाधयापक 
ि विभागरि्मखु महणून कायचारत आहेत. भारतदीय स्माजशास्त्र पररष्चेया कायचाकारदी 
्मंडळाचया तया स्सय असून इंटरनॅशनल सोवशयॉलॉवजकल सोसायटदीचया 
सशंोधन सव्मतदीचया तया सवचि आहेत. स्त्रदीगदीतांचदी तसेच गौरदी ्शेपांडे यांचया 
सावहतयाचदी वचवकतसा तयांनदी केलदी आहे. स्मकालदीन सा्मावजक वसद्धांत, 
श्व्मकांचे स्माजशास्त्र, शहरांचे स्माजशास्त्र आवण वलंगभािाचे स्माजशास्त्र या 
विषयांिर तयांनदी अका्व्मक वनयतकावलकां्मधून सशंोधनपर वलखाण केले आहे. 
लो वेज इन हा् टे्क, अबलिन पटॉवटणी इन द ्कटॉनटेकसट ऑफ जेएनएन्ूआरएम, 
पुरोगाकमतव महणजे ्का् ह्ा पसुतकांचे लेखन तयांनदी केले असून वेध शहरांचा, 
स्तीवाद, अकसततवसघंषलि आकण सावलिभौमतव या पसुतकांचे सपंा्न तयांनदी केले आहे. 
्शेवि्शेातदील अनेक सन्मान तयांना रिाप्त झाले आहेत. 

िीतीि ररढें 

नदीतदीन ररढें ्मुंबई येथदील चेतना ्महाविद्ालयात साहाययक रिाधयापक महणून 

कायचारत आहेत. तयांनदी पदीएच.डदी. साठदी वलवहलेलया ‘्मराठदी निका्बंरदी’ या 

रिबधंाला ्मुंबई विद्ापदीठाचे उतककृ ष्ट रिबधंासाठदीचे ‘कै. डॉ. अ. का. वरियोळकर स्मकृवत 

पाररतोवषक’ रिाप्त झाले आहे. ‘सावहतयाचा सा्मावजक-सांसककृ वतक दृवष्टकोणातून 

अभयास’ या विषयात तयांना विशेष रुचदी आहे. विविध वनयतकावलकांतून ि 

सपंाव्त पसुतकांतून तयांचे िदीसहून अवधक शोधवनबधं रिकावशत झाले आहेत. 

पचंवीस ्ककवता (२००१, कवितासगं्रह), लो्कनेते पजंाबराव दशेमुख (२०१०, 

चररत्), लीळा पुसत्कांच्ा (२०१७, लेखसगं्रह) हदी पसुतके रिकावशत आहेत. 

पासोडी हा लेखसगं्रह रिकाशनाचया िाटेिर आहे. महाराष्ट्ाच्ा सामाकज्क-

सांस्कमृ कत्क कसथत्तंरांचा इकतहास : खंड १ - ए्कोकणसावे शत्क (२०१९) या 

ग्रथंासाठदी डॉ. र्ेमश िरखेडे यांचयासोबत तयांनदी सहलेखक महणून का्म केले आहे. 

साने गुरुजींच्ा ्कथा आकण मूल्कशक्ण (२००३) आवण डटॉ. बाबासाहेब आबेंड्कर 
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छा्ाकचत्म् चररत् (२००७) या पसुतकांचे सहसपंा्न तयांनदी केले आहे. अकभधा, 

शबदवेध, आवण ऐवजी या लघअुवनयतकावलकांचया सपंा्नात तयांचा सहभाग 

असून २०१३ पासून नव अनुषु्टभ या िाङ्मयदीन वनयतकावलकाचे ते सपंा्क आहेत. 

वगरीश मोरे
वगरदीश ्मोर े हे राजषती शाहू कला ि िावणजय ्महाविद्ालय, रुकडदी येथे सहयोगदी 

रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. तसेच ते सशंोधन ्मागचा्शचाकहदी आहेत. ‘सावहतय 

अका््मदी परुसककृ त ्मराठदी का्बंरदी’ या विषयािरदील सशंोधन रिकलपाचे का्म तयांनदी 

पूणचा केले आहे. राजषणी शाहू : कवचार व ्का ल्ि, मराठी कनबधं :उद्गम आकण कव्कास, 

प्वतलि्क साकहत् (सपंादन), पररवतलिनाचा जागर (सपंादन), स्तीकलकखत मराठी 

्कादबंरीतील स्तीमानस (सपंादन) आकण अकगनशाळा : समीक््कांच्ा दृकष्टपथात 

(सपंादन) हदी तयांचदी रिकावशत ग्रथंसपं्ा आहे. ‘्महाराष्ट्र टाइमस’्मधून तयांनदी 

सतंभलेखन केलेले आहे. तयांना रोटरी कलब ऑफ इचल्करजंी सेंट्लचा ‘आ्शचा 

वशक्षक परुसकार’ आवण दकक्ण महाराष्ट् साकहत् सभा, कोलहापूरचा ‘अणणा भाऊ 

साठे परुसकार’ व्मळालेला आहे. 

सवचि गरुड
सवचन गरुड क्मचािदीर भाऊराि पाटदील ्महाविद्ालय, इसला्मपूर येथे 

इवतहास विभाग रि्मुख महणून कायचारत आहेत. भारतदीय इवतहास आवण 

संसककृ तदी तसेच कलासावहतयाचे ते अभयासक आहेत. याच बरोबर भारतातदील 

जातिगचास्त्रदी्ासयवि्मोचक रिांवतकारदी चळिळदीतदील सवरिय कायचाकताचा  महणूनहदी 

ते सिचापररवचत आहेत. संत तु्काराम, रामदास आकण छ. कशवाजी महाराज 

(२००१), डटॉ. आंबेड्कर, सावर्कर आकण वंशसंहाराचे राज्कारण (२००३), 

ब्ाह्मणी-अब्ाह्मणी धमलिजातीसंघषलि आकण भारती् प्बोधन (२००५) (सहलेखन), 

कवद्रोह साकहत्ाची कदशा (२००५), बौद् धमम आकण शोषणमुक्ती (२००६), 

खैरलांजी हत्ा्कांड आकण जातीअंताची कदशा (२००७), भारती् भ्रष्टाचार 

आकण आजचा जात-वगणी् संघषलि (२०११) (सहलेखन) अशा विविध ग्रंथांचे 

लेखन तयांनदी केले आहे. समाजप्बोधन पकत््का, पररवतलिनाचा वाटसरू, बा्जा, 

पुरुष-सपंदन, पुरुष उवाच, सत्शोध्क एलगार, ्ुगांतर, अनवीक्ण, सम््क 

कवद्रोही, मुक्तशबद, अनव्ाथलि, सेक्ुलर कवहजन तसेच अनेक ्मानयतारिाप्त 

संपाव्त ग्रंथ आवण विशेषांक इतया्तीं्मधून तयांनदी विचाररिितचाक लेखन केले 

आहे. सवचन गरुड यांनदी वचत्कलेचे वशक्षण घेतलेले असून नव-अनुषु्टभ, बा्जा, 



ल
ोक

शा
ही

र 
अ

ण्
ा भ

ाऊ
 स

ाठे
 ज

न्म
शत

ाब्
ी व

िशे
षा

ंक
 • 

ऑ
गस

्ट 
२०

२०

487

पररवतलिनाचा वाटसरू, कमळून साऱ्ाजणी, पुरुष सपंदन, पुरुष उवाच,अनव्ाथलि, 

तसेच अनेक स्माजपररितचानिा्दी सांसककृ वतक आं्ोलन ि उपरि्म इतया्तीं्मधून 

तयांचदी वचते्, रेखाटने रिकावशत झालेलदी आहेत. 

वमवलदं आिाड
व्मवलं् आिाड हे जिाहरलाल नेहरू विद्ापदीठ, व्ललदी येथे साहाययक रिाधयापक 

महणून इंग्रजदी विभागात कायचारत आहेत. ते ्वलत सावहतय, चळिळ आवण 

सा्मावजक ब्लाचे अभयासक असून ्महाराष्ट्रातदील ्वलत चळिळदीत तयांचा 

रितयक्ष सहभाग असतो. तयांचे THE LIFE AND WORK OF ANNABHAU 

SATHE (A MARXIST-AMBEDKARITE MOSAIC हे पसुतक अणणा 

भाऊंचया सावहतयातदील जात ि िगतीय सघंषाचाचे विशे्षण करते. अणणा भाऊ साठे 

यांचे कायचाकतकृचाति इंग्रजदी भावषकांपयांत पोहोचविणयाचे ्महत्िाचे का्म तयांचया या 

ग्रथंलेखनातून वसद्ध झाले आहे. कवद्ावाचसपती पदवीकररता सा्र केलेलया 

सशंोधनािर आधाररत दकलत साकहत्ाचे सौंद ल्िशास्त हे तयांचे पसुतक रिकाशनाचया 

िाटेिर आहे. 

भारत पा्टणकर 
भारत पाटणकर हे गेलया पचेंचाळदीस िषाांपासून राजय आवण राष्ट्रदीय पातळदीिरदील 

अनेक सा्मावजक आं् ोलनांचे नेतकृति करणार े अग्रणदी कायचाकतले आवण जयेष् 

सा्मावजक विचारितं आहेत. ्मुंबईचया जदी. एस. ्ेमवडकल ्महाविद्ालयातून 

प्वयतु्तर वशक्षण (ए्म. डदी. गायनॅकॉलॉजदी) पूणचा झालयानंतर परदीके्षपूितीच ते या 

के्षत्ातून बाहेर पडले आवण १९७३ चया ्रमयान ्मागोिा या डावया स्माजिा्दी 

सघंटनेतून का्मगार- कष्टकऱयांचया चळिळदीत पूणचािेळ कायचाकताचा महणून कायचारत 

झाले. ् वलत पथँर, स्त्रदी्मकु्तती चळिळ, पयाचायदी सांसककृ वतक चळिळ तसेच सेझविरोधदी 

आं् ोलन अशा अनेक आं् ोलनां्मधये तयांनदी सहभाग घेतला. स्मनयायदी पाणदी 

िाटप चळिळ आवण विद्रोहदी सांसककृ वतक चळिळदीचया ‘बडिे हटाि’ आं् ोलनाचे 

नेतकृति केले. रिारभंापासून शेतकरदी, शेत्मजूर, श्व्मक, धरणग्रसत यांचया रिशांिर 

अविरत सघंटनाबांधणदी करत आज डावया विचारांचया श्व्मक ्मकु्तती ्लाचे ते 

ससंथापक, अधयक्ष आवण अग्रणदी नेते आहेत. महाराष्ट्ाचे कशलप्कार नाना पाटील 

(२००२), मुद्ा आहे जग बदलण्ाचा (१९८९), मुक्त अथलिव्वसथा आकण वगणी्, 

जाती्, लैंकग्क शोषण (१९९६), महातमा फुले आकण सांस्कमृ कत्क सघंषलि, (१९९१, 

१९९८), कहदूं ्की कसधूं (१९९३), प्ालि्ी कव्कास नीती (१९९१) ्ा वैचारर्क 
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ग्थंांसह ्ककवता झेपावणाऱ्ा पखंांची (२००९) हा ्काव्सगं्ह प्कसद् आहे. 

लो्कसत्ता, अकसमतादशलि, सुगावा अशा िकृत्तपते् ि वनयतकावलकां्मधूनहदी लेखन 

रिवसद्ध झाले असून इंग्रजदीतहदी तयांनदी लेखन केले आहे. राष्ट्रदीय आवण आतंरराष्ट्रदीय 

चचाचासत्ां्मधये ्मागचा्शचाक विचारितं महणून तयांना आ्मंवत्त केले जाते. तयांचया 

सा्मावजक कायाचासाठदी ‘भाई ्माधिराि बागल परुसकार’, छात्भारती सघंटनेचा 

‘अरुण वल्मये यिुा जागर पुरस्कार’, ‘सा्मावजक ककृ तज्ता परुसकार’, ‘्वलत व्मत् 

परुसकार’ इतया्दी अनेक परुसकारांनदी तयांना सन्मावनत करणयात आले आहे. 

अजु्षि डागंळे
अजुचान डांगळे हे जयेष् लेखक, स्मदीक्षक आवण विचारितं आहेत. ्महाराष्ट्राचया 

सा्मावजक, सावहवतयक, सांसककृ वतक, राजकतीय चळिळदीत पननास िषाांहून अवधक 

काळ सवरिय आहेत. तयांचया दकलत साकहत् : ए्क अभ्ास (स्मदीक्षा ग्रथं) या 

ग्रथंाने सत्तरचया ्शकातदील ्वलत सावहतय आवण चळिळविषयदीचे चचाचाविश् 

स्मोर आणले. छावणी हलते आहे (कवितासगं्रह) आवण ही बांधावरची माणस ं

(कथासगं्रह) या पसुतकांनदी विष्म सा्मावजक वयिसथेचे भान व्ले. डांगळे यांनदी 

महाराष्ट् राज् साकहत् आकण ससं्कमृ ती मंडळाने रिकावशत केलेलया लो्कशाहीर 

अणणा भाऊ साठे : कनवड्क वाङ्म् या ग्रथंाचे सपंा्न केले असून हा ्महत्िाचा 

साधनग्रथं आहे. ्का ल्ि्कारण भाव: समाज आकण साकहत् या सपंाव्त ग्रथंांसह 

दकलत कवद्रोह, आबेंड्करी चळवळीचे अतंरगं, मैदानातील माणसे, कनळे अधोरकेखत, 

नवा अजेंडा आबेंड्करी चळवळीचा इतया्दी लेखसगं्रह आवण वयवक्तवचत्णे प्कसद् 

आहेत. तयांचया पटॉ्झनड बे्ड (POISONED BREAD) या इंग्रजदी सपंाव्त 

पसुतकाला राष्ट्रदीय-आतंरराष्ट्रदीय पातळदीिर मान्ता व्मळालदी. ते दकलत पथँर, 

भाररप बहुजन महासघं या सघंटनांचे ससंथापक स्सय होते. तयांनदी ररपकबल्कन 

जनशक्ती (अधयक्ष), साने गुरुजी राष्ट्ी् समार्क ट्सट (्माजदी अधयक्ष), महाराष्ट् 

राज् साकहत् आकण ससं्कमृ ती अशा विविध ससंथा ि सघंटनांना िैचाररक ्मागचा्शचान 

केले ि करत आहेत. तयांचया छावणी हलते आहे या कविता सगं्रहाला ‘राजय 

परुसकार’, मुंबई मराठी साकहत् सघंाचया ितदीने व्िगंत लालजदी पेंडसे यांचया 

नािाने व्ला जाणारा ‘स्माजिा्दी विचारितं परुसकार’ पुणे कवद्ापीठाचया ितदीने 

सावहतय सेिेसाठदी व्ला जाणारा ‘जदीिन गौरि परुसकार’ आ्दी अनेक परुसकारांनदी 

तयांचया कायाचाचा गौरि केला आहे. 
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धममसवंगिी रमागोरख
धम्मसंवगनदी र्मागोरख गेलया िदीस िषाांपासून विद्ाथती चळिळदीत आवण 

आंबेडकरिा्दी बौद्धधम्म चळिळदीत सवरिय  आहेत. स्त्रदीिा् आवण स्त्रदी्मुक्तती 

चळिळदीचया अभयासक कायचाकतयाचा  असून पणेु विद्ापदीठातून २०१३ ्मधये 

पदीएच.डदी. रिाप्त केलदी आहे. तयांचदी धमालिनंद ्कोसंबी ्ांचे पाली आकण बौद् 

धममप्सारातील ्ोगदान (२०११), स्तीवादाचे प्वाह (२०१६)  स्तीवादी 

आंबेड्करवाद (२०१६) हदी पसुतके रिकावशत आहेत. याचबरोबर अकनवक्णपूर, 

प्बुद् भारत आकण बौद् भारत या वनयतकावलकांतून तयांचे जातिगचा वलंगभािकें द्रदी 

सा्मावजक रिशांिरदील िैचाररक लेखन रिकावशत झालेले आहे. विविध पररष्ांचया 

ि चचाचासत्ांचया आयोजनातदील सहभागारि्माणेच तयांनदी अनेक विद्ापदीठदीय 

पररष्ां्मधये बदीजभाषक, तजज् ्मागचा्शचाक आवण वनबंधिाचक महणूनहदी 

अभयासपूणचा सहभाग घेतला आहे. 

बजरगं कोरडे 

बजरंग कोरडे सावित्दीबाई फुले पुणे विद्ापदीठातदील इंग्रजदी विभागात रिाधयापक 

महणून कायचारत होते. २००२ ते २००५ या कालािधदीत विद्ापदीठाचया अणणा 

भाऊ साठे अधयासनाचे पवहले स्मनियक महणून ते ककृ वतशदील होते. भारती् 

साकहत्ाचे कनमालि ते अणणा भाऊ साठे, अणणा भाऊ साठे (मराठी ्कवी) 

(अनुिा्-विलास वगते) या पुसतकांचे लेखन तयांनदी केले असून पुरोगामी मराठी 

शाकहरी या पुसतकाचे ते संपा्क आहेत. सावहतय अका््मदीचया Makers Of 

Indian Literature या ्मावलकेत Anna Bhau Sathe या पुसतकाचे लेखन 

तयांनदी केले आहे. अणणा भाऊ साठे यांचे कायचाकतकृचा ति इंग्रजदी भाषेत घेऊन 

जाणयाचे ्महत्िाचे का्म या पुसतका्मुळे घडले असून या पुसतकाचदी नंतर ्मराठदी, 

गुजरातदी, कननड आवण तेलुगू अशा विविध भाषां्मधये भाषांतरे झालदी आहेत. 

बजरंग कोरडे यांनदी शैक्षवणक, सावहवतयक, सांसककृ वतक आवण सा्मावजक अशा 

विषयांिर अभयासपूणचा  वयाखयाने व्लदी आहेत. महाराष्ट् शासनातफले  व्लया 

जाणाऱया ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्माजभूषण पुरसकारा’सारखया अनेक 

्महत्िाचया पुरसकारांनदी तयांना सन्मावनत करणयात आले आहे. 
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सबुोध मोर े

्मुक्त पत्कार असलेले सबुोध ्मोरे विद्रोहदी सांसककृ वतक चळिळदीचे संसथापक 

ि ्माजदी सरवचटणदीस महणून सिचापररवचत आहेत. सा्मावजक अतयाचाराचया 

सं्भाचातदील सतयशोधन अहिाललेखन तयांनदी केलेले आहे. ्मुंबई विद्ापदीठ, 

सावित्दीबाई फुले पणेु विद्ापदीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्ापदीठ, टाटा 

सोशल सायनससेस अशा विविध वठकाणदी वयाखयाता, जयेष् सा्मावजक, राजकतीय 

कायचाकताचा  महणून तयांना आ्ंमवत्त केले जाते. जीवनसंघषलि : ्कटॉमे्ड अणणा भाऊ 

साठे व ्कटॉ. ज्वंताबाईचंा, आरक्ण भ्रम आकण वासतव हदी तयांनदी संपाव्त 

केलेलदी पसुतके आहेत. 

महेंद्र भिर े

्महेंद्र भिरे हे ्मुंबई विद्ापदीठात ्मराठदी विषयाचे अधयापक आहेत. ्मराठदी सावहतय 

आवण स्मदीक्षावयिहारात किदी, स्मदीक्षक आवण संशोधक महणून तयांनदी ्महत्िपूणचा 

योग्ान व्ले आहे. कचंताक्रांत मुलुखाचे रुदन, महासते्तचे पीडादान हे तयांचे 

कवितासंग्रह रिवसद्ध आहेत. दकलत ्ककवतेतील नवे प्वाह, मराठी ्ककवतेच्ा 

नव्ा कदशा, दकलत ्ककवता आकण प्कतमा हे तयांचे स्मदीक्षा ग्रंथ बहुचवचचात ठरले. 

पे्मानंद गजवी ्ांचा लेखन प्वास या ग्रंथाचया संपा्नासह ्शवंतराव चवहाण 

महाराष्ट् मुक्त कवद्ापीठासाठदी िाङ्मयेवतहासाचया आठ पसुतकांचे संपा्न तयांनदी 

केले आहे. ्महेंद्र भिरे यांना महाराष्ट् शासनाचया उतककृ ष्ट िाङ्मय वनव्मचातदीसाठदी 

‘सि. यशिंतराि चवहाण राजय िाङ्मय परुसकार’, अनुषु्टभ प्कतष्ानचा ‘विभािरदी 

पाटदील िाङ्मय परुसकार’, मुंबई मराठी साकहत् संघाचा ‘स्मदीक्षक परुसकार’, 

‘रिभाकर पाधये स्मकृतदी परुसकारा’सह ‘विखे-पाटदील परुसकार’, ‘शरचचंद्र ्मुवक्तबोध 

परुसकार’, ‘कविता राजधानदी’, ‘ना्म्ेि ढसाळ कावय परुसकार’ इतया्दी विविध 

परुसकारांनदी सन्मावनत करणयात आले आहे. ्महेंद्र भिरे यांनदी ‘फुले, आंबेडकरदी 

सावहतय सं्ेमलन’ आवण ‘आंबेडकर यिुा सावहतय सं्ेमलन’ अशा ्ोन सं्ेमलनांचे 

अधयक्षप्हदी भूषविले आहे. 

राजेंद्र गोणारकर 

राजेंद्र गोणारकर सिा्मदी रा्मानं् तदीथचा ्मराठिाडा विद्ापदीठाचया ्माधय्मशास्त्र 

सकुंलात सहयोगदी रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. स्माजशास्त्र आवण 

्माधय्मशास्त्राचे ते साके्षपदी अभयासक आहेत. ‘रिाचदीन भारतदीय स्माज : चािाचाकाचया 

जडिा्दी विचाररिणालदीचा स्माजशास्त्रदीय अभयास’ हा तयांचया पदीएच.डदी. चया 

सशंोधनाचा विषय होता. तर ्मास कमयवुनकेशन अडँ जनाचावलझ्म्मधदील पदीएच.
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डदी.साठदी तयांनदी ‘सतयवजत राय यांचदी अपू वचत्त्यदी : विशे्षणात्मक अभयास’ या 

विषयािर सशंोधन केले आहे. अ्करावी समाजशास्त, क्रांकतज्ोती साकवत्ीबाई फुले 

्ांचा पत्सवंाद , मू्कना््क व बकहष््कमृ त भारत मधील पत्व्वहार, डटॉ. बाबासाहेब 

आबेंड्कर ्ांच्ा अग्लेखातून साधलेला लो्कसवंाद, म. जोतीराव फुले ्ांच्ा 

अखंडातून साधलेला लो्कसवंाद, मराठवाड््ातील आबेंड्करी प्बोधनपवलि हदी 

तयांचदी पसुतके रिकावशत आहेत. अणणा भाऊ साठे वलवखत बुद्ाची शपथ, कनळे 

आ्काश, सू ल्िपक्ी या काहदी पसुतकांचे तयांनदी सपंा्नहदी केले आहे. अनारभं हा 

तयांचा रिकावशत कवितासगं्रह आहे. विद्ाथती चळिळ आवण विविध सा्मावजक, 

सावहवतयक चळिळदीत ते सवरिय आहेत. तयांचया या विविधांगदी कायाचाचा सन्मान 

महणून ‘शब्रजंन कावय परुसकार’, ‘रिांवतजयोतदी सावित्दीबाई फुले राजयसतरदीय 

कावयपरुसकार’ आवण ‘डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर सावहतय परुसकार’ अशा अनेक 

परुसकारांनदी तयांना गौरविणयात आले आहे. 

गोविदं काजरकेर
गोविं्  काजरकेर हे गोगटे- िाळके ्महाविद्ालय, बां्ा येथे सहयोगदी रिाधयापक 

महणून कायचारत आहेत. ्मराठदी सावहतय आवण स्मदीक्षावयिहारात ते किदी, स्मदीक्षक 

ि सपंा्क महणूनहदी सवरिय आहेत. २०१० ते २०१५ या कालािधदीत ्मुंबई 

विद्ापदीठाचया ‘्मराठदी अभयास्ंमडळा’चे ते स्सय होते. २०१५ पासून ्मुंबई 

विद्ापदीठाचया ्मराठदी विभागात पदीएच.डदी. चे ्मागचा्शचाक महणून का्म पाहत आहेत. 

नवाक्र दशलिन या िाङ्मयदीन वनयतकावलकाचे ते सपंा्क आहेत. उरल्ासुरल्ा 

जगण्ाचे ररकमकस हा कवितासगं्रह, ्को्कणातील ्कमृ कषससं्कमृ ती आकण लो्कगीत, 

राजन गवस ्ांचे ्कथातम साकहत् हे तयाचे स्मदीक्षाग्रथं रिकावशत झाले असून 

मालवणीतल्ा वाटा या ग्रथंाचे तयांनदी सपंा्न केले आहे. तयांचया कवितासगं्रहाला 

राज् शासनाचा सन २०१०चा उतककृ ष्ट िाङ्मयवनव्मचातदीसाठदीचा ‘बवहणाबाई 

चौधरदी कावयपरुसकार’, ्शवतंराव चवहाण महाराष्ट् मुक्त कवद्ापीठाचा ‘विशाखा 

कावयपरुसकार’, मराठवाडा साकहत् पररषदचेा ‘कुस्ुमताई ्शे्मखु’ तसेच वहगंोलदी 

येथदील ‘बारावशि सावहतय परुसकार २०१०’ हे परुसकार रिाप्त झाले आहेत. 

मगंशे बिसोड 
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्मंगेश बनसोड हे ‘अकॅड्मदी ऑफ वथएटर आट्चास’ ्मुंबई विद्ापदीठ येथे साडे चौ्ा 

िषाांपासून अधयापन करत असून साडे तदीन िषले रिभारदी सचंालक ि सधया याच 

विभागात िररष् साहाययक रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. तयांनदी ‘त्माशा 

रगंभू्मदी’ या विषयािर ्मुंबई विद्ापदीठातून पदीएच.डदी. पूणचा केलदी असून तयांचया 

रिबधंाला ्मुंबई विद्ापदीठाचया सिलोतककृ ष्ट रिबधंासाठदीचे ‘कै. डॉ. अ. का. वरियोळकर 

स्मकृवत पाररतोवषक’ रिाप्त झाले आहे. तमाशा : रूप आकण परपंरा या नािाने तयांचा 

सशंोधनग्रथं रिकावशत आहे. मी ्ेणाऱ्ा कपढीची कदशा घेऊन कफरतो् हा तयांचा 

कवितासगं्रह, उष्ट ं हा अनिुा् आवण कनशाणी डावा अगंठा हे नाटक रिकावशत 

झाले आहे. कनशाणी डावा अगंठा, लोटन, मी लाडाची मैना तुमची, कवचछा माझी 

पुरी ्करा इतया्दी नाटकांचे तयांनदी व्ग्शचान केलेले आहे. याचबरोबर तयांनदी ्मुंबई 

विद्ापदीठाचया ‘अकॅड्मदी ऑफ वथएटर आट्चास’ विभागासाठदी बारा नाटकांचदी वनव्मचातदी 

ि रि्शचान केले आहे. तसेच चार राष्ट्रदीय ि एका आतंरराष्ट्रदीय नाट्य्महोतसिाचे 

आयोजनहदी केले आहे. वहं् दी, गजुरातदी ि इंग्रजदी या भाषांतून तयांचया कवितांचे 

भाषांतर झाले आहे. यित्माळ येथे झालेलया ‘सातवया आबेंडकरदी यिुा सावहतय 

स्ेंमलना’चे (२०१७) तयांनदी अधयक्षप् भूषविलेले आहे. ्मंगेश बनसोड यांचा 

‘अरुण काळे स्मकृवत समयक परुसकार’ (२०१०), ‘श्दी्मतदी सूयचाकांता्िेदी पोटे स्मकृवत 

परुसकार’. (२०१८) आवण पद्मश्दी ्या पिार रिवतष्ानचा ग्रथंालदी परुसककृ त ‘बलतंु 

परुसकार’ (२०१९) असे ्महत्िपूणचा परुसकार ्ऊेन गौरि करणयात आला आहे. 

गणशे चदंिवशिे 
गणेश चं् नवशिे हे सधया लोककला अका््मदी, ्मुबंई विद्ापदीठ येथे साहाययक 
रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. तयानंदी नाट्यशास्त्र (लोकरगंभू्मदी) या विषयातून 
ए्म. ए. आवण ‘लोकरगंभू्मदीिरदील त्माशाचया सा्रदीकरणाचे ब्लते सिरूप – एक 
वचवकतसक अभयास’ या विषयािर सिा्मदी रा्मानं् तदीथचा ्मराठिाडा विद्ापदीठ, नां् डे 
येथून पदीएच.डदी. पूणचा केलदी आहे. तयानंदी रूसत्म अचलखाबं आवण शाहदीर साहबेराि 
नां् िळकर याचंयाकडून लोककला सा्रदीकरणाचे रिवशक्षण घेतले आहे. तयानंदी 
आजतागायत ्महाराष्ट्र सरकार, लोककला अका््मदी, ्मुबंई विद्ापदीठ आवण नॅशनल 
सकूल ऑफ ड्ा्मा, व्ललदी याचंया सयंकु्त विद््माने अनेक ्मराठदी ि वहं् दी नाटक 
आवण त्माशा-लोककलाविषयक ‘रगंभू्मदी कायचाशाळा’ आयोवजत केलेलया आहेत. 
लोकसगंदीतातदील योग्ानाचा गौरि महणनू तयानंा ‘राजयसतरदीय कलारतन परुसकार’, 
‘उसता् वबवस्मलला खान परुसकार’, ‘सगंदीत नाटक अका््मदी परुसकार’ अशा अनेक 
परुसकारानंदी सन्मावनत करणयात आले आहे. 
वििेक खरे
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वििेक खर े के. आर. ए्म. एस. ्मवहला ्महाविद्ालय, नावशक येथे ्मागदील १८ 

िषाांपासून ्मराठदी विभागात कायचारत आहेत. नाटक, कथा आवण िैचाररक सावहतय हे 

सावहतयरिकार तयांचया विशेष अभयासाचे आहेत. ‘रेि्मानं् गजिदी यांचया एकांवकका 

आवण नाटकांचा अभयास’ या विषयािर सशंोधन करून तयांनदी पणेु विद्ापदीठातून 

पदीएच.डदी. रिाप्त केलेलदी आहे. तसेच ‘उत्त्म कांबळे यांचया कथेतदील सा्मावजकता’ 

या विषयािर तयांनदी यजुदीसदी परुसककृ त ‘लघसुशंोधन’ रिकलपाचे का्म पूणचा केले आहे. 

तयांचा नाट्क्कार पे्मानंद गजवी हा सदंभलि ग्थं प््काकशत झाला असून कनवड्क 

ए्कांक्क्का, उत्तम ्कांबळे ्ांची साकहत्सूची ्ा पुसत्कांचे सपंादन त्ांनी ्ेकलेले 

आहे. जागकत्की्करणात मराठी ्ककवता या पसुतकाचे ते साहाययक सपंा्क आहेत 

आवण हे सपंाव्त पसुतक सतं गाडगेबाबा अ्मराितदी विद्ापदीठाचया ‘ए्म. ए. भाग-

एक’चया अभयासरि्मात स्माविष्ट करणयात आलेले आहे. जागवतकतीकरणाचदी 

अररष्ट ेया पुसत्काचे सपंादन साहाय्ही त्ांनी ्ेकले आहे. एस. एन. डी. टी. मकहला 

कवद्ापीठ, मुंबई ्ेथे कसनेट सदस् महणून ते ्का ल्िशील आहेत. त्ाचबरोबर ते 

एस. एन. डी. टी. मकहला कवद्ापीठ, मंुबई, ्ेक. बी. कबलालि सवा्त्त महाकवद्ाल्, 

्कल्ाण आकण र्त कशक्ण ससंथेचे कशवाजी सवा्त्त महाकवद्ाल्, सातारा ्ा 

महाकवद्ाल्ांच्ा मराठी अभ्ास मंडळांचे सदस् आहेत. 

लता प्रवतभा मधुकर 
लता रिवतभा ्मधकुर या राष्ट्रदीय पातळदीिरदील जयेष् सा्मावजक कायचाकतयाचा असून 
गेलदी चाळदीस िषले पररितचानिा्दी आं् ोलनात सवरिय आहेत. १९९२ ते २००२ या 
काळात तया नमलिदा बचाव आदंोलनाचया सयंोजक होतया तर १९९४ ते २००० 
्मधये एनरटॉनकवरोधी आदंोलनाचे तयांनदी नेतकृति केले होते. एनएपीएमचया राष्ट्रदीय 
स्मनियक महणूनहदी तयांनदी कायचा केले आहे. तया स्त्रदी आं् ोलनांचया ससंथापकांपैकती 
एक आहेत. विविध स्त्रदीअभयासकें द्रात स्त्रदीिा्दी स्मपु्शेक महणून आवण फुले-
आबेंडकरिा्दी चळिळदीत ्मागचा्शचानासाठदी तयांना आ्ंमवत्त केले जाते. लता रि. 
्म. या बहुजन स्त्रदीिा्दी स्मदीक्षक ि शोध्मागचा्शचाक असून तयांना टाटा इकनसटट््ूट 
ऑफ सोशल सट्डीज्मधून स्ती अभ्ास विषयात पदीएच.डदी. प्िदी रिाप्त झालदी 
आहे. ्शेातदील अनेक विद्ापदीठांचया चचाचासत्ां्मधये ि पररष्ां्मधये ्मागचा्शचाक 
महणून तयांना बोलािले जाते. तयांचे स्त्रदीअभयासाविषयदीचे लेखन विविध िकृत्तपतं् 
आवण वनयतकावलकां्मधून रिवसद्ध होत असते. 

प्रकाश सहदेि खाडंग े
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रिकाश सह्ेि खांडगे ्मुंबई विद्ापदीठातदील ‘शाहदीर अ्मरशेख अधयासना’चे 

स्मनियक आहेत. ते ‘लोककला अका््मदी’, ्मुंबई विद्ापदीठ येथे २०१७ 

पयांत रिाधयापक ि रि्मखु महणून कायचारत होते. लोकसावहतय, लोककला 

अभयासशाखेतदील गेलया ४२ िषाांचा रि्दीघचा अनभुि तयांचया गाठदीशदी आहे. ्मुंबई 

विद्ापदीठातदील ्मराठदी विभागातून ‘जागरण: एक विवधनाट्य इवतहास, िाङ्मय, 

रियोग’ या विषयात तयांनदी पदीएच.डदी. रिाप्त केलदी आहे. स्र रिबंधासाठदी उतककृ ष्ट 

रिबंधाचे कै. डॉ. अ. का. वरियोळकर स्मकृवत पाररतोवषक तयांना व्मळाले आहे. 

तयांचया खंडोबाचे जागरण या ग्रंथाला उतककृ ष्ट संशोधन ग्रंथ महणून ‘्माडखोलकर 

परुसकारा’ने गौरविले आहे. लोककला के्षत्ातदील कायाचाबद्दल महाराष्ट् शासनाचा 

सासककृं वतक के्षत्ातदील ‘कला्ान परुसकार’ आवण भारत सर्कारचया ‘संगदीत नाटक 

अका््मदी’चा परुसकार तयांना लाभलेला आहे. रिा. डॉ. रिकाश खांडगे यांचया 

्मागचा्शचानाखालदी सहा विद्ाथयाांनदी पदीएच.डदी. रिाप्त केलदी आहे. तयांचे पाच ग्रंथ 

रिकावशत झाले असून ्ोन पसुतकांचे संपा्न तयांनदी केले आहे. साधारण पाच 

आंतरराष्ट्रदीय पररष्ां्मधये ते सहभागदी झाले आहेत. 

शीतल साठे 

शदीतल साठे या शाहदीर, गावयका, सगंदीतकार आवण लेवखका महणून सपुररवचत 

आहेत. चल सख्े त्ा इकतहास घडवता्ेत या लघपुवुसतकेचे लेखन तयांनदी 

केले असून क्रांकतशाकहरी हा तयांचा गदीतसगं्रह रिकाशनाचया िाटेिर आहे. 

्ुगांतर, मुक्त शबद, कवद्रोही, लो्कवाङ्म्वमृत्त, श्रकम्क कवश्व या वनयतकावलकां्मधून 

िैचाररक ि लवलत सिरूपाचे लेखन तयांनदी केले आहे. सगंदीतकार ि गावयका 

महणून तयांचे जिळपास चारपेक्षा जासत अलब्म रिकावशत झाले आहेत. अनेक 

सांसककृ वतक चळिळदीत तयांचा पढुाकार असून २००४ ते २०११ पयांत ‘कबदीर 

कला्मंच’्मधये ‘शाहदीर’ महणून तयांनदी योग्ान व्ले आहे. २०१७ सालदी शाहदीर 

सवचन ्माळदी यांचयासोबत तयांनदी ‘नियान ्महाजलसा’ या शावहरदी पथकाचदी 

सथापना केलदी. तसेच ‘कलासवंगनदी’ (२०१७) या ्महाराष्ट्रातदील कलाकारांचया 

सघंटनेचदी सथापना करणयातहदी तयांनदी पढुाकार घेतला. तयांचया या कायाचाबद्दल 

तयांना विविध परुसकारांनदी गौरविणयात आले आहे. भारती् मकहला फेडरशेनचया 

ितदीने व्ला जाणारा ‘्दीना पाठक परुसकार’ (२०१५), ‘्वलतव्मत् धनाजदीराि 

घोडजकर स्माजभूषण परुसकार’ (नां्डे) (२०१७), ‘कॉ. गोविं्  पानसर ेपरुसकार’ 

(२०१७) ‘लोककिदी िा्मन्ा्ा कडचाक परुसकार’ (नावशक) (२०१८), ‘्या पिार 

परुसकार’ (२०१९) अशा अनेक परुसकारांनदी तयांना सन्मावनत करणयात आले 
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आहे. FRIENDS FOR EDUCATION INTERNATION या आतंरराष्ट्रदीय 

ससंथेकडूनहदी तयांना गौरविणयात आले आहे. 

सवचि माळी
सवचन ्माळदी हे शाहदीर, विद्रोहदी किदी, लेखक महणून सिचाश्तु आहेत. ‘कलासवंगनदी’ 

(२०१७) या ्महाराष्ट्रातदील कलाकारांचया सघंटनेचया सथापनेत तयांचदी अवतशय 

्महत्िाचदी भूव्मका आहे. ‘सतयशोधक ओबदीसदी फेडरशेन’ या ससंथेचे ते ससंथापक 

आहेत. गुलाम नाही ्ोध्े पैदा होता्त (२००६), हात बदलले ्की बदलतात 

शस्तांचे सदंभलि (२०१०), सध्ा पत्ता भूकमगत (२०१५) हे तयांचे कवितासगं्रह रिवसद्ध 

झालेले आहेत. उरात भरल्ात बडंाची गीतं हो ... (२००५), डोळा सपान कलवून 

(२०१६) हे गदीतसगं्रह तयांनदी वलवहले आहेत. भगतकसगं तरुण मनाचा क्रांकत्कारी 

हु्ंकार (२००७), जातीअतं्क सांस्कमृ कत्क क्रांतीचे आतमभान (२०१३)), मराठा 

आदंोलन जाती्ुद् ्की जातीअतं? (२०१७) हे तयांचे िैचाररक ग्रथं आहेत. 

पररवतलिनाचा वाटसरू, ्ुगांतर, मुक्त शबद, प्बुद् भारत या वनयतकावलकां्मधून 

तयांचे िैचाररक लेख रिवसद्ध झाले आहेत. ‘SFI,’ ‘AISF’ आ्दी विद्ाथती आं् ोलनं, 

‘पाणदी चळिळ’, ‘अधंश्द्धा वन्ूमचालन सव्मतदी’ आवण ‘ओबदीसदी आरक्षण सघंषचा’ अशा 

अनेकसतरदीय सा्मावजक, राजकतीय चळिळदीत तयांचा सवरिय सहभाग आहे. ‘विद्रोहदी 

सांसककृ वतक चळिळ’ आवण ‘कबदीर कला्मंचा’चया ्माधय्मातून तयांनदी सांसककृ वतक 

चळिळदीतहदी ककृ वतशदील सहभाग घेतला आहे. २०१७ सालदी शाहदीर शदीतल साठे 

यांचयासोबत तयांनदी ‘नियान ्महाजलसा’ या शावहरदी पथकाचदी सथापना केलदी आहे. 

दत्ारिय मललू पा्टील
्त्तात्य पाटदील गडवहगंलज येथदील डॉ. घाळदी ्महाविद्ालयात सहयोगदी रिाधयापक 

आवण ्मराठदी विभागरि्मखु महणून कायचारत आहेत. तयांनदी ‘अणणा भाऊ साठे यांचे 

िाङ्मय’ (१९९६) या विषयािर ए्म. वफल. तर ‘्महाराष्ट्रातदील रिबोधनात्मक 

चळिळतींचा ्मराठदी नाटकांिरदील रिभाि’ (१८४३ ते १९४३ या काळाचया विशेष 

सं् भाचात) (२००८) या विषयािर पदीएच.डदी. पूणचा केलदी आहे. स्र रिबधंासाठदी 

वशिाजदी विद्ापदीठ, कोलहापूरतफले  उतककृ ष्ट सशंोधनासाठदी व्ला जाणारा ‘डॉ. वि. रा. 

करं् दीकर परुसकार’ तयांना रिाप्त झाला आहे. ते वशिाजदी विद्ापदीठात, ्मराठदी अभयास 

्मंडळाचे अधयक्ष, वशिाजदी विद्ापदीठाचया विवित सभेचे स्सय, ज्ान्दीप रिबोवधनदी, 

गडवहगंलज येथे कायचाकारदी अधयक्ष अशा प्ांिर का्म करदीत आहेत. पदीएच.डदी. 
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आवण ए्म.वफल.साठदीचे ्मागचा्शचाक महणूनहदी ते का्म पाहतात. तयांचा अणणा भाऊ 

साठे ्ांचे शाकहरी वाङ्म् हा सं् भचाग्रथं रिकावशत झाला असून सम्कालीन मराठी 

साकहत् : सवरूप आकण समीक्ा, शबदसकंहता, अक्रबधं आकण मराठी भाकष्क 

्कौशल्े या काहदी पसुतकांचे तयांनदी सपंा्न केले आहे. विविध ्मानयतारिाप्त 

वनयतकावलकां्मधून तयांचे सावहतय, स्माज या विषयांिरदील सत्तािदीस अभयासपूणचा 

लेख रिकावशत झाले आहेत. यावयवतररक्त तयांनदी राष्ट्रदीय चचाचासत्ां्मधून ्त्तदीस तर 

आतंरराष्ट्रदीय चचाचासत्ां्मधून सात शोधवनबधंांचे सा्रदीकरण केले आहे. 

सवुिता शातंाराम सािरकर
सवुनता सािरकर यांनदी डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ्मराठिाडा विद्ापदीठ, औरगंाबा् 

येथून इवतहास ि रिाचदीन भारतदीय ससंककृ तदी विभागातून ए्म. वफल. पूणचा केले 

आहे. महाराष्ट्ातील दकलत चळवळीमधील अतंगलित वादाचे कचक्कतस्क कवशे्षण 

१९२० ते १९४० हा तयांचा ए्म.वफल.चा अभयासविषय होता. तयाचबरोबर 

तयांनदी ्मोडदी वलपदी वडपलो्माहदी पूणचा केला असून दकलत चळवळीतील वैचारर्क 

मतभेद या विषयािरदील पदीएच.डदी.चे तयांचे सशंोधनाचे का्म अवंत्म टपपयात आहे. 

्वलत-आव्िासदी वस्त्रयांचे इवतहासातदील योग्ान, ओबदीसदी वस्त्रयांचे ऐवतहावसक 

सं् भचा, ्वलत स्त्रदीिा्, आबेंडकरदी चळिळदीचे विविध पैलू, ्महाराष्ट्रातदील चांभार 

स्माजाचा सा्मावजक इवतहास, आबेंडकरिा्दी इवतहास सशंोधन पद्धतदी, ्मौवखक 

इवतहासलेखन आवण स्त्रदीिा्दी इवतहासलेखन हे तयांचया सशंोधनाचे ्मखुय के्षत् 

आहे. ‘आबेंडकरदी चळिळदी’अतंगचात व्सून येणार े विविध ्मतरििाह, ‘आबेंडकरदी 

चळिळ ि बदु्ध धम्म’ हा तयांचया वचतंनाचा ्मखुय विषय आहे. याचबरोबर तयांनदी 

इवतहास ि सा्मावजकशास्त्र शाखेचया विविध पररष्ां्मधये शोधवनबधं िाचन करून 

सवरिय सहभाग घेतलेला आहे. तयांनदी स्काळ िकृत्तपत्ात रिासवंगक लेखन केले 

असून विविध सा्मावजक विषयांिर वयाखयाने व्लदी आहेत. 

सभंाजी भगत
सभंाजदी भगत हे ्महाराष्ट्रातदील खयातना्म शाहदीर आहेत. भारतात ्माणसुकतीचदी 

ससंककृ तदी वन्माचाण वहािदी यासाठदी गेलदी ४० िषले खेड्यापाड्यांतून रिबोधनाचा आवण 

सिचासतरदीय स्मतेचा आशय ते ्मांडत असतात. आबेंडकरदी जलशांचे पनुरुजजदीिन 

करून भारतात आवण भारताबाहेर हा जलसा सक्ष्मपणे पोहोचविणयात तयांचा 

्मोलाचा िाटा आहे. तयांनदी लोककलेचया रिसार आवण रिचारासाठदी अनेक वयाखयाने 
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व्लदी आहेत. सभंाजदी भगत इवतहासाचे वशक्षक असून तयांनदी बालभारती्मधये 

इवतहास विभागाचे सपंा्क महणून का्म केले आहे. ्महाराष्ट्रातदील िाचनससंककृ तदीचया 

विकासासाठदी कायचारत असणाऱया वशक्षण विभागात ‘कला आवण िाचनससंककृ तदी’ 

या विषयासबंधंदी जागरूकता वन्माचाण करणयासाठदी तयांनदी अनेक िषले ककृ वतशदील 

कायचारि्म केले आहेत. ्कातळाखालच ंपाणी (आत्मकथन), कपठाच्ा कगरणीचा वग 

(िगनाट्य), तोड ही चा्कोरी (गदीतसगं्रह), रणहलगी (िैचाररक लेखांचा सगं्रह) अशा 

विविध सावहतयरिकारां्मधये तयांनदी लेखन केले आहे. स्मकालदीन ्मराठदी रगंभू्मदीिर 

आशय आवण आविष्कार या ्ोनहदी सतरांिर सितःचा िेगळा ठसा उ्मटविणाऱया 

कशवाजी अडंरग्ाउंड इन भीमनगर मोहलला, सटलॅच्ू ऑफ कलबटणी, बटॉमबे १७ आवण 

अडगळ या नाटकांशदी सभंाजदी भगत यांचा गदीत, सगंदीत, गायन आवण काहदी िेळा 

रितयक्ष नाट्यलेखनरिवरियेतदील सहभाग असा अनेकसतरदीय सबंधं रावहलेला आहे. 

राष्ट्रदीय परुसकार विजेता ्कोटलि वचत्पटाचया बरोबरदीने नागरर्क, सरपचं भगीरथ या 

वचत्पटांसाठदी गदीतकार, सगंदीतकार आवण गायक अशा विविध भूव्मकां्मधून तयांनदी 

भरदीि योग्ान व्ले आहे. रिागवतक विचार ्मांडणाऱया आनं् पटिधचान यांचया 

्मावहतदीपटांसाठदी तयांनदी केलेले सशंोधनात्मक का्म सिचाश्तु आहे. सभंाजदी भगत 

यांचया या विविधांगदी कायाचाचा सन्मान महणून तयांना ‘अवस्मता्शचा’, ‘रिबोधनव्मत्’, 

‘सतं तकुारा्म’ हे आवण असे अनेक परुसकार ्ऊेन गौरविणयात आले आहे. 

प्रवदप वदगबंर िाघमार े

रिव्प िाघ्मार े्मुंबई येथदील रा्मनारायण रुईया सिायत्त ्महाविद्ालयातदील ‘इवतहास’ 

विभागात साहाययक रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. तयांनदी ्मुंबई विद्ापदीठाचया 

इवतहास विभागातून पदीएच.डदी. चदी प्िदी सपंा्न केलदी असून ‘डॉ. बाबासाहेब 

आबेंडकर, भारतातदील का्मगार चळिळ ि ्वलत चळिळ’ हे तयांचया अभयासाचे 

विषय आहेत. तयांनदी अनेक राजय, राष्ट्रदीय ि आतंरराष्ट्रदीय सतरांिरदील चचाचासत्ांत 

ि पररसिंा्ात आपले शोधवनबधं सा्र केले आहेत. राष्ट्रदीय, आतंरराष्ट्रदीय 

जनचालस ि सपंाव्त ग्रथंां्मधये तयांचे सशंोधनपर लेखन रिवसद्ध झाले आहे. तयांना 

‘एवशयावटक सोसायटदी ऑफ ्मुंबईचदी लेबर सटडदीज’ (२०११-१२) आवण पदीएच.

डदी.चया सशंोधनासाठदी ‘यूजदीसदीचदी फॅकलटदी डेवहलप्मेंट रिोग्रा्म’ अतंगचात ‘टदीचसचा 

फेलोवशप’ (२०१४) व्मळालेलदी आहे. ‘बोधदी’ आवण ‘रूट’ या ्ोन आतंरराष्ट्रदीय 

वपअर ररवहू् जनचालसचया सपंा्क ्मंडळािर इवतहास विषयाचे तजज् महणून ने्मणूक 

झालेलदी आहे. रा्मनारायण रुईया सिायत्त ्महाविद्ालयाचया इवतहास विभागात ते 

पदीएच.डदी. ्मागचा्शचाक महणून कायचारत आहेत. 
महशे खरात
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्महेश खरात हे विनायकराि पाटदील ्महाविद्ालय िैजापूर, वजलहा औरगंाबा् येथे 

्मराठदी विभाग रि्मखु ि रिाधयापक महणून कायचारत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 

्मराठिाडा विद्ापदीठांतगचात ्मराठदी विषयात पदीएच.डदी. करणाऱया विद्ाथयाांसाठदी 

्मागचा्शचाक आहेत. छत्पती सभंाजी राजे साकहत् इकतहास, (विद्ापदीठ अनु् ान 

आयोग, निदी व्ललदी), अनुराधा पाटील ्ांची ्ककवता सवरूप आकण शैली (डॉ. 

बाबासाहेब आबेंडकर ्मराठिाडा विद्ापदीठ, औरगंाबा्) आवण मधु मंगेश ्ांची 

्कादबंरी, (विद्ापदीठ अनु् ान आयोग, निदी व्ललदी) असे विविध विषयांिरदील 

सशंोधन रिकलप तयांनदी पूणचा केलेले आहेत. तसेच तयांचदी ग्ामीण साकहत् आसवाद 

आकण आ्कलन (स्मदीक्षा), कवदंां्कडून कवदंां्कडे (सपंा्न), मधु मंगेश ्ककणलि्क : 

व्कक्तमत्व आकण वाङ्म्ीन ्कतमृलितव (स्मदीक्षा), जगी ऐसा बाप वहावा सदंभलि समीक्ा 

(सपंा्न), उत्तम वक्ता (सकंतीणचा), राजमाता अकहल्ाबाई होळ्कर (चररत्), 

लो्कसाकहत् जीवन आकण ससं्कमृ ती (सपंा्न-गौरि ग्रथं) आ्दी विपलु ग्रथंसपं्ा 

रिवसद्ध आहे. ्मकु्त सकृजन सावहतय पवत्केचे ते सपंा्क आहेत. तसेच तयांना 

आतापयांत ‘राष्ट्रपतदी सिुणचा प्क’ (वशिाजदी विद्ापदीठ, कोलहापूर), ‘सावहतयरतन 

परुसकार’ (बदीड), ‘ग्रा्मदीण सावहतय स्मदीक्षक परुसकार’, (रोशनगाि) ‘शरचचदं्र 

भालेराि परुसकार’ (्महाराष्ट्र सावहतय पररष्, पणेु) इतया्दी विविध परुसकारांनदी 

सन्मावनत करणयात आले आहे. 

रणधीर वशदं े
रणधदीर वशं्  ेवशिाजदी विद्ापदीठात रिाधयापक आवण ्मराठदी विभागाचे रि्मखु महणून 
कायचारत आहेत. गेलदी िदीस िषाांहून अवधक काळ ते भाषा ि सावहतयाचे अधयापन 
करदीत आहेत. स्मदीक्षक महणून तयांचदी विशेष ओळख आहे. आजिर तयांचे चार 
सितंत् ि आठ सपंाव्त ग्रथं रिकावशत झाले आहेत. कदलीप पुरुषोत्तम कचते् ्ांची 
्ककवता, शरचचदं्र मुकक्तबोध व्क्ती आकण वाङ्म् आवण कद. ्ेक. बेडे्कर या पसुतकांसह 
्महषती विठ्ठल रा्मजदी वशं् ,े अणणा भाऊ साठे, गोविं्  पानसर,े ग. व्. ्माडगूळकर, 
लक््मदीकांत ्शे्मखु ि राजन गिस यांचया वनिडक सावहतयाचदी सपंा्ने रिकावशत 
आहेत. िाङ्मयदीन वनयतकावलकां्मधून तयांचे ऐशंदीहून अवधक लेख रिकावशत झाले 
आहेत. ‘सावहतय अका््मदी ्मराठदी भाषा सललागार ्मंडळ’ तसेच ‘सावहतय ससंककृ तदी 
्मंडळा’चे स्सय महणून तयांनदी का्म पावहले आहे. बनारस वहं् ू विश्विद्ापदीठासह 
चार विद्ापदीठाचया ‘्मराठदी अभयास ्मंडळा’चे स्सय महणून का्म पाहत आहेत. 
तयांचया लेखनासाठदी आजपयांत तयांना ‘ना. धों. ्महानोर परुसकार’, ‘रा. श्दी. जोग 
परुसकार’, ‘यशितं स्ुमंत परुसकार’, ‘ककृ . गो. सूयचािशंदी’ ि ‘शब्सह्ाद्रदी परुसकार’, 
परभणदी या परुसकारांनदी सन्मावनत करणयात आले आहे. 
महेंद्र सदुाम कदम
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्महेंद्र क््म हे विठ्ठलराि वशं्  ेकला ्महाविद्ालय, टेंभणुती येथे रिाचायचा महणून कायचारत 

आहेत. पणुयश्ोक अवहलयाबाई होळकर सोलापूर विद्ापदीठात रि-अवधष्ाता 

(्मानिविज्ान) या प्ाचदी जबाब्ारदी तयांनदी स्मथचापणे सांभाळलदी आहे. ्महाराष्ट्र 

शासनाशदी सबंवंधत पररभाषा कोशाचे ते स्सय आहेत. धूळपावलं, आग, तणस 

(का्बंरदी) तो कभतो त्ाची गोष्ट (कथासगं्रह) तू जाऊन तीन तप ंझाली (कावयसगं्रह) 

अशा विविध सावहतयरिकारांतून तयांनदी लेखन केले आहे. लवलत सावहतयाचया 

बरोबरदीने ्कादबंरी : सार आकण कवसतार, ्ककवतेची शैली, ्ककवतेचे वतलिमान अशा 

्महत्िपूणचा स्मदीक्षात्मक ग्रथंांचेहदी तयांनदी लेखन केले आहे. मराठीचे वणलिनातम्क 

भाषाकवज्ान या ग्रथंाचे लेखन करणाऱया ्महेंद्र क््म यांचया नािािर टाचाकटभ्ाचे 

क्रांकतपवलि, मेघवमृष्टी : अभ्ासाच्ा दाही कदशा हदी काहदी सपंाव्त पसुतकेहदी आहेत. 

विविध वनयतकावलकं, पसुतकं यां्मधून तयांचे अभयासपूणचा लेख रिकावशत झाले 

आहेत. आतंरराष्ट्रदीय, राष्ट्रदीय ि राजयसतरदीय चचाचासत्ां्मधून तयांनदी सशंोधनात्मक 

वनबधं सा्र केले आहेत. १९८० नंतरच्ा ग्ामीण ्ककवतेची शैलीवैज्ाकन्क समीक्ा 

(लघशुोध रिकलप) आवण प्ाच्कवद्ा : पे्रणा, परपंरा व सवरूप (शोधरिकलप) या 

विषयांिरदील सशंोधनात्मक रिकलपाचे का्म तयांनदी केले आहे. ्महेंद्र क््म यांचया 

या अनेकसतरदीय कायचाकतकृचातिाचा गौरि महणून तयांना महाराष्ट् शासनाचा ‘्ा्ोबा 

पांडुरगं परुसकार’, ‘भैरूरतन ््माणदी परुसकार’, ‘बाबा पद्मनजदी परुसकार’, ‘अणणा 

भाऊ साठे ््मसा परुसकार’, ‘राजषती शाहू ्महाराज सावहतय परुसकार’, ‘्मकंुु्राि 

पाटदील शब्गधं परुसकार’, ‘अक्षरजयोतदी सावहतय परुसकार’ या आवण अशा अनेक 

परुसकारांनदी सन्मावनत करणयात आले आहे. 

सतीश कामत
सतदीश का्मत हे कला आवण िावणजय ्महाविद्ालय, फोंडाघाट, वज. वसधंु् गुचा  

येथे ‘्मराठदी’ विषयाचे सहयोगदी रिाधयापक ि ्मराठदी विभागरि्मखु महणून कायचारत 

आहेत. सधया ्महाविद्ालयाचे रिभारदी रिाचायचा हदी जबाब्ारदीहदी ते पार पाडत 

आहेत. विविध िकृत्तपते् ि वनयतकावलकां्मधून तयांचे लवलत ि सशंोधनपर लेखन 

रिवसद्ध आहे. अनेक चचाचासत्ां्मधये /कायचाशाळां्मधये, तयांनदी शोधवनबधं िाचन/

्मागचा्शचान केले असून राष्ट्रदीय ि आतंरराष्ट्रदीय चचाचासत्ांचे यशसिदीपणे आयोजनहदी 

केले आहे. ्महाराष्ट्र शासनाचा बकृह् ्रिकलप महणून ओळखलया जाणाऱया ‘्मराठदी 

विश्कोशा’साठदी नों्लेखक महणून ते का्म करदीत आहेत. दकलत - ग्ामीण साकहत् 

: कचतंन आकण आसवाद, दकलत आतम्कथनांतील व्कक्तरखेा, अव्काळी पावसाच्ा 

कनकमत्ताने, मालवणीतल्ा वाटा, साकहत् : आश् आकण आकवष््कार, अनुवाद, 
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भाषांतर आकण रूपांतर, प्बोधकशलपी अणणा भाऊ साठे हे तयांचे ग्रथं रिवसद्ध 

झालेले आहेत. ्को्कण मराठी साकहत् पररषद ि दकक्ण महाराष्ट् साकहत् सभा 

यांचया परुसकारांनदी तयांना सन्मावनत करणयात आले आहे. 

प्रदीप बबिराि मोवहते
रि्दीप ्मोवहते हे यशितंराि चवहाण ्महाविद्ालय, कर्माळा, वज. सोलापूर येथे 

साहाययक रिाधयापक ि ्मराठदी विभागरि्मखु महणून कायचारत आहेत. अणणा भाऊ 

साठे यांचया िाङ्मयािर अनेक राष्ट्रदीय ि आतंरराष्ट्रदीय चचाचासत्ां्मधये शोधवनबधंांचे 

िाचन केलेले आहे. डॉ. गणेश ्िेदी यांनदी केलेलया ‘भारतदीय भाषांचे लोकसिलेक्षण’ 

या रिकलपा्मधये पारुषी-मांग या शदीषचाकाखालदी ्मांग जातदीचया सांकेवतक बोलदी’िर 

शोधवनबधंाचे लेखन केले आहे. फुले-आबेंडकरदी विचारांचा रिसार करणाऱया 

पथनाट्यांचे लेखन ि सा्रदीकरण तसेच िाहतूक वयिसाय ि िाहनांसबंधदी रिचवलत 

असलेलया ड्ायवहर, वफटर, कंडरटर, रलदीनर इतया्तींचया भावषक वयिहाराचे 

सवरिय सहभागातून शोधन केलेले आहे. 

अविल सपकाळ
अवनल सपकाळ हे ्मुंबई विद्ापदीठाचया ्मराठदी विभागात रिाधयापक आवण 

विभागरि्मखु महणून कायचारत आहेत. ्मुंबई विद्ापदीठाचया ‘फुले आबेंडकर 

अधयासना’चे स्मनियक, गरुु्िे टागोर तौलवनक सावहतय अधयासनाचे रिभारदी 

विभागरि्मखु तसेच ्महाराष्ट्र अधययन कें द्राचे ते रि्मखु आहेत. ते सजचानशदील 

लेखक असून कला, रिसार्माधय्मात सवरिय आहेत. सावहतय, स्माज, ससंककृ तदी, 

कला्माधय्मांचे अभयासक आहेत. किदी, कथाकार, का्बंरदीकार, वचत्पट लेखक, 

स्मदीक्षक महणून ते पररवचत असून तयांना विविध परुसकारांनदी सन्मावनत करणयात 

आले आहे. तयांचया समीक्ा : पकहली खेप या स्मदीक्षाग्रथंास वाङ्म् चचालि मंडळ, 

बेळगाि यांचा परुसकार तर भडास या का्बंरदीसाठदी ‘तकुा महणे परुसकार’ रिाप्त झाला 

आहे. एन.एफ.डी.सी. वनव्मचात आवण ‘३७वया राजय वचत्पट ्महोतसिा’त ‘रिथ्म 

पाररतोवषक’ विजेतया गाभारा या वचत्पटाचे कथा, पटकथा, सिंा्लेखन तयांनदी 

केले आहे. पारबं्ा, भडास, पेशवाईत मेलेला पांढरा उंदीर या सावहतयककृ ततींबरोबर 

तयांचया नािािर मराठी कचत्पटाची पट्कथा, नाट्क : आश् आकण आ्कलन हे 

स्मदीक्षा लेखन आहे. तसेच तयांनदी गाभारा, हे गीत जीवनाचे, ढोलताशे, धनगरवाडा, 

्कमलिकवरा्ण या वचत्पटांचे लेखनहदी केले आहे. 
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सतंोष पाठार े
सतंोष पाठार ेहे ्मुंबईतदील गरुुनानक ्महाविद्ालय, गरुुतेगबहा्ूर नगर, येथे १९९३ 

ते २०१८ या काळात अकाबचानदी रसायनशास्त्राचे सहयोगदी रिाधयापक महणून कायचारत 

होते. ्मुंबई विद्ापदीठातफले  तयांना ‘EXTRACTION AND QUANTIFICATION 

OF EPHEDRINE AND β- SITOSTEROL FROM SOME 

MEDICINAL PLANTS’ या विषयािरील सशंोधिासाठी पीएच.डी. ही पदिी 

प्रदाि करणयात आली आह.े वचत्पट ससंककृ तदीचा रिसार करणाऱया भारतातदील 

अग्रणदी असलेलया प्भात कचत् मंडळ या वफल्म सोसायटदीचे ते सरवचटणदीस असून 

वासतव रूपवाणी या वचत्पट अभयासविषयक वनयतकावलकाचेहदी सपंा्क आहेत. 

फेडरशेन ऑफ कफलम सोसा्टीज ऑफ इंकड्ा, पवचि्म विभाग, या वशखर ससंथेचे 

ते साहाययक सवचि आहेत. ्महाराष्ट्रातदील विविध शहरां्मधये वचत्पट ससंककृ तदीचया 

रिसारासाठदी ते वचत्पट ्महोतसिांचे आयोजन करदीत असतात. ्मराठदीतदील रि्मखु 

ितचा्मानपते् आवण वनयतकावलकां्मधून तयांचे वचत्पटविषयक लेखन रिवसद्ध होत 

असते. महाराष्ट् राज् मराठी कवश्व्कोश कनकमलिती मंडळाचया वचत्पट ज्ान ्मंडळाचे 

स्मनियक महणून ते का्म पाहत आहेत. ्मुंबई विद्ापदीठातफले  ‘सिलोतककृ ष्ट राष्ट्रदीय 

सेिा योजना कायचारि्म अवधकारदी परुसकार’, गरवार ेप्कशक्ण ससंथेतफले  ‘कै. अरुण 

वटकेकर परुसकार’, वसधंु् गुचा  भारतदीय वचत्पट ्महोतसिात ‘कलागौरि परुसकार’ 

अशा विविध परुसकारांनदी तयांना सन्मावनत करणयात आले आहे. भूकमपुत्ांची गाथा 

या ्मावहतदीपटाचदी सकंलपना ि वनव्मचातदी तयांनदी केलदी आहे. 

मिवसििी लता रिींद्र
्मनवसिनदी लता रितींद्र या सरुिवसद्ध नाटककार, कथाकार आहेत. तयांनदी कसगारटेस्, 
अलकवदा, माझ्ा वाटणीच ं खरखुंर ं , ए्कमे्कात, लखं लखं चदंरेी या नाटकांचे 
लेखन केले असून तयांचया अमर फोटो सटुकडओ या नाटकाचे वयािसावयक 
रगंभू्मदीिर हजारहून अवधक रियोग झाले आहेत. ्मनवसिनदी यांनदी नाटकांसोबतच 
वचत्पट आवण ्ूरवचत्िाणदीिरदील ्मावलकांचे पटकथा ि सिंा्लेखन केले आहे. 
रमामाधव, ती सध्ा ्का् ्करते या वचत्पटांचे तसेच ए्का लगनाची दुसरी गोष्ट 
(सिंा् लेखन), कदल दोसती दुकन्ादारी (पटकथा ि सिंा्), बन मस्का (पटकथा 
ि सिंा्), ती फुलराणी (कथा ि पटकथा) यांसारखया अनेक ्मावलकांचे तयांनदी 
लेखन केले आहे. ्मनवसिनदी यांचा बलटॉगच्ा आरश्ापल्ाड हा कथासगं्रह रिवसध् 
आहे. तसचं कसगारट्ेस - अलकवदा या ्ोन नाटकांचे पसुतकहदी रिकावशत झाले 
आहे. ्मनवसिनदी यांना लेखनासाठदी अनेक परुसकारांनदी सन्मावनत करणयात 
आले आहे. कसगारटेस् अलकवदा या नाटकांचया लेखनासाठदी सगंदीत नाटक 
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अका््मदीचा ‘उसता् वबवस्मलला खान यिुा परुसकार’, बलटॉगच्ा आरश्ापल्ाड 
या कथासगं्रहासाठदी ‘सावहतय अका््मदी यिुा परुसकार’, अलकवदा नाटकासाठदी ‘्म. 
टा. सन्मान परुसकार’, अमर फोटो सटुकडओ नाटकासाठदी ‘झदी परुसकार’ तसेच 
नाटक आवण कथासगं्रह यांना ‘्महाराष्ट्र शासनाचा राजय परुसकार’ व्मळाला आहे. 
मनकसवनी ्ांची रटॉ्ल ्कोटलि कथएटरतफले  घेणयात येणाऱया आतंरराष्ट्रदीय तरुण 
नाटककारांचया िकचा शॉपसाठदी इंगलंड्मधये (२००६) आवण भारतात भारतदीय 
नाटककारांचया (२००७) आकटलिसट रसेीडेंसीसाठदी वनिड झालदी होतदी. ्मुंबई 
इंटरनॅशनल वफल्म फेवसटवहलसाठदी वनिडला गेलेला रगंीत घर हा लघपुटहदी तयांनदी 
व्ग्वशचात केला आहे. 

वशलपा काबंळे
वशलपा कांबळे या ्मराठदी कथा-का्बंरदीकार आहेत. तयांचया कनळ्ा डोळ्ांची 
मुलगी (२०१४) या पवहलयाच कां्बरदीचे सावहतयस्मदीक्षक ि ्मराठदी िाचकांकडून 
सिागत झालया्मळेु अलपािधदीतच या का्बंरदीचदी वतसरदी आिकृत्तदीहदी रिकावशत झालदी 
आहे. तयांचा नऊ चाळीसची लो्कल (२०१८) हा कथासगं्रह शब् रिकाशनाने 
रिवसद्ध केला आहे. या कथासगं्रहातदील मांजरीनाही घर असते हदी कथा दानाली 
(सपटें २०१९) या बोडो ्मावसकात भाषांतररत होऊन रिवसद्ध झालदी आहे. तयांचया 
कथा मुक्त शबद, अक्र, नव-अनुषु्टभ, हा्कारा (ऑनलाईन) यांसारखया ्मराठदीतदील 
्महत्िाचया ्मावसकांत रिवसद्ध झालया आहेत. स्मकालदीन िासतिाचा िेध घेणार ्या 
कब्ालिणी (२०१६) या नाटकाचे अलॅबसट्लॅकट कथएटर (पणेु) आवण एमपरर्ल कथएटर 
(कलयाण) यांनदी ्महाराष्ट्रात अनेक वठकाणदी रियोग केले. या नाटकाला ‘राजय 
नाट्य परुसकार’ व्मळाला असून ‘झदी नाट्य परुसकारा’साठदी ना्मांकन व्मळाले 
होते. ्ूरवचत्िाणदीिरदील ती फुलराणी या ्मराठदी ्मावलकेसाठदी तयांनदी सिंा्लेखन 
केले असून डॉ. भीमराव आबेंड्कर - ए्का महामानवाची गौरवगाथा या ्मावलकेचे 
पटकथालेखनहदी तया करत आहेत. कदव् मराठी, लो्कसत्ता, महाराष्ट् टाईमस, 
अक्रनामा या ितचा्मानपत्ांतूनहदी सा्मावजक-सांसककृ वतक विषयांिर लेखन करत असून 
तयांना कथािाचनासाठदी अकभव्क्ती या वत्परुा येथे झालेलया स्ेंमलनात साकहत् 
अ्कादमीने आ्ंमवत्त केले होते. वशलपा कांबळे यांना तयांचया सावहतयवनव्मचातदीसाठदी 
‘पद्मश्दी ्या पिार परुसकार’, ‘्ॅमजेवसटक परुसकार’, ‘अश्घोष परुसकार’, ‘सावित्दी 
परुसकार’ अशा अनेक परुसकारांनदी सन्मावनत करणयात आले आहे. 

वशलपा ििेे
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वशलपा नेिे या रा्मनारायण रुईया सिायत्त ्महाविद्ालय, ्माटंुगा, ्मुंबई येथे 

साहाययक रिाधयापक असून गेलदी १२ िषले तया ‘्मराठदी सावहतय’ या विषयाचे 

अधयापन करदीत आहेत. तयांनदी आतंरराष्ट्रदीय, राष्ट्रदीय आवण राजयसतरािरदील 

सशंोधन-पवत्कां्मधये शोधवनबधंांचे रिकाशन केलेले आहे. तसेच वेध मराठी 

्ककवतेचा, मैत् जीवाचे आवण नाट्क: ए्क शाश्वत ्कला इतया्दी पसुतक/स्मरवणका 

यांचे सपंा्नहदी केले आहे. ्मराठदी वनयतकावलकां्मधये रिासवंगक लेख, रििासविषयक 

लेख आवण पसुतक परदीक्षणे वलवहलदी आहेत. २०११ ते २०१६ हदी ५ िषले तयांनदी 

राष्ट्रदीय सेिा योजनेचया कायचारि्म अवधकारदी महणून का्म पावहले असून २०१६चा 

‘सिलोतककृ ष्ट कायचारि्म अवधकारदी, ्मुंबई शहर’ हा परुसकारहदी तयांना रिाप्त झाला आहे. 

‘पकुार’ या सियसेंिदी ससंथेतफले  तयांनदी ‘्मुंबई पोलदीस वशपाई कुटंुबदीयांचया स्मसया’ 

या विषयािर सा्मावजक सशंोधन रिकलप सा्र केला आहे. सधया तया ‘१९६० 

नंतरचया वनिडक ्मराठदी कथनात्म सावहतयककृ तदीतदील ्महानगरदीय अधोविश्ाचे 

वचत्ण’ या विषयािर पदीएच.डदी.कररता सशंोधन करदीत आहेत. 
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‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text parenthetical Author-

Date citation या संदभभ पद्धतीचा अविंब करण ेअसिवायभ आि.े  

 
In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभभ दणे्याची असधक सटुसटुीत पद्धत आि.े या 

पद्धतीिसुार प्रत्यक्ष िेखातीि मजकुरामध्ये वा सववचेिामध्ये संदभाांचे आधार दणे ेअसभप्रेत असते. या पद्धतीिे 
संदभभ दतेािा िेखकाचे आडिाव, संदभभग्रंथाचे प्रकाशिवषभ आसण उद्धतृ संदभाभचा पषृ्ट क्रमांक िोंदसवण े
आवश्यक असते.  
उदािरणाथभ, 
(रेग े२००४ : ७५)  
सदर संदभभग्रंथासवषयीचे अन्य तपशीि िेखाच्या शेवटी जोडिेल्या संदभाांच्या यादीमध्ये समासव� केिे 
जातात.  
उदािरणाथभ, 
रेग,े म.े पुं. (२००४)  :  वििकेिाद, विज्ञान आवि श्रद्धा, िोकवाङ  मय गिृ, मुबंई.  
 

शोधसिबंधाच्या शेवटी संदभभसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्रजी भाषतेीि संदभाांची स्वतंत्र िोंद करावी. 
तसेच िी मासिती दतेािा ग्रंथ (स्वतंत्र, संपासदत इत्यादी), सियतकासिक, वतभमािपत्र, अप्रकासशत प्रबंध, 
प्रबंसधका, संकेतस्थळ आसण समाजमाध्यम िा क्रम पाळावा.  
 

संदर्भ देताना गं्रथकाराच्या,/संपादकाच्या आडनावाने प्रारंर् करून आडनावानुक्रमे नोंद करणे 

आवश्यक आहे.  

उदािरणाथभ,  
मतकरी, रत्िाकर (१९८३) : स्पर्श अमतृाचा, मजॅसेस्टक बकु स्टॉि, मुबंई.  
मिोिर, श्याम (१९८३) : ह ेईश्वरराि...ह ेपरुुषोत्तमराि..., पॉप्यिुर प्रकाशि, मुबंई.  
 
एकाच लेखकाच्या एकाहून अधिक पुस्तकांचे संदर्भ येत असतील तर वर्ाभनुक्रम पाळावा.  

उदािरणाथभ,  
िेमाडे, भािचंद्र (१९८७) : सावहत्याची भाषा, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद . 
िेमाडे, भािचंद्र (१९९०) : टीकास्ियंिर, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद.  
 

 
 

 

 

सं् भचा ्णेयाविषयदीचया ्मागचा्शचाक सूचना
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एका लेखकाच्या एकाच वर्ाातील एकाहून अधिक गं्रथांचा, लेखांचा संदर्ा येत असेल त  

पुढीलप्रमाणे धलहावे. 

उदाहरणार्थ,  
पाटील, गगंाधर (१९९१ अ) : ‘चिन्हमीमांसा’, अनषुु्टभ,  मािथ –एचिल, प.ृ ३-६.  
पाटील, गगंाधर (१९९१ आ) : ‘कर्नमीमांसा’, अनुषु्टभ, चदवाळी अकं, प.ृ ८६ -१२७.  
 

एकाि साधनािा संदर्थ लागोपाठ येतो तेव्हा ‘तत्रैव’ शब्द वापरून पषृ्ठ क्रमांक द्यावा.  उदाहरणार्थ, लेखात 
एखाद्या पसु्तकािा संदर्थ पचहलयांदा येत असेल तर तो (मचुिबोध १९९७ : ३१) अशा पद्धतीने नोंदवावा. 
हाि संदर्थ सलग आलयास (तत्रैव, प.ृ ४९) असे चलहाव.े  
 

लेखाच्या शेवटी देण्यात येणाऱ्या धवधवि प्रका च्या संदर्ासािनांच्या नोंदींची प्राधतधनधिक 
उदाह णे पुढीलप्रमाणे आहेत.  ही उदाह णे देत असताना IN- TEXT-CITATION पद्धतीनुसा  

प्रत्यक्ष धववेचनात संदर्ा कसे द्यायचे यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत. 
 
 
ग्रंर् (book) 
एक लेखक 

रेग,े म.े पुं. (२००४)  : वििकेिाद, विज्ञान आवि श्रद्धा, लोकवाङ  मय गहृ, मुबंई.  
 

IN- TEXT-CITATION  

(रेग े२००४ : २५) 
 

दोन लेखक 

मालश,े चमचलंद व जोशी अशोक (२००७) : आधवुनक समीक्षा वसद्धाांत, मराठी चवर्ाग, मुंबई चवद्यापीठ व 
मौज िकाशन गहृ, मुबंई. 
 

IN- TEXT-CITATION  

(मालश ेव जोशी २००७ : ७८) 
 

संपादक (एक) 

जोशी, महादवेशा�ी (संपा.) (१९६२) : भारतीय सांस्कृवतकोश- खांड १, र्ारतीय संस्कृचतकोश मडंळ, पणु.े 
 

IN-TEXT-CITATION  

(जोशी १९६२ : ६०) 
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संपादक (दोन) 

भोळे, भा. ल. व बेडकिहाळ किशोर (संपा.) (२००३) : बदलता महाराष्ट्र, डॉ. बाबासाहबे आबेंडिर 
अिादमी, सातारा. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(भोळे व बेडकिहाळ २००३ : ३६) 
 

संपादक (दोनापेक्षा अधिक असल्यास) 

नाईि, राजीव व इतर (संपा.) (१९८८) : रंङ  गनायक, आकवष्िार प्रिाशन, म बंई.  
  
IN-TEXT-CITATION  

(नाईि व इतर १९८८ : ५९) 
 
संपाधदत गं्रथातील लेखाचा संदर्भ  

िेळिर, अशोि (१९८१) : ‘भाषावैज्ञाकनि संशोधनाच्या नव्या कदशा’, भाषा व साहहत्य : संशोधन, वसंत 
जोशी (संपा.) , महाराष्र साकह य पदरषद, प ण,े प.ृ ४७-६८.  
 

IN-TEXT-CITATION  

(िेळिर १९८१ : ५०)  
 

अनुवाधदत  

आबेंडिर, बाबासाहबे (२००५) : द . आ., जाहतव्यवस्थेचे हवध्वसंन, गौतम कशदं े(अन .), स गावा प्रिाशन, 
प ण.े 
 

IN-TEXT-CITATION  

(आबेंडिर २००५ : ३८)  
 

संपाधदत आधि अनुवाधदत गं्रथ 

बापट, प . कव. (संपा.) (२००१) : धम्मपद, प . म.ं लाड (अन .), महाराष्र राज्य साकह य आकण संस्िृती मडंळ, 
म बंई.   
  
IN-TEXT-CITATION  

(बापट  २००१ : १५)  
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नियतकानिकातीि िेख  

चौसाळकर, अशोक (२०१९) : ‘नचिी क्ाांतीची ७० वर्षे’, समाज प्रबोधन पत्रिका, ऑक्टोबर-निसेंबर,  
प.ृ ३-११.  

पळशीकर, सहुास (२०२०) :  ‘िागररकत्वनवर्षयक दरुुस्तीचे वास्तव’, परिवर्तनाचा वाटसरू, १६ ते २९ 
फेब्रवुारी, प.ृ १८ -२४.  
महाजािावरूि (इांटरिेट) सांदर्भ घतेिा असेि तर सांकेतस्थळाचे (वबेसाईट) िाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(चौसाळकर २०१९ : ७) 

(पळशीकर २०२० : २१) 
 

 
वर्तमानपत्रार्ील लेख 

िािकर्णी, कमिाकर (२०२०) : ‘होय, बािरांगर्मूीही ‘प्रायोनगक’ होती!’, लोकसत्ता, २४ म,े प.ृ १२. 

महाजािावरूि (इांटरिेट) सांदर्भ घतेिा असेि तर सांकेतस्थळाचे (वबेसाईट) िाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(िािकर्णी २०२० : १२) 
 

 
ग्रंथपरिचय  

फिके, अिांत (२०२०) : ‘नवकासिीतीची कठोर नचनकत्सा (पवूाभर्भ)’ अच्यतु गोिबोिे याांच्या अन्वर्त -
त्रवकासनीर्ी : सवतनाशाच्या उंबिठ्यावि? या पसु्तकाचे परीक्षर्ण, परिवर्तनाचा वाटसरू, १६ ते २९ फेब्रुवारी, 
प.ृ ४६-४९. 
महाजािावरूि (इांटरिेट) सांदर्भ घतेिा असेि तर सांकेतस्थळाचे (वबेसाईट) िाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(फिके २०२० : ४८)  
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मुलाखत 
केतकर, कुमार (२०१७) : ‘मार्क्स : प्रभाव आणि पररिाम’ शखेर दशेमखु (मलुाखतकार), साधना,  म,े प.ृ 
२२-२३. 
 

महाजालावरून (इटंरनेट) ्ंदभस घतेला अ्ेल तर ्ंकेतस्थळाचे (वबे्ाईट) नाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(केतकर २०१७ : २२) 
 
भाषण  
दरेकर, प्रणवि (२०१४) : ‘चांगल्या शकै्षणिक धोरिाची राज्याला आवश्यकता आह!े’, विवधमडंळातील 
राजगजजना, नवता प्रकाशन, मुंबई, प.ृ ५४-५७. 
महाजालावरून (इटंरनेट) ्ंदभस घतेला अ्ेल तर ्ंकेतस्थळाचे (वबे्ाईट) नाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(दरेकर २०१४ : ५५) 
 
अप्रकाशित प्रबंध आशण प्रबंशधका  
नाईक, कृष्िा बाबली (२०१६) : ‘रत्नाकर मतकरींच्या गढूकथा : स्वरूप आणि अभ्या्’, अप्रकाणशत 
प्रबंध, मुबंई णवद्यापीठ. 
महाजालावरून (इटंरनेट) ्ंदभस घतेला अ्ेल तर ्ंकेतस्थळाचे (वबे्ाईट) नाव. 
 

IN-TEXT-CITATION  

(नाईक २०१६ : ८७) 

 
 

वेबसाईट संदभभ  

संकेतस्थळावरील परीक्षण  
आळवकेर, एकनाथ (२०१८) : ‘ररंगाि : उत््ांतीची नवी णदशा दिेारी कादबंरी’, पीडीएफ. 

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html 

(्ंकेतस्थळाला भटे २७ फेब्रवुारी २०१९)  
 

IN-TEXT-CITATION  

(आळवकेर २०१८) 
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संकेतस्थळावरील लेख  

कुलकर्णी, हरंेब (२०२०) : ‘शिक्षर्णाची कक्षा आशर्ण कक्षेचे शिक्षर्ण’ 
http://herambkulkarniarticles.blogspot.com/2020/01/blog-post_4html?m=1  

(संकेतस्थळाला भटे २८ म े२०२०)  
 

IN-TEXT-CITATION  

(कुलकर्णी २०२०) 
 

संकेतस्थळावरील पुस्तक  

मनोहर, यिवतं (२०१२) : विचारसत्ता, यगुसाक्षी प्रकािन, नागपरू. 
http://yashwantmanohar.com/pdf/Bauddha%20Sanskruti%20Ani%20Sah   

itya.pdf  

(संकेतस्थळाला भटे १५ म े२०२०) 
 

IN-TEXT-CITATION  

(मनोहर २०१२) 
 

संकेतस्थळावरील वततमानपत्र 

हमेाडे, श्रीशनवास (२०२०) : ‘परीक्षा - शवद्यार्थयाांची आशर्ण अशस्तत्वाची’ 
https:// www.esakal.com/sampadakiy/shrinivas-hemade-article-about-student-   

   299349  

(संकेतस्थळाला भटे ३० म े२०२०) 
 

IN-TEXT-CITATION  

(हमेाडे २०२०) 
 

 

समाजमाध्यम  
बोरगाव,े दीपक (२०२०) : ‘रोमान याकोबसन आशर्ण भाषांतर अभ्यास’ 
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1873166136153212&id=10000379

5320490&scmts=scwspsdd&extid=englH9e5sIPtPaD4v  
(संकेतस्थळाला भटे २४ म े२०२०)  
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IN-TEXT-CITATION  

(बोरगाव े२०२०) 
 

चव्हाण, दिलीप (२०१६) : ‘आबेंडकरवाि : समकालीन संिर्भ’ या दवषयावरील दवशेष व्याख्यान. 
https://youtu.be/RZiJjcvNEFc  

(संकेतस्थळाला र्टे ३० एदिल २०२०) 
 

IN-TEXT-CITATION  

(चव्हाण २०१६) 
 

 

व्यक्तिगत संज्ञापन  
(ईमेल, भ्रमणध्वनीवरील Text messages, फेसबकु दकंवा व्हाट  स अपॅवरील संिशे)  
व्यदिगत संज्ञापनाशी संबंदित असलेले संिर्भ संिर्भसचूीमध्ये िऊे नयेत. लेखामध्ये जथेे ह ेसंिर्भ िणे े
आवश्यक असेल तेथे त्याची नोंि करावी. 
(व्यिीचे नाव, आडनाव, माध्यमाचे स्वरूप, दिनांक, मदहना व वषभ) 
 

  
क्तिपा  
संशोिकाने आवश्यकता असल्यास शोिदनबंिाच्या शवेटी दटपा (Endnotes)  द्याव्यात.  

उिाहरणाथभ, 
 

१. िरेरिाने म्हटले आह,े  “To deconstruct the opposition, first of all, is to overturn the 

hierarchy at a given moment. To overlook this phase of overturning is to 

forget the conflictual and subordinationg structure of opposition.’’ 

 Jaques Derrida, Positions, op.cit.,p.41. 

 

२. Fredric Jameson, The Political Unconscious, Methuen, London, 1981, p.99. 

 फे्रडररक जमेसनने रूप ही संकल्पना सादहत्यिकारात्मक वैदशष् यांचा समावशे करून अदिक व्यापक 
स्वरूपात वापरलेली आह.े या ग्रंथात त्याने मार्कसभवाि, मनोदवशे्लषण आदण संरचनावाि या दतन्ही 
गोष्ीना एकत्र आणनू अत्यंत अपारंपररक, तथादप सादहत्यव्यवहारावर मनोज्ञ िकाश टाकणारे दववचेन 
केले आह,े ते मळुातनू पाहण्यासारख ेआह.े  
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३. काांटच्या Critique of Judgment या ग्रांथातील Second Moment पाहावा. काांटची 

सौंदययमीमाांसा (१९७७) ह ेरा. भा. पाटणकर याांचे मराठीतील भाष्यही पाहाव.े 
 

४. या सांदभायत Diana Laurenson, Alan Swingewood याांचे The Sociology of 

Literature, MacGibbon & Kee, London, 1972 ह े पसु्तक महत्त्वाचे आह.े त्यातील 

लकुाच ते गोल्डमान या मार्कसयवादी परांपरेतील ववचारवांताांबद्दलचे वववचेन समाज आवण सावहत्य 
याांच्या सांबांधातील याांविक काययकारणसांबांध नाकारून सावहत्याच्या समाजशा�ाला पलीकडे घऊेन 
जाण्याचे प्रयत्न कसे घडत होते, याचे दशयन घडवते. या पसु्तकात ववशषे उल्लेख नसलेले, तथावप 
मार्कसयवादी परांपरेतलेच वथओडोर अडॅोनो आवण फे्रडररक जमेसन याांचा या सांदभायत ववशषे उल्लेख 
करावा लागतो.  
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