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१.० उदे्दश  

  १. दलित सालित्यातीि "दलित" िी संकल्पना सिजावून घेणे.      

  २. दलित सालित्याच्या लवलवध भूलिका अभ्यासणे. 

  ३. दलित जालणवांचा अभ्यास करणे. 

  ४. दलित सालित्याची वैलशष्टे सिजतीि.  

  ५. दलित सालित्याच्या लवलवध व्याखयांचा अभ्यास करणे.   

  ६. दलित सालित्याचे स्वरूप सिजावून घेणे.  

  ७. दलित सालित्याच्या पूववपरपंरचेा अभ्यास करणे.  

१.१ प्रस्तावना 

िराठी सालित्यात १९६० नंतर लवलवध प्रवाि उदयास आिे. या कािखंडानंतर दलित 

सालित्य, ग्रािीण सालित्य, आलदवासी सालित्य, स्त्रीवादी सालित्या, लवज्ञानवादी सालित्या 

असे अनेक सालित्य प्रवाि उदयास आिे. दलित सालित्य प्रवाि िा १९६० नंतर िराठी 

सालित्यात लवकलसत झािेिा एक ठळक सालित्य प्रवाि आिे. या सालित्य प्रवाििा सध्या 

"फुिे-आंबेडकरी प्रेरणेचे सालित्य" या नावाने ओळखिे जाते. या सालित्य प्रवािाच्या 

िळुाशी असणार् या प्रेरणा गेल्या शतकातीि लवलवध सािालजक, राजकीय, सांस्कृलतक 

घडािोडी आिेत. एकूणच या सवव सालित्य प्रवािाच्या िळुाशी शोषणालधष्ठीत सिाजरचना 

नष्ट झािी पालिजे, िे सिान सूत्र आिे. आलण म्िणूनच सवव प्रकारच्या शोषण, 

अन्ययालवरुध्द आवाज उठवणार ेसालित्य या प्रवािातून लनिावण झािे आिे असे आपणास 

लदसते. दलित सालित्य भगवान बदु्ध, संत कबीर, ििात्िा फुि,े डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 

यांना प्रेरणा स्थान िानते.  भगवान बदु्ध, आलण  ििात्िा फुिे यांना दलित सालित्याचे 

आलदि प्रेरणा स्थान िानिे गेिे आि.े दलित चळवळीचे  पलििे प्रणेता तथागत बदु्ध िेच 

आिेत. सवाांना सिान पातळीवर 'िाणूस' म्िणून सन्िानाने जगण्याचे संपूणव इिवादी, 

िोकशािीलनष्ठ, तत्वज्ञान प्रथि भगवान बुद्धाने लदिे. दलित सालित्याच्या लनलिवतीिागे डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकरांचे ििान लवचार आिेत. बाबसािेबांची लवचारांची प्रेरणा घेऊन दलित 

सालित्य उदयास आिे. 'दलित सालित्य' िा वाड्िय प्रवाि केवळ िराठीतच नािी तर 

भारतीय स्तरावर स्थालपत झािा आिे. जग जवळ येण्याच्या प्रलियेिा वाढीिा िागल्याने 

'दलित सालित्य' िा वाड्िय प्रवाि लवश्वस्तरावरिी चलचविा जात आिे. दलित सालित्य 

दलितांच्या िकु्तीचे ित्यार आिे. दलितांच्या राजकीय िककांची कैलफयत म्िणून दलितांकडे 

पालििे जाते.  

दलित सालित्य ि े वेगळ्या जालणवेचे सालित्य िानिे जाते. वषावनवुषे गावकूसाबािेर जीवन 

जगणार् या अस्पशृ्य व अडाणी सिजल्या जाणार् या आलण राजकीय, सािालजक व 

आलथवकदृष््टया उपेलित रालििेल्या सििुालवषयी िी जाणीव आिे. नकार, द;ुख, अपिान, 

िाचारी, बेकारी, गिुािलगरी, शोषण, वेदना सिन करून िा वगव जगत आिे. यालवरुद्ध 

आवाज उठवणे यातून लवद्रोि करणे. िे दलित सालित्य लशकवते. तसेच दलित सालित्य िे 

वणव आलण वगववादाच्या लवरोधी आवाज उठवते. लिंदू धिावतीि चातवुवण्यवचा  कडाडून लवरोध 

करते व िाणसािा िाणूस म्िणून वागवते. दलित सालित्य सिता, बंधतुा, न्याय आलण प्रज्ञा, 
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शीि, करुणा या िानवी िूल्यांचा परुस्कार करते. दलित सालित्य सिाजवादी, जीवनवादी, 

नीलतवादी, या भूलिका िांडते. दलित सालित्याने िराठी सालित्यात एक वेगळे स्थान लनिावण 

केिेिे आिे. दलित सालित्यालवषयक वेगळी वैचाररक भूलिका लवलवध वाड्िय प्रकारातून 

दलित िेखक सिथवपणे आपिे वैचाररक स्वतंत्र िांडू िागिे. प्रथि 'कलवता' या 

सालित्यप्रकारातून दलित जालणवांना िोकळी वाट लिळािी. त्यानंतर कथा, कादंबरी, 

नाटक, आत्िकथा या प्रकारातून अवतरिी. दलित िेखक आपिी व्यथा-वेदना 

सांगण्यासाठी लिलितो. आपिं द:ुख, आपिे प्रश्न िोकांना सिजिे पालिजे, िी त्यांची 

भूलिका आिे. दलित सालित्य िानवी िूल्यांची आलण िानव अलधकार ांची भाषा बोिते. िे 

सालित्य दलितांच्या चळवळीचे एक अलवभाज्य अंग आिे. दलितांच्या सिस्यांनी व्यापिेिे 

आिे. िे प्रश्न जातीव्यवस्थेने लनिावण केिेिे आिेत दलितांची अविेिना आलण उपेिा ह्यास 

िे सालित्य नकार देत.े दलितांवरीि अन्याय-अत्याचारलवरुद्ध लवद्रोि करते. दलित 

सालित्यातीि जीवन अनुभवलवश्व, जालणवा, वैचाररकता, भाषा, अलभव्यक्ती िे िराठी 

सालित्यापेिा संपूणव स्वतंत्र आिे. म्िणून दलित सालित्याचे स्वरूप िराठी सालित्यापेिा 

वेगळे आिे. िराठी सालित्यातीि अनेक सालित्यप्रकारातून प्रेरणा घेऊन सािालजक 

संस्कृती लवरूद्ध आवाज उठवून िांतीची प्रेरणा घेतिी आिे. दलित सालित्यातीि 'दलित, 

िी संकल्पना, दलित सालित्याच्या लवलवध भूलिका, दलित सालित्याच्या जालणवा, दलित 

सालित्याच्या लवलवध व्याखया, दलित सालित्याचे वैलशष्टे यांचा अभ्यास करून दलित 

सालित्याचे स्वरूप व वैलशष्टे पढुीिप्रिाणे सिजून घेता येईि.     

१.२  'दलित' सालित्य सकंल्पना 

'दलित' सालित्याची संकल्पना सिजावून घेतांना सवावत प्रथि आपण दलित सालित्यातीि 

'दलित' या शब्दाचा अथव व आशय व्यापक भूलिकेतून ििात घेतिा पालिजे. दलित सालित्य 

िे शोषण व्यवस्थेलवरुद्ध सालित्यातून लवद्रोि व्यक्त करीत असते. सिाजातीि आलथवक-

सािालजक-सांस्कृलतक-राजकीय अन्याय, अस्पशृ्यता, जातीयता, यांचा लवरोध करण्यासाठी 

अस्पशृ्य वगावतीि सालिलत्यक, िेखक, लवचारवंतांनी सालित्यातून आपिे प्रखर लवचार 

िांडून या व्यवस्थेचा लवरोध केिा. गावकूसाबािेरीि भोगिेिे जीवन दलित सालित्यातून 

िांडिेिे आिे. दलितांनी वेदना, लवद्रोि आलण नकाराची भावना यातून प्रकट िोऊ िागिे. 

दलित सालित्य सािन्यांच्या शोलषत, लपलडतांच्या इच्छा, आकांिाचे लचत्रण करणार ेसालित्य 

आिे आलण म्िणूनच सािान्यांसाठीचा झगडा, त्याचे दैंनंलदन प्रश्न, पदोपदी िोणारा अपिान 

त्यांचे अनभुव आलण या सगळ्या घटनांकडे पािण्याचा जो दृलष्टकोण याचे प्रलतलबंब या 

सालित्यात घडते. दलित सालित्य िी एक सािालजक, सांस्कृलतक घटना आिे, केवळ 

वाड्ियीन चळवळ नसून जीवनदृष्टी, प्रत्येक िाणसािा स्वातंत्र्य, प्रलतष्ठा आलण लनभवय 

सरुलितता याची भूलिका असणारी जीवनदृष्टी आिे. असे दलित  सालित्याच्या संदभावत 

लवचारवंतांनी िांडिे आिे. िराठी वाड्ियाच्या सातशे वषावच्या इलतिासात ज्यांना प्रवेशच 

देण्यात आिा नव्िता तो आज ज्या सालित्यातीि नायक झािा ते दलित सालित्य िोय.  

दलित सालित्य िे केवळ आलथवक शोषणातून दलितांची िुक्ती व्िावी म्िणून आिोश करीत 

नािी तर वणवव्यवस्थेलवरुद्ध िढा पकुारून सािालजक स्वातंत्र्य, सिता व न्याय प्रस्थालपत 

करण्यास वचनबद्ध आिे. िाणसािा िाणूस म्िणून िवी असणारी प्रलतष्ठाच लिरावून घेतिी 

गेिी म्िणून दलितांचे जीवन िा दलित सालित्याचा एक प्रिखु लचत्रण लवषय ठरिा. पण  

दलित सालित्य एवढ्यापरुते ियावलदत नािी. कारण दलित सालित्यातीि 'दलित' िा शब्द 
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लवलशष्ट सिूिवाचक लकंवा जालतवाचक नािी, तर त्यािध्ये अस्पशृ्य दलितांप्रिाणेच बिुजन 

जातीचािी सिावेश आिे. अस्पशृ्य दलितांप्रिाणेच या बिुजन जातीचीिी सािालजक, 

सांस्कृलतक, आलथवक, धालिवक इत्यादी िेत्रात िी लपळवणूक केिी गेिी आिे. म्िणून िा 

बिुजन सिाज सािालजक, सांस्कृलतकदृष््टया दलितच ठरतो. म्िणून भारतातीि सािालजक, 

सांस्कृलतक, आलथवक, धालिवक िेत्रात ज्यांच्या वाट्यािा वंलचत, उपेलित, अविालनत आलण 

अन्याय-जिूुिाचे जगणे आिे, त्या जाती, वगव, गट या सवावतीि िोकांना 'दलित' म्िणता 

येईि. आलण त्याच्या जीवनाचे लचत्रण करणार् या सालित्यािा दलित सालित्य म्िणता येईि.  

दलित सालित्याची संकल्पना सिजावून घेतांना आपण 'दलित' या संजे्ञचा अभ्यास करू.  

१.२.१.दलित 

'दलित' या शब्दाच्या लवलवध अथावसंबंधी दलित व दलितेतर सिीिकांनी आपले लवचार 

िांडिेले आिेत. अत्यंत लवषि िूल्यांवर आधारिेल्या आलण लपळवणकुीचा परुस्कार 

करणार् या भारतीय सिाज व्यवस्थेत- लतने आखून लदिेल्या चाकोरीप्रिाणे जीवन कंठणारे 

धनदररद्री, ज्ञानदररद्री, असंघलटत व म्िणून शलक्तिीन, सत्तािीन, िाचार-दीन-दबुळे असे ज े

िोक ते सवव दलित िोय.  

* दलित सालित्यातीि 'दलित' सजं्ञा 

'दलित' िा शब्द जन्िापासून शोलषत- दलित या अथावने वापरिा जातो. दलित सालित्यात 

िाणसािा त्याच्या जन्िािळेु वाट्यािा येणार् या द:ुखाचे लचत्रण येते. प्रािखुयाने िे लचत्रण 

पूवावश्रिीच्या अस्पशृ्यांचे लचत्रण आिे. यांच्या  द:ुखाच्या िुळाशी शोषण करणारा सिाज 

आिे. दलित सालित्यातीि "दलित" िा जन्िाने दलित आिे, शोलषत आिे. बाबरुाव बागूि, 

दय  पवार, नािदेव ढसाळ, शंकरराव खरात, यशवंत िनोिर, प्र. ई. सोनकांबळे, ि े

सालिलत्यक जन्िाने अस्पशृ्य आिेत तर िक्ष्िण िाने, भजुंग िेश्राि, िक्ष्िण गायकवाड, 

दादासािेब िोर,े असे अनेक सालिलत्यक आलदवासी, भटके जिातीचे आिेत. म्िणूनच 

दलित िा शब्द जन्िापासून दलित शोलषत या अथावने येतो. वेगवेगळ्या लवचारवंतांनी/ 

सालिलत्यकांनी िांडिेल्या संज्ञा संदभावत व्याखयांचा थोडकयात अभ्यास करु.     

बाबुराव बागूि :-  

"िाणसाच्या िलुक्तचा परुस्कार करणार,े िाणसािा ििान िानणार,े वंश, वणव आलण 

जालतशे्रष्ठत्वािा  कठोर लवरोध करणार ेजे सालित्य ते दलित सालित्य." 

डॉ. म. ना. वानखेडे :-   

यांच्या िते, "दलित सालित्य म्िणजे दलित िेखकांनी दलितांलवषयी लनिावण केिेिे प्रिोभक 

लवढ्रोिी सालित्य." 

प्रा. यशवंत मनोिर :- 

"दलित सालित्य िे वणव बळीचे आलण वगवबळीचे सालित्य. बाबासािेबांच्या वाणीचा िा 

वाड्ियीन वणवा आिे. संस्कृतीने ज्यांची पोटे आलण िनेिी उपाशी ठेविी त्या उपेलितांच्या 
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हृदयाचे, िेंदूचे िे लजवंत िलिताकार आिेत. या सालित्याच्या पोटी एका िानवकें द्री ससुभ्य 

यगुाचा गभव वादळी लनकराने वाढतो आिे."  

प्रा. केशव मेश्राम :- 

"िजारो वषव ज्यांच्यावर अन्याय झािा अशा अस्पशृ्यांना दलित म्िटिे पालिज े व त्याच 

वगावतीि िेखकांनी लनिावण केिेल्या सालित्यास दलित सालित्य म्िणावे."  

पढेुिी ते म्िणतात, 'ज्या सालित्यलवश्वािा पूवव लपढ्यांच्या व स्वनभुवांच्या झळाची झळाळी 

आिे. नेस्तनाबूत केिेल्या िानवी अलस्ितेची उभारी आिे, लवपरीततेच्या गतेतून व उपिब्ध 

सालित्यलवश्वाच्या पोकळ कोिाििातून स्वतंत्रपणे आकरण्याची आकांिा आिे ते दलित 

सालित्य.  

प्रा. गंगाधर पानतावणे :- 

"दलित सालित्याची चळवळ िा एक िलुक्तसंग्राि आिे. स्वत:िा शोधण्याचा तो एक प्रभावी 

प्रयत्न आिे. िराठी वाड्ियात िाझे असे लचत्र कोणीिी रखेाटिे नािी. िे लचत्र रखेाटण्याची 

धडपड म्िणजे दलित सालित्य. तो कोंडिेल्या िनाचे िुंकार आिे." 

प्रा. शरदच्चंद्र मुलिबोध :-  

दलित असणे व दलित जाणीव असणे िे लभन्न आिे. दलित जालणवेतून दलित 

जीवनलवषयक जे वाड्िय लनिावण िोते ते दलित सालित्य.  

पू. ि. देशपाडें :- 

"दलित वाड्ियाने िराठी सालित्यात प्रथि जर कािी आणिे असेि तर संतापातून 

चिकणार ेअशू्र. अन्यायालवरुद्ध उठताना संतापातून फुटणार् या अशू्रचे िोि िे सवावत िोठे 

असते. सािन्याच्या भाषेत िा तळतळाट असतो. ह्याच तळतळाटाचे एक उदात्त स्वरूप 

म्िणजे दलित सालित्य."  

श्री. लद. के. बेडेकर :- 

"िाझा सिाज आजवर दलित िोता. त्यािा आता प्रलतष्ठा लिळािी पालिजे. िी प्रवतृी या 

सालित्यात लदसते. दलित जीवनाचे वास्तव िढाऊ सिाजपररवतवनाची व िाणसुकीची 

लजद्ध, लतचा उद्गार व आलवष्कार म्िणजे दलित सालित्य िोय."  

श्री राजा ढािे :-  

 "जो जो या सिाज रचनेलवरूद्ध आलण सांस्कृलतक व्यूि लवरुद्ध िढणारा दृलष्टकोण घेऊन 

सालित्यलनलिवती करीि आलण चकुिेल्या सिाजािा वाटेवर आणीि तो तो दलित 

सालिलत्यक असेि आलण त्याचे सालित्य िे दलितांच्या दृलष्टकोणातून लिलििेिे असेि." 
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प्रा. दत्ता भगत :- 

"आंबेडकरी लवचार आत्िसात केल्यािळेु प्राप्त िोणार् या जीवनलवषय दृलष्टकोणाधार ेस्वत:िा 

आलण स्वत: भोवतीच्या वास्तवािा जाणून घेण्याच्या उत्कट इच्छा शक्तीचा शब्दरूप 

आलवष्कार म्िणजे दलित सालित्य." 

गो. पू. देशपांडे :- 

"दलित सालित्य म्िणजे दलितांनी लकंवा दलितांसाठी लिलििेिे सालित्य नव्िे, तर दलित 

संवेदनशीितेतून जन्ििेिे सालित्य िोय."  

वरीि प्रिाणे दलित व्याखयानवरून असे लदसून येते की, "दलित" या िाणसािा कें द्रवती 

ठेवून व्याखया िांडल्या आिेत. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांच्या लवचारातून आलण प्रेरणेतून 

जन्िािा आिेिे दलित सालित्य केवळ दलितांसाठी लिलििेिे नव्िे. िांलतलवन्िखुता आलण 

िांलतसन्िखुता यांच्या संघषावतून लनिावण झािेिे दलित सालित्य बंधिकु्त िाणसाचा लवचार 

करते. तसेच प्रत्येक िाणसासाठी सिता, स्वातंत्र्य, बंधतुा व न्याय आलण प्रज्ञा, शीि, 

करुणा या िानवी िूल्यांचा परुस्कार करते. इतर सालित्यािून दलित सालित्य लनराळे ठरते. 

या सालित्यातीि आत्िशोध आंबेडकरी लवचार आत्िसात केिेल्या िेखकांचा आिे. 

आंबेडकरी लवचार आत्िसात केल्यािळेु धिव, रूढी, परपंरा, वणवव्यवस्था इत्यादीिळेु 

िानवाचे शोषण केिे जाते.  

१.२.२. दलित जाणीव लवशषे :-  

'दलित सालित्य म्िणज े फक्त दलितांनी लिलििेिे सालित्य नव्िे. तर िाणसाच्या िकु्तीचा 

परुस्कार करणार,े िाणसािा ििान िानणार,े वंश, वणव आलण जातीच्या शे्रष्ठात्वािा कठोर 

लवरोध करणार ेते दलित सालित्य.' या बाबरुाव बागिुांच्या लवचारातून दलित सालित्य म्िणजे 

काय याचे उत्तर लिळते. जन्िाने दलित असणे आलण िनात दलित असणे या वेगवेगळ्या 

गोष्टी आिेत. दलित जालणवेचा लवचार िा सािालजक बांलधिकीशी जळुविा जातो. लवषि 

पातळीवरून दलित जालणवा व्यक्त करणार् या दलित सालित्याने भारतीय जीवन पद्धतीचे 

डोळस भान ठेवावे िागते. दलित सालित्याची शोषणालवरुद्ध सािालजक व आलथवक 

बांलधिकी ििात घेतिी पालिजे. सािालजक, राजकीय, सांस्कृलतक व आलथवक 

शोषणालवरुद्धची िी जाणीव आिे. िीच जाणीव दलित सालित्यातून प्रकट िोत असते. 

'दलित जाणीव लकंवा संवेदनशीिता िळुात स्वायत्त, स्वयंसापेि नािी. दलितेतर सिाजाची 

सापेिता लतच्यात गिृीत धरिेिी आिे. िा दलितेतर सिाज लकंवा संदभव खूप बदित 

चाििा आिे व त्याच्या सोबत दलित  सिाज िी बदित आिे. एक िात्र खर ेकी, दोिोतीि 

िे अपररिायव बदि सववथा अपेिेप्रिाणे िोत नािी. त्यािळेु खैरिांजी ित्याकांडासारखया 

अिानषु घटना आजिी घडताना लदसतात. पण बदिाच्या प्रवािाची लदशा दलित-दलितेतर 

अंतराय किी करण्याकडे आिे, गणुवत्तालधष्ठीत सिानता लनिावण कण्याकडे आिे, असे 

लदसते. ि े नव्या लदशेचे लनदशवक आिे. एकूणच िराठी जालणवेत, िराठी संवेदनशीिता, 

िानलसकतेत िा आशालकरण पािण्याची व जपण्याची ऊिी लनिावण व्िावयास िवी.' असे प्रा. 

रा. ग. जाधव यांना वाटते.  
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* दलित जालणवसेदंभाात दलित लवचारवंतांनी आपिे वगेवेगळे मते मांडिेिे आपणास 

लदसून येतात.  

डॉ. भािचंद्र फडके :- 

"दलित जाणीव म्िणजे ििाराष्राच्या लवलशष्ट सांस्कृलतक पररलस्थतीतून लनिावण झािेिी 

व्यलक्त -सिष्टीसंबंधीची लनरोगी संकल्पनेसंबंधीची जाणीव िोय." 

बाबुराव बागूि :-  

"दलित जाणीव म्िणजे िोकशािीची जाणीव िोय. सिता, स्वातंत्र, बंधतुा व िाणसाच्या 

िोठेपणाची िोय."  

वामन लनंबाळकर :-  

"जातीयतेिळेु लकंवा कोणत्यािी अन्य कारणािळेु झािेिे शोषण या लवषयी लनिावण झािेिी 

चीड आलण या लचडीतून संघषव करावा अशी लनिावण झािेिी जाणीव म्िणजे दलित जाणीव 

िोय."  

डॉ. वासुदेव मुिाटे :-  

"दलित जाणीव म्िणजे दलित जीवनाच्या पररवतवनाचा लवचार आिे. आशावादी दृलष्टकोण, 

दलित जीवनाची द:ुखे तरितेने लटपण्याची प्रवतृी तसेच सािालजक बांलधिकीशी असणार े

अतूट नाते म्िणजे दलित जाणीव." 

दया पवार :-  

"िध्यिवगीय सिाजाने स्वीकारिेल्या जालणवेिा छेद देणारी, तळागाळतीि िाणसाबद्दि 

आपिुकी बाळगणारी, कप्पेबंद व्यवस्थेिा नकार देणारी जी िांलतकारी जाणीव तीच दलित 

जाणीव."  

वसतं पळशीकर :-  

अस्पशृ्य असणार् याच्या पोटी आपिा जन्ि झािा आि ेआलण अशा िलिनपणात आपिा 

जन्ि झािेिा आिे आलण िलिनपणात आपल्यािा जन्ि काढायचा आिे याची सदोलदत 

जाणीव असणे म्िणजे दलित जाणीव असणे."  

वरीि प्रिाणे दलित जालणवे संदभावत दलित लवचारवंतांनी आपिे वेगवेगळे ित े  िांडििेे 

आपणास लदसून येतात. दलित जाणीव दलित प्रश्नाकडे िानवालधकारच्या दृष्टीने पिाते. 

सधुारणावादी लवचाराने प्रेररत झािेिी जाणीव असून ती  िांलतकारी भूलिका घेतांना लदसते. 

दलित जाणीव जाती व्यवस्थचे्या लवरोधात बोित असते. चातवु्यववस्थेखािी दाबिेल्या 

गेिेल्या वेदनेचा िुंकार म्िणजे दलित जाणीव िोय. या जालणवेत सािालजक बांलधिकी आि े

तसेच शोषणालवरुद्ध नकार िी आिे. दलित जाणीव लवलशष्ट सािालजक दृलष्टकोण आिे. डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकर यांनी लदिेल्या सािालजक सितेचा लवचाराचा आलवस्कार दलित 

जालणवेच्या िाध्यिातून प्रकट िोतांना लदसते. दलित िेखक िा सािालजक बांलधिकी 
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िानणारा िेखक आि.े ज े ज े जगिं, भोगिं, अनभुविे, त े त े तसचं सालित्यात िांडिे. 

िेखक अशोक व्िटकर लिलितता" ििा सिज ूिागल्यापासून िी ज्या पद्धतीच्या सिाजात 

राििो, वाढिो, लशकिो आलण आता वावरत आिे, त्या सिाजाचे यथाशक्ती प्रािालणकपणे 

िी लचत्रण केिे आिे. ियासारखे दलित िेखक सािालजक जालणवेने ओतप्रोत भरिेि े

लदसतात. तर बाबरुाव बागूि म्िणातात "अपशृ्यता िवकर घािायची असेि तर खेडी 

सोडा, नािी तर धिवव्यवस्थेवर आधारिेिी अथवव्यवस्था िोडा. वरीि लवचारातून असे 

लदसून येते की, दलित िेखकाची िानलसकता िी इतर िेखकांच्या िानलसकतेिून वेगळी 

आिे. दलित िेखकाचा अनभुव िा जातीलवलशष्ट अनभुव आिे. दलित िेखकाच्या िेखनात 

जात िा एक िित्वाचा घटक आिे. जन्िाने दलित असििेा िाणूस व्यवस्थेिा आव्िान 

देतो, ि े रुचणार े सत्य आिे. आंबेडकरी लवचार आलण दलित िेखकाचा भोगवटा ह्या 

रसायनातून दलित जाणीव जन्ििी आिी.  

१.२.३. दलित सालित्याच्या लवलवध भूलमका  

दलित सालित्य संकल्पनेच्या संदभावतीि वेगवेगळ्या सालिलत्यकांच्या भूलिका पढुीि प्रिाणे 

सांगता येतीि.  

नामदेव ढसाळ :-  

"दलित म्िणज े अनसूुलचत जातीजिाती, बौद्ध, कष्टकरी जनता, कािगार, भूलििीन 

शेतिजरु, गरीब शतेकरी, भटकया जिाती, आलदवासी इत्यादी िोय. 

डॉ. प्रभाकर मांडे :-   

"दलित म्िणज ेअशा व्यक्तींचा सिूि, ज्यांचा िाणूस म्िणून जगण्याचा िकक लिरविा गेिा 

आिे. ज्यांच्या जन्िाने ज्यांच्या वाटयािा या सिाजरचनेत एकाच प्रकारचे जीवन आि े

आि,े िाणूस म्िणून ज्यांचे िूल्य अव्िेरिे गेिे आिे, ज्यांना िाणसासारखे िनाने जगणे 

नाकारिे गेिे आिे ते दलित िोय." 

डॉ. म. वा. वानखेडे :-  

"दलित म्िणजे केवळ बौद्ध अथवा िागासवगवच नव्िे, तर जे लपळिे गेिेिे असे श्रिजीवी 

आिेत त ेसवव 'दलित' म्िणून सांगतात."  

प्रा. जनादान वाघमार े:-  

"भारतीय दलितिा अनेक शतकांपासून संस्कृतीच्या, धालिवक व सािालजक जीवनाच्या 

बांधणीत व लवकासात बरोबरीचा लिस्सा लिळू शकत नािी. या देशाचा वारसदार असूनिी 

त्यािा वारसा प्राप्त झािा नािी. तो या देशाचा, पण िा दशे त्याचा कधीच िोऊ शकिा 

नािी, असा तो दलित." 

प्रा. केशव मेश्राम :- 

"दलित शब्दच स्फोटक आिे. ििान संस्कृतीचे गोडवे गाणारी सिाजव्यवस्था, लतने 

स्वीकारिेिी धिव व ईश्वर िी भयस्थाने, त्यांना सिाय्यभूत िोणारी चतवुवण्यवव्यवस्था, 
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तीच्यातून लनिावण झािेिे जन्िाधाररत वंशशे्रष्ठत्व अशा या काटेरी साखळीत फार िोठा 

सिाज लतरस्कृत ठरिा गेिा त्यािळेु उद्घोष िानवतेचा असिा तरी कृत्य अिानवीपणाचे, 

चचाव बंधतु्वाची पण वागणूक शत्रतु्वाची अशी आिे. िूल्य सिानतेचेपण पद्धती लवषितेची, 

अशा दािक अनभुावातून लपळवटल्या गेिेल्या िाणसाच्या अनंत द:ुख-अपेिांना, 

प्रलतकारच्या िुंकारिा, िूल्य व अलस्ितेच्या शोधिा, दलित शब्द प्रेरक ठरिा आिे." 

वरीि लवचारवंतांच्या दलित सालित्याच्या लवलवध भूलिकेच्या चचेवरून असे स्पष्ट िोते की, 

भारतीय जातीवगीय परपंरतेीि सिाजलस्थतीशी लनगडीत िाविेिा आिे. या लवलवध 

लवचारवंतांच्या भूलिका दलित सालित्याच्या िूळ प्रयोजनावर आलण प्रेरणेवर िखुयत: प्रकाश 

टाकतात. 

१.२.४  दलित सालित्याची पवूापरपंरा :-  

दलित सालित्य िे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांच्या पूवी िी उदयास आिेिे िोते. डॉ. 

आंबेडकर पूवव काळापासून दलितांच्या चळवळीना सरुुवात झािेिी िोती. सत्याग्रि, 

भाषणे, उठाव, आंदोिने या स्वरूपाचे िोते. तसेच ते वाड्ियीन स्वरूपाचेिी िोते. यांच्यािी 

सालित्यकृतीच्या िळुाशी 'लवद्रोि' िाच िोता.  

थोडकयात आपण दलित सालित्याच्या पूववपरपंरा अभ्यासू.  

 *सतं चोखामेळा :- 

दलित सालित्याच्या पूववपरपंराचा अभ्यास करतांना संत चोखािेळा यांच्या सालित्यलनलिवती 

पासून करावा िागेि. संत चोखािेळा जन्िाने अस्पशृ्य असून वारकरी संप्रदायातीि संत 

कलव िोत. त्यांच्या अभंगातून ईश्वर भक्तीबरोबरच सिाजातीि लवषितेची जाणीव िी त ेव्यक्त 

करतांना लदसतात. संत चोखािेळा आपल्या अभंगातून रूढी-परपंरलेवरुद्ध, अन्यायालवरुद्ध 

आवाज उठवतात.त्यांच्या अभंगातून  

" िज दूर दूर िो म्िणती" 

अशी ईश्वराजवळ त ेतिार करतात. या तिारीतून सािालजक लवषितेचे द:ुख प्रकट िोते. 

आलण या द:ुखाचा जेव्िा कडेिोट िोतो तेव्िा  

"पापांचा घडा भरिे त्यांचा, 

नरक यातना सितीि ते I 

ते िाणूस नािी दैत्याची अविाद I 

त्यांचे त्यांना भोगू दे II 

अशी चीड, संताप ते व्यक्त करतात. िी एक प्रकारची लवद्रोिचीच भावना आिे.  

आपिे द:ुख, वेदना ते देवभक्तीिध्ये बडुलवण्याचा प्रयत्न करतात.  

"कोण तो सोवळा कोण तो ओवळा I 

कोणाशी लवटाळ कशाचा  जाििा II" 

असा लवद्रोिाचा आवाज त्यांच्या अभंगातून अधूनिधून उठत असिा तरी, 
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'अिोजी, तिुचे दारीचा िी कुतरा' असे िाचार शब्द िी येतात. तरीिी चोखोबांनी सािालजक 

लवषितेलवरुद्ध आवाज उठविा. दलित वगावच्या वेदनेिा, द:ुखिा शब्दरूप देणार े दलित 

सालित्याचे पलििे उद्गाते ठरतात.  

 लशवराम जानबा कांबळे :-  

लशवराि कांबळ्यांचे वडीि जानबा कांबळे िे पणु्यातीि भांबडेु गावाचे वतनदार ििार िोते. 

त्यांनी दलितोद्धाराचे काि येथूनच केिे. लिंदू सिाजाची पुनवबांधणी करायची असेि तर 

उच्चवणीयांनी पढाकार घेतिा पालिजे, असे स्पष्ट ित त्यांनी व्यक्त केिे िोत.े बाबा पद्मनजी 

आलण ज्योलतबा फुिे यांच्या लवचारांची प्रेरणा घेऊन लशवराि कांबळे यांनी आपल्या 

िेखातून स्पष्टपणे लवचार िांडिे. िराठा लदनबंधू (कोल्िापूर) यािध्ये प्रकालशत केिेल्या 

पलिल्या पत्रात आपिी ित े त्यांनी परखडपणे आलण लनभवयपणे िांडिी. तसेच त्यांनी 

आपल्या न्याय-िककांच्या िागण्यासाठी पािविेंटिा अजव सादर केिा िोता. तत्कािीन 

सरकाररने संधी लदिी तर ििार जिात िागे रािू शकत नािी, असे त्यांनी लिलटश 

सरकारिा आवािन केिे. 

लशवराि जानबा कांबळे यांनी १९०३ िध्ये पणेु लजल्ह्यातीि सासवड येथे ५१ गावांच्या 

ििारांची सभा बोिाविी िोती. आपल्या िककांसाठी अस्पशृ्यांनी केिेिा िा पलििा 

संघलटत आलण सनदशीर प्रयत्न िोता. १९०८ िध्ये त्यांनी 'सोिवंशीय लित्र' नावाची 

िालसक पलत्रका सरुू केिी. १९१० िध्ये लशवराि जानबा कांबळे यांनी जेजूरी येथे ििारांची 

भव्य पररषद भरविी आलण ििरांनी आपल्या ििुींना 'िरुळी' म्िणून देवािा वािू नये, असे 

आवािन केिे. त्यांनी आपल्या िेखणीतून अस्पशृ्यांिधीि अंधश्रदे्धवर जसे प्रिार केिेि े

आिेत तसे सवणव आलण लिटीशांकडून िोणार् या अन्ययालवरुद्ध दाद िी िालगतिेिी लदसते.  

गोपाळ बाबा विंगकर :-  

गोपाळ बाबा विंगकर िे लिलटशांच्या िष्करातून १८८६ िध्ये लनवतृ्त झािे. त्यांनी आपल्या 

सेवालनवृत्तीनंतर अस्पशृ्य सिाजाची सेवा करण्यासाठी 'अनायव दोष पररिार' नावाची 

संघटना स्थापन केिी. सन १८८८ िध्ये त्यांनी 'लवटाळ लवध्वंसन' नावाची पलुस्तका लििून 

अस्पशृ्यतेवर लवदारक प्रकाश टाकिा. गोपाळ बाबा विंगकर यांना जेव्िा अस्पशृ्यांना जेव्िा 

लिलटश िष्करात बंदी केिी आिे िे कळि ेतेव्िा त्यांनी ििात्िा फुिे, बाबा पदिनजी यांची 

भेट घेऊन चचाव केिी. आलण १८९४ िध्ये लिलटश सरकारकडे लनवेदन सादर केिे. त्यांनी 

आपल्या लनवेदनात म्िटि ेिोते, "अस्पशृ्यांची िष्करात भरती केिी पालिजे. अस्पशृ्यांनी 

वेळोवेळी लिलटशांच्या बाजूने िढून आपिे शौयव लसद्ध केिे आिे. तवे्िा लिलटश सरकारने 

अस्पशृ्यांच्या िष्कर भरतीस बंदी करू नये." यांनी अस्पशृ्यांच्या सधुारणालवषयक कायाविा 

वािून घेतिे िोते. अस्पशृ्यांिधीि पोटजातीतीि तणाव संपवणे, त्यांच्या िध्ये रोटी-बेटीचा 

व्यविार सरुू करणे, त्यांना ितृ िांस खाण्यापासून परावतृ्त करणे,त्यांच्या संघटनेची जाणीव 

लनिावण करणे. असे कायव केिे आिेत.   

गोपाळ बाबा विंगकर दलितांिधीि वतृ्तपत्राचे पलििे वाताविार म्िणून िी ओळखिे जातात. 

त्यांनी लवटाळ लवध्वंसन या पसु्तकातून अस्पशृ्यतेचे जोरदार खंडन केिे आि.े म्िणूनच डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकरांनी गोपाळ बाबा विंगकरांची सािालजक कायाांची स्ततुी केिी आिे. 
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लकसन फागुजी बंदसोडे 

लकसन फागजुी यांनी दलित व्यथेिा, वेदनेिा आपल्या कलवतेतून व प्रिसनातून प्रत्ययकारी 

शब्दरूप लदिे. अस्पशृ्यांसाठी शाळा, वाचनिये आलण वसलतगिृे सरुू केिी. सन १८९० 

सिुारास आपिे सिाज कायवसरुू केल्याचे लदसते. सन १९०७ िध्ये त्यांनी अस्पशृ्य 

ििुींच्या लशिणासाठी 'चोखािेळा कन्याशाळा' स्थापन केिी. ििार िजरुांचे प्रश्न 

सोडवण्यासाठी लकसन फागू बंदसोडे यांनी प्रयत्न केिे. त्यांनी सन १८८८ त े१९२२ ह्या 

काळात 'िजदूर पलत्रका' नावाने पत्र चािविे. १९९९ िध्ये 'अंत्यज सिाज' नावाची संस्था 

स्थापन केिी. लकसन फागजुी बंदसोडे यांनी कलवता, तिाशा, नाटक अशा सालित्य प्रकार 

लििून अस्पशृ्यांच्या प्रश्नालवषयी जागरूकता लनिावण केिी आलण अस्पशृ्यांच्यावतीने संघषव 

केिा.तत्कािीन सिाज व्यवस्थेचे वास्तव रूप त्यांनी काव्यातून प्रकट केि े 'पशिुुलन केि े

िीन I नच उर लदिा कुठे िान II असे सांगतांच 'सािू नका कुणाचा जिूुि I िोऊ नका 

कुणाचे गिुाि I सोडून या र ेसार ेबदकाि असा स्वालभिानी संदेशिी ते देतात.  यातून बािेर 

पडण्यासाठी ' ििाराशी अंती I निी िढ्यालवण िकु्ती II असा िढा , संघषावचा िागव त े

सांगतात.  

या सवाांनीच आपआपल्या स्वभाव धिावनसुार सालित्यातून लवद्रोि व्यक्त केिे आिे. त्यांचे 

सालित्य दलित जाणीवेतून उदयास आिेिे आिे. सिाज जागतृेचे आव्िान व प्रबोधन आलण 

सिाज पररवतवन िे त्यांच्या सालित्याचे िित्वाचे लवशेष आिेत. या काळातीि वैचाररक 

िेखन िे अभंग, कवणे, गीते, काव्य, शािीरी या वाड्ियच्या िळुाशी िोते. सिाज जागतृी व 

प्रचार िाच िेत ुलदसतो.   

१.३  दलित सालित्य स्वरूप आलण वैलशष्ट े 

दलित सालित्य िे आधलुनक सालित्य आिे. स्वातंत्र्योतर काळातल्या दलित चळवळीच्या 

झंझावातािळेु िे सालित्य जसे प्रभालवत झािे आिे. तसे आंबेडकरी लवचाराच्या प्रेरणेिुळे 

ह्या सालित्याचा उदय झािा आिे. दलित चळवळीचा िखुय उद्देश िाणसािा 'िाणूस' म्िणून 

जगविे पालिजे. दलितांचे शोषणापासून िलुक्त करण्यासाठी सार् या शोलषतांचा िुंकार िा 

नकार, प्रिोभ, बंड आलण लवद्रोिाच्या िाध्यिातून दलित सालित्यातून व्यक्त िोतो.  

१.३.१ आत्मशोध :-  

दलित सिाजािा डॉ. बाबासािेब आंबेडकर आलण त्याच्या लवलवध चळवळीने 

आत्िसन्िानाने जीवन जगण्याची लदशा लदिी. दलित सालित्य िे चळवळीचे सालित्य आि.े 

या चळवळीचा िखुय उद्देश िाणसािा 'िाणूस' म्िणून वागणूक लदिी गेिी पालिजे िा िोता. 

वषावनवुषव िाणसािा िाणूस पण नाकारिे गेिे. लवषि सिाज व्यवस्थेिळेु दलितांना अलतशय 

िीन, पशू सि वागणूक लदिी गेिी. जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणार े सवव िागव  

सवणाांनी बंद केिे िोत.े अशा दलितांना आत्िसन्िानाने जगण्याची लदशा डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकर यांनी लदिी. लशिणाचे िित्व दलितांना पटवून लदिे. लशिणाच्या संस्काराने 

त्यांच्या लवचारांना िागव दाखलविा. म्िणूनच आत्िसन्िानाची जान आलण भान दलित 

सालित्यातून प्रकषावने व्यक्त िोते. कारण दलित िलुक्तच्या िढ्यातीि िखुय उद्देश िाणसाचा 

आत्ि सन्िान म्िणजेच िाणसािा 'िाणूस' म्िणून प्रलतष्ठा देणे िाच आिे.  
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१.३.२ नकार :- 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांच्या िते दलित वगाविध्ये आत्िभान लनिावण झािे पालिजे आलण 

आत्ि सन्िानाच्या िागावत ज्या ज्या गोष्टी अडसर ठरतात त्या सवाांना नकार लदिा पालिजे 

िा भाव आिे. धिावलधलष्ठत रूढी- परपंरिेा दलित वगावने नकार लदिा. अस्पशृ्यता िा 

दलितांच्या देिावरीि किंक आिे तो वेळ पडिी तर दलित वगावने आपल्या रक्ताने आपणच 

पसूुन काढिा पालिजे. या बाबासािेबांच्या लवचाराने त्यांच्या आत्िभान लनिावण झािा. 

शोषण, अंधश्रद्धा, गिुािलगरी, अन्याय, लवषिता इत्यादींना नकार देण्याची भूलिका दलित 

सालित्य घेते. सिाजातीि आलथवक, सािालजक, राजकीय, लवषितेिा नकार लदिा पालिजे. 

सिाजात खोिवर रुजिेिी अन्यायकारक व्यवस्था नाकारणे, िे कोणत्यािी लवद्रोिी 

चळवळीचे सूत्र असते. म्िणून अन्यायािा नकार लदिा पालिजे असे दलित सालित्य िानते.  

१.३.३ लवद्रोि :- 

भारतीय चातवुवण्यवलधलष्ठत सिाजव्यवस्थेलवरुद्ध दलित सालित्याने लवद्रोिी भूलिका 

स्वीकारिी आिे. या सालित्यात प्रकट िोणार ेनकार व लवद्रोि िे आत्ि शोधाचीच प्रकट रुपे 

आिेत. दलित सालित्यातून व्यक्त िोणारा लवद्रोि िा िखुयात: धिव, रूढी, परपंरा, संस्कृती 

इत्यादींना पलवत्र व शे्रष्ठ िानून त्या आधार े दलितांना वषावनवुषव गिुाि ठेवू पािणार् या 

व्यवस्थेलवरुद्ध िा लवरोध येतो. िा लवद्रोि या व्यवस्थेवर आघात करतो. दलित 

सालित्यातीि लवद्रोि लवलशष्ट व्यलक्तलवरुद्ध लकंवा लवलशष्ट जम तीलवरुद्ध नािी तर तो 

लवषितेलवरूद्ध आिे. िा लवद्रोि प्रस्थालपत व्यवस्थेचा प्रलतशोध नसून एका सिान 

पातळीवरीि व्यवस्थेची लनतांत गरज प्रलतपादण्याच्या िेतूने आिेिा आिे.  

१.३.४ समूिमन :-  

दलित सालित्यािध्ये सिूििनाचे दशवन िोते. कोणतीिी किाकृती िी एका व्यक्तीची लनलिवती 

असते. त्या सालित्यकृतीतून व्यक्त िोणारा अनभुव िा एका व्यक्तीचा नसून त्या सिाजातीि 

सवाांचा अनभुव असतो. दलित सालित्यात िात्र लनलिवतीच्या पातळीवर एका व्यक्तीची 

असणारी अनभूुलत एकाच वेळी व्यलक्तलनष्ठ िी असते व सिूिलनष्ठ लकंवा सिाजलनष्ठ असते. 

कारण दलित सिाजात अन्याय, शोषण, लवषिता, दाररद्र्य याने पीडिा गेिा आिे. धिव, 

रूढी, परपंरा िाथी टाकिेि े बलिष्कृत जगने िा सवव सिाजाचा अनुभवाचा भाग आिे. 

म्िणून दलित सालित्यातून येणार ेसालिलत्यक जेव्िा आपि ेअनभुव व्यक्त करतो तेव्िा तो 

अनभुव त्या सालिलत्यकाप्रिाणेच त्याच्या सििुाचेिी अनभुव असतात. दलित 

आत्िकथनाचा लवचार केिा तर तो 'िी' चा अनभुव 'आम्िी' चािी बनतो.   

१.३.५ बांलधिकी :-  

दलित सालिलत्यक िा सािालजक बांलधिकी िानणारा िेखक आिे. तो आपल्या सिाजाचा 

पिकार िोऊन िेखन करत असतो. त्याची बांलधिकी जबाबदारीच्या भावनेतून लनिावण 

झािेिी असते.बांलधिकी या शब्दाचा अथव कोणत्या तरी एका भूलिकेशी बांधीि रािणे असा 

घेतिा जातो. दलित िेखकाची जन्ि नाळ ह्या वगावच्या वेदनेशी जखडिेिी आिे. दलित 

सालित्यातीि बांलधिकी त्या सालित्यातून व्यक्त िोणार् या जीवनिूल्यांच्या संदभावत आिे. 

धिावलधलष्ठत सािालजक लवषिता, या लवषितेतून वाट्यािा आिेिे पशपुेिािी िीन, भयावि 
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जीवन, डॉ. बाबासािेबांच्या रूपाने लदसिेिा प्रकाशाचा िागव यांच्या प्रेरणेतून  लदसतो. 

दलित सालित्याचा  उद्देश िानवी जीवनात स्वातंत्र्य , सिता, बंधतुा, व न्याय यावा िा 

आिे. याकररता पारपंररक व्यवस्था उद्ध्वस्त केिी पालिजे. तरच िाणसात सौिादव जपि े

जाईि. म्िणूनच दलित सालित्यात दलित सिाजाच्या द:ुखभोगाचे आलण वेदनेचे लचत्रण 

येते. आलण याचवेळी सवव िाणसािध्ये िैत्रीपूणव नात्याची अपेिा व्यक्त करते.  

१.३.६ लवज्ञानलनष्ठा :-  

दलित सालित्य ईश्वरकल्पनेिा नकार देत.े आंबेडकरवाद िा िानवी िूल्यावर आधारिेिा 

तो भककि अशा बलुद्धवादावर उभा आिे. आलण बदु्धतत्वज्ञांनाची त्याची िूि बैठक 

असल्याने लवज्ञान िे त्यांचे एक अंग आिे. भगवान बदु्ध प्रिाणे आंबेडकरवादानेिी ईश्वर, 

आत्िा यांना नाकारिे. देवधिाविा, धिवशास्त्रािा त्याच्या लसद्धान्तयास नाकारिे आिे. 

प्रा.रावसािेब कसबे म्िणतात,  

"प्रज्ञा , शीि, करुणा व िैत्रीची सांगड म्िणजे आंबेडकरवाद  

अलनत्य, अनात्ि, अलनश्वरवाद आलण  

लवज्ञानवाद म्िणजे आंबेडकरवाद 

बदु्धीप्रिाण्य, लववेक, गती, तकव  आलण  

बलुद्धवादाचा स्वीकार म्िणजे आंबेडकरवाद" 

यािळेु आंबेडकरी प्रेरणेतून दलित सालित्याचा लवज्ञानलनष्ठा िा एक गणुधिव आिे.  

१.४ दलित सालित्य प्ररेणाशिी  

दलित सालित्य िा वाड्ियप्रवाि केवळ िराठीच नािी तर भारतीय स्तरावर स्थालपत झािा 

आिे. जग जवळ येण्याची प्रलिया वाढीिा िागल्याने दलित सालित्य िा सालित्यप्रवाि 

लवश्वस्तरावर आज चलचविा जात आि.े दलित सालित्याची लनलिवती िी सािालजक संघषावतून 

झािेिी आिे.  सिाजात अस्पशृ्यांना िाणूस म्िणून नाकारिे गेिे िोते, त्यांना पशू सिान 

वागणूक लिळत िोती. त्यातूनच सािालजक संघषव वाढू िागिा. इलतिास काळात ज्या 

ज्यावेळी असा संघषव झािा त्या त्यावेळी िानवता आलण सिानता यांचे िित्व सांगण्यासाठी 

त्या त्या धिावत धिविांती आलण सिाजिांती  करण्यासाठी ििापरुुष जन्िािा आिे. 

तथागत भगवान बदु्ध, संत कबीर, भगवान ििावीर, येशू लिस्त, डॉ. बाबासािेब आंबेडकर, 

चावावक, गुरु नानक, संत रािानजु, रािस्वािी पेररयार, संत बसवेश्वर, ििात्िा ज्योलतरव 

फुिे, कािव िाकसव, शािू ििाराज यांचा लनदेश करता येईि. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे 

िूळ दलित सालित्याचे प्रेरणा स्थान आिेत. यांच्या ििान लवचारांिळेुच सिाजातीि 

लवषितेवर लवद्रोि करण्यात आिा. यांच्या लवचाराची प्रेरणा घेऊन दलित िेखक लििू 

िागिा. अस्पशृ्यांनी सिाजातीि लवषि व्यवस्थेलवरुद्ध प्रलतकार केिा. म्िणून आपणास 

दलित सालित्यप्रवािच्या िळुाशी असणार् या प्रेरणा शक्तीचा पररचय करून घेणे िित्वाचे 

ठरिे.  

खािीि प्रिाणे आपण दलित सालित्य प्रेरणेचा अभ्यास करू.   

 



दलित सालित्य 

 

   

 14 

१.४.१ तथागत भगवान बुद्ध :-  

जालतभेद, किवकांड, देवधिव, िूलतवपूजा, प्रेलषत या गोष्टी नाकारून भगवान गौति बदु्ध दलित 

सालित्याची प्रेरणा ठरतात. गौति बदु्ध यांनी आपल्या कायावच्या कें द्रस्थानी िानवाचे लित 

िानिे. गौति बदु्धाचे तत्वज्ञान सिता, स्वातंत्र्य, न्याय आलण नीतीित्ता या सािालजक 

िूल्यांवर उभी आिे. दलित सालित्यानेिी  याच िूल्यांना िानिे. बदु्धांना नव्या स्वतंत्र 

िानवाचा लवकास करण्यासाठी िानवतावाद लवकलसत करायचा िोता. तसेच िानवतावादी 

धिावचे कें द्र प्रज्ञा, शीि, करुणा या तत्वांना िानिे. गौति बदु्धानी शोषणालधलष्ठत 

जातीभेदाचा, अस्पशृ्यतेचा लकंबिुना सवव पातळ्यांवरीि सािालजक लवषितेचा लधककार 

केिा. लवश्वशांती, स्वतंत्र, अलिसंा, नीतीित्ता या ििान िूल्यांना अनसुरून िानव कल्याण 

साधणार े िानवतेचे व  िांती पररवतवनाचे पलििे प्रवतवक भगवान गौति बदु्ध दलित 

सालित्याची िूळ प्रेरणा िानिी जाते. रा. ग. जाधव म्िणतात की, "दलित सिाजाचे 

सालित्य-लवषय िोऊ शकणार ेििान नाट्य बौद्धदशवनाच्या किोलचत आंगवणाच्या प्रलियेत 

दडिेिे आिे." भगवान बदु्ध िे दलित सालित्याची आलदि प्रेरणा आिे िे लनलवववादपणे िान्य 

करावे िागेि. िानवािा जगण्यासाठी आवश्यक असणार ेनीलतबळ बौद्धधिावच्या प्रेरणेतून 

लिळते. म्िणूनच डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांना धिाांतरासाठी बौद्धधिव  सवावत योग्य धिव 

वाटिा. बदु्ध प्रेरणेतून दलितांना सािालजक-सांस्कृलतक तजेलस्वता िाभिी. िानव िेच 

िध्यवती िूल्ये िानिे. िाणसाने िाणसासारखे वागिे पालिजे िा लवश्वव्यापी ििान संदेश 

देणार ेभगवान बदु्ध िे दलित सालित्याच्या प्रेरणा स्थानी असिेिे आपणास लदसून येतात.  

म्िणून दलित चळवळीचा पलििा प्रणेता ििाकारूलणक तथागत गौति बदु्ध िेच आिते.  

१.४ २ मिात्मा ज्योलतराव फुिे :-  

दलित सालित्य भगवान बदु्ध यांच्या नंतर ििात्िा ज्योलतराव फुिे यांना प्रेरणास्थानी िानिे.  

ििात्िा ज्योलतराव फुिे यांचा कािखंड अव्वि इंग्रजी राजवटीचा िोता. एकोणीसाव्या 

शतकात आधलुनक लशिण िे वैयलक्तक व सािूलिक उन्नतीचे एकिेव साधन िोते.त े

िानवतावादाचे आलण सितेचे लनस्सीि परुस्कते िोते. अन्याय, अंधश्रद्धा, रूढी परपंरा या 

लवरूद्ध सिाज जागतृी केिी. अस्पशृ्यांची उन्नती साधायची तर प्रथि त्यांच्या लशिणाकडे 

वळिे पालिजे िे ििात्िा फुिेंनी िेरिे. जालतभेद, धिवभेद, व चतवुवण्यव या लपढीजात 

संस्थांवर ििात्िा फुिेंनी कडाडून िल्िा चढलविा. ििात्िा फुिे िे खर ेसत्य शोधक िोते. 

िानव व िानवी सिाजाचे लित साधिे पालिजे, या गोष्टीची  त्यांनी िनाशी पककी खूणगाठ 

बांधिी. अस्पशृ्यांना लशिणालशवाय दूसरा उपाय नािी िे ििात्िा फुिेंसारखया 

सिाजसधुारकांनी जाणिे. ििात्िा फुिेंचा िढा िा स्वातंत्र्य, सिता, सिान न्याय, बंधतुा, 

यावर आधाररत िोता. त्यांनी लिस्ती धिावपासून प्रेरणा घेऊन पणु्यात ििारिांगासाठी 

पलििी शाळा काढिी. लवचार आलण कृती यांची योग्य सांगड ििात्िा फुिेंनी आपल्या 

जीवनात घातिी िोती. आधलुनक युगात िानव च्या उद्धारासाठी बंडखोरीची पाऊिे 

ििात्िा फुिे यांनी उचििी. म्िणून आपल्या घरचा पाण्याचा िौद अस्पशृ्यांसाठी खिुा 

केिा. जातीव्यवस्था िी ईश्वर लनलिवत नािी, ती उच्चवगावच्या स्वाथीबदु्धीने लतिा जन्िािा 

घातिे आिे, असे ििात्िा फुिे यांचे स्पष्ट ित िोते. उच्च वगावच्या सांस्कृलतक िके्तदारीवर  

जोरदार त्यांनी िल्िा चढविा. अस्पशृ्यांना त्यांच्या िककाची जाणीव करून लदिी. त्यांना 

दलित पीलडत सिाजाचे सािालजक, सांस्कृलतक, धालिवक, राजकीय, अशा सवव स्तरावर 
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स्वतंत्र्य अपेलित िोते. म्िणून त्यांनी अस्पशृ्यतेलवरोधात, शोषण, जालतभेद, वगवभेद या 

लवरूद्ध त्यांच्या ििान लवचाराने आलण प्रत्यि कृतीने िल्िे केिे. लवद्येचे िित्व त्यांनी 

खािीि लवचारातून पटवून लदिे आिे.                             

'लवद्येलवणा िती गेिी' 

'ितीलवणा नीती गेिी' 

'नीतीलवणा गती गेिी' 

'गतीलवणा लवत्त गेिे' 

'लवत्तलवणा शूद्र खचिे' 

'इतके अनथव एका अलवदयेने केिे.' 

अस्पशृ्यांना लशिण न लिळाल्यािळेु िानवी जीवनाचे अनथव िोते. िे त्यांनी ओळखिे आलण 

लशिणाचे िित्व पटवून लदिे. त्यांनी अनेक गं्रथ लिलििे. 'शेतकर् यांचा आसूड, िाह्मणाचे 

कसब, गिुािलगरी, छत्रपती लशवाजीराजे भोसिे यांचा पोवाडा, अखंडालद काव्यरचना, 

साववजलनक सत्यधिव, इ.आिेत. या गं्रथापैकी साववजलनक सत्यधिव, गिुािलगरी या गं्रथातून  

अन्याय, अंधश्रद्धा, रूढी परपंरा, जालतभेद, धिवभेद, व चतवुवण्यव यावर आवाज उठविा. 

तसेच यातूनच स्पष्ट िोते की ििात्िा फुिे यांच्या लवचारांना दूरदृष्टी व बलुद्धप्रािण्यावादाचे 

अलधष्ठान िाभिे िोते. जनु्या धिवरूढीपरपंरलेवरुद्ध त्यांनी आवाज उठविा. ििात्िा 

ज्योलतराव फुिे यांचे कायव व्यवस्थेिा िादर ेदेणार ेिोते. फुिे दांम्पत्याने त्रास आलण छळ 

सिन करून सिाज सेवा केिी. सिाज तीि अंधश्रद्धा, बबुाबाजी,दैन्य आलण दास्य 

ियालवरुद्ध तय ांनी आयषु्यभर संघषव केिा. सिस्त 'िाणूस' िा फुल्यांचा कायावचा आलण 

लवचारांचा कें द्रलबंदू िोता. म्िणून दलित चळवळीत त्यांचे कायव िोिाचे आिे. आपल्या सवव 

गं्रथात लिंदूधिवगं्रथ, िाम्िणप्रधान लिंदू सिाजरचना  यांवर घणाघाती आघात केिे म्िणूनच 

दलित सालित्यात ििात्िा ज्योलतराव फुिे यांच्या लवचारांना व सालित्यािा आपिी प्रथि 

प्रेरणा स्थान िानते.  

१.४.३ सतं कबीर :-  

संत कबीर िे सिाज सधुारक संत कवी िोते. संत कबीर यांना डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 

यांनी गुरु िानिे िोते. संत कबीर सत्य, लवज्ञान आलण किव लसद्धांत यावर लििीत. इतकया 

शतकानंतरिी आज िी त्यांचे दोिे अलतशय सिपवक वाटतात. धालिवक थोतांडवर कडक 

आसूड त्यांनी ओढिे. त्यांनी तत्कािीन प्रचलित असणार् या धिावतीि अंधश्रद्धा व अलनष्ट 

प्रथा यावर दोियेच्या िाध्यिातून प्रखर टीका केिी. संत कबीर कोणत्यािी धिाविा िानात 

नसे, सवव धिावतीि चांगल्या लवचारांना ते म नात व ते आत्िसात करीत असे. कबीरांचे 

उपदेश कोणत्यािी काळाकरता प्रेरणादायी असे आिते. या उपदेशातून त्यांनी सिस्त 

िानव जातीिा योग्य िागाववर चािण्याची प्रेरणा लदिी आिे. सिाजातीि रूढी-परपंरा, 

कुप्रथा, यावर आपल्या दोियािधून कडाडून लवरोध केिा आिे. आलण आदशव व ससंुस्कृत 

सिाज लनलिवतीस खंबीर भूलिका िांडिी. संत कबीर तत्कािीन व्यवस्थेचे सिाजसधुारक 

म्िणून लिन्दी सालित्यात ओळखिे जातात. संत कबीर यांचे बिुतांश दोिे यावर लवज्ञानवादी 

बदु्धधम्िाचा प्रभाव लदसतो. त्यांचे लवज्ञानवादी दोिे आजिी जगास प्रेररत करतात. संत 

कबीर आपल्या लनंदकािा स्वत:चा लितलचंतक िानायचे. कबीरानी परिेश्वर पेिा वरचे 
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स्थान गरुूिा िानायचे. संत कबीर सत्य बोिणार े लनभीड आलण लनभवय िनाचे व्यलक्तित्व 

िोते. आपल्या उपदेशाने त ेसिाजात बदि घडवू इलच्छत िोते.सिस्त िानवास सिानतेने 

वागणकुीची प्रेरणा देत िोते. किवकांडचे प्रखर लवरोधोक िोते. भगवान बदु्धाप्रिाणे  

िानवाच्या ििानतेवर त्यांची श्रद्धा िोती. जातीव्यवस्थेिध्ये पडिेिे भेद त्यांना अिान्य 

िोते. लिंदू धिावतीि िूलतवपूजा, वाईट चािीरीती यालवरुद्ध लवद्रोि पकुारिा. म्िणून दलित 

सालित्य कबीर यांच्या लवचारांना व सालित्यािा आपिी प्रथि प्रेरणा स्थान िानते.  

१.४.४ डॉ. बाबासािबे आबंडेकर :- 

तथागत भगवान बदु्ध, संत कबीर, ििात्िा ज्योतीराव फुिे या ििान लवचारवंतांना डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकर यांनी आपिे गरुू िानिे. यांच्या तालत्वक पाश्ववभिुीतूनच दलित 

सालित्य उदयास आिे िे सवविान्य आिे. िात्र काि-पररलस्थतीचा लवचार करता दलित 

जीवनाची यगुसापेि िूि कल्पना दलित सालित्य डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांनाच िानते. 

म्िणून डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांच्या कायावचा अभ्यास करू. 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांनी प्रस्थालपत सिाजव्यवस्थेत लपळल्या गेिेल्या, भरडल्या 

गेिेल्या दलित वगावचे  उन्नयन करायचे तर या वगाविध्ये जागतृी लनिावण झािी पालिजे. 

याकररता लशिणािा प्रवतृ केिे पालिजे. त्यांना संघलटत केिे पालिजे आलण संघषावसाठी, 

स्विककासाठी त्यांना तयार केिे पालिजे. म्िणून बाबासािेबांनी दलितांना िकक आलण 

अलधकाराची जाणीव करून लदिी. चाररत्र्याची ििती त्यांना सांलगतिी. त्यांना स्वालभिान 

लशकविा. अस्पशृ्यांच्या िककांची कैलफयत िांडिी. डॉ बाबासािेब आंबेडकर यांच्या 

चळवळीने अस्पशृ्याच्यािकु्तीचा िढा उभारिा. दलित वगाविा गिुािीची जाणीव करून 

लदिी. त्यांच्यात आत्िभान लनिावण केिे. गावकूस पासून ते गोििेज पररषदांपयांत त्यांनी 

अस्पशृ्यांचे प्रश्न िांडिे. लवलवध सभा, संिेिने, पररषदा, सत्याग्रि, िेळाव्यातून दलितांच्या 

अलस्तत्वाचे आलण अलस्ितेचे िढे अलधक त्यांनी तीव्र केिे. पत्रक ररता, पि, संघटना, व 

सिाज या िाध्यिातून त्यांनी प्रस्थालपत व्यवस्थेलवरुद्ध िोठा संघषव उभा केिा. यातूनच 

सािालजक सितेचा लवचार दृढ झािा. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांनी आपल्या कायाविध्ये 

जन्िजात जातीव्यवस्था नाकारून सािालजक सिता प्रस्थालपत व्िावी या गोष्टीिा अलतशय 

िित्व लदिे त्याच प्रिाणे स्त्री-परुुष सिानता यावी या लवचारिािी प्राधान्य लदिे. म्िणूनच 

भारतीय राज्य घटनेिध्ये त्यांनी दलित वगव, आलदवासी वगावबरोबर सिस्त िलििा वगावचेिी 

या देशातीि दयु्यि नागररकत्व नष्ट केिे आि.े तसेच सिान संधी, ितदानाचा अलधकार 

लदिा. सिस्त स्त्री वगावस सािालजक, राजकीय, आलथवक न्याय िकक लिळवून देण्यास 

भारतीय राज्य घटना व डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांचे कायव लवशेष उल्िेखनीय आिेत. 

त्यांनी सरुू केिेल्या अनेक सत्याग्रिातून सिता, स्वातंत्र, बंधतुा, न्याय यांची िागणी केिी.  

बाबासािेब आंबेडकरांनी लिंदू धिावतल्या जातीव्यवस्थेलवरुद्ध आिरण िढा लदिा. लिंद ू

धिाविा धारवेरच  धरिे िोते. सरुूवातीिा बाबासािेबांची  भूलिका  लिंदू धिव सधुारणेची 

िोती. ' आम्िीिी लिंदू आिोत. आम्िािािी इतर लिंदू प्रिाणे सिानतेने वागविं पालिजे.' या 

भूलिकेतून लिंदू धिव सधुारणेचा प्रयत्न केिा. बाबासािेबांनी केिेल्या दलित उध्दार च्या 

चळवळीत स्वातंत्र्य, िूिभूत िकक, व्यलक्तलवकास या गोष्टींना िित्व लदिे. िाणसुकीच्या 

सवव िककांवर उच्चवणीया इतकाच दलित वगावचािी अलधकार आिे आलण त्या िककासाठी 

झगडणे िे दलित वगावचे न्याय व पलवत्र कतवव्य आिे. यांची जाणीव प्रथि डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकरांनी दलित वगाविध्ये लनिावण केिी. त्यािळेु दलित सिाजािा व सिाजातीि 
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िेखकािा अलस्िता लिळािी ती बाबासािेबांच्या ििान तत्वज्ञांनािळेु आलण प्रगल्भ 

लवचारशक्तीिळेु. यातूनच प्रेरणा आलण स्फूलतव घेऊन दलित लवचारवंत व सालिलत्यक यांनी 

आपिी भूलिका सिाजापढेु िांडिी. दलितांच्या आत्िशोधाच्या िळुाशी बाबासािेबांच्या 

लवचारांचीच प्रेरणा आिे. आलण यातूनच दलित सालित्याचा जन्ि झािा, दलित सालिलत्यक 

लििू िागिे. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांनी अस्पशृ्यांना राजकीय व सािालजक िकक 

लिळवून देण्यासाठी ज्या भूलिका घेतल्या त्या भूलिकांचे पडसाद शािीरांच्या कवनातून  

उिटिे. या काळात अनेक शालिरानी आपल्या कवणातून बाबासािेबांचे कायव व लवचार 

स ांलगतिे. बाबासािेबांनी आपल्या भाषणातून पढुीि लवचार िांडिेिे आपणास लदसून 

येतात. "आज सिाजजीवन व राष्र जीवन प्रगत िोणार ेसालित्यशास्त्र लनिावण िोत नािी. 

आपल्या स्वातंत्र देशािा एकात्ितेची व बंधतु्वाची लनतांत गरज आिे. एकात्िता आलण 

बंधतुा िा आपल्या राष्राचा गाभा ठरिा पालिजे. त्यालशवाय प्रबळ शक्ती लनिावण िोणार 

नािी. म्िणून सालित्यकिेतून िानवतावादी शास्त्र लनिावण िोणे आवश्यक आिे. त्यासाठी 

सालित्य िेत्रात राष्रोपयोगी िांतीची िाट उसळिी पालिजे. अलिकडे तर सालित्याच्या 

कडा काळवंटत चाििेल्या आढळतात. पीक फार आि े पण ते लन:सत्व आिे, आज 

आम्िािा ज्ञानसत्वाची भूक आिे. तेव्िा तत्परतेने सावध िोऊन जीवन व संस्कृतीलवषयक 

िूल्य सालिलत्यकांनी जोपासिी पालिजेत. ती सतेज बनविी पालिजेत. म्िणून ििा 

सालिलत्यकांना सांगायचं आिे की, आपिं उदात्त जीवनिूल्य, सांस्कृलतक िूल्य आपल्या 

सालित्य प्रकारातून आलवष्कृत करा. आपिं िक्ष्य आंकुलचत ियावलदत ठेवू नका. ते लवशाि 

बनवा. आपिी वाणी चार लभंतीपरुती राखू नका. खेड्यातीि उपेलित, द:ुखी सिाजाचं 

जीवन सालित्याद्वार े उन्नत करण्यासाठी झटा. त्यातच खरी िनवाता आिे." दलित 

सालित्याने िीच प्रेरणा घेऊन पढेु वाटचाि केिी आिे. लशिणा सारखे कोणतेिी ित्यार 

नािी, याची त्यांना कल्पना िोती. म्िणून लशिणाचे िित्व आलण आग्रि धरिा. 'लशका, 

संघलटत व्िा, संघषव करा' िा लवचार दलित वगावस लदिा. डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांच्या 

लवचारांनी आलण कायाव ने जागतृ झािेल्या दलित िोककवींनी त्यांचे लवचार सववदूर 

पोिचविे. त्यासाठी त्यांनी िोककिेचा आधार घेतिा. कवणे, जिसा, तिाशे ि ेिाध्यि 

वापरिे. अस्पशृ्य सिाजातीि िी वाड्ियलनलिवती िा दलित सालित्याचा प्रारभं िानता 

येईि. वाड्ियाचा िेत ुप्रािखुयाने डॉ. बाबासािेबांचे लवचार अस्पशृ्य सिाजापयांत पोिचवणे 

िा िोता. िेिले्या ढोरांचे िांस खाऊ नका, िेिेि ेगरुढेोर ेओढू नका असा संदेश पोिचवत 

िोते.  थोडकयात डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांचे संपूणव तत्वज्ञान िीच दलित सालित्याची 

प्रेरणा आिे.  

भगवान बदु्ध, ििात्िा फुिे, संत कबीर, िाकसव, ि ेदलित सालित्याची प्रेरक शलक्त असिी 

तरी खर् या अथावने डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िेच खर ेदलित सालित्याचे प्रेरणा स्थान आिे.  

आपिी प्रगती तपसा :-  

प्रश्न १. दलित सकंल्पना स्पष्ट करून दलित सालित्याच्या पे्ररणा सांगा.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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प्रश्न २. दलित सालित्याच्या लवलवध भूलमका सागंून दलित सालित्याची वैलशष्ट ेलििा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१.५ समारोप 

दलित सालित्य भगवान बदु्ध, ििात्िा फुिे, डॉ बाबासािेब आंबेडकर यांना प्रेरणास्थानी 

िानते. डॉ. बाबासािेब यांच्या पूवव काळातीि गोपािबाबा विंगकर, लशवबा जनबा कांबळे, 

लकसन फागोजी बंदसोडे, गणेश आकाजी गवई इत्यादींच्या कायव व िेखनातून दलित 

सालित्याची पूववपीलठका तयार झािेिी आिे. बाबासािेब यांनी सरुू केिेल्या दलित 

चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन पदे, पोवाडे, वग, िे सालित्य लनिावण झािे. दलित िेखकांनी 

प्रस्थालपत व्यवस्थेिा नकार लदिा आलण िांलतकारक लवद्रोिाचा िागव स्वीकारिा. दलित 

िेखकांनी सालित्यलनलिवतीकडे सिाज पररवतवनाचे प्रभावी साधन म्िणून पलििे. दलित 

सालित्याने सािालजक आलण सांस्कृलतक लवषितेलवरुद्ध आवाज उठविा. प्रस्थालपत 

व्यवस्थेिा नकार लदिा. िानवतेच्या अलधष्ठानावर उभ्या असिेल्या सिाजव्यवस्थेची 

िागणी केिी, यासाठी त्यांनी 'शब्द' आपिे ित्यार बनविे आलण ते सालित्यातून व्यक्त िोऊ 

िागिे. वाड्ियाकडे सिाज प्रबोधनाचे िाध्यि म्िणून त्याचा वापर करू िागिे. आपल्या 

जीवनाच्या व्यथा त्यांनी सालित्यात िांडिे. सालित्यकृतीचा आशय, रूपबंध व िूल्य या 

पातळ्यावर दलित सालित्याने बंडखोरीची भूलिका स्वीकारिी. सवव सालित्य प्रवािांच्या 

िळुाशी शोषण िा सिान घटक आिे.  डॉ. बाबासािेब आंबेडकर रूढी परपंरचे्या भयावि, 

अन्यायकारक यांच्या जोखडातून दलित वगाविा यातून बािेर पडण्याचा िढाऊ िागव 

दाखलविा. लपढ्यांनलुपढ्यांचे अत्याचार, दाररद्र्य, भूक, अन्याय,इत्यादीचा भोगवटा आिा. 

यािळेुच िनषु्याचे हक्क लिरावून घेणार् या प्रस्थालपत धिावलधलष्ठत सिाजरचनेशी संघषव िे 

दलित सालित्याचे ध्येय आिे. म्िणून दलित सालित्याने िनषु्यत्व िेच शे्रष्ठ िूल्य िानिे. 

म्िणून दलित सालित्य वास्तववादी सालित्य असून ते जीवनिूल्यांचा परुस्कार करणारे 

सालित्य आिे.   

१.६ सदंभाग्रथं  

१.  डॉ. लिंबाळे शरणकुिार - दलित सालित्य आलण सौदयव ( सिीिा ) 

२.  प्रा. जाधव रा. ग. - सालित्य: बदिते पररप्रेक्ष्य 

३.  श्री. खंडेराव िरीश - आंबेडकरवादी सालित्य: दृलष्टकोण आलण दालयत्व  

४.  एि. ए भाग २, िराठी अभ्यास पलत्रका िं ८- दलित सालित्य ( भाग १ ) संकल्पना 

आलण स्वरूप - दूर व िकु्त अध्ययन संस्था, िुंबई लवद्यापीठ.  

५. http://lib.unipune.ac.in:८०८०/  

jspui/bitstream/१२३४५६७८९/७५११/८/०८_chapter%२०३.pdf 

६.  फडके भािचंद्र - दलित सालित्य वेदना आलण लवद्रोि.  

७.  जाधव रा. ग. -लनळी लिलतजे.  

http://lib.unipune.ac.in:८०८०/
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१.७ पूरक वाचन 

१. बागूि बाबरुाव - दलित सालित्य आजचे िांतीलवज्ञान, बलुद्धष्ट पलब्िलशंग िाऊस, नागपूर. 

२. भगत दत्ता - दलित सालित्य लदशा आलण लदशांतर.  

३. खरात शंकरराव - दलित वाड्िय प्रेरणा व प्रवतृी.  

४. कसबे रावसािेब - आंबेडकर आलण िाकसव, सगुावा प्रकाशन, पणेु प्र. आ. १९८५ .  

५. पानतावणे गंगाधर - दलित वैचाररक वाड्िय, िुंबई लवद्यापीठ,  िुंबई प्र. आ. िे, १९९५.  

१.८ नमूना प्रश्नसचं 

अ) लदघोत्तरी प्रश्न  

१. दलित सालित्य स्वरूप आलण दलित सालित्याचे वैलशष्ट सांगा.  

२. दलित सालित्य म्िणजे काय? दलित सालित्याच्या लवलवध संकल्पना स्पष्ट करा. 

३. दलित सालित्याच्या लवलवध भूलिका स्पष्ट करा? 

४. दलित सालित्य स्वरूप आलण दलित सालित्याच्या प्रेरणा लििा.  

५. दलित सालित्याची पूववपरपंरा स्पष्ट करा? 

ब) लटपा लििा. 

१. दलित सालित्य संकल्पना  

२. दलित जाणीव  

३. दलित सालित्याच्या लवलवध व्याखया  

४. दलित सालित्यातीि लवद्रोि 

५. दलित सालित्यातीि सिूििन  

क) एका वाक्यात उत्तर ेलििा.  

१. दलित सालित्य साधारणत: कोणत्या वषी उदयास आिेिा सालित्य प्रवाि आिे?  

२. "िाणसाच्या िलुक्तचा परुस्कार करणार,े िाणसािा ििान िानणार,े वंश, वणव आलण 

जालतशे्रष्ठत्वािा कठोर लवरोध करणार ेजे सालित्य ते दलित सालित्य." िी दलित सालित्याची 

व्याखया कोणत्या लवचारवंताची आिे?  

३. दलित सालित्यािा कोणत्या ििान लवचारवंताची प्रेरणा लिळािी आिे?  

४. जन्िापासून शोलषत या अथावने कोणता शब्द वापरिा जातो? 

५. कोणाच्या ित,े "दलित सालित्य म्िणजे दलित िेखकांनी दलितांलवषयी लनिावण केिेिे 

प्रिोभक लवद्रोिी सालित्य." िोय? 
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२  

दलित सालित्याच्या चळवळीची पार्श्वभूमी  

घटक रचना  

२.० उद्देश 

२.१ प्रस्तावना 

२.२  सामाजिक, रािकीय, साांस्कृजतक, धाजमिक पररजस्िती : वास्तव 

२.३  आांबेडकरपूवि, आांबेडकरी व आांबेडकरोत्तर चळवळी  

२.४ दजित साजित्य चळवळीचा सामाजिक, साांस्कृजतक, रािकीय चळवळींशी  

असिेिा अनबुांध 

२.५  दजित साजित्याची पूविपरांपरा 

२.६ समारोप 

२.७  सांदर्ि ग्रांि सूची 

२.८ परुक वाचन 

२.९  स्वाध्याय 

२.० उदे्दश :  

• दजित चळवळ आजि साजित्य यातीि अनबुांध िक्षात घेिे. 

• दजित साजित्य चळवळीच्या जनजमितीमागीि पार्श्िरू्मी समिून घेिे. 

• डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या प्रेरिेचा मूिरू्त जवचार करिे. 

• दजित साजित्याची पविपरांपरा िक्षात घेिे. 

• दजित साजित्याच्या चळवळीचे क्ाांजतजवज्ञान िक्षात घेिे. 

२.१ प्रस्तावना 

'दजित साजित्य' िा मराठी र्ाषा आजि साजित्यातीि एक क्ाांतीदशी वाङ्मयीन प्रवाि आिे. 

आि त्याचा परीघ केवळ मराठीच नव्िे, तर र्ारतीय र्ाषाांमध्ये जवस्तारिा आिे. जकां बिुना 

िागजतक स्तरावरीि साजित्यव्यविारात त्याची स्वतांत्र ओळख जनमािि झािेिी आिे. 

सामान्यत: १९६० नांतर दजित साजित्य प्रवािाची जनजमिती झािी असिी तरी या 

जनजमितीिा ििारो वषाांची परांपरा आिे. र्ारतीय समाि, सांस्कृतीचे मोठे अवकाश त्यािा 

कारक ठरिेिे आिे. यामध्ये सामाजिक, धाजमिक, रािकीय चळवळीची पार्श्िरू्मी मित्त्वाची 

आिे. जवशेषत: जवसाव्या शतकात डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या रूपाने जमळािेिी 

उििस्वी प्रेरिा, त्याांचे क्ाांजतकारी जवचार, कायि आजि तत्त्वज्ञान याचा ऐजतिाजसक स्वरूपाचा 

वारसा त्यात मित्त्वाचा आिे. या सवि चळवळीच्या ताजत्वक बैठकीतून दजित साजित्य 

उदयास आिे. जवद्रोि, जवज्ञान आजि जवर्श्ासात्मकता या जत्रमूलयाांची बैठक घेऊन त्याचा 
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जवकास झािा. मराठीच्या वाङ्मयीन पररप्रेक्ष्यात दजित साजित्याने क्ाांतीजवज्ञान घडजविे. िे 

सूयिसत्य कोिीिी नाकारू शकिार नािी. दजित साजित्याच्या या सवि िडिघडिीच्या मागे 

प्रदीघि पार्श्िरू्मी असून ती सविप्रिम समिून घेिे अगत्याचे आिे. म्ििून प्रस्ततु घटक चचेत 

आपि दजित साजित्याच्या चळवळीची   पार्श्िरू्मी जवस्ताराने िक्षात घेिार आिोत. 

२.२  सामाजिक, रािकीय, साांस्कृजतक, धाजमिक पररजस्िती : वास्तव 

दजित साजित्य िा एक सामाजिक आजवष्कार आिे. ििारो वषे दडपिेलया शोजषत, वांजचत 

दजित समिुाांनी आपलया िगण्यािा या िेखनातून मखुर केिे. त्यामळेु दजित साजित्याची 

जनजमिती िी सामाजिक वास्तवातून झािेिी आिे. जतिा र्ारतातीि प्राचीन काळापासून 

चाित आिेिी धाजमिक, रािकीय, साांस्कृजतक पररजस्िती कारिीरू्त आिे. या जवधानाचे 

सांदर्ि आपलयािा सविप्रिम जवचारात घ्यावे िागतीि. मानवी समािव्यवस्िेचा इजतिास 

साांगतो की, मािूस र्टकां ती करत िगत िोता. पढेु तो गिुाांमध्ये जस्िराविा. तो समिुाने राि ू

िागिा. वगि अजस्तत्वात आिे. यातूनच एक समािरचना जनमािि झािी. र्ारतीय 

पररप्रेक्ष्यात समािव्यस्िेची रचना िी वगािपेक्षा विाि जधजित आिे. इिे धमािचे प्राबलय असून 

त्याआधारचे सामाजिक िीवन चािू असते. या समािव्यवस्िेतीि जवजवध 

आांतजविरोधातूनच दजित समािवास्तव उरे् राजििे.  याचा जवचार पढुीिप्रमािे िक्षात घेता 

येईि. 

वर्िव्यवस्िा : 

र्ारतीय समािरचना िी विाि जधजित आिे. त्यामध्ये ब्राह्मि, वैश्य, क्षजत्रय आजि शूद्र याांचा 

समावेश केिा िातो. वास्तजवक िी सवि रचना जिांदू धमिव्यवस्िेतीि वेदाांवर आधाररत आिे. 

ऋग्वेदाच्या परुुषसकु्तात जवराट परुुषाांच्या कलपनेतून त्याची रचना करण्यात आिेिी आिे. 

या रचनेिा कोितािी वैज्ञाजनक आधार नािी. तरीसधु्दा या जवचाराचे प्राबलय जिांदू 

समािामध्ये मोठया प्रमािात आिे. ब्राह्मि या विाििा पारांपररक रचनेतून शे्रि दिाि जदिा 

गेिा. कारि िी वििव्यवस्िा त्याांनीच बनविेिी आिे. याजवषयी अभ्यासकाांनी नोंदजविेिी 

मते मित्त्वाची आिेत. त्याांच्या मते, आयि िे र्ारतात परदेशातून आिे. गांगा नदीच्या खो-

यात असिेलया एतदेशीय िोकाांवर त्याांनी आक्मि करून त्याांना परारू्त केिे. आपि े

वचिस्व     प्रस्िाजपत केिे. त्याांनीच पढेु वैजदक सांस्कृती जनमािि केिी. वििव्यय स्िेची माांडिी 

केिी. ब्राह्मि ि ेआयि िोकाांचेच वारस आिेत. असे अभ्यासकाांनी म््टिेिे आिे. प्राचीन 

समािरचना िी फक्त द्वैविीय िोती. त्यामध्ये ब्राह्मि आजि वैश्य याांचा समावेश िोता. 

ब्राह्मिाांप्रमािेच वैश्याांनी आपिी वेगळी सांरचना तयार केिी. शूद्र िा जतसरा विि पढेु जनमािि 

केिा गेिा. शूद्रातूनच अजतशूद्र िा चौिा विि उदयास आिा.  

दजित साजित्य या विािश्रम व्यवस्िेिा नकार देते. कारि या उतरांडीमळेु दजिताांचे शोषि 

झािे. त्यािा सामाजिक गिुामजगरीिा सामोर ेिावे िागिे. दजित साजित्याचा िा जवरोध 

बजुध्दजनि िडवादी तत्त्वय ज्ञानाच्या पूविपरांपरतूेन आिेिा आि.े र्ारतातीि चैतन्यवादी आजि 

िडवादी जवचारिढयाजवषयी डॉ. योगेंद्र मेश्राम याांनी माजमिक र्ाष्य केिे आिे. र्ारतातीि 

सामाजिक, धाजमिक वास्तवाजवष्यी ते जिजितात, ब्रािय मिी विािश्रम धमि आजि धमिप्रिीत 

चातवुिण्यि व्यवस्िा िी अव्यविायि नािी, तर ती पूवीिी जनरुपयोगी िोती, असे इतर 
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बजुध्दजनि िडवादी दशिनेिी साांगतात. तेव्िा आिच्या काळात पनु्िा तीच व्यवस्िा चािजविे 

अत्यांत गैरवािवी व समािजवघातक गोष्ट आिे. चार विि िे ब्रय ह्मसूत्र धमिशास्त्रकाराांनी केवळ 

सामाजिक लिबांधाच्या सोईस्कर जनजमितीसाठी कजलपिेिे आिेत. त्याांची रचना परुोजिती 

वचिस्व कसे राखता येईि. या एकाच उद्देशाने प्रेररत झािेिी आिेत. टॅजिनने म्िटिे आि,े 

की व्यविाराजशवाय तत्त्वज्ञान वाांझ आिे. आजि तत्त्वज्ञानाजशवाय व्यविार आांधळा आिे. 

सामाजिक व्यविार सकुर िोण्यासाठी तशाच सौकयिदायी तत्त्वज्ञानाची प्रेरिा िवी असते. 

पि कािी वगािच्या वचिस्वासाठी बिुिन समािावर चातवुिण्यािचे सोजयस्कर जनबांध िादण्यास 

साांगिार े तत्त्वज्ञान व्यय विारोपयोगी तर नािीच, पि साफ आांधळे आि,े असेच म्िणावे 

िागेि. चातवुिण्यि वेदप्रिीत आिे आजि म्ििून ते मान्य केिे पाजििे येिवर जठक, पि 

प्रािीमात्राचा आत्मा एकच आिे, तर मग प्रत्यक्ष िीवनात एवढी र्यानक आजि कू्र जवषमता 

का ?  चातवुिण्यि मान्य आिे पि त्यािा असह्य आजि अमानषु रे्दर्ावाची िी कठोर धार 

कशािा िा रास्त प्रश्न आिे. याचा अिि स्पष्ट आिे. जिांदूधमि रक्षकाांना वेदाांची आजि 

ब्रय ह्मदेवाची गरि िोती ती चातवुिण्यािच्या रक्षय िासाठी गौतमबधु्दाने िे सार े िाजििे िोते. 

म्िणूिच आपलया इिवादी तत्त्वदशिनात ईर्श्रािा िागाच ठेविी नािी. त्याांनी चातवुिण्याििािी 

मळुातून नाकारिे. (दलित सालित्य : उद्गम आलि लिकास, पृ.१३ ते १४) दजित साजित्यात 

आिेिे वास्तव ि ेसमािातीि िी वििव्यवस्िा नाकारिार ेअसून त्यािा ताजत्वक अजधिान 

आिे. िे वरीि सवि जववेचनातून आपलया िक्षात येते. 

िाजतव्यवस्िा : 

दजित साजित्य िे र्ारतीय िातवास्तवाचे आजवष्करि करते. ज्याप्रमािे वििव्यवस्िा िी 

धमिरक्षकाांची उपि िोती, त्याचप्रमािे िातीची उत्पती िी इिलया पारांपररक धमािची जनजमिती 

आिे. िाजतसांस्िेच्या उदयासांदर्ाित डॉ. बाबासािेब आांबेडकराांनी आपलया र्ारतातीि 

िाती, त्याांची उत्पत्ती आजि जवकास या पजिलयाच सांशोधनपर ग्रांिात वस्तजुनि माांडिी 

केिेिी आि.े तसेच वैचाररक िेखनात िाजतव्यवस्िेजवषयी जवजवध मान्यवराांनी सुध्दा 

मित्त्वाची मते माांडिेिी आिते. या सवि मताांचा जवशे्लषिात्मक आढावा डॉ. योगेंद्रय मेश्राम 

याांनी आपलया ग्रांिात घेतिेिा आिे. ते जिजितात, चातवुिण्यि समािरचनेप्रमािेच र्ारतीय 

सांस्कृतीचे एक  प्रमखु वैजशष्टयय इििी िाजतसांस्िा व िाजतव्यवस्िा िोय. िी िाजतव्यवस्िा 

केव्िा व कशी अजस्तत्वात आिी. याबाबत जवचारवांतात एकमत नािी. कोि म्िित े की 

िन्मावरून िात पडिी, कोिी जतिा कमािवरून आलयाचे म्िटिे. कोिी धांदा तर कुिी 

वांशशधु्दत्वाच्या र्ावनेतून िन्मास आलयाचे म्िटिे आिे. शेवटी िातीचा उगम चातवुिण्यि 

व्यवस्िेत आिे. याबाबतीत सवि शास्त्रज्ञ व जवचारवांतामध्ये मतैक्य आिे. (दजित साजित्य : 

उद्गम आजि जवकास, प.ृ२९) िाजतव्यवस्िा िी धाजमिक आधारावर उर्ी केिेिी व्यवस्िा 

असून दजिताांच्या शोषिाची ती रीती आिे. याजवषयी डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी 

परखड मत नोंदजविे आिे. त े जिजितात, िाजतसांस्िेने जिांदू समािाचा तोंडवळाच कुरूप 

करून टाकिा आिे. िाजतसांस्िा िी चातवुिण्यािने जनमािि केिेिी असमानतेची व 

जतरस्काराची उतरांड आिे. तो जिांदूांच्या सामाजिक िीवनाचा जनबय िध बनिी आिे. 

िाजतरे्दामळेु सामाजिक िीवनात दरी लिमावण झािी आिे. िातीिातीत मत्सद, व्देष आजि 

शतू्रत्वय  जनमािि झािे आिे. िाजतसांस्िेने सावय ििजनक जितबधु्दीच नष्ट केिी. मने सांकुजचत 

केिी. समािािा नीजतभ्रष्ट जन दबुळे करून ठेविे. िात िी एक र्ावना आिे. ती एक मनाची 

अवस्िा आिे. ती टाकिे म्िििे र्ावनात्मक बदि घडून आििे. पि असा बदि धमि िोऊ 
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देत नािी. रूढी आड येते. शास्त्र जतिा आधार देते. म्ििून धमिशासे्त्र िी खरी मानवाची शतू्र 

आिेत. शास्त्राांनी जिांदूांची मानजसक गिुामी मिबूत केिी आिे. (दलित सालित्य : उद्गम 

आलि लिकास, पृ. ३१) िाजतव्यवस्िा िी र्ारतीय समािाचे एक वास्तव  आिे. दजित 

साजित्याचा िढा याच िातवास्तवाशी असून दजित िेखकाांनी सातत्याने र्ारतीय 

समािातीि चातवुिण्यि आजि िाजतव्यवस्िेवर प्रिार केिेिे आिेत. 

अस्पृश्यता : 

दजित साजित्यात आिेिे समािवास्तव विय ि, िातव्यवस्िेशी बाांधिेिे आिे. जवशेषत: 

यातूनच आिेिी अस्पशृ्यता िी व्यय वस्िा त्यात प्राधान्याने जचजत्रत झािेिी आिे. 

अस्पशृ्यता िा र्ारतीय समािातीि किांक आिे. अमानवी मानजसकतेचे प्रतीक आिे. 

यातूनच गिुामजगरी आजि सामाजिक शोषि करण्यात आिे. याची परखड माांडिी दजित 

साजित्यात येते. या अस्पशृ्यतेजवषयी डॉ. बाबासािेब आांबेडकराांनी मूिगामी सांशोधन केिे 

आिे. 'अस्पशृ्य मूळचे कोि आजि ते अस्पशृ्य कसे बनिे?' या ग्रांिात त्याांनी या 

अस्पशृ्यतेचा ऐजतिाजसक शोध घेतिा आिे. िो मित्त्वाचा आिे. याजवषयी डॉ. योगेंद्रय  मेश्राम 

जिजितात, अस्पशृ्य वगि जिांदू समािातीि िया दैनांजदन िीवनामळेु सामाजिकदृष्टयया 

समािात िीन ठरिा, आजििकदृष्टयया दररद्री-गिुाम झािा, आजििक व साांस्कृजतकदृष्टयया 

प्रगतीची सांधीच त्यािा कधी िार्िी नािी. लिक्षण आजि सांस्कृतीची दार े बांद झािी. 

त्यामळेु त्याच्या िीवनात जिवांतपिाच राजििी नािी. त्याच्यात स्वाजर्मान, मित्त्वाकाांक्षाच 

उरिी नािी. दजित म्िणूि त े कायमचे ददुैवी ठरिे. त्याांच्या नजशबी आिन्म अपमाजनत, 

परारू्त, अन्याय िीवन िगिे आिे. शूद्र कीटकाांप्रमािे गजिच् य् पिात िगण्याची व द:ुख, 

दाररद्रययात जपचत मरण्याची शतकानशुतके त्याांच्यावर सक्ती झािी (दलित सालित्य : उद्गम 

आलि लिकास, पृ. ३५-३६) आजि िे सवि तिाकजित सामाजिक धारिेच्या व धाजमिकतेच्या 

नावाखािी घडिे, िे जवशेष. 

अस्पशृ्य समािािा वििबाियच नव्िे, तर िन्माचे िाजतबजिष्कृत व अपजवत्र ठरवून त्यािा 

गावाच्या बािेर रािण्यास आजि जनकृष्ट असे िीवन िगण्यास विििातीव्यवस्िेनेच र्ाग 

पाडिे आिे. र्ारतातीि िाजतिमातीचे पिृकत्व आजि उच्चनीच र्ाव िािी मखु्यत: जर्न्न 

अशा पजवत्र – अपजवत्रतेच्या कलपनावर आधारिेिा आिे. एका िातीची जकां वा पोटिातीवर 

पाजवत्र्यावतीची कलपना व अन्य िातीच्या वा पोटिातीच्या पाजवत्र्याची कल्पना जर्न्नय  

असते. िी िात जकां वा पोटिात स्वत: उच्च समिते. जतच्या दृष्टीने खािच्या समििेलया 

िातीच्या चािीरीतींना ती अपजवत्र समिते. अपाजवत्र्याचे र्य िा िाजतरे्दाचा व 

उच्चनीचतेचा गार्ा आिे. जतचा आधार केवळ अांधश्रध्दा आिे. आजििक व्यवसायाांमध्ये िी 

उच्च जनच्च पाजवत्र्याची कलपना चातवुिण्यि व्यवस्िेत मखु्य म्िणूि गिृीत धरिी आिे. 

त्यामळेु असविि जववाि जनांद्य जकां वा जनजषध्द मानिा आिे. सामाजिक, वगीय जपळविकुीचे 

तांत्र मोठया खबुीने या अपजवत्रतेच्या र्याखािी जनटपिे ब्राह्मिाांनी िपून ठेविी आिे. 

अपजवत्र व्यवसाय टाकून अजधक पजवत्र व्यवसाय स्वीकारण्यास बांदी घािून असा व्यवसाय 

बदििे दांडनीय ठरजविे. त्यामळेु व्यजक्तस्वातांत्र्यय  व सामाजिक स्वातांत्र्यय  नष्ट झािे. त्यामळेु 

व्यजक्तजवकासाचा व सामाजिक पररवतिनाचा मागि कायमचा बांद झािा. (दलित सालित्य : 

उद्गम आलि लिकास, पृ. ३६) एकूिच र्ारतातीि समािव्यवस्िेतीि अस्पशृ्यतेसाठी रूढी 
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अमानवी िोती. कायद्याने यावर जनबांध िागिेिे असिे तरी आििी समािात अशा 

बजिष्कृततेच्या घटना घडताना जदसतात. 

आधुजनक युगातील समािवास्तव : 

प्राचीन र्ारतातीि विि, िात, अस्पशृ्यता या व्यवस्िाांमळेु र्ारतीय समािात जवषमता, 

रे्दारे्द आजि दरुावा जनमािि झािा. जब्रटीश काळात या सवि व्यवस्िाांमध्ये पररवतिन 

िोण्यास मदत झािी. अव्वि इांग्रिी कािखांडात र्ारतात प्रबोधन यगु आिे. यातून 

आधजुनक मूलयाांची माांडिी झािी. या काळात अवािचीन मिाराष्रातीि िाजतजवषयक 

जचांतनास आरांर् झािेिा जदसतो. या काळात िातीमीमाांसेचे तीन सांप्रदाय जदसतात. ते 

म्िििे ब्राह्मिी, अब्राह्मिी आजि माक्सिवादी र्ारतीय जवचारदशय िनातीि पारांपररक सांघषि 

ब्राह्मिीवाद जवरुध्द अब्राह्मिीवाद असा िोता. म्ििून मिाराष्रातीि िाजतजवषयक जवचार 

करताना िा सांदर्ि िक्षात घेिे आवश्यक आिे. ब्राह्मिी जवचारवांतात िाजतव्यवस्िेचे समििन 

करिारा एक वगि िोता. तर जिांदू धमािचे अजस्तत्व अबाजधत रािून त्यात सधुारिा व्िावी. 

अशी धारिा कािी जवचारवांताांची िोती. र्ारतात सामाजिक पररवतिन करण्यासाठी परुोगामी 

जवचारवांताांचे योगदान अजतशय मित्त्वाचे आिे. त्याांनी सातत्याने िी ििारो वषाांची वििवादी, 

िातवादी व्यय वस्िा मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न केिे. आजि आधजुनक समािजनजमितीसाठी 

प्रयत्न केिे. त्यामध्ये जवजवध समािसधुारक येत असिे तरी म. फुिे, रािषी शािू मिाराि 

आजि डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे कायि जनिाियक आजि मूिरू्त स्वरूपाचे आिे.  

म. फुि े याांनी एकोजिसाव्या शतकातीि समािािा समतावादी जवचाराांची जदशा जदिी. 

ततृीय रत्नाच्या माध्यमातून ििारो वषाांपासून बिुिन समािावर िादिेलया ब्राह्मिी 

गिुामजगरीचे सत्यशोधन केिे. आजि सत्यशोधक समािाची बाांधिी केिी. रािषी शािू 

मिारािाांनी सामाजिक न्यायासाठी आपलया रािसते्तचा वापर केिा. डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकर याांनी फुिे- शािू मिारािाांचा वारसा पढेु घेऊन िात, र्ारतीय समािािा 

स्वातांत्र्य, समता आजि बांधतुा या प्रबधु्द मूलयाांची जदशा जदिी. शेवटी र्ारतीय सांजवधानाची 

जनजमिती करून र्ारत देशातीि िोकाांना साांजवधाजनक समाि म्ििून उरे् रािण्यासाठी 

जनिाियक केिे. याचा पररपाक म्िििे र्ारतातीि आिचे सामाजिक, साांस्कृजतक, धाजमिक 

वास्तव िे सांजवधाजनक मूलयाांवर वाटचाि करत आिे. िी सांजवधाजनकता दजित साजित्याचा 

गार्ा आिे. 

२.३  आांबेडकरपूवि, आांबेडकरी व आांबेडकरोत्तर चळवळी 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर िे दजित साजित्याचे आद्य प्रेरिास्त्रोत आिेत. त्याांच्या जवचार 

कायाितून दजित साजित्याची चळवळ जनमािि झािी. जतिा जनिाियक रूप प्राप्त झािे. असे 

असिे तरी दजित साजित्याच्या चळवळीचा पट िा आांबेडकरपूवय ि, आांबेडकरी आजि 

आांबेडकरोत्तर काळातीि चळवळीशी बाांधिेिा आिे. जवशेषत: या टप्पप्पयातूनच दजित 

चळवळ आजि साजित्याची रू्मी तयार झािेिी आिे. त्यामळेु या तीन टप्पप्पयावरीि 

चळवळींचा आढावा घेिे अगत्याचे ठरते. 
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आांबेडकरपूवि चळवळ : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी आपलया िीवनात तीन गुरू मानिे. तिागत बधु्द, सांत 

कबीर आजि मिात्मा िोतीराव फुिे याांचा त्यामध्ये समावेश िोते. बाबासािेबाांची िी रू्जमका 

वैचाररक अजधिानातून आिेिी िोती. त्यामागे जनजित असे ताजत्त्वक अजधिान आजि 

सामाजिक चळवळीचे र्ान िोते. पूवी अगदी प्राचीन काळापासून दजित, शोजषत, वांजचत 

समिुाांच्या उत्िानाचे प्रयत्न झािेिे आिेत. त्यामध्ये तिागत बधु्दापासून आपलयािा 

जवचार करावा िागतो. बधु्दाने आपलया सांघात सवि समिुातीि िोकाांना प्रवेश जदिा. अगदी 

स्त्री वगाििािी सामावून घेतिे. ििारो वषािपासून सामाजिक बजिष्कृत असिेिा समूि 

प्रवािात आिा. त्यािा अजधकार जमळािे. त्यामळेु तिागत बधु्द याांनी केिेिे सामाजिक 

उत्िानाचे कायि अजतशय मित्त्वाचे आिे. पढेु सांत कबीर याांनी आपलया दोियातून 

सामाजिक पररवतिनाचा जवचार माांडिा. मात्र एकोजिसाव्या शतकात मिात्मा फुिे याांनी 

केिेिे यासांदर्ाितीि कायि अजतशय मित्त्वाचे िोते. दजिताांना जशक्षि जमळािे तरच 

त्याांच्यामध्ये बदि िोईि. त्याांची गिुामजगरी नष्ट िोईि. अशी फुलयाांची रू्जमका िोती. 

यासाठी त्याांनी कृती कायय िक्म राबजविा. दजिताांसाठी, स्त्रीयाांसाठी शाळा काढलया. 

साजवत्रीबाई ांना जशक्षि जदिे. त्याांना जशक्षक बनजविे. या सवव पार्श्य िरू्मीवर दजिताांच्या 

चळवळीिा गती आिी. आांबेडकरपूवि काळात गोपाळबाबा विांगकर, जशवराम िानबा 

काांबळे, जकसन फागू बांदसोड, गिेश आक्कािी गवई इत्यादी समािजचांतकाांनी आपापलया 

परीने दजित चळवळीिा सामाजिक उत्िानाच्या जदशेने गजतमान केिे. या सवाांचे कायि 

अजतशय मोिाचे असून त्याांचा जवचार इिे करिे गरिेचे आिे. 

गोपाळबाबा वलांगकर : 

दजित चळवळींच्या इजतिासात गोपाळबाबा विांगकर याांचा नामोलिेख आद्य दजित 

समािसधुारक, कवी, शािीर व तळमळीचे कायिकते म्ििून केिा िातो. डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकर याांनी माचि १९२७ मध्ये मिाड येिे र्रिेलया कुिाबा जिलिा बजिष्कृत 

पररषदेतीि र्ाषिात गोपाळबाबाांच्या कायािचा गौरवाने उलिेख केिा आिे. गोपाळबाबाांचे 

पूिि नाव गोपाळबाबा कृष्िा विांगकर असे िोते. त्याांचा िन्म मिाडिवळीि रावदूि या 

गावी झािा. रमाबाई आांबेडकर याांच्या मािेराकडून गोपाळबाबा िे डॉ. आांबेडकराांचे नातिग 

िोते. असे चाांगदेव खैरमोडे याांनी म््टिेिे आिे. अस्पशृ्यतेचे दािक अनरु्व त्याांनी 

ििानपिीच पाजििे, अनरु्विेिे िोते. पढेु त्याांना सैन्यात नोकरी जमळािी. फिटिीतच 

त्याांनी जशक्षि घेतिे. १८८६ सािी सैन्यातून जनवृत्त झालयानांतर त्याांनी िात आजि 

अस्पशृ्यता जनवारण्यासाठी चळवळ उर्ारिी. त्याांनी १८८८ मध्ये 'जवटाळ जवध्वांसन' िी 

पजुस्तका जिजििी. त्यामध्ये अस्पशृ्यता िी समािािा िागििेा किांक आि.े िी िातकें द्री 

अस्पशृ्यता धमािजधजित माांडिी िात असिी तरी त्यामागे ब्राह्मिीवचिस्वय  आिे. अशी परखड 

व साधार माांडिी या पजुस्तकेत गोपाळबाबाांनी केिी.  

दजित समािामध्ये प्रारांर्ीच्या टप्पप्पयावर िागतृी आजि सांघटन जनमािि करण्याचे कायि 

गोपाळबाबाांनी अत्यांत तन्मयतेने केिे. जवशेषत: जब्रजटशाांनी ज्यावेळी मिार, माांग, चाांर्ार 

िातीतीि सैजनकाांना अस्पशृ्यतेमळेु सैन्यातून बािेर काढण्याचा जनििय घेतिा. त्यावेळी 

गोपाळबाबाांनी त्याजवरुध्द सनदशीर मागािनी िढा उर्ारिा. १८९४ मध्ये त्याांनी एक 

जवनांतीपत्र जििून याची कैजफयत इांग्रि सरकारसमोर माांडिी. या पत्राच्या शेवटी त्याांनी १३ 
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कडव्याांची कजवता जििून त्यातून मिार समािाच्या द:ुखदजस्ितीचे, त्यामागीि कारिाांचे 

सांदर्ि देवून अस्पशृ्याांनी आत्मपरीक्षि करून सन्मानाने िगण्याचा जवचार माांडिा.  

गोपाळबाबा विांगकर याांनी आपलया िेखनीतून दजित समािािा िागतृ करण्याचे काययि  

केिे. त्याच्या सामाजिक िगण्याचे वास्तव आपलया ग्रांिातून व स्फूटिेखनातून माांडिे. 

जवशेषत: दीनबांधू या माजसकातून त्याांचे िेखन प्रकाजशत झािे. त्याांचे गद्य आजि पद्य अशा 

दोन्िी स्वरूपाचे िेखन प्रजसध्द असून त्यािा सामाजिक पररवतिनाच्या इजतिासात अजतशय 

मोिाचे स्िान आिे. अशा दजित चळवळ आजि साजित्यािा व्यापक जदशा देिाऱ्या 

गोपाळबाबा विांगकराांचे जनधन १९०० मध्ये रबदूि येिे झािे. (अलममतादर्श िालषशक 

लिर्ेषाांक २०१२) 

जिवराम िानबा काांबळे : 

आांबेडकरपूवि कािखांडात दजित समािामध्ये पररवतिनाचा जवचार पेरिाऱ्या जवचारवांताांमध्ये 

गोपाळबाबा विांगकराांच्या नांतर जशवराम िानबा काांबळे याांचा नामोलिेख करावा िागतो. 

त्याांचा िन्म १८७५ मध्ये पुिे येिे झािा. वास्तय जवक त्याांचे वडीि मूळचे र्ाांबडेु गावचे 

वतनदान मिार िोते. मात्रनांतर िानबा िे गावकी बांद करून पिेु येिे येऊन नोकरी करून 

िागिे. जशवरामिा जशक्षिाची आवड असलयामळेु त्यािा जशकजविे. िातीयतेचे चटके 

त्याांना ििानपिीच र्ोगावे िागिे. जशवराम िानबा काांबळे याांच्यावर म. फुि े याांच्या 

जवचाराांचा मोठा प्रर्ाव िोता. मराठा, दीनबांधू या वृत्तपत्राांमधून येिार ेिेखन ते वाचत िोते. 

यातूनच प्रेरिा घेऊन त्याांनी दजित समािाच्या उत्िानासाठी कायि करण्यास सरुूवात 

केिी. १९०३ मध्ये परुांदर तािकु्यातीि सासवड येिे एकावन्न गावच्या मिार समािातीि 

प्रजतजनधींची सर्ा र्रजविी. दजिताांचे प्रश्न शासनदरबारी माांडण्यासाठी अिि करण्याचे 

जनजित झािे. त्याांनी स्वत: इांग्रिीत अिि तयार करून त्यावर १५८८ इतक्या 

िातीबाांधवाांच्या सह्या घेतलया. सरकारिा जनवेदन जदिे. परांत ुत्याचा फारसा प्रर्ाव पडिा 

नािी. तरीसधु्दा रा. काांबळे याांनी नाउमेद न िोता आपिे सामाजिक कायि चािू ठेविे.  

जशवराम िानबा काांबळे याांनी अस्पशृ्योन्नतीचे ध्येय समोर ठेवून सोमवांशीय जितजचांतक जमत्र 

या समािाची स्िापना केिी. आपिी रू्जमका व समािाची ध्येयधोरिे िोकाांपयांत 

पोिजवण्यासाठी सोमवांशीय जमत्र या नावाने माजसक काढिे. यामधून जवजध सामाजिक 

प्रश्नाांवर अजतशय परखड अशी मत े त्याांनी माांडिी. जवशेषत: अस्पशृ्याांमधीि 

दवेदासीसारख्या प्रिा नष्ट व्िाव्यात. समािात सधुारिा घडावी. त्याांच्या आचारजवचारात 

पररवतिन व्िावे यासाठी काांबळे याांनी प्रामाजिकपिे कायि केिे. मिषी जवठ्ठि रामिी जशांदे 

याांच्या जडप्रेस्डय  क्िासेस कजमटीमध्ये कािी काळ त्याांनी काम केिे. 

जशवराम िानबा काांबळे याांचे जवचार व कायि अस्पशृ्याांमध्ये आत्मजस्ितीची िािीव करून 

देिार े िोते. त्यामध्ये धमिग्रांिाांची जचजकत्सा िोती. अस्पशृ्याांचा अवनीतीिा िीच धाजमिक 

व्यवस्िा कारिीरू्त असलयाचे त्याांनी सातत्याने साांजगतिे. या देशातीि िातीरे्द आजि 

जवषमता िी आयाांच्या आगमनापासून अजस्तत्वात आलयाचे त्याांनी प्रजतपाजदत केिेिे आिे. 

त्याांचे बिुताांश िेखन िे आयि-अनायि याांच्यातीि सांघषािची माांडिी करिार े आिेत. या 

माांडिीत परखड जचजकत्सा, ऐजतिाजसक मीमाांसा आजि प्रबोधनाचा जवचार इत्यादी वैजशष्टय ये 

आिेिी आिेत. (लर्िराम जानबा काांबळे चररत्र ग्रांथ : ि.ना. नििकर) 
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जकसन फागुिी बनसोड : 

दजित साजित्याच्या चळवळीत जकसन फागिुी बनसोड याांचे कायि अजतशय मित्त्वाचे आिे. 

त्याांचा िन्म १८ फेब्रुवारी १८७९ मध्ये नागपूर िवळीि मोिपा या गावी झािा. पढेु त े

नागपूरिा आिे. येिीि पाचपाविी र्ागात ते राजििे. प्रारांर्ापासून त्याांनी दजित 

समािाच्या उत्िान चळवळीत सिर्ाग घेतिा िोता. १९०१ मध्ये त्याांनी स्वत:ची जप्रजटांग 

प्रेस सरुू केिी. मराठा दीनबांधू या नावाचे साप्ताजिक सरुू केिे. यामधून दजित समािातीि 

अन्याय-अत्याचाराांवर िेखन करून अस्पशृ्याांमध्ये आत्मय िागतृी जनमािि करण्याचा प्रयत्नय  

त्याांनी केिा. पढेु त्याांनी १९०३ मध्ये सन्मागि बोधक अस्पशृ्य समाि सांस्िा स्िापन केिी. 

ज्यामधून त्याांनी अस्पशृ्याांच्या िीवनािा जवधायक रूप देण्याचा उत्तम कायि केिे. १९०७ 

मध्ये त्याांनी मिुींसाठी चोखामेळा कन्याशाळा स्िापन केिी. जवद्यार्थयाांसाठी वसतीगिृे 

चािविी. जमि कामगाराांचे प्रश्न िाताळिे. या प्रश्नाांना प्रर्ावीपिे माांडता यावे म्ििून त्याांनी 

मिदूर पजत्रका सरुू केिी. पढेु जनराजश्रत जिांद नागररक (१९१०) जवटाळ जवध्वांसक 

(१९१३), चोखामेळा (१९१३) इत्याांदी पत्रके सरुू करून समािािा जदशा देण्याचे 

मित्त्वपूिि कायि केिे. १९१९ मध्ये त्याांनी अांत्यि समाि नावाची सांस्िा स्िापन केिी. 

यातून समािातीि अांतगित दिुी जमटजवण्याचा त्याांनी प्रयत्न केिा. १९२० मध्ये नागपूर 

येिे रािषी शािू मिाराि याांच्या अध्यक्षतेखािी र्रिेलया अजखि र्ारतीय बजिष्कृत 

पररषदेच्या सांयोिन मांडळात अजतशय मित्त्वाची रू्जमका पार पाडिी. या पररषदेच्या नांतर 

त्याांनी अस्पशृ्यता जनमूििनासाठी नऊ किमी योिना िािीर केिी. ज्यामध्ये अस्पशृ्याांतीि 

पोटिाती मोडिे, रोटी बेटी व्यविार करिे, अस्पशृ्याांनी स्वाविांबी िोण्यासाठी स्वतांत्र 

उद्योगधांदे जनमािि करिे, जशक्षिाचा प्रचार व प्रसार करिे, बिोपासना करिे, वाचनािये 

उर्ारिे, अन्यायाजवरुध्द सांघजटत िोिे आजि अस्पशृ्याांची एक रािकीय सांघटना स्िाजपत 

करिे इ. किमाांचा समावेश िोतो. या सवि किमाांचा उद्देश दजित समािािा सामाजिक व 

आजििक दृष्टयया सक्षम करिे िा िोता. िे खूप मित्त्वाचे आिे.  

जकसन फागिुी बनसोड याांनी वतृ्तपत्रीय के्षत्रात केिेिे कायि अतिुनीय आिे. जवशेषत: 

त्याांनी जिजििेलया कजवताांमधून समािोध्दाराचा उद्धार आजवष्कृत झािेिा आिे. जकसन 

फागिुी बनसोड िे अलपजशजक्षत असि ेतरी त्याांनी समािपररवतिनाचा वसा घेऊन केिेिे 

कायि ऐजतिाजसक स्वरूपाचे आिे. अशा मिान समािजचांतकाचे जनधन १० ऑक्टोबर 

१९४६ रोिी नागपूर येिे झािे. (अलममतादर्श िालषशक लिर्ेषाांक २०१२)   

गरे्ि आकािी गवई : 

दजित साजित्य चळवळीच्या इजतिासात गिेश आकािी गवई याांचे कायि अनन्यसाधारि 

आिे. त्याांचा कािखांड िा डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या समकािीन िोता. मात्र 

बाबासािेब सामाजिक िीवनामध्ये सक्ीय िोण्याच्या अगोदरपासून गिेश आकािी गवई िे 

दजिताांच्या सामाजिक चळवळीत आपिे मूिरू्त योगदान देत िोते. १९१० मध्ये 

अमरावती येिे मिार सधुारक मांडळ स्िापन करण्यात आिी िोती. या सामाजिक सांस्िेशी 

गवई याांचे घजनि सांबांध िोते. अस्पशृ्य समािामध्ये िागृती घडवून आिण्यासाठी या 

सांस्िेच्या वतीने जवशेष प्रयत्न केिे िात िोते. त्यामध्ये खेडयापाडयात सर्ा र्रविे, 
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पोटिातीत जववाि घडवून आििे, मिुा- मिुींना जशक्षि देिे, सरकारपढेु गा-िािी माांडिे इ. 

कायािचा समावेश िोतो.  १९१९ ते १९२३ या काळात मध्य प्राांतात वऱ्िाड कौजन्सिवर 

गिेश आकािी गवई याांची सरकारचे सदस्य म्ििून जनवड करण्यात आिी िोती. तेव्िा 

त्याांनी अस्पशृ्याांच्या प्रश्नाांची माांडिी सरकार दरबारी अजतशय सक्षमपिे केिी. जवशेषत: 

अस्पशृ्यता िा जिांदूधमाििा िागिेिा किांक आिे. त्याचे जनमूििन करण्यासाठी लिक्षण िाच 

एक पयािय आिे. त्यासाठी अस्पशृ्याांनी आपलया मिुाांना जशक्षि जदिे पाजििे. तसेच आपिे 

पारांपररक व्यवसाय सोडून द्यायिा िवेत. आपलया िक्कासाठी िढायिा िवे. असे जवचार 

त्याांनी माांडिे. 

१९२० नांतर गिेश आकािी गवई याांनी डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या सामाजिक 

िढयात सिर्ाग घेतिा. नागपूर येिे र्रिेलया अजखि र्ारतीय बजिष्कृत पररषदेचे 

जनयोिन करण्यामध्ये त्याांचा मित्त्वाचा वाटा िोता. तदयपूवी ते कोलिापूरिा येऊन रािषी 

शािू मिाराि याांच्याशी रे्टिे िोते. त्याांचा तसा पत्रव्यविारिी झािा िोतो. बाबासािेबाांच्या 

साांगण्यावरूनच त्याांनी जवदर्ाित अस्पशृ्याांच्या चळवळीिा जनिाियक जदशा देण्यासाठी 

सवाांना सांघजटत करण्याचा प्रयत्न केिा.  

आांबेडकरपूवि दजित चळवळीच्या इजतिासातीि वरीि आिेख अजतशय मित्त्वाचा आिे. 

गोपाळबाबा विांगकर, जशवराम िानबा काांबळे, जकसन फागिुी बनसोडे, गिेश आकािी 

गवई आजि इतर दजित िेखक, कवी, जवचारवांताांनी केिेिे कायि दजिताांमध्ये सामाजिक 

िागतृी जनमािि करण्यासाठी पुरक ठरिे. त्याांनी अस्पशृ्याांना जशक्षिाचे मित्त्व पटवून जदिे. 

जिांदू समािातीि अस्पशृ्यतेचे जवदारक जचत्र स्पष्ट केिे. सामाजिक गिुामजगरीजवरुध्दय 

समािािा सिग र्ान जदिे. यातूनच दजिताांमध्ये आत्मिािीव जनमािि झािी. जवशेषत: 

आांबेडकरपूवि काळात सरकार दरबारी जवनांती अिि करून ज्या मागण्या केलया िोत्या 

त्यातून रािकीय िागतृीसधु्दा जनमािि झािी. या सवि प्रयत्नात प्राांिळपिा िोता. िक्काची 

िािीव िोती. सामांिस्य, नम्रता आजि सामाजिक प्रबोधनाची तळमळ इ. गोष्टी िोत्या. परांत ु

आक्मकता नव््ती. एकसांघ िढा देण्याची रू्जमका आजि नेततृ्व नसलयामळेु िे सवि प्रयत्न 

मित्त्वाचे असिे तरी मयािजदत स्वय रूपाचे िोत.े असे असि े तरी आांबेडकरपूवि काळातीि 

वरीि कायाििा ऐजतिाजसक मित्त्व आिे. 

आांबेडकरी चळवळ : 

र्ारताच्या इजतिासात डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे व्यजक्तमत्त्व आजि जवचारकायि 

क्ाांजतकारक आिे. त्याांच्या तत्त्वज्ञानाची मूळ प्रेरिा घेऊनच दजित साजित्याची चळवळ 

जनमािि झािी. त्यामळेु बाबासािेबाांनी केिेलया कायािचा जवचार करिे इि ेअगत्याचे आिे.          

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचा िन्म १४ एजप्रि १८९१ रोिी झािा. त्याांचे मूळ गाव 

कोकिातीि आांबावडे िोते. परांत ुबाबासािेबाांचे वडीि रामिी आांबेडकर सैन्यात िोते. मध्य 

प्रदेशातीि मिू येि े ते सैन्यात कायिरत असताना बाबासािेबाांचा िन्म झािा. त्याांचे मूळ 

नाव जर्मराव असे िोते. ििानपिापासून जर्मराव वजडिाांच्या सांस्कारात वाढिे. जशक्षि 

घेतिे. पारांपररक समािव्यवस्िेतीि अस्पशृ्यतेचे अनरु्व त्याांनािी र्ोगावे िागिे. परांत ुन 

डगमगता जर्मरावाांनी आपिे जशक्षि पूिि केिे. परदेशी जशक्षि घेऊन उच्चजवद्याजवरू्षीत 

पदव्या प्राप्त केलया.  जशक्षि िे पररवतिनाचे साधन आिे. सामाजिक िढयासाठी त्याचा वापर 
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िोऊ शकतो. िा जवचार कें द्रय वती ठेवून बाबासािेबाांनी आपलया जशक्षय िाचा उपयोग 

समािपररवतिनासाठी केिा. सामान्यत: १९२० नांतर डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी 

आपलया सामाजिक चळवळीिा सरुूवात केिी. जवजवध प्रकारची आांदोिने, सत्याग्रि, 

जनवेदने, ग्रांििेखन, सामाजिक, रािकीय सांघटना स्िापन करून दजिताांच्या उत्िानासाठी 

जनिाियक क्ाांजतकारी कायि केिे. 

डॉ. आांबेडकराांनी २७ िानेवारी १९१९ मध्ये जब्रटीशाांनी नेमिेलया साऊिबरो मतदान 

कजमटीसमोर सविप्रिम अस्पशृ्याांच्या न्यायिक्कासाठीची जनवेदनाच्या माध्यमातून माांडिी 

केिी. त्यामध्ये त्याांनी अस्पशृ्याांचे प्रजतजनधी स्वत: अस्पशृ्याांनीच जनवडिेिे असिे 

पाजििेत. अशी रू्जमका माांडिी. िा दजिताांच्या रािकीय िक्काचा िढा बाबासािेबाांनी सरुू 

केिा िोता. त्यािा सामाजिक पररवतिनाचे अजधिान िोते. डॉ. आांबेडकराांनी पढेु २० ििु ै

१९२४ मध्ये सामाजिक िागतृीसाठी 'बजिष्कृत जितकाररिी सर्ा' नावाची सांघटना स्िापन 

केिी. जशका, सांघजटत व्िा आजि सांघषि करा िे या सांघटनेचे ब्रीदवाक्य िोते. बाबासािेबाांनी 

या सांघटनेच्या माध्यमातून अस्पशृ्य समािाच्या शैक्षजिक व आजििक जवकासासाठी मूिरू्त 

प्रयत्न केिे. बजिष्कृत जितकाररिी सरे्ने आपलया सरुुवातीच्या तीन वषाांच्या काळात 

सामाजिक चळवळीसाठी परुक असिेिे उपक्म राबजविे. अस्पशृ्याांच्या मिुाांना जशक्षि 

घेण्यासाठी आजििक मदत करिे, त्याांच्यासाठी वसजतगृिे उघडिे, जवजवध र्ागात 

अस्पशृ्याांच्या सर्ा, पररषदा आयोजित करिे, जिांदू धमीयाांनी बजिष्कृत करून गिुाम 

बनजविेलया समािामध्ये स्वाजर्मानाची ज्योत प्रज्वजित करिे इत्यादी काये केिी. डॉ. 

आांबेडकराांनी याांनी यासाठी जनयोिनबध्द कृतीकायिक्म राबजविे. याचा पररिाम म्िििे 

दजित समािात अजस्मतेची नवी उिाि जनमािि झािी. यामध्ये आांबेडकरी चळवळीतीि 

पजििे आांदोिन म्ििून चवदार तळे सत्याग्रय िाचा जवचार आपलयािा करावा िागतो. 

चवदार तळे सत्याग्र ह : 

दजिताांच्या प्रश्नाांसदर्ाित रािकीय पातळीवर नवी िािीव जनमािि िोऊ िागिी िोती. मुांबई 

कायदेमांडळात असिेलया कािी प्रजतजनधींनी यासाठी कािी ठराव माांडिे िोते. त्यामध्ये 

१९२६ रोिी सी.के. बोिे याांनी माांडिेिा ठराव अजतशय मित्त्वाचा आिे. त्या सावििजनक 

जठकािी म्िििे न्यायािये, शाळा, पािवठे, बािार इ. जठकािी स्पशृ्य-अस्पशृ्य असा 

रे्दर्ाव पाळिा िाऊ नये. असा ठराव करण्यात आिा िोता. यािा मान्यतािी जमळािी 

िोती. याआधारचे मिाड नगरपाजिकेत िा ठराव मांिूर करून चवदार तळे अस्पशृ्याांना खुि े

करण्यात आिे. मात्र मिाडमधीि सविि जिांदू िोकाांनी यािा जवरोध केिा. याजवरुध्द डॉ. 

बाबासािेब आांबेडकर याांनी बजिष्कृत जितकाररिी सरे्च्या माध्यय मातून १९ व २० माचि 

१९२७ रोिी पररषद घेण्यात आिी. त्यामध्ये ििारो दजित सिर्ागी झािे िोते. शेवटच्या 

जदवशी डॉ. आांबडेकर आजि ििारो दजित स्त्री-परुुषाांनी चवदार तळयात उतरुन त्याचे 

पािी प्राशन केिे. सामाजिक समतेच्या िढयातीि, आांबेडकरी चळवळीतीि िा मोठा िढा 

िोता. 

डॉ. आांबेडकराांनी चवदार तळे सत्याग्रय ि केलयानांतर जतिे पररषदेसाठी आिेलया िोकाांवर 

सविि सनातनी िोकाांनी िलिा केिा. िाळपोळ केिी, चवदार तळयािा अजर्षेक घािून 

शधु्द केिे आजि अस्पशृ्याांना येिे येण्यास बांदी घातिी. सरकारने यात िस्तके्षप करून नये 
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असेिी साांजगतिे. बाबासािेबाांनी याांचा जवरोध केिा. पनु्िा पररषद घेण्याचा जनििय घेतिा. 

मात्रय  नगरपाजिकेनेिी यासाठी सिकायि केिे नािी. उिट सविि समािाची बािू घेऊन 

त्याांचीच पाठराखन केिी. चवदार तळे सत्याग्रिात सरळसरळ सामाजिक सांघषि उर्ा 

राजििा. अस्पशृ्य समाि समतसेाठी िढत िोता. आपि ेिक्क मागत िोता. डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकराांनी केिेिा चवदार तळयाचा सत्याग्रि जनिाियक नसिा तरी त्याजनजमत्ताने 

अरू्तपवि अशा दजिताांच्या िढयािा सरुूवात झािी. सवि दजित समाि एकत्र आिा. 

आपलयावर िादिेलया अस्पशृ्यतेच्या जवरोधात त्याांनी एकसांघ आवाि उठजविा. ज्या 

मनसु्मतृीच्या आधार ेिातीव्यवस्िा प्रस्िाजपत करण्यात आिी िोती. गिुामजगरी िादिेिी 

िोती. त्या मनसु्मतृीचे दिन याच चवदार तळयाच्या सत्याग्रिात करण्यात आिे. िी 

ऐजतिाजसक घटना िोती. यामध्ये केवळ दजित समिुच नव््ता तर दजितेतर समाििी 

यामध्ये सिर्ागी झािा िोता. जवशेषत: दजित स्त्रीयाांचे प्रमाि यामध्ये खूप मोठया प्रमािात 

िोते. आांबेडकरी चळवळीतीि चवदार तळे सत्याग्रि म्िििे समता सांगरच िोते. 

जब्रटीश शासनाने १९२८ मध्ये सर िॉन सायमन याांच्या नेतृत्वाखािी एक मांडळ र्ारतात 

पाठजविे. या मांडळाचा उद्देश रािकीय िोता. डॉ. आांबेडकराांनी बजिष्कृत जितकारिी 

सरे्च्या वतीने या मांडळािा एक जनवेदन जदिे. ज्यामध्ये जवधी मांडळात अस्पशृ्याांना स्वतांत्र 

िागा असाव्यात असा आग्रि त्याांनी धरिा. मात्र र्ारतात सायमन कजमशनिा जवरोध 

झािा.  म्ििून गोिमेि पररषदेचे आयोिन करण्यात आिे. डॉ. आांबेडकराांनी या दरम्यान 

आपिे सामाजिक कायि चािूच ठेविे िोते. याचाच एक र्ाग म्िििे काळाराम मांजदर 

सत्याग्रि िोय. 

काळाराम मांजदर सत्याग्ह : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी १९३० मध्ये नाजशक येिीि काळाराम मांजदरात 

सामदुाजयक प्रवेश करण्याची घोषिा केिी. बाबासािेबाांनी आपलया सामाजिक कायाििा नवी 

जदशा देण्याचा प्रयत्न केिा. मिाड येिीि चवदार तळयाचा सत्याग्रि केलयानांतर त्याांनी 

मांजदर प्रवेशाची चळवळ उर्ारिी. वास्तजवक त्याांना मांजदरामध्ये िाऊन देवदशिन घेण्याचा 

अिवा दजित समािािा येिे घेऊन िाण्यात कोितेिी स्वारस्य नव््ते. परांत ु पारांपररक 

िात मानजसकतेिा ्ेद देण्याच्या मखु्य उद्देशातून त्याांनी िे आांदोिन चािू केिे िोते. 

मागीि अनरु्व िक्षात घेता काळाराम मांजदर प्रवेशासांदर्ाित त्याांनी ररतसर पत्रव्यविार 

करून िोरदार तयारी केिेिी िोती. दादासािेब गायकवाड िे बाबासािेबाांचे प्रमखु जशिेदार 

िोते. त्याांच्याशी चचाि करून आांदोिनाचे स्वरूप ठरजवण्यात आिेि ेिोते. २ माचयि  १९३० 

रोिी या सत्याग्रिास सरुूवात झािी. त्यावेळी डॉ. आांबडेकराांनी या सत्याग्रिामागीि 

रू्जमका जवशद केिी. त ेम्ििािे, आि आपि मांजदरात प्रवेश करिार आिोत. मांजदराम प्रवेश 

केलयामळेु आपिे प्रश्न सटुिार नािीत. आपिे प्रश्न रािकीय आिेत. सामाजिक, धाजमिक, 

आजििक व शैक्षजिक आिेत. काळाराम मांजदरात प्रवेश करिे म्िििे जिांदू मनािा केिेि े

आवािन आिे. उच्चवगीय जिांदूांनी आपलयािा आपलया िक्काांपासून अनेक जपढयाांपासून 

दूर ठेविे. आता तेच जिांदू आपलयािा आपिा मानवी िक्क देतीि का िा प्रश्न या काळाराम 

मांजदर सत्याग्रिाच्या माध्यमातून मी जवचारत आिे. जिांदू मन िे आपलयािा एक मानव म्िणूि 

स्वीकारण्यास तयार आिे की नािी याची पडताळिी या सत्याग्रिादय वार ेिोिार आिे. डॉ. 

आांबेडकराांनी आपलया अनुयायाांना या सत्याग्रिाचे मित्त्व साांजगतिे िोते. याचा फजित 
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म्िणजे ििारो िोक या सत्याग्रिात सामीि झािे. जनयोिनबध्द पध्दतीने आांदोिन 

करण्यात आिे. परांत ुसविि िोकाांनी इिेिी आपिी जवषमतावादी मानजसकता दाखजविी. 

सत्याग्रिाच्या वेळी दगडफेक झािी. अनेकाांना इिा झािी. बाबासािेबाांनी या सवि घटनेची 

तक्ार जब्रटीश सरकारकडे केिी. नाजशकमध्ये दजिताांवर बजिष्कार घािण्यात आिा. 

मानजसक त्रास जदिा गेिा. तरीसधु्दा सत्याग्रिी मागे िटिे नािीत. तब्बि पाच वषे िा िढा 

चािूच िोता. र्ाऊराव गायकवाड याांनी त्याचे नेततृ्व केिे. दरम्यान डॉ. आांबेडकराांना 

गोिमेि पररषदिेा िावे िागिे. देशपातळीवर रािकीय सांघषि सरुू झािा. जिांदू समािाची 

मानजसकता बदििार नािी. िे बाबासािेबाांच्या िक्षात आिे. त्यामळेु त्याांनी काळाराम 

मांजदर सत्याग्रि मागे घेतिा. आांबेडकरी चळवळीच्या इजतिासात या सत्याग्रिािा जवशेष 

मित्त्व आिे. कारि याजठकािी मिाराष्राबरोबरच गिुरात, कनािटक राज्यातीि िोक 

आिेिे िोते. जवशेषत: एवढया प्रदीघि काळापयांत िढा जदिा. िे अजतशय मित्त्वाचे आिे. 

गोलमेि पररषद : 

आांबेडकरी चळवळीच्या इजतिासात गोिमेि पररषदाांना अजतशय मित्त्वाचे स्िान आिे. डॉ. 

बाबासािेब आांबेडकर आपलया समािाच्या िक्कासाठी सातत्याने िढत िोत.े या िढयात 

त्याांना राष्रीय पातळीवर सांघषि करावा िागिा. गोिमिे पररषदाांच्या जनजमत्ताने या 

सांघषाििा नवी धार आिी. जब्रटीश सरकारने र्ारतािा स्वातांत्र्य देण्याच्या रू्जमकेतून र्ावी 

राज्यघटनेची चचाि करण्यासाठी िी पररषद बोिाविी िोती. जतिा गोिमेि पररषद असे 

म्िितात. या पररषेदच्या एकूि तीन बैठका सांपन्न झालया. या तीनिी बैठकाांना डॉ. 

बाबासािेब आांबेडकर िे अस्पशृ्य समािाचे प्रजतजनधी म्ििून उपजस्ित राजििे िोते. पजििी 

गोिमेि पररषद नोव्िेंबर १९३० मध्ये िांडन येिे र्रिी. डॉ. आांबेडकराांनी यामध्ये सिर्ाग 

घेऊन दजिताांच्या रािकीय अजस्तत्वाजवषयी माांडिी केिी. अस्पशृ्याांसाठी स्वतांत्र 

मतदारसांघ तयार करून त्याांच्या माफि तच अस्पशृ्याांचे प्रजतजनधी जनवडिे गेिे पाजििे. अशी 

िोरदार रू्जमका बाबासािेबाांनी माांडिी. परांत ु राष्रीय कााँगे्रसने या पररषदेवरवर बजिष्कार 

घातिा. त्यामळेु दसुरी पररषद सप्पटेंबर १९३१ रोिी बोिावण्यात आिी. म. गाांधी याांनी 

दसुऱ्या बैठकीत सिर्ाग घेतिा. डॉ. आांबेडकराांच्या मागिीिा त्याांनी जवरोध केिा. शेवटी 

नोव्िेंबर १९३२ मध्ये जतसरी गोिमेि पररषद बोिावण्यात आिी. परांत ुकााँगे्रसने यावरिी 

बजिष्कार घातिा. याचा पररिाम म्िििे जब्रटीशाांनी िातीय जनवाडा िािीर केिा. त्यािा 

कम्यनुि अवाडय  ि असे म्िणतात. यामध्ये दजित वगािसाठी स्वतांत्र मतदारसांघाची मागिी 

मान्य करण्यात आिी. यािा म. गाांधी याांनी मोठा जवरोध केिा. 

पुरे् करार : 

दजित समािाच्या िक्कासाठी डॉ. बाबासािेब आांबेडकर अिोरात्र झगडत िोते. मात्र त्याांना 

प्रस्िाजपत वगािकडून प्रचांड जवरोध िोत िोता. म. गाांधी याांनी गोिमेि पररषदेच्या जनजमत्ताने 

दजिताांना जमळािेलया स्वतांत्र मतदारसांघािा जवरोध केिा. सप्पटेंबर १९३२ मध्ये ते पिेु 

येिीि येरवडा कारागिृात उपोषिािा बसिे. याचाच पररपाक म्िणजे पिेु करार िोय. या 

करारािा आांबेडकरी चळवळीत जवशेष मित्त्वाचे स्िान आिे. डॉ. बाबासािेबाांनी आपलया 

तेिस्वी वािी आजि बजुध्दमते्तच्या आधार े दजिताांच्या उत्िानाची चळवळ जनिाियक 

जस्ितीत आििी िोती. सामाजिक गिुामजगरी नष्ट करायची असेि तर दजिताांना रािकीय 
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अजस्तत्व प्राप्त झािे पाजििे. कारि त्याजशवाय पररवतिन िोिार नािी. याची िािीव डॉ. 

आांबेडकराांना िोती. यासाठीच ते दजित समािाच्या रािकीय िक्काचा आग्रि धरत िोते. 

परांत ु म. गाांधी याांनी दजित िे वेगळे नािी. ते जिांदू समािाचाच एक र्ाग आिेत. त्यामळेु 

त्याांना स्वतांत्र अजस्तत्व देवू नये. असा आग्रि धरिा. डॉ. आांबेडकर याांनी म. गाांधी याांच्या 

या जवचाराचा जवरोध केिा. ििारो वषािपासूनची सामाजिक गिुामजगरी र्ोगत असिेलया 

दजिताांना सामाजिक न्याय जमळिार कधी? िा त्याांचा मूिरू्त प्रश्न िोता. यातूनच म. 

गाांधीिींच्या उपोषिािा त्याांनी जवरोध केिा. याचा पररिाम म्िणजे बाबासािेबाांच्या 

जवरोधात सवि सविि समाि एकत्र झािा. गाांधीिींच्या जबघडत चाििेलया तब्येतीचा जवचार 

करून आजि व्यापक सामाजिक जित िक्षात घेऊन डॉ. आांबेडकर आजि म. गाांधी याांच्यात 

२४ सप्पटेंबर १९३२ करार झािा. उपोषि समाप्त झािे. मात्र दजिताांच्या जिता आड 

येिाऱ्या जिांदू समािाजवषयी डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांची खात्री झािी की, ते दजिताांना 

कधीिी न्याय देिार नािीत. यासाठीतच त्याांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोिी नाजशक 

जिलियातीि येविा याजठकािी र्रिेलया प्राांजतक दजित पररषदेत, ''मी जिांद ू म्िणूि 

िन्मािा आिो असिो तरी मी जिांदू म्ििून मरिार नािी''. अशी घोषिा केिी. िी 

ऐजतिाजसक स्वरूपाची िोती. 

स्वतांत्र मिूर पक्ष : 

आांबेडकरी चळवळीच्या इजतिासात डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी स्िापन केिेलया 

रािकीय पक्षाांना अजतशय मित्त्वाचे स्िान आिे. १५ ऑगस्ट १९३६ रोिी डॉ. 

आांबेडकराांनी स्वतांत्र मिूर पक्ष या रािकीय पक्षाची स्िापना करण्याची घोषिा केिी. एका 

बािूिा सामाजिक चळवळीत दजिताांच्या िक्काचा जवचार केिा िात नािी. तर दसुऱ्या 

बािूिा त्याांना रािकीय अजस्तत्व प्राप्त करू जदिे िात नािी. त्यामळेु बाबासािेबाांनी 

१९३५ िा जब्रटीश सांसदेने पाररत कायद्यानसुार १९३७ मध्ये िोिाऱ्या जनवडिकुा िक्षात 

घेऊन स्वतांत्र मिूर पक्षाची माांडिी केिी िोती. याचा फायदा जनवडिकुीत झािा. सवयि  

समािातीि िोकाांना घेऊन बाबासािेब जनवडिकुीत उतरिे. त्यामध्ये त्याांचे मुांबई 

जवधानसरे्त १६ आजि मध्यप्राांत आजि बेरार जवधीमांडळात ७ असे एकूि २३ प्रजतजनधी 

जनवडून आिे. िा आांबेडकरी चळवळीतीि मोठा जविय िोता. याचे पडसाद स्वार्ाजवकच 

सामाजिक पातळीवर पडि.े पढेु स्वतांत्र मिूर पक्षाने १९३९ पयांत अत्यांत मित्त्वाची 

कामजगरी पार पाडिी. जवधीमांडळात त्याांचा दबदबा िोता. जवजवध सामाजिक प्रश्नाांची माांडिी 

याजठकािी करण्यात आिी. म. गाांधी याांनी जदिेलया िररिन शब्दािा जवरोध, वधाि जशक्षि 

पध्दतीवरीि जटका, शासनाचे १९३५ च्या कायद्याचे पािन करत अनसूुजचत िातींच्या 

शैक्षजिक जवकासासाठी प्रयत्न करण्याजवषयीची रू्जमका घेतिी. याचा पररिाम म्िणजे 

दजिताांच्या सामाजिक गिुामजगरीजवरुध्द आवाि उठविा गेिा. शासनाने अस्पशृ्याांना मांजदर 

प्रवेश कायदा सांमत केिा. खोतीशािी जकां वा िमीनदारी नष्ट करण्याजवषयी जवधेयक 

माांडण्यात आिे. मिरुाांना सांप करण्याचा अजधकार असावा यासाठी सांप केिा. अशा जवजवध 

माध्यमातून स्वतांत्र मिूर पक्षाने यशस्वी वाटचाि केिी. परांत ुपढेु जब्रटीश सरकारने जक्प्पस 

योिना आििी. देशात स्वातांत्र्याचे वार े वािू िागिे. १९४२ मध्ये तर पररजस्िती पूिि 

बदििी. मिूर पक्षाचे कामिी मांदाविे. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या उद्देशाप्रमािे 

समािातीि सवि िाती एकत्र येऊ शकलया नािीत. जक्प्पस समोर डॉ. आांबेडकर साक्ष 

देण्यासाठी गेलयानांतर त्याांच्यापढेु प्रश्न िोता की मिूराांच्या की अस्पशृ्य समािाचे प्रजतजनधी 
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म्िणूि िायचे. अशा वेळी बाबासािेबाांनी शेडयलुड कास्ट फेडरशेन नावाचा रािकीय पक्ष 

स्िापन करून दजिताांच्या िक्कासाठी पढेु िढा देण्याचा जनधािर केिा. 

िेडयुल्ड कास्ट फेडरिेन : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी १९४२ मध्ये नागपूर यिे अस्पशृ्याांची एक पररषद 

बोिाविी. त्यामध्ये शेडयलुड कास्ट फेडरशेन या नावाचा रािकीय पक्ष स्िापन करण्याचे 

जनजित करण्यात आिे. वास्तजवक यामागे बाबासािेबाांची व्यापक, समािजितवादी रू्जमका 

िोती. कारि प्रारांर्ापासून बाबासािेब दजित समािािा न्याय, िक्क आजि अजधकार 

जमळावेत यासाठी प्रयत्न करत िोते. परांत ुदजिततेराांनी त्याांना समिून घेतिे नािी. त्यामळेु 

जब्रटीश शासनाच्या अांजतम टप्पप्पयात जनिाियक क्षिी िर आपि दजिताांच्या र्जवतव्याचा 

जवचार करून योग्य रू्जमका घेतिी नािी तर याची फार मोठी जकां मत मोिावी िागिार िोती. 

म्ििून शेडयलुड कास्ट फेडरशेन स्िापनेचा जनििय बाबासािेबाांनी अत्यांत िबाबदारीने 

घेतिा िोता. िेड्यिु कास्ट फेडरिेिच्या स्िापनेमळेु देशातीि अस्पशृ्य समािाच्या मनात 

नवा जवर्श्ास जनमािि झािा. सवित्र याची माचेबाांधिी करण्यात आिी. प्रत्येक राज्यात शाखा 

स्िापन करण्यात आलया. अजधवेशने र्रजवण्यात आिी. अस्पशृ्य समािाच्या स्वतांत्र 

रािकीय अजस्तत्वाची माांडिी करण्यात आिी. १९४६ िा साविजत्रक जनवडिकुा झालया. 

परांत ुसांयकु्त मतदार सांघ पध्दती असलयामळेु फेडरशेनचे उमेदवार परारू्त झािे. परांत ुडॉ. 

आांबेडकराांनी सवाांना समिावून साांजगतिे. पढेु १९५२ च्या जनवडिकुीत दोन प्रजतजनधी 

जनवडिून आिे. िेड्यिु कास्ट फेडरिेिच्या रािकीय दृजष्टकोिातून अपयशी झािे असिे 

तरी सामाजिकदृष्टयया दजिताांमध्ये एकोपा आजि सांघषि करत रािण्याची जिद्द मात्र यातून 

जमळािी. पढेु ररपजब्िकन पक्षाची जनजमिती िोऊन दजिताांच्या रािकारिािा नवी जदशा 

जमळािी. 

भारतीय सांजवधान जनजमिती : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या िीवनातीि एक मित्त्वाची उपिब्धी म्िििे र्ारतीय 

सांजवधानाची जनजमिती िोय. आांबेडकरी चळवळीत यािा पायारू्त स्िान आिे. १५ ऑगस्टय 

१९४७ िा र्ारत देश स्वतांत्र झािा. या स्वतांत्र र्ारताची घटना तयार करण्यासाठी घटना 

सजमतीची स्िापना झािी. याचे अध्यक्ष डॉ. रािेंद्र प्रसाद िोते. तर घटनेचा मसदुा तयार 

करण्याच्या सजमतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासािेब आांबेडकर िोत.े बाबासािेबाांनी अनेक जदवस 

कष्ट, पररश्रम करून िोकशािी जवचाराांवर आधाररत र्ारतीय घटना तयार केिी. २६ 

नोव्िेंबर १९४९ रोिी ती घटना मांिूर करण्यात आिी. २६ िानेवारी १९५० पासून 

घटनेचा अांमि सरुू झािा. र्ारत एक िोकशािी देश म्ििून वाटचाि करून िागिा. 

यामध्ये डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे योगदान अजतशय मित्त्वाचे आिे. त्याांनी िगातीि 

सवि घटनाांचा अभ्यास करून आपलया देशातीि बधु्दयपूवि काळापासूनचा अभ्यास करून 

सांजवधानाचा मसदुा तयार केिा. ि ेसांजवधान म्िणजे सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आिे. दजित 

चळवळीमध्ये याच सामाजिक न्यायाची बािू घेऊन र्ारतीय सांजवधानािा प्रमाि मानिे 

िाते. यामागे डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे कायिकतृित्व आिे. 
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धम्मक्ाांती : 

१४ ऑक्टोबर १९५६ रोिी जवियादशमीच्या जदवशी डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी 

आपलया िाखो अनयुाांयाबरोबर नागपूर येिे बौध्द धम्माचा स्वीकार केिा. वास्तजवक िे 

धमाांतर नव््ते तर ती एक साांस्कृजतक क्ाांती िोती. जतिा धम्मक्ाांती असे म्िणतात. डॉ. 

आांबेडकराांनी सातत्याने दजिताांना सामाजिक न्याय जमळावा म्िणूि प्रयत्न केिे. सरुवातीिा 

जनवेदने जदिी. सत्याग्रि केिे. सर्ा, पररषदा र्रवलया. परांत ुइििी जिांदू समाि मानजसकता 

बदिायिा तयार िोत नव््ती. उिट दजित ज्यावेळी आपलया िक्कासाठी िढू िागिे. 

त्यावेळी त्याांचा त्याांना प्रचांड जवरोध करण्यात आिा. त्याांचा ्ळ केिा गेिा. त्याांना वाळीत 

टाकण्यात आिे. रािकीय पातळीवर त्याांची कोंडी करण्यात आिी. या सवि गोष्टी डॉ. 

आांबेडकराांनी पाजिलया, अनरु्वलया िोत्या. त्यामळेु १९३६ मध्येच त्याांनी येविा येिे मी 

जिांदू म्िणूि मरिार नािी अशी घोषिा केिी िोती. िा सांपूिि समाििा इशारा िोता. परांत ु

याची दखि सविि समािाने घेतिी नािी. याचा पररपाक म्िणजे बाबासािेबाांनी केिेिा 

बौध्द धम्म स्वीकार िोय. र्ारताच्या इजतिासात इ.स. पूवि काळात गौतम बधु्दाांनी बौध्द 

धम्माची स्िापना केिी. िा रूढ अिािने धमि नव््ता. तर तो िीवनमागि िोता. नैजतक 

आचारिाचा दीपस्तांर् िोता. स्वातांत्र्य, समता आजि बांधतुा िी मूलये त्यामध्ये मित्त्वाची 

िोती. कोित्यािी जवषमतेिा नकार देण्याचे कायि बौध्द धम्मात केिे िाते. म्िणूि 

बाबासािेबाांनी बौध्द धम्माचा मागि स्वीकारिा. मकु्ती कोि पिे या र्ाषिात बाबासािेबाांनी 

आपलया धम्मय क्ाांतीची पार्श्िरू्मी साांजगतिी आिे. तर बधु्द आजि त्याांचा धम्म या ग्रांिात 

धम्माचे मित्त्व जवशद केिेिे आिे. िे क्ाांजतकारक आिे. 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे समग्रय  व्यजक्तमत्त्व आजि कायिकतृित्व अजद्वतीय िोते. त्याांनी 

प्रारांर्ापासून जचांतनशीिपिे दजित समािाचा शोध घेतिा. आपलया ग्रांिातून मूिरू्त 

माांडिी केिी. र्ारतातीि िाती : त्याांची उत्पत्ती आजि जवकास, रूपयाचा प्रश्न, क्ाांती आजि 

प्रजतक्ाांती, अस्पशृ्य मूळचे कोि आजि ते अस्पशृ्य कसे बनिे, शूद्र पूवी कोि िोते, राज्य 

आजि अलपसांख्याांक िे त्याांचे मित्त्वाचे ग्रांि आिेत. बाबासािेबाांनी जवजवध वृत्तपते्र चािविी. 

त्यातून समािािा जदशा देिारे िेखन केिे. त्यामध्ये मूकनायक, बजिष्कृत र्ारत, िनता, 

समता, प्रबधु्द र्ारत याांचा समावेश िोतो. डॉ. आांबेडकराांची र्ाषिे िी आांबेडकरी 

चळवळीचा दस्तऐवि आिे. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर िे यगुनायक िोते. त्याांनी या 

देशातीि दजिताांच्याच नव्िे तर र्ारतीय समािाच्या िीवनात अमूिाग्र बदि घडजविा. 

आापलया कायाितून नवा काळ उर्ा केिा. नवे अजस्मतादशिन घडजविे. त्यामळेु आांबेडकरी 

चळवळीचा कािखांड िा र्ारतीय इजतिासातीि सवुिियुग आिे. िे सूयिसत्य कोिीिी 

नाकारू शकिार नािी.  

आांबेडकरोत्तर चळवळ 

६ जडसेंबर १९५६ रोिी मिामानव डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे मिापररलिवािि झािे. 

त्याांच्या आकजस्मत िाण्यामुळे सांपूिि दजित समाि पोरका झािा. बाबासािेबाांच्या 

नेततृ्वाखािी चािू असिेलया समािोध्दाराच्या कायाििा खांड पडिा. एक प्रकारची पोकळी 

जनमािि झािी. िी पढेु कधीच र्रून जनघिारी नव्िती. आांबेडकरोत्तर कािखांडातीि 

चळवळींचा स्वतांत्र इजतिास आिे. गेलया पन्नास साठ वषािमध्ये यामध्ये मोठया प्रमािात 

जस्ित्यांतर ेझािेिी आिेत. त्यामळेु याचािी स्वतांत्रपिे जवचार करिे अगत्याचे आिे. 
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ररपजललकन पाटी ऑफ इांजडया : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी आपलया रािकीय िीवनात जवजवध प्रकारचा सांघषि करत 

दजिताांना सामाजिक, रािकीय अजस्तत्व जमळवून जदिे. स्वतांत्र मिूर पक्ष, शेडयलुड कास्ट 

फेडरशेन इ. पक्षाांच्या माध्यमातून त्याांनी केिेिे कायि अतिुनीय आिे. परांत ुबाबासािेबाांच्या 

रािकारिािा सातत्याने नामोिरि करण्यासाठी प्रस्िाजपत पक्षाांनी िािीवपूविक प्रयत्न 

केिे. शेवटी त्याांना यश आि ेनािी. कारि डॉ. आांबेडकराांचा रािकीय जवचार क्ाांजतकारक 

िोता. आयषु्याच्या शेवटी बाबासािेबाांनी ररपजब्िकन पक्षाांची सांकल्पना माांडिी. आपलया 

कायिकत्याांना खिुे पत्र जििून त्याांनी ररपजब्िकन पक्षाांची स्िापना करण्याची तयारी केिी. 

िा पक्ष सवाांसाठी खिुा असावा आजि त्याने इतर बिुसांख्याांक पक्षाांशी यतुी करून 

रािकारिात आपिे अजस्तत्व उरे् करावे अशी त्याांची रू्जमका िोती. यासाठी त्याांनी 

राममनोिर िोजिया, एस.एम.िोशी, प्र.के.अते्र अशा नेत्याांशी जवचारजवजनमय करिारी पते्र 

जिजििी. परांत ुअचानक त्याांचे मिापररजनवािि झािे. त्यामळेु या पक्षाांची प्रत्यक्ष स्िापना ते 

करू शकिे नािीत. 

१९५७ िा नागपूर येिे दजित नेत्याांची सर्ा र्रिी. या सरे्मध्ये डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकराांचे शेवटचे रािकीय स्वप्पन म्िणूि शेडयलुड कास्ट फेडरशेन बरखास्त करून ३ 

ऑक्टोबर १९५७ रोिी ररपजब्िकन पाटी ऑफ इांजडया या नावाने पक्ष स्िापन करण्यात 

आिा. बाबासािेबाांचे जनकटवती एन. जशवराि (मद्रास) याांची जनवड अध्यक्ष म्ििून 

करण्यात आिी. नवीन कायिकारिी घोजषत करून जवजवध प्राांतातीि सदस्य जनवडिे गेि.े 

पक्षाची घटना तयार करण्यात आिी. त्यामध्ये र्ारतीय सरनाम्यात व्यक्त केिेलया न्याय, 

स्वातांत्र्य आजि बांधतुा िेच ररपजब्िकन पक्षाचे ध्येय ठरजवण्यात आिे. (भारतीय ररपललिकन 

पक्ष : डॉ. रा. का. क्षीरसागर) दादासािेब गायकवाड िे ररपजब्िकन पक्षाचे ज्येि नेते िोते. 

त्याांनी रू्जमिीनाांचा  प्रश्न घेऊन िढा उर्ारिा. १९५९ मध्ये औरांगाबाद येिे ररपजब्िकन 

पक्षाचे पजििे अजधवेशन र्रिे. यामध्ये िजमनीचे राष्रीयकरि करण्यात यावे, सामदुाजयक 

शेती करावी यासारखे ठराव करण्यात आिे. दादासािेब गायकवाड याांच्या नेततृ्वाखािी 

धळेु, िळगाव आजि नाजशक येिे पक्षाने सत्याग्रि केिे. ररपजब्िकन पक्ष नवजनजमितीसाठी 

धडपडत िोता. परांत ुत्यािा म्िणावेसे यश प्राप्त िोत नव्िते. 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या मिापररजनवाििानांतर दजित चळवळीत फार मोठी पोकळी 

जनमािि झािी. ती र्रून काढण्यासाठी सामदुाजयक नेततृ्वाची कलपना पढेु येऊन अठरा 

नेत्याांचे प्रजेसजडयम स्िापन करण्यात आिे. मात्र िे नेततृ्व कोिािा मान्य झािे नािी. िनु्या 

नव्या कायिकत्याित मतरे्द वाढत गेिे. १९५९ मध्येच ररपजब्िकन पक्षात दरुुस्त आजि 

नादरुुस्त अशी फुट पडिी. आवळे, बी.सी.काांबळे व दादासािेब रुपवते याांच्या 

नेततृ्वाखािी दरुुस्त गटाने आपिी वेगळी चिु माांडिी. मिाराष्रात सांयकु्तय   मिाराष्रय 

चळवळीतून िा गट बािूिा झािा. पजिलया गटाने कायि करण्याचा प्र्यत्न केिा. परांतू डाव्या 

पक्षाांबरोबरच्या १९६२ जनवडिूकीत परार्व पत्कारावा िागिा.  

मिाराष्रय  राज्याच्या स्िापनेपासून कााँगे्रस पक्षाचे सामर्थयि वाढत गेिे. िे िक्षात घेऊन 

दादासािेब गायकवाड याांच्या गटाचा कि िळूिळू कााँगे्रसकडे झकुिा. १९६७ च्या 

जनवडिकुीत या गटाने कााँगे्रसशी यतुी करण्याचा प्रयत्न केिा. परांतू यािा यश आिे नािी. 
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मात्र पढेु १९६७ च्या सावय िजत्रक जनवडिकुीनांतर जिलिा पररषद व नगरपाजिकाांच्या 

जनवडिकुा झालया. गायकवाड गटाने कााँगे्रसशी यतुी केिी. याचा िोडा फायदा ररपजब्िकन 

पक्षािा झािा. परांतू सामाजिक न्यायाच्या िढयात त्याांना फारसे यश आिे नािी. उिट 

ररपजब्िकन चळवळ कााँगे्रसमध्ये जविीन िोऊ िागिी. पक्षाची वाताित झािी. आता 

ररपजब्िकन पक्षाचे अनेक गट जनमािि झािेिे आिे. प्रत्येक नेता आपिे नाव ररपजब्िकन 

पाटी ऑफ इांजडया या नावासमोर टाकतो आिे. जनवडिकुीत प्रस्िाजपत पक्षाांची यतुी, 

आघाडी करूनिी त्याांना यश येत नािी. ररपजब्िकन ऐक्याचे अनेक प्रयत्न झािे. परांत ु

त्यािा यश जमळािे नािी. आि िा पक्ष आपिे अजस्तत्व शोधत आिे. असे असिे तरी 

दजित चळवळीत डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या स्वप्पनातीि पक्ष म्ििून अिूनिी 

ररपजब्िकन पाटी ऑफ इांजडयािा िनमनात मित्त्वाचे स्िान आिे. तळागळातीि दजित 

समिुाांना ररपजब्िकन पक्षावर जवर्श्ास आिे. कोितेिी सामाजिक आांदोिन असो ररपजब्िकन 

नेते रस्त्यावर उतरून िढा दतेात, मोचे काढतात, तरुिाांमध्येिी ररपजब्िकन पक्षाचा जवचार 

पोिचत आिे. बाबासािेबाांचे रािकीय स्वप्पन म्िणूि ररपजब्िकन पक्षाची वाटचाि चािू 

आिे. जतिा जनिाियक रूप येत नािी. िे वास्तव असिे तरी र्ारतीय रािकारिात 

ररपजब्िकन पक्षाचा वाटा मित्त्वाचा आिे. 

दजलत पँिर : 

आांबेडकरोत्तर दजित चळवळीत एक क्ाांतीपवि म्िणूि दजित पाँिरच्या आांदोिनािा 

ओळखिे िात.े डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या पिात ररपजब्िकन पक्षाचे अजस्तत्व 

धोक्यात आिे. सामाजिक चळवळीत फारसा िोर राजििा नािी. दसुरीकडे दजिताांवरीि 

अन्याय अत्याचार वाढू िागिे. १९७१ मध्ये इिाया पेरुमि सजमतीचा अिवाि प्रजसध्द 

झािा. त्यामधून या अन्यायाांची नोंद घेतिी गेिी. याचा पररिाम म्िििे दजिताांवरीि 

अन्यायाजवरुध्द आवाि उठजविार े सांघटन उरे् रािण्याची गरि दजित तरुिाांच्या मनात 

प्रकषािने झािी. याचाच आलवष्कार म्िणजे 29 मे 1972 रोजी दलित पथँरची स्थापिा 

करण्यात आिी. ९ ििुै १९७२ रोिी दजित पाँिर चा पलििा जालिर मळेावा आयोलजत 

करण्यात आिा..  

दजित पाँिर िी आांबेडकरी तरुिाांची जवद्रोिी सांघटना िोती. यात कवी, िेखक, साजिजत्यक, 

किावांत, जवचारवांत िोते. याांना आांबेडकरवादाचे वैचाररक अजधिान िोते. डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकर याांचा क्ाांजतकारक जवचार त्याांनी आत्मसात केिेिा िोता. नामदेव ढसाळ, रािा 

ढािे, ि.जव.पवार, अरुि काांबळे, रामदास आठविे इत्यादी िढवय्यी नेतेमांडळी याांनी 

दजित पाँिर उर्ी केिी. परांपरावादी जवचाराांना जवरोध, प्रस्ताजपत समािव्यवस्िेतीि 

जवषमतेजवरुध्द आवाि उठजवण्याचे कायि पाँिरने केिे. जवशेषत: मराठी साजित्यातीि 

मध्यवती प्रवािािा याांनी नकार जदिा. त्याांच्याजवरुध्द जवद्रोि पकुारिा. आपलया िेखनीतून 

आांबेडकरवादी िीवन िाजिवाांची माांडिी केिी. पाँिर िा जनर्िय िोता. त्याची बेदरकार वतृ्ती 

आजि क्ाांतीची र्ाषा सवाांना आकजषित करत िोती. त्यामळेु दजित तरुि यात मोठया 

प्रमािात सिर्ागी झािे. मिाराष्रात सरुू झािेिी पाँिर िवकरच देशातीि गिुरात, 

कनािटक, आांध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश इ. राज्याांमध्येिी जवस्तारीत झािी. दजित पाँिरने 

अनसूुजचत िाती व िमाती, बौध्द, कष्टकरी िनता, कामगार, गरीब शेतकरी आजि शेतमिूर 

या सवाांना एकत्र आिून सवांकष आजििक, रािकीय व सामाजिक क्ाांती घडवून आिण्याची 
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आवश्यकता माांडिी. त्याांनी रू्जमिीनाांचे प्रश्न सोडजवण्याचा प्रयत्न केिा. खेडयातीि 

िाजतव्यवस्िा, सरांिामशािीिा जवरोध केिा. शेतमिरुी दर वाढजवण्याचे प्रयत्न केिे. 

दजिताांना रोिगार जमळािा पाजििे. मोफत जशक्षि जमळायिा िवे. स्वस्त धान्य, जनवाऱ्याची 

सोय असिी पाजििे. दजिताांचे आजििक शोषि िाांबि ेपाजििे यासाठी दजित पाँिरने िढा 

जदिा. 

दजित पाँिरचा प्रर्ाव वाढत असतानाच प्रस्िाजपत व्यवस्िेकडून जतच्यामध्ये फूट 

पाडण्यासाठी प्रयत्न चािू झािे. दजिताांमधीि असे िढाऊ सांघटन वाढत गेलयास 

िातकें द्री व्यवस्िेिा शि बसू शकतो. यासाठी दजित पाँिरिा फोडण्याचे प्रयत्न झािे. यात 

प्रारांर्ी यश आिे नािी. परांत ु १९७७ मध्ये साविजत्रक जनवडिकुा आलया आजि पाँिर 

रािकारिात ओढिी गेिी. जतिा िािीवपूविक यात गुांतविे गेिे. याची जठिगी रािा ढािे 

आजि नामदेव ढसाळ याांच्यातीि मतरे्दापासून झािे. रािा ढािे याांनी पाँिरमधून बािेर 

पडून 'मास मवु्िय मेंट' नावाची नवी सांघटना स्िापन केिी. िळूिळू पाँिरमध्ये जवर्ािने िोऊ 

िागिे.  जतच्यात गटतट पडि.े आांबेडकरोत्तर काळातीि एक क्ाांजतकारक सांघटना ियास 

गेिी. दजित पाँिरचा काळ िा दजिताांच्या सामाजिक-साांस्कृजतक िढयातीि उज्वस्वी पवि 

िोते. पाँिरने दजित साजित्याच्या चळवळीिा जदशा जदिी. यातूनच िेखकाांची जपढी उर्ी 

राजििी. मराठवाडा जवद्यापीठािा डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचे नाव देण्यासाठी िो 

ऐजतिाजसक िढा मिाराष्रात उर्ा राजििा त्यामागे दजित पाँिरचे योगदान अजतशय 

मित्त्वाचे आिे. 

मराठवाडा जवद्यापीठ नामाांतर लढा : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या जवचारकायाितून मिाराष्राच्या कानाकोपऱ्यात 

समािपररवतिन झािेिे िोते. जवशेषत: बाबासािेबाांनी केिेिे शैक्षजिक कायि यात अजतशय 

मित्त्वाचे आिे. बाबासािेबाांनी 'जपपलस एज्यकेुशन सोसायटीची' स्िापना केिी. या 

सांस्िेच्या माध्यमातून जवजवध मिाजवद्यािये स्िापन करण्यात आिी. १९५० मध्ये 

औरांगाबाद येिे जमजिांद मिाजवद्यािय स्िापन करण्यात आिे. नागसेन पररसरात उरे् 

राजििेलया या मिाजवद्याियाने दजित चळवळीिा उर्ारी जदिी. त ेचळवळीचे कें द्र बनिे. 

मराठवाडयातीि अनेक जवद्यािी या मिाजवद्याियात प्रवेश घेऊन जशजक्षत झािे. दजित 

पाँिरची चळवळ येिेच चाििी. दरम्यान मराठवाडयािा स्वतांत्र जवद्यापीठ असावे अशी 

मागिी पढेु आिी. शासनाने २७ एजप्रि १९५७ रोिी न्यायमूती पळिीटकर याांच्या 

अध्यक्षतेखािी सजमती स्िापन करण्यात आिी. या सजमतीच्या अिवािानसुार २३ 

ऑगस्ट १९५८ रोिी मराठवाडा जवद्यापीठ स्िापन करण्यात आिे. ७ ििु ै१९७७ रोिी 

दजित पाँिरच्या माध्यमातून गांगाधर गाडे याांनी मराठवाडा जवद्यापीठािा डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकर याांचे नाव द्यावे अशी मागिी केिी. त्यामागे डॉ. बाबासािेब आांबेडकराांनी 

मराठवाडयाच्या शैक्षजिक जवकासात जमजिांद कॉिेिच्या माध्यमातून जनमािि केिे कायि 

िोते. या मागिीिा जवजवध जवद्यािी सांघटनाांनी पाजठांबा जदिा. सरकारने याची दखि न 

घेतलयामळेु जवजवध आांदोिने, मोचे जनघािे. याचा पररिाम म्िििे २५ ििु ै१९७७ रोिी 

जवद्यापीठ कायिकारिीने जवद्यापीठ नामाांतराचा ठराव पास केिा. तो ठराव २७ ििु ै१९७८ 

रोिी मिाराष्राच्या जवधीमांडळाच्या दोन्िी सर्ागिृमध्ये पारीत करण्यात आिा.  
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दजित चळवळीच्या वाटचािीतीि िे मोठे यश िोत.े मात्र िा आनांददायी क्षि इिलया 

प्रस्िाजपत व्यवस्िेिा पािाविा नािी. नामाांतरिा मराठवाडयातीि िातीयवादी सांघटनाांनी 

जवरोध केिा. प्रचांड मोठया प्रमािात याचे पडसाद ग्रामीि र्ागात पडिे. दजिताांची घर े

िाळण्यात आिी. गावागावात दजिताांवर अन्याय अत्याचार करण्यात आिे. प्रस्िाजपत 

व्यवस्िा कु्रपिे वागिी. यावेळी दजित पाँिरसि सवि दजिताांचे नेते एकत्र आिे. िोगेंद्रय  

कवाडे याांनी नागपूर ते औरांगाबाद असा िााँग मोचाि काढिा. मिाराष्रातीि दजित िनता 

यामध्ये सिर्ागी झािी. सवि आांदोिने झािी. यात िनाधिन मवाडे, पोचीराम काांबळे, गौतम 

वाघमार ेशिीद झािे. तब्बि १७ वषे िा नामाांतर िढा िढिा गेिा. मराठवाडा जवद्यापीठ 

नामाांतर चळवळ िी दजित चळवळीतीि इजतिासातीि मोठा िढा िोता. यात सवव दजित 

समाि एकत्र आिा. रस्त्यावर उतरिा. जकतीिी अन्याय अत्याचार झािा तरी माघार 

घ्यायची नािी अशी परखड आांबेडकरवादी रू्जमका सवाांनी स्वीकारिी. शेवटी या िढयािा 

यश आिे. १४ िानेवारी १९९४ रोिी जवद्यापीठाचे नाव डॉ. बाबासािेब आांबेडकर 

मराठवाडा जवद्यापीठ, औरांगाबाद असे करण्यात आिे. 

ररडल्स आांदोलन : 

आांबेडकरोत्तर काळात दजिताांच्या िीवनात नवे सांघषि उरे् राजििे. ते कधी रस्त्यावरचे तर 

कधी वैचाररक पातळीवरीि िोते. वास्तजवक िी त्याांच्या अजस्मतेची िढाई िोती.   

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर िे या िढाईतीि अजस्मतापरुुष िोते. त्याांच्या जवचारकायाििा 

जवकजसत करण्याची प्रजतज्ञा दजित जवचारवांताांनी घेतिेिी िोती. ररडलस आांदोिन ि ेयाच 

जवचारिढयातीि एक मित्त्वाचे आांदोिन िोते.  

१९८७ रोिी मिाराष्रय शासनाने डॉ. बाबासािेब आांबेडकर : िेखन आजि र्ाषिे खांड ४ 

प्रकाजशत केिा. त्यामध्ये डॉ. आांबेडकराांचा ररडलस इन जिांदूझम िा ग्रांि समाजवष्ट करण्यात 

आिा. यात रामायि आजि मिार्ारतातीि नायक असिेलया राम आजि श्रीकृष्ि 

याांच्याजवषयी परखड जचजकत्सा आिेिी िोती. िी माांडिी अनेक प्रस्िाजपत नेत्याांना 

खटकिी. त्याांनी या खांडाचा जवरोध केिा. मा.गो.वैद्य आजि दगुािबाई र्ागवत याांनी या 

ग्रांिावर बांदी घािावी अशी मागिी केिी. यातून सामाजिक तिाव वाढिा. मुांबईत ररडलस 

समििनािि जवजवध दजित नेत्याांनी पररषद र्रविी. त्यात प्रकाश आांबेडकर, रामदास 

आठविे, रािा ढाि,े नामदेव ढसाळ, अरुि काांबळे याांनी सिर्ाग घेतिा. २३ नोव्िेंबर 

१९८७ रोिी मांत्राियावर मोचाि काढिा. यात िाखो दजित समाि सिर्ागी घािा िोता. 

अखेर समििक व जवरोधक आजि सरकार याांच्यात जवचारजवजनमय िोऊन ग्रांिाच्या खािी या 

ग्रांिात व्यक्त झािेलया मताांशी मिाराष्रय   सरकार सिमत असेिच असे नािी. अशी तळटीप 

टाकण्याच्या तडिोडीवर िा वाद जमटिा. या आांदोिनाच्या जनजमत्ताने दजिताांमधीि 

जवचारवांताांची ताजत्त्वक रू्जमका समोर आिी. त्यामळेु िे आांदोिन दजित चळवळीिा नवे 

वैचाररक पररमाि देऊन गेिे.  

खैरलाांिी लढा :  

मिाराष्रातीि र्ांडारा जिलिय यात असिेलया मोिाडी तािकु्यात असिेलया खैरिाांिी या 

गावात २९ सप्पटेंबर २००६ मध्ये र्ोतमाांगे या दजित कुटुांबातीि चार िोकाांची अमानषु 

ित्या करण्यात आिी. िे ित्याकाांड गावातीि सविि समािाने सामजुिकररत्या केिे. िातीय 
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मानजसकतेचा कळस म्िणजे यामधीि सरुखेा आजि जप्रयांका याांच्यावर सामजुिक बिात्कार 

करण्यात आिा. इतराांची कू्रपिे ित्या करण्यात आिी. या घटनेने सांपूिि मिाराष्रय   िादरून 

गेिा. देशाच्या सांसदेपयांत याचे पडसाद पडि.े दजिताांवरीि अन्यायाची िी पररजसमाच 

िोती.  

खैरिाांिी घटनेच्या जवरोधात देशर्र दजिताांची आांदोिने झािी. जठकजठकािी मोचे 

काढण्यात आि.े घटनेच्या सात जदवसानांतर सविि समािातीि िोकाांवर ॲरॉजसटी दाखि 

करून गनु्िा दाखि करण्यात आिा. १५ सप्पटेंबर २००८ रोिी न्यायाियाने ८ आरोपींना 

दोषी ठरजविे. जवशेष न्यायाियाने सिा आरोजपांना फाशी तर दोघाांना िन्मठेप सुनाविी. 

मात्र िायकोटािने लिणवय बदििा व सवाांना िन्मठेपेची जशक्षा जदिी. या जनिाियाजवरोधात 

सजुप्रम कोटाित याजचका दाखि करण्यात आिी. दरम्यान या ित्याकाांडातून बचाविेलया 

रै्य्यािाि र्ोतमाांगे याांच्या पाठीशी सांपूिि दजित समाि उर्ा राजििा. २०१७ मध्ये 

रै्य्यािाि याांचे जनधन झािे. अद्यापिी दजित समािािा न्याय जमळािा नािी. 

खैरिाांिीच्या जनजमत्ताने परत एकदा जनधािररत झािे की प्रस्िाजपत समािाची िातीय 

मानजसकता बदििेिी नािी. या देशात दजिताांवर सातत्याने अन्याय अत्याचार केिे 

िातात. खैरिाांिीनांतर िवखेडा, खडाि, सोनई अशा जठकािी घडिेलया घटनाांनी िे जसध्द 

केिे. अशावेळी दजित समाि एकत्र रस्त्यावर उतरिा. याजवरुध्द आांदोिने, मोचे जनघािे. 

परांत ुजपडीताांना न्याय जमळािा नािी.  

दजित चळवळीच्या इजतिासातीि आांबेडकरपूवि, आांबडेकरी आजि आांबेडकरोत्तर 

चळवळींचा वरीि आिेख िक्षात घेता दजित समिुाांच्या अजस्तत्वाची िढाई प्रारांर्ापासून 

िढिी गेिी. ििारो वषाांची सामाजिक गिुामजगरी नष्ट करण्यासाठी िी चळवळी उर्ी 

राजििी. यात अनेकाांनी आपिे योगदान जदिे. वेळप्रसांगी देिाचे बजिदान जदिे. मात्र 

पररवतिनाची चळवळ गजतमान ठेविी गेिी. आििी आांबेडकरी चळवळ जवकजसत िोत आिे. 

त्यात चढउतार आिे. परांत ुजतने आपिे स्वतांत्र अजस्तत्व राखिे. दजित साजित्य चळवळीने 

या अजस्तत्वािा नवा आयाम जदिा. 

२.४  दजलत साजहत्य चळवळीचा सामाजिक, साांस्कृजतक, रािकीय 

चळवळींिी असलेला  अनुबांध 

दजित साजित्याची जनजमिती िी चळवळीतून झािेिी आिे. र्ारताच्या इजतिासात प्राचीन 

काळापासून िी सामाजिक, साांस्कृजतक व रािकीय चळवळी झालया. तसेच मिाराष्राच्या 

रू्जममध्ये जनमािि झािेलया सामाजिक पररवतिनाचे आांदोिनाने दजित साजित्याची 

पायार्रिी केिी. इ.स. पूवि काळात तिागत बधु्द याांनी वैजदक धमाितीि जवषमतवादी 

तत्त्वाांना नाकारून स्वातांत्र्यय , समता आजि बांधतुा या मानवतावादी मूलयाांची माांडिी केिी. 

समतावादी मूलयाांची रूिवन करण्याचा प्रयत्न केिा. याचा पररिाम म्िणज े

समािव्यवस्िेतीि शोजषत, वांजचत, बजिष्कृत समिुाांना आत्मर्ान आिे. पढेु काळाच्या 

पररघात जवजवध जस्ित्यांतर ेझािी. दजिताांच्या अजस्तत्वाचे अनेक प्रश्न जनमािि झािे. परांत ु

एकोजिसाव्या शतकात यात मोठे पररवतिन झािे. या काळात ज्या चळवळी जनमािि झालया 

त्याांनी दजित साजित्याच्या पायार्रिीत मित्त्वाची रू्जमका बिाविी. 
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एकोजिसावे शतक िे प्रबोधन यगु म्ििून ओळखिे िाते. या यगुाची सरुूवात जब्रटीश 

रािवटीत झािी. इांग्रि िे परकीय असिे तरी एतदेशीय िोकाांच्या कलयािासाठी त्याांना 

रािकीय स्तरातून िे कायदे, जनयम तयार केिे, ज्या सजुवधा उपिब्ध करून जदलया. यातून 

र्ारताच्या सामाजिक व साांस्कृजतक िीवनात मोठे पररवतिन झािे. जवजवध 

समािसधुारिेच्या चळवळी जनमािि झालया. तळागळातीि समिुाांना न्याय, िक्क आजि 

अजधकार जमळािे. यातून दजित साजित्याच्या जनजमितीिा गती जमळािी. जब्रटीश सरकारने 

१८१८ नांतर सांपूिि र्ारतर्र सत्ता स्िाजपत केिी. जब्रटीशाांचे प्रािजमक धोरि िे 

सत्ताजधशाांचे िोते. त्याांना या देशातीि समािव्यवस्िेशी देिेघेिे नव्िते. त्यामळेु त्याांनी 

प्रिमत: पारांपररक िीवनात िस्तके्षप केिा नािी. परांत ुआपिी गरि म्िणूि त्याांनी र्ौजतक 

सजुवधा करण्यास सरुवात केिी. जशक्षि के्षत्रातीि बदि िे मोठे पररवतवि िोते. र्ारतीय 

परांपरते जशक्षिाचा अजधकार बिुिन समािािा नव्िता. स्त्रीयाांना तर लिक्षण वििच िोते. 

फक्त ब्राह्मि वगि जशक्षि घेत िोता. त्यामळेु ब्राह्मिेतर वगि अज्ञानाच्या अांधकारात जखतपत 

पडावे िागिे िोते. यािा ्ेद देत जब्रटीशाांनी जशक्षिाचे साविजत्रकीकरि करण्याचा प्र्यत्न 

केिा. म. फुिे याांनी १८४८ रोिी मिुींसाठी शाळा काढिी. अस्पशृ्याांसाठी शाळा 

उर्ारलया. शेतकरी वगाििा जशक्षिासाठी प्रेरिा जदिी. म.फुिे आजि साजवत्रीबाई फुिे याांनी 

सामाजिक पररवतिनासाठी केिेिे कायि अजतशय मित्त्वाचे आिे.  

प्रबोधन यगुात समािसुधारकाांची नवी जपढी जनमािि झािी. पािात्य ज्ञान, जवज्ञान जवचाराांचा 

अांगीकार करून मानवतावादी चळवळीिा सरुुवात केिी. त्याांनी जिांदू समािातीि वाईट 

चािीररती, परांपरा याांना नकार जदिा. िातीरे्द, जवषमता, धाजमिक अवडांबर े याांना ्ेद 

देऊन सवाांना समान वागिूक जमळावी यासाठी प्रयत्न केिे. परांत ुया समािसधुारकाांमध्ये 

दोन रे्द िोते. कािी सधुारक फक्त बोिके िोत.े तर कािी सधुारक िे कृतीशीि िोते. यामळेु     

प्रबोधन चळवळीिा मयािदा पडिी. असे असिे तरी समािपररवतिनासाठी सवाांनी केिे 

प्रयत्न मित्त्वाचे आिेत. समािसधुारिेचा ध्यास घेऊन या काळात जवजवध समािाांची 

स्िापना करण्यात आिी. त्यामध्ये प्राििना समाि, ब्राह्मो समाि, सत्यशोधक समाि याांचे 

कायि मित्त्वाचे आिे. जब्रटीश रािवटीत र्ारतीय समािात जििय न धमािचा प्रचार व प्रसार 

व्िायिा सरुूवात झािेिी िोती. यातून धमाांतराच्या घटना िी घडत िोत्या. त्याबरोबरच 

पािात्य ज्ञानाची ओळख िोऊ िागलयामळेु समािसधुारिेचे प्रयत्ि व्िायिा िागिे िोते. 

याचा पररिाम म्िणजे जिांदू समािव्यवस्िेची जचजकत्सा व्िायिा िागिी िोती. त्यातीि 

वैगणु्ये िोकाांना कळायिा िागिी िोती. अशा जस्ितीत समािािा जदशा देण्यासाठी 

मिाराष्रात प्राििना समािाने केिेिे कायि मित्त्वाचे आिे. मिाराष्रातीि 

समािसधुारकाांच्या सामाजिक सधुारिेचा एक र्ाग म्िणूि प्राििना समािाची स्िापना 

झािेिी िोती. आत्माराम पाांडुरांग तखिडकर आजि दादोबा पाांडुरांग तख्डिकर या बांधूांनी ३१ 

माचि १८६७ रोिी मुांबईत या समािाची स्िापना केिी. 'सबुोध पजत्रका' िे या समािाचे 

मखुपत्र िोते. सरुुवातीच्या काळात प्राथविा समािाने ब्राह्मो समािाच्या धरतीवर मिाराष्रात 

समािसधुारिेसाठी प्रयत्न केिे. मिाराष्रातीि सामाजिक पररजस्िती िक्षात घेऊन 

मिादेव गोजवांद रानडे आजि रा.गो. र्ाांडारकर याांनी प्राििना समािाच्या तत्वाांमध्ये बदि 

केिा. लिक्षण िा मानवाचा जतसरा डोळा आिे. या रानडेंच्या जवचाराांचा प्रर्ाव प्राथविा 

समािाच्या कायिकत्याांवर पडून त्याांनी मुांबईत रात्रशाळा काढिी. यामध्ये सवि िातीतीि 

मिुाांना प्रवेश जदिा. जवशेषत: मुांबईतीि कामगार, िमाि, श्रजमक वगाितीि मिुाांनासाठी 
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पढुाकार घेतिा. त्याांनी जवद्यार्थयाांसाठी कमवा आजि जशका िी योिनािी सरुू केिी. अनाि 

मिुाांसाठी आधारगिृे स्िापन केिी. १८७८ मध्ये पांढरपूर येिे अनाि आश्रम स्िापन 

करून समािातीि उपेजक्षत मिुाांना आधार जदिा. स्त्रीजशक्षिासाठी जवशेष प्रयत्न केिे. 

पांजडता रमाबाई याांनी आयि मजििा समािाची सरुूवात केिी. समािातीि अांधश्रध्दाय, रूढी, 

परांपरा आजि देवर्ोळेपिापासून समािाने दूर रािण्यासाठी त्याांनी केिेिे प्रयत्न मित्वाचे 

आिेत.  

म. फुिे याांनी २४ सप्पटेंबर १८७३ मध्ये सत्यशोधक समािाची स्िापना केिी. या 

समािाने मिाराष्रातीि सामाजिक, साांस्कृजतक व रािकीय िीवनािा नवे पररमाि प्राप्त 

करून जदिे. जवशेषत: शूद्राजदशूद्रयस्त्रीवगाििा िमीनदार, शेटिी आजि र्टिी म्िणजेच 

परुोजिताांकडून िोिाऱ्या अन्याय, अत्याचार व धाजमिक गिुामजगरीतून बािेर काढण्यासाठी 

केिेिे कायि ऐजतिाजसक स्वरूपाचे आिे. 'दीनबांधू' ि े साप्ताजिक सत्यशोधक समािाच्या 

वतीने चािजवण्यात आिे. या समािाची ध्येयधोरिे स्वत: म. फुिे याांनी सावय ििजनक 

सत्यधमि या ग्रांिाांत माांडिी. यामळेु या समािािा वैचाररक व ताजत्वक अजधिान प्राप्त झािे. 

'सविसाक्षी िगत्पती, त्यािा नको मध्यस्ती' ि े समािाचे ब्रीदवाक्य िोते. या समािाने 

सामाजिक गिुामजगरीजवरुध्दय आवाि उठजविा. परुोजितशािीिा जवरोध केिा. समािातीि 

जवषमतेवर प्रिार करून जतिा नष्ट करिे आजि समािात जशक्षिाचा प्रचार व प्रसार करिे िी 

मित्त्वाची कामे सत्यशोधक समािाने केिी िे अजतशय मित्त्वाचे आिे.  

एकोजिसाव्या शतकात समािसधुारकाांकडून झािेिे सामाजिक प्रबोधनाचे प्रयत्न दजित 

समािाच्या उत्िानासाठी परुक ठरिे. जब्रटीश सते्तच्या माध्यमातून िनु्या रूढी, परांपराना 

नाकारून समािात िी सामाजिक न्यायाची सरुूवात झािी िोती. ती यासाठी परुक ठरिी. 

जवशेषत: जशक्षिाचा अजधकार दजिताांना जमळालयामळेु दजित समािाच्या सामाजिक, 

साांस्कृजतक व रािकीय िीवनात अमूिाग्र बदि िोऊ िागिा. यासाठी म. फुिे आजि 

सत्यशोधक परांपरतेीि जवचारवांत तसेच रािषी शािू मिाराि याांनी केिेिे कायि जवशेष 

उलिेखनीय आिे. मात्र डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या रूपाने दजित समािािा एक 

क्ाांजतनायक जमळािे. बाबासािेबाांनी दजिताांना नवी अजस्मता जमळवून जदिी. त्याांना 

जनिायिक जस्ितीत आिून ठेविे. सामाजिक, साांस्कृजतक आजि रािकीय या सविच 

पातळयाांवर दजित समािािा नवे अजस्तत्व बिाि केिे. ििारो वषाांपासून अस्पशृ्यता, 

जवषमता, गिुामजगरीत जखतपत पडिेलया दजित समिुाांना स्वातांत्र्य जमळवून जदिे. र्ारतीय 

सांजवधानाच्या माध्यमातून नवा सामाजिक िािीरनामा उर्ा केिा. बाबासािेबाांच्या या 

यगुप्रवतिक कायाि जवषयी वरती जवचार केिेिाच आिे. या आांबेडकरी ऊिेतूनच दजित 

साजित्याची चळवळ जनमािि झािी. जतिा वैजर्श्क रूप प्राप्त झािे. त्यामळेु डॉ. बाबासािेब 

आांबेडकर आजि दजित साजित्य यातीि अनबुांध सूयिसत्यासारखा प्रकाशमान आिे. 

२.५  दजलत साजहत्याची पूविपरांपरा 

दजित साजित्य या वाङ्मयीन प्रवािाची जनजमिती िी अनेक वषाांच्या सांजचतातून झािेिी आिे. 

या सांजचतात दजित समिुाांच्या उत्िानासाठी प्राचीन काळापासून झािेलया जवजवध 

आांदोिने, सामाजिक चळवळी, वाङ्मयीन चळवळी याांचा समावेश िोतो. दजिताांचा 

सामाजिक- साांस्कृजतक इजतिास पाजििा तर िा समूि अत्यांत प्रामाजिक, स्वाजर्मानी व 
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िढवय्या िोता. त्याचे नाते एतदेशीय िोकाांशी िोते. परांत ुपढेु आयाांच्या आक्मिानांतर या 

समिुाांवर गिुामजगरी िादिी. त्याांना बजिष्कृत केिे. अस्पशृ्य म्िणूि त्याांना वांजचत ठेवण्यात 

आिे. यािा धाजमिक रूप देऊन त्यािा दजितत्वाचे िीवन िगण्यास र्ाग पाडिे. परांत ुया 

िीवनाजवरुध्द समतावादी चळवळीच्या माध्यमातून आवाि उठजविा गेिा. दजिताांना 

त्याांच्या अजस्तत्वाची िािीव करून जदिी. या अजस्मतादशिनातूनच पढेु दजित साजित्याची 

चळवळ उदयास आिी. याची पूवय िपरांपरा अगदी बौध्द काळापयांत सापडते. नांतर सांताांची 

चळवळ, म. फुिे याांचे जवचारकायि, सत्यशोधकी ििसे, आांबेडकरी ििसे आजि दजिताांची 

वतृ्तपते्र अशा जवजवध पूविधारा यात समाजवष्ट िोतात.  

बौध्द परांपरा : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी बौध्द धम्माचा स्वीकार केिा. िी र्ारतातीि धम्म क्ाांतीच 

िोती. या जनजमत्ताने र्ारतीय इजतिासातीि बौध्द धम्मजवषयक नवे ज्ञान व नवे र्ान जनमािि 

झािे. बाबासािेबाांनी धम्म दीक्षा समारांर्ात नागपूर येिीि सरे्मध्ये नागपूरचे बौध्द 

धम्माशी आाजि दजिताांना नाग िोकाांशी असिेिा अनबुांध साांजगतिा िोता. या अिािने 

दजित समिुाांचा बौध्द धम्माशी असिेिा िनुा सिसांबांध अधोरजेखत झािा. र्ारताच्या 

इजतिासात बौध्द परांपरा समधृ्द आिे. समािािा नैजतक अजधिान देण्यासाठी या धम्म 

चळवळीतून जवशेष प्रयत्न झािे आिेत. जवशेषत: धम्म िा समतावादी िीवनमागि आिे. 

बधु्दाने आपलया सांघात सवि िाती धमािच्या िोकाांचा समावेश केिा. कारि बधु्दाचा धम्म 

िा सवाांसाठी िोता. बधु्दाने आपलया सांघात स्त्रीयाांना सांधी जदिी. िी घटना क्ाांजतकारक 

िोती. वैजदक धमाित स्त्रीिा गौन स्िान जदिे िोते. जतिा शूद्राजदशूद्रापेक्षा खािच्या स्िानी 

ठेविे. बौध्दाांनी या सवि वैजदक परांपरिेा नकार जदिा. िी जवचारधारा दजित साजित्याच्या 

जनजमितीसाठी परुक ठरिी. आांबेडकरी जवचारऊिेतून बौध्द परांपरा दजित साजित्याच्या 

पूविपरांपरते मित्त्वाची ठरिेिी आिे. 

सांत परांपरा : 

मिाराष्रािा सांताांची रू्मी म्िटिे िाते. मध्यय यगुीन कािखांडामध्ये मिाराष्रात जवजवध सांत 

सांप्रदाय जनमािि झािे. मिानुर्ाव, वारकरी साांप्रदायाांचा यामध्ये समावेश िोतो. यामधीि 

वारकरी सांप्रदायात दजित सांताांनी मोठया प्रमािात साजित्यजनजमिती केिी. त्यामध्ये सांत 

चोखामेळा आजि त्याांचा पररवार याांचे िेखन अजतशय मित्त्वाचे आिे. सांत चोखामेळा िे 

िन्माने अस्पशृ्य असून वारकरी साांप्रदायातीि एक सांतकवी िोते. इतर वारकरी 

सांताांप्रमािेच त्याांचीिी ईर्श्र र्क्ती यावर श्रध्दा िोती. त्याांच्या अर्ांगातीि पारांपररक 

िातीव्यवस्िेजवषयी परखड जवचार आिेिे नसिे तरी त्यातून िातिािीव अस्पष्टपिे 

अजर्व्यक्त झािेिी आिे. उदा. 'िीन याती माझी देवा, कैसे घडे तझुी सेवा' अशी र्ावना 

त्याांनी आपलया अर्ांगात माांडिी. चोखामेळा याांनी आपलया अर्ांगातून आपलया मनातीि 

सामाजिक जवषमतेजवषयीची किव अजर्व्यय क्त केिेिी आिे. मनषु्यािा जमळािेिा िन्म 

त्याच्या पूविसांजचतानसुार िार्तो या पारांपररक सांस्कारातून त्याांचे मन घडिेिे िोते. 

तरीसधु्दा मि दूर दूर िो म्िणती अशी र्ावना त्याांनी व्यक्त केिेिी आिे. कधी कधी त े

सामाजिक जवषमतेची परखड जचजकत्सा करत असलयाचेिी जदसते. 'पापाांचा घडा र्रिे 

त्याांचा, नरक यातना सितीि ते, त ेमािूस नािी दैत्याांची अविाद, त्याचे त्याांना र्ोगू दे' 
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अशी तीव्र चीड ते व्यक्त करतात. सांत चोखामेळा याांच्या मनातीि र्ावना अस्पष्टपिे त्याांनी 

माांडलया असलया तरी त्याांच्या पररवारातीि त्याांची पत्नी सांत सोयराबाई, मिुगा सांत 

कमिमेळा, बजिि सांत जनमिळा, मेिुिे सांत बांका याांनी िी आपलया अर्ांगातून परखड माांडिी 

केिेिी आिे. जवशेषत: सांत कमिमेळा याांनी अजतशय परखडपिे सामाजिक रूढी, 

परांपराांजवषयी माांडिी केिेिी आिे. 'आमचुी केिी िीन यादी, तिु का न कळे श्रीपती, िन्मय 

गेिा उष्टे खाता, िाि न ये तमुच्या जचत्ता' अशा प्रश्नरूपी तक्ारीतून दजिताांचे िगिे 

समािासमोर माांडिे. सांत कमिमेळाचे अर्ांग िे दजित साजित्यातीि जवद्रोिाचे आद्यरूप 

आिे.  

म. फुले याांचा वारसा : 

र्ारताच्या इजतिासात एकोजिसाव्या शतकामध्ये िोतीराव फुिे िे क्ाांजतकारक मिापरुुष 

िोऊन गेिे. त्याांनी आपलया जवचारकायाितून समािातीि शूद्राजदशूद्रय स्त्री वगािच्या उत्िानाची 

पायार्रिी केिी. म. फुिे ि े कते सधुारक िोत.े त्याांनी आपिा जवचार प्रत्यक्ष कृतीतून 

दाखजविा. त्याांना मािीत िोते की, दजित समािािा िर या गिुामजगरीतून बािेर काढायचे 

असिे तर लिक्षण देिे खूप गरिेचे आिे. यासाठी त्याांनी शाळा काढलया. पत्नी 

साजवत्रीबाई ांना जशकजविे. मिुींच्या शाळा, दजिताांसाठी शाळा स्िापन करू जशक्षिाचा 

जवचार त्याांच्यापयांत पोिचजविा. आपलया प्रत्येक ग्रांिातून प्रस्िाजपत समािाकडून िोिाऱ्या 

शोषिाचे रूप उिागर केिे. 'ततृीय रत्न, गिुामजगरी, शेतकऱ्याांचा असूड, ब्राह्मिाांचे कसब, 

सावििजनक सत्यधमि ' िे ग्रांि यामध्ये अजतशय मित्त्वाचे आिेत. म. फुिे याांच्या 

जवचारकायाितूनच दजिताांमध्ये पररवतिन िोऊ िागिे. त्याांच्यामध्ये समाििागतृी जनमािि 

झािी. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी िी म. फुिे याांना आपिे गरुू मानिे िोते. या 

याअिािने दजित साजित्याच्या चळवळीची जबिे म. फुिे याांच्या जवचारवारशात आिेत. ि े

आपलया िक्षात येते.  

सत्यिोधक िाजहरी : 

दजित साजित्याच्या पूविरुपात शाजिरी वाङ्मयाचा अजतशय मित्त्वाचा वाटा आिे.       

म. फुिे याांनी माांडिेलया जवचाराांना शाजिराांनी तळागळातीि समािपयांत पोिचजविा. 

समािाचे     प्रबोधन केिे. यातूनच सत्यशोधक शाजिरी जनमािि झािी.  म. फुि ेयाांच्या 

सत्यशोधकी जवचाराांनी शाजिरी वाङ्मयाच्या आकृजतबांधात आमूिाग्र बदि झािा. याजवषयी 

डॉ. कृष्िा जकरविे जिजितात, सामाजिक स्वातांत्र्याच्या पायार्रिीसाठी जिांदुांच्या 

जवषमताजधजित    चातवुिण्याांवर म. फुिे याांनी घािाघाती वार केिे. मानवाचे धमि नसावे 

अनेक जकां वा देश धमि रे्द नसावा अांतरी िा मूिगामी जवचार घेऊनच फुिे याांची शाजिरी 

अिवा अखांडाांची रचना अवतीिि झािी. या रचनेचा प्रर्ाव कािी दजित रचनाकाराांवर 

पडिा. सत्यशोधकी शजिरीत ििसा रचना प्रकारातून मूिरू्त िेखन झािे आि.े 

सत्यशोधक तमाशाची सरुुवात १९०० व्या दरम्यान र्ीमराव जवठ्ठिराव मिामनुी याांनी 

प्रिम केिी. त्याांनी मुांबई प्राांतात सत्यशोधक ििसे सरुू केिे. यातून िोकिागतृी झािी. 

१८९१ त े१९१० िा सत्यशोधक चळवळीचा दसुरा कािखांड आिे. त्याचे नेततृ्व कृष्िय राव 

र्ािेकर, मकुुां दराव पाटीि, र्ीमराव मिामुनी याांच्याकडे िोते. या काळात ििशाांना 

मित्त्वाचे स्िान िोते. त्यामळेु र्ीमराव मिामनुी िे ििशाचे पजििे प्रवतिक िोते. (दलित 
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चळिळ आलि सालित्यय , पृ. ७६) या सवि सत्यशोधक ििसाकाराांनी समािप्रबोधनाचा 

जवचार माांडिा. ब्राह्मिी धमािने समािावर िादिेिी गिुामजगरी उिागर केिी. धमिसते्तचे 

असिेिे अवडांबर नािीसे करण्याचा प्रयत्न केिा. यातून सामाजिक िीवनात नवा बदि 

जदसू िागिा. जवशेषत: दजित वगाित नवे र्ान येऊ िागिे. आपििी मािूस आिोत. 

आपलयािािी िक्क व अजधकार आिेत. अशी िािीव त्याांच्यात जनमािि झािी. सत्यशोधक 

ििशाांनी केिेिे कायिच पढेु आांबेडकरी ििसाकाराांनी गजतमान केिे. यातून खऱ्या अिािने 

दजित समािाच्या उत्िानािा गती जमळािी.  

आांबेडकरी िलसे : 

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या उदयाने दजित समािामध्ये क्ाांजतकारक बदि झािा. 

त्याांच्यापासूनच दजित समिुाने सामाजिक पररवतिनाची चळवळ गजतमान केिी. जतिा 

जनिाियक रूप जदिे. यासाठी दजित शाजिराांनी ििशाच्या माध्यमातून बाबासािेबाांचा जवचार 

िनसामान्यापयित पोिचजविे. यातूनच आांबेडकरी ििसे िोकजप्रय झािे. आांबेडकरी 

ििशाांचे स्वरूप बांडखोर िोते. जिांदू धमाितीि रूढी परांपरा, चािीररती यातून दजिताांना 

र्ोगाव्या िागिा-या यातनाांचा आजवष्कार झािेिा आिे. जवशेषत: शाजिरी रचनाांच्या 

बाांधिीिा आांबेडकरी ििसाकाराांनी ्ेद जदिा. आजि नव्या िाटामध्ये ती आजवष्कृत 

झािी. याजवषयी डॉ. कृष्िा जकरविे याांनी माजमिक र्ाष्य केिेिे आिे. त े जिजितात, 

सामाजिक पररवतिनाचे एक माध्यम म्ििून सत्यशोधक व आांबेडकरी ििशाचे कायि फार 

मोिाचे आिे. आांबेडकरी ििसा र्ीमराव करडकाांनी सरुू केिा असे म््टिे िाते. परांत ु

त्या अगोदरच र्ाऊ फक्कय  ड याांनी आपलया तमाशात गि, गौळि, बताविी आजि वग 

यािा आांबेडकरी जवचाराांचे अजधिान जदिे िोते. र्ाऊ फक्कय  ड याांच्या तमाशाचा 

र्रर्राटीचा कािखांड १९२० ते १९३० असा िोता. र्ीमराव करडक व इतर आांबेडकरी 

ििसे नाजशक मांजदर प्रवेश सत्याग्रय िानांतर उदयास आिेिे आिेत. आांबेडकरी ििशातीि 

नमन गीताने आिखीनच पररवतिन आििे. ििारो वषािच्या दास्यातून मकु्त करिा-या 

मिामानवाांना त्याांनी नमन केिे. डॉ. आांबेडकराांना आमच्या कुिदेवताांना, मिात्मा िोतीबा 

फुलयाांना, ्त्रपती शािू मिारािाांना अशा प्रकारच्या रचना करून धमािजधजित 

समािव्यवस्िेिा नवीन िीवनमूलयाांची ओळख करून जदिी. (दलित चळिळ आलि 

सालित्यय , पृ.७६-७७) अशाप्रकार े आांबेडकरी ििशाांनी तत्कािीन सामाजिक, रािकीय 

िीवनावर र्ाष्य करिा-या रचना जनमािि केलया. बाबासािेबाांचा जवचार तळागळातीि 

समिुाांपयांत पोिचजविा. त्यामुळे एक ििसा म्िणजे माझी दिा र्ाषिे आिेत. असे उदय गार 

स्वत: बाबासािेबाांनी काढिे िोते. यातून आांबेडकरी ििशाांचे मित्त्व आजि दजिताांच्या 

चळवळीतीि त्याांचे योगदान स्पष्ट िोते. िे क्ाांजतकारक स्वरूपाचे आि.े 

दजलताांची वृत्तर पते्र : 

दजित साजित्याच्या चळवळीिा खऱ्या अिािने बळ देण्याचे कायि वृत्तपते्र, माजसकाांनी केिेिे 

आिे. जवशेषत: म. फुिे याांनी प्रबोधनाच्या चळवळीिा जनिाियक जदशा जदिी. १९७७ मध्ये 

सत्यशोधक समािाच्या वतीने 'दीनबांध'ु िे बिुिन समािाचे पजििे वतृ्तपत्र काढण्यात आिे. 

यातून सामाजिक जवषमता, धमािची गिुामजगरी, शेतकरी, दजित समिुाांचे प्रश्न माांडिे. पढेु 

१९८८ मध्ये गोपाळबाबा विांगकर याांचे जवटाळजवध्वसक आजि जकसन फागूिी बनसोडे 
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याांनी मराठा दीनबांध ु आजि चोखामेळा िी वतृ्तपते्र दजिताांच्या प्रश्नाांना खऱ्या अिािने वाचा 

फोडिी. 

दजिताांच्या वृत्तपत्रीय इजतिासात डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या वतृ्तपत्राांचे योगदान 

अजतशय मित्त्वाचे आिे. डॉ. गांगाधर पानताविे याांनी पत्रकार डॉ. बाबासािेब आांबेडकर या 

मित्त्वपूिि सांशोधनाच्या माध्यमातून या योगदानिा सविप्रिम उिागर केिे. बाबासािेबाांनी 

१९२० मध्ये 'मूकनायक' िे पजििे वतृ्तपत्र काढिे. िे शीषिक उद्बोधक असून ििारो वषाांचा 

दजिताांचा कोंडिेिा आवाि पजिलयाांदा मूकनायकमधून बोिता झािा. यामधून 

बाबासािेबाांनी आपलया सामाजिक व रािकीय जवचाराांची माांडिी केिी. पढेु १९२७ मध्ये 

त्याांनी 'बजिष्कृत र्ारत' िे वतृ्तपत्र काढिे. र्ारतीय समािात दजिताांना सातत्याने अस्पशृ्यय  

ठरवून बजिष्कृत केिे िोते. या बजिष्कृताांचा बिुांद आवाि या वतृ्तपत्रातून आजवष्कृत झािा. 

डॉ. आांबेडकराांनी पढेु 'िनता', 'समता' आजि 'बजिष्कृत र्ारत' या वतृ्तपत्राांची जनजमिती केिी. 

१९२० ते १९५६ या काळातीि दजिताांच्या सामाजिक – साांस्कृजतक घडामोडींचा 

ऐजतिाजसक दस्तऐवि म्ििून डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या वतृ्तपत्राांना मित्त्वाचे स्िान 

आिे. 

दजित चळवळ आजि साजित्याचे मखुपत्र म्िणूि 'अजस्मतादशि ' या जनयतकाजिकाांचे योगदान 

अजतशय मित्वाचे आिे. डॉ. गांगाधर पानताविे याांनी १९६८ मध्ये औरांगाबाद येिून 

अजस्मतादशि सरुू केिे. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या पदस्पशािने पावन झािेलया 

औरांगाबाद येिीि जमजिांद मिाजवद्याियातून अजस्मतादशिची पायार्रिी झािी. तेि े

'अजस्मता' िे अजनयतकाजिक जवद्यार्थयाांसाठी चािू करण्यात आिे. परांत ुपढेु ते बांद पडिे. 

आांबेडकरवादाची ऊिाि र्ावी जपढयाांमध्ये िागतृ ठेवण्यासाठी आजि दजित िेखकाांना 

िक्काचे जवचारपीठ जमळवून देण्यासाठी डॉ. पानताविे याांनी अजस्मतादशि ची माांडिी केिी. 

आांबेडकरवाद आजि अजस्मतादशि यातीि अनबुांध माांडताना डॉ. पानताविे याांनी जिजििेिे 

आिे की, अजस्मतादशि ि े आांबेडकरवादाचे अपत्य आिे. आांबेडकर जवचार रूिजविे, 

आांबेडकर जवचाराांची मशागत करिे आजि आांबेडकरी जवचारिा जवकृत करू पाििाऱ्या 

प्रवतृ्ती खिून काढिे िीच अजस्मतादशि ची पररक्मा आिे. आांबेडकरवाद िीच 

अजस्मतादशिची प्रजतज्ञा आजि िीवनदृष्टी आिे. (दलित सालित्य : चचाश आलि लचांतन, पृ.६) 

अजस्मतादशि गेलया पन्नास वषाांमध्ये दजित साजित्यािा बळ जदिे. याच्या 

अजर्व्यक्तीसाठीच स्वतांत्रपिे वाटचाि केिी. अनेक अांक, जवशेषाांक, सांमेिनाांचे आयोिन 

करून मिाराष्रातच नव्ि े तर र्ारतर्र आांबेडकरवादी जवचारवांताांच्या जपढया घडजवलया. 

अजस्मतादशिचे िे कायि ऐजतिाजसक असून आििी ते अजवरतपिे चािू आिे. 

अजस्मतादशिच्या वाटेनेच 'िोकानकुम्पा', 'जसांिगििना', 'समजुचत', 'दजित व्िाईस' या 

जनयतकाजिकाांनी जदिेिे योगदान मित्त्वाचे आिे. यातूनच दजित साजित्याची चळवळ 

गजतमान झािी. 

२.६  समारोप :  

दजित साजित्य िा आांबेडकरी अजस्मतेचा वाङ्मयीन आजवष्कार आिे. या प्रवािची जनजमिती 

चळवळीतून झािी. दजित समािाच्या उत्िानासाठी इजतिासात मोठा सांघषि करावा 

िागिा. ििारो वषाांची िातीय मानजसकता मोडून टाकिे सििासििी शक्य झािे नािी. 

तरीसधु्दा डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या वैचाररक अजधिानावर दजिताांच्या चळवळीिा 

जनिाियक रूप प्राप्त झािे. दजिताांमध्ये सामाजिक, साांस्कृजतक, रािकीय, आजििक िागतृी 
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झािी. तो जििू िागिा. बोिू िागिा. यातून दजित साजित्याचा आजवष्कार घडिा. ज्याने    

प्रस्िाजपत साजित्यव्यय िारािा ्ेद जदिा. नवे स्वतांत्र जवर्श् जनमािि केिे. केवळ मराठीच नािी 

तर जवजवध र्ारतीय र्ाषा आजि िागजतक साजित्यामध्येिी दजित साजित्याची चचाि झािी. 

त्याचे अजस्तत्व मान्य केि ेगेि.े आि वैजर्श्क साजित्यात मराठी र्ाषेची िी ओळख जनमािि 

झािी आिे. त्यामध्ये दजित साजित्याचे योगदान अजतशय मित्त्वाचे आिे. 

२.७  सांदभि ग्ांि सूची 

१. इांगळे, रामचांद्र : मिाराांचा साांमकृलतक इलतिास, अजर्जित प्रकाशन,  

नागपूर, १९८७. 

२. कुिकिी, गो.म. : दलित सालित्य : प्रिाि आलि प्रलतलिया, प्रजतमा प्रकाशन,  

पिेु, १९८६. 

३. जकरविे, कृष्िा : दलित चळिळ आलि सालित्य, प्रजतमा प्रकाशन, पिेु, १९९६. 

४. जकरविे, कृष्िा : आांबेडकरी र्ालिरी : एक र्ोध, नािांदा प्रकाशन, पिेु, १९९२. 

५. खरात, शांकरराव : दलित िाङ्मय प्रेरिा ि प्रित्ती, इनामदार बांध ु प्रकाशन,  

पिेु, १९७१. 

६. गार,े गोजवांद: मिाराष्ट्रातीि दलित : र्ोध आलि बोध, सिाध्ययन प्रकाशन,  

मुांबई, १९७३. 

७. िाधव, रा.ग. : लनळी पिाट, प्राज्ञ पाठशाळा मांडळ, वाई, १९८२. 

८. डाांगळे, अिूिन : दलित सालित्य : एक अभ्यास, म.रा.सा.स.मांडळ,  

मुांबई, १९७८. 

९.  पानताविे, गांगाधर : पत्रकार डॉ.बाबासािेब आांबेडकर, प्रजतमा प्रकाशन, 

पिेु,१९८७. 

१०. पानताविे, गांगाधर : दलित िैचाररक िाङ्मय, मुांबई जवद्यापीठ, मुांबई, १९९५. 

११. पानताविे, गांगाधर : दलित सालित्य : चचाश ि लचांतन, साकेत प्रकाशन,  

औरांगाबाद, १९९३ 

१२. पानताविे, गांगाधर : िादळाचे िांर्ज, प्रचार प्रकाशन, कोलिापूर,  

१३. फडके, र्ािचांद्र : दलित सालित्य : िेदना आलि लिद्रोि, श्रीजवद्या प्रकाशन,  

पिेु, १९७७. 

१४. बागूि, बाबरुाव: दलित सालित्य: आजचे िाांलतलिज्ञान, बजुध्दस्टय   पजब्िजशांग िाऊस, 

नागपूर. 

१५. मनोिर, यशवांत : दलित सालित्य: लसधदाांत आलि मिरूप, प्रबोध प्रकाशन,  

नागपूर, १९७८. 

१६. मरुांिन, समुांत: पुरोलित िगशिचशमि ि भारताचा सामालजक इलतिास, प्राज्ञ पाठशाळा 

मांडळ, वाई, १९७३. 

१७. मेश्राम, योगेंद्रय : दलित सालित्य :उद्गम आलि लिकास, श्री मांगेश प्रकाशन,  

नागपूर, २०११. 

१८. वाघमार,े िनादिन : समाजपररितशनाच्या लदर्ा, साकेत प्रकाशन,  

औरांगाबाद, १९९५. 

१९. सरदेसाई, एस. िी. : भारतीय तत्तिय ज्ञान :िैचाररक आलि सामालजक सांघषश, 

िोकवाङ्मय गिृ प्रकाशन, मुांबई, १९८७. 
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२०. समुांत, यशवांत व पुांडे, दत्तात्रय :मिाराष्ट्रातीि जालतसांमथालिषयक लिचार, प्रजतमा 

प्रकाशन, पिेु १९८८. 

२१. क्षीरसागर, रा.का. : भारतीय ररपललिकन पक्ष, कैिाश पजब्िकेशन्स,  

औरांगाबाद, १९७९. 

 

२.८  पुरक वाचन  

1. म. िोतीराव फुिे : गिुामजगरी 

2. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर : शूद्र पूवी कोि िोते ? 

3. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर : अस्पशृ्य मूळचे कोि आजि ते अस्पशृ्य कसे बनिे ? 

4. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर : क्ाांती आजि प्रजतक्ाांती 

5. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर : िातीसांस्िेचे जनमूििन 

२.९ स्वाध्याय 

अ. दीघोत्तरी प्रश्न 

१. दजित साजित्य चळवळीमागीि सामाजिक वास्तव स्पष्ट करा. 

२. आांबेडकरपूवि चळवळीचे योगदान जवशद करा. 

३. आांबडेकरी चळवळीचे क्ाांजतपवि जवशद करा. 

४. दजित साजित्य चळवळीचे साांस्कृजतक मित्त्व स्पष्ट करा. 

५. दजित साजित्याची पूविपरांपरचेे स्वरूप जवशद करा. 

ब. जटपा लिहा 

१. मराठवाडा जवद्यापीठ नामाांतर िढा. 

२. ररपललिकि पाटी ऑफ इंलडया. 

३. लिवराम जािबा कांबळे. 

क. एका वाक्यात उत्तर ेलिहा 

१. दलित पथँरची स्थापिा कधी करण्यात आिी? 

२. 'पणेु करार' कोणत्या दोि िेत्यांमध्ये झािा? 

३. संत चोखामेळा कोणत्या सांप्रदयातीि संतकवी िोते ? 
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३   

सुरुं ग (काव्यसुंग्रह) व सूययस्तूप (कथासुंग्रह)  

घटक रचना  

३.१ उलिष्टे - 

३.२ प्रास्तालिक  - 

३.३ लिषय लििेचन - ‘सरुुं ग’ (काव्यसुंग्रि) - त्र्युंबक सपकाळे 

 ३.३.१. दलित कलितेतीि त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता 

 ३.३.२. ‘सरुुं ग’ या काव्यसुंग्रिालिषयी  

 ३.३.३. ‘सरुुं ग’ मधीि कलिता - स्िरूपलिशेष  

 ३.३.४. ‘सरुुं ग’ मधीि कलिताुंची आशयसूते्र  

 ३.३.५. ‘सरुुं ग’ मधीि कलितेतीि िेदना आलि लिद्रोि 

 ३.३.६. ‘सरुुं ग’ मधीि कलितेतीि प्रलतमा ि भाषाशैिी      

३.४ लिषय लििेचन - ‘सूययस्तूप’ ( कथासुंग्रि) - प्रा. आत्माराम गोडबोिे 

 ३.४.१. ‘सूययस्तूप’ या कथासुंग्रिालिषयी  

 ३.४.२. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंचे - आकिन ि लिशे्लषि 

 ३.४.३. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंची आशयसूते्र  

 ३.४.४. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंचे स्िरूप - लिशेष  

 ३.४.५. ‘सूययस्तूप’ कथाुंमधीि पात्रलचत्रि, लनिेदन ि भाषाशैिी      

३.५.  साराुंश  

३.६.  सरािासाठी स्िाध्याय / नमनुा प्रश्न 

३.७. पूरक अध्ययन/ अलधक िाचनासाठी पसु्तके 

३.१. उद्दिष्ट े:  

  या घटकाचे अध्ययन केल्यानंतर आपल्यािा -  

• दलित कद्दितेचे ि कथेचे स्िरूप समजािून घेता येईि.  

• किी त्र्यंबक सपकाळे याुंचे काव्यिेखनातीि आलि कथाकार प्रा.आत्माराम 

गोडबोले याुंचे कथािेखनातीि योगदान जािून घेता येईि.  

• ‘सुरंग’ मधीि कलिताुंची ि ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंची आशयसूते्र स्पष्ट करता 

येतीि. 

• ‘सुरंग’ मधीि कलिता ि ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंचे स्िरूप- द्दिशेष, जीिनजाद्दििा  

ि  मूल्यद्दिचार स्पष्ट करता येतीि.  

• ‘सुरंग’ मधीि कलिता ि ‘सयूयस्तूप’ मधीि कथाुंमधून व्यक्त झािेिे जीिनदशयन, 

समाजिास्ति अनुभिद्दिश्वाचे िेगळेपि जािून घेता येईि. 

•  ‘सुरंग’ ि ‘सूययस्तूप’ या सालित्यकृतीतीि शैली द्दिशेष ि भाद्दषक सौंदयय स्पष्ट 

करता येईि.  
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३.२. प्रास्ताद्दिक  - 

मराठी सालित्य परुंपरते १९६० नुंतरच्या काळात दलित सालित्याची एक िाड्मयीन, 

सामालजक ि साुंस्कृलतक चळिळ सरुू झािी. या चळिळीतून लनमायि झािेल्या दलित 

सालित्याने मराठी सालित्यात मोिाची भर घातिेिी आिे. घटक क्रमाुंक एक ि दोन मध्ये 

आपि दलित सालित्याची िाड्मयीन ि सामालजक- साुंस्कृलतक पार्श्यभूमी समजून घेतिी. 

दलित सालित्याची सुंकल्पना ि स्िरूप समजािून घेतानाच या जालििेने लनमायि झािेिे 

सालित्य प्रालतलनलधक स्िरूपात अभ्यासताना एक कलिता सुंग्रि ि एक कथासुंग्रि 

अभ्यासक्रमात समालिष्ट केिेिा आिे. दलित कलिता, व दलित कथेचे स्िरूप ि िेगळेपि 

िक्षात घेताना अनकु्रमे त्र्युंबक सपकाळे याुंचा ‘सुरुं ग’ िा काव्यसुंग्रि ि आत्माराम गोडबोिे 

याुंचा ‘सूययस्तूप’ िा कथासुंग्रि येथे अभ्यासायचा आिे. 

३.३. द्दिषय द्दििेचन - ‘सरंुग’ (काव्यसगं्रह) - 

दद्दलत कद्दिता  : दद्दलत साद्दहत्य हा आधलुनक मराठीतीि एक मित्त्िाचा सालित्यप्रिाि 

िोय. सामालजक ि िाङ् मयीन अशा दिुेरी लिचारमुंथनातून स्िातुंत्र्योत्तर काळात ‘दलित 

सालित्य’ िी सुंज्ञा/सुंकल्पना पढेु आिी. लिशेषत्िाने इ.स. १९६० नुंतर ती चचेचा ि 

अभ्यासाचा लिषय ठरिी. दलित सालित्यात िास्ति जीिनाचे नेमके लचत्रि फार मोठ्या 

प्रमािातून प्रकट िोण्याचा काळ म्ििजे १९६० नुंतरचे िेखन आिे. या सालित्यप्रिािात जे 

लेखन झाले ते केिळ  शब्द ि भाषा सौंदयायत न अडकता त्यातून स्िानभुिाच्या खोिीने 

समकािीन समाज िास्ति माुंडण्याचा प्रयत्न झािा. शुंकरराि खरात, िररभाऊ पगार,े 

बाबरुाि बागूि, सखुराम लििराळे, केशि मेश्राम, िामन िोिाळ, नामदेि ढसाळ, राजा ढाि,े 

लिरा बनसोडे, भीमराि लशरिाळे, योगीराज िाघमार,े त्र्युंबक सपकाळे, दया पिार, िामन 

लनुंबाळकर, माधि कोंडलििकर, अरि काुंबळे, अजुयन डाुंगळे असे मान्यिर िेखक-किी  

या काळात आपल्या िेखन गिुिैलशष््टयाने पढेु आिे. 

लिसाव्या शतकातीि मराठी कलितेत दलित कलितेने स्ितःचे स्थान समथयपिे आलि 

स्पष्टपिे अधोरलेखत केिे. दलित जालििेची कलिता िेदना, आत्मशोध, नकार आलि लिद्रोि 

या सुंिेदना व्यक्त करते. अन्यायाची लचलकत्सा आलि न्यायाची मागिी िा दलित कलितेचा 

गाभा आि.े त्यासाठी लिषमतेिा नकार देण्याची भाषा दलित कलिता करते. दद्दलत 

कद्दितेच्या कें द्रस्थानी मािूस आह.े येथीि अमानषु व्यिस्थेने मािसाचे मािूसपि कसे 

लिरािून घेति.े अज्ञान, दाररद्र्य  ि पररलस्थतीमळेु  अन्याय-अत्याचार शतकोनशुतके सिन 

केिा. डॉ.बाबासािेब आुंबेडकराुंनी लदिेल्या लिचार ि प्रेरिेतून  अन्याय -अत्याचारािा 

लिरोध करीत  स्ितःचा निा मागय शोधण्याचा प्रयत्न िी कलिता करते. लिद्रोि िा दलित 

कलितेतीि मित्त्िाचा घटक िोय. ह्या  लिद्रोिातून सनदशीर मागायने आपिा न्याय िक्क ि 

मािूसपिाचे जगिे शोधण्याचा प्रयत्न किी आपल्या काव्यातून करतो. 

३.३.१. दद्दलत कद्दितेतील त्र्यंबक सपकाळे यांची कद्दिता -  

दलित सालित्य प्रिािातीि खान्देशचे लिद्रोिी किी त्र्युंबक सपकाळे याुंनी आपल्या 

काव्यिेखनाने िेगळेपि लटकिून ठेििे. २२ एलप्रि  १९३० रोजी जळगाि लजल्ह्यातीि 

आव्िािे येथ ेजन्मिेल्या किी त्र्युंबक सुंपकाळे याुंचे प्राथलमक लशक्षि आव्िािे ि मॅट्रीक 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B2_%E0%A5%A8%E0%A5%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87.%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%A9%E0%A5%A6
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पयंतचे लशक्षि जळगाि येथीि लिद्यालनकेतन लिद्याियात झािे. भारतीय रले्िेत लतकीट 

सुंग्रािकची (लतकीट किेक्टर) नोकरी साुंभाळत िजारो िोकाुंशी सुंपकायत येऊन त्याुंच्या 

द:ुख भािना त्र्युंबक सपकाळे याांनी आपल्या कववतेतून माांडल्या. त्र्युंबक सपकाळे याुंची 

‘सरुुं ग’ मधीि कलिता सामालजक लिषमतेचा आलिष्कार करते. बरुसटिेल्या लिचाराुंिर त े

आपल्या काव्यिेखनातून प्रिार करतात. धमय, जात, लिषमता, भेदभाि यामळेु 

मािसामािसाुंमध्ये दरी कशी लनमायि िोते आलि पशपुक्षयाुंपेक्षािी मािसाुंना लमळिारी 

िागिूक त्याांचा जीिनसुंघषय या कलितेतून माुंडिा गेिा आहे.  

अस्पशृ्य म्ििून सिन करािे िागिेिे चटके त्याुंच्या बािमनािर कोरिे गेिे. यातून त्याुंची 

कलिता ‘सरुूुं ग’ िोऊन व्यिस्थेिा सामोरी जािारी ि लिद्रोि करिारी, सत्य साुंगिारी, 

शोषि व्यिस्थेिा लखुंडार पाडिारी ठरिी. नकार - लिद्रोिाची पूियलनलित भूलमका 

स्िीकारून िेदनापूिय जीिनानभुि, लिचारप्रधान दृलष्टकोिातून दलित कलितेने माुंडिा 

आिे.  त्यामळेु जीिनानभुिाचे लिलिध पदर उकिून दाखलिण्यापेक्षा पूियलनलित प्रलतलक्रया 

प्रकट करिे दलित कलिता अलधक पसुंत करते. सािलजकच दलित किींना ती 

समाजपररितयनाचे शस्त्र, दलिताुंसाठी चाििेल्या िढ्याुंचे प्रभािी साधन िाटते.  लिध्िुंस, 

लनलमयती आलि रचना अशी लतची प्रलक्रया आिे. आत्मलनष्ठा ि समूिलनष्ठा याुंच्या सुंघषांचे त े

लिद्रोिी रूप ठरते.  परुंपरागत मराठी कलितेपेक्षा स्िाभालिकच दलित कलिता िेगळी लदसते. 

 “ त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता िी अस्सि आुंबेडकरी तत्त्िज्ञानाची स्ियुंप्रकालशत कलिता 

आि”े असा गौरि डॉ.गुंगाधर पानताििे याुंनी केिा आि ेतर ‘सरुुं ग’ आलि ‘ब्रोकनमेन’ ि े

कलितासुंग्रि दीपस्तुंभ आिेत, असे ज्येष्ठ सालिलत्यक प्रा. केशि मेश्राम म्िितात.(‘सरुुं ग’- 

मधीि मनोगत)  डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर याुंच्या लिचार ि कायायतून प्रेरिा घेऊन 

आत्मभान लिकलसत करीत नकार, लिद्रोि ि सुंघषय परखडपिे माुंडण्याचा प्रयत्न ज्या 

दलित प्रिािातीि किींनी केिा त्यातीि एक मित्त्िाचे नाि म्ििजे त्र्युंबक सपकाळे िे िोय. 

३.३.२. ‘सुरंग’ या काव्यसगं्रहाद्दिषयी -  

 ‘सुरंग’ िा किी त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या ३३ कद्दितांचा सगं्रह ‘अलस्मतादशय प्रकाशन’ने 

१९७६ प्रकालशत केिा. दलित सालित्याच्या चळिळीिा खऱ्या अथायने लदशा देिाऱ्या 

‘अलस्मतादशय’ने िा काव्यसुंग्रि प्रकालशत केिेिा असल्याने सिालजकच दलित 

सालित्यातीि िेदना, लिद्रोि, सुंघषय, नकार, अन्याय-अत्याचारािा लिरोध या जालििा 

आपसूकच या कलिताुंमधून व्यक्त झािेल्या लदसतात. १९६७ िा 'अलस्मतादशय ' अुंकात 

त्र्युंबक सपकाळे याुंची ‘मािूस’ िी पलििी कलिता छापिी गेिी. १९९२ मध्ये १८ व्या 

अलस्मतादशय सालित्य सुंमेिनाचे (जािना) त्याुंनी अध्यक्षस्थान भूषलििे. २००१ मध्ये 

‘ब्रोकनमेन’ िा कलितासुंग्रि प्रकालशत झािा.  

 ‘अलस्मतादशय’च्या माध्यमातून डॉ.गुंगाधर पानताििे याुंनी अनेक किी - िेखकाुंना लििीते 

केिे. प्रेरिा ि प्रोत्सािन लदिे. ‘सुरंग’ च्या प्रस्तािनेत आपिे मनोगत व्यक्त करताना 

त्र्यंबक सपकाळे म्िितात, “ मराठीतीि बरचे सालित्य िाचिे, पि रमिेच नािी. झपाटिो 

नािी. माझ्या िेदनेचा सूर मिा कुठे गिसिाच नािी. मी ििानपिी जे अनभुििे, माझ्या 

बाुंधिाुंनी जे भोगिे ते अजून माझे िय िाढिे तरी तसेच आिे. लजिुंत मािसाुंचे दःुख 

पािताना िातातीि ग्रुंथ गळून पडतात. अन्याय, बिात्कार, बलिष्कार, नरबळी, अस्पशृ्यता 
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याुंनी भरिेिे ितयमानपत्रातिे रकाने िाचून बेचैन िोतो. स्िातुंत्र्याचे पाि शतक िोटिे, तरी 

मी लतथेच आिे...मी लतथेच राििार का ?” असा मालमयक प्रश्न किी उपलस्थत करतात. िीच 

त्याुंच्या काव्यिेखनाची प्रेरिा आिे.  

त्याुंच्या कािी कलिताुंचा जमयन, उदुय भाषेत अनिुाद झािा. तसेच मिाराष्ट्र शासनाचा किी 

केशिसतु परुस्कार त्याुंना लमळािा. डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर मराठिाडा लिद्यापीठ तसेच  

इुंदोर लिद्यालपठात ‘सरुूुं ग’ िा काव्यसुंग्रि अभ्यासक्रमात घेण्यात आिा. तसेच 

काव्यसुंग्रिातीि कािी लनिडक कलिता जपान, इुंडोनेलशया आलि किलयत्री बलििाबाई 

चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र लिद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समालिष्ट करण्यात आल्या आिेत. 

सियसामान्याुंचे अन्याय-अत्याचार सहन करीत जगिे आलि दःुख िा ‘सरुूुं ग’ मधील या 

बिुताुंशी कलिताुंचा लिषय आिे. समाजमनाच्या सखु-दःुखाशी समरस िोत लििक्षि अशी 

सुंिेदनशीिता या कलितेतून व्यक्त िोते. त्याुंचे जीिनानुभि लिचार काव्यरूपात 

लििक्षिररत्या मानिी अलस्तत्िाची जािीि करून देतात.  उपेलक्षताुंचे दःुख, िेदना, जीिन 

सुंघषय त्र्युंबक सपकाळे आपल्या कलितेतून अलतशय समथयपिे माुंडतात. त्याुंच्या कलिताुंना 

अनभुिाचा, समाजमनाचा, समकािीन िास्तिाचा सुंदभय आिे. ‘सरुुं ग’ कलितासुंग्रिाचा 

लिलिध भारतीय भाषाुंमध्ये अनिुाद झािा आिे. ‘िोकशािीचा फुिोरा’, ‘ितुयळाचा परीघ’, 

‘सूयय’, ‘या झुुंडशािीत’, ‘मिा देश लिकायचा आिे’, ‘क्राुंतीदूत कािळे’, ‘ओयालसस’ या 

कलिता िैलशष््टयेपूिय आिेत. त्र्युंबक सपकाळे याुंचा ‘सुरुं ग’ िा काव्यसुंग्रि क्राुंतीचे तत्िज्ञान 

माुंडिारा आिे िे शीषयकािरूनच आपल्या िक्षात येते. त्याुंना क्राुंतीतून मानितेची उन्नती 

साधायची आि.े 

३.३.३. ‘सुरंग’ मधील कद्दिता - स्िरूपद्दिशेष -  

दलित जािीि व्यथा-िेदना सुंघषय माुंडतानाच उज्ज्िि भलिष्याचा आशािादिी त्याुंच्या 

कलितेतून व्यक्त िोतो. त्यामळेु त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता केिळ िैफल्याची गािी गात 

नािी तर आशािादी भाि सदु्धा या कलितेतून व्यक्त िोतो. अन्यायाचा प्रलतकार िी कलिता 

करत,े त्याच िेळी आशािादाचाचे सूत्रिी माुंडते.  ‘आता रडायचुं तर त्याुंच्यासाठी रड, जे 

लजिुंत आिेत जे जगिार आिते जे जळिार आिते’ अशा पद्धतीचा आशािाद िी कलिता 

देते. सामालजक- साुंस्कृलतक उत्थानाची एक चळिळ या कलितेतून व्यक्त िोते. निे अनभुि 

लिर्श् त्यातून व्यक्त िोिारी सखु-दःुखे आशा-आकाुंक्षा, दःुख, चीड, सुंताप, आशािाद या 

लिलिध जालििा या कलितेतून व्यक्त िोतात. 

गािकुसाबािेरचा मािूस शतकानशुतके िेदना, लिद्रोि करत जीिन जगतो आिे. मकुाट्याने 

सार े सिन करतो आि.े त्याच्या िेदनेिा िाचा फोडण्याचुं काम त्र्युंबक सपकाळे याुंची 

कलिता करते. त्यामळेु आजपयंतच्या रूढ सुंकल्पनाुंना धक्का देत निा लिचार, निी 

जािीि, निा दृलष्टकोन देिारी िी कलिता आिे. डॉ. बाबासािेब आुंबेडकर याुंनी समाजातीि 

उपेलक्षत घटकाुंमध्ये जी जािीि लनमायि केिी, त्याुंना सुंघलटत करत सुंघषय करण्याची प्रेरिा 

लदिी. लशक्षिाची जािीि लनमायि केिी. ह्या प्रेरिेतून आिेल्या या काव्यजालििा खऱ्या 

अथायने निा लिचार ि दृष्टी देतात. खडतर जीिनाच्या िेदना बािपिापासून अनभुििेल्या 

त्र्यांबक सपकाळे याुंची कलिता एका अथायने समाजजीिनात बुंड उभारत.े  
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त्याुंची ‘मािूस’ नािाची कलिता डॉ.बाबासािेब आुंबेडकराुंच्या लिचार ि भािभािनाुंिरीि 

श्रद्धा जागििारी आिे तर ‘पाईक’ या  कलितेत मािसाच्या मिानतेचा लिचार व्यक्त झािा 

आि.े मािसािा एकदा कें द्रस्थानी ठेििे की पररघािरचे सगळे सुंदभय बदितात, नव्याने 

जािितात ि त्यासाठी त्या-त्या व्यक्तीिा त्याच्यामधिा मािूस जागिता आिा पालिजे, 

अशी किीची धारिा आिे. सुंस्कृतीिा िादर ेदेण्याचे सामर्थयय बाबासािेबाुंच्या दलित मकु्ती 

आुंदोिनातीि घटनाुंमध्ये आिे. ‘सरुुं ग’ या कलितेत कवी म्िितात,  

मिाडच्या चिदार तळ्याचे पािी 

गािकुसाबािेरीि कोठारात पडिे 

आलि सरुुं गाचा स्फोट झािा” (प.ृ२९) 

सामालजक न्याय आलि समतेसाठी ‘पािी’ ि ‘सरुुं गाचा स्फोट’ िे अथयपूिय प्रतीक िापरून  

सामालजक लिषमतेची िी जािीि किी येथे व्यक्त करतात. 

 ‘सरुूुं ग’ मधीि िी कलिता केिळ िेदना व्यक्त करीत नािी तर िेदनेतून व्यक्त िोिाऱ्या नव्या 

लिचारधारा, समाजक्राुंतीचा िेध या कलितेतून घेतिा गेिा आिे. ‘अुंगिुीमाि’, ‘कजयमकु्ती’, 

‘िोकशािीचा फुिोरा’, ‘कोड’, ‘एकिव्य’, ‘लदिाना’, ‘आता रडायचे तर’, ‘प्रेलषत’ अशा 

कलिताुंमधून निी जािीि ि सुंघषायची लदशा किी व्यक्त करतात. त्याुंची कलिता म्ििजे 

केिळ शब्दरचना नािी, स्िप्नरुंजन नािी तर खऱ्या अथायने आशयानभुि ि नव्या जीिनाचा 

लिचार िी कलिता देते. त्र्युंबक सपकाळे याुंच्याकडे अनुभिाची लशदोरी आिे. लशिाय 

सामालजक िास्तिाची जािीि आलि ज्या सुंिेदना घेऊन िी कलिता येते, त्यामळेु िेदनेतून 

साकारिेिी कलिता क्राुंतीचा िेध घेते. मानिी जीिनाची सियसामान्याुंच्या जगण्याची 

अलस्मता प्रकट करते. िेच त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कद्दितेचे िेगळेपि ि सामर्थयय आिे िे 

म्ििता येईि. 

‘तझु्या आरिेा, मी कार ेम्िटि े

… तर ते तिुा सिन िोत नािी ! 

तझु्या डोळ्यािा मी डोळा लभडलििा 

… तर ते तिुा बघित नािी 

तझु्या माुंडीिा माुंडी िािून बसिो 

तर तिुा मळून येते !’ (प.ृ५) 

डॉ.बाबासािेब आुंबेडकराुंचे लिचार ि गौतम बदु्धाुंची शाुंतीची बीजे त्याुंनी अनुसरिी. 

समाजाच्या लिषण्ितेचे मालमयक लचत्रि ते आपल्या कलितेत करतात.  

३.३.४. ‘सुरंग’ मधील कद्दित ांची आशयसूत्रे :  

१.  सियसामान्य मािसांचे जगिे हा अनुभि - 

अत्युंत ििाखीच्या पररलस्थतीत लशक्षि घेऊन मॅलट्रक झाल्यािर त्र्युंबक सपकाळे याुंना 

रले्िेत नोकरी लमळािी. रोज मािसाुंचे नमनेु पािायिा लमळू िागिे. या सिय अनभुिातून 

सियसामान्य मािसाुंचे जगिे िा अनभुि त्याुंनी लििक्षिररत्या कलिताुंमधून माुंडिा आिे. 
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रले्िेत नोकरी करीत असतानाच सामालजक ि धालमयक चळिळीत सिभाग घेतिा आलि 

त्यातून िेखनाची प्रेरिा लमळत गेिी. ‘अलस्मतादशय’ मालसकात १९६७ मध्ये ‘मािूस’ 

नािाची त्याुंची पलििी कलिता प्रकालशत झािेिी लदसते. ‘अलस्मतादशय’च्या माध्यमातून ि 

अलस्मतादशय सालित्य सुंमेिनाच्या लनलमत्ताने अनेक मान्यिर सालिलत्यकाुंशी सुंपकय  येत गेिा 

आलि त्यातून आपल्या िेखनािा निी लदशा लमळािी, असे किी म्िितात. ते आपल्या 

‘नागिा मी’ कलितेत म्िितात, 

नागडा आिो 

पि इथेिी नागविा गेिो 

समाज परुूषाच्या अिुंकाराने 

िे सुंस्कृतीलप्रय देशा ! 

माझा नागडेपिा तिुा 

कधी झाकताच आिा नािी. (प.ृ०१) 

अशी परखड भािना किी त्र्युंबक सपकाळे व्यक्त करतात. 

२.  सामाद्दजक द्दिषमता ि  समकालीन िास्तिाचे द्दचत्रि -  

सरुुं ग मधीि कलिताुंमधून आशयािा पूरक असे नेमके शब्दप्रयोग िापरून किीने 

सामालजक लिषमता, समकािीन िास्ति पररिामकारकपिे रखेाटिे आिे. ‘नागिा मी’ या 

कलितेतून -  

नागड्या पिाडािर 

नागडे  बाभळुझाड 

नागडी झोपडी त्यात 

नागड्या गाडग्या -मडक्यात 

राितो नागिा मी (प.ृ०१) 

 असे म्िित लिषमतेचे नेमके लचत्र त्याुंनी रखेाटिे आिे. या कलिताुंमधीि आशयसूते्र 

समकािीन सामालजक लिषमता, अन्याय, अत्याचार, अज्ञान आलि अुंधःकार दिशतिादाची 

जािीि करून देिाऱ्या कलिता आिेत.कुठल्यािी प्रकारचा आधार नसल्याने आपल्या 

जीिन िास्तिाचा सुंचार िा उघडानागडाच असून जन्मािा आल्यापासूनच लिषमतेचे, 

अन्याय-अत्याचाराचे, जे दःुख अनभुिािा आिे ते परखड शब्दात किीने या कलितेतून 

व्यक्त केिे आि.े   

िे सुंस्कृतीलप्रय देशा! 

माझा नागडेपिा तिुा 

कधी झाकताच आिा नािी ! (प.ृ०१) 

असे म्िित त्याुंनी िा उपरोध कलितेतून माुंडिा आिे. त्याुंची ‘अुंगिुीमाि’ िी कलिता सदु्धा 

सामालजक लिषमतेचा लिचार व्यक्त करते.  
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नाथाांचा जयजयकार करिारे 

पषु्कळच भेटि े

दुंग िोते ते आपल्याच कीतयनात 

त्याुंच्या अुंतकरिात 

लशरिा नािी माझा आक्रोश (प.ृ२-३) 

िी दःुख भािना सामालजक लिषमतेचे लचत्र ध्िलनत करते. 

३.  भोगलेल्या दुुःखाचा आलेख मांडिारी कद्दिता -  

त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता भोगिेल्या दःुखाचा थेट आिेख माुंडते. डॉ.गुंगाधर 

पानताििे सर म्िितात, “त्र्युंबक सपकाळे शब्दाुंसाठी अडून बसत नािीत. अण्िा 

भाऊुं च्या िेखनाप्रमािेच सपकाळे याुंची कलिता जीिनानभुिातून जन्मािा आिेिी आिे. 

कल्पनेचे पुंख िािून अुंतररक्षात ती लििार करीत नािी. लतिा िास्तिाचे भान आिे.” 

एकूिच त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता आशयगभी आिे. पषु्कळदा ती गद्य रूपात व्यक्त 

िोत,े पि ती रूक्ष नािी. सुंिेदनशीि मनाचा तो खरा आलिष्कार आिे. खरा सच्चा अनभुि 

उत्कटपिे त्याुंच्या कलितेतून प्रकट िोतो. समाजाच्या दारन अिस्थेने लिकि झािेिे त्याुंचे 

मन कलिताुंमधून लदसून येते. समकािीन िास्तिाची सामालजक लिषमतेची अुंत:करिाची 

स्पुंदने ि लठिग्या या कलितेत आिेत. 

“ या गलतमान जगाचा 

िात पकडण्यासाठी धडपडत िोतो 

िात लझडकारिे जात िोत े

मी पडत िोतो 

जग िसत िोते   

हसताना अांगलुीलनदेश करीत िोते” (प.ृ३) 

िी त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कलितेतीि दःुख भािना सामालजक लिषमतेचा लनदेश करिारी 

आिे. 

 ‘सरुुं ग’ मधीि कलिताुंमधून किी त्र्युंबक सपकाळे याुंनी स्ितःच्या पूिाययषु्यात 

भोगििेे दःुख, केिेिा सुंघषय, अडीअडचिीत िाट्यािा आिेले जगणे याुंना आपल्या 

कलितेतून शब्दरूप लदिे आि.े समकािीन दःुखािा िाचा फोडताना पूियकाळापासून िोत 

असिेल्या अन्याय अत्याचाराचे लचत्र ‘कजयमकु्ती’ सारख्या कलितेतून ते व्यक्त करतात.   

“आयषु्याची िुुंडी 

आमच्या पूियजाुंनी गिाि टाकिी 

व्याजापायी खपल्या त्याुंच्या लकत्येक लपढ्या” (प.ृ४) 

असा अत्युंत परखड भाि त्याुंनी आपल्या कलितेतून व्यक्त केिा आिे. िषायनिुषय सरुंजाम 

िगायकडून उपेलक्षत जगिुं िाट्यािा आिेल्या सामान्य मािसािर िोिारा अन्याय, 

अत्याचार ि त्याुंच्या अज्ञानाचा घेतिा जािारा गैरफायदा िेच सूत्र त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या 
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बऱ्याच कलिताुंतून व्यक्त िोते. िा दःुख भाि व्यक्त करताना ‘माझ्याच दःुखाच्या भाराने 

िाकिेिा मी’ असे म्िित आयषु्यभर क्षिोक्षिी सामान्य मािसाच्या दःुखाचे, त्याच्या 

अििेिनेचे लचत्र किीने ‘लदिाना’ या कलितेतून व्यक्त केिे आिे. िे दःुख व्यक्त करताना, ‘मी 

जगिो पालिजे याुंच्या दःुखासाठी जगिो पालिजे’ असे किी म्िितात. 

४.  परपंरा आद्दि आधुद्दनकता यांच्यातील जािीि - 

 ‘डोळे’, ‘पाईक’, ‘मािूस’ या त्याुंच्या कलिता लिशेष मित्त्िाच्या िाटतात. ‘डोळे’ या 

त्याुंच्या दीघय कलितेतून व्यापक असा दृलष्टकोन व्यक्त िोतो. कुटुुंबातीि दाररद्र्य, 

आजूबाजूच्या मािसाुंकडून झािेिा लतरस्कार, लिषमतेची िागिूक िा भाि व्यक्त करताना- 

'किम' करायचे 

या सिय डोळ्याुंचे 

ििेत आता 

भगिुंताचे डोळे” (प.ृ३६) 

अशी व्यापक भािनािी ते व्यक्त करतात. जन्मािा आल्यापासूनच अनुंत अडचिी आलि 

आपल्याकडे समाजाचा पािण्याचा दृलष्टकोन अत्युंत नेमक्या शब्दात किीने व्यक्त केिा 

आिे. ‘डोळे’ िी प्रलतमा िापरून समकािीन पररलस्थती, िोकाुंच्या िृत्ती-प्रितृ्ती, िागिे, 

लतरस्काराची भािना, लिषमतेचे समाजातीि लचत्र किीने या दीघय कलितेत रखेाटिे आिे.  

 ‘पाईक’ िी त्याुंची कलिता अज्ञान, अुंधकार आलि सुंघषायची जािीि करून देते. 

‘कोिी फुुं करिी यगुानुयगुाची अज्ञान अुंधकाराची दिशतिादाची िी राखुुंडी!’ असे म्िित 

परुंपरा आलि आधलुनकता याुंच्यातीि जािीि किी रखेाटतात. ज्ञान, आत्मतेज याचा 

साक्षात्कार घडििारा एक लकमयागार आम्िािा भेटिा आलि मरगळिेल्या मनाुंना पोिादी 

मनगटे, सुंकटे झेिण्याची सिनशीिता त्याने लदिी अशी जािीि किी व्यक्त  करतात. 

मािसाच्या माुंगल्याची नितेजाची निी लदशा आम्िािा लमळाल्यामळेु समलपयत जीिनाची िी 

दीपमाळ आता उजळून लनघेि असा आशािाद किी व्यक्त करतात.  

ज्याुंनी तळिातािर लशर ेघेतिी 

मािसािा मािूस म्ििून जगण्यासाठी ! 

िी बोलधिृक्षाची छाया 

ज्यात मिा लमळािी 

समतेच्या ममतेची माया  (प.ृ४०) 

असा भाि किीने 'पाईक' या कववतेत व्यक्त केिा आि.े  

५. अन्याय, अत्याचार ि द्दतरस्काराबिलची उपरोद्दधक भािना - 

 गािकुसाबािेर उपेलक्षताुंचे जगिुं ज्याुंच्या िाट्यािा आिुं, त्याुंनी िषायनिुषय 

शतकानशुतके अन्याय - अत्याचार सिन केिा. जीिनातीि िेदना मकुाट्याने सिन करीत 

आपिे दःुख पचलििे. बदित्या काळात मात्र या द:ुखािा िाचा फोडिारी, त्याबििची 

उपरोलधक भािना त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कलितेतून व्यक्त िोते. एका बाजूिा सतत 
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अपमान, अन्याय, लतरस्कार सिन करािा िागिा त्यामळेु त्याबििची उपरोलधक भािना 

‘स्िागत’ या कलितेतून किी व्यक्त करतात.  

िे पश-ुपक्षयाुंनो, लिुंस्र पशुुंनो 

तमुचे स्िागत करता येत नािी 

कारि तमुचा पाणिठा अिग नािी (प.ृ३३) 

 असे म्िित समाजातीि चातिुयण्यय व्यिस्था, जातीय लिषमता, काळा-गोरा असा भेद याची 

स्पष्ट जािीि ते करून देतात. ‘बाराखडी’ िी त्याुंची कलिता अपघाताने शाळेत गेल्यामळेु 

लतथे जो अनभुि आिा त्याचे लचत्र रखेाटिारी कलिता आिे. शाळेच्या प्रत्येक पायरीिर 

अपमालनत िोण्याचा अनुभि आलि प्रत्येक अनभुि जातीची आठिि करून देिारा िोता. 

‘बाराखडी लशकल्यािर तरुुं गातून सटुल्याचा आनुंद झािा' असे किी म्िितात. ‘िाचीत 

िोतो मास्तरालििा लक्षलतजािरती-लक्षलतजािरती’  असा लििक्षि आुंतररक अनभुि ते व्यक्त 

करतात.  

६. बदलत्या समाजिास्तिाचे सदंभय -  

 ‘सरुुं ग’ मधीि कलिताुंमधून दःुख जािीि व्यक्त करतानाच सामालजक पररितयन 

घडािे, नव्या लदशेने मािसातीि मािसुकीचा झरा उगमािा यािा, अशी आकाुंक्षा घेऊन िी 

कलिता अुंतःकरिात खोििर निा ठसा उमटलिते. ‘मािूस’ िी त्याुंची आिखी एक 

मित्त्िाची कलिता िोय. ज्या कलितेत त्याुंनी मािसाच्या महानतेची जािीि व्यक्त केिी 

आि.े ज्याुंच्या िाट्यािा ददैुिाने अभागी जगणे आले त्याुंचा उद्धार करण्यासाठी थोर 

मिात्मे याुंना कशािा तसदी देता असे म्िित तमु्िीच आता ‘नितेजाची पिाट’ 

उगिण्यासाठी तमुच्यातीि मािूसपि जागलिण्याचे आिािन किी करतात. आपल्याच 

नलशबािा दोष देत, बदनाम करीत शतकानशुतके आपि लपचत दःुख सिन करीत जीिन 

जगत आिो आिोत.   

िे अभाग्याुंनो ! 

जागिा तमुच्यातीि मािूस तमु्िीच स्ितः 

त्यातून उगिेि एखादी पिाट 

नितेजाची - मािसाच्या मिानतेची (प.ृ४३) 

 असे मालमयक भाष्य करिारी त्याुंची ‘मािूस’ िी कलिता आिे. ‘आम्िी आता सूत्रधार 

आिोत’ िी कलिता िषायनिुषय अन्याय अत्याचार ज्याुंनी सिन केिा, गािकुसाबािेरचे जगणे 

ज्याुंच्या िाट्यािा आले त्याुंना आपले दःुख कधी व्यक्त करतािी आिुं नािी, या लिषयीचा 

भाि व्यक्त करते.  

आमच्या लिशाि बाि ुंनी 

आम्िी साकार केिेिी पाते्र 

तमु्िास लनभिायची आिेत. 

आमच्या मनाचे समाधान िोईपयंत. 

असे म्िित समाजातील बदिाुंची जािीि किी करून देत आिेत.  



 

 

सरुुं ग (काव्यसुंग्रि) ि  

सूययस्तूप (कथासुंग्रि) 

57 

७. उपेद्दिताचं्या सघंषयमय जीिनाचे द्दचत्रि - 

 निी समाजरचना अलस्तत्िात यािी, आधुलनक लिचार स्िीकारिा जािा आलि 

मािूस म्ििून सिांनाच सन्मानाची िागिूक लमळािी अशी अपेक्षा किीची आिे. ‘िे भाग्य 

मात्र तमु्िास िाभिार आिे!’ िी कलिता उपेलक्षताुंचे सुंघषयमय जीिन लचलत्रत करिारी आिे. 

शब्दाुंच्या जाळ्यातीि मायािी भारडे आता परु े आिेत. जो सुंघषय आम्िी केिा, जीिन 

किि तडुलिताना अन्याय-अत्याचार सिन केिा, त्याबिि एक अक्षरिी लिलििे गेि ेनािी. 

आम्िी केिळ अशू्र लपऊन तडफडत रालििो िी खुंत किी व्यक्त करतात.  

मािूस नसुत्या भाकरीिर जगत नािी 

त्यािािी असते मन सुंिेदनाक्षम 

पि ज्याुंनी लमळू लदिी नािी भाकर 

त्याुंना मनाचे काय? (प.ृ४८) 

असे प्रश्न उपलस्थत करत सन्मानाच्या िागिकुीची अपेक्षा किी करीत आिेत. अन्याय 

अत्याचाराचे िादर ेसिन केिे. अजूनिी तफुान सरुू आि,े सुंघषय सरुू आिे पि या क्राुंतीचे 

भक्षिी आम्िीच िोत आिोत, िी दःुख भािना या कलितेतून व्यक्त िोते. आम्िी 

शतकोनशतके या सुंघषायत िोतो, त्याबिि तमु्िी एक अक्षरिी लिलििे नािी. अशू्र लपऊन 

आम्िी तडफडत रालििो. त्याची कुिािा कधी खुंतिी िाटिी नािी. उपेलक्षताुंच्या जीिनाचा 

िा सुंघषयमय प्रिास किीने परखड शब्दात माुंडिा आिे. दःुख, अन्याय, अत्याचार आम्िी 

सिन केि.े त्याबििचा असुंतोष मनात कायम खदखदत आिे. बदित्या काळात िा 

ज्िािामखुी आता जागतृ िोिार असून समाजातीि क्राुंतीचा, बदिाचा सुंदभय किी या 

कलितेतून व्यक्त करतात. 

८. आत्मजाद्दििेचे भान देिारी कद्दिता - 

 ‘सरुुं ग’ मधीि अनेक कलिताुंमधून सामालजक िास्ति माुंडतानाच आत्मजािीि 

करून देण्याचा प्रयत्न किी करत आिेत. िे आशयसूत्र अनेक कलितेतून आिेिे लदसते. ‘ि े

पाथरिटा…’ िी त्याुंची कलिता मािसाुंच्या मानितेची जािीि करून देिारी आिे.  

घािािी िागेि जखमेिर 

तझुी तिुाच फुुं कर 

तिुाच सोसािे िागतीि 

ओघळिार ेअशू्र गािािर ! (प.ृ५०) 

असे म्िित आपल्या आत्मोन्नतीसाठी, लिकासासाठी आपल्यािा प्रयत्न करािे िागतीि, 

िी मित्त्िपूिय जािीि किी करून देतात. थोर मिात्म ेयाुंनी जे तत्त्िज्ञान जगािा लदिे, जो 

लिचार लदिा त्याची अुंमिबजाििी, प्रत्यक्ष कृती मात्र िोताना लदसत नािी. म्ििून 

सामालजक समता, न्याय, बुंधभुािाचा लिचार देिाऱ्या नव्या जालििा स्िीकारून ‘मानितेचे 

पलित्र मुंलदर तिुाच घडिािे िागेि’, असे किी म्िितात. त्याुंची ‘लदिस’ िी छोटी कलिता 

िाच आशािाद व्यक्त करते. ‘अशी लनराश िोऊ नकोस जातीि लनघून िेिी लदिस’ आपिे 
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लदिस आता दूर नािीत िी कलिता आधलुनक काळात कािी निे बदि घडतीि आलि 

त्यातून आपिे लदिस आता दूर नािीत असा लिचार किी व्यक्त करतात.  

अलस्मतेिा जागे करून 

‘मी’ पिाची जािीि देऊन 

तो सूयय गेिा 

या थुंड गोळ्यास ऊब देऊन. 

 असे म्िित डॉ. बाबासािेब आुंबेडकराुंनी लदिेिा लिचार ि प्रेरिा घेऊन समाजात बदि 

घडत आिेत.  त्याबििची नव्या अलस्मतेची जािीि किी आपल्या कलितेतून व्यक्त 

करतात. 

५.३.४. ‘सुरंग’ मधील कद्दितेतील िेदना आद्दि द्दिद्रोह - 

 त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता दःुख, दैन्य, दास्य, दाररद्र्य ि अििेिना सुंबुंधीची 

िेदना व्यक्त करते. लिषमता आलि गिुामीच्या जोखडातून कसे बािेर पडता येईि, 

यासाठीचा सुंघषय या कलितेतून व्यक्त िोतो. मानि मलुक्तसाठी कराव्या िागिाऱ्या 

सुंघषायतूनच त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता लिद्रोिचा पलित्रा घेते. ‘सरुुं ग’ मधीि त्र्युंबक 

सपकाळे याुंची कलिता दःुख भािनेबरोबरच िेदना ि लिद्रोििी व्यक्त करते. केिळ आता 

दःुख उगाळत बसून कािी उपयोग नािी तर लिद्रोिाची भािनािी या कलितेतून व्यक्त िोते.  

आता रडायचेच तर 

त्याुंच्यासाठी रड, 

जे लजिुंत आिेत 

जे जगिार आिेत  

जे जळिार आिेत (प.ृ१३) 

 अशा आशािादिी त्याुंनी कलितेतून माुंडिा आिे. त्याुंची ‘बाराखडी’ िी कलिता 

लशक्षिासारख्या मित्त्िाच्या के्षत्रात उपेलक्षत घटकािा लमळिारी लिषमतेची िागिूक कशी 

िोती, याचे लचत्रि करते. अत्युंत नेमक्या ि स्पष्ट शब्दात लशक्षिातीि लिषमतेचे लचत्र  किीने 

माुंडिे आिे. 

‘बाराखडी लशकल्यािर 

 िायसे िाटिे ; आनुंद झािा 

तरुुं गातून सटुल्याचा ” (प.ृ१४) 

 िी िास्ति जािीििी  किीने व्यक्त केिी आिे. 

‘सरुुं ग’ मधल्या अनेक कलिताुंमधून त्र्युंबक सपकाळे लिद्रोिाची जािीि व्यक्त करतात. ‘तर 

मी काय करू?’ िी त्याुंची समकािीन िास्तिािर अत्युंत परखड भाष्य करिारी मित्त्िाची 

कलिता आिे.  
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आता रडू 

कोिा कोिासाठी? 

आिेत कुठे 

माझ्या डोळ्यात अशू्र? 

           कोरड्या पापिीतून लनघतात लिद्रोिाच्या लठिग्या 

      त्याुंनी पेट घेतिा तर मी काय करू ? (प.ृ१५) 

 अशी लिद्रोिी जािीि व्यक्त करीत समकािीन िास्तिािर, सामालजक लिषमतेिर आलि 

सामान्याुंिर िोिाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे परखड भाष्य त्याुंनी या कलितेतून माुंडिे आिे. 

आपल्या जीिनाच्या सियच िाटा बुंद झाल्या  आिेत. समाज- सुंस्कृतीने सामान्याुंचे जगिे 

लकती िेदनादायी बनिे आिेत, याचे लचत्र माुंडतानाच या समाज जीिनात आपल्यािा प्रेम, 

िात्सल्य लमळािेच नािी. दःुख भािनािी ते व्यक्त करतात. त्याुंची ‘पे्रद्दषतांनो !’ िी कलिता 

एक प्रकारचा लिषमतेलिरद्धचा आक्रोश करत जिू लिषमतेलिरद्धचा इशारा देत े आिे. 

‘शाुंतता िी िादळापूिीची. प्रेलषताुंना! असे म्िित येिाऱ्या प्रियुंकाराची जिू जािीिच किी 

करून देत आिेत.   

५.३.५. ‘सुरंग’ मधील कद्दितेतील प्रद्दतमा ि भाषाशैली -     

त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कलितेची प्रेरिा िी समकािीन समाजिास्तिातून अनुभििा 

आिेि े जगिुं िीच आि.े ह्या कलिताुंमधून व्यक्त िोिाऱ्या जालििा, सुंिेदना, प्रलतमा, 

कलिताुंची शीषयके आलि त्यातून माुंडिा जािारा मूल्यलिचार या गोष्टी ठळकपिे िेगळ्या ि 

िैलशष््टयपूिय जािितात. िी कलिता स्िातुंत्र्य, समता, बुंधतुा ि सामालजक न्याय या 

िोकशािी मूल्याुंचा परुस्कार करते. त्याचिेळी आजपयंतच्या  समाजव्यिस्थेने 

उपेलक्षताुंच्या जगण्यामध्ये कायम जो अडसर लनमायि केिा, त्या व्यिस्थेिाच ‘सरुुं ग’ 

िािण्याचा प्रयत्न िी कलिता करते. डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर याुंनी लदिेिे स्िातुंत्र्य, समता 

ि न्यायचे तत्त्ि किीिा मित्त्िाचे िाटते. स्िातुंत्र्य लमळािे पि शोषि थाुंबिे नािी. अन्याय- 

अत्याचार सरुूच रालििा. मािसािा मािूस म्ििून सन्मानाची िागिूक लमळािी नािी. 

समता लनमायि िोण्याऐिजी लिषमता कशी िाढत गेिी, याबििची जािीि किी त्र्युंबक 

सपकाळे नेमक्या शैिीतून व्यक्त करतात. 

त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता उत्कट भािना आलि िोकभाषेचा आलिष्कार करिारी 

कलिता आि.े मिाड येथीि चिदार तळ्याचे पािी अस्पशृ्याुंना लमळािे यासाठी डॉ. 

बाबासािेब आुंबेडकर याुंनी केिेल्या सत्याग्रिाचे प्रस्थालपत समाजव्यिस्थेिरीि पररिाम 

प्रलतकात्मकररत्या माुंडिारी त्याुंची ‘सरुुं ग’ िी कलिता लिशेष मित्त्िाची ठरते. किी 

लिलितात, 

 मिाडच्या चिदार तळ्याचे पािी  

गािकुसाबािेरीि कोठारात पडिे 

आलि सरुुं गाचा स्फोट झािा. 

लशडी नसिेिी लचरबेुंदी 

चारमजिी उन्मत्त गढी 

ढासळू िागिी 

सरुुं गाचा स्फोट अजून िोत आिे (प.ृ२९) 
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त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कलितेने दलित कलितेिा लिधायक असे िळि लदिे. िे त्याुंच्या 

काव्यिेखनातचे योगदान म्ििािे िागेि. त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता सामालजक व 

साुंस्कृलतक सुंदभायत लनलित कािी लिचार देते, सुंदेश देते. जीिनिादी, मािूसकें द्री 

पररितयनाची प्रलक्रया या कलितेतून माुंडिी गेिी आिे. िेदना, लिद्रोि, नकार माुंडत परखड 

शब्दात िी जािीि त्याुंनी आपल्या कलितेतून व्यक्त केिी आिे. शब्दरचना आलि त्यातून 

िोिारी अलभव्यक्ती यामळेु त्याुंच्या कलितेतिी पररिामकारकता नक्कीच िाढिेिी आिे. 

नेमका आशय व्यक्त करताना योग्य रूपक, प्रलतमा िापरून भालषक िेगळेपि साधण्याचा 

प्रयत्न िी कलिता करते. 

 थोडक्यात, ‘सरुुं ग’ या काव्यसुंग्रिातीि कलिता लिलिध सूत्र माुंडिाऱ्या कलिता 

आिेत. उपेलक्षताुंचे जगिे ज्याुंच्या िाट्यािा आिे, दःुख आलि दैन्य त्याुंनी िषायनुिषय सिन 

केिे. अन्याय अत्याचार लगळून मानितेचा लिचार स्िीकारिा. समता, बुंधभुाि, न्याय, 

सामालजक समरसता, सुंिेदनशीिता या कलिताुंमधून व्यक्त िोते. स्िानभुाि ि व्यापक 

सामालजक लिचार यामळेु या कलिता िेगळ्या उुंचीिर गेिेल्या आिेत. सामान्याुंच्या 

भलितव्याचा आशािाद तेिढ्याच प्रत्येकारीपिे किीने रखेाटिा आिे. अन्यायाचा प्रलतकार 

िे अनेक कलिताुंमधीि मित्त्िाचे सूत्र लदसते. त्याच िेळी लििक्षि निे सामर्थयय, लिचाराुंची 

जािीि, निा दृलष्टकोन आलि किीच्या अनभुिाचा बिुआयामी आशय या कलिताुंमधून व्यक्त 

िोतो.  

३.४. द्दिषय द्दििेचन - ‘सयूयस्तूप’ ( कथासगं्रह)  - आत्माराम गोडबोले 

३.४.१. ‘सूययस्तूप’ या कथासुंग्रिालिषयी -  

३.४.२. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंचे - आकिन ि लिशे्लषि 

३.४.३. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंची आशयसूते्र  

३.४.४. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंचे स्िरूप - लिशेष  

३.४.५. ‘सूययस्तूप’ कथाुंमधीि पात्रलचत्रि, लनिेदन ि भाषाशैिी      

३.४.१. ‘सूययस्तूप’ या कथासगं्रहाद्दिषयी - 

 ‘सूययस्तूप’ िा आत्माराम गोडबोिे याुंचा इ.स.२०१६ मध्ये प्रकालशत झािेिा दसुरा 

कथासुंग्रि आिे. आत्माराम गोडबोिे िे २००० नुंतरच्या काळातीि एक मित्त्िाचे 

कथािेखक आिेत. समाजिास्तिाचा िेध घेत पररितयनाचा सुंदेश देिाऱ्या त्याुंच्या सियच 

कथा समाजिास्तिाचे नेमके लचत्रि करतात. पररितयन ि प्रबोधन करिे िाच त्याुंच्या 

कथािेखनाचा मखु्य उिेश लदसतो. डॉ. बाबासािेब आुंबेडकर याुंच्या लिचार ि कायायतून 

प्रेरिा घेऊन समाजात खूप कािी लस्थत्युंतर झािे. सोई-सलुिधा लमळाल्यामळेु उपेलक्षत ि 

दिुयलक्षत समाज लिकासाच्या लदशेने िाटचाि करू िागिा. िी एक बाजू असिी तरी दसुऱ्या 

बाजूने अजूनिी खूप मोठा समाज दाररद्र्य, उपासमार, जीिनसुंघषय ि उपेलक्षत जीिन जगतो 

आि.े तसेच सखु-समदृ्धी आल्यामळेु समाजातीि कािी घटक समाजापासून दूर जात 

असल्याचे लचत्र लदसते आिे. या सिांचे यथाथयलचत्रि आत्माराम गोडबोिे याुंच्या कथेमध्ये 

आपल्यािा लदसते. ‘सूययस्तूप’ या कथासुंग्रिात एकूि अकरा कथा समालिष्ट आिेत. 

बर्ायचे घर, द्दहरिं धुकं, सामना, मरीबाचा दरबार, घरभेदी, पथँर, प्राध्यापक गुलाबराि 

कांबळे, नातंसते्तचा बळी, ररझिेशन, सूययस्तूप, द्दहसाब या ११ कथा या कथासुंग्रिात 
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आिेत. यातील 'बर्ााचे घर' ही पवहली कथा ‘िोकानकुुं पा’ ि ‘अलस्मतादशय’ िालषयक 

लिशेषाुंकात पूिय प्रकालशत झािेल्या आिेत. 

३.४.२. ‘सूययस्तूप’ मधील कथांचे आकलन ि द्दिशे्लषि - 

‘सूययस्तूप’ मधीि कथा समाजिास्तिाचा िेध घेत पररितयनाचा सुंदेश देिाऱ्या मित्त्िाच्या 

कथा आिेत. समकािीन सामालजक जीिनाचे भान कथा िेखकािा अस्िस्थ करते आि े

आलि त्यातून समाजातीि लिलिध तऱ् िेची, लिलिध स्िभािाची, दाुंलभक, बरुखा पाुंघरििेी ि 

स्ितःच्या आनुंदी जगण्यासाठी दसुऱ्यािा दःुखात ढकििारी मािसे या कथाुंमधून 

व्यलक्तलचत्राच्या रूपाने साकारिी आिेत. यािा प्रलतलक्रया म्ििून बाबासािेबाुंनी लदिेल्या 

लिचाराुंपासून दूर चाििेल्या समाजािा रोखण्यासाठी मागयदशयन ि निी लदशा देण्यासाठी 

‘मी शब्दाुंच्या लभुंती बाुंधतो आिे’. अशी कथािेखनामागची भूलमका िेखकाची आिे. 

स्िशोध लकुं िा आत्मशोध एिढा सुंकुलचत अथय न घेता कथेिा व्यापक पातळीिर माुंडण्याचा 

प्रयत्न िेखकाचा आि.े कथासुंग्रिाच्या प्रस्तािनेतच िेखकाने आपिी कथा िेखनामागची 

स्पष्ट भूलमका माुंडिेिी लदसत.े या कथा निी समाजव्यिस्था ि कथनशक्यता माुंडण्याचा 

प्रयत्न करतात. आशयसूत्र, व्यलक्तलचत्रि, प्रसुंगलचत्रि, भाषाशैिी, लनिेदन ि समाजिास्ति 

या सिय घटकाुंमधून आत्माराम गोडबोिे याुंची कथा नव्या शक्यता माुंडण्याचा प्रयत्न करते. 

उपेलक्षत िगायचे दःुख, िेदना ि त्याुंच्या जगण्याचे अनेक सुंदभय कथािेखकाने या कथाुंमधून 

माुंडिे आिते. 

‘बर्ायचे घर’ या पलिल्याच कथेत दाजीच्या रूपाने सामान्य मािसाचा जीिनसुंघर्ाच जिू 

कथा िेखकाने अत्युंत िास्ति पद्धतीने माुंडिा. सुंजय या आपल्या मिुाचे लशक्षि 

झाल्यािर त्यािा चाुंगिी नोकरी लमळेि आलि आयषु्यभर आपि केिेल्या कष्टाचे चीज 

िोईि, असे स्िप्न पाििाऱ्या दाजीचे अचानक लनधन िोते. लनिेदकािा दाजींच्या पूिय  

आयषु्यातल्या सगळ्या आठििी जाग्या िोतात. सामालजक िास्तिात घडत गेिेिे िे बदि 

िेखकाने नेमक्या शब्दात या कथेतून लटपिेि ेआिेत. ‘बफायच्या घरात राििारी मािसुं’ 

दाजीिा जिळ कशी करतीि, कारि त्याुंना मालित आि े कुिािा आपि जिळ केल े तर 

आपिािा सुंघषय करािा िागेि. दसुऱ्यासाठी स्ितःिा लितळून घ्यायची तयारी त्याुंच्या 

ितृ्तीत नािी. िी निी समाज िास्तलिकता कथा िेखकाने नेमक्या शब्दात लटपिी आिे. 

‘द्दहरिं धुकं’ िी कथा मिािीर बोधे या एका खेड्यातून शिरात आिेल्या सामान्य व्यलक्तची 

सुंघषय कथा आिे. फारसे लशक्षि न झाल्यामळेु नोकरीची सुंधी उपिब्ध न िोिाऱ्या आलि 

म्ििूनच पडेि तो व्यिसाय करण्याचा प्रयत्न करिाऱ्या एका सामान्य मािसाचा 

जीिनसुंघषय या कथते आिा आिे. डॉ.बाबासािेब आुंबेडकराुंच्या लिचार ि कायायतून प्रेरिा 

घेऊन समाजात मोठे लस्थत्युंतर झािे. सोयीसलुिधा लमळाल्या, समाजातीि कािी िगय 

प्रगतीच्या लदशेने पढेु गेिा, पि कािींच्या िाट्यािा मात्र अजूनिी सुंघषयच आिे. जात 

व्यिस्थेत मािसाुंची िोिारी कोंडी, त्याबििची अस्िस्थता ि त्यासाठी करािा िागिारा 

सुंघषय िा लिचार ‘द्दहरिं धुकं’ या कथेतून माुंडिा गेिा आिे. 

‘सामना’ या कथेत डॉ.बाबासािेब आुंबेडकराुंची जयुंती साजरी करण्यालिषयी 

समाजमुंलदराच्या समोरच्या पटाुंगिात मीलटुंग आयोलजत केिी जाते. जयुंतीचा लिषय 

असल्यामळेु सिांमध्येच उत्सािाचे िातािरि असते. जयुंती कशी साजरी करायची, 

कोिाकोिािा भाषिासाठी बोििायचे या लिषयािर जेव्िा चचाय येते; तेव्िा ‘पन्नास िषय 
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बरीच भाषिे ऐकिी काय फायदा झािा? काय सधुारिा झािी?’ असा प्रश्न तरि िगायमधून 

लिचारिा जातो. भाषिाुंऐिजी भीमगीताुंचा जुंगी सामना जयुंतीच्या लनलमत्ताने आयोलजत 

करायचा अशी चचाय बैठकीत िोते. तरि िगाय ने िा लिषय उचिून धरल्यामळेु बाकीच्याुंना 

थोडे नमते घ्यािे िागिे. लशिाय गड्याचा आलि बाईचा सामना खिु गािािा ऐकायिा 

लमळिार म्ििून सारजेि त्यासाठी उत्सकुिी िोते. 

डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर याुंच्या पतुळ्याजिळ भव्य स्टेज बाुंधिे जाते. मोठा मुंडप टाकिा 

जातो. बायका-पोरुं, ििान-मोठी मािसे त्या काययक्रमािा िजेरी िाितात. रात्रभर िा 

काययक्रम रुंगत जातो खरा  पि त्याच िेळी मल्िारी पेटीमास्तर ज्याुंनी आपल्या आयषु्यभर 

‘भीमज्योत गायन मुंडळात’ गाण्याचे काम केिे ते मल्िारी पेटीमास्तर मात्र ‘सामन्या’िर 

नाराज िोते. काळाबरोबर या सगळ्या काययक्रमाुंमध्ये झािेिे बदि त्याुंना लततकेसे आिडिे 

नसल्याची खुंत मल्िारी याुंनी मस्के गरुजींजिळ व्यक्त केिी. ज्या आलत्मयतेने रात- रात 

आपि गायनाचे काययक्रम केिे, ती पररलस्थती आता रालििी नािी. त्यामळेु मल्िारी 

पेटीमास्तर या सामन्याच्या काययक्रमात मात्र नाराज झािे. शेिटी पिाटेच्या िेळी स्ितः 

मल्िारीने िामनदादा याुंचे गीत गाऊन परुंपरिेा पनु्िा एकदा जागे करण्याचा प्रयत्न केिा. 

मल्िारीचे गीत गायन तल्िीन िोऊन सिय मुंडळी ऐकून थक्क झािी. एकूिच नितेच्या 

नािाखािी सामालजक व्यिस्थेत िेगळेच जे कािी घडू िागिे आिे, त्यािर िी कथा भाष्य 

करत.े परुंपरा आलि निता याुंच्यातिा समन्िय साधत िी कथा निा मूल्यलिचार देते. 

‘मरीबाचा दरबार’ िी कथा परुंपरनेे उदरलनिायिासाठी केिे जािार े व्यिसाय आलि त्यात 

आधलुनक काळात घडत गेिेिे बदि यािर भाष्य करिारी कथा आिे. सोनबा िीडर 

अण्िाभाऊ साठे नगरातीि प्रत्येकाच्या घरी जाऊन काळाबरोबर जनु्या गोष्टी टाकून देऊन 

आपि नव्याचा स्िीकार केिा पालिजे असेच समजािण्याचा प्रयत्न करतो आि.े अन्य 

मािसाुंमध्ये कशा सधुारिा झाल्या आलि आपि पोतराज मात्र आिे तसेच रािीिो, िे 

समजािून साुंगण्याचा प्रयत्न त्याचा िोता. मरीबा पोतराजिा लपढ्यानलपढ्या आपल्या 

कामातच आनुंद िाटत िोता. पोतराज असल्याचुं दःुख नव्िते. सखुाची भाकरी लमळते. 

िरून समाजाचा मानिी लमळतो, आिखी काय पालिजे? अशी त्याुंची धारिा िोती परुंत ु

सोनबा िीडर मात्र मरीबा पोतराजिा बदििण्याचा प्रयत्न करत िोता. सोनबा लिडरने 

गािात मेळािा घेतिा. स्ितःचे कौतकु करून घेतल े आलि स्िाथायपायी मरीबा 

पोतराजासारख्या अनेक सामान्य मािसाची फसििूक करीत केिा. स्ितुःच्या 

र्ायद्यासाठी बुरखा पांघरून दुसऱ्याला दुुःखात लोटिारी सोनबा लीडर सारखी 

मािसे आद्दि त्यामुळे सामान्यांच्या जगण्यातला सघंषय कथा िेखकािा या कथेतून 

सूलचत करायचा आिे. 

‘घरभेदी’ िी आत्माराम गोडबोले याांची कथा मानिी ितृ्ती-प्रिृत्तीत लदिसेंलदिस घडत गेिेिे 

बदि ि स्ितःच्या स्िाथायसाठी मािसे कोित्या थरािा जातात याबििचा उद्बोधक लिचार 

माुंडिारी कथा आिे. द्दपतांबर कांबळे याुंच्या रूपाने सियसामान्य समाजातून श्रीमुंत 

झािेिी कािी मािसे स्ितःच्या मोठेपिाचा कसा आि आितात आलि समाजात आपि 

कािीतरी िेगळे आिोत िे दाखिण्याचा प्रयत्न करतात. बऱ्याचदा मािसामािसातीि िाद 

लमटििे, िग्न जमििे, भाुंडिे सोडववणे िे सिय पीताुंबर काुंबळे करतात पि जेव्िा 

स्ितःच्याच घरात कािी प्रश्न लनमायि िोतात तेव्िा मात्र त्याुंचे पाय कसे जलमनीिर येतात. 
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याबििचा उद्बोधक लिचार िी कथा देते. सखु-समदृ्धी आल्यामळेु कािी मािसुं 

समाजापासून दूर गेिी. मािसा-मािसाुंमध्ये अुंतर िाढू िागिे. िागण्या-बोिण्यात 

कोरडेपिा कसा येत केिा आलि त्यातून समाजाची सुंभ्रमािस्था लनमायि झािी. त्याबििचे 

भाष्य करिारी ‘घरभेदी’ िी त्याुंची मित्त्िाची कथा आिे. 

‘पँथर’, ‘प्राध्यापक गुलाबराि कांबळे’, ‘द्दहसाब’ या कथाुंमधून सखु-समदृ्धी आल्यामळेु 

समाजापासून तटुिेल्या आलि स्ितःच्याच स्िाथी जगात िािरिाऱ्या मािसाुंमधिा 

कोरडेपिा िेखकाने माुंडिा आिे. लिलिध स्िभािाची स्ितःच्याच सखुात ि आनुंदात 

रममाि झाििेी िी मािसे केिळ आपल्याच कोशामध्ये कशी गुांतून गेली, िेच साुंगण्याचा 

प्रयत्न िी कथा करत.े ‘प्राध्यापक गिुाबराि काुंबळे’ या कथेतीि गिुाबराि काुंबळे िे 

प्राध्यापक झाल्यानुंतर कसे अलिभायिात जगत िोते. दसुऱ्यािा तचु्छ ि कमी िेखून 

स्ितःच्याच मोठेपिाचा आि आििाऱ्या व्यक्ती समाजात कशा लदसतात. कुटुुंब, 

नातेिाईक, समाज याुंच्यासाठी कुठल्यािी प्रकारचा त्याग न करता केिळ स्ितःच्या सखुात 

िािरिाऱ्या गिुाबराि काुंबळे याुंची व्यलक्तरखेा िेखकाने रखेाटिी आिे. समाजाचा िा 

बोथटपिा कथा िेखकािा अस्िस्थ करतो. 

‘ररझिेशन’ िी या सुंग्रिातीि कथा कायद्याने िक्क ि अलधकार समाजातीि सिय घटकाुंना 

लमळािे असिे तरी अजूनिी समाजाची मानलसकता बदििेिी नािी. शीििुंत काुंबळे याुंना 

झेंडािुंदनाचा मान देऊन त्याुंच्या िस्ते झेंडािुंदन करण्याचे लनयोजन असूनिी ऐनिेळी बापू 

सरपुंचाुंनीच झेंड्याची दोरी ओढून राष्ट्रध्िज फडकििा आलि समजातीि लिषमता,नािीरे 

िगायचे दःुख, व्यथा ि िेदना शब्दबद्ध केल्या आिेत. 

‘सूययस्तपू’ िी शीषयक कथा समाजिास्तिाचा नेमका िेध घेत पररितयनाचा सुंदेश देते. 

एकीकडे डॉ. बाबासािेब आुंबेडकर याुंच्या क्राुंलतकारी लिचाराुंनी प्रेरिा घेऊन समाज 

प्रकाशमान झािा. समाजातीि एक िगय लिकासाच्या लदशेने जात असताना दसुऱ्या बाजूिा 

अजूनिी जनु्या अुंधश्रद्धा परुंपरा यात कािी िोक अडकून पडिे आिेत. देिकाबाई याुंच्या 

मनातीि अस्िस्थता, गौतमने त्याुंना िेळोिेळी समजािण्याचा केिेिा प्रयत्न आलि तरीिी 

परीलस्थतीपढेु शरि जाऊन ितबि झािेल्या मािसाुंची ही कथा आिे. आत्माराम गोडबोिे 

याुंच्या कथा रुंजनिादी नािीत तर मानितािादी, पररितयनिादी दृलष्टकोन, निा लिचार या 

कथा देतात. आपि जे पालििे, अनभुििे त्याबििची अस्िस्थता या कथेतून येते, असे 

कथािेखक म्िितात. सामालजक व्यिस्थेतीि मािसे, सभोितािचे जग यात जािििार े

समकािीन िास्ति त्याुंच्या या कथेतून व्यक्त िोते. म्हणूनच या सवा कथा, नवा आशय, 

जीवनानभुव व मूल्यववचार देणाऱ्या कथा ठरतात. 

३.४.३. ‘सूययस्तूप’ मधील कथांची आशयसूते्र - 

गािगाड्यात लिस्थालपत झािेल्या िोकाुंच्या जगण्यातीि सुंघषय, तेथीि ताि-तिाि, 

जगण्यासाठी करािी िागिारी िढाई, आकारािा येिारी निी समाज िास्तिता अशी 

आशयसूते्र आत्माराम गोडबोिे याुंच्या कथाुंमध्ये लदसतात. िजारो िषांच्या जिुमी 

जोखडातून डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर याुंनी बिुजन समाजािा लिकासाचा निा मागय 

दाखििा. स्िातुंत्र्य, समता, बुंधतुा, न्याय याद्वार ेनिी लदशा लदिी. त्या प्रेरिेतून ‘सूययस्तूप’ 

मधीि कथा ि त्यातीि आशयानुभि माुंडल्याचे िेखक साुंगतात. या कथाुंमधून अनेक 



दलित सालित्य 

 

   

 64 

प्रश्निी त्याुंनी उपलस्थत केि े आिेत. अुंतमुयख िोऊन लिचार करायिा िाििाऱ्या, एक 

प्रकार ेस्ि-शोध घेिाऱ्या या कथा आिेत, असे म्ििता येईि. ‘चार मािसे एकत्र आिी तर 

त्याुंच्या कें द्रस्थानी कोिीतरी श्रीमुंत मािूस लदसू िागिा म्ििून बोिण्याचा लिषयिी तोच 

असायचा. त्यामळेु सद्यवथथतीत लजव्िाळ्याचे झर े आटिे आिेत. माझी कथा अशा 

मािसाुंना लटपते आिे. ओिाव्याचा सल्िा देते आिे’, अशी कथा िेखनामागची भूलमका 

आत्माराम गोडबोिे माुंडतात.  

आज आुंबेडकरी समाज सुंभ्रमात आिे कारि समाजकारि, राजकारि, सुंस्कृती, 

उद्योग,अथयकारि यात आपिािा अजूनिी बिुजन समाज लिकासाच्या मूळ प्रिािात 

आििेा लदसत नािी. बाबासािेबाुंनी लदिेिा सुंदेशाचा जो तो आपल्या सोयीनसुार अथय 

िािू िागिा. याने मी अस्िस्थ िोतो आलि त्यातूनच मिा कथेचे बीज सापडते. माझी कथा 

त्यातून आकार घेते, अशी भूलमकािी िेखकाने माुंडिी आिे. एकूिच ‘सूययस्तूप’ मधीि या 

सियच कथा अस्िस्थतेने जन्म घेतात. भूप्रदेश, मािसे, लनसगय, भोिताि यातून िेखकािा 

जे लिषय सापडत गेि ेआिते, त्यािा आपल्या सजृनशीि प्रलतभेतून कथारूप देण्याचा 

प्रयत्न कथा िेखकाने आत्माराम गोडबोले याांनी केिेिा लदसतो. 

३.४.४. ‘सूययस्तूप’ मधील कथांचे स्िरूप - द्दिशेष  

‘सूययस्तूप’ मधीि कथा जीिन िास्तिािा सामोर े जातात. िेखकाने जो जीिनानभुि या 

कथाुंमधून माुंडिा आिे, तो सामालजक समतेचा, सुंघषायचा नेमका भाि व्यक्त करिारा आिे. 

उपेलक्षत, दलित समाजाच्या शोषिाचे दषु्टचक्र शतकानशुतके सरुू आिे. िा भूतकाळ 

बदिून ितयमानात नव्या द्ददशनेे पररद्दस्थती बदलण्यासाठी सकारात्मक द्दिचार ही कथा 

देते. केिळ आजच्या समकािीन िास्तिाचे लचत्र त्यात नािी तर भलिष्यकाळात पररलस्थती 

बदिािी, सधुारिा घडाव्यात. समाजातीि अनास्था, िाचारी नािीशी िोऊन सामालजक 

समरसता येण्यासाठी िी कथा मागयदशयन करते. 

डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर याुंनी लदिेिा सुंदेश, लिचार ि प्रेरिा याचा जो तो आपल्या 

सोयीनसुार अथय िािू िागिा. िे पाि न िेखक म्िितात, ‘मी अस्िस्थ िोतो आलि 

त्यातूनच मिा कथेचे बीज सापडते. त ेव्यक्त करण्यासाठी मी कथेचा आधार घेतो’. कथा या 

सालित्यप्रकारात पररितयनाची अफाट ताकद असते. त्या -त्या काळातीि ितयमानािा 

नेमक्या रूपात माुंडण्यासाठी िा िेखनप्रकार मित्त्िाचा ठरतो. कथेच्या आशय लिषयातून 

केिळ रुंजनिादी दृलष्टकोन न माुंडता मानितािादी ि पररितयनिादी लिचार देिाऱ्या 

आत्माराम गोडबोिे याुंच्या या कथा आिेत. ‘सूययस्तू मधीि या कथा एका बाजूिा 

दलिताुंना कराव्या िागिाऱ्या सुंघषायची जािीि देिाऱ्या कथा आिे. आत्मशोध, मानलसक 

स्िातुंत्र्याचा लिचार व्यक्त करिारी ही कथा आिे. तसेच आशय सुंपन्नता ि अनभुि 

सुंपन्नता िी या कथेची िैलशष््टये लदसतात. 

३.४.५. ‘सूययस्तूप’ कथांमधील पात्रद्दचत्रि, द्दनिेदन ि भाषाशैली - 

 ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंमधून आिेिी पाते्र समकािीन िास्तिातीि आिते. पात्रलचत्रि 

करताना समाजातीि लिलिध स्तरातीि मािसाुंच्या ितृ्ती-प्रितृ्ती, स्िभािधमय ि बदित्या 

काळात मानिी स्िभािाचे लिलिध नमुने कथाकाराुंनी रखेाटिी आिेत. ‘बफायचे घर’ या 
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कथेतीि दाजी, ‘लिरिुं धकुुं ’ या कथेतीि मिािीर बोधे, ‘सामना’ कथेतीि मल्िारी 

पेटीमास्तर, ‘घरभेदी’ या कथेतीि लपताुंबर काुंबळे, ‘मरीबाचा दरबार’ या कथेतीि मरीबा 

पोतराज अशा लिलिध व्यलक्तलचत्रिात समाजातीि लिलिध तऱ्िेची, लिलिध स्िभािाची मािसे 

िेखकाने साकारिी आिेत. मराठी दलित कथेच्या आजपयंतच्या िाटचािीत आत्माराम 

गोडबोिे याुंची कथा निी कथनशक्यता लनमायि करण्याच्या प्रयत्नात आिे. त्याुंच्या प्रत्येक 

कथेचे लनिेदन िे परुंपरा आलि निता याुंचा समन्िय साधिार ेआिे, असे मत डॉ.राजन 

गिस याुंनी नोंदलििे आिे. 

‘सूययस्तूप’ मधीि कथेची भाषा जीिनानभुवाचा प्रत्यय देिारी आिे. प्रमािभाषेबरोबरच 

बोिी भाषेचा िापर लनिेदन ि सुंिादात मोठ्या प्रमािात केिेिा लदसतो. सामान्य मािसािा 

मध्यिती मानत त्याच्या दःुखािा िाचा फोडण्याचा प्रयत्न या कथेतून िोताना लदसतो. 

कथा िेखकाने स्िानभुािातून आिेिे  जीिनलचत्रि, लनिेदन, भाषाशैिी यादृष्टीने परुंपरा 

आलि निता याुंचा समन्िय साधिेिा लदसतो. दलित समाजातीि कािी िोकाुंना लशक्षि, 

नोकरी, पैसा यामळेु थोडे स्िास्र्थय िाभू िागिे. त्यामळेु सिालजकच आपल्या 

मािसाुंबििची सामालजक बाुंलधिकी, समाजाबििची आस्था कमी झािी. नव्या लपढीचे 

बेगडी जीिन आत्माराम गोडबोिे याुंनी ‘सूययस्तूप’ या कथाुंमधून लचलत्रत केिे आि.े 

लमळािेल्या सुंधीचे चाुंगल्या गोष्टींमध्ये रूपाुंतर करून जीिनमान उुंचाििे पालिजे, त्याुंचे 

पाुंढरपेशीकरि िोऊ नये, आत्मसुंतषु्ट अशी भूलमका त्याुंनी स्िीकारू नये याबििची भूलमका 

सदु्धा अनेक कथाुंमधून िेखक व्यक्त करतात. 

३.५. सारांश  

दलित कलितेच्या माध्यमातून दिुयलक्षत रालििेिे एक जग मराठी सालित्यात व्यक्त झािे. 

मािसाुंच्या सखु-दःुखसि मानितेचा व्यापक लिचार घेऊन येिारी िी कलिता आिे. सखोल 

अनुभिद्दिश्व, द्दिलिि िास्ति, सहानुभतूीचा द्दिचार आद्दि भद्दिष्यातील आशािादी 

दृद्दष्टकोन या सियच जालििाुंमळेु त्र्युंबक सपकाळे याुंची कलिता मराठी काव्यपरुंपरेत 

मित्त्िाचे योगदान देते असे म्ििता येईि. यगुपरुष, मिामानि डॉ. बाबासािेब आुंबेडकर 

याुंनी िजारो िषायच्या जिुमी जोखडातून उपेलक्षत, दलित समाजािा बुंधमकु्त करून 

स्िातुंत्र्य, समता, बुंधतुा आलि न्यायाचे निे पुंख लदिे. आुंबेडकरी समाजात त्यामळेु मोठे 

लस्थत्युंतर झाि,े पि त्याच िेळी लनमायि झािेल्या नव्या प्रश्नाुंबिि ‘आत्मशोध घेऊ 

पाििारी’ आत्माराम गोडबोिे याुंची कथा खऱ्या अथायने पररितयनिादी ि प्रबोधनाचा लिचार 

माुंडते. ‘आता तरी समाजाने स्िशोधातून स्ियंदीप व्हािे’ िी लिचार जागतृी घडलििे िाच 

त्याुंच्या कथा िेखनाचा िेतू लदसतो. आशय आलि अलभव्यक्तीच्या दृष्टीने या सियच कथा 

मौलिक लिचार देिाऱ्या ि िाड्.मयीन गिुलिशेषाने िैलशष््टयपूिय झािेल्या आिेत. िेखकाच्या 

या कथनशैिीचा ि आशय लिषयाचा िाचकाुंच्या मनािर नक्कीच प्रभाि पडतो.  
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३.६. सरािासाठी स्िाध्याय / नमनुा प्रश्न - 

अ. दीर्घोत्तरी प्रश्न 

प्रश्न.१.  त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या ‘सरुुं ग’ मधीि कलिताुंची तमु्िािा जािििेिी 

स्िरूप-िैलशष््टये थोडक्यात  स्पष्ट करा. 

प्रश्न.२.  ‘सरुुं ग’ या त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कलितेतीि लिलिध आशयसूते्र कोिती ते 

स्पष्ट करा. 

प्रश्न.३.  ‘सरुुं ग’ मधीि कलिताुंमधून व्यक्त िोिाऱ्या िेदना ि लिद्रोिाचे स्िरूप 

थोडक्यात लििा.  

प्रश्न.४.  दलित कलितेच्या परुंपरते ‘सरुुं ग’ मधीि कलितेचे तमु्िािा जािििेिे 

िेगळेपि आशय ि भाषाशैिी  या अुंगाने स्पष्ट करा.  

प्रश्न.५.  आत्माराम गोडबोिे याुंच्या ‘सूययस्तूप’ या कथाुंमधून व्यक्त झािेल्या 

समकािीन समाज िास्तिाचे  स्िरूप स्पष्ट करा.  

प्रश्न. ६.  ‘सूययस्तूप’ या कथाुंमधून कोि-कोिती आशयसूते्र व्यक्त िोतात, ते थोडक्यात 

लििा.  

प्रश्न.७.  आत्माराम गोडबोिे याुंच्या ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंची मित्त्िाची िैलशष््टये 

सलिस्तर लििा. 

प्रश्न.८.  ‘सूययस्तूप’ कथाुंमधीि पात्रलचत्रि, लनिेदन ि भाषाशैिी या अुंगाने तमु्िािा 

जािििेिे  लिशेष थोडक्यात लििा. 

ब. द्दटपा द्दलहा - 

१. त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या कलितेतीि लिद्रोि.  

२. त्र्युंबक सपकाळे याुंच्या ‘सरुुं ग’ कलितेतीि जीिन जालििा.  

३. ‘सरुुं ग’ मधीि अनभुिलिर्श्ाचे िेगळेपि.  

४. ‘सरुुं ग’ या या मधीि कलिताुंचे भाषालिशेष.  

५. ‘सूययस्तूप’ मधीि कथाुंची आशयसूते्र.  

६. कथाकार आत्माराम गोडबोिे याुंच्या कथािेखनामागची भूलमका. 

७.  ‘लिरिुं धकुुं ’ या कथेतीि जािीि. 

८.  ‘मरीबाचा दरबार’ या कथेतीि जीिन सुंघषय. 

९. ‘सूययस्तूप’ कथतेीि समाज पररितयनाचा सुंदेश. 

१०.  ‘सूययस्तूप’ या कथेतीि लनिेदन ि भाषाशैिी.  

क. एक  व क्य त उत्तर ेद्दलहा - 

१. 'सरुुं ग' या काव्यसुंग्रिात लकती कलिताुंचा समािेश केिा आिे? 

२. ‘सूययस्तूप’ कथासांग्रहाच्या लेखकाचे नाव साांगा? 

३. महावीर बोधे या सामान्य व्यक्तीची सांघर्ा कथा कोणत्या कथेत आलेली आहे? 
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३.७. पूरक अध्ययन/ अद्दधक िाचनासाठी पुस्तके  

➢ साधन ग्रंथ : 

१. ‘सरुुं ग’ ( काव्यसुंग्रि)- त्र्युंबक सपकाळे - अलस्मतादशय प्रकाशन, १९७६. 

२. ‘सूययस्तूप’ (कथासुंग्रि) - प्रा.आत्माराम गोडबोिे - लडुंपि पलब्िकेशन, २०१६.  

➢ सदंभय ग्रंथ : 

१. साहित्य आहि साांस्कृहिक सांवेदन, प्रभाकर बागिे, शब्दािय प्रकाशन, श्रीरामपूर 

२०१४. 

२. दहिि आहि दहििेिराांची कथा : एक अभ्यास, डॉ. श्रीराम गडकर, निीन उद्योग 

प्रकाशन, पिेु २०१३. 

३. ‘प्रदहििा’ खुंड दसुरा, (सुंपादन) अलनरद्ध अनुंत कुिकिी, कॉलन्टनेन्टि प्रकाशन, 

१९९१. 

४. शिकािीि दहिि हवचार, डॉ.शरिकुमार लिुंबाळे, लदिीपराज प्रकाशन प्रा. लि., 

पणेु जलुै २००१. 

५. दहिि साहित्य वेदना व हवद्रोि - भािचुंद्र फडके, श्रीलिद्या प्रकाशन पिेु.  

६.  ‘िहिि’ कथा लिशेषाुंक, ऑगस्ट २०१३. 

७. दहिि कहविा आहि प्रहिमा, मिेंद्र भिर,े िोकिाङ्मय गिृ, मुुंबई. 

८. दहिि कथा : हनहमििी आहि समीिा, डॉ.छाया लनकम, सलुिद्या प्रकाशन, पिेु.  
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