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ता. वनफाड विल्हा नाविक 

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

१९२४ नंतर डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी दवलत र्वुिलढयास प्रारंभ केला. या सार्ाविक संघषामन ेसार्ाविक िीिन 

ढिळून वनघाले.त्याचे पडसाद काव्यात उर्टले. डॉ.आंबेडकरांच्या सर्ता स्थाप ू पाहिाऱ्या विचारांचे, त्यांच्या चळिळीच े

प्रवतवबंब सावहत्यात उर्टू लागले. त्यांच्या िैचारीिेतून ि लढ्यातनू सर्ािार्ध्ये एक क्ांवतकारक पिम सरुु झाले. १९५६ र्ध्य े

डॉ.आंबेडकरांनी केलेल्या धर्ाांतरार्ळेु सांस्कृवतक क्ांतीला प्रारंभ झाला. त्यातनू दवलत लेखकाला आत्र्विश्वास वर्ळाला. 

डॉ.आंबेडकरांनी दवलतांची अवस्र्ता िागतृ केली. त्यांना त्यांच्या अवस्तत्िाची, स्ित्िाची िािीि करून वदली. त्यांना र्ािसू 

म्हिनू िगण्याची संधी उपलब्ध करून वदली. त्यार्ळेु दवलत सर्ािाच ेवचत्र बदल ूलागले. या बदलत्या िीिनातूनच एक निे 

संिेदनाविश्व िन्र्ाला आले. त्यार्ळेु िैचाररक िडिघडि होऊ लागली. यातूनच पे्ररिा घऊेन दवलत लेखक सावहत्य वनवर्मती 

करू लागले.  

डॉ.भालचंद्र फडके यांनी आपल्या ‘दवलत सावहत्य: िेदना आवि विद्रोह’ या गं्रथात डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी दवलत सावहवत्यकांना िो र्ोलाचे संदिे वदलेला त्याचा उल्लेख केलेला आह.े डॉ.आंबेडकर म्हितात, 

”सावहवत्यकांना र्ला आििूमन सांगायच े आह े की, उदात्त िीिनर्लू्ये ि सांस्कृवतक र्लू्ये यांचा आपल्या सावहत्यप्रकारातनू 

आविष्कार करा. आपले लक्ष आकंुवचत, र्यामवदत ठेि ूनका. वतचा विस्तार होि ूद्या. आपली लेखिी आपल्या प्रश्ांपरुती बंवदस्त 

करू नका. वतच े तेि खेड्यापाड्यांतील गडद अंधार दरू होईल, असे प्रिवतमत करा. आपल्या या दिेात उपवेक्षतांचे, दवलतांच े

फार र्ोठे िग आह ेह े विसरू नका. त्यांच ेद:ुख, त्यांची व्यथा नीट सर्िािनू घ्या. आवि आपल्या सावहत्यातनू त्यांचे िीिन 

उन्नत करण्यास झटा. त्यातच खरी र्ानिता आह.े” याच पाश्वमभरू्ीिर पवहल्या वपढीची कविता वनर्ामि होि ूलागली. 

दवलत सावहत्य म्हटल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासर्ोर दवलत कविता यतेे. बहुतांिी सावहवत्यकांनी आपल्या 

अवभव्यिीसाठी कविता हचे र्ाध्यर् स्िीकारलेले वदसते. डॉ. आंबेडकरांच्या चळिळीने िागतृ झालेल्या, आत्र्भान आलेल्या, 

दवलतांच्या द:ुवस्थतीला िबाबदार असिाऱ्यांबद्दल्ची प्रक्षबु्ध प्रवतवक्या काव्यरुपाने प्रगत झालेली वदसते.  

विक्षिाचे र्हत्ि ि उपयोग िािनू १८५१ साली र्हार, र्ांग, िदु्र-अस्पशृयांकररता र्हात्र्ा फुले यांनी पवहली िाळा 

काढली. त्यांच्याच पे्ररिने ेपढु ेसयािीराि गायकिाड, र्हवषम विंद,े कर्मिीर भाऊसाहबे पाटील, छत्रपती िाहूर्हाराि या थोर 

परुुषांनी विक्षि ह ेर्ाध्यर् स्िीकारून िािीिपिूमक अस्पशृयांच्या िागतृीचे ि लोकोद्धाराचे कायम केले. पि त्यात अस्पशृयांच्या 

सार्ाविक हककांच्या िावििेपके्षा भतूदयेची भािना अवधक होती. र्हात्र्ा फुले यांच्या कायामपासनू पे्ररिा घिेनू आत्र्भान 

िागतृ झालेल्या दवलत सर्ािातील कायमकत्याांनी आत्र्ोद्धाराची चळिळ यिस्िीरीत्या चालिली. आवि डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांच्या पढुील कायामला एक पाश्वमभरू्ी तयार करून ठेिली.  

ितकानिुतकांपासनू दवलतांिर होत असलेला अन्याय, त्यांना भोगािी लागलेली अिहलेना, त्यांच्या िाट्याला 

आलेले अपर्ानास्पद िगि ेया साऱ्या िेदनचेे वचत्र दवलत कवितेतून रेखाटले गलेे आह.े 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह े दवलत कवितेचे पे्ररिास्थान आह.े त्यांच्यार्ळेु दवलत ‘र्ािसात’ आला. त्याच्या 

वठकािी आत्र्भान, आत्र्सन्र्ान, आत्र्विश्वास वनर्ामि करण्याच ेकार् आंबेडकरांनी केले. त्यांच्या र्वुिलढ्याचा आवि 

दवलत कवितेचा अत्यंत ििळचा संबंध आह.े दवलत कवितेचा िन्र् दवलत र्िुीलढ्यातून झालेला आह.े व्यिीच्या द:ुखापके्षा 
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सर्हूाच्या द:ुखाला िाचा फोडण्याची रीत संत चोखोबापासनू आह.े  त्यांच्या अभगंातून व्यि होिारी चीड ही एका दवलत, 

उपेवक्षत सर्हुाची आह.े ते आपल्या अभंगात म्हितात, 
“िावतभदे ेगांविले त्रावसलो विटाळे ... 

एकापढुे पडवत आघात  सवहता न सरत काय करू?  

त्या दषु्ट रूढी वनत्य करू पाही घात  

सोसािे आघात वकतीतरी ” 

त्यांचा त्यािेळचा हा द:ुखाने काढलेला उद्गार म्हििे रूढी-परंपरेविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध-अत्याचाराविरुद्ध काढलेला  िळिळीत 

आिाि आह.े तो आिच्या दवलत सावहत्यातील विद्रोही अवभव्यिीचे एक रूप होते. त्यातही चोखोबाची असहायता ि 

अगवतकता वदसनू येते. 

दवलत कविता ही र्ािसाचे गाि ेगािाऱ्या र्ािसांची कविता आह.े त्याचबरोबर ती सर्हूाच्या िेदनचेी कविता आह.े 

दवलतांच्या र्िुीलढ्याच ेसाधन म्हिनू ती येते. वतला सर्ािातील अंध:श्रद्धा, उपके्षा, संकुवचतपिा नष्ट कराियाचा आह.े पि 

त्याचबरोबर सर्ता, स्िातंर्य,य, बंधतुा आवि न्याय ही र्लू्येही प्रस्थावपत करायची आहते. ती र्ािसाला आत्र्सन्र्ान प्रात क करू 

पाहते. म्हिनूच ती र्ािसाला तुच्छ र्ानिाऱ्या प्रवतगार्ी ििीविरुद्ध बंड करू पाहते. डॉ. आंबेडकरांच्या र्वुिलढ्यात ज्यांना 

विपाई म्हिनू सार्ील व्हािे लागले, त्यांना आपल्यातली कवित्िििी अस्पशृयांना िागे करण्यासाठी साधन म्हिनू िापरािी 

लागली. 

वकसान फाग ु बनसोडे ह े २० िय ितकाच्या आरंभ काळातील अवस्र्ता िागतृ झालेले अस्िस्थ किी आहते.  ते 

आपली व्यथा, िेदना आपल्या कवितेतून र्ांडतात- 
“हरर  र्ि पि ुकर िा पक्षी कर 
परर करू नको र्हार” 

त्यांचे ह े उद्गार अतं:करि वपळिटून टाकिारे आह.े या द:ुखातनूच त्यांच्या र्नात विद्रोह िागतृ होतो. र्ग ते आपल्या 

सर्ािबांधिांना आिाहन करतात- 
“साहू नका कुिाचा िलुरू् 
होि ूनका कुिाच ेगलुार् 
सोडून द्या रे सारे बदकार्” 

लढल्यावििाय र्िुी वर्ळिार नाही,  ह ेत्यांना सांगायचे आह.े  त्याचबरोबर दवलतांर्ध्ये स्िावभर्ान िागविण्याचा संदिे ते येथे 
दतेांना वदसतात. 

१९६० नंतर दवलत कवितेने निे िळि घतेले.  नारायि सिेु ह े या टप्पप्पयातील र्हत्िाचे किी होत. त्यांची कविता 

त्यांच्या िगण्यातून िन्र्ाला आली आह.े िे िाििले, िे काळिात सलले, तेच िब्दरूप घिेनू बाहरे पडले. ते म्हितात- 
“थोडे सावहलेले, पावहलेले, िोवखलेले आह े

र्ाझ्या िगाची एक गंधिेिाही त्यात आह े

कें व्हा चकुलो, र्कुलो, निे विकलोही आह े

िसा िगात आह,े र्ी तसाच िब्दात आहे” 

म्हििे त्यांच्या कवितेचा िन्र् त्यांच्या िगण्यातनू झाला आह.े ह ेिीिन िगात असतांना दाररद््रय, भकू यांच्यािी झगडािे लागले 

आह.े अपर्ान, छळ सोसािा लागले आह.े पि ह ेसारे द:ुख त्यांनी आपल्या र्नात िपनू ठेिले आह.े किी आिािादी आह.े 

आपल्या या िेदनेतच निवनर्ामिाची ििी आह,े याची त्यांना िािीि आह.े म्हिनूच ते म्हितात- 

“आि र्ाझ्या िेदनलेा अथम निा यते आह.े.. 

आवि नव्या सिृनाच ेवक्षतीि रंुद होत आह”े 

द:ुख-व्यथेच्या िब्दांत अंगार ओतिारा हा किी निी सर्ािरचना आिण्याचे स्िप्पन पाहतो. र्ात्र ते साकारत असतांना येिाऱ्या 

र्धल्या अडसरांना तो नाकारतो. लाचारीचे, र्ानहानीच ेविि ेत्यान ेनाकारलेले आह.े म्हिनूच बदलत्या भाििीिनाच्या सषृ्टीत 

केिि र्ेश्रार्ांची कविता िन्र् घतेांना वदसते. 
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दवलत सर्ािात अवस्र्ता वनर्ामि झाली असली तरी सर्ाििीिनात र्ात्र आिही दवलतांना स्ित:च ेस्थान गिसलेले 

नाही. आि ही हा सर्ाि गािकुसाबाहरेच ेिीिन िगात आह.े आवि गािकुसाच्या आत स्ित: ची िागा िोधतो आह.े त्याला 

पदोपदी कुचंबना सहन करािी लागते. अपर्ान सहन करािा लागतो. आपि ज्या सर्ािात, ज्या स्तरात िन्र्लो, िाढलो, त्या 

सर्ािाला िगण्यासाठी र्ानहानी स्िीकारत,  हरतऱ्हने ेधडपडत िीिन िगािे लागते,  ह ेपाहून केिि र्ेश्रार् पेटून उठतात. ते 

परर्ेश्वराला वचडून विचारतात- 

“साल्या तुकडाभर भाकरीसाठी 

गाडीभर लाकड फोडिील काय? 

वचंधकु नेसलेल्या आईच्या पटकुराने 

घार्ेिले हाडके िरीर पसुिील का? 

बापाच्या विडीकाडीसाठी 

भािाबवहिीची हाडके वझिििील?” 

अिा प्रश्ांतून त्यांच्या र्नातील विद्रोह संयत स्िरुपात अवभव्यि होतांना वदसतो. किीची संिेदनिीलता ही व्यिीकडून 

सर्ािाकडे झेपाितांना वदसते. दवलतांच्या िीिनाचे, सर्हूाच्या द:ुखाच ेवचत्रि त्यावनवर्त्ताने किी करतांना वदसतात. 

र्ात्र िार्न वनंबाळकरांची कविता आग ओकतांना वदसते. दवलत िीिन, दवलतांची िेदना या सर्ािातील पांढरपिेा 

सावहवत्यकांच्या लेखनाचा विषय होि ूिकत नाही. ही िेदना त्यांच्या ‘गािकुसाबाहरेील कविता’ या काव्यसंग्रहातून  अवभव्यि 

होतांना वदसते. िार्न वनंबाळकरांची कविता ही िीिनिादी आह.े आिािादी आह.े िब्दांच ेपरेुसे सार्र्थयम त्यांना कळलेले आह.े 

ते म्हितात- 

“िब्दांनीच पटेतात घरे, दारे, दिे 

आवि र्ािसेसदु्धा 

आवि विझतात आगही 

िब्दांनीच पटेलेल्या र्ािसांची” 

त्यांच्या िब्दांत विद्रोहाचा आिाि पलेविण्याचे सार्र्थयम वदसनू येते. 

चातुिमण्यम व्यिस्था, िातीभदे, िोषि, छळििकू, दाररद््रय ि अस्पशृयता यांनी कोंडी केलेल्या दवलतांच्या द:ुखाच ेदिमन 

द्या पिार आपल्या ‘कोंडिाडा’ या काव्यसंग्रहातनू घडवितात. िातीभदेांनी, स्पशृय-अस्पशृयतेन े पोखरलेल्या या दिेाच्या 

संस्कृतीिर, सर्ािव्यिस्थेिर ते उपरोवधकपि ेप्रहार करतात. केिळ सर्ाि संस्कृतीने वचरडल्या, वपळल्या गलेेल्या या र्ािसांची 

प्राचीन काळापासनू उपके्षा केली असे नाही तर येथील िाड्र्यान ेदखेील त्यांची दाखल घतेली नाही. म्हिनूच ‘ह ेर्हाकिे’ या 

कवितेतनू ते आपला खेद व्यि करतात. पि द:ुखाने, दनै्याने, उपेक्षेन ेवपचलेल्या या दवलत र्नात आता अवस्र्ता िागतृ झालेली 

वदसनू येते. ह ेसारेच बदलिार आह,े असा त्यांना विश्वास िाटतो. त्यासाठी ते क्ांतीला आिाहन करतांना वदसतात. 

नार्दिे ढसाळ यांची कविता अवधक स्फोटक आह.े वतने पांढरपेिी रूढ काव्यावभव्यिीलाच नव्ह ेतर एकूि र्राठी 

काव्य सषृ्टीला र्ोठा हादरा वदलेला आह.े प्रचवलत कवितेच्या रूढ संकल्पनांना वभरकािनू दिेारी कविता त्यांच्या ‘गोलवपठा’ या 

काव्यसंग्रहात वदसनू येते. त्यांची कविता दवलत र्नातली आग सर्थमपि ेअवभव्यि करतांना वदसते. त्यांची भाषा ही पटेिारी, 

पेटििारी असनू ती विद्रोहान ेआव्हान करतांना वदसते. ते म्हितात- 

“रिात पटेलेल्या अगवित सयुामनो 

आता या िहरािहराला आग लािीत चला.” 

त्यांची ही अवननघोषिा झंझािातासारखी झपटिारी आह.े यििंत र्नोहरांची कविता ही विद्रोहाची पररसीर्ा गाठिारी कविता 

आह.े त्यांच्या या कवितेने र्राठी काव्यसषृ्टीला हादरा वदलेला आह.े इथल्या सर्ािसंस्कृतीन े नासिलेल्या दवलत िीिनाकडे 

पाहून ते अतंर्ुमख होतात. या संस्कृतीने आपल्याला द:ुखावििाय ,िेदनेवििाय काहीच वदलेले नाही. म्हिनू ही संस्कृती ते 

नाकारतात. म्हिनूच किी म्हितात- 
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“र्ला र्ान्य नाही 

तुर्च्या बोटांपढुची वदिा 

र्ला र्ान्य नाही 

परंपरांची ििमपाती निा 

.... र्ला र्ान्य आह ेफि आता 

र्ाझ्यापढुची अटळ यदु्धभरू्ी”  

ज्या ििमव्यिस्थेने दवलतांचा वनषेध केला आह,े त्या व्यिस्थेविरुद्ध अिा प्रकारची यधु्दघोषिा करीत र्नोहरांची कविता 

अितरते. या ििमव्यिस्थेिर किीच्या भाषेत सांगायच ेतर त्या हरार्खोर परंपरांिर विध्िंसाचा नांगर वफरवििारी त्यांची कविता 

आह.े यििंत र्नोहर आपल्या कवितेतनू िडिाद ,पररितमनिाद, अनात्र्िाद, अवनश्वरिाद , गवतिाद यांचा परुस्कार करतांना 

वदसतात. वचतंन हा त्यांच्या कवितेचा गाभा असनू विचार काव्य म्हिनू त्यांनी आपल्या कवितेला प्रवतष्ठा वर्ळिनू वदलेली वदसते. 

त्यांच्या काव्यात विद्रोहाला एक प्रकारची भव्यता आली आह.े पि त्यार्ळेु कवितेतील काव्यात्र्ता वचरडली िािार नाही, 

याबाबतीत ते िागतृ असलेले वदसतात. 

अिाप्रकारे दवलत कविता ही दवलतांचे िीिनदिमन घडवििारी, त्यांचे द:ुख, दनै्य,व्यथा,िेदना िब्दांत र्ांडिारी आह.े 

ह ेसिम ज्या सर्ािव्यिस्थेने वदले ती सर्ािव्यिस्था नाकारत असतांना त्यांची कविता विद्रोही बनते. क्ांतीला आिाहन करते. 

पररितमनािर वतचा विश्वास आह.े र्य,यबंक सपकाळे यांची ‘सरंुुग’, प्रल्हाद चेंदििकर यांची  ‘ऑवडट’, ि.वि.पिार यांच्या 

‘नाकेबंदी’ अिुमन डांगळे यांच्या ‘छाििी हलते आह’े यातून त्याचा प्रत्यय येतो. त्याचप्रर्ाि ेर्ाधि कोंडविलकर, केिि िसेकर, 

रािा ढाले, नरेि कुर्ार इगंळे, प्रकाि िाधि, भीर्सेन दठेे, उर्ाकांत रिधीर, अरुि कांबळे, नीलकांत चव्हाि या सिम किींच्या 

कवितेतनू िास्ति िीिनातला दाहक अनभुि प्रकट होतो. या अनभुािार्ाग े दवलत िीिनाच े अनके विद्रोहात्र्क संदभम उभ े

असतात. ती दाहक अनभुतूी ते िब्दबद्ध करतांना वदसतात. 

या किींप्रर्ािचे कवितेच्या क्षते्रात काही दवलत किवयत्रींही आपापल्या िैविष््टयांनसुार काव्य लेखन करीत आह.े त्यात 

वहरा बनसोडे, ज्योती लांिेिार, सरेुखा भगत, र्ीना गिवभये, र्वल्लका अर्रिखे यांचा उल्लेख करािा लागेल. 

वहरा बनसोडे यांची कविता सार्ाविक िािीि व्यि करिारी असली तरी ती काहीिी लािरीबिुरी आह.े ज्योती 

लांिेिार यांच्या कवितेतनू त्यांना असलेले सार्ाविक भान लक्षात येते. र्ीना गिवभये यांची कविता खऱ्या अथामने दवलत कविता 

असनू विद्रोह, तीव्र उपरोध, खेद ि िळिळीत भािना त्यांच्या कवितेतनू प्रार्खु्यान े आविष्कृत होतांना वदसतात. र्वल्लका 

अर्रिेख यांच्या कवितांर्धनू सार्ाविक विषर्तेविरुद्धचा आिाि, रूढी ि परंपरे विरुद्धची भािना वदसनू येते. 

त्याचप्रर्ाि ेनीलकांत ढोले यांचा ‘अवननबाि’ ,रंगराि यांचा ‘इडीपस’ ,रविचंद्र हडसनकर यांचा ‘वठिगी’ िांतारार् 

यांचा ‘अश्रूंचा उन्हाळा’ बाळ हाटे यांचा ‘रिखिुा’ इत्यादी कवितासंग्रह आपल्याला नार्िैविष््टयांसह दवलत िीिनाचा िेधक 

विद्रोही आविष्कार घडवितांना वदसतात. सिम प्रकारच्या भेदांना र्ठूर्ाती दिेनू निा सर्ाि, निा र्ािसू घडविण्यासाठी दवलत 

कविता प्रवतबद्ध आह.े याच ध्येयाने वतचा प्रिास अखंडपि ेचालू आह.े 

दवलत कविता ही व्यिीची नसनू ती सर्ष्टीची आह.े सर्ािव्यिस्थेविरुद्ध विद्रोह ही वतची प्रकृती आह.े सर्ाि पररितमन 

घडविण्यासाठी ती क्ांतीला आिाहन करते. सर्ाि पररितमनातनू निा सर्ाि घडविि े ह े वतच े ध्येय आह.े दवलतांच्या व्यथा, 

िेदना, त्यांची अगवतकता ,या सर्ािव्यिस्थेने त्यांच े केलेले िोषि यांच े दिमन दवलत कविता घडविते. या ििमवनष्ठ 

सर्ािव्यिस्थेने त्यांच े र्ािसूपि नाकारले आवि िनािरांसारख े िगि े त्यांच्या िाट्याला आिले. ह े िीिन िगत असतांना 

त्यांना येिारे दाहक अनभुि त्यांच्या कवितेतून अवभव्यि होतांना वदसतात. ितकानिुतके त्यांच्यािर झालेल्या अन्यायार्ळेु 

दवलत कविता पटूेन उठतांना वदसते. त्यार्ळेु स्िाभाविकपि ेती रूढ संकेतांना नाकारतांना वदसते. 

दवलत कविता वनसगम वकंिा पे्रर्भािनेत रर्त नाही. गािकुसाबाहरे िस्ती असलेला, र्ािसू पि नाकारला गलेेला 

दवलत, र्ािसू म्हिनू िीिन िगात असतांना घते असलेला अनभुि इतका दाहक असतो वक, तो वनसगमसौदयामने र्ोवहत होि ू

िकत नाही. सर्ाि िास्तिार्ळेु त्याच्या पे्रर्भािनलेा त्याच्या भािविश्वात स्थान वर्ळत नाही. त्यार्ळेुच दवलत कवितेत वनसगम 

वकंिा पे्रर् कविता अवतिय कर्ी प्रर्ािात आढळून येतात. दवलत कविता ही दवलतांच्या व्यथा-िेदना-विद्रोह यांची कविता आह.े 
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प्रस्थावपत सर्ािव्यिस्थे विरुद्ध संघषम करून निसर्ाि वनवर्मती करि,े र्ानव्याला प्रवतष्ठा प्रात क करून दिे,े िनु्या िोषक र्लू्यांना 

र्ठूर्ाती दिे ेि नि र्लू्यांची प्रस्थापना करि ेया उदात्त हतेूने दवलत कवितेचा िन्र् झालेला आह.े दवलत र्वुिलढ्याचे साधन 

म्हिनू ती येते. पि आंबेडकरी पे्ररितेून वनर्ामि झालेली ही कविता वनरािािादी  वकंिा वनयतीिादी नाही, ती आिािादी आवि 

प्रयत्निादी आह.े  

डॉ.बाबासाहबेांच्या पे्ररितेून दवलत कविता िन्र्ाला आलेली आह.े आिय आवि अवभव्यिीच्या बाबतीत वतने र्राठी 

सावहत्यापेक्षा िेगळेपि िपलेले आह.े दवलत कवितेन े आि र्राठी काव्यात स्ित:च े एक र्हत्िपिूम स्थान वनर्ामि केले आह.े 

आि ती आधवुनक यगुाच्या सिम नव्या संदभम आवि िावििांसह र्राठी िाड्र्य सर्दृ्ध करीत आह.े 
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