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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
गोर्वारा  

 १९६० नंतर आंबेडकरिादी मराठी सावहत्याचा उदय झाला. या सावहत्यामळेु मराठीत एका क्ांवतकारी िाङ  मयाची भर 

पडली. ही विसाव्या शतकातील एक महत्त्िाची घटना आह.े इवतहासात प्रथमच शोवषतांनी िाङ  मय वलवहण्यास सरुुिात केली. कधीही 

विषमतेबद्दल ि स्ित:च्या जीिनाबद्दल न बोलिारा न वलवहिारा िगम वलवहता- बोलता झाला. आंबेडकरिादी मराठी सावहत्यातील 

एक मौवलक ठेिा म्हिजे वस्त्रयांची स्िकथने होत. १९८० नंतर आंबेडकरिादी वस्त्रयांची स्िकथने प्रकावशत झाली. पारंपररक 

समाजव्यिस्था आवि वशक्षिाचा अभाि यातून झालेली मानवसक आवि शारीररक कोंडी हा वस्त्रयांच्या, स्िकथनाचा गाभा आहे. स्त्री 

म्हिनू आधीच वतच ेजीिनातील स्थान सामावजक दृष्टीन ेनगण्य होते. वस्त्रयांच्या जीिनाची, समाजाच्या िेदनांची तीव्रता या स्िकथनात 

वदसते. परुुषांच्या तलुनते वस्त्रयांच्या स्िकथनांची संख्या कमी आह.े ही स्िकथन ेआंबेडकरिादी मराठी सावहत्याची एक मोठी जमेची 

बाज ूठरली आहते.   

बीजशब्द  

 स्िकथन, चळिळ, सामावजक, जीिन जावििा, पररितमन  

प्रास्ताववक  
 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी शोवषतांची चळिळ उभी केली. त्यांच े विचार शोवषतांनी आत्मसात केले. बौद्ध धम्म 

स्िीकारल्यानतंर बहुजन समाजात नव्या जावििांचा उदय झाला. अनके शतकांपासनू ज्यांचा आिाज दबलेला होता त्यांच्या भािना 

आता उद्रकेातून व्यक्त होऊ लागल्या. जि ूआंबेडकरिादी सावहत्याचा हाच खरा आरंभवबंद ूहोय. सरुिातीला कवितेतनू आवि नंतर 

कथा, कादबंरी, नाटक, स्िकथनातनू स्ि-जावििांसोबत सामावजक जािीि प्रकट होऊ लागली. 

 आंबेडकरिादी सावहत्यातून िेदना, विद्रोह, नकार व्यक्त झाला. प्रस्थावपतांच्या जीिनािेगळे बवहष्कृतांच ेजीिन होते पि 

त्यामध्ये क्ांतीची बीजे होती. ‘मी’ ला कें द्रस्थानी ठेिनू स्िकथनाची वनवममती झाली. नतंर मी सोबतच सामावजक जीिनही त्यात येऊ 
लागले. ही स्िकथने िेदनांच्या प्रिासाचा आलेखच आहते. आंबेडकरिादी स्िकथनामळेु मराठी सावहत्यात खळबळ उडाली. दया 

पिार, लक्ष्मि माने, लक्ष्मि  गायकिाड, दादासाहबे मोरे, प्र. ई. सोनकांबळे, िसंत मनु, शरिकुमार वलंबाळे, पाथम पोळके, नानासाहबे 

झोडग,े रूस्तम अचलखांब, वकशोर काळे, तुषार भाग्यिंत, ईसादास भडके अशा वकतीतरी लेखकांनी स्िकथने ऐन उमदेीच्या काळात 

वलवहली आहते.  

 परुुषांच्या स्िकथनांच्या तुलनेत वस्त्रयांची स्िकथने कमी असली तरी ती आंबेडकरिादी जावििेतनू  वलवहली आहते आवि  

स्िकथन हा सावहत्यप्रकार समदृ्ध केला. आपल्या जीिनाचा, अनभुिाचा आविष्कार स्िकथनातून व्यक्त केला. ही स्िकथने वचरडलेल्या 

स्त्री-मनाची, त्यांच्या भािभािनांची शब्दफुले आहते. कुमदु पािडे ‘अतं:स्फोट’ (१९८१), मकु्ता सिमगोड ‘वमटलेली किाडे’(१९८३), 

शांताबाई कांबळे ‘माझ्या जन्माची वचत्तरकथा’(१९८६), मवल्लका अमरशखे ‘मला उद ध्िस्त  व्हायच’(१९८४), बेबी कांबळे ’वजि  

आमचु’(१९९०), शांताबाई दािी ‘रात्रंवदन आम्हा’ (१९९०), जनाबाई गीऱ्ह े ‘मरिकळा’(१९९२), नाजबुाई गावित 

‘आदोर’(१९९५), विमल मोरे ‘तीन दगडांची चलू’(२०००), उवममला पिार ‘आयदान’(२००३), यशोधरा गायकिाड ‘माझी 

मी’(२००७) साधारित: ही स्िकथने १९८० नतंर वलवहली गेली आहते. पारंपररक समाजव्यिस्था उद ध्िस्त करू पाहिाऱ्या कष्टकरी, 
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RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 5 
 

Volume-3 : Issue-4 
(November-2022) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 
www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

अत्यंत यातनामय जीिन जगिाऱ्या वस्त्रयांची आहते. त्यांचे िय, अनभुि क्षेत्र िेगिेगळी आहते. मात्र समाजाकडून स्त्री म्हिनू वमळालेली 

िागिकू एकसारखी आह.े स्िकथनातील जीिन रूप ि िाङ  मयीन रूप स्ितंत्र पद्धतीन े विचारात घ्यािे असे आह.े त्यांनी आपला 

अनभुि यात मांडला. त्यामधील त्यांची तळमळ, उत्कंठा, भािनाशीलता, अनभुि मांडण्याची पद्धत,  अिलोकन व्यक्त होण्याची शैली 

या गिुांमळेु ही स्िकथने मनात घर करून बसतात.  

‘स्वकथन’ लेखनामागील उदे्दश        
 सावहवत्यक हा कोित्या तरी हतेून ेसावहत्य वनवममती करीत असतो. मराठीतील आत्मचररत्र आवि स्िकथने ही िगेिेगळी 

आहते. आत्मचररत्र वनवममती मागील हते ूहा आत्मसखु, िाचकांच ेलक्ष कें वद्रत करि,े आठििींना उजाळा दिे,े स्ित:च ेगिुगान करि े

इ. आहते. वस्त्रयांची आंबेडकरिादी स्िकथने त्यांच्या जीिनाच्या जिळची असली तरी ती िरील पैकी कोित्याही हतेून ेवलवहली गेली 

नाहीत. कारि या लेवखकांच े जीिनच हलाखीच े होते. त्यांनी स्ित:च्या द:ुखाची नोंद घणे्याच्या उद्दशेान े लेखन केल्याच े वदसते. 

स्ित:च्या अवस्मतेचा शोध घऊेन समाजात आपले, समाजाचे अवस्तत्ि वनमामि करण्याच्या उद्दशेाने ही स्ि:कथने वलवहली आहते. 

“प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपि ेसामावजक शिवचवकत्सा करण्याचाच या लेखनामागील हतेू असतो”
१
 या समाजव्यिस्थेने वस्त्रयांना सळो की पळो 

करून सोडले होते. म्हिनूच समाजाच ेऑपरेशन करण्याच्या हतेून ेया स्िकथनांची वनवममती झाली.  

 “साधारित: परंपरा अशी वदसते की, आत्मचररत्र आयषु्याच्या उत्तराधामच्या अखरेीस वलवहले जाते. वसंह खपू दरू गेल्यानंतर, 

माग े िळून बघतो. त्याप्रमाि े  मािसू आयषु्याच्या संध्याकाळी आपल्याच आयषु्याच्या मागे अिलोकन करीत असतो.”
२
 

आत्मचररत्राच्या बाबतीत ह ेखरे  असले तरी वस्त्रयांच्या आंबेडकरिादी   स्िकथनाबाबतीत ह ेलाग ूहोत नाही. स्ितः रक्तबंबाळ होऊन 

आपले अनभुि लेवखकांनी त्यात  मांडले आहते. आपल्या अनभुिाचे दशमन िाचकांना व्हािे यातून समाज पररितमन घडाि ेहा उद्दशे 

डोळ्यासमोर ठेिनू आंबेडकरिादी वस्त्रयांनी स्िकथन ेवलवहलेली आहते.  

वेदनांची ठसठस मांडणारी स्वकथने         

 आंबेडकरिादी मराठी सावहत्यामध्ये प्रामखु्यान ेवस्त्रयांच्या स्िकथनांचा विचार करािाच लागतो. यात व्यक्त झालेली स्त्री ही 

समज पररितमनासाठी आससुलेली आह.े समाज व्यिस्थेने वस्त्रयांचे शोषि केले. त्यामळेु ती पररितमनाची िाटसरू झाली. ती वशक्षि 

घऊेन पररपक्ि झाली. वशक्षिामळेु वतला निी शक्ती वमळाली. आपल्या स्िकथनातून वतन ेमानवसक िेदनचेी ठसठस मांडली. त्यांनी जे 

जीिन रेखाटले त्या जीिनाच ेस्िरूप अस्िस्थ करिारे आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या विचार आवि चळिळीमळेु स्त्री जागतृ 

झाली. वतला मािसूपि वमळाले. पि वतच्या जीिनात ज्या उिीिा रावहल्या त्याचे प्रवतवबंब वतच्या स्िकथनात उमटले वदसते. 

 प्रा.सौ. कुमदु पािडे यांचे ‘अत:स्फोट’ ह े स्िकथन माचम १९८१ मध्ये प्रकावशत झाले. या स्िकथनाचे स्िरूप ह े

लेखसंग्रहासारख ेआह.े एकूि नऊ लेख असलेल्या या स्िकथनात पचंािन्न पषृ्ठ आहते. बालियापासनू ते वििाह आवि नौकारीपयांत 

आलेल्या अनभुिाच ेकथन त्यात आह.े “अत:स्फोट’ मधनू समाजातील दांवभकपिा आवि संकृतीचा सापत्नपिा त्यांनी आविष्कृत 

केला आह.े”
३
 समाजातील ढोंगाचा पदामफाश करण्याच्या आवि संस्कृतीचा उदोउदो करिाऱ्या लोकांची वचरफाड करण्याच्या हतेून े

कुमदु पािडे यांनी ह ेस्िकथन वलवहले आह.े “तथाकवथत उच्चभ ृजीिन श्रेष्ठत्िाचा अवभमान बाळगिाऱ्या जातीचा फोलपिा वसद्ध 

करण्यासाठी त्यांनी ‘अत:स्फोट’ वलवहले आह.े”
४
 ह े स्िकथन अतं:करिाच्या उमीतून वलवहले आह.े उच्चभ ृ समाजान े स्ित:च्या 

श्रेष्ठत्िासाठी वस्त्रयांिर जो अन्याय- अत्याचार केला त्याच ेप्रवतवबंब या स्िकथनात उमटले आह.े लेवखकेने स्ित:च्या जीिनातील 

िेगिेगळ्या अनभुिाची मांडिी केली आह.े त्यांनी पारंपररक अनभुिाकडे आंबेडकरी दृष्टीन े पावहले आवि त्यामधील फोलपिा 

सांवगतला. वस्त्रयांनी जनु्या रूढी -परंपरांपासनू स्ित:ची सटुका करािी आवि आधवुनक विचारांची कास धरून पररितमनिादी व्हािे असे 

सांगण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

मकु्त सिमगोड  यांचे ‘वमटलेली किाडे’ ह ेस्िकथन ५ नोव्हेंबर १९८३ मध्ये प्रकावशत झाले. स्िकथनाच्या शीषमकातच खपू 
मोठा अथम आह.े लेवखकेचा जन्म एका दवलत कुटंुबात झाला. नतंर त्यांनी दवलतपि सोडून वदले. ”यात माझ्या आयषु्यात अनभुिलेले 

प्रसंग गोिले आहते. यातनू समाजदशमन घडािं हा माझा हते ूआह.े माझ्या आयषु्याच प्रदशमन मांडण्याचा नाही.”
५
 समाजाच ेदशमन 

घडण्याच्या हतेनूे ह ेस्िकथन वलवहल्या गलेे आह.े त्यांनी समाजसेिेचे व्रत स्िीकारले आवि जातीयतेशी लढा वदला. समाजाचे नेते 

म्हििाऱ्या बडव्यांना त्यांनी फटकारले. चंद्रपरू वजल्ह्यातील िरोरा येथील आनदं िनातील कृष्ठरोगी आवि वपढ यानवुपढ या पासनू 
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अस्पशृयतेचे चटके सोसिारे यांच्या िाट याला आलेल्या द:ुखाची तफाित स्िकथनात मांडली आह.े त्यांनी मांडलेले अनभुि ह े

पररिामकारक असनू मनात घर करून बसतात.  

पारंपररक व्यिस्थेबद्दल बंड करून उठिाऱ्या शांताबाई कांबळे यांचे ‘माझ्या जन्माची वचत्तरकथा’ ह ेस्िकथन २० जनू १९८६ 

मध्ये प्रकावशत झाले. शंकरराि खरात यांच े ‘तराळ-अतंराळ’ िाचल्यािर त्यांना स्िकथन वलवहण्याची पे्ररिा वमळाली. 

लहानपिापासनूच त्यांनी दाररद्र याचे चटके सहन केले. निऱ् यान े दसुरे लग्न केल्यानतंर त्या घरातनू वनघनू गेल्या. वशक्षक नंतर  

वशक्षिावधकारी झाल्या. वशक्षि, समाज आवि राजकारि या क्षते्रात त्यांनी कायम केले. “ही वचत्तरकथा खोलिर अस्िस्थ करते”.
६
 

सािमजवनक जीिनात नेततृ्ि करिाऱ्या मंडळीनी नवैतक आचारसंवहता व्यवक्तगत पातळीिर राबिािी अशी नैवतक मलु्यांची जािीि 

करून वदली. सिमच पातळीिर बरबटलेल्या समाजजीिनािर त्यांनी परखड भाष्य केले. 

मवल्लका अमरशेख यांच े १९८४ साली ‘मला उद ध्िस्त व्हायचंय’ ह ेस्िकथन प्रकावशत झाले. यातून प्रखर अन्यायाची 

जािीि त्याविरूद्ध आक्मक भािना ि मनाचा वनधामर व्यक्त होतो. “एक स्त्री म्हिनू या परुुष प्रधान संस्कृतीकडे न्याय मागायचा अशी 

भवूमका घऊेन कथन केलेले आह.े तारुण्याच्या काळात दवलत कायमकताम किी नामदिे ढसाळ यांच्या पे्रमात पडि,े ढसाळांचे दवलत 

जीिन, संघषम, आक्मकपि, बेशटुपिािर खरं तर भाळलेली ही तरुिी पढुे मात्र ढसाळांच्या ह्या बेबंदपिाबाबत वचडते, रडत मात्र 

नाही.. या आत्मचररत्रातून किीच ेमन, कलासक्त जावििा आवि कठोर िास्ति याचा उलगडा होत जातो”.
७ 
मवल्लका अमरशेख यांनी 

वनडरपि ेआयषु्यात घडिाऱ्या घटनांचा उलगडा प्रस्ततु स्िकथनातून केलेला आह.े 

बेबी कांबळे यांचे ‘वजि आमचु’ं ह ेस्िकथन १९८६ साली प्रकावशत झाले. या स्िकथनात त्यांनी स्ित:च्या द:ुखाचा पाढा 
गातानाच कुटंुबाच्या आवि समाजाच्या द:ुखाचा मागोिाही घतेलेला आह.े आपल्या ि समाजाच्या पिूामयषु्याचे वचत्रि त्यात केले 

आह.े “पन्नास िषामच्या काळातील मला कळत असलेल्या बारीक सारीक गोष्टी न लाजता प्रत्यक्ष त्याची मांडिी केलेली आह.े”
८
 महार 

जातीतील चालीरीती, लग्नसोहळे, कुटंुब संस्था, नाती- गोती यांच्या परस्पर संबंधातील तितिाि यामधनू फुललेले जीिन रेखाटलेले 

आह.े ह ेजीिन आज मागे पडलेले आह ेआवि त्यांनी स्िीकारलेल्या बौद्ध धम्माच ेजीिन िेगळे सांस्कृवतक रूप होऊन प्रकट झाले 

आह.े प्रबोधनाच्या भवूमकेतून आवि समाज सधुारण्याच्या तळमळीतनू ह ेस्िकथन वलवहले आह.े बेबी कांबळे ह्या डॉ. बाबासाहबे 

यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतात. मागील वपढ यांच ेदखु: नाहीसे करिाऱ्या आपल्या यगुंधरामळेु आपल्याला मािसूपि वमळाले 

अशी कबलुी त्या दतेात.  

शांताबाई दािी यांच े ‘रात्रवंदन आम्हा’ ह े स्िकथन १९९० साली प्रकावशत झाले. या स्िकथनात त्यांच्या बालपिाच्या 
प्रसंगापासनू तर नोकरी पयांतचा प्रिास आलेला आह.े जातीमळेु त्यांना त्रास सहन करािा लागला. त्यामळेु त्या एकट याच त्या विरोधात 

उभ्या रावहल्या. अशा झुंजार लेवखकेचे ह ेस्िकथन आह.े “बालपिातील अनभुि व्यक्त करताना अपमान होऊनही आपल्या मनाचे 

खच्चीकरि होऊ ध्यायच ेनाही हा वनधामर व्यक्त होतो.”
९
 कुठल्याही प्रकारची तमा न बाळगता मोठ या वनधामरान ेआपल्या जीिनाचा 

उलगडा शांताबाईनी प्रस्ततु स्िकथनात केलेला आह.े ज्या समाजात वशक्षिाचा अभाि आह.े त्या ‘गोपाळ’ भटक्या जमातीत 

जन्मलेल्या जनाबाई गीऱ्ह े यांच े ‘मरिकळा’(१९९२) ह े स्िकथन आह.े जनाबाईनी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या पे्ररिमेळेु 

वशक्षिाची कास धरली. मात्र समाजधरुरिांनी त्यात अडथळे आिले. त्यांचे लग्नही मोडले. िडीलांच्या सहकायामने त्यांनी आपले 

वशक्षि पिूम केले.”जनाबाईचे ह े स्िकथन म्हिजे मरिकळा भोगत भोगत पररितमनाच्या यदु्धात विजयी होिाऱ् या आपल्या एका 

रिरागीनीच ेस्िकथन आह.े”
१०
 गोपाळ  समाजाच्या सामावजक, आवथमक आवि  सांकृवतक पररवस्थतीच ेदशमन या स्िकथनातून घडते. 

आवदिासी समाजातील पवहल्या आंबेडकरिादी लेवखका म्हिनू नजबूाई गावित यांचा नािलौवकक आह.े त्यांनी ‘आदोर 

’(१९९५) ह ेस्िकथन वलवहले. त्या सत्यशोधक समाजाच्या कायमकत्याम आहते. त्यांनी ‘आदोर’, ‘रोप’, ‘लाििी’ आवि ‘परोली’ या 

चार खंडातून स्िकथनाची मांडिी केली आह.े ‘आदोर’ या शीषमकातून मानिी मनाचे आवि समाज मनाचे खरे रूप मांडले आह.े 

“आदोर’ घडले नाही तर शेत चांगल वपकत नाही. समाज मनाच ेआदोर झाले नाही तर क्ांतीचे पीकही जोमान ेबहरून येत नाही. 

नजबूाईनी शीषमकात ही अशी मोठी ताकद भरून ठेिली आह.े”
११
 शीषमकाच्या साथमकतेबरोबर आवदिासीच्या अंधश्रद्धा, धमम भोळेपिा 

गळून पडाव्या असा आशािाद व्यक्त झालेला आह.े आवदिासी समाजाची उन्नती करायची आह.े त्यामळेु कुिी तरी सरुुिात करि े

गरजेचे होते. ही सरुुिात नजबुाई गावित यांनी केली आह.े ही फार अवभमानाची बाब आह.े 
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 विमल मोरे यांचे ‘तीन दगडांची चलू’ ह ेस्िकथन सन २००० साली प्रकावशत झाले. दादासाहबे मोरे यांच्या त्या पत्नी आहते. 

त्यांनी बालपि, वििाह, पैशाची चनचन, सासर कडील िातािरि, परंपरा ह्याविषयीची नोंद स्िकथनात केली आह.े “वदिीची फुटू 

गळ्यात अडकाऊन आविक पजुारी हाय म्हिनू भंडारा लाऊन काय वमळत नाय..?”
१२
 भटक्या विमकु्त जमातीमध्ये श्रद्धा-अंधश्रद्धा 

आहते. त्यांचे रीतीररिाज आहते. सन-उत्सि आहते. यातून या समाजाने बाहरे पडािे ि आपले कल्याि करािे असेच जि ू या 

स्िकथानातून सांवगतले आह.े 

ऊवममला पिार पिार यांचे ‘आयदान’ ह े स्िकथन २००३ साली प्रकावशत झाले. या स्िकथनात वस्त्रयांचे राहिीमान, 

रीतीररिाज, सि-उत्सि, उद्योगासाठी धडपड, लग्नकायम यातील रीती, गािी, या सिम गोष्टींचा उलगडा आह.े लेवखकेची वशक्षिासाठीची 

धडपड, समाज पररितमनाच्या चळिळीतील सवक्यता, त्यामळेु वतच्या िाट याला आलेला कौटंुवबक-मानवसक संघषम या स्िकथनातून 

मांडला आह.े “आयदान’ म्हिजे बांबपूासनू तयार केल्या जािाऱ्या सपुं, टोपल्या, परड या, हारे, करंडे यासारख्या िस्तू. कोकिातील 
महार जातीचा हा परंपरागत व्यिसाय आपल्या आयषु्यातील घटना, प्रसंग, मान-सन्मान, द:ुख इत्यादी एकमेकातील गुंति ेआयदानच 

आह.े ह ेप्रवतकात्मक स्िरुपात प्रकट झाले आह.े”
१३
 उवममला पिार यांनी आपल्या समाजातील िेदना, मानहानी, द:ुख यांचे वचत्रि केले 

आह.े 

यशोधरा गायकिाड यांच े‘माझ ेमी’ ह ेस्िकथन २००७ साली प्रकावशत झाले. एका दवलत जातीमध्ये जन्माला आल्यामळेु 

त्यांना अनेक अडचिींचा सामना करािा लागला. जातीिादाने तर त्यांना खपू छळले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोंबर 

१९५६ मध्ये नागपरूला लक्षािधी अनयुायांसह बौद्ध धम्माचा स्िीकार केला या ऐवतहावसक घटनचेा प्रभाि त्यांच्यािर पडला. “अशा 

िेळी मी, माझे चलुत भाऊ आवि ईतर बंध ूसात-आठ जनांना एकत्र केले. आवि त्यांना सांवगतले की, डॉ. बाबासाहबेानी वहदं ूधमम 

नाकारून बौद्ध धम्म स्िीकारला आह.े आपिही धमाांतर केले पावहजे.”१४ त्यांना धमाांतराची ओढ होती. आपिही या नरकातून मकु्त 

व्हािे असे ठरविले. त्यांनी बाबासाहबेांच्या हाकेला हो वदला. त्यामळेु त्यांना गािकऱ् यांनी बवहष्कृत केले. त्यांना न जमुानता त्यांनी 

विद्रोहाची वठिगी पेटिली. “माझी मी’ ह ेयशोधरा गायकिाड यांचे बाबासाहबेांच्या विचारांचे आवि चळिळीचे तसेच त्या चळिळीच े

पररितमनात होत असलेल्या रूपाचे दशमन घडवििारे आत्मकथन आह.े जगतांना अनभुिाच्या पातळीिर त्यांनी स्ित:च्या अवस्तत्िाच े

पररशीलन केलेले आह.े”
१५
 डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर ह े यशोधरा गायकिाड यांचे श्रद्धास्थान आवि आदराचे स्थान आहते. 

बाबासाहबेांचे विचार तळागाळातील लोकांपयांत पोहचले पावहजे हा उद्दशे मनात ठेिनू त्यांनी आपले कायम सतत सरुु ठेिले. 

बाबासाहबेांच्या चळिळीन ेतर येथील समाज व्यिस्था हादरली. याच चळिळीची एक पाईक म्हिनू यशोधरा गायकिाड यांचा उल्लेख 

करािा लागतो.  

वस्त्रयांची आंबेडकरिादी स्िकथने ही आंबेडकरी चळिळीच े एक साधन आह.े या लेवखकांनी स्ितःच े ि समाजाच्या 

द:ुखातील बदल शब्दबद्ध केले आहते. या लेवखकांची पे्ररिा डॉ. बाबासाहबे असल्यामळेु शोषिापासनू मकु्ती हाच स्िकथनाचा कें द्रवबंद ू

आह.े या स्िकथनात स्िातंत्र्य, समता, न्याय, मानिता ह्या तत्त्िांचा समािेश आह.े “ही स्िकथने म्हिजे मराठी सावहत्यात उपवेक्षत 

भारतीय जीिनाची प्रथमच उगिलेली गौरिशाली िाड.मयीन प्रभात आहे,”१६
 असे गौरिोद्गार प्रख्यात समीक्षक यशिंत मनोहर यांनी 

काढले आहते. 

स्वकथनातील र्ार्ा  

  कोितीही िाङ  मयकृती ही त्यातील आशय आवि अवभव्यक्ती यातील नतूनतेिर अिलंबनू असते. सावहत्यकृतीच्या 

आशयािर भाषाशलैीचे स्िरूप अिलंबनू असते. ज्या सावहत्यकृतीचा आशय आवि अवभव्यक्ती प्रभािी असते ती सावहत्यकृती 

महत्त्िपिूम असते. वस्त्रयांच्या आंबेडकरिादी स्िकथनाची भाषा ही आशयसंपन्न आवि िास्तविकतेच्या जिळ जािारी आह.े खरेतर 

भाषाशलैीचा आवि आशयाचा अगदी जिळचा सबंध आह.े लेवखकांच ेिास्तव्य ज्या वठकािी होते त्या प्रदशेातील बोलीभाषेतून ही 

स्िकथने साकार झाली आहते. भाषेमळेु प्रभािी क्ांती होऊ शकते ह ेत्यांनी ओळखले होते. ही स्िकथने जावििपिूमक   बोलीभाषेत 

वलवहलेली आहते. स्िकथनाची भाषा सामावजक जावििेच्या जिळची आह.े ज्या प्रदशेात त्यांचे िास्तव्य होते त्या प्रदशेाची बोली, 

तेथील शब्द, िाक्प्रचार यांचा िापर प्रामखु्याने झालेला आह.े त्यामळेु मराठी भाषेमध्ये नि-निीन शब्दांची भर पडली आह.े बोली 

भाषेच्या दृष्टीन ेया स्िकथनांचा अभ्यास व्हायला पावहजे. यात विदभम, कोंकि, मराठिाडा या प्रदशेातील बोलींचा समािेश आह.े जनु े
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निीन शब्द ही त्यात वदसतात त्यामळेु स्िकथनांना सजीित्ि प्राप्त झालेले आह.े मराठी सावहत्यात ही स्िकथने भावषक दृष्टीन ेमहत्त्िाची 

ठरली आहते. 

वनष्कर्त 

१. वस्त्रयांच्या आंबेडकरिादी स्िकथनांनी मराठी सावहत्यसषृ्टीत एक िेगळा ठसा उमटविला आह.े  

२. ही स्िकथने वचरडलेल्या स्त्री-मनाची त्यांच्या भािभािनांची विविध रूपं आहते.  

३. या स्िकथनातनू वस्त्रयांच्या जीिनाचे ि त्यांच्या समाजजीिनाच ेदशमन घडते. 

४. आंबेडकरिादी  वस्त्रयांची स्िकथने ही प्रामखु्याने बालपि, तारूण्य, वशक्षि, वििाह या सोबतच सामावजक, सांस्कृवतक 

चळिळीचे दशमन घडवितात. 

५. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच्या पे्ररितेून आवि शोवषतांच्या उत्थानाच्या डळमळीतून स्िकथनाची वनवममती झाली.  

६. या स्िकथनातील तत्त्िज्ञान वस्थती िादाला नाकारिारे आवि पररितमनिादी जीिनमलु्ल्ये स्िीकारिारी आहते. 

७. खेड यातील आवि शहरातील सामावजक पररवस्थती ि त्यामधील जीिन पद्धतीिर भाष्य करण्यात आले. 

८. ही स्िकथने व्यक्ती-जीिनातील िेगिेगळ्या गोष्टी ि समाजजीिनातील तत्िे प्रभािीपि ेमांडतात. 

९. प्रांजळपिा, भेदकता, सरलत्ि, विद्रोह, सामावजक तळमळ, सहज-सरळ वनिेदन समाज भािनचेे दशमन ई. िैवशष्ट ये वदसनू 
येतात. 

१०. यात आकषमक संिाद ि प्रभािी व्यवक्तरेखा आहते. 

११. वस्त्रयांची आंबेडकरिादी स्िकथने प्रामखु्यान ेबोली भाषेतून वलवहली असल्यामळेु त्यांना वनराळे सौंदयम प्राप्त झाले आह.े 
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