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आ दवासी का यातून येणा या 

 

 समाज प रवतनासाठ  
बाबासाहेब आंबेडकर, भारताला
काल मा स वणवादा या वरोधात
आ केच ेनेते ने सन मंडलेा
आ दवासींनी काह  क वता या ल ह या गे या आहेत
भ यासाठ  काय करणा या वर ल
यांना थान मळाले आहे.  
महा मा यो तबा फुले :  

ी पु ष समानतेचा पुर कार करणारे 
करणारे महान समाज सुधारक 
छ पती शवाजी महाराजांचा प हला 
आसूड, ततृीय र न, ा हणाचे
यि तम वाची ओळख क न
जाणीव होती. त काल न कालखडंाम ये
केले. तसेच अ पृ यांना आपला
ां तकारकाने आ दवासी जीवनाची

महा मा फुले सम  वाङमय 
येथील शो षत, वं चत घटकांची
भ ल, कोळी या आ दवासी जमाती 
इराणदतू आले या आयानी 
वाचकांसमोर आणला. आ ण
क न यां या अधंा या घरा
बाबुराव डोमाजी आड े हणतात
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का यातून येणा या आ दवासी तर यि तरेखा - महा मा
सा व ीबाई फुले 

ी कमलाकर काश रगड े
संशोधक 

 
प रवतनासाठ  काय करणारे महा मा यो तबा फुले, माता 

भारताला वातं य मळाव े हणून आयु यभर लढा 
वरोधात लढा उभा न का यांना याय मळवून देणारे

आ केच ेनेते ने सन मंडलेा,  फुलन देवी या सार या काह  आ दवासी ये तर 
क वता या ल ह या गे या आहेत. आ दवासी समाजासह

वर ल महान ने यां ती आ था अस यामुळे आ दवासी
 

पु ष समानतेचा पुर कार करणारे व अ पृ यांसह मुल साठ  
समाज सुधारक महा मा यो तबा फुलमुळे ि यांना श णाची
महाराजांचा प हला पोवाडा देखील महा मा फुलनी ल हला

ा हणाच े कसब ह  पु तके यां या खर  रा
ओळख क न देतात. शतेकर , क टकर  आ ण कामगारां या

कालखडंाम ये असणार  अ पृ यता संपवावी हणूनह
आपला पा याचा हौद खलुा क न दला होता
जीवनाची आप या सा ह यामधनू दखल घेतल  होती

“ ग ड, भ ल े ी होते मूळधनी/ 
इराणी मागनी आले येथे // 

शूर भ ल कोळी शरान ेतोडीलेक/ 
हाकलून दले रानीवनी // 

मय या पु तकातील वर ल ओळींमधनू हे प ट 
घटकांची खपू काळजी होती. व ते ठामपणे यांनी मांडले क ग ड

या आ दवासी जमाती या येथील मूळधनी आहेत. मूळ नवासी आहेत
आयानी यांना जंगलाम ये ढकलून दले. हा स चा इ तहास 
आ ण आ दवासीं या द:ुखी जीवनाची जणू आप या क वतेतून मांडणी 

यां या अधंा या घरा या तजावर थम काशाची करणे आणल
आड े हणतात,  
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महा मा फुले व 

 सा व ीबाई फुले, डॉ. 
 देणारे महा मा गांधी, 
मळवून देणारे द ण 

आ दवासी ये तर य तीरेखावर 
समाजासह संपूण देशा या 

आ दवासी क वतेम ये 

प हल  शाळा थापन 
श णाची संधी मळाल . 

ल हला. यांच ेशतेक यांचा 
खर  रा न ठा असणा या 
कामगारां या हताची यांना 

हणूनह  यांनी य न 
होता. अशा या महान 
होती.  

प ट होते क यांना 
ते ठामपणे यांनी मांडले क ग ड, 

नवासी आहेत. परंत ू
स चा इ तहास यांनी 

खी जीवनाची जणू आप या क वतेतून मांडणी 
आणल . हणून कवी 
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तु ह  
म
येथील

हणून ! मानवतावाद चे
हे तु हाला आले या अनुभवातून तु ह  शकलात

 
 महा मा यो तबा फुले यांना वत
अपमा नत हावे लागले होते
अ त शु ांवर होणा या अ यायाची
केले हणून कवी हणतात 
फुले हे असेच मानवतावाद  वचारसरणीच े होते
अधं ा,धा मक तेढ, जातीयता
देखील या क वतेतून करतात
 समता था पत कर यासाठ  
वषाने देखील समाजात समता
मानवाम ये पूव ची पशुता ह
दसत नाह . महा मा फुल या 
कव य ी, आ दवासी सा हि यक आहेत 
श णाची गंगो ी अि नरथा माणे 
आणल . आ ण हणून नावा पाला
कायाचा गौरव आलेला आहे. 

 आप या रानआसवांच े
फुलनी था पत यव थे व  आवाज उठवून
उ ारासाठ  काय केले. परंतू 
लागला. अनेक यातनाच ेचटके
चाल ू ठेवले. आ ण हणूनच माझ ेनाते इथे 

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

)                                         

“महा मा ! 
 म ा या ल नात माणसू हणून तर न हेच 
म  हणून ह  उपि थत राहू शकले नाह , 
येथील अमानवीय वतना या चरेबंद त, 

मानवतावाद च े म  मानवतावाद च असावेत – अस ू
तु हाला आले या अनुभवातून तु ह  शकलात”४२ 

यो तबा फुले यांना वत:ला आप या ा हण म ा या 
होते. शु  हणून यानाह  या यव थेने छळले 

अ यायाची जाणीव या महापु षाला झाल . व यां यासाठ  
हणतात क मानवतावाद ंच े म  मानवतावाद  च असू शकतात

असेच मानवतावाद  वचारसरणीच े होते. आज समाजाम ये 
जातीयता, हे घालव यासाठ  कवी यांना पु हा ज म या अशी वनंती 
करतात.  

था पत कर यासाठ  काय करणा या महा मा फुल या 
समता था पत झाल  नाह . यांच े कवीला वाईट वाटते
ह  कायम आहे. ती न ट झाल  पा हज.े परंतू

फुल या महतकायाला आलेल  फळे  हणजेच आ दवासी
सा हि यक आहेत असे हटले तर  चकु च ेठरणार नाह

अि नरथा माणे द लत, आ दवासी, ि या आ ण बहुजनासाठ  सव थम 
नावा पाला आले या आ दवासी कवीं या क वतांमधून 

 सौ. कुसुम आलम यां या संदभात हणतात
“ यो तबा 

पडीताना िजवंत मरणातनू 
बाहेर काढ याचा तुझा संक प 

तूच कारावास 
आ ण या नाच ेअनंत चटके 

तूच सोसावेत 
याच ेकारण मला उमगले”  

रानआसवांच े तळे या का यसं हातील ‘ योतीबास’ या 
यव थे व  आवाज उठवून, यव थे या व द जाऊन ी

परंतू यासाठ  यांना खपू मोठे ब लदान यावे लागले
चटके सहन करावे लागले. तर ह  न डगमगता आपले काय अखडं

हणूनच माझ ेनाते इथे आज काशाशी जडले. जर
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 शकतात” 
 

आप या ा हण म ा या ल नाम ये 
 होते आ ण हणूनच 

यां यासाठ  यांनी काम 
च असू शकतात. महा मा 

समाजाम ये वाढत जाणार  
ज म या अशी वनंती 

करणा या महा मा फुल या ज मानंतर दोनश े
कवीला वाईट वाटते. आजह  

परंतू अस ेमा  होताना 
आ दवासी कवी आ ण 

हटले तर  चकु च ेठरणार नाह . कारण यांनी 
बहुजनासाठ  सव थम 

कवीं या क वतांमधून महा मा फुल या 
यां या संदभात हणतात.  

 क वतेमधनू महा मा 
व द जाऊन ी- शू ां या 

वे लागले. याग करावा 
डगमगता आपले काय अखडंपणे 

जर तू ी श णाची 
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बीज े जवल  नसतीस तर आज मी अंधारात चाचपडत पडले असते अ
अनंत उपकारासाठ  आदराची 
क याणातून आप या रा ाचे 
धमा या मा यमातून एका न या 
सुपु ास मार यासाठ  गुडंांना
असले या युगात ज म घेवून
‘रानवा’ कर कवी सखाराम डाखोरना

 आप या ‘महा मा यो तबा
अनेक वष लोटल  तर  येथील गोर गर ब
अनु तर त आहेत ते आजह
आजह  संपलेल  नाह . महा मा
प या या पा याचा हौद सवासाठ
शतेक यां या आसुडासारखा ंथ
यातून सां गतले. इं ज अ धका यांशी
वक यां या राजवट त  शतेकर

गर ब अ धक गर ब होत जातोय
पा हज.े व हणून कवींना आज
महा मा फुल या महान कायाची कवीला आठवण आ यावाचनू 
बरोबरच खां याला खांदा लावून 
आ दवासी कवींनी का य लहले
माता सा व ीबाई फुले  
 आ य म हला श का 
बरोबर ने यां या समाज सुधारणे या कायाम ये 
का यसं ह देखील स द आहे
ख या ांती ना यका आहेत. 
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नसतीस तर आज मी अंधारात चाचपडत पडले असते अ
आदराची भावना य त करतात. महा मा फुले हे सम  

रा ाचे हत बघणारे महान नेते, समाजसुधारक
न या माणसुक या धमाची न मती करणा या

गुडंांना, मारेक याना पाठव यात आले. अशा माणसुक च े
घेवून यांनी पु हा माणुसक ला व लत केले
डाखोरना फुलेची आठवण होते.  

‘पा यासाठ  वणवण भटकताना 
तुझी आठवण आल  ..... 

भाजी मंडईत शतेकर  लटुताना 
तुझी आठवण आल  ..... 

जीवनाचा आधार होतास तू, 
गोर-ग रबां या ..... 
ानाचा दार होतास तू 

द न- दबु यां या ........” 
यो तबा फुले’ या क वते मधनू असे दसते क वातं य मळून 

तर  येथील गोर गर ब, आ दवासी, भटके, वमु त, 
आजह  सुटलेले नाह . आ दवासी पा यावर ल पा यासाठ ची
महा मा फुलनी ह  भटकंतीच थांबावी हणून 
सवासाठ  खलुा केला होता. खास क न द लत

ंथ लहून शतेक यां या द:ुखाच े नवारण कर याच े भावी उपाय 
अ धका यांशी  शतेक यांच े न सोड व यासाठ

शतेकर  आजह  नागव या जातोय. गोर-गर बांचा कुणीह  वाल  नाह
जातोय. तर ीमंत हा अ धक ीमंत होत जातोय 
आज मतीला जे हा श ण यव थेचहे  बाजा

महा मा फुल या महान कायाची कवीला आठवण आ यावाचनू राहत 
लावून काय करणा या माता सा व ीबाई बाई फुले
लहले आहे. क वता ल ह या आहेत.  

श का माता सा व ीबाई फुले यांनी आपले पती 
समाज सुधारणे या कायाम ये सहभाग घेतला होता. 

स द आहे. सनात या या वरोधाला झुगा न म हलांना
. यां या या अ वतीय अशा कायाची न द इ तहासाने 
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नसतीस तर आज मी अंधारात चाचपडत पडले असते अशा महा मा फुल या 
फुले हे सम  मानवाताजाती या 

समाजसुधारक होते. ‘स यशोधक’ 
करणा या या भारतमाते या 

माणसुक च े दहन होत 
केले. आ ण हणूनच 

क वते मधनू असे दसते क वातं य मळून 
 द लत यांच े न हे 
पा यासाठ ची भटकंती 

णून वत: या घरातील 
द लत आ दवासीसाठ . 
कर याच े भावी उपाय 

सोड व यासाठ  भांडले. मा  
गर बांचा कुणीह  वाल  नाह . 

जातोय हे कुठे तर  थांबले 
बाजार करण होतेय ते हा 

 नाह . महा मा फुले 
फुले संदभातह  अनेक 

यांनी आपले पती महा मा फुले यां या 
 यांचा का यफुले हा 

म हलांना शकवणा या या 
कायाची न द इ तहासाने घेतल . मग 
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याला आ दवासी सा ह य तर  कसे अपवाद ठरेल
कायाला म न कवी बाबाराव मडावी 

 
 महा मा फुल या प रवतना या
भारत माते या सुपु ी असणा या 
यव थेला लाथाडून यांनी म हलांना 
जाणा या म हलांना सती जा यापासून 
संगोपन केले. द तक मुल यशवंताला
काय सु च ठेवले. लेग या 
या माउल ने केल . यां यामुळेच
पु षांबरोबर सव े ाम ये म हला कायरत आहे
आजह  आहे. आ ण हणूनच

“आ हास

आज या म हलांना मानाच े
यामागे सा व ीमाईचा खपू
रणरा गणीसारखी झुंज दल . 
हणतात, आज जो ण बघतेय 

जाऊन ऋण फेड याची अ भलाषा
म हला ताठ मानेन े उ या आहेत
क वय ी य त करतात.  
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तर  कसे अपवाद ठरेल. ान योती, सा व ी 
बाबाराव मडावी हणतात. 

“ सा व ी तू 
योतीबांची सावल  
ग रबांची माउल  

तू ि यांना शकवलस 
सती जाणा याना रोखलस 

वधवेला जोपासलस” 

प रवतना या ल याम ये यां या सोबत सावल
माते या सुपु ी असणा या सा व ी या खरोखरच ग रबां या 

म हलांना शक व या बरोबरच स त थेला वरोध
जा यापासून परावृ त केले. यांना नवजीवन 
यशवंताला आपला पु  मानले. महा मा फुल या
 साथी म ये अनेक णांची काळजी घेतल . 

यां यामुळेच आज ि यां या हाती लेख या मशाल
म हला कायरत आहे. यां या या उपकाराची जाणीव

हणूनच आ दवासी कव य ी कुसुम आलाम हणतात
आ हास दु नये या बरोबर त आणताना 

तले असतील काटेर  अग णत 
तर ह  गतीची वाट दाखव यासाठ  
झुंजल  असशील मदानी सारखी 
हणूनच आज बघतेय हा ण 

तु या कृपा सादाचा 
आ ण य न करतेय मीह  

उतराई हो याचा “ 
 थान जे मळत आहे, बरोबर ची वागणूक जी मळते आहे

खपू मोठा याग आहे. वाटेत येणा या का यांना
. आ ण आ हाला गतीची वाट यामुळे दसलेल  आहे

जो ण बघतेय यामागे तुझाच कृपा साद आहे. अशा
अ भलाषा यांनी य त केलेल  आहे. आज या

ताठ मानेन े उ या आहेत. त े तु याच अलौ कक कायामुळे असा
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 माई या अजोड अशा 

सावल माणे लढले या 
 माऊल  हो या. या 

वरोध केला. अनेक सती 
नवजीवन बहाल केले. यांचे 

फुल या मृ यूनंतरह  यांनी 
. अशी बहुजनांची सेवा 
मशाल  आ या. आज 
जाणीव सव म हलांना 

आलाम हणतात. 

वागणूक जी मळते आहे. 
का यांना न जुमानता 

वाट यामुळे दसलेल  आहे. कव य ी 
अशा सा व ी या मागाने 

आज या दु नये या बरोबर न े
असा आ मीयतेचा भाव 
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आज या या युगाकड े
जाणवते. ‘इखरले या ललना
क वतेमधनू सा व ीबाई फुले यांच े

कवी आज या म हलांना
देतात. यांच ेआदश आजह  
नाह , असा न कवीला पडतो

था पतां या रोषाला सामोरे
इ तहासात सुवण अ राने कोरले 
कर त नाह त. कवी या मते
पा हज.े आज या यां या महान
नाह  हे तुझ ेअभा य आहे. खरे
या माणे सा व ीबाईचा अग णक 

आ दवासी कवीं या 
आहे. ‘अि मतादश” या का याच े
व येच ेमह व वषद केले आहे
. व हेच हे न फुले दांप यांनी 
कर यासाठ  यांनी दशा दाखवल
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या या युगाकड ेपहात असताना यांना सा व ीबाई फुले यां या क टाच े
ललना’ या का यसं हाच े कवी रा. च. जंगले यांनी आप या 
फुले यांच ेवणन पुढ ल माणे केले आहे.  

“तुझी ती सा व ीबाई 
बाई, का तुला ती खणुवत नाह  ? 
मुल  शक व या, ख ता ह  खा या 

प हल  मा तर न बाई 
बाई का तुला ती पूजवत नाह ?” 

म हलांना सा व ीबाई फुले यां या महान अशा कायाची 
आजह  म हला का घेत नाह त. यानंी सां गतले या 

न कवीला पडतो. यांनी मुल ना श ण मळाव े हणून 
सामोरे गे या. अशा प ह या म हला श का 

कोरले गेले आहे. अशा सा व ीदेवीची आज या 
मते, पूजा हणजेच सा व ी या आदश मागाने 
महान कायाचा प रमल हा दरवळतो आहे. परंतू
खरे तर आज या म हलांना ज े थान ा त झाले

अग णक अशा व पाचा याग आहे.  
 क वतांमधनू सा व ीबाई फुल या कायाची 

का याच ेकवी वसंत कुलसंगे यांनी देखील ‘ ान योती
वषद केले आहे. माणसाला जीवन जग यासाठ  श ण हे

दांप यांनी वं चतंासाठ  शाळा सु  क न गुलाम गर या
दशा दाखवल .  

मडावी  
 आ ाम  

डाखोरे  
बापूराव डोमाजी आड े 

 सौ. कुसुम आलाम  
रा. च. जंगले  
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सा व ीबाई फुले यां या क टाच ेमह व 
यांनी आप या ‘फुले’या 

कायाची जाणीव क न 
सां गतले या मागाने का चालत 

हणून खपू ख ता खा या. 
 हणून यांच े नाव 

आज या या म हला पूजा का 
आदश मागाने म हलांनी चालले 

परंत ूतो तुला जाणवत 
झाले कंवा होत आहे. 

 दखल घेत या गेल  
ान योती’ या क वतेमधनू 

हे खपू मह वाच ेआहे 
गुलाम गर या जोखडातून मु त 


