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आंबेडकरवादी कथा

 ी. कमलाकर काश
 संशोधक                                   
 (एम.ए; बी.एड, एम. फल
                                            

 आंबेडकरी मराठी सािह य याच आंबेडकर नावा या ानसूयापासून एक खर तोजोमय अशी उजा 
घेवून अवतरलेल े सवसामा य माणसांचे अ सल जीवनानुभव घेवून अवतरलेले 

आंबेडकरवादाचा मु य गाभा हा सव सामा य माणसू आहे

करणारी व था उलथवून समाजवादी समाजरचने ची िन मती कर यासाठी यां

वातं य, बंधुता, आिण यायावर आधारलेली लोकशाही या दशेाम ये यावी

धागा होता. बु ी ामा यवादी असे महा मा बु ांच ेिवचार या दशेा या िवकासासाठी आिण उ कषासाठी 

खूप मह वपूण आहते. असा यांचा दढृ िन य होता

संिवधाना या मा यमातून केवळ लोकांना

िशक याचा अिधकार िमळाला.
समतावादा या ेरणेने दिलत सािह य वाह दमदारपण ेनवीन अनुभविव  घेवून अवतरला

आबंेडकरवादी मराठी कथा: 
 दिलत सािह याम ये किवते या तुलने

आंबेडकरानी पटेिवलेली मानव मु ची मशाल अिधकच काशमय झाली

हो यास वाव िमळाला.दिलत कथाकारांम ये आ णा भाऊ साठे

दमदार कथा िल न दिलत कथांचा प रचय मराठी सािह याला क न दला

ामीण भागातील गावकुसा बाहरेील जगाचे दु

होतो. कथालेखनाम य े मिहला दखेील दजदार कथा िल  लाग या
पवार यां या कथामधून ी हणून असणा या संघषमय जीवनासह दिलत ी हणून असणा
िच ीत होते. उ मला पवार यांचे 

ा पवार यांचा ‘अफवा’ खरी ठरावी

बाबुराव बागुल ह े दिलत कथेतील िथतयश िमळवलेले लेखक आहते

दालनाला समृ द कर याचे काम यांनी केल ेआहे

राउत, माधव सरकुड,े कशोर घोरपडे

मधुकर जाधव, गौतमीपु  कांबळे

आ मह या, वाथ  वृ ीचे पुढारी

ही कथा अवतरते. बाबासाहबेाब ल िनतातं आदर या लेखकांम ये दसतो
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आंबेडकरवादी कथा, किवता आिण कादंबरी
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                                                                मागदशक                                

फल; सेट)                                     सहयोगी ा यापक 
     जे. ई. एस.  महािव ालय

 

आंबेडकरी मराठी सािह य याच आंबेडकर नावा या ानसूयापासून एक खर तोजोमय अशी उजा 
घेवून अवतरलेल े सवसामा य माणसांचे अ सल जीवनानुभव घेवून अवतरलेले 

मु य गाभा हा सव सामा य माणसू आह.े माणसा –माणसाम ये भेदभाव िनमाण 

करणारी व था उलथवून समाजवादी समाजरचने ची िन मती कर यासाठी यां

आिण यायावर आधारलेली लोकशाही या दशेाम ये यावी हा खरा यां या कायाचा 

बु ी ामा यवादी असे महा मा बु ांच ेिवचार या दशेा या िवकासासाठी आिण उ कषासाठी 

असा यांचा दढृ िन य होता. हणून यांनी बु दध म वीकारला

संिवधाना या मा यमातून केवळ लोकांना मोठ मानणारी रा य व था िनमाण झाली

.समाजातील सव तर जागे झाल.े १९६० नंतर आंबेडकर नावा या 

समतावादा या ेरणेने दिलत सािह य वाह दमदारपण ेनवीन अनुभविव  घेवून अवतरला

याम ये किवते या तुलनते कथेचे दालन जरा तोकडचे आहे

आंबेडकरानी पटेिवलेली मानव मु ची मशाल अिधकच काशमय झाली. मु या संवेदनांना  

दिलत कथाकारांम ये आ णा भाऊ साठे, शंकरराव खरात

दिलत कथांचा प रचय मराठी सािह याला क न दला. अ णाभाऊ साठेची कथा ही 

ामीण भागातील गावकुसा बाहरेील जगाचे द:ुख मांडते. तर बाबुराव बागलु यां या कथेतून िव ोह कट 

मिहला दखेील दजदार कथा िल  लाग या. याम ये उ मला पवार
पवार यां या कथामधून ी हणून असणा या संघषमय जीवनासह दिलत ी हणून असणा

उ मला पवार यांचे ‘सहावे बोट’ १९८८ आिण ‘चौथी भत’ १९८८ 

खरी ठरावी. हणून २०१० हा कथासं ह ि यांच े  खरपण ेमांडतो

बाबुराव बागुल ह े दिलत कथेतील िथतयश िमळवलेले लेखक आहते. व याच बरोबर मराठी कथे या 

दालनाला समृ द कर याचे काम यांनी केल ेआह.े काश खरात, जालंदर सोननुे, 
कशोर घोरपड,े आ माराम गोडबोल,े कुमार अिनल, उ म कांबळे

गौतमीपु  कांबळे, दीप वज कासोद,े अशा अनेक लेखकांनी अ पृ यता

वाथ  वृ ीचे पुढारी, बेघर, िभकारी, अंध, अपगं, वृ द यां या दु

बाब ल िनतातं आदर या लेखकांम ये दसतो. संवेदनशील माणसांना दला 
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किवता आिण कादंबरी 

सोननु े                           
                                                 
ा यापक  

महािव ालय जालना    

आंबेडकरी मराठी सािह य याच आंबेडकर नावा या ानसूयापासून एक खर तोजोमय अशी उजा 
घेवून अवतरलेल े सवसामा य माणसांचे अ सल जीवनानुभव घेवून अवतरलेले सािह य आह.े 

माणसाम ये भेदभाव िनमाण 

करणारी व था उलथवून समाजवादी समाजरचने ची िन मती कर यासाठी यानंी काय केले. समता, 
हा खरा यां या कायाचा 

बु ी ामा यवादी असे महा मा बु ांच ेिवचार या दशेा या िवकासासाठी आिण उ कषासाठी 

हणून यांनी बु दध म वीकारला. भारतीय 

मोठ मानणारी रा य व था िनमाण झाली.सव सामा यांना 

नंतर आंबेडकर नावा या 

समतावादा या ेरणेने दिलत सािह य वाह दमदारपण ेनवीन अनुभविव  घेवून अवतरला.  

कथेचे दालन जरा तोकडचे आह.े डॉ बाबासाहबे 

मु या संवेदनांना  

शंकरराव खरात, बाबुराव बागुल यांनी 

अ णाभाऊ साठेची कथा ही 

तर बाबुराव बागलु यां या कथेतून िव ोह कट 

याम ये उ मला पवार, ा दया 
पवार यां या कथामधून ी हणून असणा या संघषमय जीवनासह दिलत ी हणून असणारी घुसमट 

१९८८ खूप मह वपणू आहते. 
यांच े  खरपण ेमांडतो.  

व याच बरोबर मराठी कथे या 

, काश मोगले, अनंत 

उ म कांबळे, अिमताभ, 
अशा अनेक लेखकांनी अ पृ यता, शेतक यां या 

वृ द यां या द:ुखाना, वेदनांना घेवनू 

संवेदनशील माणसांना दला 
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जाणारा ास क करी, दिलत, 
नंतर झालेला बदल असे िविवध पडसाद या कथांम ये पडलेले दसते
आबंेडकरवादी मराठी किवता  
 मराठी सािह याला एका वगे या भाव िव ाची जाणीव क न दणेारी दिलत किवता ही डॉ

बाबासाहबे आंबेडकर नावाचा महासुया या काश तजेाने िनमाण झालेली आहे

मोठ मानणारी आिण माणसाचे गीत गाणारी आहे
दर यान झालेला असला तरी मराठवाडयातील ह रहरराव सोनुले यांनी 

ारंभ केलेला दसून यतेो. यांनी किवता सं ह िस  केलेले नसले तरी अ यासकांना यां या अनके 
किवता िमळा या ते आप या किवतेम ये हणतात 

डॉ बाबासाहबे आंबेडकरावर या काळातील 

ठेवले या पायवाटेवर संपूण दिलत कवी िनघा याचे आपणास दसून येते

महामानव तथागत गौतम बु द आिण डॉ

माणसा या मोठेपणासाठी, मानवतेचे गीत गा यासाठी

किवता ज माला आलेली आह.े 
आबंेडकरवादी किवततेनू  होणा या जीवन जाणीवा
 युगानुयुगांपासून गुलामीचे जीवन वा ाला

का ाची िनवड केली. सामा य माणसाचे दखु

अ पृ यां या दाहक चट यांनी होरपळलेली माणसे

क न दणेारी ही किवता आह.े खूप

मे ाम, वामन नबळकर, अजनु

िवचारातनू सं का रत झा याची जाणीव  केलेली आहे

नारायण सुव यां या या किवतेत जशी कामगार जगाची गधंवेणा आहे

जीवनाची एक गंध वेणा घेवनू दिलत किवता कट होते

सं हातून एका वेग या अप रिचत जगाची ओळख क न द
पोट घेवून वावरणारी, दा र ात िखतपत पडणारी

गेले या लोकांचे बेकाराचंे, िभकारी

अफंुच ेअसे एक गोलिपठाचे जग,
 

“ आजही
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, आ दवासी व यावरील भुकेचे िच ण, बकाळपण

नंतर झालेला बदल असे िविवध पडसाद या कथांम ये पडलेले दसते.  

ला एका वगे या भाव िव ाची जाणीव क न दणेारी दिलत किवता ही डॉ

बाबासाहबे आंबेडकर नावाचा महासुया या काश तजेाने िनमाण झालेली आह.े 
मोठ मानणारी आिण माणसाचे गीत गाणारी आह.े दिलत किवतेचा उदय हा सवसाधारणपणे 

असला तरी मराठवाडयातील ह रहरराव सोनुले यांनी १९५० पासून का  िलखाणास 
यांनी किवता सं ह िस  केलेले नसले तरी अ यासकांना यां या अनके 

किवता िमळा या ते आप या किवतेम ये हणतात  
“ चालताना वाट अशी  

सारे घेवनू वंचना  
ड कती ने  माझे  

तु या पावलां या खुणा// ” 
डॉ बाबासाहबे आंबेडकरावर या काळातील दिलतांची िनतांत ा होती. यामुळे बाबासाहबेांनी को न 

ठेवले या पायवाटेवर संपूण दिलत कवी िनघा याचे आपणास दसून येत.े दिलत किवते

महामानव तथागत गौतम बु द आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवचारावर उभारलेला अस यामुळे 

मानवतेचे गीत गा यासाठी, समानतचेी नवी पहाट िनमाण हो यासाठी ही 

होणा या जीवन जाणीवा 
युगानुयुगांपासून गुलामीचे जीवन वा ाला आले या दिलत कव नी आपले दु

सामा य माणसाचे दखु, दा र  आिण उपे ांचे ओझे घवूेन वावरणारी माणस े

अ पृ यां या दाहक चट यांनी होरपळलेली माणसे, गावकुसाबाहरे या एका वेग या जगाची ओळख 

खूप आवेशाने दिलत किवतते  होतांना दसनू यतेे

अजनु डांगळे, हाद चदवणकर, नामदवे ढसाळ ई 

िवचारातनू सं का रत झा याची जाणीव  केलेली आह.े 
“थोड ेरािहलेले पािहलेले जोखीलेले आह े 

मा या जगाची एक गंधवणेाही यात आह”े 
नारायण सुव यां या या किवतेत जशी कामगार जगाची गधंवेणा आह.े तशी संपणू दिलत कवीची

जीवनाची एक गंध वेणा घेवनू दिलत किवता कट होत.े नामदवे ढसाळानी ‘गोलिपठा

सं हातून एका वेग या अप रिचत जगाची ओळख क न दली. ह ेजग रा ी या दवसाचे
दा र ात िखतपत पडणारी, गटारा शजेारी राहणारी, 

िभकारी, आिण िखसकेाप,ू दादा, भडव,े कंुटणखाणा चालव

,मराठी वाचका ंसमोर आले आह े 

आजही मेणब ी सारखी जळतात माणसे चौकाचौकातून
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बकाळपण, अंध ा, धमातरा 

ला एका वगे या भाव िव ाची जाणीव क न दणेारी दिलत किवता ही डॉ. 
. ही किवता माणसाला 

हा सवसाधारणपणे १९६० या 
पासून का  िलखाणास 

यांनी किवता सं ह िस  केलेले नसले तरी अ यासकांना यां या अनके 

यामुळे बाबासाहबेांनी को न 

दिलत किवतेचा पायाच 

बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवचारावर उभारलेला अस यामुळे 

पहाट िनमाण हो यासाठी ही 

आले या दिलत कव नी आपले द:ुख  कर यासाठी 

घवूेन वावरणारी माणस े

गावकुसाबाहरे या एका वेग या जगाची ओळख 

त  होतांना दसनू यतेे. दया पवार, केशव 

नामदवे ढसाळ ई किवनी आंबेडकरी 

तशी संपणू दिलत कवीची, यां या 

गोलिपठा’ या पिह या का  

ह ेजग रा ी या दवसाचे, अधभुकेली 
, संवेदना लाज जळून 

चालवणारे लोक, चरस, 

चौकातून 
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कोरभर

तर फरवला 

अशाप तीन,ेकोरभर भाकरीसाठी

नसणारी माणसे ढसाळानी वाचकास

आिण यांचे जीवन शतकानुशतकांपासून 

नवबौ द बन यानंतर ही यां या

‘उ खनन’ या का सं हा या 

दा र यांची कारणमीमांसा क न 

अ पृ यतेचे दाहक चटके व जातीय
दबुळेपण आिण शहरी भागातील झोपडप ी
किवतेमधून येत.े  

दिलत किवततेनू  होणारे द:ु
 दिलतांना केवळ आप या सवेेसाठी राबिव यात
दजाची वागणूक यानंा दते होता
हणतात  

“ 

आप या द:ुखी, क ी, अमानवीय

आह.े या माणसाचे माणूसपणा 

उठतात.  

मराठी किवतेपे ा दिलत किवतेचे 

झोपडप ीपासून आज या संगणक युगापयत 

ारंभी या किवतेत ांतीची भाषा बोलणा

हणून वेदना िव ोही आिण नकार

ख या अथाने दिलत किवतचेे ाण

दऊेन मानव मु साठी झटणारी किवता हणून 

दिलत कादंबरीतील आबंडेकरी िवचार 
 दिलत किवतेने मराठी सािह य ढवळून िनघाले मा  या तुलनेम ये मराठी दिलत कांदबरी

भावी ठरली नाही. बाबुराव 
ह रभाऊ पगारे सार या लखेकांनी 

महापु षा या जीवनाचा वेध घे याचा

हणतात “ दिलताचंी कांदबरी समृ द

खरात. आ णाभाऊनी या कांदब

सामा यत: लोकि य कांदबरीचा
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कोरभर भाकरी, पसाभर पाणी यांचा अ हास केलाच 

तर फरवला जातो नागर, आजही घरादाराव न “ 
भाकरीसाठी, लाचार झालेली माणसे, अ पृ यतेमुळे पसाभर

वाचकासमोर आणली. खे ापा ात नरका या क डवाड

यांचे जीवन शतकानुशतकांपासून वेगवेग या जखमा घेवून भळभळत आहते

बौ द बन यानंतर ही यां या जीवनाला पांढरपेशी लोकांनी समजनू घेतललेे नाही

सं हा या मा यमातून अिन  ढी, था, परंपरा या सह दिलतांचे

दा र यांची कारणमीमांसा क न नविनमाणाची पाऊलवाट शोधलेली आहे

जातीयतचेी उतरंड, जग याचे कुठलेही नसलेले साधन व यामुळे अ पृ य
शहरी भागातील झोपडप ीतील नंगानाच या जीवघे या जगाची क ण

:ख: :  

दिलतांना केवळ आप या सवेेसाठी राबिव यात ध यता मानणारा थािपत वग पशपेू ाही हीन 
दजाची वागणूक यानंा दते होता. या संदभात वामन नबाळकर या सं कृती िवषयी आप या किवतेतून

“ कुठ यातरी झोपडीत भाकरी तापाने व यान े

येथील येक ण िव हळणारा 
येथले दवस असेच उजाडताच मावळतात” 

अमानवीय जीवनाला कारणीभूत असणा या व थेिवरोधात उगारलेला हा

 नाकारणा या सं कृती िवरोधात ते आप या किवते या मा यमातून पेटून 

किवतेचे िव  वेगळे आह.े या किवतेची भाषा घरगतुी 

आज या संगणक युगापयत बदलत गेलेली भाषा या किवतांमधून पहावयास िमळ

भाषा बोलणारे कवी दसु या िपढीम ये वक यांना जागतृ करताना दसतात

वेदना िव ोही आिण नकार या  वैिश ांना घेवनू दिलत किवता अिभ  झालेली आहे

ाणत वच आह.े व थे या मुळावर घाव घालनू 

मानव मु साठी झटणारी किवता हणून दिलत किवतेकड ेबघावे लागते.  

िवचार : 
सािह य ढवळून िनघाले मा  या तुलनेम ये मराठी दिलत कांदबरी
 बागुल, केशव मे ाम, आ णा भाऊ साठे इ यादी

पगारे सार या लखेकांनी ‘युग वतक’ सार या कादबंरीतून डॉ. बाबासाहबे

घे याचा य  केलेला आह.े दिलत कांदबरी संदभात

दिलताचंी कांदबरी समृ द करणारे मुख लेखक हणजे आ णा भाऊ साठे

कांदब या िलिह या यात दिलत जीवनाचा वेध घे याची दृ ी 

चा फॉ यलुा वापरीत आहते. मा  काही कादबं यातनू
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अ पृ यतेमुळे पसाभर पाणी सु ा निशबात 

नरका या क डवाडयात जगणारी माणसे 

आहते. अ पृ यलोक व 

ले नाही. केशव मे ामानी 

सह दिलतांच े दखु, दै य, 
आह.े ामीण भागातील 

नसलेले साधन व यामुळे अ पृ यतेचे 
घे या जगाची क ण कहाणी दिलत 

मानणारा थािपत वग पशपेू ाही हीन 
संदभात वामन नबाळकर या सं कृती िवषयी आप या किवतेतून 

असणा या व थेिवरोधात उगारलेला हा आसूड 

आप या किवते या मा यमातून पेटून 

किवतेची भाषा घरगतुी जग याची भाषा आह.े 
िवतांमधून पहावयास िमळत.े 

जागृत करताना दसतात. 
घेवनू दिलत किवता अिभ  झालेली आह.े िव ोह ह े

मुळावर घाव घालनू वक यांना आ मभान 

सािह य ढवळून िनघाले मा  या तुलनेम ये मराठी दिलत कांदबरी तेवढी 
इ यादी लेखक अपवाद आहते. 
बाबासाहबे आंबेडकरासार या 

कांदबरी संदभात डॉ. भालचं  फडके 

भाऊ साठे आिण शकंरराव 

िलिह या यात दिलत जीवनाचा वेध घे याची दृ ी कमी आह.े त े

तनू ते दिलत माणसां या 
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थांना बोलके क  शकतात. ‘फ करा

ते ‘कै फयत’ म य े िलहतात, मी

िवषयी मी िलिहतो ती माझी माणसे असतात
वरील मािहती या आधारे 

यांनी दिलत जीवन जाणीवा 

वगळता बाक या कांदब या या फार या दिलत जीवना या 

योगदान नाका न चालणार नाही

काही कमी नाही. ते लोकशाही

झुकत अस या तरी यांच े दिलत कादबंरी संदभा

लोकांिवषयी यांना फार सहनुभू

सामािजक सलोखा िनमाण हावा

मह वाचे हणज ेिवषमता न  हावी हा उदा  हते ू

डोळे मोडीत राधा चाल,े अलगजु

अि द , रानबोका, कु प, 
आह.े  

शंकरराव खरातानी ‘हातभ ी

आह.े िगरीजा, सजा दादा, ना या

या सारखी कादबंरी िल न खरा

खे ातील गु ज चे वा तव यांनी 

सवच िश क ह ेकावळे ग ज सा

जीवनावर आधा रत असणारी कादबंरी

मह वपणू ठरते. शंकरराव खरातां

मधून दिलतां या वा ाला आलेले उपेि त 

जौखडातून हा समाज मु  हावा हा दृ ीकोन मे ामां या समोर कादबंरी िलिहताना
अशा व पाने थोड यात दिलत कादबंरी 

येते. शंकर राव खरात, अ णाभाऊ

दली. बाबूराव बागुला ंसार या
 
सदंभ थं  

१) दिलत सािह य: 
२)िव ोहाच ेपाणी पेटले आहे

३) आधुिनक मराठी 
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फ करा’ ही कांदबरी एका स य घटने या आधारे िलहली आहे

मी िलिहताना सदवै सहानुभूतीने िलह याचा य  करतो

िलिहतो ती माझी माणसे असतात’ 
िहती या आधारे आपणास असे हणता येईल शकंरराव खरात आिण आ णा भाऊ साठे 

वा  करणा या कांदब या िलिह या. मा  अ णाभाऊ

वगळता बाक या कांदब या या फार या दिलत जीवना या वेध घेणा या नाहीत. 
नाही. यांनी सव थम दिलत नायकां या जीवनाला वाचका समोर आणले

लोकशाहीर अस यामुळे थो ाफार फरकान े यां या कादबं या 

झुकत अस या तरी यांच े दिलत कादबंरी संदभाम य े असणारे योगदान मह वपूण आहे

फार सहनुभूती  आह ेते जीवन यांनी वत: अनुभवलेले आह.े ‘
सामािजक सलोखा िनमाण हावा, अिन था, चालीरीती दरू हा ात, वैरभाव

न  हावी हा उदा  हते ूसमोर ठेवून यानंी िलखाण केललेे आहे

अलगजु, चंदन, रानगंगा, माकडीचा माळ,वारणे या

, मयुर इ यादी कादबंर यानी आ णा भाऊना लोकि यता िमळवून द

हातभ ी’ या कादबंरीतून झोपडप ीतील जीवनाचा वेध 

ना या या मह वा या ि रेखा या कादबंरीत आहते. 
खरातांनी अनाथ आ मात वाढले या मुलाची जीवन कहाणी मांडली

यांनी “गावाचा टनूपाल गु जी’ या कादबंरीतनू मांडले

कावळे ग ज सारखे असतात असे नाही.‘पारधी’ ही फासे पारधी जमाती या लोकां या 

कादबंरी आह.े एका वेग या जगाची ओळख क न 

राव खराता ंबरोबरच केशव मे ाम यांची ‘हक कत आिण जटायू

वा ाला आलेले उपेि त जीवन आलेले आह.े अंध ा, 
तून हा समाज मु  हावा हा दृ ीकोन मे ामां या समोर कादबंरी िलिहताना

व पाने थोड यात दिलत कादबंरी ही किवते या तुलनेम ये फारशी
अ णाभाऊ साठे आिण केशव मे ामानी एका वगे या जगाची ओळख क न 

सार या लेखकांनी दखेील दिलत जाणीव ठेवूनच िलखाण केललेे आहे

: वेदना आिण िव ोह – भालचं  फडके  

पाणी पेटले आह:े पानतावण ेगंगाधर  

मराठी वाड़मयाचा इितहास  
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कांदबरी एका स य घटने या आधारे िलहली आह.े अस ेसांगनू 

सहानुभूतीने िलह याचा य  करतो, कारण यां या 

खरात आिण आ णा भाऊ साठे 
अ णाभाऊची ‘फक रा’ कांदबरी 

. असे असले तरी यांच े

वाचका समोर आणल ेह े

कादबं या या कला मकतेकड े

मह वपूण आह.े गोरगरीब 

‘वरै’ ही कादबंरी दखेील 

वैरभाव संपु ात यावा आिण 

िलखाण केललेे आह.े यासह िच ा, 
वारणे या खो यात, आघात 

भाऊना लोकि यता िमळवून दललेी 

वेध घे याचा य  केला 

. ‘मी मु  ! मी मु  !’ 
जीवन कहाणी मांडली. 

कादबंरीतनू मांडल.े परंत ू याकाळातील 

फासे पारधी जमाती या लोकां या 

 दे यासाठी ही कादबंरी 

आिण जटाय’ूया दोन कादबं या 

, भोळसर वृ ीयां या 

तून हा समाज मु  हावा हा दृ ीकोन मे ामां या समोर कादबंरी िलिहताना दसतो. 
तुलनेम ये फारशी समृ  नाही असे दसून 

वेग या जगाची ओळख क न 

दिलत जाणीव ठेवूनच िलखाण केललेे आह.े 


