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क णेची क वता :रमाई

अचना अिनल गंगावणे , वाती मनोहर काळे ,

ो.डॉ. भाकर भीमराव कांबळे

मराठ वभाग मुख, आदश महा व ालय उमरगा ज.उ मानाबाद .

तावना:
रमाई मातृ वाचे महाका य ती मातृ वाची मातृमनाची काळ ज

कथा आहे . माता रमाई या जीवनाचा तो संघषमय व संपूण दु ःखमय
जीवन

वासाचा आशय होता. रमाई मातृ वाचे आसवांनी बोलणारे

िमथ होते. जीवनाचे एक नाव दु ःख असे आहे आ ण आई हणजे दु ःखाची
अंतह न ओवी. रमाई नावा या या दु ःखा या अंतह न ओवीने
का झपाटले असावे याचा वचार करता असे ल ात येते क ,

येकाला

"दु िनयेत

चं -सूया या मज कुणीच घेतले नाह . या ज माची कधी मा या कुणी
आई झाले नाह ."१
का

यमय रमाई :
अथांग दु ःखाची क वतेतह न मावणार क वता अशी रमाई

न हती आ ण शृ ंगाराला ह

ितभेत उमलत होती. यात रं जनाला ह जागा

थान न हते. सां कृ ितक मातृ वाला वंिचत रा हले या को यावधी दु ःखां या सां कृ ितक

महामातेचे महाका िनक प ितभेला भावणारे होते. मनातले िश प श दात बांधणे आव यक होते ते िनराळे होते. रमाई

एक कारचा उ कट आ ण अनोखा अनुभव आहे . रमाई ह एक महान सूयाची सावली झाली. वतः जळत जळत या
सावलीने

या सूयावर मायेची सावली धरली. को याविध लोकांची ती सां कृ ितक आई झाली आ ण रमा रमाई

झाली.'रमाई ह बालपण हरवलेली मुलगी आहे .' एकदमच ौढपणांनच जग याचा ारंभ झाला. असं सवानीच हटलं.
परं तु जर रमाई ह बालपण हरवलेली मुलगी असली तर ती नेक आई - बापाची मुलगी होती. "शु बीजापोट ,फळे रसाळ
गोमट " असं तुकोबांनी हटलं आहे ते अगद रमा या बाबतीत रा त आहे .
वादळाची सावली: रमा आता वादळाची सावली झाली.
िभमरावजी आंबेडकर हे

करण आपण समजतो या प याड हे उरलेला आहे च. या सागराचा थांग घेणे

आप याला श य नाह . हे तुफान आहे ते यां या नादातच जाईल. ते आता कोण याह कनार्याला आडणार नाह . हे

तुफान अ जं य आहे . आपण यां या मागात येणं ह चूक आहे . तुफानाला आपण आडवु नये. तुफाना या पायात
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संसाराची बेड टाकू नये. आप याला यात यश येणं श य नाह .तुफानाची हात बांधू नयेत. या य ात आपणच पराभूत
होऊ. तुफान या ग या भोवती फास टाकू नये ते कोणा या हताचे होणार नाह हे च रमाईनं ठरवलं.
"आता तुफानाची सावली हायचं

ते तुफान आपणाला कोठे ह नेवो आप याला कतीह क पडत
आता फ

तुफा ना या वजयासाठ जगायचं."२

चंदनाचा सुगंध इतरांसाठ असतो. चं ाचं चांदण इतरांसाठ असतं तसं रमाईच सव व बाबासाहे बांसाठ होतं
.ित या डो यात दु ःखाचे स दय आहे . हे कासावीस करणारे स दय हणजे रमाई .दु ःख ह च रमाईची श

होती .रमाई चे

जगणं हणजे दु ःखांचे जगणं सुख फुलवीत जगणं.

" पंपळ झाला िभमराया
रमा याची सावली
याची सावली

ा नवकोट ची माऊली"३
सूयाची रमा ह सावली झाली होती. ती सूयासाठ सावली झाली होती पण

थती अशी होती ,क हे वादळाला सु ा

मा हत न हतं. डॉ. बाबासाहे ब आंबेड कर यां या जीवनात यां या प ी रमाबाई आंबेड कर यांचं थान अ यंत मोलाचा
आ ण मह वाचा आहे . रमाबाईचे का
रमाई .पती या

य , यां यातील सहनशीलता तसेच संगानु प अ यंत वािभमानी आ ण करार

येक कायात कुठलीह आडकाठ न आणता यांना

येक कायात मदत करणार रमाई. पती या

कृतीची सतत काळजी घेणार रमाई सग यांनाच मा हती होती ,परं तु रमाईची डॉ टर आंबेडकर यां या प ी एवढ च एक
ितमा नाह , तर यांचं समाजाम ये एक वेगळं अ त व होतं. डॉ.यशवंत मनोहर सरांची रमाई ह कादं बर वाचली .या

कादं बर तील

येक पान अन ् पान पानातील

येक ओळ रमाईला डो यापुढे आन यािशवाय राहत नाह .

"क णेची क वता तू मावत नाह स क वतेतह , श दांिशवाय मै फल तू मावत नाह संगीतात ह तू"
रमाई

या यागाची, क णेची, वचार पनाची, यां यात असणार सा वकते ची भावना,

ेम ,करार पणा,

सहकाय ,अथक प र म अशा अनेक स ु णांची रमाई डो यासमोर उभी राह ल अशीच आहे . रामू या ेमाने, सहकायाने
भीमराव बाबासाहे ब आंबेड कर झाले. आप यासमोर पसरलेले आधुिनक

ानचं अथांग जग जंकावयास िनघाले या डॉ.

आंबेडकरां या कृती िन य या मागे खंबीरपणे उभी असलेली, आपला पती बॅ र टर हो यासाठ
असताना, आप या शर राची

वलायतेला गेला

याने चाळण झालेली असतानाह , आप या फाट या संसाराला ठगळे लाव यासाठ

गोव या थापाय या रोजगाराला जाणार एक पोलाद

ी, एक झुंजार

संगी

ी .िनमल चा र य ,पराकोट ची सहनशीलता आ ण

शालीनता अशा दु िमळ गुणांनी बनलेल ी रमाई.
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सारांश :
अशा कारे का

यामय रमाई ह सहनशीलता,

ेम , याग अशा अनेक स ु णांनी भरलेली रमाई वाचताना

अनेकांची दय ग हव न आले िशवाय राहणार नाह .मनाला अंतमुख आ ण उ नत करणारा अ ूं चा लाव या सोहळा!
उजेडा या वाटे वर सुगंधी होऊन चालणार स दय पौ णमा!
संदभसूची:-

१) रमाई : बंधू माधव _ गा.तू. बांदोडकर, पावती बुक लब , काशक गोवा.

२) रमाई : यशवंत मनोहर , युगस ी काशन नागपूर ,आवृ ी २६ माच २०१७
३) क वता रमाईची : ा. रे खा मे ाम , युगसा ी काशन नागपूर

थम आवृ ी २७ मे २०१०.
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