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दलित कवलयत्रींच्या कलवतेतीि स्व-समाज टीका: शोध अलण बोध
युवराज डोइफोडे
संशोधक

दलित सालहत्यात अत्म टीकाच्या माध्यमातून स्व समाजावर टीका
करताना ददसून येतात. कवी-कवलयत्री ऄंतमुुख होउन अत्मशोध घेण्याच्या
दृष्टीने अत्मटीका करतात. यातून वास्तवतेचे भान ऄसल्याचे अढळू न येते. डॉ.
जया पाटीि म्हणतात— “ऄलिकडच्या काळात दलित कवलयत्री ‘अत्मशोध’
अलण ‘स्व-समाज’ कलवतेतून ऄलभव्यक्त करतात. एकाथाुने

‘स्वतःच स्वतःवर

के िेिी टीका ’ ऄसे या अत्मशोधाचे स्वरूप ऄसल्याने अपल्या समाजातीि
ईलणवांवर या कवलयत्री कठोरपणे भाष्य करताना ददसून येतात.”1
दलित चळवळीचे मूल्यांकन या द्वारे कठोरपणे के िे अहे . डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांनी दलितांना

‘माणूस’ म्हणून

जगण्याचे लशकलविे परं तु समाजातीि काही वगु लवचारांची वैचाररकता बाजूिा सारून व्यवस्थेिा शरण जातो. अपिे
अत्मभान ओिीस ठे वून स्वत्वािा लवसरून जातो. या कसोटीवर अत्मशोध दलित कवी-कवलयत्रींनी घेतिेिा अहे. यातूनच
स्व-समाज टीका संकल्पना समोर अिी. दलित सालहत्यात ऄभावाने अढळणारा हा घटक दलित सालहत्याचे महत्त्वपूणु
वैलशष्ये अहे. तसे पाहता स्व-समाज टीके चे बळ फु िे-अंबेडकरांच्या मानवमुक्तीच्या लवचारातून पुढे येते. कलव-कवलयत्री
स्वतःकडे तटस्थपणे पाहू िागतात. संध्या रं गारी यांच्या कलवतेमध्ये स्व-समाजाची टीका लवद्रोही स्वरूपी येते.
“ हे महामानवा
तुझीही बारी येइि
खंडोबासारखी
वारी सुरू होइि
देवत्व बहाि करणा-या
लवचारांना मारू पाहणा-या
संस्कृ तीिा
मुळातून ईखडायिा हवं
अपल्याच अया-बायांच्या देहात
देव का लशरतात ?
संशोधन करायिा हवं ”2
डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांनी दलिततांना पररवतुनवादी लवचार स्वीकारण्यास प्रवृत्त के िे . देवपूजनािा लवरोध के िा.
तरीही ‘देवत्व’ ही कल्पना समाजात रूजते अहे. तसेच व्यक्तीपूजनेिा नाकारणा-या अंबेडकरांच्या लवचाराकडे दलित
बांधवाचे दुिुक्ष होत अहे. सद्या पररलस्थतीत अंबेडकरांनी बुद्ांना देवत्व बहाि करून मूतीपूजा के िी जाते . यालवषयीचा
संताप दलित कवलयत्रीने कलवतेतून व्यक्त के िा अहे.
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तसेच डॉ. बाबासाहेब अंबेडकारांनी हहदूच्या समातन प्रवृत्तीिा कं टाळू न बहुजनांसाठी त्यांच्या ईद्ारासाठी बौद्
धमु स्वीकारिा. बाबासाहेबांनी बुद्ांना देवाऐवजी गुरू मानिे. परं तु अज त्यांना देवत्व बनलवणा-या स्व-समाजावर टीका
करतात.
दलित कवी-कवलयत्रींनी राजकीय घडामोडीवरही भाष्य के िे अहे. दलित समाजातीि राजकारण वैचाररक दृष्टीकोण
लवसरून सत्ता, संपत्ती, प्रलतष्ठेसाठी िाचारी पत्कारीत ऄसल्याची खंत दलित कवी प्रमाणे दलित कवलयत्रींच्या कलवतेतून येते .
संध्या रं गारी यांनी स्व-समाजाच्या राजकीय घडामोडीवर टीका करताना म्हटिे की—
“मातोश्रीच्या दारात
पँथरची झािी शेळी
‘श्री’ म्हणे ही बाळीची खेळी
प्रकाशाचा नाही पडिा प्रकाश
ऄंधारून अिं फार
गाणं गाउन गवइ थकिा
कवड्ांचा झािा मार
तूच एकटा नाहीस रे कणाु
माझ्याही रथाचं रूतियं चाक...”3
दलित समाजातीि नेते अलण त्यांच्या फसिेल्या नेतृत्वाचा िेखा-जोखा कवलयत्रीने येथे ऄलभव्यक्त के िा अहे.
पररवतुनवादी लवचारसरणी अलण हहदुत्ववादी लवचारसरणी या दोन्हीही परस्परलवरोधी लवचारधारा अहेत . याचा लवसर
पडिेल्या राजकीय दलित नेतृत्त्वावर प्रलतघात कवलयत्री करते . दलित नेत्याप्रमाणेच दलित संघटना देखीि स्वाथु अलण सत्ता
पोटी िाचार होते ही ऄप्रामालणकता अंबेडकरी लवचारािा ऄमान्य ऄसल्याचे समकािीन वास्तावाचा वेध दलित कवलयत्रीने
घेतिा अहे.
दलित कवलयत्रींनी स्व-समाजाच्या समरतेिा लवरोध के िा. समरसत्तेचा डांगोरा लपटत वाटेि लतथे िोळणा-यांचे
मुखवटे फाडताना कवलयत्री प्रलतभा ऄलहरे म्हणतात—
“अपल्या अभाळाची सारी लनळाइ
ददवसेंददवस कु ठं हातात तर कु ठं भगव्यात लशरतीय
अपिी पररवतुनासाठीची िढाइ
जन्मण्यापूवीच गभाुतच मरतीय
क्ांती ऄन् संघषु नुसतेच हात चोळताहेत
समर सत्तेच्या नावाखािी वाटेि लतथे िोळताहेत
अपल्यासाठी आथं लतथे समरसत्तेचे देव्हारे
सजविे ऄन् गाजविे जात अहेत
जयांना त्यांच्या मरणाचे सूतक नाही
ते अपल्या बापासाठी गाताहेत ”4
पररवतुनवादी लवचारसरणीचे ‘लनळाइ’ सत्तेसाठी परस्पर लभन्न लवचारधारांशी समरसत्ता होत अहे . हीच खंत
कवलयत्री येथे मांडते. वैयलक्तक स्वाथु, पद, प्रलतष्ठा यासाठी पररवतुनवादी लवचारांशी बेइमानी करू पाहत ऄसल्याचे टीका
कवलयत्री करताना ददसते.
दलित नेत्यांनी स्वत्व लवसल्याने त्याच्या झािेल्या ऄवस्थेचे वणुन करताना संध्या रं गारी म्हणतात—
“नेता म्हणवतोस स्वतःिा दलितांचा
पण खरं सांग
कु ठल्याच ऄथाुने तू ददसत नाहीस मिा दलित
ना व्यवहारात ना लवचारात
ना दृलष्टकोणात ना बांलधिकीत
ना अचरणात ना जालणवांत
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बाबासाहेबांचा चेिा म्हणतोस ना
मग कु ठं अहे तुझ्याजवळ कँ डर
पाटीनं दत्तक घेतिंय तुिा
लनळा गंध
लनळी टोपी
लनळा सिाम
तरी तू गुिाम....?”5
दलित नेत्यांनी स्वाथुपणािा अहारी जाउन पत्कारिेल्या गुिाम लवषयी बेधडक शब्दात टीका के िेिी अहे .
दलित समाजातीि स्व-समाज टीकामागीि अणखी एक कारण म्हणजे परस्परांतीि लवसंवाद होय. दलितामधीि
ऄनेकांनी तडजोडीचे राजकारण के िे. स्वाथी भावना ठे वून के वळ दलित चळवळीशीच नव्हे तर अंबेडकरी चळवळीशी
लवचारांशी फारकत घेतिी अहे. दलित हे नेतृत्त्व करणा-या हहदुत्वाल्यांच्या अहारी गेल्याने समाजामध्ये लवसंवाद सुरू झािा.
या वस्तुलस्थतीचे वणुन करताना कवलयत्री म्हणते—
“लवसरून बा भीमािा जगण्यात धुंद झािे
वारसा तुझे भीमा हे िढण्यात धुंद झािे
जो तो आथे शहाणा तू मोहरच त्यांचा
गट पाहुनी पुढारी ठरण्यात धुंद झािे ”6
दलित चळवळीचे अलण नेतृत्वाचे भरकटिेपण या कवलयत्रींनी मार्ममकपणे लचलत्रत के िे अहे . स्वाथाुसाठी दलित
चळवळीतीि नेते, पुढारी अलण कायुकते लवचारांशीच द्रोह करू िागल्याचे संताप कलवतेतून व्यक्त के िा अहे .
“बाबा तू सांलगतिासं
लशका संघरटत व्हा संघषु करा
अम्ही लशकिो
संघरटत झािो नाही
पण करीत रालहिो संघषु
एकया दुकयाने
ताटात पदं
अम्ही जेउन ईठिो
खरखया हाताने
पाणी लपिं
त्यांच्याच ओंजळीनं
एके कयािा मग त्यांनी
हखडीत गाठिं
ईठू च नये पुन्हा
ऄसं गारद के िं ”7
बहुजनांनी अत्मलवश्वासाने जगावे यासाठी डॉ. अंबेडकरांनी क्ांतीकारी लवचारांची लशकवण ददिी. ‘लशका, संघटीत
व्हा, संघषु करा ’ हा संदेश ददिा. परं तु समकािीनतेचे वास्तव लवलचत्र अहे. लशकू न अत्मभान अिेिे ऄनुयायी स्वाथी बनिे
अलण व्यवस्थेचे गुिाम झािे. संघटीत होणे त्यांना जमिेच नाही. पुढे कवलयत्री म्हणते—
“तू नाकारिीस व्यलक्तपूजा
अम्ही ईभारिे तुझे पुतळे
अम्ही तुझे भक्त
दकती ऄशक्त
अम्ही तुझे वाटेकरी
अम्ही तुझे मारे करी
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अम्ही तुझे दावेकरी
अम्ही मलतमंद
नवा ब्राम्हणवाद पेरत गेिे ”8
अपापसातीि हा संघषु कवलयत्रीिा ईलद्वग्न करतो. स्वतःच्या स्वाथाुपोटी बहुजन कायुकयाांनी डॉ. बाबासाहेब
अंबेडकरांना देवत्व बहाि के िे. वैचाररक संघषाुिा लवसरून मती भ्रष्ट समाजालवषयी संताप तीव्र करताना पुढे त्या
म्हणतात—
“स्िो पॉयझहनग झािं
नसानसात लवष लभनिं
अवळिेल्या मुठी सुटल्या
अमच्या मूव्हमेंट
अम्हीच िुटल्या
मताचं मूल्य अम्हांिा राखता अिं नाही
चवदार पाण्याशी आमान ठे वता अिी नाही
तू पेटविेल्या संगराची रठणगी धराता अिी नाही
चौदा एलप्रि....
......
अमच्यासाठी ईत्सव
सहा लडसेंबर अमच्यासाठी
शोकोत्सव
अंबेडकर बप्पा मोरया ”9
‘स्िो पॉयझहनग’ िा दलित कायुकते बळी पडू न डॉ. अंबेडकरांच्या जयंती अलण पुण्यलतथीिा ईत्सवाचे रूप अिे .
दलित समाजाचे होत जाणारे हे ऄद्यःपतन कवलयत्रीने स्पष्टपणे मांडिे अहे .
तसे पाहता दलित चळवळ अलण दलित सालहत्य यांचा परस्परसंबंध ऄत्यंत एकलनष्ठ अहे या चळवळीच्या काळात
सामालजक प्रश्न हाताळिे. या चळवळीचे कायुकते िेखक, राजकारणी अहेत. िेखक, कवी-कवलयत्रीच्या ऄलभव्यक्तीतून हे
परस्पर पुरकत्व ऄधोरे लखत झािे अहे. परं तु ऄिीकडच्या काळात स्वाथी भावनांना अवर त्यांना घातिा गेिी अलण त्यांती
वैचाररक पातळी खािावत गेिी अलण त्याचे पडसात सालहत्यातून ईमटिेिे ददसतात. म्हणून या कलवतामधून के िेिी स्वसमाज लचदकत्सा महत्त्वपूणु अहे. संध्या रं गारी, प्रलतभा ऄलहरे , कलवता मोरवणकर-पवार ऄन्य दलित कवलयत्रीच्या कलवतेतून
हा लवषय समथुपणे रटपण्यात अिा अहे.
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