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आंबेडकर  जलसे : बोधनाच े भावी साधन 
 
 
 
 
डॉ. वाती रा. सरोदे 

इितहास वभाग मुख, वेणूताई च हाण कॉलेज, कराड. 
 

तावना 
          आंबेडकर  चळवळ ह  केवळ राजक य नाह , तर ती याहून अिधक श शाली, प रणामकारक आ ण 

प रवतनवाद आहे. तसेच सां कृितक आ ण बोधना मकह  आहे. बाबासाहेबांच े वचार मानवमु साठ  

अ यंत मह वाच ेहोते. मा  खे यापा यात, गावकुसाबाहेर  राहणा या अिश त दिलत वगापयत पोहोचवणे 

दुलभ होते. वृ प  हे एक मा यम होते आ ण आहे, मा  दिलत सा रते या मानाने कती लोक वाचून वचार 

समजून घेतील हा च होता. या ीने आंबेडकर  शा हर  जलसे हणजे समाज बोधनाचे मोठे साधन कंवा 
मा यम आहे.या शोधिनबंधाम ये आधुिनक भारता या जडणघडणीत आंबेडकर  जलसांच े योगदान प  

कर याचा य  केला आहे. 
 
उ े 
 आंबेडकर  जलशांचे व प व ेरणा अ यासणे. 

 आंबेडकर  जलशां या मा यमातून झाले या बोधनाचा आढावा घेणे. 
 
संशोधन प ती 
 सदर शोधिनबंधासाठ  व ेषणा मक संशोधन प तीचा  वापर केला आहे. यासाठ  ाथिमक व 

दु यम संदभ साधनांचा अवलंब केला आहे. या शोधिनबंधासाठ  वातं यपुव व वातं यो र काळातील 
आंबेडकर  जलसांचा वचार केला आहे. 
 
वषय ववेचन  

संक पना व व प : जलसा या श दाची शा ीय या या या ा यापक कुलकण  यांनी केली आहे. 

यां या मते जलसा गा याची,  बजाव याची बैठक कंवा गा याची मैफल  (संमेलन) होय.१ काह  व ानां या 
मते उ र हंदु थानातुन आलेला हा कला कार होय. जलसा या कारा या या या जर  वर ल माणे अस या 
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तर  स यशोधक  आ ण आंबेडकर  जलसा यांचा अथ वेगळा आहे. केवळ गाणी बजाव याची कंवा संगीताची 
मैफल नाह , तसेच केवळ सभा, अिधवेशन कंवा उ सव नाह  तर या या अंतरंगात लोकसंगीत, लावणी, 
पोवाडा, लोकगीत, लोकनृ य आ ण लोकना य आहे अशा कला कारांना जलशांचा जडणघडणीसाठ  माण 

मानले होते. हणून मा यवर कोशकारांनी ‘ जलसा’ या श दाचे दलेले अथ हे स यशोधक  आ ण आंबेडकर  

जलसा यांच े अंतरंग उलगडून शकत नाह त. आंबेडकर  चळवळ या जलसा या या या कंवा अथ 

चळवळ तील अनेक व ानांनी प  क न दाख व याचे य  केल े आहेत. आ  आंबेडकर  जलसाकार 

भीमराव कडक यां या मते जलसा हणजे अ पृ यां या माणुसक या ह काचा सां त इितहास होय.२ 

जलसाकार केशव सुखा आहेर, शरणकुमार िलंबाळे इ याद ंनी जलसा या या या के या आहेत. काह  

जलसाकार वतः शाह र असत. हणून शाह र आ ण जलसा एकाच ना या या दोन बाजू आहेत. वतं  ा, 
समता, याय आ ण आ मतेज या त वांनी अनु यूत असलेली आंबेडकर  मानिसकता हणजे आंबेडकर  

शा हर  होय.३ जल यांत शा हर ला खास प तीने सादर केले जाई. 

 डॉ टर आंबेडकर यांनी महाड येथ ेकेले या स या हाने महारा ातील अ पृ य दिलत जनतेम ये मोठ  

जागृती िनमाण झाली. दिलत वग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां या नेतृ वाखाली एकवटला. यांना डॉ. 
आंबेडकरांची तळमळ जाणवली. यामुळे दिलत समाजातील जुनी-जाणती, शहाणी कलावंत मंडळ  यां या 
कायात सहभागी झाली. शाह र तसेच पारंपा रक तमाशे करणारे बहुतेक लोक कलाकार  दिलत समाजातीलच 

होते. यांना डॉ. आंबेडकर यां या कायाच े मह व जाणवताच यांनी आंबेडकर  चळवळ त उड  घेतली. 
लोककलेमुळे शा हर ची रचना करणे, संवादचातुय, वनोद, अिभनय, हा यिनिमती, संगीत इ याद  कला 
यां याकडे हो या. यांनी पारंपा रक तमाशातील अ या मक ेरणा सोडून दली आ ण डॉ. आंबेडकर यांची 
ेरणा वीकारली.४ यांनी थम गणपतीचे तवन गायच ेसोडून या ठकाणी भीमवंदना सु  केली. बळ राम 

कदम या जलसाकारांनी 
थम वंदन तुज िभमराया, 

अमु या वरती असू ा छाया 
 हे बाबासाहेबांच ेवंदनगीत सन १९३५ पासून गा यास  सु वात केली. येक जलसाकाराचे वेगळे वंदन 

गीत अस.े पण याचा ढाचा मा  एकच होता. त कालीन आंबेडकर  वचारधारेचे महारा ात जवळपास तीस 

मह वाच े जलसेकार होते.५ जलसाकारांनी आंबेडकर  ेरणेतून आपला सादर करणाचा आकृतीबंध िन त 

केला. डॉ. आंबेडकरांच े वचार गोरग रबांपयत पोहोच वणे व यां यात जागृती िनमाण करणे हे आंबेडकर  

जलसाच े येय होते. हे बोधन मनोरंजना या मा यमातून झाले तर लोक मन लावून ऐकून घेतात हणून 

जलसाकारांनी तमाशाचा ढाचा वापरला आ ण यातह  बतावणीचा फास उचलला. तमाशातील मावशीचे पा  

आंबेडकर  जलसातून पुरोगामी आ ण दिलतांचे ितिनिध व कर यासाठ  वापर यात आले. स गा या 
जलशातून उपहासगभ वनोद क न आंबेडकर  वचार तळागाळातील लोकांपयत पोचव याच े काम क  

लागला.६ आंबेडकरांच ेसहकार  यां यासह सभा संमेलने, प रषदा, भाषणे, स या ह, आंदोलन, लेखन इ याद  
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म ये य त असताना जलसाकार गावोगावी फ न आंबेडकरांचे वचार तळागाळातील िनर र, अंध ाळू 

दिलतांपयत सा या-सो या रंजक व यां याच बोलीभाषेत समजावून सांगत होते. 
 
जलसा या मा यमातून बोधन 

 महारा ात सामा जक बोधना या चळवळ त जाती िनमूलना या फुले-आंबेडकर  आंदोलनात जलसे 

आ ण दिलत शा हर च े फार मोठे योगदान आहे. हे जलसाकार शाह र कलावंत हणजे दिलत समाजाचे 
जागलेच होते.७ त कालीन दिलत जीवना या वा तव थतीगतीला सामोरा जाणारा 'जलसा' हा एक भावी 
कला कार समाजाचा आरसा होता. 
 आंबेडकर  जलसापूव  स यशोधक  जलसाकार रामचं  घाटगे यांनी सोलापूर, उ मानाबाद, कार , 

तडवळे प रसरात मो या धाडसाने जलसा चळवळ ज वली. यां यापासून ेरणा घेऊन बळ राम बुवा कदम, 

नरहर  कदम यांनी आंबेडकर  जा णवेच ेजलसे सु  केले.आंबेडकर  जलशांनी दिलत समाजात नवीन ऊजा व 

अ मता िनमाण क न व वाच ेभान दले. झोपले या दिलतांना जागे केले. यांनी जलसा या मा यमातून 

दिलतांम ये आंबेडकर  त व ान पेरले. अगद  बाबासाहेबां या भाषणमंचाव नह  जलसे सादर झाले. िस  

जलसाकार भीमराव कडक यां या जलसातील बोधन साम य पाहून वतः डॉ. आंबेडकर यांनी 'मा या दहा 
सभा िम टंग आ ण कडक व मंडळ ंचा एक जलसा बरोबर आहे' ८अस ेउ ार काढले होते. कडक यांनी आप या 
सहका यांशी वचार विनमय क न १४ जानेवार , १९३१ रोजी नािशक ज हा युवक संघ संगीत जलसा 
मंडळ ची थापना बी.बी.ड .,चाळ नंबर चार, नायगाव, दादर मंुबई येथ े केली. यांनी महारा ात शेकडो 
काय म क न बाबासाहेबांच े वचार गावागावातील झोपड पयत पोहोच वले. वदभात कसन फागु बनसोडे 

दिलत समाजातील महार जलसाकाराने  स यशोधक  धरतीवर तमाशा सु  केला होता. यांनी एकमेकांना 
भेट यानंतर 'जोहार मायबाप' हण याची प त बदलून याऐवजी 'जय-भीम' हण याची प त ढ केली.९ 
अंधकवी बनसोडे,, अजुन हर  भालेराव, ह रभाऊ तोरणे इ याद  जलसाकारांनी आंबेडकर  जलसाची धग तेवत 

ठेवली. भालेराव मा तरांचा जलसा पाहून अनेक अ पृ य बांधवांनी महारक  आ ण वतनदार  झुगा न दली हे 

काह  लहानसहान प रवतन न हते.१० 

 सन १९३१ ते १९५६ पयत आंबेडकर  चळवळ त जलसाकारांनी आपला ठसा कायम ठेवला. परंतु १९५६ 

म ये धमातर झा यावर जलसांच ेअवतार काय संपले. आंबेडकर  वचारांच ेवहन करणारा जलसा वातं यो र 

काळात ीण  झाला, पण न  झाला नाह . सन १९६० नंतर मराठ त ढ झाले या दिलत रंगभूमी ना य 

वाहात आंबेडकर  जलसांचे अंतरंग कट झालेल े दसून येत.े 
 
िन कष 

१) आंबेडकर  जलसाकारांनी लोककला व लोकभाषांचा वापर क न डॉ. आंबेडकरांचे वचार तळागाळातील 

दिलत वगापयत पोहोच वले. 
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२) आंबेडकर  जलसागारां या य ांमुळे झोपी गेलेला दिलत वग जागा होऊन आप या ह कांसाठ  लढ यास 

तयार झाला व डॉ. आंबेडकर यां या पाठ शी संघ टत झाला. 
३) आंबेडकर  जलसांमुळे दिलत वगात बोधन होऊन यांनी महारक  वतनदार  सोडून आ मो ाराचे आ ण 

िश णाचे माग वीकारले. 
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