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ा. अिभम य ूगेना ओहळ 

सहयोगी ा यापक, मराठी िवभाग, 
छ. िशवाजी रा  महािव ालय, सोलापूर. 
 
 

ा तािवक 
1960 नंतर सामािजक, सां कृितक, सािह यक अशा सवच तरावर उलथापालथी  झा या. याला 

आिदवासी समाजही अपवाद नाही.  साठो री कालखंडात िश ण, दळणवळण, िव ान, तं ान या े ात गती 
झाली आिणयाचा आिदवासी समाजावर पिरणाम होऊन यांचा नागव िजवनात वेश झाला. लोकशाही शासन 

यं णा,  राजकारण यांचा यां या िजवनावर पिरणाम झाला. तसेच सािह य े ातही आिदवासी समाजातील 

लेखकांनी आप या भावभावना, न, सं कृती, कला यांचे दशन आप या सािह यातून मांडले. आिदवासी सािह य हे 

दिलत सािह याचाच भाग अस याचे अ यासकांचे मत होते.  परंतु भौगोिलक, सामािजक, वांिशक व धा मक अशा 
सवच बाबतीत  आिदवासी सािह या याअ यासक ा वेगळया आहेत.  थोड यात 'आिदवासी' हा ितपा  िवषय 

आिण 'आिदवासी जाणीव' हा लेखका या जीवन टीचा अिवभा य भाग असले या सािह यास 'आिदवासी सािह य' 
हणतायेईल. मराठी सािह याम ये वातं यपूव काळापासून वारली, कातकरी, िभ ल, पावरी, ग ड, ठाकर आिणडांगी 

जमात वर काही कथाकादंब या िस द आहेत.  वातं यो र कालखंडात आिदवासी सािह यालाबहर आलेलािदसून 

येतो.  यातून यांनी आप या िजवंत टीिवषय जािणवा, ेरणा मांड या आहेत. 
 
आिदवासी सािह या या ेरणा: 

कोणताही अिव कार कवा नविनम ण घडुन ये यामागे ेरणा या असतातच.  सािह य हणजे क पनातीत 

वा तव, सृजन-िशलता, नविनम ण. हे िनम ण हो यापाठीमागेही ेरणा या असणारच.  आिदवासी सािह यही याला 
अपवाद नाही. आिदवासी सािह याला ऐितहािसक, सां कृितक, जीवनिन ठ व सामािजक व पा या ेरणा 
लाभले या आहेत.  आिदवास चा ऐितहािसक वारसा यां या लोकगीत, लोककथा, लोकनृ य यासार या 
वाङमयातून पहायला िमळतो.  आिदवासी सं कृती ही िनसग या सािन यात नांदणारी सं कृती आहे. घनदाट 

अर याशी या सं कृतीची नाळ जोडलेली आहे.  िनसग पासून जे-जे िमळते यावर उपिजिवका करणे, जंगलात गुरे 
चारणे, रा ी चांद या या उजेडात ी-पु ष, अबालवृ दांनी एक  येऊन अंतमुखी होऊन नाचगाणे करणे हे करीत 

असताना जंगलाचे र ण करणे हे सारे यां या जीवनशैलीचा एक भाग आहे. आिदवासी मन हे माणूस आिण 

माणूसकीला जपणारे आहे, माणसांवर ेम करणारे आहे, कुटंुब-व सल आहे, मातृस ाक कुटंुबप दतीला मह व 

देणारे आहे. या सव चा आिदवासी सािह यावर पिरणाम झालेला आहे.  तसेच 19 या शतकातील उ राध त व 
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नंरत या दिलत-बहुजनां या उ दारासाठी िबरसामुंडा, महा मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासार या 
महापु षांनी केले या काय पासून ेरणा घेऊन आिदवासी सािह य अवतरले आहे.  सामािजक चळवळी आिदवासी 
सािह याला ेरक ठर या आहेत.  या चळवळ चा आिदवासी सािह या या िन मतीमागे सहाचा वाटा आहे.  
 
आिदवासी किवतेतील होणारे महापु षांचे दशन : 

आिदवासी किवतेतून यांचा इितहास येतो.  कारण आिदवास चा इितहास हा िवजयाचाजे यांचा इितहास 

आहे.  यांची सं कृती ही नािव यपूण होती.  यांचे पूवज महापु ष, इितहासात परा म गाजवलेलंहोतं. या सा यांची 
मराठी सार वतांनी उपेि त ठेवले होते.  आिदवास चा इितहासही थािपत यव थेत उपेि त रािहला आहे.  यामूळे 

या सा यांचे दशन जगाला हावे या हेतुने आिदवासी क वनी आप या किवतांमधून या सा यांना ेरणा मानुन यांचे 

वणन केलेले आहे. आिदवासी किवतेतून तंटया िभ ल, राणी दुग वती, िबरसा मुंडा या महापु षांची वणने वारंवार 

येताना िदसतात. भुजंग मे ाम यांनी आप या 'उलगुलान' या किवतासं हातील 'िबरसा  मुंडा' या किवतेतून िबरसा 
मुंडा यांची थोरवी मांडली आहे. ते िलिहतात, 

 

''लोक तुझी वाट पाहत आहेत 

या खडतर वाटेने त ुिनघुन गेलास ती पायवाट 

आजचा राजमाग झालाय तु याआठवणी सारखाच... 
नागडया रा ी दहशतीचे सा ा य असतानाही 
असं य तारकांसह चं  असावा तसा...'' 
 

िबरसा मुंडा यां या काय ची, ांतीची छाप कवी भुजंग मे ाम यांचयावार इतकी पडली आहे की यांना 
ीयां या कामात, क टक यां या घामात, आई-बिहण या डोईवरील मोळयांम ये, तदुवना या खळयाम ये, याजात 

गेले या शेताम ये, बाजुरी या बटवडयावर, कोड पाखंडी या पोळात अशा अनेक िठकाणी यांना िबरसा मुंडा िदसुन 

येतो. इितहासाने यांची मािहती लपवली यांचे यांना द:ुख वाटते.  यामूळेच याची थोरवी ऐकताना यांचा उर भ न 

येतो. ते हणतात, 
 

''आईला पहाटेच जा यावर तुझी गाणी गाताना, 
मी ऐकत असतो डोळे िमटून:'' 
                       (िबरसा मुंडा: उलगुलान प.ृ .44,45) 
 

अनेक क वनी िबरसा मुंडाचे कमी-अिधक माणात वणन केलेले आहे.  पु षो म शेडमाके यांनी 'वणसुय' 
या किवतेतून ांितवीर नारायण सह उईकचे वणन केले आहे.  ते हणतात, 

 

''ग डवणात सह गजना करीत 

िफरणा या ांितवीरा !  
अभंगग ांित योतीगत 

फडफडणारे तुझे आयु य 

खोद या गेली आिदवास या नसानसात 

रोव या गेली मृती िश पे चौकाचौकात 

 हे महामानवा!  
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तु ओळखलेस 

इथ या श  ूिम ाची नस 

पारखलास आप या आ याचा कस 

कमयोगी ांितवीरा !'' 
                     (वणसूय, प.ृ . 21,22) 
 

ांितवीर नारायण सह उईके यांनी आपले जगणं-मरणं, संपूण आयु यच आिदवास साठी अपण केले होते.  
तीच ांतीची भाषा पु षो म शेडमाके यां या या किवतेतून य त होताना िदसते.  यांनी आप या किवतांमधून 

िभवसन, ांितपु  बाबुराव पुले वर, एकल य, वीरांगणा राणी दुग वती अशा महान, परा मी,  शुरवीर ी-पु षांची 
ांतीदश  वणने अनेक िठकाणी केलेली आहेत.  असेच यां या किवतेतून ांितपु  बाबुराव पुले वरांचे वणन आले 

आहे.  
 

''माते या उदरी ज मास यावा 
तु याच सारखा हुता मा 
 इितहासा या अंतापयत तुझे नाव 

योती बनुन िचरकाल काशील 

मरणात आहे नव ऑग ट ांती िदवस 

झाला होता गौरव सा या हुता यांचा 
फुलुन आले त हामाझे हदय अितव आनंदाने 

 तुझे नाव ऐकून'' 
                     (वणसूय प.ृ .44) 
 

नऊ ऑग ट हा ांती िदवस हणून पाळला जातो.  यावेळी सा या ांतीकारकांचे मरण क न यांना वंदन 

केले जाते.  यामुळेच ांतीपु  बाबुराव पुले वरांचे नाव घेऊन यांनाही स मान िद याचे पाहून कवीचा उर भ न 

आ याचे िदसुन येते.  कवीने एकल याचाही जयजयकार आप या किवतेतून केलेला आहे.  गु ोणा या कपटामूळे 

उपेि तच रािहला. याची खंत मांडताना कवी शेडमाके हणतात,  
 

''धनु यास दोरा लावून 

की तमान पावले या एकल या 
िद वजयी ठरलास 

आपली खर साधना तेजवून 

महाभारतात या धनुधरात 

साधका...'' 
                      (वणसूय, प.ृ .48) 
 

एकल याची ही उपे ा कवी या मनात धूर क न रािहली आहे. तसेच शेडमाके यांनी राणीदुग वती 
यां यािवषयी यां या िवरगाथेिवषयीही िलिहले आहे. राणी दुग वती या शौय चे वणन करताना कवी शेडमाके 

िलिहतात, 
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''द ुग वती तु या र ताळले या ती ण तीरांनी 
िलिहलेत अभंग इितहास 

इथ या साव  रचने या आलेखात असले 

पुरावे फार मोलाचे वाटतात. 
कारण, तेजाळलेली अनंत र ने 

काळा या गभ त लु त झाली आहे मरणात 

वीरांगणा! त ूवीर ी ठरलीस 

चाटुन जातो तु या न झुकणारा वािभमान'' 
    (वणसूय, प.ृ .60) 
 

राणी दुग वतीचा इितहास थािपत यव थेने यां या सोईचा नस याने लपवून ठेवला पण खराइितहास 

लपत नसतो, तो कधी ना कधी बाहेर येतोच आिण सा या जगाला आपली वीर ी सांगून जातो याचेच यथोिचत वणन 

शेडमाके यांनी केले आहे. आिदवासी गडावर या िभवसेन या देवाला यांचा संकटकालीन आधार मानतात. तो सव 

आिदवासीम य ेपुजनीय आहे. याचे वणन करताना कवी सांगतो की, 
 

''गडावर या िभवसेना 
मार एकदाचा टाहो 
डाव मांिडले संगती 
कळपात कोण राहो 
ग िडयनाचा त ूरे देव'' 
  (वणसूय, प.ृ .42) 
 

कवी पु षो म शेडमाके यांनी आप या किवतांमधून अनेक आिदवासी ांितवीरांची वणन गायली आहेत.  
यांचे मन:पूवक मरण क न यां यािवषयी आपुलकी, आ था, अिभमान, गव बाळगला आहे. 

कवी बाबुराव मडावी हे आिदवासी किवतेतील एक मह वाचे कवी होत.  यांनी आप या किवतांमधून 

बाबासाहेब आंबेडकर, सािव ीबाई फुले, रमाबाई आंबेडकर या समाजसुधारकांना वंदन क न यां या काय चा 
गौरव केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धगधगते आयु य, यांचे काय, िवचार यामूळे आिदवासी कवी ेिरत 

झाले आहेत.  यां या काय ला सलाम करताना कवी मडावी हणतात, 
 

''बाबासाहेब, तु ही दाखिवले या 
माग वरन जाताना 
ही मधात दगडं कशी 
 आमचे पाय ठेचाळतात 

र तबंबाळ होतात 

हे लोकशाहीला अडिवणारे कोण? 

आम यामाग त 
अडथळे िनम ण करणारे कोण? 

बाबासाहेब 
आता आ ही कुठवर सहन करावं 
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समते या ांती यु दातील 

रणांगनातले आ ही 
भीमसैिनक झालो!'' 
   (पाखरं, प.ृ .56) 
 

बाबासाहेबांचे आयु य हे धगधगते अ नकंुड होते. यांनी आपले संपूण आयु य हे दीनदिलतां या लढाईसाठी 
झोकून िदले.  सभा, संमेलने, सा या ह, घटनािन मती या सव तून यांनी दिलतांना याय-ह  िमळवून िदले आिण 

यां याच माग व न हा समाज चालतो आहे याचा अिभमान कवीला आहे हे येथे पहायला िमळते.  बाबासाहेबां या 
प नी माता रमाई हा सवच दिलत, आिदवासी, सािह यकांचा क वचा िज हाळयाचा, आदराचा, वंदनीय िवषय 

रािहला आहे.  माता रमाईचे वणन करताना कवी मडावी रमाई किवतेत हणतात, 
 

''मा या रमाईचे गुणगान  

क  िकती पोटितडकीनं 

लहानपणापासून क नेन 

भरल जीवन अनाथ रमाई 

रमाई पिर थतीशी झुंजली 
बाबासाहेब या सो या या 
दािग यापे ा 
तु हीच माझा दािगना 
धीर देत होती 
भीमाला'' 
   (पाखरं (रमाई) प.ृ .61) 
 

माता रमाईबरोबरच ांित योती सािव ीबाई फुले यांचे हे गुणगान कवी मडावी यांनी केले आहे.  
ीिश णाचे अमु य काय यांनी केले नसत ेतर आजचा हा देश कसा◌ा असला असता? याचा िवचार क न कवी 

सािव ीबाईब ल िलिहतात, 
 

''सािव ी 
तु तु यालुगडया या 
झोळीत यशवंताला 
मायेची उब िदलीस 

त हा थािपतांनी 
तुला गोटे फेकून 

मारले 
याचे त ूबॉ ब केलेस 

त ूइथ या यव थेवर 

िच कारलीस 
त ूयशवंतची माय 

झालीस''   (पाखरं, प.ृ .57) 
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सािव ीबाईंचे काय हे ीयां या टीने मह वपूण आहे. यांनी सोसले या छळामूळे यांनी ीिश णासाठी 
केले या य नामुळे आजची ी सवच े ात उंच भरारी घेताना िदसते आहे. यांनी ी, अ पृ य, दीनदुबळयां या 
िश ाणासाठी शेण, दगडगोटे अंगावर झेलले. यामुळेच आज भारतीय समाजा या उ दारासाठी केले या यां या 

य नांचा पिरणाम पहायला िमळतो आहे. 
भारतीय समाजात जसे जातीधम चे थ होत तसे पा चमा य देशात वणसंघष होता. काळे-गोरे हा भेद 

ितथै ामु याने पहायला िमळत होता.  कृ णवण यांना ते गुलाम मानत होते.  यांना माणुसकीचे ह क नाकारले होते.  
िन ो िव द गोरे असा उघड-उघड भेद होता.आिण काळयाला गो या या गुलामीतून, अ यायातून शोिषतांना मु त 

केले.  याच कारणामुळे ते सबंध जगभरात क टक यांचे, िपिडतांचे ेरणा ोत ठरले आहेत.  यां याच काय ला 
वंदन कर यासाठी उषािकरण आ ाम यांनी आप या ' होरकी' या का यसं हातून गुणवणन केले आहे.  या 
हणतात, 

 

''मानवते या ांितसुय  

कृ णवग यां या रा िप या 
युगांध काळोखातील मु तसुय ! 
हे घनघोर वादळा 
मानवते या ह कासाठी 
आयु याचे दान देणा या 
वीर कोटीतील मू तमंत तीका! 
याय ह कांसाठी तीन तपे 

काळोख लेवून काळोख िपकून 

िजवंत सरण धगधगत रािहलास 

शोिषतां या मायबाप-ने सन मंडेला 
तु या आचाट साहस यागापुढे 

सूय नतम तक होऊन तु यात उतरली 
तमाम मानवता-र तकमळांनी-सूयकमळांनी  
तुला शत-शत करते णाम'' 
   ( होरकी, प.ृ .68) 
 

गो यांचे अ याचार मोडीत काढून काळयांना, िन ोना समानतेचे ह  िमळवून देणारे ने सन मंडेला हे 

आिदवासी कव ना ेरणादायी वाटतात. मु ती सूय वाटतात, ांतीसूय वाटतात. याबरोबरच भगत सग, गांधी हे 

महापु षही यांना जवळचे वाटतात.  यामूळेच या महापु षांचे मरण कर यासाठी आिदवासी क वनी यां यावर 

किवता केले या आहेत. 
 
समारोप:  

आिदवासी समाज हा जंगलात, ड गरद यात राहून जंगलतील िमळणा या पदाथ ◌ंवर उपिजिवका करणारा 
समाज आहे.  यांचा इितहास हा परा माचा, जे यांचा इितहास होता. परंतु इथ या थािपत समाज यव थेने तो 
इितहास जगापुढे येव ूिदला नाही.  यामुळे राणी दुग वती, ांतीवीर नारायण सह उईके, िबरसामुंडा यांसारखे अनेक 

ांतीकारी य तीम व समाजापुढे आलेच नाहीत.  यां या परा मांना समोर ठैवूनच आिदवासी समाजा माग मण 
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करताना िदसतो आहे.  यां या वीरगाथा पारंपािरक लोककथा, लोकगीतांमधून आजही ऐकायलािमळतात.  
यामूळेच यां या काय चे मरण आिदवासी कव नीआप या किवतेतून केले आहो.  एकल य हे महाभारतातील 

उपेि त पा  गु   सव े ठ धनुधर परंतु गु  ोणाचाय या अजुन ेमामूळे एकल याला आपला अंगठा गमवावा 
लागला. याचेही मरण कवी आप या किवतेतून करतात.  िभवसेन हा महापु ष आिदवास चे र ण करतो अशी 
आिदवास ची दा आहे.  यांची तो अडचणीतून माग दाखवतो.  जीवनातील अंधार दुर क न उजेडाचा माग 

दाखवतो.  याचेही वणन आिदवासी किवतेतून होते.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, सािव ीबाई फुले, 
ने सन मंडेला हे मानवतेचे पुजारी, मागदाते, ांतीपु ष, ासूय होत.  यां या िवचारांवरच आज सव समाज 

माग मण करतो आहे.  याचेही िच ण आिदवासी किवतेतून येते.  एकंदरीत सव महापु षांचे िच ण आिदवासी 
कव नी आप या किवतेतून केले आहे. 
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