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तावना: 
दिलत किवतेतील ितमािव  अनेक अंगाने समृ  आह.े या किवतेतून िव ोह आिण आ मकतेला पुरक 

ठरणा-या ितमांची योजना केलेली आह.े दिलत कविय नी ितमां या बाबतीत जािणवपूवक न ावाटा 
चोखाळ या आहेत. आतापयत वाप न झाले या ितमांना यांनी नाकारले आहेत. “भािषक पांना नवीन अथछटा 

ा  क न दे यासाठी ढ झालेली माणके मोडणे आव यक असते”1 ितमां या नवनवीन छटेतून यांनी मोठे 

िव  िनमाण केले आह.े चतनगभता, तीका मकता, अथाची ािम ता, अनेकाथता, िमथ् चा समपक वापर, 
पारंपा रक ितमांना नवे अथ धान करने, ितमांची मोडतोड क न या न ा अथासह सादर करने अशा अनेक 
गुण वैिश ासह दिलत कविय नी ितमांचा वापर केलेला आह.े दिलत किवतेम ये आंबेडकरी, माय, सूय, िमथ्, 
सखी आिण इतर ितमा येतात. याम ये दिलत कविय या किवतेम य ेयेणा-या सखी ितमाचे िववेचन सदरील 
शोध िनबंधाम ये कर यात आलेले आह.े  

दिलत ि यां या िश णामुळे यां या जीवनात प रवतन झाल.े ि यांम ये आ मभान जागृत झाल.े सम त 
ी वगाने भोगले या यातना, दुःखा या जािणवा यांनी ‘सखी’ ितमेतून माडं या. प रवतनाची ही पाऊलखुण 

आप या सखीला पटवून दे यासाठी सखी ितमाचा वापर केलेला दसतो. दिलत किवतेतून  होणारी ी 
आप या सखीशी मु पणे संवाद साधताना दसते. दिलत कविय ी ितभा अिहरे आप या सखीशी संवाद साधताना 
हणते क - 

“ि य सखीस... 

कती तुक ा तुक ात तोडलय तुला मला 
तु या मा या समृ  सं कारानी, ि य सखी... 
आपापले चेहरे, सु ा शोधणं अवघड झालय ह े
के हाच तोडलय,ं 
..... तु या मा या वेदनाची जात कुठे िनराळी का असते ?  

तु या मशान ओठावर या िहर ा ह यात,  
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मी ही अना त पणे हसते 
माझे सख,े  
कती तुक ा तुक ात तोडलयं तुला मला 

तु या मा या समृ  सं कारानी”2 

समाज व थेने ीला आई, मुलगी, बिहन, प ी ना यां या ओझाखाली दाबले आह.े ती ी दिलत आहे 
कवा सवण क  हदू मुि लम समाजात दुलि त आह.े कविय ी सम  ी जाती या वेदनाची जखम भळभळणारी 

अस याचे िचि त करताना हणते— 
“सख,े  

तुझी घुसमट, तुझं गुदमरण 
या तथाकिथत आप याला समाज, सं कृती अन् 
.... एकमेकां या डो यात या व ाचे गभपात ओळखून का ?”3 

ितभा अिहरे येथे दोन ी मनाचा संवाद करते. एक ी मन सवण आह.े तर दुसरे दिलत. परंतु या 
दोघ चेही होणारी घुसमट सारखीच आह.े समाजात ी मनाची होणारी कुचंबना आिण ीमु ची ओढ ही दुहेरी 
घुसमट श दात टपताना पुढे कविय ी हणते— 

“सख,े 

तू कधीच एकटी न हतीस अन् नाहीयेस सखे 
तु या एका सनातन शोिषत चेह-यामागे  
कती तरी िबन चेह-या या स या बेघर झाले या असतात”4  

ी वा या गुलामीचा नकार कविय ीने सखी या ितमेतून टपलेला आह.े ी या जग या या 
अिधकाराचा नकार येथे कट होतो.  

उषा करण आ ाम यांना ांतीचे मह व पटलेले आह.े आपण आप या ह  कासाठी संघष करायला हवा. हे 
अंतःकरणातून सांगताना या हणतात— 

“... मी सा-या स यांना मोचात आणते 

सग यां या पदरात सूयाचे वान देते”5 

सव स यांना ांतीत उ ा घे यास सांगणा-या ही कविय ी िव ोही आह.े सखी व सूय या ितमा 
किवतेतून येतात. ‘इमान’ किवतेम ये सखीला ी वाचे आ मभान देताना दसते. संकटा या वेळी खंभीर राहणा-या 

सखीला ती हणते— 
“सख,े मी याही वेळी भारावून गेले होते 

जे हा तू मला साथ ायचे कबूल केले होतेस 
मा या भावनेला, मा या श दाला तू जपतेस 
मी कती सुखावले होते 

ाचाराने, वाथाने बरबटले या या देशात 
आपले अि त व टकवताना तुच हणाली होतीस 
आपण त वाने जगणारी माणसं आहोत हणून ?”6  
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संकटा या वेळी खंभीरपणे साथ देणारी, अि त वहीन समाजात कत िन ा सांभाळणारी सखी कविय ीने 
येथे िचि त केली आह.े देशाला िवकवू पाहणा-या लोकां या िवरोधात इमान सांभाळणारी ही ांतीकारी सखी 
आह.े  

कुसुम आलम यां या ‘का ांची फुले’ किवतेम ये ीवेदना आप या सखीला सांगताना दसते. अंधार 

पचव याची िह मत धरली तर तुला िबनधा त जगता येईल. हे सांगताना कविय ी हणते— 

“ओठांवर लडीवाळ हसू ठेवून 

िन पाप मनाने चाललीस 
पण सख,े  
िन ुरां या वखवखले या नजरा 
तु या शरीराची मापे घेत असतात 
िबनधा त चालाव”े7 

ी या वेदना कमी करायचे असतील तर ित या म ये वािभमान असायला हवा. हे कविय ी आप या 
सखीला येथे पटवून देते. तर सखेला ित या ी वाची ओळख क न देताना ती हणते— 

“सखे लवकर ये मी इथे थांबली 

चरणाची तू दासी नाही 
दयाची हो राणी खरी”8  

यापुढे जाऊन सखेला िव ोही भूिमका घे यासाठी कविय ी सूचिवते. सखीला ीमधील साम य आदश 
िवसर याने ती गुलाम झाली आह.े पु षी व था ि यांना मागे खेचते. इितहासाम ये तेजोमय ि या होऊन 
गे या आहेत. यांचा आदश घे यास सांगताना कविय ी िलिहते क — 

“सख,े  

तू का झुंगारावास तो तेजोमय इितहास ?  

सारा मानव समाज न ा युगा या ित ेत असताना 
तु का झुकावेस वाथा या  
अ ान अंध े या अंधारापुढे ?”9 

िहरा बनसोडे यांनी बालपणापासून किवता िहच माझी सखी अस याचे हटले आह.े “मा या सुख-दुःखाची 

पंदने बनूनच ती दयात सतत वहात असते.... ती या मा यातलं नातं पा यात या मा यासारख.ं...!”10 यामुळे 

यां या किवतेतून येणारी सखी ही िव ोही आह.े  
“सखी,  

आज थमच तू मा याकडे जेवायला आलीस 
नुसतीस आली नाहीस तर तुझी जात िवस न आलीस 
सहसा बायका िवषमते या परंपरा िवसरत नाहीत  
सखी, तुझी परंपरा तु सोडली नाहीस 
तर ितची घ  ट मुळे तु या मनात जलेलीच आह े
हे ि वार स य आह े
हणून रागावू नकोस ग.ं.. !”11  
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िहरा बनसोडे यां या किवतेतील सखी ही जाती बंधने पायदळी तुडिवणारी आह.े सं कारी, िबनसं कारी 
ी ही ताट वाढ याव न नसते दा र ात गहाण असणा-या दिलत ि यांना आतापयत अ  िमळाले नाही. आता 

कुठ पोटभर अ  िमळत आह.े ते हा ते वाढ यासाठी पदाथाचा म चुकला तर यात माझा काय दोष आह.े असे 
सवण सखीला सांगते. 

सं या रंगारी यांनी सखी ऐवजी ‘बयो’ ही ितमा सखीसाठी वापरली आह.े ीवेदनेची था, संसारात 

हरवून गेलेली बयो अि त वहीन झाले अस याचे वणन करताना कविय ी हणते— 

“बयो कती गं ही  

जीवाची तगमग 
संसार तर आहचे गं  
अन् खाचखळगेही 
पण थोडं थांब ना  
अन् बघ जरा वतःकडं 
तु याम ये तु सापडतेस का जराशी”12  

सं या रंगारी यांनी येथे अि त वहीन सखी या मनाचा वेध घेतला तर पु षी पयावरणात बंडखोरीचा 
पिव ा घेताना खचले या ी मनाला धीर दलेला आह.े ीमु या बळ उ मतून ती सखीला हणते— 

“उठ सखे नको गं खचू अशी 

सवू आपण उजेडा या राशी 
भती- भतीत िचणलेत यांनी आपले ास 
ासांना आता वातं याची आस”13 

ना यां या ओ याखाली गुदम न गेले या ासाला झटकून टाकून वातं याची आस धर याची इ छा सखी 
ितमेतून अिभ  होते.  

 िन कषतः असे हणता येते क , दिलत कविय या किवतेत येणारी ‘सखी’ ितमा ही ी या अंगाने 

येणारी आह.े ही सखी कोण याही जाती, धमाची नसून ती फ  उपेि त ी आह.े ि यां या दुःख, था, वेदना या 
सखी ितमेतून अिभ  होतात.  
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