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तावना: 

 भारतीय सं कृतीची महानता जगभर पसरलेली आहे. परंतु या देशात ि यांना स मानाने वागिवले जात 
नाही,जातीभेद टोकाचा आहे; तेथे सं कृती या महानतेचे गोडवे कशी गािवत असा ित न आंबेडकरी कविय या 
किवतेतूनयेतो. आंबेडकरी कविय ने आप या किवतेतून  बहुजनांचे मनु य व नाकारणा या सं कृतीवर हार 
केलेला आहे. शतकानुशतके बहुजनां यावा ाला अपमाना पद वागणूक देणा या सं कृतीिवषयी वेदना, नकार व 
िव ोहाची भावना किवतेतून य त केलेली आहे.आंबेडकरी कविय या किवतेतील नकार व िव ोहाचे िवचार 
‘ ी’ व ‘दिलत नाकारलेपण वा ाला आले हणूनआहे. 
 भारतीय परंपरेत सं कृतीला आईचा दज  आहे. पण ही सं कृती ‘ ी’ व ‘दिलत’ यांना  साव पणानेवागिवते. 
यां यासाठी सं कृती पाषाण दयी आहे. या सं कृतीचे िवसजन कविय ी िहरा बनसोडे क  पाहतात. तेही हातात 

बंडाचे िनशाण घेऊन आिण  िव ोहाचे ांितगीत गात.  
“या देशा या महान सं कृती 

तुला कोपरापासून नम कार…..! 
…चतकोर तुक ासाठी आयु य दान करणारे आमची इमान, 

बंडाचे िनशाण घेऊन िनघाले आहे 
िव ोहांचे भीषण ांितगीत गात 

हे दयशू य सं कृती…”1 

 भारतीय सं कृतीची ही िवषमता नेमकेपणाने िटपून किवय ीने सं कृती या मू यांना नकार िदलेला आहे. 
सं कृती या दलालांवर हार करताना कविय ी कुसुम आलाम हणतात की- 

“तुला मला 
इथ या सं कृती या दलालांनी 

अ ानाचे पांघ न घालून 
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आिण आनंदो सव साजरे करतात 
आम या अिधकारांना डावलून”2 

 येथे देशा या महान सं कृतीवर कविय ीने आरोप केलेले नसून सं कृती या दलालांवर आरोप केलेले 
आहेत. आिदमसमाज आपली सं कृती जपत आलेला आहे; परंतु आधुिनक समाजाला यां या सं कृतीत मनोरंजन 
िदसते. ते हाआधुिनकते या िव ुप पाचे िवडंबन करताना कविय ी हणते की- 

“आिदवास ची सं कृती मनोरंजनासाठी 
इंटर हल झाला तशी बॉबकटवाली उठली  

िज सची तंग पॅ ट मांडीव न फाटली 
पण पांढरपेशासाठी मा  

ती ‘फॅशन’ ठरली”3 

 आंबेडकरी कविय या नकार पिरवतनवादी िवचारावर आधािरत अस याने सकारा मक वीकारही येथे 
िनदशनासयेतो. फुले- आंबेडकरां या मानवमु तीचा िवचार यां या नकाराचे अिध ठान आहे. यां या किवतेतून हे 
िवचारअपिरहायपणे अिभ य त होतात. 

“आता कुठे सु  झाली आहे अ मतेची लढाई 
क  लाग यात इथ या पोकळ सं कृती या खाणाखुणा 

समजू लागलेत, 
इथ या सड या मदूचे डावपेज 

कारण आम या इितहासाचे वारसदार 
शोधलेत आ ही 

आम या घामावर पोचणार या 
सं कृती या दलालांनो 

आता सावध रहा 
येणा या िदवसाचे लगाम 

लवकरच आम या हाती येतील. 
….. या मातीला आता हवे आहे 

ा-शील-क णेचे बीज”4 
 आंबेडकरी किवय ी दिलतांचे ‘माणूसपण’ नाकारणा या थािपत सं कृतीला नकार देते. यां या 
किवतेम ये केवळ ‘नकारासाठी नकार’ असा टकोन अिभ ेत नाही. तर पिरवतनवादी िवचारसू ा या आधारे 
आंबेडकरी कविय ीआशावादी भिव याचे सूचनही करतात. यामुळेच ा-शील-क णा ही त व यी भिव याची 
िदशादशक हणून वीकारतात.सं कृती, परंपरा, घरंदाजपणा, मान-मय दा यासार या वांझो ा संक पनां या आधारे 
बाईला समाज हवातसा आकार देतो. ि यां या िविवध पातळीवर होणा या व नाला सं कृतीचे मू य जबाबदार 
आहेत. ी या िविवधपातळीवरील शोषणामुळे ती पंगु बनत जाते. 

“ही वेशीबाहेरची रेषा 
मला चंड भीतीसारखी िदसतेय 

हणून - 
मला ितथंच धडपडत, चरफडत बसावं लागतंय… 
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इ छा नसतानाही 
ते सं कृतीनं परंपरेचं लादलेलं ओझ 

एखा ा गाढवासारखं 
वहावं लागतंय”5 

 येथे कविय ी परंपरा आिण सं कृतीने बाईवर लादलेले बंधने आिण यामुळे ितची होणारी घुसमट य त 
केली आहे.सं कृतीने िनध िरत केले या चाकोरीबाहेर ि यांना आयु य नाही. ा पवार-लोखंडे ‘मी िभडवू पाहते 
सम ाशीडोळा’मधून िप ानिप ा दा य व ठेवले या पु षी यव थेला नकार देताना हणते की- 

“पौ षेय अंधार 
चुरडून बसलेला 

शोक त बायका 
एकाएकी उठून चालू लाग या 

संिहतेबाहेर या फटफटीत काशाकडे 
एकमेक कडे थमच पािहलं यांनी  

सं कृती या उदराबाहेर येत.”6  
 अनेकदा सं कृती आिण परंपरा यां या नावाखाली ीचे उदा ीकरण केले जाते. ी ही सं कृतीची वाहक 
हणूनित यावर अ याय होत राहतो. ा पवार-लोखंडे यांची किवता असाच आशय अिभ य तकरते.‘पीस 

अॅ डहामनी’किवतेत या हणतात- 
“पीस अॅ ड हामनी 

अ यंत हसक आहेत, हे श द 
टायमर लावलेले! 
ढकललं जात मला 

िनयोिजत 
ठासून ग च भरला जातो 

साठा 
सं कृती या आरडीए सचा 

वेळ िन चत होते 
फोटाची 
आिण 
उरते 

एक ककाळी बनून…”7 
 येथे कविय ी सं कृतीला फोटक य समजते. ितचा फोट संपूण यव थेला बंिद त क न टाकतो; या 
पुढे हणतात की- 

“सीता-सािव ी-उ मला 
अिधस ेनं लादलेला िमथकांचा कंटेनर 

डो यावर वाहून नेणा या 
साव याच 
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फ त!”8 
 कविय ी ि या अ त वाला िनरिनरा या िमथका या आधारे बंिद त के याचे  सूचक येथे प ट करते  
आहे. सं कृती आधारे ि यांचे होणारेदमन अ यंत िवनाशक अस याची जाणीव कविय ीला आहे. ी या 
अ त वाला उ व त क  पाहणा या यासं कृतीला कविय ी नाकारते. याच व पातील सं कृतीला नाकारणारी, 
समाज यव थेत ीची होळी होते असा निवचारताना योती लांजेवार िव ोही होऊन हणतात- 

“ यांनी केले देवदासी… यांचे पोकळ वासे 
घरात स वा णीचा मेकअप, पित तेचा आव 

िछनाल होते अ ू यांची अ  
लोळणे गटारात सं कृती.”9 

 सं कृती आिण समाज यव था यावर िव ोह न दवत मानवी मू य िकती खाल या तरावर उतरली आहेत. 
तर कलाजपणा या ीला भोगवादी नजरेने पािहले जाते; ती हीच सं कृती हणून कविय ी सं कृतीला गटारात 
लोळिवते. पुढे योती लांजेवार यांनी ‘डंख’किवतेम ये ी वाची जाणीव क न देताना पु ष धान सं कृतीला न 
िवचारला की- 

“मी आिदम सं कृती…. महादेवी-महामाया 
कधी यशोधरा…. ौपदी मा  जुनी काया 

मला िकती नावे िदलीत…. कोणाची कशी कशी 
सा या वेदनांना सोसून मी जशी या तशी”10 

 पूव परंपरागत सं कृती या नावाखाली ि यांवर बंधने लादली आहेत. याची आठवण कविय ीने क न 
िदली आहे.आिदम सं कृतीचे ग डस िब दे लावून ी या वेदनावर पांघ न घातले अस याचे हे समपक उदाहरण 
आहे.तरभारतीय सं कृतीत ीचे जीवनिच  रेखाटताना कविय ी सिरता जांभुळे हणतात- 

“आयु यभर उपसले या 
क टांचं मातेरं सावडत बसणे 

हेच भारतीय सं कृतीत ज मले या 
ी या अंितम जीवनाचं फिलत 

कतु वासकट मातीत िव न जाणं 
हेच ित या जीवनाचा अंितम स य 

यापे ा वेगळं 
भारतीय पु ष धान सं कृती 
ीला काही देऊ शकेल काय?”11 

 समाजातील पूवपरंपरा ी कतु वाला नाकारत आ यात; हे सांगताना ी नकाराची वेदना कविय ी या 
किवतेतून य त होते. ा पवार-लोखंडे ‘ पकंुवर’किवतेतून पकंुवरचे दुःख पय याने अव या ी जातीचे दुःख 
असे मानले आहे. पकंुवरसती गेली तो िदवस भारतीय ी कसा िवसरेल? यािवषयी सं कृतीची िवकृती सांगताना 
कविय ी िलिहतात- 

“ ी वाचा मुका आ ोश सजव यात 
ध य झालेली आपली महान सं कृती 
जोहरापासून सतीपयतचा हा वास 
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इ कीसवी सदीत तसूभरही बदलला नाही 
पकंुवर!”12 

 आप या महान भारतीय सं कृतीत ी ही पु षां या हातचे खेळणे बनलेली आहे. ी ही स ा नसलेली 
गुलाम! हणून ीमु तीसाठी ा लोखंडे धडपडत आहेत. फुले-आंबेडकरां या िवचाराने भािवत झाले या ीचे 
मनसंवेदनशील आहे. ितला पकंुवरचे अ ू जाणवतात. ित या आभाळभर झाले या दुःखाला वाचा फोडावी असे 
ितलावाटते. 
 म लका अमर शेख यां या किवतेतून सं कृतीतून ित बिबत अ त वहीन ी उभी राहते. सं कृतीचे बंधने 
ि यांवर लादली जातात. पु षांना मा  सं कृतीने बंधनापासून मु त ठेवले आहे. ि यांना हीनस या मूत त बंदी त 
के याचे सांगताना कविय ी हणते- 

“ितला नाहीयत हात 
मा यासारखेच 

 नजरही ठार मेलेली 
ती उभी शोकसम ये त ध गोठून 

मा यासारखीच 
सं कृतीचं दगडी व  

ितनं घ  धरलय पायात कसंबसं 
 दगडी ओढ 

घ  िमटलेत”13 

 ी या वेदनेतून सं कृतीची िवकृत अव था येथे कविय ी मांडते. नाहीयेत हात, नजर फार मेलेली, दगडी 
व ,दगडी ओठ या श द योगातून कविय ीने ी या अ त वहीन वृ ीला िचि त केले आहे. 
शेवटी फुले-आंबेडकरी पिरवतनवादी िवचारांमुळे व आले या व-भानामुळे आंबेडकरी कविय नी 
माणूसपणाब ल ठामभूिमका घेतली आहे. सं कृतीचा सकारा मक अथ शोधतांना उषा हगोणेकर हणतात- 

“शोषण हणजे 
सं कृती न हे 

सं कृती हणजे 
माणसाला- माणसासारखं 

जगू देणं होय.”14 
 फुले-आंबेडकरी िवचारांना अिभ ेत सं कृतीचा अथ येथे नेमकेपणाने किवतेत मांडलेला आहे. 
आंबेडकरीकविय या किवतेत सं कृती आिण समाज यव था यांचे िवदारक वा तव आले आहे. यावर िव ोही 
भूिमका न दिवताना मानवी मू य िकती खाल या तरावर उतरली आहेत; याचे िच ण आप या 
किवतेतूनआंबेडकरीकविय नी केलेले िदसून येते. सं कृतीतून ि यां या यथा-वेदना आिणजातीयतेचे भयावह प 
आंबेडकरी कविय या किवतेतून मांडलेली आहेत. यां या किवतेम ये ‘ ी’ व वणभेदािवषयी ेष नसून याियक 
भूिमका अस याचे जाणवते. 
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