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महाराष्ट्रात गोंधळी, भराडे, दाांगट, 

वासुदवे, पाांगुळ यासारखे पारांपररक रुढी 

परांपराांचे जतन करणारे लोककलावांत गाणे 

बजावणे करत होते. तत्कालीन शवरश्रींचा 

पराक्रम, शवलास, समाजजीवन, धाशमिक शवधी 

परांपरा याांच्यातून िाशहरी काव्यास स्फूती चढू 

लागली होती. यातूनच पढेु  िाशहरी वाङ् मय 

शवकसीत झाले आह.े मराठ्याांच्या जीवनाचे, 

भावभावनाांचे अस्सल रसभरीत शचत्रण करणे 

हचे पढेु िाशहराांचे जीशवत कायि झाले. त्यामुळे 

िाशहराांना लौशकक प्रवतृ्तीचे कलावांत मानले 

जाते. मानवाचे जीवन त्यातील सत्य, गुण-

दोष, वतृ्ती-प्रवतृ्तींवर भाष्ट्य िाशहरी वाङ् मयाने 

केले आह.े वाङ् मय म्हणनू आवश्यक असणारे 

सवि गुणशविेष या वाङ् मयात आहते. त्यामुळे 

एकूण मराठी वाङ् मयात िाशहरी वाङ् मयाचे 

स्थान अनन्यसाधारण असे आहे. 

िाशहराांची कला ही लोककला आहे. म्हणून 

िाशहराांनी शलशहलेल्या रचना-काव्य हे सुद्धा 

लोककाव्यच आहे. लोकाांसाठी शलशहणारे 

लोकिाहीर आण्णा भाऊ साठे याांच्या 

पोवाड्याांनी जो लोकमानस जागा केला आहे, 

त्या लोकमानसाला लोकिाहीत जगण्यासाठी 

पोषक बनवण्याचे काम या लोककलावांताने 

केले आह.े आज आण्णा भाऊ साठे याांचे 

साशहत्य जागशतक दजािला पोहोचले, त्याचे 

गमक त्याांच्या शवचारामध्ये, लेखणीमध्ये 

आह.े 

 

कामगार जीवन: 

 दशलत-िोशषत-कष्टकरी-िेतकरी याांना 

साशहत्याच्या माध्यमातून जनतेसमोर उभे 

करणाऱ्या आण्णा भाऊां च्या प्रशतभेने 

तेलांगणमधील कष्टकरी जनतेने शदलेल्या 

अभतूपवूि लढ्याला साथ करण्याचे आवाहन 

‘तेलांगणचा सांग्राम’ या पोवाड्यातून केले 

आह.े ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा 

करावा आशण सवि िेतीचे कष्टकऱ्याांत समान 

वाटप व्हावे ह्या आग्रहाखातर बांडाचा झेंडा 

हातात धरुन न्याय मागणाऱ्या जनतेला बघून 

आण्णा भाऊां नी हा पोवाडा रचला. 

तेलांगणामधील लढाऊ िेतकऱ्याला मदत 
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करण्याचे आवाहन मुांबईमधील कामगार व 

यवुकाांना केले आहे. शनझामाच्या शवरोधात 

जनमत जागतृ करुन शदलेला हा लढा म्हणजे 

केवळ तेलांगणचा उठाव नसून चाळीस लाख 

जनतेचा मकु्तीसांग्राम आह.े कष्टकरी जनतेच्या 

आिा आशण आकाांके्षचा हा नवा लढा म्हणजे 

पेटता पशलता आहे. अिा िबदाांत त्याांनी 

तेलांगणाच्या यदु्धाला वगियदु्धाचे िास्त्रीय 

स्वरुप शदले आह.े जेव्हा िेतकरी जशमनीवर 

आपला ताबा साांगू लागला तेव्हा शनझामाने 

केलेल्या अन्यायाचे वणिन आण्णा भाऊां नी 

पढुील िबदात केले आह.े 

‘‘मोगलाईचे नाव साथि ते कररती रझाकार। 

स्वातांत्र्य जे जे मागती त्याांना पकडती। 

टाचा काशपती अन ् चालशवते जबरीने। 

मागून भाले भोकून मग घेती िेवटी प्राण।’’ 

(तेलांगणचा सांग्राम) 

 

अमळनेर येथे झालेल्या कुप्रशसद्ध 

हत्याकाांडाचे प्रभावी वणिन ‘अमळनेरचे अमर 

हुतात्मे’ या पोवाड्यामध्ये केलेले आहे. 

अमळनेरच्या शमलमधील कामगार िेख 

नथलुाल या कामगार कम्यशुनस्ट कायिकत्यािला 

अचानक कामावरुन कमी केले. त्याला कमी 

केल्यामळेु कामगार व मालक याांच्यात सांघषि 

सुरु झाला. या सांघषािचे पयिवसन पढेु सांपात 

झाले. हा सांप मोडून काढण्यासाठी कलेक्टरने 

१४४ कलम जाहीर करुन सभाबांदी, 

जमावबांदी जाहीर केली. त्यावेळी हा कायदा 

मोडून काढत कॉ. श्रीपती पाटील या 

कामगाराने सहा हजार कामगाराांचे नेततृ्व करत 

अमळनेरमध्ये मोचाि काढला व मजुोर शगरणी 

मालकाला जाब शवचारला, हुकूम मोडून सभा 

घेतली. या प्रसांगाची सुरुवात आण्णा भाऊ  

पढुील िबदात करतात. 

"ज्याने लोकिाहीचा हक्कच स्थापायला। 

मरणावर केली चाल नाही डगमगला। 

शदले मोल जीवाचे ठाकून मैदानाला। 

तो िरू श्रीपती पाटील शहम्मतवाला।।'' 

(अमळनेरचे अमर हुतात्मे)  

 

यावेळी प्रक्षबुध जमावावर पोलीसाांनी 

केलेल्या गोळीबारात श्रीपती पाटील, रतन 

पाटील, गांगाधर शभला पाटील, झमुकीराम 

मोकल, िांकर मोतीराम, श्रीपती शभला, िांकर 

धोंडू, सोनरुांगा बन्सी ही अमळनेरच्या कामगार 

जगतातील नऊ रत्ने ठार झाली. त्याांचे वणिन  

"अमळनेरचे अमर हुतात्मे लाल नऊ तारे। 

रक्तामाझी शवझले शनखारे ते धगधगणारे।।'' 

  (अमळनेरचे अमर हुतात्मे)  

 

१९०८ मध्ये शटळकाांना अटक 

झाल्यानांतर शगरणी कामगाराांनी कॉ. डाांगे, कॉ. 

शमरजकर याांच्या मागिदििनाखाली सांघशटत 

होऊन सांप पकुारला आशण मुांबईतल्या ८४ 

शगरण्या बांद पडल्या. हा १९०८ ते १९५० 

पयंतचा इशतहास "मुांबईचा कामगार' या 

पोवाड्यातून  माांडला आह.े खलािाांनी 

पकुारलेल्या बांडाला प्रशतसाद म्हणनू मुांबईच्या 

शगरणी कामगाराांनी केलेले आांदोलन, 

पकुारलेला सांप याची नोंद ते घेतात. सवि 
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दशलत-श्रशमक याांना एका झेंड्याखाली येण्याचे 

आवाहन या पोवाड्यातून केले आहे.  

"शगरणी मालक भाांडवलदार। 

तसेच सरकार। बेदरकार। 

कदर मजरुाांची मुळी न करता। 

शपळून िोशषत होते रक्ता। 

गाजवीत वरती आपलुी सत्ता।'' 

(मुांबईचा शगरणी कामगार)  

 

१४ ऑगस्ट १९५० रोजी बोनससाठी 

कामगाराांनी पनु्हा सांप केला, तेव्हा सरकारने 

गोळीबार करुन कामगाराांचा सांप मोडीत 

काढण्याचा चांग बाांधला. त्या गोळीबारात 

हुतात्मा झालेल्याांची शे्रयनामावली 

त्याांच्याबद्दल आदर भावे व्यक्त केला आह.े  

""गणपत पानसरे मेला। महादवे कुां भार ही 

गेला। 

अन ्शवठू कृष्ट्णा कदमाला। गोळीनां दगा 

जाहला। 

शिवचरण सुशचत ठार झाला। तुकाराम पडला 

रस्त्याला। 

लागली गोळी बाब ूरघनुाथरावाला।। 

िांकर दाबे, दामाजी केिवही गेला। 

अिा बारा वीराांनी रणी दहे ठेवला।।'' 

(मुांबईचा शगरणी कामगार)  

 

आण्णा भाऊां चे हे पोवाडे म्हणजे 

िेतकरी दशलत व कामगार याांच्या जगण्यािी 

प्रामाशणक राहून केलेले शचत्रण आहे. 

"एकजटुीचा नेता' ह े कामगार नेत्याांच्या 

एकजटुीवरील कामगार गीताची रचना आण्णा 

भाऊ  करतात. हा कामगार दशुनया 

बदलण्यासाठी सज्ज झाला आह.े त्याला 

स्वत:ची कुटुांबाची कसलीही भ्ाांत नाही. 

अन्यायी, जलुमी सत्तेवर प्रहार करण्यासाठी तो 

कायम तयार असून त्याने अनेक राजे राजवाडे, 

साम्राज्ये उलथनू टाकली आहते. "जगातील 

कामगाराांनो एक व्हा!' या सादाला प्रशतसाद 

दणे्यासाठी आण्णा भाऊां नी ही रचना केली 

असल्याचे यातील आव्हानावरुन स्पष्ट शदसून 

येते. 

 

शेतकरी जीवन: 

 कामगार आशण िेतकरी ह े आण्णा 

भाऊां च्या आस्थेचे शवषय आहते. सांपूणि 

कम्यशुनस्ट शवचारधारा याप्रमाणे काम करताना 

शदसते. कोणत्याही साम्राज्याचे कामगार आशण 

िेतकरी ह े फार मोठे घटक ठरतात. तद्वत 

आण्णा भाऊां नी भारतीय िेतकरी व कामगार 

या  मध्यमवगीयाांना समोर ठेवनू त्याांच्या 

प्रश्नाशवषयी सजगतेने, जाणतेपणाने काव्य 

रचनू पररशस्थतीवर ममिभेदी भाष्ट्य केले आहे. 

त्याांच्या या पररशस्थतीला नेमके जबाबदार 

कोण हा शवचार माांडून लढ्याला पे्रररत केले 

आह.े "भाग्याची माऊली', "शिवारी चला', 

"दशुनयेची दौलत सारी', "रशव आला लावनुी 

तुरा', "बोलत कडां कपारी', "तु मराठमोठा 

िेतकरी' या गीतामधून आण्णा  भाऊां नी िेती 

व िेतकऱ्याांच्या प्रती असणाऱ्या आस्था 

त्याांच्या प्रश्नाांप्रती असणारी जाण, 

सोडशवण्यासाठी सरकारशवषयी असणारा रोष 

पहावयास शमळतो.  
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आशखल मानव जातीचे पोट 

भरावयाचे असेल तर िेती शपकली पाशहजे, 

धनधान्य अशधकाशधक उत्पाशदत केले पाशहजे 

यासाठी "शिवारी चला!' अिी साद आण्णा 

भाऊ घालतात. तर हे अफाट धनधान्य म्हणजे 

"दशुनयेची दौलत सारी' आह.े एकमेकाांच्या 

हातात हात घालनू बोलत कडां कपारी 

िेतीकडे गेले पाशहजेत अिी भशूमका िाहीर 

घेतात. "रशव आला लावनु तुरा', "पवेूला जाग 

आली' या केवळ िेती कामगार शवषयक 

रचना नसून त्यामध्ये सांघषि करण्याची सूचकता 

आह.े  

"पढुच्याला ठेच आशण मागच्याला 

इिारा सावध व्हावे िेजारी, बोलत कडां 

कपारी!' शनवडणकुीच्या काळात कााँग्रेससह 

इतर पक्ष तुमच्या हातावर तुरी दतेील म्हणून 

लाल बावट्याच्या पाठीमागे खांबीरपणे उभे 

रहा, एकजटुीने उभे रहा असे साांगण्यासाठीच 

या रचना केलेल्या आहते हे लक्षात घ्यावे 

लागते.  

 

दुष्काळाचे णचत्रि: 

 जागशतक शवश्विाांतीचा, न्यायाचा 

दृशष्टकोन डोळ्यासमोर ठेवनू, आपल्या 

प्रशतभेने नवनवीन पोवाडे शलशहणाऱ्या आण्णा 

भाऊां चा "बांगालची हाक' हा पोवाडा म्हणजे 

राष्ट्राप्रती असणारा आदर, नीती, श्रद्धाभाव 

व्यक्त करणारे काव्य होय. शनसगािच्या 

दृष्टचक्राचा एक भाग म्हणजे दषु्ट्काळ. 

बांगालमध्ये दषु्ट्काळ पडला, हाहाकार माजला, 

जनता उपासमारीने तडफडून मरु लागली. 

कष्टकऱ्याांच्या हाताला काम शमळेना, माय-

बशहणींनी आपले स्वत:चे िील शवकूनही 

मलुाबाळाचे पोट भरता येईना. याचे करुण 

शचत्रण आण्णा भाऊां नी या पोवाड्यातून माांडले 

आह.े 

"भारताचे िरू सांतान। अन्ना शवण सोशडते 

प्राण।। 

ितकानिुतके ज्याने। गाजशवले िौयि दारुण।। 

त्याचा तो देह कोल्ह्यानां। शनभिय केला भक्षण। 

त्या वांग वीर मातेनां। भुकेच्या आहारी जावनू।। 

िील, कूल, मलू शवकून। िमशवली पोटाची 

अग्न।।'' 

   (बांगालची हाक)  

 

केवळ दषु्ट्काळाचे शचत्रण आण्णा 

भाऊ करत नाहीत तर त्यावेळी होणारी 

उपासमारीचे कारण काय? हहेी ते तपासून 

बघतात. दषु्ट्काळाचा फायदा घेऊन िोषण करु 

इशच्छणाऱ्या व्यापाऱ्याांच्या नाांग्या ठेचयूा 

आशण बांगाली  माणसाला आपल्या 

माणसुकीचे दििन घडवयुा असे आवाहन ते 

करतात. सवि समस्येवर उपाय िोधणे, सत्य 

िोधनू त्यावर इलाज सुचवणारे आण्णा भाऊ  

या पोवाड्यात शदसतात.  

"बांगाल माररतो हाका। भारतीय यवुका। 

उठा आता ऐका। वाचवा त्याला। धरा सावरुन। 

शनरािा, दबुिलता झगुारुन।।जी।।'' 

(बांगालची हाक) 
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असे कळकळीचे आवाहन 

पोवाड्याच्या िेवटी ते करतात.  

 व्यापारी लोक जीवनावश्यक वस्तूांचा 

साठा करुन त्या वस्तू काळ्या बाजाराने किा 

शवकतात; या कामी त्याांना नोकरदारवगि व 

राज्ययांत्रणा किाप्रकारे मदत करते याचे 

उपहासपणूि शचत्रण "काळ्या बाजाराचा 

पोवाडा' या पोवाड्यातून आण्णा भाऊां नी केले 

आह.े वतिमान काळाला लागू होणाऱ्या या 

पोवाड्यातून काळा बाजार करणाऱ्या 

व्यापाऱ्याांना धडा शिकवण्याचे आवाहन ते 

करतात. िोषणमकु्तीचे रणयदु्ध पेटवले पाशहजे 

असा उपाय सुचवतात..  

"काळ्या बाजाराचा रोग आला। मागां लागला। 

गोरगररबाला सुखाचा घास शमळणाां झाला, 

काळ अशतशबकट आला। वरती बैसले चोर 

नफेबाज। 

कररती ते आज आपलुेकाज। म्हणती दिेात 

आमचुे राज।। 

(काळ्या बाजाराचा पोवाडा) 

 

हा पोवाडा रचनेच्या दृष्टीने छोटेखानी 

पण आियाने मात्र पररपणूि आहे. दषु्ट्काळात 

नफेबाजाांनी केलेला काळाबाजार यामुळे 

दषु्ट्काळात येणारी गडद द:ुखे याचे प्रकट वणिन 

आण्णा भाऊां नी या पोवाड्यातून केले आहे. 

या रचना दषु्ट्काळासारख्या वाईट 

पररशस्थतीतही स्वाथी लोक किाप्रकारे 

जनतेला नाडतात याचे करुण शचत्रण या 

रचनाांतून आले आहे.  

आण्णा भाऊां चे लेखन ह ेसमकाळािी 

एकरुप होणारे आहे. इशतहासाचा वस्तुशनष्ठ 

अभ्यास आशण त्याचा आण्णा भाऊां ना 

असणारा अशभमान त्याांच्या प्रत्येक रचनेतून 

शदसून येतो. त्यात आांतरराष्ट्रीय प्रश्नाांची जाण 

शदसते. गुलामशगरीची, दास्याची शचड व्यक्त 

करणारे लेखन आण्णा भाऊां नी केले. वेगवेगळे 

जीवन अनभुव याचे शचत्रण केले.  

भाशषक प्रगल्भता, शजवांतपणा, 

माांडणीचा समतोल, प्रशतमाांची उधळण, उदात्त 

जीवनमलू्ये, शवचाराांचे दििन त्याांच्या 

पोवाड्यातून घडते. राजकीय, सामाशजक, 

साांस्कृशतक, नीतीपर, आांतरराष्ट्रीय स्तरावरचे 

प्रश्न व त्याांचा वेध घेण्याची क्षमता आण्णा 

भाऊां च्या िाशहरीत आहे. 
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