
 

 
Review of ReseaRch 

issN: 2249-894X 
impact factoR : 5.7631(Uif) 

volUme - 11 | issUe - 2 | NovembeR - 2021  
 

 

________________________________________________________________________________________ 
Journal for all Subjects : www.lbp.world 

1 
 

आ दवास ना  जग याची ेरणा देणारा किवतासं ह : टाहरा 
 
 
 

ा.िशवाजी संभाजी जगताप 
( एम.ए,एम.फ ल., नेट, सेट ) 

 
 
 

दशरथ पांडुरंग मडावी यांचा ज म तुंडरा ता.वणी. िज. 
यवतमाळ या गावी दनांक ०१/०६/१९५९ रोजी झाला. यांचे िश ण 
बी.ए. पयत झाल.े 
 ‘टाहरा’ हा दशरथ मडावी यांचा किवतासं ह लोकायत 

काशन यवतमाळ यांनी ७ मे २०११ रोजी थम कािशत केला. 
मडावी यांची आ दवासी समाजाब लची बांिधलक  वरील ‘टाहरा’ 
किवतासं हातील किवता वाचताना ल ात ‘टाहरा’ हा आ दवास चा 
स मान आहे. टाहरातून शोषक समाज व थेवर दशरथ मडावी यांनी 
कोरडे ओढले आहेत. आ दवास म ये वैचा रक ांती करणे हा किवतांचा 
उ ेश आहे. वैचा रक मागासलेपण दूर क न आ दवास म ये आ मिव ासाची जोत दशरथ मडावी यांनीपेटिवली 
आहे. आ दवास चा वािभमान किवतेतून जपला आह.े 
 
सामािजक काय : 
आ दवासी व आ दवासेतर समाजा या सामािजक, सां कृितक व सािहि यचळवळ म ये स य सहभाग 
 आ दवास या सवागीण िवकासासाठी यवतमाळ येथे ‘आ दवासी वाय  प रषद’ थमच घेऊन घटनेतील 

कलमांवर सवकष चचा घडवून आणली तसेच महारा  आ दवासी वाय  प रषद थापन केली.  
 आ दवासी समाजा या राजक य सामािजक, आ थक, शै िणक व सां कृितक शोषणा या िवरोधात सभा, 

संमेलन, मोच व बोधनपर काय म आयोिजत क न आ दवास या शोषण मु साठी अ ाहतपणे य  सु  
आहेत. 

 एक अ यासू आिण डोळस ितिनधी हणून अनेक प रषदांम ये आिण सामािजक काय मांम ये स य सहभाग 
 आ दवासी लोकक याण सं थेचे आिण आ दवासी वाय  प रषद महारा  देशचे ते अ य  आहेत. 

 
 पुर कार : 
१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फेलोिशप 
२. िवरांगना राणी दुगावती मडावी पुर कार  
३. महा मा जोितराव फुले समाजसेवक पुर कार 
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४. महा मा जोितराव फुले समाजसेवक पुर कार 
 

 कािशत ंथ : 
१. महानायक िबरसा मुंडा नाटक 
२. ी नॉट ी (नाटक) 
३. टाहरा (किवतासं ह) 
 
 डॉ. माहे री गािवत ‘टाहरा’ किवतासं हाब ल पुढील मत  करतात. “दशरथ मडावी हे आ दवासी 
सािह य चळवळीतील एक ताकदीचं नाव ‘टाहरा’ हा यांची कािशत होणारा पिहला किवतासं ह ‘टाहरा’ हणजे 
ढोल वाजिव याची काडी. आिण आसमंत जागिवणारा. आता या टाह-याला वातं याची दंडार आिण गुलामीचा 
रेला, परंपरे या बे ा आिण आकाशीचा झुला कळला पािहजे. आता टाह-याला तालाची िनवड करायची आहे. 
कारण ढोल तयार आहे. आ दम वंशातून कटले या या कवीला प रवतनाची आस आहे. आ दवासी जीवनातील 

था, वेदना, हष, िवमष अितशय टोकदारपणे आ दमते या संवेदनेसह यां या किवतांत कटते, तेही अितशय 
संयिमतपणे…” 
 दशरथ मडावी आ दवास ना जग याची उमेद, ेरणा आप या का सं हातून देतात आ मिव ास देतात. 

थािपत समाज व थेला अ याय, अ याचाराला बळी न पाडता वयं ेरणेने, एकजुटीने लढ यासाठी आवाहन 
करतात. तु ही या धरतीचे राजे आहात, मालक आहात यांना अ याय, शोषण याचा िवरोध कर यास सांगतात. 
 
    वत:च काश हायचे… 
    अगदी सूयासारखे होता येणार नाही… 
    पण… 
    काजवा हायला काहीच अडचण नाही… 
    हे मा या ल ात आलंय… 
        ( काजवा ) 
 

भारतीय वण व थेने िप ानिप ा आ दवास चे शोषण केले आहे. यांना गुलामासारखी वागणूक दली 
आहे. आ दवासी दा र ात जीवन जगतो तरीही दशरथ मडावी आ दवास ना धीर देतात व था प रवतनाची 
हाक आ दवास ना देतात. 
    आसवांना गाळू नका 
    उगीचच ढाळू नका 
    साचू दया… 
    होऊ दया समु … 
    जगा या यातनांना 
    आकंठ बुडवायला… 
    ह ाचा सागर तरी िमळेल…! 
        (ह ाचा सागर) 
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आ दवासी बांधवानी तयारीत असले पािहजे. आप या ह ासाठी, वािभमानासाठी सं कृती साठी 
आ दवासी बांधवानी लढ याची तयारी ठेव याचा संदेश देतात. ांतीकारक व हा दशरथ मडावी यां या किवतांचा 
िवशेष आहे. जग याची ेरणा आ दवासीना किवतेतून िमळत.े 

 
    आता हाता या मुठी आवळा 
    िनकामी करीत एकेक सापळा 
    पुढचे आ हान पेलायचे आहे… 
    कोसळणारे आभाळ झेलायचे आहे… 
    आिण आपणच आप याला तोलायचे आहे… 
         ( वािममान) 
 

आ दवास चे जगणे, संघष, ीजीवन, हाच आ दवासी सािह याचा िवषय आहे. आ दवास चा जीवनानुभव 
हाच यां या चचचा लेखनाचा, सािह याचा िवषय झाला आहे. 

 
    आम या चचत मानवता क थानी  
    माणूस अ भागी असतो… 
         (सोडिच ी) 
 

आ दवासी वािभमानी आहे. अ यायाला िवरोध करतो. समता, वातं य,बंधुता, याय, या जीवनमु यांची 
जोपासना तो आप या जग यातून करत असतो. मानवता हा याचा धम आहे. 

 
    माझं नाव… 
    आ दवासी… मूलिनवासी 
    अि मता… अि तता… वािभमान… 
    आिण मग सा-यां याच नजरा 
    आपोआप खाली झुक या…  (नामकरण) 
 
 दशरथ मडावी यांनी ‘टाहरा’ किवतासं हातून आ दवास ची अि मता जपली आह.े यांची किवता ांतीची 
भाषा, प रवतनाची, मानवतेची, वातं याची भाषा बोलताना दसत.े 
 
    इथ या थािपतां या शोषणांनी गारद झाले या 
    तु या िप ांची तुला शपथ… 
    आयानी जाळले या तु या समृ द सं कृतीची खून… 
    मोहजोदारो, हड पाची राख… 
    कपाळाला लावून उठ… 
    लाव तु या धनु याला तीर… 
    आिण कापून टाक एकदा या ज लादाचे शीर… 
    ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी   (होळी) 
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मडावी यांची किवता अ याया या िव द श ा माणे वार करते. ितचा लढा मानवतेचा आहे. 
आ दवास या मु चा लढा आहे. आ दवास चे प रवतन ही किवतेची ेरणा आह.े 
    कुशीत ड गरा या माणूस गात आहे  
    गा यात वेदनेची भळभळती जात आह.े 
    बिह-यां या व ती हाका का मारतो अजूनी ? !! ५ !! 
         (हा ढोल कुणाचा ?) 
 

आ दवास ची सं कृती अित ाचीन आहे. आधुिनक िवकासा या वाहात याला दुलि त केले आह.े 
या याम ये अिशि तपणा आहे. भौितक सुिवधांचा तुटवडा आह.े ड गरदा-यात अजून आ दम जीवन जगत आह.े 

दा र ात गरीबीत जीवन कंठत आहे. 
 

    चाल यात बोल यात धार येऊ दया रे 
    भय मनातले हे ह पार होऊ दया रे !! धृ !! 
    बंडखोर हारे सा-या जु या रीतीचे 
    हे कोसळून टाका इमले जु या नीतीचे 
    नव युगाचे गीत नवे यार गाऊ दया रे !! १!!  (धार येऊ दयारे) 
 

आ दवासी त णांना, बांधवांना दशरथ मडावी अ यायािव द लढ यासाठी आवाहन करतात. जु या ढी 
परंपरांना सोड यास सांगतात. बंडाचे आ हान करतात. व था प रवतनाची अपे ा करतात. 

 
    मा या अंकुर याने … 
    एका सनातन महावृ ाची 
    मूळ िखळिखळी झाली. (पाणी) 
 

आ दवास म ये जागृती करणे, व वाची जािणव करणे, आ दवास या सामािजक शै िणक, राजक य 
सम यांची सोडवणूक करणे ा व पाचे काय दशरथ मडावी यांना सतत करावे लागत.े सािह या या मा यमातून 
यांनी चळचळ िजवंत ठेवली आह.े 

 
    एक टाहरा पािहजे… 
    न कुजणा-या खैराचा, मजबूत दणकट पेराचा… 
    पूण ताकदीने वाजवणारा, आसमंत जागवणारा… (टाहरा) 
 

दशरथ मडावी यांना आ दवास म ये सवागीन प रवतन हवे आहे. यांना जात,धम,वंश, परंपरा, यांना 
ओलांडून जायचे आहे. अंध देम ये गुंतलेला, सनािधन झालेला यातून आ दवास ना बाहेर काढून न ा गतीची 
सकाळ आ दवासी बांधवाम ये आणावयाची आहे. आप या समाज बांधवां या भावना किवतेतून ांतीकारकपणे 

 करतात. 
    थळा या – काळा या – जाती या – पाती या 
    वणा या – वंशा या – पंथा या – धमा या 
    पोलादी भतीही प रवतनाला रोखू शकत नाही… 
    कारण… प रवतन असतं… 
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    नदी या वाहासारखं गितशील… 
    खाच खड यांना तुडूंब भरीत  

पवतांशी धडका देत 
आपला माग शोधणारं… (किवतेत भाट आहे.) 

 
िव ोहाचे व प दशरथ मडावी खालील किवतेतून अगदी मा मकपणे  करतात. 
 

    िव फोट हणजे िव ोह … 
    मग िव ोहाला नसतात सीमा  
    कोणतेच सागर ताट 
    कोण याच पवतांची िशखरे ही 
    अडवू शकत नाही याला… (िव ोहाचे भान) 
 

हया समाज व थेने आ दवास ची फारच िबकट अव था केली आहे. यांचे अतोनात शोषण केले आहे. 
तरीही ‘िवजय’ या किवतेतून आ दवास ना लढ याची ेरणा देतात. या याम ये आ मिव ास िनमाण करतात. 

 
    या व थेने तुमचे डोळेच काढून घेतले आह.े 
    नाही तर… 
    तुम या खढी नजर कोणाला आहे… ! 
    डरकाळी तर फोडा … 
    तुम या ए्वढा गजर कोणाला आहे… !  
    वटवाघूळ नाहीत… 
    तर या िवषा  व थेलाच उलटे 
    टांग याची मता तुम या मनगटात आह…े 
    आता लढाई लढलीच पािहजे… 
    भलेही उजेडाशी हरलो तरी चालेल 
    पण अंधारावर िवजय िमळवलाच पािहजे… ( िवजय ) 
 

आ दवासी सािह याने मराठी सािह य िव ात वत:ची एक वेगळी ओळख िनमाण केली आह.े आ दवासी 
सािह य वाहात किवता हा वाड:मय कार समृ द केला आहे. आ दवासी कव नी आप या अ याय,अ याचार, , 
सम याचे किवतेतून मन मोकळे केले आहे. 
 दशरथ मडावी ‘टाहरा’ किवतासं हा या मनोगतात पुढील मत  करतात. “समाजातील नेतृ व 
अभावतेचे भान  करताना तीका मक व पात िलिहलेली ‘टाहरा’ ही किवता वाच यावर मा. बाबाराव 
मडावी यांनी या का सं हाला ‘टाहरा’ हेच नाव दयावे. असे सुचिवले, आिण मलाही ते उिचत वाटले. तसे 
का सं हाला एक नाव देणे हेच मला िवल ण वाटते. कारण का सं हात िविवध िवषयांना हाताळणा-या किवता 
असतात. कधी कधी तर काही किवता पर पर आशयाला छेद देणा-यासु दा असतात. याचीही मला जाण आहे. परंतु 
माझा पड हा फुले आंबेडकरी वैचा रक मुशीत घडला अस याने प रवतना या दशेचे बोट ध न मी िलिहत 
रािहलो. माझा प रवतनावर िव ास आह.े संिचत आिण ार धा या जोखडात अडकले या मा या आ दवासी 
समाजाला मु  करणे, व मानिसक वातं याचा अनुभव तरी मला मा या किवतेतून देता आला तरी मा या 
किवतांचे साथक झाले असे मी मानीन”. (टाहरा ‘मनोगत) 


