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इं जीत भालेरावां या क वतेतील

ी

दशन

ा. बाळासो आ णा सुतार,
ा.बाबासाहेब नाईक

आबासाहेब मराठे महा व यालय, राजापूर, िज. र ना गर
न वोद र

कालखंडातील

उमटवणारा अ सल
परभणी िज

ामीण

ामीण क व

सा ह य

वाहाम ये

वत:चा

वेगळा

ठसा

हणून इं जीत भालेराव यांना ओळखले जाते.

यातील वसमत तालु यात

रधोरा

यांचा ज म झाला. पारं पा रक प दतीने जीवन

य थत करणा या या ज म ठकाणाचा यां यावर खूप मोठा प रणाम झालेला दसतो. आपला
सभोवताल जवळचे पारं पा रक व

यां या का याचा

वषय झाला. आप या सम

आपला गावगाडा यांचा सं कार घेवून यांची क वता एका न या अंकुराने
वत: या क वते या

ेरणेबाबत ते

हणतात, “

य

जलेल

क वतेत
दसते.

भोगलेले आ ण पा हलेले

शेतकर जीवनाचा वा तव ह च मा या क वतेची मु य भू मका आहे असे

यांना वाटते.”

क वतेवर लोकसा ह याची परं परा पगडा व भजन, सणावारांची गाणी, जा यावर या ओ या,या
सा यां या

भावातून यांची क वता ओवी छं दातून अवतरते.

यां या
साज आहे
सं काराचाह

क वतेतन
ू अ सल मातीचा गंध दरवळत राहतो. या दरवळाला जसा मातीचा

तत याच मो या
भाव

आहे.

शेत शवारातील कामे ,

माणावर
आप या

यां या आईने केले या
क वतेने

या याशी नगडीत अनेक

सवासोबतच समाजातील समाजदशनाचा भाग
आप या क वतेत

ी च णाला

असणे क व

हणतो

करताना क व तचे
आरसे

ी

“आ सी आल
य

माहेर या

कांगोरे ,

था परं परा यांचा उहापोह केला आहे. या

यां या क वतेत येतो. इं जीत भालेराव यांनी

य तीरे खेचे च ण केले आहे. लमान जातीतील त या दसणे,
ल हाणीन” झ या

झ बत झाजला |

तचे वणन

प आप या समोर क व उभे करतो. ह ल हाणीनी या काचोळीला

काठोकाठ भरलेले आहेत. असे मनोहर
करते.

ामजीवनाचे

या क वतासं हात ‘आ सी आल ल हाणीन’ या क वतेत

याच सं हात ‘माझं तुटलं’
कट

अनेक

थान दलेले आढळते.

यां या प ह या ‘पीकपाणी’
ल हाण जातीतील

यांनी

लोकसा ह या या

माणसातील

प यांनी चतारले

आहे.

ह क वता माहेरातून ताटातुट झाले या
ओलावा

न ट

झा यावर

होणार

माहेरवासनी या मनाने भावनाआ व कार केला आहे.क वते या शेवट ते

ी या वेदना

तगमग

कवींनी

हणतात,

“माझ काळीज मासोळी
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होत पा यान झाकल
माझ तुटल माहेर
पाणी तळच फाकल”
ामीण क वतेला कळसावर पोहवणार ब हणाबाई चौधर
त या क वतेतून

ेरणा घेणारा हा क व

यां या ब दल आदर वकट करताना

हणतो

‘तुला माणुसक ठाव
तुला माणसाची हाव
गाण तुह नत घेई
मा या हर ताचा ठाव’
ेमाचा आ व कार कवीने आप या खास

ामीण शैल त केलेला दसतो.

“अ सी लाजू नको येड,े भजू नको पावसात
बस खेटून जवळ, नाह कोणाला दसत”
यां या ‘काबाडाचे धनी’

या का यसं हात हातात काठ

घेतलेल , रापलेल , वाकलेल ,

जपमाळ करणार , सुरकु या अंगावर पडलेल अशी आजी हू बेहूब
आजी या च णासोबतच

वता या आईचे सुंदर च णह

च ीत केलेल आहे. या

यांनी केले आहे. कुळं बन

हणून

तचे जगणे क व मांडतो.
माय उभी पाताळात उं च आभाळाएवढ
दु काळात वाहणार नद सुखाळा

एवढ

अनेक कवींनी आईचे च ण केले आहे इं जीत भलेरावांनी

आप या आईचे केलेले च ण

खास

च णाबरोबरच बा भचे

ामीण शैल त उठावदारपणे केले आहे. या आई या

अगद खूप कमी श दात संपूण भाभीचे अंतरं ग श दब द करताना ते
‘आल नवीनवी भाभी मला
अरे तरु े

च ण

हणतात.

हणी रावसाब

या िज याला आला थोडा फार आब’

व हनी सोबतच या क वतासं हात ब हणीचे च णह क व करतात. शे या राखणार
बह ण,

आता

संसाराचा डाव

मांडते आहे

झा यासारखी कवीला वाटतात. पुढे
घरात सगुणा उजळ या चं

मुखातील गाणी

आता

मुक

मुक

क व सगुणा नवर चे च ण क व खूप सुंदर करतो. आल

योती सांद कोप यात झालं घरं उजेडा या वाती ह हा य घेवून

आलेल सगुणा नवेदका या िजवाची मा
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करताना कवीला गरजा काची आठवण होते बाबळी या डे याखाल जेवू घालणार
लेखकां या अखंड

गरजा का

मरणात राहते.

‘कुळं बणीची कहाणी’

ी परं परा सं कृ ती प याड

वसाम याने उ या राहणा या

ीचे

गीत क व या द घ का यात मांडतो. मुलगी होणे शेतक याला नकोशी असते. या पाठ मागचे
अथशा

ल ात घेता हुंडा व आप या मुल ला क टाला जुंपू नये, तचा जाच होवू नये ह

त या बापाची इ छा असते. वर ल ि
समाज यव थेने मुल ला

दलेल

शेतकर राजा असतानाह

आप या ता

यांबरोबरच

यांनी

यांची वधवांचं

ह मतीने जगणे

वागणूक, मुल या ल नाचा आईबापाला लागलेला घोर
य सुलभ भावनांना धगधग या वा तवात घालावी

लागणार मुरड रया गेलल
े े गाव आ ण या गावात तडजोड करणार
आलेलं कोप यातील पोकळी सारखे जगणं क व

ी व त या वा याला

तत याच ताकद ने

मांडतो. माहेर या

इ जतीला लागूदेऊ नये ब टा रे टावं जगणं ध डा काळजावं ठे वू मो ठं असं सं कृ ती या
नावाखाल सतातची टांगती तलवार डो यावर घेवन
ू

ामसं कृ ती व वास यातून

आधार शोधताना इं जीत भालेरावां या क वतेतील
सावरते.

वता उभी राहते.

ी

दसते. ह

जग याचा

ी दुखातून

वताला

“चार दस रडू रडू केला आकांत सासूने मग खोसून पदर डोळे

टाकले पुसून” सुखी संसाराची च

उभे करताना मनातील रे शीमधागे

यांनी उमटले आहेत.

पती प नी संबंधाचे हळु वार च ण क न मोहरले या फांद चं वा यावर बागडण कवीने अचूक
टपले आहे. कुटु ं ब

न मतीची कहाणी सांगताना दुगाई ताळीन

डॉ टर

ीचे हातगूण

गभधारणेपासून व यामुळे हे सुखी संसाराचे च ण आले आहे. या क वतासं हातून केले आहे.
बह ण भाऊ या ना याची एक वेगळीच

मळ व लेक या दु:खाची

तीं नधी कहाणी क व

इं जीत भालेरावांनी केले आहे.
एका पो त
जोग

ामीण

हणतात. “अनेक

ीची कहाणी

ीवाद संघटन

भालेराव आप या का यातून करतात. ववेक

णाल जे कधी कंठरवाने सांगून जाते तेच येथे

अगद अलगद आ ण अमोल श दात क व मांडून जातो.” भालेरावां या क वता शेतक या या
शवारातून शेतक या या घामातून वाटचाल करते.

ी ज मा या

यथा वेदनांम ये रमते

आ ण त या जग या या वेदनाह सहन करते. आ ण सुंदर जीवनाचे

व न पाहते. वधवां या

डो यातील असाह यता, का

य यांचा अथ यां या का यपं तीतून अवतरतो. शेतकर

दवसभरा या कामाचे साधे सरळ

वणन ‘कुळं बन’

या क वतेत भालेराव करतात. शेतकर

ी या जग याचे हे वा तववाद तपशील जग याचे पीळ पारं पा रक जगणं याचा
का यातून येतो

ी या जग याचे भाव व वाचे

यय या

संपूण तपशील अगद ना यागो यासह मग

याम ये भावजई,नणंद,नव याशी होणारे आ ण फ त
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तपशील या का यात दसतात.

ी या जग याचे सवच कांगोरे भलेरावांनी आ या का यात

च त केले आहेत. या जग याची आ दम लय, सासर, माहेर यामधील सं कृ तीने तयार
झालेले अंतर नाते संबध
ं ातील आपुलक , भयानकता या सवाना ती आपल शी करते. क व
इं जीत भालेराव यांनी
आप या का यात

ामीण

ी या जीवनाची झालेल पडझड, अ तशय

य त केल आहे. समाजातील

ीचे

भावी र तीने

थान पशुपे ाह खालचे आहे तचा

ू र असा छळ केला जातो. अ याय, अनी त, गुलाम गर

आ ण शोषण याम ये

तची

पळवणूक झाल आहे यातच तची शि त ह न क न तला अपार क ट आ ण चरं तर वेदनेत
पचतच ठे वल आहे. सेवा, संवधन, सात य, वा स य,
ीला

ेम यांचे अखंड अ भदान करणा या

यव थेने व परं परे ने गुलाम बन वले आहे. अ या

काह च खरं नसतयं, काह च त या

वाधीन नसतयं, बाप

ीची ह वेदना ‘बाई या जातीचे
या दावणीला बांधील ती त या

ज माची दावण, मग ती खाती ग हाण असू क ,खाटकाची ग हाण असू दावणी या बलयातून
मग

तची सुटका नाह .’ हे

ी जीवन

ामीण जीवनाची ससेहोलट, आ ण त या जीवनाचे

कांगोरे भालेरावांनी आप या क वतेतन
ू
च त केल आहे. हे

ामीण

ीचेदशन, जीवनदशन

वाचकाला अ व थ करते.
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