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ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ ಬಂಧದ ಅಥವಾ ಲೇಖನ್ದ ಶಿರ್ೋೀಕೆಯು ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ವೇ ಮೂರು 

ಅಂಶ್ವನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ವೆ. ಪರ ಸ್್ತತ ಲೇಖನ್ವು ಸಹ ಮೂರು ಮುಖ್ಾ ಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 

ಮರಾಠಿ ಕನ್ನ ಡ ಎಂಬುವುದು ಆಕರವಾಗಿ, ಆದ್ಯನ್ ಎಂಬುವುದು ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಭಾಷೆಯಾಗಿ, 

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನನ  ವಿಧಾನ್ವನಾನ ಗಿ ಹೋಗೆ ಮೂರು ಅಂಶ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಲ ವೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನ ಡ 

ಎಂಬುವುದರ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸ್ತವುದ್ಯದರೆ ಇವೆರಡುಗಳು ಏಕಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಯೇ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮತ್್ತ  

ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ಬರುತ್ವೆ. ‘ಅನ್ನವಾದ ಸಾಹತಾ ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  ‘ಡಾ. ವಿಠ್ಠ ಲ್ರಾವ್ ಟಿ ಗಾಯಕಾವ ಡ್ರವರು 

ಉಲ್ಲ ೋಖಿಸಿರುವಂತೆ “ಕನ್ನ ಡ-ಮರಾಠಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿದದ ರು ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ 

ಭಾಷಾವಗೀಗಳು ಬೇರೆಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯು ದ್ಯರ ವಿಡ ಭಾಷಾವಗೀಕೆಕ  ಸೇರಿದದ ರೆ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯು 

ಇಂಡೋ ಆಯೀನ್ ಭಾಷಾವಗೀದಲ್ಲಲ  ಬರುವ ಪ್ರರ ಕೃತ ಮೂಲ್ದ್ಯದುದ್ಯಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು 

ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ್ ವಗೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದದ ರೂ ಎರಡೂ ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳು ಮಾತರ  ಒಂದೇ ಅರ್ಥೀತ್ ಅವಳಿ-

ಜವಳಿಗಳಂತೆ ಗಾಢ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಹೊಂದಿರುವುದ್ಯಗಿದೆ”(ಮೊೋಹನ್ ಕಂಟಾರ್: 2015: 265). 

ಪರ ಸ್್ತತ ಲೇಖನ್ವು ಮರಾಠಿ ಕನ್ನ ಡ ಕೇವಲ್ ಭಾಷೆಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾತರ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಆದ 

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ  ಅವಲೋಕ್ರಸ್ತತ್ದೆ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಂದ ಅಥವಾ ನ್ನಡಿಯಂದ ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ 

ಸಾಹತಿಾ ಕ ವಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಅನ್ನವಾದಗಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, 

ಕಾವಾ ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಆತಮ ಕತೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಾಹತಿಾ ಕ 

ಪರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡಿದವರ ಪಟಿಟ ಯು ಬಹು ದೊಡಡ ದು. ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ ಮರಾಠಿ 

ನ್ನಡಿಯಂದ ಬಂದದುದ  ಕೆಲ್ವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ ಸಾಹತಾ ದ ಪಠ್ಾ ಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಾಹತಾ ದ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ನ ಡ 

ಜಗತ್ಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಹೋಗೆ ಬಂದ ಕೆಲ್ವು ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹತಾ  ಚರಿತೆರ ಯು ಗಮನಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ್ಗಳೇನ್ನ? 

ಎಂಬುದು ಮಾತರ  ನಿಗೂಢವೆ. ಕಾರಣ್ ಪರ ಸ್್ತತ ಲೇಖನ್ದಲ್ಲಲ  ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹತಾ  ಚರಿತೆರ ಯು ಅಲ್ಕಿ್ರ ಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳ 

ಸಂಕಿ್ರಪ್  ವಿವರಣೆಯನ್ನನ  ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು:  ಸ್ಿ ರೋವಾದಿ, ವಿಮರ್ಶೀಜ್ಾ ೋತಿರಾವ, ಫುಲ್ರಾಮಾಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ, ಇರಾವತಿ, 

ಕವೆೀಚಂದರ ಕಾಂತ, 
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 ‘ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಿ ರೋ ಜಿೋವನ್’ ಡಾ. ಲ್ಲೋಲಾ ಪ್ರಟಿೋಲ್ರವರ ಮರಾಠಿ ನ್ನಡಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಡಾ. ವಿಠ್ಠ ಲ್ರಾವ್ 

ಟಿ ಗಾಯಕಾವ ಡ್ರವರು ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ ಅನ್ನವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯ ಅಚಚ ನ್ನನ  ಹೊರ ಲೋಕಕೆಕ  

ಪರಿಚಯಸ್ತವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯವು ಪರ ಸಾರಾಂಗದ ಮೂಲ್ಕ ನಿವೀಹಸಿತ್ತ. 

‘ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಿ ರೋ ಜಿೋವನ್’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  ಒಟ್ಟಟ  4 ಭಾಗಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಂಡು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಲ  

ಒಂದೊಂದು ಮಹತವ ದ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಕರಿತ ಚರ್ಚೀಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ವೆ. ಗಾರ ಮಿೋಣ್ ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಉದರದಲ್ಲಲ  ಉದಯಸಿರುವ ಪದಗಳ(ಪದಾ ಗಳ)ನ್ನನ  ಅಲ್ಲ ಲ್ಲಲ  ಎಣೆದು ಅದರೊಳಗಿನ್ ಅಥೀವನ್ನನ  ಓದುಗರಿಗೆ 

ಮನ್ದಟ್ಟಟ  ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಅನ್ನವಾದ ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಿ ರೋಯರು ಹಣೆಯ ಮೇಲ್ಣ್ 

ಕಂಕಮವು ಪತಿಯು ಕಟಿಟ ರುವ ಒಂದು ಭಾಗಾ . ಒಲ್ ಮತ್್ತ  ಪುತರ  ಭಾಗಾ ವೇ ಆಕೆಯ ಜಿೋವನ್ದ ಮಂತರ  ಈ 

ಪರಿಧಿಯಳಗೆ ಸದ್ಯ ಗಿರಕ್ರ ಹೊಡೆಯುತ್ಾ  ಇರಬೇಕ ಮತ್್ತ  ಇರುವುದೇ ಉತ್ಮ ಸ್ಿ ರೋಯ ಲ್ಕ್ಷಣ್ ಎಂದು ತಾಕ್ರೋತ್ತ 

ಮಾಡುವ ಗಾರ ಮಿೋಣ್ ಸಮುದ್ಯಯದ ವಕ್ಾರರ ಕರಿತ್ತ ಕೃತಿಯು ಬೆಳಕ ರ್ಚಲುಲ ತ್ದೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರದ ಪರಿಭಾಷೆ 

ಮತ್್ತ  ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಸ್ಿ ರೋಯರು ಅದರಲ್ಲಲಯೂ ಭಾರತದಂತಹ ಬಹುತವ ದ ದೇಶ್ದ ಸ್ಿ ರೋಯರನ್ನನ  

ಚಿತಿರ ಸಿರುವ ಮತ್್ತ  ಅವರನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಿಕಂಡ ಪುರುಷ ಪ್ರರ ಧಾನ್ಾ ತೆಯ ಕರಿತ್ತ, ಸ್ಿ ರೋಯರು ಅನ್ನಭವಿಸ್ತವ 

ಮಾನ್ಸಿಕ ಮತ್್ತ  ದೈಹಕ ದೌಜೀನ್ಾ  (ಬಲ್ತಾಕ ರ, ದೇವದ್ಯಸಿತವ , ಕೌಟ್ಟಂಬಿಕ ಹಂಸೆ, ಮುಟ್ಟಟ )ಗಳಿಗೆ 

ಮುಖ್ಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯು ಬಿಚಿಚ ಡುತ್ದೆ. 

ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕೃತಿಯು ಸ್ಿ ರೋಯರು ಪ್ರರ ಚಿೋನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  (ಜೈನ್, ಬೌದಧ ) ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ಮತ್್ತ  

ನಿವೀಹಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಿದಧ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರತರ ಗಳು ತದನಂತರದಲ್ಲಲ  ಮಧಾ ಕಾಲ್ಲೋನ್ (ಮುಸಿಲ ಂ) ಯುಗ, ನಂತರದ 

ವಸಾಹತ್ತ ಕಾಲ್, ವಸಾಹತ್್ೋತ್ರ, ಆಧುನಿಕ, ಆಧುನಿಕೋತ್ರ ಕಾಲ್ಘಟಟ ದಲ್ಲಲ  ಹೇಗೆಲಾಲ  ಬದಲಾವಣೆಯ 

ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕಕ  ತನ್ನ  ಗುಣ್ ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ಪರಿವತಿೀಸಿಕಂಡವು ಎಂಬುವುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸ್ತವಲ್ಲಲ  

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ನ್ನನ  ಸ್ತತ್್ತವರೆದಿರುವ ಭವ ಬಂಧನ್ಗಳನ್ನನ  ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹೇಗೆ 

ಪರಿವತಿೀಸಿಕಳಳ ಬೇಕ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಂಕಯೀಗಳಾವವು. ಅದರಲ್ಲಲಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ್, 

ಆಧುನಿಕತೆಯಂದಿಗೆ ಒಳಗಳುಳ ವ ಸಂದಭೀಗಳಲ್ಲಲ  ಮಹಳೆಯರ ಬದುಕ್ರನ್ ಚಿತರ ಣ್ವನ್ನನ  ಲೇಖಕರು ಮತ್್ತ  

ಅನ್ನವಾದಕರು ತಿಳಿಸಿಕಟಿಟ ರುತ್ಾರೆ. 

ಸ್ಿ ರೋ ಜಿೋವನ್ದ ಒಳತ್ತಮಲ್ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ಮತ್್ತ  ಅದನ್ನನ  ದೂರದಿಂದಲೇ ಗರ ಹಸಿಕಂಡು 

ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಧವ ನಿ ಎತ್್ತವ ಬೌದಿಧ ಕ ನೆಲ್ಯನ್ನನ  ತಿಳಿಸ್ತವಲ್ಲಲ  ಕೃತಿಯು ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲ್ ಒತ್ಿ  ಹೇಳುತ್ದೆ. 

ಸ್ಿ ರೋ ಮುಕ್್ರ  ಎಂದರೇನ್ನ? ಸ್ಿ ರೋ ಮುಕ್್ರಯಾದರೆ ಯಾರಿಂದ? ಸ್ಿ ರೋ ಮುಕ್್ರ  ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಯಾರು ಅದರ ಚೌಕಟಿಟ ಗೆ 

ಒಳಪಡಬೇಕ? ಸ್ಿ ರೋ ಮುಕ್್ರಗಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಗೀಗಳಾವವು ಎಂಬ ಹಲ್ವು ಪರ ರ್ಶನ ಗಳಿಗೆ ಎದುರು 

ಬದುರಾಗುತ್ಾ  ಆ ಪರ ರ್ಶನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ರವಾಗಿ ಡಾ. ವಿಠ್ಠ ಲ್ರಾವ್ ಟಿ ಗಾಯಕಾವ ಡ್ರವರಿಂದ ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  

ಅನ್ನವಾದಗಂಡ ‘ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಿ ರೋ- ಜಿೋವನ್’ ಪುಸ್ಕವು ನಿಲುಲ ತ್ದೆ. 

ಸ್ಿ ರೋಯರ ಬದುಕ್ರನ್ ಬವಣೆಯ ಒಳಹುರುಳನ್ನನ  ವಿವರಿಸ್ತವ ಮತ್್ಂದು ಅನ್ನವಾದಿತ ಕೃತಿ ‘ಸ್ಿ ರೋವಾದಿ 

ವಿಮರ್ಶೀ ಸವ ರೂಪ ಮತ್್ತ  ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆ’. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಡಾ. ಅಶಿವ ನಿ ಧೋಂಗಡೆಯವರು ಸ್ಿ ರೋವಾದಿ ‘ಸಮಿೋಕಿಾ  

: ಸವ ರೂಪ ಆಣಿ ಉಪಯೋಜನ್ ವತೀಮಾನ್’ ಎಂಬ ಶಿೋರ್ೀಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಮರಾಠಿ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಲ  ಬರೆದು 

ಪರ ಕಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಡಾ. ವಿಠ್ಠ ಲ್ರಾವ್ ಟಿ ಗಾಯಕಾವ ಡ್ರವರು ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡಿದದ ನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯ 2001ರಲ್ಲಲ  ಪರ ಸಾರಾಂಗದ ಮೂಲ್ಕ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಮುದರ ಣ್ ಮಾಡಿತ್ತ. ನಂತರದಲ್ಲಲ  

2018ರಲ್ಲಲ  ಈ ಕೃತಿಯು ಮರು ಮುದರ ಣ್ ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ಪಡೆಯತ್ತ. 19 ಮತ್್ತ  20ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲಲ  

ಸ್ಿ ರೋವಾದವು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನನ  ಧರಿಸ್ತತ್ಾ  ದಿನ್ಕಕ ಂದು ಭಿನ್ನ  ಚರ್ಚೀಗಳನ್ನನ  ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕವ 

ಸಂದಭೀದಲ್ಲಲ  ಡಾ. ಅಶಿವ ನಿ ಧೋಂಗಡೆರವರು ಸ್ಿ ರೋವಾದಿ ಆಳ ಅಗಲ್ಗಳನ್ನನ  ಅರಿತ್ತ ವಿಮಷೆೀಯನ್ನನ  
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ಭಾರತಿೋಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಭೀಕೆಕ  ಒಗೆಿಕಂಡು ಬರೆಯುತ್ಾರೆ. ಪ್ರಶಾಚ ತಾ  ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಲ್ಲಂಗ ಮತ್್ತ  

ಲ್ಲಂಗತವ ದ ನ್ಡುವಿನ್ ಭಿನ್ನ ತೆಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕಟಟ  ರಿೋತಿಯನ್ನನ  ಡಾ. ಅಶಿವ ನಿಯವರು ಗರ ಹಸಿರುವ 

ರಿೋತಿಯು ಆಶ್ಚ ಯೀವನ್ನನ ಂಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ದೆ. ಶ್ತ ಶ್ತಮಾನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಪುರುಷ ಪ್ರರ ಧಾನ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  

ಒಪಿಪ ಕಂಡು ಬಂದ ಸಂಕಟಗಳನ್ನನ  ತಡೆದುಕಂಡ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ, ಬದಲಾಗುತ್ಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೋವನ್, 

ಜ್ಞಾ ನ್, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್್ತ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ ಅನೆವ ೋಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ್ದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸ, ದುಡಿಮೆಯಂದ 

ಕಲ್ಲತ ಧೈಯೀ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ತಮಮ  ದೌಬೀಲ್ಾ  ಮತ್್ತ  ಪರಾಧಿೋನ್ ಬದುಕ್ರನ್ ಅರಿವಾಗಲು 

ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಿ ರೋ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಮತ್್ತ  ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹೊೋರಾಟವು ಕಳೆದ ಶ್ತಮಾನ್ದಲ್ಲಲ  

ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಆರಂಭಗಂಡ ಬಗೆಯನ್ನನ  ಆ ಹೊೋರಾಟವು ಕ್ರಡಿಯಂದ ಜ್ಞವ ಲ್ಯಾಗಿ ಹುರಿಯುವ 

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನನ  ಈ ಕೃತಿಯು ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕಡುತ್ದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು 7 ಅಧಾಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದುದ  

ಅದರಲ್ಲಲ  ಸ್ಿ ರೋವಾದ : ಸ್ಿ ರೋ - ಪರ ತಿಮೆ ಮತ್್ತ  ಪ್ರಶ್ರ ವ ಭೂಮಿ, ಸ್ಿ ರೋ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  - ಸಮಾಜ ಮತ್್ತ  ಮನ್ಶಾಸ್ ರ, 

ಸ್ಿ ರೋವಾದಿ ವಿಮರ್ಶೀ, ಮಹಳೆಯರ ವರ ತಕತೆಗಳು, ನ್ನ್ನ  ಪರಿಚಯದ ಮಜಲು, ಅಂಡ್ ದಿ ಲ್ಲೋವ್ಡ  ಹಾಾ ಪಿಲ್ಲ ಎವರ್ 

ಆಫ್ಟ ರ್, ಎರಡು ಆತಮ ಚರಿತೆರ ಗಳು ಮುಖಾ ವಾಗಿವೆ. 

ಪಶಿಚ ಮದ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಲ  ಹುಟಿಟ ದ ಮತ್್ತ  ರೂಪುಗಂಡು ಬೆಳೆದ ಸ್ಿ ರೋವಾದವು ಯಾವ 

ಮಾಗೀ(ಪಂಥ)ವನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಿತ್ತ. ಹಲ್ವು ಸ್ಿ ರೋವಾದಿಗಳು ರೂಪುಗಂಡ ಬಗೆ, ಅವರ ಅನ್ನಭಾವದ 

ಕಥನ್ಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ವಾದ ಪರ ತಿವಾದಗಳು ಇವುಗಳ ಕರಿತಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯು ಹೆಚ್ಚಚ  ಗಮನ್ಹರಿಸ್ತತ್ದೆ. 

ಸಮಾನ್ ಹಕಕ , ಸಮಾನ್ ದರ್ಜೀ ಮತ್್ತ  ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಇವು ಸ್ಿ ರೋವಾದದ ಮೂಲ್ ಕಲ್ಪ ನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನನ  ಬಹುಶಃ 

ಫ್ರ ಂಚ್ ಕಾರ ಂತಿಯಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಸ್ಿ ರೋವಾದವನ್ನನ  ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ ಮತ್್ತ  ಮನಃಶಾಸ್ ರಗಳು ತೂಗಿ ಅಳೆದು 

ನೋಡಿದ ಬಗೆಯನ್ನನ  ರಾಜರ ನಿರಂಕಶ್ ಪರ ಭುತವ  ಮತ್್ತ  ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತವ  ಸ್ಿ ರೋವಾದವನ್ನನ  ಒಪುಪ ವ ಮತ್್ತ  

ತಿರಸಕ ರಿಸ್ತವ ರಿೋತಿ, ಸ್ಿ ರೋವಾದಕೆಕ  ಬೆನೆನ ಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಚಿಂತಕರು ಪಟಟ  ಶ್ರ ಮ, ಮಾಡಿಸಿಕಂಡ ಮಾನ್ ಸನಾಮ ನ್ 

ಅವಮಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವನ್ನನ  ಈ ಕೃತಿಯು ರಂಗಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಲ್ರ್ ಚಿತರ ಗಳು ಪರ ದಶ್ೀನ್ಗಳುಳ ವಂತೆ 

ಓದುಗ ಲೋಕಕೆಕ  ಪರ ದಶಿೀಸ್ತತ್ದೆ. ಕೇಟ್ ಮಿಲೇಟ್, ಕೆರೊೋಲ್ಲನ್ ಹೆಲ್ಬರ ನ್, ವಜಿೀನಿಯಾ ವುಲ್್ಫ , ಮೇರಿ 

ವುಲ್ಫಸಟ ನ್ ಕಾರ ಫ್ಟಟ  ಮೊದಲಾದ ಸ್ಿ ರೋವಾದಿಗಳ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್್ತ  ಆ ಸ್ಿ ರೋವಾದಿಗಳು ನ್ಡೆಸಿದ ಹೊೋರಾಟದ 

ಕರುಹುಗಳನ್ನನ  ಸವ ಲ್ಪ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಗುರುತಿಸ್ತವ ಕಾಯೀವನ್ನನ  ಕೃತಿಯು ಮಾಡಿದೆ. 

ಪುರಾಣ್, ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ  ವಾ ಕ್ವಾಗಿರುವ ರಚಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ರುವ ಸಿದಧ ಮಾದರಿ ಪ್ರತರ ಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ 

ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ಡ ತರುವ ಗುಂಪು. ಅದನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವ ಗುಂಪು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು 

ಪರ ತಿಭಟಿಸ್ತವ ಗುಂಪು ಹೋಗೆ ಹಲ್ವು ಗುಂಪುಗಳ ಹಗೆ  ಜಗೆಾಟವನ್ನನ  ಮತ್್ತ  ವಿವಿಧ ಪರ ತಿಮೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಅನಾವರಣ್ಗಳುಳ ವ ಸ್ಿ ರೋತವ ವನ್ನನ  ಕೃತಿಯು ತಿಳಿಸಿಕಡುತ್ದೆ. 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಲ  ಕಳಂಕವನ್ನನ ಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಮತ್್ತ  ಮುತ್ಿ  ಕಾಡುತ್ಿರುವ ಅನೇಕ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಎದುರುಗಂಡು ಅದಕೆಕ  ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳಳ  ಬಯಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರ 

ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ  ಮಹಾತಾಮ  ಜ್ಾ ೋತಿರಾವ ಫುಲ್ರವರು ಕೂಡಾ ಒಬಬ ರು. ಇಂತಹ ಮಹಾತಮ ರನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡದ ಲೋಕಕೆಕ  

ಪರಿಚಯಸಿದ ಕ್ರೋತಿೀಯು ಡಾ. ರ್ಜ ಪಿ ದೊಡಮನಿಯವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ದೆ. ದೊಡಮನಿಯವರು ಶಿರ ೋ ಧನಂಜಯ 

ಕ್ರೋರರವರ ಬರೆದಿರುವ ‘ಆಮಾಚ  ಸಮಾಜ ಕಾರ ಂತಿ ರ್ಚ ಜನ್ಕ ಮಹಾತಾಮ  ಜ್ಾ ೋತಿರಾವ ಪುಲ್’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನನ  

1999ರಲ್ಲಲ  ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡುವ ಕಾಯೀಕೆಕ  ಕ ಹಾಕ್ರದರು. ಪುಸ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಇದನ್ನನ  ಹೊರತರಲು ಧಿೋಘೀ 

ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಂಡು 2019ರಲ್ಲಲ  ಕವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಈ ಕೃತಿಯ ಅಚ್ಚಚ  ಹಾಕ್ರ ಓದುಗರ 

ಕಗೆ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಈ ಕೃತಿಯು “ಅಸಪ øಶ್ಾ ರನ್ನನ  ನೋಡುವುದೇ ಮಹಾಪರಾಧವೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತತ್ಿದದ  ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  

ಅತಿಶೂದರ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳ ಶಾಲ್ಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಪರ ಥಮ ಭಾರತಿೋಯ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ್ 
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ಪಿತಾಮಹ, ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಿ ರೋಯರ ಹಕಕ  ಮತ್್ತ  ಸಾವ ತಂತರ ಾ ಗಳ ಹರಿಕಾರ, ರೈತ ಮತ್್ತ  ಕಾಮಿೀಕರ ದುುಃಖ ಮತ್್ತ  

ದ್ಯರಿದರ ಾ ಗಳನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಚಳುವಳಿಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಪರ ಥಮ ನೇತಾರ, ಜ್ಞತಿ ವಾ ವಸೆೆಯ ವಿರುದಧ  

ತಿೋವರ ವಾದ ಆಕರ ಮಣ್ ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ವ ಸಮಾನ್ತೆಯನ್ನನ  ಘೋರ್ಸಿದ ಪರ ಥಮ ಜನ್ ನಾಯಕ, ಸಾಮಾನ್ಾ  ಜನ್ರ 

ದುುಃಖ ಮತ್್ತ  ದೈನ್ಾ ಗಳಗೆ ಧವ ನಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ ಪರ ಥಮ ಮಹಾತಾಮ , ‘ಸತಾ ಮೇವ ಜಯತೆ’ ಎಂಬ ದಿವಾ  

ತತವ ದಿಂದ ತ್ತಂಬಿ ಹೊೋಗಿದದ , ಈ ಮಾನ್ವ ಕಲ್ದ ರ್ಶರ ೋಷಠ ನ್ನ್ನನ  ಮಹಾತಾಮ  ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರು ‘ನಿಜ ಮಹಾತಾಮ

’ ಎಂದು ಗೌರವಿಸ್ತವ, ವಿೋರ ಸಾವರಕರರು ‘ಸಮಾಜ ಕಾರ ಂತಿಕಾರ’ರೆಂದು ಪರ ಶಂಸಿಸ್ತವ, ಭಾರತ ಭೂಷಣ್ 

ಅಂಬೇಡಕ ರರು ತಮಮ  ಗುರುವೆಂದು ಜಯಕಾರವನ್ನನ  ಹಾಕವ ಮತ್್ತ  ನಾಾ ಯಮೂತಿೀ ರಾನ್ಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ 

ಬೆಂಬಲ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದುದರಿಂದ ಜ್ಾ ೋತಿರಾವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತರ ದ ಸಾಥೀಕತೆ ಮತ್್ತ  ರ್ಶರ ೋಷಠ ತೆಗಳು ಗಮನ್ಕೆಕ  

ಬರುತ್ವೆ”(ಧನಂಜಯ ಕ್ರೋರ: 2019: xi). ಎಂಬ ಪರ ಸ್ಾವನೆಯೇ ಈ ಇಡಿೋ ಪುಸ್ಕದ ತಿರುಳನ್ನನ  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿ 

ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಗಮನ್ಕೆಕ  ತಂದುಕಂಡು ಮೂಲ್ ಕೃತಿಗೆ ಧಕೆಕ  ಬಾರದಂತೆ ಕರ ಮವಹಸಿ 

ಮಹಾತಮ ರನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡ ಜಗತ್ಿಗೆ ಪರಿಚಯಸಿರುವುದು ಡಾ. ರ್ಜ ಪಿ ದೊಡಮನಿಯವರ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜಗಳು ಒಪಿಪ ಕಂಡಿರುವ ಪವಿತರ  ಗರ ಂಥಗಳೆಂದರೇ ರಾಮಾಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ. 

ಮಹಾಭಾರತವನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾ ನ್ಶಾಖೆಗಳು ಕಂಡುಕಂಡ ಬಗೆ ಭಿನ್ನ  ನೆಲ್ಯದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತದ 

ವಸ್್ತ , ಆಶ್ಯವನ್ನನ , ಪ್ರತರ ಗಳನ್ನನ  ಸಮಾಜ್ೋ-ಮಾನ್ವಶಾಸ್ ರ ಮತ್್ತ  ಸ್ಿ ರೋವಾದದ ಹನೆನ ಲ್ಯಲ್ಲಲ  

ನೋಡಬಯಸ್ತವವರ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ  ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರು ಕೂಡ ಒಬಬ ರು. ಇವರ ಮಹಾಭಾರತದ ಕರಿತ 

ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನನ  ‘ಯುಗಾಂತ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ‘ಸರಸವ ತಿೋ ಗಜ್ಞನ್ನ್ 

ರಿಸಬೂಡ’ ಎಂಬುವವರು ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ ಅನ್ನವಾದಿಸಿ ಕಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಕನಾೀಟಕ ಅನ್ನವಾದ 

ಸಾಹತಾ  ಅಕಾಡೆಮಿ(ಕವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ)ಯು 2007ರಲ್ಲಲ  ಮುದಿರ ಸಿ ಕನ್ನ ಡ ಸಾರಸವ ತ ಲೋಕಕೆಕ  

ಕಾಣಿಕೆಯನಾನ ಗಿ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಕಿೆೋತರ ಕಾಯೀದ ಮೂಲ್ಕ ‘ಮಹಾಭಾರತ’ವನ್ನನ  ಕರಿತ್ತ ಭಿನ್ನ  ನೆಲ್ಗಟಿಟ ನ್ ಮೇಲ್ 

ಹಲ್ವು ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಸಿ ನ್ಮಮ  ಮುಂದೆ ಇಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನನ  ಸಾಹತಾ , ಇತಿಹಾಸ, 

ಭಾಷಾಶಾಸ್ ರ ನೋಡಿರುವ ದೃರ್ಟ ಕೋನ್ದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾನ್ವಶಾಸ್ ರ ಮತ್್ತ  ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ ವಿಧಾನ್ಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ಧಮೀ, ಅಥೀ, ಕಾಮ ಮತ್್ತ  ಮೊೋಕ್ಷಗಳನ್ನನ  ತೂಗಿ ನೋಡುವ ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ ಸಾಹತಾ ದಲ್ಲಲ  ಇಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿವೆ. 

ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರ ಮತ್್ಂದು ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ‘ರಾಮಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್್ತ  ಧಮೀ’. ಈ 

ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ತಂದವರು ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪೋಕಳೆಯವರು ಇದನ್ನನ  ಮುದಿರ ಸಿ ಜನ್ರ ಕಗೆ 

ತಲುಪಿಸಿದವರು ನ್ವಕನಾೀಟಕ ಪರ ಕಾಶ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 2016ರಲ್ಲಲ  ಮುದರ ಣ್ಗಂಡು ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜಗಳ 

ಪವಿತರ  ಗರ ಂಥಗಳ ಕರಿತ ಚರ್ಚೀಗೆ ಇಂಬು ನಿೋಡಿತ್ತ. ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದಧ ಗಂಡ ಪೌರಾಣಿಕ 

ವಿರ್ಶಲ ೋಷಣೆಗಳನ್ನನ  ವಾಸ್ವಿಕ ಬದುಕ್ರನ್ ಹತ್ಿರಕೆಕ  ಹೊಯುಾ ವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  

ಒಟ್ಟಟ  8 ಭಿನ್ನ  ಅಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಹೆಣೆದು ಕಟಿಟ ರುತ್ಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್್ತ  ರಾಮಾಯಣ್ – 1, 

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್್ತ  ರಾಮಾಯಣ್ – 2, ಅಯೋಧಾಾ  ಕಾಂಡ – 1 (ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ರಾಮ), ಅಯೋಧಾ  ಕಾಂಡ 

– 2 (ಭರತ ಭಾವ), ಅರಣ್ಾ ಕಾಂಡ, ಸಿೋತೆ, ಅತ್ೆ  ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಕನೆಯದ್ಯಗಿ ಧಮೀ. 

20ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ಕಾಕ ಗಲೇ ರಾಮಾಯಣ್ ಮತ್್ತ  ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನನ  ಕೆಲ್ವು ಅತಿಬುದಿಧ ವಂತರು 

ಪ್ರಶಿಚ ಮಾತಾ ರು ಕಟಟ  ಕನ್ನ ಡಕವನ್ನನ  ಹಾಕ್ರಕಂಡು ಹೊಸ ಶೋಧನೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿದದ ರು. ಇಂತಹ 

ಸನಿನ ವೇಶ್ದಲ್ಲಲ  ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರು ಕಿೆೋತರ ಕಾಯೀವನ್ನನ  ಕಗಂಡು ತಪುಪ  ಒಪುಪ ಗಳ ಕರಿತ್ತ ಲ್ಕಾಕ ಚಾರ 

ಮಾಡಿ ತ್ೋರಿಸಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  ರಾಮಾಯಣ್ - ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ, ಪ್ರತರ  ಸನಿನ ವೇಶ್ಗಳನ್ನನ  
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ಮರುಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಮಾಜಶಾಸ್ಿ ರೋಯ ನೆಲ್ಯಂದ ಮರುವಾಾ ಖ್ಾ ನ್ ಬರೆದಿರುವುದು 

ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತತ್ದೆ. 

ಇರಾವತಿೋ ಕವೆೀರವರ ಹಲ್ವು ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ‘ನ್ಮಮ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಚಿಂತನೆಯ 

ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳು’ ಎಂಬ ಶಿರ್ೋೀಕೆಯಂದಿಗೆ ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿ ಕಟಟ ವರು ಚಂದರ ಕಾಂತ 

ಪೋಕಳೆಯವರಾದರೆ ಅದನ್ನನ  ಮುದಿರ ಸಿ ಕಡುವ ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನನ  ಹೊತ್ಿರುವುದು ನ್ವಕನಾೀಟಕ 

ಪರ ಕಾಶ್ನ್. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಕೂಡಾ 2016ರಲ್ಲಲ  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಯತ್ತ. ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರು ‘ಭಾರತದ ಹಂದೂ 

ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಕೆರ ೈಸ್  ಮತ್್ತ  ಮುಸಿಲ ಂ ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಜ್ಞಗತಿಕ ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳ ತೌಲ್ನಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಸಮಾಜ, 

ಗೋವಧೆ ನಿಷೇಧದ ಚಳವಳಿ, ವಿವಾಹ ವಿರ್ಚಛ ೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನ್ನನ್ನ, ಭಾರ್ಕ ಸಮಸೆಾ , ಎರಡು 

ಪಿೋಳಿಗೆಯ ನ್ಡುವಣ್ ಸಂಬಂಧ, ಮಹಳೆಯರ ಸೆಿ ತಿಗತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸೆಾ  ಈ ಬಗೆಯ ಸಾವೀತಿರ ಕ ಸಮಸೆಾ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್್ತ  ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  ಆಯುದ ಕಂಡು ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪೋಕಳೆಯವರು ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ 

ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕನ್ನ ಡ ಲೋಕದ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಹೋಗೆ ಮರಾಠಿ ನ್ನಡಿಯಂದ ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗಂಡ ಮತ್್ಂದು ಕೃತಿ ‘ಇರಾವತಿ ಕವೆೀ 

ಆಯದ  ಬರಹಗಳು’ ಇದನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದವರು ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪೋಕಳೆಯವರು. ಈ 

ಕೃತಿಯನ್ನನ  2018ನೇ ವರುಷದಲ್ಲಲ  ಅಚ್ಚಚ  ಹಾಕ್ರ ಓದುಗರ ಮುಂದಿಟಿಟ ರುವುದು ಕವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ. ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ಅನ್ನವಾದಕರಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪೋಕಳೆಯವರು 

ಅನ್ನವಾದಕರ ಮಾತ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಲ  ಹೇಳಿರುವಂತೆ “ಇರಾವತಿ ಕವೆೀಯವರು 40ರ ದಶ್ಕದಲ್ಲಲ  ಲ್ಲ್ಲತ 

ಪರ ಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಬರೆದು ಪತಿರ ಕೆಗೆ ಕಳುಹಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪರ ಬಂಧದ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನನ  ತೆರೆದಿಟಟ  ಅವರ 

ಲೇಖನ್ ಸಹೃದಯರನ್ನನ  ಸೆಳೆಯತ್ತ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ಲ್ವಲ್ವಿಕೆಯಂದ ಪರಂಪರಾಗತ ಆಕೃತಿ 

ಬಂಧವನ್ನನ  ಮುರಿದು ಕಟ್ಟಟ ತ್ಾರೆ”(ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ: 2018: vii – viii). ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  ಅನ್ನವಾದಕರು 

ಒಟ್ಟಟ  3 ಭಾಗಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಲ  ಮೊದಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  5 ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  2 

ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  ಮತ್್ತ  3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  2 ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ 9 ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ  ಬರೆದಿರುತ್ಾರೆ.  

ಇದರಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಖನ್ವೆಂದರೆ ‘ಭಾರತದಲ್ಲಲ  ಬಂಧುತವ  ವಾ ವಸೆೆ ’ ಎಂಬುದು. ಈ 

ಲೇಖನ್ವನ್ನನ  ಇರಾವತಿ ಕವೆೀರವರು ಭಾಷಾವಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಉತ್ರ ವಲ್ಯ, ಮಧಾ ವಲ್ಯ, 

ದಕಿ್ರಣ್ ವಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂವೀ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ  ಬಂಧುತವ  ವಾ ವಸೆೆಯ ಕರಿತ್ತ ಚಚಿೀಸಿರುತ್ಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಲಯೂ 

ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಕಲ್/ಬೆಡಗು/ಗೋತರ  ಪದಧ ತಿ, ಅನ್ನಲೋಮ ವಿವಾಹ ಮತ್್ತ  ಕಲ್ಲೋನ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ 

ನಿಯಮಗಳು, ಸಗೋತರ  ಹಾಗೂ ಅನ್ಾ ಗೋತರ  ವಿವಾಹಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಿತಿಗಳು, ಮಗಳ ಎದುರು 

ಮದುಮಗಳು, ಭಾವಮೈದುನ್ ವಿವಾಹ, ಬಹುಪತಿನ ತವ  ಮತ್್ತ  ಮರುವಿವಾಹ, ಅವಿಭಕ್  ಕಟ್ಟಂಬಗಳ ಪ್ರತರ , 

ಮೊದಲಾದ ಅಂಶ್ಗಳು ಈ ಲೇಖನ್ವನ್ನನ  ಒಳಗಂಡು ಇಡಿೋ ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜಗಳ ಒಟ್ಟಟ  ಚಿತರ ಣ್ವನ್ನನ  

ಓದುಗ ಲೋಕಕೆಕ  ಪರಿಚಯಸಿಕಡುತ್ದೆ. 

ಕೊನೆಯ ಮಾತು/ ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ಒಟ್ಟಟ  500ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಕೃತಿಗಳು ಮರಾಠಿ ನ್ನಡಿಯಂದ ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ 

ಅನ್ನವಾದಗಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾವಾ , ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ನಾಟಕ, ಆತಮ ಕತೆ, ವಿಚಾರ ಸಾಹತಾ , 

ಸಮಾಜಶಾಸ್ ರ ಸಾಹತಾ , ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಸಾಹತಾ  ಹೋಗೆ ಹಲ್ವು ಪರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಬಿತ್ಿ  ಬೆಳೆದ ಮರಾಠಿ ನ್ನಡಿಯು ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  

ಅನ್ನವಾದಗಂಡು ಕನ್ನ ಡ ನ್ನಡಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನನ  ಕಟಿಟ ದೆ. ಹೋಗೆ ಕೃತಿಗಳು, ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ 
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ಮಹನಿೋಯರು, ಮುದಿರ ಸಿ ಹೊರ ಜಗತ್ಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತವ ಸಕಾೀರ ಹಾಗೂ ಸಕಾೀರೇತರ ಸಂಘ - ಸಂಸೆೆ ಗಳು 

ಎಲ್ಲ ವನ್ನನ  ನೆನೆಯುವ ಅಗತಾ ತೆ ಪರ ಸ್್ತತ ಕಾಲ್ಮಾನ್ಕ್ರಕ ದೆ. ಅನ್ನವಾದಗಳು ಮತ್್ತ  ಬರೆಹಗಳು ಕೇವಲ್ ಪರ ಶ್ಸ್ಿ  

ಪಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ ಮತ್್ತ  ಸಂಪ್ರದನೆಗಾಗಿ ಎನ್ನನ ವ ಹೊತ್ಿನ್ಲ್ಲಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಎತ್ಿ  ಹಡಿದು 

ಸಮಸಮಾಜದ ನಿಮಾೀಣ್ಕಾಕ ಗಿ ದುಡಿಯುವ ವಗೀವನ್ನನ  ಅಲ್ಕಿ್ರಸ್ತವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಾಹತಾ  ಲೋಕದಲ್ಲಲ  

ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನನ  ತೆಲ್ಕೆಡಿಸಿಕಳಳ ದೆ ತಮಮ  ಬರೆಹ ನಾಲುಕ  ಜನ್ರ ಬದುಕನ್ನನ  ಬದಲ್ಲಸಿದರೆ ಸಾಕ. 

ಸಂವೇದನಾಶಿೋಲ್ತೆಯು ಜನ್ರಲ್ಲಲ  ಮೂಡಿದರೆ ಸಾಕ ಎಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸಿ ಪುಸ್ಕ ಲೋಕದಲ್ಲಲ  ದುಡಿಯುವ 

ಬೌದಿಧ ಕ ಮತ್್ತ  ಬೌದಿಧ ಕೇತರ ವಗೀವನ್ನನ  ಗೌರವಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಕನ್ನ ಡ ನಾಡು ಮತ್್ತ  ನ್ನಡಿಯನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಉತ್ಮ ಎನ್ನನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಓದಿನ್ ಗರ ಹಕೆಯಾಗಿದೆ. 
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