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ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆ. 

ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನನ  ನವೋದಯ, ಪ್ರ ಗತಿಶೋಲ, ನವಯ  ಹಾಗೂ ದಲಿತ-ಬಂಡಾಯ ಎಾಂದು 

ಪಂಥಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುತ್ತ ೋವೆ. ಈ ಎಲಲ  ಪಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ , ಸಿದ್ಯಧ ಾಂತ, 

ವಾದಗಳ ಪ್ರ ಭಾವ ದಟ್ಟ ವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಬಗೆಯಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ 

ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭ, ಬದಲಾಗುತಿತ ದದ  ಕಾಲಘಟ್ಟ , ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಜದ 

ಮನೋಧಮಭವಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಇಡಿೋ ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಕನನ ಡವತರಣ್ವೆಾಂದು 

ಒಪಿಿ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ . ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಉದಯಕ್ಕಕ  ಕಾರಣ್ವಾಗಿದುದ  ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ 

ಸಾಹಿತಯ ದ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತಯ ವೆಾಂಬುದು ಹಿಾಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಕ  ನಾವು ರಮಯ ವಾದ, 

ನವೋದಯವೆಾಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಳ ತ್ತ ೋವೆ. 

ಕೀಲಿ ಪದಗಳು : ಸೈಯದ್ ಬಿ ಕಬಿಿ ಗೆರೆ, ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್, ನವೋದಯ, ಇಟ್ಟ  ಹೆಜೆ್ಜ , ತೊಟ್ಟ  ರೂಪ್ 

ಪೀಠಿಕೆ. 

ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಉದಯಕ್ಕಕ  ಜಮಭನ್ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ 

ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಕಾರ ಾಂತಿ ಮತ್ತತ  ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದಲಿಲ  ರೂಸೋ ಬರೆದ ಆತನ ಆತಮ ಚರಿತ್ರ  ಕೂಡ ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ರ ಭಾವದ 

ಕಾಂದರ ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಾಂದು ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೂಡ ತನನ  ಘನತ್ಯನ್ನನ  

ಹೆಚ್ಚಾ ಸಿಕೊಳ್ಳಳ ತತ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಮನೋಧಮಭಕ್ಕಕ  ತಾಳ್ಳತಿತ್ತತ . ಫ್ರರ ನ್್  ಇಡಿೋ ಪ್ರ ಪಂಚಕ್ಕಕ  ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಮತ್ತತ  

ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಕಿಡಿಯನ್ನನ  ಹೊತಿತ ಸಿದೆ. ಅಲಿಲ  ಉಾಂಟಾದ ರಾಜಕಿೋಯ ಕಾರ ಾಂತಿಯಾಂದ ಫ್ರರ ನ್್  ರಾಜಸ್ತ್ತ ಯಾಂದ 

ಮುಕಿತ ಯಾಂದಿ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಸೃಷ್ಟಟ ಗೆ ತ್ರೆದುಕೊಾಂಡಿತ್ತ. ಫ್ರ ಾಂಚ್(ಫ್ರರ ನ್್ ) ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಮೂಲತತವ ಗಳಾದ 

ಸ್ಮಾನತ್, ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಮತ್ತತ  ಭಾರ ತೃತವ  ಇವು ಜಗತಿತ ಗೆ ನಿೋಡಿದ ಪ್ರ ಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ ಾಂತಿ 

ಜಗತಿತ ನ ಇತಿಹಾಸ್ದಲಿಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿದುದ  ಶೋಷ್ಟತರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ತಮಮ  ಶ್ಕಿತ ಯ ಅರಿವನ್ನನ  

ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ. ಅಲಿಲ ನ ಒಗಗಟ್ಟಟ , ಧೈಯಭ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಭಗಳಾಂದ ಶೋರ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದದ  ಅನೇಕ 

ವಗಭಗಳಗೆ ಧವ ನಿ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಜಗತಿತ ನಾದಯ ಾಂತ ಶೋಷ್ಟತ ವಗಭಗಳ್ಳ ಬಲಗಾಂಡು ತಮಮ  ಹಕ್ಕಕ ಗಳಗಾಗಿ, 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಹೊೋರಾಟ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಹಿೋಗೆ ಹೊೋರಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾರ್ಟ ರಗಳ ಪೈಕಿ ನಮಮ  ಭಾರತ 

ಕೂಡ ಪ್ರ ಮುಖವಾದದ ದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಇಲಿಲ ನ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಚಳ್ಳವಳಯಲಿಲ  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಪ್ರ ಭಾವ 

ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಆಗಿದೆಾಂದರೆ ತಪಿಾ ಗಲಾರದು. ಆದರೆ “ಫ್ರ ಾಂಚ್ ರಾಜಯ  ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಪ್ರ ಭಾವ ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ 

ಅಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಿತ್ತತ ”(ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್, ಕಿೋತಿಭನಾಥ ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿ, ಪು.ಸಂ.03). ಈ ಅಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷತ್ಯಾಂದ 

ಬಿೋರಿದ ಪ್ರ ಭಾವ ಇಡಿೋ ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡುನ ನ  ವೈಚಾರಿಕ ಕಾರ ಾಂತಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಅದು ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನನ  
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ಸ್ರಳಗಳಸಿ ಸಾಮಾನಯ ನಿಗೆ ಹತಿತ ರಗಳಳ ಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಕವಿಗಳಾಂದ ಸಾಮಾನಯ  ಜನರ ಜೋವನ, ನೋವು 

ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮತ್ತತ  ಮನ್ನರ್ಯ ನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕಾಯಭ ಆರಂರ್ವಾಯತ್ತ. 

ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಳಜಯನ್ನ ೋ ಮುಖಯ ವಾಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿತ್ತತ . ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲಿಲ  ಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ 

ಅಥಭವಾಗುವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ೋ ಹೆಚ್ಚಾ  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ಸಾಹಿತಯ  ಜನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ 

ಹತಿತ ರವಾಗಲು ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ. 

ಅದಕ್ಕಕ  ಮುಖಯ  ಉದ್ಯಹರಣೆ ಹದಿನ್ಾಂಟ್ನ್ಯ ಶ್ತಮಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಕವಿ ಬ್ಲ ೋಕನ  ಕಾವಯ  ಎನನ ಬಹುದು. 

ಈತನ ಕಾವಯ  ಸಾಮಾನಯ  ಜನರ ಧವ ನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಕ ನಿೋತಿ ಅದರ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾಂದರ  ವಸ್ತತ ವಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನ 

ಲಂಡನಿನ ನ ನಗರ ಕವಿಯಾಗಿದದ ರು ಕೂಡ ನಗರವನ್ನನ  ಕಂಡ ರಿೋತಿ ಮಾತರ  ಭಿನನ ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತತತ ದೆ. ಆತನ 

‘ಲಂಡನ್’ಎಾಂಬ ಕವಿತ್ ಕ್ಕರಿತ್ತ “ಹೊಗೆ ನಟ್ಟ  ಚ್ಚಮನಿಗಳ್ಳ ಬಳಯುವ ಹುಡುಗನ ದುುಃಖದ ನಿಟ್ಟಟ ಸಿರಿಗೆ 

ರ್ರ ರ್ಟ ವಾದ ಚಚ್ಚಭನ ಗೋಡೆಗಳ್ಳ ಹೆದರಿ ನಡುಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾಜಕ ಪಾಪ್ ಎಷ್ಟಟ  ರ್ಯಾನಕವಾಗಿದೆ 

ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಈ ಕವಿತ್ ಶ್ಚಪ್ವಾಣಿಯಂತ್ ನಿರೂಪಿಸ್ತತತ ದೆ”(ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್, ಕಿೋತಿಭನಾಥ 

ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿ, ಪು.ಸಂ.12). ಎಾಂದು ಕಿೋತಿಭನಾಥ ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿಯವರು ಅಭಿಪಾರ ಯಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ 

ಆಭಿಪಾರ ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಬ್ಲ ೋಕಿನ ಗೆ ಇದದ ಾಂತಹ ಸಾಮಾಜಕ ಅಸ್ಮಾನತ್, ದಬಿ್ಬಳಕ್ಕ  ಹಾಗೂ ಶೋರ್ಣೆಗಳ 

ವಿರುದಧ ದ ಟಿೋಕ್ಕ, ಬೇಸ್ರಗಳ್ಳ ಸಿ್ ರ್ಟ ವಾಗುತತ ವೆ. 

ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ಬ್ಲ ೋಕನ ಾಂತರ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ಸ್ಮೃದಿಧಯಾಗಿ ಬ್ಳೆದಿದೆ. ಅದರಲಿಲ  ವಡ್್  

ವರ್ಥಭ ಮತ್ತತ  ಕೊೋಲಿರ ಜ್ ಬಹುಮುಖಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರಿಬಿ ರಿಗೆ ಇಡಿೋ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ವನ್ನನ  ಮತ್ತತ  

ಅದರ ಎಲಲ  ಸ್ವ ರೂಪ್ಗಳನ್ನನ  ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಾಂದಿಗೆ ವಯ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ಪ್ರಿಚಯಸಿದ ಕಿೋತಿಭ ಸ್ಲುಲ ತತ ದೆ. ಬ್ಲ ೋಕ್ 

ಸ್ಮಾಜದಲಿಲ  ತ್ತಾಂಬಿಕೊಾಂಡಿದದ  ನಿೋತಿಮತ್ತ , ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯಗಳಾಂದ ಸಿಡಿದು ದೂರವಾದ ಕವಿ. ಆ 

ಕಾಲಘಟ್ಟ ದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ ಹದಿನ್ಾಂಟ್ನ್ ಶ್ತಮಾನದಲಿಲ  ಕವಿಗಳ್ಳ ಮಹಾಕಾವಯ  ಬರೆಯದಿದದ ರು ಅವರೆಲಲ ರೂ 

ಹಳೆಯ ಮಹಾಕಾವಯ ಗಳ ಪ್ರ ಭಾವಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿದದ ರು. ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  ಕ್ಕಲವು ಅನ್ನವಾದಗಳ್ಳ ಕೂಡ 

ನಡೆದಿವೆ. ಅಾಂದು ಪ್ರ ಗಾಥ(ಓಡ್), ಶೋಕಗಿೋತ್(ಎಲಿಜ), ಸ್ತನಿೋತ(ಸಾನ್ಟ್), ವಿಡಂಬನ್(Satire) ಅಾಂತಹ 

ಪ್ರ ಕಾರಗಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚಾ  ಪ್ರ ಚಲಿತಕ್ಕಕ  ಬಂದು ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನನ  ಸ್ಮೃದಿಧ ಗಳಸಿವೆ.  

ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಂ ತನನ  ಬ್ಳವಣಿಗೆಯಲಿಲ  ಭಾಷ ಶೈಲಿಯನ್ನನ  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದುದ  

ಪ್ರ ಮುಖವಾದದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಅಲಿಲ ಯವರೆಗೂ ಕಾವಯ ದ ಭಾಷೆ ಶರ್ಟ ವಾಗಿ ಸ್ತಸಂಸ್ಕ ೃತವಾಗಿರಬೇಕ್ಕಾಂಬ ಪಾರ ಚ್ಚೋನರ 

ನಿಯಮ, ಸಿದ್ಯಧ ಾಂತಗಳದದ ವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ ಒಳಗಾಂಡಂತ್ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳ್ಳ 

ತಮಮ  ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ಸಾಮಾನಯ ರ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಸಾಹಿತಯ  ಕಾರ ಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನಯ ರದ್ಯದ ದರೆ 

ಸಾಹಿತಯ  ಕೂಡ ಸಾಮಾನಯ ರದ್ಯದ ಗುತತ ದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನಯ ನಿಗೆ ಸಾಹಿತಯ  ಮುಟ್ಟಟ ತತ ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ 

ಕವಿಗಳ ಈ ಪ್ರ ಯತನ ದಿಾಂದ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ  ಉಜವ ಲಗಳಳ ಲು ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ. ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ 

ಕವಲ ಕಾವಯ  ಪ್ರ ಕಾರಕ್ಕಕ  ಮಾತರ  ಸಿೋಮಿತಗಳಳ ದೆ ಕವಲೊಡೆದು ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ವಿಮರ್ಶಭ ಕ್ಕಷ ೋತರ ವನ್ನನ  ಕೂಡ 

ವಾಯ ಪಿಸಿದೆ. ಕೊೋಲಿರ ಜ್, ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ ಕಿರ .ಶ್.1800ರಲಿಲ  ‘The Lyrical Ballads’ ಎಾಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನನ  

ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಅದಕ್ಕಕ  ಮುನ್ನನ ಡಿಯನ್ನನ  ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ  ಬರೆದಿದ್ಯದ ನ್. ಆ ಮುನ್ನನ ಡಿಯಲಿಲ  ಕಾವಯ ದ ಹುಟ್ಟಟ  

ಬ್ಳವಣಿಗೆ, ಸ್ವ ರೂಪ್, ಭಾಷೆ ಮುಾಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಚ್ಚಭಸಿರುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ 

ಗಿದದ  ವಿಮಶ್ಚಭ ಪ್ರ ಜೆ್ಜ  ಸಿ್ ರ್ಟ ವಾಗುತತ ದೆ. ಈತನ ಮುನ್ನನ ಡಿ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ದ ಸಿ್ ರ್ಟ  ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಾಂದ ಮಹತವ ದ್ಯದ ಗಿದೆ. “ಬ್ಲ ೋಕನ  ಅನ್ನಭಾವ ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ನಿಸ್ಗಭದ ಮೂಲಕ ದೇವರ 

ಅನ್ವ ೋರ್ಣೆ ನಡೆದರೆ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ಕ್ಕಕ  ಮಾತರ  ನಿಸ್ಗಭವೇ ದಿವಯ ತ್ಯ ಅಧಿಷಾ ನವಾಗುತತ ದೆ. ನಿಸ್ಗಭ 

ದಿವಯ ವಾದರೆ ಆರಾಧನ್ಯೇ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯಾಗುತತ ದೆ. ಕವಿ ತಾನ್ನ ಒಾಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ಗಭವನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸ್ತವ ಈ 
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ಸ್ನಿನ ವೇಶ್ಕ್ಕಕ  ಅನೇಕ ತಾತಿವ ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾರಣ್ಗಳವೆ”(ಪು.ಸಂ.15) ಎಾಂದು ಹೇಳದ್ಯದ ನ್. ಇವನ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಇಡಿೋ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ಕ್ಕಕ  ನಿಸ್ಗಭವೇ ಮೂಲ. ಕವಿಯಾದವನಿಗೆ ನಿಸ್ಗಭದಾಂದಿಗೆ ಇರುವ 

ಸಂಬಂಧಕ್ಕಕ  ತಾತಿವ ಕ ಮತ್ತತ  ಸಾಮಾಜಕ ಕಾರಣ್ಗಳವೆ. ಕವಿ ಮತ್ತತ  ನಿಸ್ಗಭ, ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಸ್ಮಾಜ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಯ  

ಕವಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಎಾಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕವಿತ್(ಸಾಹಿತಯ ) ನಿಮಾಭಣ್ವಾಗುತತ ದೆ ಎಾಂಬ ಅಥಭ ಈತನ 

ವಾದದಲಿಲ ರಬಹುದು.  

ಸಾಹಿತಯ ದ ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಕಾಲದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಲ  ಸಾಹಿತಿಯ ಕ ಭಿನನ ತ್ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನಯ . ಅಾಂತಹ 

ಭಿನನ ತ್ಗಳ್ಳ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳಾದ ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ ಮತ್ತತ  ಕೊೋಲಿರ ಜ್ ನಡುವೆ ಉಾಂಟ್ಟ. ವಡ್್ಭ 

ವರ್ಥಭ ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ಮುಖಯ  ಕಾಳಜ ಮನ್ನರ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯಯ ಯರುವ ಸಂಬಂಧವು 

ಕಾಂದರ  ಪ್ರ ಜೆ್ಜ ಯಾಗಿ ಕಾಣುತತ ದೆ. ತನನ ಲಿಲ  ಮೂಡಿದ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಸಾನಿಧಯ ದ ಭಾವನ್ಗಳೆಲಲ ವನ್ನನ  ಕಾವಯ ದಲಿಲ  

ಹಿಡಿದಿಟಿಟ ರುವುದು ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ ಕಾವಯ  ಕಾಳಜ ಮತ್ತತ  ಪಿರ ೋತಿ ಸಾಕಿಷ ಯಾಗುತತ ದೆ.  

ಕವಿಯ ಸ್ವ ಾಂತ ಭಾವನ್ ಅಭಿವಯ ಕಿತ ಗಳ್ಳಳ ವುದು ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ದ ಪ್ರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಲೊಲ ಾಂದು. 

ಹಾಗಾಗಿಯೇ “ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಅವನ ಕಾವಯ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲಲ . ಕಾವಯ ದ ಬಗೆಗ  

ಮಾತಾಡುವುದೆಾಂದರೆ ಕವಿಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತಾಡಿದಂತ್”(ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್, ಕಿೋತಿಭನಾಥ ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿ, 

ಪು.ಸಂ.54) ಎಾಂದು ‘ಕೊೋಲಿರ ಜ್’ ಅಭಿಪಾರ ಯಸಿದ್ಯದ ನ್. ಈತನ ಪ್ರ ಕಾರ ಕವಿಗೂ ಕಾವಯ ಕೂಕ , ಕಾವಯ ಕೂಕ  ಕವಿಗೂ 

ಹಾಗೂ ಕಾವಯ ದ ಅಧಯ ಯನಕೂಕ  ಕವಿಯ ಅಧಯ ಯನಕೂಕ  ನಿಕಟ್ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಷೆಟ  ಅಲಲ ದೇ ಅವುಗಳಲಿಲ  

ಒಾಂದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಇನನ ಾಂದನ್ನನ  ಅಥಭ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬುದು ಇಲಿಲ ನ ಸಿ್ ರ್ಟ  

ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಡಿೋ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತಯ ದ ಕವಿಯ ಭಾವನ್, ವಯ ಕಿತ ತವ  ಹಾಗೂ ಕಾವಯ ದ ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಸಿ್ ರ್ಟ ವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸ್ತತತ ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ “ಕಾವಯ  ಜಗತಿತ ಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನನ ಡಿಯಾಗಿದೆ ಕವಿಯ 

ಅಾಂತರಂಗವನ್ನನ  ಬ್ಳಗುವ ಬ್ಳಕಾಗುವುದು”(ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್, ಕಿೋತಿಭನಾಥ ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿ, ಪು.ಸಂ.20) 

ಎಾಂದು ಎಾಂ.ಎಚ್.ಅಬ್ಬರ ಯ ಮ್್ (1953) ಎಾಂಬ ಅಧುನಿಕ ವಿಮಶ್ಭಕ ತನನ  ಗರ ಾಂಥದ ಹೆಸ್ರನ್ನನ  ‘The Mirror Of 

Lamp’ ಎಾಂದು ಇಟಿಟ ದ್ಯದ ನ್. ಈ ಗರ ಾಂಥ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ  ಮತ್ತತ  ಅದರ ವಿಮಶ್ಚಭಶ್ಚಸ್ತ ರ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

ಬರೆದದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಕಾವಯ  ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಕವಿಯ ಅಾಂತರಂಗವನ್ನನ  ಬ್ಳಗುವ ಬ್ಳಕಾಗಬೇಕ್ಕ ಅದು ಜಗತಿತ ಗೆ ಹಿಡಿದ 

ಕನನ ಡಿಯಾಗಬ್ಬರದೆಾಂಬುದು ಅಾಂದಿನ ನಂಬಿಕ್ಕಯಾಗಿತ್ತತ . ಹಾಗಾಗಿ ವಡ್್ಭ ವರ್ಥಭ ಅಾಂತಹ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳ್ಳ 

ತಮಮ  ಅನ್ನರ್ವಕ್ಕಕ  ಬಂದ ಭಾವನ್ಗಳನ್ನ ಲಲ  ಕಾವಯ ದ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಅದಕ್ಕಕ  ನಿದಶ್ಭನವಾಗಿ 

ಕನನ ಡದಲ್ಲಲ  ಕ್ಕವೆಾಂಪು, ಬೇಾಂದೆರ  ಅಾಂತಹ ಅನೇಕ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳದ್ಯದ ರೆ. ಕನನ ಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಲ  

ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ಕವಿಯ ವಯ ಕಿತ ತವ ಕ್ಕಕ  ಅತಿಶ್ಯವಾದ ಮಹತವ ವಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ 

ಕಾವಯ ವು ಕವಿಯ ವಯ ಕಿತ ತವ ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಮಹತವ  ಕೊಟಿಟ ರುವು ವಾಸ್ತ ವ ಸ್ತಯ . ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗಯೇ ಅನೇಕ 

ಅಧಯ ಯನ, ವಿಮರ್ಶಭ, ಟಿೋಕ್ಕ, ವಿಡಂಬನ್ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಭಗಳ್ಳ ನಡೆದಿವೆ. 

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಯಟ್ ‘ಕಾವಯ ವೆಾಂದರೆ ಕವಿಯ ವಯ ಕಿತ ತವ ದ ಅಭಿವಯ ಕಿತ ಯಲಲ  ಅದು ವಯ ಕಿತ ತವ ದಿಾಂದ 

ಪಾರಾಗುವಿಕ್ಕ’ ಎಾಂದು ಹೇಳದ್ಯದ ನ್. ಹಿೋಗೆ ಹೇಳ್ಳವ ಮೂಲಕ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನನ  ಟಿೋಕಿಸ್ತವುದರ 

ಜೊತ್ಗೆ ವಯ ಕಿತ ತವ  ಎಾಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ತಾತಿವ ಕವಾಗಿ ಚಚ್ಚಭಸ್ಲು ದ್ಯರಿ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ದ್ಯದ ನ್. ಹಾಗೆ ಇಪಿ್ ತತ ನೇ 

ಶ್ತಮಾನದ ಎರಡನ್ ದಶ್ಕದ ನವಯ ಕವಿ ಟಿ.ವಿ.ಹ್ಯಯ ಮ್ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಂನ ಕಡು ವಿರೊೋಧಿಯಾಗಿದದ ನ್ನ. ಈತ 

‘Speculation’ ಎಾಂಬ ಗರ ಾಂಥ ಬರೆದಿದ್ಯದ ನ್. ಹಾಗೆ ‘Imagism’ ಎಾಂಬ ಹೊಸ್ ಕಾವಯ  ಶೈಲಿಯನ್ನನ  ಹುಟ್ಟಟ  ಹಾಕಿದ 

ಕಿೋತಿಭ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಲುಲ ತತ ದೆ. ಅಭಿಜಾತತ್ ಮತ್ತತ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮಗ ಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧಯ ಯನಗಳ್ಳ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  

ಒಾಂದು ದಡಡ  ಪ್ರ ಬಂಧದಲಿಲ  ಕಟಿಟ ಕೊಟಿಟ ದ್ಯದ ನ್. ಇವನ ಪ್ರ ಕಾರ “ಮನ್ನರ್ಯ  ಜನಮ ತಃ ಪ್ಶುವಾಗಿರುತಾತ ನ್. ಮುಾಂದೆ 

ಕರ ಮವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತತ  ಧಾಮಿಭಕ ಸಂಸಾಕ ರಗಳಾಂದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನರ್ಯ ನಾಗಿ ಮಾಪ್ಭಡುತಾತ ನ್. 
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ಅಲಲ ದೇ ಮನ್ನರ್ಯ  ಜನಮ ದಿಾಂದ ಪಾಪಿರ್ಟ . ಕಿರ ಶಾ ಯನ್ ಧಮಭದ ‘Originalsim’ ದಿಾಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅವನ್ನ ಬಹಳ 

ಕರ್ಟ  ಪ್ಡಬೇಕ್ಕ. ಜೋವನವೇ ಒಾಂದು ದಿೋಘಭವಾದ ಪ್ಶ್ಚಾ ತಾತ ಪ್ವಾದ್ಯಗ ಮಾತರ  ಅವನ್ನ 

ಧಾಮಿಭಕವೆನನ ಬಹುದ್ಯದ ಯೋಗಯ ತ್ಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಾತ ನ್. ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮದ  ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನ ಇದಕ್ಕಕ  

ವಿರುದಧ ವಾದದುದ ”(ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್, ಕಿೋತಿಭನಾಥ ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿ, ಪುಸಂ.43) ಎಾಂದು ಹೇಳ್ಳವ ಮೂಲಕ 

ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮುನ ನ  ವಿರೊೋಧಿಸ್ತತಾತ ನ್. ಹಿೋಗೆ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ತನನ ದೇ ತಾತಿವ ಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ 

ಒಾಂದು ಪಂಥವಾಗಿ, ವಾದವಾಗಿ ಸ್ಮೃದಿಧಯಾಗಿ ಬ್ಳೆದಿದೆ. ಆ ಸ್ಮೃದಿಧ ಯಲಿಲ  ಆದರದೆದಯಾದ ನೂನಯ ತ್, 

ಸಿೋಮಿತತ್ ಕೂಡ ಉಾಂಟ್ಟ. ಇಾಂದು ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ವನನ ಳಗಾಂಡು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಅನೇಕ 

ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೋರಿದೆ. ಹಾಗೆ ತನನ ದೆಯಾದ ನೂನಯ ತ್ಗಳಾಂದ ಮತ್ತತ  ಬದಲಾದ 

ಕಾಲಘಟ್ಟ ದ ಅವಶ್ಯ ಕತ್, ಸ್ಮಾಜದಲಿಲ  ನಿಮಾಭಣ್ಗಳ್ಳಳ ವ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಬೇಡಿಕ್ಕಗಳಾಂದ ಇನನ ಾಂದು ಪಂಥದ 

ಉಗಮಕ್ಕಕ  ದ್ಯರಿ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ದೆ. 

ಕನ್ನ ಡದ ನ್ವೀದಯ ಮತ್ತಾ  ಪಾಶ್ಚಾ ತ್ಯ  ರೊಮ್ಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ 

ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಉದಯಕ್ಕಕ  ಜಮಭನ್ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವ ಪ್ರ ಮುಖ 

ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್(ನವೋದಯ) ಉದಯಕ್ಕಕ  

ಕಾರಣ್ವಾಗಿದುದ  ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ  ಮತ್ತತ  ಭಾರತದ ಬಂಗಾಳ ಸಾಹಿತಯ . ಬಿರ ಟಿೋರ್ರು ತಮಮ  ಆಡಳತದ 

ಅನ್ನಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಶಕ್ಷಣ್ವನ್ನನ  ಭಾರತದಲಿಲ  ನಿೋಡಿದರು. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮದಿಾಂದ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಶಕ್ಷಣ್ದಿಾಂದ 

ವೈಚಾರಿಕ ಜೆಾ ನ ಪ್ಡೆದ ದಡಡ  ವಿದ್ಯಯ ವಂತ ವಗಭವೇ ಭಾರತದಲಿಲ  ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಯತ್ತ. ಬಿರ ಟಿೋಷ್ 

ವಸಾಹತ್ತಶ್ಚಹಿಗಳ್ಳ ಭಾರತಿೋಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತತಿತ ದದ  ದೌಜಭನಯ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ಶನ ಸ್ತವ, ಪ್ರ ತಿರ್ಟಿಸ್ತವ, 

ಹೊೋರಾಡುವ ಪ್ರ ಜೆ್ಜ  ಜನರಲಿಲ  ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ಗಗ  ಫ್ರ ಾಂಚ್ 

ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೋರಿದಂತ್ ಭಾರತಿೋಯ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ಸಾಹಿತಯ ಕ್ಕಕ  ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಚಳ್ಳವಳಗಳ್ಳ, 

ಹೊೋರಾಟ್ಗಾರರು, ಸಂತರು, ಸಾಮಾಜಕ ಸ್ತಧಾರಕರು ಹಾಗೂ ಇಲಿಲ ನ ಸ್ಮಾಜದಲಿಲ ದದ ಾಂತಹ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳಾದ ವಿಧವಾ ಸ್ಮಸ್ಯಯ , ಸಿತ ರೋಶಕ್ಷಣ್, ಆಧುನಿಕತ್ಯಾಂದ ಉಾಂಟಾಗಿದದ  ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ ಪ್ಲಲ ಟ್ ಮತ್ತತ  

ಸಂಘರ್ಭ ಮುಾಂತಾದ ಅಾಂಶ್ಗಳ್ಳ ಕಾರಣ್ವಾಗಿವೆ. 

ಇಾಂಗಿಲ ರ್ನ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮನ ಲಿಲ  ಸಾಮಾನಯ ರ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬಳಸಿದಂತ್ ಕನನ ಡದ 

ನವೋದಯದಲಿಲಯೂ ಸಾಮಾನಯ ರ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬಳಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನನ ಡದ ನವೋದಯದಲಿಲ  

ಸಾಮಾನಯ  ಜನರ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ಲು ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ್ವೆಾಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ . 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಚರಿತ್ರ  ತನನ  ಆರಂರ್ದಿಾಂದಲ್ಲ ಭಾಷೆ ವಿಚಾರದಲಿಲ  ಚಲನ್ಯನ್ನನ  ಸಾಧಿಸಿಕೊಾಂಡು 

ಬಂದಿದೆ. ಕನನ ಡದ ಮೊದಲ ಗದಯ  ಕೃತಿ ವಡಾಡ ರಾಧನ್(ಕಿರ .ಶ್.920)ಯಾಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಚತಂತರ  ಹಾಗೂ 12ನೇ 

ಶ್ತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತಯ , ಮಧಯ ಕಾಲಿೋನ ಕಿೋತಭನ, ತತವ ಪ್ದ ಸಾಹಿತಯ  ಹಾಗೂ ಹದಿನ್ಾಂಟ್ನ್ ಶ್ತಮಾನದ 

ನಂತರದ ಕ್ಕಾಂಪುನಾರಾಯಣ್ನ ‘ಮುದ್ಯರ ಮಂಜೂರ್, ಮುದದ ಣ್ಣ ನ(ಕಿರ .ಶ್.1900) ‘ರಾಮಾಶ್ವ ಮೇಧಂ’ದಂತಹ 

ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲಿಲ ನ ಭಾಷ ಪ್ರ ಯೋಗಗಳೆಲಾಲ  ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಸಾಮಾನಯ ಗಳಸ್ತವ ಪ್ರ ಯತನ ಗಳಾಗಿವೆ. 

ಆದದ ರಿಾಂದ ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ಬಳಕ್ಕಗಾಂಡ ಸಾಮಾನಯ  ಭಾಷೆ ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಸಾಹಿತಯ ದಿಾಂದ 

ಬಂದದೆದ ಾಂಬ ವಾದವನ್ನನ  ಪೂಣ್ಭ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲಿಲ  ಒಪಿಿ ಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ . ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಷ 

ಬಳಕ್ಕಗೆ ಒಾಂದು ಕಾರಣ್ವೆಾಂದು ಒಪಿಿ ಕೊಳಳ ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ಕೊೋಲಿರ ಜ್ ಹೇಳರುವ “ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್ ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಅವನ 

ಕಾವಯ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲಲ . ಕಾವಯ ದ ಬಗೆಗ  ಮಾತಾಡುವುದೆಾಂದರೆ ಕವಿಯ ಬಗೆಗ  ಮಾತಾಡಿದಂತ್” 
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(ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್, ಕಿೋತಿಭನಾಥ ಕ್ಕತ್ತಭಕೊೋಟಿ, ಪು.ಸಂ.54) ಎಾಂಬ ಹೇಳಕ್ಕ ಕನನ ಡದ ನವೋದಯಕೂಕ  

ಅನವ ಯವಾಗುತತ ದೆ. ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತಯ ಕೂಕ  ಮುನನ  ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  ಖಾಸ್ಗಿಯಾದ 

ನೋವು, ಯಾತನ್, ಪಿರ ೋತಿ ಅಾಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸ್ಲು ಕವಿತ್ಯನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿರಲಿಲಲ . ಆದರೆ 

ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಶಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತತ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ ಬರೆದ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳ್ಳ ಕಾವಯ ದಲಿಲ  ತಮಮ  ಜೋವನದ 

ಅನೇಕ ಖಾಸ್ಗಿ ಘಟ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಹಿಡಿದಿಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಬಿ.ಎಾಂ.ಶರ ೋ ಅವರು ತಮಮ  ಹೆಾಂಡತಿಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೊಾಂಡಾಗ 

ಅದರಿಾಂದ ಕವಿತ್ ಹುಟಿಟ ದೆ. ಬೇಾಂದೆರ ಯವರ ವೈಯಕಿತ ಕ ಜೋವನದಲಿಲ  ನಡೆದ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ಳ ಕವಿತ್ಯಾಗಿವೆ. ಕ್ಕವೆಾಂಪು 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯಾಂದಿಗಿನ ಮನ್ನರ್ಯ  ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಕವಿತ್ಗಳಲಿಲ  ಕಟಿಟ ಕೊಟಿಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಇಾಂದು ಬೇಾಂದೆರ ಯವರ 

ವೈಯಕಿತ ಕ ಬದುಕನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತತ  ಅವರ ಕಾವಯ ಗಳನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದು 

ಕ್ಕಲವಮ್ಗಮ  ಒಾಂದೇ ಆಗುತತ ವೆ. ಹಿೋಗೆ ಕವಿ ತನನ  ಅನ್ನರ್ವದ ವೈಯಕಿತ ಕ ಭಾವನ್ಗಳಗೆ ಸಾಹಿತಯ ದ ರೂಪ್ಕೊಟಾಟ ಗ 

ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಕಾವಯ  ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಯ  ಬೇರೆಯಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ . 

ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಹಳೆಗನನ ಡದ ಪ್ರ ಭಾವದ ಜೊತ್ಗೆ ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವಕೂಕ  

ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ   ಹೊಸ್ ಸ್ವ ರೂಪ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಅದರಲಿಲ  ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ  ಪ್ರ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾ ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಅಲಿಲ ನ 

‘ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಕ್’ ಇಲಿಲ  ‘ನವೋದಯ’ ಎಾಂಬ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಲ  ಒಾಂದು ಪಂಥ, ವಾದ ಅಥವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟ  ಎಾಂಬ 

ಹೆಸ್ರಿನಲಿಲ  ಸ್ಮೃದಿಧಯಾಗಿ ಬ್ಳೆದಿದೆ. ಇಡಿೋ ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ  ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ ರ್ದರ  ಬುನಾದಿ 

ಹಾಕಿಕೊಟಿಟ ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  ಹುಟಿಟ ದ ಕಾವಯ , ನಾಟ್ಕ, ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಗತಿಶೋಲ, ನವಯ , 

ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಸಾಹಿತಯ  ಪಂಥಗಳ ಉಗಮಕೂಕ  ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ ವೇ ಮೂಲವೆಾಂದರೆ ತಪಿಿ ಲಲ . 

ನವೋದಯ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  ಬರೆದ ಡಿ.ವಿ.ಜ ಅಾಂತಹ ಕವಿಗಳ್ಳ ಹಳೆಗನನ ಡ ಶೈಲಿಯಲಿಲ  ಆಧುನಿಕ ಕವಿತ್ಗಳನ್ನನ  

ಕಂದ ಪ್ದಯ ದಲಿಲ  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರ ಕವಿತ್ಗಳ್ಳ ಹಳೆಗನನ ಡ ಶೈಲಿಯಲಿಲ  ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನನ  

ಸ್ಮೃದಧ ಗಳಸಿವೆ. ಇವರಂತ್ ನವೋದಯದ ಆರಂರ್ದ ಕಥೆಗಾರರಾದ ಪಂಜ್ಜಮಂಜೇಶ್ವ ರರಾಯ, ಸೇಡಿಯಾಪು 

ಕೃರ್ಣ ರ್ಟ್ಟ  ಹಾಗೂ ಮಾಸಿತ ಯಂತಹ ಅನೇಕರ ಕಥೆಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ಚ್ಚೋನ ಗರ ಾಂಥಗಳಾದ ವಡಾಡ ರಾಧನ್, 

ಪಂಚತಂತರ ಗಳ ಕಥಾಶೈಲಿಯ ಪ್ರ ಭಾವ ದಟ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕಥೆಗಳೆಲಲ ವೂ ಹಳೆಯದರ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ 

ಹೊಸ್ಶೈಲಿಯ ಅನ್ವ ೋರ್ಣೆಯಲಿಲ ವೆ. ಹಳೆಗನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಹೊಸ್ಗನನ ಡಕ್ಕಕ  ಸೇತ್ತವೆಯಾಗಿ ನಿಲುಲ ವ ಮುದದ ಣ್ಣ ನ 

‘ರಾಮಾಶ್ವ ಮೇಧಂ’ ಕೃತಿಯಲಿಲ  ಹೊಸ್ತನದ ಹೊಾಂದ್ಯಣಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ಸಂಘರ್ಭಗಳಲಿಲ  ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ ದ 

ಜನನವಾಗುತಿತ ರುವುದನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು. ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕ ೃತದ ಪ್ರ ಭಾವ ಪಾರ ಚ್ಚೋನ 

ಕಾಲಘಟ್ಟ ದಿಾಂದ ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದವರೆಗೂ ಪ್ರ ಭಾವಿಸಿಕೊಾಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ ದ 

ಆರಂರ್ದ ಹೆಜೆ್ಜ ಗಳಲಿಲ  ಸಂಸ್ಕ ೃತದ ಪ್ರ ಭಾವವಿದೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಚ್ಚರುಮುರಿ ಶೇರ್ಗಿರಿರಾಯರೂ 

ಕಿರ .ಶ್.1870ರಲಿಲ  ಕಾಳದ್ಯಸ್ ‘ಶ್ಚಕ್ಕಾಂತಲ’ ನಾಟ್ಕವನ್ನನ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಅದೇ ‘ಶ್ಚಕ್ಕಾಂತಲ’ವನ್ನನ  

ಬಸ್ವಪಿ್  ಶ್ಚಸಿತ ರೋಗಳ್ಳ ಕಿರ .ಶ್.1883ರಲಿಲ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಂಸ್ಕ ೃತದ ಪ್ರ ಭಾವದ ಜೊತ್ಜೊತ್ಗೆ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ 

ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ ಕಿರ .ಶ್.1885ರಲಿಲ  ಷೇಕ್್  ಫಿಯರ್ ನ ‘ಅಥೆಲೊ’ ನಾಟ್ಕವನ್ನನ  ‘ಶೂರಸೇನ ಚರಿತ್ರ ’ 

ಎಾಂದು ಕನನ ಡಿೋಕರಿಸಿದ ಕಿೋತಿಭ ಬಸ್ವಪಿ್  ಶ್ಚಸಿತ ರೋಗಳಗೆ ಸ್ಲುಲ ತತ ದೆ. ಇಲಿಲ ಾಂದ ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ ದ ಅನ್ನವಾದ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಆರಂರ್ಗಾಂಡು ಕಿರ .ಶ್ 1890ರಲಿಲ  ಎ.ಆನಂದ ರಾವ್ ಅವರು ‘ದಿ ಮರ್ಚಭಾಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್’ 

ನಾಟ್ಕವನ್ನನ  ‘ಪಾಾಂಚಾಲಿೋ ಪ್ರಿಣ್ಯಂ’ ಎಾಂದು, ಮಾಯ ಕಿ್ಕ ತ್ ನಾಟ್ಕವನ್ನನ  ಕಿರ .ಶ್.1895ರಲಿಲ  

ಎಾಂ.ಎಲ್.ಶರ ೋಕಂಠೇಶ್ಗೌಡ ‘ಪ್ರ ತಾಪ್ ರುದರ ದೇವ’ ಎಾಂದು ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿಲ  

ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಶಕ್ಷಣ್, ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಭಾವ ಮೊದಲು ಬಂಗಾಳ, ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆ 

ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಾಂದ ಭಾರತದ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೇಲೆ ಬಿೋರಿದೆ. ಅದರಲಿಲ  ಕನನ ಡವು ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತತ  ಮರಾಠಿಯಾಂದ ಕನನ ಡಕ್ಕಕ  ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಆರಂರ್ವಾಯತ್ತ. 

ಮರಾಠಿಯಾಂದ ಕಿರ .ಶ್.1869ರಲಿಲ  ಪ್ದಮಂಜಯವರ ‘ಯಮುನಾ ಪ್ಯಭಟ್ನ’, ಕಿರ .ಶ್.1895ರಲಿಲ  

ಬಂಗಾಳಯಾಂದ ವೆಾಂಕಟಾಚಾಯಭರು ಬಂಕಿಮರ ‘ದುಗೆಭಶ್ ನಂದಿನಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅನಂತರದಲಿಲ  ವೆಾಂಕಟಾಚಾಯಭ ಬಂಗಾಳಯಾಂದ, ಗಳಗನಾಥರು ಮರಾಠಿಯಾಂದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನವಾದಿಸಿದುದ  ಕನನ ಡದ ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್(ನವೋದಯ) ಉದಯದ ಬುನಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಅನ್ನವಾದ 

ಕೃತಿಗಳ ಜೊತ್ಜೊತ್ಗೆ ಕನನ ಡದಲಿಲ  ಕಿರ .ಶ್.1896ರಲಿಲ  ಗುಬಿಿ  ಮುರುಗಾರಾಧಯ ರ ‘ಶಾಂಗಾರ ಚಾತ್ತಯೋಭಲಾಲ ಸಿನಿ’ 
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ಕಾದಂಬರಿ, ಕನನ ಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಕ ನಾಟ್ಕ ಕಿರ .ಶ್.1882ರಲಿಲ  ‘ಇಗಗ ಪಿ್  ಹೆಗಗ ಡೆಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರ ಹಸ್ನ’, 

ಕಿರ .ಶ್.1899ರಲಿಲ  ಗುಲವಾಡಿ ವೆಾಂಕಟ್ರಾಯರ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಮೊದಲ ಸ್ವ ತಂತರ  ಸಾಮಾಜಕ ಕಾದಂಬರಿ 

‘ಇಾಂದಿರಾ ಬ್ಬಯ’ ಈ ಎಲಲ  ಕೃತಿಗಳ್ಳ ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಆರಂರ್ದ ಪ್ರ ಯತನ ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿೋಗೆ 

ಸಂಸ್ಕ ೃತದ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ ಆರಂರ್ಗಾಂಡ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ  ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಾಹಿತಯ ದ ದಟ್ಟ  ಪ್ರ ಭಾವಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿ 

ಸಾಹಿತಯ  ಕ್ಕಷ ೋತರ ವನ್ನನ  ಆಧುನಿಕತ್ಗೆ ಸ್ಜೆ್ಜಗಳಸಿತ್ತ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ  ಹೆದ್ಯದ ರಿಯನ್ನನ  

ಸಿ್ ರ್ಟ ವಾಗಿ ತ್ರೆದಿದುದ  ಮಾತರ  ಕಿರ .ಶ್. 1921ರ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  ಬಿ.ಎಾಂ.ಶರ ೋ ಅವರು ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ಟನ ಾಂದ ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ 

‘ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಗಿೋತಗಳ್ಳ’ ಎಾಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಈ ಸಂಕಲನದಲಿಲ  ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಹುಟಿಟ ನ ಸಿ್ ರ್ಟ  

ಛಾಯೆಯನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಇದಾಂದು ಅನ್ನವಾದ ಕವನ ಸಂಕಲವಾಗಿದದ ರು ಇಲಿಲ ನ ಕವಿತ್ಗಳಲಿಲ  ನಮಮ  

ನಾಡಿನ ಜನರ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಛಾಯೆ ದಟ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ‘ಕಾರಿ ಹೆಗಗ ಡೆಯ ಮಗಳ್ಳ’, ‘ಮುದಿದ ನ ಕ್ಕರಿಮರಿ’, 

‘ಪಾರ ಥಭನ್’, ‘ಹಳೆಯ ಪ್ಳಕ್ಕಯ ಮುಖಗಳ್ಳ’ ಅಾಂತಹ ಅನೇಕ ಕವಿತ್ಗಳನ್ನನ  ಓದುವಾಗ ಅವು ಅನ್ನವಾದ 

ಕವಿತ್ಗಳೆಾಂದು ಅನಿಸ್ತವುದಿಲಲ . ಕವಿತ್ಯಲಿಲ ನ ವಸ್ತತ ವಿಗೂ ನಮಮ  ನಾಡಿನಲಿಲ  ನಡೆಯುವ, ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿ, 

ವಿಚಾರಗಳಗೂ ವಯ ತಾಯ ಸ್ವಿಲಲ . ಆದದ ರಿಾಂದ ಅದರಲಿಲ ನ ಕವಿತ್ಗಳೆಲಲ  ನಮಮ  ಮಧ್ಯಯ  ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ 

ಘಟ್ನ್ಗಳಟಿಟ ಗೆ ತಳಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಳ ತತ ವೆ. ಅನ್ನವಾದದ ಮೂಲಕವೂ ನಮಮ  ನಾಡಿನ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಜಗತತ ನ್ನನ  

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಕಟಿಟ ಕೊಡಲು ಸಾಧಯ ವೆಾಂಬುದನ್ನನ  ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಟಿಟ ಕೊಟ್ಟ  ಕಿೋತಿಭ ಬಿ.ಎಾಂ.ಶರ ೋ ಅವರಿಗೆ 

ಸ್ಲುಲ ತತ ದೆ. ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನಕೂಕ  ಪೂವಭದಲೆಲ ೋ ಹಟ್ಟ ಾಂಗಡಿ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಅವರು ‘ಅಾಂಗಲ  ಕವಿತಾವಳ

’ ಎಾಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನನ  ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ಟನ ಾಂದ ಕನನ ಡಕ್ಕಕ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿದದ ರು. ಅನ್ನವಾದದ ಮೂಲಕವೇ 

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಯ ದ ಹೆಜೆ್ಜ ಗಳನ್ನನ  ಇಡಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ‘ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಗಿೋತಗಳ್ಳ’ ಸಂಕಲನದ 

ರಿೋತಿ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಲಿಲಲ . 

ಉಪಸಂಹಾರ 

ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಂ ಕವಲ ಕಾವಯ  ಪ್ರ ಕಾರಕ್ಕಕ  ಮಾತರ  ಸಿೋಮಿತಗಳಳ ದೆ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟ್ಕ ಮುಾಂತಾದ 

ಪ್ರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಲ  ವಾಯ ಪಿಸಿದೆ. ನವೋದಯದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ಳ ಆರಂರ್ದಲಿಲ  ವಿಧವಾ ಸ್ಮಸ್ಯಯ , ಸಿತ ರೋ ಶಕ್ಷಣ್ದ 

ಮೂಲಕ ಆರಂರ್ಗಾಂಡಿವೆ. ನಂತರದಲಿಲ  ಆಧುನಿಕತ್-ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ ಮುಖಾಮುಖಿ, ನಿಸ್ಗಭ ಪ್ರ ೋಮ, 

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯತ್, ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಚಳ್ಳವಳ ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಭ ಮುಾಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  

ಕಾಂದಿರ ಕರಿಸಿಕೊಾಂಡಿವೆ. ಇಾಂದಿರಾಬ್ಬಯ, ಇಾಂದಿರೆ, ಮಾಡಿದುದ ಣ್ಣ ೋ ಮಹಾರಾಯ, ಮರಳ ಮಣಿಣ ಗೆ ಅಾಂತಹ 

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿಲ  ಸಿತ ರೋ ಶಕ್ಷಣ್, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ, ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ಶಕ್ಷಣ್ದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾದ ಆಧುನಿಕತ್ ಮತ್ತತ  

ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದಲಿಲ ನ ಪ್ಲಲ ಟ್ಗಳನ್ನನ  ಕಾಣ್ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಮಾಸಿತ ಯವರ ‘ವೆಾಂಕಟಿಗನ ಹೆಾಂಡತಿ’ ಕಥೆ 

ಆಧುನಿಕತ್ಯ ಸಿವ ೋಕಾರದಲಿಲ  ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ ರ್ಯದಿಾಂದ ಮನ್ನರ್ಯ  ಓಡುವ ಚ್ಚತರ ಣ್ವಿದೆ. ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರ 

‘ನಾಗರಬ್ತತ ’ದಂತಹ ಕಥೆಗಳಲಿಲ  ಬಿರ ಟಿೋಷ್ ವಸಾಹತ್ತಶ್ಚಹಿ ವಯ ವಸಿ್ಯಯ ಆಧಿಕಾರಶ್ಚಹಿತನದ ಮಾಮಿಭಕ 

ವಿಡಂಬನ್ಯದೆ. ಅಲಿಲ  ಬ್ತತ  ಅಧಿಕಾರಶ್ಚಹಿ ವಯ ವಸಿ್ಯಯ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತತ ದೆ. ಹಿೋಗೆ ಪಾಶ್ಚಾ ತಯ  ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ 

ಸಾಹಿತಯ ದಿಾಂದ ಕನನ ಡಕ್ಕಕ  ಹೆಜೆ್ಜಯಟ್ಟ  ರೊಮಾಯ ಾಂಟಿಸಿಜಮ್ ತನನ  ರೂಪ್ವನ್ನನ  ಇಲಿಲ  ರಮಯ ವಾದ, ನವೋದಯ 

ಎಾಂದು ಬದಲಾಯಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಲಿಲ  ತನನ ದೇ ಆದ ಅಸಿತ ತವ ವನ್ನನ  ಕಟಿಟ ಕೊಾಂಡಿದೆ. ಆ ಅಸಿತ ತವ ದಲಿಲ  

ಕನನ ಡದ ದೇಸಿತನ ಮತ್ತತ  ಇಲಿಲ ನ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ವಯ ವಸಿ್ಯಯ ಜೋವನ ಕರ ಮದ ಚ್ಚತರ ಣ್ವಿದೆ.  
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