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ಜಾಗತಿಕರಣದ ವಿರಾಟ್ ಸವ ರೂಪ್ದ ತಿಮಿರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಹಿತ್ಾ  ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ಿದೆ. ಈ 

ಹೊತ್ಿನ್ಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ್ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಗೌಣವಾಗುತ್್ದೆಯೇ ಎಂಬ ತ್ತಗುಡತೆ ಬಡಿದೆಬಿ್ಬ ಸುತ್್ದೆ. ಇತ್ಿೋಚೆಗೆ 

ನ್ಮ್ಮ  ವಿದ್ಯವ ಂಸರ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಚಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮೌಲಾ ಯುತ್ವಾದ ಚಚೆಿಗಳು ಅತ್್  ನಂಗಲೂ 

ಆಗದೆ ಒದ್ಯಾ ಡುವಂತಾಗುತ್ಿದೆ. ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಮ್ತ್್ತ  ಹಿಂಸ್ಥ ಪ್ದಗಳು ಮೌಲಾ ಯುತ್ ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಕರಳುಬಳಿ್ಳಯ ಸಂಬಂಧವನನ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಸ್ತಕಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುತ್್ವೆ. ವಾ ವಸೆ್ಥಯ 

ತೆಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅನಗುಣವಾದ ಹಿಂಸ್ಥ ಸವ ತಃ ಹುಟ್ಟು ತ್್ದೆ. ಇಲಿದಿದಾ ರೆ ಹಿಂಸ್ಥ ಎಂಬ ಮೊನ್ಚು ಅಲಿ್ಲ  

ಬೆಳೆದಿರುತ್್ದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಿಂಸ್ಥಯು ರೂಪಂತ್ರಗಂಡಂತೆ ಹಿಂಸ್ಥಯ ವಿರಾಟ್ ಸವ ರೂಪ್ ಕ್ಷಣ 

ಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  ಬದಲಾವಣೆಯನನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ಿರುತ್್ದೆ. 

ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಚಚೆಿಗಿೋಡಾದ ಪ್ದ ‘ದಲ್ಲತ್ 

ಸಾಹಿತ್ಾ  ಸಂಘ’ ‘ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು’ ‘ದಲ್ಲತ್ ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ಗಳು’ ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ  

ಚಳುವಳ್ಳಗೆ ಸೈಧ್ಯಾ ಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ು ನನ  ಒದಗಿಸ್ತದವು. ‘ದಲ್ಲತ್’ ಪ್ದವು ಶೋಷಿತ್ರನೆನ ಲಿ  

ಒಳಗಳಿುವಂಥದು. ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಚಳುವಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಶೋಷಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಚಳುಚಳ್ಳ ದಲ್ಲತ್ರೆಂದರೆ ಜಾತಿ 

ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಮ್ತ್್ತ  ಅದರ  ಸಮ್ಗರ  ವೈಚಾರಿಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನನ  ನಾಶ್ಮಾಡ ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಈ ಜ್ಗತ್್ತ  

ಮ್ತ್್ತ  ಜೋವನ್ವನನ  ಹೊಸ ದೃಷಿು ಯಂದ  ಕಟ್ು ಬಯಸುವವರು. ಪ್ರ ಜಾಾ ವಂತ್ ಮ್ತ್್ತ  ಪ್ರ ಳಯಕಾರಿ 

ದಲ್ಲತ್ನಿಂದ ಇವತ್ಿನ್ ಸಮಾಜ್ದ ಪುನ್ಹ ನಿಮಾಿಣದ ಚಂತ್ನೆಗಾಗಿ ಆತ್ನಿಗೆ ಹೊಸ ‘ಶ್ಸ್ ರಗಳು’, 

‘ಶಾಸ್ ರಗಳು’ ಉಪ್ಲಬಧ ವಾಗಿವೆ.   

ಅಸಪ øಶ್ಾ ರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಮಾಜಕ, ರಾಜ್ಕೋಯ ರಂಗದಲಿ್ಲ  ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಜ್ನ್ರೆಲಿಾ  ಸೇರಿ 

ದಲ್ಲತ್ರಾಗುತ್ಾರೆ. ದಲ್ಲತ್ರು ಕೇವಲ ದಲ್ಲತ್ರಷ್ು ೋ ಅಲಿ  ಶೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ  ಅಮಾನ್ವಿೋಯವಾದ ಹಿಂಸ್ಥ 

ಕ್ರರ ಯಿಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ಒಂದು ವಾ ಕ್ತ್ವ ವೇ ಇಲಿದವರಂತೆ  ನ್ಡೆಸ್ತಕಳಿಲಪ ಟ್ು ವರಾಗಿದ್ಯಾ ರೆ. ಅಸಪ øಶ್ಾ  
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ಜ್ನಾಂಗವನನ  ಗುರುತಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಕರೆಯುವುದಕೆಾ ಗಿ ಈ ಮೊದಲ್ಲದಾ  ಆದಿಮ್ ಜ್ನಾಂಗ, ಆದಿ ಕನಾಿಟ್ಕ, 

ಪಂಚಮ್ರು, ಅಂತ್ಾ ಜ್ರು, ಚಾಂಡಾಳರು, ಹೊಲೆಯರು, ಮಾದಿಗರು, ಪಡೆವಾರರು, ಅಂತ್ಾ ವಾ ವಸಾಯ, 

ಅತಿೋ ಶೂದರ , ಧಸುಾ , ಹರಿಜ್ನ್ ಮುತಾಂದ ಪ್ದಗಳು ಅವರ ವೃತ್ಿ  ಹಾಗೂ ಇರುವಿಕ್ಕಯನನ  ಸೂಚಸುವ 

ಪ್ದಗಳಾಗಿದಾ ವು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಅವಹೇಳನ್ಕೆೋಡು ಮಾಡುವಂತ್ವು ಆಗಿದಾ ವು. ಈ 

ಪ್ದಗಳ್ಳಂದ್ಯಗುವ ಮಾನ್ಸ್ತಕ ಹಿಂಸ್ಥಯಂದ ಅಸಪ øಶ್ಾ ರು ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಬಯಸುತ್ಿದಾ ದುಾ  ಸಹಜ್ವೇ ಆಗಿದೆ. 

 ಸಾವಿರಾರು ವಷಿಗಳ್ಳಂದ ದಲ್ಲತ್ರು ಅನರ್ವಿಸ್ತದ ದ್ಯರಿದರ ಾ  - ದ್ಯಸಾ  ಮ್ತ್್ತ  ಅವರು ಪ್ಟ್ು  

ಪಡುಗಳೆಲಿ  ಹಾಡಾಗಿ ಹೊರಹೊಮುಮ ತ್ಿದಾ ವು. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ  ಹಕೆ್ಕ ಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೊರಾಟ್ಕೆ್ಕ  

ಇಳ್ಳಯುತ್ಿದಾ ಂತೆ ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಲಯಕೆ್ಕ  ಕರಿಕರಿ ಎನಿಸ್ತದುಾ  ಸೋಜಗವಲಿ . ಶ್ತ್ ಶ್ತ್ಮಾನ್ಗಳ್ಳಂದ 

ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದಲ್ಲತ್ರು ಎಚೆೆ ತ್್ತಕಂಡರು. 

ಮೇಲವಗಿದವರ ಅನಾಾ ಯ ಅತಾಾ ಚಾರಗಳ ವಸ್ು  ಸೆ್ತ ತಿ ಬಹಿರಂಗಗಳ್ಳಸಲು ಅವರ ಸಮಾಜ್ 

ವಿರೋಧಿ ಮೌಲಾ ಗಳನನ  ಪ್ರ ತಿರ್ಟಿಸಲು ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಗಾರ ಮ್ ರಂಗಕೆಳ್ಳದರು. ಇವರು ರಚಸ್ತದ 

ಸಾಹಿತ್ಾ  ತ್ನ್ನ ದೇ ಸ್ತದ್ಯಾ ಂತ್ಗಳ್ಳಂದ ಪ್ರ ತಿರ್ಟ್ನಾ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಅಭಿವಾ ಕ್  ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ ದಿಂದ ವಿಶೇಷ 

ಎನಿಸ್ತತ್ತ. ದಲ್ಲತೇತ್ರ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ು ೋ ಬರೆದರು ಅದು ದಲ್ಲತ್ರ ಬಗೆಗಿನ್ ಅನಕಂಪ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಾಗುತ್್ದೆ. 

ದಲ್ಲತ್ ವಗಿದ ವಾ ಕ್  ತಾನ ಅನರ್ವಿಸ್ತದಾ ನನ  ಮ್ತ್್ತ  ಭೋಗಿಸ್ತದಾ ನನ  ಬರೆದರೆ ಅದು  ಸಾವ ನರ್ವದೆಾ ನಿಸ್ತ 

ಹೆಚೆು  ಅಧಿಕೃತ್ವೆನಿಸುತ್್ದೆ.  

ಮ್ನಷಾ ನೇ ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಕೇಂದರ ಬ್ಬಂದು. ಅದಕೆಾ ಗಿಯೇ ಮ್ನಷಾ ರು ಮ್ನಷಾ ರನನ  

ಗೌರವಿಸದನನ  ಮ್ನಷಾ ರಂತೆ ಬದುಕ್ಕವುದನನ  ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಬಯಸುತ್್ದೆ. ಮ್ನಷಾ ನ್ ವಾ ಕ್ತ್ವ ದ 

ಸಾವಾಿಂಗಿೋಣ ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಮ್ತ್್ತ  ಸುತ್್ಮುತ್್ಲ್ಲನ್ ಸಂಕೋಲೆಗಳನನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಲೇಖಕ 

ವಿದ್ರ ೋಹದ ಹಾದಿಯನನ  ತ್ತಳ್ಳಯಬೇಕಾಗುತ್್ದೆ. ದಲ್ಲತ್ನ ತ್ನ್ನ  ದಯನಿೋಯ ಅವಸೆ್ಥ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 

ಎಲಿ  ಅಂಶ್ಗಳನನ  ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ಾನೆ. ಜಾತಿ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ವಣಿ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಅಸಪ øಶ್ಾ ತೆ, ಧಮ್ಿ, ಶ್ರ ೋಮಂತಿಕ್ಕ, 

ಜ್ಮಿೋನದ್ಯರಿ, ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ, ಹಿಂಸಾಪ್ರ ವೃತ್ಿ , ಅಂಧಶ್ರ ದೆಾ , ಸಂಪರ ದಯಕ ವಿದೆಾ , ಅತಾಾ ಚಾರ, ದೌಜ್ಿನ್ಾ , 

ವಶ್ೋಲ್ಲ, ಬರ ಷು ತೆ, ಸಾವ ಥಿ, ಸವ ಜ್ನ್ ಪ್ಕ್ಷಪತ್, ಧಮ್ಿದ್ಳಗಿನ್ ಕಮ್ಿಠತೆ ಇವುಗಳನನ  ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ  

ತಿರಸೆ ರಿಸುತ್್ದೆ. ಮ್ನಷಾ ರ ನ್ಡುವೆ ಬೇಧವನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಮ್ಡಿ ಮೈಲ್ಲಗೆಯ ಗಡೆಗಳನನ  

ನಿಮಿಿಸ್ತದುವುದನನ  ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಸಹಿಸುವುದಿಲಿ . ಮ್ನಷಾ ನ್ ಮಾನ್ನ್ಷು ಗಳ್ಳಸುವ ಜಾತಿವಾ ವಸೆ್ಥ , 

ವಣಿವಾ ವಸೆ್ಥಯನನ  ತಿರಸೆ ರಿಸುತ್್ದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಮ್ನಷಾ  ಶ್ರ ೋಷಠ ತೆಯ ಸೂತ್ರ ವನನ  ಸ್ತವ ೋಕರಿಸುತ್್ದೆ. 

ಮ್ನಷಾ ರಳಗಿನ್ ಮೇಲು ಕೋಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನನ  ತಿರಸೆ ರಿಸ್ತ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ, ಸಮ್ತೆಯನನ  

ಸ್ತವ ೋಕರಿಸುವ ಜೊಡು ಜ್ವಾಬಾಾ ರಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೆ ದೆ. 

ಭೂತ್ಕಾಲದ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಂದ  ಬೇರೂರಿದ ಅನಿಷು  ಪ್ದಧ ತಿಗಳನನ  ತಿರಸೆ ರಿಸ್ತ ಒಮ್ಮ ಲೆ ಹೊಸ 

ಜೋವನ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲರ್ದ ಕ್ಕಲಸವಲಿ  ಅದಕೆಾ ಗಿ ದಲ್ಲತ್ ಲೇಖಕ ವತ್ಿಮಾನ್ದ ಜೊತೆ ಸತ್ತ್ 

ಸಂಘಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್್ದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಸ್ತವ ೋಕರಿಸದ ಮ್ನಷಾ  ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ್ ಜ್ಡತೆಯ ವಿರುದಧ  

ಬಂಡೇಳೆವುದು ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ್ದ ಇಂಥ ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರ ತಿರ್ಟ್ನೆ ನ್ಡೆದೆ 

ಇಲಿವೆಂಬುವುದು ಕ್ಕಲವರ ವಾದ. ಹೊರಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಷ ಧರಿಸ್ತದರು. ಒಳಗೆ ಮೊದಲ್ಲನ್ 

ಸೆ್ತ ತಿಯನನ  ಮುಂದುವರೆಸ್ತಕಂಡು ನ್ಡೆಯುವ ಡಾಂಭಿಕತೆ ಎಲಿಡೆಯು ಕಾಣುತ್ಿದೆ. ಇದು ದಲ್ಲತ್ 

ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೆ್ಕ  ದ್ಡಡ  ಸವಾಲು ಎನನ ತ್ಾರೆ ಬಾಲಚಂದರ  ಫಡಕ್ಕ. ಮ್ನಷಾ ರನನ  ಕ್ಕಳವಗಿಕೆ್ಕ  ತ್ಳಿು ವ ಆರ್ಥಿಕ 

ಅಸಮಾನ್ತೆಯನನ  ಲಕ್ಷಾ ಕೆ್ಕ  ತೆಗೆದುಕಳಿಬೇಕ್ಕಂಬುದನನ  ಅಲಕಯ ಾ ಸುವಂತಿಲಿ . ಆದರೆ ದಯಾ ಪ್ವಾರ 

ಮುಂತಾದ ಲೇಖಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಿಂತ್ ಮ್ನಷಾ ರಂತೆ ಬದುಕ್ಕವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರ ಶ್ನ  ತ್ಮ್ಗೆ  
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ಮ್ಹತ್ವ ದೆನಿಸುತ್್ದೆ ಎನನ ತ್ಾರೆ. ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವು  ಮ್ನಷಾ  ಶ್ರ ೋಷಠ ತೆ ಮ್ನಿನ ಸುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರ ಣಾಳ್ಳಕ್ಕಗೆ 

ಬದಧ ವಾಗಿರುತ್್ದೆ. ಎಂಬ ವಾದ ಹೆಚೆು  ಅಥಿಪೂಣಿವೆನಿಸುತ್್ದೆ. ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವು ಜೋವನ್ ಮೌಲಾ ಗಳ್ಳಗೆ 

ಬದಧ ವಾಗಿರುವಂತ್ಹದುಾ . ಮ್ನಷಾ ತ್ವ ಕೆ್ಕ  ಧಕೆ್ಕ  ಬರುವುದನನ  ಅನಾಾ ಯವಾಗುವುದನನ  ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ  

ಸಹಿಸುವುದಿಲಿ . ದಿೋನ್-ದುಬಿಲರ ಅಸಪ øಶ್ಾ  - ಅಮಾಯಕರ ಕಂಬನಿಯ ಧವ ನಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ವಾಗುತ್್ದೆ. 

ದಲ್ಲತ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವು ಚಳುವಳ್ಳ ಮೂಲಕವೆ ಜ್ನ್ಮ  ತ್ಳೆದಿರುವಂತ್ದುಾ . ಎಲಿ  ದಲ್ಲತ್ ಆದಿವಾಸ್ತ, ಭಿಕ್ಕಯ ಕ, 

ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ತ್್ತ  ವಣಿ ಜಾತಿಗಳ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಬಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಎಲಿ  ಅಪೇಕಯ ತ್ರನನ  ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ  ತ್ನ್ನ  

ಚಳುವಳ್ಳಯ ನಾಯಕರೆಂದು ಸ್ತವ ೋಕರಿಸುತ್್ದೆ. ಅಸಪ øಶ್ಾ ರಿಗೆ ಮ್ನಷಾ ತ್ವ ದ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ಯನನ  

ದ್ರಕಸ್ತಕಡಲು ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ  ದಲ್ಲತ್ರ ಹೊರಾಟ್ದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅಂಬೇಡೆ ರ, ಬುದಧ , ಮಾಕರ ಸ , 

ಇವರ ತ್ತ್ವ ಜಾಾ ನ್ವನನ  ಅರಗಿಸ್ತಕಂಡು   ರೂಪ್ತಾಳುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಾ ವು ಸಮಾನ್ತೆಯ ನ್ವಸಮಾಜ್ದ 

ರಚನೆಗಾಗಿ ಚಳುವಳ್ಳಯನನ  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲಯಡುವುದು ಇಂದಿನ್ ತ್ತತ್ತಿ ಅಗತ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಷಿ 

ಉಸ್ತರುಗಟ್ಟು ವ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಬದುಕದ ದಲ್ಲತ್ ತ್ನ್ನ  ಅಧೋಗತಿಯ ಕಾರಣಗಳನನ  ತಿಳ್ಳದು 

ಸವಣಿೋಿಯರ ದಬಿಾಳ್ಳಕ್ಕಯ ತ್ಳಮ್ಳವನನ  ತಾಳಲಾರದೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕರ ೋಧ, ಆವೇಶ್-ಆಕರ ೋಶ್ಗಳು 

ಶ್ಬಧ  ರೂಪ್ತಾಳುತ್ೆೋವೆ. 

ದೇವನೂರು ಮ್ಹಾದೇವ, ಸ್ತದಧ ಲ್ಲಂಗಯಾ ನ್ವರ ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಲೇಖಕ ತಾನ ಹುಟಿು  ಬೆಳೆದು ಬಂದ 

ಸಮಾಜ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅಥವಾ ತಾನ ಅನರ್ವಿಸ್ತದಾ  ತ್ನ್ನ  ಅನರ್ವಕೆ್ಕ  ದಕೆದ ಶೋಷಣೆಯ ವಿವರಗಳನನ  

ದಲ್ಲತ್ರ ಮುಂದಿಡುತ್ಾ  ದಲ್ಲತೇತ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಳಯಪ್ಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ಾನೆ. ಆದಾ ರಿಂದ  ಸಹಜ್ವಾಗಿ  

ಸ್ತದಧ ಲ್ಲಂಗಯಾ ನ್ವರ ಸ್ತಟ್ಟು , ಆಕರ ೋಶ್  ಅನಿಯಂತಿರ ತ್ವಾಗಿ ಅಭಿವಾ ಕ್ವಾಗುತ್್ದೆ. 

  “ಇಕರ ಲಾ ಇದಿಲಾಿ 

  ಈ ಸೂಳೆ ಮ್ಕೆಳ ಮೂಳೆ ಮುರಿೋಲಾಿ” 

ನೋವುಂಡ ಒಡಲಕಚೆ ನ್ ನಡಿಗಳು ಹಿೋಗೆ ಹಾಡಾಗಿ ಹೊರಹೊಮುಮ ವುದು ಸಹಜ್ವಾಗಿದೆ. ದಲ್ಲತ್ 

ವಗಿದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅನಾಾ ಯಗಳ್ಳಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜಕ, ಧ್ಯಮಿಿಕ ಮೊದಲಾದ ಪರಂಪ್ರಿಕ 

ಮೌಲಾ ಗಳನನ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಸುತ್ಾ  ಅವುಗಳ ಟೊಳಿ್ಳತ್ನ್ವನನ  ಬೇಧಿಸ್ತವುದು ದಲ್ಲತ್  ಸಾಹಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲ   ಎದುಾ  

ಕಾಣುವ ಅಂಶ್ವಾಗಿದೆ. ಸ್ತದಧ ಲ್ಲಂಗಯಾ ನ್ವರ ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ಿಯವರ 

‘ಮೂಕನಿಗೆ ಬಾಯ ಬಂದ್ಯಗ’ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ಗಳು ಈ ದೃಷಿು ಯಂದ ಮಾದರಿ ಎನಿಸುತ್್ವೆ. 
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