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ಡಾ.ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಎಂ. ಲೋಕಾಪೂರ  

  ನ್ವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತಿಭಟನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು  ಪ್ರ ಗತಿಶೋಲ ಸಾಹಿತ್ಾ . ಈ 

ಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಹುಲುಸಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡದ್ದು  ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಾ . ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ದ ಬಂದ 

ಮೌಢ್ಾ ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನನ  ಮ್ರು ವಿಮ್ರ್ಶಿಗೆ ಸೇಪ್ಿಡಿಸುವ ಕಾಯಿ ಭರದೊಂದ ಸಾಗಿತು. 

ಪ್ರ ಗತಿಶೋಲರು ವಾಸ್್ವದ ತ್ಳಹದಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮಾಹಾಪೂರವನೆನ ೋ 

ಹರಿಸ್ತದರು. ಉತ್್ರಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಭೋಷ್ಮ  ಸ್ಹಾನಿ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಪ್ರ ಗತಿಶೋಲ ಸ್ಮ್ಮ ೋಳನ್ದ 

ಪ್ರ ಭಾವದೊಂದ ಕನ್ನ ಡದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತ್ಮ್ಮ  ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖವನ್ನನ  ಬದಲ್ಲಸ್ತದರು. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಮ್ಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ  ಯಥಾವತ್್ತಗಿ ರ್ಚತಿರ ಸುವುದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಕಲಪ ನಾಲೋಕದಲಿ್ಲ  

ವಿಹರಿಸುವುದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಗುರಿಯಲಿವೊಂದ್ದ ಖರ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾಲದ ಅಗಣಿತ್ ಅನಾಾ ಯ, 

ದಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ು  ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನನ  ಹೆಕೆ್ಕ  ತೆಗೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ್ ಯುಗವನ್ನನ  ಸೃಷ್ಟಟ  

ಮಾಡಿದರು ಪ್ರ ಗತಿಶೋಲರು. 

ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಸ್ವರಾಜ ಕಟ್ಟಟ ಮ್ನಿ  ಮ್ತ್ು  ನಿರಂಜನ್ರು ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಿರಿೋಕೆ್ಕಗೂ  ಮೋರಿದ 

ಸಾಹಸ್ ಸಾಧಿಸ್ತದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ  ಹೊೋರಾಟಗಳನೆನ ೋ ತ್ಮ್ಮ  ಬರವಣಿಗೆಯ  ಮುಖಾ  

ವಿಷ್ಯಗಳನಾನ ಗಿಸ್ತಕೊಂಡು ಬರೆದರು. 

ಕಟ್ಟಟ ಮ್ನಿಯವರ ‘ನ್ರಗುೊಂದ  ಬಂಡಾಯ’ಕೆ್ಕ  ರೈತ್ರೇ ಮುಖಾ  ಕಾರಣವಾದರೆ, ನಿರಂಜನ್ರ 

‘ರ್ಚರಸ್ಮ ರಣೆ’ಗೆ ಕೈಯೂಾ ರಿನ್ ರೈತ್ರ  ಬದ್ದಕೇ ಮುಖಾ  ವಸ್ುವಾಯಿತು. ‘ಕಯೂಾ ರು’ ಕೇರಳ, ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜಾ ದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಒೊಂದ್ದ ಸ್ಣಣ  ಹಳಿಿ . ಕನಾಿಟಕದ ದಕೆ್ಕಣ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ತಿೋರಾ 

ಸ್ಮೋಪ್ವಿರುವ ಈ ಹಳಿಿಯ ರೈತ್ರ ಗೋಳಿನ್ ಕಥೆಯೇ ನಿರಂಜನ್ರ ‘ರ್ಚರಸ್ಮ ರಣೆ’ ಕಾದಂಬರಿಯೊಳಗಿನ್ 

ರೋಚಕ ಕಥೆ. ಭೂತ್ಕೆ್ಕೊಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ವತ್ಿಮಾನ್ದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಯಥಾವತ್್ತಗಿ ಮೂಡಿಬಂದರುವ, ಗತಿಸ್ತ 

ಹೊೋದ ವಾ ಕ್್ಕ  ಮ್ತ್ು  ಸ್ಮೂದ್ಯಗಳ ವಿಷ್ಯವನೆನ ೋ ಅನಾವರಣಗಳಿಸುವ ‘ರ್ಚರಸ್ಮ ರಣೆ’ ಬದ್ದಕ್ಕನ್ ಹಲವು 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅಧಾ ಯನ್ಶೋಲ ಕೃತಿ. 

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ ದ ಕನ್ಸ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ತೇಲಾಡುತ್ಿದು  ದೇಶ್ದ ಅತಂತ್ರ  ಸೆ್ತ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಮಾಜದ 

ಬದಲಾದ ಸ್ನಿನ ವೇಶ್ಗಳ ಕುರಿತು ಯಥಾವತ್್ತಗಿ ರ್ಚತಿರ ಸುವ ‘ರ್ಚರಸ್ಮ ರಣೆ’ ಕನ್ನ ಡದ ಮ್ಹತ್ವ ದ 

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಒೊಂದ್ದ. ಕಾದಂಬರಿಯುದು ಕೆ್ಕ  ಹೊಡೆದ್ದಕಾಣುವ ಪಾತ್ರ  ಪಾತ್ರ ಗಳ ಮ್ಧಾ ದ ಸಂಬಂಧ, 
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಮ್ಸ್ಥಾ ಗಳು, ರೈತ್ರ ಬೆನ್ನನ  ಬ್ಬಗಿಸ್ತದ ಜಿೋತ್ಪ್ದಧ ತಿ, ಜಮೋನಾು ರಿ ಮ್ತ್ು  ಆದಶ್ಿಗಳೊಂದಗಿನ್ 

ಅವಿರಿ್ಚನ್ನ  ಸ್ನಿನ ವೇಶ್ಗಳು ಓದ್ದಗರ ಮ್ನ್ಸ್ಸ ನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕುತ್್ವ. ಕಾಲವನ್ನನ  ಮೋರುವ, ಕಾಲವನ್ನನ  

ಪ್ರ ಶನ ಸುವ ನೈತಿಕ ಕ್ಕಚ್ಚಾ  ಅೊಂದನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟ್ಟೊಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಬೆಳಕು 

ಚೆಲಿುತ್್ದೆ. 

ಕಯೂಾ ರಿನ್ ಹೊೋರಾಟದ ಅೊಂತಃಸ್ತ್ವ ವನ್ನನ  ಮ್ತ್ು  ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಚೇತ್ನ್ವನ್ನನ  ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಥರೆ 

ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲ  ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೈಯೂಾ ರು ದೇಶ್ದ ನ್ಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಒೊಂದ್ದ ಕುಗಾರ ಮ್. ಭಾರತ್ದ 70 ಲಕ್ಷ ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅದೂ ಒೊಂದ್ದ. 

ಹಳಿಿಯ ತುೊಂಬೆಲಿ  ರೈತ್ರು, ಇಬಾ ರು ಪ್ರ ಮುಖ ಬ್ಬರ ಹಮ ಣರು, ಇಬಾ ರು ಜಮೋನಾು ರರು, ನಂಬೂದರಿ ಮ್ತ್ು  

ನಂಬಿಯಾರ್, ಊರಿನ್ ಜಮೋನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಬ್ಬರ ಹಮ ಣರ ಸೊತ್ು . ಇಲಿ್ಲನ್ ರೈತ್ರಿಗೆ ಗತ್ಿರುವ ಏಕಮಾತ್ರ  

ಕಾಯಕವೊಂದರೆ ಕ್ಕಲ್ಲ, ಜಿೋತ್, ಸಾಲ, ಶ್ರಣಾಗತಿ. ಇಲಿ್ಲ  ರೈತ್ರು ಅನ್ನಭವಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಮ್ತ್ು  ಮಾನ್ಸ್ತಕ 

ಹಿೊಂಸ್ಥಗಳ ಕಥೆಯನ್ನನ  ನಿರಂಜನ್ರು ಇಲಿ್ಲ  ರೋಚಕವಾಗಿ ರ್ಚತಿರ ಸ್ತದ್ಯು ರೆ. 

ಸಾವು ಸ್ಮ್ಸ್ಥಾ ಯಲಿ . ಸಾವಿನೊಳಗಿನ್ ಸಾವು ದೊಡಡ  ದ್ದರಂತ್. ಇಲಿ್ಲ  ಪಾರತಂತ್ರ ಾ  ಪ್ರ ರ್ಶನ ಯಿಲಿ . 

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ ದೊಳಗಿರುವ ಪಾರತಂತ್ರ ವು ಮ್ನೆಯೊಳಗಿನ್ ಕ್ಕಚ್ಚಾ , ಆತ್ಮ ಗೌರವದ ಒೊಂದ್ದ ಸ್ಣಣ  ಹಣತೆ ಈ 

‘ರ್ಚರಸ್ಮ ರಣೆ’. 

ಕೈಯೂರಿನ್ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕಾರ ೊಂತಿಯ  ಬಿೋಜಗಳನ್ನನ  ಬಿತ್ಿದವರು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೊಸ್ದ್ಯಗಿ ಬಂದ 

ಮಾಸ್್ರರು. ಅದ್ದ ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಆಳಿವ ಕ್ಕಯ ಕಾಲ. ಮಾಸ್್ರಿಕ್ಕಗೆ ಅತ್ಾ ೊಂತ್ ಗೌರವವಿದು  ದನ್ಗಳವು. 

ಆ ಊರಿನ್ ರೈತ್ರ ಎದೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ ದ ಅರಿವನ್ನನ  ಮೂಡಿಸುವ ಮುಖೇನ್, ಸಾವ ಭಮಾನ್ದ  

ವೈಚ್ಚರಿಕತೆಯ ಕಳಿಿ  ಹೊತ್ಿಸ್ತದ ಪ್ರ ಥಮ್  ಪಾತ್ರ  ಈ ಮಾಸ್್ರರದ್ದ. ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ  ಪೂವಿದ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  

‘ಮಾಸ್್ರ’ ಎೊಂಬ ಪ್ದಪ್ರ ಯೊೋಗ ಮೊಟಟ  ಮೊದಲು ಗೋಚರಿಸ್ತದ್ಯಗ ಪ್ರ ತಿಯೊಬಾ ರಲಿ್ಲಯೂ ವಿದ್ದಾ ತ್ 

ಸಂಚ್ಚರವಾಗಿತ್ು . ಆ ಕಾಲದ ಮಾಸ್್ರರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನಿವಾಯಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಣಿಣ ನ್ ಅಭಮಾನ್, 

ರಾಷಾಟ ರಭಮಾನ್ದಂಥ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  ಹುಡುಗರಲಿ್ಲ  ಬಿತ್ಿದು ರು. ಈ ಎಲಿಾ  ಮ್ಣುಣ  ಯಾರದ್ದ? ನ್ಮ್ಮ ದ್ದ 

ಹುಡುಗರು ಹೊೋ! ಎೊಂದ್ದ ಕುಪ್ಪ ಳಿಸ್ತ ಉತ್್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ಿದು ರು. ಇದ್ದ ನ್ಮ್ಮ  ತ್ತಯ್ನನ ಲ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ 

ನ್ಮ್ಮ  ಮುಖಾ  ಜವಾಬ್ಬು ರಿ ಎನ್ನನ ತ್ಿದು ರು. 

ಈ ದೇಶ್ ಯಾರದ್ದ? 

ನ್ಮ್ಮ ದ್ದ. 

ಹೊಲ ಯಾರದ್ದ? 

ಊಳುವವನ್ದ್ದ. 

ಊಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಅದಕೆಾ ಗಿ ತ್ತವು ದ್ದಡಿಯುವ ಜಮೋನಿಗೆ ಭೂಗಳಿರು 

ಬರಕ್ಕಡದೆೊಂದ್ದ ಕ್ಕಲ್ಲಗಳಿೊಂದ ಮಾಲ್ಲಕರಿಗೆ ಎದರೇಟ್ಟ ನಿೋಡಲು ಹರ್ಚಾ ಸ್ತದೆು ೋ ಈ ಮಾಸ್್ರರು. 

ತ್ತ್ಪ ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ಕಯೂಾ ರಿನ್ ಅಪೂಪ   ಮ್ತ್ು  ರ್ಚರಕುೊಂಡ ಬ್ಬಲಕರು ಭೂಸ್ಮಾನ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕ 

ಸ್ಮಾನ್ತೆ ಮುೊಂತ್ತದ ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನನ  ತ್ಲೆ ತುೊಂಬಿಕೊಂಡು ಭೂಮಾಲ್ಲಕತ್ವ ದ  ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ 

ಏಳಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ತದರು. ಜೊತೆಗೆ ತ್ಮ್ಮ ದೇ ಆದ ಪ್ಡೆಯನ್ನನ  ನಿಮಿಸ್ತಕೊಂಡು ಯುದಧ ಕೆ್ಕ  ಸ್ನ್ನ ದಧ ರಾದರು. 
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ಕ್ಕಲವರು ಗುೊಂಡಿಗೆ  ಬಲ್ಲಯಾದರು. ಅವರಲಿ್ಲ  ಕಯೂಾ ರಿನ್ ನಾರಾಣಪ್ಪ   ನಾಯರ್, ಕಣಣ ಪಂಡಿತ್, 

ಮಾಧವನ್ ಮ್ತ್ು  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಟ್ಟಟ  ಪ್ರ ಮುಖರು. 

ಹಿೋಗೆ ಸ್ತ್ಾ  ಮ್ತ್ು  ನಾಾ ಯದ ಮ್ಹತ್ವ ವನ್ನನ  ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಟ ಕಡುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಪ್ರ ಗತಿ 

ಮ್ತ್ು  ಕಾರ ೊಂತಿಯ ವಿಚ್ಚರಗಳನ್ನನ  ಅಥಿಪೂಣಿವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್್ದೆ. 

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಮ್ನೊೋಧಮ್ಿ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ದಭಾಿರು, ಉಳಿವರ, ಬಲವಿಲಿದವರ, 

ಹಸ್ತದವರ ಮ್ತ್ು  ಕಸ್ತದವರ ಮ್ಣಿಣ ಗಾಗಿ ಹೊೋರಾಟ, ಗುೊಂಪುಗಳಾಗಿ ಸ್ಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ ಇತ್ತಾ ದ 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೃತಿಯು ವಿಶೇಷ್ ಬೆಳಕನ್ನನ  ಚೆಲಿ್ಲದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪ್ರ ರ್ಶನ ಗಳಿವ. ಒೊಂದೆಡೆ ರೈತ್ರ 

ಜಮೋನ್ನಗಳ ಪ್ರ ರ್ಶನ ಯಾದರೆ, ಮ್ತ್್ೊಂದೆಡೆ ಜಮೋನ್ನದ್ಯರರ ಅಸ್್ತತ್ವ ದ ಪ್ರ ರ್ಶನ . 

ತ್ಮ್ಗಾಗುತ್ಿದು  ಅನಾಾ ಯವನ್ನನ   ಮುೊಂದೊಡಿಡ  ರೈತ್ರೆಲಿ  ಒಗಗಟ್ಟಟ ಗಿ ಹೊೋರಾಡುವ ಒೊಂದ್ದ 

ನೊೋಟ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನನ  ಹಾಳುಗೆಡವಿ ರೈತ್ರನ್ನನ  ಹಿಗಾಗಮುಗಾಗ  ಶೋಷ್ಣೆಗಳಿಸ್ಲ್ಲರಿ್ಚ ಸುವ  

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ಮುಖಾ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೊಂಡು  ಬಹುದೂರ ಚಲಿ್ಲಸುತ್್ದೆ. 

‘ರ್ಚರಸ್ಮ ರಣೆ’ ಸಂಸೆ್ ೃತಿಕ ಆಯಾಮ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ತಿಬಿೊಂಬಿಸುವ ಕೃತಿ. ಮುಕ್  ಮಾನ್ವ 

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಗಟ್ಟಟ ಗಳಿಸುವ ತ್ತರತ್ಮ್ಾ ರಹಿತ್ ಬದ್ದಕನ್ನನ  ಸುೊಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಟ ಕಡುವ ಕಾದಂಬರಿ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ. ನೈಜತೆ, ಸ್ಹಜತೆ ಮ್ತ್ು  ಪಾರದಶ್ಿಕತೆ ಬದ್ದಕ್ಕನ್ಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕ್ಕೊಂಬುದ್ದ ಲೇಖಕರ 

ಹಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಮೂದ್ಯಯಿಕ ಜಿೋವನ್ವು ಜಾತಿ, ಪಂಥ ಮ್ತ್ು  ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನನ  

ಹೊಡೆದ್ದ ಹಾಕ್ಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲಾಾ ಣ ಬೆಳೆದ್ದ ಬರಬೇಕ್ಕೊಂಬುದ್ದ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಳ ತಿರುಳು. 

ಪ್ರ ಗತಿಪ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಿಶುದಧ  ಭಾವನೆಗಳು ಮ್ತ್ು  ಜಿೋವನ್ದ ಆಗುಹೊೋಗುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಬೆಳಕನ್ನನ  

ಈ ಕೃತಿಯು ಚೆಲಿುತ್್ದೆ ಎೊಂಬುವುದ್ದ ನ್ನ್ನ  ಅಭಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. 
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