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Few Insights of Western Literary Criticism 
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ABSTRACT 

 

Western literary criticism is a large field of study. Thousands of years of literary 

debate are embedded in it. Scholars and poets of Greek, Latin, Roman and English 

linguistics have been able to engage themselves in this debate and try to master 

the ultimate essence. We can observe the slowing down of Pisces as a critique. 
 

 

 

For this reason some of the main insights of Western literary criticism are surveyed 

in this research article. The doctrines of Socrates, Plato, Aristotle, Horace, William 

Wordsworth, S T Coleridge, Mathew Arnold, and T S Eliot are defined in this 

treatise. I called these insights. Because insights are very important to 

understanding literary criticism. 

 Literature is basically subjective and is priced for everyone's opinion. Their 

impressions should be treated with respect. This is why the arguments finally 

become a meaningful conversation. 
 

KEY WORDS:  
 

�ಮೆ�, ಒಳ�ೋಟ, 	ಾ
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]ೕ^�ೆ]ೕ^�ೆ]ೕ^�ೆ]ೕ^�ೆ: �ಾ���ಾತ� 	ಾ
ತ� �ಮೆ�ಯ ಮೂ9ಾಂಶಗಳನು. ಕು4ತಂDೆ ಕನ.ಡದ ?̀ ಹಲOಾರು ಕೃEಗಳ� ಪ*ಕಟOಾJOೆ. ಆದ&ೆ 1957 

ರ ?̀ ಪ*ಕಟOಾದ b*. > ಶಂಕರಯ�ನವರ ಕೃE �cನ.ವd ��ಷBವd ಆJYೆ.  �`ಯಂ �ೆ ��ಾfg �ಾಗೂ [?hಾಂi ಬೂ*Kf 

7ೊDೆhಾJ ಬ&ೆದ ಪ�ಸGಕವನು. ಸಂಗ*
V ಕನ.ಡ�ೆ) ತಂkYಾl&ೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಇಂJ?n ಕೃEಯ �ೆಸರು: `ಟರ4 [*oVಸಂ-ಎ Nಾg� 


ಸB4. 

 ಸು�ಾರು 2000 ವಷ�ಗಳ �ಮಾ� ಇE�ಾಸವನು.-ಅ4	ಾBಟq \ಂದ 4ಚsf�, ಎ`ಯg ವ&ೆtೆ 750 ಪ�ಟಗಳ ?̀ 

ಹರu�ೊಂuರುವ ಇಂJ?n ಕೃEಯನು. ಇಂJ?n �ಾ*Mಾ�ಪಕ&ಾJದl ಶಂಕರಯ�ನವರು 420 ಪ�ಟಗಳ ?̀ ಪv�ೋಟ ಎಂಬ �ೆಸ4ನ ?̀ 

ಕನ.uೕಕ4Vರುವರು.  

	ಾ
ತ� ಮತುG ತತGHಾಸIಗ8ೆರಡೂ wೆ&ೆತು ಚLೆ�hಾJದುl �ಾ���ಾತ�ರ ?̀. ನಮC ?̀ 
ೕtಾಗ`ಲ?. ಆದl4ಂದ9ೇ ಪ��ಮದ 

�ಾವ�xಂತಕರು 	ಾ
ತ��ಮೆ�ಯನು. ಸಮy�V �ಾತ�ಾuದರು. 	ಾ
Dಾ�Fಾ�ಸವನು. ತತGHಾಸI, 	ೌಂದರ �ಾಸI, ಮನಃಾಸIಗಳ 
ಮೂಲಕ \ವ�xVದರು. 	ಾಕ*oೕW, � ?ೇ{ೊ, ಅ4	ಾBಟq, ವಡfHi�, �ೋಲ4|, �ಾ�ಥೂ� ಆ�ಾ�q} , ಐ ಎ 4ಚsf�, ಎ`ಯg, 

ಎ7ಾ*�ೌಂs- ಈ �ಾವ��ಮಶ�ಕರ ಆ9ೋಚ�ೆ, ತತGHಗಳನು. ಇ ?̀ ಪ*ಮುಖOಾJ ಗಣ�ೆtೆ Dೆtೆದು�ೊಳ�9ಾJYೆ. ಈ 9ೇಖನದ ?̀ ಒಟುB 

ಐದು ಒಳ�ೋಟಗಳನು. ಕು4ತಂDೆ ಅFಾ�ಸ ನ�ೆಸ9ಾJYೆ. 

 

ಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟ    ಒಂದುಒಂದುಒಂದುಒಂದು: : : : �ೆ?ೕ{ೊನ�ೆ?ೕ{ೊನ�ೆ?ೕ{ೊನ�ೆ?ೕ{ೊನ    ಅನುಕರಣಅನುಕರಣಅನುಕರಣಅನುಕರಣ    ತತGHತತGHತತGHತತGH    ಮತುGಮತುGಮತುGಮತುG    ಅ4	ಾBಟಲನಅ4	ಾBಟಲನಅ4	ಾBಟಲನಅ4	ಾBಟಲನ    b(oKfb(oKfb(oKfb(oKf - � ?ೇ{ೊ ಮತುG ಅ4	ಾBಟq ರನು. ಅFಾ�ಸ 

�ಾಡುOಾಗ ತಪ�Yೆ J*ೕK ತತGH�ಾನ ಪರಂಪ&ೆಯ ]Dಾಮಹ�ಾದ 	ಾಕ*oೕಸನನು. ಓದ9ೇwೇಕು. ನಮC ?̀ ಭರತಮು\ ಇದlಂDೆ 

ಐ&ೋಪ�ರ ?̀ J*ೕK ನ ��ಾ\ ಅ4	ಾBಟq ಎಂದು �ೇಳ�D GೇOಾದರೂ ಭರತ\Jಂತ 
ಂYೆ �ಾವ�>�ಾಸುಗಳ� ಇದlಂDೆ, ಅ4	ಾBಟq ನ 

ಗುರು � ?ೇ{ೊ, � ?ೇ{ೋನ ಗುರು 	ಾಕ*oೕW ಇರುವರು. ಈ ಮೂವರೂ �ಾ���ಾತ� �ಾವ�ತತGHxಂತ�ೆಯ �ಾ*xೕನ ರತ.ತ*ಯರು ಎಂYೇ 

�ೇಳಬಹುದು. ಪರಸ�ರರ xಂತ�ೆ-ಸಂOಾದಗ�ಂದ ಗoBhಾದ ಅu�ಾಯ ಲcV, ಐ&ೋಪ� �ಾವ� ಸದೃಢOಾ�ತು.  

 

 Rೕ�ಾಂ	ೆ ಮತುG �ಮೆ�ಗಳ� ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂ� ಮತುG ನಂಟಸGನ ಉಳ�ವ�. hಾವ�ದು ಉತGಮ �ಾವ�? ಎಂಬ ಪ*ೆ. 

�ಮೆ�ಯ ವಲಯ�ೆ) ಬಂದ&ೆ, ಆಗ �ಾವ�Oೆಂದ&ೇನು? ಎಂಬ ಮೂಲಗ*
�ೆ Rೕ�ಾಂ	ೆಯ Dೆ�ೆ)tೆ ಬಂದು �ೕಳ�ತGYೆ. ಪ��ಮದ ?̀ 

Rೕ�ಾಂ	ೆ ಮತುG �ಮೆ�-ಎರಡೂ ಒoBtೆ wೆ8ೆದವ� ಎಂಬ ಅc�ಾ*ಯ �YಾZಂಸ&ಾದ       ಎ  E�ೆ�ೕರುದ*	ಾZRಯವರದು. ಈ 

ಮೂವರು J*ೕK ತತGH�ಾ\ೕ ಪಂuತರು �ಾತ�ಾಡುOಾಗ �ೋಮ; ಕ�ಯ ಇ`ಯs ಮತುG ಒ�ೆVf ಕೃEಗಳ� �ೇಂದ*OಾJದlವ�. 

�ೋಮರನು 	ಾ
ತ�YೇವDೆಯನು. ಸುGEಸುವ �ಾ*ಥ��ಾ ಪದ�ಗಳನು. ಕೃEಯ �ದಲ ?̀ �ೇ�ದl �Lಾರkಂದ ಚLೆ� ಆರಂಭOಾ�ತು. 

 

 �ೋಮರನಲ?Yೆ �ೆ	ಾ�s, 	ೋಲ", V��ೈಡW, ಯೂ4]uW, ಈV)ಲW, 	ೊ�[?ೕW, ಅ4	ೊB�ೆನW ಮುಂDಾದ 

�ಾಟಕ�ಾರರು ಇದlರು. ಇವ&ೆಲ?ರೂ ವ�ಕGಪuVದ ಅc�ಾ*ಯಗಳನು. � ?ೇ{ೊ Eೕವ*OಾJ ಗಮ\VYಾl�ೆ. ಈ ಬರಹtಾರರು ಕೂಡ 

ತಮCYೇ 4ೕEಯ ?̀ �ಾವ�>�ಾ	ೆ �ಾuYಾl&ೆ. [*. ಪd. 405 ರ ?̀ ರxತOಾ�ತು ಎನ.9ಾದ ಅ4	ೊB�ೆನಸನ �ಾ*�f ಎಂಬ 

�ಡಂಬ�ಾತCಕ �ಾಟಕದ ?̀, ಒಂದು ಪ*ಸಂಗ ಬರುತGYೆ.  
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ಡ�ೕ\ಸW ಎಂಬ ರಂಗಭೂRಯ YೇವDೆಯು ಈV)ಲW ಮತುG ಯೂ4]uW �ಾಟಕ�ಾರರ �ೕಗ�Dೆ �ಾಪನ �ಾಡಲು 

ಅವರ �ಾವ�ದ 	ಾಲುಗಳನು. ತಕ)uಯ ?̀ಟುB ತೂJ wೆ9ೆಯನು. \ಧ�4ಸುತGYೆ. ಎದು �ಮೆ�ಯ �ಡಂಬ�ೆ ಎ\Vದರೂ ಇದ4ಂದ 

ಅ�ೇಕ ಸಂಗEಗಳ� ಮನವ4�ೆhಾಗುತGOೆ. ಇYೇ 4ೕEಯ9 ?ೇ 	ಾಕ*oೕಸನು ಅhಾ" ಎಂಬ ಗಮ[�ಂktೆ ಸಂFಾAಸುತG �ೆಲವ� 

�Lಾರಗಳನು. ವ�ಕGಪuಸುDಾG�ೆ. ಇದು ಅhಾ" ಎಂಬ �ೆಸ4ನ ?̀ � ?ೇ{ೊ ಬ&ೆದ ಪ�ಸGಕOಾದರೂ ಆ �ಾಲದ �ಾವ�ತತGH �Oೇಚ�ೆಯ 

ಬtೆಯನು. E�ಸುತGYೆ. 

 

 �ೋಮರನ ಎ`ಯs ಮತುG ಒ�ೆVf ಮ�ಾ�ಾವ�ಗ�ಂದ ಆಯl Fಾಗಗಳನು. 	ಾವ�ಜ\ಕ&ೆದುರು Oಾಚನ �ಾu ಹಣ 

ಸಂ�ಾದ�ೆ �ಾಡುವ ವೃEG ಈ ಗಮ[ಗಳದು. ನಮC ?̀ಯೂ ಧಮ��ಾ&ಾಯಣ�ಾ)J, ಗಮಕOಾಚನ �ಾಗೂ Dೋಂuೕ ಸಂಪ*Yಾಯಗಳ� 


ಂYೆ Lಾ G̀ಯ ?̀ ಇದlದುl ಮನ\ೕಯ. ಅಂದ&ೆ �ಾ*xೕನ �ಾಲದ ಗಮ[ಗಳ� ಈ ಮೂಲಕ ಜನDೆtೆ E�ವ��ೆ �ೊಡುEGದlರು.   

	ಾಕ*oೕಸನ ಪ*�ಾರ ಗಮ[ಗಳ� ಕ�ಗಳಷುB ಪ*EFಾವಂತನಲ?. ಇಷBಕೂ) ಕ� ಮತುG ಗಮ[ಗ�ಬ�ರೂ ಮರುಳರು, ಅವರು 

Yೈ�ಕ �Fಾ*ಂEtೆ ಒಳtಾದವರು! ಈ xಂತ�ೆ(ೕ ಬಹುಶಃ � ?ೇ{ೊನ �ಾವ� \&ಾಕರ�ೆಯ ತತGH�ೆ) �ೆ*ೕರ�ೆ �ೊoBರwೇಕು.  

 

 � ?ೇ{ೊ ಅhಾ" ಕೃEಯ ?̀ �ಾತ*ವಲ?Yೆ, R�ೊ, �ೇಡ*W, 4ಪ�?K, 9ಾW, Vಂ�Vಯಂ, �9ೆಬW , 	ೋ�WB ಎಂಬ 

ಪ�ಸGಕಗಳಲೂ? �ಾವ�xಂತ�ೆ �ಾuರುವನು. 4ಪ�?K ಮತುG 9ಾW ಎಂಬ ಕೃEಗಳ ?̀ �ಾವ�\&ಾಕರ�ೆ �ಾuದ&ೆ, R�ೊದ ?̀ 

ಕ�Dಾಪ*EFೆಗಳನು. ಾ?�VYಾl�ೆ. �9ೆಬW ನ ?̀ 	ೌಂದಯ�ವನು.  ಉಪಯುಕGDೆಯ �ಾನದಂಡkಂದ \ವ�xV, ಸುಖ ಮತುG �ಾನಗಳ 

ಸಂಬಂಧವನು. �ವ4ಸುವನು. ಇ ?̀ ಗಮ\ಸwೇ�ಾದ �LಾರOೆಂದ&ೆ, 	ಾ
ತ� ಮತುG ಮನುಷ� ಬದುಕುಗ8ೆರಡರಲೂ? 	ೌಂದರ �Oೇ 

�ಪ4ೕತ ಚx�ತOಾJರುವ ಸಂಗE. ಈಗಲೂ ಈ ಪ4ಕಲ��ೆಯು ವ�[Gಗತ ಸಂಗEಗ�ಂದ9ೇ \Mಾ�4ತOಾಗುEGYೆ. ಅಂಥದರ ?̀ ಆಗ9ೇ 

� ?ೇ{ೊ Lೆಲು�ನ DಾEGHಕDೆtೆ Oಾ�ವ�ಾ4ಕ ಪ4�ಯ ?̀ ಬರುವ ಉಪಯುಕGDೆಯನು. ಬಳV�ೊಂಡು �ವ4ಸಲು ಪ*ಯE.Vರುವ�ದು 

ಕುತೂಹಲ�ಾ4. ಪ*E Lೆಲು�ನ 
ಂYೆ ಮತುG ಆ Lೆಲು�ನ VZೕ�ಾರ/\&ಾಕರ�ೆಗಳ 
�ೆ.9ೆಯ ?̀ 9ಾಭ-ನಷBಗಳ LೌಕಟುB �ೆಲಸ 

�ಾಡುತGYೆಂಬುದು � ?ೇ{ೊ ಅcಮತ. �ಾtೆ(ೕ �ಾನದ vEಜವ� ಸುಖದ ಕ�ೆಯ ?̀ ಸುತುGತGYೆ ಎಂತಲೂ ಅc�ಾ*�ಸುDಾG�ೆ. 

 

 ಆ �ಾಲ�ಾನದ ?̀, J*ೕK �LಾರMಾ&ೆಯು 	ೌಂರ �ಾಸI, ಉಪFೋಗOಾದ ಮತುG ಆ&ೋಗ�ಾಸIಗಳ ಆರಂcಕ ಚLೆ�ಯ ?̀ 

ತ ?̀ೕನOಾJD Gೆಂಬುದು ಇದ4ಂದ ಅ4ಯಬಹುದು. Vಂ�ೕVಯಂನ ?̀ ಕ�ಯ ರೂ�ಾಂತರ ಪ*EFೆಯನು. � ?ೇAVದ&ೆ, �ೇಡ*W 

ಕೃEಯ ?̀ ಕ�ಯು ತತGH�ಾ\tೆ ಸಮ ಎನು.DಾG�ೆ. ಇNಾBದರೂ � ?ೇ{ೊ, ಕ�ಗಳನು. ಹುಚ�ರು ಎಂದು ಅವ�ಾ\Vರುವನು ಎಂದNೆBೕ 

ಇE�ಾಸದ ?̀ ಉ�ದು�oBYೆ! ಅಂತೂ � ?ೇ{ೊನ ?̀ ಕ�-�ಾವ�ವನು. ಕು4ತಂDೆ ಒಂದು ಸ�ಷBOಾದ ಒಲವ�-\ಲವ�ಗ�ರ`ಲ? ಎಂಬುದನು. 

ಇದ4ಂದ ಗುರುEಸಬಹುದು. ಈತನ Lೆ9ಾ?] ?̀hಾದ �ಾಗೂ ಸಂಬದ�ವಲ?ದ �Lಾರಗಳನು. �ೊ*ೕuೕಕ4V, ಒಂದು ವ�ವV�ತ ಬಂಧದ ?̀, 

ಅಥ�ಪdಣ� 4ೕEಯ ?̀-ಮುಂYೆ ಬಂದ-ಅ4	ಾBಟಲನು ಮಂuVದನು. 	ಾಕ*oೕW ಮತುG � ?ೇ{ೊ ಅ\V�ೆಗಳ� ಅ4	ಾBಟಲನ ?̀ 

ಪ4ೆ�ೕ�ತtೊಂಡು,  VYಾ�ಂತದ ರೂಪ ಪ�ೆದು xರ�ಾಲ ಉ��ತು. 	ಾಕ*oೕಸನು ತಕ��ೆ) ಮತುG � ?ೇ{ೊನು &ೇ�ಾಗ+ತ�ೆ) �ೇಷ 

ಮನ.�ೆ �ೊಟುB, 	ಾ
ತ�Yೊಂktೆ wೆ&ೆV, ಇಟುB �ಾತ�ಾಡುವ�ದನು. �ೋuYಾಗ ಆ �ಾಲದ ?̀ �ಾನದ ಅಖಂಡDೆಯನು. ಮ\.Vದl&ೆಂಬ 

ಮಹತZದ �Lಾರ ಮನದ{ಾBಗುವ�ದು. ಆದರೂ �ಾನ�ಕಗಳ � ?ೇಷ�ೆಯ ?̀ ��ಾನದ �ಾಪನಗಳನು. ಬಳಸುವ�ದು ಎಷುB ಸ4? ಎಂಬ  
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tೊಂದಲ ಉ�Yೇ ಉ�ಯುತGYೆ. (ಈಗಲೂ ಉ�kರುವಂDೆ) ನಮC wೇಂYೆ*ಕ�ಯು ತಮC >ೕ�ತದ �ೊ�ೆಯ ಹಂತದ ?̀ ಅಂಕಗ+ತ 

�ಾಗೂ ಸಂ�ಾ�ಾಸIಗಳತG ಮುಖ �ಾಡ`ಲ?Oೆ? �ಾtೇ! 

 

 �ಾtಾJ, 	ಾ
Eಯು Fಾವ�ಾತCಕ �ಂಬಗಳನು. �ೇಷತರ FಾNೆಯ ?̀ 
ukಡುವ&ೆಂಬ Eೕ�ಾ�ನ�ೆ) ಈ �ಾ���ಾತ� 

xಂತಕರು ಬರುವರು. ಬರವ+tೆ ಎಂಬುದು FಾAಕ ತಕ�, ��ಬದ�-ಬಹುಮುಖ ಘ�ಾಕೃE ಎಂದು ಕ&ೆದರು. ಇದ�ೆ.ೕ ನಮC 

�ವ&ಾಮ�ಾರಂತರು ಮ�ೋ�ಂಬ ಎಂದು �ವ4ಸುDಾG&ೆ. ಬುk�-Fಾವಗಳ �ದು�Yಾ`ಂಗನವನು. ಕುOೆಂಪ� 

ಕಂಡು�ೊಂಡು, ಪ*EFೆ(ಂದು �ೆಸ4ಟBರು. ಈ ಸಮDೋಲನ 	ಾಕ*oೕW-� ?ೇ{ೊರ ?̀ �ಾಣ9ಾ&ೆವ�. ಇವ4ಬ�ರು ಕ9ೆಯನು. 

ಅನುಕರಣ�ೕಲOೆಂದNೆBೕ ಕ&ೆದು, ನ�ೆ ತhಾ4V, VYಾ�ಂತವನು. \ೕರಸ �ಾuದರು. ಇವರು 	ಾ
ತ�ದ ಸZಂE�ೆ-	ೊZೕಪ�Dೆ-

ಅನನ�Dೆಗಳನು. ಅಥ��ಾu�ೊಳ�`ಲ?! ಲ`ತಕ9ೆಗ�tೆ ಅನZಯOಾಗುವ ಅಂಶಗಳ� 	ಾ
ತ��ೆ) �ಾtೆ(ೕ, ಇuಇuhಾJ 

ಲಗDಾGಗುವ�kಲ? ಎಂಬುದನು. �ಾ�ೕಗ ಮನಗಂuY lೇOೆ. ನಮC ?̀ಯೂ ಭರತಮು\ಯು �ಾಟ��ೆ) �ೊಟB \ವ�ಚನವನು. �ಾವ�-	ಾ
Dಾ�k 

ಪ*�ಾರಗ�tೆಲ? ಅನZ�V, tೋಜಲು �ಾu�ೊಂ�ೆವ�. ಈ ತಪ�� ಆJ\ಂದಲೂ ಇದlY lೇ. 

 

 � ?ೇ{ೊ �ರxತ ನ�ೆಯ ?̀ ಮನುಷ�ನ ಅನುಕರಣ�ೕಲ ಕ9ೆಯನು. ಪ*MಾನOಾJ ಎರಡು Fಾಗಗಳ ?̀ �ಂಗuV, Dೋ4ಸ9ಾJYೆ. 

ಹುoB\ಂದ ಬಂದ ಮತುG ಪ*ಯತ.ಪಟುB ಗ�Vದ- ಎಂಬುYೇ ಆ ಎರಡು. ಎರಡ�ೆಯದು �ೌಶಲ�ದ (Skill) ಪ4�tೆ ಬಂದ&ೆ, 

�ದಲ�ೆಯದು ಪ*EFೆಯ (Talent) �ೆ9ೆಯ ?̀ ಬರುತGYೆ. ಈ ಸೃಜ�ಾತCಕ ಕ9ೆಯು ಮD Gೆ Yೈ�ಕ ಮತುG �ಾನುAಕ ಎಂದು 

FಾಗOಾಗುತGYೆ. ಆಧು\ಕರು ಇಂಥ ವJೕ�ಕರಣವನು. ಒಪ��ವ�kಲ?. ಒಂದಥ�ದ ?̀ ಎಲ?ವd �ಾನುAಕOೇ. � ?ೇ{ೊ ಈ Yೈ�ಕ ಕ9ೆಯನು. 

�ೈಜಕ9ೆ ಎಂದು ಕ&ೆಯುವನು. ಉYಾಹರ�ೆtೆ, \ಸಗ�ದ ಎಲ? �ದ��ಾನಗಳ� ಮತುG �ಸCಯಗಳ�! (ಮನುಷ�-�ಾ*+ಗಳನೂ. 

ಒಳtೊಂಡೂ) ಸೃಜನ�ೕಲವd Yೈ�ಕವd ಆದ ಕ9ೆಗ8ೆಲ? ಪ*E�ಾರೂ] ಎಂಬುದು � ?ೇ{ೊ Oಾದ. ಇವ� ಸಂ�ೇತ-ಪ*E<-ಪ*Eೕಕ-

ಕನಸು-�ೆರಳ�-ಆ9ೋಚ�ೆ-Fಾವ�ೆ ಇDಾ�k. (ಕ� ಕುOೆಂಪ� ಇದನು. ಇನ.ಷುB ಸ�ಷBtೊ�V, ಉತGಮ 	ಾ
ತ�Oೆಲ? ಪ*E�ಾತCಕOೆಂದು 

\ವ�xಸುವ�ದನು. �ೆ�ೆಯಬಹುದು.) 

 

 ಸೃNಾB ತCಕವd �ಾನುAಕವd ಆದ ಕ9ೆಗಳ ?̀ ಮD Gೆ ಎರಡು ಗುಂಪ�: ಮೂಲಭೂತ ಮತುG ರೂಪ�ಾತCಕ. � ?ೇ{ೊನು ಇ ?̀ 

�Lಾರ,�ಮೆ�, ಬರವ+tೆಗಳನು. ಒಟುB �ಾಡುDಾG�ೆ. ಪ*E�ಾರೂ] ಕ9ೆಗಳ ?̀ ಮD Gೆ ಎರಡು ಗುಂಪ� �ಾu( ತದೂ*ಪ ಮತುG 

ತYಾ¡¢ಮ�) ತYಾ¡¢ಮ� ಅಥOಾ Fಾ*ಮಕದ ?̀ 	ಾ
ತ� �ೊರತುಪuVದಂEರುವ ಉ�ದ ಲ`ತಕ9ೆಗ8ಾದ xತ*ಕ9ೆ, �ಲ�ಕ9ೆ, �ಾಟ�ಕ9ೆ 

ಮತುG ಸಂJೕತಗಳನು. ಒಟುB �ಾಡುDಾG�ೆ. ಒ{ಾB&ೆ, ಅವನ ಮ�ೋc9ಾNೆ(ಂದ&ೆ, ಎಲ? ಕ9ೆಗಳ£ \ರಥ�ಕ ಮತುG ಭ*�ಾ�ೕನ ಎಂದು 

ಪ*E�ಾkಸುವ�ದು! 	ಾ
ತ�ದ ಅನನ�Dೆಯನು. ಪಕ)[)ಡುವ�ದು!  

>ೕ[fಯW ಎಂಬ xತ*�ಾರನು ಹ[)ಗಳ� ಆಕA�ತOಾಗುವಂDೆ ಸುಂದರ Yಾ*vಹಣು¤ಗಳನೂ. ಫ&ಾVಯW ಎಂಬುವನು 

ಅಲುtಾಡುತGYೆ(ಂಬ Fಾವ�ೆ ತರುವಂಥ ಪರYೆಗಳನೂ. xE*ಸುEGದlರಂDೆ. 
ೕtೆ � ?ೇ{ೊ ಅನುಕರ�ೆ(ೕ ಕ9ೆಯ ಉY lೇಶOೆಂದೂ ಈ 

ಅನುಕರ�ೆ�ಂದ ಸ�ಾಜವ� ಭ*�ಾತCಕ V�Etೆ ತಲ], tೊಂದಲtೊಳ��ವ�Yೆಂದೂ ಅc�ಾ*ಯ ಪಡುDಾG�ೆ. ಇದು �ೇವಲ 

� ?ೇ{ೊ�ನ ?̀ದl �ಾನVಕ tೊಂದಲ ಎಂಬುದನು. ಮುಂYೆ ಬಂದ ಈತನ �ಷ� ಅ4	ಾBಟq ಸ�ಷBtೊ�ಸುವನು. 
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 �ಾtಾJ(ೕ, � ?ೇ{ೊ, ಕ�ಗ8ೆಲ? ಹುಚ�ರು, ಭ*�ಾ�ೕನರು, ತನ. ಯು{ೋ]ಯ ಆದಶ�&ಾಜ�ದ ?̀ ಅವ4tೆ 	ಾ�ನ�ಲ?Oೆಂದು 

ನುuದ. 
ೕtೆ ನುuಯಲು �ಾರಣ wೇ&ೆ(ೕ ಇತುG ಎಂಬುದನು. ಮ&ೆಯwಾರದು. ಅYೆಂದ&ೆ, �ೋಮರನ ಮ�ಾ�ಾವ�ದ ?̀ YೇವDೆಗಳನು. 

ದುಷBರ�ಾ.J xE*ಸ9ಾJYೆ. ಮನುಷ� �ಾತ*ಗಳ� �ೈEಕOಾJ ಅಧಃಪತನtೊಂuOೆ. ಈ �ೆಟB ಆದಶ�ವನು. ಸ�ಾಜ ಅನುಕ4Vದ&ೆ 

ಗE(ೕನು? ಎಂಬುದು � ?ೇ{ೊ ಆತಂಕ! ಆದ�ಾರಣ, ಈತನ ಅನುಕರಣ �Lಾರವ� �ಾಲOಾದ DಾEGHಕ ತಳಹk ಇಟುB�ೊಳ�Yೆ, ಸದ�ದ 

ಪ4�ಾಮಗಳ�ೆ.ೕ Eೕ�ಾ�ನOೆಂದು E�ದ ಅ�ಾಯ � ?ೇ{ೊನYಾ�ತು. ಅ4	ಾBಟಲನು ಸು�ಾರು ಇಪ�ತುG ವಷ�ಗಳ �ಾಲ � ?ೇ{ೊನ 

ಒಡ�ಾuhಾJದlವನು. ಅMಾ�ತC, \ೕEಾಸI, &ಾಜ�ಾಸIಗಳ ಮೂಲಕ �ಾವ�ತತGHವನು. �ವ4Vದನು.  

 ಅ4	ಾBಟಲನ ೆ�ೕಧನ (�ೆUಾV�W) 
 �ಾವ� ಸಮಥ��ೆ 
 ರುದ*�ಾಟಕ ಮತುG ಮ�ಾ�ಾವ� �Oೇಚ�ೆ----   
ಈ ಮೂರೂ ಆತನ ಪ*ಗಲ¡ ಕೃE b�oKfನ ?̀ �ವ4ತtೊಂuOೆ. ಅ4	ಾBಟಲನ ಉಪಲಬ� ಕೃEಗ8ೆರಡು: FಾಷಣಾಸI 
(Rhetorics) ಮತುG �ಾವ�Rೕ�ಾಂ	ೆ (Poetics) ಎರಡ�ೆಯYೇ ಪ*ಮುಖOಾದುದು.  

 

 ಕ�-�ಾವ�ವನು. � ?ೇ{ೊ wೌk�ಕ ಮತುG �ೈEಕ ಎಂದು �ಂಗuVದುl ಸ4ಯNೆB. ಎಲ? ಕ9ೆಗಳ£ wಾಹ�ಜಗEGನ ಅನುಕರ�ೆ�ಂದ 

ಹುಟBತಕ)ವ�. ಇವ� ಸತ�kಂದ ದೂರ ಸ4ದು Fಾ*ಂE ಹುoBಸುವ�ವ� ಎಂ�Dಾ�kೕ ಆ�ೇಪಗ�tೆ ಅ4	ಾBಟಲನು ಸ4hಾದ ಸ�ಾMಾನ 

\ೕಡುವ�ದಲ?Yೇ ಸಮಥ� �ವರ�ೆ �ೊಟುB, ಎಲ? �ಾತುಗ�ಗೂ 	ೈYಾ�ಂEಕ LೌಕಟುB �ಾ[ �ೊಟBನು.  

 �ಾವ� ಅನುಕರ�ಾತCಕ ಕ9ೆ 
 �ಾವ� ಉYೆ*ೕ[ತ Fಾವ�ೆಗಳನು. ಶಮನ �ಾಡುವ�ದು 
 �ಾತ*ವಲ?Yೇ ಆನಂದ ಒದJಸುವ�ದು 
 �ಾವ� ಇuೕ ವ�[GತZದ <ೕ9ೆ ಪ*Fಾವ �ೕರುವ�ದು 

 

ಅನುಕರ�ೆ(ಂದ&ೆ ಸತ�ವನು. ಇನೂ. ಹEGರkಂದ �ೋಡುವ�ದು. ಕ9ೆ wಾಹ�ಜಗEGನ �ಕೃEಯಲ?, ಪ4Nಾ)ರ. Nature makes a 

horse; an artist makes a bed ಅಂದ&ೆ, ಪ*ಕೃE ಕುದು&ೆಯನು. ಸೃABVದ&ೆ, ಕ9ಾ�ದ ಅದರ >ೕನನು. \R�ಸುವನು.  

 ಅ4	ಾBಟಲನ ಅನುಕರಣ ತತGHವ� ಜಗ�ಾCನ�OಾJYೆ. �ಾವ�ವ� Fಾವ�ೆಗಳನು. ಪ*Lೋkಸುವ�kಲ?. ಅದು DಾDಾ)`ಕವNೆBೕ. 

ಅದು Fಾವ�ೆಗಳ ೆ�ೕಧ�ೆ. �ಾವ�ದ ಅಂEಮ ಪ4�ಾಮOೇ ಇದು. ಇYೇ �ೆUಾV�W, ೆ�ೕಧನತತGH. ಮುಂYೆ ಬಂದ o ಎW ಎ`ಯg 

�ೇ�ದ ವ�[GತZ\ರಸನ VYಾ�ಂತ�ೆ) ಸRೕಪ ಬರುವಂಥದು. ಇಂಥ ವ�[GತZ \ರಸನದ ?̀ ಕ9ಾ�ದ ಅಥOಾ ಕ�ಯು ತನ. ಅನುಭವ / 

ಆ9ೋಚ�ೆಗಳನು. ವ�[G�ೆ9ೆ�ಂದ ಸಮAB�ೆ9ೆtೆ �ೊಂ�ೊಯು�DಾG�ೆ; 	ಾ�ಾ\�ೕಕ4V, 	ಾವ��ಾ`ಕOಾJಸುDಾG�ೆ. ಇಂಥ ?̀ ಕ�ಯ 

ಅಹಂ \ರಸನtೊಂಡು ಆ 7ಾಗದ ?̀ 9ೋಕ
ತ 	ಾ�]ತtೊಳ��ವ�ದು. ನಮC ಅcನವಗುಪGನು �ೇಳ�ವ ಹೃದಯಸಂOಾದ ಅಥOಾ 

	ಾMಾರ+ೕಕರಣ VYಾ�ಂತOೇ ಇದು. ಈ ಸಂದಭ�ದ9ೆ?ೕ ಅ4	ಾBಟಲನು �ಾವ� ಸಮಥ��ೆಯ �ಾk 
uದು, ಚLೆ�ಯ ಒಟುB 

ಮ�ೋಧಮ�ವ�ೆ.ೕ ಬದ`ಸುವನು. ಇದು 	ಾ�ಾನ� ಸಂಗE(ೕನಲ?. ಇದ4ಂದ �ಾ���ಾತ� 	ಾ
ತ� xಂತ�ೆtೇ ಸ�ಾ&ಾತCಕ wೆಳಕು 

ಲಭ�Oಾ�ತು. ನಮCಂDೆ(ೕ, J*ೕK ನಲೂ? 	ಾ
ತ�ವನು. ಲ`ತಕ9ೆಗಳ ಒಂದಂಗOಾJ ಕಂಡು \ವ�ಚ�ೆ �ಾಡ9ಾJYೆ. ಭರತಮು\ಯು 

�ಾಟ�ದ � ?ೇಷ�ೆ �ಾuದಂDೆ(ೕ ಅ4	ಾBಟಲನು ರುದ*�ಾಟಕ �Oೇಚ�ೆ ನ�ೆVYಾl�ೆ.  
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ರುದ*�ಾಟಕದ ಗು4, ಭಯ ಮತುG ಕರು�ೆಗಳ ಪ*Lೋದ�ೆಯ ಮೂಲಕ Fಾವಗಳ ೆ�ೕಧ�ೆಯನು. 	ಾ�ಸುವ�ದು ಎನು.DಾG�ೆ 

ಅ4	ಾBಟq. ರುದ*�ಾಟಕದ ಲ¦ಣ: “Tragedy is an imitation of an action that is serious of complete, and certain 

magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament the several kinds being found in 

separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear”  (ರುದ*�ಾಟಕವ� 

ಪdಣ� ಘಟ�ೆ�ಂದರ ಅನುಕರಣ. ಕ9ಾತCಕ FಾNೆಯ`? 	ಾಲಂಕೃತOಾJ �ೊರ�ೊಮುCವ�ದು. ��ಧ Fಾಗಗಳ ?̀ ಅದರ ಒಂYೊಂದು 

ರೂಪ ವ�ಕGOಾಗುತGYೆ-ಅದರ 4ೕE ಅcನhಾತCಕOಾದದುl, ಕಥ�ಾತCಕOಾದದlಲ?. ಭಯ ಮತುG ಕರುಣಗ�ಂದ ತನ. ಉY lೇಶವನು. 

	ಾ�ಸುತGYೆ.) 

   

 ಅ4	ಾBಟಲನು ಅYಾಗ9ೇ ಮಹತZದ ರುದ*�ಾಟಕ�ಾರ&ಾದ ಈV)ಲW, 	ೋ�ೕ[?W, ಯೂ4]uW, ಅ4	ೊB�ೆನW 

ಮುಂDಾದವರ ರುದ*�ಾಟಕಗಳ ಲ¦ಣಗಳನು. ಸಂಗ*
V, ಒಟBಂದದ Oಾ��ೆ�ಯನು. ಈ ಮೂಲಕ �ೊoBYಾl�ೆ. ಇದರ ಪ*�ಾರ, 

ಗಂcೕರ�ಾಟಕದ ?̀ [*(tೆ �ಾ*Mಾನ�. ಅದರ ಕDೆಯ Fಾಗಕ)ಲ?. 7ೊDೆtೆ, ಭhಾನಕ ಮತುG ಕರುಣರಸಗಳ ಅcನಯkಂದ �ೆ*ೕ¦ಕರ ?̀ 

ಾಂತ ಮತುG �ಾ*ಂತFಾವಗಳನು. ಮೂuV, ಅವ�ೆ.ೕ ಗoBtೊ�ಸwೇಕು. ಆ �ಾಲದ ವ�[G ಮ�ೋಧಮ� �ಾಗೂ ಮತಧಮ�ಗಳ 

ಲ¦ಣಕ)ನುಗುಣOಾJ(ೕ ಈ \ವ�ಚನವd ಇYೆ. �ೇtೆಂದ&ೆ, J*ೕK ಪ�&ಾಣದಂDೆ, �ಾಯಕನ <ೕ9ೆ YೇವDೆಯ 

VಟುB/YೆZೕಷ�ರುವ�ದ4ಂದ ಆತನ ಪತನ ಖಂuತ. ಆದ&ೆ, ಈ ಸಂದಭ�ದ ?̀ ಆತನ ತಪ�� ಏನೂ ಇಲ?. ಇವ&ೆಲ? ಾಪಗ*ಸ�ರು, ಆ 

�ಾರಣOಾJ ಅಥOಾ ಅ�ಾರಣOಾJ ಇವರನು. �ೆಲ Yೌಬ�ಲ�ಗಳ� �ಾಡುತGOೆ. ಮುಂYೆ ಬಂದ ೇKf]ಯರನ ದುರಂತ�ಾಟಕಗಳಲೂ? ಈ 

ಅಂಶ ಇYೆ. ಆದ&ೆ, ಅ ?̀ �ಾಯಕ ಾಪಗ*ಸ�ನಲ?; ವ�[Gಯ ಸZಂತ Yೌಬ�ಲ�ಗಳ� ಅಥOಾ ಸZಂತ ಮ�ೋ&ೋಗಗಳ� �ಾರಣ.  

 

ಅ4	ಾBಟಲನ ಪ*�ಾರ ರುದ*�ಾಟಕದ ?̀ ಆರು ಅಂಗಗಳನು. ಗುರುEಸಬಹುದು: ವಸುG (Plot), �ಾತ*(Character), 

ೈ`(Diction), Fಾವ�ೆ(Thought), ದೃಶ�(Spectacle) ಮತುG ಸಂJೕತ (Music). ರುದ*�ಾಟಕದ ಈ ಲ¦ಣಗಳ� ಅನುಕ*ಮOಾದ 

ಮಹತZವನು. ಪ�ೆkOೆ. ಅcನಯ, ನೃತ�, ಸಂFಾಷ�ೆ ಮತುG ಸಂJೕತಗ�ಂದ �ಾಟಕದ ವಸುG�tೆ >ೕವ ಬರುತGYೆ. ಅಂkನ 

ರುದ*�ಾಟಕಗಳ ?̀ ಕ�ಾ}ಯOಾJ ಬರುವ �ಾಯಕಪರOಾದ ಅಥOಾ �ಾಟಕದ 
ಂkನ ಮತುG ಮುಂkನ ಘಟ�ೆಗ�tೆ �ೊಂuhಾಗುವ 

<ೕಳವನು. ಅ4	ಾBಟq 	ೇ4ಸಲು hಾ�ೋ ಮ&ೆEರುವನು.  

 

 �ೆUಾV�W ಅಥOಾ ೆ�ೕಧ�ೆ ಪ4ಕಲ��ೆಯು �ಾತ*\ರಸನವಲ?Yೇ wೇರಲ?. ಇದು J*ೕK Oೈದ�ಾಸIದ ?̀ ಬಳ�ೆhಾJರುವ 

ಪದ. Yೇಹದ hಾವ�Yೋ ಒಂದು Yೋಷkಂದ ಇuೕ ವ�[GತZOೇ ದುಬ�ಲOಾಗುವ ಅಂಶ�ೆ) ಈ �ೆಸರು. ಅ4	ಾBಟq ನ ?̀ ಇದು �ೇಷ 

ಅಥ�ದ ?̀ ಬಳ�ೆhಾJYೆ. Fಾವಗಳ �&ೇಚನ[*(tೆ ಈ �ೆಸರು �ೊoBYಾl�ೆ. ರುದ*�ಾಟಕವ� ಭಯ ಮತುG ಕರು�ೆಗಳನು. ಉತ�EG 

�ಾuYಾಗ ಅ ?̀(ೕ \ಲ?Yೆ ಮುಂYೆ 	ಾಗwೇಕು. ನಮC Fಾವ�ೆಗಳನು. ಪ*LೋkV�ೊಂಡು, ಅ ?̀(ೕ �ರRVದ&ೆ ಅಥ��ಲ?. �ೋಡುವ 

�ೆ*ೕ¦ಕನ ?̀ ಈ Yೌಬ�ಲ��ರಬಹುದು ಅಥOಾ �ಾಡುEGರುವ �ಾತ*ಗಳ ?̀ ನೂ�ನDೆ�ರಬಹುದು. ಇದನು. ನಮC ಪ4FಾNೆಯ ?̀ 

�ೇಳ�ವ�Yಾದ&ೆ, �&ೇಚನ [*(ಯು ರ	ಾನುಭವವಲ?Yೆ ಮD Gೇನಲ?! ಇಂಥ ಒಂದು ಸ�ಾ&ೋಪ \ೕಡಲು ಅ4	ಾBಟಲನ ?̀ 

	ಾಧ�Oಾಗkರಬಹುದು. ಆದ&ೆ, ಈ ಆಶಯವಂತೂ ಆತನ ಪ4ಕಲ��ೆಗಳ ?̀ ಅಡJYೆ.  
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ೕtೆ, �ಾ���ಾತ� �ಾವ�Rೕ�ಾಂ	ೆಯು ಒ{ೊBoBtೆ �ಮೆ�hಾಗುತG, DಾEGHಕ �Oೇಚ�ೆhಾಗುತG ಮುಂkನ ಚLೆ� ಮತುG 

ಸಂOಾದಗ�tೆ ಉತGಮOಾದ, ಭದ*Oಾದ ಬು�ಾk �ಾ[�ೊoBತು. � ?ೇ{ೊನ �ಾವ� \&ಾಕರ�ೆಯು ಅ4	ಾBಟಲನ ?̀ �ಾವ� 

ಪ�ರಸ)ರ�ೆhಾ�ತು. ಆತನ ?̀ hಾವ�ದು ಉYೆ*ೕ[ತ Fಾವ�ೆಗ8ಾJದlXೕ ಅOೇ ಅ4	ಾBಟಲನ ?̀ ಶಮನtೊಂಡವ�! ಕ�-�ಾವ��ೆ) 

ಮಹತZ �ಾ*ಪGOಾ�ತು. 	ಾ
ತ�ದ ಅನನ�Dೆ ಮು�ೆ.9ೆtೆ ಬಂದಂDೆ(ೕ, 	ಾ
ತ�ವನು. ಅನ�ಾಸIಗ8£ೆಂktೆ ಇಟುB �ೋಡುವ 

ಪ4�ಾಠ�ೆ) �ಾಂkhಾ�ತು.  

 

ಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟ    ಎರಡುಎರಡುಎರಡುಎರಡು:  :  :  :  �ಾವ��ಾಗ��ಾವ��ಾಗ��ಾವ��ಾಗ��ಾವ��ಾಗ�----ವವವವsf�sf�sf�sf�ವವವವi�i�i�i�    ಮತುGಮತುGಮತುGಮತುG    �ೋಲ4|�ೋಲ4|�ೋಲ4|�ೋಲ4| ಇವ4ಬ�ರು ಇಂJ?Aನ &ೊ�ಾ�ಂoK �ಾಲದ ?̀ �ಾ+V�ೊಂಡ ಪ*Vದ� 

ಕ�ಗಳ�. Fಾವ�ಕDೆ(ೕ ಪ*MಾನOಾJದl �ಾಲದ ?̀ ೆ ?̀, [ೕgf, wೈರ" ಮುಂDಾದ ಕ�ಗಳ 7ೊDೆಯ ?̀ ಸಂOಾkಸುEGದlವರು. ವsf�

ವi� ಅಂತೂ ನಮC ಕನ.ಡ ಕ�ಗ�tೆ ಮತುG �ಾOಾ�ಸಕG4tೆ xರಪ4xತ�ಾದವನು. �ೋಲ4| ಈ �ಾಲದ �ಮಶ�ಕನೂ �ೌದು. ಈತನ 

ಕೃE Literaria Biographia.  ಪ*EFೆಯ ಸZರೂಪವನು., �ಾವ�ದೃABಯ ?̀ ಅದರ �ಾತ*ವನು. ಈತನಷುB DಾEGHಕOಾJ 

�OೇxVದವರು �ಾ���ಾತ�ರ ?̀ ಇ�ೊ.ಬ�4ಲ?. ಪ*EFೆಗೂ 	ಾ�ಾನ�Oಾದ ಲಘ© ಕಲ��ೆಗೂ ಇರುವ ವ�Dಾ�ಸವನು. Dೋ4V�ೊಟBನು.  

 

ವsf�ವi�  `4ಕq wಾ�9ೆsf ಎಂಬ ತನ. ಕವನಸಂಗ*ಹ�ೆ) ಬ&ೆದ ಮುನು.uಯ ?̀ �ಾವ�ವನು. ಕು4ತ ಮೂಲಭೂತ 

ಪ*ೆ.ಗಳನು. ಎEGದನು. ಇವನು. ಅಂದ&ೆ ಜನ	ಾ�ಾನ�ರ >ೕವನ, ಜನ	ಾ�ಾನ�ರ FಾNೆಗಳನು. ಕು4ತ ಈತನ ಅc�ಾ*ಯಗಳನು. 

�ೋಲ4| �ಮ��V ತ���ಾಕುDಾG�ೆ. ಆದ&ೆ ಇವ4ಬ�ರು ಕ�Rತ*ರು. ಇವರ �ಾಲ 1770-1850 ರ ಆಸು�ಾಸು. Eೕವ*Oಾದ 

Fಾವಗಳ ಸಹಜOಾದ �ೊರ�ೊಮುC��ೆ(ೕ �ಾವ� ಎಂಬುದು ವsf�ವi� ನ ಪ*Vದ�Oಾದ �ೇ��ೆ. �ಾವ� ಅಥOಾ 	ಾ
ತ�ದ ?̀ 

ಏ\ರwೇಕು? ಎಂಬುದ[)ಂತ �ೇtೆ �ೇಳwೇಕು? ಅಥOಾ hಾವ 4ೕEಯ ?̀ \ರೂ]ಸwೇಕು? ಎಂಬುದು �ೆಚು� ಪ*ಸುGತ. ಇದ�ೆ.ೕ 

�ಾವ�4ೕE/ೈ` ಎಂದು ಕ&ೆದು ಚx�ಸ9ಾJYೆ. 

 

 ಅ4	ಾBಟq ತರುOಾಯ �ೊ&ೇW, �ೆªಡ", 9ಾಂ7ೈನW ಮುಂDಾದವರು \k�ಷBOಾದ �ಾವ�\ರೂಪ�ಾ �ಾಗ�ಗಳನು. 

�Lಾರ �ಾuದರು. kವ�ವd ಭವ�ವd ಆದ ಸಂ[ೕಣ� >ೕವ�ಾನುಭವಗಳನು. ಅcವ�[Gಸಲು ಅಂಥYೇ ೈ` wೇಕು. 
ೕtೆ �ೇ�Yಾಗ 

	ಾ�ಾನ�OಾJ kನ\ತ� ಬಳ�ೆhಾಗುವ ಆಡುನುu ಅಥOಾ tಾ*Rೕಣ 	ೊಗಡು �ೇಪಥ��ೆ) ಸ4ಯುತGYೆ. �ೌ*ಢ�ಾಗ�ವ� 	ಾ
ತ�ದ 

tಾಂcೕಯ�ವನು. �ೆx�ಸುತGYೆ ಎಂಬ ನಂ��ೆ �ಾ*xೕನ �ಾಲkಂದ ಪ*ಚ`ತOಾJದl ಸಂಗE. �ೋಮ; ಕ�ಯ ಇ`ಯs-ಒ�ೆVfಗಳ� 

ತಮC ೈ` �ಾತ*kಂದ9ೇ ಮುಂkನ ಕ�ಗ�tೆ ಆದಶ��ಾ*ಯOೆ\Vದುl ತಪ�ಲ?. �ಾವ�ೈ`ಯ ಬt «ೆ ವsf�ವi� ಮತುG �ೊಲ4| ರ 

�ಾತುಗಳನು. �ೇಂದ*OಾJಟುB�ೊಂಡು ಉ�ದವರು �ೇಳ�ವ �Lಾರಗಳನು. ಸಂಗ*
ಸುವ�ದು ಈ ಅMಾ�ಯದ ಮುಖ� ಉY lೇಶ. ಇವ4ಬ�ರು 

ಕ�Rತ*&ಾದರೂ DಾEGHಕ c�ಾ.c�ಾ*ಯಗಳನು. ಇಟುB�ೊಂuದುl ಐE�ಾVಕ Yಾಖ9ೆhಾJ�oBYೆ. 
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 	ಾMಾರಣ ಸಂFಾಷ�ೆಯ ?̀ ಬಂkರುವ ಶಬlಗಳ� ಅಲ�Dೆಯ 	ೋಂಕನು. ಪ�ೆದು�ಡುವ�ದ4ಂದ ಕ�ಗಳ� ಎಚ�ರkಂದ 

�ಾವ�ರಚ�ೆ �ಾಡwೇಕು ಎನು.DಾG�ೆ ಅuಸ". ಇದನು. wೆಂಬ`ಸುವ bೕ¬ ಕ�ಯು ಬಳ�ೆ�ಂದ ದೂರ�ರುವ ಪದಗಳ� ಅಸಭ�-

ಅ�?ೕ9ಾಥ�ಗಳನು. ಕ8ೆದು�ೊಂuರುತGOೆ. ಆದl4ಂದ ಅಪರೂಪದ ಪದಗ�ಂದ ಕೂuದ �ಾವ�ೈ`tೆ tಾಂಭರ � �ಾ*ಪGOಾಗುತGYೆ  

 

ಎನು.DಾG�ೆ. ಇದನು. ಸZಲ� ವಸುG\ಷDೆ�ಂದ �ೋಡುವ 7ಾ" ಸ" ನು, ಅಲ�Dೆ-\ೕಚತZ ಎಂಬುದು ಪದಗಳ ?̀ರುವ�kಲ?, ಉಪ�ೕJಸುವ 

ವ�[G ಮತುG ಸಂದಭ�ಗಳನು. ಆಧ4VರುತGYೆ ಎನು.DಾG�ೆ. UಾಮW tೆ*ೕ ಇನೂ. ಸZಲ� ಮುಂYೆ �ೋJ, ಸZಂತ ರಚ�ೆ ಅಥOಾ ಸೃಜನ�ೕಲ 

ಆ�Nಾ)ರಗ�ಂದ �ಾವ� Yೊಡ}Yೆ\ಸುತGYೆ. NೇKf]ಯ; ಮತುG RಲBನ.ರು ಇಂಥ ೆ*ೕಷ ಸೃABಕತ�ರು ಎನು.DಾG�ೆ.  

 

 ಅಂತೂ ಇವ&ೆಲ?ರ �ಾEನ Dಾತ* �ವ� �ಾವ�ೈ`(ಂದ&ೆ ಬಳಸುವ FಾAಕಪದಪ�ಂಜಗಳ� ಎಂಬ ಅಥ��ೆ) VೕRತOಾಗುತGYೆ. 

ಹk�ೇಳ�ೇ ಶತ�ಾನದ ?̀ ‘ಗದ�[)ಂತ wೇ&ೆhಾದಷೂB ಆ ೈ` ಪದ�ವನು. �ೆಚು� �ೋಲುತGYೆ’ ಎಂಬ ಅc�ಾ*ಯ ರೂಪ�tೊಂuತು. 


ೕtೆ, 	ಾ
ತ�ವ� ಗಂcೕರ, ಆಡಂಬರ ಮತುG �ೌ*ಢ �ಾಗ�ದ ?̀ ರxತOಾಗುEGದl ಸಂದಭ��ೆ) u®ೕ; Eರುವ� ತಂದು�ೊಟBವನು ಕ� 

�`ಯಂ ವಡfH�i�. Romantic Age ಅಥOಾ ರಮ�ಪಂಥದ ಕ�ಗಳ� ಜನ	ಾ�ಾನ�ರ ಪ4FಾNೆtೆ ಹEGರOಾದ ೈ`ಯನು. 

ಆಯುl�ೊಂಡರು.  

 

 ವsf �ವi� 1978 ರ ?̀ ‘`4ಕq wಾ�9ೆsf’ ಎಂಬ ಕವನಸಂಗ*ಹವನು. ಪ*ಕoV, ಅದರ ಪದ�ಗಳನು. ಸಮy�ಸುತG, ಇ ?̀ 

ಬಳ�ೆhಾದ 	ಾ�ಾನ�ರ ಪ4FಾNೆಯು ಪ*�ೕtಾತCಕ ಎನು.DಾG�ೆ. ಇNಾBದರೂ ಓದುಗರು ತನ.ನು. Eೕರ[ೕಳ� ಅಥOಾ Eೕರ ಪ4xತ 

ಎಂದು Fಾ�Vhಾರು! ಎಂಬ �ೆದ4�ೆ ಆತ\tೆ ಇತುG. Fಾವ�ೆಗ�tೆ �ಾ*Mಾನ��Yಾlಗ FಾNೆ ತಂDಾ�ೇ ರೂಪ�tೊಳ��ತGYೆಂಬುದು ಅವನ 

ಅಚಲ �ಾZಸ. ಪ*ಬಲ Fಾವ�ೆಗಳ ಸZಯಂ�ೆ*ೕ4ತ ತುಂಬು �ೊ8ೆ(ೕ �ಾವ� (Poetry is spontenous overflow of powerful 

feelings)  

 

 ವsf �ವi� ನ ಸರಳDೆ ಮತುG �ಾ*�ೕJಕDೆಗಳನು. ಪ*ಬಲOಾJ ಪ*EಭoVದವರ ?̀ ಮುಖ��ಾದವನು �ೋಲ4|. ಅ�vತ 

ಜನರ ಬರವ+tೆ ಕ*ಮಬದ�ವಲ?. hಾವ�Yೇ ಕ� ನೂರ�ೆ) ನೂರರಷುB ಜನ	ಾ�ಾನ�ರ FಾNೆ ಬಳಸಲು 	ಾಧ��ಲ?. �ಾಟಕಗಳ ?̀ನ 

ಸಂFಾಷ�ೆಯ ೈ`ಗೂ FಾವJೕDೆಯ FಾNಾೈ`ಗೂ ವ�Dಾ�ಸ�Yೆ ಎಂದನು ಈತ. ಈ ಸಂದಭ�ದ ?̀ ಪ�ಸGಕದ ಮೂಲ 9ೇಖಕರು ತಮC 

ಅc�ಾ*ಯ ವ�ಕGಪuಸುತG, ಒಂದು ಜನDೆಯ �ಾವ� ಜನರ FಾNೆ�ಂದ >ೕವ ಪ�ೆದು, ಪ*EhಾJ ಆ ಜನDೆtೇ >ೕವYಾನ �ಾಡುತGYೆ 

ಎನು.DಾG&ೆ. ಉYಾಹರ�ೆtೆ ಕನ.ಡದ �ೆ ಎW ನರVಂಹ	ಾZRಯವರ ಕ�Dೆಗಳ�. �ೋಮರನ ಕೃEಗಳನು. wಾ?K Oೆq, �ಾ<W, w ?ೇ; 

ಮುಂDಾದ ಇಂJ?n  9ೇಖಕರು �ಾಡುಗಬ�ಗಳ�ಾ.J ಪ4ವE�Vದುl ವsf�ವi�tೆ tೊEGತುG. �ಾ*xೕನ �ಾವ�ಗಳನು. ಸುಳ��ಸೃAB ಎಂದು 


ೕಗ8ೆದ �ೆಲವರ �Lಾರವd ಆತ\tೆ tೊEGತುG. ಈತನು �ಾವ�FಾNೆಯ ಜನಪರ \ಲವ� ಅವ\Jಂತ �ದ9ೇ ಇದl ಪಟBಭದ*-�*ೕಮಂತ 

ಮುಖದ �ರುದ�OಾJದl ಒಂದು ಪ*E[*(. &ಾಜಾ
ಯ ಪರOಾJ \ಂತ �ೆಲವ� ಕ�ಗಳ� �ೌ*ಢ�ಾಗ�ವನು. ಪ*E�ಾkVದl�ೆ) 

ಸ�ಾ7ೋ-&ಾಜ[ೕಯ (Socio Political) �ಾರಣಗಳ� ಮೂಲ. �ೆªಡ", bೕ¬ �ದ9ಾದವರು Yೊ&ೆ, &ಾಜಸFೆ, ಎ`>wೆi- 

ಇವರ ?̀ \N ೆ ಇoBದlರು. ವsf �ವi� �ಾತನು. 	ಾಮು�ಯq 7ಾ" ಸ" ಸಮy�V, ೆ*ೕಷಕ�ಗಳ�, ಕ9ೆtಾರ&ೆಲ? ಮಧ�ಮ 

ವಗ�kಂದ9ೇ ಉkV ಬಂkರುವ�ದನು. �ೋಡುD GೇOೆ ಎಂದನು.  
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 ಇ ?̀ ಗಮ\ಸwೇ�ಾದುl, ವಗ�Dಾರತಮ� ಮತುG 	ಾ�ಾ>ಕ ಅಸ�ಾನDೆಗಳ� ಕ9ೆ-	ಾ
ತ�ವನು. ಆವ4V, ಅದರ 

ಅcವ�[GಮೂಲOಾದ FಾAಕDೆಯನು. ಚLಾ�ಸ�ದ �ಾuರುವ�ದು. ಇಂt ?ೆಂuನ &ಾಜ[ೕಯ ಮತುG 	ಾ�ಾ>ಕ ಚ4Dೆ*ಗಳನು. 

ಅವ9ೋ[Vದ&ೆ ಈ ಅಂಶ ಮನದ{ಾBಗುವ�ದು. ಸಂಪ*Yಾಯ\ಷ&ಾದ �*ೕಮಂತವಗ�ವ� &ಾಜಾ
ಯ ಆಯಕoBನ 7ಾಗಗಳ ?̀ ಭದ*OಾJ 

�ೆ9ೆಯೂ4, ಮಧ�ಮವಗ�ವನು. [ೕ8ಾJ ಕಂಡದುl, ವಣ�Fೇದವನು. ಆಚ4V, ವಗ�-`ಂಗ ಮತುG ವಣ� ತರತಮಗಳನು. Yೊಡ}YಾJV  

 

ಅನುಕೂಲ �ೊಂkದುl ಇE�ಾಸ. ಅದರಂDೆ ಮಧ�ಮ ಮತುG �ೆಳ ಎ\V�ೊಂಡ ವಗ�ವ� ಬಳಸುವ FಾNೆಯನು. �ಾವ�ದ ?̀ ತರುವ�ದು 

ಪ*EN ೆtೆ ಕುಂದು, ಅವಮ&ಾ �Yೆ ಎಂಬ ಇಂJDಾಥ� ಇಂಥವರ ಮ�ೋಧಮ�. �ಾtಾJ �ೋಲ4| ಇಂಥವರ ಪ*E\�hಾJ ವsf�ವi�

ನ ಅcಮತವನು. oೕ[Vದುl. �ಾtೆ �ೋuದ&ೆ, ನಮCಲೂ? 7ಾನಪದವನು. \ಲ�vVದುl, 	ಾ
ತ�Oೇ ಅಲ?Oೆಂದು ನೂ&ಾರು ವಷ� 
�ಸ¯E�ಂkದುl ಇ ?̀ ಉ9 ?ೇ�ಾಹ�. ಪ*E�ಂದು FಾNಾ ಸಮುYಾಯದ ?̀ ಇಂಥ ಅcವ�[G �ಾಗ�ಗಳ �Lಾರ ಬಂYಾಗ ಉಳ�ವರು-

ಉಳ�ದವರು ಎಂಬಂDೆ, ಸು�vತರು-ಅ�vತರು ಎಂಬ Fೇದ ಒ�ೆದು �ಾಣುವ�ದು. ಬುk��ಂktೆ �Oೇಕ 7ೊDೆhಾದಂDೆ ಹಲವ� 

ಪdವ�ಗ*ಹಗಳ� ಕಳx �ೕಳ�ವ�ವ�. ʼಕು4DೋದYೆಯುಂ �ಾವ�ಪ*�ೕಗ ಪ4ಣತಮEಗ°ʼ ಎಂದು ಒ]��ೊಳ�wೇ�ಾಗುವ�ದು. 	ಾ
ತ�ದ 

ಸೃAB�ೕಲDೆ�ರುವ�Yೇ Oೈ�ಧ�ಮಯ FಾAಕ \ರೂಪಣ ಕ*ಮಗಳ ?̀. ಏ�ೆಂದ&ೆ FಾNೆಯು ಸಂಸ±Eಯ Oಾಹಕ ಮತುG \�ಾ�ಪಕ. 

ಆದ&ೆ �ೊಲ4| ನ oೕ�ಾ Dಾತ* �ವನು. ಒಳ�ೊಕು) �ೋuದ&ೆ �ೆಲವ� ಸತ�ಸಂಗEಗಳ� ಮನವ4�ೆhಾಗುವ�ವ�. 

 

 ಕ�ಯು FಾNೆಯನು. ಮು4ದು-ಕಟುBವ �ಾಯಕದ ?̀ Eೕ&ಾ ಮಗ.�ಾJರwೇಕು. 
ೕtಾYಾಗ [?ೕNೆ-ಚ��ತಚವ�ಣಗಳನು. 

ದೂರ�ಡwೇಕು. ಅನುಭವದ Dಾ7ಾತನವ� ತಂDಾ�ೇ �ೊಸFಾAಕರೂಪವನು. ಆಯುl�ೊಳ��ತGYೆ. ಕ�ಗಳ� ಜನFಾNೆಯ�ೆ.ೕ 

ಆತು\ಂDಾಗ ಇಂಥ ಪ*�ೕಗಗ�tೆ ಅಥ��ರುವ�kಲ?. ಹ8ೆಯನುu, ನುuಗಟುBಗಳ� Vದ� �ಾದ4 ಅಥ� ಪ�ೆದು ಸಮುYಾಯದ ?̀ 

ಪ*Vk�tೆ ಬಂದ <ೕ9ೆ �ಾವ�ದ ಅಥ�ವ� ಅದYೇ ಹಳತು9ೋಕವನು. ದ��V�ೊಡುವ ಅ�ಾಯ�Yೆ. ಪ�ನನ�ವ �ಾವ�ವ� ಪ�ನನ�ವ FಾNೆ 

ಬಳಸwೇಕು. 
ೕtಾJ ವಡfH�ತು.� ರಮ�Oಾದದ Mೆ�ೕಯ. ಪ*ಕೃE ಮತುG ಮನುಷ� Lೇತನಗಳನು. ಸರಳ ಶಬlಗಳ ?̀ 
ukಡಲು �ೊರಟು 

�ಫಲ�ಾದ ಎಂಬುದು �ೋಲ4| ನ ಆ&ೋಪ. ಅಂದ&ೆ ವsf�ವತ.� �ಾವ�ಶ4ೕರಕೂ) ಕ�Dೆಯ ಆತCಕೂ) Dಾಳ<ೕಳ�ಲ? ಎಂದು. 
ೕtೆ 

�ಾವ�FಾNೆಯು �ೊ&ೇW \ಂದ ಚLೆ�tೆ Dೆ&ೆದು�ೊಂಡು, ಇವ4ಬ�ರ 	ೆ.ೕಹಸಂಘಷ�ದ ?̀ ತು4ೕhಾವ	 �ೆ ಕಂuತು.  

 

ಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟ    ಮೂರುಮೂರುಮೂರುಮೂರು: : : : �ಾ�ಥೂ��ಾ�ಥೂ��ಾ�ಥೂ��ಾ�ಥೂ�    ಅ�ಾ�q}ಅ�ಾ�q}ಅ�ಾ�q}ಅ�ಾ�q}: : : : �ಾವ�>ೕವನದ�ಾವ�>ೕವನದ�ಾವ�>ೕವನದ�ಾವ�>ೕವನದ    �ಮೆ��ಮೆ��ಮೆ��ಮೆ�- ಈತನು ಇಂt ?ೆಂuನ ೆ*ೕಷ �ಮಶ�ಕರ ?̀ ಒಬ�. �ಾವ� ಮತುG 

�ಮೆ�-ಎರಡೂ �ೇತ*ಗಳ ?̀ ಕೃA �ಾu 	ಾ
ತ� ಚ4Dೆ*ಯ ?̀ ಗಣ\ೕಯ 	ಾ�ನ ಪ�ೆkರುವನು. �ಾಲ: 1822-1868. ��ೊBೕ4ಯ" 

ಯುಗದ ?̀ದlವನು. ಬದು[ನ ?̀ �ಾವ��ೆ) ಬಹುYೊಡ} 	ಾ�ನವನು. �ೊಟBನು. �ಾವ�ವ� ಧಮ�, ತತGHಾಸI, ��ಾನಗ8£ೆಡ�ೆ ಸ���V ತನ. 


4ತನವನು. 	ಾ�ಸಲು �ೆರOಾದನು. ಆವ&ೆJನ ಇಂJ?n 	ಾ
ತ� ಪರಂಪ&ೆಯನು. �ಮ��Vದ xಂತಕರು ಮತುG 
4ಯ ಕ�ಗಳ� 

hಾ&ೆಂಬುದನು. ಗುರುEV�ೊಟB. ಯು&ೋ¬ ಖಂಡದ ಎಲ? ಮಂkಗೂ ಇಂJ?n 	ಾ
ತ� ಪ4ಚ�V, ಅದು ಸಂಕುxತOಾJ, 

ಪ*Dೆ�ೕಕOಾJ ಉ�ಯುವ�ದನು. ತ]�Vದ. ಅE ಗಂcೕರOಾJ, ಅE �ೈEಕOಾJ ಬ&ೆದನು ಮತುG �ೇ�ದನು ಎಂಬುದು ಇವನನು. ಕು4ತ 

�ಾತು. ಆದ&ೆ ಆ&ಾ .ಲ}ನ 	ಾಧ�ೆಯನು. ಮುಂYೆ ಬಂದ ಆಧು\ಕ ಯುಗದ ಎ² ಆ; `ೕ�W ಗುರುEV <ಚು�tೆ ವ�ಕGಪuVದನು. 

7ೊDೆtೆ, �ೋಲ4|, ವsf�ವi�, [ೕgf, �ದ9ಾದ &ೊ�ಾ�ಂoK ಕ�ಗಳ 7ೊDೆಯ ?̀ಟುB ತೂJYಾಗ ಆ�ಾ�q} ಅNೊBಂದು ಖುA 

�ೊಡುವ�kಲ?.  �ಾಲ ಕ8ೆದಂDೆ �ಾವ�ವ� ಮತಧಮ�ದ 	ಾ�ನವನು. ಪ�ೆಯುತGYೆ ಎಂದು ಆ�ಾ�q} ಭ�ಷ� ನುuದನು. ��ಾನದ ಮುನ.�ೆ, 
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�ೈtಾ4�ಾ �ಾ*ಂE, �ಾR�ಕರ �ೋ&ಾಟ, ಪ*7ಾಪ*ಭುತZದ Oಾ�ಪಕDೆ, �ಶZದ ?̀ �ಾನವನ 	ಾ�ನ-ಇOೆಲ? �ೆಸ ಅ4ವ� ಮತುG �ೊಸ 

ಆತಂಕಗಳನು. ಉಂಟು�ಾuದl �ಾಲದ ?̀ ಆ�ಾ�q} ಈ �ಾತು �ೇ�ದನು. ಈತ�ೊಬ��ೇ ಸೃಜನ�ೕಲ 	ಾ
Eಗಳ �ೈ[ �ಮಾ� 

�ೇತ*�ೆ) ಬಂದವನು.  

  

 ಐದು ಶತ�ಾನಗಳ �ಾವ� ಪರಂಪ&ೆಯನು. � ?ೇAಸ �ೊರಟ ಆ�ಾ�ಲ}ನು �ಾವ�ದ �ೌಲ�\ಣ�ಯದ ಮೂಲಸೂತ*ಗಳನು. 

�ೇ�ದನು. ಹk�ೆಂಟ�ೇ ಶತ�ಾನದ 	ಾ
ತ�ವನು. �ಮ��V ಆ ಯುಗವನು. Age of Prose and Reason ಎಂದು ಕ&ೆದನು. ಗದ�ವ� 

Oಾ�ಪಕOಾJ wೆ8ೆ�ತು. ಆ�ಾ�q} �u ಕ�ಗಳನು. ಕು4ತು ಪ*ಬಂಧಗಳನು. ಬ&ೆದ. ಇವ�ಗಳ ?̀ ವsf�ವi� ನನು. ಕು4ತದುl 
ಉತGಮOಾJYೆ. ೆ ?̀ಯ �ಾವ�ವನು. <ಚ�ಲು ಅವ\tೆ 	ಾಧ�Oಾಗ`ಲ?. ಇವನು �ೈEಕಶ*Y �ೆ, ಸಂಯಮ ಮತುG tಾಂಭರ �ಗಳನು.ಳ� 

ಕ�ಗಳನು. <ಚ�ಬಲ?. �ಮಾ��ಾರ �ವ� ಸೃಜನ�ೕಲ ಕರ �[)ಂತ ೆ*ೕಷ ಎಂಬುದು ಈತನ E�ವ��ೆ. �ಮಶ�ಕನು ಓದುಗನ tೆ8ೆಯ�ಾJ 

�ೊಸ �Oೇಕವನು. ತಂದು �ೊಡwೇಕು ಎನು.DಾG�ೆ.  

 

 ಈತನು 1855 ರ ?̀ ಪ*ಕoVದ �ಮಾ� ಪ*ಬಂಧಗಳ� ಸಮತಲ ಮ�ೋಧಮ�ವನು. Dೆ&ೆದು DೋರುತGOೆ. 1869 ರ ?̀ 

ಪ*ಕಟOಾದ Culture and Anarchy ಯ ?̀ ಸ�ಷBOಾJ 	ಾ
ತ�ವ� ಸಂಸ±Eಯ ಪ*	ಾರOಾಗwೇಕು ಎನು.DಾG�ೆ. �ಾವ�ವ�, >ೕವನದ 

�ಮೆ�hಾಗwೇಕು ಎಂಬ ತತGHವನು. >ೕವ�ಾನ�uೕ ಒEG �ೇ�ದನು. 
ೕtಾJ, ಈತನನು. ಕರಪತ*�ಾರ ಎಂದು ವ�ಂಗ� �ಾಡ9ಾJYೆ. 

ಎಲ? 	ಾ
ತ�ದ ಅಂತ� ಮತುG ಉY lೇಶವ� >ೕವನದ �ಮೆ�. �ಾವ�, ತನ. ಅಂತ&ಾಳದ ?̀ >ೕವನದ �ಮೆ�(ೕ ಆJYೆ. ಒ<C ಧಮ� 

ಒ8 �ೆಯ �ೆಲಸ �ಾuYೆ, ಆದ&ೆ ಅದು ಇಂದು �ೇವಲ MಾR�ಕ ಸಂಘ ಸಂ	 �ೆಗಳ ?̀ hಾಂE*ಕ-ಆಲಂ�ಾ4ಕOಾJYೆ. ಈಗ ಅದರ 

7ಾಗವನು. 	ಾ
ತ� ವ
ಸwೇಕು ಎಂಬುದು ಅ�ಾ�q}ನ ಸ�NೊBೕ[G. �ಾನವDೆಯನು. ಅUೈ�ಸಲು, ಬದು[ ಉ�ಯಲು �ಾವ�ವನು. 

ಆಶ*�ಸYೆ ಗತ�ಂತರ�ಲ?. 

 

 �ಾವ� �ೊರತುಪuVದ ��ಾನ ಅಪ4ಪdಣ� ಎಂಬುದನು. ಕಂಡು�ೊಂuY lೇ�ೆ ಎಂಬುದು ಈತನ ಅcಮತ. �ೈtಾ4�ಾ �ಾ*ಂE, 

��ಾನದ ಆ�ಪತ�ಗ�ಂದ 	ೊರJದ 	ಾ
ತ� ಮತುG 	ಾ
Eಗ�tೆ ಆಸ&ೆhಾJ ಆತC\4ೕ¦�ೆ �ಾu�ೊಂಡವನು ಆ&ಾ .q}. >ೕವನ  

ಉತGಮOಾಗYೆ �ಾವ� ಉತGಮOಾಗ9ಾರದು ಎಂದ ಈತನು, Nೆ ?̀, wೈರ", [ೕgf, �ೊಲ4| ಕ�ಗಳ ಬtೆtೆ ಈತ Dೋರುವ DಾDಾfರ�ೆ) 

Fಾಗಶಃ �ಾರಣ ಅವರ >ೕವನ. ಸತ� ಮತುG ಅತು�ನ.ತ �ಾ�ೆ)ಗ�ಲ?kದl&ೆ ಕ�, ಮ�ಾಕ�ಯ ಎತGರ�ೆ)ೕರ9ಾರ. �ೋಮ;, �ಾಂ{ೆ, 

RಲB" ಮತುG NೇKf]ಯ; ಕ�ಗಳ ?̀ ಈ ಗುಣಗಳ� ಅತು�xತOಾದ 4ೕEಯ ?̀ ಸ�ಾOೇಶtೊಂuದlವ� ಎಂದು ಆ�ಾ�q} �ೇಳ�Oಾಗ 

hಾ4tೆ ಒಪ�ಲು 	ಾಧ��ಲ?? ಇಂt ?ೆಂuನ ��ೊBೕ4hಾ �ಾಲದ �ಮೆ�ಯ ಪ*ಪಂಚ�ೆ) �ಾ�ಥೂ� ಆ�ಾ�q} ಆಗಮನ 

ಅ\4ೕvತOಾದರೂ ಮಹತZದುl. FಾವJೕDೆಯ ಪರOಾJ \ಲ?Yೆ, ಅದರ �ರುದ�Oಾದ ಗದ�ಪರಂಪ&ೆಯನು. ಸಮy�Vದನು. ಅಂದ&ೆ, 

�ೊಲ4|, 7ೆ ಎW Rq �ಾಗೂ &ೊ�ಾ�ಂoK �ಾಲದ ಕ�ಗಳ FಾವJೕತಪರ \ಲವನು. ಒಪ��ವ�kಲ? ಈತ.  

 

 ಆ�ಾ�ಲ}ನದು ಒಂoದ\hಾಗು�ಯ`ಲ?. ಅ<4ಕದ ಎಮಸ�" ಇYೇ 4ೕEಯ ?̀ ಸುMಾ4ತ ಪಂಥದ ಅನುhಾ�hಾJ ಕರ � 

\ವ�
Vದನು, ಆ�ಾ�q} �ೆ*ೕರ�ೆ�ಂದ ಕ9ೆ ಮತುG �ಮೆ�ಗಳ`? �ೈEಕ �ೊ�ೆ ಮತುG ಮಹತZಗಳ� Eೕವ* ಸಂOಾದ�ೆ) ಪ�ಾ)ದವ�. 

	ಾ
ತ�ದ �ೈEಕ �ೊ�ೆಯನು. ಕು4ತ �ೇ��ೆಗಳ ?̀ �ೇಷ ಮಹತZ ಪ�ೆkರುವ�ದು �ೆ\* 7ೇಮf³ ಎಲ? ಕ9ೆಗಳ£ ಮೂಲದ ?̀ �ೈEಕOೇ. 
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ಈ 4ೕEhಾJ 	ಾ
ತ� �ಮೆ�ಯು �ಾನವDಾOಾದ�ೆ)�ೆ �ಾu�ೊoBತು. ಆದ&ೆ ಮುಂYೆ �ಾ+V�ೊಂಡ ಎ`ಯg \ಂದ oೕ�ೆtೆ 

ಒಳtಾ�ತು. 

    

    

ಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟ    �ಾಲು)�ಾಲು)�ಾಲು)�ಾಲು): : : : ಐಐಐಐ    ಎಎಎಎ    4ಚsf�4ಚsf�4ಚsf�4ಚsf�: : : : FಾXೕYೆZೕಗFಾXೕYೆZೕಗFಾXೕYೆZೕಗFಾXೕYೆZೕಗ    \ಲವ�\ಲವ�\ಲವ�\ಲವ�    ಮತುGಮತುGಮತುGಮತುG    ಅಥ�\ವ�ಚ\ೕಯಅಥ�\ವ�ಚ\ೕಯಅಥ�\ವ�ಚ\ೕಯಅಥ�\ವ�ಚ\ೕಯ    ತತGHತತGHತತGHತತGH ಇಪ�ತG�ೆಯ ಶತ�ಾನದ Oೇ8ೆtೆ 

�ಾವ��ಮೆ�ಯು ಮನಾ´ಸIದ VYಾ�ಂತಗಳನು. ಆಧ4V �ೊಸ ರೂಪದ`? ವ�ಕGOಾಗDೊಡJತು. VಗCಂs �ಾ*µ}, �ಾಲೂ��ಂ�, o ಇ 

ಹೂ�¶ ರಂಥ ಮ�ೋ��ಾ\ಗಳ� wೇ&ೊಂದು ವಲಯದ ?̀ �ೊಟB VYಾ�ಂತಗಳನು. 	ಾ
ತ��ಮೆ� ತನ. ಕ�ೆಗೂ ಕ&ೆದು�ೊಂuತು. 

FಾXೕYೆZೕಗವನು. 	ಾ
ತ� �ಮೆ�tೆ ತರYೆ, Fಾವ\ರಸನtೊ�V�ೊಂಡು �ಮ��ಸುವ ವಸುG\ಷ ಮತುG \ಷ�¦�ಾತ 

�ಾ*�ಾ+ಕDೆಗಳನು. ಈ ಸಂದಭ�ದ ?̀ E�V �ೇ�ದವನು ಐ ಎ 4ಚsf�. 

 

 �ಾವ� ವಸುGಗಳ ?̀ ಆ&ೋ]ಸುವ 	ೌಂದರ � ಮEGತರ Fಾವಪ*ಪಂಚದ ನಮCYೇ FಾXೕYೆZೕಗಗಳ ಪ*EರೂಪವNೆBೕ ಎಂದು 

ಅYಾಗ9ೇ 7ಾ|� 	ಾಂDಾಯನ �ೇ�ದlನNೆBೕ. ಇದ�ೆ.ೕ wೇಂYೆ*ಯವರು 	ೌಂದರ �Oೆಂಬುದು ಕ+¤ನ ತುತGಲ?; ಕ+¤ೕಗೂ ಕ�ಾ¤J ಒಳJಹುದು 

ಎಂkದುl. 4ಚsf� ಮತGವನ ಸ�ೋYೊ�ೕJಗಳ� 	ೌಂದರ �ದ ಹk�ಾರು ಅಥ�ಗಳನು. �ೊಡುDಾG&ೆ. ಅದರ ?̀ �ೊ�ೆಯ ಏಳನು. 

ಮನಾ´VIೕಯ ದೃAB ಎನು.DಾG&ೆ. ಅವ�ಗಳ ?̀ ಅತ�ಂತ ಸರಳOಾದY lೆಂದ&ೆ, FಾXೕYೆZೕಗಗಳನು. �ೆರ�ಸುವ�Yೇ 	ೌಂದರ � ಎಂಬುದು.  

 

 ಆನಂದವನು.ಂಟು�ಾಡುವ�Yೆಲ? 	ೌಂದರ � ಎನ.ಲೂ ಬಹುದು. ಆದ&ೆ 4ಚsf� �ೇಳ�ವ�ದು wೇ&ೆ: ಸುಂದರ ವಸುGಗಳ� 

ಸುಂದರOಾJYೆ ಎಂಬುದ[)ಂತ ಮುಂYೆ �ೋಗ9ಾರYೆ �ೋದ&ೆ �ಮಶ�ಕ �ೊರಟ9 ?ೇ \ಂEYಾl�ೆ ಎಂದಥ�. �ಾtಾJ 	ಾ
ತ� 

�ಮೆ�ಯು 	ಾ
ತ� ರಚ�ಾ�ಾರರ \ಲವ� ಮತುG ಆಶಯಗಳನು. ಅUೈ�ಸwೇಕು ಮತುG 	ಾ
Etೇ �ಾಗ�ದಶ�ಕ�ಾಗwೇಕು. ಬದು[ನ 

	ಾ
Dೆ�ೕತರ ಸಂಗE-ಘಟ�ೆಗ�ಗೂ 	ಾ
ತ�ಕೃEಯ ?̀ರುವ ಘಟ�ಾವ�ಗ�ಗೂ 	ಾಮರಸ� ಮತುG ಸಮDೋಲನಗಳನು. �ಮಶ�ಕ 

ತಂದು�ೊಳ�wೇಕು. ಇದ4ಂದ �ಾವ� ಉಲ?Vತ&ಾಗುD GೇOೆ, ಇದು �ಮೆ�ಯ ?̀ ವ�ಕGOಾಗುತGYೆ. 4ಚsf� ತನ. ಈ �ಾತುಗಳ 
�ೆ.9ೆಯ ?̀ 

ತತGHಾಸI� �ಾ�ಂg \ಂದ �ೆ*ೕ4ತ�ಾJದlನು. DಾಂE*ಕ Oಾ��ಾ�ನವನು. �ಮೆ�(ಂದು ಕ&ೆಯwಾರದು. \ೕE�ೌಲ�ಗಳ 

kಗlಶ�ನವನು. �ಮೆ� �ಾuಸYೇ �ೋದ ?̀ ಅYೆಂkಗೂ ಸಂಸ±Etೆ ಪdರಕOಾಗದು. �ಾಗ�ವನು. ಉY lೇಶOೆಂದೂ ತಂತ*ವನು. 

�ೌಲ�Oೆಂದೂ ಭ*Rಸುವ 	ಾಧ�Dೆ �ಮಶ�ಕ\JYೆ.  

 

�ಾ�ಥೂ� ಆ�ಾ�q} ತನ. ]*\fಪqf ಆ² `ಟರ4 [*oVಸಂನ ?̀ ಈ ಎಲ? �Lಾರಗಳನು. kೕಘ�OಾJ �ವ4ಸುವನು. �ಾವ� 

ನಮCನು. �ಾ�ಾಡಬಲ?ದು ಎಂಬ ಈತನ �ೇ��ೆ ಅತ�ಂತ ಚLಾ�ಸ�ದOಾ�ತು. 7ೊDೆtೆ V �ೆ ಆt }ೆನ.ನ 7ೊDೆಯ ?̀ ರxVದ k Rೕ\ಂ� 

ಆ² k Rೕ\ಂ· ಗ*ಂಥದ ?̀ 4ಚsf� ಶwಾlಥ��Lಾರವನು. �OೇxVYಾl�ೆ. ಆದ&ೆ ಅ ?̀ ಅವರು ಉಪ�ೕJVದ ಶಬl ಸಂ�ೇತಗಳ 

��ಾನ ಮನಾ´ಸIದ wೆಳವ+tೆಯು 	ಾ
ತ��ಮೆ�ಯ ಪ4FಾNೆಗಳನು. wೆ8ೆVದlಲ?Yೆ, �ೊಸ ಆhಾಮವ�ೆ.ೕ \ೕuತು. ಅYಾಗ9ೇ 

�ೊಲ4| ಕ�ಯು ಇಂಥ ಪ4FಾNೆಗಳನು. ಕು4ತು ಚx�Vದl4ಂದ ಅವನನು. ಶwಾlಥ���ಾ\ ಎಂದು ಕ&ೆkದlನು. ಇ ?̀ 

�ೆನ]V�ೊಳ�ಬಹುದು. ಬಹಳ ಮುಖ�OಾJ, 4ಚsf� 	ಾ
ತ��ಮೆ�ಯ �ಾರ �ಗಳನು. �ದಲ wಾ4tೆಂಬಂDೆ ಸ�ಷBಪuVದನು:  
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 ಕೃEಯ ಸಂವಹನ 	ಾಮಥ�� 
 ಕೃEಯ ಗುಣYೋಷಗಳ \ಣ�ಯ-�ೌಲ��ಾಪನ 

 ಒಟುB 	ಾ
ತ�ದ ?̀ ಆ ಕೃEಯ 	ಾ�ನ-�ಾನ 

  


ೕtೆ 4ಚsf� �ಾ���ಾತ� 	ಾ
ತ� �ಮೆ�ಯ kಕ)ನು. ಸ�ಷBOಾJ ಮತುG ಖxತOಾJ Dೋ4V�ೊಟBನು. ಒಂದು ಸಂಸ±E ಮತGದರ 

�ೌಲ�ಪ4��ಳtೆ 	ಾ
ತ�ಕೃEಯನು. � ?ೇAಸುವ ಮತುG �ಮ��ಸುವ ಪ4�ಾಠವನು. �ೇ��ೊಟBನು. ಕೃEಯ ಅcವ�[G ಮತುG 

ಅನುಭವಗ8ೆರಡಕೂ) ಸ�ಾನ 	ಾ�ನ �ೊಟುB tೌರ�Vದನು.  

 

ಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟಒಳ�ೋಟ    ಐದುಐದುಐದುಐದು: : : : ಎ`ಯgಎ`ಯgಎ`ಯgಎ`ಯg    ಮತುGಮತುGಮತುGಮತುG    ಎ7ಾ*�ೌಂsಎ7ಾ*�ೌಂsಎ7ಾ*�ೌಂsಎ7ಾ*�ೌಂs: : : : ವ�[GತZ&ಾ
ತ�ವ�[GತZ&ಾ
ತ�ವ�[GತZ&ಾ
ತ�ವ�[GತZ&ಾ
ತ�    ಕಲ��ೆಕಲ��ೆಕಲ��ೆಕಲ��ೆ- o ಎW ಎ`ಯg ಇಂJ?n 	ಾ
ತ� ಜಗEGನ ಅ�ೇಕ 

�ೊಸತನಗ�tೆ �ಾರಣ�ಾದ ಕ� ಮತುG �ಮಶ�ಕ. �ೌ*ಢ�ಾವ� ಅಥOಾ �ಾಡ"� b�o*tೆ �ೇDಾರ�ಾದ ವ�[G. ಇYೇ ಪಂಥದ 

ಎ7ಾ*�ೌಂs ಎ`ಯg ನ tೆ8ೆಯ. 1912ರ ?̀ �ೌಂs ತನ. ಪ*E�ಾOಾದ ಎಂಬ ಪ�ಸGಕವನು. ಪ*ಕoVYಾಗ ಆಸ[G Dೋ4ದವನು 

ಮ�ೋ��ಾ\ ಹೂ�¶. �ೆ*ಂ  ಸಂ�ೇತOಾkಗ�ಂದ �ೆ*ೕ4ತtೊಂಡ �ೌಂs �ಾವ� ಗದ�ದಂDೆ(ೕ Lೊಕ)OಾJ ಬ&ೆದYಾlJರwೇಕು 

ಎನು.DಾG�ೆ. ಇದನು. ಎ`ಯg ಅನು�ೕkಸುDಾG�ೆ. ಎ7ಾ*�ೌಂs ಮತೂG ಮುಂದುವ4ದು, ಕ�Dೆಯ ರೂಪವ� ಅಥ�ವನು. 

ಪ*E�ಾkಸwೇಕು; ರೂಪOೇ ಅಥ�OಾJರುವ�ದು ಆದಶ� ಎನು.DಾG�ೆ. ಈತನ ಪ*�ಾರ, ಅತ�ಂತ ಉತ){ಾವ	 �ೆಯ ಅಥ�ಶ[G�ಂದ 

ತುಂ�ದ FಾNೆ(ೕ ೆ*ೕಷ 	ಾ
ತ�. ಕ�ಯು ��ಾ\ಯಂDೆ ಅ-Oೈಯ[Gಕ ಎಂಬುದು �ೌಂಡನ ಅcಮತ. ಆದ&ೆ ಈ ಅOೈಯ[GಕDೆಯನು.  

ವ�[GತZ\ರಸನOೆಂದು Vದ�ಪuV, ಪ*E�ಾkVದವನು o ಎW ಎ`ಯg.  

 

ತನ. Tradition and Individual Talent (1919) ಬರಹದ ?̀ ವ�[GತZವನು. ಅcವ�[Gಸುವ�ದು ಕ�ಯ �ೆಲಸವಲ?; 

�ೆಲಸOಾಗwಾರದು. ಅcವ�[G(ೕ ಕ�ಯ \k�ಷB �ಾಧ�ಮ, ಅದು �ಾಧ�ಮOೇ �ೊರತು ವ�[GತZವಲ? ಎನು.DಾG�ೆ. ಇದು 

ಪdಣ�ಪ*�ಾಣದ ?̀ ನವ�Oಾದ. ಅಂದ&ೆ ರಮ��&ೋ� \ಲವ�. ಕ�ಯನು. ಈ 4ೕEಯ ?̀ hಾಂE*ಕ ಮಟB�ೆ) ಇ�Vದl�ಾ)J 

ಪ*Eಭಟ�ೆಯನು. ಎದು4ಸwೇ�ಾ�ತು. ಈತನದು ಅEರಮ�Oೆಂದು oೕ[ಸ9ಾ�ತು. ಎ`ಯgನು ವsf�ವi�ನ �ೇ��ೆಯನು. 

oೕ[ಸುDಾG�ೆ: FಾXೕYೆZೕಗಗಳನು. ಸZಚ̧ಂದOಾJ ಹ4ಯ�ಡುವ�Yೇ �ಾವ�ವಲ?, ಅದು ವ�[GತZದ ಅcವ�[Gಯಲ?, ಬದಲು ವ�[GತZkಂದ 

ತ]�V�ೊಳ����ೆ. Tradition ಎಂಬ ಶಬlವನು. ಈತನು ಅಥ�ವDಾGJ ಬಳಸುವನು. 
ಂkನ ಆLಾರ�Lಾರಗಳನು. ಕುರು�ಾJ 

ಅನುಸ4ಸುವ�ದು  Tradition ಅಲ?. ಅದು Convention ಎ\V�ೊಂuೕತು. ಪರಂಪ&ೆಯು ]Dಾ*>�ತOಾJ ಬರುವಂತಹುದಲ?. ನಮtೆ 

ಅದು wೇ�ಾದ&ೆ \ರಂತರ ಪ*ಯತ.kಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ�wೇಕು.  

 

 �ಾವ�ದ ?̀ ಬರುವ�ದು 9ೋಕFಾವವಲ?, �Fಾವ. 9ೋಕFಾವ�ೆ) ಒu}ದ ಕ9ಾಪ*E<. 9ೋಕವಸುGವ� ಕ�ಯ ಮನಸfನು. �ೊಕು) 

ಸೃABಮುಖOಾYಾಗ ರಸವಸುGOಾಗುತGYೆ. ಅಂದ&ೆ Oೈಯ[GಕDೆಯನು. ಕ8ೆದು�ೊಂಡು 	ಾವ�E*ಕOಾಗುವ�ದು. ಎ`ಯg �ೊಟB 

VYಾ�ಂತಗಳ ?̀ ಮುಖ�Oಾದವ� ಮೂರು: ವ�[GತZ\ರಸನ, ವಸುGಪ*Eರೂಪ �ಾಗೂ ಸಂOೇದ�ೆಯ �ಘಟ�ೆ. Fಾವ\ರಸನOೇ �ಾವ�. 

�ಾವ�ವ� ಕ�ಯ ವ�[GತZದ ಪ*ದಶ�ನವಲ?. ವ�[GತZ �ೊಂkರುವವ4tೆ �ಾತ*Oೇ tೊತುG, ಅದನು. \ರಸನtೊ�ಸುವ�ದು �ೇtೆಂದು? 

ಎಂYಾತ ಉದ«4ಸುವ ?̀ ಒಟುB �ಾವ�ಜಗತುG wೆx��klತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎ`ಯg �ಾವ� ಮತುG �ಮಾ� ಜಗEGನ ?̀ �ೊಸತನವನು. 
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ತಂದು wೆರಗುtೊ�Vದನು. Oೈಯ[Gಕ Fಾವ-Fಾವ�ೆಗಳ� \ರಸನtೊಂಡು \ರಸನtೊಂಡು ಅಂದ&ೆ ಕಣC&ೆhಾJ ಕ9ಾತCಕ FಾವOಾJ, 

ಅYೇ ಕ9ಾಕೃEhಾJ ಅcವ�ಕGtೊಳ��ವ ಎಲ? 	ಾಧನಗ8 ೕೆ ವಸುGಪ*Eರೂಪ. ಇದನು. ನವ�ಕ�ಗಳ� ಅ�ಾರOಾJ ಬಳV�ೊಂಡರು. 

ಸಂ�ೇತ-ಪ*E<-ಪ*Eೕಕಗಳ ಆಗರOೇ ಆ�ತು, ನವ��ಾವ�. ಸಂOೇದ�ೆಗಳನು. �ಘoV ಅಂದ&ೆ ಒ�ೆkಟುB ಅನಂತರ ಪ�ನ; 7ೋಡ�ೆ 

�ಾಡwೇಕು. �ಾವ�ವನು. ಮು4ದು ಕಟುBವ [*(ಯಂದು �ೇಳ�ವ�ದು ಈ ಅಥ�ದ ?̀. 

  

ಕ� ಅಥOಾ 	ಾ
Eಯು 	ಾ�ಾನ�ರ FಾNೆ-Fಾವ�ೆ-ಸಂOೇದ�ೆ ಮತುG ಶಬlಭಂ�ಾರಗಳನು. ಬಳVದರೂ �ೊಸತನು.-

�ೇಷDೆಯನು. �ಾ+ಸುವ�ದು ಈ �ಾರಣ�ಾ)J(ೕ. �ೊಸತನು. �ಾಣುವ ಮತುG ಕಟುBವ [*(ಯನು. ಪ*EFೆ ಎಂದು ಕ&ೆಯುವದನು. �ಾವ� 

�ೆನ]V�ೊಂಡ&ೆ ಈ �ಾತುಗ�tೆ ಅಥ� ಬಂkೕತು. ಕ� ಪ*EFೆಗಳ� ಪರಂಪ&ೆ�ಂದ ಪ�A ಪ�ೆಯwೇಕು ಮತುG ಪರಂಪ&ೆಯನು. 

wೆ8ೆಸwೇಕು ಎನು.DಾG�ೆ ಎ`ಯg. ಪ*E ಹತುG ವಷ��ೊ)<C ಪ*E FಾAಕ ಪ4ಸರದ ?̀ �ೊಸ �ಮಶ�ಕ �ಾ+V�ೊಂಡು, 	ಾ
ತ� 

�ಮೆ�ಯ ಕೃE ೆ*ೕ+ಯನು. ಪ4ಷ)4ಸುವನು ಎಂದು ನಂ�ದlವನು ಈತ. ಉYಾಹರ�ೆtೆ, ಕುOೆಂಪ� ಅವರು �*ೕ &ಾ�ಾಯಣ ದಶ�ನಂ 

ರxVದ ನಂತರ Oಾ`¹[ &ಾ�ಾಯಣದ 	ಾ�ನದ ?̀ ಪಲ?ಟOಾ�ತು. ಇದ4ಂದ Oಾ`¹[ &ಾ�ಾಯಣವನು. �ೋಡುವ ಮತುG 

� ?ೇAಸುವ 4ೕE wೇ&ೆhಾ�ತು. 
ೕtೆ ಎ`ಯg ಕ�hಾJ ಮತುG ಅದ[)ಂತ �ೆLಾ�J �ಮಶ�ಕ�ಾJ ಒಟುB 7ಾಗEಕ 	ಾ
ತ� 

ಪ*ಪಂಚದ ?̀ �ೆಸರು �ಾuದನು ಮತುG ಈ �ೊEGಗೂ ಈತನ ಆ9ೋಚ�ೆ / VYಾ�ಂತಗಳ� ಒಂದಲ? ಒಂದು ಬtೆಯ ?̀ Lಾ G̀ಯ ?̀Oೆ �ಾಗೂ 

ಮಹತZ ಪ�ೆkOೆ.  

 

 
ೕtೆ �ಾ���ಾತ� �ಾವ� Rೕ�ಾಂ	ೆ ಮತುG �ಮೆ�ಯು ಅನುಕರ�ೆ-ೆ�ೕಧ�ೆ-�ಾವ� \&ಾಕರ�ೆ-�ಾವ�ಸಮಥ��ೆ 

ತತGHಗ�ಂದ ಆರಂಭtೊಂಡು, ವ�[GತZದ ಪ*ದಶ�ನkಂದ ವ�[GತZ\ರಸನದವ&ೆtೆ �ಾದು �cನ. ಆhಾಮಗ�ಂದ ಕಂtೊ�Vತು, 

ಕಂtೊ�ಸುEGYೆ. �ಾtೆ �ೋuದ&ೆ FಾರEೕಯ �ಾವ� Rೕ�ಾಂ	ೆಯು ಸಹ �ಾ*ರಂಭದ ?̀ ಇಂಥ ಚLೆ�ಗಳನು. �ೈtೆEG�ೊಂಡರೂ 

ತರುOಾಯ ಅಲಂ�ಾರ, ಧº\, ರಸ, ವ�ೊ*ೕ[G, ಔxತ� �ದ9ಾದ DಾEGHಕ ಪ*	ಾ�ನಗಳನು. ಅನುಸಂMಾನ�ೆ) Dೆ&ೆದು�ೊಂuತು. 

FಾರEೕಯ 	ಾ
ತ� Rೕ�ಾಂ	ೆಯು ಬಹುDೇಕ ರಸVYಾ�ಂತ �ೇಂk*ತ. �ಾ���ಾತ�ರದು �ಮಾ�ತCಕ. ಈ ಎರಡೂ �ೆYಾl4ಗಳ� 

ಕೂu�ೊಂಡು ಒಟುB 	ಾ
ತ�ವನು. ಅಥ��V�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯಕOಾದವ�. Dೌಲ\ಕ �ಾವ� Rೕ�ಾಂ	ೆಯು ಇಂಥ ಗುರುತರ �ೊ�ೆಯನು. 

�ೊತುG�ೊಂಡು ಅಧ�ಯನ�ೆ) ಒಳtಾ�ತು. ಅದೃಷBOೆಂದ&ೆ ಕನ.ಡದ ನXೕದಯದ ?̀ �ಾ+V�ೊಂಡ ಬಹುDೇಕ ಕ� ಮತುG �YಾZಂಸರು 

Rೕ�ಾಂಸಕರೂ ಆJದುl. ಇವರುಗಳ �ಾರಸ�4ಕ ಅಥ�ಪdಣ� Dೊಡಗು��ೆ(ೕ ನಮtೆ ಇಂkಗೂ ಈ k	ೆಯ ?̀ Yಾ4kೕಪOಾJYೆ. 

 

              *************** 

 

ಪ&ಾಮಶ�ನಪ&ಾಮಶ�ನಪ&ಾಮಶ�ನಪ&ಾಮಶ�ನ    ಗ*ಂಥಗಳ�ಗ*ಂಥಗಳ�ಗ*ಂಥಗಳ�ಗ*ಂಥಗಳ�: : : :  

 ಕ9ೆ ಎಂದ&ೇನು?  - `�ೕ {ಾq 	ಾBµ, ಅನು: V]�ೆ, ನಭ�*ೕ ಪ*�ಾಶನ, <ೖಸೂರು, 1978 

 ಕನ.ಡದ`? �ಾವ�Rೕ�ಾಂ	ೆ ಮತುG �ಮೆ� - ಸು�ೕ9ಾ �ೆ`?ಸರ, ಸಂವಹನ ಪ*�ಾಶನ, <ೖಸೂರು, 2004 

 �ಾOಾ�ಥ� xಂತನ - > ಎW �ವರುದ*ಪ�, ]*ಯದ��\ ಪ*�ಾಶನ, wೆಂಗಳ£ರು, 1983 
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 Dೌಲ\ಕ �ಾವ� Rೕ�ಾಂ	ೆ - ಎ  E�ೆ�ೕರುದ*	ಾZR, u��ೆ ಮೂE� ಪ*�ಾಶನ, <ೖಸೂರು, 1985 

 

 

 �ಾಾ�ತ� �ಮೆ�ಯ �ಾ*xೕನಯುಗ - � ಎಂ ಇ�ಾಂYಾ;, ಕನ.ಡ ಅಧ�ಯನ ]ೕಠ, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಶZ�Yಾ�ಲಯ, 

MಾರOಾಡ, 1976 

 �ಾಾ�ತ� �ಮೆ�ಯ ಮಧ�ಯುಗ - � ಎಂ ಇ�ಾಂYಾ;, ಕನ.ಡ ಅಧ�ಯನ ]ೕಠ, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಶZ�Yಾ�ಲಯ, 

MಾರOಾಡ, 1976 

 �ಾ���ಾತ� 	ಾ
ತ� �ಮೆ�ಯ ಪv�ೋಟ - b*. > ಶಂಕರಯ�, ಕನ.ಡ 	ಾ
ತ� ಪ4ಷತುG, wೆಂಗಳ£ರು, 2003 

 FಾರEೕಯ �ಾವ� Rೕ�ಾಂ	ೆ - Eೕ ನಂ �*ೕಕಂಠಯ�, <ೖಸೂರು �ಶZ�Yಾ�\ಲಯ, <ೖಸೂರು, 1961 

 �ಮೆ�ಯ ಪdವ� ಪ��ಮ - > ಎW �ವರುದ*ಪ�, 	ಾರಸ ��ಾರ, <ೖಸೂರು, 1961 

 	ಾ
ತ� �ಮೆ�ಯ ಮೂಲತತGHಗಳ� - ಎ  E�ೆ�ೕರುದ*	ಾZR, ಪ*	ಾ&ಾಂಗ, <ೖಸೂರು �ಶZ�Yಾ�\ಲಯ, 

<ೖಸೂರು, 1970 
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