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ಸಮಕಾಲೀನ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕಕೆ ಮಹಿಳಕಯರ ಕಕೊಡುಗಕ 
 

gÀªÉÄÃ±À.¹ 
 

ಸಾರಲಕೀಖ  

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿ ವಿದ್ಾಾಭ್ಾಾಸದ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಬಹಳ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಹಿತ್ಾದ ಎಲ ಿ
ಪ್ರಕಾರಗಳನನೂ ತ್ಮಮ ಅಭಿವ್ಾಕಿ್ತಗಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೆನೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ. ವ್ಸುಿವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಡ ಬದುಕ್ತನ 
ಎಲ್ಾಿ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳನುೂ ಸವರ್ಶಿಸಿದ್ಾಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಕಾದೊಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರವ್ು ಜನ 
ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನುೂ ಪ್ಡೆದಿದ್ೆ. ಅನೆೇಕ ಕಾದೊಂಬರಿಗಳು-ಕಾವ್ಾಗಳು-ಬೆೇರೆ ಭ್ಾಷೆಗಳಿಗನ 
ಅನುವಾದಗೆನೊಂಡಿವೆ. ಕೆೇೊಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ- ನಾಡೆನೇಜಗಳೊಂಥ ಗೌರವ್ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವ್ರನ 
ಆಧುನಿಕ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲದಿ್ಾಾರೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಾಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಾ ಇವೆ.ವಿಮರ್ಾಿ ಕ್ೆೇತ್ರ- 
ಸೊಂರ್ೆ ೇಧನಾ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು, ಹಿೊಂದ್ೆೊಂದಿಗಿೊಂತ್ಲನ ಇೊಂದು ತ್ಮಮನುೂ ಹೆಚ್ುಿ ವಿಸಿರಿಸಿಕೆನೊಂಡಿವೆ. ಆದರನ 
ಗಣನಿೇಯ ಸೊಂಖ್ೆಾಯ ಬಾಹುಳಾವಿದಾರನ, ಅದಕೆೆ ನವ್-ನವಿೇನ ಆಯಾಮಗಳು ಏಕೆ ದಕೆಲ್ಲಿಲಿ? 
ಎನುೂವ್ುದ್ೆನೊಂದು ಪ್ರರ್ೊ. ಅಕೆಮಹಾದ್ೆೇವಿಯೊಂದ ಹಿಡಿದು ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬೆಗೆ, ಜಯದ್ೆೇವಿತಾಯ ಲ್ಲಗಾಡೆ, 
ಅನುಪ್ಮಾ, ನಿರೊಂಜನ, ನಿರುಪ್ಮಾ, ಕಮಲ್ಾ ಹೊಂಪ್ನಾ, ಟಿ.ಸುನೊಂದಮಮ, ವೆೈದ್ೆೇಹಿ, ಸಾರಾ 
ಅಬುಬಕೆರ, ರ್ಾೊಂತಾ ದ್ೆೇವಿ ಮಾಳವಾಡ, ವಿೇಣೆ ರ್ಾೊಂತೆೇಶವರ, ನೆೇಮಿಚ್ೊಂದರ, ಪ್ರತಿಭ್ಾ, ಲಲ್ಲತ್ ಸಿದಧ 
ಬಸವ್ಯಾ....ಹೆೇಗೆ ಪ್ಟಿಿಯನೊೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವ್ರೆಲ ಿ ಕನೂಡದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನುೂ 
ಸಮೃದಧಗೆನಳಿಸಿದವ್ರು. ಗಮನಾಹಿ ಬರವ್ಣಿಗೆಯನುೂ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ನಿೇಡಿದವ್ರು. ಇತಾಾದಿ 
ವಿಷಯವ್ನೊಲ ಿ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾವ್ನುೂ ಓದುವ್ೊಂತ್ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ’ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾಕೆೆ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆನಡುಗೆ” ಏನು? ಎೊಂಬ ಕ್ತರು ಪ್ರಬೊಂಧವ್ನುೂ ಸನಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕೆನಡುವ್ುದು 
ಈ ಪ್ರಬೊಂಧದ ಮುಖ್ಾ ಉದ್ೆಾೇಶವಾಗಿರುತ್ಿದ್ೆ. 
 

ಕೀಲ ಪದ : ಜೆೈನ ಸಾಹಿತ್ಾ, ವ್ಚ್ನ ಸಾಹಿತ್ಾ, ದ್ಾಸ ಸಾಹಿತ್ಾ, ನವೇದಯ, ಪ್ರಗತಿರ್ಶೇಲ, ನವ್ಾ, 
ದಲ್ಲತ್-ಬೊಂಡಾಯ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಾ, ಮುಸಿಿೊಂ ಸಾಹಿತ್ಾ. 
 
ಪೀಠಿಕಕ 

ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲ ಿಮಹಿಳೆಯರ ಕೆನಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದುದುಾ. ೧೫೦೦ ವ್ಷಿಗಳ 

ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚ್ರಿತೆರಯನುೂ ಗಮನಿಸಿದರೆ ೨೦ನೆಯ ಶತ್ಮಾನಕೆೆ ಕಾಲ್ಲರಿಸುವ್ವ್ರೆಗ 

ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಹೆಚ್ುಿ ಕೊಂಡು ಬರುವ್ುದಿಲ.ಿ ಸಿರೇಯರು ವಿದ್ೆಾಯೊಂದ ವ್ೊಂಚ್ಚತ್ರಾದದುಾ, ಪ್ುರುಷ 

ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಾವ್ಸೆಯೆಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಜಿೇವ್ನದಲ್ಲಿ ಭ್ಾಗಿಯಾಗುವ್ ಹೆಚ್ಚಿನ  
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ಅವ್ಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದ್ೆೇ ಹೆನೇದದುಾ, ಸಾವತ್ೊಂತ್ರಯವಿರದ 

ಅವ್ಲೊಂಬನೆಯ ಜಿೇವ್ನವೆೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದುಾ - ಇೊಂಥ ಅನೆೇಕ 

ಕಾರಣಗಳಿೊಂದ್ಾಗಿ ಮಹಿಳ  ೆ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ 

ಮುಖ್ಾವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದವ್ರೆಗೆ ಅನನಾತೆಯನುೂ 
ಕೊಂಡುಕೆನಳಳಲು ಸಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ರ್ಾತ್ವಾಹನರ 

ಕಾಲದಿೊಂದಲನ ಬಾದ್ಾಮಿ ಚಾಳುಕಾ ಚ್ಕರವ್ತಿಿ ಇಮಮಡಿ 

ಪ್ುಲಕೆೇರ್ಶಯ (ಸು.610-42) ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ 

ಚ್ೊಂದ್ಾರದಿತ್ಾನ ಪ್ರರಯ ಮಹಿಷ್ಟ ‘ವಿಜಿಿಕೆ’ ಎೊಂದು ಹೆಸರಾದ 

ವಿಜಯಮಹಾದ್ೆೇವಿ ಸೊಂಸೃತ್ ಪ್ೊಂಡಿತೆಯನ ಉತ್ಿಮ 

ಕವ್ಯತಿರಯನ ಆಗಿದುಾ ಕೌಮುದಿೇ ಮಹೆನೇತ್ಸವ್ ಎೊಂಬ 

ಸೊಂಸೃತ್ ನಾಟಕವ್ನುೂ ರಚ್ಚಸಿದಳೆೊಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ಿದ್ೆ. 
ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚ್ರಿತೆರಯ ಸೊಂದಭ್ಿದಲ್ಲ ಿ ಸಾೊಂಸೃತಿಕವಾಗಿ 

ಅತಿಮಿಬೆೆ ಎೊಂಬ ಜೆೈನ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದಧವಾದದುಾ. 
ಈಕೆ 1500 ಜಿನ ಬಸದಿಗಳನುೂ ನಿಮಿಿಸಿ, ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನುೂ 
ಮಾಡಿಸಿ ದ್ಾನ ಚ್ಚೊಂತಾಮಣಿ ಎೊಂಬ ಬಿರುದು ಗಳಿಸಿದಾವ್ಳು. ಕವಿ 

ರನೂನಿೊಂದ ಅಜಿತ್ ಪ್ುರಾಣ ಕಾವ್ಾವ್ನುೂ ಬರೆಸಿ, ಪೊನೂ ಬರೆದ 

ರ್ಾೊಂತಿಪ್ುರಾಣದ ಸಹಸರ ಪ್ರತಿಗಳನುೂ ಮಾಡಿಸಿ ದ್ಾನ 

ಮಾಡಿದವ್ಳು .ಕೊಂತಿ (ಸು.1100) ಕನೂಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ 

ಕವ್ಯತಿರ. ಈಕೆಗೆ ಅದುುತ್ ಕವಿತಾ 

ಸಾಮಥಾಿವಿತೆಿೊಂದನ”ಅಭಿನವ್ ವಾಗೆಾೇವಿ’,’ಅಧಿಕ ಕವಿೇಶವರಿ’ 
ಇತಾಾದಿ ಬಿರುದುಗಳಿದಾವೆೊಂದನ”ಕೊಂತಿ ಹೊಂಪ್ನ ಸಮಸೆಾಗಳು” 

ಎೊಂಬ ಕೃತಿಯನುೂ ಬರೆದಿರುವ್ಳೆೊಂದನ ತಿಳಿದುಬರುತ್ದಿ್ೆ. 
ಕೊಂತಿಯ ಅನೊಂತ್ರ 12ನೆಯ ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲ ಿ ಹಲವಾರು 
ವ್ಚ್ನಕಾತಿಿಯರು ಕನೂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಚ್ನಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿ ಒೊಂದು 
ಚ್ಳವ್ಳಿಯನೊೇ ನಡೆಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ಮಮ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲ ಿ

ಸಮಾಜದ ಬಗೆ ೆ ಗೊಂಭಿೇರವಾಗಿ ಚ್ಚೊಂತ್ನೆ ನಡೆಸಿ, ಸಾಹಿತ್ಾ 
ರಚ್ಚಸತೆನಡಗಿದಾನುೂ ನಾವ್ು ಕೆಲವ್ು ಹೊಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಗುರುತಿಸಬಹುದು.  
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಗನ 

ಸಾೊಂಸೃತಿಕ ಬದಲ್ಾವ್ಣೆಗೆ ಸಪೊಂದಿಸಿದರು. ಕನೂಡ ಮಹಿಳಾ 

ಸಾಹಿತ್ಾದ ಆರೊಂಭ್ದ ಕುರುಹುಗಳನುೂ ನಾವ್ು ವ್ಚ್ನ 

ಚ್ಳವ್ಳಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಪಷಿವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ವ್ಚ್ನ 

ಸಾಹಿತ್ಾದ ಮನಲಕ ಸಾಹಿತ್ಾ ಆರೊಂಭ್ಗೆನೊಂಡಿದ್ೆ. 
ಅಕೆಮಹಾದ್ೆೇವಿ, (ಚ್ನೂಮಲ್ಲಿಕಾಜುಿನ), ಅಕೆಮಮ (ರಾಮೆೇಶವರ 

ಲ್ಲೊಂಗ), ರೆಮಮವೆವ (ಗುಮೆೇಶವರ), ಗೊಂಗಮಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ 

ಮೊದಲ್ಾದ ವ್ಚ್ನಕಾತಿಿಯರು ವ್ಚ್ನ ರಚ್ನೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಾಲುದ್ಾರರಾದರು. * ಮನವ್ತಾಿರಕನೆ ಹೆಚ್ುಿ 
ರ್ಶವ್ಶರಣೆಯರು ವ್ಚ್ನಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿದುಾ ಸನಳ  ೆ ಸೊಂಕವೆವ, 
ಹೆನಲತಿ ಗುಡಡವೆವ, ಉರಿಲ್ಲೊಂಗ ಪೆದಿಾಯ ಪ್ತಿೂ ಕಾಳವೆವ, ಕುೊಂಬಾರ 

ಕೆೇತ್ಲದ್ೆೇವಿ, ಲಕೆವೆವ ಮೊದಲ್ಾದ ದಲ್ಲತ್ ಸಿರೇಯರನ 

ವ್ಚ್ನಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದುಾ ಆ ಕಾಲಕೆೆ ಪ್ವಾಡ ಸದೃಶ 

ಸೊಂದಭ್ಿವಾಗಿತ್ುಿ. ಹಿೇಗೆ ವ್ಚ್ನಕಾತಿಿಯರು ವ್ಚ್ನ ಸಾಹಿತ್ಾಕೆೆ 
ತ್ಮಮ ಅಮನಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ನಿೇಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ರಿೇತಿ-

ನಿೇತಿಗಳನುೂ ಜಾತಿ ಭ್ೆೇದಗಳನುೂ ಲ್ಲೊಂಗ ಭ್ೆೇದಗಳನುೂ ತೆನಡೆದು 
ಹಾಕುವ್ ಚ್ಚೊಂತ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.ಇೊಂದಿನ ಮಹಿಳಾವಾದಕೆೆ, 
ದಲ್ಲತ್ ವಾದಕೆೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿಸಮಾನತೆ ಬೆೇಕೆೊಂಬ ಆಲ್ೆನೇಚ್ನೆ 
ಮತ್ುಿ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ಿ ಈ ವ್ಚ್ನಕಾತಿಿಯರು 
ಮೊದಲ ಮೆಟಿಿಲನುೂ ಕಟಿಿಕೆನಟಿಿದ್ಾಾರೆ ಎೊಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. 
ಅಕೆಮಹಾದ್ೆೇವಿಯನುೂ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಮೊದಲ ಬೊಂಡಾಯ 

ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತ ಎೊಂದು ನಾವ್ು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾರಜಾದ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಕೊಂಪ್ಣನ ರಾಣಿಯಾದ 

ಗೊಂಗಾೊಂಬಿಕೆ ಮಧುರಾವಿಜಯವ್ನುೂ (ವಿೇರ ಕೊಂಪ್ಣರಾಯ 

ಚ್ರಿತೆ) ಸೊಂಸೃತ್ದಲ್ಲ ಿ ಬರೆದಳು. ಅಚ್ುಾತ್ರಾಯನ ಹಿರಿಯ 

ರಾಣಿ ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬೆ ಪ್ತಿಯ ಎರಡನೆಯ ವಿವಾಹವ್ನುೂ 
ವ್ಸುಿವಾಗಿಟುಿಕೆನೊಂಡು ‘ವ್ರದ್ಾೊಂಬಿಕಾ ಪ್ರಿಣಯ’ ಎೊಂಬ 

ಕೃತಿಯನುೂ ರಚ್ಚಸಿದಳು.ಅಭಿರಾಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎೊಂಬಾಕೆ 
‘ಅಬಿನವ್ ರಾಮಾಭ್ುಾದಯ’ವ್ನನೂ ರಾಮಭ್ದ್ಾರೊಂಬ ಎೊಂಬಾಕೆ 
‘ರಘುನಾಥ ಅಭ್ುಾದಯ’ವ್ನನೂ ರಚ್ಚಸಿರುವ್ುದ್ಾಗಿ ಹೆೇಳಲ್ಾಗಿದ್ೆ. 
ರಘುನಾಥ ನಾಯಕನ ಆಸಾೆನದಲ್ಲ ಿ ಮಧುರವಾಣಿ ಎೊಂಬ 

ಕವ್ಯತಿರ ಇದಾಳೆೊಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ಿದ್ೆ. ಚ್ಚಕೆದ್ೆೇವ್ರಾಜ 

ಒಡೆಯರ (1672-1704) ಆಸಾೆನದಲ್ಲ ಿ ಸೊಂಚ್ಚಯ ಹೆನನೂಮಮ, 
ಶೃೊಂಗಾರಮಮ ಎೊಂಬ ಕವ್ಯತಿರಯರಿದಾರು.ಸೊಂಚ್ಚಯ ಹೆನನೂಮಮ 
(ನೆನೇಡಿ) "ಹದಿಬದ್ೆಯ ಧಮಿ" ಎೊಂಬ ಕಾವ್ಾವ್ನುೂ 
ಸಾೊಂಗತ್ಾದಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಸಿದ್ಾಾಳ .ೆ ಈಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಪ್ುರುಷ 

ಪಾರಧಾನಾವ್ನುೂ ಸೊಂಪ್ುಣಿ ಒಪ್ರಪಕೆನೊಂಡು, ಪ್ುರುಷನ ಸುಖ್- 

ಸೊಂತೆನೇಷಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಣುು ದುಡಿದರೆ, ಕುಟುೊಂಬದಲ್ಲ ಿ ಮತ್ುಿ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿ ಸುಖ್-ನೆಮಮದಿಗಳಿರುತ್ಿವೆ ಎೊಂಬ 

ಅಬಿಪಾರಯವ್ನೊೇ ತ್ನೂ ಕೃತಿಯ ಉದಾಕನೆ ಹೆೇಳಿಕೆನೊಂಡು 
ಬೊಂದಿದ್ಾಾಳ .ೆಈಕೆ ಸಿರೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಚ್ಚೊಂತ್ಕ್ತಯನ ಅಲ,ಿ ಪ್ುರುಷ 

ಪಾರಧಾನಾವ್ನುೂ ಪ್ರರ್ಶೂಸಿದವ್ಳೂ ಅಲ.ಿ "ಕುವ್ರನಾದರೆ ಬೊಂದ 
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ಗುಣವೆೇನದರಿೊಂದ ಕುವ್ರಿಯಾದ್ೆನಡೆ ಕುೊಂದ್ೆೇನು; ಹೆಣುು 
ಹೆಣೆುೊಂದ್ೆೇತ್ಕೆ ಬಿೇಳುಗಳೆವ್ರು ಕಣುು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲರು; ಪೆಣುು 
ಪೆತ್ಿವ್ರು ಪೆಚ್ುಿವ್ರು; ಪೆಣು ನಿೊಂದಿಸಲ್ೆೇಕೆ ಪೆರರು; ಪೆಣಿುೊಂದ 

ಪೆಮೆಿಗೆನೊಂಡನು ಹಿಮವ್ೊಂತ್ನು" - ಹಿೇಗೆ ಸಿರೇಪ್ರವಾದ 

ಚ್ಚೊಂತ್ನೆಯ, ಹೆಣುು ಕ್ತೇಳಲ ಿ ಎೊಂಬ ಭ್ಾವ್ನೆಯ ತ್ಣುಗಿನ, 

ಮೆಲುದನಿಯ ಪ್ರತಿಭ್ಟನೆಯ ದನಿಯನುೂ ನಾವ್ು ಇವ್ಳಲ್ಲ ಿ

ಸಪಷಿವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
ಶೃೊಂಗಾರಮಮ ಬರೆದ "ಪ್ದಿಮನಿೇ ಕಲ್ಾಾಣ" ಸಾೊಂಗತ್ಾ ರನಪ್ದ 

ಒೊಂದು ಸಾಮಾನಾ ಕಾವ್ಾ. ದ್ೆನಡಡ ಕೃಷುರಾಜ ಒಡೆಯರ (1713-

32) ಪ್ಟಿ ಮಹಿಷ್ಟಯಾಗಿದಾ ಚೆಲುವಾೊಂಬೆ "ವ್ರನೊಂದಿೇ ಕಲ್ಾಾಣ" 

ಎೊಂಬ ಕೃತಿಯನುೂ ರಚ್ಚಸಿದ್ಾಾಳ .ೆ 'ವೆೊಂಕಟಾಚ್ಲ ಮಾಹಾತ್ಯ', 

'ಲ್ಾಲ್ಲಪ್ದ', 'ಅಲಮೆೇಲುಮೊಂಗೆೈ ಲ್ಾಲ್ಲಪ್ದ', 'ತ್ಲಕಾವೆೇರಿ 

ಮಹಾತ್ಯ ಟಿೇಕೆ' - ಇವ್ು ಈಕೆ ರಚ್ಚಸಿದ ಇತ್ರ ಕೃತಿಗಳು. 
ಹೆಳವ್ನಕಟೆಿ ಗಿರಿಯಮಮ 'ಚ್ೊಂದರಹಾಸನ ಕಥೆ', 'ಸಿೇತಾ 

ಕಲ್ಾಾಣ', 'ಉದ್ಾಾಳಿಕನ ಕಥೆ', 'ಬರಹಮ ಕೆನರವ್ೊಂಜಿ' ಮುೊಂತಾದ 

ಹಾಡುಗಬೆಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿದ್ಾಾಳ .ೆ ಚ್ೊಂದರಹಾಸನ ಕಥೆಗೆ 
ಲಕ್ಷಿಮೇಶನ ಜೆೈಮಿನಿೇ ಭ್ಾರತ್ ಮನಲ ಆಧಾರವೆೊಂದು ಈಕೆ 
ಹೆೇಳಿಕೆನೊಂಡಿದ್ಾಾಳ .ೆ 

ದ್ಾಸ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸೊಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿಯನ ಅನೆೇಕ ಸಿರೇಯರು 
ಕ್ತೇತ್ಿನೆಗಳನನೂ ರಚ್ಚಸಿದ್ಾಾರೆ. ರುಕ್ತೇಣಿೇಬಾಯ, ವಿಜಾಪ್ುರದ 

ಪ್ರಯಾಗಬಾಯ, ಗಲಗಲ್ಲ ಅವ್ವ, ಹರಪ್ನಹಳಿಳ ಭಿೇಮವ್ವ 
ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು ಹಲವಾರು ಕ್ತೇತ್ಿನೆಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿದ್ಾಾಗಿ 

ತಿಳಿದು ಬೊಂದಿದ್ೆ. ಗೆನೇಪಾಲಕೃಷು ವಿಠಲ ಎೊಂಬ ಅೊಂಕ್ತತ್ ಪ್ಡೆದು 
400ಕನೆ ಹೆಚ್ುಿ ಹಾಡುಗಳನನೂ ದಿವಪ್ದಿ ಛೊಂದಸಿಸನ 

ರಾಮಾಯಣವ್ನನೂ ಬರೆದ ಚ್ಚತ್ರದುಗಿದ ಅೊಂಬಾಬಾಯಯ 

(ಸು.1902) ಜಿೇವ್ನ ವಿವ್ರಗಳು ಇತಿಿೇಚೆಗೆ ದ್ೆನರಕ್ತದುಾ ಆಕೆಯ 

ಹಾಡಿನ ಕಾಾಸೆಟೆಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ (2003). ಜನಪ್ದ 

ಗಿೇತೆಗಳ ರಚ್ನೆಯಲ್ಲ ಿ ಮಹಿಳೆಯರದ್ೆೇ ಸಿೊಂಹಪಾಲು. ಆದರೆ 
ಇೊಂಥವ್ರ ರಚ್ನೆಗಳು ಕಳೆದುಹೆನೇಗಿರುವ್ುದ್ೆೇ ಹೆಚ್ುಿ. ಸಿೇತಾ 

ಪ್ರಿತಾಾಗ, ರುಕ್ತಮಣಿೇ ಕಲ್ಾಾಣ, ಚ್ೊಂದ್ಾರವ್ಳಿ ಮುೊಂತಾದ 

ಕೃತಿಗಳ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತ ಯರ್ೆ ೇದ್ಾಬಾಯ, ಜನಪ್ದ ಛೊಂದಸಸನುೂ 
ಬಳಸಿ ಕ್ತೇತ್ಿನ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದ ಬೆನಮಮಸೊಂದರದ 

ಭ್ಾಗಿೇರಥಮಮ ಇೊಂಥ ಅಲ್ೆನಿಬೆ ಇಲ್ೆನಿಬೆರ ರಚ್ನೆಗಳು 
ಅಕಸಾಮತ್ ಉಳಿದುಬೊಂದಿರುವ್ುದನುೂ ನಾವ್ು ಕಾಣಬಹುದು. 
ಮೆೈಸನರು ಅರಸರ ಕಾಲದ ಅನೊಂತ್ರ 19ನೆಯ 

ಶತ್ಮಾನದವ್ರೆಗೆ-ಹೆನಸಗನೂಡದ ಅರುಣೆನೇದಯದ 

ಕಾಲದವ್ರೆಗೆ - ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ನೆ ಅಷಾಿಗಿ ಕೊಂಡುಬರುವ್ುದಿಲ.ಿ 

19ನೆಯ ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲ,ಿ ಸಾೊಂಸೃತಿಕ ವಾತಾವ್ರಣದಲ್ಲ ಿ

ಸಿರೇಪ್ರ ಆಲ್ೆನೇಚ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆನಳಳತೆನಡಗಿದಾವ್ು. 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ಪ್ುನರುತಾೆನ ಆೊಂದ್ೆನೇಲನದಲ್ಲ ಿ ಸಿರೇಯರ 

ಉದ್ಾಧರದ ಕಳಕಳಿಯನ ಸೆೇರಿಕೆನೊಂಡಿತ್ುಿ.ಇಪ್ಪತ್ಿನೆಯ 

ಶತ್ಮಾನದ ಪಾರರೊಂಭ್ದಲ್ಲ,ಿ ರ್ಾಲ್ಾ ರ್ಶಕ್ಷ್ಣ ಪ್ಡೆದ ಮತ್ುಿ 
ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಒೊಂದಿಷುಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆನೊಂದಿದ ಸಿರೇಯರು ಅಲಿಲ್ಲ ಿ

ಕಾಣ ಸಿಕೆರನ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಕಾಲ್ಲಡುವ್ ಧೆೈಯಿ 

ಮಾಡಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ುರುಷರೆೇ 
ಬರೆಯಬೆೇಕಾದ ಸೊಂದಭ್ಿವಿತ್ುಿ. ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವ್ು ಪ್ತಿರಕೆಗಳು 
ಮತ್ುಿ ಸೊಂಘ-ಸೊಂಸೆೆಗಳು, ಹೆಣುು ಮಕೆಳ ಬರೆವ್ಣಿಗೆಗೆ 
ಪ್ರಚೆನೇದನೆ ನಿೇಡುವ್ ಉದ್ೆಾೇಶದಿೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬರೆಹಗಳಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನಗಳನಿೂಟುಿ ಸಪಧೆಿಗಿಳಿಸಿದವ್ು. ಹಿೇಗೆ ಸಪಧೆಿಗೆ 
ಬರೆಯುವ್ ಮನಲಕ, ಬರೆವ್ಣಿಗೆಯ ಬದುಕು ಆರೊಂಬಿಸಿದ 

ರ್ಾೊಂತಾಬಾಯ ನಿೇಲಗಾರ, ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬಾ, ಸರಸವತಿ 

ದ್ೆೇವಿಗೌಡರ ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು, ನಿಬೊಂಧ, ಕಾದೊಂಬರಿ ಅಥವಾ 

ಲ್ೆೇಖ್ನಗಳನುೂ ಬರೆದು ಬಹುಮಾನಗಳನನೂ ಪ್ಡೆದರು. 
ಧಾರವಾಡದ ಕನಾಿಟಕ ವಿದ್ಾಾವ್ಧಿಕ ಸೊಂಘ ಇೊಂಥ 

ನಿಬೊಂಧವ್ನುೂ ಆಹಾವನಿಸಿದ್ಾಗ, ಧಾರವಾಡದ ಹೆಣುುಮಕೆಳ 

ಟೆರೇನಿೊಂಗ್ ರ್ಾಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ೆನಾೇಪಾಧಾಾಯರಾಗಿದಾ 
ರ್ಾೊಂತಾಬಾಯ ನಿೇಲಗಾರ ಎೊಂಬ ಮಹಿಳ  ೆಸದುೆಣಿ ಕೃಷಾುಬಾಯ 

(ಉತ್ಿಮ ಗೃಹಿಣಿ) ಎೊಂಬ ಕೃತಿಯನುೂ ಬರೆದರು. ಇದು 
ವಾಗನುಷಣ ಗರೊಂಥಮಾಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯತ್ು (1908). 

ಮತ್ುಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬೆರು ಬರೆದ ಮೊತ್ ಿ

ಮೊದಲ ಕಾದೊಂಬರಿ. ರ್ಾೊಂತಾಬಾಯ ನಿೇಲಗಾರರೆೇ ಮೊದಲ 

ಕಾದೊಂಬರಿಕಾತಿಿ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ರ್ಶಕ್ಷ್ಣದ ಬಗೆೆ ಇದಾ ಆತ್ೊಂಕ ಮತ್ುಿ 
ಅನುಮಾನಗಳನುೂ ದನರಮಾಡುವ್ ಪ್ರಯತ್ೂವಿದ್ೆ. ವಿದ್ೆಾ ಕಲ್ಲತ್ 

ಹೆೊಂಗಸರೆೇ ವಿದ್ೆಾ ಕಲ್ಲತ್ ಗೊಂಡಸರ ಮನಸಿಸಗೆ ತ್ಮಮ ಭ್ಾಷಣ 

ಮುೊಂತಾದಾರಿೊಂದ ಆನೊಂದಪ್ಡಿಸುವ್ರಲಿದ್ೆ ಮನಢ ಹೆೊಂಗಸರು 
ಪ್ಡಿಸಲ್ಾರರು.ವಿದ್ೆಾ ಕಲ್ಲಯದ ಹೆೊಂಡೊಂದಿರು, ಸುರ್ಶಕ್ಷಿತ್ 

ಗೊಂಡೊಂದಿರಿಗೆ, ಕೆೇವ್ಲ ವ್ೊಂರ್ಾಬಿವ್ೃದಿಧಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಿ ಮಾತ್ರ 
ಉಪ್ಯೊೇಗವಾಗುವ್ರು. ಸುರ್ಶಕ್ಷಿತ್ ಸಿರೇಯರು ಮಕೆಳಿಗನ 

ಗೊಂಡೊಂದಿರಿಗನ ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗನ ಉಪ್ಯುಕಿರಾಗಿ 
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ದ್ೆೇರ್ೆ ೇನೂತಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣರಾಗುತಾಿರೆ’ ಎೊಂಬೊಂತ್ಹ ವಿಚಾರ 

ನಿೇತಿಸೊಂಹಿತೆಯೊಂತೆ ಕೊಂಡರನ ಸೊಂಸೃತ್ಭ್ನಯಷಠ ರ್ೆೈಲ್ಲ 

ಅನಿಸಿದರನ ಹೆಣುು ಮಕೆಳಿಗೆ ರ್ಶಕ್ಷ್ಣ ನಿೇಡಬೆೇಕಾದ ಅಗತ್ಾದ 

ಬಗೆ ೆಆಲ್ೆನೇಚ್ನೆ ಮಾಡುವ್ೊಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 
ರ್ಾೊಂತಾಬಾಯಯವ್ರ ಕಾದೊಂಬರಿ ದ್ೆನರಕುವ್ವ್ರೆಗೆ 
ನೊಂಜನಗನಡು ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬಾ ಅವ್ರೆೇ ಆಧುನಿಕ ಕನೂಡದ 

ಮೊತ್ಿಮೊದಲ ಕಾದೊಂಬರಿಕಾತಿಿ ಎೊಂದನ ಅವ್ರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 

'ಸುರ್ಶೇಲ್ೆ' (1913) ಕಾದೊಂಬರಿಯ್ಕೇ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ 

ಕಾದೊಂಬರಿ ಎೊಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುಿ. ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬಾ 

ಮತ್ುಿ ಆರ್.ಕಲ್ಾಾಣಮಮನವ್ರು ಸವತ್ಃ ನವೇದಯದ 

ಲ್ೆೇಖ್ಕರಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ುಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಳಿಗೆಯವ್ರ ಸುಧಾರಣಾ 

ಮನೆನೇಭ್ಾವ್, ವಿಚಾರ ಮತ್ುಿ ಭ್ಾಷೆಗಳನುೂ ತ್ಮಮ 
ಆದಶಿವಾಗಿಸಿಕೆನೊಂಡವ್ರು.ಸವತ್ಃ ವಿಧವೆಯರಾಗಿದುಾ 
ವಿದ್ಾಾಭ್ಾಾಸ ಮಾತ್ರವ್ಲಿದ್ೆ, ಕೆೇಶಮುೊಂಡನ ಸಮಸೆಾ, ಅಸಮ 

ವಿವಾಹ, ಬಾಲಾ ವಿವಾಹ, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಮುೊಂತಾದ 

ಸುಧಾರಣಾ ಅೊಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಆಲ್ೆನೇಚ್ನೆ ನಡೆಸಿದರು. 
ಸಮಾಜದ ಮನಸಸನನೂ ಸಿರೇಯರ ಸಾೆನಮಾನವ್ನನೂ ತಿದಾಲು 
ಬೆೇಕಾದೊಂತ್ಹ ಪಾತ್ರಸನಿೂವೆೇಶಗಳನುೂ ತ್ಮಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ತ್ೊಂದು ಕಥೆ, ಕಾದೊಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಲ್ೆೇಖ್ನ ಇತಾಾದಿ ವಿವಿಧ 

ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿದರು. ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬಾರವ್ರು 
ಸತಿೇಹಿತೆೈಷ್ಟಣಿ ಗರೊಂಥಮಾಲ್ೆ ಎೊಂಬ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸೊಂಸೆೆಯನನೂ 
(1913) ಕನಾಿಟಕ ನೊಂದಿನಿ ಎೊಂಬ ಪ್ತಿರಕೆಯನನೂ 
ಆರೊಂಭಿಸಿದಾರು (1916). 

ತಿರುಮಲ್ಾೊಂಬಾರವ್ರಿಗಿೊಂತ್ ಹೆಚ್ುಿ ನಿಖ್ರವಾದ ನಿಲುವ್ುಳಳ 
ಆರ್.ಕಲ್ಾಾಣಮಮನವ್ರು ‘ರ್ಶರೇ ರ್ಾರದ್ಾ ಸಿರೇ ಸಮಾಜ’ (1913) 

ಆರೊಂಭಿಸಿದುದಲಿದ್ೆ ಸಿರೇ ಸಮಸೆಾಗಳು, ಸಿರೇ ಜಗತಿಿನ ವಿವಿಧ 

ವಿಷಯಗಳು, ಅೊಂಕಣಗಳು, ಸಾೊಂಸೃತಿಕ ಕಾಯಿಕರಮಗಳ 

ವ್ರದಿ, ಕೌಟುೊಂಬಿಕ ಸಲಹೆ ಇತಾಾದಿ ವಿಷಯಗಳನೆನೂಳಗೆನೊಂಡ 

ಸರಸವತಿ ಎೊಂಬ ಪ್ತಿರಕೆಯನುೂ ಆರೊಂಬಿಸಿ (1917) ಸು.43 

ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದರು.ಇದ್ೆೇ ಪ್ತಿರಕೆಯ ಮಕೆಳ ಬಾವ್ುಟ 

ವಿಭ್ಾಗ ಮಕೆಳ ಬರೆಹಗಳನುೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಿಮಕೆಳಲ್ಲ ಿ

ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ನೆಯನನೂ ಅಧಾಯನದ ಅಬಿಲ್ಾಷೆಯನನೂ 
ಮನಡಿಸುವ್ಲ್ಲ ಿ ನೆರವಾಯತ್ು. ಪೌರ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕಾಯಿಗಳಿಗನ ತ್ಮಮ ಜವಾಬಾಾರಿಯನುೂ ಹೆೊಂಗಸರು 
ವಿಸಿರಿಸಲು ಅನುವಾಗುವ್ೊಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೆರೇರಣೆಯನುೂ 

ಬೆಳೆಸುವ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಿರೇಯರಿಗೆ ವಿದ್ೆಾಯಾಗಬೆೇಕು 
ಎೊಂಬುದನುೂ ಇವ್ರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಾತಾವ್ರಣ ಬದಲ್ಾಗುತ್ಿ ಹೆನೇದೊಂತೆ ತ್ಮಮ ಬರೆಹದ ಧಾಟಿ, 

ಧೆನೇರಣೆಗಳನನೂ ಇವ್ರು ಬದಲ್ಾಯಸಿಕೆನೊಂಡರು. ಭ್ಾರತ್ 

ಸಾವತ್ೊಂತ್ರಯ ಚ್ಳವ್ಳಿಯ ಸೊಂದಭ್ಿದಲ್ಲ ಿ ಅನೆೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಭ್ಾಗವ್ಹಿಸಿದರು. ಅದುವ್ರೆಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯನುೂ 
ದ್ಾಟದವ್ರಿಗೆ, ದ್ೆೇಶದ ಸಾವತ್ೊಂತ್ರಯದ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯೊೊಂದಿಗೆ 
ರ್ಶಕ್ಷ್ಣದ ಪ್ರಿಕಲಪನೆ ಮನಡಿತ್ು. ಸಮಾಜವೆೊಂದರೆ ಕೆೇವ್ಲ 

ಪ್ುರುಷರಲ,ಿ ಅದರಲ್ಲ ಿ ಸಿರೇಯನ ಸೆೇರಿದ್ಾಾಳ  ೆ ಎೊಂಬ ಭ್ಾವ್ನೆ 
ಬೆಳೆಯಲ್ಾರೊಂಭ್ವಾಯತ್ು. ಸಿರೇಗನ ರ್ಶಕ್ಷ್ಣ ಬೆೇಕು, ಆಗಲ್ೆೇ 
ಸಮಾಜದ ಅಬಿವ್ೃದಿಧ ಸಾಧಾ ಎೊಂಬುದನುೂ ಕೊಂಡುಕೆನಳುಳವ್ 

ಪ್ರಯತ್ೂಗಳು ನಡೆದವ್ು. ತಿ.ತಾ.ಶಮಿರ ಪ್ತಿೂ ತಿರುಮಲ್ೆ 
ರಾಜಮಮ (ಸು.1900) ನವ್ರು ಭ್ಾರತಿ ಎೊಂಬ 

ಕಾವ್ಾನಾಮದಿೊಂದ ಕಾವ್ಾ, ನಾಟಕ, ವ್ಾಕ್ತಿಚ್ಚತ್ರ, ರನಪ್ಕ 

ಮುೊಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲ ಿಕೃತಿಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿದರು. ಮಹಾತಾಮ 
ಗಾೊಂಧಿೇಜಿಯವ್ರನುೂ ತ್ಮಮ ಸೊಂಗಿೇತ್ದಿೊಂದ 

ಪ್ರಭ್ಾವಿಸಿದರು.ಇವ್ರು ಬರೆದ 'ತ್ಪ್ಸಿವನಿ', 'ಮಹಾಸತಿ', 

'ವಾತ್ಸಲಾ', 'ತ್ರೊಂಗಲ್ಲೇಲ' ಎೊಂಬ ನಾಟಕಗಳು; 'ಸವಗಿ 

ನಿರಸನ', 'ದುೊಂದುಬಿ ' ಮುೊಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು; 'ಜಿೇವ್ನ 

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ', 'ಅೊಂತ್ರವಾಣಿ' ಮುೊಂತಾದ ಕವಿತೆಗಳು, ವಿಮರ್ೆಿ, 

ಪ್ರಬೊಂಧ, ಮಕೆಳ ಸಾಹಿತ್ಾ - ಇವ್ು ಇವ್ರು ಕನೂಡಕೆೆ ನಿೇಡಿದ 

ಉತ್ಿಮ ಕೆನಡುಗೆಗಳು. ಇವ್ರು ರಚ್ಚಸಿದ ‘ಜೆೈ ಭ್ಾರತ್ ಭ್ುವಿಗೆ 
ಮಾತೆಗೆ ಜೆೈ ಪಾವ್ನ ಮನತಿಿಗೆ ಜೆೈ’ ಎೊಂಬುದು ಆ ಕಾಲದ 

ಅತ್ಾೊಂತ್ ಜನಪ್ರರಯ ದ್ೆೇಶಭ್ಕ್ತ ಿಗಿೇತೆಯಾಗಿತ್ುಿ. 
ಇವ್ರ ಅನೊಂತ್ರದ ಪ್ರೇಳಿಗೆಯವ್ರಾದ ರ್ಾಾಮಲ್ಾದ್ೆೇವಿಯವ್ರು 
(1910) ಮಿಸೆಸ್ ಬಿ.ಟಿ.ಜಿ.ಕೃಷು ಎೊಂಬ ಹೆಸರಿನಿೊಂದ ಕಥೆಗಳನುೂ 
ಬರೆದರು. ಕೆನಡಗಿನ ಗೌರಮಮ (1912-39), ಗಿರಿಬಾಲ್ೆ 
(ಸರಸವತಿಬಾಯ ರಾಜವಾಡೆ, 1913), ಎಚ್.ವಿ.ಸಾವಿತ್ರಮಮ 
(1913) - ಇವ್ರು ಆಧುನಿಕ ರ್ಶಕ್ಷ್ಣ, ಸುಧಾರಣೆಯ 

ಮನೆನೇಧಮಿಗಳನುೂ ಹೆನೊಂದಿದುಾ, ಮುೊಂದುವ್ರೆದ ನೆಲ್ೆಯಲ್ಲ ಿ

ತ್ಮಮ ಚ್ಚೊಂತ್ನೆ ಮತ್ುಿ ಬರೆಹಗಳಿಗೆ ತೆನಡಗಿದರು. ಸಿರೇಯರ 

ಮತ್ುಿ ಬಡವ್ರ ರ್ೆ ೇಷಣೆಯ ಸಮಸೆಾಗಳನುೂ 
ವ್ಸುಿವಾಗಿಟುಿಕೆನೊಂಡು ಇವ್ರೆಲಿರನ ಕೃತಿ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ. 
‘ಕೊಂಬನಿ’ ಕೆನಡಗಿನ ಗೌರಮಮನವ್ರ (ನೆನೇಡಿ) ಸಣುಕಥೆಗಳ 

ಸೊಂಕಲನ, ಅವ್ರ ನಿಧನಾನೊಂತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಯತ್ು. 
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ಗಿರಿಬಾಲ್ೆಯವ್ರು ಕೌರಯಿ, ಸಾವಥಿ, ಬಡತ್ನ, ಡಾೊಂಬಿಕತೆ, 
ಮೌಢಾಗಳನುೂ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತ್ಕಿಬದಧವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಹರಿತ್ವಾದ 

ಭ್ಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚ್ಚತಿರಸಿದರು. ಅನಾಾಯದ ವಿರುದಧ ಬೊಂಡೆೇಳಬಲ ಿ

ಗಟಿಿತ್ನ, ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಗಳು ಇವ್ರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ.ಹನ ಬಿಸಿಲು 
(1936), ಹೆನೊಂಬಿಸಿಲು (1943) ಎೊಂಬ ಕಥಾಸೊಂಕಲನಗಳ 

ಕತ್ೃಿವಾದ ರ್ಾಾಮಲ್ಾದ್ೆೇವಿ ಬೆಳಗಾೊಂವ್ಕರ್ ಅವ್ರು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಾತ್ಮಕ ರನಪ್ ಕೆನಟಿವ್ರು. 
ತ್ಮಮ ಪ್ತಿಯೊೊಂದಿಗೆ ಜಯ ಕನಾಿಟಕ ಪ್ತಿರಕೆಯನುೂ ನಡೆಸಲು 
ಎಲ ಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ ನೆರವಾದವ್ರು. ಎಚ್.ವಿ.ಸಾವಿತ್ರಮಮನವ್ರು 
ಸಿೇತೆ-ರಾಮ-ರಾವ್ಣ, ವಿಮುಕ್ತಿ ಎೊಂಬ ಕಾದೊಂಬರಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ೆಿೇ ಜಾಗೃತ್ ಸಿರೇ ಪಾತ್ರಗಳನುೂ 
ಕೆತಿಿದ್ಾಾರೆ. ಸೊಂಕಷಿ ಪ್ರಿಸಿತೆಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ುರುಷರ ಪ್ಲ್ಾಯನವಾದ, 

ಸಾವಥಿ, ಅವಿರ್ಾವಸಗಳನುೂ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುತ್ಿವೆ. 
ಈ ಎಲ ಿ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರು ಸಿರೇ ಸೊಂವೆೇದನೆಯ ಕೃತಿಗಳನುೂ 
ರಚ್ಚಸಿದವ್ರು. ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮಮನವ್ರು (1912) ಕಲ್ಾಾಣ 

ಎೊಂಬ ಒೊಂದ್ೆೇ ಕವ್ನ ಸೊಂಕಲನ ತ್ೊಂದರನ ಇದು ಸಿರೇವಾದಿ 

ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದ ಮಹತ್ಿವದ ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ೆ. ಸಿರೇ ಪ್ರ ಕಾಳಜಿಯುಳಳ 
ಕೃತಿ ರಚ್ಚಸಿದ ಮೊದಲ್ಲಗರಲ್ಲ ಿ ಇವ್ರನ ಒಬೆರು. ಆ ಕಾಲದ 

ಸಿರೇಯರ ಬವ್ಣೆಗಳ ಬಗೆ,ೆ ಬೊಂಧನ ಮತ್ುಿ ಕಟುಿಪಾಡುಗಳ ಬಗೆೆ, 
ಪಾರತ್ೊಂತ್ರಯದ ಬಗೆ ೆ ಇವ್ರ ಕವ್ನಗಳು ನಮಮ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುತ್ಿವೆ. ಹೆಣಿುನ ಮುಕ್ತಿಗೆ, ಸುಖ್ಕೆೆ ಮದುವೆ-ಮಕೆಳು ಬಿಟುಿ 
ಬೆೇರೆ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ವ್ೂ ಕಾಯಿರೊಂಗವ್ೂ ಇದ್ೆ, ಉಪ್ಯುಕ ಿ

ಸೆೇವೆಗಳಿವೆ ಎೊಂಬ ಹೆನಸ ಮಾತ್ನುೂ ಹೆೇಳಿದ ವಿರ್ಶಷಿ ಕತೆಗಾತಿಿ 

ಎಚ್.ಎಸ್.ಕಾತಾಾಯನಿ (1923-95). ರಸಪಾಕದಿೊಂದ ಹಿಡಿದು 
ಶ ರರಾಣಿ ಕೆಳದಿಯ ಚೆನೂಮಾಮಜಿಯೊಂತ್ಹ 

ಸೊಂರ್ೆ ೇಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳನೆನೂಳಗೆನೊಂಡೊಂತೆ ಇಪ್ಪತಾಿರಕನೆ 
ಹೆಚ್ುಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಕೃತಿ ರಚ್ಚಸಿದ ರ್ಾೊಂತಾದ್ೆೇವಿ 

ಮಾಳವಾಡ (1922), ಸಿರೇ ಸೊಂಬೊಂಧದ ಪ್ರೊಂಪ್ರಾಗತ್ 

ಮೌಲಾಗಳು ಹಾಗನ ಧೆನೇರಣೆಗಳನುೂ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೆನೇಡುವ್ 

ಹೆನಸ ಕೆಲಸವ್ನುೂ ತ್ಮಮ ಹಲವಾರು ನಾಟಕ, ಸಣುಕತೆ, ಕಾವ್ಾ, 
ಪ್ರಬೊಂಧಗಳ ಮನಲಕ ಮಾಡಿದ ಸರಸವತಿೇ ದ್ೆೇವಿಗೌಡರ 

(1923-73), ಸಿರೇಯನುೂ ಕನಿಕರದಿೊಂದ ಕಾಣದ್ೆ ಸಮಾನ 

ಭ್ಾವ್ನೆಯೊಂದ ಕಾಣಬೆೇಕೆೊಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಣುಕತೆ, 
ಕಾದೊಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ರ್ಶಶುಸಾಹಿತ್ಾಗಳ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆನಡುಗೆ 
ನಿೇಡಿದ ಗಿೇತಾ ಕುಲಕಣಿಿ (1927-86) ಇವ್ರುಗಳ 

ಕೆನಡುಗೆಯನ ಈ ನಿಟಿಿನಲ್ಲ ಿಗಮನಾಹಿವಾದುದು. 
ಹಿೊಂದಿ, ಕೆನೊಂಕಣಿ ಮತ್ುಿ ಕನೂಡದಲ್ಲ ಿ ಕೃತಿಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿದ 

ಸಿೇತಾದ್ೆೇವಿ ಪ್ಡುಕೆನೇಣೆ (1903), ಸಾಕಷುಿ ಸೊಂಕಷಿಗಳ 

ನಡುವೆಯನ ಸವೊಂತ್ ಕೃತಿಗಳನನೂ ಹಿೊಂದಿಯೊಂದ ಕನೂಡಕೆೆ ಮತ್ುಿ 
ಕನೂಡದಿೊಂದ ಹಿೊಂದಿಗೆ ಭ್ಾಷಾೊಂತ್ರಿಸಿದ ರಚ್ನೆಗಳನುೂ 
ಹೆನರತ್ೊಂದ ವಾಸೊಂತಿ ಪ್ಡುಕೆನೇಣೆ (1908-95), ನೆೈತಿಕ 

ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗೆಯೆನ 

ಯೊೇಚ್ಚಸಿದರು. ಗಾರಮೊೇದ್ಾಧರಕ ರಾಮಚ್ೊಂದರ, ಕುಮುದಿನಿ, 

ಕೃಪಾಶೊಂಕರ್, ಚ್ೊಂಚ್ಲ್ೆ, ಪ್ರಿಮಳ ,ೆ ಜಿೇವ್ನದ ಕರೆ ಮುೊಂತಾಗಿ 

ತ್ಮಿಳು ಮತ್ುಿ ಕನೂಡಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಥೆ, ಕಾದೊಂಬರಿ, ಮತಿಿತ್ರ 

ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲ ಿ ಸಾವಿರಕನೆ ಹೆಚ್ುಿ ಲ್ೆೇಖ್ನ ಹಾಗನ ಕಥೆಗಳನುೂ 
ರಚ್ಚಸಿದ (ಸರೆನೇಜ ಕಾವ್ಾನಾಮದ) ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ರ್ಶರೇನಿವಾಸನ್ 

(1911), ಸೊಂಪ್ರದ್ಾಯಗಳ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿದಧರಾಮೆೇಶವರ 

ಪ್ುರಾಣ, ತಾಯಯ ಪ್ದಗಳು, ಜಯಗಿೇತ್, ಬೊಂದ್ೆೇವ್ು 
ಕಲ್ಾಾಣಕೆ ಮುೊಂತಾದ ಧಾಮಿಿಕ ನೆಲ್ೆಯ ಕೃತಿಗಳನುೂ 
ರಚ್ಚಸಿದ್ಾಾರೆ. ಕನೂಡದ ಉಳಿವಿಗೆ ಸೆನಲ್ಾಿಪ್ುರ ಪ್ರದ್ೆೇಶದಲ್ಲ ಿ

ಹೆನೇರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಜಯದ್ೆೇವಿತಾಯ ಲ್ಲಗಾಡೆ (1912-86), 

ಸೆನೇದರಿ ಎೊಂಬ ವಾರಪ್ತಿರಕೆಯ ಮನಲಕ ಹಲವ್ು ಮಹಿಳೆಯರ 

ಅರಿವಿಗೆ ಹಾಗನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಗತ್ಾ ಸಾಮಗಿರಗಳನೆನೂದಗಿಸಿ, 

ಹಲವ್ರನುೂ ಬರೆಹಕೆೆ ತೆನಡಗಿಸಿದ ಎೊಂ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ (1913), 

ಹಾಸಾ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯಾಗಿ ನವಿರು ಹಾಸಾದ ಉತ್ಿಮ 

ಕೃತಿಗಳನುೂ ಕೆನಟಿವ್ರು ಟಿ.ಸುನೊಂದಮಮ (1917).ಇವ್ರು 
ಸೊಂಪ್ರದ್ಾಯಗಳ ಬೆೇರಿಗೆ ಅೊಂಟಿಕೆನಳಳದ್ೆ, ಕ್ತರಸನಿಲ್ೆಿೇ 
ರಾಮನನುೂ ಕಾಣುತ್ಿ ವಿಜಾತಿೇಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ುಿ ವಿದ್ೆೇರ್ಶೇಯರಲ್ಲ ಿ

ಮಾನವಿೇಯ ಅೊಂಶಗಳನುೂ ಗಮನಿಸಿ ತ್ಮಮವ್ರಾಗಿ ಕಾಣುವ್ 

ವಿರ್ಾಲ ಮನೆನೇಭ್ಾವ್ನೆಯೊಂದ ಲ್ೆೇಖ್ಕನ ಹೆೊಂಡತಿ ಮತ್ುಿ 
ಇತ್ರ ಕಥೆಗಳು, ಕಣುಮಚ್ಚಿ ನೆನೇಡಿದ್ಾಗ ಮೊದಲ್ಾದ 

ಕೃತಿಗಳನುೂ ಹೆನರ ತ್ೊಂದವ್ರು ಸುರ್ಶೇಲ್ಾ ಕೆನಪ್ಪರ್ (1924). 

ಜಿೇವ್ನ ಪ್ರರೇತಿಯನುೂ ತೆನೇರುವ್ ಕಥೆಗಳನುೂ ಬರೆಯುತಿಿದಾ 
ರಾಜೆೇಶವರಿ ನರಸಿೊಂಹಮನತಿಿ (1916-73), 'ಗೊಂಗರಸ 

ದುವಿಿನಿೇತ್', 'ಶಪ್ಿವಾಪ್ರ' ಎೊಂಬ ಉತ್ಿಮ ಚಾರಿತಿರಕ 

ಕಾದೊಂಬರಿಗಳನುೂ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕನೂಡ ಮಹಿಳ  ೆ

ಸಿ.ಎನ್.ಜಯಲಕ್ಷಿಮೇದ್ೆೇವಿ (1925-95), ವಿೇರಮಾತೆ ಎೊಂಬ 

ಪ್ತಿರಕೆಯ ಸೊಂಪಾದಕ್ತಯನ ಸಮಥಿ ಮೊಂತಿರಯನ ಮುಳುಳ 
ಗುಲ್ಾಬಿ, ನವಿಲು, ಇೊಂಚ್ರ ಎೊಂಬ ರ್ಶಶುಸಾಹಿತ್ಾವ್ನನೂ ಕಾವ್ಾ 
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ಕೃತಿಗಳನನೂ ಕನಾಿಟಕದ ಕವ್ಯತಿರಯರು ಎೊಂಬ 

ಸೊಂರ್ೆ ೇಧನಾ ನಿಬೊಂಧವ್ನನೂ ಹಲವಾರು ಲ್ೆೇಖ್ನಗಳನನೂ 
ರಚ್ಚಸಿದರು. ಅಪಾರ ವಿದವತ್ ಪ್ರತಿಭ್ೆಯ ಸರೆನೇಜಿನಿ ಮಹಿಷ್ಟ 

ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು ಸಾಹಿತ್ಾವ್ನುೂ ಗೊಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 

ಕೃತಿಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಗಮನಾಹಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ. ಮೊಂಡಾದ ಶೃೊಂಗಾರಮಮನವ್ರು ರ್ಶರೇದ್ೆೇವಿ 

ಎೊಂಬ ಕಾವ್ಾನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮ ರ್ಾಸರಗಳ ಬಗೆ ೆಪ್ುಸಿಕಗಳನುೂ 
ಬರೆದ ಮೊದಲ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯಾಗಿ ಕೊಂಡುಬರುತಾಿರೆ. 
ತಿರವೆೇಣಿ (1928-65) ಕಾವ್ಾನಾಮದ ಅನಸನಯ ಮಹಿಳಾ 

ಕಾದೊಂಬರಿಕಾತಿಿಯರಲ್ಲ ಿ ದ್ೆನಡಡ ಹೆಸರು. ಇವ್ರು 20ನೆಯ 

ಶತ್ಮಾನದ 50-60ರ ದಶಕದಲ್ಲ ಿ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರ ಸುಧಾರಣಾ 

ಸಾಹಿತ್ಾ ಮಾಗಿವ್ನನೂ ಅ.ನ.ಕೃ., ಕಾರೊಂತ್ ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿಟಿ ಕಾದೊಂಬರಿಯ ವೆೇದಿಕೆಯನನೂ 
ಮನೆನೇವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸನತ್ರಗಳನುೂ ಬಳಸಿಕೆನೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರ 

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಮಸೆಾಗಳನುೂ ವ್ಸುಿವಾಗಿಟುಿಕೆನೊಂಡು, 
ಆಕಷಿಕ ರ್ೆೈಲ್ಲ, ಸುೊಂದರ ಭ್ಾಷೆ ಮತ್ುಿ ನಿರನಪ್ಣೆಯ 

ಜಾಣೆಮಯೊಂದ ಒೊಂದು ದಶಕದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲ ಿಇಪ್ಪತ್ಿನಾಲುೆ ಕಥೆ-
ಕಾದೊಂಬರಿಗಳನುೂ ರಚ್ಚಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರರಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. 
ಕಾದೊಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರದ ಮಹತ್ಿವವ್ನನೂ ಓದುಗರ ಸೊಂಖ್ೆಾಯನನೂ 
ಇವ್ರ ರಿೇತಿ ಬರೆಯುವ್ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರ ಸೊಂಖ್ೆಾಯನನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 

ಕ್ತೇತಿಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಲುಿತ್ಿದ್ೆ. ಹಣೆುಲ್ೆ ಚ್ಚಗುರಿದ್ಾಗ, ಬೆಳಿಳಮೊೇಡ, 

ಶರಪ್ೊಂಜರ, ಹನವ್ು ಹಣುು ಕನೂಡದಲನಿ ಬೆಕ್ತೆನ ಕಣುು 
ಮಲ್ೆಯಾಳೊಂನಲನಿ ಚ್ಲನಚ್ಚತ್ರಗಳಾಗಿ ಭ್ಜಿರಿ 

ಯಶಸುಸಗಳಿಸಿದ ಕಾದೊಂಬರಿಗಳು. ದನರದ ಬೆಟಿ, ಹಣೆುಲ್ೆ 
ಚ್ಚಗುರಿದ್ಾಗ, ಸೆನೇತ್ು ಗೆದಾವ್ಳು, ಕ್ತೇಲುಗೆನೊಂಬೆ ಮುೊಂತಾದವ್ು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಮೆಚ್ುಿಗೆ ಪ್ಡೆದ ಇತ್ರ ಕಾದೊಂಬರಿಗಳು. 
ತಿರವೆೇಣಿಯವ್ರ ಅನೊಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಸರು 
ಎೊಂ.ಕೆ.ಇೊಂದಿರಾ (1917). ತ್ಮಮ 44ನೆಯ ವ್ಯಸಿಸನಲ್ಲ ಿ

ಬರಹಕೆೆ ತೆನಡಗಿ ಮೊದಲ ಕಾದೊಂಬರಿಯಾದ ತ್ುೊಂಗಭ್ದರದಿೊಂದ 

ಜನಪ್ರರಯರಾದವ್ರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇವ್ನವ್ನುೂ 
ಸೊಂಪ್ರದ್ಾಯಪ್ರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಯಿ್ಕೇ ಚ್ಚತಿರಸಿದರನ ಸಮಾಜದ 

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾಗಳನನೂ ಸಿರೇಯರ 

ಜಗತಿಿನಲ್ಲ ಿ ಆಗುತಿಿರುವ್ ರ್ೆ ೇಷಣೆಯ ಸನಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳನನೂ 
ಕೊಂಡರಿಸಿದಾರೆ, ತ್ಪೊೇವ್ನ ಎೊಂಬ ಕಾದೊಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೆೇವ್ರು, 
ಭ್ಕ್ತ ಿ ಇತಾಾದಿಗಳ ಬನಟಾಟಿಕೆಗಳನುೂ ಸಮಾಜಕೆೆ 

ತೆನೇರಿಸಿಕೆನಟಿಿದ್ಾಾರೆ. ಗೆಜೆಿಪ್ುಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆನೇಗಬೆೇಕೆೊಂದು ಬಯಸುವ್ ವೆೇರ್ೆಾಯೊಬೆಳ ಮಗಳು 
ಎದುರಿಸುವ್ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆ ೆ ಚ್ಚತ್ರಣವಿದ್ೆ. ವೆೇರ್ೆಾಯ 

ಸಮಸೆಾಯ ಬಗೆ ೆ ಸಮಾಜ ಯೊೇಚ್ಚಸುವ್ೊಂತೆ ಮಾಡಿದ 

ಕೃತಿಯದು. ವಿಧವಾ ಸಮಸೆಾಯನುೂ ಕುರಿತ್ ಇವ್ರ ಫಣಿಯಮಮ 
ಕಾದೊಂಬರಿ ಚ್ಲನಚ್ಚತ್ರವಾಗಿಯನ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ೆ. 
ಪೆರೇಮಾಕಾರೊಂತ್ರು ಈ ಕಾದೊಂಬರಿಯನುೂ ಯಶಸಿವೇ 
ಚ್ಲನಚ್ಚತ್ರವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತ್ೊಂದಿದ್ಾಾರೆ. ಗೆಜೆಿಪ್ುಜೆ ಕಾದೊಂಬರಿಯನ 

ಚ್ಲನಚ್ಚತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದಧವಾಗಿದ್ೆ. 
1970ರ ಅನೊಂತ್ರ ದಲ್ಲತ್, ಬೊಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಾದ ದನಿ 

ಕೆೇಳಲ್ಾರೊಂಬಿಸಿತ್ು. ದಲ್ಲತ್ರ ಮೆೇಲ್ೆ ನಡೆಯುವ್ ದ್ೌಜಿನಾ, 
ರ್ೆ ೇಷಣೆಗಳ ಚ್ಚತ್ರಣ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಕಾವ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅನೊಂತ್ರ ಗದಾ 
ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆನಳಳಲು ಆರೊಂಭ್ವಾಯತ್ು. 
ಆಗ ಕೆಲವ್ು ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರನ ಬರೆಯತೆನಡಗಿದರು. ಅವ್ರ 

ಬರೆವ್ಣಿಗೆ ಈ ದಲ್ಲತ್ ಬೊಂಡಾಯದಿೊಂದ ಇನೂಷುಿ 
ಪ್ರಖ್ರಗೆನಳಳಲು ಸಾಧಾವಾಯತ್ು. ಗಿೇತಾ ನಾಗಭ್ನಷಣ, 

ಬಿ.ಟಿ.ಲಲ್ಲತಾನಾಯಕ್, ಬಿ.ಟಿ.ಜಾಹೂವಿ, ಸರಸವತಿ ಚ್ಚಮಮಲಗಿ, 

ಸುಕನಾಾ ಮಾರುತಿ ಮುೊಂತಾದವ್ರು ದಲ್ಲತ್ ಸಮಾಜವ್ನನೂ 
ಅವ್ರ ಸಮಸೆಾಗಳನನೂ ಬಹು ಸನಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲ ಿ

ಚ್ಚತಿರಸತೆನಡಗಿದರು. ಗಿೇತಾ ನಾಗಭ್ನ ಷಣರವ್ರ 'ಹಸಿ 

ಮಾೊಂಸ ಮತ್ುಿ ಹದುಾಗಳು', 'ಮಾಪ್ುರ ತಾಯ ಮಕೆಳು', 
'ಬದುಕು' ಮುಖ್ಾವಾಗುತ್ಿವೆ. ಬಿ.ಟಿ.ಲಲ್ಲತಾನಾಯಕ್ರವ್ರ 

'ಹಬೆ ಮತ್ುಿ ಬಲ್ಲ' ಮುೊಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಕೆಳವ್ಗಿದಲ್ಲ ಿ

ನಡೆಯುವ್ ಜಿೇವ್ನ ಸೊಂಗತಿಗಳನುೂ ಸಮಾಜದ ಗಮನಕೆೆ 
ಸಾಹಿತ್ಾದ ಮನಲಕ ತ್ರಲು ಪ್ರಯತ್ೂ ಮಾಡಿದವ್ು. ದಲ್ಲತ್ಪ್ರ 

ಕಾಳಜಿಯೊಂದ ತ್ಮಮ ಚ್ಚೊಂತ್ನೆಯನುೂ ದಲ್ಲತೆೇತ್ರ 

ಬರೆಹಗಾತಿಿಯರನ ಮಾಡಿದರು. ವೆೈದ್ೆೇಹಿ (ಅಸಪಬಶಾರು), 
ಅನುಪ್ಮಾ ನಿರೊಂಜನ (ಘನೕೇಷ), ಎೊಂ.ಎಸ್.ವೆೇದ್ಾ (ಪಾಲು), 
ಕೆ.ಎೊಂ.ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ (ಭ್ೆೇದವಿಲಿದ ಆಸೆಗಳು), ಎಚ್.ನಾಗವೆೇಣಿ 

(ನಾಕನೆೇ ನಿೇರು, ಗಾೊಂಧಿ ಬೊಂದ) ಮೊದಲ್ಾದವ್ರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕೆಳವ್ಗಿದವ್ರ ಸಮಸೆಾ ಮತ್ುಿ ನೆನೇವ್ುಗಳ ಬಗೆ ೆ
ತ್ುಡಿತ್ವಿರುವ್ುದನುೂ ನಾವ್ು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದಲ್ಲತ್ 

ಬೊಂಡಾಯದ ಜೆನತೆ ಜೆನತೆಗೆ ನಡೆದ ಇನೆನೂೊಂದು ಚ್ಳವ್ಳಿ 

ಎೊಂದರೆ ಸಿರೇಯರ ಹೆನಸ ಎಚ್ಿರದ ಮತ್ುಿ ಗೊಂಭಿೇರ 

ಚ್ಚೊಂತ್ನೆಯನುೂ ಹೆನೊಂದಿದ ಸಿರೇವಾದಿ ಚ್ಳವ್ಳಿ. 1975ರ 
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ಅೊಂತಾರಾಷ್ಟರೇಯ ಮಹಿಳಾ ವ್ಷಿದಿೊಂದ ಈ ಚ್ಳವ್ಳಿ ಪಾರರೊಂಭ್ 

ಗೆನೊಂಡಿತೆನೂಬಹುದು. ಗಮನಾಹಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಿ ಕನೂಡ 

ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಿರೇವಾದಕೆೆ 
ತೆರೆದುಕೆನಳಳತೆನಡಗಿದರು.‘ಸಮಾಜ, ಉದ್ೆನಾೇಗ ಮತ್ುಿ 
ಕುಟುೊಂಬಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ುಳಿತ್ ಹಾಗನ ರ್ೆ ೇಷಣೆಯ 

ಬಗೆ ೆ ಅರಿವ್ು ಮನಡಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಿಸಿತೆಿಯನುೂ ಪ್ರಿವ್ತಿಿಸಲು 
ಪ್ುರುಷರು ಮತ್ುಿ ಸಿರೇಯರು ಸೆೇರಿ ನಡೆಸುವ್ ಪ್ರಯತ್ೂಪ್ೂವ್ಿಕ 

ಕ್ತರಯ್ಕಯ್ಕೇ ಸಿರೇವಾದ’ ಎೊಂದು ಸಿರೇವಾದಿ ನೆಲ್ೆಯನುೂ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಲ್ಾಯತ್ು. ಎೊಂಬತ್ಿರ ದಶಕದಲ್ಲ ಿ ಸಿರೇವಾದಿ 

ನೆಲ್ೆಯ ಚ್ಚೊಂತ್ನೆ ಪ್ರಖ್ರವಾಯತ್ು.ಪ್ುರುಷ ಪ್ರಧಾನ 

ವ್ಾವ್ಸೆೆಯನುೂ ಅಥಿಪ್ುಣಿವಾಗಿ ಪ್ರರ್ಶೂಸುವ್ ಈ ಒಳ 

ಬೊಂಡಾಯದ ದನಿ ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ನೆಗೆ ಹೆನಸ 

ಆಯಾಮವ್ನುೂ ಸೆೇರಿಸಿತ್ು. ನವೇದಯ, ಪ್ರಗತಿರ್ಶೇಲ, ನವ್ಾ, 
ದಲ್ಲತ್, ಬೊಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಾದ ನೆಲ್ೆಯೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ನೆಯ ಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಿದ್ಾಧೊಂತ್ಗಳ 

ಹಿನೊಲ್ೆಯಲ್ಲಿಯನ ತ್ಮಮನುೂ ತೆನಡಗಿಸಿಕೆನೊಂಡಿದುಾೊಂಟು.ಆವ್ರೆಗೆ 
ಹೆಣಿುಗಾಗುತಿಿದಾ ಅನಾಾಯಗಳನುೂ ಖ್ೊಂಡಿಸಿ, ಆ ಬಗೆ ೆ ಸಮಾಜ 

ಆಲ್ೆನೇಚ್ಚಸಬೆೇಕಾದೊಂತ್ಹ ಕೃತಿಗಳನುೂ ಅತ್ಾೊಂತ್ 

ಸೊಂಕ್ತೇಣಿತೆಯಲ್ಲ ಿ ಸಾಹಿತ್ಾಕವಾಗಿ ಹೃದಯಕೆೆ ಮುಟುಿವ್ೊಂತೆ 
ತ್ರತೆನಡಗಿದರು. ವಿೇಣಾ ರ್ಾೊಂತೆೇಶವರ ಮತ್ುಿ ರಾಜಲಕ್ಷಿಮೇ 
ಎನ್.ರಾವ್ ಅವ್ರು ನವ್ಾದ ಸೊಂದಭ್ಿದಲ್ಲ ಿಹೆನಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲ ಿ

ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಸಿಿದವ್ರು. ರಾಜಲಕ್ಷಿಮೇಯವ್ರ ಸೊಂಗಮ, ವೆೈರ್ಾಖ್ 

ಶುದಧ ಪ್ುಣಿಿಮ, ಕಲ್ಾಾಣಿೇ ಮುೊಂತಾದ ಕಥೆಗಳು 
ಉಲ್ೆಿೇಖ್ನಿೇಯವಾಗಿವೆ. 
ಸ.ಉಷಾ, ಚ್.ಸವ್ಿಮೊಂಗಳಾ, ಶರ್ಶಕಲ್ಾ ವ್ಸರದ, ಜಯ 

ಭ್ಾಗಾಸುದಶಿನ, ಎನ್.ವಿ.ಭ್ಾಗಾಲಕ್ಷಿಮೇ, ರ್ೆೈಲಜಾ ಉಡಚ್ಣ, 

ಎಚ್.ಎಲ್.ಪ್ುಷಪ, ಸರಸವತಿಗೌಡ ಮುೊಂತಾದ ಕವ್ಯತಿರಯರು 
ತ್ಮಮ ವ್ಾಕ್ತ ಿವಿರ್ಶಷಿತೆಯನುೂ, ಈ ಹೆನಸ ಧೆನೇರಣೆಯನುೂ ಕಾವ್ಾ 
ಮಾಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಶಕ್ತಿಯುತ್ವಾಗಿ 

ಅಭಿವ್ಾಕ್ತಸಿತೆನಡಗಿದರು. ಸ.ಉಷಾ ಅವ್ರ ತೆನಗಲು 
ಗೆನೊಂಬೆಯ ಆತ್ಮಕಥೆ (1973), ವಿಜಯಾದಬೆೆಯವ್ರ 

'ಇರುತ್ಿವೆ' (1975)ಕೃತಿಗಲ್ೆನೇೊಂದಿಗೆ, ಚ್.ಸವ್ಿಮೊಂಗಳಾ 

ಅವ್ರ 'ಅಮಮನಗುಡಡ 'ಎೊಂಬ ಕವ್ನ ಸೊಂಕಲನಗಳೂ 

ರ್ಾೊಂತಾದ್ೆೇವಿ ಕಣವಿಯವ್ರ 'ಬಯಲು ಆಲಯ', 'ಜಾತೆರ 
ಮುಗಿದಿತ್ುಿ', ವಿೇಣಾ ರ್ಾೊಂತೆೇಶವರ ಅವ್ರ 'ಗೊಂಡಸರು' (1978), 

ಎನ್.ವಿ.ಭ್ಾಗಾಲಕ್ಷಿಮೇಯವ್ರ 'ಬೆರಳ ಸೊಂದಿಯ ಬದುಕು' 
(1976), ಅನುಪ್ಮಾ ನಿರೊಂಜನರ 'ಮಾಧವಿ' (1976), ಭ್ಾಗಾ 
ಜಯಸುದಶಿನ ಅವ್ರ ಬದುಕ್ತನ ತೆಕೆೆಯಲ್ಲಿ (1978), ರ್ಾೊಂತಾ 

ಜಗದಿೇಶ್ ಅವ್ರ ಎರಡು ಸೆಳ  ೆ (1977), ಕೆನಪ್ುಿಮನೆ 
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮಯವ್ರ 'ಕೆೊಂಪ್ು ಹನ' (1978) ಮೊದಲ್ಾದ 

ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಈ ದಶಕದಲ್ಲ ಿಪ್ರಕಟವಾದುವ್ು. 
ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕ್ತನ ವಿವಿಧ ಬರಹ ಕುರಿತ್ು ಮಹಿಳೆಯರೆೇ 
ರಚ್ಚಸಿರುವ್ 23 ಕೃತಿಗಳು ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪ್ರಿಷತಿನಿ ಮನಲಕ 

ಪ್ರಕಟವಾದುವ್ು (1975). ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ 

ಆತ್ಮವಿರ್ಾವಸಕೆೆ ಹಾಗನ ಮುೊಂದಿನ ಬರೆವ್ಣಿಗೆಗೆ 
ಪೆರೇರಕವಾದವೆನೂಬಹುದು. ಈಗ ಕನೂಡದಲ್ಲ ಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ರಚ್ಚಸುತಿಿರುವ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಿಪ್ುಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತಿದಿ್ೆ. 
ಅನೆೇಕರು ಈ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲ ಿ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ಥದಲ್ಲಿದ್ಾಾರೆ. ಪ್ರತಿಭ್ಾ 

ನೊಂದಕುಮಾರ್, ಹೆೇಮಾ ಪ್ಟಿಣರ್ೆಟಿಿ, ಮಾಲತಿ, ಮಮತಾ 

ಜಿ.ಸಾಗರ, ಸವಿತಾ ನಾಗಭ್ನಷಣ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕಾಿಯಕೆ, 
ಆರ್.ಸುನೊಂದಮಮ, ಮೊದಲ್ಾದ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರು ಸಿರೇವಾದಿ 

ಸಿದ್ಾಧೊಂತ್ಗಳ ಹಿನೊಲ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಕಾವ್ಾ, ಕಥೆ, ಕಾದೊಂಬರಿ, ವಿಚಾರ 

ಮೊದಲ್ಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಲ್ಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೃತಿ ರಚ್ನೆ 
ಮಾಡುತಿಿದ್ಾಾರೆ. 
ಹೆನಸ ತ್ಲ್ೆಮಾರಿನ ವಿೇಣಾ ರ್ಾೊಂತೆೇಶವರರ ಸಿರೇವಾದಿ 

ಅೊಂಶಗಳನೆನೂಳಗೆನೊಂಡ ಗೊಂಡಸರು (1978) ಕಾದೊಂಬರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಚ್ಚೆಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿ ಕೃತಿ. ಅನುಪ್ಮಾನಿರೊಂಜನರು ಪ್ರಗತಿರ್ಶೇಲ 

ಪ್ೊಂಥದ ಜೆನತೆ ತ್ಮಮ ಸಾಹಿತ್ಾಕ ನಿಲವ್ನುೂ ಗುರುತಿಸಿಕೆನೊಂಡ 

ಬಳಿಕ ಬೊಂದ ಕೃತಿಗಳಾದ ಒೊಂದು ಗಿಣಿಯ ಕಥೆ, ಒೊಂದು ಘಟನೆ 
ಮತ್ುಿ ಆ ನೊಂತ್ರ, ಮಾಧವಿ ಮತ್ುಿ ಎಳೆಗಳಲ್ಲ ಿ ವ್ಾಕ್ತಿಯ 

ಆೊಂತ್ರಿಕ ತ್ಳಮಳ ಮತ್ುಿ ಬಾಹಾ ಪ್ರಿಸರದ ವಾಸಿವ್ಗಳನುೂ 
ಸಿರೇ ರ್ೆ ೇಷಣೆಯನುೂ ಅದರಾಚೆಗೆ ಹಾರುವ್ ಸಿರೇ ಪ್ರತಿೇಕಗಳನುೂ 
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಿಜಯಾ ಅವ್ರು 'ಎಲ್ಲಿದ್ೆಾೇವೆ ನಾವ್ು ಎಲ್ಲಿದ್ೆಾೇವೆ' 
ಎೊಂಬೊಂತ್ಹ ಬಿೇದಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲ,ಿ ಹೆಣುು ಮತ್ುಿ ಗೊಂಡು 
ಮಕೆಳನುೂ ಬೆಳೆಸುವ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಇರುವ್ 

ತಾರತ್ಮಾಗಳನುೂ ಎತಿ ಿತೆನೇರಿಸುವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.  
ಸಾರಾ ಅಬನಬಕರ್ ರ್ೆ ೇಷ್ಟತ್ ಮುಸಲ್ಾಮನ ಮಹಿಳೆಯರ 

ನಿರೊಂತ್ರ ನೆನೇವ್ುಗಳನುೂ ತ್ಮಮ ಕಾದೊಂಬರಿ, ಕತೆಗಳಲ್ಲ ಿ

ತ್ೊಂದರು (ಚ್ೊಂದರಗಿರಿಯ ತಿೇರದಲ್ಲ)ಿ. ವೆೈದ್ೆೇಹಿ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಸನಕ್ಷ್ಮ 
ಮತ್ುಿ ಹೆಪ್ುಪಗಟಿಿಸುವ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಿರೇವಾದಿ ನೆಲ್ೆಯ 
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ಕೃತಿಗಳನುೂ ನಿೇಡಿದರು. ನೆೇಮಿಚ್ೊಂದರರವ್ರು ಸಿರೇ 
ಸೊಂವೆೇದನೆಯನುೂ ತ್ಮಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಿತ್ೊಂದರು.ವಿಜಯಾ ದಬೆೆ, 
ಬಿ.ಎನ್.ಸುಮಿತಾರಬಾಯ, ಪ್ರರೇತಿ ಶುಭ್ಚ್ೊಂದರ, ಚ್ೊಂದರಮತಿ 

ಸೆನೇೊಂದ್ಾ ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು ಸಿರೇ ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೆನೇನದಿೊಂದ 

ಕನೂಡದ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೃತಿಗಳನುೂ ವಿಮರ್ಶಿಸತೆನಡಗಿದರು. ಈಗ 

ಸಿರೇ ಜಗತಿಿನ ಆಲ್ೆನೇಚ್ನೆಗಳನುೂ ಮೊಂಡಿಸಿ, ಹೆನಸ 

ಅನುಭ್ವ್ವ್ನನೂ ಹೆನಸ ದೃಷ್ಟಿಯನನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೆನಡುವ್ 

ಕಲ್ಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳನುೂ ಅನೆೇಕರು ರಚ್ಚಸುತಿದಿ್ಾಾರೆ. 
ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾವ್ಿತಿ, ಗೊಂಗಾ ಪಾದ್ೆೇಕಲ್, ಕಮಲ್ಾ ಹೆಮಿಮಗೆ, 
ವಿಜಯ ಸುಬೆರಾಜ್, ಕೆ.ಎೊಂ.ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ (ಕೆನಪ್ುಿಮನೆ), 
ಭ್ಾಗಿೇರಥಿ ಹೆಗಡೆ, ಬಾನು ಮುಷಾಿಕ್, ಕೆ.ಆರ್.ಸೊಂಧಾಾರೆಡಿಡ, 
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘೊಂಟಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಭ್ಾವ್ತಿ, ಸುನಿೇತಾ ರ್ೆಟಿಿ, ಗಿರಿಜಾ 

ರ್ಾಸಿರ, ತ್ುಳಸಿ ವೆೇಣುಗೆನೇಪಾಲ್ ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು ಸಿರೇವಾದಿೇ 
ಸಿದ್ಾಧೊಂತ್ಗಳ ಅರಿವಿನ ಹಿನೊಲ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯುತ್ವಾಗಿ ಕೃತಿ 

ರಚ್ಚಸುವ್ ಮತ್ುಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ್ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರ ದ್ೆನಡಡ ಪ್ಡೆಯ್ಕೇ 
ಇದ್ೆ.ಕಜಾಿಯ, ನಾಸು ಅೊಂತ್ಹ ರ್ೆರೇಷಠ ಕೃತಿಗಳನುೂ ಕೆನಟಿ 
ಸುನೊಂದ್ಾ ಬೆಳಗಾೊಂವ್ಕರ್, ಜೆೈನ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿರ್ೆೇಷ 

ಪ್ರಿಣತಿ ಇರುವ್ ಕಮಲ್ಾ ಹೊಂಪ್ನಾ, ಹಲವ್ು ಭ್ಾಷೆಗಳ 

ಲ್ೆೇಖ್ನವಿರುವ್ ಸಾಕಷುಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ಚಸಿರುವ್ ನಿರುಪ್ಮಾ; 

ಹಲವಾರು ಉತ್ಿಮ ಕಾದೊಂಬರಿಗಳನುೂ ಕೆನಟಿಿರುವ್ ರೆೇಖ್ಾ 

ಕಾಖ್ೊಂಡಕ್ತ ಹಾಗನ ವ್ಸುಮತಿ ಉಡುಪ್; ಕಥೆಗಾತಿಿ 

ಪೆರೇಮಾಭ್ಟ್, ಎೊಂ.ಎಸ್.ವೆೇದ್ಾ, ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು ಯಾವ್ುದ್ೆೇ 
ವಾದಕೆೆ ಅೊಂಟಿಕೆನಳಳದ್ೆ ಬರೆಯುವ್ೊಂಥ ಸಮಥಿ ಲ್ೆೇಖ್ಕ್ತಯರು. 
ಮಹಿಳಾ ಚ್ಳವ್ಳಿಯ ತಾತಿಿವಕತೆಯನುೂ ಕುರಿತ್ೊಂತೆ 
ಬಿ.ಎಸ್.ವೆೊಂಕಟಲಕ್ಷಿಮ, ಎನ್.ಗಾಯತಿರ ನಾವ್ಡ, ಧರಣಿೇದ್ೆೇವಿ 

ಮಾಲಗತಿಿ, ಪ್ರರೇತಿ ಶುಭ್ ಚ್ೊಂದರ, ಎಚ್.ಎಸ್.ರ್ಶರೇಮತಿ 

ಮೊದಲ್ಾದವ್ರು ಕೃತಿಗಳನುೂ ಹೆನರತ್ೊಂದಿದ್ಾಾರೆ. 
 
ಉಪಸಂಹಾರ: 

ಒಟಿಿನಲ್ಲ ಿಈ ಮೆೇಲ್ಲನ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳಿೊಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದ್ಾದ 

ವಿಷಯವೆೇನೆೊಂದರೆ, ಕನೂಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಚ್ರಿತೆರಯಲ್ಲ ಿ ಮಹಿಳೆಯ 

ಕೆನಡುಗೆ ಅನನಾವಾದದುಾ ಮತ್ುಿ ಅದುುತ್ವಾದದುಾ ಎೊಂದು 
ಹೆೇಳಿದರೆ ತ್ಪ್ಪಲ.ಿ ಇೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರೆೇ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಾ 
ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆನಳುಳತಿದ್ಾಾರೆ. ಆದರನ ಸಿರೇ ಮತ್ುಿ 
ಪ್ುರುಷರ ನಡುವೆ ಇೊಂದಿಗನ ವಾದ ವಿವಾದ ಇರುವ್ುದನುೂ 

ನಾವ್ು ಕಾಣುತಿದ್ೆಾೇವೆ. ಏನೆೇ ಆದರು ಬದುಕ್ತನ ಜಟಕ ಬೊಂಡಿ 

ಸಾಗಲು ಇಬೆರು ಮುಖ್ಾ, ಇಲ್ಲ ಿಯಾರು ಅಮುಖ್ಾರಲಿ. 
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