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ವಿ.ಎಂ.ಇನಾಂದಾರ್.
ಡಾ.ಸೀತಾ.ಹೆಚ್. ಎನ್.
ನ್ವೋದಯ ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ವಿ.ಎಂ. ಇನಂದಾರ್ ಅವರ
ಪೂರ್ಾ ಹೆಸರು ವಂಕಟ ಮಧ್ವ ರಾವ್ ಇನಂದಾರ್. ಇವರು ಕನ್ನ ಡದ ಹಿರಿಯ
ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅಗರ ಪಂಕಿಿ ಗೆ
ಸೇರಿದವರು.
ಇನಂದಾರರು
ಬಹುಭಾಷಾಪಂಡಿತರು ಕೂಡ. ಕನ್ನ ಡ, ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಸಂಸಕ ೃತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಮಾನ್ ಪಂಡಿತಾ ವುಳಳ ವರು. ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ
ಕ್ಷ ೋತರ ದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಗಮನರ್ಾವಾದುದು. ಕಥೆ, ರ್ಕದಂಬರಿ, ನಟಕಮೊದಲ್ಲದ ಪರ ರ್ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸೃಜನ್ಶೋಲ ಸಾಮಥಾ ಾದ ಒಂದು
ಮುಖ
ಪರಿಚಯವಾದರೆ,
ವಿಮರ್ಶಾ
ಗರ ಂಥಗಳು,
ಪರ್ಶಾ ತಾ
ರ್ಕವಾ ಮೋಮಾಂಸೆಗಳಂತರ್ ಗರ ಂಥಗಳನ್ನನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಪಂಡಿತಾ ದ
ಇನನ ಂದು ಮುಖದ ಪರಿಚಯವೂ ನ್ಮಗಾಗುತಿ ದೆ. ಇಷೆಟ ೋ ಅಲಿ ದೆ ಅನೇಕ
ಭಾಷೆಗಳ
ಗರ ಂಥಗಳನ್ನನ
ಕನ್ನ ಡಕ್ಕ
ಅನ್ನವಾದಿಸಿರುವುದುಕೂಡ
ಗಮನರ್ಾವಾದ ಸಂಗತಿ.
ಇನಂದಾರರು ಸುಮಾರು ನಲ್ಕಕ ದಶಕಗಳುದದ ಕೂಕ ರ್ಕದಂಬರಿ ಕ್ಷ ೋತರ ದಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ
ಮಾಡಿದವರು.
ಕನ್ನ ಡ
ರ್ಕದಂಬರಿ
ಇನ್ನನ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಹಂತದಲ್ಲಿ ರುವಾಗಲೇ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನನ ರಚಿಸ ಹೊರಟರು. ಇನಂದಾರರು
ನ್ವೋದಯ,
ಪರ ಗತಿಶೋಲ,
ನ್ವಾ ,ಈ
ಪರ ಚಲ್ಲತ
ಪಂಥಗಳಿಗೂ
ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ರಾಗ್ಲದುದ , ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಥಕೂಕ
ಅಂಟಿಕೊಳಳ ದೆ
ತಮಮ ದೇ ಆದ ವಿಶಷ್ಟ ಮಾಗಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇನಂದಾರರು ಕನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಯ ಅದೇ ತಾಲ್ಲಿ ಕಿನ್ ಹುದಲ್ಲ
ಗಾರ ಮದಲ್ಲಿ
೧೯೧೨ರ
ಅಕೊಟ ೋಬರ್
ಒಂದರಂದು
ಮಧ್ಾ ರಾವಮ ತ್ತಿ
ಕಮಲ್ಲಬಾಯಿಯವರ ಜೇಷ್ಠ ಪುತರ ನಗ್ಲ ಜನಿಸಿದರು. ಪರ ಥಮಕ ಶಕ್ಷರ್ವನ್ನನ
ಹುದಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಲಸಿದ ಇನಂದಾರರು, ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ
ಮಾಡುತಿಿ ದದ
ಅವರ
ತಂದೆಗೆ
ಕ್ಲಸದ
ನಿಮತಿ
ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕ
ವಗಾಾವಣೆಯಾದಾಗ, ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ಕ ಶಕ್ಷರ್ವನ್ನನ ಬೆಳಗಾವಿ, ಅಥಣಿ, ಹಾಗೂ
ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಮೆಟಿರ ಕ್ಯಾ ಲೇಶನ್
ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ
ಉತಿಿ ರ್ಾರಾದರು. ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ
ರ್ಕಲೇಜು ಶಕ್ಷರ್ವನ್ನನ
ಆರಂಭಿಸಿ
೧೯೩೪ರಲ್ಲಿ
ಮುಂಬಯಿ
ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದಿಂದ
ಆಂಗಿ ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ಪಡೆದು, ಸುವರ್ಾಪದಕವನ್ನನ ಗ್ಲಟಿಟ ಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಇದಂದು ದಡಡ ಸಾರ್ಸವೇ ಆಗ್ಲತ್ತಿ . ಇನಂದಾರರು
ಬಿ.ಎ. ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ತೇಗಾಡೆಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ದಗೆಟಿಟ ದದ ಆರ್ಥಾಕ
ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ ಕ್ಲ ಮಟಿಟ ಗಾದರೂ ಸುಧ್ಯರಿಸುವ ಪರ ಯತನ ದಿಂದ ಸದಾ ದ
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ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ನಿವಾರ್ಣೆಗೆಂದು ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ಕ
ಒಪ್ಪಿ ದ
ಕ್ಲಸ
ಬಿಜಾಪುರದ
ಜಿಲ್ಲಿ
ನಾ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸೆಿ ಯದು. ಹಾಗೆಂದು
ಅದನ್ನ
ಅವರು ತಾತಾಾ ರದಿಂದ ರ್ಕರ್ಲ್ಲಲಿ .
ಕ್ಲಸದ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ೋ
ಓದನ್ನನ
ಮುಂದುವರಿಸುತಿಿ ದದ ,
ಇನಂದಾರರು ಬಾರ್
ಕೌನಿಾ ಲ್ಲಿ ನ್ ಅಡ್ವ ೋಕೇಟ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಪರ ಥಮ
ದರ್ಜಾಯಲ್ಲಿ ತೇಗಾಡೆ ಹೊಂದಿದರು. ದಿನ್ನಿತಾ ದ
ರ್ಕಯಾನಿವಾರ್ಣೆಗೆ
ಕ್ಲವೇ
ನಿಯಮಗಳ
ಪರಿಚಯ ಸಾರ್ಕಗುವಂತಿದದ ರೂ, ಅವರು ಒಂದು
ವಕಿೋಲ್ಲಯ
ವಾ ವಸಾಯಕ್ಕ
ಆಗುವಷ್ಟಟ
ರ್ಕನ್ನನ್ನಗಳನ್ನನ ಆಳವಾಗ್ಲ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲಿ ಯ ಪರ ಗತಿಗೂ ಭದರ ವಾದ ತಳಪಯವನ್ನನ
ಹಾಕಿದರು. ಅದರೊಡನೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಯ ಮೂಲ
ಪರ ವೃತಿಿ ಯಾದ
ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಿ ಯ
ಅಧ್ಾ ವಸಾಯವನ್ನನ
ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕ್ಂಬ
ಆಸಕಿಿ ಯಿತ್ತಿ . ಆದರ್ಕರರ್ ತಮಮ
ಕೊೋಟಿಾನ್
ಕ್ಲಸದಿಂದ ಮೊದಲ್ಕ ರರ್ಜಯನ್ನನ , ಆಮೇಲ್ಲ
ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನನ
ಪಡೆದು, ಎರಡು ವಷ್ಾದ
ಪರಿಶರ ಮದಿಂದ
೧೯೪೧ರಲ್ಲಿ
ಮುಂಬಯಿ
ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ
ಆಂಗಿ
ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಿ
ಎಂ.ಎ. ಪದವಿಯನ್ನನ
ಪಡೆದು ವಿದಾಾ ರ್ಥಾ
ಜಿೋವನ್ಕ್ಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಮನೆಯ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ
ಒತಿ ಡಗಳು,
ವೈಯಕಿಿ ಕ
ಅವಶಾ ಕತೆಗಳು
ರ್ಕಲೇಜಿನಿಂದ
ಹೊರಬಿದದ
ಯುವಕರನ್ನನ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪದನೆಯ ಮಾಗಾ
ಸಿಕಿಕ ದರೆ ಸಾಕ್ಯ ಎನ್ನನ ವ ಸಿಿ ತಿಗೆ ಇಳಿಸುತಿಿ ದದ ವು.
ಅಂತರ್ದರಲ್ಲಿ
ಇನಂದಾರರಿಗೆ
ರ್ಕಲೇಜಿನ್ಲ್ಲಿ ರುವಾಗಲೇ,
ಗೃರ್ಸಾಿ ಶರ ಮದ
ಜವಾಬಾದ ರಿಯೂ
ಬಂದಿತ್ತ.
ಇವರ
ಶರ ೋಮತಿಯವರಾದ
ನಿಮಾಲ್ಲಇನಂದಾರರು
ಬಿ.ಎ. ಪದವಿೋಧ್ರರಾಗ್ಲದುದ , ಪತಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಾ ಕ
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತಿಿ ದದ ರು.
ಇನಂದಾರ್
ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ
ಇಬಬ ರು
ಹೆಣ್ಣು ಮಕಕ ಳು, ಒಬಬ ಮಗ. ಇವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು
ಪ್ಪರ ಯಂವದಾ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಯನ್ನನ
ಪಡೆದು
ಇನನ ಬಬ ರ ಮನೆ ಬೆಳಗಲ್ಕ ತೆರಳಿದುದ , ಈಗ
ಕ್ನ್ಡಾದ
ಟೊರೊಂಟೊೋದಲ್ಲಿ
ವಾಸಮಾಡುತಿಿ ದಾದ ರೆ.
ಪ್ಪರ ಯಂವದಾ
ನಂತರ
ಹುಟಿಟ ದವರು ಶರ ೋರ್ಕಂತ ಇನಂದಾರ್. ಇವರು
ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾಡಿ
ಕ್ನ್ಡಾದ
ಅಣ್ಣವಿಜಾಾ ನ್
ಸಂಸೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್್ಆಗ್ಲ ಸೇವ
ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿಿ ದಾದ ರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಜಾನ್ಕಿಯವರು
ಲೇಖಕಿಯಾಗ್ಲದಾದ ರೆ. ಇವರು ಮೋನವಾಂಗ್ಲೋಕರ
ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ಲವು

ಲೇಖನ್ಗಳನ್ನನ
ಹಾಗೂ
ಪುಸಿ ಕಗಳನ್ನನ
ಬರೆದಿದಾದ ರೆ. ೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ಶವರಾಮರ್ಕರಂತರಿಗೆ
ʼಜಾಾ ನ್ಪ್ಪೋಠ ಪರ ಶಸಿಿ ’ ದರೆತಾಗ ಅವರನ್ನನ ಕ್ಯರಿತ್ತ
ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ
ಲೇಖನ್ವನ್ನನ
ಬರೆದಿರಿವುದರ
ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಲೇಖಕರ ಮೂಕಜಿಿ ಉಳಿದಿದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರು ಮುಂಬಯಿ, ಅರ್ಮದಾಬಾದ್,
ಧ್ಯರವಾಡ,
ಮಂಯ
ಕನ್ಸುಗಳ
ರ್ಕದಂಬರಿಯನ್ನನ
ಮರಾಠಿ
ಭಾಷೆಗೆ
ಅನ್ನವಾದಿಸಿದಾದ ರೆ,
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಇವರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೋ ನಿಮಾಲ್ಲಇನಂದಾರರು
ಮಂಗಳೂರು,
ಉಡುಪ್ಪ,
ಶವಮೊಗಗ ,
ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗಿ ಪರ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗ್ಲದಾದ ಗ
ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ಪರ ೋತಾಾ ದಾರಗಳೂ,
ಸಾವಾಜನಿಕರಲ್ಲಿ
ಪಡೆದ ಗೌರವವೂ ಅವರ
ವೃತಿಿ ಯಿಂದ ಮಾತರ ವಲಿ ದೆ, ಪರ ವೃತಿಿ ಯಿಂದಲ್ಲ
ಶಕ್ಷಕರೆಂಬುದನ್ನನ
ಎಲಿ ರೂ
ಒಪುಿ ವಂತೆ
ಸಿದಧ ಮಾಡಿದವು. ಇನಂದಾರರು ತಮಮ ಪಲ್ಲಗೆ
ಸಂದ ೭೪ ವಷ್ಾಗಳ ರ್ಕಲ ಬದುಕಿ ಜಿೋವನ್ದ
ಬಹುಭಾಗವನ್ನನ ಸಾಹಿತಾ ಸೇವಗಾಗ್ಲ ಮೋಸಲ್ಲರಿಸಿ
ಕನ್ನ ಡ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ತಮಮ
ಹೆಸರನ್ನನ
ಅಚಾ ಳಿಯದೆ ಉಳಿಸಿದರು.
ಇನಂದಾರರು
ಶತಮಾನ್ದ
ಪರ ಸಿದಧ
ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಂ.ಇನಂದಾರ ಅವರೂ
ಒಬಬ ರು. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ ಡ ಅವರ್ಕಶ
ಕಡಿಮೆಯಿದದ
ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ ಡ
ಸೃಜನ್ಶೋಲ
ಪರ ತಿಭೆಗಳಿಗೆ
ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲಲಿ ವಂಬುದಕ್ಕ
ಇನಂದಾರರೇ
ಸಾಕಿಷ . ಇವರಂತೆ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಕಿಕ ಂತಲ್ಲ
ಕನಾಟಕತವ ದ
ಕಲಿ ನೆಗೆ
ಹೆಚ್ಚಾ
ಮರ್ತವ ಕೊಡುವುದು
ಖಚಿತವಂದು
ಬಗೆದು
ಸಾಹಿತಾ ವನ್ನನ
ದೂರವಿರಿಸಿ
ಕನಾಟಕದ
ಅಧ್ಾ ಯನ್ವನ್ನನ
ನೆಚಿಾ ಕೊಂಡ
ಕೃಷ್ು ಕ್ಯಮಾರಕಲ್ಲಿ ರ
ಅವರು,
ಆರಂಭದ
ಸಾಹಿತಾ
ನಟಕಗಳಿಗೆ
ಮುಂಬಯಿಯನ್ನನ
ಆಶರ ಯಿಸಿದದ ಹಿರಿಯ ನಟಕರ್ಕರ ಶರ ೋರಂಗರವರು,
ಸುಶಕಿಷ ತ ಮಹಿಳೆ ಬದುಕಿಗೆ ಸಿ ಂದಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನನ
ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಕ್ಷ ೋತರ ಕ್ಕ ತಂದ ವಿ.ಎಂ ಇನಂದಾರ
ಅವರು ನ್ಲವತಿ ರ ದಶಕದ ಮುಂಬಯಿಯ
ಕನ್ನ ಡಿಗ
ನೆನ್ಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಕ
ರ್ಕರಣಾದವರಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖರಾದವರು.
ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ
ಪರ ಗತಿಶೋಲ
ಚಳವಳಿ
ಆರಂಭಗಂಡಿದದ
ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ ಡ
ಸಾಹಿತಾ ಕ್ಷ ೋತರ ವನ್ನನ
ಪರ ವೇಶಸಿದರು.ಇವರು
ಮೂಲತ:
ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್
ಪರ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗ್ಲದದ ರೂ
ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನನ ಪರ ರಂಭಿಸಿದುದ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ .
ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ, ಕಲ್ಲತ್ತ ಬೋಧಿಸಿದುದ
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ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್, ಇವರ ಅನ್ನಭವ, ಜಾಾ ನ್ವೈರ್ಶಲಾ ದ
ಗುಟುಟ ಇವರ ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿರುವುದು
ಗಮನರ್ಾ ಸಂಗತಿ.
ಇನಂದಾರರು
ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್
ಸಾಹಿತಾ ವನ್ನನ
ನಿಷೆಠ ಯಿಂದ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡಿದವರು. ಹಾಗೆಯೇ
ಅಧ್ಯಾ ಪನ್ವನ್ನನ
ಮಾಡಿದವರು.ಇವರು
ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್ನ ಲ್ಲಿ
ಬರೆಯಬಲಿ ವರು
ಅಷೆಟ ೋ
ನಿರಾಯಾಸವಾಗ್ಲ ಮಾತಾಡಬಲಿ ವರೂ ಆಗ್ಲದದ ರು.
ಆದರೂ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್್ಬರರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ.
ಆಡಳಿತಕ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತರ
ವಾ ವಹಾರ,
ಪತಿರ ಕ್ಗಾಗ್ಲ ವಿಮರ್ಶಾ, ವರದಿ, ಇತರ ರ್ಕಗದಗಳು
ಮೊದಲ್ಲದವುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತರ ಇವರ ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್
ಬರರ್ದ ಸೊಗಸನ್ನನ ರ್ಕರ್ಬಹುದು.
ಇನಂದಾರರು ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ೋ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನನ
ಕೈಗಂಡಿದದ ಕ್ಕ ರ್ಕರರ್ವನ್ನನ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.
ʼಇಂಗ್ಲಿ ಷ್ ಎಂತಿದದ ರೂ ಪರದೇಶದ ಭಾಷೆ, ನ್ಮಮ
ಅನಿಸಿಕ್ಗಳನ್ನನ ಮನ್ಸಿಾ ನ್ ಸ್ಕರ್ಕಷ ಮ ತಿಸ್ಕಕ್ಷಮ ವಾದ
ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ
ನ್ಮಮ ದಲಿ ದ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ಜವಾಗ್ಲ ಮೂಡಿಸುವುದು ಭಾರತಿೋಯರಾದ
ನ್ಮಗೆ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತಿ ದೆʼ. ಇನಂದಾರರ ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್
ಬರರ್ಗಳನ್ನನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಹೇಳಿಕ್ಯನ್ನನ
ನಂಬಲ್ಕ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತಿ ದೆ. ರ್ಳೆಯ ವಿದಾವ ಂಸರಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ಆದಶಾವಿರುವುದುಂಟು.
ಬರೆದರೆ
ಸೊಗಸಾಗ್ಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ, ಇಲಿ ದಿದದ ರೆ ಬರೆದರೆಷ್ಟಟ ,
ಬರೆಯದಿದದ ರೆಷ್ಟಟ ? ಎಂಬ ರಿೋತಿಯ ಆದಶಾವದು.
ಇನಂದಾರರಂತೆಯೇ ವೃತಿಿ ಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್
ಅಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗ್ಲದುದ ಕೊಂಡು ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಕ್ಕ
ಸೇವಸಲ್ಲಿ ಸಿದ, ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿಿ ರುವ ಲೇಖಕರ ಒಂದು
ಪರಂಪರೆಯೇ
ಇದೆ
ಎಂಬುದನ್ನನ
ನವು
ಮರೆಯುವಂತಿಲಿ .
ಅಂತರ್
ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖರಾದವರು ಬಿಎಂಶರ ೋ, ಎಸ್,ವಿ,ರಂಗರ್ು ,
ಎ,ಎನ್.ಮೂತಿಾರಾವ್,
ವಿ.ಕೃ.ಗೋರ್ಕಕ್,
ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂತಿಾ,ಚಂದರ ಶೇಖರ
ಪಟಿೋಲ, ಲಂಕೇಶ್, ಶಂಕರಮೊರ್ಕಶಪುಣೇಕರ್
ಮೊದಲ್ಲದವರು. ಇಂತರ್ ಸೃಜನ್ಶೋಲ ಹಾಗೂ
ವಿಮಶಾಕ ಬರರ್ಗಾರರಂತೆ ಇನಂದಾರರೂ
ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ, ಬರೆದು ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ದ
ಶರ ೋಮಂತಿಕ್ಯನ್ನನ
ಹೆಚಿಾ ಸಿದರು.
ಇವರು
ಅನ್ನವಾದ, ವಿಮರ್ಶಾ ಮೂಲಕ ಹೊರಗ್ಲನ್
ಜಾಾ ನ್ವನ್ನನ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ತಂದದುದ ಮಾತರ ವಲಿ ,
ಸವ ತಂತರ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನನ ಬರೆದು ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್
ಸಮಾಜದ ರ್ತಾಿ ರು ಮುಖಗಳನ್ನನ
ಆದಶಾ
ವಾಸಿ ವತೆಗಳ
ನ್ಡುವ
ಸಮಭಾವದಿಂದ
ಚಿತಿರ ಸಿದರು.
ಇನಂದಾರರು
ಸುಮಾರು
ನಲ್ಕಕ
ದಶಕಗಳುದದ ಕೂಕ ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದದ ರೂ

ಯಾವುದೇ ಗುಂಪ್ಪಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ, ತಮಮ ದೇ
ಆದ ಗುಂಪು ಕಟಿಟ ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಬಾಳಿದವರಲಿ .
ತಾವಾಗ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಿ ಪ್ಪಸಿದವರೂ ಅಲಿ .
ಹಾಗೆಂದು ತಮಮ ವಾಾ ಸಂಗ ಅಭಿರುಚಿ, ಸಾಹಿತಾ
ಸೇವಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವರೂ ಅಲಿ . ಅವರು
ಸುಮಾರು ನ್ಲವತಿ ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ ರಚನೆ
ಮಾಡಿದದ ರೂ ‘’ತಾನಬಬ
ಲೇಖಕʼʼ ಎಂದು
ಯಾವತ್ತಿ
ಅಂದುಕೊಂಡವರಲಿ .
ಹಿೋಗೆ
ಬದುಕಿದದ ಇನಂದಾರರಿಗೆ ಜನ್ರ ಪ್ಪರ ೋತಿಯಿತ್ತಿ .
ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ರಕ್ಷ ಯಿರಲ್ಲಲಿ .
ಇದರಿಂದಾಗ್ಲ ಅವರು ಗಟಿಟ ಲೇಖಕರಾಗ್ಲದದ ರೂ
ಮುಂಚೂಣಿಯ ಲೇಖಕರಾಗಲ್ಲಲಿ . ಇದರ್ಕಕ ಗ್ಲ
ಯಾರೂ
ವಿಷಾದಪಡಬೇರ್ಕಗ್ಲಲಿ .
ಏಕ್ಂದರೆ
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುವುದು, ಸಾಹಿತಾ ವೇ
ವಿನ
ಸಾಹಿತಿಯಲಿ .
ಒಂದು
ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ
ನಿಲಾಕಿಷ ಸಲಿ ಟಟ
ಲೇಖಕರು
ಇನನ ಂದು
ರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾಯಾರೆನಿಸಿದ ಉದಾರ್ರಣೆಗಳು
ಸಾಹಿತಾ ಚರಿತೆರ ಯಲ್ಲಿ
ದರೆಯುತಿ ವ.
ಇನಂದಾರರು ಎಲ್ಲ ಮರೆಯ ಹೂವಿನಂತೆ, ನೆಲದ
ಮರೆಯ ನಿಧ್ಯನ್ದಂತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟುಟ ಏನ್ನ್ನನ
ಹೇಳತಕಕ ವರಲಿ ; ಸುಖ-ದು:ಖ ಎಲಿ ವನ್ನನ ನ್ನಂಗ್ಲ
ಸದಾ
ಮುಗುಳನ ಗೆಯನ್ನನ
ಬಿೋರುತಿ ಲೇ
ಇರುತಿಿ ದದ ವರು.
ಜನ್ಪ್ಪರ ಯತೆ
ಎಂಬುದು
ಬಿಸಿಲ್ಕಗ ದುರೆ ಎಂದು ಮನ್ಗಂಡಿದದ
ಇವರು
ಎಂದೂ ಅದನ್ನನ ಏರಬಯಸಲ್ಲಲಿ . ರ್ರ್ ಮತ್ತಿ
ಪರ ಚಾರಗಳಿಂದ
ಯಾವತ್ತಿ
ದೂರವೇ
ಉಳಿಯುತಿಿ ದದ ರು.
ಕನ್ನ ಡ ರ್ಕದಂಬರಿ ಕ್ಷ ೋತರ ಕ್ಕ
ಇನಂದಾರರ
ಕೊಡುಗೆ
ವಿಪುಲವಾದುದು.
೧೬
ಸವ ತಂತರ
ರ್ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನನ ರಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು
ರ್ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನನ
ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕನ್ನ ಡಕ್ಕ
ಅನ್ನವಾದಿಸಿದಾದ ರೆ.ಅವರು
ರ್ಕದಂಬರಿಗಳು
ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗ್ಲ
ಎರಡುಧ್ರರ ವʼ(೧೯೩೭)
ಮೂರಾಬಟ್ಟಟ ʼ(೧೯೪೬) ಕನ್ಸಿನ್ ಮನೆ(೧೯೪೭),
ವಿಜಯಯಾತೆರ (೧೯೪೮೦) ರ್ಶಪ(೧೯೪೯) ಸವ ಗಾದ
ಬಾಗ್ಲಲ್ಕ(೯೧೯೫೧),ಈ
ಪರಿಯ
ಸೊಬಗು(೧೯೪೩),ಕಟಿಟ ದ
ಮನೆ(೧೯೫೩)
ಮುಗ್ಲಯದ ಕತೆ(೧೯೫೩) ಚಿತರ ಲೇಖಾ(೧೯೬೧)
ಮಂಜು
ಮುಸುಕಿದ
ದಾರಿ(೧೯೬೫)
ಊವಾಶ(೧೯೬೮) ನ್ವಿಲ್ಕನೌಕ್(೧೯೭೧), ಬಾಡಿದ
ಹೂವು(೧೯೭೨)
ಕತಿ ಲ್ಲಯ
ಕಡಲ್ಕ(೧೯೭೨)
ಯಾತಿರ ಕರು(೧೯೭೬)
ಯಯಾತಿ(೧೯೭೭)
ತಿರ ಶಂಕ್ಯ(೧೯೮೦). ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳ
ಸಂಖೆಾ
ಹೇಗೆ ವಿಪುಲವಾಗ್ಲಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಮೌಲಾ ದ ದೃಷಿಟ ಯಿಂದಲ್ಲ ಮರ್ತವ ದೆದ ನಿಸಿದೆ.
ಪ್ರರ .ವಿ.ಎಂ
ಇನಂದಾರರಂಥ
ಪರ ಜಾ ,
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ಪರ ರ್ಥತಯಶ, ಸಾಹಿತಿಯ ವಾ ಕಿಿ ತವ ಕ್ಕ
ಅವರ
ಕೃತಿಗಳೇ ನಿಲ್ಕವುಗನ್ನ ಡಿಗಳು. ಅವರು ಗರ್ಾ
ರ್ಶರ ೋಣಿಯ ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರು, ಅಷೆಟ ೋ ಪರ ಸಿದಿಧ ಯ
ಆಂಗಿ ಪರ ಧ್ಯಾ ಪಕರು. ಪರ್ಶಾ ತಾ ವಿಮರ್ಶಾಯಲ್ಲಿ
ಪಳಗ್ಲದ
ವಿಚಕ್ಷರ್ರು.
ನಟಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯೂ
ಅನ್ನಭವಗಳುಳಳ ವಿಲ್ಲಸಿ ನ್ಟರು, ನಟಕರ್ಕರರುʼ
ಎಂದು
ಗೌರಿೋಶರ್ಕಯಿಕ ಣಿಯವರು
ಅಭಿಪರ ಯಪಟಿಟ ದಾದ ರೆ.
ಉತಿ ಮ ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರಾಗ್ಲದದ ಇನಂದಾರರು
ಪರ ಸಿದಧ
ವಿಮಶಾಕರೂ
ಆಗ್ಲದದ ರು.
ಅವರ
ವಿಮರ್ಶಾಯ ನಿಲ್ಕವು ದಡಡ ದು.ಇನಂದಾರರ
ವಿಮರ್ಶಾ
ತನ್ನ
ತೆಕ್ಕ ಯಲ್ಲಿ
ಪರ್ಶಾ ತಾ
ಕೃತಿಗಳನೆನ ಂತೊ, ಅಂತೆ ಕನ್ನ ಡದ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ
ಎತಿಿ ಕೊಂಡಿದುದ , ಎರಡು ಮಾನ್ದಂಡಗಳಿಂದ
ಅಳೆದಿದಾಧ ರೆ, ತ್ತಗ್ಲದಾದ ರೆ. ಪರ ಯೋಗ್ಲಕ ಹಾಗೂ
ತಾತಿವ ಕ ಎರಡೂ ನಿಟುಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಂತನ್ಮಂಥನ್ ನ್ಡೆದಿವ. ಸಾಹಿತಾ ಮೌಲಾ ಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ
ಸಾಿ ನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದುದ , ಇದರಿಂದ ಇವರ
ವಿಮರ್ಶಾಗೆ ಸಮಗರ ತೆ ಲಭಾ ವಾಗ್ಲದೆ.
ವಿಮರ್ಶಾಯ
ದೃಷಿಟ ಯಿಂದ
ಇನಂದಾರರು
ಕನ್ನ ಡಿಗರಿಗೆ ಇತಿ
ಮರ್ತವ ದ ರ್ಕಣಿಕ್ಯಂದರೆ,
ಪರ್ಶಾ ತಾ ವಿಮರ್ಶಾಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ ಕನ್ನ ಡಕ್ಕ
ತಂದುಕೊಟಿಟ ದುದ . ಈ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಅವರ
ಪರ ಮುಖ
ಕೃತಿಯಂದರೆ
ʼಪರ್ಶಾ ತಾ
ರ್ಕವಾ
ಮೋಮಾಂಸೆʼ ಈ ಕೃತಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ಾಗಳ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ
ಪರ ವಚನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದು ಪರ್ಶಾ ತಾ
ವಿಮರ್ಶಾಯʼಪರ ಚಿೋನ್ ಪರಂಪರೆʼ ಮಧ್ಾ ಯುಗʼ,
ಸಂಪರ ದಾಯಯುಗʼ ರೊಮಾಾ ಂಟಿಕ್ ಯುಗʼ,
ಆಧ್ರನಿಕ ಯುಗʼ - ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಐದು
ಬೇರೆ
ಬೇರೆ
ಪುಸಿ ಕಗಳಾಗ್ಲ
ಪರ ಕಟವಾಗ್ಲವ.
ಇನಂದಾರರ ಈ ಕೃತಿ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಾ ಶತಮಾನ್
ರ್ಕಲ
ಅವಾಾ ರ್ತವಾಗ್ಲ
ನ್ಡೆಸಿದ
ಸಾಹಿತಾ
ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ ಸಾರವನನ ಳಗಂಡಿದುದ , ಕನ್ನ ಡ
ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಿ ಈ ತನ್ಕ ಬಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶಾ
ಸಾಹಿತಾ ಕ್ಕ ಒಂದು ಉತಿ ಮ ಕೊಡುಗೆ.
ವಿಮರ್ಶಾ ಕ್ಷ ೋತರ ದಲ್ಲಿ ಅದಿವ ತಿೋಯ ಸಾಧ್ನೆಯನ್ನನ
ಮಾಡಿರುವ ಇನಂದಾರರು ʼಅಲೋಕʼ ಎಂಬ
ಪರ ಂಬಂಧ್ ಸಂಕಲನ್ವಂದನ್ನನ
ಬರೆದಿದಾದ ರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ
ಏಳು ವಿಮರ್ಶಾ ಪರ ಂಬಂಧ್ಗಳಿದುದ ,
ಇದು ವಿಮರ್ಶಾಯ ಪರ ರ್ಕರದಲ್ಲಿ
ಗಮನ್ವನ್ನನ
ಸೆಳೆಯುವ
ಕೃತಿಯಂದರೆ
ತಪಿ ಗಲ್ಲರದು.
ಇನಂದಾರರು
ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ರಾದ
ಮಾಸಿಿ ,
ಕ್ಯವಂಪು, ರ್ಕರಂತ, ಬಿ.ಎಂ.ಶರ ೋ. ಶರಚಾ ಂದರ
ಮೊದಲ್ಲದರ ಕೃತಿಗಳ ವಿರ್ಶಿ ೋಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಮ
ಸಂವೇದನಶೋಲ ವಿಮರ್ಶಾಯ ಸವ ಂತಿಕ್ಯನ್ನನ

ಬೆಳಗ್ಲದಾದ ರೆ.
ಅವರ
ವಾ ಕಿಿ ತವ ದ
ಅನ್ನ್ಾ
ಅಸಾಧ್ರರ್ವಾದ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನನ
ಗಂಭಿೋರವಾಗ್ಲ
ಗಮನಿಸಿದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರು
ರಚಿಸಿರುವ
ʼಶರ ೋನಿವಾಸರ
ರ್ಕದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಜಿೋವದಶಾನ್ʼ
ಎಂಬ
ಪರ ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟಟ ಉಪನಾ ಸಗಳು
ಅಚಾಾ ಗ್ಲವ. ಮಾಸಿಿ ಯವರ ʼಸುಬಬ ರ್ು ʼ ʼಶೇಷ್ಮಮ ʼ
ʼಚಿಕಕ ವಿೋರರಾಜೇಂದರ ʼ
ಹಾಗೂ
ʼಚೆನ್ನ ಬಸವನಯಕʼ
ಈ
ನಲ್ಕಕ
ರ್ಕದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಜಿೋವನ್ಮೌಲಾ ,
ಜಿೋವಾನನ್ನಭವ,
ಜಿೋವನ್ಸಿದಿದ
ʼಜಿೋವನ್ದ
ಅನಿವಾಯಾತೆ,
ವಾ ಕಿಿ
ಪರಮಾತಮ ನ್
ಕೈಗಂಬೆಗಳಾಗ್ಲ
ಅವನ್ನ
ಆಡಿಸಿದಂತೆ
ಆಡಬೇಕ್ಂಬ
ಒಂದು
ಬಗೆಯ
ನಿಲ್ಲಾಪಿ ತೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂ ತೃಪ್ಪಿ ಇವು ಚಿತಿರ ತವಾಗ್ಲವ; ಮತ್ತಿ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳ ವಿಮರ್ಶಾಯಲ್ಲಿ ಸರ್
ಮೌಲಾ ಯುತ ವಿವೇಚನೆಯುಂಟು. ಈ ನಲ್ಕಕ
ರ್ಕದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್
ಘಟನೆಗಳು,
ಸಮೃದಧ
ಜಿೋವನ್ದ
ನಿಕಟಪರಿಚಯ,
ಪತರ ಗಳ,
ಗುರ್ಸವ ಭಾವಗಳ ಚಿತರ ರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆ. ಈ ಕೃತಿ
ಆನ್ವ ಯಿಕ
ವಿಮರ್ಶಾ
ವಿಭಾಗದ
ಉತಿ ಮ
ನಿದಶಾನ್.
ಶರ ೋನಿವಾಸರ ʼಶರ ೋರಾಮಾಪಟ್ಟಟ ಭಷೇಕʼ ವನ್ನನ
ಕ್ಯರಿತ್ತ ಇನಂದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಸಿಿ
ಕೃತಿಯ
ವೈಶಷ್ಟ ವನ್ನನ
ಎತಿಿ
ರ್ಕಣಿಸುವ
ರಚನೆಯಾಗ್ಲದೆ.ಈ
ಕೃತಿ
ರಾಮಾಯರ್ಕ್ಕ
ಪೂರಕವಾಗ್ಲರುವುದಲಿ ದೆ, ರಾಮಕಥೆಯ ನಿಜವಾದ
ಅನ್ನಭವಕ್ಕ
ಬಾಗ್ಲಲ್ಕ
ತೆರೆಯುತಿ ದೆ
ಎಂದಿದಾದ ರೆ.ಅತಿಮಾನ್ನಷ್ವನ್ನ ಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಿ
ಸಂದಭಾಗಳನ್ನನ
ದೂರವಿರಿಸಿ
ಸರ್ಜವನಿಸಬಹುದಾದ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಇಡಿೋ
ರಾಮಾಯರ್ದ ಕಥೆಯನ್ನನ ಹೇಳಯವ ಕನ್ನ ಡ
ರ್ಕವಾ ಇದಂದೇ. ಆ ದೃಷಿಟ ಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು
ವಿಶಷ್ಟ ವಾದ ರ್ಕವಾ ರಚನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನನ
ಇನಂದಾರರ
ನಿರೂಪಣೆ
ಸಂಪೂರ್ಾವಾಗ್ಲ
ಸಮರ್ಥಾಸುತಿ ದೆ.
ಇನಂದಾರರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕಕ
ಕೃತಿಯಂದರೆ
೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ
ರಚಿತವಾದ
ʼಗೋವಿಂದಪೈಗಳ
ರ್ಕವಾ ʼ.
ಈ
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಇನಂದಾರರು ಪೈಯವರ ಸಮಗರ ಸಾಹಿತಾ ದ
ವಸುಿ ನಿಷ್ಟ ವಿಮರ್ಶಾಗೆ ತೊಡಗದೆ, ಗೋವಿಂದ
ಪೈಯವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕಂಡ ಚೆಲ್ಕವನ್ನನ
ಅತಾ ಂತ ಹೃದಾ ವಾಗ್ಲ ಒಡಮೂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಕೃತಿ
ಚಿಕಕ ದಾಗ್ಲದದ ರೂ ಪೈಯವರ ರ್ಕವಾ ದ ಬಗೆಗ
ಇನಂದಾರರ
ವಿಮಶಾನ್
ವೈದುಷ್ಾ ದ
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ಅದಿವ ತಿೋಯತೆಯನ್ನನ
ಪರ ಕಟಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಯಶಸಿಾ ಯಾಗ್ಲದೆ.
ರ್ಕರಂತರ ಬಹುಮುಖ ಪರ ತಿಭೆಯನ್ನನ
ಒಂದು
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದಿಡುವುದು
ಸುಲಭದ
ಕ್ಲಸವೇನ್ಲಿ . ಆದರೆ ಇನಂದಾರರು ʼಶವರಾಮ
ರ್ಕರಂತ; ಬದುಕ್ಯ- ಬರೆರ್ʼ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನನ
ಬರೆದು ಈ ಕ್ಲಸವನ್ನನ ಸಾಧಿಸಿದಾದ ರೆ. ರ್ಕರಂತರ
ಬಹುಮುಖ ಪರ ತಿಭೆಯ ಸಾಹಿತಾ ಪರ ಪಂಚವನ್ನನ
ಅದರ
ವೈವಿಧ್ಾ
ವೈಫಲಾ ಗಳ
ವಾಾ ಪ್ಪಿ
ವಿಸಾಿ ರಗಳಂದಿಗೆ
ಇಡಿಯಾಗ್ಲಯೂ
ಬಿಡಿಯಾಗ್ಲಯೂ ಅಳೆದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟಿಟ ದಾದ ರೆ.
ರ್ಕರಂತರ
ಬಗೆಗೆ
ಇನಂದಾರರಿಗ್ಲರುವ
ಗೌರವಾದರಗಳು ಎಷಿಟ ತೆಿ ಂಬುದು ಈ ರಚನೆಯಿಂದ
ಗೋಚರವಾಗುತಿ ದೆ. ಒಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಇನಂದಾರರ ಈ
ಕೃತಿ ರ್ಕರಂತರ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನನ ಓದಿದವರಿಗೆ
ಒಂದು
ಸಮಗರ
ನೋಟವನ್ನನ
ಒದಗ್ಲಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಥಾವಾಗ್ಲದೆ.
ಇನಂದಾರರು ಶರ ೋಯವರ ಸಮ ರತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ
ರ್ಕಣಿಕ್
ʼಬಿ.ಎಂಶರ ೋ;ಬದುಕ್ಯ-ಬರೆರ್ʼ
ಇವರು
ಶರ ೋಯವರ ಶಷ್ಾ ರಾಗಲ್ಲ, ನಿಕಟವತಿಾಗಳಾಗಲ್ಲೋ
ಅಲಿ ದಿದದ ರೂ ಸಹೃದಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನನ
ರಚಿಸಿರುವುದು
ರ್ಶಿ ಘನಿೋಯ.
ಹೊಸಗನ್ನ ಡ
ಸಾಹಿತಾ ದ ದಿಕಕ ನೆನ ೋ ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ ಕನ್ನ ಡ ನಡುನ್ನಡಿಗಳ ಎಳೆಗ ಗಾಗ್ಲ ನನ ಕ್ಷ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಿ ಶರ ಮಸಿದ
ಶರ ೋಯವರ ಜಿೋವನ್ಚರಿತೆರ , ಸಾಧ್ನೆ-ಸಿದಿದ ಗಳನ್ನನ
ಲೇಖಕರು ಒಂದಡೆ ತರುವ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ
ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇನಂದಾರರನ್ನನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ
ಇನ್ನನ ಅನೇಕರು ಬಿಎಂಶರ ೋಯವರನ್ನನ ಕ್ಯರಿತ್ತ
ಸಾಕಷ್ಟಟ
ಲೇಖನ್
ಹಾಗೂ
ಗರ ಂಥಗಳನ್ನನ
ರಚಿಸಿದಾದ ರೆ.
ಅವಲಿ ಕಿಕ ಂತಲ್ಲ
ಈ
ಗರ ಂಥ
ವಿಸಾಿ ರದಲ್ಲಿ
ವಿಷ್ಯ
ಸಂಗರ ರ್ಣೆ
ಮತ್ತಿ
ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ,
ವಾ ಕಿಿ
ಹಾಗೂ
ಕೃತಿ
ವಿಮರ್ಶಾಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಯಟಪರ ಯವಾಗ್ಲ ನಿಲ್ಕಿ ತಿ ದೆ
ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇರ್ವಿಲಿ . ʼಶರಚಾ ಂದರ -ವಾ ಕಿಿ
ಮತ್ತಿ
ಕಲ್ಲವಿದʼ ಇನಂದಾರರು ಸಾಹಿತಾ
ಅರ್ಕಡೆಮಗಾಗ್ಲ
ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನವಾದ
ಮಾಡಿಕೊಟಟ ಕೃತಿ. ಇದು ಅಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಶರ ೋಸುಭೋಧ್ ಚಂದರ ಸೇನ್ನಗ ಪಿ ರು ಬರೆದ ಎನ್ನನ ವ
ಕೃತಿಯನ್ನನ
ಇನಂದಾರರು ಶರಚಾ ಂದರ
ರ
ಜನ್ಮ ಶತಾಬಿಧ ಯ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನವಾದಿಸಿದಾದ ರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ಆರು
ಪರ ಂಬಂಧ್ಗಳಿದುದ , ಪರ ಸಾಿ ವಿಕವಾಗ್ಲ ಶರಚಾ ಂದರ ರ
ರ್ಕಯಾವನ್ನನ ರವಿೋಂದರ ನಥರ ರ್ಕಯಾದಡನೆ
ಹೊೋಲ್ಲಸುತಾಿ ರೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ
ಶರಚಾ ಂದರ ರ
ಜಿೋವನ್ದ ಪರ ಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನನ
ವಿವರಿಸಿ,
ಅವುಗಳ ಛಾಯ ಅವರ ತಾಾ ವಾಾ ವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ

ರ್ಕಣ್ಣತಿ ದೆಂಬುದನ್ನನ
ವಿವರಿಸಿದಾದ ರೆ. ರಚನೆ,
ಪತರ ಪ್ರೋಷ್ಣೆ, ಕಲ್ಲಸಿದಿದ ಗಳ ದೃಷಿಟ ಯಿಂದ
ವಿಮಶಾಸಿದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರು ʼಕ್ಯವಂಪು ರ್ಕದಂಬರಿಗಳುʼ ಎಂಬ
ವಿಮರ್ಶಾ ಗರ ಂಥವನ್ನನ ಕೂಡ ರಚಿಸಿದಾದ ರೆ. ಈ
ಗರ ಂಥದ
ಮೊದಲ
ಎರಡು
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ʼಮಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ
ಮದುಮಗಳುʼಹಾಗೂ ರ್ಕನ್ನರು
ಹೆಗಗ ಡಿತಿʼ ಗಳ ಕೃತಿನಿಷ್ಟ ವಿಮರ್ಶಾಗೆ ತೊಡಗ್ಲದರೆ,
ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ್ಕ ನ್ಡೆಸಿದ
ವಿಮರ್ಶಾಯ
ಒಟುಟ
ಸವ ರೂಪದ
ಕಡೆಗೆ
ಗಮನ್ರ್ರಿಸಿದಾದ ರೆ.
ಹಿೋಗೆ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ರ್ತ್ತಿ ರ್ಲವು ವಿಮರ್ಶಾಗಳನ್ನನ
ಬರೆದಿರುವ ಇನಂದಾರರು ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಯೂ
ವಿಮರ್ಶಾಗಳನ್ನನ ಬರೆದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬಬ ರು
ವಾ ಕಿಿ -ವಿಚಾರಗಳ
ಪರಿಚಯವನ್ನನ
ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ದಾರೆ.
೧ Heroines in Sanskrit Drama
೨. Vidusaka in Sanskrit Drama
೩.Uttarama charitam- APreface
೪.Shivaram Karanth
೫.Govinda Pai
ಮೊದಲ್ಕ ಬರೆದಿರುವ ʼHeroines in Sanskrit Dramaʼ
ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಸಕ ೃತ ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುಳ ವ
ನಯಿಕ್ಯರ
ಪತರ
ಚಿತರ ರ್ಗಳನ್ನನ
ವಿರ್ಶಿ ೋಷಿಸುವಂಥದು,
ಅಲಿ ದೆ
ಅವರವರ
ಸವ ಭಾವಸತವ ದ
ವಿರ್ಶಿ ೋಷ್ಣೆಗಳನ್ನನ
ವಿಮರ್ಶಾತಮ ಕವಾಗ್ಲ
ವಿವರಿಸುವುದಲಿ ದೆ,
ಆಯಾಯ ನಟಕಗಳ ವಿಷ್ಯ, ವಿಶದವಾಗುವ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಅವು ನಟಕ ಕಿರ ಯಯ
ಅವಿಭಾಜಾ
ಅಂಶಗಳಾಗ್ಲ
ಕ್ಲಸ
ಮಾಡುತಿ ವಂಬುದನ್ನನ
ವಿವರವಾಗ್ಲ
ಚಚಿಾಸಿದಾದ ರೆ.
‘Heroines in Sanskrit Dramaʼ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶಾ
ಪರ ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಸಕ ೃತ ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ
ವಿದೂಷ್ಕ ಹಾಸಾ
ಪರ ವೃತಿಿ ಯನ್ನನ , ಚಿಕಿತಾ ಕ
ದೃಷಿಟ ಯನ್ನನ , ಆದರಿಂದ ನಟಕ ಚಲನ್ಕಿರ ಯಗೆ
ಸಿಗುವ
ಪರ ಚೋದನೆಯನ್ನನ
ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರನ್ನನ
ಚಿಂತನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸುವ
ಅವನ್
ಮಾತಿನ್
ಬಗೆಯನ್ನನ ವಿವರವಾಗ್ಲ ವಿಮಶಾಸಿ, ವಿದೂಷ್ಕನ್
ಪತರ ಏಕ್ ಮರ್ತವ ದುದ ಮತ್ತಿ
ಹೇಗೆ ಅದು
ನಿದಿಾಷ್ಟ
ಸನಿನ ವೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಅನಿವಾಯಾವಂಬುದನ್ನನ ತೊೋರಿಸಿಕೊಟಿಟ ದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರ ʼUttarama charitam- A Prefaceʼ
ಭವಭೂತಿಯ ನಟಕತರ ಯದಲ್ಲಿ ʼಉತಿ ರರಾಮ
ಚರಿತʼವೇ
ಉತಿ ಮ
ಎಂಬ
ವಿಮಶಾಕರ
ಅಭಿಪರ ಯಕ್ಕ ಬರೆದ ಪರ ಸಾಿ ವನೆ ರೂಪದ ಪುಸಿಿ ಕ್.
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ದಾಂಪತಾ ದಲ್ಲಿ ನಿಷೆಠ ಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ
ಸುಖದ
ಪರಮೊೋತಕ ಷ್ಾವನ್ನನ
ನಿರೂಪ್ಪಸುವ
ಕೃತಿಯಿದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಕ ಭವಭೂತಿಯ
ಬದುಕಿನ್ ಪೂವೋಾತಿ ರಗಳನ್ನನ ಚಿತಿರ ಸಿ, ಅವನ್ನ
ನಟಕರ್ಕರನದುದು
ಹೇಗೆ
ಎಂಬುದನ್ನನ
ಸರ್ಕರರ್ವಾಗ್ಲ ಪರ ತಿಪದಿಸಲ್ಲಗ್ಲದೆ. ಬಳಿಕ ಮೂಲ,
ಚೌಕಟುಟ
ಹಂದರ
ಮೊದಲ್ಲದವುಗಳ
ವಿಸಾಿ ರವಾದ ಚಚೆಾ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾ ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು
೧೧೧
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ರಡಿದೆ.
ಇನಂದಾರರ ಈ ಪರ ಂಬಂಧ್ ಅವರ ನಟಕ
ಪರ ರ್ಜಾ ಗೆ ಕನ್ನ ಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ (ಅನ್ಾ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ) ಕನ್ನ ಡವನ್ನನ
ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದೆದ ೋಶದಿಂದ, ಶವರಾಮರ್ಕರಂತ,
ಗೋವಿಂದಪೈ,- ಇವರನ್ನನ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿ ಷಿನ್ಲ್ಲಿ
ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇನಂದಾರರ ಈ
ಎರಡೂ
ಕೃತಿಗಳು
ಮೈಸ್ಕರು
ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ
ಕನ್ನ ಡ
ಅಧ್ಾ ಯನ್
ಸಂಸೆಿ ಯಿಂದ
ಪರ ಕಟವಾಗ್ಲವ.
ರ್ಕರಂತರನ್ನನ
ಕ್ಯರಿತ್ತ
ಬರೆದ
ಪುಸಿ ಕದಲ್ಲಿ .
ರ್ಕರಂತರ
ನ್ಡೆನ್ನಡಿಗಳು, ಅವರ ಜಿೋವನ್ನಿಷೆಟ ಖಚಿತವಾದ
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ ರೂಪ್ಪಸುವ
ನೇರವಾದ ಶೈಲ್ಲ-ಮೊದಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ
ಸೊೋದಾರರ್ವಾಗ್ಲ ನಿರೂಪ್ಪಸಿ, ಅವರ ಮುಖಾ
ಕೃತಿಗಳನ್ನನ ಒಂದಂದಾಗ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾದ ರೆ.
ಹೊಸಗನ್ನ ಡ
ಕವಿತೆಯ
ಪ್ಪತಾಮರ್ರಂತಿದದ ,
ಬಹುಮುಖ
ಪರ ತಿಭೆಯುಳಳ
ಗೋವಿಂದಪೈಯವರನ್ನನ
ಕ್ಯರಿತ್ತ
೧೧೮
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ʼಗೋವಿಂದಪೈʼ ಎಂಬ ಗರ ಂಥವನ್ನನ
ಬರೆದಿದಾದ ರೆ.
ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗ್ಲ
ಸಂಶೋಧ್ಕ
ಮನೋಧ್ಮಾದವರಾದ
ಗೋವಿಂದಪೈಯವರ
ರ್ಕವಾ ದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧ್ನ ಪರ ವೃತಿಿ ಹೇಗ್ಲದೆ? ಅವರ
ರ್ಕವಾ ಪರ ರ್ಜಾ ಬದುಕಿನ್ ಸ್ಕಕ್ಷಮ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನನ
ಹೇಗೆ ಪರ ತಿಬಿಂಬಿಸುತಿ ದೆ? ಇವೇ ಮೊದಲ್ಲದ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟಿಟ ದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರು ರ್ಕದಂಬರಿ, ವಿಮರ್ಶಾಗಳಿಗಷೆಟ ೋ
ಅಲಿ ದೆ ನಟಕ, ಪರ ಬಂಧ್, ಜಿೋವನ್ಚರಿತೆರ , ಹಿೋಗೆ
ಸಾಹಿತಾ ದ
ವಿವಿಧ್
ಪರ ರ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ
ನೈಪುರ್ಾ ತೆಯನ್ನನ ತೊೋರಿಸಿದಾದ ರೆ. ನಟಕ ಕ್ಷ ೋತರ ಕ್ಕ
ವಿಪುಲ ಅಲಿ ದಿದದ ರೂ, ಮರ್ತವ ದ ದೃಷಿಟ ಯಿಂದ
ಅವರ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನನ
ಅಲಕಿಷ ಸುವಂತಿಲಿ .
ಇನಂದಾರರು ʼಬಿಡುಗಡೆʼ ನಟಕವಂದೇ,
ಮೂರು ಅಂಕಗಳನನ ಳಗಂಡ ಈ ನಟಕ
ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗ್ಲದುದ , ಇಡಿೋ ನಟಕ ಕಿರ ಯ ಒಂದೇ
ದಿನ್ದಲ್ಲಿ
ನ್ಡೆದುಹೊೋಗುತಿ ದೆ. ಹೆಣ್ಣು -ಗಂಡು
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನನ
ಒಂದು ವಿಶಷ್ಟ
ರಿೋತಿಯ
ಒತಿ ಡವಿರುವ
ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟಟ ಗ,
ಹೆಣಿು ನ್

ಮನ್ಸಿಾ ನಳದ ಒಳತೊೋಟಿಯನ್ನನ , ಭಾವನೆಯ
ಬರ್ು ಗಳನ್ನನ
ತೊೋರಿಸುವುದು
ನಟಕರ್ಕರರ
ಉದೆದ ೋಶವನ್ನನ ವಂತೆ ರಚನೆಯಾಗ್ಲದೆ. ರಂಗ ಪರ
ಯೋಗದ
ದೃಷಿಟ ಯಿಂದ
ಯಶಸಿವ ಯಾದ
ನಟಕವಿದು.
‘ಮಂಗಲ್ಲಾ ಂಡಿನ್ಲ್ಲಿ
ಮೂರುವಾರʼ
ಇನಂದಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಡಂಬನತಮ ಕ ಕೃತಿ.
ಇದಂದು ರ್ಕಲಿ ನಿಕ ಪರ ವಾಸ ಕಥನ್. ಈ
ರ್ಕಲಿ ನಿಕ
ಪರ ವಾಸ
ಕಥನ್ವನ್ನನ
ತಾವೇ
ತಯಾರಿಸಿದ
ವಿಮಾನ್ದಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಳಿತ್ತ
ಮಂಗಳಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸುತಾಿ ,
ನ್ಮಮ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುವ ರಾಜಕಿೋಯ ಭರ ಷ್ಟ ತನ್ವನ್ನನ
ಪರಿಚಯಿಸುತಾಿ ರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಂದಾರರು
ನ್ಮಮ
ದೇಶದ
ಭವಿಷ್ಾ ದ
ಅವನ್ತಿಯ
ಚಿತರ ರ್ವನ್ನನ ಕಣ್ಣಮ ಂದೆ ತಂದಿದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರ
ʼರ್ಕಳಿದಾಸನ್
ಕಥಾನ್ಕಗಳುʼ
ಮಕಕ ಳಿಗಾಗ್ಲ ಬರೆದುದು. ಕೇವಲ ೧೨೮ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ಕಳಿದಾಸನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಿಷ ಪಿ ಚಿತರ ರ್ವಿದೆ.
ಅಲಿ ಲ್ಲಿ
ರ್ಕಳಿದಾಸನ್ ಶೈಲ್ಲಯ ಸಾವ ರಸಾ ವನ್ನನ
ಯಥಾವತಾಿ ಗ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ
ವೈಶಷ್ಡ ಾ . ಗರ ಂಥದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳ
ಜೊತೆಗೆ
ಸಮಪಾಕವಾದ
ಕವಿರ್ಕವಾ
ಪರಿಚಯವನ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರು
ಜಿೋವನ್ಚರಿತೆರ ಯನ್ನನ
ಬರೆದಿರುವುದು ರ್ಶಿ ಘನಿೋಯ. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರ
ಬದುಕ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ರಾಜಕಿೋಯದಲ್ಲಿ ಅವರು
ವಹಿಸಿದ
ನಿಣಾಾಯಕ
ಪತರ
ಎರಡನ್ನನ
ಒಟೊಟ ಟಿಟ ಗೆ ರ್ಕಣಿಸಲ್ಲಗ್ಲದೆ. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರ
ಬದುಕಿನ್ ಹೊೋರಾಟಗಳನ್ನನ , ಏಳು-ಬಿೋಳುಗಳನ್ನನ ,
ಹೃದಯಂಗಮವಾಗ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ
ಚಿತಿರ ಸಿದಾದ ರೆ.
ಇನಂದಾರರ ಈ ಕೃತಿ ಕನ್ನ ಡದ ರ್ಶರ ೋಷ್ಟ
ಜಿೋವನ್ಚರಿತೆರ ಗಳ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬಂತೆ
ರಚನೆಯಾಗ್ಲದೆ.
ವಿ.ಸಿೋತಾರಾಮಯಾ ನ್ವರಿಗೆ
ಎಪಿ ತೆಿ ೈದು
ತ್ತಂಬಿದಾಗ,
ಸಾಹಿತಾ
ಕ್ಷ ೋತರ ದಲ್ಲಿ
ಅವರು
ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ನೆಯನ್ನನ
ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ
ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ಸಂಭಾವನ
ಗರ ಂಥವನ್ನನ
ತರಬೇಕ್ಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ ಇನಂದಾರರು ಈ
ಗರ ಂಥದ ಸಂಪದನ ರ್ಕಯಾವನ್ನನ
ತಾವೇ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡು
ʼವಿ.ಸಿೋ.೭೫ʼಎಂಬ
ಪುಸಿ ಕವೂಂದನ್ನನ ಹೊರತಂದಿದಾದ ರೆ. ಇದಲಿ ದೆ
ʼಸವಾಾಂಟಿಸ್ ಡಾನ್ ಕಿವ ಕೊಾ ೋಟʼ ಥಾಮಸ್
ಹಾಡಿಾಯ
ʼ
ರ್ಕಾ ಸ್ಟ
ಬಿರ ಾರ್ಜ
ಮೇಯರ್,
ದಾಸೊಟ ೋವಸಿಕ ಯ ರ್ಕಮೊಿ ೋಾವ್ ಬಂಧ್ರಗಳುʼ
ಬಲ್ಲಿ ಕರರ ಯಾಜಿನಿಗಾರ ಂಡೆʼ -ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ
ಸಂಗರ ರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿದಾದ ರೆ.
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ಹಿೋಗೆ ಇನಂದಾರರ ವಿಮರ್ಶಾಗೆ ತನ್ನ ದೇ ಆದ
ವೈಶಷ್ಟ ಾ ವಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ
ಮೋಮಾಂಸೆ
ಮತ್ತಿ
ವಿಮರ್ಶಾಗಳೆರಡೂ
ಮೇಳೈಸಿವ.
ಬಹುಜಾ ತೆ,ಅಭಿರುಚಿ,
ಶುದಿಧ
ರಾಗದೆವ ೋಷ್ರಹಿತವಾದ ತ್ತಕತಪಿ ದ ನಿಲ್ಕವು.
ಸಂಪರ ದಾಯದ
ಉತಿ ಮಾಂಶಗಳನ್ನನ
ಬಿಟುಟ ಕೊಡದ ಆಷೇಾಯ ದೃಷಿಠ , ನಿರಗಾಳವಾದ,
ಪ್ರರ ಢವಾದ
ವಿಚಾರಸರಣಿ,
ಕವಿರ್ಕವಾ ಗಳ
ನಿದಾಾಕಿಷ ರ್ಾ , ಸವೋಾತೊೋಮುಖ ವಿವೇಚನೆ,
ಕವಿಹೃದಯದ ಸೊಗಸಾದ ಅನವರರ್, ಕೃತಿಯ
ಬಗೆಗೆ ಸಮಪಾಕವಾದ ನಿರ್ಾಯ ಓಜೊೋನಿವ ತ
ವಚೋವಿಲ್ಲಸ ಇವೇ ಮೊದಲ್ಲದ ಗುರ್ಗಳು
ಇನಂದಾರರ ಬರೆರ್ಗಳಿಗೆ ಘನ್ತೆಯನಿನ ತಿಿ ವ.
ಇನಂದಾರರ ದಿೋಘಾರ್ಕಲದ ಸಾಥಾಕ ಸಾಹಿತಾ
ಸೇವಯ
ಗುರ್ಗಾತರ ಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಗುರ್ವಾದ
ಮಾನ್ಾ ತೆಗಳು
ದರೆಕಿಲಿ .
ಆದರೂ
ಇದಾಾ ವುದಕೂಕ
ಲ್ಲಕಿಕ ಸದ
ಇನಂದಾರರು
ರ್ಕಡುರ್ಕಿಕ ಯಂತೆ ಸದುದ ಗದದ ಲವಿಲಿ ದೆ, ನಿತಾ ದ
ಕಮಾ ಎಂಬಂತೆ ತಮಮ
ಪಡಿನ್ ಹಾಡನ್ನನ
ಹಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೊೋದರು.
ವಿದೆಾ ಯ
ಆಗರದಂತಿದದ ಇವರು ಆಡಂಬರ ಪ್ಪರ ಯರಾಗಲ್ಲಲಿ .
ಆಡಂಬರ
ಎಂಬುದು
ಇವರ
ಜಿೋವನ್ದ
ಹೊರಮೈಯನ್ನನ
ಸೊೋಕಿರಲ್ಲಲಿ .
ಶಸುಿ ,ಕತಾವಾ ಬುದಿದ , ಸಮದೃಷಿಟ ಗಳ ಸಾರ್ಕರ
ರೂಪವಾದ ಇವರು ʼವಿದೆಾ ಗೆ ವಿನ್ಯವೇ ಭೂಷ್ರ್ʼ
ಎಂಬ ಸ್ಕಕಿಿ ಯಂತೆ ವಿನ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ರಾಗ್ಲದದ ರು.
ಇನಂದಾರರ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ
ಕ್ಷ ೋತರ ದಲ್ಲಿ
ನ್ಲವತ್ತಿ ವಷ್ಾಗಳ ರ್ಕಲ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದರು.
ಅವರು ಅಮೂಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ ರಚಿಸಿ ಕನ್ನ ಡ
ಸಾಹಿತಾ
ಸಂಪತಿ ನ್ನನ
ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಅವರ
ವಿದವ ತಿ ನ್ನನ ಗಮನಿಸಿದ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಪರಿಷ್ತ್ತಿ
(೧೯೭೦)
ತನ್ನ
ಸವ ರ್ಾ
ಮಹೊೋತಾ ವದ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ʼರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರʼ
ಎಂಬ
ಬಿರುದನ್ನನ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಇನಂದಾರರ ಸಾಹಿತಾ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ದದ ಕ್ಲವು
ಪುಸಿ ಕಗಳಿಗೆ ಪರ ಶಸಿಿ
ಪುರಸಾಕ ರಗಳೂ ಲಭಿಸಿವ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ
ʼಸಂಸಕ ೃತ
ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ
ನಯಿಕ್ಯರುʼ ಎಂಬ ದಿೋಘಾ ಪರ ಂಬಂಧ್ಕ್ಕ
೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ
ಮುಂಬಯಿ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ
ಮಾಂಡಲ್ಲೋಕ
ಸುವರ್ಾಪದಕ
ದರೆತಿದೆ.
ಹಾಗೇಯೇ
೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ
ʼಸಂಸಕ ೃತ
ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯ ವಿದೂಷ್ಕʼ ಎಂಬ ದಿೋಘಾ
ಪರ ಂಬಂಧ್ಕ್ಕ
ಭಾರತಿೋಯ
ವಿದಾಾ ಭವನ್ದ
ಸುವರ್ಾಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆಇನಂದಾರರ ವಿ.ಸ.
ಖಾಂಡೇಕರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ʼರ್ಕದಂಬರಿಯಾದ
ಯಯಾತಿಯನ್ನನ
ಕನ್ನ ಡಕ್ಕ ಅನ್ನವಾದಿಸಿದಾಗ

ʼಉತಿ ಮ ಅನ್ನವಾದʼಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಕನಾಟಕ
ರಾಜಾ ಸಾಹಿತಾ
ಆರ್ಕಡೆಮಯೂ
ಪರ ಶಸಿಿ
ಪುರಸಾಕ ರಗಳನ್ನನ
ನಿೋಡಿದೆ.
ಇನಂದಾರರ
ಮತೊಿ ೋಂದು ಕೃತಿ. ʼಡಾ.ಅಂಬೇಡಕ ರ್ –ಪುಸಿ ಕ
ಪರಿಚಯʼ ಕೃತಿಗೆ ಕನಾಟಕ ರಾಜಾ ಆರ್ಕಡೆಮಯ
ಪರ ಶಸಿಿ
ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವಲಿ ವೂ ಇನಂದಾರರ
ಸಾಹಿತಾ ಸೇವಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳು.
ಇನಂದಾರರಿಗೆ ಎಪಿ ತೆಿ ರಡು ವಷ್ಾ ತ್ತಂಬಿದ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ ಡ ಸಹೃದಯ ಲೋಕ
ʼನ್ವನಿೋತʼ
ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ್
ಅಭಿನಂದನ್
ಗರ ಂಥವನ್ನನ
ಅಪ್ಪಾಸಿ,
ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಎಂ.ರಾಜಗೋಪಲಚಾಯಾ
ಅವರ
ಸಂಪದಕತವ ದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಈ ಸಂಭಾವನ
ಗರ ಂಥದಲ್ಲಿ , ಇನಂದಾರರ ಸಾಹಿತಾ
ಕೃತಿಗಳ
ಸ್ಕಿ ಲ
ಪರಿಚಯವಿದೆ.
ಇನಂದಾರರು
ಬದುಕಿದಾದ ಗಲೇ ಯೋಜಿಸಲಿ ಟಿಟ ದದ ಮತೊಿ ೋಂದು
ಸಂಭಾವನ ಗರ ಂಥ ಅವರ ರ್ಕಲನಂತರದಲ್ಲಿ
‘ನೆನೆಪ್ಪನ್
ಸಂಪುಟʼವಾಗ್ಲ
ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ
ಡಾ.ಹಾ,ಮಾ,ನಯಕ
ಮತ್ತಿ
ಎಂ
ವಿ.
ವಂಕಟೇಶಮೂತಿಾಯವರ
ಸಂಪದಕತವ ದಲ್ಲಿ
ರಚಿತವಾಗ್ಲರುವ
ಈ
ನೆನೆಪ್ಪನ್
ಸಂಪುಟʼ
ರ್ಕದಂಬರಿಲೋಕʼ ಕನ್ನ ಡ ವಿಮರ್ಶಾಯ ಕ್ಷ ೋತರ ಕ್ಕ
ಒಂದು
ಗರ್ನಿೋಯ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗ್ಲದೆ.
ಈ
ಗರ ಂಥದಲ್ಲಿ
ಇನಂದಾರರ ಜಿೋವನ್ ವಾ ಕಿಿ ತವ
ಕೃತಿಗಳನ್ನನ ಕ್ಯರಿತಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಲೇಖನ್ಗಳಿವ.
ಈ ಕೃತಿ ಇನಂದಾರರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಸಿರುವ ಮರ್ತದ
ಗೌರವ
ಗರ ಂಥವಾಗ್ಲದೆ.
ಇನಂದಾರರ
ಮರಣೋತಿ ರದಲ್ಲಿ
ಅವರ
ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ಪರ ಶಸಿಿ ಯನ್ನನ
ನಿೋಡಲ್ಲಗುತಿಿ ದುದ , ಈ ಪರ ಶಸಿಿ
ವಿಮರ್ಶಾ
ಕ್ಷ ೋತರ ದಲ್ಲಿ
ಗರ್ನಿೋಯ
ಸಾಧ್ನೆ
ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಸಲ್ಲಗ್ಲದೆ.
ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗ್ಲ ಇನಂದಾರರದು ವೈಯಕಿಿ ಕವಾಗ್ಲ,
ಸಾಹಿತಿಾ ಕವಾಗ್ಲ
ಬರ್ಳ
ಪರ ಯೋಜನ್ಕವಾದ
ಹಾಗೂ
ಉದಾತಿ ವಾದ
ಬದುರ್ಕಗ್ಲದಿದ ತ್ತ.
ಇನಂದಾರರು ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ
ಸಾರಸವ ತದ
ಪೃಥರ್ಕಕ ಗ್ಲ, ಹಾಗೂ ವಿಶಷ್ಟ ವಾಗ್ಲ ನಿಲಿ ಬಲಿ
ಲೇಖಕರ ಪಂಕಿಿ ಗೆ ಸೇರುತಾಿ ರೆ. ಇವರ ಕೊಡುಗೆ
ಸಾಹಿತಾ
ಕ್ಷ ೋತರ ಕ್ಕ
ನಿಜಕೂಕ
ಮರ್ತವ ಪೂರ್ಾವಾದುದು.
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