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                  ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಪರಂಪರೆ ಮತುು  ಆಧುನಿಕತೆ  

 

                                                                                            -  ಡಾ. ಮಹಾಂತೆೇಶ ಪಾಟೇಲ 

                                                                                               ಸಹಾಯಕ ಪಾಾಧ್ಾಾಪಕರು 
                                                                                              ಕನನಡ ಅಧಾಯನ ವಿಭಾಗ 

                                                                                              ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶವವಿದಾಾನಿಲಯ 

                                                                                             ಶಿವಗಂಗೊೇರ್ತಾ-೫೭೭೦೦೭. 
                                                                                             ೮೭೨೨೭೨೬೮೮೬/ ೮೯೭೦೯೦೦೬೦೫. 
 

ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ರಚನೆಗಳನುನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ 
ಅಗಾಗಣಾರು. ನವಾಕಾವಾ ಧ್ೊೇರಣೆಯ ಪಾಾರ್ತನಿಧಿಕ ಲೆೇಖಕರಾಗಿ ಗೊೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರನುನ ಗುರುರ್ತಸಿದಂತೆ, ನವಾ 
ಸಾಹಿತಾ ಆಶಯಗಳನುನ ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಭಿವಾಕ್ತುಸಿದರು. ನವಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು 
ಪರಂಪರೆಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸುವ, ಆಧುನಿಕತೆಯನುನ ಮೈಗೂಡಿಸುವ ಸರಳ ರೆೇಖಾತಮಕ ಕಾಮವನುನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ 
ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳನುನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವಾಗ ಹುಟಿಕೊಂಡ ಸಂಘಷ್ಿ, ಸಂಕ್ತೇಣಿತೆ, ಸಾಮಾಜೇಕರಣದ ವಿಧ್ಾನಗಳು- 
ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಗಾವದಗಳನುನ ಹುಟಿಹಾಕ್ತದವು. ಕನನಡ ನವಾ ವಿಮರ್ೆಿಯು ಬಹುವಾಗಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನುನ 
ವಾಗಾವದಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪಾದಾಯ ಪರ ಸಾಹಿತಾ ಮನಸುುಗಳು, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅನುಕರಿಸುವ 
ಮನಸುುಗಳು. ಅವೆರಡನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸುವ ಪಾತಾಗಳು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲವಿೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಅವರ 
ಸಂಸಾಾರ, ಭಾರರ್ತೇಪುರ, ಅವಸೆ.ೆ ಭವ, ದಿವಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಾೇರ್ತ ಮೃತುಾ ಮತುು ಭಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳನುನ ವಿವೆೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಮೊದಲ ಮತುು ಅವರ ಮುಖಾ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸಂಸಾಾರ’ (೧೯೬೫). 
ದುವಾಿಸಪುರ ಅಗಾಹಾರದ ಬ್ಾಾಹಮಣನಾಗಿ ಹುಟಿದ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಶೂದಾ ಚಂದಿಾಯ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದ ಸಂಬಂಧ, ಅವನ 
ಸಾವಿನ ನಂತರ ಶವಸಂಸಾಾರದ ಪಾರ್ೆನಯು ಇಡಿೇ ಅಗಾಹಾರದ ಬ್ಾಾಹಮಣರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ, ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರಿಗೆ 
ಸಂಕ್ತೇಣಿತೆಯಾಗಿ ತೊೇರುತುದೆ. ಜಾರ್ತ ಮೇರಿದ ನಾರಣಪಪನನುನ ಜಾರ್ತಯ ಆಚರಣೆಗಳಂತೆಯೇ ಶವಸಂಸಾಾರದ 
ಪಾರ್ೆನಯನುನ ಇಟ್ುಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಸುತು ಕಥಾನಕವನುನ ಬಿಚಿಿಡುವುದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಆಶಯ. ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾರಣಪಪನ ‘ಸಂಸಾಾರ’ದ ವಿಚಾರಕ್ತಾಂತ, ನಾರಾಯಣಪಪ ಮತುು ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿ ಚಂದ್ರಿಯಂದ್ರಗಿನ ಸಂಬಂಧದ 
ಪಾರ್ೆನಯು ಮುನೆನಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಚುಿ ಚಚೆಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿದೆ.   

ಜಾರ್ತಸಂಕರವನುನ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಬ್ಾಾಹಮಣಾದ ಮನಸುು, ಬ್ಾಾಹಮಣ ಪುರುಷ್ ಮತುು ಶೂದಾ ಮಹಿಳ  ೆಸಂಬಂಧವನುನ 
ನಿಷ್ಟದಧವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತುದೆ. ಬ್ಾಾಹಮಣಾದ ಪಾವಿತ್ರಿಯದ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿನಿದದರೆ, ಅದರ ಪಾವಿತ್ರಿಯ 
ನಾಶದ ಆಗಂತುಕನಾಗಿ ನಾರಾಯಣಪಪನಿದಾದನೆ. ಈ ಇಬಬರಲ್ಲಿ ಒಬಬರು ಸಾಮಾಜಕ ಚಲನೆಯಡೆಗೆ ಆಸಕುನಾಗಿದದರೆ, 
ಮತೊುಬಬ ಸಾಮಾಜಕ ಜಡತವವನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸುತಾುರೆ. ಆಚಾಯಿರಿಗೆ ಇರುವ ಧಮಿಭಿೇರ್ತ, ನಾರಾಯಣಪಪನಿಗೆ ಇಲಿ. 
ಅವರಿಗೆ ಬದುಕ್ತನ ಕಮಿವನುನ ಅನುಸರಿಸಬ್ೆೇಕು, ಅನುಭವಿಸಬ್ೆೇಕು ಎನುನವ ಅನಿವಾಯಿ ಸಂಕಟ್ ಎನಿಸುತುದೆ. ಅವರ 
ಮಾನಸಿಕ ಕೆಷೋಭೆಯನುನ ವಿವರಿಸುವುದು ಸಹ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹಲವು ಧ್ೆಾೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.   

 ‘ಸಂಸಾಾರ’ದ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುುವ ‘ಪೆಿೇಗ್’ ರೊೇಗವು ಜಡುುಗಟಿದ ಭಾರರ್ತೇಯ 
ಸಾಂಪಾದಾಯಕ ಧಮಿವನುನ ಸಾಂಕೆೇರ್ತಸುತುದೆ. ಸಮುದಾಯವಂದು ಧ್ಾಮಿಕ ಜಡತವದಿಂದ ಕೊಳೆಯುರ್ತುರುವ 
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ರಿೇರ್ತಯನುನ ಧವನಿಸುತುದೆ. ಈ ಪರಿಸರದಿಂದ ಮೊದಲು ಸಿಡಿದು ನಿಂತವನು ನಾರಾಯಣಪಪ. ಆ ಮೇಲೆ ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿ. 
ಇಬಬರು ಸಿಡಿದು ನಿಲಿಲು ಸೊಪೇಟ್ಕ ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ‘ಚಂದಿಾ’ಯದಾದಳ .ೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಹಮತ ತರಿೇಕೆರಿಯವರು ‘ಈ 
ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಿಸವತಂತಾ ವಾಕ್ತುತವ ಇರುವ ಏಕೆೈಕ ಪಾತಾ ಚಂದಿಾಯಂದು ಗುರುರ್ತಸುತಾುರೆ. ನವಾ ಸಾಹಿತಾದ ಮುಖಾ 
ಧ್ೊೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ತುಕೆೇಂದಿಾತ ಗುಣ, ಕಾಮದ ಚಿತಾಣ, ಧ್ಾಮಿಕ ಮತುು ಜಾರ್ತ ವಿಘಟ್ನೆ. ಅವೆಲವಿುಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಿ
ಬರುತುವೆ. ನಾರಾಯಣಪಪನ ವಾಕ್ತುಕೆೇಂದಿಾೇತ ಸಮಸೆಾ, ಶವಸಂಸಾಾರ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕೆೇಂದಿಾೇತವಾಗಿ ಕಾಣುತುದೆ. 
ಅಸಿುತವವಾದಿಯ ನಿಲುವುಗಳು ನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರ ಪಾತಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಬಬರು ತಮಮ 
ಅಸಿುತವವನುನ ಕಂಡುಕೊಳುುವ ದಾರಿ ಮಾತಾ ಬ್ೆೇರೆಬ್ೆೇರೆಯಾಗಿವೆ. ವಾಸುವವಾದಿಯ ಅಸಿುತವಕೆಾ ನಾರಾಯಣಪಪ, ದೆೈವವಾದಿ 
ಅಸಿುತವಕೆಾ ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲುಿತಾುರೆ. ಅದು ನವಾಸಾಹಿತಾದ ಮನೊೇಧಮಿವಾಗಿದೆ. 

 ಧಮಿದಿಂದ ನಿಷ್ಟದಧವಾದ ಗಂಡು-ಹೆಣಿಣನ ‘ಸಂಬಂಧ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖಾಭಾಗ. ನಾರಾಯಣಪಪರ ಜೊತೆಗಿನ 
ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆೆ ಚಂದಿಾಗೆ ಇಲಿದ ಜಾರ್ತಮನೊೇರೊೇಗ, ದುವಾಿಸಪುರದ  ಜಾರ್ತಯವರಿಗಿದೆ. ಈ ರೊೇಗವು ಅವಳ 
ಸಪಶಿದಿಂದ ಅವರಿಬಬರ ಜಾರ್ತರೊೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಖವಾಗುವ, ಸಂಕೊೇಲೆಯಾಗುವ ಎರಡು 
ಧುಾವಗಳಿವೆ. ನಾರಾಣಪಪ, ಚಂದಿಾಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಖವಾಗಿಯೂ, ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರಿಗೆ ಸಂಕೊೇಲೆಯಾಗಿ ನಿಲುಿತುದೆ. 
ಚಂದಿಾಯ ದೆಸೆಯಂದ ಆಚಾಯಿರಿಗೆ ‘ನೆೈರ್ತಕ ಪುನರ್ ಜನಮ’ ಸಾಧಾವಾಗುತುದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನುನ ‘ಪುಣಾಾರ್ತಗಿರ್ತು’ ಎಂದು 
ರ್ತಳಿಯುವಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಜಾರ್ತವಾದಿ ಸುಪುಗುಣವಿದೆ ಎನಿಸುತುದೆ. ಬ್ಾಾಹಮಣನೊಬಬನು ಶೂದಾ ಮಹಿಳೆಯೊಡನೆ 
ನಿಷ್ಟದಧ ಸಂಬಂಧವನುನ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸಮುದಾಯ ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಯಾಗಿ ಅಗಾಹಾರದ ಚಲನವಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಶೂದಾ 
ಪಾತಾದ ಸಂಬಂಧವು ಪಾರ್ತನಿಧಿಸುವ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಯು ಗೆೈರಾಗುವಿಕೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲದಿೆ.  

 ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಚಂದಿಾಯ ಮಾತು, ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಂತ ಅವಳ ದೆೇಹಮೇಮಾಂಸೆಯ ವಣಿನೆಗೆ ಹೆಚುಿ ಅವಕಾಶ 
ನಿೇಡಿದಾದರೆ. ಚಂದಿಾಯ ಮೂತಿ ಪುತೆಳಿ ಮುಖಾವಾಗಿ ಚಿರ್ತಾತವಾಗಿರುವುದು, ಅವಳು ಹೆಣೆಣಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇನೂನ ಅದನುನ 
ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ ಅವಳು ಶೂದಾ ಹೆಣುಣ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅವಳು ಭೌರ್ತಕವಾಗಿ ಚಿರ್ತಾತಗೊಂಡಂತೆ, ಗುಣಾತಮಕವಾಗಿ 
ಚಿರ್ತಾತಗೊಳುುವುದಿಲ.ಿ ಆದರೆ ಅದು ನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರ್ತರುವು ಮುರುವಾಗುತುದೆ. ಅವರ 
ಮನೊೇಭಾವದ ಚಿತಾಣವು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಿವಿಸಾುರವಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ಶೂದಾ ಹೆಣಿಣನ ದೆೇಹ, ಬ್ಾಾಹಮಣ ಪುರುಷ್ರ 
ಮನಸುನುನ ಚಿರ್ತಾಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ಆಸಕುವಾದಂರ್ತದೆ.  

 ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರು ಚಂದಿಾಯೊಡೆನೆ ರಾರ್ತಾಯೊಂದು ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಅಗಾಹಾರಕೆಾ ಬಂದು ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ‘ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಹೆೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆದೇನೆ. ನಿೇವು ಮಠಕೆಾ ಹೊೇಗಿ ಸಾವಮಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ 
ಪಡೆದುಕೊಳಿು’ ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮಾರ್ತನ ಹಿಂದೆ, ತಾನು ರ್ತೇಪುಿ ಹೆೇಳುವ ಅನಹಿ ಎನುನವ ಭಾವನೆಯದೆ. ಅವರು 
ಸಂಪಾದಾಯ, ಧಮಿಶಾದೆಧಯ ಪರಿಪಾಲಕನಾಗಿದದರೂ, ಚಂದಿಾಯ ಸಂಪಕಿಕೆಾ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ 
ಹೊಸಜಗಿತವನುನ ಕಾಣುತಾುರೆ. ಆದರೆ ನಾರಣಪಪನ ಸಂಬಂಧವು ಅಗಾಹಾರಕೆಾ ಬಹಿರಂಗವಾದಂತೆ, ಆ ಸಂಬಂಧವು 
ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದಿಲಿ. ಅವರು ಒಳಗೊಳಗೆ ತಲಿಣಕೆಾ ಒಳಗಾಗುತಾುರೆ. ಕಮಿ ಧಮಿದಿಂದ ದೆೇಹಧಮಿದೆಡೆಗೆ 
ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರ ಮನಸುು ಚಲ್ಲಸಿ ಬಿಟಿದೆ.  

 ಹಲವು ವಿಮಶಿಕರು ನಾರಾಯಣಪಪನ ಪಾತಾವನುನ ಆಧುನಿಕತೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ವಿರ್ೆಿೇಷ್ಟಸಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ಆ 
ಪಾತಾವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಟೊಳುು ಆಧುನಿಕನಂತೆ ತೊೇರುತುದೆ. ಅವನು ಬ್ಾಾಹಮಣರ ಅಗಾಹಾರದ 
ಪರಿಸರದೊಳಗಿದುದ, ಬ್ಾಾಹಮಣಾದ ಆಚಾರ, ಸಂಪಾದಾಯಗಳನುನ ಮೇರಿದಾದನೆ. ಹಾಗೆ ಮೇರುವಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ದೆೈಹಿಕ 
ಹಸಿವು ಮುಖಾವಾಗಿದೆ. ಚಂದಿಾಯಂದ್ರಗೆ ಪೆಾೇಮದಾಚೆಗಿನ ಕಾಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಸಿವು ಒಂದು ಬಗೆಯದಾದರೆ, ದೆೇವರ 
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ಹೊಂಡದ್ರಂದ ಮೇನುಗಳನುನ ಹಿಡಿದು ರ್ತನುನವುದು, ಅವನ ಮತೊುಂದು ಬಗೆಯ ಭೌರ್ತಕ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಅವೆರಡು ಹಸಿವುಗಳು 
ವಾಸುವವಾಗಿ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆಲೆಯವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಕ ಆಶಯವಿಲಿ. ಅವನು ಭೊೇಗಕಾಾಗಿ, ಭೌರ್ತಕ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ 
ಬ್ಾಾಹಮಣಾವನುನ ಮೇರಿದಾದನೆಯೇ ವಿನಹ, ವೆೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗಟಿತನವನುನ ಸಾಧಿಸಿಲಿ. ನಾರಾಯಣಪಪ ಚಂದಿಾಯೊಡನೆ 
ಮದುವೆಯಾಗಿದದರೆ, ಅವನ ವಾಕ್ತುತವದಲ್ಲ ಿಹೆಚುಿ ಪಕವತೆಯನುನ ಕಾಣಲು ಸಾಧಾವಾಗುರ್ತುತುು. ಜಗಿಯಲು ಬಂದರೂ ಕೆಸರೊಳಗೆ 
ಸಿಲುಕ್ತದ ಕುದುರೆಯಂತೆ, ಅವನ ವಾಕ್ತುತವವಿದೆ.  

ನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿ ಇಬಬರು ಬ್ಾಾಹಮಣಾದ ವತುಿಲದೊಳಗಿದಾದರೆ. ಆಚಾಯಿರು ಕೆೇಂದಾ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿದದರೆ, 
ನಾರಾಯಣಪಪನು ಆ ವತುಿಲದ ಅಂಚಿಗೆ ಇದಾದನೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರು ಸಹ ವತುಿಲದ ಅಂಚಿಗೆ 
ಬಂದು ನಿಲುಿತಾುರೆ. ‘ನಾರಾಯಣಪಪ ಬ್ಾಾಹಮಣಾದ ವಿರುದಧ ಪಾರ್ತಭಟಸುವ ಬ್ಾಾಹಮಣ. ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರು ಬ್ಾಾಹಮಣಾದ 
ಒಂದು ಧುಾವವಾದರೆ, ನಾರಾಯಣಪಪ ಮತೊುಂದು ಧುಾವವಾಗುತಾುನೆ’ ಎನುನವ ಕ್ತೇರ್ತಿನಾಥ ಕುತಿಕೊೇಟಯವರ ಮಾತು, 
ಅವರಿಬಬರ ಬಗೆೆ ಅಧಿಸತಾದ ವಾಕ್ತುತವವನುನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆೇಳಿದಂರ್ತದೆ. ‘ಅವನು ಬ್ಾಾಹಮಣಾವನುನ ಬಿಟ್ಿರೂ, ಬ್ಾಾಹಮಣಾ 
ಅವನನುನ ಬಿಡುವುದಿಲಿ’ ಎಂಬ ಮಾತು ನಾರಾಯಣಪಪನ ಬದುಕ್ತನ ರ್ತಾಶಂಕು ಸಿೆರ್ತಯನುನ ಧವನಿಸುತುದೆ.  

ಸಂಸಾಾರ ಕಾದಂಬರಿಯು ಮಡಿವಂರ್ತಕೆಯ ಸಂಪಾದಾಯಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ಾಾಹಮಣ ಸಮುದಾಯದ 
ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿನ ಮನೊೇಸಂಕಟ್, ವಿಘಟತ ವಾಕ್ತುತವ, ಜಡತವಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಳಕನುನ ತೆರೆದಿಡುವ 
ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಥನ. ‘ಸಂಸಾಾರ’ದಲ್ಲಿ ‘ಸವಅನಾ’ ವೆೈರುಧಾ ‘ವೆೈದಿಕ ವಾವಸೆ ೆಮತುು ಅದರ ವಿರುದಧ ಭಾರತದಲೆಿೇ ಆರೆೇಿಯ 
ಕಾಲದಿಂದ ಕ್ತಾಯಾಶಿೇಲವಾಗಿರುವ ನಾಸಿುಕ ಅಥವಾ ಲೊೇಕಾಯತ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸಬಹುದು. ಈ ಯುಗಮದಲ್ಲಿ 
ಪಾಾಣೆೇರ್ಾಚಾಯಿರು ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎರಡನೆೇ ಘಟ್ಕವನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸುತಾುರೆ’ ಎನುನವ ಸಿ.ಎನ್ 
ರಾಮಚಂದಾನ್ ರವರ ವಿರ್ೆೇಿಷ್ಣೆಯು ಪರಂಪರೆಯನುನ ‘ಸವ’ದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕತೆಯನುನ ‘ಅನಾ’ದ ಭೂಮಕೆಯಲ್ಲ ಿ
ನಿರೂಪ್ಸಿದಂರ್ತದೆ. ಸವದೊಳಗೆ ಅನಾವಾಗುವ, ಆರ್ತೀಯ ಶತುಾವಾಗುವ ಪಾತಾವು ನಾರಾಯಣಪಪನದು. 

ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಕಟ್ವಾಗಿ ಐವತುು ವಷ್ಿ ಕಳೆದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ನಟ್ರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ರವರು ‘ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ರ್ತೇವಾ 
ಭಾವಗಿೇತಾತಮಕ ಪಾಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ರ್ತೇಕ್ಷ್ಣ ವೆೈಚಾರಿಕತೆ, ಸಂಸೃರ್ತ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಧಮಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮೂಲಭೂತ ಪಾರ್ೆನಗಳು, 
ಲೊೇಹಿಯಾರವರ ಜಾರ್ತವಿನಾಶದ ಪರಿಕಲಪನೆ, ರ್ಾಂತವೆೇರಿ ಗೊೇಪಾಲಗೌಡರ ಸಖಾ, ಪಶಿಿಮದ ಸಂದೆೇಹವಾದ, ಬಂಡಾಯ 
ಗುಣ, ಭೂತಕಾಲದ ಮೌಲಾಗಳನುನ ರ್ತೇವಾ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ನಿರೂಪಕ, ಲಾರೆನ್ು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
‘ಸೆವೆಂತ್ ಸಿೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಭಾವ... ಹಿೇಗೆ ಅನೆೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನುನ ನಿರೂಪ್ಸಿದಂರ್ತದೆ’ ಎನುನತಾುರೆ. 
ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸಮಾಜರ್ಾಸ್ತ್ರೋಯ ಓದು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದು, ಆಧುನಿಕವಾದಿ ಓದು, ಬಂಡಾಯ ಓದು, ದಲ್ಲತ ಓದು, 
ಮಹಿಳಾ ಓದು, ಮನರ್ಾಾಸ್ತ್ರೋಯ ಓದು: ಹಿೇಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ವಿವೆೇಚನೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಕ್ತೇಣಿ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾದಂಬರಿಯದು. 

 ಅದರ ಜನಪ್ಾಯತೆಯಂದ ೧೯೭೬ರಲ್ಲ ಿಎ.ಕೆ ರಾಮಾನುಜಮ ರವರ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಭಾರಾಂತರ ಆಕುಪರ್ಡಿ ಯುನಿವಸಿಿಟ 
ಪ್ೆಿಸ್ ನಿಂದ ಪಾಕಟ್ವಾಯತು. ಅಲಿದೆೇ ರಶಿಯನ್, ಫೆಾೇಂಚ್, ಹಂಗೆೇರಿಯನ್, ಜಮಿನಿ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಳು, 
ಮಲಯಾಳಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಒರಿಯಾ ಭಾರೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ೧೯೭೦ರಲ್ಲ ಿಪಟಾಿಭಿರಾಮರೆಡಿುರವರ 
ನಿದೆೇಿಶನದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಸಾಾರ’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ತೆರೆಕಂಡು, ರಾಷ್ಟ್ರಪಾಶಸಿುಯನುನ ಪಡೆಯತು. ಗಿರಿೇಶ್ ಕಾನಾಿಡರಿಗೆ 
‘ನಾರಾಯಣಪಪ’ ಪಾತಾದ ನಟ್ನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಿ ಪ್ಿಶಸಿು ಲಭಿಸಿತು. ಓ.ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣಸಾವಮ ‘ಸಂಸಾಾರ’ವನುನ 
ರಂಗರೂಪಕೆಾ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ತಂಡವು ಹೆಚ್. ಜನಾಧಿನರವರ ನಿದೆೇಿಶನದಲ್ಲಿ 
ರಂಗಪಾಯೊೇಗವನುನ ರಾಜಾಾದಾಂತ ಕೆೈಕೊಂಡು ನಾಟ್ಕರೂಪವನುನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿಸಿತು.  
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ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಬಹುಚಚಿಿತ ಮತುು ವಿಫಲ ಕಾದಂಬರಿಯಂದು ವಿಮರ್ಾಿ ವಗಿವು 
‘ಭಾರರ್ತೇಪುರ’(೧೯೭೩)ವನುನ ಗುರುರ್ತಸುತುದೆ. ಸಾವತಂತೊಾೇತುರ ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ತೇಯ ನಾಯಕನ ಪಾತಾವನುನ 
ನಿರೂಪ್ಸುವ, ಅದರ ಸಾಫಲಾದಲ್ಲಿ ವೆೈಫಲಾವನುನ ಕಾಣುವ ಚಿತಾಣ ಇಲ್ಲಿಯದು. ಇಂಗೆಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಭಾರರ್ತೇಪುರಕೆಾ 
ಹಿಂರ್ತರುಗಿದ ಜಗನಾನಥನು, ಅಲ್ಲನಿ ಜಾರ್ತ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇರುವ, ಸಮಾನತೆಗೆ ಹಂಬಲ್ಲಸುವ, ಜೇತಪದಧತಿಯನುನ 
ವಿರೊೇಧಿಸುವ ವೆೈಚಾರಿಕ ಮನೊೇಭಾವದವನು. ವಿದೆೇಶದಲ್ಲರಿುವಾಗ ಆತನನುನ ರ್ತರಸಾರಿಸುವ ಚಂದೆಾೇಖರ, ಅವನ 
ಗೆಳರ್ತಯಾಗಿ ನಡೆಯನುನ ಟೇಕ್ತಸುವ ಮಾಗಿರೆೇಟ್, ಅವನ ವಾಕ್ತುತವಕೆಾ ಸಾಣಿಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಇದಾದರೆ.    

ಪಶಿಿಮದ ಚಿಂತನೆಗಳಂದ ಪಾಭಾವಿತನಾಗಿ ಭಾರರ್ತೇಪುರ ಗಾಾಮವನುನ ಸುಧ್ಾರಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದು ಹೊರಡುವ ಆತನ ಸವಭಾವವು 
ಸೊೇಸಾಲ್ಲಸ್ಟಿ ಸುಧ್ಾರಕನ ರಿೇರ್ತಯದು. ಸರಳ ರೆೇಖಾತಮಕ ರಚನೆಯ ಪಾರ್ಾಿತಾ ಸಮಾಜ, ವಕಾರೆೇಖಾತಮಕ ಭಾರರ್ತೇಯ 
ಸಮಾಜ. ಅವೆರಡರ ತುಲನೆಯೊಡನೆ ಭಾರರ್ತೇಪುರದ ಸುಧ್ಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತಾುನೆ. ಅವನ ಪಾಯತನ ಸಮಾಜ 
ಸುಧ್ಾರಕನೊಬಬನ ತಲಣಿ ಮತುು ವಿಫಲತೆಯ ಚಿತಾಣವನುನ ಕಾದಂಬರಿಯು ನಿೇಡುತುದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸೊೇಸಾಲ್ಲಸ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ 
ನೆೇತಾರರು ಜಗನಾನಥನ ಸುಧ್ಾರಣಾವಾದಿ ಚಟ್ುವಟಕೆಯನುನ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಉದೆದೇಶಕಾಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುುತಾುರೆ. 
ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಮುಖಾ ಆಶಯ ಸಂಪಾದಾಯಶಿೇಲ ಸಮಾಜವನುನ ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸುವುದು. ಮೌಢ್ಾ ಆಚರಣೆ, 
ನಂಬಿಕೆಗಳನುನ ಅಪಮೌಲ್ಲೇಕರಣಕೆಾ ಗುರಿಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 

ಜಗನಾನಥನು ಪಾಯತನಶಿೇಲ, ಶೂದಾರನುನ ದೆೇವಸಾನೆ ಪಾವೆೇಶಿಸುವ ಪಾಯತನ ಸಕಾರಾತಮಕ ಫಲ್ಲತಾಂಶ ಸಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಆತನ ಪಾಯತನ ಮಾತಾ ನಮಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತುದೆ. ರ್ೊೇಷ್ಕ ವಾವಸೆೆಯನುನ ‘ಸೆೇಕ್’ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 

ರ್ೊೇಷ್ಟತರ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನುನ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ‘ದೆೇವರನುನ ನಾಶಮಾಡದ ಹೊರತು 
ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕ್ತಾಯೇಟವ ಆಗಲಾರೆವು’ ಎನುನವ ಧ್ೊೇರಣೆ ಹೊಂದಿದವನು. ಆತನ ಬದುಕ್ತನ ಬಹುಮುಖಾ ಧ್ೆಾೇಯ 
ಸಮಾನತೆ. ಅವನ ಮೊದಲ ಪಾಯತನ ಹೊಲೆಯರನುನ ದೆೇವಸಾನೆದೊಳಗೆ ಪಾವೆೇಶಿಸುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭಾಾಸ 
ನಿೇಡಲು, ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸುವನು. ಹೊಲೆಯರ ದೆೈವ ಭೂತರಾಯ, ಭೂತರಾಯನ ಒಡೆಯ 
ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮ. ಆ ದೆೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪಾವೆೇಶವಿಲಿದ ದಲ್ಲತರನುನ ಪಾವೆೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪಾಯರ್ತನಸುತಾುನೆ. 
‘ಮುಟಿ ಮುಟಿ ಮುಟಿ’ ಎಂದು ಅರಚಲು ಪಾಾರಂಭಿಸಿದ. ಈ ಅಮುಕುವ ರ್ತವಿಯುವ ಸದಿದನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಹೊಲೆಯರು 
ಯಾಂರ್ತಾಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಗನಾನಥ ಒಡಿುದದನುನ ಮುಟಿದ, ರ್ಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರಕಾನೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಂತರು’. 
ರ್ೊೇಷ್ಟತರಿಗೆ ತಾವು ರ್ೊೇಷ್ಟತರೆ ಎನುನವ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ.ಿ ಭಾರರ್ತೇಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಮುಗಧ ದಲ್ಲತರು ಸಾಮಾಜಕ 
ಮುಖಾವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವುದು ದಿಗಿಲ್ಲನ ಮತುು ಹಿಂಸೆಯ ವಿಷ್ಯವೆನಿಸುತುದೆ. ಆದರೆ ಇಂಗೆಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ 
ನಾಯಕನಿಗೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಕ ನಾಾಯದ, ಸಮಾನತೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೆೇವಾಲಯ ಪಾವೆೇಶಿಸುವ ಪಾಯತನ ಮಾಡುವ 
ಮೊದಲು ಅವರೊಳಗೆ ಆಳವಾದ ಪಾಜ್ಞೆಯನುನ ಮೂಡಿಸಿದದರೆ ಅವನ ಯತನವು ಸಾಫಲಾವಾಗಬಹುದಿತುು.  

ಜಗನಾನಥನು ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ನೆೈರ್ತಕ ಅರಿವನುನ ಉಳುವನೆನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವನ ವಾಕ್ತುತವವು ಲೊೇಲುಪತೆಯಂದ 
ಕೂಡಿದೆ. ಅವನೊಳಗೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈರ್ತಕತೆಯದೆ. ಅದು ಪಶಿಿಮದ ಜೇವನ ರ್ೆೈಲ್ಲಯ ಕುರುಡು 
ಅನುಕರಣೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಆಳು ಕಾವೆೇರಿ, ಜೊೇಯಸರ ಸೊಸೆ ನಾಗವೆೇಣಿ, ಇಂಗೆಲಂಡಿನ ಗೆಳರ್ತ 
ಮಾಗಿರೆೇಟ್- ಈ ಮೂವರನುನ ಬಯಸುವ ಜಗನಾನಥನ ವಾಕ್ತುತವ ಲೊೇಲುಪ ಅಲಿದೆ ಮತೆುೇನು?. ಚಂದಾರ್ೆೇಖರನ 
ರ್ತರಸಾಾರ, ಮಾಗಿರೆೇಟ್ ಳ ಟೇಕೆಯನುನ ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳುದ ಅವನು ನೆೈರ್ತಕ ಬದಧತೆ, ಆತಾಮವಲೊೇಕನ ಮನೊೇಭಾವ 
ಇಲಿದವನು. ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಾಂರ್ತ ಮಾಡಲು ಹೊೇಗಿ ಸೊೇಲು ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚಿರಿ ಏನಿಲಿ. ಸಂಸಾಾರದ ನಾರಾಯಣಪಪ 
ದೆೇಹದ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ಭಿನನನಾಗಿ ತೊೇರುವಂತೆ, ಭಾರರ್ತೇಪುರದ ಜಗನಾನಥನು ಅಪಕವ ಪಾಜ್ಞೆಯಂದ ಹೊೇರಾಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಸೊೇಲುತಾುನೆ. ಅವನ ಸೊೇಲು ಹೊಲೆಯರ ಸೊೇಲಲಿ. ಅದು ಅವನದೆೇ ಟೊಳುು ನೆೈರ್ತಕತೆಯ ಸೊೇಲಾಗಿ ಕಾಣುತುದೆ.  
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ಕನನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕಡಿಮ. ನವಾ ಮತುು ದಲ್ಲತ ಬಂಡಾಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಬ್ೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ುಿ 
ರಾಜಕ್ತೇಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು. ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರವರ ‘ಅವಸೆೆ’ (೧೯೭೮) ನವಾ ಸಂದಭಿದ 
ರಾಜಕ್ತೇಯ ಕಥನ. ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣಪಪ. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾರ್ತಯಂದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದ ಹೊೇರಾಟ್ 
ಮನೊೇಭಾವದ ಪಾಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕ್ತೇಯ ನಾಯಕ. ಆದರೆ ಅವನು ಭಾಷ್ಿ ಮನಸಿೆರ್ತಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಲೆಯಲ್ಲ ಿಸಿಲುಕ್ತ 
ಸೊೇಲುವ ಕಥೆ ಮತುು ರೆೈತ ಚಳುವಳಿಯ ರಾಜಕ್ತೇಯದ ಸೊೇಲ್ಲನ ಕಥನವನುನ ಪಾಸುುತ ಕಾದಂಬರಿಯು ನಿರೂಪ್ಸುತುದೆ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಾವತಂತೊಾೇತುರ ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಬ್ೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹುಳುಕನುನ ಚಿರ್ತಾಸುತುದೆ. ವಿಚಾರವಂರ್ತಕೆ, 
ಕಲಾತಮಕತೆಯಂದ ಅವಸೆೆಯು ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ತೇಯ ವಾವಸೆೆಯ ಅಂತರಂಗವನುನ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತುದೆ. 

ಕಾದAಬರಿಯ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣಪಪನ ವಾಕ್ತುತವವನುನ ರೂಪ್ಸುವಲ್ಲಿ ನಾಲುಾ ಜನರ ಪಾತಾ ಬಹುಮುಖಾವಾದುದು. ಅನುಭಾವದ 
ಆರಾಧಕನಾದ ಮಹೆೇಶವರಯಾ, ಕಾಾಂರ್ತಯ ಮನೊೇಭಾವದ ಅಣಾಣಜ, ಗುಡುದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಮುದುಕ ಬ್ೆೈರಾಗಿ, ದೆೇಶ 
ಸುತುುವ, ಕೊೇಶ ಓದಿನ ವಿವೆೇಕದೊಡನೆ ಜನರೊಡನೆ ಬ್ೆರೆತು ಹೊೇರಾಟ್ ಮಾಡುವ ಗೌರಿ ದೆೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ದೆಸೆಯಂದ 
ಅವನು ನೆೈರ್ತಕವಾಗಿ ಘಟಿಗೊಳುುತಾುನೆ. ವಾರಂಗಲ್ ಪೇಲ್ಲಸರಿಂದ ತನನ ತಂದೆಯನುನ ಕತುರಿಸಿ ಕೊಂದರೆಂಬ ಮಾಹಿರ್ತ 
ರ್ತಳಿದೊಡನೆ, ಅವನ ಮನಸುು ಕಾಾಂರ್ತಗೆ ಅಣಿಯಾಗುತುದೆ. ಹುಲ್ಲಯೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದುದಕೊಂಡು ರೆೈತ ಚಳುವಳಿಯ 
ಮೂಲಕ ಹೊೇರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕ್ತೇಯಕೆಾ ಪಾವೆೇಶಿಸುತಾುನೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು 
ಅವನ ಜನಪ್ಾಯತೆಯನುನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಲಿಕ್ಷಿಸುತಾುರೆ. ಭಾಷ್ಿ ವಾವಸೆೆ, ರಾಜಕ್ತೇಯ ಲಾಭಿ, ನೆೈರ್ತಕ ದಿವಾಳಿತನ, 

ರಾಜಕ್ತೇಯ ಸೊೇಗಲಾಡಿತ: ಅವೆಲಿವುಗಳಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಯಕ ಕುಸಿದ ಹೊೇಗುತಾುನೆ. ‘ನಾನು ಮತುಗಾಗು ಬಂದಿದಿೇನಿ. 
ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೊಳಿೇತ ಇದಿೇನಿ’ ಎನುನವ ಆತನ ಮಾತು, ಅವನ ಮನೊೇಕುಸಿತವನುನ ಧವನಿಸುತುದೆ. ಅಧಿಕಾರದಾಹಿಗಳ 
ಎದುರು ಸಾಮಾಜಕ ನಾಾಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನೆೈರ್ತಕತೆಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕನ ಬದುಕು 
ಅಥಿಹಿೇನವೆನಿಸುತುದೆ. 

 ‘ನನಗೆ ಪೆಾೇಮ ಮುಖಾ. ಅದನುನ ಕಳಕೊಂಡು ಎಂಥ ಕಾಾಂರ್ತ ಮಾಡೊೇಕೆ ಸಾಧಾ? ಮಾಡಿಯೇನು ಪಾಯೊೇಜನ’ ಎಂಬ 
ಮಾತು ಆದಶಿವಾದಿಯ ರಾಜಕ್ತೇಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಾದಂಬರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯನಿಸುತುದೆ. ಲೊೇಹಿಯಾರ ರಾಜಕ್ತೇಯ 
ಚಿಂತನೆ, ಕಾಲಾಮಿಕು್ಿ ಸಾಮಾಜಕ ನಾಾಯದ ಅರಿವು ನಾಯಕನೊಳಗೆ ಗೂಡುಗಟಿದದರೂ ಅಲ್ಲನಿ ರಾಜಕ್ತೇಯ ಕೂಾರಿಗಳು, 
ಅವನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ುಿವಂತೆ ಮಾಡುತಾುರೆ. ಭಾರತ ಪಾಜಾಪಾಭುತವ ದೆೇಶವಾದರೂ ಇಲ್ಲನಿ ಅನೆೈರ್ತಕತೆ, 
ರಾಜಕ್ತೇಯ ಭಾಷ್ಿತೆಗಳು, ಆದಶಿ ರಾಜಕ್ತೇಯವನುನ ಅರಾಜಕಗೊಳಿಸಿವೆ. ನೆೈರ್ತಕ ಮೌಲಾಗಳ ಅಧಃಪತನದಿಂದ 
ಕೃಷ್ಣಪಪನಂತಹ ವಾಕ್ತುಗಳ ಆದಶಿ, ವಾಸುವ ನಿಲುವುಗಳು ತಳಬುಡವಿಲಿದಂತಾಗುವುದು ನಮಮ ರಾಜಕ್ತೇಯ ವಾವಸೆೆಗೆ ಹಿಡಿದ 
ಕೆೈಗನನಡಿ.  

ಒಟಿನಲ್ಲ ಿಅವಸೆ ೆಕಾದಂಬರಿಯು ಸಾವತಂತೊಾೇತುರ ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ತೇಯದ ಸಮಗಾ ನೊೇಟ್ವನುನ ಸೂಕ್ಷö್ ಮಗಣಿಣಂದ 
ನಮಮ ಮುಂದಿಡುತುದೆ. ರೆೈತ ಚಳುವಳಿಯಂತಹ ಜನಪರ ಹೊೇರಾಟ್ಗಳ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಸಮಾನತೆಯನುನ ಪಾರ್ತಭಟಸುವ 
ನಕುಲ್ ಚಳುವಳಿಯ ಉಗಾವಾದ ರಾಜಕಾರಣ, ಮೇಲವಗಿ, ಮೇಲಾಾರ್ತಗಳ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಂಸದಿೇಯ 
ಪಾಜಾಪಾಭುತವದ ನಿಯಮಗಳ ರಾಜಕಾರಣ, ವತಿಮಾನದ ಧಮಿ ಮತುು ಜಾರ್ತರಾಜಕಾರಣ- ಹಿೇಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ 
ರಾಜಕ್ತೇಯ ಆಯಾಮಗಳ ಚೌಕಟ್ಿನುನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಿತರುವುದರಿಂದ ಸಂಕ್ತೇಣಿ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದ 
ಜೆರಾಕೊುವಂದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಥನವಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಮಾಕಾುವಿದ, ಗಾಂಧಿವಾದ, 

ಲೊೇಹಿಯಾವಾದಿ ಹೊೇರಾಟ್ಗಳನುನ ಒಳಗೊಳುುತುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ತೇಣಿತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ಸಮಾಜ ಸುಧ್ಾರಣಾವಾದಿ 
ನಿಲುವುಗಳು ರಾಜಕ್ತೇಯ ಭಾಷ್ಿತೆ, ಅನೆೈರ್ತಕತೆ, ಅಪಾಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕ್ತೇಯ ವಾವಸೆೆಯ ಎದುರು ಮಂಡೆಯೂರುವುದು 
ವಾಂಗಾದಂತಿದೆ. 
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‘ಭವ’(೧೯೯೪) ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸಂಸಾಾರ, ಭಾರರ್ತೇಪುರದಂತೆ ಸಾಮಾಜಕ ಆಯಾಮ, ಅವಸೆ ೆಕಾದಂಬರಿಯಂತೆ 
ರಾಜಕ್ತೇಯ ಆಯಾಮವಾಗಲ್ಲ ಇಲಿ. ಅದು ಸಂಸಾರಿಕ ಆಯಾಮವನುನ ಚಿರ್ತಾಸುವ ಕಥನವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಬದುಕ್ತನ 
ಸಮಸೆಾಗಳು ಸಂಸಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಯರ್ತನಸುತುದೆ. ಬದುಕ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತು, ವಿರಕ್ತು 
ಭಾವಗಳೆರಡನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸುವ ಪಾತಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪಶಿಿಮದ ಬದುಕನುನ ಅನುಕರಿಸುತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ೆೇರೂರಲು ಆಗದ 
ಮನುಷ್ಾರು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಭೂತಕಾಲದ ಸನಾತನ ಸಂಪಾದಾಯಕ ಬದುಕನುನ ಆಚರಿಸುತು ವತಿಮಾನದಲ್ಲ ಿ
ಬ್ೆೇರೂರಲಾಗದ ಮನುಷ್ಾರು ಮತೊುಂದೆಡೆಗೆ. ಬ್ೆೇರೂಗಳಿಲಿದೆೇ ಆಕಾಶಕೆಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಿುಯಂತೆ ಬ್ೆಳೆಯಬ್ೆೇಕೆಂಬ ಮನಸುು 
ಸಂಕ್ತೇಣಿದುದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿ.ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರು ಹಿೇಗೆ ಅಭಿಪಾಾಯ ಪಡುತಾುರೆ: ‘ಭವ ಎಂದರೆ ಇರುವಿಕೆಯೂ 
ಹೌದು, ಆಗುವಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಮೂರು ವಾಕ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ರ್ತೇವಾ ಅನುರಕು 
ಮತುು ವಿರಕ್ತು ಬ್ೆಳೆಯುವ ಸಂಗಮ ಸಾೆನವನುನ ರ್ೊೇಧಿಸಿದಾದರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರೆಲರಿೂ ಸಂಸಾರದ ಒಡಲೊಳಗೆ 
ರ್ತೇವಾವಾಗಿ ಮುಳಗಿದುದ ಸಂಸಾರ ನಿವಾಿಣಕಾಾಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುವರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾದವರು’ 
ಎನುನತಾುರೆ. ಜ.ಎಸ್ಟ ಆಮೂರವರು ಭವ ಕಾದಂಬರಿಯನುನ ‘ಭವ ಹಾಗೂ ಐಹಿಕ ಜೇವನದ ಆಹಾವನಗಳು’ ಅಭಿವಾಕ್ತುಯಂದು 
ಹೆೇಳುತಾುರೆ.  

ಸಂಸಾರದ ವಿವೆೇಕವನುನ ಪಶಿಿಮದ ಮನೊೇಭಾವದಿಂದ ನೊೇಡುವುದರಲ್ಲಿನ ಪಾತಾಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಸಮಸೆಾಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತುದೆ. ವಿಶವನಾಥರ್ಾಸಿುç ಮತುು ದಿನಕರರ ಜೇವನದ ಪಾಜ್ಞಾಪಾವಾಹ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕವಲಾಗಿ 
ಹರಿಯುತುದೆ. ಸಂಸಾರದ ನಿಮಾಿಣ ಕ್ತಾಯಯರೆಿೇ, ನಿವಾಿಣ ಕ್ತಾಯಯು ಅವರಿಬಬರಿಗೂ ಬದುಕ್ತನ ಸವಾಲೆನಿಸುತುದೆ. 
ನಿವಾಿಣ ಎನುನವ ಬ್ೌದಧ ಆಧ್ಾಾರ್ತೀಕ ದಶಿನವನುನ ಸಂಸಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ುಿ ಚಚಿಿಸುವುದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೆಚುಿಗಾರಿಕೆ. 
ಭೌರ್ತಕ, ಅಂತರಂಗಕ, ವಾಸುವ, ಆದಶಿ, ನಿವಾಿಣ, ನಿಮಾಿಣ: ಹಿೇಗೆ ಅನಂತ ಮುಖಗಳ ಕಥನಗಾರಿಕೆಯು 
ಕಾದಂಬರಿಯದು. ಬದುಕು ನೆೈರ್ತಕ ಆದಶಿಕ್ತಾಂತ ಪ್ಾೇರ್ತಯ ಮೇಲೆ ನಿಂರ್ತದೆ ಎನುನವುದನುನ ಪಾರ್ತಪಾದಿಸುತುದೆ.  

ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಿದಿನಕರನು ಆಕ್ಸ್ತ್ಫರ್್್ ನಲ್ಲ ಿಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಅವನಿಗೆ ಹಣ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಪ್ೆಿೋಯಸಿ, ಹೆಂಡರ್ತ, 

ಸಂಗಾರ್ತಗಳಿದದರೂ, ಅವನ ಮನಸುು ಮಾತಾ ಖಾಲ್ಲತನದಿಂದ ಬಳಲುರ್ತುದೆ. ಬದುಕ್ತನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಪುವಾದ 
ಬಂಧುರತೆಗಂತ್ರ ಬಂಧನವೆನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅವನು ಹಂಬಲ್ಲಸುತಾುನೆ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕುರ್ತುಲಿ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ ವಿಶವನಾಥರ್ಾಸ್ತ್ರೋಗಳ ಬದುಕ್ತಗಿಂತ ಅವನ ಬದುಕು ಹೆಚುಿ ಸಂಕ್ತೇಣಿವು, ಸಮಸಾಾತಮಕವು ಅನಿನಸುತುದೆ. ಪಶಿಿಮ 
ಮತುು ಪೂವಿ ವಿಚಾರಧ್ಾರೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ದೊೇಣಿಯ ಪಯಣದಂತೆ ಅವನ ವಾಕ್ತುತವವಿದೆ. ಕರಗದ ಹೊರತು, ಬದುಕು 
ತನಗೆ ಕರುಣೆಯನುನ ಕಾಣೆಾಗೊಳುದು ಎನುನವ ಸತಾ ವೆೇದಾವಾದಂತೆಲಾಿ ದಿನಕರನು ಪ್ಾೇರ್ತಗಾಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುತಾುನೆ. ಇಬಬರು 
ಸಂಸಾರಿೇಕರ ಭವದ ಕತೆಯನುನ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪ್ಸಿ, ಅವುಗಳನುನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ, ಒಂದು ಒಪ್ಪತ ಭವದ 
ನಿಣಿಯಕೆಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಬರುತಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕರರ ಭವವು ಒಪ್ಪತವಲಿದ, ವಿಶವನಾಥರ್ಾಸ್ತ್ರೋಗಳ ಭವವು 
ಸಿವೇಕಾರಾಹಿ ಎನುನವ ನಿಧ್ಾಿರಕೆಾ ಬರುತಾುರೆ ಎನುನವುದಕೂಾ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಿತೆಯಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬದುಕು 
ಪಾಮೇಯಗಳ ಸರಳ ರೆೇಖಾತಮಕ ರಚನೆಯಲ.ಿ ಕಂಡಷ್ುಿ ಬದುಕು ಎನುನರ್ತುರುವಾಗಲೆೇ ಕಾಣದಷ್ುಿ ಬದುಕ್ತನ ಭಿರ್ತುಗಳು 
ಎದುರುಗೊಳುುವ ಭವದ ವಿಸಮಯವನುನ ಕಾದಂಬರಿಯು ಭವದ ಮೂತಿ, ಅಮೂತಿ ಮುಖಾವಳಿಗಳ ಚಿತಾುರವನುನ 
ಮಂಡಿಸುತುದೆ.  

ಭವ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಂತೆ ‘ದಿವಾ’(೨೦೦೧) ಕಾದಂಬರಿಯದೆ. ಸಂಸಾಾರ, ಭಾರರ್ತೇಪುರ, ಅವಸೆೆ, ಭವ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದಿಲೆಷಲಂದು ಬಗೆಯ ಸೊೇಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ‘ದಿವಾ’ದಲ್ಲ ಿಮಾತಾ ಗೆಲುವಿನ ಘಟಿತನವಿದೆ. ಉಳಿದ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ್ರ ಸರಣಿ ಸೊೇಲುಗಳು, ದಿವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಣಿಣನ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪುನಭಿವಿಸುತುವೆ. ಬ್ಾಲವಿಧವೆಯಾಗಿ 
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ಮುರುಟ್ು ಹೊೇಗುರ್ತುರುವ ತನನ ಬದುಕನುನ ಆಧುನಿಕ ಮನೊೇಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತಾಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳುುವ 
ನಿಟಿನಲ್ಲ ಿಎದುರಾಗುವ ತಲಿಣ, ತಾಕಲಾಟ್ಗಳು ‘ದಿವಾ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೂರಣ.  

ಲೊೇಕದ ಅನುಭವವೆೇ ಅರಿವಿಗೆ ಬ್ಾರದ ಮುನನ ಬ್ಾಲಾವಿವಾಹವಾಗಿ, ಗಂಡನ ಸಾವಿನಿಂದ ವಿಧವೆಯಾಗಿ ನತದೃಷ್ಿದ 
ಬದುಕನುನ ಅನುಭವಿಸುತು, ಅದನುನ ಬದಲ್ಲಸಿಕೊಳುುವ ನಿಟಿನಲ್ಲ ಿಅವಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಕ ನೆರವಾಗುವುದು ನಾಯಕ್ತಯ ಬದುಕು 
ಇಲ್ಲಿಯದು. ಸಂಪಾದಾಯ ಪರಿಪಾಲಕನಾದ ತಂದೆಯ ಕಟ್ಿಳೆಗಳನುನ ಯಾವುದೊೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ್ಲಸಿಕೊಂಡು 
ಓದನುನ ಆರಂಭಿಸುವುದು. ಪ್ಾೇರ್ತಯಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಅವಳ ಮನಸುು, ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಲುಮಗೆ ಕರಗಿ ಮನಸೊೇತು, ಬದುಕ್ತನ 
ಅಥಿವು ಹರಳುಗಟ್ುಿತುದೆ. ಅಪಪನ ಕೆಂಗಣುಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದದವಳಿಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕನ ಪ್ಾೇರ್ತಯ ಕಣಾೆವಲು ಆಪುವೆನಿನಸುತುದೆ. ಅವಳ 
ಹೆಣುನಕೆಾ ಜೇವಂರ್ತಕೆಯನುನ ಒದಗಿಸುವ ಆತ, ಅವಳ ಕಂಗಳ ಕನಸಾಗುತಾುನೆ. ಬದುಕ್ತನ ಕಾಡು ಕಗೆತುಲ್ಲನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಕ್ಷತಾಗಳೆರಡು ಜೊೇಡಿಯಾದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕನೊಡನೆ ಒಂದಾಗುತಾುಳ .ೆ ಸಂಕೊೇಲೆಗಳ ಊರನುನ ತೊರೆದು ನಗರಕೆಾ 
ಹೊರಡುವ ನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯರ್ತನಸುವಾಗ ಕಾದಂಬರಿ ಸುಖಾಂತಾವನುನ ಕಾಣುತುದೆ.  

ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕೊನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ಾೇರ್ತ ಮೃತುಾ ಮತುು ಭಯ. ಸಂಸಾಾರ ಕಾದಂಬರಿಗಂತ ಮೊದಲ 
೧೯೫೯ರಲ್ಲ ಿಬರೆದದಾದದರೂ, ಅದು ಪಾಕಟ್ಗೊಂಡಿದುದ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ರ್ೆಾೇಷ್ಿ ಬರಹಗಾರನ ಆರಂಭದ 
ಪಾಯೊೇಗಶಿೇಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಕಾರರೆೇ ರ್ತಳಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಸಹೊೇದರ ವೆಂಕಟೆೇಶಮೂರ್ತಿ ಸಾವಿನ 
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯದು.  ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಕ ಆಯಾಮವಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ತುಯ ಸವಗತ ಮಾದರಿಯೇ 
ಪಾಧ್ಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖಾ ಪಾತಾ ರ್ೆೇಖರನ ದುಗುಡ, ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲು, ಬಲಹಿೇನತೆ ತೆರೆದುಕೊಳುುತುವೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಾನ ಪ್ಾೇರ್ತ ಮತುು ಭಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತುಾವಿನ ರೂಪದಂತೆ ತೊೇರುತುದೆ. ತನನ ತಂದೆತಾಯಯರ 
ಇಷ್ಿಕೆಾ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬ್ೆೇಕೆನುನವ ನಾಯಕ. ಈ ಧ್ೊೇರಣೆಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕಾಾಗಿಯೇ ತನನ ಇಷ್ಿಕಾಾಗಿ 
ಮನೆಯವರ ಇಷ್ಿದ ಕಮಲ್ಲಯನುನ ತೆಷರೆಯುತಾುನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳನೆನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದದರೆ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುರ್ತುದೆದ 
ಎಂದು ಪರಿತಪ್ಸುತಾುನೆ. ಯೌವನದ ಹುಂಬುತನ, ಯೌವನ ಮಾಗಿದಾಗಿ ಒದಗುವ ಪಾಜ್ಞೆಯಂದ ಹಳೆಯದಕೆಾ 
ಹಂಬಲ್ಲಸುತಾುನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೆೈಗೆಟ್ುಕುವುದು ಅಸಾಧಾ. ವತಿಮಾನವನುನ ಸಖಾಗೊಳಿಸಲು ಹೊೇಗಿ ಭೂತದ 
ಸಖಾದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕ್ತ ಹಳಹಳಿಸುವ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಯಕನ ಪಾಜ್ಞಾಪಾವಾಹದ ಚಿತಾಣವಿದೆ. ಆ ಪಾವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ 
ತೆೇಲುತಾುನೆ ಹೊರತು ದಡವನುನ ತಲುಪಲಾರನು. 

ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಆರು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಸುುವಿನಾಾಸವನುನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಎಲಿ ಪಾತಾಗಳು ‘ಸಾಮಾಜಕ 
ಚಲನೆ’(ಸೊೇಸಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲ್ಲಟ)ಗಾಗಿ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತುವೆ. ಈ ಪಾಯತನದಲ್ಲ ಿಬಹುಪಾತಾಗಳು ವೆೈಚಾರಿಕ 
ಮನೊೇಭಾವ(ಇಂಟ್ಲೆೇಕುಿವಲ್)ವನುನ ಪಾದಶಿಿಸುತುವೆ. ಆ ಪಾಯತನಗಳು ಹಲವು ಸಲ ಗುರಿಯನೆನೇ ಮುಟ್ುಿವುದಿಲಿ. ಆದರೆ 
ಆ ಪಾಯತನದ ಕಾಯಿಚಟ್ುವಟಕೆಗಳು ನಮಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತುವೆ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಚಚೆಿ ಮುಖಾವಾಗುವುದು 
ಕೂಡ ‘ರ್ತೇವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತುಡಿಯುವ ಕಾರಣದಿಂದ’. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪಾತಾಗಳ ಸೊೇಲ್ಲಗೆ 
ಕಾರಣಗಳನುನ ಮೂರು ರಿೇರ್ತಯಾಗಿ ಗುರುರ್ತಸಬಹುದು. ಒಂದು: ನಾಯಕ, ಉಪನಾಯಕ ಪಾತಾಗಳು ಪಶಿಿಮದ 
ಜೇವನಕಾಮವನುನ ಇಲ್ಲನಿ ಪಾಾಯೊೇಗಿಕ ಜೇವನ ಕಾಮವಾಗಿಸಲು ಪಾಯರ್ತನಸುವುದು. ಎರಡು: ಸನಾತನ ವಾವಸೆೆಯ 
ಕಮಾಿಚರಣೆಗಳನುನ ನಿರಾಕರಿಸುವಾಗ ಆತುರವನುನ ತಾಳುವುದು. ಮೂರು: ವೆೈಚಾರಿಕ ಗಟಿತನವನುನ ಪಾದಶಿಿಸಿದಂತೆ, 
ನೆೈರ್ತಕ ಗಟಿತನದ ಸವಭಾವವನುನ ಹೊಂದದೆೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಿರುಕು ವಾಕ್ತುತವದವರಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಪಶಿಿಮವನುನ 
ಅನುಕರಿಸುವ ಪಾತಾಗಳ ಸೊೇಲು, ಪೌರಾತಾ ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಪಶಿಿಮದ ಸೊೇಲಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತಮಕ ಪಾಧ್ಾನ, ಭೌರ್ತಕತೆ 
ಪಾಧ್ಾನ ದೆೇಶಗಳ ಬದುಕನುನ ಏಕ್ತೇಭವಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸಮಸೆಾಗಳನುನ ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು 
ದಶಿನ ಮಾಡಿಸುತುವೆ. 
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