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೬ 
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ಹೈದರಾಬಾದ " ದಕ್ಷಿಣ) 

ped ಆ ಬುದ್ರಕರುಃ- 

ಬಳವಂತ ನಾರಾಯಣ ಬಾಗಲವಾಡಿ 

ಮೋಹನ ಮುದ್ರಣಾಲಯ 

ಧಾರವಾಡ 



ಹ 

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಚಟು 

ವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೆದಿರುವವು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಟೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 

ನಿಜಾಂ ಕರ್ಣಾಟಕವು ಹಿಂದೆ ಬದ್ದಿರಲು ಅನೇಕಾನೇಕ ತಡೆಗಳಿರುವವು. 

ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಹೊಸ ಜೀವತ್ಯಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು 

ಹಲವು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರುವದ ನಮ್ಮಗಳ ಭಾಗ ನಾಗ್ಯವೇ 
ಸರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯು ತನ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು 

ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ «" ಕನ್ನಡದ ಕಿಡಿಗಳು '' ಎ೦ಬ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 

ವನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿರುವದು. ಇದೀಗ ಮಾಲೆಯ "ಕವಿ, ಕಾಮ್ಯ, 

ಮಹೋನ್ನತಿ” ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದಿರು 

ವದು.ಈ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. 

ಆದರೇನು. ? ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಆಕಸ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ 

ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೃಮೆಯನ್ನು ಬೇಡು 

ವೆವು. 

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ 

ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾಲೆಯ ಮೂರನೆಯ ಹಾಗೂ ನಾಲು 

ನೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆವೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನ 

ವನ್ನೀಯುವೆವು. ತಡೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸೇವೆಗೆ ಮಹನೀಯರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ- ವಿಶೇಷತಃ ನಿಜಾಂ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಸಹಾಯ-ಸಹಾನು 

ಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ರಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿನ್ನಹ. 

ಬಿನ್ನ 

ಸ ಅಸ 

ನಮ್ಮ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ತಮ್ಮ ಈ ಕೃತಿಯನ್ಸಿ ತ್ತ 

ಪ್ರೊ. ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿ 

ನಂದನೆಗಳು. 

ಸಂಚಾಲಕರು 

ಅಭಿನವ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಹೈದರಾಬಾದ 



ಮುನ್ನುಡಿ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೩೪ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಗದ್ಯಪದ್ಯ 

ಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಸನಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವ್ರ ಬಂದಾಗ 

ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣವಿದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 

ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಕವಿಗೋಷ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ 

ವಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಷತ್ಲಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾದ ಶ್ರೀ. ಡಿ. ವ್ಹಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು 

ಭಾಷಣದ ಮೂಲ ಪ ತಿಯನ್ನೂ €ದಿ ಸಂತೋಷಪ ರಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತರುಣ 

ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪರಸು ನನ್ನನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 

ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ವಾ ಗತ ಸವಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ 

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ತರ್ಮರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ 
ಜು ಸಾ ಅಭಿನವಸಾಹಿತ್ಯ (ಸರಾ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಸಲು 

ಪಟ್ಟರು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಭಾಷಣವು ಪರಿಷತ್ಪತಿ ತೆಗೆ 

ಸಲ್ಲಬೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗೆ! ಕೃ ಷ್ಣ ಶರ್ಮರ ಇಚೆ ಯನ್ನು 

ಪೂರೈಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ನಿಕಟ ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 

ಶ್ರೀ. ಡಿ. ವ್ಹಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ. ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯ 

ಭಾಷಣವನ್ನು ಪುಸ್ತಕರೂಪವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 

ಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಗೆ! ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರಿಗೂ ಚಿರಯಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 

ಆಂಗ್ಲನಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಈ 

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅವತರಣಿಕೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು 
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ.ತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದೆಡೆಗೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮರ್ಶ 
ಕರ ವಿಚಾರಪಥದ ಹೊಳಹು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯ 

ತಳಹದಿಯು ಆಂಗ್ಲವಿಮರ್ಶೆಯದು; ಕಟ್ಟಡವು ನನ್ನದು, 

೧-೬-೩೫ 
ಪುಣೆ. ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ 
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YS ತು ಜಗು ಇ! 

ಅಭಿನವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲಾ 

ಹೈಡರಾಜಾದ (ದಕ್ಷಿಣ) 

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ, ಲಲಿತನಾಜ್ಮಯ. 

ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಗಣಿ ೩-೦-೦ ಅಂಚೆನೆಚ್ಚ ಸೇರಿ 

ಕನ್ನಡದ ಕಿಡಿಗಳು ೧-೮-೦ 

೨. ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮಹೋನ್ನತಿ ೦-೬-೦ 

೩, ೪ನೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವು, 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 

ಅಭಿನನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆ 

ಗೂಡ, ಹೈದರಾಬಾದ. 

ANNAN PHN NN Ne Np 

* ಅಭಿನವ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲಾ ಎಂಬುದರ ಬದಲು ಅಭಿನನ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಎಂದು 

ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಭಿನವ ಸಾಹಿತ ಮಾಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು. 
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ಕನಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮಹೋನ್ನತಿ 

ಹನೀಯನರೆ. ( 

ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 

ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಅತ್ಯ೦ತ ಕೃತಜ್ಞ ನಾಗಿದ್ದ ನೆ. 4 ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ'' 

ಬೇಕೆಂದು ತಾವೇನೋ ನ ನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಜೇ; ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನ 

ಆಬಂಕರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನನ್ನ ಲ್ಲಿದೆಯೇನೆಂದು ನಾನು ಸಾಶಂಕ 

ನಾಗಿರುವದುಂಟು. ಇರಲಿ. ನಾನು ಆನೀನನಾದರೂ ಉದಾಸೀನ 

ನಾಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ - ಅಯೋಗ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣ 

ಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ತಮ್ಮುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆ ಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಾವ್ರ 

ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ನ 

ವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಸ್ವತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ತಾವು ನನ್ನನ್ನು 

ಸ್ಕಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವತಃ ಮೂರ್ತಿಯೇನೋ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿನಿದ 

ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾವ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ- 

ವಿಶ್ವಾಸಗಳೇ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಪರಿಪಾಲ ನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ 

ವಾಗುವವು. 

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎ. ಆರ್. ಸೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಈ ಸ್ನಾನವನ್ನು 

ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ನನ್ನ ಮನೋ- 

ದೇವತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವರಿಂದಾದ ಸೇವೆಯು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಗತಿಯದಲ್ಲ. ಅವರಿಂದಾದ ಮ" ತಲೆ- 

ದೂಗಿಸುವಂತಹದು. ನಾನು ಅನನುಭವಿಕ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ 

ವನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾ/) ಸಾಂಗಗೊಳಿಸುವೆನು, ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಟಮೆ 

ಯಿರಲಿ. 



೨ ಕಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ. ಮಹೋನ್ನತಿ 

ಕನಿಸಮ್ಮೇಲನ 

ಇದೇ ವರ್ಷ ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನವು « ಗದ್ಯಪದ್ಯ ಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ' 

ಯೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ವಹಿಸಿರುವದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಾ! ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಚು-ಮೆಚ್ಚನ್ನು 

ಪಡೆದ ಮೋಹ- ಮಮತೆಯ ಪುತ್ಕ ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಚ 

ಕರೆದರೇನು? ಪ್ರೇಮವು ಪುನರುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ( ಗದ್ಯಪದ್ಯ 

ಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ 'ಯೆ೦ಬ ಹೆಸರು ಪುನರುಕ್ಕಿಯೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 

ಯಾಕಂದರೆ "ಕಪಿಸಮ್ಮೇಲನ'ಪೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡಕ 

ವಾಗಿದೆ. 

. ಆದರೂ ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನವು ಮೊದಲು ಪದ್ಧಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ 

ಯೆಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂಬುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. 

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುರುವಾದ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಸ "ವ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವು ದೊರಕಿತು. ಮುಂದೆ ಹ 

ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದೊಡನೆ ಕನ್ನ ಡನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸ 

ಹತ್ತಿತು. ೧೯೨೯ನೆ ಇಸ್ತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೋೇಲನವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 

ನೆರೆದಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಂದು ಪದ್ಯಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನೂ ನೆರೆಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಷತ್ತಿನ ವಾಪಿ” 

ಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು EN ಪರಿಣಮಿಸದಿದ್ದ ರೂ ಮೈಸೂರು, 

ಕಾರವಾರ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ಒರುಗಿಸಿತು. 

ಆದರೆ, ಪದ್ಯಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ ಯು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ 

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲ. | ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನ ವೆಂಬ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾವ್ 

ವನ್ನೇ ಅದು ಧರಿಸಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು "ಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ' 

ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಗದ್ಯಪ ಪದ್ಯಲೇಖಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಲ ಒಳಗೊಂಡಿ 

ದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮೂಲಸ್ವ ರೂಪವನ್ನೆ € ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು. 

ಗದ್ಯಲೇಖಕರಿಗೆ ಇದು ಶಾ Me ತೋರುತ್ತದೆ. 
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ದದ್ಯಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ 'ಯೆಂದು ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ 

ಅವರಿಗೆ ಸರಿಪೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲನೆಂಬುದು ನಿಜ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿಯೇ 

ಕತೆಗಾರರಿಗೂ ನಾಟಕಕಾರರಿಗೂ ಒಂದು ಜೈತಸ್ಯವು ದೊರೆತಿತ್ತು. 

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರೇಕೆ ಭಾಗ ವಹಿಸಬಾರದು? ಸರಿ. "ಕವಿ 

ಸಮ್ಮೇಲನ'ವೆಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಯ 

ಲೇಖಕರ ಗೋಸ್ಟಿಯು ಗದ್ಯಪದ್ಯಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿಯಾಯಿತು. 

ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನವಾಯಿತು; ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದುದಲ್ಲದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಾದ 

ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಸಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಂಗವಾದಂತೆಯೂ 

ಆಯಿತು. 

ಇದು ಸ್ಲುತ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗೋಷ್ಠಿ 

ಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ 

ಟೀಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದವು ದೊರೆಯಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯದ ಮೇಲೆ 

ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳು ಸುರಿದವು. 4 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯು 

ವದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ; " ಕಣಸು-ಗೆಣಸು-ಮೆಣಸು',--ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ? ಚಿಕ್ಕವರೂ ದೊಡ್ಡವರೂ ಕೂಡಿಯೇ 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ''ಯೆ೦ದು ಕೆಲವರು ಹಳಹಳಿಸಿದರು. 

." ಪದ್ಧಲೇಖನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೈವಾಯತ್ತವಾದುದು;ಅದನ್ನು ಇವರು 

ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಉಳಿದವರು ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟಿರು. 

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. 

ಅಂತೂ, ಮಹನೀಯರೇ ! ನಾವೀಗ ಕಲೆತಿರುವದು ಕವಿಸಮ್ಮೇ 

ಲನದಲ್ಲಿ, ಗದ್ಯಫದ್ಯಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗೀರಥಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿಸಂಗಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ! 

(ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ'ವೆಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಲ್ಲ ? ಗಂಗೆ ಯಮುನೆಯ 

ರಲ್ಲದೆ ಸರಸ್ವತಿಯಂತೆ ಗುಪ್ತವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಮೂರನೆಯ 

ದೊಂದು ಪ್ರವಾಹವು ಇಲ್ಲಿರಬಹುದೇ ? ಮಹನೀಯರೆ ! ಇರುವ 
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ದೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡುವದು ನೆಟ್ಟಗೆ. ಅದೃಶ್ಯವಾದರೂ ಅದು 

ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದೆಂದು ಹೇಳಿದ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ದೃಶ್ಯ 

ಕಾವ್ಯವೇ ಸರಿ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ, ಶ್ರಾವ್ಯಕಾವ್ಯಗಳೆಂದು 

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ 

ಕಾವೈವು ಮತ್ತೆ ಗದ್ಯಕಾವ್ಚ, ಪದ್ದಕಾವ್ಯವೆಂದು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತವೇ 

ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಸವಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಅಭಿನಯ, 

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಮೊದಲಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಅದೇ 

ನಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಭೇದಗೊಳಿಸುವದು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. 

೦ದಿನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬರುತ್ತ ಶ್ರಾವೃಕಾವ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಯು ಒಳ 

ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಾಂಗ 

ವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ "ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನ'ದಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕಕಾರರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ 
ವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ "ಗದ್ಭಪದ್ಭಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ'ಯೆಂಒ 

ಹೆಸರು ಸಂಕುಚಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆ ? ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವು ಅದೃಶ್ಯ 

ವಾಗುವದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ «ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನ'ವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸ 

ಬೇಕೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

"ಪದ್ದುಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿ' ಯೊಂದೇ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗ 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಗದ್ಗ 

ತ್ವೈಂತ ಪದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗಿಯಾದ ಕಲೆ. ಯಾವ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ನೇತಿ 

ಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೃ್ರಮುಖವಾದುದೆಂಬುದು ಕಂಡು 

ಬರುವದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು 

ಸಾಹಿತ್ಯವಿಭಾಗದ ರೀತಿಯೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 

ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ಮಾತು. ಪದ್ದಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯಗಳ 

ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಆಸ್ಪದವು ದೊರೆಯು ತ್ತಿತ್ತು. 

ಅದರಂತೆ ಕತೆಗಾರರ, ನಾಟಕಕಾರರ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಗೋಷ್ಟಿ 

ಗಳು ಅವಶ್ವವಿದ್ದಾಗ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸು 

ವಾಗ ಅನೇಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರು ಬರುತ್ತಿವೆ 
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ಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗೋಡಿ, ಯಲ್ಲ 

ನೆರೆದದ್ದು ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಓತಿ (Chameleon) ಯಂತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಲನವು ತನ್ನ 

ಬಣ ವನ್ನು ಕಣಕ್ಕ ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ 

ಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಇದು 4ಕಲೋಪಾಸಕರ ಗೋಷಿ, ' ಯೇಕಾಗಬಾರ 

ದೆಂದು ಹಲವರು ಸ್ರಪ್ಲಿ ಸಬಹುದು. ಈ ಸೃತ್ನಿ ಯಲ್ಲಿಯೂ ತಥ್ಲವಿದೆ. 

ಎಲ್ಲ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳೂ ಎರಡು ಶಟ್ಟಿ ಸಳೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ. (೧) ಕಲೆಗೆ 

ಅವಶ್ಯವಾದ ರಸಾನ.ಭವವು ಇವೆಲವುಗಳಲ್ಲಿದೆ. (೨) ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 

ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಲಿತ ಕಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲೋಪಾಸ 

ಕರ ಸಾಧನೆಯೂ ಒಂದೇ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಜನಿಸುವ ಆನಂದವೂ 

ಒಂದೇ ಜಾತಿಯದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನವ್ರ ಕಲೋಪಾಸ 

ಘರ ಗೋಷ್ಠಿಯೇಕಾಗಬಾರದು 

ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಹೀಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಇಡಿಯ 

ಜಗತ್ತನ್ನೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರೂ, ತತ್ತ ಚ್ಹಾ ನಿಗಳೂ, ಪತ್ರಿಕಾ 

ಕರ್ತರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳವಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ 'ಎಕ್ವುವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 

ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ; ಬೇರೆ ಕಾಲವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ “ವೀಮಾಕೇಖೆ 

ಯನ್ನು i ಶವಿಸಮ್ಮೇಲನ'ದ ಮ್ಯಾ ಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯ 

ಸೋಣ 

ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಕಲೋಪಾಸಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕನಿ 

ಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾನನಿರಲಿ. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ, 

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ "ಮೊದಲಾದ ಲಲಿತಕಲೆಗಳ ವಾಹಕಗಳು (Medium) 

ಶಾಬ್ದಿಕ ರಚನೆಗಿಂತ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಕಗಳೇ ಬೇರೆ. 

ಕಾವ್ಯದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವದ ಸಾಮೃವಿದೆಯ್ಲದೆ ವಾಹಕದ 

ಸಾಮ್ಯವೂ ಇದೆ. ಶಬ್ದದ ತಾಳಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ; 

ಶಬ್ದದ ಇಂದ್ರ ಚಾಲವನ್ನೆ ೀ ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಉತ ಪಯೋಗಿಸ ವವು. 

ಕ ಲೋಪಾಸಕರಾದ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮ್ಮೇ 

ಲನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿರಬೇಕಲ್ಲನೆ? ಶಬ್ಧವು ಚರಿತ್ರ, ಟಃ 



೬ ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮ ಹೋನ್ನತಿ 

ಕಾರಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ವಾಹಕವಾಗ 

ಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೇ 
ತಿಹಾಸಗಳ ಕಲೆಯು ಈ ಸಮ್ಮೇಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ಅವುಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ವಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಕನು ಕಲೋಪಾಸಕನಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮ್ಮೇನಲದ ಸದಸ್ಯ 

ನಾಗುವನು; ಇಲ್ಲದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಲನದ ಮಹೋದಧಿಯನ್ನು 

ತೊಡುವನು. ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಪ್ರಬಂಧ (personal 

64681), ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ,-ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಶುದ್ದವಾಗಿ ಕಾವ್ಫದ 

ವಿಭಾಗಗಳು. ಇವುಗಳ ಪುರಸ್ಫೃರ್ತರೆಲ್ಲ ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನದ ಜೀವಾಣು 

ಗಳು. ಇಂಥ ಕಾವ್ಯವಿಭಾಗಗಳ ಕೂಟಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಲಲಿತ 

ನಿಬಂಧಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವು ದೊರೆಯಬಹುದು. 

ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ) ರಸಾನುಭನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ 

ಲೇಖನನೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ. ಇದನ್ನೆಸಗುನ ಲೇಖಕರು ಕವಿಗಳು. 
ಇದನ್ನುಳಿದುದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ; ಇಲ್ಲನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು. 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಳವೂರಿ ನಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಲನ-ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನಗಳಿಗೆ ಇರುವ 

ಸಂಬಂಧವೇನು? ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ಕವಿಸಮ್ಮೇಲನದ 

ಕಾರ್ಯವೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿವೈಶಾಲ್ಯವು ಚಹ್ಹು. 
ಕಾವ್ಯವಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವನದ ಅನಂತ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಒಂದು 

ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞ್ಯಾನವಿಭಾಗಗಳೊಡನೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು 
ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ... ಅನ್ಯಭಾಷಾಸಂಬಂಧ, ಶಬ್ಧಸಂಗ್ರಹ, ವ್ಯಾಕರಣ, 

ಛ೦ದಸ್ಸು,ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗಹನವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯು 

ಅದರಲ್ಲಿ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾಂತರ, ರೂಪಾಂತರಗಳ 

ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒಳಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಲಿಪ್ತ ಲಿಪಿ, ಟೈಪ ಲಿಪಿ, ಮುದ್ರಣ 
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ಸುಧಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ 

ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಸಮ್ಮೇಲನವು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ 

ವಾಜ್ಮಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೂ ಭಾಷೆಯ ಭೂಷಣವನ್ನೂ ಅದರೊಡನೆ 

ದೇಶದ ಉದ್ದಾ pS ನನ್ನೂ ಹ ಸತತವಾಗಿ ೫! ದೆ. 

ಗದ್ಯಸದ್ಯಗಳ ಸ ಸಂಬಂಧ 

ಮಹನೀಯರೆ! ಗದ್ದುಪದ್ಧಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ 

ತುಸು ಗೊಂದಲವೆದ್ದಿತ್ತೆ೦ದು ಹೇಳಿದೆನಷ್ಟೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 
ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾದ ಪ. ಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಸ ರ್ಧಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ, 

ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ Mo ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ನೀರಸ 

ವಾದರೂ ಚಿತ್ತೆ ಸಬೇಕು. 

ಮೊದಲು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯಾವ್ತಿಯನ್ನು 

ನಿರ್ಣಯಿಸುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಟಣಗಳನ್ನು 

ಗದ್ಯುಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲವೆಂ 

ಬುದನು ಸ ನಾವು ಲಕ ಕ ದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕಾಲಿದಾಸನಂತೆ ಬಾಣನೂ 

ಹಸ ಆದರೆ . ಶಬ್ದ್ಬಮಣಿದಪ ೯ಣ' "ಛಂದೋಂಬುಧಿ ' ಮೊದಲಾದ 

ಗ್ರಂಥಗಳು ಪದ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ 

ವಿಜಯದ ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂಪನು ೫೧ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು 

" ಅಡೆಂತೆನೆ' ಎಂದು ವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾ)ರಂಭಿಸಿದೊಡನೆ ಸವಿತ್ತವನ್ನು 

ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಭೇದವು 

"ಕಾವ್ಯ' ಮತ್ತು, "ಗದ್ಯ್ಯ'ಗಳ ನಡುವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾಮ್ಯ' ಮತ್ತು, 

. ಶಾಸ್ತ್ರ 'ಗಳ ನಡುವಿದೆ. 

ಗದ್ಯಪಡ್ಯಗಳ ಭೇದವು ತಾಳಲಯಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಗದ್ಯವು 

ನಡೆದರೆ ಪ ಪದ್ಯವು ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿನದೇ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನು ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ನೆ; 

ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕವಿಯು ಇರಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ ಬ್ಬ ಬಣ್ಣಿಸ ಸು 

ತ್ತಾನೆ; ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸದ ಹೊಸ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ 
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ನೂತನ ಬೃಹ್ಮ ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾಂಗತಿಕ (!೧00ಟ೩!) ಸತ್ಯವು ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಕಾರನ ಪ್ರಧಾನವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತವಾದ ಸತ್ಯವೇ 

ಕವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು, ಕ ನಿರೂಪಣಾಪದ್ಧತಿಯು 

ಸರಳವಾದುದು; ಹೇ ಬ ನ್ನು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ಮಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವದೇ 

ಅವನ ಮೂಲೋದ್ಮೇಶ. ಕವಿಯ ಶಶಿಯು EAE 

ಕಲ್ಪನಾಮಯವಾದುದು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಳಮ್ಮೈ-ಹೊರಮೈಗಳು ಹೊಸ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಶೋಧವಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಸುತ್ತ ಹೋಗುವವು. ಕಾವ್ಯದ 

ಅ೦ತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗಗಳು ಚಿರನವೀನವಾಗಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೇ 

ಪ)್ರಧಾನವಾಗುವದು; ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಕಾವ್ಯದ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ. 

ಗದ್ಭುಪದ್ಯಗಳು ಮಾ ಸಾಫ್ ನಾನು ಹಿಂದಿನಿಂದ 

ತೋರಿಸುವವನಿದೆ. ನೆ. ಕಾವ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ಯಗಳೂ ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಬೆರೆಯು 

ತ್ಮವೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರನು ಸಂಗತಿಗಳನು ಏವರಿಸುವದನ್ಳು ಬಿಟ್ಟು 

ಒಂದು ಉತ ಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೆ ಸಸ ಒಣ್ಣ ವನ್ನು ಬೆರನಿದರೆ, ಅಷ್ಟ ರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿಯಾಗುತ್ತಾಕೆ. " ಕಾವ್ಯಥರ್ಮ 'ದೊಡನೆ Je 

ನನ್ನೂ ನನರ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ಯ್ರಕಾರರಾಗು 

ತ್ಕಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಸಣಗಳಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವೆಂಒ 

ಮಾತನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ 

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮತವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಏರಿಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಲ್, ಬೇಕನ್, ಬೆನ್ 

ಚಾನಸನ್, ಸಿಡ್ಡೆ, ಶಿಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸವರ್ಥ ಚೂ ರಕಕ ಭಿಪ್ರಾಯವೂ 

ಇದೇ. ಮಾೌಲ ಲ್ಪ ನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಾಚೀನಕಾವ್ಯದ ಬಹು 

ಭಾಗವು ಪದ್ಧದಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ವಾಚೀನ ಕಾವ್ಯದ ಬಹುಭಾಗವು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಂದಿನ ಕಥ-ಕಾದಂಬರಿಗಳ'ಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಪ )ತಿಸ್ಫರ್ಧಿ 

ಗಳು. ಆಧುನಿಕಬೇವನದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮೃತೆಯನ್ನೂ 

ಗದ್ಭವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವದರಿಂದ ಅವು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಷ್ಟೆ. 
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ಶಾಸ್ತ್ರ-ಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ಕಾಲಾನುಗತಿಕವಾಗಿ 

ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೂ ಮೌಲೃ್ನನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಬರಬರುತ್ತ 

ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವದು ಷಾ ಬನು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 

ಆಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸ ತತ್ವ ಜಾ ನ, ವಕ "ತ್ತು ಎ೦ಬ ಮೂರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 

ವಿಭಾಗಗಳು ಜೀಕಿಯಿದವು. ಮುಂದುಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು "ಇಳಿದು 

ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆಯಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹೆಡ್ಡು ಹೆಡ್ಡು ಶುದ್ದ 

ವಾಗಿ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 

ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವು ಅನೇಕ ಸಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ ವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಾವೃಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ "ಯಾಗಿ ಬೆರೆತಿರುತ್ತದೆ. 

ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳು: ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಲನೆ 

ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಿಕೆಯು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬುದನ್ನು 

ಊಹಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಾಜ್ಮಯವು 

ಮೊದಲು ಉದಿಸಿದ್ದು ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ. ಗ್ರೀಕ್ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ 

ಮೊದಲು ಸಿಗುವ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದರೆ ಹೋಮರನ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯಗಳು. 

ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಆನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆನಿಯೋಡ್ ಮುಂತಾ 

ದವರ ಗದ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಉಪ- 

ನಿಷತ್ತು-ಬ್ರಾಹ್ಮೆಣಗಳ ಗದ್ಯಕ್ಕಿ೦ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳೇ ಹುಟಿ ದವು. 

ಶಿಲಾಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜವಂಶಾವಳಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕೂಡ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಇತಿಹಾಸ, ತತ್ವಜ್ಞಾ ನ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ 

ಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲವದು; ಅವು ಹುಟ್ಟಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವದು ಮುಂದಿನ ಮಾತು. 

ಗದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪದ್ಯದ ಬಳಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನೆಂಬು 

ps ತಿಳಿಯುವದು ಕಷ್ಟಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಛಂದೋಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆ 

್ಸಿ ನೆನಪಿಡುವಲ್ಲಿ ಜ್ಞ್ಯಾಪಕಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಿದೆ 

pgs ತಿಳಿದು ಛಂದಸ್ಸಿನ "ತ ತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯ 
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ಪ್ರಾಸ, ಅನುಪ್ರಾಸ, ಯಮಕ, ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 

ಇಂಥ ಆನುಕೂಲ್ಯವು ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು 

ಕವಿಗಳು ಗದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ತಂಬೂರಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಇನೊಂದು 

ತಂತಿವಾದ್ಯವನ್ನು ಅದರೊಡನೆ ವಿಶಾಟುತ್ಲಿದ್ದರು. ಸರಸ _ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಸೂಡಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ರಾಮಚಂದ್ರನೆಸುರಿಗೆ ಲವಕುಶರು ರಾಮಾಯಣನನ್ನು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿ 
ದಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂಬೂರಿಯಿದಿ ತು. ಅಂಥದೊಂದು ತಂತಿ 

ವಾದ್ಯುದ ಸ್ತರವ್ರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪದ್ಮಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಳ್ಳಿ ಲು ಇನಿ ಷ್ಟು ಹಗುರಾಗುವದು. ಕಲರ್ 

ಹೊಚನು ಹೇಳದಂತೆ, ಈ ತಂತಿ ವಾದ್ಯದ ಜೋಡಿಯೇ ಪದ್ಮಪ್ರಯೋಗ 

ದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾಮಯತೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಅಂತೇ ಗದ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಪದ್ಧವ್ರ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಭಾವನಾಪೂರ್ಣವಾ/ ದೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಕೋಲರಿಒನು ಹೇಳುವಂತೆ 

ಛಂದಸಿ ಸನ ಉತ್ಸ ತಿಯ; ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಹದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಿತಿಯಂ೦ದ 

ಜು 00 « ಭಾವನೋದ್ರೇಕ ರಾಗೋದಿ, £ಪನಗಳನ್ನು 

ಪ್ರತಿಬ೦ಂಧದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಹೆಣಗುವ ಒಂದು ಸಹಜೋತ್ಸನ್ಪ ವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. 

ದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮತೂಕವು (balance) pS ದೆ. 

ಈ ಚ] ವಾದ (6810817) ಪ್ರತಿಸ್ಪ. ರ್ಥಯು (antagonism) 

ತಾನು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮಾನ ಬಕ ನ ತಿಯಿಂದಲೇ ಪೋಷಣ 

2ಡಿ. . . .ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಈ ಸಮತೂಕವು ಅದರ ಮೇಲೆ 

ಇಳಿದು ಬಂದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ (wil) ನಿರ್ಣಯಶಕ್ತಿ (judgment) ಗಳ. 

ಒಲದಿಂದ ಛಂದಸ್ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ 

ವಾಗಿಯೂ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಂತೆ ಆನಂದಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ 
ಘಟಿಸುತ್ತದೆ.'' 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಬಸ್ಸೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬಂದ 

ಅನುಷು ಪ್ರಭ ಶೊ ಕಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒರೆದು 

PSE 0 ಆಶ್ಠೊ ೀಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟುಭ ಛಂದಸ್ಸಿ ನ ಉಗಮವಿದೆ: 
«ಮಾ ನಿಷಾದ ಪ್ರ ತಿಷ್ಭಾಂ ತ್ವ ಮಗಮಃ cM ತೀಃ |. | 

ಯತ್ ಕೌಂಚಮಿಥುನಾದೆ ಶೆಮವಧೀ। ಕಾಮನೋಹಿತಂ || 
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ಕೌ)ಂಚಪಕ್ಕಿ ಕ್ಲಿ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು )ಿ ಕ್ಲೊಲೆಸಗಿದ ವ್ಯಾಧ 

ನನ್ನು ಸೋಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ" ಭಾವವು ಸುರಿಸಿತ್ತು, 

ಭಾವನೆಯ ನೆರೆಯು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ತಪಸ್ವಿಯ ನಿಗ್ರಹಶಕ್ತಿಯು 

ಅವನ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿತು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ದಿಂದಲೇ 
ಅವನ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ಒಂದು ಗಾಂಭ್ಲೀರ್ಯವು ಬಂತು. 

ಅವನ ಸಂತಾಪದ ಪರ್ಯವಸಾನವು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಧನ 

ವಧಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ವಾಗಬಹುದಾದ ಆ ವೀರ್ಯವು 

ಅವನ ನಿಗ್ರ ಹಶಕ್ತಿ ಯ ಬಲದಿಂದ ಛಂದಸ್ಟಾ ಗ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ ು . ಇದನ್ನು 

ಅವನ ನಿರ್ಣಯಶಕ್ತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ರಾಗೊದ್ದೀಪ 'ನದಿಂದ 

ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದು ನಿಗ್ರಹಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೃ ತಿಯಾಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿತು. 

ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಗದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಛಂದಸ್ಸು ಮೊದಲು ಹ. ಟ್ರಿ 

ತೆಂಬುದು ನಿರ್ನಿವಾದವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾ 

ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ತೆ೦ದು ತಿಳಿದರೂ ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಅಮೃತ 

ವಾದ ಸಾಫಲ್ಲ ನಕ್ಸಾಗಿಯೇ ಛಂದಸ್ಸು ಬೆಳೆಯಿತು. ಸೃ ಪ್ಟಿಯು ಅಜೆ ಸ 

ಯವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಆಂತಃಪುರವಾಗಿದೆ, ಈ ಪಣ ಸತ. ತಿಳಿಯಲು 

ಮಾನವನು ತೋರಿಸಿದ ಕುತೂಹಲವೇ ಛಂದಸ್ಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಪ್ರಾಸವು (೧026) ಆಗ್ಮಿ pC ಅದ್ದು ತೆ ವಾದ 

ಶೋಧವೆಂದು ಹಂಬರ್ಟ್ ವೂಲ್ಫನು ಹೇಳಿದ್ದಾ 4 ಛಂದಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾಸವೂ ಬೆರೆತು ಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವು ತನ್ನ ದೇವತೆ 

ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ- -ಪುಸ್ಟ್ರಿಇತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿರೆಂದು 

ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಖುತ್ತಿಒ ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಮುಂದಡಿ ಕವಿಗಳು ಲೋಕನಾಯ 

ಕರ ಗುಣಗಾಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ 

ವೇದಕಾಲದ ನಂತರ ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಬಂದವು. 

ಗದ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೃದ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನೇಕ 

ವಿಭಾಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಜನತೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ ಗದ್ಯದ 



ಗಿ೨ ಕವ ಕಾವ್ಯ, ಮಹೋನ್ನತಿ 

ಉಪಯುಕ್ತತೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು. ಇದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ 

ಶತಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯವೂ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಹತ್ತಿತು. ಸಂಗೀತ, 

ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪದ್ಯಗಳಷ್ಟು ಲಲಿತವಾದ ಕಲೆಯು ಗದ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು 
ಸಿಮನ್ಸನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. «ತನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ 

ವನ್ನೂ ಸಹ ಗದ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆರಸಹತ್ತಿದೆ. ಪದ್ಯದ ಕೆಲವು ನಿಯ 

ಮಗಳನ್ನು ಸಹ, ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆ ಹೇ 

ಅಲ್ಲ; ತನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿನಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿ 

ನಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಕರು ಗದ್ಯದ ಅನಂತ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 
"ಗಾನ'ವಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ! ಅಲ್ಲಿ ಪದಸಂಗೀತದ ಪರಮಾವಧಿಯಿರ 

ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೆಂತ ಗದ್ಧಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 

ವಸ್ತುವಿನ ಮಹತ್ವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್, ಬಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊದಲಾ 

ದವರು ಹೆಸರಾದ ಗದ್ಯಕಾರರಾಗದೆಯೂ ಕೂಡ ಗಣ್ಯರಾದ ಕಾದಂಬರಿ 

ಕಾರರಾಗಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಗದ್ಯವು ನೆಲವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವದು. ದೃಶ್ಛಪದ್ಧಕಾವ್ಯ, ಮಹಾಪದ್ಯ 

ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾರದವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪವಾದ 

ಗಳಂತಿದ್ದ ಕಾದಂಬರಿ - ಗದ್ಭನಾಟಿಕಗಳನ್ಫು ಬರೆಯಲೆಸಗುವರು. 

ಮುಂದೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳೆ ವಂಶಾ 

ವಳಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವದು. ಆಗ ಅವುಗಳ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಜನರು 

ಒಪ್ಪುವರು.'' 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅವಶ್ಯವೇ 2 

ಮಹನೀಯನರೆ |! ಕಾವ್ಯವು ಗದ್ಯಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತವಾ 

ಗುವದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತಷ್ಟೆ ? ಅಂದಮೇಲೆ ಪದ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಯೇನು ? ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಗದ್ಯವನ್ನೆ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. 

ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಕಲೆಯಿದೆ. "ನೂರು 

ವಿಹಗಗಳಾಗಿ ನಾನವರ ಕರೆಯುತಿಹೆನು'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸೃಷ್ಟಿ 
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ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಳಲಯವನ್ನು ಹರಡಿ 

ದ್ಹಾಳೆ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ತಾಳಲಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗ 

ದೇವತೆಯು ಚಲ್ಲಾಟವಾಡಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಸವಿಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾದ 

ಮಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನವನ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲಿದೆ; ಭಾಷೆಗಳ ಶಬ್ಧರಚನೆ 

ಯಲ್ಲಿದೆ. ಚರಾಚರವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಈ ತಾಳಲಯವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಾನವನೂ ತನ್ನ ದೊಂದು ಸಂ/ ೀತವನ್ನು ಜಮ್ 

ಸುವದು ಸಹಜವಲ್ಲವೆ? ತನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸ 

ಬೇಡವೆ ? ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಅನ. ಕರಣಬುದ್ದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. 

ಛಂದಸ್ಸಿನ ತಾಳಲಯವೂ ಈ ಅನುಕರಣಬುದ್ದಿಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವು ಖನಿ ರಬಹುದು ? 

ಗದ್ದಸ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಪದ್ಯವು ಏಕೆ ಜೀವಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿತು? ಮುಗಿದು ಹೋಗಬಾರದಾಗಿತ್ತ್ಕೇಕೆ ? ಕೆಲವೊಂದು 

ಉದಾತ್ರರಸನಿವಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದಿಸುವ ಭಾವನಾಲಹರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ಕವಾ 

ಗಲು ಪದ್ಗುದ ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂಯೋಜನೆ, ತಾಳಲಯಗಳೇ ಬೇಕು; 

ಇದರದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಸಿರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಸ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಹರ್ಬರ್ಟ್ 

ರೀಡನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪದ್ಯದ ಮೂಲವು ಔಪಯೋಗಿಕವಾಗಿಯೇ 

ಇರಲೊಲ್ಲದೇಶೆ. ಅದು ಈಗೊಂದು ಮೋಹನಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.ಕಾವ್ಯದ 

ತಿರುಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಮುಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯೋಗವು 

ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದೆಂದು ಬೊಸಾಂಕೆಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ. 

ಛ೦ದಸ್ಸೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಒಂದು ಆಚ್ಚಾದನ 

ವಿದ್ದಂತೆ; ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ತಿರುಳು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ವಾಡುನ 
ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಗ್ರಗಣ್ಣ್ಯವಾದುದು; ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶೈಲಿಗಿಂತ 
ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಹೆಗೆಲ್ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವಚ್ಹಾ.ನಿಯು ಸೂಚಿಸು 
ತ್ಮಾನೆ. 

ಹಲಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವರು. 

ಪದ್ಯಕವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ, ಒಂದು ತಾನವಿರುತ್ತದೆ; 
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ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯೆಲ್ಲ ಈ ತಾನ (Tune ) ದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತದೆ; 

ಗದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಬರಬಹುದು; ಆದರೆ ಪದ್ಯದನ್ಲಿಯಂತೆ 

ಸ್ವಚ್ಚ ೦ದವಾಗಿ, ಈಸ ತಾನಾಗಿ, ಬರಲಾರದೆಂದು ಕ್ಯಾ ಥರಿನ್ ವಿಲ್ಲನ್ 

. "ಮಹಿಳೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಕಾವ್ಫವಸ್ತುವು ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನ 

ವಿದ್ದಾಗ ಛಂದಸ ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಲೇಬೇಕಾಗುವದು: ಅದು ಭಾವ 

ನಾಮಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲದೆಂಬುದು ಕ್ಲಿ ಲರ” 

ಕೂಚನ ಮತ. «ಪದ್ಮ ಕಾವ್ಯವು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಭಾನನಾಪ್ರೇರಣೆಯ 

ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಗದ್ಯ ಪದ್ದಗಳಿಂದ 1 ಜನಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಸಂತೋಷವು 

ಒಂದೇ ಜಾತಿಯದೆಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಪದ್ಧ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ದೊರೆಯು 

ವದು ಇಡಿಯಾದ ಆನಂದವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಭಾಗದಿಂದ ಸಹ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಆನಂದವು ಲಭಿಸುತ್ತ.''ದೆಂದು 

ಕೋಲರಿಜನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸು 

ವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ತಾರಾ ಗ46 ಹಾಯಿಸಬೇಕಾ 

ಗುವದು; ನಗು, ಬಿಕ್ಕು, ಆನಂಚೋದ್ರೇಕ ಮುಂತಾದಲ್ಲಿಯ ನಿರೂಪ 

ಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಳಲಯವಿದೆ; ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಯ ಆವೇಶವನ್ನು ಛಂದಸ್ಸಿ 
ಲದೆ ವ್ಯ ಕ್ರಗೊಳಿಸುವದೇ ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇನ್ನೊರ್ವ ವಿಮರ್ಶಕನ 

ಮತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆ € ವಿಂಜೆಸ ರನು ಸಯುಕ್ಕಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ದ್ಧಾ ನೆ: 

«ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಃ ಚಾರವು ಸಮಾವಿಷ್ಯ 'ವಾಗದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾ ಜೂಜು 

ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕೈವಲ್ಫ ದಲ್ಲಿ-ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ - ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗು 

ವದು. "ಆದರೆ ಭಾವನೆಯೊಡನೆ ವಿಚಾರವು ಬೆರೆತೊಡನೆ ಷ್ಟ 

ಸಹಾಯವು ಬೇಕಾಗುವಡು. ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಅಸ್ತಿ ತ ವೇ ಹೀಗೆ; ಪ 

ಯೊಂದು ಪಜಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಹಾಗು ವಿಚಾರಗಳ pe 
ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನೂ ಫೂ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಛಾಂದಸಿಕ 

ರೂಪ ವನ್ನು ಕೂಡಿಯೇ ನಾವು PE ಕಲ್ಪನಾ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ 'ಫಡ್ಯವೇ ಆರಸೆಂದು ಇನ್ನೊರ್ವ ಲೇಖಕನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾದವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈ 

ವಾದವನ್ನು ಸ್ರಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ, ವ್ಹಿಟ್- 
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ಮನ್ನ ನ ಕೃತಿಗಳು, ವಚನಕಾರರ ಕೃತಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಪದ್ಧಕಾವ್ಯವಲ್ಲದೆ 

ಏನು ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದು 

ದೆಲ್ಲ-ತಾನವು ಕೂಡ-ಇದೆ. ಈ ಪದ್ದ ತಿಗೆ ಸ ಚ್ಚ ೦ದವೃ ತ್ರ (free verse) 

ವೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ. ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ "೨೦ಗಗಳು ಮೂರು: (೧) 
ಪ್ರಾಸ, ಅನುಪ್ರಾಸ. ಮುಂತಾದವುಗಳು: (೨) ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂ 

ಯೋಜನೆ. (೩) ತಾಳಲಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದೊಂದು ಅಂಗ 

ವಿದ್ದರೂ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಪದ್ಧಕಾವ;ವೆನ್ನ ಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಲರ” 

ಕ.ಚನು ಬಾಯಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯ “ಜೋಬನ ಅಧ್ಯಾ ಯ''ವನ್ನು ಉದಾಹ 

ರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಛಂದನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಸ ಎ೦ಚ್ಕ ೦ದವ್ಮತ್ತ ತ್ರವನ್ಬು ಅನು 

ಸರಿಸಿದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪದ.ಕಾಸ ವೆಂದು ತಿರು ಆದರಕೆ""ನೊದ 

ರುಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಗದ-ದ ಸ್ಪರಭಾರ (೩00071) ವಸ್ತು 

ಕುಕ್ಕಿ ಸುವಂಥ ಮಿತ್ಯ ಸುವಂಥ ಗಾನವ ಸಾ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ 

ಬೇಕು.ಅದರ ಸ ಚ್ಚ ೦ದವ್ಕ ತ್ಮವು ಎಷ್ಟು _ಚ್ಚಂದವಾದರೂ ಈ ಬೇದವ್ರ 

ಉಳಿಯುವತನಕ ಆ ಕೃ ತಿಯನ್ನು ಪದ. 16.5. ಗಣಿಸಬಹುದು. 
ಈ ದೃಃ ಷ್ಟ ಯಿಂದ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ವ್ಲಿಬ್ಮನ್ಸನ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ 

ಮೇಲೆ. ಯಿಲ್ಲದ ಗದ್ದೂವೆಂದೆನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಂಡ್, ಇಲಿಯಟ್ 

ಮೊದಲಾದವರ ಪದ-ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕುರುಹೂ ಸಹ ದೊರೆಯು 

ವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಕರ್ಣರಸಾಯನವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾನ | 

ವನ್ನು ಅವರು ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೂ ಪದ-ಕೃತಿ 
ಗಳೆ''೦ದು ಹಂಬರ್ಟ್ ವೂಲ್ಫನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 

ಇದನ್ನು. ನಾವು ಒಪ ಬೇಕು. ಒಪ್ಪುವಾಗ ಎಬರ್ಕ್ರೋಂಬಿಯ 

ಪ್ರ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ ದಲ್ಲಿಡಬೇಕು; (( ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಭಾಗಗಳಿ 

ಗೋಸ್ಟರ ಗದ್ದ ದ ತಾಳಲಯದ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಸಮಗ್ರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾದರಿ 

ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೊರತೆಯು ಉಂಟಾದಂತೆ ನಮಗೆನಿಸುವದು. ಒಂದು 

ವೇಳೆ ಛಂದಸ್ಸು ಪದ್ಧಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಆದರೆ 
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ಗದ್ಯದ ತಾಳಲಯಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ವಚ್ಚಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸಹ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು 

ಸೂಚಕ (expressive) ವಾಗಿದೆ: ಒಬ್ಬರೆ ಐ ಪದ್ಧಕಾವ್ಯದ ಉದೆ ೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗದ್ಯಡಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ ಪದ್ಯಡಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆ 
ವಾತಿನ ತಾಳಲಯವಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಒ೦ದು ತಾನವಿತಾನದ ಮಾದ 

ರಿಯ (0885) ಪುನರಾವೃ ಈ ಯೂ, ಅದನ್ನು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಕ 

ಹೊಯ್ದ ಕಾರಣ ಆ ತ ೫೫2೫2೬. ( continuity ) ಇವೆ. 

ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ, ಪದ್ಧಕಾವ್ಯದಿಂದ ಒನಿಸುವ ತನ್ನ 

ಯತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪು ಟವಾಗುವದು. ಣೆ 

ಹೀಗೆ ಪದ್ಧಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಛಂದಸು ಸ ಅವಶ್ಯವಿದೆಯೇನೆಂಬ ವಾದ 

ವನ್ನು ೭ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು 

ಎಷಿ. ಜೆಯೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಿಡಲ್ಸನ್ 'ಮುರೆಯು ಎತ್ರ್ವಿದ್ದಾನೆ.ಕೆಲವು 

ಕಾವ್ಮರತ್ನಗಳು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿವೆ; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಆಯಾ ಕೃತಿ 
ಗೆಳ, ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ತೆ (ಗದ್ದ ನ ಪದ್ಯ) ನಡುವೆ 

ನಿಕಟಿ ಸಂಬಂಧವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೆ ? ಅಂಥ ಆಂತರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ 

ಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ಕಾಲದ ಅಭಿರುಚಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ 

ಸಂಭವಿಸಿದ ಗದ ಪದ್ಯಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯು 

ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜಿಯೆಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಹಾರ್ಡಿಯವರ "ಡಿನ್ಯಾಸ್ಟ ದ್ರ 

ಇಲ್ಲವೆ ಶೇಕ್ಸ ಪಿಯರನ "ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ದಷ್ಟೇ ಕಾವ್ಯಮಯ ಹ ವ 

«« ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಫೀಸ್ '' ಹಾಗು «ದಿ “ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕರಮರುೂವ್'' 

ಎ೦ಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವೂ 
ಉಳಿದೆರಡರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವದು ಯೋ ಗಾಯೋಗವ 

ಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯ ಬಂಧವು ಅದಕ್ಕೆ 

ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. “ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್' ಮುಂತಾದ 

ತೇಕ್ಸ ಪಿಯರನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾ ಗುತ್ತಿ, ತ್ತು. ಹಾರ್ಡಿಯವರ ಡಿನ್ಯಾಸ್ಟ್' ವರ್ಡ್ಗವರ್ಥನ 

ಪ್ರಲ್ಯೂಡ್' ಹಾಗು ಬೌನಿಂಗನ "ದಿ ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಬುಕ್” 

ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರದೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು,.. 
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ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ತಥವಿದೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, 
ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಸರಣಿಯನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವಾಗ, ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳ 
ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥದು 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಥದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. 

ನಮ್ಮ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆತು 

ಕೊಂಡಿವೆ. ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದ ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ 
೫೩೯ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಿದು: 

« ಶರದದ ಚೆಂದ್ರಸಂ ವಿಮಲ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬಾಳ ದಿನೇಶನಂ ತನೋ । 

ಹರ ಕಿರಣಂ ಕಿಶೋರ ಹರಿಯಂ ನವ ಕೇಸರ ರಾಜಿ ನಿಸ್ತ ದಿ! 

ಕೃರಿಯನನೂನ ದಾಸ ಪರಿಶೋಭೆ ಮನಂಗೊಳೆ ಪೊರ್ದುವಂತೆ ಸುಂ | 

ದರ ನವಯೌ'ವಸಂ ನೈಟಿಯ ಪೊರ್ದೆ ಗುಣಾರ್ಣವನೊಪ್ಪಿ ತೋಟ್ರಂದಂ 

ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಚನವಿದು: “ಅಂತು ನವಯ್ೌವನಂ ನೆಯ 

ನೆಜಕೆಯೆ ನಿಲ ನಿಅ್ಗೊಂಡ ಗುಣಾರ್ಣವನ ತಲೆನವಿರ್ಗಳ್ ಲಾವಣ್ಯ 

ರಸಮನಿಡಿದಿಡಿದು ತೀವಿದ ಕಮಲಾಸನನ ಬೆರಲಜ್ಹುಗಳನ್ನ ವಾದುವು.'' 

ಈ ವಚನವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಿರಬಾರದು ? ಅಲ್ಲವೆ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕವೇಕೆ 

ವಚನವಾಗಬಾರದು ? ಚಂಪೂಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ಸಲ 

ಮಾಲೆ ಚಂಪಕಮಾಲೆಗಳು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮಥಿ 
ತಾರ್ಥವಿಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮಳಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವನ್ನು 

ಇಲ್ಲವೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ 

ಏಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಆಂತರಿಕ ಅವಶ್ಯಕ ತೆಯಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮನ್ಸನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 

ಒಪ್ಪಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಗದ್ಯವು ವಿಶೇಷತ: ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಆತ್ಮನ 

ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರುಬಿಟ್ಟು ), ನಿಂತಿದೆ. ಅಂತೇ ಪದ್ಯಕಾವೃಕ್ಕೂ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಗದ್ಯದ ಪ್ರಾಂತವು ಮುಗಿ 

ದಾಗ ತಾನೆ ನಾವು ಪದ್ಯದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 

ಮೊದಲು ನಾವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹವಣಿಸಿದರೆ ಹಾನಿ 
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ತಟ್ಟುವದು ನಮಗಲ್ಲ, ಆ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಾಶಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವಸ್ಸುವಿನ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಬ್ಬಿಗನು ಪದ್ಯವನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು ಗದ್ದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸದಿರಲಿ !'' 

ಮುದ್ದಣನು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೆ ಹೊಸಗನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ 

ದ್ದ ರೆ ಆತನ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂದು ಅನೇಕರ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾ ಇರ! ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. 'ಒರಾಮಾಶ _ಮೇಧ''ದ ಸೌಂದ 

ರ್ಯವ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ 

ಶೃ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲರು. (ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ, "ಅದುತ ASS 

ಡನೆ (ತೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ'ವೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗು 

ತ್ಲಿತ್ತು! 

ಗದ್ಯ. ಪದ್ಯಗಳ ಸಾಮ್ಯ-ವೈಷಮ್ರಗಳು 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದರೆ ಕವಿಯು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲ್ಪನಾ 

ಸೃಷ್ಟಿ. 1 ಅದು ಪ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಬಹುದು; ಗದ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಬಹುದು. 

ಒಂದು ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಶ್ಲೋಕದೊಡನೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವರ್ಣನಾಪರ ಕಲ 
ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 

ಪಂಪನಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ಲೋಕ-ವಚನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿ ಸ 

ಬಹುದು. 

ಹೀಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಾಧಾರಣತಃ ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ 
ಶಕ್ತಿಯು (concentration) ಹೆಚ್ಚು. “ ಟೊಂಕುವೆತ್ತ ಪೊಸನುಡಿ'ಯು 

ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು; ಅದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ ಸಹಜವಾದ ಗತಿ. 

«« ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ದಾನಗಳಿಲ್ಲ| 

ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ- ಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ॥ 

ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳೆಂದರೆ ವಾಮನನ ತ್ರಿಪದಗಳೆಂಬ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. 

ಇದು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧಕಾವ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ನಯಿಸುವಂತಹದು. 
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ತಿರಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹವಣಿಸುವವರ ಗದ್ಯಕೃೆಲಿಯಲ್ಲ. 

ಸಹ ಈ ಗುಣವು ಇರುವದುಂಟು, ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಈ ಬಿಗಿತದ, ಈ 

ವೀರ್ಯದ ನೆಲೆವೀಡು:--""ಕನನಿನ ನೆಂಟು, ಕನ್ನ ಡಿಯೊಳಗಣ ಗಂಟು'' 

«« ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ, ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ” «ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಜೇನು ಇಕ್ಕಿ 

ದಂತೆ'' ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂಯೋ 

ಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಟು ಪದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ವಾಕ್ಕಾಂಗಗಳ 

(clauses), ೫1. ಸಮಾನಾಂತರ, ಸಮತೂಕಗಳಿವೆ. ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ 

ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ «ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವದಯ್ಯಾ !'' 

ಮುಂತಾದ ಕಿರಿನುಡಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯಿಸುವದು. ಮೇಲಾಗಿ 

ನಾಣ್ಣು ಡಿಗಳು ಬಹುತರವಾಗಿ ಪದ್ಧಕಾವ್ಯದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಿಡಿ 

ನುಡಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ. 

ಪ್ರಾಯಶಃ ಪದ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗದ್ಭಕ್ಕಿಂತಬಗುವು ಹೆಚ್ಚು. 

ಒ೦ದು ನಾಯಿಯ ಕರುಣಾಮಯ ಕಥೆಯನ್ನು (ಬೇೀವನ-ಕಲಹ'ವೆಂಬ 

ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರರು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು 

ಕಲಮಲವಾಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕರಿಮರಿ ನಾಯು' 

ಯೆಂಬ ಕವಿತೆಯು ಆರೆಂಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು 
ಉದ್ದೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ 

ಚತ 2 ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಇದು. 

ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ, ಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿದಂತೆ ಗದ್ಯವೂ ಸಹ 

ಪದ್ಧಮಯವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ, ದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿ 

ನಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.ಈಗ ಸ್ಮೂಲಮಾನವಾಗಿ ಇಷ್ಟು pS ಜನ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪದಸಂಯೋಜನೆಯ ಇಂಡಿ ಗದ್ಯದ 

ತಾಳಲಯವು ಸ |, ತಂತ್ಯ ಶ್ರ ಮಾದುದು, ಸ್ವಚ್ಛ ೦ದವಾದುದು. ಅದನ್ನು ಆಳೆಯು 

ವದು ಎಂತಹ ಜಾ! ಸೇಂಟ್ಸ ಕು Bi ತಾಳಲಯದ 

ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿ 

ಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಪ ಯತ್ನ ವೆಂದು 

ತೋರುತ್ತದೆ; ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದಂತೆ. ಬೆಂದರೆ 
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ಗದ್ದವು "ಪದಪಾದವಿಯು ತನಿಯಮಾಸ್ಥದಮುಲ್ಲ.'' ಪದ್ಧವು ಪದವಿ 

ದಿತಪಾದ ನಿಯಮನಿವೇದ್ಯ''ವಹುದು. 

ವೃತ್ತಗಳೂ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಅಸಂಖ್ಯಾಕವಾಗಿವೆ. 

ಆದರೆ ತಾಳಲಯವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ರೀತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು. 

(೧) ಸಾಂಗತ್ಯ, ರಗಳೆ, ಸರಳರಗಳೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಫ (8088೩1೧0) 

ಛಂದೋ ರೀತಿಗಳು. (೨) ವೃತ್ತ, ಕಂದ, ತ್ರಿಪದಿ, ಚೌಪದಿ, ಷಟ್ಟದಿ, 

ಸೀಸಪದ್ಯ, ಅಷ್ಟ ಷಟ್ಸ ದಿ ಮೊದಲಾದ ಶೂ ತ (stanza) Fe 

(೩) ಭಾವಗೀತೆ, ಗಾಡ ವಚನಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯ ಛಂದಸ್ಸು 

ಸಾಲು ಸಾಲಿಗೂ ಭಿನ್ನ ವಾಗಬಹುದು. (೪) ಅನಿಯಮಿತವಾದ 

ಗದ ದ ತಾಳಲಯ. 

ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ರೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು 
ಬರುವದು: ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಪದ್ಯದ ನಿರ್ಬಂಧವೂ 

ಕೂಡಿಯೇ ಇವೆಯೆಂದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವದರಿಂದ 

ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಕೇಳಹತ್ತಿದೆವೆಂದರೆ 

ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನೆ ಪ ತೀಕ್ಷಿ ಸುತ್ತೇವೆ. 

ಆ ಸಾಲುಗಳು ಬಂದೊಡನೆ ಪ್ರತೀಕ್ಸೆಯು ಕೈಗೂಡಿ ನಮಗೆ ಆನಂದ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪದ್ಯದ ವಾಕ್ಯರಚನೆ, ಶಬ್ದಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ ಅನುಕ್ರಮ 

ದಲ್ಲಿ (4 ಪವಣಿಸುವದೇ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯವೆಂದೂ ಶಬ್ದ ಗಳನ ಶಿ ಚಿನ್ನಾ ದ 

ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯುವದು ಗದ್ಭ ವೆಂದೂ Ee ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಪೂ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪ ಗಾ ಸಿಮನ್ಸ ನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 

ದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾವ್ಯವಸ್ತು; ಇದಿದ್ದರೆ 

ವಾಕ್ಯರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಭೇದವಿರ 

ಲಾರದು; ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯಮಿತತೆಯೊಂದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ 

ಗುಣವೆಂದು ಅವನ ಮತ. ಈ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ. 
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ಮುದ್ದಣನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯರಚ 

ನೆಯೂ ಪದ್ಯಮವಾದುದಲ್ಲವೆ? ನಮ್ಮ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಗದ್ಯ 

ವನ್ನು ನೋಡಿರಿ! "ಕನಸು', "ಮುಗಿಲು', « ಇ೦ಂಚರ' ಮೊದಲಾದವು 

ಸದ್ಯಕಾವ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಪದ್ಯದ ಹೃದ್ಯತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಭಂಗ 

ಬರುವದಿಲ್ಲ. "ಯೆಂಡ್ಗುಡ್ಕ ರತ್ನ 'ವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಬಳಕೆವಾತನ್ನೂ 

ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದು. ಈ 

ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

(6 ಮೂರ್ಚೆ 

ಹೋಗುವಿರ ಪ್ರಾಸರಹಿತವು ಎಂದು? ಅದು ವಿಕೆ? 

ಹೆಂ. ಟ್ರೀ. ಕಾ, ಗಂ. ಟ್ರೀ ಕಾ. ಯಾವ ಟ್ರೀ. ಕಾ. ನೀವು? 

ಸಟ್ಟಿದೀ ಷಡಕ್ಷರಿಯು ಬೇಕೆ? ಅ ಷಟ್ಯಾ ಸ್ರ- 

ದಾವರಣ ಬೇಕೆ ಕವಿತೆಗೆ? » 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವರ್ಡ್ಸ 

ವರ್ಥ ಕವಿಯೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಆದರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಹೋಗಿ ವರ್ಡ್ಗವರ್ಥನ ಅನೇಕ ಕವನ 

ಗಳು ನೀರಸವಾಗಿವೆ. ಭಾವನೆಯ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕವಿಯು ತಾನೇ 

ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಭಾವನೋದ್ದೀಪನೆಯಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಉದ್ದವವಾಗಿದೆ 

ಯಷ್ಟೆ? ಕಾರಣ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವ ಭಾಷೆಯೂ ಭಾವ” 

ನೋದ್ದೀಪಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೋಲರಿಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ 

ಗದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶೈಶಠಿಯನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ಯೋ ಗ್ಯುವಾಗಲಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ | 

ವನ್ನು ಹುರಿತು ಮಿಲನ್ ಫೆವಿಯು " ಏರಿಯೋ ಪ್ಯಾಜಿಟಿಕಾ'' ಎ೦ಬ 

ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದನು. ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಯು ಭಾವನಾಮಯವಾಗಿ 
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ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ವನ್ನನ ವಿಚಾರಮಂಡನೆಯೇ  ಮಸಕುಮಸಕಾಗಿಡೆ. 

" ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ'ಯು ಕೂಡ ಇಂಥ ಶೈಲಿಯ ಯೋಜನೆ 

ಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾಣವಾಗಿಲ್ಲವೆ? 

ಅಂತೂ ಪದ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. 

ಕಾರಣ ಈ ಭಾವನೆಯ ತೂಕವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಗದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಸರಣಿಯು ಕೆಳಗುಮೇಲಾಗುವದು: 

«0 ಶಂಡಿರ ಸುಂದರ ಕಮಲೆಂಯ ನು? 1, 

( ಚಿಮ್ಮುತ ನಿರಿಯನು ಬನದಲಿ ಬಂದಳು 

ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ”: 

‘ ಗಾಳಿಸಕ್ಕದಲ್ಲಿವು 

ಮಾಡುತಿರಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾ ?; 

ಇವು ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ 

ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. 

ಅವೇ ಶಬ್ದಗಳಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪದ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ತ್ಯಾಸವಾಗುವದೆಂದು ಸಿಮನ್ಸನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದ 

ನ ಸಂಚಾರವಾದ ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಮಗಮಗಿಸುವ, ಕವ 

ಲ್ಲಿ ನಿನದಿಸುವ ಗುಣವು ಬರುತ್ತದೆ. | ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪನೆಗಳಂತೆ 

(801068) ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ 

ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸಹ ಆ ಭಾಷೆಯು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

೫ 

ಲ 

« ದೀರ್ಫ ದಿಗಂತದ ರೇಖಾತೋರಣ, 

ನೀಲಾಕಾಶದ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ, 

ಮೃಣ್ಮಯ ಶೈಲದ ಚಿನ್ಮಯ ಧಾರಣ 

ವಿರಚಿತ ರಸಲಿಸಿ ಭಿಶ್ತಿಯಲಿ” ಇತ್ಯಾದಿ, 

ಗದ್ಯುಪದ್ಯಗಳ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಅಂತರವಿದೆ. ಅನೇಕ 

ಸಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಮ್ಯವಿರಬಹುದು. «ಚಿಕದೇವರಾಜ ಬಿನ್ನಪ'ದ 

ಕಾಮ್ಯವಸ್ತುವಿಗೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಂತರವೇ 
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ಇಲ್ಲ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ನೈತಿಕ, 

ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಷಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಸಂಭವಿಸುವದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗವು ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ 

ಆಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬಬರುಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ 

ಗದ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ 'ಅಲ್ಲವೆ ರಸಿಕ ಜೀವನದ 

ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗದ್ಯು-ಪದ್ಧಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೆಯಿದೆ. ಕಲ್ಪನಾ 

ರಾಜ್ಯದ ಬೆಡಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಚಿತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ 
ಬಹುದು. ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಗ್ಗ ಳಿತೆಯನ್ನು ಪದ್ದವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು. ಮೇಲಿನ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶಕನು 

ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಗದ್ಯಪದ್ಯಗಳು ವಿಚ್ಛೇದಿಸುವ ವರ್ತುಳಗಳಂತಿವೆ. ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಎರಡೂ ವರ್ತುಳಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಎಡಬಲ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಕಮಾನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ 

ಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. 

ಗದ್ಯವು ವೃತ್ತಗಂಧಿಯಾದಾಗಷ್ಟೇ ಮನೋಹರವಾದುದೆಂದು 

ನಾವು ತಿಳಿಯ ಕೂಡದು. ಅದರ ಓಟ-ನಡಿಗೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಗದ್ಯವು 

ಹಾಡಲರಿಯದು. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಭಾರವನ್ನು ತೂಗಿಸುವ ಜಾಣ್ಮೆಯು 

ಅದೆಂತೋ ಹೃದಯದ ಆವೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವಲ್ಲ; ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡ ಹಾಡು 

ಗಾರಿಕೆಯಿದು. ಸಂಗೀತದ ಸಂಬಂಧವು ಅವ್ಯಕ್ತವಿಚಾರಗಳೊಡನೆ. 

ಅಂತೇ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತಮಯವಾದಂತೆ ಅದರ 

ಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯು ಕುಗ್ಗುವದು; ಅರ್ಥಗೌರವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗು 

ವದು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಗದ್ಭದಲ್ಲಿಲ್ಲ. 
ಈ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪದ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈ 

ಮರೆಸುವದು. «"ಗದ್ದವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗೀಗ ಮಾಡಬಹುದು 

ಆದರೆ ಇದು ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊ ಿಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ 

ಗದ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೈಮರವಿನಲ್ಲಿ ತುಸುವಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು 
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ಇದ್ದೇ ಇರುವದು.'' ಗದ್ಯುವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 

ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು; ಹಾರಲು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪದ್ಧ ಕ್ಕಿಂತ 

ಗದ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹತ ಶಿವು ಹೆಚ್ಚು . ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಯತೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂದು ನೃಪತುಂಗನು ಹೇಳುವ ಬಗೆಯಾದರೂ 

ಇದೇ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು ಹೊಮ್ಮಬೇಕು; ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಳಚ್ಚನೆ 

ಮಿಂಚಿ'ದರೆ ಸಾಕೆಂದು ತಿರುಮಲಾರ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಅಂತೂ ಹೃ ದಯಂಗಮವಾಗಿರುವ ವಿಹಂಗಮ ಗತಿಯು 

ಗದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

«« ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸರಿರಲಿ ಭೂತಬೆಂತರವಿರಲಿ 

ಚ ಸ ರ್ವರ್ಯಾ ರಾರೆ ಇರಲಿ । 

ಲಕ್ಷಿಸಲಿ ಲಕ್ಷಿಸಲಿ ನನ್ನ ಮೊರೆ ಲಕ್ಷಿಸಲಿ 

ರಕ್ಷಕನ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಾರೆ ತರಲಿ ||» 

ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. « ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು 

ಆಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ ಸುವಂಥವರು ಯಾವ ಕುಲಕೋಟಿಯವರಿದ 

ರೇನು? ಅವರು ಯಕ್ಸರಿರಬಹುದು; ರಾಕ್ಸಸರಿರಬಹುದು; ಭೂತ 

ಬೆಂತರಗಳಿರಬಹುದು; ದೇವತೆಗಳಿರಬಹುದು; ಗಂಧರ್ವರಿರಬಹುದು. 

ಒ೦ದಲ್ಲ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆನು: ಅವರು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಸಲಿ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪೆದ್ಯವು 

ಹಾರುತ್ತ ಮೇಲೆ ತಾಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾದ ಗತಿಯಿದ್ದರೂ, 

ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಗದ್ಯವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯು 

ತ್ರದೆ. 

ಆದರೆ ಗದ್ದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ಅಸಾ 

ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತೃವನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ 

ಶಬ್ದಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಗದ್ಭಕ್ಕಿರುವದಲ್ಲದೆ ಪದ್ಭಕ್ಕಲ್ಲ. 

ಸಿಮನ್ಸನು ಹೇಳುವಂತೆ, ಗದ್ಯದ ತಾಳಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರೀರಕವಾದ 

(physiological), ಗುಣವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯೂ ಕೂಲಂ, 

ಕಷ ವಿಚಾರಗಳೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೆನ್ನಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ 
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ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಧೇನಿಸುವ ಆನುಕೂಲ್ಯವನ್ನು 

ಸಹ ಗದ್ಯುವು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿನೋದ, ಯಥಾತ್ಮಿಕತೆ, ಕೂಲಂ 

ಕಷ ಕಥನ ಇಲ್ಲವೆ ವರ್ಣನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಯವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಮ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾರದು. 

ಮಿಲ್ ಎಂಬ ತತ್ತಜ್ಞಾನಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ, ಗದ್ಭವು ವಿಶೇಷ 

ವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ; ಪದ್ದವು ಭಾವನಾಪ್ರಜೋದಕವಾಗಿದೆ. 

ಇಂಥದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು ಪ್ರಬಲ 
ವಾಗಿದ್ದಾಗ ಗದ್ಯಪ್ರಯೋಗವೇ ಸಹಜವಾದುದು. ಇಂಥದೊಂದು 

ಭಾವನೆಯನ್ನು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬಲವಂತ 

ವಿದ್ದಾಗ ಪದ್ಯಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. ಚನ್ನಾದ ಗದ್ಯ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧಿಸ 

ಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ಕ್ತಮವಾದ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯವು ದಿವ್ಯಪ್ರಸಾದವೇ 

ಸರಿ. « ವರಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ ನರಕವಿಗಳ ವಿದ್ಯೆ ತೋರಬಾರದು '' ಎಂಬ 

ಕನಕದಾಸರ ನುಡಿಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸು 
ವದೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ದುಸ್ಕರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದು ಕ್ರಿಲರ್ ಕೂಚನು ಹೇಳಿ 

ದ್ದಾನೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ 

ಗದ್ಯದ ಕೂಟಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು ಪದ್ಯವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. 

ಯಾಕಂದರೆ ಕಮಲನಾಭನ ನಾಭಿಯೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಉಗಮಸ್ಥಾನ. 

ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗದ್ಯುಪದ್ಧಗಳ ಭೇದವು ವ್ಯಕ್ತ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಗದ್ಯದಿಂದ ಗದ್ಭಕ್ಕೆ ಭಾನಾಂತರಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ 
ಮಾತು. ಅನುವಾದವು ಮೂಲಕ್ಕೆ ತೀರ ಸವಿಸಾಪವಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಗದ 

ದಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಕಲಾಗ”ರವವನ್ನು ಕಾಯಬಹುದು. ನಾಗವರ್ಮನ 

" ಕಾದಂಬರಿ 'ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುವದು. ಬಾಣನ 

ತಯ್ಯೆ-ಪಾಕದಷ್ಟೇ ನಾಗವರ್ಮನದೂ ಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೆ 

" ಉಪನಿಷದ್ರಹಸ್ಯ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಾನಡೆಯವ ರುವ 

ಬರೆದ ಮೂಲಕೃತಿಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. 
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ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸೋಜಿಗವು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವು 

ಮೂಲದ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಕ್ಕೂ ಸಮಾಪವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಬ್ದಾರ್ಥ 

ಯುಕ್ತ PAS ಗ ಮನ್ನ ಣೆಯನ್ನು ES 

ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದೆಂದರೆ ಮೂಲವನ್ನು “ತನ್ನ ಡಿನಿ ರಂತೆ; ಮೂಲಕೃತಿ 

ಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದ್ದಂತೆ ದ ಪಡಿನೆಳಲನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ. 

ತು | ಪದ್ಧಕಾವ್ಯದಂತೆ ಇಂಥ ಅನುವಾದವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಜೋದಿಸಲಾರವು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ,. ಕೋರೆಯು ಮಾಡಿದ 

ಡಾಂಟೀ ಕವಿಯ "ಡಿವ್ನಾಯಿನ್ ಕಾಮೆಡಿ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಅನುವಾದ 

ವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಹೋಮರ್ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಗು 

ಚ್ಯಾಪ್ಮನ್ ಎಂಬ ಇರ್ವರು ಲೇಖಕರು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರು. ಚ್ಯಾಪ್ 

ಮನ್ಸ ನ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮಾದರಿಯು ಕಂಡುಬರುವದು: 
ಮೂಲಕ್ಕೆ ಆದಷು ಲ ಸವಿಪಾಪವಾಗಿದು ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ 

ತಿರುಳನ್ನೂ ಭಾವನಾಲಹರಿಯನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವದೇ ಈ ಮಾದರಿಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೊಂಡ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದ ಜೀವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಮೈೈದಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅನುವಾದಕಾರನು ಸ ತಃ ಪದ್ಯಕವಿ 

ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ ಗೀತೆಗಳು' ಶಕ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸವಿತಾಪಿಸಿ ಆದರೂ "ಶ್ರೀ' ಯವರು ಇದಕ್ಕೂ 

ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯಕವಿಯ ಮುದ್ರಿಕೆಯು 
ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲಂ 

ಕರಿನಿದ ವಸ್ತು-ಭಾವನಾ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು 

ನೋಡಬಯಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸಿಯೂ ಬಿಟಿ ರು. 

ಸದ್ರಾತ್ಮಕ ಗದ್ದ 
ಅರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೃದ್ಯತೆಯ ಸೆರೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ .ಗದ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು 

ಒರ್ವ ವಿಮರ್ಶಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥದು ಗದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ; ಪದ್ಯವೂ 
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ಅಲ್ಲ; ಅರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿ-ಹೈದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಯ್ಬ್ದಾಡುವ ತಬ್ಬಲಿಯೆಂದು 

ಕೆಲವರ ಮತವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ ಗದ್ಯವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ 

ಭಾಷೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯಗುಣವಿಲ್ಲೆಂದು ಬೊಸಾಂಕೆಯು 

ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಅದು ಕೇವಲ ಕೀಳುತರಗತಿಯ ಗದ್ಯವೆಂದು ಹರ್ಬರ್ಟ್ 

ರೀಡನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ. 

ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಹೃದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ 

ಎರಡನ್ನೂ ನಿಚಿತ್ರವಾಗಿ “ಜಿರಸಿದ ಗದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ದೂಡಿ ಸ 

ಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದೆಡೆಗೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಯತೆಯು ಪ್ರಶಂಸ 

ನೀಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯಮಯ ಗದ್ಭದಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯರಚನಾ 

ಪದ್ದತಿಯೂ ಪ ದಸರಣಿಯೂ ಗದ್ಯದಂತಿರುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಪದ- 

ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದನ ಫಿ ಬಿಟ್ಟಿ ರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. 

ಖರಡರಲ್ಲಿಯ ತೀವ ಗತಿಯ "ಪ್ರಕಾರವು ಒಂದೇ; ಆಂಶವು ಹೆಚ್ಚು - 

ಕಡಿಮೆ, ವಚನಕಾರರ ಕೃ ತಿಗಳೆನು ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲವೆ « ರಾಮಾಶ್ವ 

ಮೇಧ'ದಲ್ಲಿಯ BER ಎಟೆಲೆ ಸೋಗೆ ನವಿಲೆ! ಏಂ ನಲಿವೈ y, 

«ಬಾಯಿ ೨ಡದಿರಲೆ ಚಾದಗೆಯೆ!'' ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಪದ್ಯಮಯ 

ವಾಗಿಲ್ಲವೆ? 

ಗದ್ಯಪದ್ಧಗಳ ಉಪಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿ 

ಸುವದುಂಟು, «ಬಸವದೇವರಾಜರಗಳೆ 'ಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನು ಇವೆರಡೂ 
ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯಗಳ 

ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ವೃತ್ತ-ಗದ್ಯಗಳ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ, 

ಬಾಯಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ವಿಟ್ ಮನ್ನನ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ,--ಒಂದೇ ಒಂದು 
ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಗದ್ಯಪದ್ಯ ಗಳ ಸಮಸಂಯೋಗವು ಸಾಧಿಸಿರುವದನ್ನು 

ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ವಿಲ ಿನ್ನಳು ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೆರ 

ನಾದ ಲಾಲಿತ್ಯವಿದೆ: ಶಬ್ದಲಾಲಿತ್ಯ, ತಾಳಲಯಲಾಲಿತ್ಯ, ಪ್ಲ ತದ ರೀತಿಯ 

ಲಾಲಿತ್ಯ (1011806107 muse). ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಪದ 

ಮಯ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ' ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ, ಪದ್ಯದ ಪಫ್ರುತದ ರೀತಿಯ 
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ಲಾಲಿತ್ಯವೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗದ್ಯವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಪದ್ಯ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ' ಸ 

ಮುಕ್ಕಕ, ಜೂರ್ಣಕ, ಉತ್ಕಲಿಕಾಪ್ರಾಯ, ವೃತ್ತಗಂಧಿ ಎಂದು 

ಗನ್ಭಬುಧದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಲು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕಂಡು 

ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪದುಮಯ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಯಿಸುತ್ತವೆಂದು 

ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಚೂರ್ಣಕದಲ್ಲಿ 

ತುಸುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು; ಉತ್ತಲಿಕಾಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆ. 
ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದು ಒಂದೇ ಲಾಲಿತ್ಯ,- 

ಶಬ್ದಗಳದು: 

«« ಬಿಂದು ಬಂದ ಕಿರಾತದೂತನಂ ನಿಕ್ರಾಂತ ತುಂಗಂ ಬಗ್ಗಿ ಸಿನೊಡಾ ಮಾತೆಲ್ಲನುನೂ 

ಮಾತೆ ಯೊಳೆ ಪೋಗಿ ಕಪಟಕಿರಾತಂಗ ಟ್ರಂಪಿದೊಡಾತನುಂ ಮಾಯಾಯುದ್ಧಮಂ ಪೊಣ- 

ರ್ಚಲ್ ಬಗೆದು ಹಸ್ತ್ಯಶ್ಚರಥಸದಾತಿಬಲಂಗಳನೆನಿತಾನುಮದಿರೊಳ್ ತಂದೊಡ್ಡಿದಾಗಳ್ 

ಪರಸೈನ್ಯಭೈರವಂ ಮಹಾಪ್ರಳಯಭೈರವಾಕಾರಮಂ ಕೈಕೊಂಡು?” ಮು. (ಪಂಪಭಾರತ), 

ಮೈತುಂಬ ಮೊಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಲಲಿತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು 

ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿದೆ. 

ವೃತ್ತಗಂಧಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಲಾಲಿತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಳಲಯ 

ಲಾಲಿತ್ಯುವೂ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳ ಸಮತೂಕವೇ ಪದ್ಧದ ತಾಳಲಯದ 

ಆಭಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ: " ಸತ್ವರ್ಮಮೆಂಬುದು ನಿನ್ನ 

ನಿರೂಪಮಾದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳೊಳ್ ಪೊಗಚಕ್ಕವೆತ್ತ ನಡತೆ.ದುಷ್ಟರ್ಮ 

ಮೆಂಬುದು ಅದಜಿಕೊಳಲ್ಲಗಳೆದ ನಡತೆ. ಸತ್ವರ್ಮದಿಂ ಪುಣ್ಯಮುಂ 

ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂ ಪಾಪಮುಮಕ್ಕುಂ. ಪ್ರಣ್ಯಮೆಂಬುದು ನಿನ್ನೊಲ್ಮೆ; 

ಪಾಪಮೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಮುನಿಸು.” (ಚಿಕದೇವರಾಜ ಬನ್ನ ಪ) ಹಡಿ 

ಯಿಲ್ಲದ ಕಡಲ ನಡುವೆ ಸ್ಕಿರಾಸನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯು ಧ್ಯಾನ 

ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ' "ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡಲ ನಡುವೆ' ಎಂಬ 
ವಾಕ್ಕಾಂಗವು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ತುಣುಕು. 

ಆದರೆ ಪದ್ಧಮಯ ಗದ ದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧದ ಪ್ಲುತದ ರೀತಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯವು 
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ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪದ್ಯವಾಗುವದು; ಸ್ವಚ್ಛ ೦ದವೃತ್ತ, 

ವಾಗುವದು. ಇದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೀಗ ಸುಳಿದರೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಸಾಲುಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕವಿತೆಯಾಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಗದ್ಧಪದ್ಧಗಳೆ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ 

ಭೇದವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ಲುತದ ಲಾಲಿತ್ಯಭೇದ. ಮೊದಲಿನವೆರಡು ಗದ್ಯಕ್ಕಿಂತ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವವೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಬರಹದ ಹಿಂದೆ 

ಒಂದು ರಾಗವಿರದೆ, ಒಂದು ತಾನವಿತಾನವಿರದೆ, ಅದು ಪದ್ಯವಲ್ಲ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದೊಡನೆ ಅದು ಪದ್ಯವಾಗಿ 

ಮಾರ್ಪಡುವದು. 

ಪ್ಲುತದ ಲಾಳಿತೃವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿಸಲೆಂದೇ ಪದ್ಧ ನವನ್ನು ಸಾಲು 

ಸಾಲಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಬರೆಯುವ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಧ 

ವನ್ನು ಗದ್ಯದಂತೆ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಲಿತ್ಯ ವು 1 ಪದ್ಯಕ್ಕೆ 

ಗದ್ಮದ ಪ್ಲುತದ ರೀತಿಯು ಬರುವ ಸಧು ಎರದು (( ಇನ್ನೊ ೦ದು 

ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವೆನು. ಒಂದು ದಿನ ಕನಕದಾಸರ ಪತ್ನಿ pa 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತಿರಲು ಕನಕದಾಸರು ಅಲ್ಲಿ 

ಬಳಿಯೊಳೇ ಕುಳಿತಿಹರು.'' 

ಆದರೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ ಪದ್ಯದಂತೆ ಸ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ 

ಬರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗವು ಉತ್ಸ ನ್ನ ವಾಗುವದು: 

6 ಆದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 

ಮುಚ್ಚಂಜೆಯ ಅಂಧಕಾರವು 

ಬರಬರುತ್ತ ನಿಬಿಡವಾಯಿತು ” 

ಅಂದಿನ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಾಗವಿರದೆ ಸಾಲು 

ಸಾಲಾಗಿ ಗದ್ಯವೇ ಬರುವದುಂಟು. ಅಂತೂ ಪಂಕ್ತಿವಿಭಚನೆಯಿಂದ 

4 ಪ್ಲುತದ ಲಾಲಿತ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಯಮಿತ 

ದಸಂಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಹ "ಪಡ್ಯವು ಇರಬಲ್ಲಡೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು 

ಕ ಸೇವೆ, ಪದ್ಯದ ವ್ಸ ತದ ಲಾಲಿತ್ಯವು ಬರಿ ಮಸೂರು ಕಾಗಿ 
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ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಗದ್ಯವು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ ಸಮಾಾಪವಾಗಿದ್ದ ಪದ್ಯಮಯ 

ಗದ್ಧವಾಗುವದು. ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ವಚನಗದ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯ 

ಬಹುದು: ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ: « ಹಾಳು ಮೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರ 

ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹೂ ಗಿಡ ಮರಂಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆಗ 

ಳಲ್ಲಿ, ಚೌಪಥ ಪಟ್ಟಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯಾಲದ ಮರದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ 
ಮಾಡಿ, ಕಕೆನೆಮ್ಮೆಯ, ಹಸುಗೂಸು, ಒಸಿರೆ, ಬಾಣತಿ, ಕುಮಾರಿ, 

ಹೊಡಗೂಸೆಂಬವರ ಹಿಡಿದುಂಬ ತಿರಿದುಂಬ ಮಾರಯ್ಯ, ಬೀರಯ್ಯ, 

ತೇತರಗಾವಿಲ, ಅಂತರಬೆಂತರ, ಕಾಳಯ್ಯ, ಮಾರಯ್ಯ, ಮಾಳಯ್ಯ, 

ತೇತಯ್ಬುಗಳೆಂಬ ನೂರು ಮಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ 

ಶರಣೆಂಬುದೊಂದು ದಡಿ ಸಾಲದೇ?'' ಇಂಥ ವಚನಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ 

ಲಾಲಿತ್ಯವಿರುವದು; ತಾಳಲಯಲಾಲಿತ್ವವಿರುವದು; ಮೇಲಾಗಿ ಫು ತದ 

ರೀತಿಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಬಹುತರವಾಗಿ ಪದ್ಯದ,--ಅಂದರೆ 

ಅದರ ಒಂದು ಸ್ರ ಕಾರವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವೃತ್ನ್ತದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ 

ಅನುಸರಿಸಿವೆ. ಹೆತ್ತೆ ಯ ತಾಳಕ್ಕೆ "ವಚನಗಳನ್ನು. ಹೇಳುವಕೊಬುದನ್ನು 

ನಾವು ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ಲುತದ ಲಾಲಿತ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ 

ವಿಭಾಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈಸು ತಾನವಿತಾನವು ಹುದುಗಿಕೊಂ 

ಡಿದೆ. ಪಂಜಬ್ತಿವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಪದ್ಯ 'ವೆಂಬುದು 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; 

ಪ್ರಚೆಲಿತ ಮುದ್ರಣ: 
« ಅಯ್ಯಾ 1 ಅಯ್ಯಾ | ಎಂದು ಕರೆಪುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯಾ, ಅಯ್ಯಾ, ಎಂದು ಒರಲು 

ಶ್ರಲಿದ್ದೇನೆ. ಒ ಎನ್ನ್ನಲಾಗದೆ ಅಯ್ಯಾ! ಆವಾಗಳೂ ನಿಮ್ಮುನ ಕರೆಯುತ್ತ ಲಿದ್ದೇನೆ. ಓ 

ಎನ್ನದೆ ಮೌನವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ! ? 

ಆಗಬೇಕಾದ ಮುದ್ರಣ: 
« ಅಯ್ಯಾ! ಅಯ್ಯಾ! ಎಂದು ಕಕೆವುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. 

ಅಯ್ಯಾ ! ಅಯ್ಯಾ! ಎಂದು ಒಕಲುತ್ತ ಲಿದ್ದೇನೆ. 
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ಆವಾಗಳೂ ನಿಮ್ಮುವ ಕರೆಯುತ್ತ ಲಿದ್ದೇನೆ. 

bE ಎನ್ನದೆ ಮೌನವೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ! ?» 

ದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗಗಳಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಅನ್ನಯಿಸುವದು. 

« ನಿಸ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡು! ಅನ್ಯರಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ' 

ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡು! ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭವಸಂಪತ್ತಿಯ ಕೊಡು! 

ನಿನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ನೋಟಿನ ಕೊಡು! ಉನ್ಮತ್ತರನತ್ತತ್ತ ನೂಕುವಂತೆ ಮಾಡು! 
ಆಜಾ 

ಕತ್ತಲೆಯಂತೆನ್ನೊಳು ಭವ ಮುತ್ತಿದೆ ಹಯವದನಾ! ” 

ಇಂಥ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸವಿದೆ; ಪಲ್ಲವಿಯಿದೆ; ಯಮಕ 

ವಿದೆ; ಅದು ನಿಯಮಿತಪದನಿಮವೇದ್ಧವಲ್ಲ: ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ವಚನ 

ಗಳಲ್ಲಿ (ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ) ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಾವನೆಯ ಆವೇಶವು 

ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಿಯಮಿತ ತಾಳಲಯವೂ ಬರುವದುಂಟು. 

«« ಹಾಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ. 

ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ, 

ಒಡೆಯಗೆ ಒಡಲನು ತೋರುತ ಎನ್ನಯ 

ಬಡತನ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡುನೆ ಕಾಡುವೆ. 

ಒಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ 

ಅಡಿಗಳನು ಸಾರಿ ಬದುಕುವೆನಯ್ಯಾ ! 

ಸಾರಿ ಬದುಕುವೆ! » 

ವೆಚನಪದ್ಯದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿನಿ ಈಗಲೂ ಪದ್ಭಕಾವ್ಯವೆನ್ನು 

ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ «ಕರುಳಿನ 

ವಚನ'ಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಅರ್ಧನಾರೀನಟೀಶ್ವರ 
«« ಕಂದಾ! ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮುದ್ರಾಕೃತಿಯು ನನ್ನುಂತಿದೆ: 

ದರೆ ದೇಹದ ಭದ್ರಾಕೃತಿಯು ಅನರಂತಿದೆ. 

ಕಂದಾ! ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಕರುಣೆ ನನ್ನಂತಿದೆ; 

ಆದರೆ ನೋಟದೊಳಗಿನ ಸರಣಿ ಅವರಂತಿದೆ. 

ಕಂದು! ನಿನ್ನ ಗದ್ದದ ಮೇಲಣ ಕುಣಿಯು ನನ್ನಂತಿದೆ; 
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ಆದರೆ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗಣ ಮಣಿಯು ಅವರಂತಿದೆ. 

ಅಹಹಾ! ಹುಬ್ಬಾ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸೊಬಗುಗಾರ ! 

ಗಂಡುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಮೋಡಿ ಬೆರೆತು 

ಅರ್ಧನಾರೀನಟೇಶ್ವರನ ಅಭಿನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದೆಯಲ್ಲಾ.? 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋದ ಸ್ವಚ್ಚಂದವೃತ್ತದ ಭಾಗಗಳು 

ಎಷ್ಟೋ ಉಂಟು. ಇಂಥ ಭಾಗಗಳು ಬರೆದವರಿಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯ 

ದೆಯೋ ಪದ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. "ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ `ದ ಕಥಾಮುಖದ 

ಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲುಮಾತು ಗದ್ಯವೆಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ ಒಂದು ಸ್ನ ;ಚ್ಚೆಂದ 

ವೃತ್ತದ ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ: 

ಹಾೌರ್ಮೂಗಿಲ್ 

44 ಒಸೊ! 

ಕಾಲಪುರುಷಂಗೆ ಗುಣಮಣಮಿಲ್ಲಂ ಗಡ! 

ನಿಸ್ತೇಜಂ ಗಡ! 

ಜಡಂ ಗಡ । 

ಒಡಲೋಳ್ ಗುಡುಗುಟ್ಟುಂ ಗಡ! 

ಏನರವಾಗಿಲಂ ಮುಗಿಲ್ದೆರೆಯಿಂ ಬಾಸಣಿಸರ್ಪರ್? 

ಆರ್ಗಂ ಪುಗಲಾಣತಿಯಿಲ್ಲದಿರ್ಕುಂ, 

ಮಡದಿ ಬಾನ್ಸೀರೆಯೊರ್ವಳ್ 

ಚಂಚಲದೃಷ್ಟಿಯನತ್ತಮಿತ್ತಂ ನೋಳ್ಪಳ್ 

ಮೂಲಿಗೆಮರ್ದಂ ಕೊಂಡೊಯ್ವಡಕ್ಕುಂ. 

ಓಡಿಲಾಳ್ ತಡೆಯಿದೆ 

ಎಡೆಯ ನಡುವೆಟ್ಟಿಗಳ್ಗೆ 

ಕಟ್ಟುಬ್ಬರದಿಂ ಬಂದೆರಗುಗುಂ. 

ಕುತ್ತಮೇಂ? 

ಸುಗ್ಗಿಯೊಳುಂಡುದುಂ ಕಾರೊಳ್ 

ಕಾರುವನಕ್ಕುಂ ಕಾಲಂ, 

ಕಷ್ಟಂ! ಕಷ್ಟಂ!! 

" ಪೆದ್ಯಂ ವಧ್ಯಂ; ಗದ್ಯಂ ಹೃಂದ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮುದ್ದಣ 
ನನ್ನೂ ಪದ್ಯದ ಹೃದ್ಯತೆಯು ಜಯಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ 
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ವ pl ಎ ಹಳ್ಳಿಯ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೈಲಾಟದ ಪಾತ್ರಗಳ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಹ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾವೃತ್ತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

Ki ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕುಸ್ತ್ರೀಯರು 

ಅಷ್ಟನಾಯಕಿಣೆರು 

ಬಾಲಗರುಡೆರು 

ಹುಜುಕತಾರ ಕೃಷ್ಣ ನಾ | 

ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೂಡಿ ಹುಡುಕತಾರ 

ಗೋಕುಲಷ್ಟಮಾ ದಿನಾ ॥ » ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಗದ್ಯದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯು ಮುಗಿದು ಪದ್ಯದ ಮಲೆನಾಡು 

ಯಾವಾಗ ಸ.ರುವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವದು, ಮೇಲೆ 

ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ, ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು; 

ಮರಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು; ಅವುಗಳ ಸುತ್ತು, ದಟ್ಟವಾದ ಅಡವಿ. ಪದ್ಯಮಯ 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಐದು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ, ಮುಖ್ಯ 

ವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ.ಕಲ್ಪನೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಭಾವ 

ನೆಯು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಸಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಪದ್ಯ್ಯಾತ್ಮಕ ಗದ್ಯವು 

ಹುಟ್ಟುವಡು. ಪ್ಲುತದ ರೀತಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯವು ಬಂದು ಕೂಡಿದಾಗ 

ಇಂಥ ಗದ್ದವು ಪದ್ಯವಾಗುವದು. ಶಬ್ದಲಾಲಿತ್ಯ, ತಾಳಲಯಲಾಲಿತ್ಯ, 

ಪಂಕ್ಕಿವಿಭಜನೆ, ನಿಯವಿ.ತಪದಸಂಯೋಜನೆ,- ಇವೇ ಮೊದಲಾಡ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರ್ಹುತದ ಲಾಲಿತ್ಯವು ಎದ್ದು ಕಾಣುವದು. ಈ ಲಾಲಿ 

ತ್ಯವೇ ಪದ್ಯದ ಜೀವಾಳವೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವದು. ಸ್ವೇಚ್ಛಾವ್ಯ ತ್ರದಲ್ಲ 

ನಿಯವಿತಪದಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯದ 

ಲಳ್ಫೈಣಗಳೂ ಇರುವವು. 

ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದುದೊಂದೇ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು 
ತಿಳಿಯ ಕೂಡದು. ವ್ಯವಹಾರದ, ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಗದ್ಯವೇ ಬೇರೆ. 

ಗದ್ಯೇಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುವ ಗದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ. 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗದ್ಯುಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಿಾಸಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ 

ಗಳೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂದವೆನ್ನ ಬಹುದು, ಆದರೂ ದುರ್ಗಸಿಂಹನ 
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"ಪಂಚತಂತ್ರ'ದಂಥ ಕಥೆಗಳೂ, “ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ'ದಂಧ್ಯ, 

ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನಕತೆ- 

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರ-ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸ-ವಿಮರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, 

ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತರಹದ ಗದ್ಯವು ತಾನೇ 

ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಅದು ಪದ್ಯಭಾಯೋಪಜೀವಿಯಲ್ಲ; ಜನತೆಯ 

ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದೇ ಆದರ ಮೂಲೋ 
ದ್ಹೇಶ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗದ್ಯದ ಬೆಳುವಣಿಗೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅಂತೂ 

ಕಳೆದ ೫೦-೬೦ ವರುಷಗಳಿಂದ ಗದ್ಯವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. 

ಗದ್ಯಾತ್ಮಕ ಪದ್ಯ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳೆಯಲು ಬಾರದು, 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವೂ ಅನೇಕ ಸಲ 
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗದ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಹಕವೆಂದಿಟ್ಮು 

ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮಗಳು ಹಲನೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿ 

ಸುವವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಎಷ್ಟು ಸೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬುದು ತಿಳಿ 

ಯುವದು. 

ಮಹಲಿಂಗರಂಗಕವಿಯ (ಅನುಭವಾಮೃತ'ದಲ್ಲಿಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ 

ವನ್ನು ನೋಡಿರಿ: 

“ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಮುಂದೆ ಬಿಂದುವ । 

ನೊಂದನಿಡೆ ಹತ್ತಾದುದಂತಹ । 

ಬಿಂದು ಹತ್ತರಲರ್ಬುದವೆನಿಪುದೊಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯದು | 

ಬಿಂದು ವೃದ್ಧಿಯೊಳೊಂದನಂತವು; I 

ಬಿಂದುವೆನಲವ್ಯಕ್ತ ವದು ಕೆಡ! 

ಕೊಂದು ನಿಲುವುದದ್ವಯಾಮೃತಸಿಂಧು ಕೇಳೆಂದ ॥? 

ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 'ಪಶ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕ 

ರಿಸಿರಿ. 
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೬ ಕಾಗೆ "ಕಾಕಾ'ಯೆಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಚಿನ್ಚಿನ್ಹೆಂದು | 

ಈಗ ಕರೆಯುತಲಿಹವು ಬೇಗನೇಳಯ್ಯ ॥ 7 

ಕಥೆ, ವರ್ಣನೆ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮದ ಉಪ 

ಯೋಗವಾಗುವದು. ಗದ್ಯಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ವಸ್ತುವು ಪದ್ಯದ 

ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾರೈಸುವದು: 

4 ಹೇಳು ಜನಮೇಜಯ ಧರಿತ್ರೀ 

ಪಾಲ ಮುನಿಜನ ನೃಪಜನಂಗಳ 

ಬೀಳುಗೊಟ್ಟೆ ನು ಭೂಮಿಪತಿ ಬಲವಂದು ಹುತವಹನ!_ 

ಮೇಲು ಶೆಕುನದ ಚಾರು ನಿನದವ 

ನಾಲಿಸುತ ಸೋದರರು ಸಹಿತವ 

ನಾಲಯವ ಹೊರವಂಟಿು ಸೇರಿದರೊಂದು ವಟಿಕುಜವ ॥ ೨3 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯ. ಲು ಶಕ್ಕವಿದ್ದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒರೆಯ ಬಾರ 

ದೆಂದು ಸಿಮನ್ಸನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನಾಲಹರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯವು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಶರೀರರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕಾ 

ಗುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಕಾಯುವದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವೂ ಇದೆ. ಛಂದಸ್ಸಿನ 

ಸಂಗೀತದೊಡನೆ ಕಥೆಯೂ ವರ್ಣನೆಯೂ ಕಿವಿಹೊಕ್ಕು ಕರ್ಣರಸಾ 

ಯನವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಗದ್ಯದ ಪ್ಲುತದ ರೀತಿಯು ಪದ್ಯದೊಡನೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಕೂಡಿ ಅದ 

ಕೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಾತಿನ ಮಾಧುರ್ಯ 

ವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷತಃ ಇಂದಿನ ಸರಳರಗಳ 

ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

( ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗುರುಶಿಷ್ಠಮಂಡಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಕನಕದಾಸರ 

ಕುರಿತು: "ಕನಕಣ್ಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಷೆ ಷು ಸ ಜನ್ಮಕೆ ಮೋಕ್ಟ ದೊರೆ 

ಯುವದು ಹೇಳುವೆಯ '' ಎಂದರು. ದಾಸರಾ ನುಡಿಗೇಳಿ " ಗುರುಗಳರಿ 

ಯದ ವಿಷಯವೇನಿಹುದು ? ಆದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳುವೆನು? ಎಂದು 

ನುಢಿದರು '' 
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ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಆವೇಶವು ವಿುತಿಮಾರಿ 
ಬಂದಾಗ ಅಮ ಗದ್ಯದ ಪ್ರುತದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು. ಶೇಕ್ಸ 

ಓಿಯರನ ರುದ್ರನಾಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಕೀಟ್ಸ 

ಕವಿಯ « ಓಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಿಶನ್ ಅರ್ನ್' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಸೂತ್ರವೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯದು. 

"" Beauty is Truth, Truth Beauty, that is all 

Ye know on earth and all ye need to know 

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ "ನನ್ನ ನಲ್ಲ'ದಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಭಾವನೆಯ 

ಭರದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದ ಪ್ಲುತದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ, 

44 ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಶೆಬ್ದದಾಚೆಯ ಶಬ್ದ 

ನಿಶ್ಯಬ್ದವಿದ್ದರೂ ಮೌನವಲ್ಲ। 

ನಿಸ್ಸೀಮ ನಿಸ್ಸೀಮ ಸೀಮದಲೆ ನಿಸ್ಸೀಮ 
ನಿಸ್ಸೀಮವೆಂದರೂ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ ॥ ೫ 

ಗದ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 

ಬಳಕೆ ಮಾತಿನ ತಾಳಲಯ, ಸ್ವರಭಾರಗಳೇ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸುವದ 
ರಲ್ಲಿಯೇ ಗದ್ಯವು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. (ಧೀರಗಂಭೀರ' ವಾಗಲು 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ 
ತಾಳಲಯವಾವರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತರಹವುಳ್ಳದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಇಂಗುವಂತಹದು. ಕಾರಣ, ವಿಚಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 

ಬಿಚ್ಚಿಡುವದರಲ್ಲಿ ಆದು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವದು. ಪದ್ಯಕ್ಕಿಂತ 
ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಕಥನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವದೆಂದು ಸಿಮನ್ಸನು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾದಂಬರಿ-ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೆರ 
ನಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದ ಆತ್ಮಕಥನವೆಂದೇ ಅವನು ಹೇಳುವನು. 

ಮೇಲಾಗಿ ಗದೃದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಮಾತಿನ ಗುಣವಿದೆ; ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ 
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ಮಾಡಲು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪದವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ 

ಶೆ ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದ ಗುಣ. 

ಗದ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಮರೆಸದಿರಬಹುದು; ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು 

ಬರದಿರಬಹುದು; ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಅದು ವಿಸ್ತ ತವಾದ ಪ್ರದೇಶ 

ಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದ ಸತ್ಯು 

ವನ್ನೂ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಅದು ಶಬ್ದಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಒಲ್ಲದು. ಬಲ್ಲ 

ಕಲೆಯು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದು ಜೀವ 

ನವನ್ನು ಪಲ್ಲಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜಿಗೂ ಅದು ವಿಚಾರದ ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದೆಂದು ಸಿಮ 

ನ್ಸನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಛಂದಸ್ಸಿನ 

ಮೂಲಕ ವಿಚಾರದ ಎಲ್ಲ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. 

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಸವನ್ನಾ ಗಲಿ ಚ! ಸತಿಯ ನ್ನಾಗಲಿ ಗದ್ಯುವು ಆಷ್ಟು 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ 124 ಕಾಕು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಹ ದ್ಯವಾಗುತ. 

ಹೋಗುವದು. 

ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಿಹೋಗಬಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ನಾವು 

ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಇತಿಹಾಸ, 

ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗದ್ಭುವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳು. 

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಡಲ್ಪನ್ಮರೆಯು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಮನನೀ 

ಯವಾಗಿವೆ. (೧) ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ 

ಯಥಾಸ್ಕಿ ತ (&ಂ೦೭[೩16) ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿ ಗ ಗದ್ಯುವು ಅತ್ಯವಶ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ. (3) ಏನನ್ನಾದರೂ ಯಥಾವತ್ತಾ! ೧ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ 
ಸಹ ಗದ್ಯದ ಸ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗದು. 

4 ಪಾತರಗಿತ್ತೀ ಪಕ್ಕಾ 

ನೋಡಿದೇನ8 ಅಕ್ಕ! 

ಹಸಿರು ಹಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ 

ಮೇಲ8ಕರಿಸಿಣ ಹಚ್ಚ, 



೩೮ ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ ಮಹೋನ್ನತಿ 

ಹೊನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ 

ಇಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳೀ ಅಕ್ಕಿ, 

ಸುತ್ತ ಕುಂಕುಮದೆಳಿ 

ಎಳೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಸುಳಿ, 

ಗಾಳೀ ಕೆನಿಲೇನ5 

ಮಾಡಿದ್ದಾರ ತಾನ! 

ಜ್ರ ಜ್ಞ ಜೆ ಜ್ಯ ೫% 

ಬನ ಬನದಾಗ ಆಡಿ 

ಪಕ್ಕ ಹುಡಿ ಹುಡಿ, 

ಹುಲ್ಲುಗಾವುಲದಾಗ 

ಹಳ್ಳೀ ಹುಡುಗೀ ಹಾಂಗ... 

ಹುಡದೀ ಹುಡದೀ ಭಾಳ 

“ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾಳ. 33 

ಇದು ಯಥಾವತ್ತಾದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲ, ಯಥಾಮ ತಿಯಾದ 

ವರ್ಣನೆ. ಈ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚ್ಚರೀತಿಯ ಸತ್ಯವು ಪ್ರಕಟವಾ 
ಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯನ್ನು 
ಯಥಾವತ್ಮಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ: " ಈ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬಂದಿತೆಂಬದು 
ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು « ಲೆಪಿಡೋಷ್ಟಿರಾ' ಎಂಬ ಜಾತಿಗೆ 

ಸೇರಿದ ಹುಳವು. ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಾಚ ರವಾದ 

ವುಗಳನ್ನು "ಪತಂಗ'ಗಳಿಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹುಳದ ಕೋಶಸ್ಯಿತಿ 

ಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ 

ಪಕ್ಕಗಳು ಅನೇಕಸಲ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಳೆದಿರು 

ತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಸವನ್ನು ಹೀರಲು ಬರುವಂಥ ಬಾಯಿಯೂ ಉಂಟು'' 

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ 
ಸಹ ಹೀಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುವಡು. ಆಂದರೆ ಮಾತ್ರ 

ಉಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು; ಪೋಲೀಸರು ಕಂಡು 
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ಹಿಡಿಯಬಹುದು; ಧ್ರುವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸುನೀತಿಯು ಪದ್ಧ 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ ಲಾಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ:- 

4 ಸಣ್ಣ ಕೂಸು ! ಐದು ವರ್ಷ 

ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತನಕ! 

ನ್ನ ಕೂಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? 

ಸಣ ಗಿಣಿಯು 

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು? » 

ಸುನೀತಿದೇವಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ತೆ ಪ ಚಾ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿ 

ದ್ದರೆ ಅವನು ನ ತ್ತಿದ್ದ. ಗಿಣಿಯು ಕತ್ಮಲದಲ್ಲಿ 

ಯಾವಾಗ ಹಾರಿತು? 

(೩) ಸುಕುಮಾರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುವು ಬುದ್ದಿಸ್ಪರ್ಶಿ 

ಯಾದುದು. ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಗದ್ಭವೇ ಬೇಕು. ಪದ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಬುದ್ದಿಯ, ತಾ & ಸೂಕ ಕತೆಯು ಮಸುಕಾಗಿ ಹೋಗಬ 

ಹುದು. ಮೋಲಿಯರ್, ಮ್ಯಾಸಿಂಜರ್ ಮೊದಲಾದವರ ಭದ್ರನಾಟಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ; ಅದರ ಅಗತ್ಯವೇನೂ 

ಇಲ್ಲ. "ಮಂಜುಳಾ' ಮೊದಲಾದ ನಾಟಕಗಳು ಸರಳರಗಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 

ಪ್ರುಮಾದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸರ " ಸಣ್ಣ್ಯಕತೆ'ಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಜಾಣ್ಮೆಯೂ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

(೪) ವಿಡಂಬನೆಗೂ ಗದ್ಭವು ಅವಶ್ಯ. ಕಬ್ಬಿಗನ ಸ ಸಾತ್ತಿ ಕ ಸಂತಾ 

ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತ A ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲರ 

ಬಹುದು. ಆದರೆ ಪತಿತವಾದ ಸಮಾಜವು ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ 

ವಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವೇಗದಿಂದ ಅಳೆಯುವದೇ ಚಕಾ ೫0 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿ 

ಸುವದು. ನಾಗರಿಕ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತವಿದೆ, ಸಾತ್ತಿಕ ಸಂತಾಪವಿದೆ. 

"ದೇವದೂತ'ರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯದ ಹೊಳಹಿದೆ. 

(೫) ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಬುದ್ದಿಯನ್ನು (Judgment) ಪ್ರಜೋದನ 

ಗೊಳಿಸಲು ಹುಟ್ಟಿ ದ ಬರಹಗಳೂ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇ ಕು.ಈಪ ಚೋದನವನ್ನು 
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ತೀರ ವಿ.ತವ್ಯಯದಿಂದ ("ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ') ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠತರಗತಿಯ 

ಗದ್ಭವು ಉದ್ಭವಿಸುವದು. 

ಶ್ರೀಷ್ಠ ಗದ್ಯವು ಕೇವಲ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿ 

(Judicial) ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಗದ್ದದ ಅನಂತ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾ 

ಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಮನ್ಸನು ಹೇಳುವಂತೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದ 

ಆಭಾಸವನ್ನು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೆ ಕಾದರೆ ಗದ್ಯವನ್ನುಳಿದು ಗತಿಯಿಲ್ಲ. 

ಪದ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ 

ಸಂಕೇತಗಳಾಗುತ್ತವೆ; ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನವೀಯತೆಗಿಂತ ಆತ್ಮನ ಅನಂತತೆ 

ಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ, ಅವ 

ನಿದ್ದ ಕಾಲಮಾನ, ದೇಶಸ್ಥಿತಿ,- ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾನ 

ವೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ 

ಶಬ ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮವೃಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು 
ಸಹ ಗದ್ಭವು ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು, ಬಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎ೦ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ 

"ಗೋರಿಯೋ' ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತದ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ಲಿಯರನ ಪಾತ್ರಸೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. 

(ಕೃಷ್ಮಾಕುಮಾರಿ, ಯಶೋಧರಾ, ಉಷಾ: ಇವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂತ ತತ್ವಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ 

ಬಹುದು.) ಗದ್ಯವು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನದ 

ಮಧ್ಯೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ 

ಬಲ್ಲದು. ಕಿಂಗ್ಲಿಯರನು ಮೋಡದಂತೆ ಬರಬರುತ್ತ ನಿರಾಕಾರನಾ 

ಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಗೋರಿಯೋನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಯ ಮಾೌಕ್ತಿಕವನ್ನು ವಾವ 

ಹಾರಿಕ ಜೀವನದ ಸಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಇರಿಸುವ 

ದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದ ಪ್ರೂದುರ್ಭಾವವಿದೆ. 
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ಶಾಸ್ತ್ರ, ತಾತ್ತಿಕ ವಿವೇಚನೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಳಸಿ 

ಹೊಂಡ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲಾವಂತಿಕೆಯು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಈ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವದು.ಸಿಮನ್ಸನು 

ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ. ಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸತ್ಯುವಾಕ್ಯ. ವಿಮರ್ಶೆಯು 

ಲಲಿತವಾಗುತ್ತ, ಭಾವನಾಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತ ನಡೆದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮ 

ರ್ಶಾಶಕ್ಕಿಯು ಕುಗ್ಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಹರಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯಾತ್ಮಕ 

ಗದ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಾವಂತಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, "ಪಂಪಾ 

ಯಾತ್ರೆ'ಯಲ್ಲಿ, "ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರ'ದಲ್ಲಿ, "ಸಾವಿನೊಡನೆ ಸರಸ' ಮೊದ 
ಲಾದ ಹರಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ 

ಕಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪದ್ಯದ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು. ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಗದ್ಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗದ್ಭುವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಗದ್ಯದ ಭವಿತವ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ನವೋನವವಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. 

ಪದ್ಯದ ವೃಶಿಷ್ಟ್ಯ 
ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಯೆಂದು 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಬಲ್ಲ ಪದ್ಯ 

ಕ್ರಮವು ಈ ಶಕ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಹರಿದಾಡಬಹುದು; 

ವಿಮಾನವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೋಟರಾಗಿ ನಡೆದಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ, 

ಇತಿಹಾಸ, ನೀತಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಾಗುವಾಗ ಸಹ 

ಇದರ ಉಪಯೋಗ ವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 

ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಣನೆಯೂ ಕಥನವೂ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ; ಆಶು 

ಯಿಸುತ್ತಲಿವೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಪದ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು ಕ್ವಿಲರ್ಕೂ2 ನು ತೋರಿ 

ನಿದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದೇ ಬಲುಕಷ ತ 

ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳಲೋಕದ ಅಂಗಳವನ್ನು ಮಾರಿ ಹಾರು 

ವದು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡುವದು. 
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ಸ್ವಾನಂನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿಶುವದೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಕಾಮ್ಯವಾಗುವದುಂಟು. 

ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ಮಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ವಿಶ್ವದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 

ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಿರು 

ವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅವು ದ್ಲೇಯಪ್ಪ )ಧಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗವೇ 

ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುವದು. ಪದ್ಯವು ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ; ವರ್ಣನೆಗೆ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಧ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, 

ಭರತೇಶವೈಭವ ಮೊದಲಾದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಗದ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು 

ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಪದ್ಯದ ವೈತಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? 1" ಗದೃದ ಪ್ರಾಂತವು 

ಮುಗಿದಾಗ ಪದ್ಯದ ನಿಜವಾದ ರಾಜ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.''ಆತ್ಮನ 
ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಛಂದಸ್ಸು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ 

ವಾದ ರಸಾನುಭವದ-ಆತ್ಮಾನುಭವದ-ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಪದ್ಯವಿಲ್ಲದೆ 

ಗೆತಿಯಿಲ್ಲ. 

ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ಬನವಾನಿದೇಶಮಂ' 
ಎಂದು ಪಂಪನು ಉಸಿರುವಾಗೆ, 

ಕಟ್ಟುಗೆ ಕಟ್ಟುದಿರ್ಕೆ ಕ 

ಬಿಂದು ನಾಗಚಂದ್ರನು ಫೋಷಿಸುವಾಗ, 

. ತನು ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ತನುವಿಲ್ಲ' 
ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, 

" ಯಾರು ಮುನಿದು ನಮಗೇನು ಮಾಡುವರಯ್ಯ ?' 
ಎಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಾಗ, 

. ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ ಪೂಜಿ ' 
ಎಂದು ಸ್ವಾನುಭವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, 
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‘ ಹೆಮ್ಮುಗಳು ಮಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ನಂಬಿರುವೆನು 

ಎಂದು ದೀನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಾಗ, 

"ಬಿತ್ತಿದರೆ ಬಿತ್ತುವದು ಮುಚು ಚಿಕ್ಕೆಯ ಕಾಳು, 

ವೆುತ್ತು ರತುನವ ಬಿತ್ತಿ ಮಾಡದಿರು ಹೊಸ ಸಾಲೆ, 
ಇಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ, 

ಔಸರನಲಿ ಹುಟ್ಟಿಯೂ ಹೆಸರಾದೆ ನೀ ಒಗಬ' 

ಎಂದು ತಾವರೆಯನ್ನೂ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಬಣ್ಣಿ ಸುವಾಗ್ಕ 

" ಅಡವಿ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ' 

ಎಂದು ನೆನಿಸುವಾಗ, 

"ಮನುಜ ಮಾನಸ ನಾಕದಪ್ಸರಸಿ ಊರ್ವಶಿಯೆ, 

ಹೃದಯ ದಮರಾವತಿಯ ನರಳು ಕನಯ ಜೀನು 

ಎ೦ದು ಸಾರುವಾಗ, 

" ಖನಮ್ಮು ಪ್ರತಿಭೆ ನೀನೀಸು ದಿನವೆಲ್ಲದ್ದಿ ?' 
ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ನಿಚ್ಚರಿಸುವಾಗ, 

.ಮುಕುಟಿಧಾರಣವೊಂದೆ ಬಾಳುವೆಯ ತೋರಣವೆ? 

ರಾಜದಂಡವನಲೆವುದೊಂದೆ ಬಲವೆ ' 

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಾಗ, 

" ಎಲ್ಲಿ ಭೂರಮೆ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಯಸಿ ಬಿಮ್ಮನೆ ನಿಂದಳೊ?' 
ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, 

"ಅರೆ ಮೂಕನಾಗಿಹೆನು; ಕರಕರೆಯ ಪಡುತಿಹೆನು' 

ಎಂದು ನಿವೇದಿಸುವಾಗ, 

"ಅಭೀೀ॥' 

ಎಂದು ವರದ ಹೆಸ್ತ ವೆನ್ನಿ ಡುವಾಗ, 

" ಸಪ್ಪರ್ಷಿಮಂಡಲವು ಭ್ರಮಿಸುತಿದೆ,-ಪ್ರಶ್ನದಂತೆ' 
ಎಂದು ಧೇನಿಸುವಾಗ, 

" ಆವಿನದು ನೊರೆಹಾಲನೊಲ್ಲೆನು ಕ 

ಎಂದು ಒಲ್ಲೆ ನ್ನುವಾಗ, 
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. ಏತಕಿಂತು ಖಿನ್ನ ಳಾದೆ? i 

ಎಂದು ಯಾಚಿಸುವಾಗ, 

"ಚೆಲುವು ಹಿರಿಯದೊ ? ಹೃದಯದೊಲವು ಹಿರಿಯದೊ ?' 

ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ, 

ಸ್ವತಂತ್ರ ವೆಂಬದುರರ್ಥವನು' 

ತಿಳಿಸುವಾಗ, 

"ಸೊಬಗಿನ ಕಣ್ಣ ಪಾರಣೆ'ಯ 

ಬಣ್ಣಿ ಸುವಾಗ, 

.ದೀನಗಿ೦ತ ದೇವ ಬಡವನೆಂದು ಬಗೆದೆಯಾ ?' 

ಎಂದು ಕೋಪಿಸುವಾಗ, 

ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗೆ ಪದ್ಯದ ಅನನ್ಯತೆಯ ಕಂಡು 

ಬರುವದು. 

ಕಾವ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತಿ 

ಮಹನೀಯರೆ! ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ಪುರಾಣವನ್ನು 

ಕೇಳಿ ತಾವು ದಣಿದಿದ್ದೀರಿ. " ಕಾವ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತಿ'ಯಂಥ ಘನ 

ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವದು ತರವಲ್ಲ. ಆದರೂ 

ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. 'ವೇ ಳಯಿಲ್ಲದ 

ಮೂಲಕ ಅದರ ರಸಚಿತ ವನ್ನ ಲ್ಲ, ರೇ ಖಾಚಿತ್ರ ವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯ 

ತ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. 
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆಯೇನು ?ಹುಟ್ಟಿ 

ದ್ದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಅನೇಕರು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಿದೆಯೆ ? ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 

ನಾನು ಚರ್ಚಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಥ್ಮವಿದ್ಧ್ದರೂ ಅದರಿಂದ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿಳಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯೇಳಬಹುದು. ಮಹೋನ್ನ ತಿಯೆಂದ 

ರೇನು ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗ 

ಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. 



ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮಹೋನ್ನತಿ ೪೫ 

ಮಹೋನ್ನ ತಿಯೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಒಂದು ಗುಣವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ತರಗತಿಗಳಿವೆ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ನಾಗಚಂದ್ರ, ರತ್ನಾ ಕರವರ್ಣಿ, 

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಕೃ ತಿಗಳಲ್ಲ ಈ ಜ್ತ ಆದರೆ ಅದರ ಅನೇಕ ಪರಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲವನ್ನು ಈತ ಒಂದೊಂದು ಕೃ ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಮಹೋನ್ನ ತಿಯ ಸರ್ವನು ವು ದೊರೆಯು ನದು ಪರಮಾತ್ಮ ನಲ್ಲಯೇ ಸರಿ. 

ಶೇಕ್ಸ na ಕ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂಥದೊಂದು 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ಮತಿಯಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಬಂಒ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ 

ವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಬರುವಂತಿದೆ. 

ಮಹೋನ್ನ ತಿಯಿಂಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯವು ಮನ್ನ ಶೈ ಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ 

ಬಹುದು. ಜನರು ಅರಸುವ ಲಕ್ಷ ಣಗಳು ವಿವಿಧವಾಗಿವೆ. ಮೂಡಕಟ್ಟ 

ಯವರು ಮಾಡಿದ « ಗುರುಚರಿತ್ರ' ಹಾಗು "ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವಿ ಯೆ ಅನುವಾ 

ದಗಳನ ಶಿ ನೋಡಿರಿ. ಅನೇಕ ಕವನಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳ 

ಚ: ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಠಿ 

ಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಧಾರ್ನಿಕತೆಯು ಜನತೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು 

ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಒರ್ವರು ಪದ್ಯ 

ಮಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಯುವಾ. ಇಂಥ 
ಕೃತಿಗೂ ಮಹತ್ವವು ಒರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಹೋನ್ನ ತಿಯ 

ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲ. 

ಮಹೋನ್ನತಿಯ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸುರರ ಸೇವನಾರ್ಥವಾಗಿ 

ಸುಧಾರಸವಿರುವಂತೆ, ಅಳಿಗಳ ಸೇವನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕುಸುಮರಸವಿರು 

ವಂತೆ, ರಸಿಕರ ಸೇವನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕವಿತಾರಸವಿದೆ. ಈ ಕವಿತಾರಸದ 

ಬಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ, ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯರೂ ನನ್ನು 

ನತ ಆದ ಅನೇಕ ತೋ ಸಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೂಖಸಿಕೊಂಡಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದು ಅನವಶ್ಯಕ. 

ಘಾ i 130ಟ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಅನುಭವಾಮೃ ತನಿದೆ. 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ದೃಷ್ಟಿ ಯ ಸೌಹಾರ್ದವೂ ಬೆರೆತು bo 

ಮ ಈ ಸಾಮರಸ್ಥವೇ ತನಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಶಬ್ದಸ್ಕ ಪ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
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ತಾಳಲಯಸೃಷ್ಟಿಯಫ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾವ್ಯವು ಉದ್ಭವಿಸು 

ವದು. ಕವಿತಾರಸ ಧಾರಿಯಾದ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆಗೆ 
ಮಹೋನ್ನತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದುಂಟು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ 
ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಮಹೋನ್ನತಿಗೂ 

ಮೂಲತಃ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಬೇಕು. ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಈ ಮಹೋನ್ನತಿಯಾ 

ದರೂ ಕವಿಯ ಕಾಲಮಾನ-ಜೀವಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಒ೦ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕುಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ, ಗದಾ 

ಯುದ್ಧ,ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ದ೦ಥಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು; ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಂಪ 

ನ್ನರು; ರಸಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಿದವರು. ಅಂತೇ ಅವರ ತ 

ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಮನಬದಂತೆ ಸೂರೆ ಮಾಡಲು 

ಸಮರ್ಥರಾದರು. ಬಂದು ಹಿರಿದಾದ ಕಾಲವು ಬಂದು ನಾಡನ್ನು ರಸ 

ದಲ್ಲಿ ಮುಳ.ಗಿಸಿ ತೇಲಿಸಿದಾಗೆ, ರಸದ ಮಹತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ವರ 

ಕವಿಗಳೂ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕನಿಗಳು ಹ.ಟ್ಟುವ 
ದೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ದೈವವು ತೆರೆದಂತೆ. 

ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅನೇಕ ಮಾನ 

ದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿಯ ಕೃತಿಗುಣವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿರಬೇ 

ಕಲ್ಲದೆ ಅವನ ಕೃತಿಗಣವೂ ಗಣ್ಣವಿರಬೇಕೆಂದು ಚಾರ್ಲಸ್ವಿಲಿಯಮ್ಸನ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೇಂಟ್ಲಿಬರಿಯು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವದು 

ಐದು ಮಾತುಗಳ ಮೇಲಿಂದ: 

(೧) ತಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯನಿರೂಪಣಾ ಪದ್ದತಿಯ 

ಮೇಲೆ ಕವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುತ್ವವಿರಬೇಕು. (೨) ಈ ಪ್ರಭುತ್ವವು 
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧವಾಗಿಯೂ ವಿಪುಲವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿವಾಗಬೇಕ.., 

(೩) ಇದು ಬರಿ ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುವ ಕೈವಾಡವಲ್ಲ; ಕಲಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಯು 

ಕವಿಯ ಕೈವಶಳಾಗಿರುವಳೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿರಬೇಕು. 
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಯೋಜನವಾದಾಗ ಸಹ 

ಅದರ ಪ್ರಭುತ್ತವು ಗೋಚರವಾಗಬೇಕು. (೪) ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 

ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕವಿಗಿದೆಯೆಂಬುದು 

ನಮ್ಮ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. (೫) ಸಾಮಾನ್ನವಾದುದನ್ನು ಅಸಾ 

ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ. ವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕವಿಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಉಚಿತವಾದ ಶಬ್ದಸೃಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ 

ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ನೊಡಲು ಡಸ 

ನಾದಾಗ, ಅವನು ಮಹಾಕವಿಯಾಗುವನು; ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೋ 

ನ್ನತಿಯು ನೆಲೆಯೂರುವದು. 

ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ಯಜ್ಞರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನೃಪತುಂಗನು ಹೇಳುವ ಮಾತು 

ಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತರಒಹುದು: (೧) ಹುರಿವಂತೆ ಪೆರರ ಬಗೆಯನ್ನು 

ತೆರೆದು ಅವರಿಗೆ "ಅರುಹು'ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೇ ಮಾತರಿತವ; 

ಕಬ್ಬಿಗ. (೨) ಕೆರಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರುಹುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ವಿದ್ದವನು ಅವನಿಗಿಂತ ನಿಪ್ರುಣನಾಡ ಕಬ್ಬಿಗನು. (೩) " ನುಡಿಯಂ 

ಛಂದದಳೂಂದಿರೆ ತೊಡರ್ಚಲರಿವಾ' ತನು. ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಣನು. 

(೪) " ತಡೆಯದೆ ಮಹಾಧ್ವ ಕೃತಿಗಳನೊಡರಿಸ'ಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದ 
ಕಬ್ಬಿಗನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಲ್ಲವನು. 

ಭಾಷೆ, ತಾಳಲಯ, ಗ್ರ೦ಂಥಸಂ೦ಪತ್ತಿ,. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ 

ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೃಪತುಂಗನ ೨ ತನ್ನ ಒರೆಗಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿ 

ದಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ, ಭಾವನಾಸಂಪತ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ವೈಶಾಲ್ಯ "ಕೂದ 

ಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದು 
ನಿಜ. ಭಾಷೆ, ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೃತಿಶರೀರ, ಗ್ರಂಥಸಂಪತ್ತಿ, ಕಾವ್ಯವಸ್ತು, 

ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ,- ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇಂಟ್ಲಿ ಒರಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಧಾರ 

ಗಳೆಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಮಹಾಕವಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡಬಹುದು. 
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ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಹೋನ್ನತಿವೆತ್ತ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ಗುಣಗಳಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಆಗ ಈ ಆಷ್ಟಾಂಗಗಳು 

ಕಾವ್ಯದ- ಜೀವಾಳವೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುವದು: 

(೧) ಭಾಷಾಸಂಪತ್ತಿ; ಶೈಲಿ. (೨) ತಾಳಲಯ; ಛಂದಸ್ಸು. 

(೩) ಕಾವ್ಯವಸ್ಸು. (೪) ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೃತಿಶರೀರ, (೫) ಅರ್ಥಗೌರವ 

ಇಲ್ಲವೆ ವಿಚಾರಸಂಪತ್ತಿ. (೬) ಭಾವನಾಸಂಪತ್ತಿ. (೭) ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ. 

(೮) ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ನಾವು ಗಣಿಸಲಿರುವ 
ಕೃತಿಯು ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಮಹೋನ್ನ ತಿಯ ಸಂಚಾರವಾಗಬೇಕು. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದವ 

ನಲ್ಲಿ, ಈ ಘನತೆಯು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸು 

ವದು. 

ಮಹನೀಯರೆ! ಕಾವ್ಯದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 

ನನಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು 

ತೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವ 

ಯಿಸುವ ಮಾತಾದರೂ ಸ್ಥಲಸಂಕೋಚದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ 

ಗಳನ್ನು ಪದ್ಭಕಾವ್ಯದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇನೆ. 

ಮಹೋನ್ನತಿಯ ಭಾಷೆ 

ಮಹೋನ್ಸೃತಿವೆತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಅರ್ಥವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಹರಿ 

ಯುವ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಎರಭ್ರಾಪೌಂಡನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಹೋನ್ಸ 

ತಿಯ ಭಾಷೆಗಾದರೂ ಕನಿಷ್ಕಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾತಿದು. "ಕರಿದ 

ರೊಳ ವಿರಿದುಮರ್ಥಮಂ' ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ನೃಪತುಂಗನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವಾದರೂ ಇದೇ. ಧನಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮವಾಗಿರಲಿಕ್ಟಿಲ್ಲ; ಅದು 

ಭಾಷೆಯ ಆತ್ಮವಾದರೂ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಂಜನವೇ ಕಾಮ್ಯಭಾಷೆಯು 

ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅಂಜನವು. ಅದರ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯೂ 

ವಿವಿಧಾರ್ಥ ಸೂಜ್ಯವಾಗಬೇಕು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ 

ಭಾವನಾಸಂಪತ್ತಿಯು ಕಿವಿವೊಗುವಂತೆ,ಭಾವವು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವಂತೆ, 
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ಕಾವ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೂ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಮೂಡು 

ವಂತೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನದು; ಇದು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಿಗ್ರಹದಿಂದ 

ಬರತಕ್ಕ ಭಾಷಾವಿುತವ್ಯಯವೆಂದು ಅರವಿಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಪನಿ 

ಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕವಿವರರ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಲ 
ಹೊಳೆದು ಹೋಗು ವದ.೦ಟು. 

ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಕವಿಗಳ ಶೈಲಿಯು ಅವರವರ 

ಪ್ರತಿಭೆ-ಸಂಸ್ಕ್ರೃತಿ-ಕಾಲ-ದೇಶ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾರ್ಪಡು 

ತ್ಮದೆ. ಅಂತೇ ಅಸಗನ ದೇಸೆ, ಪೊನ್ನನ ಮಹೋನ್ನ ತಿವೆತ್ತ ಬೆಡಂಗು, 

ಗುಣವರ್ಮನ ಬಿನ್ನಣ, ಜಾಣ್ಣುಡಿ, ಕವಿರತ್ನನೋಜೆ, ಪಂಪನಿಂಪು, 

ಅಗ್ಗಳನ ವಕ್ರತೆ, ನೇದಿಎಯ ಕನ್ನ ಡದೊಳ್ಳು ಪುಷ್ಪಬಾಣನ ಮೃದು ಬಂಧ 

ಮಧುರನ ಮಾಧುರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶೈಲಿಭೇದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು 

ಮನವಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 

" ಪ೦ಡಿತರು೦ ಮೂರ್ಬರು ಮೆಕ್ಕೆಯಿ೦ ಪೊಗಳೆ' ಬರೆಯಬೇ 

ಕೆಂಬ ಪೊನ್ನನ ಮಾತಿಗೆ ಅನೇಕ ಷಟ್ಟಿದಿ-ಸಾ೦ಗತ್ಯಕಾವ್ಯಗಳೂ 

ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳೂ ದಾಸರ ಗೀತೆಗಳೂ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳೂ 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಗಿವೆ. 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮೃದು ಪದವಿನ್ಯಾಸವಿಲಾಸಾಲಂಕರಣ'ವು 

ಬೇಕೆಂದು ಅಭಿನವಪಂಪನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಸಹಜರಮ್ಮತೆಯಖ 

ಅನೇಕ ಸಲ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯೇ 

ಸಂಗೀತ, ಭಾಷೆಯೇ ಕಾವ್ಯ. ಜನಪದಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ 

ತುಣುಕು-ವಿ:ಣುಕುಗಳಿವೆ: * 

* ಯಾರ ಮಗಳವ್ವ ನೀ ಎರಳೆ ನೋಟದ ಗೊಂಬಿ! 

ಸುರಳಿಗೂದಲ ಸುಲಿಹಲ್ಲ! ನನ ಗೆಳತಿ | 

ಸುಗುಣಿ ನೀನ್ಯಾರ ಮಗಳವ್ವ ॥” 

4 ಕಮಳದ ಹೂ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಇರಲಾರೆ | 

ಮಲ್ಲೀಗೆ ಮಾಯ ಬಿಡಲಾರೆ । ಕೇವಿಗೆ! 

ಗರಿ ನಿನ್ನನಗಲಿ ಇರಲಾರೆ ॥ » 
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4 ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ನನ್ನ ಬಾಲಚಕ್ರವರ್ತಿ | 

ನಾಲೀಗಿ ಮ್ಯಾಲ ಸರಸೋತಿ | ಇರುವಂಥ ! 

ನನ ಬಾಲ ಹಾಲ ಕುಡಿ ಬಾರೊ॥3» 

ಇಲ್ಲವೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ೬ ಕಾಮಕಸ್ಕೂರಿ'ಯೆಂಬ ಕವಿತೆಯನ್ನು 

ನೋಡಬಹುದು: 
“4 ತಂದೇನಿ ನಿನಗೆಂದ 

ತುಂಬಿ ತುರುಬಿನವಳ, 

ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿಯಾ 

ತೆನಿಯೊಂದ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವದು ಹಿರಿದಾಗಬೇಕು; ಕರಿದರಲ್ಲಿ 

ಅದರ ತೇಜಸ್ಸೆ ಲ್ಲ ಒಂದಿರಬೇಕು: ಕೊಳವು ಮುಗಿಲನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಂತೆ, 

ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಸೌಸವವನ್ನು ಸೂಸುವಂತೆ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಭಾಷೆಯು ಹದಗೊಳ್ಳಹತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. 
" ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 'ದಲ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ, "ರಾಮಾಶ್ರಮೇಧ'ದಲ್ಲಿಯ 

ಹಳಗನ್ನಡ, " ಸೊಬಗಿನ ಬಳ್ಳಿ 'ಯಲ್ಲಿಯ ಅಚ್ಚ ಗನ್ನಡ, " ಶ್ರೀನಿವಾಸ' 

ಮೊದಲಾದವರ ತಿಳಿಗನ್ನಡ, ಯೆಂಡ್ಕುಡ್ಯುರತ್ತ ರಲ್ಲಿಯ ಹಾಗು ಬೇಂದ್ರೆ 

ಯವರ ಜಾನಪ ದಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಬಳಕೆಗನ್ನ ಡ,- ಇವೆಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 

ಭನ ಇಂದಿನ ಭಾಷಾಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈವಿಧ್ಯವು ಕಂಡುಬರು 

.- ಗೋವಿಂದ ಪೈಯವರ " ನಂದಾದೀಪ'ದಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡದ ಬಂಧ 

ಅಳ ಶಬ ) ಸಂಗ್ರಹವನ ON ಕೂಡಿಯೇ 1112: ಬೇಂದೆ) 

ಯವರ ಹಾಗು ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡದ ತಿರುಳಿ 

ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿಂತ ಕನ್ನಡದ ಉಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡ 

ಗಳನ್ನು ಬೆರಿಸಿದಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಲಾಲಿತ್ಯವು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಕವಿತೆಗಳ 

ಲ್ಲದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ,- ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದ 

ಭಾಷೆಯು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಲಿದೆ. 
ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು. ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ತಳ 

ಭಾಷೆಯು ಮಹೋನ್ನ ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು 

ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತಿಯು ಬೇಕು. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ Borg 

ಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸುದ್ಧೆವವನ್ನೂ ಅವನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. 
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ಮಹೋನ್ಸತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ 

೨ 

ವಾದುದು; ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ವಾಸುದೇವನಿದ್ದಂತೆ. ಬಲ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿಯೂ ಘನತೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಬವ್ಯಾನುಭವವೇ ಈ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತಳಹದಿ. 
4 ಮುಗಿಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು, 

ಭೂವಿಯಿಂದ ನಭಕೆ ಬೆಳೆದು 

ವಿಶ್ವಪುರ'ಷನಾಗಿ ನಲುಮೆ ನಗುತ ನಿಂತಿದೆ. » 

ನಲುಮೆಯಂತೆ ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತವಾದರೂ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯು 

ವಡಂ; ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೇಗೆ ದೇವನ ಲೀಲೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯೂ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲೀಲೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ದೇಶ-ಕಾಲ-ಮಾನಗಳ ಉಡು 

ಪನ್ನು ಧರಿಸುವದು. ಒಂದು ಅತಿಮಾನುಷ ಭಾಷೆಯನ್ನಾ ಡುವದು. 

ತನ್ನ ಲಹರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುವ ತಾನ-ವಿತಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು. 

ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾರೆತ್ತುವಂತೆ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ-ವಸ್ತುವನ್ನು 

ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಗಾನವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವದು. 

ನಯನಮನೋಹರವಾದ ಕೃತಿಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು. ಅರ್ಥ 

ಗೌರವ, ಭಾವನಾಸಂಪತ್ತಿ,, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಪುರು 

ಷನ ವಿಲಾಸಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಉಸಿರೂದಿದಾಗಲೆ ಕಾವ್ಯದ ಹಸಿರು 

ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಕಾಣುವದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಟ್ಟಿ ಬಯಲು., ನೀರಸ 

ವಾದ ಪ್ರದೇಶ. 

ಮಹೋನ್ನತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನವಿಮರ್ಶೆಯಿರ 

ಬೇಕೆಂದು ಅರ್ನೊೋಲ್ಡನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 

ವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಠಿ ಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನೊ ರ್ವರು ಸೂಚಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯು ಸವೋನವವಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವಿತದ ಆಳವನ್ನೂ 
ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಏರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಲನ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಆಂತರಿಕ ಜೇವನದ ಸಾಕ್ಸಾ ತ್ಯ್ಯಾರವೇ 

(revelation) ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಯೀಟ್ಲಿಕವಿಯ ಹೇಳಿಕೆ, 

ವ.ಹನೀಯರೆ! ಕಾವ್ಯದ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಶ್ರೇಷ 
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ಮಹೋನ್ನತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಯೆಕೆಗಳೂ ಸಫಲಾಗುವವು. ಅರ್ಥ 

ನಿವೇದನೆ ಇಟ ೫೪ "ವಿಮರ್ಶೆ, ಮಾರ್ಪಾಟು, ಪುತಿಬಿಂಬನೆ, 

ಸಾಕ್ಟಾತ್ಮಾರ,-- ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಗಳು; ಕವಿಯ ದಿವ್ಯಾನು 

ಭವದ ಆನಿರ್ಭಾವಗಳು. ಅಂತರಂಗ- ಬಹಿರಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವಿಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ತೆರೆದಿಡುವದು; ಚಿತ್ರಿಸಿ ತೋರಿಸುವದು. 

"ಬೆಳುದಿಂಗಳಲಿ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಕಂಡೆ, 

ಬೆಳ್ಳ ಬೆಳಕಾದಾಗ ಕನಸನುಂಡೆ' ಎಂಬ 

ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಳೋರದಂತೆ 

ಬೆಳುದಿಂಗಳಿನ ಬಿದ್ದಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದರೆ ಕೃತಿಯು ಫೇೊವಲ ಕನ 

ಸಿನ ಮಾಯೆಯಾಗುವದು. ಬಾಣನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಕ್ಟ-ಕಿನ್ನರರ 

ರೋಕಕ್ಕೊಯ್ದು ಆನಂದೋದಧಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುವದು. ಪ್ರಪಂಚದ 

ದು8ಖಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ಬಿಡುವದ್ದು ಆದರೆ ಮಾರ್ಸಾಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ 

ತು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಣ್ಯ-ಪಾಪಗ 

ಳನ್ನೂ ಊಚ-ನೀಚವಾದವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೆ ದೇವನಂತೆ ಕವಿಯು 

ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ 

ವಿದೆ. ಸಮುದ್ರಮಂಥನವು ನಡೆದಾಗ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವೂ ಕೂಡಿಯೇ 

ಮೇಲೆ ಬರುವವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕವಿಯು ಶ್ರೀವನಿತೆಯರ 

ಸನಾಗುವನು. ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ನೀಲಕಂಠನಾಗುವನು. ಫಹೀಯೂ 

ಷವನ್ನು ಸವಿದು ಅಮರೇಂದ್ರನಾಗುವನು. ಇಂತೆಸಗಿ ತಣಿದು ದಣಿದು 

ಕೊನೆಗೆ,- ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ; ಅವುಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯುವಾಗ ತಾನು ತಳೆದ ರೂಹುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಲಾಸ್ಯಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೇ ತೋರಿಸುವನು. ಅವನ ಕಹಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಿದೆ; ಸುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿದೆ; ಕ್ಲಣಭಂಗುರವಾದುದರಲ್ಲಿ 

ಅನಂತವಾದುದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವೋನವವಾದ 

ಚಾಂಚಲ್ಯವಿದೆ: ಅಬಾಧಿತವಾದ ಅಚಲತೆಯೂ ಇದೆ. ರಸಾನುಭವದ 

ವೈಶಾಲ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಆಧಿಕ್ಯ,- ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅನು 

ಸರಿಸಿ ಮಹೋನ್ನತಿಯು ಮಖಂದಡಿಯಿಡುತ್ತದೆ. 



ಕವಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮಹೋನ್ನತಿ ೫೩ 

ಟಿ. ಎಸ್. ಇಲಿಯಟ್ಟಿನು ಸೂಚಿಸಿದ ಒಂದು ಭೇದವು ಅರ್ಥ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕವಿಯು ಅನೇಕಸಲ ಒಂದು ತತ್ತಪರಂಪರೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದ್ಯೇಯ-ಭಾವಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು 

ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ-ಪ್ರೇಮಗಳು 
ಶೆಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತವು. ಪ ಕೃತಿಪೂಬೆಯು ವರ್ಡ್ಸ 

ವರ್ಥನ ಸಾಧನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಮಹೋನ್ನತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿ. 

ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶೇಕ್ಸಪಿಯರನಲ್ಲಿಯೂ 

ಕೀಟ್ಲಿಕವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದ.. ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ತಗಳ 

ವಪಾರ್ಗವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಬರಲಿಲ್ಲ; ಇವರ ಮನಸ್ಸೇ ತಾತ್ತಿಕವಾ 

ದುದು. ದೃಷ್ಟಿವೈಶಿಷ್ಟ್ಯೂದ ಮೂಲಕ ಇವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮಹತಿಯು 

ಬರಲಿನ್ಲ; ದೃಷ್ಟಿಮೈಶಾಲ್ಯವೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೊನೆಗಾಣಿಸಿತು. 

ತಮ್ಮದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರು ಇದೇ ತರಹದ ಭೇದ 

ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫುಟವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವವು ಕಾವ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೌಂದರ್ಯೋ 

ಪಾಸನೆಯು ಇರುವದುಂಟು, ಇಂಥ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು 

ನಾಲ್ಕು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: (೧) ಐಂದ್ರಿಯಕ (೨) ಕಲ್ಪನಾ 

ಮಯ (೩) ತಾತ್ವಿಕ (೪) ಆತ್ಮಿಕ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಭ 

ವದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳೂ ಇರುವವು. ಕವಿಯ ರಸ 

ಜೀವನದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನರ್ಣಯಿಸ 

ಒಹುದು. 

ಐಂದ್ರಿಯಕ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದು 

ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೋಹಿಸಬಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಇಂಥ 

ಅನುಭವವಿದ್ದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವದು. ಕುಂಡಕುಟ್ಮಲರದನೆ: 
"ಕಮಲಮುಖಿ', « ಸುಯ್ಯೆಲರು, ' 4ಕರ್ಣರಸಾಯನ ' ಮೊದಲಾದ 

ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಾವ್ಯರೀತಿಯು ಇಂಥ ಅನುಭವದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ "ಚತುರ್ಮುಖ ಸೌಂದರ್ಯ'ವೆಂಬ ಬೇಂದ್ರೆ 

ಯವರ ನಾಲ್ವರಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಬಹುದು: 
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ಗ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಮನಮುಟ್ಟೆ ಬರುವೆ; ರೂಹವ ನೋಡೆ 

ನೀ ಮೂಡಿ ಬುದ್ದಿ ಯೊಳು ನೆಡುವೆ, ರಸವನು ಸವಿಯೆ 

ಧೀಮೂಢತೆಯನೊಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುನೆ ಚಿತ್ರವನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ. 

ಈ ಮಾತುಗಳ ಗಾಳಿ ಕಿವಿಯ ಗನಿಯಲ್ಲುಲಿಯೆ 

ಸೀಮಾತುಗಳ ಸೊನೆಯ ಸುರಿಸಿ ಎದೆಮುಗುಳಿಂದೆ 

ನಾ ಮೂಸೆ ಸೂಸಿದ ಹೆಮ್ಮುನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮೈಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ” 

ಕಲ್ಪನಾಮಯ ಸೌೌ೦ಂದರ್ಯಾನುಭವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ 

ವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅವನ ಅನುಭವವು ಮಾರ್ಪ 

ಡುವದು. ಅವನು ಅಘಟಿತ-ಘಟನಾನೂತನಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗುವನು. ಇದು 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಳಿಮುಗಿಲು, 

ನವಿಲು, ಹೊಸಕಾಲದ ನವಿಲು, ಕೂಗು-ಹುಡುಕು, ತಾವರೆ, ಮುದ್ದಣ, 

ರಸಿಕಾ ಪೇಳೊ, ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯ ದಾರಿ, "ಹೆಮ್ಮ ಗಳು ನಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ 

ನಂಬಿರುವೆನು,' ಧ್ರುವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಶ ಕವಿತೆಗಳು ಈ ಜಾತಿಯವು. 

" ಹೊನ್ನಿಯ ಮದುವೆ'ಯಂಥ ಉತ್ತಮ ಕಥನಾತ್ಮಕ ಕಾವ್ಯಗಳು, 

"ಮಾದ್ರಿಯ ಚಿಂತೆ'ಯಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀಳ್ಗವಿತೆಗಳು ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯ 

ಒಳಭೇದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯು « ಜಗದ ಜಗುಲಿ 

ಯನು' ತ ಕಾಲಲಿ ಮೆಟ್ಟುವದು. ಸಪ್ತಸಾಗರಗಳನ್ನು ಕ 

ಮರುತ ರೋಕವನ NR ಮುಟ್ಟು ದ 

ತಾತ್ತಿಕಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವವು ಬುದ್ದಿ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಮೊದ 

ಲನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆರತಿರುವವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಭ 
ವದ ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಇಲಿಯಟ್ಟನು ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ 

ಪ್ರಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಬರಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ 

ದಿಲ್ಲ; ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲತತ್ತದೊಡನೆ ಬೆರೆಯಲು ' ಹವಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ದೇಶಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು; ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ $ದ ಮೂಲ 

ಭಾವವೇ ಅವನನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 

ಸೌಂದರ್ಯದ ಆವಿರ್ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣವಂತೆ; ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ 

ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ನರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನೆಯೆಂದು ಪ್ಲೇಟೋನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 
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ತಾತಿ ಕ ಕವಿಯ ರಸಜೀವನವು ಇಂಥ ಮಾದರಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳೆಯುವದು. "ನನ್ನ ನಲ್ಲ' "ಚೆಲುವು', "ಕಲ್ಪನಾಸುಂದರಿ', "ಬಾಳ ಕರ 

ವಾಳ', "ಅಭೀ', "ಮಾದ್ರಿಯ ಚಿತೆ'ಯ ಕೆಲವ್ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನು 

ಭವದ ಹೊಳಹು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. " ಚತುರ್ಮುಖ ಸೌಂದರ್ಯ'ದ 

ಮೂರನೆಯ ಪರಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದ.: 

ಕಂಡ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಕಾಣದೊಡವೆಯ ಸೊಬಗು 

ಉಂಡ ರುಚಿಗಳಿಗಿಂತ ಉಣ್ಣದಮೃತದ ಸವಿಯು 

ಮಿಂದ ನೀರಿಂದಲೂ ಮಾಸಲಿರುವಂಥ ನೀರಿಂದ ಬಂದಂಥ ತಂಪು, 

ಅಂದ ಹಾಡಿಂದಲೂ ಬ೦ದ ಹಾಡಿನ ಸೊಬಗು 

ಬಂದ ಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ಬರಲಿರುವ ಹೂಗಂಪು 

ಅಂದವದು ಚೆಂದವದು ಆನಂದಕಂದವದು ಕುಂದದು ಕೆಂದದೆಂದೂ ” 

ಆತ್ಮಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ರೀತಿಗಳೂ 

ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ "ಪೂರ್ಣ ಮನಾದರಿ' ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಾತ್ಸರವೂ 

ಘವಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ದೇವನನ್ನೂ 

ಹನಿಯು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲಿಯಟ್ಟನು ಹೇಳುವ ಬರಡನೆಯ ಮಾದರಿಯು 

ಈ ಜಾತಿಯದು. 

. ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿಂದು' 

ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳುವಾಗ, 

" ತನು ನಿನ್ನ ದೆಂದ ಒಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ತನುವಿಲ್ಲ ' 

ಬಂದು ಬಸವೇಶ್ವರರು ತಿಳಿಸುವಾಗ, 

" ಪೋಗದಿರೆಲೊ ! ರಂಗ! ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ ' 
ಎಂಡು ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಿನ್ನವಿಸುವಾಗ, 

" ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ? ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೊ ?' 

ಇಂದು ಸಹಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಕೇಳುವಾಗ, 

4 ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ' 
ಎಂದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಸಾರುವಾಗ್ಯ 

ಇಂಥ ಆತ್ಮಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವವು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ತೆರೆ 

ಯುತ್ತದೆ. 



೫೬. ಕನಿ, ಕಾವ್ಯ ಮಹೋನ್ನತಿ 

ಅಂತೂ ಮಹೋನ್ಸ ತಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಅಷ್ಟಾ )೦ಗಗಳೆಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಕ್ತ 

ವಾಗುವ ಗುಣ; ಅದು ಮೂಲತಃ ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿ ಸುವ 

ದೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹೋನ್ನತಿಯು ಅನೇಕ ಗೀತೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬಹುದು; ಉದ್ದೆ ೦ಥಗಳ ತೆಲವ್ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. 

ಮಹೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಸಿದ ಉದ್ದ )೦ಥವೇ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಮಹೋನ್ನತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ರವು ಸುಂದರತರವಾದಂತೆ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯವೂ ಮಹತ್ತರವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು. ಆದರೆ ಈ 

ಗುಣವು ಸ್ಕಾಯಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳ 

ಲ್ಲಿಯೂ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಧ್ಹನಿ ಔಚಿತ್ಯ 

ಗಳು ಬೇಕು. ಅದರ ವಸ್ತುವು ವಿಶಾಲವಾಗಬೇಕು. "ಭರತೇಶ? 

ನಂತಹ ಒರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸದೆ, ಶೂನ್ಯಮಂಟಪದ ಮೇಳ 

ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಇದು 

ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ? ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತಗಳಂತೆ ಒಂದು 

ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ಹೇಗೆ 

ಕೈವಶವಾಗಬಹುದು ? ತಾಜಮಹಲಿನಂತೆ ಘನತೆವೆತ್ತ ದೇವಾಲಯ 

ಗಳಂತೆ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕವಾದ ಕೃತಿಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸು 

ವದು ಶಕ್ಕವಿದೆಯೆ ? ಭಾವಸಂಪತ್ತಿಬೇಕು; ಭಾವನಾಸಂಪತ್ತಿ ಬೇಕು. 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಶತವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವರದೃಷ್ಟಿ, ಆ ಆರ್ಷದೃಷ್ಟಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಹಾ 

ಕಾವ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕನ್ನ ಡನಾಡು ಮತ್ತೆ ಹೊನ್ನ 

ಕನ್ನಡ ನಾಡಾಗುವಡು. ಆಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಗೋ ಪುರಗಳೆಲ್ಲ ಸುರ 

ಪ್ರರಗಳಾಗುವವು.  ಭಾವನಾಪೂರಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂರವು ಬರುವದು. 

ಜನಾಂಗದ ಜೀವನವು ಪಾವನವಾಗುವದು. ಇಂಥ ಕವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ 

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ | 












