
AA RREEVVIIEEWW OOFF IINNDDIIAANN EENNGGLLIISSHH LLIITTEERRAATTUURREE

NNaassiibb KKuummaarrii

SSttuuddeenntt

JJ..kk.. MMeemmoorriiaall CCoolllleeggee ooff EEdduuccaattiioonn

BBaarrssaannaa MMoorr

BBiirrhhii KKaallaann

CChhaarrkkhhii DDaaddrrii

AAbbssttrraacctt

IInnddiiaann EEnngglliisshh lliitteerraattuurree ((IIEELL)) rreeffeerrss ttoo tthhee bbooddyy ooff wwoorrkk bbyy wwrriitteerrss iinn IInnddiiaa wwhhoo wwrriittee iinn

tthhee EEnngglliisshh llaanngguuaaggee aanndd wwIIhhoossee nnaattiivvee oorr ccoo--nnaattiivvee llaanngguuaaggee ccoouulldd bbee oonnee ooff tthhee

nnuummeerroouuss llaanngguuaaggeess ooff IInnddiiaa.. IItt iiss aallssoo aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee wwoorrkkss ooff mmeemmbbeerrss ooff tthhee IInnddiiaann

ddiiaassppoorraa,, ssuucchh aass VV.. SS.. NNaaiippaauull,, KKiirraann DDeessaaii,, JJhhuummppaa LLaahhiirrii,, AAgghhaa SShhaahhiidd AAllii,, RRoohhiinnttoonn

MMiissttrryy aanndd SSaallmmaann RRuusshhddiiee,, wwhhoo aarree ooff IInnddiiaann ddeesscceenntt..

IItt iiss ffrreeqquueennttllyy rreeffeerrrreedd ttoo aass IInnddoo--AAnngglliiaann lliitteerraattuurree.. ((IInnddoo--AAnngglliiaann iiss aa ssppeecciiffiicc tteerrmm iinn tthhee ssoollee

ccoonntteexxtt ooff wwrriittiinngg tthhaatt sshhoouulldd nnoott bbee ccoonnffuusseedd wwiitthh tthhee tteerrmm AAnngglloo--IInnddiiaann)).. AAss aa ccaatteeggoorryy,, tthhiiss

pprroodduuccttiioonn ccoommeess uunnddeerr tthhee bbrrooaaddeerr rreeaallmm ooff ppoossttccoolloonniiaall lliitteerraattuurree-- tthhee pprroodduuccttiioonn ffrroomm

pprreevviioouussllyy ccoolloonniisseedd ccoouunnttrriieess ssuucchh aass IInnddiiaa..

11.. HHIISSTTOORRYY

IIEELL hhaass aa rreellaattiivveellyy rreecceenntt hhiissttoorryy;; iitt iiss oonnllyy oonnee aanndd aa hhaallff cceennttuurriieess oolldd.. TThhee ffiirrsstt bbooookk wwrriitttteenn

bbyy aann IInnddiiaann iinn EEnngglliisshh wwaass bbyy SSaakkee DDeeaann MMaahhoommeett,, ttiittlleedd TTrraavveellss ooff DDeeaann MMaahhoommeett;;

MMaahhoommeett''ss ttrraavveell nnaarrrraattiivvee wwaass ppuubblliisshheedd iinn 11779933 iinn EEnnggllaanndd.. IInn iittss eeaarrllyy ssttaaggeess iitt wwaass

iinnfflluueenncceedd bbyy tthhee WWeesstteerrnn aarrtt ffoorrmm ooff tthhee nnoovveell.. EEaarrllyy IInnddiiaann wwrriitteerrss uusseedd EEnngglliisshh uunnaadduulltteerraatteedd

bbyy IInnddiiaann wwoorrddss ttoo ccoonnvveeyy aann eexxppeerriieennccee wwhhiicchh wwaass eesssseennttiiaallllyy IInnddiiaann.. BBaannkkiimm CChhaannddrraa

CChhaattttooppaaddhhyyaayy ((11883388––11889944)) wwrroottee ""RRaajjmmoohhaann''ss WWiiffee"" aanndd ppuubblliisshheedd iitt iinn tthhee yyeeaarr 11886644 wwhhiicchh

wwaass tthhee ffiirrsstt IInnddiiaann nnoovveell wwrriitttteenn iinn EEnngglliisshh.. RRaajjaa ((11990088––22000066)),, IInnddiiaann pphhiilloossoopphheerr aanndd wwrriitteerr
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aauutthhoorreedd KKaanntthhaappuurraa aanndd TThhee SSeerrppeenntt aanndd tthhee RRooppee wwhhiicchh aarree IInnddiiaann iinn tteerrmmss ooff iittss ssttoorryytteelllliinngg

qquuaalliittiieess.. RRuusskkiinn BBoonndd,, wwiinnnneerr ooff ssaahhiittyyaa aaccaaddeemmyy aawwaarrdd aanndd tthhee aauutthhoorr ooff mmaannyy nnoovveellllaass

iinncclluuddiinngg TThhee rroooomm oonn tthhee rrooooff,, FFlliigghhtt ooff ppiiggeeoonnss,, eettcc.. RRaabbiinnddrraannaatthh TTaaggoorree ((11886611––11994411)) wwrroottee

iinn BBeennggaallii aanndd EEnngglliisshh aanndd wwaass rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ttrraannssllaattiioonnss ooff hhiiss oowwnn wwoorrkk iinnttoo

EEnngglliisshh.. DDhhaann GGooppaall MMuukkeerrjjii wwaass tthhee ffiirrsstt IInnddiiaann aauutthhoorr ttoo wwiinn aa lliitteerraarryy aawwaarrdd iinn tthhee UUnniitteedd

SSttaatteess.. NNiirraadd CC.. CChhaauuddhhuurrii,, aa wwrriitteerr ooff nnoonn--ffiiccttiioonn,, iiss bbeesstt kknnoowwnn ffoorr hhiiss TThhee AAuuttoobbiiooggrraapphhyy ooff

aann UUnnkknnoowwnn IInnddiiaann wwhheerree hhee rreellaatteess hhiiss lliiffee eexxppeerriieenncceess aanndd iinnfflluueenncceess..PP.. LLaall,, aa ppooeett,, ttrraannssllaattoorr,,

ppuubblliisshheerr aanndd eessssaayyiisstt,, ffoouunnddeedd aa pprreessss iinn tthhee 11995500ss ffoorr IInnddiiaann EEnngglliisshh wwrriittiinngg,, WWrriitteerrss

WWoorrkksshhoopp..RRaamm NNaatthh KKaakk ((11991177––11993333)),, aa KKaasshhmmiirrii vveetteerriinnaarriiaann wwrroottee hhiiss

aauuttoobbiiooggrraapphhyy AAuuttuummnn LLeeaavveess,, wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt vviivviidd ppoorrttrraaiittss ooff lliiffee iinn 2200tthh cceennttuurryy

KKaasshhmmiirr aanndd hhaass bbeeccoommee aa ssoorrtt ooff aa ccllaassssiicc..

RR..KK.. NNaarraayyaann iiss aa wwrriitteerr wwhhoo ccoonnttrriibbuutteedd oovveerr mmaannyy ddeeccaaddeess aanndd wwhhoo ccoonnttiinnuueedd ttoo wwrriittee ttiillll hhiiss

ddeeaatthh rreecceennttllyy.. HHee wwaass ddiissccoovveerreedd bbyy GGrraahhaamm GGrreeeennee iinn tthhee sseennssee tthhaatt tthhee llaatttteerr hheellppeedd hhiimm ffiinndd

aa ppuubblliisshheerr iinn EEnnggllaanndd.. GGrraahhaamm GGrreeeennee aanndd NNaarraayyaann rreemmaaiinneedd cclloossee ffrriieennddss ttiillll tthhee eenndd.. SSiimmiillaarr

ttoo TThhoommaass HHaarrddyy''ss WWeesssseexx,, NNaarraayyaann ccrreeaatteedd tthhee ffiiccttiittiioouuss ttoowwnn ooff MMaallgguuddii wwhheerree hhee sseett hhiiss

nnoovveellss.. SSoommee ccrriittiicciissee NNaarraayyaann ffoorr tthhee ppaarroocchhiiaall,, ddeettaacchheedd aanndd cclloosseedd wwoorrlldd tthhaatt hhee ccrreeaatteedd iinn

tthhee ffaaccee ooff tthhee cchhaannggiinngg ccoonnddiittiioonnss iinn IInnddiiaa aatt tthhee ttiimmeess iinn wwhhiicchh tthhee ssttoorriieess aarree sseett.. OOtthheerrss,, ssuucchh

aass GGrraahhaamm GGrreeeennee,, hhoowweevveerr,, ffeeeell tthhaatt tthhrroouugghh MMaallgguuddii tthheeyy ccoouulldd vviivviiddllyy uunnddeerrssttaanndd tthhee IInnddiiaann

eexxppeerriieennccee.. NNaarraayyaann''ss eevvooccaattiioonn ooff ssmmaallll ttoowwnn lliiffee aanndd iittss eexxppeerriieenncceess tthhrroouugghh tthhee eeyyeess ooff tthhee

eennddeeaarriinngg cchhiilldd pprroottaaggoonniisstt SSwwaammiinnaatthhaann iinn SSwwaammii aanndd FFrriieennddss iiss aa ggoooodd ssaammppllee ooff hhiiss wwrriittiinngg

ssttyyllee.. SSiimmuullttaanneeoouuss wwiitthh NNaarraayyaann''ss ppaassttoorraall iiddyyllllss,, aa vveerryy ddiiffffeerreenntt wwrriitteerr,, MMuullkk RRaajj AAnnaanndd,, wwaass

ssiimmiillaarrllyy ggaaiinniinngg rreeccooggnniittiioonn ffoorr hhiiss wwrriittiinngg sseett iinn rruurraall IInnddiiaa;; bbuutt hhiiss ssttoorriieess wweerree hhaarrsshheerr,, aanndd

eennggaaggeedd,, ssoommeettiimmeess bbrruuttaallllyy,, wwiitthh ddiivviissiioonnss ooff ccaassttee,, ccllaassss aanndd rreelliiggiioonn..

22.. LLAATTEERR HHIISSTTOORRYY

AAmmoonngg tthhee llaatteerr wwrriitteerrss,, tthhee mmoosstt nnoottaabbllee iiss SSaallmmaann RRuusshhddiiee,, bboorrnn iinn IInnddiiaa,, nnooww lliivviinngg iinn

tthhee UUnniitteedd KKiinnggddoomm.. RRuusshhddiiee wwiitthh hhiiss ffaammoouuss wwoorrkk MMiiddnniigghhtt''ss CChhiillddrreenn ((BBooookkeerr PPrriizzee11998811,,

BBooookkeerr ooff BBooookkeerrss 11999922,, aanndd BBeesstt ooff tthhee BBooookkeerrss 22000088)) uusshheerreedd iinn aa nneeww ttrreenndd ooff wwrriittiinngg.. HHee
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uusseedd aa hhyybbrriidd llaanngguuaaggee –– EEnngglliisshh ggeenneerroouussllyy ppeeppppeerreedd wwiitthh IInnddiiaann tteerrmmss –– ttoo ccoonnvveeyy aa tthheemmee

tthhaatt ccoouulldd bbee sseeeenn aass rreepprreesseennttiinngg tthhee vvaasstt ccaannvvaass ooff IInnddiiaa.. HHee iiss uussuuaallllyy ccaatteeggoorriisseedd uunnddeerr

tthhee mmaaggiicc rreeaalliissmm mmooddee ooff wwrriittiinngg mmoosstt ffaammoouussllyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh GGaabbrriieell GGaarrccííaa

MMáárrqquueezz.. NNaayyaannttaarraa SSeehhggaall wwaass oonnee ooff tthhee ffiirrsstt ffeemmaallee IInnddiiaann wwrriitteerrss iinn EEnngglliisshh ttoo rreecceeiivvee wwiiddee

rreeccooggnniittiioonn.. HHeerr ffiiccttiioonn ddeeaallss wwiitthh IInnddiiaa''ss eelliittee rreessppoonnddiinngg ttoo tthhee ccrriisseess eennggeennddeerreedd bbyy ppoolliittiiccaall

cchhaannggee.. SShhee wwaass aawwaarrddeedd tthhee 11998866 SSaahhiittyyaa AAkkaaddeemmii AAwwaarrdd ffoorr EEnngglliisshh,, ffoorr hheerr nnoovveell,, RRiicchh LLiikkee

UUss ((11998855)),, bbyy tthhee SSaahhiittyyaa AAkkaaddeemmii,, IInnddiiaa''ss NNaattiioonnaall AAccaaddeemmyy ooff LLeetttteerrss.. AAnniittaa DDeessaaii wwaass

sshhoorrttlliisstteedd ffoorr tthhee BBooookkeerr PPrriizzee tthhrreeee ttiimmeess,, rreecceeiivveedd aa SSaahhiittyyaa AAkkaaddeemmii AAwwaarrdd iinn 11997788 ffoorr hheerr

nnoovveell FFiirree oonn tthhee MMoouunnttaaiinn aanndd tthhee BBrriittiisshh GGuuaarrddiiaann PPrriizzee ffoorr TThhee VViillllaaggee bbyy tthhee SSeeaa.. HHeerr

ddaauugghhtteerr KKiirraann DDeessaaii wwoonn tthhee 22000066 MMaann BBooookkeerr PPrriizzee ffoorr hheerr sseeccoonndd nnoovveell TThhee IInnhheerriittaannccee ooff

LLoossss.. RRuusskkiinn BBoonndd rreecceeiivveedd SSaahhiittyyaa AAccaaddeemmyy AAwwaarrdd ffoorr hhiiss ccoolllleeccttiioonn ooff sshhoorrtt ssttoorriieess OOuurr

TTrreeeess SSttiillll GGrrooww iinn DDeehhrraa iinn 11999922.. HHee iiss aallssoo tthhee aauutthhoorr ooff aa hhiissttoorriiccaall nnoovveell AA FFlliigghhtt ooff PPiiggeeoonnss,,

wwhhiicchh iiss bbaasseedd oonn aann eeppiissooddee dduurriinngg tthhee IInnddiiaann RReebbeelllliioonn ooff 11885577..

VViikkrraamm SSeetthh,, aauutthhoorr ooff TThhee GGoollddeenn GGaattee ((11998866)) aanndd AA SSuuiittaabbllee BBooyy ((11999944)) iiss aa wwrriitteerr wwhhoo uusseess

aa ppuurreerr EEnngglliisshh aanndd mmoorree rreeaalliissttiicc tthheemmeess.. BBeeiinngg aa sseellff--ccoonnffeesssseedd ffaann ooff JJaannee AAuusstteenn,, hhiiss

aatttteennttiioonn iiss oonn tthhee ssttoorryy,, iittss ddeettaaiillss aanndd iittss ttwwiissttss aanndd ttuurrnnss..VViikkrraamm SSeetthh iiss nnoottaabbllee bbootthh aass aann

aaccccoommpplliisshheedd nnoovveelliisstt aanndd ppooeett.. VViikkrraamm SSeetthh''ss oouuttssttaannddiinngg aacchhiieevveemmeenntt aass aa vveerrssaattiillee aanndd

pprroolliiffiicc ppooeett rreemmaaiinnss llaarrggeellyy aanndd uunnffaaiirrllyy nneegglleecctteedd..

AAnnootthheerr wwrriitteerr wwhhoo hhaass ccoonnttrriibbuutteedd iimmmmeennsseellyy ttoo tthhee IInnddiiaa EEnngglliisshh LLiitteerraattuurree iiss AAmmiittaavv

GGhhoosshh wwhhoo iiss tthhee aauutthhoorr ooff TThhee CCiirrccllee ooff RReeaassoonn ((hhiiss 11998866 ddeebbuutt nnoovveell)),, TThhee SShhaaddooww

LLiinneess ((11998888)),, TThhee CCaallccuuttttaa CChhrroommoossoommee ((11999955)),, TThhee GGllaassss PPaallaaccee ((22000000)),, TThhee HHuunnggrryy

TTiiddee ((22000044)),, aanndd SSeeaa ooff PPooppppiieess ((22000088)),, tthhee ffiirrsstt vvoolluummee ooff TThhee IIbbiiss ttrriillooggyy,, sseett iinn tthhee 11883300ss,, jjuusstt

bbeeffoorree tthhee OOppiiuumm WWaarr,, wwhhiicchh eennccaappssuullaatteess tthhee ccoolloonniiaall hhiissttoorryy ooff tthhee EEaasstt.. GGhhoosshh''ss llaatteesstt wwoorrkk

ooff ffiiccttiioonn iiss RRiivveerr ooff SSmmookkee ((22001111)),, tthhee sseeccoonndd vvoolluummee ooff TThhee IIbbiissttrriillooggyy..

RRoohhiinnttoonn MMiissttrryy iiss aann IInnddiiaa bboorrnn CCaannaaddiiaann aauutthhoorr wwhhoo iiss aa NNeeuussttaaddtt IInntteerrnnaattiioonnaall PPrriizzee ffoorr

LLiitteerraattuurree llaauurreeaattee ((22001122)).. HHiiss ffiirrsstt bbooookk TTaalleess ffrroomm FFiirroozzsshhaa BBaaaagg ((11998877)) ppuubblliisshheedd bbyy PPeenngguuiinn

BBooookkss CCaannaaddaa iiss aa ccoolllleeccttiioonn ooff 1111 sshhoorrtt ssttoorriieess.. HHiiss nnoovveellss SSuucchh aa LLoonngg JJoouurrnneeyy ((11999911)) aanndd AA

FFiinnee BBaallaannccee((11999955)) eeaarrnneedd hhiimm ggrreeaatt aaccccllaaiimm..
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SShhaasshhii TThhaarroooorr,, iinn hhiiss TThhee GGrreeaatt IInnddiiaann NNoovveell ((11998899)),, ffoolllloowwss aa ssttoorryy--tteelllliinngg ((tthhoouugghh iinn aa

ssaattiirriiccaall)) mmooddee aass iinn tthheeMMaahhaabbhhaarraattaa ddrraawwiinngg hhiiss iiddeeaass bbyy ggooiinngg bbaacckk aanndd ffoorrtthh iinn ttiimmee.. HHiiss

wwoorrkk aass UUNN ooffffiicciiaall lliivviinngg oouuttssiiddee IInnddiiaa hhaass ggiivveenn hhiimm aa vvaannttaaggee ppooiinntt tthhaatt hheellppss ccoonnssttrruucctt aann

oobbjjeeccttiivvee IInnddiiaannnneessss.. HHoowweevveerr,, hhiiss ssttiinntt wwiitthh CCoonnggrreessss PPaarrttyy aanndd hhiiss nneeaarrnneessss ttoo tthhee GGaannddhhii

ffaammiillyy hhaass lleedd ttoo ssoommee ccrriittiiccss qquueessttiioonn hhiiss oobbjjeeccttiivviittyy.. HHiiss wweellll--kknnoowwnn aaffffiinniittyy wwiitthh RRaahhuull

GGaannddhhii aanndd oonnee--ssiiddeedd ffaavvoorr ooff CCoonnggrreessss PPaarrttyy wwiitthh aallll iittss ssccaannddaallss,, hhaass aallssoo ppuutt tthhee oobbjjeeccttiivviittyy ooff

hhiiss bbooookkss iinnttoo qquueessttiioonn..[[11]] VViikkrraamm CChhaannddrraa iiss aannootthheerr aauutthhoorr wwhhoo sshhuufffflleess bbeettwweeeenn IInnddiiaa aanndd tthhee

UUnniitteedd SSttaatteess aanndd hhaass rreecceeiivveedd ccrriittiiccaall aaccccllaaiimm ffoorr hhiiss ffiirrsstt nnoovveell RReedd EEaarrtthh aanndd PPoouurriinngg

RRaaiinn ((11999955)) aanndd ccoolllleeccttiioonn ooff sshhoorrtt ssttoorriieess LLoovvee aanndd LLoonnggiinngg iinn BBoommbbaayy ((11999977)).. HHiiss

nnaammeessaakkee VViikkrraamm AA.. CChhaannddrraaiiss aa rreennoowwnneedd jjoouurrnnaalliisstt aanndd tthhee aauutthhoorr ooff TThhee SSrriinnaaggaarr

CCoonnssppiirraaccyy ((22000000)).. SSuukkeettuu MMeehhttaa iiss aannootthheerr wwrriitteerr ccuurrrreennttllyy bbaasseedd iinn tthhee UUnniitteedd SSttaatteess wwhhoo

aauutthhoorreedd MMaaxxiimmuumm CCiittyy ((22000044)),, aann aauuttoobbiiooggrraapphhiiccaall aaccccoouunntt ooff hhiiss eexxppeerriieenncceess iinn tthhee cciittyy ooff

MMuummbbaaii.. IInn 22000088,, AArrvviinndd AAddiiggaa rreecceeiivveedd tthhee MMaann BBooookkeerr PPrriizzee ffoorr hhiiss ddeebbuutt nnoovveell TThhee WWhhiittee

TTiiggeerr..

RReecceenntt wwrriitteerrss iinn IInnddiiaa ssuucchh aass AArruunnddhhaattii RRooyy aanndd DDaavviidd DDaavviiddaarr sshhooww aa ddiirreeccttiioonn ttoowwaarrddss

ccoonntteexxttuuaalliittyy aanndd rrooootteeddnneessss iinn tthheeiirr wwoorrkkss.. AArruunnddhhaattii RRooyy,, aa ttrraaiinneedd aarrcchhiitteecctt aanndd tthhee 11999977

BBooookkeerr pprriizzee wwiinnnneerr ffoorr hheerr TThhee GGoodd ooff SSmmaallll TThhiinnggss,, ccaallllss hheerrsseellff aa ""hhoommee ggrroowwnn"" wwrriitteerr.. HHeerr

aawwaarrdd wwiinnnniinngg bbooookk iiss sseett iinn tthhee iimmmmeennsseellyy pphhyyssiiccaall llaannddssccaappee ooff KKeerraallaa.. DDaavviiddaarr sseettss hhiissTThhee

HHoouussee ooff BBlluuee MMaannggooeess iinn SSoouutthheerrnn TTaammiill NNaadduu.. IInn bbootthh tthhee bbooookkss,, ggeeooggrraapphhyy aanndd ppoolliittiiccss aarree

iinntteeggrraall ttoo tthhee nnaarrrraattiivvee.. IInn hhiiss nnoovveell LLaammeenntt ooff MMoohhiinnii ((22000000)),, SShhrreeeekkuummaarr VVaarrmmaa ttoouucchheess uuppoonn

tthhee uunniiqquuee mmaattrriiaarrcchhaall ssyysstteemm aanndd tthhee ssaammmmaannddhhaamm ssyysstteemm ooff mmaarrrriiaaggee aass hhee wwrriitteess aabboouutt tthhee

NNaammbbooooddiirriiss aanndd tthhee aarriissttooccrraattss ooff KKeerraallaa.. JJaahhnnaavvii BBaarruuaa,, aaBBaannggaalloorree bbaasseedd aauutthhoorr

ffrroomm AAssssaamm hhaass sseett hheerr ccrriittiiccaallllyy aaccccllaaiimmeedd ccoolllleeccttiioonn ooff sshhoorrtt ssttoorriieess NNeexxtt DDoooorr oonn tthhee ssoocciiaall

sscceennaarriioo iinn AAssssaamm wwiitthh iinnssuurrggeennccyy aass tthhee bbaacckkggrroouunndd.. AAnnootthheerr aauutthhoorr AArruunnii KKaasshhyyaapp hhaass aallssoo

bbaasseedd hhiiss ffiirrsstt nnoovveell TThhee HHoouussee wwiitthh AA TThhoouussaanndd SSttoorriieess oonn tthhee ssoocciieettyy aanndd ppssyycchhee ooff tthhee ppeeooppllee

ooff AAssssaamm aatt tthhee bbaacckkddrroopp ooff iinnssuurrggeennccyy..

TThhee ssttoorriieess aanndd nnoovveellss ooff RRaattaann LLaall BBaassuu rreefflleecctt tthhee ccoonnddiittiioonnss ooff ttrriibbaall ppeeooppllee aanndd hhiillll ppeeooppllee ooff

WWeesstt BBeennggaall aanndd tthhee aaddjjaacceenntt ssttaatteess ooff SSiikkkkiimm,, BBhhuuttaann aanndd NNeeppaall.. MMaannyy ooff hhiiss sshhoorrtt ssttoorriieess
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rreefflleecctt tthhee ppoolliittiiccaall ttuurrmmooiill ooff WWeesstt BBeennggaall ssiinnccee tthhee NNaaxxaalliittee mmoovveemmeenntt ooff tthhee 11997700ss.. MMaannyy ooff

hhiiss ssttoorriieess lliikkee ‘‘BBlluuee AArree tthhee FFaarr OOffff MMoouunnttaaiinnss’’,, ‘‘TThhee FFiirrsstt RRaaiinn’’ aanndd ‘‘tthhee MMaaggiicc MMaarrbbllee’’

gglloorriiffyy ppuurriittyy ooff lloovvee.. HHiiss nnoovveell ‘‘OOrraaoonn aanndd tthhee DDiivviinnee TTrreeee’’ iiss tthhee ssttoorryy ooff aa ttrriibbaall aanndd hhiiss lloovvee

ffoorr aann aaggee oolldd ttrreeee.. IInn HHeemmiinnggwwaayy ssttyyllee llaanngguuaaggee tthhee aauutthhoorr ttaakkeess tthhee rreeaaddeerr iinnttoo tthhee ddrreeaammllaanndd

ooff nnaattuurree aanndd ppeeooppllee wwhhoo aarree iinneexxoorraabbllyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh nnaattuurree..

AAss ffoorr tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee ggrraadduuaall ddeevveellooppmmeenntt ooff IInnddiiaann ddrraammaa iinn EEnngglliisshh,, oonnee mmaayy ccoonnssuulltt

tthhee CCoooocchh BBeehhaarr PPaanncchhaannaann BBaarrmmaa UUnniivveerrssiittyy--AAssssiissttaanntt PPrrooffeessssoorr PPiinnaakkii RRooyy''ss eessssaayy ““DDrraammaattiicc

CChhrroonniiccllee:: AA VVeerryy BBrriieeff RReevviieeww ooff tthhee GGrroowwtthh ooff IInnddiiaann EEnngglliisshh PPllaayyss””,, iinncclluuddeedd iinn IInnddiiaann

DDrraammaa iinn EEnngglliisshh:: SSoommee PPeerrssppeeccttiivveess ((IISSBBNN 997788--8811--226699--11777722--33)) ((pppp.. 227722––8877)),, eeddiitteedd bbyy AAbbhhaa

SShhuukkllaa KKaauusshhiikk,, aanndd ppuubblliisshheedd bbyy tthhee NNeeww DDeellhhii--bbaasseedd AAttllaannttiicc PPuubblliisshheerrss aanndd DDiissttrriibbuuttoorrss

PPvvtt.. LLttdd.. iinn 22001133.. GG.. SS.. AAmmuurr hhaass aallssoo wwrriitttteenn eexxtteennssiivveellyy oonn IInnddiiaann aauutthhoorrss iinncclluuddiinngg tthhoossee wwhhoo

wwrriittee iinn EEnngglliisshh..

33.. DDEEBBAATTEESS

OOnnee ooff tthhee kkeeyy iissssuueess rraaiisseedd iinn tthhiiss ccoonntteexxtt iiss tthhee ssuuppeerriioorriittyy//iinnffeerriioorriittyy ooff IIWWEE ((IInnddiiaann WWrriittiinngg

iinn EEnngglliisshh)) aass ooppppoosseedd ttoo tthhee lliitteerraarryy pprroodduuccttiioonn iinn tthhee vvaarriioouuss llaanngguuaaggeess ooff IInnddiiaa.. KKeeyy ppoollaarr

ccoonncceeppttss bbaannddiieedd iinn tthhiiss ccoonntteexxtt aarree ssuuppeerrffiicciiaall//aauutthheennttiicc,, iimmiittaattiivvee//ccrreeaattiivvee,, sshhaallllooww//ddeeeepp,,

ccrriittiiccaall//uunnccrriittiiccaall,, eelliittiisstt//ppaarroocchhiiaall aanndd ssoo oonn..

TThhee vviieewwss ooff SSaallmmaann RRuusshhddiiee aanndd AAmmiitt CChhaauuddhhuurrii eexxpprreesssseedd tthhrroouugghh tthheeiirr bbooookkss TThhee VViinnttaaggee

BBooookk ooff IInnddiiaann WWrriittiinngg aannddTThhee PPiiccaaddoorr BBooookk ooff MMooddeerrnn IInnddiiaann LLiitteerraattuurree rreessppeeccttiivveellyy

eesssseennttiiaalliissee tthhiiss bbaattttllee..

RRuusshhddiiee''ss ssttaatteemmeenntt iinn hhiiss bbooookk –– ""tthhee iirroonniicc pprrooppoossiittiioonn tthhaatt IInnddiiaa''ss bbeesstt wwrriittiinngg ssiinnccee

iinnddeeppeennddeennccee mmaayy hhaavvee bbeeeenn ddoonnee iinn tthhee llaanngguuaaggee ooff tthhee ddeeppaarrtteedd iimmppeerriiaalliissttss iiss ssiimmppllyy ttoooo

mmuucchh ffoorr ssoommee ffoollkkss ttoo bbeeaarr"" –– ccrreeaatteedd aa lloott ooff rreesseennttmmeenntt aammoonngg mmaannyy wwrriitteerrss,, iinncclluuddiinngg

wwrriitteerrss iinn EEnngglliisshh.. IInn hhiiss bbooookk,, AAmmiitt CChhaauuddhhuurrii qquueessttiioonnss –– ""CCaann iitt bbee ttrruuee tthhaatt IInnddiiaann wwrriittiinngg,,

tthhaatt eennddlleessssllyy rriicchh,, ccoommpplleexx aanndd pprroobblleemmaattiicc eennttiittyy,, iiss ttoo bbee rreepprreesseenntteedd bbyy aa hhaannddffuull ooff wwrriitteerrss

wwhhoo wwrriittee iinn EEnngglliisshh,, wwhhoo lliivvee iinn EEnnggllaanndd oorr AAmmeerriiccaa aanndd wwhhoomm oonnee mmiigghhtt hhaavvee mmeett aatt aa

ppaarrttyy??""
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CChhaauuddhhuurrii ffeeeellss tthhaatt aafftteerr RRuusshhddiiee,, IIWWEE ssttaarrtteedd eemmppllooyyiinngg mmaaggiiccaall rreeaalliissmm,, bbaaggggiinneessss,, nnoonn--

lliinneeaarr nnaarrrraattiivvee aanndd hhyybbrriidd llaanngguuaaggee ttoo ssuussttaaiinn tthheemmeess sseeeenn aass mmiiccrrooccoossmmss ooff IInnddiiaa aanndd

ssuuppppoosseeddllyy rreefflleeccttiinngg IInnddiiaann ccoonnddiittiioonnss.. HHee ccoonnttrraassttss tthhiiss wwiitthh tthhee wwoorrkkss ooff eeaarrlliieerr wwrriitteerrss ssuucchh

aass NNaarraayyaann wwhheerree tthhee uussee ooff EEnngglliisshh iiss ppuurree,, bbuutt tthhee ddeecciipphheerriinngg ooff mmeeaanniinngg nneeeeddss ccuullttuurraall

ffaammiilliiaarriittyy.. HHee aallssoo ffeeeellss tthhaatt IInnddiiaannnneessss iiss aa tthheemmee ccoonnssttrruucctteedd oonnllyy iinn IIWWEE aanndd ddooeess nnoott

aarrttiiccuullaattee iittsseellff iinn tthhee vveerrnnaaccuullaarr lliitteerraattuurreess.. HHee ffuurrtthheerr aaddddss ""tthhee ppoosstt--ccoolloonniiaall nnoovveell,, bbeeccoommeess aa

ttrrooppee ffoorr aann iiddeeaall hhyybbrriiddiittyy bbyy wwhhiicchh tthhee WWeesstt cceelleebbrraatteess nnoott ssoo mmuucchh IInnddiiaannnneessss,, wwhhaatteevveerr tthhaatt

iinnffiinniitteellyy ccoommpplleexx tthhiinngg iiss,, bbuutt iittss oowwnn hhiissttoorriiccaall qquueesstt,, iittss rreeiinntteerrpprreettaattiioonn ooff iittsseellff""..

SSoommee ooff tthheessee aarrgguummeennttss ffoorrmm aann iinntteeggrraall ppaarrtt ooff wwhhaatt iiss ccaalllleedd ppoossttccoolloonniiaall tthheeoorryy.. TThhee vveerryy

ccaatteeggoorriissaattiioonn ooff IIWWEE –– aass IIWWEE oorr uunnddeerr ppoosstt--ccoolloonniiaall lliitteerraattuurree –– iiss sseeeenn bbyy ssoommee aass

lliimmiittiinngg.. AAmmiittaavv GGhhoosshh mmaaddee hhiiss vviieewwss oonn tthhiiss vveerryy cclleeaarr bbyy rreeffuussiinngg ttoo aacccceepptt tthhee

EEuurraassiiaann CCoommmmoonnwweeaalltthh WWrriitteerrss PPrriizzee ffoorr hhiiss bbooookk TThhee GGllaassss PPaallaaccee iinn 22000011 aanndd wwiitthhddrraawwiinngg

iitt ffrroomm tthhee ssuubbsseeqquueenntt ssttaaggee..

TThhee rreennoowwnneedd wwrriitteerr VV.. SS.. NNaaiippaauull,, aa tthhiirrdd ggeenneerraattiioonn IInnddiiaann ffrroomm TTrriinniiddaadd aanndd TToobbaaggoo aanndd

aa NNoobbeell pprriizzee llaauurreeaattee,, iiss aa ppeerrssoonn wwhhoo bbeelloonnggss ttoo tthhee wwoorrlldd aanndd uussuuaallllyy nnoott ccllaassssiiffiieedd uunnddeerr

IIWWEE.. NNaaiippaauull eevvookkeess iiddeeaass ooff hhoommeellaanndd,, rroooottlleessssnneessss aanndd hhiiss oowwnn ppeerrssoonnaall ffeeeelliinnggss ttoowwaarrddss

IInnddiiaa iinn mmaannyy ooff hhiiss bbooookkss..

JJhhuummppaa LLaahhiirrii,, aa PPuulliittzzeerr pprriizzee wwiinnnneerr ffrroomm tthhee UU..SS..,, iiss aa wwrriitteerr uunnccoommffoorrttaabbllee uunnddeerr tthhee llaabbeell ooff

IIWWEE..

44.. PPOOEETTRRYY

AAnn oovveerrllooookkeedd ccaatteeggoorryy ooff IInnddiiaann wwrriittiinngg iinn EEnngglliisshh iiss ppooeettrryy.. RRaabbiinnddrraannaatthh TTaaggoorree wwrroottee iinn

BBeennggaallii aanndd EEnngglliisshh aanndd wwaass rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ttrraannssllaattiioonnss ooff hhiiss oowwnn wwoorrkk iinnttoo EEnngglliisshh.. OOtthheerr

eeaarrllyy nnoottaabbllee ppooeettss iinn EEnngglliisshh iinncclluuddee DDeerroozziioo,, MMiicchhaaeell MMaaddhhuussuuddaann DDuutttt,, TToorruu DDuutttt,, RRoommeesshh

CChhuunnddeerr DDuutttt,, SSrrii AAuurroobbiinnddoo,, SSaarroojjiinnii NNaaiidduu,, aanndd hheerr bbrrootthheerr HHaarriinnddrraannaatthh CChhaattttooppaaddhhyyaayy..

""SSaarroojjiinnii NNaaiidduu aanndd hheerr aarrtt ooff ppooeettrryy"" iiss oonnee ooff tthhee ffiinneesstt eeffffoorrttss mmaaddee bbyy DDrr.. DDeeoobbrraattaa PPrraassaadd iinn

oorrddeerr ttoo bbrriinngg ffoorrtthh tthhee rreeaall ppssyycchhee ooff SSaarroojjiinnii NNaaiidduu tthhrroouugghh hheerr ppooeettrryy..TThhiiss bbooookk wwaass

ppuubblliisshheedd bbyy DDeellhhii--bbaasseedd CCaappiittaall PPuubblliisshhiinngg HHoouussee iinn 11998888 iinn ffiieelldd ooff ''wwoommeenn aanndd AAnngglloo--IInnddiiaann

lliitteerraattuurree''..DDrr DDeeoobbrraattaa PPrraassaadd hhaass vveerryy ccaarreeffuullllyy ttaakkeenn iinnttoo aaccccoouunntt aallll tthhee nnuuaanncceess ooff SSaarroojjiinnii
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NNaaiidduu''ss ppooeettrryy..TThhee ssiiggnniiffiiccaannccee ooff tthhiiss wwoorrkk ttoowwaarrddss IInnddiiaann EEnngglliisshh LLiitteerraattuurree wwaass ffiirrsstt bbrroouugghhtt

iinnttoo ppeerrssppeeccttiivvee bbyy UUnniivveerrssiittyy ooff MMiicchhiiggaann..ssuucchh aa ssyysstteemmaattiicc wwoorrkk iiss rraarree ttoo ssiinnggllee oouutt iinn ttooddaayy''ss

eerraa.. NNoottaabbllee 2200tthh CCeennttuurryy aauutthhoorrss ooff EEnngglliisshh ppooeettrryy iinn IInnddiiaa iinncclluuddee DDiilliipp CChhiittrree,, KKaammaallaa

DDaass,, EEuunniiccee DDee SSoouuzzaa,, NNiissssiimm EEzzeekkiieell,, KKeerrssyy KKaattrraakk,, AArruunn KKoollaattkkaarr,, PP.. LLaall,, JJaayyaannttaa

MMaahhaappaattrraa,, DDoomm MMoorraaeess,, GGiieevvee PPaatteell,, aanndd AA.. KK.. RRaammaannuujjaann,, aanndd aammoonngg sseevveerraall ootthheerrss..

TThhee yyoouunnggeerr ggeenneerraattiioonn ooff ppooeettss wwrriittiinngg iinn EEnngglliisshh iinncclluuddee SSmmiittaa AAggaarrwwaall,, MMaakkaarraanndd

PPaarraannjjaappee,, AArruunnddhhaatthhii SSuubbrraammaanniiaamm,,RRaannjjiitt HHoosskkoottee,, SSuuddeeeepp SSeenn,, JJeeeett TThhaayyiill,, MMaannii RRaaoo,, JJeerrrryy

PPiinnttoo,, MMeeeennaa KKaannddaassaammyy,, GGooppii KKoottttoooorr,, DDrr TTaappaann KKuummaarr PPrraaddhhaann,, RRuukkmmiinnii BBhhaayyaa

NNaaiirr,, JJaayyddeeeepp SSaarraannggii,, AAnnjjuu MMaakkhhiijjaa aanndd KK SSrriillaattaa aammoonngg ootthheerrss..

MMooddeerrnn eexxppaattrriiaattee IInnddiiaann ppooeettss wwrriittiinngg iinn EEnngglliisshh iinncclluuddee AAgghhaa SShhaahhiidd AAllii,, SSuujjaattaa

BBhhaatttt,, RRiicchhaarrdd CCrraassttaa,, YYuuyyuuttssuu SShhaarrmmaaSShhaammppaa SSiinnhhaa,, TTaabbiisshh KKhhaaiirr VViikkrraamm SSeetthh aanndd

[[DDhhaarrmmeennddrraa kkuummaarr.. HHee iiss ttrraaiinneerr ooff EEnngglliisshh ffrroomm ((uupp))kkaannppuurr..hhee ssttaarrtteedd ttoo wwrriittiinngg aanndd tteeaacchhiinngg

wwhheenn hhee ccoommpplleetteedd hhiigghh sscchhooooll iinn 22000066]]..

55.. AALLTTEERRNNAATTIIVVEE WWRRIITTIINNGG

IInnddiiaa''ss eexxppeerriimmeennttaall aanndd aavvaanntt ggaarrddee ccoouunntteerrccuullttuurree iiss ssyymmbboolliizzeedd iinn tthhee PPrraakkaallppaannaa MMoovveemmeenntt..

DDuurriinngg tthhee llaasstt ffoouurr ddeeccaaddeess tthhiiss bbiilliinngguuaall lliitteerraarryy mmoovveemmeenntt hhaass iinncclluuddeedd RRiicchhaarrdd

KKoosstteellaanneettzz,, JJoohhnn MM.. BBeennnneetttt,, DDoonn WWeebbbb,, SShheeiillaa MMuurrpphhyy aanndd mmaannyy ootthheerrss wwoorrllddwwiiddee aanndd tthheeiirr

IInnddiiaann ccoouunntteerrppaarrttss.. VVaattttaacchhaarrjjaa CChhaannddaann iiss aa cceennttrraall ffiigguurree wwhhoo ccoonnttrriivveedd tthhee

mmoovveemmeenntt..[[22]] PPrraakkaallppaannaa ffiiccttiioonn iiss aa ffuussiioonn ooff pprroossee,, ppooeettrryy,, ppllaayy,, eessssaayy,, aanndd ppiiccttuurreess.. AAnn

eexxaammppllee ooff aa PPrraakkaallppaannaa wwoorrkk iiss CChhaannddaann''ss bbiilliinngguuaall CCoossmmoosspphheerree 11 ((22001111))..

SSoommee bbiilliinngguuaall wwrriitteerrss hhaavvee aallssoo mmaaddee ssiiggnniiffiiccaanntt ccoonnttrriibbuuttiioonnss,, ssuucchh aass PPaaiigghhaamm AAffaaqquuii wwiitthh

hhiiss nnoovveell MMaakkaaaann iinn 11998899..

66.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN

MMoosstt ooff tthhee eeaarrllyy eexxppoonneennttss ooff EEnngglliisshh LLiitteerraattuurree iinn IInnddiiaa wweerree BBrriittiisshh tthhoouugghh.. TThhee lliikkeess ooff

GGeeoorrggee OOrrwweellll,, RRuuddyyaarrdd KKiipplliinngg aanndd JJiimm CCoorrbbeetttt ggaavvee tthhee iinniittiiaall ppuusshh tthhaatt wwaass llaatteerr ccaarrrriieedd oonn

bbyy sseevveerraall BBrriittiisshh aauutthhoorrss.. RRaabbiinnddrraa NNaatthh TTaaggoorree aanndd SSaarroojjiinnii NNaaiidduu wwhhoo ccoonnttrriibbuutteedd aa lloott ttoo tthhee

EEnngglliisshh lliitteerraattuurree iinniittiiaallllyy rreepprreesseenntteedd tthhee nnaattiivveess bbuutt iitt wwaass oonnllyy iinn mmiidd sseevveennttiieess tthhaatt aa nneeww
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bbrreeeedd ooff bbooaarrddiinngg--sscchhooooll eedduuccaatteedd,, eelliittee bbrraanndd ooff EEnngglliisshh aauutthhoorrss ssttaarrtteedd ttoo aappppeeaarr oonn tthhee rraaddaarr..

TThheessee wwrriitteerrss ggaavvee aa mmuucchh--nneeeeddeedd ooxxyyggeenn ttoo EEnngglliisshh lliitteerraattuurree wwiitthh tthheeiirr ccrriisspp,, ttoonngguuee--iinn--cchheeeekk

aanndd rreeaalliissttiicc ffiiccttiioonnss tthhaatt wweerree rreeaadd aallll oovveerr tthhee wwoorrlldd..

TThhee pprreesseenntt ccoonnddiittiioonn ooff IInnddiiaann EEnngglliisshh lliitteerraattuurree iiss hheeaarrtteenniinngg.. NNeeww ccrrooppss ooff EEnngglliisshh llaanngguuaaggee

wwrriitteerrss aarree rreeppllaacciinngg tthhee oolldd bbrreeeedd aanndd aarree rreepprreesseennttiinngg IInnddiiaa tthhrroouugghh tthheeiirr uunniiqquuee wwrriittiinnggss..

SSoommee ooff tthheemm hhaavvee eevveenn wwoonn pprreessttiiggiioouuss BBooookkeerr AAwwaarrdd.. TThhiiss hhaass lleedd ttoo aa ssuuddddeenn ssuurrggee iinn tthhee

nnuummbbeerr ooff bbooookkss ppuubblliisshheedd iinn EEnngglliisshh eevveerryy yyeeaarr.. NNeeww bbrreeeedd ooff EEnngglliisshh wwrriitteerrss aarree ttrryyiinngg ttoo

bbrreeaakk ggllaassss cceeiilliinngg.. TThheeyy aarree vveennttuurriinngg iinn ttoo nneewweerr ggeennrreess bbyy rreeffuussiinngg ttoo ffoollllooww ddootttteedd lliinneess..

WWiitthh EEnngglliisshh llaanngguuaaggee bbeeccoommiinngg ppaarrtt ooff ccuurrrriiccuulluumm,, tthhee nnuummbbeerr ooff ppeeooppllee kknnoowwiinngg EEnngglliisshh

llaanngguuaaggee iiss iinnccrreeaassiinngg rraappiiddllyy iinn eevveerryy ccoonnsseeccuuttiivvee cceennssuuss.. TThhiiss iiss ooppeenniinngg nneewweerr wwiinnddoowwss ffoorr

tthhee IInnddiiaann EEnngglliisshh wwrriitteerrss ttoo eexxppeerriimmeenntt.. IInn pprreesseenntt ccoonntteexxtt,, wwiitthh iittss aallll pprrooss aanndd ccoonnss,, tthhee ffuuttuurree

ooff EEnngglliisshh LLiitteerraattuurree iinn IInnddiiaa llooookkss nnootthhiinngg bbuutt bbrriigghhtt..

Volume II, Issue III, July  2014    -    ISSN 2321-7065

http://www.ijellh.com 361



RReeffeerreenncceess

11.. HHaaqq,, KKaaiisseerr ((eedd..)).. CCoonntteemmppoorraarryy IInnddiiaann PPooeettrryy.. CCoolluummbbuuss:: OOhhiioo SSttaattee UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,,

11999900..

22.. HHaaqq,, RRuubbaannaa ((eedd..)).. TThhee GGoollddeenn TTrreeaassuurryy ooff WWrriitteerrss WWoorrkksshhoopp PPooeettrryy.. KKoollkkaattaa:: WWrriitteerrss

WWoorrkksshhoopp,, 22000088..

33.. HHoosskkoottee,, RRaannjjiitt ((eedd..)).. RReeaassoonnss ffoorr BBeelloonnggiinngg:: FFoouurrtteeeenn CCoonntteemmppoorraarryy IInnddiiaann

PPooeettss.. VViikkiinngg//PPeenngguuiinn BBooookkss IInnddiiaa,, NNeeww DDeellhhii,, 22000022..

44.. KKiinngg,, BBrruuccee AAllvviinn.. MMooddeerrnn IInnddiiaann PPooeettrryy iinn EEnngglliisshh:: RReevviisseedd EEddiittiioonn.. NNeeww DDeellhhii::

OOxxffoorrdd UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 11998877,, rreevv.. 22000011.. ((""tthhee ssttaannddaarrdd wwoorrkk oonn tthhee ssuubbjjeecctt aanndd uunnlliikkeellyy

ttoo bbee ssuurrppaasssseedd"" —— MMeehhrroottrraa,, 22000033))..

55.. KKiinngg,, BBrruuccee AAllvviinn.. TThhrreeee IInnddiiaann PPooeettss:: NNiissssiimm EEzzeekkiieell,, AA KK RRaammaannuujjaann,, DDoomm MMoorraaeess..

MMaaddrraass:: OOxxffoorrdd UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 11999911..

66.. MMeehhrroottrraa,, AArrvviinndd KKrriisshhnnaa ((eedd..)).. TThhee OOxxffoorrdd IInnddiiaa AAnntthhoollooggyy ooff TTwweellvvee MMooddeerrnn IInnddiiaann

PPooeettss.. CCaallccuuttttaa:: OOxxffoorrdd UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 11999922..

77.. MMeehhrroottrraa,, AArrvviinndd KKrriisshhnnaa ((eedd..)).. AA HHiissttoorryy ooff IInnddiiaann LLiitteerraattuurree iinn EEnngglliisshh.. NNeeww YYoorrkk::

CCoolluummbbiiaa UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 22000033..DDiissttrriibbuutteedd iinn IInnddiiaa bbyy DDooaabbaa BBooookkss SShhaannttii MMoohhaann

HHoouussee 1166,,AAnnssaarrii RRooaadd,, NNeeww DDeellhhii..

88.. PPaarrtthhaassaarraatthhyy,, RR.. ((eedd..)).. TTeenn TTwweennttiieetthh--CCeennttuurryy IInnddiiaann PPooeettss ((NNeeww PPooeettrryy iinn IInnddiiaa)).. NNeeww

DDeellhhii:: OOxxffoorrdd UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 11997766..

99.. RRooyy,, PPiinnaakkii.. ""EEnnccoouunntteerriinngg tthhee WWeesstt:: AA VVeerryy BBrriieeff OOvveerrvviieeww ooff tthhee IInnddiiaann DDiiaassppoorriicc

NNoovveelliissttss"".. JJoouurrnnaall ooff HHiigghheerr EEdduuccaattiioonn aanndd RReesseeaarrcchh SSoocciieettyy ((IISSSSNN 22332211--99443322)) 11((11)),,

OOccttoobbeerr 22001133:: hhttttpp::////hheerrssoo..oorrgg//vvooll--11--iissssuuee--11--oocctt--22001133//

1100.. SSaaddaannaa,, RRaasshhmmii.. ""WWrriittiinngg iinn EEnngglliisshh,,"" iinn TThhee CCaammbbrriiddggee CCoommppaanniioonn ttoo MMooddeerrnn IInnddiiaann

CCuullttuurree.. CCaammbbrriiddggee:: CCaammbbrriiddggee UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 22001122..

1111.. SSaaddaannaa,, RRaasshhmmii.. EEnngglliisshh HHeeaarrtt,, HHiinnddii HHeeaarrttllaanndd:: tthhee PPoolliittiiccaall LLiiffee ooff LLiitteerraattuurree iinn IInnddiiaa..

BBeerrkkeelleeyy:: UUnniivveerrssiittyy ooff CCaalliiffoorrnniiaa PPrreessss,, 22001122..

1122.. SSaarraannggii,, JJaayyddeeeepp.. ""SSiilleenntt ddaayyss"",, AAllllaahhaabbaadd,, CCyybbeerrwwiitt..nneett,, 22001133

1133.. SSaarraannggii,, JJaayyddeeeepp.. ""AA DDoooorr--SSoommeewwhheerrrree??"",,AAllllaahhaabbaadd,,CCyybbeerrwwiitt..nneett,,22001144..
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1144.. SSoouuzzaa,, EEuunniiccee ddee.. ""NNiinnee IInnddiiaann WWoommeenn PPooeettss"",, DDeellhhii,, OOxxffoorrdd UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 11999977..

1155.. SSoouuzzaa,, EEuunniiccee ddee.. TTaallkkiinngg PPooeemmss:: CCoonnvveerrssaattiioonnss WWiitthh PPooeettss.. NNeeww DDeellhhii:: OOxxffoorrdd

UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 11999999..

1166.. SSoouuzzaa,, EEuunniiccee ddee.. EEaarrllyy IInnddiiaann PPooeettrryy iinn EEnngglliisshh:: AAnn AAnntthhoollooggyy :: 11882299--11994477.. NNeeww

DDeellhhii:: OOxxffoorrdd UUnniivveerrssiittyy PPrreessss,, 22000055..

1177.. SSrriikkaanntthh,, RRaajjiinnii.. TThhee WWoorrlldd NNeexxtt DDoooorr:: SSoouutthh AAssiiaann AAmmeerriiccaann LLiitteerraattuurree aanndd tthhee IIddeeaa ooff

AAmmeerriiccaa''.. AAssiiaann AAmmeerriiccaann HHiissttoorryy aanndd CCuullttuurree.. PPhhiillaaddeellpphhiiaa:: TTeemmppllee UUPP,, 22000044..

1188.. MMaahhaappaattrraa,, JJaayyaannttaa && SShhaarrmmaa,, YYuuyyuuttssuu ((eedd..)).. TTeenn:: TThhee NNeeww IInnddiiaann PPooeettss.. NNeeww DDeellhhii::

NNiirraallaa PPuubblliiccaattiioonnss,, 11999933..
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