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ಗರುಡ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  
ಸಮಾಜೋ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ 

ಚಳುವಳಿಯ ನೆಲೆಗಳು 
 

ಡಾ. ಮಲಿ್ಯಯ  ಸಂಡೂರು 

ಅಧ್ಯಾ ಪಕರು 

ಕನ್ನ ಡ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ವಿಭಾಗ 

ವಿಜಯನ್ಗರ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ  

ಸ್ನನ ತಕೀತತ ರ ಕೇಂದ್ರ , ಜ್ಞಾ ನ್ ಸರೀವರ, ನಂದಿಹಳಿ್ಳ - ೫೮೩ ೧೧೯ 

ಮೊ. ೯೪೮೧೦ ೪೬೯೩೪ 

ಗರುಡ ಸದ್ಯಶ್ವರಾಯರು (೧೮೮೨-೧೯೫೪) ವೃತ್ತತ ರಂಗದ್ ನಾಟಕಕಾರರಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರು. ಗರುಡರು 

ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ, ನ್ಟರಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲ್ಲೀಕರಾಗಿ ಭಿನ್ನ  ಪರ ಯೀಗಶ್ೀಲತೆಯನ್ನನ  ಮೆರೆದ್ 

ಪರ ತ್ತಭಾವಂತರÀÄ. ಅವರು ಕನ್ನ ಡ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಅದ್ರ ಸಂತೃಪ್ತತ  ಮತ್ತತ  ಸಂಕರ ಮಣಗಳ 

ಸಂಧಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ವರು. ಅತ್ತಯಾದ್ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ರ ದ್ಬ್ಬಬ ಳ್ಳಕೆ, ಭಾರತ್ತೀಯರೆಲಿ  ಒೇಂದುಗೂಡಿ 

ದೇಶ್ದ್ಯದ್ಾ ೇಂತ ಸ್ನವ ತಂತರ ಾ  ಆೇಂದೀಲನ್ವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುತ್ತತ ದ್ದ  ಕಾಲವದು. ಆಗ ಗೇಂಧಿೀಜಿ, ತ್ತಲಕ್ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ ರಾಷ್ಟ ç ನೇತಾರರರು ದೇಶ್ವ್ಯಾ ಪ್ತ ಚಳವಳ್ಳಗೆ ಕರೆಕಟಿಟ ದ್ದ ರು. ಇೇಂತಹ ನೇತಾರರ ಪರ ಭಾವ 

ಗರುಡರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತ್ತ. ಆಗ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅಭಿನ್ಯಕೆೆ  ಅಧ್ಯಾ ತಮ ದ್ ನೆಲೆಯನ್ನನ  

ಮುಖಾಮುಖಿಗೊಳ್ಳಸಿ ೫೦ರಷ್ಟಟ  ನಾಟಕಗಳನ್ನನ  ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ರು. ತಮಮ  ವೃತ್ತತ ರಂಗಭೂಮಿಯ 

ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಂಸೆ ೃತ್ತ ಮತ್ತತ  ರಾಷ್ಟಟ çÃಯತೆಯ ಪರ ಜ್ಞಾ , ಸಮಾಜಪರ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  

ಅಭಿವಾ ಕ್ತತ ಸಿದ್ರು. ವೃತ್ತತ ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಾಟಕಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ನಹಿತಾ ಕ ಮೌಲಾ  ಹೆಚಿಿ ಸಿದ್ರು. ಹಿೀಗಗಿ ಅವರು 

ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತ್ತಹಾಸಿಕ, ಭಕ್ತತ ಪರ ಧ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನನ  ಸ್ನವ ತಂತರ ಾ  ಪೂವವ ಹಾಗೂ 
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ಸ್ನವ ತಂತರ ಾ  ನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಕನ್ನ ಡ ವೃತ್ತತ ರಂಗದ್ ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಧ್ಯನ್ವ್ಯಗಿ ಸುಧ್ಯರಣಾವ್ಯದಿ 

ಚಳುವಳ್ಳಯನ್ನನ  ಹರಿಬ್ರಟಟ ವರಲಿ್ಲ  ಗರುಡ ಸದ್ಯಶ್ವರಾಯರು ಮುಖ್ಾ ರು. ಅವರ ಪರ ಮುಖ್ ಸ್ನಮಾಜಿಕ 

ನಾಟಕಗಳಾದ್ ‘ಸತಾ ಸಂಕಲಪ , ‘ನ್ಮಮ  ಭಾಗೊಾ ೀದ್ಯ’ಮತ್ತತ  ‘ಕಾರ ೇಂತ್ತ’ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜೀ-ಧ್ಯಮಿವಕ 

ಸುಧ್ಯರಣಾವ್ಯದಿ ಚಳುವಳ್ಳಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲ  ಚಚಿವಲಾಗಿದೆ.  

ಸತಾ  ಸಂಕಲಪ ’ನಾಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಬಲಾ ವಿಧ್ವೆಯಾದ್ ಶಾರದ್ ಕಶ್ ಮುೇಂಡನ್ ಮಾಡಿಸಿಕಳಿದೆ ಊರಿನ್ 

ಶ್ರ ೀಮಂತ ಮಾಧ್ವರಾಯರನ್ನನ  ಪುನ್ವಿವವ್ಯಹವ್ಯಗಿ ಸಮಾಜದ್ ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರಕೆೆ  ಒಳಗಗುತಾತ ಳೆ. 

ಗಭಿವಣಿಯಾಗಿದ್ದ  ಆಕೆ ಮಾಧ್ವರಾಯನಿೇಂದ್ಲೂ ತ್ತರಸೆ ೃತಳಾಗಿ ಗೇಂಧಿೀಜಿಯವರ ಆಶ್ರ ಮಕೆೆ  ಸೇರುತಾತ ಳೆ. 

ಶಾರದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಾಶ್ೀಯಾತೆರ ಯಿೇಂದ್ ಹಿೇಂದಿರುಗುವ್ಯಗ ಗೇಂಧಿೀಜಿಯವರ ಆಶ್ರ ಮಕೆೆ  

ಭೇಟಿಕಡುವರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ  ಶಾರದೆ ಮತ್ತತ  ಅವಳ ಮಗ ಕುಮಾರನ್ನ್ನನ  ಕರೆದುಕೇಂಡು ಬಂದು 

ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಳಿು ವರು. ಕುಷ್ಠರೀಗದಿೇಂದ್ ಬ್ಳಲುತ್ತತ ದ್ದ  ಮಾಧ್ವರಾಯನಿಗೆ ತನ್ನ  ತಪ್ತಪ ನ್ 

ಅರಿವ್ಯಗುತತ ದೆ. ಶಾರದೆ ಅವನಿಗೆ ಶೂಶ್ರರ ಷೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಮುಖ್ನ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವಳು. ಶಾರದೆಯು 

ಬ್ರೀದಿಯನ್ನನ  ಸವ ಚಛ ಗೊಳ್ಳಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗುವಳು. ಈ ನಾಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಪದ್ಮ ನಾಭನ್ನ 

ವಿನ್ಯಶ್ೀಲ ತರುವಣ ಚರಖಾಲಯವನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ  ರಾಷ್ಟ ç ಪ್ರ ೀಮವನ್ನನ  ಪರ ಕಟಿಸುತಾತ ನೆ. 

ಲೇಖ್ಕರು ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಹಳತ್ತ-ಹೊಸತ್ತಗಳನ್ನನ  ಸಂಘಷ್ಟವಸಿದ್ದ ನ್ನನ  ಆಧುನಿಕ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  

ಪುರಸೆ ರಿಸಿದ್ದ ನ್ನನ  ಕಾಣುತೆತ ೀವೆ. ಗರುಡರ ‘ಸತಾ ಸಂಕಲಪ ’ನಾಟಕವನ್ನನ  ಒಮೆಮ  ವಿೀಕಿ್ತ ಸಿದ್ದ  

ಮಹಾತಾಮ ಗೇಂಧಿಯವರು, ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ಸ್ನವ ತಂತರ ಾ ದ್ ಕ್ತಚಿ ನ್ನನ  ಹಚಿ ಲು ರಂಗಭೂಮಿ ಉತತ ಮ 

ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದುದ , ಗರುಡ ಸದ್ಯಶ್ವರಾಯರು ಈ ನಿಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಉತತ ಮ ರಿೀತ್ತಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಳ್ಳವಳ್ಳಕೆ ನಿೀಡುತ್ತತ ದ್ಯದ ರೆ 

ಎೇಂದು ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ ವಾ ಕತ ಪಡಿಸಿದ್ದ ರು. 

ಗರುಡರ ‘ನ್ಮಮ  ಭಾಗೊಾ ೀದ್ಯ’ನಾಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಹೊೀಗಲಾಡಿಸಿ ಸ್ನಮಾಜಿಕ 

ಭಾವೈಕಾ ತೆಯನ್ನನ  ತ್ತೇಂಬ್ಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಆಶ್ಯವಿದೆ. ಅದ್ರಂತೆ ಅವರು ನಿರೂಪ್ತಸಿರುವರು. ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತಾ 

ನಿವ್ಯರಣೆ, ವಿಧ್ವ್ಯ ಪುನ್ವಿವವ್ಯಹ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಕಾಲೀಚಿತವ್ಯದ್ ಸುಧ್ಯರಣೆಗಳು ನ್ಡೆಯಬೇಕೆೇಂದು 

ಬ್ಹಿರಂಗವ್ಯಗಿ ಬೀಧಿಸುವ ಕಾರ ೇಂತ್ತಕಾರಿ ಮನೀಭಾವದ್ ವಕ್ತೀಲ ಸಮರ್ವಯಾ  ಜಗದುು ರುಗಳ್ಳೇಂದ್ 

ಬ್ಹಿಷೆ್ಕ ರಕೆೆ  ಒಳಗೊಳಿುತಾತ ನೆ. ಧ್ಮವಪತ್ತನ  ಭಾಗಾ ಮಮ ನಿೇಂದ್ಲೂ ದೂರವ್ಯಗಿ ಲಂಡನಿನ ನ್ಲಿ್ಲ  ಓದಿದ್ 

ಸತಾ ವತ್ತಯನ್ನನ  ವಿವ್ಯಹವ್ಯಗುತಾತ ನೆ. ಸಮರ್ವಯಾ ನ್ ಮಗ ಚಕರ ಪ್ರಣಿ ಹಾಗೂ ಹೆೇಂಡತ್ತ ಸತಾ ವತ್ತಯರು 

ವಿದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ವರು. ಅವರು ಗೇಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹರಿಜನೀದ್ಯಾ ರ ಕಾಯವಕರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  

ಸಕ್ತರ ಯವ್ಯಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಗತ್ತಪರ ಧೀರಣೆಯನ್ನನ  ತೊೀರಿದ್ವರು. ಹರಿಜನ್ ಕರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ 

ಅವರೇಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ್ತ ಅವರನ್ನನ  ಉದ್ಾ ರಿಸಲು ಯತ್ತನ ಸುತಾತ ರೆ. ಸಮರ್ವಯಾ ನ್ನ ಹರಿಜನ್ರಿಗೆ 
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ದೇವ್ಯಲಯದಳಗೆ ಪರ ವೇಶ್ಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತಾತ ನೆ. ಇದೇ ಕಾಯವವನ್ನನ  ಕೈಗೊೇಂಡ ಕೆಲವು 

ಮಠಾಧಿೀಶ್ರನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸುತಾತ ನೆ. ಸಮರ್ವಯಾ ನ್ನ ಗೇಂಧಿೀಜಿಯವರ ತತವ ದಂತೆ ಶ್ರದ್ಾ  

ಸಸಾ ಹಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ನೆ. ಅವನ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ನಿಜವ್ಯದ್ ವೈದಿಕರು ಮಾೇಂಸತ್ತನ್ನ ಬ್ಬರದೆAದು 

ಬೀಧಿಸಿದ್ವರು ಗೇಂಧಿೀಜಿ, ತ್ತಲಕರು.  

ಮೂಢ-ಮುಗಾ , ಕಟ್ಟಟ  ಧ್ಯಮಿವಕ-ಸ್ನೇಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ನಂಬ್ರಕೆಯ ಭಾಗಮಮ ಳು ರಮಾನಂದ್ 

ಸ್ನವ ಮಿಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ದೆಾ -ಭಕ್ತತ ಯನಿನ ಟಿಟ ದ್ಯದ ಳೆ. ಕಪಟ ಸನಾಾ ಸಿ ರಮಾನಂದ್ನ್ನ ಗುರು-ಶ್ಷ್ಾ  ಸ್ನಮರಸಾ ದ್ 

ನೆಪದಿೇಂದ್ ಭಾಗಮಮ ಳನ್ನನ  ಬ್ಲಾತೆ ರಿಸಲು ಹೊೀಗುತಾತ ನೆ. ಇವಳು ಕೂಗಿಕೇಂಡಾಗ ಹರಿಜನ್ ಫಕ್ತೀರಪಪ ನ್ನ 

ಬಂದು ರಕಿ್ತಸುವನ್ನ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಭಾಗಮಮ ಳ ಮನ್ಸುು  ಪರಿವತವನೆಯಾಗಿ ನಿಜವ್ಯದ್ ಸಪ ೃಶ್ಾ -ಅಸಪ ೃಶ್ಾ  

ಯಾರೆೇಂಬುದು ಅವಳ್ಳಗೆ ತ್ತಳ್ಳಯುತತ ದೆ. ಗುೇಂಡಾಾ ನ್ನ ಭಾಗಮಮ ಳ್ಳಗೆ ‘ನಿೀವು ಜಳಕಾ ಮಾಡಿಿಲಿಾ ’ -ಎೇಂದು 

ಅಸಪ ೃಶ್ಾ  ಫಕ್ತೀರಪಪ ನ್ನ ರಕಿ್ತಸುವ್ಯಗ ಮುಟಿಟ ದ್ದ ಕೆೆ  ಛೇಡಿಸುವನ್ನ. ಆಗ ಭಾಗಮಮ ಳು ತನ್ಗೆ ಇೇಂದು ನಿಜವ್ಯದ್ 

ಹೊಲೆಯರು ಯಾರೆೇಂಬುದು ಗೊತಾತ ಗಿದೆ. ರಮಾನಂದ್ನ್Aರ್ ಹೊಲೆಯನ್ನ್ನನ  ಮುಟಿಟ ದೆದ ೀನಾದ್ದ ರಿೇಂದ್ 

ನಾನ್ನ ಸ್ನನ ನ್ಮಾಡಲೇಬೇಕೆನ್ನನ ವನ್ನ. ಆಗ ಸಮರ್ವಯಾ ನ್ನ ‘ಇೇಂರ್ ವಿಚಾರ ನ್ಮಮ  ಜನಾೇಂಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಮೂಡಿತೆೇಂದ್ರೆ ಅದೇ ನ್ಮಮ  ಭಾರತ ಭಾಗೊಾ ೀದ್ಯವೆನ್ನನ ವನ್ನ. ೧೯೩೬ರಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಗೊೇಂಡ ಈ ಚಿಕೆ  

ನಾಟಕ ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತಾ ನಿಮೂವಲನೆಯನ್ನನ  ಬೀಧಿಸುತತ ದೆ. 

ಗರುಡರ ‘ಕಾರ ೇಂತ್ತ’ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ನಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಾ ತ್ತಯಾದ್ ವರದ್ಕಿ್ತಣೆಯ ನಿಮೂವಲನೆ ಮತ್ತತ  

ದೇಶ್ಸೇವೆಯನ್ನನ  ನಿರೂಪ್ತಸಿರುವರು. ಶೂಲಪ್ರಣಿ ತಂದೆಯ ವರದ್ಕಿ್ತಣೆಯ ಆಸೆಯ ಕಾರಣವ್ಯಗಿ ಗೌರಿ 

ಮತ್ತತ  ಶೂಲಪ್ರಣಿಯರ ಮದುವೆ ನಿಲಿುತತ ದೆ. ಗೌರಿಯ ವಿವ್ಯಹ ನಿಶಿ್ ತಾರ್ವಕೆೆ  ಸಹಿಹಾಕುವ ತನ್ನ  

ತಂದೆಯನ್ನನ  ತಡೆಯುತಾತ ಳೆ. ಬ್ಡವನಾದ್ರೂ ದೈವಿೀಗುಣದ್ ವಾ ಕ್ತತ ಯಬ್ಬ  ತನ್ನ  ಮನ್ವೊಲ್ಲಸಿ 

ಕೈಹಿಡಿಯುವ ತನ್ಕ ಬ್ರ ಹಮ ಚಾರಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ರೂ ಚಿೇಂತೆಯಿಲಿ . ರಾಷ್ಟ çಸೇವೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಯಗಿ 

ನಿಧ್ವರಿಸುತಾತ ಳೆ. ವಿವ್ಯಹದ್ ವಿಷ್ಯ ಮುರಿದು ಬ್ರದ್ದ ರೂ ಶೂಲಪ್ರಣಿ ಮತ್ತತ  ಗೌರಿಯರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ೀಮ 

ಅೇಂಕುರಿಸಿ ಲಗನ ವ್ಯಗುವ ಮತ್ತತ  ಇಬ್ಬ ರೂ ರಾಷ್ಟ ç ಸೇವೆಗೈಯುವ ನಿಧ್ಯವರ ಕೈಗೊಳಿುತಾತ ರೆ.  

ಜಪ್ರನಿಯರು ಚಿೀನಾ ಸೈನಿಕ ಶ್ಬ್ರರದ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಬೇಂಬ್ ದ್ಯಳ್ಳ ಮಾಡಿರುತಾತ ರೆ. ಇದ್ರಲಿ್ಲಯ 

ಗಯಾಳುಗಳನ್ನನ  ಶೂಶೂರ ಷೆ ಮಾಡಲು ಗೌರಿ ಮತ್ತತ  ಶೂಲಪ್ರಣಿಯರು ಚೈನಾ ಶೂಶೂರ ಷ್ಕ 

ಪರ್ಕದೇಂದಿಗೆ ಹೊೀಗುತಾತ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮೆರೆದ್ ಸ್ನಹಸ, ಮಾಡಿದ್ ಸೇವೆಯಿೇಂದ್ಯಗಿ ಎಲಿರ 

ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆಗೂ ಪ್ರತರ ರಾಗುತಾತ ರೆ. ರಾಷ್ಟ çಪತ್ತಗಳು ಅವರ ಸ್ನಹಸ ಸೇವೆಯನ್ನನ  ಮೆಚಿಿಕೇಂಡು ಸತೆ ರಿಸಿ ಅವರ 

ಮದುವೆಯನ್ನನ  ನೆರವೇರಿಸುತಾತ ರೆ. ಹಿೀಗೆ ೧೯೪೧ರಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟವ್ಯದ್ ಈ ಗರುಡರ ಈ ನಾಟಕದ್Àಲಿ್ಲ  

ವರದ್ಕಿ್ತಣೆ ನಿಮೂವಲನೆ, ಆ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಜಪ್ರನಿೀಯರು ಚಿೀನಾದ್ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳ್ಳ ಮಾಡಿರುವುದ್ನ್ನನ , 
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ಜ್ಞಗತ್ತಕ ಯುದ್ಾ ದ್ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅೇಂತರಾಷ್ಟಟ çÃಯ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ನಿರೂಪ್ತಸುವುದ್ರೇಂದಿಗೆ 

ರಾಷ್ಟಟ çÃಯತೆಯಷೆಟ ೀ ಅಲಿದೆ ಅೇಂತರಾಷ್ಟಟ çÃಯ ಪರ ಜ್ಞಾ ಯನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಗರುಡರ ‘ಉಗರ ಕಲಾಾ ಣ’ ನಾಟಕ ಹಿೇಂದೂ-ಮುಸಿಿ A ಭಾವೈಕಾ ತೆಯನ್ನನ  ಸ್ನರುತತ ದೆ. ಅದ್ರಲಿ್ಲ  

ಡಾಕಾದ್ ನ್ವ್ಯಬ್ನಿಗೆ ಇಸಿ್ನೇಂ ಧ್ಮವದ್ ಬ್ಗೆಗೆ ಎಲಿ್ಲಲಿದ್ ಅಭಿಮಾನ್ವಿರುವುದ್ಯದ್ರೂ ಕಾಫಿರರ 

ಧ್ಮಾವಚರಣೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಬ್ಬರದೆೇಂಬ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯದ್ವನ್ನ. ಮೌಲ್ಲವ ಯವರು ಇಸಿ್ನೇಂ ಧ್ಮವ 

ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ ಬ್ಗೆಯನ್ನನ  ವಿವರಿಸುವರು. 

ನ್ವ್ಯಬ್ನ್ ಪುತ್ತರ  ಷ್ಹಜ್ಞದಿ ಹಿೇಂದೂ ಮತಾಭಿಮಾನಿ ಭಗವದಿು ೀತೆಯನ್ನನ  ಓದುವ ಸಂಸೆ ೃತ ವಿದುಷ್ಟ 

ಮಹಮಮ ದಿೀಯರು ಮಕೆಾ ಕೆೆ  ಹೊೀಗುವ ಮತ್ತತ  ಕಾಬ್ಬಗೆ ವಂದಿಸುವ ಔಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಪರ ಶ್ನ ಸುವವಳು. 

ಮೌಲ್ಲವ ಯ ಮಾನ್ವ ದೇಹ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ವಾ ತಾಾ ಸವಿಲಿವೊ ಅದ್ರಂತೆ ಧ್ಮವಗಳಲಿ್ಲಯೂ 

ವಾ ತಾಾ ಸವಿಲಿವೆೇಂದು ಧ್ಯಮಿವಕ ಸ್ನಮರಸಾ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸುವನ್ನ. 

ಷ್ಹಜ್ಞದಿ ತನ್ನ  ಪ್ರರ ಣರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಬ್ಬರ ಹಮ ಣ ತರುಣ ಕಾಲ್ಲಚರಣನಿಗೆ ತನ್ನ ನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  

ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಡಲು ತಂದೆಗೆ ಕಳಕಳಿುತಾತ ಳೆ. ಜವ್ಯಬ್ನ್ನ ಮೌಲ್ಲವ ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತತ  ವೈದಿಕ 

ಬ್ಬರ ಹಮ ಣರನ್ನನ  ಎರಡು ಧ್ಮವದ್ ಪರ ಮುಖ್ರನ್ನನ  ಕೂಡಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸುತಾತ ನೆ. ಎರಡು ಧ್ಮವದ್ ಪರ ಮುಖ್ರು 

ಒಪ್ತಪ ಗೆ ಕಡುವರು. ಆದ್ರೆ ತರುಣನ್ನ ಒಪುಪ ವುದಿಲಿ . ಕೆಲವು ದಿನ್ಗಳ ನಂತರ ಮನಃಪೂವವಕವ್ಯಗಿ 

ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಳಿುವನ್ನ. ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ  ಷ್ಹಜ್ಞದಿಗೆ ಬ್ಬರ ಹಮ ಣರ ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣ ತೊಡಿಸುವರು. 

ಕಾಲ್ಲಚರಣ ಮತ್ತತ  ಷ್ಹಜ್ಞದಿ ದಂಪತ್ತಗಳು ಜಗನಾನ ರ್ ಮಂದಿರಕೆೆ  ಹೊೀಗುವರು. ಅಲಿ್ಲ  ಸನಾತನಿಗಳು 

ಅವರನ್ನನ  ತಡೆದು ರ್ಳ್ಳಸುವರು. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಷ್ಹಜ್ಞದಿ ಮರಣವನ್ನ ಪುಪ ವಳು. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ವಾ ಗರ ನಾದ್ 

ಕಾಲ್ಲಚರಣನ್ನ ಇಸಿ್ನೇಂ ಧ್ಮವಕೆೆ  ಮತಾೇಂತರಗೊAಡು ಕಾಲ್ಲಪಹಡನಾಗಿ ಡಾಕಾದಿೇಂದ್ ಒಡಿಸ್ನು ದ್ವರೆಗಿನ್ 

ಹಿೇಂದೂಗಳನ್ನನ  ಕಲಿುತಾತ ನೆ. ಗೌರಿೀನಾರ್ ಶಾಸಿತ çಗಳನ್ನನ  ಬಂಧಿಸಿ ಕಲಿ್ಲಸುತಾತ ನೆ. ಹಿೇಂದೂ 

ದೇವ್ಯಲಯಗಳನ್ನನ  ನಾಶ್ ಮಾಡುತಾತ ನೆ. ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ವ್ಯಬ್ನ್ನ ಇದು ಯೀಗಾ  ಪರ ತ್ತಕ್ತರ ಯೆ ಅಲಿವೆೇಂದು 

ಅಳ್ಳಯನ್ನ್ನನ  ತಡೆದು ಶಾೇಂತ್ತ ಸಂದೇಶ್ ನಿೀಡಿ ಹತಾಾ ಕಾೇಂಡವೆಸಗದ್Aತೆ ತಡೆಯುತಾತ ನೆ. 

ಧ್ಮವ ವಿವೇಚನೆಯೇ ಈ ನಾಟಕದ್ ಬೆನೆನ ಲುಬ್ಬಗಿದೆ. ಧ್ಮವ ಸಮನ್ವ ಯದ್ ಮಾಗವದ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ನಗುವ 

ನ್ವ್ಯಬ್, ಮೌಲ್ಲವ , ಪರ ಭೀದ್ಯನಂದ್ರು ಸಮಾವೇಶ್ಗೊೇಂಡು ಜನ್ತೆಯ ಒಳತ್ತಗಗಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ ಹಿೇಂದೂ-

ಮುಸಿಿ A ಐಕಾ ತೆಗೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ ಆದ್ಶ್ವ ಸವ ಜನ್ರಿಗೆ, ಮಾನ್ವ ಧ್ಮವಕೆೆ  ದರ ೀಹ ಬ್ಗೆಯುವ ಗೌರಿನಾರ್ ಶಾಸಿತ ç 

ಮೌಲ್ಲವ  ಹಾಗೂ ಪರ ಬೀದ್ಯನಂದ್ರ ಪರ ಯತನ ಕೆೆ  ಒತಾತ ಸೆಯಾಗಿದ್ದ  ನ್ವ್ಯಬ್ನ್ನ ತ್ತೇಂಬ್ ಮಾನ್ವಿೀಯವ್ಯಗಿ 

ತೊೀರುತಾತ ನೆ. ವೈದಿಕ ತರುಣನಬ್ಬ  ಇಸಿ್ನೇಂ ತರುಣಿಯನ್ನನ  ವಿವ್ಯಹವ್ಯಗಿ ಧ್ಮವಸಮನ್ವ ಯಕೆೆ  

ನಾೇಂದಿಹಾಡಿದ್ಯಗ ಆಗ ಏಪವಟಟ  ಘಷ್ವಣೆಯನ್ನನ  ಈ ನಾಟಕ ಮನೀಜ್ಞವ್ಯಗಿ ಚಿತ್ತರ ತವ್ಯಗಿದೆ. 
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ಹಿೀಗೆ ಗರುಡರ ನಾಟಕಗಳು ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಹೊೀಗಲಾಡಿಸಿ ಸ್ನಮಾಜಿಕ ಭಾವೈಕಾ ತೆಯನ್ನನ  

ತ್ತೇಂಬುವ ಹೊಣೆಗರಿಕೆಯನ್ನನ  ಹೊತ್ತತ ವೆ. ಸ್ನಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಾ ತ್ತಯಾದ್ ವರದ್ಕಿ್ತಣೆಯ ನಿಮೂವಲನೆ 

ಮತ್ತತ  ದೇಶ್ಸೇವೆಯನ್ನನ  ನಿರೂಪ್ತಸುತತ ವೆ. ಧ್ಮವ ಸಮನ್ವ ಯದ್ ಮಾಗವದ್ಲಿ್ಲ  ಅವರ ನಾಟಕಗಳು 

ಪರ ತ್ತಬ್ರೇಂಬ್ರತವ್ಯಗಿವೆ. 

ಪರಾಮರ್ಿನ ಗರ ಂಥಗಳು 

೧.  ಪರ ಕಾಶ್ ಗರುಡ., ೨೦೦೮, ಗರುಡ ಸದ್ಯಶ್ವರಾಯರು, ಸ್ನಹಿತಾ  ಅಕಾದೆಮಿ, ನ್ವದೆಹಲ್ಲ. 

೨. ಬ್ಸವರಾಜ ಜಗಜಂಪ್ತ., ೧೯೯೩, ಗರೂಡ ಸದ್ಯಶ್ವರಾಯರು ನಾಟಕ ಸ್ನಹಿತಾ  ಹಾಗೂ 

ವೃತ್ತತ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಾ ಯನ್, ವಿೀರಶೈವ ಅಧ್ಾ ಯನ್ಸಂಸೆೆ , ಶ್ರ ೀ ಜಗದುು ರು ತೊೀೇಂಟದ್ಯಯವ 

ಸಂಸೆ್ನನ್ಮಠ, ಗದ್ಗ. 

೩. ಮರುಳಸಿದ್ದ ಪಪ  ಕೆ., ೨೦೧೩, ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ ನಾಟಕ, ಅೇಂಕ್ತತ ಪುಸತ ಕ ಪರ ಕಾಶ್ನ್, ಬೆೇಂಗಳೂರು. 

೪. ರಮಾಕಾೇಂತ ಜೀಶ್., ಪರ ಕಾಶ್ ಗರುಡ(ಸಂ.), ೨೦೧೧, ಗರುಡ ಸದ್ಯಶ್ವರಾಯರ ಸಮಗರ  ನಾಟಕ(ಸಂಪುಟ 

೨),  ಮನೀಹರ ಗರ ೇಂರ್ಮಾಲಾ, ಧ್ಯರವ್ಯಡ. 

೫. ರಂಗನಾಥ್ ಎಚ್.ಕೆ., ೨೦೦೦, ಕನಾವಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ, ಕನ್ನ ಡ ಪುಸತ ಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು,  

೬. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಮರಾಠೆ., ೧೯೯೪, ಉತತ ರ ಕನಾವಟಕದ್ ವೃತ್ತತ ರಂಗಭೂಮಿ, ಇಳಾ ಪರ ಕಾಶ್ನ್, ಬೆೇಂಗಳೂರು 

೭. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಮರಾಠೆ (ಸಂ), ಎೇಂ.ಎA.ಕಲಬುಗಿವ (ಪರ .ಸಂ)., ೧೯೯೪, ನಾಟಾ ಭೂಷ್ಣ, ಕನಾವಟಕ 

ರಂಗಭೂಮಿ ಉತೆತ ೀಜನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಾ  ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ), ಬೆಳಗವಿ. 

 

 

http://www.ijcrt.org/

