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ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ  ಚಳುವಳ್ಳಯ ಕಾವು ಮತ್ತು  ಆವೀಶ  ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೆ್  ಮಹಾತಮ  ಗೆಂಧೀಯವರ ಪಾ ಭಾವ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿತ್ತು .ರಾಷ್್ಟ ರ ಮತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯತೆಯ ಕಲಪ ನ ಎನ್ನು ವುದು ಪಾ ತಾ ಕ್ಷವಾಗಿ ಮೂಡದಾಗ ಅಲ್ಲಲ  ನಾವು 

ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡ್ವು  ಇದ್ದ ೀವ. ಕ್ಲವು ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು  ಮಹಾಭಾರತ ಎಲಲ  

ಕಥೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ್ವಗ ಹಾಗೂ ಆ ಕಥೆಯ ಹಿನು ಯಲ್ಲಲ ಯೀ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ್ವಗ ಆ ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯತೆಯ ಒೆಂದು ಕಲಪ ನಯನ್ನು  ತೆಗೆದು ಕೊೆಂಡ್ವಗ ಅದು ನಮಮ  ಅರಿವಗೆ ಬರದ್ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವುದು. ನಮಮ ಲ್ಲಲ ಯೀ ಇದ್ದ ೆಂತಹ ಕಲಪ ನಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಪ ನಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕೀಯ 

ಕಲಪ ನಗಳು ಅವಲಲ  ಒೆಂದು ಸಪ ಷ್್ಟ  ಗುರುತನು  ಪಡೆಯುವುದ್ಕೆ್  ನಾಟಕದಿೆಂದ್ ಸ್ವಧ್ಾ ವಾಗಿತ್ತು . ಉದಾ; 

ಜಗಜ್ಾ ೀತಿ ಬಸವೀಶಾ ರ ನಾಟಕವನ್ನು  ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಲ  ಬಸವೀಶಾ ರನನ್ನು  ನಾವು 

ನೀಡುವ ರಿೀತಿ ಅವರನು  ನಾವು ಮನಸಿಟ ನಲ್ಲಲ  ಚಿತಿಾ ಸುವ ರಿೀತಿ ,ಹಾಗೆೀ ರಾಮಾಯಣದ್ ಪ್ರತಾ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಮಹಾಭಾರತದ್ ಪ್ರತಾ ಗಳು .ರಾಮ ಯಾರು ಎನ್ನು ವ ಪಾ ಶ್ನು  ಬೆಂದಾಗ ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಲ ನೀಡದ್ ವಾ ಕು ಯೀ 

ರಾಮನಾಗಿ ನಮಮ  ಕಣಣ  ಮೆಂದ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಿುತಾು ನ.  ಅಷ್್ಟ ರ ಮಟ್್ಟ ಗೆ ರಾಮನ ಪ್ರತಾ ವನ್ನು  

ಚಿತಿಾ ಸಲಾಗಿರುತು ವ. ಇದ್ನು ೀ ನಾವು ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಲಪ ನ ಎನ್ನು ತೆು ವ. ಹಾಗೆ ನಮಮ  ದ್ೀವಾನ್ನ ದ್ೀವತೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾ ಕು ಗಳ ಕುರಿತ ಕಲಪ ನ ಇದ್ನ್ನು  ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸಮ ೃತಿ ಎೆಂದು ಕ್ ಅಶಾ ರ ಅವರು 

ಕರೆದಿದಾದ ರೆ. 

 ಈ ಕೆಂಪನ್ಸ್ ನಾಟಕಗಳು ನಟ ನಟ್ಟಯರು ಬರುತಿು ದ್ದ ೆಂತ ಕಾಲ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ  ಚಳುವಳ್ಳ 

ಬಿರುಸ್ವಗುತಿು ದ್ದ ೆಂತಹ ಕಾಲ ಎರಡು ಒೆಂದ್ೀ ಆಗುತಿು ದ್ದ ೆಂತ ಕಾಲ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಏನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತಿತ್ತು  

ಅೆಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ  ಚಳ್ಳವಳ್ಳಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ನ ಸ್ಪಪ ತಿಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊೆಂಡವೀ ಯಾವ 

ಆವೀಶವನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊೆಂಡವೀ, ದ್ೀಶಭಕು , ರಾಷ್್ಟ ರ ಪೀಮ, ಮೆಂತಾದ್ವಲಲ  ನಾವು ಮಾತಾ ವಲಲ . 

ನಾಟಕಗಳು ಅದ್ನು  ನ್ಸ್ೀರಿಕೆ್  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ವು.  

ಅೆಂದ್ರೆ ನಾಟಕದ್ವರು ಕೂಡ. ಅೆಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ನಟ ನಟ್ಟಯರು, ನಾಟಕವನ್ನು  ಬರೆಯುವವರು, ಬಾಲಕರು 

ಮೆಂತಾದ್ವರು ದ್ಬಾಾ ಳ್ಳಕ್ಯನು  ಸಹಿಸಿಕೊಳಿು ತಿು ದ್ದ ರು. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೀರಾಟಡುವ ಧೈಯಿ ಅವರಿಗೆ 

ಇರಲ್ಲಲಲ . ಯಾಕ್ೆಂದ್ರೆ ನಾಟಕಕೆ್  ಒೆಂದು ಉದ್ಾ ಮವಾಗಿ ಗೆಲಲ ಬಲಲ  ಶಕು  ಬೀಕಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೂ ಅವರು ನಾನಾ 

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ತ್ತಡತಗಳನ್ನು ,  ನಾನಾ ರಿೀತಿೀಯ ವಕೊಾ ೀಕು  ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ನು  ಗೆಲಲ ಲು 

ಪಾ ಯತಿು ಸುತಿು ದ್ದ ರು. ಅದ್ನ್ನು  ತಾೆಂತಿಾ ಕ ವಕೊಾ ೀಕು  ಎೆಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅದ್ನು  ಆ ಮೂಲವಾಗಿ 

ವಾ ಕು  ಪಡಸಿದ್ದ ನು  ನಾವು ನೀಡಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯಲ್ಲಲಯೂ ವಿಭಿನು ತೆಯನ್ನು  

ನೀಡಬಹುದು. 

 ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಲ  ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ ಖಳನಾಯಕರನು  ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್. ಅದ್ರಲೂಲ  

ಖಳನಾಯಕರ ವೀಷ್ಟಭೂಷ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾತ್ತಗಳು ವಕಾ ವಕಾ ವಾಗಿರುತು ವ. ಜ್ತೆಗೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಬರುವ 

ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಇೆಂಗಿಲ ೀಷ್ಟನ  ರಾಗಗಳ ತ್ತಣುಕುಗಳನ್ನು  ಹಾಕಲಾಗಿರುತು ದ್. ಖಳನಾಯಕ ಬೆಂದ್ ಅೆಂದ್ರೆ 

ಪಾ ೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಿವಾಗುತಿತ್ತು . ಆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಆ ರಾಗವನ್ನು  ಸೆಂಯೀಜನಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಈ 
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ರಿೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷವಾದ್ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಲ  ಅದ್ನು  ತೊೀರಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಅದ್ೀ ರಿೀತಿ ನಾಟಕಗಳನು  

ನೀಡದಾಗ ದ್ೀಶಭಕು ರ ಚರಿತೆಾ ಯನು  ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಬಿಾ ೀಟ್ಟಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ  ಇದ್ದ  ಆ ಆವೀಶವನ್ನು  

ಗುರಿತಿಸಲು ಸ್ವಧ್ಾ ವಾಗಿತ್ತು . ವೃತಿು ಮೆಂಡಳ್ಳಯಲೂಲ  ಕೂಡ ಬೀಡ್ವು  ಇರೀದ್ನ್ನು  ಕೊಡುವುದ್ಕೆೊ ೀಸೆ ರ ಆ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ಚಿತಿಾ ಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಈಗಗಲೀ ನೀಡರುವ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರೆ, ಮತು ರು ನಾಟಕವನ್ನು  

ಮಾಡದ್ರೆ  ಏನಾಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿು ತ್ತು . ಮತೆು  ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ 

ಭಿೀಕರವಾಗಿರುತಿತ್ತು . ಆದ್ರೂ ಸಹ ೪೦ – ೫೦ ಜನ ಇರುವ ಆ ಮೆಂಡಳ್ಳಯನ್ನು  ಸ್ವಕುವ ಮತ್ತು  

ನ್ಸ್ವಿಹಿಸುವ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಹಿರಿದಾಗಿದ್ದ ರೂ, ಅದ್ನ್ನು  ಬಿಡದ್ ಅತಾ ೆಂತ ಆವೀಶವನ್ನು  ನ್ಸ್ೀಡುವೆಂತಹ ಆ ದ್ೀಶ 

ಭಕು ಯನ್ನು  ಮೀಳೈಸುವೆಂತಹ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಉದಾ. ಸೆಂಗೊೀಳಿ್ಳ  

ರಾಯಾಣಣ ,ಕತ್ತು ರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನು ಮಮ , ಅದ್ನು  ವಿೀರ ಕ್ೀಶರಿ ಕತ್ತು ರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನು ಮಮ  ಎೆಂದು 

ಬರೆಯಲಾಗಿದ್. ಹಾಗೆೀಯ ಸಿೆಂಧೂರ ಲಕ್ಷಣ , ನರಗುೆಂದ್ದ್ ಬೆಂಡ್ವಯ,ಇೆಂತಹ ಬೀಕಾದ್ಷ್್ಟ  ನಾಟಕಗಳು 

ಕೆಂಡು ಬರುತು ವ. 

 ಇೆಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನು  ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಒಳಿ್ ೀಳಿಯ ನಟರನ್ನು  ಆರಿಸಿಕೊೆಂಡು ನಾಟಕವನ್ನು  

ಅಭಿನಯಿಸಲಾಗಿದ್. ಅದ್ರಲೂಲ  ಕತ್ತು ರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನು ಮಮ  ನಾಟಕವನ್ನು  ಅಭಿನಯಿಸಲು 

ಶಿವಲ್ಲೆಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಸ್ವವಳಗಿ ಮಠದ್ ಸ್ವಾ ಮಿಗಳು, ಕತ್ತು ರಿನ ಕ್ೀಶರಿ ಕನಾಿಟಕ ಗೆಂದ್ವಿ ಮರುಗೊೀಳು 

ಗೆಂದಾದ್ರಪಪ , ಸ್ವದಾಶಿವಪಪ . ಏಣಗಿ ಬಾಳಪಪ  ಇೆಂತಹ ಶ್ನಾ ೀಷ್್ಟ  ನಟರನು ಲಲ  ಸೀರಿಸಕೊೆಂಡು ಆ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  

೬೦.೦೦೦ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನು  ಖರ್ಚಿಮಾಡ ಅತಾ ೆಂತಾ  ವೈಭವದ್ ಆ ನಾಟಕವನು  ಪಾ ದ್ಶಿನ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್್ಟ  ಅಧ್ಬಾ ತವಾಗಿತೆು ೆಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲ್ಲನ ಪಾ ದ್ಶಿನವನ್ನು  ನೀಡ 

ಹರಬೆಂದ್ ಪಾ ೀಕ್ಷಕರು ಸುಮಮ ನ  ಬರಿ ಕ್ೈಯಲ್ಲಲ  ಹೀಗಲ್ಲಲಲ , ಕೆಂಡಕೆಂಡಲ್ಲಲ  ವಿದ್ೀಶಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಸುಟ್್ಟಕೊೆಂಡು ಹೀದ್ರು, ಸೀೆಂದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು  ಕೆಂಡರೆ ಅದ್ನ್ನು  ಕತು ರಿಸಕೊೆಂಡು ಹೀದ್ರು. ಅಷ್್ಟ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ್ ನಾಟಕ ಎರಡೆೀ ಪಾ ದ್ಶಿನ ಕೆಂಡು ಮೂರನೀ ಪಾ ದ್ಶಿನಕೆ್  ಬಿಾ ೀಟ್ಟಷ್ಟರ ಕಣುಣ  ಬಿದುದ , 

ಅದ್ರ ಪಾ ದ್ಶಿನವನ್ನು  ರದುದ  ಪಡಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಈ ನಾಟಕದ್ ರದ್ದ ತಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾತಾ ವಲಲ  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಬರುವ ಮಾತ್ತಗಳು ಹೆರ್ಚಾ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವು ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ತಿಳ್ಳಯಬಹುದು. ಯುದ್ಧ ದ್ಲ್ಲಲ  ತನು ವರೆೀ ತನಗೆ ಮೊೀಸ 

ಮಾಡದಾಗ ಆಗುವ ನೀವಿನ್ಸ್ೆಂದ್ ಅವಳಾಡುವ ಮಾತ್ತಗಳು  ಎಷ್್ಟ  ಆವೀಶದಿೆಂದ್ ಕೊೀಡದ್ವು ಎೆಂದ್ರೆ 

ಅವಳು ದ್ೀಶವನು  ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ ವನು  ರಕೆಸುವವಳೀ, ಇವಳು ಕನು ಡವನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡುವ ತಾಯಿಯೀ ಇವಳು ? 

ಹಾಗೆೀಯೀ ಇವಳು ಆವೀಶದ್ ಚಿಲುಮಯೀ ಇವಳು ?ಎೆಂದು ಜನ ಪಾ ೀಕ್ಷಕ ಗೃಹದ್ಲ್ಲಲ  ಇರುವೆಂತಹ 

ಪುರುಷ್ಟರನು ಲಲ  ಕ್ರಳ್ಳಸುವೆಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳನು  ಅವಳು ಹಾಡುತಿು ದ್ದ ಳು,  ಇೆಂತಹ ಆವೀಶದ್ ಮಾತ್ತಗಳನು  

ಇೆಂತಹ ಸೆಂಭಾಷ್ಟಣೆಗಳು ಇರುವೆಂತಹ ನಾಟಕಗಳನು  ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ, ಬಿಾ ೀಟ್ಟಷ್ಟರಿಗೆ ಗೊತಾು ದಾಗ,  ಈ ಉತು ರ 

ಕನಾಿಟಕದ್ಲ್ಲಲ  ತ್ತೆಂಬಿರುವ ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ  ಚಳುವಳ್ಳಯ ವೀಗಕೆ್ , ಇವರ ನಾಟಕಗಳೀ ಕಾರಣ ಎೆಂದು ಇದ್ನ್ನು  

ನ್ಸ್ಷೀಧಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅಬಿಾ ಗೆೀರಿ ಕೆಂಪನ್ಸ್ ಕತ್ತು ರಿನ ಚೆನು ಮಮ  ನಾಟಕವನು  ಗದ್ಗ, ಹುಬಾ ಳಿ್ಳ , ದಾರಾವಾಡ, ಕತ್ತು ರು, 

ಬೈಲಹೆಂಗಲು ಮೆಂತಾದ್ ಕಡೆ ಪಾ ದ್ಶಿನ  ಮಾಡುತಾು  ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಮೈಸ್ಪರು ಮತ್ತು  

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರವಷ್್ಟ ರಲ್ಲಲ  ಅದ್ನ್ನು  ಸೆಂಪೂಣಿ ನ್ಸ್ಷೀಧಸ್ವಗುತು ದ್. ನೆಂತರದ್ಲ್ಲಲ  ೧೯೨೮ರಲ್ಲಲ  ಬಸವೀಶಾ ರ 

ಸೆಂಗಿೀತ ನಾಟಕ ಮೆಂಡಳ್ಳಯು ಚೆನು ಪಪ  ವಾಲ್ಲ ಅವರ ಸೀದ್ರ ಶಿವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ವಾಲ್ಲ ಇವರ  

ಮೆಂಢಳ್ಳಯಲ್ಲಲ ದ್ದ ವರಿಗೆಲಲ ,  ನಾಟಕದ್ ಜ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ  ಚಳುವಳ್ಳಗೆ ಬಗೆೆ  ಅಪ್ರರ ಆಸಕು  ಸ್ಪಪ ತಿಿ ಇತ್ತು  

ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಚಳುವಳ್ಳಯ ಬಗೆೆ  ಪಾ ಭಾವಿತರಾದ್ ಇವರು ವಿೀರ ಸೆಂಗೊೀಳಿ್ಳ  ರಾಯಣಣ  ನಾಟಕವನ್ನು  ಬರೆಸಿ 

ಅದ್ನು  ಆಡುವುದ್ಕೆ್  ಶುರು ಮಾಡದ್ರು. ರುದ್ಾ ಗೌಡ ಪ್ರಟ್ಟೀಲ್ ಅವರು ಸೆಂಗೊೀಳಿ್ಳ  ರಾಯಣಣ ನ್ಸ್ಗೆ ಬೀಕಾದ್  

ವಿಶ್ನೀಷ್ಟವಾದ್ ಸೆಂಭಾಷ್ಟಣೆಯನ್ನು  ಬರೆದುಕೊಟ್ ರು. ಇದು ಗೊೀಕಾಕದ್ಲ್ಲಲ  ಮೊದ್ಲ ಪಾ ದ್ಶಿನವನು  

ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಷ್್ಟ್ ರಭಿಮಾನದ್, ಆವೀಶದ್ಲ್ಲಲ  ನಡೆದ್ ಪಾ ದ್ಶಿನ ಇದಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಿಕತಿರ 

ನರವಿನ್ಸ್ೆಂದ್ ಎರಡು ಪಾ ದ್ಶಿನ ನಡೆದು ಮೂರನೀ ಪಾ ದ್ಶಿನಕೆ್  ಕೊನಯಾಯಿತ್ತ. ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರ ಅವರನು  

ತಡೆಯುವೆಂತಹ ಕ್ಲಸವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. 

 ಈ ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರ ಪಾ ಭಾವದಿೆಂದಾಗಿ ನಾಟಕಕಾರರು ಹೆರ್ಚಾ  ಬದ್ರದ್ ಮತೆು  ಮತೆು  ಹಸ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ರಚನ 

ಮಾಡಲು ತೊೀಡಗುತಿು ದಾದ ರೆ. ಹೆರ್ಚಾ  ಹೆರ್ಚಾ ಉತಾಟ ಹದಿೆಂದ್ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಚೆನು ಪಪ ನವರು ಅವರ 

ಸು ೀಹಿತರ ಜ್ತೆ ಸೀರಿ ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ  ಪಿತ್ತರಿಯನು  ನಡೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಏನಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ  

ಅವರನು   ದ್ಸು ಗಿರಿ ಮಾಡ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೀದ್ ಚೆನು ಪಪ  ತನು  ಕೆಂಪನ್ಸ್ಯನು  

ಜನರನು  ಮನಗೆ ಹೀಗಕೂಡದ್ ಅವರನು  ಒೆಂದು ವಷ್ಟಿಗಳ ನೀಸಗಿಿಯಲ್ಲಲ ಟ್್ಟಕೊೆಂಡು  ಅವರ ಎಲಲ  

ವಚಾ ವನು  ನೀಡಕೊಳಿು ತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದ್ಕೆಾ ಗಿ  ಅವರು ತಮಮ  ಒೆಂದು ಹಲವನ್ನು  ಮಾರುತಿು ದಾದ ರೆ.  

 ಅವರ ನಾಟಕವನ್ನು ಪಾ ದ್ಶಿನ ಮಾಡುವೆಂಹತ ಹುರ್ಚಾ  ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್್ಟ  ಗಿೀಳ್ಳ ಎಷ್್ಟ  ನ್ಸ್ಷ್್ಟ ವಾಗಿತ್ತು  

ಎೆಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾಟಕದಿೆಂದ್ ಉೆಂಟಾದ್ ಸ್ಪೂ ತಿಿ  ಆವೀಶ  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಎಷ್್ಟ  ಮಿೀತಿ ಮಿೀರಿತ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ ಈ 

ನಾಟಕಗಳು ಯಾವಾಗ ಪಾ ದ್ಶಿನವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಕಾತ್ತರದಿೆಂದ್ ಕಾಯುತಿು ದ್ದ ರು. ಒಬಾ  ಯೀದ್ 
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ಸೈನದಿೆಂದ್ ಮರಳ್ಳ ಬೆಂದು ತನಗೆ ನಾಟಕದ್ ಒೆಂದು ಪಾ ಯೀಗವನು  ನನಗೆ ಕೊೀಡಬೀಕ್ೀೆಂದು ಕ್ೀಳುತಿು ದಾದ ನ. 

ಮತೆು   ಅದ್ರ ಪಾ ದ್ಶಿನಕೆ್  ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರಿೆಂದ್  ಅನ್ನಮತಿಯನು  ತರಿಸಿಕೊಡುತೆು ೀನ ಎೆಂದು ಹೆೀಳುತಿು ದಾದ ನ. 

ಅಧಕಾರಿಗಳ ಹತಿು ರ ಕಾಡ ಬೀಡ ತಾನ್ನ ಯೀಧ್ ನಾಗಿದ್ದ  ನನು  ಕ್ಲಸಕೆಾ ಗದಾರೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್್ಟ  

ನಾಟಕಕೆ್  ಅನ್ನಮತಿಯನು  ಕೊಡ ಎೆಂದು ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರ ಬಳ್ಳ ಮೊರೆಯಿಡುತಿು ದಾದ ನ. 

  ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲಲ ಲ್ಲಲ ೆಂದ್ಲೀ ಜನ ನಾಟಕವನ್ನು  ನೀಡಲು ಬರತೊೀಡಗಿದ್ರು 

ಸೆಂಗೊೀಳಿ್ಳರಾಯಣಣ  ನಾಟಕ ನಡತಿದ್ ಎೆಂದು, ಅದ್ಕೆ್   ಗನಪಪ ರಾಯರು ಎನ್ನು ವೆಂತಹ ಇನಮಾದಾರರು 

ಬೆಂದಿದ್ದ ರು. ನಾಟಕ ನಡೆಯುವೆಂತಹ ಸೆಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ  ರಾಯಣಣ ನನ್ನು ಗಲ್ಲಲ ಗೆೀರಿಸುತಾು ದಾದ ಗ, ಗಲ್ಲಲ ಗೆೀರಿಸುವ 

ಸೆಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ ಅವನ ಕೊನಯ ಬಾಷ್ಟಣ ಎಷ್್ಟ  ಆವೀಶ ಬರಿತವಾಗಿತೆು ೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾ ೀಕ್ಷಕ ಮೆಂದಿರ 

ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ರೀಮಾೆಂಚನದಿಮದ್ ತ್ತದಿಗಲಲ್ಲಲ  ನ್ಸ್ೆಂತ್ತ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದ್ದ ರು. 

 ಹಾಗೆ ಆತ ಭಾಷ್ಟಣವನ್ನು  ಮಗಸಿದ್ ನೆಂತರ ಅವರೆಲಲ  ಆವೀಶದಿೆಂದ್ ಹೀಗಿ ಆ ಸಕಾಿರದ್ಲ್ಲಲ  ಸೀವ 

ಸಲ್ಲಲ ಸುತಿು ದ್ದ  ದಾನಪಪ  ವೀಷ್ಟದಾರಿಯ ಬಳ್ಳ ಹೀಗಿ ದಾಳ್ಳಯನು  ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅವರ ಹೀಡಯುವ  

ಹಡೆತಕೆ್  ತಕ್ಷಣ ಚೆನು ಪಪ  ವಾಲ್ಲಯವರು ರೆಂಗದ್ ಮೀಲ ಹೀಗಿ  ದಾನಪಪ  ವೀಷ್ಟದಾರಿಯನ್ನು   ಎತಿು  

ತೆಂದು ರೆಂಗದ್ ಮೀಲ್ಲೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿೀರೆಯನ್ನು  ಸುತಿು ಸಿ ಹರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಎನ್ನು ವ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ 

ಕ್ೀಳ್ಳ ಬರುತು ದ್. ಅೆಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮೀಲ ಆದ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ನಾವು ಕಾಣುತಿು ದ್ದ ವ. 

 ೧೯೩೭ ರಲ್ಲಲ  ನಡೆದ್ ರ್ಚನಾವಣೆಯಲ್ಲಲ  ಚೆನು ಪಪ ನವರು ಕಾೆಂಗೆಾ ಸಿಟ ನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡ ಆ 

ಪ್ರಾ ೆಂತಿಯ ಸ್ವಾ ಯತು ತೆ ಸಿಕೆಾ ಗ ಆ ಪಾ ಭಾವವನು  ಬಳಸಿ ಮತೆು  ಆ ನಾಟಕವನು  ಪಾ ದ್ಶಿನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆ್  

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಿು ತಿು ದಾದ ರೆ.  

ಹಿೀಗೆ ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್್ಟ ಸಿದ್ ನಾಟಕ ಎೆಂದ್ರೆ ನರಗುೆಂದ್ದ್ ಬೆಂಡ್ವಯ. ಇದು ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ ಅಧಕಾರಿಯ 

ವಿರುದ್ದ  ಹೀರಾಡದ್ ನರಗುೆಂದ್ದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ವಹೆೀಬನ ಕತೆ. ಇದ್ನು  ಬರೆದ್ವರು ಅರ್ಚಾ ತ್ ರಾಯ.  ರೆಂಗದ್ 

ಮೀಲ ಪಾ ದ್ಶಿನ ಮಾಡದ್ವರು ಅಸುೆಂಡ ಕೆಂಪನ್ಸ್ಯ ಲಕೆ ಮ ರಾಯ ವಸುೆಂಡ ,ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ 

ಮಖಾ  ಅೆಂಶವೆಂದ್ರೆ ಮನಟ ನ್ಸ್ ಎನ್ನು ವ ಬಿಾ ೀಟ್ಟಷ್ ಅಧಕಾರಿಯ ಕೊಲ, ಮನಟ ನ್ಸ್ ಅಧಕಾರಿ ಬಾಬಾ 

ಸ್ವಹೆೀಬನನ್ನು  ಹುಡುಕಕೊೆಂಡು,  ಮತ್ತು  ಚಳುವಳ್ಳಗರರನ್ನು  ಹುಡುಕಕೊೆಂಡು ಹೀಡ್ವಡುವ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ವಿಶ್ಾ ೆಂತಿಗಗಿ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಮಾರಮಮ  ಗುಡಯ ಬಳ್ಳ ಇದಾದ ಗ, ಆ ವಿಷ್ಟಯವನು  ತಿಳ್ಳದ್ 

ರಾಯಣು   ಮತ್ತು  ಅವನ ಗೆಳಯ ವಿಷ್ಟಣ  ಪ್ರರ್ಿರವರು ಹುಡುಕಕೊೆಂಡು ಬರುವ ಸೆಂದ್ಭಿದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ 

ತಿಳ್ಳಯುತು ದ್, ತಕ್ಷಣವೀ ಅವರು ಮನಟ ನ್ಸ್ ನನ್ನು  ನಾನಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಬೈದು ಅವನನ್ನು  ಗುಡಯಿೆಂದ್  

ಹರಬರುವೆಂತೆ  ಹೆೀಳುತಾು ರೆ.  ನೆಂತರ ಅವರನ್ನು  ಹರ ಎಳದು ತೆಂದು ಅವನನ್ನು  ಅವರ ಖಡೆದಿೆಂದ್ 

ಕೊಲುಲ ತಾು ರೆ. 

  ಆ ಒೆಂದು ಸನ್ಸ್ು ೀವೀಶ ಎಷ್್ಟ  ಭಯಾನಾಕವಾಗಿತು ದ್ೆಂದ್ರೆ. ಅದ್ನು  ನೀಡದ್ ಕೂಡಲ ನಾಟಕದ್ 

ಪರವಾನ್ಸ್ಗೆ ರದಾದ ಗುತಿು ತ್ತು . ನೆಂತರ ಭಿೀಮಪಪ  ಬಹಳ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಬೀಡ ಕಾಡ ಮತೆು  ಬಿಾ ಟ್ಟಷ್ಟರಿೆಂದ್ 

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಿಬೀಕಾದ್ರೆ ನಾನಾ ರಿೀತಿಯ  ಷ್ಟರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಹಾಕಬೀಕಾಗುತು ದ್. ಒೆಂದು 

ಮನಟ ನ್ಸ್ ಕೊಲಯ ಪಾ ಸೆಂಗವನು  ತೆಗೆಯಬೀಕು ಎರಡು, ನರಗುೆಂದ್ದ್ ಬೆಂಡ್ವಯ ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ಬಿಟ್್ಟ , 

ನರಗುೆಂದ್ದ್ ಮತಿು ಗೆ ಅೆಂತ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೀಕು, ನರಗುೆಂದ್ದ್ ಮತಿು ಗೆಯು ಕೂಡ ಸ್ವಕಷ್್ಟ  

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಬಿೀರಿತ್ತ ಕೂಡ,  ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಪಾ ಬಾವವನ್ನು  ಭಿೀರಿತ್ತ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ಲಲ  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಆವೀಶವನ್ನು  ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡತ್ತ ಎನು  ಬಹುದು. 

 ಆಮೀಲ ನರಗುೆಂದ್ ಮತಿು ಗೆಯಲ್ಲಲ   ನಾಟಕವನ್ನು  ನೀಡಲು ರಾಮದುಗಿದ್ ದೊರೆಗಳು ಬರುತಾು  

ಇದ್ದ ರೆಂತೆ. ಕೊನಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ ಅತೆು  ಸಸಯರು ಬೆಂಕಗೆ ಹಾರುವ ಪಾ ಸೆಂಗವನ್ನು  ಬಿೀಟ್್ಟ  ಉಳ್ಳದ್ಲಲ  

ನೀಡ., ಕೊನಯ ಪಾ ಸೆಂಗವನ್ನು  ನೀಡದ್ರ ಹೀರಟ್ಟ ಹೀಗುತಿು ದ್ದ ರು. ಆಮೀಲ  ಅವರು ಆ 

ನಾಟಕವನು  ಬರೆದ್ೆಂತ ಅರ್ಚಾ ತು ರಾಯರ ಬಳ್ಳ ಹೀಗಿ  ನ್ಸ್ೀವೀನಾದ್ರೂ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು  ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಲ  

ಬರೆದಿದ್ದ ದ್ರೆ ನ್ಸ್ಮಮ ನು  ಆನಯ ಮೀಲ ಕೂರಿಸಿ ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ತ್ತು  ಎೆಂದ್ರು. ಈಗ ನ್ಸ್ಮಗೆ 

ಮರ್ಚಾ ಗಗಿ ಎಡಕಲ್ಲ ಎನ್ನು ವೆಂತಹ ಬಿರುದ್ನ್ನು  ನ್ಸ್ೀಡ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತು ದ್. ಎೆಂದು ಹೆೀಳ್ಳ ೫೦ ರೂಪ್ರಯಿ 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಕೊಟ್ ರೆಂತೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  ನಾಟಕ ತನು  ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಮೂಡಸುವುದ್ನ್ನು  ನಾವು 

ನೀಡಬಹುದು. 

  ಈಗ ಕೆಂಪನ್ಸ್ಯ ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಮಹತಾ ಪೂಣಿ ಕೆಂಪನ್ಸ್ ಎನ್ಸ್ು ಸಿದುದ  ಗರಡ ಸದಾಶಿವ 

ರಾಯರದು.  ಗರುಡ ಸ್ವದ್ಶಿವ ರಾಯರಿಗೆ ಬಾಲಾ ದಿೆಂದ್ಲೀ ಇದ್ದ ೆಂರ್ ನಾಟಕದ್ ಒೆಂದು ಪಿಾ ೀತಿ ಜ್ತೆಗೆ 

ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ ಾ  ಕುರಿತಾದ್ ಗಢವಾದ್ ಆವೀಶ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೆರ್ಚಾ  ಈ ಮಾರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳ 

ಮತ್ತು  ರೆಂಗಭೂಮಿಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಸೆಂಸೆ ೃತಿಯಿೆಂದ್ ಪಾ ೀರಿಪಿತರಾಗಿದ್ದ ರು. ಅವರು ಗಡನಾಡನಲ್ಲಲ  ಶಿವಾಜಿ 

ಉತಟ ವ ಮತ್ತು  ಗಣೆೀಶ ಉತಟ ವ  ವಿಶ್ನೀಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ ವು. ಅವರು ಅದ್ನು  ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾ ರೆಂಭಿಸಿದ್ರು. 

ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಅವರ ಮರಾಠಿ ಪಾ ಭಾವವಿರುವ ಕೀಷ್ಟಕ ವದ್ ನಾಟಕವನ್ನು  ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಲ  ನೀಡದಾಗ 

ಅದ್ನು  ಕನು ಡದ್ಲ್ಲಲ  ಹಸದಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡದ್ರು. ಕನು ಡದ್ಲ್ಲಲ  ಬರೆದು ಸೆಂಭಾಷ್ಟಣೆಯನ್ನು  

ಬರೆದು ಸನ್ಸ್ು ೀವೀಶದ್ಲ್ಲಲ  ಕ್ಲವೆಂದು ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ತರಲು ಶುರುಮಾಡದ್ರು. ನಾಟಕವನ್ನು  
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ಪಾ ದ್ಶಿನಕೆ್  ತರಲು ಪಾ ಯತಿಸಿದ್ರು. ನಾಟಕವನ್ನು  ನೀಡದ್ ಜನರಿಗೆ ಕೀಚಕ ಯಾರು? ಕೀಚಕನ ಪಾ ಭಾವ 

ಏನ್ನ? ದ್ರಾ ಪದಿ ಯಾರು? ಎನ್ನು ವುದ್ಲಲ  ಗೊತಾು ಗಿ ಅಲ್ಲಲ  ಮತೆು  ಅವರು ಒೆಂದು ಸ್ವಾ ತೆಂತಾ ಾ  ಸೆಂಗಾ ಮದ್ 

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅೆಂತಹ ಪಾ ಭಾವ ಆ ನಾಟಕ ಕೊಡುತಿು ದ್ . 

  ನೆಂತರದ್ಲ್ಲಲ  ಬೆಂದು ಒೆಂದು ನಾಟಕ ಕೆಂಸ ವಧ. ಅದ್ಕೆ್  ಇರುವ ಇನು ೀೆಂದು ಹೆಸರು 

ಮಾತೃಬೆಂಧ್ ವಿಮೊೀಚಿತ.ಜನರಿಗೆ ಎಷ್್ಟ  ರೂಡಯಾಗಿತು ೆಂದ್ರೆ ಪಾ ತಿಯೀೆಂದು ನಾಟಕದ್ಲೂಲ  

ಹುಡುಕುತಿು ದ್ಧ ರು.  ಕತೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ್ರು, ಸ್ವೆಂಕ್ೀತಿಕ ವಾದ್  ಸೆಂಭಾಷ್ಟಣೆ ಕೆಂಸದ್ ಕ್ರಾ ಯಿ ಅವನ 

ಕಾಯಿ ಪಾ ವೃತಿು  ಎಲಲ ವನ್ನು  ನೀಡದಾಗ ಅದು ಬಿಾ ೀಟ್ಟಷ್ಟರನ್ನು  ನನಪು ಮಾಡುತಿು ತ್ತು . ಅವನ ಸರೆಯಲ್ಲಲ ದ್ದ  

ದ್ೀವಕಯವರು ಭಾರತಿೀಯರು ಎೆಂದು ಗೊತಾು ಗುತು  ಇತ್ತು . 
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