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ಅಭಿನಯ ಕಲಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ನಿಲಯ: ಡಾ. 

ರಾಜಕುಮಾರ್ 
 

ಡಾ. ಜ್ಯ ೋತಿ 
 

ಕನ್ನ ಡಿಗ ಕಲಾಸಕತ ರಿಗೆ, ಅಭಿನ್ಯ ಎಂದರೆ ನೆನ್ಪಾಗುವ ಹೆಸರಂದೇ, 

ಅದೇ ಸಂಗನ್ಲ್ಲೂ ರು ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಯಯ  ಮುತ್ತತ ರಾಜ್ ಅರ್ಥಾತ್ 
ನ್ಟ್ಸಾವಾಭೌಮ ಎಂದು ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಕನ್ನ ಡಿಗ ಡಾ. 

ರಾಜಕುಮಾರ್. ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಗನ್ಲ್ಲೂ ರು ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಯಯ , ಗುಬಿ್ಬ  

ವೀರಣ್ಣ  ನಾಟ್ಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ  ಆಗಲೇ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವದರಾಗಿದದ ರು. 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ರಾವಣ್, ಕಂಸ, ಯಮ ಇತ್ಯಯ ದಿ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತರ ಗಳಂದ 

ಪರ ಸದಧ ರಾಗಿದದ  ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಏರಿದರೆ, ಅವರ ನ್ಟ್ನಾ ಆವೇಶಕೆೆ  

ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕವಗಾ ಭಯಬ್ಬೀಳುವಷ್ಟಟ  ಸಹಜವಾಗಿತ್ತತ , ಅವರ ಅಭಿನ್ಯ. 

ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ನಾಟ್ಕ ಪರ ದಶಾನ್ ನಿೀಡಲು ಪರ ಯಾಣಿಸುತಿತ ದದ  
ಕುಟಂಬದಲ್ಲೂ  ಹುಟ್ಟಟ ದ ಮುತ್ತತ ರಾಜ್ ಬೆಳೆದದೆದ ೀ ನಾಟ್ಕ ನೀಡುತ್ಯತ , 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ, ತನ್ನ  ತಂದೆಯ ಸಹಜಾಭಿನ್ಯವನ್ನನ  ಆಸಾಾ ದಿಸುತತ . ಡಾ 

ರಾಜಕುಮಾರ್, ತನ್ನ  ಕೊನೆಯ ದಿನ್ಗಳವರೆಗೂ ಬಹಳ ಗೌರವ ಮತ್ತತ  

ವನ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತಿತ ದದ  ಮಾತಂದೆ, ‘ನ್ನ್ನ  ತಂದೆಯ ತರಹ ಪಾತರ ದಲ್ಲೂ  

ಲ್ಲೀನ್ವಾಗಿ ಸಹಜ ಅಭಿನ್ಯ ನಿೀಡಲು ನ್ನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲೇ ಇಲ್ೂ . ನಾನ್ನ 

ಬಹಳ ಕಷ್ಟ  ಪಡುತಿತ ದೆದ . ಆದರೆ ಜನ್, ಅದನೆನ ೀ ದೊಡಡ ದಾಗಿ 

ಸಾ ೀಕರಿಸದರು.’ ವಾರಕೆೆ  ೪೦ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ಯೇ ದೊಡಡ  

ಕುಟಂಬ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ ರಿಂದ, ಅನಿವಾಯಾವಾಗಿ 

ಮುತ್ತತ ರಾಜ್ ೩ನೆ ತರಗತಿಗೆ ವದಾಯ ಭ್ಯಯ ಸ ಮೊಟ್ಕುಗೊಳಸ, ತಮೆ  

ವರದರಾಜ್ ಮತ್ತತ  ತಂಗಿ ಶಾರದಮೆರಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ  ಹಚ್ಾ ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

ಮಾಸಟ ರ್ ಹಿರಣ್ಣ ಯಯ  ಹೇಳುವಂತೆ, ಮುತ್ತತ ರಾಜ್, ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಪ್ರ ೀತಿಯ ಡಾ 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರು ತನ್ನ  ತಂದೆತ್ಯಯಿಯ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟ  
ಅಭಿಮಾನ್, ಭಕ್ತತ , ಪ್ತೃವಾಕಯ  ಪರಿಪಾಲ್ನೆಯೇ ಕಾರಣ್. ಇದಕೆೆ  ಒಂದು 

ಉದಾಹರಣೆ, ತನ್ನ  ತಂದೆ ಸತತ  ನಂತರವೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ  ಮಾತ್ತ 

ಮೀರಬಾರದೆಂದು, ಸೀದರ ಸಂಬಂಧಿ ಪಾವಾತಮೆ ರ ಮನ್ಗೆ ಸಾ ತಃ 

ತ್ಯವೇ ಹೀಗಿ, ಮನೆಯವರಲ್ಲೂ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳ,  
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ಒತ್ಯತ ಯಿಸ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನನ  

ತನ್ಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ 
ಕೊನೆದಿನ್ದವರೆಗೂ ನ್ಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದ 
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆದಶಾಪತಿಯಾಗಿ ಜನ್ರಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾದ ರೆ. ವೃತಿತ ರಂಗದಲ್ಲೂ  ಯಶಸುು  

ಸಕೆಮೇಲೆ, ತನ್ನ  ಕಷ್ಟ ದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಕೈಹಿಡಿದ 

ಹೆಂಡತಿ ಹಳೆಯದೆನಿಸ, ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವ 

ಈ ಪ್ೀಳಗೆಯ ಮುಂದೆ, ಡಾ ರಾಜ್ 

ಆದಶಾಪಾರ ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ಯತ ರೆ.  

ಇನ್ನನ , ರಂಗಭೂಮ ಕಲಾವದ ಮುತ್ತತ ರಾಜ್, 

ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ರಾಜಕ್ತೀಯ, ಮತಗಳ ಬೆಂಬಲ್ 

ಪಡೆಯೆದೆಯೇ ಸಮಸತ  ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ  
ದೈವವಾದ ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಗಿ 
ಪರಿವತಾನೆಯಾದ ಹಿನ್ನ ಲೆಯನ್ನನ  ಸೂಕೆ್ಷವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸದರೆ ನ್ಮಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಅಂಶಗಳು 
ಗೊೀಚ್ರಿಸುತತ ವೆ. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನಾವಲ್ಲೂ  

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬೇಕಾದುದ ; ಅವರನ್ನನ  ತೆರೆಮೇಲ್ಲನ್ 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪ್ಸದ ಆಪತ ರ ದೊಡಡ  
ತಂಡ; ಅವರು ಆಯ್ದದ ಕೊಂಡ, ವೈವಧ್ಯ ದ ಎಲ್ೂ  

ವಗಾಕೆ್ಕ  ಸಲುೂ ವ ಪಾತರ ಗಳು; ತನ್ನ  

ಪಾತರ ಗಳಂದ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಚ್ರಿತೆರ ಯ ವೈಭವದ 
ಮರುಕಳಕೆ; ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಪುರಾಣ್ದ ಮರುಸೃಷ್ಟಟ ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ  

ದೇವರನ್ನನ  ಕಂಡ ವನ್ಯತೆ; ನಿಮಾಾಪಕರನ್ನನ  

ಅನ್ನ ದಾತದೆಂದ ಕೃತಜಞ ತೆ; ವಯಸು ನ್ 

ಭೇದಭ್ಯವವಲ್ೂ ದೆ, ನಿದೇಾಶಕರಲ್ಲೂ  ಗುರುವನ್ನನ  

ಕಂಡ ವದಾಯ ರ್ಥಾ ಮನೀಭ್ಯವ; ಅಗಾಧ್ 

ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮೂಹವದದ ರೂ, ರಾಜಕ್ತೀಯ ಸೇರಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗುವ ಎಲ್ೂ  ಅವಕಾಶವದದ ರೂ, 

ಇಂತಹ ಆಮಷ್ಗಳಂದ ಸದಾ ದೂರ ಕಾಯದ  
ದೃಢನಿರ್ಧಾರ; ಕನ್ನ ಡಕೆಾ ಗಿ ಗೊೀಕಾಕ್ ಚ್ಳುವಳ 

ಮಾತರ ವಲ್ೂ ದೆ, ತನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾದ ಎಲ್ೂ  

ಕನ್ನ ಡಪರ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕನ್ನ ಡಿಗರ 
ಮನ್ಗೆದದ  ಅಪಪ ಟ್ ಕನ್ನ ಡಪ್ರ ೀಮ; 

ಸಹಕಲಾವದರನ್ನನ  ಸದಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡು, 

ಭ್ಯರತಿೀಯ ಸನೆಮಾರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಯೇ 
ಪರ ಥಮಬಾರಿ ಸೆಟ್ ನ್ಲ್ಲೂ  ಪಂಕ್ತತ ಭೀಜನ್ 
ಪಾರ ರಂಬ್ಬಸದ ಹರ ದಯ ವಶಾಲ್ತೆ; ಜನ್ರಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾದ ಅವರ ಶಸತ ನ್ ಜೀವನ್ಶೈಲ್ಲ; 

ಯೀಗ, ಪಾರ ಣಾಯಾಮ, ವಾಯ ಯಾಮಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ಸದಾ ಆರೀಗಯ ಕರ ದೇಹ 

ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂದ ಮ್ಮಚ್ಚಾ ಗೆ 
ಪಡೆದು, ಪ್ರ ೀರಣಾ ಶಕ್ತತ ಯಾದ ವಯ ಕ್ತತ ತಾ ; 

ತನ್ಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ವಗಾಕೆೆ  ತನ್ನ  
ಸನೆಮಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ 
ಸಗದಂತೆ ತನೆನ ಲ್ೂ  ಸನೆಮಾಗಳಲ್ಲೂ  ಜಾಗರ ತೆ 
ಕಾಯ್ದದ ಕೊಂಡ ಜವಾಬಾದ ರಿತನ್; ಬೇರೆಲಾೂ  

ನ್ಟ್ರನ್ನನ  ಗೌರವಸದರೂ, ಅವರನ್ನನ  

ಅನ್ನಕರಿಸದೆ, ನ್ಟ್ನೆಯಲ್ಲೂ  ತನ್ನ ತನ್ದ ಛಾಪು 

ಬ್ಬಟಟ ಹೀದ ಸಾ ಂತಿಕೆ; ಒಪ್ಪ ಕೊಂಡ ಪಾತರ ಕೆೆ  

ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿತ ದದ  ಪೂವಾಸದಧ ತೆ; 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಗೆ ಯಾವತ್ತತ  ನಿರಾಶೆ ಮಾಡದೆ, 

ಅವರ ಭೇಟ್ಟಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಮಾಡಿದ ಹಿರಿಮ್ಮ; 

ಭಕ್ತತ ಗಿೀತೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತತ  
ನ್ಟ್ಟಸುವಾಗ ಚ್ಪಪ ಲ್ಲ ಧ್ರಿಸದ ಭಕ್ತತ ; ಮನೆಗೆ 

ಬಂದವರಿಗೆ ನಿೀಡುತಿದದ  ವಶೇಷ್ ಅತಿರ್ಥ ಸತೆ್ಯ ರ; 

ಅಭಿನ್ಯದಲ್ಲೂ  ಭ್ಯವತನೆ್ಯತೆ; ಯಾರ 

ಭ್ಯಗೆೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನನ  ಆಡದ, 

ಬೇರೆಯವರು ಆಡುವುದನ್ನನ  ಉತಿತ ೀಜಸದ 
ಮಹಾನ್ ವಯ ಕ್ತತ ತಾ ; ಹಾಡುವುದು 

ಮೂಲ್ವೃತಿತ ಯಾಗಿರದಿದದ ರೂ, ದಿನ್ಕೆೆ  ಎರಡು 

ಗಂಟೆ ಸತತ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ ನಾಡಿನ್ ಶೆರ ೀಷ್ಠ  
ಗಾಯಕನಾದ ಬಗೆ; ನೇತರ ದಾನ್ ಮಾಡಿ 

ಉಳದವರಿಗೆ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಾದ ಸಾವಾಜನಿಕ 
ಮಾದರಿ; ಸದಾ ಬ್ಬಳ ಪಂಚೆ ಮತ್ತತ  ಶಟ್ಾ 

ಧ್ರಿಸ, ಅದರಂತೆ ಸಾ ಚ್ಛ  ಪಾರದಶಾಕವಾಗಿ 

ಬದುಕ್ತದ ಮಹಾನ್ ಜೀವ; ಎಲ್ೂ  ಆಪಾದನೆ, 

ಟ್ಟೀಕೆ, ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳಗೆ ಮೌನ್ವೇ ಉತತ ರವಾಗಿಸದ 

ಪರಿ ... ಹಿೀಗೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ 

ವಯ ಕ್ತತ ವಶೇಷ್ಗಳನ್ನನ  ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡುತತ  ಹೀದರೆ, 

ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ  ದೈವ ಹನ್ನಮಂತನ್ ಬಾಲ್ದಂತೆ 
ಬೆಳೆಯ್ದತತ ಲೇ ಹೀಗುತತ ದೆ. 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎಲ್ೂ  ಅಂಶಗಳು ಡಾ. 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಭಿನ್ನ ತೆಯನ್ನನ , 

ವಯ ಕ್ತತ ವಶೇಷ್ವನ್ನನ , ಅವರು ಹೇಗೆ ಕನ್ನ ಡಿಗರ 

ಆರಾಧ್ಯ  ದೈವವಾದರು, ಎಲಾೂ  ನ್ಟ್ ಏಕಲ್ವಯ ರ 

ದೊರ ೀಣಾಚ್ಚಯಾರಾದರು, ಮತ್ತತ  ಅಭಿನ್ಯ 

ಕಲೆಯ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲ್ಯವಾದರು, 

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ನ್ಮಗೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸುತತ ವೆ. 

ಇದರಲ್ಲೂ  ಹೆಚ್ಚಾ  ವಶಷ್ಟ ವೆನಿಸುವ, ವಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಅವರಲ್ಲೂ  ಅಡಕವಾಗಿದೆಯೆನಿಸುವ, ಅವರನ್ನನ  
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ಬಂಗಾರದ ಮನ್ನಷ್ಯ ರೆನಿಸದ, ದೇವತ್ಯ 

ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ ಸಾಾ ನ್ಕೆೆ ೀರಿಸದ, ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ವಯ ಕ್ತತ ತಾ  ರೂಪ್ಸದ ಕೆಲ್ವು ವಚ್ಚರಗಳನ್ನನ , 

ವಯ ಕ್ತಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನನ  ನಿಮೆ  ಮುಂದಿಡುವ 
ಪರ ಯತನ ವದು. 
 

ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ:  

ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹತಿತ ರದಿಂದ ಬಲ್ೂ  ಎಲ್ೂ ರೂ, 

ಅವರ ಯಶಸು ನ್ ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತತ  

ಸುತತ ಲ್ಲ ಇದದ  ಒಂದು ಶಕ್ತತ ಯನ್ನನ  
ಗುರುತಿಸುತ್ಯತ ರೆ. ಅವರೇ ರಾಜ್ ಅವರ ತಮೆ  

ವರದಪಪ . ರಾಜ್ ಗೆ ಅವರು ಮಾಗಾದಶಾಕ 

ಮತ್ತತ  ಎಲ್ೂ  ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕೊಳುು ವ 
ನೆರಳಾಗಿದದ ರು. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  

ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರಿಬಿರೂ ರಾಮ ಲ್ಕೆ್ಷ ಣ್ರಂತೆ. 

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರ ಎಲ್ೂ  ಚಿತರ  ಕಥೆಗಳನ್ನನ  
ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿ ಅದನ್ನನ  ನಿದೇಾಶಕರಂದಿಗೆ 
ಚ್ಚಿಾಸ, ಚಿತರ ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆಯನ್ನನ  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸ, 

ಎಲ್ಲೂ  ಅಪಾಥಾದ ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆ, ಸನಿನ ವೇಶ, 

ದರ ಶಯ  ಬಾರದಂತೆ, ರಾಜ್ ಸನಿಮಾ ಇಡಿೀ ಮನೆ 

ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಕುಳತ್ತ ನೀಡುವ ಗುಣ್ 
ಮಟ್ಟ ದ ಎಚ್ಾ ರ ವಹಿಸ ಮುತ್ತತ ರಾಜ್ ರನ್ನನ  
ತೆರೆಮೇಲ್ಲನ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪ್ಸುವಲ್ಲೂ  
ದೊಡಡ  ಕೊಡುಗೆ ವರದಪಪ ರವರದುದ . ‘ಆಕಸೆ ಕ’ 

ಚಿತರ  ನಿದೇಾಶಕ ನಾಗಾಭರಣ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 

ಒಂದು ದೃಶಯ ದಲ್ಲೂ  ರಾಜ್ ಪಾತರ  ಬಾರ್ಗೆ ಹೀಗಿ 
ರೌಡಿಗಳ ಸದೆಬಡಿವ ದೃಶಯ ವತ್ತತ . ಆಗ ವರದಪಪ  

ಸೂಕೆ್ಷವಾಗಿ ‘ಈ ಪಾತರ ಕೆೆ  ಬಾರ್ ಗೆ ಹೀಗುವ 

ಮನ್ಸಾ ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನನ ವ ಸಂದೇಶ 
ಕೊಟ್ಟ ಂತ್ಯಗುತತ ದೆ. ರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜ್ 

ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯೆಂದು ತ್ಯವು ಮಾಡಲು 
ಮನ್ಸುು  ಮಾಡುತ್ಯತ ರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳ ಆ ದೃಶಯ  

ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ ೆ ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ಯತ ರೆ. 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ, ರಾಜ್ ಸನಿಮಾ ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ 

ಕೊಡದಂತೆ ಜಾಗರ ತೆ ವಹಿಸದುದ  ವರದಪಪ , 

ಹಿೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ ಸನಿಮಾ ಜನ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಬಾಳುವ ದಾರಿ ತೀರಿಸತ್ತ.  

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಕಾಣ್ಲು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ೂ  
ನಿದೇಾಶಕರಲ್ಲೂ  ರಾಜ್ ಹೇಳುತಿತ ದುದ ದು ಇಷ್ಟ ೀ, 

‘ಮೊದಲು ವರದಪಪ ರಲ್ಲೂ  ಚಿತರ ಕತೆ ಚ್ಚಿಾಸ, 

ಅವರು ಸರಿ ಎಂದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಅಡಿಡ ಯಿಲ್ೂ ’. 

ತಮೆ ನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಂದು ನಂಬ್ಬಕೆ. ಇದು 

ಮುಂದುವರಿದು, ರಾಜ್ ಮಕೆಳ ಸನಿಮಾ 

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲೂ  ಅವರ ಪಾತರ  ಮಹತರದುದ . 

ವರದಪಪ ರನ್ನನ  ‘ನಿದೇಾಶಕರ 

ನಿದೇಾಶಕ’ರೆನ್ನನ ತ್ಯತ ರೆ. ರಾಜ್ ಸನಿಮಾ 

ಮಾಡುವುದಕೆೊ ೀಸೆ ರ ಅವರು ಕನ್ನ ಡದ ಹೆಚಿಾ ನ್ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನನ  ಓದಿದದ ರು. ಸನಿಮಾದ ಬಗೆೆ  

ಅಗಾಧ್ ಜಾಞ ನ್, ಅರಿವು, ದೂರದರ ಷ್ಟಟ  

ಹಂದಿದದ ರೂ, ವರದಪಪ  ತ್ಯನ್ನ ಏನ್ನ 

ನಿರಿೀಕಿ್ತ ಸದೆ ತನ್ನ  ಜೀವನ್ವನೆನ ೀ ರಾಜ್ ಸೇವೆಗೆ 
ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ರು. ಅವರಿಬಿ ರ ನಂಟ ಎಷ್ಟಟ  

ಆಳವಾಗಿತೆತ ಂದರೆ, ವರದಪಪ  ಫೆಬರ ವರಿ ೮ಕೆೆ  

ತಿೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏಪ್ರ ಲ್ 

೧೨ರಂದು ರಾಜ್ ಅಸತ ಂಗತರಾಗುತ್ಯತ ರೆ. ವರದಪಪ  

ಸಾವನ್ ನಂತರ ಬಹಳ ಖಿನ್ನ ರಾದ ರಾಜ್ 
ಎಲ್ೂ ರಂದಿಗೆ ಹೇಳುತಿದದ  ಮಾತಂದೆ,'ಲ್ಕೆ್ಷ ಣ್ 

ಹೀದಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೇನ್ನ ಇಲ್ಲೂ  ಕೆಲ್ಸ’. 

ಅವರ ಶಸುತ ಬದಧ , ಆರೀಗಯ ಕರ 

ಜೀವನ್ಕರ ಮದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಕಾಲ್ 
ಬದುಕುವ ದೇಹಶಕ್ತತ  ಇತ್ತತ . ಆದರೆ, ತಮೆ  

ವರದಪಪ ನ್ ಸಾವನ್ ನಂತರ, ಬದುಕುವ ಇಚೆಛ  

ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಾ  ಮರಣಿಯಾದರು. 

ಶವ ಪಾವಾತಿ: 

ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ  ಮಾತನ್ನನ  ಉಳಸೀದಕೆಾ ಗಿ 
ಪಾವಾತಮೆ ರನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾದ ರಾಜ್, 

ಕೊನೆತನ್ಕ, ಯಶಸು ನ್ ಶಖರವೇರಿದ ಮೇಲ್ಲ, 

ಆದಶಾ ಪತಿಯಾಗಿಯೇ ಬಾಳದರು. ತನ್ಗಿಂತ 

ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಓದಿದ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಲ್ಹೆ 
ಪಡೆಯ್ದತತ ಲೇ, ಅವರನ್ನನ  ಅತಯ ಂತ ಗೌರವದಿಂದ 

ಕಂಡು, ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಹೀಗುತಿತ ದದ ರು. ತನ್ನ  ಸನಿಮಾದ ಎಲ್ೂ  

ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನನ  ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಟಟ , ಮುಂದೆ 

ಪಾವಾತಮೆ  ನಿಮಾಾಪಕ್ತಯಾಗಲು ಉತೆತ ೀಜನ್ 
ಕೊಟ್ಟ ರು. ವರದಪಪ ರಂದಿಗೆ, ಪಾವಾತಮೆ  ಸಹ 

ರಾಜ್ ಸನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹುಡುಕಾಟ್ಕೆಾ ಗಿ 
ಕನ್ನ ಡದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 
ಓದುತಿದದ ರು, ಅಲ್ೂ ದೆ, ರಾಜ್ ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಮಕೆಳ ಹೆಚಿಾ ನ್ ಸನೆಮಾಗಳ ಇಡಿೀ 
ಚಿತರ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನನ  ಅವರೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಭ್ಯರತಿೀಯ ಚಿತರ ರಂಗದಲ್ಲೂ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾ  ಸನಿಮಾ 
ನಿಮಾಸದ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನನ ವ ಖ್ಯಯ ತಿ 
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ಪಾವಾತಮೆ ರವರಿಗೆ ಇನ್ನನ  ಇದೆ. 
 

ವೈವಿಧ್ಯ  ಪ್ರತ್ಾ ಗ್ಳು: 

ಹಿಂದಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ನ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 
ಹೇಳುವಂತೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಂತೆ ಇಷ್ಟ ಂದು 
ವೈವಧ್ಯ  ಪಾತರ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದ ಇನನ ಬಿ  ನ್ಟ್ 
ಭ್ಯರತಿೀಯ ಚಿತರ ರಂಗದಲ್ಲೂ  ಇಲ್ೂ . ಆಡು 

ಮುಟ್ಟ ದ ಸಪ್ಪ ಲ್ೂ . ರಾಜ್ ಮಾಡದ 

ಪಾತರ ವಲ್ೂ . ಭಕ್ತತ  ಪರ ರ್ಧನ್ ಚಿತರ ಗಳಂದ ಸನಿಮಾ 

ಜೀವನ್ ಆರಂಭಿಸದ ರಾಜ್, ಭೇಡರ ಕಣ್ಣ ಪಪ , 

ಭಕತ  ಕುಂಬಾರ, ಭಕತ  ಚೇತ, ಕಭಿೀರ, ಸಂತ 

ತ್ತಕಾರಾಂ, ವಾಲೆ್ಲ ೀಕ್ತ, ಓಹಿಲೇಶಾ ರ, 

ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪು, ಬಬ್ರರ ವಾಹನ್, ಸತಯ  ಹರಿಶಾ ಂದರ , 

ಚಂದರ ಹಾಸ, ಪಾತರ ಗಳನ್ನನ  ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 

ತಂದು ಇನನ ಮೆ್ಮ  ಜೀವಂತವಾಗಿಸದರು. 

ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪುರಾಣ್ದ 
ಮರುಸೃಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದರು. 

ಐತಿಹಾಸಕ ಪಾತರ ಗಳಂದ, ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಕನಾಾಟ್ಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಅವರ ಪಾತರ ಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಮತತ ಮೆ್ಮ  ದಶಾನ್ ಮಾಡಿಸದರು. 

ಇಲ್ಲೂ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವಂತಹದುದ ; ಭಕತ  

ಕನ್ಕದಾಸ, ಪುರಂದರ ದಾಸ, ಕವರತನ  

ಕಾಳದಾಸ, ಸಂತ ಕಬ್ಬೀರ, ಸಂತ ತ್ತಕಾರಾಂ, 

ರಣ್ಧಿೀರ ಕಂಠೀರವ, ಮಯೂರ, ಮಲ್ೂ ಸಜಾ, 

ಶರ ೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ, ಇಮೆ ಡಿ ಪುಲ್ಕೇಶ, 

ವೀರಕೇಸರಿ, ಬ್ಬಜಜ ಳ, ಕೈವಾರ ನಾರಾಯಣ್, 

ಸವಾಜಞ  ಇತ್ಯಯ ದಿ. ತನ್ನ  ಪಾತರ ಗಳಂದ 

ಕನಾಾಟ್ಕದ ಚ್ರಿತೆರ ಯ ವೈಭವದ ಮರುಕಳಕೆ 
ಮಾಡಿಸದರು. 

ಅವರು ಆಯ್ದದ ಕೊಂಡ, ವೈವಧ್ಯ ದ ಎಲ್ೂ  

ವಗಾಕೆ್ಕ  ಸಲುೂ ವ ಪಾತರ ಗಳು ಅವರನ್ನನ  
ಜನಾನ್ನರಾಗಿಯಾಗಿಸತ್ತ. ಕಮೆಾ ರನಿಂದ 

ಕಂಠೀರವನ್ ಪಾತರ ದವರೆಗೆ ವೈವಧ್ಯ ತೆ ತೆರೆಯ 
ಮೇಲೆ ತಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಕೆಳವಗಾದ, 

ಕೆಳಜಾತಿಯ ಪಾತರ ಗಳಾದ ಕಾವಲುಗಾರ, 

ಕಮೆಾ ರ, ಕುರಿಗಾಹಿ, ಕುಂಬಾರ, ರೈತ, ಕ್ಕಲ್ಲಕಾರ, 

ಅಂಬ್ಬಗ, ಜೀತದಾಳು, ವಾದಯ ಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು, 

ವೃತಿತ ನಿರತ ಪತೆತ ೀದಾರಿ, ಡಾಕಟ ರ್, ಲಾಯರ್, 

ಅರ್ಧಯ ಪಕ, ಇತ್ಯಯ ದಿ ಪಾತರ  ಮಾಡಿ ಎಲ್ೂ  ಜನ್ರು, 

ತಮೆ ನ್ನನ  ತ್ಯವು ರಾಜ್ ಪಾತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ನೀಡುವಂತ್ಯಯಿತ್ತ. ಅಮತ್ಯಭ್ ಬಚ್ಾ ನ್ 

ಹೇಳುವಂತೆ, ‘ನ್ಟ್ನೆ ವಷ್ಯಕೆೆ  ಬಂದರೆ 

ಒಂದರಿಂದ ನ್ನರು ಸಾಾ ನ್ದವರೆಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ 
ಇದಾದ ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳದವರು’. 

ತನ್ನ  ಪಾತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರಾಜ್ ಸಾಮಾಜಕ 
ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು. ಅವರ ‘ಬಂಗಾರದ 

ಮನ್ನಷ್ಯ ’ ಯ್ದವ ಜನ್ತೆಯನ್ನನ  ವಯ ವಸಾಯಕೆೆ  

ಕರೆತಂದಿತ್ತ. ‘ಕಸೂತ ರಿ ನಿವಾಸ’ ದಾನ್ದ 

ಶೆರ ೀಷ್ಠ ತೆಯನ್ನನ  ಸಾರಿತ್ತ. ‘ಜೀವನ್ ಚೈತರ ’ ಹೆಂಡದ 

ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನನ  ಮುಚಿಾ ಸತ್ತ. 
 

ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗ್ಳು: 

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಬೆಳೆಸದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನನ  ದೇವರ 
ಸಾಾ ನ್ಕೆೆ ೀರಿಸದ ಮೊದಲ್ ನ್ಟ್ ರಾಜಕುಮಾರ್. 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಗೆ ಯಾವತ್ತತ  ನಿರಾಶೆ ಮಾಡದೆ, 

ಅವರ ಭೇಟ್ಟಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಮ್ಮ 
ಅವರದುದ . ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳದಂತೆ, ತನ್ಗಿರುವ 

ಅಭಿಮಾನಿ ವಗಾಕೆೆ  ತನ್ನ  ಸನೆಮಾದಿಂದ 
ಯಾವುದೇ ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ ಸಗದಂತೆ ತನೆನ ಲ್ೂ  
ಸನೆಮಾಗಳಲ್ಲೂ  ಎಚ್ಾ ರ ಕಾಯ್ದದ ಕೊಂಡಿದದ ರು. 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರು ಎದುದ  ನಿಂತ್ತ 
ಕೊಡುತಿತ ದದ  ಮಯಾಾದೆ, ಉಳದವರಿಗೆ ಪ್ರ ೀರಣೆ. 

ಅಗಾಧ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಮೂಹವದದ ರೂ, 

ರಾಜಕ್ತೀಯ ಸೇರಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗುವ ಎಲ್ೂ  
ಅವಕಾಶವದದ ರೂ, ಇಂತಹ ಆಮಷ್ಗಳಂದ 

ಸದಾ ದೂರಕಾಯ್ದವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ 
ಮಾಡಿದದ ರು. ರಾಜ್ ಗೆ ಎಲ್ೂ  ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ  

ಅಭಿಮಾನಿಗಳದದ ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕೆೆ  

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಸೀಮತಗೊಳಸದೆ, ಯಾರಿಗೂ ನಿರಾಶೆ 

ಮಾಡಲ್ಲಲ್ೂ . ಅಲ್ೂ ದೆ, ತನ್ನ  ವೃತಿತ ಯಲ್ಲೂ  

ಪರಾಕಾಷ್ಠ  ಪಡೆಯ್ದವಷ್ಟ ೀ ಅವರ 
ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತತ , ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಮಷ್ಗಳು 

ಅವರನ್ನನ  ಸೆಳೆಯಲ್ಲಲ್ೂ . ತನ್ನ  ಯಶಸುು  ಮತ್ತತ  

ಶರ ೀಮಂತಿಕೆಯ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೂ  ಅವರು 
ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯ ರಂತೆ ಬದುಕ್ತದರು ಹಾಗು ಜನ್ರ 
ಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಪ ಂದಿಸದರು. ಸೆಟ್ ನ್ಲ್ಲೂ  ಅವರು 

ಉಳದ ಸಹಕಲಾವದರು, ಮತ್ತತ  ಕಾಮಾಕರಿಗೆ 

ಸಗುವ ಸವಲ್ತ್ತತ ಗಳನ್ಷ್ಟ ೀ ತ್ಯನ್ನ ಪಡೆದ ರಾಜ್, 

ಭ್ಯರತ ಸನೆಮಾರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಯೇ 
ನಿಮಾಾಪಕರಲ್ಲೂ  ಹಠಹಿಡಿದು ಪರ ಥಮಬಾರಿ ಸೆಟ್ 
ನ್ಲ್ಲೂ  ಪಂಕ್ತತ ಭೀಜನ್ ಪಾರ ರಂಬ್ಬಸದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ  
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ವಯ ಕ್ತತ . ಮುಂದೆ, ಈ ಶೆರ ೀಷ್ಠ  ಪರಂಪರೆಯನ್ನನ  

ಉಳದವರು ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ಯತ ರೆ. ಮುಖಯ ವಾಗಿ, 

ರಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಪಾತರ ಗಳು ಎಂದೂ ಸಗರೇಟ್ 
ಸೇದುವುದಿಲ್ೂ , ಮದಯ ಪಾನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ೂ . 

ಇದನ್ನನ  ತೆರೆಯ ಹರಗೂ ರಾಜ್ 
ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ಯತ ರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರ ೀತಿಯನ್ನನ  

ಎಂದೂ ದುರುಪಯೀಗಮಾಡಿಕೊಳು ದ ರಾಜ್, 

ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯನ್ನನ  ತನ್ನ  
ಪಾತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಗೆ 
ತೀರಿಸಕೊಟ್ಟ ರು. ಯೀಗ, ಪಾರ ಣಾಯಾಮ, 

ಮತ್ತತ  ವಾಯ ಯಾಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸದಾ 
ಆರೀಗಯ ಕರ ದೇಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ  ಮ್ಮಚ್ಚಾ ಗೆ ಪಡೆದು ಪ್ರ ೀರಣಾ 
ಶಕ್ತತ ಯಾದ ವಯ ಕ್ತತ ತಾ  ಅವರದುದ . ರಾಜ್ ಊಟ್ 

ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ನೀಡುವುದೇ ಚೆಂದ. 

ಊಟ್ವನ್ನನ  ನಿರ್ಧನ್ವಾಗಿ ಆಸಾಾ ದಿಸುತತ , 

ಉಳದವರೂ ಚೆನಾನ ಗಿ ಊಟ್ಮಾಡುವಂತೆ 
ನೀಡಿಕೊಳುು ತಿತ ದದ ರು. ವಶೇಷ್ವೆಂದರೆ, ಒಂದು 

ಅಗಳನ್ನನ  ವಯ ಥಾ ಮಾಡುತಿತ ರಲ್ಲಲ್ೂ . ಅವರೆಂದು 

ಬ್ಬಸೊ ೀರಿ ನಿೀರು ಕುಡಿಯದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಂತೆ 

ಸಾದಾ ನಿೀರು ಕುಡಿಯ್ದತಿತ ದದ ರು. 
 

ಅನನ ದ್ಯತ್ ನಿಮಾಾಪಕರು: 

ತನ್ಗೆ ಮೊದಲ್ ಸನಿಮಾದಲ್ಲೂ  ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ  
ನಿಮಾಾಪಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತಮೆ  ಸಾ ಂತ 

ನಿಮಾಾಣ್ ಸಂಸೆಾ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವರೆಗೆ ಸಲ್ಹಿದ 
ನಿಮಾಾಪಕರಿಗೆ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದದ  ರಾಜ್, 

ನಿಮಾಾಪಕರನ್ನನ  ‘ಅನ್ನ ದಾತ’ರೆಂದೇ ಕೃತಜಞ ತೆ 

ಸೂಚಿಸುತ್ಯತ ರೆ. ತನ್ನ  ಸನಿಮಾದಿಂದ ನ್ಷ್ಟ  ಆಗಿದೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತಿತ ದದ  ಕೆಲ್ವು 
ನಿಮಾಾಪಕರನ್ನನ  ಕರೆದು, ಏನ್ನ ವಚ್ಚರಿಸದೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಫ್ರ ೀಯಾಗಿ ಡೇಟ್ು  ಕೊಟಟ  ಪುನಃ 
ಸನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ಯತ ರೆ. ತನ್ನ  

ಸನಿಮಾ ನಿಮಾಾಪಕರಿಗೆ ಲಾಭ 
ತಂದುಕೊಡುತಿತ ದೆಯೆಂದು ಗೊತಿತ ದದ ರೂ, ಜನ್ 

ತನ್ನ  ಭ್ಯಗೆೆ  ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು, 

ಮತ್ತತ  ತನಿನ ಂದ ಯಾರಿಗೂ 
ನ್ಷ್ಟ ವಾಗಬಾರದೆಂದು ರಾಜ್ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡುತ್ಯತ ರೆ. 

ನಿದೇಾಶಕರ ನ್ಟ್: 

ವಯಸು ನ್ ಭೇದಭ್ಯವವಲ್ೂ ದೆ, ನಿದೇಾಶಕರಲ್ಲೂ  

ಗುರುವನ್ನನ  ಕಂಡ ವದಾಯ ರ್ಥಾ ಮನೀಭ್ಯವ 

ರಾಜ್ ಅವರದುದ . ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತರ  

ನಿದೇಾಶಸದ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳದಂತೆ, 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಿದೇಾಶಸಲು ಅವರಿಗಿದದ  
ಭಯವನ್ನನ  ಗಮನಿಸ ಅದನ್ನನ  
ಹೀಗಲಾಡಿಸಲು, ಶೂಟ್ಟಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ 

ಮೊದಲೇ, ಸೆನ ೀಹಿತನಂತೆ ಬೇರೆಯತಡಗಿದರು. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ ನಿದೇಾಶನ್ 

ಮಾಡುವುದು ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತ. ಒಂದು ಸನಿಮಾ 

ಯಶಸಾು ಗಲು ಎಲ್ೂ  ಪಾತರ ಗಳು ಚೆನಾನ ಗಿ ತೆರೆಯ 
ಮೇಲೆ ಮೂಡಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ರಾಜ್ ಗೆ 
ಇದುದ ದದ ರಿಂದ ಉಳದವರ ಪಾತರ ಗಳು ಚೆನಾನ ಗಿ 
ಬರುವಂತೆ, ಮತ್ತತ  ಸಹಕಲಾವದರು ಚೆನಾನ ಗಿ 

ಅಭಿನ್ಯಿಸುವಂತೆ ಹುರಿದುಂಬ್ಬಸುತಿತ ದದ ರು. 

ತನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿದೇಾಶಕ ಸೆಟ್ ಗೆ ಬಂದರೆ 
ತನ್ಗೆ ಅದು ಅವಮಾನ್ವೆಂದು ತಿಳದಿದದ  ರಾಜ್ 
ಸಮಯಪರ ಜ್ಞಞ , ಮತ್ತತ  ಪಾತರ ಕೆೆ  ಮಾಡುವ 

ಪೂವಾಸದದ ತೆಯಿಂದ ನಿದೇಾಶಕರ ಕೆಲ್ಸ 
ಸುಲ್ಭಗೊಳಸುತಿದದ ರು. ಕೆಲ್ವೊಮೆ್ಮ  ಅವರಿಗೆ 

ತನ್ನ  ಅಭಿನ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ೂ ವೆನಿಸದರೆ, 

ನಿದೇಾಶಕರಲ್ಲೂ  ವನ್ಯವಾಗಿ ಪುನಃ 
ಚಿತಿರ ಸುತಿತ ೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಕೊಳುು ತಿದದ ರು. 

ಕೆಲ್ವು ಸನಿನ ವೇಶಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಗೆ ಇಡಿೀ 
ಚಿತರ ತಂಡ ತಲೆಕೆಡಿಸಕೊಂಡು ಕ್ಕತಿದದ ರೆ, ರಾಜ್ 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿದದ ವರು, ತಕ್ಷಣ್ ತಮೆ  

ಸುಂದರ ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನನ  ಬ್ಬಚಿಾ ಟ್ಟಟ ದನ್ನನ  
ಮತ್ತತ  ಅದನ್ನನ  ಸನಿಮಾದಲ್ಲೂ  
ಅಳವಡಿಸಕೊಂಡಿದದ ನ್ನನ  ಅವರ ಅನೇಕ 
ನಿದೇಾಶಕರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳುು ತ್ಯತ ರೆ. ಇದಕೆೆ  

ಉತತ ಮ ಉದಾಹರಣೆ, ಅವರ ಪರ ಸದಧ  ಹಾಡು 

'ನಾದಮಯ...’ ಇದರ ದೃಶಯ ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆ 

ನಿದೇಾಶಕ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ರಾಜ್ 

ಅವರದುದ . 
 

ಕನನ ಡಕೆ್ಕ  ತ್ನು ಮನ ಧ್ನ: 

ಕನಾಾಟ್ಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ , ಸಮಗರ  

ಕರುನಾಡಿನ್ಲ್ಲೂ  ಇಷ್ಟ ಂದು ಜನ್ಪ್ರ ೀಯತೆ 
ಪಡೆದ ಬೇರಬಿ  ನ್ಟ್ ಇಲ್ೂ . ಕನ್ನ ಡಕೆಾ ಗಿ 

ಗೊೀಕಾಕ್ ಚ್ಳುವಳ ಮಾತರ ವಲ್ೂ ದೆ, ತನ್ಗೆ 

ಸಾಧ್ಯ ವಾದ ಎಲ್ೂ  ಕನ್ನ ಡಪರ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಮನ್ ಗೆದದ  ಅಪಪ ಟ್ 
ಕನ್ನ ಡಪ್ರ ೀಮ ರಾಜ್ ಅವರದುದ . ಅವರು 

ಹಾಡಿರುವ ಕನ್ನ ಡ ಗಿೀತೆಗಳು ನಾಡಗಿೀತೆಯಷ್ಟ ೀ 
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ಜನ್ಜನಿತವಾಗಿವೆ. ಪಾರ ದೇಶಕ ಭ್ಯಷ್ಯಲ್ಲೂ  

ಉತತ ಮ ನ್ಟ್ ಪರ ಶಸತ  ಪಡೆದ ಮೊದಲ್ ನ್ಟ್ 
ರಾಜಕುಮಾರ್. ಕೆಲ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ  ಹುಟ್ಟಟ , 

ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ್ವಲ್ೂ ದೆ, ಆರ್ಥಾಕ 

ಕೆಳಸತ ರದಲ್ಲೂ  ಬೆಳೆದ ರಾಜ್, ಎಲ್ೂ  ಅಪಪರ ಚ್ಚರಕೆೆ  

ವಚ್ಲ್ಲತರಾಗದೆ ಕೇವಲ್ ಗುರಿ ಮುಟಟ ವ ಛಲ್ 
ಹಂದಿ, ಯಶಸುು  ಸಾಧಿಸದ ಮೇಲ್ಲ 

ಯಾರನ್ನನ  ದೆಾ ೀಷ್ಟಸದೆ, ಎಲ್ೂ ರನ್ನನ  

ತನ್ನ ವರೆಂದವರು. ರಾಜಯ ದ ವವಧ್ ಜಲಾೂ  

ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲೂ  57 ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ 

ನಿೀಡಿ ಆ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ 21 ಜಲಾೂ  ಕೇಂದರ ದಲ್ಲೂ  

ಕ್ತರ ೀಡಾಂಗಣ್ ನಿಮಾಸುವಲ್ಲೂ  ರಾಜ್ ಕೊಡುಗೆ 
ಇದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ೂ ದೆ, ಕನ್ನ ಡ ಸಂಘಗಳಗೆ, 

ವದುಯ ತಾ ಛ ಕ್ತತ  ಮಂಡಳ, ಮತ್ತತ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಇಲಾಖೆ, ಕಿೆ ೀಮಾಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ರಸಮಂಜರಿ 

ಕಾಯಾಕರ ಮ ನ್ಡೆಸಕೊಟ್ಟ ರು. ದೆಹಲ್ಲ ಮತ್ತತ  

ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೂ  ಕನ್ನ ಡ ಸಂಘದ ಸಾ ಂತ 
ಕಟ್ಟ ಡಕೆಾ ಗಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ ನಿೀಡಿ 
ನೆರವಾದರು. ರಾಷ್ಟ ರಕವ ಕುವೆಂಪು, ‘ನ್ನ್ನ  

ವಶಾ ಮಾನ್ವ ಸಂದೇಶಕೆೆ  ನಿೀವೇ ಯೀಗಯ  ವಯ ಕ್ತತ ’ 

ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತ್ಯತ ರೆ. 
 

ಪ್ರತ್ಾ ದಲ್ಲಲ  ಐಕಯ : 

206 ಚಿತರ ಗಳಲ್ಲೂ  ಅಭಿನ್ಯಿಸದ ರಾಜ್ ಸನಿಮಾ 

ಯಶಸುು  ಸುಮಾರು 93%. ಬಹುಶಃ, ಯಾವುದೇ 

ಪರ ತಿಫಲ್ ಅಪೇಕಿೆಯಿಲ್ೂ ದೆ ಕೇವಲ್ ತನ್ನ  
ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಷ್ಟ ೀ ಪ್ರ ೀತಿಸ, ಆರಾಧಿಸ, ರ್ಧಯ ನಿಸ, 

ಅಭಿನ್ಯ ಕೃಷ್ಟಯಲ್ಲೂ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ಸಂಪೂಣ್ಾವಾಗಿ 
ತಡಗಿಸಕೊಂಡಿದದ ರಿಂದಲೇ ರಾಜ್ ನ್ನನ  
ಯಶಸುು  ಆಶವಾಾದಿಸರಬೇಕು. ನಿದೇಾಶಕ ಬ್ಬ ವ 

ಕಾರಂತ ಹೇಳುವಂತೆ, ರಾಜಕುಮಾರ್ 

ವಶೇಷ್ವೆಂದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆಲಾೂ  ನ್ಟ್ರನ್ನನ  

ಗೌರವಸದರೂ, ಅನ್ನಕರಿಸದೆ, ನ್ಟ್ನೆಯಲ್ಲೂ  

ತನ್ನ ತನ್ದ ಛಾಪು ಬ್ಬಟಟ ಹೀದ ಸಾ ಂತಿಕೆ ಇತ್ತತ . 

ಒಪ್ಪ ಕೊಂಡ ಪಾತರ ಕೆೆ  ಅವರು 
ಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿತ ದದ  ತಯಾರಿ ಎಲ್ೂ  ನ್ಟ್ರಿಗೂ 
ಅನ್ನಕರಣಿೀಯ. ನ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳುವಂತೆ, 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯೆಶಸು ನ್ ಗುಟಟ  ಅವರ ಶರ ದೆಧ , 

ಏಕಾಗರ ತೆ, ತನೆ್ಯತೆ, ಮತ್ತತ  ಸಪ ಷ್ಟ  ಕನ್ನ ಡ 

ಉಚ್ಚಾ ರಣೆ. ನಿದೇಾಶಕ ಭಗವಾನ್ 

ಉದಾಹರಿಸುವಂತೆ, ರಾಜ್ ಒಂದು ಪಾತರ ಕೆಾ ಗಿ 

ಕತಿತ ವರಸೆಯನ್ನನ  ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ್ 
ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿದದ ರು. ಅದೇ ರಿೀತಿ ‘ಸನಾದಿ 

ಅಪಪ ಣ್ಣ ’ ಚಿತರ ದಲ್ಲೂ  ಶಹನಾಯಿ ಊದುವ ನೈಜಯ  

ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನ್ಯ ಅಂತಗಾತ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು 
ಆ ಚಿತರ ಕೆಾ ಗಿ ಕರೆಸದ ಶೆಹನಾಯಿ ವಾದಕ 
ಬ್ಬಸೆಲಾೂ ಹ್ ಖ್ಯನ್ ಶೆಹನಾಯಿ ಊದುವುದನ್ನನ  
ದಿನ್ಗಟ್ಟ ಲೆ ತದೇಕಚಿತತ ದಿಂದ ಗಮನಿಸುತತ  
ಕಲ್ಲತರು. ನಿದೇಾಶಕ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ 

ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರ ಸನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ್ 

ಚಿತಿರ ೀಕರಣ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಮಾಲ್ಯದ 
ತಪಪ ಲ್ಲ್ಲೂ  ಬೇರೆಲ್ೂ  ಕಲಾವದರು ಚ್ಳಯಲ್ಲೂ  
ಕುಸದು ಹೀದರೆ, ಇಳ ವಯಸು ನ್ ರಾಜ್ ಮಾತರ  

ಲ್ವಲ್ವಕೆಯಿಂದಿದದ ರು. ಭಕ್ತತ ಗಿೀತೆಗಳನ್ನನ  

ಹಾಡುವಾಗ ಮತ್ತತ  ನ್ಟ್ಟಸುವಾಗ ರಾಜ್ ಎಂದೂ 
ಚ್ಪಪ ಲ್ಲ ಧ್ರಿಸುತಿತ ರಲ್ಲಲ್ೂ . ಹಾಡುವುದು 

ಮೂಲ್ವೃತಿತ ಯಾಗಿರದಿದದ ರೂ, ದಿನ್ಕೆೆ  ಎರಡು 

ಗಂಟೆ ನಿತಯ  ಅಭ್ಯಯ ಸಮಾಡಿ ನಾಡಿನ್ ಶೆರ ೀಷ್ಠ  
ಗಾಯಕರಾಗುತ್ಯತ ರೆ. ಅವರು ಕನಾಾಟ್ಕ 

ಶಾಸತ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತವನ್ನನ  ಕರಗತ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ  ಹೆಚಿಾ ನ್ವರಿಗೆ 
ಅರಿವಾಗಿರಲ್ಲಲ್ೂ . ಚಿತಿರ ೀಕರಣ್ವದಾದ ಗ, ರಾತಿರ  

ಊಟ್ದ ನಂತರ ಮಾರನೆಯ ದಿನ್ದ 
ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆಗಳನ್ನನ  ಅಭಯ ಸಸ ಮಲ್ಗುತಿತ ದದ ರು. 

ತನ್ನ  ಭ್ಯಗದ ಚಿತಿರ ೀಕರಣ್ವಲ್ೂ ದಿದದ ರೂ, ಸೆಟ್ನ ಲ್ಲೂ  

ಉಳದುಕೊಂಡು, ಇತರರ ಅಭಿನ್ಯ 

ಗಮನಿಸುತ್ಯತ , ಅವರಿಂದ ತ್ಯನೇನಾದರೂ 

ಕಲ್ಲಯಬಹುದೇನೀ ಎನ್ನನ ವ ಮನೀಭ್ಯವದ 
ವದಾಯ ರ್ಥಾಯಾಗಿದದ ರು. 

ಆತಿಥಯ ಕೆೆ  ಹೆಸರು: 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆತಿಥಯ  ಅನ್ನಭವಸದವರು 
ಅದನೆಂದು ಮರೆಯಲಾರರು. ಮನೆಗೆ 

ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟ್ ಮಾಡಿಸದೆ 
ಕಳುಹಿಸುತಿತ ರಲ್ಲಲ್ೂ . ಅತಿರ್ಥಗಳನ್ನನ  ಗೇಟ್ ನ್ವರೆಗೆ 

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗಿ ಬ್ಬೀಳೆ್ಕಡುವ ವಶಷ್ಟ  
ಪರಂಪರೆಯನ್ನನ , ಬಂದವರು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಗಿದದ ರೂ, ತಪಪ ದೆ ಪಾಲ್ಲಸುತಿತ ದದ ರು. 

ಯಾರ ಭ್ಯಗೆೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ  ಮಾತನ್ನನ  ಆಡದ, 

ಬೇರೆಯವರು ಆಡುವುದನ್ನನ  ಉತಿತ ೀಜಸದ 
ಮಹಾನ್ ವಯ ಕ್ತತ ತಾ  ಅವರದಾಗಿತ್ತತ .  
 

ಅಸತ ಂಗ್ತ್ವಾದ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು : 

1993ರಲ್ಲೂ  ನೇತರ ದಾನ್ ಮಾಡುತೆತ ೀನೆ ಎಂದು 
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ನಿಧ್ಾರಿಸದ ರಾಜ್ ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ೨೪,೦೦೦ 

ಜನ್ರು ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಲೂ  ನೇತರ ದಾನ್ ಪಣ್ 
ತಟ್ಟ ರು. ಸದಾ ಬ್ಬಳ ಪಂಚೆ ಮತ್ತತ  ಶಟ್ಾ 

ಧ್ರಿಸ, ಅದರಂತೆ ಸಾ ಚ್ಛ  ಪಾರದಶಾಕ ಬದುಕ್ತದ 

ಮಹಾನ್ ಜೀವ, ಹಲ್ವು ಆಪಾದನೆಗಳಗೆ 

ತ್ತತ್ಯತ ಗಿದುದ  ಉಂಟ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ ಅದನ್ನನ  

ನಿವಾಹಿಸದ ನ್ಡೆ ಮಾತರ  ಶಾೂ ಘನಿೀಯ. 

ಎಲ್ೂ ದಕೆ್ಕ  ಮೌನ್ವನೆನ ೀ ಉತತ ರವಾಗಿಸ 
ಮುನೆನ ಡೆದರು. ಆಪಾದನೆಗಳು ಕಾಲ್ಕರ ಮೇಣ್ 

ಹಿಂದೆ ಸರಿದವು. ‘ಶರ ೀ ಮಂತ್ಯರ ಲ್ಯ ಮಹಾತೆೆ ’ 

ಸನಿಮಾದಲ್ಲೂ  ಕೆಳಜಾತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ 
ದೇವರ ಪಾತರ  ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು 
ಕೆಲ್ಜನ್ರು ಹೇಳದದ ನ್ನನ  ಕೇಳದ ರಾಜ್ ಹಿಂದೆ 
ಸರಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಚಿೀಟ್ಟ ಹಾಕ್ತ ಅವರ ಹೆಸರೇ 

ಬಂದದದ ರಿಂದ, ದೇವರ ಆಜ್ಞಞ ಯೆಂದು 

ಒಪ್ಪ ಕೊಂಡರು.  

ರೈತನಾಗಿ ಗಾಜನ್ನರಿನ್ಲ್ಲೂ  ತನ್ನ  ಕೊನೆಯ 
ದಿನ್ಗಳನ್ನನ  ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸದದ ರು. 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಗಾಗಿ, ‘ಭಕತ  ಅಂಬರಿೀಶ’ ಸನಿಮಾ 

ಮಾಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲೂ ದದ ರು. 

ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದಿದದ  ೯ ಭಕ್ತತ ಗಿೀತೆಗಳಗೆ, 

ತ್ಯವೇ ಸಂಗಿೀತ ಸಂಯೀಜಸ, ವ. ಮನೀಹರ್ 

ಮುಂದಾಳತಾ ದಲ್ಲೂ  ಧ್ಾ ನಿಸುರುಳ, 

ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರಗೆ ಶರ ದಾದ ಂಜಲ್ಲಯಾಗಿ 

ಬ್ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದದ ರು, 

ಅದಾಯ ವುದೂ ನ್ರವೇರಲ್ಲಲ್ೂ .  

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ 

ಬ್ಬಟಟ ಹೀದ ಸಾಧ್ನೆಯ ಹೆಜ್ಞಜ ಗುರುತ್ತ 
ಅನ್ನಕರಣಿೀಯ, ಅವರ ಜೀವನ್ ಯಾತೆರ  

ಎಲ್ೂ ರಿಗೂ ಮಾಗಾದಶಾಕ. ರಾಜ್ ಕೇವಲ್ 

ಅಭಿನ್ಯ ಕಲೆಗಷ್ಟ ೀ ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲ್ಯವಲ್ೂ , 

ಜೀವನ್ವನ್ನನ  ಸಮೃದಧ ವಾಗಿ, ಅಥಾಪೂಣ್ಾವಾಗಿ 

ಬದುಕಲು ಒಂದು ಪ್ರ ೀರಕ ದಿಕ್ಕು ಚಿ, ಸಮಗರ  

ಗರ ಂಥ. ಯಾವುದೇ ಹಿನೆನ ಲೆಯಿಲ್ೂ ದೆ ಚಿತರ ರಂಗಕೆೆ  

ಬಂದು ಇಡಿೀ ಕನಾಾಟ್ಕಕೆೆ  ಪ್ರ ೀತಿಪಾತರ ರಾದ 
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೆ ನಾವಾಗಬೇಕೆಂದು 
ಕನ್ಸು ಕಾಣುವ ಉದಯನೆ್ನ ಖ ನ್ಟ್ರು, ಬರಿ 

ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅಭಿನ್ಯ ನೀಡಿದರೆ, 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ೂ . 

ಅವರ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ್ ಬದುಕು, ಶಸುತ ಬದಧ  

ಜೀವನ್, ಪರಿಶರ ಮ, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 

ನಿದೇಾಶಕರು, ನಿಮಾಾಪಕರು, ಹಾಗು 

ಸಹಕಲಾವದರುಗಳಗೆ ಕೊಡುತಿತ ದದ  ಗೌರವ, ತನ್ನ  

ಸಾಾ ನ್ದ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಅರಿತ್ತ ಸಾವಾಜನಿಕವಾಗಿ 
ನ್ಡೆದುಕೊಂಡ ರಿೀತಿ, ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಅವರ 

ಸಂಪೂಣ್ಾ ಜೀವನ್ವನ್ನನ  
ಅಂತಗಾತಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತರ , 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ನ್ಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ  ಹೆಜ್ಞಜ  ಇಡುವ 
ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಶೆರ ೀಷ್ಠ  

ಅಭಿನ್ಯ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಹಿಂದೆ 
ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಪರಿಶರ ಮವರುತತ ದೆ. ಇದನ್ನನ , 

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ‘ಅಭಿನ್ಯಕಲಾ 

ವಶಾ ವದಾಯ ನಿಲ್ಯ’ದ ವದಾಯ ರ್ಥಾಯಾದರೆ ಮಾತರ  

ಅಂತಗಾತ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು. 
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