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ಮಾರತತ್ಹ ಳ್, ಬೆ೦ಗಳೂರು -103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondence 
ರ್ೕರಾಮ. ಎ೦  

ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು  
ನೂಯ್ ಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲೇಜು  
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ಕೈಲಾಸ೦ರವರ,‘ಟೊಳುಳ್ಗಟಿಟ್’ ನಾಟಕದ ಒ೦ದು ಅವಲೋಕನ 
 

ರ್ೕರಾಮ. ಎ೦  
 
ಕೈಲಾಸ೦ರ ಚೊಚಚ್ಲ ನಾಟಕ ‘ಟೊಳುಳ್ಗಟಿಟ್’ ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ದ ಲೋಕಕೆಕ್ ನೀಡಿದ 

ಅಭೂತವಾದ  

ಕೊಡಿಗೆ. ಈ ನಾಟಕ ಮಧಯ್ಮ ವಗರ್ದ ಆಡು ಮಾತಿನ ಲ್ ರಚಿತವಾದ ಮಧಯ್ಮ ವಗರ್ದವರ  

ಮಾತಿನ ಲ್ ರಚಿತವಾಗಿ ಮಧಯ್ಮ ವಗರ್ದ ಜೀವನ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಚಿತಿರ್ಸುವ ಕನನ್ಡದ ಪರ್ಥಮ  

ನಾಟಕವಾಗಿದೆ.  
ದಲು ಪಾತರ್ಧಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಗು೦ಡೂರಾಯ, ಮಾಧು, ನಾಗತೆತ್, ಗು೦ 

ಡೂರಾಯ ಪೀಠಿಕೆಯ ಲ್ ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ನೆ. ಆದದ್ರಿ೦ದ ಇದನುನ್ ಬಿಟಟ್ರೆ ಮಾಧು, ನಾಗತ ತೆ್  
ಎರಡನೆ ದುರ್ಶಯ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಏಕ ಕಾಲಕೆಕ್ ಪರ್ವೇ ಸುತಾತ್ನೆ. ಮಾಧು ಫೇಲಾದ ಬಗೆಗ್ ಗರ್ಹ ಧಮರ್  

ದ ೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿಯೇ ತ೦ದೆ ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ನಿ೦ದಲೇ ಹೇ ಸಬೇಕೆ೦ಬ ಉದೆದ್ೕಶದಿ೦ದ  

ಇ೦ಥ ಮಾಧು ನಾಗತೆತ್ಯರ ರ೦ಗ-ಸ೦ಗಮವನುನ್ ನ೦ತರ ಜೋಡಿ ರುವುದು೦ಟು ಮಾಧು  
ಪೇಲಾದುದಕೆಕ್ ತ೦ದೆ ನೀಡಿದ ೆ ಇ ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.  
ಪಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಪುಟಟ್ನ ಹೆ೦ಡತಿ ಪಾತೂ ನ ಚತುರ ಸ೦ಚಿನ ಫಲವಾಗಿ ತವ 

ರು ಮನೆಯಿ೦ದ ಖು  ಪ೦ಚಮ ಉದಾಯ್ಪನೆಗಾಗಿ ಬರಲು ಪತರ್ ಬರುತತ್ದೆ. ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ ಪತರ್ 
ದೊಡನೆಯೇ ಪರ್ವೇ ಸುತಾತ್ನೆ. ಇನುನ್ ಮು೦ದಿನ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಪುಟುಟ್ ಪಾಸು ಆದ ಮೇಲೆ ನೌಕ 

ರಿಗಾಗಿ ಅವನ ಮಾವನ ಮಧಯ್ ಥ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವನ ಮುತುವಜಿರ್ ಇ೦ದೇ ಡಿಯುವುದಕಾಕ್ 
ಗಿ ಪಾತುವನುನ್ ಉದಾಯ್ಪನೆಗೆ ಕ ಸಲೇಬೇಕು. ಇನುನ್ ಪಾತು ಒಬಬ್ಳೇ ಮನೆಯ ಲ್ ಕೂ ಗಾಗಿ  

ದ೦ಡವಾಗಿ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಇದು ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲಲ್ ಅವನು ಫೇಲಾದ ಮಾಧು  

ಗೆ ನೀಡಿದ ‘ತುಪಪ್- ಸರು ರ ತ, ದಿ೦ಬು-ಧಾವ  ರ ತ’ ೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ  
ಸಾತು ಮನೆಯ ಲ್ ಇರುವುದು ಸೂಕತ್ವಲಲ್. ಕೂ ನ ನೆಪ ಹೇ  ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ ಅವಳನುನ್ ತವರಿಗೆ  
ಅಟುಟ್ತಾತ್ನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡಕು ಬಾಯಿ ನಾಗತ ತೆ್ಯೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಾತುವನುನ್ ತವರಿಗೆ  
ಅಟುಟ್ವುದು,ಮಾಧು ೆಯ ಒ೦ದು ಅ೦ಗವೇ, ಸಾತು ನ ಬಗ ಗೆ್ ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ನ ನಿಲುವನುನ್ ಈ  

ರೀತಿ ನೋಡಬಹುದು.  
ಮಾಧು ಮಧುವೆಯಾದ ಮೂರು ತಿ೦ಗಳ ಲ್ ನಾಗತೆತ್ಯ ಗ೦ಡ ಸತತ್ ಮು೦ದೆ ಫೇಲಾದ, ನಾ 
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ಗತ ತೆ್ಯ೦ತೆಯೇ ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ನಿಗೆ ಸಾತು ಬಗ ಗೆ್ ಜುಗುಪೆಸ್ 
ಪುಟುಟ್ ನ ಮೇಲಪ್ರೀ ೆಗಾಗಿ ಸಾತು  
ತ೦ದ ವರದಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಲು ರಿಯಣಣ್ 
ನಿಣರ್ಯಿ ದಾದ್ನೆ. ಮಾಧು ಪೇ ಗೆ ಅವನಿಗೆ  
‘ತುಪಪ್- ಸರು’, ‘ದಿ೦ಬು-ಧಾವ ’ ಗಳ ೆ ಧಿ ದಾದ್ರೆ. 
ಸಾತು ಇನುನ್ ಗ೦ಡನ ಜೊತೆಗೆ  
ಮಲಗ ಕಾಕ್ಗದು. ಆದರೆ ಈ ಮಾತನುನ್ ಸುಸ೦ಸಕ್ರ್ತ ಸೂಚಯ್ 
ಸುಸ೦ಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಾ 
ಗತ ತೆ್ಗೆ ಹೇಳುತಾತ್ನೆ.  
ಪಾತು ರಿವ೦ತರ ಮಗಳು ಬಣಣ್ದ ಬೀಸಣಿಕೆ, ಸೋಪು, 
ಪೌಡರ್ ಗಳ ಪಿರ್ಯೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾ 
ರಳು. ಮಡಿಯ ಅನನ್ ಸಾರು ಉಪಿಪ್ನಕಾಯಿಗಳನುನ್ 
ಬಡಿಸುವಳು, ನಾಗತೆತ್ಯಾದರೂ ಮೈ ಗೆ  
ಬರುವ ಪದಾಥರ್ಗಳಾದ ತುಪಪ್- ಸರುಗಳನುನ್ ದುಡಿವ 
ಜೀವ ಸಾತುವನುನ್ ತವರಿಗೆ ಅಟಿಟ್ದುದ್ 
ಕೂರ್ರ ಕನಿಕರವೆ೦ದು ಅಥೈಸಬಹುದು. ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ 
ಸಾತುವನುನ್ ಅಟುಟ್ವುದಕೆಕ್ ಸುಸ೦ಸುಕ್ರ್ತ  
ವಾಗಿ ಕೂ ಗೆ ದ೦ಡ ಎ೦ಬ ಬಾಹಯ್ ಕಾರಣವನುನ್ ಕೊಟಟ್ರೂ 
ಸಾತು ಕಣಮ್ರೆಗೆ ೆ ನಡೆಯ   
ಎ೦ಬ ಉದೆದ್ೕಶ ಸೂಚಿತವಾಗುತತ್ದೆ.  
ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ನ ಲ್ ಕೌರ್ಯರ್ ದೆ,ಹಠಮಾರಿತನ ದೆ ಅವನು 

ಕಸಬಾ ಹೋಬ  ಹೆಡ್ ಮಾಸಟ್ 
ರ್. ಬೇನೆಯಿ೦ದ ನರಳುತಿತ್ದದ್ ಹೆ೦ಡತಿ ಭಾಗೀರಥಮಮ್ ತಾನೇ 
ಮನೆಗೆಲಸಕೆಕ್ ಏಳಬೇಕೆ೦ದು  
ಅಪೇ ಸುತಾತ್ನೆ.ಬೆ೦ಕಿ ಬಿದಾದ್ಗ ಹೊಗೆಯಿ೦ದ 
ಬಾಣ೦ತಿಯನುನ್ ರ ಸಲು ಅವಳನುನ್ ಬಾಗಿಲ  
ಹೊರಗೆ ಅಟುಟ್ವ ಯಜಮಾನಯ್ವನುನ್ ತೋರುತಾತ್ನೆ.  
ತನನ್ ಗೋ ನಲಾಲ್ದರೂ ಸರಿ ಸಾತು ಪರೀ ೆ ಪಾಸಾಗುವುದರ 
ಮೌಲಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಕೇಳು  
ತಾತ್ಳ .ೆ ನೈಜ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಸೂಚಿಸುತಾತ್ಳ ,ೆ ತಾನು ತ೦ದ 
ವರದಕಷ್ಣೆ ಪುಟುಟ್ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ 
ವೆಚಚ್ವಾಗುವುದರ ಬಗ ಗೆ್ ಚಕಾರ ಎತುತ್ವುದಿಲಲ್. ೕಗೆ ಕೌಟ೦ಬಿಕ 
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಡಿತಕೆಕ್ ಬೆ೦ಬಲ  
ನೀಡುತಾತ್ಳ .ೆ ತಾನು ಬ೦ದ ಮೂರು ತಿ೦ಗಳ ಲ್ ಮಾವ 
ತೀರಿಕೊ೦ಡದುದ್ ತನನ್ ತಪಿಪ್ಲಲ್ ಎ೦ದಿ  

ಷೆಟ್ೕ ಅವಳ ಆತ೦ಕ ಗ೦ಡನ ಗೋಳು ಹುಯಾಕ್ಳುವುದರ ಬಗೆಗ್ 
ಮಾತರ್ ಅವಳ ದುಃಖ ಅದು  
ರೋಧ ಅಲಲ್. ದುಖಃ ಸಾತಿವ್ಕ ಭಾವ ಪುಟಟ್ ಪಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಗೆಗ್ 

ಅವ ಗೆ ಅಸೂಯೆಯಿಲಲ್  
ಅವಳು ಸಾತಿವ್ಕಳು.  
ಪಾತು ನ ಸುಸ೦ಸುಕ್ರ್ತ ಗುಣಕೆಕ್ ಅವಳ ಪರ್ಭುತವ್ ಚಾತುಯರ್ 
ವಾಯ್ವಹಾರಿಕ ತಾರತಮಯ್,  
ಇವು ಸಾ ಯಾದರೆ ಅವಳ ರಾಜ ೕಗುಣಕೆಕ್ ಸವ್ಲಪ್ ವ೦ಚಕತೆ, 
ಸೋಪು- ಪೌಡರ್ ಬಳಕೆ  
ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಸಾ ಸಬಹುದು. ನಾಗತ ತೆ್ಯ ಲ್ ಸುಸ೦ಸುಕ್ರ್ತ 
ಗುಣವನುನ್ ಸವ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಗುರು  
ತಿಸಬಹುದು. ಸವ್ಲಪ್ ಕಠಿಣ ಅವಳ ಬಿರುಸು ಮಾತುಗಳು 
ಪಾತು ನ ಮೇಲೆ ಎಳಳ್ಷುಟ್ ಪರಿಣಾ  
ಮ ಬೀರುವುದಿಲಲ್. ಸಾತೂ ಕೂಡ ಮರುಗುವುದು ಒ೦ದು 

ಷಟ್ ಅಪವಾದಕೆಕ್ ಅದು ಕಾಲುಗ್ಣ  
ದ ಮೂಲಕ ನಾಗತೆತ್ಯ ಗ೦ಡ ಸತತ್ದುದ್. ಇದು ಸವ್ಷಟ್ 
ಪುರಾವೆಗ ಲಲ್ದಿದದ್ರೂ, ನಾಗತ ತೆ್ಯನುನ್  
ಅಸ೦ಸುಕ್ರ್ತಳೆ೦ದು ಕರೆಯುವುದರ ಲ್ ಇದದ್ ಆ೦ತರಿಕವನುನ್ 
ತಪಿಪ್ಸಲು ಅವಳನುನ್ ಸುಸ೦ಸುಕ್ರ್  
ತಳೆ೦ದು ಕರೆಯುವುದರ ಲ್ ಇದದ್ ಆತ೦ಕವನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು 
ಅವಳನುನ್ ಸುಸ೦ಸುಕ್ರ್ತಳೆ೦ದೇ  
ಎಣಿಸಬೇಕು.  
ಮಾಧು ಬಗೆಗ್ ಕೈಲಾಸ೦ ಸಾಕಷುಟ್ ಹೇ ದಾದ್ರೆ. ತಾನೂ 
ಫೇಲಾದರೆ ಇಷುಟ್ ರಾದಾ೦ತವಾ 
ಗುತತ್ದೆ, ಎ೦ಬ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಇದಿದ್ದದ್ರೆ ಅವನು ಸವ್ಲಪ್ 
ಶರ್ಮವ  ಪಾಸಾಗುವ ಭರವಸೆ 
ಯನುನ್ ತೋರುತಾತ್ನೆ. ತಾಯಿ ಮಗು ತಮಮ್ನ ಆರೈಕೆ ಅವನ 
ಪಿರ್ೕತಿಯ ಅಭಿವಯ್ಕಿತ್ಯನುನ್  
ತೋರಿ ದಾದ್ನೆ. ತನನ್ ೆಯನುನ್ ಅವನು ವ್ೕಕರಿಸುತಾತ್ನೆ. 
ಬೆ೦ಕಿ ಬಿದಾದ್ಗ ವೇಕಪೂಣರ್  
ತಾರತಮಯ್ ತೋರುತಾತ್ನೆ. ಮಗು ಎ ಲ್ದೆ? ನ೦ತರ ತನನ್ 
ಹಾ ಗೆಯ ಲ್ ಮಲಗಿದದ್ ತ೦ದೆ, 
ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕುಟು೦ಬಕೆಕ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೊತುತ್ ಪುಟುಟ್ 
ಬೆ೦ಕಿ ಬಿದೊದ್ಡನೆ ಎಲಲ್ರನುನ್  
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ಬಿಟುಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಎತಿತ್ಕೊ೦ಡು ಹೊರನೆಡೆದ ಆದರೆ 
ಬೆ೦ಕಿಯನುನ್ ಲೆಕಿಕ್ಸದೆ ಒಳಹೊ 
ಕಕ್ ಮಾಧು ಮೂಚೆರ್ಹೋಗುತಾತ್ನೆ. ಊರು ಸುಟಟ್ರೂ 
ಹೊರಗಿನ ಹನುಮನ೦ತೆ ಪುಟುಟ್  
ಹೊರಗೆ ಉ ಯುತಾತ್ನೆ.  
ರಾಮಶಾ ಯು ಮನುಷಯ್ಗುಣದ ಪರೀ ೆ ಅವನನುನ್ 
ಸಾತಿವ್ಕನನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಮಾಧು ನಾಯಕನಾಗುತಾತ್ನೆ. ಮೂಲತಃ ಕರುಣಾಳು ಆ 
ಸ೦ದಭರ್ದ ಲ್ ಕೂರ್ರಿ  
ಮೂಲತಃ ಗಟಿಟ್ ಮುಟಿಟ್ ಕುರ್ತಿರ್ಮ ಕೌರ್ಯರ್ದ ಮುಖವಾಡ 
ಧರಿ  ಟೊಳಾಳ್ಗಿದಾದ್ನೆ ಪುಟುಟ್. 
ಪುಟುಟ್ ಟೊಳುಳ್ - ಮಾಧು ಗಟಿಟ್ ರಿಯಣಣ್ಯಯ್ ‘ಟೊಳುಳ್ಗಟಿಟ್’  


