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ಕುವ ೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಿಪುರಾಣ ಮ್ತ್ುು ಪರಸ್ುುತ್ತ ಯ 

ಬೆಂಬಗಳು 
 

ಸೌಮ್ಯಎಚ್ಎಲ್ 
 

ಕುವ ೆಂಪು ಇಪಪತ್ತನ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಮಹಾಕವಿ, ಚೆಂತ್ಕರು, ಅವರು ಕವಿಯೆಂಬ ಹ ಸರು 
ಪಡ ದಿದದರಯ, ಅವರ ಚೆಂತ್ನಾ ಪಾತಿಭ  ಕ ೇವಲ ಕಾವಾಕ ೆ ಮಾತ್ಾವ ೇ ಸೇಮಿತ್ವಾಗಿಲಲ. ಅದು 
ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಲ ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದ . ಸಣ್ಣ ಕಥ , ಕಾದೆಂಬರಿ, 

ನಾಟಕ, ಮಹಾಕಾವಾ, ಲಲ್ಲತ್ ಪಾಬೆಂಧ, ಜೇವನ್ ಚರಿತ್ ಾ, ಆತ್ಮಕಥ , ವಿಮಶ ಥ, ಮಿೇಮಾೆಂಸ , 
ಮಕೆಳ ಸಾಹಿತ್ಾ ಈ ಎಲಲ ಪಾಕಾರಗಳಲಯಲ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ತ್ಮಮ ಅಸಾಧ್ಾರಣ್ 

ಪಾತಿಭ ಯನ್ುನ ಮರ ದು ಯುಗದ ಕವಿ, ಜಗದಕವಿ, ಚೆಂತ್ಕರ ನಿಸದಾದರ . ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು 
ಯಾವುದ ೇ ಪಾಕಾರವನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ಬರ ಯಲ್ಲ ಅದನ್ುನ ತ್ಮಮ ವಿಶಿಷ್ಿ ತ್ಾತಿವಕ ಸಪಶಥದಿೆಂದ 

ಅದಕ ಯೆೆಂದು ನ್ವಿೇನ್ತ್ ಯನ್ುನ ತ್ೆಂದುಕ ಯಡುತ್ಾತರ . ಒೆಂದರ್ಥದಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಾ 
ಚೆಂತ್ನ ಗಳಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪುತ್ನ್ದ ಸಪಶಥವನ ನೇ ಕಾಣ್ುತ್ ತೇವ  ಎೆಂದರ  
ಅತಿಶಯೇಕಿತಯೇನಾಗಲಾರದು. 
ಕುವ ೆಂಪು ಕಾದೆಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ, ಕತ್ ಗಾರರಾಗಿ, ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ, ಕವಿಯಾಗಿ, 
ವಿಮಶಥಕರಾಗಿ ರಯಪುಗ ಯಳಳಿತಿತದುದದು ಬ್ರಾಟೇಷ್ರ ಆಡಳ್ಳತ್ ಪದಧತಿಯ ಸುಮಾರಿಗ . ಅದನ್ುನ 
ವಸಾಹತ್ುಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲ ಎನ್ುನತಿದದರಯ 'ವಸಾಹತ್ು ಅನ್ುನವುದು ಒೆಂದು ಜನ್ರ 

ಮನ ಯೇಸಿತಿ' ಎೆಂದು ಆಶಿೇಶ್ ನ್ೆಂದಿ ಹ ೇಳಳತ್ಾತರ . ಈ ವಸಾಹತ್ುಶಾಹಿ ಸೆಂದರ್ಥದಲ್ಲಲ 
ಸಾಮಾಜಕ ಸುಧ್ಾರಣ  ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಒೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಾ ಆಶಯವಾಗಿತ್ುತ. ಅದು ಸಾಮಾಜಕ 
ಸೆಂದರ್ಥಕೆನ್ುಗುಣ್ವಾದ ಸುಧ್ಾರಣ ಯಾಗಿ ಪರಿವತಿಥಸಲಪಡುತಿತತ್ುತ. ಉದಾ: ಬ್ಾಾಹಮಣ್ 

ಸಮಾಜದ ಸುಧ್ಾರಣ , ಹ ಣ್ಣಣನ್ ಸಾಿನ್ಮಾನ್ಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ, ಬ್ಾಲಾ 
ವಿವಾಹ, ಬ್ಾಲಾ ವಿವಾಹ ನಿಮಯಥಲನ , ಸರೇ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮುೆಂತ್ಾದವು ಮುಖ್ಾವಾಗಿದದವು. 
ಇವುಗಳ ಜ ಯತ್ ಗ  ಉಳ್ಳದ ಸಾಮಾಜಕ ಅನಿಷ್ಿಗಳ ಬಗ ೆ ಅರಿವು ಇದದರಯ ಅದು ಚಳವಳ್ಳಯ 

ವಿಷ್ಯಗಳಾಗುವುದಿಲಲ. ಇದರ ಜ ಯತ್ ಗ  ಇತ್ರ ಡ , ಮಹಾರಾಷ್ರದ ಜ ಯಾೇತಿ ಬ್ಾಪುಲ ಯವರು, 
ಬ್ಾಾಹಮಣ್ ಸಮಾಜ ಹುಟುಿ ಹಾಕಿದ ಧ್ಾಮಿಥಕ ಪದಧತಿಗಳಳ ಸಾಮಾಜಕ ಸಾಿನ್ಮಾನ್ಗಳನ್ುನ 
ಮುಖ್ಾ ಸಮಸ ಾಯನಾನಗಿಟುಿಕ ಯೆಂಡು ಶೂದಾ ಚಳವಳ್ಳಯು ಪಾಬಲವಾಯಿತ್ು. ವಸಾಹತ್ುಶಾಹಿ  
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ಕಾಲದ ಬದುಕಿನ್ ಗಾಢ ಪಾಭಾವವನ್ುನ ಬ್ರೇರುವ ಶಕಿತಯಾಗಿ 

ಕಾಣ್ಣಸಕ ಯೆಂಡಿತ್ು. ಹಿೇಗ  ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ವಸಾಹತ್ುಶಾಹಿಯ 

ಕಲಪನ , ಆಧುನಿಕತ್ ಯ ಪರಿವತ್ಥನ  ಬಯಲ್ಲಗ ಳ ಯುವ, 

ಶ ೂೇಷ್ಣ ಯಿೆಂದ ಬ್ರಡುಗಡ ಗ ಯಳ್ಳಸುವ ಕಲಪನ , ದಟಿವಾಗಿ 

ಬ್ ಳ ಯಿತ್ು. ಅದರ ಫಲವ  'ಕಾನ್ಯರು ಸುಬಬಮಮ ಹ ಗೆಡತಿ' 

ಮತ್ುತ 'ಮಲ ಗಳಲ್ಲಲ ಮದುಮಗಳಳ' ಈ ವಸಾಹತ್ುಶಾಹಿಯು 
ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗ  ಕಾರಣ್ವ ನ್ನಬಹುದು. 
ಯಾವ ಬರಹಗಾರ ತ್ನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿ 

ಬದುಕಿರುತ್ಾತನ ಯೇ ಅವನ್ಲ್ಲಲ ಆ ಕಾಲದ ಎಲಲ ಮುಖ್ಾ 
ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳಳ ನ ಲ ಯಾಗಿರುತ್ತವ . ಅೆಂತ್ ಯೇ ಆ 

ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳಲ್ಲಲ ಕ ಲವುಗಳ್ಳಗಾದರಯ ತ್ನ್ನ ಕೃತಿಗಳ 

ಮಯಲಕ ಅಭಿವಾಕಿತ ನಿೇಡಿರುತ್ಾತನ . ಆ ಮಯಲಕ ಆ ಕಾಲದ 

ಸಾಧಾತ್ ಗಳನ್ುನ ಹಿಗಿೆಸರುತ್ಾತನ . ಆ ಬಗ ಯಲ್ಲಲ ಕಳ ದ 

ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಲ ಬದುಕಿದ ಕ ಲವ ೇ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪು 
ಅವರು ಒಬಬರಾಗಿದಾದರ . ಆ ಮಯಲಕ ಆ ಕಾಲದ 

ಸಾಕ್ಷಿಪಾಜ್ಞ ಯಯ ಆಗಿದಾದರ . 
ಇವರ ಕಾಲದ ಅನ ೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಅವರ ಸೆಂವ ೇದನ  
ಅರಳ್ಳದ ನಿದಿಥಷ್ಿ ಕಾಲಘಟಿವನ್ುನ ಮಿೇರಿ, ಆನ್ೆಂತ್ರದ 

ಕಾಲಘಟಿಗಳ್ಳಗ  ಪೂಣ್ಥವಾಗಿ ತ್ ರ ದುಕ ಯೆಂಡಿಲಲ. 
ಉದಾಹರಣ ಗ  ನ್ವೇದಯದ ಬರಹಗಾರರ ನಿನಸಕ ಯೆಂಡ 

ಅನ ೇಕರು ನ್ವಾ, ಪಾಗತಿಶಿೇಲ, ದಲ್ಲತ್-ಬೆಂಡಾಯದ 

ಕಾಲಘಟಿಗಳಲ್ಲಲ ಇದದರಯ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಾ 
ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳನ್ುನ ತ್ಮಮ ಕೃತಿಗಳ ಒಳPÉÌ ತ್ ಗ ದುಕ ಯಳಿಲ್ಲಲಲ. 
ಈ ಬಗ ಯಲ್ಲಲ ಬರಹಗಾರರು ಈ ಕಾಲಘಟಿಗಳಲ್ಲಲ ಕ ೇವಲ 

ಬದುಕಿದದರ ೇ ಹ ಯರತ್ು ಸೆಂವ ೇದನಾಶಿೇಲ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಆ 

ಕಾಲಗಳಲ್ಲಲಯಯ ಬದುಕಿದದರು ಎೆಂದು ಹ ೇಳಲಾಗದು. ಈ 

ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು 'ನ್ವಾ'ವನ್ುನ ಹ ಯರತ್ುಪಡಿಸ, 

ಪಾಗತಿಶಿೇಲ ಮತ್ುತ ದಲ್ಲತ್-ಬೆಂಡಾಯದ ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳನ್ುನ 
ತ್ಮ್ಮಮಳಗು ಮಾಡಿಕ ಯೆಂಡರಲಲದ  ಈ ಎರಡಯ 

ಕಾಲಘಟಿಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಮಮ ಕ ಯಡುಗ ಗಳ ಮಯಲಕ ಸಹ ತ್ಮಮ 
ಜೇವೆಂತ್ ನ ಲ ಯನ್ುನ ಪಾಕಟಪಡಿಸದರು. ಉದಾಹರಣ ಗ , 
'ಪ್ಾೆಂಚಜನ್ಾ' ಮತ್ುತ 'ಕ ಯೇಗಿಲ  ಮತ್ುತ ಸ ಯೇವಿಯತ್ ರಷ್ಾಾ' 
ಕೃತಿಗಳಳ ಪಾಗತಿಶಿೇಲ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಭಾಗವಲಲದ  ಬ್ ೇರ ಯಲಲ. 
ಇಲ್ಲಲರುವ ವಗಥಸೆಂವ ೇದನ  ಇದಕ ೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸಥವಾದದ 

ಓದು, ರಷ್ಾಾ ಮುೆಂತ್ಾದ ಡ ಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಡ ದ ವಗಥ ಸೆಂಘಷ್ಥ, 

ಆ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಲ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ನ್ಡ ಯುತಿತದದ ಹ ಯೇರಾಟಗಳಳ 
ಮತ್ುತ ಮಯಡುತಿತದದ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೃತಿಗಳಳ- ಇವುಗಳ ಗಾಹಿಕ  
ಮತ್ುತ ಅನ್ುರ್ಯತಿಯಿೆಂದಲ ೇ ಇದರಲ್ಲಲ ಹ ಗಡೆತಿಯೆಂತ್ಹ 

ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಳ ಹಾಗಯ ಮೇಲಾೆಣ್ಣಸದ 'ಪ್ಾೆಂಚಜನ್ಾ' ಮತ್ುತ 
'ಕ ಯೇಗಿಲ  ಮತ್ುತ ಸ ಯೇವಿಯತ್ ರಷ್ಾಾ'ದೆಂತ್ಹ 

ಸೆಂಕಲನ್ಗಳಳ ಹ ಯರ ಬರಲು ಸಾಧಾವಾದದುದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಲ 
ಎರಡನ ಯದಾದ 'ಕ ಯೇಗಿಲ  ಮತ್ುತ ಸ ಯೇವಿಯತ್ ರಷ್ಾಾ' 
ಸೆಂಕಲನ್ದಲ್ಲಲಯ 'ರ ೈತ್ನ್ ದೃಷ್ಟಿ' ಪದಾವನ್ುನ ಸದಾಕ ೆ ಇಲ್ಲಲ 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಬಹುದು. 
  

ಕರಿಯರದ ಯ ಬ್ರಳ್ಳಯರದ ಯ ಯಾರದಾದರ  ಏನ್ು? 
ಸಾಮಾಾಜಾವಾವಗೆಂ ಸುಲ್ಲಗ  ರ ೈತ್ರಿಗ  
ವಿಜಯನ್ಗರವ? ಮ್ಮಗಲರಾಳ್ಳವಕ ಯ? 

ಇೆಂಗಿಲಷ್ರ ಯ? 

ಎಲಲರಯ ಜಗಣ ಗಳ ನ್ನ್ನ ನ ತ್ತರಿಗ  
ಕತಿತ ಪರದ ೇಶಿಯಾದರ  ಮಾತ್ಾ ನ ಯೇವ ? 
ನ್ಮಮವರ  ಹದಹಾಕಿ ತಿವಿದರದು ಹಯವ ? 

  

ಇದು ಆಳಳವ ವಗಥವನ್ುನ ಕುರಿತ್ ಆಳ್ಳಸಕ ಯಳಳಿವ ವಗಥದ 

ವಕಾತರರಲ ಯಲಬಬನಾದ ರ ೈತ್ನ್ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕ ಯೇನ್ದಲ್ಲಲ 
ಆಳಳವ ವಗಥದಲ್ಲಲ ಮನ ತ್ನ್ಗಳಳ, ಪಕ್ಷಗಳಳ, ಸವದ ೇಶಿಯರು, 
ವಿದ ೇಶಿಯರ ಎೆಂಬ ಬ್ ೇಧವಿದ ಯೇ ಹ ಯರತ್ು ಅವರ ನ್ಡುವ  
ಯಾವುದ ೇ ಮಯಲರ್ಯತ್ ವಾತ್ಾಾಸವಿಲಲ ಎೆಂಬ ನಿಲುವು ಇದ . 
ಇದು ವಗಥದೃಷ್ಟಿಯಲಲದ  ಬ್ ೇರ ಯಲಲ. ಇದರ ಯೆಂದಿಗ  
ವಣ್ಥದೃಷ್ಟಿಯ ಪದಾಗಳಳ ಕ ಲವಿದದರಯ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ವಗಥ 
ಮತ್ುತ ವಣ್ಥಕಿೆರುವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಅತ್ಾೆಂತ್ ನಿಕಟವಾದುದು 
ಎೆಂಬುದನ್ುನ ನ ನ್ಪಿಸಕ ಯಳಿಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ಮೇಲವಗಥ ಮತ್ುತ ಮೇಲವಣ್ಥಗಳಳ ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಮತ್ುತ 
ಆರ್ಥಥಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ್ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಇರುವೆಂರ್ವ ೇ ಅಲಲವ ೇ? 
ಇದನ್ುನ ಹ ಯರತ್ುಪಡಿಸ ಸಹ, ಕ ೇವಲ ವಗಥ 
ಸೆಂವ ೇದನ ಯನ್ುನ ಇಟುಿಕ ಯೆಂಡಿರುವ ಅನ ೇಕ ಪದಾಗಳನ್ುನ 
ಈ ಎರಡಯ ಸೆಂಕಲನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು.  
ಹಿೇಗ  ಪಾಗತಿಶಿೇಲ ಪೆಂರ್ದ ಕಿಾಯ, ಚೆಂತ್ನ  ಮುೆಂತ್ಾದ 

ನ ಲ ಗಳನ್ುನ ಹ ಯರತ್ುಪಡಿಸ, ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಈ ನಿದಿಥಷ್ಿ 
ಕಾಲಘಟಿದ ಅನ ೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಊಹಿಸಕ ಯಳಿಲು ಸಹ 

ಸಾಧಾವಿಲಲ. ಅೆಂತ್ ಯೇ ಪಾಗತಿಶಿೇಲ ಸಾಹಿತ್ಾಕ ೆ ಇರುವ 
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ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಕ ಯಡುಗ ಯನ್ುನ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಲು 
ಬರುವುದಿಲಲ. ಈ ಮಯಲಕ ಕನ್ನಡ ಪಾಗತಿಶಿೇಲದಲ್ಲಲ ಕಾವಾವ ೇ 
ಇಲಲ ಎೆಂಬ ಅನ ೇಕರ ಹಳಹಳ್ಳಕ  ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ವಣ್ಥ 
ಸೆಂವ ೇದನ ಯ ಪದಾಗಳನ್ುನ ಸ ೇರಿಸಕ ಯೆಂಡು ಯಾವುದ ೇ 
ಕವಿ ಬರ ದಿರುವ ವಗಥಸೆಂವ ೇದನ ಯ ಪದಾಗಳನ್ುನ ಗಣ್ನ ಗ  
ತ್ ಗ ದುಕ ಯೆಂಡರ  ಆ ಹಳಹಳ್ಳಕ  ಮತ್ುತ ಈ ಮಯಲಕವಾಗಿ 

ವಿಮಶಥಕರು ಪಾಗತಿಶಿೇಲ ಪೆಂರ್ದಲ್ಲಲ ಬ್ ರಳ್ಳಟುಿ ತ್ ಯೇರುವ 

ಕ ಯರತ್ ಯನ್ುನ ತ್ುೆಂಬ್ರದೆಂತ್ಾಗುತ್ತದ . 
ಹಿೇಗ  ಪಾಗತಿಶಿೇಲದ ಕಾಲಘಟಿದಲ್ಲಲ ಕ ಯಡು-ಕ ಯಳಳಿವಿಕ ಗಳ 

ಮಯಲಕ ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿದದ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ದಲ್ಲತ್-

ಬೆಂಡಾಯದವರಿಗ  ಮೇಲ್ಲೆಂದ ಮೇಲ  ಮುಖ್ಾರಾಗಲ್ಲಲಲವ ೇ? 
ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ವ ೈಚಾರಿಕತ್ , ಅದರ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ 
ಪಾಕಟಸರುವ ವಗಥ ಮತ್ುತ ವಣ್ಥ ತ್ಾರತ್ಮಾ ಕ ೇೆಂದಿಾತ್ 

ಯಾವುದ ೇ ಕೃತಿಗಳಳ ಈ ದಲ್ಲತ್-ಬೆಂಡಾಯದವರಿಗ  
ಮೇಲ್ಲೆಂದ ಮೇಲ  ಮುಖ್ಾವಾಗಲ್ಲಲಲವ ೇ? 'ಜಲಗಾರ', 

'ಶೂದಾತ್ಪಸವ', 'ಬ್ ರಳ ೆ ಕ ಯರಳ್' ಮುೆಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳಳ, 
ನಿರೆಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ', 'ವಿಚಾರ ಕಾಾೆಂತಿಗ  ಆಹಾವನ್' 

ಮುೆಂತ್ಾದ ವ ೈಚಾರಿಕ ಈ ನಿಟಿನ್ಲ್ಲಲ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಮುಖ್ಾ 
ಅಲಲವ ೇ? ನ್ವೇದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೃಷ್ಟ ಆರೆಂಭಿಸದ 

ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಆರೆಂರ್ದಲ್ಲಲಯೇ 'ಶೂದಾತ್ಪಸವ', 
'ಜಲಗಾರ'ದೆಂತ್ಹ ಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಕ ಯಟಿದಾದರ ೆಂದರ  ಭಾವನಾ 

ಪಾಧ್ಾನ್ವಾದ ನ್ವೇದಯದಲ್ಲಲ ತ್ಮಮ ಚತ್ಾ ಮುಖ್ಾವಾಗಿ 

ಎತ್ತ ಇತ್ುತ ಎೆಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವುದಲಲವ ೇ? ಆದದರಿೆಂದಲ ೇ 
ಅಲಲವ ೇ- 
 

ನ್ನ್ನ ಕೃತಿ ಕೃತಿಯಲಲ 
ನಾನ್ು ಕವಿಯಲಲ 
ಕಲ ಗಾಗಿ ಕಲ ಯೆಂಬ 

ಪೊಳಳಿ ನ ಲ ಯಿಲಲ. 
 
ಎೆಂಬ ಕವಿತ್ ಯನ್ುನ 'ಕ ಯೇಗಿಲ  ಮತ್ುತ ಸ ಯೇವಿಯತ್ 

ರಷ್ಾಾ'ದಲ್ಲಲ ಹ ಯರತ್ೆಂದದುದ, ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದ, 

ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಬರ ದ, ಪಾಶಸತ-ಸನಾಮನ್, ವಿದವಜಜನ್ರನ್ಯನ 
ಲ ಕಿೆಸದ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಮಾತ್ಾ ಅಲಲವ ೇ ಇೆಂತ್ಹ ಕೃತಿಗಳಳ, 
ನಿಲುವುಗಳಳ ಹ ಯರ ಹ ಯಮುಮವುದು? ಈ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ 

ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ನ್ವೇದಯದಲ್ಲಲ ಚಗುರ ಯಡ ದು 
ಅರಳ್ಳದರಯ ಆ ಕಾಲಘಟಿವನ್ುನ ಮಿೇರಿದ ಬ್ ೇರ  ಬ್ ೇರ  
ಸಾಹಿತ್ಾ ಪೆಂರ್ಗಳ ಕಾಲಘಟಿಗಳಲ್ಲಲ ಸಹ ತ್ ರ ದ 

ಮನ್ಸ್ನಿೆಂದ ಬದುಕಿದರು ಎೆಂಬುದಕ ೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ೇ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವ . ಈ ಬಗ ಯಲ್ಲಲ ಬಹಳಷ್ುಿ ಬರಹಗಾರರು 
ಬದುಕಲು ಸಾಧಾವಾಗಿಲಲ. ಅದು ಬ್ ೇರ ಯೇ ಚಚ ಥ ಆಗುತ್ತದ . 
ಒಟ್ಾಿರ ಯಾಗಿ ಯಾವ ಬರಹಗಾರ ತ್ನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ತ್ ರ ದ 

ಮನ್ಸ್ನಿೆಂದ ಬದುಕುತ್ಾತನ ಯೇ ಅವನ್ ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳಳ 
ಅನ ೇಕ ಆಗುತ್ತವ . ಅೆಂತ್ ಯೇ ಅೆಂತ್ಹ ಬರಹಗಾರರ 

ಮಯಲಕ ಒೆಂದು ಕಾಲಘಟಿದಿೆಂದ ಇನ ಯನೆಂದು ಕಾಲಘಟಿದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಗುರುತ್ರ ವಾತ್ಾಾಸವಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೃಷ್ಟ 

ಮಯಡುತ್ತದ . ಈ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಆ ಬರಹಗಾರನ್ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ತ್ ಯ ಗುಣ್ ಮತ್ುತ ವ ೈವಿಧಾಮಯವೂ 
ಆಗಿರುತ್ತದ . ಅೆಂತ್ಹ ಕೃತಿಗಳ್ಳಗ  ಹ ಚುು ಆಯಾಮಗಳೂ 

ಇರುತ್ತವ . ಅೆಂತ್ಹ ಗುಣ್ವನ್ುನ ಹ ಯೆಂದಿರುವ ಬರಹಗಾರರ 

ಕೃತಿಗಳಳ ಸಾವಥಕಾಲ್ಲಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತವ . ಯಾಕ ೆಂದರ  
ಒೆಂದು ಕಾಲದ ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳಳ, ಸವಾಲುಗಳಳ ಆ ನಿದಿಥಷ್ಿ 
ಕಾಲದ ಆಚ ಗಯ ಬಹು ಪಾಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ ಉಳ್ಳದ ೇ ಇರುತ್ತವ . 
ಈ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಎದುರಿಸದ ಪಾಶ ನಗಳಳ 
ಇೆಂದಿಗಯ ಇವ ಯಲಲವ ೇ? ಉದಾಹರಣ ಗ  ವಣ್ಥ, ವಗಥ, 
ಜಾತಿ, ಕ ಯೇಮು, ಧಮಥ ಮುೆಂತ್ಾದ ಸಾಮಾಜಕ 
ಪರಿಕಲಪನ ಗಳ ೂೆಂದಿಗ  ಭಾಷ್ , ರಾಜಕಿೇಯ, ಶಿಕ್ಷಣ್ 

ಮುೆಂತ್ಾದ ಯಾವ ಪಾಶ ನಗಳಳ ಇೆಂದು ಮಯಲರ್ಯತ್ವಾಗಿ 

ಬದಲಾಗಿವ ? ಆದದರಿೆಂದಲ ೇ ಅಲಲವ  ಇವತಿತನ್ ನ್ಮಮ ಅನ ೇಕ 
ಪಾಶ ನಗಳ್ಳಗ  ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳದಾದರ  ಎೆಂದು 
ಅವರತ್ತ ಹ ಯರಳಳವುದು! ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಲ ಅವರ 

ನಾಟಕಗಳಳ ಸಹ ನ್ಮಮನ್ುನ ಕಾಡುತ್ತವ . ಆ ಮಯಲಕ ಅವು 
ನ್ಮಮ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ವೂ ಆಗುತ್ತವ .  
 

ಕುವ ೆಂಪು ನಾಟಕಗಳು ಮ್ತ್ುು ಪುರಾಣಗಳು 
ಯಾವುದ ೇ ಒಬಬ ಬರಹಗಾರ ತ್ಾನ್ು ಯಾವುದ ೇ ನಿಲುವಿಗ  
ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಆದರ  ಅದಕಯೆ ಮುೆಂಚ  ತ್ನ್ನ ನ ಲದ ಗುಣ್ 

ಮತ್ುತ ಅದರ ಚರಿತ್ ಾಯನ್ುನ ಅರಿತಿರಬ್ ೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ಾ ಆ 

ನಾಡಿನ್ ನಾಡಿಮಿಡಿತ್ವನ್ುನ ಅರಿತ್ೆಂತ್ಾಗುತ್ತದ . 
ಆನ್ೆಂತ್ರದಲ್ಲಲ ತ್ನ್ನ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಆಶಯಕ ೆ 
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ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಒೆಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ುನ ನಿಮಿಥಸಬಹುದು. 
ಅದು ಕವಿತ್ ಯಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ನಾಟಕವಾಗಿರಬಹುದು 
ಅರ್ವಾ ಇನಾನವುದಾದರಯ ಪಾಕಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ ಲಲಾಲ 
ಆ ನಾಡಿನ್ ಸಾೆಂಸೃತಿಕ ದಾವಾವನ್ುನ ಅರಗಿಸಕ ಯೆಂಡ ನ ಲ 

ಇರಬ್ ೇಕು. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಷ್ ೇಕಿ್ಿಯರಸನಿಗ  ರ್ಯತ್-

ಪ್ ಾೇತ್ಗಳಲ್ಲಲ ನ್ೆಂಬ್ರಕ ಯಿರದಿದದರಯ ತ್ನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ 
ಅವುಗಳನ್ುನ ಪಾವ ೇಶಗ ಯಳ್ಳಸಲ್ಲಲಲವ ೇ? ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ಹಾಾಮಲಟ್. ಹಾಗ  ತ್ನ್ಗ  ನ್ೆಂಬ್ರಕ ಯಿರುವ ಅರ್ವಾ ನ್ೆಂಬ್ರಕ  
ಇರದ ಎಲಲ ಪರಿಕಲಪನ ಗಳನ್ುನ ಕೃತಿಯ ಚೌಕಟಿನ ಯಳಗ  
ತ್ೆಂದು, ಅವುಗಳನ್ುನ ಇತ್ರ ಪ್ಾತ್ಾ ಅರ್ವಾ 

ಪರಿಕಲಪನ ಗಳ ೂೆಂದಿಗ  ಸಾವಯವ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಲ 
ನ ಲ ಗ ಯಳ್ಳಸದಾಗ ಆ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ುನವುದು ದಷ್ಿಪುಷ್ಿವಾಗಿ 
ರಕತ ಮಾೆಂಸ ತ್ುೆಂಬ್ರದ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ುವುದು. ಅದನ್ುನ 
ನ ಯೇಡಲು ಸಹ ಸುೆಂದರವಾಗಿರುತ್ತದ . ಅೆಂತ್ಹ ಕೃತಿ ಜನ್ರ 

ಎದುರು ಗ ಲುಲತ್ತದ . ಅದು ಗ ದಾದಗ ಕೃತಿಕಾರ ತ್ನ್ನ 
ಆಶಯವನ್ುನ ಆ ಮಯಲಕ ಜನ್ರಿಗ  ಯಶಸವಯಾಗಿ 
ತ್ಲುಪಿಸದಾದನ  ಎೆಂಬೆಂತ್ಾಗುತ್ತದ ಯಲಲವ ೇ? ಈ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ 
ಒೆಂದು ನಾಡಿನ್ ಅರ್ವಾ ಆ ನಿದಿಥಷ್ಿ ನ ಲದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ್ದ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪುರಾಣ್ಗಳನ್ುನ ಸಹ ಅರಿಯುವುದು ಆ 

ನಾಡಿನ್ ಯಾವುದ ೇ ಸಾೆಂಸೃತಿಕ ವಕಾತರನಿಗ  ಕ ೇವಲ 

ಅನಿವಾಯಥವಾಗುತ್ತದ . ಈ ತ್ಾತಿವಕ ನ ಲ ಯಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪು 
ಅವರು ರಾಮಾಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ್, ಭಾಗವತ್ ಮುೆಂತ್ಾದ 

ಭಾರತಿೇಯ ಪುರಾಣ್ಗಳನ್ುನ ಅರಿತಿದಾದರ . ಅವರ ಕಾಲಕ ೆ 
ಇದ ೇ ನ ಲದ ಅವಿಭಾಜಾ ಭಾಗವಾದ ಜನ್ಪದ ಪುರಾಣ್ಗಳಳ 
ಶ ೈಕ್ಷಣ್ಣಕ ಶಿಸತನ್ ಒಳಕ ೆ ಪಾವ ೇಶ ಪಡ ಯದಿದದರಿೆಂದಲ ಯೇ 
ಏನ ಯೇ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುನ ಸಹ ತ್ಮಮ ಪಾಜ್ಞಾ 

ಭಾಗ ಮಾಡಿಕ ಯಳಿಲ್ಲಲಲ. ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಲ ಅವರ 'ಯಮನ್ 

ಸ ಯೇಲು', 'ಮಹಾರಾತಿಾ', 'ವಾಲ್ಲೀಕಿಯ ಭಾಗಾ', 'ಕಾನಿೇನ್', 

'ನ್ನ್ನ ಗ ಯೇಪ್ಾಲ', 'ಶೃಶಾನ್ ಕುರುಕ್ ೇತ್ಾ', 'ಬ್ ರಳ ೆ ಕ ಯರಳ್', 

'ಶೂದಾತ್ಪಸವ', 'ಜಲಗಾರ', 'ಚೆಂದಾಹಾಸ' ಮುೆಂತ್ಾದ 

ನಾಟಕಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಬರ ದ ಒಟುಿ 
ಹದಿನಾಲುೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಲಯೇ ಅವರ ನಾಟಕಗಳ್ಳಗಯ 

ಪುರಾಣ್ಗಳ್ಳಗಯ ಇರುವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಎಷ್ುಿ ನಿಕಟವಾದುದು 
ಎೆಂಬುದನ್ುನ ಮಾತ್ಾ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಎರಡು ರಯಪ್ಾೆಂತ್ರದ 

ನಾಟಕಗಳಳ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಒೆಂದು- “ಬ್ರರುಗಾಳ್ಳ'. ಹತ್ುತ 

ನಾಟಕಗಳಳ ಪಾಸುತತ್ ತ್ಾತಿವಕತ್ ಯ ಚೌಕಟಿಗ  
ಒಳಪಟಿದ ಯೆಂದರ  ಈ ಮಯಲಕ ಕುವ ೆಂಪು ನಾವು 
ಅರಿಯಬಹುದ ನಿನಸುತ್ತದ . ಇವುಗಳನ್ುನ ಹ ಯರತ್ುಪಡಿಸ 

ಉಳ್ಳಯುವ ನಾಟಕಗಳಳ ನಾಲುೆ ಅದು ಷ್ ೇಕಿ್ಿಯರಸನ್ 'ದಿ 

ಟ್ ೆಂಪ್ ಸ್ಟಿ' ನಾಟಕದ ರಯಪ್ಾೆಂತ್ರ. ಇನ ಯನೆಂದು- 'ರಕಾತಕ್ಷಿ. 
ಇದು ಇದ ೇ ನಾಟಕಕಾರನ್ 'ಹಾಾಮೈಟ್' ನಾಟಕದ 

ರಯಪ್ಾೆಂತ್ರ. ಉಳ್ಳದವು 'ಮ್ಮೇಡಣ್ಣನ್ ತ್ಮಮ' ಎೆಂಬ ಮಕೆಳ 

ನಾಟಕ ಹಾಗಯ 'ಬಲ್ಲದಾನ್' ಎೆಂಬ ಭಾರತ್ದ 

ಸಾವತ್ೆಂತ್ ಯಾಯೇತ್ತರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ುನ ಬ್ರೆಂಬ್ರಸುವ ನಾಟಕ 
ಆಗಿವ .  
ಇಷ್ಿರ ಮಟಿಗ  ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ 'ಪುರಾಣ್' 

ಇರುವುದಾದರಯ ಅವುಗಳ ಬಗ ಗ  ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರಿಗ  
ಇರುವ ಆರಾಧನಾ ಮನ ಯೇಭಾವ ಅವರಿಗ  ಇಲಲ ಎೆಂಬುದು 
ಗಮನಿೇಯ. ಬದಲ್ಲಗ  ಇವುಗಳನ್ುನ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಅರ್ವಾ 

ವತ್ಥಮಾನ್ ಸೆಂವ ೇದನ ಗಳ ಕುಲುಮಯಲ್ಲಲ ಕರಗಿಸ, 

ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಪುನ್ಃ ಹ ಯರಗ  ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿ ತ್ೆಂದಿದಾದರ . ಈ 

ಮಯಲಕವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಶರಿೇರ ಮರಾಣ್ವಾದರಯ ಪ್ಾಾಣ್ವು 
ವತ್ಥಮಾನ್ದುದ ಎೆಂಬುದು ಮುಖ್ಾ. ಅೆಂತ್ ಯೇ 
ಷ್ ೇರ್ಕ್ಸಪಿಯರಸನ್ ನಾಟಕಗಳ ಶರಿೇರ ಪುರಾಣ್ ಮತ್ುತ 
ಚರಿತ್ ಾಯದಾದದರಯ ಜನ್ರು ಇೆಂದಿಗಯ ಅವುಗಳನ ನೇಕ  
ಆಸಾವದಿಸುತಿತದಾದರ ? ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ವತ್ಥಮಾನ್ದ ಕಸುವಿದ  
ಎೆಂದಲಲವ ೇ? ತ್ ರ ಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಿೇರ ಯೇ ಯಾರಾದರ ೇನ್ು 
ಅವನ್ಲ್ಲಲ ನ್ಮಮನ್ುನ ಕಾಣ್ುತ್ ತೇವಲಲವ ೇ? ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಲಲವ ೇ 
ಕಾಲದ ಗಡಿ ಇತ್ಾಾದಿ ಇಲ್ಲಲ ಅಪಾಸುತತ್ವಾಗುವುದು.  
ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಲ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಪುರಾಣ್ಪಾಜ್ಞ  ಅದು 
ಕ ೇವಲ ವಸುತವಿಗ  ಮಾತ್ಾ ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸದುದ 
ಎೆಂಬುದನ್ುನ ಇಲ್ಲಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉಳ್ಳದೆಂತ್  
ಮೌಲಾವಿವ ೇಚನ  ಇತ್ಾಾದಿ ನಾಟಕಕಾರರ ಸ ಯೇಪಜ್ಞ 

ನ ಲ ಯದುದ ಎೆಂಬುದನ್ುನ ಸಹ ಇಲ್ಲಲ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
ಆಕರ ಗಾೆಂರ್-ಕುವ ೆಂಪುರವರ ಸಮಗಾ ಸಾಹಿತ್ಾ 
ಸೆಂಪುಟಗಳಳ. 
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