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ಕ ೈಲಾಸ೦ರ ಜೀವನ ವೃತ್ಾಾ೦ತ 

 
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦ 
 
ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಬ್ಬನ್ೇ ಕ್ೈಲಾಸ೦, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಹಸನ್ ಪಿತಾಮಹ ಕ್ೈಲಾಸ೦, ಎ೦ದ್ಲಾಾ ಘಕೇಷಿತ 
ಬಿರುದುಗಳನ್ುನ ಪ್ಡ್ ದಿರುವ ಟಿ.ಪಿ.ಕ್ೈಲಾಸ೦ರವರ ಪ್ೂರ್ಣ ಹ್ಸರು ‘ತಾಾಗರಾಜ ಪ್ರಮಶಿವ 
ಕ್ೈಲಾಸ೦’ ಎ೦ದು. ೧೮೮೫ರಲ್ಲಾ ಬ್೦ಗ ಳೂರಿನ್ ತಾರಾಮ೦ಡಲ ಪ್ೇಟ್ಯಲ್ಲಾ ಜನಿಸಿದ 
ಕ್ೈಲಾಸ೦, ಇವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾ೦ಕದ ಬ್ಗ್್ೆ ಅನ್ೇಕ ವಿದಾಾ೦ಸರಲ್ಲಾ ಅನ್ುಮಾನಾಸಪದದ 
ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ಏಕ್೦ದರ್ ಕ್ೈಲಾಸ೦ರು ನಿರ್ಧಣಷಟವಾಗಿ ಹುಟಿಟದ ದಿನ್ವಾಗಲ್ಲೇ, ಸಥಳವಾಗಲ್ಲೇ 
ಹಾಗ್್ೇ ಅವರು ಸತತ ದಿನ್ವಾಗಲ್ಲೇ ಕರಾರುವಕಾೊಗಿ ಹ್ೇಳಲಾಗುವುದಿಲಾ. ಇವ್ಲಾವೂ ನಿಘಕಡ 
ಹಾಗಕ ಸ೦ಶಯಾತಮ ಕವಾಗಿದ್.  
ಕ್ಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಹುಟಿಟದುು ೨೯-೭-೧೮೮೪ ಎ೦ದಿದ್, ಮತ್ತ ಕ್ಲವರು ೨೯-೭-
೧೮೮೫ ರಲ್ಲಾ ಬ್೦ಗಳೂ ರಿನ್ ತಾರಮ೦ಡಲ ಪ್ೇಟ್ಯಲ್ಲಾ ಜನಿಸಿದರು ಎ೦ದು ಹ್ೇಳಿದಾುರ್. 
ಕ೦ದಾಡ್ ಕೃಷಣ ಅಯಾಾ೦ಗ್ಾರ್ ಮತ್ತ ಕ್ಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ೈಲಾಸ೦ರ ಜನ್ನ್ ೨೯-೭-೧೮೮೬ 
ರಲ್ಲಾ ಎ೦ದು ಗುರ್ತಣಸಿದಾುರ್. ಹಾಗ್್ ಕ್ೈಲಾಸ೦ರ ಭಾವ ಮೈದುನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಚ೦ದರಶ್ೇಖರ 
ಹ್ೇಳುವ೦ತ್ ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಜನ್ನ್ ೧೭-೮-೧೮೧೮೪ರಲ್ಲಾ ಮೈಸಕರಿನ್ಲ್ಲಾ ಜನಿಸಿದರು ಎ೦ದು 
ಹ್ೇಳಿದಾುರ್. ಹೇಗ್್ೇ ಕ್ೈಲಾಸ೦ರ ಜನ್ನ್ದ ವಿಷಯಕ್ೊ ಸ೦ಬ್೦ರ್ಧಸಿದ೦ತ್ ಹಲವು 
ಗ್್ಕ೦ದಲಗಳನ್ುನ ಕಾರ್ುತ್ತೇವ್. 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ರವರ ತ೦ದ್ಯ ಹ್ಸರು ಪ್ರಮಶಿವ ಐಯಾರ್ ಇ ಇವರು ಸ್೦ಟ್ರಲ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲ್ಲಾ 
ರಾಸಾಯನ್ಶಾಸರದ ಧ್ಾಾಪ್ಕರಾಗಿ ನ್೦ತರ ಲಾ ಕಮೇಷಿನ್ರ್ ಆಗಿ ನ್ೇಮಕಗ್್ಕ೦ಡು ಕ್ಲ 
ಕಾಲದ ಮೇಲ್ ನಾಾಯಾ೦ಗ ವಿಭಾಗಕ್ೊ ವಗಣ ಹ್ಕ೦ದಿ ನ್೦ತರ ನಾಾಯಾರ್ಧೇಶರಾಗಿ ನಿವೃರ್ತತ 
ಪ್ಡ್ದರು. 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ರ ತಾಯಿಯವರು ಶಿರೇಮರ್ತ ಕಮಲಮಮ ಹಳ್ಯ ಮೈಸಕರಿನ್ ಸುಪ್ರಸಿದುರಾಗಿದು ಶಿರೇ 
ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸಿರಯ ವರ ಮಗಳು. ಸ೦ಪ್ರದಾಯಸಥ ಕುಟ್ು೦ಬ್ದವರಾದ ಈಕ್ ಪ್ುರಾರ್ ಪ್ುರ್ಾ 
ಕತ್ಗಳಲ್ಲಾ ಬ್ಹಳ ಶರದ್ೆ, ಪ್ೂಜ್, ಪ್ುನ್ಸಾೊರ, ವರತನಿಷ್್ೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ತು೦ಬಾ ಆಸಕ್ತತಯನ್ುನ 
ಹ್ಕ೦ದಿದುರಿ೦ದ ರಾಮಾಯರ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತ್ಗಳು, ಉಪ್ಕತ್ಗಳ ಬ್ಗ್್ೆ ಗ್್ಕರ್ತತತುತ.  
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ಇದರಿ೦ದಲ್ೇ ಅವರು ಕ್ೈಲಾಸ೦ಗ್್ ಕಥ್ಗಳನ್ುನ ಹ್ೇಳಿದುರಿ೦ದ 
ಮು೦ದ್ ಅವರು ಸುಪ್ರಸಿದು ನಾಟ್ಕಕಾ ರರಾಗಲು 
ಸಾಧ್ಾವಾಯಿತು. ಕ್ೈಲಾಸ೦ಗ್್ ಕ್ೇವಲ ಅವರ ತ೦ದ್-
ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗ್್ಕ೦ಡಿದಲಾದ್ ಇವರ ದ್ಕಡಡಪ್ಪ ನ್ವರಾದ 
ಶಿರೇ.ಟಿ.ಅಮೃತಲ್ಲ೦ಗ ಐಯಾರ್ ರವರಕ ಸಾತ೦ತರವಾದ 
ಆಲ್ಕೇಚನಾ ಪ್ರವೃರ್ತತಯನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ಕಳಳಲು ಪ್ರೇ 
ರಣ್ಯಾದರು. ಶಾಲ್ಯ ರಜಾ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಇವರ ಮನ್ಗ್್ 
ಬ್ರುರ್ತತದು ಕ್ೈಲಸ೦ಗ್್ ಇವರ ಮಾಗಣದಶಣನ್ವು ಬ್ಹಳ ಉ 
ಪ್ಯುಕತವಾದವು. 
ಶಾಲ್ಗ್್ ಸ್ೇರುವ ವಯಸುು ಬ್೦ದಾಗ ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಸುಲಾತನ್ 
ಪ್ೇಟ್ಯ ಆ೦ಗ್್ಕಾೇವನಾಣಕುಾಲರ್ ಸಕೊಲ್ಲಗ್್ ದಾಖಲಾದ 
ರು.ಈ ಶಾಲ್ ಇ೦ಗಿಾೇಷ್ ಕಲ್ಲಯುವುದಕ್ೊ ಮೊದಲ ಸಾಥನ್ವನ್ುನ 
ಕ್ಕಡಲಾಗುರ್ತತತುತ. ಇದಲಾದ್ ನಾಡ ಭಾಷ್್ ಹಾಗ್್ಉದುಣ ವಿನ್ಲ್ಲಾ 
ಪ್ರಿಶರಮ ದ್ಕರಕ್ತತು. “ಸುಲಾತನ್ ಪ್ೇಟ್ಯ ಸಕೊಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ 
ನ್ಡ್ಯುರ್ತತದು ಪಾಠಾವಳಿಯ ವಿತರಣ್ಯೇ ಅಲ್ಲಾಯ 
ವಿದಾಾಗುರುಗಳ ಹಾವಭಾವ ವಿಲಾಸಗಳೂ್ೇ ಆ ಮಧ್್ಾ ಅರ್ತ 
ಚುರುಕುತನ್ದಿ೦ದ, ತು೦ಟ್ತನ್ ಮಾಡುರ್ತತದು. ಆ ಕ್ೈಲಾ 
ಸ೦ನ್ ತ೦ಟ್ ತಕರಾರು ಆತನ್ೇ ಬ್ಣ್ಣಣಸಬ್ೇಕು” ಎ೦ದು 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ನ್ ನಿಕಟ್ ಹಾಗಕ ಆರ್ತೀಯ ವರ್ತಣಗಳಾಗಿದು 
ಕ೦ದಾಡ್ ಕೃಷಣ ಅಯಾಾ೦ಗ್ಾರ್ ರು ‘ನಾನ್ು ಕ೦ಡ ಕ್ೈಲಾಸ೦’ 
ನ್ಲ್ಲಾ ಹ್ೇಳಿದಾುರ್. 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ನ್ ತ೦ದ್ಗ್್ ಹಾಸನ್ಕ್ೊ ವಗಣವಾದುರಿ೦ದ 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಹಾಸನ್ ಶಾಲ್ಯ೦ದರಲ್ಲಾ ವಿದಾಾಭಾಾಸ 
ಮು೦ದುವ ರಿಸಿದರು. ತದನ್೦ತರ ಮೈಸಕರಿನ್ಲ್ಲಾಯಕ 
ಸಾಲಪಕಾಲ ನ್ಡ್ಯಿತು. ಮೈಸಕರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಗರಡಿ 
ಮನ್ಗಳಿಗ್್ ಪ್ರಸಿ ದೆವಾಗಿತುತ. ಇದರಿ೦ದ ಗರಡಿ ಮನ್ಯಲ್ಲಾ 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಬ್ಳ್ದುದರಿ೦ದ ತಮಮ ನಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಾ 
ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ೦ಡಿದಾುರ್. ಹ್ೈ ಸಕೊಲ್ಲನ್ ನ್೦ತರ ಕ್ೈಲಾಸ೦ 
ಮದಾರಸಿನ್ ಪ್ರಸಿಡ್ನಿು ಕಾಲ್ೇಜಿಗ್್ ಸ್ೇರಿ ೧೯೦೭ ನ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲಾ ಬಿ.ಎ. ಪ್ರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಾ ಮದಾರಸು ಪಾರ೦ತಾಕ್ೊ 
ಪ್ರಥಮರಾಗಿ ಉರ್ತೇರ್ಣಗ್್ಕ೦ಡು ಮದರಾಸು 
ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದಿ೦ದ ‘ಕ್ಕರೇಮಾಟಿಣ’ ಪ್ದಕವ ನ್ುನ 
ಗಳಿಸಿದರು. 
ಅತುಾತತಮ ವಿದಾಾರ್ಥಣಯಾಗಿದು ಕ್ೈಲಾಸ೦ರನ್ುನ ಇನ್ಕನ ಹ್ಚ್ಚಿನ್ 
ವಿದಾಾಭಾಾಸಕಾೊಗಿ ೧೯೦೯ ರಲ್ಲಾ ಇ೦ಗ್್ಾೇಡಿಗ್್ ಕಳು ಹಸಿದರು. 

ಅಲ್ಲಾ ರಾಯಲ್ ಕಾಲ್ೇಜ್ ಆಪ್ ಸ್ೈನ್ು ನ್ಲ್ಲಾ ವಾಾಸ೦ಗ 
ಮಾಡಿದರು. ಇ೦ಗ್್ಾೇಡಿನ್ ನಾಟ್ಕ ಕಲ್ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಶರ ಮ 
ಪ್ಡ್ದು ಹಾಸಾವ್ೇ ಮುಖಾವಾದ ಬ್ಲ್ಣ ಸೊಗಳ ಲ೦ಡನಿನನ್ಲ್ಲಾ 
ಜನ್ಪಿರಯವಾಗಿದುವು. ಇವು ಕ್ೈಲಾಸ೦ರನ್ುನ ಬ್ಹಳ 
ಷುಟಆಕಶಿಣಸಿತು. ಮು೦ದ್ ತಮಮ ನಾಟ್ಕದಲ್ಲಾ 
ಬ್ಳಸಿಕ್ಕ೦ಡರು, ಹಾಗ್್ ಇವರು ಲ೦ಡನಿನನ್ಲ್ಲಾದಾುಗ ಅಲ್ಲಾನ್ 
ಸುಪ್ರಸಿದು ವಾದಗ್್ಕಾೇಬ್ ರ್ಥಯೇಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಾ ವಷಣದಲ್ಲಾ ಮಕರು 
ನಾಲುೊ ರ್ತ೦ಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾವಿದರಿ೦ದ ನಾಟ್ಕ ನ್ಡ್ಯುರ್ತತತುತ. 
ನಾ ಟ್ಕವನ್ುನನ್ಕೇಡಲು ಖಚ್ಚಣಗ್್ ಹರ್ ಕಕಡಿ ಹಾಕಲು ಅವರು 
ಉಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಹರ್ ಸ೦ಗರಹಸಿ ನಾಟ್ಕ ನ್ಕೇಡುರ್ತತ ದು ರು. 
ಬ್ನಾಣಡಾಾ ಹಾಗಕ ಇಬ್ುನ್ ರವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟ್ಕಗಳು 
ಇವರ ಮೇಲ್ ಅರ್ತಯಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತು. 
ವಿದಾಾಭಾಾಸಕ್ೊ೦ದು ವಿದ್ೇಶಕ್ೊ ತ್ರಳುವ ಮುನ್ನ 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ರವರು ಮೈಸಕರು ಸ೦ಸಾಥನ್ದ ಡ್ಾಪ್ೂಾಟಿ ಚ್ಚೇಪ್ 
ಇ೦ಜಿ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ೇವ್ ಸಲ್ಲಾಸುರ್ತತದು ಆರ್.ವಿ.ಸು೦ದರ 
ಅಯಾರ್ ರವರ ಮಗಳು ಕಮಲಮಮ ಎ೦ಬಾಕ್ಯಡನ್ 
ವಿವಾಹ ವನ್ುನ ೧೯೦೭ರಲ್ಲಾ ನ್ಡ್ಯಿತು. ೧೯೧೫ ರಲ್ಲಾ 
ಭಾರತಕ್ೊ ವಾಪ್ಸಾುದ ಮೇಲ್ ಎರಡು ವಷಣಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ೈಲಾಸ೦ 
ಎರಡು ಹ್ರ್ುಣ ಮಕೊಳ ತ೦ದ್ಎನಿಸಿಕ್ಕ೦ಡರು. ೧೯೧೫ರಲ್ಲಾ 
ಸಾದ್ೇಶಕ್ೊ ವಾಪ್ಸಾುದ ನ್೦ತರ ಮೈಸಕರು ಸಕಾಣರದ ಭಕ 
ಗಭಣ ಇಲಾಖ್ಯಲ್ಲಾ ಕ್ಲಸಕ್ೊ ಸ್ೇರಿದರು. ಕ್ೈಲಾಸ೦ರು ಕನ್ನಡ 
ನಾಟ್ಕ ಸಾಹತಾದಲ್ಲಾ ಬ್ಹುಮುಖ ಪ್ರರ್ತಭ್ ವಾಕ್ತತತಾ ಹಾಗಕ 
ತಮಮ ದಾರುರ್ ಬ್ದುಕ್ತನ್ಲಕಾ ಅವರು ತ್ಕೇರಿದ ಸಾಧ್ನ್ 
ನಿಜಕಕೊ ವ್ೈವಿಧ್ಾಮಯವಾದದುು ಹಾಗಕ ಆಶಿಯಣ 
ಕರವಾದದುು. ಕ್ೈಲಾಸ೦ ವಾಕ್ತತಯಾಗಷ್್ಟೇ ವಿಚ್ಚತರರಲಾ ಅವರ 
ಜಿೇವನ್ವ್ೇ ವಿಚ್ಚತರವಾದದುು. ಒ೦ದು ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಆಗಭಣ 
ಶಿರೇಮ೦ತನ್ನಿಸಿದುು ತು೦ಬಾ ವಿದಾಾವ೦ತ ಹಾಗಕ 
ಪ್ರರ್ತಭಾವ೦ತನಾಗಿದುು ಆರ೦ಭದಲ್ಾೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ 
ಕ್ಲಸವನ್ುನ ಗಿಟಿಟಸಿಕ್ಕ೦ಡರಕ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಬ್ೇರಕರಿ ತನ್ನ 
ನ್ಲ್ ನಿಲುವುಗಳನ್ುನ ಭದರಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕಳಳಲು ಸಾಧ್ಾವಾಗದ್ 
ಧ್ುವಿಣರ್ಧಯ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ೊ ಸಿಕ್ತೊ ಸವಣಸಾವನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ಕ೦ಡು 
ಸಮಾಜದ ಬ್ದುಕ್ತಗ್್ ಅಪ್ವಾದವ್೦ಬ್೦ತ್ ಅನ್ೇಕ ವಷಣ 
ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಗಣರ್ತಕನಾಗಿ ಅಲ್ಮಾರಿ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ 
ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು. 
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ಇವರ ಬ್ದುಕು ಅಸ೦ಬ್ದ ೆ ಕರಮದಲ್ಲಾ ಸಾಗುರ್ತತತುತ. ಊಟ್ 
ಉಪ್ಚಾರ, ರ್ತ೦ಡಿ-ರ್ತೇಥಣ, ಬ್ಟ್ಟ-ಬ್ರ್ ಇವುಗಳನ್ುನ 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ಗರ್ನ್ಗ್್ ತ್ಗ್್ದುಕ್ಕಳಳದ್ ಇರುರ್ತತದು ಇವರ 
ಸಿಥರ್ತಯನ್ುನ ಕ೦ಡು ಇವರ ಶಿಷಾರು ತ೦ದಿಟ್ಟರ್ ಊಟ್ 
ಇಲಾದಿದುರ್ ಇಲಾ. ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಎಚಿರದಿ೦ದಿದಾುಗ ಸದಾ ಕ್ೈ 
ಬ್ರಳುಗಳ ಮಧ್್ಾ ಸಿಗರ್ೇಟ್ು ಇರುರ್ತತತುತ. ಮಧ್್ಾ ಕಾಫಿ, 
ಮಧ್ಾಪಾನ್ ಹರಕಲು ಚಾಫ್ಯೇ ಹಾಸಿಗ್್ ಗ್ಾಳಿಯಿಲಾದ ಹರಿದ 
ಪ್ುಟ್ ಬಾಲ್ ತಲ್ದಿ೦ಬ್ು ಅಷ್್ಟೇ. ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಕ್ೇವಲ 
ನಾಟ್ಕಕಾ ರರಾಗಿರದ್ೇ ಅವರು ಒಬ್ಬಕ್ತರೇಡಾಪ್ಟ್ುವಾಗಿದುವರು. 
ಇದರಿ೦ದ ಪ್ುಟ್ ಬಾಲ್ ಮತುತ ಹಾಕ್ತ ಆಡುವುದರಲ್ಲಾ ಇವರಿಗ್್ 
ತು೦ಬಾ ಆಸಕ್ತತ ಇದುುದರಿ೦ದ ಎರಡಕ ಆಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಗ್್ಕೇಲ್ 
ಕ್ತೇಪ್ರ್ ಸಾಥನ್ದಲ್ಲಾ ಹ್ಸರು ಮಾಡಿದರು. 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಅವರು ಇಗ್್ಾೇ೦ಡಿಗ್್ ಉನ್ನತ ವಾಾಸ೯ಗಕ್ೊ 
ಹ್ಕೇದವರು ಅವರು ವಿದಾಾರ್ಥಣಯಾಗಿದಾುಗಲ್ೇ ಪಾಶಾಿತಾ 
ರ೦ಗಭಕಮಯ ಎಲಾ ಬ್ಗ್್ಯ ವ್ೈಚಾರಿಕ ಅ೦ಶಗಳನ್ುನ 
ಮನ್೦ಡರು ಕನ್ನಡ ರ೦ಗಭಕಮಗ್್ ಹ್ಕಸತನ್ದ ಕಾಯಕಲಪ 
ಮಾಡಬ್ೇಕ್೦ದು ಆಳವಾಗಿ ಚ್ಚ೦ರ್ತಸಿದವರು. ಸಾದ್ೇಶಕ್ೊ 
ಹ೦ದಿರುಗಿದ ಮೇಲ್ ಭಾರರ್ತೇಯ ಸಮಾಜದ ಅವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಖ೦ಡಿಸಿದರು. ವಿಡ೦ಬ್ನ್ಯನ್ುನ ನಿಚಿಳವಾಗಿ 
ಬ್ಳಸುತಾತ ನ್ಮಮ ಮಕಡನ್೦ಬಿಕ್ಗಳ ವಿರುದೆ ವಾ೦ಗಾ 
ನ್ುಡಿಗಳನ್ುನನಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಾ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರ್ದು ತಮಮ ಮೊನ್ಚು 
ಭಾಷ್್ಯಾದ ಆ೦ಗಾಮಶಿರತ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ 
ಪ್ರಯೇಗಿಸಿ, ಹಾಸಾವನ್ುನ ಉಣ್ಣಸಿ ಹ್ಕಸದ್ಕ೦ದು ಬ್ಗ್್ಯ 
ಶ್ೈಲ್ಲಗ್್ ಕಾರರ್ರಾದವರು. 
“ಪ್ರಹಸನ್ ಪಿತಾಮಹ” ಎನಿಸಿಕ್ಕಳುಳವ ಮಕಲಕ ಕನ್ನಡ 
ರ೦ಗಭಕಮಯಲ್ಲಾ ನ್ವ ಜಾಗೃರ್ತಗ್್ ನಾ೦ದಿ ಹಾಕ್ತದಮಹಾನ್  
ಲ್ೇಖಕರು ಅದಿಾರ್ತೇಯ ಪ್ರರ್ತಭಾವ೦ತರು. ಕನ್ನಡ 
ನಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕತ್ಯೇ ಇರದಿದು ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಆ 
ಕಾಲದಲ್ಲಾ 
ಎ.ಡಿ.ಎ. ಎ೦ಬ್ ಸ೦ಸ್ಥ ಬ್೦ಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಾದುು ಅದರ ಪ್ರಧ್ಾನ್ 
ಪೇಷಕರಾಗಿದು ಯುವರಾಜ ಶಿರೇ ಕ೦ಠೇರವ ನ್ರಸರಾ 
ಜಓಡ್ಯರ್ ರವರು ೧೯೧೮ ರಲ್ಲಾ ಈ ಸ೦ಸ್ಥಯನ್ುನ 
ಏಪ್ಣಡಿಸಿ ಆ ಸಾಧ್್ಣಗ್್ ಕ್ೈಲಾಸ೦ರ ‘ಟ್ಕಳುಳ ಗಟಿಟ’ 
ನಾಟ್ಕವನ್ುನ  

ಕಳುಹಸಲಾಯಿತು. ಟ್ಕಳುಳ ಗಟಿಟ ಆ ವಷಣದ ಉತತಮ 
ನಾಟ್ಕಗಳ್೦ದು ಪ್ರಿಗಣ್ಣಸಲಪಟಿಟತು. ಮೊದಲನ್ಯ ಬ್ಹು 
ಮಾನ್ ಹಾಗಕ ರಜತ ಪ್ದಕವನ್ುನ ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನ್ಯ 
ಬ್ಹುಮಾನ್ ಸ೦ಸರ ‘ಸುಗುರ್ ಗ೦ಭೇರ’ ಎ೦ಬ್ ನಾಟ್ಕ. ಈ 
ಸಾಧ್್ಣಯ ರ್ತೇಪ್ುಣಗ್ಾರರು ಬಿ.ಎ೦.ಶಿರೇ, ನಾಗಪ್ುರ೦ 
ವ್೦ಕಟ್ೇಶ ಐಯಾಾ೦ಗ್ಾರ್ ಮತುತ ಬ್ನ್ಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ 
ಅಗಿದುರು. 
ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಸಮಾಜ ಜಿೇವನ್ದ ವಿಮಶ್ಣ ಒ೦ದು ಕಡ್ ಸತಾ 
ಸಜಜನಿಕ್ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ ಎ೦ದು ಸುಪಟ್ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುರ್ತತ ದ್. 
ಅವರ ನಾಟ್ಕಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾ ಇಲಾದಿದು ಒ೦ದು ರಕಪ್ಕ 
ಪ್ರಪ್೦ಚವನ್ುನ ನಿಮಾಣರ್ ಮಾಡಿದರು.೧೯೪೫ ರಲ್ಲಾ ನ್ಡ್ದ 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹತಾ ಪ್ರಿಷತ್ ತನ್ನ ವಾಷಿಣಕ ಅರ್ಧವ್ೇಶನ್ದ 
ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿದು ಕ್ೈಲಾಸ೦ ಕ್ೈಲಾಸವಾಸಿಗಳಾದರು. ಇವರು 
ಸರ್ತತದಕು ಸಹ ಸ೦ಶಯತಮಕವಾದದುು. ೨೩-೧೧-೧೯೪೬ ರ 
ರಾರ್ತರಯೇ ಅಥವಾ ೨೪-೧೧ ೧೯೪೬ರ ಮು೦ಜಾನ್ಯೇ 
ರ್ತಳಿಯದ್ ೨೩ ರ ರಾರ್ತರ ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದವರು ೨೪ರ 
ಬ್ಳಗ್್ೆ ಇಲಾವಾದರು. 
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