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ವಿಷಯ : ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಭುತ್ವ  

ಹಾಗೂ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ತೆ ಪ್ರಿಕಲ್ಪ ನೆ 

 

ಎಂ.ಮನೋಜ್ 
 

ಪೋಠಿಕೆ  

 ಸಾಹಿತಾ ದ ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ಕಾರಗಳು ಶ್ರ ೋಮಂತವಾಗಿರುವಂತೆ, ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  

ನಾಟಕ ಸಾಹಿತಾ  ಪ್ರ ಕಾರವೂ ಶ್ರ ೋಮಂತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲವನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸಲು ಹೊರಟರೆ ನಮಗೆ 1680ರ ಸುಮಾರಿನಲಿ್ಲ  ಚಿಕಕ ದೇವರಾಜ 

ಒಡೆಯರ ಆಸಾಾ ನದ ಕವಿ ಸಿಂಗರಾಯಿನಿಿಂದ ರಚಿತವಾದ “ಮಿತ್ರರ ವಿಿಂದ್ಯ 

ಗೋವಿಿಂದ” ಕನನ ಡದ ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ನಾಟಕವಿಂದು ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. 

ಶ್ರ ೋಹರ್ಿನಿಿಂದ ಸಂಸಕ ೃತದಲಿ್ಲ  ರಚಿತವಾದ “ರತ್ರನ ವಳಿ” ನಾಟಕದ ಕನನ ಡ 

ಅನ್ನವಾದ. ಅನ್ನವಾದವಾದರೂ ಒಿಂದು ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಸವ ತಂತರ ಾ  

ಕೃತಿಯಾಗಿದುು  ನಾಟಕಕಾರ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಿಡುಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕಿಂಡಿದ್ಯು ನೆ. ಈ ನಾಟಕ ಮೂಲ ರತ್ರನ ವಳಿಯಷ್ಟಟ  ತೃಪ್ತತ  

ಕಡುವುದಿಲಿವಾದರೂ ದೊರೆತ ಕನನ ಡ ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನೆ ಯದೆಿಂಬ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಂದ ಇದಕೆಕ  ಐತಿಹಾಸಕ ಮಹತತ ವ ವಿದೆ. 

 

ಉದ್ದ ೋಶ  

ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ನಾಟಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ 

ಇದೆ. 19ನೇ ಶ್ತಮಾನದ ಕನೆಯಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯ ತನಕ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ 

ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನನ  ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಾ ಯನ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ನೆಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ 

ಸಾತತಾ  ನೆಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಾಟಕಗಳನ್ನನ  ಚಚಿಿಸಕಿಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಕನನ ಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನನ  ಐತಿಹಾಸಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ 

ವಸುತ ಗಳನ್ನನ  ಕಿಂದರ ವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕಿಂಡು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು 

ಸಹ ನಡೆದಿದೆ. 

19ನೇ ಶ್ತಮಾನದ ಕನೆಯ ವರ್ಿ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಕರ್ಕಿ ವಿಂಕಟರಮಣ 

ಶಾಸತ ಿಯವರ “ಇಗಗ ಪ್ಪ  ಹೆಗಗ ಡೆಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರ ಹಸನ”ದಿಿಂದ 20ನೇ 

ಶ್ತಮಾನದ ಕನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅವರ “ಚೂರಿಕಟ್ಟಟ  ಅರ್ಥಿತ್ ಕಲಾಾ ಣಪುರ” 

ನಾಟಕದವರೆಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ-ವಿಘಟನೆ, 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನಿಮಾಿಣ, ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ, ಯಾಜಮಾನಾ , ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರ ಭಾವ, 

ಉಳಿಗಮಾನಾ , ನಿಯಂತರ ಣ ವಾ ರ್ಕತ ತವ  ನಿಮಾಿಣ, ಅಸತ ತವ ದ ಹುಡುಕಾಟ, 

ಗಂಡು ಹೆಣಿಿ ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಾದ ವಸುತ ಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ಕನನ ಡ ನಾಟಕಗಳು ಶೋಧಿಸುತತ   
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ಬಂದಿದೆ. ಈ ನೂರು ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿರುವ ಕನನ ಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತಾ ವನ್ನನ  

ವಸುತ  ಕಿಂದರ ವಾಗಿ ವಿಶಿ್ೋಷ್ಟಸುವುದು ಪ್ರ ಸುತ ತ 

ಅಧಾ ಯನದ ಉದೆು ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ 

ಯಾಜಮಾನಾ  ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಭುತವ  ಈ ವಸುತ ಗಳ ಕೃತಿ 

ಕಿಂದಿರ ತ ವಿಶಿ್ೋರ್ಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಿೋಯ 

ಚಿಿಂತಕರ ಸದ್ಯಧ ಿಂತಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ರ್ಪಶಾಾ ತಾ ರ 

ಜ್ಞಗತಿಕ ಚಿಿಂತಕರ ಸದ್ಯಧ ಿಂತಗಳನ್ನನ  ಅಧಾ ಯನದ 

ತ್ರತಿವ ಕ ಸಾಮಗಿರ ಯಾಗಿ ಬಳಸಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 

ಐವತ್ತತ  ವರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಭುತವ ದ ವಿವಿಧ 

ಮುಖಗಳನ್ನನ  ಯಜಮಾನಾ ದ ವಿಸತ ೃತ 

ವಾಾ ಪ್ತತ ಯನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರ ಕಿಂದರ ಗಳ ಬಗೆ ಬಗೆಯ 

ನಿಯಂತರ ಣಗಳನ್ನನ  ಈ ಚಿಿಂತಕರ 

ಸದ್ಯಧ ಿಂತಗಳನ್ನನ  ವಿಭಿನನ  ನೆಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಜ್ಞಗತಿಕ ಬೌದಿಧ ಕ 

ಚಿಿಂತನೆಯನ್ನನ  ರೂಪ್ತಸರುವ ಈ ಸದ್ಯಧ ಿಂತಗಳ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ನಾಟಕಗಳು ನಿವಿಹಿಸದ 

ಮೂರು ವಸುತ ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿಿಸುವುದರಿಿಂದ ಹೊಸ 

ನೆಲೆಗಳು ಕಾಣಬಲಿವು ಎಿಂಬ ಆಶ್ಯ ಈ 

ಅಧಾ ಯನದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲದೆ. 

 

ಪ್ರ ಭುತ್ವ  : ಪ್ರ ಭುತವ  ಎಲಿಾ  ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ತನನ  

ಅಧಿೋನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಟಟ ವರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಚಲಾಯಸುವ ಒಿಂದು 

ವಾ ವಸಾ ತವಾದ ಶ್ರ್ಕತ . ಮತ್ತ ಿಂದು ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಗಡ ಜ್ಞತಿ ವಗಿಗಳನ್ನನ  

ನಿಯಂತಿರ ಸುತತ  ತನನ  ಶ್ರ್ಕತ ಯನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಾ ಚ್ಚಾ  

ಕಿಂದಿರ ೋಕರಿಸ ಕಳುಳ ವ ಪ್ರ ಯತನ ದಲಿ್ಲ  

ತ್ಡಗುತತ ದೆ. ಪ್ರ ಭುತವ ದ ಅಧಿಕಾರವು ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ  

ನೇರವಾದ ನಿಷ್ಟು ರವಾದ ತಂತರ ಗಳನ್ನನ  ಬಳಸುತತ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಹೇರುವುದು ಒಿಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ 

ಮತ್ತ ಿಂದು ಬಗೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್ಯಯವು 

ಕತಿವಾ ವನ್ನನ  ನಿವಿಹಿಸ ಬಹುದ್ಯದ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ನಿದೇಿಶ್ನಗಳನ್ನನ  ಆತೆಿ ೋಯತೆಯ 

ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಒಮೆೊ ಮೆ್ಮ  ವಿರೋಧಿಸ ಲಾಗದ 

ಒತ್ರತ ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇರುತತ ದೆ. 

 

ಪ್ರ ಭುತ್ವ ವನ್ನು  ಕುರಿತ್ ವ್ಯಯ ಖ್ಯಯ ನ್ಗಳು 

 ಅರಿಸಾಾ ಟಲ್ ಮತ್ತು  ಜೋನ್ ಬೋಡಿನ್ 

ಅವರು ಪ್ರ ಭುತವ  ಕುರಿತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 

ವಾದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ “ಸಾಮಾನಾ  

ಉದೆು ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವ 

ಕುಟ್ಟಿಂಬಗಳ ಮತ್ತತ  ಗಾರ ಮಗಳ ಸಮೂಹವೇ 

ಪ್ರ ಭುತವ ” ವಿಚಾರಶ್ರ್ಕತ  ಮತ್ತತ  

ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಳಿವ ಕೆ 

ನಡೆಸುತತ ದೆ ಎಿಂದು ಒಿಂದು ಹಂತದಲಿ್ಲ  

ವಿವರಿಸ ಕಳಳ ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಟಿ.ಇ.ಹಾಲಂಡ್ “ಒಿಂದು ನಿದಿಿರ್ಟ  ಭೂ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಷ್ಟು ತ ಗುಿಂಪು ಉಳಿದ 

ವಿರೋಧಿ ಗುಿಂಪ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಳಿವ ಕೆ ನಡೆಸಲು 

ಸಂಘಟಿತವಾದ ಸಮುದ್ಯಯವೇ ಪ್ರ ಭುತವ ” 

ಎನ್ನನ ತ್ರತ ನೆ. 

 ಎಸ್.ಜೆ.ಲಾಸಿ್ಕ  “ರಾಜಾ  ಅಥವಾ ಪ್ರ ಭುತವ  

ಎಿಂದರೆ ಸಮಾಜ ಇದು ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ 

ವಾ ರ್ಕತ ಗಳ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪುಗಳ ಅಥವಾ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರ ಯೋಗ ಮಾಡುವ 

ಶಾಸನಬದಧ ವಾಗದ ಸವೊೋಿಚಾ  

ಸಂಸ್ಯಾ ಯಾಗಿದೆ” 

 

ಹಿೋಗೆ ಪ್ರ ಭುತವ ವು ಶಾಿಂತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಗತಾ  

ಬಿದು ರೆ ಭಯಹುಟಿಟ ಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ 

ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಿತ ರುತತ ದೆ ತನನ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ 

ಹೇರುವ ಸೂಕೆ್ಷ ಗಳ ಒಳತಂತರ ಗಳನ್ನನ  

ಬಳಸುತಿತ ರುತತ ದೆ. ಆಕರ್ಿಣೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರ ಭಾವ 

ಸುಳುಳ  ಮೊೋಸ, ಬುದಿಧ ಕೌಶ್ಲಾ , ಪ್ರ ಚೋದನೆ, 

ಬಲತ್ರಕ ರ ಮತ್ತತ  ನಿದೇಿಶ್ನ ಮುಿಂತ್ರದವು 

ಅಧಿಕಾರದ ತಳತಂತರ ಗಳಾಗಿರುತತ ವ. ಸಾಮಾಜಿಕ, 

ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾಮಿಿಕ, ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, 

ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಲ್ಲಿಂಗ, ಜ್ಞತಿ, ದೇವರು, ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲ 

ನೆಲೆಗಳಾಗಿವ.ಈ ಎಲಿವನೂನ  ಪ್ರ ಭುತವ ವು ತನನ  

ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮುಿಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 

ಹಾಗೂ ಸಮತ್ೋಲನವನ್ನನ  

ಕಾಯುು ಕಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ ಬಳಸಕಳುಳ ತತ ದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಸಾಟ ಟಲ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಜರ್ಕೋಯ 

ಜಿೋವಿಯಾಗಿರುವ ಮನ್ನರ್ಾ ನ್ನ ತನನ  

ಹಿತ್ರಸರ್ಕತ ಗಳನ್ನನ   

ರರಿ್ಕ ಸಕಳಳ ಲು ತನನ  ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನನ  

ಈಡೇರಿಸಕಳಳ ಲು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಘ-

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸ ಕಳುಳ ತ್ರತ ರೆ ಪ್ರ ಭುತವ ವು 

ಅಿಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದ್ಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಭುತವ ದ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂದಭಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಥಿಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿತ ರುತತ ದೆ. 

ರಾಜಸತೆತ ಯ ಪ್ರ ಭುತವ ದಲಿ್ಲ  ರಾಜನ ಅಿಂತಿಮ 

ಅಧಿಕಾರ ವಾಗಿದುು  ಈ ವಾ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅವನನೆನ ೋ 

ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ ದೇವರೆಿಂದು ಪ್ರಿಭಾವಿಸಲಾಗುತಿತ ದೆ. 

ಈ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜಾ ದ 

ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನ್ನ ರಾಜಾ ದ ನಿಯಮವನ್ನನ  

ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ರೂಪ್ತಸುತ್ರತ ನೆ ಮತ್ತತ  

ಮುರಿಯುತಿತ ರುತ್ರತ ನೆ. ಇದನ್ನನ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಸುವ ಹಕುಕ  

ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲಿ  ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತವ ದ 

ಮಾದರಿಯಳಗೆ ಪ್ರ ಭುತವ ವು ಪ್ರ ಜೆಗಳ 
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ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯ ಹಸತ ದಲಿ್ಲ  ಇರುತತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಜೆಗಳು 

ಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನನ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ ವು ತನನ  ಕಾಲದ ರಾಜಾ ದ ಎಲಿಾ  

ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೂ ಪೋರ್ಕವಾಗಿತ್ತತ . ಆ 

ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮೆ  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  

ಸಾಾ ಪ್ತಸತ್ತತ . ಅನೇಕ ಸಲ ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ  ಮತ್ತತ  

ಧಾಮಿಿಕ ಪ್ರ ಭುತವ  ಗಳೆರಡೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

ಜನಸಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  ಶೋರ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ರತ  

ಬಂದವು ಧಾಮಿಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಥವಾ 

ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು ಹಾರ್ಕದ ನಿಯಮಗಳೇ 

ರಾಜ್ಞಜೆಾ ಗಳಾಗಿದು ವು. ಧಾಮಿಿಕ ಪ್ರ ಭುತವ  ಮತ್ತತ  

ರಾಜರ್ಕೋಯ ಪ್ರ ಭುತವ ಗಳು ಚಾತ್ತವಿಣಾ ಿ 

ಪ್ದಧ ತಿಯ ಅನ್ನಸರಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ-

ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾಮಿಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ 

ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಿಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ಮಧಾ ಕಾಲ್ಲೋನ 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ವಸಾಹತ್ತವ್ಯದಿ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ ಸ್ವ ರೂಪ್  

ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಪ್ರ ಭುತವ  ಎನ್ನನ ವುದು ಆಧುನಿಕ 

ಪ್ಶ್ಾ ಮವು ರೂಪ್ತಸದ ಒಿಂದು ವಿಶ್ರ್ಟ  ಬಗೆಯ 

ಆಕರ ಮಣ ವಾದಿ ಸದ್ಯಧ ಿಂತ. ಇದು ಏಕಕಾಲಕೆಕ  

ಒಿಂದು ಪ್ರರ್ಕೋಯ ಸಮಾಜದ ರಾಜರ್ಕೋಯ 

ಧಾಮಿಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ ಲೋಕಗಳನೂನ  

ಒಿಂದು ಜನಾಿಂಗದ ಪ್ರ ಜೆಾ ಯನ್ನನ  

ಆಕರ ಮಿಸಕಳಳ ಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸತ್ತ. 

ಯುರೋಪ್ತಯನ್ ಪುನರುಜಿಜ ೋವನ ಘಟಟ  ಹಾಗೂ 

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಯುಗದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  

ರೂಪುಗಿಂಡ ವಸಾಹತ್ತವಾದ ಮೂಲತಃ ಒಿಂದು 

ಯಾಜಮಾನಾ  ವಾ ವಸ್ಯಾ  ಹಾಗೂ ಒಿಂದು 

ನೋಟಕರ ಮ. ವಸಾಹತ್ತವಾದವು ನಗರಿೋಕರಣದ 

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ದೇಶ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನನ  ನಿನಾಿಮ 

ಮಾಡಲೆತಿನ ಸುತಿತ ರುತತ ದೆ. 

ಧಮಿ ಮತ್ತತ  ಜ್ಞಾ ನಪ್ರ ಸಾರದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಅದು 

ದೇಶ್ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತತ  ಧಮಿಗಳನ್ನನ  

ಅಧಿೋನಗಳಿಸಕಳಳ ಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುತಿತ ರುತತ ವ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಅದಕೆಕ  ತನನ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಹೇರಿಕೆ ಹಾಗೂ 

ಅದರ ಹಿರಿಮ್ಮಯ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠು ಪ್ನೆಯೇ 

ಮುಖಾ ವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಸಾಹತ್ತವಾದ 

ದೇಶ್ೋ ಜ್ಞನಪ್ದ ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  

ಕನಿರ್ು ಗಳಿಸಲು ಯತಿನ ಸುತಿತ ರುತತ ದೆ. 

ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರ ಭುತವ ದ ಮುಖಾ  

ಪ್ರಿಣಾಮವಿಂದರೆ ಅದು ತನನ  ಬಹುಮುಖಾ  

ಆಯ್ಕಕ ಗಳನ್ನನ  ಇಲಿವಾಗಿಸ ಏಕಮುಖಿ ಆಯ್ಕಕ ಯ 

ಅನಿವಾಯಿತೆಯನ್ನನ  ಸೃಷ್ಟಟ ಸತ್ತ ಒಿಂದೇ ನಾಡು 

ಒಿಂದೇ ಕುಲ ಭಾಷೆ ಮುಿಂತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಳುವವನ ಮತ್ತತ  ಆಳಿಸಕಳುಳ ವವನ ಏಕಾಕಾರಿ 

ಮನಸಾ ತಿ ಮತ್ತತ  ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ ರಚನೆಯ ಏಕಾಕಾರಿ 

ಗುಣವು ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನವಾಯತ್ತ. ಆಧುನಿಕ 

ಪ್ರ ಭುತವ  ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕೆ್ಷ  

ಅಧಿಕಾರದ ರೂಪ್ಗಳನ್ನನ  ಬಲಪ್ಡಿಸುತ್ರತ  

ದಬ್ಬಾ ಳಿಕೆ ಮತ್ತತ  ನಿಯಂತರ ಣದ ಮೂಲಕ 

ಯಾಜಮಾನಾ ವನ್ನನ  ಸಾಾ ಪ್ತಸುವುದೇ 

ವಸಾಹತ್ತವಾದಿೋ ಪ್ರ ಭುತವ ದ ಉದೆು ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಜನಸಮುದ್ಯಯದ ಕಲಾಪ್ರ ಕಾರಗಳು ಭಾಷೆ, 

ಧಮಿ, ಚರಿತೆರ , ಶ್ಕ್ಷಣ, ಜ್ಞನಪ್ದ ಮುಿಂತ್ರದ 

ಮೌಲಾ ಗಳ ಎಲಿವನೂನ  ಅಪ್ಮೌಲಾ ಗಳಿಸುತ್ರತ  

ಜನಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಭಾಷೆಯ 

ಯಜಮಾನಿಕೆ ತ್ತಿಂಬ್ಬ ನಿಣಾಿಯಕ ರ್ಪತರ ವನ್ನನ  

ವಹಿಸತ್ತತ  ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ 

ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ವಾಹಕವಾಗಿ 

ಪ್ರ ತಿರ್ಪದಿಸದರು. ಜನಾಿಂಗ ಭೇದ ಲ್ಲಿಂಗಭೇದ 

ಜ್ಞತಿಭೇದಗಳ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನನ  ಮತತ ಷ್ಟಟ  

ವಿರೂಪ್ಗಳಿಸ ಜನರಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸತ್ತತ .ಜನ 

ಸಮುದ್ಯಯದವರಲಿ್ಲ  ಮೌನ, ಭಯ, ಸನಿಕತನ, 

ಹಿಿಂಜರಿತ, ಅಸತ ತವ ವಾದಿ, ಯಾತನೆ ಮತ್ತತ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಖಚಿತವಾದ 

ಚಹರೆ ಇಲಿದ ಸಾ ತಿಗೆ ಜನಸಮುದ್ಯಯವನ್ನನ  

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರ ಭುತವ  ದೂಡಿತ್ತ. ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ 

ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ಅನ್ನಭವದ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ  

ಅನಾ  ದೇಶ್ಯ ಪ್ರ ಬಲ-ದುಬಿಲ, ಮೇಲವ ಗಿ-

ಕೆಳವಗಿ, ನಗರ-ಕಾಡು, ಜ್ಞಾ ನ-ಅಜ್ಞಾ ನ, 

ನಾಗರಿಕ-ಅನಾಗರಿಕ ಇವುಗಳ ಸಂಘರ್ಿವು 

ನಡೆಯುತತ ದೆ. 

 ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ಹೊಸ 

ಉತ್ರಪ ದನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ ಮತ್ತತ  

ನಿಸಗಿವನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರ ಉಳಳ ವರ ವಿರುದಧ ದ 

ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ಅಸತ ಿವಾಗಿ 

ಬಳಸಕಳಳ ಲಾಯತ್ತ. ಇದು ದೇಶ್ಯ 

ಅನ್ನಭವವಾಗಿ ಶ್ರ ದೆಧ ಯ ಬಿಿಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತತ  

ಅನನಾ ತೆಯ ಸಂಕತವಾಗಿ ರೂಪ್ ಪ್ಡೆಯತ್ತ 

ನವೊೋದಯದ ಕವಿಗಳು ಪ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಹೊಸ 

ಅಥಿಕೆಕ  ಅಳವಡಿಸಕಿಂಡರು. 

ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ : ನಿಸಗಿದ ಶ್ರ್ಕತ  ಹೆಣಿಿ ನ ಶ್ರ್ಕತ ಯಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಸತ ಿೋ ತತವ ದ ಪ್ರ ತಿೋಕವಾಗಿ ಕನೆಗೆ ಪುರುರ್ 

ನಿಮಿಿತ ಶ್ರ್ಕತ ಗಳು ಎದುರು ಒಿಂದು ಆಯುಧವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಣಮಿಸದು ನ್ನನ  ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಕುವಿಂಪು , ಪುತಿನ 

ಅವರ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಆಶ್ೋಶ್ ನಂದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ವಸಾಹತ್ತಕಾರನ 

ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬಳಸಲಲಿದ ಚರಿತೆರ ಗಿಿಂತ 

ಪುರಾಣಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬಳಸದ ಗಾಿಂಧಿ 

ಮಾಗಿವೇ ನಿಜವಾದ ನಿವಿಸಾಹತಿೋಕರಣ 

ಮಾಗಿ. ಗಾಿಂಧಿೋಜಿಯ ಅಖಂಡ ಪುರುರ್ತವ ದ 
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ಕಲಪ ನೆ ಅಧಿನಾರಿೋಶ್ವ ರ ಕಲಪ ನೆಯಿಂದ 

ರೂಪ್ಗಿಂಡದುು  ಅದು ಸತ ಿೋತವ ವನ್ನನ  

ಪುರುರ್ತವ ವನ್ನನ  ಒಳಗಳುಳ ವಂಥದುು . ಈ 

ಅಖಂಡ ಪುರುರ್ತವ  ಅನಾ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ  

ತಿರಸಕ ರಿಸುವುದು ಮಾತರ ವಲಿದೆ ದೇಶ್ೋ ಮಾಗಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ದೇಶ್ೋ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಶ್ಿನವನ್ನನ  

ಪ್ರ ತಿರ್ಪದಿಸುತತ ದೆ. 

ಆಶ್ೋಶ್ ನಂದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ 

ಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನನ  ಸಮಥಿವಾಗಿ ಎದುರಿಸದ 

ಆನಾಧುನಿಕ ಭಾರತ, ಗಾಿಂಧಿ ಮಾದರಿಯ ಸವ -

ವಿಮಶ್ಿ ಭಾರತ, ಮುಗಧ  ಭಾರತ ಕುವಿಂಪು ಬೆರಳೆಗ  

ಕರಳ್ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತತ  

ರಾಜಶಾಹಿಗಳ ಜಂಟಿ ದಮನದ ವಿರುದಧ  

ಬಳಸರುವ ಅಸತ ಿವಿಂದರೆ ಮುಗಧ ತೆ ಅಸಹಾಯಕತೆ 

ಹಾಗೂ ಆಧಾಾ ತೆ  ಅಲಿದೆ ಪುರುಷ್ಠಧಿಕಾರಿೋ 

ಪ್ರ ಭುತವ ದ ವಿರುದಧ  ಮಹಾಕಾಳಿ ರೂಪ್ದ 

ಸತ ಿೋತವ ವನ್ನನ  ಎತಿತ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಜಲಗಾರ ಮತ್ತತ  

ಶೂದರ ತಪ್ಸವ  ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಲುಜ್ಞತಿಯ 

ವಿರುದಧ  ಸಾ ತಪ್ರ ಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಆಧಾಾ ತೆ ವನ್ನನ  

ಅಸತ ಿವಾಗಿ ಬಳಸರುವುದನ್ನನ  ನೋಡುತೆತ ೋವ. 

ಗಾಿಂಧಿಯವರ ಪ್ರ ತಿಭಟನಾತೆ ಕ ಮಾದರಿ ಇದು. 

ಲಂಕಶ್ರ ಗುಣಮುಖ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಹರ್ಕೋಮ 

ಅಲಾವಿಖಾನ್ ಗಾಿಂಧಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿದ್ಯು ನೆ. ಸವಾಿಧಿಕಾರದ ಅಹಮಿಕೆಯ 

ಎದುರು ಮುಗಧ ನಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಪ್ತ  ನಂತೆ 

ಅಸಹಾಯಕನಂತೆ ಕಾಣುತ್ರತ  ನಾದಿರ್ ನನ್ನನ  

ಚಿರ್ಕತೆೆ ಗೆ ಆತೆ ವಿಮಶ್ಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುತ್ರತ ನೆ ಹಿೋಗೆ 

ಅಹಿಿಂಸಾತತವ  ಹಿಿಂಸ್ಯಯ ಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನನ  

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತತ ದೆ. 

 

ಯಾಜಮಾನ್ಯ ದ ಸ್ವ ರೂಪ್ (ಹೆಜಮೊನಿ)  

ಯಾಕೆ ಮಾನಾ  ಎಿಂಬ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯು ಒಿಂದು 

ಬಗೆಯ ಸವ -ಘೋಷ್ಟತ ನೈತಿಕ ಶ್ರ್ಕತ ಯಾಗಿದುು . 

ಶ್ರ್ಕತ ಯ ಮೂಲಕವೂ ತನನ  ರ್ಪರ ಬಲಾ  ಹಾಗೂ 

ನಿಯಂತರ ಣಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ಕಟಿಸುತಿತ ರುತತ ದೆ. 

ಅಧಿೋನರು ಕವಲ ಆಳಿಸಕಳಳ ಲು ಮಾತರ  

ಯೋಗಾ ರು ಎಿಂಬ ಧೋರಣೆಯಿಂದ್ಯಗಿ 

ಯಜಮಾನರು ಆಳಿವ ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಹಿರು ಎಿಂಬ 

ಗರ ಹಿಕೆ ವಾಾ ಪ್ತಸದು ನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ 

ತಂತರ ವು ಸೂಕೆ್ಷ ವಾದ ಕೌಶ್ಲಾ ದಿಿಂದ ನಡೆಯುತತ ದೆ 

ಸಂಚ್ಚ ಮೊೋಸ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸುಳುಳ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ತನನ  ಅಧಿೋನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಟಟ  ಅವರನ್ನನ  

ನಿಬಿಿಂಧಿಸುವ ಕಾಯಿವಿಧಾನವನ್ನನ  

ಯಾಜಮಾನಾ  ರೂಪ್ತಸಕಳುಳ ತತ ದೆ. 

 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾಜಮಾನಾ ದ 

ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

 ಪ್ರ ಭುತವ  ಹಾಗೂ ಯಾಜಮಾನಾ  

 ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ ಯಾಜಮಾನಾ  

 ಧಮಿ, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ಭುತ್ವ 

 ಜ್ಞತಿಕಿಂದಿರ ತ ಯಾಜಮಾನಾ  

 

ಸಂಸರ ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬರುವ ಅನಾಾ ಕರ ಮಣ 

ರಾಜನಿಷೆು  ಮತ್ತತ  ರಾಜದೊರ ೋಹ ಅರಮನೆ ಮತ್ತತ  

ತಳಮನೆ, ರಾಜಪ್ರ ಭುತವ  ಮತ್ತತ  ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ 

ಯಾಜಮಾನಾ ಗಳ ಸಂಘರ್ಿ ಹಾಗೂ ಲ್ಲಿಂಗ 

ರಾಜಕಾರಣದ ಒಳ ಸಂಘರ್ಿಗಳನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲ  

ಚಚಿಿಸಬಹುದು. ಮಾಸತ ಯವರ ಕಾಕನಕೋಟ್ಟ 

ನಾಟಕವನ್ನನ  ಕಿಂದರ ವಾಗಿರಿಸಕಿಂಡು 

ವಸಾಹತಿೋಕರಣಕಕ ಳಗದ ಸಮಾಜಗಳ ಒಳಗಿನ 

ಯಜಮಾನ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತತ  ಅಧಿೋನ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳ ನಡುವ ಇದು  ಬಗೆಗ  ಸೂಕೆ್ಷ  

ವೈರುದಾ ಗಳು ಅಿಂತರ್ ವಿರೋಧಗಳನ್ನನ  

ಕಾಣಬಹುದು. ಪುತಿನ ಅವರ 'ಅಹಲೆಾ ' 

ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸವ ಗಿದ ಭೋಗ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯಿಂದರ ಅವಕಾಶ್ವಾದಿ 

ರಾಜಕಾರಣದ ಒಳ ಸೂಕೆ್ಷ ಗಳನನ  

ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 'ಗೋಕುಲ ನಿಗಿಮನ' 

ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಾಡಿನ ಸಮುದ್ಯಯವೊಿಂದು ಮುಕತ  

ಗಾರ ಮ ಜಗತಿತ ನಿಿಂದ ನಗರಕಿಂದಿರ ತ 

ಯಾಜಮಾನಾ ದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲಿಟಗಳುಳ ತಿತ ರುವ 

ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ ಬಿಕಕ ಟಿಟ ನ ಸಾ ತಿಯನ್ನನ  

ಗರ ಹಿಸಬಹುದು. ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಜ್ಞತಿ 

ವಣಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾ ನಾಧಾರಿತ ಅಧಿಕಾರ 

ಕಿಂದರ ಗಳು ಸಾಧಿಸದ ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನನ  

ಕುವಿಂಪುರವರ ಜಲಗಾರ ಶೂದರ  ತಪ್ಸವ  ಬೆರಳೆಗ  

ಕರಳ್ ನಾಟಕಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಯಳಗೆ 

ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಸವಾಿಧಿಕಾರಿ ಪ್ರ ಭುತವ ದ ಆಕರ ಮಣ ಹಾಗೂ 

ಸವಾಿಧಿಕಾರಿಯಬಾ ನ ಒಳಹೊರಗುಗಳ 

ಸಂಘರ್ಿ ಹಾಗೂ ಆತೆ  ಶೋಧನೆಗಳ 

ಚಿತರ ಣವನ್ನನ  ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾನಾಿಡರ "ತ್ತಘಲಕ್" 

ಮತ್ತತ  ಲಂಕಶ್ರ "ಗುಣಮುಖ" ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಲಂಕಶ್ರ “ಸಂಕಾರ ಿಂತಿ” ಗಿರಿೋಶ್ 

ಕಾನಾಿಡರ “ತಲೆದಂಡ” ಮತ್ತತ  ಶ್ವಪ್ರ ಕಾಶ್ 

ಅವರ “ಮಹಾಚೈತರ ” ನಾಟಕಗಳು ಶೋಧಿಸರುವ 

12ನೇ ಶ್ತಮಾನದ ಶ್ರಣ ಚಳುವಳಿ ವಣಿಸಂಕರ 

ಹಾಗೂ ಧಾಮಿಿಕ ರಾಜರ್ಕೋಯ ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ 

ಸಂಘರ್ಿಗಳನ್ನನ  ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ವಿಶಿ್ೋಷ್ಟಸಬಹುದು. ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಂಬ್ಬರರ 

"ಜೊೋಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ" ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  

ಉಳಿಗಮಾನಾ  ಪ್ರ ಭುತವ , ಕೌರ ಯಿ, ಲಿಂಗಿಕ 

ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಜನಸಮುದ್ಯಯದ 
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ವಿದೊರ ೋಹದ ನೆಲೆಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

 

ಸ್ಮಾರೋಪ್ 

ಕನನ ಡ ನಾಟಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಸವ ತಂತರ ಾ ಪೂವಿ 

ಹಾಗೂ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ ೋತತ ರ ಘಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಭುತವ  

ಯಾಜಮಾನಾ  ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕಿಂದರ  ಮೂರು 

ವಸುತ ಗಳು ವಿಭಿನನ  ಬಗೆಗ  ನೆಲೆಗಳ ಕಾಣಬಹುದು 

ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ 

ಸಾಹಿತಾ ದ ವಿವಿಧ ಘಟಟ ಗಳಾದಂತಹ 

ನವೊೋದಯ, ನವಾ , ದಲ್ಲತ, ಬಂಡಾಯ, 

ಕಾಲಘಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನನ  ತ್ರತಿವ ಕ ಪ್ರ ೋರಣೆಗಳು 

ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಂಸ ಕುವಿಂಪು ಪುತಿನ 

ಮಾಸತ  ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾನಾಿಡ್ ಲಂಕಶ್ ಶ್ವಪ್ರ ಕಾಶ್ 

ಮುಿಂತ್ರದ ಎಲಿಾ  ನಾಟಕಕಾರರು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ 

ಐತಿಹಾಸಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಭಿತಿತ ಯಲಿ್ಲ  

ವಸುತ ಗಳನ್ನನ  ಶೋಧಿಸರುವುದು 

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕೆ್ಷ ವಾಗಿ ನಾವು 

ಗಮನಿಸದ್ಯಗ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿಯ ನೇರ 

ವಿಮಶ್ಿಗಿಿಂತ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿಯ ಅಧಿಕಾರ 

ಧೋರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಾಟಕದ ಒಳಗೆ ಪ್ರ ಶ್ನ  

ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಕುವಿಂಪು ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಿನ 

ದೌಬಿಲಾ ಗಳನ್ನನ  ವಿಮಶ್ಿಯನ್ನನ  ತಮೆ  

ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣುತೆತ ೋವ.ಸಂಸರು ಭಯ-ಸಂಶ್ಯ ಮತ್ತತ  

ಆತಂಕಗಳಿಿಂದ ಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ಯು ರೆ 

ಬಿರ ಟಿರ್ರು ಪ್ರ ಭುತವ  ಸಾಧಿಸದುು  ಹಾಗೂ ದೌಜಿನಾ  

ನಡೆಸದುು  ದೇಶ್ ದೌಬಿಲಾ ಗಳಿಿಂದ ಎಿಂಬುದು 

ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ತ್ೋರಿಸುತತ ವ. 

ಪುತಿನ ಅವರು ಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನನ  ಒಿಂದು ಲ್ಲೋಲೆ 

ಎಿಂಬಂತೆ ನೋಡಿದ್ಯು ರೆ. ವಸಹತ್ತಶಾಯ 

ವಾ ವಸ್ಯಾ ಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದುು  

ಸಾಮಾರ ಜಾ ಶಾಹಿಯನ್ನನ  ವಿಮಶ್ಿಸಲು ಅವರ 

ಪ್ರ ಯತಿನ ಸರುವರು. 

ಹಿೋಗೆ ಕನನ ಡ ನಾಟಕಕಾರರು ಪೌರಾಣಿಕ ವಸುತ  

ಮತ್ತತ  ಪೌರಾಣಿಕ ಭಿತಿತ  ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಕ ವಸುತ  

ಮತ್ತತ  ಐತಿಹಾಸಕ ಭಿತಿತ ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಭುತವ  

ಯಾಜಮಾನಾ  ಮತ್ತತ  ಅಧಿಕಾರ ಕಿಂದರ ಗಳನ್ನನ  

ನೋಡುವ ಗರ ಹಿಸುವ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ 

ಬಗೆಯನ್ನನ  ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 

ಅಿಂತಹ ಅಿಂಶ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಳಗೆ 

ಭಾಷ್ಟಕ ರಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಸಾಿಂಸಕ ೃತಿಕ 

ಅಧಿಕಾರದ ರಚನೆಗಳ ನಡುವ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ 

ಹಾಗೂ ವೈರುಧಾ ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಪ್ರ ಭುತವ  ಯಾಜಮಾನಾ  ಅಧಿಕಾರ 

ಈ ವಸುತ ಕಿಂದಿರ ತ ಅಧಾ ಯನವು ಯಾಜಮಾನಾ  

ಪ್ರ ಭುತವ  ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕಿಂದರ ಗಳ ಸವ ರೂಪ್ವು 

ಕಾಲದಿಿಂದ ಕಾಲಕೆಕ  ಬದಲಾಗುವ ರಿೋತಿಯನೂನ  

ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕಿಂದರ ಗಳಿಗೆ 

ಜನಸಮುದ್ಯಯಗಳ ಪ್ರ ತಿರ್ಕರ ಯ್ಕಯನೂನ  ಈ 

ಕಾಲದ ಮುಖಾ  ತ್ರತಿವ ಕ ಚಿಿಂತನೆಗಳು ಹಾಗೂ 

ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿವಿಧ 

ರೂಪ್ಕಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರಾಮಶಶನ್ ಗರ ಂಥಗಳು  

 ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಾ  ವಾಹಿನಿ – ತ್ತಷ್ಠರ ಮಾಸಕ 

ಪುಸತ ಕ – ೧೯೯೩ ಪ್ರ ಕಟಣೆ 

 ಸಾಹಿತಾ  ಕಥನ- ಡಿ.ಆರ್ . ನಾಗರಾಜ್ 

 ಆಶ್ೋಶ್ ನಂದಿ ವಿಚಾರಗಳು- ಕೆ.ವಿ. ಸುಬಾ ಣಿ  

 ಸಾಹಿತಾ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ಭುತವ ( ಕನಾಿಟಕ ಸಾಹಿತಾ  

ಅಕಾಡೆಮಿ)- ಬರಗೂರುರಾಮಚಂದರ ಪ್ಪ  

 ಯಾಜಮಾನಾ  ಸಂಕಥನ – ಡಾ. ಟಿ.ವಿಂಕಟೇಶ್ 

ಮೂತಿಿ 

 ಮಾಕೆ್ಿ ಗಾಿಂಧಿ ಮತ್ತತ  ಸಮಾಜವಾದ ರಾಮ 

ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಬರಹಗಳು - 

ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ (ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ನಿದೇಿಶ್ನಾಲಯ) 
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