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ಕರ್ಾಾಟಕ ರಂಭೂಮಿ ವಿಮಶಾಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯ 
 

ಶಿವರಾಜ್ ಜಿ, ಡಾ. ರಾಜಶ ೇಖರ ಜಮದಂಡಿ 
 
ಪೇಠಿಕ  
ರಂಗಭೂಮಿ, ಅಭಿನಯ ಎಂಬ ಪರಿಕಲಪನ  ನಮಗ  ದ್ ೂರ ತಿದುು ಗ್ರೋಕರಿಂದ ಆದರ  ನಾಟಕ 
ರಚನ ಯ ಕಲ  ಜನಿವಾಸಿದುು ನಮಮ ಭಾರತದಲ ಲೋ. ಅಂತಹ ನಾಟಕವನುು ಕನುಡದಲ್ಲಲ ಮೊದಲು 
ರಚಿಸಿದುು ʼಸಿಂಗರಾಯಿ’. ಈತ ರಚಿಸಿದ ʼಮಿತ್ಾರವಿಂದ್ಾ ಗ ೂೋವಿಂದ್ಾʼ ಎಂಬ ನಾಟಕವು 
ಕೃಷ್ಣನ ಮೋಲ  ರಚಿತಸಾಗ್ರುವ ನಾಟಕ. ಸಿಂಗರಾಯಿನು ಈ ನಾಟಕವನುು ತನಗ  ಆಶ್ರಯ 
ನಿವಾೋಡಿದ ಮೈಸೂರಿನ ದ್ ೂರ  ʼಚಿಕಕ ದ್ ೋವರಾಯʼನನುು ಹ ೂೋಲ್ಲಸಿ ಬರ ದಿರಬಹುದ್ ಂದು 
ಭಾಸಸಾಗುತತದ್ .  
ರಂಗಭೂಮಿ ಕ ೋವಲ ಮನಂರಜನಾತಮಕಸಾಗ್ ಮಾತರ ಪರದಶ್ಿನ ಇರುವುದಲಲ. ರಂಗಭೂಮಿ 
ಜನರ ಜೋವನಕೂಕ ಸಂಪಕಿವನ ುೋಪಿಡಿಸುವುದ್ಾಗ್ರುತತದ್ . ಆಧುನಿವಾಕ ಕಾಲದ ಧ ೂೋರಣ ಗಳನುು 
ತ್ ೂೋರಿಸಿ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಸಪಂಧಿಸುವುದು ನಾಟಕದ ಉದ್ ುೋಶ್. ನಾಟಕ ಎಂದರ  ಕ ೋವಲ 
ಹಸಾಾಸವಲಲ, ಅದ್ ೂಂದು ವೃತಿತಯಾಗಬ ೋಕು. ಲಾಭ ಇದರ ಉದ್ ುೋಶ್ವಲಲ, ವಿಲಾಸ ಹಾಗೂ 
ಉಲಾಲಸ ಇದರ ಉದ್ ುೋಶ್ಸಾಗಬ ೋಕು. ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಬಗ ಯ ಕಾರಂತಿಕಾರಕ 
ವಿಚಾರಧಾರ ಯಾಗಬ ೋಕು. ನಾಟಕಗಳು ಜನರಲ್ಲಲ ಜಾಗೃರ್ಥಯನುು ಮೂಡಿಸುವಂತ್ಾಗಬ ೋಕು. 
ಅಂತಹ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಪುಸತಕಸ ೋ ಎಚ್ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ʼಕನಾಿಟಕ 
ರಂಗಭೂಮಿʼ. ಲ ೋಖಕರು ತಮಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಆರು ಅಧಾಯಗಳ ರಿೋತಿಯಾಗ್ ವಿಭಾಗ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ . ಈ ವಿಧಾನ ಓದುಗರಿಗ  ಸುಲಭವೂ ಸರಳವೂ ಆಗುತತದ್  ಹಾಗ  ಗ ೂಂದಲ 
ಎನಿವಾಸುವುದಿಲಲ.  
೧. ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ 
೨. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪಾರಚಿೋನತ್   
೩. ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ 
೪. ವೃತಿತ ರಂಗಭೂಮಿ 
೫. ವಿಲಾಸಿ ರಂಗಭುಮಿ 
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೬. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ ೂುೋಟ, ಮುನ ೂುೋಟ. 
ಲ ೋಖಕರು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗ್ ವಿಭಾಗ್ಸುವುದರಿಂದ ಓದುಗರಿಗ  
ಬಹಳ ಸುಲಭಸ ನಿವಾಸುತತದ್ . ಇನುುಳಿದಂತ್  ಕೃತಿಯನುು 
ಓದುತಿತದುರ  ನಿವಾಜಕೂಕ ಸಂಪೂರ್ಿ ಕನಾಿಟಕದ ಒಟ್ಾಾರ  
ರಂಗಭೂಮಿಯನುು ಒಮಮ ನ ೂೋಡಿ ಬಂದಂತ್  
ಭಾಸಸಾಗುವುದಂತು ಸುಳಳಲಲ.  
ಮೊದಲ್ಲಗ  ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ ೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ರಿೋತಿ 
ಶಾಲಾಘನಿವಾೋಯ. ರಂಗಭೂಮಿಯನುು ಪರಿಚಯಿಸುಸಾಗ 
ಗ್ರೋಕರನುು ನ ನಪಿಸಿದ್ಾುರ . ರಂಗಭೂಮಿ ಗ್ರೋಕರು ನಮಗ  
ನಿವಾೋಡಿರುವ ಬಳುವಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ . ಹಾಗ  ಅದರಲ್ಲಲ 
ಕನಾಿಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ʼಮಿತ್ಾರವಿಂದ್ಾ ಗ ೂೋವಿಂದ್ಾʼ 
ನಾಟಕದಿಂದ ಶ್ುರು ಮಾಡಿ ನವಾ ಕಾಲದ ಎಲಾಲ 
ನಾಟಕಕಾರರ ಬಗ ೆಯು ಪರಿಚಯ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ 
ಉಲ ಲೋಖಸಾಗ್ದ್ . ಹಾಗ ೋ ಕ ೋವಲ ಕನಾಿಟಕದ ಒಂದು 
ಭಾಗವನ ೂುೋ ಅಥಸಾ ಒಂದು ಜಲ ಲಯನ ೂುೋ ಮನದಲ್ಲಲ ಇಟುಾ 
ಬರ ದಿಲಲ ಬದಲ್ಲಗ  ಕನಾಿಟಕದ ನಾಲುಕ ದಿಕುಕಗಳಲೂಲ 
ಪಯಿಟನ  ಮಾಡಿ, ಆಯಾ ಭಾಗದ ರಂಗ ಕಲ ಗಳ 
ವಿಶ ೋಷ್ತ್ ಗಳನುು ರಚಿಸುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ನಾಟಕದ ಭಾಷ  
ಬಗ ೆ ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ . ಅಲಲಲ್ಲಲ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ ೆ 
ವಿದ್ಾವಂಸರು ನಿವಾೋಡಿರುವ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನುು ನ ನಪಿಸಿರುವ 
ರಿೋತಿಯು ಬಹಳ ಪೂರಕಸ ನಿವಾಸುತತದ್ . ಅದು ಈ ಕೃತಿಗ  
ಇನುಷ್ುಾ ಪುಷ್ಟಾ ತರುತತದ್ . ಅದರಲ್ಲಲ ಕಾಳಿದ್ಾಸರ ಬಹಳ 
ಮುಖಾಸಾದ ಒಂದು ಹ ೋಳಿಕ  “ಕಾಸ ಾೋಷ್ು ನಾಟಕಂ ರಮಾಂ”. 
ಅಂದರ  ಈ ಹ ೋಳಿಕ  ನಾಟಕ ಕೃತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಟಕಗಳಿಗ  ಆಶ್ೋಸಾಿದವಿದುಂತ್ .  
ನಾಟಕ ಎನುುವುದು ಕ ೋವಲ ಒಂದು ವಗಿಕ ಕ ಮಾತರ 
ಮಿೋಸಲ್ಲರುವಂತದಲಲ. ನಾಟಕ ಎನುುವುದು ಹಿರಿಯರಿಂದ-
ಕಿರಿಯರವರ ಗ , ಸುಜ್ಞಾನಿವಾಗಳಿಂದ-ಅಜ್ಞಾನಿವಾಗಳವರ ಗ , 
ಪಂಡಿತರಿಂದ-ಪಾಮರರವರ ಗ , ಗಂಡು, ಹ ರ್ುಣ, ಮಕಕಳು, 
ಮುದುಕರು ಹಿೋಗ  ಎಲಾಲ ವಗಿಕೂಕ ಬ ಕಾಗ್ರುವ ಕಲ  ಎಂದರ  
ಅದು ನಾಟಕ ಮಾತರ. ʼನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಭಾಷ ಗ್ಂತ ಭಾವನ  
ಮುಖಾʼ. ಅಲಲಲ್ಲಲ ಈ ರಿೋತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮನ 
ಮುಟುಾವಂತವು. ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಸಂಗ್ೋತ, ನೃತಾ, ಸಂಭಾಷ್ಣ , 
ಹಾಸಾ, ಲಾಸಾ, ಎಲಲವೂ ಅಡಗ್ದ್  ಎಂಬುದನುು ಅಚುುಕಟ್ಾಾಗ್ 
ಕಟ್ಟಾ ಕ ೂಟ್ಟಾದ್ಾುರ . ಭರತ ತನು ಭರತನಾಟಾದಲ್ಲಲ ನಾಟಕವನುು 

ಐದನ ೋ ಸ ೋದಸ ಂದ್ ೋ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ಾುನ . ನಾಟಕದ ಒಂದ್ ೂಂದು 
ಅಂಶ್ವನುು ಒಂದ್ ೂಂದು ಸ ೋದಕ ಕ ಹ ೂೋಲ್ಲಸಿದ್ಾುನ . 
ಋಗ ವೋದವನುು-ನೃತಾಕ ಕ, ಸಾಮಸ ೋದವನುು-ಗಾನಕ ಕ, 
ಯಜುಸ ೋಿದವನುು-ಅಭಿನಯಕ ಕ, ಅಥವಿರ್ಿಸ ೋದವನುು-
ಭಾವಕ ಕ ಹಾಗೂ ಐದನ ೋ ಸ ೋದವನುು ನಾಟಾಸ ಂದು 
ಬರ ದಿದ್ಾುನ  ನಿವಾಜಕೂಕ ಅದು ಅಕ್ಷರಶ್ಃ ಸತಾ.  
ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬುದು ಸಾಹಿತಾ ಪರಂಪರ ಯಲ್ಲಲ ಹಿರಿಯ 
ಸಾಾನ ಪಡ ದಿದ್ . ಕಲ  ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದನಿವಾಗ  ಯಾವುದ್ ೋ ಜಾತಿ 
ಇರುವುದಿಲಲ, ಧಮಿದ ಭ ೋದ-ಭಾವ ಇರುವುದಿಲಲ. ಕಲ  
ಎನುುವುದು ಎಲಲರ ಸವತುತ. ಅದ್ ೂಂದು ತಪಸುು. ಯಾರೂ ಶ್ರದ್ ೆ 
ಭಕಿತಯಿಂದ ಅದನುು ಗೌರವಿಸುತ್ಾತರ ೂೋ ಅವರಿಗ  ಕಲಾ 
ಶಾರದ್  ಒಲ್ಲಯುತ್ಾತಳ .  
 
ರಂಗಭೂಮಿ ಕೃತಿಯ ವಿಶ ೇಷತ ಗಳು 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಬಹು 
ಮುಖಾಸಾದದುು ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ. ಅದರಲ್ಲಲ 
ಸಂಶ  ೋಧನಕಾರರು ನಾಡಿನ ಎಲಾಲ ರಂಗ ಕಲ ಗಳನುು 
ಸವಿಸಾತರಸಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಾುರ . ದಕ್ಷಿರ್ದಿಂದ-ಉತತರದವರ ಗ , 
ಪೂವಿದಿಂದ-ಪಶ್ುಮದವರ ಗ , ಪಯಿಟನ  ಮಾಡಿ ಎಲಾಲ 
ಬಗ ಯ ರಂಗ ನಾಟಕಗಳನುು ಕಟ್ಟಾ ಕ ೂಟ್ಟಾರುವ ರಿೋತಿ ಕಂಡಾಗ 
ಅದಕಾಕಗ್ ಸಂಶ  ೋಧಕರು ಪಟಾ ಶ್ರಮ ಕಾಣಿಸುತತದ್ . ಕ ಲಸದ 
ಕಾಯಿ ಸ ೈಖರಿ ಎಂಥದ್ ುಂದು ತಿಳಿಯುತತದ್ .  
ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಲರುವಂಥಹ ದಕ್ಷಿರ್ ಭಾಗದ 
ಭೂತ್ಾರಾಧನ , ಯಕ್ಷಗಾನ, ಧ ೈವಗಳ ಬಗ ೆ ಇರುವ ಆಟಗಳು 
ಒಂದ್ ಡ  ಕಾರ್ುವುದ್ಾದರ , ಉತತರ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಲ ಬಹಳ 
ಪಾರಮುಖಾತ್ ಯನುು ಪಡ ದ ನಾಟಕಸ ಂದರ  ಚಂದರಶ ೋಖರ 
ಕಂಬಾರರ ʼಸಂಗಾಾ ಬಾಳಾʼ ನಾಟಕ. ಇದರ ಬಗ ೆಯೂ ಈ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ರಚಿತಸಾಗ್ರುವುದನುು ನಾವು ಕಾರ್ಬಹುದು. 
ಅದರಂತ್  ಬಯಲು ಸಿೋಮಯ ನೃತಾ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ ೆಯೂ 
ರಚಿತಸಾಗ್ದ್ . ಇನುುಳಿದಂತ್  ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ ಕ ಬಂದರ  ಈ 
ಭಾಗದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ ಆಡುವ ಭಾಷ ಯೋ ಬಹಳ ಮುಖಾ.  
ಉದ್ಾಹರಣ ಗ : ʼಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತʼ ನಾಟಕದ ಒಂದು 
ಗ್ೋತ್ಾ ಸಾಹಿತಾ ಸಂಭಾಷ್ಣ  “ಸಖಿಯೋ ನಿವಾನು ಯವವನ” 
ಎಂಬಂತ ಸಂಭಾಷ್ಣ  ನುಡಿಯುವವನ ಭಾಷ ಯ ಮೋಲ  ಸಪಷ್ಾ 
ಅಥಸಾ ಅ ಸಪಷ್ಠಸಾಗ್ ಉಚಾುರಸಾಗುವಂಥದುು.  
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ರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ರ್ಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರಂಭ 
ಲ ೋಖಕರು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾಗಳ ಬಗ ೆಯೂ ಪರಿಚಯ 
ಮಾಡಿದ್ಾುರ . ಈ ಹಿಂದ್  ತಿಳಿಸಿದಂತ್  ನಾಟಕ ಕ ೋವಲ 
ಮನರಂಜನಾತಮಕತ್  ಮಾತರ ಇರುವುದಲಲ. ಬದಲ್ಲಗ  
ನಾಟಕದಿಂದಲ ೋ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮಮ ಬದುಕನ ುೋ 
ಅದರ ಮೋಲ  ಅವಲಂಬಿಸಿದುವು. ಅದಕ ಕ ಬಹು ಮುಖಾ 
ಉದ್ಾಹರಣ  ಎಂದರ  ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾಗಳು. ದಕ್ಷಿರ್ 
ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಲಗ  ೧೮೭೫ ರಲ್ಲಲ ಮೈಸೂರಿಗ  
ʼಸಾಂಗ್ಲಕಾರ್ʼ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯನುು, ನಾಟಕದಲ್ಲಲ 
ಅಭೂತಸಾಗ್ ಆಸಕಿತ ಹ ೂಂದಿತತ ಮಹಾದ್ ೋವ ಭಟಾ ಅವರು 
ಮುಂಬ ೈನಿವಾಂದ ಕರ ಸಿದರು. ಅದು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು 
ದ್ ೂರ ಗಳಾದ ಚಾಮರಾಜ ೋಂದರ ಒಡ ಯರ್ ಅವರು ಈ 
ನಾಟಕವನುು ನ ೂೋಡಿ ತುಂಬಾ ಮಚುುಗ ಯನುು ವಾಕತ 
ಪಡಿಸಿದರು. ಜ ೂತ್ ಗ  ನಮಮಲ ಲೋ ನಾಟಕವನುು ಆಡಲು 
ಆಜ್ಞ ಯನುು ಹ ೂರಡಿಸುವುದಲಲದ್ ೋ ಅದಕ ಕ ಬ ೋಕಾದ ಎಲಾಲ 
ವಾವಸ ಾಯನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ ೂಟಾರು. ಅದರ ಪರತಿಫಲಸಾಗ್ 
ಮೈಸೂರು ಅರಮನ ಗ  ಸ ೋರಿದ ರಾಯಲ್ ಪಾಠಶಾಲ  
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ʼಪರಹಾಲದʼ ಎಂಬ ನಾಟಕವನುು ೧೮೮೦ ರಲ್ಲಲ 
ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನರ ಮಚುುಗ ಗ  ಪಾತರರಾದರು. ಮುಂದಿನ 
ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಲ ಕ ೋವಲ ಕನುಡದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನುು 
ಮಾತರ ಆಡುವುದಲಲದ್ ೋ ವಿದ್ ೋಶ್ಯರಾದ ಷ ೋಕ್ಸು ಪಿಯರ್ ನ 
ರ ೂೋಮಿಯೋ ಜೂಲ್ಲಯಟ್, ಲ ೈಲಾ ಮಜುು ಮುಂತ್ಾದ 
ನಾಟಕಗಳನುು ಅನುಸಾಧಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತಹ 
ಪರಯತುದಲ್ಲಲ ಯಶ್ಸಿವಯಾದರು. ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ ರಯಲ್ಲಲ 
ಮುಂದ್  ನಡ ದುದ್ ಲಾಲ ಇತಿಹಾಸಸ ೋ ಸರಿ.  
ಅಂದಿನಿವಾಂದ ಜನರು ಅಲಲಲ್ಲಲ ತ್ಾವು ತ್ಾವುಗಳ ೋ ಗುಂಪು 
ಕಟ್ಟಾಕ ೂಕಂಡು ನಾಟಕಸಾಡಲು ಶ್ುರು ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲ 
ಉರುಳಿದಂತ್  ತಮಮ ತಮಮ ನಾಟಕಗಳ ಗುಂಪಿಗ  ತ್ಾಸ ೋ 
ಒಂದ್ ೂಂದು ಹ ಸರನುು ನಾಮಕರನಗ ೂಳಿಸಿಕ ೂಂಡರು. ಆ 
ರಿೋತಿಯ ತಂಡಗಳು ಊರೂರುಗಳನುು ಸುತುತತ್ಾತ ಜನರನುು 
ಮನರಂಜಸುತ್ಾತ ನಡ ದರು. ದಿನ ಕಳ ದಂತ್  ಆ ಜನರು 
ನಾಟಕವನ ುೋ ತಮಮ ವೃತಿತಯನಾುಗ್ಸಿಕ ೂಂಡರು. ಅದುಸ ೋ 
ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಲ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾಗಳಾಗ್ 
ರೂಪುಗ ೂಂಡವು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಅನುಸಾದಿತ ನಾಟಕಗಳ ೋ 
ನಾಡಿನಲ್ಲಲ ಅತಿ ಹ ಚುು ತ್ಾಂಡವ ಆಡುತಿತದುವು. ಬರು ಬರುತ್ಾತ 

ಹಲಸಾರು ನಾಟಕ ರಚನಕಾರರು ನಾಟಕಗಳನುು ಸವಂತಸಾಗ್ 
ರಚಿಸಿ ಆಡಲು ಶ್ುರು ಮಾಡಿದರು. ಲ ೋಖಕರು ವೃತಿತ 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹುಟುಾ ಮತುತ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಬಗ  ೆ ಕಟ್ಟಾ 
ಕ ೂಟ್ಟಾರುವ ರಿೋತಿ ಕಣಿಣಗ  ಕಟ್ಟಾದಂತ್  ಇದ್ .  
ಹಳ ೋ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಲ ʼಗುಬಿಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾʼ, 
ʼಚಾಮುಂಡ ೋಶ್ವರಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾʼ ಎಂಬ ಬ ರಳ ರ್ಕಿನಷ್ುಾ 
ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾಗಳು ಇದುರ , ಅದ್ ೋ ಉತತರ ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಲ 
ʼಕೃತ್ಾಪುರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿʼ, ʼಹಿಂದೂ ಯೂನಿವಾಯನ್ ಕಲಬ್ʼ, 
ʼತಂತುಪುರಸಾ ಮಂಡಳಿʼ ಮುಂತ್ಾದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾಗಳು 
ಅತಿೋ ಹ ಚಿುನ ಸಂಖ್ ಾಯಲ್ಲಲ ತಲ  ಎತಿತದುವು. ದುರಾದೃಷ್ಾವಶ್ತ್ 
ಪರಸುತತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಲ ನಮಮಲ್ಲಲ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿವಾಗಳೂ 
ಇಲಲ, ನಾಟಕ ಆಡುವವರೂ ಇಲಲ, ನಾಟಕಗಳನು 
ನ ೂೋಡುವವರೂ ಇಲಲ.  
 
ಉಪಸಂಹಾರ 
ಕನುಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನುು ಅಭಾಾಸ 
ಮಾಡುವವರಿಗ  ಇದ್ ೂಂದು ಮಹತವದ ಆಕರ ಗರಂಥ. 
ಕನಾಿಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪಾರಚಿೋನತ್ , ನಾಟಕ 
ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ, ವೃತಿತ 
ರಂಗಭೂಮಿ, ವಿಲಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯ 
ಹಿನ ೂುೋಟ, ಮುನ ೂುೋಟ ಈ ಅಧಾಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಮ 
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಮಗರ ಮುಖಗಳನುು ಲ ೋಖಕರು ಇಲ್ಲಲ 
ವಿಶ ಲೋಷ್ಟಸಿದ್ಾುರ . ಈ ಕ್ ೋತರದ ಎಲಾಲ ಅರಿವು, ಸಂಬಂಧ ಪಟಾ 
ಆಕರಗಳ ಸಮೃದೆಸಾದ ಶ್ರದ್ಾೆಶ್ೋಲ ಅಧಾಯನ, ವಿಮಶ ಿ, 
ಸಾಧನ ಮತುತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸೂಕ್ಷಮವೂ, ವಿಶ್ಷ್ಾವೂ ಮತುತ 
ಮಾನವಿೋಯವೂ ಆದ ಚಿಂತನ ಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  
ಮೈಸ ತಿತಸ .  
ಕನಾಿಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಶ  ೋಧಕರಾದ ಎಚ್ ಆರ್ 
ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ತಮಮ ಸಂಶ  ೋಧನಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ 
ನಾಟಕದ ಬಗ ೆ ಮಾತರ ರಚನ  ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತರವಲಲದ್ , 
ಬದಲ್ಲಗ  ರಂಗ ಪರಯೋಗದ ಬಗ ೆಯೂ ರಚನ  ಮಾಡಿದ್ಾುರ . 
ಅದರ ಜ ೂತ್ ಯಲ್ಲಲ ಒಟ್ಾಾರ ಯಾಗ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆಳ 
ಮತುತ ಅಗಲವನುು ಪರಿಪೂರ್ಿಸಾಗ್ ರಚಿಸಿ 
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗ್ದ್ಾುರ . ಇದಷ ಠೋ ಅಲಲದ್  ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರರ 
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ಬಗ ೆ, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ ೆ ಬರ ದಿರುವುದರಿಂದ 
ಕಾರ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಮೈ ರ ೂೋಮಾಂಚನಸಾಗುತತದ್ .  
ಹಾಗ  ಇದರ ಜ ೂತ್ ಯಲ್ಲಲ ಈ ಕೃತಿಯನುು ಓದುವುದರಿಂದ 
ಈಗ್ನ ಸಿನಿವಾಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗ  ತಮಮ ಅಭಿನಯದ ಮೋಲ  
ಸವಲಪಸಾದರೂ ಗೌರವ ಬರುತತದ್ . ಸಾಮಾನಾ ಜನರಿಗ  
ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೋಲ  ಅಲಪ ಸವಲಪಸಾದರೂ ಗೌರವ 
ಉಂಟ್ಾಗುವುದಂತು ಸುಳಳಲಲ.  
ನಾಟಕದ ಮೋಲ  ಸಂಶ  ೋಧನ  ಮಾಡುವವರಿಗ , ನಾಟಕದ 
ಬಗ ೆ ಆಸಕಿತ ಇರುವವರಿಗ  ಇದ್ ೂಂದು ಪರಿಪೂರ್ಿ ನಾಟಕ 
ಸಾಹಿತಾದ ʼಭಗವದಿೆೋತ್ ʼಯೋ ಸರಿ.  
ಕನಾಿಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಪೂರ್ಿ ನಾಟಕದ ಬಗ ೆ 
ಅವುಗಳ ಭಾಷ , ಸ ೈವಿದಾಮಯಸಾದ ಆಚಾರ, ಸಂಸೃತಿ, 
ಆಚರಿಸುವ ಪದೆತಿ, ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ರಿೋತಿ ಈ ಎಲಲವೂ ಕಣಿಣಗ  
ಕಟುಾವಂತಿದ್ .  
ಒಟ್ಾಾರ ಯಾಗ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಕನಾಿಟಕ 
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಿ ಚಿತರರ್ವನುು 
ಸವಿಸಾತರಸಾಗ್ ಎಳ  ಎಳ ಯಾಗ್ ರಚಿಸುವಲ್ಲಲ 
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗ್ದ್ಾುರ  
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