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                                        ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ‘ರಸಗಂಗಾಧರ’.  

                                                                                                             -ಕಿರಣ ವಲೆಲೇಪುರೆ. 
                                                                                                              ಸಂಶೆ ೇಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ,  

                                                                                               ಗತಲಬಗಾಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ, ಕಲಬತರಗಿ. 
                                                                                                               ಮೊ.೭೦೨೨೪೮೮೦೧೮ 
 

    ನಾಟಕವು ಆಧತನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಲ ಒಂದತ ಪರಮತಖ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ೆ. ಇಂಗಿಲೇಷ ನ್ ‘ಡ್ಯಾಮಯ’ 
ಎಂಬತದಕೆೆ ಪರ್ಾಿಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ ನಾಟಕ ಎಂದತ ಕರೆಯಲಾಗತತ್ುದ್ೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಎಂಬ ಬಗೆಗಳನ್ತನ ಗತರತತಿಸಲಾಗತತ್ುದ್ೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಅನ್ತವಾದದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ ನಾಟಕಗಳು 
ರಚನೆರ್ಾಗಿದತು ಕಂಡತಬರತತ್ುದ್ೆ. ಸಿಂಗಾರಾಯಿನ್ತ ರಚಿಸಿದ ‘ಮಿತ್ಾರವಿಂದ ಗೊೇವಿಂದ’(೧೬೮೦) ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ 
ನಾಟಕವಾಗಿದತು; ಹರ್ಿನ್ತ ಸಂಸೃತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರಚಿಸಿದ ‘ರತ್ಾನವಳಿ’ ನಾಟಕದ ಅನ್ತವಾದವಾಗಿದ್ೆ. ವೆಂಕಟರಮಣಶಾಸ್ತ್ರೀ 
ಸೂರಿ ಅವರತ ರಚಿಸಿದ ‘ಇಗಗಪಪ ಹೆಗಡೆ ವಿವಾಹ ಪರಹಸನ್’(೧೮೮೭) ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. 
ಬಸಪಪಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರತ ಕಾಳಿದ್ಾಸನ್ ‘ಶಾಕತಂತ್ಲ’, ‘ವಿಕರಮೊೇವಿಶಿಯ’ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ಕನ್ನಡಕೆೆ ಅನ್ತವಾದಿಸಿದ್ಾುರೆ. 
ಷೆೇಕಸಪೇಯರ ನ್ ಒಥೆಲೊ ನಾಟಕವನ್ತನ ‘ಶ್ ರಸೆೇನೆ ಚರಿತ್ೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ಕನ್ನಡಕೆೆ ತ್ಂದಿದ್ಾುರೆ. ಅನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಲ 
ಬಹಳರ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ ರಚನೆರ್ಾದವು. 

    ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೇಯವರತ ‘ಗದ್ಾಯತದಧ ನಾಟಕಂ’, ‘ಅಶ್ವತ್ಾಾಮನ್’, ‘ಪಾರಸಿಕರತ’ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ‘ಅಶ್ವತ್ಾಾಮನ್’ 
ನಾಟಕವನ್ತನ ಸಾಫೇಕಿಲಸನ್ ‘ಏಜಾಕ್ಸಸ’ ನಾಟಕವನ್ತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಕಥೆಯಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕ  ೊಂಡು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಕತವೆಂಪು ಅವರತ ‘ಸಮಶಾನ್ ಕತರತಕ್ೆೇತ್ರ’, ‘ರಕಾುಕ್ಷಿ’, ‘ಶ್ ದರ ತ್ಪಸಿವ’, ‘ಬೆರಳ ಗೆ ಕೊರಳ’ ಮತಂತ್ಾದ 
ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ‘ಸಮಶಾನ್ ಕತರತಕ್ೆೇತ್ರ’ ಯತದಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತನ ತಿೇವರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುಕೊಡತವ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. 
‘ರಕಾುಕ್ಷಿ’ ನಾಟಕವು ಷೆೇಕಿಸಿಯರನ್ ಹಾಾಮ್ಲಲಟ್ ನಾಟಕದ ಆಧರಿತ್ವಾಗಿದತು, ಬಿದನ್ೂರಿನ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ತನ ನಿರೂಪಸತತ್ುದ್ೆ. 
‘ಶ್ ದರ ತ್ಪಸಿವ’ಯತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದತು, ಶ್ಂಬೂಕ ತ್ಪಸಿವಯ ಕಥಾನ್ಕವನ್ತನ ವಿವರಿಸತತ್ುದ್ೆ. 
‘ಬೆರಳ ಗೆ ಕೊರಳ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಏಕಲವಾನ್ ಕಥೆ ಇದ್ೆ. ನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಲ ವರಕವಿ ಬೆೇಂದ್ೆರಯವರತ ‘ದ್ೆವವದ ಮನೆ’, ‘ಸಾಯೇ 
ಆಟ’ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾಗಳನ್ತನ ಚಿತಿರಸಿದ್ಾುರೆ.  

    ಟ್ಟ.ಪ.ಕೆೈಲಾಸಂ ಅವರತ ‘ಟೊಳುುಗಟ್ಟು’, ‘ಹೊೇಂರೂಲತ’, ‘ಬಹಿಷಾೆರ’, ‘ಬಂಡಾವಳಿಲಲದ ಬಡಾಯಿ’, ‘ಸತ್ುವನ್ ಸಂತ್ಾಪ’, 
‘ಸೂಳ ’ೆ ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೊೇಗಗಳನ್ತನ ಚಿತಿರಸತವ ಮೂಲಕ 
ವೆೈಚಾರಿಕ ಅರಿವನ್ತನ ಮೂಡಿಸತತ್ುವೆ. ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾರ ಬಳಿಗೆ ತ್ಂದ ಕೆೈಲಾಸಂ ಅವರಿಗೆ ಚಾರಿತಿರಕವಾಗಿ 
ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಲ ಮಹತ್ವದ ಸಾಾನ್ವಿದ್ೆ. ನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಶಿರೇರಂಗರತ ‘ಉದರ ವೆೈರಾಗಾ’, ‘ಹರಿಜನಾವರ’ 
ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ.  ಇವರತ ಹೊಸ ತ್ಂತ್ರಗಳ  ೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದತು, ಅವು ರಂಗದ 
ಮ್ಲೇಲೆ ಪರಯೇಗಗೊಂಡತ ಯಶ್ಸಿವರ್ಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಲ ಹೆಸರಿಸಬೆೇಕಾದ ಇನೊನಂದತ ಮತಖಾ ಹೆಸರತ 
ಪವಿತ್ವಾಣಿ. ಅವರ ‘ಉಂಡಾಡಿ ಗತಂಡ’ ನಾಟಕವು ರಂಗದ ಮ್ಲೇಲೆ ಪರದಶ್ಿನ್ಗೊಂಡತ ಯಶ್ಸಿವರ್ಾಗಿದ್ೆ. ಇದತ ಆಲ್ಲವರ 
ಗೊೇಲ್ಲ್ಮಿತ ನ್ ‘ಷಿ ಸೂುಪ್ಸಸ ಟತ ಕಾನ್ ಕರ’ ಎಂಬ ಇಂಗಿಲೇಷ ನಾಟಕದ ರೂಪಾಂತ್ರವಾಗಿದ್ೆ. ಇವರತ ‘ಬಹದೂುರ ಗಂಡ’, 
‘ಸತಿ ಸಾವಿತಿರ’, ‘ಕೀಚಕ’ ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಇವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ ಸೊೇಗಸಾದ ರಂಗಪರಜ್ಞೆ ಇದ್ೆ. 
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    ಚಂಪಾ ಅವರತ ‘ಕೊಡೆಗಳು’, ‘ಅಪಪ’, ‘ಕತಂಟಾ ಕತಂಟಾ ಕತರವತಿು’, ‘ಗತತಿಿನ್ವರತ’, ‘ಟ್ಟಂಗರ ಬತಡ್ಣಣ’ ಮತಂತ್ಾದ 
ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಇವರ ‘ಕೊಡೆಗಳು’ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯ ಎಂಬ ಎರಡತ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ 
ಚಮತ್ಾೆರಿಕ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯಿದ್ೆ. ಇದತ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ತಾತ್ುಮ ಅಸಂಗತ್ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ಪ. ಲಂಕೆೇಶ್ರತ ‘ಬಿರತಕತ’, 
‘ಗತಣಮತಖ’, ‘ತ್ೆರೆಗಳು’, ‘ಕಾರಂತಿ ಬಂತ್ತ ಕಾರಂತಿ’, ‘ಸಂಕಯಾೊಂತಿ’ ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಇವರ 
‘ಸಂಕಯಾೊಂತಿ’ ನಾಟಕವು ಮಹತ್ವದ್ಾುಗಿದತು, ೧೨ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಬಸವಣಣನ್ ಕಲಾಾಣಕಾರಂತಿಯ ಕತರಿತ್ದ್ಾುಗಿದ್ೆ.  

    ಆಧತನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಲ ಗಿರಿೇಶ್ ಕಾನಾಿಡರದತು ಗಟ್ಟುರ್ಾದ ಸ್ಯಾನ್. ಅವರತ ‘ಯರ್ಾತಿ’, ‘ತ್ತಘಲಕ್ಸ’, 
‘ಹಯವದನ್’, ‘ನಾಗಮಂಡಲ’, ‘ತ್ಲೆದಂಡ’ ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ‘ಯರ್ಾತಿ’ಯತ ಕಾನಾಿಡರ ಮೊದಲ 
ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ‘ತ್ತಘಲಕ್ಸ’ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕವಾಗಿದತು, ಮಹಮಮದ್-ಬಿನ್-ತ್ತಘಲಕ್ಸ ನ್ ಕತರಿತ್ದ್ಾುಗಿದ್ೆ. ಸಾಹಿತಿಾಕವಾಗಿ 
ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ದೃಷಿುಯಿಂದ ಈ ನಾಟಕ ಮಹತ್ವದ್ಾುಗಿದ್ೆ. ‘ಹಯವದನ್’ವು ಬಯಲಾಟವಾಗಿದತು, ದ್ೆೇವದತ್ು, ಕಪಲ 
ಎಂಬ ಗೆಳೆಯರತ ಮತ್ತು ಪದಮನಿ ಎಂಬ ಹೆಣಿಣನ್ ಕಥೆಯನ್ತನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ೆ. ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ವು ಜಾನ್ಪದ ಕಥೆಯನ್ತನ 
ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ಇವರ ‘ತ್ಲೆದಂಡ’ ೧೨ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಬಸವಣಣನ್ ಕತರಿತ್ದ್ಾುಗಿದತು, ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ವದ 
ನಾಟಕಗಳಲೊಲಂದ್ಾಗಿದ್ೆ. 

    ಉತ್ುರ ಕನಾಿಟಕದ ಜನ್ಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯಿೊಂದ ಪರಭಾವಿತ್ರಾದ ಚಂದರಶೆೇಖರ ಕಂಬಾರರತ ‘ಜೊೇಕತಮಾರಸಾವಮಿ’, 
‘ಸಂಗಾಾಬಾಳಾಾ’, ‘ಹರಕೆಯ ಕತರಿ’, ‘ಸಿರಿಸಂಪಗೆ’, ‘ತ್ತಕರನ್ ಕನ್ಸತ’, ‘ಮಹಾಮಾಯಿ’ ‘ಕಾಡತಕತದತರೆ’, ‘ನಾಯಿೇ ಕತ್ೆ’ 
ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ‘ಜೊೇಕತಮಾರಸಾವಮಿ’ಯತ ‘ಊಳುವವನೆ ಹೊಲದ್ೊಡೆಯ’ ಎಂಬ ತ್ತ್ವದ್ೊಂದಿಗೆ 
ಜೊೇಕತಮಾರಸಾವಮಿಯ ಕಥೆಯನ್ತನ ಹೊೇಲ್ಲಕೆರ್ಾಗಿ ನಾಟಕವು ರಚನೆರ್ಾಗಿದ್ೆ. ‘ಹರಕೆಯ ಕತರಿ’ ನಾಟಕದ ವಸತು 
ರಾಜಕಿೇಯ ಸತತ್ು ಹರಡಿದ್ೆ. ‘ಕಾಡತಕತದತರೆ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಊಳಿಗಮಾನ್ಾ ಸಂಸೃತಿಯ ಅವನ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವಿದ್ೆ. 
‘ಮಹಾಮಾಯಿ’ಯತ ಸಾವಿನ್ ದ್ೆೇವತ್ೆರ್ಾದ ಮೃತ್ತಾದ್ೆೇವತ್ೆ ಕತರಿತ್ದ್ಾುಗಿದ್ೆ. ಇವರ ‘ಸಿರಿಸಂಪಗೆ’ ನಾಟಕಕೆೆ ಕೆೇಂದರ 
ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಶ್ಸಿು ಲಭಿಸಿದ್ೆ. ಆ ನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪರಕಾಶ್ರತ ‘ಮಹಾಚೆೈತ್ರ’, ‘ಸತಲಾುನ್ ಟ್ಟಪುಪ’, ‘ಮಾಧವಿ’ 
ಮತಂತ್ಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಇವರಲಲದ್ೆೇ ಇನ್ೂನ ಅನೆೇಕರತ ಹಲವಾರತ ನಾಟಕಗಳನ್ತನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ ರಚಿಸಿದ್ಾುರೆ. 
ಈ ಆಧತನಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡಕೆೆ ಹೊಸ ಸಂವೆೇದನೆಯನ್ತನ ಕಟ್ಟುಕೊಡತವಲ್ಲಲ ಯಶ್ಸಿವರ್ಾಗಿವೆ. 

   ಕನ್ನಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೆೇದನೆಯ ಕವಿ, ವಿಮಶ್ಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಕಾರರಾದ ವಿಕರಮ ವಿಸಾಜಿ ಅವರತ ರಚಿಸಿದ 
‘ರಸಗಂಗಾಧರ’ ನಾಟಕವು ೨೦೧೭ರಲ್ಲಲ ಪರಕಟವಾಗಿದತು, ಇದತ ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಒಟತು ಹತ್ತು 
ದೃಶ್ಾಗಳಿವೆ. ಇದತ ೬೩ ಪುಟದ ಸಣಣ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿರ್ಯ-ವಸತುವನ್ತನ ಹೊಂದಿದ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಲ 
ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್, ಷಾಜಹಾನ್, ಲಾವಂಗಿ, ಔರಂಗಜೆೇಬ, ದ್ಾರಾಶಿಖೊ ಮತಖಾ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ೧೭ನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಕವಿ 
ಮತ್ತು ಕಾವಾಮಿೇಮಾಂಸಕನಾದ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ ಈ ನಾಟಕದ ಕೆೇಂದರ ಪರಜ್ಞೆ. ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ನ್ತ ರಚಿಸಿದ 
‘ರಸಗಂಗಾಧರ’ ಎಂಬ ಕಾವಾಮಿೇಮಾಂಸೆ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರನೆನ ಲೆೇಖಕರತ ಈ ನಾಟಕಕೆೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟುದತು ವಿಶೆೇರ್. ಜಗನಾನಥ 
ಪಂಡಿತ್ನ್ತ ಬರೆದ ಕಾವಾ ಮತ್ತು ಆತ್ನ್ ವಿದವತ್ುನ್ತನ ಗಮನಿಸಿ ಆತ್ನ್ನ್ತನ ಮೊಗಲ್ ಆಸಾಾನ್ದ ವಿದ್ಾವಂಸನ್ನಾನಗಿ 
ನೆೇಮಿಸಿಕೊಳುಲಾಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ನ್ತ ಮೊಗಲ್ ದ್ೊರೆ ಷಾಜಹಾನ್ ನ್ ಆಸಾಾನ್ವನ್ತನ 
ಪರವೆೇಶಿಸತವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಆರಂಭವಾಗತತ್ುದ್ೆ.                    

    ಮೊದಲನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಷಾಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ನ್ಡತವೆ ಸಂಭಾರ್ಣೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಕಾವಾ, 
ಕಾವಾಮಿೇಮಾಂಸೆ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ, ಸೂಯಿದಯದ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸಪರ ಆರೊೇಗಾಕರ ಚಚೆಿ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಷಾಜಹಾನ್ ಗೆ 
ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ವಿದವತಿುನ್ ಬಗೆಗ ಗೌರವವಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 
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    ಎರಡನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಷಾಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸಾಾನ್ದ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದ ಅಬತುಲ್ ಹಮಿೇದ್ ಲಾಹೊೇರಿ ನ್ಡತವೆ 
ಸಂಭಾರ್ಣೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಸಾಮಾರಜಾ, ಚರಿತ್ೆರ, ಕಾವಾದ ಬಗೆಗ ಮತ್ತು ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್, ದ್ಾರಾಶಿಖೊ, ಲಾವಂಗಿಯ 
ಮ್ಲೇಲ್ಲನ್ ದೂರತಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ.  

    ಮೂರನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಷಾಜಹಾನ್ ನ್ ಮಗಳು ಲಾವಂಗಿ ಮತ್ತು ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ನ್ಡತವೆ ಪೆರೇಮದ ಸಂಭಾರ್ಣೆ 
ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇವರಿಬಬರ ನ್ಡತವಿನ್ ಆಪು ಮಾತ್ತಕತ್ೆಯನ್ತನ ಲೆೇಖಕರತ ನಾಟಕಿೇಯ ಅಂಶ್ಗಳನೊನಳಗ  ೊಂಡೊಂತ  
ರಮಣಿೇಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಸಿದ್ಾುರೆ. ಇಲ್ಲಲ ಲಾವಂಗಿ ಕೆೇಳುವ “ನ್ದಿಗೆ ಸಿಕೆ ದಡ ಆಸರೆಯ ಬಂಧನ್ವೊ?, ಹೂ ಕಾಯತವ 
ಮತಳುು ಆಸರೆಯ ಬಂಧನ್ವೊ?,.... ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲಾವಂಗಿಯ ಪೆರೇಮ ನಿಮಗೆ ಆಸರೆಯ 
ಬಂಧನ್ವೊೇ?”(ರಸಗೊಂಗಯಧರ, ಪು-೧೯) ಎಂಬ ಪರಶೆನ ಚಿಂತ್ನೆಗೀಡತ ಮಾಡತತ್ುದ್ೆ. ಇದಕೆೆ ಉತ್ುರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ೆಯಿಂದ 
ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರತ “ಎಲಾಲ ದತರಾಸೆಗಳನ್ತನ ಮಿೇರಿದ ಒಂದತ ಪವಿತ್ರತ್ಮ ಸಂಬೊಂಧ ಸಾಧಾವಾದರೆ ಬಂಧನ್ವೂ 
ಬಿಡತಗಡೆರ್ಾಗಿ ತ್ೊೇರತವುದತ.”(ರಸಗಂಗಾಧರ, ಪು-೧೯) ಎಂದತ ಹೆೇಳುವರತ. 

    ನಾಲೆನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ಮ್ಲೇಲ್ಲನ್ ಆರೊೇಪದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಷಾಜಹಾನ್, ಅಬತುಲ್ ಹಮಿೇದ್ 
ಲಾಹೊೇರಿ, ಔರಂಗಜೆೇಬ್, ಸೆೈಯದ್ ಜಲಾಲತದಿುೇನ್, ಭಾಸೆರ ದಿೇಕ್ಷಿತ್, ಬಹಾವುದಿುೇನ್ ಕಾಜಿ, ದ್ಾರಾಶಿಖೊ, ಪರಭಾಕರ 
ಭಟುರನ್ತನ ಒಳಗೊಂಡೊಂತ  ದ್ೊರೆಯ ದಬಾಿರತ ಸೆೇರತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಎಲಲರೂ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ವಿರತದಧ 
ರಾಜಾಸಾಾನ್ದಲ್ಲಲದತು ರಾಜಪುತಿರಯನ್ತನ ಪರೇತಿಸಿದತು ರಾಜದ್ೊರೇಹ, ಬಾರಹಮಣನಾಗಿ ಮತಸಿಲಂಳನ್ತನ ಪರೇತಿಸಿದತು 
ಧಮಿದ್ೊರೇಹವ ೀ  ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ತನ ಮಾಡತತ್ಾುರೆ. ಒಬಬ ಉತ್ುಮ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ದ್ಾರಾಶಿಖೊ ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ 
ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ಪರ ನಿಲತಲವುದತ ಗಮನಾಹಿವಾಗಿದ್ೆ. ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ನ್ತ ಷಾಜಹಾನ್ಗೆ, “ಹತಜೂರ..... ನಾನ್ತ 
ಬಾದಷಾಹ ಅಕಬರರ ಬಗೆಗಯೂ ಕೆೇಳಿರತವೆ. ದಿಲ್ಲಲಯಿಂದ ಕಾಬೂಲ್ ವರೆಗೆ ತ್ಮಮ ಪೆರೇಮವೂ ಪರಿಚಿತ್ವೆ. ಲಾವಂಗಿಯನ್ತನ 
ಪರೇತಿಸಿದತು ತ್ಪುಪ ಎಂದ್ಾದರೆ ಹೌದತ..... ನಾನ್ತ ತ್ಪುಪ ಮಾಡಿರತವೆ.”(ರಸಗಂಗಾಧರ, ಪು-೩೪) ಎಂದತ ಹೆೇಳುವನ್ತ. 
ಕೊನೆಗೆ ಷಾಜಹಾನ್ ಗಡಿಪಾರಿನ್ ತಿೇಪುಿ ನಿೇಡತವನ್ತ. 

   ಐದನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ವಾಕಿುಯಬಬ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಕತರಿತ್ತ ಬಂದ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ತಿೇಪಿನ್ ಡಂಗತರ 
ಸಾರತತ್ಾುನೆ. ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರಿಗೆ ರಾಜದ್ೊರೇಹದ ಮ್ಲೇಲೆ ದಿಲ್ಲಲಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ 
ಓದಬಾರದತ; ಸತಡಬೆೇಕತ. ತ್ಪಪದುಲ್ಲಲ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ೆ, ಇದತ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಎಂದತ ಡಂಗತರ ಸಾರಲಾಗತತ್ುದ್ೆ. 

    ಆರನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ತಿೇಪಿನ್ ಕತರಿತ್ತ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಲ ನಾಲತೆ ಬಾರಹಮಣ ಪಂಡಿತ್ರ ನ್ಡತವೆ ಪರಸಪರ 
ಮಾತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರ ಕತರಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ೆರ್ಾಗಿದತು ಒಳ ುೆಯದ್ಾಯಿತ್ತ, ಸತಲಾುನ್ 
ಸರಿರ್ಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸಿದ್ಾುನೆ, ಆತ್ನ್ ಬಗೆಗ ನ್ಮಗೆ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲೂ ಅನ್ತಮಾನ್ವಿತ್ತು ಎಂದತ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುುತ್ಾುರೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ವಾಕಿು ಏಡವುದ್ೆೇ ತ್ಡ ಕೆೇಲವರತ ಅವನ್ನ್ತನ ಹಿಗಾಗ-ಮತಗಾಗ ತ್ರಾಟೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕೊಳುುವುದತಂಟತ. 
ಇಲಾಲದದೂು ಇದ್ೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜಗನಾನಥರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿಿ ಸತಡಲಾಗತತ್ುದ್ೆ.  

    ಏಳನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಅಬತುಲ್ ಹಮಿಮದ್ ಲಾಹೊೇರಿ, ಲಾವಂಗಿ, ಔರಂಗಜೆೇಬ್ ರ ನ್ಡತವೆ ಮಾತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ 
ಔರಂಗಜೆೇಬ ಸತಲಾುನ್ನಾಗಿ, “ರ್ಾರೂ ತ್ಟೆುಯಲ್ಲಲಟತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡತವುದಿಲಲ. ಅದನ್ತನ ಕತತ್ಂತ್ರದೊಂದ  ಇಲಲವೆ ಖಡಗದ 
ಮೊನೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಬೆೇಕತ”(ರಸಗೊಂಗಯಧರ, ಪು-೪೧) ಎಂದತ ತ್ನ್ನನ್ತನ ತ್ಾನ್ತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳುುತ್ಾುನೆ. ಲಾವಂಗಿಯತ 
ಅಣಣ ದ್ಾರಾಶಿಖೊನ್ ಹತ್ೆಾಗೆ ಮರತಗತವಳು, ಕೊರಗತವಳು. ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತ್ಸಿುನೊಂದ ದೂರವಿದತು, ತ್ನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತ್ಾನ್ತ 
ಆಧಾಾತ್ಮದ್ೆಡೆಗೆ ಸಾಗತತಿುರತವವನ್ ಹತ್ೆಾ ನಿಜಕೂೆ ಖಂಡನಾಹಿವಾದದತು. ರ್ಾವಾಗಲೂ ಪರಭತತ್ವ ತ್ನ್ನ ಅಸ್ತ್ಿತ್ವವನ್ತನ 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಲತ ಆಕರಮಣಕಾರಿ ನಿೇತಿಯನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಇಲಲವೆೇ ಎದತರಾಳಿಯನ್ತನ ಹತಿುಕತೆವ ಕೆಲಸ ಮಾಡತತ್ುದ್ೆ. 
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ಇಲ್ಲಲ ಔರಂಗಜೆೇಬ ತ್ಾನ್ತ ಸತಲಾುನ್ನಾಗಲತ, ಅಧಿಕಾರ ತ್ನ್ನಲ್ಲಲ ಕೆೇಂದಾೀಕರಿಸಿಕೊಳುಲತ ತ್ಂದ್ೆಯನ್ತನ ಹತಿುಕಿೆದತು, ಅಣಣನಾದ 
ದ್ಾರಾಶಿಖೊನ್ನ್ತನ ಕೊಲೆೈಗೆೈದಿದಿುದತು ಇದಕೆೆ ನಿದಶ್ಿನ್. ಕೊನೆಗೆ ಔರಂಗಜೆೇಬನ್ತ ಒಳಸಂಚತಗಳೊಂದ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ 
ಬಂದರೂ, ಆತ್ನಿಗೆ ಕನ್ಸತಗಳು ಮತ್ತು ನೆನ್ಪುಗಳ ಭಯ ತಿೇವರವಾಗಿ ಕಾಡತತ್ುದ್ೆ. 

    ಎಂಟನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಆತ್ನ್ ಗೆಳೆಯ ವಾಸತದ್ೆೇವ ಪಂಡಿತ್ರ ನ್ಡತವೆ ಸಂಭಾರ್ಣೆ 
ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರತ ವಾರಣಾಸಿಯ ಗೆಳೆಯನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಬಾಗಿಲತ ಭದರಪಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಆತ್ಂಕದಲ್ಲಲ 
ಕತಳಿತಿರತತ್ಾುರೆ. ಇಲ್ಲಲ ಧಮಿದಿಂದ ಬಹಿಷಾೆರಗೊಂಡದತು ಹಾಗೂ ಲಾವಂಗಿಯ ಪರೇತಿ, ಷಾಜಹಾನ್ರ ಆತಿಮಯತ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 
ಮಾತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ದ್ೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ಔರಂಗಜೆೇಬನ್ತ ಕತತ್ಂತ್ರದೊಂದ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ಬಂದ ಮತ್ತು ತ್ನ್ನ ಅಣಣ 
ದ್ಾರಾಶಿಖೊನ್ನ್ತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದತ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ನ್ತ ಆ ಮೊದಲೆೇ ಷಾಜಹಾನ್ರತ “ಪಂಡಿತ್ರೆೇ, 
ಸಾವಿರ ಸಾಮಂತ್ರನ್ತನ ಎದತರಿಸಬಹತದತ, ಆದರೆ ಎದ್ೆಯ ಮ್ಲೇಲಾಡಿದ ಮಕೆಳ  ೆಎದತರಾಡಿದರೆ ಎದತರಿಸತವ ಶ್ಕಿುಯೇ 
ಉಳಿದಿರತವುದಿಲಲ”(ರಸಗಂಗಾಧರ, ಪು-೫೪) ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ ಮಾತ್ನ್ತನ ನೆೇನ್ಪಸಿಕೊಳುುವನ್ತ. ತ್ನ್ನ ಮನೆ ಸತಟು ವಿಚಾರ 
ತಿಳಿದತ ತಿೇವರ ದುುಃಖಕಕೀಡಾಗತವನ್ತ. ಈ ಎಲಾಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜಗನಾನಥನ್ ಕೊೇಮಲ ಮನ್ಸತಸ ನ್ಲತಗಿ ಹೊೇಗಿ, 

ಖಿನ್ನತ್ೆಗೊಳಗಾಗಿ ಆತ್ ಗಂಗಾನ್ದಿ ದಡಕ ಕ  ಬಂದತ “ನಾನ್ತ ಅನಾಥ ಈಗ ಮತ್ುರ್ತು ಅನಾಥನಾಗಿರತವೆ.... ಬಾಲಾವನ್ತನ 
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಲ ಕಳೆದಿರತವೆ. ಈಗ ಮತ್ೆು ಇಲ್ಲಲಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿರತವೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಬೆೇರೆ ಗತಿಯಿಲಲ. ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರತವೆ. 
ನಿನ್ಗಿರ್ುವಾದದುನ್ತನ ಮಾಡತ. ನ್ನ್ಗೆ ಸದಗತಿ ತ್ೊೇರತ.”(ರಸಗಂಗಾಧರ, ಪು-೫೫) ಎಂದತ ಗಂಗಾನ್ದಿಯಲ್ಲಲ ಬಿದತು ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ 
ಮಾಡಿಕೊಳುುವನ್ತ. 

    ಒಂಬತ್ುನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಲಾವಂಗಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಯಾನ್ದ ದ್ಾಸಿಯ ನ್ಡತವೆ ಮಾತ್ತಕತ್ೆ ನ್ಡೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ದ್ಾಸಿ 
ಲಾವಂಗಿಗೆ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್ರತ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸತವಳು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಲಾವಂಗಿ ತಿೇವರ 
ಸಂಕಟಕೊೆಳಗಾಗಿ, “ಮ್ಲಕಾೆದ ದ್ೆೈವವಾಣಿಯನ್ತನ ಅವರಿಗೆ ಕೆೇಳಿಸಿದ್ೆು. ಕೃರ್ಣನ್ ಕೊಳಲ ನಾದವನ್ತನ ನ್ನ್ಗೆ ಕೆೇಳಿಸಿದುರತ. ಈ 
ಕೃರ್ಣನಿಗೆ ನಾನ್ತ ರಾಧೆರ್ಾಗಿದ್ೆು. ರ್ಾವ ಕಾಲದ ರಾಧೆಗೂ ವಿರಹ ತ್ಪಪದುಲಲವೆೇನೊ.”(ರಸಗಂಗಾಧರ, ಪು-೫೯) ಎಂದತ 
ತ್ನ್ನನ್ತನ ತ್ಾನ್ತ ಮಾತ್ನಾಡತತ್ಾು, ತ್ನ್ನ ನೊೇವು ರ್ಾತ್ನೆಯನ್ತನ ತ್ೊೇಡಿಕೊಳುುವಳು. ಚರಿತ್ೆರಯೂದುಕೂೆ ಬಹತತ್ೆೇಕ 
ಪರೇತಿಗಳು ರ್ಾವುದ್ಾಾವುದ್ೊೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ರ್ಾವುದ್ಾಾವುದ್ೊೇ ಶ್ಕಿುಗಳಿಂದ ದೂರಾದದುವೆೇ ಹೆಚತಿ; ಮತ್ೆುೇ ಅವುಗಳು 
ಒಂದ್ಾಗತವುದತ ನೆನ್ಪುಗಳಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಲನ್ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್-ಲಾವೊಂಗಯರ ಪಾಡತ ಅದ್ೆೇ. ನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಜಗನಾನಥ 
ಪಂಡಿತ್ರತ ಬರೆದ ‘ರಸಗಂಗಾಧರ’ವನ್ತನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡತ ಅದನ್ತನ ಪೂಣಿಗೊಳಿದುಕಾೆಗಿ ಸೆೈನಿಕರತ ಬಂದತ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿ, ಲಾವಂಗಿ ಬರೆದ ಹಸುಪರತಿಗಳನ್ತನ ಹೊತ್ೊುಯಿದತ ಸತಡತವರತ. 

    ಹತ್ುನೆಯ ದೃಶ್ಾದಲ್ಲಲ ಲಾವಂಗಿ ತ್ತಂಬಿ ಹರಿಯತತಿುರತವ ಯಮತನೆ ನ್ದಿ ತಿೇರದಲ್ಲಲ ಏಕಾಂಗಿರ್ಾಗಿ ನಿಂತಿರತತ್ಾುಳ .ೆ ಇಲ್ಲಲ 
ಅವಳು ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಲ ಚೆೈತ್ನ್ಾವನ್ತನ ಕಳೆದತಕೊಂಡತ “ಬೆೇಸರಾಗಿದ್ೆ ಮನ್, ಬಂಗಾರದರಮನೆಯಲ್ಲಲ ಗೊೇಡೆಯಿಲಲದ ಬಯಲ 
ತ್ೊೇರಿರೆ,.... ಮ್ಲತ್ುನೆಯ ಗಾದಿಗಳೆಲಲ ಮತಳಾುಗಿ ಚತಚತಿತಿವೆ ಹಸಿರ ಹತಲ್ಲಲನ್ ನ್ಡತ ಮಲಗಿಸಿರೆ,.... ಖಡಗ ಭಚಿಿಗಳ ನ್ಡತ 
ಕೂರರವಾಗಿದ್ೆ ಹೃದಯ ಕ್ಷಣ ಕೊೇಗಿಲೆಯ ದನಿಯ ಕೆೇಳಿಸಿರೆ,.... ಬಾದರ್ಹಾನ್ ಕಣಿಣನಿಶಾರೆಯಲ್ಲ ನ್ಡೆನ್ಡೆದತ ಸಾಕಾಗಿದ್ೆ 
ನಿಜದ ಬದತಕಿನ್ ಹಾದಿ ತ್ೊೇರಿರೆ....”(ರಸಗಂಗಾಧರ, ಪು-೬೨, ೬೩) ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ್ುಲತ ಕತ್ುಲತ ಆವರಿಸಿ 
ನಾಟಕ ಕೊನೆಗೊಳುುತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಲಾವಂಗಿ ಬಯಸತತಿುರತವುದತ ಬಿಡತಗಡೆ; ಅದತ ಸತತ್ುಲೂ ಆವರಿಸಿರತವ ಕೂರರತ್ೆಯಿಂದ 
ಬಿಡತಗಡೆ. ಈ ಕೂರರತ್ೆ ರ್ಾವತ್ೂು ಕೊೇಮಲತ್ೆಯನ್ತನ ನಾಶ್ಗೊಳಿಸತತ್ುಲೆೇ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲನ್ ಎರಡತ ಪರೇತಿಯ ಕೊೇಮಲ 
ಮನ್ಸತಸಗಳು ಪರಭತತ್ವ ಮತ್ತು ಧಮಿದ ಕೂರರತ್ೆಯಿಂದ ನ್ಲತಗಿ ನ್ಶಿಸಿದ್ೆುೇ ಇದಕೆೆ ನಿದಶ್ಿನ್ವಾಗಿದ್ೆ. 
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    ಕತತ್ೂಹಲಪೂಣಿವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡತ ಹೊೇಗತವ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಓದಿದ ನ್ಂತ್ರ ಓದತಗರನ್ತನ ಕೆೇಲಕಾಲ ತ್ನ್ನ 
ಪರಭಾವದಲ್ಲಲ ಹಿಡಿದಿಡತವ ಗತಣವುಳು ನಾಟಕ ಇದ್ಾಗಿದ್ೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಮತಖಾವಾಗಿ ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್-ಲಾವೊಂಗಯರ 
ಪರೇತಿ, ಜಗನಾನಥ ಪಂಡಿತ್-ದ್ಾರಾಶಿಖೊರ ಸೆನೇಹ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೆೇಬನ್ ಕೂರರ ಪರಭತತ್ವ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ೆ. 
ನಾಟಕದಲ್ಲಲನ್ ಪಾತ್ರ-ಪಾತ್ರಗಳ ೆಂದಿಗಿನ್ ಸಂಭಾರ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯಲ್ಲಲ ಬಳಕೆಗೊಂಡ ಭಾಷೆ ಓದತಗರನ್ತನ 
ಕೆೇಲಕಾಲ ಮಂತ್ರಮತಗಧರನಾನಗಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಈ ನಾಟಕ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಮೊಗಲರ ಆಳಿವಕೆ ಕಾಲದ ವಿರ್ಯವಸತು 
ಒಳಗೊಂಡಿರತವುದರೊಂದ ಇದ್ೊಂದತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲನ್ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಗೆ 
ಶ್ರಣಾಗತವುದರಿಂದ ಇದ್ೊಂದತ ದತರಂತ್ ನಾಟಕವೂ ಆಗಿದ್ೆ. ಅಲಲದ್ೆ ಈ ನಾಟಕ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರತವಂತ್ೆ 
ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ವೂ ಆಗಿದ್ೆ. ಅಧಿಕಾರ, ಧಮಿ, ಪರೇತಿಗೆ ಸಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲಲದ್ೆ. ಅಲಲದ್ೆೇ 
ರ್ಾವುದ್ೆೇ ಒಂದತ ನಾಟಕಕೆೆ ಪಾರಮತಖಾತ್ೆಯತ ಅದರ ರಂಗಪರಯೇಗದಲ್ಲಲ ದ್ೊರೆಯತತ್ುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಏಕಕಾಲಕೆೆ ಹಲವಾರತ 
ಜನ್ರತ ರಸಾನ್ತಭವ ಹೊಂದಬಹತದತ. ಅಂತ್ೆಯೇ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮ್ಲೇಲೆ ಪರಯೇಗಗೊಂಡತ ಯಶ್ಸಿವರ್ಾಗಿದ್ೆ. 

    ಹಿೇಗೆ ವಿಕರಮ ವಿಸಾಜಿಯವರ ‘ರಸಗಂಗಾಧರ’ ನಾಟಕವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿರ್ಯ ವಸತುವನೊನಳಗೊಂಡತ, ವಿದವತ್ತು, ಪರೇತಿ, 

ಸೆನೇಹ, ಪರಭತತ್ವಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಒಳನೊೇಟಗಳನ್ತನ ಚಿತಿರಸತತ್ಾು, ಕನ್ನಡದ ಮಹತ್ವದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದ್ಾಗಿ ನಿಲತಲತ್ುದ್ೆ. ಇದತ 
ಕನ್ನಡದ ಕ ಲವೆೇ ಕ ಲವು ಮಹತ್ವದ ದತರಂತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದ್ಾಗಿದ್ೆ. 
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