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ಕವಿಯ ದೃಷಿ್ಟ  ಹಾಗೂ ಸೃಷಿ್ಟ  ಕಾಯಯಗಳು ಸದಾ ಜಾಗೃತಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಇರುತ್ತ ವೆ. 

ಇಂತ್ಹ ಎಚ್ಚ ರ ಸೆ್ಥ ತಿಯಂದಾಗಿ ಕವಿಯು ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಜೀವ ಪ್ರ ಜೆ್ಞ ಯ ತ್ಳಪಾಯದಡಿ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸ್ಥ, ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸ್ಥ, 

ವಿಮಶ್ಯಗೊಳಪ್ಡಿಸುತಾತ ರೆ. ತ್ಮಮ  ವಿಮರ್ಶಯತ್ಮ ಕ ಅಭಿವಯ ಕ್ಷತ ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಭಾಷೆಯನ್ನು  

ಮಾಧ್ಯ ಮವಾಗಿಸ್ಥಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಥೆ, ನಾಟಕ ಕಾವಯ , ಕವಿತೆ, ಪ್ರ ಬಂಧ್ಗಳ 

ರೂಪ್ವನ್ನು  ಕೊಡುತಾತ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸಾಹಿತಿಯೂ ತಾನ್ನ ಕಂಡದದ ನ್ನು  ಹಾಗೂ 

ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನು  ತ್ನು  ಹೆಸರಿನಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸದೆ, ಸೂಕತ  ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥ 

ಅವುಗಳ ಆವರಣ ಮತ್ತತ  ಆಂತ್ಯಯದಲಿ್ಲ  ನಂತ್ತ ಧ್ವ ನಯಾಗುತಾತ ರೆ. ಆಗ ಕವಿಯ ವಿಚಾರಗಳು 

ತಾವು ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ತ್ನ್ನವಾಗಿ ಚಿರಂತ್ನವಾಗುತ್ತ ವೆ ಅಥವಾ 

ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟಿ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ ಮ್ಮಮ  ತ್ಮಮ ನ್ನು  ಪ್ರಾಮಶ್ಯಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ತ್ತ ವೆ. 

ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ ಮತ್ತತ  ಕಾವಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಹಿತಿ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಗಳು ಕಾಲಪ ನಕತೆಯ 

ಎಲಿ್ಲಯನ್ನು  ದಾಟಿ ಜಗದೊಳಗೆ ಕಾಣಸ್ಥಗುವ ಮಾನವನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳ ಮಾದರಿಯಾಗಿ 

ಬಿಡುತಾತ ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಾತ ರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ  ಲೀಕದೊಳಗಿನ ಕವಿಸೃಜನೆಯ 

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಪಾತ್ರ ಗಳು ಓದುಗರನ್ನು  ತ್ಮಮ  ತೆಕೆೆ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಮಶ್ಯಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು  

ತ್ತೀರುವ ಕೈಮರಗಳಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ.  

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತತ  ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ನಸಗಯಪ್ರ ೀತಿ, ಜೀವಪ್ರ ಒಲವು ಮತ್ತತ  

ನಲಯಕಿ್ಷತ್ರ ಪ್ರವಾದ ಧ್ವ ನಯನ್ನು  ಮೇಲು ೀಟಕೆೆ  ಆದ್ಯ ೀಕರಿಸಬಹುದು. ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಸಾಮಾಜಕ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಶೂದರ  ಮತ್ತತ  ದಲ್ಲತ್ರಲಿ್ಲೀ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದದ  ಶೀಷಣೆಯ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ತ್ತೀರಿಸಲು ಚಂದೆರ ೀಗೌಡ -ಕಾಳ-ಸೀಮ -ತಿಮಮ ನAತ್ಹ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು ; ವೈದ್ಕ 

ಮನಸೆ್ಥ ತಿಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು  ಮೌಢ್ಯ ರನಾು ಗಿಸುತಿತ ದದ  ಚಿತ್ರ ಣಗಳನ್ನು  ಚಿತಿರ ಸಲು 

ವೆಂಕಪ್ಪ ಯಯ -ಕಣಾಾ  ಪಂಡಿತ್ನAತ್ಹ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು ; ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮೌಢ್ಯ  ಮತ್ತತ  

ಪಾರತಂತ್ರ ್ ಯಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳುು ತಿತ ದದ  ಆಚ್ರಣೆಗಳ ವಿರುದಧ  ಕಾರ ಂತಿಕಾರಕ ಮತ್ತತ  

ವೈಜೆಾ ನಕ ಮನೀಭಾವದ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆಯನ್ನು  ತ್ತೀರಿಸಲು ಹೂವಯಯ ನಂತ್ಹ 

ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು ; ಸಹಜ ಮತ್ತತ  ನಮಯಲವಾದ ಪ್ರ ೀತಿ-ಪ್ರ ೀಮ -ಪ್ರ ಣಯಗಳು ತ್ಳಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಜೀವಂತ್ವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಗುತಿತ -ತಿಮ್ಮಮ , ಐತ್- ಪ್ೀಚ್ಲು ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಧಿ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ   

ಸಾಹಿತ್ಯ   ಜಗತಿತ ಗೆ ಪ್ರಿಚ್ಯಸ್ಥದರು. ಇಲಿ್ಲ  ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೀಭೂಮ್ಮಕೆಯಲಿ್ಲ  ಜನಸ್ಥದ 

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR July 2021, Volume 8, Issue 7                                                                                    www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2107646 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org f127 
 

ಪಾತ್ರ ಗಳಂದ್ಗೆ ಅನ್ನಭವದ ಮೂಸ್ಥಯಂದ ಒಡಮೂಡಿದ ಪಾತ್ರ ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ 

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಹುಪಾಲು ನಾಟಕಗಳು (ಶೂದರ  ತ್ಪ್ಸ್ಥವ , ಬೆರಳೆ್ಗ  ಕೊರಳ್ ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ , 

ಕಾನೀನ ಮೊದಲಾದವು) ವೈದ್ಕ ಪುರಾಣಗಳ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಲಪ ಟಿ್ಟ , ರಾಮ -ರಾವಣ, 

ಸ್ಥೀತೆ, ಮಂಥರೆ, ಶೂದರ ಕಾದ್ ಪಾತ್ರ ಗಳು ಮರುಹುಟಿ್ಟ  ಪ್ಡೆದು ಹೊಸ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಗೊಂಡಿವೆ. 

ಅಲಿದೆ, ಇತಿಹಾಸ-ಪ್ರಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಲಕಂಡುಕೊಳು ದ, ಅತಿ ನಲಯಕ್ಷಕೆೆ  ಒಳಪ್ಟಿ  ಸಾಮಾನಯ  

ಜನತೆಯನ್ನು  ಪಾತ್ರ ಗಳಾಗಿ ನಲಿ್ಲಸ್ಥ ಮನಬಿಚಿಚ  ಮಾತ್ನಾಡಿಸ್ಥದಾದ ರೆ. ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರ ಗಳಂದ್ಗೆ 

ಅವರನ್ನು  ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿಸ್ಥದಾದ ರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಅಸತ çವಾಗಿಸ್ಥಕೊಂಡು ಸಮಸಮಾಜ 

ಕಟಿ್ಟ ವ, ಜೀವಪ್ರ ಚಿಂತ್ನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಎತಿತ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

ಬಹುತೇಕ ಕವಿಗಳು ತ್ಮಮ  ನಾಟಕ ಮತ್ತತ  ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಲಪ ನಕ ಅಥವಾ ತಾವು 

ಎದುರುಗೊಂಡ ವಯ ಕ್ಷತ ತ್ವ ಗಳನೆು ೀ ಪಾತ್ರ ಗಳಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪುರಾಣ 

ಪಾತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಮರುವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ ಮಾಡುವ ಕಾಯಯದೊಂದ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥದರು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಈ ಪ್ರ ಯೀಗವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೀಕದ ಅಪೂವಯ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಂದು. ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ಈ ಲೇಖ್ನವು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ ಂ’ 

ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಗಳ ಅನನಯ ತೆಯನ್ನು  ವಿಶಿ್ೀಷಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. “ತ್ಮಮ  

ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಕುವೆಂಪು ಹಳ್ಗಯ ಸಾಮಗಿರ ಯನ್ನು  ಎರಡು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸ್ಥಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ: 

ವಿಸತ ರಣೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಷೆ ರಣ, 'ಶ್ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ ಂ' ದಂತ್ಹ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ವಿಸತ ರಣವಿದದ ರೆ, 

‘ಬೆರಳೆ್ಗ  ಕೊರಳ್' 'ಶೂದರ  ತ್ಪ್ಸ್ಥವ 'ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಷೆ ರಣವಿದೆ. ‘ಬೆರಳೆ್ಗ  ಕೊರಳ್'ನಲಿ್ಲ  ದೇಶ್ಧ್ಮಯ 

ಪ್ರ ತಿಮ್ಮತ್ವಾಗಿದದ ರೆ, 'ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ 'ದಲಿ್ಲ  ಕಾಲಧ್ಮಯ ಪ್ರ ತಿಮ್ಮತ್ವಾಗಿದೆ; ಅದರ ಬಿೀಸು 

ದೊಡಡ ದು, ಭವಿಷಯ ಗ್ರರ ಹಿಯಾದುದು; ಸರ್ೀಯದಯದ ಕಂಡರಣೆ ಅಲಿ್ಲದೆ.”(ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ  

ಸಂವಾದ, ಸ್ಥಪ್ಕೆ, ಪು.83) 

ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ ಂ ನಾಟಕವು ಪುರಾಣದ ನೆಲ್ಲಗಟಿಿ ನಲಿ್ಲ  ರಚಿತ್ವಾಗಿದದ ರೂ ಅದರಲಿ್ಲ  

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸವ ಂತಿಕೆಯ ಛಾಯೆಯು ಎದುದ  ಕಾಣುತ್ತ ದೆ. “ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ ಂ' ಯುದಧ ದ 

ಭಿೀಕರತೆಯನ್ನು , ಅದರ ನಷಿ çಯೀಜನತೆಯನ್ನು  ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ನಾಟಕ, ಯುದಧ ದ 

ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಇಷಿ್ ಂದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ನಾಟಕಗಳು ಜಗತಿತ ನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಿ ವಿರಳ. ಯುದಧ ದ ಅನವಯಚ್ನೀಯ ಘೀರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  

ತ್ತೀರುತಾತ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಸ್ಥಗೆ ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು  ಎಚ್ಚ ರಿಸುವುದೇ ಈ ನಾಟಕದ 

ಉದೆದ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ.”(ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಪುನರನೆವ ೀಷಣೆ, ಸಂ: ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಪು.216) ಕುವೆಂಪು ಅವರು 

ಇಲಿ್ಲ  ಪಾಂಡವ-ಕೌರವ-ಕೃಷ್ಣಾ ದ್ಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು  ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ರ ಬದುಕ್ಷನಂದ್ಗೆ 

ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿಸ್ಥದಾದ ರೆ. ವಾಯ ಸ, ಪಂಪ್ ಮತ್ತತ  ಕುಮಾರವಾಯ ಸರಲಿ್  ಕಾಣ ಸ್ಥಗದ 

ಚಾಣೂರ, ನೀಲಾಕ್ಷ, ಗಿೀವಾಯಣ, ಮುದುಕ್ಷ, ಮಾತೆ, ಕಂದ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ರನ್ನು  

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿಸ್ಥ ಮನೀರಂಗಕೆೆ  ತಂದರು. ಯುದಧ ಗಳ ಗೆಲುವು ಸೀಲುಗಳ ಪ್ರಾಮಶ್ಯಯಲಿ್ಲ  

ರಾಜ ಮತ್ತತ  ರಾಜ ಪ್ರ ಮುಖ್ರ ನಲ್ಲವು-ಸೀಲು -ಸಾವುಗಳೇ ದಾಖ್ಲ್ಲಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ವೆಯೇ 

ಹೊರತ್ತ ರಾಜನ ಆಜೆಾ  ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಂತ್ತ ರಣಭೂಮ್ಮ, ರಾಜಧಾನ, ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಶ್ತ್ತರ ಗಳ ಆಯುಧಾಘಾತ್ಕೆೆ  ಅಸುನೀಗಿದ ಸೈನಕರು; ಯುದದ ದ ಕೌಯಯಕೆೆ  ತ್ತತಾತ ದ 
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ಜನಸಾಮಾನಯ ರ ಗೊೀಳು -ಸಾವು-ತಾಯ ಗ-ಮಾನಭಂಗಗಳ ಉಲಿ್ಲೀಖ್ವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತತ  ಪುರಾಣ 

ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಸ್ಥಗುವುದ್ಲಿ . ಆದರೆ ಯುದಾದನಂತ್ರದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಯುದೊಯ ೀತಾಾ ಹಿ 

ನಾಯಕರು ಅರಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಾಜತ್ವ ವಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ವಿರಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ  

ನಾಗರಿಕರ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಪ್ರ ಕಾಳಜಯನ್ನು  ತ್ತೀರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾವಯಕಾಲ್ಲಕ 

ಸತ್ಯ ದ ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆಗ್ರಗಿ ತ್ಕೆ  ಕಾಲ, ಪ್ರ ಸಂಗ  ಮತ್ತತ  ಆಕರವನ್ನು  ಕುವೆಂಪು ಅವರು 

ಬಳಸ್ಥಕೊಂಡರು.  

1930-40ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ಜಗತ್ತತ  ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದಧ ದ ಯಾತ್ನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು 

ಚಿಂತಿಸುತಿತ ದದ  ಸಮಯದಲಿ್ಲೀ ಮತ್ತತ ಂದು ಮಹಾಕದನದ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತತ . 

ಸಾಮಾರ ಜಯ ರ್ಶಹಿಗಳಿಗೆ ಯುದಧ ದ ದಾಹವಿದದ ರೆ ಜನಸಾಮಾನಯ ರು ಯುದಧ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೀವ 

ದಹನಗೊಳುು ವುದೆಂಬ ಆತಂಕದಲಿ್ಲದದ ರು. “ಶ್ರ ೀ ಸಾಮಾನಯ ವೇ ಭಗವಾನ್ ಮಾನಯ ; 

ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ವೆ ಭಗವದ್ ಧ್ನಯ ; ಸಾಮಾನಯ ತೆ ಭಗವಂತ್ ರಿೀತಿ; ಸಾಮಾನಯ ವೆ ದ್ಟ ಭಗವತ್ 

ಪ್ರ ೀತಿ” (ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ರ ದ್ೀಕಿಾ ಗಿೀತೆ -1956:ಕುವೆಂಪು) ಎಂಬ ಅವರ ಜೀವ ಪ್ರ ಜೆ್ಞ  ಮತ್ತತ  ವಿಶ್ವ ಮಾನವ 

ಚಿಂತ್ನೆಯು ಯುದಾಧ ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಜೀವ ಮತ್ತತ  ಮಾನ ಹಾನಗಳು ರಾಜ-ಪ್ರ ಜ್ಞಯೆಂಬ 

ಭೇದವೆಣಿಸದು; ಇಲಿ್ಲ  ಗೆದದ ವರು ಸೀತ್ವರು ಸಮಾನ ದುುಃಖಿಗಳ್ಗಂಬ ವಿಶ್ವ  ಸತ್ಯ ವನ್ನು  

ಅರ್ಥಯಸಲು ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರಂದ್ಗೆ ಮಾತೆ, ಕಂದ, ಮುದುಕ್ಷ, ಸೈನಕರ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ರ ಪ್ರ ತಿನಧಿಯಾಗಿಸ್ಥ ನಮ್ಮಮ ದುರು ಪ್ರ ತಿಷ್ಣಾ ಪ್ಸ್ಥದಾದ ರೆ. ಹಿೀಗೆ ಕನು ಡ ಮಾಗಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಬಹುವಾಗಿ ನಲಯಕಿ್ಷ ಸ್ಥದದ  ಸಾಮಾನಯ  ಮನ್ನಷಯ ರು ಕುವೆಂಪು ಅವರಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬ 

ಶ್ರ ದೆಧ ಯಂದ ಪ್ರ ಸಾತ ಪ್ಗೊಳುು ವ ಸಂಗತಿಯು ಆಕಸ್ಥಮ ಕವೇನಲಿ . ಪ್ರ ಜಾ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ 

ಮೊಳಕೆಗಳಡೆದು ಸಮಾನತೆಯ ಹೂಚಿಗುರನ್ನು  ಮೂಡಿಸುತಿತ ದದ  ಕಾಲವಾಗಲ್ಲ, 

ನರ್ೀದಯದ ಉದಾರವಾದ್ ಮಾನವತಾವಾದದ ತಾತಿವ ಕತೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಧಿ 

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತ್ನೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಇದಕೆೆ  ಕಾರಣವಾಗುವಷಿೆ ೀ ಕುವೆಂಪು ಅವರು 

ರೂಪುಗೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರಿಸರವೂ ಕಾರಣವೆಂದು ಅನಸುತ್ತ ದೆ. (ಪ್ರ ತಿ ಸಂಸೆ ೃತಿ, 

ರಹಮತ್ ತ್ರಿೀಕೆರೆ, ಪು.115) 

ಯುದಧ  ಭೂಮ್ಮಯು ವಿೀರ, ರೌದರ , ಭಿೀಬತ್ಾ  ದೃಶ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಆಕರವಾಗಿತ್ತತ . ಇಂತ್ಹ 

ಸಾಂಪ್ರ ದಾಹಿಕ ಚೌಕಟಿ ನ್ನು  ಪೂವಯಸೂರಿಯಾದ ರನು ನ ಬಳಿಕ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಉಲಿಂಘಿಸ್ಥ 

ಹೊಸಪ್ಥವನ್ನು  ನಮ್ಮಯಸ್ಥದರು. ಯುದಧ ಗಳು ಸಾವು, ಸೀಲು, ಕೌರ ಯಯ, ಹಿಂಸ್ಥಗಳಂದ್ಗೆ 

ಹೆಂಡತಿಯರಲಿ್ಲ  ವಿಧ್ವೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಮಾನಾಘಾತ್ಕೆೆ  ಒಳಗ್ರಗುವ ಆತಂಕಕೆೆ , ಮಕೆಳು 

ಅನಾಥರಾಗುವ ಸಂಕಟಕೆೆ , ಯೌವವ ನದ ಮಗನನ್ನು  ಕಳ್ಗದುಕೊಂಡು ಆಧಾರಹಿೀನವಾಗುವ 

ಮುಪ್ಪ ನ ಜೀವಗಳ ವೇದನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಇಂತ್ಹ ದುಸೆ್ಥತಿಯಂದ ರಾಜ 

ಕುಟ್ಟಂಬಕೆಾ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ರಾಗಲ್ಲ ವಿನಾಯತಿ ಎಂಬುದು ದುಲಯಭವೇ ಸರಿ.  

ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ ಂ ನಾಟಕದಲಿ್ಲನ ದೃಶ್ಯ -2ರಲಿ್ಲ  ಯುದಧ ದ್ಂದ ಸಂತ್ರ ಸತ ರಾದವರ 

ಪ್ರ ತಿನಧಿಯಂತಿರುವ ಗಂಡನ ಶ್ವವನ್ನು  ಹುಡುಕುವ ಮಾತೆ ತ್ನು  ಕಂದನಗೆ ಸಾವಿನ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ ನೀಡುವಾಗ,“…ಇನು ವನ ಇಂಚ್ರದ ಕೊರಲ್ಲಂದ ಮಾನವರಾಡುವ ಮಾತ್ತಗಳು 

ಹೊರಹೊಮಮಲಾರವು: ನಾಲಗೆಯಳಿದ್ಹುದು! ಇನು ೀತ್ ನೆದೆಯಲ್ಲ ಸತಿಪ್ರ ೀಮ, ಸುತ್ವಾತ್ಾ ಲಯ , 

ಬಂಧುಮಮತೆ, ಕರುಣೆ, ನಯ, ದಯೆ ಮೊದಲಾದ ಮಾನವಿೀಯ ದ್ವಯ ಭಾವಗಳಲ್ಲ 
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ಒಂದಾದರೂ ಮೂಡಲರಿದು!... ಬರುವವರು ಹೇಳದ್ಹ, ಇರುವವರು ಕಾಣದ್ಹ, ಹೊೀದವರು 

ಬಾರದ್ಹ ಸಾವಿನ ನಾಡು ಇವನಗೆ ಬಿೀಡು! ಈಗಳಿೀತಂಗೆ ಪ್ತೃತ್ವ ವಿಲಿ , ಪ್ತಿತ್ವ ವಿಲಿ , 

ಬಂಧುತ್ವ ಮ್ಮಲಿ , ಶ್ತ್ತರ ತ್ವ ಮ್ಮಲಿ ! ಈತ್ನಗಳಣಾ ನ್ನ ಅಲಿ , ತ್ಮಮ ನ್ನ ಅಲಿ .”(ಶ್ಮ ರ್ಶನ ಕುರುಕಿೆೀತ್ರ ಂ, 

ಕುವೆಂಪು) ಎಂದು ವಯ ಥೆಯಂದ ಹೇಳುವ ನ್ನಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಯುದಧ  ಬಿಟಿ್ಟಹೊೀಗುವ ವೇದನೆಯ 

ಭಿೀಕರತೆ ತೆರೆದುಕೊಳುತ್ತ ದೆ.  

“ಇದೇನ್ ಕೊಲ್ಲಯಾಟರ್ೀ ಇಳ್ಗಯ ಎನು  ಕಂದರಿಗೆ ನಾನರಿಯೆನ್!”, “ಅಂತ್ತA 

ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರ ಕಲಹಾಗಿು ಗೆ ಯಜಿಪ್ಶುಗಳಮ್ಮಮ ಂತ್ಹ ದರಿದರ ಲ್ಲತ !”, “ನಮಮರ್ೀಲ್ಲಹ 

ಬಡಜನಂಗಳ್ಗಲಿ  ಮಂಕುಗಳಮಾಮ . ಪಾಂಡವರ್ ಕೌರವ ನೆಲಕೆ ಹೊಯಾದ ಡಿದರೆ ನಮಮ  ಮಕೆಳ 

ಅವರಿವರಂ ಕೆಳ್ಗಗೊಂಡು ನಂತ್ತ ಹೆಮ್ಮಮ ಗೆ ಬಡಿದಾಡಿ ಮಡಿಯುವರ್. ನನು  ಮಗುಗೆ ನನಾು ತ್ನ 

ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಗೆಯೇನ್? ನಾವಿವಯರುಂ ದುುಃಖ್ಯತ್ಯರಮಾಯ !” ಈ ರಿೀತಿಯ ಮುದುಕ್ಷಯ ನ್ನಡಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಇತಿಹಾಸ- ಪುರಾಣಗಳಂತೆ ಆಧುನಕರು ಸಹ ಸಮರಾಸಕತ ರೆಂಬುದು ತ್ತೀರುತ್ತ ದೆ. ಪ್ಕ್ಷ ಅಥವಾ 

ನಾಯಕನ ಹೆಸರಿನ ಮುನು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸಮೂಹಸನು ಗೊಳಗ್ರದ ಇಂದ್ನ ಯುವಜನರ 

ಮನೀಸೆ್ಥ ತಿಯನ್ನು  ಬಿತ್ತ ರಿಸ್ಥದಂತಿದೆ. “ಇಲಿ್ಲ  ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು ಕೇವಲ ಸಂಕೇತ್ಗಳು, 

ಇವು ಹಿಂದು -ಮುಸಿ್ಥ A, ಕನು ಡ-ಮರಾಠಿ, ಭಾರತ್ -ಪಾಕ್ಷಸಾತ ನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ್. 

ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಯಾರೀ ವೈಷಮಯ ವನ್ನು  ಹುಟಿ್ಟಹಾಕ್ಷದಾಗ ಹೆಣಗಳುದುರುವುದು ದ್ನದ್ನದ 

ದುಡಿಮ್ಮಗೆ ಹೊೀಗುವ ಬಡಜನಗಳದೆದ ೀ ಹೊರತೂ ಬೇರೆ ಅಲಿ .”(ವಿಮಶ್ಯ -ಸಂಶೀಧ್ನೆ -ರ್ಶಸನ-

ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಲೇ.ಪ್ರರ .ಎಸ್. ಆರ್. ನಾಯಕ, ಪು17), ಹಿೀಗೆ ಮುದುಕ್ಷಯಂತ್ಹ ಸಾಮಾನಯ  ನಾಗರಿಕರ    

ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣ ಸ್ಥಗುವ ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗೂ ಜೀವಪ್ರ ಚಿಂತ್ನೆಗಳು ನಮಮ  

ನಾಯಕರಲಿ್ಲ (ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತತ  ಧಾಮ್ಮಯಕ) ಸುಳಿಯಗೊಡದ ಬಗೆೆ  ಕವಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿುತ್ತ ಲೇ  

ಆತಂಕಗೊಳುು ತಾತ ರೆ.  

ಕುವೆಂಪು ಸೃಜಸ್ಥದ ಗಿೀವಾಯಣ, ಚಾಣೂರ ಮತ್ತತ  ನೀಲಾಕ್ಷರೆಂಬ ಪಾತ್ರ ಗಳು 

ಕೌರವೇಂದರ ನ ಸಾಮಾನಯ  ಸೈನಕರು. ಇವರಿಗೆ ಕೌರವನಲಿ್ಲ  ಅಪಾರ ಸಾವ ಮ್ಮನಷೆಾ . 

ತ್ನು ಡೆಯನ ಪ್ರಾಭವವನ್ನು  ತಿಳಿದು, ದುವಿಯಧಿಯನ್ನು  ಆರೀಪ್ಸ್ಥ, ಕಟಿ ಕಡೆಯ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸ್ಥ ಪುಣಯ ಪ್ಡೆಯುವ ಇಚೆೆಯಂದ್ಗೆ ಆತ್ನರುವ ತಾಣವನ್ನು  ಅರಸುತಾತ  

ನಡೆದರು. ಇಲಿ್ಲ  ಕೌರವನ ಪ್ರ ಜಾಕಾಳಜ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯ  ಸೈನಕರಂದ್ಗಿನ ಸ್ಥು ೀಹಭಾವ 

ಒಡನಾಟದ್ಂದಾಗಿ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಯನಾಗಿದದ ನೆಂಬುದು ಚಾಣೂರ ಹೇಳಿದ,”… ಎಮೊಮ ಡೆಯನ 

ಎದೆಯನರಿವ ನಲೆತೆಯಂದನ್ ನಮಗೊರೆವೆನ್” ಎಂಬ ಕಥನದ್ಂದ ಸಪ ಷಿ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ 

ದೃಶ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಗಳ ಹೆಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಳರ್ಂದನ್ನು  ಕುವೆಂಪು ಅವರು 

ಕಂಡಿದಾದ ರೆ. ರಾಜತ್ವ ವಿರಲ್ಲ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ವಿರಲ್ಲ ನಾಯಕನಲಿ್ಲ  ಜನತೆಯು ಒಮ್ಮಮ  ಕಟಿಿ ಕೊಳುು ವ 

ಗಟಿಿ  ಅಭಿಪಾರ ಯವು ಸುಲಭಕೆೆ  ಇಬಾಾ ಗವಾಗುವುದ್ಲಿ . ನಾಯಕನ ಬದದ ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷ 

ಬದಲಾದರೂ ಸಾಮಾನಯ  ಅನ್ನಯಾಯಗಳು ತ್ಮಮ  ನಾಯಕನತ್ತ  ಅಭಿಮಾನ 

ಶೂನಯ ರಾಗುವುದ್ಲಿ . ಅವರ ಸಾವ ಮ್ಮನಷೆಾ  ಸುಲಭಕೆೆ  ಅಲುಗುವುದ್ಲಿ . ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ನಷೆಾ  

ನಾಯಕರಲಿ್  ಇರಬೇಕಾದುದು ಪ್ರ ಜಾತಂತ್ರ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಚೇತ್ನದಾಯಕ 

ಅಂಶ್ವೆAಬುದನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಪಾದ್ಸ್ಥದಾದ ರೆ.  
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ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪಾತ್ರ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲನ ಅನನಯ ತೆಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲಿ್ಲನ ಕಲ್ಲದೇವ ಮತ್ತತ  

ದಾವ ಪ್ರದೇವ ಪಾತ್ರ ಗಳೇ ಸಾಕಿ್ಷ . ಪ್ರ ತಿಯಂದು ವಸುತ ವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಮಾ ದೃಷಿ್ಟ ಯಂದ ಕಾಣುವ 

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾಣೆೆಯು ಮನ್ನಷಯ ರಲಿದ ಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಸೃಜಸ್ಥ ಕಥೆಯ ಓಘಕೆೆ  

ಕುತೂಹಲದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು  ತ್ರತಾತ ರೆ. ಇಂತ್ಹ ಪ್ರ ತಿಮಾ ಸೃಷಿ್ಟ ಗಳಿಗೆ ನದಶ್ಯನ ದಾವ ಪ್ರದೇವ 

ಮತ್ತತ  ಕಲ್ಲದೇವ. “ಯುದಧ ದ ಭಿೀಕರತೆಯನ್ನು  ಜನಮಾನಸಕೆೆ  ಮುಟಿಿ ಸ್ಥ, ಅವರು ಮುಂದೆ 

ಯುದಧ ವೆಂದರೆ ಹತ್ತತ  ಸಾರಿ ಯೀಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಾತ್ರ ಗಳು, ಇವುಗಳ ಭಾವಗಳು 

ಮತ್ತತ  ಮಾತ್ತಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ…ಕೆಡವುವವರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ವವರ ಕಷಿ  

ಗೊತಾತ ಗುವುದ್ಲಿ . ಒಂದು ಯುಗವನ್ನು  ಕಟಿಿ ದ ಯುಗದ ನಾಯಕನಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ  

ಗೊತಿತ ರುತ್ತ ದೆ. ಕಷಿ ಪ್ಟಿ್ಟ  ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ಥ ಕಟಿಿ ದುದ  ಕಟಿ ಕಡೆಗೆ ಮುಚ್ಚ ಳಿದು ಹೊೀದಾಗ 

ಗೊೀಳಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ  ನಾಯಕನ ಪಾಲ್ಲಗಿರುತ್ತ ದೆ(ವಿಮಶ್ಯ-ಸಂಶೀಧ್ನೆ -ರ್ಶಸನ -ಸAಸೆ ೃತಿ, 

ಲೇ.ಪ್ರರ .ಎಸ್. ಆರ್. ನಾಯಕ, ಪು15), ಎಂಬುದನ್ನು  ದಾವ ಪ್ರನ ಗೊೀಳು ಅರ್ಥಯಸ್ಥದರೆ, ಭವಿಷಯ ದದ 

ಬಗೆಗೆ ಭರವಸ್ಥಯನ್ನು  ತ್ತಂಬುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಲ್ಲದೇವ ಕಾಣುತಾತ ನೆ. 

“ಆಧುನಕ ಯುಗದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀರಂಗ, ಕೈಲಾಸಂ ಬಿಟಿ ರೆ ಇವರಷಿ್ಟ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ, 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ಕಾರವನ್ನು  ಯಾರೂ ಬಳಸ್ಥಕೊಂಡಿಲಿ "(ಅಭಿಜಾತ್ ವಿಡಂಬನಕಾರ-

ಕುವೆAಪು, ಲೇ, ದೇ. ಜ. ಗೌ). ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಯುದಧ ದ 

ಉನಾಮ ದದಲಿ್ಲದದ  ಪಾತ್ರ ಗಳು ಪ್ರ್ಶಚ ತಾಪ್ಗೊಂಡು ನರಾಳತೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಶ್ರ ೀಸಾಮಾನಯ ರನ್ನು  ತೆರೆಗೆ ತಂದು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ ಸೆಾಪ್ನೆಯ ಆಶ್ಯ 

ಮೂಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ಯಶ್ಸುಾ  ಕಂಡಿದಾದ ರೆ. ಸದಾ ಯುದಧ ಭಿತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಗತಿತ ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ 

ಈ ನಾಟಕವು ಯುದಧ ಕಾಲ ಮತ್ತತ  ಯುದಾದನಂತ್ರದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳುವ 

ಕಾಯಯವನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಅನನಯ ವಾದ ಪಾತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಪ್ರ ದವಾಗಿ ನವಯಹಿಸ್ಥದಾದ ರೆ.   
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