
18.      నాటకం 

         తెలుగు సాహిత్యం లో గల ప్రక్రియలోో  నాటకం సమున్నత్ 
సాా నాన్నన ఆకిమంచంది. ప్రజలకు వినోదాన్నన అందించడమే 
క్ాకుండా ప్రబో ధాన్నన కూడా కలిగ ంచంది. 

               భరత్ మహర్ ి “నాటకం యశససున్స కలిగ ంచ 
ఆయుష్షి న్స ప ంచ, హిత్ం కలిగ ంచ, బుదిివిక్ాసాన్నక్ర క్ారణం 
అవుత్షంది” అన్న వివర్ ంచారు. లలిత్ కళలు గా 
పిలువబడుత్షన్న కవిత్వం, సంగీత్ం, శిలపం, చత్రకళ తోపాటు 
రంగసాలంప ై ప్రదర్ శంప్బడుత్షన్న అదసుత్మ ైన్ కళ ఈ నాటకం. 
నాటకం కరత సామాజిక సపృహ కలిగ  ప్రజలన్స చెైత్న్యవంత్షలన్స 
చేసాత డు. అందసవలోనే విశవసాహిత్యంలో నాటకం విశిష్ట సాా నాన్నన 
ప ందింది. ”క్ావ్ేయష్ష నాటకం రమయమ్” “నాటక్ాంత్ంహి 
సాహిత్యమ్” అన్న చెప్పడం వలో నాటకం యొకక పరా ముఖ్యం 
సపష్టమవుతోంది. 

           పాశ్ాాత్య సాహిత్య ప్రభావంతో భారతీయులకు వ్ార్  
భాష్లోో  నాటక్ాలు ర్ాయాలనే ఆలోచన్, ఆక్ాంక్ష కలిగ ంది. 



భారతీయులు సంసకృత్ నాటక్ాలన్స తెలుగులో ర్ాసి 
ప్రదర్ శంచారు. తెలుగు నాటకం 19వ శతాబదం ఉత్తర్ారాంలో 
రచంప్బడి ప్రదరశన్కు నోచసకుంది .తెలుగులో క్ోర్ాడ 
ర్ామచందరశ్ాసిత  ిగారు 1860లో ర్ాసిన్ మంజర్  “మధసకర్ీయం” 
మొదటి నాటకం .త్రువ్ాత్ సంసకృత్, ఆంధర నాటక్ాల 
అన్సవ్ాదాలు వచాాయి. 1972లో క్ొక్ొకండ వ్ ంకటరత్నం గారు 
“న్రక్ాససర విజయ  వ్ాయయోగం” అనే సంసకృత్ నాటక్ాన్నన 
అన్సవ్ాదం చేశ్ారు .1874లో వ్ావిలాల వ్ాససదేవశ్ాసిత  ి
షేక్రుియర్ ర్ాసిన్ ‘జూలియస్ సీజర్' నాటక్ాన్నన అన్సవదించారు. 
వ్ావిలాల వ్ారు 1880లో “న్ందకర్ాజయం” అనే సవత్ంత్ర 
నాటక్ాన్నన రచంచారు .కందసకూర్  వీర్ేశ లింగం ప్ంత్షలు గారు 
“చమతాకర రతానవళి” తో పాటు అనేక అన్సవ్ాదాలు ర్ాశ్ారు. 
అనేక నాటక్ాలు అన్సవ్ాదాలు చేసి తెలుగు నాటక సాహితాయన్నన 
సససంప్న్నం చేశ్ారు. 

             ధరమవరం కృష్ణమాచారుయలు , క్ోలాచలం 
శ్రిన్నవ్ాసర్ావులు ప్రసిది నాటక కరతగా పేరుప ందారు. ధరమవరం 



వ్ార్  ప్రసిది నాటకం “చత్రన్ళీయం”. 1897 సంవత్ురం తెలుగు 
నాటక చర్ త్రలో ఒక అదసుత్ ఘటటం గా చెప్పవచసా. గురజాడ 
అపాపర్ావు గార్  కనాయశులకం, వే్దం వ్ ంకటర్ాయ శ్ాసిత  ిగార్  
“ప్రతాప్రుదరరయం”, పాన్సగంటి లక్ష్మమన్రసింహం గార్  ర్ాధాకృష్ణ , 
పాదసక్ాప్టాట భిషేకం, విప్రనార్ాయణ , కంఠాభరణం మొదల ైన్ 
నాటక్ాలు, బలిజేప్లోి లక్ష్మమక్ాంత్ం గార్  హర్ శాందర, 
చలకమర్ తవ్ార్  గయోపాఖ్ాయన్ం, తిరుప్తి వ్ేంకట కవుల 
పాండవ్ోదయ యగ విజయం ప్రసిదిిప ందాయి. 

           నాటక్ాలన్స ర్ాజకీ్య, పౌర్ాణిక, చార్ త్రక ,సాంఘిక 
నాటక్ాలు అన్న వర్ీీకర్ ంచవచసా . జాసిత  వ్ ంకట న్రసయయ గారు 
ర్ాస ి“క్ాంగరిస్ విజయం”,  యడోవలోి క్ోటయయ గార్  గాంధేయ 
విజయం మొదల ైన్వి ర్ాజకీ్య నాటక్ాలు గా చెప్పవచసా. 
మలాో ది అచసయత్ర్ామ శ్ాసిత  ిగార్  సకుకబాయి, క్ొప్పరప్ు 
ససబాార్ావు గారు ర్ాసిన్ తార్ాశశ్ాంకం మొదల ైన్వి పౌర్ాణిక 
నాటక్ాలు. ఆతేరయ గార్  గౌత్మ బుది, అశ్ోక్ సామాాట్ ఊటూర్  
సత్యనార్ాయణ గార్  చత్రప్తి శివ్ాజీ, అనారకలి మొదల ైన్వి 
చార్ త్రక నాటక్ాలు. వ్ేదాంత్ కవి గార్  కష్టక్ాలం, ఆకలి మంట, 



విశవసవ ర్ాజయం, గొలోప్ూడి మారుతి ర్ావు గారు ర్ాసిన్ ర్ాగర్ాగ ణి 
మొదల ైన్వి సాంఘిక నాటక్ాలుగా చెప్పవచసా. 

           1981- 2000 మధయ క్ాలంలో వ్ాసతవ్ాన్నక్ర ,సమాజాన్నక్ర 
దరపణమ ైన్ సాంఘిక ఇతివృతాత లు పరా ధాన్యం వహించాయి. 
పాశ్ాాత్య నాటక ప్రభావంతో తెలుగు నాటకంలో ప్రతీకవ్ాదం, 
అభివయక్రత వ్ాదం, అసితత్వవ్ాదం, మార్ కిజం మొదల ైన్ అనేక 
దృకపథాలు వచాాయి. నాటకరంగాన్నన ప్రజల వదదకు తీససకు  
వ్ ళోడంతో ఆధసన్నక వీధి నాటకం అత్యంత్ ప్రయోజనాన్నన 
సాధించంది .అరుణోదయ పిరంటర్ు వ్ార్   “కరువు బత్షకులు” 
మంచ ఉదాహరణగా చెప్పవచసా. 

            తెలుగు నాటకరంగాన్నన రక్ష్ించే ఉదేదశంతో 1999వ 
సంవత్ురం న్సంచ ప్రతి సంవత్ురం న్ంది అవ్ారుు లన్స ప్రదాన్ం 
చేయడం పరా రంభించారు. ఇది శుభసూచక ం. 

నాటక్ాభిమాన్సలు నాటక రంగ అభివృదిిక్ర ఆర్ ాకంగా, హార్ దక 
సహాయ సహక్ార్ాలు అందించాలి. అప్ుపడే నాటక రంగం 
అభివృదిి ప్థంలో న్డుససత ంది.   



            తెలుగు నాటకరంగం ఇత్ర భారతీయ భాషా నాటక్ాలతో 
ఏ మాత్రం తీసిపో దస. సమక్ాలీన్ సమసయలన్స నాటకం 
ఇతివృతాత లుగా సీవకర్ ంచడంలో తెలుగు నాటకం ఎప్ుపడూ 
ముందంజలో ఉంటుంది. క్ాబటిట భారతీయ నాటక రంగాన్నక్ర 
ప్రజలు ఎప్ుపడూ జరై క్ొడుత్ూనే ఉంటారు. 

 


