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ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪಾ ಮುಖ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರಲಿಿ  ಸಿದಧ ಲಿಿಂಗಯಯ ನವರು ಒಬ್ಬ ರು. 

ʻವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತಿʼ ಎಿಂದೇ ಪಾ ಸಿದಧ ರಾದ ಸಿದಧ ಲಿಿಂಗಯಯ ನವರು ದಲಿತ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಸಾಹಿತಯ  ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ರ್ಕವಯ , ನಾಟಕ, 

ಪಾ ಬಂಧ, ವಿಮರ್ಶಾ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಆತಮ ಕಥನ ಮುಿಂತಾದ ಪಾ ರ್ಕರಗಳಲಿಿ  ಸಾಹಿತಯ  ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಚರ್ಚಭಗೆ ಒಳಗಾದ ಪಾತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಏಕಲವ್ಯ ನ ಪಾತ್ರ ವೂ ಒಂದು. 

ಮಹಾಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಗುರುದಕಿ್ಷಣೆಯಾಗಿ ತ್ನನ  ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನ ೇ ಕತ್ತ ರಿಸಿಕೊಡುವ್ ವೇರನಾಗಿ 

ಏಕಲವ್ಯ ನ ಪಾತ್ರ  ಬ್ಬಳಕ್ಷಗೆ ಬರುತ್ತ ದೆ. ಮಹಾಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಬರುವ್ ಈ ಕಥೆಯು ಗುದಕಿ್ಷಣೆಯ 

ಮಹತ್ವ ವ್ನ್ನನ , ಆದರ್ಭ ಶಿಷ್ಯ ನನ್ನನ  ಜಗತ್ತತ ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತ ದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಈ 

ಕಥೆಯನ್ನನ  ಹೊಸ ಹೊಸ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೇನಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಡುವ್ ಕರ ಮ ಜಾರಿಗಂಡಿರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣುತ್ತ ೇವೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನನ  ಆಧರಿಸಿ ಕುವೆಂಪುರವ್ರು ರಚಿಸಿದ ಬ್ಬರಳೆ್ಗ  ಕೊರಳ್ ನಾಟಕವು 

ವ್ರ್ಭತಾರತ್ಮಯ ದ ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪುನರ್ ರಚನ್ಗಂಡರೆ, ಗೇವಂದ ಪೈ ಅವ್ರು ಹೆಬೆ್ಬ ರಳು 

ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಏಕಲವ್ಯ ನ್ನ ಬ್ಬರಳನ್ನನ  ಕತ್ತ ರಿಸಿದುು  ತ್ಪುು ಗರ ಹಿಕೆಯಿಂದ ಆದ ಆಕಸಿಿ ಕ ಎಂಬಂತ್ 

ಚಿತ್ತರ ಸಿದ್ದು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ನಾಟಕಕಾರರಿಗೆ ದ್ರ ೇಣಾಚಾಯಭರ ಮೇಲ್ಲನ ಆರೇಪವ್ನ್ನನ  ನಿೇಗಿಸುವ್ ಪರ ಯತ್ನ ವೂ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತ್ ತೇರುತ್ತ ದೆ, ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನರು ದಲ್ಲತ್ ಸಂವೇದನ್ಯ ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಏಕಲವ್ಯ ನ 

ಚಿತ್ರ ರ್ವ್ನ್ನನ  ಅರ್ಥಭಸಿರುವಂತ್ ತೇರುತ್ತ ದೆ. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ವಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ, ಮಾರ್ಕ್ಸ ಭವಾದದ 

ಚಿಂತ್ನ್ಗಳಂದ ಮತ್ತತ  ಲೇಹಿಯಾವಾದದಂದ ಪರ ಭಾವತ್ರಾದ ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನವ್ರು ಜಾತ್ತ, ವ್ಗಭಗಳ 

ಅರ್ಭಪೂರ್ಭ ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಏಕಲವ್ಯ ನ ಪಾತ್ರ ವ್ನ್ನನ  ನೇಡುವ್ ಪರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. 

ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನವ್ರ ಏಕಲವ್ಯ  ಮೂಲತಃ ನಾವು ಕಲ್ಲಯುವ್ ವದೆಯ ಯು ಸಮುದ್ದಯ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ 

ರಕ್ಷಣೆನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದವ್ನಾಗಿ ತೇರುತಾತ ನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿೇಕ 

ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ಜನಾಂಗದ ಸಂಘಷ್ಭದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ನ ಬದುಕು ಗೇಚರಿಸುವುದನ್ನನ  

ಕಾರ್ಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

ನಾಟಕವ್ನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನದ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಂದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಚಚಿಭಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ್ಗಂದರೆ, 

೧. ರ್ಕಡು-ನಾಡು ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿಿನ ಭಿನನ ತೆಯನ್ನನ  ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಾ ಮ 

೨. ದಲಿತ ವಗಾದ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏಕಲವಯ ನ ಪ್ರತಾ  ಚಿತಾ ಣ 

೩. ರಾಜಶಾಹಿ ಮತ್ತು  ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವಗಾ ದಲಿತರನ್ನನ  ತ್ತಳಿಯುವ ನೆಲೆ 

೧. ರ್ಕಡು-ನಾಡು ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿಿನ ಭಿನನ ತೆಯನ್ನನ  ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಾ ಮ: 

 “ಏರಲಾಗದ ಬಟಟ ದ ಸಾಲು, ಹಾರಲಾಗದ ಹಳಳ ಗಳು, ದೂರದ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮುತಿು ಡುವಂಥ, 

ಬ್ನಿನ ಯ ಹನೆನ ಯ ರ್ಕಡುಗಳು, ಮರಗಿಡಗಳ ನಾಡಿನ ಸುತು , ಮೆಳೆ ಪೊದರಿನ ಕೋಟೆಗಳು, 

ಸೂಯಾನ ಬಳಕನ್ನ ಒಳಬಿಡದಂತೆ ಚಾಚಿಕಿಂಡಿವೆ ರೆಿಂಬಗಳು, ಗಿರಿಮೆ ನೆಲಗಳ ಬಂಧನವಾಗಿ 

ಬಿಗಿದಿವೆ ಸೆಣಬಿನ ಅಿಂಬುಗಳು ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳ ಬಳಕಿನ ಒಳಗೆ ನಾಗರು ಹಬಿಬ ದ ಬ್ಳಿಳ ಯ 
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ಕೆಳಗೆ ಅರಳಿವೆ ನಿೋಲಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬ್ಣಣ  ಬ್ಣಣ ದ ಎಲೆಗಳ ತ್ತಿಂಬಾ ಬಂಗಾರದ ಗೆರೆ 

ಮೂಡಿದವು ಕಿಂಬ ಕಿಂಬಗೂ ಕೂತ ಹಕಿಕ  ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಾಡ ಹಾಡಿದವು” 

 ಹಿೋಗೆ ರ್ಕಡಿನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ ಗಳು ನಮಮ  ಕಣಮ ನಗಳನ್ನನ  ಆವರಿಸುತಿು ದಾ ಿಂತೆಯೇ 

ನಮಮ ನ್ನನ  ಬಚಿಿ ಸುವ ಸದಿಾ ನಿಿಂದ ಆ ನೋಟ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮಾಯಗಿಂಡು ಆತಂಕದ 

ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾಾಣಗಳುಳ ತು ದೆ. ಊರಿನ ರ್ಶಟ್ಟಟ ಯೊಬ್ಬ  “ಏಕಲವಯ ನ ಒಡೆತನವಿದಾ  

ಆಡಳಿತಶಾಹಿಯ ಕುಮಮ ಕಿಕ ನಿಿಂದ ಅತಿಕಾ ಮ ಪಾ ವೇಶ್ಮಾಡಿ ಸೈನಿಕರ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಅಲಿಿನ 

ಬಲೆಬಾಳುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಡಲಿಯೇಟು ಹಾಕಿಸುವ ಕಟುಕನಂತೆ ರ್ಕಣಿಸುತಾು ನೆ. ಸವ ಿಂತ 

ಲಾಭರ್ಕಕ ಗಿ ರ್ಕಡಿನ ಸಿರಿಯನ್ನನ  ಕಳೆಳ ಹಡೆಯುವ ರ್ಕಡುಗಳಳ  ವಿೋರಪಪ ನ್ನ ಮತ್ು ಿಂದು ರೂಪ 

ಇವನದ್ದಗಿದೆ. ರ್ಕಡಿನ ಒಿಂದಿಂದು ಮರವೂ ಬೊಗಸೆಗಟಟ ಲೆ ಚಿನನ  ತರುತು ದೆ, ಐಶ್ವ ಯಾ 

ಕಡುತು ದೆ, ಅಧಿರ್ಕರ ಕಡುತು ದೆ ಎಿಂದು ನಂಬಿ ಭಾ ಷ್ಟಟ ಚಾರದ ಬಿಂಬ್ಲದಿಿಂದ 

ಮಹಾರಾಜನನ್ನನ  ಒಲಿಸಿಕಿಂಡು ಪರಿಸರ ನಾಶ್ಕೆಕ  ಮುಿಂದ್ದದವನ್ನ. ರ್ಕಡಿನ ಜನರ 

ವಿರೋಧವನ್ನನ  ಲೆಕಿಕ ಸದೆ, ಅಧಿರ್ಕರಶಾಹಿಯ ಬಿಂಬ್ಲ ಪಡೆದು, ಸೈನಿಕರಿಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಡೆಸಿ 

ಬ್ಡಿಸಿ ತನನ  ದುರುದೆಾ ೋಶ್ವನ್ನನ  ನೆರವೇರಿಸಿಕಿಂಡವನ್ನ”೧ ರ್ಕಡನ್ನನ  ಅತಿಕಾ ಮ ಪಾ ವೇಶ್ ಮಾಡಿ 

ಇಡಿೋ ರ್ಕಡನ್ನನ  ನಾಶ್ ಮಾಡಲು ಹವಣಿಸುತಿು ರುವ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಚಂದಾ ರ್ಶಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಅಲಿಿನ 

ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬೊೋರಣಣ , ಗಾಳಣಣ  ತಡೆಯಲೆತಿನ ಸುತಾು ರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ರ್ಕಡಿನ 

ಮರಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಯುತಿು ರುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಟಾಪಟ್ಟಯಾಗುತು ದೆ. ಪಾ ಭುತವ ದ ಅಪಪ ಣೆಯಿಲಿದೆ 

ಯಾರೂ ಏನನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಒಿಂದು ಹಕಿಕಯೂ ಕೂಡ ಹಾರಲಿ . ಒಿಂದು ಹೂ ಕೂಡ 

ಅರಳಲಿ  ಎಿಂಬ್ ಸೊಕಿಕ ನ ನ್ನಡಿಯನಾನ ಡುತಾು ರೆ ಸೈನಿಕರು. ಈ ಸಂದಭಾದಲಿಿ  ರ್ಕಡಿನವರಾದ 

ಬೊೋರಣಣ  ಮತ್ತು  ರ್ಕಳಣಣ ನ ಮಾತ್ತಗಳಲಿಿ  ಅಧಿರ್ಕರಿ ವಗಾ ರ್ಕಡನ್ನನ  ಪಿಾ ೋತಿಸುವುದು ಕೇವಲ 

ಅಲಿಿ  ಸಿಗುವ ಸಂಪತಿು ಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ಅಲಿಿನ ಹೆಣಣ ನ್ನನ  ಭೋಗಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ ಎನ್ನನ ವಲಿಿ  

ಅಧಿರ್ಕರಶಾಹಿಯು ತನಗಿಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿರುವವರನ್ನನ  ಕೇವಲ ಭೋಗದ ವಸುು ವಿನಂತೆ 

ಭಾವಿಸುತಿು ದಾ  ರಿೋತಿಯನ್ನನ  ಬ್ಯಲಿಗೆಳೆಯುತಾು ರೆ. ನಾಟಕದಲಿಿ  ಸೈನಿಕರು ಆಡುವ ಮಾತ್ತಗಳು 

ವಯ ಿಂಗಯ  ಮತ್ತು  ವಿಡಂಬ್ನಾತಮ ಕವಾಗಿದುಾ , ಅಧಿರ್ಕರಶಾಹಿ ಮತ್ತು  ಪಾ ಭುತವ ದ ನೆಲೆಗಳನ್ನನ  

ವಿಮರ್ಶಾಸುತು ವೆ. ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ ದಲಿಿ  ಬ್ರುವ ರ್ಕಡಿನವರು ಮತ್ತು  ನಾಡಿನವರ 

ನಡುವಿನ ಮಾತ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಾ ಕೃತಿ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ನಿಮಾತ ವಯ ವಸೆೆಯ ನಡುವಿನ ಭಿನನ ತೆಯನ್ನನ  

ಸೂಚಿಸುತು ಲೇ ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ವಯ ವಸೆೆ  ಪಾ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತು ದೆ ಎಿಂಬುದು 

ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ಮೇಲವ ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ರನ್ನನ  ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕಳುಳ ತು ದೆ ಎಿಂಬ್ ನೆಲೆಯನ್ನನ  

ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು  ರ್ಕಡಾಡಿಗಳ ಪ್ರತಾ ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಬ್ಹುದು. 

 ರ್ಕಡಿನ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ  ಪಾ ತಿನಿಧಿಸುವ ರ್ಕಳಣಣ  ಮತ್ತು  ಬೊೋರಣಣ ರು ತಾವು 

ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ರ್ಕಡು ಮತ್ತು  ಅಲಿಿರುವ ಪಾ ತಿಯೊಿಂದು ಜಿೋವಿಗಳು, ಮರಗಿಡಗಳ ಬ್ಗೆಗೆ ಒಿಂದಲಿಾ  

ಒಿಂದು ರಿೋತಿಯಾದ ಬಾಿಂಧವಯ ವನ್ನನ  ಬಳೆಸಿಕಿಂಡಿರುವವರಾಗಿ ಕಂಡುಬ್ರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 

ಅವರು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು  ಚಂದಾ ರ್ಶಟ್ಟಟ  ರಾಜನ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದೆಯಿಂದು ಮರ ಕಡಿಯಲು ಮುಿಂದ್ದದ್ದಗ 

ʻ…ನಿಮಮ ರಾಜ ಅವನ  ರಾಜಯ ನಾ ಅವುನಾಳಿಿ . ಈ ನಮ್ ರ್ಕಡಿನ ಸುದಿಾ ಗೆ ಬ್ರೋದು ಬೇಡʼ ಎಿಂದು 

ರಾಜನನ್ನನ  ಲೆಕಿಕ ಸದೆ ಮರಕಡಿಯುವುದನ್ನನ  ತಡೆಯಲು ಯತಿನ ಸುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ರ್ಕಡಿನ 

ಮುಗಾ ರನ್ನನ  ಚಂದಾ ರ್ಶಟ್ಟಟ ಯಂತಹ ಲೋಭಿಗಳು ಅಥಾಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವೇ ಇಲಿ . ಹಣದ 

ಆಮಷಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿ ಅಿಂಥವರ ಬಿಂಬ್ಲಕೆಕ  ಪಾ ಭುತವ ವೂ ಬನೆನ ಲುಬಾಗಿ ನಿಿಂತಿರುವುದು ದುರಂತವೇ 

ಸರಿ. ಇಲಿಿನ ಮಹಾರಾಜ ನಾಟಕದಲಿೆಲಿೂ  ಪಾ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ರ್ಕಣಿಸಿಕಳಳ ದಿದಾ ರೂ ಆಡಳಿತಶಾಹಿಯ 

ಸಾವ ಥಾ, ದುರಾಸೆ, ಮೊೋಜುಗಾರಿಕೆ, ಭಾ ಷಟ ತೆ, ಐಲುತನಕೆಕ  ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ರಾಣಿಯರಡನೆ 

ಚಕಕ ಿಂದವಾಡಲು ಒಮೆಮ  ರ್ಕಡಿಗೆ ಬಂದು, ಹುಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕುಕ  ಹಾಕಿಕಿಂಡು ರಾಣಿಯರನೆನ ಲಿ  ಅಲಿೆೋ 

ಬಿಟುಟ  ಜಿೋವಭಯದಿಿಂದ ಕೂಗುತು  ಕಿರುಚುತು  ಹಳಳ ಕೆಕ  ಬಿದುಾ  ಅಲಿಿಿಂದ ಪಲಾಯನ ಗೈದವನ್ನ. 

ರ್ಕಡಿನ ಮುಗಧ  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಾದ ಜಿಿಂಕೆ, ಮೊಲಗಳ ಮಾಿಂಸವೆಿಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾ ಣ. ಅವನ್ನ 

ಆಗಾಗ ವನವಿಹಾರಕೆಕ  ಬ್ರುತಿು ದುಾ ದೇ ಈ ಉದೆಾ ೋಶ್ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ. ಪರಿಸರ ನಾಶ್ದಿಿಂದ್ದಗುವ 

ಅನಾಹುತಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಚಿಿಂತಿಸದೆ, ವಿದಾ ೋಹಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಹಣದ ಆಮಷಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿ ರ್ಕಡಿನ 

ಮರಗಳನ್ನನ  ಚಂದಾ ರ್ಶಟ್ಟಟ ಯಂತಹ ದಲಿಾಳಿಗೆ ಕಡಿದುಕಳುಳ ವಂತೆ ಅಪಪ ಣೆ ನಿೋಡಿದಾ ಲಿದೆ ಸೈನಿಕರ 

ಬಿಂಬ್ಲವನಿನ ತ್ತು  ರ್ಕಡನೆನ ೋ ಸವಾಸವ ವೆಿಂದು ನಂಬಿ ಬ್ದುಕುತಿು ರುವ ಅಲಿಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ 

ಮನಸಿಿ ನಲಿಿ  ಭಯವನ್ನನ  ಹುಟುಟ ಹಾಕುತು , ಅವರನ್ನನ  ಹಿಿಂಸಿಸುತಿು ರುವ ರಾಜ ಇಲಿಿ  ಭಾ ಷಟ ಗಿಂಡ 

ವಯ ವಸೆೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಅಿಂತಹ ರಾಜನ ಆಶ್ಾ ಯದಲಿಿ  ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಸೈನಿಕರು 

ರಕು ಬಿೋಜಾಸುರನ ಸಂತಾನದಂತೆ ರ್ಕಡಿನ ಜನರನ್ನನ  ರ್ಕಡುವುದನ್ನನ  ರ್ಕಣುತೆು ೋವೆ. 

 ಸೈನಿಕ : ಏನಂದೆ ? ನನನ  ಕಲಿು ೋಯ! ರಕು  ಬಿೋಜಾಸುರನ ಕಥೆ ಗತಾು  ? ಅವನ 

ಒಿಂದಿಂದು ತ್ಟುಟ  ರಕು ದಿಿಂದಲೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟಟ ದರಂತೆ. ನಮಗೆ ಅಪ್ರಯ ಆದೆಾ  ನಮಮ  
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ಸೈನಿಕರೆಲಿ  ನ್ನಗೆಿ  ರ್ಕಡನೆನ ಲಿ  ಧೂಳಿೋಪಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡಾು ರೆ, ಹುಷ್ಟರ್. ಎಿಂದು ಮರ ಕಡಿಯಲು 

ಅಡಿಿಯನ್ನನ ಿಂಟು ಮಾಡಿದ ರ್ಕಡಿನ ರ್ಕಳಣಣ  ಮತ್ತು  ಬೊೋರಣಣ ನಿಗೆ ಎಚಿ ರಿಕೆಯನ್ನನ  

ಕಡುತಾು ನೆ. ರ್ಕಳಣಣ  ಮತ್ತು  ಬೊೋರಣಣ  ತಮಗೂ ಏಕಲವಯ ನೆಿಂಬ್ ರ್ಕಡಿನ ರಾಜನಿದುಾ  ಈ 

ರ್ಕಡನ್ನನ  ರಕಿಿಸಿಕಿಂಡು ಬ್ರುತಿು ದ್ದಾ ನೆ ಎಿಂದು ಏಕಲವಯ ನ ಸಾಹಸವನ್ನನ  ವಣಿಾಸುತಾು ರೆ. 

ಪ್ರಾ ರಂಭದಲಿಿ  ರ್ಕಡಿನವರ ಬದರಿಕೆಗೆ ನಾಡಿನವರು ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತಾು ರಾದರೂ 

ನಂತರದಲಿಿ  ನಾಡಿನವರ ಆಕಾ ಮಣವನ್ನನ  ರ್ಕಡು ತಡೆದುಕಳಳ ಲಾರದೆಿಂಬುದನ್ನನ  ಬೇಡರ 

ಗುಿಂಪನ್ನನ  ಸೈನಿಕರು ಸುತ್ತು ವರಿದು ಹಡೆಯುವ ಬ್ಡಿಯುವ ಕಿಾ ಯಯ ಮೂಲಕ 

ತ್ೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನವರ ಆಯುಧಗಳ ಮುಿಂದೆ ರ್ಕಡಿನ ಜನ ಸೊೋಲಲೇ ಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. 

ರ್ಕಡನ್ನನ  ಆಕಾ ಮಸಿದ ಸೈನಿಕರು ಅಟಟ ಹಾಸದಿಿಂದ ರ್ಕಡನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಅಲಿಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನನ  

ಹಡೆದು ಬ್ಡಿದು ತಮಗಾದ ಅವಮಾನಕೆಕ  ಪಾ ತಿೋರ್ಕರವನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ. “ಕೈರ್ಕಲು ಮುರಿದರು 

ಪ್ರಾ ಣವ ತರಿದರು ಪಟಟ ಣದ್ದ ಪುಿಂಡರು ಅಡವಿೋಗೆ ಬಿಂಕಿಯ ಇಡುವಂಥ ಕೂಳರು ಕರುಣೆಯ 

ಕಳಕಿಂಡವರು, ಬಿಟಟ ಿಂಥ ಬಾಣವು ಸುಟ್ಟಟ ೋತ್ ವನವನ್ನನ , ಕಟ್ಟಟ ದರೆಮಮ ನ್ನ ಹಗೆದಲಿ ರ್ಕಡಿನ 

ಜನಗಳ ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ತಾರದೆ ಮೊೋಜನ್ನನ  ಮಾಡಿದರು, ಹಣುಣ  ಹಂಪಲು ತಿಿಂದು ಹೆರ್ಜಜ ೋನ ಸವಿದರು, 

ನಮಮ  ರಕು ದ ರುಚಿಯ ನೋಡಿದರು, ಗಂಧ ತೇಗವ ಕಡಿದು ಜಿಿಂಕೆ ಹಿಿಂಡನ್ನ ಬ್ಡಿದು ನಮಮ  

ಮೂಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದರು.” 

  ಹಿೋಗೆ ಅಟಟ ಹಾಸವನ್ನನ  ಮೆರೆದ ನಾಡಿಗರಿಂದಿಗೆ ಏಕಲವಯ ನ ನೇತೃತವ ದಲಿಿ  ಹೋರಾಟ 

ಜರುಗುತು ದ್ದದರೂ ನಾಡಿನವರ ಆಯುಧಗಳ ಮುಿಂದೆ ಏಕಲವಯ  ಸೊೋಲಲೇ ಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. 

ಇಲಿಿಯವರೆಗೂ ತನನ  ಶ್ಕಿು  ಸಾಮಥಯ ಾಗಳ ಬ್ಗೆಗೆ ಹೆಮೆಮ ಪಡುತಿು ದಾ  ಏಕಲವಯ ನಿಗೆ ನಾಡಿನವರ 

ಆಧುನಿಕ ಶ್ಸಾು ಾ ಸು ಾ ಗಳ ಮುಿಂದೆ ತನನ  ಸಾಮಥಯ ಾ ವಿಫಲ ಎಿಂಬುದರ ಅರಿವಾಗುತು ದೆ. “ಮರದ 

ಕಿಂಬ ಹತಿು  ತ್ತದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಿಿಂತ್ತ ಬಿೋಗುತಿು ದಾ  ಏಕಲವಯ ನಿಗೆ ಗತಾು ಯಿತ್ತ ಇದು 

ಭಾರಿ ಮರವಲಿ  ಪುಟಟ ಗಿಡವೆಿಂದು ಪವಾತಾಗಾ ಕೆಕ  ಹೋಗಿ ದಣಿವಾರಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಾ  ಏಕಲವಯ ನಿಗೆ 

ಅರಿವಾಯಿತ್ತ ಇದು ಪವಾತವಲಿ  ಗುಡಿ ವೆಿಂದು” ಹಿೋಗೆ ತನನ  ಸಾಮಥಯ ಾದ ಅರಿವಾಗಿ ತನನ  

ರ್ಕಡನ್ನನ  ರಕಿಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗದುದಕೆಕ  ವಯ ಥೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸುತಾು ನೆ. ಹಿೋಗೆ ತಮಮ  ಸಾವ ಥಾರ್ಕಕ ಗಿ 

ರ್ಕಡನ್ನನ  ಆಕಾ ಮಸಿ ಅಲಿಿನ ಜನರ ಜಿೋವನದಲಿಿ  ನಾಡಿನವರು ಭಯವನ್ನನ  ಭಿತ್ತು ತಾು , ಅವರನ್ನನ  

ಅವರ ಮೂಲನೆಲೆಯಿಿಂದಲೇ ಹರದೂಡಲು ಹವಣಿಸುತಿು ರುವ ಪಾ ಭುತವ , ಮತ್ತು  ಅಧಿರ್ಕರ 

ವಗಾದಲಿಿರುವವರ, ದಪಾ ದಬಾಬ ಳಿಕೆಯ ಪಾ ವೃತಿು ಗಳನ್ನನ  ನಾಟಕರ್ಕರರು ಬ್ಯಲಿಗೆಳೆಯುತಾು ರೆ. 

 

೨. ದಲಿತ ವಗಾದ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏಕಲವಯ ನ ಪ್ರತಾ  ಚಿತಾ ಣ 

 ಏಕಲವಯ  ತಳ ಸಮುದ್ದಯದ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿದುಾ , ತನನ  ಸಮುದ್ದಯದವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ 

ದುಡಿಯುವ ನಾಯಕನಂತೆ ಚಿತಿಾ ತಗಿಂಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಹುಟ್ಟಟ ನಿಿಂದ ಬೇಡನಾದ ಏಕಲವಯ ನಿಗೆ 

ಬಿಲಿುವಿದೆಯ ಯ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಇನ್ನನ  ತನನ  ಸಾಮಥಯ ಾದ ಬ್ಗೆಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿದಾ  ಏಕಲವಯ ನಿಗೆ 

ನಾಡಿನವರ ಆಕಾ ಮಣದಿಿಂದ ತನನ  ರ್ಕಡನ್ನನ  ರಕಿಿಸಿಕಳಳ ಲು ಅಸಮಥಾನಾದ್ದಗ ತಾನ್ನ 

ಕಲಿತಿರುವ ವಿದೆಯ  ಅಲಪ ವಾದುದು ಎಿಂಬ್ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತು ದೆ. ಅದರಿಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇಲಿದ 

ಕಳಳ ರು ತನನ  ಅಡವಿಗೆ ಬಿಂಕಿಯನ್ನನ  ಹಚಿು ತಿು ರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡ ಏಕಲವಯ  ಅದು 

ನಿಜವಾಗುತಿು ರುವ ತಳಮಳ ಅನ್ನಭವಿಸುತಾು ನೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲಿಿ  ತನನ  ಸಾಮಥಯ ಾ ಬ್ತ್ತು ತಿು ರುವ 

ಮತ್ತು  ರ್ಕಡಿಗೆ ಒದಗಲಿರುವ ಅಪ್ರಯದ ಮುನಿ್ನಚನೆ ದರೆಯುತಿು ರುವ ಅನ್ನಮಾನ ಏಲವಯ ನಿಗೆ. 

ಅಪಪ ನ ರ್ಕಲದ ಬಿಲಿಿಗೆ ಈಗ ಮುಪ್ರಪ ಗಿದೆ ಎಿಂಬ್ ಅಳುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಅಿಂದರೆ 

ಪರಂಪರಾನ್ನಗತವಾಗಿ ಬಿಲಿವ ದೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಲಿತ್ತ ಬಂದರೂ ಅದು ಇಿಂದಿನ ರ್ಕಲದ ಹಸ 

ಆಯುಧಗಳ ರಭಸವನ್ನನ  ತಡೆಯುವಲಿಿ  ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಲವಯ ನಿಗೆ ತನನ  

ಬ್ಳಿ ಇರುವ ಬಾಗಿದ ಬಿಲಿು , ಬಿಂಡಾದ ಬಾಣ, ಸೊೋತ ಕೈ, ಕೆರಳಿದ ರ್ಕಡು, ದುಷಟ ಶ್ಕಿು ಗಳಾಗಿ ತನನ  

ಮೇಲೆಯೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಿು ವೆಯೊೋ ಎಿಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತು ದೆ. ತನನ  ಶ್ಕಿು ಯ ಮತಿಯನ್ನನ  

ಅರಿತ ಏಕಲವಯ  ತನನ  ಕಳವಳವನ್ನನ  ತನನ  ತಾಯಿಯೊಿಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಿಂಡಾಗ ಅವನನ್ನನ  

ಹುರಿದುಿಂಬಿಸಿ ಹಸಿು ನಾವತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾು ಳೆ. 

ದಲ್ಲತ್ ವ್ಗಭವ್ನ್ನನ  ಪರ ತ್ತನಿಧಿಸುವ್ ಏಕಲವ್ಯ ನ ಕಲ್ಲಕೆ ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನವ್ರ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  

ವಭಿನನ ವಾಗಿ ನಿರುಪಿತ್ವಾಗಿದೆ. “ಈ ನಾಟಕ ಜಾತ್ತ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನನ  ವರೇಧಿಸುವುದರಂದಗೆ ಸೂಕಿ್ಷವಾಗಿ 

ವ್ಗಭ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನನ  ವರೇಧಿಸುತ್ತ ದೆ. ಹಿೇಗಾಗಲು ಕಾರರ್, ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ವ್ಗಭ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯು ಜಾತ್ತ 

ಮತ್ತತ  ವ್ರ್ಭಗಳಂದ ಬಂಧಿತ್ವಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಷಕ ಂತ್ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ನೇರವಾಗಿ 

ಗುರುತ್ತಸುವ್ ಕಾರರ್ವೆಂದರೆ – ಏಕಲವ್ಯ ನಂತ್ಹ ದಲ್ಲತ್ರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದುು , ಅರ್ಜಭನ ಮತ್ತತ  

ದ್ರ ೇರ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷತ್ತರ ಯ ಹಾಗೂ ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ ವ್ಗಭಗಳೇ ಕಾರರ್ವಾಗಿವೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಈ 

ಎರಡೂ ವ್ಗಭಗಳು, ದಲ್ಲತ್ರು ನಂಬಲಹಭವಾದವ್ರು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸೂಕಿ್ಷವಾಗಿ ಎತ್ತತ ತೇರಿಸುತ್ತ ದೆ. 
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ಇದು ಇಂದನ ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕ ಬದುಕ್ಷನ ಸೆಿ ತ್ತಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರ ಸುತ ತ್ತ್ಗೆ ಗರಿ ಇಟಿ ಂತ್ ಆಗುತ್ತ ದೆ. 

ಪರ ಸುತ ತ್ತ್ ಮತ್ತತ  ಸಾಂಸಕ ೃತ್ತಕತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಗಮನಸ್ಥಳ್ಗಯುವ್ ಮತತ ಂದು ವಚಾರವೆಂದರೆ, 

ಅಸು ೃರ್ಯ ತ್ಯ ಪರ ಖ್ರ ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತತ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಗತ್ತತ . ಮೊದಲ ತ್ಲೆಮಾರಿನಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 

ಹೊರಬರುವ್ ದಲ್ಲತ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏಕಲವ್ಯ ನ ಮುಖಂತ್ರ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ 

ವಂಚಿತ್ ಹಾಗೂ ಹದಗೆಟಿ  ಸೆಿ ತ್ತಗೆ ದ್ರ ೇರ್ರೇ ಪರ ತ್ತೇಕವಾಗಿಬಿಡುತಾತ ರೆ. ಅಂತ್ಯೇ ಅಸು ೃರ್ಯ ತ್ಯ ಸೇಂಕು 

ಶಿಕ್ಷರ್ದ್ಂದಗೆ ಆಡಿದ ನಾಟಕವ್ನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಕಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಇವು ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  

ಜೇವಾಳವಾಗಿಬಿಡುತ್ತ ವೆ.”೨ ವದೆಯ  ಕಲ್ಲಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸ್ಥಯನ್ನನ  ಹೊಂದರುವ್ ಶಿಷ್ಯ ನಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಐದು ಮೂಲ ಸೂತ್ರ ಗಳು ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತ್ತ ವೆ. 

1. A perfect mastery of the ground work of archery. ಬಿಲಿುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲತ್ತ್ವ ಗಳ 

ಸಾವ ಮಯ  ಯಾವ್ ತ್ರನಾದ ವದ್ದಯ ಭಾಯ ಸಕ್ಕಕ  ಈ ಬುನಾದ ಅನಿವಾಯಭ. 

2. A power to concentrate. ಏಕಾಗರ ಚಿತ್ತ ನಾಗುವ್ ಸಂಕಲು ರ್ಕ್ಷತ . ಅನನಯ  ಚಿಂತ್ನ್ 

ಅತ್ಯ ವ್ರ್ಯ ವಾದ ಅಂರ್ 

3. A deep and fervent love to one’s guru. ಶಿಷ್ಯ ನಿಗೆ ಗುರುವನಲಿ್ಲ  ಗಾಢವಾದ 

ರ್ಕ್ಷತ ಯುತ್ವಾದ ಪ್ರ ೇಮ. ಅಗಾಧವಾದ ರ್ರ ದ್ದಧ ನಿವ ತ್ವಾದ ರ್ಕ್ಷತ . 

4. Guru’s whole-hearted willingness to teach the pupil. ಶಿಷ್ಯ ನಿಗೆ ಬೇಧಿಸಲು ಗುರುವನ 

ಹೃತ್ಪು ವ್ಭಕವಾದ ಇರೆ್ಚ , ಮನಃಪೂವ್ಭಕವಾದ ಸಂಕಲು . 

5. Assiduous practice. ಸತ್ತ್ವಾದ ಅಭಾಯ ಸ ಮತ್ತತ  ಅವಶಾರ ಂತ್ ಸಾಧನ್.”೩ 

ದಲ್ಲತ್ ವ್ಗಭದವ್ನಾದ ಏಕಲವ್ಯ ನಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿಾ  ಸೂತ್ರ ಗಳು ಐಕಯ ವಾಗಿದು ರೂ ಗುರುವನ 

ಕೊರತ್ ಕಾಡುತ್ತ ದೆ. ಆದರೂ ನಿರಾರ್ನಾಗದ ಏಕಲವ್ಯ  ತ್ನನ  ಸವ  ಸಾಮರ್ಯ ಭದಂದ ದ್ಡಡ  ಬಿಲಿುಗಾರನಾಗಿ 

ಬ್ಬಳ್ಗದು ನಿಲಿುತಾತ ನ್. 

ನಾಟಕದ ಪಾರ ರಂರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೇಡಕುಲದವ್ನಾದ ಏಕಲವ್ಯ ನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ದೆಯ ಯ 

ಪರಿಚಯವರುವುದರ ಅರಿವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ ನಾಡಿನವ್ರಿಂದ ತ್ನನ  ಕಾಡನ್ನನ  ರಕಿ್ಷ ಸಲು ತ್ನನ ಲಿ್ಲರುವ್ ವದೆಯ  

ಸಾಲದುದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರ ೇತಾಸ ಹದಂದ್ದಗಿ ಅಸಿತ ನಾವ್ತ್ತಯಲಿ್ಲರುವ್ ದ್ರ ೇರ್ರ ಬಳ ಬಿಲಿುವದೆಯ  

ಕಲ್ಲಯಲು ಹೊರಡುತಾತ ನ್. ವದೆಯ  ಕಲ್ಲಯಲು ಹೊರಟ ಏಕಲವ್ಯ ನನ್ನನ  “ಅದು ಬೇಡರು ವೇಗೇ ಜಾಗ 

ಅಲಿ . ಬೇಡರು ವೇದರೆ ಆ ಮಣಿಿ ಗೂ ಮೈಲ್ಲಗೆ ಆಗತ ದಂತ್—ಬಿಲಿುವದೆಯ  ಬೇಡರ ಹುಟಿ್ಟ ಗುರ್. ಅರಸು 

ಮಕಕ ಳಗೆ ಅದು ಕಲ್ಲಕೆ. ಅರಸು ಮಕಕ ಳಗೆ ಅದು ತಟಿ  ಬಟಿ್ಟ , ಬೇಡರಿಗೆ ಅದು ಮೈಗಂಟಿದ ಚಮಭ 

ಅವ್ರನ್ನನ  ಬೇಡುವುದರಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಾನೇ ಇಲಿ ” ಎಂದು ಮಾವ್ ಏಕಲವ್ಯ ನನ್ನನ  ತ್ಡೆಯುತಾತ ನ್ಯಾದರೂ 

ಏಕಲವ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಅವ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ಥಯನ್ನನ  ಕಂಡು ʻಹುಲ್ಲಯಾಗಿ ಹೊೇಗಿ ಹೆಬೆು ಲ್ಲಯಾಗಿ ಬಾʼ ಎಂದು 

ಹರಸಿ ಕಳುಹಿಸುತಾತ ನ್. ಮಾವ್ನ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ನನ  ಹುಟಿಿ ನ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಾನ್ನ ಕಲ್ಲತ್ ವದೆಯ ಯ ಬಗೆಗೆ 

ಅಪಾರವಾದ ಹೆಮಿ್ಮ  ಇರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ತ ೇವಾದು ರಿಂದ ಸಾವ ಭಿಮಾನವ್ನ್ನನ  ತರೆದು ಮೇಲವ ಗಭದವ್ರ 

ಮುಂದೆ ಹೊೇಗಿ ನಿಲಿುವ್ ಅನಿವಾಯಭತ್ಯಿಲಿವೆಂಬ ಭಾವ್ನ್ಯಿದೆ. ಲೇಖ್ಕರು ಈ ಮೂಲಕ ದಲ್ಲತ್ 

ಸಮುದ್ದಯವು ತ್ನನ ನ್ನನ  ಹಿೇಗಳ್ಗದುಕೊಳುು ವ್ ನ್ಲೆಯನ್ನನ  ವಡಂಬಿಸುತಾತ  ತ್ಮಿ  ವ್ಯ ಕ್ಷತ ತ್ವ ವ್ನ್ನನ  

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಬೇರೂರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂರ್ವ್ನ್ನನ  ಎತ್ತತ ಹಿಡಿಯುತಾತ ರೆ. 

ಅರಸು ಮಕಕ ಳಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ದೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸುತ್ತತ ರುವ್ ದ್ರ ೇರ್ರ ಪಾದಗಳಗೆ ನಮಸಕ ರಿಸಿ ತ್ನಗೂ 

ಬಿಲ್ಲವ ದೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಕೊಳುು ತಾತ ನ್. ಅವ್ನ ವೇಷ್ಷ್-ಭೂಷ್ರ್ ಮತ್ತತ  ಮಾತ್ತಗಳಂದ 

ಏಕಲವ್ಯ  ಬೇಡನ್ಂದು ತ್ತಳದು ಅರ್ಜಭನ ಮತ್ತತ  ಭಿೇಮ ಏಕಲವ್ಯ ನನ್ನನ  ʻಕಾಡಿನ ಕ್ಷರ ಮ್ಮʼ ಎಂದು 

ನಿಂದಸುತಾತ ರೆ. “ ಕಲ್ಲಯಲು ಆಸ್ಥಯೇ ಮುಖ್ಯ , ಹುಟಿ ಲಿ ” ಎನ್ನನ ವ್ ಏಕಲವ್ಯ ನ ಮಾತ್ತಗೆ ದ್ರ ೇರ್ರು 

“ಏಕಲವ್ಯ  ನಿನನ  ಆಸಕ್ಷತ  ರ್ರ ದೆು  ಮ್ಮಚು ತ್ಕಕ ದೆು ೇ. ಆದರೆ ಶಾಸತ ರ ಅಡಡ ವದೆ. ಶೂದರ ರಿಗೆ ಗುರು ಮುಖೇನ ವದೆಯ  

ಕಲ್ಲಸಬಾರದೆಂದು ಶಾಸತ ರ ಸಾರಿದೆ.” ಎಂದು ಶಾಸತ ರಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಏಕಲವ್ಯ ನ ಕಲ್ಲಯುವ್ ಆಸಕ್ಷತ ಗೆ 

ತ್ಣಿಿ ೇರೆರಚ್ಚತಾತ ನ್. ಇಲಿ್ಲ  ದ್ರ ೇರ್ ಜಾತ್ತ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಕರಾಳವಾದ ಕಟಿ್ಟ ಪಾಡುಗಳಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣುತ್ತ ೇವೆ. ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ ಜಾತ್ತ ತಾರತ್ಮಯ ದಂದ್ದಗಿ ಏಕಲವ್ಯ  ದ್ರ ೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನಾಗಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ತಾನ್ನ ವದೆಯ ಕಲ್ಲಯಲು ಶಾಸತ ರ ಸಮಿ ತ್ವಲಿ  ಎಂಬುದನ್ನನ  ತ್ತಳದ ಏಕಲವ್ಯ  ಹತಾರ್ನಾಗಿ 

“....ಬೇಡನಾಗಿ ಹುಟಿಿ  ಬಿಲ್ಲವ ದೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಲು ಶಾಸತ ರ ಸಮಿ ತ್ವಲಿ ……ಇದಕೆಕ  ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ 

ನಿೇವಾರೂ ಹೊಣೆಗಾರರಲಿ . ಕ್ಷೇಳು ಕುಲದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿಿ ದ ಪಾಪಕೆಕ  ನಾನೇ ಕಾರರ್. ನನನ  ಜನಿ ಕೆಕ  

ಧಿಕಾಕ ರವರಲ್ಲ, ಈ ಜನಿ ದಲಿ್ಲ  ನನನ ನ್ನನ  ಅಪಮಾನಕೆಕ  ಈಡು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದರ್ ಜನಿ ದ ನನನ  ಪಾಪ 

ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಿಕಾಕ ರವರಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು  ಕಲ್ಲಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸ್ಥಯ ಕ್ಷಡಿಯನ್ನನ  ನನನ  ಎದೆಯಲಿ್ಲ  ಹೊತ್ತತ ಸಿದ 

ನನನ  ಜಾಾ ನದ್ದಹಕೆಕ  ಧಿಕಾಕ ರವರಲ್ಲ” ಎಂದು ತ್ನನ  ಕುಲ ಮತ್ತತ  ತ್ನನ  ಕಲ್ಲಕೆಯ ಆಸ್ಥಗೆ ಧಿಕಾಕ ರವ್ನ್ನನ  

ಹಾಕುತಾತ ನ್. ಇಲಿ್ಲ  ಲೇಖ್ಕರು ತ್ನನ  ಕುಲ ಹಾಗೂ ತ್ನನ  ಕಲ್ಲಕೆಯ ಆಸ್ಥಗೆ ಧಿಕಾಕ ರವ್ನ್ನನ  ಏಕಲವ್ಯ ನಿಂದಲೇ 

ಹಾಕ್ಷಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಸಂಚನ್ನನ  ಬಯಲ್ಲಗೆಳ್ಗಯುತಾತ ರೆ. ಜಾತ್ತಯನ್ನನ  ಮ್ಮೇರಿ ತಾನ್ನ ವದೆಯ  
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ಕಲ್ಲಯಬೇಕೆಂದು ದ್ರ ೇರ್ರಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ್ ಏಕಲವ್ಯ ನನ್ನನ  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಬಹಳ ನಯವಾಗಿಯೇ ವಂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಏಕಲವ್ಯ ನಲಿ್ಲಯೇ ಕ್ಷೇಳರಿಮ್ಮ ಭಾವ್ನ್ ಮೂಡುವಂತ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ನ ಕುಲ ಮತ್ತತ  ಕಲ್ಲಕೆಯ ಹಂಬಲಕೆಕ  

ಆತ್ನಿಂದಲೇ ಧಿಕಾಕ ರವ್ನ್ನನ  ಹಾಕ್ಷಸುತ್ತ ದೆ. ಶಾಸತ ರ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಹಿೇಗೆ ಎಷಿ್ ೇ ಮುಗಧ  

ಏಕಲವ್ಯ ರು ಇತ್ತಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಗತ್ತಸಿಹೊೇದ ಕರಾಳ ಚಿತ್ರ ರ್ವ್ನ್ನನ  ಕಣಿು ಂದೆ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ತ ದೆ. 

ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನಯವಾಗಿ ತ್ನನ  ತ್ಪುು ಗಳಂದ ನ್ನಣುಚಿ ಪಾರಾಗಲು ದಲ್ಲತ್ನಾದ ಏಕಲವ್ಯ  

ತ್ನನ ನ್ನನ  ತಾನೇ ರ್ಪಿಸಿಕೊಳುು ವ್ ನ್ಲೆಗೆ ದೂಡುತ್ತ ದೆ. ಮತತ ಂದೆಡೆ ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿಯ 

ಅಸಹಾಯಕತ್ಯ ಚಿತ್ರ ರ್ವೂ ದ್ರ ೇರ್ ಮತ್ತತ  ಅರ್ವ ತೆಾಮರ ಮೂಲಕ ವ್ಯ ಕತ ವಾಗಿದೆ. “ನಿನನ  ಹುಟಿಿ ನ ಬಗೆೆ  

ಬೇಸರ ಬೇಡ. ನಿನನ  ಜನಿ ದ ಬಗೆೆ  ಜಗುಪ್ಸ  ಸಲಿದು. ನಿನನ  ಬೇಸರ, ಜಗುಪ್ಸ ಗಳಗೆ ಕಾರರ್ವೇ ಇಲಿ . 

ರಾಜಕುಮಾರರ ವ್ತ್ಭನ್ಯಿಂದ ಎದೆಗುಂದಬೇಡ. ಹಾಗೆ ನೇಡಿದರೆ ಈ ರಾಜಮಕಕ ಳ ದಪಭದಂದ 

ನಿನನ ಷಿ್ ೇ ಅವ್ಮಾನ ನನಗೂ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಸಕುಕ  ಸ್ಥಡವುಗಳಂದ ನಾನ್ನ ನಂದದೆು ೇನ್. 

ರಾಜಕುಮಾರರು ನಿನನ ನ್ನನ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರಿೇತ್ತಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಟಿ್ಟ  ಬಂತ್ತ. ಆದರೆ ನಾನ್ನ ಅಸಹಾಯಕ. 

ಅವ್ರ ಅನನ ದ ಹಂಗು ನಮಿ ದು”. ಎಂದು ಹೇಳುವ್ ಅರ್ವ ತೆಾಮನ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ 

ವ್ಗಭವೂ ಪರ ಭುತ್ವ ದ ಹಂಗಿನಿಂದ ಅಸಹಾಯಕ ಸೆಿ ತ್ತಯಲಿ್ಲರುವುದನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 

ದ್ರ ೇರ್ರು ಏಕಲವ್ಯ ನಿಗೆ ಶಾಸತ ರಸಮಿ ತ್ವಲಿವೆಂದು ಹೇಳದರೂ ಆಸಕತ ನಾದ ಏಕಲವ್ಯ ನಿಗೆ 

ಕಲ್ಲಸಲಾಗದುದಕೆಕ  ತ್ನನ  ಅಸಹಾಯಕತ್ಯೇ ಕಾರರ್ವೆಂಬುದನ್ನನ  ಸೂಚಿಸುತಾತ ನ್. “……ನನಗೆ ವದೆಯ  

ಕಲ್ಲಸದದು ರೂ ಚಿಂತ್ ಇಲಿ . ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಸುವ್ ಮನಸಿಸ ದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತ್ತ ಸತ್ಯ ವಾದರೆ ಅಷಿ್ ೇ 

ಸಾಕು…” ಎಂದು ಆಶಿೇವಾಭದ ಪಡೆದು ಹಿಂತ್ತರುಗುತಾತ ನ್ ಏಕಲವ್ಯ . 

ಅಸಿತ ನಾವ್ತ್ತಯಿಂದ ನಿರಾರ್ನಾಗಿ ಹಿಂದರುಗಿದ ಏಕಲವ್ಯ ನಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಆಸಕ್ಷತ  ಮಾಸಿಲಿ . 

ಏಕಲವ್ಯ  ದ್ರ ೇರ್ರ ಪರ ತ್ತಮ್ಮಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ “ಗುರು ನಿನನ  ಹೆಸರನ್ನ ಮನದಲ್ಲ ನ್ನ್ಯುವೆ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರ 

ಮೂತ್ತಭ ಉದು ರಿಸಯಯ  ನನನ  ಮಾನಾಭಿಮಾನ ನಿನನ ದು ಗುರುವೇ, ಕಾನನದ್ಳು ನಿನನ  ಪೂಜೆಯ 

ಗೈಯುವೆ ಎಂದು ಪಾರ ರ್ಥಭಸುತಾತ  ಒಬೆ  ಪರ ವೇರ್ ಬಿಲಿುಗಾರನಾಗಿ ರ್ಬಧ ವೇದಯಂತ್ಹ ಬಿಲ್ಲವ ದೆಯ ಯನ್ನನ  

ಕಲ್ಲತ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ದ್ದಯ ಪಾರಂಗತ್ನಾಗುತಾತ ನ್. ಕಲ್ಲಯುವ್ ಛಲ, ಸಾಧಿಸುವ್ ಮನೇಬಲವದು ರೆ ಎಂತ್ಹ ಕಠಿರ್ 

ವದೆಯ ಯನ್ನನ  ಬೇಕಾದರೂ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನನ  ಏಕಲವ್ಯ ನ ಪಾತ್ರ  ಸಾಭಿೇತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ.  

೩. ರಾಜಶಾಹಿ ಮತ್ತು  ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ದಲಿತರನ್ನನ  ತ್ತಳಿತಕಿಕ ೋಡು ಮಾಡುವ ನೆಲೆಯನ್ನನ  ನಾಟಕ 

ಚಿತಿಾ ಸುವ ಕಾ ಮ: 

 “ಹಾಸಯ ದ ಹೊನಲಲಿ  ಶಂಗಾರ ಮಡುವ್ಲಿ  

 ಸಂಘಷ್ಭದ್ದ ಕಥೆ ಬಂಧುಗಳ್ಗ” 

ಸಂಘಷ್ಭ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಂದಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ವರುದಧ  ಪರ ತ್ತರ್ಟನಾ ಧವ ನಿಯನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸುತ್ತ ಲೇ 

ನಾಟಕ ಆರಂರ್ಗಳುು ತ್ತ ದೆ. ದಲ್ಲತ್ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಮತ್ತತ  ಪರ ಭುತ್ವ ದ 

ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಲಸದಳವಾದ ವಾಕರಿಕೆ, ಅದನ್ನನ  ವ್ಯ ಂಗಯ  ಮಾಡುತ್ತ  ಹೊಸ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗೆ ಹಾತರೆಯುವುದನ್ನನ  

ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

 ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಮೇಲವ ಗಭದವ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಗಳಗೆ ದಲ್ಲತ್ರು ಬಲ್ಲಪಶುಗಳಾಗುವುದು ನಿರಂತ್ರವಾದ 

ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಯೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನನ  ಏಕಲವ್ಯ ನ ಪಾತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ನೇಡಬಹುದ್ದಗಿದೆ. ಹರ್, ಅಂತ್ಸೆು , 

ಅಧಿಕಾರ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಲಿ್ಲ  ಅಹಂಕಾರವ್ನ್ನನ  ಹೆಚಿು ಸುತ್ತ ದೆ. ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಜಾತ್ತ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯನ್ನನ  ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಉಚೆ -ನಿೇಚ, ಮೇಲು-ಕ್ಷೇಳು, ಸು ೃರ್ಯ -ಅಸು ೃರ್ಯ  ಎಂದು 

ಹುಟಿಿ ಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ನಿಧಭರಿಸಿ ಮಾನವ್ರಲಿೆೇ ಅಸಮಾನತ್ಯನ್ನನ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದೆ. ತಾನ್ನ 

ಚಾತ್ತವ್ಭರ್ಭ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಎತ್ತ ರದಲಿ್ಲ  ನಿಂತ್ತ ಬಹುಸಂಖಯ ತ್ರನ್ನನ  ತ್ನನ  ಅಧಿೇನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ಕಟಿ ಳ್ಗ ನಿಮ್ಮಭಸಿದ್ದು ರೆ. ಇದು ಕಾನ್ನನ್ನ ಬದಧ ವ್ಲಿದದು ರೂ ಸಾಮಾಜಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನ್ನನ್ನ ಕಟಿ ಲೆಗಳಗಿಂತ್ಲೂ ರ್ಯಂಕರ ಸವ ರೂಪವ್ನ್ನನ  ಪಡೆದದೆ. 

ಅದರಂದಗೆ ರೂಢಿ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಳನ್ನನ  ಮುರಿಯುವುದೆಂದರೆ ದೇವ್ನಿಯಮದ ವರುದಧ ದ 

ಕೃತ್ಯ ವೆಂದೂ ಅದು ಪಾಪವೆಂದೂ ಸಾರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನಂಬಿಸುತ್ತ ದೆ. ಶೇಷ್ಟತ್ ಜನ ಇದನ್ನನ  

ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಷ್ಣೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದದೆ. ಇದಕೆಕ  ಸಾಮಾನಯ ರ ಅಜಾಾ ನವೇ ಕಾರರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಅಜಾಾ ನವೇ ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದೆ. ಅಜಾಾ ನದ ರ್ತ್ತರ  ಜಾಾ ನ. 

ಶಿಕ್ಷರ್ವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಜಾಾ ನವು ತಲಗಿ ವೈಚಾರಿಕತ್ ಮೂಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ 

ಇಂರ್ ಶಿಕ್ಷರ್ವು ಕೇವ್ಲ ಪರ ಭುತ್ವ ಶಾಹಿ ಮತ್ತತ  ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಚಾತ್ತವ್ಭರ್ಭ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  

ಮೇಲವ ಗಭದಲಿ್ಲರುವ್ವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇ ಸಿೇಮ್ಮತ್ವಾಗಿದುು , ತ್ಳ ಸಮುದ್ದಯ ಶಿಕ್ಷರ್ದಂದ ವಂಚಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಹಿೇಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತ್ತತ  ಶಿಕ್ಷರ್ದಂದುಂಟಾಗುವ್ ಪರ ಶ್ನನ  ಅರ್ವಾ ಸಂರ್ಯಗಳು ಈ ಜನರ ನಡುವೆ 

ಸುಳಯದಂತ್ ಬಹಳ ವ್ಯ ವ್ಸೆಿ ತ್ವಾಗಿ ಧಾಮ್ಮಭಕ ನ್ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಯಂತ್ತರ ಸುತಾತ  ಬಂದದೆ. 

ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನವ್ರ ಏಕಲವ್ಯ  ಅಂತ್ಹ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ವರುದಧ  ನಿಂತ್ತ ತ್ನನ  ಕಾಡು ಮತ್ತತ  ತ್ನನ  ಜನರನ್ನನ  

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಕ್ರರ ಯಭದಂದ ರಕಿ್ಷ ಸಲು ಬಿಲ್ಲವ ದೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲತ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ  ಪಾರಂಗತ್ನಾಗಿ ನಿಲಿುತಾತ ನ್ 
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ಏಕಲವ್ಯ . ಏಕಲವ್ಯ  ಶೇಷ್ಟತ್ ಸಮುದ್ದಯದ ಪರ ತ್ತನಿಧಿಯಾದರೂ ತ್ನನ  ಹಾಗೂ ತ್ನನ  ಸಮುದ್ದಯಕೆಕ  

ಆಗಬಹುದ್ದದ ಶೇಷ್ಣೆಯನ್ನನ  ಬಹಳ ಸಮರ್ಭನಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಲಿ  ನಾಯಕನ್ನ ಆಗಿದ್ದು ನ್. 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ಅಹಂಕಾರಕೆಕ  ಗುರಿಯಾಗಿ ಗುರುದಕಿ್ಷಣೆಯಾಗಿ ತ್ನನ  ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನನ  ಗುರುಗಳಗೆ 

ಅಪಿಭಸುತಾತ ನಾದರೂ, ಅಷಿ್ ಕೆಕ ೇ ಎದೆಗುಂದದೆ, ಆಕೊರ ೇರ್ದಂದ, ನವ್ ಚೈತ್ನಯ ದಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತ  

ಎಡಗೈಯಲಿೆೇ ಬಾರ್ ಬಿಡುವುದನ್ನನ  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತ  ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಕಾರ ಂತ್ತಯ ದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿಸಿ, 

ಇಡಿೇ ಅಡವಯನ್ನ ೇ ನಡುಗಿಸುತಾತ ನ್.  ಕಲ್ಲಸಲು ಧಮಭದ ನಿಷೇಧವ್ನ್ನನ  ತ್ತಳಸುವ್ ದ್ರ ೇರ್ನಿಗೆ 

ಏಕಲವ್ಯ ನ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನನ  ಗುರುದಕಿ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರವತ್ತ ? ಎಂಬ ಪರ ಶ್ನನ  ಮೂಡುತ್ತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ದ್ರ ೇರ್ನಿಗೆ ತಾನ್ನ ನಿೇಡಿದ ಭಾಷ್ಯೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ನ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳು ಉರುಳುವುದು 

ದುರಂತ್ವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ದಲ್ಲತ್ರ ಜೇವ್ನ ಇಷಿ್ ಕೆಕ ೇ ಕೊನ್ಗಳುು ವುದಲಿ  ಮೇಲವ ಗಭ ತ್ಮಿ ನ್ನನ  ಎಷಿ್ ೇ 

ಪರ ಮಾರ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಳಯುವ್ ಪರ ಯತ್ನ ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೂ ಕೆರ್ಚು ದೆಯಿಂದ ಮತ್ತ  ಎದುು  ನಿಲಿುತ್ತ ೇವೆ 

ಎನ್ನನ ವುದರ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿ ನಾಟಕಕಾರು ಏಕಲವ್ಯ ನಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ಲಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು ನ ಚೈತ್ನಯ ವ್ನ್ನನ  ತ್ತಂಬಿ 

ನಿಲಿ್ಲಸುತಾತ ರೆ. “…..ಎಡದ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಬಾರ್ವ್ ಬಿಟಿ್ಟ , ಅಡವಯೆಲಿವ್ ನಡುಗಿಸಿ ಬಿಟಿ  ತಾನ್ನ ಬಂದ್ದ ತಾನ್ನ 

ಬಂದ್ದ, ನವ್ ಚೇತ್ನದಂದ, ಹೊಸ ಜನಿ ದಂದ ಬಲು ಕೊರ ೇಧದಂದ್ದ” ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 

ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನವ್ರ ಏಕಲವ್ಯ ನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ  ಗುರಿಯಾಗಿದುು , 

ತ್ನನ  ಕುಲದ ಹಿರಿಮ್ಮಯನ್ನನ -ಗರಿಮ್ಮಯನ್ನನ  ಮ್ಮರೆಸುವ್ ಮಾದರಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೂಪುಗಂಡಿದ್ದು ನ್. 

ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಿದಧ ಲ್ಲಂಗಯಯ ನವ್ರ ನಾಟಕ ಕುವೆಂಪು ಹಾಗೂ ಗೇವಂದ ಪೈ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳಗಿಂತ್ 

ಭಿನನ ವಾಗಿ, ಸವ ತಂತ್ರ ಯ ವಾಗಿ ರೂಪುಗಂಡಿದೆ. 
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