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ಬಸವಣಣ್” 

 
ರ್ೕರಾಮ. ಎ೦ 

 

ಪಿ.ಲ೦ಕೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ಸ೦ಕಾರ್೦ತಿ’ ಒ೦ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. 
ಸ೦ಕಾರ್೦ತಿ ಎ೦ದರೆ ಅಥರ್ ಪೂಣರ್ವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಎ೦ದಥರ್. ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪೆರ್ೕಮದ 
ಚಾರಗಳ ಲ್ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾ ಡಲು ಹೊರಟವರು ಎ೦ತಹ ಥ್ತಿಗಳನುನ್ 

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದೆ೦ಬುದರ ಚಿತರ್ಣವೇ ಈ ನಾಟಕದ ವಸುತ್ವಾಗಿ ದೆ. ಬಸವಣಣ್ನವರ 
ಕಾರ್೦ತಿಯ ಫಲಾಫಲಗಳ ಚಿತರ್ಣವೇ ಈ ನಾಟಕದ ಲ್ದೆ. 
‘ಸ೦ಕಾರ್೦ತಿ’ ನಾಟಕದ ಲ್ ಬಸವಣಣ್ನವರ ಪಾತರ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತಮಮ್ 
ಚಳುವ ಯ ಲ್ ಫಲಗೊ ಳುಳ್ವ ಸ೦ಗತಿಗಳನುನ್ ಇ ಲ್ ಕಾಣುತೆತ್ೕವೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣಣ್ನವರ 
ಧೈಯರ್, ರಾಜನನುನ್ ರೋಧಿ  ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಚುಚ್, ಸೋ ನ ಲ್ ನಿರಾಶೆಗೊಳಳ್ದ ಸವ್ಭಾವ 
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಚಚ್ರಿಯನುನ್೦ಟು ಮಾಡದಿರುವುದಿಲಲ್. ಈ ನಾಟಕ ‘ಸ೦ಕಾರ್೦ತಿ’ ಯಾಗಲು 
ಬಸವಣಣ್ನ ಪಾತರ್ವೇ ಕಾರಣವೆನನ್ಬಹುದು. ಬಸವಣಣ್ನವರು ಸಮಾಜದ ಲ್ ಉ೦ಟುಮಾಡ 
ಬೇಕೆ೦ದಿದದ್ ಕಾರ್೦ತಿಯ ಫಲಾಫಲಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸುವುದೇ ಈ ನಾಟಕದ 
ವಸುತ್ವಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಇವರ ಪಾತರ್ ಇ ಲ್ ಷಟ್ವಾಗಿದೆ ಎನಿಸುತತ್ದೆ. ರುದರ್ ಮತುತ್ ಉಷಾ 
ಅವರು ಇ ಲ್ನ ಘಟನೆಗ ಗೆ ಕಾರಣರಾದರೂ ಬಸವಣಣ್ನವ ರ ಕಾರ್೦ತಿಯ ಫಲದಿ೦ದ ಈ 
ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ನಡವ ಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊ೦ಡಿತಾದುದರಿ೦ದ ಬಸವಣಣ್ನವರ ಪಾತರ್ ಇ ಲ್ 
ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣಣ್ನವರು ರಾಜನ ಅಧೀನದ ಲ್ ಮ೦ತಿರ್ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗಲೇ ತಮಮ್ ಧೆಯ್ೕ ೕ ದೆಧ್ೕಶಗ ಗೆ ರಾಜನ ಸಮಮ್ತಿ ದೊರಕದ೦ತಾದಾಗ 
ಅವರು ಪರ್ತಿಭಟಿಸದಿರ ಲಲ್ವೆ೦ಬುದು ಗಮನಾಹರ್. 
ಬಸವಣಣ್ನವರು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜನರಾದರೂ ೕರಶೈವ ಧಮರ್ ದೀ ೆಯನುನ್ 
ಪಡೆಯಬಹುದೆ೦ದು ಪರ್ಚಾರ ಮಾ 
ಡಿ ಹ ಳ್ ಹ ಳ್ಗ ಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ೦ಗ ದೀ ೆಯನುನ್೦ಟು ಮಾಡಿದರು ೕಗೆ ಶರಣಾದವರು 
“ ಕದಿಯುವುದಿಲಲ್,ಕೊ ಲುಲ್ವುದಿಲಲ್, ಹೆ೦ಡ ಕುಡಿಯುವುದಿಲಲ್” ಎ೦ದು ಪರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೇ ನಾ 
ಅದರ೦ತೆ ನಡೆದುಕೊಳಳ್ ಲಲ್ ಆದರೆ ಶರ ಣರ ಸ೦ಖೆಯ್ ಅಪಾರವಾಗಿದದ್ರಿ೦ದ ರಾಜನಿಗೆ  
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ಅವರನುನ್ ಸುವುದೂ ಕಷಟ್ವಾಯಿತು. ಪರ್ತಿ ನಿತಯ್ ವೈದಿಕರು, 
ಜೈನ ರು ಮತುತ್ ಶರಣರು ಪರಸಪ್ರರು ಮಾಡಿದ ಅನಾಯ್ಯಗಳ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ರಾಜನಿಗೊಪಿಪ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದರಿ೦ದ ರಾಜಯ್ದ 
ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಹದಗೆಡುವ ಥ್ತಿಯು೦ಟಾಯಿತು. ಇದಕೆಕ್ 
ಬಸವಣಣ್ನವರೇ ಕಾರಣರೆ೦ದು ಬಿಜಜ್ಳ ಭಾ ದನು ಇ 
ದರಿ೦ದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ಹೆಚುಚ್ತಾತ್ ಹೋದವು. ಇದರಿ೦ದ 
ಬಸವ-ಬಿಜಜ್ಳರ ನಡುವೆ ಇದದ್ ಸೆನ್ೕಹ ನ ಸಲಾರ೦ಭಿ ತು. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಸವ-ಬಿಜಜ್ಳರ ಲ್ ಒ೦ದು ದೊಡಡ್ 
ವಾದ ಉ೦ಟಾಯಿತು. 

ಈ ವಾದಕೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆ೦ದರೆ ರುದರ್ನೆ೦ಬ ಶರಣನು 
ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ಕನೆಯ್ಯಾದ ಉಷಾಳನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿ ದುದ್. ಈ ಪಿರ್ೕ 
ತಿಯನುನ್ ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ವಗರ್ ಅತಾಯ್ಚಾರವೆ೦ದು ಭಾ  
ರಾಜನಿಗೆ ದೂರನುನ್ ಸ ಲ್ ತು. ಈ ದೂರಿನ ಚಾರಣೆಯನುನ್ 
ನಡೆ ದಾಗ ಬಸವಣಣ್ನ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಅರಿವಾಗುವುದರೊಡನೆ 
ಬಿಜಜ್ಳನೊ೦ದಿಗೆ ಬಸವಣಣ್ನವರ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೇಗಿತುತ್ ಎ೦ಬು 
ದೂ ತಿ ಯಿತು. 
 
ಬಸವಣಣ್ನವರು ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರ ಲ್ ಕೆಳವಗರ್ದ ಜನರ ಲ್ 
ಉನನ್ತ ಸ೦ಸಕ್ರ್ತಿಯನುನ್ ಮೂಡಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿ೦ದ ಶರ 

 
ಣ ೕ ಯ  ಅವ  , 
“ಕಳ ಡ, ಲ ಡ, 
ಹು ಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, 
ಅನಯ್ರಿಗೆ ಅಸಹಯ್ ಪಡಬೇಡ,  
ಇದಿರ ಹ ಯಲು ಬೇಡ, 
ಇದೇ ಅ೦ತರ೦ಗದ ಶುದಿಧ್, 
ಇದೇ ಬ ರ೦ಗ ಶುದಿಧ್, 
ಇದೇ ನಮಮ್ ಕೂಡಲ ಸ೦ಗಮ ದೇವನನೊ ಸುವ 
ಪರಿ ” 

 
ಎ೦ದು ಬೋಧಿ ದರು. ಜಾತಿ,ಭೇದ-ಭಾವವನುನ್ 
ಹೊ೦ದುವುದು ಸರಿಯಲಲ್ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಾದರೂ 
ೕರಶೈ ವ ಧಮರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಬಹುದು; ವಾಹಕೆಕ್ ಜಾತಿ 

ಅಡಿಡ್ಯಾಗಬೇಕಿಲಲ್ವೆ೦ದು ಬೋಧಿ ದರು. ಇದರಿ೦ದ ಉನನ್ತ 
ವಗರ್ ದವರೊಡನೆ ಸ೦ಘಷರ್ ಉ೦ಟಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಲ್ 

ಅಶಾ೦ತಿ ತಲೆದೋರಿತು. ಇದಕೆಕ್ ಬಿಜಜ್ಳನು 
ಬಸವಣಣ್ನವರನೆನ್ೕ ಹೊಣೆಗಾರರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ನು. ಆದರೆ 
ಬಸವಣಣ್ನವರು ತಮಮ್ ಧೆಯ್ೕ ೕದೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ 
ವರಿಸುತಿತ್ದದ್ರೇ ನಾ ಜಗಳವಾಡುತಿತ್ರ ಲಲ್.  

ರುದರ್ನೆ೦ಬ ದ ತ ವಗರ್ದವನು ಉಷಾ ಎ೦ಬ ಬಾರ್ಹಮ್ಣ 
ಕನೆಯ್ಯನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿ ದಾಗ ಬಾರ್ಹಮ್ಣರು ರಾಜನಿಗೆ ದೂರು 
ಕೊಟಟ್ರು. ದೂರು ಕೊಟಟ್ ಶಾ ಯು ಉಮಾ, ಸುಮಾ, ರಮಾ 
ಅವರನುನ್ ಸಾ ಯನಾನ್ಗಿಯೂ ಕರೆತ೦ದಿದದ್ರು. ಬಸವ 
ಣಣ್ನವರಿಗೆ ರುದರ್ನುಅತಾಯ್ಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸ೦ಗತಿಯನುನ್ 
ಹೇ  ಉದಬ್ ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಹೇ  
ದಾಗ ಅವರು ಅದೀರರಾಗದೆ ರುದರ್ನ ಪರವ  ಸುಮಾ, 
ಉಮಾ ಅವರನುನ್ ಪರ್ ನ್ ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಉತತ್ರಕೊಡದೆ ಅಳುವರು. ಈ ಅಳು ಕೆಯು ರುದರ್ನು 
ಅತಾಯ್ಚಾರ ಮಾಡಿರುವನೆ೦ಬುದಕೆಕ್ ಸಾ  ಎ೦ದು ಬಿಜಜ್ಳ ಭಾ 

 ಬಸವಣಣ್ನವರೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡಲಾರ೦ಭಿ ದನು. 
ಆಗ ಬಸವಣಣ್ನವರು ಸಮಾಜದ ಲ್ಆಗುತಿತ್ರುವ 
ಅನಾಯ್ಯಗಳನುನ್ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜಜ್ಳನ ಮು೦ದೆ 
ಹೇಳುವರೇ ನಾ ರಾಜರೊಡನೆ ದನಿಗೂಡಿ  ಶರಣನಾದ 
ರುದರ್ನನುನ್ ಮರೆಯುವುದಿಲಲ್. ಸಮಾಜದ ಲ್ ಬಡತನದ 
ಸಮಸೆಯ್ ನಿವಾರಿಸುವು ದೇ ತಮಮ್ ಬಾ ನ ಧೆಯ್ೕಯವೆ೦ದು 
ಸಪ್ಷಟ್ಪಡಿಸುವುದರೊಡನೆ ಬಿಜಜ್ಳನ ಕಿರೀಟದ ಲ್ರುವ ಒ೦ದು 
ಹರ ನಿ೦ದ ರಾಜಯ್ದ ಅಧರ್ ಜನರ ಹ ವೆಯನುನ್ 
ನಿವಾರಿಸಬಹುದೆ೦ದೂ, ಮೂಖರ್ರಾದ ಜನರು ರಾಜನ ಭವಯ್ 
ವೈಭವ ಜೀವನವನುನ್ ಕ೦ಡು 
ಬೆರಗಾಗಿಹಾಡುವರೇ ನಾವೈಚಾರಿಕತೆಯಿ೦ದ 
ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲಲ್ವೆ೦ದು ನುಡಿಯುವರು. ಸಮಾಜದ ಲ್ರುವ 
ಜಾತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಹಾಗೂ ವಗರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಪುಡಿಗಟುಟ್ವುದೇ 
ತಮಮ್ ಧೆಯ್ೕಯವೆ೦ದೂ ಈ ನೀತಿಗೆ ರಾಜನು ಸಹಕಾರ 
ಕೊಡದಿ ದದ್ರೆ ತಾವು ಮ೦ತಿರ್ಪದ ಗೆ ತಕಷ್ಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ 
ಸ ಲ್ಸಲು ದದ್ರೆ೦ದು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಬಸವಣಣ್ನವರು ತಮಮ್ 
ಧೆಯ್ೕ ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಬ ಗೊಡಲು ಮನಸುಸ್ 
ಮಾಡಿದುದ್ ಧೈಯರ್-ತಾಯ್ಗಗಳ ಲಕಷ್ಣವೆನನ್ಬಹುದು. 
ಆದರೆ ಇಷೊಟ್೦ದು ಭರವಸೆಯ ಹಾಗೂ ಧೈಯರ್ದ 
ಮಾತಾಡಿದ ಬಸವಣಣ್ನವರು ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಲ್ 
ತಲೆತಗಿಗ್ಸುವ ೦ತಾದುದು ಸೋತದುದ್ ಮಾತರ್ 
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ದುದೈರ್ವವೆನಿಸುತತ್ದೆ. ಬಿಜಜ್ಳನು ರುದರ್ನ ಪರ್ಣಯ ಪರ್ಕರಣವು 
ಪೆರ್ೕಮನೋ? ಬಲತಾಕ್ ರ ೕ? ಎ೦ಬುದನುನ್ ಅತಯ್೦ತ ಸರಳ 
ರೀತಿಯ ಲ್ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಯ  ಆ ಪರ್ಶೆನ್ಯನುನ್ 
ನೇರವಾಗಿ ಉಷಾ 
ಳನುನ್ಕುರಿತು ಕೇ ದಾಗ ಅವಳು ಗ೦ಭೀರವಾಗಿ ‘ಬಲತಾಕ್ರ’ 
ಎ೦ದು ನುಡಿಯುವಳು. ಇದರಿ೦ದ ರುದರ್ನು ಸತ್೦ಭೀಭೂ 
ತನಾಗುವನಲಲ್ದೆ ಬಸವಣಣ್ನವರು ಮಾತರ್ ರುದರ್ ಅತಾಯ್ಚಾರ 
ಮಾಡಿಲಲ್ವೆ೦ದೂ, ಬಲತಾಕ್ರ ಮಾಡಿರುವುದು ಉಷಾ ಎ 
೦ದೂ, ಆದರೆ ಅದನುನ್ ಹೇ ದರೆ ಯಾರೂ ನ೦ಬಲಾರರೆ೦ದು 
ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ  ಶರಣನ ಪರ ವಾದಿಸುತಾತ್ರೆ. ಬಸವಣಣ್ ನವರು 
ರುದರ್ನಿಗೆ ನೀಡಿದ ೆಯನುನ್ ‘ತಲೆದ೦ಡ’ ಎ೦ದು 
ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ‘ಕೊಲೆ’ ಎ೦ದು ಹೇ  
ತಮಮ್ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸುತಾತ್ರೆ. 
ೕಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಲ್ ಒಬಬ್ ಮ೦ತರ್ಯಾಗಿ ರಾಜನ 

ನಿಣರ್ಯದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದರೂ 
ಅದರಿ೦ದ ಯಾವ ಪರ್ ೕಜನವೂ ಆಗದೆ ರುದರ್ನು 
ಬ ಯಾಗುತಾತ್ನೆ. ಬಸವಣಣ್ನವರ ಕಾರ್೦ತಿ ಸ೦ಕಾರ್೦ತಿಯ 
ದಿನವೇ ಫ ಲಗೊಳುಳ್ವುದು. 


