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ಸಿದಧ ಲಿಂಗಯ್ಯ  ಅವರ ಏಕಲವಯ : ಸಮಕಾಲೀನ 

ಆಶಯ್ಗಳು 
 

ಡಾ. ಕೆ ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ  
 
ಸಾರಿಂಶ  
ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕ ಕನ್ಾ ಡದ್ಲಿ  ಏಕಲವಾ  ಪಾ ಸಂಗವರ್ನಾ ಧರಿಸಿ ಪಾ ಕಟವಾದ್ 

ರ್ನಟಕಗಳಲಿ  ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದುದು. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ್ ಆದಿಪವಾದ್ಲಿನ್ ಆಖ್ಯಾ ನ್ವನ್ನಾ  ಆಧರಿಸಿ 

ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣ ಕತೆಯನ್ನಾ  ಸಮರ್ಕಲೋನ್ ಸಂದ್ರ್ಾದ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಾ ಡಿ ಹಿಡಿಯುವ 

ವಿನೂತನ್ ಬಗೆಯನ್ನಾ  ಈ ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕವು ರಂಗಪಾ ಯೋಗದ್ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಂದ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಕೃತಿ ಎನಿಸಿದೆ. ರ್ಕಡು ಮತ್ತತ  ರ್ನಡಿನ್ ಸಂಘಷ್ಾದ್ ಕತೆಯಾಗಿ 

ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೆನಿಸಿದೆ. ಸತತ ಪರಿಶ್ಾ ಮ, ಶ್ಾ ದೆಧ ಯ ಜೊತೆಗೆ 

ಕಲಯಬೇಕಿಂಬ ಛಲದಿಿಂದ್ ಮಹತತ ರವಾದುದ್ನ್ನಾ  ಸ್ನಧಿಸಬಹುದೆಿಂಬುದ್ಕೆ  ‘ಏಕಲವಾ ’ ಆದ್ಶ್ಾ 

ಮಾದ್ರಿ ಎನ್ಾ ಬಹುದು. 
 

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ಕುರುಕಷ ೋತಾ , ಏಕಲವಾ , ಶ್ಬದ ವೇಧಿ, ಗುರುರ್ಕಣಿಕ 
  

ಪೀಠಿಕೆ 
ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕ ಈವರೆಗೆ ಏಕಲವಾ  ಪಾ ಸಂಗವರ್ನಾ ಧರಿಸಿ 

ಬಂದಿರುವ ರ್ನಟಕಗಳಲಿ  ವಿಶಿಷ್ಟ ವೂ, ಸಮರ್ಕಲೋನ್ವೂ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ್ 

ಆದಿಪವಾದ್ಲಿ  ಬರುವ ಏಕಲವಾ ನ್ ಕಥೆಯನ್ನಾ  ಆಧರಿಸಿ ಈವರೆಗೆ ಎಿಂ. ಗೋವಿಿಂದ್ ಪೈ 

ಅವರ ‘ಹೆಬೆ್ಬ ರಳು’(1946), ಕುವೆಿಂಪು ಅವರ ‘ಬ್ಬರಳ್ ಗೆ ಕರಳ್’ (1947), ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ 

‘ಪಪಾಸ್’ (1956), ರ್ಕಶಿೋ ವಿಶ್ಾ ರ್ನಥಶೆಟ್ಟಟ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ ಪಾ ಕಟಗಿಂಡ ಪಾ ಮುಖ 

ರ್ನಟಕಗಳು. ಟ್ಟ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ‘ಪಪಾಸ್’ ರ್ನಟಕ ಇಿಂಗಿಿ ಶ್ ನ್ಲಿ  ರಚಿತವಾಗಿದುದ , 

ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ‘ಏಕಲವಾ ’ ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ  ಕನ್ಾ ಡಕೆ  ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ್ದದ ರೆ.  

ಮಹಾಭಾರತದ್ಲಿನ್ ಏಕಲವಾ  ಉಪ್ರಖ್ಯಾ ನ್ವನ್ನಾ  ಸ್ಥೂ ಲವಾಗಿ ಹಿೋಗೆ ಸಂಗಾ ಹಿಸಬಹುದು: 

ಏಕಲವಾ  ಹಿರಣಾ ಧನ್ನ ಬೇಡನ್ ಸ್ನಕು ಮಗ. ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲಸುವಂತೆ 

ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರನ್ನಾ  ಬೇಡಿಕಳುು ತ್ತತ ನೆ. ದ್ಾ ೋಣರು ಏಕಲವಾ ನಿಗೆ ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲಸಲು 

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಏಕಲವಾ ನ್ನ ದ್ಾ ೋಣರ ಮಣಿಿ ನ್ ಮೂತಿಾಯನೆಾ ೋ ಗುರುವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿ 

ಅಭಾಾ ಸಮಾಡಿ ಮಹಾಬಿಲಿು ಗಾರರ್ನಗುತ್ತತ ನೆ. ಶ್ಬದ ವೇಧಿ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  

ಕರಗತಮಾಡಿಕಳುು ತ್ತತ ನೆ. ಒಮೆ್ಮ  ಕುರು-ಪ್ರಿಂಡವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದದ ಗ ಅವರ 

ಬೇಟೆಯ ರ್ನಯ ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ಕಂಡು ಬೊಗಳುತತ ದೆ. ಆಗ ಏಕಲವಾ  ಪಾ ಯೋಗಿಸಿದ್ 

ಏಳು ಬಾಣಗಳು ರ್ನಯಯ ಬಾಯಯನ್ನಾ  ಮುಚ್ಚು ತತ ದೆ. ಕುರು-ಪ್ರಿಂಡವರಿಗೆ 

ಏಕಲವಾ ನ್ನ ಬಿಲಾ ದೆಾ ಯಲಿ  ಪರಾಕಾ ಮಿ ಎಿಂಬುದು ಗತ್ತತ ಗುತತ ದೆ. ಅಜುಾನ್ ಏಕಲವಾ ನ್ 

ಬಗೆೆ  ಅಸಹನೆ ತ್ತಳುತ್ತತ ನೆ. ಅಜುಾನ್ ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರಿಗೆ ಬಿಲಾ ದೆಾ ಯಲಿ  ನಿನ್ಾ ನ್ನಾ  

ಯಾರೂ ಮಿೋರಿಸಲಾರರು ಎಿಂದು ವಚನ್ಕಟ್ಟಟ ದಿದ ೋರಿ. ಆದ್ರೆ ನ್ನ್ಾ ನೂಾ  ಮಿೋರಿಸುವ 

ವಿೋರನಿದ್ದದ ನೆ ಎಿಂದ್ ಮೇಲೆ ನಿೋವು ನ್ನ್ಗೆ ಕಟಟ  ವಚನ್ ತಪಿಿ ದಿದ ೋರಿ ಎಿಂದು ಪಾ ಶಿಾ ಸುತ್ತತ ನೆ. 
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ಆಗ ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರು ಏಕಲವಾ ನ್ ವೃತ್ತತ ಿಂತವನ್ನಾ  
ತಿಳಿದು ಗುರುದ್ಕ್ಷಷ ಣೆಯಾಗಿ ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  
ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ತತ ರೆ.  
 

ಕಥಾವಸ್ತು  
ಪುರಾಣದ್ ಕಥೆಯನ್ನಾ  ಲೇಖಕ ತನ್ಾ  ಧೋರಣೆ ಮತ್ತತ  
ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಮಾಪ್ರಾಡು 
ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನಾ  ಆಧುನಿಕ ಕನ್ಾ ಡ 
ಸ್ನಹಿತಾ ದ್ಲಿ  ರ್ಕಣುತೆತ ೋವೆ. ಅದ್ರಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  

ಅವರು ಮಹಾಭಾರತದ್ ಏಕಲವಾ  ಉಪ್ರಖ್ಯಾ ನ್ವನ್ನಾ  
ಸಮರ್ಕಲೋನ್ ಸಂದ್ರ್ಾದ್ಲಿ  ಪುನ್ರ್ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ್ ಮಾಡುವ 
ಪಾ ಯತಾ  ಮಾಡಿದ್ದದ ರೆ. ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ 

ರ್ನಟಕ ವಸುತ ವನ್ನಾ  ಆರಂರ್ದ್ಲಿ  ಬರುವ ಹಾಡಿನ್ಲಿೆ ೋ 
ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
 

ರ್ನಡಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾ ಣವ ಕಟಟ ಿಂಥ 
ವಿೋರರ ಕಥೆಯು ಅನ್ವರತ 
ರ್ಕಡಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಕಣಿಾ ದ್ ವಿೋರನ್ 
ಕಥೆಯದು ಆಗಲ ಜನ್ಜನಿತ 
ಹಾಸಾ ದ್ ಹನ್ಲಲಿ  ಶಿಂಗಾರ ಮಡುವಲಿ  
ಸಂಘಷ್ಾದ್ದ ಕಥೆ ಬಂಧುಗಳೆ 
ಅಡವಿಯ ಬಾಲನ್ನ ಘನ್ ಏಕಲವಾ ನ್ನ 
ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ1  

 

ಕಾಡಿಗಾಗಿ ಹೀರಡಿದ ವೀರ ಏಕಲವಯ ನ ಕತೆ 
ಜನಜನಿತವಾಗಲ ಎಿಂಬ ಆಶಯ್ವದೆ.  

‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  ಹನ್ಾ ಿಂದು ದೃಶ್ಾ ಗಳಿವೆ. ಮೊದ್ಲ 

‘ದೃಶ್ಾ ’ ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ  ದೃಶ್ಾ ದ್ಿಂದಿಗೆ ಆರಂರ್ವಾಗಿ 

ವಾಾ ಪ್ರರಿಯಿಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕಿಂಡಿರುವ ಸೈನಿಕ ರ್ಕಡಿನ್ 
ಮರಕಡಿಯುವುದು ಪಾ ಮುಖ ವಿಚಾರ. ದೃಶ್ಾ ದ್ 

ಆರಂರ್ದ್ಲಿೆ ೋ ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ  ನ್ಡೆಯುತಿತ ದೆ. ರ್ಕಡನ್ನಾ  

ರ್ನಶ್ಗಳಿಸುತಿತ ರುವ ಪಟಟ ಣದ್ ರ್ನಗರಿಕರನ್ನಾ  ರ್ಕಡಿನ್ 
ಮಕೆ ಳಾದ್ ಬೊೋರಣಿ , ಗಾಳಣಿ ರು ಪಾ ಶಿಾ ಸುತ್ತತ ರೆ. ಪಟಟ ಣದ್ 

ರ್ನಗರಿಕರನ್ನಾ  ಪಾ ತಿನಿಧಿಸುವ ವಾಾ ಪ್ರರಿ ಶೆಟ್ಟಟ  ಮತ್ತತ  
ಸೈನಿಕನ್ಿಂದಿಗೆ ರ್ಕಡಿನ್ ಜನ್ರು ನ್ಡೆಸುವ ವಾಗಾಾ ದ್ವು 
ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ರ್ಕಡು-ರ್ನಡಿನ್ ನ್ಡುವೆ ಉಿಂಟಾದ್ 

ಸಂಘಷ್ಾವನ್ನಾ  ಸ್ಥಚಿಸುತತ ದೆ. ಪಾ ಭುತಾ ವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 

ರ್ನಗರಿಕರು ರ್ಕಡನ್ನಾ  ರ್ನಶ್ ಮಾಡುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. ರ್ಕಡಿನ್ 

ಮಕೆ ಳು ರ್ಕಡಿನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಲಿು ತ್ತತ ರೆ. ಈ 

ರ್ಕರಣರೆ್ಕ ಗಿಯೇ ‘ಏಕಲವಾ ’ ಪಾ ಸಂಗವನ್ನಾ  ಆಧರಿಸಿ 

ಇದುವರೆಗೆ ರಚಿತವಾದ್ ರ್ನಟಕಗಳಿಗಿಿಂತ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  
ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ ಭಿನ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ರ್ಕಡಿನ್ ಮಕೆ ಳು ರ್ಕಡಿನ್ 

ವಿೋರ ಏಕಲವಾ ನ್ ಹೆಸರು ಪಾ ಸ್ನತ ಪಿಸುತಿತ ದ್ದ ಿಂತೆ ಮೇಳದ್ವರು 
ಏಕಲವಾ ನ್ ಪರಾಕಾ ಮವನ್ನಾ  ಕಿಂಡಾಡುತ್ತತ ರೆ: 
 

ಏಕಲವಾ  ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್? 

ಸೊಕೆ್ಷ ದ್ವರ ಸುಟ್ಟಟ  ಹಾಕ್ಷದ್ 
ಮುದಿಯ ಹಕೆ್ಷ  ಮರಿಯ ಮಾಡಿ ಸತ್ತತ  ಹೋದ್ದಗ 
ಮರಿಗಳನ್ನಾ  ಮಕೆ ಳಂತೆ ಸ್ನಕ್ಷ ಸಲಹಿದ್ 
ಏಕಲವಾ ನ್ ತಿಿಂತಿೋನಂತ ಸಿಿಂಹ ಬಂದ್ದಗ 
ಸಿಿಂಹದ್ ಮೇಲೆ ಕುಿಂತ್ತ ಅವನ್ನ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ 
ಹುಲಯು ಏಕಲವಾ ನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದದ ಗ 
ಹಗೆ  ಹಾಕ್ಷ ಅದ್ನ್ನ ಮನೆಯ ರ್ನಯ ಮಾಡಿದ್ 

ಪಟಟ ಣದಿಿಂದ್ ದುಷ್ಟ ನ್ಬೆ  ಇಲಿ ಗೆ ಬಂದ್ದಗ 
ಏಕಲವಾ  ಅವನ್ ಹಿಡಿದು ಮಟಟ  ಹಾಕ್ಷದ್2  

 

ರ್ಕಡಿನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ಾ ಷ್ಟಟ  ವಿದೆಾ  ಕಲಯಬೇಕಿಂಬ 
ಹಂಬಲ ಏಕಲವಾ ನ್ದುದ . ಆದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳು ತಮೆ  

ಅಹಂ ಮತ್ತತ  ದೆಾ ೋಷ್ರ್ಕರಣರೆ್ಕ ಗಿ ಯುದ್ಧ ಗಳನ್ನಾ  
ಕೈಗಳುು ತ್ತತ ರೆ. ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ  ಪಾ ಸಂಗವನ್ನಾ  ಹಾಡಿನ್ 

ಮೂಲಕ ವಿಡಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣಿು , ಜೂಜು, 

ಯುದ್ಧ ಗಳಲಿ  ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ರಾಜರುಗಳ 
ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ  ಬೇರೂರಿರುವ ವೈರತಾ ವನ್ನಾ  ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. 

ಅಣಿ  ತಮೆ ನ್ನ್ನಾ , ಮಗ ಅಪಿ ನ್ನ್ನಾ  ಕಲಿು ತ್ತತ ನೆ. ಗುರು-

ಶಿಷ್ಾ ನ್ ಕೈಯಲಿ  ಪ್ರಾ ಣ ಬಿಡುತ್ತತ ನೆ. ದೆಾ ೋಷ್ ಮೂಲವಾದ್ 

ಯುದ್ಧ ದ್ ಕೇಡುಗಳನ್ನಾ  ಪಾ ಸ್ನತ ಪಿಸಿದೆ. ಮೊದ್ಲನೆಯ 

ದೃಶ್ಾ ದ್ಲಿೆ ೋ ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ ದ್ ಭಿೋಕರ ಅರ್ನಹುತ, 

ಪಾ ಭುತಾ ದ್ ಯುದ್ಧ  ಲಾಲಸ್ಯಯ ಚಿತಾ ಣದ್ 
ಹಿನೆಾ ಲೆಯಿಂದಿಗೆ ರ್ಕಡಿನ್ ಮಕೆ ಳು ಮರ ಕಡಿಯಲೆಿಂದು 
ಬಂದ್ ಪಟಟ ಣಿಗರನ್ನಾ  ಓಡಿಸಿ, ಸಂರ್ಾ ಮಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಆದ್ರೆ 

ನ್ಗುತತ  ನಿಿಂತಿದ್ದ  ಬೇಡರ ಗುಿಂಪನ್ನಾ  ಕುಣಿಯುತ್ತತ  
ರಂಗಪಾ ವೇಶಿಸಿದ್ ಸೈನಿಕರು ಸುತ್ತತ ವರಿದು ಹಡೆದು 
ಬಡಿಯುವ ಕ್ಷಾ ಯೆಯ ಮೂಲಕ ರ್ನಟಕರ್ಕರ ರ್ನಡಿನ್ 
ಆಕಾ ಮಣದಿಿಂದ್ ರ್ಕಡು ತತತ ರಿಸುತತ ದೆಿಂಬುದ್ನ್ನಾ  
ಅಥಾಪೂಣಾವಾಗಿ ಚಿತಿಾ ಸಿದ್ದದ ರೆ.  

ಪಾ ಭುತಾ ದ್ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಜನ್ ಪ್ರತಾ  
ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  ನೇರವಾಗಿ ರ್ಕಣಿಸಿಕಳುು ವುದಿಲಿ . 

ಚಂದ್ನ್ಶೆಟ್ಟಟ , ಸೈನಿಕ ಹಾಗು ರ್ಕಡಿನ್ ಜನ್ರಿಂದಿಗೆ 

ಮಾತರ್ನಡುವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ವನ್ವಿಹಾರಕೆ ಿಂದು ರ್ಕಡಿಗೆ 
ಬಂದ್ದ್ದ ನ್ನಾ  ಪಾ ಸ್ನತ ಪಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ತನ್ಾ  

ರಾಣಿಯರಡನೆ ಮೊೋಜುಮಾಡಲೆಿಂದು ರ್ಕಡಿಗೆ 
ಬಂದ್ದ್ದ ನ್ನಾ , ರ್ಕಡಿನ್ ಜಿಂಕ, ಮೊಲಗಳ ಪ್ರಾ ಣವೆಿಂದ್ರೆ 

ಅವನಿಗೆ ಪಿಾ ಯವೆಿಂತಲು, ಒಮೆ್ಮ  ಹುಲಯ ಕೈಗೆ ಸಿಕೆ್ಷ  ತನ್ಾ  

ರಾಣಿಯರನೆಾ ಲಿಾ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಜೋವರ್ಯದಿಿಂದ್ ಓಡಿ 
ಹೋದುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಡಿನ್ ಮರಗಳನ್ನಾ  ಕಡಿಯಲು ವಾಾ ಪ್ರರಿ 
ಚಂದ್ನ್ಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿದ್ದ ಲಿದೆ ಅವನ್ಟ್ಟಟ ಗೆ 
ಸೈನಿಕನ್ನ್ನಾ  ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ಮೂಲಕ 
ತಿಳಿಯುತತ ದೆ. ಇದು ರ್ಾ ಷ್ಟ  ಆಡಳಿತ ವಾ ವಸ್ಯೂ ಯನ್ನಾ  

ಸಂಕೇತಿಸುತತ ದೆ. ರ್ಕಡನ್ನಾ  ರಕ್ಷಷ ಸಬೇರ್ಕದ್ ಆಡಳಿತ 

ವಾ ವಸ್ಯೂ ಯೇ ವಿರ್ನಶ್ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತಿತ ರುವುದು 
ಸಮರ್ಕಲೋನ್ ವಾ ವಸ್ಯೂ ಗೆ ಹಿಡಿದ್ ಕನ್ಾ ಡಿಯಾಗಿದೆ.  

ಎರಡನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ವು ಪಟಟ ಣದ್ ಪುಿಂಡರು ರ್ಕಡಿಗೆ ಬ್ಬಿಂಕ್ಷ 

ಹಚಿು ರುವುದು ರ್ಕಡಿಗೆ ಆದ್ ಅವಮಾನ್ ಎಿಂದು ಏಕಲವಾ  
ಆತಂಕಕೆ ಳಗಾಗುವುದ್ರಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂರ್ವಾಗುತತ ದೆ. 

ರ್ಕಡು-ರ್ನಡಿನ್ ಸಂಘಷ್ಾ ಮುಿಂದುವರಿದಿದೆ. ಏಕಲವಾ ನಿಗೆ 

ತನ್ಾ  ಶ್ಕ್ಷತ  ಸ್ನಮಥಾ ಾದ್ ಮಿತಿಯ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ‘ನ್ನ್ಾ  ಶ್ಕ್ಷತ  

ಸ್ನಮಥಾ ಾದ್ ಅರಿವು ಬರಿೋ ರ್ಾ ಮ್ಮಯೆ? ನ್ನ್ಾ  ಬಿಲಿು , ರ್ನನೇ 

ಮಾಡಿದ್ ಬಾಣಗಳು ನ್ನ್ಾ ನೆಾ ೋ ಮೊೋಸಗಳಿಸುತತ ವೆಯೋ 
ಹೇಗೆ? ಅಪಿ ನ್ ರ್ಕಲದ್ ಬಿಲಿ ಗೆ ಮಗನ್ ರ್ಕಲಕೆ  

ಮುಪಿ್ಪ ದ್ಗಿತೇ?’3 ಎಿಂದು ಯೋಚಿಸುತಿತ ರುವಾಗ 

ಏಕಲವಾ ನ್ ತ್ತಯ ‘ನಿೋನಿನ್ನಾ  ಹುಡುಗ. ಸ್ನಧಿಸಬೇರ್ಕದುದ  

ಬಾಳ ಅದೆ. ನಿೋನ್ಬೆ  ದ್ಡಡ  ಬಿಲಿು ಗಾರರ್ನಗಬೇಕು’4 

ಎಿಂದು ಸಮಾಧ್ಯನ್ಪಡಿಸುತ್ತತ  ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರ ಬಳಿ 
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ಬಿಲಿು  ವಿದೆಾ  ಕಲಯಲು ಹರಡು ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ಳೆ. 

ಅಲಿದೆ ಪಟಟ ಣಿಗರನ್ನಾ  ಮಣಿಸಲು ಅವರ ಪಟ್ಟಟ ಗಳನ್ನಾ  
ಕಲಯಬೇರ್ಕದುದು ಅನಿವಾಯಾ ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ಳೆ.  

ಮೂರನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ದ್ಲಿ  ಏಕಲವಾ ನ್ನ ಕುರು-ಪ್ರಿಂಡವರಿಗೆ 

ದ್ಾ ೋಣರು ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲಸುವ ಸೂ ಳಕೆ  ಬಂದು ಬಿಲಾ ದೆಾ  
ಕಲಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕಳುು ವುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ದುಯೋಾಧನ್ ಏಕಲವಾ ನ್ಲಿ  ಹುಟ್ಟಟ ದ್ ಕಲಯಬೇಕಿಂಬ 
ಆಸ್ಯ, ಹಂಬಲಕೆ  ಅಚು ರಿಪಡುತ್ತತ ನೆ. ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರು 

ನಿನ್ಗೆ ವಿದೆಾ  ಕಲಸಲು ಶಾಸತ ರ ಸಮೆ ತವಿಲಿ  ಎಿಂದು 
ಹೇಳಿದ್ದ ಲಿದೆ, ಅಸಮಾನ್ತೆ ಎಿಂಬುದು ನಿಸಗಾದ್ಷ್ಟ ೋ 

ಸಹಜ. ಪ್ರಪ-ಪುಣಾ ಗಳಿಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಮನ್ನಷ್ಾ  ಮೇಲು 

ಕ್ಷೋಳು ಜಾತಿಗಳಲಿ  ಹುಟ್ಟಟ ತ್ತತ ನೆ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ. 

ಏಕಲವಾ  ತನ್ಾ  ಹುಟ್ಟಟ ಗೆ ಕಲಯಬೇಕಿಂಬ ಹಂಬಲಕೆ , 

ಜಾಾ ನ್ದ್ದಹಕೆ  ಧಿರೆ್ಕ ರವಿರಲೆಿಂದು ಹೇಳಿ ನಿಗಾಮಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

‘ಈ ಜನೆ್ ದ್ಲಿ  ನ್ನ್ಾ ನ್ನಾ  ಅಪಮಾನ್ಕೆ  ಈಡುಮಾಡಿದ್ 

ಹಿಿಂದ್ಣ ಜನೆ್ ದ್ ನ್ನ್ಾ  ಪ್ರಪ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧಿರೆ್ಕ ರವಿರಲ. 

ಹೆಚ್ಚು  ಕಲಯಬೇಕಿಂಬ ಆಸ್ಯಯ ಕ್ಷಡಿಯನ್ನಾ  ನ್ನ್ಾ  
ಎದೆಯಲಿ  ಹತಿತ ಸಿದ್ ನ್ನ್ಾ  ಜಾಾ ನ್ದ್ದಹಕೆ  
ಧಿರೆ್ಕ ರವಿರಲ’5 ಎನ್ನಾ ತ್ತತ  ನಿಗಾಮಿಸುತ್ತತ ನೆ.  

ರ್ನಲೆ ನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ದ್ಲಿ  ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲಸಲು ದ್ಾ ೋಣರು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ರಿಿಂದ್ ದುುಃಖಿತರ್ನದ್ ಏಕಲವಾ ನಿಗೆ ಅಶ್ಾ ತ್ತೂ ಮ 
ಸಮಾಧ್ಯನ್ಪಡಿಸುವುದು ಪಾ ಮುಖ ಸಂಗತಿ. 

‘ಅಸಹಾಯಕತೆಯೇ ಜಗತತ ನೂಾ  ನ್ಮೆ  ಬದುಕ್ಷನ್ 

ಗತಿಯನೂಾ  ನಿಧಾರಿಸೊೋ ಪಾ ಬಲ ಶ್ಕ್ಷತ ’6 ಎಿಂದು 

ಅಶ್ಾ ತ್ತೂ ಮ ಏಕಲವಾ ನ್ ಸ್ಯಾ ೋಹಾರ್ಕಿಂಕ್ಷಷ ಯಾಗಿ ಬರುತ್ತತ ನೆ. 

‘ಮನ್ಸಿಿ ದ್ದ ಲಿ  ಮಾಗಾ’ ಎಿಂಬಂತೆ ಅಶ್ಾ ತ್ತೂ ಮ 

ಉಪ್ರಯವಿಂದ್ನ್ನಾ  ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ಅದೇನೆಿಂದ್ರೆ 

ದ್ಾ ೋಣರು ತನ್ಗೆ ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲಸುವಾಗ ಮರದ್ 
ಮರೆಯಲಿ  ನಿಿಂತ್ತ ನ್ೋಡುತ್ತತ  ಕಲ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. 

ಅದ್ರಂತೆ ಮರೆಯಲಿ  ನಿಿಂತ್ತ ನ್ೋಡುತ್ತತ  ಅಭಾಾ ಸ 
ಮಾಡುತಿತ ದ್ದ  ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ನ್ೋಡಿದ್ 
ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರು ಇದು ನಿನ್ಗೂ ಯೋಗಾ ವಲಿ , 

ನ್ನ್ಗೂ ಕಷ ೋಮವಲಿ  ಹರಟ್ಟ ಹೋಗು ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ರೆ. ಆದ್ರೆ 

ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಬಗೆೆ  ನಿನ್ಗಿರುವ ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕ ಆಸಕ್ಷತ ಯನ್ನಾ  
ಕಂಡು ಮನ್ಸಿು  ಸಂಕಟಪಡುತಿತ ದೆ. ಶಿಷ್ಾ ನ್ ಶ್ಾ ದೆಧ ಗೆ ಯಾವ 

ಗುರು ತ್ತನೇ ಸಿ ಿಂದಿಸುವುದಿಲಿ . ಆದ್ರೆ ರ್ನನ್ನ 

ಅಸಹಾಯಕ ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. ಆಗ ಏಕಲವಾ  ನಿಮಗೆ 

ಕಲಸಬೇಕಿಂಬ ಮನ್ಸಿಿ ದೆಯಲಿಾ  ಅಷ್ಟ ೋ ಸ್ನಕು 
ಆಶಿೋವಾದಿಸಿ ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ರ್ಕಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತತ ನೆ. ‘ಬಿಲಿು  

ವಿದೆಾ  ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಬಾಹುಬಲದ್ ಪಾ ದ್ಶ್ಾನ್ರೆ್ಕ ಗಿ 
ನಿನ್ಾ ಿಂಥವರಿಗೆ ಅದು ಲೋಕ ಕಲಾಾ ಣದ್ ಸ್ನಧನ್’7 ಎಿಂಬ 

ಅಶ್ಾ ತ್ತೂ ಮನ್ ಮಾತ್ತಗಳು ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  ಕುರಿತ ಮಹತಾ ದ್ 
ಒಳನ್ೋಟವನ್ನಾ  ನಿೋಡುತತ ದೆ.  

ಐದ್ನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ ದ್ಲಿ  ಭಿೋಷ್ೆ -ದ್ಾ ೋಣರ 

ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗುವ ಸನಿಾ ವೇಶ್ವನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ದ್ಾ ೋಣರಿಗೆ ತ್ತವು ಕಲಸುತಿತ ರುವ ವಿದೆಾ ಯಿಂದ್ 
ಅರ್ನಹುತಗಳು ಸಂರ್ವಿಸುತತ ವೆ ಎಿಂಬ ಅಪರಾಧಿಪಾ ಜ್ಞಾ  
ಆವರಿಸಿದೆ. ವಿದೆಾ  ಕಲತ ಸೊೋದ್ರರು ಪರಸಿ ರ 

ರ್ಕದ್ದಡುತ್ತತ ರೆ ಎಿಂದೆನಿಸಿದೆ. ದ್ಾ ೋಣರ 

ಮನ್ೋಇಿಂಗಿತವನ್ನಾ  ಬಲಿ  ಭಿೋಷ್ೆ ರು ‘ಮಾನ್ವಿೋಯತೆ, 

ಹೃದ್ಯವಂತಿಕಗಳು ರಾಜಾಶ್ಾ ಯದ್ಲಿ  ಅರಳುವ ಬದ್ಲು 
ನ್ರಳುತತ ವೆ’ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ‘ಲೋಕ ಕಲಾಾ ಣಕೆ  

ಅನಿವಾಯಾವಾದ್ ದುರಂತವಿಂದ್ರ ಸಂರ್ವರೆ್ಕ ಗಿ 
ರ್ನವೆಲಿಾ  ದುಡಿಯಬೇಕು’ ಎಿಂದು ಸಮಾಧ್ಯನ್ ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ. 

ಕ್ಷತಿಾ ಯರ ಬಾಹುಬಲಕೆ  ಬಾಾ ಹೆ ಣರ ಬುದಿದ ಯ ಬಲ 
ಅಗತಾ . ಬಾಾ ಹೆ ಣರು ಲೋಕದ್ ಎಲಿ  ಜೋವಿಗಳ ಆತೆ ಗಳ 

ಅಧಿಕೃತ ಒಡೆಯರು ಎಿಂದು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳ 
ಪ್ರರಮಾ ವನ್ನಾ  ಕಿಂಡಾಡುತ್ತತ ರೆ.  

ಆರನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ದ್ಲಿ  ದ್ಾ ೋಣರ ಪಾ ತಿಮ್ಮಯನ್ನಾ  

ಪಾ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಿ ಬಿಲಾ ದೆಾ ಯನ್ನಾ  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದ್ನ್ನಾ  
ರ್ಕಣಬಹುದು. ಇದ್ಿಂದು ಪುಟಟ  ಕ್ಷಾ ಯಾದೃಶ್ಾ . 

‘ಮಾರ್ನಭಿಮಾನ್ ನಿನ್ಾ ದು ನ್ನ್ಾ ನ್ನಾ  ಉದ್ಧ ರಿಸು’ ಎಿಂಬ 

ಹಾಡು ದೃಶ್ಾ ದ್ ಕ್ಷಾ ಯೆಯನ್ನಾ  ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ 
ಧಾ ನಿಸುತತ ದೆ.  

ಏಳನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ ದ್ಾ ೋಣ ಅಜುಾನ್ ಏಕಲವಾ ರು 

ರ್ಕಡಿನ್ಲಿ  ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗುವುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ಅಗೋಚರವಾದ್ ಬಾಣ ಬೇಟೆಯ ರ್ನಯಯ ಬಾಯ 
ಮುಚಿು ಸಿದ್ದ ನ್ನಾ  ಕಂಡು ಅಜುಾನ್ ವಿಸೆ ಯಗಳುು ತ್ತತ ನೆ. 

ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರು ಧಾ ನಿಯನ್ನಾ  ಗಾ ಹಿಸಿಯೇ ಬಾಣ 
ಪಾ ಯೋಗಿಸುವುದು ಶ್ಬದ ವೇಧಿ. ಈ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  ಬಲಿವನ್ನ 

ರ್ಕಡಿನ್ಲಿರುವುದು ಸೊೋಜಗವೆನ್ನಾ ತ್ತತ ರೆ. ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  

ಕಂಡು ನಿನ್ಾ  ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಈ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  

ಕಲತದುದ  ಹೇಗೆ? ಎಿಂದು ಕೇಳಿದ್ದಗ ಏಕಲವಾ ನ್ನ ತ್ತವೇ 

ನ್ನ್ಾ  ವಿದ್ದಾ ಗುರುಗಳು ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರು 

ಹಷ್ಾ ವಾ ಕತ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಜುಾನ್ ಅಸಹನೆ ಪಡುತ್ತತ ನೆ. 

‘ಜಗತಿತ ನ್ಲಿೆ ೋ ಶೆಾ ೋಷ್ಾ  ಬಿಲಿು ಗಾರನ್ರ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡುತೆತ ೋನೆಿಂದು 

ನ್ನ್ಗೆ ವಚನ್ ಕಟ್ಟಟ  ಭಂಗಪಡಿಸಿದಿದ ೋರೆಿಂದು 
ಸಿಡಿಮಿಡಿಗಳುು ತ್ತತ ನೆ. ಅದ್ಕೆ  ದ್ಾ ೋಣರು ಸತಾ ವನ್ನಾ  

ಒಪಿಿ ಕಳು ಲು ಸಂಕೋಚವೇಕ? ಏಕಲವಾ  ಮಹಾನ್ 

ಪರಾಕಾ ಮಿ, ಶ್ಬದ ವೇಧಿ ವಿದೆಾ  ಅವನಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತತ ರಿಗೂ 

ಸಿದಿಧ ಸಿಲಿ ’ ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ರೆ. ದ್ಾ ೋಣರ ಮಾತನ್ನಾ  ಒಪಿ ದ್ 

ಅಜುಾನ್ ‘ಅರಸು ಕುಲದ್ ರ್ನನೆಲಿ , ಕ್ಷೋಳು ಕುಲದ್ ಈ 

ಕುನಿಾ ಯೆಲಿ ? ಎಿಂದು ಕುದಿಯತೊಡಗುತ್ತತ ನೆ. ದ್ಾ ೋಣರು 

ವಿದೆಾ ಗೆ ಅಿಂತಸಿತ ನ್ ಅಿಂತರವಿಲಿ . ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಟ  ಕಲತವರಿಗೆ 

ಅದು ಒಲಯುತತ ದೆ ಎಿಂಬುದು ಈಗ ದೃಢಪಟ್ಟಟ ದೆ’8 ಎಿಂದು 

ಹೇಳುತ್ತತ ರೆ. ಮತತ ಷ್ಟಟ  ವಾ ಗಾ ರ್ನದ್ ಅಜುಾನ್ನ್ನ 

ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರನ್ನಾ  ವಚನ್ರ್ಾ ಷ್ಾ ರೆಿಂದು ಹಂಗಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

ದ್ಾ ೋಣರು ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆ  ಸಿಲುಕುತ್ತತ ರೆ. ಮಾತಿಗೆ ತಪಿಿ ದ್ 

ಪ್ರಪಿ ಎಿಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಗುರುಗಳ ಸಂಕಟಕೆ  

ಏಕಲವಾ  ಮಿಡಿಯುತ್ತತ ನೆ. ಗುರುಗಳ ಗೌರವ ರ್ಕಯಲು 

ಬದ್ಧ ರ್ನಗುತ್ತತ ನೆ. ಗುರುರ್ಕಣಿಕ ಅಪಿಾಸಲು ಸಿದ್ಧ ರ್ನಗುತ್ತತ ನೆ. 

ದ್ಾ ೋಣರು ಏಕಲವಾ ನ್ ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  
ಗುರುರ್ಕಣಿಕಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತತ ರೆ. ಏಕಲವಾ ನ್ನ ಬಿಲಾ ದೆಾ  

ಕಲಯಲೆಿಂದು ದ್ಾ ೋಣರ ಬಳಿ ಬಂದ್ದಗ ಬೇಡರ್ನದ್ವನ್ನ 
ಏನ್ನ ಗುರುರ್ಕಣಿಕ ಕಡಬಲಿನೆಿಂದು ಹಂಗಿಸಿದ್ದ ನ್ನಾ  
ನೆನ್ಪಿಸುತ್ತತ  ಇದ್ೋ ಗುರುಬಯಸಿದ್ ರ್ಕಣಿಕಯನ್ನಾ  
ಕಡುತಿತ ದೆದ ೋನೆ ಎಿಂದು ಹೆಬೆ ಿಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  
ಕತತ ರಿಸಿ ಗುರುರ್ಕಣಿಕಯಾಗಿ ಅಪಿಾಸುತ್ತತ ನೆ. 
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ಗುರುರ್ಕಣಿಕಯಾಗಿ ತನ್ಾ  ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  ಕಟಟ  ಮಗ 
ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ಕಂಡು ತ್ತಯ ಮಮೆ ಲ ಮರುಗುತ್ತತ ಳೆ. 

‘ಅವನ್ನ ಗುರುವಲಿ , ಕಲೆಗಡುಕ’, ‘ನಿನ್ಾ  ಗುರುವಿನ್ ಬಾಳು 

ಹಾಳಾಗಲ’9 ಎಿಂದು ಶ್ಪಿಸುತ್ತತ ಳೆ. ಏಕಲವಾ  ಏನ್ನ್ಾ ೋ 

ನಿಧಾರಿಸಿದ್ವನಂತೆ ಬಿಲಿನ್ನಾ  ಬಲಗೈಗೆ ಹಸ್ನತ ಿಂತರಿಸಿ, 

ಎಡಗೈಯಲಿ  ಬಾಣ ಹಿಡಿದು ನಿಲಿು ತ್ತತ ನೆ. ಕುಣಿಯುತ್ತತ  

ಏಕಲವಾ  ಎಡಗೈಯಲಿ  ಬಾಣ ಬಿಡುವುದ್ನ್ನಾ  
ಕಲಯುವುದ್ನ್ನಾ  ಹಾಡಿನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ 
ಚಿತಿಾ ಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುರ್ಕಣಿಕಯಾಗಿ ‘ತನ್ಾ  ಬಲಗೈ 

ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಏಕಲವಾ  ಗುರುವನ್ನಾ  
ಮಿೋರಿ ಎತತ ರಕೆ ೋರಿದ್ರೆ, ಗುರುರ್ಕಣಿಕ ಪಡೆದ್ 

ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾರು ಪ್ರತ್ತಳಕೆ್ಷ ಳಿದ್ರು. ಏಕಲವಾ ನ್ 

ನಿಭಿಾಡೆಯ ನ್ಡೆಯಿಂದ್ದಗಿ ದ್ಾ ೋಣರ ವಾ ಕ್ಷತ ತಾ  
ಮಸುರ್ಕಯತ್ತ. ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ 

ರ್ನಟಕದ್ ವೈಶಿಷ್ಟ ಾ ವೆಿಂದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  ಕಟಟ  
ಏಕಲವಾ  ಎಡಗೈಯಿಂದ್ ಬಾಣ ಪಾ ಯೋಗಿವುದ್ನ್ನಾ  
ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  ಯಾರು 
ಕಸಿದುಕಳು ಲಾಗದು ಮತ್ತತ  ಅರ್ನಾ ಯ, ಶೋಷ್ಣೆಗೆ 

ಪಾ ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಟೆದು ನಿಲಿು ವ ಬಗೆಯನ್ನಾ  ಸ್ಥಚಿಸುತತ ದೆ. 

ಪುರಾಣದ್ ಕತೆಯನ್ನಾ  ಸಮರ್ಕಲೋನ್ಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಅನೇಕ ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳನ್ನಾ  ಸೃಜನ್ಶಿೋಲ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಸ್ನಾ ತಂತಾ ಾ ವಿದೆ. ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರು 

ಅದ್ನ್ನಾ  ಸಮಥಾವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಿಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಆ ರ್ಕರಣಕೆ  

‘ಏಕಲವಾ ’ ಪಾ ಸಂಗವರ್ನಾ ಧರಿಸಿ ರಚಿತವಾದ್ ರ್ನಟಕಗಳಲಿೆ ೋ 

ಇದ್ಕೆ  ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸ್ನೂ ನ್ವಿದೆ.  

ಎಿಂಟನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ ರೆ್ಕ ಗಿ ಅಿಂಗಸ್ನಧನೆ 

ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಸೈನಿಕರ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಆರಂರ್ವಾಗುತತ ದೆ. ‘ದ್ದಯಾದಿಗಳ ಕ್ಷತ್ತತ ಟಕೆ  ರ್ನವು ಯಾಕ 

ನ್ಮೆ  ಪ್ರಾ ಣ ಕಳಕೋಬೇಕು? ಎಿಂದು ಪಾ ಶಿಾ ಸುವಷ್ಟಟ  

ಪಾ ಜಾಾ ವಂತಿಕ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ‘ಸಾ ಗಾದ್ ರಂಭೆ 

ಊವಾಶಿಯರಿಗಾಗಿ ನ್ಮೆ  ಹೆಿಂಡತಿಯರು 
ಮುಿಂಡೇರಾಗಬೇಕ ಎಿಂದು ಒಬೆ  ಸೈನಿಕ ಪಾ ಶಿಾ ಸುತ್ತತ ನೆ. 

ಸೈನಿಕನ್ಬೆ ನ್ ಪುಕೆ ಲುತನ್ವನ್ನಾ  ವಿನ್ೋದ್, ವಾ ಿಂಗಾ ದ್ 

ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ  ಸ್ನಮಾನ್ಾ  ಜನ್ರ ಮೇಲೆ 
ಉಿಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಅರ್ನಹುತಗಳನ್ನಾ  ಕಟ್ಟಟ ಕಡುವ 
ಗಂಭಿೋರ ಪಾ ಯತಾ  ಇಲಿದೆ.  

ಒಿಂಬತತ ನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ದ್ಲಿ  ದುಯೋಾಧನ್ ಮತ್ತತ  ಕಣಾರು 

ಕುರುಕಷ ೋತಾ ದ್ಲಿ  ಗೆಲುವು ಸ್ನಧಿಸುವ ತಂತಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  
ಚಚಿಾಸುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. ಅಜುಾನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ್ 

ಸಿಟ್ಟಟ ರುವ ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ನ್ಮೆ  ಪಕ್ಷಕೆ  ಸೇರಿಸಿಕಿಂಡರೆ 
ಪ್ರಿಂಡವರನ್ನಾ  ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಸೊೋಲಸಬಹುದೆಿಂದು ತಕ್ಷಾಸಿ 
ದುಯೋಾಧನ್ನ್ನ ಕಣಾನ್ನ್ನಾ  ಮುಿಂದಿಟ್ಟಟ ಕಿಂಡು 
ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ತಮೆ  ಪಕ್ಷಕೆ  ಕರೆತರುವ ಬಗೆೆ  
ತಿೋಮಾಾನಿಸುವುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು.  

ಹತತ ನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ ಯುಧಿಷ್ಟಾ ರನ್ನ ಕೃಷ್ಿ , ಅಜುಾನ್, 

ಭಿೋಮರಡನೆ ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ  ತಂದ್ಡುಡ ವ 
ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನಾ  ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಾಸುವುದ್ರಿಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಾ ರಂರ್ವಾಗುತತ ದೆ. ದ್ದಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿ 

ನಿಿಂತ್ತ ಹೋರಾಡುವ ಕುರುಕಷ ೋತಾ ವನ್ನಾ  ತಪಿಿ ಸಬಹುದಿತ್ತತ  
ಎಿಂದು ಯುಧಿಷ್ಟಾ ರ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೆ  ದುಯೋಾಧನ್ ಮಾಡಿದ್ 

ಅಪಮಾನ್ವನ್ನಾ  ಮರೆಯಲು ಸ್ನಧಾ ವೆ? ಎಿಂದು ಅಜುಾನ್ 

ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ನ್ಮೆ ನ್ನಾ  ವನ್ವಾಸಕೆ  ಅಟ್ಟಟ  ನಿಗಾತಿಕರರ್ನಾ ಗಿ 

ಮಾಡಿದುದ , ದ್ರಾ ಪದಿಯ ವಸ್ನತ ರಪಹರಣ, ಅರಗಿನ್ 

ಮನೆಯಲಿ  ಸಜೋವ ದ್ಹನ್ಕೆ  ತಳಿು ದ್ದ ನ್ನಾ  ಹೇಗೆ 
ಮರೆಯಲು ಸ್ನಧಾ  ಎಿಂದು ಭಿೋಮ ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ಆಗ 

ಕೃಷ್ಿ ನ್ನ ಇದು ಧಮಾಾಧಮಾದ್ ಮುಖ್ಯಮುಖಿ; ರ್ನಾ ಯ-

ಅರ್ನಾ ಯದ್ ನೇರ ಸಂಘಷ್ಾ. ಹೃದ್ಯಹಿೋನ್ರ್ನದ್ 

ದುಯೋಾಧನ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನಾ  
ತೊೋರಿಸುವುದು ಮನ್ೋದ್ರಬಾಲಾ ವಾಗುತತ ದೆ ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. 

ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಟಾ ರ ಇದು ಮಾನ್ವಿೋಯ ಪಾ ಶೆಾ ಯೂ ಹೌದು 
ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. ಕೃಷ್ಿ  ವಿರ್ನಶ್ವಿಲಿದೆ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ  

ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. ಕನೆಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  

ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸೇರದಂತೆ ತಟಸೂ ರ್ನಗಿರುವಂತೆ 
ಮನ್ವಲಸಬೇಕಿಂದು ತಿೋಮಾಾನಿಸುತ್ತತ ರೆ. ಅಜುಾನ್ 

ಕೃಷ್ಿ ರು ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ಸಂಧಿಸಲು ಹರಡುತ್ತತ ರೆ.  

ಹನ್ಾ ಿಂದ್ನೆಯ ‘ದೃಶ್ಾ ’ ಅಜುಾನ್-ಏಕಲವಾ -ಕಣಾರ 

ಮುಖ್ಯಮುಖಿ. ಅಜುಾನ್ ಮತ್ತತ  ಕಣಾರು ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  

ತಮೆ  ತಮೆ  ಪ್ರಳೆಯಕೆ  ಆಹಾಾ ನಿಸುವುದು ಈ ದೃಶ್ಾ ದ್ 
ವಸುತ . ಕೌರವ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಂಡವರ ಹಿತ್ತಸಕ್ಷತ ಗಳು ನ್ನ್ಗೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿ ರ್ಕಣುತಿತ ಲಿ . ನ್ನ್ಗೆ ಎರಡೂ ಶ್ಕ್ಷತ ಗಳೂ ಒಿಂದೇ. 

ಅವರವರ ಸ್ನಾ ಥಾರೆ್ಕ ಗಿ ಅವರು ಬಡಿದ್ದಡುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. 

ಇವರಿಬೆ ರ ಕಚಾು ಟದ್ಲಿ  ರ್ನನೇಕ ಬಲಪಶುವಾಗಬೇಕು? 

ಎಿಂದು ಏಕಲವಾ  ಹೇಳುತ್ತತ ನೆ. ‘ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ ನ್ವರ 

‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕವು ವಸುತ ವಿರ್ನಾ ಸ ಮತ್ತತ  

ರಂಗಪಾ ಯೋಗದ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಂದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣ 

ಕಥೆಯನ್ನಾ  ರ್ಕಡು ಮತ್ತತ  ರ್ನಡಿನ್ ನ್ಡುವಣ ಸಂಘಷ್ಾದ್ 
ಕತೆಯಾಗಿ ಮರು ರೂಪಿಸಿರುವುದ್ನ್ನಾ  ಇಲಿ  ರ್ಕಣಬಹುದು.  
 

ವಸ್ತು  ವಶ್ಲ ೀಷಣೆ 
ಕನ್ಾ ಡ ವಿಮಶೆಾ ‘ಏಕಲವಾ ’ ನ್ ಕತೆಯನ್ನಾ  ಭಿನ್ಾ  

ಆಯಾಮಗಳಲಿ  ವಿಶಿೆೋಷ್ಟಸಿರುವುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ಏಕಲವಾ  ಪ್ರತಾ ದ್ ಮೂಲಕ ವಿವೇಚಿಸ ಹರಟವರು 
ಸಮಾಜದ್ ಕಳಸತ ರದ್ ವಾ ಕ್ಷತ ಯ ಸ್ನಹಸದ್ ಕಥೆಯೆಿಂದೂ, 

ದ್ಾ ೋಣಾಚಾಯಾ ಪ್ರತಾ ದ್ ಮೂಲಕ ನ್ಡೆದ್ ಚರ್ಚಾಗಳಲಿ  
ಗುರುವಿನ್ ಅಸಿತ ತಾ ವನೆಾ ೋ ಪಾ ಶಿಾ ಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾ  

‘ಕಲಕ’ಯನ್ನಾ  ಕೇಿಂದ್ಾ ವಾಗಿರಿಸಿಕಿಂಡು ನ್ಡೆದ್ 

ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಗಳಲಿ  “ಕಲಸುವುದ್ಕೆ್ಷ ಿಂತ ಕಲಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು  

ಮುಖಾ ವೆಿಂದೂ ಹಾಗು ಗುರುವಿನ್ ಪರಿಣತಿಗಿಿಂತ ಶಿಷ್ಾ ನ್ 
ಕೇಿಂದಿಾ ೋಕರಣದ್ ಸ್ನಮಥಾ ಾವೇ ಮಹತಾ ದುದ ”10 ಎಿಂದು 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಪಟ್ಟಟ ದ್ದದ ರೆ. ಏಕಲವಾ  ಪಾ ಸಂಗವರ್ನಾ ಧರಿಸಿದ್ 

ರ್ನಟಕಗಳು ಮತ್ತತ  ಆ ರ್ನಟಕಗಳನ್ನಾ  ಕುರಿತ 
ಚರ್ಚಾಗಳನ್ನಾ  ಒಟಾಟ ಗಿ ಇರಿಸಿ ನ್ೋಡಿದ್ದಗ ಮಹತಾ ದ್ 
ಒಳನ್ೋಟಗಳು ತೆರೆದುಕಳುು ತತ ವೆ.  

ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ ರ್ನಟಕ 

ಸಮರ್ಕಲೋನ್ವಾಗಿ ಪಾ ಸುತ ತವೆನಿಸಿದೆ. ರ್ನಟಕದ್ಲಿನ್ ಎರಡು 

ಮಹತಾ ದ್ ತಿರುವುಗಳು ರ್ನಟಕದ್ ಸಮರ್ಕಲೋನ್ತೆಗೆ 
ರ್ಕರಣವಾಗಿರುವುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಒಿಂದು- ಏಕಲವಾ  

ತನ್ಾ  ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  ಗುರುದ್ಕ್ಷಷ ಣೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದ್ರೂ 
ಸಹ ತನ್ಾ  ಎಡಗೈಯಿಂದ್ ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲತ್ತ 
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ಯಶ್ಸಿಾ ಯಾದುದು. ಎರಡು- ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ ದ್ಲಿ  

ಕುರು-ಪ್ರಿಂಡವರು ಯಾರಬೆ ರ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸದೆ 

ತಟಸೂ ರ್ನಗಿ ಉಳಿಯುವುದು.  

ಸೃಜನ್ಶಿೋಲ ಲೇಖಕ ಸಮರ್ಕಲೋನ್ ಆಶ್ಯಗಳನ್ನಾ  
ಚಿತಿಾ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯನ್ನಾ  ಭಿನ್ಾ ವಾಗಿ 
ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ್ ಮಾಡುತ್ತತ ನೆ ಎಿಂಬುದ್ಕೆ  ಏಕಲವಾ  ಪಾ ಸಂಗವೇ 
ಸ್ನಕ್ಷಷ . ಕನ್ಾ ಡದ್ಲಿ  ಇದುವರೆಗೆ ಪಾ ಕಟವಾಗಿರುವ 

ರ್ನಟಕಗಳಿಗಿಿಂತ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ ನ್ವರ ‘ಏಕಲವಾ ’ 

ರ್ನಟಕವು ಭಿನ್ಾ  ಆಯಾಮವನ್ನಾ  ಪಡೆದುಕಳುು ವುದು 
ಇಿಂತಹದ್ದ ಿಂದು ತಿರುವಿನಿಿಂದ್ಲೇ ಎಿಂಬುದು 
ಮುಖಾ ವಾಗಿದೆ. ತನ್ಾ  ಬಲಗೈ ಹೆಬೆ್ಬ ರಳನ್ನಾ  

ಗುರುದ್ಕ್ಷಷ ಣೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದ್ ಏಕಲವಾ  ತನ್ಾ  ಎಡಗೈಯಿಂದ್ 
ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲಯುವ ಪಾ ಸಂಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದುದು. ಛಲ, 

ಸತತ ಪರಿಶ್ಾ ಮದಿಿಂದ್ ಅಸ್ನಧಾ ವಾದುದ್ನ್ನಾ  
ಸ್ನಧಿಸಬಹುದು ಎಿಂಬುದ್ಕೆ  ಏಕಲವಾ  ಪಾ ಸಂಗ 
ಸ್ನಕ್ಷಷ ಯಾಗಿದೆ. ಇಡಿೋ ಪಾ ಸಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ಯೂ ಯ ಮೇಲೆ 

ಮಹತಾ ದ್ ಬ್ಬಳಕನ್ನಾ  ರ್ಚಲಿು ತತ ದೆ. ಅಜುಾನ್ನಿಗೆ ಬಿಲಾ ದೆಾ  

ಪಾ ತಿಷ್ಾ ಗಾಗಿ ಅಗತಾ ವಾದ್ರೆ ಏಕಲವಾ ನಿಗೆ ಬಿಲಾ ದೆಾ  
ಲೋಕೋದ್ದಧ ರರೆ್ಕ ಗಿ ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ. ತ್ತನ್ನ ನಿಿಂತ ನೆಲ 

ರ್ಕಡು ಮತ್ತತ  ಅಲಿನ್ ವೈವಿಧಾ ಮಯತೆಯನ್ನಾ  
ರಕ್ಷಷ ಸಿಕಳು ಲು ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ. 

ತಳಸಮುದ್ದಯದ್ವರು ವಿದೆಾ  ಕಲಯಲು ಇರುವ ಅನೇಕ 
ಅಡಿಡ  ಆತಂಕಗಳನ್ನಾ  ರ್ನಟಕ ತೆರೆದಿಡುತತ ದೆ. ಸಮಾನ್ 

ಶಿಕ್ಷಣರೆ್ಕ ಗಿ ತಳಸಮುದ್ದಯದ್ವರು ಮೇಲು ವಗಾದ್ವರ 
ವಿರುದ್ಧ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ ಅನಿವಾಯಾತೆ ಇದೆ. 

ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ಯೂ  ಮೇಲುವಗಾದ್ವರ ಮತ್ತತ  ಶಿಾ ೋಮಂತರ 
ಹಿಡಿತದ್ಲಿರುವುದ್ನ್ನಾ  ಏಕಲವಾ  ರ್ನಟಕ ವಿವರಿಸುತತ ದೆ. 

ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದಿಿಂದ್ ಮಾತಾ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನಾ  ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸ್ನಧಾ  ಎಿಂಬ 
ರ್ರವಸ್ಯಯನ್ನಾ  ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  ರ್ಕಣಬಹುದು.  

ಕುರುಕಷ ೋತಾ  ಯುದ್ಧ ದ್ಲಿ  ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ತಮೆ  ಪಕ್ಷಕೆ  
ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲೆಿಂದು ದುಯೋಾಧನ್ನ್ ಪರವಾಗಿ ಕಣಾ 
ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ್ ಅಜುಾನ್ 
ಆಹಾಾ ನಿಸಲೆಿಂದು ಬರುತ್ತತ ನೆ. ಸ್ಥತಪುತಾ ನೆಿಂದು 

ತಿರಸೆ ೃತರ್ನದ್ ಕಣಾನ್ ಮೂಲಕ ಏಕಲವಾ ನ್ 
ಮನ್ವಲಸುವುದು ಸುಲರ್ ಎಿಂದು ದುಯೋಾಧನ್ 
ಭಾವಿಸಿದ್ದದ ನೆ. ಕಣಾನ್ನ್ನಾ  ತನ್ಾ  ಅವರ್ಕಶ್ರೆ್ಕ ಗಿ 

ದುಯೋಾಧನ್ ಬಳಸಿಕಿಂಡಿದ್ದದ ನೆ. ಆದ್ರೆ ಕಣಾ 

ಸುಯೋಧನ್ನ್ನ್ನಾ  ‘ಮಮತೆಯ ಜೋವ’ ಎಿಂದು 

ನಂಬಿದ್ದದ ನೆ. ಏಕಲವಾ ನ್ ಬಳಿ ಬಂದ್ ಕಣಾ ಪ್ರಿಂಡವರ 

ಅಹಂರ್ಕರವನ್ನಾ  ಎದುರಿಸುವುದೆಿಂದ್ರೆ ಕೌರವ ಪಕ್ಷ 
ಸೇರಿಕಿಂಡು ಕುರುಕಷ ೋತಾ ದ್ಲಿ  ಹೋರಾಡುವುದೇ ಸ್ಥಕತ  
ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. ಅದ್ಕೆ  ಏಕಲವಾ  ‘ನಿೋನಿೋಗ ಸ್ಥತಪುತಾ ನ್ಲಿ , 

ಅದ್ನ್ನಾ  ಮಿೋರಿ ಬ್ಬಳೆದಿದಿದ ೋಯ. ಈಗ ನಿೋನ್ನ ಅಿಂಗಾಧಿಪತಿ. 

ಆದ್ರೆ ರ್ನನಿನೂಾ  ಬೇಡ. ಅದ್ರೆ್ಕ ಗಿಯೇ ಕೌರವರು 

ಪ್ರಿಂಡವರ ಹಿತ್ತಸಕ್ಷತ ಗಳು ನ್ನ್ಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ರ್ಕಣುತಿತ ಲಿ . 

ಸುಯೋಧನ್ ನಿನ್ಾ ನ್ನಾ  ಒಪಿಿ ಕಿಂಡಿದ್ದದ ನೆ, ಇಡಿೋ ಸ್ಥತ 

ಕುಲವನ್ಾ ಲಿ . ಸ್ಥತ ಕುಲ ಹಿಿಂದೆ ಇದ್ದ  ಸಿೂ ತಿಯಲಿಯೇ 

ಇದೆ. ….ನ್ನ್ಗೆ ಎರಡೂ ಶ್ಕ್ಷತ ಗಳೂ ಒಿಂದೇ ಅವರವರ 

ಸ್ನಾ ಥಾರೆ್ಕ ಗಿ ಅವರು ಬಡಿದ್ದಡುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. ಇವರಿಬೆ ರ 

ಕಚಾು ಟದ್ಲಿ  ರ್ನವೇಕ ಬಲಪಶುವಾಗಬೇಕು?”11 ಎಿಂದು 

ಪಾ ಶಿಾ ಸುತ್ತತ ನೆ. ಪ್ರಿಂಡವರ ಪಾ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ  

ಅಜುಾನ್ನ್ನ ಸಾ ಶ್ಕ್ಷತ ಯಿಂದ್ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  ಪಡೆದ್ 
ಏಕಲವಾ ನ್ನ್ನಾ  ಪಾ ಶಂಸಿಸುತ್ತತ ನೆ. ಹಿಿಂದೆ 

ನ್ಡೆದುದೆಲಿವನೂಾ  ಮರೆತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಕೋರುತ್ತತ ನೆ. ಅದ್ಕೆ  ಏಕಲವಾ ನ್ನ “ರ್ನನ್ನ ಬಿಲಿು  ವಿದೆಾ  

ಕಲಯುವುದ್ನೆಾ ೋ ನಿೋವು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ರ್ನನ್ನ ಕಲತ 

ನಂತರ ಅಸಹನೆಯಿಂದ್ ಅದ್ನ್ನಾ  ಇಲಿವಾಗಿಸಲು 
ಯತಿಾ ಸಿದೆ. …ಎಲಿಾ  ಬೇಡರೂ ಗುರುಮುಖದಿಿಂದ್ ವಿದೆಾ  

ಕಲತ್ತ ಶೆಾ ೋಷ್ಾ  ಬಿಲಿು ಗಾರರಾಗುವ ವಿಚಾರ ಸ್ನಮಾನ್ಾ  
ಸಂಗತಿಯಾಗಬೇಕು” 12 ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ. ದುಯೋಾಧನ್ 

ಕುಲಮದ್ವನ್ನಾ  ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದೇ ನಿನ್ಾ  ಗುರಿಯಾದ್ರೆ 
ನ್ಮೆ ನ್ನಾ  ಬ್ಬಿಂಬಲಸು ಎಿಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತ್ತತ ನೆ. ಅದ್ಕೆ  

ಏಕಲವಾ ನ್ನ “ಕುರು ಪ್ರಿಂಡವರಲಿ  ಒಿಂದು ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿ 

ಯಾರಬೆ ರ ದ್ದಳ ರ್ನರ್ನಗಲಾರೆ. ಎಲಿೆ ಲಿೂ  ಇರುವ 

ಅರ್ನಾ ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ  ಜಾಾ ನ್ದ್ ಗುತಿತ ಗೆಯನ್ನಾ  ಹಿಡಿಯುವ 
ಶಾಸತ ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ನ್ನ್ಾ  ಯುದ್ಧ . ಮೇಲು ಕ್ಷೋಳೆಿಂಬ 

ವಂಚನೆಯನ್ನಾ  ಅಳಿಸಲು ನ್ನ್ಾ  ಸಮರ. ಕುರುಕಷ ೋತಾ  

ಕೇವಲ ಉಳು ವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಕಚಾು ಟ. ನ್ನ್ಾ ದು ಇಲಿದ್ವರ 

ಪರವಾದ್ ಹೋರಾಟ. ಈ ಸಂಘಷ್ಾ ಕುರು 

ಪ್ರಿಂಡವರಿಬೆ ರ ವಿರುದ್ಧ ವೂ ಸ್ನಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತಾ  

ತ್ತಳಿತಕೆ  ಸಿಕೆ್ಷ ದ್ವರ ಬಾಳಿನ್ಲಿ  ಬ್ಬಳಕು ಮೂಡುತತ ದೆ. 

ಕಡೆಗಣಿಸಲಿ ಟಟ ವರ ಬದುಕ್ಷನ್ ತೊೋಟದ್ಲಿ  ಸಮಾನ್ತೆಯ 
ಹೂ ಅರಳುತತ ದೆ”13 ಎನ್ನಾ ತ್ತತ ನೆ.  

ಕನ್ಾ ಡ ದ್ಲತ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತತ  ದ್ಲತ ಸ್ನಹಿತಾ  ಎರಡೂ 
ಒಟ್ಟಟ ಟ್ಟಟ ಗೆ ಬ್ಬಳೆದು ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದ್ ಸಂಗತಿ. 

ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ ನ್ವರ ರ್ಕವಾ  ದ್ಲತ ಸ್ನಹಿತಾ ದ್ 
ಪಾ ಣಾಳಿಕಯಂತೆ ಜನ್ಪಿಾ ಯವಾಯತ್ತ. ಅಿಂಬೇಡೆ ರ್, 

ಗಾಿಂಧಿ ಮತ್ತತ  ಮಾರಿ್ಕ್ಾ ವಿಚಾರಧ್ಯರೆಗಳಿಿಂದ್ 
ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಪಾ ಭಾವಿತರಾದ್ವರು. ಆರ್ಥಾಕ, ಸ್ನಮಾಜಕ, 

ರಾಜಕ್ಷೋಯ ಮತ್ತತ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನಾ  ತಮೆ  
ಬರಹದ್ಲಿ  ಪಾ ಶಿಾ ಸಿದ್ದದ ರೆ. ಚರಿತೆಾ  ಮತ್ತತ  ಪುರಾಣಗಳನ್ನಾ  

ಪಾ ತಿಷ್ಟಾ ತ ವಗಾದ್ ಹಿತ್ತಸಕ್ಷತ ಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಮಾನ್ವಿೋಯ 
ಮತ್ತತ  ಸ್ನಮಾಜಕ ರ್ನಾ ಯದ್ ಪರಿಭಾಷ್ಯಲಿ  
ಮರುರೂಪಿಸಿರುವುದ್ನ್ನಾ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ವಾ ವಸ್ಯೂ  ಪಾ ತಿಷ್ಟಾ ತ ವಗಾದ್ವರ ಸೊತ್ತತ ಗಿದುದ , 

ದ್ಬೆಾ ಳಿಕಯ ವಿರುದ್ಧ  ಪಾ ತಿರ್ಟ್ಟಸುವ ಆಶ್ಯ ಇಲಿದೆ. 

ಜೊತೆಗೆ ಪಾ ತಿಷ್ಟಾ ತರ ನ್ಡುವೆ ಸ್ನಾ ಥಾರೆ್ಕ ಗಿ ಸ್ಯಣಸುವ 
ಪಾ ತಿಷ್ಟಾ ತರಲಿ  ತಳಸಮುದ್ದಯದ್ವರು ಯಾರಬೆ ರ 
ಪಕ್ಷವನ್ನಾ  ಸೇರದೆ, ಆ ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ 

ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕಿಂಬ ಅಪೇಕಷ ಯನ್ನಾ  
ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  ರ್ಕಣಬಹುದು.  

ಪಾ ಸುತ ತ ಏಕಲವಾ  ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  ಮಾನ್ವ ತನ್ಾ  
ದುರಾಸ್ಯಯಿಂದ್ ಪಾ ಕೃತಿಯನ್ನಾ  ರ್ನಶ್ಮಾಡ 
ಹರಟ್ಟರುವುದ್ನ್ನಾ  ತಿೋವಾ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ನಾ ಥಾಸ್ನಧನೆಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುತಿತ ರುವ ರ್ನಗರಿಕ 
ಸಮಾಜವನ್ನಾ  ವಿಡಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ಕಡಿನ್ ಮಕೆ ಳೇ 

ರ್ಕಡನ್ನಾ  ಸಂರಕ್ಷಷ ಸಲು ಬದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ರ್ಕಡು ಮತ್ತತ  

ರ್ಕಡಿನ್ ಜನ್ರ ಹಿತರೆ್ಕ ಗಿ ಏಕಲವಾ ನಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ವಿದೆಾ ಯ 
ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯದೆ. ವಿದೆಾ ಯ ಪರಿಕಲಿ ನೆಯನ್ನಾ  ರ್ನಟಕದ್ಲಿ  
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ಮರುಪರಿಶಿೋಲಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ದಾ ರ್ಥಾಕೇಿಂದಿಾ ತ ನೆಲೆಯಲಿ  
ಕಲಕಯನ್ನಾ  ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸುವ ಪರಿಯಂತ್ತ ನ್ವಿೋನ್ವಾಗಿದೆ.  

ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಯಾ  ಅವರ ಏಕಲವಾ  ರ್ನಟಕ ಸಮರ್ಕಲೋನ್ವಾಗಿ 
ತ್ತಿಂಬಾ ಮಹತಾ ವನ್ನಾ  ಪಡೆಯಲು ಮುಖಾ  ರ್ಕರಣ 
‘ವಿದೆಾ ’ಯನ್ನಾ  ಕುರಿತ ನಿಲುವಿನಿಿಂದ್ದಗಿ. ಗುರುವನ್ನಾ  

ಮಿೋರಿಸಿ ಎತತ ರಕೆ ೋರಿದ್ ಏಕಲವಾ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನ್ತೆಯ 
ವಿರುದ್ಧ  ಪಾ ತಿರ್ಟ್ಟಸುತ್ತತ ನೆ. ಗುರುವಿನ್ ಬಗೆೆ  ಅಪ್ರರ 

ರ್ಕ್ಷತ ಯನ್ನಾ  ಇರಿಸಿಕಿಂಡು, ಸಂಕಷ್ಟ ವನೆಾ ದುರಿಸುತಿತ ದ್ದ  

ಗುರುವನ್ನಾ  ಗುರುದ್ಕ್ಷಷ ಣೆ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರರುಮಾಡುತ್ತತ ನೆ. ಕಲತ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  ಕಸಿದುಕಿಂಡ 

ವಾ ವಸ್ಯೂ ಗೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ್ ಬಿಲಾ ದೆಾ  ಕಲತ್ತ 
ಪ್ರರಂಗತರ್ನಗುವ ಮೂಲಕ ತಕೆ  ಉತತ ರ ಕಡುತ್ತತ ನೆ. 

ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ವಸ್ಯೂ  ಪಾ ತಿಷ್ಟಾ ತ ವಗಾದ್ ಹಿಡಿತದ್ಲಿದೆ. 

ಜಾತಿ, ಹಣ ಬಲವುಳು ವನ್ನ ಯಾವ ಅಹಾತೆ ಇಲಿದೆಯೂ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದ್ಮನಿತ ಸಮುದ್ದಯದ್ವರಿಗೆ 

ವಿದೆಾ  ಕಲಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ, ಕಲತ ವಿದೆಾ ಯನ್ನಾ  

ಕಸಿದುಕಳುು ವ, ಅವರ್ಕಶ್ಗಳಿಿಂದ್ ವಂಚಿಸುತಿತ ರುವ 

ಹುರ್ನಾ ರಗಳನ್ನಾ  ಅರಿಯಬೇರ್ಕಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ನ್ನಾ  

ಪಾ ತಿರ್ಟ್ಟಸಬೇಕು ಎಿಂಬುದ್ನ್ನಾ  ರ್ನಟಕ ದ್ಶಿಾಸುತತ ದೆ. 

ಏಕಲವಾ  ಪಾ ತಿರ್ಟನೆಯ ಭಿನ್ಾ  ದ್ದರಿಯನ್ನಾ  
ಕಂಡುಕಳುು ತ್ತತ ನೆ. ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನಾ  ಗೌರವಿಸಿಯೂ, 

ತನ್ಾ  ಛಲ, ಶ್ಾ ದೆಧ ಯಿಂದ್ ಅಭಾಾ ಸಮಾಡಿ 

ಪ್ರರಂಗತರ್ನಗುತ್ತತ ನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರ್ನಟಕರ್ಕರ ರ್ವಿಷ್ಾ ದ್ 

ಬಗೆಗಿನ್ ರ್ರವಸ್ಯಯನ್ನಾ  ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕುತ್ತತ ರೆ.  
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