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ಜಾನ್ಪದ ಹಿನ್ನನ ಲೆಯ ಸಿರಿಸಂಪಿಗೆ ನಾಟಕವು ಬದುಕ್ರನ್ ಕನ್ನ ಡಿಯಾಗಿ ನ್ಮಮ  ಮುಂದಿದೆ. ಈ 

ಕನ್ನ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ರನ್ ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳು ಶೋಧನ್ನಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತ ವೆ. ಗಂಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹುದುಗಿರುವ 

ಶ್ಾ ೋಷ್ಟ ತೆಯ ಹುಚಿ್ಚ , ಎದುರಾಳಿಯನ್ನನ  ಮಟಟ ಹಾಕುವ ಆಲೋಚನ್ನ, ವಂಶಾಡಳಿತ್ದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ 

ಹಪಹಪಿ, ಸಾಮಾನ್ಾ ರಲಿ್ಲನ್ ಜೋವನೋತ್ಸಾ ಹ, ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲನ್ ಸಮತೂಕದ ಸಮಚಿತ್ತ ದ ನ್ಡವಳಿಕೆ ಹಿೋಗೆ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಿವರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಬದುಕು ಸಂಕಟ, ಸಂಘಷ್ಷ, ದೆವ ೋಷ್, 

ಸಮನ್ವ ಯದ ಜೊತೆ ನ್ವಿರುಭಾವದ ಪ್ರಕದಿುಂದ ಮನ್ನ ಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿದಾ ಮಾನ್ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ.  

ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ ಬದುಕ್ರನ್ಲಿ್ಲ  ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮನ್ಾ  ಸಂಗತಿಗಳೇ ಪರಿಹರಿಸಲಸಾಧಾ ವಾದ 

ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಮೈದಳೆದು ನಿಲಿ್ಲವುದು, ತ್ನನ ಡಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಹುದುಗಿದುು  ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಘಟನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವಾÀಂುಂತ್ರಗಳು ಘಟಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಉತ್ತ ರ ಸಿಗುವಂತ್ಸಗುವುದನ್ನನ  

ಕಾಣುತೆತ ೋವೆ. ಈ ಎಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಷ್ಾ ನಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ನಾನಾ ರಿೋತಿಯ ಮನ್ಸಿಿ ತಿಯೇ ಕಾರಣ 

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬಹುದು. 

ನಾಟಕದ ಆರಂಭದ ದೃಶ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಶ್ಚವಪುರದ ಅರಸು ನಾಗನಾಯಕನ್ನ ತಿೋರಿಕೊುಂಡಾಗ ಆತ್ನ್ ಪತಿನ  

ರಾಜಮಾತೆ ಮಾಯಾವತಿಯು ತ್ನ್ನ  ಅಪ್ರಾ ಪತ  ವಯಸಿಾ ನ್ ಮಗ ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ನ್ನನ  ಪೆÇಂ ೋಷಿಸಿ 

ಪಟ್ಟಟ ಭಿಷೇಕಕೆೆ  ಅಣಿಮಾಡುತಿತ ರಬೇಕಾದರೆ ಅಪಶ್ಕುನ್ದ ಪಾ ಸಾತ ಪÀ ಬರುತ್ತ ದೆ. ಅಡಳಿತ್ವು 

ಕೈತ್ಪಿಿಹೋಗಬಾರದೆನ್ನನ ವ ಒುಂದೇ ಕಾರಣಕೆೆ  ಮಗನ್ ಭವಿಷ್ಾ  ಸಹಜವಾಗಿ ಮನ್ನ ಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಬದಲ್ಲಗಿ 

ಅವನಿಗೆ ಬಲವಂತ್ವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. ಇದಕೆೆ  ಕಾರಣ ಮಗನ್ನ ಧವ ನಿ ಒಡೆದಾಗ 

ಸನಾಾ ಸಿಯಾಗುತ್ಸತ ನ್ನ, ಅದಲಿದೇ ಭಾಗಾದಿ(ಒಡಹುಟಿಟ ದವರ) ಕಾರಣದಿುಂದ ಸಾವಾಗುತ್ತ ದೆ ಎನ್ನನ ವ 

ಕಾರಣಿಕವನ್ನನ  ಕೇಳಿಸಿಕೊುಂಡ ತ್ಸಯಿಯು ರಾಜಾ  ತ್ಮಮ  ಹಿಡಿತ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕೆನ್ನನ ವ 

ಮನೋಭಾವದಿುಂದ ಆತ್ನ್ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ಸತ ಳೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯ ಬೇಕಾದ ಬದುಕ್ರನ್ 

ವಾ ವಸಿ್ಥಯನ್ನನ  ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಷತೆಯನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ತ್ನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲಯೇ 

ಭವಿಷ್ಾ ವನ್ನನ  ಕಡೆದು ನಿರ್ಮಷಸಿಕೊಳುು ವ ಬಯಕೆಯಿುಂದ ಅನಾಹುತ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ 

ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತ ದೆ.  

ಶೋಡಷ್ ಪ್ರಾ ಯ ಭರಿತ್ನಾದವನ್ನ ತ್ಸಯಿಯ ದೃಷಿಿಯಲಿ್ಲ  ಶೌಯಷ, ಧೈಯಷ, ಸದುು ಣ 

ಸಂಪನ್ನ ನಾಗಿದು ರೂ ಆತ್ನ್ನ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನ್ನಪ ಹೇಳಿ ತ್ಪಿಿ ಸಿಕೊಳುು ತಿತ ದಾು ನ್ನ. ತ್ಸಯಿಯು 

ಹಲವಾರು ಕನ್ನಾ ಯರ ಬಗೆೆ  ಪಾ ಸಿಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೋ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎುಂದು ತಿರಸೆ ರಿಸುತ್ಸತ  

ಬರುತ್ಸತ ನ್ನ. ಕೊನ್ನಗೆ ತ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಾ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಡ ತ್ನ್ನ ಲಿ್ಲಯೇ ಐಕಾ ವಾದ ದಿೋಪದ ಮೊಲಿೆಯನ್ನನ  
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ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ದಿೋಪದ ಮೊಲಿೆಯನ್ನನ  ಪಡೇಯಲ್ಲ ತ್ನ್ನ ನ್ನನ ೋ ಸಿೋಳಿಕೊಳು ಲ್ಲ 

ಮುಂದಾಗುತ್ಸತ ನ್ನ. ಆ ಸಿೋಳಿಕೊುಂದ ಭಾಗದಿುಂದ ದಿೋಪದ ಮೊಲಿೆಯ ಬದಲ್ಲಗಿ ಕಾಳಿುಂಗ ಹುಟಿಟ ಬರುತ್ತ ದೆ. 

ಕೊನ್ನಯಲಿ್ಲ  ತ್ಸಯಿ ತ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ ಪುಷಿ್ ರಾಜನ್ ಮಗಳಾದ ಗುಣಸಂಪನ್ನನ ಯಾದ ಅಪಾ ತಿಮ ಸುುಂದರಿ 

ಸಂಪಿಗೆಯನ್ನನ  ಶ್ಚವನಾಗದೇವನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ಸತ ರೆ.  

ಇನನ ುಂದೆಡೆಯಲಿ್ಲ  ಬದುಕನ್ನನ  ಸಹಜವಾಗಿ ಜೋವಿಸುತಿತ ರುವ ಜೋವನ್ ಪಿಾ ೋತಿಯ ಅವಳಿ 

ಜವಳಿಯರಿದಾು ರೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅವರು ಆಸ್ಥಪಡುತ್ಸತ ರೆ. ಗಂಡಿಗುಂದು ಹೆಣುು  ಎುಂದು ಸಿೋರ್ಮತ್ವಾಗಿ 

ಯೋಚಿಸುವ ಅವರು ಕಮಲಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೆÇಂ ೋಟಿ ನ್ಡೆಸುವುದು ಮತುತ  ಕಮಲಳೇ ಗಂಡನ್ನನ  

ಆಯುು ಕೊಳುು ವ ಪಾ ಸಂಗವು ಎಲಿರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ವಾ ಕ್ರತ  ಸಾವ ತಂತ್ಾ ಾ ದ ದೃಷಿಿಕೊೋನ್ವನ್ನನ  ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ.  

ಮದುವೆಯಾದ ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ನ ಮೊಲಿೆಯ ಧ್ಯಾ ನ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತ್ನಾಗಿ ರಾತಿಾ ಯಾದಡನ್ನ 

ಬೆಟಟ ಗುಡಡ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೊಲಿೆ  ಮೊಲಿೆ  ಎುಂದು ಅರಸುವುದು, ನ್ದಿಯ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ದಿೋಪದ ಮೊಲಿೆಯನ್ನನ  

ಹುಡುಕುವುದೇ ಮುಂತ್ಸದ ಕಾಯಕದಲಿ್ಲ  ನಿರತ್ನಾಗಿದು ನೇ ಹರತು ಸಂಪಿಗೆಯನ್ನನ  ಪಿಾ ೋತಿಸುವುದಿಲಿ  ಈ 

ವಿಚಾರವು ತ್ಸಯಿಯಿುಂದ ಗೂಡಾಚಾರಿಕೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಜವಳಿಯಿುಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ ದೆ.  

ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕಮಲಳನ್ನನ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊುಂಡಿರುವ ಜವಳಿೋಯು ಅವಳಿಯಿುಂದೆದುರಾಗಬಹುದಾದ 

ಅಪ್ರಯವನ್ನನ  ಊಹಿಸಿಕೊುಂಡು ಜಾಗೃತ್ನಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅುಂಶ್. ಪಾ ತಿಯಬಬ ರೂ ತ್ಮಮ  

ಜವಾಬಾು ರಿಗಳಿಗೆ ಬದಧ ರಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಾ ವಾದ ವಿಚಾರ. ತ್ಪಿಿ ದಲಿ್ಲ  ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ 

ಬೇಜವಾಬಾು ರಿ ತ್ನ್ಕೆೆ  ಸಂಪಿಗೆಯ ಅುಂತ್:ಪುರಕೆೆ  ಕಾಳಿುಂಗನ್ ಪಾ ವೇಶ್ದಂತ್ಹ ಅನಾಹುತ್ ನ್ಡೆಯುತ್ತ ದೆ. 

ಇುಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಕ್ರೋಣಷವಾದ ಬದುಕ್ರನ್ಲಿ್ಲ  ಮನ್ಸಾ ಚನ್ನಯಿಲಿದೆ ಬಂದೆರಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ 

ಸುುಂದರವಾದ ಬದುಕನ್ನನ  ಕಾಪಿಡುವಲಿ್ಲ  ಎಲಿರೂ ಹಣೆಗಾರರು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸಂಪಿಗೆಯೂ ಕಾಳಿುಂಗನ್ 

ವಶ್ವಾಗುವ ಸಂದಭಷವನ್ನನ  ಅನ್ನಲಕಿ್ರ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು ಬಹುದು.  

ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ನ ಅಸಿಿ ತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದ ಹಾಗೂ ಭಾ ಮೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡ ದಿೋಪದ ಮೊಲಿೆಗಾಗಿ 

ಹಾರೈಸುವುದು, ಸಹಜ ಬದುಕ್ರಗೆ ವಿಮಖನಾಗುವುದು, ಮಾತ್ಾ ವಲಿದೇ ಸಂಪಿಗೆಯು ಗಭಷವತಿಯಾದಾಗ 

ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿಯ ಪತಿಯಾಗಿ ವತಿಷಸುವುದು, ಸಂಪಿಗೆಯನ್ನನ  ದಿವಾ ಪರಿೋಕಿೆ ಗೆ ನಾಗಲ್ಲುಂಗ 

ದೇವಸಿಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಮಸತ ರ ಮುಂದೆ ಒಳಗು ಮಾಡುವುದು ತ್ನ್ನ  ದೋಷ್ವನ್ನನ  ಮಚಿಿಟ್ಟಟ ಕೊಳುು ವುದೇ 

ಮಖಾ  ಉದೆು ೋಶ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದಾು ನ್ನ. ಆದರೆ ದಿವಾ  ಪರಿೋಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪಿಗೆಯು ಹುತ್ತ ಕೆೆ  ಕೈ ಹಾಕ್ರದಾಗ 

ಅವಳ ಪಿಾ ಯಕರನಾದ ಅರ್ಥಷತ್ ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ ಅಧಷಭಾಗವಾದ ಕಾಳಿುಂಗನ್ನ ಸಂಪಿಗೆಯನ್ನನ  ಪ್ರರು 

ಮಾಡುತ್ಸತ ನ್ನ. ಈ ವಿಚಾರವು ರಾಜಕುಮಾರ ಶ್ಚವನಾಗದೇವನಿಗೆ ಗತ್ಸತ ಗಿ ಅವನ್ನ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  

ಅಸವ ಸಿನಾಗುತ್ಸತ ನ್ನ,. ತ್ನ್ಗೆದುರಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಬಾರದೆನ್ನನ ವ ಭಾವದಿುಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆುಂಕ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ 

ಹೇಳುವುದು, ಹುತ್ತ  ಅಗೆಯಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು, ಗಾಳಿಗೆ ವಿಷ್ ಊಡಿ ಎನ್ನನ ವಲಿ್ಲ  ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ಲ್ಲದು  ದೆವ ೋಷ್ದ 

ಮಟಟ ವು ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತ ದೆ. ಇದು ತ್ಮಗೆ ತ್ಸವೇ ಆಹಾವ ನಿಸಿಕೊಳುು ವ ಅನಾಹುತ್ದ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ.  

ಇದಕೆೆ  ಎದುರಾಗಿ ಕಮಲ ಹಾಗೂ ಜವಳಿಯರು ಸಂತ್ಸನ್ಕೆಾ ಗಿ ಆಶ್ಚಸುವ ಪಾ ಸಂಗವು ದಾುಂಪತ್ಾ ದ 

ಸುುಂದರ ಚಿತ್ಾ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಸಂದಭಷದಲಿ್ಲ  ಅವಳಿಯಿುಂದ ಅಪ್ರಯ ಎದುರಾದಾಗ ಪತಿನ ಗೆ 

ರಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೋಡಲ್ಲ ಯುದು ದ ಸಾಧಾ ತೆಯ ಬಗೆೆಯೂ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಜವಾಬಾು ರಿಯುತ್ ಪತಿಯಾಗಿ ಜವಳಿಯು                                                                                                                                                                                                                                                                   

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತ್ಸತ ನ್ನ.  
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ಗಭಷವತಿಯಾದ ಸಂಪಿಗೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಮಾನಿಸುವ ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ನ ಸತ್ಾ ದ ಅರಿವಾದಾಗ ಅದರಂತೆ 

ನ್ಡೆದುಕೊಳುು ವುದಿಲಿ . ಕಾಳಿುಂಗನ್ನ್ನನ  ಮಗಿಸಲ್ಲ ಹುಂಚ್ಚಹಾಕುತ್ಸತ ನ್ನ. ಈ ಹಿುಂದೆ ನ್ಡೆದಿರುವ ಎಲಿ್ಲ  

ಸಂಗತಿಗಳು ಗತಿತ ರುವ ರಾಜಮಾತೆಯೂ ರಾಜಕುಮಾರನ್ ಬೆುಂಬಲಕೆೆ  ನಿಲಿ್ಲತ್ಸತ ಳೆ. ಕಾಳಿುಂಗನ್ನ 

ರಾಜಕುಮಾರನ್ ಇನನ ುಂದು ಅಧಷ ದೇಹ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಮರೆಮಾಚಿದವಳು ಸಂಪಿಗೆಯ ದಾ ೋಹವನ್ನನ ೋ 

ಎತಿತ  ಹಾಡುತ್ಸತ ಳೆ. ರಾಜ ಕುಮಾರನ್ ಅಧಷ ದೇಹ ಕಾಳಿುಂಗ, ಕಾಳಿುಂಗನ್ ಮಗು ರಾಜಕುಮಾರನ್ ಮಗುವೂ 

ಹೌದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಅರ್ಥಷಸಿಕೊಳು ಲ್ಲ ಕಾಳಿುಂಗನ್ ಪ್ರಾ ಣವೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ 

ಅಧಿಕಾರಸಿ ರಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಮಾಡಿರುವ ಅವಿವೇಕದಿುಂದಾಗಿ ಬದುಕ್ರನ್ ಸುಂದಯಷ ಕೆಡುತ್ತ ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು 

ಭಾಗದಿಗಳಿಲಿವಾಗಿ ಮರಣವಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವ ಅಭಯವಚನ್ಕೊ  ಕುುಂದುುಂಟ್ಟಗಿ ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ಸ 

ಸಾಯುತ್ಸತ ನ್ನ.  

 ಶ್ಚವನಾಗದೇವನ್ನ ಕೊನ್ನಯಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ನ  ಪತಿನ ಯನ್ನನ  ಅತಿಯಾಗಿ ಪಿಾ ೋತಿಸುವುದು. ಸಂಪಿಗೆಯು ಜನ್ಮ  

ನಿೋಡಿದ ಮಗುವನ್ನನ  ತ್ನ್ನ  ಮಗುವೆುಂದೇ ಒಪಿಿ ಕೊಳುು ವುದು ಮತುತ  ಈ ಮಗು ತ್ನ್ನ  ಹಾಗೆ ಸಿೋಳಿಕೊಳು ದಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊೋ ಎನ್ನನ ವುದು ತ್ನ್ನ  ತ್ಪಿಿ ನ್ ಅರಿವಾದುದರಿುಂದಲೇ ಎನ್ನ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಮಮ  

ಕೈಮಷಿಿಯಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಹೂವಿನಂಥ ಜೋವನ್ವನ್ನನ  ಅರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಸಕ್ರ ಹಾಕ್ರ 

ದು:ಖಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಸಾಧಾ ತೆಗಳು ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲಯೇ ಹುದುಗಿವೆ ಎನ್ನನ ವ ಎಚಿ ರವನ್ನನ  ಸಿರಿಸಂಪಿಗೆ 

ನಾಟಕವು ನ್ಮಗೆ ತೆರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ.  
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