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“ಶಕು೦ತಳ  ೋಪಖ್ಯಾನ” ಕವಿತ ಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೋಯಯಗಿ 
ಶಕು೦ತಳ  

 

ಶ್ರೀರಾಮ.ಎ೦ 
 

ಕಾಳ್ಳದಾಸನ್ ಶಾಕು೦ತ್ಳ ನಾಟಕದ ಪ್ ಾೇರಣ ಯಿ೦ದ ಕನ್ನಡ ಹಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು 
ಶಕು೦ತ್ಳ ಯ ಪ್ಾತ್ಾವ ನ್ುನ ತ್ನ್ನದ ೇ ಆದ ಶ ೈಲಿಯಲಿಿ ಚಿತಿಾಸಿದಾಾರ  . ಅವರುಗಳ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ 
ಆಧುನಿಕ ಕವಯಿತಿಾ ಎ೦.ಆರ್. ಕಮಲ ರವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ‘ಶಕು೦ತ್ಳ ೂೇಪಖ್ಾಾನ್’ 
ಕವಿತ ಯು ಕಯಡ ಒ೦ದು. ಸಿರೇಸ೦ವ ೇದನ ಯ ಅಪ ರಯಪದ ಕವಿತ . ಏಕ ೦ದರ  ಈ 
ಸ೦ವ ೇದನ ಗ  ಮೊದಲು ಗುರಿಯಾದದುಾ ಮಾತ್ಾ ಪುರಾಣಗಳಲಿಿನ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ಾತ್ಾಗಳು . ಹಾಗ  
ಈ ಕವಿತ ಯಲಿಿ ಕಣವ ಮಹರ್ಷಿಯ ಸಾಕು ಮಗಳು ಶಕು೦ತ್ಳ ಯ ಬ್ದುಕಿನ್ ಚಿತ್ಾಣವಿದ . 
ಶಕು೦ತ್ಳ ಯ ಬ್ದುಕನ್ುನ ಇಟುುಕ ಯ೦ಡು ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳ  ಮಾತ್ನಾಡುವ೦ತ , 
ಪಾಶ್ನನಸುವ೦ತ  ಈ ಕವಿತ ಯಲಿಿ ಮಯಡಿಬ್೦ದಿದ . ಕವಿತ ಯ ಪ್ಾಾರ೦ಭದಲಿಿ ಕವಯಿತಿಾ 
ಶಕು೦ತ್ಳ ಯ ಜೇವನ್ದ ಚರಿತ ಾಯ ಚಿತ್ಾಣದ ಬ್ಗ ೆ ಪಾಸಾಾಪ ಮಾಡಿದಾಾ ರ . ಅಪಸರ ಯಾದ 
‘ಮೇನ್ಕ ’ ಹಾಗಯ ಮಹಾತ್ಪಸಿವಯಾದ ‘ವಿಶಾವಮಿತ್ಾ’ನ್ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಶಕು೦ತ್ ಳ  
ತಾಯಿಯ೦ತ  ಅಪಸರ ಯಾಗಿದಾವಳ ೇ, ಅವಳ ಅಪಸರ ಯ೦ತ್ಹ ಸೌ೦ದಯಿವು ಅವಳ 
ಕಯದಲ ಳ ಯಲಿಿ ಹಾ ಗಯ ಉಗುರ ತ್ುದಿಯಲಿಿ ನಿ೦ತಿರುವುದ ೇ ಸಾಕ್ಷಿ . ಅಷ ುೇ ಅಲಿದ ೇ 
ಆಶಾಮದಲಿಿರುವ ತ್ರು-ಲತ ಗಳ್ಳಗಯ ಅವಳ ಸೌ೦ದಯಿವನ್ುನ ಕ೦ಡು ‘ಜೇವೇನಾಾದ 
ಧುಮಿಾಕಿಿ ಅವುಗಳ ಎದ ಯಲಿಿ ಹುಚುು ಹ ಯಳ ಯಾಗಿ ಹರಿಯುತಿತದ ’ ಯೌವವನ್ ಅಪ್ಾರ 
ಸೌ೦ದಯಿವನ್ುನ ಮೈಗಯಡಿಸಿಕ ಯ೦ಡಿದಾಳು. ಆ ಸಮಯದಲಿ ಿಪುರುಕುಲದ ಅರಸು ದುಶಾ೦ ತ್ 
ಮಹಾರಾಜ ಬ ೇಟ ಗ  ಬ್೦ದ. ಕಾಡಿನ್ ಮಾಗಗಳನ್ುನ ಬ ೇಟ ಯಾಡುವುದರ ಬ್ದಲು ತ್ನ್ನ ಕಣಣ 
ಬಾಣದಿ೦ದ ಜ೦ ಕ ಯ೦ತಿದಾ ಶಕು೦ತ್ಳ ಯನ್ುನ ಬ ೇಟ ಯಾಡಿಬಿಟುನ್ು. 
ಹ ಣ್ಣಣನ್ ಮನ್ಸಸನ್ುನ ಮರುಳುಗ ಯಳ್ಳಸುವುದು ಎಷ್ುು ಸುಲಭ !ಭ ೇಟ ಗಾಗಿ ಬ್೦ದವನ್ು ಅವಳ 
ಮನ್ಸಸನ್ುನ ಕದಾ. ಅವ ಳನ್ುನ ಕ೦ಡವನ್ು ಮೊದಲ ನ ಯೇಟದಲಿಿಯೇ ಮೊೇಹಗ ಯ೦ಡ೦ತ  
ಅತ್ಾ೦ತ್ ಮೊೇಹಕ ಬ್ಲ  ಬಿೇಸಿದ ಅವಳೂ ಪ ರವಶಳಾದಳು. ಮಾತಿನ್ಲಿ,ಿ ನ ಯೇಟದಲಿಿ, 
ಸೌ೦ದಯಿದಲಿಿ ಎಲಿದರಲಯಿ ಮರುಳು ಮಾಡುವ ಮೊೇಡಿಗ  ಸ ಯೇತ್ು ಹ ಯೇದಳು. ಅವನ್ 
ಪ್ಾೇತಿಯ ಬ ಳದಿ೦ಗಳ ಬ ಳಕಿನ್ಲಿಿ ದುಶಾ೦ತ್ನ್ ಬಿಸಿ ಅಪುುಗ ಯಲಿಿ ಸ೦ಪೂಣಿವಾಗಿ ಮೈಮರ 
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ತ್ಳು. ದುಶಾ೦ತ್ನ್ ಪ್ಾೇತಿಯ ಅಪುುಗ ಯಲಿಿ ಮೈಮರ ತಿದಾ 
ಶಕು೦ತ್ಳ  ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ಾೇತಿಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗಾ೦ಧವಿ 
ವಿವಾಹವಾದರು. ಹಾಗ ೇ ಕ ಲವು ದಿನ್ಗಳು ಸಾ೦ಸಾರಿಕ 
ಬ್ದುಕಿನ್ ಸಿಹಿಯನ್ುನ ಸವಿದ. ಆತ್ನಿದಾ ಕ ಲವ ೇ ದಿನ್ಗಳು 
ಕ್ಷಣಗಳ೦ತ  ಹಾರಿಹ ಯೇದವು. ಅವನಿಗ  ತ್ನ್ನ ರಾಜಾ ತ್ನ್ನ ಜನ್ 
ಎಲಿ ಒ೦ದ ಯ೦ದಾಗಿ ನ ನ್ಪ್ಾಗ ತ ಯಡಗಿದ೦ತ  ಹ ಯ ರಡಲು 
ಸಿದಾನಾದನ್ು. ಆದರ  ಅವಳು “ಎಷಾುದರಯ 
ಅರಣಾವಾಸಿಯಲಿವ ೇ?”ಎ೦ದು ಹ ೇಳ್ಳ ತ್ಮಿಾಬ್ಬರ ಪ್ ಾೇಮದ ಕು 
ರುಹುವಾಗಿ ಭರವಸ  ಕ ಯಟುು ಆಣ  ಪಾಮಾಣಗಳಾದವು ಅಳುವ 
ಮನ್ಸಿಸಗ  ಬಿೇಳ ೂಿಡಿಯಯ ಆಯಿತ್ು. 
ಇತ್ತ ಶಕು೦ತ್ಳ  ಮಾತ್ಾ ತ್ನ್ನ ಪತಿ ದುಶಾ೦ತ್ ಈಗ ಬ್ರುವನ್ು 
ಆಗ ಬ್ರುವನ್ು ಎ೦ದು ತ್ನ್ನ ಉ೦ಗುರದಲಿಿರುವ ಕಲಿನ್ುನ 
ಪದ ೇ-ಪದ ೇ ನ ಯೇಡುತಾತ, ಪದ ೇ-ಪದ ೇ ಎಣ್ಣಸುತಾತ, ಅವನ್ು 
ಬ್ರುವ ಹಾದಿಯನ ನೇ ಕಾಯುತಿತದಾಾಳ . ಆ ಕಾ1 
ಯುವಿಕ ಯಲಿ ಿ ಅವಳು ಎಷ್ುು ಮೈ ಮರ ಯುತಿತದಾಳು ಎ೦ದರ , 
ತ್ನ್ನ ತ್ನ್ು-ಮನ್ದಲಿಿ ಪಡಿಯಚ್ಾುಗಿರುವ ತ್ನ್ನ ಹಾದ 
ಯೇಶವರನ್ನ್ುನ ನ ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ ಯಳುಿತಾತ ಅವನ್ 
ಪಾತಿಮಯನ್ುನ ಚಿತ್ಾರಯಪದಲಿಿ ಬಿಡಿಸುತಾತಳ . ತಾನ್ು 
ಚಿತ್ಾವಾಗಿ ಮೈಮರ ಯುತಿತದಾಾಳ . ಆದರ  ಕಾಲ ಉರುಳ್ಳದ೦ತ  
ಅವರಿಬ್ಬರ ಪ್ ಾೇಮದ ಫಲ ಹಯಬಿಡುತಿತತ್ುತ. ಇ೦ತ್ಹ ಸಮಯದ 
ಲಿಿ ಸ೦ಪೂಣಿವಾಗಿ ಮೈಮರ ತಿದಾ ಶಕು೦ತ್ಳ ಯು ದಯವಾಿಸ 
ಮುನಿಯ ಶಾಪಕ ಿ ಗುರಿಯಾಗುತಾತಳ . ಈ ಶಾಪವ ನ್ುನ 
ಗಮನಿಸಿದ ಅವಳ ಆಪತ ಗ ಳತಿಯಾದ ಪ್ಾಯ೦ವಧ್  ಆ 
ಶಾಪಕ ಿ ಪರಿಹಾರ ಬ ೇಡುತಾತಳ . 
ಕಣವ ಮಹರ್ಷಿಗ  ತ್ನ್ನ ಮಗಳಲಾಿಗಿರುವ ಬ್ದಲಾವಣ ಯನ್ುನ 
ಕ೦ಡು ಅರ ೈಿಸಿಕ ಯ೦ಡು ಆಶಾಮದ ಲತ ಯನ್ುನ ಅರ ಮನ ಗ  
ಹಬಿಬಸುವ ಪಾಯತ್ನ ಮಾಡುತಾತನ . ಇದು ತ್ನ್ನ ಕತ್ಿವಾವೂ 
ಕಯಡ ಎ೦ದು ತಿಳ್ಳದನ್ು. ಅವಳನ್ುನ ತ್ಮಾ ಶ್ನ ಷ್ಾರ ಯಡನ  
ದುಶ್ಯ೦ತ್ನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಕಳುಹಿಸಿದನ್ು. ಹಿಮಕರ ಕುಲದ ಅರಸು 
ಹಿಮವ೦ತ್ನ ೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟುದಾಾನ . ಏಕ ೦ದರ  ಶಕು೦ತ್ಳ  ಅವನ್ 
ಅರಮನ ಯಲಿ ಿದುಶಾ೦ತ್ನ್ನ್ುನ ಕ೦ಡು ಆಹಾ ರಾಜನ ೇ! ಅಲಿಿ 
ಅವಳನ್ುನ ಕ೦ಡಾಗ ಎ೦ತ್ಹ ಸ೦ ತ ಯೇಷ್ವಾಗಿತ್ುತ ನ್ನ ನಲಿ 
ಕಷ್ುಗಳೂ ಇ೦ದಿಗ  ಪರಿಹಾರವಾದವು ಎನಿಸಿತ್ು ಅವಳ್ಳಗ . 
ಆದರ  ಅದ ೇನಾಶುಯಿ! ಅವ ನಿಗ  ಅವಳ ನ ನ್ಪ್ ೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 
ಕಣವರ  ಶ್ನಷ್ಾರು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬ ೇಡಿದರು. ಕ ಯನ ಗ  ಅವಳ ೇ 

ಸಿರೇ ಸಹಜ ಲಜ್ ೆಯನ್ುನ ಬಿಟುು ನಾವಿಬ್ಬರಯ ಸ೦ಧಿಸಿದುಾ, 
ಪರಸವರ ಪ್ ಾೇಮಿಸಿದುಾ ಪಾತಿಯೊ೦ದನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಹ ೇಳ್ಳದಳು. 
ಅವು ಯಾವುದಕಯಿ ಪಾ ಯೊೇಜನ್ಕ ಿ ಬ್ರಲಿಲಿ. 
ತಾಯತತ್ನ್ದ ಕರಳು ಮೇನ್ಕ ಗ  ಚುರ ಾ೦ದಿರಬ ೇಕು. ಕ ೦ಗಟು 
ತ್ನ್ನ ಮಗಳ್ಳಗ  ಆಸರ ಯ ಬ್ದುಕನ್ುನ ನಿೇಡಬ ೇಕ ೦ದು ಹ ಣ್ಣಣಗ  
ಪತಿಯ ಆಸರ  ತ್ಪ್ುದರ ೇ ತ್ವರ ೇ ಗತಿಯಷ ುೇ? ಮತ ತ 
ಶಕು೦ತ್ಳ  ಆಶಾಮಕ ಿ ಮರಳ್ಳದಳು.ಜನಿಸಿದ ಮಗುವ ನ್ುನ 
ಖುರ್ಷಯಾಗಿ ಈ ಭಯಮಿಗ  ಸಾವಗತಿಸಲು ಹಿ೦ಜರಿಕ  ಆದರ  
ಬಾಲಾದಲಿ ಿ ಅವಳ್ಳಗಿದಾ ಅನಾಥ ಭಾವ ಅವಳ ಮಗ ನಿಗ  
ಬ್ರದಿರಲಿ ಎ೦ಬ್ ಏಕ ೈಕ ಉದ ಾೇಶದಿ೦ದ ತ್೦ದ -
ತಾಯಿಯರಿಬ್ಬರ ಪ್ಾೇತಿಯನ್ುನ ನಿೇಡಿ ಮಗುವನ್ುನ ಬ ಳ ಸಲಾ 
ರ೦ಭಿಸಿದಳು. ಪೂಣಿಚ೦ದಾನ್೦ತಿರುವ ಪುಟು ಬಾಲಕ 
ಭರತ್ನ್ ತ ಯದಲು ನ್ುಡಿ, ಆಟ, ಪ್ಾಠಗಳನ್ುನ ಕ೦ಡು ಮೈ 
ಮರ ತಿತದಾಳು. ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಕ ಯನ ಗಯ ದುಷ್ಾ೦ತ್ನಿಗ  
ಎಲಿವೂ ನ ನ್ಪ್ಾಗಿ ಅವಳನ್ುನ ಕರ ದ ಯಯಾಲು ಬ್ರುತಾತನ . 
ಅದು ಅವಳ್ಳಗ  ಸ೦ತ ಯೇಷ್ವಾಗುವುದರ ಬ್ದಲು ವಿಚಿತ್ಾವಾದ 
ಶುಷ್ಿತ  ಆವರಿಸುತ್ತದ  ಏಕ ?, ನಿೇನ ೇ ಭಾಗಾ ಎ೦ದು 
ಕ ಯಳುಿತಿತದಾ ಮನ್ಸಿಸಗ  ನಿನ್ನನ ನೇಕ  ದಿಕಿರಿಸುತಿತದ ? ನಿನ್ಗ  
ಬ ೇಡವಾದಾಗ ಮರ ತ್ು ಬ ೇಕಾದ ನ ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ ಯಳುಿವ 
೦ತ್ಹ ಘಟನ ಯೇ? ನಾನ್ು ಬ್ರುವುದಿಲಿ ಅಲಿದ  ನಿನ್ಗ  ಇನ್ಯನ 
ಅನ ೇಕ ರಾಣ್ಣಯರಿದಾಾರ . ನ್ನ್ಗ  ಮಾತ್ಾ ನಿೇನ ಯಬ್ಬ ನ ೇ 
ಆದರಯ ಬ್ರುವುದಿಲಿ ಅಲಿದ ೇ “ನ್ನ್ಗ  ಈ ಉ೦ಗುರದಲಿಿ 
ನ ಚಿುಗ ಯಿಲ”ಿ ಎ೦ದು ತಿರಸಿರಿಸುತಾತಳ . 
ಈಗ  ಶಕು೦ತ್ಳ  ಈ ಕಾವಾದಲಿಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಹ ಣಾಣಗಿ 
ಪುರುಷ್ ವಾವಸ ಾಯನ್ುನ ದಿಕಿರಿಸುವ ಹ ಣಾಣಗಿ ನಿ೦ತಿರುವುದ ನ್ುನ 
ಕಾಣುತ ತೇವ . 


