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At a time when modernity is shattering the nat-

ural love, trust and relationships of man, Chan-

drasekhara Kambara's poetry and dramas 

show the desire to uphold the integrity of the 

community and save the desi values and its es-

sence. He created the world of ``Shivapura'' in 

his literature without being infatuated with the 

height of modernity. While rejecting the mod-

els of Surrealism, Shivapura, a great metaphor, 

stood in front of modernity. He presented in 

his works the recreation of folk myths, super-

human material techniques, the divine and the 

human world that this world asserts. Dr. K. As 

C Shivareddy says, ``Sahitya Krishi Kambara'' 

has made the virtues of authenticity the central 

consciousness. Beliefs, crises, customs, art, 

and artists' bases in such desi culture can be 

seen in Chakori's novel. The composition of 

Chakori Kriti is a unique genre of Kannada lit-

erature. It is a new creation beyond the ready-

made model of literary creation. Kambar him-

self has called this work as a 'Vachana Novel'. 

But its nature is seen to be novel. The present 

article will analyze the various bases of female 

character in Chakori's novel. 
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ಚಕೋರಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್್ತ ರ ೋ ಪಾತ್ರ   

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ .ಎನ್ .ಪಿ 

ಕನ್ನ ಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ದೇವನ್ಹಳಿ್ಳ  

9844367304  Email: npkgfgc17@gmail.com 

ಪ್ರ ಸ್್ತವನೆ 

     ಆಧುನಿಕತೆಯು ಮನುಷ್ಾ ನ್ ಸಹಜವಾದ ಪ್ಾ ೀತಿ, ವಿಶ್ವಾ ಸ, ಸಂಂಬಧಗಳು 

ಛಿದಾ ಗೊಳಿು ತಿಿರುವ ರ್ಕಲಘಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಚಂದಾ ಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ರ್ಕವಾ  ಮತಿ್ತ  ನಾಟ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಮುದ್ಯಯದ ಅಖಂಡತೆಯನುನ  ಎತಿಿ  ಹಿಡಿಯುವ ಮತಿ್ತ  ದೇಸಿ ಮೌಲಾ ಗಳನುನ , ಅದರ 

ಸತಿ್ತ ಾ ವನುನ  ಉಳ್ಳಸುವ ಹಂಬಲವನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ನ್ವಾ ದ ಉತಿ್ತಂಂಗದ ಆಧುನಿಕತೆಯ 

ವಾಾ ಮೀಹಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗದೇ ತ್ತಮಮ  ಸಾಹಿತ್ತಾ ದಲಿ್ಲ  ʼಶಿವಾಪುರʼ ದಂತ್ತ ಪ್ರರಂಪರಿಕ ಜಗತಿ್ತನುನ  

ಸೃಷಿ್ಠ  ಮಾಡಿದವರು. ನ್ವಾ  ಸಾಹಿತ್ತಾ ದ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತಲೇ ಭಿನ್ನ ವಾದ  

ಶಿವಾಪುರ ವಂಂಬ  ದೊಡಡ  ರೂಪಕವಾದ ಜಗತಿ್ತನುನ  ಆದುನಿಕತೆಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದವರು. 

ಈ ಜಗತಿ್ತ  ಪಾ ತಿಪ್ರದಿಸುವ ಜಾನ್ಪದ ಪುರಾಣಗಳ ಮರುಸೃಷ್ಠಟ , ಅತಿಮಾನುಷ್ ವಸಿು  

ತಂತ್ತಾ ಗಳು, ದೈವಿಕ ಮತಿ್ತ  ಮಾನ್ವ ಜಗತಿ್ತ  ನುನ  ತ್ತಮಮ  ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದವರು. ಡಾ. ಕ್ಕ . 

ಸಿ ಶಿವಾರೆಡಿಡ  ಯವರು ಹೇಳುವಂತೆʼ ಸಧ ಳ್ಳೀಯತೆಯ ಸತಿ್ತ ಾ ಗಳನುನ  ಕಂಂದಾ  

ಪಾ ರೆ್ಜ ಯನಾನ ಗಿಸಿಕಂಂಡು ಸಾಹಿತ್ತಾ  ಕೃಷ್ಠ ಕಂಬಾರರದುು ”.  ಅಂಂತ್ತಹ ದೇಸಿ ಸಸೆ ೃತಿಯಲಿ್ಲನ್ 

ನಂಬಿಕ್ಕಗಳು, ಬಿಕೆ ಟ್ಟಟ ಗಳು, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು, ಕಲೆ, ಮತಿ್ತ  ಕಲೆಗಾರರ ನೆಲೆಗಳನುನ  

ಚಕೀರಿ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಚಕೀರಿ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಯೆ  ಕನ್ನ ಡಸಾಹಿತ್ತಾ ದ  

ವಿಶಿಷ್ಟ  ಪಾ ರ್ಕರ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಹಿತ್ತಾ  ರಚನೆಯ ಸಿದು  ಮಾದರಿಯನ್ನ  ಮೀರಿ ಹೊಸದ್ಯದ 

ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಬಾರರೇ  ಈ ಕೃತಿಯನುನ  ̓  ವಚನ್ ರ್ಕದಂಬರಿ ̓  ಎಂಂದು ಕರೆದಿದ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ 

ಅದರ ಸಾ ರೂಪವನುನ  ಗಮನಿಸಿದ್ಯಗ ರ್ಕದಂಬರಿಯಾಗಿರುವುದನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಪಾ ಸಿುತ್ತ 

ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  ಚಕೀರಿ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲನ್ ಸಿಿ ರೀ ಪ್ರತ್ತಾ ದ   ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಳನುನ   

ವಿಶಿ್ೀಷ್ಠಸುವುದ್ಯಗಿದೆ.  

ಕೋವರ್ಡಿ: ಅಂಂತ್ತರಾಷ್ಠಟ ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತ್ತ, ಜಾಗತಿೀಕ, ದಿೀಮಂತ್ತ. 

ಪಿೋಠಿಕೆ 

ಕನ್ನ ಡದ ನ್ವಾ  ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರು ಹೆಣ್ಣು ನುನ  ರ್ಕಲಕಂಂದಿಾ ತ್ತ ದೃಷ್ಠಟ ಯಲಿ್ಲ  

ನೀಡಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು . ನ್ವಾ  ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲನ್ ಹೆಣು ನುನ  ಸಿಿ ರೀವಾದಿೀ  ವಿಮಶ್ವಾ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕಂಬಾರರ ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲನ್ ಹೆಣ್ಣು ನ್ 

ಪ್ರತ್ತಾ ಗಳನುನ  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಠಸಲು ಕನ್ನ ಡದ ವಿಮಶ್ವಾ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಸಾರ್ಕಗುವುದಿಲಿ . 

ಏಕ್ಕಂಂದರೆ ಅವರ ಸಿಂಂಗಾರವಾ  ಮತಿ್ತ  ಆರಮನೆ ಯಲಿ್ಲನ್ ಸಿಂಂಗಾರವಾ , ಜೀಕುಮಾರ 

ಸಾಾ ಮಯಲಿ್ಲನ್ ಗೌಡಿಿ , ಶ್ವರಿ , ಕರಿಮಾಯಿಯಂತ್ತ ಪ್ರತ್ತಾ ಗಳು ಪುರಾಣ ಇಲಿವೇ ಆಚರಣೆಗಳ 

ಜತೆ ತ್ತಳಕು ಹಾಕಿಕಂಂಡತ್ತವುಗಳು. ಚಕೀರಿ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ  ಲಕೆ ಬೆ್ಬ  ಮತಿ್ತ  
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 ಯಕಿಿಯ ಪ್ರತ್ತಾ ಗಳು ಅಂಂತ್ತಹ ಪುರಾಣದ ಜತೆ ತ್ತಳಕು ಹಾಕಿಕಂಂಡವು. ಹೆಣು ನುನ  ರ್ಕಮದ 

ದೃಷ್ಠಟ ಯಿಂಂದ ಅಲಿದೇ ಬದುಕನುನ  ರೂಪ್ಸುವ, ಬ್ಬಳೆಸುವ, ಸಬಂದಗಳನುನ  ಕೂಡಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಹೆಣು ನುನ  ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಖಾ  ಪ್ರತ್ತಾ ವಾಗಿಸಿದ್ಯು ರೆ. ಆದರೆ ಕ್ಕಲವು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  

ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು  ಕೂಡ ರ್ಕಮದ, ಕವಲ ಲಂಂಗಿಕತೆಯ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲಯು ಚಿತಿಾ ಸಿದ್ಯು ರೆ. ಈ 

ರ್ಕದಂರಿಯ ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯು ತ್ತನ್ನ  ಗಂಡನ್ ನೆನ್ಪೆ ಇಲಿದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಮನುಷ್ಾ ನ್ 

ಅದಿಮ ಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣು  ಗಂಡಿನ್ ಹಂಗಿಲಿದೇ ಸಾ ತಂತ್ತಾ ವಾಗಿ ಬದುಕಬಲಿಳು ಎಂಂಬುದನುನ  

ಹೇಳುತಿಿದ್ಯು ರೆ.  

ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯು ಚಂದಮುತಿ್ತನ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮನೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಪಾ ದ್ಯಯ 

ವಿಧಿಗಳು,ಅವುಗಳ ಪ್ರವಿತ್ತಾ ತೆ ಎಲಿವನುನ  ತ್ತಂಂಬುತಿಾಳೆ. ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯು ಇಡಿೀ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ʼಆದಿಮಾಯೆʼಯ ನ್ಕಲು ಅಥವಾ ಪಾ ತಿರೂಪ. ಇದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಮಗನ್ ತಾಯಿಯು 

ಹೌದು. ಮಗನ್ ಸುಖ ಸತೀಷ್ ರೆ್ಕ ಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುವ ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನು ಯಕಿಿಯ 

ಜತೆಗಿನ್ ಸಬಂಧ ತಿಳ್ಳದ್ಯಗ ಆತಂಕಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗುತಿಾಳೆ. ಇದಕೆ್ಕ  ಯಕಿಿಯು 

ಚಂದಮುತಿ್ತನ್ನುನ  ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯಿಂಂದ ದೂರ ಮಾಡುತಿಿರುವುದು ರ್ಕರಣ. ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯ ದುುಃಖಕೆ್ಕ  

ಇನನ ಂಂದು ರ್ಕರಣ ದೈವವಾದ ಯಕಿಿಯ ಜತೆಗಿನ್ ಸೇಡು ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದು 

ಕ್ಕಡಕ್ಕನಿಸುತಿೆ . ಅದನುನ  ಈ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದು.  

ಕದ ಮುಚಿು ರೇ ಬಾಾ ಗ ಕನ್ನ  ಹಾಕುತಿಾಳೆ 

ಚಂದಾ ಲೀಕದ ಯಕಿಿ  ಬಂದು ಕಂದನ್ನ  

 ಕಿನ್ನ ರ ಲೀಕಯು ಳು. ೨ 

ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯು ತ್ತನ್ನ  ಮಗನು ತ್ತನಿನ ಂಂದ ದೂರವಾದುದರ ಬಗೆೆ  ಆತಂಕಗೊಳಿು ತಿ್ತಲೇ ಯಕಿಿಯ 

ಜತೆ ಮದುವ ಆದ್ಯಗಲೂ ಅವಳನುನ  ಆತಿಮ ೀಯತೆ ನೀಡುವ ಗುಣವಿದೆ.  

ನಿನ್ಗಾಾ ರೂ ಸರಿಯಾಗದ ಸೊಸೆಮುದೆು ೀ  

ಬಳಗವಲಿವ ತರೆದು ಮಗನ್ ಬಳ್ಳ ಬಂದೆ 

ನ್ರಲೀಕದ ನ್ಡಾವಳ್ಳ ನಿನ್ಗರಿಯದೆ ?  

ಮಗಬೇಕು , ಮಗನ್ ತಾಯಿ ಬಾಾ ಡೆಂಂದರೆ ಹಾಾ ಂಂಗವಾ  

ಅವನ್ ಜತೆ ಮಾತ್ತನಾಡುತಿಿೀ ನ್ನನ ಂಂದಿಗಾಾ ಕಿಲಿ   

ನ್ನ್ಗೊಮ್ಮಮ  ಬಾಯಿತ್ತಂಂಬ ಅತಿೆ  ಅನ್ಬಾರದ ನ್ನ್ನ ವಾ  

ಗೊಲಿಕುಲದ ನ್ಡತೆ ಸೇರದೆ ನಿನ್ಗೆ ?೩ 

ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯ  ಈ ಸಹಜ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಭಕಿಿ  ,ಸಲ್ಲಗೆ, ಅಧಿರ್ಕರ ಎಲಿವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಕಿಿಯು 

ಮಾನ್ವ ರೂಪ ಪಡೆದು ಮಗನಂಂದಿಗೆ ಸಸಾರ ಮಾಡಿ ಮಮಮ ಗನ್ನುನ  ಪಡೆಯಲಾರಳು 

ಎಂಂಬ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೆ.  

 ತ್ತನ್ನ  ಮಗನು ಹೇಳದೇ ಕಳದೇ  ಕಣಮ ರೆಯಾದ್ಯಗ ತ್ತಳಮಳಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗುತಿಾಳೆ. ಇದಕೆ್ಕ  

ರ್ಕರಣಳಾದ ಯಕಿಿ ಯ ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಗಣ್ಣ ಮತಿ್ತ  ಮ್ಮಣಸಿನ್  ನಿೀರನುನ  ಹುಯುು  ತ್ತನ್ನ  

ಪಾ ತಿಭಟ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡುತಿಾಳೆ. ಮಗನು ಹಿಂಂದಿರುಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ಯು ಗ ಮಾತೃಪೆಾ ೀಮದ 

ಶಕಿಿಯು ದೇವತೆಯಾದ ಯಕಿಿಯನುನ  ಕೂಡಾ ದಹಿಸುವಂತ್ತದುು  .ಕನೆಗೆ ಚಂದಮುತಿ್ತ  

ಶಿಲೆಯಾದ್ಯಗ ಲಕೆ ಬೆ್ಬ  ತ್ತಲಿ ಣಗಳ್ಳಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿ್ತಲೇ  ತ್ತನ್ನ  ದಿನ್ನಿತ್ತಾ ದ ಬದುಕಿಗೆ ಮತಿೆ  

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತಿಾಳೆ.  
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  ಚಕೀರಿಯ ಇನನ ಂಂದು ಪ್ರತ್ತಾ  ʼಚಕೀರಿʼ ಅಥವಾ ಯಕಿಿ . ಇವಳು ಏಕರ್ಕಲಕೆ್ಕ  ಹೆಣ್ಣು  

ಮತಿ್ತ  ದೈವವೂ ಆಗಿದೆ. ಚಂದಮುತಿ್ತನ್ ಜತೆಗಿನ್ ಸಬಂಧ  ಮತಿ್ತ  ಲಕೆ ಬೆ್ಬ ಯ ಜತೆಗಿನ್ 

ಇವಳ ಒಡನಾಟ್ ಮುಖಾ ವಾದದು. ತಾನು ದೈವ ವಂಂಬುದನ್ನ  ಮರೆತ್ತ ಚಂದಮುತಿ್ತನಿಗೆ 

ಸೊೀಲುವ, ಅನುರಕಿಳಾಗುವ ಚಕೀರಿಯು ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ಅಪ್ರಯಗಳನುನ  

ತಂದುಕಳಿು ತಿಾಳೆ. ʼಮಂದಿೀ  ಏನಂದ್ಯರು ನಾ ಹಿಂಂದೆ ಬರಲು …. ವಾರಿೀಗಿ ದೇವರು 

ಕೀಪಗೊಂಂಡಾರು೪ʼ ಎಂಂಬ ಅವಳ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ದೈವ ಮತಿ್ತ  ಮನುಷ್ಾ  ಜಗತಿಿನಿಂಂದಲೂ 

ತಿರಸೆಾ ರಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗುವ ಅತಂಕ ಅವಳದುು .  ಆದರೆ ಚಂದಮುತಿ್ತನ್ ಪ್ಾ ೀತಿ ಅವಳನುನ  

ಗಾಡವಾಗಿ ಪ್ಾ ೀತಿಸುವದೇ ಮುಖಾ ವಾಗುತಿೆ  ಅವಳ್ಳಗೆ. ತಿಂಂಗಳರಾಗವನುನ  ಕಲ್ಲಯ ಹೊರಟ್ 

ಚಂದಮುತಿ್ತನಿಗೆ  ಅದನುನ  ಕಲ್ಲಸುತಿಾ  ರ್ಕಮದ ಆತ್ತರದಲಿೆ ೀ ಅವನ್ನುನ  ನೀಡಿ ಅಪಿ್ , 

ಒಂಂದ್ಯಗುತಿಾರೆ. ಮಾನ್ವನ್ ಶಕಿಿಯ ಅರಿವಾಗುವುದೇ ಅವಳ್ಳಗೆ ಇಂಂತ್ತಹ ಗಳ್ಳಗೆಯಲಿ್ಲ . 

ದೈವತ್ತಾ ದಿಂಂದ ಮಾನ್ವಳಾಗುವ ಆ ಮೂಲಕ ದುರಂತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ರ್ಕದಂಬರಿಯ ದುಷ್ಟ ರೂಪವಾದ  ಮಹಾನುಭಾವ ಚಿನ್ನ  ಮುತಿ್ತನು  ಚಕೀರಿಯನುನ  

ದುಷ್ಟ ಮಾಗಾದಿಂಂದ ಒಲ್ಲಸಿಕಳಿ  ಹೊರಟಾಗ ಅವಳು ಶಿಲೆಯಾಗುತಿಾಳೆ. ಮತಿೆ  ಇವಳ್ಳಗೆ ಜೀವ 

ಬರಬೇರ್ಕದರೆ ಚಂದಮುತಿ್ತ  ಶಿಲೆಯಾಗಬೇಕು. ತ್ತನ್ನ  ತಿಂಂಗಳರಾಗವನುನ  ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಚಕೀರಿಯು ಯಕಿಿಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿ  

ಪ್ಾ ೀತಿ ಮತಿ್ತ  ಅಭಿಮಾನ್ದ ಕಡೆಗಣ್ಣು  ಕುಡಿನೀಟ್ದಲಿ್ಲ   

ಚಂದಮುತಿ್ತನ್ ನೀಡಿ  

ಮೀಹದಲಿ್ಲ  ಅವನ್ ಹಾಡಿಗೆ ತಾಳ ಬಾರಿಸಿದಂತೆ  

ರೆಕೆ್ಕ  ಬಡಿಯುತಿ್ತ   

ಎಳೆಯ ಬ್ಬಳ್ಳು ಂಂಗಳಲಿ್ಲ  ಮೇಲು ಮೇಲಕೆ್ಕ  ಈಜುತಿ್ತ  ಹಾರಿದಳು ೪ 

ಚಕೀರಿಯು ಚಂದಮಯತಿ್ತನಿಂಂದ ದೂರವಾದರೂ ಪಡೆಯುವ ಹಂಬಲವೂ ಇದೆ. ಅದಕೆ್ಕ  

ರ್ಕರಣ ಚಂದಮುತಿ್ತ  ಹೆಂಂಗರಳ್ಳನ್ವನು ಎಂಂದು. ಆದರೆ ಯಕಿಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಗಂಡಾಳ್ಳನ್ 

ಮೌಲಾ ಗಳನುನ  ಉಳಿವಳು. ಚಿನ್ನ ಮುತಿ್ತನ್ ಕುತಂತ್ತಾ ಕೆ್ಕ  ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ಅನಂತ್ತತೆಯನುನ  

ತ್ತಲುಪುತಿಾಳೆ.  

ಸಮಾರೋಪ್ 

ಚಕೀರಿಯ ಲಕೆ ಬೆ್ಬ  ಮತಿ್ತ  ಯಕಿಿಯ ಪ್ರತ್ತಾ ಗಳು ಪುರುಷಾಧಿರ್ಕರದ ನೆಲೆಗಳನುನ  ನಿರಾಕರಿಸಿ 

ತ್ತಮಮ ದೇ ಆದ ನೆಲೆಗಳನುನ  ಕಂಡುಕಂಂಡ ಪ್ರತ್ತಾ ಗಳು. ದೈವಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿ ರ್ಕಣದ ಯಕಿಿಯು 

ಕೂಡಾ ಸಹಜ ಸಿಿ ರೀ ಯಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಲಕೆ ಬೆ್ಬ  ತಾಯಿಯಾಗಿ ತ್ತನ್ನ  ಸಕಟ್ಗಳು, ನೀವುಗಳ 

ನ್ಡುವಯು ಬದುಕಿ ಉಳ್ಳಯುವ ಚೈತ್ತನ್ಾ ವಾಗುತಿಾಳೆ.  
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