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              ದ್ರಾವಿಡ ಭರಷೆಗಳ ಮೊದಲ ದಲಿತ ಮಹಿಳರ ಆತಮಕಥನ ಕರುಕುು 

ಡರ. ಎಂ.ಎನ್. ಮಹೆೇಶ, 

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ಪ್ಾ) ಕನನಡ ವಿಭರಗ, 

ಮಧುರೆೈ ಕರಮರರಜ ವಿಶವವಿದ್ರಯಲಯ, 

ಮಧುರೆೈ- ೬೨೫೦೨೧ 

ಸಂಪರ್ಕ- ೯೯೪೪೨೭೬೨೩೪ 
 

 ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ ಅಥವರ ಆತಮಕಥನವು ಪರಶ್ರಾತಯ ಸರಹಿತಯದ ಪ್ಾಭರವದಂದ ಭರರತಕೆು ಬಂದ ಸರಹಿತಯ ಪ್ಾಕರರಗಳಲಿ ಿ

ಒಂದ್ರಗಿದ್ೆ. ಈ ಹೆೊಸ್ ಪ್ಾಕರರ ಬರುವುದಕೆು ಮುಂಚಿನಂದಲೊ ಭರರತೇಯ ದ್ೆೇಶಿಯ ಭರಷೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸರಹಿತಯ 

ಪ್ಾಕರರಗಳಲಿಿ ಆತಮಚರಿತ್ರಾತಮಕ ಅಂಶಗಳು ಅಲಲಿಿಿ ಕಂಡುಬರುತತವೆ. ಈ ಹಿನ್ೆನಲೆಯಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭರರತೇಯ 

ಬರಹಗರರರಿಗೆ ತಮಮ ಬದುಕಿನ ವಿವರಗಳನುನ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯ ರೊಪ್ದಲಿಿ ದ್ರಖ್ಲಿಸ್ುವ ಅಪೆೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲಿವೆೇನ್ೆೊ? 

ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯು ವಯಕಿತಯ ವಯಕಿತತವ ಮತುತ ಸರಧನ್ೆ ಸಿದಿಗಳನನಷೆಟೇ ತಳಿಸ್ುವ ಅಭಿವಯಕಿತ ಮರಧಯಮವಲಿ. ಬದಲರಗಿ ಅದು ವಯಕಿತಯ 

ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯಂದಗೆ ಅವನ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಸರಂಸ್ೃತಕ ವಿವರ ಹರಗೂ ಅದರ ಮಹತವವನುನ ಕೊಡ ಮನಗರಣಿಸ್ುತತದ್ೆ. 

ಮರತಾವಲಿ ಅದು ಪರಾಮರಣಿಕವರದ ಅಭಿವಯಕಿತಯೊ ಆಗಿ ಕಲರತಮಕವರಗಿ ನಿರೊಪ್ಣೆಗೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು. ಸರಂಸ್ೃತಕ ಚರಿತ್ೆಾಯ 

ರಚನ್ೆಯಲಿಿ ಅದರ ಪರತಾ  ಮಹತವ ಪ್ೂರ್ಣವರದುದು. ಹಿೇಗರಗಿಯೇ ಅದು ಓದುಗನಿಗೆ ಅಪ್ರಿಚಿತವು, ಆಶಾಯಣಕರವು ಆದ 

ಮರಹಿತಗಳಿಂದ  ಮನಸೆಳೆಯುವಂತರಬೆೇಕು. 

“ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯನುನ ಬರೆಯುವವನು ಬದುಕಿನಲಿಿಯೊ ಸ್ತಯಸ್ಂಧನ್ರಗಿ ಪರಾಮರಣಿಕ ವಯಕಿತಯರಗಿದದರೆ ಅವನ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯೊ 

ಅಷೆಟೇ ಪರಾಮರಣಿಕವರಗಿರುತತದ್ೆ. ಆತಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಣೆ, ಆತಮ ವಿಮಶ್ೆಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ್. ಆತಮಸ್ುತತ, ಪ್ರನಿಂದ್ೆ 

ಮನಷ್ಯಸ್ವಭರವಕೆು ಸ್ಹಜವರಗಿ ಅಂಟಿಕ ೂಂಡು ಬರುವ, ಗುರ್ಪ್ಡಿಸ್ಲರಗದ ಜರಡಯ. ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯನುನ ಬರೆಯುವವನು 

ಪ್ರಿಪ್ಕವತ್ೆಯ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಮರಗಿ, ಆತಮ ಸ್ಂಸರುರವುಳಳವನ್ರಗಿದದರೆ, ಸ್ಂಯಮಶಿೇಲನ್ರಗಿದದರೆ, ತನನ ಜೇವನದ ಒಳಿತು 

ಕೆಡಕುಗಳನುನ, ತಪ್ುಿನ್ೆಪ್ುಿಗಳನುನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ೊಕತವರದ ಸರಥನವನುನ ಕಲಿಿಸಿ, ನಿವಿಣಕರರ ಮನಸಿಿನಿಂದ ನಿರೊಪ್ಪಸ್ಲು 

ಅಹಣನ್ರಗುತ್ರತನ್ೆ. ‘ತನನ ಬಣಿಿಸ್ಬೆೇಡ ಇದರ ಹಳಿಯಲುಬೆೇಡ’ ಎಂಬ ಗುರಿಯನುನ ಮುಟಿಟದ ಪರಾಮರಣಿಕ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ ಜೇವನ 

ಚರಿತ್ೆಾಗಿಂತ ಸರವರಸ್ಯ, ಪ್ರಿಣರಮ, ಪ್ಾಯೇಜನಗಳನುನಳಳದ್ರದಗಿರುತತದ್ೆ...... ಆತಮ ಪ್ಾಶಂಸೆ ಆತಮ ಕಥನದ 

ಗುರಿಯರಗಬರರದು ತನನನು ಲೆೇವಡಿ ಮರಡಿಕೆೊಳುಳವ, ಆತಮ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಮರಡಿಕೆೊಳುಳವ ಎದ್ೆಗರರಿಕೆ 

ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಕರರನಿಗಿರಬೆೇಕು. ತನನ ದ್ೆೊೇಷ್ವನುನ ತಳಿಸ್ಲು ಸ್ವಲಿವೂ ಹಿಂದ್ೆಗೆಯ ಬರರದು. ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ ಬರೆಯುವವನ 

ಏಳುಬೇಳುಗಳು, ಸ್ಂಗಡಿಗರು, ಅದಕಿುಂತ ಹೆಚ್ರಾಗಿ ಆಗದ ವಿರೆೊೇಧಿಗಳನುನ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ, ಅವುಗಳ ಮೌಲಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಸ್ಂದಭೆೊೇಣಚಿತ ವಸ್ುತ ನಿಷೆೆ- ಇವು ಇರಬೆೇಕು. ಸ್ಮತ್ೆೊೇಲನ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಇದನುನ ಕರರ್ುವ ಮನ್ೆೊೇಭರವ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಗೆ 

ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯನುನಂಟುಮರಡುತತದ್ೆ. ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯನುನ ಬರೆಯುವ ಅನ್ೆೇಕರಿಗೆ ತಮಮ ಆತಮಕಥನ್ರತಮಕ ಕಲೆ, ಜನ್ರಂಗದ, 

ತಮಮ ಜೇವಿತ್ರವಧಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳ ದ್ರಖ್ಲರತಯ ಚರಿತಾವರಗುವುದಕಿುಂತ ಮಿಗಿಲರಗಿ ತಮಮ ವಯಕಿತತವವನುನ 

ಕಂಡುಕೆೊಳುಳವ, ಸರಥಪ್ಪಸಿಕೆೊಳುಳವ ಅನ್ೆವೇಷ್ಣೆಯ ಮರಧಯಮವರಗಿದ್ೆ. ಆದದರಿಂದ ಸರಹಿತಯಕವರದ ಭರಷೆ, ಶಕಿತಪ್ೂರ್ಣವರದ 

ನಿರೊಪ್ಣೆಯಂದಗೆ ವಿಮಶ್ರಣತಮಕ ಸ್ಮರಸ್ ದೃಷ್ಟಟಯೊ ಸೆೇರಿದಲಿಿ ಅಂತಹ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ ಕೆೇವಲ ಇತಹರಸ್ವರಗದ್ೆ ಉತತಮ 

ಸರಹಿತಯವೂ ಆಗುತತದ್ೆ. 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in
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ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಕರರನ ಕೃತ, ಕಿಾಯಗಳಲಿಿನ ಅಂತಃಸ್ಿತವ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯಲಿಿ ಹೆೇಗೆ ಮೊಡಿಬಂದದ್ೆಯಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೃತ 

ಕಿಾಯಗಳಲಿಿ ಇರುವುದ್ೆ ಒಂದು, ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇ ಒಂದ್ರದರೆ ಅಂತಹ ಆತಮ ಚರಿತ್ೆಾ ಉತತಮ ಕೃತಯರಗುವುದಲ.ಿ 

ಇದು ನಿಜವರದರೊ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯನುನ ಬರೆಯುವವರೆಲಿರೊ ಹರಗೆ ಮರಡುತ್ರತರೆಯ ಎಂಬುದು ಗಮನ್ರಹಣ. ಸರಹಿತಗಳು 

ತಮಮ ಕಥರನ್ರಯಕ ಚ್ೆನ್ರನಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ಅವನಲಿಿ ಧಿೇರೆೊೇದ್ರತತ ಗುರ್ಗಳೆಲಿವನುನ ಆರೆೊೇಪ್ಪಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಅವುಗಳನುನ ತಮಮ ಜೇವನದಲಿ ಿ ಅನುಸ್ರಿಸ್ದ್ೆ ಚರಿತ್ೆಾ ಬರೆಯುವರಗ ಮರತಾ ತಮಗೆ ಆರೆೊೇಪ್ಪಸಿಕೆೊಳುಳವ ಸರಧಯತ್ೆ 

ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ತಯಕೆು ಅಪ್ಚ್ರರ ಮರಡಿದಂತ್ೆ ಆಗುತತದ್ೆ. ಅಂತಹ ಅಪ್ಚ್ರರವಿಲಿದದದಲಿ ಿಅದನುನ ಕಲರತಮಕವರದ 

ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ ಎಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. ಇದದದದನುನ ಇದದಂತ್ೆ ಹೆೇಳುವುದು ಅಪ್ರೊಪ್. ‘ಭವನಿಮಜಜನಚ್ರತುಯಣ’ ಹರಗು 

‘ಲಘಿಮರಕೌಶಲ’ ಇವೆರಡೊ ಆತಮಚರಿತಾಕರರನಿಗಿರಬೆೇಕು. ತನಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನ್ೆಗಳ ಅನುಭವದಲಿ ಿಮುಳುಗಿದದರೊ, 

ಅವುಗಳಿಂದ ಬಡುಗಡೆ ಹೆೊಂದ, ದೊರನಿಂತು ವಿವರಿಸ್ಬಲ ಿ ಸರಮಥಯಣ ಆತಮಚರಿತಾಕರರನಿಗಿರಬೆೇಕು. (ಸರವತಂತ ೂರೋತತರ 

ಕನನಡ ಸರಹಿತಯ ಮತುತ ಸ್ಂಸ್ೃತ, ಸ್ಂ. ಎಲ್.ಎಸ್. ಶ್ೆೇಷ್ಗಿರಿರರವ್, ಆತಮಚರಿತ್ೆಾ. ಲೆೇ: ವಿ. ಗುಂಡಣ್ಣ  ಪ್ುಟ.೩೩೫-೩೩೬) 

ಈ ಮರತುಗಳು ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಗಳ ವಿಶ್ೆಿೇಷ್ಣೆಯ ಸ್ಂದಭಣದಲಿಿ ಮಹತವ ಪ್ೂರ್ಣವೆನಿಸ್ುತತವೆ.  

 ಭರರತೇಯ ಭರಷೆಗಳ ಪರಾಚಿೇನ ಕವಿಗಳು ತಮಮ ಬದುಕಿನ ವೆೈಯಕಿತಕ ವಿವರಗಳನುನ ತಮಮ ಕೃತಗಳಲಿ ಿ

ದ್ರಖ್ಲಿಸ್ಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸೌಜನಯ ಸ್ವಭರವದವರರಗಿದದರು. ಕೃತ ರಚನ್ೆಯ ಸ್ಂದಭಣದಲಿಿ ಪರಾಚಿೇನ ಸ್ಂಪ್ಾದ್ರಯಕೆು 

ಕಟುಟಬದುದ ಕರವರಯರಂಭದಲಿಿ ಕವಚಿತ್ರತಗಿ ತಮಮ ಮನ್ೆತನ ಹರಗು ಗುರುಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ವಿವರಗಳನುನ ದ್ರಖ್ಲಿಸಿದ್ರದರೆ. 

ರರಜರಶಾಯವನುನ ಕೆೊೇರಿ ರರಜಮಹರರರಜರಿಗೆ ಬರೆಯುತತದದ ಕರವಯಮಯ ಪ್ತಾಗಳಲಿಿ ತಮಮ ಬಗೆ ೆಒಂದಷ್ುಟ ಸ್ವಪ್ಾಶಂಸೆಯ 

ಮರತುಗಳನುನ ಹೆೇಳಿಕೆೊಂಡಿದ್ರದರೆ. ಇಂತಹ ಮರತುಗಳಲಿಿ ಆತಮಚರಿತ್ರಾತಮಕ ಅಂಶಗಳನುನ ಗುರುತಸ್ಬಹುದ್ರಗಿದ್ೆ. 

ಇಪ್ಿತತನ್ೆಯ ಶತಮರನದ ಪರಾರಂಭದಲಿ ಿತಮಿಳು ಭರಷೆಯಲಿಿ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಗಳ ರಚನ್ೆ ಪರಾರಂಭವರಯತು. ಡರ. ಯು.ವಿ. 

ಸರವಮಿನ್ರಥ ಅಯಯರ್ ಅವರ ಎನ್ ಚರಿತಾಮ್ (ನನನ ಕಥೆ) ತಮಿಳಿನಲಿಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಆತಮಕಥೆಯರಗಿದ್ೆ. ಇದು ಮೊದಲು 

ಆನಂದ ವಿಕಟನ್ ಎಂಬ ಪ್ತಾಕೆಯಲಿಿ ಧರರರವರಹಿಯರಗಿ ಪ್ಾಕಟವರಗಿತುತ. ಈ ಕೃತಯು ಅಪ್ೂರ್ಣವರಗಿದದರೊ ಕೊಡ 

ಸ್ಮಕರಲಿೇನ ಸರಹಿತಯಕ ಹರಗು ಸರಮರಜಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸರಕಷ್ುಟ ಮಹತವಪ್ೂರ್ಣ ವಿಚ್ರರಗಳನ್ೆೊನಳಗೆೊಂಡ 

ದ್ರಖ್ಲೆಯಂತ್ೆ ರೊಪ್ುಗೆೊಂಡಿದ್ೆ. ಅನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕೃತಗಳಲಿಿ ಪ್ಾಮುಖ್ವರದುದು ತರು. ವಿಕ ಎಂದ್ೆ ಜನಪ್ಪಾಯರರಗಿದದ 

ತರು. ವಿ. ಕಲರಯರ್ ಸ್ುಂದರಮ್ ಮುದಲಿಯರರ್ ಅವರ ವರಳ ಕೈ ಕುರಿಪ್ುಿಗಳ್ (ನನನ ಜೇವನದ ನ್ೆನಪ್ುಗಳು). ಇದರೆೊಂದಗೆ 

ರರಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ನ್ರಮಕುಲ್ ರರಮಲಿಂಗಮ್ ಪ್ಪಳ ೈೆ ಅವರ ಎನ್ ಕದ್ೆೈ (ನನನ ಕಥೆ) ಮತುತ ಖರದ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ಾಮುಖ್ 

ನ್ರಯಕರರಗಿದದ ಕೆೊವೆೈ ಅಯಯಮುತುತ ಅವರ ‘ಎನ್ರಡು ನಿನ್ೆೈವುಗಳ್’ (ನನನ ನ್ರಡಿನ ನ್ೆನಪ್ುಗಳು) ಇವು ತಮಿಳಿನಲಿಿ ಆರಂಭ 

ಕರಲಘಟಟದಲಿಿ ಬಂದ ಪ್ಾಮುಖ್ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಗಳು. ತಮಿಳಿನ ಅನ್ೆೇಕ ದನ ಪ್ತಾಕೆಗಳು ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಗಳನುನ ಧರರರವರಹಿಯ 

ರೊಪ್ದಲಿ ಿಈಗಲೊ ಪ್ಾಕಟಿಸ್ುತತಲಿವೆ. ತ್ೆಲುಗಿನಲಿಿಯೊ ಕೊಡ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಪರಾರಂಭವರದುದು ೧೯೧೦-

೧೯೧೭ರ ಅವಧಿಯಲಿಿಯೇ. ಶಿಾೇ ಕಂದಕೊರಿ ವಿರೆೇಶಲಿಂಗಮ್ ಪ್ಂತುಲು ಅವರು ಬರೆದ ‘ಸಿವಯ ಚರಿತ್ೆಾ’ ಎಂಬುದು ತ್ೆಲುಗಿನ 

ಮೊದಲ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯರಗಿದ್ೆ. ೧೮೭೫ರಲಿಿ ಪ್ಾಕಟವರಗಿರುವ ವೆೈಕತ್ ಪ್ಚುಮೊತ್ರತು ಅವರ ‘ಜೇವನ ಕಥೆ’ ಮಲೆಯರಳಂ 

ಭರಷೆಯಲಿಿ ಪ್ಾಕಟವರಗಿರುವ ಮೊದಲ ಆತಮಕಥೆ. 

 ಬರಮ ಅವರ ‘ಕರುಕುು’ ಸ್ಮತ್ರ ಬ. ದ್ೆೇಶಮರನ್ೆ ಅವರ ‘ಮರತಂಗಿ ದೇವಟಿಗೆ’, ನಂಬೊರಿ ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ಣ ಅವರ ‘ 

ವೆಲುಗುಧರರುಲಲೆೊೇ’ ಮತುತ ಮರಿಯರಮಮ ಚ್ೆೇದತತ ಅವರ ‘ಮರಣಿಕಯಂ ಪೆಣ್’ – ಇವು ಕಾಮವರಗಿ: ತಮಿಳು, ಕನನಡ, ತ್ೆಲುಗು 

ಮತುತ ಮಲೆಯರಳಂ ಭರಷೆಗಳಲಿಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳರ ಆತಮಕಥೆಗಳರಗಿವೆ. ಇವು ವಿಭಿನನ ಪ್ರಿಸ್ರ ಹರಗು ಕರಲ 
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ಘಟಟಗಳಲಿಿ ರಚನ್ೆಯರಗಿರುವ ಆತಮಕಥೆಗಳರದರೊ ಅಸ್ಿೃಶಯತ್ೆ, ಅಸ್ಮರನತ್ೆ, ಸರಮರಜಕ ಸರಥನಮರನಗಳಿಂದ ವಂಚನ್ೆ, 

ದಲಿತರು ಬದುಕಿನುದದಕುು ಎದುರಿಸಿದ ಅಪ್ಮರನ ಇತ್ರಯದ ವಿಚ್ರರಗಳಲಿ ಿ ಸರಮಯತ್ೆಯನುನ ಹೆೊಂದವೆ. ಇವುಗಳಲಿ ಿ

ಬಹುಪರಲು ದಲಿತ ಪ್ುರುಷ್ ಹರಗು ಸ್ತ್ರೋಯರು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಸ್ಂಕಷ್ಟಗಳರದರೊ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ುರುಷ್ರಿಗಿಂತಲೊ 

ವಿಭಿನನವರದ ಹಿಂಸೆ ಹರಗೂ ಅಪ್ಮರನಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತತ ಬಂದದ್ರದರೆ. ಇವರ ಆತಮಕಥನಗಳು ಓವಣ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕಿನ 

ಆಗುಹೆೊೇಗುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳಿಗಷೆಟ ಸಿೇಮಿತವರಗಿಲಿ. ಒಂದು ಕರಲಘಟಟದ ಸರಮರಜಕ, ಧರಮಿಣಕ, ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಥತಗತಗಳನುನ 

ಒಳಗೆೊಂಡ ದ್ರಖ್ಲೆಗಳಂತ್ೆ ರೊಪ್ುಗೆೊಂಡಿವೆ. ಹಿೇಗರಗಿ ಒಂದು ನ್ರಡಿನ ದ್ೆೇಶದ ಸರಂಸ್ೃತಕ ಇತಹರಸ್ದ 

ಆಕರಗಳರಗಿಯೊ ಈ ಕೃತಗಳು ಮಹತವ ಪ್ೂರ್ಣವರಗಿವೆ. 

 ತಮಿಳು ನ್ರಡಿನ ಪ್ಾಮುಖ್ ದಲಿತ ಲೆೇಖ್ಕಿಯರಲಿಿ ಬರಮ ಅವರು ಅನ್ೆೇಕ  ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರರರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ಾಸಿದಿರರಗಿದ್ರದರೆ. 

ಅವರು ತಮಮ ಬರಳಿನುದದಕುು ದಲಿತ ಪ್ರ ಹೆೊೇರರಟದಲಿ ಿತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡವರು. ಈ ಹೆೊೇರರಟದ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನುನ 

ಕರುಕುು ಎಂಬ ತಮಮ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯಲಿಿ ದ್ರಖ್ಲಿಸಿದ್ರದರೆ. ಕರುಕುು ಎಂದರೆ ಪ್ನ್ರ ಅಥವರ ತ್ರಳ  ೆ ಮರದ ಗರಿ. 

ಅಧಣವೃತ್ರತಕರರದ ಈ ಗರಿ ನ್ೆೊೇಡಲು ಆಕಷ್ಣಕವರಗಿರುತತದ್ೆ. ತ್ೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಎಲೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಸ್ು ದ್ೆೊಡಡದ್ರದ ಇದರ 

ಎಲೆ ಅಥವರ ಗರಿಗಳು ಎರಡು ಬದಯಲುಿ ಹರಿತವರದ ಸ್ರ್ಿ ಸ್ರ್ಿ ಮುಳುಳಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಇಬರಾಯ ಖ್ಡೆದಂತರುತತವೆ. 

ತಮಿಳುನ್ರಡಿನಲಿಿ ಬಡಜನರು ಮನ್ೆಯ ಸೌದ್ೆಗರಗಿ ಈ ಗರಿಗಳನುನ ಬಳಸ್ುತ್ರತರೆ. ಬರಮ ಕೊಡ ಬರಲಯದಲಿ ಿತಮಮ ಮನ್ೆಗೆ 

ಸೌದ್ೆ ಆರಿಸ್ುವರಗ ಈ ಗರಿಗಳ ಮುಳುಳಗಳಿಂದ ತಮಮ ಮೆೈಕೆೈಯನುನ ಗರಯಗೆೊಳಿಸಿಕೆೊಂಡಿದದರAತ್ೆ. ತ್ರವು ಬದುಕಿನಲಿ ಿ

ಏನ್ರದರೊ ಸರಧಿಸ್ಬೆೇಕೆಂದುಕ ೂಂಡು ಹೆೊರಟರಗ ಅವರಿಗರದ ನ್ೆೊೇವು ಕರುಕುುವಿನ ಗರಿಗಳ ಮುಳಿಳನಿಂದ್ರಗುತತದದ 

ತೇವಾವರದ ನ್ೆೊೇವಿನಂತ್ೆ ಭರಸ್ವರಗುತತದುದದರಿಂದಲೆೊ ಏನ್ೆೊ ಈ ಕೃತಗೆ ಕರುಕುು ಎಂಬ ಶಿೇಷ್ಟಣಕೆಯನುನ ನಿೇಡಿದ್ರದರೆ. 

 ಬರಮ ಅವರು ೧೯೫೮ರಲಿಿ ಮಧುರೆೈ ಸ್ಮಿೇಪ್ದ ಕುಗರಾಮವರದ ಪ್ುದುಪ್ಟಿಟಯಲಿಿ ರೆೊೇಮನ್ ಕರಯಥೆೊೇಲಿಕ್ ಕ ೈಸತ 

ಕುಟುಂಬವಂದರಲಿ ಿಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಮೊಲತಃ ದಲಿತ ಜನ್ರಂಗದ ಒಳಜರತಗಳಲಿಿ ಒಂದ್ರದ ಪ್ರಯ ಜನ್ರಂಗಕೆು 

ಸೆೇರಿದವರು.  ಪ್ರಯರ್, ಪ್ಲರಿ್, ಸ್ಕಿುಲಿಯರ್, ದ್ೆೇವೆೇಂದಾ ಕುಲವೆೇಲರರ್, ಅರುಂಧತಯರ್ ಇವು ತಮಿಳುನ್ರಡಿನ ದಲಿತ 

ಒಳಪ್ಂಗಡಗಳಲಿ ಿಪ್ಾಮುಖ್ವರದವು. ಬರಮ ಅವರ ಪ್ೂವಿಣಕರು ಬಹಳ ವಷ್ಣಗಳ ಹಿಂದ್ೆಯ ಕ ೈಸತ ಧಮಣಕೆು ಮತ್ರಂತರ 

ಹೆೊಂದದವರು. ತಮಿಳುನ್ರಡಿನಲಿಿ ಮತ್ರಂತರ ಹೆೊಂದದ ದಲಿತ ಕ ೈಸತರು ಸರಕಷ್ುಟ ಸ್ಂಖೆಯಯಲಿಿದ್ರದರೆ. ಕೆೈಸ್ತ ಧಮಣದಲಿ ಿ

ಮೊಲ ಕ ೈಸ್ತರಿಗೆ ದ್ೆೊರೆಯುತತರುವ ಸರಥನಮರನಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇಂದಗೊ ಕೊಡ ದ್ೆೊರೆತಲಿ.  

ಈ ಧಮಣದಲಿ ಿ ಈಗಲೊ ಇವರನುನ ಎರಡನ್ೆಯ ದಜೆಣಯ ಮನುಷ್ಯರಂತ್ೆ ನಡೆಸಿಕೆೊಳಳಲರಗುತತದ್ೆ. ಮತ್ರಂತರಗ ೂಂಡ 

ದಲಿತರು ಈ ಅಸ್ಮರನತ್ೆಯನುನ ಪ್ಾಶ್ೆನ ಮರಡಲರರದ್ೆ ಅಸ್ಹರಯಕರರಗಿಯ ಬದುಕುತತದ್ರದರೆ. ಯರವ ಉದ್ೆದೇಶದಂದ ಹಿಂದು 

ಧಮಣವನುನ ತಯಜಸಿದರೆೊ ಆ ಉದ್ೆದೇಶವನುನ ಈಡೆೇರಿಸಿಕೆೊಳಳಲರರದ್ೆ, ಮತ್ೆೊತಂದ್ೆಡೆ ಸ್ಕರಣರ ದಲಿತರಿಗೆ ನಿೇಡುತತರುವ 

ಮಿೇಸ್ಲರತ ಸ್ವಲತತನಿಂದಲೊ ವಂಚಿತರರಗಿದ್ರದರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಅಪ್ಮರನ ಮತುತ ಅಸ್ಹರಯಕ ಬದುಕಿನ ವಿರುದಿ ದನಿ ಎತತದ  

ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲಿಿ ಬರಮ ಪ್ಾಮುಖ್ರು. ಮರತಾವಲಿ ಅದ್ೆಲಿವನುನ ಸರಮರಜಕವರಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೆೊಳಿಸ್ುವ ಉದ್ೆದೇಶದಂದ 

ತ್ರವು ಮತುತ ತಮಮಂತಹ ಅನ್ೆೇಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹರಗು ಅನುಭವಿಸ್ುತತರುವ ದುಃಖ್ದುಮರಮನಗಳಿಗೆ ಬರಮ ಅವರು ಕೃತ 

ರೊಪ್ ನಿೇಡಿ ಕರುಕುು ಎಂಬ ಆತಮಚರಿತ್ೆಾಯಲಿ ಿಅವೆಲವಿನುನ ದ್ರಖ್ಲಿಸ್ುವ ಪ್ಾಯತನ ಮರಡಿದ್ರದರೆ. ತನನ ಜನ್ರಂಗದ ಮತುತ 

ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗರಗಿ ದುಡಿಯಬೆೇಕೆಂದು ಸ್ಂಕಲಿಮರಡಿಕ ೂಂಡು, ವಿದ್ರಯವಂತ್ೆಯರಗಿ, ಕನ್ರಯಸ್ತ್ರೋಯಾಗಿ ಸ್ಮರಜ ಸೆೇವೆಯಲಿ ಿ

ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡರಗ ಧಮಣ, ಸ್ಂಪ್ಾದ್ರಯದ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ದುಷ್ಟ ಶಕಿತಗಳು ಒಡಿಡದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನುನ ನಿರಂತರವರಗಿ 

ಎದುರಿಸ್ಬೆೇಕರಯತು. ಅವುಗಳೆಲಿವನುನ ಪ್ೂವರಣಗಾಹ ರಹಿತವರಗಿ ಇಲಿಿ ನಿರೊಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದ್ೆ. ಮರತಾವಲಿ ನಿರೊಪ್ಣೆಯ 
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ಉದದಕೊು ಪ್ಾವಹಿಸಿರುವ ಪ್ಾಮುಖ್ ಸ್ಂಗತ ಜರತ ಮತುತ ಧಮಣದ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಅಮರನುಷ್ ವತಣನ್ೆ. ಈ ಬಗೆೆ 

ಅತ್ರಯತಂಕದAದ ವೆೈಯಕಿತಕವರಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನ್ೆೊೇವುಗಳನುನ ಉದ್ರಹರಿಸ್ುತತ, ಇದ್ೆಲಿದಕೊು ಕರರರ್ವರದ ವಯವಸೆಥಯ 

ಮುಂದ್ೆ ಪ್ಾಶ್ರನತಮಕವರದ ದ್ರಟಿಯಲಿಿ ತಮಮ ಅಂತರಂಗದ ಆತಂಕಗಳನುನ ಚುರುಕು ಮುಟಿಟಸ್ುವಂತ್ೆ ನಿವೆೇದಸಿರುವುದು ಈ 

ಕೃತಯ ವಿಶ್ೆೇಷ್ತ್ೆಯರಗಿದ್ೆ. ಬರಮ ಮೊಲತಃ ದಲಿತ ಮಹಿಳ ,ೆ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಕ ೈಸತ ಸ್ನ್ರಯಸಿನಿ. ಸ್ಮರನತ್ೆ, ಸ್ದೆತ, 

ಮನಃಶ್ರಂತಗರಗಿ ಮತ್ರಂತರಗ ೂಂಡರೂ ಕೊಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಸ್ಿೃಶಯತ್ೆಯ ಕೊಾರ ಸ್ಂಕೆೊೇಲೆಯಂದ ಬಡುಗಡೆ ಸಿಗದರುವ 

ದುರಂತದ ಬಗೆೆ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಪ್ಾಶಿನಸಿದ್ರದರೆ.  ಇವರು ಇಲಿ ಿಎತತರುವ ಪ್ಾಶ್ೆನಗಳು ಇನಿನತರೆ ಧಮಣಗಳಿಗೊ ಕೊಡ ಎಚಾರಿಕೆಯ 

ಕರೆಗಂಟೆಯಂತಿವ . 

 ಬರಲಯದ ಹರಗು ಹುಟಿಟದೊರಿನ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ನ್ೆನಪ್ುಗಳು ವಯಕಿತಯ ಬದುಕಿನಲಿಿ ಕೆೊನ್ೆಯವರೆವಿಗೂ  ಮರಸ್ದ್ೆ ಉಳಿದು 

ಸ್ೃತಪ್ಟಲದಲಿ ಿ ಆಗರಗ ಸ್ುಳಿದು ಹೆೊೇಗುತತರುತತವೆ. ಬರಲಯದ ಮನಸ್ುಿ ಬಳಿಯ ಹರಳೆಯಂತ್ೆ. ಅದರ ಮೆೇಲೆ ಯರವ 

ಬರ್ಿವನುನ ಹರಕುತ್ೆತೇವೆಯ ಅದನುನ ಚ್ೆನ್ರನಗಿ ಹಿೇರಿಕೆೊಂಡು ಪ್ಡಿಮೊಡಿಸ್ುವುದು ಅದರ ಗುರ್. ಬರಲಕಿ ಬರಮ ಬರಲಯ 

ಸ್ಹಜವರದ ಮುಗಿತ್ೆ ಹರಗು ಕುತೊಹಲದಂದ ತನನ ಊರಿನ ಹರಗು ಸ್ುತತಮುತತಲಿನ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಆಗು ಹೆೊೇಗುಗಳನ್ೆನಲಿ 

ನ್ೆೊೇಡುತ್ರತರೆ. ಹಿೇಗರಗಿಯೋ ತಮಮ ಊರಿನ ಪ್ರಿಸ್ರ ಹರಗೂ ಹಬಬಹರಿದನಗಳ ಚಿತಾರ್ದ್ೆೊಂದಗೆ ತಮಮ ಆತಮಕಥೆಯನುನ 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ರದರೆ. ಅವರ ಊರಿನ ಸ್ಮಿೇಪ್ದಲಿಿರುವ ಮೊರಕೆುಪ್ುಚಿಾಮಲೆೈ(ಭತತದ ರರಶಿಯ ಗೆೊೇಪ್ುರ ಹರಗು ಭತತ ಅಳೆಯುವ 

ಸೆೇರಿನಂತರುವ ಬಂಡೆಯನುನ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಬೆಟಟ)ಅದರ ತುದಯಲಿರಿುವ ಮೊರಕು(ಭತತ ಅಳೆಯುವ ಸೆೇರಿನ 

ಆಕರರದಲಿಿರುವ ಬಂಡೆ) ವಣರಿರ್ ಪರರ,(ಅಗಸ್ನ ಬಂಡೆ) ನರಿಪರರ- ದಟಟವರದ ಅರರ್ಯ ಹರಗು ನರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಂದ 

ಕೊಡಿರುವ ಬಂಡೆ. ಇವುಗಳಲದಿ್ೆ ಸ್ುಂದರವರಗಿ ಕಂಗೆೊಳಿಸ್ುತತ ಊರ ಸ್ುತತಲಿನ ಪ್ರಿಸ್ರಕೆು ಮೆರಗು ನಿೇಡಿರುವ 

ತ್ರಮರೆೈಕೆೊಳಂ, ಪೆರಿಯಕೆೊಳಂ, ಮುಂತ್ರದ ಕೆೊಳಗಳ ಬಳಿ ಸ್ುತ್ರತಡಿದ ಹರಗು ಜನರು ಅಲಿ ಿವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಿೇನುಗಳನುನ 

ಹಿಡಿಯುತತದದ ಸರವರಸ್ಯಕರ  ನ್ೆನಪ್ುಗಳನುನ ದ್ರಖ್ಲಿಸಿದ್ರದರೆ.  

ಮೆೇಲು ನ್ೆೊೇಟಕೆು ಇವೆಲಿವು ಸರಮರನಯ ಘಟನ್ೆಗಳಂತ್ೆ ಗೆೊೇಚರಿಸಿದರು ಬರಮ ಅವರ ಬರಲಯವನುನ ಮುದಗೆೊಳಿಸಿದ 

ಸ್ಂಗತಗಳರದದರಂದ ಅವುಗಳನುನ ಮರೆಯದ್ೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರದರೆ. ಹರಯಂಡ್ ಪ್ಂಪ್ ಬಳಿ ನಡೆಯುತತದದ ಹೆಂಗಸ್ರ ಜಗಳವನುನ 

ವೆೈನ್ೆೊೇದಕವರಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರದರೆ. “ನ್ರನಪ್ುಿ ಎಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ ಹೆಂಗಸ್ು ಒಂದು ದನ ತನನ ಬಕೆಟನುನ ಸ್ರದಯ ಸರಲಿನಲಿಿಟುಟ 

ತ್ರನು ಬೆೇರೆ ಕೆಲಸ್ಕೆುಂದು ಹೆೊೇಗಿ ಬಂದು ನ್ೆೊೇಡುತ್ರತಳ .ೆ ಅವಳ ಬಕೆಟಟನುನ ಯರರೆೊೇ ಕೆೊನ್ೆಗೆತತಟಿಟದರು. ತಗೆೊ ತಕ್ಷರ್ವೆೇ 

ಕೆೊೇಪ್ ಬಂದು, ಯರವಳ ೇೆ ಮುಂಡೆ, ರಂಡೆ ನನನ ಬೆೈಗೆೇಟನುನ ತ್ೆಗೆದಟಟವಳು? ಯರವ ನ್ರಯಗೆ ಏನ್ೆ ಬಂತು ರೆೊೇಗ? ಎಂದು 

ಅವಳು ಗಂಟಲು ಹರಿಯುವಂತ್ೆ ಕೊಗರಡುತತದದರೆ, ಇತತ ಎಲರಿು ಬದುದ ಬದುದ ನಗುತತದದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಬಕೆೇಟ್ ಅನುನವ 

ಬದಲು ಪ್ದ್ೆೇ ಪ್ದ್ೆೇ ಬೆೈಗೆೇಟ್ ಎಂದ್ೆೇ ಕೊಗರಡುತತದದಳು. ನಿೇವೆಲಿ ಹೆೊಲಸ್ು ತನುನವ ನ್ರಯಗಳು, ಹಂದಗಳು ಚಪ್ಿಲಿ 

ಹೆೊೇಲಿಯೇಕೆೇ ಲರಯಕುು. ಎಂದ್ೆಲಿ ಎಲರಿ ಅಡಡ ಹೆಸ್ರಿಟುಟ ಬೆೈದು ಕೊಗರಡಿದಳು.” (ಕರುಕುು, ಬರಮ: ಅನು; ಎಸ್. ಪ್ಿೇಮಿನ್ 

ದ್ರಸ್, ಪ್ುಟ.೮) 

 ಬರಮ ತಮಮ ಊರು ಹರಗು ಸ್ುತತಮುತತಲಿನ ಊರುಗಳ ಹಿಂದು ದ್ೆೇವರಲಯಗಳಲಿಿ ನಡೆಯುತತದದ ಜರತ್ೆಾ ಹರಗು 

ಧರಮಿಣಕ ಆಚರಣೆಗಳಲಿಿ ಭರಗವಹಿಸ್ುತತದದರು. ಸರಮರನಯವರಗಿ ಅನಯ ಧಮಿೇಣಯರು ತಮಮದಲಿದ ಇತರೆ ಧಮಣಗಳ 

ಆಚರಣೆಗಳಲಿ ಿಅಷರಟಗಿ ಭರಗವಹಿಸ್ುವುದಲಿ. ತಮಿಳುನ್ರಡಿನಲಿಿ ಕ ೈಸತ ಧಮಣಕೆು ಮತ್ರಂತರ ಹೆೊಂದದ ಗರಾಮಿೇರ್ ಪ್ಾದ್ೆೇಶದ 

ದಲಿತರು ತಮಮ ಮೊಲ ಧಮಣದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣವರಗಿ ಕಡಿದುಕೆೊಂಡಿಲ.ಿ ದೇಪರವಳಿ, ಪ್ಂಗಲ್ ನಂತಹ 

ಪ್ಾಮುಖ್ ಹಬಬಗಳ ೆಂದಗೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಜರನಪ್ದೇಯ ಹಬಬಗಳಲಿಯಿೊ ಸ್ಕಿಾೇಯವರಗಿ ಪರಲೆೊೆಳುಳತ್ರತರೆ. ಹಿೇಗರಗಿ ಕೃತಯಲಿಿ 
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ಸರಂದಭಿಣಕವರಗಿ ಅವುಗಳ ಮಹತವ ಮತುತ ಗರಾಮಿೇರ್ರ ಬದುಕಿನಲಿಿ ಅವು ಹರಸ್ುಹೆೊಕರುಗಿರುವ ಬಗೆಯನುನ ಸೆೊಗಸರಗಿ 

ಚಿತಾಸಿದ್ರದರೆ. ಅವುಗಳಲಿ ಿ ನಲಿತಂಗಳ ದ್ೆೇವರಲಯ ಮತುತ ಅದರ ಪ್ಾಸಿದಿತ್ೆಯನುನ ಸರರುವ ಕಥೆಯನುನ ಜನರು ಬಣಿಿಸಿ 

ಹೆೇಳುತತದದ ಘಟನ್ೆಯನುನ ಇಲಿ ಿ ನಿರೊಪ್ಪಸಿದ್ರದರೆ. ನಲಿತಂಗಿಯ ಅರ್ಿನು ತನನ ತಂಗಿ ಹರಗು ಅವಳ ಮಕುಳ ಸರವಿಗೆ 

ಕರರರ್ಳರದ ತನನ ಹೆಂಡತ ಮೊಳಿಅಲಂಗರರಿಯನುನ ಸ್ುರ್ಿದ ಗೊಡಿಗೆ ಹರಕಿಸ್ುಟ್ುು, ನಲತಿಂಗಿ ಮತುತ ಅವಳ ಏಳು ಮಕುಳು 

ಬರವಿಗೆ ಹರರಿ ಸ್ತತ ಘಟನ್ೆಯನುನ ತಳಿಸಿದ ಕುರುಬನ ಶಿಲಿವನುನ ತಂಗಿ ಹರಗು ಮಕುಳ ಶಿಲಿಗಳ ೆಂದಗೆ 

ಪ್ಾತಷರೆಪ್ಪಸಿರುವುದನುನ, ಜನರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಶಾದ್ೆಿಯನುನ ಸ್ವಿವರವರಗಿ ತಳಿಸಿದ್ರದರೆ. ಇಂತಹ ಅನ್ೆೇಕ ಸ್ಂಗತಗಳ 

ನಿರೊಪ್ಣೆಯಂದ ಕೃತಯ ಸರವರಸ್ಯ ಹೆಚ್ರಾಗಿರುವುದಲಿದ್ೆ, ಸರಂಸ್ೃತಕ ಮಹತವವು ದ್ೆೊರೆತದ್ೆ. 

 ಮುಗಿ ಮನಸಿಿನ ಬರಲಕಿ ಬರಮರಿಗೆ ಅಸ್ಿೃಶಯತ್ೆಯ ಅನುಭವವರಗತ್ೆೊಡಗಿದ ಘಟನ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹಿೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತರೆ. 

“ ಅಸ್ಿೃಶಯತ್ೆಯಂದು ಹೆೇಳುವುದನುನ ನ್ರನು ಮೊರನ್ೆಯ ತರಗತಯಲಿಿ ಓದುತತ ಇರುವರಗ ಕೆೇಳಿಯೇ ಇರಲಿಲ.ಿ ಆದರೆ 

ಹರಗೆಂದರೆ ಏನ್ೆಂದು ನ್ೆೊೇಡಿದ್ೆದ, ಅರಿತದ್ೆದ, ಅನುಭವಿಸಿ ಅವಮರನಕೊು ಒಳಗರಗಿದ್ೆದ... ನಮಮ ಕೆೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಬಲಿಷ್ ೆ

ವಯಕಿತಯಬಬ ಅವಸ್ರವಸ್ರವರಗಿ ನಡೆದು ಬರುತತದದ. ಅವನ ಅವತ್ರರ ನ್ೆೊೇಡಿಯ ನನಗೆ ನಗುವು ತಡೆಯಲರಗಲಿಲಿ. 

ನಗುವುಕಿು ಬಂತು ಅಷ್ುಟ ದ್ೆೊಡಡ ಆಳು ಅವನ ಕೆೈಯಲಿಿ ಒಂದು ಸ್ರ್ಿ ಪ್ಟಟರ್. ಅದರಲಿ ಿಬರಳೆಕರಯ ಬಜಜಯೇ, ವಡೆಯೇ 

ಇರಬಹುದು. ಆ ಕರಗದದ ಮೆೇಲಿನ ಎಣೆಿಯಂದ ತಳಿಯಬಹುದತುತ. ಆ ಪ್ಟಟರ್ವನುನ ಹಿಡಿಯದ್ೆಯೇ ಅದಕೆು ಕಟಿಟದ 

ದ್ರರವನುನ ಹಿಡಿದು ಬರುತತದದ. ಎಲಿಿ ಆ ಪ್ಟಟರ್ ಬಚಿಾಕೆೊಂಡು ವಡೆ ನ್ೆಲಕೆು ಬದುದ ಬಡುವುದ್ೆೊೇ ಎಂದು 

ಯೇಚಿಸ್ುತತರುವರಗಲೆೇ ಆತ ಆ ಪ್ಟಟರ್ದ ದ್ರರವನುನ ಹಿಡಿದ್ೆೇ ಬೆನುನ ಬರಗಿಸಿ, ತನನ ಬಲಗೆೈ ಮಣಿಕಟಟನುನ ಎಡಗೆೈಯಲಿ ಿ

ಹಿಡಿದು ಎರಡೊ ಕೆೈಗಳನುನ ಚ್ರಚಿ ಅಲಿ ಿ ಕುಳಿತದದ ನ್ರಯುರ್ ಕೆೈಯಲಿಿ ಕೆೊಟುಟ ಕೆೈಕಟಿಟ ತಲೆ ಬರಗಿನಿಂತ. ನ್ರಯುರ್ ಆ 

ಪ್ಟಟರ್ವನುನ ಬಚಿಾ ಅದರಲಿದಿದ ಆಂಬೆೊಡೆಯನುನ ತಂದ... ಮನದ್ರಳದಲಿಿ ನ್ೆೊೇವು ತುಂಬ ಬಂತು. ವಡೆಯನುನ ಬರಳ  ೆ

ಎಲೆಯಲಿಿ ಮೊದಲು ಸ್ುತತಟುಟ ನಂತರ ಪೆೇಪ್ರಿನಲಿಿ ಕಟಿಟದದರು. ಅದನುನ ಮುಟಿಟ ಬಟಟರೆ ಮೆೈಲಿಗೆ ಆಗಿಬಡುವುದ್ೆೇ? ನನಗೆ ಬಂದ 

ಆವೆೇಶದಲಿ ಿಆ ಕೊಡಲೆೇ ಓಡಿ ಆ ವಡೆಯನುನ ಮುಟಿಟ ಬಂದು ಬಡಬೆೇಕೆನಿಸಿತು”(ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೧೬-೧೭) 

 ಬರಮ ಅವರ ಊರಿನಲಿ ಿ ನ್ರಯುರ್ ಹರಗು ಚ್ರಲಿಯರರ್ ಜನ್ರಂಗದವರು ಪ್ಾಬಲ ಮೆೇಲರಜತಯವರು. 

ತಲತಲರಂತರದಂದಲೊ ದಲಿತರು ಇವರಿಗೆ ಅಧಿೇನರರಗಿ ಸೆೇವೆಸ್ಲಿಿಸ್ುತತದದರು. ಬರಮ ಅವರ ಅಜಜಯಂದರು ನ್ರಯಾ ೆಳ 

ಮನ್ೆಯಲಿಿ ಹಗಲೆಲಿ ದುಡಿದು ಅವರು ಕೆೊಡುತತದದ ತಂಗಳನನವನುನ ಮನ್ೆಗೆ ತಂದು ರರತಾ ಮಕುಳಿಗೆ ತನಿನಸ್ುತತದದರು. 

ಅಜಜಯರನುನ ನಯಾ ೆಳ ಮನ್ೆಯಲಿ ಿಕೆಟಟ ರಿೇತಯಲಿಿ ನಡೆಸಿಕೆೊಳಳಲರಗುತತತುತ. ಇದನುನ ಕಂಡರಗಲೆಲಿ ತೇವಾವರದ ಸ್ಂಕಟವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುತತದದರು. “ಬರಯರಿಕೆ ಎಂದು ನಿೇರು ಕುಡಿಯುವುದರಲೊಿ ಕೊಡ ಅಸ್ಹಯಕರವೆೇ. ನ್ರಯುರ್ ಗಳ ಹೆಂಗಸ್ರು ನ್ರಲುು 

ಅಡಿಗಳ ಎತತರದಂದ ನಿೇರನುನ ಸ್ುರಿಯಲು, ಅಜಜಯಂದರು ಮತುತ ಇತರರು ತಮಮ ಕೆೈಗಳನುನ ಜೆೊೇಡಿಸಿ ಬೆೊಗಸೆ 

ಮರಡಿಕೆೊಂಡು ಬರಯಯ ಬಳಿ ಹಿಡಿದು ನಿೇರನುನ ಬೆೇಡಿ ಕುಡಿಯುತತದದರು. ನನಗೆ ಇದನುನ ನ್ೆೊೇಡಿ ಕರುಳು ಕಿತುತ 

ಬಂದಂತಾಗುತತತುತ. ಮತ್ೆೊತಬಬ ಅಜಜಯು......ಹಿಂದನ ದನದ ತಂಗಳು ಅನನ ಸರರನುನ ತರುತತದದಳು. ಅದು ಅವರ ಪರಲಿಗೆ 

ದ್ೆೇವರ ಪ್ಂಚ್ರಮೃತ ಸಿಕುಂತ್ೆಯೇ ಆಗುತತತುತ.” (ಅದ್ೆೇಪ್ುಟ. ೧೭)…ಇಂತಹ ಘಟನ್ೆಗಳನುನ ಕಂಡರಗಲೆಲ ಿ

ಅಂತಮುಣಖಿಯರಗುತತದದ ಅವರು ಕೆಳಜರತಯಲಿಿ ಹುಟಿಟದವರು ಹುಟಿಟನಿಂದ ಸರಯುವವರೆಗು ಈ ಜರತ ಪ್ದಿತಯ 

ವಿಷ್ವತುಣಲದಲಿಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳಿ ನರಳಿ ದುಬಣಲರರಗಿ ನ್ರಶವರಗಿ ಬಡುತ್ೆತೇವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲಿಿಯೇ ವಿದ್ರಯಭರಯಸ್ವನುನ 

ಮುಂದುವರೆಸ್ುತ್ರತರೆ. ಶ್ರಲೆ, ಕರಲೆೇಜು ಮತುತ ಹರಸೆಟಲೆಳು ಜರತಯ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ಅಪ್ಮರನವನುನ ಉಂಟುಮರಡುವ 

ಕೆೇಂದಾಗಳರಗಿ ಕರರ್ತ್ೆೊಡಗುತತವೆ. 
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“ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನ್ೆಯಲಿ ಿತನುನವುದಕೆು ಗತ ಇರುವುದಲಿ. ಇಲಿಿಗೆ ಬಂದ ಮೆೇಲೆ ನ್ೆೊೇಡು ಹೆೇಗೆ ಉಬಬಕೆೊಂಡು ಬಡುತತವೆ... 

ಮನ್ೆಗೆ ಹೆೊೇಗಿ ಬರುವರಗ ನ್ೆೊೇಡು, ಬಳಲಿ ಬೆಂಡರಗೆ ಬರುತತವೆ... ರಜೆದನಗಳಲಿ ಿಬಸಿಿನಲಿಿ ಮನ್ೆಗೆ ಬರುವರಗ ನ್ರಯುರ್ 

ಹೆಂಗಸ್ರು ಪ್ಕುದಲಿಿ ಕುಳಿತತದದರೆ, ಕೊಡಲೆೇ ಅವರು ನಮಮನುನ, ಯರವ ಊರು?. ಎಂದು ಕೆೇಳುತತದದರು. ಇಂಥ ಚ್ೆೇರಿ 

ಎಂದ್ೆೊಡನ್ೆ ಎದುದ ಬೆೇರೆಡೆ ಹೆೊೇಗಿ ಕುಳಿತು ಬಡುತತದದರು. ಇಲಿವೆ ನಮಮನ್ೆನೇ ಬೆೇರೆಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೆೊಳಳಲು ಆದ್ೆೇಶಿಸ್ುತತದದರು. 

ಆದರೆ ನ್ರನು ಕೆೇಳಬೆೇಕೆ? ಇನುನ ಭದಾವರಗಿಯ ಕುಳಿತ್ೆೇ ಬಡುತತದ್ೆದ. ಅವರು ನಿಂತ್ರದರು ಪ್ಾಯರಣಿಸ್ುತತದದರೆ ಹೆೊರತು ನಮಮ 

ಪ್ಕುದಲಿಿ ಯರವುದ್ೆೇ ಕರರರ್ಕೊು ಕುಳಿತು ಕೆೊಳುಳತತರಲಿಲಿ...(ಶ್ರಲೆಯಲಿಿ) ನಿಮಮಲಿಿ ಹರಿಜನ ಮಕುಳು ಯರರು? ಎದುದ 

ನಿಂತುಕೆೊಳಿಳ ಎಂದು ಅನ್ೌನ್ಿ ಮರಡಿದ್ರಗ ಏನ್ೆೊೇ ಮಹರ ಪ್ರರಧ ಮರಡಿಬಟಟವರಂತ್ೆ ತಲೆತಗಿೆಸಿಕೆೊಂಡು ಎದುದ 

ನಿಲುಿತತದ್ೆದವು. ಹರಗೆ ನಿಂತುಕ ೂಂಡಾಗ ನಮೆಮದ್ೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತ್ರಗುತತತುತ.ಆ ನ್ೆೊೇವನುನ ಮೌನದಂದಲೆೇ 

ನುಂಗಿಕೆೊಳುಳತತದ್ೆದವು.” (ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೨೨-೨೩) 

 ಹಿೇಗೆ ಪರಾಥಮಿಕ ಶ್ರಲೆಯಂದ ಪರಾರಂಭವರದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಸ್ರಮರಲೆ ಉನನತ ಶಿಕ್ಷರ್ವನುನ ಪ್ೂರೆೈಸಿ 

ಕನ್ರಯಸಿತçಯರಗಿ ದೇಕ್ಷೆಯನುನ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಂಡು, ಕರನ್ೆವಂಟೆಳಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಗಿ ಸೆೇಪ್ಣಗೆೊಂಡರಗಲೊ ಮುಂದುವರೆಯುತತದ್ೆ. 

ಸರಥಪ್ಪತ ವಯವಸೆಥಯ ಬಗೆ ೆಭಾಮನಿರಸ್ಗೆೊಂಡಿದದ ಬರಮಗೆ ತನನ ಬದುಕು ಅದರ ಗುರಿ ಮತುತ ಉದ್ೆದೇಶಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹುದ್ೆೊಡಡ 

ಗೆೊಂದಲ ಉಂಟರಗುತತದ್ೆ. ಯರವುದು ಹೆೇಗಿದದರೆ ನನಗೆೇನಂತ್ೆ ನ್ರನು ನ್ೆಮಮದಯಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಸರಕು ಎಂಬ 

ನಿಧರಣರವನ್ೆನೇನ್ರದರು ಬರಮ ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದದರೆ, ಅವರು ಓವಣ ಹೆೊೇರರಟಗರತಣಯರಗಿ ನ್ೆಲೆನಿಲಿಲು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೊ 

ಸರಧಯವರಗುತತರಲಿಲ.ಿ ಉಳಿದ್ೆಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಂತ್ೆ ಕ ೈಸತ ಧಮಣದವರು ನಡೆಸ್ುತತದದ ಶಿಕ್ಷರ್ ಸ್ಂಸೆಥಗಳಲಿಿ ಸ್ುಖ್ವರದ ಜೇವನವನುನ 

ನಡೆಸ್ುತತ ತಮಮ ಪರಡಿಗೆ ತ್ರವು ಇದುದ ಬಡಬಹುದ್ರಗಿತುತ. ಬರಮ ಅವರು ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿಸರವರ್ಥಣಯರಗಲಿಲಿ. ಧರಮಿಣಕ 

ಸ್ಂಸೆಥಗಳ ಹೆಸ್ರಿನಲಿ ಿಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡಗಳಲಿಿ ಶಿಾೇಮಂತರ ಭದಾ ಕೆೊೇಟೆಗಳನುನ ಕಟಿಟಕೆೊಂಡು, ಶ್ರಲೆಗಳನುನ ಅಕಾಮ ಹರ್ದ 

ಸ್ಂಗಾಹರಗರರ ಹರಗು ಶಿಾೇಮಂತರ ಮಕುಳಿಗೆ ವಿದ್ೆಯಯನುನ ಕಲಿಸ್ುವುದಕೆು ಮಿೇಸ್ಲಿಡಲರಗಿತುತ. ಶಿಾೇಮಂತರ ಮಕುಳು ಇನನಷ್ುಟ 

ಹರ್ ಸ್ಂಪರದಸ್ುವAತ್ೆ ಅವರನುನ ತರಬೆೇತುಗೆೊಳಿಸ್ುವ ತ್ರರ್ಗಳಂತ್ೆ ರೊಪ್ುಗೆೊಂಡಿದದ ಧರಮಿಣಕ ಸ್ಂಸೆಥಗಳ ವಿರುದಿವರಗಿ 

ಬರಮ ಧವನಿ ಎತತಲು ಪರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮಗೊ ಜನಸರಮರನಯರಿಗು ಸ್ಂಬಂಧವೆೇ ಇಲಿವೆಂಬಂತ  ಸ್ುಖ್ಲೆೊೇಲುಪ್ತ್ೆಯಲಿ ಿ

ಮುಳುಗಿದದ ಕಪ್ಟವೆೇಷ್ದ ಗುರು ಮತುತ ಸ್ನ್ರಯಸಿನಿಯರ ನ್ೆೈಜ ಬರ್ಿವನುನ ಎಂದ್ರದರು ಒಂದು ದನ ಬಯಲುಗೆೊಳಿಸ್ಲು 

ನಿಶಾಯಸಿ ಧರಮಿಣಕ ಸ್ಂಸೆಥಗಳಲಿ ಿಅನುಭವಿಸ್ುತತದದ ಎಲ ಿನ್ೆೊೇವುಗಳನುನ ಮರೆಯಲು ಪ್ಾಯತನಸ್ುತತದದರು. 

 ಮತ್ೆೊತಂದ್ೆಡೆ ಅವರ ಜರತಯ ಜನರನುನ ಹಳಿಳಗಳಲಿ ಿಚ್ರಲಿಯರರ್ ಜನ್ರಂಗದ ಜನರು ಹಳಿಳಯ ದ್ೆೇವರಲಯ ಹರಗು 

ಸ್ಮಶ್ರನಗಳ ಹೆಸ್ರಿನಲಿ ಿದಂಡಿಸ್ುತತದದರು. ಪ್ರಯ ಜನ್ರಂಗದವರೆೇನ್ರದರು ತರುಗಿ ಬದದರೆ ಪ್ೇಲಿಸ್ರಿಗೆ ಹರ್ದ ಆಮಿಷ್ ಒಡಿಡ 

ಜೆೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೆೊೇಟುಣ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಅಲೆದಲೆದು ಸರಯುವಂತ್ೆ ಮರಡುತತದದರು. “ಚ್ರಲಿಯರರ್ ನಿವರಸ್ದಲಿಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತದದ 

ಪ್ಲಿೇಸ್ ಪ್ಡೆ ಬಂದೊಕುಗಳನುನ, ಲರಟಿಗಳನುನ ಹಿಡಿದು ನಮಮತತ ನುಗಿೆದವು. ನಿಮಿಷ್ ಮರತಾದಲಿಿ ಅದ್ೆೊಂದು ರರ್ರಂಗವರಗಿ, 

ಭಿೇಕರ ದೃಶಯವರಗಿ ಬದಲಿ ಬಟಿಟತು. ಪ್ಲಿೇಸ್ರು ಒಮೆಮಗೆ ನಮಮ ಜರತಯ ಗಂಡಸ್ರ ಮೆೇಲೆ ಹಲೆಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆೈಗೆ 

ಸಿಕುವರನ್ೆನಲ ಿಲರಠಿಯಂದ ಕೆೈಕರಲು ಮುರಿಯುವಂತ್ೆ, ತಲೆ ಒಡೆಯುವಂತ್ೆ ಹೆೊಡೆದರು.”(ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೩೭) 

 ಇಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನ್ೆಗಳ ನ್ೆನಪ್ುಗಳನುನ ಬಚಿಾಡುವುದರ ಜೆೊತ್ೆ ಜೆೊತ್ೆಯಲಿಿಯ ತನನ ಪ್ರಿಸ್ರದ ಜನರು 

ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಬಂದದದ ಜನಪ್ದ ಕಲೆಗಳ ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ುಯ ಹರಗು ಸ್ಥಳಿೇಯ ಹಬಬಗಳಲಿಿ ತಮೆಮಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನುನ ಮರೆತು 

ಅವುಗಳಲಿ ಿ ಬೆರೆತು ಸ್ಂಭಾಮಿಸ್ುತತದದ ಬಗೆಯನುನ ಕೃಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಿ, ಮದುವೆ ಮುಂತ್ರದ ಶುಭಸ್ಮರರಂಭಗಳಲಿ ಿ

ಹರಡುತತದದ ಹರಡುಗಳ ಸರವರಸ್ಯವನುನ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಸಿದ್ರದರೆ. ಜನಪ್ದ ಕಲೆಗಳ ೆಂದಗೆ ಬೆರೆತುಹೆೊೇಗಿದದ ಅವರ 
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ಬದುಕು ಈಗ ಅದ್ೆಲದಿರಿಂದ ದೊರವರಗಿ ಆಧುನಿಕತ್ೆಯನುನ ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಕೃತಕ ಬದುಕಿಗೆ 

ಬದಲರಗಿಹೆೊೇಗಿರುವುದನುನ ಕಂಡರಗ ವಿಷರದಗೆೊಳುಳತ್ರತರೆ. “ಯರರರದರೊ ಸ್ತ್ರತಗ ಹೆಂಗಸ್ರು ಹರಡುವ ಗೆೊೇಳಿನ ಗಿೇತ್ೆಗೆ 

ಒಪರಿರಿ ಅನುನವರು ಈ ಒಪರಿರಿ ಹರಡುವರಗ ಸ್ತತವನ ಗುರ್ಗರನ ಮರಡುತತ ಪರಾಸ್ ಬದಿವರಗಿ ಅವರು ಹರಡುವ ಗೆೊೇಳಿನ 

ಗಿೇತ್ೆ ಎಂತಹವರ ಹೃದಯವನುನ ಕಲಕಿ ಕರ್ಿಲಿಿ ನಿೇರು ತಂದು ಬಡುತತತುತ. ಅಂತಹ ಕಲೆ ತಮಿಳು ಹೆಂಗಸ್ರಲಿಿ ಮೆೈಗೊಡಿ 

ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ೆ.” (ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೬೪)  

ಜನಪ್ದ ಕಲೆಗಳ ಸರಥನವನುನ ಸಿನಿಮರ ಹರಗು ಟಿ.ವಿ. ಮರಧಯಮಗಳು ಆಕಾಮಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದು ಮತುತ ತಮಿಳರು ಸಿನಿಮರ 

ನಟರ ಬಗೆ ೆಬೆಳೆಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಅತಯರದ ಅಭಿಮರನವನುನ ಕುರಿತು ಹಿೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತರೆ. “ಮರರನ್ೆಯ ದನ ಸ್ವಲಿ ಜನರ 

ಬಳಿ ಸಿನಿಮರ ಹೆೇಗಿತುತ ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ್ೆ. ಯರಕವವ? ನಿೇವು ಬರಲಿಲರಿಂತ ಕರರ್ುತ್ೆತ. ಎಂಥ ಒಳ ಳೆಯ ಸಿನಿಮರ ಕರ್ವವ ಅದರರಗೆ 

ಇಬಬರು ಎಂ.ಜ.ಆರ್. ಕರ್ವವ! ಆಯಮಮ ಜಯಲಲಿತ ಅದ್ೆಷ್ುಟ ಚ್ೆನ್ರನಗಿ ನಟಿಸರತಳ  ೆ ಗೆೊತ್ೆತನವವ!..... ಕಿಾಸ್ಮಸ್, ಹೆೊಸ್ವಷ್ಣ 

ಮತುತ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಲಿಲೆಿೇ ಕಮಲರಹರಸ್ನ್, ರಜನಿಕರಂತ್ ಪ್ೇಸ್ಾ ೆಳನುನ ಅಂಟಿಸಿ, ಕಟೌಟೆಳನುನ 

ಕಟಟಲರಗಿತುತ. ಯರರಿಗೆ ಹಬಬ, ಏನು ಹಬಬ ಎಂದು ಯರರಿಗೊ ತಳಿಯದು. ಅಭಿಮರನಿ ಸ್ಂಘಗಳು ತಮಮ ತಮಮ ಅಭಿಮರನಿ 

ಸಿನಿಮರ ನಟರುಗಳ ಚಿತಾಗಳನುನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಿನಿಮರ ಹರಡುಗಳಿಂದ ಬೇದಗಳನುನ ಮೊಳಗಿಸಿ ಮೆರೆಸ್ುತತದದರು. ಈಗಿನ 

ಕರಲದಲಿಿ ಕರಲಕಳೆಯಲು ಇದುವೆೇ ಮನರಂಜನ್ೆಯರಗಿ ಹೆೊೇಗಿತುತ.”(ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೭೦-೭೧)  

 ಚರ್ಚಕ ಗಳಲಿ ಿ ನಡೆಸ್ುತತದದ ಪರಾಥಣನ್ೆ, ಪ್ೂಜೆ ಮುಂತ್ರದ ಧರಮಿಣಕ ಆಚರಣೆಗಳಲಿಿ ವಿದ್ರಯಭರಯಸ್ದ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ಪ್ಾವೆೇಶ ಪ್ಡೆದ ಬಡ ಮಕುಳನುನ ಹಗಲು ರರತಾ ಎನನದ್ೆ ಬಲವಂತವರಗಿ ತ್ೆೊಡಗಿಸ್ಲರಗುತತತುತ. ಪ್ಾಸರದದ ಮಹತವವೆೇ 

ತಳಿಯದ ಮತುತ ಧರಯನಮರಡಲು ಬೆೇಕರದ ಏಕರಗಾತ್ೆಯನುನ ಸರಧಿಸ್ಲರಿಯದ ಚಿಕು ಮಕುಳನುನ ಹೆೊಡೆದು, ಜಗುಟಿ ಅತತರು 

ಬಡದ್ೆ ಹಿಂಸಿಸ್ಲರಗುತತತುತ. ಧಮಣದ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ನ್ರಲುು ಗೆೊೇಡೆಗಳ ಮಧೆಯ ನಡೆಯುತತದದ ಈ ಬಗೆಯ ಹಿಂಸರತಮಕ 

ಘಟನ್ೆಗಳನುನ ಹೆೊರಜಗತತಗೆ ನಿಭಣಯವರಗಿ ತಳಿಸ್ುವ ಪ್ಾಯತನವನುನ ಈ ಕೃತಯಲಿಿ ಮರಡಲರಗಿದ್ೆ.  

 “ಮಳೆಯರಲಿ ಚಳಿಯರಲಿ, ಇಬಬನಿ ಸ್ುರಿಯುತತರಲಿ, ಮಂಜುಕವಿದರಲಿ, ನ್ರವು ಮರತಾ ಮುಂಜರನ್ೆಯೇ ಎದುದ 

ಬೆಳಗಿನ ಪ್ೂಜೆಗೆ ಚಚ್ೆೆಣ ಓಡುತತ ಹೆೊೇಗಲೆೇ ಬೆೇಕಿತುತ. ಹಲುಿಜಜದ್ೆವೇ ಇಲಿವೇ ಮುಖ್ ತ್ೆೊಳೆದ್ೆವೇ ಬಟೆಟವೇ ಅಂತು 

ತುಂಡು ಬಟೆಟಯಂದನುನ ತಲೆಯ ಮೆೇಲೆ ಹರಕಿಕೆೊಂಡು ಓಡಬೆೇಕಿತುತ. ಕೆೊೇಳಿ ಕೊಗುವ ಸ್ಮಯದಲೆಿೇ ನಿದ್ೆದಯೊ ಕೊಡ 

ಕರ್ುತಂಬ ಜೆೊೇರರಗಿಯ ಬರುತತತುತ. ಆ ಸ್ಮಯದಲೆಿೇ ನ್ರವು ಏಳಬೆೇಕಿತುತ. ತಟಿಟ ತಟಿಟ ಎಬಬಸಿದರೊ ಮತ್ೆತ ಮತ್ೆತ ಸ್ುರುಳಿ 

ಸ್ುರುಳಿಯೇ ಮುಸ್ುಕೆಳೆದುಕೆೊಂಡು ಮಲಗುತತದ್ೆದವು. ನಿದ್ೆದಯಂದ ಮೆೇಲೆ ಏಳಲು ಬಹಳಷ್ುಟ ಕಷ್ಟವರಗುತತತುತ. ಆದರೊ ಏನ್ೆಲ ಿ

ಪ್ಾಯರಸ್ ಪ್ಟುಟ ನಮಮನುನ ಎಬಬಸಿ ಬಡುತತದದರು. ನ್ರವು ಕೊಡ ಕಷ್ಟ ಪ್ಟುಟ ಎದುದ ಬಡಬೆೇಕಿತುತ. ಇಲಿವರದರೆ ಮರುದನ 

ಅಸೆಂಬಿಯಲಿಿ ಚರ್ಚಣ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಉಪರಧರಯಯರಿಂದ ಬೆತತದ ಏಟು ತಪ್ಿದು. ಅದು ಅಂತಿಂಥ ಏಟಲಿ ಕೆೈಗಳು 

ಬರತುಕೆೊಂಡು ಬಡುತತದದವು. ಅದನುನ ನ್ೆನಸಿಕೆೊಂಡು ಹರಸಿಗೆಯಂದ ಎಷೆಟೇ ಕಷ್ಟವರದರೊ ಎದುದ ಬಡುತತದ್ೆದವು...... ಈ ಸಿಸ್ಾ ೆಳು 

ಹಸ್ುಳ  ೆಮಕುಳಿಗೆ ಎಂದಗೊ ಕೆೊಂಚವೂ ಒಳ ಳೆಯ ಕಥೆಗಳನುನ ಹೆೇಳುತತರಲಿಲ.ಿ ಇವರುಗಳು ಹೆೇಳುತತದುದದ್ೆದಲಿವೂ ಸೆೈತ್ರನನ 

ಕಥೆಗಳು ಮರತಾ. ಸೆೈತ್ರನನು ಒಂದು ತಕುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬರುತತರುವಂತ್ೆ. ಆ ತಕುಡಿಯ ಒಂದು ತಟೆಟಯಲಿಿ ನ್ರವು ಮರಡಿದ 

ಪರಪ್ವನುನ ಮತ್ೆೊತಂದು ತಕುಡಿಯಲಿ ನ್ರವು ಮರಡಿದ ಪ್ುರ್ಯವನುನ ತುಂಬ ತೊಗುತತದದಂತ್ೆ. ಇದನುನ ಮಕುಳರದ ನಮಗೆ ಕಣಿಿಗೆ 

ಕಟುಟವಂತ್ೆ, ಮನಸಿಿನಲಿ ಿ ಅಚಾಳಿಯದ್ೆ ಉಳಿದು ಬಡುವಂತ್ೆ ಹೆೇಳುತತದದರು...... ತಕುಡಿಯನುನ ಹಿಡಿದು ಸೆೈತ್ರನನು 

ಸ್ಂತ್ೆೊೇಷ್ದಂದ ಹಲುಿ ಕಿರಿಯುತತ ಅಡರಡಡುತತರುವಂತ್ೆಯು, ದ್ೆೇವದೊತರು ದುುಃಖ್ದಂದ ಕರ್ಿಲಿ ಿ ನಿೇರು 

ಸ್ುರಿಸ್ುತತರುವಂತ್ೆಯೊ ನನಗನಿನಸ್ುತತತುತ. ಇದನ್ೆನಲ ಿಮನಸಿಿನಿಂದ ಹೆೇಗೆ ದೊರ ಮರಡುವುದು? ಹೆೇಗೆ ಮರೆತು ಬಡುವುದು? 
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ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿದಂತ್ೆಲಿ ನ್ೆನಪ್ು ಇನಷ್ುಟ ಅಧಿಕವರಗುತತಲೆೇ ಇತುತ. ಕರ್ುಮಂದ್ೆ ಸಿಸುರಚಗಳು ಮೊಡಿಸಿದ ಸೆೈತ್ರನನ ಚಿತಾ 

ಭಯರನಕವರಗಿ ನಿಂತು ಅಟಟಹರಸ್ದ ನಗುವನುನ ನಗುತತತುತ. ಸ್ತರಸಾದವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವರಗ ಸ್ತರಸಾದವನುನ ನ್ರಲಿಗೆಗೆ 

ಸೆೊೇಕಿಸ್ಕೊಡದು ಎಂದು ಕಟೆಟಚಾರಿಸಿ ಸಿಸ್ಾ ೆಳು ಮನಸಿಿಗೆ ಬಲವರಗಿ ನ್ರಟುವಂತ್ೆ ಹೆೇಳಿಟಿಟದದರು. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಬರಯಂಗಳಕೆು 

ಅಂಟಿಕ ೂಂಡರೆ ನ್ರಲಗೆಯಂದಲೆೇ ತಳಿಳ ತಳಿಳ ನುಂಗಬೆೇಕ ಂದು, ಸ್ತರಸಾದದಲಿಿ ಸರವಮಿ ಯೇಸ್ು ಇರುವರು ಆದುದರಿಂದಲೆಿೇ 

ಸ್ತರಸಾದವನುನ ಕೆೈಯಂದ ಮುಟಟಲೆೇ ಕೊಡದು ಎಂದು ನಂಬುವ ರಿೇತ ಒತತ ಹೆೇಳಿದದರು’’ (ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೮೬-೮೯) 

 ಹಿೇಗೆ ತಮಮ ಜೇವನ ವೃತ್ರತಂತದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನ್ೆಗಳನುನ ತಮಮ ನ್ೆನಪ್ಪನ ಬುತತಯಂದ ಬಚಿಾಡುತತಲೆ, ಅಸ್ಿೃಶಯತ್ೆ 

ಹರಗು ಜರತವಯವಸೆಥಯ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕಯರತನ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನಬಚಿಾ ಮರತನ್ರಡಿದ್ರದರೆ. ಮತ್ೆೊತಂದ್ೆಡೆ 

ಉದ್ರತತತ್ೆಯ ತನನ ಪ್ರಮೊೇದ್ೆದೇಶವೆಂದು ಸರರಿಕೆೊಂಡು ಬರುತತರುವ ಕ ೈಸತ ಧಮಣವು ಕೊಡ ಮಕುಳು ಮತುತ ಮಹಿಳೆಯರನುನ 

ಧಮಣದ ಬಲೆಯಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ನರಳಿಸ್ುತತರುವ ಪ್ರಿಯನುನ ತಮಮ ಕೆೇರಿಯ ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ುತತದದ ದುಃಖ್ಕರ 

ನ್ೆನಪ್ುಗಳ ೆಂದಗೆ ನಿರೊಪ್ಪಸಿದ್ರದರೆ.  

“ನಮಮ ದ್ೆೇವರು ಮನಿನಸ್ುವ ದ್ೆೇವರು ಎಂದು ಮನಕರಗುವಂತ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ರತರೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆೊಳಗೆ ಯರರನುನ ತುಳಿಯುವುದು, 

ತಲೆಯತತದಂತ್ೆ ಮರಡುವುದು, ಕೆಡಹುವುದು, ಕೆೊಲುಿವುದು ಎಂದ್ೆಲಿ ಯೇಚಿಸ್ುತತ ಅಲೆದ್ರಡುತತರುತ್ರತರೆ. ಅವರುಗಳ ಚುಚುಾ 

ಮರತುಗಳೆೇ ಸರಕು, ವಿಷ್ದಂಬುಗಳಂತ  ನ್ರಟುತತ ಬರಧಿಸಿ ನಮಮನುನ ಒಳಗೆೊಳಗೆ ಕೆೊಲುಿತತದ್ೆ. ಅವರ ಅನುಕೊಲಕೆು ತಕುಂತ್ೆ 

ಯರರನುನ ಅವರು ಸ್ುಲಭವರಗಿ ಎಂದಗೊ ಬಡರು...... ಇಂದನ ಈ ಕ ೈಸತ ಧಮಣ ಸ್ಭೆಯನುನ ನ್ೆೊೇಡಿದರೆ, ಇದು ಕ ೈಸತ 

ಗುರುಗಳಿಗರಗಿಯೊ, ಕನ್ರಯಸ್ತ್ರೋಯರಗರಗಿಯೊ, ಇವರ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗರಗಿಯೊ ಕಟಿಟಕೆೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಂತ 

ಸಿಥರರಸಿತಯಂತ್ರಗಿದ್ೆ. ಈ ಕ ೈಸತ ಸ್ನ್ರಯಸಿಗಳೆಲಿರೊ ಮೆೇಲು ಜರತಯವರೆ ಆಗಿದುದ ಅಧಿಕರರದಲಿರಿುವವರೊ ಅವರೆೇ. ಕೆಾöÊಸ್ತ 

ಭಕೆತಲಿರು ಕಡು ಬಡವರು, ದೇನ ದಲಿತರು, ಅನಕ್ಷರಸಥರೆೇ ತುಂಬ ಹೆೊೇಗಿದ್ರದರೆ. ಇಂತಹವರನುನ ಭಕಿತ, ವಿಶ್ರವಸ್ಗಳ 

ಅಂಧಕರರದಲಿಿಟುಟ ಅಥಣವಿಲದಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಅವರನುನ ಕಟಿಟಟುಟ, ದ್ೆೇವರ ಹೆಸ್ರಿನಲಿಿ ನಿಮಗೆ ಅಲಿಿದ್ೆ ಸ್ುಖ್ ಎಂದು ಆ 

ಲೆೊೇಕದ ಕಡೆ ಕೆೈ ಮರಡಿ ತ್ೆೊೇರಿಸಿ, ಇವರುಗಳು ಈ ಲೆೊೇಕದ ಸ್ುಖ್ವನುನ ಸ್ಂಪ್ೂರ್ಣವರಗಿ ಸ್ುಖಿಸ್ುತತದ್ರದರೆ...... 

‘ನನಿನಂದಂತೂ ಆಗದು’ ಎಂದು ಏಳನ್ೆಯ ವಷ್ಣ ಮಠವನುನ ಬಟುಟ ಹೆೊರಗೆ ಬಂದ್ೆೇ ಬಟೆಟ ಹಿೇಗೆ ವೆೇಷ್ ಹರಕಿಕೆೊಂಡು, ನ್ೆೈಜ, 

ಸ್ತಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೊರವುಳಿದು ಆತಮವಂಚನ್ೆ ಮರಡಿಕೆೊಳುಳತತ ಅದು ಹೆೇಗೆ ತ್ರನ್ೆ ನಿಜ ಬದುಕಿಗೊ ವೆೇಷ್ದ ಬದುಕಿಗೊ 

ವಯತ್ರಯಸ್ವಿಲಿದ್ೆ ಬದುಕುತ್ರತರೆೊ ನ್ರನರಿಯ...... ದನದ ಕೊಳಿಗರಗಿ, ತುಂಡು ಬಟೆಟಗರಗಿ, ತಲೆಯ ಮೆೇಲೆೊಂದು ಸ್ೊರಿಗರಗಿ 

ಕಷ್ಟಪ್ಟುಟ ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಂದ ಕರಣಿಕೆಯ ರೊಪ್ದಲಿಿ ಖ್ಡರಡಯವರಗಿ ಹರ್ ವಸ್ೊಲಿ ಮರಡಿ ಇವರುಗಳು ದ್ೆೇವರ ರರಜಯ 

ಕಟುಟವುದ್ರಗಿ ಹೆೇಳುತತದ್ರದರೆ. ಇದನ್ೆನಲ ಿಇವರು ಕಣೆತರೆದು ನ್ೆೊೇಡಬರರದ್ೆಂದು ಕರ್ುಮಚಿಾಯೇ ಜಪ್ಪಸ್ಲು ಹೆೇಳುತತದ್ರದರೆ. ಇವರ 

ಸ್ಮಕೆು ನಿಲಕಿೊಡದ್ೆಂದು ತಲೆಯತತ ಕೊಡದ್ೆಂದು ಸರಷರಟಂಗವರಗಿ ಅಡಡ ಬದುದ ಪರಾರ್ಥಣಸ್ಲು ಹೆೇಳುತತದ್ರದರೆ. ಇದ್ೆಂಥ ಅನಿಷ್ಟ 

ಪ್ದಿತ? ಅಥಣವಿಲಿದ ರಿೇತ ನಿೇತ, ಅಂಧ ವಿಶ್ರವಸ್, ಭಕಿತ, ಭಯ? ಇವರುಗಳೆೇ ದ್ೆೇವರುಗಳರಗಿ, ಮರಡಬರರದನ್ೆನಲಿ ಮರಡುತತ 

ಮೆರೆದ್ರಡುತತದ್ರದರೆ. ಆ ನಿಜ ದ್ೆೇವರು ಅದ್ೆಲಿಿಗೆ ಹೆೊೇಗಿ ಕುಳಿತಡಗಿ ಬಟಿಟರುವರೆೊೇ ಅನಿಸ್ುತತದ್ೆ. ಆದರೆ ನಮಮ ಎದುರು 

ನಡೆದ್ರಡುವ ದ್ೆೇವರುಗಳರಗಿ ಈ ಕ ೈಸತ ಗುರು ಸ್ನ್ರಯಸಿನಿಯರುಗಳು, ಇವರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಮರತಾವೆೇ 

ಅಡರಡಡುತತದ್ರದರೆ.” (ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೧೧೪-೧೧೬) 

 ಇಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಥತ ಕ ೈಸತ ಧಮಣಕೆು ಮರತಾ ಸಿೇಮಿತವಲ.ಿ ಉಳಿದ ಧಮಣಗಳು ಕೊಡ ಇದಕೆು ಹೆೊರತ್ರಗಿಲಿ. ಅಂತು 

ಬರಮ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಂಧನದ ಬದುಕಿನ ಬಗೆೆ ಬೆೇಸ್ರ ಮೊಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಡುಗಡೆ ಹೆೊಂದ ಸ್ವತಂತಾವರದ ಬದುಕನುನ 

ಪರಾರಂಭಿಸ್ುತ್ರತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೊಡ ಅವರಂದು ಕೆೊಂಡಷ್ುಟ ಸ್ರಳವರಗಿರಲಿಲ.ಿ ಕ ೈಸತ ಧರಮಿಣಕ ಸ್ಂಸೆಥ ನಡೆಸ್ುತತದದ 
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ಕರನ್ೆವಂಟಿನ ಕೆಲಸ್ವನುನ ತಯಜಸಿ ಬಂದ ಮೆೇಲೆ ಹೆೊರ ಜಗತತಗೆ ಹೆೊಂದಕ ೂಂಡು ಬದುಕುವುದು ಸ್ವರಲಿನ ವಿಷ್ಯವೆೇ ಆಗಿತುತ. 

ಅಲಿಿ ಅನಯ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹರಕದ್ೆ ಬದುಕಿುದದರೆ, ಊಟ ವಸ್ತಗೆೇನು ಕೆೊರತ್ೆ ಇರಲಿಲಿ. ಅಲಿಂಿದ ಹೆೊರ ಬಂದ ಮೆೇಲೆಯೇ 

ಅವರಿಗೆ ಹೆೊರ ಜಗತತನ ಬದುಕಿನ ಕಠಿರ್ ಸ್ವರಲುಗಳ ಪ್ರಿಚಯವರದುದು. “ವಯಸ್ುಿ ಬೆೇರೆ ಮಿೇರುತತತುತ. ಬಟಿಟ ಕೊಳು ತಂದು 

ಕೆೊಂಡು ಇರುವುದೊ ಕಷ್ಟ. ಅಪ್ಿ ಅಮಮನಿಗೆ ಅದ್ೆಷ್ುಟ ದನ್ರಂತ ಕಷ್ಟ ಕೆೊಡುವುದು? ಅವರು ಇರುವ ತನಕ ಅನನ ಆಶಾಯ 

ಅನಂತರ ನನಗರರು ಗತ? ಒಡ ಹುಟಿಟದವರ ಪರಡು ಅವರವರಿಗೆ, ಇನುನ ಸೆನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಎಷ್ೊಟಂತ ಸ್ಹರಯ 

ಮರಡಲು ಸರಧಯ”.(ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೧೨೭) 

 ಛದಮವೆೇಷ್ದ ಕಪ್ಟತನದ ಬದುಕನುನ ನಿರರಕರಿಸಿ, ಬದುಕಿನಲಿಿ ನ್ೆಮಮದಯನುನ ಕರರ್ಲೆಂದು ಹೆೊರಟ ಬರಮ ಅವರು 

ಹೆೊಟೆಟಯ ಪರಡಿಗರಗಿ ನ್ೌಕರಿಗರಗಿ ಅಲೆದ್ರಡಬೆೇಕರಯತು. ಒಂಟಿಹೆಣರಿಗಿದದರಂದ ಒಂದ್ೆಡೆ ನಿಲುವಿುದು, ಸ್ುತ್ರತಡುವುದು ಕೊಡ 

ಕಷ್ಟವರಯತು. ಹರದ ಬೇದಯಲಿಯಿಂತು ಪ್ುಂಡಪ್ಕರ ಅಸ್ಹಯ ದೃಷ್ಟಟ, ಅಸ್ಭಯವರದ ಸ್ನ್ೆಗೆಳ ಮೊಲಕ ಕಿಚ್ರಯಸ್ುವ ಜನರ 

ನ್ೆೊೇಟ. ಇದ್ೆಲವಿನುನ ನ್ೆೊೇಡಿದ್ರಗ ವರಂತ ಬಂದಂತಾಗುವುದರ ೂಂದಗೆ ಅಸ್ಹನಿೇಯವರದ ಕೆೊೇಪ್ವು 

ಅವರಲುಂಿಟರಗುತತತುತ. ಒಂಟಿ ಹೆಣರಿಗಿ ಅದ್ೆಲಿವನುನ ಎದುರಿಸ್ುವುದು ಕಷ್ಟಸರಧಯವರದ ಕೆಲಸ್ವರಗಿತುತ. 

“ಆದರೆ ನ್ರನಿಂದು ಅದ್ೆಲಿವನುನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ೆದೇನ್ೆ. ಹಸಿವು ಎಂದರೆೇನು? ರೆೊೇಗಗಳೆಂದರೆೇನು? ಒಂಟಿಯರಗಿದುದ ಹೆೊೇರರಟ 

ನಡೆಸ್ುವುದ್ೆಂದರೆೇನು? ಕೆೈಯಲಿ ಿ ಬಡಿಗರಸ್ು ಇಲಿದ್ೆ ಕರ್ು ಿ ಬರಯ ಬಡುತತ ನಿಲುಿವುದ್ೆಂದರೆೇನು? ದಕುುದ್ೆಸೆ ಇಲಿದ್ೆ 

ಅನ್ರಥಳರಗಿ ಒಂಟಿಯರಗಿ ನಡುಬೇದಯಲಿಿ ನಿಲುವಿುದ್ೆಂದರೆೇನು? ಹರ್, ಅಂತಸ್ುತ, ಅಧಿಕರರ ಇವುಗಳು ಯರವುದು ಕೊಡ 

ಇಲಿದ್ೆಯೇ ನಮಮ ಈ ಜೇವನದ ಸ್ಮಸೆಯಗಳ ಅಲೆಗಳ ವಿರುದಿ ಈಜ ಬದುಕಿನ್ೆೊಡನ್ೆ ಹೆೊೇರರಡುವುದ್ೆಂದರೆೇನು? ಎಂದ್ೆಲ ಿ

ಇಂದು ನನನ ಸ್ಿಷ್ಟ ಅನುಭವಕೆು ಬಂದದ್ೆ. ಇದರಿಂದ್ರಗಿ ನ್ರನ್ೆಂದೊ ಕೊಡ ಕರನ್ೆವಂಟಿನ ಅಂಥ ಸ್ುಖ್ವಿಲರಸ್ದ ಬದುಕನುನ 

ಬಟುಟ ಬಂದ್ೆನಲಿ ಎಂದು ಎಂದ ಂದೂ ಯರವ ಕ್ಷರ್ವೂ ಚಿಂತಸ್ುತತಲಿ. ಅದ್ೆೊಂದು ಹಿೇನ ಬದುಕು, ಪ್ೇಲಿತನದ ಪ್ಳುಳ 

ಬದುಕು, ಸ್ನ್ರಯಸಿಗಳೆಂಬ ಸ್ುಳುಳ ಬದುಕು. ಯರವರಗ ನ್ೆೊೇಡಿದರೊ, ಅವರಿಗರಗಿ ಇವರಿಗರಗಿ ಅದಕರುಗಿ ಇದಕರುಗಿ 

ವೆೇಷ್ಹರಕುವ ಬದುಕು. ಹಿೇಗೆ ವೆೇಷ್ ಹರಕಿಕೆೊಂಡೆ ಬದುಕಲು ಸರಧಯವೆೇ?...... ನನನ ಮುಂದನ ಬದುಕಿನ ಹರದ ಮಬುಬ ಕವಿದು 

ಕರರ್ದಂತ್ರಗಿದ್ೆ. ಆದರೊ ನ್ರನು ನ್ರಲುು ಜನರಿಗೆ ಉಪ್ಯುಕತ ರಿೇತಯಲಿಿ ಅಥಣವುಳಳ ಬರಳುವೆ ಮರಡಿ, ನನನ ಬದುಕನುನ 

ಸರಥಣಕ ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವೆನ್ೆಂದು ನನನಲಿಿ ಅಚಲವರದ ಆತಮವಿಶ್ರವಸ್ವು ನನನ ಅಂತರರಳದಲಡಿಗಿದ್ೆ. ಪ್ೇಲಿತನದಂದ 

ನ್ರಟಕಿೇಯವರಗಿ ನಕುು ನಲಿಯುತತ, ಕೃತಕತ್ೆಯ ಹೆೇಯ ಬರಳನುನ ಬರಳುವುದಕಿುಂತಲೊ ಅಳುತತ ಕಣಿಿರಿಡುತತ ನಿಜ ನ್ೆೈಜ 

ಬದುಕನುನ ಪ್ಡೆಯಲು ಹೆೊೇರರಡುತತಲೆೇ ಕಳೆಯಲು ಮನಸ್ುಿ ಪ್ಕವಗೆೊಂಡು ಹರತ್ೆೊರೆಯುತತದ್ೆ, ಕರತುರಗೆೊಂಡಿದ್ೆ. ನನಗೆ 

ಅದರಲಿಿಯೇ ಸ್ಂತೃಪ್ಪತಯ ಸೆೊಗಡಿದ್ೆ”.(ಅದ್ೆೇ ಪ್ುಟ.೧೩೧) ಎಂಬ ದೃಢಸ್ಂಕಲಿ ಹರಗು ಆತಮವಿಶ್ರವಸ್ದ ಮರತುಗಳ ೆಂದಗೆ 

ಬರಮ ತಮಮ ಆತಮಕಥವನುನ ಮುಗಿಸ್ುತ್ರತರೆ. 
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