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Abstract 

Amarchinta, who had read protest poetry in Telugu, matured and changed the forms of poetry 

in the way of composing his poetry. He composed ghazals inspired by Urdu poetry. By writing 

protest poetry using the ghazal form centered on melodious romance, he created a rational 

attitude among poetry lovers. Even though he wrote two and four line verses, he began to speak 

the philosophy of life in a sattvic voice. He tried to tell the lesson of humanity through his 

poems to the present generation who are forgetting humanity. He used the novel genre to depict 

life that poetry could not capture. 
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ಅಮೂತತ 

ತೆಲುಗಿನ್ ಪಾ ತಿಭಟನಾ ರ್ಕವ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ರು ತ್ಮಮ  ರ್ಕವ್ಾ  

ಕಟ್ಟು ವಿಕೆಯ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಗುತ್ತತ  ರ್ಕವ್ಾ ದ್ ರೂಪುರ್ಳನ್ನನ  ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕಳ್ಳು ತ್ತತ  

ಭಿನ್ನ ವಾಗುತ್ತ ಲೇ ಸ್ವಗಿದ್ರು. ಉದುಾ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ ಪ್ರಾ ರಣೆಯಿೊಂದ್ ರ್ಜಲ್ ರ್ಳನ್ನನ  ರಚಿಸಿದ್ರು. 

ಮಧುರ ರಮಾ  ಕೊಂದಿಾ ತ್ವಾಗಿದ್ದ  ರ್ಜಲ್ ರೂಪವ್ನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಪಾ ತಿಭಟನಾ ರ್ಕವ್ಾ ವ್ನ್ನನ  

ಬರೆಯವ್ ಮೂಲಕ ರ್ಕವಾಾ ಸಕತ ರಲಿ್ಲ  ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಎರಡು  

ಮತ್ತತ  ನಾಲುು  ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಪದ್ಾ ರ್ಳನ್ನನ  ಬರೆದ್ರೂ ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಬದುಕಿನ್ ತ್ತ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ಸ್ವತಿಾ ಕ 

ಧ್ಾ ನಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ರು. ಮನ್ನಷ್ಾ ತ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ಮರೆಯುತಿತ ರುವ್ ಇೊಂದಿನ್ 

ಪೋಳಿಗೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಪ್ರಠವ್ನ್ನನ  ತ್ಮಮ  ರ್ಕವ್ಾ ರ್ಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು 

ಪಾ ಯತಿನ ಸಿದ್ರು. ರ್ಕವ್ಾ  ಹಿಡಿಯಲಾರದ್ ಬದುಕನ್ನನ  ಚಿತಿಾ ಸಲು ರ್ಕದಂಬರಿ ಪಾ ರ್ಕರವ್ನ್ನನ  

ಬಳಸಿದ್ರು.  
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ಕೇವರ್ಡತಗಳು: ಅಮರಚಿೊಂತ್, ಜಂಬಣ್ಣ  ಅಮರಚಿೊಂತ್, ಪಾ ಸಿದ್ಧ  ತೆಲುಗು ಕವಿ. 

ಪೇಠಿಕೆ: 

``ಜೋವಂತ್ವಿರುವ್ವ್ರೆಗೆ ಜರ್ವೆಲಿ  ನ್ಮಮ ದೆನನ ೋಣ್ 

ಸ್ವಯುವಾರ್ ನ್ಮಮ ದೇನಿಲಿವೆೊಂಬಂತೆ ಸ್ವಯೋಣ್`` - 

ಇದು ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಕವಿ ಜಂಬಣ್ಣ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ ಅವ್ರ ಚಿೊಂತ್ನೆ. ಜಂಬಣ್ಣ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ ಅವ್ರ 

ಅಜಜ  150 ವ್ಷ್ಾರ್ಳ ಹಿೊಂದೆಯೇ ನೆರೆಯ ಆೊಂಧ್ಾ ಪಾ ದೇಶದಿೊಂದ್ ಬದುಕನ್ನನ  ಅರಸಿ 

ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ-ತ್ತಯಿ ಕುಲಕಸುಬಾದ್ ಮಡಿವಾಳ 

ರ್ಕಯಕವ್ನೆನ ೋ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದ್ದ ರು. ಅಮರಚಿೊಂತ್ ಅವ್ರು 1945ರ ಏಪಾ ಲ್ 7 ರಂದು 

ಜನಿಸಿದ್ರು. ತಂದೆ-ತ್ತಯಿಯ ಏಕೈಕ ಮರ್ನಾಗಿದುದ  ರಾಯಚೂರಿನ್ ಹಮದ್ರ್ದಾ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾ ಢಶಿಕ್ಷಣ್ ಮುಗಿಸಿದ್ ನಂತ್ರ ಎಲ್ವಿಡಿ ಕಲಾ ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಪದ್ವಿ 

ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಷ್ು ರದ್ ಕಲಿಾಪುರ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ಲಿ್ಲ  ಎೊಂಎ ಕನ್ನ ಡ ವಾಾ ಸಂರ್ 

ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರೋರ್ಾ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಸಿಸು ೊಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. 35 

ವ್ಷ್ಾರ್ಳವ್ರೆಗೆ ನಾನಾ ಹುದೆದ  ನಿವ್ಾಹಿಸಿ ಆರೋರ್ಾ  ನಿರಿೋಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ರಾದ್ರು.  

ಉದ್ದ ೇಶ: 

ಎಪಪ ತ್ತ ರದ್ ದ್ಶಕದ್ ಬಂಡಾಯ-ದ್ಲ್ಲತ್ ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಚಳ್ಳವ್ಳಿ ಆರಂಭವಾದಾರ್ ಅಮರಚಿೊಂತ್ರು 

ಆ ಅಲೆಯ ಪಾ ಮುಖ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಮೂಡಿದ್ರು. ಆ ರಯಚೂರಿನ್ ಜನ್ರ ಬದುಕು ಪಾ ಭುತ್ಾ  

ಮತ್ತತ  ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರಿೊಂದ್ ಕೆಳವ್ರ್ಾದ್ ನಿತ್ಾ  ಬೆವ್ರಿಳಿಸಿ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಬಿಡುತಿತ ದ್ದ  ನೆಲವಾಗಿತ್ತತ . 

ಜನ್ ನೋವಿನ್ ಈ ನಿಟ್ಟು ಸಿರನೆನ ೋ ರ್ಕವ್ಾ ವಾಗಿಸಿದ್ವ್ರು ಅಮರಚಿೊಂತ್ರನ್ನನ  ಸಂಕಿಿಪತ ವಾಗಿ 

ಪರಿಚಯಿಸುವ್ ಉದೆದ ೋಶ ಈ ಬರಹದುದ .  

ವಿಷಯ ನಿರೂಪ್ಣೆ:  

``ನಾನ್ನ ಸದಾ ಬೇಟೆಯ ಜೊತೆಗಿದೆದ ೋನೆ. ಬೇಟೆಗಾರನ್ ಜೊತೆಯಲಿ `` ಎೊಂಬುದು ಅವ್ರ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ 

ಧೋರಣೆಯಾಗಿತ್ತತ . ಶೋಷಿಸುವ್ ಮತ್ತತ  ಆ ಶೋಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ್ ಎರಡು ವ್ರ್ಾದ್ದ್ವ್ರ 

ಬದುಕನ್ನನ  ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ ರ್ಕವ್ಾ  ಹೆಣೆಯುವ್ ಅಮರಚಿೊಂತ್ರ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಬೇಟೆಗಾರನ್ ಕ್ರಾ ಯಾ ಮತ್ತತ  ಬೇಟೆಯ ಆಥಾನಾದ್ದ್ ಧ್ಾ ನಿ ಎರಡೂ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ವು. 

ದ್ಲ್ಲತ್-ಬಂಡಾಯ ಸಂದ್ಭದ ಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೋತಿಯ ರ್ಕವ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ನೆಯುವ್ಲಿ್ಲ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ರಿಗೆ 

ಅಮರಚಿೊಂತ್ರೇ ಸ್ವಕಿಿ .  

ತೆಲುಗಿನ್ ಪಾ ತಿಭಟನಾ ರ್ಕವ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ರು ತ್ಮಮ  ರ್ಕವ್ಾ  

ಕಟ್ಟು ವಿಕೆಯ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಗುತ್ತತ  ರ್ಕವ್ಾ ದ್ ರೂಪುರ್ಳನ್ನನ  ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕಳ್ಳು ತ್ತತ  

ಭಿನ್ನ ವಾಗುತ್ತ ಲೇ ಸ್ವಗಿದ್ರು. ಉದುಾ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ ಪ್ರಾ ರಣೆಯಿೊಂದ್ ರ್ಜಲ್ ರ್ಳನ್ನನ  ರಚಿಸಿದ್ರು. 

ಮಧುರ ರಮಾ  ಕೊಂದಿಾ ತ್ವಾಗಿದ್ದ  ರ್ಜಲ್ ರೂಪವ್ನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಪಾ ತಿಭಟನಾ ರ್ಕವ್ಾ ವ್ನ್ನನ  

ಬರೆಯವ್ ಮೂಲಕ ರ್ಕವಾಾ ಸಕತ ರಲಿ್ಲ  ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಎರಡು  
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ಮತ್ತತ  ನಾಲುು  ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಪದ್ಾ ರ್ಳನ್ನನ  ಬರೆದ್ರೂ ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಬದುಕಿನ್ ತ್ತ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ಸ್ವತಿಾ ಕ 

ಧ್ಾ ನಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ರು. ಮನ್ನಷ್ಾ ತ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ಮರೆಯುತಿತ ರುವ್ ಇೊಂದಿನ್ 

ಪೋಳಿಗೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಪ್ರಠವ್ನ್ನನ  ತ್ಮಮ  ರ್ಕವ್ಾ ರ್ಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು 

ಪಾ ಯತಿನ ಸಿದ್ರು. ರ್ಕವ್ಾ  ಹಿಡಿಯಲಾರದ್ ಬದುಕನ್ನನ  ಚಿತಿಾ ಸಲು ರ್ಕದಂಬರಿ ಪಾ ರ್ಕರವ್ನ್ನನ  

ಬಳಸಿದ್ರು.  

`ಕುರುಮಯಾ  ಮತ್ತತ  ಅೊಂಕುಶದೊಡಿಿ ` ಹಾಗೂ `ಬೂಟ್ಟಗಾಲ್ಲನ್ ಸದುದ ` ಜಂಬಣ್ಣ  

ಅಮರಚಿೊಂತ್ರ ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಳ್ಳ. ಹೈದ್ರಾಬಾರ್ದ ಕನಾಾಟಕದ್ ದ್ಮನಿತ್ರ ದ್ಯನಿೋಯ 

ಬದುಕು ಮತ್ತತ  ಹೋರಾಟದ್ ಕೆಚಚ ನ್ನನ  ಬಿಚಿಚ ಟು ರು.  `ಮುೊಂಜಾವಿನ್ ಕರಳ್ಳ`, 

`ಅಧೋಜರ್ತಿತ ನ್ ಆ ರ್ಕವ್ಾ `, `ಮಣ್ಣ ಲಿ್ಲ  ಬಿರಿದ್ ಅಕ್ಷರ`, `ಅಮರಚಿೊಂತ್ರ ರ್ಕವ್ಾ `, `ಪದ್ರ್ಳ್ಳ 

ನ್ಡೆದಾಡುತಿತ ವೆ ಪ್ರದ್ರ್ಳಾಗಿ`, `ಹರಿಯುವ್ ನ್ದಿಗೆ ಮೈಯೆಲಿಾ  ರ್ಕಲು` ಎೊಂಬ ಕವ್ನ್ 

ಸಂಕಲನ್ರ್ಳ್ಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಚಲನ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ವ್ರು. `ಮುಳಿು ನ್ 

ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಹೂ ನಾಲ್ಲಗೆ` ಹಾಗೂ `ಬಾಧೆಯ ವೃಕ್ಷದ್ಲಿ್ಲ  ಬೋಧಿಯ ಪರಿಮಳ` ಎೊಂಬ ರ್ಜಲ್ 

ಸಂಕಲನ್ರ್ಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ರ್ಜಲ್ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಸ ಮಜಲು ನಿೋಡಿದ್ವ್ರು. 

ಕನೆಯುಸಿರಿನ್ವ್ರೆಗೂ ಸದಾ ಸ್ವಹಿತ್ಾ ದ್ ಧ್ಯಾ ನ್ದ್ಲಿೆೋ ಲ್ಲೋನ್ವಾದ್ವ್ರು. `ಕನ್ನ ಡ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ 

ಸಂತ್` ಎೊಂದೇ ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ರಾದ್ ಅಮರಚಿೊಂತ್ರು ಸದಿದ ಲಿದೆ ಬದುಕಿದ್ವ್ರು. ಬಹುಷ್ಾ ಃ ಸದುದ  

ಎೊಂಬುದು ಅವ್ರ ಮೈ-ಮನ್ಕೆು  ಒರ್ಗ ಲ್ಲಲಿ  ಎೊಂದು ತೊೋರುತ್ತ ದೆ. ಅವ್ರು ನ್ಡೆದ್ರೂ ರ್ಕವ್ಾ  

ಬರೆದ್ರೂ ಸದಾದ ರ್ಲ್ಲಲಿ . ದ್ನಿಯಿಲಿದ್ವ್ರ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ರ್ಕವ್ಾ ದ್ ಮೂಲಕ ಜೋವ್ನ್ವಿಡಿೋ 

ದ್ನಿಯಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಅೊಂತ್ಾ ರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತವೇ ದ್ನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸ್ವಹಿತ್ತಾ ಸಕತ ರನ್ನನ  

ಸೂಜರ್ಲಿ್ಲನಂತೆ ಸೆಳೆದು ಹೈದ್ರಾಬಾರ್ದ ಕನಾಾಟಕ ಭಾರ್ದ್ ಬಂಡಾಯ ಸ್ವಹಿತ್ಾ ದ್ ಸಂಪಕಾ 

ಸೇತ್ತವೆಯಾದ್ರೂ ರಾಯಚೂರಿನ್ ಯಾವುದೊೋ ಒೊಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸದಿದ ಲಿದೇ ಬದುಕಿ 

ನಿಶಾ ಬದ ದ್ಲಿ್ಲಯೇ 2017 ಫೆಬಾ ವ್ರಿ 14 ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಾ ಜಸಿ ಕನ್ನ ಡ ರ್ಕವ್ಾ  

ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ್ ಸಂತ್. ವೃತಿತ ಯಲಿ್ಲ  ಆರೋರ್ಾ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  

ನೌಕರರಾಗಿದ್ದ  ಅವ್ರು ಹಲವು ದ್ಶಕರ್ಳವ್ರೆಗೆ ಸ್ವಮಾಜಕ ನಾಾ ಯರ್ಕು ಗಿ ನ್ಡೆದ್ 

ಹೋರಾಟರ್ಳಿಗೆ ಸಂಜೋವಿನಿಯಾದ್ರು.  

``ರಕತ ಸಿಕತ  ಖಡಗ  ನಿಮಮ  ಒರೆಯಲಿ್ಲ , 

ಯಾರೆೊಂದು ಮತೆತ  ಕಳ್ಳವಿರಿ. 

ಬಿತ್ತತ ವ್ ಬಿೋಜ ನಿಮಮ  ಉಗಾಾ ಣ್ದ್ಲಿ್ಲ , 

ಬೆಳೆಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೆೊಂದು ಮತೆತ  ಕಳ್ಳವಿರಿ``--ಹಿೋಗೆ ವಿರೋಧಿಯನ್ನನ  ಪಾ ಶಿನ ಸುವ್ ಈ ನೆಲೆ 

ಜಂಬಣ್ಣ  ಅವ್ರ ಚಿೊಂತ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ಾ  ಸ್ವಧ್ಾ ವಿತ್ತತ . ಹಸಿವಿನ್ ಬವ್ಣೆಯನ್ನನ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ರು 

ಕವ್ಲ ಎೊಂಟ್ಟ ಪದ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ದಾದ ರೆ. ``ರಟ್ಟು  ವಿಸ್ವತ ರದ್ಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಗಿೊಂತ್ ಮಿಗಿಲು, 

ಇದ್ರ ಎತ್ತ ರ ಎವ್ರೆಸಿು ಗೂ ದಿಗಿಲು`` ಅವ್ರ ಲೋಕದ್ ರ್ಾ ಹಿಕೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ು ವಾಗಿತ್ತತ . 

ಸೂೂ ಲ ಶರಿೋರದ್ ಅಮರಚಿೊಂತ್ರ ಆರೋರ್ಾ  ಕನೆಯ ದಿನ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟು ನೂ ಸರಿಯಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಅದ್ಕೆು  ಅವ್ರೆೊಂದೂ ಚಿೊಂತಿಸುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ . ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ದುದ  ಒೊಂದೇ ಚಿೊಂತೆ ಅದು ರ್ಕವ್ಾ  
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ರಚನೆಯದುದ . ನಿಜಾಮರ ಪ್ರಾ ೊಂತ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟು  ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರಿೊಂದ್ ಹೈದ್ರಾಬಾರ್ದ 

ಸಂಸ್ವೂ ನ್ದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಟ್ಟು ಯಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ  ಉದುಾ ಮತ್ತತ  ತೆಲುಗು ಭಾಷ್ಟರ್ಳಲಿ್ಲನ್ ರ್ಕವ್ಾ  

ಪಾ ರ್ಕರರ್ಳನ್ನನ  ಓದಿಕೊಂಡು ಅದ್ನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಯೋರ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು. ರ್ಜಲ್, 

ರುಬಾಯಿ, ಖಿತ್ತ ಮುೊಂತ್ತದ್ ರ್ಕವ್ಾ  ಪಾ ರ್ಕರರ್ಳನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡಕೆು  ತಂದು ತ್ಮಮ  ಚಿೊಂತ್ನೆರ್ಳನ್ನನ  

ಬೆರೆಸಿ ಆ ಹಸ ರ್ಕವ್ಾ  ಪಾ ರ್ಕರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಕಲಾಾ ಣ್ದ್ ರ್ಕರುಣ್ಾ ವ್ನೆನ ೋ ಅಭಿವ್ಾ ಕಿತ ಸಿದ್ರು. ಈ ರ್ಕವ್ಾ  

ಪಾ ರ್ಕರರ್ಳ ಹುಟ್ಟು ವಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ರ್ಕರಣ್ ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದ ರೂ ಅದ್ನ್ನನ  ಬದಿಗಿಟ್ಟು  ತ್ಮಮ   

ಸಂವೇದ್ನೆಗೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. 

ಒಳೆು ಯ ಕವಿತ್ತ ಗುಣ್ವಿರುವ್ ಯಾರೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನನ  ಮತ್ನಾಡಿಸಿ, ಅವ್ರ ಸೆನ ೋಹ ಬಯಸಿ 

ರ್ಕವ್ಾ  ಸಂವಾದ್ ನ್ಡೆಸಲು ಹಂಬಲ್ಲಸುವ್ ಅವ್ರ ಗುಣ್ ಮಾದ್ರಿಯದುದ . ಅವ್ರ 

ಆರೋರ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದ್ವ್ರ ಜೊತೆ ತ್ಮಮ  ದೇಹಸಿೂ ತಿಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಒೊಂದೂ 

ಮಾತ್ನಾಡುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ . ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಈರ್ ಕನ್ನ ಡದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಚೆನಾನ ಗಿ ಬರೆಯುತಿತ ದಾದ ರೆ, ಅವ್ರ 

ರ್ಕವ್ಾ ವ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಎೊಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸುತ್ತತ  ರ್ಕವ್ಾ ದ್ ಗುೊಂಗಿನ್ಲಿಯೇ 

ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದ್ರು.   

ಅಮರಚಿೊಂತ್ರು ರಚಿಸಿದ್ `ಪ್ರಟ್ಾ ೋಮಾಾ ಕ್್ಸ  ಹತ್ತ ವ್ರು` ಕವ್ನ್ ದಿಾ ತಿೋಯ ಪಯುಸಿ ಪಠಾ ಕೆು  

ಆಯೆುಯಾಗಿತ್ತತ . `ಪುಟು  ಹಕಿು `, `ಅಮಮ `, ಕವ್ನ್ರ್ಳ್ಳ `ಕುರುಮಯಾ  ಮತ್ತತ  ಅೊಂಕುಶದೊಡಿಿ ` 

ರ್ಕದಂಬರಿ ಸೇರಿ ಇತ್ರ ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಕೃತಿರ್ಳ್ಳ ರಾಜಾ ದ್ ನಾನಾ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯರ್ಳ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾರ್ಳಿಗೆ ಪಠಾ ವಾಗಿವೆ.   

ಅಮರಚಿೊಂತ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ಧಾ ೋತ್ಕವಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಪಾ ಶಸಿತ  ಪುರಸ್ವು ರರ್ಳ್ಳ ಅವ್ರ ಮುಡಿಗೇರಿವೆ. ಕನ್ನ ಡ ರಾಜೊಾ ೋತ್್ ವ್ ಪಾ ಶಸಿತ , ಕನಾಾಟಕ 

ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಪಾ ಶಸಿತ , ಸುಧಿೋೊಂದ್ಾ  ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಪಾ ಶಸಿತ , ಕನ್ಕಸಿದಿಧ ಶಿಾ ೋ ಪಾ ಶಸಿತ , ತ್ರಾಸು 

ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಪಾ ಶಸಿತ , ಆಯಾಭಟು  ಪಾ ಶಸಿತ , ರ್ಕಯಕ ಸಮಾಮ ನ್ ಪಾ ಶಸಿತ , ರ್ಕಾ ೊಂತಿವಿೋರ 

ಸಂಗೊಳಿು ರಾಯಣ್ಣ  ಪಾ ಶಸಿತ ಗೆ ಅವ್ರು ಭಾಜನ್ರಾದ್ರು. 1997 ರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ ರಾಯಚೂರು 

ಜಲಿಾ  ನಾಲು ನೇ ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ದ್ ಸವಾಾಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ರು. 1999 ರಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರ ಪಾ ದೇಶದ್ 

ಲಖ್ನ ೋದ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಆರ್ಕಶವಾಣಿ ಕವಿ ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕನಾಾಟಕವ್ನ್ನನ  

ಪಾ ತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ರು. 2009ರಲಿ್ಲ   ಚನೈನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೊೋಷಿಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರ್ವಿಸಿದ್ದ  

ಹಿರಿಮ್ ಅವ್ರದು.  

ರಾಯಚೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ್ 82ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಸಮ್ಮ ೋಳನ್ದ್ ಸವಾಾಧ್ಾ ಕ್ಷ 

ಸ್ವೂ ನ್ಕೆು  ಮೊದ್ಲು ಕಳಿಬಂದ್ ಹೆಸರೇ ಜಂಬಣ್ನ  ಅಮರಚಿೊಂತ್ ಅವ್ರದು. ಆದ್ರೆ ಹಲವ್ರ 

ಒತ್ತತ ಸೆಯನ್ನನ  ಸೌಜನ್ಾ ದಿೊಂದ್ ತಿರಸು ರಿಸಿದ್ರು. ತ್ತವು ಸಮ್ಮ ೋಳನಾಧ್ಾ ಕ್ಷ ಸ್ವೂ ನ್ದ್ 

ಆರ್ಕೊಂಕಿಿಯಲಿ , ತ್ಮಮ  ಹೆಸರನ್ನನ  ಪರಿರ್ಣಿಸಬೇಡಿ ಎೊಂದು ಕಳಿಕೊಂಡ ಅವ್ರ ಸೌಜನ್ನ 

ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಾ  ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅಪರೂಪ.  

ಅಮರಚಿಂತರ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ  ಕಾದಂಬರಿ `ಬೂಟುಗಾಲಿನ ಸದ್ದದ ` 
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ಈ ರ್ಕದಂಬರಿಯು ಸ್ವಾ ತಂತ್ಾ ಾ  ನಂತ್ರದ್ ಭಾರತ್ದ್ ಚಿತ್ಾ ಣ್ವ್ನ್ನನ  ನಿೋಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಭಾರತ್ದೊೊಂದಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋನ್ವಾರ್ದೆ ದ್ಬಾಾ ಳಿಕೆ ಮತ್ತತ  ರಾಜನಿೋತಿಯನ್ನನ  

ಮುೊಂದುವ್ರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ್ ನಿಜಾಮನ್ ನಿಜ ರೂಪವ್ನ್ನನ  ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 

ಅನಾವ್ರನ್ಗೊಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ರ್ಕದಂಬರಿಯ ವ್ಸುತ  ಸಿೂ ತಿ ಸ್ವಾ ತಂತ್ಾ ಾ  ನಂತ್ರದಾದ ದ್ರೂ ಇದು 

ನ್ಡೆಯುವ್ ರ್ಕಲಘಟು  1947 ರಿಮದ್ 1952 ರವ್ರೆಗಿನ್ದುದ . ಅೊಂದ್ರೆ ಆ ರ್ಕಲಘಟು ದ್ 

ಅೊಂತ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ನಿಜಾಮನ್ ಆಡಳಿತ್ ಕನೆಗೊೊಂಡು ಕನೆಗೂ ಭಾರತ್ದೊೊಂದೊಗೆ ವಿಲ್ಲೋನ್ವಾದ್ 

ಸಮಯ. ನಿಜಾಮನ್ ಆಡಳಿತ್ ಮುೊಂದುವ್ರೆದ್ರೆ ತ್ಮಿಮ ಚೆಚ ಯಂತೆ ಬದುಕಬಹುದೆನ್ನನ ವ್ 

ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ಕೊಂಡ ರಜಾರ್ಕರರು, ನಿಜಾಮನ್ ಆಳಿಾ ಕೆಯನ್ನನ  ಬಯಸದ್ 

ಹಿೊಂದೂವಾರ್ಲ್ಲ, ಮುಸಲಾಮ ನ್ನಾರ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆೊಂಪು ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟು ವ್ ಯಾವ್ನ್ನೆನ ೋ ಆರ್ಲ್ಲ 

ಜೋವಂತ್ ಬಿಡುವ್ವ್ರಲಿ . `ಹಿಡಿ, ಕಲಿು ` ಸೂತ್ಾ ರ್ಳನ್ನನ  ಬದ್ಧ ವಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ್ 

ರಜಾರ್ಕರರು ಆಡಿದೆದ ೋ ಅಟ್ಟು ಹಾಸ. ಅವ್ರ ಕುಕೃತ್ಾ ರ್ಲ ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಹಿೊಂದು 

ಮುಸಲಾಮ ನ್ರೆೊಂಬ ಭೇದ್ಭಾವ್ವಿಲಿದೆ ಸೌಹಾದ್ಾತೆಯಿೊಂದ್ ಬದುಕು ನ್ಡೆಸುವ್ ಮುರ್ಧ  

ಮನ್ಸ್ಿ ನ್ ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಪಾ ೋತಿ, ವಿಶಾಾ ಸ, ಸಹಾಯ, ರಕ್ಷಣ್ರ್ಳೇ ಮೂಲ 

ಧೆಾ ೋಯರ್ಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಈ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ರಜಾರ್ಕರರ ವಿರುದ್ಧ  ಹೋರಾಡಿದ್ ಸೂ ಳಿಯರ 

ಸಿೂ ತಿ-ರ್ತಿರ್ಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ಾ ಾ ಪೂವ್ಾ ಆನಂತ್ರದ್ ರ್ಕಲವ್ನ್ನನ  ನೆನೆಪಸಿಕಡುತ್ತ ದೆ. 

ಜಮಿೋನಾದ ರರ ಶೋಷ್ಣ್ಡ, ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತ್ತತ್ಾ ರ, ಏನ್ನ್ನನ  ಪೂರೈಸಿಕಳು ಲಾರ್ದ್ 

ವಾಸತ ವ್ತೆಜನ್ರನ್ನನ  ಇನ್ನ ಷ್ಟು  ಬಡತ್ನ್ಕೆು  ತ್ಳಿು  ಅವ್ರನ್ನನ  ಬಲಹಿೋನ್ರನಾನ ಗಿಸುವ್ ದ್ಾ ಶಾ ರ್ಳ್ಳ 

ರ್ಕದಂಬರಿಯುದ್ದ ಕ್ಕು  ರ್ಕಣ್ಸಿಗುತ್ತ ವೆ.  

ರಜಾರ್ಕರರ ಬೂಟ್ಟಗಾಲ್ಲನ್ ಸದುದ  ಮತ್ತತ  ಅದ್ರಡಿ ಅಮಾಯಕರ ನ್ರಳಾಟದ್ ಆತ್ತನ ದ್ವ್ನ್ನನ  

ಈ ರ್ಕದಂಬರಿ ಸಶಕತ ವಾಗಿ ಚಿತಿಾ ಸುತ್ತ ದೆ. ರಾಯಪುರದ್ ಮಕತ ಲ್ ಪೇಟೆಯ ಒೊಂದು ಅರ್ಸರ 

ಕುಟ್ಟೊಂಬದ್ ದಂಪತಿರ್ಳಾದ್ ರಂರ್ಪಪ  , ಮಂರ್ಮಮ  ಹಾಗೂ ಇವ್ರ ಮರ್ ನ್ಲಿಜೊೋಮರನ್ನನ  

ಕೊಂದ್ಾ ವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಈ ರ್ಕದಂಬರಿಯ ಕತೆ ಸ್ವಗುತ್ತ ದೆ. 

ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕ ದ್ರೂರು ರಾಮಿರೆಡಿಿಯ ಬಳಿ ಸ್ವಲಗಾರನಾದ್ ರಂರ್ಪಪ ನ್ ಕುಟ್ಟೊಂಬ ಒೊಂದೆಡೆ 

ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕನ್ ಬೆದ್ರಿಕೆಯಿೊಂದ್ ಬಳಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ರೆ ಮತೊತ ದೆಡೆ ರಜಾರ್ಕರರ ಕಿರುಕುಳರ್ಳಿಗೆ 

ಈಡಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ನ್ಡುವೆ ರಜಾರ್ಕರರ ದ್ಾ ಜಾನ್ಾ ದ್ ವಿರುದ್ಧ  ಜನ್ರ ಆಕಾ ೋಶ ಭುಗಿಲೇಳ್ಳವ್ 

ಸೂಚನೆರ್ಳ್ಳ ರ್ಕಣುತಿತ ರುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲ ರ್ಕೊಂಗೆಾ ಸ್ ಪುಡಾರಿರ್ಳೂ, ಆಯಾಸಮಾಜದ್ವ್ರೂ 

ಸೂ ಳಿೋಯ ಹಿೊಂದೂರ್ಳ:ನ್ನನ  ಮುಸಲಾಮ ನ್ರ ವಿರುದ್ಧ  ಎತಿತ ಕಟ್ಟು ವ್ ಕೆಲಸದ್ಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿರುತ್ತತ ರೆ. 

ಇದ್ರ ಮಧ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹಿೊಂದೂ-ಮುಸಿಿೊಂ ಇಬಾ ರಿೊಂದ್ಲೂ ಒಳೆು ೋ ವ್ಾ ಕಿತ  ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಮದ್ರ್ 

ಸ್ವಬ್ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಸ್ವರ್ಕಮೂತಿಾಯಂತೆ ಕಷ್ು ದ್ಲಿ್ಲದ್ದ ವ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತಿತ ರುತ್ತತ ನೆ. 

ರಜಾಕರರ ವಿರುದ್ಧ  ಯಾರಬಾ ರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡದ್ ಪರಿಸಿೂ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಬಾರಕ್ಸ ಎನ್ನನ ವ್ 

ಹುಚ್ಚಚ  ಬಾಲಕ ಮರವೊಂದ್ನ್ನನ  ಹತಿತ  ಜೈರ್ಕರ ಕ್ಕಗುತ್ತ ಲೇ ಮರದ್ ಟ್ೊಂಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದುದ  

ಪ್ರಾ ಣ್ ಕಳೆದುಕಳ್ಳು ತ್ತತ ನೆ. ಹಿೋಗೆ ಕತೆ ನಾನಾ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಬಿಚಿಚ ಕಳ್ಳು ತ್ತತ  ಸ್ವಗುತ್ತ ದೆ.  

ಅೊಂತ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಯಾದಂತ್ ಮಳೆಯಾಗುವುದು ರಜಾರ್ಕರರ ದಾಳಿಯನ್ನನ  

ಸೂಚಿಸುತ್ತತ ದ್ರೂ ಆ ದಾಳಿಯ ಹಿೊಂದೆಯೆ ಅಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೂ ಸುಪತ ವಾಗಿದ್ದ  ಜನ್ರ ರ್ಕಾ ತಿಯು 

ಕಿಡಿ ಹತಿತ  ಉರಿಯುತ್ತ ದೆ. ಅದೇ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರದ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿಯ 
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ಪಾ ವೇಶವಾಗಿ ನಿಜಾಮನ್ ದ್ಬಾಾ ಳಿಕೆಯ ದ್ಬಾಾರು ಕನೆಗೊಳ್ಳು ತ್ತ ದೆ. ರಜಾರ್ಕರರ ರ್ಕರುಬರು 

ಕನೆಗೊೊಂಡು ಜೋವ್ ಭಯದಿೊಂದ್ ಅವಿತ್ತಕಳು ಬೇರ್ಕದ್ ಪರಿಸಿೂ ತಿ ನಿಮಾಾನ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಅದ್ರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಜಮಿನಾದ ರಿಕೆಯ ಶೋಷ್ಣೆಯೂ ಸಮಾಪತ ಯಾಗುತ್ತ ದೆ.  

ಇಷ್ು ಲಿವೂ ಇದುದ  ರ್ಕದಂಬರಿಯೂ ಧ್ಾ ನಿಸುವಂತ್ದುದ  ಚಾರಿತಿಾ ಕತೆಯನ್ನನ . ಇದು 

ಹೈದ್ರಾಬಾರ್ದ ಕನಾಾಟಕವ್ನ್ನನ  ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ದ್ಖನ್ ಪಾ ದೇಶದ್ ಬಹುಭಾರ್ವ್ನ್ನನ  

ತ್ತ್ತ ರಗೊಳಿಸಿದ್ ರಜಾರ್ಕರರ ಪಾ ಕರಣ್ ಕುರಿತ್ತ ಬರೆದ್ ರ್ಕದಂಬರಿಯಾಗಿತ್ತವುದ್ರಿೊಂದ್ 

ಚರಿತೆಾ ಯ ಅೊಂಶವಾಗಿಯೇ ಓದಿಸಿಕಳ್ಳು ತ್ತ ದೆ. ಇತಿಹಾಸದ್ ಪುಟರ್ಳನ್ನನ  ತಿರುಚಿದಾರ್ 

ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಮೌಲಾ ರ್ಳ್ಳ ಸತ್ಾ  ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದ ನ್ನನ  ಕಳಿಸುವ್ ಈ ಕೃತಿಯು 

`ಸೆಕುಾ ಲರಿಸಂ` ನ್ನನ  ತೊೋರಿಸುತ್ತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಪಾ ಭುತ್ಾ ದ್ ವಿನಾಶ ಕವ್ಲ ಒಮದು ಧ್ಮಾ 

ಅಥವಾ ಒೊಂದು ರ್ಕಲದ್ ಆಡಳಿತ್ಕೆು  ಸಿೋಮಿತ್ವಾದುದ್ದ ಲಿ . ಪಾ ಸುತ ತ್ ರಾಜಕಿೋಯ ವ್ಾ ವ್ಸೊ ಯಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಣುವ್ ಪಾ ಭುತ್ಾ ದ್ ಮಾದ್ರಿಯೇ ಈ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಚರಿತೆಾ ಯಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ.  

ಉಪ್ಸಂಹಾರ:  

ಹಿೋಗೆ ರ್ಕದಂಬರಿ ಕನೆಗೊೊಂಡರೂ ಓದುರ್ ಆ ರ್ಕಲಘಟು ದ್ ಬದುಕು, ಪರಿಸಿೂ ತಿ, ಘಟನೆರ್ಳ್ಳ, 

ಕಷ್ು ರ್ಳ್ಳ, ತೊೊಂದ್ರೆರ್ಳ್ಳ ಇವೆಲಿವುರ್ಳಿೊಂದ್ ಹರಬರಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ತತ ನೆ. 

ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಟ್ಟು ದಂತ್ಹ ವ್ಣ್ಾನೆರ್ಳ್ಳ ಅವ್ನ್ ಮನ್ಸ್ಿ ಗೆ ತ್ಟ್ಟು  ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ವೆ. 

ಇವೆಲಿವ್ನೂನ  ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ರ್ಕದಂಬರಿ ಧ್ಾ ನಿಸುವುದ್ರಿೊಂದ್ ಒೊಂದು ರ್ಟ್ಟು  

ಕಥಾಹಂದ್ರದ್ ರ್ಕದಂಬರಿ ಚಾರಿತಿಾ ಕತೆಯನ್ನನ  ತೆರೆದಿಟು ೊಂತೆ ಆಗಿನ್ ವಾಸತ ವ್ವ್ನೂನ  

ತಿಳಿಸಿಕಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಅಮರೇಶ್ ನ್ನಗುಡೋಣಿಯವ್ರ ಮುನ್ನನ ಡಿ ನೆಪದ್ ಕೆಲವು 

ಮಾತ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಆ ಕೃತಿ ಮತ್ತತ  ಅದು ನಿಮಾಾಣ್ಗೊೊಂಡ ಸಂದ್ಭಾದ್ ಸ್ವೊಂಸು øತಿಕ 

ಬಿಕು ಟ್ಟು ರ್ಳನ್ನನ  ರ್ಾ ಹಿಸುವ್ ಪಾ ಯತ್ನ ವೆೊಂದು ಹೇಳ್ಳವ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ತ ಸತ್ಾ ವೆನಿಸುತ್ತ ದೆ.  
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