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 నరి టిట్ ఇనన్యయ్గారు ముఖ పా కేయులు, రచయిత, మానవతా ది, తు ది. 
ఎంతోమంది తీమూరుత్లతో ఆయనకి సనిన్ త పరిచయాలునాన్యి. ఒకోక్  

తీమూరిత్తో తన న్హ పరిమళాలని నెలకొకటిగా ఈ రి కలో కౌముది పాఠకులతో 
పంచుకుంటునాన్రు. 

                 
     
                                          
 
 
           

నేను రా న పతిర్ కలు నేను రా న పతిర్ కలు --  నాకు తెలి న ఎడిటర్నాకు తెలి న ఎడిటర్   
55  
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‘గోలకొండ’ పతిర్క తెలంగాణా పతిర్కగా 1926లోనే సురవరం పర్తాపరెడిడ్ సంపాదకతావ్న 
వెలువడింది. నైజాం పరిపాలనలో ఉనన్ తెలంగాణా నాడు తెలుగును బోధనాభాషగా కాని అధికారభాషగా కాని 
అనుమతించలేదు. పొరుగున ఉనన్ ఆంధర్పార్ంతం నుండి వివిధ పతిర్కలు వెలువడుతుండగా తెలుగు అభిమానులైన 
తెలంగాణా వాసులు ‘గోలకొండ’ పతిర్కను ఆదరించారు. సురవరం పర్తాపరెడిడ్ ‘ఆంధుర్ల చరితర్’ ను సమగర్ంగా రాసి 
వెలువరించారు. దానిని మెచుచ్కుంటూ నారల్ వెంకటేశవ్రరావు ఆంధర్పర్భలో ఎడిటోరియల రాశారు. ‘గోలకొండ’ 
పతిర్క హైదరాబాదు నుండి దినపతిర్కగా వెలువడేది. పరిమిత సరుక్య్లేషన తో కొనిన్ పార్ంతాలకు చేరుతుండేది. తెలుగు 
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సంఘాలవారు వాటిని తెపిప్ంచుకుని గార్మాలలో చదువుకొని విశేషాలు తెలుసుకునేవారు. తరువాత నూకల నరోతత్మ రెడిడ్ (1921-1984) 
సంపాదకుడుగా పతిర్క కొనసాగింది. ఆయన పారల్మెంటు సభుయ్డుగాను ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీ వైస ఛానస్లర గాను పనిచేశారు. ఈ 
పతిర్క కారాయ్లయం బషీర బాగ లో ఉండేది.  నరోతత్మ రెడిడ్తో నా పరిచయం వినూతన్ంగా జరిగింది. నేను హూయ్మనిసుట్ ఉదయ్మములో 
ఎబిషాతో పనిచేసేవాడిని ఆయన బొంబాయి, పూనా నుండి సెకుయ్లరిసుట్ పతిర్క నడుపుతూ భారతదేశంలో శాసతరీయ పదధ్తిని పెంపొందించే 
గర్ంథరచనలు చేశారు.  

ఆంధర్పర్దేశ లో అనేక పరాయ్యాలు పరయ్టించారు. ఆయనకు మదద్తుత్గా నేను ఉదయ్మంలో కృషి చేశాను. ఎబిషా గుజరాతీ, 
జైన మతానికి చెందిన దిగంబర శాఖలో పుటాట్రు. కానీ, ఆ మతానిన్ వదిలేసి సెకుయ్లరిసుట్గా రూపొందారు. ఆయన కుమారెత్, నరోతత్మ రెడిడ్ 
కుమారుడు పేర్మించుకుని పెళిళ్ చేసుకుందామనుకునాన్రు. ఆ సందరభ్ంలో నరోతత్మ రెడిడ్ విషయం తెలుసుకుని చెపప్మని ననున్ షా కోరారు. 
ఆ విధంగా నేను నరోతత్మ రెడిడ్ కుటుంబానికి దగగ్రయాయ్ను. వారి పిలల్లు పెళిళ్ చేసుకుని కొనాన్ళుళ్ విదేశాలలోను, సవ్దేశంలోను ఉనాన్రు. 
అయితే నరోతత్మ రెడిడ్ అనేక బాధయ్తల వలన పతిర్కకు ఏమీ సమయం కేటాయించలేకపోయేవాడు. అపుప్డే దేవులపలిల్ రామానుజరావు పతిర్కా 
బాధయ్తలు నిరవ్హించేవారు. ఒకొక్కక్సారి ఓ పది సంపాదకీయాలు రాసి డెసక్ లో పెటిట్ రోజూ ఒకటి పర్చురించమని చెపిప్ వెళేళ్వారట. ఒక 
సందరభ్ంలో దేశనాయకుడు మరణించినపుప్డు దానికి బదులు ‘ఆయురేవ్దం’ మీద ఎడిటోరియల వచిచ్ందిట. దానికి కారణం సొరుగులో 
వునన్ సంపాదకీయం ఒకటి తీసి సబ ఎడిటర ఎవరో ఆ కాలం పూరించడమే.  

సంపాదక నిరవ్హణ బాధయ్తలను దైనందికంగా తీసుకోవడానికి దేవులపలిల్ రామానుజరావుకు 
అపప్గించారు. ఆయన సారసవ్త పరిషతుత్ కారయ్కలాపాలు చూసుత్ండేవారు. ఒకరోజు బొగుగ్లకుంటలో ఉనన్ 
సాహితయ్ పరిషతుత్ కారాయ్లయం నుండి రికాష్లో బషీర బాగ కు చేరుకుని గోలుకొండ పతిర్క పనులు చూసేవారు. 
ఆనాటి పరిసిథ్తులను బటిట్ పతిర్కలో పూర్ఫ రీడింగ అంత చెపుప్కోదగినటుట్గా ఉండేది కాదు. గెటప కూడా 
అంతంత మాతర్ంగానే ఉండేది. అయితే తెలంగాణాలోని విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి పర్ధాన సాధన అదే 
గనుక దానిని ఆదరించేవారు.  

1960లో నేను గోలుకొండ పతిర్కకు వాయ్సాలు రాయటం మొదలు పెటాట్ను. అకక్డునన్ 
సంపాదక వరగ్ంలో ఎవరితోనూ నాకు పరిచయం లేదు. దేవులపలిల్ రామానుజరావుతో ఆ తరువాత ఎపుప్డో 
కాని పరిచయం కాలేదు. నేను సంగారెడిడ్లో (మెదక జిలాల్ కేందర్ంలో ) హైసూక్లులో ఉపాధాయ్యుడుగా 
పనిచేసుత్ండేవాడిని. నా వాయ్సాలను పర్చురించేవారు. అపుప్డే సుపర్సిదధ్ రచయిత, మానవవాది డాకట్ర 
జి.వి.కృషాణ్రావు సిదాధ్ంత వాయ్సం కళాపూరోణ్దయం ఇంగీల్షులో వెలువడింది. ఆయన కేవలం బి.ఎ. డిగీర్తోనే 
పిహెచ.డి.కి సిదాధ్ంతానిన్ మదార్సు యూనివరిస్టీకి సమరిప్ంచగా కొంత జాపయ్ం తరువాత డిగీర్ని ఇచాచ్రు. 
అపప్టికే హూయ్మనిసుట్ ఉదయ్మంలో ఆయన నేను పనిచేసుత్ండేవారం. ఆయన అనుమతితో సిదాధ్ంత వాయ్సానిన్ 
తెనిగించాను. అందులో సాంకేతికపరమైన విషయాలను వదిలేసి మిగిలినవనీన్ గోలుకొండ పతిర్కకు 

పంపించాను. వారు పర్తి ఆదివారం సీరియల గా పర్చురించారు. ఆనాడు నా అనువాదం గార్ంధిక వయ్వహారిక మిశర్మంగా ఉండేది. 
అందులోని కొనిన్ భాగాలను నమూనాగా ఇకక్డ అందిసుత్నాన్ను. పూర్ఫ రీడింగ సరిగా వుండేది కాదు. అచుచ్తపుప్లు బాగా దొరేల్వి.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              nø√ºãsYY   2014 

3  సాహితీమూరుత్ ల సహవాసం-నరిశెటిట్ ఇనన్యయ్

 

కళాపూరోణ్దయం కవితారీతులు  

పింగళి సూరన రచించిన మూడు కృతులు - రాఘవపాండవీయము, కళాపూరోణ్దయము, పర్భావతీ పర్దుయ్మన్ం. తెలుగు 
సాహితీపరులకు ఇవి సుపరిచితం. పింగళిసూరన తరువాత వచిచ్న కవులు, లాకిష్ణికులు ఆయనను చెపుప్కోదగినంత నిపుణుడుగా 
సుత్తించలేదు. అతని పర్ధాన కృతి కళాపూరోణ్దయానికి తగినంత అభినందన రాలేదు. పురాణ మారగ్ంలో ఉనన్ మనుచరితర్, 
వసుచరితర్లకునన్ంతటి కీరిత్ నేటికీ కళాపూరోణ్దయానికి రాకపోవడమే సూరన సృజనాతమ్క శకిత్కి తారాక్ణము. సూరన తన రచనలో ఆనాటి 
పరిసిథ్తులకు తగినటుల్గా కాక కొతత్ పదధ్తిని అనుసరించడమే దానికి నిదరశ్నము. అభినవ గుపుత్డు ధృవపరిచిన రసధవ్ని  చదవడానికి గాని, 
అందులో ఉనన్ చితత్శుదిధ్ని అరథ్ం చేసుకోవడానికి గాని తరువాత వచిచ్న కవులు, లాకిష్ణికులు పర్యతిన్ంచలేదు. 

ముందుగా లాక్షణికులు ఆనాడు పురాణమారగ్ంలో పోతునన్ కవులందరికనన్ సూరన మించినవాడని అనుకునాన్రు. 
ఆకారణంగానే అతనిని వారు లాక్షణిక కవిగా గురిత్ంచారు. ఇదిలా రాయకుండా వుండి వుంటే అతని మిగిలిన కృతులకు కూడా గరుడ 
పురాణానికి పటిట్న గతి పటిట్వుండేది. సూరన చివరి కృతి పర్భావతీ పర్దుయ్మన్ంలో నాటక శైలిని, మహాపర్బంధ మారాగ్ల రీతిని కలిపి 
జోడించారు. వాయ్సమిళితమైన కళాపూరోణ్దయము అదివ్తీయమైన గర్ంథం. దాని అరాథ్నిన్, పార్ముఖాయ్నిన్ తెలుసుకోవాలంటే విషయానిన్ 
తెలుసుకోవాలి. వాకయ్ంలో ఉనన్ లోతైన అరాథ్నిన్, అందలి (అభిద) మొదలైన భావాలు, అటువంటి దృషిట్తోనే కావయ్ంలో ఉనన్ పాతర్చితర్ణల 
పార్ముఖయ్తని, కవి తన కావాయ్నికి పొందుపరచిన మహాకావయ్లక్షణాలని గర్హించాలిస్వుంది.  

* * * 

కథ సుదీరఘ్మైనపుప్డు ఆశావ్సాలు అధాయ్యాలుగా విడగొటట్బడి, నాటకంలో లాగా మంచి సనిన్హితతవ్ం కలిగి వుంటుంది. 
అంటే నాటయ్శాసత్రం దశరూపకంలో పేరొక్నబడినటుల్గా ఇందులో ఐదు సంధులు ఉండాలి. పర్ధమ భాగంలో బీజారంభమవుతుంది. దివ్తీయ 
భాగంలో అసప్షట్ంగా బీజఫలం కనిపిసుత్ంది. తృతీయ భాగంలో బీజాభివృదిధ్, ఫలపార్పిత్ లేక అపార్పిత్ చితిర్ంచబడి తదుపరి ఘటట్ం 
చితిర్ంపబడుతుంది. చతురథ్ భాగంలో నిరవ్హణ సంధితోపాటు పర్యతన్ము, సంఘటనల కలయిక జరిగి సుఖాంతంలో కథ పూరత్వుతుంది. 
నాయకుడి గొపప్తనము చూపించడానికి పర్తి నాయకుడి శకిత్ సామరాథ్య్లు, జాఞ్నము చూపించి నాయకుడిచేత అతనిన్ చంపించడం ఉచితం 
కాదు. పర్తి నాయకుడు కథలో పార్ధానయ్ం వహించకూడదు. విజయంలో పాలొగ్ని ఆనందానిన్ పొందకూడదు. అలాగే పార్రంభంలో అతనిన్ 
ఆకరష్ణీయంగా చూపించబడకూడదు. నూయ్నత కలిగించునటువంటి శబాద్లు లేకుండా అధిక పార్ముఖయ్త కలదిగా ఉండాలి. వకోర్కిత్తో నిండి 
వునన్ అలంకారాలతో కూడిన కథాగమనం ఉండాలి.” 

* * * 

 
అలంకారికుల కనన్ మహాకావాయ్నుభవానిన్ విశవ్నాథుడు సప్షట్ంగా చెపాప్డు. అలంకారాల, గుణాల, రీతుల విషయం అలా 

వుంచి, మహాకావయ్ంలో వీర, శాంతరసాలలో ఒకటి పర్ధానంగా వుండి, మిగిలినవి ఉపాంగాలుగా ఉండాలనాన్డు. సాధారణంగా మహాకావయ్ం 
పురుషారాథ్లని సాధించడానికే పర్యోజనకారిగా ఉనాన్ ఏదో ఒక దానిని సిదిధ్ంప చేయడానికి తోడప్డితే అంతే చాలు. 
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* * * 

లాక్షణికులు ఆనాడు పురాణమారగ్ంలో పోతునన్ కవులందరికనన్ సూరన మించినవాడని అనుకునాన్రు. ఆకారణంగానే 
అతనిని వారు లాక్షణిక కవిగా గురిత్ంచారు. ఇదిలా రాయకుండా వుండి వుంటే అతని మిగిలిన కృతులకు కూడా గరుడ పురాణానికి పటిట్న గతి 
పటిట్వుండేది. సూరన చివరి కృతి పర్భావతీ పర్దుయ్మన్ంలో నాటక శైలిని, మహాపర్బంధ మారాగ్ల రీతిని కలిపి జోడించారు. వాయ్సమిళితమైన 
కళాపూరోణ్దయము అదివ్తీయమైన గర్ంథం. దాని అరాథ్నిన్, పార్ముఖాయ్నిన్ తెలుసుకోవాలంటే విషయానిన్ తెలుసుకోవాలి. 

కళాపూరోణ్దయం - అధాయ్యం 1 

కృషుణ్డు దావ్రక రాజథానిగా రాజయ్ం ఏలినపుప్డు కలభాషిణి అనే కనయ్ వుండేది. ఆమె వేశాయ్కులంలో పుటిట్ంది. కులానికి 
అరహ్మైనటువంటి అనిన్ లలిత కళలని అభయ్సించింది. ఆమె అతిలోక సౌందరయ్వతి. ఒకరోజు చెలికతెత్లతో కలిసి ‘తమిబూదీ గెల 
దూగుటుయెయ్ల లూగుచుండ’ ఆకాశమారగ్ంలో గురువుగారైన నారదుడితో కలిసి పోతునన్ మణికంధరుడు చూడడ్ం తటసిథ్ంచింది.  

ఆ సమయంలోనే నలకూబరుడితో కలసి వాళళ్కి కొంచెం పైన పోతునన్ రంభ ఈ సంభాషణ వింది. శిషుయ్డి మాటలకి 
నారదుడు అంగీకారం తెలియచేయడం ఆమె సౌందరయ్ గరావ్నిన్ గాయపరిచింది. మహరేష్ అలా అంటే ఆమె ఏంచేయగలదు ? 

తను సౌందరయ్ంలో ఉనన్తురాలని నారదుడు  అంగీకరించాలని రంభ అనుకుంది. ఈ లక్షయ్ంతోటే ఆ ఋషికి అరఘ్య్పాదాయ్లు 
సమరిప్ంచి, శిషుయ్డితోపాటు తన విమానంలోకి ఆహావ్నించింది. మీ మధయ్ అనురాగం ఎపప్టికీ ఇలాగే వరిధ్లుల్తూ వుండాలని నారదుడు 
ఆశీరవ్దించాడు. ఇదే సమయం అని అతని ఉదేద్శం ఎలాంటిదో తెలుసుకోవాలని అనుకుంది రంభ. వయ్ంగయ్ంగా తనకనన్ సౌందరయ్వంతులు 
పర్పంచంలో ఉండకూడదనే ఆశీరావ్దం ఎలా ఫలిసుత్ందని అడిగింది మహరిష్ని. అది అలా ఎందుకు అడిగిందో గర్హించుకోలేనంత మూరుఖ్డు 
కానీ, సహించేటటువంటి ఓరుప్కల వాడు కానీ కాదు కదా. వెంటనే నారద మహరిష్ వయ్ంగయ్ంగా నవావ్డు - అందులో ఉనన్ శాపానిన్ 
గర్హించుకుని ఆయనకి సాషాట్ంగపడి నమసక్రించి సాగనంపింది. 

 
కళాపూరోణ్దయం - దివ్తీయాశావ్సము  
సంగీత కళలో లోతు తెలుసుకుని, పార్వీణయ్ం సంపాదించడానికి నారదుడు రోజూ కృషుణ్డి సతుల దగగ్ర, తరవాత ఆదేవుడి 

దగగ్ర విదయ్ను అభయ్సించాడు. ఆ సమయంలో, మణికంధరుడు, అంతఃపురంలో పర్వేశించడానికి అరహ్త లేకపోవడం చేత, గురువుగారికోసం 
బయట వేచివుండేవాడు. కొంతకాలానికి నారదుడు సంగీతంలో పార్వీణయ్త సంపాదించగా, కృషుణ్డి భారయ్లు నారదుడికి అతుయ్నన్తమైన 
యోగయ్తా పతార్నిన్ ఇచాచ్రు. కృషుణ్డి అనుగర్హంతో మణికంధరుడు కూడా నారదుడు, కలభాషిణిలంత పార్వీణయ్ం సంపాదించాడు. కృషుణ్డి 
దగగ్ర సెలవు తీసుకుని, ఇదద్రు శిషుయ్లతో నారదుడు వెళిళ్పోయే సమయంలో కృషుణ్డి భారయ్ల అభినందన పటల్ సందేహానిన్ కనబరిచాడు. 
అపుప్డు తను కోరిన సతరీ రూపం పొందగలిగిన కలభాషిణి వారి అసలు అభిపార్యానిన్ తెలుసుకుని వసాత్నని అంది. 

నలకూబరుని కలవడానికి కోరుకునన్ ఈ వరానిన్ నారదుడు పర్సాదించాడు. వెంటనే కలభాషిణి అంతఃపురానికి వెళిళ్ వచిచ్ 
వారనన్ మాటలనిన్ యదారాధ్లని చెపిప్ంది. ఇందుకు నారదుడు సంతోషించి, ఆమె మొదటి నుండి మనసులో కోరుకునన్ పిర్యుణిణ్ 
కలుసుకుంటుందని చెపిప్, రెండో శిషుయ్డితో వెళిళ్పోతాడు.  

కళాపూరోణ్దయం - తృతీయాశావ్సం  
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పువువ్లతో తిరిగి వచిచ్న మణిసత్ంభుడు కలభాషిణిని గరాభ్లయంలోకి రమమ్నాన్డు. తన చావును తెలుసుకుని ముసలి అవవ్ 
(సముఖాసతిత్)ని కూడా తనతో రమమ్ని కలభాషిణి అడిగింది. వెంటనే ఆ ముసలిది అంతా చెపిప్నటుల్ సిదుధ్డు గర్హించాడు. వెంటనే అతడు 
కలభాషిణిని కొపుప్పటిట్ దేవి దగగ్రకి లాగసాగాడు. కలభాషిణి దీనాలాపాలకు సుముఖాసతిత్ హృదయం దర్వించగా, దేవిమీద ఆనతో ఆమెను 
చంపుటకు అడుడ్పడెను. దీనిని మణిసత్ంభుడు ఏమాతర్ం లెకక్చేయకుండా నరక బోవుచుండగా సుముఖాసతిత్ తన తలని అడుడ్పెటిట్ంది. దానిని 
నరికి, మర కతిత్ని ఎతాత్డు. కతిత్ వేటు పడకముందే కలభాషిణితోపాటు సిదుద్డు, అతిదూరంగా విసిరెయయ్బడాడ్డు.  

కళాపూరోణ్దయం - పంచమాశావ్సం 
కాసారపురంలో కళాపూరుణ్డు అను రాజు వుండేవాడు. అతని తలిల్ సుముఖాసతిత్ అనే సతరీ, తండిర్ మణిసత్ంభుడనే పురుషుడు. 

పుటుట్కలోనే సరవ్ యవవ్నుడై, సవ్భావుడనే సిదుధ్డిచేత చాపము, బాణములు, మణి పొందాడు. అవనిన్ అలౌకిక శకుత్లు కలవి. మదాశయుడనే 
రాజుని జయించి, తన దాసుడిగా చేసుకునాన్డు. అతని మంతిర్ అయిన సతయ్దాతుమ్ని చేత, అంగ దేశ సామార్జయ్ పటాట్భిషికుత్డయాయ్డు. అతని 
మణిచేత ఆకరిష్ంపబడి, మదాశయుని మంతుర్లైన చతురాగమాలు అతనిని కొలుసుత్ండేవారు. ఒకసారి వాళళ్లో ఒకరు మణిని గటిట్గా నొకిక్ 
రాజాగర్హానికి గురై, రాజబహిషక్ృతులు కాబడాడ్రు. మదాశయుడు తన భారాయ్ పుతిర్క సమేతంగా వెళిళ్, మళీళ్ వచాచ్డు. యవవ్నవతి అయిన 
మధురలాలసని కళాపూరుణ్డికిచిచ్ వివాహం చేశారు. 

కళాపూరోణ్దయం - ఏకాదశాశావ్సం 
“మహా కావయ్ంలోని కథ పురాణ ఇతిహాసాల నుండి గర్హించబడి, ఉతత్మ పాతర్లిన్, వాటి ఉనన్త చరయ్లని వరిణ్ంచేదిగా 

ఉండాలి. సుదీరఘ్మైనది, అతుయ్తత్మమైన సందరభ్ం కలదిగా వుండాలి. అంటే సంపూరణ్తని అరథ్ం చేసుకోలేనంతటి పెదద్దని అరథ్ం కాదు. 
దానిలో మంతర్, దూత, పర్యాణం, నాయకాభుయ్దయం, యుదధ్వరణ్నలు ఉండి అభుయ్దయమై సుఖాంతం కావాలి. ఇదిలావుండగా అది లౌకిక 
మారాగ్నిన్ అనుసరించేదిగా వుండాలి. నాయకుడు కులీన వంశంవాడై, ఉతత్మ గుణ సమేతుడై, విజాఞ్నవంతుడై ఉజజ్వ్ల గుణాలు కలవాడూ 
అయి వుండాలి. నాయకుడు అటువంటి వాడైనపుప్డు కషాట్లని అధిగమించడం కానీ, చివరికి విజయానిన్ సాధించడం కానీ సహజంగా 
జరుగుతుంది.” 

* * * 

లాక్షణికులు ఆనాడు పురాణమారగ్ంలో పోతునన్ కవులందరికనన్ సూరన మించినవాడని అనుకునాన్రు. ఆకారణంగానే 
అతనిని వారు లాక్షణిక కవిగా గురిత్ంచారు. ఇదిలా రాయకుండా వుండి వుంటే అతని మిగిలిన కృతులకు కూడా గరుడ పురాణానికి పటిట్న గతి 
పటిట్వుండేది. సూరన చివరి కృతి పర్భావతీ పర్దుయ్మన్ంలో నాటక శైలిని, మహాపర్బంధ మారాగ్ల రీతిని కలిపి జోడించారు. వాయ్సమిళితమైన 
కళాపూరోణ్దయము అదివ్తీయమైన గర్ంథం. దాని అరాథ్నిన్, పార్ముఖాయ్నిన్ తెలుసుకోవాలంటే విషయానిన్ తెలుసుకోవాలి. వాకయ్ంలో ఉనన్ 
లోతైన అరాథ్నిన్, అందలి (అభిద) మొదలైన భావాలు, అటువంటి దృషిట్తోనే కావయ్ంలో ఉనన్ పాతర్చితర్ణల పార్ముఖయ్తని, కవి తన కావాయ్నికి 
పొందుపరచిన మహాకావయ్ లక్షణాలని గర్హించాలిస్వుంది. 

(మరో    తెలుగు ప క గురించి వచేచ్ సంచికలో) 
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