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పింగళి

రన కళాపూరో
ణ్ దయం

“నావెలాల్” అనన్ సరికొతత్ సాహితయ్రూపముగా పుటట్కమునుపు, యూరప లోని సాహితయ్ములో కొతత్పోకడలు ఇంకా
మొగగ్లెయయ్కమునుపు, షేకుస్పియరు వంటి దిగగ్జాలు జనిమ్ంచక మునుపు, పర్పంచ సాహితయ్ములో లేని ఒక కొంగొతత్
పర్కిర్యను మన తెలుగు సాహితయ్ము తెచిచ్, తెలుగును విశవ్సాహితయ్పు వినువీధులలో ఊరేగించిన ఘనత ఒక
మహాకవికి దకుక్తుంది. ఆ మహాకవి పింగళి సూరన. ఆ కావయ్ము “కళాపూరోణ్దయము”. సమకాలీనుల గౌరవము
అందుకునన్ ఈ మహాకవి కృషణ్దేవరాయల తదనంతరము వచిచ్ వుండవచుచ్. ఆయన సభలోని అషట్దిగగ్జములలో వుండక
పోవచుచ్ను.
తెలంగాణా, మహారాషాట్ర్ సరిహదుద్లలో ‘పింగళి ‘ అనన్ గార్మము వుంది. ఈ మహాకవిది ఆ గార్మం కావచుచ్ననన్ కొందరి
అభిపార్యము. కరూన్లు వదద్ వునన్ నందాయ్ల అని కొందరి భావన. మొతాత్నికి తెలుగు మహాకవి అయిన పింగళి సూరనన్
కృషణ్రాయలు తరువాతి వాడుగా మాతర్ము చెపప్వచుచ్. ఆయన ఒక కావయ్ము ఆకువీటి పెదవెంకటాదిర్కి రాజుకు
అంకితమిచాచ్డు కాబటిట్.
రాయలు కాలములో వచిచ్న సాహితయ్సృషిట్ మహోనన్తమైనది. సువరణ్యుగములో జనిమ్ంచిన సూరనన్ చినన్నాటి నుంచే
శివభకిత్తో వునాన్డు. ఆనాటి సాహితయ్ంలో ఒక సాథ్నము సంపాదించుకోవటము కోసము కొతత్ పుంతలు తొకుక్తునాన్రు
కవులు. ఇది పర్యోగశీలమంటారు. ఆ కొతత్ దారులను తొర్కిక్నాడు సూరనన్. ఇలా ఈ చారితిర్క దశలో కలము పటిట్
నిలచినాడు సూరన. తన ముదర్ వెయయ్టానికి ఆయన ఎవవ్రూ చెయయ్ని పని చేపటిట్నాడు. అదే “గరుడ పురాణము” అనన్
పురాణమును ఆంధీర్కరించడము. విషుణ్వు గరుడకు చెపిప్న విషయము. కేవలము మైల దినాలలో తపప్ ముటట్రు ఈ
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పురాణమును. ఇందులో జీవుడు బొందిని విడిచిపెటాట్క ఎనిన్ యాతనలు అనుభవిసాత్డో వివరాలు వుంటాయి. అది
రచించినటుల్ అనంతర రచనలలో చెపప్కునాన్డు కాబటిట్ ఆయన రచన అది అని మనకు తెలుసుత్ంది.
‘నవయ్పర్కారము’ ఏదైనా ‘భవయ్కావయ్ము’ రచించాలని కుతూహలపడాడ్డు. ఇలా వునన్ సందరభ్ములో ఆకువీటి
పెదవెంకటాదిర్కి మరో కుతుహలముతో తెలుగులో శేల్షతో రెండు అరాథ్లు వచేచ్లా కావయ్ము
రాయించుకోవాలనుకునాన్డు. పర్తి పదయ్ంలో రెండరాథ్లు వచేచ్టటుట్ దివ్సంధాన కావయ్ం వినాలని ఉతాస్హపడాడ్డు.
రెండరాథ్లతో ఒకక్ పదయ్ము చెపప్టమే కషట్ము. అలాంటిది మొతత్ము కావయ్మంతా పర్తి పదయ్ శేల్షతో వార్యటము
సామానయ్ము కాదు. సూరన పౌర్ఢిమతో ఆ విధంగా భారత రామయణేతి వృతాత్లను, శేల్షగా మలచి నిరిమ్ంచినదే
“రాఘవపాండవీయము”.
“రెండరథ్ంబుల పదయ్ మొకక్టియు నిరిమ్ంపంగ శకయ్ంబు గా
కుండుం దదగ్తి గావయ్మెలల్ నగునే నోహో యనంజేయదే।
పాండితయ్ంబున నందునుం దెనుగుకబబ్ం బదుభ్తం బండుర్ ద
కుష్ం డెవావ్డిల రామభారతకథల జోడింప భాషాకృతిన।।”
రాఘవపాండవీయములో మనకు కనిపించే అదుభ్త శేల్ష పదాయ్లలో మనను కటిట్పడేసేది వసంత ఋతు వరణ్న.
“అంత వసంత మొపెప్ జరమాగిర్మ భగా చరాఖిలరుత్ సా
మంత, మనంత జాలక సమంజస రంజిత కుంజ కుంజరో
దావ్ంత నితారత సాందర్ మధు దాన విజృంభిత బంభర సవ్నా
తవ్ంత నిరంతరీకృత దిగంత, సుతారత లతాంత కుంతమై।।”
ముందు వెనక నడుసుత్నన్ మిగిలిన ఋతువులు వసంతమునకు సామంతులట. లతాంతమనే కుంతానిన్ (పువువ్ అనే
ఆయుధము) ధరించిన మనమ్థుడు అలసట లేకుండా సంచరిసుత్నాన్డుట. ఇంత అందమైన భావానిన్, ఇంత అందమైన
కూరుప్తో, వినడానికీ అనడానికి, కనడానికి అనువుగా అందించాడు సూరన.

పింగళి సూరన పేర చాలా రచనలే వినవసాత్యి. “గిరిజాకలాయ్ణము” ఆయన రాసిన మొదటి కావయ్ము. కాని అది నేడు
అందుబాటులో లేదు. “రాఘవపాండవీయం” వార్సిన తరువాత సూరన గారి దృకప్థంలో చాలా మారుప్లే వచాచ్యి.
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విశిషాట్దైవ్తిగా మారాడు. కేరళ నుంచి కాశీమ్రము వరకూ భారతదేశమును ఒకక్టిగా మనఃఫలకము పై చూసాడు.
సుపరిచతమైన పదాలే వాడాలని అనుకునాన్డు. ఈ మహాకవిలో వచిచ్న మారుప్ను పసికటిట్న నాటి రాజు నందాయ్ల
కృషణ్ంరాజు మహాపర్బంధమును చేయించదలుచుకునాన్రు. సకల లక్షణలకిష్తమైన మహాపర్బంధము విధాయకమని
తలచాడు రాజు. పర్భువు కోరిక మేర “కళాపూరోణ్దయము” అనన్ పర్బంధము రాయదలిచాడు సూరన. ఇది సుమారు
1560-1620 మధయ్ రచించి యుండవచచ్ని పరిశోధకులంటారు.
ఆ పర్బంధములో మూడు విశేషాలు వుంటాయని చెపాప్రు.
ఆతమ్పూరవ్కథాసంవిధాన వైచితిర్ , శృంగారపార్యత, పుణయ్ వసుత్ వరణ్నాకరణ్నీయత. ఈ మూడు విశేషాలను పాటించాడు
సూరన.
నాటి వరకూ పర్బంధాలకు ఇతివృతత్ము కేవలము పురాణాల నుంచో, రామాయణ భారతము నుంచో తీసుకునేవారు.
సవ్యంగా కథను కలిప్ంచి, సజీవ సవ్తంతర్ రచన చెయయ్లేదు. సూరననే ఆ మొటట్మొదటి పర్యతన్ం చేశాడు. అలా
సాహితయ్ములో మొదటి “నవల”(fiction) రచించబడినది.
ఇందులో ఎనోన్ విశేషాలు వునన్వి.
కవి సవ్యంగా చెపేప్ కథ కనాన్ పాతర్ల సంభాషణల దావ్రా పూరవ్ కథ తెలిపే పదధ్తి. కొంత నవల లాగా, కొంత
నాటకములా, కొంత సినిమాలాగా, పాల్షబాయ్క తోనూ ఈ రచన సాగుతుంది. వరణ్నలతో కథాంశము సూచించటము,
కథలోని అంశములను అనుసంధానించటము వంటి కొంగొతత్ మారాగ్ల వలల్ ఇది చదివిన వెంటనే అరథ్ముకాదు. అరథ్ము
సుప్రించినా, అంతరారథ్ము అరథ్ము చేసుకోవటానికి కొంత సమయము పడుతుంది. చదివిన పర్తివారికీ కమమ్ని విందు
చేసుత్ందనటములో సందేహామే లేదు. పూరిత్ రసానందానిన్ కలిగిసుత్ంది.
ఇందులో ఇతివృతత్ము నూతనము. కథను ఎంతో ఉతక్ంకఠతో నడిపిసాత్డు కవి. వివిధ పాతర్లూ సంఘటనలూ వసూత్
వుంటాయి. చివరకు అనీన్ సంధాన పరచబడుతాయి. ఈయన వరణ్న విలక్షణమైనది. కథాసరణి నుంచి దృషిట్
మరచ్లకపోవటము, అనవసరపు వరణ్నలు చెయయ్కపోవటము ఈయని రచనలలో కనపడుతుంది.
దావ్పర, కృషుణ్డు, సతయ్, జాంబవతీ, నారదుడు, తుంబురులు మొదలైన పురాణపాతర్లు, మణికంధరుడు, కలభాషిణి,
మణిసత్ంభుడు మొదలైన కలిప్త పాతర్లను జోడించి, నారద గానామృత ఘటాట్నిన్ కలిప్ంచి, సవ్రగ్ మరాత్య్ల మధయ్
సంబంధానిన్ కలిగించిన కథే ఈ “కళాపురోణ్దయము”.
కళాపూరోణ్దయము కథ సంగర్హము టూకీగా:
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కలభాషిణి వారకాంత. ఆమె నివాసము దావ్రక. కృషుణ్డు పాలించే కాలమది. ఆ సమయములో ఆమె ఉయాయ్ల
ఊగుతుంటే ఆమె కాళుళ్ ఆకాశము వైపు వసుత్ంటే, అటుగా వచిచ్న నారదుడు శిషుయ్డైన మణికంధరుడుతో, “ఆమె
అందము అపస్రసల తలలను తంతునటుల్గా వుంద”ని అంటాడు. అటుగా వెడుతునన్ రంభ, నలకుభేరులకు అది
వినపడుతుంది. రంభ, మహరిష్ని అలా మాటాల్డటానికి కారణము కినుకగా అడిగి మహరిష్ కోపానికి కారణమవుతుంది.
నారదులవారు, రంభకు సవతి వచిచ్నా వచుచ్నేమో అని ఊరుకుంటాడు.
రంభా, నలకూభేరుల సంభాషణలో కళాపూరుణ్డి గురించి వసుత్ంది. వివరములు పాఠకులకు తెలియవు. రంభా
నలకూభేరుల సంభాషణ వినన్ కలభాషిణి నారదులవారితో కళాపూరుణ్డి గురించి అడుగుతుంది. ఆయన వివరములు
చెపప్డు. అలా చదువరులకు ససెప్నస్ పెంచుతాడు కవి. ఈ కళాపూరుణ్ణి గురించి మనకు చివిరి వరకూ తెలియదు. అలా
ఆ పటుట్ విడవక కథను నేరుప్గా నడుపుతాడు.
నారదుల వారు కృషుణ్ణి వదద్కు సంగీతము నేరుచ్కునేందుకు వసూత్ ఉంటాడు. ఒకనాడు ఆయన పాడగా కృషుణ్డు, కృషణ్
సతులు మెచుచ్కుంటారు. వారి మెపుప్ నిజమా కాదా అని అనుమానము కలుగుతుంది నారదునికి. కలభాషిణి మారు
రూపములో వెళిళ్ వారు చెపప్నది నిజమని తెలుసుకొని చెబుతుంది. ఆమెకు మారు వేషము సహయపడే విదయ్ను
నారదులు పర్సాదించి వెళిళ్పోతాడు.
అటు పై కలభాషిణి పాడుకుంటూ వుండగా ఒక సిదుధ్డు వసాత్డు. ఆ సిదుధ్డు ఆమె పాట కోసము వచాచ్నంటాడు. అతనిని
నలకుబేర రంభలెమి చేసుత్నాన్రని అడుగుతుంది. సిదుధ్నితో కీలుగురర్ముపై వారునన్చోటకు వెడుతూ మధయ్లో ఆగుతారు.
అకక్డో దేవి ఆలయము వుంటుంది.
సిదుధ్డు, కలభాషిణి ఆ ఆలయములో పర్వేశించినపుప్డు ముసలి అవవ్ చూసుత్ంది. ఆ అవవ్ సముఖాసతిత్. ఆమె
కలభాషిణితో “సిదుధ్డు ఆమెను అమమ్వారి బలికి తెచాచ్డని, అకక్డి శాసనము చదవమని” చెబుతుంది. ఆ అవవ్
కలభాషిణిని తపిప్ంచుకోమని చెపప్టముతో కథ మలుపులు తిరుగుతుంది.
కథలో కథగా కాశీమ్ర దేశపు సరసవ్తీ దేవాలయము, చరితర్ గురించి నడుసుత్ంది. శారదాపీఠం పోసినదే తీరథ్ము. అకక్డి
వాళుళ్ మెచిచ్నదే కవితవ్ం. ఆ విషయము కూడా సూరన వదలలేదు. ఈ సందరభ్ములో సుగాతీర్శాలీనుల కథను
పరిచయము చేసాత్డు కవి. వారి కథ వింత మలుపులు తిరుగుతుంది. అటు పై బర్హమ్, సరసవ్తుల సరస సంభాషణనతో,
వారి పెంపుడు చిలకతో ముచచ్టల్తో మరో మలుపు. ఇనిన్ మలుపుల వలన మనకు కళాపురుణ్డి మీద మరింత ఉతుస్కత
ఏరప్డుతుంది.
నాటకీయ సంఘనలు మధయ్ కథ నడిచి, రంభా,నలకుభేరులను మాయా రూపులుగా చూపి, తిరిగి ఆలయము
చేరటము...ఇతాయ్దివి చదవరులకు ఉతక్ంఠ కలిగిసాత్యి.
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ఐదవ అశావ్సములో కథ రాజుగారైన కళాపూరుణ్డి సభలో నెలల బిడడ్ మణిహారము చూచి మాటాల్డటము, కళాపూరుణ్డి
పూరవ్ కథ చెపప్టముతో అపప్టి వరకూ వునన్ ఉతక్ంకఠత వీడుతుంది. ఐదవ అశావ్సములో అందరూ ఒక దగగ్రకు
జతకూడుతారు. కథలో వచిచ్న చికక్ముళుళ్ విడిపోయి, కథ తేటతెలల్మవటము జరుగుతుంది.
ఇందులో బర్హమ్దేవుడు, సరసవ్తుల సంభాషణ, శృంగార వరణ్నన విసాత్రముగా వుంటుంది.
ఐదవ అశావ్సములో కథ అయిపోతుంది. కాని ఇది ఎనిమిది అశావ్సముల పర్బంధము.
కానీ జి.వీ. కృషాణ్రావు గారు మాతర్ము కళాపూరోణ్దయములో పర్తి పదయ్పు అంతరారథ్ము వివరించి పర్తి పదయ్ము
అవసరము వివరించారు.
సూరన గారి ఉదేద్శంలో కళాపూరోణ్దయములోని ఇతివృతత్ము కళ యొకక్ పూరోణ్దయము. ఇది మనకు ఈ కథలో
ఎనోన్సారుల్ కనపడుతుంది.
కావయ్ంలోని కథాసంవిధాన వైచితిర్, కవితవ్ నిరవ్చనానికి కావయ్ములో చేసిన పర్యతన్ము, మణికంఠుని పూరవ్గాథ,
ఉతత్రచరయ్లు, మణిసత్ంభ సుముఖాసతుత్ల పేరుల్, కథ , ఆరాధయ్దైవము, సరసవ్తీ చతురుమ్ఖుల రహసయ్గాథ, కళాపూరుణ్డు,
అభినవ కౌముది, మధుర లాలస మొదలైన వారి పేరుల్, కావయ్ములోని తాతివ్క విషయాలు, కావయ్పర్చారము. ఇంతేకాక
దానికి కళాపూరోణ్దయమని పేరు పెటట్టము. ఇవవ్నీన్ సూరనగారి కళా పర్తిభకు గురుత్లు.
కేరళలలో మృగేందర్వాహనము వునన్ది. కేరళ మంతర్గాళళ్కు పర్సిదిధ్. అలాగే కాశీమ్రములో కూడా. సరసవ్తీ పీఠము
గురించి విసాత్రముగా పర్సాథ్వించటము కూడా సూరనగారి కళాదృషిట్కి, విసాత్రమైన కావయ్దృషిట్కి నిదరశ్నము.
“దగదగయను పదకంబున
నిగనిగయను కొర్మెమ్రుంగు నేతర్పటమునన
బుగబుగయను మేపూతన
ఖగఖగ యనిపించే నతడు నా హృదయంబున॥”(2-84)
ఇందులో జంట పద పర్యోగము సూరనకు గల పద పర్యోగ పార్వీణాయ్నిన్ చూపుతుంది.
సూరన రచనలో నీతి వాకాయ్లు, సామెతలు, లోకనిరుకుత్లు, కోకొలల్లు.
అదుభ్తమైన అలంకార వృతాత్లతో శబాధ్లంకారాలతో, బిగువు తగగ్కుండా కథను నడిపి అందరిని దగగ్రకు చేరిచ్ కథలో
వునన్ ఉతక్ంకఠతను ను విడదీయటములో కూడా చకక్ని నేరుప్ చూపాడు.
ఇతని దృషిట్లో కవితవ్ము పంచేందిర్య తరప్కంగా ఉండాలి. చలువ గల వెనెన్లకు పరిమళము అదిద్నటుల్గా వుండాలి.
పదాల కూరుప్ కూరుప్లో ముతయ్పు సొగసులుండాలి.
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ఈ ఒకక్ కావయ్ము చాలునేమో తెలుగును పర్పంచ సాహితయ్పు సింహాసనముపై కూరోచ్పెటట్టానికి. మన తెలుగు కవులు
పింగళి సూరనగారిని పలల్కిలో వూరేగించటానికి.
Ref:
కళాపూరోణ్దయము పీఠిక – కటట్మంచి రామలింగారెడిడ్.
పదయ్కవితా పరిచయము – బేతవోలు రామబర్హమ్ం
సమగర్ఆంధర్ సాహితయ్ము - ఆరుదర్
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