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“భారతకావయ్హార మొక భాగము ననన్యభటొట్నరెచ్ ము
కత్రమణీయ వాకయ్ముల దకిక్న భాగము సోమయాజి సొం
పార నొనరెచ్ రెండుగలయన శివదాసుడు మధయ్నాయక
శీర్ రచియించె శారద ధరింప గవితర్య కీరిత్ మించగన”॥
తెలుగు మహాభారతమును ననన్య భటుట్ మొదలుపెటిట్, అరణయ్పరవ్ముతో ఆపెను. తికక్న ఆ పరవ్ము వదిలి మిగిలిన
భాగమంతయు పూరించెను. నడిమిన మిగిలిన ఈ కొదిద్ భాగమును తెనుగీకరించి, వారధి కటిట్నందున ఎరర్న "పర్బంధ
పరమేశవ్రుం"డయెయ్ను.
తెలుగునాట వేంగినాడును చోడులు పరిపాలించే సమయములో, ఋషి వంటి ఎరపోత సూరి వుండేవాడు. వీరి తాత
భీమన మంతిర్, చోడులకు పర్గడగా పనిచేశారు కూడా. ఈ ఎరపోతసూరి నారసింహ భకుత్డు. ఈయన మనుమడు ఎరర్న.
వీరు శీర్వతస్ గోతీర్యులు, నియోగులు.
కొదిద్గా అటూఇటుగా కీర్.శ. 1280 పార్ంతములో జనిమ్ంచిన ఈ ఎరర్న, శివభకుత్డు. తలిల్ పోతాంబ. తండిర్
సూరనన్. వీరు చదలవాడ పార్ంతము వారైనా, గూడూల్రు చేరినారు. ఎరర్నకు శంకరసావ్మి అనే గురువు వుండేవాడు. ఆ
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గురువు మునీందుర్ని వంటివాడు. నితయ్ శివరాతిర్ వతర్ము ఆచరించేవాడు. ఎరర్న గురువు వదద్ వుంటూ "శంభుదాసు"డనే
బిరుదునామము పొందాడు.
ఎరర్న ఉభయభాషా కవితవ్ రహసాయ్లు చినన్తనమునే నేరాచ్డు.
కవి పండిత వంశము కాబటిట్ ఎరర్న చినన్తనముననే భారతము తెలుగులో లభయ్మైనంతగా చదివి వునాన్డు.
చినన్తనము నుంచే తనుంటునన్ గూడూల్రులోని నీలకంఠేశవ్ర సావ్మి మీద ఎరర్న కొనిన్ పదాయ్లు బాలయ్ములో
చెపిప్వునాన్రు.
వాటిలో జటిలమైన సమాస కలప్నలు కనబడుతాయి.
“నిను సేవించిన గలుల్ మానవులకున వీటివధూటీ ఘటీ
ఘనకోటీశ కటీకటీ తటిపటీ గంధేభ వాటీపటీ
రసటీ హారికటీ సువరణ్మకుటీ పర్చోఛ్టికాపేటికల
కన దామాన్యమహాతురంగ! శివలింగా నీలకంఠేశవ్రా!!"
ఇంతటి జటిలమైన కవితవ్ము ఎరర్న కవితా పటుతవ్ము తెలుపుతుంది.
ఈ శైలి తరువాతి పెదద్నాన్దులకు మారగ్దరశ్కమైనది.
ఎరర్న సకలభాషా కవితవ్ విశారదుడు. అతులాను భావభవుయ్డు. పర్బంధ రచన సహజముగా అబిబ్నదీయనకు.
పోర్లయవేమారెడిడ్ రెడిడ్వంశపు రాజు పాలిసుత్ండగా, ఆయన తమమ్డు మలాల్రెడిడ్ చదలవాడకు రాజపర్తినిధిగా వుండెను.
ఈ మలాల్రెడిడ్కి ఎరర్నకు సేన్హము. అకక్డే మహాభారత అరణయ్పరవ్ శేషము పూరించబడింది.
ననన్యయ్ చేత పార్రంబించబడిన, తికక్నచే తరువాతి భాగమంతయు పూరించబడినా, నడిమిన మిగిలిన ఆ కొదిద్ భాగం
నిలిచిపోయినది. అది అసంపూరణ్ంగా కనబడుతూ ఉనన్ది. మూడు వందల ఏళళ్ తరువాత అది ఎరర్న చేత పూరిత్
కావించబడింది.
“భవయ్ చరితుర్ డాపసత్ంభ సూతుర్ండు శీర్వతస్ గోతుర్ండు శివపదాబజ్
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సంతత ధాయ్న సంసకత్ చితుత్డు సూరయ్నారుయ్నకు బోతమాంబికకును
నందనుడుల బాకనాటిలో నీలకంఠేశవ్ర సాథ్నమై యెనక మెసగు
గూడుల్రు నెలవుగ గుణ గరిషఠ్త నొపుప్ ధనుయ్డు ధరైమ్క తతప్రాతుమ్
డెఱఱ్నారుయ్డు సకల లోకైక విదితుడయిన ననన్య భటట్ మహా కవీందుర్ సరస
సారసవ్తాంశ పర్శసిత్ దనున్, జెందుటయు, సాధు జన హరష్ సిదిధ్ గోరి
ధీర విచారుడు తతక్వితా రీతియు గొంత దోప దదర్చనయకా
నారణయ్పరవ్ శేషము; పూరించె గవీందర్ కరణ్పుట పేయముగాన” (అరణయ్...7-469;470)
ననన్యయ్ అరణయ్పరవ్ంలో మూడుశావ్సాలు పూరిత్గా చెపిప్ నాలుగవ అశావ్సములో 142 పదయ్ము తరువాత ఆగినాడు .
భారత పర్తులనిన్ంటివో 143 వ పదయ్ము వదద్ ‘ఎరర్న కవితవ్ము' అని వార్సి వుంటుంది.
ఎరర్న మొదలు పెటిట్న పదయ్ము...
‘సుఫ్రదరుణాంశు రాగరుచి బొంపిరివోయి నిరసత్ నీరదా
వరణములై దళతక్మల వైభవ జృంభన ములల్సిలల్ను
దుద్ర తర హంససారస మధువర్తనిసవ్ముల సెలంగగా
గరము వెలింగె వాసర ముఖంబులు శారదవేళళ్ జూడగన” (అరణయ్ 4-143)
'పర్బంధ పరమేశుడనంగ నరణయ్పరవ్ శేషోనన్య మందర్భాష సుజనోతస్వ మొపప్గ నిరవ్హించి’ నటుల్గా ఎరర్న నృసింహ
పురాణ పీఠికన చెపుప్కునేవాడు. ననన్య రాయలేని భాగానిన్ ఎరర్న పూరించాడనన్ భావము ఇందులో కనపడుతునన్ది.
ననన్యను కొంత అనుసరిసూత్ అతని రచనలాగా వుండే పర్యతన్ము చేశాడు ఎరర్న. అనుకరణ శైలిలో తపప్ భావములో
లేదు. ననన్య ఇతిహాస శైలినే కాక తికక్న భావ గతినీ అనుకరించి పరవ్ము పూరించాడు ఎరర్న. ఈ విధమైన అనుకరణ
వలల్ ననన్య శైలిలో మొదలుపెటిట్ తికక్న శైలి పూరించి వారధి కటాట్డు ఎరర్న. ననన్య శైలి అయిన పర్సనన్
కథాకలితారథ్యుకిత్, భాషాపర్యోగ సౌందరయ్ము మొదలైన లక్షణాలతో పాటూ, తికక్న నాటకీయత, మనఃపర్వృతి
నిరూపణ, పాతర్ చితార్ది కవితా శిలాప్లను గర్హించి చేసిన సవ్తంతర్ రచనలా వుంటుందీ భాగము.
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భారత భాగములో ఎరర్న పూరించిన భాగాలు;
కృషణ్మారక్ండేయాగమనం, బార్హమ్ణపర్భావ కథనం, సరసవ్తీ గీత, వైవసవ్తు చరితర్, కలప్ంత పర్కారం, యుగధరమ్
కీరత్నం, కామాయ్శవ్హరణం, ఇందర్దుయ్మోన్పాఖాయ్నం, దుందుమార చరితర్, పతివతార్చరితర్, ధరమ్వాయ్దుడు చెపిప్న
ధరామ్లు, అగిన్వంశాను కీరత్న, కుమార సంవాదం, సతయ్ దౌర్పదీ సంవాదం, పాండవులు దైవ్తవనం చేరటం, ధృతరాషట్
కారాయ్లు, దురోయ్ధనాదుల దురమ్ంతర్ం, ఘోషయాతర్, కౌరవ గంధరవ్యుదధ్ము, దురోయ్ధనాదుల చెర, అరుజ్నుడు వాళళ్ని
విడిపించము, దురోయ్ధనుడు పార్యోపవేశం, పాతాళ గతులైన దానవులు, దురోయ్ధనుని వైషణ్వవయాగ పర్వరత్న అతడిడ్
అశావ్సించటము, పాండవులు కావయ్కవనం మళీళ్ చేరటం, వీర్రిదోర్ణాఖాయ్నం, దౌర్పది హరణం, సైంధవ పరాభవం,
రామాయణములో రామరావణ జననం, రాముని వన పర్సాథ్నం, సీతాపహరణము, సుగీర్వ మితర్తవ్ం, వాలి వధ, తిర్జట
సవ్పన్ం, రావణ దుషట్ వచనాలు, సీతానేవ్షణ, లంకాభిగమనం, రామరావణ యుదద్ం, రాఘవాభుయ్దయం, సావితీర్ చరితర్,
కరుణ్నికి సూరుయ్ని హితోపదేశం, కరుణని జనమ్ కథ, ఇందుర్డు కవచ కుండలాలు, అరణీయం, యక్షపర్శన్లు, ధరుమ్ని
వరాలు.
మొతత్ం 1595 గదయ్పదాయ్లతో భారత శేషానిన్ పూరించాడు ఎరర్న. తెనుగీకరించటములో తెలుగుతనానిన్ తెచాచ్డు.
మూలానికి విధేయత చూపటములో తికక్నకు దగగ్రగా వునాన్రు ఎరర్న. సావితీర్ చరితర్లో వారు అకక్డకక్డ మూలములో
లేని భావాలను చెపాప్రు. సతయ్వంతుని తండిర్ అంధుడు. సావితిర్ కోరిన వరము వలల్ అతనికి కళుళ్ వసాత్యి. అతనికి కళుళ్
రాగానే కొడుకు కోసము వెతికాడు. కనపడలేదు. ‘కనన్లు లేని యటోల్కడకుగానక యేడెచ్సతీసమేతుడై” అని చెపుతారు
ఎరర్న. అరణయ్పరవ్ములో సావితీర్ చరితర్ ఒక చినన్ పర్బంధములా మలచాడు ఎరర్న. ఇలా రాయబటేట్ 'పర్బంధ
పరమేశవ్రుడ'యాయ్డు.
ఎరర్న, ననన్య మారగ్ములో కథా విధానానిన్ పాటించి తన కిషట్మైన పర్బంధ విధానానిన్ అరణయ్పరవ్ శేష రచనలోనే
పర్వేశపెటిట్నాడు. మూలానికి మెరుగులు పెటేట్ ఔచితయ్ పరిపోషకాలైన భావాలను అకక్డకక్డా పర్దరిశ్ంచడం వలల్, పురాణ
కవితవ్ములో వరణ్నాతమ్కశైలి పర్వేశపెటట్డం వలల్ ఎరర్నకు 'పర్బంధ పరమేశవ్ర' బిరుదు వచిచ్వండవచుచ్.
పొందికైన మాటలలో ఆయా సందరాభ్లకు తగినటుల్గా వివిధ విచితర్ రీతులను కలిప్ంచుకొని వాటిలో అపూరవ్ సాహితయ్
శిలప్ నిరామ్ణము సాధించిన కొదిద్ మంది కవులలో ముఖుయ్డీ ‘పర్బంధ పరమేశవ్రుడు’.
ఎరర్న భారత పరవ్శేషమును పూరించటమే కాక, హరివంశము, రామాయణము, నృసింహపురాణమనే గర్ంధాలను
కూడా రచించినాడు. రామాయణం నషట్మైనది. కొనిన్ పదయ్ములు మాతర్ం అచచ్టచచ్ట దొరికినవి.
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ఎరర్న తన రచనలలో సామెతలు, జాతీయాలు వాడటములో సిదధ్హసుత్లు. అరణయ్ పరవ్ శేషములో ఆయన వాడినవి;
నోరరుగంగ పేర్లుట (4-197), ఎరువు సతమగున(4-347), కొరవిగొని వెరిర్నే తలగోకికొనగ(5-19) శుభం బిచుచ్నె
చావులెందుకు(6-53), ఏనుగకు సిళుల్ చూపడం (6-175), పులిగోలంగొని వేర్యడం(6-177), చెయియ్పెటిట్ కలచినటుల్
అవడం(6+194), వీనులు గొరవింగొని చూడిమయటుల్(6-303), పిడుగడచిన కిర్య (6-303), బెబుబ్లి
మీసలురకయెవావ్డు నేడూచికొనియె(6-315), నేలకుంగోలకుం దేవడం(7-96), చెవుల గొరవిగొని చూడినటుల్ (7118), మొదలు నరక నొరగు కదళిచందంబున(7-158), సడికంటె చావు మేలు (7-293)
ఎరర్న తన గురించి అరణయ్ పరాయ్ంతమున “భవయ్ చరితుర్డు, గుణగరిషట్త నొపుప్ ధనుయ్డు, ధరైమ్క తతప్రాతుమ్డు, ధీర
విచారుడు, సాధుజన హరష్ సిదిధ్ గోరి కవీందర్ కరణ్పుట పేయముగ “ పూరించనని చెపుప్కొనినాడు.
ఎరర్న ధరమ్ తతప్రత ఆయన పూరించిన అరణయ్పరవ్భాగములో చూడవచుచ్. ఉదాహరణకి సైనధ్వుడు దౌర్పదిని చూచి
మోహించిన సనిన్వేశంలో తికక్న శైలిలో రచించటమే కాక ధరమ్నిరతి గురించి వివరించినాడు.
పరసతరీని అవమానించిన సైంధవుని...
“తలల్డపడి యరదమడిగి
విలల్ను నముమ్లును విడిచి వెలల్ నగుచు మే
నెలల్ జెమరప్గ నూరుప్లు
పెలుగ నమమ్నుజ పశువు పెలుంచం బఱచెన”
కవి తను చూపవలసినవి, చూపేటి సందరబ్ములిటువంటివే ..
నృసింహ పురాణ అవతారికలో ఎరర్న ఇలా చెపుప్కుంటాడు. తన తాత అయిన ఎరర్పోతసూరి కలలో కనిపించి “పర్బంధ
పరమేశవ్రుడనంగ నరణయ్పరవ్ శేషోనన్యమంధర్భాష నుజనోతస్వ మొపప్గ నిరవ్హించినావు.’ నృసింహుని మీద కూడా
పురాణము రచించమని అడిగెనట. తాత కోరిక తీరచ్ నృసింహపురాణము రచించెను. ఈ నృసింహ పురాణం
పీఠికలో ‘పర్బంధ పరమేశవ్రు’ డనన్ బిరుదు నామము పర్సాత్వన వుంది.
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ఈ పురాణమును సైతం పర్బంధములా రచించిన ఘనత ఎరర్నకే దకుక్తుంది.
శీర్ పింగళి లకీష్ కాంతం గారు తన గౌతమ వాయ్సములో “పురాణ రచన సయితము వరణ్నా పార్ధానయ్మును నెలకొలిప్న
మొదటి కవి ఈతడే. వరణ్నాతమ్కము, ఆధునికము అగు శైలిలో నృసింహ పురాణమనెడి ఒక పర్బంధమునే రచించి రాబోవు
పర్బంధ వృక్షమునకు బీజము నాటిన యుగకరత్. ఈ విధముగా పర్బంధ కవితవ్ సాథ్పనాచారుయ్డు గనుకనే ఎరార్పర్గడ
'పర్బంధ పరమేశవ్రు'డను సారథ్క నామము దాలెచ్ను.” అంటారు.
ఎరర్న తొలుత రామాయణము రచించి పోర్లయ వేమారెడిడ్కి అంకితమిచెచ్ను. తరువాత హరి వంశమును ఆతనికే
అంకితమిచెచ్ను.
ననన్య కృతమగు అరణయ్పరవ్ శేషభాగము నిసావ్రథ్ముగా రచించి, దానిని కూరెచ్ను. ఆ నాటి నుంచే ఆంధర్ములో పూరిత్
భారతమంతా సమగర్ సవ్రూపముగా వచెచ్ను. ఇలా అషాట్దశ పరవ్ములనీన్ యొక 'మహా పర్బంధం' కాగా దానికి
'పరమేశవ్రు'ని వంటి వాడు ఎరర్న అయాయ్డు. కాబటిట్ ఎరర్నకు అరణయ్పరవ్శేషము పూరించినందున 'పర్బంధ
పరమేశవ్రు'డనన్ బిరుదు నామము కలిగింది.
ఎరర్న సకల భాషాకవితవ్ కోవిదుడు, శీర్కంఠ చరణ సేవకుడు,శంభుదాసుగా, వైకుంఠగుణావధాన వరణ్న నిపుణుడై
శీర్మహావిషుణ్ మహిమలు వరిణ్ంచిన ‘పర్బంధపరమేశవ్రు’డై ఆంధర్భాషకు చెపప్ లేనంత సేవ చేశాడు. భకిత్ పర్భోదం,
దేశీయత, సంసక్ృతాంధార్సమేమ్ళనం, శైలి సాతివ్కత, పదాల ఎనిన్కలో సాతివ్కత, కనబడుతాయి.
భారతము పూరించి ఆంధర్ శారదకు కంఠాభరణము తొడిగాడు. తరువాతి కవులకు మారగ్దరిశ్గా
నిలచాడీ 'పర్బంధపరమేశవ్రుడు'.
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