
 

 

20.       తిరుపతి వ ేంకట కవులు 

          చెళ్ళపిళ్ళ వ ెంకట శాసి్తర  ిగారు, దివాకరల తిరుపతి శాసి్తర  ి
గారు తిరుపతి వ ెంకట కవులుగా, జెంటకవులుగా పరస్తిదిి  
చెెందారు. 

           చెళ్ళపిళ్ళ వ ెంకట శాసి్తర  ిగారు శీ్ర కామయ్య, శ్రీమతి 

చెంద్రమమ ద్ెంపతులకు 8.8 .1975 సెంవతసరెంలో 
తూరుుగోదావరి జిలలల లోని కడియ్ెం లో జనిమెంచారు. వీరిది 
పెండిత వెంశెం. దివాకరల తిరుపతి శాసి్తర  ిగారు శీ్ర వ ెంకటావధాని, 
శ్రీమతి శేషమమ ద్ెంపతులకు పశ్చిమగోదావరి జిలలల  జిల్లలస్తీమ లో 
ఎెండగెండిలో జనిమెంచారు. వీరిది పెండిత వెంశెం.తిరుపతి శాసి్తర  ి
తాత గారు సాెంగవ దాధ్యయ్నెం చేసారు. 

               చెళ్లపిళ్ల  వ ెంకట శాసి్తర ,ి దివాకరల తిరుపతి శాసి్తర గిారుల  19 

శతాబ్దెంలో జీవెంచినెంతకాలెం ఆెంధ్ర సారసవత రెంగెంలో మకుటెం 
లేని మహారాజులుగా, జెంట కవులుగా పేరు ప ెందారు. వీరిద్దరూ 
ఐనచరల బ్రహ్మయ్య శాసి్తర  ివద్ద  శ్చషయరికెం చేసి్త, వాయకరణ శాసర ెింలో 
సహాధాయయ్ుల ై భాషాయెంతానిి పఠిెంచారు. 



 

 

              ఆెంధరా కు సవసాా న వ ష భాషాభిమలనెం కల్లుెంచిన 
మహ్నీయ్ులోల  తిరుపతి వ ెంకట కవులు పేరకొనద్గినవారు. ఈ 
జెంట కవులు అషాా వధాన, శతావధానాలో పరా వీణుయలు. 
శ్రీనాథుడు మొద్ల ైన కవుల వల  వీరు కూడా రాజాసాా నాలలో 
నిరాఘలటెంగా పెండితులతో వదాయ వవాదాలతో ఢీకొని జయ్ 
పతిరకలు ప ెందేవారు. వీరి చాటువులు, ఛలోకుర లు పరజల 
నాలుకలప ై నిల్లచి బ్హ్ుళ్ పరచారెం ప ెంది, ఆెంధ్ర సాహితయెంప  ై
అభిరుచిని, ఆద్రానిి, పీరతిని కల్లగిెంచాయి. తిరుపతి శాసి్తర  ి
కాకినాడలో పెండిత పరభువ ైన పో లవరెం జమెందారు వద్ద  1900 
లో ఆసాా న కవగా నిల్లచారు. వ ెంకటశాసి్తర  ి1902లో బ్ెంద్రు 
హిెంద్ూ హ ై సూొల్ లో ఆెంధ్ర అధాయపకులుగా  పరవ శ్చెంచారు. 

          ఈ జెంట కవులు బ్ుది్ చరితర కావాయలు రాశారు. భారత 
కథను నాటకాలుగా రాశారు. ఆెంధ్రదేశెంలో మొద్టి నుెండి జెంట 
కవతావలు ఉనిపుటికీ వీరి మధ్య ఉని వడదీయ్రాని 
స్తేిహ్బ్ెంధ్ెం , వీరి కావయ శ ైల్ల మరెకొడా కనిపిెంచవు. 1920లో 
తిరుపతి శాసి్తర  ిసవరగసుర ల ైన తరావత 30 సెంవతసరాలు జీవెంచి 



 

 

ఉని వ ెంకటశాసి్తర  ితను రాసి్తన రచనలు అనిిెంటికీ తిరుపతి 
వ ెంకటీయ్ెంగాన  పరచురిెంచడెం చూడవచుి. 

 

      వ ెంకట శాసి్తర  ి60 సెంవతసరాలుగా కవతా రాజాయనిి పాల్లెంచి 
ఆెంధ్ర వశవకళా పరిషత్ నుెండి కళాపరపూరణ బిరుద్ు ప ెంది, 
మదరా సు పరభుతవెంతో పరథమలెంధ్ర ఆసాా న కవగా అభిషికుర ల ై, 
గౌరవెం అెంద్ుకొని 1950 మలరిిలో శ్చవ సాయ్ుజాయనిిప ెందారు. 

ప ేండవోద్య ోగేం: 

                    ఈ నాటకెం ఆరు అెంకాలతో ఉెంటుెంది. ఇెంద్ులోని 
పరధాన ఇతివృతరెం అభిమనుయని వవాహ్ెం తరావత నుెండి, 
మొద్టి రోజు జరిగే య్ుది్ెం పరా రెంభమయియయ వరకు ఉని కథ. ఈ 
కథ భారతెంలో ఉదయ యగ పరవెంలోనిది. 

                    య్ుది్ెం తపుద్ని భావెంచిన కురుపాెండవులు 
కృషుణ డు సహాయ్ెం కోరడెం, కృషుణ డు ఇద్దరికీ సహాయ్ెం చేసార నని 
చెపుడెం, కృషుణ డు తాను య్ుది్ెం చేయ్నని, తాను ఒక వ ైపు 
మిగిల్లన స్త ైనయెం అెంతా ఒక వ ైపు అని చెపార డు. అరుు నుడిని 



 

 

ముెంద్ుగా కోరుకోమనగా అరుు నుడు కృషుణ ని కోరుకొెంటాడు.  
ద్ురోయధ్నుడు స్త ైనాయనిికోరుకుని  స్త లవు తీసుకుెంటాడు. 

                దీనిలో ముఖ్యెంగా కృషణ  రాయ్బ్ారెం, కృషాణ రుు నులు 
య్ుది్ రెంగ పరవ శెం, కృషుణ డు అరుు నుడికి హితబో్ ధ్ చేయ్డెం 
మొద్ల ైన అెంశాలు ఉెంటాయి. 

ప ేండవ జననేం: 

          ఈ నాటకెంలో పరాశరమహ్రిి పరవ శెంతో పరథమలెంకెం 
పరా రెంభమవుతుెంది. సతయవతికి పుతుర డు జనిమెంచడెం, 
శెంతనుడు మతసయగెంధిని ఇషాపడడెం, గాెంగేయ్ుడు దాశరాజు 
వద్దకు వ ళ్లల తాను రాజాయనిి కోరనని, వవాహ్ెం కూడా చేసుకోనని 

భీషమ పరతిజఞ చేస్తి దాసరాజునొపిుెంచి, తెండిర వవాహ్ెం జరిపిెంచడెం 
ఇెంద్ులోని అెంశాలు. 

కుెంతి మలదిరలు దేవతల వరపరభావెంతో కుమలరులను ప ెంద్డెం 
మొద్ల ైన అెంశాలు ఈ నాటకెంలో ఉెంటాయి. 

                  

 


