
5) చేమకూర వెంకటకవి- విజయ విలాసం 

జ).          తంజావూరు నాయకరాజులలో  ప్రసిద్ధు డ ైన రఘునాథ రాయల ఆస్ాా నంలల చేమకూర 
వ ంకట కవి ఉండేవాడు. రఘునాథ రాయలు కవితా పో షణ గావించి బహుముఖ ప్రజఞతో 
అన క రచనలు చేశాడు. చేమకూర వ ంకటకవి స్ారంగధర చరితర, విజయ విలాసము అన  
కావాాలనధ రచించాడు. వీర ిఅసలు పరేు వ ంకట రాజు. చేమకూర రచించిన ప్రతి ప్ద్ాంలలనూ 

ఏదో ఒక చమతాారం ఉంట ంద్ని, కవితామారగం అననాస్ామానాం అని చ ప్పవచధు. వ ంకట 
కవి 17వ శతాబదంలల జీవించారని చ ప్పవచధు. 

విజయవిలాసము-కథావసతు వు: 

విజయ విలాస కావాం మూడు ఆశాాస్ాలుగా రచింప్బడ ంది. ఇంద్ధలల  
ఉలూచి,చితరా ంగద్,సధభద్రల వివాహ కథలు మూడు ఉనాాయి. విజయ విలాసంలల చేమకూర 
వ ంకటకవి చాలా వరకు భారత కథనధ అనధసరించి పాత చితరణ కోసం, కథాకథన స్ౌలభాం 
కోసం నాటక ప్ద్ుతిని అనధసరించారు. ఉలూచి నాగకనా, చితరా ంగద్ మర్యకనా, సధభద్ర 
దేవకనా . 

                విజయ విలాసంలలని కథ ఇంద్రప్రసా ప్ురానిా ధరమరాజు పాలిసధ్ నా 
సమయంలలనిది.  శ్రీకృషణు డు ద్గగరుాంచి యద్ధ వంశ్రయుడ ైన గరుడు వచిు అరుు నధనికి 
సధభద్ర స్ౌంద్రాానిా వరిుసూ్  చ పాపడు. ఒకస్ార ిఒక బరా హమణుడు తన గోవునధ  ద ంగలు 
అప్హరించారని మొరపెట ు కోగా అరుు నధడు విలుో , బాణాలనధ తీసధకురావడానిక ిధరమరాజు 
అంతఃప్ురంలలక ివ ళ్ళాడు. నియమం ప్రకారం అరుు నధడు భూప్రద్క్షణం చేయవలసి వచిుంది. 
ఆ సమయంలల అరుు నధడు ఒకస్ార ిగంగాతీరంలల ఉనాప్ుపడు ఉలూచి అన  నాగ కనా  
తననధ చేప్టుమని అడ గిత ేముంద్ధ తిరసారించినా, తరాాత వివాహం చసేధకునాాడు. 
అరుు నధడు మణిప్ుర పరా ంతానికి వచిునప్ుపడు మలయధాజుని కూతణర్త్న చితరా ంగద్నధ 
చూసి, ఆమెనధ తండ ర అంగీకారంతో వివాహం చేసధకునాాడు. ఆ తరాాత అరుు నధడు 



దాారకకు వ ళ్ళా ముని వ షంలల సధభద్ర చసేిన ప్రచిరాలు సవా కరించి, శ్రీకృషణు ని సహాయంతో 
సధభద్రనధ వివాహం చేసధకుంటాడు. 

                           విజయ విలాసంలల ప్రతి ప్ద్ాంలలనూ చేమకూర వ ంకటకవి ఏదో ఒక 
చమతాారానిా నింపి రచించారు. యతి వ షంలల ఉనా అరుు నధడు సధభద్ర తో 
మాటాో డ నప్ుపడు 

 “బంగారు క ండ నీటనిి త ముమ లత కూనా మంచి సధమములు త ముమ” అని 
చమతారించారు. 

 అంటే బంగారు కుండతో నీరు, లేత తీగ మొకాల ప్ూలు, మంచి క మమకునా ప్ళ్ళా  
తీసధకు రావాలిసంద్ని ప్లికినట ో  ఒక అరాం. 

బంగారు క ండ! (సంభోధన) నీటిని  త ముమ లత కూన(సంబో ధన) మంచికొమమ( సంబో ధన) 
ప్ళ్ళా తీసధకురా అని మరొక అరుంలల చమతారించాడు. 

        సమయానిక ితగని రతీిలల ప్దాలిా ప్రయోగించి, చమతాారం ప ంద్ధప్రిచాడు. చితరా ంగద్ 
స్ౌంద్రాానిా వరిుసూ్  చంద్ధర డు అనడానిక ిచంద్ధరు అని ప్రయోగించారు. 

“ఇందిందిర ఏమంద్ము మంద్మున ముఖమంద్మునవార విందాము” అన  ప్దాలలలని 
ప్ూరు బంద్ధ ప్ూరాక ‘ద్'కారం వీనధల వింద్ధగా ఉంది. 

వర్ణనలో చమత్ాార్ం:  

విజయ విలాసంలల అద్ధుతమెనై వరునలు ఉనాాయి. సూరాాస్మయానిా ,చందోరద్యానిా 
ఏక కాలంలల వివరిసూ్  రచించిన కంద్ ప్ద్ాం సహృద్య మనోరంజకమెనై ఉనాది. 

అలంకారిక చమత్ాార్ం: 



విజయ విలాసంలల అలంకారం లేని ప్ద్ాం లేద్ంట ేఅతిశయోకి్ లేద్ధ. చితరా ంగద్ అరుు నధల 

వివాహానిా వరిుసధ్ నా సంద్రుంలల మంగళ్సూతరా నిా అంగరాజాానిా ఏలడానికి కటిున 
తోరణమా అనాట ో  ఊహ ంచడంలల ఉతరేేక్షనధ గురి్ంచవచధు. 

ర్స చమత్ాార్ం: 

విజయ విలాసంలల ప్రధాన రసం శృంగారం. ఇంకా హాసాం, వీరం, కరుణ మొద్ల ైన రస్ాలు 
కూడా పో షింప్బడాా యి. సధభద్ర శరీరం వ డ కిాంద ికాబటిు  ఏదో ద యాం స్ో క ిఉంట ంది. కాబటిు   
సనాాసిని చూపించాలని నవిాంది. అది గమనించిన మిగిలిన వారిక ికూడా ఆమె మాటలు 
నవుా త పిపస్ా్ యనడం సహాయోకి్. ఇలాంట ిరస చమతాారాలు ల కాకు మికిాలి ఉనాాయి. 

పలుకుబడులు: 

భాష మీద్ అధికారం కలిగిన వాడు కావడంతో చమేకూర  వ ంకటకవి ఎనోా ప్లుకుబడులనధ  
ప్దాాలలల బంధించాడు. 

‘కనధాల కఱధవు దరీ' 

‘ఈతకు మికిాలి లలతణ గలుగ న ' 

‘కలిగ్న్ భాగా వశంబునన్' 

      ఈ విధంగా విజయ విలాసంలల చేమకూర వ ంకటకవి యొకా బహుముఖ ప్రతిభ 
స్ాక్షాతారిసధ్ ంది. 

 


