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నన�య ��ర��ం���కరణ

�ెల�గ� �ా��త�ంల� "ఆ��క�" నన�య. నన�య
���.శ.11వ శ���� �� �ెం��న క�. �ా���� సంస�ృతంల�
ర�ం�న మ���ర���� �ెల�గ�ల� అనువ��ం�న
క�త�యం (మ�గ�� ర� కవ�ల�) ల� �దట��ార� నన�య.
మ���రతం �ెల�గ�ల� ��� �ావ�ం�ా ప��ి���  �ెం��ం��.
మ���రతం �ెల�గ� �ా��త�ంల� ఎం�� �ా���పర���న
�ల�వ క���న మ��ావ�ం.

నన�య సంస�ృతంల� ��� �ెల�గ� �ా�కరణ గ�ంథ���న
ఆంధ� శబ�  �ం��మణ� ర�ం��ర�.
నన�య ఆ��క�, శబ��ాసనుడ�, �ాగను�ాసనుడ� అన�
��ర��� ������ాం��ర�. నన�య� సంస�ృత, ఆంధ���షల�
��ా �ణ��డ�.

నన�య ��ం���ే�ా�� ప���ా�ం�న  �ాజన��ందు� �
ఆ�ా� న క�. �ాజ�ాజన��ందు� � ����క ��రక� నన�య
ఆంధ� మ���ర���� అనువ��ం��ర�.
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��రత రచనల� నన�యక� తన స����� అ�న
���ాయణభట��  సహక��ం��ర�. ���ాయణ భట��  ఆంధ� ,
��ౖ�ా�క ,క�ా� ట ��షలందు ��ా �ణ��డ�.

నన�య� మ���రతంల� ఆ��, స��
ప�ా�లను,అరణ�  పర�ంల� చత��ా� �ా�సం ల� 142వ
పద�ం వరక� ర�ం��ర�. నన�య �ెల�గ�క�������
��ష����న మ��ా� �� �����ం��ర�.  తర��ాత కవ�లందర�
నన�య� అడ�గ� జ�డలను అనుస��ం��ర�.

నన�య మ���ర���� "���ాణ� ����జ����ాయ----"
అ�� ��� కం�� �దల���ట��  ధర� తత��� లక� ధర��ాస� �ం�ా ,
ఆ�����క ��త�లక� ����ంత గ�ంథం �ా, �� �చ�ణ�లక�
�� �ాస� �ం�ా,  కవ�లక� మ��ావ�ం�ా ల��ణ�క�లక� సర�
ల�� సంగ�హం�ా, ���ాణ�క�లక� ప��ాణం�ా
క��ిం�ేటట�� �ా మ���రత రచన �ే�ార�. నన�య
మ���ర���� అదు�త���న ������, చక�ట� ��ష��
అలం�ా�ాల��, �ా��� �త���న సం��షణల��, వర�నల��
ర�ం��ర�.

��ర��ం���కరణ ���నం:
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నన�య� �ా�స��ర���� ��ా���� ���యసు�ను
క���ం�ే���ా మ��ావ�ం�ా అనువ��ం��ర�. మ�లంల�
అవసరం ల��, ��ద���ా ఉన� ఘట�� లను త���ం�
అనువ��ం��ర�. ప���న కథక� సంబంధంల�� కథలను
�న�� �ే�ి ప�సన�తను �ా��ం��ర�. మ�లంల� ఉన�
ఘట�� లను క��పరం�ా అవసర���న �ాట�� ��ం� ��రత
రచన �ే�ార�. నన�య ���� సంద�ా�లల� మ�లంల�
ఉన� ���ాలను య��తధం�ాను, మ������
సంద�ా�లల� ���� ���ాలను ప�����ా ��ల��ం� రచన
�ే�ార�. నన�య ప�ర�కవ�లను సు� �ం��ర� .�ా��
�క� మధుర ���ాలను అనువ��ం��ర�.
��ర��ం���కరణల� ఆయన మ�డ� ల�ణమ�ల�
�ాట�ం��ర�. అ�:
1.ప�సన� క��క���ర�య����
2.అ�ర రమ�త
3.���� ర���ార� సూ��� ���త�మ�
-అ� ��ం�� పద�ంల� ప��ే�కమ��ా �ెప�������డ�.
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�ారమ�ం గ�ందు� ల� ప�సన�క��క���ర�య���� ల�
��ర�ి ��ల�న, �తర� ల�రరమ�త ��ద��ంప, ��
��ర���ార�సూ������ నన�యభట��  �ెనుంగ�న� మ�
��రత సం���� రచ�� బంధుర�డ��� జగ���తంబ�గ�.

ప�సన� క�� క���ర�య���� :

నన�య� క��� ��త�ల��  ప�సన� క��క���ర�య���� అ����
ప���న ల�ణం. ప�సన� క��క���ర�య����  అన�ా
ప�సన����న కథల�� క���న�� అ� అర�ం. నన�య�
ప���న కథక�
భంగం కలగక�ం�� ప�సన����న కథల�� ��రత రచన �ే�ి
సహృదయ�ల ��ప�� �� ం��డ�.
ఉ��హరణ : కచ �ేవయ�� కథ
�ేవయ�� కచు� ��ాహం �ేసు��మ� ����నట��
మ�లంల� ఉండ�ా నన�య� ����
"�వ� బ�హ����� � ��త�డ ��ను కన�క�-------------"
అ�� పద�ం ల� �ె��ార�. ఇల�ంట� కథల� ��రతంల� అ��కం
ఉ����.
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అ�రరమ�త:

మృదు��ౖన ప��లను ��ర���ా క�ర�డ�� అ�ర రమ�త.
అ�ర రమ�త �ాఠక�లను ,��� తలను పరవ��� �ేసు� ం��
.ఇ�� శబ�  శ����� సంబం��ం�న��
ఉ��హరణ: �నత కదు� వ ల� సమ�ద��రంల� ల� ఉన�
�ెల�� గ���ా �� చూ�ిన సందర�ంల� నన�య అ�ర
రమ�త ను �ాట�ం��ర�.
"���ోత�� ంగ  ఘట�న--------"
"గ�ర� వృదు� � క�ర�వృదు� ల��క�ల�ండగ-----------" అ��
ప���ల� నన�య అ�ర రమ�తక� �దర�నం�ా
క��ి�ా� �.

���� ర���ార� సూ��� ���:
సూ��� అన�ా మం� మ�ట అ� అర�ం . ర���ార� సూ���
అన�ా చక�ట� సూక�� ల�� క���న మ�టల� అ� అర�ం.
నన�య ఆంధ� మ���ర���� అ��క సూక�� ల��
రసరమ�ం�ా ర�ం��ర�.
ఉ��హరణ :
"�మ ల�� తప�ి తపమ�ను-----"
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"గత�ాలమ� ��ల� వచు� �ాలమ� కంట��---" �దల�ౖన
ఎ��� సూక�� ల�� నన�య మ���రత రచన �ే�ార�.

నన�య� సంద�ా�ను�ారం�ా ప�సన�క��
క���ర�య����, అ�ర రమ�త, ���� ర���ార� సూక�� ల��
ఆ��, స�� ప�ా�ల ను అరణ�పర�ం ల� ��ంత ���ా��
అనువ��ం� ఆంధు� ల హృదయ�లల� సు�ి�ర���న �ా� ����
సం�ా��ంచుక����ర�.


