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�క�న క��� ��త�ల�

క�త�యంల� ����య�డ� క��� ��ా భవంల�
అ����య�డ� అ�న �క�న 13వ శ��బ�� ��� �ెం��న
�ార�.  �క�నక� క�బ�హ�, ఉభయ క��త�� డ� అ��
�ర�దుల� కలవ�. ��ల�� ర� ను ప���ా�ం�న మనుమ�ి���
వద�  మం���ా, ఆ�ా� న క��ా ఉం�ే�ాడ�. �క�న
�ర�చ��త�ర �ామ�యణమ� ర�ం� మనుమ�ి�����
అం��త����డ�. �క�న త��దండ�� ల� అన�మ�,
��ట�ర�వ� ��మ�న. �క�న �ి��మహ�డ� మం��
��స�ర�డ�.
�క�న సమ�ా�క��ౖెన ��తన దశక�మ�ర చ��త�మ� ర�ం�
�క�నక� అం��తం ఇ���డ�. అందుల� �క�న వంశం
గ���ం�, గ�ణమ�ల గ���ం�, క�త�ం గ���ం� �వరం�ా
వ���ం��డ�.

�క�న క��� ల�ణ�ల�:
�క�న ��రతంల� ��ం�� ల�ణ�ల� క��ి�ా� �
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�ాత��త�ణ:
�క�న �ాత� �త�ణ ల� అదు�త���న ��ౖప�ణ�ం

ప�ద���ం��ర�. ప�� �ాత�ను కళ�క� కట��నట�� �ా స�వ
�త�ం�ా మ���ర�
ఉ��హరణ: ��కృష�� డ�, �ష��డ�, ధర��ా� ,��ౌ ప��
�మ�డ�, అర�� నుడ� ఉత�ర�డ� �దల�ౖన �ా�� �ాత�లను
కళ�క� కట��నట�� �ా ���ం��ర�. మ�ఖ�ం�ా ��ౌ ప�� �ాత�ను
"న భ��� న భ�ష��" అన�ట��  ��������� ర�.

��ట��యత:
�క�న�� ��ట��య ����. ఇ�� దృశ� �ా�ా����
సంబం��ం�న��. �ాత�ల సృ�ి�  ,సం��షణల� ��ట��యతక�
��ా ణం వంట��. �క�న ��ట��యతను ప�ద���ంచడంల�
����� ��ర���.
ఉ��హరణ: ��ాట, ఉ�ో�గ ప�ా�లను ఉత�ర ��గ�హణం,
��చక వధ సంజయ, ��కృష��ాయబ�ర ఘట�� ల�, �క�న
��ట��యతక� ���ా�ణ�ల�.
��ౌ ప�� ��చక�� వలన �� ం��న అవమ����� �మ����
�ె�ి�న సందర�ంల�, �మ�� ���ా��, ��చక�� �కృత
�ేష�లను, ��ౌ ప�� అలసటను, ఆ��దనను కళ�క� కట��నట��
వ���ం��ర�.
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వర��� ��ౖప�ణ�ం: �క�న వర�నల� సహజ సుందరం�ా,
సంద�ా�ను�ారం�ా ఉంట��. క�� గమ����� భంగం
కలగక�ం�� �ాత�ల మనస����లను వ���ంచడంల� ల�
�క�న �ిద�హసు� డ�.
ఉ��హరణ:
ఉత�ర, అ�మను�ల ��ాహ ఘట�ం ల� �క�న వర�నల�
�ెల�గ��ా�� ఆ���ాలను �ె�యజ��ా� �.
�క�న ప�కృ�� వ���ం�ేటప��డ� క��� కథక�
అన��ం� మ��హరం�ా వ����ా� డ�.

అలం�ా��క రచన:
�ా�ా���� అం���� �ేక����� అలం�ా�ాల�. �క�న

ఉపమ, ర�పక, ఉ�ే���, అ�శ���� �దల�ౖన
అలం�ా�ాలను సంద�ా�ను�ారం�ా ప����ం� తన
రచనక� మ��ంత అం���� �ేక��ా�ర�.
ఉ��హరణ:
"ప�ల�, పండ��� ఉన� మ�వృ���� క�ల��
మదప�ట�నుగ�ల��ా �మ�డ� అ��క రత� మణ���ాలను
అలంక��ంచుక�న� ��చక�ణ��  ��లక�ల��డ�". అ�
ఉపమ�లం�ారం �� వ���ం��డ�.



4

ర�ాభ���త బంధం:
�క�న ��ాట పర�ం ల� �ర,��ద�,కర�ణ, �భత�
ర�ాలను అదు�తం�ా �� �ిం��ర�. ��రతంల� �ాంతం అం��
రసం�ాను, ����న� అంగ ర�ాల��ా �� �ించబ��� �.
ఉ��హరణ: ��ాట�� ��ల�వ�ల� ��ౌ ప���� జ����న
ప�ాభ�ా�� �న�  �మ�ణ��  �క�న ��ద� మ���� �ా
���ం��డ�.

���ా ����:
�క�న ���ా ���� �ేట �ెల�గ� మ�టల��, జ��య�ల��
ల���క�� ల��, �ా��తల�� అల�ార�త�ం��. ఉ��హరణ:
1.��ా ణ మ�� �పన �న�� బృహన�ల�----,
2.�యంబ� ��యంబ� ��రప న���----- �దల�ౖన
ల���క�� లను తన క�త�ంల� ఆణ�మ����ల��ా �ే�ా�డ�.

కంద పద� రచన:
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�క�న కంద పద� రచనల� ఘనుడ� అ� ప��ి��� . �క�న
ఎ��� సూక�� లను, �త�లను కంద ప���లల� ర�ం��డ�
.ఉ��హరణ:
"తనువ�న �����న----"

ఈ �ధం�ా �క�న పంచమ ��ద���న మ���ర����
�ాత��త�ణ సహజ�ిద�  వర�న అలం�ార ��భ ��ట��యత
రస�� షణ �దల�ౖన ల�ణ�ల�� ర�ం� ఆంధ� �ా��త�
చ��త�ల� సు�ి�ర �ా� ���� �� ం��డ�.


