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ఎఱ�న ��తం, క��� ��త�ల�

�ెల�గ�జ���� మ����స���న ఆంధ� మ� ��ర����
ప�����ే�ి  క�త�యంల�  �ా� నం  సం�ా��ం�న మ�క�
ఎఱ�న . ఎఱ�న 14వ శ��బ�� ��� �ెం��న క�. �ర� ����� �ాజ�
�ా� పక��ౖెన ��� లయ ��మ������  ఆ�ా� న క�. ఎఱ�న తం���
మ�రన  ��ప� క�.  ��త ఎర�� తసూ��.

ఎఱ�న రచనల�:
1.అరణ�పర� ��షం
2.నృ�ింహ ప��ాణం
3.హ��వంశం
4.�ామ�యణం .�దల�ౖన  రచనల� �ే�ార� .

ఎఱ�న హ��వం�ా�� ర�ం� ��� లయ ��మ������ ��
అం��త����డ�. ఎఱ�న వర���త�క ����ల� రచనల� �ే�ి
ప�బంధ పర��శ�ర�డ� �ా ����� �� ం��డ�.

ఆంధ� మ���రతం ల� నన�య ఆ�� ,స�� ప�ా�లను
అరణ�పర�ంల� చత��ా� �ా�సం ల� 142వ పద�ం వరక�
�ాయ�ా, ఎర�న 143 పద�ం నుం�� ��ా రం�ం� అరణ�
ప�ా��� ప���� �ే�ాడ� . ఎఱ�న రచనల� క��� ప�సన�
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క�� కథనం, అ�ర రమ�త, సూ��� ���త�ం ఉ����
నన�య ������ ఎఱ�న ������ �� �కల� క��ి�ా� �.
ఉ��హరణ: ధర� �ా��ో�ాఖ��నం, �ా��� చ��త�, కర�� �
జన� కథ �దల�ౖన ఘట�� లల� ఎఱ�న క��కథన పద�� �
ప�ద���ం��ర�.

ఎఱ�న ర�ం�న అరణ�పర� ��షంల� ���ం�� ల�ణ�ల�
క��ి�ా� �. అ�:

1. ప�పం�కరణ,
2. క�� �ీ� కరణ,
3. అ��ం���రణ

ప�పం�కరణ: మ�లంల� క�ం��ే� కర�� � అశ�న�� ల�
���� ��ట��టప��డ�  ప�త���కం�� బ�ధ ప��నట�� �ా
ఉండ�ా ఎర�న� క�ం� ���ా�� ప�పం�క��ం� ఏడ�
ప���లల� కర�ణ ర�ాత�కం�ా క�ం��ే� మ�తృహృదయ
��దనను వ���ం��ర�

క�� �ీ� కరణ: మ�ర�ం�ేయ మ�� ధర��ా� �ె�ి�న
క�య�గ ధ�ా�ల� మ�లంల� 100 క� ��ౖ�ా ��� �ాల�
ఉండ�ా ఎర�న� �ాట�� 25 పద� గ���లల� సంగ���ం�
ఆం���క��ం��ర�.
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అ��ం���కరణ: మ�లంల� ఇంద�దు�మ�
ఉ�ాఖ�������,దుందుమ�ర ఉ�ాఖ������� మధ�ల�
అన���న ఫలం గ���ం� ఉన� అ���య��� ఎఱ�న
ఆం���క��ంచల�దు.

ఎఱ�న క��� ��త�ల�:ఎర�న� �ా�ా�లల� ప���నం�ా
1.ప�బం�ో�త వర�నల�
2.�ాత��త�ణ
3.సూ��� ��ౖ��� మ�ఖ����న�.

వర��� ��ౖప�ణ�ం:
ఎర�న రచనల��ట�ల� వర��� ��ౖప�ణ�ం క��ిసు� ం��. ��
కృష�� � బ�ల� ���డల�, అల� �� �ేష�ల వర�న ఎర�న ప�బంధ
పర��శ�ర������  చక�� ఉ��హరణ.

�ాత� �త�ణ:
ఎఱ�న �ాత� �త�ణల� �����  ��ౖప�ణ�ం కల�ాడ�.
నన�య� ���ం�న క�ం� కంట� గడస���ా ఎర�న� క�ం��
���ం��డ�. హ��వంశంల� బ�లకృష�� � �ాత�ను అత�ంత
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మధురం�ా ���ం��ర�. ��కృష�� � అల� �� �ేష�లను, ���ికల
�ాట�ను ఎం�� రసరమ�ం�ా, అదు�తం�ా ���ం��ర�.

సూక�� ల� -ల���క�� ల�:
ఎర�న� ��రత అరణ�పర� ��షంల� ఎ��� ఆణ�మ����ల�� ంట�
సూక�� ల� ల���క�� ల� ప����ం� తన సూ��� ��ౖ���
��ట�క����డ�.
ఉ��: సజ�న దర�నంబ�ప��డ� వృ�� �ాదు
సకల మ�ర�ంబ�నందు ధర� మ�ర�మ� ప���నంబ�.

ఆం���కరణ ���నం:
ఎర�న  ��ర����  నన�య క��� ల�ణ�ల�ౖన అ�ర

రమ�త , ప�సన� కథన ���� �� �ాట� తన వర���త�క �����
జ���ం� ��ా రం�ం��డ�. �వ���� �ే�� �����  ��ట��యత,
రస�� షణ �� �క�న ������, త�ా�త ��ా రంభమ��� ��ాట
ప�ా���� స���� �� �ధం�ా అరణ� ప�ా��� ప���� �ే�ాడ�.

ఈ  �ధం�ా ఎఱ�న మ���రత రచనల� నన�య
క��కథన �����,  �క�న ��ట��య ����� ప�ద���ం�,
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క�త�యంల� మ�డవ�ా��ా ����� �ాం��డ�. త�ా�త
�ాలంల� వ��న ప�బంధ రచనక� ఎఱ�న
మ�ర�దర�క�డయ��డ�. ఎఱ�న రస �� షణల�నూ,
ఉభయ�ా������ల�నూ ��ట�  అ� �ెప�వచు�


