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లక్షణ గర్ంథాలలో అపప్కవీయం చాలా పర్ఖాయ్తమైన గర్ంథం. ఆంధర్ సాహితయ్ములో ఇది పరమ
పర్మాణికమైన గర్ంథంగా పెదద్లందరూ అంగీకరించారు. ఇది రచించిన వారు కాకునూరి అపప్కవి. ఈయన గర్ంథము
చందోగర్ంథంగా చలామణి అవుతోంది. తెలుగు పండితులకు భయమనన్ది లేదు, కాని అపప్కవి పేరు చెబితే మాతర్ము
ఉలికిపడతారు. ఎందుకంటే అపప్కవి చెపిప్న చందోలక్షణాలకు లొంగని పూరవ్కవుల పర్యోగాలను దిదేద్ పర్యతన్ం
జరిగింది కాబటిట్.
అపప్కవి ఇంటిపేరు కాకునూరి. ఈ కాకునూరి అగర్హారము నేటి మహాబూబనగరు జిలాల్లోని లేమామిళళ్
గార్మము. అపప్కవి వంశమంతయూ కవులు, పండితులు. అపప్కవి తాత సోమయయ్గారు తపసుస్ చేసి తమ ఇంట
ఎలల్పుప్డూ సరసవ్తీ నిలయమవావ్లని కోరుకునాన్రట. వారింట అందుకే ఏ కారయ్మైనా ముందు వాణిని పూజించేవారని
అపప్కవి తన కావయ్ పీఠికలో వివరించాడు . అపప్కవి తాత పెదసోమయయ్ పండితుడే కాక శీర్మంతుడు. ‘మారటబర్హమ్’
యని లోకులతనికి దండం పెటేట్వారుట.
అపప్కవి పర్సుత్త పాలమూరు జిలాల్, కేశంపేట మండలంలోని కాకునూరు గార్మంలో జనిమ్ంచారు.
ఈయన విదాయ్భాయ్సం తన మేనమామల వదద్ పలాన్టి సీమలో గడిచింది. అపప్కవి అనేక విషయాలను వివిధ గురువుల
దగగ్ర నేరుచ్కునాన్రు. మూరిత్ సరవ్నన్ గారి దగగ్ర యజురేవ్దం, కాండురి గిరయయ్ గారి దగగ్ర వాయ్కరణం, సూరభటుట్ గారి
దగగ్ర సకల సిధాధ్ంతాలు, కొలిచెలమలల్ సింగనన్ గారి దగగ్ర సామ్రత్ కరమ్లు, రాజయోగి గారి దగగ్ర ఆగమాలు, మంచికంటి
ఓబనన్ గారి దగగ్ర లక్షణ గర్ంథాలు నేరుచ్కునాన్డు.
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విదాయ్భాయ్సం పూరత్యాయ్క అపప్కవి శీర్శైలం వెళాళ్డు. అపప్టి ఆ పార్ంత అధికారి అయిన భోగి
విభూషణుడి ఆసాథ్న కవిగా కొంతకాలం పనిచేశాడు. అకక్డే సామ్రత్కరమ్లకు సంబంధించి 'అపసత్ంబ షటక్రమ్ నిబంధనం'
అను సంసక్ృత నిబంధన గర్ంథానిన్ రచించాడు. ‘కాలబాలారణ్వ సంహిత’ అనే జోయ్తిషగర్ంథానికి శోల్కరూప సంగర్హానిన్
రాశాడు. సతరీలకు పనికి వచేచ్ 'సాదీవ్జన ధరమ్ం’ అనే దివ్పద కావాయ్నిన్, 'అనంతవర్త కలప్ం' అను కావాయ్నిన్ రచించాడు.
శీర్శైల మలిల్కారుజ్ని మీద శేల్ష గరిభ్తమైన నిందా సుత్తి శతకానిన్ రాశాడు. 'అంబికావాదం ' అను యక్షగానానిన్,
రచించాడు. ఆనాడు ఉదద్ండపండితులు యక్షగానాలు రచించేవారు. మంచికంటి ఓబనన్గారి పోర్దబ్లముతో ‘కవికలప్ం'
అను లక్షణ గర్ంథానిన్ రచించాడు. ఇవవ్నీన్ 1656 కు పూరవ్ము రచించాడు.
1656 కృషాణ్షట్మి నాడు గోపాలసావ్మి గుడిలో పూజలు చేసుకొని ఆ రాతిర్ పురాణశర్వణము వింటూ
ఉండగా నిదర్పటిట్, కల వచిచ్ంది. కలలో రెండు చేతులు, అటు ఇటు ఇదద్రు దేవేరులు ఉనన్ పరమాతమ్ దరశ్నమిచాచ్డు.
అపప్కవి చెయయ్వలసిన పని గురించి చెపాప్డు.
‘ననన్యఫకిక్’ యనన్ కావయ్ముంది. దానిని తెలుగు చెయయ్మని దేవుడు చెపాప్డు. ఇది ఎవవ్రూ కనీ విని
ఉండరు. అపప్కవి అదే చెపాప్డు దేవునితో. ననన్యయ్ మొదట ఆందర్శబధ్చింతామణి యనన్ వాయ్కరణ గర్ంధానిన్
రచించాడు. దానిని ఆధారముగా చేసుకొని మహాభారతము తెలుగీకరించ పూనుకునాన్డు. కానీ ననన్యయ్ మీద ఉనన్
కోపముతో భీమకవి ఆ కావాయ్నిన్ గోదావరి పాలు చేశాడు. ఆ కావయ్ము అలా నషట్మైనది. కాని, అంతకు పూరవ్మే ఆ
కావయ్మును సారంగధరునికి నేరిప్ ఉనన్ందున సారంగధరుని గళములో మిగిలినది. ఆ తరువాత దానిని సారంగధరుడు
ఎలకూచి బాలసరసవ్తిగారికి ధారాదతత్ం చేశాడు. ఆ కావయ్ములో ఎనబది రెండు ఆరయ్లునాన్యి. అవి ఐదుపరిచేఛ్దాల
కిర్ంద విభజించారు. ఆ కావయ్ము అపప్కవికి అందుతుందని, దానిని తెనుగీకరించమని చెపిప్ దేవుడు మాయమయాయ్డు.
ఆ మరునాడు ఒక బార్హమ్డు కాశీకి వెడుతూ వీరింట ఆ రాతిర్ గడుపుతూ మాటలలో
‘విశవ్శేర్యఃకావయ్’మనన్ శోల్కము చదివాడు. అది ఎకక్డిదో అపప్కవికి తెలియలేదు. వివరాలడిగితే ‘ననన్యఫకిక్’
అపప్చెపిప్నాడు.
అపప్కవి ఆ కావయ్ము నకలు తీసుకొని, ఆయనను కాశీకి సాగనంపాడు. వెను వెంటనే తెనుగీకరించే
కారయ్ము మొదలుపెటాట్డు. అపప్టికే అపప్కవి 42 లక్షణ గర్ంథాలను పరిశీలించి యునాన్డు. 72 కావాయ్లను చదివాడు.
విలక్షణమైన పదాయ్లను, పర్యోగాలను తెలుసుకొనే ఉనాన్డు. ‘కవికలప్మనే’ లక్షణ గర్ంథము రాసి కూడా ఉనాన్డు.
ఆయనకు ఆంధర్శబధ్చింతామణి రాయటానికి అందుకే కషట్ము కాలేదు.
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కందుకూరి వారి పర్కారము ఈ కల అంతయూ అపప్కవి పుటిట్ంచిన పుకారు. బాలసరసవ్తి కావాయ్నికి
పేరు తెపిప్ంచటానికి అపప్కవి పనిన్న పనాన్గమని కందుకూరి వారి అభిపార్యము(ఆంధర్కవుల చరితర్ పే.678)
ఈ గర్ంథము వార్యక పూరవ్ము తను ఏదో ఘనకావయ్ము చెయాయ్లనుకునాన్డని అపప్కవి ఈ గర్ంథ
పీఠికలో ఇలా చెబుతాడు
“క. అని యిషట్ దేవతాసుత్తి
యును సకల కవీందుర్లనుతియును గురునతియున
వినయమున సలిపి తెలుఁగున
ఘనకావయ్ం బొకటి సేయఁగాఁ దలఁచుతఱి ◌్॥”
ఈ గర్ంథము మూలములో ఎనిమిది అశావ్సాలు ఉనన్వి. అపప్కవి ఎనిన్ అశావ్సాలు రచించినాడో గాని
మనకు మాతర్ము ఐదు లభయ్మవుతునాన్యి. అవి భాషాపరిచేఛ్దం, వరణ్పరిచేఛ్దం, వళిపార్సపరిచేఛ్దం, పదయ్ పరిచేఛ్దం,
సంధిపరిచేఛ్దం. మూలములో కేవలము 80 ఆరయ్లుంటే అపప్కవి తెనుగీకరించినవి మనకు 50 మాతర్మే లభయ్ము. ఆ
50 ఆరయ్లను అపప్కవి 1602 పదాయ్లలో వివరించాడు. ఇంత సవివరముగా రాసినదానిని అనువాదమనటము కనాన్
సవ్తంతర్ కావయ్మనవచుచ్. ఆయన ఎందుకు మిగిలినవి అనువదించలేదో, లేక నషట్మైనవో మనకు తెలియదు.
అపప్కవి ఐదు అశావ్సాలు రాసిన తరువాత మరణించి ఉండవచుచ్నని తన ‘ఆంధర్ కవుల చరితర్ము” లో
కందుకూరి వారు అభిపార్యపడాడ్రు.
ఈ గర్ంథపు పీఠికలో ఈ గర్ంథము రచనకు పూరప్ము తాను చదివిన 40 వరకు లక్షణ గర్ంథాల పేరుల్ను
ఊటకించినాడు అపప్కవి. ఆయన చెపిప్న ఆ లెకక్బటిట్ మనకు సాహితయ్ములో ఆనాడు లభయ్మవుతునన్ గర్ంథాలు
తెలిసినవి. ఆనాడు గర్ంథాలు లకోష్పలక్షలు ఉనన్వని చెబుతూ“ఒకదాని కంటె మరివే
రొకటి విశేషంబు జెపుప్చుండు కతమునన
సకల గర్ంథములను జదు
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వక తెలియునే లక్షణ పర్పంచంబెలల్న?”
తాను చదివినవనీన్ వెతికి సారమును బటిట్ అపప్కవి తన లక్షణ గర్ంథము రాశాడు. అందుకే అపప్కవీయం
చదివితే మరి వేరొకటి చదివే పనిలేదు.
ఈ గర్ంథములోని పర్థమాశావ్సము వివరించినవి: పార్మాణిక గర్ంథాల జాబితా ఇచాచ్క లక్షణవేతత్లలో
మూడు రకంవాళుళ్ ఉనాన్రని చెపాప్డు. లక్షయ్లక్షణ పదాయ్లు తెలిసిన వారు ఉతత్ములు. లక్షయ్పదాయ్లు తెలిసినవారు
మధయ్ములు. లక్ష పదాయ్లు తెలిసినవారు అధములు.
“విశవ్శోర్యః కావయ్ం” అనన్ తొలి సూతార్నికి 18 పదాయ్ల వివరణ చెపాప్డు. కావయ్బేధాలు, ఇరువైరెండు
వరణ్నల జాబితా ఇచాచ్డు. శబాద్రథ్లక్షణాలూ, అలంకారాలూ, అనుపార్సలు, చితర్ కవితవ్ము, గరభ్కవితవ్ము, బంధ
కవితవ్ము గురించి చెపాప్డు. 16 శబద్గత దోషాలు, 50 అరథ్గతదోషాల గురించి వివరించాడు.
సుకవి మహాతమ్య్ం, సతక్విలక్షణం, కవుల తేడాలు, కవిపర్శంస, తెలుగు మాటలు, పార్కృతములో పుటిట్న
మాటలు వివరించాడు. లకిష్కి లచిచ్ తెలుగు రూపాంతరమమ్నటుల్గా ఇలా చెబుతాడు“నాకుల భాషను ముటట్క
పార్కృతమున లచిచ్ దా బరగు లచిచ్మనన।
నాకోకిత్యైన లకిష్కి
బార్కటముగ లకిక్మి యని పలుకగ వలదే? “- (1-90)
తెలుగు పదాల యొకక్ సంసక్ృత మూలాలను వివరించాడు.
దివ్తీయాశావ్సంలో వరణ్పరిచేఛ్దం వివరించాడు అపప్కవి. ఇందు అక్షర ఉచాఛ్రణలు ఎలా ఉంటాయో
వార్శాడు. వాటి సవ్రూపాలు, లేఖకులు సామానయ్ముగా చేసే తపుప్లు వివరించాడు.
ఎకక్డ కార్రకొముమ్లు వాడాలో, ఎకక్డ వటర్సుడువార్యాలో, చెబుతూ తెలుగువారు ‘గృహము’ అని రాసి
‘గుర్హము’ అని పలుకుతారని వివరించాడు. అలాగే అపప్కవి రెండు పెదద్ పటిట్కలను తయారుచేశాడు. ఎకక్డ ‘ర’
వార్యాలో, ఎకక్డ బండిర(ఱ) వార్యాలో ఆ పటిట్క సూచిసుత్ంది. ర,ఱ ల తేడాల తరువాత అక్షరబీజాలు, సారసవ్త
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ఔషదాలు చెపిప్ ఏ అక్షరము ఎకక్డ వాడకూడదో చెపాప్డు. అపప్కవి పర్కారము రూకెతుత్ ఓషదము తింటే సూకుత్లు
ఘటిసాత్యి. ఉసిరికాయంత తింటే పదయ్శతకము వలెల్వెసాత్రు. చినన్మొతుత్ తింటే నాలుక మీద నలల్చెరువు
కాపురముంటుందిట.
ఇక తృతీయాశావ్సం. ఇందులో యతి పార్సల గురించి వివరించాడు. ఈ తృతియ అశావ్సమే చాలా
మంది నేటికీ బటీట్యము పడుతూ ఉంటారు, ముఖయ్ంగా పదయ్ రచనలు చేసేవారు. పదయ్ రచనకు యతి పార్సలనిన్వి తెలిసి
ఉండాలి కాబటిట్.
“పూరవ్కవుల లక్షయ్ములు గూరిచ్ సతక్వి
జనములవునటంచు సమమ్తింప
విశర్మంబులేను విరచింతు నాలుగు
పదులఁమీఁద నొకటి విదితముగ॥”
అపప్కవి పర్కారము యతులు 41.
ఇవి నాలుగు రకాలుగా విభజించాడు. అవి సవ్రయతులు, వయ్ంజనాక్షరయతులు, ఉభయ యతులు,
పార్సయతులు.
వీటిలో సవ్ర యతులు 7 రకాలు, వయ్ంజనాక్షరయతులు 21, ఉభయ యతులలో 12 భేదాలు ఉనన్వి.
సవ్ర యతులు (సవ్రమైతిర్ వళి, సవ్ర పర్ధానయతి, లుపత్విసరగ్క సవ్రవళి, ఋవళి, ఋతవ్సంబంధవళి,
ఋతవ్సామయ్వళి, వృదిధ్వళి)
వయ్ంజనాక్షరయతులు 21. అవి పార్ణయతి, వరగ్జయతి, బిందుయతి, తదభ్వ వాయ్జయతి, విశేషవళి,
అనుసావ్ర సంబంధయతి, అనునాసికాక్షరయతి, మువిభకిత్యతి, ముకారయతి, మవరణ్యతి, ఋజుయతి, పర్తేయ్కయతి,
భినన్యతి, ఏకతరయతి, అభేదయతి, అభేదవరగ్యతి, ఊషమ్యతి, సరసయతి, సంయుకత్యతి, అంతోయ్షమ్సంధియతి,
వికలప్యతి.
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ఉభయయతులు 12. అవి యషమ్దసమ్చభ్బజ్యతి (యషమ్ద, అసమ్ద పై యతి), పరరూపయతి, పార్దియతి,
నితయ్సమానయతి, దేశయ్నితయ్ సమానయతి, నితయ్యతి, రాగమసంధి, విభాగవళి, నామాఖండయతి, పంచమీ విభకిత్యతి,
కాకుసవ్రయతి, పుల్తయుగయతి, పార్సయతి.
అపప్కవి అఖండయతిని ఒపుప్కోడు. పార్దియతి, నితయ్ సమాన యతి మొదలైన ఉభయ యతులలో చేరని
సవ్రసంధి ఘటిత పదాలలో సంధయ్క్షరముకు హలుల్తో యతి మైతిర్ చెయయ్టము అఖండయతి.
నిజానికి తెలుగు సాహితయ్ములో అఖండ యతి వాడని కవి ఉండడు. కవితర్యముల నుంచి తిరుపతి
కవుల వరకూ వాడారు. అపప్కవి అఖండయతి ఒపుప్కు వుంటే , యతులు తగెగ్వి. అపప్కవి పర్కారము కవితర్యములు
అఖండయతిని అంగీకరించలేదు కానీ లేఖకులు దిదిద్నారని అభిపార్యపడాడ్డు. ఈ అఖండయతి పర్యోగము అరావ్చీన
గర్ంధములలో చాలా చోటల్ కనపడుతుంది.
యతుల తరువాత పార్స గురించి చెపాప్డు అపప్కవి. పార్సలు 17 రకాలు. యతుల వలెనె పూరువ్లు
చెపిప్న వాటి కంటే ఎనోన్ పార్సలను పెంచాడు అపప్కవి. ఆయన చెపిప్న పార్స భేదములు: అరథ్బిందు సమపార్స,
పూరణ్బిందు సమపార్స, ఖండాఖండపార్స, సంయుతాక్షర పార్స, సంయుతాసంయుతపార్స, రేఫయుత పార్స,
లఘుదివ్తవ్పార్స, వికలప్పార్స, ఉభయపార్స, అనునాసికపార్స, పార్సమైతిర్ పార్స, పార్సవైరము, సవ్వరగ్జపార్స, ఋపార్స,
లఘుయకారపార్స, లభేదపార్స, సంధిగతపార్స.
చతురాద్శావ్సములో పదయ్పరిచేఛ్దం వివరించాడు కవి. ఇందు గదయ్ పదయ్ భేదాలు, షటర్ప్తయ్యాలు,
ఇరువైఆరు చందాలలో ఉనన్ సమవృతాత్ల రూపాలు, గౌణ వృతాత్లు, మాలికా వృతాత్లు, చితక్ కవితార్లు,గరభ్కవితావ్లు,
బంధాలు రూపాలు విపులముగా వివరించాడు. ఇనిన్ లెకక్కడితే 13కోటల్ పైచిలువ వృతాత్లవుతాయట. వీటిలో 35
ముఖయ్మైనవి అపప్కవే వివరిసాత్డు.
పంచమాశావ్సము. ఇది సంధిపరిచేఛ్దం. ఇందు కళలేవో, దుర్తపర్కృతాలు అరాథ్లు వివరించాడు. సంధి
లక్షణాలు, సంధుల వివరాలతో ఈ పంచమాశావ్సము ఉంది.
తరువాత మనకు మిగిలిన గర్ంధము దొరకలేదు. అపప్కవి ఇంత వరకే రచించాడో, లేక పూరిత్ చేసినా
పోయినదో తెలియదు.
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మనకునన్ లాకిష్ణికలలో అపప్కవి అగర్గణుయ్డు. ఆయన రాసిన ఈ గర్ంథము పూరిత్గా దొరకకపోవటము
దురదృషట్ము. అపప్కవి శాసతరీయ దృకప్థమునన్వాడు. చాలా తెలుగు మాటలకు పుటుట్క, వుయ్తప్తిత్ అరథ్ం సైతం చకక్గా
వివరించాడు. ఉదా. ఉయయ్ల, పయయ్ద, తాయెతుత్ మొదలైన పదాలకు అరథ్ము వివరిసూత్ తాయెతుత్లు ‘ఎతుత్’ అనగా
దకిష్ణదేశమున దండలకు పేరు. ఎతుత్ను తేలపలికితే యెతు అవుతుంది. తాయి అంటే తలిల్. ఆ తాయి శిశువు రక్షణకు
కటుట్నది యతుత్ కాబటిట్ తాయెతుత్ అయినది. అపప్కవి భాషాశాసత్రపరిశోదనా దృషిట్తో చూసినాడు. ఆయనకు తమిళము
వచిచ్ ఉంటుంది. తాయెతుత్ ఉరూద్ పదము తావీజు నుంచి వచిచ్ ఉంటుదనన్ తదనంతరము భాషాశాసత్రవేతత్లు వివరించినా,
అపప్కవి దార్విడ భాషా వాదానికి పర్ధమునిగా చెపప్వచుచ్.
అపప్కవి కొనిన్ చోటుల్ పొరపాటు పడినా, ఆయనను మించిన లాక్షణికులు లేరు. అపప్కవీయము మించిన
పార్మాణిక గర్ంథమూ లేదు. ఆయన చెపప్బటేట్ మనకు ఎందరో కవులు, వారి గర్ంథాలు తెలిశాయి.
“ఇది చదివిన పిమమ్ట
యెదియేనియు జదువు బుదిద్ యేలా వొడముల
బదపడి గర్ంథము లనిన్యు
వెదకి వెదకి సారమెలల్ వివరింపంగన” అనన్ అపప్కవి మాట సతయ్ము. పదయ్ము నుంచి గదాయ్నికి,
అందుండి వాడుక భాషలోకి సాహితయ్ము పర్వహించినా, ఏ విధమైన సాహితయ్ పర్కియకైనా చందసుస్ తపుప్దు. అందునా
అపప్కవి వంటి వారు భాషను ఎంత శాసతరీయముగా చూడాలో కూడా మనకు నేరాప్రు.
అపప్కవీయము నేరిచ్న వారికి ఎదురేమునన్ది? వారు పరిపూరణ్ భాషాశాసత్రవేతత్లే మరి!!
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