
9.గుఱ్ఱం జాషువా 

జ).  భావ కవితా రీతులలో కావయ ప్రకరియ చేప్ట్టి  రచనలు చేసిన 
ఖండకావయ నిరాాత గుఱ్ఱం జాషువా. సారవజనీనం అయిన సతయం, 
ధరాం, సమత,స ందరయం మొదల ైన అంశాలను ప్రా తిప్దికగా 
చేసుకుని రచంచన ఖండకావాయలు కుల, మత, ప్రా ంతీయ 
భావాలకు అతీతంగా ప్ాఠకుల హృదయాలను 
సపృశంచగలిగాయి. 

జాషువా జీవితం: 

1895 సెపిెంబర్ 28న గురిం వీరయయ, లింగమాంబ దంప్తులకు 
గుంట్ూరు జిలాా  వినుక ండ ప్రా ంతంలో జాషువా జనిాంచారు. 
1905లో వినుక ండలోని ఎలిమ ంట్రీ సకూలోా  చేరాడు. అకూడ 
తరతమ భేదాలు, కుల, వరగ భేదాలు జాషువాను కలిచవేసాయి. 
జాషువా సాహితయంలో తాను వయకతప్రిచన సపషిమ ైన 
అభిప్రా యాలకు బాలయసాృతులే ప్రా తిప్దికలు అయాయయి. 

జాషువా సాహితయం: 

అ) తొలి నాటి కృతులు: 



నెలబాలుడు, నెమలి ,నెలత, కోకరల, సకరయయదయం, సాలీడు వంట్ట 
ఖండ కావాయలు రచంచారు. 

ఆ) ఖండ కావాయలు: 

1924  నుండి 1965 వరకు జాషువా 200 ఖండ కావాయలను 
రచంచారు . వీరు రచంచన ఖండకావాయలను 12 విభాగాలుగా 
విభజించవచుు. 

అవి:. 1.కవితవతతవ నిరదేశకాలు 2. సవవయ వృతిత   సంబంధులు 
3.దేశభకాత ాతాకాలు4. సుత తాయతాకాలు 5. సాృతాయతాకాలు,6 
సంఘ సంసాూరాలు7. ప్రకృతి వరణనాతాకాలు 8.ప్రణయ చతరణలు 
9.ప్ రాణిక ప్ాతరర నీాలనాలు,10.అభినందనాతాకాలు 11. 
ప్రచారాతాకాలు 12. సంకీరాణ లు 

జాషువా కావ్య రచనా వ ైశిష్యం: 

ఫిరదౌసి: గజిని మహమాద్ షానామా గింథానిి రచంచమని, 
ప్దాయనికర ఒక దీనారం ఇసాత నని వాగాే నం చేసాడు. ఫిరదౌసి 30 
సంవతసరాలు శిమంచ 60 వేల ప్దాయలను రచంచ  సులాత న్ 
సమరిపంచాడు. రాజు మాట్ తపిప వెండి నాణాలను ప్ంప్ాడు. కవి   



దుుఃఖిసకత  సులాత న్ విమరిిసకత   నిందతర కూడిన ప్దాయలను రాసి 
ప్ంపించాడు.దానికర ఆగిహించన రాజు కవిని చంప్మని 
ఆజాా పించాడు. సామంతరాజులు ఉప్దేశంతర రాజు కవికర బంగారు 
నాణాలు ప్ంప్ాడు . తండిర దుుఃఖానికర కారణమ ైన బంగారానిి 
ఫిరదౌస ికూతురు తిరసూరించంది. 

కవి కుల మత దేశ కాలావధులు దాట్టన ఒక విశషి వయకరత. 
ఫిరదౌసి జీవితం వరణన దావరా అట్ువంట్ట ఔనితాయనిి 

సాధించాడు. 

స్వప్న కథ -అనాధ:1934 లో జాషువా ఈ కృతులను రచంచాడు 
సవప్ికథ భావ వినాయసానికర సంబంధించనది. అనాథ అభుయదయ 
కవితవంలోని పవడిత ప్రజల ఆకిందనలు తెలియజదసుత ంది. 

గబ్బిలం: కుల భేదం వలా కలిగిన సెైనాయనిి,దైెనాయనిిచకడలేక 
జాషువా గుండె నుండి గబ్బిలం కావయం వెలువడింది. గబ్బిలం 
మొదట్ట భాగం 1941లోను, ర ండో  భాగం 1946 లోను 
వెలువడాా యి. 



 నిశత వయంగాయనిి, ఉకరత వెైచతిరని ఆశియించ ,జాషువా దోపిడీ 
వయవసథను ఆదరించే కులవయవసథను విమరిించాడు. 

ముంతాజ్ మహల్:షాజహాన్ ముంతాజ్ ల ప్రణయ మాధురాయనిి 
చతిరంచడంలో జాషువా భినిమ ైన ధోరణిని అనుసరించారు. 

స్మశాన వాటిక:సాధారణంగా సాశానం చకడాలంట్ేనే భయం. 
కానీ కవితా దృషిి్తర చకసినప్పపడు మహాకవికర ఒక ధరాం 
ప్రతయక్షమ ైంది.  

కాందిశీకుడు: ర ండో  ప్రప్ంచ యుదధ  కాలంలో యుదధ  ప్రచార 
శాఖలో ఉదో యగం చేసిన కాలంలో జాషువా ఈ కావాయనిి 
రచంచాడు 

బాప్ూజీ: ఇది దేశ నాయక సాృతి కావయం. బాప్ూజీ మరణం 
వలన జాషువా గుండెలలో ప్పట్టిన శోకమే ఈ కావయంగా 
రూప్పదాలిుంది. జాషువా రాలున అశి్ర కణాలు ఆయన 
అంతుఃకరణశ్రదిధని తెలియజదసాత యి.సాృతి రచనలకు ఆధారమ ైన 
ఈ అంశమే ఈ కావాయనికర విశషితను కలిపంచంది. 



నేతాజీ:జాతికర వీరతావనిి నకరిపో్ సిన సుభాష్ చందరబో స్ 
సావతంతర సాధనలో నిరవహించన ప్ాతరను సుత తిసకత  రచంచన 
సుత తి కావయం ఇది. నేతాజీ జీవితంలోని ప్రధాన వీరరస సో ోరక 
ఘట్ాి లు ఈ కావయంలో చతిరంచబడాా యి. 

స్వయంవ్రం:సవతంతరం తరువాత భారతదేశం లో వచున 
అవాంఛనీయ ధోరణులు ఈ కావయంలో తీవరంగా 
విమరిించబడాా యి. సరవజనులకు శరియోదాయకమ ైన గాంధీజీ 
సిదాధ ంతాలు క ంతకాలానికర నిరాదరణకు గురి అయాయయనే 
ఆవేదనను జాషువా దీనిలో వయకతం చేసాడు. 

రాష్ర ప్ూజ: ఆంధుర ల చరకాల వాంఛ అయిన ప్రతేయక రాషిరం 
అవతరించన సందరభంలో ఈ కావయం రచంచారు. దీనిలో పొ్ ట్టి  
శ్రిరాములు ఆతాారపణం, ఆంధర దేశ స భాగయం వరిణంచబడాా యి. 

ముసాఫరులు:  ఈ లోకంలో ప్పట్టి  గిడుతుని అసంఖాయక 
ప్రా ణికోట్టకర గమయం ఏంట్ట? యుగాలనుండి కలవరపెడుతుని 
సమసయల గురించ జాషువా తెలియజదశారు. 



కొతతలోకం: శాంతి జీవనానికర ఆట్ంకంగా తయార ైన మనిష్ిని  
గురించ కవి వితరిూంచాడు. 

కరీస్తత  చరితర: జాషువా 1963లో కీిసుత చరితరను రచంచాడు. మత 
గింథాలను ,అందులోనక బ ైబ్బల్ ను ఛందోబదధం చేయడం 
కతితమీద సాము వంట్టది. 1964లో తెలుగులో వెలువడిన ఉతతమ 
కావయం గా కీిసుత  చరితర కదందర సాహితయ అకాడమీ ప్పరసాూరానిి 
పొ్ ందింది. 

      నాగారుు నసాగర్ అనే ఖండకావాయనిి, కుశలవోప్ాఖాయనం, 
చనాినాయకుడు, అనేక వచన కావాయలను, రుకరాణీ కలాయణం 
చదానంద ప్రభాతం, ధుర వ విజయం, తెరచాట్ు, మీరాబాయి అనే 
నాట్కాలను కూడా రచంచారు. 

బ్బరుదతలు ప్ురసాారాలు: జాషువా రచంచన కీిసుత  చరితర 
కావాయనికర 1964లో కదందర సాహితయ అకాడమీ బహుమతి 
లభించంది.1936లో కవికోకరల ,1947లో నవయుగ కవి చకివరిత 
అనే బ్బరుదులు వరించాయి.చేళ్ళపిలారా వెంకట్ శాసిత  ిగారు 
జాషువాకర గండపెండేరం అలంకరింప్జదశారు 1952లో మధుర 



శ్రినాథ బ్బరుదు ప్రదానం చేయబడింది.1953లో  కనకాభిష్ేకం 
జరిగింది. 1970 రిప్బా్బక్ దినోతసవం రయజు భారత ప్రభుతవం 
ప్దాభూషణ్ బ్బరుదుతర సతూరించంది. అదే సంవతసరం 
కళాప్రప్ూరణ బ్బరుదు కూడా లభించంది. 

        గురిం జాషువా నవాయంధర కవితావనిి ప్రభావితం చేసిన భావ 
కవితవం ,అభుయదయ కవితవం వంట్ట ఉదయమాలకు ప్రతయక్షసాక్షి. 
ఆధునికాంధర కవితవంలో ఖండకావయం వరా సి అఖండ సకోరితని 
అందించన కీరిత జాషువాకద దకరూంది అని ఆచారయ సి.నారాయణర డాి 
గారి ప్రశంస అక్షర సతయం. 

 

 


