
7.‘ఆధునిక కవిత్వ యుగకర్త గుర్జాడ'. చర్చించిండి? 

                             ( లేదా) 

గుర్జాడ ర్చనలు- వ ైశిష్్టయిం, ప్రయోజనాలను తెలప్ిండి? 

19వ శతాబ్ద  ప్రారంభంలో ప్రశ్రాత్యుల ప్ాభావం చేత్ భారతీయ 
జీవన శ్ ైలిలో మారపులు చోటు చేసుకున్ాాయి. భాషర 
సరహితాులలో సంసకరణలు చేప్టాా లనే్ సరహిత్ు 
సంసకరణవరదులు వలన సరహిత్ుంలో భాష, ప్ాక్రియ, వసుు వు 
అనే్ మూడు ప్ాధాన్ాంశ్రలలో క్ొత్ుదనం సరధించబ్డ ంది. 

       భాష, ప్ాక్రియ ,వసుు వులలో నవుత్ను సరధించడంలో అప్ర 
భగీరథుడు గురజాడ అప్రురరవు గరరప. ఆధునిక భాషర 
సరహితాుల యుగరనిా ప్రారంభంచిన ఘనత్ గురజాడది 
అందువలన ఆధునిక కవితాానిక్ర వెలుగు జాడ గురజాడది. 

అందువలన గురజాడ ఒక వెైతాళికుడు, ఆధునిక కవిత్ాం 
యుగకరు. 

గుర్జాడ జీవిత్ిం ర్చనలు: 



గురజాడ వెంకట రరమదాసు, క్ౌసలుమమ దంప్త్యలకు సెపెాంబ్ర్ 
21న గురజాడ అప్రురరవు జనిమంచారప. శ్రి గురజాడ తెలుగు 
జాతిక్ర అప్ురూప్ సంప్ద గర నిలిచే సరహిత్ు సృష్టా  గరవించాడు.  

గుర్జాడ ర్చనా వ ైశిష్్టయిం: 

ఆ) ముతాాల సరాలు: 

సరహితీ ప్రంగర గురజాడ తెచిాన గొప్ు సంసకరణ ముతాుల 
సరరలు రచన. ఇది మాతాాఛందసుు. ఈ ఛందసుు తెలుగు 
కవితాానిా సరమాను ప్ాజల వదదకు చేర్ాంది.  

   త్న చుటటా  ఉనా సమాజంలోని మూఢాచారరల వలన,కవితా 
చెందిన గురజాడ హృదయంలో చెలరేగ్న వేదనల నిప్ుురవాలు 
ఈ కవిత్లు. 

ఆ) దేశభక్తత: 

ఇది సరా మానవరళి గీత్ం. అడుగడుగున్ా దేశ్రభమానం 
నిండ నటువంటిది. 

దేశమింటే మటట్ క్ాదోయ్ 



దేశమింటే మనుషయలోయ్ 

ఇది దేశభక్రు గేయం దాారర గురజాడ జాతిక్ర అందించిన సందేశం. 

ఇ) లవణరాజు కల: 

గురజాడ సంఘసంసకరణ  ఆశయంతో రరసటన గీత్ం ఇది. లవణ 
రరజు మానవులు ఆలోచించని ప్ాప్ంచానిా, ఆ ప్ాప్ంచంలో 
మానవుల మధు అడుు గోడలు లేకపో్ వడానిా కలగంటాడు. 

ఈ) ప్ూర్ణమమ కథ: 

గురజాడ రచించిన కథన్ాత్మక గేయాలలో విశిషామ ైనది. 
కన్ాుశులకం దురరచారరనిక్ర ఒక అమాయకురరలు బ్ల ైపో్ యిన 
దురఘటన దీనిలో కథాంశం.  

           ప్ుత్ుడ  బ్ొ మమ లాంటి ప్ూరణమమను ఆమ  త్ండ ా, ఆమ కు 
తాత్  వయసునా వృదుు డ క్ర ఇచిా వివరహం చేశ్రడు. ఆమ  అది 
సహించలేక దేవరలయం సరసుులో దూక్ర ఆత్మహత్ు చేసుకుంది. 
న్ాటి దురరచార ప్ాభావరనిా దాని వలన కలిగ్న అనరరు నిా 
శక్రువంత్ంగర వుక్తుకర్ంచిన ఖండ క ఇది. 



కనాడ కూడా ఇలాంటిదే 

ఉ) మనిషి: 

మానవతావరదం  తో రచించిన గేయం ఇది. సరటి మానవుని 
త్నతో సమానంగర భావించడమే మానవతా వరదం అన్ే న్ెైతిక 
ధెైరుంతో ఈ గేయం రచించబ్డ ంది. 

ఊ) దిద్ుు బాటు: 

గురజాడ రచించిన్ా మొటామొదటి కథానిక ఇది .ఇది 1910 లో 
రచింప్బ్డ ంది .తెలుగు సరహిత్ుంలో మొటామొదటి కథానికగర 
ఇది గుర్ుంచబ్డ ంది .ఇంక్ర మీ పేరేమిటి మత్ము విమత్ము 
మొదల ైన కథానికలు గురజాడ సంఘ సంసకరణ దృష్టాక్ర ప్రాణాలు 

ఋ) కనాాశులకిం: 

గురజాడ పేరప చెప్ుగరనే్ గురపు కు వచేాది కన్ాుశులకం న్ాటకం. 
బ్ాలు వివరహాలు, విత్ంత్యవుల దీన్ావసథలు, ద ంగ సంసకరులు 
క్ోరపా  ప్క్షులు, సరమానుుల మూరఖత్ాం, ఆన్ాటి సమాజంలోని 
కుళ్ళు వీటనిాంటిని గురజాడ కన్ాుశులకంలో చితాించారప. 



           ప్ాప్ంచ న్ాటక సరహిత్ుంలో అగిశ్రిణి లో నిలిచే న్ాటక్రలలో 
కన్ాుశులకం ఒకటి. కవిగర ,న్ాటక రచయిత్గర, కథానిక్ర 
రచయిత్గర, వరుస రచయిత్గర  విశ్రష సరథ న్ానిా ఆర్జంచారప. 
తాను నమిమన సటదాు ంతాల క్ోసం, ఆదరరాల క్ోసం త్పటంచిన  
క్రరుదీక్షాప్రపడు గురజాడ. 

ఆధునిక కవితాానిక్ర గురజాడ వెలుగుజాడ. 

 

 


