
8.భావకవిత్వ  శాఖలో కృష్ణశాస్్తర ి స్ాా నమెట్టి ది?      (లేదా) 

భావ కవిత్ావనికి కృష్ణశాస్్తర ి సే్తవ ఎట్టి ది ?            (లేదా) 

దేవులపలి్ల కృష్ణశాస్్తర ి కవిత్వ త్త్వం ఎట్టి ది? 

జ )  ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో తొలి కవితా ఉద్యమం 
భావకవితా ఉద్యమం. పరాయి పాలనలో మగుు త్ునన జాతిలో 
కరమంగా జాతీయ భావాలు రూపుదిద్ుు కున్ానయి. ఈ భావాలు 
భావ కవితాానిన పరభావిత్ం చేశాయి. 1910 త్రువాత్ వచ్చిన 
కవితాానిన భావ కవిత్ాం అని వయవహర ంచారు. దేవులపలిి 
కృష్ణశాస్్తర  ిదీనిని ‘భావగీత్ం’ అని పేరకొన్ానరు. 

భావ కవిత్వ లక్షణాలు: 

ఆతాాశ్రయత్ాం, స్తేాచాా ప్రయత్ాం, గాన యోగయత్, శ్ృంగారం, 
పరకృతి ,భక్తర, స్ాృతి. 

కృష్ణశాస్్తర ి జీవిత్ం- రచనా విశేషాలు: 

              కృష్ణశాస్్తర గిారు 1997 నవంబర్ఒ1వ తేదీన త్ూరుు 
గోదావర  జిలలి  చంద్రంపాల ం అనే్ గార మంలో జనిాంచారు. వీర  



త్లిిద్ండ్రర లు స్తీత్మా, త్మానన శాస్్తర  ి.1923లో రాజమండ్రరలో 
ఏరాుటు చేయబడ్రన కవితాగోషి్్ లో కృష్ణశాస్్తర  ిమొటటమొద్టి 
కవితా గానం చేశారు. న్ాటినుండ్ర ఆంధర దేశ్ం అంత్టా స్ంచర స్తర  
భావ కవిత్ా పరచారం సాగ ంచారు. 

బిరుదులు సనాానాలు:  

1940లో ‘భావ కవి చకరవర ర' అనే్ బిరుద్ు ప ందారు. ‘కళాపరపూరణ’ 
‘పద్ాభూష్ణ్’ అనే్ బిరుద్ులున్ానయి. మేఘస్ందేశ్ం చ్చత్రం లో 
‘ఆకులో ఆకున్ ై' పాటకు ఉత్రమ గేయ రచయిత్గా ఆంధరపరదేశ్ 
పరభుత్ాం బహుమతి పరకటించ్చంది. కృష్ణశాస్్తర నిి శ్రర శ్రర ‘ఆంధరష్ెలి్ల’  
అని క్ీర రంచారు. 

కృష్ణశాస్్తర ి రచనలు పరిచయం: 

దేవులపలిి కృష్ణశాస్్తర  ిబాలయం నుండ్ర రచన్ా వాయస్ంగానిన 
పరా రంభంచారు. 1920 లో ఆకులో ఆకున్ ై అనే్ గేయలనిన 
రచ్చంచారు.ఈ గేయం భావ కవితాానిక్త పరతినిధి. భావకవితాానిక్త 
విజయ పతాకం. 

అ) గేయ రచనలు: 



కృష్ణపక్షం, కన్ననరు, పరవాస్ం ,ఊరాశి ,మహతి, వేమన పదాయలు, 
పలిక్త,ఋగీాథీ, తిరుపాువు ,మేఘమలల, కృష్ణ  రజని ,ప్లిల 
పాటలు వీర  గేయ రచనలు. 

ఆ) శ్రవయ నాట్టకలు: 

1951 - 62 మధయ క్ాలంలో దేవులపలిి 27 శ్రవయ న్ాటికలు రచ్చంచ్చ 
ఆక్ాశ్వాణి హ ైద్రాబాద్ క్ేంద్రం నుండ్ర పరసారం చేయించారు 
వాటిలో శ్ర ాషి్ పరధానమ ైనది 

            ఇవే క్ాకుండ్ా విపరన్ారాయణ ,మలళవిక్ాగ నమిత్రం, 
కుమలరస్ంభవం అనే్ యక్షగాన్ాలను, రేడ్రయో పరస్ంగాలు, 
పీఠ కలు ,ఇంటరూాూలు ,ఉపన్ాయసాలూ వంటి వచన రచనలను 
చేశారు. మలి్లశ్ార  చలనచ్చత్ర కృష్ణశాస్్తర  ిస్త్నిమల రచన్ా జీవిత్ం 
పరా రంభమ ైంది. 

కృష్ణశాస్్తర ి కవిత్వ శిలపం: 

దేవులపలిి కృష్ణశాస్్తర  ికవిత్ామంతా పద్య గేయ మిశ్రమం. 
కృష్ణశాస్్తర  ిభాష్ క్ొత్ర  పాత్ల మేలుకలయికతో నిండ్రవుంటుంది. 
బానిస్త్ాపు బాధను  ‘స్తేాచా’ అనే్ ఖండ్రకలో పేరకొన్ానరు. 



పరకృతిలోని స్ుకుమలరమ ైన పుష్ాులను సీ్తర లితోను, పుష్ు 
స ంద్రాయనిన సీ్తర  ిస ంద్రయంతో అనే్క స్ంద్రాాలలో వర ణంచారు. 

           భావకవుల పరధాన కవితా వాయస్ంగం పరకృతి ఆరాధన . 
అది కృష్ణశాస్్తర  ిలో ఎకుొవగా కనిప్స్ుర ంది. కృష్ణపక్షం, పరవాస్ం, 
ఊరాశి ఖండ్క్ావాయలు వీటిక్త తారాొణాలు. 

           సే్తాచా ప్రయత్ాం కృష్ణశాస్్తర  ికవిత్ాంలో మరకక పరధాన 
లక్షణం. ‘నవివపో దురు గాక నాకేట్ట స్్తగ్గు ' అని అని త్న స్తేాచాా 
ప్రయతాానిన చాటుకున్ానరు. ఒంటర త్న్ానిన అనుభవించ్చ, దాని 
వలన త్నకు కలిగ న బాధను వివర ంచారు. అంద్ుక్ే ‘కృష్ణశాస్్తర ి 
బాధ పరపంచానికి బాధ పరపంచం పరపంచం శ్రర శ్రర బాధ' అనే్ 
చమతాొరం సాహిత్య లోకంలో చోటు చేస్ుకుంది. 

స్ామాజిక దృషి్్: 

కృష్ణశాస్్తర  ికవిత్ాం లో ఆత్ానివేద్నమే క్ాకుండ్ా సామలజిక 
చెైత్నయం కూడ్ా కనిప్స్ుర ంది . ర ండ్వ పరపంచ స్ంగార మం 
స్ంద్రాంలో ‘ఆకలి’ అనే్ గీతానిన రచ్చంచారు. ర ైత్ు భూసాామి 
పీలిిప్ప్ు చేస్ుర న్ానడ్న్ే అంశానిన నిరస్్తంచారు. 



జాతీయ భావ పరబో ధం: 

కృష్ణశాస్్తర  ిభారత్ జనయితిర క్త నివాళి పడ్రత్ూ 
సాాత్ంతరో ద్యమలనిన వర ణంచే గేయ రచన చేశారు. 

 ‘జయ జయ జయ ప్్రయ భారత్ దివయ ధాత్రర' అని క్ీర రంచారు 

                  దేవులపలిి కృష్ణశాస్్తర  ివస్ుర వులోనత, ఛంద్స్ుులోనత, 
భాష్లోనత, స్తేాచాను ఆశించారు. భావకవితా యుగంలో 
త్నదెైన విశిష్ట ముద్రను సాధించారు. ఆధునిక్ాంధర సాహిత్యంలో 
పరముఖ సాా న్ానిన స్ంపాదించుకున్ానరు 

 


