
10.    శీ్ర శీ్ర 

               కవిత్వాన్ని జీవిత్వన్నకి చేరువుగా తీసుకువచ్చిన 
అభ్యుదయ కవిత్ా భ్గీరథుడు శ్రీరంగం శ్రీన్నవాసరావు 
(శ్రీశ్రీ).1940 త్రాాత్ ఒక దశాబ్దం పాటు ఆంధ్ర సాహిత్ు లోకాన్ని 
ఉతేే్జిత్ం చేసిన మూలవిరాట్ శ్రీ శ్రీ. 

              శ్రీశ్రీ 1910 ఏప్ిరల్ 30వ త్ేదీన విశాఖపటింలో 
జన్నమంచవరు.  త్లి్లదండుర లు వ ంకటరమణమమ,అపపలక ండ.వీర ి
పరా థమిక విదవుభ్యుసం విశాఖపటిం లో జరిగింది.1931 లో 
మదవర సు విశ్ా విదవులయంలో బి.ఏ పూరిే చేశారు. 

శీ్రశీ్ర రచనా ప్రస్థా నం: శ్రీశ్రీ కవిత్వ వాుసంగంలో మూడు మయఖు 
దశ్లు ఉన్వియి. శ్రీశ్రీ త్న 18 వ ఏట 1928 లో ‘పరభ్వ’ అనే్ 
కవిత్వ సంపుటిన్న రాశారు. త్రువాత్ ఛందో  బ్ంధవలను 
విదిల్లంచుకున్న 1929లో ‘సుపాే సిి కలు’ అనే్ కవిత్వ ఖండికలో 
కవిత్వాన్నకి అంకురారపణ  చేశారు. శ్రీశ్రీ రచ్చంచ్చన వచన గేయం 
విదుున్వమల్లకలు. ‘న్ేను స ైత్ం పరపంచవగిికి సమిధ్న్ొకకటి 
ఆహుతిచవిను' అన్న శ్రీశ్రీ జయభ్ేరి గేయాన్ని రచ్చంచవరు 1933లో 



రచ్చంచవరు. 1934 ఏపి్రల్ 12వ త్ేదీన ‘మరో పరపంచం మరో 
పరపంచం మరో పరపంచం ప్ిల్లచ్చంది' అనే్ చవరిత్వర త్మక గేయాన్ని 

సృషిటంచవరు. ఈ గేయమే అభ్యుదయ కవిత్వాన్నకి న్వందీ గీత్ంగా 
మారింది. 

 మహాపరసాి నం సంపుటిలో 

మరో ప్రప్ంచం మరో ప్రప్ంచం 

 మరో ప్రప్ంచం పిలిచందీ  

ప్దండి మ ందుకు ప్దండి తోసుకు 

 పో దాం పో దాం ప ైప ైకి 

అన్న ఉతేే్జపూరాకంగా, సంచలన్వత్మకంగా ఈ ఖండిక రాశారు. 
‘పరతిజఞ ‘ అనే్ గేయంలో శీ్రశ్రీ శాీమిక వరగ చ ైత్న్వున్ని పరకటించవరు. 
శ్ీమశ్కిే విలువను చవటయరు. 

పొ లాలనన్నీ హలాల దున్నీ 

 ఇలా తలంలో హేమం పిండగ  

ఘరమజలానికి ధరమజలానికి 



 ఖరీదు కట్టే  షరథబ  లేడోయ్.   అన్న పరకటించవరు. 

శాీమిక జీవులోి  తిరుగయబ్యటుకు ఊప్ిరి పో శాడు. త్న కవిత్వాన్ని 
వారికోసమే సృషిటసాే నన్న పరతిజఞ చేశాడు. “శ్ీమ ైక జీవన 
స ందరాున్నకి సమానమ ైనది లేన్ేలేదన్న” వకాకణ ంచవడు. 
‘అవత్వరం’ అనే్ ఖండిక పాలకులకు వుతిరేకంగా చేసిన 
తిరుగయబ్యటును సూచ్చసుే ంది. 

జవాలాతోరణం, ఐ, భిక్షువరీీయసి, ఆః మొదల ైన గేయాలు 
మహాపరసాి నంలో అత్ుంత్ శ్కిేవంత్మ ైన రచనలు. 

సిరిసిరిమ వా అనే్ మకుటంత్ో సమాజంలోన్న విభిని అంశాలప్ ై 
శ్రీశ్రీ శ్త్కం రచ్చంచవరు. శ్రీశ్రీ ఈ శ్త్కంలో అధిక్షేపాన్ని చకకగా 
విన్నయోగించుకున్విరు. న్నత్ుమయ జరిగే రాజకీయాలే వసుే వుగా 
తీసుకున్న శ్రీ శ్రీ ఖడగ  సృషేి్ అనే్ కవిత్వ సంపుటిన్న పరచురించవరు. 
అన్నత్రసాధ్ుమ ైన తిరుగయబ్యటు ధోరణ  లో సాహిత్ుంలో మరో 
పరపంచవన్నకి బ్యట వేసిన కీరిే శ్రీశ్రీకే దకుకత్ ంది. 



పథర స కరీడలు గేయం రూపంలో ఉని కారూట నుి . సున్నిత్మ ైన 
హాసుం , ఘాట ైన వుంగుం వీటిలో పుష్కలంగా 
ఉంటయయి.లిమరికుులు శ్రీశ్రీ రచ్చంచ్చన 5 పాదవలు వచన గీత్ం. 

                         శీ్రశీ్ర మహాప్రస్థా నం, మరో ప్రస్థా నం, ఖడగ సృషేి్ అనే్ 
కవిత్వ సంకలన్వలను, చరమరథత్రర అనే్ కథల సంపుటిన్న, రేడియో 
న్వటికలు రచ్చంచవరు. “కాదేదీ కవిత్కనరహం” అనే్ శ్రీశ్రీ వాకుకను 
నవత్రం కవులు పాటించ్చ కవిత్ా రంగంలో పరవేశంచవరు . 

     అభ్యుదయ ధోరణ న్న కళాత్మకంగా వుకీేకరించడం వలిన్ే  శీ్ర శీ్ర 

కవిత్ాం  ఈన్వడు, పతిరకలలో, సిన్నమాలలో,పరజల న్ోళి్లో సుసిిర 
సాి నం ప ందింది. ఈ విధ్ంగా ‘అన్నత్ర సాధ్ుం న్వ మారగం' అనే్ 
మాటను శ్రీ శ్రీ న్నలబె్టుట కున్విడు. 

       సరిక తే్ పరయోగాలు చేసిన అభ్యుదయ విపివ కవిత్ాం 
యయగకరే శ్రీశ్రీ 

 


