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బుంథ బాఞ 

 

 ధేధ బాభపఴస్ థేళంరోతు బయౘణాభగషంద ీఆతుటిఞృమఞలో  ణెరుఖు ఄదామనఔుభషయౌగష ఖణ ఆమయ ై

ఏఱైుగష నతుఙేవు ధానధ. ఄఔకడు డుతృషభెిెంట్  అఫ్ రావంగైవఛెయలో తు  ణెరుఖు రషకరో డునోబా, డుగీ ీ

యథామమడు రఔు ణెరుఖు నరణేమఔ ఄంళంగష పోదివు ధానధ. యషభపణోతృషఞు ఄఔకడు నరఫుణవ తృషటరషరరో నతుఙేలే 

ణెరుఖు ఈతృషదామభురఔు బా వంవు  థావభష యక్షఢ ఆఙేేఞనుఠె యషభపకూ ణెరుఖు పోదింఙే వంథభషబరరో 

ధేధ ఔడా ణెరుఖు పోదివు  ఈంఞాధ. 
 

 యషవుయషతుకూ ధేధ నుఞటింథి అందరనరథేరోో తు  చిణు మడ చృరాో రో ఈధన బథధనరలో రో. నెభపగపంథి, 

ఙథియంథ ిబథరా వరో. బథరా వ యళవయథామరభం ణెరుఖు రషకరో ఎం.ఏ. ణెరుఖు ఙేరషధ. అ ణమడయషణ 

నెఱుబ ఫెఞటింథి బాభపఴయలో . ఄనుడే ఄఔకడు బయౘణాభగషందీ ఆతుటిఞృమఞలో  ఄదామనఔ లతిురో 

ఙేమఠంలరో ధాఔు ణెరుఖు పోదింఙే ఄలకషళం ఔయౌగపంథి. 
 

బాభపఴయలో  లసుమనడుధ ణెరుఖుయషమడ థాథాను భెంఠె లంథర వంలణసభషర కూణీం తరఞటఴేయషభప ఙేణ 

అందరథేళం ధంచి ణమయౌంనపడుధ యషమడ. యమడ బుకమంగష అధాఞట వబుథరభాధాతుకూ ఄధయైధ యరషక 

తీమతృషర ంణంరోతు యఛభధఖమం, ఄధకషనయోౌ, యౕకీషఔుఱం లంఞట తృషర ంణార ధంచి యయుధయషమడ. ణొయౌ భ్చరరో 

యమంణా ఄఔకఠ ఎధనన ఔఴిధయౖషి రఔు ఖుభప ఄబధనఞటకీ, ఄఙంఙరఫైెధ అణభయరషవవంణో, తోఔకయోతు 

దెైమమయషశయషరణో, వవభం ఔఱసణో అధాఠె నభపళతీంచి ఇధాఠె ఎంణో ఈధనణఫైెధ లసుతికూ ఙేమడఔుధానమడ. 

ఄంణేకషథ, అ థేళ నరఖతి యౌపాఖమ తుభషభఢంరో ణబ లంణే తృషణరధ తుమవళించి వవంనధనం ఙేరషమడ. ఇ 

భ్చ ఄఔకడు ణెరుఖుయషమంణా ఖమవంగష ణరలణేు కొతు తిభపగ ైభీతిరో చౄయవు ధానమడ. నరవు ణం ఄఔకఠ ధారోో ణమం 

ధఠెవు ధననఞటక ీ యషమంణా ణబ నూభపవఔుర పాఴ (ancestral language) ఄబధ ణెరుఖుధ 

బమచితృలఔుండా ఆంకష కషతృషఠెకొంఞుధానమడ. ఆథి ధధన పాగష ఔథియౌంచింథి. అణమం ణెరుఖు యషమడ ఆఱురోో  

ఆంకష ణెరుఖురోధే బాఞాో ఠెకొంఞామడ. ణబ నసరోరు ఔడా ణెరుఖురోధే బాఞాో డారతు ఄతేరఱసయషు మడ. 

ణెరుఖు పాయౖష వంవకతీ వంనరథాభార నఞో యషభపఔుధన గషడఫైెధ అథభషతేబాధారు ధధన పాగష 

అఔఞుి ఔుధానబ. ణెరుఖు నంఠెఖరు వంనరథాభపథధంగష ఛమడనుకౌలడాతుకూ  యషభెంణో అవకూుతు 

ఔధపమడయషు మడ. ఆఔ పాయౖష నరఙామం కౌవం వంగారుగష, వబాఛారుగష ఏమడు మఔమకషర కషమమఔబీార థావభష 

ఔఱస ఙేయషు మడ. యషభప ఇ బాణపాయౖష నభపమక్షఢ అళభాతుకూ ఄంఠగష తుయౌచిధ ఄఔకడు నరఫుణవం తృషటరషరరరో 

ణెరుఖుయషభప నసరోరు ఈధనఙోఞ ణెరుఖుధ పోదివు ంథి. ణథావభష ణెరుఖు ఄఔకఠ ధేఞటకీ ధేమపఠెణోంథి. 
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ఄబణ ేభెంఠెలంథర వంలణసభషర కూణీం ఆఔకడు ధంచి యయుధ అ ణమం అధాఠె బాఞాో డే ణెరుఖు 

పాయౖష వవమౄనఫే ఆంకష ఄఔకఠ తగపయౌతృలబ తుయౌచి ఈంథి. ఄథి ఔ ణమం ధంచి బభ్ ణభషతుకూ వంఔతీవు  

ఈంఠఠం, ఄథి కైలరం ఆఱురోో ధే బాఞాో ఠెకౌలఠం, యషమంణా ణెరుఖు పాయౖష వబాఛాతుకీ, ణెరుఖు 

యషణాలమఢాతుకూ థమంగష ఈంఠఠంలరో యషభపకూ ఇధాఠె అందరనరథేళంరోతు ణెరుఖు యషమడ బాఞాో డే 

పాయౖషవవమౄనం, ఆఔకడు నరఙామ, నరయషమ బాదమబారు, తృషటమనువుకషరు యషఠెణేధన యఴియషమలయౘభపఔబధే 

ణెరుఖు పాయౖష వవమౄనంనఞో నభపఙభం రేఔతృలలఙే. ఄంథకై ఄఔకడు తృషఠ్షమంరషర మౄనఔరధరో గషతూ, 

తృషటమనువుఔ తుభషభఢంరో గషతూ ఎధనన బామడరు ఄతుయషమమబభామబ. పాయౖష ర ైయ్ నమంగష ణెరుఖు పాఴ 

అదతుకీఔమఢ ఄలళమఔఫైెంథి. అ కొమణ తీమేడాతుకై ఖణ కొంణకషరంగష ఄఔకడు నరఫుణవ తృషటరషరరరోతు  

ణెరుఖు తృషటమనువుకషరరో, బయౘణాభగషందీ ఆతుటిఞృమఞలో తు  ణెరుఖు పోదధాంరషరు, తృషటమనువుకషరరో 

ఇధాఞట యఴి యషమలయౘభపఔ ణెరుఖు పాయౖష వవమౄతృషతున నరయేళనెఞటి  నభపఙభం ఙేభఠం ఛభపగపంథి. ఄఔకఠ నుఞటి  

నెభపగప ణెరుఖురో ఙథియ, యక్షఢ తృొంథిధ ణెరుఖు ఈతృషదామభురు ణాఫే వవభంగష ఇ తృషటమనువుకషరధ 

ణభామడ ఙేవకొధే యషు బకూ భషలఠం ఎంణో ఄతేధంథింఙథగపధ యఴభం. 

 

ణెరుఖుపాఴ ఄంఞే కైలరం యషళిణమ పాఱే కషథ. ఇధాఞట అదతుఔ వబాఛంరోతు వబవు  మంగషరరో 

యతుయోఖంరో ఈధన యషమలయౘభపఔ పాయౖషవవమౄనం. ఆథి పాల యతుబభాతుకూ ఈనయోఖనడేథి. ఄంథకై 

కైలరం ఔయణవం ఄంథధా నథమ ఔయణవం ఄతుగషఔ, అదతుఔ, లఙధఔయణవం, గైభ ఔయణవంణోతృషఞు 

అదతుఔ లఙధ మఙధా నరకూభీరలైధ ఔత, ధలర, ధాఞఔం లంఞట యషఞట థావభష ఄఔకడు ణెరుఖు యథామమడు రఔు 

ణెరుఖు పాఴధ బభపంణ ళకూులంణంగష పోదింఙలఙేధధే ఄలగషశధణో ఄఔకడునె ైయషు బ ణెరుఖు కౌమడసరరో 

యఞటతు నరయేళనెఞిఠం ఛభపగపంథి. 
 

ఆథి ధాఔు వవణయౘగష ణెరుఖు పాయౖషయషళిణామరనఞో ఈధన అవకూుతు నెంతృొంథింన ఛైలసంథ.ి ధా 

ఄతేమడచితు, ఄతేతుయేరషతున బభపంణగష ఆధబడుంన ఛైలసంథి. ఄనుఠె బాభపఴయలో తు  ణెరుఖు నసరోరు 

అందరనరథేళంరోతు ణెరుఖు నసరోరరాగష బాఞాో ఠఠంరో ఏ బాణరం తీలసతృలతు యదంగష ణభామడ కషఖరమధే 

అణభయరషవవం ఏమడుంథి. ఆథే ధధన ఇ నభపరోదధఔు నుభపకొయౌంథి. 
 

ఄఔకడు డునోబా, డుగీరీరో ణెరుఖు పోదింఙే యథామమడు రఔు తృషర చీధ యషళిణమంరోతు నుభషఢ, కషలమ, 

నరపంద భుగషరఔు ఙెంథిధ మఙధరరోతు తృషఠ్షమంరషరు, అదతుఔ యషళిణమంరోతు ఔయణ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం 

లంఞట నరు నరకూభీరు పోదింఙలరలస ఈంఞంథ.ి ఄంథలరో ధేధ నస.ళెచ్.డు., నభపరోదధఔు ఎంఙకొధే ఄంళం 
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ఏ ఔక కషయషమతుకౌ, ఔయకౌ, నరకూభీకౌ, ఈథమబాతుకౌ నభపతణఫైెణ ేధాఔు ఄతునంఞటతు నభపయౕయౌంఙే ఄలకషళం 

ఔరఖథ. ఆరా ఄతున నరకూభీరధ ఄదమభధం ఙేలే ఄలకషళం ఖుభపంచి అరోచించిధనుఠె ధాఔు కైంథర 

యషళిణమ ఄకషఠతొ నరతి ఏఞా యయద నరకూభీరోో  ఄయషమడు రు ఆఙేే ఄంళం వపభపంచింథి. ఄకషఠతొ ఄయషమడు ఔు 

ఎంనసఔబధ మఙధ ఄంఞే ఄథి ణనఔుండా ఔ ఈధనణ యషు బకూ ఙెంథిధ ఈణుబ మఙధ ఄబ ఈంఞుంథ.ి 

యఞటతు ఫేదాలురు, యథామయేణురణో ఔడుధ ఔతఞీ లసతౄషమవ ఙేవు ంథి. ఇ ఎంనసఔఔు తంచిధ గీఞుభషబ 

బభొఔఞట ఈంఠపోథ. నెైగష ఄతున మకషర నరకూభీరఔు ఇ ఄయషమడు రు యవుభపంఙపడు ఈధానబ. ఄంథలరో 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ తృొంథిధ ణెరుఖు వఛధాణభఔ మఙధరధ ధా నభపరోదధాంళంగష లహవఔభపంచిధఞోబణే 

ఏఔకషరంరో అఞు ఔయణ ఄంథరో లఙధ, గైభ, నథమ ఔయణరధ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం లంఞట యయద లఙధ 

మఙధా నరకూభీరధ నభపయౕయౌంఙే ఄలకషళం ఏమఠెణేంథి. ఄంథలరో ధేధ ధా నభపరోదధాంళంగష „కైంథర 

యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ ణెరఖు వఛధాణభఔ మఙధరు-ఄధయౕరధ‟ధ ఖళీింఙాధ. 
 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ వఛధాణభఔ మఙధరణోతృషఞు యషమవం, యబమశ, చౄయణ ఙభపణర, భాణరా ఙభపణర 

ఄధయషథ మఙధ, ఙాభపతిరఔ మఙధ, ఛాధనథ యఛాా ధం లంఞట యషఞటకూ ఔడా ఄయషమడు ర తువు ధననఞటకీ ధేధ ధా 

నభపరోదధధ కైలరం వఛధాణభఔ మఙధరలైధ ఔయణ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం లమక ైనభపతణం ఙేవకొధానధ. ధా 

లతిునమఫైెధ పోదధా మంగషతుకూ ఇ నరకూభీరు తుణమం ఄలవమఫైెధంథలరో తఖణా నరకూభీరు ఔడా ఙేభపలేు  

నభపరోదధా నభపద ియవుమఢ తైతిలరో ధేధ థీతుతు వఛధాణభఔ మఙధర లమక ైనభపతణం ఙేవకొధానధ. 
 

థీతుథావభష మఙబణ ఖుభపంచీ, మఙధా నరకూభీ ఖుభపంచీ, మఙధరోతు ఓచిణమం, ఓధనణమం ఖుభపంచీ, 

పాయౖష ర ైరుర ఖుభపంచీ, యర యధామవం ఖుభపంచీ తోథరలైధ ఄంరషర ఖుభపంచి ఎధనన కొణు  యఴభారధ 

నభపకూంచి నభపరోదింఙఠం ఛభపగపంథి. ఇ ధా నభపరోదధ యషళిణమ ఄదమభధ యథామమడు రఔు ఈనభుఔుఫైెణే ధేధ 

ఔణఔణేమభషయౌధైధఞుో గష పాయయషు ధ. 
 

తోథఞట భెంఠె ఄదామభారరో యషళిణమ ఄకషఠతొ యషు నధ, రక్ష్యమరు, కషమమఔబీారు, అభపుఔ లధమడో  

ఖుభపంచి, ధరకొయౌధ యయద మకషర ఄయషమడు ర ఖుభపంచి నరయషు యంఙఠఫైెంథి. ణకూకధ బూఠె ఄదామభారరో 

ఔఞట ఔయణావతుకూ, ఔఞట ఔతఔు, ఔఞట ధలర-ధాఞఔ నరకూభీరఔు కైఞాబవు , ఄయషమడు తృొంథిధ అభా 

మఙధర ఖుభపంచి యషఞటరో ఔరంఔఴంగష ఙభపేంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

*** 
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ఔఞల ఄదామభం 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత – ఔ నభపఙభం 
 

ఄ) కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ యషు నధ 

 

 పామణ నరఫుణవం 1954 బాభపే 12 ల ణేథీధ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొతు యషు నసంచింథి. ఄంఞ ే

ఄకషఠత ఏమడు భాప ైబూఠె ఏఱైు ఖడుఙాబ. ఄకషఠత భాప ై ఏఱైు నూముబధ వంథమబంగష ఏడాథ ి

తృొఠలుధా ఄకషఠత వవభ్ో ణసయషరధ ఛభపనసంథ.ి ఇ ఈణసయషరరో పాఖంగష ఄకషఠత నుఞుి  

నూభ్వణుభషరధ, ఔబీ నభపఢాబ యకషయషరధ ఖుభపంచి ణెయౌనే ఔ పశథోంాతాతున ఔడా ఄఙేయేలస, 

యఠెథర ఙేలసంథ.ి థీతుతు యౕ ీడు.ఎస్.భషలు అంఖోంరో మచింఙామడ. 
 

 పామణథేళంరో ఄధేఔ పాయౖష వంవకణేరుధానబ. ఆథి మంఖు మంఖుర, మఔమకషర నూరణో యభపలసధ 

ఈథామధలధంరా ఄఖునసవు ంథి. అ నూర ధంచి యఙ ేనభపబఱం బధవధ నమలయంన ఛైవు ంథి. నలసయషఠతు 

నూరథంఠరో థాగప ఈధన థామంరా ఇ తేధనణవంరో ఏఔణవం ఆతడు ఈంథి. ఄథే పామతీభణ. అ 

పామతీభాణభబ ేఆంణ నెథద  థేరషతున ఄకంఠంగష, ఄయపాఛమంగష బుంథఔు ధడునసవు  లయలు ంథి. ఇ యతేధన 

పాయౖష వంవకణేర ధఠెబ యయౌగై ఏఔణవఫ ేఛాతీభ వఫైెఔమణఔు నుధాథిగష తుయౌచింథి. 
 

 యషళిణమం వంవకతితు నరతియౌంనఛైవు ంథి. ఄఞులంఞట వంవకతితు ఖుభపంచి ణెరువకౌయషరంఞే 

యషళిణమ నటధం ఄతుయషమమం. బధ లహవభ పాయౖష వంవకణేరణోతృషఞు తృొమడఖుయషభప పాయౖష వంవకణేరధ 

ఔడా ణెరువకొధడాతుకూ అ పాఴరోతు యషళిణమం థోశథం ఙేవు ంథి. ఄంథక ైఅభా పాయౖష యషళిణామర 

ధఠెబ అథాధ నరథాధారు ఄణమంణ ఄలళమఔఫైెధయ. ఇ ఖుమడణమఫైెధ పాదమణధ తుమవభపుంఙడాతుకూ ఔ 

వంవు  కషయషయౌ. అ థఱసిణోధే పామణ నరఫుణవం పామతీభ యషళిణామతేలథిధకీ, థాతురో ఈధనణ యషళిణమ 

నరబాఢారు ధరకొరడాతుకూ ఔఱస ఙేలే ఔ వంవుధ ఏభషఞు ఙేభారతు పాయంచింథి. అ ఫేమఔు పామణ 

నరఫుణవ యథామబంతిరణవ రషక 1952 డులెంపర్ 15ల ణేథీధ ఔ తీభషభధం ఙేలసంథ.ి అ తీభషభధం ఫేమఔు „కైంథర 

యషళిణమ ఄకషఠత‟తు ఏభషఞు ఙేభఠం ఛభపగపంథి. అ తీభషభధంరో ఄకషఠతతు „ఛాతీభ వంవు ‟గష 

నేభొకధఠం ఖబధామహం. థేళ యషంవకతిఔ వఫైెఔమణధ నెంతృొంథింఙ ే యదంగష పామతీభ పాయౖష యషళిణమ 

కషమమఔబీారధ వబధవబంచి, తృలర ణసళింఙడాతుకూ ఏమడుధ ఄకషఠతతు యొలెైఞీర భపచృలేి ఴాన్ ఙఞిం 1860  
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ఫేమఔు 1956 ఛధలభప 7ల ణేథీధ థీతుతు యొలెైఞీగష భపచృవిర్ ఙేభఠం ఛభపగపంథి. ఆథి వవభంనరతినతిు  ఖర 

వంవుగష నతుఙేవు  లవు ధనథి. థీతు భషఛామంగషతున వలభపంఙే ఄదికషమం ఄకషఠత ఛధమల్ కౌతుసరుక  

బాణరఫే ఈంఞుంథి. 
 

 నరదాధ కషమమక్ష్ైణర కషభషమరభం థేళభషఛదాతు ధమ ఢుయో్ ధఖమంరో ఈధననఞటకీ అభా పాఴర కౌవం 

గషధ కౌరకణ , బుంపబరరో తృషర ంతీభ కషభషమరభారుధానబ. ఄథే యదంగష థక్ష్ుఢాథ ి పాఴర 

కౌవంగషధ థక్ష్ుఢ తృషర ంతీభ కైంథరంగష ప ంఖుఱొమడ ధఖమంరో, థీతుకూ ఄధపందంగష ఙెధైనరో ఔడా 

తృషర ంతీభ కషభషమరభారు ఏమడు నతుఙేవు ధానబ. 

 

 నరదాధ కషభషమరభం : యషళిణమ ఄకషఠత నరదాధ కషభషమరభం మయంథరఫలన్, 35 సభ్ఛాష  భ్డ్, 

ధమఢుయో్-110 001 రో ఈంథి. ఇ ఫలధాతున 1961 రో యళవఔయ మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ ళణఛభంతి 

వంథమబంగష తుభపభంఙామడ. ఇ ఫలధ వబుథాభంరోధే వంగీణ, ధాఞఔ ఄకషఠత; రయౌణ ఔమా ఄకషఠతొరు 

ఔడా ఈధానబ. డోగప,ీ ఆంగీోఴే, ళింథీ, కషయౕభభప, ధేతృషయౌ, నంఛాత, భషఛయషు తు, లసందీ, వంవకణం, ఈమౄద  

పాయౖష నరఙమఢర లమలయౘభషరధ ఇ కషభషమరభం ఙవు ంథి. ఇ పాఴరఔు ఆథి తృషర ంతీభ కషభషమరభంగష 

ఔడా నతుఙేవు ంథి. 
 

 తృషర ంతీభ కషభషమరభం, కౌరకణ: థీతుతు 1956 రో ఏభషఞు ఙేరషమడ. నరవు ణం ఆథి చౄలధాు భష  

తయౌుంగ్, 23-A/44 x డెైబండ్ యౘమఫర్ భ్డ్, కౌరకణ-700 053రో ఈంథ.ి ఇ కషభషమరభం ఄయషసతొ, ప ంగషయౌ, 

బఢినుభప, భపభా పాఴరరో నరఙమఢ లమలయౘభషరధ, కషమమఔబీ లమలయౘభషరధ ఙవు ంథి. ఆంగీోఴే, 

ఞటప ట్ పాఴరరో నరఙమఢ లమలయౘభషరధ ఔడా కొంణలమఔు ఙవు ంథి. ఇరషధమ పాఴరరోతు 

కషమమఔబీారధ ఔడా ఆథి తుమవళివు ంథి.  
 

తృషర ంతీభ కషభషమరభం, ప ంఖుఱొమడ: థీతుతు 1990 రో ఏభషఞు ఙేరషమడ. థక్ష్ుఢాథి నరదాధ పాఴరలైధ 

ణతఱం, ఔధనఠం, ణెరుఖు, బరభాఱం పాయౖష నరఙమఢ లమలయౘభషరధ, కషమమఔబీ తుమవశఢధ ఇ 

కషభషమరభం ఙవు ంథ.ి ఆంగీోష్ నరఙమఢర  ోకొంణ పాగషతున ఔడ  ాఇ కషభషమరభం తుమవళివు ంథ.ి ఆథ ిలెంఞరల్ 

కషరేజ్ కషమంనస్, భూతులభపసఞ ీరలైపరభీ తయౌుంగ్, డాఔిర్ ఞట.అర్. ఄ ంపేఠకర్ యద,ి ప ంఖుఱొమడ – 560 001రో ఈంథ.ి 

ఇ కషభషమరభంరోతు కొంణ నతుతు ఙెధైనరో ఈధన కషభషమరభం ఔడా ఙవు ంథి. ఆథి ఖుఢ తయౌుంగ్స, II  

తౄలో ర్, ధం. 304-305, ఄధానవరలై, ణేధాంనేఞ, ఙెధైన- 600 018 రో ఈంథ.ి 
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 తృషర ంతీభ కషభషమరభం, బుంపబ: ఇ కషభషమరభాతున 1972 రో ఏభషఞు ఙేరషమడ. 172, 

బుంపబ బభషఠ్ీ ఖంీత వంఖయీౘరభ బారో్, థాథర్, బుంపబ – 400 014రో ఈంథి. ఖుఛభషతి, కొంఔఢ,ి 

బభషఠ్ప, లసంద ినరఙమఢరధ, అ పాయౖష కషమమఔబీ లమలయౘభషరధ ఙవు ంథి. యఞటణోతృషఞుగష కొంణ ఆంగీోఴే, 

ళింథ ీపాఴరోో తు నరఙమఢ నతుతు ఔడా ఆథి నమమయేక్ష్ువు ంథి. 
 

(అ) కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత తృషరధా లమలవు  – అభపుఔ లధమడో  
(i) తృషరధా లమలవు: 
 

 ఄకషఠత యషమవపౌబాదికషమం ఛధమల్ కౌతుసల్ ఔయౌగప ఈంఞుంథ.ి థీతురో ణొంప ైధారుఖు బంథి 

వఫుమరుంఞామడ. ఄదమక్షుఠె, అభపుఔ వరయౘథామడ, పామణ నరఫుణవం ధాతధేట్ ఙేలసధ ఄబథఖుమడ 

వఫుమరు, పామణథేళంరోతు భషయౖషి ా రు, కైంథరతృషయౌణ తృషర ంణార ధంచి 32 బంథి నరతితుదరు, వళిణమ ఄకషఠత 

ఖుభపుంచిధ 22 పాఴర ధంచి కౌక పాఴఔు కౌక నరతితుది ఙొనుధ 22 బంథ ినరతితుదరు, పామణథేళంరోతు 

యళవయథామరభార ధంచి 20 బంథి నరతితుదరు, యషళిణామతుకూ ఆణోదిఔ లేలఙేలస ఛధమల్ కౌతుసల్ ఙేణ 

ఎంనసకెైధ 8 బంథ ినరతితుదరు, వంగీణ ధాఞఔ ఄకషఠత ధంచి, రయౌణఔమా ఄకషఠత ధంచి, పామతీభ 

వంవకతీ వంపందార బంఠయౌ ధంచి, పామతీభ నరఙమఢ ఔముర వబాకమ ధంచి, భషఛాభషబమోశధ 

భషయ్ ఖంీతారభం ధంచి కొకఔకమడ ఙొనుధ తోణుం 94 బంథ ి నరతితుదరణో ఇ ఛధమల్ కౌతుసల్ 

ఏమఠెణేంథ.ి 

 

 యషళిణమ ఄకషఠత యద ియదాధం, కషమమఔబీ బ్యౌఔ వణరా రధ ఇ ఛధమల్ కౌతుసల్ మౄతృొంథించి 

తుమోబవు ంథి. యఞతు కషమమతుభషవశఔ లమోం నరణమక్ష నమమయేక్షఢరో ఄబరు ఙేభఠం ఛమడఖుణేంథి. నరతి 

పాఴఔు వంపందించి ఔ వరయౘ పోమడు  ఈంఞుంథ.ి థీతురో నరబుక మఙబణరు, నండుణేరు ఈంఞామడ. యభప 

వరయౘధ ఄధవభపంచి అభా పాఴరరో తుభపదఴి కషమమఔబీారఔు మౄనఔరధ ఙేలస, యషఞటతు ఄబరు 

ఙేభఠబలుణేంథ.ి 

 

 ఛధమల్ కౌతుసల్ నథయకషరం ఄబథేఱైు. ఄకషఠత యషు నసంచిధ ధాఞట ధంచి ఆనఞట థాకష నరవు ణం 

ఈధనథ ినథో ఛధమల్ కౌతుసల్. ఄదమక్షుడుతు, ఈతృషదమక్షుడుతు, పాఴరఔు నరతితుదరుగష ఈండ ేకషమమతుభషవశఔ 
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పోమడు  వఫుమరధ, ఛధమల్ కౌతుసల్ ధంచి అభపుఔ ఔతఞీకూ ఔ నరతితుదితు ఛధమల్ కౌతుసల్ ఎధనకొంఞుంథి. 

యయద పాఴర వరయౘ పోమడు రధ కషమమతుభషవశఔ పోమడు  తుభతవు ంథి. 
 

 యషళిణమ ఄకషఠత తోథఞట ఄదమక్షుఠె ఄనఞట పామణ నరదాతు నండుట్ ఛలశర్ రాల్ ధశౄూ . 

1963రో తిభపగప అభధ ే ఄదమక్షుతుగష ఎతునఔభామమడ. 1964 రో అభధ బమఢింఙాఔ యషళిణమ ఄకషఠత 

ఄదమక్షుతుగష డా|| వభైవనయోౌ భషదాఔఴోధన  ఛధమల్ కౌతుసల్ ఎధనకొంథి. 1968రో ఛధమల్ కౌతుసల్ నుధర్ 

తుభషభఢం ణమడయషణ డా|| ఛాకీర్ శృలేసన్ యషళిణమ ఄకషఠత ఄదమక్షుతుగష ఎతునఔభామమడ. అభధ 1969 

ఫేరో బమఢింఙగష, డా|| వతూతి ఔుబార్ చఞభీీతు ఛధమల్ కౌతుసల్ ఄదమక్షుతుగష ఎధనకొంథి. 1973 రో 

బయు అభధే ఄదమక్షుతుగష ఎతునఔభామమడ. 1977 రో వతూతి ఔుబార్ చఞభీీ బమఢించిధనుఠె ఄనఞట 

ఄకషఠత ఈతృషదమక్షురు తృరొ ెవర్ కె.అర్. ఄభమంగషర్ భాకూింగ్ ఄదమక్షుతుగష లమలశభపంఙామడ. 1978 

సపరలభపరో తృరొ ెవర్ ఈబాళంఔర్ ఛఱస ఄదమక్షుతుగష ఎంనసఔభామమడ. 1983 సపరలభపరో తృరొ ెవర్ య.కె. గ్కషక్

ధ, 1988 రో డా|| త.కె.ఫఞాి ఙామమధ ఄదమక్షుతుగష ఎధనకొధానమడ. 1993 రో తృరొ ెవర్ భు.అర్. 

ఄధంణబూభపుతు ఄదమక్షుతుగష ఎధనకౌలఠం ఛభపగపంథి. 1988 – 2002 ఛధమల్ కౌతుసల్ బయు ఏభషఞబంథి. 

యౕ ీమబాకషంణ మథ్ యషళిణమ ఄకషఠత ఄదమక్షుతుగష ఎతునఔభామమడ. 
 

(ii) అభపుఔ లధమడో  

 కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఔ ఛాతీభ వంవుగష నేభొకధపడు అ నరతినతిుతు ఔయౌగప ఈధనంథలరో థీతు 

తుమవశఢ పాథమణధ పామణనరఫుణవం లహవఔభపంచింథి. యషళిణమ ఄకషఠత తుభైదయంఙకొధన రక్ష్యమరధ 

యషదింఙడాతుక ీ ఏమమఙకొధన ఈథేదరషరధ ధమయేమేడాతుకీ, ఙేనఞేి  కషమమఔబీం నరఢాయఔరధ 

తుమవళింఙడాతుకీ అభపుఔ లధమడో  ఎంణో ఄలవమం కషపఞటి  ఄకషఠత యదర తుమవశఢఔు కషలరలసధ తుదరధ 

పామణ నరఫుణవఫే వబఔమడవు ంథి. తోథఞలో  పామణనరఫుణవంరోతు బాధల లధమడర ఄతేలథిధ  రషక 

(Human resource development) ధంచి ఏఞా అమడకౌఞో మౄతృషభర పడెీఞున  కైఞాబంఙేథ.ి అ 

ణమడయషణ కొంణకషరాతుకూ ఄకషఠత యషభపషఔ పడెీట్ యఠెథరధ పామణ నరఫుణవంరోతు బాధల లధమడర 

ఄతేలథిధ  రషక ధంచి యషంవకతిఔ బంతిరణవ రషకఔు పథియ్ ఙేభఠం ఄబంథ.ి ఄనఞట ధంచి ఄకషఠతకూ 

తుదరు కైంథర నరఫుణవ యషంవకతిఔ బంతిరణవ రషకధంచి రతేవు ధానబ. ఄంణేగషఔ తోథఞలో  ఈధన 

అమడకౌఞో మౄతృషభర యషభపషఔ పడెీట్ తోణుం ఔడా నెభపగపంథి. ఄంఞ ేనరవు ణం ఏఞా ణొతభథి కౌఞోమౄతృషభర 

అభపుఔ వయౘభం నరఫుణవం ధంచి ఄకషఠతకూ ఄంథణోంథి. కైలరం నరఫుణవం ధంచి లఙేే ణొతభథి కౌఞో 
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మౄతృషభర తుదరే కషఔుండా ఄకషఠతకూ నరఙమఢర థావభష ఔడా కొంణ అభపుఔ లధమడో  

వబఔమడణేధానబ. యఞట థావభష ఏఞా థాథాను కౌఞటధనమ మౄతృషభర అథాభం రతేవు ంథి. థీతుణో 

ఄకషఠత పడెీఞు తోణుం ఏడాథికూ నథిధనమ రేఔ నథకొంఠె కౌఞో థాకష ఈంఞుంథతు ఄంఙధా. 
 

 ఇ మఔంగష ఏఞా ఄకషఠతకూ ఄంథ ే అభపుఔ లధమడరధ అభా కషమమఔబీార కౌవం ణగపధ భీతిరో 

రాఫథాభఔంగష యతుయోగపంఙడాతుకూ గషధ నరఫుణవం ఔ ఔతఞీతు తుభతంచింథి. థీతుతు అభపుఔ ఔతఞ ీ

ఄంఞామడ. ఇ ఔతఞీకూ ఔ ఄదమక్షుఠె ఈంఞాఠె. ఆణతుతు అభపుఔ వరయౘథామడ (Financial advisor) ఄతు 

ఄంఞామడ. ఆణతుతు పామణ నరఫుణవం తుభతవు ంథి. ఆణతుణో తృషఞు ఔతఞీరో పామణ నరఫుణవం ఎంనసఔ 

ఙేలసధ వఫుమఠె ఔమడ ఈంఞామడ. యమడ ఄకషఠత ఛధమల్ కౌతుసల్ వఫుమడ ేఄబ ఈండాయౌ ఄధన తుభబం 

రేథ. యభపణోతృషఞు ఄకషఠత ఛధమల్ కౌతుసల్ నరతితుది ఔమడ వఫుమతుగష ఈంఞామడ. ఇ వఫుమఠె ఛధమల్ 

కౌతుసల్ ఈతృషదమక్షుఠె కషఔుండా ఈండాయౌ. అ ణమడయషణ ఄకషఠత కషమమతుభషవశఔ పోమడు  ధాతధేట్ 

ఙేలసధయషమడ ఔమడ వఫుమరుగష ఈంఞామడ. యమడ ఛధమల్ కౌతుసల్ వఫుమరే ఄబ ఈంఠలరలసధ ఄలవమం 

రేథ. ఆఔ ఄకషఠత ఈతృషదమక్షుఠె అభపుఔ ఔతఞీకూ ఎక్స ఄసఱసయో చెైర్ నమసధాో  ఈంఞామడ. 
 

అభపుఔ ఔతఞ ీయదరు 

 ఇ ఔతఞీ ఄకషఠత పడెీట్ ఄంఙధారధ నభపయౕయౌంచి, కషమమతుభషవశఔ పోమడు ఔు లసతౄషమవ ఙేవు ంథి. 

ఔ అభపుఔ వంలణసభషతుకూ తోణుం కమడేఔు నభపతతితు యదివు ంథి.  

 ఄకషఠత రలఔకరధ పామణ అడుఞర్ ఛధమల్ ణతుఖీ ఙేయషు మడ. 

యషదామఢ 

 ఛధమల్ కౌతుసల్ తీవఔుధన తుమోభం, నెఞటిధ తుభబం రేథా ణధ ఄదికషభషరు, యదరఔు రోపడు 

ఄకషఠతరోతు ఆణమ ఄదికషభపఔ యపాఖం నతుఙేవు ధననుఠె ణన ఇ తీభషభధంరో ఙెనసధ ఄంరషరధ 

ఛధమల్ కౌతుసల్ వలభపంఙలఙే రేథా నఔకఔు నెఞిలఙే. యౘఛభెైధ యషభపరో ¾ లంణే బంథ ి వఫుమర 

ఄధబతిణో ఇ భషఛామంగషతున ఛధమల్ కౌతుసల్ వలభపంఙలఙే. ఄబణ ే పామణ నరఫుణవ ఄధబతి 

రేఔుండా భషఛామంగషతుకూ వలమఢరు ఙేభభషథ. ( ఎక్స అహఱసయో వఫుమరు కషఔ) ఛధమల్ కౌతుసరోో తు  

భాథచిిఔ కాయరధ రేథా ఄకషఠతరోతు ఆణమ యపాఖంరోతు కాయరధ వంపందిణ లమకూు రేథా యపాఖం 

కాయఄబధ యషభప యషు ధంరో తుభతంచిధ లమకూు, ఎతునఔ కషపడుధ లమకూు రేథా కౌఅపి్ట ఙేవఔుధన లమకూు అ 
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యపాఖంరో వఫుమడుగష ఈంఞామడ. రేథా అ యపాఖంరో ఎలభప యషు ధంరో ఄబణే తుభతంఙపడాు భ్ అ 

కషరనభపతతిరో వఫుమఠెగష కొధయషఖుణామడ. 
 

(ఆ) కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ రక్ష్యమరు 
 

 ఆంగీోఴేణో ఔయౌనస 22 పామతీభ పాఴరరో యషళిణమ కషమమఔరాతృషరధ తుమవళింఙే క ైఔ ఛాతీభ 

యషళిణమ వంవు  ఇ యషళిణమ ఄకషఠతొ, పశృపాయౖష వబాఛంరోతు వయషఱుధ ఎథభొకధఠం యషళిణమ 

ఄకషఠతొ నరదాధ ఈథేదళమం. బధ యషళిణమం ఄంణా పామతీభణధ ే నరతితంతంచిధా, మఙబణరఔు, 

తృషటఔురఔు యషభప బాణపాఴరో ణన తృొమడఖు పాఴరరో లవు ధన యషళిణమం ఖుభపంచి ఙారా ణఔుకలగష 

ణెరువు ంథ.ి ఄంథలరో పాఴ, యౌనస లంఞట ఄఠెు గ్ఠరధ చేథించి థేళంరోతు యషళిణమ యషమవణవ వంనథధ, 

యైయదామతున ణెరువకొతు ఙథియ అధంథింఙఞాతుకూ బాభషో రధ ఏమమఙఞఫే థీతు బుకమ ఈథేదళం. 

 

 తృషటఔురరో బంచి ఄతేమడచితు, అభ్ఖమఔమఫైెధ ఙథియే ఄరయషఞోధ నెంతృొంథింఙఞాతుకూ ఔఱస 

ఙేభఞం, యయద పాయౖషయషళిణమ తృషర ంణార బదమ వతునళిణ వంపాఴఢ ఛభపగైరా వథవసరు, నరవంగషరు, 

లసంతృలచృభారు, ఙమేరు, నటధారు, నరథమశధరు తుమవళింఙఞం, నమవమ ఄధయషథారధ 

నెంతృొంథింఙఞాతుకూ యక్షఢ యతభషరు, లమకూుఖణంగష ఄధయషథను నధరధ ఏభషఞు ఙేభఞం, 

యషళిణమవంవకతితు తృలర ణసళింఙడాతుకూ యషళిణమ నతిరఔరధ, మోధనగషీురధ నరతి నరకూభీఔు వంపందించిధ 

వఛధాణభఔ మఙధరధ, వంఔరధారధ, యఛాా ధ వమవయషవరధ, తుగంఞులురధ, ఖంీత వచిఔరధ, 

తృషర చీధ, ఄభషవచీధ ఖంీతారధ ఔ పామతీభపాఴ ధంచి బభ్ పామతీభ పాఴరోకూ ఄధయషథం ఙేలస, వమవ 

తుగంఞులురధ, మఙబణర యలభషరధ, యషళిణమ ఙభపణరరధ నరఙభపంఙఠం తోథరలైధయ ఇ ఛాతీభ 

వంవు  రక్ష్యమరు. 
 

ఇ) కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ కషమమఔీబారు 
 నరతి వంలణసమం ఄకషఠతొ థాథాను 200 ళక్షఢ యతభషరు, యషళిణమ వబాయేరషరు తుమవళివు ంథి. 

యషఞటరో కొతున బుకమఫైెధయ యషభపషఔ నరవంగషరు, మఙబణణో పేఞీ, లమఔుు రు ఖంీతారు, ధా ఖయషక్షం ధంచి, 

వంయషద్, బురాకాత్, ఔయవంది, ఔతావంద,ి ఄలసభణ, అయయౖషకర్, ఄంణభషళ్, వథవసరు, యషళిణామధయషథ 

యక్షఢ యతభషరు తోథరలైధయ. 
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(i) యషభపషఔ నరవంగషరు : Samvutsar Lectures 

యషళిణమ ఄకషఠత యషభపషఔ నరవంగషరధ „వంలణసర్ రలఔేర్స‟ ఄంఞామడ. యఞటతు నేభొంథిధ మఙబణ, 

పామతీభ పాఴర నెై నూభపు ఄలగషశధ ఈధన వఛధాణభఔ ఫేదాయ ఙేణ ఆనసయషు మడ. ఇ నరవంగషరు 

యరులరధ నెంఙేయగషధ, యషళిణమ ఈథమబార నఞో ధణధ అరోఙధా యదాధారధ నెంఙెయగషధ, కొణు  

యషళిణమ దోమఢిఖర గొన మఙబణధ ఖుభపంచి గషతు, గొన కషయషమతున ఖుభపంచి గషతు బ్యౌఔఫైెధ అరోఙధధ 

ఔయౌగపంఙేయగష, యషళిణమ యబమశరో గషతు, యషళిణమ వఱసిరో గషతు ధణధ బామోతుభైదళం ఙేలేయగష ఄబ 

ఈంఞాబ. 

 

 ఈథా: తృరొ ెవర్ ఈబాళంఔర్ ఛఱస „పామతీభ యషళిణమ పాలధ‟ లంఞటయ. 

 

(ii) మఙబణణ  ోపేఞ:ీ Meet the Author 

 

మఙబణణో పేఞీ నేమడణో 1987 ధంచి యషళిణమ ఄకషఠత నరబుక మఙబణధ అయౘవతుంచి యషభప 

చౄయణం, మఙధరధ ఖుభపంచి 40 తుతయౖషరు నరవంగషతున ఆనసవు ంథి. థీతులరో తగపయౌధ మఙబణరఔు, 

నండుణేరఔు, అ మఙబణ నఞో, ఄణడు మఙధర నఞో రోణెైధ ఄలగషశధ ఔరుఖుణేంథి. అ నరవంఖం 

ణమడయషణ బభ్ 30-40 తుతయౖషరు ఙమే ఈంఞుంథి. 

 ఈథా:  డాఔిర్ లస. ధాభషభఢభెడుు  

  యౕ ీఖుంఞృమడ రేఱేంథరళమభ 
 

(iii)  లమఔుు రు, ఖీంతారు : Men and Books 

మఙబణణో పేఞీ కషమమఔబీాతుకూ తృలఴఔంగష 1989 రో యషళిణమ ఄకషఠతొ లమఔుు రు, ఖంీతారు ఄధే 

కషమమఔబీాతున అమంతేంచింథి. థీతురో యయద యఴభారరో తునుఢురలైధ యషభపతు నరవంగషర తులవఞాతుకూ 

అయౘవతుంఙేయషమడ. ఈథా: ఄఢురషవు రయేణు , వమీన్, వంగీణ యథావంవఠె, చిణరకషమడఠె, ధణమ ఔమాకషమడఠె ఖఢిణ 

రషవు రయేణు , ధామభ తునుఢుఠె తోథరలైలయషభపతు అయౘవతుంచి యషభపకూ ధచిేధ నువుకషతున ఖుభపంచి 40 

తుతయౖషరు బాడాో ఠబంఞామడ. ణమడయషణ రోీణరు లఔుణో ణబ ఄతేతృషర భారు నంఙఔుంఞామడ. 

  ఈథా:  బఢాయతు యషమపాబ: Distinguished Dancer  

   ఄఞల్ తయౘభపయషఛనేయ్: Eminent Politician 
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(iv)  ధా ఖయషక్షం ధంచి: Through my window  

ఇ కషమమఔబీంరో ఔ నరబుక మఙబణ వబకషయ్ధఫైెధ బభ్ మఙభణధ ఖుభపంచి, ఄణతు చౄయణం, 

మఙధరధ ఖుభపంచి ణధ ఄతేతృషర భారధ యరోడుయషు ఠె.  

 ఈథా :  ఛాయేద్ ఄఴు ర్  - Jan Nissar Akhtar  

  నేభషర ఫమణ ళమభ – యళవధాత వణమధాభషభఢ.  

 

(v) వంయషద్ : Sambad 

  కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత యయఴి వఫుమరధ వణకభపంఙఞాతుకూ ఙేనఞటిధ కషమమఔబీం ఆథి. మఙబణ 

ణధ లహవభ ఖంీతనటధం ఙేలసధనుఠె తృషటఔురు, యషళిణమ నేరతఔురు యతు అధంథింఙ ే ఄలకషళం ఇ 

కషమమఔబీం థావభష రతేవు ంథి. ఇ కషమమఔబీంరోధే కొంథమడ యబమశఔురు, మఙబణరు అ మఙబణ 

మఙధరరోతు యయద కౌఢారధ ఙభపేలేు , మఙబణయషభపకూ వబాదాధం ఙెపుణాఠె. 

 ఈథా: కె.భస్. ధమలసంశ యషవత 

       ఖుంఞృమడ రేఱేంథర ళమభ 
 

(vi)  బురాకత్: Mulakat 

 ణబ యషళిణమ యషబభషు ాతున తుమౄనసంఙకొధే ఄలకషళం భషతు భులమఙబణర యేథిఔ ఆథి. ఇ 

కషమమఔబీంరో వఛధాణభఔ మఙధర ధంచి నటధం, బాఞాో ఠఠం, ఄతేతృషర భారధ నంఙకొధఠం ఈంఞాబ. 

  ఈథా : యౕ ీఈథభ నరకషశ్ 

   యౕ ీభన్. భస్. బాదలన్ – 

 

(vii) ఔయ వంద:ి Kavi Sandhi 

ఇ ఔయ వంది కషమమఔబీం ఔయణా నసరభురఔు ఔయబే వవభంగష ణధ ఔయణరధ ఙథియ 

యతునసంఙే ఄలకషరషతున ఔయౌవు ంథి. 

ఈథా: లసభప. పారవపరబఢమం 

   డా|| భన్. గ్నస 
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(viii) ఔతా వంద ి: Kathasandhi 

ఇ కషమమఔబీంరో ధలరా మఙబణరు ణబ ధణధ ధలర ధంచి గషతు ఆఞీలరే భషలసధ 

ఔతధంచి కషతు కొంణ పాగషతున ఙథియ యతునసయషు మడ. ణమడయషణ థాతున ఖుభపంచి ఙభపేయషు మడ. 

 ఈథా:  భళవంత్ చిఞిల్ 

  ఄరోం భషఛభమ 
 

(ix) రోక్ : Lok 

  థీతుకూంథ ఛాధనథ యఛాా ధాతుకూ వంపందించిధ ఈనధామయషరు, నరథమశధాణభఔ నరవంగషరు ఏభషఞు 

ఙేభఠం ఛమడఖుణేంథి. 1996 లెనెింపభ్ో  డాఔిర్ డు.ఎన్. థేయ ఈనధామవంణోతృషఞు ఛాధనథ 

వంనరథాభాఙాభషర నరథమశధ; 1997 బాభపే 12ల యౕబీతి బయౘరేవణాథేయ నరవంఖం, 1997 ఏనసరల్ 21ధ డా|| 

ఛలశభషో ల్  శంఠ ఈనధామవం, 1998 లెనెింపర్ 12ధ లసంద ి ఛాధనథ గైభారనె ై యౕధీాభషభణ్ పామతి 

నరథమశధ  ానరవంఖం 1999 ధలంపర్ 25ధ యౕ ీనకన్ డోగప ీఛాధనథ వంగీణ కషమమఔబీారు కొతున ఇ „రోక్‟ యౕభపషఔ 

కూంథ ఛభపగషబ. 

 

(x) ఄలసభణ : Asmita 

   

ఆథ ియషబూళిఔ ఖుభపుంను కౌభ ైమఙబణరఔు ఈథేదయంచిధ కషమమఔబీం. తోథఞట కషమమఔబీంరో బుఖుో మడ 

ఔలబణరే రు తృషరగో ధానమడ. ఆథి 1996 డుర ంపమడ 3ధ ధమ ఢుయో్రో ఛభపగషబ. 

  ఈథా:  1) ఔయణ అణాభభషం 

   2) యరషీం యషయౌవ  

 

(xi)  అయయౖషకర్: Avishkar 

 పామతీభ యషళిణమ బుకమరధ ఖుభపంచి ధణధ ఄతేతృషర భారధ ఔధగొధఠంరో తృషటఔురఔు 

ఄలకషళం ఔయౌగపంఙ ేయషళిణమ కషమమఔబీం ఆథి. 

  ఈథా: భషం గ్తృషల్ పఛాజ్ – 

   భస్. ళెచ్. యషణాసాభన్ 1998 ఫే 218520 
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(xi) ఄ ంణభషళ్ : Antaral 

యయద యఴభారఔు వంపందించి ఖతించిధ ళణాపదంరో తృొంథిధ ఄధఫలం. ఛాా ధారణో భషపోబ ే

ళణాపదంరో తృొంథపోబే ఄధఫయషరధ, ఛాా ధాతున బూరామంఔధం ఙేవకొధే కషమమఔబీం ఆథి. 

  ఈథా: తృరొ . లగపయఔో – The Death of language. An after word 

 

(xii) లెతధామడో : Seminars 

వథవసరు తుమవళింఙఠం ఄకషఠత నరదాధ కషమమఔరాతృషరోో  ఔఞట. యషు తుఔ, తృషర ంతీభ, ఛాతీభ, 

ఄంణభషీ తీభ వథవసరధ తుమవళివు  మఙబణరఔు, నండుణేరఔు ఔ యేథిఔధ ఔయౌంఙఠం థీతు ఈథేదళమం. 
 

ఈథా:    1)  ఛాతీభ వథవస – యళవధాత వణమధాభషభఢ 1996 

 2)  యషవణంణరా  తృలభషఞం – TheEchoes and Images in Telugu Literature 1998 

 

(xiv) యషళిణమ ఄధయషథ కషమమగ్ఴేీ రు : Workshops on literary Translations 

థేళంరోతు యయద నరథేరషరఔు ఙెంథిధ ఄధయషథఔురధ క ైఙోఞ ఙేభపే, ఄధయషథ లసథాధ ంణారు, 

యషవుయషధయషథ థకౌఢారధ ఖుభపంచి వబాఙాభషతున యషభపఔంథించి, పశృపాయౖష యషళిణామరుధన పామణ 

థేళంరో ఄధయషథఔురు ఎథభొకధే వబవమరధ నభపఴకభపంఙే బాభషో రధ వచింఙే ఈథేదళమంణో ఛాతీభ, 

తృషర ంతీభ ఄధయషథ యక్షఢ గ్ఴేీ రధ ఏభషఞు ఙేభఠం యషళిణమ ఄకషఠత కషమమఔరాతృషరరో ఔ నరదాధ 

కషమమఔబీం. తోథఞట ఛాతీభ కషమమగ్ఱసీ తు యౕ ీ నస.య. ధమలసంయౘభషలు 1986, డుర ంపమడ 15 ధ ధమఢుయో్రో 

తృషర మంతేంఙామడ. 
 

(xv) పామతీభ యషళిణమ తృషర చీధ వంఖీయౘరభం (Achieves of Indian Literature): 

తృషర చీధ యషళిణామతున ఫథరనమఙలరలసధ ఄలవభషతున ఖుభపుంచిధ యషళిణమ ఄకషఠతొ 1997 బాభపే 

ధంచి ఔ వంఖయీౘరభాతున (Archives)  ఏభషఞు ఙేలే తృషర ఛెఔుి ధ తృషర మంతేంచింథి. మఙబణర 

వవథవు భపణో ఈధన భషణనరణేరు, తౄలఞలగషీురు, థళమళలీఢ భపకషభపుంఖురు, చిణరనఞారు తోథరలైధయ 

ఫథరనమఙఠం ఇ ఖంీతారభం ఙేలేనతు. ఆంకష ఄంథపాఞురో ఈధన యడుయో సరుభరు, పామణథేళంరోతు 

వంవురు, లమఔుు ర ధంచి లేఔభపంచిధ మఙబణర వవథవు భీ భషణనరణేరు, మఙబణర బదమ ధఠచిధ 

ఔుణశరం ఔయౌగపంఙ ేఈణుమ నరణేమణుభషరు, ఆంఞమౄవారు, నటధారు, అడుయో భపకషభపుంఖురు తోథరలైధయ ఇ 
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పామతీభ యషళిణమ నరథమశధరషరరో ఫథరనమఙలరలసధ యషదధ యషబగపీ. ఆంకష మఙబణరనె ై తీలసధ 

డాఔుమఫెంఞభీ చిణరా రు, యషఱు వవభషరు భపకషమడు  ఙేభఠం తోథరలైధయ ఔడా ఇ వంఖయీౘరభంరో ఈంఙఠం 

థీతు ఈథేదళం. 

 

xvi) నరనంఙం నఞం (Imaging the world: Festival of films) : 

నరనంఙనఞం-ఙరధ చిణరోణసలం కషమమఔబీం కూంథ కొంథమడ నరబుక పామతీభ మఙబణరనె ై

తుభపభంచిధ ఙరధచిణరా రధ  Imaging to world : Festival of films ఄధే నేభపఞ ధమఢుయో్, కొరకణు , 

ఖుయషశఞట, ప ంఖుఱొమడ, బుంప ై, పోతృషరోరో  ఇ ఙరధ చిణరోణసయషరధ తుమవళించింథి. 
 

xvii)  గపభపఛధ, బ్ఖిఔ యషళిణమం (Project for Tribal and Oral Literature): 

 ఄకషఠతరోతు పాయౖషతేలథిధ  వంగం యషమడ 1996 రో ఇ తృషర ఛెఔుి ధ తృషర మంతేంఙామడ. థీతుకూంథ 

ఄకషఠతొ ణధ కషమమఔరాతృషర తుమవశఢఔు 22 పాఴరధ బాణరఫే ఖుభపుంచిధనఞటకీ, ఆంకష బభెధనన 

పాఴరధ ఖుభపుంఙబతు అభా పాఴర యషభప ధంచి ఄకషఠతొకూ ఄఫమముధరు ఄంథణధే ఈధానబ. ఇ 

ఄఫమముధరధ నభపయౕయౌంచి ఄకషఠతొ నరణేమఔంగష ఔ పాయౖషతేలథిధ  వంగాతున ఏభషఞు ఙేలసంథ.ి థీతుకూ డాఔిర్ 

చృ.ఎన్.డెయ డెైమఔిభషో  ఈధానమడ. ఇ కషభషమరభం లడోథమరో ఏభషఞబంథ.ి ఇ తృషర ఛెఔుి  కూంథ నరదాధంగష 

గపభపఛధ పాఴరోో  లచిేధ యషళిణామతున ఔ ఛాతీయోథమబంగష పాయంచి థాతున వంమక్ష్ుంచి, తృలర ణసళింఙఠం, 

ఆంథఔుగషధ నరఙమఢ, థళమ, ళలీఢ బాదమబారధ యతుయోగపంఙకౌలఠం ఛమడఖుణేంథ.ి ఇ 

కషమమఔబీారతునంఞట కౌవం ఛాధనథ యఛాా ధరు, పాయౖష రషవు రయేణురు, ధాఞఔమంఖ తునుఢురు, వంగీణచారు, 

మఙబణరణో ఔడుధ ఔ వరయౘ వంగం ఔడా ఏభషఞబంథి. ఇ తృషర ఛెఔుి  కూంథ అభా పాఴరఔు 

వంపందించిధ యషు తుఔ యషు బ కషమమఔమురఔు యక్షఢ యతభషరు తుమవళింఙఠం ఛమడఖుణేంథి. 
 

xviii)  ఄధయషథ కైంథార రు (Centres for translation): 

   ప ంఖుఱొమడ, కౌరకణారోతు  రషంతితుకైణన్, ధమఢుయో్, ఄశభథాపాథరరో యషళిణమ ఄకషఠత 

ధారుఖు ఄధయషథ కైంథరా రధ ధరకొయౌంథి. ఇ కైంథరా ర థావభష తృషర చీధ, నూభషవదతుఔ, అదతుఔ పామతీభ 

పాఴరరో లచిేధ బయౘకషయషమర ఄధయషథం నతు ఛమడఖుణేంథి. ఈథాశమఢఔు ఄఖఢోవణు  (Aganna 

Sutta) ఄధ ేతృషయబయౘకషలమం, ధరఙభపణం (ధాఞఔ మంగషతుకూ వంపందించిధ ఖంీతం) తోథరలైధయ అంఖోంరోకూ 

ఄధయషథం ఙేబంచి నరఙభపయలు ంథి. 
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xix)  మఙబణరఔు నరభాఢ ఫతి (Travel grants to writers): 

 మఙబణరు ణబ పాఴఔు వంపందించిధ ఆణమ పామతీభ పాయౖషతృషర ంణారధ వంథభపశంచి, ఄఔకడు 

మఙబణరధ ఔరువకొతు పాల యతుబభం ఙేవకౌలడాతుకీ, ణథావభష ణబ వఛధాణభఔ ళకూుతు బభపంణ 

నథధ నెఞుి ఔుధేంథఔు థోశథనడే భీతిరో మఙబణరఔు నరభాఢ ఫతితు ఄకషఠతొ బంచెమడ ఙేవు ంథి. 

ఄకషఠతొ మఙబణర ఛాతణారో ఈధన మఙబణరు ణబఔు ఙెంథతు పాయౖష తృషర ంణంరో యషళిణమ ఄకషఠతొ 

తుమవళింఙే ఈణసయషరఔు యౘఛమబేమంథఔు ఔడా ఇ నతఔం కూంథ కొంణ అభపుఔ వయౘభం 

ఄంథఛైభఠబలుణేంథి. ఄబణే ఄకషఠతొ ఆంథఔు కొతున తుభబతుపందధర ధేమమచింథ.ి అ ఫేమఔు 

యఞటతు ఇ నతఔం కూంథ బంచెమడ ఙేభఠబలుణేంథి. 
 

xx)  యషంవకతిఔ యతుబభ కషమమఔీబం (Cultural exchange programme) : 

 యషళిణమ ఄకషఠతొ పామణ నరఫుణవ యషంవకతిఔ రషక వబధవభంణో ఇ కషమమఔబీం తుమవళియలు ంథి. 

థీతుకూంథ ఄకషఠతొ మఙబణరధ ధాతధేట్ ఙేవు ంథి. యథేయౕ నరతితుదరఔు, మఙబణరఔు యషళిణమ 

కషమమఔబీారధ ఏభషఞు ఙేవు ంథి. థీతు థావభష యయద థేళ, పాయౖష వంవకణేర బదమ ఔ వథలగషశధధ 

నెంతృొంథింన ఛైభారధనథి ఄకషఠతొ రక్షమం. ఆంకష ఆంథఔు థోశథనడే భీతిరో ఄకషఠతొ వంఔరధారధ, 

లమకూుఖణ మఙధరధ నరఙభపంన ఛైభఠం, యథేయౕ పాఴర ధంచి పామతీభ పాఴరరోతుకూ, పామతీభ పాఴర 

ధంచి యథేయౕ పాఴరరోతుకూ ఄధయషథ మఙధరధ తృలర ణసళివు ంథి. 
 

(ఈ) కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత నరఙమఢరు – నతిరఔరు 

నరఙమఢ రక్ష్యమరు : 
యషళిణమ ఄకషఠతొ ఛధమల్ కౌతుసల్ 1967 లెనెింపమడ 10ధ ఛభపగపధ వబాయేళంరో ఇ కూంథ ినరఙమఢ 

యదాధాతున తుభైదయంచింథి. 

1. పామతీభ పాఴరరో యషళిణమ కషమమఔరాతృషరధ వబధవబంఙడాతుకీ, తృలర ణసళింఙడాతుకీ ఏమడుధ 

పామతీభ మఙబణర వంగం యషళిణమ ఄకషఠత.  

2. యషదామఢంగష నరబయేఞు నరఙమఢఔమురు నరఙభపంఙతు నువుకషర నరఙమఢధ, నంనసఢీతు ఛాతీభ 

నరయోఛధం థయౖషి ా ఄకషఠత ణధ కషమమఔరాతృషరరో అలళమఔంగష ఙేమడేకొంథి. 
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3. నువుకషర నరఙమఢ ఄకషఠత యషు నధ రక్ష్యమర థయౖషి ా బాణరఫే ఛమడఖుణేంథి. యషఢిఛమ 

నరయోఛధారధ నభపఖఢింఙఠం ఛమఖథ. 

4. ఄకషఠత ఙేనఞటిధ నువుకషర ణభాభీకూ, నరఙమఢఔు ఄబధ కమడేధ భషపఞిడాతుకూ యరలైధంణగష 

నరభతినంఙఠం ఛమడఖుణేంథి. ఄబణ ే ఄకషఠత నరఙమఢర ఈథేదళంరోధే ఛాతీభ నరయోఛధం 

థయౖషి ా వతుడీ ఔడా ఈంఞుంథి. 
 

 

కొతున బుకమ నరఙమఢరు 
 

ఄరోఔలథధ (Asokavadana) : తృషర చీధ వంవకణ ఖంీతం ఄరోఔలథధధ 1971రో యషళిణమ ఄకషఠత 

నరఙభపంచింథ.ి థీతుతు ఙెైధా నరతిణో వభపఙలస ధనఞుసణో ఔయౌనస నరఙభపంఙఠఫైెంథి. థీతురో కొతున పాగషరధ 

వచృత్ ఔుబార్ బుకమతృషదామభ అంఖోంరోతుకూ ఄధలథింఙామడ.  
 

పంకూంఙంథర చఞభీ:ీ ఎలేసస్ ఆన్ నభెసెకూివ్  (Bankimchandra Chatterjee: Essays in 

Perspective): ఇ యషమవ వంఔరధంరో నరబుక పామతీభ, తృషరషేణమ యబమశఔురు, నండుణేరు 

పంకూంఙంథర తు లమకూుణావతున, ఫేథవసధ ఖుభపంచి నరు కౌఢార ధంచి నభపయౕయౌంచి భషలసధ యషమయషరుధానబ. 

ఄంణేకషఔ పంకూంఙంథర తు వబకషయౌఔురు, యఴేమరు, ఄతేబాధరు యయౌపుచిేధ ఄతేతృషర భారు, వభణేరు 

ఔడా ఇ ఖంీతంరో ఙోఞుఙేవఔుధానబ. పంకూంఙంథర తు ఔఱ, అరోఙధా థఔతారేకషఔ, ఇ వంనుఞంరోతు 

ఄధపందంరో లమడవఔబీంరో అభధ చౄయణ యరేయౖషరు, అంఖోంరో, ప ంగషయ్రో, ఆణమ పామతీభ పాఴరరో 

లచిేధ అభధ ఖంీతార యలభషరు, „అధంథబఠ్ష‟తుకూ యౕ ీ ఄమయంథరు అంఖోంరో భషలసధ బుంథబాఞ 

(prologue),  ధలర తోథఞట ఄదామభం, మఙబణ ఄతేతృషర భారు ( అంఖోబూరం) మంఖురరో ఈధన 

మఙబణ తౄలఞలగషీురు, చిణరా రు ఇ నరఙమఢధ బభపంణ యరుయైధథిగష తీభపేథిథాద బ. 

 

 కూీఞటఔల్ ఆధవంఞభ ీఅఫ్ థ ిభషబాభఢ (Critical Inventory of the Ramayana) :  

భూతుభన్ ఄఔఠతక్ ఆంఞభైనఴధల్ పరలెరోటో  ఔయౌలస ఙేలసధ వంభుఔు తృషర ఛెఔుి  ఆథి. థీతుతు భెంఠె 

వంనుఞారుగష ణెఙాేమడ. ధణమం, ధాఞఔం, తృషఞరు, చిణరఔఱ, యరం, లసతుబా, ఛాధనథ, గపభపఛధ, బ్ఖిఔ 

వంనరథాభారరో భషబాభఢ ఆతిలణాు రధ ఖుభపంచి, నరవు ణం రతేవు ధన భషబాభఢ ఖంీతారధ 

ఖుభపంచిధ వబాఙామం తోథఞట వంనుఞంరో ఈంథ.ి 
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 భెండో వంనుఞంరో అమడ యథేయౕ పాఴరరో భషబాభఢంనెై లచిేధ ఖంీతారఔు వంపందించిధ 

వబాఙామం ఈంథ.ి వంవకణంరో నండుణేఠె, భషబాభఢంనెై యరేఴంగష ఄదమభధం ఙేలసధ తృరొ ెవర్ కె.  

ఔఴోబూభపు  ఇ భెంఠె వంనుఞారఔు వంతృషథఔణవం లళింఙామడ. 
 

 కూీఞటఔల్ ఎడుఴన్ అఫ్ కషయథాయషస్ లర్క్ (Critical Edition of Kalidasa’s 

works): కషయథావ మఙధర యబమశధాణభఔ నరఙమఢరకెై వంవకణ నండుణేరణో ఔ వంతృషథఔ 

బంఠయౌతు తుభతంఙఠం యషళిణమ ఄకషఠత ఙేనఞటిధ తోథఞట తృషర ఛెఔుి రరో ఔఞట. ఇ బంఠయౌ ఎస్. 

భషదాఔఴోన్ ఄదమక్షురు. య. భషగలన్ వబాయేళఔము. ఇ వంగం వచించిధ యదంగష యబమశధాణభఔ 

నరఙమఢరు ణభామడఙేరషమడ. ఇ ఔబీంరో అమడ వంనుఞారు నరఙభపంఙఠం ఛభపగపంథి. ఎస్.కె.ఛ.ె 

వంతృషథఔణవంరో „ఫేగథణ‟, కె.ఎ.ఎస్. ఄభమర్ వంతృషథఔణవంరో „బాఱయకషగపనతణర‟ ళెచ్.డు. 

యేరంఔర్ వంతృషథఔణవంరో „యఔమీోమవయౕభ‟, వమమకషంణ వంతృషథఔణవంరో „ఔుబామ వంఫల‟, 

గౌభీధాతరషలసు ర వంతృషథఔణవంరో „ఄతేఛాా ధ రషఔుంణర‟, భైయషనరయషద్ థివయేథి వంతృషథఔణవంరో 

„ఊణేవంయౘమ‟ లఙాేబ. 1993 రో భైయషనరయషద్ థివయేథి వంతృషథఔణవంరో „మగులంళ‟ నరఙభపంఙఠం 

ఛభపగపంథ.ి ఎస్.కె.ఙెరావఔర్ ఎంనసఔ ఙేలసధ „ఄతేఛాా ధ రషఔుంణర‟ ఖంీతాతున యడుగష నరఙభపంఙామడ. 

„ఫేగథణ‟ధ 1971, 1982 రోో  నుధమడభథిరంఙామడ. „యఔమీోమవయౕభా‟తున 1981 రోధ, 

„ఔుబామవంఫయష‟తున 1982రోధ నుధమడభథిరంఙామడ. 
 

 బ్రాధ  ాఄఛాద్ మఙధర వంఔరధం (Collected works of Moulana Azad) : 

అదతుఔ పామతీభ ధాభఔుఠె, మఙబణ బ్రాధా ఄపుద ల్ ఔరామ్ అఛాద్ మఙధరధ ఈమౄద రో 

నభపఴకభపంచి నరఔఞటంఙారతు యషళిణమ ఄకషఠత వంఔయౌంచింథి. భషఴినాతి ఛాకీమడహ లేన్  ఄదమక్షురుగష 

నభపఴకమఢ, నమమయేక్షఢర కొమఔు ఔ వంతృషథఔబంఠయౌతు తుభతంఙామడ. తోథఞట నభపఴకమఢ పాదమణధ 

ఄఛభరాా ధక  ఄనగపంఙామడ. ణమడయషణ బాయౌకషీబుక  నభపఴకమఢ, వంఔరధ పాదమణర ధనగపంఙామడ. 

బ్రాధా అఛాద్ మచించిధ ణమడీ బధల్ కభషన్ ( Tarjumanul Quran) ధ నభపఴకభపంచి ధారుఖు 

వంనుఞారుగష గపర్ – ఆ – కతిర్ (Ghabur-e-Khatir) బూఠె నరణేరు, ణచృకభష  (Tazkira) ధారుఖు 

నరణేరు, కణఫత్ -ఆ-అఛాద్ (Khubat-e-Azad) బూఠ  ెనరణేరు నరఙభపంఙామడ. థేలధాఖభపర  ోభెంఠ  ెనరణేరు 

యౌనమంణభీఔమఢణ ోఔడ  ాఄకషఠత నరఙభపంచింథ.ి గపర్-ఆ-కతిమడక ణెరుఖు ఄధయషథం భెంఠ  ెనరణేరధ ఔడ  ా
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నరఙభపంచింథ.ి బ్రాధ  ాఅఛాద్ రేకరుధన కణఫత్ -ఆ-అఛాద్ తోథఞట వంనుఞం నభపఴకమఢ పాదమణధ 

బాయౌకషీం  ఙేనఞాి మడ. 
 

వబకషయ్ధ పామతీభ యషళిణమం (Contemporary Indian Literature): థీతుతు 1959రో 

నరఙభపంఙామడ. 16 నరదాధ పామతీభ పాఴర ఙాభపణరఔ ధేనతామతున నభపయౕయౌంచి వబకషయ్ధ లసుతితు 

ణెయౌభఛెనసధ ఇ ఖంీతం ధారుఖుయషమడో  బుథిరంఙపడుంథి. అంఖోంరో మచించిధ ఇ ఖంీతాతున డోగీ,ీ ళింథీ, 

ఖుఛభషత్, ఔధనఠం, బరభాఱం, బభషఠ్,ీ నంఛాతె, ణతఱం, ణెరుఖురరో నరఙభపంఙామడ. ళింథీ 

ఄధయషథం అమడయషమడో  నరఙమఢ తృొంథింథ.ి     

 

యషవణంణరాం లచిేధ ధాఞటధంచి పామతీభ యషళిణమం (Indian Literature Since 

Independence) :  1972రో 25ల యషవణంణరా ం థిధనణసల యేఠెఔరరో పాఖంగష  „ఆండుభన్ యౌఞభైఙర్ 

లసన్స ఆండునెండెన్స‟ వంనుఞాతున తీవఔుభషయషరతు యషళిణమ ఄకషఠత వంఔయౌంచింథి. థీతురో యషళిణమ 

ఄకషఠత ఖుభపుంచిధ పాఴరరోతు యషళిణమదోమఢుర ఄదమభధం ఈంథ.ి ఇ వంనుఞాతుకూ తృరొ ెవర్ కె.అర్. 

యౕతీుయషవ ఄభమంగషర్ వంతృషథఔణవం లళించి, బుంథబాఞ భషరషమడ. ఇ ఖంీతం (Contemporary Indian 

Literature) ఔు ణమడయషబ పాఖం. 

 

ఫేకూంగ్ అఫ్ ఆండుభన్ యౌఞభైఙర్ : (Making of Indian Literature) 

 1986 – 88 బదమ యషళిణమ ఄకషఠత తుమవళించిధ యషళిణామధయషథ యక్షఢ యతభషర తుయేథిఔ ఇ 

ఖంీతం. కషమమఔబీంరో యషవులంగష ఛభపగపధ ఄంరషరణోతృషఞు, కషమమలమలయౘభషరు థీతురో ఈధానబ. ఆయేకషఔ 

యఞటకూ యౘఛభెైధ తునుఢురు యషళిణామధయషథం నెైధ, కొతున పాఴరరో ఛభపగపధ ఄధయషథార ఙాభపతిరఔ 

ఄదమభధారనెైధ, ఄధయషథంరో లఙేే లెైథాధ ంతిఔ, యషవుల వబవమరనెై ఙమే, నరబుక వఛధాణభఔ 

మఙబణర ఄతేతృషర భారు, థేళయషమనుంగష ఈధన ఄధయషథఔుర తీభషభధారు ఇ ఖంీతంరో ఈధానబ. 
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ఞాఖూర్ వంనుఞారు (Volumes on and of Tagore) 

 

మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ (Rabindranath Tagore) :  

ఞాఖూర్ 125 ల ఛభంతి వంథమబంగష మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ నెై యయమ ఔుబార్ ఘోష్ భషలసధ 

మోధనగషీున  ఄనఞట నరదాధబంతిర 1986రో యఠెథర ఙేరషమడ. 
 

మయంథర మఙధ వంఙభధ  (Rabindra Rachana Sanchayana) :  ళింథీరో ఄధయషథఫైెధ 

మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ ఎంనసఔ ఙేలసధ మఙధరధ ఄలసణేకబార్ పంథోతృషదామభ వంతృషథఔణవంరో ఔ 

వంఔరధంగష యేరషమడ. థీతుతు ఄనఞట పామణ ఈనభషఴినాతి 1987 రో యఠెథర ఙేరషమడ.  
 

మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ ళణఛభంతి వంనుఞం (Rabindranath Tagore: A Centenary 

Volume) (1861-1961) : మయంథర డు ధమల ఛభంతి కషధఔ ఆథి. ఞాఖూర్ లమకూుణావతుకూ వంపందించిధ 

ఎంణో యరుయైధ ఄదమభధారు, నరనంఙయషమనుంగష ఎంథభ్ ఫేదాలురు మచించిధ యషమయషరు థీతురో 

ఈధానబ. ఔయ చౄయణం కషరఔబీంరో యలమంగష ఈంథి. అభధ మఙధర ఖంీతవచిఔ ప ంగషయ్, అంఖో పాఴరో 

ఆఙాేమడ. మయంథర డు మంఖుర తౄలఞలరు, వనరలసథధ  ఔమాకషమడరు యేలసధ అభధ చిణరా రు ఇ నువుకషతుకూ 

బభపంణ లధన ణెఙాేబ. 

 

మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ అంఖో మఙధరు (The English writings of Rabindranath 

Tagore) (3 వంనుఞారు): వంతృషథఔుఠె యయమడకబాభషద స్ , మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ అంఖో మఙధరధ 

యషళిణమ ఄకషఠత 3 వంనుఞారుగష బుథిరంచింథి. తోథఞట వంనుఞంరో అభధ ఔయణరు, భెండో 

వంనుఞంరో ధాఞకషరు, ఔతరు, యషమయషరు, బూఠె వంనుఞంరో అభధ ఆణమ మఙధరు – నరవంగషరు, 

తుయషఱైరు, వంథేరషరు, పళిమంఖ రేకరు, ఈనధామయషరు, వంపాఴఢరు, ఆంఞమౄవారు తోథరలైధయ 

ఈధానబ. తోథఞట వంనుఞం 1994 రో లచిేంథి. 1997 రో నుధమడభథరఢ తృొంథింథి. భెంఠె, బూఠె 

వంనుఞారు 1996రో లఙాేబ. 

 

ఞాఖూర్ మచించిధ నరలసథధ  ధలర గ్భషధ వభపీత్ బుకభీీ కొణుగష ఄధయషథం ఙేరషమడ. 
 

 

 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



21 
 

ఆణమ తృషర చీధ ఖీంతారు (Other classics) 

 

భషఛణమంగపఢ ి (Rajatarangini): కషయౕభమడ భషచర ఙభపణరనెై లచిేధ వంవకణ ఖంీతం ఔరహఢుతు 

భషఛణమంగపఢ.ి థీతుతు అంఖోంరోతుకూ అర్.ఎస్. నండుట్ ఄధయషథం ఙేరషమడ. థీతుతు బూఠెయషమడో  ఄకషఠత 

బుథిరంచింథ.ి 

 

అలసభార  ోభషబాభఢ వంనరథాభం (The Ramayana Tradition in Asia) : 1975రో 

భషబాభఢం నెై ఛభపగపధ ఄంణభషీ తీభ వథవసరో వబభపంచిధ 40 నెైగష యషమయషర వంఔరధం ఆథ.ి 

వంతృషథఔుఠె కీ.రే. య. భషగలన్; నభపఙభం భషలసధయషమడ ఈబాళంఔభ్ీ ఱస . థీతుతు 1981రో నరఙభపంఙఠం 

ఛభపగపంథ.ి 

 

యీౕ ఛాా ధథేలుతు ఄధఫయషబణ (Shri Jnanadev’s Anubhavamrut) Marathi 

Classic : థీతుతు థియ్ప్ట చిణెర „థి ఆమోభమిల్ ఎకీసెభపభన్స  అఫ్ తెబంగ్‟ (The immortal experience 

of Being)  గష అంఖోంరోతు ఔధలథింఙామడ. బభషఠ్ీ బయౘఖంీతం, యయఴిఫైెధ ఔయణవమఙధ – వణు  (Being) 

రేథా అణభధ ఖుభపంచిధ దామధం. కషయౕభమడ ర ైయషఖబ నథధతిరో మచింనపడుంథ.ి పామతీభ బయౘఖంీతార 

ఔబీంరో 1996 రో అంగషో ధయషథాతున నరఙభపంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

వంనరథింను రేథా నభషబమశ ఖీంతారు (Reference Books) 

తుగంఞులురు (Dictionaries): 

1. ఞటప ఞన్ – ళింథ ీడుక్షధభ ీ(తోథఞటపాఖం) 

(ఞటప ఞుి  – ళింథీ తుగంఞులు) ణభామడఙేలసధయషమడ బయౘ నండుట్ భషశృల్ యషంఔణామభన్. 

2. ఎ మఴమన్ – ళింథ ీడుక్షధభ ీ(మౄనస – ళింథీ ళపదకౌశ్) 

(మయౖషమ – ళింథ ీతుగంఞులు) 

ణభామడ ఙేలసధయషమడ ఠపుో ా. అర్.భపలహ, థీతుతు నమబాధంద్ ఫేయషభషమ్స యషమడ భెంఠెయషమడో  

నుధమడభథిరంఙామడ. 

3. ఆంగీోష్ – లసంద ీడుక్షధభ ీ
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4. పంగీభ ళపదకౌశ్ – ప ంగషయ్ – ప ంగషయ్ తుగంఞులు. ణభామడఙేలస, వభపఙలసధయషమడ రషంతితుకైణధక 

ఙెంథిధ శభపఙమణ్ పంథోతృషదామభ. 

 

ఄధయషథఔుర ఛాతీభ నఞటిఔ (The National Register of Translators) : 

 ఆథి ెరంచి, యషతుష్, ఛతృషధ, ఛమభధ తో. యథేయౕ పాఴరణో వయౘ 25 పామతీభ పాఴరరో ఖర 

ఄధయషథఔుర నేమడో , చిమడధాబారు ఈధన నువుఔం. తోణుం థీతురో 1766 నేమడో , చిమడధాబారు ఈధానబ. 

నరఙమఢఔమురఔు, నండుణేరఔు నతుకూలఙేే డెైభెఔిభీ ఆథి. ఇ భపచృవిమడధ తుమంణమ కషమమఔబీంగష ఙేనఞటి  

ఄధపంద వంనుఞారధ నరఙభపంఙారతు ఄకషఠత ణరనెఞటింథి. 
 

పామతీభ యషళిణమ ఖీంత వచిఔ (20 ల ళణాపదం) (Bibliographing of Indian 

Literature): థమథఴిలరషణేు  పామతీభ పాఴరరో నరఙభపణఫైెధ నువుకషర వచి వబఖంీగష రేథ. 

1954 ధంచి పామతీభ పాఴరరో నరఙభపంనపడుధ నువుకషర వచిఔరధ ఔరఔణాు రోతు కైంథర వంనరథింను 

ఖంీతారభం ఎనఞటఔనుఠె నరఙభపవు  ఈంథ.ి ఄంణఔుబుంథ లచిేధ నువుకషర వచిఔధ ణభామడ 

ఙేభారతు 1901 – 1953 లమఔు లచిేధ ఖంీతవచితు ఄకషఠత ణభామడఙెభామరతు తుళేబంచింథ.ి 

యౌలురు, పాఴరు ఎఔుకలగష ఈంఠఠం, ణగపధతున యౌఔభషమరుధన ఖంీతారభారు రేఔతృలలఠం, తృషర ఛెఔుి ఔుధన 

నభపద,ి వంకూోఴిణర థయౖషి ా కౌక పాఴరోధ ఖంీతనఞటిఔర ణభాభీ కౌక తునుఢుడుకూ ఄనగపంఙామడ. 

ఄతునఞటకూ వంతృషథఔ పాదమణధ అధాఞట ఔరఔణాు రోతు ఛాతీభ ఖంీతారభాదికషభప యౕ ీ త.ఎస్. కైళలధక 

ఄనగపంఙామడ. తోథఞట వంనుఞంగష ఄయషసతొ, ప ంగషయౌ, ఆంగీోఴే, ఖుఛభషతి ఖంీతవచిఔ 1962 రో 

యరులడుంథ.ి భెండో వంనుఞం ళింథ,ీ ఔధనఠం, కషయౕభభీ, బరభాఱం ఖంీతవచిఔ 1966రో యరులడుంథ.ి 

బూడో వంనుఞం బభషఠ్ీ, భపభా, నంఛాత, వంవకణం ఖంీతవచిఔణో 1971రో యరులడుంథ.ి ధారుగ్ 

వంనుఞం లసంద,ీ ణతఱం, ణెరుఖు ఈమౄద  ఖంీతవచిఔ 1974 రో యరులడుంథ.ి ఄబథో వంనుఞం డోగీ,ీ 

కొంఔఢ,ి ఫైెతియౌ, బఢినుభప, ధేతృషయౌ, భషఛయషు తు ఖంీతవచిఔ 1990రో యరులడుంథి. థీతురో 1901 – 1980 

లమఔు లచిేధ ఖంీతారుధానబ. ఇ వంనుఞాతున యౕీ కె.లస.థత్ నభపఴకభపంఙామడ. కొణు  ఖంీతవచిఔరధ 

ఄంణఔుబుంథ లచిేధ వంనుఞంరో ఄధవభపంచిధ తుభబారధే ఈనయోగపవు , 1954 ధంచి 

ళణాపాద ంణం లమఔు లచిేధ ఖంీతారఔు ణభామడ ఙెభామరతు ఄకషఠత వంఔయౌంచింథి. 
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పామతీభ మఙబణర యలభషరు (Who’s who of Indian writers) (వంలభపంచిధ నరతి) : 

యషళిణమ ఄకషఠత ఙేనఞటిధ తోథఞట తృషర ఛెఔుి రరో చౄయంచి ఈధన పామతీభ మఙబణర చౄయణఙభపణరరధ 

ఖంీతమౄనంరో ణేలఠం ఔఞట. 5,000 బంథ ి మఙబణర చౄయణఙభపణరరు, ఖంీతవచిణో తోథఞట నరతి 

1961రో యరులడుంథ.ి ఇ నరఙమఢఔు బధథేళంరోధే గషఔ యథేరషరరో ఔడా బంచి నేమడ లచిేంథి. 

యషళిణమ ఄకషఠతణో నంథం ఔుథమడేకొతు హోధనరరరోతు ఇసి్ యసి్ లెంఞర్ నెరస్ ఄఫెభపకషరో 

ఔడా థీతుతు నరఙభపంచింథి. ణమడయషణ 6000 బంథి పామతీభ మఙబణరు, యషభప ఖంీతవచిఔణో యౕ ీఎస్. 

పారుభషలుగషభప వంతృషథఔణవంరో వలభపంచిధ నరతి 1983రో లచిేంథి. థీతుకూ ఄనఞట ఄదమక్షుఠె తృరొ ెవర్ 

య.కె. గ్కషక్ బుంథబాఞ భషరషమడ. ణమడయషణ ఄధపంద వంనుఞం (1990 లమఔు) 1993 రో లచిేంథి. 

పామతీభ మఙబణర చౄయణఙభపణరరు 9000 అభ్తృషరణో ఇ ళణాతద  who‟s who నరతి కె.లస.థత్ 

వంతృషథఔణవంరో 2000 వం||. ధాఞటకూ లసథధఫైెంథి. 
 

పామణథేళంరోతు వంవకణ నండుణేరు (Who’s who of Sanskrit scholars in India) :  

 ఇ వంనరథింను ఖంీతం తోథఞటపాఖం వంవకణంరోధ, భెండోపాఖం ఆంగీోఴేరోధ ఈంథ.ి 

పామణథేళంరో ఈధన వంవకణ నండుణేరధ భషయౖషి ా రయషభపగషధ, యఴభనమంగషధ ణభామడఙేలసధ 

నథవచిఔరు థీతురో ఈధానబ. ఆథి పామణథేళంరోతు వంవకణ నండుణేరధ ఖుభపంచి ణెరువకౌలడాతుకూ 

ఈనఔభపంఙ ేఄబూరమఫైెధ బామోథభపశ. కె.లస.నంత్ వంతృషథఔణవంరో పామతీభ, ణాతిుిఔ నభపరోదధాబంఠయౌ, 

భషఱహిభా వంయషు న్, యషళిణమ ఄకషఠత థీతుతు 1994రో వంభుఔుంగష నరఙభపంఙాబ. 

 

ఄధయషథ ఖీంతవచి (Bibliography of Translation): ఇ వంనుఞాతున తృరొ ెవర్ ఖఢేశ్ డే 

ణభామడ ఙేరషమడ. పామతీభ పాఴర ధంచి ఛభపగపధ, పామతీభ పాఴరరోతుకూ ఛభపగపధ ఄధయషథ ఖంీతార 

వచి వబఖంీగష ణభామబంథి. 
 

యషళిణమ ఙభపణరరు (Histories of Literature Series): యయద పామతీభ పాఴరరో తృషర బాఢిఔ 

యషళిణమ ఙభపణరరధ యషబాధమ తృషటఔురఔు, యషళిణమ యథామమడు రఔు ఄంథింఙారతు ఈథేదయంచిధయ ఆయ. 

నరతిపాఴఔు ఆంగీోఴేరోధ రేథ  ాఅ పామతీభ పాఴరోధ వనరలసథధ నండుణేరఙ ేయతుతు మచింనఛైరషమడ. యషఞటతు 

ఆణమ పామతీభ పాఴరరోతుకూ ఄ ధయషథం ఙేరషమడ. ఇ ఔబీంర  ోఆనఞటలమఔు 18 యషళిణమ ఙభపణరరు లఙాేబ. 
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పామతీభ యషళిణమ తుభషభణరు (Makers of Indian Literature Series) 

 

పామతీభ పాఴరరో యషళిణామతేలథిధకూ ఔఱసఙేలసధ నరబుక పామతీభ మఙబణరనెై మోధనగషీఫ్

రధ ఇ యౕభపషఔ కూంీథ ణభామడ ఙేబంఙామడ. మఙబణ మఙధధ ధేమడగష ఙథలుకౌరేతు తృషటఔుర కౌవం 

నరఙభపంచిధ నరఙమఢరు ఆయ. 

 

వంఔరధారు, ఎంనసఔ ఙేలసధ మఙధరు (Anthologies and selections) 

 

వబకషయ్ధ పామతీభ ఔతాతుఔరు ‘Contemporary Indian short stories’: నేమడణో 

అదతుఔ పామతీభ పాఴరరోతు తృషర తితుదమ ఔతరధ అంఖోంరోతుకూ ఄధయషథం ఙేబంచి ఄకషఠత 

నరఙభపంచింథ.ి ఇ ఔబీంరో లచిేధ తోథఞట వంనుఞం 1959రో నరఙభపంనపడు అమడబుథరఢరు తృొంథింథి. 

భెండో వంనుఞంరో  1930-50 లమఔు లచిేధ ఔతరుధానబ, ఆథి 1968రో నరఙమఢ తృొంథింథ.ి 1977, 

1982, 1988 రరో నుధమడభథిరంనపడుంథ.ి బూడో వంనుఞం 1988 రో నరఙభపంనపడుంథ.ి ధారుగ్ 

వంనుఞాతుకూ రషంతిధాథ్ కె. థేరషయ్ వంతృషథఔురు. ఆథి 1996రో నరఙభపంనపడుంథి. యయదపాఴరరోతుకూ ఇ 

వంనుఞార ఄధయషథం ఛమడఖుణోంథి. బరభాఱ ఄధయషథం 1994 రో నరఙభపంనపడుంథి. 
 

వంవకణ యషళిణమ వంఔరధారు (Anthologies of Sanskrit literature):  యషళిణమ 

ఄకషఠత వంవకణ యషళిణమ వబఖ ీవంఔరధారధ నరఙభపంచింథి. 
 

పామతీభ ఔయణవ వంఔరధారు (Anthologies of Indian poetry): ఄయషసతొ, ళింథీ, 

ఔధనఠం, కషయౕభభప, కొంఔఢి, బరభాఱం, భపభా, నంఛాతె, భషఛయషు తూ (తృషర చీధ), లసంద,ీ ణతఱం, ణెరుఖు, 

ఈమౄద  ఔయణా వంఔరధార బుథరఢ ఛభపగపంథి. యఞటరో ఄయషసతొ ఔయణావంఔరధం ణొతభథి బుథరఢరు, ణతఱ 

ఔయణావంఔరధం ధారుఖు బుథరఢరు తృొంథింథి. కొంఔఢి, నంఛాతె, ణెరుఖు ఔయణా వంఔరధారు భెండేలస 

బుథరఢరు తృొంథాబ. నంఛాతె ఔయణా వంఔరధం ళింథీరోతుకూ ఄధయషథం ఙేలస నరఙభపంఙామడ. 
 

 1968 రో తృషయఔయణా వంఔరధాతున „తృషయవంఖశీ‟ ఄధే నేమడణో నస.య. పానట్ వంతృషథఔణవంరో 

నరఙభపంఙామడ. పామణఔలురు అంఖోంరో భషలసధ ఔయణా వంఔరధాతున „The Golden Treasury of Indo-

Anglian poetry‟ (1823-1965) నేమడణో 1970రో నరఙభపంఙామడ. థీతుకూ య.కె. గ్కషక్ వంతృషథఔురు. ఆథి 
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ఄబథ బుథరఢరు తృొంథింథ.ి ఇ నువుఔం ధంచి ఎంనసఔఙేలసధ కొతున ఔయణరధ „Twenty one Indo-Anglian 

poems‟ నేమడణ  ోయథామమడు ర కౌవం 1975 రో యరులభపంఙామడ. ఆథ ి1979రో నుధమడభథరఢ తృొంథింథ.ి 

 

 యషభైేరషర  ఔయణా వంఔరధాతున „Gestures‟ నేమడణో కె. వచిేథాధంథన్ వంతృషథఔణవంరో 

1996రో నరఙభపంచింథి. 20ల ళణాతద  ఔతావంఔరధారఔు ఆ.య. భషబఔఴోన్, అదతుఔ పామతీభ ధాఞకషతుకూ 

చృ.య. థేరషండే  వంతృషథఔురు. ఆయ భెంఠ 2000రో బుథిరంఙామడ. 
 

పామతీభఔయణ ( Bharatiya Kavita):  నరదాధ పామతీభ పాఴరరో ఔ తుభపదఴికషరంరో లచిేధ 

ఔయణావతుకూ తృషర తితుదమం లళింఙేయగష నరఙభపంనపడుధ ఔయణరధ బూరాతున థేలధాఖభప యౌనసరోధ, 

నరఔకలుఞరో ళింథ ీఄధయషథంరోధ బుథిరంఙామడ. 1953రో భషలసధయ తోథఞట వంనుఞంగష 1957రోధ, 

1954-55రో భషలసధయ భెంఠల వంనుఞంగష 1961 రోధ, 1956-57 రో భషలసధయ బూఠల వంనుఞంగష 

1967రోధ, 1958-1959రో భషలసధయ ధారుగ్ వంనుఞంగష 1972రోధ నరఙభపంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

ఛాధనథ ఔయణవ వంఔరధారు (Anthologies of Folk poetry):  ఄయషసతొ ఛాధనథ ఔయణవం 

వంఔరధాయౌన „పాభష బశర్ ణేభషగీత్‟ (Bara mahar Tera Geet) నేమడణో, నంఛాతె ఛాధనథ ఔయణావతున 

నంఛాతె రోకీోత్  నేమడణో నరఙభపంచింథి. తోథఞటథి భెండోయషభప, భెంఠలథి ధారుగ్యషభప బుథరఢరు తృొంథింథి. 

నంఛాపురోతు కషంగషీ తృషర ంణ ఛాధనథ గైభారధ, అ తృషర ంణ నరఛరధ, యషభప అఙాభషరఔు వంపందించిధ 

మోధనగషీతౄలు  వయౘ ఄకషఠత నంఛాతెరో నరఙభపంచింథి. థీతున ఎం.ఎస్. మఢదయష భషరషమడ. థీతు ళింథీ 

ఄధయషథం ఔడా నరఙభపంనపడుంథి. డోగీ ీఛాధనథగైభారధ „డోగీ ీరోకీోత్ ‟ నేమడణో, ఔధనఠ ఛాధనథ 

గైభారధ ఛాధనథ గీణాంఛయౌ నేమడణో, ఖుఛభషతీ ఛాధనథ గైభారధ „చఖమణన రోకీోత్ ‟ నేమడణో 

ఄకషఠత నరఙభపంచింథి. ణతఱ ఛాధనథగైభార వంఔరధం, ఔధనఠ ఛాధనథ గపభపఛధ గైభార 

వంఔరధారు ఔడా ణభామభామబ. 

 

ఛాధనథ ఔతా వంఔరధారు (Anthologies of Folk tales): డోగీ ీ రోఔకతా  ఄధే నేమడణో 

ఄకషఠత డోగీ ీఛాధనథ ఔతర వంఔరధం నరఙభపంచింథి. తెయౘమడ ఛాధనథ ఔతరధ భెంఠెయషమడో  ఆంగీోఴేరో 

నరఙభపంచింథ.ి థీతు ప ంగషయౌ, ణతఱం, ణెరుఖు ఄధయషథారు ఔడా లఙాేబ. ఖుఛభషతి రోఔకతా  నేమడణో 

ఖుఛభషతి ఛాధనథ ఔతరధ, ఔభషో ఞఔ ఈణుమ, థక్ష్ుఢ తృషర ంణ ఛాధనథ ఔతరధ భెంఠె పాగషరుగషధ, యఞట 
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ళింథ ీ ఄధయషథాతున ఔధనఠ రోఔకతాబే  ఄధే నేమడణోధ, ఔభషో ఞఔరోతు ఛాధనథ గపభపఛధ ఔతర 

వంఔరధాతున „ఛాధనథ బఞుి  గపభపఛధ ఔతెఖఱై‟ నేమడణోధ బభషఠ్ ీఛాధనథ ఔతరధ „బభషఠ్ ీరోఔకయణ‟ 

నేమడణోధ, నంఛాతె ఛాధనథ ఔతరధ „రోక్ ఔయౘతూ‟, నేమడణోధ, లసంద ీఛాధనథ ఔతరధ „లసంద ీరోక్ 

ఔయౘతుభా‟ నేమడణోధ ఄకషఠత నరఙభపంచింథి.  
 

ఫకూు ణాతిు ిఔ ఔయణవ వంనుఞారు (Volumes of Devotional and Saint poetry): ఇ 

వంనుఞారరో ఄయషసతరో ఫకూుగీణ, నథ వంఙభధ, ప ంగషయ్రో ప ైఴోలనథాలయ, ఙెైణధమఙభపణాబణ, 

ఙెైణధమపాఖలత్, ఔయ ఔంఔణ్, ఙండీబంఖళ్, బాధవబంఖళ్ (బూఠె బుథరఢరు), ఔధనఠంరో వమవఛధ 

లఙధవంఖశీ, ఫైెతియౌరో యథామనతి గీణళతి (భెంఠె బుథరఢరు), లసందీధంచి పేయషన్, యౖష, వఙల్, యషతర 

ఄకషఠత నరఙభపంచింథి. నరఙభపంచిధ ఄధయషథారరో బభషఠ్ ీబయౘకషయషమరలైధ ఛాా ధేళవభప, ఄబణాధపాల, 

చంఖథేల, నరళలసురధ ప ంగషయ్రోతుకూ, ఔధనఠం ధంచి యషవలధానర్ లఔకబుఠెధ ణతఱంరోతుకూ, 

లసందీధంచి ఖుఛభషతీరోతుకూ (బూఠె బుథరఢరు) ఈమౄద రోతుకూ ఄధయషథం ఙేబంచి నరఙభపంచింథి. 
 

యషవణంణోరోథమబ గైభారు – ఔయణరు (Songs and poems of Freedom struggle) :  

ఫైెతియౌ, బరభాఱ పాఴరరో యషవణంణరోథమబ గైభారు, ఔయణరధ వంఔరధంగష ఄకషఠత నరఙభపంచింథి. 
 

భుధయలకణ  ోవశఔభపంఙఠం (Co-operation with UNESCO) 

ఄకషఠత నెఞటిధనఞటధంచి తృషభపయలో తు  భుధయలకణో వశఔభపయలు ంథి. 
 

భుధయలక నరదాధ తృషర ఛెఔుి  „తృషర ఙమ, తృషరషేణమ వంవకతీ యరులర నమవమ ఖుఢఖశీఢం‟. 

ఄబరురోధ, యథేరషరరో పామతీభ యషళిణమఖుఢఖశీఢాతున బభపంణగష తృలర ణసళింఙఞాతుకూ యథేరషరరోతు 

యయద యషళిణమ, యషంవకతిఔ వంవురణో వంపందారధ కొధయషగపంఙఠంరోధ ఄకషఠత ఙమడగషో  

నతుఙేయలు ంథి. భెంఠె వంవురఔ అవకూు లుధన యఴభారనెై వరయౘయౌలవఠఫే కషఔుండా, ఄకషఠత 

భుధయలకఔు కూంథ ినరఙమఢరధ ణభామడఙేలసంథ.ి  

 

అథ ి ఖీంథ్ ధంచి కొతున ఎంనసఔ ఙేలసధ మఙధరు (Selections from the Adi Granth): 

అథిఖంీతం ధంచి నరబుక లసఔుక నండుణేర ఔతఞీ కొతున బంణరా రధ ఎంనసఔఙేలస అంఖోంరోకూ 
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ఄధలథించింథ.ి యఞటతు „లేకెడీ్ భెైఞటంగ్స అఫ్ థి లసఖ్సస‟ (Sacred writing of the Sikhs) ఄధే నేమడణో రంఠన్

రోతు ఛారీ్ ఄరలన్ ఄండ్ ఄతువన్ ఇ నువుకషతున నరఙభపంచింథి. ఇ ఖంీతాతుకూ ఎస్. భషదాఔఴోన్ నభపఙభం 

భషరషమడ.  

ఔంపభషబాభఢంరోతు ఄయోదమకషంఠ (The Ayodhya Canto of the Ramayana as 

told by Kamban): థీతుతు  లస. భషఛగ్తృషరాఙాభప అంఖోంరోతుకూ ఄధలథింఙామడ. రంఠధనో తు  ఛారీ్

ఄరలన్ ఄండ్ ఄతువన్ ఇ నువుకషతున నరఙభపంచింథి. 1970రో యషళిణమ ఄకషఠత థీతుతు భుధయలక ణముధ 

భెండోయషభప బుథిరంచింథి. బయు 1981రో నుధమడభథిరంచింథి.   
 

బాధలురంణ  ావహోథమడర ే (All men are brothers): గషందీబయౘణేభతు మఙధర ధంచి 

ఔఴోఔనరాతు కొతున మఙధరధ ఎంనసఔ ఙేరషమడ. ఎస్. భషదాఔఴోన్ గషభప నభపఙభంణో ఇ నువుకషతున 

భుధయలక నరఙభపంచింథి. ణమడయషణ ఄఫెభపకషరో ఔడా నరఙభపంనపడుంథి. ఄశభథాపాథరోతు ధలచౄలన్ 

ఞరవి  ఔడా పామణథేళంరో థీతుతు నరఙభపంచింథి. ఄయషసత, ప ంగషయ్, ఔధనఠం, కొంఔఢి, భపభా, ణతఱం, 

ణెరుఖు, ఈమౄద రరో థీతుతు ఄధయషథం ఙేబంచి ఄకషఠత నరఙభపంచింథి. బయౘణాభగషందీ ళణఛభంతి 

ఈణసయషరరో పాఖంగష నయేబప ంగషల్ నరఫుణవం ప ంగషయ్రో థీతు యషథానరతితు ణఔుకల దమణో భెండోయషభప 

బుథిరంచింథ.ి 

 

ఙెతొభన్ (Chemmeen) : ఇ బరభాఱం ధలరధ ణకషచృ యలళంఔమ నసమ్ళు మచింఙామడ. 1957రో థీతుకూ 

ఄకషఠత ఄయషమడు  లచిేంథి. థీతుతు ఄధయషథం ఙేభలరలసంథిగష భుధయలకఔు లసతౄషమవ ఙేరషమడ. య.కె. 

ధాభషభఢ తొధన్ ఙేలసధ అంగషో ధయషథాతున ఄఫెభపకషరోతు యౘమర్స, రంఠధనో తు  గ్రాంజ్ యౌతఞెడ్ 

నరఙభపంఙాబ. నరు యథేయౕపాఴరరో ఔడా ఄధయషథారు నరఙభపంనపడాు బ. 

 

ణోరుపొబభర ఔత (The Puppet’s Tale): ప ంగషయౌరో బాఢిక్ పందోతృషదామభ మచించిధ నుణేల్ 

ధఙేర్ ఆతిఔత (Putul Nacher Itikatha) ధ యషళిణమ ఄకషఠత భెంఠెయషమడో  నరఙభపంచింథి. ఇ ధలరధ థి 

ననెట్స ఞేల్ యౕభపషఔణో ఎస్.ఎల్. ఘోష్ అంఖోంరో ఄధలథింఙామడ. థీతుతు భుధయలక తృషరయోచృణం ఙేలసంథ.ి 
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భౌథరబూభపు ఖమంత పాను (Wild Bapu of Garambi): బభషఠ్ీ నరలసథధ  ధలర ఎస్.ఎన్. తృషండేస 

భషలసధ ఖమంత పానుధ అంఖోంరోతుకూ ఆభాన్ భైలెైడ్ (Ian Raecide) ణో ఄధయషథం ఙేబంచి యషళిణమ 

ఄకషఠత నరఙభపంచింథి. థీతు భెండో బుథరఢ 1981రో లచిేంథి.  
 

వపరశభఢమ పామతి ఔయణరు (Poems of Subramania Bharati): నరబుక ణతఱఔయ 

వపరశభఢమ పామతి మచించిధ ఔయణరరో కొతునంఞటతు ఎంనసఔఙేలస అంఖోంరోకూ ఄధయషథం ఙేబంచి 

నేరబాధంథ ఔుబార్ నభపఙభం, ధనఞుసరణో భుధయలక కౌవం ఄకషఠత నరఙభపంచింథి. పామతి ళణఛభంతి 

వంథమబంగష నభపఴకణ నరతితు 1982రో బుథిరంఙామడ. కూంథ నేభొకధన పామతీభ తృషర చీధ ఖంీతారఔు ఄకషఠత 

వంనరథింనుణో భుధయలక నరఙమఢధ తృషరయోచృణం ఙేలసంథి.  
 

తృషర చీధ ఖీంతారఔు అంగషో ధయషథం (Classics in English Translation) 

 

ఆంగీోఴేర  ో వంవకణ తృషర చీధ ఖీంతారు (Sanskrit classics in English): తరహఢుఠె 

మచింఙాఠతు ఙెపుణేధన „ఙౌమ నంఙాయక‟ (Chaura panchasikha), పావడు „ఄయబామఔ‟ ధాఞఔం.  

 

ప ంగషయ్ తృషర చీధ ఖీంతారు (Bengali classics) : ప ంగషయ్ పాల్ (Baul) గీణారు థ ితమరీ్ అఫ్ థ ిలెైక, 

పంకూం ఙంథర తు ఔఴోకషంఞెభపవల్  (ధలర), ఎంనసఔఙేలసధ ఞాఖూర్ మఙధరు ఞాఖూర్ భీఠర్, వతీధాథ్ పాథభప 

మచించిధ ఛాఖభప (Jagari) ధలర, తఫూతి ఫూఴణ్ పందోతృషదామభ మచించిధ నతేర్ తృషంఙాయౌ ( ధలర) 

బాఢిక్ పందోతృషదామభ మచించిధ నథభధథీర్ బాజు (Padma nadir Majhu) ధలర అంఖోంరోతుకూ 

ఄధలథించి నరఙభపంఙామడ. 
 

ళింథ ీతృషర చీధ ఖీంతారు (Hindi classics):  ణేరలహథాస్ మచించిధ ఔయణాలయ, యధభనతిరఔ, నేరమ్

ఙంద్ ధలర „గ్థాన్‟, చిధనఔతర వంనుఞం.  

ఫెైతియౌ తృషర చీధ ఖీంతం (Maithili classic) : రవ్ యషంగ్స అఫ్ యథామనతి 

బభషఠ్ప తృషర చీధ ఖీంతం (Marathi Classic) : ఛాా ధేళవభప 1, 2 వంనుఞారు 

ఈమౄద  తృషర చీధ ఖీంతారు (Urdu classic) : తీర తోగల్ తృొభట్స, తొభైసథా , తొమహవన్ , గషయౌబ్, 

రలైఫ్ ఄండ్ రలఞర్స భెంఞటతూ భషల్ప మలెల్ మచింఙామడ. మడయషవ మచించిధ కభపషద్ – ఈల్ – ఆయషో ం, ఈబాాన్ ఛాన్ ఄథ .ా  
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ెరంచిరో (In French)  

 

ప ంగషయ్ తృషర చీధ ఖీంతారు (Bengali classics): పారఔ ( ఔయణరు), మయంథర డు గ్భష ( ధలర), 

తపాభపఢ ిఆంకష ఆణమ ఔతరు, తఫూఞట ఫూఴణ్ పంథోతృషదామభ మచించిధ నతేర్ తృషంఙాయౌ (ధలర). 

బభషఠ్ప తృషర చీధ ఖీంతం (Marathi classic) :  లెరక్షన్స రం ణేకషభషమ్ 

ణతఱ తృషర చీధ ఖీంతం (Tamil classic): యరనథిగషమం. 

 

పారయషళిణమం (Children’s literature):  

 యయద పామతీభ పాఴరరో పారయషళిణామతున నరఙభపంఙఠం యషళిణమ ఄకషఠత నరఙమఢ 

కషమమఔబీంరో ఔ నతఔం. పామతీభ పాఴర ధంచి పారయషళిణామతుకూ ఙెంథిధ తృషర చీధ ఖంీతాధయషథంణో 

థీతుతు అమంతేంఙారతు పాయంఙామడ. 1990 ణమడయషణ ధంచి అఔమషఢీభఫైెధ పొబభరణో నరఙమఢరు 

లవు ధానబ. ఆనఞటలమఔ లచిేధ యషఞటరో „గ్ణామ (Gotya) వధన ఔయౘతు‟ తో. ఈధానబ. 

 

 నరలసథిధ  తృొంథిధ పారాయషళిణామతున నరబుక మఙబణర ఙేణ ఄధయషథం ఙేబంచి నరఙభపంఙ ేనతు 

కొధయషఖుణేధనథి. 
 

పామతీభ యషళిణమ వంఔరధారు (Anthologies of Indian Literature) : 22 పామతీభ 

పాఴరఔు వంపందించిధ, యషళిణమంరోతు యయద నరకూభీ వబఖ ీ వంఔరధారధ 3 వంనుఞారుగష ణెఙేే 

నతకషతున ఄకషఠత ఙేనఞటింథి. ఇ తృషర ఛెఔుి రో తృషర చీధ, బదమభుఖ, అదతుఔ భుగషరఔు ఙెంథిధ 

యషళిణమం, ఄదమభధారు, వతొక్షరు, తృషర చీధ యషళిణామతుకూ అంగషో ధయషథారు ఈంఞాబ. 

 

అదతుఔ పామతీభ యషళిణమం (3 వంనుఞారు) (Modern Indian Literature): కీ.ీళ. 

1800-1975 లమఔు ఖర అదతుఔ పామతీభ యషళిణామతుకూ వంపందించిధ 3 వంనుఞారధ డా|| కె.ఎం. 

బుకమ వంతృషథఔురుగష యరులభపంచింథి. తోథఞట వంనుఞంరో ఔయణర ఄదమభధారు, భెండో వంనుఞంరో 

ధలర, బూఠల వంనుఞంరో ధాఞకషరు, ఖథమ యషళిణమం ఈధానబ. 
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బదమభుఖ పామతీభ యషళిణమం (4 వంనుఞారు) (Medieval Indian Literature):  కీ.ీళ. 

1100 – 1800 లమఔు ఖర బదమభుఖ పామతీభ యషళిణామతున 4 వంనుఞారుగష నరఙభపంచింథి. తోథఞట 

వంనుఞంరో భెంఠె పాగషరుధానబ. ఄతున పాఴరనెై ఄదమభధారు  (వభైవరు), ఄయషసతొ, ప ంగషయ్, డోగీీ 

పాఴరధంచి ఎంనసఔ ఙేలసధ యషళిణమం, తగపయౌధ భెంఠె వంనుఞారరో 21 పామతీభ పాఴరధంచి ఎంనసఔ  

ఙేలసధ యషళిణమం ఈధానబ. ఇ తృషర ఛెఔుి ధ తృరొ ెవర్ కె. ఄభమన ఢిఔకర్ వంతృషథఔణవంరో 

యఛభలంణంగష నూభపు ఙేభఠం ఛభపగపంథి. భెండో వంనుఞంరో ఖుఛభషతి, ళింథీ, ఔధనఠం, కషయౕభభీ, కొంఔఢి 

యషళిణామర ధంచి ఎంనసఔ ఙేలసధయ ఈధానబ. 3ల వంనుఞంరో ఫైెతియౌ, బరభాఱం, బఢినుభప, బభషఠ్ప, 

ధేతృషయౌ, భపభా, నంఛాత యషళిణామరధంచి, ధారుగ్ వంనుఞంరో భషఛయషు తు, వంవకణం, లసంద,ీ ణతఱం, 

ణెరుఖు, ణెరుఖు, ఈమౄద  యషళిణామర ధంచి ఎంనసఔ ఙేలసధయ ఈధానబ.  

 

తృషర చీధ పామతీభ యషళిణమం (3 వంనుఞారు) (Ancient Indian Literature): కీ.ీళ. 1100 

లమఔు ఖర తృషర చీధ పామతీభ యషళిణామతుకూ వంపందించిధ 3 వంనుఞారధ ఞట.ర్.ఎస్. ళమభగషభప 

వంతృషథఔణవంరో ణభామడ  ఙేరషమడ. నరవు ణం ఄయ నరఙమఢరో ఈధానబ. 3 వంనుఞారరోధ థాథాను 

3000 ఏఱు యషళిణామతున నభపఙభం ఙేవు ధానమడ. యఞటరో యేథ, తృషర చీధ వంవకణ, తృషయ, తృషర ఔణ ఄనఫరంళ, 

ణతఱ, ఔధనఠ యషళిణామరఔు ఙెంథిధ ఙాభపణరఔ ఄదమభధారుంఞాబ. 2000 వం||ధాఞటకూ ఇ వంఔరధారు 

యరులడుధాబ. 

 

ఎధైసకౌో నసడుభా  అఫ్ ఆండుభన్ యౌఞభైఙర్ (Encyclopaedia of Indian Literature) : 

యషళిణమ ఄకషఠతొ ఙేనఞటిధ నరదాధ కషమమఔరానం ఎధైసకౌో నహడుభా  అఫ్ ఆండుభన్ యౌఞభైఙర్ (పామతీభ 

యషళిణమ యఛాా ధ వమవవవం) ధ ణభామడ ఙేభఠం. 22 పాఴరఔు వంపందించిధ వబాఙామం రతేంఙ ే

తోఞితోథఞట ఖంీతతథి. అంఖోంరో మచించిధ ఇ ఖంీతం పామతీభ యషళిణమ యకషయషతున ఖుభపంచి వబఖఫైెీధ 

థఔతాతున ఄంథివు ంథి. వంపందిణ వరయౘ వంగారు ఔయౌలస మఙబణరు, నువుకషరు, యషబాధామంరషర 

అభ్తృషరధ తుమోబంఙాబ. లహిభపంగ్ ఔతఞీ యఞటతు తుభషధ భపంచింథి. యయద యఴభారనెై థేళ యషమనుంగష 

లంథరాథి బంథ ియషమయషరు భషరషమడ. 6 వంనుఞార యఛాా ధ వమవవవం నరఙమఢ ఛభపగపంథి. నరతి వంనుఞంరో 

వబామడ 1000 నుఞరు, లెైచ డెతొకషవభ్ి . 1994రో యషళిణమ ఄకషఠత ఇ తృషర ఛెఔుి ధ ఙేనఞటింథి. ఄణమంణ 

తునుఢురలైధ వంతృషథఔలమోం  ఔఱస యౌంచి 1987 రో తోథఞట వంనుఞం యరులడుంథి. భెండో వంనుఞం 
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1988రోధ, బూడో వంనుఞం 1989రోధ, ధారుగ్ వంనుఞం 1991రోధ, ఄబథో వంనుఞం 1992రోధ, 

అభ్ వంనుఞం 1994రోధ లఙాేబ. అభ్ వంనుఞారరోధ ఔయౌలస 7500 అభ్తృషరుధానబ. యఞటరో యయద 

ఄంరషరు, యషళిణమ దోమఢుర, ఈథమబారు, నరబుక మఙబణరు, నరబుక మఙబణరఔు వంపందించిధ 

అభ్తృషరుధానబ. తోథఞట బూఠె వంనుఞారఔు తృరొ ెవర్ ఄబభైళదణు  వంతృషథఔురు, ధారుఖు, ఄబథ 

వంనుఞారఔు తృరొ ెవర్ తోశఢాో ల్ , అమల వంనుఞాతుకూ యౕనీమమ్ ఄతేఙంథాతు, యౕ ీ కె.లస.థణేో  

వంతృషథఔురు. 

 నరవు ణం తృరొ ెవర్ కె. ఄభమన ఢిఔకర్ వంతృషథఔణవంరో థీతుతు నభపఴకభపంచి నరఙమఢఔు లసథధం 

ఙేరషమడ. 
 

పామతీభ యషళిణమ ఙభపణర (History of Indian Literature): పామతీభ యషళిణమ ఙభపణరధ 

పశృఱ వంనుఞారరో ణభామడ ఙేభారతు యషళిణమ ఄకషఠత ఔ తృషర ఛెఔుి ధ ఙేనఞటింథి. 

నరతిభుఖంరోధ, నరతి వబాఛంరోధ నరలసథధ  యషళిణమ దోమఢురధ, వఱసి , యషబాచృఔ, భషఛకీభ 

కషమఢారధ ఄలగషశధ ఙేవకొధడాతుకూ, బధ తృషర ంతీభ యషళిణమంరోతు యయఴిణధ యయద తృషర ంతీభ 

యషళిణామర ఄంణః వంపందారధ ఄలగషశధ ఙేవకొధడాతుకూ ఆథి ఈథేదయంనపడుంథి. 
 

 ఊగైవథ కషరంధంచి ధేఞట లమఔు పామతీభ యషళిణమ కషమమఔరాతృషరధ ణెయౌభఛైభఞం ఇ తృషర ఛెఔుి  

ఈథేదళమం. కీ.ీళ. 1800-1910, కీ.ీళ. 1911-1956ర బదమ లచిేధ పామతీభ యషళిణమ ఙభపణరధ తృరొ ెవర్ యయర్

ఔుబార్ థాస్ ధేణణవంరో నండుణ పంథం వంఔరధం ఙేలస భెంఠె పాగషరుగష నరఙభపంచింథి. ణేరధాణభఔ 

యషళిణమ ఄదమభధ నహటం కూంథ థీతుతు నభపఙభం ఙేరషమడ. 
 

ఄకషఠతొ నతిరఔరు (Akademi Journals) 

 

ఆండుభన్ యౌఞభైఙర్ (Indian Literature): యషళిణమ ఄకషఠత అంఖోంరో ఆండుభన్ యౌఞభైఙర్ 

ఄధ ేనేమడణో థెైవబాలసఔ నతిరఔధ నరఙభపవు ధనథి. థీతుతు 1957రో ఄమధ వంలణసమ నతిరఔగష తృషర మంతేంఙామడ. 

ఆనఞటకూ 40 ఏఱైుగష థీతుతు నరఙభపవు ధానమడ.  ఇ నతిరఔరో 21 పామతీభ పాఴర ధంచి వఛధాణభఔ 

మఙధర ఄధయషథారు, యబమశధాణభఔ మఙధరు, తృషర ంతీభ పాఴరరో లచిేధ మఙధరు, నువుఔ వతొక్షరు, 

ఆంఞమౄవారు అంఖోంరో నరఙభపంఙామడ. ఆఞీలర నరణేమఔ ఄంరషరు ( Themes), పాఴరు,  నరకూభీరు, 

ఈథమబారఔు వంపందించిధ నరణేమఔ వంచిఔరధ నతిరఔ ణేలఠం అమంతేంచింథి. లముబాధ పామతీభ యషళిణమ 
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దోమఢురు యషదికషభపఔంగష నరతితంతంఙే ఏకెైఔ పామతీభ అంఖో నతిరఔగష థీతుకూ ఖుభపుంను ఈంథ.ి ఖణాతుకూ 

ఙెంథిధ పామతీభ యషళిణమ వంనథధ బూరామంఔధం ఙేలే బాదమబంగష ఔడ  ాఇ నతిరఔ ఖుభపుంను తృొంథింథ.ి 

 

వంవకణ నరతిఫ (Samskritha Pratibha) : వంవకణంరో వబకషయ్ధంగష లచిేధ మఙధరధ 

నరఙభపంఙ ేఄమధ వంలణసమ నతిరఔ 1959 రో య. భషగలన్ గషభప వంతృషథఔణవంరో తోథరలైంథి. ఆనఞటలమఔు 

XXII వంనుఞారు నరఙభపంఙామడ. తృరొ ెవర్ ఎస్.త. మగుధాతాఙామమగషమడ ఇ నతిరఔఔు వంతృషథఔురు. 
 

వబకషయ్ధ పామతీభ యషళిణమం (Samakaleen Bharatiya Sahitya): 1980రో 

తృషర మంతేంఙపడుధ ఇ నతిరఔ థెైవబాలసఔ నతిరఔ, ళింథీ మఙధరు, 21 పామతీభ పాఴర ధంచి వఛధాణభఔ, 

యబమశధాణభఔ మఙధర ఄధయషథారు థీతురో నరఙభపంన పఠణాబ. నంఛాతె, కషయౕభభప, ఈమౄద , ఔధనఠ, 

బరభాఱం లంఞట పాఴరఔు బాణరఫే నరణేమకూంచిధ వంనుఞారు ఔడా లఙాేబ. ఇ నతిరఔఔు 

వంతృషథఔుఠె యౕ ీగపభపదర్ భషఠ్ప. 
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భెండో ఄదామభం 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు 
 

ఄ) కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు ర యలభషరు 
 కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు రు బూఠె మకషరు : వఛధాణభఔ యషళిణమ మఙధరు, 

ఄధయషథారు, పాయౖష వబాభధో . 

 

 పామతీభ యషళిణామతేలథిధకూ ఔఱస ఙేలే వంవుగష కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొతు 1954 రో పామణ 

నరఫుణవం యషు నసంచింథతు ణెరువకొధానం. ఇ వంవు  1955 ధంచి 14 నరదాధ పామతీభ పాఴరణోతృషఞు 

ఄంణభషీ తీభ పాఴ ఄబధ ఆంగీోఴేరో ఔడా ఄణేమణుబ యషళిణమ మఙధఔు నరతి వంలణసమం ఄయషమడు రు 

ఆవు ంథ.ి ఄబణ ే కషరఔఫేీఢ పామణ భషఛామంఖం ఖుభపువు  లచిేధ బభపకొతున పామతీభ పాఴరరోతు 

యషళిణామతున ఔడా ఄకషఠత నభపఖఢధరోకూ తీవకొతు యషఞటరోో  ఈణుబఫైెధ మఙధరఔు ఔడా ఄకషఠతొ 

ఄయషమడు రు ఆవు  లయలు ంథి. అ యదంగష 1959రో లసంది, 1966రో ఫైెతియౌ, 1970రో డోగపీ, 1973రో బఢినుభప, 

1974రో భషఛయషు తు 1977 రో కొంఔఢ,ి ధేతృషయౌ పాఴరధ ఔడా ఙేమడేకొతు ఄకషఠత తోణుం 22 

పాయౖషయషళిణామరరోతు ఈణుబ మఙధరఔు ఄయషమడు రు నరఔఞటయలు ంథి. 
 

 1989 ధంచి ఇ 22 పాఴరరో లచిేధ ఈణుబ ఄధయషథారఔు ఔడా నరతి వంలణసమం ఔ ఄయషమడు  

ఆయషవరతు తుమోబంచింథి. కషతూ కొకఔక యషభప అ వంలణసమంరో ఏ పాఴరోధైధా ఏ నువుఔబూ ఄయషమడు ఔు 

ఄమహం కషతు వంథభషబరుధానబ. 

 

 పామణథేళం లంఞట పశృ పాయౖషథేళంరో భషఛామంఖం ఖుభపుంను తృొంథిధ పాఴరరోధే కషఔ, తగపయౌధ 

పాఴరరో ఔడా యషళిణమ వఛధాణభఔణధ, యథామణభఔ నభపరోదధధ నెంఙలరలసధ ఄఖణామతున ఄకషఠత 

ఖుభపుంచి ణధ కషమమఔరాతృషరధ ఇ పాఴరఔు ఔడా యవుభపంనఛైలసంథి. ఄంథక ై1996 రో కైంథర యషళిణమ 

ఄకషఠతొ „పాయౖష వబాభన్‟ ఄధే ఄయషమడు ధ నరయేళనెఞటింథి. మఙబణరు, నండుణేరు, వంతృషథఔురు, లేఔమఢ 

ఔమురు, నరథమశఔురు రేథా ఄధయషథఔురఔు, అభా పాఴరరో అదతూఔమఢఔు, పాయౖష నరఙాభషతుకూ ఙేలసధ 

లేలరఔు ఖుభపుంనుగష ఇ పాయౖష వబాభధన  నరథాధం ఙేయషు మడ. ఈథాశమఢఔు పోచభప , నయౘడు, ణేఱై, కొక్

పొభొక్, కాలహ, తఛ, వంణాయౌ, తేయ్, ఔుబ, రడాఖి లంఞట బాంఠయౌఔ పేథారు, గపభపఛధ పాఴర ఄతేలథిధకూ 
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ఔఱస ఙేవు  లచిేధ యషభపకూ ఇ „పాయౖషవబాభన్‟ ఄయషమడు రు ఆలవఠఫెైంథ.ి ఄబణే 1999 ధంచి ఇ ధారుఖు 

„పాయౖష వబాభన్‟ ఄయషమడు రరో భెంఞటతు తృషర చీధ, అదతుఔ పాయౖష యషళిణామరఔు ఙేలసధ ఔఱసకూగషధ అభా 

మఙబణరఔు ఆయషవరతు తీభషభతుంచింథి. ఇ ఄయషమడు  నరతి వంలణసమం బుఖుో మడ రేఔ ధరుఖుభపకూ ఆయషు మడ. 

యయద పాఴరర  ోయభపతు వచింఙడాతుకూ తునుఢుర ఔతఞీతు యేలస, యషభప వఙధర నరకషమం యభపతు ఎంనసఔ ఙేయషు మడ. 
 

యయఴి వఫుమరు (Fellows), గౌమల యయఴి వఫుమరు (Honorary Fellows): కైంథర యషళిణమ 

ఄకషఠతొ అభా పాఴరరో రపదనరతిఴేి రలైధ మఙబణరధ కొంథభపతు ఎంనసఔ ఙేలస యషభపతు యయఴి వఫుమరు 

(Fellows) గష, గౌమల యయఴి వఫుమరుగష (Honorary Fellows) గష ఖుభపుంచి గౌమయవు ంథి, ఆథ ి

ఄణేమణుబఫైెధ నుమయషకమంగష పాయంఙపఠెణోంథి. ఄకషఠతొ ఆఙేే ఄయషమడు రోకెరాో  ఆథి ఎంణో 

ఈధనణఫైెధథిగష ఙెనుకొంఞామడ. ఇ గౌమలం యషళిణమంరో ఄబమడరు (The Immortals of Literature) 

ఄతు పాయంచిధ యషభపకై థఔుకణేంథి. ఄబణ ే ఆథి ఎనుఠ ఏఔకషరంరో 21 బంథికూ తంచి 

ఈంఠఔఠథధనథ ి తుభబం. ఆంణలమఔు ఇ కూంథియషమడ యయఴి వఫుమర గౌమయషతున తృొంథామడ. యమంణా 

పామతీభురే. 

(ఎ) యయఴి వఫుమరు (Fellows) : 

1. Dr. S. Radhakrishnan 

2. Sri C. Rajagopalachari 

3. Sri Tarashankar  Bandyopadhyaya 

4. Sri. Sri Sumitranandan Pant 

5. Sri D.R. Bendre 

6. Dr. Vishwanadha Satyanarayana 

7. Sri Raghipati Sahay „Firaq Gorakpuri‟ 

8. Sri Vaikom Muhammad Basheer 

9. Sri V.S. Khandekar 

10. Mm. Gopinath Kaviraj 

11. Sri D.B. Kakasaheb Kalekar 

12. Sri Gurbaksh Singh 

13. Sri Kalindi Charan Panigrahi 

14. Prof. M.U. Malkani 

15. Sri Nilamani Phukan 

16. Prof. V.V. Mirashi 

17. Prof. V.R. Trivedi 

18. Dr. Sukumar Sen 

19. Dr. Masti Venkatesa Iyengar 

20. Prof. T.P. Meenakshisundaran 

21. Shri A.R. Deshpande „Anil‟ 
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22. Sri Jainendra Kumar 

23. Dr. K.V. Puttappa „Kuvempu‟ 

24. Dr. V. Raghavan 

25. Smt. Mahadevi Varma 

26. Prof. K.R. Srinivasa Iyengar 

27. Prof. Umashankar Joshi 

28. Dr. K. Shivarama Karanth 

29. Sri Tarkateertha Laxmanshastri  Joshi 

30. Sri Ananda Shankar Ray 

31. Dr. Mulk Raj Anand 

32. Prof. Vinayak Krishna Gokak 

33. Sri Thakazhi Sivasankara Pillai 

34. Sri Amritlal Nagar 

35. Smt. Ashapurna Devi 

36. Sri R.K. Narayan 

37. Dr. P.T. Narasimhachar 

38. Smt. N. Balamani Amma 

39. Dr. V.B. Kolte 

40. Ms. Qurratulain Hyder 

41. Sri kanhu Charan Mohanty 

42. Dr. Harbhajan Singh 

43. Sri Nagarjun 

44. Sri Sachidananda Raut-Roy 

45. Ms. Krishna Sobti 

46. Prof. Vidya Niwas Mishra 

47. Sri Vinda Karandikar 

48. Sri Subhas Mukhopadhyay 

49. Sri D. Jayakanthan 

50. Sri Raja Rao 

51. Sri Syed Abdul Malik 

52. Dr. Ram Vilas Sharma 

53. Sri K.S. Narasimhaswamy 

54. Sri Guntur Seshendra Sharma 

55. Sri Rajendra Keshavlal Shah 

56. Pt. N. Khelchandra Singh 

57. Sri Abdul Rahman Rahi 

58. Prof. R.N. Dandekar 

 

 (త) ఇ కూంథియషమడ గౌమల యయఴి వఫుమరుగష గౌమయషతున తృొంథామడ. యమడ యథేయౕభురు 
(Honorary Fellows) : 

 

1. Sri Lepold Sedar Senghor 

2. Prof. Edward C. Dimock, Jr. 
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3. Prof. Daniel H.H. Ingalls 

4. Prof. Kamil V. Zvelebil 

5. Prof. Ji Xian Lin 

 

(లస) అధంథ ఔుబామయషవత ెరోఱసప్ట (Anand Kumaraswamy Fellowship): కైంథర 

యషళిణమ ఄకషఠతొ నెైధ నేభొకధన Fellowsణో తృషఞు అధంథఔుబామ యషవత ెరోఱసప్ట ఄధన థాతుతు ఔఞట 

ధరకొయౌంథి. బయౘనండుణేఠె, కషలమ యౌంథమమ తొబాంవఔుఠె, రాక్షఢిఔుఠె ఄబధ డాఔిర్ 

అధంథఔుబామ యషవత నేభపఞ 1969 రో ఏమడుధ ఇ Fellowship కూంథ అలసభా థేరషరఔు ఙెంథిధ 

నండుణేరఔు బూఠె ధంచి నధనంఠె ధరర కషరం లమఔు పామణ థేళంరో ఈండు ణబఔు ధచిేధ పాయౖష 

యషళిణామతుకూ వంపందించి ఔ తృషర ఛెఔుి ధ ఙేనఞటి  తుమవళింఙే ఄలకషరషతున ఄకషఠతొ ఔయౌవు ంథి. ఆంణలమఔు 

ఇ కూంథ ిబుఖుో మడ ఇ ెరోఱసప్ట కూంథ ఔఱస ఙేరషమడ. 1) ణాఱెకంఞలో తు  ణాఱెకంట్ లెైట్ ఆతుటిఞృమట్  అఫ్ 

ఒభపభంఞల్ విడీయలో  ఈధన థక్ష్ుఢాలసభా పాఴరు (యౌత్ ఏఱసభన్ రామగైవఛెస్) రషకాదినతి డాఔిర్ అఛాద్, 

ఎన్. ఴబంణోవ్ యౕరీంఔ కొరగంపోరోతు తృలసి్ గషీఠెమబేట్ ఆతుటిఞృమట్  అఫ్ అభపకభారచౄ డెైభెఔిర్ తృరొ ెవర్ 

లెధక  పండామ ధాభకె, ఛతృషధనో తు  నరబుక నండుణేఠె తృరొ ెవర్ చి. ధకెన . యభపరో తృరొ ెవర్ 

పండామధాభక ెపామణ థేళంరో నభపరోదధ ఙేవు  నరు యషభషరు ఖడుతృషమడ. 
 

 కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత పామణథేళంరోతు యతేధన పాయౖషయషళిణామర బదమ ఔ లేనశయౌయౘమదర 

యషమదితు తుభపభంఙడాతుకూ ఏమడుధ వంవు . ఄంథలరో ఄతున పాయౖషయషళిణామరధ వబథఱసిరో ఙలస 

తృలర ణసళింఙలరలసధ పాదమణ థీతునెై ఈంథ.ి ఄంథలరో పామణ భషఛామంఖంరో ఖుభపుంచిధ పాఴరణోతృషఞు 

ఛధపాశృఱమంరో అథమఢ ఈధన పాయౖషయషళిణామరఔు ఔడా ణధ లేలరధ యవుభపంనఛైలసంథి. ఄంథలరేో  ఇ 

కూంథ ిపాయౖష యషళిణామరధ తృలర ణసళింఙడాతుకూ ఏఞా యయద మకషరుగష ఄయషమడు రు ఄంథివు  యషఞట ఄతేలథిధకూ 

ఔఱస ఙేయలు ంథ.ి  

  

(ఄ) ఄయషమడు రు నరఔఞటంఙ ేపామతీభ పాఴరు-మఙధా నరకూీభరు  
 

(i) పామతీభ పాఴరు : 

 1. ఄయషసతొ  12. బఢినుభప 

 2. ప ంగషయ్  13. బభషఠ్ీ 

 3. డోగప ీ  14. ధేతృషయౌ 
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 4. ఆంగీోఴే  15. భపభా 

 5. ఖుఛభషతీ  16. నంఛాతె 

 6. ళింథీ  17. భషఛయషు తూ 

 7. ఔధనఠ  18. వంవకణం 

 8. కషయౕభభీ  19. లసంద ి

 9. కొంఔఢ ి 20. ణతఱం 

 10. ఫైెతియౌ  21. ణెరుఖు 

 11. బరభాఱం  22. ఈమౄద  

 

(ii) మఙధా నరకూీభరు 

1) ఔయణవం 

ఄ) నథమ ఔయణవం 

అ) గైభ ఔయణవం 

ఆ) లఙధ ఔయణవం 

 

2) ఔత, ఔతాతుఔ 

3) ధలర 

4) ధాఞఔం 

5) యషమవం 

6) చౄయణ ఙభపణర/ లహవభ ఙభపణర 

7) యబమశ 

8) ఛాధనథ యఛాా ధం /వంవకతి/ యషళిణమం 

9) ఄధయషథం 

10) ఙాభపతిరఔ మఙధరు 

11) భాణరా  ఙభపణరరు 

12) ఆణమ మఙధరు 
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(ఆ) ఄకషఠత ఄయషమడు ర తుభషో భఔ వంగారు – ఎంనసఔ యదియదాధారు : 

(i) ఄయషమడు ర తుభషో భఔ వంగారు :  
 

బ్యౌఔ ఛాతణాధ ణభామడ ఙేభఠం, పాయౖష వరయౘ పోమడు ర లసతౄషమవరధ తృొంథఠం: 
 

 ఄకషఠతొ నరతి ఏడాథి ఖుభపుంను తృొంథిధ పాఴరరో ఄమహఫైెధ నువుకషర తృషర తతఔ ఛాతణాధ 

ణభామడ ఙేవు ంథ.ి ఇ ఛాతణాధ ణభామడ ఙేభబతు ఔ తునుఢుడుకూ రేథా ఄదమక్షుడు ఆయౖషి ధయషమం 

ఆథదమడ తునుఢురఔు నతుతు ఄనగపయషు మడ. వంవకణం యఴభంరో తునుఢురు ఆథదభపకూ ణఖోఔఠథ. రేథా 

బుఖుో మడ ఔధాన ఎఔుకలబంథి ఈండాయౌ. తునుఢురకూఙేే తృషభపణోఱసకషతున ఎనఞటఔనుఠె ఄకషఠత 

తుమోబవు ంథి. 
 

 నరతి పాయౖషవరయౘ పోమడు రోతు వఫుమఠె ఄబథ నేమోఔు తంఙతు ఛాతణాధ ఄకషఠత ఄదమక్షుడుకూ 

నంతృషయౌ. ఄదమక్షుఠె  ఇ ఛాతణా ధంచి తునుఢుఠె రేథా తునుఢురధ ఎంనసఔ ఙేయషు ఠె. 
 

 తృషర తతఔ ఛాతణా ణభాభీకూ తునుఢుఠె రేథా తునుఢురు ఇ తుభబారరోతు ఄమహణా నరబాఢారధ 

ఔచిేణంగష తృషఞటంఙాయౌ. 

 

 ఇ యదంగష ణభామడ ఙేలసధ తృషర తతఔ ఛాతణాధ ఄంణఔుబుంథ వంలణసమను తృషర తతఔ 

ఛాతణాణో ఔయౌనస వంపందిణ పాయౖషవరయౘ పోమడు రోతు వఫుమరంథభపకీ నంనస, యషఞటరో భెంఠె ఖంీతారధ ఎంనసఔ 

ఙేలస, రాధా ణేథీ రోను ఄకషఠతకూ నంనలరలసంథిగష కౌమణామడ. ఔ వఫుమఠె 

 ఄ) భెంఠె నేమోధ తృషర తతఔ ఛాతణాధంచి 

   రేథా 

 అ) ఔ నేమడధ తృషర తతఔ ఛాతణా ధంచి బభ్ నేమడధ వవంణంగషధ 

   రేథా 

 ఆ) భెంఠె నేమోధ ణధ వవంణంగష ఎంనసఔ ఙేలస నంనలఙే. 

 

తృషర తతఔ బంఠయౌ యదరు 
 తృషర తతఔ బంఠయౌరో 10బంథి భపభీరు ఈంఞామడ. వంపందిణ పాయౖష వరయౘ పోమడు ధ వంనరథించి 

యషభప వఙధర ఫేమఔు ఇ భపభీరధ ఄకషఠత ఄదమక్షుఠె ధాతధేట్ ఙేయషు మడ. 

 వంపందిణ పాయౖష వరయౘ పోమడు  నంనసధ లసతౄషమవరధ కౌీడీఔభపంచి భపభీరంథభపకూ నంనుణామడ. 
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 నరతి భపభ ీమంఠె నువుకషరధ లసతౄషమవ ఙెభామయౌ. ఇ నువుకషరధ ఆంణఔు బుంథ ఙెనసధఞుో  

కషతు రేథా భపభ ీణధ వవంణ తుమోభాధయషమం కషతు నంనలఙే. 

 ఄకషఠత తుమోబంచిధ యదంగష భపభీకూ తృషభపణోఱసఔం ఈంఞుంథి. 
 

చెమభ ీయదరు 
 

 తృషర తతఔ ఛాతణారో భపభీర లసతౄషమవరధ బుఖుో మడ వఫుమరుధన చెమభీ నభపయౕయౌవు ంథి. వంపందిణ 

పాయౖష వరయౘ పోమడు  లసతౄషమవర ఫేమఔు ఄదమక్షుఠె చెమభీ వఫుమరధ ఎంనసఔ ఙేయషు మడ. 
 

 తృషర తతఔ ఛాతణారో భపభీరు లసతౄషమవ ఙేలసధ ఖంీతారధ ఄకషఠత కొధగ్రుఙేలస చెమభ ీ

వఫుమరఔు, ఔతూవధమడఔు నంనుణేంథి. 
 

 చెమభీకూ ఄకషడెతకూ ఔతూవధమడ ఄధవందాధ ఔముగష లమలశభపయషు ఠె. ఇ ఔతూవధమడ చెమభీ వబాయేళం 

ణగపధ యదంగష, వంణనసు ఔమంగష తుమవళింఙపడేరా ఙడాయౌ. 

 

 చెమభ ీ వఫుమరు ఄంణభషణభ నరపోదం థావభష కషతూ, ఫెఛాభపఞ ీ ఄతేతృషర భాధయషమం కషతు ఔ 

నువుకషతున ఄయషమడు ఔు లసతౄషమవ ఙేయషు మడ. అ వంలణసమంరో ఏ నువుఔబూ ఄయషమడు ఔు ఄమహం కషథతు ఔడా 

యషమడ లసతౄషమవ ఙేభలఙే. ఔ వఫుమఠె / వఫుమభషరు వబాయేరషతుకూ యౘఛమడ కషరేతు నక్షంరో యౌఖిణ 

నూమవఔంగష ణధ ఄతేతృషర భాతున ణెరునలఙే. 

 

 చెమభ ీవఫుమరు, ఔతూవధమడఔు నరభాఢఫణామరు, థిధవభప ఫణామరు, లసఞటింగ్ హచరధ కషమమతుభషవశఔ 

పోమడు  వఫుమరఔు తుపందధర ఫేమఔు తుభీోణ భీతిరో ఙెయోౌయషు మడ. 
 

ఄయషమడు  నరఔఞధ 

 ఄయషమడు ధ నరఔఞటంఙడాతుకూ చెమభ ీ లసతౄషమవధ ఄధబతికౌవం కషమమతుభషవశఔ పోమడు  

బుంథంఙణామడ. ఄయషమడు ధ నరఔఞటంఙగషధే, చెమభీ వఫుమరుగష ఈధనయషభప నేమోధ పభఞఔు ఙెపుణామడ. 
 

 వంపందిణ పాయౖషవరయౘపోమడు  వఫుమఠె రేథా భపభ ీ తుభైదయంచిధ ణేథీరోను ణధ లసతౄషమవధ 

నంనఔతృలణ ేయషమడ లసతౄషమవ ఙేభఠం రేథతు ఄకషడెత పాయంచి ణథనభప ఙమమరు తీవఔుంఞుంథి. కొతున 

తుభపదఴి కైవరోో  కషరనభపతతి నెంఙఖయౌగప ఈంఞ ేనెంఙణేంథి. 
  

 కషమమతుభషవశఔ పోమడు  వచించిధ ణేథీ, నరథేరషరరో ఄయషమడు ధ పశృఔభపయషు మడ. 
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(ii) ఄయషమడు ఔు ఖీంతాతున ఎంనసఔ ఙేల ేయదాధం 

మఙబణ పామతీభుడెై ఈండాయౌ. ఄకషడెత ఖుభపుంచిధ పామతీభ పాఴరరో మచింనపడుధ ఄణేమణుబ 

ఖంీతాతున ఄయషమడు ఔు ఎంనసఔ ఙేభఠబలుణేంథి. ఄయషమడు  ఆఙేే వంలణసభషతుఔధన బుంథధన 

వంలణసభషతుకూ నూమవను ఄబథేఱుర  ోనరఙభపంనపడుధ ఖంీతం బాణరఫే ఄయషమడు  నభపయౕరధఔు ఄమహబలుణేంథ.ి 

ఈథ :ా 1999 రోతు ఄయషమడు కౌవం నువుఔం 1993 ధంచి 1997 రోనుగష నరఙభపంనపడుధథె ైఈండాయౌ. 

 

చెమభ ీ థఱసిరో ఏ పాఴరోధైధా ఄయషమడు  తులవథగపధ, ఄమహణ ఔయౌగపధ ఖంీతం భషరేథతు పాయలేు , 

ఄయషమడు తుఙేే వంలణసమంఔధన బుంథధన వంలణసభషతుకూ నూమవను ఄబథేఱురో నరఙభపంచిధ 

నువుకషరఔు ఄయషమడు  తులవమడ. 
 

ఎనఞటఔనుఠె ఄకషఠత తుమోబంచిధ యదంగష ఄయషమడు  తోణుం ఈంఞుంథి. థీతుణోతృషఞు అభా 

పాయౖషయషళిణామరఔు మఙబణ ఙేలసధ ఔఱసతు కొతుభాడే నరళంయషనణరా తున ఔడా పశృఔభపయషు మడ. 
 

భెంఠె రేథా ఄంణఔధన ఎఔుకల నువుకషరు వబాధవుబరో ఈధనఞోతునసలేు  అ మఙబణ తోణుం 

లేలరఔు నభపఖఢధరోతుకూ తీవకొతు ఄయషమడు ధ తుమోబయషు మడ. 
 

(iii) ఄయషమడు ధ ఄమహణ తృొంథడాతుకూ యోఖమణరు : 
ఄయషమడు ఔు ఄమహణ కషలడాతుకూ అ ఖంీతం ఏ పాఴఔు ఙెంథింథో అ పాఴఔు ఄథి ఄణేమణుబంగష థోశథం 

ఙేలసధ ఖంీతం ఄబ ఈండాయౌ. ఖంీతం వఛధాణభఔ మఙధ రేథా యబమశధాణభఔ మఙధ ఄబ ఈంఠలఙే. కషతు 

ఄధయషథం, వంఔరధం, వంక్ష్ును  నమచిధ మఙధ రేథా వంఔరధం ఙేలసధ మఙధ, ఄంణఔు బుంథ 

నువుఔమౄనంరో లచిేధ మఙధ – వంఔరధం రేథా ఄంణఔు బుంథ నరఙమఢఔు నభపఴకణ నరతి, ఄవంనూమో 

మఙధ, భూతులభపసఞీ డుగీ ీకౌవం, రేథా ఏథెైధా నభీక్ష కౌవం ణభామడ ఙేలసధ యషమకామధం, నభపరోదధ, ఄంణఔు 

బుంథ ఄయషమడు  తృొంథిధ మఙబణ ఖంీతం, ఄకషఠత కషమమతుభషవశఔ పోమడు రో వఫుమడెైధ మఙబణ ఖంీతం 

ఄయషమడు ఔు ఄమహం కషథ. 
 

మఙబణ ఙతుతృలబధ ణమడయషణ నరఙభపంచిధ ఖంీతం ఔడా ఄమహఫైెధథే. ఄబణే ఄణఠె/అఫె 

ఙతుతృలబధ 3 వం.రు రోను ఇ ఖంీతం నరఙభపంనపడు ఈండాయౌ. 
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మఙబణ ఄయషమడు  కౌవం నరభతినంచిధఞుో గష కషమమతుభషవశఔ పోమడు  యళవలసలేు  అ ఖంీతం ఄయషమడు ఔు 

ఄధమహఫైెధథిగష నరఔఞటయషు మడ. 
 

(iv) ఄయషమడు ర నరదాధనణసయషర తీమడ ణెధనరు : 

(v) ఄయషమడు ర కౌవం చెమభీ లసతౄషమవ ఙేలసధ నేమోధ కషమమతుభషవశఔ పోమడు  నరఔఞటవు ంథి. కషమమ తుభషవశఔ 

పోమడు  ఇ ఄయషమడు ధ ఏ ణేథీధ, ఏ వురంరో  పశృఔభపంఙారధనథి తుమోబవు ంథి. 1955 రో తోఞి 

తోథఞ ఄయషమడు రధ ఆలవఠఫెైంథి. ఄనఞలో  ఄయషమడు  ఖళీీణరఔు ఐథ యేర మౄతృషభరు 

ఆఙేేయషమడ. ణమడయషణ 1983 ధంచి నథియేర మౄతృషభరఔు నెంఙామడ. ఄఞునసబభఞ 1988 ధండు 

ఆనఞటథాకష ఆమయైఐథ యేర మౄతృషభరు ఆవు ధానమడ. థాతుణో తృషఞు ఔ నరళంయష నణరా తున, 

ఛాా నసఔధ ఔడా ఆయషు మడ. 

1989 ధంచి నరతి వంలణసమం కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఖుభపుంచిధ 22 పాఴరరో ఄణేమణుబ 

ఄధయషథ ఖంీతాతుకూ ఔఠ ఄయషమడు ధ ఆవు ధానమడ. ఇ ఄయషమడు  ఔడా ఎగపీఔమఞటవ్ పోమడు  తుమోబంచిధ 

ణమడయషణ అ ఄయషమడు  ఖళీీణర నేమడో , యషభప ఖంీతారధ నరఔఞటవు ంథి. ఇ ఄయషమడు ధ పశృఔభపంఙే ఈణసలం 

ణేథీ, వురాతున, అ పోభైు తుమోబవు ంథ.ి ఇ ఄయషమడు  ఖళీీణరఔు ఆమయ ై ఐథ యేర మౄతృషభరు, ఔ 

నరళంయషనణరం ఛాా నసఔధ పశృఔభపయషు మడ. 
 

 నరతి ఏఞా ఆవు ధన నెై భెంఠె ఄయషమడు రణో తృషఞు „పాయౖష వబాభన్‟ ఄయషమడు ధ 1996 ధంచి 

ఆవు ధానమడ. థీతుకూంథ ఄయషమడు  ఖళీీణఔు ఆమయైఐథ యేర మౄతృషభర ధఖథ, ఔ ఛాా నసఔ పశృఔభపయషు మడ. 

పశృబతి నరథాధనణసలం ఎనుఠె, ఎఔకఠ ఄధేథి ఎగపీఔమఞటవ్ పోమడు  తుమోబవు ంథి. 
 

(ఇ) ఄకషఠత ఄయషమడు రు తృొంథిధ పామతీభ పాయౖష మఙధరు : 
 కైంథరయషళిణమ ఄకషఠత ఏమడుధ ధాఞట ధంచి ఄంఞే 1955 ధంచి 2004 థాకష ఏఞా నరఔఞటంఙే 

అభా పాయౖష యషళిణమ నరకూభీరఔు ఇ కూంథ ియదంగష ఄయషమడు రు ఄంథఛైలసంథ.ి యఞటకూ వంపందించిధ మఙధర 

యలభషర నఞటిఔధ ణమడయషతి నుఞరోతు ఄధపందంరో ఙనఠఫైెంథ.ి 
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ఔీబ
 వ
ంక

మ 

ఔీ.వ
ం. 

 ప
ాఴ
రు

 

     

ఔయ
ణవ
ం 

ఔత
ాతు
ఔ 

ధల
ర 

ధా
ఞఔ

ం 

యష
మవ
ం 

యబ
మశ

 

చౄయ
ణ/
లహవ
భ

 ఙ
భపణ

ర 

ఄధ
య
షథ
ం మ

ఙధ
రు

 

ఙా
భపతి

రఔ య
షళ

ిణమ
ం 

ఛధ
ాన
థ 
మఙ

ధర
ు 

ఆణ
మ మ

ఙధ
రు

 

తో
ణుం

 

1.  ఄయషసతన్ 13 7 12 - - 4 1 - - 1 3 47 

2 ప ంగషయౌ 14 2 22 1 2 1 1 - - - 4 47 

3 డోగప ీ 15 6 5 3 1 - - - - - 2 32 

4 ఆంగీోఴే 7 1 17 1 1 1 6 - - - - 34 

5 ఖుఛభషతి 9 1 11 1 5 8 3 - - - 8 46 

6 ళింథీ 24 1 14 - 1 1 2 - 1 - 5 49 

7 ఔధనఠ 8 3 11 3 2 5 - - 2 - 14 48 

8 కషయౕభభప 17 3 2 4 4 2 - - - - 1 33 

9 కొంఔఢ ి 13 7 2 1 2 - - - - - 3 28 

10 ఫైెతియౌ 11 7 5 1 1 1 - - 1 - 9 36 

11 బరభాఱం 15 4 14 - 2 3 2 - 1 - 5 46 

12 బఢినుభప 9 13 5 3 - - - - - - - 30 

13 బభషఠ్ీ 7 1 11 3 1 7 10 - 2 - 6 48 

14 ధేతృషయ్ 6 5 7 - 6 1 1 - - - 2 28 

15 భపభా 15 9 4 2 2 3 6 - 1 - 2 44 

16 నంఛాతె 17 10 7 5 - 1 2 - - - 2 44 

17 భషఛయషు తూ 17 7 4 1 - - - - - - 2 31 

18 వంవకణం 16 1 2 - 1 - 1 - - - 16 37 

19 లసంద ి 15 5 6 1 1 3 2 - - - 4 37 

20 ణతఱం 4 4 19 1 2 10 2 - 1 - 2 45 

21 ణెరుఖు 17 8 3 1 4 4 1 1 3 - 1 43 

22 ఈమౄద  15 7 6 1 - 10 2 - - - 3 44 
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 (ఈ) ఄకషఠత ఄయషమడు రు తృొంథిధ ణెరుఖు మఙధరు 
 ణెరుఖుఔు వంపందించి కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  నరఔఞటంచిధ ఖంీతారు, యషఞట మఙబణరు, 

ఄయ ఏ నరకూభీఔు ఙెంథిధయ, ఏ వంలణసమంరో ఄయషమడు  తృొంథిధయ ఄధే యలభషరు కూంథ తృొంథనమఙఠఫైెధథి: 

 ఔయణావతుకూ వంపందించి 17, ఔతరఔు వంపందించి 8, ధలరఔు వంపందించి 3, ధాఞకషతుకూ 

వంపందించి 1, యషమయషతుకూ వంపందించి 4, చౄయణఙభపణరఔు వంపందించి 1, యబమశఔు వంపందించి 4, 

ఄధయషథాతుకూ వంపందించి 1, ఙాభపతిరఔ మఙధఔు వంపందించి 3, ఆణమ మఙధరఔు వంపందించి 1.  

 

ఔయణవం 
వంలణసమం నువుఔం నేమడ మఙబణ నేమడ 

1962 యళవధాత బదామఔకయరు (నథమఔయణ) యళవధాత వణమధాభషభఢ 

1964 కీవీు ఙభపణర (నథమఔయణ) ఖుయఱం ఛాఴేయష 
1965 తళబీంఛభప (నథమఔయణ) భషభతృలర రు వపాఫభషలు 
1969 బయౘణేభతు ఔత (నథమఔయణ) ణేబభర లహణాభషబబూభపు 
1970 ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర (లఙధ ఔయణ) పారఖంగషదమ తిరక్ (బమఢాధంణమం) 

1972 యౕయీౕ ీయషళిణమం (ఔయణవం) యౕమీంఖం యౕతీుయషవభషలు 
1973 బంఞర-బాధలుఠె (లఙధఔయణ) లస. ధాభషభఢభెడుు  
1974 తితమంణో వబమం (లఙధఔయణ) థాళమతి 
1975 ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన (లఙధఔయణ) పోబ తైబధన 

1977 ఔుంథభపు ఔణేరు (లఙధ ఔయణ) ఔుంథభపు అంఛధేభురు 
1978 ఔరలకెిడ్ లర్క్ అఫ్ ఔఴోరషలసు ర 6 

వంనుఞారు (గైభఔయణ, ధాఞటఔరు) 
థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర 

1979 ఛధనసరభ భషబాభఢం (గైభఔయణ) నుఞినభపు ధాభషభఢాఙామడమరు 
1984 అఖబగీతి (లఙధఔయణ) అరభప ప ైభషగప (బమఢాధంణమం) 

1990 మోశధా! ఒ మోశధా! (లఙధఔయణ) కె. యయషభెడుు  
1997 వవననయౌనస (లఙధఔయణ) నస.య. రషలసు ర (ఄఛంణా) 
2000 కషరాతున తుథరతృలతులవధ (లఙధఔయణ) భన్. గ్నస 
2003 యౕ ీఔఴో ఙంథరోథభబు ఈణర వణమధాభషభఢాఙామమ 
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ఔతాతుఔరు 
1982  వవమోఔబరారు ఄయోౌంథర వమవవతీథేయ 

1983 చౄలధ వబమం భషలూభప ఫమథావఛ 

1985 గషయౌయషధ తృషరఖుతభ నథభభషచ (బమఢాధంణమం 

1991 ఆఞో తొ యదేభుఠె ఫతడుతృషఞట భషబగ్తృషరం 

1993 బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు బదభషంణఔం భషఛాభషం 

1995 భఛాంణో ణొతభథి కషయనఞనం భషబాభషలు 
1996 కైణే యళవధాత భెడుు  ఔతరు కైణే యళవధాత భెడుు  
1998 పయౌయషఠ కషంణాభషలు ఔతరు పయౌయషఠ కషంణాభషలు 
ధలరరు 
1963 నండుణ నమఫేళవమరషలసు ర యరుధాబా తిరనుమధేతు గ్నహఙంద్ 

1992 శథభధేతిర బారతీఙంథర్ 

2004  కషరభైకరు ధయన్ 

ధాఞఔం   

 

1981 లహణఛవమం య.అర్. ధామో 

యషమవం 

1987 ఖుమఛాఠ ఖుమడనహటం అమడథర 
1989 బఢినరయషఱం భలహవ ఛగషభషలు 
1999 ఔతాయరం లరోంతృషఞట యంఔఞవపఫభమ 
2001 శంనహ ధంచి శమతృష థాకష తిమడబర భషబఙంథర 
చౄయణఙభపణర   

1957 యౕ ీభషబఔఴేో తు చౄయణఙభపణర చిమంణాధంథయషవత 

యబమశ   

1986 అందరయషళిణమ యబమశ అంఖో నరపాలం చృ.య. వపరశభఢమం 

1988 ఄధయషథ వబవమరు భషఙబరుో  భషబఙంథరా భెడుు  
1994 కషరభైక ఖుంఞృమడ రేఱేంథర ళమభ 
2002 వభతి కూఢాంఔం ఙేఔభప భషబాభషలు 
ఄధయషథం   

1956 పామతీభ ణణవరషవు రం పురువ యేంఔఞేళవమడో  
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ఙాభపతిరఔ మఙధరు 
1955 అందర ర యషంఘిఔ ఙభపణరబు వమలమం నరణానభెడుు  
1960 ధాఞమరషవు రబు తృలఢంగప యౕభీషబ ఄతృషభషలు 
1961 అందర యషగైోభకషమ ఙభపణరబు పారాంణరను మఛతూకషంణభషలు 
ఆణమ మఙధరు 
1971 యఛభయరావబు: శథయోరాో వ యషమకమ ణానహ దభషభభషలు 
 

(ఈ) ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ ఄధయషథ మఙధరు 

(ఆణమ పాఴర ధంచి ణెరుఖురోకూ ఄధయషథఫెైధయ) 

 

వం. నువుఔం నేమడ ఄధయషథ మఙబణ బూరపాఴ, నువుఔం 
నేమడ నరకూీభ 

బూర మఙబణ 

1989 మయంథర తు ధాఞటఔరు ప ఛయషఠ గ్తృషరభెడుు  ప ంగషయ్ ధాఞకషరు:  
తథభార్, ఄతేరషప్ట 

చిణరా ంఖథ  

మయంథరధాథ్ ఞాఖూర్ 

1990 ఖఢనతి భషబాభఢ 

వదా 
ఙమో ఖఢనతిరషలసు ర వంవకణం ఆతియౘవం :  యౕ ీ

బథరా బాభఢం  
యషయ్భకూ 

1991 తిమడఔుకమళ్ లస.అర్. ళమభ ( ఙరాో  
భషదాఔఴభళమభ) 

ణతఱం  రక్షఢఖంీతం : 

తిమడఔుకమళ్  

తిమడలఱవర్  

1992 ణబస్ భామోఖఠు  రక్ష్ీభనరయషద్ ళింథీ ధలర : ణబస్  తైఴభవయౘతూ 

1993 వబభం కషతు  

వబ భం  
బథిదనఞో వభప ప ంగషయ్ ధలర: ఄ వభభ   తబరాకర్  

1994 ఄబణం-యఴం నస. అథేళవమభషలు ళింథీ ధలర : ఄబత్ 

ఓర్ యష్  

ఄబాాోాల్  ధఖర్ 

1995 ణరథంఠం పామోయ.నస. భషలు ఔధనఠం ధాఞఔం: 

ణరలఠంఠ  

గపభీష్ ఔభషనడ్ 

1996 కషలమనరకషళబు నురలో ర 

యౕభీషబఙంథర ఠె 
వంవకణం రక్షఢఖంీతం: 

కషలమనరకషళం  

బబభఞ 

1997 ఖఠచిధ కషరం త.కై. ఇళవర్ బరభాఱం  

 ఔయంఛ కషరం ధలర 

కె.నస. కైళల తొధన్ 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



46 
 

1998 ఫెఞుి ఔునెై ఫెఞుి  ఆరతృషలురభప 
తృషంఠెమంగషభషలు 

బరభాఱం    
ఏఢినడుఖల్ 

ధలర 

ణఔకయ యలళంఔమ 

నసమ్ళు 

1999 వంఖం యధనరభషతిర యేబభషచ పాధబూభపు నంఛాతె  

అథాేధతుభషత్   

ధలర  

ఖుభపదభాళ్ లసంగ్ 

2000 చాభాభైకరు అర్.ఏ. నథాభభషలు అంఖోం  

రషడోరలైన్  

ధలర 

ఄతఞల్ ఘోష్ 

2001 అణభయషక్ష్యణాకమఫైె నసంఖయ వమమవంథమం అంఖోం  

లెల్ప భపభరలైఛైఴన్ 

చృయణఙభపణర 

త.య. ధమలసంశ 

యషవత 

2002 బాఞధనథ ి

ఛమతిభపోంఖం 

థీయ వపాఫభషలు ఔధనఠం  

ఔధనఠ ఔయణవ  
లఙధారు  

మఙబణర 

వంఔరధం 

2003 థేయ పాఖలణం అఙామమ పేణయోరు 
భషబపరశభం 

వంవకణం  

థేయపాఖలణం  

నుభషఢం  

యషమవబశభపష 

2004 నమవ అఙామమ చృ. రక్ష్ీభ 
ధాభషభఢ 

ఔధనఠం  

నమవ  
ధలర 

ప ైమన 

 

 ణెరుఖు పాయౖష యషళిణామరఔు వంపందించి కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ణొయౌ ధంచి యయద యషళిణమ 

నరకూభీరఔు ఄయషమడు రు ఄంథఛైవు ధనథి. ఄబధనఞటకీ ధా నభపరోదధధ కైలరం ఄయషమడు  తృొంథిధ 

ణెరుఖురోతు వఛధాణభఔ మఙధరక ై నభపతణం ఙేవఔుధనంథలరో భషపోబే బూఠె ఄదామభారరో 

వఛధాణభఔ నరకూభీరలైధ ఔయణ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం లమక ైఄధయౕయౌంఙఠం ఛభపగపంథి. ఄంథలరో ఄయషమడు  

తృొంథిధ ణెరుఖురోతు తఖణా నరకూభీరు ఄంఞ ేయషమవం, యబమశ, చౄయణ ఙభపణర, ఙాభపతిరఔ మఙధ, ఆణభషరు, 

ఄధయషథారు ఇ నభపరోదధా నభపయౕరధ నభపదిరోకూ ఖళీింఙరేథతు బధయ ఙేభఠఫైెంథి. 
*** 
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బూడో ఄదామభం 
 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ 

ణెరుఖు ఔయణ 

 

కషలమం :  యళవధాత బదామఔకయరు (నథమ ఔయణ) 

ఔయ : యళవధాత వణమధాభషభఢ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1962  

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు: 

 ణెరుఖుయషమడ ఖభపవంఙథఖో యషళిణమ బూమడు రరో యళవధాతవణమధాభషభఢ నరబుకరు. అభధ 

ణెరుఖుధ, ణెరుఖుథధాతున నేరతంఙామడ. పామతీభణధ అభషదింఙామడ. ణెరుఖుపాఴధ, యషళిణామతూన 

ణబ మఙధర థావభష నరపాయణం ఙేరషమడ. 
 

 యళవధాత వణమధాభషభఢ 1895 లెనెింపమడ 10 ల ణేథీధ ఔయౖషో చృరాో రోతు ధంథబూమడరో 

ఛతుభంఙామడ. ఆణతు ణయోౌథంఠరె రు తృషమవతీరోఫధాథర రు. ఆమలయోమ ళణాతదరో ణెరుఖు యషళిణామతున 

వవంనధనం ఙేలసధ నరబుకరరో యళవధాత వణమధాభషభఢగషభప యషు ధం నరణేమఔఫైెంథి. అభధ కషయషమరు 

భషరషమడ. ఔతరు, ధలరరు, ధాఞకషరు, యబమశరు, ఄధయషథారు, యషమయషరు, ఔయణరు, నహఠ్పఔరు ఆరా ఎధనన 

మచింఙామడ. నరతి మఙధరో అభధ ణధథంఞృ ఔ నరణేమఔణధ తురునుఔుధానమడ. 1920 ధాఞటకై 

నరబుకఔయగష ణెరుఖుధాఞ వలసుమయషు ధం ఏమమఙఔుధానభషభధ. తిమడనతి యేంఔఞఔలుర లథద  యఴమభపఔం 

ఙేరషమడ. ణాధ యఴేమఠె ఄబధంథలరేో  తిమడనతి యేంఔఞఔలురఔు గొన కామతి లచిేంథధఖయౌగషమడ 

యళవధాత. ఄథి అభధ అణభయరషవవం. 1916 రో ఆంఞభీభడుభఞలో  ఙేభషమడ. త.ఏ. ఄబధ ణభషవణ 

బథరా వ భూతులభపశఞీరో ఎం.ఏ. వంవకణం నూభపుఙేరషమడ. 
 

 యళవధాత 1916 రో భషలసధ „అందర తృౌమడఴం‟రో అందర ర అణభగౌమయషతున ఙాఞటఙెతృషమడ. 25 

కషయషమరు, 15 ధాఞకషరు, 88 ధలరరు, 9 యబమశధా ఖంీతారు, ఎధనన ఔతరు, థాథాను 200 కండుఔరు, 

100ఔు నెైగష నహఠ్పఔరు అభధ భషరషమడ. ణెరుఖురోధ, అంఖోంరోధ యషమయషరు భషరషమడ. వంవకణంరో 8 

మఙధరు ఙేరషమడ. 
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 భైడుయో కౌవం ధాఞటఔరు, నరవంగషరు మౄతృొంథింఙామడ. అభధ మఙధరు ఙారా పాఴరరోకూ 

ఄధలథింనపడుధాబ. అదతుఔ అందర మఙబణరరో యళవధాతయషళిణమం తొథ ఛభపగపధంణ నభపయౕరధ ఆంఔ 

ఎలభప మఙధరతొథ ఛమఖరేథతు ఙెనలఙే. ణెరుఖుపాఴ ఄధాన, ణెరుఖుథధబధాన అభధఔు ఙారా 

ఄతేబాధం. అభధ తోథఞట మఙధరరో నరదాధఫైెధ „అందరతృౌమడఴం‟ „అందరనరళలసు ‟ అభధఔు 

ణెరుఖుథధం తొథ లుధన ఄతేబాధాతున ణెయౌభఛైయషు బ. 

 

 ఛాతీభపాలం తీలరంగష ఈంఠఞాతుకూ అభ్ఖమఔమంగష ఈండే తృషర ంతీభపాలం ఔడా ఎంణోకొంణ 

ఄలవమం ఄతు ఄధేయషమడ. యళవధాత యరంకషతూ, యషళిణమంకషతూ ఛాతీభఫైె ఈండారధేయషమడ. యఛాతీభఫైె 

ఈంఠభషథధేయషమడ. వబుథరంనెై ఎంణ ఎగపభపధా నక్ష్ు భషతిరకెరా ఖూఞటకూ ఙేమడణేంథో – ఄథే యదంగష బధ 

ఛాతీభణ, వంనరథాభారధ కషతృషఠెకౌయషరతు అభధ ఄతేతృషర భనడేయషమడ. అభధ మఙధరు ఔయషభప 

నభపయౕయౌలేు  ఄయ ఔ అందరతృషర ంణాతుకై నభపతణం కషరేథతు ణెరుయషు బ. అభధఔు గొన నేమడ ణెచిేధ „ఏఔయమ‟ 

ధలర, ణతఱధాఠెరోతు బదభె ై తృషర ంణాతుకూ వంపందించిధథి. ఇ ధలర యౕనీుఞినభపు 

ధాభషభఢఙామడమరుగషమడ బఱభాఱంరోకూ, యౕ ీఄంపఞటనూడు శధబభమగషమడ ళింథీరోకూ ఄధలథింఙామడ. 

యౕ ీ యళవధాత యషమలయౘభపఔంర  ో భషలసధ „కౌకూరబభ నెయు,‟ „కూధనమయషతు తృషఞరు‟ భులణభషతున 

ఈమౄీణరగపంఙణాబ. యషంఘిఔ ధలరరోధైధా, ఙాభపణరఔ ధలరరోధైధా అభధ పామతీభ వంనరథాభ 

యైఫయషతున ఙాఞటఙెనే నరభణనం ఙేరషమడ. 
 

 „యేబనఠఖరు‟ అభధ భషలసధ గొన ధలరరోో  ఔఞట. బాచౄ నరదాతు యౕ ీనస.య. ధమలసంయౘభషలుగషమడ 

ఇ ధలరధ „వశవరణ్‟ నేభపఞ ళింథీరో వంక్ష్ుతృషు ధయషథం ఙేరషమడ. పామతీభ వంవకతి, యరేయౖషయౌన ఇ 

ధలరరో యలభపంఙఠంణోతృషఞు బదమణమఖతి ఔుఞుంపార చౄయణాతున ఇ ధలరరో అభధ లమకీుఔభపంఙామడ. 

ఄరాగై, అభధ బూఠె థరషపాద రు నభపళతీంచి భషలసధ „యౕబీథరా బాభఢ ఔరలక్షం‟ అభధ భషలసధ 

కషయషమరోో కెరాో  గధఫైెంథి. ఎంథభ్ ఔలురు ఎంణో  మబమంగష  భషబాభఢం భషలసధా, ణధఔు లమకూుఖణంగష 

భషబాభఢ ఔరలక్ష మఙధ ఎంణో ణనసుతుచిేంథతు ణధ ఄతేతృషర భాతున కచిేణంగష ఙెతృషమడ. 

యళవధాతయషభపథ ి యరక్షఢఫైెధ వవపాలం, ణధ ఄతేతృషర భారధ, ఆయౖషి బయౖషి రధ, ణమఙ తుఔకచిేగష 

ణెరనఠం అభధ ఄరయషఞు. ఆరాంఞట వంథభషబరోో ధే అభధ యయషథావథడెైధాఠె. థీంణో ణధఔంఞృ 

కొంథమడ ఄతేబాధరు, లమతిభైఔుర ఏమడాు మడ. యౕయీళవధాత ఎధనన వధాభధారు – నుమయషకభషరు 
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ఄంథఔుధానమడ. ఖుడుయషఠరో „ఖఛాభ్శఢ వధాభధం‟, కైంథర, భషఴి ా యషళిణమ ఄకషఠతొర ఄయషమడు రు 

ఄంథఔుధానమడ. భషఴి ా యషళిణమ ఄకషఠతొకూ ఈతృషదమక్షురుగష లమలశభపంఙామడ. ఄంణేకషథ, 1970 రో 

ఛాా ధనహటం నుమయషకమం ఄంథఔుధన ణొయౌ అందర ఠె యళవధాత. అందరా భూతులభపశఞీ „ఔమానరనూమో‟, 

యౕయీంఔఞేళవమ యళవయథామరభం „గౌమలడాఔిభైట్‟ నఞాి రణో వధాభతుంఙాబ. అందరనరథేశ్ నరఫుణవం 

యళవధాతయషభపతు అయషు ధ ఔయగష తుభతంచి, రషవధబంఠయౌ వఫమణవం ఔడా ఆచిేంథి. పామణనరఫుణవం 

„నథభఫూఴణ్‟ నుమయషకభషతున పశృఔభపంచింథి. 
 

 ఎధనన నథలురు, నుమయషకభషరు ఄంథఔుధాన- అ నథలురఔు, తమడథరఔు లధన ణెఙాేమడ 

యళవధాత వణమధాభషభఢ. నరబుక ప ంగషయ్ ఔయ మయంథరధాథ్ ఠ్షఖూభషో  అభధ మఙధరు కొతునంఞటధైధా 

అంఖోంరో ణమడీ బా ఙేవకౌఖయోౌ ఈంఞ,ే యౕ ీయళవధాత ఔడా ఄంణభషీ తీభ కామతితు అభపీంఙేయషమతు, అభధ 

ఄతేబాధరు ఄంఞుంఞామడ. ఄబణ,ే యళవధాతయషభప మఙధరు యరేోఱసంఙే యబమశఔుఠె అభధ 

ణాతిుిఔయషు బతు ఄంథఔుంఞే ణన – యషదమంకషతు యఴభం. 

 

 అంఖోయషళిణమంనెై ఎంణో గౌమలం ఈధన యళవధాత, ఱేకూసెభర్, తరిన్, కీట్స ఔయణావరధ అయషంణం 

నభపయౕయౌంఙాభషభధ. ఄబణే, అంగైోభుర వంవకతి, అఙాభషరు అభధఔు గపఞిలధన నరఙామం ఄదిఔంగష 

ఈండేథ.ి తృషర చీధ యదాధారు, అఙాభషరఔు ఔఞుి పఠు  లమకూుణవం అభధథ.ి అభధ చౄయణంరో ఙారాకషరం 

యఛభయషఠ ధఖమంరోధే ఖడుతృషమడ. అభధ చౄయణంణోధ, అభధ మఙధాయషమవంఖంణోధ వతునళిణఫైెధ 

వంపందం లుధన ఇ ధఖమంరోధే అభధ 1976 ఄకౌి పమడ 18ధ ణేథిరషవవ లథిరామడ. అభధ ళణఛభంతి 

ఈణసయషర వంథమబంగష అభధ కీభపుతు ఖుమడు ఙేలే యదంగష యౕ ీయళవధాతయషభప యరాయఖయీౘతున ఄనఞట భషఴినాతి 

డా|| ళంఔమదభాఱశమభ  యఛభయషఠరో అయఴకభపంఙామడ. „ఏఔయమ‟, „బాపాపు‟, „భషబాభఢ ఔరలక్షం‟, 

„కౌకూరబభ నెయు‟, „ఫరబమగీణారు‟, „యేబనఠఖరు‟ లంఞట మధఙర థావభష యళవధాత ణెరుఖుయషభపకూ ఎనుఠ 

థఖోమగషధే ఈంఞామడ. అభధ భషలసధ మఙధరతూన ఔయౌనసణే రక్షనుఞరు థాఞలఙే. పామణఛాతి గౌమయంచిధ, 

నేరతంచిధ బంచి పామతీభుతుగష, బంచి పామతీభ మఙబణగష యళవధాత వణమధాభషభఢ 

అథమశతృషర భురు. 
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 బయౘఔయ „యౕయీౕీ‟ యళవధాతధ „బాఞాో డే యధనబుఔ‟ ఄతు ఄతేలభపోంఙేయషమడ. ఇ బాఞరు యళవధాత 

దెైమమయషశయషరధ ఆధబడుంన ఛైయషు బ. బయౘమఙబణ, యషళిణమబూభపు, యథవణకయ యళవధాతఔు 

ణెరుఖుయషమంథమౄ ఎంణో మడఢనడు ఈంఞామంఞ ేఄతిళయోకూుకషథ. 

మఙధరు : 

 ధలరరు : 

1. ఏఔయమ 

2. ఔుఢారుతు రషనబు 

3. ఖంఖూయ్ నేరబఔత 

4. ఙెయౌభయౌఔఞి 

5. ఛైపుథొంఖరు 

6. ణెయచిభషచ 

7. థభబంతీ వవభంలమం 

8. ధంథిగషబ భషఛమబు 

9. నరఱభధాభుఠె 

10. నురుర వణామఖశీబు 

11. యమలరుో ఠె 

12. యేబనఠఖరు 

13. రషమవభప ధండు రషమవభప థాఔ 

14. వబుథరను థిపఫ 

15. వవభషో తుకూ తుఙెేధరు - తోథరలైధ 88 ధలరరు భషరషమడ. 

ధాఞకషరు (ణెరుఖు) : 

1. దధమకైెరావబు 

2. ఄలణామ నభపలముధబు 

3. యౌనసు ఔ నరఱభబు 

4. ధముధరషర 

5. ఄధామకయౌ 
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6. యేధభషచ 

7. ణయోౌరేతు నసరో 

8. తిరయరబు 

9. ఄంణాధాఞఔఫే 

10. అకషళభషచ 

11. నరయషశబు 

12. ఫయషభవమ ఙభధబు 

13. రోనర – పభఞ 

14. వణామఖశీబు 

15. కషలమ - యేథ శభపళేంథరబురు 
 

ధాఞకషరు (వంవకణం) : 

1. ఄబణ ళభపభఴిబు 

2. ఖునుతృషయనణబు 

3. ఄణతు తుభషవబు (ధాఞటఔ) 

ఔతరు : 

1. ఏయ వంపందం 

2. నుఢమనేరబబు 

3. చౄలుడు ఆఴిం 

4. థివఛాణఔం లభపధ 

5. పాలధా లసథిధ  

6. ఙాబమగషీళిఢి 

7. బాభీకథమోంరో ఔుఔక 

8. తూ ఊఢం తీమడేకొధన – తోథరలైధ థాథాను 300 ఔతరు భషరషమడ. 

కంఠకషయషమరు : 

1. అందరయఴేో లు 

2. రషణయషశధఠె 
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3. గౌణతొనుణర రషణఔభపో 

4. బాదలలమభ 

5. యేగపక్ష్ైణరబు 

6. బుకయౌంఖం 

7. ధధనభఫఞుి  

8. తృలర రభషచ 

9. తృలర రభషచ ఔత 

10. కొంఠయఞట తృొఖబపుఫరు 

11. ఙంథరలంఔ భుథధబు 

12. యషబథంఱసి ఔా 

 

ళణకషరు: 

1. యళవధాత బదామఔకయరు (10 ళణకషరు) 
 

యబమశఖీంతారు : 

1. ధధనభగషభప నరవధన ఔతాఔయౌణాముభుకూు 

2. ఄరోయషతుయషతు ఄయోౌఔ చృగపతగప 

3. రషంఔుణరబు యొఔక ఄతేఛాా ధణ 

4. ఔకఠె ధాఙధ యలబధ 

5. కషలమనభపబాఢం 

6. కషయషమధంథం – తోథరలైధయ ఄధేఔం భషరషమడ. 
 

నహఠ్పఔరు : 

1. లంథఔు నెైగష నహఠ్పఔరు భషరషమడ. 

కషయషమరు : 

1. యౕబీథరా బాభఢ ఔరలక్షబు 

2. అందర తృౌమడఴబు 

3. అందర నరళలసు  
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4. కూధనమయషతు తృషఞరు 

5. గపభపఔుబామడతు నేరబగీణారు 

6. ఊణే వంయౘమబు 

7. జాతూసభషఢి 

8. ళయథణబు – తోథరలైధ కషయషమరు థాథాను 25 భషరషమడ. 
 

యళవధాత బదామఔకయరు – ‘బా యషవత’ – ఄధయౕరధ : 

 ణెరుఖుపాఴరో తృషర తతఔ థళరో చంథో మౄనంరో యరులఠుయ బదామఔకయరు. థాతుణోతృషఞు 

ణమడయోఛ ఔడా రషవధారోో  ఙోఞుఙేవఔుంథి. అ ణభషవణ కషరంరో ఄంఞ ేధధనభ ధండు కషయషమరోో  ఄతున 

చంథవసరణో తృషఞు థీతుకూ ఔడా తృషర దాధమం రతేంచింథి. థేయౕభ చంథవసరో ఔఞటగష నేమడ గషంచింథి. 
 

 ళణఔ రక్షఢారు ధధనభ పామణం ధండు ఔతునసవు ధానబ. అ ణభషవణ యలఔలురు ళణఔ నరకూభీధ 

ఄతేలథిధ  ఙేరషమడ. ఄనఞటధండు ళణఔం నరతిభుఖంరోధ యషు ధాతున వంతృషథించింథి. ఇ ళణకషరు తృషర మంఫ 

థళరో ఫకూు ళణకషరుగషధే యరులడాు బ. ణథధంణమ కషరంరో ఔలురు యషంఘిఔ వబవమరధ ఔడా 

యరులభపంఙామడ. అ కౌలరో యేబధ ళణఔం ణెరుఖు యషఘభభంరోధే నరబకఫైెధథిగష తుయౌచింథి. 20 ల 

ళణాపదంరో ఔలురుగష భషఢింఙారధే ణరంను ఖర యషభెంథభ్ తృషర మంఫంగష ళణకషరే మచింఙామడ, మచివు ధానమడ. 

ఆరా యరులఠుయ ఎధనన లంథరుధానబ. యషతురో యషభప ఆఴిథెైయషతున లవు లురుగష ఙేలస మచించిధయే ఎఔుకల. 

 

 అ కౌలరోధే యళవధాతవణమధాభషభఢగషమడ 1958 – 61 వంలణసభషర బదమకషరంరో భషలసధ 

ళణకషరు, 1962 ల వంలణసమంరో „యళవధాత బదామఔకయరు‟ ఄధ నేమడణో యరులభపంఙామడ. ఄబణే 

ఆంథరో యళవధాతయషమడ 1962 రో „బాయషవత ( యరేవళవమ) ళణఔం‟ నూభపుఙేరషమడ. థాతుతు ఔడా థీతురో 

ఙేభపే „యళవధాత బదామఔకయరు‟ నేమడణో యరులభపంఙఠం ఛభపగపంథి. యౕగీపభప ళణఔం, యౕకీషఱశలసు  ళణఔం, ఫథరగపభప 

ళణఔం, ఔురయషవత ళణఔం, రేయౖషథిర ళణఔం, థరా క్ష్యభషబ ళణఔం, బుధనంగప ళణఔం, ధఔమఔరుో  ళణఔం, 

ధంథబూమడ ళణఔం, యేబురయషఠ ళణఔం, బాయషవత (యరేవళవమ) ళణకషరు ఆంథరో లుధానబ. యఞటరో 

బుధనంగప, రేఴగపభప, ధంథబూమడ, ఔురయషవత ళణకషరు „ధలపామతి‟ బావనతిరఔరోధ, యౕగీపభప, యేబురయషఠ 

ళణకషరు „పామతి‟ బావనతిరఔరోధ దాభషయషళిఔంగష నరఙభపంనపడాు బ. ఆంకష ధారుఖు ళణకషరధ ఔయౌనస 

తోణుం నథిళణకషరు నరఙభపంఙామడ. థీతుకూ 1962 ల వంలణసమంరో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  

రతేంచింథ.ి 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



54 
 

 యళవధాతయషభప తోథఞట ళణఔం „యౕ ీగపభపళణఔం‟. ఆథి యౕరీ ైర బయోౌకషమడీ ధ యషవత ఖూభపే భషభపడుంథ.ి 

ఇ ళణఔంరో యళవధాతయషమడ యేథోనతుఴణేు ర లసథాధ ంణారఔు యషమఫూణఫైెధ యషమకామధం ఙేరషమడ. అదామతిభఔ 

ఄంరషరధ నథామరుగష ఔభపేధామడ. ఄబణే ఫకూు, ణణవఛాా ధం ఇ ళణఔంరోతు నరదాధలవు లు. థీతురో 

యళవధాతయషమడ ణబ ఫకూుపాలధధ, దామధంఙేలసధ యదాధాతున, ణబఔధఫూణఫైెధ ఫఖలణుణావతున 

బధనశమంగష యలభపంఙామడ. „యౕరీ ైర బయోౌకషమడీ ధ బయౘయౌంఖ‟ ఄధ బఔుఞంణో భషభపడుంథి. 

 యళవధాతయషమడ యషకషమ తుభషకషమ ఈతృషవధ  ా యదఫైెధ ఫకూుబాభషో తున అళబీంచి నమఫేళవమడతు 

ఄభపేంచిధామడ. ఫకూు ఛాా ధారఔు వబాధ తృషర దాధమణతచి  ేయషఞటతు ఇ ళణఔంర ోణెయౌభఛైరషమడ. 
 

  “అయరఛాఖథీలవు  భంథ వవతృషనలవుభంథ 

 చౄలుతు భధఫల పేథతంణగషఁ ఛెంథిభు ధొఔఁడె 

చౄయషణభ నమబాణభ భఞెో  పేథబుభ ఙెంథిభు ధొఔఁడె 

తృలర యైధ ణెయౌవ యౕరీ ైర బయోౌకషమడీ ధ బయౘయౌంఖ!” 

 

 థీతురో యౕరీ ైర బయోౌకషమడీ ధతు  ఄతుభషవఙమఫైెధ నమపరశభంగష “తృలర యైధ ణెయౌవ” ఄధ యరేఴఢం లరధ 

వచింఙామడ. ణెయౌవ ఄంఞే ఛాా ధం. తృలర యైధ ణెయౌవ ఄంఞే ఄకంఠఛాా ధం. ఄధగష నమపరశభం, అణభ – ఄధాణభ 

యయేకషయౌన ణెయౌభఛైలే ఈనతుఴణేు ర యఴభాతున యళవధాతయషభ ీ నథమంరో తృొంథనభపఙామడ. యౕరీ ైర 

యషవతభంథ నమబాణభ ణణాు ితున అభ్నసంఙామడ. ఇ యదంగష యళవధాత ఇ ళణఔంరో ణాతిుిఔయఴభం 

థావభష ఫకూుతు ఄధేఔ నథధణేర లరధ ణెయౌభఛైరషమడ. 
 

 యౕకీషఱశలహుళవమ ళణఔం, దమీఞట ళణఔం ణభషవణ ఄంణఞట మఙధా యైయఴిాం, తృషర నంచిఔ యఴభారణో 

ఔడు ఄధధమ యషబాధమ ఫకూుపాయషరణో యరులడుంథ.ి థీతురో యళవధాతయషభప ఄథెైవణ ణణుిం యలకైళయషపేథ ఫకూు 

నరదాధంగష నరఔఞటంఙపడుంథి. యౕకీషఱశలహుళవమడతునెై దమీఞట ళణఔం నరలసథిధ  ఙెంథింథి. ణభషవణ బభొఔ ళణఔం 

యరులడుణ ే ఄథి ఄతున యఴభారోో  నరణేమఔణరధ ఔయౌగప ఈండు, ఔయ నరతిపాలంణేడెైధనుడే ఄథి దమీఞట 

ళణఔం ఙెంణధ తురలఖరుఖుణేంథి. 

  “కొతున ఛధభబురు థాఞటతితు బధనబభ కౌళంపుధంథ 

ధధన ఛధభతథి బంకెతున ఛధభరకౌ బభప భెంఠె 

బుధనధన కౌళబుల్ థాఞట తూయైధ బూభపుణో ధొఔక 

ఠధనథి భఖుఞ యౕకీషఱశలహుళవభష! బయౘథేల!”
2
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థీతురో యళవధాతయషమడ నంఙకౌరషర నభపయౕరధ ఙేరషమడ. యౕకీషఱశలహుళవమడతు వు తివు  ఔయ 

పరళెైభకషమతున తృొంథారధే యషభప కౌభపఔధ యరోడువు ధానమడ. ఆనఞట లమఔు భెంఠె ఛధభరు ఖడుఙాభతూ, ఆథి 

బధనబభ కౌళంరోతు ఛధభబతూ, ఆంకష కొతున ఛధభరఔు బుంథధన భెంఠె కౌరషరు థాఞట నమపరశభధ 

ఙేభషరతు థీతురో ఙెనపడుంథి. 
 

యళవధాతయషభప ర ైయేణమ ళణకషరోో  తోథఞటథ ి„ఫథరగపభప ళణఔం‟. థీతురో నమపరశభ ణణవఫే యౕభీషబుతు 

మౄనంగష యళవధాతయషమడ నరతితృషథించి ణబ ఄథెైవణ ఫకూుతు నరఔఞటంఙామడ. థీతురో ఎధనన నథామరు 

ఈనతుఴణేు రు, యోఖరషవు రం, ఫఖలథీో ణ, ఆరా ఄధేఔ ఄథెైవణ ఖంీతారోో తు బుకామంరషరఔు 

యషమకామతృషర భారుగష లుధానబ. ఄధేఔ నథామరోో  యలకైళయష పేథాతున నరఔఞటంఙామడ. ఄంణేగషఔ ధడుకషభషరఔు, 

రోకౌఔుు రఔు ఄలకషళం ఔయౌంఙామడ. ఙబణాకమం గషతు, రోఔనభపయౕరధం గషతు రేతు నథమం రేథింథరో. 
 

భషబుఠె పరశభం, కషంతి నరయషశం, అధంథబభం. ఇ అధంథబభ కషంతి నరయషశంరో బుతుగప 

బుబుక్షురు ణభపయషు మడ. భషబబభఫైెధ ణధభభణావతున ళణఔంరో ఄధేఔఙోఞో నరఔఞటంఙామడ. 
 

 

 

 

 “యవఁథెరుో  ణెరోంఙ ఛధబు యయఱఱఖంణేరు యేభుఙధన 

  థెవబారు బాఛాతికీ యొఔంఠలు ణెరుఁఖు థెైలబలు 

  ఔలసతీమ ధతిబంణే తుధనఁథెరుఖు లఔకఢబురణోఠ 

  తులసతృలలఁపఖరుభష ఫథరగపభపనుఢమ తురభ! యౕభీషబ!”
3 

 

 ఇ నథమంరో ఄదిక్ష్ైనం, నభపయౘవం లుధానబ. ఫథరా థిర భషబుఠె ణెరుఖుయషభప థేలుఠె. ఆథ ి

నరలసథధ ఫైెధ యఴభం. ఆరయేరు యషదామఢంగష ఔ ఔుఞుంపాతుకౌ, ఔ లంరషతుకౌ ఈంఞుంథి. కషతు 

„థిఔుకబాయౌధ ణెరుఖుఛాతికూ కైఔ థిఔుక భషబుఠె‟. ఔ క్ష్ైణర థెైయషతుకూ ఔ ఛాతికూ ఆరాంఞట 

వంపందబుంఠఞం ఄమడథెైధ యఴభం. భషబఔయణవ మయషధంథం యషక్ష్యణేు  పరయౘభధంథఫే. ఆథి 

యళవధాతయషభప భషబణణుింణో ఔడుధ శథభం. 

 

 ధంథబూభపనరభ!యరేవళవభష! బఔుఞంరో ఙెనసధ ళణకషతుకూ యళవధాతయషమడ „ఔురయషవత ళణఔం‟ 

ఄతు నేభపడుధామడ. తగపయౌధ ళణకషరఔంఞ ె థీతుకొఔ యయఴిణ ఈంథ.ి యళవధాతయషభప వవగషీబఫైెధ 

ధంథబూమడరోతు యలుతు ఖూభపే ఙెనసధామడ. ఄంణేగషఔ అ థేయషరభాతున ణధ ణండుర నరతిఱసీ ంచింథధఠఫే 
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కషమఢం. యషభప వవగషీబంరోతు యరేవళవమయషవత ఔురథెైలబఖుఞఙే థీతుకూ ఔురయషవత ళణఔబతు నేమడ 

నెఞాి మడ. 
 

 యోఖరషయషు ా తున పఞటి  ళభీమంరో 72యేర ధాఠెరుధానబ. యషఞటరో బుకమఫైెంథి వఴేబనధాడు. అ 

ధాడుధ ే యషయతిర ఄతూ, వమవవతి ఄతు ఔడా ఄంఞామడ. థాతురోధే ఔుంఠయౌతూ ళకూు ఈంథ.ి ఆథే నభషళకూు. 

వభషకషభషతున పఞటి  థీతుకూ ఔుంఠయౌతూ ళకూు ఄతు నేమడ లచిేంథి. ఇ ఔుంఠయౌతూ ళకూుతు ఛాఖణం ఙేలసధయషడే 

నుధమీధభ మళిణేడెై నమపరయౘభతున తృొంథణాఠె. ఆథంణా యోఖరషయషు ా తుకూ వంపందించింథి. యళవధాతయషమడ 

ఔుంఠయౌతూళకూుతు యలుతుకూ వబధవబవు  ఙెనసధ నథమతథి. 
 

  “కూంీథిధంచిభుధ ప ైథాఔ రషవవ థీభపఔిభపంచి ణమ 

  ఢేంథఙడాబఢి! తృషబుణోఔనెై తురుే ఙంథబుధఁ 

 పొంథ యధనబుఔ యంపడు తధాఔంపు నూతు భుంఞటలతు  

 భంథ ధాధంథబూభపనరభ! యరేవళవభష! ఔురయషవత!”
4 

 ఈఙాిివ తురషవవమౄనఫైెధ బంణరా క్షభషరధ ఈఙేభపవు , యషఞటకూ తుభతంనపఠు  ఙఔయీషు ధారోో  

బధవసధ ఈంచి బంణరా తున ఛనసంఙఠం యోఖయషదధరోతు ఔ ఄంళం. అ ఄపామవఫే తృషబు ణోఔనె ై

తురపడే భీతి ఔుంఠయౌతూళకూు ఏమఠెణేంథ.ి ఆథి మోక్ష్యతుకూ కషమఢబలుణేంథి. కషపఞటి  అ యదఫైెధ ఔుంఠయౌతూ 

ళకూు నసధాకషతున దభపంచిధ నమఫేళవమడఠతు యళవధాతయషమడ యరోడుంఙామడ. 
 

 ఇ యదంగష ఇ ళణకషరతూన యషభప ఄదామతిభఔ నరలతిుకూ అరయషరారుగష లుధానబ. 

యషళిణమనమంగషధ ఆయ ఓధనణామతున ఔరఖఛైరషబ. ఇ ళణకషరోో  ధడుకషమం వబథిధగష భషభపడుంథ.ి 

థాతుణోతృషఞు యళవధాతయషభప రోఔ నభపయౕరధం ఇ ళణకషరోో  యరేఴంగష ఔతునసవు ంథి. ఇ ళణకషరోో  కొతున 

అదామతిభఔ యఴభారణో ఔఠెకొతు లుధానబ. 

 

తృషథవచిఔరు 
1. యౕగీపభప ళణఔం – నథమ వంకమ – 16 

2. యౕకీషఱశలహుళవమ ళణఔం – నథమవంకమ – 68 

3. ఫథరగపభప ళణఔం – నథమ వంకమ – 10 

4. ఔురయషవత ళణఔం – నథమ వంకమ - 21 
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కషలమం :  కీీవు  ఙభపణర (నథమ ఔయణ) 

ఔయ :   ఖుమీం ఛాఴేయష 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1964 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 

 నుఞుి ఔణో థయణేడె ై

 ఔఱసణో ఔయరేకమడడెై, 

 ధలభుఖ ఔయ ఙఔలీభపుబ ై 

 ణధ ఔయణాభాణర యఛభ కైణధాతున 

 ణెరుఖు యషళితీ ఖఖధంరో 

 ఈయవణేు ధ ఎఖభైలసధ యళవబాధలుఠె యౕ ీఖుమంీ ఛాఴేయష. 
 

 1895 లెనెింపమడ 28 ల ణేథీధ ఖుంఞృమడ చృరాో  యధకొంఠరో యౌంఖబభ, యమభమ థంనణేరఔు 

యౕఛీాఴేయష ఛతుభంఙామడ. అభధ ణయోౌథంఠరె రథి లభషో ంణమ యయషశం. ఔ నఔక థాభపథరా ం, బభ్లంఔ ఔుర, 

బణ తృలమడణో అభధ పారమం, భౌలధం ఖడుచితృలబంథి. 
 

 ఖుంఞృమడరో 1951 రో యౕ ీఛాఴేయషఔు ఔధకషతేఱేఔం ఛభపగపధనుఠె, అ వంథమబంగష బాఞాో ఠెణ 

ఙెనసధ ఒ యఴభం అభధ ఎంణఞట థాభపథరా ాతున ఄధఫయంఙాభ్ ణెయౌభఛైవు ంథి. ణాధ పానఞోరో ఞెైరతుంఖు 

వకరురో ఙథలుకొధే  భ్చరోో , లెరలురఔు ఆంఞటకూ పభరేద మలరలసలచిేంథి. కషతూ, పవస చాభీీరఔు 

ఠపుఫరేథ. ఎలవభపతూ ఙెబమఙానస ఄఠఖరేతు నభపలసుతి, అణాభతేబాధంణో, ణధఔుధన భెంఠె ఛణర పఞిరు, 

వణేు ఔంఙం, ఆణమణరా  ఄతూన ఙెఔకనెఞెిరో వమడద ఔుతు, కషయౌధఠఔధ పానఞో ధండు యధకొంఠఔు పభరేద భషమఞ. 

ధమవభషలునేఞ ఙేభైవభపకూ, తృషథారఔు పొపఫరు ఎకూక, ధఠలరేతు లసుతిరో ఈంఞ ేణోఞటయషమడ కొంథమడ, చిరోమ 

తృలఖుఙేలస పవస ఞటకెఞకకతు యధకొంఠ నంతృషమతు, ఛాఴేయష అ వఫరో వవభంగష ఙెతృషమడ. 
 

 ణధఔు చౄయణం ఎధనన తృషఠ్షరు ధేభపంథ ి ఄంఞృ, ణధఔు ఆథదమడ ఖుమడలురు ఈధానమతు, ఔమడ 

నేథభపఔం, బభొఔమడ ఔుర బణ పేథబతు – యౕఛీాఴేయష ఄధేయషమడ. ఔుర, బణ యఴభంరో ఎథిభపంఙ ేళకూుతు 

ణధరో నెంచింథ ేకషతూ, పాతువగష బాణరం బామేరేథతు అభధ ఄంఞామడ. ణాధ ఔయగష తురపఠఞాతుకూ ఎతున 

ఄలబాధారధ, ధైభషరషమరధ ఎథభ్కలయౌస లచిేంథో, ఛాఴేయష ణధ అణభఔతరో యలమంగష భషరషమడ. 
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 ణధ వవగషీబం యధకొంఠరో అధాఞట నరలసథధ  ఔలురణో ఔవఫ ఛమడఖుణోంథి. ఛాఴేయష ఔడా కొతున 

నథామరు భషవకొతు, ఔ తణరే తు వయౘభంణో యేథిఔ తొథఔు యడుణే, ఇ ఄవయమఠె వఫరో ఎరా 

ఛొమపడాు ఠతు, ఄవంణనసుణో కొంథమడ ఔలురు వఫ ధండు యయోతృలభామఞ. ధరుఖుమౄ ఛాఴేయషధ ధారుఖు 

బాఞర ఄధానమఞ. అ వబభంరో ఛాఴేయష లమదాఫభపణ శథభం ఎరా ఈండు ఈంఞుంథో – బధవధన 

యషభపకెలభపకెైధా ఄముబ్ణేంథి. 
 

 బభ్యషభప యంఔఞగపభప భషఛాయషభప అయౘవధంనెై భెైరుపండురో ధరో మడ యఠెణేంఞే, ణోఞట నరభాఢిఔుడెైధ 

బభ్ ఔయణో నభపఙభఫైె, అభధ కౌభపఔ ఫేమఔు ణధ లహవభ ఔయణాగషధం ఙేభగష, బుఖుధ డెైధ అ ఔయ – 

ఛాఴేయష ఔయణవం ఄథబణంగష ఈంథతు ఄంఞృ, అభధ ఔురం ఖుభపంచి ఄడుగప ణెరువఔుతు, చిలుఔుకధ 

ఄఔకఠెనంచి రేచి యయోతృలభాఠఞ. అ ఔయరేకమడఠె. 

 ఔఱఔు ఔురబణారుధానభా? ఄతు ఛాఴేయష నరయనలేు  – 

  “ధా ఔయణాలదఞట లథధంపు ధగషథిఖ చెచి, మౄనుభై 

కా ఔబతూభ యైకమడరు గషంచి ఫయఫయ, భధనయషడే”-తొ 

థేఔుర బధన నరళన యరబంచి, చిలుఔుకధ రేచితృలలుఙో 

పాఔుధ ఔుీతభధఞోఖుధ తృషభపులఙంథర! లచింన లసఖోఖున్!” 

 

ఄంఞృ యంఔఞగపభప భషఛా యషభపకూ ఛాఴేయష ణధ అయేథధ ఙెనుకొధానఠె. 
 

ణధ వవగషీబంరో ఞీఙభషో  ధరఔు బూఠె మౄతృషభర చౄణంణో ఙేభపధనుఠె, ళింథ 

బణఖంీతారు భషవు ధానఠతు ణెయౌలస, కెైైవులనెథదరు అ ఈథోమఖం ధండు ణొరగపంఙామతు, ఛాఴేయష ణధ 

అణభఔతరో ఄంఞామడ. 
 

అ ణభషవణ ఞృభపంఖు బూకీ లసతుబారోో  ఔతాయషఙఔుతుగష, భషఛబండుర – గౌణతొ తీభషధ కౌఞటయౌంగషర 

లథద  తృషర తతఔ తృషటరషర ఞీఙమడగష, అ నసథన వవఙింథ తుమడథోమగపగష ఔురలమలవు  నెైధా, థాభపథరా ం నెైధా 

ఛాఴేయష తిమడఖుపాఞు పాలుఞా ఎఖుమయేరషమడ. వంగం గీచిధ యషవమును ఔఞుి పాఞోధ ఄదిఖతంఙడాతుకూ, 

అణభయరషవవంణో ణధఔు ణాధగష ఔయగష, వవభం నరతిఫణో, ఙెైణధమ వపభపుణో తుయౌఙాఠె. 
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“ఖలవఔు యషఞటభషతు నరుగషఔుర బూఔ రవభఙేణధ 

ధన యవది థభపధన్ ధధ లభపంచిధ రషమథ రేచి తృలలుధే? 

ఆలవవదావుయౌం పొఠబభై మవరుపుద రు? ఖంఞ బూధథన్ 

మలవరు భషరలేథన్ ఖమఖమల్ నఙభపంఙెథ ధాందర యషఢికూన్” 

ఄతు ఖమవంగష ణధ ఖుభపంచి వవభంగష ఙెనుఔుధానఠె. 
 

 అందర యళవయథామరభం „ఔమానరనూమో‟, పామణ నరఫుణవం „నథభఫూఴణ్‟, „కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ‟ 

లంఞట ఄణేమణుబ ఄయషమడు రు ఎధనన ఛాఴేయష ఄంథఔుధానమడ. భషఴిబాంణఞా ఎంథభ్ ఔయణాతేబాధరు 

అభతున గధంగష వధాభతుంఙామడ. అభధ కషయౌకూ ఖంఠనెండేమం ణొడుగషమడ. ఔధకషతేఱేఔం ఙేరషమడ. ణధధ 

ణాధ యళవబాధలుడుగష లభపోవు  „తుఖిరరోఔ ఫెఞుో  తుమోబంచిధ ధాఔు తిమడఖురేథ. యళవధమడఠధ ధేధ‟ 

ఄతు ఛాఴేయష ఙాఞామడ. ధలువణ, చరోఔుు రు యవమడణ ణధ తొథ ఎలవభెైధా చరోఔుు రు యలసభపధా 

అభధంణో అధంథింఙేయషమడ.  
 

ఔయగష తురపఠడాతుకూ ఎధనన ఄఠుంఔురు ఎథభ్కలయౌస లచిేంథి. అ వంథమబంగష, ణధ లేనళిణేడెైధ 

యౕ ీ థీతృషర నసఙేభమ రషలసు రణో ఔయౌస ఛంఞ ఔయణవం భషభారధఔుధానమడ. ఄబణే, ఛంఞఔలురధ నేమడో  

ఙఔకగష ఔరయషయౌ ఔథా! ఇభధ ఛాఴేయష.... అభధేమో నసఙేభమ....  ఛాఴేయష నేమడ బుంథ నెడుణ ే

„ఛాఴేయషనసచిే‟ ఄలుణేంథి. తృలతూ, నసఙేభమగషభప నేమడ బుంథ నెడుణే „నసచిేఛాఴేయష‟ ఄలుణేంథతు, 

చరోకూు యలసభప ధయవంఙే యషభషభధ. తుభషళ, తువశరధ చీరుేఔుతు తుమభరఫైెధ బధవస ధండ ేధలువ 

లవు ంథతు ఛాఴేయష ఄధేయషమడ. 
 

బయౘఔయ యళవధాత వణమధాభషభఢ – ఛాఴేయష ఖుభపంచి నరయషు యవు , యౕ ీఛాఴేయష – బదమఔయ 

ఄధేయషమడ. కషధొఔ బాదమమం అభధ ఔయణవంరో వమవవతీథేయ ఄధఖశీం ఙేణ రతేంచింథతు, యౕ ీయళవధాత 

నేభొకధానమడ. ఄబణ,ే ఛాఴేయషఔు యళవధాతఔు పథధయైమం ఈంథధన నరఙాభషతున కొఞటియేవు , “ఫేతథదమం 

ఔరువఔుంఞ ే ఎనుఠ వమగషరాఠెఔుధే యషఱుం. ఫేం బంచి లేనళిణేరం”- ఄతు యళవధాత ఄధానమడ. 

“ఄంథమడ పరా శభఢురు తూరాంఞట యషఱుబణే, ధాఔు పరా శభఢురణో యభ్దం రేథతు” ఛాఴేయష ఄధే యషమతు, యౕ ీ

యళవధాత „ఛాఴేయష వభణమంఛయౌ‟ వంథేళంరో నేభొకధానమడ.  
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ఛాఴేయష ఔయణా ఔంటం యరక్షఢఫైెంథి. భాలధభంథి నరఛర వకవంణోయౖషర కౌవం, ఎలమౄ 

ఄలబాధారతృషరు కషఔఠథధన రక్షమం కౌవం ఛాఴేయష ఔయణా శథభం ఄశమశం అకౌీయంఙేథి. అభధ 

ఔయణవం వంవకమఢ ఫభపణంగష బుంథఔు యషగపంథి. అభధ మఙధరు సమథౌలస, ఖతఫరం, బుంణాఛభశల్ , 

ళభరషధయషఞటఔ లంఞట కంఠకషయషమరు – అ కౌలఔు ఙెంథిధయే. 
 

1910–15 బదమకషరంరో పణఔరేఔ పడునంణేరుగష యౕఛీాఴేయష ఖడుతృషమడ. ఎధనన ఔయౖషి రు 

ఄధఫయంచి వబాఛాతుకూ ఎథిభీథ ి ఈఫభపాయౖష నరయఢ నఞాి తృొంథామడ. 1915-16 రరో భషఛబండుర ఙేభప, 

బూకీచిణర ఔతాయషఙఔుడుగష, వణమయోరు ఖుధేనళవమభషలుగషభప „చింణాబఢి‟ ధాఞఔబంఠయౌరో ధాఞఔఔముగష, 

అ ణభషవణ ఖుంఞృమడరోతు రతమన్ ఙభపేయషభప తృషటరషరరో, ఖుంఞృమడ చృరాో  పోమడు యషభప తృషటరషరరో ణెరుఖు 

నండుణేతుగష నతుఙేరషమడ. 1957-59 రో అకషళయషఢి బథరా వ కైంథరంరో „spoken word producer‟ గష, అ 

నసథన రషవధబంఠయౌ వఫుమతుగష నతుఙేరషమడ. 
 

1970రో అందర యళవఔమానభపఴణేు  „ఔమానరనూమో‟ తమడథ నరదాధం ఙేలసంథి. పామణ నరఫుణవం 

యథమఫూఴఢతు  గౌమయంచింథి. ఆరా అభధఔు రతేంచిధ తమడథరు ఄధేఔం. ఄంథరో బుకమంగష 

„ఔయకౌకూర, ఔయణా యరషమథ, ఔయథిఖోఛ, ధలభుఖ ఔయఙఔలీభపు, యళవఔయ యషబాాట్, బదమయౕధీాత‟ ఄరా ఎధనన 

తమడథరు యౕఛీాఴేయష ఄంథఔుధానమడ. 
 

ఄంణేకషథ, అధాఞట అయషు ధఔయ యౕఙీెఱునసఱు యంఔఞరషలసు ర వవభంగష యౕఛీాఴేయషఔు ఖంఠనెండేమం 

ణొడుగప వణకభపంఙామడ. వబకషయ్ధ యషమవవణ ఛఖణేు రో వశధయౕయౌగష, రషంణబూభపుగష నరకామతిఙెంథిధ యౕ ీ

ఛాఴేయష 1971 చెరలై 24ధ బమఢింఙామడ. ఛాఴేయష యళవబాధల వంథేరషతున, వబణా థఔతాతున బభపంణ 

బుంథఔు తీవకెమళు ఈథేదళంణో „ఛాఴేయష తౄౌండేఴన్‟ యషు నసంఙామడ. 1994 లెనెింపమడ 28 ధండు ఏడాథ ి

కషరంతృషఞు ఛాఴేయష ళణఛభంతి ఈణసయషరధ తుమవళింఙామడ. 
 

ఄరాగై, పామతీభ యషళిణమంరో బాధయభ యరులరు నెంతృొంథింఙే రక్షమంణో రక్ష మౄతృషభర 

ధఖథ నుమయషకభషతున, అ వంవు  ధరకొయౌంథి. ణొయౌనుమయషకభషతున 1995 రో నరబుక బఱభాఱఔయ  

డా|| ఒ.ఎన్.య. నఔుమడనుక , పామణభషఴినాతి డా|| ళంఔర్ థభాళ్ ళమభ ఄంథఛైరషమడ. 1996 లెనెింపర్ 28ధ 

నరబుక ప ంగషయ్ ఔయ యౕ ీళంఔర్ ఘోఴేక ఇ నుమయషకభషతున ఄంథఛైరషమడ. 1997  ధలంపమడరో పామణభషఴినాతి 

యౕ.ీ కె. అర్ ధాభషభఢన్, ఈణుమనరథేయక ఙెంథిధ నరబుక ళింథి ఔయ యౕీ కైథాభషనతక  ఄంథఛైరషమడ. ఆరా నరతి 
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వంలణసమం పాయౖషపేథం రేఔుండా నరబుక ఛాతీభ పాయౖషఔలురరో ఔభపకూ ఛాఴేయష నుమయషకమం 

ఄంథఛైవు ంఠఠం బుథాలశం. 

 

ఇధాఞట వంగవంవకమురఔు ఛాఴేయష అథమశనుమడఴేఠె. ఛాఴేయష నరఛాఔయ. ణెరుఖు నరఛరఔయ. 

అభధ ఔయణా ఔంటం యరక్షఢఫైెంథి. యౕ ీఛాఴేయష ఄఫుమథభ ఔయ. పాయౖష చంథవసరో పాలఔయ.  యౕ ీఛాఴేయష 

ఄధనఞుో  „లఠగషరు-ధాచౄయణఫైెణే, యధనర – ధా ఔయణవం‟ ఆథి ఄక్షమవణమం. „వఔయ చౄయంఙ నరఛర 

ధారకరభంథ‟ ఄధేయషభషభధ. 

 

తుణమచౄయణంరో కషతూ, యషళితీ చౄయణంరో కషతూ, ఎతున ఔయౖషి రు ఎథభెైధా ఒఞత అభధ 

థభపఙేమరేథ. దీమణవంణో తుపఫమంగష అభధ తురాేఠె. ఄథే అభధ యఛభవంకైణం. ఛాఴేయష 

ఔయణాతేబాధరు, అభధ ఔయణా నఞటబధ, దీభ్థాణుణధ అథమశంగష తీవఔుతు, అభధ 

ఄఠెఖుఛాఠరరో ధఠెఙకౌలడాతుకూ ఔఱసఙేభాయౌ. ఄథే అ బశతూభుతుకూ తుఛఫైెధ ఔయణా తూభషంఛధం. 

 

మఙధరు: 

కంఠ కషయషమరు : 
 

1. కంఠకషలమం తోథఞట పాఖం (1930) 

2. కంఠకషలమం భెండో పాఖం (1934) 

3. కంఠకషలమం బూడో పాఖం 

4. కంఠకషలమం ధారుగ్ పాఖం 

5. కంఠకషలమం ఐథో పాఖం 

6. కంఠకషలమం అభ్ పాఖం (1962) 

7. కంఠకషలమం ఏడో పాఖం (1965) 

8. సమథౌలస 

9. ఖతఫరబు – 2 పాగషరు 

10. వవననఔత 

11. ఄధాత 

12. కషంథీయఔుఠె (1943) 
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13. పానూచౄ (1948) 

14. ధేణాచృ (1948) 

15. వవభంలమం (1950) 

16. బుయషమడరు (1963) 

17. కీవీు  ఙభపణర (1963) 

18. ధా ఔత తోథఞట పాఖం (1953) 

భెండో పాఖం (1965) 

బూడో పాఖం (1966) 

19. బుంణాజ్ బశల్ 

20. ళభరషధయషఞట 

21. కొణు  రోఔం 

22. భషఴినాూఛ (1953) 

23. ధాగషమడీ ధ యషఖర్ (1966) 

ధలర: 

చిధన ధాభఔుఠె (1948) 

నరపందం: 

యయషచౄ (1926) 

లఙధ మఙధ : 

  ఔుళరయోతృషకామధబు 

ధాఞకషరు : 

1. చిథాధంథ నరపాణబు 

2. మడకూభఢీ ఔమామఢబు 

3. దర ల యఛభబు (1925) 

4. యమపాబ (1926)  

5   థాయథ ఙభపణర 

6  ణెమఙాఞు (1938) 
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 ఛాఴేయష „సమథౌలస‟, „ఖతఫరం‟, „ళభరషధయషఞట‟, „బుంణాఛభశల్ ‟, „కొణురోఔబు‟, 

„కషంథియౕఔుఠె‟, „వవననఔత‟, „పానూచౄ‟, „ధేణాచౄ, ‟„వవభంలమం‟, „బుయషమడో ‟, „కీవీు  ఙభపణరబు‟ లంఞట 

రగు కషయషమరు, ఏఠె కంఠకషలమ వంనుఞారు, బూఠె „ధా ఔత‟ ర మచింఙామడ. 
 

 అదతుకషందర ఔయణవంరో కంఠకషలమ నరకూభీ భషభతృలర రుణో తృషఞుబభపంచిధా, నుఱసంచింథి బాణరం 

ఛాఴేయష ఔయణరోధే! కంఠకషలమ భషలస ఄకంఠ కషలమ వపభపుతు ఄంథించిధ కీభపు ఛాఴేయషకై థకూకంథ.ి 

 

కీీవు  ఙభపణర – ఄధయౕరధ 

 ఛాఴేయషగషభప ఄవంకామఔఫైెధ కంఠకషయషమరోో  ఆథొఔఞట. ఛాఴేయష ఄతున మకషర లవు లుయౌన 

కషయషమరుగష బయౌఙాఠె. కీవీు ఙభపణర ణాధ భషభడాతుకూ ఖర కషమఢాతున యలభపవు  – 

 “కీవీు  ఙభపణర కషలమంగష యషర భారధన ధా చిమకషర యషంచుణం తీభపంథ.ి బణ ఖంీతారధ ఄంథరో 

ప ైపుయౌన చంథోపథధం ఙేభఠం ఔతిుతొథ యషబులంఞటథి. „తుమంఔురషః ఔలభః‟ ఄధన అభ్మకూు బఔకఠ 

తృొవఖథ. తీఖతొథి ధఠఔ, నరణమక్షమ తృషర దాధామతున తృషఞటంఙే కెైైవుల తణరే రు, ఔతఔు ణన ఔలధాతుఔఞేి  

ఙోఞీభమడ....  ....  ....  .... మఙధా యౌరఫమం కౌవం ఄథబణారు, ఈనబాధారు కొతున 

బాణరబతేలభపోఙఖయౌగషధ. ణెరుఖు ప ైతరు పాఴ తూవడుంఙ ళెైంథల తణరే రఔు, ఔమాతేమడచిఖర అదతుఔ 

భుల కెైైవుల రోకషతుకీ కషలమం మడచివు ంథధ ేదెైమమం ధాఔుంథి”1
 ఄధన ఛాఴేయషగషభప బాఞయౌనపఞటి  ఙలేు  

„కీవీు  ఙభపణర‟ భషభారధన కౌభపఔ ణధఔు ఙారా కషరం ధండు ఈంథతూ, ఄబణ ేబణ ఖంీతారు చంథోపథధంగష 

ఙేభఠం ఔ యదంగష ఄరయకషతు నతుగష ఄతేతృషర భనడాు మడ. కషలమంగష బరఙారంఞే కొతున ఔరధరు 

ణనలతూ ఄంథక ైబణ నెథదరు వశథభంణో అథభపయషు మతు యరోడుంఙామడ. 
 

 అదతుఔ ఔలురోో  ఛాఴేయషఔు నరణేమఔఫైెధ యషు ధబుంథి. ఖుమఛాఠ యషభపఔంఞె ఔ ఄఠెఖు బుంథఔు 

యయు తుబనఛాణేర శథభయేథధయౌన యరుగెతిు  ఙాఞాఠె. ఄతుణమ యషదమఫైెధ యషబాచృఔ ఙెైణధమంకౌవం 

ఛాఴేయష ఔరం అభషఞనడుంథి. ఈథేవఖంణో ఔయణరరాో ఠె. ఇధాఠె పాగష నరఙామంరో ఈధన థయణ ఔయణావతుకూ 

అధాడే యౕకీషమం ఙఞాి ఠె. ఔతాఔతధంరో, పాల లమకీుఔమఢరో, ఛాఴేయష ణధథెైధ మలడుతు వఱసింఙాఠె. అ 

బయౘఔయ ఔరం ధండు ఛారుయషమతు ఄఫుమథభ పాయషరు రేలంఞే ఄతిళయోకూుకషథ. 
 

„కీవీు  ఙభపణర‟ నరనంఙ నరకామతి ఙెంథిధ గషతబే. థాథాను ఄతున బణార యషభపకూ ఇ గషత 

వనభపచిణఫే. ఎంణోబంథి వమవపాఴరోో  కీవీు  ఙభపణరధ ఖంీతవుతోధభపంఙామడ. ణెరుఖురో ఔడా అ యదంగష 
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ఎంణోబంథ ి భషరషమడ. యషభపరో 20 ల ళణాతదరో ఛాఴేలగషమడ ణధ తృషండుతీ యైఫలంణో కంఠకషలమంగష 

ఔభపేధామడ. థీతురో తోణుం 53 ఄదామభారుధానబ. „వఱసి‟ణో తోథఞట ఄదామభం తృషర మంఫఫైె 

„అభ్శఢబు‟ ఄధే ఄదామభంణో బుగపలసంథి. 
 

వఱసి  ఎరా తృషర మంఫబబంథో ఇ యదంగష ణెయౌభఛైలసధాఠె. 
 

 “బధన బుథదఛైలస బధచతు వఱసించి 

 యషతు ఔంటబంథ తృషర ఢబూథి 

 యషతు నరఔకఞెబుభఔణో ధాభపఖయౌంచి 

 తుయౌనె యషతుణోఠ తూఠ గషఖ” 

  

 వఱసికూ లహు ర నుమడఴేర ఛధధం కషమఢంగష, యషభపతు తోథఞ వఱసింఙఠంణో బాధల వఱసి  

తృషర మంఫబబంథంఞుధానఠె. బఖయషతు నఔకఞెబుఔరో లహు ర వఱసి  ఛభపగపంథధఠంలరధ, నుమడఴేతురోతు 

వఖపాఖఫే లహు ర ఄతు యరోడుంఙామడ. 
 

 వణమం, ఄళింవ, వశధం, నేరబ తోథరలైధ బశతూభుర పాయషరు ఛాఴేయషధ అఔభపషంఙాబ. ఇ 

పాయషరు కీవీు లు ధంథంఠఞంలరో ఇభధ ఙభపణరధ కషలమంగష బరఙథరఙఔుధానఠె: “ఄళింవ, క్షబ, 

నేరబ తోథరలైధ ఈథాణు  పాయషయౌన పోదించిధ ఏవకీవీు ధ నేరబ ణణుింపు మౄనసంచి యళవంపురధ 

కౌగపయౌంచిధ తుధన ధే కౌఖయౌంణే” ఄతు కీవీు లుధంథ ఄణమంణాతేబాధాతున యయౌపుఙాేఠె. 
 

 ఛాఴేయష ణధ మఙధరోో  ఏ బణాతూన, ఏ నరలఔుధ తుమలసంఙరేథ. తృషక్ష్ుఔ థఱసిణో గొనఙేలస 

తృొఖఠధరేథ. ఇ థఱసిణోధే అభధ పుథధ తు పోదధయౌన, కీవీు ణణాు ితున, పానూచౄ అరోఙధయౌన 

వతొక్ష్ుంఙాఠె. బణం నేభపఞ యభపణీరరు యేలసధ దోమఢుయౌన, ఫఖలంణేతుకూ, ఫఔుు తుకూ బదమ యరలసధ 

„ఏఛెంఞు‟రధ యషభప థభషవాకామధాయౌన, నెణుధాతున బాణరఫే అభధ తీలరంగష ఖభపహంఙాఠె3. „కీవీు  ఙభపణర‟ 

కషలమంరో ఔడా అభధ ఇ థఔతం యరోడు ఄలుణేంథి. 
 

 వధాణధ దమభ రషయషు ా రఔు లఔపీాఴమం ఙెనే రషవు ా రధ, నభపవభురధ ఏవకీవీు  ఄధే వంథభషబరోో  

ఖభపహంఙాఠె. బూరంరో రేఔుధాన అభా వంథభషబరోో  థభషవాకామణరలైధ యషభపతు నమడయౖషరలైధ యరేయౖషరధ 
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ఈనయోగపంచి ఛాఴేయష తీలరంగష తుమలసంఙాఠె. ఏవకీవీు  ణబ ఉభపపారుఠతు, లఠోయషఠతు బభషమథ ఙనతు 

నభపవభురధ ఖూభపే ఛాఴేల ఙేలసధ యషమకమ అభధ థఱసితు ణెయౌభఛైవు ంథి. 
 

 “థెైలంప లవడొ! థభమఫెలవడొ! యతుభషధ భపంనగష రేఔ ధా 

  ధాయేథాంణ యచిణర యషఘభభ బధంణంప  ైఛఖంప తునయో 

  ణరోలల్ థరొఔక ఖుమడపుర లుల్ పరఛర భంథన్ తచిే లసథాధ ంణ య 

  భషయేళంపు వచృంన యషగపభప వవరాపాభణు  ఙేణవకరలై”4 

 

ఏవకీవీు  నరఛాళిణ కషభషమయౌన ఙేభఔుధాన బాధల ఛధభఔు ఏథి ఄలవమమో ణెయౌభఛైవు ధానఠె. 

ఄలవమఫైెధనుఠె ఄధాతరఔు, భ్ఖఖవీు రఔు వవవుణ ఙేఔమడవు ధానఠె. థీతు లరధ నరఫులురఔు 

కీవీు లుబ ఠ ఔంఞగపంను. ఄదికషమడర ఔుఞుంప వఫుమరకై అనథరు లలేు  ఄనుఠె కీవీు  యరుల ఏతృషఞటథో 

ణెరువు ంథ.ి ఄణడెంణఞట బయౘణేభడో ఖుభపుయషు మడ. నరదాతు ఔుబామడతుకూ ఛపుఫఙేలసధనుఠె, థభభుంచి 

ణధ ఔుబామడతు పరతికూంనుబతు కీవీు  తృషథార తొథ నడు యేఠెఔుధానఠె. 
 

 “పరతికూ భుధానఠె తృొబుభ తూ వణేఠఞంఙ 

  నరఫులు లచిబంఙ ెధాణంఠె నరబుథిణ బథి 

  ణమయౌ ఙధఙంఠ బామోబదమంపు ధంథ 

  యధనయంచిభప థావరు నసరభవణేంఠె 

  వవవుణ లళింఙెధంఙ ధేవబభబంథ 

  యషమది బమయౌధథతు యేఱ నభపఖఢింన 

   నరఫులు నయౌకధ గడుభగష లమఔుబబ మ”5 

 

నరదాతు ఔుబామడతు ణక్షఢఫే పరతికూంచిధఞుో  ఏవకీవీు  థావరు ఙెనగష యధానఠె. అ యదంగష ఖయౌరభరో 

ఄధేఔ యషమదిఖవీు యౌన, ఔుఴేీ పాదిణేయౌన ఄధేఔబంథితు వవవునభపచి, ఇ యఴభాతున థేళబంణా నరఔఞటంన 

ఛైరషఠె. 
 

 బయౘధపాలురు రోఔ మక్షఔురలైధయషమడ ణబ నరఙామం కౌవంగషతు, ఆణమడర ఫెనుతృొంథడాతుకూగషతు 

ణానణరభ నఠమడ. పుథధ ఠె, ఛెైధఠె, ఏవకీవీు  తోథరలైధ యషభషఙభపంచిధథిథే.  ఄబణే ఄధాభ్ఖమనమఫైెధ 
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అనథరు లలేు , యషఞట ధండు మక్ష్ుంఙ ే యషమడ. ఄథే నథధతిరో ఏవకీవీు ఔు రోఔంరో లఙేే నరఙామం, ఄతీణ 

ళఔుు రుధనఞుో  ఛధరంణా యేధనఱు కొతుభాఠెణ, ఄంథమడ ఄణతు ఫఔుు రుగష బామడణేధానమడ. అ 

వబభంరో ఄణతు లథద  బాధయషతీణ ళఔుు రేఫెైధా ఈధానబేమోధతు ణెరువకొతు మబభతు యోయౘధ ణధ 

ఄధఙమడయౌన నంనసంఙాఠె. యషమడ లచిేధనుఠె ఏవకీవీు  థీధఛధయౌన ఙేమథీలస అతృషమభణణో వవవుణ 

ఙేఔభైే యదాధం ఖబతుంచిధ తీమడ ఛాఴేయష లహవ నథమంరో పాలభుఔుంగష ఙెనసధ ర ైయౌ మబమంగష ఈంథ.ి 

 

  “పదిమడరు యధఙధనయషమడ ఛాణమంపురు 

ఔధానమ యక్ష్ుంఙఙధనయషమడ 

ధఠభాఠెఙధానమడ ఖఠెనసఙేఔుంఞురు 

వబభుఙధనయ నసరషఙబు రఖబురు 

భషఛభక్ష్యభబభఖవీు రు యథద రలై 

తృలలుఙధానమడ వమోభథబంథి 

నరఔఞటంనపఠెఙధన థఔరంఔబఖుధఞటి  

థేలుతు యషఔమంపు థీధ ణతికూ”6
 

  

 కీవీు తు ఖతుధంణధే ఙెయఞటయషఱైు యంఞుధానమడ. నుఞుి  ఖుడుుయషఱైు ఙఠఖరుఖుణేధానమడ. కషఱైు 

రేతుయషఱైు ధఠెవు ధానమడ. నసరషఙారు ఔధబమడఖలుణేధానబ. క్షభయషమదిఖవీు రు యషమది 

ధభఫైెతృలణేధనథ.ి ఇ యదంగష ఆథి ఄథి ఄధఔుండా ఎరాంఞట ఄవవవుణ ఈధాన నూభపు అభ్ఖమలంణేరుగష 

ఙేభఠం యరేఴం. „యైథోమధాభషభఢత శభపః‟ ఄధే ధాధడు ఈంథిఖథా! ఄంఞ ే భ్ఖం ధండు యబుఔుు యౌన 

ఙేలేయషఠె థేలుతుణో వబాధబధానమడ. బతుఱసకూ బుకమఫైెంథి అభ్ఖమంణో ఈంఠఠం. థీతుతు తంచింథ ి

బభొఔఞట రేథ. ఄంథకై ళణరే లురధ ఔడా వశథభంణో బంచి బామోంరో నెఞిడాతుకూంణఔు తంచి 

బభొఔఞట రేథతు ణెయౌభఛైవు ధానఠె. 
 

   భషచరు, భషఛలంయౕభురు ఄఱెటిళవభషమరణ ో ణేరణఖుణేంఞామడ. ఄంథక ై భషఛపోఖ-

బధఫయవు ధానఠంఞామడ పాగష వంనథరు ఖరయషఢి.ో థాతుకూ తేధనంగష లసంయౘవధం ఄదిఱసింఙలరలసధయషఠె 

నయలుర కొఞింరో నలవయంఙాఠె ఏవకీవీు . అ వబభంరో బూఖచౄలుడెైధ నయలురు ఔడా యషఞట 

అధంథాతిభైకషతున లమఔుం ఙేవు ధానభఞ. 
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  “యషరబురఔుఙేరనస భపాఫరఔుధఔు 

  యషవఖణం తచిే నయరుణాసశ నడుబ  

   కౌడె థఠరు ఖఛెీరరాో ఠ తృొథఖు 

   తృషరు థరా లఔ ధొగప ఙెంఖధారు థీలె”7 

 

 తుఛంగష కీవీు  ఛతుభంచిధ నరథేళంరో నయలురలరా లుధానయో ణెయౌభథగషతు, ఛాఴేయషయషభప 

వవవురంరో ఖర నయలుర యదాధాతున వశఛణవంణో లభపోంఙామడ. ఆథి నరలో యషవరఔు తుణమం ఙలే 

వతునయేళఫే. ఄంథక ైణాధ థభపశంచిధ థరషమయౌన నథమపథధం గషయంఙామడ ఛాఴేయష. ఄంథరో ఇ లమోధధ 

ఄఙేణెరుఖు నథార తృలశయంనుణో ఔధయంథ ఙేరషమడ. 
 

 ప ైతరు కొణు  తుపందధబురోతు బుణుబ, బామడకరకష, యోయౘధ వయషముయౌన అదామం ఙేవఔుతు 

ఛాఴేయష ఏవకీవీు  చౄయణాతుకూ, నరలఙధారఔు వంపందించిధ ఄంరషయౌన ఛాఴేయష నభపనఔవఫైెధ వమఱర ైయౌరో 

ఄధయషథం ఙేరషఠె. „నమవణబు తొథి నరవంఖం‟రోతు కీవీు  నేరబణణావతున అయఴకభపంఙే అనథమం ఙఔకతు 

ణాభషకఢం. 

 

“ఔతుఔమబు ధధమడ ఖర ఫె 

  ణుతు చిణుబు ఖరుో యషమడ థామడరు దమఢీ 

   ఛధ యధణే రఖుఙ ఔతుఔమ 

   బుధఔుం ఖుభప భఖుథ మఖిర ఫూఙఔబీుధన్”
8 

 

 థభ, నేరబ ఖరయషమంణా ఛధరఔు బామోథమశఔురురాంఞటయషమడ. ఔరకషరం నరఛరఙే 

వతింనపఠణామడ ఄధఠం లరధ నరఛరరో ఄరాంఞట పాయషయౌన ఔరఖఛైభడాతుకైధతు ఛాఴేయష ఄతేతృషర భం. 

 

 రోఔంరో నసరోరఔు అనథరు వంఫయలేు  ణరోడురేో  యషఱురో నరతబ లమకూు ణయోౌ ఄతు ఙెనలఙే. 

ఔధనఔఠెను తీనస ఄంథఔు కషమఢం. ఄంథభప ణరుో రాో గషధే ఏవకీవీు  ణయోౌ ణధ ఔుబామడతుకూ యరుల 

యేలసధనుఠె నడుధ యేథధ లహు ర శథభాతున ఔరచియేలే వతునయేళఫే.       
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“బుంఠో కూభీఞంపు బుథాద డె ధే ణండుర 

బఢికూభీఞలఛీిర వభవుఔబుధ 

ఔమఔు పరలో ను తోధల్ ఛమపాభెధే ణండుర 

నేరబ తుండామడ తూ శథభ ఔుశభప 

ఔుఞటరంను ఞుఔుక ఫేఔురు ఙొఙెేధే ణండుర! 

ఙఔకతు తృషథాంపుఛబుర భంథ 

మోభఛారతు యరవ మోబంచిభై ణండుర! 

థియ ధేరు తూథ పాశృలురఙేణ 

చౄల ఛర వంణణ యషనధ తృషలధబఖు 

లథధబుధ ధతభయైచిభై వథభ శథభ 

ఙాలుధం పుఞుి లురు రేతు థేలుధభయొ 

ఙాలు నుఞుి లుల్ ఖర ధమడల్ ఛంనసధాభె”9
 

 

 నరఫులుర భషఛయషతున ఙాఞే కూభీఞం యషు ధంరో బుంఠో కూభీఞం, నేరబబభ శథభంరో 

పరలో ంఖుఙేఠం తోథరలైధయ భషక్షవ నరలతిుణో ఙేరషమడ. ఄతునఞటఔంఞే పాదాఔమఫైెంథి ఙాలు నుఞుి లురు రేతు 

థేలుతున – ఙాలు నుఞుి లురు ఖర ధమడరు ఙంనఠం. ఇ నథమంరోతు నరతితృషథంరో బాణబూభపు ఄబణ 

శథభం ఎరా పాదనఠెణేంథో ఛాఴేయష ఙఔకగష లభపోంఙామడ.    
 

 ఇ యదంగష కీవీు  ఙభపణరధ కైలరం బణ ఖంీతంగష కషఔ ఔ ఙఔకతు కషలమంగష బరచిధామడ. అభా 

వంథభషబరోో  లభపోంచిధ యరేయౖషరు ఔబతూభ ఔయణాణణవంణో ఔడు లుధానబ. లమోధరు, నథఛారం 

ణెరుఖుథధంణో తుండు లుధానబ. ఄంథక ై ఆథి 1964 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథింథ.ి 

ణెరుఖు యషళిణమంరో యరయైయదమంరో నరణేమఔణధ వంణభపంఙఔుధన ఛాఴేయష యషళిణమం ఔరకషరం 

ణెరుఖుయషభప శథభారరో నథిరంగష తుయౌచి ఈంఞుంథతు ఙెనలఙే.       
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తృషథవచిఔరు 
1. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – నుఞ : V    

2. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – నుఞ : 1    

3.  కీవీు  కంఠకషలమం – నుఞ : 1. 

4. కీవీు  ఙభపణర – పారమబు – నుఞ : 20 

5. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – నరదాతు ఔుబామడతు వవవునమఙఞ – నుఞ : 36. 

6. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – యోయౘధ యఴేమరు – నుఞ : 46, 47. 

7. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – కీవీు  ఛధధం – నుఞ : 12 

8. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – నుఞ : 39 

9. కీవీు  ఙభపణర – ఛాఴేయష – ణయోౌరోఔబు – నుఞరు : 115, 116.           
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కషలమం :  తళీబంఛభప (నథమ, గైభ ఔయణ) 

ఔయ :  భషభతృలర రు వపాఫభషలు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1965 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 

 ధలమఔయణా భుఖఔముగష, పాలఔయణా నసణాబశృరుగష కొతుభాఠపడుధ యషమడ భషభతృలర రు. 

ఔయైను థేళయషవణంణరా ం కౌవం ఈథమబారు, బభ్యైను అందర రు నరణేమఔభషఴింా కౌవం బుబభమంగష 

ఈథమబం కొధయషగపవు ధన భ్చరోో  థేళఫకూుగీణారు, భషఴితాేబాధం నరపోదింఙే ఄధేఔ గీణారు మచించి 

భషభతృలర రుయషమడ అందరఔయణా రోఔంరో ణధఔంఞృ నరణేమఔ ఈతుకూతు ఏభషఞు ఙేవఔుధానమడ. 
 

 భషభతృలర రు యషభప – 

  “ఏ థేళఫేగపధా ఎంథ కషయౌడుధ 

  ఏ నహటఫెకూకధా, ఎలవభైబతుధ (ఎలవభెథభెైధా) 

  తృొఖఠభష తూ ణయోౌ ఫూత పామతితు 

  తురునభష తూ ఛాతి తుంఠె గౌమలబు” 

ఄధ ేగైభం ధేఞటక ీఄంథభపధనఞా నరతిదవతువు ధే ఈంథ.ి ఄరాగై – 

  “లసమడరు తృొంగపధ చౄలఖఠుబ 

  తృషరుయషయఱధ పాఖమలహబబ 

  యషర యౌధథి బా ఫమణకంఠబు” 

 

ఄధ ే ఛాతీభగీణం ఎంణో ఈథేవఖం ఔయౌగపంఙాబ. అందరోథమబ వబభంరో ఇ గైభారధ థగపోభషర 

గ్తృషరఔఴోభమగషమడ ఖంతైమ దోమఢిరో నఠ్పవు , యషబాధమ నరఛరధ ఔడా ఙెైణధమ నూభపణేయౌన ఙేరషమడ. 
 

 ఆరాంఞట భషభతృలర రు 1892 బాభపే 17ధ ఖుంఞృమడ చృరాో రోతు గషమోతృషఠె గషీబంరో ఛతుభంఙామడ. 

1908రో యథామభపుగష ఈండే భ్చరోో ధే ఄధేఔ ఔయణరు, నథామరు భషభఠం తృషర మంతేంఙామడ. కషకూధాఠరో 

మగునతి యంఔఞమణనం ధాభుఠెగషభప తృలర ణాసశంణో ళెైవకరు యథమ ఫెఞటరఔుమరేఴన్ నూభపు ఄభామఔ, 

ఈధనణ ఙథలురఔు తృలఔుండాధే, ళెైథరా పాథోో  కొబభషీచ రక్షభఢభషలుగషమడ తృషర మంతేంచిధ „అందర యఛాా ధ 
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వమవవవం‟ మౄతృొంథింఙఠంరో వయౘభ వంతృషథఔురుగష ఙేభషమడ. అ ణభషవణ యళవఔయ మయంథరధాథ్ ఠ్షఖూర్ 

మచించిధ „గీణాంఛయౌ‟ నరుబామడో  ఙథియ, వంథించి, రషంతితుకైణధంరో కొంణకషరం ఈంఠఞాతుకూ బుంథగష 

మయంథర తు ఄధబతి తీవఔుధానమడ. 1915 ధండు 1918 లమఔు రషంతితుకైణధంరో ఄధేఔ బంథి నండుణేర 

యషళిణామతున ఄదమభధం ఙేరషమడ.  
 

రషంతితుకైణధం ధండు కషయౕ యయు వబామడ ఏడాథి తృషఞు వంవకణ నండుణేర లథద  యయద రషయషు ా ర 

ఄదమభధం ఙేలస యఛభయషఠ ఙేభషమడ. కొంణకషరం ణధ ఫేధబాబ ఄయషవభప వపరశభఢమరషలసు రగషభపణో ఔయౌలస 

అయఔయణవం, ఄలదాధ నరథమశధరోో  తృషరగో ధానమడ. అ ణభషవణ భషభతృలర రు 38 వంలణసభషరతృషఞు భషఴింారోతు 

యయద యథామవంవురోో తు ణెరుఖు రషకరోో  ఄధేఔ నథలురు ఙేనఞటి  ణెరుఖు యషళిణమ యకషయషతుకూ ఔఱసఙేరషమడ. 

భషభతృలర రు 1921ర  ోఈయషభతుభ  ాభూతులభపసఞీరోతు ణెరుఖురషకర  ోఄదామనఔురుగష, భీఠమడగష, తృరొ ెవమడగష నతు 

ఙేరషమడ.  లమంఖరుో రోతు ఔమారషరర  ోనసరతుసతృషరుగష, 1956 ర  ోతిమడనతిరోతు యౕ ీయంఔఞేళవమ యళవయథామరభంర ో

ణెరుఖు రషకాదినతిగష బూఠ  ెవంలణసభషరు నతుఙేరషమడ. అ ణభషవణ 1959ర  ోలసకూంథరా పాథోో తు  బాభైఠెనయోౌర  ో

లసుమనడాు మడ. 
 

20ల ళణాతదరో లచిేధ ధణధ ఔయణవ తృలఔఠరరో పాలఔయణారషక నరబుకఫెైంథి. యషభప 

పాలఔయణవంరో నరదాధంగష నరఔతి, నరఢభం, థేళఫకూు, వంగవంవకమఢ, వభతి లంఞట యఴభారు 

ఙోఞుఙేవఔుధానబ. ఇ రషకరఔు వంపందించిధ కషలమతుభషభఢంరో పాల ఔయణావతుకూ అథమఠెగష 

భషభతృలర రు యషమడ కీభపు ఖడుంఙామడ. ఔధఔధ ేయభపతు ధలమఔయణావతుకూ భుఖమఔురుగష నేభొకధానమడ. ఄబణే 

కొంణబంథ ిఖుమఛాఠధ, బభపకొంణబంథ ిభషభతృలర రుధ భుఖఔమురుగష పాయవు ధానమడ. బుకమంగష యభప 

ఄబయౌధ ళంగషమ లసథాధ ంణం ఔ ధణధనణేుఛాతున, వంఙరధాతున ఔయోౌంచింథి. 
 

యషద, యషతివఔ మబఢీభ థంనతీ ళంగషమఫే బాధలుఢిో  ఈథాణేు తుగష ఙేవు ంథధే ణబ 

కషలమకండుఔర థావభష ణెయౌభఛైరషమడ. థీతుధే యమడ „ఄబయౌధ ళంగషమ‟ ణణుింగష ణబకషయషమరోో  

నరతితృషథింఙామడ. థీతుతు రషభీమఔ వంపోఖ వంపందిగష గషఔ బాధలసఔ వంయోఖ వంపందిగష, లేనశ వంపందిగష 

యషమడ వంపాయంఙామడ. ధలమ యషళిణమ నభపఴత్ ఄదమక్షుతుగష, అందర నండుణ నభపఴత్ ఄదమక్షుతుగష, భైడుయో 

వరయౘవతతి, సయౌం లెధాసభ్ఫమడు , భషఴి ా– కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ వరయౘవంగ వఫుమతుగష 

భషభతృలర రుయషమడ యరేఴయషళితీ లేలరు ఄంథింఙామడ.   
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ణెరుఖు యషళితీరోఔంరో పాలఔయణవ భుఖఔముగష కీభపుంఙపఠు  యౕ ీభషభతృలర రు 1984 చెన్ 30 ధ 

ణేథిరషవవ యడుఙామడ. 
 

మఙధరు : 
 భషభతృలర రు „ణఢఔంఔఢం‟, „లేనశరణాథేయ‟, „బాదభ ీథమశధం‟ తోథరలైధ ఄ ధేఔ కషలమమఙధరణ ో      

తృషఞు ళంఔభషఙామడమరయషభప „ఫఛగ్యంథం‟, „యౌంథమమరశభప‟ రోో కషతున అందీరఔభపంఙామడ. యషయ్భకూ భషబాభఢం, 

వంథమకషంఠధ గైభమౄనంర  ోమబఢీభంగష మౄతృొంథింఙామడ. 
 

 నరబుక అంఖోఔయ గ్యౌు్ెత్  మచించిధ „ళెభపభట్‟ కషయషమతున „రయౌణ‟గష, ఞెతునవన్ మచించిధ „డోభష‟ 

ధ „ఄధబతి‟గష ణెరుఖురో నథమకషయషమరుగష ఄధలథింఙామడ. ఈబమాభామం  మౄపాబరధ తృషమయౕఔ 

బూరం ధండు కషఔుండా, సట్ ఛెభషల్ు  అంగషో ధయషథం ధండు „ బదఔరళం‟ నేమడణో ఄధలథింఙామడ. 

ఆంకష „తళబీంఛభప‟, „అందరా లయ‟, „ఛఠఔుఙేరు‟ తోథరలైధ కంఠకషయషమరు బధనశమంగష 

మౄతృొంథింఙామడ. „తళబీంఛభప‟ కంఠకషయషమతుకూ  1965 రో కైంథరయషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  రతేంచింథి. 

1. రయౌణ 

2. ణఢఔంఔఢబు 

3. ఔఴి ఔబర 

4. లేనశరణ 

5. ణెధఖుణోఞ 

6. ఄధబతి, 1910 

7. వవననఔుబామం (అమలబుథరఢ), 1956 

8. అందరా లయ (ఎమ్. రేయౖషఙరం ఄండ్ కౌ), 1972 

9. ఛఠఔుఙేరు (ఎమ్. రేయౖషఙరం ఄండ్ కౌ). 1972 

10. మబామరోఔం 

11. లధబార 

12. బాదభీ థమశధం (థివతీభ బుథరఢ), 1956 

13. ఔధనతృషఞరు 

14. మౄన ధలతూణం, 1953 
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15. తళబీంఛభప, 1963 

16. ఫఛగ్యంథం 

17. యౌంథమమరశభప 

18. వంథమకషంఠ 

 

తళీబంఛభప-ఄధయౕరధ 

 భషభతృలర రు యషభప యషళితీ వఱసిరో „తళబీంఛభప‟ ఔ ఄనూమవ ఔమాకంఠం. థీతురో థాథాను 53                                   

కండుఔరుధానబ. ఇ కండుఔరోో  అందరభషఴింా, క్ష్ైణరభమ, ణామఖభమ, తృలణధ, ఔఞిబంచి తోథరలైధ ఔలుర 

ఖూభపేబేగషఔ ఈగషథి, ధలభషతిర, వంకషీంతి తోథరలైధ నంఠెఖరధ ఖూభపే ఔడా నేభొకధానమడ. లహు ర చిణరఢ, 

మయంథర ఠె, ణెరుఖుణయోౌ ఆరా ఎధనధనన యఴభారధ ఖూభపే భషలసధ ఔయణరుధానబ. ఇ కండుఔరోో  

ణెరుఖుథధం, ణణుిచింణధ, ఫఖలణుణు ిం, లహు రణణు ి థమశధం, ఄబయౌధ ళంగషమం తోథరలైధ ఎధనన 

యఴభారధ  వబభాధఔరంగష లభపోంఙామడ. 
 

 “కషబాతుకూ ఄతీణఫైెధ నేరబఔు తృషర దాధమతవు ంథి ఄబయౌధ ళంగషమ లసథాధ ంణం. యైఴోల 

వంనరథాభంరోతు ఫకూుణణవంరో నరదాధఫైెంథి నేరబ. యషభప థఱసిరో ఫకూుకూ బూరం నేరబ. నేరబ రేఔతృలణే 

ఫఔుు ఠె ఫఖలంణేతుకూ థమంగషధే ఈండుతృలణాఠతూ, నేరఫే ఫఔుు తుకూ, ఫఖలంణేతుకూ బదమ యషళిణామతున 

నెంతృొంథింనఛైవు ంథతు యభప యరషవవం”
1
. 

 

 భషభతృలర రు యషభప థఱసిరో ళంగషమం ఄధేథి ఙారా యయఴిఫైెంథి. కైలరం థాంనణమ ళంగషమఫే కషథతూ, 

ఏ ఆథదమడ లమఔుు ర బదమ ఈధన ఄధభషఖబబధా ళంగషమఫేధతు యభప ఄతేతృషర భం. బధవధ యధనలరల 

ఔభపగపంఙఖయౌగై నేరబపాగషమతున తృొంథిధయషమడ దధమరతు ణరంఙామడ. యభప ఄతేతృషర భంరో నేరఫే పరశభం. 

   

   “ఔమభఫే పరశభబతు 

  ఛాా ధఫే పరశభబతు 

  ధామడ-పరశభబు నేరబ 

  కషథో”2
 

ఄతు ఙెతృషమడ. యేథాదమభధంరో „నూమో‟ ళపాద తున నేరబగష ఖళీించి – 
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„నూమోబథః నూమోతథమ్ నూభషో త్ నూమో బదఙమణే 

 నూమోవమ నూమోబాథాభ నూమోఫేయషలయఴమణే‟ 

ఄధ ేరోో కషతున అందీరఔభపంఙామడ.  

  “నేరబంపథి నేరబంపథి 

 నేరబభంథె థీనసంఙెధ నేరబబు 

 నేరబబు ధండుబ  నేరబ ణెచిేతిత 

 ణమడఖథ యమడఖథ ణణేరేబాముం”
3
 

 

భషభతృలర రు యషమడ నేరబ ళపాద తున ఖళీించిధ యదం ఖబతులేు , కైలరం యషఙమంగష నేరబధ పరశభం 

ఄధఠం కషఔుండా థాతుతు నయణరంగష ఖళీించిధఞుో  ణెరువు ంథి. నేరబధ ఫఖలథదణు ఫైెధ వంనథగష, నుభషఔణ 

వఔణ రంగష యమడ పాయంఙామడ. ఙభషఙమ లవు ఛారంరో యమడ నేరబధే థభపశంఙామడ. ఔధఔధే „తుఛబు ధేధ 

నేరమోధాభథితు‟ ఄతు ణెయౌతృషమడ. నేరబ వఱసి  వశఛఫైెంథతు, నేరబ యషదధఔు ఖుమడలురు ఄలవమం రేథతు 

యమంఞామడ. 
 

నేరభలహ నసరభురుగష పాయంఙపఠు  నథభఫరబభషర వంపందాతున ణయో్తఠుర ఄధపందంగష 

ఄనూమవవఱసి  ఙేలస యషభప యషణసరమం థఱసితు బహోధనణంగష తుమౄనసంఙామడ. 
 

 “ణయోౌ ణాబమనూర తృషరధ 

  ణరా ఖుఙధన వుధందభాయ ఔు 

   రంపు రేఙమఢింఙఙన్”
4
 

 

నథభం ఙేమథీలసధ బబకషమంణో, వుధందభాయఔురాతున థఖోమఔు తీలేు , ఙెఞుో  యషఞటతు కొఞిడాతుకూ లచిేధ 

యషభపకూ వళిణం అళభీ యషణసరమం లరో తూఠతువు ధానభంఞామడ. ణధ తృొథఖుధ పాదించిధథబధా 

థఠధ అలు యషణసరమంణో యషఔుణేంథ.ి ఇ యదంగష వఱసి  ఄంణఞా యషణసరమం గ్ఙభపవు ంథతు యభప ఈథేదళం. 

 

భషభతృలర రు యషబాచృఔ వబవమరధ ఄలగషశధ ఙేవఔుతు ణబ ఔయణవంరో ణెయౌభఛైరషమడ. 

అధాఞట భషఛకీభ నభపలసుణేయౌన మచించి, వబకషయౌఔురోో  ఈణేుఛాతున ఔయౌగపంఙామడ. ఔుర బణారధ ఖూభపే 

యరషర థఱసి  ఔతునసవు ంథి. ఏ ఔురఫైెధా, ఏ బణఫైెధా యథేవయౖషతున నెంఙకౌఔ యషఞట ఔురారధ, బణారధ 

గౌమయంఙఠం బంచిథతు భషభతృలర రు ఄతేతృషర భనడాు మడ. 
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“ఛాా ణేరుధ ఛాా ణేరధ – బణబురు 

  బణబురుధ-భషచరుధ భషచరు 

  ఄవశధబుణో ఄయౌగపనెధగపభప 

లేనశథీనబు రాయఖన్ 

ఔుచిేణంపో-బఙేమంపో 

ఄంఔుమబుగష ఄరుో కొధ నఖ 

 థాయౌలరల వడుగషయౌ కెనుడో 

 బండు ఖశబుధ కషరేథే”5
 

 

భషఛకీభ ఔుఞరరు, బణాంణమ బాణసభషమరు యళవబాధల నేరబధ క్ష్ీఢింనఛైయషు బ. ఏ బణాతున అఙభపంఙ ే

యషభెైధా నమబణ వశధంణో ణోఞట బాధలుర నఞో నేరబాథభషరధ నెంతృొంథింఙకౌయషరధేథి భషభతృలర రు 

యషభప అళభం. 

 

 ఛాతి యథేవయౖషరు, ఔురబణ ఔరయౘరు వబాఛరేభీవసఔు ఫంఖఔభషరు, యషఞటతు అథిరోధ ే

ఄఢచియేభాయౌ. వబాఛ నరఖతికూ నరతిపందఔఫైె బాధలణావతున బంఞఖయౌనే ఔురబణ పేథారు వంగాతున 

థళియషు భతు యషభప థఢాతేతృషర భం. 

   “ఔురపేథబు – బణ యభ్దబు 

 తృొఞబభపంఙెధ యలపఞఔబు లరల 

 ఆమడఖు తృొమడఖుర బఴిపందబు 

ణెగెధ నుభొడు ఔఞఔన్”
6
 

 

ఏ ఔురం ఄధే నరళనబాతు ఄంథమౄ ఏఔఫైె యషగషరధనథే యషభప ణనధ. ఏ థేళఫైెధా ఄతేలథిధ  బామోంరో 

యమాురంఞ ేఛధరంణా ఏఔణాఞటనెై ధఠయషయౌ. ఆథి ఄంథభప ఄతేతృషర భం. 

 

భషభతృలర రు యషభపకూ ణెరుఖు పాఴ, ణెరుఖు నరఛరధాన ఎంణో ఄతేబాధం. అ యఴభం నరయషు లధఔు 

లచిేధనుఠరాో  నమలళంణో నురకూంచితృలణామడ. ణెరుఖుణయోౌ యభప అభషదమం. ణెరుఖు ఔలురు యభప 

ఄతేబాధరు. 
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ఆంఞటకూ లచిేధ ఄతితికూ బభషమథరు ఙేలే నథధతిరో అందర రఔు నరణేమఔణ లుంథి. వభ్మథభాధ 

తృొరాతుకూ యయు కషభఔఴిం ఙేలస లచిేధ భషబధనఔు ఔఠలణో తూఱైుణోడు, బుకషకయౌనహఞ యేలస ఙాకూంఞట దోలతి 

తీలస ఄంథించి పామమగష నభపఙమమ ఙేవు ంథ ి „ఫూథేయ‟. నెయు బాఞరఔు ఉభప నెథదరు లచిేధ వంథమబంరో 

ఖళిఢిగష అథభపంచి ణగపధ బభషమథ ఙేవు ంథి. 

“తురులు ఙెంపురణో యేడుతూఱైు ణెఙెే 

  ఄధలు ఖతునెఞటి  ఫూథేయ ఄంణరోధే 

  కూయఱ  ఙెనురు యడుచి.... కషరేకరు ఔడుగప 

   ఔమడ ఙండుభప యషమడధ ఔుళర బడుగప 
.... .... ....  

   ఆంఞ కషచిధ ఔనుమబు లంఞట ధబమ 

    చృఠెు  తొఖఠ ఖఞటిధ ఖఠు  నెమడఖు 

    ఙలురు ణెయౌలసధ ఫూథేయ యషవదతృషఔ 

    ఫే నథాముతంనసణబుగష థెలభపకైతు”
7
 

 

ఆంఞటకూ లచిేధ యషభపకూ కషఱైు ఔఠెకౌకలడాతుకూ తూఱైు ఄంథింఙఠం ణెరుఖుయషభప బభషమథ. కషఱైు 

ఔఠెకొకతు ఔభ్ేలఠం ఄరయషఞు. ఔంపయ నభపచి ఔభ్ేప ఞిఠం, యషనధారఔు తూఱైు ణోడు పోఛధారు 

ఏభషఞు ఙేభఠం, ఄంఙ థనఞుో  నభపచిధ బంఙారు నంఙరో కొతున, అమడపభఞ యధనరోో  కొతున యేలస 

యళతీంన ఙేభఠం లంఞట లమోధరతూన ణెరుఖుయషభప గషీబారరోతు నరఛర బభషమథరు. 
 

కొణుతభమం, కొణు  ప రోం, బుయఱ తృషరు తృలలస తృొంఖయౌ ఙేవఔుతు నంఠెఖ ఛమడనుఔుంఞామడ. ఇ బఔమ 

వంకషీంతికూ వమడమఠె ఈణుభషభఢంరో నరయేయయషు ఠతు, అధాఠె వవమో థావభషరు ణెమడయషు మతు, యఴేో లు 

యైఔుంటంరో తుథరరేయషు ఠతు ఔ ధబభఔం బధ వబాఛంరో నరఙామంరో లుంథి. థీతున వచివు  వంకషీంతికూ 

నెఞేి  బుఖుో రరో వళిణం బధ వంనరథాభారు ఔతునసయషు బ. బాగ బాయషతున ఈథేదయంచి ఆఞులంఞట 

పాయషతున దవతుంనఙేరషమడ భషభతృలర రు.  

“పోగపధనబురు ధనచి ధరణరు 

  తృషర తృొంఖయౌ నంచి యయుభప 

  నవను కౌఔర నతఞరాఠఖ 

  నఠఔఞటంఠోఔు ఫరబభుఙన్ 
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  ..... ..... .....  

  పంతి తోఔకర ఙాఱైు గొతఫకూ 

  నవను బుథదరు నెఞిగషధే 

   ఎంఠరఔు ణనసబంచి, యషధఔు 

   ణడులస తుయౌచిధ ణమడర కొబభర 

    యౕణ యఔో తుయౕద బంథధ 

    రౌభప తుథద మ రేలగష, యై 

     ఔుంటబుధ యషకూంఠెో  తీభఖ 

     లచిేధాయే బాగబా”8
 

 

అళవభుఛ ఔఴో థివతీభ థిధాధ ణరంఞుో , భషతిర పోఛధార ణభషవణ గ్మంఞాఔు ఙేణేరఔు 

నెఞుి కౌలఠం, వభ్మథభాతుకూ నూమవఫ ే యధలఙేే „బుథమడ, రేణ‟రధే గ్మంఞ బుఙేఞుో , యేఔుల 

ఛాబుధే రేచి యషనధాథికషరు ఙేలస, పోఛధారు ఄభామఔ ణాంపూర లేలధం, ణెరోయషమఔ నూమవఫ ే

ఈభామరరగ ైవంథడు తోథరలైధ లమోధరు ణెరుఖు లహు రరు ఛమడనుఔుధే నంఠెఖరు ఖుమడు ఔు లయషు బ.   

 

ఇ యదంగష భషభతృలర రు యషమడ ణబ ఔయణా ణేఛంణో ధయషమందర యషళిణమ యదయౌన ణేఛలంణం 

ఙేరషమడ. ధలఔలుర కెంథభపకౌ బామోథమశఔురభామమడ. ణబ ఔయణవ యదాధంణో పాల ఔయణావతుకూ ఔ 

మౄతృషతునఙాేమడ. 
 

తృషథవచిఔరు 
1. భషభతృలర రు మఙధర నభపయౕరధ – ణణుియయేఙధ; ఎం. రాలఢమ వమవవతి, నుఞ: 297. 

2. తళబీంఛభప, నుఞ : 51     

3. అబుథిరణం. 

4.  తళబీంఛభప, నుఞ : 92     

5. తళబీంఛభప, నుఞరు : 93, 94     

6. తళబీంఛభప, నుఞ : 96                                                                                                                                           

7. తళబీంఛభప, నుఞ : 61     

8. తళబీంఛభప, నుఞరు : 48, 49 
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కషలమం :  బయౘణభ ఔత (నథమ ఔయణ) 

ఔయ : ణేబభర లహణాభషబబూభపు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1969 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 

       

 ణేబభరలహణాభషబబూభపుగషమడ ఖుంఞృమడ చృరాో  కషలూమడరో 25-12-1901 ల ణేథీధ ఛతుభంఙామడ. 

ణయోౌథంఠరె రు ఙెంఙబాంప, ధామభమ. యభప థివతీభ నుణరే డుణఠె. ఆణడేకషఔ ఆంకష ధరుఖుమడ వంణాధం 

యషభపకూ. యషభపరో తోథఞటయషఠె ఄంకూతూఠె. ణభషవణ రేఴబభ. అఫె ణభషవణ ఇ ఔయగషమడ. అ ణభషవణ బంఖబభ 

– లమబభరు. ఏవకీవీు  ఛతుభంచిధ నయణరథిధాధ బధ ఔయగషమడ ఔడా నుఞటిధామడ. 
 

 యఛభధఖమ యషబాాఛమంరో „ఖండుకౌఞ‟ధ తృషయౌంచిధ నెబభయషతు తిబభఫూతృషరుతు కొరులురో 

బంతిరగష, థంఠధాతడుగష నేభెతునఔ ఖధన „ఞీఔధన‟గష నరలసథధ డెైధ యమధన ణేబభర యషభప లంరషతుకూ 

బూరనుమడఴేఠె. యఛభధఖమ యషబాాఛమనణధాధంణమం „ఞీఔధన‟ లంయౕభురు భషభరలహబధ 

లథియౌనెఞటి  ఔయౖషో  ఖుంఞృమడ లహబరఔు లరవలఙాేమడ. యషమడ తోథఞ యషమతృషమంరోధ, అ ణభషవణ 

లమలయషభ లతిురోధ లసుమనడాు మడ. ఞీఔధన లంళంరో బధ ఔయగషభపథ ి-------- 

 

 భెైణే ఔుఞుంతెఔుడెైధ ధామభమఔు ఙథలురేఔతృలబధా కొఠెఔుతు ఙథియంఙారధన 

ఄతేతృషర భబుంథి. ఄంథకై కొఠెఔుతు ఐథల వంలణసమంరో ఄంఞ ే1906 రో కషలూభపరోతు తృషర తతఔ 

తృషటరషరరో ఙేభపంఙామడ. కషలూమడ యౕభీషబురుగషమడ ఆణతు తోథఞట ఖుమడలు. అభధ థఖోమ ఒధబార     

ధండు అందర – గీభషవఢ కౌరషరు కొంణలమఔు ఙథలుఔుధానఠె. అభధ థఖోభై, పామణ, పాఖలణారు, ఄధేఔ 

ళణకషరు, ఄబమకౌళం, అందరధాబ వంఖశీం కొంణలమఔు ధేమడేఔుధానఠె. యషభపలథద  1906 ధండు 1911 

లమఔు ఙథలుయషగపంథి. 
 

 అ ణభషవణ ణండుర వరయౘనెై నెథనూడురో ణధ పాలగషభెైధ యౕఛీాలసు  వపఫభమ థఖోమ బధ-లవ 

ఙభపణరరు, ఄబమం నూభపుఙేరషఠె. నెథనూడు ధండు కషలూమడ తిభపగప లఙాేఠె. ఄఔకఠ ణండురకూ లమలయషభను 

నధరోో  వశఔభపంఙాఠె. కషలూమడరో వంవకణం ఙెనే నండుణేరు రేఔతృలలఠంఙేణ, ణండుర లథదధాన 

ఔయౖషో చృరాో  ఄంఖరమడ యయు వంవకణ నండుణేరలైధ థగపోభషర నుమడయౖలణుం గషభప థఖోమ ఙథియషఠె. 
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థమథఴిలరషణేు  1917 రో ణండుర ఙతుతృలభామడ. ఖశపామం, లమలయషభం ఔయగషభప తొథ నడుంథ.ి ఄనఞటకూ 

అభధ లభవస నథయౘమడ వంలణసభషరు. 
 

 కషలూభపకూ ధారుగెైథ ఫైెఱు థమంరో లుధన ఙంథయోరురో వంవకణ నండుణేఠె, 

„భషబఔతాబణ కషలమఔము‟ ఄబధ ణాడేనయోౌ యేంఔఞనభమరషలసు రగషభప లథద  కషయథావ కషయషమయౌన పాగష 

ఙథలుఔుధానఠె. 
 

 1924 రో కషలూమడరో తిరక్ ఛాతీభ తుకైణధం (తృషటరషర) యషు నసంఙపడుంథి. యమడ థాతురో  1924 

ధండు 1929 లమఔ ణెరుఖు పాయౖలతృషదామభుతుగష నతుఙేరషమడ. 1929 రో ఔయౖషో చృరాో  బచియ్నఞనం 

వతొనంరోతు చిఞటిఖూఠమడరో యౕ ీఖుథిఫెఱు లమథాఙామడమర ఄదవమమంరో ధడుఙే వంవకణ ఔమారషరరో ఙేభప 

థలూవభప యంఔఞమబఢరషలసు రగషభప లథద  యషమఔమఢారంకషమ రషయషు ా యౌన ఙథియషఠె. 1930రో థగపోభషర ళెైవకరోో  

బూడేఱైు నతుఙేరషమడ. అ నసబభఞ పానఞోరోతు పోమడు  ళెైవకరురో 1930 ధండు 1941 లమఔు నతుఙేరషమడ. 

అ ణభషవణ తుఠెపరో రు ళెైవకరురో ధారుఖు వంలణసభషరు నతుఙేలస, నథయయమబఢ ఙేలేలమఔు ఄంఞే 

1957 లమఔు ఄనసఔఞో ళెైవకరురో ణెరుఖు నండుణేతుగష నతుఙేరషమడ.    
 

 ణేబభరఔు 1927 రో ఄఔకరేఴబభ ఔుబాభెు భషగలబభణో నెయు ఄబంథ.ి నెథనూడురో 

చిధననుఠె  ఙథలు ఙెనసధ ఛాలసు  వపఫభమగషభప ఔుబాభెు ఇఫె. థమథఴిలరషణేు  1930 సపరలభపరో పామమ 

ఙతుతృలబంథ.ి ఇఫె లరధ వంణాధం ఔరఖరేథ. ణభషవణ ణోఞతృషరలం యషవులుమరలైధ ఄధననూమోబభణో నెయు 

ఛభపగపంథ.ి ఇఫెఔు ధరుఖుమడ ఔుబామడరు. ఔ ఔుబాభెు ఔయౌగషమడ. యౕతీుయషవబూభపు, ధాభషభఢ, యౕనీతి, 

భషభరు, ఔరామఢ.ి యభపరో యౕతీుయషవబూభపు యషళిణామతేబాతుగష యషళితీ ఔఱసఙేలస ణండురగషభప యషళిణామతున 

లభీోఔభపంచి „భుఖఔయణ‟ధ, ణేబభరయషభప చౄయణం – యషళిణమం తొథ యరేోఴఢాణభఔంగష  „భుఖఔయ‟ ఄధ ే

ఖంీతం భషలస యరులభపంఙామడ.  
 

 ఔయగషభప నథయ యమబఢ ణభషవణ ఔయణా యషమవంఖంణో ఖఠెనుణ 21-3-1990 రో ణేథిరషవవ 

యడుఙామడ.            
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మఙధరు: 
గషంద ీకషయషమరు : 

 అణభఔత, బయౘణభఔత, ఄబమఛమతి, వభ్వథభగషధబు, గషందీగషధబు, బయౘణాభగషందీ 

ణాభషలయ. 

భషఴి ాకషయషమరు : 

 భషఴిగాషధబు, ఈథభగషధబు 

కంఠ కషయషమరు : 

 నయఱఖనంఞ, నెథదకషను, ళపర, నెైమడనంఞ, వబథభపశ, ఔథంపకెైణ, పఔకఞుో , థిలమఛమతి. 

ఔతా కషయషమరు : 

 అణాభమఢబు, దమభఛమతి 

యషబాచృఔ కషయషమరు : 

 ఎఔకఞుో , వంథేళ వనుళతి.   

లహవభఙభపణర కషయషమరు : 

 ధేధ, ధా ఔతరు, ణనలససథిధ . 

యేథాంణ కషయషమరు : 

 గీణాథమశధబు, ఫఛగ్యంథం, రక్ష్ీభధలసంశయలు ా ణరబు, శధబాన్ ఙాయ్యష 

తూతి కషయషమరు : 

 ణెధఁఖు తూతి, తూతి ఔువబబు. 

వభతి కషయషమరు : 

 భషబఔఴో వభతి.                                                                                                                                                                            

ళణకషరు: 

 నుభషంణఔ ళణఔం, భషబళణఔం, భషబయౌంగైళవమ ళణఔం. 

ఛంఖం ఔతరు: 

 తరాహ ఢీభబు. 

ధాఞకషరు: 

 గపభపఛా నభపఢభబు, శధబథివఛభబు, బళేంథర ఛధధబు. 
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శభపఔతరు: 

 ఄధనథాధ బయౘణభాబు, యషణరా చృతీ నభపఢభబు, ధాబథేల ఙభపణరబు. 

వధాభధారు: 

 1949 రో తుఠెపరో రురో-ఖఛభ్శఢబు, ఖంఠనెండేమబు, ఔధకషతేఱేఔం, వలమో ఔంఔఢం. 

 1960 రో ఄఖిరపామణ ణెరుఖు మఙబణర బయౘవఫ వణాకమం. 

 1967 రో అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ యయఴి వఫమణవ నరథాధం. 

 1969 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ పశృబాధం. 

 అందర యళవయథామరభం „ఔమానరనూమో‟ తమడథ నరథాధం 1985 రో ధాగషమడీ ధ యళవయథామరభం 

„డు.యౌట్‟ తమడథణో వణాకమం 

 యరషకనఞనంరో వశవర ఙంథరథమశధ బహోణసలం. 

 ధరో మడ, ఄనసఔఞో, బుకషు ార, ణెధాయౌ, ఖుడుయషఠ, బథరా వ, ఖుంఞృమడ, యఛభయషఠ తోథరలైధ 

నరథేరషరోో  వణాకమం. 

1987రో ఖుంఞృమడ, యఛభయషఠ నఞిఢారోో  పామణ ఈణసయషర వంథమబంగష గధవధాభధం.   

 

ఛభంతి బహోణసయషరు: 

 1952 ధండు నెఔుకఙోఞో 

తమడథరు: 

 ఆణమడర థఱసిరో „ఄతేధల తిఔకధ‟, ణధ థఱసిరో „ణెధఁఖు రలంఔ‟. 

 

బయౘణభ ఔత – ఄధయౕరధ: 

 ణేబభరయషమడ వబామడ బునెై ఔణేరు భషలసధా థొభపకూధయ బాణరం ఆమయైధారుఖు కషయషమరు. 

1930కూ నూమవం ఇభధ థాథాను ఐథ ళణకషరు, ధారుో  శభపఔతరు, భెంఠె ధాఞకషరు, ఔ ఛంఖంఔత, ఔ 

రగు నరపందం భషలసధఞుో  ణెరువు ంథి. యషఞటరో భషగలళణఔం, భషబయౌంగైళవమ ళణఔం, నుభషంణఔ ళణఔం, 

ధాబథేల ఙభపణర (శభపఔత), బళేంథర ఛధధం-ధాఞఔం ( ఫేథమ ఔురవు ర ఛధభగషత), తరహఢీభం ఛంఖం 

ఔత, ఄధనథాధ నరపాలబు, గషంద ీణాభషలయ, చీభషర-నేభషర వణామఖశీ గఞిం, భషబఔఴో వభతి (ఔయగషభప 

తణరే ఠె గషందేభయషథ)ి ఛాతీభ వపభపుతుఙేే బభపకొతున ఔయణాకండుఔరు భషలసధఞుో  ణెరువు ంథి. ఄబణ ే
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ఄలతూన భషణనరణేరుగషధే లుండుతృలభాబ. ఄంథరో కొతున ఙెథర తృషరలైధఞుో , బభపకొతున తృలబధఞుో  

ఙెపుణేధానమడ. 
 

 ణేబభరయషభప „బయౘణభఔత‟ నథమఖథామణభఔ కషలమం. థీతుకూ 1969 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత 

ఄయషమడు  రతేంచింథి. ఆథి వవణంణర కషలమం. 1919 ధండు 1948 లమఔు గషందీ ధాభఔణవంరో ఛభపగపధ 

ఛాతీయోథమబ ఙభపణర ఆథి. 1915 కూ నూమవం ఛాతీయోథమబాతుకూ నుధాథరు యేలసధ గ్తృషరఔఴోగ్కరే, 

పారఖంగషదమతిరక్, మోతిరారలనశౄూ , తనసధేంథరతృషల్ , చిణుమంఛధాద స్  తోథరఖు నరబుకర నరయషు లధ 

వఙధతృషర భంగష లుంథి. కషతు యషమడ ఙేనఞటిధ కషమమఔబీాయ్ కషలమంరో ఙెనపఠరేథ. ఛాతీయోథమబాతుకూ 

గషంద ీధాభఔణవం లళింఙఠం లరోధ, గషంద ీఄంఞే ఔయగషభపఔుధన ఫకూుపాలం లరోధ „బయౘణభఔత‟ ఄతు 

నేమడ నెఞటిధామడ. 

  “నయౌకెడుథి గషంద ిఔతభఞ 

నయౌకూంఙెఠె యషమడ ణెరుఖు నరఛరఞ”
1
 

ఄంఞృ ఛాతీయోథమబ ధాభఔుడెైధ బయౘణేభతు బశణుమ ఙభపణరధ ఈణుబ కషలమంగష తీభపేథిథాద మడ 

ణేబభర. 

 థీతురో భౌరఞు ఙఞిం, ఛయౌభధావరాపాగ్  థమంణారు (1919-20). అయ్ యలథమడర ఖిరాత్ 

ఈథమబం (1920), గషందీ అందరథేళ నమమఞధ, యథేయౕలవు రథశధం, నధనర తుభషఔమఢతథమబం, కౌమడి ర 

పళిఴకమఢ, రషవధనరోంగధం, ఙౌభీఙౌభష థంఠగషరు, లెైబన్ ఔతొఴధన  థేళ నరఛరు పళిఴకభపంఙఞం 

(1927), పొభ్య్భెైణే వణామఖశీం (1928), ఈను వణామఖశీం (1930), గషందీ – ఆభపవన్, రంఠధనో  

భౌంఠెఞేపుల్ వబాయేరషరు (1931 – 32), శభపఛధ లేల, గషీబ నభపళబీర కషమమఔబీం, గషంద ి లమఱసి  – 

వబఱసి  వణామఖశీం, గషందీచౄ – కషంగెసీ్ ధాభఔుర తుమఫందం, ఛెైఱుతృషరు, తెయౘమడ ఫూఔంన పాదిణేరధ 

గషంద ీఒథామేఞం, కూనీుస భషభపామం ధేణాచౄ తృషణర, కూవట్ ఆండుభా ఈథమబం (1942), గషందీచౄణోతృషఞు 

థేళధాభఔుర తుమఫందం, థేళంరో నెథదబ ణేు ధ ఄరోమడో , ళింయషకషంఠ ఙెరభైఖుఞ, క్ష్యబనహడుణ లంఖథేళం, 

గషందీచౄ నమమఞధ, థేళ యఫఛధ కౌవం చృధాన ధాభఔణావధ బులసో ంరు ఈథమబం తీలరణమం ఙేభఞం, 

ధౌకషయ-తెయౘమడరరో ఄరోమడో  – గషందీచౄ నమమఞధ, థేళయషవణంణరా  లసథిధ  (1947), థేళయఫఛధ తృషకూయషు న్ 

ఄలణమఢ, ఢుయో్ – ఔరఔణాు రరో ఄరోమడో , పానూనమమఞధ, పానూచౄశణమ (1948) తోథరలైధ బుకమ 

గఞాి రతూన ఇ కషలమంరో ఙేమేపడాు బ. 
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 ఄధేఔఙోఞో, యయద వబభారోో  ఛాతీభ కషంగెసీ్ వఫరోో  ఙేలసధ తీభషభధారు, ధశౄూ , నఞేరు, 

భషఛైంథరనరయషద్, భషఛాచౄ, అఙామమ మంగష, అందరకైవభప ఞంఖుఞృభప, నఞాి తే, వభ్చృతూధాభుఠె, బథధమోశధ 

బారయషమ, ఄపుద ల్ ఔరాం, అఛాద్ లంఞట థేళధాభఔురు గషందీచౄణోతృషఞు వణామఖశీంరో తృషరగో ధఞం – 

ఄభెవిలఠం – ఛెైఱుతృషరు కషలఠం తోథరలైధయ లుధానబ. 

 

 అందరా తేబాధం ఖర ణేబభరయషమడ నరానఞట నురోభప, చీభషర, నెథధంథితృషఠె నధనర తుభషఔమఢ, 

ఄరో భప లహణాభషబభషచ, నరానఞట శధబంణ, నమవణధేతు యమభమర ణామఖతుమతి, భషఛబండుర ఛెండా నహోఠమడ 

తోథరలైధ గఞాి రు నరణేమఔంగష నేభొకధానమడ. 
 

 ఇ ఖంీతాతున గషందీచౄ ఄధభాబ – తుయషవము యషవణంణరా  వబమయోదఠె, బాచౄ పామణ నరదాతు 

రారఫశథర్  రషలసు ర గషభపకూ అభధ బమఢాధంణమం వభతిగష ఄంకూణతఙాేమడ. 
 

 ఇ ఖంీతాతుకూ ణేబభరయషభప ఖుమడలురు థలూవభప యేంఔఞమబఢ రషలసు రగషమడ ఄలణాభపఔ భషవు  “ఆథ ి

యమ మయలరఢబు, ఔమడఢ మయషరయషరబు ...... బయౘణభఔత మవలంణబబధ మబఢీభ కషలమబ”
2
 తు 

ఄధానమడ. 
  

 ఆథి నరపందర ైయౌరో మచింనపడుంథి. ఔణామథిరో ఆఴిథెైయషతున, అందరపామణబాణరధ, యషఢితు, 

బాణానసణరధ, ఖుమడలురధ వు తివు , తృషర చీధ – ఄభషవచీధ ఔలుయౌన వభభపంఙఔుధానఠె. ఇ ఖంీతం 

ఎఔుకలగష థేయౕభ చంథవసరలైధ ఔంథం, అఞయరథి, ణేఞగీతి, లహవం, థివనథ, బంఛభప, బదామఔకయరరో 

మచింనపడుంథ.ి 

 ఇ ఖంీతంరో ఔతాఖతి ఙథియేయషఱుఔు ఈణాసయౘతున ఔయౌగపవు ంథి. తృషర మంతేలేు  బదమరో అఖతూభథ. 

ణభషవతి ఔతధ ణెరువకౌయషరధే కౌభపఔధ ఔయౌగపవు ంథి. యమమవం ఈమఔరలతిువు ంథి. 
 

 ఛయౌభన్ యషరాపాగ్ థమంణం అంగైోభుర భషక్షవ నరలతిుకూ తుథమశధం. ఆథి థేళఫకూు ఖరయషభప 

ఖుండెరోో  చిఙే మగపయౌేంథి. ఠభమమడ కౌీమమం ఙాఞేఞఞుో  యషడుయేడు నథారణో మచించిధ యదం ఙలేు  

ణెరువు ంథ.ి 

  “తునుల్ ఔఔీుకఙ థఁకూ ఠభమమడఙబూధేణణవఫే తృషమధే 

ణనుధాో ధతు  పారలథధ  యయకషంణా మంఖబ్ మఙేనెైఁ 

ఖునసంఙెన్ ఖనబాయౌ బణేమవకబుల్ ఘోభషగపన గ్ఱఙిఞల్ 
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ణెనల్ ణెనరుగష ళలంపుర వఖతధ ంథేయౌ నభెవణు ఁఖన్”3 

 

యభప ఔయణవంరో ణెరుఖుథధం ఖంీతబంణా నభపయషమనుబబంథి. ర ైయౌ ఖంతైమంగష లుధాన 

మబఢీభంగష లుంథి. ఔయణవంరో నరయషథ ఖుఢంణోతృషఞు నఞుణవం లుంథి. గీణనథామరు, 

ఔంథనథామరు యభపకూ యధనణో నెఞటిధ యథమగష లుధానబ. ఇ యదంగష బయౘణభఔత వఙేభపణర, వఛీధ 

గషతరణో తుండుంథి. 
 

తృషథవచిఔరు 
1. బయౘణభఔత : ణేబభర – ఔణామథి – నథమం 51-8. 

2. ఄలణాభపఔ : బయౘణభఔత – ణేబభర లహణాభషబబూభపు 

3. బయౘణభఔత – ణేబభర లహణాభషబబూభపు – నుఞ : 9 
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ఔయణా వంనుఞట  : ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ  :  పారఖంగషదమ తిరక్ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1970 (బమఢాధంణమం) 

  

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 

 నయేబగ్థాలభప చృరాో రోతు ణఢుఔు ణారకషరో 1921 అఖఴేి  ధరరో బంఠతృషఔ గషీబంరో తిరక్ 

ఛతుభంఙామడ. ఆణతు ణండుర థేలమకొంఠ వణమధాభషభఢ, ణయోౌ భషబయలథబభ. ఆణతు ణయోౌథంఠరె రు 

యషమవవణాతేరాఴ ఔరయషమడ. భషబయలథబభ యథామలంణేభషరు కషఔతృలబధా బయౘపామణం, భషబాభఢం 

తోథరలైధ నుభషఢారధ ఙథలుణ కషరం ఖడునేథ.ి వణమధాభషభఢగషమడ తృషండుతీ నరఔమష, థేళఫకూు ఔరయషమడ. 

భషఛకీభారోో  ఔడా నరయేళం ఈండేథ.ి పామణ యషవణంణరా  వబమం నఞో తకూకయౌ ఄతేబాధం. ఄంథకై 

రోఔబాధమ పారఖంగషదమ తిరక్ నేమడ ణధ అమల వంణాధాతుకూ నెఞుి ఔుధానమడ. తిరకూక  ణండుర ఄంఞ ేఎఔుకల 

గౌమలం, నేరబ. ణండురగషభపణో ఙారా వతునళిణంగష ఫెయౌగైయషమడ. శఠ్షణేు గష ఄణధ బమఢింఙఠం లరో తిరక్ 

బాధలసఔంగషధ, రషభీమఔంగషధ ఔుంగపతృలభామడ. 
 

 తిరకూక  చిధనణధం ధంఙే యథామపామవం ఄంఞే ఄంణ ఎఔుకల ళథీధ  ఈధనఞుో  ఔతునసంఙథ. వకల్ 

ెైధల్ లమఔు ణఢుఔురోధే ఙథలుఔుధానమడ. ణమడయషణ బథరా వరో ఈధన రయోరా కషరేచృరో 

ఆంఞభీభడుబేఞలో  ఙేభషమడ. ఄఔకఠ నూభపు ఙేభఔ యరషకనఞనంరోతు తలెస్ ఎ.య.ఎన్. ఔమారషరరో తిభపగప 

ఙేభషమడ. ఄఔకఠ ఔడా థాతున నూభపు ఙేభరేథ. యషమవవణాతేరాఴ, ణండురనెై ఖర ఄతినహరతి, ఄధాభ్ఖమం ఔడా 

తిరకషో భప  యథామపామయషతుకూ అఞంఔం ఔరఖఛైరషబ. ఆంఞభ్ో ధే  యథామపామయషతుకూ వవలసు  ఙెనసధా 

ణెరుఖురోధ, అంఖోంరోధ బంచి తృషండుణామతున వంతృషథింఙామడ. యమడ అందరథేళంరో ఙారా యషళితీ వఫరోో  

ఈనధామయషయౌఙాేమడ. ఔయణా నటధబూ ఙేరషమడ. 
 

 ఆణధ లేనశయౕయౌ. ఎనుఠ లేనళిణేరధ చిమడధలువరణో నరఔభపవు  ఈండేయషమడ. ఆణతు 

ఔయతణరే రరో తృషరఖుతభ నథభభషచ, నసరకష ఖఢనతిరషలసు ర, బరోలమను యరేవళవమభషలు, ఄఠయ పానసభషచ, 

థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర, ణానహ దభషభభషలు, భషభతృలర రు తోథరలైధయషమడధానమడ. 
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తిరక్ యషళితీ వఫరోో  ఔయణావతున ఖూభపే ఈనధామయషయౌవు  ఔలురణో ఙమేరు ఛమడనుణ 

అదతుకషందర యషళిణమ యకషయషతుకూ ఎంణగషధన ఔఱసఙేరషమడ. 1946 ధండు 1954 లమఔు ధమవస్ పేరక్ డౌన్ లచిే 

ఄధాభ్ఖమంణో పాదనడాు మడ. చిలమఔు 1966 చెరలై ఔఞల ణేథీధ యషభప 45 వంలణసభషర లభవసరోధే 

బమఢింఙామడ. 
 

మఙధరు : 

 తిరక్ ణధ తోఞితోథఞట ఔతధ ణధఔు 11 వంలణసభషరు ఈధననుఠె భషరషమడ. ఄథి „బాదభప‟ 

ఄధ ేనతిరఔరో నరఙభపంనపడుధఞుో  ఙెనుఔుంఞామడ. 15 వంలణసభషరకై నథామరధ యభపయగష భషరషమడ. ఆణధ 

ఔతరు, ధాఞకషరు, యషమయషరు, చంథోపథద  కండుఔరు, గైభారు తొథధే లఙధ ఔయణరు భషలస, యయద యషళితీ 

నరకూభీరోో  ణధఔుధన నరయేరషతున లమఔుం ఙేరషమడ. 
 

 1961 రో ఏరమడరోతు నరఛా నరఙమఢర వంవు  యషమడ తిరకషో భప  భెంఠె ఔతా వంనుఞాయౌన 

నరఙభపంఙామడ. తోథఞటథ ి„వంథభ ీవపాఫభషలు‟, భెండోథి „ఉభప చిలభప ఆరుో ‟. 

 

 1972 రో యరషరాందర యషమడ తిరక్ ఔతయౌన, ఔతాతుఔయౌన లేఔభపంచి „తిరక్ ఔతరు‟గష వంఔరధం 

ఙేరషమడ. ఄంథరో 21 ఔతరుధానబ. ఆణతు ఆతిలణాు రోో  ఔఠెనేథరు, బదమ ణమఖతియషమళో  బధఔు 

ఔతునసయషు మడ. తిరక్ 1961రో „వయౕర నెయో‟, „వనుయర‟ ధాఞకషరు మచింఙామడ. „వయౕర నెయు‟ ధాఞకషతున 

నరఛానరఙమఢర వంవుయషమడ „వనుయర‟ యరషరాందరయషమడ నరఙభపంఙామడ. ఄణతురో „యషరలనుమడఖు‟ ఄధ ే

ధాఞకషతున నరఛానరఙమఢర వంవుయషమడ „వనుయర‟ధ యరషరాందరయషమడ నరఙభపంఙామడ. 1967 రో 

„యషరలనుమడఖు‟ ఄధే ధాఞకషతున భషరషమడ. కషతు ఆథి ఄబుథిరణం. యమడ ధాఞటఔయౌన ఔడా భషరషమడ. 1958 

ఄకౌి పమడరో „వచిణర నరఢభం‟, 1960 ఛధలభపరో „ఆమడఖు తృొమడఖు‟ ఄధే ధాఞటఔరు పామతిరో 

ఄఙేభామబ. యఞటతు తిభపగప 1967, 1976రరో నరతబ, థివతీభ బుథరఢరు యేరషమడ. 
 

 1944 చెన్ పామతిరో „కషలమవఱసి‟, 1963 యషళితిరో „భుథధబు - మఙబణరు‟, 1973 

అందరనతిరఔరో „ళేబంణ శవంతిఔ‟ ఄధ ే యషమయషయౌన ఔడా మచింఙామడ. చిలభపథి ఄవంనూమోంగషధే 

నరఙభపంఙపడుంథ.ి 1938రో 45 కండుఔరు ఈధన ఔయణయౌన „నరపాణబు - వందమ‟గష నరఙభపంఙామడ. థీతుణో 

ఄణధ „ఔయ‟గష అందర యషళిణమ రోకషతుకూ నభపఙభఫైెధామడ. ఆంథరోతు కండుఔరు ఎఔుకలగష 

ణేఞగీతిరోో ధ, అఞయరథరోో ధ, గైభ మౄనంరోధ లుధానబ. 1968 రో యరషరాందరయషమడ 64 ఔయణా 
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కండుఔరు ఈధన „ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర‟ ఄధే వంఔరధాతున నరఙభపంఙామడ. ఆయ పాయషఫుమథభ పాయషరణో 

ఔఠెఔుధనయ. ఇ వంఔరధాతుకూ 1966రో అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  1970రో కైంథర యషళిణమ 

ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు రతేంఙాబ. 

 

ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర-ఄధయౕరధ: 

„ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర‟ ఔయణా వంనుఞటరో తోణుం ఄవంనూభపు, ఄబుథిరణ ఔయణరణో ఆథి ఔయౌనస 

93 ఔయణరుధానబ. ఇ ఔయణా వంనుఞటతు తోథఞ 1968 రో యరషరాందరయషమడ నరఙభపంఙామడ. తోథఞ 

నరఙభపంనపఠు  థాతురో 64 ఔయణరుధానబ. యఞటరో ఙారాలమఔు నతిరఔరోో  నరఙభపంఙపడుధయే.  

 లఙధ ఔయణా నరకూభీధ నభపనుఴిం ఙేలసధ కొథిదబంథిరో తిరఔుక  నరణేమఔ యషు ధబుంథి. అధాఠె 

ఙారా లమఔు నభపనఔవఫైెధ లఙధగైభను ర ైయౌకూ ఄణధ ఎంణో థోశథం ఙేరషఠె. లఙధ  గైభను ర ైయౌరో 

తిరక్ ఙనసధ కొణుథధం లరో అ నరకూభీ వంనరథాభ నథమ ఔయణాతేబాధరధ ఔడా ఙారాలమఔు 

లళనమఙఔుంథ.ి 

 ఔుంథభపు- “అదతుకషందర ఔయణా మంఖంరో –ఄంఞ ేయౕయీౕీ భుఖంరో –ణబ మఙధరు ఖంీత మౄనంరో 

భషఔనూమవఫ ే భాలథాందరథేళంరో ఈణుబ ఔలురుగష రపద  నరతిఴేీ రలైధ యషమడ బుఖుో మడధానమడ. యషభపరో 

తిరక్ ఔఠె”1
 ఄతు ఄధానమడ. “అదతుకషందర ఔయణవ ఙభపణరరో యౕ ీ తిరక్ అఖబధఫే లవంణాఖబధం”

2
 ఄతు 

యలబవంథర్ కూణాపు.  

 యమంథభప ఄతేతృషర భార నరకషమం అదతుకషందర యషళిణమంరో తిరక్ ఔ నరణేమఔఫైెధ యషు ధాతున ణధ 

ఔయణా యధామయషరణో యషు నసంఙఔుధానఠతు ణెరువు ంథి. ఄంణేకషఔ పాలఔయణవం చిలభప థళరో ఈణుబఫైెధ 

పాలఔయణవం భషలసధ యషభపరో తిరక్ తోథఞటయషఠె గషధ, ఄఫుమథభ ఔయణవంరో యౕయీౕీ ణభషవణ ణధ యరేఴ 

నరతిఫఙే యరుగొంథిధ యషఠెగషధ ఔతునసయషు ఠె. 

లెైతుఔుడు ఈణుమం ఄధే ఔయణరో – 

 “ఆఔకఠ ధేధ క్ష్ైబం – ఄఔకఠ ధలువ ఔడా 

  బువయౌ ఄబాభ, తృషణ బంఙంకౌఠ 

  బధ చిధనపాఫబ, ఙెమడలురో కొంగష 
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.... .... .... ....  

   థమంగష అల్్ తొథ బంఙ థఃకంరా ఔమడఖుణోంథి 

    నరపాణం వబుథరం తొథ యండు ధౌఔరా ఉఖుణోంథి 

   తిభపగప ఎనుఠె బధ ఉమడ లయషు ధన”3
 

 

ఆయ థిధథిధ ఖంఠంగష యషగై పరణేఔు లెైతుఔురథి ఔధఔ, నరతి ఈణుమంరో ణధ అతీభభుయౌన 

నరఔభపంఙకౌలఠంరో ఎంణో ఄతేబాధబుంఞుంథి. తిరక్ మబఢీభ థరషమయౌన లభపోంఙేఞనుఠె ఄంథఫైెధ 

పాఴ ఈనయోగపయషు ఠె. ఆథి ఄణతు బధనధేణరం థభపశంచిధ వంథమఫైెధ పాలధ. అల్్ నమవణంనెై బంఙ 

థఃకంరా ఔమడఖుణోంథి. నరపాణం వబుథరంనెై యండు ధౌఔరా ఉఖుణోంథ”ి ఄతు ఙెనఠంరో ఔయ తృొంథిధ 

ఄధఫూతి వబఖఫైెీధ అఔతితు వంణభపంఙకొంథ.ి బంఙ ఔమడఖుణేధననుఠె, థకం 

ఔరుఖుణేధననఠె తూఞట పొఞుి  ఛామఠం నభపతృషఞట. యఞట యషబమంణో తిరక్ బంఙకొంఠతు బధనయకమంగష 

పాయంచి యషఞట భెంఞటకూ, యషబామతూన ణెయౌభఛైరషఠె. 
 

 „ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర‟ రో తోథఞట ఔయణ,ే ఔయణవం నఞో అభధఔుధన వఴిఫైెధ థఔతాతున 

ణెరునుణేంథ.ి 

  “ధా ఔయణవం కషథొఔ ణణవం 

 బభపకషథ తొమధ ేబధవుణవం 

  ..... ..... .....  

 గషచ కెమఞార యధనర వబుథరా ర 

 ఛాచృనులువరు ఄణుమడ థీతృషర 

  .... .... ....  

 ధా ఄక్షభషరు ఔతూనఞట ఛఠెరరో ణడులే థభాతృషభషలణారు 

ధా ఄక్షభషరు నరఛాళఔుు ర లళింఙే యఛభ ఐభషలణారు 

ధా ఄక్షభషరు యధనరరో అఠెఔుధే ఄంథఫైెధ అఠనసరోరు”4
 

 

థీతురో ఄఫుమథభ ఔయణవ ఈథమబ నరపాలం లఙధ ఔయణావతుకౌ నఞిం ఔఞటింథి. వబకషయ్ధ ఔలురాో గషధే 

తిరక్ ఔడా లఙధ ఔయణావతున ణధ ఄధఫూణేరఔు యషదధంగష ఎంఙఔుధానఠె. 
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 ఔయణావతున రోఔం బుంథ లుంఙేఞనుఠె ఔయణవం నెైధ బంచినఞుి , వఴిఫైెధ ఄలగషశధ ఔయకూ 

లుండాయౌ. తిరక్ ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిరరో ఙారాఙోఞో ఔయణావతున ఖుభపంచి, ఔలురధ ఖుభపంచి ణధ 

ఄతేతృషర భాయౌన థానభపఔం రేఔుండా యరోడుంఙాఠె. ఔయణవం ఎరా లుండారో ఄతు ఙెనే బుంథ ఎరా 

లుంఠభషథో ఄధే యఴభాతున ఔడా తిరక్ పాగష యలభపంఙాఠె. తిరక్ ఔయణా ర ైయౌ ఔ ఙంథధరషర. థాతురో 

ఎధనన వంథమఫైెధ చిణరయచిణరా రు. “గషచ కెమఞార యధనర వబుథరా ర, ఛాచృనులువర ఄణుమడ థితృషర, 

బంణరరోఔను బఢివుంపార”
5
 లుంఞాబ. తిరక్ ఔయణార ైయౌ ఄబధ ఙెనుఔుధనఞేో  ఄంథఫైెధ 

అఠనసరోరఔుండే మౄనరాలఢామరు, ధలఛలవధారు ఄణతు ఔయణా యరంరో లుధానభధనబాఞ. 

 

 తిరక్ ణధ ఄఫుమథభ థఔతంరో ఫూతొభథ వవమోరోకషతున వఱసింఙారధకౌరేథ. థెైయషంళ 

ఖరయషమడ యషబాధమ బాధలుర పాదయౌన ఖుభపుంచి యషభపతు అథభపలేు  ఙారధఔుధానఠె. యషభప మకషు తున నహయౌే 

నసనస ఙేభఔుంఞ ేబంచిథధఔుధానఠె. ఄంథక ైథెైల „తృషర ముధ‟రో ఇ యదంగష కౌభషఠె. 
 

  “థేలుడా 

 మక్ష్ుంఙ ధా థేరషతున 

  నయణరే ర ధండు నతిలరణర ధండు 

  నెథదబధఴేర ధండు నెథద  నురుర ధండు 
   ....  ....  ....  

   అఔయ్ పాదర అంథోఱధర వబవమర 

   యభపయగష లుధన యచిణర యౌదం బాథి 

   ఔఠెను తుంఠెగష అయౘమం ఖుండెతుంఠెగష అరేోఴం 

   పరణేఔు తృొఠెఖుధా వవణంణరం 

   కొంఙెం నుఢమం కూంచిణానం  

   కషవు  ఔతూనమౄ బభపకషవు  వంణోఴను ణేతూమౄ 

    ఙారు బాఔు ణండీర”6
 

 

ఆంథరో ఙెనసధయ లుంఞే చౄయణాతున తృషర ఢారణో కషతృషఠెఔుంఞాబధానఠె. వబాఛం ఈధనణ లసుతిరో 

లుండారతు కౌమఔతృలబధా తిండు, పఞిరు బాణరం ణఔుకల రేఔుండా లుండే ధల వబాఛాతునఅయంఙాఠె. 

ఆంథరో వబవబాఛ తుభషభఢంరో ఄఫుమథభ పాలం ఔతునసవు ంథి. థేళం ఎంణ గొనథెైధా, థేళంరోతు 
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పాదాబభ చౄలుర గషదరు ఔయ శథభాతునఔరచియేరషబ. ఄంథక ైణధరోతు ఙేణధా భషళిణామతున ఆరా 

ఙెతృషఠె „అముగీణం‟రో – 

 

 “ధేధ ఙరషధ తుఛంగష అఔయౌణో ఄరాో డు బభపఙీెఞుి  

     కూంథ బమఢించిధ బువయౌయషఢిో  

ధేధ ఙరషధ తుఛంగష తూమందర లభషష ధ లంణెధ కూంీథ 

తుంఠె ఙరారు నరవయంచి బూభపేయోౌధ థరషమతున 

ధేధ ఙరషధ తుఛంగష ణయోౌరేఔ ణండురరేఔ తిండురేఔ 

ఏఠెవు , ఏఠెవు  బుంఛైణేర ఔధనరు ణేఠెఙఔుంఞృ 

బుభపకూ కషరవ నరఔకధ తుథిరంఙే బూడేఱో నలస పారుఢిో  

ధేధ ఙరషధ తుఛంగష క్షభఖవీు  పామమ బఔ పరణఔథతు 

డాఔిర్ ఙెనసధనుఠె నరఙంఠ యషణర శణతూలరషకలరల 

ఖఛఖఛ లఢికూతృలబధ ఄభపఔు-ఄళఔు ఖుబావుతు 

ఄబథామడఖుమడ నసరోరు ఖరయషఢిో”7 

 

పాదావమథఴేి ర థభతూభ లసుతిఖణేర థరషమయౌన ఇ ఔయణరో మౄను ఔఞటింఙాఠె తిరక్. అదతుఔ 

లఙధ ఔయణవంరో ఆథొఔ గొన కండుఔ. యషంవకతిఔనమఫైెధ యైఫలంకషతూ, రషలహు రభ నరఖతికషతూ, బయౘనరలఔుర 

పోదరుకషతూ, భషఛమ లమలవుగషతూ ఆయేయఔడా ఇ యఴభంరో వభెైధ వబాదాధాతున ఄంథిలవరేఔతృలభాబ. 

 

„బువయౌయషఠె‟ ఄధేఔ ఔయణరో ఔమడఢమవంణో ఔడుధ బాధలణావతున నరథభపశంఙాఠె. తిరక్ ణాధ 

ఙలసధ ఔ లథధ ఢిో , చౄమోథేశృఢిో , అఔయౌణో ఄమడవు ధన యషఢిో , బాధలసఔ వంఙరధంణో  ఔమడఢమవఫభపణంగష 

లభపోంఙాఠె. 

 “ఔధఖూఠెరు ధరోధబ 

  నెధమాోఠెరు ఙరోధబ 

  కీరు కీరుగష పాదగష 

  ధాఠె ధాఠెరు రాఖగష 
   .... .... ....  

   నెథయ వంథర యఖఞు ధలువధ తఖపఞటి  
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   ఔమధీాధఔు యషగపతృలబే 

   ఎబుఔర ఖూఠెతు ఄభపగపతృలబధ ఛఠెతు 

    బువయౌయషఢిో  ధాభధరాభష బువయౌయషఢిో”8
 

 ఆంథరో బువయౌయషడు అముధాథంణో తృషఞు తిరక్ అమదర శథభం ఔడా ణెరువు ంథి. థాతుతు 

ఙథియధ శథభబుధన బతుఱస ఔఱైుఙెబభగపరోఔ బాధలు. బువయౌయషడు థీధాలవుధ యలభపవు  

ఫయఴమణేు  ఇ ధాఠె ఄణతుకూ ఖుండెరో ఫెథిరే నహఠఔర ఄధానఠె. ఄణతు భామమను పామమ యద ి భషలసధ 

యభపచీిణరంరాగష, ఎండుతృలబధ ఏఞట ఖఞుి రాగష ధఠెబు ధొనస ణధఔు తగపయౌధ ళకూుగష నక్షయషణంణో 

ఔఠెఔుధన ఫభఫే ఫయఴమణేు రో అళకషగష ఔథరరేఔ ఙాలుతు యణేఔుకంఞృ ఫెణేఔురు లెైణం 

తిధరేఔుండా లుంథంఞాఠె. ఄణతు బధవరోతు పాదధంణా ఔఙోఞ తృలఖుఙేలస బధక ీ గైభంరో ఔయ 

ఄంథింఙాఠె. థీతురో తిరక్ శథభం ఎరా ఔభపగపంథో యషభప పాదరఔు ఎరా వంథించింథో ణెరువకౌలఙే. 

 

తృషథవచిఔరు 
1. బాయషఠె బయౘఖఞటియషఠె : ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర – నుఞ : 1. 

2. తిరక్ ఔయణా థమశధం – వరలంతి – చెన్ 1973, నుఞ : 24. 

3. ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర – నుఞ : 21.  

4.     – నెైథి – నుఞ : 1. 

5.    – నెైథి –     

6.   – నెైథి –      నుఞ : 92. 

7.   – నెైథి –      నుఞ : 44. 

8.   – నెైథి –      నుఞ  : 18. 
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ఔయ వంనుఞట  : కఠో వఱసి  (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ  :  యీౕయీౕ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1972 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు :  
 అదతుఔ అందర యషళిణమంరో  ఄఫుమథభ భుగషతుకూ ధాంథీ నరయషు లధ ఙేలసధ బయౘఔయ యౕయీౕ.ీ యౕమీంఖం 

యౕతీుయషవభషలు ఆణతు నూభపు నేమడ. ఔయణవంరో ధణధ ళకషతుకూ అభధ అథమఠె. 1910 ఛధలభప 2 ధ 

యరషకనఞనంరో అభధ ఛతుభంఙామడ. ణయోౌ యౕబీతి ఄనధకొంఠ, ణండుర యౕ ీ యౕమీంఖం యేంఔఞ మబఢభమ. 

ణండురగషభపథ ిఄదామనఔ లతిు . యౕయీౕకీూ ఔఞటధనమ వంలణసభషర లభవసరోధే ణయోౌ బమఢించింథ.ి పారమంరో 

ణాధ ంఞభపగష ఖడుతృషధతు యౕయీౕ ీనేభొకధానమడ. ఄంథకై నేరబంఞ ేఔ ఄనధబభఔం ణధ బధవసరో ఙోఞు 

ఙేవఔుంథతు అభధ ఄధానమడ. ఄతి చిధన లభవస ధంఙ ేయౕయీౕ ీనథామరు భషవు ండేయషమడ. చిధనణధంరో 

„ఛఖతుభణర‟ ఄధే ధాఞఔ వబాఛం యషభప నరథమశధరరో పారధఞుడుగష యేయౖషరు యేరషభషభధ.  

 

 చిధనణధంరోధే „వవళకూు‟ ఄధే నతిరఔఔు ణాధ భషలసధ నథామరు నంనసణే నరఙభపణబభామబ. 

„గ్ఔురాబ‟, „యమలసంశం‟, „యఛభలసంశం‟ రాంఞట మఙధరు 17 వంలణసభషరలైధా తుంఠఔ బుధనే 

భషరషమడ. 1929 ధాఞటకూ యౕబీతి యేంఔఞ మబఢబభణో యయషశం ఛభపగపంథి. అధాఞట భ్చరోో  ణధనెై నరపాలం 

ఙనసధ అందరఔలురు యౕీ భషభతృలర రు. యౕ ీయళవధాత, యౕీ థేలురనయోౌ ఄతు యౕయీౕ ీనేభొకధానమడ. 1926రో ఔయణా 

వతతితు యషు నసంచి, యషళితీ నరవంగషరు తుమవళింఙాభషభధ. యౕయీౕీ మచించిధ ఔయణా కండుఔ „నరఫల‟ 1928రో 

బుథిరణఫైెంథ.ి 

 

 బథరా వ కూఱీసిభన్ ఔమారషరరో 1931 రో త.ఏ. డుగీ ీ నూభపుఙేలస తుమడథోమఖ నఞిఫథర డుగష భ్చరు 

ఖఠనఔ తెథభపఔం ఄధఫయంఙాధతు, చౄయణాతున ఔయణవంరోధే లఠపోవు , ణెగపధ గషయౌనఞంరా ఖడుతృషధతు యౕయీౕ ీ

ఄధేయషమడ. 1936 రో „యఢ‟ నతిరఔ వంతృషథఔలమోంరో కొంణకషరం నతుఙేరషమడ. ఄబణ ే1938 రో 

„అందరనరథేశ్‟రో వయౘభ వంతృషథఔుతుగష నతుఙేరషమడ. „యౕయీౕీ‟ ణధ చౄయణంరో ఎతున డుథఠెఔురు లచిేధా, 

ఔయణా యషమవంఖం బాణరం లథరరేథ. అధాఞట భ్చరోో  ఄదిఔంగష యషఠెఔరో ఈధన యషంనరథాభ, పాలఔయణా 

దోమఢురు అఔభపషంచిధ యషడెైధా, కొతున కొణు  దోమఢురు ణధ ఔయణరోో  యౕయీౕీ నరథభపశంఙేయషమతు, నరబుక ఔలురు 

బరోంనయోౌ యలబరేకమళమభ ణథిణమడరు నేభొకధానమడ. 
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 యౕయీౕ ీ భషలసధ „బయౘనరయషు ధం‟ ఄతేరాందర కీభపు ణెచిే నెఞటింథి. అందర యషళిణమ ఙభపణరరో ఔ కొణు  

బరునుధ వఱసించిధ ధలమ యషళిణమ నభపఴణేు ధ 1936రో తృషర మంతేంఙఠంరో యౕయీౕ ీ ఔడా నరబుక తృషణర 

లళింఙామడ. ఄబణ,ే 1937రో ణధ అనుతణరే ఠె కొంనెయోౌ ఛధామదధభషలు బమఢింఙఠంణో తీలర యఙాభషతున, 

థఃకాతున ఄధఫయంఙాధతు యౕయీౕ ీభషరషమడ. చిధనణధంరోధే ణయోౌ, వలతి ణయోౌ, అనుతణరే ఠె, అ నసథన పామమ 

ఆరా ఄంథమౄ ఔభప ణభషవణ ఔమడ బమఢింఙఠంణో చౄయణంరో ఏథో తీమేరేతు యయౌతిరో పాదఔు 

ఖుభెైధాభషభధ. 

 

 1942 రో  అకషళయషఢిరో, 1943 తృషర ంణంరో లెైధమంరో, అ ణభషవణ ధాఞఔ వబాఛంరో నతుఙేరషమడ. 

ఄఫుమథభ మఙబణర వంగం యషు నధరో, యనోల మఙబణర వంగంరో యౕయీౕ ీనరబుక తృషణర లళింఙామడ. 
 

 1948 రో లసతూమంఖంరో నరయేయంఙామడ. థీంణో అభపుఔంగష కొంణ తురథొఔుకఔుధానభషభధ. „ఙెయరో 

నులువ‟ రాంఞట ఙరధ చిణరా ర తుభషభఢం ఙేనఞాి మడ ఔడా. 1953రో బథరా వ రలచృలేో ఞటవ్ కౌతుసల్ వఫుమతుగష, 

1957రో అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ వఫుమతుగష నతుఙేరషమడ. భషఛమరక్ష్ుభ తౄౌండేఴన్ యషభప ణొయౌ యషళితీ 

నుమయషకమం యౕయీౕకీై థకూకంథ.ి 1966రో యలయభట్ రాండ్ ధశౄూ  ఄయషమడు  తృొంథామడ. దతుఔ యషవబమ థభషరష 

నసరషచికూ పయౌబ  ైఄరాో ఠెణేధన నేథర యషఢితు యతునసంనఛైలసధ యనోల ఔయ యౕయీౕ.ీ  

 

 యౕయీౕ ీ ణెరుఖురో యధణన ఔయణా నరయోఖయౕయౌగష, ఄఫుమథభ ఔయణా బామో నరలముఔుడుగష,       

పాలఔయణా భుఖంరో, పాఴరో, లవు లురో, చంథవసరో, కొణుతృలఔఠరధ వఱసించిధ వణకయగష, ణెరుఖు 

యషళితీ చిణరనఞంరో యరేఴ కామతి ధాభపీంఙామడ. „బయౘనరయషు ధం‟, „బభ్ నరనంఙం‟, „ఙమబభషతిర‟ „కఠోవఱసి‟, 

„ఄధంణం‟ రాంఞట మఙధరు యౕయీౕ ీనరతిఫఔు, తృషండుణామతుకూ నరతీఔరుగష తురుయషు బ. వబణవం, బాధలణవం, 

యషవణంణరా ం అభధ ఔయణా ఈథమబ రక్ష్యమరు. 1970 రో కషకూధాఠరో తుమవళించిధ యౕయీౕ ీ ఴఱసీ నూభపు 

వంథమబంగష, అభధ మఙధరతూన అమడ వంనుఞారుగష నరఙభపంఙామడ. వబ వబాఛ వంయషు నధ నరలఔుగష కీభపు 

యషదించిధ యౕయీౕ ీ ఄధాభ్ఖమంణో చెన్ 15, 1983 రో బతిఙెంథిధా, యషళితీ ఛఖణేు రో అభధ మఙధరు 

ఄఛభషబమంగష థమశధతవు ధానబ. 
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మఙధరు: 
1. నరఫల, 1928 

2. యషమం యషమం, 1946 

3. వంనెంఖ ణోఞ (చెహోవ్ భషలసధ ఙెభీ ీఄమేమడు ు  ఄధయషథం), 1947 

4. బయౘనరయషు ధం, 1950 

5. ఄబభ (కషమల్ చెనెక్ భషలసధ బథర్ ఄధే ధాఞకషతుకూ ఄధయషథం), 1952 

6. ఫేఫే, 1954 

7. బభ్ నరనంఙం (భైడుయో ధాఞటఔరు), 1956 

8. తీ చూర్స ర్ బామన్, 1956 

9. ఙమబభషతిర (ఔతరు), 1957 

10. బాధలుడు తృషఞుో  (ఫైెకైల్ యౖషరకౌన్ ధలరఔు ఄధయషథం), 1958 

11. యౌథాతతు (నుభపనండా ఄనరయషవత ఔయణరఔు అంగషో ధయషథం), 1958 

12. ఖుమఛాఠ, 1959 

13. బూఠె భాప ైరు, 1966 

14. కఠోవఱసి , 1966 

15. లూమరు భపలూమరు, 1969 

16. యౕయీౕ ీయషళిణమం (5 వంనుఞారు, ఴఱసినూభపు వధాభధవంగం), 1970 

17. యౕయీౕసీ్ తధరతూ (ఆంగీోఴే మఙధరు), 1970 

18. భెఔక యనసధ భపలరమఴన్ (థ తగపతుంగ్ అఫ్ థ ఎధు ు ఄధయషథం), 1971 

19. యషమవకీఠీరు, 1973 

20. బభ్ బూఠె భాప ైరు, 1974 

21. ఙెైధాభాధం, 1980 

22. బభ్ నరయషు ధం, 1980 

23. బయౘనరయషు ధం (యౕయీౕ ీయొంణ థవు భపరో, గొంణేరో), 1981 

24. తృషఠయోబ పామతీభుడా!, 1983 

25. ధమ తౄషర ంఞటభర్? 1983 
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26. నర.ఛ., 1980 

యౕయీౕ ీమఙధా వమవయషవతున యమవం 20 వంనుఞారుగష నరఙభపంచింథి. 
 

కఠోవఱసి – ఄధయౕరధ:  

 ణెరుఖు యషళిణమంరో పాల ఔయణోవథోమబం ణభషవణ ఄఫుమథభం ఔయణవం బహోథమబంగష 

లచిేంథి. ఄఫుమథభ ఔయణోవథమబం పాలఔయణవం రాగష కషఔుండా నరణేమఔంగష ఔ ఄంరషతుకూ నభపతణఫైె 

కొధయషగపంథ.ి బార్క్ లసథాధ ంణాయౌన నరతితృషథివు , ఔబూమతువి  థఔతంణో ధలవబాఛ నుధభపనభషభఢఫే 

నరదాధ దేమభంగష ఄఫుమథభ ఔయణవం యరులడుంథి. ఔధఔధ ే పాల ఔయణవంరో రాగష ఄఫుమథభ 

ఔయణవంరో ఔయకూ లేవఙి రేఔతృలబంథ.ి అఔయ్, పాదర, నహడుణ – ణాడుణ నరఛాతూఔం యొఔక రేభీవస కౌవం 

ఈథమతంచింథి. యషభప ఙఞృి  ఈధన యషబాచృఔ నభపలసుణేయౌన, ఔురబణ యైఴబామయౌన, బాధల చౄయణాయౌన 

యలభపంచి, ఉమఞ ఔయౌగపంఙడాతుకూ ణబ ఔయణావతున యషదధంగష యషఠెఔుధానమడ ఄఫుమథభ ఔలురు. 
 

 “ఄఫుమథభ ఔయణవం బుకమంగష నెఞుి పడుథాభీ లమలవునెైధా, పూమడీ యష యదాధంనెైధా, తృషరఔురు 

నరఛయౌన నహడుంఙ ే నథధతినెైధా దవఛఫెతిుధ ఔయణోవథమబం. ఄంణేకషఔ లమో వంగమషఢతు, యనోల నరపోదాతున, 

యమగషతా ఔతధాతున, వబవబాఛ తుభషభఢాతున, బాధలణాయషథాతున ఆతిలణాు రుగష లహవఔభపంచి 

యషఞటధతునఞటతు థఱసిరో ఈంఙఔుతు యషఞట యషదధకె ై తృషఞునడుంథి”1
 ఄతు ఄఫుమథభ ఔయణవ థఔతాతున 

ఖుభపంచి భలహి .డు ఙంథరరేకభషో మడ  యలభపంఙామడ. 
 

 ఄఫుమథభ ఔయణవంరో నరయోఖయషథరుగష నేభొకధథగపధయషమడ యౕయీౕీ, యయౖషలా, నుభపనండా, లణాతే 

తోథరలైధయషమడ. యౕయీౕ ీఅ నరయోగషతుకూ ఔ తుభపదఴిఔబీాతున, కొతున బ్యౌఔ వణరా యౌన తుపందించి ఄఫుమథభ 

ఔయణవం ఈథమబాతుకూ బూరయభషఞిభామఠె. ర ైయ్ యఴభంరో ఔడా ఄఫుమథభ ఔయణావతుకూ ఔ నరణేమఔణ 

వబఔభషేఠె. బాధలణాయషథ థఔతంణో, బార్క్ నరపాలంణో యౕయీౕ ీఄఫుమథభ ఔయణావతుకూ ఖఞటి  నుధాథ 

రేమభపఙాఠె. ఄఫుమథభ ఔయణవం అయేళంణో, యనోల నంతాణో కొధయషఖడాతుకూ బామోథమశఔుఠభామఠె. 
 

 నూభపు ఄఫుమథభ థఔతంణో యౕయీౕ ీ మఙధరుగష „బయౘనరయషు ధం‟, „కఠోఱసి ,‟ „యౌబభపఔుకరు‟, 

„బభ్నరయషు ధం‟, ఄధే యషఞటతు ఙెనలఙే. 
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1940 – 1945 బదమకషరంరో భషలసధ ఔయణరతూన 1966రో బుథిరంఙామడ. అ ఔయణా వంనుఞటబే 

„కఠోవఱసి‟. థీతురో 51 ఔయణరుధానబ, ఄంథరో 29 యొంణ ఔయణరు కషగష, తఖణాథి యయద థేళ-యథేయ 

పాఴర ఄధయషథ ఔయణరుధానబ. థీతుకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు ణో తృషఞు, యలయభట్ రాండ్ 

ధశౄూ  ఄయషమడు  ఔడా రతేంచింథి. 

థీతున ఖుభపంచి పూథభషచ భషదాఔఴోగషమడ – 

 “వంనుఞటతు వభపగషో  వంఔరధం ఙేభరేథ, మఙధరు కషరఔబీాధయషమంగష రేలు. ఆథి యౕయీౕకీూ 

ఔబూమతుఛంరో ఈధన తుపథధణఔు ఄథదం నఠెు ంథేగషతు, ఄఔకఠఔకఠ ణన బయౘనరయషు ధ గీణారణో తృలయౌలేు  థీతు 

ఔయణా యషు బ ఙారా ణఔుకల. ఇ మఙధర ధాఞటకూ ఄణడు పాఴ వరతైఔణబబంథి. ఙంథోదికషమం 

నభషకషఴీఔు ఙేమడకొంథి. ఄణఠధేఔ పాయషరు పంఠగష లమకీుఔభపంఙాఠె”2
 ఄతు ఙెనడాతున పఞటి  ఙలేు  

ఄతునయదారా బయౘనరయషు ధంణో ణఔుకలయషు బ ఖరథతు ణెరువు ంథి. 
 

 ఔబూమతుఛం పాయషరఔు యనోల యదాధారఔు నరతీఔబ ైధ యౕయీౕ ీ ణధ కషయషమరోో  యషఞటక ై

తృషర దాధమతఙాేఠె. ఇ ఔయణయౌన ఔబూమతువి  యనోల కషమమఔమురు యషభపఔలవభైెఫైెధ ఄధేఔ వంథభషబరో 

ఈథాశభపవు ంఞామడ. తోథఞట ఔయణ కఠోవఱసిరో ఇ చాభరు ఔతునసయషు బ. 

 

  “ఄళింవ ఔ అళభఫే కషతు 

అభుదం ఎనుఠ కషథ 

అళభం యషదింఙారంఞే 

అభుదం ఄలవమఫే బభప 

అళభం ఈంఠఠం బంచిథేకషతు 

ఄతున అళభారు బంచియకషలు 

అళభారు వంగభపషంఙే యేఱ 

అభుదం ఄయ్ధం కషథ 

ఄంథకై ఄంఞుధానధ ధేధ 

ఄంథకౌ అభుదం ఄతు 

... ..... ..... ..... .....  

థీతురో ఄయతూతి, ఄధామభం ధయంఙారంఞ ేఅభుదఫే వభపబ ైధ వబాదాధబతు, ఔుయుతృలణేధన 

వబాఛ లక్ష్యతున వబూరఙేిథం ఙెభమడాతుకూ కఠోం ఄలవమబతు ణెయౌభఛైరషఠె. ఄంణేగషఔ అ కడాో తున 
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ధరోపఛామడ ఖుండెరోో  థింఙారతు, ఄథ ే వబాధ దభషభతున యషు నసవు ంథతూ, ధయధ బాభషో తున ఙనసవు ంథతు 

ఎరుగెతిు  ఙాఞాఠె. 
 

తృషర చీధ ఔలురు ఙంథర ఢిో  ఄధేఔ యదారుగష లభపోంఙామడ. ఄంథరో ఎఔుకల పాఖం ధాబకష 

ధాభఔుర ళంగషభషతుకూ వంపందించి లభపోంఙామడ. ఄథే ఙంథర ఢిో  యషబాధమ బాధలుర లసుతిఖణేరు, 

ఄవబాధణరు, వబాఛంరోతు అభషఙకషరు, ఄధామభారు ఎరుగెతిు  ఙాఞుణ తృషర మంఫంరోధే „ఔమఙేంథిరఔ‟ 

గైభంరో నరయనంఙఠం ఎంణో యైయదమం ఫభపణంగష లుంథి. 

ధయధ యళవయథామరభారోో  

నుభషఢ ఔయణవంరాగష 
... ... ... ... .... ... .... .... 

ఆరా లఙేేయేం యధనరా? 

ఎరా లభపోంఙధ తుధన? 

బయౘ ఔలురు రోఖఠ ఙెనసంథే 

బయు బయు ఙెతృషరా”3
 

 ఄతు ఙెనసధ థాతురో, తృషర చీధ అదతుఔ కషరారోో  లుధన పాయషరఔు నూభపు యైమడదమబుంథి. ఔధఔ ఏ 

యఴభంరోధ యషబమం తృొవఖథతు యరోడువు ధానఠె. 
 

 ఙంథర తురో ఔడా వబాధణావతున ఙనుణ – 

  “వబుథరం తొథ ఄమఢమం తొథా 

వబాధంగష నరకషయంఙే యౌంథభషమతేభషబా”4
 

 

 ఄతు ఛధవంఙామంరేతు ఄమఢమం – వబుథరం తొథ కైమఔంగష ణధ యరుఖుధ నరవభపంఙఠం యధఔ, 

థాభప ణనసధ ఛధారఔు థాభప ఙనసంచి ణబ ఖబామతున ఙేభైఞఞుో  ఙేవు ధానఠె. ఄందకషమం ధండు 

యరుఖురోకూ యఱుఠం పాదర ధండు వకవంణోయౖషరధ తృొంథేఞఞుో  ఙేభఠబలుణేంథి. 
 

 బధ నుభషఢగషతరధ పఞటి  ఙంథర ఠె రక్ష్ీభథేయ వహోథమడరు ఔధఔ, ఫూతతు ణయోౌగషధ, ఫూత 

యలథమడడెైధ ఙంథర ఢిో  బాబగషధ ణరువు ధానమడ. ఔధఔధే ఙంథబాబగష లమలయౘమం మౄఢు ఄబంథి. 

ఄంథక ై– 
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  “ఎరాగెైధా ధలువ బాఔు 

ఏఔ మఔుం పందలుడుతు 

తూణో కషఔతృలణే ఎలభపణో 

బా ఘోఴరు ఙెనుకౌయషయౌ? 

.....  .....  .....  ..... ..... ..... 

ఆథిగ్ బాఞ ఇ నరనంఙంరో 

ఆంకష ఎంథభ్ ఄపాఖుమరుధానమడ 

నరఔభపంఙ యషఱుధ ఙరోగష 
.....  .....  .....  ..... ..... ..... 

యషమదిఖవీు ర తృషయౌతృలబధ ఔతృలరారధ 

ఛాయౌగష వయంఙఠం బమచితృలఔు 

 ఛెైఱురో లుధానమడ కొంథమడ 

 యషఱుతు ఒథామేఔ ణనథ వబా 
 .....  .....  .....  ..... ..... ..... 

  బుభపకూ ఖుడులెరోో  తులలసంఙె 

  నమబ థభపథర ర ధథఞట తొథ 

  ఏ ఔధనంరోంఙో ఛాగష ఙేవకొతు 

  ఎరాగెైధా నభషబమశ ఙేయషు లు ఔథ? ”
5
 

 

 ఙంథర ఠె ఙరోతు కూమఢాయౌన నరవభపంనఙేయషు ఠె ఔధఔ, ఄథి ఄంథభపకూ అయోౘథాతున ఔయౌగపవు ంథి. ఄంఞే 

ఄతున లభషో రయషభపకూ బంచి ఙేలే శథభం ఖరయషతుగష లభపోవు ధానఠె. ఔధఔధే ఄపాఖుమరు, యషమదిఖవీు రు, 

ఛెైరు చౄయణం ఖడునేయషఱైు. ఔఞటఔ థభపథరా ాతున ఄధఫయంఙే ఖుడులెయషవరు తోథరలైధయషభపతు యషభప పాదరు 

తీభైఞఞుో , వంణోయౖషతున తృొంథేఞఞుో  ఙేభబతు యేఠెకొంఞుధానఠె. యషంనరథాభ ఔలురు లభపోంచిధ భీతితు 

ఉలెణుఔ, యౕయీౕ ీణధథెైధ ర ైయౌరో ణాధ ఎలభప ఖుభపంచి ఄబణే నభపణనసవు ంఞాడో ఄరాంఞటయషఱుధే నేభొకధఠం 

వబుచిణంగష ఈంథ.ి ఄఫుమథభ ఔలురోో  ధాఞట ధండు ధేఞటలమఔు ఏ ఔకమడ ఇయదఫైెధ లమోధ ఙేభరేథ. 

ఄథ ిఔక యౕయీౕకీై ణగపంథ ిఄతునసంఙే యదంగష లభపోంచిధాఠె. 
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 ఇ ఔయణా వంనుఞటరో „వథవణసంళభం‟ ఔ నరణేమఔ కంఠకషలమంగష మచింఙథరుఙఔుధానఠె. 
ఄబణ ేఄథ ిఄవంనూభపుగష తగపయౌతృలబంథి. ఆథి తోణుం 12 పాగషరుగష ఙెనస చిలభపగష „వరేఴం‟ ఄధానఠె. 
ఄంఞ ేఆంకష థీతుతు భషభారధకొతు ఄతుయషమమ కషమఢార లరో భషభరేఔతృలబ ఈంఞాఠె. 
  “ఇ యరషర ఛఖతిధంచి 

ఏతఞట ధే కౌభపధాధ 
ఔ ఛాధఠె యషధఫూతి 

ఔ థెలెఠె తీమడపాఞు”6
 

 

 ఄతు ణధ బధవరోతు పాయషయౌన కౌభపఔర మౄనంరో యరోడుంఙాఠె. థీతులరధ ఄర వంణోఱసబ ైధ 

బాధలుఠె కౌభైయ – యషడు బాధలసఔ నరలతిుకూ ణగపధఞేో  లుంఞాబ. 

   

  “ఛడుగొరే థఃకంరో 
  ణడుభఔుంఠ గొఠెఖురేథ 
  అధంథారతూన ణేథ 

  ఔంణ తోంథ ధొఔ వబాది 
   బధచతురో బమఢతైతి 

   బథిరో థఃకాధఫూతి 

   అరోఙధరతునఞటక ీ

   అంణమమంరో నుధాథి”7 

 

 నరఔతినమంగష లఙేే యషధధండు మక్షఢకౌవం గొఠెఖు దభపయషు మడ. పాదాబభణనుు డెైధ బాధలుతు 

థఃకబధ ేతూఞట దామ ధండు మక్ష్ుంఙడాతుకూ గొఠెఖురేథ. ఄంఞ ేథాతుకూ కషలరలసంథి వబవమర నభపయౖషకమఫే 

గషతు నెైనె ైబాఞరు ఙారలతు యలభపవు ధానఠె. 
 

 „బంచి బుణామర వభషరు‟ ఄధే ఔయణరో ణాధ మంఖనరయేళం ఙేలసధనఞట ధంచీ పాలఔయణవం 

బాఞుబఢిగపంథతూ, యనోలఔయణ నుఞటింథతూ వచిండాతుకూ కొతున నథచిణరా రు యషడుధాఠె. 
 

 

  “ధేధ యయుధ ధాఞట ధంచీ 

తూఠ రోనయౌ ఫేఠ థిఖథఞ 

కౌడుఖుఠెు  నరబాఢఔంగష 
ఔఴోరషలసు రతు ఙథలరేథఞ” 
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“ధధన తిఞటిధ తిఞోణోధే 
బరలో నూలుర బారఔఞెిధ 
ధాఔు యషర లసధ నేరబరేకరు 
తృలవి  ఙేభుఞ బాతుయేలెధ 

 

. ...    ....    ....    ....    ....  ....  

ఆథే ధా ఔఠయషభప వరయౘ 

ఆరా ణే తూ బతూనమసతు 

అందరనతిరఔ ఔనుకొతు కష 
మఠయ కైగపంథా భపయషరవర్” 

 

ఄతు తోథఞ ణధ పాయషరధ యరోడుంఙాఠె. ణభషవణ యనోలకషమడర ఄంణమంగషతునవచింఙాఠె. 
యషభప ఄమఢమయషవ చౄయణాతున వఙధ తృషర భంగష ఙెతృషఠె. 

 

„కొంఞెకౌఢారు‟ ఄధేథి ఔ యచిణరఫైెధ గైభంగష యషగపంథి. 
 

“చంథో పంథోపవు రతూన 

చట్ ట్ ఞభతు  ణెరంచి 

Damn it!? Pray it‟s poetry ఄంథాం 

ఄభషు తున ఄదావధనను ఄఠయరో లథయౌ 

ఖథామతున నథామతుకూ నెయు ఙేథాం 

కషథధన బాథధన బ లఠధాన ఈంఞే 
యేబధన బేబధానడో ఙఠబంథాం 

నుయౌకూ నసరఔ రేథధఠం 

ఙయౌకూ ణెరుఖు భషథధఠం   

  యౕతీుయషవభషలు యషర వు ధనథి 
  బాతుయౖషథ గీణంరో ఈధనథి”9 

 

 ఄఫుమథభ ఔయణవ నరఫంఛధంణో తృషర చీధ యషంనరథాభ ఔయణవం కొంణ యేఖం ణగపోంథ.ి బుకమంగష యౕయీౕీ 
ఔయణవఫే కషమఢబతు ఙెనలఙే. పాయషతున యరోడుంఙడాతుకూ చంథవస లగెైభష తుభబ తుపందధరు 
ఄలవమం రేథతు ణరంచి, థాతుతు ణధథెైధ ర ైయౌరో నేభొకధానఠె. 
 

 „కఠోవఱసి‟ ఔయణా వంనుఞటరో థేళ – యథేయౕపాఴర ధండు ఄధయషథం కౌవం కొతున ఖళీింఙపడాు బ. 

ఄంథరో బుకమంగష ఖుమఛాఠ, తృషల్ ఎరులర్ు, ఖులరాతొ ఄతృలయౌధబర్, యషరాదేర్  థాయ్, రబస్ 
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బతూస్, ఛైమ్స ఛాబస్, అందీరప రఞన్, ళెతూరతచా, కూయీలి భ్ో గ్ , డెైరాన్ తాబస్, ఒడుయన్స, ఎయౌఞటస్, 

ఄరలగషీ ంఠర్ నుఱసకన్, తుఔరాయ్ లెఔయీలన్, య. బభకౌయలహక ఄధ యషభప ఔయణరుధానబ. ఔయణా వరలంతిరో 
లచిేధ దోమఢురధ, నరయోగషరధ ఙారాలమఔు ఄధయషథంగషధన, ఄధఔమఢగషధన, ఄధవమఢగషధన 
తృషటఔురఔు నభపఙభం ఙేలసధ యషభపరో బుకమరు యౕయీౕీ. ఇ ఄధయషథ యదాధం తొథ ఙారా యబమశరు 
లఙాేబ. 

 

“1908 బథరా వ కషంగెసీ్ తొథ ఖుమఛాఠ ఄతృషభషలుగషమడ ఆంగీోఴేరో యషర లసధ నేమడీకూ ఄధయషథం” 

ఄతు “యషసబయేథం ఖుమఛాఠ ఄతృషభషలు” ఄధే గైభంరో ణెయౌనసధామడ. 
 

“తృషఠయోయ్ ఔయ! కషంగెసీ్ ఔ 

ఫఛధ వబాఛం బాణరఫే ఄతూ 

నరతితుదరంణా తుథరతృలబధా 
ఫలధం కూకీూకభపలసధ వణరఫే వతొ! 

కషంగెసీ్ తుణమం, కషంగెసీ్ వణమం 

వవనభపతృషరధం కషంగెసీ్ ఖబమం 

....  ....  .... .... .... .... .... .... 

 

తణయషథరు ధేభై ఖుఢతృషటం 

ఏబ ేబ ంఠర కషభా గొఠెఖురు 
కషథధ పభపథిగప తిమఖపడేయో 
థీవతృషంణమఫే! రేథిఔ తిమడఖుఠె”10

  

 

 కషంగెసీ్ యషథర తూతి తుభబాయౌన, అఙమఢధ ళేఱధ ఙేవు  యబభపశంఙామడ. అ భ్చరోో ధే భషఛకీభ 

ధాభఔురు కషంగెసీ్ తృషభీితు ధాళధం ఙేవు ధానమతు, ఄథి ఔ ఫఛధ వబాఛంగష బాభపంథతు ణెయౌభఛైరషఠె. 
ఏ ఎంఠ కష గొఠెఖు నఠెణ యషవమునూభపణేరకై భ్చరుగషతు, తూతితుభబారణో పరతికై యషభపకూ భ్చరు 
కషలంఞుధానఠె. ఖుమఛాఠ లమకూుఖణంగష బంచియషడేగషతు, తృషభపి ఄతేతృషర భంణో బాణరం యపేథింఙాఠె. ఄంథకై 
కొంణ రషణం బంచి యషఱైుధాన ఄథి ఈణుబఫైెంథి కషథతు ఙెపుణేధానఠె. 
 

 „రబా ఫేకీనస్  గీణాతుకూ బుఔకవమ బుకషకధయషథం‟ ఄతు ణాధ యలభపంఙాఠె. „నుఞితు తృషన 

తృషర ముధ‟రో యౕయీౕ ీ– 

 

  “ధేతుంకష నుఞిరేథ : ధా తృషర ముధ యధండు 
.... .... ... .... ..... .... .... .... .... 
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ఄపథాధ ర ఔుణంణరా రు ఔుభపలస ఔుభపలస 
ప ైఱురో చిణరలద 

భెైఱోరో థోనసడు 
తొ భుథాధ రఔు ధధొనఔ పయౌనయలుధ 
ఙేయషు మతు ఫభం. థాతున తృలకషమేఔండు. 
.... .... ... .... ..... .... .... .... .... 

యషధరు ఔుభపనసంఙండు 
నంఞరు నండుంఙండు 
అఠెకొధే ఙెఞృో  

తృషఠెకొధే అకషళం నక్షురణో లేనశం 

ధా థాభపకూ యరుగపఙేే ణెరోతు థీనం 

ధా బధవస యధకషణర యయౌగపంఙండు”11
 

 

నరనంఙ భుథాధ ర లరధ రక్షరాథి బంథ ి ఄవలురు పారషమడ. థాతు లరధ బాధలురఔు లేవఙిరేథ. 
భుథధం లరధ కొతున ణభషర లమఔు ఄధేఔ మకషర ధయౖషి రు వంఫయయషు బ. ఄంథకై నుఞటి  పరణేకీఠెవు ధన 

యషభైగషఔ, నుఞిపోబే నసరోరు ణబఔు ఫయఴమణేు రో భుథధం లరధ ఛమఖపోబ ేఄభపయౖషి తున యరోడువు ధానమడ. 
థీతు లరధ భుథధం ఎంణ ఫభంఔమఫైెంథో ణెరువు ంథి.  అ భుథధం లరధ నుఞేియషఱైు ఔడా 
ఄంఖయఔరుమడగష నుఞటి  పరణేకీడాేయౌ. ఔధఔధ ేనుఞిపోబే యయలురు యేఠెకొంఞుధానమడ. ఆథి శథభాతున 

ఔరచియేల ేలమోధ. తిధేతిండు ఔడా యఴబభబలుణేంథి. ఙెఞుో  ఙేబర ధాళధబలుణాబ. యషధరు రేఔ 

ఄరాో ఠణామడ. నయనక్ష్యమథరు ఔధబమడఖలుణాబ. ఇ అరోఙధ యౌణఫే నుఞిపోబే యయలు ఔడా 
యేఠెకొధేఞఞుో  ఙేలసంథ.ి ఄధయషథ గైభారోో  ఄఖయీషు ధంరో తుయౌఙేథిథి. 
 

 తోణుం తొథ కఠోవఱసి  ఔయణా వంనుఞట వబవబాఛ తుభషభఢాతుకూ ఄలభ్దాయౌన ణొరగపంచి నరతి 

బతుఱస ఄలవభషరు తీమడాతుకూ ఎరుగెతిు  ఙాఞటధ గైభాయౌంథరో లుధానబ. ఔధఔధే 1972రో థీతుకూ కైంథర 
యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  రతేంచింథ.ి 
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తృషథవచిఔరు 
 

1. అదతుకషందర ఔయణవంరో అణాభళభీణవం – నుఞ : 157. 

2. బయౘఔయ యౕయీౕ ీ– నుఞ :  53. 

3. కఠోవఱసి  – యౕయీౕ ీ– నుఞరు : 1, 2. 

4. కఠోవఱసి  – ళమళేంథిరఔ – నుఞ : 9. 

5. కఠోవఱసి  – ళమళేంథిరఔ – నుఞ : 11. 

6. కఠోవఱసి  – ళమళేంథిరఔ – నుఞ : 16. 

7. కఠోవఱసి– నుఞ : 27. 

8. కఠోవఱసి– నుఞ : 26. 

9. కఠోవఱసి– బంచి బుణామరవభషరు - నుఞరు : 39, 40. 

10. కఠోవఱసి– నుఞ : 56. 

11. కఠోవఱసి– నుఞ : 83. 
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ఔయణా వంనుఞట : బంఞర-బాధలుఠ  ె(లఙధ ఔయణ) 

ఔయ :  డా. లస. ధాభషభఢ భెడుు  
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1973 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు:      
 

 ధాభషభఢభెడుు  ఔభీంధఖర్ చృరాో  లసభపలసరాో  ణారకషరోతు శధబాచౄనేఞ గషీబంరో చెరలై 29, 

1931రో ఛతుభంఙామడ. అ భ్చ తృౌమోత అఞ. యషదామఢంగష నుధనతధాఠె నుఞటిధయషమడ పాలుఔురలుణామతు 

రోఔంరో నరతీతి. ఄంథకై యమడ గొన ఔయగష మౄతృొంథామంఞామడ. ఎథిగపధయషఱైు, ణయోౌథంఠరె రు లసంగపభెడుు  

బరాో భెడుు , పుఙేబభరు. ణయోౌగషమడ 1952రోధ, ణండురగషమడ 1978రోధ ఙతుతృలభామడ. యభపకూ లసధాభ ెభెంఠల 

వంణాధం. ఇభధ ఄధన యంఔఞభెడుు . ధారుగైఱు లభవసరో ఙయౌ కషఙఔుంఞృధన వబభంరో 

బంఞరోనడు థమభమఢం తృొంథామడ. ణమడయషణ బూడేఱుఔు వణమధాభషభఢ లరణం ఙేలస లసధాభెతు ఔధానమఞ. 

అ కషమఢంగష ఆణతుకూ వణమధాభషభఢభెడుు  ఄతు నేమడ నెఞాి మడ. కషతు ఄక్షభషపామవం ఙేలేభ్చ ఈతృషదామభుఠె, 

„ధాభషభఢభెడుు ‟ ఄతు భషరషమఞ. అ నేభ ై లసుమంగష ఈండుతృలబంథి. ఆంఞట నేమడ „లసంగపభెడుు ‟ ఔధఔ ఎస్. 

ధాభషభఢభెడుు  ఄతు లుండాయౌ. కషతు లసభపలసరాో రో ధారోో  ణమఖతిరో ఙేభపధనుఠె లసంగపభెడుురోతు „లస‟ తు-    

భషభఠం  లరో ఎ.త.లస.డు. రోో తు  లస. రా తగపయౌతృలబంథి.       
     

 శధబాచౄనేఞరో 3ల ణమఖతి లమఔు, లసభపలసరాో రో 4 ధండు 7ల ణమఖతి లమఔు ఔభీంధఖభ్ో  8 

ధండు 10ల ణమఖతి లమఔు యభప యథామపామవం యషగపంథ.ి 15 వంలణసభషర  లభవ  ధండు లసధాభెగషమడ ణబ 

ఉమళు యేలే ధాఞకషరోో  యేయౖషరు యేలేయషమఞ. ఔభీంధఖర్ ఈధనణ తృషటరషరరో యథామపామవం ఙేలేఞనుఠె ఄఔకఠ 

ణెరుఖు నండుణేతుగష లుధన „థతృషఞట యంఔఞ మబఢాఙామడమర‟ లథద  చంథవస, నథమమఙధా యదాధం 

ధేమడేఔుధానమడ. ఈధనణ తృషటరషరరో యథామపామవం బుగపరషఔ ళెైథభషపాథోో తు  ఙాథభషిట్  ఔమారషరరో 

ఆంఞభీభడుభట్  ఙథియషమడ. ణభషవణ ఈయషభతుభా భూతులభపశఞీరో త.ఏ., 1954రో ఎం.ఏ. ణెరుఖు నరతబ 

రేఢీిరో  ఈతీుమడో రభామమడ. 
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 లసధాభ ె ఔమారషరరో ఙథియే భ్చరోో  ణెరంగషఢారో యషళిణమ ఙెైణధమం ఔయోౌంఙఠం కౌవం కషమళచౄ, త. 

భషబభషచ, థాళమత,ి యషధబాబరలై లమథాఙామడమరు లంఞట యషభపణో ఔయౌలస ణెరంగషఢా మఙబణర వంగాతున 

యషు నసంఙామడ. త.ఏ. లమఔు ఇభధ యథమ ఈమౄద  తొడుభంరో ఛభపగపంథి. కషతు ణెరుఖు ఐచిిఔంగష తీవఔుతు 

ఄదమభధం ఙేరషమడ. అ కషరంరోధే త. భషబభషచ, థాళమతి ఄకెఱు వపరశభఢమం, చిరోమ పాలధాభషభఢరణో 

ఔయౌలస ఇభధ „నూరనూఞరు‟ యరబంఙామడ. థాళమతిగషభపణో ఔయౌలస „ణేధతృషఞరు‟ యరబంఙఠఫేగషఔ 

„ఈథభ గంఞరు‟ ఄధే నేమడణో భాలథాందర ఔలుర ఔయణరధ వంఔరధం ఙేలస థాతుకూ వంతృషథఔణవ 

పాదమణధ ఔడా తుమవళింఙామడ. 1955రో లసకూంథరా పాద్ అరి్్ ఄండ్ లెైన్స ఔమారషరరో ణెరుఖు రలఔేమభషో  

ఙేభషమడ. 1962 రో „అదతుకషందర ఔయణవబు – వంనరథాభబురు, నరయోఖబురు‟ ఄధే యఴభంనెై 

నసళెచ్.డు ఙేరషమడ. 1956 ధండు ఈయషభతుభా భూతులభపసఞీరో ఄదామనఔుఠెగష ఙేభప, 1974 ధండు తృరొ ెవర్

గష ఈధానమడ. 
 

 అ ణమడయషణ  అందరనరథేశ్ ఄదికషమ పాయౖష వంగం చెైమభధాో , డా|| త.అర్. ఄంపేఠకర్ యషమవతిరఔ 

యళవయథామరభం యైస్-చాధటాభషో , తృొఞటి  యౕభీషబురు ణెరుఖు యళవయథామరభం యైస్-ఙాధటాభషో  

నతుఙేరషమడ.  భషఛమవఫ వఫుమరుగష 1997 ధంచి 2003 లమఔు అభైఱుతృషఞు ఈధానమడ. పామణ నరఫుణవం 

„నథభయౕీ‟, „నథభఫూఴణ్‟ తమడథయౌచిే వణకభపంచింథి. తోధనఞట లమఔు అందరనరథేశ్ యషంవకతిఔ బంఠయౌ 

చెైమభధాో  ఈధానమడ. నరవు ణం అందరయషమవవణ నభపఴత్ ఄదమక్షురుగష ఈధానమడ. లస.ధా.భె.గషమడ ఔయగష యషళితీ 

రోఔంరో ఎంణ నరలసథధ రో లసతుబా తృషఞర మఙబణగష యషబాధమరరో ఄంణగష నరకామణేరు. 

ఎన్.ఞట.భషబాభషలుగషమడ ణబ „ ఖురేపకషలయ ఔత‟  లసతుబారో లస.ధా.భె.గషభపకూ ఄతున తృషఞరు భషలే ఄలకషళం 

ఆలవఠంణో లసతూఔయగష లస.ధా.భె. మంఖనరయేళం ఙేరషమడ. ణథాథిగష తుధనతోధనఞట లమఔు కొతునయేర తృషఞరు 

భషరషమడ. యషఞటరో ఄణమంణ ఛధాథమఢ తృొంథిధ తృషఞరు ఄధేఔం. అ తృషఞరరో కొతునంఞటతు „నఖరే యధనర‟          

నేమడణో వంఔరధ నమఙఠఫైెంథి. అ ణమడయషణ అ తృషఞర ఖుభపంచి యనురంగష „తృషఞరో ఏబుంథి‟ ఄధే నేభపఞ       

పశత్ వంనుఞారు భెంఠె యరులభపంఙఠఫైెంథ.ి  

మఙధరు: 

1. ధలవతు నులువ (గైభ ధాఞటఔర వంనుఞట) 1953 

2. ఛరతృషణం (కంఠకషలమ వంనుఞట), 1953 

3. ఄఛంణా వంథభప (గైభధాఞటఔర వంనుఞట), 1955 

4. లసతూ ఔయ బధలససతూయషయౌ, 1953 
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5. యళవగీతి (థీమగిీతి కషలమం) 1954 

6. ధాగషమడీ ధ యషఖమం (గైభ కషలమం) 1955 

7. ధాభషభఢభెడుు  గైభారు (ఔయణా వంనుఞట), 1955 

8. ఔమౄమ లవంణభషభరు (గైభకషలమం), 1957 

9. ణేధతృషఞరు – 1957 

10. వవననఫంఖం (థీమగిీతి కషలమం), 1957 

11.  యధనరయషఠ (గైభధాఞటఔర వంనుఞట), 1959 

12. గైభధాఞటఔరు, 1959 

13. థియవర బులవరు (కంఠకషలమ వంనుఞట), 1959 

14. యళవధాత ధాభఠె (గైభకషలమం), 1959 

15. భషబన (వంగీణ మౄనఔం), 1960 

16. వబథమశధం (బుఔుఔ కషలమం), 1960 

17. ఊణేఙఔంీ (కషలమం), 1964 

18. ఄక్షభషర ఖయషక్ష్యరు (ఔయణా వంనుఞట), 1965 

19. యషమవ యషళితు (యషళిణమ యషమవ వంనుఞట), 1965 

20. ఛాతిమణనం (చౄయణ ఙభపణర గైభకషలమం), 1967 

21. అదతుకషందర యషళిణమం – వంనరథాభారు, నరయోగషరు (లసథాధ ంణ ఖంీతం) 1967 

22. బదమణమఖతి బంథయౘవం (ఔయణా వంనుఞట), 1968 

23. బభ్ శభపయరుో  (ఔయణా వంనుఞట), 1969 

24. గషందీభం (గషందీ వఔుు రఔు గైభాధవమఢం), 1969 

25. తొభషపాబ (ఄధవఛధం), 1969 

26. బంఞర – బాధలుఠ (ఔయణా వంనుఞట) 1970 

27. బుకాబుఖి (ఔయణా వంనుఞట), 1971 

28. బతుఱహ – చిరఔ (ఔయణా వంనుఞట) 1972 

29. బంథామ బఔమంథారు (యషమకామధ ఖంీతం), 1973 

30. ఈథభం ధా శథభం (ఔయణా వంనుఞట) 1973 
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31. బామడ ధా తీమడ (ఔయణా వంనుఞట), 1974 

32. యకభషరు – రోభరు (కయ్ల్ చృపరా న్ ఔయణోఔుు రఔు వవఙింథాధవమఢం), 1974  

33. ణమణభషర ణెరుఖు యరుఖు (ధణమ గైభ ధాఞటఔ) 1975 

34. ణేఛవస ధా ణనవస (ఔయణా వంనుఞట), 1975 

35. నఖరే యధనర (లసతూ గీణార వంఔరధం), 1976 

36. ఆంఞట నేమడ ఙెైణధమం (ఔయణా వంనుఞట), 1976 

37. ఫూతఔ (థీమ ిగీతికషలమం), 1977 

38. ధాభషభఢభెడుు  ధాఞటఔరు (భైడుయో ధాఞటఔరు), 1978 

39. బతధం (ఔయణా వంనుఞట), 1978 

40. బుణామర కౌకూర (ఔయణావంనుఞట), 1979 

41. బణేమలు ధంచి (థీమ ిఔయణ), 1979 

42. బా ఉమడ బాఞాో డుంథి (యషమవ వంనుఞట), 1980 

43. యళవంఫమ  (పామతీభ ఛాా ధనహట నుమయషకమం తృొంథిధ కషలమం), 1980 

44. యలయభట్ మయౖషమరో నథిభ్చరు (భాణర ఙభపణర), 1980 

45. వతొక్షఢం (యషమవ వంనుఞట), 1981 

46. భెఔకరు (ఔయణా వంనుఞట), 1982 

47. ఄబమయమడఠె ఫఖతిసంగ్  (పుమఔీత), 1982    

48. ధఠఔ ధాణయోౌ (ఔయణా వంనుఞట), 1983 

49. కషరం ఄంఙతొథ (ఔయణా వంనుఞట), 1985 

50. ణెరుఖు ఖఛఱైో , 1986 

51. ఔయణ ధా చిమడధాబా (ఔయణా వంనుఞట),1988 

52. అభ్నఢ (ఔయణా వంనుఞట), 1991 

53. „నర‟నంఙ నథరు (ఔయణరు) 1981 

54. ణెరుఖు ఔయణ – రభాణభఔణ (ఈనధామవ యషమవరశభప) 1982 

55. ఛాతికూ ఉనసభప యషవణంణరా ం (ఛాతీభ మౄనఔం) 1993 

56. థఔతం (ఔయణా వంనుఞట),1994 
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57. లస.ధా.భె. ఖఛఱైు, 1995 

58. ఔరం యషక్ష్ుగష (థివనథరు), 1995 

59. ఫూగ్ఱబంణా బతుఱస పొబభ (ఔయణా వంనుఞట), 1996 

60. బఞటి-బతుఱస-అకషళం (థీమ ికషలమం), 1997 

61. ఖథిరో వబుథరం (ఔయణా వంనుఞట), 1998 

62. లమకూుణవం (ఔయణా వంనుఞట), 1999 

63. లస.ధా.భె. గీణారు (రయౌణ గీణారు), 1999 

64. థభషరధ థవకొచిే (ఔయణా వంనుఞట), 2000 

65. బుఙేఞగష బూఠె యషభషరు (భాణరా ఙభపణర), 2001 

66. తృషరషేణమ థేరషరోో  భాప ై భ్చరు (భాణరా ఙభపణర), 2001 

 

బంఞర-బాధలుఠ-ఄధయౕరధ 

„బంఞర-బాధలుఠ‟ కషలమంరో లస.ధాభషభఢభెడుు  నరఛా ఙెైణధామతున నరపోదింఙామడ. ఙెైణధమం 

కౌవం ఛవయౌంఙే బాధలణధ బధఔు ఙనసవు ధానమడ. యళవయషమనుంగష ఇ బంఞరు బాధలణకొఔ        

బధఖఠ వంతృషథించి నెఞాి రతు అకషంక్ష్ువు ధానమడ. బాధలుడెధనఠ ఙరాో మపోఠతు అభధ యరషవవం. 

ఙరాో మతు బాధలుతురో ఎరోకషరం తుయౌఙేథి ఙెైణధమం. ఄథి నరఱభాగపనరా నరఛవయౌంనథ కషతు, యథమరోణరా 

నరకషయవు ంథి. యమడ కౌభైథి యరుఖు. ఇ కషలమంరో „30‟ కండుఔరుధానబ. యషబాధమ బాధలుతు చౄయణాతున 

లవు లుగష తీవకొతు, ఄణతు ఙఞృి లుధన వబాఛాతున ఖళీించి ఄంథరో వబవమరధ ఎతిుఙతృషమడ. 

థాతుణోతృషఞు అ వబవమరు బాధలుతు ఖుండెరోో  ఎరాంఞట బంఞరధ భైనుణాయో ణెయౌభఛైరషమడ. 
 

„బంఞర - బాధలుఠ‟ ఄధ ేణొ యౌ కండుఔ ఔయ బధవసధ ఄథదంరో నరతితంపంరా ఙనసవు ంథి. 

ఇ కండుఔరో బతుఱస అరోఙధా యదాధాతున ఙఔకగష లభపోంఙామడ. 

„యభప ీబంఞరు 

ఎమతీు బంఞరు 

ఎంణఔ ఙరాో మఠం రేథ 

ఎలభపకైత ఄంణే నఞిఠంరేథ‟1 
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ఄరాంఞనుఠె బధఴేరు నమవమం వంనరథింఙఔుధానమడ. అ ఙరాో మఔతృలలఞాతుకూ కషమఢం యషభప 

వబవమరు ఄంణ తీలరంగష లుధానభతు ఄముం. యడుగష అరోఙధ ణెఖతు బధఴేరు ఔయౌలస అరోచిలేు  ఏథో ఔ 

యదంగష పందయబుఔుు రు కషఖరమడ. 
 

ఇ కషలమంరో యళవఛతూధణ యబమభైఔురణో యతృషభపంథి. ఔధఔధే యభప ఔయణరు రషళవణ  వణామరుగష       

తురుయషు బ. యషఞటకూ కషరం, థేళం ఄఠెు  ఙెనథ. యషఞటతు ఙథియధ యషఠె ఔఱు ణెమలఔ ణనథ. 

ఄధథిధం నెంఙఔుధన ణెయౌయే ణెయౌయ 

ఄంథమౄ నంఙఔుధన ఔయౌఫే ఔయౌత 
2
 

 .... .... .... ....  

 ఄదభషతుకూ రేతు అరోఙధ శథభాతుకూ ఈంఞుంథ ి

బదలుఔు రేతు అరానధ బదతృషతుకూ ఈంఞుంథి 3 

ఆరాంఞట వంథేరషరు ఙథియధ తృషటఔుతు శథభాతున ణఞటి  రేనుణేంథి. అఢిబుణామరాో ంఞట ఔయణా ఫమఢారు 

అదధాణధ ఙేణధంణో, గషఢాయేళంణో, వబధవభ థఔతంణో యరోడుంఙఠం మఙబణ  ఄధఫూణేరఔు      

యషక్ష్ుఫూణారు. 
 

ధాభషభఢభెడుుగషమడ ఄగపనరాంఞట అయేథధధ ఔడా ఄబణంరాంఞట బాఞరణో అయఴకభపంఙే నరణేమఔ నరతిఫ 

ఔరయషమడ. „యనోయషక్ష్ు భెనరోో ‟ ఄధన ఔయణరో – 

  “నులువర పాఴకషథ 

ధలువర పాఴ యధ 

ధలువర పాఴ కషథ 

బువయౌ అఞయరథి 

యవఖు రేతు నథార 

బులవర పాఴ యధ 

ఄనుఠె గషతూ ఄరలసధ ఖుండెర 

ఠనుర ఙనుఠె ణెయౌభథ 

ఄనుఠె గషతూ యషడుధ థంఠర 

అయభప ణానురు ణెయౌభలు”4 
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ఄతు ఆంథరో ఙెనథరఙఔుధన లవు లు యేథధఔు వంపందించింథే. కషతూ ఈదణంగష, అయేళంగష కషథ. 

ఖణంరోంచి లముబాధంరోకూ బామడ ఙెంథ ే ఔయణాభీతితు థఱసిరో నెఞుి ఔుతు అణభతుయేథధంరో, యషబాచృఔ 

యేథధంరా ణెయౌభఛైరషమడ. నులువరాో ంఞట బథర నథారు కషలు ధేఞట ఔయణఔు కషలరలసంథి. ధలువరాో ంఞట 

ఙబణాకభషరు కషలు ధేఞట ఔయణఔు ఄరంఔభపంఙలరలసంథి. ఄరలసధ ఖుండెర ఠనుర ఙనుఠె, వబాఛంరో 

యషధఫూతితు కౌభై యషబాధమ బాధలుతు చౄలుతు యేథధ ఔయ ఔయణవంరో యతునసంఙారతు యషభప పాలధ. 

 

ఇ కషలమంరోతు బంఞరు నెఞుి పడుథాభీ యదాధం తొథ రషీతఔురు ఙేలే వఫెభరఔ,  అంథోఱధరఔ      

నతీరఔరు. ఇ యఴభాతున ఔయ ఎఔకడా యషఙమం ఙేభఠె. కషతు అ యఴభారు బధఔు వపభపయషు బ. 

రషీతఔురలతున బంఞరు రేనసధా, తృషరఔలమోం ధామభాతున ఙేభథ. 
 

“ెైభపంఛధో  గషలుకైఔరు నెఠెణ నమడఖు తీవు ధానబ 

ణోఔరు భపకూకంచి ఘీంఔభపవు ధానబ 

ణొండారణో నుకూకయౌవు ధానబ”
5
 

ఇ యదంగష ఔయ ఄంణభషణభ ఄధేఔ చిణరా రు గీవు ంథి. తృషరఔలమోను నయణవం ణోఔరోో  ణొండారోో      

ణొంగప ఙవు ంథి. ఄబధా బంఞరు ఙరాో మలు ఄతు „ఔఞుి ఔుధన ఄంణవు రోో  ఙఞుి ఔుధన థవు ‟రోో      

యషమనసయషు బ. 

 

ఙాయౌఙారతు, ఄమకొమ పణేఔురు పతికై ఎన్.చృ.యో. ఄంఞ ే యభపకూ ఎంణో ఄతేబాధం, అథమఢ, 

ఙాయ్ఙారతు చౄణంణో, పాో ఔుబాభెకఞో, ఔయ్ు యషమతృషభషర, ఔుఱైు భషఛకీభార పాభపధంచి ఎరా 

పభఞనఠెణేధానఠె. 

   నంఠెఖ ఙేవఔుంఞుధానభష 

   నమబశంవరాభష 

   ఙేవకౌండు! ఙేవకౌండు6  

 ఄతు నమబశంవరాో గష కషరం యఱుపుఙేణ, ణబశఔుకయౌన యషదింఙకౌరేతు దెైధమంణో ణనతువభపగష 

నంఠఖరు ఙేవఔుంఞుధన ఎతీూయోరఔు ఔములమపోద, ఙెైణధమవపభపు ఔయౌగపంఙఠం కౌవం ఔయ ణనసవు ధానఠె. 
 

నరతీ ఔయ ణధ థేళ యషమవపౌబణావతున, ఛాతీభణధ ఎరోయేఱర  ాఎరుగెతిు ఙాఞుణ, థేళ యథేయౕభురు 

థాతుతు ఖుభపుంఙేఞఞుో  ఙేభాయౌ. నుభషఢ నుమడఴేయౌన ధేఞట వబాఛాతుకూ తృలయౌే ఙెనఠం అదతుఔ ఔలురోో  
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ఎఔుకలగష ఔతునసంఙేథే. ఄఫుమథభ ఔలురోో  ఆథి ఄదిఔంగష లుంథి. ధాభషభఢభెడుుగషమడ  ఔడా అ చాభరు 

యషఠెఔుధానమడ. 

  “తొఔు ణెయౌభథ తొరో 

భషకషవరధ ణభపతకొఞేి  

భషబఫథర రుధానమతు 

ఄందకషవమడరధ బఞుి  నెఞేి  

ఄనమ మడథర రుధానమతు 

ఐధా తొఔు ఄఠెఖఠెఖుధా 

యషధఫూతి ఄడొు వు ంథి 

పోరేఠంణ తృౌమడఴం ఈధాన 

పోరాణధం ఎథభొవు ంథి 

నమోరషరరో కౌథంఠం థాచినెఞటి  

తౄషరంరో ఄగపనధేణరం తృషతినెఞటి  

లరవతృలణేధానమడ తొమడ”7
 

పామతీభురఔు భషబాభఢం ఎంణ నభపఙభమో ఄంణ ఫకూు. యషదామఢ వంపాఴఢరోో , వబాఛంరోతు 

తృలయౌఔరఔు ఔడా థాతు ధండు ఎధనన ఈథాశమఢరధ యషఠెఔుంఞామడ. కషమఢం ఄథి, ఄంథరోతు తృషణరరు, 

గఞాి రు పాగష యషభప బధవసరోో  తృషణేఔుతృలభాబ ఔధఔ, ఎతీూయోరు ఙఠఞాతుకూ ఄరురుగషధే లుధాన, 

యషభప ఫేదోళకూు, పరనభషఔబీారు థివఖుఢీఔణంగష లుంఞాబ. భషబుఠె మడథర ఠె రాంఞట యషమడ 

లుధానమధఠం లరో యషమడ ఙేభథరఙఔుంఞ ేణనఔ యషదియషు మతు ణెయౌభఛైవు ధానమడ. మయషయేళం, పాలధాళకూు, 

ఔయణాబాదమమం ఔరఖయౌనస ఙనసంఙాభపంథరో. 
 

ఏ థేళంరోధైధా, ఎరాంఞట వబాఛంరోధైధా భషఙభపఔం, ఫూయషవబమయషథం ఎరోకషరం రషళవణంకషథ. 

ఆథి ఙభపణరరో ఄతున థేరషరోో  బధం ఙలసంథే. నెమడఖుఞ యమడఖుఞ కొమక ైఄధనఞుో  నరతి అభషఙఔ లమలవు  ఏథో 

ఔభ్చ రషళవణ వబాదిఖణం కషఔ ణనథ. ఄబణే ఄయ ఉభపక ైకషథతు, బాధలుర తృలభషఞ యౌణంగషధే 

ఏమఠణాభతు ణెయౌభఛైవు ధానమడ. „ఙెైణధమ నరఖతి‟రో- 

  “వబుథరఫే తృొంగపధనుఠె 

వబాఛం తృొంఖకైం ఙేవు ంథి 
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ఛరఫే ఈతృొంగపధనుఠె 

ఛధం ఈతృొంఖకైం ఙేవు ంథి 

గషయౌగష తిభపగై బపేఫ 

ఔరోో రారధ ఔయౌగపవు ంఞే 

యభపగీష తృషభై తూభై 

యరభారధ ఔయౌవు ంఞే 

ఙెైణధమబుధన బతూఱస 

వంథింఙఔ ఏబలుణాఠె? 

శథభబుధన బతుఱస 

ఎథమడ తిమఖఔ ఏం ఙేయషు ఠె?”
8 

 

బతుఱసకూ నరఔణే ఖుమడలు. నరఔతి ధండు ఄధేఔ యఴభాయౌన ధేమడేఔుధానఠె. అ యఴభారధ ే

ఄధామనథేళంగష ణెయౌభఛైవు ధానడుఔకఠ. వబుథరం నరఱభకషరంరో యఛంతేంచింథంఞే వమవధాళధం కషఔ 

ణనథ. అయోౘథం ఔయౌగపంఙ ే ఫేగారు అఖళీించి ఔరోో రాయౌన ఏమమఙఖరలు. థాతులరధ ఔఠ వబవుం 

యధాళధబలుణేంథ.ి అ నరఱభాయౌన ఙలసధ బతుఱస ఔడా థౌమీధమం, థభషభమోం తతితొభపధనుఠె 

అఖళీించి ఎథమడ తిభపగపణే అనఠం ఎలభపణమం కషథతు ణెరనపడుంథి. 

వఱసిరో వబుథరం, గషయౌలంఞట యషఞటకూ ఙెైణధమబుధననుఠె బాధలుతు కెంథఔుంఠథతు  

యలభపంఙపడుంథిఔకఠ. 

 నరతి బతుఱస చౄయణంరో ధలువ ఎంణో ఄబూరమఫైెంథి. ఄథి వమవభ్ఖ తుయషభపఢిగష నతు ఙేవు ంథి. అ 

ధలువరేతు చౄయణారు ఔడా లుధానబ. ధలువరేతు యషభపతు ణెయౌభఛైవు  – 

 

  “బుఠెఙఔుధన బుకంరో 

తోవఱైో  తృొఠెఙకొయషు బ 

చీథభపంఙఔుధే నెథయరో 

చీఔఞుో  నుఞుి కొయషు బ”
9
 

ఄంఞుధానఠె. ఄరాంఞట ధలువరేతు చౄయణారు నరబాథబతు, ఄఛాా ధాతుకూ, కౌతృషతుకూ తురభంగష ఈంఞుంథతు 

ఙెతృషఠె. ఄబణ ేఄతున మకషర చిమడధలువరు అభ్ఖమఔమం కషలతు ఙెపుణేధానఠె. 
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  ఄంణేనఞితు చిమడధలువరుంఞాభతు 

  ఄవరు చిమడధలువకై ఎవమడ నెఞిభషథ 

  ఎరుఔర తొథి కౌనంణో ణబుభఠ 

  ఆరుో  ణఖరప ఞిఠం వపపుకషథ10 

 

చౄయణంరో ఄతున తృలగొఞుి ఔుధనయషడుకూ చిమడధలువ భషథఖథా! ఔయేఱ లచిేధ అనుకౌభషథ. థేతుకైథి 

ఙేభారో ఖుభపుంచి ధడులేు  బంచి ఛమడఖుణేంథి. ఎరుఔరుంఞే ఆరుో  కషరేఔ, యషఞటతు బాణరఫే తృొగొఞేి  

ఈతృషభం అరోచింఙాయౌ. ఄరాగై యౘబగష ధలువ లలేు  థాతుతు తుభ్దింఙఔఠథ. ఄధామనథేళంగష 

బాధలణవను యరులర తృషర దాధామతున ఖుభపుంఙబంఞుధానఠె. 
 

ఇ యదంగష ఇ ఖంీతంరోతు కండుఔరోో  వబాఛను వబకషయ్ధ లసుతితు ఙలస వంథించిధ తీమడ ఄధేఔ 

ఙోఞో మవలంణఫైెధ ఔయణర మౄనంరో యషక్ష్యణకభపవు ంథి. ఄధేఔఫైెధ వబవమర బంఞరోో  చిఔుకఔుతు 

వణబణబబేమ అదతుఔ బాధలుతు చౄయణ చిణరఢఫే థీతురో లభపోంనపడుంథ.ి ఇ ఔయణా వంఔరధాతుకూ 

1970రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  భషలఠం ధాభషభఢభెడుుగషభప ఔయణఔు ఈచిణఫైెధ గౌమలబతు 

ఙెనలఙే. 

 

తృషథ వచిఔరు 
1. డా. లస. ధాభషభఢభెడుు  వబఖీ యషళిణమం 9 ల వంనుఞం, బంఞర బాధలుఠ – నుఞ : 26 

2.   ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 75. 

3.       ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 85. 

4.    ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 82. 

5.    ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 25, 26 

6.   ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 29. 

7.    ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 30. 

8.    ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 55. 

9.    ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 63. 

10.    ”  నెైథ ి  ”  నుఞ : 64. 
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ఔయణా వంనుఞట :  తితమంణో వబమం (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ : థాళమత ి

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1974 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు: 
 థాళమతిగషభప నూభపు నేమడ థాళమతి ఔఴోబాఙామడమరు. అభధ 1925, అఖవి  22 ధ లమంఖరుో  

చృరాో రోతు „ఙెధనఖూఠమడ‟రో ఛతుభంఙామడ. థాళమత ియంఔఞాఙామడమరు, యంఔఞబభ యభప  ణయోౌథంఠరె రు. యభప 

తృషర తతఔ యథమ ణండురగషభప వబక్షంరోధే యషగపంథ.ి యంఔఞాఙామడమరు గషమడ వంవకణాందర థరా యఠ పాఴరోో  

నండుణేరు. థాళమత ి ఫెఞటరఔుమరేఴన్ లమఔు కబభం ఈయషభతుభా ళెైవకరోో  ఙథియషమడ. ఫెఞటరఔుమరేఴన్ 

నూభపుఙేలస ణెరంగషఢా ఈథమబంరో తృషరగో ధానమడ. ఈథమబం వబానుబబధ ణమడయషణ ళెైథభషపాథరోధే 

లసుమనడాు మడ. అ ణమడయషణ ఆంఞభీభడుబేట్ నూభపుఙేలస, ఈయషభతుభా యళవయథామరభంరో యషభం ఔమారషరరో 

అంఖోం నరదాధ యఴభంగష త.ఏ. ఙేరషమడ. 
 

 1943 రో ధైఛాం ఛాగీమడరో భెైణేర ఄరఛడు తృషర మంఫబబంథి. వబభంఙచి థాళమతిగషమడ అ 

ఈథమబంరోకూ థిగషమడ. యభపఔధాన గొనగష తృలభషడుధయషమడ, యక్షరు ఄధఫయంచిధ యషమడ ఈధాన నరఫుణావతుకూ 

థాళమతిగషభప యషఔుక యంఞేధే థఠ నుఞేిథి. అ బాఞరు ఙమఔణేు రు. ఔయణరరోఠఫే కషఔుండా తృలభషఠెణ, 

నరఛయౌన నేరభైనసవు  యషఖుణేధన థాళమత ి తృలయ్వర థఱసిరో నడాు మడ. యషమడ నఞుి కౌడాతుకూ నరభతినలేు  

తృలయ్వర పాభపధంచి ణనసంఙఔుంఞృ, బామడయేఴంరో తిమడఖుణ ణధ ఔముయషమతున ధమయేమడేఔుంఞృ, 

చిలభపకూ యనోలఔమఫైెధ యషణాలమఢంరో థాళమతిగషభప ఔయణవ చౄయణం తృషర మంఫబబంథి. 
 

 కషంగెవీయషమడ ఛభపనే వణామఖయీౘతుకూ నసరును లచిేంథి. థాళమతిగషమడ ఔడా తృషరగో ధానమడ. ఆణతుతు 

తృలయ్వరు నఞుి కొతు కొమడారణో కొఞటి  16 ధరరు ఛెైరు యక్ష యేరషమడ. ఆఞులంఞట కెైథీరధ క ైవురంరో ఙారా 

కషరంతృషఞు ఈంచిణే నరబాథబతు ణరంచి కొంథమడ కెైథీరధ లమంఖరుో  ఛెైరు తుంచి తుఛాబాపాథ ఛెైరుఔు 

నంతృషమడ. అ కెైథీరరో థాళమతిగషమడ ఔమడ.  ఛెైరు గ్ఠర నెైధ నథామరు భషరషమడ. ఄదికషమడరు యషఞటతు 

ఙెభపనేలేయషమడ. కషతు బయో “ఒ తుఛాబు నసరషఙబా” ఄధే నథమం ఔధపడుంథి. ఆథి థాళమత,ి లఞటికౌఞ 

అమావమడయషవత నతు ఄతు ణెరువకొతు థాళమతితు ఙంఙరో డా  ఛెైరుకూ, అమావమడ యషవతతు ఖురఫభషో  ఛెైరుకూ 

బాభషేమడ. 1948 ఛధలభప 11ధ బణ థమశంకషమంణో మఛాకషమడో  కెైథీరధ కొఞాి మడ. అ భ్చ థాళమతిగషభప 
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చౄయణంరో బమడనుభషతు భ్చ. ఆణఠె రషభీమఔంగష పరళీధఠె. తృొఞటిగష ఈండేయషఠె కషపఞటి  పాగష థెపఫరు 

ణగపరాబ. ఔఞట భెంఠె ఎబుఔరు ఔడా యభపగషబ. వశ ణనసంథి. ఄణతు తణరే రు ఙారా  పాద 

నడాు మడ. యైథమం ఆనసంచిధా ఙారా భ్చర లమఔు ఄధాభ్ఖమంగషధే ఈండేయషమడ. 
 

 1948 లెనెింపమడ 18ధ ఆణమ భషఛకీభ కెైథీరణో తృషఞు థాళమతిగషభపకూ ఔడా ఛెైరు ధంచి బుకూు 

ఔయౌగపంథ.ి ఛెైరు ధంచి యఠెథరలైధ ణమడయషణ 1950రో ఆణతుకూ నెఱోబంథ.ి యషు తుఔ వవనభపతృషరధ రషకరో 

గషీబ నంఙాభతీరధ ణతుఖీ ఙేలే ఈథోమఖంరో ఙేభషమడ. అ భ్చరోో ధే ఔఴినడు ఙథియ త.ఏ. డుగీ ీనూభపుఙేరషమడ. 

ఇ ఈథోమఖభీణామ ణెరంగషఢా నరలో  తృషర ంణారలధనన వంథభపశంఙామడ. 
 

 1956 ధంచి 1971 లమఔు „నభపతణ కషరనథధతి‟రో అకషళయషఢిరో „తృలర గషీమ్ ఎగపీఔమఞటవ్‟గష 

ఙేభషమడ. ణెరుఖు లసతూ ఙరధచిణరలహబరో నరు చిణరా రఔు బాఞరు-తృషఞరు భషలే లసతూమంఖంరో యషళితీ 

ఖుపాయంనురు యథఛరాో మడ. ఇ ఈథోమఖ కషరంరో ఆణతు ఔయణా యషమవంఖం ఙమడగషో  కొధయషగపంథ.ి చౄయణాంణం 

ఄఢగషభపధ నరఛరకౌవఫే తృలభషడుధ థాళమతిగషమడ 1987 ధలంపమడ 5ల ణేథీధ ఔధనబూరషమడ. 
 

 కషమళచౄ ధాభషభఢభషలు, తమడథభషచ భషబభషచ, లస. ధాభషభఢభెడుు  లంఞట తణరే రణో థాళమత ి 

ఔయౌలస 1952 రో ణెరంగషఢా మఙబణర వంగాతున యషు నసంఙామడ. థాతుకూ ణొయౌ ఄదమక్షుఠె థాళమతిగషభ.ై 

1965రో ఆణమ పామతీభ పాఴర ధండు ఄధలథింనపడుధ ఈణుబ ఖంీతంగష „బా గషయౌబ్ గీణారు‟మఙధఔు 

అందరనరథేశ్ నరఫుణవ పశృబతి రతేంచింథ.ి 1966 రో „ఔయణా నుఴఔం‟ వంనుఞటకూ ఈణుబ ఔయణా 

వంనుఞటగష అందరనరథేశ్ నరఫుణవ పశృబతి రతేంచింథి. 1966రో „ఔయణా నుఴఔం ‟ వంనుఞటకూ ఈణుబ 

ఔయణా వంనుఞటగష అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ పశృబతి రతేంచింథ.ి 1972 థేళంరోతు యషవణంణరా  

వబమయోదరఔు పామణ నరఫుణవం „ణాబనాణరా ‟యౌచిే గౌమయంచిధ యషభపరో థాళమతిగషభొఔమడ. 1974 రో 

„తితమంణో వబమం‟ ఔయణా వంనుఞటకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ పశృబతి రతేంచింథి. 1975రో అందర 

యళవయథామరభంయషమడ ణెరుఖు పాయౖష యషళిణామరఔు థాళమతిగషమడ ఙేలసధ లేలఔు చిశనంగష యషభపతు 

„ఔమానరనూమో‟ తమడథణో వణకభపంఙామడ. 1976 రో అగషీ యళవయథామరభంయషమడ „డాఔిర్ అఫ్ రలఞర్స‟ణో 

గౌమయంచి వణకభపంఙామడ. 1981 యౕ ీ యేంఔఞేళవమ యళవయథామరభంయషమడ „డాఔిర్ అఫ్ రలఞర్స‟ ఆచిే 

గౌమయంఙామడ. 1977 అఖవి  15ల ణేథీధ అందరనరథేశ్ నరఫుణవం థాళమతితు అయషు ధ ఔయగష ఎతునఔ  ఙేరషమడ. 

ఆథి ణెరుఖు యషళిణమరోకషతుకై ఖమవకషమఢం. 
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మఙధరు: 

1. ఄగపనదామ (ఔయణా వంనుఞట) – 1949 

2. మడథరయఢ (ఔయ వంనుఞట) – 1950 

3. బయౘంథరోథభం (ఔయణా వంనుఞట) - 1956 

4. నుధమనలం (గైభ కండుఔరు) – 1956 

5. బయౘపోథి (రగు కషలమం) – 1959 

6. ధల బంఛభప (రయౌణ గీణారు) – 1959 

7. ధలత (ణొతభథి ధాఞటఔర వంనుఞట) – 1959 

8. ఄబణాతేఱేఔం (ఔయణా కండుఔరు) – 1960 

9. గషయౌబ్ గీణారు (ఄధయషథం) – 1961 

10. థాళమత ిళణఔం – 1962 

11. ఔయణా నుఴఔం (ఔయణా వంనుఞట) – 1966 

12. తితమంణో వబమం (ఔయణా వంనుఞట) – 1973 

13. అరోఙధారోఙధారు (ఔయణా వంనుఞట) – 1979 

14. థవఛఫెతిుధ నరఛ (ఔయణా వంనుఞట) – 1981 

15. థాళమత ిఔయణ (ఄగపనదామ, మడథరయఢ, బయౘందరోథభం, నుధమనలం, ఄబణాతేఱేఔం, ఔయణా 

నుఴఔం ఄధ ేఖంీతారు ఔ వంనుఞటగష బుథిరంఙపడుంథి) – 1978.  

16. ఛావరారేఖితు – 1984 

17. ధేణరనమవం – 1988 

  

తితమంణో వబమం – ఄధయౕరధ  : 

 

 థాళమతిగషభప ఔణేరోో  „తితమంణ ోవబమం‟ ఔ ఄ థబణ కషలమం. ఆంథర  ోతోణుం 47 కండుఔరుధానబ. 

ఇ ఔయ తృషర తతఔ థళర  ోభషలసధ ఔయణవం కొంణ అయేళనూభపణంగషధ, ఄ ఫుమథభంణోధఔడు లుంథి. ణథధంణమ 

థళరోతు ఔయణవం థేళక్ష్ైబం కౌవం, రషంతి వంథేళంణో ఔడు లుంథి. 
 

 తితమం ఄధామభాతుకూ, ఄఛాా ధాతుకూ, బ్ఢామతుకూ నరతీఔ. యషఞటతు రషంతిభుణంగష  నభపఴకభపంఙఞఫే 

వబమం. ఇ ఔయణా వంనుఞట ఄంణా యమమవంణో తుంఠరేథ. 
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 “భషలబాభ రషంణబాభ!” గైభంరో „రషంణబభ‟ రషంతికూ నరతీఔ. రషంణం ధమమౄన భషక్షవరఔు 

ళణరే లుగష వబభషతుకూ వబాదిగష, అళర నుధాథిగష మయషరతునఞటకూ ధాభఔ మవంగష మబభతు 

అయౘవతువు ధానమడ థాళమతి. 

  “ఆమడలథల ళణాపదంరో 

ఆంఙతంఙ బుతృషతిఔ ఖడుచితృలణేధాన 

నుచిేతృలబధ బణార నేమడణో 

ణధనఔు ఙఙేే బబుభరధ ఙచి 

ఖిధనఫైె బ ధనఠ భషధధపోఔు”1
 

ఄతు రషంతితు కౌమడఔుంఞుధానమడ. ఆంణకషరం థేళంరో రషంతిరేఔతృలలఠం లరధ ఄంథభప పణేఔురు 

మోఠెపాభషబ. ఄయ బయు చిఖుభపంఙారంఞ ేతూలు ణనఔ భషయషరతు ఄంథభప కౌభపఔ. ఆనఞట లమఔు ఉఱుతూన 

ఎడామడరుగష బాభషబ. వభ్మథభం లరధధే చీఔఞట తృలణేంథి. ఔఱైు ణెభపచి ఙవు ధే ఈఴవస 

ఔతునసవు ంథతు నరఛరంణా రషంతితు అయౘవతువు ధానమడ. ఔురారు ఄంణభపంఙాబ. బణారు మౄను 

బాలసతృలణేధానబ. ఄబధా ఄరషంతికూ కషమఔురలైధ యషభపతు తృషమథరోయౌ రషంతితు ఏభషఞు ఙేలేుధే థేళం 

వతేక్షంగష లుంఞుంథతు వమవఛధ వబభణంగష థీతురో ణెయౌభఛైవు ధానమడ. 

  “పంతి లంఞట చిధన ఫూగ్మాతున 

నంఙకౌడాతుకూ భుథాధ రు ఙేలే 

బూమడా ర థళేమమరఔు ఄయౌగప 

బూతి బుఠెఙకొతు ఔభ్ేఔు” 

 

ఄధఞం లరధ రషంతి ఄధేథి తృషర ంతీభంగష, థేయౕభంగష ఎంణ ఄలవమమో ఄంణభషీ తీభంగష ఄంణ ే                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

బుకమబతు, లవదెైఔ ఔుఞుంపఔంగష లుండారంఞ ేరషంతి ఔకఞ ేణగపధ లవు లతు యరోడువు ధానమడ.        

థాళమత ిధాగషమడీ ధ యషఖభషతున ఔ మవబభ నరయషశంరా లభపోంఙామడ. థాధొనఔ „క్ష్ీమయషఖమ‟బతు 

నేభొకధానమడ. 

   “క్ష్ీమయషఖమం ఙచిధ 

యషమడ ఔరభొ రేభ్ గషతు 

ధాగషమడీ ధ యషఖమబుభ 

ధభధాధంథఔమబుభ 
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... .... ....  

ణెరుఖుయషభప ఔధనరరో 

యరుఖు యరలె తూధాఠె 

ధరుఖుభపరో ణరబ ణేు ఔ 

తురులఖరబు ఇభ్చ 

ఛరతంథలురో యథమత్ 

ఔరళబుభరు ఔరలు 

శరబు ఛాఠరో తీభతు 

రబురలధనన ఔరలు 
...   ...   ...   ...   ... 

భషఱురోకూ తెఱురోకూ 

తూఱైు ఙేమడే యషఖమం 

ఔఠెను కూంణ తిండు నెఞటి  

ఔమడఢ ఙను యషఖమం”
3
  

 

క్ష్ీమయషఖమం నుభషఢారోో  ఙథలఠఫే, కషతు క్ష్ీమయషఖమం రాంఞట ధాగషమడీ ధ యషఖమం అందర ర తృషయౌఞ 

ఔరణమడలుగష ఄలణభపంచి, ఄంథభప పాదరు ఇడేభైే ఔధనణయోౌరాంఞటథతు ఄతేలభపోవు ధానమడ. నరఔతితు 

బాధలుఠె లళనమడేకైరేఠంఞామడ. ఄథి ణను, బాధల లళఫేధతు మడచయైంథి థీతులరధ. చిధన 

ఛరతంథలురో ఔడా యథమత్ ఔరరషరలధనన లుంఞాభతు థాళమతిగషభప ఔయణా తుమౄనఢ, యథమణేు  ఛరం 

ధండు నుఠెణేంథతు చిధన ఛరతంథలురో బయౘ యథమత్ థాగప లుంఞుంథతు, ఄథి నరనంఙాతుకూ 

కషంతితువు ంథతు, ఆథంణా బాధల యఛాా ధాతుకూ వంకైణబతు యషభప పాలధ. 

 

 ఛరంణోధే లమలయషభం యషదమబలుణేంథి. థాతు లరధ బాధలుర ఔయౖషి రు ణొరగపతృలణాబ. లధమ 

వంనథణో ఫూత ఔఱఔఱరాఠెణేంథి. ఆఔ ధండు తిండురేతుయషఠె, ఙథలు భషతుయషఠె ఈంఠఠతు 

ఫయఴమయషఢితు యతునసవు ధానమడ. ఆథి కైలరం యషఖమం కషథ. ణెరుఖు లహబధ వవమోబభం ఙేభడాతుకూ 

ఫూతకూ థిగపధ అ క్ష్ీమయషఖమం ఇ ధాగషమడీ ధ యషఖమబతు లభపోంఙామడ. 
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 ఎంథభ్ బయౘధపాలురు తృషర ఢణామగషరు ఙేలస వంతృషథించిధ భషయౖషి ా తున తిభపగప బుఔకరు 

ఙేభఔఠథతు ణెయౌభఛైవు ధానమడ వఫైెకషమందరబు కండుఔరో – 

  “భెంఠె ళణాపాద ర నసథన 

తుంఠెఖ ఔఞెైధ ధేర 

భెంఠె థరషపాద రరోధ 

భెండౌధతు ఫభనఠెఞా? 

మఢం నెంఙ బణంరాఖ 

.... .... ..... ....  

ఔబభతు ధా ణెరంగషఢ 

ణొతభథి చృరాో రేధా? 

పశృమాందరఔు ణెరంగషఢ 

నభషమభ నథం ఔథా? 

ఆనఞటకెైధా ఄంణా 

ణను ణెరువఔుధానమడ 

ణెరుఖుఛాతి ధొఔకఞటగష 

తురునథరఙఔుధానమడ” 

 “యడుతృలలుఞ ఙెడుతృలలుఞ 

యడుతృలలుఞ నడుతృలలుఞ 

ఔయౌలసభుంఞ గెరుఙకొధఞ 

....    ....    ....    .... 

అందర తోఔకఞతునసంణా”4
 

 

 భషఛకీభ ధాభఔుర నరరోపారఔు భషఴి ాయఫఛధ వబవమగష లుంథి. ఆథి ఙారా ఄధాఙామబతు 

ఄరాంఞట యషభపతు బణమఔకలస రాగషధ,ే భషఛకీభ భషక్షలస ఔడా ఔక్షఔఞటి  ఄనుఠనుఠె నరఛరనెై 

యమడఙఔునఠెణేంథంఞుధానమడ. 
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 థేరషతున యఫచృంచి తృషయౌంఙే ణణాు ితున తరఞీఴేయషఱైు ధామడతృలలస నెంచింథే. అ యషంనరథాభాతున బధ 

ధాభఔురు ఔడా వబభాధఔరంగష నెంచి తృలఱసవు ధానమడ. ఆనఞటకెైధా నరఛరు ఫేరగకతు ఛాఖణీు  

లళిలేు  ణెరుఖుఛాతి భాలణేు  ఔకఞటగష లుంఞుంథతు వచివు ధానమడ. 
 

 ఄఫుమథభాతున కషంక్ష్ువు  „ధైరుధథీ పారురణో‟ కండుఔరో – 

  “నరతి ఆవఔ ఔఢం ధండు 

  థరా క్ష్యరణ తృొఞబభపంఙ 

  నరతి చీఔఞట భైబ ధండు 

  పాధతంపబలణభపంఙ”5
 

“పొఖుో  ఖధర – లఛరా రు 

తోఖోరు ణొడుగై భీతితు 

తృషణాఱం ధండు – ఖంఖ 

నెైకెగపల ేభీతితు 

యధఔపడుధ తొ ధండు 

యఛంతేంఙ నరఖతి ఙండు”6
 

ఄఞిఠెఖు లభషో ర ఄఫుమధనతితు అయంఙామడ. వశఛంగష పొఖుో ఖధరోో  లఛరా రు థొమడఔుణాబ. 

తృషణాఱంరోధధన ఖంఖ నెైకూ లవు ంథ.ి ఄరాగై ఄఞిఠెఖు లమోం ధంచి నరఖతి ఄధే ఙండు యఛంతేవు ంథి.  అ 

లమోఫే తొ లమోబంఞామడ. ఙాభపణరఔ వణమం ఔడా ఆథే. భషచర యఛభారఔు ణోఠబంథి ఄఞిఠెఖు లభషో రే. 

థాళమత ిఅ థఔతాతున ధైరుధథీ పారుమఔు ఄధవబంనఛైరషమడ.  
 

“తితమంణో వబమం” కండుఔరో భుథాధ రు ఔయౌంచి యషఞటకూ పరబేమఞఞుి  ఙేలేథి భషఛకీభ 

ధాభఔురతు, యషఞటరో తృషర ఢారు కౌరోబేథి యషబాధమరేధధే పాదధ లమఔునమడవు ధానమడ. అఔయౌణో ఄరాో డ ే

నరఛరు కౌఞాో ధకౌఞుో ంఞే, అభుదారకౌవం యనభీణఫైెధ దధం యచిేవు ధానమతు ణెయౌభఛైరషమడ. 

 “నసఙేఔనెై పరయౘభవు రం 

 యేలే యషమడధన ధాఠె 

 ఄలతునెైధ రషంతి రేథ 

 ఄతు లేభుఞ అగపతృలథ 
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 ... ... ...      

 ఔఠెరేతు కౌఞో ఛధరు 

 గ్ఠె గ్ఠె బంఞుంఞే 

 కౌఞో దధం అభుదార 

 కొయఔు కమడే ఙేలేమడ 
 ... ... ...  

 తితమంణో గధ వబమం 

 ఛభపనసధ పరణేకై ఄబమం 

 ఔయణా ణేఛలరభం 

 ఄలతు రషంతిఔథి తురభం”
7
 

 

పరళీధర తొథ పరలంణేరలనుఠ కషరుథలువణధే లుంఞామడ. ఄథి నరఔతి లసథధం తింఞాతుకూ 

తిండురేఔుధాన, అభుదారఔు బాణరం ఄథనురేథ. 
 

నరనంఙంరో ఔయైను భషక్షవ నరలతిు  తైఔమ వవమౄనం నెమడఖుణేధాన, బాధలణ ఖర ఫేదాలురు 

ఔలురు రషంతి ఄలళమఔణధ ఖుభపుంచి థాతుకౌవం తృషఞునడాు మడ. ఇ యదఫైెధ ఄధేఔ బాధలణా థఔతారు 

ఖర కండుఔరు ఇ వంనుఞటరో ఎధనన లుధానబ. బాధలణ కౌవం తృషఞునఠు  యషభపరో థాళమతి ఔమడగష 

నేభొకధథగపధయషమడ. 

తృషథవచిఔరు 
 

1. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞ : 22. 

2. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞ : 22. 

3. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞరు : 26, 27. 

4. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞరు : 67, 68. 

5. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞ : 50. 

6. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞ : 51. 

7. తితమంణో వబమం, థాళమతి, నుఞరు : 51. 
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ఔయణా వంనుఞట : ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ : పోబ తైబధన 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1975 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 పోబ తైబధన 1911 రో ణమడ గ్థాలభప చృరాో  బాతడుఔుథమడ గషీబంరో ఛతుభంఙామడ. 
ణయోౌథంఠరె రలైధ ధాఖబభ-నరోభమగషమోఔు భెండో వంణాధం యమడ. ణండుర ణాతిుిఔ చింణధ ఖరయషఠె. తుమడనేథ 

ఔుఞుంపం. కషపఞటి  11ల వంలణసమం లమఔు ఄక్షమపామవం ఛమఖరేథ. 1935రో కషకూధాఠ, నస.అర్. కషరేచౄరో 
త.ఏ. నూభపు ఙేరషమడ.  
 

 1936 రో ణానహ దభషభభషలు వంతృషథఔణవంరో యరులడుధ „ఛధయషఢి‟ ణెరుఖు థిధనతిరఔరో వయౘభ 

వంతృషథఔురుగష ఙేరషమడ. 1937 రో భషఛబండురరో త.ఆడు. ఙథలుణ నరబుక శభపఛధ ధాభఔురు 
ఔువబ దమభధనగషభప వంతృషథఔణవంరో యరులఠు  „ఛభపేభప‟ యషమనతిరఔరో వయౘభ వంతృషథఔురుగష 
ఙేరషమడ. 1938-39 వంలణసభషరోో  ఖూఠలయోౌ భషబపరశభంగషభప „నరఛాతణర‟ నతిరఔరో వయౘభ వంతృషథఔురుగష 
ఙేరషమడ. 1940 ధండు 1945 లమఔు ఈతృషదామభ లతిురో లుధానమడ.  

 

1946 ధండు భషఛకీభ మంఖంరో నరయేయంఙామడ. నరథేశ్ కషంగెసీ్ అమోధైఛభషో , శభపఛధ లేలక్ వంఘ్ 

వంభుఔు కషమమథభపశగష, అ ణభషవణ బథరా వ భషఴింారో ఄలసలెింట్ నతోలసఞీ అహవభషో  ఈథోమఖం ఙేరషమడ. 
1950రో ధామో యంఔఞేళవమభషలు వంతృషథఔణవంరో బథరా వ ధండు యరులడే „అందరనరఫ‟రో వయౘభ 

వంతృషథఔురుగష ఈధానమడ. 1955 రో ఛమనయౌఛాతుకూ వవలసు  ఙెనస అందర భషఴింారో ఄధయషథరషక బభపభు 
నువుకషర ధమోథ ఄదినతిగష తిభపగప ఈథోమఖంరో ఙేభషమడ. 

 

 1960 రో ధలమ యషళితి వతతి ఄదమక్షుఠెగష ఄఖిరపామణ నరతబ ణెరుఖు మఙబణర 

బయౘవఫరఔు యషమతమం లళింఙామడ. 1974 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ణెరుఖు వరయౘ వంగం 

వఫుమరుగషధ, ఄథే వంలణసమం అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ వంభుఔు కషమమథభపశగషధ ఎధనకౌపడాు మడ. 
1976రో „ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన‟ ఔయణా వంనుఞటకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  రతేంచింథి. ఄథే 
వంలణసమంరో యషమఢాలసరోతు కషయౕ యథామనహటంయషభపఙే గౌమల డాఔిభైట్ ( డు.యౌట్.) నరదాధం ఙేభపడుంథ.ి 

1978రో అందరనరథేశ్ యదాధనభపఴణేు  వఫుమరుగష తుభతంనపడాు మడ. ఆంఔధ ఄధేఔ వంవురఙే 
గౌమయంనపడాు మడ. అందరనరథేరోో తు  యయద యళవయథామరభార లెధేఞోరో  వఫమణవం తృొంథామడ. 
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పోబ తైబధనగషభప మఙధరు : 
 

1. థీనవఫ      –  నథమకషలమం 

2. బదపార   –  గీణకషలమం 

3. భషగ్థభం    –     గైభ వంనుఞ 

4. తైబధన కషలమఔువబారు   –  రగుఔణేర వంనుఞట 
5. తృషరేమడ   – ధాఞఔం 

6. ఔయౌభషచ   –  ధాఞఔం 

7. భషఖయషలసఴీం   –  ధాఞఔం 

8. ఄవభ      –  ధాఞటఔ 

9. నడుతృలణేధన ఄఠెు గ్ఠరు    –  ధాఞటఔ 

10. బదగీణ      –  బుఔుకషర వంనుఞట 
11. నెైమడతృషఞ   –  గైభ ధాఞటఔ 

12. బాధలుతు బభొఔ బచృయ్   –  గైభ ధాఞఔం 

13. పారయోగప   –  ధాఞఔం 

14. ఄధాథి కొవ ధంచి ఄధంణణవంరోకూ   –  లఙధ ఔయణర వంనుఞట 
15. తిరనథరు   –  బుఔుకషర వంనుఞట 
16. లెయంత్ లహఛన్   –  అంఖో ఔయణర వంనుఞట 
17. చిణర ఔమానరథమశధ   –  నథి ధాఞటఔర వంనుఞట 
18. ఛాధనథతు ఛాపురు   –  రేకా వంనుఞట 
19. నరఔతిరో బాధల నరఔతి   –  కషలమ వంనుఞట 
20. భషఖయైరషఖి     -  రేకాకషలమం (లఙధం) 

21. ఄకషంఠ ణాంఠలం    -  ధణమగైభకషలమం 

22.  నసయో్ ళణఔం     -  లమంఖమ మఙధ 

23. భషఛకీభ యమడఠె – డాఔిమడపాధ    –  చౄయణ ఙభపణర 

24. దమభంకౌవం తృలభషఞం    -  యషంఘిఔ, భషఛకీభ లసథాధ ంణ ఖంీతం 

25. ఏఔ నథోమతృషకామధం – వయషమకామధం   –  లమంఖమ మఙధ 

26. ఄరోఔలతురో భషబుఠె    - నథమకషలమం 

27. భషతైరు      - గైభార వంనుఞట (352) 
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28. అథిఔయ యషయ్భకూ     - ధాఞఔం 

29. బఢిబాధవం     - నథమకషలమం 

30. ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన    - ఖథమ ఔయణర వంనుఞట 

31. కైథాభీళవభప     - ణెరుఖు ధేర తృషఞరు 

32. పొబభ      - గైభకషలమం 

33. నరఖతి      - ధాఞఔం 

34. ఛధాభంణమ యైమం     - ఔమభలసథాధ ంణ కషలమం 

35. యయషయౌఔరు     - యషంవకతిఔ యనోల ఔయణర వంనుఞట 

36. భషదణో ఎగపీతఴధఔు    - 

37. ఒబ ! ఔయ! ఔయణవం భషబ   - 

38. తైబధన ఈగషథరు    - ఈగషథి ఔయణర వంనుఞట. 

ఄబుథిరణారు : 

1. గ్మడలంఔరు (ధకక్షణరా రు, ఞుతొరాు) – భషఛకీభ, యషంఘిఔ లమంఖమ యబమశర తతూఔయణరు 

2. ఄతికూధ బుఔకరు - గైభ నథమకషలమం 

3. లసతూబతు – బతూలసతు - గైభ ధాఞటఔరు 

4. యేథయషమవఠె  - ధాఞఔం 

5. దమభయషమదఠె  - ధాఞఔం 

6. క్ష్ీమయషఖమం  - ధలర  

వణాకభషరు : 

1. 1968రో „బయౘఔయ‟ తమడథ నరథాధం 

2. 1971రో „యషళితి లణంవ‟ తమడథ నరథాధం  

3. 1971రోధే అందర యళవ ఔమా నభపఴత్ యషభపఙ ే„ఔమానరనూమో‟ వణాకమం 

4. 1973 రో పామణ నరఫుణవంఙే „నథభయౕీ‟ తమడథ నరథాధం 

5. 1975రో తోథఞట నరనంఙ ణెరుఖు బయౘవఫరోో  వణాకమం. 
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ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన – ఄధయౕరధ 

 బణ, భషఛకీభ, యషంఘిఔ యబమశణోతృషఞు, ఄధేఔ వబవమరనెై ఄధేఔ వంథభషబరోో  భషలసధ 57 లఙధ 

ఔయణర వంనుఞట ఆథి. తైబధనగషభప కషలమ ఔువబాలయరో ఆథి ఄఖయీషు ధాతున తృొంథింథి. యభప తృషర నంచిఔ 

ఄలగషశధఔు, ధలమపాయషర లమకీుఔమఢఔు, లసుమఫైెధ ఄతేతృషర భాయౌన ఄమబభపఔరు రేఔుండా వఞటగష ఙెనే 

ణణావతుకూ ఇ ఖంీతం నరపర తుథమశధంగష తురువు ంథి. 
 

 పామణథేళంరో ఖుడులెరు ఎనుఠ ణఖరపఠెణధే లుంఞాబ. బయు యరువు ధే లుంఞాబ. 

థీతుకూ కషమఢం ఇ థేళంరోతు థోనసడీ యదాధఫే. యేథకషరం ధంచి ధేఞట లమఔు భషఛమతృషరధ ఙేలసధ ఄధేఔబంథి 

భషచర యషవముంలరో, యషభపకూ వశకషమంగష తుయౌేధ యషభప లమలవు  లరో ఇ వబాఛాతుకూ ఄతున మకషర ఄలవురు 

లఙాేభతు యషతృలణామడ. 
 

 పాతువణావతున నెంచి తృలఱసంచిధ పామణథేళంరోతు నేథయషభప ఖుడులెరు రాగై యషభప పణేఔురు ఔడా 

ఄరాభుఴేష  ఔయౌగప లుంఞాబ. ఈధనయషఠె బభీ ఈధనయషఠె ఄబతృలణేంఞాఠె. ఇ లసుతితు శథమంగష 

ణెయౌతృషమడ. 

   “ఔయషభప కషయౌతృలబధ ఖుడులెరు 

బయు కషయౌతృలలడాతుకూ 

ఎఔకడుధండు లవు ంఞెై? 

ఄథే బధ దమభంరోతు మశవమం 

దమభవంయషు నధాముం 

ఇ ఖుడులెరు 

బయు బయు ఄలణభపవు ంఞెై 

తృలణేంఞెై, నుఞుి కొవు ంఞెై 

ఇ యఴభం యషఖఠం ఎంణలమఔు? 

మశవమం ఖుడులెయషఱుఔు ణెయౌలేలమఔు”1 

థీతురో తృషరఔుర ఄవబముణయౌన, ఖుడులెయషవర ఄబాభఔణావతున ఙఔకగష చితిరంఙామడ. 
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 బణాతున యషవమునమడర ణబ ఆఴిం లచిేధఞుో  వవనరయోఛధారఔు యషఠెఔుంఞుధానమతు, థేళంరో 

ఄయతూతితు, రంఙగొండుణధాతున ఖూభపే „నరనంఙ తృలఞీరు‟ ఄధే ఔయణరో ఆరా ఙెతృషమడ. 

   “రంఙగొండుణధం 

బధ ఛాతీభ కీఠీ ఔథా! 

థాతుకూ ధనప ల్ నెైరజ్ ఆలేు  

నరతి ఏడాథీ ఄథి బధక ైభషథా!! ”2  

 

ఆథి ఎలమడ నుఔుధాన నుకౌఔతృలబధా, బుబాభఞటకూ బంచి బతుఴధన యషఠె ఄంగీఔభపంఙలరలసంథే. 
 

 ణెరుఖు లసతుబారోో తు ళంగషమ వతునయేరషయౌన ఖూభపే, పూణేతృషఞయౌన ఖూభపే, గీణ మఙబణరు తృషణ 

ఔయణావతున కషనహకొఞేి  తీమడతు లమంఖమంగష, ఎతిు  తృొఠెనుగష ఙఔకగష ఙెతృషమడ. తుమంఔురషః తృరొ ఠమవభషః ఄధే 

ఔయణరో 
 

   “యషంచృతు తూఱోణో బుంచి నసండుధఞుో గష 

తృషఞరో నరతి బాఞధ 

లెఔుసరో బుంచి నసండాయౌ బభప 

ఎతున థాభపథరా రకెైధా ణఞుి కౌలఙే 

లెఔుస థభపథరం బయౘ థమబమ బండు 

నసంఠండు లంఠండు లడుు ంఙండు 

ఎంణ లెఔుసధైధా ణాగైభఖరమడ 

బధ అదతుఔ నేరక్షఔ బయౘఛధరు”3
  

 

తృరొ ఠమవమడో  బాధల పరళీధణయౌన యొబుభ ఙేవకౌలఠంకౌవం యఙేరయఠగష లసతుబారోో  నచిే పూణేయౌన 

ఙనసవు  ఠపుఫణో పాఔుసరు తుంనుఔుంఞుధానమధే అయేథధ థీతురో యరోడుంఙామడ. ఆతున మకషర మడఖభణయౌన, 

ఄవబాధణయౌన, ఄఔబీాయౌన, ఄధామభాయౌన వఱసించిధ ఫఖలంణేఢిో  బాభషేరతు ఄంఞామడ. „వఱసిఔముధే 

బాభషేయౌ‟ ఄధే గైభంరో నూభపఖుడులెయౌన వఱసించింథి ఫేఠరలైణే, ఫేఠయౌన వఱసించింథి నూభపఖుడులెరేధతు 

నేథర థీధలసుతితు వయంఙామడ. 
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   “ఫేఠ ఔయౌధా 

నరబాథం ఖుడులెకైధా 

ణను భఛబాతుథెైధా 

యక్ష పాతువకైధా 

బామేలరలసంథి వఱసితు ఔథా! 

ఄవరు వఱసిఔముధే బామేలరలస లుధనథా”4
  

 

ఄతు నరయనవు ధానమడ తైబధన. ఄభపఞాఔు లచిే బురోతొథ నడాు , బురుో  లచిే ఄభపఞాఔు తొథ నడాు  ఄభపఞాకై 

ధఴితృలబేథి. ఄరాగై దధలంణేర థఱసిరోధ ణను ఎరా ఛభపగపధా నేథరే ధఴితృలణేధానమతు, నేథర నక్ష్యధ 

బాధల థఔతం బాభషరతు అయేథధ యయౌపుఙాేమడ. రేఔుంఞ ేవఱసి దమభఫే బాభషయౌసధ ఄలవమతోవు ంథతు 

ణెయౌభఛైవు ధానమడ. 
 

 ఇ యదంగష తైబధనగషభప „ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన‟ ఔయణా వంనుఞట ళేణేయషథ థఔతంణో 

ఄఞిఠెఖు నరఛర ఄఫుమథభాతున కషంక్ష్ుంఙ ేయదంగష లుంథి. ఄంపేథకభపఛాతుకూ ఄక్షమ మౄనం ఇ వంనుఞట. 

అదతుఔ ఔయణవంరో థీతుకూ నరణేమఔఫైెధ ఖుభపుంను, భళవస చిమకషరం ఈంఞుంథ.ి 

 

తృషథవచిఔరు 
1. ఖుడులెరు కషయౌతృలణేధైన –  నుఞ :  1 

2.       ”             నెైథి    ”      –  నుఞ : 46 

3.      ”             నెైథి    ”      –  నుఞ :  82 

4.      ”             నెైథి    ”    -  నుఞ : 117 
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 ఔయణా వంనుఞట  : ఔుంథభపు ఔణేరు (లఙధ ఔయణ) 

 ఔయ   : ఔుంథభపు 
 ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1977 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 అదతుకషందర ఔయణవంరో ఄణమంణ అదతుఔుఠ, లఙధ ఔయణా నసణాబశృఠ, ఄఫుమథభ ఔయ 

ఄబధ ఔుంథభపుగషభప నూభపునేమడ ఔుంథభపు అంఛధేభురు. ఇభధ 1922ల వంలణసమం డులెంపర్ ధర 16ల 

ణేథీధ ఖుంఞృమడ చృరాో రోతు ధమసభషలునేఞ ణారకషరోతు కౌఞయషభప తృషరలంరో నుఞాి మడ. ఆణతు ణయోౌథంఠరె రు 
ధమవబభ కషబభమరు. ఆణతు నూభీవఔురు ఔుంథభపు యషవులుమరు కషలఞం లరో అభధ ఆంఞట నేమడ ఔుంథభపు 
ఄబమంథ.ి యషళితీ రోఔంరో ఇభధ నేమడ ఔుంథభపుగష నరలసథిధ  తృొంథింథి. పారమంరోధే ణండురతు 

తృలగొఞుి ఔుధానమడ. ఆణతు ఄక్షభషపామవం యభప ణాణగషభప ఉభెైధ యధకొంఠరోధే తృషర మంఫబబంథి. 
ఔుంథభపుగషభపకూ యషళితీ నభపఛాా ధం ణాణగషభెైధ ఛొఖోమలు యేంఔఞ ఔఴోభమ థఖోమ ధంచి పామణ, పాఖలణ, 

భషబాభఢార ళలీఢం లరధ ఔయౌగపంథ.ి యభప ణాణగషభప తణరే రు నరులుర యేంఔఞ యలభమ లరధ 

ఔబూమతుఴేి  లసథాధ ంణారు లంఞపఞటిధాబ. యలభమ నభపఙభం లరేో  ఔుంథభపు ఄఫుమథభ ఔయ 

కషఖయౌగషడేమో. 

 

 యమడ ఎతుతథల ణమఖతి లమఔు యధకొంఠరోధ, ఎస్.ఎస్.ఎల్.లస. లమఔు ప ఛయషఠరోధ ఙథియషమడ. 
ణమడయషణ యఛభయషఠరోతు ఎస్.అర్.అర్. కషరేచౄరో 1941 రో ఆంఞభీభడుభట్ నూభపు ఙేరషమడ. 1943 రో 
ఖుంఞృమడరోతు అందర కూఱీసిభన్ కషరేచృరో త.ఏ. నూభపు ఙేరషమడ. ఆణతుకూ 1942రో వంథమబభణో యయషశం 

ఛభపగపంథ.ి యభపకూ అమడఖుమడ వంణాధం. 

 

 ణెధాయౌ ణారకషరోతు భైయేంథరతృషఠె ధేఴధల్ కషరేచృరో అంఖోపాయౖష పోదఔుతుగష ఙేభషమడ. 1944రో అ 

కషరేచృకూ నసరతుసతృషల్ ఄభామమడ. 1944-45 బదమ కౌఞయషభప తృషరలం గషీబ బుధవపుగషధ, 1946 రో 
ఖుంఞృమడ „ఞకపాకౌ బాభెకఞటంగ్ ఔతఞీ‟ ఆధసెఔిభషో ధ , 1956 రో ఔమౄనరు ధంచి ఄథే లతిుణో 
ళెైథభషపాథఔు పథియ్ ఄభామమడ. 1965రో బశపూపనఖమడక  ణమడయషణ 1966రో ళెైథభషపాథఔు „డులసి కిా్ 

నతోక్ భపరేఴన్స‟ అహవభషో  పథియ్ ఄభామమడ. 1977రో అందరనరథేశ్ ణెరుఖు బావ నతిరఔఔు వంతృషథఔుఠెగష 
ఈంఞృ ఈథోమఖ యమబఢ కషయంఙామడ. 
 

 యధకొంఠరో ఙథియే భ్చరోో  ణెరుఖు నండుణేరుగష ఈధన ఖుమంీ ఛాఴేయషణో నభపఙభం ఄబంథ.ి 

ఛాఴేయషగషమడ మచించిధ „సమథౌలస‟ కషయషమతుకూ ఔుంథభపుగషమడ నరతబ రోీణ కషఖయౌగషమడ. ఛాఴేయషగషభప లథద  
యఴమభపఔం రతేంఙఞంణో ఔుంథభపుగషభపరో యషళిణామతేమడచి భైకెతిు ంథ.ి తృషర చీధ అదతుకషందర ఔయణవంరో 
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బయౘఔయ ఄబధ యళవధాత వణమధాభషభఢగషమడ ఔుంథభపుగషభపకూ ణెరుఖు నండుణేతుగష ఈంఠఞం ఄణధ 
బయౘపాఖమంగష పాయంఙామడ. ఙథలుఔుధే భ్చరోో  యభపకూ ప రోంకొంఠ భషబథావ, ఏరేభప వపరశభఢమంణో 
నభపఙభం ఔయౌగపంథ.ి యభపథదభపణో ఔయౌలసఫెయౌలస తిమడఖుణ లేనశంగష ఈంఞృ ఔయణవ యఴభాయౌన 

ఙభపేంఙఔుంఞృ ఈండేయషమడ. ఖుంఞృమడరో బుథిగొంఠ యమఫథరబూభపు, కౌఞ యభషంఛధేభ ళమభ, 
దధఔుదమం ఄపఫభషచ ళమభ, కొంనెరో యౕభీషబ బూభపు లంఞట యషళితీ తణరే ర నభపఙభంణో ఔుంథభపుకూ 
ఄయౖషి లదాధం, అయఔయణవం లంఞట ఔయణవ గషమడీరణో యషతునళిణమం ఄరలడుంథి. ఄణతు కషరంరో ఈధన 

ఔలురరో యౕయీౕ ీ ధంచి, ఎన్. గ్నస లమఔు ఄంథభపణో వతునళిణ వంపందం ఔయౌగప ఈండేయషమడ. భులఔయ 

తణరే రు యభప థఖోమఔు లలేు  యను ణఞటి  ఔయణవం యైను తృలర ణసళింఙఠం ఔుంథభపుగషభప థిధఙమమ. 
 

 ధభషసభషలునేఞరో ధలమఔమానభపఴణేు  యషు నధ యఴభంరో ఔుంథభపుగషమడ ఔడా ఔఱస ఙేరషమడ. ఇ 

నభపఴణేు  బుకమ లమలశముగష నతు ఙేవు  ఈండేయషమడ. 1944రో  వంవు  థావభషధే ఔుంథభపుగషమడ ప రోంకొంఠ, 

ఏరేభపరణో ఔయౌలస „ధభాఖభష‟ ఔయణా వంనుఞట యరులభపంఙామడ. ఆథి ఄఫుమథభ, లఙధ ఔయణవంరో ఔ 

ఫైెరుభషబ లంఞటథి. 1936రో ఄఫుమథభ మఙబణర వంగం ఏమడుంథి. యౕయీౕీ ధాభఔణవం లళింఙగష 
ఔుంథభపు ఄంథరో వఫుమతుగష ఙేభప అ వంగ నుభ్ఖతికూ ఎంణగషధన ళతీంఙామడ. 
 

 1966 రో „హరలర్స రంట్‟ వంవుధ యషు నసంఙామడ. ఇ వంవు  థావభష ఔుంథభపు „ధఖమంరో యషధ‟ (67)) 

„ధారోతు ధాథారు‟ (67), లస.య. ఔయౖషో భషలు „యైణభపఢి‟ (67) ఄధే ఔయణా వంనుఞారు, „లఙధ ఔయణ‟ (67) 

ఄధ ేయషమవ వంఔరధం, „ణమంణమం‟ (76) ఄధే యయద ఔలుర వంనుఞట నరఙభపణం ఄభామబ. ఔుంథభపు ఇ 

వంవుధ ఄకషఠతొ వఫమణవం వంతృషథింఙకౌలఞం కొమఔు యషు నసంఙాఠధే థఴరేఙామం ఙేరషమడ. ఔుంథభపుగషమడ 
యషఞటతు నఞటింఙకౌఔుండా ఔఱస ఙేరషమడ. నరతి వంలణసమం ఈణుబ లఙధ ఔయణా వంనుఞటకూ పశృబతితువు  

లఙధ ఔయణ బహోథమబాతున తృలర ణసళివు ండేయషమడ. 
 

 అదతుకషందర ఔయణవంరో, ఄంథరోధ ఄఫుమథభ ఔయణవంరో ణధ ఄయమఱ ఔఱసణో, నఞుి థరణో, 
కషమమథీక్షణో లఙధ ఔయణా బహోథమబాతుకూ బూర యభషఞిబ లఙధఔయణా నసణాబశృతుగష యరుగొంథిధ 

ఔుంథభపు అంఛధేభురు లెభపపరల్ ళెబభైఛు  పాదనడు 1982, ఄకౌి పర్ 25ధ ణేథిరషవవ యడుఙామడ. 
 

 ఔుంథభపు వంవభమఢాముం హరలర్స రంట్ నరతి వంలణసమం ఔ ఈణుబ లఙధ ఔయణా వంనుఞటకూ 
పశృబతితువు  లఙధ ఔయణధ తృలర ణసళివు  ఈంథ.ి 

 

మఙధరు: 
1. అనథథాధ మఔ ళణఔం   - 1937  

2. మవదతు (నథమకషలమం)   - 1940  
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3. ఄబాయషవమ (నథమకషలమం)  - 1940  

4. ధా నేరభలస (కంఠకషలమం)  - 1940  

5. యౌనసు ఔం (థీమఔియణ)   - 1942  

6. ధభాఖభష (ఔయణా వంనుఞట)  - 1944  

7. ణెరంగషఢ (ఔయణా వంనుఞట)  - 1956  

8. అళ (లఙధ ఔయణా ధాఞఔం)  - 1958  

9. భుగైభుగై (ఔయణర వంనుఞట)  - 1958  

10. ధఖమంరో యషధ (ఔయణర వంనుఞట)  - 1967  

11. ఔుంథభపు ఔణేరు (ఔయణర వంనుఞట) - 1975  

12. శంవ ఎగపభపతృలబంథి (ఔయణర వంనుఞట)   - 1982  

13. తీభష ధేధ కషయషు  ఎగపభపతృలభాఔ (ఔయణర వంనుఞట) -  

14. ఔుంథభపు నహఠ్పఔరు (వంథధ యషళితీ వతతి)   - 1977 

 

యషమయషరు : 
1. భైడుయో ఈనధామయషర కౌవం భషలసధయ – 6 యషమయషరు 
2. యయద నతిరఔర కౌవం మచించిధయ - 46 యషమయషరు 

 

యభప „ధఖమంరో యషధ‟, „ధారోతు ధాథారు‟ ఔయణా వంనుఞారఔు యలయభట్ రాండ్ ధశౄూ  ఄయషమడు , 1969రో. 
„ధఖమంరో యషధ‟ ఔయణా వంఔరధాతుకూ అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు , 1970రో లచిేంథి. „ఔుంథభపు 
ఔణేరు‟ వంఔరధాతుకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు , 1977రో రతేంచింథ.ి  

 

ఔుంథభపు ఔణేరు – ఄధయౕరధ: 

 

ఔుంథభపు ణధ మఙధఔు కషలమలవు లురుగష యషబాధమ బాధలుతు థఖోమ ధంచి థండుభాణరథాకష, 
ధఖమంరో యషధ థఖోమ ధంచి ణెరంగషఢా థాకష, అఔయౌ ధంచి ఄయతూతి థాకష ఖళీించి లవు  యైయదామతున 

నరథభపశంఙామడ. బాధల రేభీవసధ కషంక్ష్ుంఙ ే ఄఫుమథభ ఔయ ఄబధ ఔుంథభపు వంగంరో ఈండ ే

బాధలుయౌన యషభప చౄయణ లసుతిఖణేయౌన, యషభపరో ఈండ ేఅభపుఔ ఄవబాధణయౌన, భుథాధ యౌన, పాదయౌన, తుభషళతు, 

తువశయౌన తోథరలైధ యషఞటతు లఙధ ఔయణఔు ఆతిలణాు రుగష ఖళీించి మఙధరు ఙేరషమడ. ఔధఔధ ే– 

“నవరేతు తృషణఔతర ఛయౌకూ తృలఔుండా యమఔతరధ 
నూరుగష ణెచిే ణెరుఖు పామతి కొనుధ బుఠలబధన 

అ థేళం ఙభపణర ణబ యేను ఙలసధ ఙనురో ఖబ 
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తుంఙామడ ఔుంథభపు”1
 ఄతు ఄధానమడ బుథిగొంఠ యమఫథర రషలసు రగషమడ.  

 „ధభాఖభష‟, „ణెరంగషఢ‟, „అళ‟, „భుగైభుగై‟, „ధఖమంరో యషధ‟, „ధారోతు ధాథారు‟, „బాణగీణం‟, 

„ఆథి ధా థేళం‟, „యషశవభాణర‟, „ఫఖలంణేతుకూ పళిమంఖ రేక‟, „ఄధయషథ బార‟ „యేఔుల యరుఖురు‟, 
„థండుభాణర‟, „యక్ష ఏతఞట‟-  ఔణేరతునంఞట  వబాయౘమఫే ఔుంథభపు ఔణేరు. 
 

 థీతురోతు „థండుభాణర‟రో కషతులేిపుల్ ఙంథరభమ ఔ తృషణర. ఆణతుకూ థేళఫకూు ఙారా ఎఔుకయ.ే 

ఄంథక ై „థెపఫఔు థెపఫ బంథ‟ ఄధే పాలం ఖరయషఠె. ఄరాంఞటయషఠె థండుభాణరఔు నభపగెణాు ఠె. „ధేధ 
యమాు ధ, గషందీచౄతు నసయషు ధ, ఄళింవ ఄధే ఔక ఴమణే తీలెభమబతు కౌభషు ధ‟ ఄధఔుంఞృ యమాుఠె. 
„ఫకూుతొథ లరలు, పరశభాంపుణో తృొణేు ‟ యఞటరోో  ఏథీ యఠెఙకౌరేధధన ఄతేతృషర భం ఖరయషఠె. థీతురో 
ఔతాధాభఔుడెైధ గషంద ీ బయౘణేభతు తుఛమౄనం ఄరాంఞటథి. అభధొఔ చిణరఫైెధయషఠె, అభధ ఎలభపక ీ

ఄముంకషఠె. ఄబధా ఄంణా అభతున ఄధఔభపవు ధే ఈంఞామడ. ఔుంథభపు బాఞరోో  – 

 

“ఄంథభపతూ తుథరరేనస అ తృలమడపంథమడ ణగషథార ణనలసవ 
పామణ నరఛర ఈణాసశను బంఞర తొథ 

ఄనుఠనుఠె ఙతూనఱైు ఙరుో ణాఠె! 
…  … … … … … … 

 

అభధన ఎలమౄ ఏబధరేమడ 
అభధ ఔ బయౘ తుభంణ 

ఄబధా ఄంథమౄ వమోభళిణేరలై అభధన ఄధవభపయషు మడ”2 
 

ఔయ ఔడా  వమోభశంరో నడాు ఠె. యషమఛవు ణేర, తుంథర నూరబారగష గషందీగషభప ఫెమళు యేరషమడ. 
 

 థీతురో ఏఠె కండారుధానభు. 1. లేవఙాిగీతి ధా బామోం, 2. వబుథరం ణరా ఖపోబధయషఠె, 3. 

„ఈనంఞ ేతును‟, 4. భషఛథరోశఫే ధా బణం, 5. కషతులేిఞుల్ ఙంథరభమ ఔత. 6. యషశవ వంకైణభాణర, 7. 

నుధాథరు ఔథిరాబ. 

 

„వబుథరం ణరా ఖపోబధయషఠె‟ కండుఔరో గషందీచౄ ణాధ వబుథరం ణాఖపోణే ఄథి నయణరం కషథ. 
ణాధ ఄఖవు ాడెైణే అళేమమం రేథ. థేలధమడరో „నెథేదమడ‟ ణన పభఞట నరనంఙం ఎమఖతు నెమడబాఱైుధ 
వబుథరం అతృలళధం నఞిడాతుకూ లసథధనడు నమడఖురలణేు  ఄఖవు ాతుగష బాభషేఠె.  
 

„ఈనంఞ ే తును‟ కండుఔరో అధాఠె థేళంరో ఈధననభపలసుతి లమోధ, నరఛర బధనరక్షఢం 

లభపోంనపడుంథ.ి 
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“శఠ్షణేు గష ఔభ్చధ అభధఔు (గషందీచృకూ) 
అరోఙధర భ్ఠెు  తొథ ధఠచియమళు ంఞే 
ణఱణమా ఫెమడవు ధన అభుదం ఔఞట థొభపకూంథి 

ఈను ఙేయషు ధతు గొనగష నరఔఞటంఙాఠె 
ఈనంఞే తునతు ఄనుడే ఎలభపకూ ణెరువు ంథి”3

 

ఈనురేతు ఔమరా ఙనగష ఈధన పామతీభ థావమ  చౄలధంరో వంఙరధం పభరుథేభపంథ.ి ఇ 

వంఙరధాతున ఎంణో ఔరధా మబఢీభంగష లభపోంఙామడ ఔుంథభపు. 
 

ఙారా తృరౌ డంగష, బధనఛాంగష, ఔయణాణభఔంగష, ఫకూుభుఔుంగష గషందీచౄతు, గషందీణణాు ితున లభపోంచిధ 

గఞాి రలధనన ఈధానబ. తోణుం తొథ థండుభాణర ఔ ఙఔకతు రగుకషలమం. 

 

యషశవభాణర: 
ఆథి ఔుంథభపు లఙధ ఔయణా ఔతా కషయషమరోో  ఄధయషథ కషలమంగష మౄనుథిథద ఔుంథి. ఆథి తభ్ీ  

ణమడధ ఛాడె కషయషమతున ఆ. ెరలో స్ హోలర్ అంఖోంరోకూ ఄధలథింఙగష థాతున ఔుంథభపు ణెరుఖు ఙేరషమడ. 
థాతురో నరయేయఔ, నరఛరు రేఙామడ, థేళబాణ యేథధాభ్థధం. బామోబదమంరో, నరణానుతు నరఫుణవం, 

యనోలయమడర వతునదిరో, కెతోీన్ వబాయేళం, బుగపంను ఄధే కండుఔరుధానబ. థీతుఔంణఞటకీ మయౖషమ 
గొనణధాతున ఙాఞఞఫే యౌణాంళం. ఄఫుమథభ పాయషరు ఖర ఔుంథభపు ఔబూమతుఴేి  లసథాధ ంణాయౌన, 

ఔబూమతుఴేి  నరఫుణవం థభాఖుఢాయౌన ఙాఞట ఙెనఞం కౌవం ఇ కషలమ మఙధధ ఙేనఞాి ఠె. థాతుకౌవం 

నరణానుతు కషలమ ధాభఔుతుగష ఎధనకొధానఠె, పామణబాణ థెైధమలసుతితు ణెయౌభఛైవు  ఔుంథభపు – 

“భైనంఞ ేఫభంణో పరణేఔంణా లమభంణో 
ఎధానఱైు ధాక ీథఃకాయేళం 

ఎధానఱైు ధాక ీనభషబ థావమం? 

రేలండు బధఴేరాో భష, రేలండు లసంయౘరాో భష 
.... .... .... .... ... ....  

ఄంఞుధన పామణాంప”
4
  

 

ఖూభపే ఔఱు బుంథంఙామడ. ఆరాంఞట థభతూభఫైెధ లసుతి ధంచి పామణబాణఔు యబుకూుతు 

ఄంథఛైభారధ ేనరణానుతు థడ వంఔరం ఎఞులంఞటథో ఔుంథభపు ఇ కషలమంరో నేభొకధానఠె. 
 

థౌణమ బభషమథయౌన తిమవకభపంచి భషభపామడరేన ఙంనపూధఠం లరధ ఄణతు కూభషణఔ బధవుణవం 

ణెరువు ంథ.ి 
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ఇ యదంగష థీతురో ఔుంథభపు ఖుండెరోో తు యళవబాధలణా యషథం యరోడు ఄలుణేంథి. ఇ ఔయణా 
ఔతాకషలమంరో ఆతిలణు  తుభషభఢ థఱసి  ఔంఞ ేలసథాధ ంణ నరతితృషథధ థఔతం తృషర పరమం లళించింథి. 
 

ఄధయషథ బూర: 

ఇ కౌలరోతుథే ఄధయషథబార కండుఔ. థాతురో బా ఖుమడలు. ఒధం నంఠెఖ, వభపగషో  ఛాా నఔం రేథ 
గషతు, ఔభపధొఔమడ ఙవఔుంఞృ, తణరే డుకూ రేక, ళపభపబర, బూఠె గీణారు. ఄఠయరో చీఔఞట నడుంథ.ి 

యషవణంణరా ం వంగీణం ఄధే యౕభపషఔరుధానబ. బరభాఱం, ప ంగషయ్, నంఛాతె, ఄయషసతొ ఔయణర 

ఄధయషథాయౌయ. యఞటరో ఐథ కండుఔరు బరభాఱం ధంచి, భెంఠె ప ంగషయ్ ధంచి, ఔఞట నంఛాతె, 

బభొఔఞట ఄయషసతొ ధంచి ఄధయషథారఔు ఖళీింఙపడాు బ. కషతు ఆయ ఙథియేఞనుఠె ఔుంథభపు యొంణ 

ఔయణరతునసంఙేఞఞుో ధానబ. 

 

లరోతోల్ ఖుమడలు గషభపతు ఖుభపంచి ఙెపుణేధన, ఆబలా్ ఙౌథభప ఛాా నకషరధ ఖుభపు ఙేవఔుంఞుధాన, 

ఔుంథభపు ఔయణాణభ ఔతునసవు ధే ఈంఞుంథి. ఇ ఄధయషథ బారరో ధలమణానరుధానబ. ధలధలరాడే 
నుయౖషర రాఖుధానబ. ఄయ, 

“ధక్షణరా ర బఢిబార ఫెఠరో యేలసధా 
ధరోతు ఫేగారు ళభీమం తొథ పుమథ నూలసధా 
తుభపోను ంగష ఈండ ేఖఖధంరా 
తుళేరుఠె, తుమభరుఠె, యోగీళవమడఠె ధా ఖుమడలు”  

 

ఄధానఠె లరోతోల్ గషందీచృతు లభపోవు , ఆథి లరోతోల్ ఔడా అధంథింఙేరా ఈంథ.ి ఇ ఄధయషథం 

„బా ఖుమడలు‟ ఔయణరో. 
 

ఄరాగై యక్ష ఏతఞట ఄధేథి లఙధ ఔయణా ధాఞఔం. ఆంథరో ధారుఖు మంగషరుధానబ. ఖుమలభమ, 
భషంపాపు, గ్నభమ, వణరదామడఠె, బువయౌయషఠె, దమభధన, నమందాబభమ, భషబభమ, ఔయ, నేరక్షఔుఠె, 
కషభపభఔురు, లమలయషభ ఔయ్రు తృషణరరుగష మౄనఔరధ ఙేరషమడ. బదమణమఖతి నరఛరఔు, నరఫుణవ 
ఄదికషమోఔు బదమ ఛభపగపధ వంగమషఢ చితీరఔమఢ తృషర తితుదమంణో ఇ ధాఞకషతున మచింఙామడ. 

 

ఔుంథభపు లఙధ ఔయణవంరో ఔతా కషయషమయౌన తుభపభంచిధా, లఙధ ఔయణా ధాఞకషయౌనమచించిధా, లఙధ 

ఔయణా కండుఔరోో  నరతితృషథించిధ లసథాధ ంణారఔు, నేభొకధన యఴభారఔు తేధనంగష బాణరం యషఞటతు 

మచింఙరేథతు ణెరువు ంథి. 
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తృషథవచిఔరు 
 

1. ఄఠెఖుఛాఠరు : ఔుంథభపు ఔణేరనెై వతొక్ష్య యషమవ వంఔరధం – యౕతీుయషవ యషళితీ వతతి, 

ళెైథభషపాథ, 1976, నుఞ : 51. 

2. థండుభాణర : ఔుంథభపు – 1975, ఔుంథభపు వధాభధ వంగం. 

3.                   – నెైథి – 

4. ఔుంథభపు: ఔుంథభపు ఔణేరు – నుఞ : 661 

5.                   – నెైథి  - నుఞ : 662  
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ఔయణా వంనుఞట : ఔఴోరషలసు ర ఔణేరు (గైభ ఔయణ) 

  ( Collected works of Krishna Sastry) 

ఔయ  : థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1978 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు:  
 

 „అందరా  ఱెయో్‟గష యౕ ీ థేలురనయోౌ నరలసథధ రు. ణమడగ్థాలభప చృరాో  నసఠ్షనుమం థఖోమరోతు 

భషబఙంథరంతృషరంరో 1897 ధలంపమడ 1ధ ఛతుభంఙామడ. నండుణ లంళం యషభపథి. ఆంఞలో  ఏథో భీతిధ తుణమం 

నండుణ గ్ఴేి రు ఛమడఖుణేంఠఞంణో ఔఴోరషలసు రకూ చిధనణధం ధండ ే యషళిణామతేరాఴ ఄరలడుంథ.ి యౕ ీ

థేలురనయోౌ ణధ ఏడేఱు లభవసరోధే యషబమోకౌఞరో ఛభపగపధ ఔ యషళిణమ వఫరో అయలుగష ఔయణవం 

యతుంఙామఞ. అభధ ణండుర, నెథధాభధరు గొన నండుణేరు ఄలఠంణో, యషభప తృలర ణాసశం బాభధఔు 
ఎంణగషధన రతేంచింథి. కషతూ, థమథఴిలరషణేు  థేలురనయోౌకూ 14 వంలణసభషరలైధా తుంఠఔుండాధే నెథదణండుర, 
ణండుర ఔడా బమఢింఙామడ. కషతూ యషభప థావభష వశఛంగష రతేంచిధ యషమవణవను యషళిణమను ఖుపాయంనురు 
ఎఔకఠఔు తృలణాబ! 

 

వవగషీబం నసఠ్షనుమం ళెైవకరురో యథామపామవం నూభపుఙేరషమడ. అ తృషటరషరరోతు ణధ ఖుమడలురు యౕ ీ

ఔచి ధమలసంయౘభషలుగషమడ, యౕ ీమగునతి యంఔఞమణనంగషమడో  అంఖో యషళిణమంరో ణధఔు ఄతేమడచి ఔయోౌంఙామతు 

యౕ ీథేలురనయోౌ వవభంగష నేభొకధానమడ. యౕీ మగునతి „అదతుఔ భుఖ దభషభతుకూ ఄధఖుఢంగష కూఞటకీరు ణెమచి 

కొణు  ఙను నరయషథింఙామతు‟ యౕ ీ థేలురనయోౌ ఄంఞామడ. పరశభవబాఛం ఄదమక్షుఠె ఔడా ఄబధ యౕ ీ

మగునతిగషభప నరపాలం, యౕ ీథేలురనయోౌ నెై నరగషడంగష నడుంథి.  
 

 అ భ్చరోో  నసఠ్షనుమంరో కషతూ, థఖోభ్ో తు కషకూధాఠరో గషతూ త.ఏ. కౌమడస రేధంథధ 1918 రో 
యఛభధఖమం యయు త.ఏ. డుగీ ీ నూభపుఙేలస, తిభపగప కషకూధాఠ నఞిఢం ఙేభషమడ. ఄధంణమం నెథాద నుమంరోఖర 

తఴన్ ళెైవకరురో ఈతృషదామభ లతిు  ఙేనఞాి మడ. లమలయౘమ పాయౖషయషథం, పరశభవబాఛ ఈథమబం 

ఈదణంగష ఈధన భ్చరయ. థాంణో తఴన్ వకరురో ఄదామనఔ లతిుతు లథయౌ, యౕ ీథేలురనయోౌ పరశభవబాఛ 

ఈథమబంరో తృషరగో ధానమడ. పరశభవబాఛంరో ఙమడఔుగష తృషరగో ంఞృధే బభ్యైను యషళిణమలేలధ 

కొధయషగపంఙామడ. యషళిణమమంఖంరో కొణు  ఙెైణధామతుకూ, ధణధ ఔయణోవథమబాతుకూ థాభపతు ఙనసధ కషలమం 

„ఔఴోనక్షం‟. 

 

 1920 రో యైథమం కౌవం పమాుభప యఱొు , బామోబదమంరో ధరోబర ఄఠలుర నరఔతి రోఫధ తిరకూంచి, 

భషలసధ పాయోథేవఖ ణమంఖఫే-ఔఴోనక్షం కషలమం. „ఔఴోనక్షం‟ యరులడాు ఔ ణెరుఖు యషళిణమంరో 
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యషంనరథాభను ఔయణవ ళంకరారణో యలసగపతృలబధ భులఔలురఔు ధణధనణేుఛం ఔయోౌంథతు ణెరుఖుయషళితీ 

నభపరోదఔురు ఄంఞామడ. 
 

 ఔఴోరషలసు రరా ఔయణవం భషభారతు అధాఞట భులఔలురు ఙారాబంథి ఈమౄీణరగషమడ. అ భ్చరు 
తుఛంగష ఔఴోరషలసు రగషభప భుఖం. యౕయీౕ ీ లంఞట ఔలురు ఔడా యౕ ీ థేలురనయోౌ యషభప ఔయణవం ణబనె ై నరపాలం 

ఙనసంథతు ఄంఞామడ. 
 

 1922 రో పాభషమ యయోఖం ఔయోౌ, „ఔతూనమడ‟ ఄధే కంఠ కషయషమతున మచింఙామడ. అ ణభషవణ తిభపగప 
యయషశం ఙేవకొతు నసఠ్షనుమం ళెైవకరురో ఄదామనఔురుగష ఙేభషమడ. కషతూ, నసఠ్షనుమం భషచగషభపకూ, 
థేలురనయోౌ యషభప పాయషరు ధఙేఔతృలలఠంణో ఈథోమఖం లథయౌ, పరశభవబాఛం, ధలమయషళితీ వతతి 

వఫుమడుగష, పాల ఔయణోవథమబ నరలముఔుడుగష థేళబంణఞా తిభపగప నరఙామం యషగపంఙామడ. ఇ కషరంరో ఎంథభ్ 
ఔయళవమడరణో నభపఙభం ఔయోౌ, తృషర ఙమ, తృషరషేణమ ఔలుర యేథధరధ క్షుఢోంగష ఄదమభధం ఙేరషమడ. 
నసఠ్షనుమంరోతు శభపఛధ లవతి ఖశంణో వంపందం ఏమమఙఔుతు శభపఛధనథధమఢ కషమమఔబీం ఙేనఞిఠంణో 
పందలురు, ణోఞట పరా శభఢుర భషఔతృలఔరు ఔడా రేఔుండా తృలభాబ. థాథాను యయౌయేరషమడ. ఄంణేకషథ, 
యేళమ యయషశ వంవుధ ఏభషఞు ఙేలస ఎంథభ్ ఔమాలంణేరఔు యయషయౘరు తుమవళింఙామడ. వంగ వంవకమఢ 

కషమమఔబీారు ఙేవు  „ఉమవయ‟ (1928) కంఠ కషలమ మఙధ ఙేరషమడ.  
 

 1929 రో యళవఔయ మయంథర తుణో నభపఙభం ఔయౌగపంథ.ి యషభపథదభప బదమ యషళితీ వంపందారు 
ఏమడాు బ. 1933-41 బదమకషరంరో కషకూధాఠ కషరేచౄరో తిభపగప ఄదామనఔ లతిు  ఙేనఞాి మడ. అ ణభషవణ 

1942రో నరబుక చిణర తుభషభణ యౕ ీత.ఎన్. భెడుు  తృలర ణాసశంణో, యౕ ీథేలురనయోౌ ఙరధచిణర మంఖంరో ఄఠెఖునెఞటి  
„బయో్ళవభప‟ చిణరా తుకూ బాఞరు-తృషఞరు భషరషమడ. ఙరధచిణర గీణారోో  నరతి ఔక తృషఞరో థేలురనయోౌ యషభప 
పాలయౌఔుబామమం, నథరాయౌణమం వఴింగష ఔధఠెణేంథి. బయో్ళవభపరో „అకషళయదిరో యౘబగష, ఎగపభైలు‟, 
„బధవధ బరలో ర బారరగెధే‟, „కౌతిపాలఔు నెఱుంఞ‟, పాఖమభైక చిణరంరో „తూలుండేథా కొంఠనెై‟ ఆరా 
ఄధేఔ ఙరధచిణర గీణారరో థేలురనయోౌయషభప వఔుబామ, వబదమ, వంథమ. రయౌణ. బధనశమ పాయషరు 
రోీణరు బధవసరనెై ఔ నరణేమఔ బుథరధ యేరషబ. థాథాను 35 వంలణసభషరతృషఞు అభధ ఄధేఔ 

లసతూగీణారు భషరషమడ.  
 

„యనరధాభషభఢ ఙభపణర‟, „బాఱయకషగపనతణర‟, „క్ష్ీమయషఖమ బతధం‟ రాంఞట భక్షగషధారు, 
ఫకూుధాఞటఔరు, ఄధేఔ గైభధాఞటఔరు భషరషమడ. 
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1957 ధండు అకషళయషఢి ళెైథభషపాద్ కైంథరంరో ణెరుఖు యషళిణమ నరయోఔుగష ఄధేఔ గైభ ధాఞటఔరు, 
పారగైభారు, రషీతఔ, ఫకూుగీణారు నరయషమం ఙేరషమడ. „భపక్ష్యయషరా‟, „పూట్ తృషయౌష్‟, „పశృకషర థమశధం‟ 

రాంఞట భైడుయో నరవంగషరు యషళితీ మవఖుయఔరణో రోీణర బధవసరు థోఙఔుధానబ.  

 

గొనలమకూుగష, మఙబణగష, పాలఔలుర నరతితుదిగష కీభపునరతిఴీరు తృొంథణేధన వబభంరో 1963రో 
ఄముంణమంగష, ఄధాభ్గషమతుకూ ఖుభెై, అభధ గొంణే బూఖయోబంథి. కషతూ, అభధ ఔరం బూరనఠరేథ. 
ణెరుఖురో యౕ ీ థేలురనయోౌ యళవఔయ మయంథరధాథ్ ఠ్షఖూర్ ఄంణఞట యషఠతు యళవధాత వణమధాభషభఢ 

నరళంలసంఙామడ. బదమ, బంచర, బధనఛాఫైెధ యషభప ఔయణరధ మడచిఙఠతు ణెరుఖుయషమడంఠమడ ఄంఞే 
ఄతిళయోకూు ఏ బాణరం రేథ. 

 

 ఎంథభ్ నరబుక నండుణేరు బుకమంగష యౕీ పారాంణరను, యౕ ీ కొబమయోరు, యౕ ీఅలంణసరాంఞటయషమడ 
ణబ కషయషమరధ థేలురనయోౌకూ ఄంకూణతఙాేమడ. ఎధనన యషళితీ వంవురు థేలురనయోౌతు వధాభతుంఙాబ. యౕ ీ

థేలురనయోౌతు వణకభపంఙతు ణెరుఖు యషళితీ వంవు  బధథేళంరోధే రేథ. పాలఔయ ఙఔలీభపు (1940), అందర 
యళవయథామరభం ఔమానరనూమో (1975), కైంథర నరఫుణవం „నథభఫూఴణ్‟ తమడథరణో యౕ ీ థేలురనయోౌతు 

వణకభపంఙాబ. ణెరుఖురో తిభపగప తృలణధ ఔయణావతున వపమఢఔు ణెచిేధ పాలఔయ ఙఔలీభపుగష, లఔుగష, 
ఫఔుు తుగష, గషభఔుతుగష, బాధలణాయషథిగష, వమవతుగష, వశథభుతుగష యౕ ీథేలురనయోౌ ఔ యయఴీ యషు ధం 

తృొంథామడ.  
 

ఔయణవంరో పాయౖష, పాల యరారరో నభషకషఴీధంథఔుధన బయౘఔయగష యౕీ థేలురనయోౌ 

నేభెతునఔధధానఠె. ణెరుఖు యరుఖురు నరయషథించిధ పాలఔయ 1980 సపరలభప 24ధ ణెరుఖు యషమంథభీన లథయౌ 

„థేలురనరలో ‟ఔు రషళవణంగష యయుతృలభామడ. 
మఙధరు : 

1. ఔఴోనక్షం (ఔయణర వంనుఞట) 1925 

i. నరయషవం (ఔయణా వంనుఞట) 1929 

ii. ఉమవయ (ఔయణా వంనుఞట) 1929. 

2. ఄబణయఢ (కషలమవంనుఞట) 1982 

i. ఔఴోమచృతు 

ii. ఔతూనమడ (తోథఞట 20 గైభారు), 1918-23 

iii. బశతి, 1949 

iv. బదబుమయ (ళలీమధాఞటఔరు) 
v. ఖుడుఖంఞరు (ళలీమధాఞటఔరు) 
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vi. ఊణేకైయౌ (ళలీమధాఞటఔరు) 
vii. యభపణను (ళలీమధాఞటఔరు) 

3. బంఖఱకషశయ (కషలమ వంనుఞట) 1988 

i. యఛభపామతి (ళలీమ ధాఞటఔరు) 
ii. అందరగైశయ (ళలీమధాఞటఔరు) 

4. నరోకూ (గైభ వంనుఞట) 1975 

5. ఊగీవతి, 1967 

6. ఫేగబార (లసతుబా తృషఞర వంనుఞట) 1975 

7. తిమడతృషలు, 1975 

i. తిమడతృషలు 
ii. యౕ ీఅండాఱైు (ళలీమధాఞటఔ) 

8. ళభపభఴీ (ళలీమధాఞటఔర వంనుఞట), 1975  

i. ళభపభఴి 

ii. ఔయౖషో ఴిత 

iii. భబుధా యయౘభప 
iv. ఏడాథి తృొఠెఖుధా 
v. గౌణత 

vi. యేఢుఔుంఛం 

 

9. దధభషద వ (ళలీమధాఞటఔర వంనుఞట) 1975 

i. దధభషధ వ 
ii. యషభుఛమం 

iii. ఖుశృఠె 
iv. యలక్ష్ైణర భాణర 

 

10. ఄనుఠె నుఞటి  ఈంఞే (యషమవ వంనుఞట) 
i. ఏకషంణ లేల, 1922 

ii. తృషతిఔ వంలణసభషర ణెరుఖు ఔయణవం, 1948 

iii. ఄనుఠెనుఞటి  ఈంఞే 
iv. పవలభషచ ఄతృషభషలు గీణార నహఠ్పఔ, 1955 

v. ఄధనబాఙామమ 
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11.  నుఴరాయఔరు (యషమవ వంనుఞట) 1965 

i. నుఴరాయఔరు 
ii. కౌయర-కొరధ 

iii. వయషవధ థరయషమరు 
iv. బా ఉమడ తృలబంథి 
v. బా ఉమళు యద ిఄమడఖు 

vi. యౕ ీఔయౖషో లణామ ణణుిం 

vii. ఖుశృఠె 
viii. బరును తిభపగపణే  

 

12. పశృకషర థమశధం (యషమవ వంనుఞట) 1965 

i. పశృకషర థమశధం 

ii. ఄలవ తిమడధాఱోరో ణనసతృలబంథి 
iii. భపక్ష్యయషరా 
iv. ఫైెరుభషబ 

v. పూఞాయౌష్  

vi. ఄలవ పవస నరభాఢం 

vii. ఆథదమడ వణమయషథరు 
 

13. ఔయనమంనమ (ఔఴోరషలసు ర యషమయషలయ – 1) 1982 

i. ధధనభ ఫఞాి మఔుతు ఄబమయషఢి 
ii. తిఔకధ నరతిఫ 

iii. యౕధీాతతు ఔయణ 

iv. నెథదధ 

v. యేబధ 

vi. తిమడనతి యేంఔఞఔలురు 
vii. అయషు ధఔయ నఞిఫథర రు యేంఔఞరషలసు ర 

viii. తృషధఖంఞట 
ix. కషలమఔువబాలయ, 1943 

x. బదకీర, 1937 

xi. మయంథర తు ఔయణా యరం 

xii. పభైన్స ఎరధన  
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14. ఔఴోరషలసు ర యషమయషలయ – 2 

i. యషళిణమంరో ళపదం 

ii. కషరఛాా ధం : కషలమథఱసి  
iii. ఔమడఢ 

iv. ఔయ-నరఛా 
v. తృషర ఔయేబ వఫేభఱధం  

vi. బా నరఢభ రేకర ఔత 

vii. ఉమవయ 

viii. ధా గొన మఙధా? 

ix. బయౘకషయషమరు ఎంథఔు భషలఠం రేథంఞే? 

x. యౌభపక్ యరం, 1976 

xi. ఄలణాభపఔ, 1947 

xii. ఔఱ-చౄయణం 1942 

xiii. ఄఫుమథభ మఙధనథమబం, 1946 

xiv. నరనంఙ భుథాధ ధంణమ నరనంఙ యషళిణమం 

 

15.  బయౘలమఔుు రు : ఔఴోరషలసు ర యషమయషలయ – 3 

i. బాధలణాబూభపు యభైళయౌంఖం-యభైళయౌంఖం ఛధభథిధ వంవభమఢ వంచిఔ 

ii. అందరథేళం : భషఛమరక్షభబభగషమడ 
iii. చిరఔబభపు రక్ష్ుభధమలసంశం 

iv. పరశభభపష ఖుమడథేలురు 
v. మయంథర వభతి 

vi. పరశభవబాఛ ఛమణేరు-దమభయషదతు 

vii. ఈబర్ కభామమ్ 

viii. చిణుమంఛధాద స్  

ix. నరకషళం – ధా చౄయణ ఙభపణర వతొక్ష, 1946 

x. కౌనరలో  – బుఞృనభప – పోఖభషచ – గొఞటితృషఞట పరశభభమ – ఛాతి యరుఖు, 1966 

 

16.  ఔఴోరషలసు ర యషమయషలయ – 4 

i. ఄబూరామతేతృషర భారు 
ii. ఔంటమయషర – నరతిదవధర, 1960 
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iii. లఔురోీణరు, 1950 

iv. చిణరఔఱరో మఙధ 

v. అఔయౌ, 1938 

vi. బా ఉమళో  భషయఙెఞుి    

vii. బధ అఞరు, 1952 

viii. అఞర తృషఞరు 
ix. ఛర తృషఞరు 
x. నంఠెఖ తృషఞరు 

xi. థీతృషలయ 

 

17. రఫమబలుణేధన యడు యషమయషరు (నువుఔ మౄనంరో భషతుయ) 

i. యేబధ నథామరు 
ii. ఔఴోణాణ నసరోర తృషఞరు – ఄబుథిరణం 

iii. ఄతితిరషర (ళలీమధాఞటఔ) – ఄబుథిరణం 

iv. కొణు  కౌయర (ళలీమధాఞటఔ) – ఄబుథిరణం 

v. యషవణంణరా మతం (ళలీమధాఞటఔ) – ఄబుథిరణం 

vi. యనరధాభషభఢ – భక్షగషధం ఄబుథిరణం 

vii. ఙాఞులురు (ణెరుఖు ఙాఞులురు) 
viii. బుతుబాను 1928 

ix. ఔయణాణణవం 1936 

x. ధా ణొయౌ మఙధరో ధేధ, 1990 

xi. ధా వభతి నతంరో 1971 

xii. బయో్ళవభప – లసతుబా లసేనుి , 1947 

 

ఔఴోరషలసు ర మఙధరరో నభపయౕరధఔు థొమఔతుయ (ఆలతూన ఔఴోరషలసు ర ఔుబామడఠె వపఫభషభ రషలసు ర పుఛాీ బ) 

థఖోమ ఈధానబ) 

 

I. ళలీమధాఞటఔరు 
1. బయౘఫేఱధం   2. భషఛగఞిం 

3. ఫులధ యఛభం   4. కషబభ ఫేయౖషి మడ 
5. థక్షభఛాం   6. ఄమడఢమతం 
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7. యౕబీుకయౌంఖం   8. ఛబథగపన 

9. వనసరభ    10. నరవధన తృషభపఛాణం 

11. ఙెైణధమయ్ర   12. యౕయీథామలతి 

13. ఉమవయ    14. బథధయషభఔం 

 

7. భక్షగషధారు 
     1. బాఱయకషగపనతణరం     2. ఔుబామ వంఫలం 

 

48. యషమయషరు: యొంణ గొఠలరు – తృషణ ఔతరు 
1. అఔభపనయోౌ థేలురనయోౌ యషమం, 1928-29 

2. ధా ణంఠరె రు 
3. యథవణకయ వంనరథాభం, 1972 

4. బా ఄబభ 
5. ఙథలూ – ఈథోమఖబూ 

6. యయౌభ్చరరో 
7. యషంవకతిఔ ధఖమం కషకూధాఠ, 1961 

8. వవమనేఞటఔ తీలేయషమడ, 1964 

9. అందర బళిమావఫ, 1964 

10. ధా మఙధరు, 1966 

11. బా బయౘభషచ, 1966 

12. బూఖధభాఔ, 1967 

13. యషు ధాతున ఖూభపే భెంఠె బాఞరు, 1966 

14. ధా కషరేచౄరో, 1969 

15. బయో్ళవభపకూ కొఔ బాఞరు భషలసధ ఆణమ లసతుబా లసేనుి రు 
16. ఫేగబార వంఔరధం 

17. రేకరు 
18. డెైభీరు 

 

ఔఴోరషలసు ర ఔణేరు – ఄధయౕరధ : 

1. ఔఴోనక్షబు, నరయషవబు, ఉమవయ (ఔయణా వంనుఞారు) 
2. నరోకూ (గైభ వంనుఞట) 
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3. భక్షగషధారు (1) బాఱయకషగపన తణరం; (2) ఔుబామ వంఫలం 

(3) యనరధాభషభఢ; (4) క్ష్ీమయషఖమ బతధం; 

4. ళభపభఴీ, దధభషద ధ (ళలీమ ధాఞటఔర వంనుఞారు) 
5. ఫేగబార (లసతుబా తృషఞర వంనుఞట) 
6. ఔఴోరషలసు ర ఄధయషథారు – తిమడతృషలు 

 

ఄధ ేఖంీతార వంనుఞటకూ 1978రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  లచిేంథి. 
 

ఔఴోనక్షం: 1920ల వంలణసమంరో ఄధాభ్ఖమం లరధ, యైథమం కౌవఫైె పమాుభప యఱైు ంఞే బదమంరో ధరోబర 

ఄఠలుర నరఔతి యౌంథభషమతుకూ బుఖుధ డెై, యషభప శథభం ధంచి ఈతృొంగపధ పాలణమంఖఫే „అఔురో 
అఔుధై‟ ఄధే గైభం. ఆథి ఔఴోనక్షం కషలమంరో తోథఞట గైభంగష ఙెనపడుంథి. ణమడయషణ పమాుభప, 
కొలూవమడరో „ఔఴోనక్షం‟ కషయషమతున నూభపుఙేరషమడ. 
 

“అందరయషళిణమంరో ధలమ ఔయణోథమబాతుకూ ధణధ ఙెైణధామతునచిే, కొణు  ఉనసమడరథిధ కషలమం 

ఔఴోనక్షం”
1
. ఔఴోనక్షం యయౖషథాతుకూ వంకైణం. ఔఴోనక్షం మఙధరోో  ఄంణఞా యయౖషథఙాిభ తుండు లుంథి. ఇ 

యయౖషథ చాభబే యషభప ఔయణావతుకూ తృషర ఢఫూణఫైెంథి. ఔధఔధే యయౖషథాతుకూ అరయషరఫైెధ ఇ కషయషమతుకూ నేమడ 
యషముఔఫైెంథ.ి అ ణభషవణ కషరంరో ఙారా బంథి భులఔురు ఔఴోరషలసు రరా ఔయణవం భషభడాతుకూ 
నరభతినంఙామడ. 

 

థీతురోతు తోథఞటగైభం ఔయకూఖర నరఔతి మయషయషవథధా నసరభణవం ణెరునుణేంథి. ఆథ ి

వణరా చంథవసరో యషగపంథి. 
  “అఔురో అఔుధై నూలురో లూలుధ ై

కొబభరో కొబభధై ధధరేణ భెబభధై 
ఇ భఠయ థాఞటతృలధా 
ఎఞెటో ధ తుఙఞధే భాగపతృలధా”2

 

 ఄధన గైభంరో ఔయ నరఔతిరో య్ధఫైె థాతు ఄధఫూతితు తృొంథఞాతుకూ ఈయవఱొో మడణేధానఠె. 
„అళరా థాశబా చింణరా లంణరా‟ ఄంఞృ ణధభభణవంణో నమలయంఙాఠె. ఔలురఔు వశఛంగష లుండే 
నేరమఢ యభపరో బభపంణ ఎఔకలగష ఔతునసవు ంథి. ణభషవణ ఎంథభపకౌ నరఔతి ఔయణవ లఙధఔు  నేరమఔుఠభామఠె. 
 

 ఖుమఛాఠ యషభపతు ఖూభపే „బయౘఔయ‟ ఄధే ఔయణ భషరషఠె. థీతుతు వభతికషలమంగష ఙెనలఙే. 

ఖుమఛాఠ ఔభపేధ బుణామర వభషరరోధే ఇ కండుఔ ఔమేఠం ఓచిణమంగష లుంథి, ఆథి ఔడా  „ఖుణేు ధా 
బుణామర వమబురు‟ ఄతు ఖుమఛాఠ యషభప బుణామరవభషరు ఄధన గీణం తృషర మంఫబలుణేంథి. థాతుతు 
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ఄధఔభపవు  „ఖుణేు  భషబతు ఛాతి బుణామల్ ఖుచిేధాడే ఫేయౌ వమబుర‟ ఄంఞృ గైభం 

తృషర మంఫబలుణేంథి. 
   “భుఖభుఖంపుర ధండు మాోగెఠె 

యళవగషధ యభణుమంగపఢి 
ఫంఖబుర ధతృొంఖు ధాణతు 

గీణయౕఔమబురో”3
 

థీతురో ఖుమఛాఠధ యళవఙెైణధమంరో అణభఙెైణధామతున రబంనఛైలసధ బయౘఔయగష చితిరంఙామడ. „ఏర 

నేరతంణేధ‟ కండుఔ నేరబ నరతిరానేక్ష మళిణఫైెధథధే ఈనథేరషతునవు ంథి. నరఔతి ఄంణా నేరబబభంగష 
ఔయకూ గ్ఙభపవు ంథ.ి ఄరాగై „థిలమఫఅఖబు‟ ఄధే ఔయణ ఔఠ నేరబ ఓధనణామతున ఙాఞుణేంథి. „ధా నేరబ‟ 

ఄధ ే ఔయణ నరఢభం ఎరా శథభ కషరుయౖషమతున నరక్ష్యఱధ తోధభపవు ంథో, ఎరా నయణరంగషధ, 
నమబకౌబరంగషధ తీమడవు ంథో యరోడువు ంథి. 
  

„యభపలహ యభపభతు‟ ఄధన కండుఔరో భౌలధను యౌంథమమ రాయౌణామతున„యభపలహ యభపభతు కొీయవభప‟ ణో 
ఔయ తృలరాేఠె. కొీయవభపతు వయంఙడాతుకూ పుథిధ  నుఞిఔతృలలఠం వంయోగషలదిఔఫైెధ ళంగషమం నఞో 

యబుకణధ దవతువు ంథి. థీతురో ఄబయౌధ ళంగషమ పాలధ నరతితృషథింఙపడుంథ.ి 

 

„తృషర ఢకషంణ‟ కండుఔరో నరఢయోథీదనకషరలైధ యషతుతు యమశంరో ఈతృషరంతంఙఠం యవు ణంగష 
గ్ఙభపవు ంథ ి „యౌమపాతున, గషధాతున, ళిబఔఢాతున, ణేధ చిధఔుధ, తూమథాతున, తూరాతున, ణేఞటమాోణధ, 
కౌబర ఔణధ‟ రషంతి తుబభతు ఄభపుయషు ఠె. „థఃకబు‟ కండుఔరో ఔయ ణధ థఃకాధఫూతితు నరఔఞటంచి 

థఃకం థమబమణావతున లమఔుం ఙేయషు ఠె. ఇ థఃకం – 

 “వవననబఞు రోరోధ ఔరచి, 

చీఔఞట బువంఖు ధొతిుగపరథరోలస 
లథరతు తృొణేు గ్భప ణొంగపణొంగప 
ఙవు ంథి. థఃకాతుకూ, ఔయ శథభాతుకూ”4 

 

ఈధన తుమంణమ వంపందం థీతురో ఙనపడుంథి. కషతు ఆంణ థఃక పాభషతున ఫభపంనరేధంఞాఠె ఔయ.  

 

 నరయషవబు: థీతురో „ఒ బాధయోణుబా‟ „ఆథి తుణాంణ ణబః కషీంణ‟ „ధా క్షుగషథరు రేలు‟, 
„నేరభలహ నేరభలహ‟, „యధభషయే యపాలభప‟ తోథరలైధ కండుఔరుధానబ.  

 

„ఒ బాధయోణుబా‟ ఄధేథి ఔతినతి తోఔకతృషఞట భషబబూభపుగషభపతు ఈథేదయంచి ఙెనపడుంథ.ి 

చౄయణబంణా వంగమషఢఔు రోధై అ వంగమషఢరోధే అణాభమఢం ఙేవఔుధన బయౘధపాలుడీభధ. ఆథ ి
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ఄంకూణ నథమఫే ఄబధా వభతి కషలమఙాిభయౌంథరో గ్ఙభపయషు బ. నేరభలస యమశంరో పాలుకూతు ఙఞృి  

చీఔఞట బువమడఔుంఞుంథి. ఄణతురో యయౖషథం తృొంఖురు యషమడణేంథి. 
 

„ఆనుఠె‟ కండుఔరో చీఔఞుర ఔరఔరం లరధ బయౘధంణ యళవఫే ఆమడకెై ణధ చిమడణ తృషఞఔు 
తురల తూఠ ఔడా థొమఔరేథతునసవు ంథి. నరఔతి ఄంణా యయౖషథఫేగారు, పాయౖషంపు యదరు ఔతునసయషు బ. 

ఏఠె వంథఠెరు రోకైయధఠథరో ఔడా యఠయౌ ఎఖలసధఞుో  పాయంఙఠంరో ణధఔు రోకైయధఔు ఔడా 
ఄతేధన పాయషతున అతృషథియషు ఠె.  

 

„ఆథ ితుణాంణ ణబఃకషీంణ‟ బధే కండుఔరో ఔడా అళతుభషళర వంగమషఢఫే ఔతునసవు ంథి. తుణాంణ 

ణబఃకషీంణబు, థభపథరబు, తురషంణబు, ఄధేనథారు యయౖషథ పాలధధ ఈథీదనం ఙేయషు బ. 

 “ఈతుభఱసణ చౄలధాఖ బధనణసలబుభ 
ఈథిణ గీణా నరయేళ బుయౘముయేఱ”

5
 

 

ఄంఞృ ఔ కొణు  అళధ, అళభ యౌరామతున ఔయ వపభపంనఛైయషు ఠె. ఆంథరో బయు యషడుధ మోబురు, 
తుభీీల తుళశపదం తిభపగప తుభషళధ యయౖషథాతున దవతుయషు బ. 

 

ఉమవయ: ఔ నఔక వంగలేల ఙేవు ధే బభ్నఔక 1928 రో „ఉమవయ‟ కంఠకషలమ మఙధధ 
నూభపుఙేరషమడ. థీతురో „ధా ఔఠ్పధ తృషథ యరర కూంీథ‟, „ఆథి యపాణ బహోణసలఫేభమో!‟, „ಇನ್ನಿ ఔరారు ‟ 
„కషరఫే నలసతృషన ఔధయచిేధ భుఴధస‟, „అఫె ఔధనరరో‟, „ఎథ రోనయౌ బ థరో‟, „ణతతగపలసతృలలు‟, 
„ణేథితోథరు‟, „ధలమవ లవంణ‟, „ధా శథభబంథ‟, „బగుల బవుఔ‟ తోథరలైధ 

కండుఔరుధానబ.  

 

ఔయ ణధఔు రతేంచిధ నేరభలస యషక్ష్యణాకభషతున „ధా ఔఠ్పధ తృషథయరర కూంీథ‟ ఄధే యౕభపషఔరో లభపోంచిధ 

తీభపంథ.ి  
 

 „ధా ఔఠ్పధ తృషథయరర, కూంీథ పడు ధయౌగప 
తృలబ  ధధనతునయో బరలో నూరు బుధన‟

6
 

 

ఇ తృషథారోో  ఔయ యౌంథమమథాశం ణధఔు ఔరఖఔ బుంథ ణధ ఔఠ్పధణావతు వచివు ధానఠె. బరలో నూరు 
వవఙిఫైెధ నరఢభాతుకూ, యౌంథభషమతుకూ వంకైణారు. 
 

„కషరఫే నలసతృషన ఔధయచిేధ భుఴధస‟ ఄధే కండుఔరో నేరభలస నరుఔు ఔయరో వపభపవు ంథి. 
ఉమవయ ఄబణ బతధ వబభంరో ఛతుభంచిధఞుో గష తృౌభషఢిఔ గషత. యైథిఔ యషఘభభం ధండు ధేఞటథాకష 
యయద మౄతృషరోో  పామతీభ యషఘభభంరో ఉమవయ యషక్ష్యణకభపవు ంథి. భుఖభుగషర ధాఞట ణొయౌ యయోగపతుగష, 
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ణొయౌ నేరభలసగష అఫెధ పాయయషు ఠె ఔయ. ఇ గీణంరో ఉమవయతు భుఖ భుగషర యౌంథమమయషమంగష, 
బాధలుతుకూ ఄధంణకషరం ధండు పాగష నభపఙభఫైెధ నరఢభబూభపుగష చితిరంచి ఔయ ణాధే భుఖభుగషర 

బాధలుఠలుణాఠె. ఆఔకఠ యళవబాధలణఔు నరతిమౄనం కషగష ఉమవయ వబఖ ీయౌంథభషమతుకూ బూభపుఔరధ. 

 

„ణత తగపలసతృలలు‟ ఄధ ేకండుఔరో ఔయ ణధ శథభంరోతు అమదరణధ లమఔుం ఙేయషు ఠె. యౌంథభషమతున 

తృషళయకషధఫలంణోధ, ఔీమణవంణోధ ధాళధం ఙేభఞాతున కండువు  రోఔంరోతు యౌంథమమ యదవంవధ 

ణణాు ితుకూ ణధ థఃకాతున యరోడుయషు ఠె. 
 

ఇ యదంగష ఉమవయరోతు ఄధేఔ కండుఔరోో  ఄబయౌధ నేరబ, నరఢభం లభపోంనపడుంథి. థీతులరధ 

ఔయయొఔక నేరబణణుిం ణెరువకౌలఙే. 

 

నరోకూ: థీతుర ఔఴోరషలసు ర ఫకూు, యషంఘిఔ థఔతం, కొంథమడ యయఴి లమఔుు రనెై అభధఔుధన అభషదధ 

తోథరలైధ పాయషరు ఄధేఔ యదారుగష గ్ఙభపయషు బ. ఔఴోనక్షం, నరయషవం, ఉమవయ నరదాధంగష అభధరోతు 

నరఢభణణాు ితున, యయోఖలమదధ యరోడులేు , ఇ నరోకూరోతు నథామరు యతేధన పాయషరోో  లమఔుబబేమ అభధ 

ఔయణా థఔతారు ణెయౌభఛైయషు బ. ఔఴోనక్షంరోతు ఔయణవంరాగష నరదాధంగష ఔ పాయషతుకూ వంపదించిధయ 

కషలు. మఔమకషర యఴభారనెై అభధ శథభవంథధ లమఔుం ఙేలే ఔయ పాయషయౌయ. 

 

థీతురో „బా ఄబభ‟, „శహజ్‟, „తూయౌథాభషరు‟, „వంకషీంతి‟, „ఄయోమబతుఱస‟, „ఈబర్ కభామ్‟, 

„యఛభయషఠ ఖఖధయషఢి‟, „లేనశక్ష్ీమబు‟, „ఖుమడథేలుఠె‟, „పరణేఔంణ నమవంగష‟, „బయౘణేభఠె‟  
తోథరలైధ యౕభపషఔరణో ఔభపేధథే ఇ నరోకూ కంఠకషలమం. 

 

„బా ఄబభ‟ కండుఔ ఔయరోతు ఄఫుమథభదోమఢి నరతితంతంఙేథ.ి పూచ నఞటిధ థియషఢం ఄంద 

యరషవయషరఔు అరయషరఫైెధ వంనరథాభారఔు నరతీఔ, థియషఢం తృషర చీధఫైెంథి. ఄరాగై కొతున వంనరథాభారు 
ఙారా తృషర చీధఫైెధయ. ఄయ బామడణేధన కషరంణోతృషఞు బామరేఔ పూచనఞటితృలభాబ. ఆంథరో 
యషక్ష్యణకభపంచిధ ఄబభ చీఔఞోధ తృషమథరోరే కషంతిబూభపు. అఫె తురషంణాధ ఄలణభపవు ంథి. కొణు  ఙెైణధామతున, 

యరుఖుధ నరయషథివు ంథి. ఇ ఄబభ యళవబాధల ఔరామఢాతుకూ నరతీఔ. 

 

„తూయౌథాభషరు‟ కండుఔ పాలఔయణాధంథధంరో యభపలసధ తృషభపఛాణం. ఔయకూ నసరభుభషయౌకూ బదమ 
ఄధంణఫైెధ థమం ఫభంఔమ యయోఖం. అఫె వథమ వవమోంరోధే ఈండు ఔయ కౌవం ఎథమడ 
ఙవు ంఞుంథి. 
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“తూయౌ తూయౌ థాభషర ణాభషరణాంణ 

బారరరుో ధ ధానసరభుభషరు భైరు 
నులు నులుఖ యఠథీలస బపుఫర ఙెమంఖు 
కొవర బుడుయైచి యొడు థాఙకొధ నలఱైు”7

 

 

 ఄణఠె ఔడా భషగషధే ఔంఠ్షతున ఄరంఔభపథాద బతు భషణరే ఱైు తూయౌతూయౌ థాభషరణో ధక్షణరా రేన 

నులువరథంఠగష ఔమవు ంఞుంథి. నఖరు కొకఔక నుయేవ తీలస ణధ బపుఫ ఙెమఖురో యషఞటతు బుడుయేలస 
థాఙఔుంఞుంథ.ి ఆరా భ్చె ఛమడఖుణేంఞుంథి. 
 

 „లేనశక్ష్ీమబు‟ ఄధే కండుఔ ఔయరోతు యళవబాధల నేరబధ నరఔఞటంఙేథ.ి 

 

“ఔమకళ శథభ ఛాంఖరబుర యౕణర 

లేనశ థఖధబుభ లభపషంనఖరధ 
యమచింనఖరధ యథేవఴనెైణభపఢికూ 
ఄఠెు గష గషడ యౌయౘములేణేలు”8

 

 

ఄంఞృ ఔయగష ణధ అళధ, అళభాతున యరోడుయషు ఠె. 
 

„ఏత తగపరల‟ ఄధ కండుఔరో గషంద ీతుభషమఢం ఖుభపంచి ఙెనపడుంథ.ి „ధేఞట పాద ధధన బాఞాఠెగషతూతు 

నరఱభబఞుో  లచిే నడుబ నెైతు‟ ఄధఞరో గషందీ తుభషమఢం ఔయతు ఎంణగష ఔడా ణనుు ఢిో  ఙేలసంథో 
ణెరువు ంథ.ి  

 

 “ధధన ఖధన ణండుర ధాఔంఞె యరుో  – ధా 
 భూణ, చౄలధంను ఞృఞ – పాఞ 

 ధాబ ఠంథ యోమడ – ధాభూమడ- ధధ యడు 
 ఙధన – ఏత తగపరలధధన బంఔ”

9
 

థీతురో ఔయ శథభంరో ఏమఠు  యధమం, రోకషధఫూతి దవతుఖభపణంగష యరోడుంఙాఠె. 
 

 „నరోకూ‟ ఔధాఞట ఔరయషభప యషశధం. ఇ యౕభపషఔధే ఇ వంనుఞాతుకూ నెఞటిధాఠె. భషచరు, వంనధనరు 
నభతుంఙేథ ి కషలఙే. థేలుఠె నుమయదరోో  ఉభైగైథి కషలఙే. ధలలదలుధ నసరభుతు ఙెంణఔు 
ఙేభైేథికషలఙే. ఔఴోరషలసు రకూ బాణరం నరోకూ నెయు నరోకూగషధే థమశధతవు ంథి. ఇ నరోకూ ధలలదలు ఔరరఔు 
థమఢం. నరోకూ ధడుగపణ ేఄథి ధలలదలు ఔబభతు ఔరర, అఫె అళర, ఉశరు ణెరునుణేంథి. 
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“నరఢభ నరోకూ నరోకూ నరవధఫమ ల 

వంణలయోౌఔ నరోకీ ళఔఙీాన 

లఔభీైక నరోకీ బదవవనన రషక 

నరోక”ీ
10

 

అ నరోక ీ అఫెధ నసరభుతు వతునదికూ ఙేమడవు ంథి. అఫెఔు మోశధభషఖరు యతునసయషు బ. 

నరఢభగషధం అఫె ఖుండెరోో  మోఖుణేంథ.ి ఄంథకై అ నరోకీ నరఢభ నరోకూ. అఫె చౄయణంరో లవంణ 

ఖబధాతుకూ వంకైణం. అ నరోకీ భషఔ, ఇయదంగష నరోకూతు ఔయ నరఢభపాల నరతీఔగష చితిరంఙాఠె.  
 

భక్షగషధ మఙధరు: 
 

అందర ర థేయఔఱరోో  నరబుకఫెైంథి భక్షగషధ నరకూభీ. తృషర చీధ కషరం ధండు బధఔు భక్షగషధారుధనఞుో  

ఄధేఔ అదాభషరణో బధ నభపరోదఔురు ణెయౌనసధామడ. కషయషమరరో ఔంథఔభప మడథరఔయ - „వగీలీ యఛభబు‟ 
తోఞితోథఞట భక్షగషధ కషలమంగష ఖుభపుంఙపడుంథి. థక్ష్ుఢాందర భుఖ యషళిణమంరో భక్షగషధ నరకూభీఔు 
ఄఖయీషు ధం రతేంచింథ.ి ఄధేఔ కషయషమరు యయౌరషబ. 

 

అదతుఔురోో  భక్షగషధ నరకూభీరో మఙధరు ఙేలసధ యషభపరో ఔఴోరషలసు రగషమడ ఔమడ. యమడ కైలరం 

అకషళయషఢిరో నరయోగపంఙఞం కౌవఫే భక్షగషధారధ మచించిధఞుో  ణెరువు ంథి. అ యదంగష యమడ భక్షగషధ 

మఙబణ కషలడాతుకూ కషమఔురు పారాంణరను మఛతూకషంణాభషలుగషమడ. ఔఴోరషలసు రగషమడ భక్షగషధ తృషఞరతునఞటకూ 
వంగీణనమఫైెధ పాఢీరధ ఔభపే అయోౘథఔమఫైెధ తృషఞరుగష బయౌఙామడ. యమడ క్ష్ీమయషఖమబతధం, 

బాఱయకషగపనతణరం, యౕయీనరధాభషభఢ తోథరలైధ భక్షగషధాయౌన మచించిధఞుో  ణెరువు ంథి. ఄబణే యషఞటరో 
ఔక „యనరధాభషభఢ‟ ణన తగపయౌధయేత థొమఔఠంరేథ. ఄథి ఔడా పారాంణరను మఛతూకషంణాభషలుగషభప 
లరధ రతేంచింథ.ి ఔఴోరషలసు రగషభప భక్షగషధారేయ బుథిరంనపఠరేథ. 

 

యనరధాభషభఢ ఙభపణర యైఴోల బణ యషళిణామతుకూ ఙెంథింథి. యషమంఖు ణబభభమ యైఛభంతీ 

యరావబధ ేళంగషమ నరపందంగష యనరధాభషభఢ ఙభపణరధ ఔభపేధామడ. ఆంకష ఄధేఔబంథి తేధనమౄతృషరోో  
థీతుతు మచింఙామడ. ఔఴోరషలసు రగషమడ „యౕఔీఴోథాధ ఙకౌమ నూభపోబా మఛతూకషంణోథభా‟ ఄధథాతురో ణధ 

నేమడధ, థీతుకూ వంగీణయషమది ఄబధ మఛతూకషంణాభషలుగషభప నేమడ వచింఙామడ. 
 

థేలథేయ, బదమయషఢిరు యనరధాభషభఢుతు నూథోఞఔు పభరుథేమఠం లమఔు ఔ మంఖంగషధ, 
ణభషవతి ఔత భెంఠల మంఖంగషధ ఙేభపడుంథ.ి వణరదామడతు బాఞరోో ధే థాథాను వఖం ఔత ధఠెవు ంథ.ి 

తగపయౌధ తృషణరర వంపాఴఢరు థాథాను తృషఞరు – నథామరోో ధే ధడునసంనపడుంథ.ి 
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థీతురో థమడలురఔు అధంథప ైమయ, భషబనసరభ తోథరలైధ భషగషరు ఔమేపడాు బ. బూఠె 
లహవనథామరు. ధారుఖు ఔంథనథామరు, ఔ రభగషీళి, ఔ ఙంనఔబార, ఔ బణేుఫం ఔమేపడాు బ. ఔతా 
వంథమబంరో యనరధాభషభఢ తృషణరనమంగష ఔ ణతఱ తృషయమం మచింఙపడుంథి. యౕతీుయషవతు తృషణర థావభష 
యౘవమం ఔడా తృలఱసంనపడుంథి. ఄంణేగషఔ నసయోౌయౕరం, నసంఖమాఛనం నమదామధం, అఛఖభ్నయషధం తోథరలైధ 

పాఴఔు వశఛారంకషభషరలైధ ధాధఠెరు, రోకౌఔుు రు ఔడా ఙెనపడాు బ. 

నథమమఙధరో ఔఴోరషలసు రగషభప బుథర వఴింగష ఔతునసవు ంథి. నథరాయౌణమంరోధ, పాల 

వఔుబామమంరోధ యభపమఙధా యదాధం ఈంథ.ి 

ఔుభపలసధ ణేఞ ణేతుభరఔున్ చిమడకషరవరు యేలస ధేర నెై 
ణొమలసధ లూనభషఖబుధ థోలసఞ ఔునరు యోలస నరోయో 
ణకమబురణో నరవధబురు ణొభపచి థాబబురయోౌ ఙంథరను 
ఴకభపఢ ిఛరబు యషతునెై ఛయోౌ ఆఞన్ గొతుణెణేు  యేఔులన్11

  

 

 థీతురో ణేఞణేతుభరు, చిమడకషరవరు, లూనభషఖబు తోథరలైధయ ఔఴోరషలసు రగషమడ ణబ మఙధరోో  
యభపయగష యషడే నథారు. ఔచినూడు వంనరథాభాధఖుఢంగష వభషవంఖవంథమఫైెధ ఇ భక్షగషధం కైరలం 

అకషళయషఢి నరయషభషతుకై నభపతణంకషథతు, మంఖవురం తొథ నరయోగపంఙడాతుకూ ఔడా యోఖమఫైెంథతు థీతురోతు 

ఄతేధభాధఖుఢఫెైధ గైభారు తుమౄనసయషు బ. 

 

ళభపభఴీ, దధభషద వ: 
 కైలరం అకషళయషఢిరో నరయషభషతుకై కొతున ధాఞటఔరు ఔఴోరషలసు రగషమడ మచింఙామడ. అ ధాఞటఔరతూన భెంఠె 
వంనుఞారుగష బుథిరంనపడాు బ. తోథఞట వంనుఞటరో „ళభపభఴీ‟, „ఔయౖషో ఴిత‟, „భబుధా యయౘభప‟, „ఏడాథ ి

తృొఠెఖుధా‟, „గౌణత‟, „యేఢుఔుంఛం‟ ఈధానబ. „దధభషద వ‟ „యషభుఛమబు‟,„ఖుశృఠె‟, „యలక్ష్ైణర 
భాణర‟ భెండో వంనుఞటరో ఈధానబ. తోథఞట వంనుఞట గైభ నరదాధధాఞటఔరు. భెండో వంనుఞట ఫకూు 
నరదాధఫైెధయ. ఇ ధాఞటఔరోో  ఈథాణు ఫైెధ ఄధఫూణేరు, ఈధనణఫైెధ ఔయణా యైఫలం, గైభ నథామర 

ఔమడ ఈణుబఫైెధ వంపాఴఢరుధానబ.  

 

 ళభపభఴీ : ఆథి ప ఛయషఠ గ్తృషరభెడుు  గషభపకూ ఄంకూణతొభపడుంథి. ఇధాఞటఔ అకషళయషఢి కౌవం 

భషభపడుంథ.ి థీతురో ఔయ, భభాతి, ళభపభఴీ, థేలభాతు నరదాధతృషణరరు. ఔయ ణన తగపయౌధ బూఠె 
తృౌభషఢిఔ తృషణరరు. ఄంణేకషఔ ళేబంణేఠె, లవంణం ఔయ ఄధేయ ఔఴోరషలసు రగషభప ఔరధ.  

 

ళేబంణం తృలబ, లవంణం భషలఠం ధాఞటఔరో నరఔతికూ వంపందించిధ బామడ, థేలభాతు 

తుఴేబఢ, ళభపభఴీ అఖబధం ఔతరో థీతుకూ నరతితంపంగష ధఠెవు ంథి. 
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          ఆథి తోణుం ఐథమంగషరుగష ఔమేపడుంథి. తోథఞట మంఖంరో ఈణుమడలు ఖలధ ణెమడఙఔుతు 

థేలభాతు తుఴరతలేు , భెంఠల మంఖంరో ళభపభఴీ నరయేయంచి థక్ష్ుఢథావమం ణెభపనసవు ంథి. బూఠల మంఖంరో 
యౌణకైళం ఙచి పాదనడే భభాతికూ బంతిర తేఴఖవమడఠె, ఖుమడథేలుఠె ఆచిేధ బామడరు ధఙేలు. 
యషముకషమతున ఛభంఙడాతుకూ యౌంథభషమధఫలం ఔధాన యేభొఔ ఓఴదం రేథతు ఔయ పోదియషు ఠె. పాదమణరధ, 
తుభబారధ థమం ఙేభబంఞాఠె. 
 

 ధారోలమంఖంరో భులతీ భులఔురు లవంణోణసలం ఛమడనుఔుంఞామడ. బువయౌణాణ యేథాంణాతున 

ళేఱధ ఙేయషు మడ. భభాతి లవంణయేఴంరో లయషు ఠె. ళభపభఴీ చౄయణంరో లవంణం నరయేయవు ంథి. ఐథలమంఖంరో 
భభాతికూ ళభపభఴీ లవంణ లధరక్ష్ుభగష యషక్ష్యణకభపవు ంథి. 
 

 ధాఞటఔ చిలభపగష భభాతి థేలథేలుడుతు తృషర భపుంఙఠంణో బుఖువు ంథి. భభాతికూ రోఔబంణా 
నేరబబభంగష ఔతునసవు ంథి.  
 

 “యౌంథభషమతున, ణాతిుిఔ థఔతాతున ఔయౌనస పాలఖభపబణంగష తీమేపఠు  గొన ధాఞటఔ ఆథి. యషముఔమం 

లభవస ఙేణ ఔయౌగపధా, బధవసధ తుణమధణధంగష తురునుఔుతు ఛబంఙలఙేతు ఇ ధాఞటఔరో 
ఙెనపడుంథ.ి” 

12
 

 

చిలభప గీణంరో భభాతి – 

 

“ఆఔ ళిబమడు లులరథ, ఆఔ తుయౕదబు లరథ 
తూ వతునదిబ  థేల థేయష 
ఔ లవంణబునెైధ, ఔ నరపాణబురోధ 

యఔలసంనఛైభయష థేయష”13
 

ఄధఠంరో ఄయ భభాతి బాఞరుగష కషఔ, ఔఴోరషలసు రగషభప బాఞరుగష ఔతునసయషు బ. ఇ ధాఞటఔరో 
ళేబంణాతుకూ, లవంణాతుకూ ఔఴోరషలసు రగషమడ ఙఔకతు మౄనఔరధ ఙేరషమడ. 

 

థీతురో ఔయ తృషణర ఄబూరఔం. బూరఔతరో యకషీఙామడమతుకూ పథరు ఔయ ఔయౌంనపడాు ఠె. 
భభాతికూ ధలభలవధాతున ఔయౌంఙే బంణరోనథేరషతున ఙేభడాతుకూ ఔయగష ఔఴోరషలసు ర ఔతునసయషు ఠె. 
యౌంథభషమధఫయషతున యషముకషమతుకూ యమడఖుఠెగష భభాతికూ ఈనథేయంచిధ ఔయ.  

 

“మోభరేతుంఔ రోకషర తిభమథధబు 
అరనసంణే అధంథ ణేఛంపు తుదర”

14
 

 

ఄంఞృ లవంణాతున అయౘవతుయషు ఠె.  
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 తృౌభషఢిఔ తృషణరరధ ధాబబాణరంగష ఖళీించి ఔ యౌంథమమ ణణాు ితున, భలవధ మశయషమతున 

పోదివు ంథీ ధాఞటఔ, ధణధ థఔతంణో, బధనఛా ఔరధణో మౄనుథాయౌేధ ఇ ధాఞటఔఔు ణెరుఖు యషళిణమంరో 
నరణేమఔ యషు ధబుంథి. 
 

 దధభషధ వ: మభూమడ బరుో ఠె దధభషద వ. ఄణతు నసరభుభషరు ళేబాంగప. కషతబ ైధ దధభషధ వ 
మోక్షగషతగష బాభపధ ఔబతూభగషతబే ఆథ.ి థీతురో బూఠె మంగషరుధానబ. 

 

 ఇ ధాఞటఔరో ఔయ ణాధే దధభషద వ ఄలుణాఠె. అ యౌంథమమ నసరభణవం ఔడా దధభషద వఔు పాగషధే 
ఔయకీ ఈంథ.ి పౌతిఔ యౌంథభషమభషదధ ధండు ఏకషఖణీధ థిలమయౌంథభషమభషదధ యైను బమయౌంఙఠఫే 

ఆంథరోతు నరదాధాంళం. యౌంథభషమభషదధరోతు ఏకషఖణీ కొంణ అరవమంగషధైధా ఫఖలంణేడుయైను బమరఔ 

ణనథధ ేనరతితృషథధ ఔతునసవు ంథి. 
 

 తోథఞటమంఖంరో ళేబాంగప “ఇ బరుో  రంథభపణో బధయషఱైు తృలఞాో ఠఖరభష?” ఄతు నరయనంఙగష 
దధభషద వ,  “అ, అందరథేళంరో బాణరం ఔఠెధానఠె. యషఠె లలేు  ధేధే ఙేబ ఔరతృషయౌ”

15
 ఄంఞాఠె. థీతురో 

ఔడా అందర రఔు ఔ యయఴిణధ ఔయౌంచి అందరా తేబాధం ఙాఞుఔుంఞాఠె ఔయ. 

 

 భెంఠల మంఖంరో లచిేధ ఫఛధరోో  తోథఞటథి నసఠ్షనుమం ఫఛధ కషలఠం ఔఠ ఔఴోరషలసు రగషభప 
వవయషు ధాతేబాధాతున ణెయౌభఛైవు ంథి. ఖుడుు  బుఱసియషఠె తృషడే ణణుిం యేథాంణ ఖభపబణంగష యషఖుణేంథి. 
చౄలుఢిో  చిరుఔగష వంపోదించి ఇ చౄయణం నంఛమను పణేఔతు, ఇ వంపందార ధండు యడులడు 
యైఔుంటయషవతు ఙేమడకౌయషరతు నరపోదివు ంథీ గైభం.

16
 

  

 బూఠల మంఖంరో దధభషద ధరో వంఙరధాతున ఔయౌగపంచిధ అరభ గంఞాధాథం 

వతృషు లవురోధధన ఄణతు అణభఛాఖణం కషలడాతున, దనయషవధరు ఄణతు నూమవఛధభ రపధఫైెధ 

యషవధరధ, థీనకషంణేరు ఄణతు ఄంణభషరోో  థాగప ఈధన ఛాా ధఛమతి నరథీను ం కషలడాతున ణెయౌభఛైవు ంథి. 
 “మోయషరన్ పథిభషంద తేక్షులురు „భషయో తృలర లయో ఒ ఔతృష 

ఱొయషతొ” భతు మోమరలతిు  నసరులన్ రోరోధ ధేథోఫభ 

మోభ వంకౌఙతోణరోలె యధక ఔనుడే మాోలెన్ ఒహో హో దధ 
భషద వ భషధఖథభామభష‟ భధ ధథాణుయౘవధ తుకషవఢబుల్”

17
 

 

 థీతురో ఙెనపఠు  దధభషద వ బాఞరోో  ఆంణకషరం యషవతలేలఔు థమఫైెధంథఔు 
ఫభవంకౌఙారు, యషవతనసరును గంఞాధాథంగష ఄణఢిో  లేలకె ై అయౘవతుంఙఠం ఄణతురో ఄనఞటక ై

ఔరుఖుణేధన బామడధ వచియషు బ. 
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 ధాఞఔంగషధే కషఔ, కషలమంగష ఔడా యషళిణమంరో యరుయైంథ ీ ఖంీతం. తృషర చీధ థళమకషలమ 
రక్షఢాయౌంథరో కొతున తృొంథనమఙపడాు బ. 

 

ఫేగబార: లసతూగైభారు 
 ఔఴోరషలసు ర త.ఎన్. భెడుుగషభప తృలర ణాసశంణో లసతూమంఖంరో నరయేయంఙామడ. „బయో్ళవభప‟ చిణరా తుకూ బాఞరు, 
తృషఞరు భషరషమడ. అ ణభషవణ థాథాను 40 వంలణసభషరు లసతుబారఔు తృషఞరు భషరషమడ. యభప 175 లసతుబ  ాతృషఞరధ 
ఔభప  ే„ఫేగబార‟ నేమడణ  ోబుథిరంఙామడ. యభప ఔయణవం రాగషధ ేతృషఞరు ఔడ  ాఔ నరణేమఔణధ ఔయౌగప ఈంఞాబ. 

 

 బయో్ళవభప చిణరంరో ధాబకష ధాభఔురు “అకషళయదిరో యౘబగష ఎగపభైలు” ఄధనతృషఞధ 
ఫేగారధ వంపోదివు  తృషఠెఔుంఞామడ. ఫేగారఔుధన రక్షఢారతూన రోీణరఔు ణెయౌభఛైరషఠె. ఄంణేకషఔ 

ఫేగబార ఄణేమధనణ ఔయణ  ాయయౘభవ యదిరో యశభపంఙ ేఔయ పాలుఔణఔు వంకైణంగష ఔడా వపభపవు ంథ.ి 

థీతుతు పఞటి అభధ తృషఞర వంఔరధాతుకూ „ఫేగబార‟ ఄతు నేమడ నెఞిఠం వబుచిణంగష ఈంథ.ి 

 

 వబాఛంరోతు యయద లభషో ర రోీణర వంయషకమయషు బకూ ఄధఖుఢంగష, ణధగీణారధ మచింఙాఠె. 
„అకషళయదిరో యౘబగష ఎగపభైలు‟, „బధవధ బరలో ర బారరగెధే‟ లంఞట ఈథాణు ఫైెధ గీణారు తోథరు, 
„ఎంణ పాగష ఄధానలు ఎలవమడ ధేభపధ బాఞభష‟ లంఞట ఄతి యషబాధమతుకూ ఄముబబేమ తృషఞరు మచింఙాఠె. 
అభధ లసతుబా గీణారోో  వంయోఖ ళంగషమ బాదమమం, బధనయేథధ, యయౖషథం, ఔమడఢ, రయౌణఫైెధ నభపయౘవం, 

వంథమ నరఔతి చిణరఢ, ఫకూు, బదమఫకూు పాలధ, యషబాచృఔ వశ, ఛాతీభపాలధ తోథరలైధ యయద 

పాయషరు వపభపయషు బ. 

  „గషరుర ణేరలధ గషఞను బబణరు 
  తూరను బపుఫర తూఠరు ఔథరలధ‟  
 

 ఄంఞృ నరఔతిరోతు యౌంథభషమతున నరఢభనమంగష ఄధవబయషు ఠె. ఔఴోరషలసు రగషభప బదమ ళంగషమ 

గీణారోో  బఔుఞాభ బాధఫెైధయ భెంఠె గీణారు. “బయో్ళవభప”రోతు “బధవధ బరలో రు బాఞరుగైధ”ఄధ ే

తృషఞ. పాశమఫైెధ ళంగషభషతుకూ కషఔుండా నరఢభ పాలధర లరో ఔయౌగపధ ఄధఫూతితు బదమ బధనఛాంగష 
నమమోథాణుంగష ఔమేఠం ఇ గీణంరోతు నరణేమఔణ. 

“బధవధ బరలో ర బారరగెధే 
ఔధనర యధనర డోరరగెధే 
కొబభర ఖులవరు ఖువఖువబతుధా 
భెబభర గషరురు ఉవమడవమతుధా 
ఄరరు కొరధరో ఖరఖరబతుధా 
థలువర యేఢులు వలవడు యతుధా”18
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ఇ తృషథారోో  తుభీక్షఢరోతు బాదమమం ఖూఠెఔఞుి ఔుతు ఈంథి. బుఖధమోశధఫైెధ 

నరఢభబాదభషమతున ఙయ ఙనసంఙే బభ్ గీణం „భషఛబఔుఞం‟ రోతు „వడులేభకై గషయౌ‟. 

“వడులేభకైగషయౌ వడులేభపోకై 
పఠయౌ డురో భషచ నలవయంఙేధే 
ఏఞట ఖరఖరరకై ఎఖలసనడు రేఙేధే 
అఔు ఔథయౌఔరకై ఄథిభపనడు ఙలేధే 
తుథమ ఙెథభపంథంఞే ధేధమడకౌధే 
నంఠె యధనర ధడుగప తృషధయేభషథే 
తూయౌ బపుఫర థాఖు తుథమ ణేభషథే 
యమడర యలధ పూతు యలసభపతృలభషథె”19

 

 ఇ తృషథారోో  బుఖధ నరఢభం తృషటఔుఢిో  నమలయంనఛైవు ంథి. నమమోథాణు ఫైెధ ళంగషమ బాదభషమతున 

ఙనసయషు బ. ఇ తృషఞ యధన వశథభుఠె ణాధే పఠయౌ నసరభుభషయౌ డురో నలవయంచిధ 

బదభషధఫూతితు తృొంథణాఠె. 
 

 ఇ యదంగష ఔఴోరషలసు ర తృషఞరోో తు యషళిణమ బాదమమం ఄతున మకషర బధఴేరఔు ఙఔకతు 

ఄధఫూతితు ఔయౌగపయషు బ, నథికషరారతృషఞు రోీణర శథభారోో  నథిర నమఙకౌణఖో గైభారధంథించి 

చిమవభమఢీభురభామమడ థేలురనయోౌ.  

 

తిమడతృషలు: థేలురనయోౌ యషభప ఖంీతారోో  వవణంణర మఙధరణో తృషఞు ఄధయషథారు కొతున ఈధానబ. 

ఠ్షఖూర్, పేో క్, మగునతి యంఔఞమణనంధాభుడుగషభప అంఖోవఔుు యౌన అందీరఔభపంఙామడ. ఆలతూన ఔ ఎణేు , 

ణతఱ పాఴరోతు గ్థాథేయ మచించిధ „తిమడతృషలు‟ అందీరఔమఢ ఔ ఎణేు . 

 

 యైఴోల యషళిణమంరో ఄణమంణ తృషర ఙమమం తృొంథింథి గ్థాథేయ మచించిధ తిమడతృషలు. ఆయ తోణుం 

బునెైగీణారు. కొకఔకథిధం కొకఔక గీణాతున దధభషభవంరో లరణాతున నూతు గ్నసఔరు ణాబు ఙేలసధఞుో గష 
ఔయౌంఙపడుంథ.ి 

 

 ఆంథరో తోథఞట గీణం యౕఔీఴేో తు ఖూభపే గషధం ఙేవు  యేఔులధే యషనధం ఙేభడాతుకూ నరదాధ గ్నసఔ 

తణరే భషంఠరధ ఫేరగకరునుణ తృషఠెణేంథి. భెంఠల గీణంరో లరణతుభబారు వఙధ గీణంరో లరణరం 

ఙెనపడాు బ. 

 

 ధారోల గీణంరో లమషథేలణధ లమషం కౌవం తృషర భపుంఙఠం లుంథి. ఐథల గీణంరో ఔ గ్నసఔ ఔఴేో తు 

ఙలస గషధం ఙేవు  యౕధీాబారధ ఙెనబతు ఙెయౌఔణెుయౌన నేరభైనసంఙఠం. అమలగీణం ధండు నథిళేధల గీణం 
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థాకష గ్నసఔరు వమయలఔుు రణో ఙెరురధ తూభషఠ నసరలఠం. నథయౘమల గీణంరో ణరును తీభబతు గ్నసఔరు 
ధంథగ్నుతు బంథిమ మక్షఔుతు తృషర భపుంఙఠం. 

 

 నథిళేఠల గీణంరో భరోథఔు, ధంథపరభషబఔఴేో రఔు, నథెధతుతథల గీణంరో ఔఴేో తు ఄభషధ ంగప 
తూరఔు ఫేరుకొరునురు తృషఠణామడ. నంథొతభథి, ఆమయై గీణారోో  ఔఴేో తుణో తూరాథేయతు పభరు నరఔబతు 

తృషర భపుయషు మడ. ఆమయైఔఞట ధంచి ఆమయ ై ణొతభథి లమఔు గ్నసఔరు ఔఴేో ఢిో  వు తివు  ణబ కౌభపఔరధ 
ణెరునుఔుంఞామడ. 
 

 బునెైభల గీణంరో ఆయ యయోౌనుణు మడరో యరలసధ యఴేో చిణేు ర యషభప ఔుబాభెు గ్థాథేయ 

అధతిచిేధ ఇ తిమడతృషయై ఄంణభషభషధ తున ఖళీించిధ యషభపకూ, నఠ్పంచిధ యషభపకూ యఫం ఙేఔమడణేంథతూ 

బంఖమారషవధంణో బుఖువు ంథి. ణతఱంరో ఇ బునెైపగీణాయౌన తృషయభషరంఞామడ. ఔఴోరషలసు రగషభపకూ 
తిమడతృషలు కీముధరఔు నమలవు  యంఔఞాఙామడమరుగషభప యషమకామధం పాగష ఈనఔభపంచిధఞుో  అభధ ే

ఙెనుఔుధానమడ. 
 

 ఇ ఖంీతాతున ణధ ఔుబాభెు „చిధనలహణ‟ వభతి చిశనంగష భషలస, థేయభఖ్స  థంనణేర ఔంథింఙామడ. 
థీతురోతు నరతి కీముధఔు ఄబణలయో్ వంథమంగషమడ భషగషయౌన ఔభషేమడ. ఇ కీముధరతూన వణరా చంథవసరో 
మచింనపడాు బ. ణతఱంరో నరతితృషయమం ఎతుతథి తృషథార వంనుఞట, ఄధయషథంరో తృషథవంకామతుభబం 

రేథ. ధారుఖు-ఐథ ఖఢార ఔమడణో ఔడుధ ధారుగైలస తృషథారు ఔ ఙమఢంగష ఈధానబ. బూరంరో ఇ 

తృషయభషరు తృషడే నరణేమఔ వంనరథాభబుంథి. ఔఴోరషలసు ర కీముధరఔు యయదభషగషరు ఔమేపడాు బ. నథార 

ఔమడ రయౌణ వంథమంగష యషగపంథి. ఏఠల కీముధరో – 

 

 “యధరేథఞే యభప ీఛలభషరా 
యతుబ  యౘబఖ నలవయంఙేలఞే 

రయౌణ ళభధా, ఙయౌణ 

శభపఢ ధభధా రలబభ 
ణెరయషమడ ఙధనథబాభ 

ఄరమడ కొబాభ ణఱైఔు 
నలసడు పొబాభ రలబభ 

ణెరయషమడ ఙధనథబాభ”20
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 ఇ ఖంీతంరోతు ఄధయషథ భీతితు నభపయౕయౌలేు  ఙారాలమఔు బూరాధఖుఢంగషధే యషగపంథతు ఙెనలఙే. 

ఄఔకఠఔకఠ కొతున వంక్ష్ునహు ఔమఢరు, కొతున యషమకామధ తృషర భఫైెధ యనుయ్ఔమఢరు, కొతున పాయషర నుధభషలతిు  
గ్ఙభపవు ంథ.ి 

 

 బూరంరోతు కొతున పాయషరు, యరేఴఢారు ఄఔకఠఔకఠ రోనసంచిధా, కొతున ణెరుఖు ధడుకషభషర 

యొంనురు, బూరంరోతు యరేఴఢారు భతాణదంగష అందీరఔభపలేు , ణెరుఖు నరుఔుపడురో వపభపంఙ ే

ఄధముథోయౖషయౌన ఖబతుంచి బామేఠం ఔతునసవు ంథి. 
 

తృషథవచిఔరు 
 

1. థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర – యషళిణామలరోఔధం: డా|| ఎన్. తుమభరాథేయ – నుఞ : 99. 

2. ఔఴోనక్షం – థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర. 
3. బయౘఔయ – ఔఴోనక్షబు. 
4. తృషర ఢకషంణ – ఔఴోనక్షబు. 
5. థఃకబు ఔఴోనక్షబు.  
6.  యథకూ యేయషభప – నరయషవబు, ఔఴోనక్ష వంనుఞట. 
7. నరోకూ – ఔఴోరషలసు ర 
8. లేనశక్ష్ీమబు – నరోయ – ఔఴోరషలసు ర 
9. ఏత తగపరల – నరోకూ – ఔఴోరషలసు ర 
10. నరోకూ – ఔఴోరషలసు ర 
11. యనరధాభషభఢ – భక్షగషధం – థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర 
12. థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర – యషళిణామలరోఔధం : డా||  ఎన్. తుమభరాథేయ - నుఞ :315 

13. ళభపభఴీ – నుఞ : 39. 

14. ళభపభఴీ – నుఞ : 17. 

15. దధభషద వ – నుఞ :7 

16. దధభషద వ – నుఞ :7 

17. దధభషద వ – నుఞ : 22. 

18. బయో్ళవభప – నుఞ  :12. 

19. భషఛబఔుఞం తృషఞ. 

20. 13ల కీముధ - తిమడతృషలు  
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కషలమం : ఛధనసరభ భషబాభఢబు (గైభ ఔయణ) 

ఔయ : నుఞినభపు ధాభషభఢాఙామమరు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1979 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 నుఞినభపు  ధాభషభఢాఙామడమరు 1914 బాభపే 28 ధ ఄధంణనుమం చృరాో  చిబేమఠె గషీబంరో 

ఛతుభంఙామడ. ణయోౌ కొంఠరబభ వంవకణాందర పాఴరోో , వంగీణంరో తుయౖషో ణేరు. ణండుర యౕతీుయషయషఙామడమరు 

బయౘనండుణేరు. వంగీణం, ధణమం, యషళిణమమంగషరనెై ణండురలరో చిధనణధంరోధే అవకూు ఔయోౌంథి. వవభం 

ఔఱసణో వంవకణాందర, ఔధనఠ, బరభాఱ, ణతఱ పాఴరణో తృషఞు ళింథీ, బభషఠ్,ీ అంఖో పాఴరోో  

నరయఢుఠభామమడ. యషభప ఆంఞలో  ఎరోనుఠ నండుణ ఙమేరు, గ్ఴేీ రు ఛమఖఠంలరో యభపరో చిధన 

లభవసరోధే యషళిణామతేరాఴ ఄరలడుంథ.ి 

 

 తిమడనతిరోతు ఒభపభంఞల్ ఔమారషరరో నుఞినభపు యషభపకూ నరయేళం రతేంఙరేథ. థాంణో అ ఔమారషర 

నసరతుసతృషల్ వబక్షంరో వంవకణంరో అయఔయణాదామఢ ఙేభఠంణో, అళేమమనఠు  నసరతుసతృషల్ నుఞినభపుయషమడ 

కౌభపధ ణమఖతి ఔంఞ ేనెై ణమఖతిరో ఙేమడేఔుధానమఞ. 

 

 నుఞినభపుయషమడ 1940 తృషర ంణంరో తృరొ థద ఞృమడ బుతుసనల్ ళెైవకరురో ణెరుఖు నండుణేతుగష, 

ణభషవణ ఄధంణనుమం నరఫుణవం ఔమారషరరో ఄదామనఔుతుగష, ఔఠన భషబఔఴో ళెైవకరురో 

ణెరుఖునండుణేతుగష నతుఙేరషమడ. కొంణకషరం కైమఱ యళవయథామరభంరో బరభాఱ తుగంఞు 

తుభషభఢంరోధ, ఢుయో్రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ యషభప పశృపాయౖష ఖంీతారభాతుకూ రలైపేరభపభధాో  

నతుఙేరషమడ. ఄబణ ేఎఔుకలకషరం ఔఠనరో భషబఔఴో ళెైవకరురో ణెరుఖు నండుణేతుగష నతుఙేలస ఄఔకడ ే

నథయ యమబఢ ఙేరషమడ. 
 

 1974 రో పామణ నరఫుణవం „నథభయౕీ‟ తమడథణో వణకభపంచింథి. అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ యయఴి 

వఫుమరుగష లుధానమడ. యౕ ీయేంఔఞేళవమ యళవయథామరభం గౌమల డాఔిభైఞలు  వధాభతుంచింథి. నుఞినభపుయషమడ 

1990రో లెనెింపమడ ఔఞల ణేథీధ ఔధనబూరషమడ. 
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 ఔయగష, యబమశఔుడుగష, యషగైోభకషమడడుగష, ఄధయషథఔుడుగష, యషమకామణగష, ఄలదాతుగష ణెరుఖు 

యషళితీ క్ష్ైణరంరోధేగషఔ – ఄధేఔ పామతీభ పాఴరోో  యరేఴ నరఛాా తృషఞయషరు నరథభపశంచిధ యౕ ీ నుఞినభపు 

ధాభషభఢఙామడమరు వమవవతీనుణరే రు, ణెరుఖు యషళిణమంరో అభధ కీభపు ఄఛభషబమం. 

 

మఙధరు : 

నెధగొంఠ రక్ష్ుభ (కషలమం) 

యౖషచౄ (కషలమం) 

అయీ ణమఢబు (వభతి కషలమం) 

ఄగపనయఢ (కషలమం) 

నుభ్ఖబధబు (కషలమం) 

ఫేగథణబు (కషలమం) 

నంఠభ ీపాఖలణబు (కషలమం) 

ఛధనసరభ భషబాభఢబు (కషలమం) 

యౕ ీయౕతీుయషవ నరపందబు (కషలమం) 

యలణాంఠలం (కషలమం) 

ఏఔయమ (బఱభాఱ ఄధయషథం) (ధలర) 

ఙామడథణు  (అందరా ధయషథం) (ధలర) 

లసతృషబ నసణభప (కషలమం) 

పాబ తృషథమబు (కషలమం) 

యఫూతి ళణఔబు (కషలమం) 

పేథధ ళణఔబు (కషలమం) 

ఄధు  యషబాాఛమబు (కషలమం) 

ఄమయంథర మఙధర ణెరుఖు ఄధయషథం 

 నుఞినభపుయషమడ చిధనణధంరోధే ణెరుఖు, వంవకణ పాఴరోో  ఄలదాధారు ఙేరషమడ. ణబ 18 ల ఏఞధే 

„నెధగొంఠ రక్ష్ుభ‟ ఄధ ేతోథఞట కషయషమతున భషరషమడ. ఇ కషలమఫే యభపకూ యరేఴ కామతిధాభపీంచి నెఞటింథి. యమడ 

1938రో యథావన్ నభీక్షఔు యఱుగష, యభప „నెధగొంఠ రక్ష్ుభ‟ కషలమం తృషటమఖంీతంగష ఈంథఞ. ఆథి యషదామఢంగష 
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అళేమమనభపఙే యఴభం. ఆరాంఞట ఄధఫలం ఏ యషళిణమయేణుఔు ఎథమడకషథతు నుఞినభపుయషభై వవభంగష 

నేభొకధానమడ. ఄరాగై పాలఔలుర నరపాలంణో భషభతృలర రు, యళవధాత కషయషమర అథమశంణో యమడ ణబ 

ణొతభథల ఏఞధే „యౖషచౄ‟ ఄధే కషయషమతున యషర రషమడ.  
 

 యయషయౘధంణమం నుఞినభపుయషమడ „అయీణమఢబు‟ ఄధే వభతి కషయషమతున భషరషమడ. యభపకూ యషళితీ 

రోఔంరో థీతులరధ రషళవణ యషు ధం ఏమడుంథి. కషమరాభర్క్  నరపాలంణో „ఄగపనయఢ‟, „నుభ్ఖబధబు‟, 

„ఫేగథణబు‟ ఄధ కషయషమరధ యషబమయషథ లసథాధ ంణారణో భషరషమడ. బభషఠ్ీ, ళింథీ యషళిణామరోో తు ఫకూు 

పాలం అభధధ పాగష అఔభపషంచింథి. ణేకషభషం, తొభషపాబ, యషఫేద వ్  లంఞట ఫఔుు ర ఙభపణరరధ „నంఠభ ీ

పాఖం‟ ఄధ ేనేమడణో కషలమంగష భషరషమడ.  
 

 ణేరలహ భషబాభఢం లరల గషధాధఔరంగష ఔంప ణేరలహ భషబాభఢంరోతు ఄంరషయౌన 

తృొంథనభపచి „ఛధనసరభ భషబాభఢం‟ ఄధ కషయషమతున భషరషమడ. ఆథి ఄవంనూమోం. థీతురో కూఱసకంద, 

పారకషంఠరు బాణరఫే యరులడాు బ. థీతుకూ 1979 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  రతేంచింథి. 

పరయౘభంఠనుభషఢంరో ఙెనపఠు  యేంఔఞేళవమ యషవత ఔతధ “యౕతీుయషవ నరపందబు” నేమడణో కషలమంగష 

భషరషమడ.  
 

 యభప మఙధరోో  నరబుకఫెైంథ ి „యలణాంఠలం‟. ఖంతైమవవమంణో, పాయోథేవఖంణో అభధ 

యలణాంఠయషతున నఠ్పవు ంఞే ఄథి నరణమక్షంగష ఙచి ఄధఫూతి తృొంథారే ణన నభ్క్షంగష యదింఙలరయ 

కషతుథి. యమడ ణెరుఖు కషలమ తుభషభఢఫేగషఔ, ఄధేఔ ఆణమ పాఴరోో కూ ఄధయషథారధ ఔడా ఙేరషమడ. యషఞటరో 

ఄమయంథర మఙధరు, “ఏఔయమ” బరభాఱ ఄధయషథం, „ఙామడథణు ‟ అందరా ధయషథం నేభెతునఔ ఖధనయ. 

థాథాను ధమడఔునెైగష మఙధరు ఙేరషమడ.  
 

ఛధనసరభ భషబాభఢబు – కూఱసకందాకషంఠబు 
 

 నుఞినభపు ధాభషభఢాఙామడమర యషభప రేఖితు ధండు ఛారుయషభపధ బదమ కషయషమరరో ఈణుబ కషలమంగష 

ఎంఙథగపంథ ిఛధనసరభ భషబాభఢం. 

 

 కూఱసకందాకషంఠం యొఔక తృషర దాధామతున ఖూభపే నరబుకఫెధై రోో ఔతోఔఞుంథి. 

   “ధ ఛధభధధం బశణోధయౌఫఖం ధయషక్ ధ పుథిధ ః ధాఔతియలు ఴళేణేః 

  ణెైః భథివయయౖషి ధనసధన లధౌఔ యలఙకషమ వకైమపణ రక్షభఢాఖఛీః 

ఆథి పాఖలణం నంఙబ వకందం రోతుథి. అంఛధేభుఠె నయౌకూంథ.ి 
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ఈణుబ ఔురం కషఔతృలబధా, ఙఔకఞట యషఔుక రేఔుధాన, థడఫైెధ – తుయణఫైెధ పుథిధ  రేఔుధాన, యకషమఫైెధ 

అకషమం ఈధాన, బాణో భషబుఠె వకామతున అఙభపంఙాఠె. బబభయౌన ఄధఖళీింఙడాతుకై భషబుఠె థిలమ 

ఫలధాయౌన యడుచి ఄఠయకూ లచిేధాఠతు యషధమడరఫైెధ ఫేబు పాయయషు ం” ఄతు ఙెనసధ థాతురో భషబుఠంఞే 

యషధమడరఔు, తొథ తకూకయౌ శధబణేతుకూ ఫెంణఞట ఫకూుపాలబుంథో ఖబతుంఙలఙే. 

 

ఇ కూఱసకందాకషంఠం ఫైెతీర  దభషభతుకూ నరలసథధ ఫైెంథి. అంఛధేభుఠె భషబఫఔుు ఠెగష ఇ కషంఠరోధే 

నరలసథధ ఠలుణాఠె. 
 

ణెరుఖురోతు భషబాభఢారోో  తోథఞటథ ిమంఖధాత భషబాభఢం. పామతీభ పాఴరోో  యషదామఢంగష 

ఖంీత ఔముర నేమోణోధే భషబాభఢారు యయౌలసధాబ. యషయ్భకూ భషబాభఢం, పావకమ భషబాభఢం, తోరో 

భషబాభఢం, ణేరలహ భషబాభఢం తోథరలైధయ. 

 

అదతుఔ కషరంరో ఔలురు యషభప ఄతేమడఙర ఔధఖుఢంగష ణబ ఖంీతారఔు నేమడో  నెఞటిధామడ. 

యళవధాత వణమధాభషభఢ భషబాభఢ ఔరలక్షం, నుఞినభపు ధాభషభఢఙామడమరు ఛధనసరభ భషబాభఢం 

తోథరలైధయ. 

 

నుఞినభపు ధాభషభఢాఙామడమరు గషమడ ళణాదిఔ ఖంీతఔము. అభధ ణఠలతు నరకూభీరేథ. వయంఙతు 

తోథఞ భషబాభఢం పారకషంఠం, ణభషవణ కూఱసకందా కషంఠం బాణరఫే భషరషమడ. తగపయౌధ కషంఠరు 

భషభఔతృలలడాతుకూ యషభప బాఞరోో ధే – 

 

 “ధాభషభఢ మఙధరో తోఞితోథఞ ధేధ కూఱసకందాకషంఠఫే యషర లసధాధ. ఆంథరో యషయ్భకూ ఔయణా 
ళకూు నభషకషఴీధంథకొధనథధే ధా పాలం. తోథఞ కూఱసకందబుధ యషర భడాతుకూ కొంణ ఫభనడుధాధ 
ఔడా. ణమడయషణ ఔయషభప ఄకషఠత వబాయేరషరరో నెథదరు – మలసఔురు భషఱునయోౌ ఄధంణఔఴోళమభగషమడ, 
ప ఛయషఠ గ్తృషరభెడుుగషమడ-థేలురనయోౌ భషబాధఛభషలుగషమడ ణకూకధ నండుణేరు – యషభప బ థఞ కొంణపాఖం 

ఙథలఞం ణఞవునడుంథి. యషమడ మఙధ ఙారా పాఖుంథధానమడ. థాతుణో – దెైమమం ణెఙేఔుతు భషబాభఢ 

మఙధఔు ఈనఔతీంచిధాధ. ............ పారకషంఠ నరణేరతూన బంఞలో  బూరరోో  బూరుో ణేధానబ. యషతు 

ఛణఔు బా కూఱసకందాకషంఠ ఔడా ఙేమడణేంథి. నువుకషరు ఄబుభకౌలఠంరో కషలరలసధ బధవుణవం-ధారో 
వణభషబూ రేథతు ఄధఫలం లరో ఙారా పాగష ణెరువఔుధానధ. ఆఔ – ణకూకధ కషంఠరు యషర భడాతుకూ 
బేబాణరబూ బధవస నూధకౌలఠంరేథ”1

 ఄతు యషమడ యయౌపుచిేధ థభతూభ నభపలసుణేరేధతు 
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ణెరువకౌలఙే. రేఔుంఞే యషభప రేఖితు ధండు తగపయౌధ కషంఠరు ఔడా యరులడు, ణెరుఖు తృషటఔురఔు 
మయషయషవథధ యోఖమబబేమయ. 

 

 నుఞినభపు యషమడ ణబ “ఛధనసరభ భషబాభఢాతున తోణుం ఐథ పాగషరుగష భషరషమడ. తోథఞట 
పాగషతున తోథఞట నుఞ ధండు 93ల నుఞలమఔు, భెంఠల పాగషతున 94ల నుఞధండు 182 నుఞలమఔు, 3ల 

పాగషతున 183ల నుఞ ధండు 297 ల నుఞ లమఔు, 4ల పాగషతున 298ల నుఞధండు 399ల నుఞలమఔు, 5 

పాఖం 400 నుఞ ధండు చిలభప నుఞ 548ల నుఞ లమఔు మచింఙామడ. 
 

ఇ ఛధనసరభ భషబాభఢాతున తుమవఙధనణుమంగష భషరషమడ. ఄథి ఔడా వరఫ ర ైయౌరో ఈంథ.ి 

యషబాధమరు ఔడా ఙథలఖయౌగై నథధతిరో భషరషమడ. ఄంథకై వమవఛధారఔు నసరభబబేమ భషబాభఢం 

కషపఞటి  థీతుకూ „ఛధనసరభ భషబాభఢబ‟ధే నేమడ నెఞటిధామడ. 
 

భషబరక్షభఢురు భషలఢుతుఙే శభపంనపఠు  లహణధ ఖూభపే యథఔుణ ఄమఢమ బామోంరో 
ఄఢులఢులూ రోదివు ధానమడ. అ వబభంరో పథధ  ళణరే లురలైధ యషయౌ వగీలీురు ఔరళింఙకొంఞృ ఔభప 
ధొఔమడ ఄంణతోంథింఙకౌయషరధఔుంఞుధానమడ. భషబరక్షభఢురు ఄథే బామోంరో లవు ధానమడ. ఄంణఔు 
నూమవం భషబరక్షభఢురధ ఖుభపంచి యధఠంకషతు, ఙఠఞంకషతు ఛమఖరేథ. ఄంథకై యషయౌ బధయౌన 

ఄంణతోంథింఙడాతుకై యషభపతుఔకడుకూ నంనసవు ధానఠతు, బధం యేభొఔ మశవమ నరథేరషతుకూ యఱుఠం బంచిథతు 

శధబంణేతుణో ఙెపుణేధానడురా వగీలీుఠె.  
 

“వంణణబుధ ధధ యషదింఙఞకై 
   నంణబు నఞటిధ తృషబు లంఞట భా  
   యషయౌ యభపతుఞుఁపంఙె గషలరభు 
   ధానెై భ్ఴబు రలవకొయ్-” 

బధతఞ ధంఠెఞ బంచిథి గషథతు 

బధబుధ థఞెిఠె బుధబుధ ఖధఁడా 
దధలురు బయౘంవణరబుర భంథధ 

యేరరాఠె యషవకూఁ పోయౌధయ -”
2
 

తృషబు నఖ ళణరే లుధ ఄంణతోంథింఙే లమఔు ఙరాో మథతూ, ఄరాంఞట యషడే యషయౌఔడా-బధ తొథికూ 
యభపతు నంనసంఙాఠె. యషభప దధలురు యషవకూ లరల ఈధానబ. యషవకూ వమభషచరరో ఔఞట. ఄరాంఞట 
దధవసరు ఔడా ళణరే లుయౌన ధాళధం ఙేభడాతుకూ యధకషఠలతూ ణెయౌభఛైభపడుంథి. ఇ యదంగష కొతున 

లంథర నథామరోో  భషలసధ ఇ „కూఱసకందాకషంఠబు‟ ఄఙే ణెరుఖు నథారణో ఄరభషమడణ, యషబాధమర 

థభపఙేభషేమడ నుఞినభపుయషమడ.  
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రక్షుభఢుఠె ణధ ఄధనధ ఖూభపే శథభం థరయంచి తృలబేఞఞుో  ఛభపగపధ 

వంగఞధయౌనశధబంణేతుణో యలభపంఙాఠె. ఄథి ఄంణా యధన శధబంణేఠె- 
 

“బా యఫుఁఠఖు వగీలీుఠె తుఞురే 
నఠతితు గ్రడు – నుఠతతు గ్రడు 
ఙెఞుి ర నుఞిర చౄయంఙఙ ధ 
ధానడొఔ భధాదడెై ధేఠ”

3
  

 

పాదిణేయౌథదమౄ ణామవనడాు మడ. ఆమడలుమౄ పామమధ తృలగొఞుి ఔుధనయషభై. భషబుతు యఴభాతున 

రక్షభఢుఠె, వగీలీుతు యఴభాతున శధబంణేఠె నమవమం ణెయౌభఛైవఔుధానమడ. ఆమడలుమౄ కై 
మఔఫైెధ పాదరణో ఈధానమడ ఔధఔధ ే ఔఞభామమడ. భషపోలు భషబ భషలఢ భుథధంరో నరబుక తృషణర 
తృలఱసంఙామడ. ఆథి తోథరు శధబంణేఠె భషబఫఔుు ఠలుణాఠె. ఄథే యదంగష వగీలీుఠె ఔడా. 

 

భషబ రక్షభఢురధ ఙచి వగీలీుఠె యషభప ళభీమ యౌఴియషతున, యేఴదామఢధ లభపోంచిధ తీమడరో 
క్షతిరభ ఔుబామడరధ బుధనెధనఠ ఙఠతు యదం ణెయౌభఛైభపడుంథ.ి 

  “థీమ ిథీమ ిఫుఛయషమడరు కషమడభఔ 

దామడరు ళమణఢీమడరు ళణరే య 

థాభప కఠోవంఙామడరు యమడరు 
యషమరఁ ఖతు ఫభబలథఞే!”4 

 

 తృొఠయైధ ఫుఛకీమడు రు ఔయౌగప, దధభషఫఢారణో ళణరే లుయౌన ణేథబుఞటింఙఞరో గొన 
యమడరలైధయషభపతు ఙలేు  ఎలభపకెైధా ఫభం ఔరఖఔుండా లుంఞుంథా ఄతు వగీలీుతు ఄధబాధం. ఄథి తుఛఫే. 

ఔనసలమడరఔు దధభషఫఢార నరయోఖం ఄంణలమఔు ణెయౌలస ఈంఠఔతృలలఙే. ఄంథక ై ఄంణ యరేఴంగష 
లభపోంఙాఠె. 
 

 ఏ చిధన వంగఞధకెైధా ఫభనడ ేవగీలీుతు ఙేఴిరఔు శధబంణేతుకూ కొంణ చికషఔు, యవఖు 
ఔయౌగపంథ.ి ఄంథకై- 
 

  “ఄథిగ్ నుయౌభధ! తుథిగ్ ణోఔ భతు 

భథమడధఁ పాభెథ యౌభష! పాగష 
బ ధరే! ఙనరురు లధఙమడరధ నరు 
కూంణఔు యషముఔ బబ మధరే!-”5
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ఄతు శధబంణేఠె యషధమడర ఖూభపే నయౌకూధ బాఞరు వణమ వతునళిణారు. లధఙమడరు ఔధఔధే 
ఙనర వవపాలంఖర యషమభామమడ. “ఄథిగ్ నుయౌభధ, తుథిగ్ ణోఔ” ఄధేథి రోకౌకూు. పామమధ తృలగొఞుి కొతు, 

వగీలీుఠె యషయౌ ఄంఞేధ ేలసంశవవనన బబంథ ికషపఞటి  ఏథి ఙలసధా యషయౌ ణధధ ఙంనడాతుకూ ఏభషఞు 
ఙేలసధథిగష ణరువు ధానఠె. రోఔంరో ఄతణంగష అభషదింఙే పామమధ తృలగొఞుి ఔుధన యషడెంణఞట పరరషయౌ, 

యమడడెైధా కొంణ బాధలసఔంగష, రషభీమఔంగష పరళీధఠలఞం వశఛం. అ పాయషరే వగీలీుతురోధ 
నరతితంతంన ఙేరషఠె ఔయ. 

 

యషయౌ భషబపాఢ తుశణేడెైధనుఠె నయౌకూధ నరుఔురు లఛరనుణేధఔరే. యషయౌ తుఛాతుకూ థభాఱైయ.ే 

ఄంథక ైభుథాధ తుకూ యమళో  బుంథ పామమణో ఄధనబాఞరోో  యషయౌ ఎరాంఞటయషడో ణెరువు ంథి. 
 

  “ణబుభఠె నసరభుడే! ణబుభతురోఁ ఖర 

  ఖమడల బతైఴిబు గషథ ఖథా! భా 
  ఖమవబఠంణేధ గషతు వమమచతు 

  ఛంనధ బాధబు వంఫరబబూ”
6
 

 

 రోఔంరో  యలథమడరంణా కొంణ యషవమునూభపణ బధవకరలై, థాతుకూ ణఖోఞేి  ఙేఴిరు ఔడా ఔయౌగప ఈంఞాం. 

యషయౌనెైకూ ఎంణ థభషభమడు ఠెగష ఈధాన, యలథమడఠంఞే కూంణ ఄతేబాధబుధన బతుఱసఖధే చితిరంఙపడుధాఠె. 
 ఄరాంఞట యషయౌ భషబపాఢంణో తుశణేడెైధనుఠె భషబుతుణో నయౌకూధ నరుఔురు యషయౌ ఖుఢఖఢాయౌన, 

ణధ ఄంణమంగషతున ణెయౌభఛైలేయగష ఈధానబ. 

 

  “యషధకౌీయఠె వమవంఠతు బం 

కైఫేమో నరఛరలతునధ ఖుఢబురు 
అ తృొఖడుంణర ఔమధతథేధా?” 

 

“ఄంగపఞ ప రోం పాణభ యఴబుభధ 
ఖయౌగప తృషనబుర ఔరుఔఔ నురుఖ 

నసధ ఔనబు మగుయఫుఠతు థెయౌభఔ 

లచిేంతి”- 

 

నెథద  లంళబఞ! యథెదరు ధేభపేతి 

లఞ! నెథదరఔఠ ధదమభధం పఞ! 

తూ భంఞంఞరు తుఛబబ మధరే! 
ఙేలసధ నతుణో యౕభీషబా! 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



163 
 

 

“భషఛఔురంపతు ణేచఖరుఖు ద 

మభంపతు ఔనఞలు బథిణో యేవబు 
ఖఞటి  తిభపగెథలు కషంక్ష్ుంచిధ ర 

ఫేమో! ణెరునుబు ధయకషడా!”7
 

 

ఇ గఞింరో మఙబణ ణధభభుడెై లభపోంచిధ తీమడ ఔఠె మబమంగష ఈంథ.ి ఄంతిబ గడుభరోో  నరతి 

లమకూు వణమ వతునళిణారే బాఞాో ఠణాఠధడాతుకూతు తుథమశధారు. అ వబభంరో నయౌకూధ నరుఔురు నరతి 

ఔకభపతు ఔథియౌంన ఛైయషు బ. ఄనఞట లమఔు రోఔం థఱసిరో యషయౌ థభషభమడో డెైధా, ఇ వబభంరో ఔ 

అనుు ఠెగష ఔధపఠణాఠె. ఆథి ఔయ ధేమడధఔు బఙేణేధఔ.  

 

ఇ యదఫైెధ ఔబతూభ గఞాి రణో ఔడు, మవమబమ వతునయేరషరణో చితిరంనపఠు  ఇ 

కూఱసకందాకషంఠబు ఔ బదమ కషలమంగష ణెరుఖుయషభప శథభారోో  ఎరోకషరం తుయౌచి ఈంఞుంథధఠంరో 
ఄతిళయోకూు రేథ. ఄంథకై ఆథి కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథఖయౌగపంథ.ి 

 

తృషథ వచిఔరు 
 

1. ఛధనసరభ భషబాభఢం – ణొయౌబాఞ : నుఞ : iii 

2. ఛధనసరభ భషబాభఢం నుఞ : 21 

3. ఛధనసరభ భషబాభఢం నుఞ : 35 

4. ఛధనసరభ భషబాభఢం నుఞ : 22 

5. ఛధనసరభ భషబాభఢం నుఞ : 22 

6. ఛధనసరభ భషబాభఢం నుఞ : 113 

7. ఛధనసరభ భషబాభఢం నుఞ : 124 
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ఔయణా వంనుఞట : అఖబగీతి (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ  : అరభప ప ైభషగప 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1984 (బమఢాధంణమం) 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 ప ైభషగప నూభపు నేమడ అరభప ప ైభషగప ఙౌథభప. 1925, లెనెింపర్ 5ల ణేథీధ అందరనరథేశ్ భషఴింా ఖుంఞృమడ 

చృరాో  ణెధాయౌరోతు ఄబణా ధఖమంరో ఔ భెైణే ఔుఞుంపంరో ఛతుభంఙాఠె. ణండుర యంఔఞరా భుఠె. ణయోౌ 

వమవవతి. ప ైభషగప నేమడ ఖుభపంచి అభధ పారమతణరే ఠె యౕీ ధధననధేతు వపాఫభషలు ఔ చిణరఫైెధ యఴభం 

ఙెతృషమడ. ణయోౌథంఠరె రఔు ప ైభషగపకూ బుంథ ఆథదమడ బఖనసరోరు ణధ భెంఠె బూడేంఠెో  తుంఠఔుండాధే 

ఖతింఙామడ. బూఠల బఖతఠు  ఔయౌగపధ ణమయషణ తఠుధ ఙచి ణాణ „ప ైభషగపరా ణెరోగష ఈధానలుభష!‟ 

ఄధానఠఞ. ఄథీకషఔ ఔభపథదమడ తఠురు తృలబధ ణమడయషణ ఔయౌగపధ యషఱుఔు యంణనేమడో  నెఞేి  ఄరయషఞు ఔడా 

ఈంథ ిఔథా! ఇ యదంగష నెథదరు అ తఠుఔు „ప ైభషగప‟ నేమడ కాభం ఙేరషమడ.1 

 

 
   ప ైభషగపకూ బుఖుో మడ ణబుభఱైు, ఆథదమడ ఙెరలో ఱైు ఈధానమడ. ప ైభషగప యలథమడరరో చిధనయషఠె       

వణమం రపద  నరతిఴేి డెైధ లమంఖమ చిణరకషమడఠె. ప ైభషగప ఔఞట భెంఠె ణమఖణేరు బాణరఫే యదిపడురో ఙథియషఠె. 

ఄంణఞటణో కషమఢాంణభషర లరో ఙథలుఔు పేరఔు నడుంథి. అదతుఔ ణెరుఖు యషళిణమంరో ఄధమమిణనంగష 

యరుగొంథిధ ప ైభషగపకూ ణెరుఖు తృషండుణమబంణా యషవదమభధఫే.    

 

ప ైభషగప, ణండుర యంఔఞరా భుఠె గొన థేళఫఔుు ఠె, ఛాతీభాతేబాతు. యంఔఞరా భుడుకూ గషందీచృ 

మఙధాణభఔ కషమమఔబీారరో ఔఞబధ ళింథీ నరఙామం నఞో అవకూు ఎఔుకలగష ఈండేథ.ి థేళయషవణంణరా  

వబతృషమీధకౌవం నరతి పామతీభుఠ ణధథబధ నంతారో ఈథమతంఙే భ్చరయ. వవణయౘగష   

థేళఫఔుు ఠబధ యంఔఞరా భుఠె ఛాతీభతేబాధంణో ఔుబామడడుకూ ళింథీ ఄక్షభషపామవం ఙేరషమడ. 1935 

తృషర ంణంరో వనరలసథధ  ళింథీ నరఙామఔురు. గషందేభయషథి భరబంచియౌ యంఔఞనభమగషమడ 

ఄబణాధఖమంరో ళింథీ తృషటరషర తృషర మంతేంఙగష లంథధ ళమభగషభప థఖోమ  భషఴి ా పాయౖష యరషమథ లమఔు 

ఙథియషఠె. ప ైభషగపథ ిఔురషఖపీుథిధ . ఔ యదంగష ఙెతృషరంఞే ఏఔవందాగషీళి. తృషటం యధఠం ణన ణమడయషణ 

తృషటమనువుకషరు బుఞుి ఔుధన తృషతృషధ తృలయోయషఠె కషమడ. ఄబణే ఛధమల్ ధారలడుీకూ వంపందించిధ ఄధేఔ 

నువుకషరు ఙథియే ఄరయషఞు చిధననఞట ధంచి ఙారా ఎఔుకల.    
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ప ైభషగప చిధననఞట ఄరయషఞుో  ఖుభపంచి యౕీ ధధననధేతు వపాఫభషలు – “అధాఞట ధంఙ ేప ైభషగపరో కొతున 

యచిణరఫైెధ రక్షఢారు ఈండేయ. ణరఖఠ ఈంఞేఙారు. ణరం ఄఔకమరేథ, యళతీంఙేయషఠె. ఎంథఔధన బచీృఖ 

బుఞుి ఔుధేయషఠె కషథ. ఎఔుకల బంథిణో నభపఙభంగషతు, లేనశంగషతు ఄణతుకూ గపఞిథ. రౌఔమం ఄధేథ ి

చిధనధాఞట ధంచీ ణెయౌభథ. బాఞ ఔఞులు. బధవస యధనరాంఞటథి. బధవరో ఔఞట, నెైకూ ఔఞట 

ఎధనఠ రేథ. బతుఱసకూ అయేళం ఛాలసు . ఙమేరోో కూ, యయషథారోో కూ యషదామఢంగష థిఖఠె. థిగషడా ఙారా 

తుభొభశబాఞంగష బాఞాో డేయషఠె. ఆణమడర యఴభారు నఞటింఙఔుధే వవపాలం అథి ధంచీ రేథ.”2 

 

ణండుర తృలర ణాసశంణో ప ైభషగప ణధ 13ల ఏఞ ళింథీరో ఈధనణ యథమధఫమలసంఙఞాతుకూ ఈణుమ పామణథేళం 

యయు తెయౘభ్ో తు  ఔ అళబీంరో బూఠెధనమ వంలణసభషరఔు నెైగష ఈధానఠె. ఄఔకఠ ణధ 15 ల ఏఞ 

నరనరతబంగష ళింథీరో ఔయణవం భషలస, ఔయ వఫేభఱధంరో తృషరగో తు ఄఔకడు యషభప నరళంవరు తృొంథాఠె. నసధన 

లభవసరో ఔ థక్ష్ుఢ పామతీభుఠె అళేమమం గొయౌనే యదంగష ఄంణ ఙఔకఞట ఔయణవం యతునసంచిధంథఔు 

యషళిణామతేబాధరు ఫెఙేకొతు తృలర ణసళింఙామడ. అ ణమడయషణ కొతున ళింథీ నతిరఔరు ప ైభషగప ఔయణరధ 

నరఙభపంఙాబ.  

 

ప ైభషగప ణధ ళింథీ ఄదమభధం బుగపంఙఔుతు ఈణుమ పామణం ధంచి 1941 ల వంలణసమంరో ణధ 

వవగషీబాతుకూ తిభపగప లఙాేఠె. తిభపగప లచిేధ కొథిద  కషరాతుకూ బాణయయోఖం ఔయౌగపంథ.ి ఇ యయోఖం ప ైభషగప 

బధవసధ యఙయౌణం ఙేలస ఄతున యదార  ాఅభధధ ఔుంఖథీలసంథ.ి ప ైభషగపకూ ణయోౌ నఞో ఎంణ  ోనేరబాధభషఖరేగషఔ, 

ఎంణ  ో ఙధలు, ఙెనరేధంణ ఄధఫందం ఈండేథ.ి బాణయయోఖం ప ైభషగపతు కొంణకషరంతృషఞు ఔ 

రక్షమబంఞృ రేఔుండా ఖడునేఞఞుి  ఙేలసంథ.ి అ వబభంరోధే ప ైభషగప భులశథభాతున కూవట్ ఆండుభా 

ఈథమబం అఔభపషంచింథి. మశవమ వబాయేరషరు ఏభషఞు ఙేభఠం, ఔమనణరా రు మశవమంగష నంఙఞం 

తోథరబధ కషమమఔబీారరో ప ైభషగప తృషరునంఙఔుధేయషఠె. ధాభఔురు ఛెైఱురో బఖోఞం, ఈథమబం 

యరం కషలఠంణో తుభషరష తువశరఔు రోధబధ ప ైభషగపకూ భాథచిిఔంగష ఎం.ఎన్.భషయ్ ధరకొయౌధ 

భషడుఔల్ డెమోకషీఞటక్ తృషభీి ధాభఔురణో నభపఙభఫైె థిధథిధాతేలథిధ  ఙెంథింథి. ఄథి ప ైభషగప చౄయణంరో 

ఄతిబుకమఫైెధ బరును. భషయ్ లసథాధ ంణార నఞో ప ైభషగపకూ గషడ యరషవవం ఏమడుంథి. ప ైభషగప అ తృషభీిరో 

వఫుమడుగష ఙేభషఠె. ఎం.ఎన్.భషయ్ నఞో ప ైభషగపఔుధన గౌమలఫే ణథనభప ప ైభషగప ఙేణ „కషఫేడా్ భషయ్ 

వభణమముం‟ ఄధన ఔయణ భషబంచింథి. ప ైభషగప ఆంగపోఴే ఔడా ఎలభప లథాద  ఙథలుకౌరేథ. ణధంణఞ ణాధగష 

ఙథలుఔుతు అంఖోపాయౖష ఛాా ధం వబుతృషభపీంఙఔుధానఠె. ప ైభషగప భషఛకీభ, యేథాంణ రషవు ర ఖంీతారు ఔడా 
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ఎఠణెభపనస రేఔుండా ఙథలుణ ఈండేయషఠె. నువుఔం ఙథలఠం తోథరునెడుణే నూభపుఙేలే లమఔు రేఙేయషఠె 

కషథ. అఔయౌథనురు నరరేన ఈథబంఙేథ ికషథ. 1946ల వంలణసమంరో ప ైభషగప ఖుంఞృమడ చృరాో  నరతిుతృషఠె 

గషీబంరోతు ళెైవకరురో ళింథీ ఈతృషదామభుఠెగష నరయేయంఙాఠె. ఄనుడే తణరే రు గపంచనయోౌ 

నమఫేళవమభషలు నరఫణేర వశకషమంణో „గ్ో బ్ ఞేరఠర్స, ఖుంఞృమడ‟ నేమడణో ప ైభషగప ణొయౌ ఔయణా వంఙభధం  

„చీఔఞట తూఠరు‟ యరులభపంఙాఠె. „చీఔఞటతూఠరు‟రోతు ఔయణరు అధాఞట యషళిణమ ఛఖణేు రో గొన ఄరఛడుతు 

భైకెతిు ంఙాబ.  

 

ఇరోగష బథరా వ ధంచి యరులడే „ఙంథబాబ‟ నసరోర ఔతర బావనతిరఔ ళింథీ వంచిఔఔు 

వంతృషథఔణవం లళింఙబతు నసధణండుర, వనరలసథధ  యషళితీయేణు  ఙఔతీృషఢి ధంచి నసరును లచిేంథి. ప ైభషగప 

బకషం బథరా వఔు బాభపంథి. ప ైభషగప ళింథీ ఙంథబాబఔు ణొయౌ వంతృషథఔుఠభామఠె. ణెరుఖు, ళింథ ీ

ఙంథబాబరరో నసరోరఔు అవకూు ఔయౌగపంఙ ే యదంగష తూతిఔతరు గైభమౄనంరో ఄంథివు  ఈండేయషఠె. అ 

వబభంరోధే ణధ ళింథీ ఔయణా వంఔరధం „నరాభన్‟ధ  యరులభపంఙాఠె. „నరాభన్‟ థేళయషమనుంగష 

ళింథ ీయషళిణామతేరాఴేర ఄతేబాధాతుకూ తృషణరబబమంథి. ఆథే కషఔుండా అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ  

„ణెరుఖుక ీ అదతుఔ ఔయణ‟ ఄధే నేమడణో నరలసథధ  ణెరుఖు ఔలుర ఔయణరధ ళింథీరోతుకూ ప ైభషగప ఙేణ 

ఄధలథింనఙేలసంథ.ి ఇ ఄధయషథారు వవణంణర మఙధరధ బభపనసయషు బ.   

  

అ భ్చరరో ప ైభషగపకూ ఙంథబాబరో 300 మౄతృషభర ధర చౄణం రతేవు  ఈండేథ.ి అభధ 

ధరభ్చర నతిరఔ నతుతు బూఠెభ్చరరో బుగపంచి, తఖణా థిధారు ఖంీతనటధంరోధన, మఙధా 

యషమవంఖంరోధన ఖడునేయషఠె. లేవఙాి నసరభుఠబధ ప ైభషగప, ణధ నసధణండురణో లచిేధ బధవముర కషమఢంగష 

ఙంథబాబఔు యడోకరు ఙెనస, థక్ష్ుఢ పామణ ళింథీ నరఙామవఫ, బథరా వ యషళిణమ యపాఖంరో నతు 

తృషర మంతేంఙాఠె. ఄబణ ేఄఔకఠ ఔడా వంలణసమం అమడ బాయషర ఔంఞ ేఎఔుకల నతుఙేభరేఔతృలభాఠె. అ 

ణమడయషణ బమఢ నమమంణం 22 వంలణసభషరు ఎఔకడా ఏ యదబబధ పందధంరోధ చిఔుకకౌఔుండా 

ళెైథాభషపాథోో  యలథమడఠె వణమం ఆంఞటరో థాథాను ఄఛాా ణ చౄయణఫే ఖడుతృషఠె. 
 

1950 ణమడయషణ ప ైభషగప ఔయణరు అధాఠె పశృఱ నరఛాథమఢ ఔయౌగపధ „ణెరుఖు వవణంణర‟ నతిరఔరో 

ఔబీం ణనఔుండా లవు  ఈండేయ. ప ైభషగప వంఙరధాణభఔ వంళభం కషలమం„ధతిరో ఫెణేఔురు‟ ణొరుణ 

„ణెరుఖు వవణంణర‟ రో దాభషయషళిఔంగష యరులడుంథి.   
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 ప ైభషగప వవణంణర పాయషరు ఔర లమకూు. లేనళిణేరు ఏబబధా వరయౘరు ఆలేు  ధయవ ఉమడఔుధేయషఠె. 

ణధ నంతా బామడేఔుధేయషఠె కషథ. పాగష ణెయౌభతు యషమడ ప ైభషగపతు నరుఔభపంఙడాతుకూ ఛంకైయషమడ. ప ైభషగపకూ 

యయషశం ఙేవకౌయషరధ ేవంఔరం ఏధాఠ ఈండేథ ికషథ. యయషశ పందం ఔడా ణధ లేవఙిఔు అఞంఔంగష 

పాయంఙేయషఠె. ఎలమబధా వతునళిణ తణరే రు యయషశ నరయషు లధ తీవఔులలేు  - “యయషశం ఙేవఔుతు తొమడ 

నఠెణేధన ఄలవురు ఙవు ధానధ ఔథా” ఄధేయషఠఞ. ప ైభషగప ఙారా తుభషఠంపమంగష ఈండేయషఠె. 

నభపలసుణేరధ పిఞట ఄలవభషరధ ణగపోంఙఔుధేయషఠ .ె ణధ ఔయణవం, ఔతరు, యషమయషర లరధ లఙే  ే వవర 

అథాభంణోధ ేకషరభానధ ఙేవు  ఈండేయషఠ .ె ణబుభఱైు బుఖుో మౄ ఎంణ  ోఄతేబాధం ఙనసధ ,ా ప ైభషగప కౌవం 

ఎఞులంఞట ణామగషతుఔబధ  ాలసథధనడుధ ,ా ప ైభషగప బాణరం యషభపతు ఆపఫంథ ినెఞిడాతుకూ నరభతినంఙేయషఠ  ెకషథ. 
 

చౄయణకషరంరో ఎలభపకీ ణరలంఙతు ప ైభషగప చౄయణ ఙమబాంఔంరో ళిణేర, అతీభభుర ఄఫమముధరఔు 

వబణం ణరలంఙఔ, యైథమం ఙేబంఙకౌలఞాతుకూ తుభషఔభపంచి బణేమ కౌఖయౌతు అధంథంగష లహవఔభపంఙాఠె. 

ప ైభషగప 1978, లెనెింపర్ 9 ల ణేథీధ ళెైథభషపాథోో  చిధన యలథమడఠె  వణమం ఆంఞటరో ఔధనబూరషఠె. 

అభధ బమఢించిధ ణమయషణ, అభధ నెఞెిరో ఄబుథిరణంగష 300 నేచౄరఔు నెైగష ఈధన ణెరుఖు ఔయణరు, 

200 నేచౄరు ళింథీ ఔయణరు, బభ్ 200 నేచౄర అంఖో ఔయణరు ఔతునసంఙాబ. „తృషన తృలబంథి‟ ఄధే ఔ 

ణెరుఖు ధలర, నసరోర కౌవం భషలసధ ఎధనన ఄబుథిరణ మఙధరు ఈధానబ. ణెరుఖు ఔయణరధ అభధ 

యలథమడఠె వణమం „అఖబగీతి‟ నేమడణో యరులభపంఙగష, ళింథీ ఔయణరరో కొతున అందరనరథేశ్ ళింథీ ఄకషఠతొ 

యషమడ „నూఞాథమణ్‟ ఄధే నేమడణో నరఙభపంఙామడ. „తృషన తృలబంథి‟ ధలర అందరనరఫ వచిణరయషమ నతిరఔరో 

దాభషయషళిఔంగష నరఙమఢ ఄబంథ.ి ణథనభప „ణెరుఖు యథామభపు‟ నరఙమఢర యషమడ నువుఔ మౄనంరోకూ 

ణెఙాేమడ.  
 

 యషబాచృఔ పందధార నఞో, చౄయణం నఞో ప ైభషగప తుభషవఔుణధ, యైభషగషమతున ఖుభపంచి వనరలసథధ  

యషళితీయేణు , ణెరుఖు ధేర ఖభపవంఙథఖో ఔతఔురు తృషరఖుతభ నథభభషచ ఙఔకగష యలభపంఙామడ. 

 “ణయోౌథంఠరె రు అ నేమడ ఏ బుశౄభషు ధ నెఞాి భ్, ణథధంణమ చౄయణంరో ఄథి యషముఔబబమంథి. 

ఄణధ తుఛఫైెధ ప ైభషగప. నభపవమ యషణాలమఢం ధంచి మలంణ ణొయౌగప తుయౌచి, రోకషతున అతీభభణణో, ఛాయౌణో, 

అయేళంణో ఙఠఖయౌగపధ ఔయణాణభ ఄణతుథి. యమకూుణో ఏ ళిబారభారకౌ ణొరగపతృలబే యైభషఖమం కషథ. యషఞట 

బతుఱస ఔఴివకారధ నంఙకౌఔతృలబధా, యషంణం ఙేవఔుతు యషఞటకూ ణధ ఔయణరరో యళవఛతూధణ 

ఔయౌగపంఙఖర యైభషఖమం ప ైభషగప యొణేు ”
3
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లఙధరు: 

1. చీఔఞట తూఠరు (ఔయణా వంఔరధం) 

2. ధతిరో గొంణేఔరు (ఔయణా వంఔరధం) 

3. అఖబగీతి (ఔయణా వంఔరధం) 

4. ూఞాథమణ్ (ళింథీ ఔయణా వంఔరధం) 

5. తృషన తృలబంథి (ధలర) 

6. అంఖో ఔయణరు 

 ‘అఖబగీతి’ -ఄధయౕరధ: 

 ప ైభషగప బమఢించిధ బూఠె వంలణసభషరఔు, ఄబుథిరణంగష ఈధన కొతున ఔయణరధ, యయద 

నతిరఔరరో నరఙభపణఫైె ఖంీత మౄనంరో రేతు బభపకొతున ఔయణరధ ఏభపేఔభపే „అఖబ గీతి‟ నేమడణో 1981 

ఫే ధరరో అరభప ప ైభషగప వంవభమఢ వంచిఔ ఔతఞీ, బథరా వ యషమడ ఔ ఔయణా వంఙభధాతున 

యరులభపంఙామడ. థీతుకూ 1984 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  రతేంచింథ.ి ఆంథర  ో ప ైభషగప భషలసధ 

ఔయణరర  ో „చీఔఞట తూఠరు‟, „ధతిర  ో గొంణేఔరు‟ రో వంఔరధం కషతు 38 బ్యౌఔ ఔయణరు, 31 

ఔయణాధయషథారు వంఔరధం ఙేభఠం ఛభపగపంథి. ఆంథరోతు నరతి ఔయణరోధ, ప ైభషగప ఔయగష బధఔు యభషట్ 

వవమౄతృషతున నరథభపశయషు ఠె. “అదతుకషందర ఔలురలలమౄ ఙెనతుథీ, ఙెనరేతుథీ ఙెనఖయౌగషఠె ప ైభషగప. కషరం 

ఖడుచిధ కొథీద  ఄణడు ఔయణవను యరుల ఆధబడువు ంథి. కషర నభీక్షఔు తురువు ంథి. పాయణభషరయషభపకూ 

వపభపుతువు ంథి”4
. 

1979ల వంలణసమంరో „నూమోఔయ ప ైభషగప‟ ఄధే యషమవంరో గ్భషరషలసు రగషభప బాఞయౌయ. బమఢించిధ 

బూఠె వంలణసభషర ణమయషణ అబుథిరణ ఔయణరు „అఖబగీతి‟ నేమడణో నరఙభపంఙఠం, అ ణమడయషణ 2 

వంలణసభషరఔు అ ఖంీతాతుకూ ఈణుబ యషళిణమ ఔతిగష కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ పశృబతి రతేంఙఠం 

ఖబతులేు  గ్భషరషలసు రగషమడ నెైధ ఙెనసధ బాఞరు ఄక్షమ వణామరుగష గ్ఙభపయషు బ. ఄబణే ప ైభషగప బాణరం ఫెను 

కౌవం, ఄతేధంథధ కౌవం, ఄయషమడు ర కౌవం, పశబణేర కౌవం, ఔయణరరోరేథ. ప ైభషగప వవభంగష ఙెతృషఠె.  

“ఏథో భషవు ధానధతు 

  కీభపు ఔధఔ యౌదలు ణరయషకూఞ నడుగషనురు కషవు ధానధతు ఎంఙఔు 
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  పరయౘభంఠను గ్థారో, తణరే ర ధణేు ఞ ణడులసధ ఛైఖుమడ బంఞరోధ, 

 కషరుతునెై ఔరపడు ఔులహు  నఠెణేధానధ 

 కషయభుతు ఢార నెైధ లేవఙాిధణమం ఙేవు ధానధ”5
. 

ప ైభషగప ధణేు మడతు ఙబుమడగష బాభపే, ఔయణాథీనం థావభష నరనంఙాతుకూ యరుఖుధ నంఙాఠె. అభధఔు 

ఔయణవం యౘతె కషథ. యరావబూ కషథ. చౄయణోతృషమీధఔు యషదధం ఄవరే కషథ. ఔయణవం అభధ చౄలధ 

బతధయషమం. ప ైభషగప థఱసిరో ఔయణ – 

   

“పరణేఔుర తూయౌబంఞరో థరలఫైె తృషభై రోశం 

  యఴఔధమర ఄదమవదర తీమతు మోశం 

   ఄంథతు ఉనసభపరో భక్ష్యభకూబీుర ఄనసమవర 

- ఄథబణరావం 

ఙరోతు బరాబు కషథ ఔయణ, 

ధాఖుపాబు, ధాఖుపాబు 

కషఞేవు ంథి ఛాఖణీు  

థీతు కషఞుఔు యమడఖుఠె రేథ ఛాఖణీు”6
 

ఆఙేకషరఔు, తోశబాఞారఔు, వధాభధారఔు, వణాకభషరఔు, ఛభ ీ ఄంఙ రషరులరఔు, ఙంథధ 

ణాంపూరారఔు, నూరఖుణేు రఔు, యౘభషరఔు, ణాధ ఔయణరరోరేధతు, ణాధ లరచిధ ఇ ఔయణా 

బఢాఱథేయౘతుకూ ఙేఛైణేరా తును నెఞిరేధతు, ణధ ఙఞృి  ఔయణ కౌవం బూఖలథదతు, ఛధం యేథిక ైఔయ ణాధ 

కషధతు వయధభంగష ఙెనుణాఠె – 

 

“- వబమంరోధ 

  నసధాకషతున ణఢం రాఖ ణరే ంచిధ ధేధ 

ఫైెధాఔుతు భెఔకరు ఈణుభపంచి, 

ఖభ్వధనణ వమవ నమవణ యౕమష ళంగషరధ 

-లంచిధ ధేధ 

యమవు ర తుమవు ఠధై, రఛాీ లధణ బవు ఠధై 

థీధంగష, బ్ధంగష ధేఠె యేఠెఔుంఞుధానధ 

ధేధ తొ ఔయతు కషధ, థభఙేలస యఠయౌతృొండు”7
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ఄంఞాఠె. ఄబణే ణాధ భషలసధ ఔయణర ఔధాన, ణాధ భషభథరచి భషభతుయే ఄంథబబధలంఞాఠె – 

“ణరా యే యయలు రేతు వుధమం రాఖ 

 తుయౕద వబాది ఖమబ ఔుశమంరో, ఛాఖణ 

- ఛమణర ైేణధమంరాఖుధ, 

తకూకయౌ బఔుకలణో లరచి ఔఠ 

ఄఔుకధ ఙేమేతు ఙఔకరాఖు 

తూరార తుంగపరోధ ణేయౌతృలబే 

ఄంథతు ఄంథార భపఔకరాఖు 

ధేధ యషర లసధ ఔయణరఔధాన యషర భథరచి యషర భ- 

-తుయే ఄంథఫైెధయ- 

బత్ శథభం బంథిభషంణమణ వంథమ నరతిబరరో 

యమడర తూయౌఫేయౌ బువఖు తీభతుయే ఄంథఫైెధయ”
8
 

 

యషళితీ యబమశఔురఔు, వతొక్షఔురఔు ప ైభషగప ఄముఫైెధ థాతుఔంఞ ేఄతృషభషు తుకూ ఖుమబధథే ఎఔుకల. 

తోథఞ ప ైభషగప అభషఙఔయషథి, తుభషరషయషథి ఄధే నరఙామం ఛభపగపంథి. ప ైభషగప నఞో ఇ ఄతేతృషర భం ఈధనయషభపకూ 

„అఖబగీతి‟ వభెైధ వబాదాధం. ధాధాఞటకూ థిఖఛాభపతృలణేధన బాధలణా యరులయౌన, నమవమ యరషవయషరధ, 

తుభషరషందకషమంరో బుతుగపతృలణేధన లముబాధ బాధల చౄయణారధ ప ైభషగప ఄలరోకూంచిధాఠె. బఖమఫైె 

తృలణేధన వకవంణోయౖషరధ, ధబభకషరధ, నేరబాధభషగషరధ, వంయషు నసంఙే ఄనమ ఄఛైభ బాధయేభుతు 

కౌనం „అఖబగీతి‟ ధారనసంఙాఠె. అ ఄలభషఛైభబాధయేభుతు అఖబధం ణతమబతు, అ బణేమంఛభుతు 

ఔధనర ధంచి ఔుభపలసధ ఔమడఢా ఔఢారు, ఛధర బధన వంణాతృషతున మౄనుబానుణాభతు ఎరుగెతిు  

ఙాఞాఠె – 

“బధచతు నేరబ నథభనణర తయషంఫయష ఛాభపతృలబే 

- ఇ క్షఢాధ 

బధచతు ఄవు  బదామశనను బంఙరాఖు ఔభపగప 

- తూఱైు కషభపతృలబే ఇ క్షఢాధ 

యౘమతి యయౌగపంఙేథెలవమడ? 

ఔుఴేీ భ్గప కౌగపయౌ ధాథధ ఖర యషభెలవమడ? 
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అబతాృషయౌ నేరతఔురలలవమడ? 

ఙంతంచిధ శయషు తుకూ థరోశృరు కషతు యషభెలవమడ? 

యరుల మోభఖర యషభెలవమడ? 

.... .... .... .... .... ....  

ళిబఙరం లంఞ ీథీక్ష, ధభాఖభషలంఞట ఔమడఢ 

రషమథా, కషళయషమఱమం, ఛాశనయ ఛరం రాంఞట నయణరణ 

- లళిన లంఞట ధైమభరమం 

నసరో లంఞట ణెరోతు బధవ ఔయౌగపధయషఠె. 

ఏడీ అ ఄనభషఛైభ బాధయేభుఠె? 

చృణేంథిరభుఠె, యణఫభుఠె 

బణేమంఛభుఠె, ఏడీ, అ బశతూభుఠె? 

లవు ధానడొవు ధానఠమడథెంఙఔ ణనథణఠె 

ఛఖతీ యఴ యషభషతృషబ, వంణణ యరాఖరీషబ, 

ఔమడఢా ఛరతుదరు ఔంఞ, ఎథరో కషభపేఙేర బంఞ. 

లవు ధానడొవు ధానఠెమడథెంఙఔ ణనథణఠె, 
.... .... .... .... .... ....  

ఈథబయషు ఠధర వంఫలుడాణభఫలుఠె, 

-ధల బాధలుఠె 

ఄణతు కొమకై యేచి ఈంథ ిభుఖభుగషర ధంచి దమఢి”9
. 

 

బాధలుఠె వఱసిరో వమవరేఴీేి ఠె. వఱసికూ లెైణం నరతి వఱసి  ఙేభఖర వబమడు ఠె. ళకూు వంనధనఠె. 

ఄబధా నయనక్ష్యమథరు, పణేఔుణేధనఞుి  లేవఙిగష వకంగష పణఔరేఔతృలణేధానఠె. బాధలుతుకూ ణోఞట 

బాధలుతునెై యరషవవం వధనగపయోౌంథి. అ యరషవవఫ ేఈంఞే బాధలుతుకూ ఎథమడరేథంఞాఠె ప ైభషగప. ధబభఔం 

రేతు పొంథ ికాయ లసఖభెట్ ఞటన్ లంఞటథతు, ధబభఔంరేతు అణభ- నురోరు రేతు ఄగపోనెఞెి  లంఞటథతు, బాధలుతుకూ 

ణోఞట బాధలుతునెై ధబభఔం ఄలవమబతు ఙెనుణ, „ధాకొకంఙెం ధబభఔతలువ‟ ఄధే ఔయణరో ధబభఔం 

ఈంఞ ేఏథబధా ఙేలేయషు ధంఞాఠె ప ైభషగప- 
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“ధాకొకంఙెం ధబభఔం ఆలువ 

 తువసయౘభ బాధయేభుతు ధొవఞట యషర రు 

 ఔక ఔభపంతృలఞు ణోడు కొఞేియషు ధ 
  .... .... .... .... .... ....  

 కషరుతుణో ఔరపడు, ఔులహు  నఠణాధ 

 నమబయలుతు యరాగషీధ ణరకూంీథఖ 

 - తురపఠణాధ. 

ఆంకష ఎధనధనన ఙేలేయషు ధ 

కషతు ఔకఞట – 

ధాకొకంఙెం ధబభఔతలువ”
10

 

ప ైభషగప వధాభధారధ, యషవణకమషరధ, ఔతిరబ యషధఫూతి వంథేరషరధ తుమలసంఙాఠె. 

ఄలకషళయషథారధ, అభషబఞను ఄతేధంథధరధ ణధ ఔయణరరో ణభషమపఞాి ఠె. ప ైభషగప ణధ „ఄబాణేమతు 

ఄకషర బమఢం‟ ఔయణరో ఔుఞుంపాతున, థేరషతున, థఃకాంపుదిరో బుంచి బమఢించిధ ఄబాణేమతుకూ 

యషధఫూతిగష ఎధనన రోఔవఫరు, యషధఫూతి వంథేరషరు, థిధనతిరఔర వంణాన   వంతృషథకీభారు, ఄరేఴ 

నరఛాతూఔను యరేఴ ఛయౘమడరు, బమఢాధంణమ వధాభధ నరథమశధారు, ఎధనన ఛమడఖుణ ఈంఞాబ. ఄబణే 

తృషనం ఙలస అధంథింఙతుయషఠె ఄబాణేమడొఔకడే ఄతు లమంఖమంగష ఙెనుణాఠె. 

  “ఄబాణేమఠె ఙతుతృలభాఠె 

భషఛకీభనుఞెణేు  ఖఠరు 

నరఛాక్ష్ైబ నంఙలమష నరఢాయఔరు 

ఔుభీేరు, ఫేఛారు, బుకమఫైెధ కషగపణారు, నణరా రు 

నతిరకష యరేఔమడర వబయోచిణ థమశధారు 

ఎబుఔ నసండు తౄషమఔిభీ ణెమడల లరలసధ ఄఖణామరు 

నంథర నెంనకషతుకూ నరణేమఔ నతకషరు 

ఄతూన బమచితృలబ .... .... .... ....  

కొఠెఔు ఙథలు, ఫేధరుో డు ఈథోమఖం 

పందతణర నరబుకరఔు రలైలెధసరు, నభపభఞుో  

ఎంథకౌ ణరను కొఙేే వంథమ లథధామయంథారు 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



173 
 

కషమమథభపశతు లక్ష్ోఛ ఔంథఔ కీఠీరోతు అధంథారు 

ఄతూన బమచితృలబ, ఙఞఔుకధ ఙతుతృలభాఠె”11 

 

ప ైభషగప యషళిణమయషథారఔు, యయషథారఔు, తుధాథారఔు ఄతీణంగష లమలశభపంఙాఠె. ఏ యషళితి 

వంగంణో వతునళిణంగష రేఠె. ఄవరు ఏ యషబాచృఔ పందధాతుకూ ణరలంఙరేథ. ఄబధా వబాఛంరోతు 

బామడరధ ఄలరోకూవు  వబభం లచిేధనుఠరాో  యషబాచృఔ ఄధామభారఔు, ఄణామఙాభషరఔు 

లమతిభైఔంగష ణధ గొంణే యతృషఠె. 1965ల వంలణసమంరో ణబ భషఛకీభ నరణమమడు రధ, యషళిణమకషమడరధ 

యేర వంకమరో కషభషగషభషర తృషరుఙేలసంథ ి ఄనఞట భషఴి ా నరఫుణవం. అ ఄధామభాతుకూ లమతిభైఔంగష ప ైభషగప 

నరతివంథింఙాఠె -   

“యమడరు తూరఔంటడరు, బణేమంఛభురు 

యేథధర యఴం ణరా గప ఛధణఔు 

బళిణఔు వబణాబణం నంఙణామడ. 

బణేమలు యషభపకూ లంగప ఙేవు ంథి ఛయౘమడ 

లఖను లరథ 

నరతి ఙెమ ఔ తిమడనతిగష 

నరతి యర ఔ తిమడబరగష 

నూచృంఙే భ్చరు బుంథధానబ”. 

 

 „వణాళబీం‟ ణెధాయౌరోతు ఔయభషచ తిరనురధేతు భషబయషవత ఙౌథభప గషభప తుయషవ యషు ధం. ఔయభషచ 

ళేణేయషథ పాయషరధ ఄతేబాతుంఙే ప ైభషగప వణాళబీ యషణాలమఢం ఄంథభపకీ ఄరయ కషథంఞాఠె. అ 

పాయషరధ ఄంథకౌలఠం ఄంణ ణేయౌఔ కషథంఞాఠె ణధ „వణాళబీం‟ ఔయణరో 

  “యషబాధమ ఔువబ ఔధమర ధరలు కషథ 

యరాగషీర ళభతుంఙే ఄళభీమ థియషమనసమరు 

ఄలసదాభష నరకమ తీక్ష ఫేదాఖంద యచిఔరనెై 

- ధభపుయషు మడ 

కషతు యషభప అ ఄంథం కొమఔు కషథ. 
.... .... .... .... .... ....  

ణరోల ణేయౌఔ కౌగపయౌ ధంచి బంఙం లమఔు 
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అఔయౌ ధంచి ఔంఙం లమఔు 

వణాళబీ వళబీాదవం ఄంథభప కొమఔు కషథ. 

యఫరయథమత్ కషంతిరో ళవు రకషమడతు 

- ళవు రం ధయవధ ఄంథం”
12

.     

 

వఱసిరో బధనశమఫైెంథి నరఔతి. అ నరఔతికై బధనశమణావతున ఔభైేయ నూరు. నూరు నరు 

మకషరు. నూరనెై బధఴేమర ఆయౖషి రు ఔడా నరుమకషరే. నూరధ బధం భ్చె ఙవు ఈధాన యషఞట 

యొపఖురధ యౌమపారధ ఄధఫయవు ధాన, అయషవథివు ధాన బధ ఄధఫయషరు యేమడ యేమడగష ఈంఞాబ. 

నూర నఞో ప ైభషగప ఄధఫలం యరక్షఢం. అ యరక్షఢ ఄధఫలఫే అభధణో „బరలో నూరు‟ ఔయణ 

భషబంచింథ.ి   

 “నూరు నరుమకషరు 

థిలంఖణ బాణవభణేరు కొతులఙేే తృషభపఛాణం 

బాగపధ యషరామతున వచింఙే వంనెంఖరు 

ఙఔకతు ఔమాఔతిగష ఙకూకయౌగపయౌగష వధనఛాచరు, 

యమఛాచరు, బంథాభషరు, ఙాబంణేరు, పంణేరు 

చెకషబరలో , భైభషఢి, ఆంకష ఎధనననూరు, 

ఄతునఞటతూ తంచి చౄలం మడదిమం రాంఞట భ్ఛారు. 

ఄరౌకూకషధఫూణేర ఔరులరు, ణాబమనూరు. 

నూరు నరుమకషరు 

కషతు బాధల చౄయణార బదమ బఢభభ 

- ఖందంరో బభపనసంఙే 

బరలో రధ తంచిధథి ఏథ ీరేథ యషఞటరో 

బఞటిరోంచి నుఞుి కొచిేధ బరలో నూరు 

బధఴేమరాో  బాఞాో డే బరలో నూరు 

తూ శథభను ఔత యన ఙెనడాతుకూ 

ంఞభపణధాతున ంఞభపతు ఙెభమడాతుకూ 

బరలో రధ తంచిధథి ఏథ ీరేథ”13
 . 
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ఎంథభ్  యమడర ఔయోఴో మడదిమ ణమఢరణో, ఎంథభ్ థేళఫఔుు ర ఄఫేభ ణామగషరణో అణాభమఢరణో 

యషదింఙఔుధన యషవణంణరా ాతున ఖుభపంచి ఔధన ఔరరు ఔరోరబధనుఠె, నండుంచిధ యషభపకూ తిధడాతుకూ తిండు 

రేధనుఠె, థేళంరో ఔతిరబ ఔమడలుధ ఏమభపచి ణబ పొఛీరు నెంఙఔుంఞుధన యషవమునమడరు 

భషఛమఫేరుణేధననుఠె, యషబాధమతుకూ పణేక ై పామబబధనుఠె, ఇ వవభషఛమం యషవయౘ భషఛామతుకూ 

భషఙపాఞ ఄబధనుఠె, ఖూడారరో థీతృషరాభప, ఫేఠరోో  థీతృషలయ యరుఖురు తుండుధనుఠె, అకౌీయంచి 

ళనసంఙ ే యషమవడేడు? ఇ నరఛరఔు మోక్షఫేథి? ఇ ఄధామభారఔు ఄంణఫేథంఞృ „తృషంఙఛధమం‟ 

నూభపంఙాఠె ప ైభషగప-  
 

“బువయౌబుంఠ ఢుయో్కూ నఠెఙతంఠఠె థొభపకషఠె. 

నేథయషథరధ ఙలేు  ఙరఔధ థాతుకీధాఠె, 

థిఔుకరేతు భషఛాి ట్ , భబుధ యరనసయలు ంథి, 

ఖుమడలుఔు ధాబం నెఞటిధ యఴేమర ణరతృలవు ంథి. 

ణరరు రేతు ఞలనహర భషఛమంరో, ణర ఈంఞే ణర తీయషు మడ, 

భెైణేరఔు, ఔయ్రఔు ఞలనహ యేయషు మడ. 

ణేధ నూలసధ ఔణేు రు, ణడుఖుఠురు ఄఔకమరేథ 

యథధ  కథదమడణో గొంణేరు కౌభలఙే 

ణెరోతు ఞలనహ ఙాఞుధ ఏఫైెధా ఙేభలఙే 

గొభెథీాఞు నరఛాయషవబమం, ఛైపుథొంఖర యలఴయౌఛం 

గొప రుస ఙెనసంథే తుఛం తుఛం .... 

బయౘణేభతు యఴేమర భషఛమంరో భెండ ేభెంఠె 

ఛాతీభ నభపళబీరు 

లమతేఙామ ఖయౘరు, థౌంఖయషభషపఞీిరు 

నతుఙేలే యషభపకూ నధరు రేలు, నధరుధనయషభపకూ లంఖథ యషమడ 

ఔంఙ ేఙేధ ఫేవు ధనథి, థౌంఖరు ణాబు ఉఱైునంఙ 

-ఔుంఞుధానమడ. 

భషబభషఛమంరో ధేవుం క్ష్యబం ణన క్ష్ైబం రేథ. 

ధలపామణ వంగషీబం ఛమఖతు గషీబం ఄంఞృ రేథ”14
.    
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ప ైభషగప ఔయణాయేళం ఖుభపంచి అభధ ణొయౌధాఞట తణరే ఠె భెంఞార గ్తృషరఔఴో. 

 

“ఉళింఙరేధంణ తృొంఖు. ప ైభషగపరోధ తృొంఖు ఈంథ.ి కషతూ, అ తృొంఖు తృొంగపతృొభైోథి కషథ. ఄథి 

ఄణతు ఄంణభషంణభషరోో  ఔుణఔుణ ఈఠెఔుణేధన ఈథేవఖం. కౌమరు ఙాచిధ ఔీమ వబాఛాతున బలస బలస 

ఙేభారధనంణ ఔలస, నఖనఞటిధ కౌడెణరా ఙరా తుమంణమం రోనర పువర ఫుఖఫుఖరు. ఇ ఈథేవగషతున ఔయణా 

వరలంతిగష నరలళింన ఙేయషఠె ప ైభషగప”15
 ఄంఞాఠె.     

 

గ్భషరషలసు ర గషమధనఞుో  అదతుఔ ఔలురరో ప ైభషగప „ఔలురఔు ఔయ‟. ఄఠెఖు బుంథఔు యేభడాతుకూ 

అరంపధం థొమఔఔ ఄలవునఠెణేధన యళవఛధాలయ యేథధఔు వబవమధ ణధ యేథధగష, ణధ వబవమగష  

పాయంచి, కైలరం ఄంథఔు నభపయౖషకభషతున యథకషరధే ణనధ కషఔ „రోఔఫే ణాధ, ణాధే రోఔబా‟ ఄధన 

ఄథెైవణ పాయషతున లసుభీఔభపంఙఠం ప ైభషగపక ైఙెయోౌంథి.   
 

తృషథవచిఔరు 
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ఔయణా వంనుఞట : మోశధా! ఒ మోశధా! (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ  : క.ె యయషభెడుు   
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1990   

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
యయషభెడుు  1943 అఖఴేి  అమలణేథీధ ఖుంఞృమడ చృరాో  ణెధాయౌ ణారకషరోతు కషమడబూమడయషభప 

తృషరలంరో ఛతుభంఙామడ. ణధ యలథమడఠె యంఔఞ భషతభెడుుగషభప థఖోమ ఈండు ళెైవకల్ యథమధ ఔచినూడురో  
నూభపు ఙేరషమడ. పారమంరోధే ణయోౌ ఙతుతృలలఠంణో అథభషతేబాధారు ఔమడయై ఙారా ఔఴితుఴీ భషరణో యషగపంథ ి

పారమం. ణెధాయౌరోతు య.భస్.అర్. డుగీ ీ ఔమారషరరో త.ఏ. నూభపు ఙేరషమడ. అ ణమడయషణ అందర 
భూతులభపశఞీరో భం.ఏ. ఆంగీోఴే ఙేరషమడ. డుగీీ కషరేచృరో ఈధననుడే ఄఔకఠ నతుఙేలే కొంఠమడ యమ 

భషగయషఙామడమరు తోథరలైధ గొన నండుణేర వబక్షంరో యషంఖణమంరో యయషభెడుు  యషళిణమ ఄదమభధం 

కొధయషగపంథ.ి ఄనుడ ే యభపరో మఙధా ళకూు తోరకెతిుంథి. ఔమారషరరో ఙథియేఞనుడే ఄధేఔ యఴభార తొథ 

నథామరు భషలేయషమఞ. ఄయ  ఔమారషర ఫేఖఛెైధనో  ఄఙేభామబ. 1967రో ళెైథభషపాథ లచిే „యయేఔలభపుతు‟ 

ఔమారషరరో అంగ్ో నధామఔురుగష ణబ ఈథోమఖ చౄయణాతున తృషర మంతేంఙామడ.  
 

పారమంరో అభధ తృొంథిధ యయోఖయయౖషథారధంచి పభఞనఠఞాతుకూ బాధలసఔఫైెధ       యరతితు 

నూభపంఙకౌలఞాతుకూ ణధధ ణాధ ఒథామడేకౌఞాతుకూ అణభలెటుభషమతున ఔఠ ఔఞుి కౌలడాతుకీ ఔయణవం      

అభధఔు ఔ బాదమబఫైెంథి. ణొయౌథళరో అభధధ యషవణంణర రారు థఔకతు  థేళ థలసుతి.  యషబాచృఔ, 

యషళిణమ మంగషరరోతు వంఙరధార ధేనతమం ఄణతుతు పాగష  ఔరలమనెఞాి బ. తీలర ఄరషంతికూ ఖుభపఙేరషబ. 

ఄనుడ ేఅభధరోతు ఔయ ఔధన ణెభపఙాఠె.  ఙఞృి  వబాఛంరో ఙెరభైఖుణేధన వబవమరఔు అభధరో 
ఄధేఔ నరళనరు వంథేయౘరు, ఈణధనబ్ణేంఞే యషఞటకూ కషమమకషమఢ వంపందారధ యరేోఱసంఙకౌయషగషమడ. 

 

ఈథోమఖంరో ఙేభషఔ ఔయైను ఔయణా మఙధరు కొధయషగపవు ధే బభ్నఔక 1970రో ణాధే వంతృషథఔుడుగష 
„యేఔుల‟ ఄధే నేమడణో ఔ యషళిణమ బావనతిరఔధ తృషర మంతేంఙామడ. ఆథి 1972 లమఔు కొధయషగప అమడ వంచిఔర 

లమఔు బాణరఫే లచిేంథి. ఄబణ ే ణాధ కైలరం వంతృషథఔుతుగష తఖరఔఠథతు, నూభపు వబభాతున 

ఔయణామఙధక ైయతుయోగపంఙారధే ఈథేదళంణో అ నతిరఔధ అనసయేలసధఞుో  అభధ ేఔఙోఞ ఙెనుఔుధానమడ. ఇ 

నతిరకష తుమవశఢ యషళిణమ మంఖంరో అభధఔు గషడఫైెధ ఄధపందాతున వబఔభపేంథి. నరఖతియౕర పాయషరు 
పరనడేఞఞుో  ఙేలసంథ.ి ణధ ఄదమభధం ఄంథించిధ యషబాచృఔ యరేోఴఢ నథధణేరు యమవం లసథాధ ంణారు, 
బాభపక్వి  లసథాధ ంణ  ఄదమభధం, నరనంఙ ఔలుర ఔయణవ ఄదమభధం అభధ ఔయణా భాణరఔు ఔ 

బాభషో తున, ఔ రక్ష్యమతున తుభైదయంఙాబ. “యమవం నుఞుి ఔ, ఔబీాతేలథిధకూ, ధా ఔయణావతేలథిధకూ ఔ 
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ఄయధాపాల వంపందం ఈంథ”తు అభధే ఔ ఙోఞ నేభొకధానమడ. ణాధ యమవంరో వఫుమఠె కషఔతృలబధ 

ణధనెై ఈధన యమవం నరపాయషతున, థాతుణో ణధఔుధన బఫేకషతున తుమదింథవంగష  నరఔఞటంఙఔుధానమడ.   
 

1973 లమఔు నుంకాధనుంకంగష నతిరఔరరో నరఙభపణఫైెధ అభధ ఔయణరు యబమశఔుర థఱసితు 

పాగష అఔభపషంఙాబ. ఏ లహతుభర్ ఔయ నరపాయషతుకూ రోధకషఔ తృలలఠం యయషభెడుు  ఔయణా లమకూుణవంరోతు 

యరోఢణ, యయషభెడుు  ఔయణవం ఙథలుణేధనంణలేను తృొమతృషఞుధ ఔఠ బభ్ ఔయ ఎలమడ ఖుమడు ఔు 
భషఔతృలలఠం యయషభెడుు  నరణేమఔణ ఄతు యబమశఔురు నేభొకంఞామడ.     

 

యయద యషళితి వంవుర వబాయేరషరఔు, ఔమారషరర యషభపషకౌణసయషరఔు, యథామభపు వంగవబాయేరషరఔు 
బుకమ ఄతితిగష, ఈనధామవఔుతుగష ఆణతుకూ భషఴియాషమనుంగష నమమఞటంఙ ే ఄలకషళం ఔయౌగపంథ.ి ణథావభష 
యనోయోథమబాతుకూ నుధాథరలైధ యథామభపు వంగారణో, ఈథమబారణో ఏమఠు  యషతునళిణమం అభధధ 
తుమంణమం ఙెైణధమలంణేతుగష ఈంఙడాతుకూ థోశథనడుంథి. ఇ  నమమఞధరు, ఈనధామయషరు యథామమడు రరో 
ఙెైణధమం ఔయౌగపంఙడాతుకై కషఔ ణాధ ఎనఞటఔనుఠె యషబాచృఔ నభపఢాబారధ యరేోఱసంఙకౌలడాతుకూ 
ణోఠడుధాబ. యఞటతు ణధ ఔయణావతుకూ తృలఴఔ థరయషమరుగష ఈనయోగపంఙకౌలఠంరో, తుణమ ధణధఫైెధ 

ఛలవణావరధ వబఔమేఠంరో అభధ ఔణఔణేమడైెధాఠె. 
 

ణధ యషమలయషబఔ ఔుఞుంప చౄలధం, పారమ వభణేరు, ణధధ నరపాయణం ఙేలసధ లమఔుు రు ఆనఞటకూ 
ణధరో ఆంకష నచిే నచిేగష ఈధన అ గషీతొఢ ధేనతమం ణధ ఔయణవంరో వచౄలంగష యషక్ష్యణకభపయషు బ ఄతు 

ఄంఞామడ. యయషభెడుు  ఔయణవ థళరోో  తోథఞట భెంఠె థళరు లమలయషభ వంపందిణాంరషరు ఔతునసంచిధా 
బూఠల థళరో యయద ఊణేలురరోతు ణెరుఖు థేళను గషీతొఢ యషణాలమఢం, యషంవకతికషంరషరు, 
యషమలయషబఔ ధాఖభపఔణ, తుఴకరభఴఫైెధ బాధల వంపందారు నరతియౌయషు బ. 

 

ళెైథభషపాథఔు లచిేధ ణొయౌ భ్చరోో  యషళితీ తణరే రకౌవం, యషళిణమ యషణాలమఢం కౌవం అభధ 

ఎంణగషధన నభపణనసంఙామడ. ణాధ ఏం కౌరోభాధన ఄథే బభొఔమడ కౌరోఔఠథధే ణనధణో రకూడుకషూల్
రోతు „థావమకష హోఞల్‟రో ఔ తొఞటంగ్ నెరస్ ఏభషఞు ఙేరషమడ. ఆణమ తృషర ంణార ధండు ళెైథభషపాథఔు 
లఙేేయషభపకూ ఔడా యషళితీ తణరే రణో నభపఙభారు నెంఙకౌలడాతుకీ, పాల యతుబభాతుక ీ ఆథి పాగష 
ణోఠడుంథ.ి ఇ ఔబీంరో భుల ఔలురరో ఄదమభధ యౕరణధ నెంఙడాతుకీ, యషమడ ఔలురుగష ఎథఖడాతుకీ 
యయషభెడుుగషమడ నరబుక తృషణర తుమవళింఙామడ. అ మఔంగష థావమకష హోఞల్ ఔ „ఔయణవ ఔమభరషర‟గష 
నతుఙేలసధఞుో  ఇ ధాఞటక ీఄంథమడ ఖుభపుయషు మడ.  
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యయషభెడుు  వవననం యలఴయౌఛం. ఄథ ిఅభధఔు అఙమఢరో ధంచి ణొంగపఙలే ఫయఴమణేు . యషబమయషథ 

యషవుయఔణఔు ఔమాణభఔ మౄనం అభధ ఔయణవం. 

 

మఙధరు: 
1. మఔుం వమడమఠె 1973 

2. ఙమమ 1975 

3. అవనతిర గీణం 1976 

4. ధేణర దధవస 1978 

5. పామతతి 1983 

6. మోశధా! ఒ! మోశధా 1988 

7. యయషభెడుు  ఔయణ 1991  

8. ఄఛైభం 1994 

9. ధా ఔరం ధథి ఄంఙధ 1997 

10. లమషం లమషం 1999 

11. ఄంణమీధం 2002 

12. లణురేఖితు 2003 

13. ఄణధ ఙభపణర 2005 

 

నరణేమఔ ణెరంగషఢా ఈథమబాతుకూ నరతివంథధగష వఫైెకషమందరనరథేశ్ అలళమఔధ నరపోదివు  

„యరుఖుపాలుఞా‟  నేమడణో „వఫైెఔమణా వచిఔ గైభ కషలమం‟ ఄధే ఈనయౕభపషఔణో 18 నేచౄర థీమ ి ఔయణధ 

యయషభెడుు  1969 రో నరఙభపంఙామడ. „కషీంతి యషళిణమ వతతి‟ ళెైథభషపాథ యషమడ థీతుతు నువుఔమౄనంరో 

తీవకొతులఙాేమడ. యయషభెడుుగషభప మఙధరరో ఄథే తోథఞటథి. 
 

 యయషభెడుుగషభప ణొయౌఔయణా వంనుఞట „మఔుం వమడమఠె‟ 1973రో ఄఙేబంథి. ఆథి 1974రో „హరఠర్స 

రంట్‟ పశృబతి తృొంథింథి. 1985రో ఄఙేబధ „మోశధా! ఒ మోశధా!‟ ఔయణా వంనుఞాతుకూ 1990రో 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  రతేంచింథి. 
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‘మోశధా! ఒ మోశధా!’ – ఄధయౕరధ: 

 

 కె.యయషభెడుు  గషమడ 1984 ధంచి 1988 వంలణసభషర బదమ భషలసధ ఔయణర వంనుఞట ఆథి. ఄంథరో 

థాథాను 44 ఔయణరుధానబ. అదతుఔ కషరంరో లచిేధ ఔయణోవథమబారోో  యనోల ఔయణోవథమబం 

నరదాధఫైెంథ.ి ఇ నరకూభీరో యరఙాణేభషమతున, ర ైయ్ యధామయషయౌన నరథభపశంచిధ ఔలురలంథభ్ ఈధానమడ. యనోల 

ఔయణా మంఖంరోధ, లఙధ ఔయణవ నరకూభీరోధ, నరబాఢారరోధ, నభపబాఢారరోధ యయషభెడుు  ఔయణవం 

ఈధనణ యషు ధాతున అఔతీవు ంథి. 
 

 ఇ ణమం ఔలురోో  ఇభధ ఖుండెరోో  ఖుఙేఔుధేరాఖ తీలరఫైెధ నథఛారాతున ఔయణగష బరఙఖర 

ధేమభప. లవు లురోతు ఄధఔర, నరతిఔర తృషభషశిరధ ఏఔ కషరంరో నరథభపశయషు మడ. ఄరా నరథభపశంఙఠంరో 

తైఫణాసతున, యౌంథభషమతున ఔథాతు ణమయషణ ఔఞటగష చితిరంచి లవు లుధ వబఖంీగష థభపశంనఙేయషు మడ. 

 “ ధా ఛాా నకషరోో  పణేఔుణేధన మోశధా! 

ళేబంణగషధ చిమడరేణ ఎంఠర ఔఱుమోశధా! 

ధా వభతి నేఞటఔరో నథిరంగష ఈధన లభపతోలువరోతు బంఙ తంథయష 

ణొరగపంఙ ేకొరథి తగపయౌతృలబే ణెమరోో  బభపగపతృలణేధన మోశధా! 
.... ... .... .... .... .... ....  

పణఔఞాతున ఒ నెథద  తృషనకషమమం ఙేలసధ 

పణఔఞాతున ఒ నెథద  పంఠ పమడలు ఙేలసధ 

పణఔఞాతున ఒ పడా యషమతృషమం ఙేలసధ 

ఇ వంథమబభ లమలవురో పణేఔు మోశధా! పణేఔు!”1
 

తోథఞట ధారుఖు తృషథారోో తు పాలుఔణవం, పాయౖష యౌఔుబామమం, చిలభప ధారుఖు తృషథారోో తు కౌీదాతు 

ఔధఖుఢఫైెధ నథ కషఠ్పధమం ఖబతుంఙథఖోయ. లవు  నరథమశధరో ఇ ఖంీతం యబమశఔుర నరళంవయౌన తృొంథింథ.ి 

భులఔలుయౌన పాగష నరపాయణం ఙేలసంథ.ి 

 

యయషభెడుు  ఔయణరో లేవఙి, యషక్ యషవణంణరా ం ఈంఞాబ. „తుగా‟ ఄధే ఔయణరో నరఫుణవం నరఛరనెై 

యేలే తుగా ఖుభపంచి- 
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“ధేఠె తుగార రాయషర కూంథ, నరఛాయషవబమ తుభంణణవ తృషథార కూంథ 

ఛధ క్ష్ైబం కౌవబధనఞుి  ఛధం ఎధనఔుధనయషమళు ఛధం తొథ 

యఴనుయౖషర తుమఫందార బార; బధ ఙేబ తృషఫైె ఔమడవు ంథి 

బధ ఒఞు ఄదికషమ కైంథీరఔణ ళిఞోమలుణేంథి”2 

 

యయషభెడుు  నరతిఫ కైలరం తుమవధ ఔయణవం భషభఠంరోధే రేథ. ఄథి పాగష భషరషమడ. కషతూ లవు  

యైయదమం ఄణతు ఔయణావతుకూ ళకూుతుచిేంథి. ఄణతున ఔయగష ధారుఖు కషరారు తురప ఞటింథి. 
 

మోశధా! ఒ మోశధా! ఔయణరో ఄంథఫైెధ యథామలంణేభషరు ణధ పణేఔుణెమడలు కౌవం 

ఄదావధనఫైెధ చౄయణం ఎరా ఖఠతృషయౌస లచిేంథో శథభాతుకూ శణేు ఔుధేఞఞుో  లభపోంఙాఠె. 
 

“ధా కూంథ నఔకరాధన ధాల కూంథ తూఱురాధన 

ఔఱు కూంథ తూఠరాధన అకషళం కూంథ నక్ష్ురాధన 

నక్ష్ు భెఔకర కూంథ గషయౌరాధన అఔు వంథరోో  ధభపుంఙే కూమఢ నుంఛంరాధన ఎంఠకషరం గషయౌ బండు నెైకూ 

రేచిధనుఠె ధలువ ఔధపఠణాలు”3
 

ఄతు మఔమకషర థళమ నరతీఔర థావభష అఫె మౄను ఔఞటింథి – 

 “ఙేణేరలతిు  ఎలవభపకీ ధబవకభపంఙ రేఔ 

థేయౘతునచిే చౄయణాతున కొధఔుకధానలు”4
 

 

ఄధే ఔక యషఔమంరో అఫె థెైధమలసుతితు వఴిం ఙేయషు మడ. అఫెధ ఖుభపంచి ఙేలసధ లమోధరో ఙారా 

కొణుథధం ఙనసంఙామడ. 
 

యయషభెడుు  నరలో  చౄయణం ధంచి నఞనయషవం లచిేధ ఔయ. ఄబాభఔంగష ఄవంఔయౌణంగష కొకయషభప 

నరలో రోో  యషడే పూణేబాఞరు ఄణతు బాఞరోో  థొమడో ణాబ. ఆథి రోనంగష ఙఠఔఠథ. ఄయ ఄణతు 

ఔయణవంరో ఔడా నరయేయంచి ఄతియషదామఢ చౄయణాతున, నరలో  చౄయణాతున వబఔభపేంథి.„లథాధ నమం‟రో నరలో  

యషణాలమఢం ఙలేు , ఄణధ యషడే తృలయౌఔరోో ధ, పాఴరోధ ఇ నరపాలం ఔతునసవు ంథి. 
 

 “లథాధ నమం ఔుడుతిరో ఇఖ 

లథాధ నమం వంణాధం యషరలఖూఞలో  నుమడఖు 

యఙేథధం ఎఞల ఎగపభపతృలణే 
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.... .... .... .... .... ....  

లథాధ నమం బణ లక్షం – కొఠెఔుర ఔణేఱొు 
.... .... .... .... .... ....  

లథాధ నమం ధమఔఔనం బంఙం 

లథాధ నమం వమవ నరనంఙం బంఙం”
5
 

 

ధేఞట వబాఛంరో లథధ రలైధ ణయోౌథంఠరె రధ ణబ నసరోరు ఎంణ ఄధాథమంగష ఙవు ధానభ్ 

ఄధతుణమం ఔతునసంఙే థరషమరే. బధఴేరఔు లథధ రధ గౌమయంచి, బబకషభషతున ఙనేఞఞుో  

తీభపేథిథాద రతు, ఄనుడే వబాఛంరో లథధ ర లసుతిఖణేరు పాఖునఠణాభతు ఖుమడు  ఙేవు ధానమడ. 
 

రోఔంరో తృషర ఢి, ఄతృషర ఢి ఄబధలతూన లవు లురే. యషఞటరో ఈనయోఖనడేయ కొతున, ఈనయోఖనఠతుయ 

కొతున ఈంఞాబ. ఄరాంఞట యషఞటరో బతుఱస ఔడా ఔ లవు యేధతు ణెయౌభఛైవు ధానమడ. 

  “బతుఱస గొనలవు లు – పణేఔుణాఠె 

తోయౌచి రషకనరషకరుగష యవుభపయషు ఠె 

ఄతున ఙచిేధా అళ ఙాలతు బతుఱస గొన లవు లు 
.... .... .... .... .... ....  

బతుఱస లేవఙాి యషంచ ఙారా గొనథి 

బమఢం రేతుథి – బహోథిరఔుబబంథి 

బతుఱస వఛధాణభఔ ళఔుంణా పాలధా పరబంణా 

తృలభషఞ నఞటబంణా ఄఔకఠెనంఙే నుఞటింథి 

ఙభపణరరో ఙారాబంథి తుభంణరు నుఞాి మడ 
.... .... .... .... .... ....  

బతుఱస బఞటితు నేరతయషు ఠె”5 

 

బతుఱస ణధ ఄలవభషతున ణెరువకౌలఠఫే లేవఙి ఄంఞాఠె ళెగెల్. కైలరం ణెరువకౌలఠం 

బాణరఫే వభపతృలథతు, ణెరువఔధన ఄలవభషతున యషదింఙకౌడాతుకూ, అఙమఢఔు నూధకౌఖరోఠఫే లేవఙి 

ఄంఞాఠె బార్క్. నరఔతితు ఄముం ఙేవఔుంఞృ ణధ ఄలవభషర ఔధఖుఢంగష నరఔతి తొథ ఄథను 

వంతృషథింఙ ే ఔబీంరోధే బతుఱస తృలభషఞం తోథరలైంథి. ఇ తృలభషఞంరో బాధలుఠె ఏభషఞు ఙేవఔుధన 

వఛధాణభఔణ ే చౄలధ యకషయషతుకూ థోశథకషభప ఄబంథి. పూమడీ యష ఈణతిు  లమలవురో లేవఙి ఄంఞ ే
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యషమతృషభషతుకూ లేవఙి, ఔభీయఔభీారఔు లేవఙి, యయద యషళిణమ, భషఛకీభ బువఖురణో యనోయషతేధభం 

ఙేలే యషభపతు, యనోల పాయషరధ అణభమక్షఢ ఔలఙారుగష, తౄషఴధాో  పాయంఙ ేయషభపతు, బదేమ బామోను ఔతిరబ 

లసథాధ ంణాధభాభురధ ఛధరుధానమడ, ఛధఔంఞఔురుధానమడ. ఎఞు తురపఠణాయో ణేరుేకౌబతు ఙారా 

వఴింగష ళెఙేభపవు ధానమడ యయషభెడుుగషమడ. 

తృషథవచిఔరు 
 

1.  మోశధా! ఒ మోశధా – కె. యయషభెడుు  – నుఞ : 7 

2.   - నెైథి-   నుఞ : 56. 

3.   - నెైథి-   నుఞ : 5. 

4.   - నెైథి-   నుఞ : 27 

5.   - నెైథి-   నుఞ : 49, 50. 
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ఔయణా వంనుఞట  : వవననయౌనస (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ  : ఄఛంణా 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1997 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
నతిరకష యరేఔభపగష, ఔయగష నేమడ తృొంథిధ నరబుకఠె యౕీ ఄఛంణా, ఄఛంణా ఄవరు నేమడ నెధబభపు 

యళవధాతరషలసు ర. 
 

ణమడ గ్థాలభప చృరాో  కైళధఔుమడీరో 1929 ఫే, 25 ల ణేథీధ బాణాబశృర ఆంఞలో  ఄఛంణా 

ఛతుభంఙామడ. ణయోౌథంఠరె రు నెధబభపు కషఫేళవభీ-యౕ ీ భషబబూభపు థంనణేరు. యభపథి వంనరథాభ పరా శభఢ 

ఔుఞుంపం. తుయషవం బాధేనయోౌ గషీబం. భషబబూభపుగషమడ వంవకణ నండుణేరు. లతిుభీణామ ఎయౌఫెంఞభీ 

వకరు ళెడాభవిమడ . ణయోౌ కషఫేళవమబభ భషబాభఢం, పామణం తోథరలైధ ఆతియౘవ, తృౌభషఢిఔ ఖంీతారతు 

పాగష ఙథలుణేంథ.ి నసణాబశృరు యళవధాత రషలసు రగషమడ బంచి నండుణేఠె. బణాబశృరు బళీదమ 

గ్తృషరఔఴో నరపంద నరకూభీరో బంచి ఔయణవ వఛధ ఙేరషమడ.  ఄఛంణాఔు ఆథదమడ ఙెరలో రు, ఔ ణబుభఠె. 

ఄఛంణా ఆంఞటలథేద  నెథద  పారయక్ష ధేమడేఔుధానఠె. ణయోౌ థావభష పామణం, భషబాభఢం, ఫఖలథీో ణ, నంఙ 

కషయషమరు తోథరలైధ యషఞటరోో తు యఴభయషమం ఖళీింఙాఠె. ఆంఞట నభపవభషరు అభధరో పాయౖషఛాా ధాతున, 

యషళిణామతేమడచితు నెంఙాబ. 

 

ఄఛంణా తృషర తతఔ యథమ థాథానుగష ఖశ యషణాలమఢంరో నూముబంథి. ధభషసనూభ్ో  ఞెైరర్ 

ళెైవకరురో ఎస్.ఎస్.ఎల్.లస. యఛభధఖమం బయౘభషఛా ఔమారషరరో ఎఫ్.ఏ. నూభపు ఙేరషఠె. అందర 

యళవయథామరభం యషరేు మడరో త.కషం. కౌమడసరో ఙేభషఠె. యథామభపు థళరో ఄఛంణాధ పాగష నరపాయణం 

ఙేలసధయషమడ ఆథదమడ. ఔమడ యళవధాత ఔయభషచ కషగష, బభొఔమడ కొణునయోౌ యమఫథరభషలుగషమడ.  ఇ ఄదామనఔుర 

ధంచి ఄఛంణా యషళిణమను తృలఔఠరధ ణెరువఔుధానఠె. 
 

ఄఛంణా యషరేు మడరో త.కషం ఙథలుణ ఎధనన డుథఠెఔురఔు రోధభామఠె. కషో వరోధ, 

కౌమడసరోధ పాగష ఙొమల, బంచి నభపఛాా ధం ఈధాన ణెరాో భపణే నభీక్షరధగష అభధ యషరేు మడ ధంచి 

బాభబభామఠె. యఛభయషఠ, యఛభధఖమంరో కొతున భ్చరుండు బథరా వఔు ఙేభషఠె. కొఠెఔు 

ఏబభామడో ణయోౌథంఠరె రఔు థరషపద  కషరం ఄముం కషరేతు లసుతి బథరా వరో ఄఛంణాఔు తోఞితోథఞ 
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నభపఙభఫైెధ లమకూు అమడథర. యమడ అధంథయషఢి నతిరఔఔు ఄనఞలో  ఎడుఞభషో  నతుఙేవు ధానమడ. ఄఛంణాధ 

ఙేమథీలస ఄలసలెింట్ ఎడుఞభషో  తుభతంఙామడ. ఄనఞటనంచి తోథరలై చిలభపథాకష ఛమనయౌవి గషధే ఄఛంణా 

చౄయణం కొధయషగపంఙాఠె. అధంథయషఢి తోథరుకొతు అందరనరఫ థాకష అభధ నతిరకష మఙధ ఙేరషఠె. 1948 

ధంచి 1953 థాకష అధంథయషఢిరో అ ణభషవణ ఛె ైపామత్ నతిరఔరో ధామనతి వపాఫభషలుగషభప కూంథ కొధానఱైు 

నతుఙేరషఠె. 1953 ధండు 1960 థాకష ణెరుఖుథేళం నతిరఔరోధ, అందరఛధణ నతిరఔరోధ నతుఙేరషఠె. 

1960 ధండు 1966 థాకష అందరనరఫ (యఛభయషఠ ఎడుఴన్) రో ఎడుఞభషో  నతుఙేరషఠె. 1984 ధండు 1986 

లమఔు అందరనరఫ యఛభధఖమంరో, 1986 ధండు 1988 థాకష ఆథే నతిరఔరో ళెైథభషపాథోో  నతుఙేలస ఈథోమఖ 

యమబఢ ఙేరషఠె. నతిరకష చౄయణంణో తృషఞు ఄఛంణా 1962 రో యయషయౘధంణమం వంయషమ చౄయణం 

తృషర మంతేంఙాఠె. యభపకూ ఆథదమడ బఖనసరోరు, ఆథదమడ అఠనసరోరు, వవరాథాభంణో నసరోరంథభీన 

తృలవి గషీఠెమబేఴన్ ఙథియంఙాఠె. 
 

అందర యళవయథామరభం లథియౌ తుమడథోమగపగష బథరా వ ఙేభపధ ఄఛంణాఔు ఄఔకఠ అదతుఔ నరనంఙం 

వఴింగష ఔతునసంచింథి. ఄనఞలో  బథరా వ బయౘధఖమం అదతుఔ చౄయణాతుకూ ఄథదం నఞేిథి. యషమతృషమ చౄయణం, 

యషమతృషమ ఔఱరు, ఄఔకడు థమబమఫైెధ నేథయషఱు పణేఔురు అభధన ఔరలమనెఞాి బ. కౌకయషభప 

కషంథియౕఔుడెైధ అభధ ఔడా బథరా వరో ధారుగెైథ భ్చరు నవు ండేయషఠె. ఎఔకడుకూ యమాుయౌస లచిేధా 

కషయౌ ధఠఔధ ేయమళుయషఠె. థాథానుగష ఄఛంణా థమబమఫైెధ థాభపథరా ాతున బథరా వరో ఖఠెనుణ లఙాేఠె. 

లతిుభీణామ అధంథయషఢిరో నతుఙేవు  నరలతిుభీణామ యషళిణమ చౄయణం ఖఠనడాతుకూ బథరా వ ధఖమం థోశథం 

ఙేలసంథ.ి యౕయీౕ,ీ అమడథర తోథరలైధ యషభపణో వశఙమమం రతేంచింథి. ఄఫుమథభ ఔయణవం ఄధేఔ వబవమరయైను 

అభధ థఱసితు బయుంచింథి.  
 

మఙధరు: 

 ఄఛంణా ఔయణవం భషవు ధన తృషర తతఔ థళరో యౘవన్, యళవధాత తోథరలైధ నేమోణో ఎధనన ఔయణయౌన 

భషవు ండేయషఠె. వబకషయ్ధ ఔయణావతున పాగష ఙథలుఔుధానఠె. ఖంీతారభారోో  ఞట.ఎస్. ఆయౌభట్, ఙాభెోస్ 

డుకెన్స, డురాన్ తాబస్ తోథరలైధ తృషరషేణమ యషళిణమయేణురధ ఄదమభధం ఙేరషఠె. ఔయణవంగష థేతున 

ఙెతృషయౌ ఄధ ేథాతుఔంఞే ఎరా ఙెతృషయౌ ఄధే యఴభాతున యషళిణామదమభధం థావభష నరవపఞనమఙఔుధానఠె. 
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 ఄఛంణా ఔయణా మఙధ ఙేలే భ్చరోో  యౕయీౕ ీఄఫుమథభ ఔయణా యషమతిగష యరుగొంథణేధానఠె. అధాఞట 

ఔలురోో  ఙారా బంథి అభధ ఄధభాభురుగష ఈధానమడ. అ కషరంరో ఄఛంణా ణధథెైధ ఔయణా బుథరధ, 

ర ైయౌతు, యరాతున మౄతృొంథించి అదతుఔ ణెరుఖు ఔయణవంరో ణధ యషు ధాతున రషళవణం ఙేవఔుధానమడ. 

 ఄఛంణా „యౘవన్‟, „యళవధాత‟ తోథరలైధ నేమోణో ఄఫుమథభ ఔయణా భుఖంరో ణధ ఔయణా 

భాణరధ తృషర మంతేంఙాఠె. ఇభధ తుభషరషయషథిగష చిలభప లమఔు ఔయణా భాణర కొధయషగపంఙామడ. ఆణతు 

„వవననయౌనస‟ ఄధన ఔయణా వంనుఞటకూ 1997రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  రతేంచింథి. 

వవననయౌనస – ఄధయౕరధ: 

ఇ „వవననయౌనస‟రోతు మశయషమతున ణెయౌభఛైవు  ఄఛంణా ఆరా యలభపంఙామడ. “ఄతునఞటకీ కషమఔుఠె 

బతుఱస ఔధఔ నరతి బతుఱసరోధధన ఙవకౌలఠం ధాకెంణో ఆఴిం. బతుఱస ఎఔకఠ లుధాన ఔడ.ే నతీవ 

ణరంనె ైబతుఱస ఄఠెఖుర ఙనుఠె యధనడుధ ణొయౌ క్షఢం ధంచి బతుఱస ఄంణభషణభ ఔకఞ.ే ధేధ నరతి 

బతుఱసరో లుంఞాధ. నరతి బతుఱస వవననంరో లుంఞాధ. వవనన యౌంథమమంరో లుంఞాధ. పాదరో, 

థఃకంరో, బంఠెణేధన గషభారరో లుంఞాధ. ఎడాభపరో బతుఱస అఔంీథధరో లుంఞాధ. ఄదఃనతిణేడెైధ 

బతుఱసతు అతృషమభంగష రేలధణేు ణేధన కషమడఢమ శయషు రరో లుంఞాధ. ఄక్షభషరఔు వంకెఱైో రేలు. 

ఫూగ్ఱంనె ైవభపశథద రు రేలు. బతుఱస అణభ నరఔంనధ ఔకఞ.ే ఄణఠె బాఞాో డే పాఴఔు అభులునఞుి . 

నరతి ఄక్షమం ఔ బతుఱస, నరతి బతుఱస ఔ ఄక్షమం. బతుఱస బుక ఔలయఔరలరలధే, బతుఱస ఄలభల 

తుభషభఢం లరలధే ఄక్షభషరఔు ఔడా ఔ అకషమం, ఔ ఫంగపబ, పాయషధఖుఢమఫైెధ ఔ ఔథయౌఔ, ఔ రభ, 

ఔ యధామవం, మంఖు, మడచి ఈంఞాభతు ధేధ యళవలసయషు ధ. వవననయౌనస మశవమం ఆథే. థెైధంథిధ చౄలధ 

తైఫణసంరో ధేధ ఙేవు ధన యచిణర యధామయషరే ధా కొణు  చంథవస”1
.  తృషర ఢురఔుండే ఖుఢాయౌన ఄక్షభషరఔు 

ఙెనసధ థీతురో ఄఛంణా బధవరోతు ధైఛఖుఢం ణెరువు ంథి. ఇ యదఫైెధ తృలయౌఔ ఏ ఔయ ఙెనరేథంఞే 

ఄతిళయోకూుకషథ. ఆయే పాయషరు ణధ ఔయణరోో  నరవపఞబలుణాబ. 

నరవు ణ వబాఛంరోతు లసుతిఖణేయౌన ఎంణో శథమంగష లభపోంఙామడ “చీఔఞట చిణరరషర” ఔయణరో- 

“ధా తుయషవం ఎఔకడో యధమంరో చీఔఞట తృషయౖషఢారనెై 

వవనన ళంకరారరో కషలఙే గషఔ 

కషతు, యధమంరో చీఔఞట నరఛవరధం ధేధ ఙరషధ 
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... ... ... ... ...  

యధమంరో ధఠెవు ధానధ 

చీఔఞట ఄగషదారరో ధఠెవు ధానధ 

చీఔఞట బణేమయరరనెై వవననదయరో ధఠెవు ధానధ 

ధేధ వచౄలంగషధే ఈధానధా 

బభ్ చౄలధ థావమం ణెమడఙకౌలఠఫే ధా బణేమలు ఄంఞే 

దామధ తుబఖన లసుతిరో ఈధన ఄగపన వమ బయు ఎనుఠె 

ఔధన ణెమడవు ంథో బభప 

ధా యమవస నెై”2
 

 

బణేమలుధ కొకఔకమడ కౌక యదంగష అదతుఔురు ఙెతృషమడ. బణేమలుతు బభ్ ఛధభకూ ణోమఢంగష 

ఙెనసధ ఄఛంణా ఔ ఛధభధండు బభ్ ఛధభకూ యషశఔంగష నభపఢతవు ధన తుభషళతు దవతుగష అయఴకభపంఙామడ 

థీతురో. థీతు యధఔ బతుఱసతు బఞుబాభం ఙేలే భ్ఠెో , తుఞామడగష తురపడు ణరలంఙఔుధన ఛెండారధన 

నరఫుణవ ఫలధారు, తృలవిమడో  ఔనుఔుధన తఙేగషఱైు, ుఞాణేో , కూతీకీఞకషర ఄథెద  ఆరుో , ధమయషవధ 

యథఛరేో  బణేమచృయౘవగషీరు, బాసభా బుఴకమ బుఠ్షరు, ధణేు ఞట యషమురు మోవకొఙేే యషభషు నతిరఔరు-

ఞీ.య.రు, లేఫ్హి  రాఔమడో  థమశధతఙేే భషక్షవ ధఖభీఔమఢ ఈంథ.ి ధఖమ యషణాలమఢంరో చౄయవు ధన ఄఛంణా 

ఔయణవం ఫభాతుకూ నభషమభనథంగష లభపోంనపడుంథ.ి ధఖమ చౄయణ భదాము థరషమయౌన తృొంథనభపఙాభపఔకఠ. 

బుఔు ఔయణధ రేథా లఙధ నథామతున ళకూులంణం ఙేభారధేథి అభధ నఞుి థర. బుఔు ఔయణ 

కషలమంరో పాఖఫే ఄబధా కొకఔక బుఔుఔం కౌక కంఠకషలమ ళకూుతూ, ణాణభషమతూన ఔయౌగప ఈంఞుంథి. 

“ఙెనరేథా ధేధ ఙెనరేథా ఄంణా క ైళపదం ఄతు 

వమవయషమను ఫైెధ ళపదలరభంరో 
... ... ... ... ...  

బణేమలు ఔక ళెఙేభపఔ బాణరఫే ఄతు 

అఔుభషరుణేధన ళపదం ఔ అయౘవధం బాణరఫే ఄతు 

... ... ... ... ...  

ఫభఔంనసణఫైెధ ళపదం తొథ 

ఔ ఖయషక్షం ణెమడఙకౌగష 
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ధేధ, ధా ళభీమం కైయషభప తురులుధా పరథదరలై భెంఠె బుకారణో ధేధ 

బభ్ ఖయషక్షంరో ఄఠెఖునెఠెణేధననుఠె 

ఄంణా ఔ ఔథయౌఔ బాణరఫే ఄతు 

బమఢాధంణమం ఔడా బతుఱస బాఞాో ఠెణధే ఈంఞాఠతు 

... ... ... ... ...  

 ళభీభషతున బంచిధ ఔ చౄయణం ఄఞిఠఖుధ 

 ళపద  నేఞటఔరో ఔ ఄలసుఔ యఔలసవు ధన ళపదం ధేధే 

 ఄంణా ఔ చిణకఱ”
3
  

 

ఇ ఔయణ కొతున పాగషరుగష యఠగొఞటి  ఙెనడాతుకూ ఄధయైధ భీతిరో ఈంఞుంథి. ఏ పాగషతుకషపాఖం ఔ 

వంనూమోఫైెధ ఄభషు తున, పాయషతున ఔయౌగప ఈంథ.ి ఆథే ఄఛంణా ఔయణా ర ైయౌరోతు నరణేమఔణ, బణేమలు ఔడా 

నరఔతిరో వమవయషదామఢఫేధతు మడచలు ఙేవు ధానఠె. నరతీ ఙెఞుి  కషరం నూభపు ఄబ అఔుయౌన ఎరా 

తృలగొఞుి ఔుంఞుంథో, బతుఱస ఔడా కషరం తుండుధ ణభషవణ భషయౌతృలలఠఫేధతు యరోడువు ధానఠె. నథమ 

ఔయణవంకౌవం వణకలురధ ణరంఙకౌలఠం లరధ నూమవ ఔలురంఞ ేఅభధఔుధన బబకషమం, గౌమలం 

ణెరువు ంథ.ి ఄనుఠనుఠె నథామరు భషలసధా యషఞటతు ణధ తీనసఖుమడు రుగష ధబమడ యేవఔుంఞుధానఠె. 
 

నరనంఙ యషళిణామతున యవు ణంగష ఄదమభధం ఙేలస, ఄధేఔ ఔయణా దోమఢుయౌన అఔయంను ఙేవకొతు 

ణెరుఖురో ఔయణా మఙధ ఙేలసధ ఄతికొథిద  బంథిరో ఄఛంణా ఔమడ. ణొయౌ భ్చరోో  ఄఛంణానెై “యౕయీౕ ీనరపాలం 

ఎఔుకలగష ఈధనఞుి  ఔతునసవు ంథి. యౕయీౕకీూ బుంథ యధకష ఄంణా యధమం” ఄతు ఄఛంణా యరషవవం.  

1946-47 రరో ఄఫుమథభంరో యరులఠు  „యనోలం‟, „నరతీకషమం‟ తోథరలైధ ఔయణరోో  యౕయీౕీ 

ఄఫుమథభ ఔయణా నరపాలం ఄఛంణా తొథ వఴింగష ఔతునసవు ంథి. ఔధఔధ ేత.య. భషబఔఴోగషమడ „యౕయీౕ ీచౄలధ 

తైఫణాసరధ ఄఛంణా ణధ బూడో ఔంఞటణో థభపశంచి వయ్ఔణేడెై థరఴిగష తగపరాఠె‟4
 ఄతు కూణాతచిేధాఠె. 

యౕయీౕ ీఄంఞ ేఎంణ ఄతేబాధమో ఄఛంణా ఙెనసధ „యౕయీౕీ‟ ఄధే ఔయణరోధే ఖబతుంఙలఙే. 

“యౕయీౕీ 

భెంఠె ఄక్షభషరు 

ఫూబామకషరషర బదమ భెంఠె కఠో నరయౘభషరు 

ఔయైను కఠోకషంణేరు యథఛరుో ణేధన ఔధన 
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బభ్యైను యధనర యరక్షఢకషంణేరు యథఛరుో ణేధన ఔధన 

ఎడాభప ఄంఙరనెై ఈఴలసవతు మశవమ యధామయషరధ అయఴకభపవు ధన ఙేణేరరో 

ఄక్షభషఔతి దభపవు ధన ఄమడఢామడఢ కూమఢారు – ఄణడే బయౘఔయ యౕయీౕీ 

ఄరషంతి, అయేథధ బతుఱసతు యశవయౌణం ఙేవు ధన యేఱ 

బయౘఔయ యౕయీౕతీు ఔయషభప ణరుఙఔుంఞే ఙారు 

యషగైదయ అరభ తృషర ంఖఢంరో ఄక్షమ బహోణసలం ఙఠలఙే 

చీఔఞట నమవణ రేఢీురరో ఄముభషతిర వభ్మథభం ఙఠలఙే. 

... ... ... ... ...  

యౕయీౕ ీళపదళకూు యలకూధ ఙోఞ 

భషఱైు ఄక్షభషరుగష బాభపధా ఙెఞుో  ధాఞమం ఙేలసధా అళేమమం రేథ 

యౕయీౕ ీనేమడ యంఞే ఙారు 

ఛఠతృషర భుడెైధా తుథర ఫేరగకంఞాఠె 

చౄలధ వంగషీబంరో క్షణగషణరే రు లెైణం ఱైో  యమడఙఔుతు 

బుంథఔు థఔుణామడ 

యమవస ణెగపధ బతుఱస బయు ఔఱైు ణెమడయషు ఠె”5
  

 

యౕయీౕ ీఖుభపంచి యషభప ఄధభాభురోో గషతు యఴమతృషర భురోో గషతు, ఆంణఞట వణమవతునళిణంగష, అమదరణణో 

ఙెనసధ యషఱైో  ఄమడథ. ర ైయౌరోగషతు, మఙధా యదాధంరోగషతు యౕయీౕ ీ ణభషవణ యషు ధం ఄఛంణాకై థఔుకణేంథి. 

థాతుఔధఖుఢంగషధే యౕయీౕ ీఔడా „ధా ఔయణవ యషమవఠె ఄఛంణా‟  ఄతు నరఔఞటంఙఠం ఖబతుంఙలఙే. 

 

యౕయీౕ ీ నేమడరోఖర భెంఠక్షభషరోో  ఎంణ ళకూు లుంథో యలభపవు  ఄథి ఔయణవనమంగషధేకషఔ, 

దెైమమయషశయషరోో ధ చిలభపకూ భషఱైు లెైణం ఄక్షభషఔతి దభపవు ంథఞ. ఙెఞుో  ఔడా ధాఞమం ఙేయషు భఞ. ఎనుఠ 

బణతృషర భుఠెగష లుండేయషఠె ఔడా ఙెైణధమలంణేఠలుణాఠె. ఄంథక ై యౕయీౕీ ఔయణవం ఄనూమవం, 

ఄధధమంగష లుంఞుంథ.ి యౕయీౕీ ఔయణవంరో అఔయౌ, థాభపథరా ం, ఄధామభారు, ఄణామఙాభషర తొథ, బతుఱసతు బతుఱస 

థోఙఔుధ ేయషంఘిఔ లమలవు  తొథ ఆంకష ఎధనన వంగఞధయౌన ణెరువకౌలఙేతు తుమౄనసవు ధానఠె.  
 

ఄఛంణా ఄఫుమథభ ఔయణా వరలంతిరో పాఖఫైె ఔయణవం భషవు ధానఠె. అభా కషరారోో  లఙేే 

బామడయౌన పాగష అఔయంను ఙేవఔుధానఠె. యైమడదామర బదమ తుయౌచి ఙెఞుో  ఔరుణేధన థరషమరు తోథరు 
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ఔంనూమఞర్ చిణరా రథాకష ణధ „వవననయౌనస‟ నభపపాఴరో అదతుఔ చౄయణాతున మౄను ఔఞటింఙాఠె. బతుఱసకూ 

నభపఙభంరేతు అదతుకషంరషయౌన, అరోఔరోో రాయౌన ణధ ఔయణవం థావభష యళథనభపఙాఠె. ఄక్షమ ళింవ ఔయణవం 

కషథతు ఙెతృషఠె. ఄఛంణాధ ఄదియషవుయఔుఠెగషధన, బణేమ అభషదఔుఠెగషధన పాయవు ధానమడ కొంథమడ. ఆథి 

యషవులంకషథ. ణధ „వవననయౌనస‟ ధేఞట కషరంరో థేళంరోతు భదాము వంగఞధరు. „ఆండుభా! ఆండుభా!‟ 

ఔయణరో ఇ యదాధం ఔతునసవు ంథి. 
 

“ధఖమ ళభీమం తొథ ణెమఛామడణేధనథా? 

అభ్చ ధమస్ నేనర్ బుఞుి ఔుధానయో రేథో 

ఄంణా ధణేు మడ బభం! 

క ైబతిుఔ ధంచి 

క ైళభీమం ధంచి 

క ైఅణభ ధంచి 

క ైగషభం ధంచి 

వరయవు ధన ధణేు మడ! 

ఔయషభప ధా ఙేణేరయైను ఙవఔుధానధ, 

ళెడెటో న్  కూంీథ నరబుకంగష నరఙభపంచిధ చిణరంరో 

ఔయైను : 

యఛాా ధ వమవవవం నెై ఔమడేతు ణాతివఔ లక్ష్యరనెై 

భషఱైు మడలువణేధన ఈధభణేు రు 

బభొఔయైను : 

భషక్షవ దయరో కొఞుి కొతుతృలణేధన ఔ భులతి ఫఖనథేయౘతున 

భెంఠె ఙేణేరా నఞుి కొతు 

నరనంఙాతున ఫభంఔమంగష ళనసవు ధన యరా యఖయీౘరు!”6
 

 

నతిరఔరు నరఛరోో  బంచి ఙెైణధమం ణెఙాేబ. ఎఔకఠ ఏ యఴభం ఛభపగపధా ఄంథభపకీ ణెయౌలే భీతిరో 

ఔఱోబుంథంఙణేధానబ. ఄంథక ైథేళంరోతు ఏ ధఖభషతున ఙలసధా ఛమడఖుణేధన ఫభంఔమ థరషమయౌన 
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లభపోంఙాభపఔకఠ. ఆరాంఞట భథాము వంగఞధయౌన ఙెనడాతుకూ దెైమమంకషయషయౌ. ఔయణా మౄనంరో అఔఞుి ఔుధేఞఞుో  

ఙెనఠం ఔ ఔమళ. ఄథి ఄఛంణారో పాగష ఈంథతు తుమౄనసంఙే  ఔయణ ఆథి. 
 

ణధ ఔయణావతుకూ ఏయేయ ఄక్షభషరుగష తుయౌఙాయో ణెయౌనసధాఠ .ె „ధానె ై మడయవధ భషఱైు ధా ఄక్షభషరు‟ 

ఔయణర  ో-   

“ఈభపణాఱైు ధా ఉశరు 

వంకెఱైు ధా బాఞరు 

ధానెై మడయవధ భషఱైు ధా ఄక్షభషరు 

ధాఔు తురభం రేథ 

ధాఔు యరభం రేథ 

ఄరషంతితు అఔతీయషు ధ 

ఄఠయరో యధనరధ థవు రుగష దభపయషు ధ 

ఄమధభషతిర తైఫణసం ఫేరుకొధేఞనుఠె 

యధమం తొథ యధమంగష ఔమడేతు 

భషరుణేధన ధక్షణరా ర తొథ ధా గీణం మచియషు ధ 

అకషళం ఔధపఠతు ఙోఞ 

చీఔఞట ఈభపఔంపంరా తురపడుధ ఙోఞ 

తుళశపదం తొథ తుళశపదంగష ఔమడేతు 

గషయౌరో థీతృషర తొథ ధా గీణం మచియషు ధ 

ధాఔు మౄనం రేథ 

ధా మౄనం ధా గీణం”
7 

 

ఔయణా లవు లురుగష, శథభాయోౘథఔమఫైెధ తృలయౌఔయౌన, యౌంథభషమతృషథఔఫైెధ యషఞటతు వశఛంగష ఄంథమడ 

ఖళీియషు మడ. థాతుకూ తేధనంగష ఄఛంణా ఈభపణాఱైు, వంకెఱైు, భషఱైు, ఉశయౌన ఄక్షభషరుగష పాయంఙామడ. 

ఄంఞ ేపాదాబభ చౄయణారధే ఔయణా లవు లురుగష ఙెపుణాధతు యషభప ఄతేతృషర భం. ఄథే నథధతిరో యషభప 

వవననయౌనసరోతు ఔయణరు కొధయషగషబ. ఆథే ఄతేతృషర భాతున „వవననయౌనస‟ నహఠ్పఔరో ఆరా నేభొకధానమడ.  
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“బతుఱసరో ఄంణమౄబణఫెై ఈధన వవననళకూుతు, వవననళకూు యషమవపౌబాదికషభషతున యతుమోణం 

ఙేభఠం థావభష ఄణఠె అయవు ధన కొణు  నరనంఙాతున అయఴకణం ఙేభఖరగషరధనథే ధా ఔయణవ నంతా. 

ఔయణవం ణన ధాఔు బభ్ చౄయణం రేథ. ఄంథకౌవఫే ధేధ ఔయణవం భషవు ధానధ. ఔరం, కషగపణం 

నఞుి ఔుతు బాణరం కషథ. ఄక్షభషరు యషఞంణఞ ఄయ నరణమక్షఫైెణేధే ఏథెైధా, అ మశవమం ధాఔు ణెరువ. 

వవనన యథమ ధాఔు నుఞుి ఔణో లచిేధథే. ఄక్షమం ణభషవణ బభ్ ఄక్షమం, చీఔఞట ఄలభయషరనెై ణెరోతు 

ఄక్షభషరు. ఔ ఄక్షభషతున ఙఞుి కొతు ఎధనన ఄక్షభషరు, యషఔమం ణభషవణ బభ్ యషఔమం. ఄంణా ఔ „చిణకఱ‟. 

చిణర, యచిణర యషఔమ వబుథాభం. ధేధ ఄఔకడ ేఈంఞాధ. ఄక్షమం యఙేకొతు వవనన దయరో అయమబయంచిధ 

కొణు  ఄక్షమంరో ధేధ లుంఞాధ. „వవననయౌనస‟ ఄంఞ ేఆథే. „లమబాధ చౄయణం అఖబమం, ఄవఴిం, ఄగ్ఙమం, 

ఄముమళిణం....., ఄఛైభంగష లుధనథరాో  వవననళకూు యషమవపౌబాదికషమం ఔకఞ ేఄథి ఄనరతిశణం‟
8
. 

 

వవనన ఔయణ ఖుభపంచి యబభపశంఙే యషభపకూ శథభాతుకూ ణాకైఞఞుో  ణధ బధనఖణ పాయషతున యషభప 

బుంథంఙాఠె. ఎలభ్ ఄధఔుంఞుధనఞుో  వవననంరో యశభపంఙధతు, ఄథి నుఞుి ఔణో ణధఔు లచిేంథతు 

ణెయౌభఛైరషఠె. వవననళకూు వవఙిఫైెధ వబాఛాతున తుభపభంఙే వశధ బతుఱసకూ ఔరఖఛైవు ంథతూ, ఄరాంఞట 

అరోఙధరణో ఄఛంణా ణధ శథభంరో నుఞటిధ వవనన ఔయణధ తృషర మంతేవు  ఙెనసధ ఇ బాఞరు 

వణమవతునళిణారు. 

తృషథవచిఔరు 
1. వవననయౌనస – ఄఛంణా – ఆంఞలర  – నుఞ : 3. 

2. వవననయౌనస – ఄఛంణా – ఆంఞలర  – నుఞ : 5, 6. 

3. ఄక్షమయయౌ ఄఛంణా – ణెరుఖు యథామభపు – ఛధలభప 1993 – నుఞ : 9. 

4. వవననయౌనస – ఄఛంణా – ఆంఞలర  – నుఞ : 61, 62. 

5. వవననయౌనస – ఄఛంణా – ఆంఞలర  – నుఞ : 43. 

6. వవననయౌనస – ఄఛంణా –నుఞ :  50. 

7. వవననయౌనస – ఄఛంణా –నుఞ :  50. 

8. వవననయౌనస – ఄఛంణా – ఆంఞలర  - నుఞ :  3 
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ఔయణా వంనుఞట : కషరాతున తుథరతృలతులవధ (లఙధ ఔయణ) 

ఔయ  : ఎన్. గ్నస 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 2000 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 ఄవరు నేమడ గ్తృషల్. ధరగో ంఠ చృరాో  ఫులధగపభప గషీబంరో 1950, చెన్ 25ల ణేథీధ ఛతుభంఙామడ. 

రక్షభబభ, చిధనభమ ణయోౌథంఠరె రు. ఄంథమౄ గ్నస ఄతు నసరుయషు మడ. తుమడనేథ ఔుఞంపంరో నుఞటిధ గ్నసకూ 

ఄఔక, ఄధన, ణబుభఠె, వవభం ఔఱసణో చౄయణంరో నెైకూ లఙాేమడ. 
  

 ఫులధగపభపరో తృషర తతఔ యథమ. ఔమారషర యథమ ళెైథభషపాథోో , తోథఞ త.ఆ.రో ఙేభప యషళిణమం నఞో 

బఔుకలణో త.ఏ. రో ఙేభషమడ. అ బామడ చౄయణంరో నెధబామడ గషయంచింథి. లసధాభె గషభప యఴమభపఔంరో 

నెభపగషమడ. అభధ థావభష ఄఞు యథామ చౄయణాతుకూ, ఆఞు ఔయణావతుకూ ఖఞటి  నుధాథ ియేవకౌలఠం ఛభపగపంథి. 

1971రో త.ఏ.రో 6ల భషమంఔు (ణెరుఖు వప ీఔుి  తోథఞట భషమంఔుధ) ఎమ్.ఏ.రో తోథఞట భషమంఔుధ 

తృొంథామడ. ణథావభష తుఛాం నేమడణోధధన పంగషమడ నణకషతున, ఖుమఛాఠ నేమడణో ధధన పంగషమడ నణకషతున 

1973రో కెైలవం ఙేవఔుధానమడ. 
 

 పారమంరో థాళమతి, కషమళచృ, లసధాభ ెలంఞట యషభప ఔయణరు ఔయణా బామోంరో నభతుంన ఙేరషబ. 

ఄంథక ై“బా ఉభప రలైపరభీరో డా|| లసధాభ ెగషభప „ధాగషమడీ ధ యషఖమం‟, „వవననఫంఖం‟ ఙథియ ఈంఠఔతృలణ ేఔయతు 

ఄబేమయషడుతు కషధేమో”
1
 ఄంఞామడ. త.ఏ. ఙథలుణేధన భ్చరోో  „ణంగెఠె నూరు‟ ఔయణ భషలస లఙధ 

ఔయణారోఔంరోకూ ఄఠెఖునెఞాి మడ. యథామభపు థళరో భషలసధ „ఔతిు  కషభపేధ ఔతూనమడ‟ ఔయణ భషఴియాషు బ ఔమారషర 

తృలఞీరోో  నరణేమఔ పశృబతి తృొంథి „వఛధ‟ నతిరఔరో ఄఙేబంథి. ఇ ఔయణ ేఄనఞట నరబుక ఔలురఔు 

గ్నసతు నభపఙభం ఙేలసంథి.  
 

ణధ 8ల ణమఖతి ధంఙ ేనథామరణో ఔయణవ మఙధఔు యౕకీషమం ఙఞటి  ఄధేఔ నథామరు భషరషమడ. యషఞటరో 

కొతున „ధేణ‟ నతిరఔరో „ళయ ళణఔం‟ నేమడణో, „ఔయౖషో  నతిరఔ‟రోధ ఄఙేభామబ. 

 

తోథఞ బశపూబ్ ధఖభ్ో  ధాధాపమభల్  ఎఠెమకైఴన్ తృషర ఛెఔుి  అహవమడగష (1974), ధాధక్ 

భషంఫఖయషన్ థాస్ లెైన్స ఔమారషరరో రలఔేమభషో , కౌఠ్ప ఈఫెన్స కషరేచౄరోధ, అ ణమయషణ బాణ వంవు  
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ఄబధ ఈయషభతుభా అరి్్ కషరేచౄరో భీఠమడగష ఙేభప ఄదామనఔ లతిురో ఄధేఔ యఛభారధ యషదింఙామడ. 

1978రో అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ వఫుమతుగష ఎంనసఔభామమడ. 1990రో భూతులభపసఞట రోఔల్ 

భూతుట్ ఛాబంట్ లెఔఞీభీగష ఎతునఔభామమడ. 
 

1994-96 వంలణసభషరోో  అరి్్ కషరేచౄరో ణెరుఖు రషకాదినతిగష కొంణకషరం పాదమణరు లళింఙామడ. 

1999 ధంచి తృొఞటి  యౕ ీభషబురు ణెరుఖు యళవ యథామరభాతుకూ యైస్-చాధసరభషో  పాదమణరు తుమవళింఙామడ. 

నరవు ణం ఈయషభతుభా భూతులభపసఞట కషరేచౄరో ణెరుఖు తృరొ ెవభషో  ఈంఞుధానమడ. ఄంణేగషఔ యమడ 

తృషటమనరఢాయఔ వంగ ఄదమక్షుతుగషధ, ణెరుఖు భూతులభపసఞ ీ ఎగపీఔమఞటవ్ ఫెంపభషో ధ  పాదమణరు 

తుమవళింఙామడ. ఄరాగై భషఴి ానరఫుణవ „ధంథి‟ ఄయషమడు ర ఔతఞీ వఫుమడుగష ఙేరషమడ. కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ 

వరయౘవంగ వఫుమడుగష ఈధానమడ. వబామడ 1976 ధంచి ఆనఞట లమఔు గ్నసగషమడ యరబంచిధ ఔయణా 

వంనుఞారు, యబమశర, నభపరోదధరు లగెైభష ఄధేఔబుధానబ. ఆఞీలరే యమడ „ధాతూ‟ రు ఄధే కొణు  

నరకూభీరో ఔయణరు భషభఠం ఔయరోఔంరో ఔ వంఙరధం వఱసించింథి. ఆథే పాఢీరో ఙారాబంథి 

భులఔలురు „ధాతూ‟రు భషలస గ్నసగషభపతు „ధాతూ‟ర ధాధనతు ఄంఞామడ.  
 

మఙధరు : 
1. ణంగెఠె నూరు – 1976 

2. ఫైెరుభషబ – 1982 

3. చిణరథీతృషరు – 1989 

4. లంణెధ – 1993 

5. కషరాతున తుథరతృలతులవధ – 1998 

6. ధాతూరు – 1998 

7. ఙఞిఔుథమడ – 2000 

8. ఎంఠతృొఠ 

9. ఛరగీణం – (ళింథీ, ఈమౄద , బరభాఱం, ఔధనఠ, ణతఱ పాఴరోో కూ ఄధయషథఫైెంథి) 

 

 

 

 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



195 
 

యబమశరు, నభపరోదధరు, లగెైభష: 
1. యేబధన యషథం (యషమకామధం) – 1979 

2. నరఛాఔయ యేబధ (లసథాధ ంణ యషమవం) – 1980 

3. ఛాా ధథేలుఠె (ఄధయషథం) – 1983 

4. తేధనణవంరో ఏఔణవం (యయద బణ వఔుు ర ఄధయషథం) – 1986 

5. యషమవ ధలత (యషమవ వంనుఞట) – 1987 

6. యేబధ నథామరు (వబుథధమఢ) (తృషభపస్ నరతి కీ.ీళ. 1730) – 1990 

7. తురుయణేు  ణెరుఖు వంణఔం లసధాభ ెలమకూుణవం (యషమవ వంనుఞట) – 1991 

8. ఖయషక్షం (యషమవ వంనుఞట) – 1995 

9. ధేధ ఙలసధ బాభపఴస్ (భాణరా  ఙభపణర) – 1996 

10.  యషరోఙధ (గ్నస నహఠ్పఔరు) – 1998 

11. ధా లెైనరస్ భాణర (భాణరా  ఙభపణర) – 2001 

12. ఄఫెభపకషరో ణెరుఖు భాణర (భాణరా  ఙభపణర) – 2002 

13. రంఠన్ భాణర (భాణరా  ఙభపణర) – 2004 

 

కషరాతున తుథరతృలతులవధ – ఄధయౕరధ : 

 ఇ ఖంీత ధాబం ఄధవము ధాబదేభం. కషరం ఔయతు కొంణకషరం తుథరతృలతులవరేథ. కషరంణో నంథెం 

యేలసధ గ్నస, కషరాతున తుథరతృలతులవధతు ళనతం ఙేరషమడ. ఇ ఖంీతంరో ఔభపేధ ఙారా ఔయణరోో  కషరవశ 

ఎఔుకలగష ఔతునసవు ంథి. కషరంణో ఔయ ఙేలసధ తృలభషఞం ఇ వంనుఞటరో ఙారా ఔయణరఔు నరదాధ ఆతిలణుం. 

బణేమ వశ ఄపావ వణరంగష ఔతునసవు ంథి. కషతు బణేమ యఛైణ వశ ఎఔుకల. ణాణాకయౌఔంగష 

నభషఛభాతున ఄదిఖతంఙే యఛైణగష ఔయ ఆంథరో థమశధతయషు మడ. థాథాను ఙారా ఔయణా వంనుఞారాో గై 

ఔ ఔయణ నేమడ ఇ వంనుఞటకూ నేమడగష నెఞాి మడ గ్నస. ఇ ఔయణరు ఙథలుణేధనంణలేను బధవఔు ఏథో 

ణెయౌభతు యౘబ, ఄముంరేతు థఃకం, ఄంణేచిఔకతు అధంథం రాంఞట ఈథేవఖ పాయషరఔు రోధ ఙేవు ంథీ కషలమ 

వంఔరధం. 

 

 ఇ ఔయణా వంనుఞటకూ 2000 వంలణసమంరో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  రతేంచింథి. థీతురో 

ఄంణభీోధంగష ఈధన లవు లు „కషరం‟, కషపఞటి  ఇ నేమడ కషఔణాయభంగష ఏథో నెఞాి రతు నెఞటింథి కషఔుండా ఔ 
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వణరంణో లుధన లవు లుధ థఱసిరో నెఞుి ఔుతు ఔయ అ నేమడ తుమోబంచిధఞుో  ణెరువు ంథి. 50 ఔయణరుధన 

“ఇ కషరాతున తుథరతృలతులవధ” ఄధన వంనుఞట ఔయగష గ్నస నభపఢతికూ థమఢం. భొఞెి , భషబ, పోో  ఄలుట్, 

ఠనుకషరం, థీనం, నుఴం, యషకూయౌ, పొంణ, పాఴం, భ్ఠెు , బువమడ, పయషి ప్ట రాంఞట లవు లుయౌన తీవఔుతు 

ఈథాణు  పాలుఔణధ ఛడుంచి మచించిధ ఇ ఔయణరు తృషటఔుఢిో  ఔ యదఫైెధ ణాతిుిఔ చింణధఔు ఖుభపఙేయషు బ. 

ఔయణో తృషటఔుఠె బఫేఔం తృొంథణాఠె.  
 

కషరం తొథ ఔయ ఙేలే తృలభషఞఫే ఇ వంనుఞంరో ఔతునసంఙ ేఄంణవసణరం.  

“నభపగెణేు  కషరాతున ధబభఔం, 

థాతుకూ ఔతూనఱైు ణాగ ైఄరయషఞుంథి 

కషయౌ ఔబుమడ ఔంను కొఞేి  ళభరషధంరో 

నెైరషచిఔ ధణమం థాతు „యౘతె‟
1
 ” ఄంఞామడ. 

„యయౌగై చీఔఞట‟ కండుఔరో – 

“గ్ఠ ఖడుభామంరో కషరం 

బుతుకషఱునైె ఫఱైో ధ ఛాభపనడుంథి”2
 

ఄంఞృ – 

“కషరాతుకూ ఔఱైు ఔధనఠలు 

థాతుణో థాఖుఠెబూణరాఠెకౌలఙే”
3
 

ఄంఞామడ „యషరమం‟ ఔయణరో –  

కషరం ఔధాన బతుఱస ఄదిఔుఠతు ఙెపుణ- 

“కషరాతుకీ బతుఱసకీ ఔఞ ేణేడా  

కషరం బామథ 

బతుఱస బామణాఠె”4
 

ఄబణ ేఆఔకఠ కషరం బామథా? ఄధ ేవంథేశం లవు ంథి. తుఛాతుకూ కషరం ఄధేథి యేమడగష రేథ. నథాము 

ఙరధాధేన కషరం ఄంఞాం. ఄంఞే కషరం బామథ. నథాముఫే బామడణేంథ.ి అ బామడ చౄల నథాముంరో 

ఆంకషవు  వఴింగష ఔతునసవు ంథి. చౄలభషయరో బతుఱస పాశమ ఄంణరోశదధ ఈధన చౄయ ఔధఔ ఇ బామడధ 

ఖళీింఙ ేళకూు ఈధనయషఠె. ఄంథకై బతుఱస బామణాఠె. ఇ రషవు ర మశయషమతున బాబూరు బాఞరోో  

ఙెనఖరఖఞఫే గ్నస ఔయణవంరో యషదించిధ యఛభం. 
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 కషరంణో తృలభషడు యఛభం యషదించిధ బతుఱస గషత ఇ ఖంీతం. ఔయ ణధ ఫభాతున తృలగొఞుి కొధడాతుకూ 

కషరం తొథ లమంఖమఫైెధ యవమడో  యవమడణామడ. 

  “కషమరలంఠమోధ తితు పయౌలసధ కషరాతుకూ 

ఖబధఫే ణన ఖబమం రేథ”5
 

“నమడగెణేు  కషరాతున ధబభఔు 

థాతుకూ ఔతూనఱైు ణాగ ైఄరయషఞుంథి”6
 

ఄంఞృ కషరాతున ఄఞృ ఆఞృ తినస ఙెపుణధే – 

“కషరంణోతృషఞు ధఠలఔతృలణే 

కషఱుకూంథ ధేర బుంథఔు ఛాభపతృలణేంథి”7
 

ఄంఞృ కషవు  యదేభణధ ఔడా నరఔఞటయషు మడ. ఆంణ ఙేలస ఔడా కషరం ఔయణవంరో తిఔబఔ నెడుణే 

యవఔుకంఞామడ. 

“ఔయణా మశవమం ఎలభపకీ ణెయౌభథ 

ణెయౌలసంథి ఄధఔుధ ేరోనర 

కషర ఖమబం కొణు  గ్మాతున నరవయవు ంథి”8
 

ఄతు తువసయౘభుఠలుణామడ. 
 

ఇ వంనుఞటరో బభొఔ యరేఴం ఈంథ.ి ఔయ లమకూుఖణ చౄయణంరో నరయేయంచి లమకూు పాదధ వబఱసి  పాదగష 

ఎరా బామడవు ంథో ఇ వంనుఞట తుమౄనసవు ంథి. ఇ వంనుఞటరోతు 50 ఔయణరోో  ఔతూవం ఆమయ ై ఔయణరోో  

ఔతూనఱుధ, థఃకాతున నరయషు యయషు మడ ఔయ. 

 

అ పాదరోంచి ఇ ఔయణరతూన నుఞుి కొఙాేబ. ఄంణ పాదరోధ ఔయ ఔ యదఫైెధ తుభపోను  థఱసితు 

యషభపంచి, ఔయణవంరోకూ ఎంణ లమఔు నరలళింఙాయౌ, ఎఔకఠ ణధధ ణాధ తురలభపంఙఔుతు ఎఠంగష 

ణనుకౌయషయౌ ఄధన యయేఙధణో ణధ యేథధఔు ఄక్షమ మౄనతఙాేమడ గ్నస.  
 

 “ఎంథకౌ ణధక ీరోఔం ధఙేరేథ 

ఎంథకౌ ఇ నులువయౌన ణాధ ఫెఙేరేథ”9
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ఄంఞృ ఄబాభబ బమఢం ఖుభపంచి „గొఠెఖు రేతు థఃకంణో ఔుతయౌ తృలణధే‟ ఄబాభబరోతు 

„ఄంణమడభఖి‟తు ఄముం ఙేవఔుధే నరభణనం ఙేయషు మడ. 
 

నెై యషకషమరు ఙథియధనుఠె అ ఄబాభబధ ేకషథ ఇ రోఔంనెై  తుమవధ నరఔఞటంచి యయుతృలబే ఎంథభ్ 

భులతీభులఔురు ఖుమడు ఔు లచిే బధవంణా అమదరబలుణేంథి. గ్నస ఆణమ ఖంీతార ఔంఞ ే ఆథి 

యయఴిఫైెంథ.ి ఆణమ ఖంీతారోో  ఔయణవం నుఴకరంగష ఈంథ.ి థీతురో ఔయణావతున ఈధనణంగష ఙేలసధ యేథధ 

ఈంథ.ి ణాతిుిఔ చింణధ ఈంథి.  
 

వఛధాణభఔణ ఙార  ావంకూోఴిఫైెంథ.ి ఄధేఔ బుకారు, కౌఢార ఔయౌగపంథ.ి ఄగప ఄతునఞటతూ ఔయౌనేవు ంథ.ి 

ఫూణ-ఫయఴమత్-లముబాధారధ, లమకూుతూ, వబాఛాతూన, ణాభపకఔణధ, ఉశధ, ఄధేవఴఢధ, యౌణారధ, 

యషవుయఔణధ, ఄథబణాతూన, అధంథాతూన, థఃకాతూన ఄతునఞటతూ ఔరఖయౌనస, తేధన భీణేరోో  అయఴకభపవు ంథ.ి
10

 అ 

వఛధాణభఔణ ఙరోధైధ, యౌబమఫైెధ మౄతృషతున ఇ ఔయణ  ావంఔరధంర  ోబధం ఙఠలఙ .ే  

 

తృషథవచిఔరు 
 

1. కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 33. 

2. కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 39. 

3.  కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 39. 

4. కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 44. 

5. కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 25. 

6.  కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 39. 

7.  కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 64. 

8.  కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 73. 

9.  కషరాతున తుథరతృలతులవథ – గ్నస – నుఞ : 86. 

10. యేబధ గ్నసణో కషలేను (ఆంఞమౄవా) వదాబ ఈథభం థిధనతిరఔ 28-4-1991. 
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కషలమం  : యీౕ ఔఴో ఙంథోరథభబు (నథమ కషలమం) 

ఔయ  : ఈణర వణమధాభషభఢాఙామమ 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 2003 

 

ఔయ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 ణెరుఖు నథమమఙధా యషమవణావతున బభపంణ బాదభీ దభీఢం ఙేలసధ యషభపరో నరబుకరుగష 

నేభొకధథగపధయషమడ బయౘఔయ ఈణర వణమధాభషభఢాఙామడమరు. 1927 బాభపే 24 ధ ధేఞట కబభం చృరాో  

బదిమ ణారకష చింణకషతురో ఛతుభంఙామడ. చిధనధాఞట ధంచి ణెరుఖునఞో బఔుకలణో యరషమథ, 

త.ఒ.భల్., ఎం.ఏ. ణెరుఖు లంఞట కౌమడసరధ నూభపుఙేరషమడ. ణెరుఖుఔు ణోఠె వంవకణం, ళింథీ, 

అంఖోపాఴరనెై నభపఛాా ధం యషదింఙామడ. 
 

 20 ఏఱు లభవరో బథరా వ యయు నతిరకష మఙబణగష యషమవవణ చౄయణం తృషర మంతేంఙామడ. లమడవగష 

„బాణఫూత‟, „ఛెైళింద్‟, „యపోథభం‟, „ణెరుఖుథేళం‟ లంఞట నతిరఔరరో నతుఙేలస తృషతిరకైభుతుగష 

భషఢింఙామడ. ఄఞు ణభషవణ బూఠె థరషపాద రతృషఞు ణెరుఖు ఄదామనఔుతుగష లేలరంథించి యేరాథిబంథి 

పారపాయౌఔర బధవసరోో  ణెరుఖుపాయౖష యషళిణామర తిభమథధాతున బుథిరంఙామడ. 
 

 ఄనఞటక ైఄధేఔ ణభషర బయౘఔలురు ణబ ణబ నరతిపా లుమణణమపామయషరణో ణెరుఖురో 

నథమమఙధఔు ణబ ణబ మలడు ఄరథి థిథిద  తీభషేమడ. అ మలడురో ఈణర బభపంణ బుంథఔు 

నభతుంచి ణధథెైధ కొణుథాభపతు ఏమమఙఔుధానమడ. 
 

 అందరరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు , ఈణుబ ఄదామనఔ నుమయషకమం, పారర ఄకషఠతొ యషభప 

పారపంద నుమయషకమం, ణెరుఖు యళవయథామరభ నుమయషకమం, రషమబనరయషద్ ఄయషమడు , తృషరకొరుో  యషభప లసధాభె 

ఔమానహటం ఄయషమడు , ఔఞటఔధేతు యలథమడర ఄయషమడు , ఫైెవమడ థణునహటం అయషు ధ ఔయ నుమయషకమం, భషఴినారఫుణవ 

శంవ ఄయషమడు  లంఞట పశృబాధారు ఄధేఔం యభపకూ రతేంఙాబ. యభప „యౕ ీఔఴో ఙంథరోథభబు‟ కషయషమతుకూ 

2003 రో ఄణేమధనణ కైంథరయషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  లచిేంథి. 
 

 ఈణర నథమం వంథమం, గషధం ఄతి వంథమం... లవు లు అదతుఔం... యరం ఄణామదతుఔం... 

ణెరుఖునథమ యైఫలం ఎరాంఞటథధన నరళనఔు ఛయషపు ఈణర నథమం... బాదమమం, లమంఖమం, లకౌీకూు 

ఙబణాకమం ఈణర నథమరక్షఢం. మఙధఔు యౕకీషమం ఙఞటింథి తోథరు ఖణ 60 ఏఱురో 70 మఙధరు 
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ఄంథించిధ ఈణర ఔమడఢ మయషయఴకమఢరో తృలణధగష యషక్ష్యణకభపలేు  ళంగషమ మవ లమోధాలమఢంరో యౕధీాతడెై 

తురుయణేు  బూభపుగష థమశధతయషు మడ. బదమ ఫకూు ణణుి చిణరఢరో యషక్ష్యణేు  అ యౕఔీఴేో డే అలళించిధఞుో గష 

ఄనుమౄన మవ నరనూమడో తుగష ణధ యళవమౄతృషతున నరథభపశయషు మడ. 
 

 మఙధా యదాధంరో, యరక్షఢ ర ైయ్ యధామవంణో ణెరుఖు ఔయణావతున వబుధనణ యషు బకూ 

తీవఔుయమాుమడ ఈణర వణమధాభషభఢాఙామమ. 

మఙధరు :  

కషయషమరు: 

1. చితున ఔఴేో ఠె 

2. తృషణపలహు  యరావబు 1993 

3. ఇ ఛంఞ ధఖభషరు – ళేబంణ యయభషరు 1977 

4. ఈణరబార 1991 

5. ళణమౄన 1996 

6. ఔఙతు యఠెకౌరు 

7. గషందాభప 

8. ణనతి 

9. ళమఢాఖతి 

10. వవతృషనర థనఞట 

11. భషవ నూభపోబ 

12. ఖఛైంథరమోక్షం 

13. యౕఔీఴోఙంథరోథభం 

 

యషమయషరు: 

1. యషమవ బంచఴ 

2. యౕబీథాబఖలతీభ గ్నహగీణం 2003 
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నసరోర నువుకషరు : 

1. ఖంగషలణమఢం 

2. థావమ యబుకూు 

3. క్ష్ీమయషఖమబతధం 

4. చితునఔఴేో ఠె 

5. ళబంణఔబఢి 

ధలర: 

1. భషఛబాణ 

యషమకామధం : 

1. భరోథాధంథగైళితు 

థావమ యబుకూుకూ కైంథర నరఫుణవం ధంచి పశృబతి ఄంథఔుధానమడ. 
 

„ఇ ఛంఞధఖభషరు ళేబంణ యయభషరు‟రో ళెైథభషపాద్ ధఖభషతున తువమో మబఢీభంగష లభపోంఙఠంణో, 

వభపకొణు  నథమయరాతున యరామేఠంణో యషళితీరోఔం నమలయంచితృలబంథి. యంఞ యంఞధ ే „వవతృషనర 

థనఞట‟, „యషమవబంచెఴ‟ లంఞట మఙధరు యరులభపంఙామడ. వయౖషి ాథి లహు ర నుమడఴేర ఔరబఔధ 

కషలమలవు లుగష లహవఔభపంచిధ „ళణమౄన‟ కషలమం వభపకొణుగష పాలసంచింథి. తృలణధాబాణేమతు నఞో ఄతృషమ 

ఫఔుాతేబాధారు ఔయౌగపధ ఈణర „తృలణధ కీభపు కౌబుథి‟ ఄధన వంవుధ ధరకొరామడ. తృలణధ ణధ 

ఄధయషథంరో వయంఙతు యషమవ పాఖలణంరోతు అమడ రోో కషర ర లఔబీఢ ీలణాు ంణాతున 64 నుఞరుగష 

„భషవనూభపోబ‟ నేమడణో ఙంనూ కషయషమతున మచించి ఔయనండుణ రోఔంరో యకామతి తృొంథామడ. బదమరో 

„భషఛబాణ‟ ధలర ఆంకౌ మఔంగష కొణుథాభప ఙనసంథి. అ కౌలరోధే „ఖఛైంథరమోక్షం‟, „తృషణపలహు  యరావం‟, „యౕ ీ

ఔఴో ఙంథరోథభం‟ కషయషమరు నమంనమగష యరులడాు బ. ఇ థళ ఈణరయషభప కషలమమఙధా చౄయణాతున 

బహోధనణంగష నరకషయంనఛైలసంథి. ఈణర బయౘఔయగష ఄలణభపంచిధ వతునయేళం నరవపఞఫైెంథి. 
 

యౕ ీఔఴో ఙంథోరథభబు – ఄధయౕరధ : 

 ఈణరయషభప యౕఔీఴోఫకూు యషభప అదామతిభఔ నరలతిుకూ నమమోథాశమఢం. యమడ ఏ నరకూభీ భషలసధా థాతురో 

ణనఔ యౕఔీఴోఫకూుణణు ిం బశతూభంగష థమశధతవు ంథి. ధలర భషలసధా, ఔయణ ఙెనసధా, యషమకమ 

యయౌబంచిధా, యషమవం ఔభపేధా ఔఴో ఫకూురో యషభప నరలతిు  బుధఔరు యేవు ంథి. రోకషధమకూుణోతృషఞు 
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యౕఔీఴోఫకూుతు నెంతృొంథింఙకొధే ఔ నరణేమఔ బాభషో తున యషమడ అయఴకభపంఙఔుధానమడ. థేళంరోతు ఔఴోఫకూు 

ణణాు ితున అయఴకభపంఙే ఖంీతాయౌన అతృలళధ నఞాి మడ. 
 

 యభప చౄయణం దధమణ తృొంథిధాఔ ఄధతుణమం ఙేలసధ యషళిణమ ఄదమభధం లరో ఔయణా మయలథాో మంగష ఇ 

„యౕ ీఔఴో ఙంథరోథభ‟ కషలమం యయౌలసంథి. ఔధఔధ ే– 

  “ఫఖలథలణామ మశవమ థిలమఛాా ధంపు ఖూఠ 

మోక్షయషదధ బఖుఙధనథి కషలుధ బణకణంపఖు 

యౕఔీఴో ఙంథరోథభ కషలమంపు ధలదభపంనయేడెథధ”1
 

ఄధ ేఖథమంణో తృషర మంఫఫైె – 

“భషదాఔఴేో ర భుఖఱమౄనంపు ఛధచౄలధంపుర 

పాయౘమఫమంణమంపుర ధబణబభ మవబభా 

ధంథబభంపుర యొధభపంనఖరమడ”2 

ఄధ ేఖథమంణో బుగపంఙపడుంథి. తృషర మంఫంరో మోక్షయషదధ నరవకూు, బుగపంనురో మోక్షవవమౄన తుమోభం 

ఔతునసంఙఠం యౕఔీఴో ఫకూు ణణమడరలైధ ఈణర యషభపక ైఙెయోౌంథి. థీతురో మోక్ష వవమౄతృషతున ణెయౌభఛైభడాతుకూ 

ఈణర బూఠె యయఴిఫైెధ నథారు నరయోగపంఙాఠె. ఄబణబభ, దధబభ, అధంథబభ ఄధేయ. 

 

 ఇ బూడుంఞటరో మవబభం నమబాణభ నభషమభం ఄథి రషంణ మయషతుకూ వంపందించింథి. ఇ 

కషలమంరో రషంణమయషతుకూ నరతీఔరుగష యౕభీషదాఔఴేో రు చితిరంనపడాు మడ. ఄంణేగషఔ ఇ కషలమం యౕఔీఴేో తుణో 

తోథరల ైభషదణో బుఖువు ంథి. 

 నరతబారషవవంరో యౕఔీఴేో ఢిో  ఔ ఄలణామంగష కషఔ ఄలణాభపగష తుమౄనసంఙడాతుకూ నరభణనం 

ఛభపగపంథ.ి 

  “ఄఖిర రోఔ వభషవలణాభషలణాభప 

యౕశీభప వవభబుఖ ధలణభపంచిధాఠె 

తుఖిర ణామఢతథమఔుు డెై తుఛ నథామ 

యంథ చౄయషణే పంథ బాధంథతోంథ”
3
 

ఄతు యౕఔీఴేో డు ఛధభఔత కొణు  ఄబధ యషభపకౌవం మచింనపడుంథీ కషలమం. ఄంథరోతు మశయషమరధ 

ఄంథింఙఠం కౌవం యరలసంథిథి. అ మశయషమరోో తు ఔ బుకమఫైెధ థాతుతు నరతబారషవవంరో ఄంథింఙాఠె. 
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యౕఔీఴేో ఠె ఖమబవంఫూణేఠె బాణరఫే కషథ, భరోథాఖమబ వంఫలుఠె ఄతు ఔడా. ఇ యఴభం తృలణధ 

పాఖలణంరో కషతు, వంవకణ పాఖలణంరోకషతు రేథ. గ్తృషరణానసధామథమనతుఴణేు రు, యౕఔీఴోభాబరం, 

యైఴోలణోఱసఢీ, లంయౕదభషథి యషమకమరు థీతుతు నరయషు యంఙాభతు ఈణరయషభప ఄతేపాఴఢ. 

 

భరోథానుణరే ఠె, వచిేథాధంథ యౕఔీఴేో ఠతూ, థేలకీధంథధఠె, ఇళవమ వవమౄన యౕఔీఴేో ఠతూ, 

యభపరో థేలకీధంథధఠె భరోథా ణధభుడురో య్ధబభామఠతు బభ్ యరేయౖషంళం ఇ కషలమంరో 

యరోడుంఙపడుంథ.ి 

 

నరతబారషవధంరో ఔయణవణణవం ఔంఞ ే ణాతిుిఔణ ఄదిఔబధే యఴభాతున పోదివు ంథి. 

థివతీభారషవవంరో ఔయరోతు ఄతేతుయేళం ఄధేఔ మౄతృషరుగష నరథభపశంనపడుంథి. 
 

“నరఛభషచాౄ బధనఛాల నుమనభషచృణ రణా యఔలసణ వంథమణబ నరవధంప ై యరలసరుో  యయలుధ”4  

 

 “రక్ష్ీభ ఔమపావభషపీ బవఢ 

ఙాిభా ఙభష ఙక్షులున్”5 

తోథరలైధ వబావ నథపందభషరు ఄఔకఠఔకఠ ఔభపేధామడ. 
 

ణతీభారషవవంరో బుకమఫైెంథి అథితేక్షు తేక్ష్యగఞిం. ఆథి ఇ కషయషమతుకూ అభులునఞుి  

రాంఞటథి. 

“వరఴి రషమబుఠె వఱసిభు రషమబరబభ 

ఛఖబు ధంథధ రషమబుఠె, రషమబుధంథ 

ఛఖబు ఔరథ తొరషమబుతు రషమబరణధ 

తృొఠఖతుధ యషమడ రషమబురలైతృలథ మబుభ!”6
 

థీతురో ఔయణావతుకీ, ణణావతుక ీఄపేథపాలం ఙెనపడుంథి. ణభషవణ అథితేక్షులు- 

“ఄంణ లయ కూఞ ధండు ఔకఠెఖు ఔథర 

ఔథర ధనణయోౌ! తూథ తృషర ంఖఢబు ధంథ 

యషు ఢుయై భుంథ గ్ఔురేళవమడతు ధతున 

ధాఱుకైెధధ గషంచి దధమణ ఖడుంణే”7
 

ఄధ ేనథమంరో కషలమ నమబాభషధ తున వఴి నరతితృషము గషయంఙామడ. 
 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



204 
 

ఙణేభషు రషవవంరో పారఔఴేో తు ళంగషమం ఔతాలవు లు. థీతురో ళంగషమం కషయషమరోో  లభపోంనపఠు  

ళంగషమం కషథతు, “ళంఖం ఆభభీుతి ళంగషమః” ఄధే తుమవఙధాతుకూ రక్షమఫూణఫెైధథే థీతురోతు ళంగషమబతు 

ఔయణాబభంగష తుమౄనసంఙాఠె. 
 

ఇ గఞింరో నరతి నథమం ఔ మవఖుయఔ. ళంగషభషతున ఄతిగష లభపోంచి, చిలభపకూ – 

“ఔువబ ఖణ మఛబభథి మఛఖుఢబు కషథ 

బభప ణతవరబంథయౌథి ణబవస కషథ 

ఔఴో థమశధ బంథ రక్ష్ుణబుధైధ 

ఙంఙరణకషథ ఆంథిరభ ఙానరబుభ”8 

ఄతు ఆంథిరభ ఙానరబతు బుగపంను నయౌకషఠె. 

ఇ కషలమంరో పారఔఴేో ఠె ణెరుఖు యషభపకూ బుథద తఠు . 

 “బుథద తృషథారఔు తుథదంను ఖడుభారు ఖఛెీర తోరణరా ఠె ఔఞటతు ఫెమభ 

 ఔమబుర పంగషమడ ఔంఔఢబుభరు గషీరఫెఠధ బుణెును థంఠ తవరు ఖురుఔ 

 ఈమబుధఁపుయౌగ్మడ ధొతృషమడ నణఔబుభ వంథిఞ తగపపాచ పంథరబమ 

 ....  ....  ....  ....  ....  ....  .... ....  

 ఙపుఔబుధఁ చెథఙఔకభు యొపఖుయ్ధ ధరభె యఖినసంచబ్య  

     నహణాంపమబుధ”
9
 

 ఇ నథమంరో ణెరుఖుయషభప యొబుభరణో యరుఖు తుంనుకొధే పారఔఴేో ఠె ణెరుఖు యషళిణమంరో 

యరుఖుభైకరా తుయౌచితృలణాఠె. ఔవు భీతిరఔం, కషఱుఔడుభారు, ఖఛెీర తోరణరా ఠె ఔంఔఢార, 

పాచపంథర, ఔఱుఔుకషఞుఔ తోథరలైధలతూన వశఛారంకషమంగష పాలసంనఛైరషఠె. 
 

 ఇ కషలమం వమవఔయణా ఙబణాకమ యరేయౖషరతూన యౕఔీఴోణణుి మవనరయషశంరో నఠ్పణేయౌన 

ఒరరాడుంఙడాతుకూ  ణోఠడే ఈఛీిర యషదధారతు దవతుబభంగష ణెయౌభఛైరషమడ. 
 

  “ధేధొఔ యదిధాధకొతు తుయౌేధ ఙెఞుి ధ ఙెైణర రోఫరన్ 

కషధమడ ధధన ధానులువరు కషభరుఁచెఠమడ దయ దవమం 

ప ైధ తోఖంపు ణేఞనఠె ధఞోతేఱేఔ బశంపొధభపే అ 

యషు ధ నమవు  గౌమల తోవంగపతి యంణ థభాబభుంఠయో”10
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 ఈణరయషభపతు ఖఢనతి వచిేథాధంథ యషవతయషమడ అయషు ధ ఔలురుగష తుభతంఙామడ. థాతుకూ 

ఔణఛాణగష ఆథి ఙెతృషమడ. థీతురో ఄరంకషమంణో ఔడుధ ఙబణాకమం ఈంథ.ి ఈణరయషమడ యదిధాధకొతు 

తురపఠు  ఙెఞుి  ఎరోయేఱరా లవంణ రోఫయౌన యమచృబుభణ ఈంథ.ి నూరు నూయషు బ. కషభరు కషయషు బ. 

ఄబణ ేథాభపనఔక ఈధనంథలరో థబుభనడు యషఞట రోఫ బమడఖుధ నడుంథఞ. 

 

 ఄంథలరో నరఛరు యషఞటతు ఖబతుంఙేయషమడ కషథ. యషభప థఱసి  ఙెఞుి  తొథ తురయషరంఞే దయణో 

ఔడుధ ఙెఞుి ధ ఄతేఱేకూంఙాయౌ. ఇ నథమం ఔ ఄథబణ ఙబణాకమ ఔయణా ఔరఔం. 

 

 ఇ కషలమంరో యౕఔీఴేో తు ఔధన ణయోౌథంఠరె రు థేలక ీ లవథేలురు, నెంచిధ ణయోౌథంఠరె రు. 

భరోథాధంథరు చితిరంనపడాు మడ. ఇ ధరుఖుభ ైకషఔ బభప ధరుఖుమడ యయఴి తృషణరరుధానమడ. యషమడ గ్ఔురాఙామడమఠ  ె

రషండురమ బయౘబుతు, తేక్షుకషఔతిర ో లచిేధ యలుఠ ,ె భథలంరషఙామడమఠ ె ఖమోబయౘబుతు, లఴపాధఠ ,ె 

యమంణ  ా ఛాా ధరు. యమడ ఔబీంగష యౕఔీఴేో తు యొఔక మౄన, ఖుఢ, ధాబ, ణణు  ి యఫూణేరధ అయఴకభపంచి 

యషవథేల ణణు  ిథమశధాఙామడమరుగష ధ  ాఔయణాతుకూ ణణాు ిధంథ యషంథరణధ ఔయౌంఙామడ. 
 

 ఇ కషలమంరో బభ్ ధారుఖు లహు ర నరలణేు రు ఔడా తృషణరర మౄనంరో తృలఱసంనపడాు బ. యషమడ 

భబుధ, భ్ళిఢి, గ్నసఔరు, భషద. ఇ ధరుఖుమౄ ఫఖలథబకూురో ఔధపడే ధారుఖు నరలణేు రఔు 

నరతితుదరుగష పాలసవు ధానమడ. భబుధ లేయషఫకూుకూ, భ్ళిఢి యషణసరమఫకూుకూ, గ్నసఔరు లేనయౘబణ ఫకూుకూ, 

నరతీఔరు. ఇ నరలణేు ర నరణమక్ష చితీరఔమఢఫే ఇ లహు ర తృషణరర నరయోఛధం. 

 

 ఙెమయషరరో ఙణేమడబఛ మౄనుడెై యఴేో లు ఄలణభపంఙాఠె. ఄంథమౄ ఄణతు మౄనయైఫయషతున ఙచి 

అళేమమతృలణామడ. 

   “ఛరణణుింపథి ళంకఫైె నరపర ణేఛవసణుిఫే ఙఔఫైెీ 

ఄరగు యౕఫీులధాంళఔంపు ఔబరంప  ైయొనయషభవంళవం 

ఔరధంప ేఖథబ  ైఙణేమడబఛబురున్ ఙెైణధమ మౄనంపురలై 

యరలసరోన్ ఙెమయషరరోధ శభప భాయభషబల తోంథెన్ ఔనన్”
11

 

నంఙఫూణాణభఔఫైెధ నరఔతిధండు లహవభ మౄతృషతున వఱసింఙకొధన ఛఖత్ వఱసిఔము బశణవళకూుతు 

యషమకామతుంఙ ేనరతిఫధ నరథభపశంఙామడ ఈణరయషమడ. 
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తృషణరరరో య్ధఫైె లభపోంచిధా ఄఔకఠఔకడా ణధ తృరౌ డనండుణ ఔయ లమకూుణావతున నరథభపశవు  ----- 

నరఔఞటంఙఠం ఈణరయషభప ధైఛఖుఢం. లరఛఫూత భంథ ధంథధంథధతుణోతృషఞు ధలయదర 

ఛధభఫెణాు భతు ఙేలసధ ఄరంకషమ ఙబణకతి నరపంద యరావం. 

 

“లథధంపుగష బయౘనథభతుది ఫచృంఙె నథభతుది ధభధ థవభబుధబ మ 

బఔమతుది ఫచృంఙ ెబుఔుక థొనరలై యొనస ఖబాళబీంఙె ళంకంపు తుదిభు 
....   ....   ....   ....   ....   ....   .... ....   

ధంథధంథధణోఠ ఛధభంపు ధొంథ ినుఢమబుధ పొంథె యౕ ీలరఛ ఫూతభంథ”12
 

చిలభపకూ ఇ కషలమంరో ఔ యచిణర ఙబణాకమబుంథి.  ఇ కషలమ ధాభఔుఠె యౕఔీఴేో ఠె. ధాబఔ భషద. కషతు 

యషభపథదమౄ నలసఔధరు. ఙంథరతంపారలరల ధలువణామడ కషతు బాఞాో ఠమడ. అలఘమభధవ గ్ఙమఫైెధ 

థియషమధఫూణేరుయషమడ. ధలువ యధనరరు చిఫేభ యౕఔీఴేో ఠె ఇ కషలమంరో ఙంథర ఠభామఠె. 
 

 ధలయద మయషరరో రషంణ ళంగషభషరే నరదాధ మయషరు కషఖరలతు పాయంఙే మౄనగ్యషవత 

నరతితృషథించిధ నంఙయదఫకూు నరయషు ధారరో రషంణఫకూు ఔ ఠెు . బదమఫకూు బభొఔ ఠెు . ఇ ఠెు  ధండు అ 

ఠెు ఔు ఙేమఞఫే ఈఛీిర మవనరయషు ధం. ఇ కషలమంరో నరతబ ఙణేభషధ రషవయషరు భెంఠె ఠెో . బదమతృషభై 
తూఞటరో భెంఠె బూఠె అరషవయషరు ణమంగషరు. బదమ ణభపంఙలరలసధ ఫకూు ణమంగషరు నహరతి, లణసర మయషరు. 
ఇ నరయషు ధాతున కషలమ ఔమావంథమంగష అయఴకభపంచిధ ఔతి యౕఔీఴోఙంథరోథభం. 

 

తృషథవచిఔరు 
1. యౕఔీఴో ఙంథరోథభబు – నుఞ : 9 

2.    ”         నెైథే    ” - నుఞ : 81 

3. ”         నెైథే     ” - నుఞ : 11 

4. ”         నెైథే    ” - నుఞ : 35 

5. ”         నెైథే     ” - నుఞ : 36 

6. ”         నెైథే     ” - నుఞ : 51 

7. ”         నెైథే     ” - నుఞ : 59 

8. ”         నెైథే     ” - నుఞ : 73 

9. ”         నెైథే     ” - నుఞ : 60 

10. ”         నెైథే    తుయేథిధ - నుఞ : 4 

11. ”         నెైథే    ”  - నుఞ : 12 

12. ”         నెైథే    ”  - నుఞ : 33 
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ధారోో  ఄదామభం 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ 

ణెరుఖు ఔత 

 

నువుఔం నేమడ  : వవమో ఔబరారు (ఔతర వంనుఞట) 

మఙబతిర  : డా|| ఆయోౌంథర వమవవతీ థేయ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1982 

 

మఙబతిర చౄయణ యరేయౖషరు : 
 ఆయోౌంథర వమవవతీథేయ 15-6-1918 రో ధమయషనుమంరో ఛతుభంఙామడ. ణధఔు 14ల వంలణసమంరో 

యయషశఫైెంథ.ి అ ణభషవణ ళెైథభషపాథోో  లసుమనడాు మడ. అధాఞట ళెైథభషపాద్ తరఞీష్ యషబాాఛమయషథాతున 

ణరథాయౌేధ ధైఛాం వంయషు ధంరో పాఖంగష ఈంథ.ి అ భ్చరోో  అ వంయషు ధంరోతు నరఛరంణా ఄయథమణో, 

ఄఛాా ధంణో యషక్ యషవణంణరా ం రేఔ పతికైయషఱైు. ఄఞులంఞట యధఔపాఞుణధంణో లహు రరు ఙథలఠబధేథ ి

యంణగషధ, యచిణరంగషధ లుండేథి. ఄరాంఞట నభపలసుణేరోో  ఇఫె వకరోో  ఙేభప, ఫెఞటరక్ తృషవభామమడ. ణభషవణ 

ఈయషభతుభా భూతులభపశఞీ ధండు 1956రో ఛమనయౌఛం ఙథియషమడ. 
 

 లహు ర యషంఘికషఫుమథభాతున అయంచి 1936 రో „అందర భులతీబంఠయౌ‟తు యషు నసంచి, యషంఘిఔ 

కషమమఔరాతృషరోో  ఙమడఔుగష తృషరగో ంఞృ లఙాేమడ. ణాధ ఙథియధ ఙథలు లరో, యషంఘిఔ కషమమఔబీారోో  

తృషరగో ధన ఄధఫలం లరో అఫె తృొంథిధ నభపఛాా ధం, రోకషధఫలం అఫెధొఔ వఛధాణభఔ మఙబతిరగష 

ణభామడఙేరషబ.  

 

 యమడ 1943-1944 వంలణసభషరోో  మఙధాయషమవంఖం ఙేనఞాి మడ. అ యదంగష లంథఔు నెైగష ఔతరు 

భషరషమడ. ఄబణే యషఞటతు వబాఛాతుఔంథింఙడాతుకూ యధఔంఛ యేరషమడ. 1949 ణభషవణ కీ.రే. ఔుమడఖంఞట 

లహణాభషబభమగషభప తృలర ణాసశంణో అఫె ఔతరు అయౌండుభా భైడుయోరో నరయషమబలుణ లఙాేబ. ణభషవణ 

యషఞటతు పామతి బావనతిరఔరోధ, యయద యషమనతిరఔరోో ధ నరఙభపంనపడేఞఞుో  ఙేరషమడ. 
 

 ఔతరేగషఔ ఇఫె ఆమయైకూ నెైగష ధలరరు, ధలయౌఔర, గషంద ీ ణథిణమడర చౄయణ ఙభపణరరు, నసరోర 

మఙధరు ఙేరషమడ. అందరనతిరఔ, ఔయౖషో నతిరఔ తోథరలైధ యషఞటరో ఎధనన యధనథ యషమయషరు భషరషమడ. యషళితీ 
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యషమవంఖంరో ఇఫె ఙేలసధ ఔఱసకూ ఖుభపుంనుగష 1964 రో ఖశరక్ష్ుభ వవమో ఔంఔఢం రతేంచింథ.ి 1974 రో 

అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ యషభప ఈణుబ మఙబతిర ఄయషమడు , 1978 రో పారర ఄకషఠతొ యషభప 

„పారపంద‟ ఄయషమడు  తృొంథామడ. 1982రో యభప „వవమోఔబరారు‟ ఔతా వంనుఞటకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత 

ఄయషమడు  లచిేంథి. 1983 రో అందరనరథేశ్ భషఴి ా ఄయషమడు  „ణెరుఖు యరుఖు‟ తృొంథామడ. 1997 రో తృొఞటి  

యౕభీషబురు ణెరుఖు యళవయథామరభం గౌమల డాఔిభైఞలు  యభపతు వధాభతుంచింథి. 
  

 1958 – 66 వంలణసభషరోో  అందరనరథేశ్ రలచృలేో ఞటవ్ కౌతుసరోో  ధాతధేఞెడ్ వఫుమభషరభామమడ. 1967-

72 వంలణసభషరోో  తృషర ంతీభ ఙరధచిణరా ర ఄయషమడు ర ఔతఞీరో, 1974రో ఛాతీభ ఙరధచిణరా ర ఄయషమడు ర 

ఔతఞీరో, 1977 – 78రో అందరనరథేశ్ ఙరధచిణరా ర ఄయషమడు ర ఔతఞ ీవఫుమభషరుగష నతుఙేరషమడ. 
 

 ఇఫె తోథఞట ఔత „బూఖచౄలురు‟ అందరనరఫ యషమనతిరఔరో నరఙభపంనపడుంథి. మఙధరో, పాలధరో 

తుఛాబతీ, నఞుి థర ఈండారతు కౌమడఔుంఞామడ వమవవతీథేయగషమడ. ఖంీత నటధం లరో, మఙధ  ాయషమవంఖం లరో 

బధవ ఈరాో వంగష, ఙమడఔుగష ఈంఞుంథతూ, యఞటకూ లభయొఔ ఄలభ్దం కషథతూ – కషభషథతూ యభప నరగషడ యరషవవం. 
 

మఙధరు: 

ధలరరు: 

1. యైఛభంతి 1972 

2. మంఖలయోౌ 1976 

3. బంఙ యడుధ తోఖో 1980 

 

చౄయణ వంఖయీౘరు : 

ణేఛ బూమడు రు 1978 

యషమయషరు : 

1. ధా బా ఛఖణేు  

2. యషమవ ణమంగపఢి 

3. ఔమామఢ ఔరలయోౌ 
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కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ „వవమోఔబరారు‟రోతు లంథ ఔతరు కూంథ నేభొకధఠఫైెంథి. 

1. కొంఠ బరలో రు   2. డెైభ ీ

3. నంఠెఖ చీమ   4. ఖశీతృషఞు 

5. పయ్భలహ కైలర తొళవభషఛాా  6. కషగపణనూరు 

7. ఈథమ తుతణుం   8. వనుబ పాలం 

9. ణధథాఔ లలేుధే గషతు  10. నసణ శథభం 

11. ఄవబమడు ఠె   12. నుధమోపదబు 

13. వరయౘ    14. డోరాభ్శఢ 

15, పశృబాధం   16. ఄఔకమఔు లచిేధ ఙఞిబు 

17. నరణమక్ష నభపఙభబు  18. యషవణంణరా  లసథిధ  

19. ధలువరాఞ   20. ఄధారషవలసణ 

21. యషమతృషమబు   22. యఛభ ఖమవబు 

23. ళరపారు   24. నభపణమణేు ఠె 

25. బాభ బుణామరు  26.  నెై బతుఱస 

27. ఔతిుతొథి యషబు   28. వహోథమడరు 

28. బుణాు రు బధవ  30. లెైకషరచృ 

31. నభ్క్షబు – వబక్షబు  32. తృరొ థద  యధనర 

33. థొమరు    34. ఖఱు రుంగప 

35. ధాఖభీఔబు   36. ణామణబమబు 

37. యషళిణోమథామధబు  38. ణండుర తృలయౌఔ 

39. యేబూభప యషభప కౌఠరు  40. నఙేపంగ ీ 

41. బహోధనణేఠె  42. ధఠచిధపాఞ 

43. ఔత యధఔ థాగపధ తుఛం  44. ఔరలస యడుధ ఛఠె 

45. ణోవఔు లచిేధ బుశౄముం 46. చీఔఞటరో ఙెథమతు బతుఱస 

47. ఔఠయషభప యషఠె   48. పంద యబుకూు 

49. యచిేధ బపుఫరు  50. తూ మౄనం – ధా ణెయౌయ 
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51. అఫె ణరలంచింథి  52. యఔలసంచిధ బాధలణవబు – 

         ఈథేరకూంచిధ బధవస 

53. యషందమ కూమఢారు   54 వతిు  – బతి 

55. ఄంణమోణబు   56. థగషనఠు  డాఔిమబభ 

57. ఉశఔంథతు తుఛారు  58. మఔును ఙఔకఔు తూఞటఙఔక 

59. బఖుో ల తృొరును   60. ఞృర త్ లహమమ్ ఙెనసధ ఔత 

61. తీనసరో ఙేథ   62. ఄఠెు ణెమరు 

63. ఉశర తీగెరు – లసఖుో ర థొంణమరు     64. ఎథిగపధ కొఠెఔు 

65. ఔంఞట ఫెమడను   66. ఫెశు భషతూ 

67. బధవరోతు ఆఛమ్  68. ఄబభ ఎఞాో  ఈంథి? 

69. కూస్ త కూవక్   70. నరఢభ రేకరు 

71. కషరతుఔ ఛఖణేు    72. రషంతించిధ వబుథరం 

73. తృషంతఠె   74. పరతికూ ఙచిేధ యషఱైు 

75. ఇ చీఔఞట యఠథేత? ంగపల్స –  76. బామభెఢ్ 

    తంగపల్స 

77. ఙేనఔధన తరతరా  78. పరోఔఞుి  ఫథరభమ 

   - పారభమ ఔధన యరయర 

79. వమమబశల్ భఛబాధభషరు 80. అథభషశర – ఄధఫయషరు 

81. బుమడఖుర ఛణ   82. థోస్ు  ఔఞీఫ్ 

83. ణయోౌ బధవస   84. నమకషంణ 

85. చిమడధలువ యర ఎంణ  86. ఛబమడీద్ బశల్ 

87. అఙామమ భషబయషవత  88. నసరలతు నేమంఞం 

89. లఠగషఠె   90. మఛణోణసలం 

91. ణరనుర బరునురు  92. బణెుకూకంఙే బంథయౘవం 

93. నలసడు ఙెకూకఱైు   94. బూఖచౄలురు 

95.  అ బాఞఔు ఇ ఛయషపు  96. నసరభాఖబధం 
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97. కషతు కషరం లలేు    98. చౄయణాతు కొఔ ఛఠె 

99. నమడగెణేు  పొబభ   100. వవమో ఔబరారు 
 

వవమోఔబరారు – ఄధయౕరధ: 

 „వవమో ఔబరారు‟ ఄధే ఇ ఔత వంఔరధంరో నెై ధమడ ఔతరుధానబ. వంకమరో ధమడ ఔతాతుఔరు 

ఔంఞ ేఎఔుకలగష భషలసధఞుో  మఙబతిర ఙెనుఔుధానమడ. 
 

 “ధా మఙధా యషమవంఖబు ఔతాతుఔరణో తృషర మంఫఫైెంథి. 1949 లమఔ ఔతాతుఔరు  యషర వఔుంఞృ 

థిథద ఔుంఞృ యషఞటతు ఫథరనమఙకౌలఞఫే గషతు ఏ నతిరఔఔ నంనరేథ.... .... .... .... ఄనఞట ధంచీ యషర వు  

లచిేధ ఔతాతుఔరు ధఞటకూ తంఙాబ. ఔుఞుంప తుభంణరఢ తొథ యషర లసధ ఔతాతుఔరధ కొతునఞటతు 

ణొరగపంచి భషలసరో ధంచి యషలస ఄతునసంచిధ ధమడ ఔతాతుఔరధ ఎతునఔ ఙేరషధ”. థాతుతు పఞటి  అఫె భషలసధ 

ఔతరోో  ఈణుబ ఔతరధ బాణరఫే ఖళీించి ఇ ఔతా వంనుఞటతు బుథిరంచిధఞుో  ణెరువు ంథి. ఇ వంనుఞటరో 

ధమల ఔతగష „వవమో ఔబరారు‟ ఄధే ఔత లుంథి. అ ఔత నేమడధ ేథీతుకూ నెఞాి మడ. 
 

 ఔతా మఙధరో, ధలరాతుభషభఢంరో, యషమవయధామవంరో ఆయోౌంథర వమవవతీథేయగషమడ యఛభం 

యషదించిధ మఙబతిర. బూఠె థరషపాద రుగష ఔతామఙధ ఙేవు  ఔ యయఴి యషు ధం వంతృషథింఙఔుధానమడ. యభప 

ఔతరు ఈణుబ అథభషశరధ, ధైతిఔ యరులయ్న ఙాఞట ఙెనేయగష ఈధానబ. 

 

 „నసణశథభం‟ ఔతరో యంఔఞరా బభమ బదమణమఖతికూ ఙెంథిధయషఠె. ఔణేమడ రేఴబభ బూఠె 

ధరర నసరోగష లుధననుడ ేణయోౌ ఙతుతృలణ,ే ఄతూన ణాధ ైఔణేమడధ నెంఙాఠ .ె త.కషం. నూభపుఙేలసధ ఔణేమడఔు 

బాదలభషలుణ ో యయషశం ఙేరషఠ .ె ఄంణ  ా పాఖుంథధఔుధన థళర  ో బాదలభషలు బభొఔ నెయు ఙేవఔుతు 

ఔణేభపకూ ఄ ధామభం ఙేరషఠధ ేపాదణ  ోఔణేమడ థఖోమఔు యమాుఠ .ె ఫముధ ఖుభపంచి ణండుర ఄ డుగపణ ే– 

 

 “ఆనుఠె యషభప ఔంనెతూకూ ఫేధేఛమడగష తీవఔుధానమడ. ఇ నతు లచిేధ థఖోమడనంచీ ణమఙ 

పొంపాబ, నూధా యఱైు ధానమడ. ఆనుఠె యషఱు నతుతొథధే నూధా యమాుమడ. తోధన ఎలభ్ ఖుబాయషు  

కషపోరు లచిే, ఔ ధర లెరలు నెఞాి మతు ఙెతృషఠె”1
 ఄతు ణర ఎణుఔుండాధే రేఴబభ ఙెనఠం లరధ ణండురకూ 

ఄవరు యఴభం ణెయౌలేు  పాదనఠణాఠతు ఙెనఔుండా థాచిధఞుో  ణెరువు ంథి. నుఞటితుంఞట యషభపతు పాదరఔు 
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ఖుభప ఙేభఔుండా, ఫెఞటితుంఞట లరధ ఎతున పాదరు లచిేధా థిగపతంగప రేఴబభ కషరం ఖడున ే యదం 

ణెయౌభఛైరషమడ. 
 

 నసరోరు నుఞటిధ ణభషవణ ఔడా ఫము బభొఔ లహు రతు నెయుఙేవకొతు, పాభషమనసరోయౌన ఄదోఖతి తృషరుఙేలే 

బగషఱు నరలముధ ళేభఫైెధథిగష ణెయౌభఛైభపడుంథి థీతురో. ఔధనఔణేమడ యఴబ వబవమ 

ధథభొకంఞుధననుఠె వమడద పాఞు ఙేలస లథాద బధఔుధన ణండుర, ఔణేమడ ఙెంణధ ే ఖుండెతృలఞుణో 

ఔరపడుతృలభాఠతు లభపోంఙఠం లరధ, ణయోౌథంఠరె రు ణబ ఔఱు ఎథఞ ఛమడఖుణేధన ఘోభషరధ ఙలస 

ఒమడేకైరేమతు ఖుమడు  ఙేభపడుంథి. ఄంథక ై ఔతఔు „నసణ శథభబు‟ ఄతు నేమడ నెఞిఠంణో ఎంణో 

యషముఔమబుంథి. 
 

 „లెైకషరచౄ‟ ఔత పామమఫముర బదమఖర ఄంణభషతున ణేడునేలస ఄధనమధమంగష ఫెయౌగైఞఞుో  ఙేలసంథ.ి ఇ 

ఔతక ీనేమడ నెఞిఠంరో ఔ నరణేమఔణధ వంణభపంఙఔుంథి. ఄథి ఔడా లెైకషరచౄ యథామమడు ర కషమఢంగష ఎంణో 

కషరంగష యడుతృలబధ థంనణేయౌన ఔరనడాతుకూ థీతుతు కషమఢంగష ఙతృషమడ. ఙంథరభైక యలబవంథమం 

పాభషమఫమురు. ఫము కషమఢంగష పామమ యడుగష ఈంఞుంథి. ఄణతు అఖయీౘతుకూ ణధయషభై గషఔ, యథామమడు రు ఔడా 

ధఴితృలణేధానమడ. అ యఴభాతున ఖళీించిధ యథామమడు రు, రోఔవశఛఫైెధ పాభషమఫముర బదమ గొఠలరు 

వబలస తృలయషరంఞే పామమ బాణరఫే ణఖుధతు ఖుభపుంచి అఫెధ తృషర దేభనఠణామడ. తొ లరేో  బాఔు బంచి 

ఫయఴమణేు  ఈంఞుంథి. తొమడ లచిే ఄఔకఠ ఈంఞ ేబాఔు బంచి బామడకరు లయషు భతు యేఠెకౌలఠం లరధ, అ 

యథామమడు ర కౌవఫే, ఎథమబేమ యఴబ వబవమయౌన ఫభపంఙడాతుకూ లసథధనడుంథి. ఄధకౌఔుండా కొతున భ్చరోో  

యషమడ వంథభషతుకూ ఆఴిఫైెధ అయౘమనథాభషు యౌన వబఔమేఠం కషమఢంగష బధవ బాభప థఖోమభామఠె. 

థాతుకూ ఙంథరభైక వంణోయౖషతుకూ ఄలదరురేలు. యథామమడు ర నభీక్ష్యనణరా రు అ వంణోఴ వబభంరో బంచి 

బామడకరు లఙేేఞఞుో  థిథదపడాు బ. యౌణారు లఙాేఔ అ ధరుఖుమడ లెైకషరచౄ యథామమడు రు ణబ నేమడో  

ఙెకూకధ తౄలఞలేరబుధ యలబవంథమం థంనణేరఔు నంనసంఙామడ. ఆథెఔకడుథతు ఫము ఄడుగపణ ే- “ఆథా! ఆథ ి

లెైకషరచౄతు ఄముబు ఙేవకొధన చిశనం”
2
 ఄతు వబాదాధతవు ంథి.  

 

యథామమడు రు ణబ యషవముం కౌవం ఙేలసధ నరభణనం ఄధకౌఔుండా థమఫైెధ థంనణేయౌన ఏఔం 

ఙేభడాతుకూ ఈనయోఖనడుంథి. బతుఱస లెైకషరచౄతు ఄముం ఙేవకొతు ధఠెఙఔుంఞే ఎరాంఞట యషభపరోధైధా 

బామడ తీవఔుభషలఙేతు ణెయౌభఛైభపడుంథ ీఔతరో. 
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ఆయోౌంథర వమవవతీథేయ ఔతరోో  నరదాధంగష అఔభపషంఙే యరేఴం ఄతృషమఫైెధ లవు యైయదమం. ఎధననణభషర 

యషఱైు, ఎధననణమయౘర యషఱైు ఔఱుబుంథ ఫెథరుణామడ. బూవర  ోతృలలసధ ఄ ఙేరు కషఔ మఔుబాంయషరణ ో

చౄయంఙ ేలహు ర నుమడఴేయౌన తృషణరరుగష బరఙఠంరో ధైనుఢమం ఔధపభపఙామడ. ఙారా ఔతరోో  యషబాధమ బాధలుర 

వకథఃకార, అరషతుభషళర, యఛభ నభషఛభారు, యరావ యరాతృషరు వశఛ వంథమంగష చితిరంఙామడ. 
 

అభపుఔ లమణామయషరు నలసనసరోర రేణ బధవయౌన ఏ యదంగష ఔరచియేయషు యో కొతున ఔతరోో  ఎంణో 

ఛాయౌనుఞేిఞుో  లభపోంఙామడ. ఄదికషమ థమం లరో ణెచిేనెఞుి ఔుధే గొనరక,ీ యయఴి యథామవంయషకభషర థావభష 

రతేంఙ ేఈధనతికూ ఎంణఞట లమణామవమో „బహోధనణేఠె‟ ఄధే ఔతరో గొనగష బయౌఙామడ. 
 

ఄఫుమథభయషథం ఔయణరో ఔుబభభపవు  యషఞటయషభప నఞో ఄబాధఴంగష నరలభపుంఙే మఙబణరధ, 

ఖణాతున యవభభపంచి యమయీగై ఔలురధ „బధవరోతు ఆఛమ్‟ ఔతరో యషభప పండామం ప ైఞ నెఞాి మడ. 
 

„యడుధ బపుఫరు‟ ఄధే ఔతరో పాభషమఫముర ఄధభషగషతుకూ ఄంణభషభం ణెచిేధ ఔ ఈణుభషర 

నెఞెిధ నరయేళనెఞటి  ఄంథరో ఏబుంథో ణెరువకౌయషరధే ఈణకంట చిలభపథాకష వఠరఔుండా థాచినెఞాి మడ. ణధ 

పామమధ పారమంరో అథఔుధన ఔ ఔమడఢాబబ భషలసధ రేకరధ అఫె తృషర ఢనరథంగష నెఞెిరో 

నథిరనమడఙఔుంఞుంథ.ి ఄగపన నరబాథం ధంచి అ నెఞెిధ కషతృషఠెకౌఞాతుకూ తృషర ఢారఔ ణెగపవు ంథి. 

నెయుకషఔ బుంథ అఫెఔు నసరభుఠె భషలసధ నరఢభరేకరు అ నెఞెిరో థాఙఔుంథతు ఫము ఄధబాతుయషు ఠె. 
 

„చీఔఞలో  ఙెథమతు బతుఱస‟ ఄధే ఔతరో ఔ మఙబణ చౄయణంరో ఎంణ యౘరాశరం లుంథో అభధ, 

థాతున ఖమఱఔంటడడెై ఎఞాో  ఫభపవు ధానడో, ఄబధనఞటకీ మఙధరోో  వథాయల వవమౄతృషతున ఏ యదంగష అభధ 

నరథభపశవు ధానడో చితిరంచి ఔ దీభ్థాణు  తృషణరధ వఱసింఙామడ. ఔమాకషమడరంణా ఖమఱఔంటడరేధతు ఛఞాచెఞంరో 

ఛాతయోౌతు ఫెభపనసవు , ఖంగషఛరం ఛఖణేు  తొథ ఔుభపనసంఙ ేళంఔమబూమడు రతు వపభపంన ఛైరషమడ. 
 

 „వవమోఔబరారు‟ ఔతరో థేలుతు నూఛఔు ఔురం, దధం, ఎఔుకల, ణఔుకలరు ఄఠెు కషథతు 

ఙాఞటఙెనపడుంథ.ి పఠెఖు లభషో రఙేణ ఈధనణేరు ఏ యదంగష ఉడుఖం ఙేబంఙఔుంఞాభ్, ఄథే పఠెఖు 

లభషో రు ఔడా ఄతున తృొంథారధఔుంఞే, యషదింఙకౌఖరమతు థీతురో యలభపంఙపడుంథి. 
 

 బుధవపు మంగషభషలు థఖోమ నతుయషఠెగష ఈధన ఏఠెకొంఠరు ణధ భఛబాతు అఛాధ 

తృషఞటంఙేయషఠె. బుధవపు నెథదఔణేమడ ఐథేఱు కొఠెఔు తోథఞటయషభపగష యధాభఔ ఙయతి నూఛ 
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ఙేభడాతుకూ తృలణేధానఠె. ఄంథక ైఅ ఉభపరోతు ఙెమడలురో ఔకఙోఞ ే ఎమ ీ- ణెరో ఔరులరు లుంఞాబ. 

యషఞటకౌవం ఏఠెకొంఠరుధ బుంథ భ్చ భషతిర ఄఔకఠఔు యయు బమడవఞటభ్చ ఈథభాధేన ఄయ నూఛఔు 

ణెబభధానఠె. ఄబణే నూరు కౌలసధ ణభషవణ, పంగషమడ మంఖుణోధధన అ వవమోఔబరాతున ఙఠగషధే 

ఏఠెకొంఠరుఔు, ణాధే అ నూరణో యధాభఔుతున నూచృంఙారతు అళ ఔయౌగప, బఞటిణో యధాభఔుతు తీభపే 

నూచృయషు ఠె. బుధవపు బధలడు నూఛఔు నూరు భషరేథ. ఄథి మంగషభషలు అఖయీౘతుకూ కషమఢఫైెంథ.ి 

ఄబధా ఏఠెకొంఠరు రక్షమ నెఞిఔ ణాధ ఙేభథరఙఔుధనథి ఙేరషఠె. 
 

 నరఔతి లసథధంగష రతేంఙే నూరు థేలుతు నూఛఔు యతుయోగపంఙఠంరో ణఔుకల ఎఔుకల ఄధే 

లమణామయషరు రేలతు, ఄలవమఫైెణే ఏఠెకొంఠరు బాథిభపగష, ఎలభపక ీఫభనఠఔ నూఛఙేభలఙేతు మబమంగష 

చితిరంఙాభ ీఔతరో. 
  

 ఇ యదంగష తేధన లవు  యైయదామరణో, మఔమకషర యషబాచృఔ ధేనతామరణో ధేఞట వబాఛంరోతుయే గషఔ, 

భషపోలు వబాఛాతుకూ ఄలవమఫైెధ యఴభారణో ఔడుధ ఄధేఔ ఔతరధ ఏభప ఔభపేధథే „వవమో ఔబరారు‟ 

ఔతావంనుఞట. ఄంథక ై ఆథి కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  1982 రో తృొంథింథి. ఔతా యషళిణమంరో 

యరులరు ధరకొయౌధ ఆయోౌంథర వమవవతీథేయ భషపోలు ణభషర ఔతా మఙబణరఔు మఙధా యదాధంరో ఙఔకతు 

బాభషో తున ఏభషఞు ఙేరషమడ. 
 

తృషథవచిఔరు 
1. వవమోఔబరారు – నుఞ : 90 

2. వవమోఔబరారు – నుఞ : 252 
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  నువుఔం నేమడ  : చౄలధ వబమం (ఔతర వంనుఞట) 

  మఙబణ  :  డా|| భషలూభప ఫమథావఛ 

  ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1983 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 ఔయ, ఔతా యషళిణమ వరఴి, వనరలసథధ  ధలరాకషమడఠె, ధాఞఔఔము, యషమవమఙబణ, పార యషళితీ 

తుభషభణ, వఖబ యఛాా ధరషవు ర మఙబణ, ఄధయషథఔుఠె, భైడుయో నరయోఔు, వభతి యషళిణమ, యధణన 

నరకూభీ తుభషభణ, తుభషఠంపమ చౄయ, లేనశయౕయౌ, ణణుియేణు , బాధలణాబూభపు, ఇ ళణాతద  గొన మఙబణ – 

డాఔిర్ భషలూభప ఫమథావఛ. 

 

 యషధ చిధఔురోధ, ఖడుు  నమఔరోధ, బపుఫ ణేధఔరోధ, గషయౌ ణమఖరోధ, యేఔుల ఙఔకరోధ, 

నసచిే తోఔకరోధ, ఖడుు  నులువరోధ, ంఞభప ఖులవరోధ, థిఔుకరేతు బువయౌ ఄలవరోధ, పులవరోధ, 

చిమడ థియవరోధ, ఄధాత నఠఔరోధ, ఎండుధ నుఠఔరోధ, చిధన యణేు రోధ, అఔురోధ, కొబభరోధ, 

భెబభరోధ, కొంఠరోధ, పంఠరోధ, బండె ఖుండెరోధ, బుభపకూ భాఙఔుతురోధ, బఞటి  నరతథరోధ, 

నక్ష్ురోధ, నతిణరోధ, వఱసిఔముతు, బాధలణధ, కషమడఢామతున థభపశంచి తృషటఔురఔు థభపశంనఛైలే 

బశతూభురు ఫమథావఛ. 

 

 1927 చెరలై 5 ల ణేథీధ ళెైథభషపాథ వంయషు ధం, నభపఞార ఛాగీమడరోతు ( ఆనఞట ఔఴోచృరాో రోతు) 

తోఖరమడ గషీబంరో భషలూభప కౌఞభమ, బయోౌకషంప నుఢమథంనణేరఔు ఛతుభంఙామడ ఫమథావఛ. 

కౌఞీళవమబభ పామథావఛగషభప నెథదఙెరలో రు, చిధనఙెరలో రు వంథమబభ, ణబుభఠె ధాభషభఢబూభపు వభెైధ 

యైథమం ఙేబంఙరేఔతృలలఞం లరధ చిధనణధంరోధే ఙతుతృలభామడ. 
 

 ణండుర భషలూభప కౌఞభమగషమడ బథమతృషధ తుఱేదం, ఄవళమణా తుయషమఢ లంఞట వంగ 

వంవకమఢతథమబారరోధ, ఛాతీయోథమబంరోధ ణరబుధఔరబ ఈధన 20 ఎఔభషర ఫూతరో 17 

ఎఔభషరు ఄఫేభరషమడ. తృొగషఔు యషమతృషమంరో బూడేఱైు ధయౖషి రు భషలఠం లరధ, తగపయౌధ బూఠె ఎఔభషరు 

ఔడా ఄఫేభలస, మౄతృషబకూ మౄతృషబ లడీుణో వయౘ ఙెయోౌంఙామడ. ఫయఴమణేు రో ణధ నసరోరధ “ఄనురు 

ఎఖయేలసధ యషడు నసరోరు” ఄతు ఎలమౄ ఄధఔుండా అ నతుఙేరషధతు అభధ ఙెనుకొధానమడ. యౌణంగష థాభపథరా ం 
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యషభప ఙఞుి బుఞటింథి. యొంణ తృొరంరోధే ఔుఞుంపబంణా ఔయౌ నతు ఙేవకొతు పతికై థలసుతి థానుభపంచింథి. 

ఫమథావఛ గషమడ కొయోౌనమ కౌఞభమగషభప లథద  ఄక్షభషపామవం ఙేరషమడ. కషతూ ఙథలు 8ల ణమఖతిణో అగపతృలబంథి. 

ఆథి 1942 యషఞట బుఙేఞ, ఄంథఔు నరణమక్ష కషమఢం వకరు ళెడాభవిర్ ఄబణే, నభ్క్ష కషమఢం నేథభపఔం. 

వకరు ఆధసెఔిర్  ణతుఖీకూ లచిేధ భ్చధ ఔడా చిభపగపధ రాఖు, ణొఠెఔుకధానఠధన కషమఢంణో ఄంథభప 

బుంథ ఫమథావఛధ లంగ్ప ఞటి , గొఠెు ధ పాథిధఞుో  పాథామడ ళెడాభవిర్ . అ థెపఫరధ ఫభపంఙరేతు 

ఫమథావఛ, బావిమడ ఙేతిరోతు ప ణాు తున యభపఙేలస, నువుకషర వంచి గపభషఞేలస, వకరు ధండు తృషభపతృలభామడ. 

బయు అపడురోధే కషథ తిభపగప ఆంక ైపడురోధ యథామభపుగష ఄఠెఖునెఞిరేథ.  
 

 అ ణమడయషణ ఫమథావఛ చిభషీ భషబకౌఞట భెడుుగషభప నరపాలం లరో భెైణే వంగారు, భులఛధ వంగారోో  

వఫుమడె,ై యలయభట్ మయౖషమ ఖుభపంచి, యనోయషర ఖుభపంచి ణెరువఔుధానమడ. యనోయషణభఔఫైెధ భషఛకీభార యైను 

బధవ బయోంథ.ి ఄనుడే వబాఛాతున రషలహు రభ నథధతిరో ఄలగషశధ ఙేవకౌలఞం తృషర మంతేంఙామడ. కొఠెఔు 

„తిమడఖుఱైు‟ ఙలస ణండుర ఆంఞటకూ భషలథదతు రషలసంచిధనుఠె, అణాభతేబాధం ఄదిఔంగష ఖర ఫమథావఛ 

„ఄరాగై‟ధతు ఔఞుి ఖుఠురణో ఆంఞటధండు యయుతృలభామడ.  
 

 తిండుకౌవం, నసడుకెఠె ఫెణేఔుర కౌవం ఫమథావఛ ఙేభతు ఈథోమఖం రేథ. భెంఠల నరనంఙ 

భుథధకషరంరో తరఞభీ ఞెకీనఱసభధాో , లమలయషభఔయ్గష, నయలురకషనభపగష, కౌఅనభైఞటవ్ యలి భ్టా  

వమడఔురు ఄంథింఙ ేఔుభషీడుగష, తృొగషఔు పాభపధనో  పొఖుో  యేలే ఔయ్గష, ఔరన ఄడుతిరో మంనంరాగై ఔయ్గష, ఒ 

తరుో రో అబరలభధాో , ఔబభభప థఖోమ తిణేు రథ ివఫెభఞ యేలే ఔయ్గష, నేనభషఫభాో , నూై హరఠభషో , 

ఔంతృలచృఞభషో , నతిరకష భపతృలమిమడగష నతుఙేరషమడ. 
 

 1945 – 46 వంలణసభషరు బభ ీధమఔతృషర భారు, ణండురణో భషఛకీభ ఄతేతృషర భ పేథార కషమఢంగష, 

ఉమళుధ ేఈధననఞటక,ీ ఆంఞటకూ యమళుయషమడ కషథ. ఎలభపంఞలో ధన, తితు, ఎఔకడా బుథద  థొమఔధనుఠె ఙెమడలురో 

తూఱైుణాగప, ఫెఞో నరఔకధే ఈధన బంఞనంరో తుథరతృలబేయషమడ. ఄథీ ఄనఞటయషభప థిధఙమమ.  
 

 „ఛతొధైరణే ‟, „థీధపంద‟, „ఛమతి‟, „భైభషఢి‟, „లసతుబా‟, „వతొక్ష‟, „ఄతేయషభపఔ‟, „చిణరలహబ‟, 

„భుల‟ తోథరలైధ ఄధేఔ నతిరఔరోో ధ, నరఛాయషళిణమ నభపఴణోో ధ , ధరంథా నెరయలో ధ  నతుఙేరషమడ. 

నతిరఔరోో  నతుఙేవు ధననుఠె, ఎంథభ్ కొణు  ఔతఔురధ అభధ తృలర ణసళింఙామడ. యరులర కౌవం ణధ 

అళభారణో, అభధ ఎఔకడా, ఎనుఠ భషచౄనఠరేథ. ఙారా ఈథోమగషరఔు భషచౄనఠతు బధవుణవం లరధ 

భషచౄధాబా ఙేరషమడ. 
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 ఔయౖషో చృరాో రోతు ణోఞభషలురతృషఠె గషీబతుయషలస, బుతుబాఢిఔమంగషభప లేనళిణేఠె, ఫేఠభప 

బరోభమగషభప భెంఠల ఔుబాభెు కషంణంణో 1948 ఫే 28ల ణేథీధ యయషశఫైెంథ.ి బుతుబాఢిఔమంగషభప ఔతరు 

ఙథియ, అభధ ఔతరోో తు కషంణం తృషణరఔు బుఖుద డెై ణధ ఔణేభపకూ „కషంణం‟ ఄతు నేమడ నెఞుి ఔుధానమడ 

బరోభమగషమడ. 
 

 1952 ఄకౌి పమడరో ంఞటతుండా ధఖరణో రక్ష్ీభథేయరా కషనుభషతుకొచిేధ కషంణం, ణమఙ లఙేే 

ఙఞాి రఔు నెఞేి  కమడేరలరధ తుభషఫమఢ వంథభపగష బాభపతృలబంథ.ి 1956 ఛధలభపరో పామమణో వయౘ 

బథరా వఔు యమాుమడ. ఄఔకఠ నతిరఔరోో  ఈథోమగపగష నతుఙేరషమడ. ణమడయషణ ఔ ఔరార ఔంనెతూరో ధరఔు లంథ 

మౄతృషభరఔు నతుఙేరషమడ. అ కొథిదచౄణంణోధే ఔుఞుంపబంణా పతికషమడ. ఄనుఠెయషమడ ఄధఫయంచిధ 

పాదరు, నఠు  క్ష్ోఫరు ఄక్షభషరఔు ఄంథలుగషఔ ఄంథలు. 1959రో ఏనసరరోో  ళెైథభషపాథఔు లచిే „భుల‟ 

బావనతిరఔరో నతుఙేరషమడ. 
 

 ణెధాయౌరో ఈధననుఠె నభపఙభారు, లేనళిణేరు నెభపగపధా, చౄణం బాణరం బునబ 

మౄతృషభరఔు తంచి నెమఖతు కషమఢంగష, భెంఠె నూఞరా పోంఙేలేు  కమడేరఔు ఠపుఫరుంఠలతు, ఔనూఞ 

బాణరఫే పోఛధం ఙేవు , ణాధ నతుఙేవు ధన నెరయలో ధే  నఠెఔుధేయషమడ. అఔయౌ బంఞయౌన పరలంణాధ 

ఄఢచినెఞిఠం లరధ, ఄథీ ఔుథమధనుఠె బంచితూఱోణో అ బంఞయౌన ఙరాో మేఠం లరధ, అభ్ఖమం ణమఙ 

తృషఠబేమథ.ి బథరా వరో లుధన భ్చరోో  ఔఞట, భెంఠె లసతుబారఔు ఔతరు, బాఞరు భషరషమడ. ఄబణే 

తుభషభణరు మోవం ఙెభమఞం లరధ ఙారా ధఴితృలభామడ. ధాఞకషరు భషరషమడ, ణాడుకొంఠరో ధాఞకషరోో  

యేయౖషరు యేరషమడ. ధాఞకషరఔు థమశఔణవం లళింఙామడ. 
 

 తృొఞిఙేణ నఞుి కొతు, ఉమౄభష, యషఠయషడా తిమడఖుణేధన కషరంరో, ఔయషభప పందలుర 

ఆంఞటకెమాుమడ. ఄనఞటకూ యషనధం ఙేలస భెంఠెభ్చరలఞం లరధ యొంఞటణో తృషఞు థవు ర బారషబ. వపుఫ 

కషయషరధానమడ. „తూ బుకాతుకూ వపొఫఔకఞ ే ణఔుకలబంథేం‟ ఄతు ఇవడుంఙాడా పందలు. 1944 రో ఇ 

వంగఞధ ఛభపగపధ ధాఞటధండు ఫమథావఛ యషనధాతుకూ వపుఫధ యషఠఠం బాధేరషమడ. ఔ నఞుి  నఞటి  ఔ 

నథమం లలేు గషతు ఄధనం తిధధతు ఔమడేంఞే, ఄథి బూఠె భ్చరఔు లలేు  ఄనుడే ఄధనం తిధేయషఠె. ఙేభతు 

ణను ఙేరషలంఞృ బాబభమ ఫేఠభప బరోభమ ఄనయషథ యేరషమడ. అభధ క్షబానఢ ఙెనసంథాకష అ 

బంఞట ఖఠన ణొఔకరేథ. బాఞ నఞటింను కషమఢంగషధే ఄధేఔ ఈథోమగషరధ లథయౌ యేరషమడ. అభధగషభప నఞుి  

ఈఠెంనఞుి రాంఞటథి. బధవరో అరోఙధ భషయషరేగషతు ఄథి యషదింఙ ేలమఔు తుథరతృలమడ. 
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మఙధరు: 

 ఔత, ధలర, ధాఞఔం, పారయషళిణమం, వభతి యషళిణమం, చౄయణఙభపణర, యఛాా ధరషవు ర మఙధ ఆరా ఄధేఔ 

నరకూభీరరో ఫమథావఛ యషలసరోధ, భషయరోధ ఈణుబ మఙధరు నరఙభపంఙామడ. 500 ఔతరు భషరషమడ. 43 ఔతా 

వంనుఞారు, 19 ధలరరు, 7 ధలయౌఔరు, 7 యషమవవంనుఞారు, చౄయణ ఙభపణరరు, 33 యైఛాా తుఔ యషమయషరు 

తోణుం 140 ఖంీతారు యయౌబంఙామడ. ఆంకష నరఙభపంఙాయౌసధయ ఙారా లుధానబ. 

 

 కొతున ఔతరు థాథాను ఄతున పామతీభ పాఴరరోధ లఙాేబ. కొతున నువుకషరు ఆంగీోఴే, 

ళింథ,ీ ఖుఛభషతీ, ఔధనఠం, ణతఱం, బఱభాఱ పాఴరరోతుకూ ఄధయషథబభామబ. ఫమథావఛధ 

ఄంణభషీ తీభ తృషటఔ నరనంఙాతుకూ ణొయౌయషభపగష నభపఙభం ఙేలసధయషమడ యౕయీషడేరలు నుమడయౖలణుంగషమడ, ఫమథావఛ 

ఔతరధ ఆంగీోఴేరోతుకూ ణమడీ బాఙేలస „తౄషంఞత కూవంఞెట్‟ నేమడధ ఄఙేయేరషమడ. ఇ నువుకషతుకూ కె.ఎ. 

ఄపాఫస్ ఄథబణఫెైధ నభపఙభ యషకషమరు భషలస, అంఖో తృషటఔరోకషతుకూ ఄణతుతు నభపఙభం ఙేరషమడ. ఄరాగై 

ఫమథావఛ ఔతరరో „రవ్స రేపర్ రాసి్‟ నువుకషతున, „ఆధనణెమ యధఔ‟ నువుకషతున అంఖోంరోతుకూ 

ఄధలథింఙామడ. 
 

ఔతావంనుఞారు: 

 ఄధమతా ళమఢం ధాలసు , ఄనయీణేరు, ఄభషధ ంగప, అశృతి, పాగైళవభప, థాయషధరం, గషయౌతృషఞు, 

ఛాయౌఖుండె, ఛభంతి, ఔరధ, కూధనమ తతధం, కొణుచిఖుఱైు, బాధలుఠె బమఢివు ధానఠె. తోధరేతు 

యకమం, ధాఔు థేలుతు ఙడారతులుంథి. తుధన ఖుభపంచిధ తుఛం, తృషరనుంణ, నుణరకషఫేఱసి , ధాగపఢ,ి యౕమీవు , 

తిరధేణరే ఠె, లవఙభపణర, యఛభయరావం. 

 

ధలరరు : 

 అయషయేభప, ఔభపతంగపధ యరఖనంఠె, కషథంపభప, తృషఔుఠె భషఱైు, ఆథం ఛఖత్, చిణరఖశీం, 

ఛరనరఱభం, యతిర వందమ. 
 

పారయషళిణమం : 

 అఔణాబ, ఄధగష – ఄధగష, పంగషమడరేడు, నథద  ణెచిేధ బుథద  ణబుభఠె, ణెయౌయైధ థొంఖ, 

నంఛమంరో చిరఔ, కీరుఖుమంీ, బఢిబంథిమం, నమకషభ నరయేళం, మణధార రోభ. 
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బధవ యఛాా ధరషవు రం : 

 ఄఙేబుఙేఞ, ఄథదంఔత, ఄలతు – అకషళం, పొఖుో ఔత, గషయౌఔత, ఖయీౘర గషతరు, రోయౘర ఔత, 

బతుఱస ఔత, ధక్షణరా ర చిణరా రు, తును ఔత, తూఞట ఔత, నసంగషఢి ఔత, నెతుసల్ ఔత, మపఫమడ ఔత, యతునసంఙతు 

నరనంఙం, ఔతునసంఙతు నరనంఙం. 

 

ధాఞటఔరు : 

 అణభఖణం, పాధబతి, చౄలధథి, థమను కొంఠరు. 
 

వభతి యషళిణమం : 

 ధారోతు తూలు, ఄంణమంగపఢీ, ఐణభైభం, ఄబధా ఔ ఏకషంణం, కూంణ యేఔుల కౌవం., 

 

నరయోగషణభఔ మఙధరు : 

 వరేఴం, యధమం ధండు వఱసి , ధా ఖుభపంచి ధారుఖు బాఞరు, యరుణేమడ చిధఔురు, మలవరు, 

ఏథీధాథ ికషథ, యమయష ధబాత. 

 చౄలధ వబమం ఔధనఠంరోకూ ళెచ్.ఎస్. వఛాణ ఄధలథింఙామడ. యభప వభతి యషళిణమం 5 

వంనుఞారు. 

 కషథంపభప (ధలర), ఔభపతంగపధ యరఖనంఠె (ధలర) రధ డా||వభపణా ఛాా ధాధంద్ ఔధనఠంరోకూ 

ఄధలథింఙామడ. 

 1978 ఫే ధర 10ల ణేథీ పుదయషమం ధాఞట „ఇధాఠె‟ వంచిఔరో „చౄలధ వబమం‟ యౕభపషఔధ „ఆంణేరే 

నేథర పణేఔురు‟ ఄధన ణొయౌ మఙధ నరఙభపణబబంథి. అధాఞట ధంచి తోథరలైధ ఇ మఙధ 1979 అఖవి  

23ల ణేథ ీఖుమడయషమం ధాఞట „ఇధాఠె‟రో „ఫరబఢం - నభపఫరబఢం‟ ఄధన అకమడ చౄయణ గషతణో బుగపలసంథి. 

ఄంఞ ే„ఇధాఠె‟ థిధ నతిరఔరో 52 చౄయణఔతరు లఙాేబ. యఞతునఞట వంఔరధఫే ఇ „చౄలధ వబమం‟. 

ఄంథరో ఔతామౄనంరో ఈధన భథామధ గషతరు ఆయ :  

 

చౄలధ వబమం : 

1. ఄధనమో భషబఙంథరా    2. బమడఖునడుధ బాధలణ 

3. భెకషకడుధా డొకషకఠథ   4. కభీథ ఔఞేి  ఴభషపు రేఠె 

5. చణరతృషఢి     6. కైరోనతుఴణేు  

7. ననురోధ ఈనుఔయౌనస ఔునరు తృలయషు ఠె 8. ఫరబఢం : నభపఫరబఢం 
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9. యరుఖుర ఛడు యభపలేథెనుఠె  10. గషచ నెంఔుర ధఠెబ పూచ పణేఔుధ ఙఠె 

11. ఔఞటకూ 15 రక్షరు   12. ఆంణేరే నేథర పణేఔురు 

13. ఫభం... ఫభం... పణేఔు ఫభం 14. మౄతృషబలేు , ఫెమడను ఫెభపలేు  

15. పోడు నెణుధం పొబభరాఞ   16. ఖంగప గ్ను తృషరు... 

17. ణాఛభశల్  తుభషభఢాతుకూ...  18. పరణేఔునూర పాఞకషథ 

19. బుంథ ఖతి కషధయే చిరకష  20. తరతర ఫెభపల ేగషచర ఖరఖర 

21. ఙఙేర, నుఙేర...   22. నథియేఱొు నతుఙేయషు బ... 

23. కషభఔర చికూణస   24. ఙేథ యఴం... చౄయరం 

25. పణేఔు పశృఔణ యేయౖషరు  26. ణరఔుంఠె యఴబు ఢికూతు 

27. యషభెయషభెఔున్    28. బతుఱసఔధన బఖం ధభం 

29. ఔంతి ణరఖఠ కషథ ఔర తుఛంకషథ! 30. బాభ తియషచి 

31. ఎమడకౌభబభ ఎమడఔ!   32. ఄంగపఞటరో తృలఙ ఄఞృతృలథ ఆఞృభషథ 

33. కైవభప చౄమో ణఢంపు ఫేభుధే  34. ఖడుబ కూకధా, ఖఠన ఖఠనెకూకధా 

35. గొఠెు ఙాకూభప-ఖుఠుఔకమడలు   36. ఔుడు ఎఠబర థగషథగష 

37. ధేధ లెైణం ఆంఞట తృొబమకూ..  38. ఔయషభప, భెంఠెయషమడో ... 

39. రేథభష ఆఞులంఞట ఫూత ఆంకెంథ 40. యథమడణో యేబ మకషరు 

41. ఄంథభపకీ యేడు (ణే) తూమడ   42. ఎథఖుపొథఖూ రేథ ధాభషభఢా 

43. ఏబుధనథ ిఖమవకషమఢం?   44. శయోకూ శయో 

45. ఠఠ పవలధన   46. అడే భెఔక, బాడే డొఔక 

47. కషథేథీ యయౌ ఔధమహం   48. ఙెబభగపరు ధభధబుభ రేథ 

49. ఉమడ ఈంఠబుంఞుంథి   50. పంఠపాభపధ తోండు పణేఔురు 

51. ణనెఞలో య్ ణామారోయ్   52. అభైేథెలమడ? తీభైేథెలమడ 
 

 డాఔిర్ ఫమథావఛగషమడ ఇ మఙధరు ఙేభడాతుకూ బుంథ 1977 చెరలై ధంచి 1979 అఖవి  థాకష 

వబాఛంరోతు ఄఞిఠెఖు లభషో ర అభా లమఔుు ర థఖోమఔు యయు నరణమక్షంగష యషభపతు ఔయౌలస యషభప చౄయణంరోతు 

చీఔఞట కౌఢారోో  థాఖుధన యషవుయషరధ నభపరోదించి యయౌకూ తీలస ఔ ధేనతామతున వబఔమడేకొతు ఇ ఔతరు 

భషభడాతుకూ ఔ ఏడాథి కషరం నఞటింథి. 
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‘చౄలధవబమం’ – ఄధయౕరధ 

 „చౄలధవబమం‟ ఫమథావఛ చౄయణాధేన కషథ, ణెరుఖు యషళిణామధేన ఔ బరును తినసంథి. అఔయౌణో 

ఄధేఔ లణేు రోో  ఄరబఞటవు ధన ఄపాఖుమర ఔతూనఱుఔు ఫమథావఛ ఎతిుధ తుయషయ ఆథి. యేబ వంలణసభషర 

వథీమఙిభపణర ఔయౌగపధ ణెరుఖు యషళిణమ క్ష్ైణరంరో ఄఙేంగష ఄఞిఠెఖు లభషో రయషభప పాదాబభ చౄయణ 

భథాముగషత వంనుఞాతున „చౄలధ వబమం‟ నేమడణో భషరషమడ. 
 

 ఙాభపణరఔ, యషబాచృఔ, భషఛకీభ, అభపుఔ కషమఢార లరధ, ఇధాఞట యషంఘిఔ చౄయణం ఏబే యరులరధ 

కౌరోబంథో, శథభారు జరుో బధేరా ఇ నువుఔంరో చితిరంఙామడ. కషమడఢామతున, బాధలణావతున, ధైతిఔ, 

దాభపభఔ యరులరధ కౌరోలఠం థావభష, బధం ఎంణ ఄదోఖతి నణధబబంథీ, ఔమడఢ మవతృషో యణంగష 

ఙెపుణామడ ఫమథావఛ. ఔక ణెరుఖురోధే కషథ, బభై ఆణమ పాఴరోధ ఆరాంఞట నువుఔం ఆంణలమఔు 

యరులఠరేథతు, నండుణేరు, నతిరఔరు, నరబుకరు, భషఛతూతిచారు పశృదా నరవంలసంచిధ ఖంీతతథ.ి 

 

 పామథావఛ యషబాచృఔ థఱసికూ ఄథదంనఞటిధ „చౄలధ వబమం‟రో 52బంథి భథాముగషతరుధానబ. 

కౌక చౄయణగషతధ ఎధనకౌలఠంరోధ, బుగపంఙఠంరోధ, అథమంణార ధఠెబ యఴభాతున 

తుయేథింఙఠంరోధ, ఫమథావఛ ఔధపభపచిధ మఙధా వంయదాధం యధణనఫైెంథి. ఇ ఖంీతంరో అహవ ఞటసన్ 

కషభపభమడో  మోలే ఄంఛబభ ణధ అఔయౌ డొఔకర ఄమడను యతునసవు ంథి. భ్ఠెు  నఔకధ ణామారు పాఖు ఙేవఔుధే 

ఛశంగీమడ నరఔభపయషు ఠ .ె తమనకషభ పచీౄరబుభఔుధ ేపతికూఙెఠు యషయణరబభ థమశధతవు ంథ.ి కొయౌత థఖోమ 

వఫెభఞ కొఞేి యౕభీషబురు యద ిణధ తొథ తుమదభగష యేలసధ వఫెభఞ తృలఞో ఖుమడు యౌన నరథభపశయషు ఠ .ె వలభషరు ఔఞేి 

భషబురు పణేఔు వలభపంఙఔుధ ేణానణరభం ఔతునసవు ంథ.ి ఔ లమతేఙాభపఢ ిథభతూభగషతధ యతువు ంథ.ి 

ఔభష, ఆథదభష? పణేఔు వబమంర  ోఄ రునెమఖతు అమడు రలంథభపధన ఫమథావఛ వచౄలంగష నభపఙభం ఙేయషమడ. 
 

 „చౄలధ వబమం‟ ఙథలుణేంఞ ే నఠ్పణర ఔధనరు ఙెబభగపరుో ణాబ. తుఞృి మడరు లయషు బ. 

నసడుకూఱైు తఖుయషు బ. ఖుండెరోో  లెఖరు భైఖుణాబ. వబాఛంరో ఄఞిఠఖుధ నడు పణఔరేఔ, ఙాలరేఔ 

చౄలధభమఢ వబవమణో, పణేఔు కౌవఫే తృలభషఠెణేధన ఔఴిచౄలుర థఃకం ఄగపనఖుండారాో  బధ ఙఞృి  

బంఠఞం ఔఱోఔు ఔఞటిధఞుో  ఔతువు ంథి. ఄగపననమవణంరా మఖురుణేధన అయేథధాగపనకూ ఄథదంనఞటి  బధఔు 

ఔధయను ఔయౌగపవు ంథి. ఄఞిఠెఖు లభషో రరోతు థీధాతిథీధరు, థభపథరథేయేభప తఠుర వశఛ వణమఙభపణరరు 

ఙథలుణేంఞ,ే నఠ్పణర ఖుండెరు బభపగప, ఔభపగప, అయభెై ఔతూనఞట తంథలురు ఔధనరరో ఔథరాఠెణాబ. 
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యఴకఫైెధ, తుమముఔఫైెధ తుధాథార లరో నరయోఛధం యధమబతు, ఄఫుమథభాణభఔఫైెధ అఙమఢ 

బుకమబతు, „చౄలధవబమం‟ బయౘకషలమం థావభష ఫమథావఛ ళెఙేభపయషు మడ. 
 

 „చౄలధ వబమం‟ రోతు లమఔుు రు కొంథమడ, ణమణభషరుగష రేత, చీఔఞో బదమధే బవరుణేధనయషమడ. 

బభపకొంథమడ ఈధనణ లసుతి ధండు ఄఞిఠెఖు లసుతికూ ఛాభపనడుధయషమడ. అ భొంనసరోంచి, వడుఖుండారరోంచి, 

ఏధాఞటకెైధా పభఞ నఠఖరబధన అళ మలవంణ ఔడా రేతు తుఔఴి తుభషబఖమ యలథభీయలథమడరు. యభప 

పణేఔురధ నెైనెైధ నభపయౕయౌంఙఠం కషథ, రోణేరఔు యయు యషభప ఄంణభషంణభషరధ ణాకూ ఄఔకడు 

వంథధరఔు, వంయేథధరఔు ఄక్షమ మౄనతఙాేమడ ఫమథావఛ. యషళిణమబధేథి యషబాధమర ఖుండెరఔు 

థఖోమగష ఈండాయౌ. అ ఖుండెర ఙనుఱుధ యతునసంఙాయౌ. ఄరాంఞట యషళిణమం నథికషరారతృషఞు పణేఔుణేంథి, 

నరఛరధ పతికూవు ంథి. ఫమథావఛ ఄరాంఞట యషళితీ వఛధ ఙేరషమడ. 
 
 

 ఄతి యషబాధమర చౄయణారధ, యషభప లణేు యౌన, చిణులణేు యౌన, నరలణేు యౌన, నమబ మబఢీభంగష 

చితీరఔభపంచి ణాథాణభాం ఙెంథామడ. చౄలధ వబమంరోతు లవు లురో, మఙధరో, ర ైయౌరో, పాఴరో, పాలధరో, 

ణాథాణభాంరో, నరఔరధరో, నరఔంనధరో, నభపయౕరధరో, నభపరోదధరో, నభపఙభంరో ఫమథావఛ 

చౄయంఙామతునసవు ంథి. 
 

 భషమోచౄభషలు గషభప నేరమఢణో భషలసధ చౄలధ వబమం „ఇధాఠె‟ ణెరుఖు యషభషు నతిరఔరో „చౄలధ 

వబమం‟ యౕభపషఔణో 1978 ఫే ధర 10ల ణేథీ పుదయషమం ధండు 1979 అఖవి  23ల ణేథీ ఖుమడయషమం లమఔు 

దాభషయషళిఔంగష నరఙభపణబబంథి. భషఴి,ా కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొర ఄయషమడు రు తృొంథిధ ఇ నువుఔం ఄధేఔ 

పామతీభ పాఴరోో కూ ఄధలథింఙపడుంథి. 
 

 భషఴి,ా కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు తృొంథిధ ఇ „చౄలధవబమం‟ నువుకషతున యౌఛధమబూభపు, 

యషళితీ నసరభురు, తృషమోఫెంఞు వఫుమరు యౕఔీఞాి  నుధనభమగషభపకూ ఄంకూణం ఙేరషమడ.  
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  నువుఔం నేమడ  : గషయౌయషధ (ఔతర వంనుఞట) 

  మఙబణ : తృషరఖుతభ నథభభషచ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం  : 1985 (బమఢాధంణమం) 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 నయేబ గ్థాలభప చృరాో  తిమడనతినుమంరో 1915 రో చెన్ 24ధ ఛతుభంఙామడ. ణండుర యషంపబూభపు, 

ణయోౌలహణబభ, యషంపబూభపు త.ఏ. ఎల్.ఞట. నఞిఫథర రలై ఈతృషదామభురుగష నతుఙేరషమడ. 
 

 ణండుర నథభభషచగషభప పారమంరోధే ఙతుతృలలఠం ఙేణ బుఖుో మడ ణబుభఱైు, ణయో్ ఔయౌలస 

బాణాబశృర ఆంఞటకూ ఙేభషమడ. ణాణాథి ఔడా తిమడనతినుమఫే. థమథఴిలరషణేు  ణాణ ( నెబభభషచ 

పాధబూభపు) కొంణకషరాతుకై బమఢింఙామడ. అ వబభంరో నెథణయోౌ అవభష థొభపకూంథి. అఫె ఫము ఙెంఖరవ 

చిఞటినంణేరు కషంగెయీషవథి . నయేబ గ్థాలభప చృరాో  శభపఛధనథమబాతుకూ అభధ నరతితుది. నథభభషచగషమడ 

ఎస్.ఎస్.ఎల్.లస. లమఔు ఄతిుయౌ, కొలూవమడరరోధ, ఆంఞర్, త.ఎస్.లస. రు భషఛబండురరోధ ఙథియషమడ. 

ఎమ్.ఎలసస . కూ ప ధామస్ యమాుమడ. 
 

 మయషభధరషవు రంరో ఎమ్.ఎలసస . ఙేరషమడ. 1939రో కషకూధాఠ నస.అర్.కషరేచౄరో కెతలహి  ాడెబాధేటిర ఞర్

గష ఙేరషమడ. అ ఏడాథే యషభపకూ „వణామధంథం‟ గషభపణో యయషశఫైెంథ.ి ణభషవణ యవి గ్థాలభప తైబలమం 

కషరేచౄరో 1945 రో మయషభధ రషకాదినతిగష ఙేభషమడ. నథభభషచగషభపకూ కషకూధాఠరో ఔఴోరషలసు ర, ధంఠభప 

వపాఫభషలు, బుతుబాఢిఔమం ధమలసంయౘభషలు తోథరలైధ యషఱుణో నభపఙభం ఏమడుంథి. 
 

 త.ఎన్.భెడుు , లసతూథమశఔురు „భషచౄ‟ గషభప అరంపధణో నథభభషచగషభప లసతూ చౄయణం తృషర మంఫఫైెంథి. 

„పంగషమడ తృషన‟ లసతుబాఔు ఔత భషరషమడ. 1952 రో రలఔేమర్ తృలవి ఔు భషచౄధాబా ఙేలస బథరా వ యమాుమడ. 
 

 యభపకూ 1954 రో లహణ, 1959 రో యంఔఞమణనం ఄధే ఆథదమడ ఔుబాభెురు నుఞాి మడ. ఔుబామడరు 

రేఔతృలలుఞఙ ేణధ ణబుభఠె పాధబూభపు ఔుబామడతు థణుణ ఙేవఔుధానమడ. ఄణతు నేమడ కషఫేళవమభషలు. 

అయౌండుభా భైడుయో ఢుయో్యషమడ తుమవళించిధ యషభపషఔతృలఞీర ధామభ తుభైోణరరో ఔమడగష యయుధ 
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నథభభషచగషమడ ఄఔకడ ేఔధనబూరషమడ. ఄథ ి19-2-1983 ల వంలణసమం, ఄనఞటకూ అభధ లభవస 68 

వంలణసభషరు. 
 

 యమడ ఙాబధఙాభరో పఔకనరఙగష తృొఠెగషో  లుండేయషమడ. తుభషఠంపమణ, తుంఠెథధం, తుమభరణవం, 

ధబభథ ిఅభధ లసభపవంనథరు. బ్ధ బుథరా రంకషమడరలైధ నథభభషచగషభొఔ ఔమాణనలసవ. యషభప ఔరం ధండు 

ఛారుయషభపధ యయద మఙధరు ణెరుఖు ఔమాబణయోౌకూ ఄబూరామఫమఢారు. 
 

మఙధరు : 

 నథభభషచగషమడ „తృష.న‟ ఄధే నేమడణో మఙధరు ఙేభఠం తృషర మంతేంఙామడ. తోఞితోథఞ యషభప 

ణాణగషమడ బమఢించిధనుఠె యషభపతొథ ఔయణ ఙెతృషమడ. ఄనఞటకూ యషభప లభవస 18 వంలణసభషరు. అ 

యదంగష తృషర మంఫఫైెధ యషభప మఙధా యషమవంఖం ఔధన బూలేలమఔు తేధన నరకూభీరోో  కొధయషగపంథి. తృషటరషరరో 

ఙథియే భ్చరోో  ఙాఖంఞట కషఫేళవమభషలు గషభపణో ఔయౌలస „భషఛైళవమడరు‟ ఄతు ఛంఞగష ఏమడు ఔయణవం భషరషమడ. 

„బణ-ఄబణ‟, „ఙమబాంఔం‟ లంఞట మఙధరు అధాఞట ఔయౖషో నతిరఔరో ఄఙేభామబ. తణరే తు 

ఄకషరబమఢం లరధ పాదణో ఙారా కషరం ఔయణా యషమవంఖం ఙేభరేథ.  
 

 కొధానఱు ణమడయషణ మఙధా యషమవంఖం తృషర మంతేంఙామడ. „ణనవస‟, „భఛాబు‟ లంఞట ఔయణా 

కండుఔరు బుఞృనభప ఔయౖషో భషలుగషభప ఔయౖషో నతిరఔరో ఄఙేభామబ. ప ధామయలో  ఙథియే భ్చరోో  ఄణతురో 

ఔబామడ లచిేంథి. చంథోపథధ  ఔయణవం ఔంఞ ే వమఱఫైెధ లఙధమఙధ బంచిథధన పాలంణో ఔతామఙధ 

ఙేభఠం తృషర మంతేంఙామడ. అ యదంగష 1938ర  ో„వతఫ‟ ఔత కౌరయధన భషబకౌఞేళవమభషలుగషభప వంతృషథఔణవంర  ో

యరులడ ే„తిరయేఢి‟ నతిరఔర  ోఄ ఙేబంథ.ి ఄ థ ిఆంగీోఴ  ేఄ ధయషథంణ ోఄ ఙేబంథ ినతిరఔర .ో 

 

 అ ణభషవణ పారమం, నంణం, నుయోౌ, ఔ వంగఞధ, నఠల నరభాఢం రాంఞట ఔతరు „పామతి‟రో 

ఄఙేభామబ. 1949 పామతి మఛణోణసల వంచిఔరో „ఎథమడ ఙవు ధన బుశౄముం‟ణో గొన ఔతా 

మఙబణగష ఎథిగషమడ. ఄంణఔు బుంథే „యషధలచిేధ భషతిర‟ „యషవధ రేతు నులువరు‟ తోథరలైధ గొన 

ఔతరు భషరషమడ. 1951రో ధమభార్క ళెభషల్ు  ఞటరపూమన్ యషమడ తుమవళించిధ నరనంఙ యషు బ ఔతర తృలఞీరో 

„గషయౌయషధ‟ ఔతఔు పశృబతి లచిేంథి. 1985 రో థీతుకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  ఔడా 

రతేంచింథ.ి 
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 ధా తోఞితోథఞట ఔత „వతఫ‟ ఄతు „ణధధ ఖుభపంచి ణాధ‟ ఄధే యషమవంరో నథభభషచ యషభై 

ఙెనుఔుధానమడ. వతఫఔత ణెరుఖురో ఄఙేలరేథ. అ కషమఢంగష ణాధే థాతుతు అంఖోంరోకూ ఄధలథించి 

„తిరయేఢ‟ి నతిరఔఔు నంనగష ఄఙేబంథి. అ ణభషవణ „పారమం‟ ఔత భషరషమడ. ఆథి పామతిరో ఄఙేబంథ.ి 

 

 యమడ బతుఱసతు బతుఱసగష వతుయణంగష నభపయౕరధఙేలస, ణధ ఔతరోో  ఙతృషమడ. ఇ ఔతరు ఏయ ఔ 

వణరా తుకూ నఞిలు. అభధ ఔతరోో  ఄధాతర అయేథధరు ణన తుధాథారలఔకడా ఔతునసంఙలు. ఔతాతుకష 

యషఝభభంరో ఎంణోబంథి ఔతఔురఔు కషమఫతూషట్  రాంఞట యఴేమరుధానమడ. కషతు నథభభషచగషభప యఴభంరో 

అభధ బుథర అభధథే. ఇభధ భషలసధ ఔతరు ఎతున ఄంఞ ే నరరషనముఔఫే. నభపరోదింఙగష 60 ఔతరు 

రతేవు ధానబ. 

మఙధరు :  

ధలరరు: 

1. భషబభషఛామతుకూ మశథాభప  2. భెండో ఄరోఔుతు బూఠెధాఱు నభపతృషరధ 

3. ధరోభైఖడు    4. పరతికూధ కషరేచృ 

5. ఙచిే యషదింఙాఠె 

ధాఞటఔరు : 

1. నసరభనుణరే ఠె    2. యషధకషమడ ఔత 

3.  డాఔిమో లతిుదమభం    4. వవభషో తుకూ తుఙెేధరు 

5. అణభశమఢం 

 

ఔతరు : 

1. నఠల నరభాఢం   2. ఔుమణీధబా  

3. ఔయౌఛధం    4. యషవధ రేతు నూలురు 

5. ఎథమడ ఙవు ధన బుయౘముం  6. ఞెయౌతౄలన్ 

7. గషయౌయషధ 

ఆయేగషఔ థాథాను ఄమయ ైఔతరు భషలస ఈంఠలఙేతు ఙెపుణామడ. 

ఆయేగషఔ లసతూ నభపళబీరో ఔడా నరయేళబుంథి. 

పంగషమడతృషన, మంఖురభషఞనం లసతుబాఔు ఔత, బాఞరు వబఔభషేమడ. 
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‘గషయౌయషధ’ – ఄధయౕరధ : 

 ఇ వంనుఞటరో తోణుం 18 ఔతరుధానబ. 

1. ళెడాభవిమడ  

2. ఙేతికూ చికూకధ నసఞి 

3. కంఠవభప ఙకెకమ కషయౕ బచృయ్రు 

4. రయీతి 

5. తీమునుఞుథేరకషరు 

6. గషయౌయషధ 

7. యషవధ రేతు నులువరు 

8. ఞెయౌతౄలన్ 

9. కౌమడి  నక్ష్ు 

10. ఔమఢం ఔధఔభమ యరుధాబా 

11. ఔుమణీధబా? బాధల వవపాలబా? 

12. నభపయౘమం 

13. యండు లహయష 

14. థాభప ణనతు పవస 

15. బాభాఛారం 

16. కొరలభషతు థమం 

17. ఈథేవగషరు 

18. ఔయౌఛధం 

 ఇ వంనుఞటరో ఈధన ఔతరు యేఞటఔయ ేనరణేమఔణ, యైయదమంణో ఔడుధ ఔతధం, గొన వంథేళం 

వంణభపంఙఔుధానబ. యఞటరోో  ఔ ఔత ఄబధ „గషయౌయషధ‟ నేమడధ ేఇ వంనుఞటకూ  నెఞిఠం ఛభపగపంథి. 
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గషయౌయషధ : 1951రో ధమభార్క ళెభషల్ు  ఞటరపుమధావమడ  నరనంఙ యషు బరో ఔతాతుఔర తృలఞ ీఏభషఞుఙేలస 24 

థేరషరరో 24 నతిరకషదినణేరఔు అభా పాఴరోో తు బంచిఔతరధ నంనసంఙబతు ఄడుగషమడ. బధథేళంరో 

„ళింథయషు న్ ఞెైమ్స‟ నతిరఔఔు ఇ నతు ఄనఛెతృషమడ. థాతుతు ణెరుఖు పాఴరో అందరనతిరఔ యషమడ 

తుమవళింఙామడ. అ యదంగష 24 థేరషర ధండు 48 ఔతరధ ఖళీించి „గషయౌయషధ‟ఔు థివతీభ 

పశృబతితుఙాేమడ. 
 

 భషలుగషమడ : ఆంథరో భెండే భెంఠె తృషణరరు. భషలుగషమడ ధామభయషథి. ఈధనణ ఔుఞుంతెఔుఠె. 

బంచి యేథాంతి. ఄణతు యేథాంణంరో చౄల పరళెైభఔణవం రేథ. ఏప ై ఏఱైు తుండుధ యషఠె. ఎఔుకల కషరం 

వఫరు, వబాయేరషరరో కషరక్ష్ైనం ఙేవు ంఞాఠె. 
 

బుఱసిథ ి : ణండుర ణాఖుపోణే. అభధ కషమఢంగషధే ణయోౌ ఙచిేతృలబంథ.ి ఇఫెఔు నెయు కషరేథ. ఔతుణో 

లేనశం ఔుథిభపంథ.ి ఄణఠె తూఙఠె, ణాఖుపోణే. ఄణతు లరధ ఆథదమడ నసరోయౌన ఔధనథి. ణధ ఔుఞుంపాతున 

తేక్ష్యఞధణో తృలఱసవు ంఠఞఫే కషఔ, ఫముఔు ణాఖుఠెఔు కొంణ ఠపుఫ ఆయషవయౌ. 

 

 భెైరురో నరభాఢివు ంఞే గషయౌయషధ లవు ంథి. ఔ లేిఴధనో  అగపధనుఠె భషలుగషమడ లుధన ఖథిరోధే 

బుఱసిథి ఈంఞుంథి. అ వబభంరో బుఱసిథాతున ఄధఫయంఙాఠె. ణెరాో మగషధే అఫె ఙతుతృలబ ఈంఞుంథ.ి 

భషలుగషమడ ణధ బాభషో ధ ణాధ తృలభాఠె. బుఱసిథాతు లభవస వబామడ బునెైప లుంఞాబ. ఙణేమ 

వంపాఱసఢ,ి లహు ర వశఛఫైెధ ఔయవంనుణో అఫె ఎంణ యషభపధైధా రగంఖథీలస ధారుఖుఠపుఫరు 

వంతృషథింఙకౌఖరథ. ఏ లతిురో లుధనయషమబధా అ లతిుదభషభతున పఞటి  ఎథఞటయషభపతు ణబయైను 

తినుకౌఖరఖఠం వశఛం. ఇ ఔతరో నేమడరేతు బుఱసిథి ఄంథఔు ఙఔకతు తుథమశధం. 

 

 యషబాధమఫైెధథిగష ఔతునసంఙే ఔతఔు రతేంచిధ యథేయౕ నుమయషకమం వశఛంగషధే థేయౕభ 

ఫేదాలురరో అరోఙధ భైకెతిు ంచింథ.ి కొంథమడ ఇ ఔతరో  యరక్షఢఫైెధ బాధలసఔ నరలతిు  యరేోఴఢ 

ఈంథధానమడ. బభపకొంణబంథి ఇ ఔతాఔతధ నథధతి యలబమలెఞాభమ్  పాఢి ఄధానమడ. ఄంథరో కొంథమడ 

ఄవరు ఇ ఔతతొథ బామ్ „భెబన్‟ నరపాలం ఈంథధానమడ. ఄబణ ేడు. భషబయౌంఖంగషమడ బాణరం అథి 

ధంచీ ఄంణం థాకష ఏఔతగపతు ఙథియంఙేఞఞుి  ఙేలస, ఙథియధ ణభషవణ ఎంణఞట ఔురాయష బతుఱసతు ఄబధా 

ఔక క్షఢం యైభషఖమం తృొంథి బాధలచౄయణాతున ఖుభపంచి థీమంిగష అరోచింనఛైలే ఔత „గషయౌయషధ‟ ఄధానమడ. 
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 ఇ ఔతరో చిలభప లమఔు నఠ్పణరఔు వబభ వఫైెఔమం, యషు ధ వఫైెఔమం భతోచిణంగష వఫరో 

తృషఞటంనపఠు  ఄంళం వఴింగష ణెరువు ంథి. యఞటకూ ణోఠె ఇ ఔత ఔతాతుకష రక్షఢారఔు రోపడు వమఱర ైయౌరో 

ధడుచి, తృషణరోచిణ పాఴఔు ఄథదంనఞటి  తృషటఔుతు బధవసధ అఔఞుి ఔుంఞుంథి. కషతు ఔత చిలమఔు 

థఃకాంణబలుణేంథ.ి 

 

 ఇ ఔతరో ఈధనణ లభషో తుకూ ఙెంథిధ భషలుగషమడ, ఄఞిఠెఖు లభషో తుకూ ఙెంథిధ బుఱసిథాతుణో 

వబాధయషు బకూ ఙేభషఠె. ఄంణవు రు ఔతిరబారు, బాధలణవం, ఆంథిరభ ఙానరమం నమవమ యభ్దకషరు 

కషలు ఄతు ఇ ఔతరో మఙబణ వఴిం ఙేరషమడ. 
 

యషవధ రేతు నులువరు : ఆథి బభ్ గొనఔత, ఆంథరోతు ధాభఔుఠె భషఛాభషలు చిణరఫైెధ బధవుణవం ఖర 

బతుఱస. ఄణతుకూ నెఱులుణేంథి. పామమ ఔబర. అఫె ఙారా ఄంథఖణెు . ఙఔకతు ళభీమయౌఴిలం ఖరథ.ి 

అఫెధణఠె నేరతవు ధానధధే ఄధఔుంఞుధానఠె. కషతు అ నేరబతు నేరబగషధే లుంఙకౌ ఖరుఖుణేధానఠె 

గషతు రషభపమఔంగష థఖోమఔు భషరేఔతృలణేధానఠె. ఇ వంగమషఢ లరధ ఄణధనో ంచి ఔయణాయేథం నుఞుి ఔులచిేంథి. 

యషవధరేతు నులువరు ఄధన గైభం భషరషఠె. ఄథి ఄంథమఔ ధచిేంథి. ఄణధనో  గొన ఔయ 

థాఖుతులుధానఠధానమడ, తృలర ణసళింఙామడ. 
 

 ఙారా ణఔుకల లమలదిరో ఎధనన గైభారు భషరషఠె. ఄణతుకూ ఔయగష బంచి నేమడ లచిేంథి. ఔబర 

ణధఔు రషభీమఔంగష ఛమడఖుణేధన ఄధామభాతుకూ ణఞుి కౌరేఔ పాయరోనడు ఙతుతృలబంథి. ఄణధనో  వంగమషఢ. 

భషఛాభషలు బయు నెయు ఙేవకౌరేథ. ఙేవకౌఔతృలలఞాతుకూ కషమఢం కైలరం పామమతొథ నేరఫే ఄధఔుధానమడ 

ఄంథమౄ. కషతు ఄవరు కషమఢం ణధఔు ణాధ ఄముం కషతు ఄవంథిఖధణే. ఄరా వఱసింఙఔుధన 

ంఞభపణధంరోంచి ఄణధనండు యరుో లగష ఔయణవం నుఞుి ఔు లచిేంథి. మఙబణ కైలరం గొనగష భషభఞఫే 

కషథ. గొన శథభంణో చౄయంఙఖరగషయౌ ఄధే వంథేరషతున ఄథబణంగష ఄంథఛైవు ంథీ ఔత. 

 

ఈథేవగషరు : ఇ ఔతరో ఈథేవగషరంఞ ేధాఔు ఙారా ఄశవమం. ఏత కషమఢం రేఔతృలబధా ఏఠలఖరఖఠం ఔ 

గొనణధఫేమోగషతు వంగ బభషమథక,ీ ధాఖభపఔణకీ ణగపంథి బాణరం కషథ. నెథదయషమ్ులమబధా ఔంఞతూమడ 

నెఞుి ఔుతు ఏడాేమంఞే ధాఔు భ్ల్ ఄతు ఙెపుణ రేఱస ఄధే తృషణర ఄబథేఱు లభవరో ఈధననుఠె ఎంణ 

చియౌనసగష, ఈండేథో, తృరౌ డగష బాభపధనుఠె రేఴేగష మౄతృొంథి చౄయణ గఞధరధ ఎరా ఎథభొకంథో, 
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ఫముతృలభాఔ, లభయొఙాేఔ రేఴనగష బాభప చౄయణంరో ఎరా ఎథిగపంథో అభా వతునయేరషరధ థమఢంరో 

ఙనసంచిధఞుో  మబఢీభంగష చితిరయషు మడ మఙబణ. 

 

ఔయౌఛధం : ఄఞిఠెఖు లభషో ర యషభపకూ ఙెంథిధథ.ి నతుతృషఞరు ఙేవఔుంఞుధననుఠె యషమడ బాఞాో డే 

వశఛఫైెధ భావణో ఔడుధ పాఴ. యషఱోరో యషఱైు నభపయౘయషరాఠెకౌలఞం, అ నభపయౘయషర యౌణంగష 

ఄంణరోధే ఈథేరకషరు, బువరభమ ణధ పామమ ఄబధ మతిుతు ఄధబాతుంచి ఙాలగొఞిఠం, తఖణా యషమడ 

ఄణతున రషంతింన ఛైభఞాతుకూ నరభతినంఙఞం. అ భ్చ భ్ఠెు  ణలవకషరు నూముభామఔ ఄంథమౄ ణాగప, అ 

బణేు రో ఛఖుణ రగరాో బ నథారు తృషఠఞం భషతిర ఄంథమౄ తుథరరోకూ ఛామడకౌగష బువరభమ కౌనం బభపచి 

మతిు  థఖోమఔు ఙేమఞం ఇ వతునయేరషతున ఙారా శథమంగష చితిరంఙామడ. 
 

ఙేతికూ చికూకధ నసఞి : ఆథి ఎంణో చియౌనసణధంణో, ఖఠెవణధంణో ఔడుధఞటిథి. ఄంథరో ధాభఔుఠె ఒ 

ధేమవు డు కౌవం యణేఔుణ, ఄణధ భెైరోో  తృషభపతృలణేధానఠతు ణెయౌలస యంఞాడు ఔనెరో ఎకూక అ ఔనేరో 

ణధధ నేమడనెఞటి  వంపోదించిధ నరభాఢిఔుఢిో  లేనళిణేడుగష పాయంఙఠం, యషభపథదభప బదామ ఙణేమఫైెధ 

వంపాఴఢ, చిలమఔు ఄణధ ణనసంఙకొతు తృషభపతృలభాఔ ఄణధే ధేమవు ఠతు ణెరువఔుతు ణధ ఄవబముణధ 

ఔనసనుఙేకౌలఞాతుకూ అ ణనసథాతున బంకొఔభప తొథ మడథదఞాతుకూ నరభతినంఙఞం ఙారా ఙబణాకమంగష 

చితీరఔభపంఙపడుంథ.ి  
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నువుఔం నేమడ  : ఆఞుో  తొ యదేభుఠ  ె(ఔతర వంనుఞట) 

మఙబణ : ఫతడుతృషఞట భషబగ్తృషరం 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1991 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 

 1932 సపరలభప 6ల ణేథీధ యరషకచృరాో  యఛభధఖమం ణారకష నుఴగపభప గషీబంరో యషంనరథాభ 

యైథిఔ పరా శభఢ ఔుఞుంపంరో ఫభషగ్ ఛతుభంఙామడ. ణయోౌథంఠరె రు వమబభ, వమమధాభషభఢ. అ లూభపరో 

యేఢుగ్తృషరయషవత అరభం థెైలఫైెధ గ్తృషర ళపాద తుకూ, యషభప ఔురథెైలఫైెధ భషబుతు ధండు భషబళపాద తున 

తీవకొతు భషబగ్తృషరం ఄతు నేమడ నెఞాి మడ. ణండుర ఈతృషదామభురు కషలఞంలరో ణబ నసరోరఔు యషభై ఆంఞటలథద  

యథామపోదధ ఙేలేయషమడ. అ యదంగష ఫభషగ్ణోతృషఞు తగపయౌధ ఆథదమడ ఔుబామడరలైధ ఔధకషథిర యలబభాచరు, 

బయోౌకషమడీ ధభషలురఔు ణాఫే ఖుమడలురుగష ఐథో ణమఖతి లమఔు పోదింఙామడ. 
 

 ణండుర వంవకణాందరా రోో  బంచి నండుణేఠలఠంలరో ఫభషగ్ ణండుర లథద  తృషర చీధ యషఘభభాతున పాగష 

ధేమడేఔుధానమడ. ఫభషగ్ ణాణగషమడ (ణయోౌ యొఔక ణండుర) వంవకణాందరా రోో  బంచి నండుణేఠె. వవభంగష 

భషలసధ ఔయణావతున బుథిరంఙరేఔతృలభామడ. యషభప యషళిణమ వంనథ యభప ఆంఞటకై ఙేభపంథి. అ యదంగష ఔడా 

తృషర చీధ యషళిణామదమభధం ఄరలడుంథ.ి 

 

 అమల ణమఖతిధండు భషచర ఄరబంఠ శభమర్ ఎయౌఫెంఞభ ీ వకరోో  ఙథియషమడ. అమడ, ఏఠె 

ణమఖణేరు నూభపు ఙేరషఔ, ఎతుతథల ణమఖతి ధండు యఛభధఖమం బయౘభషఛా ళెైవకరోో ధ , కషరేచౄ 

ఙథలు బయౘభషఛా కషరేచౄరో ఙథియషమడ. 1951 రో త.ఏ. నూభపు ఙేరషమడ. ఎం.ఏ. ఆంగీోఴే ఙేభారతు 

నరభతినంచి, కషమఢాంణభషర లరో నభీక్ష భషభరేఔ తృలభామడ. 1952 రో ఈథోమఖంరో ఙేభషమడ. ఄనఞటకై 

ణెరుఖు యషళిణమ నభపఙభం లరధ ణెరుఖు ఎం.ఏ. ఙేభారతు ణరఙామడ. అ యదంగష 1971 రో ణెరుఖు 

ఎం.ఏ. నూభపు ఙేరషమడ. 
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 ఫభషగ ్23ల ఏఞ ఄంఞ ే1955ర  ోయరషకచృరాో  ళంఖలమను కౌఞ మంఖభషభనుమం ఄఖయీౘభపఔుర „వణమపాబ‟ 

ణ  ోయయషశం ఛభపగపంథ.ి ఫభషగ ్ఔత  ానరనంఙంర  ోఎఔుకల ఔతరు వంయషమ చౄయణ వంపందఫైెధయ ేఈధానబ. 

  

 ఫభషగ్ ఈథోమఖంరో తోథఞటఫెఞుి  వభైవభభషో  1951 రో ఙేరషమడ. ఈథోమఖం కౌవం ఫభషగ్ ఄధేఔ 

తృషర ంణారు తిభపగషమడ. అ యదంగష వంతృషథించిధ ఄధఫలఫే యషభప ఔతా నరనంఙాతుకూ ఫేరు ఙేలసంథ.ి వభైవభర్ 

ఈథోమఖం ఎఔుకలకషరం ఙేభడాతుకూ అభధ కూఴింరేథ. ఄంథక ై ణధకూఴిఫైెధ మఙధానమఫైెధ ఈథోమఖం 

ఙేభారధఔుధానమడ. అ యదంగష లెరలు నెఞటి  అందరఛమతిరో ఄలసలెింట్ ఎడుఞభషో  ఙేభప కొంణకషరం ఙేరషమడ. 
 

 ణభషవణ వభైవ డుతృషమడి ఫెంఞురో నరమోఴన్ భషలఠం లరో యఛభధఖమంరో ఫేధేఛభషో  ఙేభషమడ. 

1985ర  ో „ఈథభపామతి‟ నతిరఔఔు చీతౄషో  ఙేభషమడ. అమడధరరు ఙేలస, బయు ణబ డుతృషమడి ఫెంఞురోధ ేఙేభషమడ. 

1974ర  ోభషఴినారఫుణవ వభీవవ ధంచి యరషక తృలమడి కూ పథియ్ ఄభామమడ. ఄఔకఠెధననుడ ేతృలమడి  ఈథోమఖుర కౌవఫైె 

„యషఖభపఔ‟ నతిరఔ ధడుతృషమడ. ఄ ఔకఠ థాథాను నథివంలణసభషరు ఙేరషమడ. 1990ర  ోఈథోమఖం ధండు భపఞెైమభామమడ. 
 

 ఫభషగ్కూ వంగీణం తొథ ఎఔుకల బఔుకల. అ యదంగష యషమడ ఔఴినడు తృషడే యదాధాతున ఄరయషఞు 

ఙేవఔుధానమడ. 
 

 1947 రో ణధ ఙథియే కషరేచౄ ఫేఖఛెైధనో  భషలసధ „నసఞిఔత‟ అ ణమడయషణ యషభప ఔతా మఙధ పాగష 

నభపఢతి ఙెంథడాతుకూ ఈనయోఖనడుంథి. త.ఏ. నూముబధ ణభషవణ ఈథోమఖం భషఔ భషఛబండురరో ఈధననఠె, 

„ఔుంఠనెంఔురు‟ ధలర 1951 రో భషరషమడ. ఄథే ఫభషగ్ ణొయౌధలర. 1951 రో నరఫుణవ ఈథోమఖం లచిేధ 

ణభషవణ 1963 లమఔు „యషళితు‟ ఄధ ేఔరం నేమడణో మఙధరు ఙేరషమడ. 1963 ణభషవణ ఫభషగ్ నేమడణోధే ఔతరు 

భషరషమడ. 1959 ధంచి 1962 లమఔు నరనంఙ నరలసథధ  ఔతఔురలైధ అరిన్ శకీటా , యలబభెసఞాభమ్ , అయషకర్

యైల్ు , ఞారాటియ్ , గషీశం, గీనీ్, తోతృషయష, ఒ ళెతూర, ప హోవ్ తోథరలైధ యషభప ఔతా వంనుఞారు వంఖంీగష 

ఙథియషమడ. ణబ చౄయణంరో తోణుం 160 ఔతరు, 3 ధలరరు, కొతున భైడుయోధాఞటఔరు భషరషమడ. 
 

మఙధరు : 

ధలరరు: 

1. ఔుంఠనెంఔురు – 1951 

2. భషచౄ – 1981 

3. వమశభైక – 1983 
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ఔతరు : 

1. లంఞకచిేధ తోధగషఠె (ఔతర వంనుఞట) – 1966. థీతురో తోణుం 10 ఔతరుధానబ. 

2. యధనరతూఠరు (ఔతర వంనుఞట) – 1977. థీతురో 9 ఔతరుధానబ. 

3. వమథా ఔతరు (ఔతర వంనుఞట) – 1955. థీతురో తోణుం 116 ఔతరుధానబ. 

4. ఔురాయష ఔతరు (ఔతర వంనుఞట) 

5. ఔథధ ఔుణశరం (ఔతర వంనుఞట) – 1984 

6. ఆఞుో  తొ యదేభుఠె (ఔతర వంనుఞట) – 1990 

 

భైడుయో ధాఞకషరు భషరషమడ. ఫథరపాశృఠె తృషర ఔణంరో భషలసధ „థరషయీణ వకందం‟రో ఎతుతథల 

అరషవవఫెైధ „ఔరవణరా తున‟ ణెరుఖురోతుకూ ఄధయషథం ఙేరషమడ. యభప „ఆఞుో  తొ యదేభుఠె‟ ఔతర 

వంనుఞటకూ 1991 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  రతేంచింథి. 
 

‘ఆఞుో  తొ యదేభుఠె’ – ఄధయౕరధ : 

   “ఫభషగ్ నథయౘమఢార ఔతఔుఠె 

అభధ ణెరుఖు ఔతాయషళితీ వవమో 

భుగషతుకూ ఙెంథిధయషఠె”1
 

ఄధానమడ ఎన్.అర్. ధంథి. యౘవమంణో ఔడుధ పాలధాళకూుణో కొణు  తృలఔఠరణో ఙెనఞం, బాధలణా యరులరు 

ఔయౌగప ఈంఠఞం లరో యభప ఔతరు నరణేమఔణధ వంణభపంఙఔుధానబ. 

 

 „ఆఞుో  తొ యదేభుఠె‟ ఔతా వంనుఞటరో తోణుం 39 ఔతరుధానబ. తృషణరోచిణఫైెధ పాఴణో వశఛ 

యౘవమదోమఢిరో వతునణంగష కొతున వతుయణంగష నభపకూవు  నరుమకషర తృషణరయౌన „ఆఞుో  తొ యదేభుఠె‟రో 

వఱసింఙామడ. ఄంథక ై ఇ వంఔరధంరో రషమబర, వమఱ, ఔబర, బభ్ రషమబర, వరోఙధ తోథరఖు 

భషబగ్తృషరం గషభప ఄథబణఫెైధ ఛాఢరణో నభపఙభం కౌవఫైెధా యభప ఔతరు ఙథియతీభషయౌ”
2
 ఄంఞామడ 

నుభషఢం వపరశభఢమళమభగషమడ.  
 

 „నతుకూభషతు ఔత‟ రో నరదాధతృషణర భషబగ్తృషరం. భషబ ళపాద తుకూ ఔరపంథ ఄతు వబాధాముఔ నథం ఔఞుంథ.ి 

ఆథి ఔ తోఔక నేమడ. థీతుణో ఙేలసధ బంథధ ధమలసధ చఞుి  ధరోగష ఄలడాతుకూ యషడేరోబా, యషయలభరా 

తోథరలైధ అభుభైవథబంథర ణభాభీకూ యషఠణామడ. చిధనలభవసరోధే చఞుి  ణెరోపడుణే ఏమడే యౘవమ 
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వంగఞధరతూన భషబగ్తృషరం గషభ ైలభపోంఙామడ. థాతు ఙఞృి  ఄయోౌధ ఔత ఆథి. ఇ ఔతకూ „నతుకూభషతు ఔత‟ ఄతు 

నేమడ నెఞిఠంణో తృషఞు ఔతాధాభఔుడుకూ భషబగ్తృషరం ఄతు నేమడనెఞిఠంరో ఫభ్గషగషభప ఙబణాకమ థఱసి  

ఖబతుంఙలఙే. 

 

 „ఔతరో మఙబణే తృషణర వవపాయషతున, బధవుణావతున ఉళింఙఔుతు, అ ఉశతు తృషటఔుతుకూ 

ఄంథింఙ ేనరభణనం ఙేయషు మడ ఫభషగ్. „ఔఠ్పధయక్ష‟ ఔతరో ఔ తుఛాబతీ ఖర ఈథోమగప రంఙగొండుగష బామఞం 

ఔతాలవు లు. థాతు ఙఞృి  ఄధేఔ వతునయేరషయౌన ఔయౌంఙామడ. యషవథేలభషలు ఄధే ఈథోమగప రంఙగొండుగష 

బామఞాతుకూ ఖర నభపలసుణేరు యలభపంఙపడాు బ. ఔత లమకూుఖణంగష ఔధపడుధా వబాఛాతున నఞటినహడువు ధన 

వబవమ ఆథి. థీతుకూ ఏథో ఔ నభపయౖషకభషతున ఙనలరలసధ పాదమణ నరఫుణావతుథి. థాతున యలమంగష 

ఔతామౄనంరో ఙెనఞాతుకూ భషబగ్తృషరం గషభప చౄయణాధఫలం ఔ కషమఢం ఄబణే, ఄంణ ఙఔకతు ఔత 

ఏమఠఞాతుకూ అభధ యర యషబముాం కషమఢం. 

 

నరబుక మఙబణరంణా ణబ ఔతర కొవఫెమడనురణో నేమడనెఞటి  వంథేరషధనంథియషు మడ. „ఆఞుో  తొ 

యదేభుఠె‟ ఄథే కౌలఔు ఙెంథిధ ఔత, ణాణభమఔు ఎరోయేఱరా యదేభుడుగష లుధన బధలఠె ణధ 

చౄయణాతున ణధ ఔధఔరంగష ఏమమఙకౌడాతుకూ అ యదేభణధ లథరుఔుంఞాఠె. „ఆఞుో  తొ యదేభుఠె‟ 

ఄధ ేనథపందాతుకూ ఔ ఙభపణర ఈంథ.ి బధ థేరషతున అంగైోభురు నభపతృషయౌంచిధ కషరంరో నరఫుణావతుకూ ఎలమడ 

ఏ యధననం, ఄఫమముధ ఙేవఔుధాన చిలమ „ఆఞుో  తొ యదేభుఠె‟ ఄతు భషభలరలస లఙేేథి. తుఛాతుకూ ఎలభపక ీ

ఎలమౄ యదేభురు కషమడ. ఄవరు వబవమ లఙేేవభపకూ యదేభణ ఔంఞ ేలమకూుణవఫే బుకమబధ ేపాలం ఇ 

ఔతరోతు కొవఫెమడను థావభష ణెరువు ంథ.ి 

 

ఇ ఔతక ీనేమడ ణధ తణరే ఠె ఫతడుతృషఞట ఛఖధానతభషలుగషమడ నెఞాి మతూ, అ ఖూఢాము నరపాలం అ 

నేమడధ ణధ ఔతావంనుఞాతుకై బఔుఞంగష నెఞుి కొధేఞంణ లమఔు యయుంథతు భషబగ్తృషరంగషమడ 

యలభపంఙామడ. 
  

యౘయషమతున వతునయేరషరు, వంపాఴఢరరోధే కషఔుండా యౕభపషఔరోో  ఔడా తృొంథనమఙఠం ఇ మఙబణ 

నరణేమఔణ. „ణడులసమోనెఠె‟, „నతుకూభషతు ఔత‟, „ఈణుమ ఔుబామ నరఛా‟ తోథరలైధయ ఇ కౌలఔు ఙెంథిధయ. 

 

ఄంథతు థరా క్షనఱైు నురోధ ఄధే బాధల ధైఛాతుకూ తురులుఞథదం „క్షఢ ఫంఖుమం ఔత‟, „వథోమఖం‟ 

ఄవులమవు  వబాఛాతుకూ థమఢం. 

 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



234 
 

ఫభషగ్ ణధఔతరో బదమణమఖతి థాంనణమ చౄయణాతుకూ ణగపధంణ తృషర బుకమతఙాేమడ. థంనణేర 

బదమ ఙెరభైగ ైచిధనచిధన ఔరయౘరు, యషభప ఄధఫూణేరు, ఄతేతృషర భారు ఄతూన ణధయగష ఙేవఔుతు ఔతరయోౌ 

లహవభ చౄయణాధఫలయషభషతున, నభపయౕరధా ఙాణేభషమతున, ణధథెైధ ఙబణాకమ శథభంఖబ దోమఢిరో 

తృషటఔుర ఔంథింఙామడ. „తొఔ ఔతరే ఆఴిం‟, „బధన దమభం‟, „తొ వంపందం బాఔు ధఙేరేథ‟, „తిరలమో 

చిణరం‟, „యధనర తూఠ‟, „తూ నథధతి బామడేకౌ‟, „యయషభ యఴేో మౄతృషభ‟ తోథరలైధలతూన తుణమ చౄయణంరో 

ధంచి లచిేధ ఔతరు, ఔధఔధే ఄణమంణ వశఛంగష లుంఞాబ. 

 

వంపాఴఢర థావభష ఔతాఔతధం ఙేభఞం ఫభషగ్ గషభప బభ్ నరణేమఔణ. వంపాఴఢరు రేతు ఔత రేథ. 

అ వంపాఴఢరోో  యౘవమం, లమంఖమం, ఙబణాకమం ఇ బూఠ ఔతునసయషు బ. యౘవమ వంపాఴఢర లరో ఔతనెైకూ 

ణేయౌఔగష ఔతుంచిధా యఴభంరో ఄంణభీోధంగష ఈధన నఞుి  ఏ బాణరం థెపఫ తిధథ. „యై – రషవధమ - పోఖం‟ 

ఔతరో. 

చృరాో  ఔరలఔిమడగషభప ఔుఔక బమఢిలేు  చృరాో రోతు నరఫుణవ అహవర లసపఫంథి ఄంణా, నరబుక లమకూు 

ఙతుతృలబధంణ పాదధ నరథభపశంఙామడ. థాతు థశధ వంయషకమ కషమమఔబీంరో తృషరగో ధఠం కౌవం ణబ 

యదరధ తుమోక్షమం ఙెభమఠం థీతురోతు ఆతిలణుం. కషమమఔబీంరో బుతుగపతృలబధ ఔరలఔిమడ వంణఔం రేఔ 

తుయౌచితృలబధ ఈథోమఖుర చౄణార తరుో రు, కషంఞరా ఔిమో తరుో ర ఖూభపే లమంఖంగష ఙెతృషమడ ఫభషగ్. 
 

ఇ యదంగష ణెరుఖు మఙబణరరో ఔుఞుంప చౄలధంరోతు ఆతి లణాు రధ బరచి ఎధనన ఔతరుగష 

భషలస యయఴి యషు ధాతున తృొంథిధయషభపరో ఫభషగ్ ఔమడ. 
 

తృషథ వచిఔరు 
1. నథయౘమఢార ణెరుఖు ఔతర కఛాధా : అందరఫూత, 24– 10-1990 

2. యధనర తూఠ – ఔతా వంనుఞాతుకూ యధఔబాఞ 
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నువుఔం నేమడ   : బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు 

మఙబణ : బదభషంణఔం భషఛాభషం 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం   : 1993 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 ణెరుఖు ఔతఔుడుగష బదభషంణఔం భషఛాభషం చిమవభమఢీభురు. తుభషఠంపమంగష, తుమరంకషమంగష, 

ఆంగీోఴే నథారు థొమోఔుండా ణెరుఖు ఔతరు ఄధేఔం అభధ భషరషమడ. పఔకచికూకధ భెైణేర లమదరు, 

యషబాధమ గషీతొఢ నరఛర చౄయణారు, భషభరలహబ బదమణమఖతి చౄయణారోో తు బంథయౘయషతున, 

బంచిఙెఠెరధ ఖుభపంచి ఄధేఔ కౌఢారోో  భషఛాభషం ణధఔతరోో  ఄథబణంగష అయఴకభపంఙామడ. అభధథ ి

ఔతాఔతధనథధతి ఄతు, ఔతకౌవఫే అభధ నుఞాి ఠతు, ణెరుఖు ఔత ఙాభపణరఔ నభపఢాబ ఔబీాతున భషఛాభషం 

భపకషమడు  ఙేరషమతు, నరులుమడ యషళితీయేణురు, అభధ వతునళిణేరు ఄతేతృషర భనఠణామడ. 
 

 భషభరలహబఔు ఙెంథిధ ఔ యషదామఢ గషీతొఢ మఙబణగష – భషఛాభషం ణధధ ణాధ నభపఙభం 

ఙేవఔుంఞామడ. బదమణమఖతి నరఛరరో వశఛంగష ఔతునసంఙే యషభప అళరు, నసచిేఉశరు, కౌనణాతృషరు, 

అతృషమభణరు, పాదరు, ఆలతూన వతిఫెణుతు బంథయౘవంణో భషఛాభషం ణధ ఔతరరో చితిరంఙామడ. భషఛాభషం 

ఔతరు ఙథలుణేంఞ ేబదమణమఖతి ఔుఞుంపారరోతు నసచిే నరలణేు రు, యషభప ఄబాభఔణవంణో ఔడుధ 

ఄయయేఔం ఙలస ఛాయౌనఠణాం. ఄరాగై బధయషభష ధలువకౌఖరుో ణాం. అభధ భషలసధ నరతిఔత ఎంణో 

యరక్షఢఫైెంథ.ి ఖంతైమఫైెధ  వణామతున, బహోధనణఫైెధ అథభషశతున, ఙఔకతు లమకూుణావతున అభధ ఔతరోో  

తుఛచౄయణ థరషమరుగష చితిరయషు మడ. బతుఱసకీ – బతుఱసకీ బదమ ధేఞట ణమడఢంరో ఄలవమఫైెధ అతృషమభణ, 

యషధఫూతి, బాధలణవను యరులర ఖుభపంచి అభధ ఔతరోో  నరవపఞంగష ఔ వరయౘగషధన, ళెఙేభపఔగషధన 

యషక్ష్యణకభపవు ంథి. ఄథే అభధ ఎధనఔుధన యషళిణమ బామోం. యషభప ఔతరోో తు వక్ష్యభంళం. 

 

 భషఛాభషం ణధ ఐథ థరషపాద ర యషళితీ మంఖంరో వబామడ ఐథలంథర ఔతరు భషలస ఈంఞామడ. 

„నసచిే యంఔఞరా లు‟, „ణాధ యయౌగపంచిధ థీతృషరు‟, „ఛామడఠెఫెఞుో ‟, „బభీచిఔ‟, „చీఔఞటరో చిమడథియవరు‟, 

„భషతిరరో ణేబ‟ ఆరా నరు ఔతరరో ఎధనన తృషణరరు బధ ఔఱు బుంథ ఔథిరాఠణాబ. ఄధేఔ వతునయేరషరు, 

వంక్ష్ోపారు వంగమషఢరు, అభషఞారు తృలభషఞారు అభధ ఔతరోో  బధ బధవసరధ అఔఞుి కొంఞాబ. 
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 ఔతరో అభధ నరదాధ ఔతఔుడుగష అథమంణం ణధ ఔధవధనరణో ధడునసంఙఠం – అభధ 

ధలరరోతు నరణేమఔణ. తుభషఠంపమంగష, తుంఠె గ్థాలభపరా యషగ ైఅభధ పాఴ ణెరుఖు ధాఞ తృషటఔురంథభపకీ 

వనభపచిణం. „కొండానూర్ ఄధఫలం‟, „లసభపయషఠ – చిధన నరనంఙం‟ లంఞట ధలరరు, ఄధయషథ ఖంీతారు 

భషఛాభషం భషరషమడ. బదభషంణఔం భషఛాభషంఔు 1968రో అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు , 1993రో 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  „బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతర‟ వంనుఞాతుకూ రతేంఙాబ. 

 

 యౕఔీఴోథేలభషభ యళవయథామరభం భషఛాభషంఔు గౌమల డాఔిభైట్ నరథాధం ఙేలసంథ.ి అభధ భషలసధ 

„చితున నరనంఙం లసభపయషఠ‟ ఄధే ధలర మయౖషమపాఴరోకూ ఄధయషథం తృొంథింథ.ి అ పాఴరో ఔడా అ ధలరఔు 

ఄథ ేనేమడ నెఞిఠం ఖబధామహం. భషఛాభషం భషలసధ ఔతరు ఄధేఔం ణతఱ, ఔధనఠ, అంఖో, ళింథీ పాఴరోో కూ 

ఄధయషథఫైెధాబ. „ఛఖధానఞఔం‟, „తస్ బధనమబ‟, „బాభాబశల్‟ లంఞట యషంఘిఔ ధాఞకషరు, 

„దమభథీక్ష‟ ఄధ ేఙాభపణరఔ ధాఞకషతున అభధ భషరషమడ. 
 

 చిణు మడ చృరాో రోతు తోఖభషర గషీబంరో 1930 ఄకౌి పమడ ఄబథో ణేథీధ బదభషంణఔం భషఛాభషం 

ఛతుభంఙామడ. ఄబణ ేఅ థభపతరా బాతడునఱుఔు నరలసథిధ  ఙెంథిధ థాబర ఙెమడలురో అభధ లసుమతుయషవం 

ఏమమఙఔుధానమడ. 20 వంలణసభషర లభవసరో భషఛాభషం భషలసధ „లఔఖీణేరు‟ ణొయౌ మఙధధ ఎఫెయలక 

యషమడ నరఙభపంచి తృలర ణసళింఙామడ. 
 

 పుచిేపాపు ఄయషమడు రు, భషబరషలసు ర ఄయషమడు రు, ఄతృషఛవమర – యఴేో పొఞో తౄౌండేఴన్ యషభప నరతిపా 

నుమయషకమంణో తృషఞు ఄధేఔ నుమయషకభషరు అభధ ఄంథఔుధానమడ. 1999 ఏనసరల్ ఔఞల ణేథీధ తిమడనతిరో 

యౕయీంఔఞేళవమ యళవయథామరభంరో ఏభషఞు ఙేలసధ „ఔత వందమ‟ యషళిణమ వబాయేళంరో భషఛాభషం 

ఄదమక్ష్ోనధామవం ఙేరషమడ. ఄథే అభధ తృషరగో ధన అకభప యషళిణమ కషమమఔబీం. అ భ్చ ఄమధభషతిర ంఞటఖంఞ 

వబభంరో వవర ఄవవవుణణో రషళవణంగష ఔధనబూరషమడ. ణెరుఖు ఔతా థీనంగష, ఔమడలు లహబరో 

ఔతాయౘయౌఔుడుగష, బమనుభషతు బదభషంణఔంగష నరబుక యషళితీయేణురఙే కీభపుంఙపడాు భషభధ. బదభషంణఔం 

ఔతరు ఎంణో బదమం – వబదమం. 
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మఙధరు : 

 ఔతా వంనుఞారు 

1. లభపషంచిధ ఫేగం    2. తృషర ఢథాణ 

3. ణాధ యయౌగపంచిధ థీతృషరు  4. ఔమామఢ కూంకూఢి 

5. ఔబభ ణెబభమ   6. లఔఖీణేరు 

7. లఖ నేఞటకూ    8. యధనథ నరథమశధం 

9. భైలతి నరనంఙం 

ధలరరు : 

1. కొండానూర్ – ఄధఫలం 

2. లసభపయషఠ – చిధన నరనంఙం 

నెై భెంఠె ధలరరు మఴమన్ పాఴరోకూ ణమడీ బా ఙేభపడుధాబ. 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ „బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు‟ రో ఈధన ఔతరు: 
 

1. వమకవ డేభష    2. బాధలుడు యఛభం 

3. ధబభభషతు యషఠె   4. లరణఫంఖం 

5. ఙేథ తుఛం    6. పరణేఔు పాఞ 

7. బుఖుో మణుగషమడో    8. థవంథవ వబావం 

9. ఄనుర వమవభమ   10. తిరళంఔుడు వవమోం 

11. థాఖుఠె బూణరు   12. యషధకౌఞు 

13. ఄఠయరో దమభథేలణ   14. గ్థాభప 

15. భెైరు నరభాఢం   16. గషయౌ నఞారు – గషచ థీతృషరు 

17. ఎడాభప కౌబర   18. పంథాలధం 

19. భషబాభషలు ఙణేభ్ో కషరు  20. చౄలధ నరశవధం 

21. తృొథద  ఙారతు బతుఱస   22. ఄడుగప లచిేధ లమం 

23. యషఞెటో ట్     24. ఄంప నరుఔు – ఛఖథంప నరుఔ 

25. ణరునురు – ణామార  26. వలతి తఠురు 

27. ఖూీప్ట తౄలఞల    28. ధనమడ రేతు చౄలుఠె 
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29. నఞనం బాబభమ   30. యధనథ నరథమశధం 

31. ఛాఖమౄఔుఠె   32. తుఛాతుఛారు 

33. లమలవు     34. ఄఛాా ణ యషవం 

35. ఎబభెీతూస    36. ఞరంను చీఞట 

37. ఔధన ఙెమ    38. కొణుతూమడ 

39. వవయషు ధం    40. కౌభపధ కౌధరో ఔుమలతు యషధ 

 

బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు – ఄధయౕరధ : 

 భషభరలహబధ యేథిఔగష ఙేవకొతు ఔతామఙధ ఙేలసధ యషభపరోబదభషంణఔం భషఛాభషంగషమడ 

బుకమరు. యషబాధమర చౄయణ వబవమయౌన, వబకషయ్ధ వబవమరధ ఇభధ ఔతరు మచింఙామడ. యభప ఏ 

ఔత తీవఔుధాన ఄరాంఞట ఆతిలణాు రే ఔతునసయషు బ. ణధ ఔతా మఙధ ఖుభపంచి భషఛాభషంగషభపరా ఙెతృషమడ. 
 

“ధేధ భషభరలహబఔు ఙెంథిధ ఔ గషీతొఢ మఙబణతు. ఄఔకడు ఉఱైో , ఄఔకడు నరఛరు, యషఱు 

ఇతిపాదరు, భషఖథేవయౖషరు, వకథఃకారు, యోఖ యయోగషరు తోథరలైధ యషఞటతు ఖుభపంచి ధా యథామ 

యయేకషరు తుభతంచిధంణరో, ధా ళకూుభుఔుు రు ఄధబతించిధంణరో ఔతర థావభష లమఔునమడవు  

లఙాేధ. ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... 

... .... ... .... ... .... ... .... ... .... లవు లుధ బఙేేథి వబాఛం. యరాతున ణెయౌనేథి యషళిణమం. ఏ ఔఱకెైధా 

నమబాముం రోఔ ఔరామఢం, వబాఛాతున ఛాఖణీుగష నభపయౕయౌవు , యషళిణామతున ళథీధగష ఄదమభధంఙేవు  వంగ 

రేభీలేస దేమభంగష ణధ ఈతుకూతు బతుకూతు యషముఔం ఙేవకౌలఠం కౌవం మఙబణ మఙధ ఙేభారతూ, ధా 

ఄతేతృషర భం”
1
.  

 

 యభప బాఞయౌన నభపయౕయౌలేు  నరతి మఙబణా వబాఛాతున అరంపధగష ఙేవకొతు మచిలేుధే అ లఙధ 

ధారుఖు కషరారతృషఞు బధఖఠ యషగపవు ంథతూ, ఄథి ధరుఖుభపకూ ఈనయోఖనఠెణేంథతు ణెరువు ంథి. 

ఄంథక ైయభప ఏ ఔత ఖళీించిధా ఇ బాఞరఔు ఄధఖుఢంగష ఈంఞాబే గషతు, థాతుకూ తేధనంగష ఈంఠలు. 

ఄంథక ైయభప ఔతా వంనుఞాతుకూ 1993రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ యషభప ఄయషమడు  రతేంచింథి. ఇ వంనుఞటరో 

ధరప ై ఔతరుధానబ. యషఞటరో కొతున ఔతర యర యైయదామతున, యైయయౖషి ాతున వతొక్ష్ుంఙఠఫైెంథి. 
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 „తిరళంఔుడు వవమోం‟ ఆథదభప బదమ ఛభపగపధ ఔ యచిణరఫైెధ ఔత. నరభాఢాతుకెై భెైరు లేిఴధఔు లచిేధ 

రేకభషతుకూ కషఫేళం నభపఙభబలుణాఠె. యషఱైు నరభాఢం ఙేలసధంణ లేనూ కషఫేళం ఏథో ఔఞట 

యషఖుణధే లుధానఠె. ఄతున యఴభారు ణెరువధధనఞుో  రోఔంరోతు థేతు ఖుభపంఙెైధా ఄధమోఱంగష 

బాఞాో ఠఖరఠె. ఄంథకై తోథఞటయషభప నరఔభపంచిధనుఠె ఆథిగ్ రేకమం తుధేనధభామ రేకమం! 

ఏయఞాథఔుఠె? ధేధ లవు ధానధంఠె.... యధఔ ధంచీ ఇ బాఞరు యతునసంచిధనుడే ఄధఔుధానధ. ఇ 

నరభాఢం నూముబేమరోగష ణరధొనస ణనథతు!”
2
 ఄధన బాఞయౌన పఞటి  కషఫేళం నరలముధ ఎరాంఞటథో 

ణెరువు ంథ.ి ఆరాంఞట ఄలకషళం రేఔుంఞ ేకొణు  లమఔుు రలైధా వభ ైఔయౌంఙకొతు, నభపఙభారు నెంఙకొతు  గషీబం 

ధంచి ఄంణభషీ తీభ యఴభార లమఔు బాఞాో ఠఖరఠె. ఄథి ఔ యదఫైెధ మడఖభణగష ఄతునసవు ంథి 

ఎథఞటయషఱుఔు. ఄంథక ైకషఫేళం ఖుభపంచి రేకమం- 

 

 “ఙఙాభష! ఆథే కషఫేళంణో లచిేధ చిఔుక! కొతున ఉఱోఔు భషఔతృలఔరు వరఠం, కొంథమడ లమఔుు రణో 

నభపఙభారు ఔయౌగప ఈంఠఠం, కొతునకొతున వథతృషభారు ఄధఫయంఙఠం- ఆరాంఞట యషఞటకూ ణాధ ఖుణుగష 

రలైలెన్స నుఙేఔుధనఞుో  లమలశభపయషు ఠె కషఫేళం”
3
 ఄతు ఙెనసధయ ఄక్షభషరా తుఛం. వంగంరో ఆరాంఞట 

లమఔుు రు ణామవనఠెణేంఞామతు, ణధఔు ఙారాబంథి నభపఙభబతూ, ఄతున లమలయౘభషయౌన ధడునసంఙఖరధతు 

ఙెనుఔుంఞృ నపఫం ఖఠెనుఔుంఞామడ. ఔధఔధ ే భం.నసగష తృలఞీఙేలస ఒడుతృలబధ „ఄనరరా చ‟, „యౕథీేయ 

లసల్క శౌస్‟ ధడునే బుమయదమం, ధామభయషథిబ ైధ „పాఢాలమం నెైడుభషచ‟ ఖుభపంచి ఄఠఖఔుండాధే ణాధే 

ఙెనఠం లరధ ణధ నభపఙభారేతృషఞల ణెయౌభఛైరషఠె.  
 

వబాఛంరో కైలరం గొన లమఔుు ర నేమడో  ఙెనుఔుతు యషభపకూ అంణమంగపఔుడుధతూ ఏయేయో ఔరోపొయోౌ 

బాఞరణో మోవం ఙేలే లమఔుు రధేఔురుంఞామతు ఇ ఔతరోతు కషఫేళం లరధ ణెయౌభఛైరషమడ. ఄరాంఞట యషభపతు 

ఔ ఔంఞటణో ఔతునెఞటి  బవరుకౌఔుంఞే ఄధభషు రు ణనలధేథి ణెయౌభఛైభపడుంథ.ి 

 

„థవంథవ వబావం‟ ఔత ఔురం, బణ పేథారు ణెయౌభతు ఆథదమడ చిధననసరోర బదమ ఎంణో 

ఄధనమధమణ, ఄతేబాధారుంఞే వంనథరే వమవవవబతు ణరఙే ఈధనణేర బథబాణసభషమరఔు ఆథదమడ నసరోరు 

ఎరా థమబభామభ్, యషభప యథామయదాధాతున ణెయౌభఛైరషభపంథరో, యషమఔమఢనమంగష థవంథవ వబావబంఞే, 

అ వబావంరోతు భెంఠె నథారు తృషర దాధమణ ఔయౌగప ఈంఞాభతు పాలం. ఄథి ఄధనమధమణఔు, ఔయౌలస ఫెయౌలస 

ఈంఠఞాతుకూ నరతీఔ. ఄరాంఞట నరతీఔధ ఖళీించి మఙబణ ఇ ఔత ఄరాో మడ.  
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చిధననసరోరు థేలుడుణో వబాధబంఞామడ. ఎఔుకల ణఔుకలరు, ఔురబణారు ణెయౌభతు లభవథ.ి 

యషభపకూ ణెయౌలసంథరాో  ఄతేబాధంణో ఫెరఖఠం, ణాబంణా బధఴేరఫేధధన వథాబలధ ఔయౌగప ఈంఠఠం. 

 

అఠనసరోర తృషటరషరరో ఄబభఢిో -ఄతుణ కై ణమఖతిరో, క ై ప ంచీరో ఔమడేంఞామడ. ఄబభఢిో  

ణోఞబాయౌగషధ, యషఙెభధాో ధ  నతుఙేలే ధమవభమ ఔణేమడ. ఄతుణ అ లూభపక ై నెథద  కషంఞరా ఔిర్. 

కౌఞీళవమడఠె ఙంథరభషలు ఔణేమడ. కషపఞటి  యషమడ ఄరా ఔభ్ేలఠం ఆఴింరేఔ ఄతుణ ణయోౌ మబాపాబ యషభపతు 

యేభ ైఔభ్ేనెఞిబంథ.ి ఞీఙర్ యరుకషథంథ.ి యౌణంగష ధమవభమఔు బభ్ వకరుఔు ఞరా ధసఫర్  ఄబంథ.ి 

ఄబభఢిో  ఄతుణ యేమడ నడాు మడ. మబాపాబ కౌభపఔ తీభపంథ.ి  

 

ఄబభఢిోకూ ఄతుణ ఄంఞ ే ఄణమంణాతేబాధం, ఄబభఢిో  యథమరో ఄఖయీషు ధంరో లుంథి. ఄతున 

పశృబణేరు ఄబభఢిోయే. కొంణకషరం కూంథఞ ధమవభమ పామమ మణనబభ ఙంథరా భషలు ఆంఞలో  నతు ఙేలేథ.ి 

ఄతుణ నుఞటిధ 3 ధరరఔు ణయోౌ మబాపాబకూ తృషరురేఔ, ఠపాఫతృషరు నఞేియషమడ. ఄయ నఠఔ ఄధాభ్ఖమం 

తృషరలైంథ.ి ఄథే వబభంరో మణనబభఔు ఄబభఢిో  నుఞటి  అభ్ధర. ఄనుఠె మణనబభ ఄతుణఔు ఔడా 

తృషయౌచిే నెంచింథ.ి ఄబభఢిోతు ఔయైను, ఄతుణధ ఔయైను నెఞుి కొతు తృషయౌచిే యొంణ నసరోరాో గష నెంచింథ.ి అ 

బబకషమంణో ఄతుణధ ఙడారతు మణనబభ కౌభపఔ. థాతుకూ తేధనంగష యషభపథదమడ ఔరలఔఠథతు, ణధ 

ఄంణవు క ైఫంఖబతు ణరచింథి మబాపాబ.  

 

ఇ యదంగష మణనబభఔు ఆథదమౄ బుకమరే థవంథవ వబావంరో లరల. ఔమడ ఔధననసరో, బభొఔమడ 

తృషయౌచిే నెంచిధ నసరో. ఄంథకై ఆథదభీన ళెఙే-ణఖుో రు రేఔుండా ఙవఔుధనథి. వంనథరు రేఔుధాన 

అతృషమభణ, ఄధభషగషరు ఔరథి మణనబభ. ఔతూవ బాధలణవం రేతుథి మబాపాబ. ఆథదభప ఖుఢఖఢారోో  ఙారా 

థమం, మణనబభఔు థవంథవ వబావం లరల ఆథదమౄ బుకమరేధతు ఙనడాతుకై ఇ నేమడ నెఞిపడుంథి. 

చెథబధే భఛాంరో నఠుయషఠె ఄదోఖతితృషరలుణాడేగషతు, యషదామఢ బధఖఠఔు భషరేఠతు ణెయౌనేథ ి

„చౄలధ నరశవధం‟ ఔత. బాఞరు ఙెనఠం కషథ అఙభపంఙాయౌ. ఄరాంఞట అఙమఢ రేఔుంఞ ేరోఔం ఄయతూతి 

బాభబలుణేంథ.ి థోనసడీ వమవథా భషఛమఫేరుణేంథి. లమవధార లరో చౄయణారు ఔయౌతృలణాబ ఄధే 

వణామతున యరోడుంఙేథే ఇ ఔత. 
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యంఔఞాథిర ధాభుఠె „పుఖో ఄఖయీౘమం‟ గషీబంరో ఉభపనెథద . ఄతూన బంచిగష ఛమగషరంఞాఠె. ఎలమౄ 

ధాళధం కషఔఠథతు బాఞరు ఙెపుణాఠె. కషతు ఉభప ఖుడు ఈణసయషరోో  మఔమకషర ఛాథారాడే ఏభషఞు ఙేలస, 

యషభప లథద  ధండు కొంణ తోణుంగష ఠపుఫ లవరుఙేవు ంఞాఠె. 
 

ఈణసయషరఔు „శభపధాభషభఢ ళమభ‟ గషభపతు శభపఔతా కషరక్ష్ైనం కౌవం ఔుథమడేఔుంఞాఠె. అభధ 

అథభషశరఔు ఔఞుి పఠు బతుఱస. ఔధఔధ ేనరఛయౌన ధాళధం ఙేవు ధనథాతు ఖుభపంచి అభధ ఄ తేతృషర భతర  ాలుంథ!ి 

 

“థేరషతుననఞటి  నహడువు ధన ఄధభషు రు ఙారా ఈధానభధకౌ! యఞటరో ఇ చెథగొండు బధవుణావతుకూ 

తోథఞట యషు ధం బయషవరతు ధా ఄతేతృషర భం. బాధలుడురో వశఛంగష కొతున పరళీధణ రుంఠలఙే. 

యషఞటతు ణొరగపంచి ఄణఢిో  ఈణుబాథభషశరణో వణౌమడతుగష తీభపేథిథదలరలసధ పాదమణ ఔుఞుంపం, యథామరభం, 

నరఫుణవం రాంఞట వంవురనెైధ ఈంఞుంథ.ి ఄ రాంఞటథ ిఔంఙ ేఙేధ ఫేవు ంఞ ేబధ గ్ఠ  ెబధ ఫెలభపకూ ఙెనుకౌఖరం? 

ఒభప థౌభషబఖుమడ !ా ధలువ ఔఴినడు, ఙెబఞలడు ,ే ఎబుఔరు యభపచి తూతిగష ధామభంగష చౄయణంర  ోఈధనతికూ యఱుఠం 

ఔరరోతు బాఞ. తూ ఙేణధైధంణర  ోధలవంథకౌవం ఏథెైధ  ాఄ ఠెు థోలరు ఄ ధేవఱసంఙక”ౌ
4
 

 

ఇ బాఞయౌనపఞటి  నెైకూ ఔ మఔంగష బాఞరు ఙెనేయషమంణా, ఙేలేనధరు బభొఔ మఔంగష 

లుంఞాభతు, థాతుకూ నరఫుణావర ఙేభూణ ఆణోదిఔంగష ఈంఞుంథతు, నరఛరు ఔడా ఄరాంఞట ఄఠెు గ్రుగష 

వంతృషథింఙడాతుకూ బాభషో రు ఄధేవఱసంఙఔుంఞుధానమతు ణెరువు ంథి. 
 

శభపధాభషభఢళమభ ఆరాంఞట ఙేఴిరు ఆఴింరేకై, ఎలభపకూ ఙెనఔ యేఔులఛాబుధ రేచి యయుతృలణాఠె. 

అభధఔు పథరు „రషమబవంథమ పాఖలణామడ‟ ఙేణ శభపఔతరు ఙెనసయషు మడ. ఆణఠె యషభప ఔధఔరఫైెధ 

బధవుణవం ఔరయషఠలఠం లరో ఎరాంఞట ఆపఫంథి రేఔుండా ఛభపగపంథి.  
 

 „ణరునురు-ణామార‟ ఔతరో బాధలుఠె ణధఔు, ణధ అలసుకూ ఫథరణగష ఆంఞటకూ ణరునురు, 

ణామార ఏభషఞు ఙేవఔుధానఠె. కషతు ఄయే ణధ ఄలసుణావతున నరయనంఙేథిగష లుంఞే, ఄయ ఈధాన రేఔుధాన 

ఔఞేధతు ఄముం. ణరునురు, ణాఱం ధంచి మక్షఢగష యేభ ైబాభషో రు ఏభషఞు ఙేవఔుంఞే ఎతున పాదరో ఇ  

ఔతరో ణెయౌభఛైభపడుంథి. ఎంణ ఖఞటి  ణామారు, దమ ఎఔుకల ణామార యేలసధా ఫథరణఔు ఄధబాధఫే. 

ఄఢులుధే పథదరు ఙేవు ంఠగష, యళవమశయషమరధే చేథివు ంఠగష ఇ ణామారు ఔ రలకషక. ళణకౌఞట థభపథరా రఔు 

ఄధంణకౌఞట ఈతృషభారు లుంఠధే లుధానబ ఄతు ణెయౌభఛైభపడుంథి. 
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 మంఖధాతం ఔ యచిణరఫైెధ బతుఱస. ణధఔు వబాఛంరో లుధన నభపఙభారు, నరుఔుపడు ఙలేు  

ఎఠణెభపనస రేఔుండా ఛధారు ఏథో ఔ నతు తొథ లవు ంఞామడ. ఠపుఫ కమడేఔు యధకషఠమడ. ణధ తణరే డెైధ 

రేకభషతున ఎనుఠ యషథమంగష అథభపయషు ఠె. గౌమయయషు ఠె. హోథా నెభపగపంథి. థాతుణో తృషఞే నభపఙభారు 

ఔడా. ఈధన వంనథ ఄంణంణ బాణరఫే. ఙలే యషభపకూ ఏ రోఞురేతు బతుఱసగష ఔతునసయషు ఠె. ఛధ 

వంఙాభషతున ణగపోంఙడాతుకూ ఆన్, ఓట్ పోమడు  ఔడా నెఞాి ఠె. చిలభపకూ ణాధ ఄధేఔ ఙోఞో ఄనురు ఙేలస యషఱు 

ధండు ణనసంఙకౌడాతుకూ, ఆంఞలో  ఈండు ఔడా రేఠతు ఙెనసంఙఠం ఛభపగపంథి. థీతు కౌవం ణరునురు పాగష 

ఈనయోఖనడాు బ. కషపఞటి  ణరునురు, ణామారు లరధ ఄధేఔ మకషర ఈనయోగషరరో ఄనుర యషఱోధండు 

మక్ష్ుంఙకౌలఠం ఔఞట ఈధనఞుో  యరోడుంఙపడుంథ.ి 

  

 ఇ యదంగష బదభషంణఔం భషఛాభషంగషభప ఔతరోో  ఎఔుకల పాఖం భషభరలహబ యషణాలమఢాతుకూ 

వంపందించిధ ఔతరు ఈధానబ. ఄబణ ేయషఞటరో తేధన నరలణేు రఔు అరయషరఫైెధ, యషణాలమఢం ఔయోౌధ 

ఔతరు ఔతునసయషు బ. ఄబణే యషదామఢ ఛధార లసుతిఖణేరకై ఄదిఔ తృషర దాధమతచిేధ ఔతరే ఆంథరో 

ఙోఞుఙేవఔుధానబ. యషభప చౄయణబంణా నరలో  యషణాలమఢంరో ఖఠనఠం లరో యషభప చౄయణారు, యషభప 

యషదఔపాదకషరు తోథరలైధయషఞటకూ ఄదిఔ తృషర దాధమతఙాేమడ యషభప ఔతరోో . 
 

తృషథవచిఔరు 
1. బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు – తుయేథధ, నుఞ : iii 

2. బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు – తుయేథధ, నుఞ : 93 

3. బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు – తుయేథధ, నుఞ : 93 

4. బదభషంణఔం భషఛాభషం ఔతరు – తుయేథధ, నుఞ : 189 
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నువుఔం నేమడ  : భఛాంణో ణొతభథ ిఔతరు (ఔతర వంనుఞట) 

మఙబణ : కషయనఞనం భషబాభషలు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1995 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
కషయనఞనం భషబాభషలుగషమడ 1924 ధలంపమడ 9 ల ణాభీకధ యౕకీషఔుఱం చృరాో రోతు „తృషంఠమడ‟ 

గషీబంరో ఛతుభంఙామడ. ఫరబభషంప, నేభషీచరు యభప ణయోౌథంఠరె రు. ఆణతు ణండుర బడుతృషఔ గషీబఔమఢం. 

ధారోల ణమఖతి లమఔు బుమతృషఔరోధే ఙథలుఔుధానమడ. ఄనుఠె వబతి ళణఔం, థాళమతి ళణఔం, 

ధలసంశ ళణఔం, ఫఔు చింణాబఢి ళణఔం తోథరలైధయ యషభప తృషఠ్షమంరషరు. 5,6 ణమఖణేరు „ఙెఞుి  తృొథిరాం‟ 

ఄధ ే గషీబంరోధ, లసఖడాం పోర్ు ఎయౌఫెంఞభ ీవకరోో ధ ఫఞటియఔబీామక, పోఛభషచ, ణెధాయౌ భషబయౌంఖఠె 

తోథరలైధ ఔతరు, లఙధ పామణం లంఞటయ ఙథియషమడ. థంఠకషరు, ఔంథాము థమడలురణో నభపఙభం ఔయౌగపంథ.ి 

ఔఞుి  నథామర తృలఞీరో థాకష అవకూు ఙనేయషమడ. 
 

అమల ణమఖతిరో భషబాభషలుగషమడ చిరోమ తిమడఖుఱుఔు ఄరయషఞబమ పడు ఎగొో ఞటి  నభీక్షరు ణతృషమడ. 

భషబాభషలు గషభప ణండుర ఄణతుతు యౕకీషఔుఱం నఞిఢంరోతు ఙఔతీృషఢి యంఔఞరా లు ఄధే శభమర్ గైడీ్ 

ఈతృషదామభుతు లథదఔు నంతృషమడ. ఄఔకడే ఈంఞృ, తింఞృ ణయోౌథంఠరె రఔు థమంగష ఈండు ంఞభపణధాతుకూ 

రోధభామమడ. 
 

1939రో 10ల ణమఖతి ఙథలుణేధననుఠె ఛపుఫఙేలస అమడ ధరరతృషఞు బంఙం నఞాి మడ. 1940రో 

నథల ణమఖతి తృషవభామమడ. 1940-41రో ఄధాభ్ఖమం లరో డాఔిమడ వరయౘనెై ఄణతు వవఖశంరోధ ేఈధానమడ. 

అ వంలణసమఫే ఄణతు చౄయణంరో ఄణమంణ తృషర దాధమణ ఖర వంలణసమం. యషభప ఉభపరోతు భషబఔఴో 

ఖంీతారభంరోతు అందరనతిరఔ ఈగషథి వంచిఔర, పామణేర, ఔరలకూివ్ ధలరర, ధాఞకషరు, బధఙభపణర, 

లవఙభపణర లంఞట నరపందార, తిమడనతి యేంఔఞఔలుర ఖంీతార, యషక్ష్ు ఈనధామయషర, యేబనఠఖరు, 

లఠోగపంఛరు తోథరలైధ మఙధరు మచింఙామడ. ఄనుడే తోఞితోథఞటయషభపగష భషలే నరభణానరు ఙేయషమడ. 14 

వంలణసభషరు ఈధననుఠె ఔ ఔత, భెంఠె నథామరు భషయషమడ. కషతు ఄయ ఄరపామరు. 
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1941-42రో ఎస్.ఎస్.ఎల్.లస. నభీక్ష తృషవభామమడ. 1942 యేవయరో వవగషీబంరో ఈంఞృ యేథాంణ 

ఖంీతారు, గషంద ీ మఙధరు „పరశభఙమమబు‟, „అణభఔత‟ ఙథియషమడ. ఄనుఠె వణమబంఞే ఏతఞట? లంఞట 

చింణధరఔు రోధభామమడ. వణమబంఞ ేథెైలబతు పాయంఙామడ. వణామతున ణెరువకౌలఠం కౌవం ఆరుో యడుచి 

యమాుమడ. కషతు భెంఠె భ్చరరోధే తిభపగప లఙేేరషమడ. ఆఞులంఞట వబభంరో అభధఔు చిణరఔఱనెై అవకూు 

ఔయౌగపంథ.ి పొబభరు యేరషమడ. థాథాను 1950 లమఔు పొబభరు యేయషమడ. ఞెైను ధేమడేకౌయషరధనకౌభపఔణో 

యఛభధఖమం యయు ఄఔకఠ నసరోరఔు తృషఠ్షరు ఙెనూు , ఄఔకఠ ఈధన నతోక్ రలైపరభీరో నువుకషరు ఙథలఠం, 

తృషమడకరో ఔతరు యధఠం అభధఔు బమడనుభషతు యఴభారు. 
 

1943రో భషబాభషలుగషభప నెథదఙెరలో రు నెయు ఄబధ ణమడయషణ యరషకనఞనం యమళు  భషబాభషలుగషమడ 

యయు ఞెైను ధేమడేకౌడాతుకూ నరభతినంఙామడ. ఄఔకఠ ఔడా భీడుంగ్ మౄంకూ యయు నువుకషరు ఙథియేయషమడ. 

ఠ్షఖూర్, ళమత్, గ్నహఙంద్, ఙరం, యళవధాత, యౕతీృషథ, కొఠలఞటఖంఞట, చృ.య. ఔయౖషో భషలు తోథరలైధయషమడ ఆణతు 

ఄతేబాధ మఙబణరు. 
 

1943రో భషబాభషలుగషభప తోఞితోథఞట మఙధ „తృషో ఞుతౄషమమో?‟ ణమడయషణ యరషక మఙబణర 

వంగంయషమడ „లద‟ ఄధే ఔతధ „యరషక‟ నతిరఔరో నరఙభపంఙామడ. „కషయనఞనను‟ ఄధే యషభప బంఞటనేమడణో 

అభధ ఔతరు యరులడేయ. ణమడయషణ వంతృషథఔురు „కషయనఞనం‟ ఄధే నేమడతు యషడామడ. భషబాభషలుగషభప 

నేమడరో „కషయనఞనం‟ లసుమనడు „కషయనఞనం భషబాభషలు‟ గష నరలసథధ రలైధామడ. 
 

భషబాభషలుగషమడ ఄధేఔ ఈథోమగషరు ఙేరషమడ. డులసి కిా్ కౌమడి రో కషనహ లెక్షధనో  భీఠభషో  ఙేభషమడ. ణమడయషణ 

కౌఞనుమఞో భపలహలర్స అహవరో ఞెైనసవి గష ఙేభషమడ. 1944 రో భైఴతుంగ్ అహవరో ఎంఔవబభ ీ అహవమడగష 

ఙేభషమడ. నతిరఔరరో ఈథోమఖం వంతృషథింఙారధన అళణో బథరా వఔు యమాుమడ. ఄఔకడే యౕయీౕగీషభపతు ఔయౌరషమడ. ఏ 

ఈథోమఖం థొమఔఔ బథరా వ యదరోో  ఄరాో ఠెణ ఈంఠగష ఔ „ఖుంఞృమడ వఛీధఠె‟ ఄణతుకూ వయౘభం ఙేలస 

ఖుంఞృమడఔు తిభపగప నంతృషమడ. అనథరోో  ణధధ అథఔుధన అ లమకూునేమడ ఖుమడు  రేధంథఔు లసఖుో నఠెణ, 

„భషఖబబ‟ ఄధే నెథద  ఔతధ ఄణతుకూ ఄంకూణం ఆఙాేమడ. „భషఖబబ‟ ణన బభప ఏ మఙధధ ఎలవభపకూ 

భషబాభషలుగషమడ ఄంకూణం ఆలవరేథ. 
 

1942 ధంచి వణామధేవఴఢ నరభణనంరో వణామతున ణెరువకౌరేఔ తృలభాధతు, యనభీణబబధ 

ఄరషంతిణో అణభశణమ ఙేవకౌడాతుకూ నరభతినంఙామడ. అ నరభణనం యరబబంథి. ఇ నరభణనం ఎంణ 
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ఫభంఔమఫైెధథో ణెయౌలసకొతు ణధ ఔతరోో  తృషణరరకూ అణభశణమ నభపయౖషకభషరు బలవభషథతు, ఔయేఱ థాతున 

చితిరంఙలరలసలలేు  అఔమషఢీభంగష కషఔ ఫభబూ, ఄవశమబూ ఔయౌగైరా భషభారతు నరభతినంఙామడ. 
 

యరషకనఞనంరో ఆంఛతూభపంగ్ యలి ర్స డుతృలరో నతుఙేవు ధననుఠె 1946 రో భషబాభషలుగషభపకూ 

లహణాబయౘరక్ష్ుభణో యయషశం ఛభపగపంథి. ణమడయషణ ణధ యషళిణామవకూుకూ ఈతృషదామభ లతిు  యషధఔరంగష 

ఈంఞుథధన అళణో లెఔంఠభీ గైడీ్ ఞీఙర్ ఞెైరతుంగ్ో  ఙేభషమడ. 1948 ధంచి 1979 నథయ యమబఢ ఙేలేలమఔు 

లెబంట్ అంతోతు వకరురో నతుఙేరషమడ. 
 

ఈతృషదామభుఠెగష ఙేభషఔ 1956 లమఔు ఄనుఠనుఠె ఔతరు భషలసధా, 1956 ధంచి 1963 లమఔు 

మఙధఔు యరషీంతి ఆఙాేమడ. 1964రో „తీమడ‟ ఔత యరులడాు ఔ 1972రో „ఔుఞర‟ లఙేేలమఔు ఄతున మఙధరు 

భషయరోధే గషఔ, యషలసరోధ గొనయే. కషతు అ ణభషవణ బయు అభధ ఔరం వుంతేంచితృలబంథి.  
 

నరవు ణం కషయనఞనం భషబాభషలుగషమడ యౕకీషఔుఱంరో „ఔతాతురభం‟ యషు నసంచి, ణెరుఖు ఔతరతూన 

ళకూులంఙధ రేఔుండా లేఔభపంఙామడ. ఆంకష లేఔభపవు ధే ఈధానమడ. అందరథేళంరోధేగషఔ, పామణథేళంరోధే ఔ 

పాఴఔు వంపందించిధ ఔతయౌన కైఙోఞ ఙేభపే, ఖంీతారభం ఏభషఞు ఙేభఠం ఛమఖరేథ. ఆథొఔ 

ఄథబణఫెైధ కషమమఔబీం. యషళిణమ నసతృషవలుధన నరతి ఔకమడ ఇ యదఫైెధ యషళిణమ లేలఙేలేు  పాయౖష 

ఖంీతారఔు కొమణ లుంఠథ. థీతులరధ కషయనఞనంయషమడ రేఔుధాన ఫయఴమణుభషరఔు ఔతాతురభం 

ణెరుఖుయషభపకూ ఄనూమవకషధఔగష తగపయౌతృలణేంథి. 
 

ఄయషమడు రు : 
 

1. „భఛాంణో ణొతభథి ఔతరు‟ నువుకషతుకూ 1995 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు . 

2.  „ఛధనహట‟ ఄయషమడు  9-11-1966. 

3. „శంవ‟ అందరనరథేశ్ యషంవకతిఔ బంఠయౌయషభప ఄయషమడు  1999. 

మఙధరు: 

ఔతరు : 

1. కషమడు  ఔత – 1944   2. తుమయషకషరు – 1948 

3. ఛభనరథ చౄయణం – 1948  4. ఛధతుఴేి మడరు – 1949 
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5. నెంనఔను బబకషమం – 1949  6. భషఖబబ – 1950 

7. ఄతేబాధారు – 1952   8. నరాబణేఠె – 1953 

9. లేధానతి యమధన – 1953  10. ఄతేళనుు రు – 1954 

11. ఄయక్ష – ఄయథమ – 1955  12. కీభపుకషబుఠె – 1962 

13. తీమడ – 1962   14. ఆరుో  – 1964 

15. లద – 1965    16. భఛాం – 1966 

17. బశథాయౕభషవథం – 1967  18. యమడఠె – బయౘయమడఠె – 1968 

19. అథియషమం – 1968   20. ళింవ – 1968 

21.  ధన మౄం – 1968   22. లేనశం – 1969 

23. అభపు – 1969    24. ఫభం – 1970 

25. రషంతి – 1971   26. ఙాలు – 1971 

27. చౄలదామ – 1971   28. ఔుఞర - 1972  

ఖీంతారు : 

1. భఛాం (భఛాం, తీమడ, అభపు) 1974, 1978 

2. చౄలదామ (చౄలదామ, ఫభం, ధన మౄం, ళింవ, బశథాయౕభషవథం, లేనశం) 1974 

3. భషఖబబ (ధలర) 1957, 1974 

4. ఔుఞర - 1977 

5. కషయనఞనం భషబాభషలు ఔతరు (రషంతి, యమడఠె – బయౘయమడఠె, ఙాలు) 1972, 1979. 

 

 ‘భఛాంణో ణొతభథ ిఔతరు’ – ఄధయౕరధ 

 కషయనఞనం భషబాభషలుగషభప „భఛాంణో ణొతభథిఔతరు‟ నువుకషతుకూ 1995 రో కైంథర యషళిణమ 

ఄకషఠతొ ఄయషమడు  లచిేంథి. ఆంథరో తోణుం ణొతభథి ఔతరుధానబ. ఄయ భఛాం, ఫభం, ఔుఞర, రషంతి, 

ళింవ, ధన మౄం, అభపు, ఙాలు, చౄలదామ. 

 

 ణెరుఖు యషళిణమంరో ఔతరు, ధలరరు రలఔకఔు తకూకయౌ యరులడాు బ. ఆంకష 

యరులఠెణేధానబ. ఄంథరో ఄఞిఠెఖు నరఛర చౄయణాయౌన వయంచి, యషఱు ఄధఫూణేయౌన అగాాఢించి, 
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యషఞటకూ ఄక్షమ మౄనం ఆచిేధ యషమడ ఙారా ణఔుకల బంథ ి లుధానమడ. ఄరాంఞట యషఱు పణేఔుయౌన 

తుఛాబతీగష, తుయణంగష నభపయౕయౌంచి యషఞట రోణేయౌన యతికూధ గధణ కషయనఞనం యషభపకై థఔుకణేంథి. 
 

భఛాం : ఄయథమ, ఄఛాా ధం, ఄధాభ్ఖమం బదమ పణేకీఠెవు ధన „వంథమతృషరలం‟ గషీబంరోతు గషీబ చౄయణం 

నెైధ, యయద, లభషో ర నెైధ యషఞట నరపాయషతుకూ, నేథభెైణాంఖం యొఔక వబవమరఔు ఄఠెు నఞటిధ ఔత భఛాం. 

 

 తృషణ నెణుంథాభీ నథధణేరు నతుకూభషలతు ణెరువకౌరేతు ఫూయషవబుర తఠురు ------ ధాభుఠె, 

ఄధనబభమ. ఛమడఖుపాఞు లుధన ఔుఞుంపం కషపఞటి  బగషో ర నతుతృలబధా భెైవతరుో  నెఞుి ఔుతు 

పరనఠుయషఠె వమమంపాపు. యషఱైు తృషరఔలమో నరతితుదరు, యషమతృషమంరో థెపఫతిధన గ్నధన యషఱు ఄంఠధ 

లుధనయషఠె. 
 

 బభ్యైను ఄనరరా బుఠె ఄణతు ఔుఞుంపం. ఄణతు రాగై థెపఫతిధన చిధనభెైణేరు ఛఖనఠె 

రాంఞటయషఱైు. 
 

 యౕభీషబురు ధాభుఠె వమమంపాపు, రక్షుంధాభుఠె థఖోమ యభషమారు తీవఔుతు నేథర థఖోమ 

ళబీథాధం యషదించి అలూభపరో ఄతేలథిధ  కషమమఔబీారు యషగపంఙాఠె. అభధ నెఞటిధ తృషటరషర కషరే ఔఠెనుర 

నేథ నసరోరఔు తుమడనయోఖఫైెధాబ. ఄణధ భ్ఠెో  యేబలేు , గ్డౌధో , ధణేరు, ఔఞటిలేు , ఔయౌఛధాతుకూ 

కొధానఱైు ఔఠె థొభపకూంథి. అ ణభషవణ రాభీరు, పవసరు, నంనసంగ్ ఫెఱహధో , భెైవతరుో  రగలేు  ఔయౌగపధనఱుఔు 

బభపంణ ఔయౌయొచిేంథి. పాఠెఖ పఱుయషఱైు, ------ ణోరేయషఱుఔు, దాధమం థంఙేయషఱుఔు చౄలధాదాభషరు 

తృలభాబ. గషందీబఛాతుకూ నరతీఔగష యౕభీషబురు ధాభుఠె తీమేపడాు ఠె. 
  

 ఇ యదంగష మఙబణ ఔతరో గషందీబఛం అఙమఢరో ఈధనణ లభషో ర నరయోఛధాయౌన ------ తీభపేంథే 

ణన నేథనరఛరఔు భపగపంథేతొ రేథ, భపగైథ ిఏథీ రేథతు ఙెతృషఠె. తుఛఫైెధ థేరషతేలథిధ  ఄఞిఠెఖు 

లభషో రఔు, ఄదిఔ వంకామఔురఔు నరయోఛధం ఙేఔభైేథి ఔఠ్పధఫైెధ వబవమ ఄబధ ఫూత వబవమ 

నభపఴకభపంనపడుధధాఠె. 
 

 ఙఞిం ఙనుగష లచిేధ ఎమభీమకూ ఄణతు కొఠెఔురణో ఛభపగపధ వంపాఴఢరో ఎమభీమ బాఞాో డే 

బాఞరు నభపయౕరఔురఔు ఄతణాళేమమం ఔయౌగపయషు బ. కషమఢం ఄణఠె బాఞాో డుధ బాఞరధ పఞటి  ఄణడుకూ 
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ఄక్షమ ఛాా ధం ఔడా రేథ. చౄయణ వణామయౌన ణెరువఔుధేంథఔు ఙథలురు ఄలవమం రేథ. ఄణఠె భ్చె 

ఙవు ధన వణమం ఙెతృషఠె. ఔధఔ ఙథలు రేఔతృలబధా ఆరాంఞట బాఞరు బాఞాో ఠలఙే. 

 

 యౕభీషబురు ధాభుఠె తృషణరఔు బభొఔ గొనణధం ధామభబంఞన తుభషభఢం లరధ లచిేంథి. అ 

లూభప ఛధం ధామభం కౌవం పభఞటకూ తృలఔఠథతూ, ఇ బంఞనంరో ధామభం థొమఔక ప ైఞకూ తృలణే 

బంఞతృషతున ఔరగొఞేిభామరతూ, లూమళు ఛధంణో ళనతం ఙేబయషు ఠె యౕభీషబురుధాభుఠె. గషీతొఢ నరఛర 

అఙాభషరఔు వంపందించింథిథి. ణెరంగషఢారో ఆరాంఞటయ ఆనఞటక ీలుధానబ. ఔురనెథదతు కషథతు ఎలభెైధా 

యేభ ైథఖోభపకూ నంఙాబతీ నభపఴకభపంఙబతు యయోణే ఄణతున ఔురంరోంచి పళిఴకభపయషు మడ. థీతులరధ బధం 

బుకమంగష ఖబతుంఙాయౌసంథి, థేళంరో ఆంకష లూమఠల్ వంవకతి పరంగష లుంథతు, కషపఞటి  గషీతొఢ 

యషణాలమఢంరో అఙామ లమలయౘభషరు థాతుకూ ణఖోఞుి గష లుంఞుధానబ. 

 

 ఔత చిలమ యౕభీషబురు ధాభుఠె, ఄనరరా బుడుకూ ళణరే నక్షంయషఠతు తుమౄనసంఙే కీరఔ వతునయేళం 

ఔమేపడుంథి. యభపథదమడ నేథ – బదమ లభషో తుకూ ఙెంథిధయషమడ. ఄనరరా బుతు ఔుఞుంపంరో ఎలమౄ 

యషమతృషమడరు కషమడ. రషీతఔురు, నతుథొభపకూణ ే ఙెభమఠం, రేఔతృలణ ే నవు రుంఠఞం యషఱైు ఙేభఖయౌగపంథ.ి 

ణఖులుఔు కషమఢఫైెధ „ఄను‟ నుఞటిధనుఠె గ్నధన యౖషలుకషమడ. బదమథమాభప, ఄనరరా బుఠె ళతీంచి 

పతిక ైవధనకషమడభెైణే లహణాభషబుఠె ణధ కొఠెఔుధ ధభపకైలస, గ్ధ వంచిరో యేవఔుతు ణెచిేధాఠె. 
 

 బుథాద బ ధేభషతున మడచలు ఙెభమడాతుకూ ఄపథధను యషక్ష్యమతున ఔయౌంఙఠం చిధనణను ఄలుణేంథి. 

నెథదబధఴేర తీమడధ లమతిభైకూంచి, ణధ ఫూతతు ఎలమౄ అఔతీంఙఔుండా లహణాభషబుఠె తృలభషఞం 

రేలథీభలరలసంథ ిఄధఠం, ఇ ఔతా నభపదికూ తంచిధ ఄంళంగష ఔతునసవు ంథి. 
 

 „భఛాం‟ ఔతరో లుధన ఄవశఛణవబంణా ఄధఫలం తృషణరరథీ, అ ఄధఫల యరేోఴఢ కైలరం 

మఙబణథ ికషలఠం. యషఱు ఄధఫయషతున, యషఱైు యరేోఱసంఙఔుధే యషు బ థాకష తృషణరయౌన నెంఙరేఔతృలలఠం, 

ఄంఞ ే నరకూభీానమంగష „భఛాం‟ఔతధ ధలరగష బరఙకౌలరలసధ ఄలవమబుంథి. ఄనుఠె మఙబణ 

తృషర బుకమం ణగపో , తృషణరర తృషర దాధమణ నెభపగప వశఛ నభపఢాబంగష యఔలసంఙేథ.ి 

 

ఫూయషవబమ లమలవు  ధంచీ నెఞుి పడుథాభీ ధాఖభపఔణఔు బామడ ఙెంథణేధన వబాఛాతున, ఇ 

ఔతఔు „ఄనుణఖలు‟ ఄధే చిధన బుఔకరో తఖణా వయరషర పాగషతున ఖుభపంచి యరషరంగష ఙనఠం 

ఛభపగపంథ.ి అధాడ ేకషథ, ఇధాఠ  ెఔడ  ావబాఛంర  ో„భఛాం‟ ఔత  ాయౌణం ఔతునసవు ంథధఠంర ోఄ వణమం రేథ.  
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అభపు: నెైఠభమ నఞనంరో ఔమాలహ, లభవస తృషతికైఱైు. ణయోౌ ఄణుర బదమ గొఠల, నంణారు – 

నఞటింనురు. థాతుణో కౌఠయౌన నుఞటింఞట ధంచి తీవఔుభషధంథి ణయోౌ పంగషభప. కషతు కొతున ఔండీఴధో  నెఞటింథ.ి 

భెండేమళు బుడేమళు ణధ బధవఔు ధచిే, ణధ నుఔుధే థాఔ నుఞటింఞట ఖఠన ణొఔకధతు బాఞటభామయౌ 

కౌఠరు. కౌఠరు వధనబభ. అఫె ణయోౌ ఎభెబీభ లచిే ణధ లరో తృొమతృషఞబంథతు రలంనరేవకౌయషయౌ. 

ణఖులంణా ఎఔకడొచిేంథంఞే ఎభెబీభ ఔణేభపన నంఠకూక తీవఔుతృలలఠం థఖోమ. 

 

ఄఞిఠెఖు లభషో రోో  అతృషమభణరధ, ఄధభషగషరధ నఞటి  బచిేధ వంగఞధరుధానబ. ఔణేమడ 

పణేఔుకౌవం, ఎభెబీభ ఫభపవు ధన ఄలబాధారు, ళింవరు, తుభషథమఢర, కౌవం నెఞుి ఔుధన ణఖులుర, 

తృలఞాో ఞార, తిఞటిధతిఞృో , యషథించిధ యషథధరు – మఙబణ ఎమబీభ తృషణర తృలఴఢరో తీవఔుధన ళథీధ  

ఄతుణమ యషదమబబధథి. 
  

 నేథభపకషతుకూ నేరబ, నెయు, వంయషమచౄలధం, అధంథం, వకం తోథరలైధలతూన ఔమడలలుణాబ. 

ఄరాంఞట పణేఔు పాతువ పణేఔు. 
 

 వధనబభతు ఔ నతుబుఞుి గష యషఠెకౌఞాతుకూ ణయోౌ ఎభెబీాభ, ఄణు  పంగషభీ గమషఢనడాు మడ. ఔయ్ 

వంతృషథింఙ ేఛంణేలుధ ఙలే బాథిభపగష ఙనే లమలవు  బధథి. బారనేఞేరు తోథఞ ఎరా లుధానయో, 

ఆనుఠె ఄరాగై లుధానబ. పరుర, శణమర, ళింవర బారరనెైధ ఎఔుకయైధాబే కషతు ణగపోధఞుో  

ఔతుంఙరేథ. 
 

 ఫూయషవబమ లమలవుఔు బూరవుంపారలైధ అలసభషనభుఠెరాంఞట యషభప తుభంణణవను ఄదికషభషరు 

ఎంణ పరంగష వంగంరో లుధానయో ఇ ఔత థావభష ణెరువు ంథి. బారనేఞ నరఛరు నంఠెఖరు బాతు, 

నవు రణో తీమడకౌవం ఄలసభషనభుఠె ఆంఞటబుంథ నడుగషనురు నడాు మడ. ఆథి బధథేళంరోతు 

నరఛాయషవబమం, యషవణంణరా ం, తృషర తతఔ శఔుకర వవమౄనం. 

  

ఔతరో అథి ధంచి ఄంణం లమఔు ర ైయౌ ఄధే యేఖంణో, క ైపమడలుణో, క ైదవతుణో యషగపంథి. 

ర ైయౌరోగషతు, ఔతధంరోగషతు, బాంఠయౌఔ భావరోగషతు, నభపయౕరధరోగషతు, వఴిణరోగషతు భఛాం ఔత ఔంఞ ె

నభపఢతి తృొంథిధ ఔత ఆథి. 

 ఫభం: ఫభం ఄధేథ ిఛంణేలుర తృషర తతఔ వశఛాణేరోో  ఔఞట. అయౘమ తుథరా  ఫైెదధారు యషఞట 

రషభీమఔ ఄలవభషరలైణే, ఫభం ణధధ మక్ష్ుంఙకౌడాతుకూ ఏభషఞు ఙేవఔుధనథి. ఫభం ణఔుకల నరబాథాయౌన 
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నెథదయగష ఄంఙధాయేలస, కషతృషఠెఔుధేఞఞుో  ఙేవు ంథి. యషఱుతు బాధలసఔంగష ఙఙేపడుతృలబేఞఞుో  ఙేలస 

పౌతిఔంగష పరళీధయౌన ఙేవు ంథి. ఄంణేగషఔ ఄథి ఔఱు ధంచి ఔఱుకూ ఄంఞుభ్ఖంగష యషమనసంచి, 

తువశతు నెంచి యషబాచృఔ కూభీాయౕరణతు థెపఫతీవు ంథి. 
 

 కషయనఞనం భషబాభషలు ఇ ఔతతు ఫభం యొఔక ఫభంఔమఫైెధ మౄతృషతున తృషటఔురఔు 

ణెయౌభఛైలేంథఔు మచింఙామడ. థీతురో నెైకూ ఔతునసంఙేఞఞుో  ఆథి తృషబురనెై నఖపఞటిధ వణెుభమ ఔత బాణరఫే 

కషథ. తృషబురు యషబాచృఔ థమధామభాతుకూ నరతీఔరు. యషఞటతు ఎథిభపంఙఠఫే  వణెుభమ దేమభం. యషఞట 

పాభపధ నడు ఄణతు ణండుర పరలైతృలలఠం ఄణతురో ఔ వబూరఫైెధ బామడతు తీవఔుతు లవు ంథి. 
 

 కౌఱైు తృషబురణో తృలభషడు యషఞటతు ఙంనఠం ఙలసధ వణెుభమ అ తృలభషఞం ణధథిగష ఙేవఔుధానఠె. 

ఄణతుకూ తృషలుర భషలురభమరాంఞట యషఱైు యషమనసంనఛైలే బూడధబభకషర తొథ ధబభఔం తృలబంథ.ి 

బూరాకషమఢార ఛయౌకూ తృలఔుండా, నెైనెై కషమఢార తొథ థఱసి  తురనఠం వభెైంథికషథతు ఄణతు ఙఞృి  ఈండే 

యషఱుకూ ణెయౌభఛెనేయషఠ  ెఄరాగ,ై ణాబు తుక్ష్ైనంగష లుండు ణబ ఔయౖషి రధ ఆణమడర థావభష ణొరగపంఙకౌడాతుకూ 

నరభతినంఙ ే బదమణమఖతి బధవుణావతున ఄణధ ఄవళిమంఙఔుధానఠ.ె ఇమఔఫైెధ ఙెైణధామతున ణధర  ో

నెంతృొంథింఙకొతు, లమకూు ఙెైణధమం యషబాచృఔ ఙెైణధామతుకూ థాభప తీభడాతుకూ థోశథం ఙేరషఠ .ె 

 

 ఫభాతున తృలగొఞుి కౌడాతుకూ కషఔుండా, రోఔబంణా ణధథి ఄధకౌలఠంరో వణెుభమ ఙెైణధమం ఆతడు 

లుంథ.ి ఄణతు లథిధ “ధయేవయైధా ఄబణే బారో ఖణేఞౌథిద?” ఄతు నరయనంచి “ఄరాగై యయో ఄగపోరో థఔు” 

ఄతు కౌనంగష బాఞాో డుధనుఠె, ఄణతుచిేధ వబాదాధం, యౌబమంగష అరోఙధా యలమఔంగష లుంథి. ఇ 

వబాదాధం ఇ ఔతకూ అభులు నఞుి రాంఞటథి. 
 

“యషలుకూ పభనఢతో ఠె ఔకడే తృషఁలుకూ పభనఠెు ... .... .... తూయైధా, తృషయైధా, యషయైధా ధాకొఔకఞ!ే  

ఄథెనుడో కషఞేయషు థో, బ భమథో, థాతు పభమం బతులసతు తిధేవు ంఞథి నుమడఖుధాఖ. ఎథమడతిభపగపణే, బేఞ ీ

లేభథ. ఎథమడ తిభపగపణే, ధాలెబేమనెైతు, ఄనుఠె యషలూ తృషఁలూ ఔడా తొలరాో  వధనఫైె-తృలణాబ - 

తూబుంథ” ఇ మఔఫైెధ థఔతం లుధనయషఠె కషపఞేి  ఄణఠె ఙాలుణో ఔడా చిలభప లమఔ తృలభషఞం 

ఙేయషు ఠె.  
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ఇ యదంగష „భఛాంణో ణొతభథి ఔతరు‟ ఖంీతంరోతు తగపయౌధ ఔతరోో  ఔడా లమోఙెైణధమం, లమో 

వంగమషఢ ఔమాణభఔంగష చితిరంచి బధ గషీబారరోధ, నఞానరరోధ ణొయౌథళరో లుధన యనోల 

నభపఢాబఔబీాతున వచింఙఠం బూరంగష యషవుయఔణ బాణరఫే కషఔుండా, యలఴయౌవి  యషవుయఔణ ఔడా 

ఔతునసవు ంథతు ఙెనలఙే. భషబాభషలుగషమడ ణధ మఙధరతునంఞటతూ ఈణకఴిఫైెధ అళభంణో ఔమాణభఔంగష 

యషగపంచి ఔణఔణేమరభామమడ. 
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నువుఔం నేమడ : కైణే యళవధాత భెడుు  ఔతరు 

మఙబణ : కైణే యళవధాతభెడుు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1996 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 కైణే యళవధాతభెడుుగషమడ 1934 చెరలై 1 ల ణేథీధ ఔఠనచృరాో  ఔబరానుమం ణారకషరో ఈధన 

మంఖరషబనుమంరో ఛతుభంఙామడ. యభప ఔుఞుంపం ఔ యదంగష వంనధనభెైణే ఔుఞుంపం. యషమతృషమ ఔుఞుంపం 

ఔడా. యభపథ ినెథద  వబఱసి  ఔుఞుంపం. ఆణధ కొంణకషరం ణయోౌథంఠరె ర థఖోమ, ణమడయషణ ఫేధబాబగషభప 

ఉభపరో, ణమడయషణ యషభప ణాణగషభప ఉభపరో ఈండు ణధ యథామపామయషతున ఙేరషమడ. యషభప ఆంఞలో  థయణేర 

యఴభంరో ఏధాఠె ఔురబణ ణణావతున ఙఠరేథ. కైణేగషభప ణాణ పామమ ఙతుతృలబధ ణమడయషణ ఔ పార 

యణంణేలుధ నెయు ఙేవఔుధానమడ. భెండో ణాణ భషఛకీభారోో  తృషరగో తు ఛెైరుఔు యమాుమడ. యఱో, భషఛకీభ 

నరపాలం, లమకూుణావర నరపాలం ఆణతుతు థాథాను 1957 లమఔు నరపాయణం ఙేరషబ. 

 

 1959 – 61 బదమ తిమడనతిరో ఎం.ఏ. ఙథియషమడ. తృషటమ నువుకషరంఞే ఆణమ యషళిణమ ఖంీతారనఞో 

పరఫైెధ అఔమషఢ ఔయౌగపంచిధయషమడ లచౄభెశీబన్ . „ణెరుఖు వవణంణర‟రో యషమయషరు భషవు ధన ధరోతృషఞట 

భషబధనధాభుఠె భెడుుగషభపరో మఙధనఞో తుథరా ఢంగష లుధన అభపుతు యయౌగపంఙాఠె. భెశబాన్ ఔయణవం ఄణతున 

ఎంణో అఔభపషంఙేథి. ఔయణవం ఎంణ ఙథియధా, ఔతర, ధలరరే ఄణతున అఔఞుి ఔుధేయ. కైణేగషమడ „ణెరుఖు 

వవణంణర‟రోధ „వలమయషచి‟ రోధ యషమయషరు భషరషమడ. „వలమయషచి‟రో ఄఙేబధ యషమయషతున వంతృషథఔుఠె 

భషఙబరుో  భషబఙంథరా భెడుుగషమడ ఙథియ ఆణఠె నతుకూలయషు ఠె ఄతు ఄధానమఞ. భషబనధాభుఠె, కైణేగషమడ 

ఄనఞట యషళిణామతున ఖుభపంచి తీలరంగష ఙభపేంఙఔుధేయషఱైు. కైణేగషభపకూ ఄనఞలో  చౄయణం తొథ ఄవంణనేు , 

ఄనఞలో  లవు ధన యషళిణమం తొథా ఄవంణనసు , ఄణతు బామోం ఏతఞల ఄణతుకూ వఴింగష ణెయౌభతు భ్చరు. 

1967రో కొతున ధరరు ళెైథభషపాద్ „అందరమణన‟ థిధనతిరఔరో నతుఙేరషమడ. మఙబణరణో ఔయౌలస, ఄతి 

వతునళిణంగష తిభపగ ైబధవుణవం ఄణతురో రేథ. ఖుంను ఙమేరఔధాన అయౖషబాఱహగష బుఖుో మడ  ధరుఖుమడ 

తణరే ర బదమ ఙమేరు యషగపవయషథారు ఆఴిం. యభపకూ నథాభలతిణో 1926రో యయషశం ఛభపగపంథి. బాదయ, 

ళయకషంత్, యభీఴ యభప వంణాధం. 
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 1926 ణభషవణే చౄయణాతున, యషళిణామతున ఖుభపంచి యమడ గషడంగష నఞటింఙఔుధనథీ, అరోచించిధథీ. 

కైణేగషమడ ఔతరఔంఞ ే బుంథ భైడుయో నరయషమం ఙేలసధ ళలీమధాఞటఔ „ఏబుధనథి ఖమవకషమఢం‟ ఄధ ే

ధాఞకషతున ఎం.ఏ. ెైధరోో  భషరషమడ. బంచి ఔతరు భషభారధన తృలఞ ీ బధవుణవం ఄణతురో ఈంథ.ి ఔత, 

ఔతామంగషతున ఏరారధఔుధన ఄరురతొథ కౌనంణో మఙధరోకూ థిగషమడ. ఄణధ ఔతరు భషభడాతుకూ ఇ నె ై

భెంఠె తృలర ణాసశకషరే కషలఙే. కషతు తుఛంగష ఄణతుతు వతొనసంచిధథి ఄణతు ఄధఫల నరనంఙం. 

భషఛకీభారు, ఈథమబారు కైణేగషభపకూ నేరమఢ ఆఙాేబే గషతు యషఞట థెైధంథిధ తుభషభఢ లమలయౘభషరోో  ఏధాఠె 

ఏఔం కషరేఔతృలభామడ. తుభషభఢాతుకూ వరఫంగష తృొవఖతు, నరయనంఙే వవపాలం ఏథో తోథఞట ధంచి ఄణతురో 

ఈంథ.ి ఄంథక ైచౄయణాతుకూ వంపందించిధ ఖణ, లముబాధ, ఫయఴమణేు రేన నఞటింఙఔుధానమడ. ఄయే ఄణతుతు 

ఔరలమ నెఞాి బ. ణధ ఙఞుి నఞాో  ఖబతుంచిధ లహు ర నుమడఴ యలక్ష ఄణతుతు తీలరంగష పాదించిధా థాతున 

ఖుభపంచి ఎఔుకలగష భషభరేఔతృలభామడ. ఔమడలు కషఞకషర లరో ఫూత కౌరోణ కషభపభఔురుగష బాభపధ 

గషీతొఢ చౄయణాతున ఙరషమడ. పతికూఙెఠు  ఔుఞుంపాతున ఙరషమడ. అ యఴభారే ఄణధ ణధ ఔతరోో   

చితిరంఙామడ.  
 

 1962 ధంచి 1976 లమఔు ఔఠన, కషఱశలసు , ఔంథఔమడ ఖలమనఫెంఞు ఔమారషరరోో  రలఔేమభషో , 

1976 ధంచి 1983 లమఔు యౕయీంఔఞేళవమ యళవయథామరభంరోధ, 1983 ధంచి 1987 లమఔు డా||త.అర్ 

ఄంపేథకర్ యషమవతిరఔ యళవయథామరభంరోధ ఈథోమఖతుమవశఢ ఙేరషమడ. 
 

 కైణేగషభప మఙధర వపభపుకూ కషమఢం యషభప బాఞరోో ధే ఖబతుంఙలఙే. “థయణేర వబవమయౌన 

నరణమక్షంగష ఙరషధ. యషఱు బదమ తిభపగషధ. యషఱు లేనయౘర బదమ నెభపగషధ. ఔమడలుర, ధాఞకషర లరో 

ఫూత కౌరోణ కషభపభఔురుగష బాభపతృలణ లచిేధ గషీతొఢ చౄయణాతున ఙరషధ. గషీబఔక్షయౌన థగపోమగష 

ఖబతుంఙాధ. యషమతృషమంరో ఙెడుధ లమలయషభ ఔుఞుంప నరలతిు  ఙేణ యషమతృషమ యషఢిఛామరోో  బుంథకెఱు 

రేఔతృలబధ పతికూఙెఠు  ఔుఞుంపాయ్న ఖబతుంఙాధ .... .... ....  ఆఞాో  మఔమకషర ఄధఫయషరు ఄతూన, ఙభపణరరో 

యేఱైుండు లముబాధంరో గపరగపర కొఞుి ఔుంఞృ ఏ వంథమ ఫయఴమణేు  కౌవమో ణనసంఙ ే మఔమకషర 

బధఴేర, యషఱు వంపందార – పశృరష ఄఞాో ంఞటయే ధా ఔతరఔు బూరారేమో”
1
. ఇ ధేనతమఫే యషభప 

మఙధరోో  అయమబయంచింథతు ణెరువు ంథి. 
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మఙధరు : 

1. ఔఠన ఉమో నేమడో  (నభపరోదధ) 

2. యషధ ఔుభపలేు  : 1970 (అందరనరఫ వచిణర యషమనతిరఔ) 

3. ఛనుు  :  1974 (ఄమవం – ఔఠన) 

4. యళవమౄనం :  1978 (యషవతి బావనతిరఔ) 

 

ఔతా వంఔరధారు :  

1. కైణే యళవధాతభెడుు  ఔతరు :  1991 (ఔతావంఔరధం :  యరషరాందర నరఙమఢ) 

2. ఆఙాిగపన :  1996 (యరషరాందర నరఙమఢ) 

3. 20 నెైగష ఔతరు ళింథీ, ఔధనఠం, బరభాఱం, ప ంగషయ్, బభషఠ్,ీ ఆంగీోఴే, మఴమన్ పాఴరోో కూ 

ఄధయషథబభామబ. 

ధలరరు : 

1. యేమడో  :  1994 (యరషరాందర నరఙమఢ) 

2. పోద :  1994 (యరషరాందర నరఙమఢ) 

 

ఄయషమడు రు :  

1. ణేబభర యంఔఞభషబభమ పంగషమడ నణఔం. 

2. ణెరుఖు భూతులభపశఞీ ఄయషమడు  :  1993 – 1994 – కైణే యళవధాతభెడుు  ఔతరు 

3. నురునుర యంఔఞయలభమ ఄయషమడు  :  1995 

4. పామతీభ పాయౖష నభపఴత్ (ఔరఔణాు ) ఄయషమడు  :  1994 

5. శౄమబన్ లేకప్ట యౖషరి్ యలి భీ ఄయషమడు  వతికూ భెంఠలయషు ధం – 

 ఄధయషథం :  ఛభయౕ ీఫెశధరా జ్ . 

6. కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  :  1996 

7. యౕరీషమథా యషళిణమ నుమయషకమం :  బథరా వ :  1972    

8. నభపరోదధ ఖంీతాతుకూ యౕ ీఅరతృషఞట ఔఴోభమ – లహణబభ నుమయషకమం : 1982 

9. ఈణుబ ఈతృషదామభుఠె ఄయషమడు   :   1992 – 93 
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వంతృషథఔణవం  :   

 కొఠలఞట ఖంఞట ఔుఞుంపభషలుగషభప 13 వంనుఞారు యభప వంతృషథఔణవంరో యరులడాు బ. 

 

కైణే యళవధాతభెడుు ఔతరు – ఄధయౕరధ 

 కైణే యళవధాతభెడుుగషమడ యషళిణామతుకూ, వబాఛాతుకూ వంపందం లుంథతు ధఫేభ మఙబణ. 

“మఔుబాంయషరుధన బధఴమ మకషు రేన తృషణరరుగష చితిరంఙడాతుకూ నరభతినంఙాధ, తృషణరరు చౄయణంణో 

వంపందం రేతు గషయౌ ఔపుభషో ఠఔుండా ఙరషధ. లవు  యరార బదమ యషబమవమం కౌవం ణనసంఙాధ”2
 ఄతు 

ఙెనుఔుధానమడ. ఄణధ మచించిధ ఔతరధ ఙథియధ ణమడయషణ కైణేగషమడ ఄధఔుధనథి యషదింఙామతు 

ఙెనలఙే. ఄణధ ఔతయౌన యషబాచృఔ నరయోఛధం లుధన ఔతరుగష తీభపేథిథిదధామడ. 1996 రో కైణే 

యళవధాతభెడుు  ఔతరఔు కైంథరయషళిణమ ఄకషఠతొ నుమయషకమం రతేంఙఠం లహబ ఔతఔ, లహబ ఔతాఙెైణధామతుకీ 

ఔ ఖుభపుంను రతేంచిధఞుో  ఄతేతృషర భ నఠెణేధానమతు ఙెతృషమడ.  
 

లవు లుధ పఞటి  అభధ ఔతయౌన ఄబథామడ మకషరుగష యఫచృంచి యరేోఱసంఙలఙే. నరదాధంగష 

తోథఞట మఔం ఔతరు భషభరలహబ చౄయణం తొథ లచిేధ ఔతరు. ఄధాలఱసి  తుణమ ఔమడలు ఔయైను, 

భషఛకీభ బుఠ్షర ఔక్షరు బభ్యైను, భెైణేరు, భెైణేఔయ్ర చౄయణాతున ఎరా పయౌగొంఞుధానయో, ఎంణగష 

ఄణరాఔుణరం  ఙేవు ధానయో – అ నభపలసుణేయౌన నరతితంతంఙే ఔతరు. నరఛర అభపుఔ నభపలసుణేరో ఎరాంఞట 

బామడరు లవు ధానయో – అ నభపలసుణేయౌన నరతితంతంఙే ఔతరు. నరఛర అభపుఔ నభపలసుతిరో ఎరాంఞట 

బామడరు లవు ధానయో, నెఞుి పడుథాభీ అభపుఔ లమలవు  నరయేళం ఔయైను, ఆంకష బామతు ఫూయషవబమ లమలవు  

పాలఛారం బభ్యైను యషబాధమ ఛధాతున లహు రరధ ఎరా ఄలవుర తృషరు ఙేవు ధానయో నరణమక్షం ఙేలే ఔతయౌయ. 

ఆయ „ధబుభఔుధన ధేర‟, „యళవమౄనం‟, „ఔయౌధ పుమడచ‟, „బామడ‟, „నహమోయషయడు‟, „ణేడా‟, „ఖడుు ‟, 

„చీఔఞటధాడు-యరుఖు ధణేు మౄ‟, „యీతి‟ ఇ కౌలఔు ఙెంథిధ ఔతరు. 
 

 భెండో మఔం బదమణమఖతి చౄయణాతున, యషభప బధవుణావయౌన ఄంథరోతు యైమడదామయౌన ఄపథధను 

యరులయ్న అభపుఔ వబవమయౌన, థిఖఛామడఠెణధాతున అ లహు రర నరణేమఔ వబవమయౌన, ఈథోమగప లమోం పాదయౌన చితిరంఙే 

ఔతరు. „యధకష - బుంథ‟, „అణభమక్షఢ‟, „థమం‟, „థనసఔ‟ తోథరలైధయ ఇ మఔం ఔతరు. 
 

 బూడో మకషతుకూ వంపందించి „నేరబ‟ ఔతరధ ఙెనలఙే. నేరబా, నెయు, ఔురారు, ఔఞానరు, 

హోథారు, నేరబ వవమౄనం, వవపాలం, నేరబఔ ఠపుఫఔ లుధన రంక,ై లహు ర నుమడఴ వంపందారోో  
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నుమడయౖషశంకషమ నరఫేభం, ఠపుఫ నరఫేభం ణనతువభపగష ఙోఞు ఙేవఔుంఞుధన యషవులం- ఆలతూన 

యషవుయఔణా థఱసిణో చితిరంచిధ ఔతరు, కొతున ఔతరోో  లసతుబారు, ఞట.య.రు లహభపభల్స తుండా నేరబ 

కషభపతృలణేధన ధేనతమంరో ఆరాంఞట ఔతరు ఙారా ఄలవమం. అ ఔతరు „నేరబ మౄనం‟, „బధ నేరబ ఔతరు‟, 

„ఎలమడ యమడ‟ తోథరలైధయ. 

 

 బభ్ మఔం ఔతరు లహు రర వబవమయౌన చితిరంచిధ ఔతరు – లహు రర ఄఖఙాఞో పణేఔుర ఔతరు. ఔయైను 

ఠపుఫ వబాఛం కూంథ ధరుఖుణ, బభ్యైను నసణయషవబమ పాలఛారం – నుమడఴ థమశంకషమం కూంథ 

ధరుఖుణ, ఄఠఔణెు మరో తృలఔఙెఔకరుగష లహు రరు ఇధాఠెధానమడ. థీతుకూ  ఈథాశమఢబే „భెఔకరు‟ ఔత, 

బభపకొతున ఔతరు „లవు యైయదమం‟ లుధనయ ఈధానబ. యథామరభారోో  ఔుర భషఛకీభార ఔుఱైు ఖుభపంచి - 

„నథధతి‟ ఔత, తృలయ్యలఱునైె ఄదికషమ ఖఢాతుకీ యషఱు „భషపంథర‟ఔ హోఞఱు యంఞపడు ఄఠెకొకచిే తిండు 

నెఞేి  ఄలవుయౌన చితిరంచిధ ఔత „ధంథాఔపఱం‟ భూతులభపశఞీరోో , రషవు ర అఙామడమర బూడధబభకషర 

నభషకషఴీధ చితిరంచిధ „బళిబ‟ ఔత, 1997రో ళెైథభషపాథోో  ఛభపగపధ బణ ఔరయౘర తైఫణసం అదామంగష 

మచించిధ „S2పోగప‟. యళవయథామరభారోో  అఙామడమర య్రరు – నభపరోదధ తొథ యషభపఔుధన „ఖుభప‟తు చితిరంచిధ 

„కడాో ర కషఞుఔ నసఞిరు‟ ఔతరధ ఙెనలఙే. యళవధాతభెడుుగషమడ ఔఠనచృరాో ఔు ఙెంథిధయషమడ. ఔఠన 

తృషర ంణం ఔమడలు కషఞుఔు ఖుమలుణేధన యఴభాతున „ధబుభఔుధన ధేర‟ ఄధే ఔతరో యషమడ చితిరంచిధ చిణరఢ 

ఙథియే నరతి ఔకభప శథభాతున ఔరచియేవు ంథి. 
 

 గషీబాయౌన బాభపే యేవు ధనథి ఔక ఔమడలు బాణరఫే కషథ, గషీబారోో  తృషభీిర, భషఛకీభం ఔుఞరరు 

ఄతూన ఄగపనఖుండారుగష బాభపే యేవు ధానభధన యఴభాయౌన కైణేగషభప ఔతరోో  వంగఞధరు ఈంఠఙే. 

ఈంఠఔతృలలఙే. కషతు వంగఞధా ఖందం ఈంఞుంథి. థాతున వఱసించిధ నరనంఙబుంఞుంథి. అ నరనంఙం 

చిధనథెైధా, నెథదథెైధా, థాతు బూరార ఄధేవఴఢ ఈంఞుంథి. ఄంథఙేణ యళవధాతభెడుు  ఔతరు 

వకాతునలవలు. అరోచింనఙేయషు బ, అణభయబమశ ఙేవఔుధేరా ఙేయషు బ. ఔతాతుకష ఔతరధ, ధలరరాగష 

యవు ణంగష భషభఠం యళవధాతభెడుుగషభప నథధతి. ఆథి పాయ ఙభపణరకషమడరఔు నతుకొఙేే ఄంళం. 

 

తృషథవచిఔరు 
1. కైణ  ేలమకూుణవం-యషళిణమం: కైణే యళవధాతభెడుు ఄ తేధంథధ వంగం, ళెైథభషపాథ, ధేనతమం – నుఞ :6 

2. కైణే లమకూుణవం - యషళిణమం: కైణే యళవధాతభెడుు  ఄతేధంథధ వంగం బుథరఢ. 
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నువుఔం నేమడ : పయౌయషఠ కషంణాభషలు ఔతరు 

మఙబణ : పయౌయషఠ కషంణాభషలు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1998 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు 
 పయౌయషఠ కషంణాభషలు యౕకీషఔుఱం చృరాో  బఠతృషం గషీబంరో 1927 చెరలై బూడో ణేథీధ ఛతుభంఙామడ. 

మబఢబభ వమమధాభషభఢ యభప ణయోౌథంఠరె రు. లమలయషభఫే లతిుగష చౄలధం యషగపంఙేయషమడ. థాతుణోతృషఞు 

ఔమఢిఔం ఔడా ఙేరషమడ. కషంణాభషలు తృషర తతఔ యథమ బఠతృషంరోధ, ళెైవకరు యథమ యరషకరో 

ఫేధబాబ లథద  ఈంఞృ తలెస్ ఎ.య.ఎన్. ళెైవకరురో ఙథియషమడ. ఎస్.ఎస్.ఎల్.లస. ణోధే ఙథలు అనేలస 

యరషకరో అభపుధన్స ఎకౌసెమడి  ఞరా తుసట్ డుతృలరో 1944 రో ఖుబాయషు గష ఙేభషమడ. 1947 ఏనసరరోో  అ 

డుతృషమడి ఫెంట్ మథద  ఙేలసధ కషమఢంగష, ఈథోమఖం తృలబంథి. 
  

అ వబభంరో మఙబణగష మౄనుథిథద కొతు „రషమథ‟ ఄధే తోథఞట ధలర భషరషమడ. ఇ ధలరధ 

„చిణరఖును ‟ నతిరఔరో 1947 రో దాభషయషళిఔంగష నరఙభపంఙామడ. అ కషరంరోధే „నరఛాపంద‟ నతిరఔరో యభప 

తోథఞట ఔత „నభపలముధ‟ నరఙభపంనపడుంథి. యమడ ఈథోమఖం ఙేలసధ అహవధే „ధేలల్ అమభఫెంట్ డుతృల 

(NAD)‟గష ఏభషఞుఙేభగష 1947 అఖవి  5ల ణేథీధ తిభపగప ఄంథరో ఖుబాయషు గష ఙేభషమడ. ఈథోమఖభీణామ 

యషమడ పొంపాబ, ఢుయో్, గ్యషరాంఞట నెథద  నఞిఢారోో  కొంణకషరం తులలసంఙామడ. అభా నఞిఢారోో తు నరఛర 

చౄలధ లసుతిఖణేయౌన, వంవకతితు, వంనరథాభారధ, యషభప లణేు రధ, నరలతిుయౌన, యషభప వబవమయౌన పాగష 

అఔయంను ఙేవఔుధానమడ. యషఞటతు వంథభషబధయషమంగష యషభప మఙధరోో  ఈనయోగపంఙఔుధానమడ. 
 

 కషంణాభషలుగషమడ ధలరా మఙధ తృషర మంతేంచిధ భ్చరోో  ప ంగషయ్ ధలరా యషళిణమ నరపాలం 

పాగషలుంథ.ి అ కషమఢంగషధే యషభప రషమథ, కషలడుఔుంఠరు, ఄధననూమో తోథరలైధ ధలరరోో  ప ంగషయ్ నరపాలం 

ఔతునసవు ంథి. 
 

 1951 సపరలభప 11ల ణేథీధ రషమథగషభపణో నెయు ఄబంథ.ి యభపకూ ఈఴ, వఛాణ, ఔయ ఄధే బుఖుో మడ 

ఔుబాభెురు. ఔ ఔుబామడఠె నేమడ ఄరోక్. 1954రో తోథఞట నరభణనంగష ధాఞఔ మఙధ „ఇ భ్చ‟ ఄధ ే

ధాఞకషతున భషలేు , ఄథ ిఔతునసంఙరేథ. యభప ధాఞకషరోో  „శభపకైన్ రాంఞటరన్‟ „బఔుఞాతేఱేఔం‟ ణన తగపయౌధయ 

బుథిరంఙపఠరేథ. 
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 1960 ధంచి యభప బధనయైఛాా తుఔ ధలరరు యరేఴ తృషర ఙమమం తృొంథఠం యరేఴం. ఙరం, పుచిేపాపు, 

గ్నహఙంద్ తోథరలైధ నరలసథధ  ధలరాకషమడర బధన యరేోఴఢ లసథాధ ంణార నరపాలంణో పయౌయషఠ కషంణాభషలుగషమడ 

„గ్ఠతొథ పొబభ‟, „నరయషశం‟, „ధారుఖు బంఙారు‟, „బణసాఖంద‟ి, „ఆథే వవమోం – ఆథే ధమఔం‟ ధలరయౌన 

మచింఙామడ. 
 

 1961 రో ఈథోమఖ తుతణుఫైె పొంపాబకూ పథియ్ ఄభామమడ. ఄఔకడు యషభప అఙామ లమలయౘభషరు, 

నథధణేరధ అఔయంఙకొతు బణసాఖంద ి(1962) భషరషమడ. 
  

 1969 రో ఢుయో్కూ పథియ్ ఄభామమడ. ఄఔకఠెధననుడే నుఞుి ఖుడుు  యషఱు ఄధఫయషయౌన శథమంగష 

చితిరవు  „ఆథే వవమోం-ఆథే ధమఔం‟ భషరషమడ. ఄఔకఠెధననుడే ఢుయో్ ధఖమ ఄధఫయషయౌన, ఙాభపణరఔ వురార 

ధేనతామతున ఖళీించి అ ధఖమ యషంఘిఔ, అభపుఔ, భషఛకీభ యఴభాయౌన భదాణతంగష చితిరవు  „ఢుయో్ 

బచృయ్రు‟ (1973రో) భషరషమడ. 
 

 అ ణభషవణ భపయషసరోతు కౌభషనుఞుక పథియ్ ఄభామమడ. ఄఔకడు గపభపఛధర చౄలధ యదాధం, 

వంవకణేయౌన నరతితంతవు  „ఙెైణర నమవం‟ ధలర భషరషమడ. 
  

1979రో కషంణాభషలుగషమడ గ్యషఔు పథియ్ ఄభామమడ. అ తృషర ంణాతున నరతితంతంఙేఞఞుో  „రవ్-ఆన్-

గ్యష‟, „థేలుఱు థేళం‟ భషరషమడ. “కషంణాభషలుగషభప బంచిణధం ఄతునయైనురఔు యషమనసవు  నభపబయంఙ ే

బంచి ఖందం రాంఞటథి. బంచియషఱుణో బంచిగష ఈంఞృ ఙెఠుయషఱుణో ఔడా బంచిగష లుంఠఞాతుకూ 

నరభతినంఙ ే„ఖుడ్ వతభపఞన్‟ కషంణాభషలుగషమడ”1
 ఄంఞామడ నుభషఢంయషమడ.  

 

ఇ యదంగష 1947రో తృషర మంఫఫైెధ యభప ధలరా మఙధ థాథాను చిలభప లమఔు కొధయషగపంథి. థాథాను 

26 ధలరరు, 200 థాకష ఔతరు మచింఙామడ. 
 

 యభప ధలరరోో  యషబాచృఔ నభపలసుణేయౌన, ఔుఞుంప చౄలధ యదాధాతున, అదతుఔ భుఖంరో వఖఞు 

బాధలుఠె ఎథభొకంఞుధన థెైధంథిధ వబవమయౌన యయద థకౌకఢారోో  నభపయౕయౌంచి ఔరంఔఴంగష 

యలభపంఙామడ. 
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మఙధరు: 

ధలరరు: 

1. రషమథ – 1945    2. కషలడుఔుంఠరు – 1955 

3. పూచీ – 1959    4. వఖుఢ – 1966 

5. ఄధననూమో – 1968    6. గ్ఠతొథ పొబభ – 1953 

7. నరయషశం – 1962    8. వంనంగప – 1970 

9. ధారుఖు బంఙారు – 1973   10. ఆథేథాభప – 1967 

11. వదాబదమం – 1986   12. బథతుఔ – 1986 

13. థగషనడుధ ణబుభఠె – (1961, 1976)    14. లంళదామ – 1982 

15. నుఢమఫూత – 1969    16. ఛధభఫూత – 1979 

17. ఔమభఫూత – 1981    18. బణసాఖంద ి– 1964 

19. బధనతిధన బతుఱస – 1971   20. ఆథే వవమోం – ఆథే ధమఔం – 1974 

21. ఢుయో్ బచృయ్రు – 1984   22. ఙెైణర నమవం – 1977 

23. ఞృభపసి్ పస్ – 1977    24. రవ్ – ఆన్ – గ్యష – 1985 

25. థేలుఱు థేళం – 1985   26. ఄఛంణా – 1986 

 

ఔతరు – ఔతాతుఔరు 
 

1. నభపలముధ - 1947     2. ఔబర నెండుో  - 1948 

 3. లసల్క చీమ – 1948     4. ఄబభ – 1948 

 5. ధేమవు రు – 1948     6. తొధాక్ష్ుభరామ – 1948-49 

 7. ఄముపాగషరోో  తేధన శథభారు – 1949  8. ధతభధ – 1950 

 9. రషీతఔుఠె – 1950     10. తృషఠెరోఔం – 1950 

 11. ఫఛధ – 1951     12. అధంథం – 1951 

 13. లహు ర – 1951      14. వంనంగప – 1951 

 15. బంచి బుశౄముం – 1951    16. తుఛాబతీ – 1952 

 17. యయ యఔభీం – 1952    18. వబవమరు – 1952 

 19. తూతి – 1952      20. థొంఖరు – 1952 
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 21. ణెగపధ గషయౌనఞం – 1953    22. ఫూణార నుఞటిరుో  – 1953 

 23. థొమ – థొబభభప – 1953    24. ఖురాత – 1953 

 25. ఖడుచితృలబధ గషతరు – 1953        26. బయౘణేభరలనుఠ పరతికై ఈంఞామడ – 1954 

 27. ఄంణభషణభ – 1954     28. వఫమణ – 1955 

 29.  ఔఠెనుతీనస – 1955     30. యషంపభమ ఙాలరేథ – 1958 

 31. ఙాలుపరణేఔురు – 1960    32. తృలబంథి తృొరుో  – 1960 

 33. ఄఫుమథభ – 1961     34. నేరబ – నెయు – 1961 

 35. బబకషమం – 1962     36. ఙెకూకధ ఙఔకథధం – 1963 

 37. ఄంణవు రు – 1963     38. థేళఫకూు – 1963 

 39. బాభపధ బతుఱస – 1963    40. నరభాఢం – 1964 

 41. యషరలఖూఠె – 1964     42. నుయౌపోధ – 1964 

 43. ఇఖ – 1964      44. ఄంథతునూరు – 1964 

 45. కషకూ-నతిుకషభ – 1964    46. థాభపణనసధ బతుఱస – 1964 

 47. ఄధేవఴఢ – 1964     48. యరుఖుణేధన యమడఠె – 1964 

 49. యేఠెఔ – 1965     50. నుయౌ – 1965 

 51. ఔులహు   1965      52. థేయషరభం – 1965 

 53. ఎలభపకౌవం – 1965     54. బతుఱస నయలు – 1966 

 55. ఔఞేియషఱైు – 1966     56. ఄరషంతి – 1966 

 57. తిమడనతి – 1966     58. ధబయౌ లసంయౘవధం – 1967 

 59. ఖుడురో యఖశీం – 1967    60. ఎంథఔు నేరతంఙాయౌ? 1967 

 61. యమడరు – దీమడరు – 1967    62. అతృషమభణ – 1967 

 63. ఆంఞటకౌవం – 1967     63. బువరబభ బమఢం – 1967 

 65. ఫెణుతు థొంఖరు – 1967    66. ఛంఞ – 1967 

 67. ఙభపణరరో తుయౌచిధథి – 1967    68. నేరబఔత – 1967 

 69. తృషరు – ణేతు – 1968     71. ఄబణ శవుం – 1968 

 71. బంచి బుణమం – 1968    72. మబఢ ి– భషతిపంఠ - 1968 
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 73. ఄథదం ఙెనసధ ఔత 1968    74. బంఞరు 1968 

 75. బామడణేధన లమలవు  1968    76. నేఔబుఔకరు 1968 

 77. ఏమడ 1968      78. అళర ఄంణం 1968 

 79. బరలో తృొథ 1969     80. పేమం 1969 

 81. థరా క్ష 1969      82. రోఔం తీమడ 1969 

 83. తిభమతు పణేఔు తుచిేధ పాద   84. ణాభషచలవ 1969 

 85. లధఛాక్ష్ు లయషు ా నశమఢం 1969   86. యరుఖు 1969 

 87. థాచిధ ఠపుఫ 1969     88. బుంగపవ ఔత 1969 

 89. వబవమరు 1969     90. తుది – వతునది 1969 

 91. యషశవం – 1969     92. బతుఱస – బమకఞం 1969 

 93. ఈధనణ యకభషరు 1969    94. నసఞి 1970 

 95. గషయౌయషధ 1970     96. ఖురాత 1970 

 97. యషభమఔ చిశనం 1970    98. నరతితంపం 1970 

 99. బుభపకూనేఞ యషవరు 1970    100. ఔధఔను లసంయౘవధం 1971 

 101. ణాఛబశల్ 1971     102 భషతిరో తూమడ 1971 

 103. ఎంగపయౌఔఠె 1971     104. భెఔకరేో తు నక్షురు 1971 

 105. భుథధం 1972     106. ఔథయౌఔ 1972 

 107. కొంఠధ ణయవ 1972    108. తృషరఔురు 1972 

 109. బుఱుతృషథ-బరలో తృొథ 1972   110. తుఛం 1972 

 111. బుఱసియషఱైు 1972     112. ఎంణెంణ థమం 1972 

 113. పూడుథ ఔున 1973    114. తుధన ణెయౌభతు భైను 1973 

 115. వబవమ 1974     116. లంణెధ 1974 

 117. కతు 1974     118. మౄం ధంపమడ నథబూఠె 

        ( అకషళయషఢి నరయషమం) 1974 

 119. ఛె.ఛెర పొబభ 1974    120. ఙభపణర 1975 

 121. ఖురఔభషఱైు 1975     122. ధభైఱు కషనుమం 1975 
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 123. అ కషరను బతుఱస 1976    124. వమడమఠె గెంతిధఙోఞు 1976 

 125. రంఙం 1976     126. ధణేు మడ ఙఔకరు 1976 

 127. గీణా 1976      128. ఈధనథీ, రేతుథీ 1977 

 129. ధైఛమడ ణేధ 1977     130. పాదమణ 1977 

 131. లసబారోో  ఔుంగపధ వమడమఠె 1977   132. గైఞు 1978 

 133. నఞిపుమ ీనఞుి ణరతృషఖ 1977   134. ఄరుో డుకూ పరుఠె 1977 

 135. వమకస్ 1977     136. తీమడ 1978 

 137. ధరోధఖ 1978     138. నరఔతి యౘమం 1978 

 139. థేలథణరు – భషఛథణరు 1978         140. బతుఱసకూ – బతుఱసకూ బదమ 1978 

 141. యషగషద ధం 1978     142. ఎంథకొచిేధ ఙాలు 1978 

 143. ఖుడుునేరబ 1978     144. మోక్షం 1978 

 145. కషభపభఔుర – భఛబాధర 1978  146. థిలమఛాా ధం 1979 

 147. ఄఠెు థాభప 1979     148. పేడావట్ తోవయౌ 1979 

 149. భదానరఛా ఔతా భషఛా 1979    150. మడఙరు 1979 

 151. డోధా నేరా 1979     152. పురలో బభ పవస 1979 

 153. బుభపకూ ఖుఠురు 1979    154. నేమబభ నరఢభం 1980 

 155. ఔతాధాభఔుఠె 1979    156. అఞ 1971 

 157. చౄయణాధంథం 1979     158. ధఖన వంథభప 1979 

 159. బదబావం 1980     160. కైధసమడ కౌమడి  1980 

 161. భెఔకరు ఔతిుభపంచిధ 1980    162. యౖలలధామ 1980 

 163. అభషదధ 1980     164. కెైథి 1980 

 165. ఎఠపాఞు 1980     166. ఙెైధా – థీతృషలయ 1980 

 167. ళినహ ధాఞఔం 1981    168. బాభై వబాఛం 1981 

 169. ఄమఙేబ 1981     170. దమభ వంథేశం 1981 

 171. గషభారు 1981     172. ణెరో ఔరుల 1982 

 173. శధబాన్ యషక్ష్ు 1982    174. గషచ పొబభ 1983 
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 175. పరణేఔు నంఞ 1983       176. బూఠె బుఱైు ఏఠఠెఖురు 1983 

 177. ళల నభీక్ష 1983     178. కెంను 1984 

 179. మణధారు 1984     180. ఄథఴిలంణేఠె 1984 

 181. ఎలభప థాభప యషభపథ ి1984    182. ఛఖధానతతు మతఙకషీరు 1984 

 183. యణుధారు 1984     184. థభపథర రు 1984 

 185. బాభాపఛార్ 1984    186. ఒఞో వంపమం 1985 

187. నేరబభషఖం  1985     188. యషమతృషమం 1985 

189. బరును       190. లమథ యరుో ల 

191. ఈథామధలధంరో ఔ భషతిర    192. ఄథఴి చిశనం 1985 

193. థాధం 1985 

 

పయౌయషఠ కషంణాభషలు ఔతరు – ఄధయౕరధ 

 

అదతుఔ ఔతా మఙబణరోో  పయౌయషఠ కషంణాభషలుగషభపకొఔ నరణేమఔ యషు ధబుంథి. అభధ గొన 

బాధలణాయషథ.ి ఄంథరో ఙారాలమఔు ఔణఔణేమరలై అ ఄలగషశధధ యషభప ఔతరోో , ధలరరోో  చితిరంఙామడ. 

చౄయణ యషవుయషరధ చితిరంఙఠంరో అభధఔుధన ధేమభపణధం గొనథి. కషంణాభషలుగషమడ యౌబమయషథాతు 

ఔంఞ ె యౌబమయషథాతుకూ థఖోమ. అభఔు బధ వంవకతి, బణం, యషంనరథాభారు, చౄలధ యదాధం నఞో 

గౌమలం, ఄతేబాధం లుధానబ.  

 

కషంణాభషలుగషభప ఔతరఔు 1998 కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  లచిేంథి. ఄంథరో 33 

ఔతరుధానబ. అ ఔతరోో  బదమణమఖతి చౄయణఔతరు, లహు ర వబవమర ఔతరు, రషీతఔ ఔతరు, నేరబఔతరు, 

గషీతొఢ చౄయణ ఔతరు ఇ యదంగష ఄధేఔ కౌఢారోో  లుధానబ. కషంణాభషలుగషభప ఔతరు ఙారాలమఔు 

బదమణమఖతి బధఴేర ఔతరే. చౄయణంరోతు ఎణేు  నరాో రు ఄతూన యషభప తృషణరరోో  నరతితంతయషు బ. ణధ 

ఙఞృి  లుధన వబాఛంరోతు లమఔుు ర చౄయణాయౌన వంగమషఢధ ఄధఫలనూమవఔంగష చితిరంఙామడ. 
 

ఙఔీతీము : ఇ ఔతరో వథమశన్ నండా కొఠెఔు యౕదీర్ నండా. ఛఖధానతతు అరభంరో ణండుర ఫఔుు రధ 

నహడుంచి వంతృషథింఙే నథధతి ధఙేఔ ణధ నేమడధ యౕదీభషో  బామడేకొతు నఞుి థరణో ఙథియ ఔరలఔిర్ ఄలుణాఠె.  
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ణండురకూ ఛపుఫఙేలసధనఞటకీ కొఠెఔుగష ణధ పాదమణధ యవభభపయషు ఠె. నేథభపఔంరోంచి నెైకూ లచిేధ 

లమకూు ఄబధా ణండుర థఖోమ నభషబ లమకూురా నరలభపుయషు ఠె. వథమశన్ నండా ణధ బామడ యఴభాతున కొఠెకూక 

ణెయౌభనమఙలథదతు ఙెపుణాఠె. ఔమభకషంఠర ఄధంణమం ణండుర బమఢం యఴభాతున ణెరువఔుతు యౕదీర్ 

లసఖుో నఠణాఠె. 
 

 బదమణమఖతి చౄయణార ఔుఞుంపారోో  లమఔుు ర బదమ లుధన లెంఞటఫెంఞుో , నఞుి థరరు, ఔతరో 

ఔతునసయషు బ. వథమశన్ నండా యౕదీర్ నండా ఎలభపకూ యషమడ ణాధధవభపంఙే బాభషో రు గొనలధఔుంఞామడ. 

ణాధ వకాతున లథియౌ నసరోరకౌవం ఎరాంఞట నతుకెైధా లసథధబబేమ బధవుణవం వథమశన్ నండాథి. యౕదీర్ 

తోథఞలో  ణండుర నంతాధ లమతిభైకూంఙఠం బంచిథే. కషతు థాతు బూరాతున ఄణఠె ఖబతుంఙరేఔతృలణాఠె. ఇ 

వబాఛంరో బదమణమఖతి లమకూు ఔుఞుంప పాదమణ తుమవళింఙఠం ఔతిుతొథ యషబురాంఞటథి. ఆథంణా 

ఖబతుంఙఔ ణండురతు ఄవళిమంఙకౌలఠం యౕదీర్ నండా యొఔక నరాభధ యషథాతుకూ, పాదమణా భషళిణామతుకూ 

తుథమశధం. ఎంణ ఄవళిమంఙఔుధాన ఄణతు ఈధనతికూ బూరం కొంణలమఔు ణండేరఖథా. 
 

 కషంణాభషలుగషమడ లహు రర వబవమరఔు వంపందించి కొతున ఔతరు భషరషమడ. తూతి, తుఛాబతీ ఄధేయ లహు ర 

నుమడఴేయౌథదభపరో వబాధంగష లుండారధ ేణణవం అభతుథి. లహు ర నుమడఴేడు ఄంఠరేఔుండా పణఔఖరథతు, 

అఫెఔు లేవఙి, వవణంణర నరతినతిు  లుండారతు ణధ ఔతర థావభష ణెయౌభఛైరషమడ. 
 

పురలో బభపవస: ఇ ఔతరో పురలో బభ ణెయౌయణేఞరణో, ఙాఔఙఔమంగష అభపుఔ నుభ్తేలథిధతు యషదివు ధన లహు ర. 

అఫె ఎథఖుథరధ రోఔం వళింఙరేఔ, అఫెధ ఙెడుతృలబధ బతుఱసగష చితిరవు ంథి. ఇ ఔత ఈణుబ 

నుమడఴరో ధఠెవు ంథి. ఔతధ ఙెనే లమకూు పురలో బభ అదవమమంరోతు పవసధ ఎకూకధనుఠె పవసరో ఆథదమడ 

లమఔుు ర బదమ ఛభపగపధ ణగషథా థావభష పురలో బభ ఖుభపంచి ణెరువఔుంఞాఠె. ణగషథారో ఔ భులఔుఠె 

పురలో బభ ఖుభపంచి ఙెఠుగష బాఞాో ఠగష పవసరో ఔ ణాఖుణేధన లమకూు ఫభపంఙరేఔ ఄణతున కొఠణాఠె, ఔత 

ఙెపుణేధన లమకూు తెడీ ణాగై బతుఱస థావభష పురలో బభ లమకూుణావతున ణెరువఔుంఞాఠె. 
 

 బగషడు ఄంఠరేఔుండా లహు ర నేమడనరతిఴిరు వంతృషథిలేు  అఫె తొథ ఎరాంఞట ఄనయషథరు నుఠణాయో 

ఇ ఔత థావభష ణెరువు ంథి. “ధలువణ, గొంణేరు కౌలేలస ఇధాఠె నెథద  భషఢి ధాఖ బేరుపడు లేవుంథి. ఇ 

బఖయషఱోంణా థాతు బ థమ పోభషో నడాు మండీ”2
 ఄంఞృ యబభపశంచిధ భులఔుడు ఖుభపంచి తృషటఔుడుకూ 

ఔరగషయౌసధ ఄతేతృషర భాతున మఙబణ అయఴకభపయషు మడ. 
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 “ఔ యైను రోకషతుకూ నరతితుద ి ఇ భులఔుఠె, అఫె పభఞటకూ ళంగషమం ఙలస రోధ యకషమం 

వఱసింఙఔుంఞుధనయషఱు నరతితుది”3
 ఄంఞృ పురలో బభ ఖుభపంచి నభ్క్షంగష వబభపుయషు మడ.  

 

భషఛకీభారు: భషఛకీభారంఞే ఔురం, ఠపుఫ, థౌమీధమం, యఞటణో బుడునడుధ లమలవుగష చితిరంఙపడుంథే 

„భషఛకీభారు‟ ఔత. ఔత ఈణుబ నుమడఴరో భషరషమడ. ఔత ఙెనే లమకూు ణధ వవగషీబాతుకూ యమాు ఠె. ఄఔకఠ 

కూఱసిగషఠె ఉభప య్ఠభషో  నేమడగషంఙాఠతు ణెరువఔుతు అళేమమతృలణాఠె. ణధ యషడుకూ ఏఫైెధా 

ధేభపంఙారధఔుంఞాఠె. కషతు కూఱసిగషఠె ణధఔు భషఛకీభార ఖుభపంచి ణెయౌభఛైయషు ఠె. భషఛకీభారంఞ ే

ఎతునఔరోో  ఒఞో కౌవం యషగషద ధారధ ఆలవఠఫేగషతు ధమయేమేఠం కషథతు ఙెపుణాఠె. నరఛరు ఔడా ఄరాంఞట 

ఄపథాధ రు ఙెనే ధాభఔురధే గెయౌనసయషు మడ. తుఛాబతీగష నధరు ఙేలే ధాభఔురధ ధబభమతు ఙెనస 

యయుతృలణాఠె. 
 

భషఛకీభారంఞ ే ణధఔు ఖర ఄతేతృషర భాతున మఙబణ ఇ ఔత థావభష ణెయౌభఛైరషమడ. ణధఔు 

ఄలవమఫైెధ యరం థీతురో ఔతుంఙథ. ఄంణా భషఛకీభార ఖుభపంఙ ే యరేోఴఢ. ఔత ఙథియధ ణభషవణ 

తృషటఔురు ఙేభాయౌసధ యరేోఴఢ ఇ ఔతరో ఙెనే లమకూు, కూఱసిగషఠె యయుథదభ ైఙేయషు మడ. భషఛకీభారంఞే ఎతునఔరోో  

గెరలఠం కౌవం యషగషద ధారు ఙేభఠం ణన ధమయేమేఠం కషథతు తుఛాబతీగష లుండే ధాభఔురు 

నతుకూభషమతు, తుఛాబతీగష నరఛర కౌవం తృషఞుపడుధ ధాభఔురు ణభషవణ ఎతునఔరోో  ఒడుతృషణామతు, నరఛరు 

భషఛకీభ ధాభఔుయౌన ఖుడుుగష ధబుభణామతు ఆరా ఔత తోణుం భషఛకీభ వకూుబుకషు లయగష లుంఞుంథి. 
 

గషీబారోో  తులలసంఙే నరఛర ఄరయషఞుో , ధబభకషరు, చౄలధ యదాధం ఄధఫలనూమవఔంగష 

ణెరువఔుతు కషంణాభషలుగషమడ కొతున ఔతరు భషరషమడ. యషఞటరోో  „ణాభషచలవ‟ ఔత ఔఞట. 
 

ఇ ఔత ఈణుబ నుమడఴరో భషరషమడ. ఔత ఙెనే లమకూు ణధ వవగషీబంరో ణధణోతృషఞు నెభపగపధ చయషవరు 

ఄధ ే లమకూు యయౖషథ చౄయణం ఖుభపంచి ణెరువఔుతు ఔతగష భషరషమడ. థారబభ కషమడఔురోో  చయషవరు ఔఠె. 

చయషవరు ణయోౌతు వఔబీంగష ఙఠఔతృలబధా పామమధ బాణరం నేరబగషధే ఙయషు ఠె. లూభపరో యేయౖషరు యేలస 

ఄంథభపకూ అధంథాతున ఔయౌగపయషు ఠె. ఄధనథబుభర బదమ లచిేధ గొఠల అలసు  యషఞారఔు థాభప తీవు ంథి. 

చయషవరు అలసుధంణా నేకషఞరో ణఖరేయషు ఠె. ఆంఞలో  పామమకూ తిండు ఔడా నెఞిరేఔతృలణాఠె. పామమ నుఞటింఞటకూ 

యయుతృలణేంథి. ఄణతున ఆరోభపఔం ఆబభతు ఄఠెఖుణామడ. కషతు చయషవరు యఱుఠె. పామమతొథ ప ంఖణో 

చయషవరు నూభపుగష తృషడెైతృషణాఠె. చిలభపయషభపగష యేఴంఔఞటి  పామమ ఙవు ంఠగష భషఱు బదమ అఠణాఠె, నఞుి  
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ణనస కొంఠభషబనెై నడు ఖుండెఔు థెపఫణగపయౌ మఔుం ఔఔుకఔుంఞాఠె. ఄథి ఛపుఫగష బాభప ఄతి ళీధలసుతిరో 

ఙతుతృలణాఠె. ఄణతు యషఞా ఆంఞటతు ఄధన యషఠెఔుంఞాఠె. పామమ బామడ బధలుఔు లసథధబబతృలణేంథి. 

భషఛబభ బాణరం కొఠెఔుతు ణరుేఔుంఞృ ఏఠెవు ధే ఈంఞుంథి. 
  

ఇ ఔతరో గషీబాతుకూ వంపందించిధ ఙారా యఴభారు ఙోఞుఙేవఔుధానబ. ఄధనథబుభర అలసు  

ణగషథారు, గషీబారోో  భులఔురు లమవధార థావభష అవు రు ణఖరలభమఠం, గషీబారోో  తిమడధాఱైు, 

నంఠఖరనుఠె యేయౖషరు ఔఞిఠం ఔధపఠణాబ. చయషవరు చౄయణం వవభం ఔణానభషద యయౖషథం. ఄణతుకూ 

ణయోౌ ఔంఞ ే పామమంఞేధ ే నేరబ. కొఠెఔు ఎతున ణనురు ఙేలసధా ణయోౌ నేరతవు ధే లుంఞుథధన లెంఞటఫెంఞు 

ఔడా ఔత చిలమరో ఔతునసవు ంథి. ఇ ఔతరో ఙారా యఴభారు ఆతిలణాు తున ధడునసయషు బ. ఄబణ ే ఏ 

యఴభబూ నూభపు తృషర దాధమణ ఔయౌగప ఔతతు బరును తినేథిగష రేథ. ఔరగషనురఖఫైెధ పాయషరణో ఔడుధ 

లమకూు తుఛగషత బాథిభపగష లుంఞుంథి. 
  

ఆఞాో  తఖణా ఔతరతూన వబాఛంరోతు లమఔుు ర చౄయణ గషతరే. 
 

తృషథవచిఔరు 
1. నహఠ్పఔ – లంళదామ : నుభషఢం వపరశభఢమ ళమభ – నుఞ : 6. 

2. పయౌయషఠ కషంణాభషలు ఔతరు – నుఞ : 103. 

3. పయౌయషఠ కషంణాభషలు ఔతరు – నుఞ : 103. 
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ఐథో ఄదామభం 

కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ 

ణెరుఖు ధలర, ధాఞఔం 
ఄ) ధలర 

 ధలర నేమడ  : నండుణ నభైఫేళవమ రషలసు ర యరుధాబ  ా

మఙబణ    : తిరనుమధేతు గ్నహఙంద్ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1963 (బమఢాధంణమం) 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
ఄఖరేీఢీికూ ఙెంథిధ ళేణేయషథి, పరా శభఢేణమడరరో ఙెైణధామగపనతు నరఛవయౌంనఙేలసధ ఫేదాయ, వంవకము 

ఄబధ తిరనుమధేతు భషబయషవత ఙౌథభపగషభప ఛైమఴీనుణరే ఠె గ్నహఙంద్. గ్నహఙంద్ ణయోౌ నుధనబాంప. ఇఫె 

బయౘఫఔుు భషరు. ఇ థంనణేరఔు గ్నహఙంద్ „ణొయౌ ణెరుఖు ఔతాతుఔ‟ ఄలణభపంచిధ వంలణసమం ఄంఞ ే1901 

లెనెింపర్ 8ల ణేథీధ యధాభఔ ఙయతిధాఠె ఛతుభంఙామడ. 
 

ఇభధ పారమం ఄంఖరమడ, ఙౌఞనయోౌ, భషబానుమం గషీబారరో ఖడుచింథి. “యథామభపు థళరోధే 

గ్నహఙంథాో భపరో  వవణలససథధంగష లుధన ణేఛయకషవం, ఔురషఖ ీపుథిధ , దామఢాళకూు, ఈతృషదామభురధ అళేమమం 

ఙకూణేరధ ఙేరషబ”
1
 ఄతు తిరనుమధేతు వపాఫభషలుగషమడ నేభొకధానమడ. పారమం ధంచీ యరేఴంగష 

ఄదమభధం ఙేలే ఄరయషఞుండేథి గ్నహఙంథిక , థాతుకూ కషమఢం యషభప ఆంఞట యషణాలమఢం “యషభపరగో ఔ 

వణాళబీం, యషళిణమ యషథోనయషథారణోధ, వంవకముర నథదవధరణోధ నరతిదవతువు  లుండేథి”2
. 

 

నరతి థాతూన „ఎంథఔు?‟ „ఎరా?‟ ఄతు నరయనంఙే ళేణేయషథ థఱసిణో ఔడుధ పౌతిఔ ధాలసు ఔ 

యషణాలమఢం గ్నహఙంద్ బధవసధ అధాఠె అలభపంచింథి. అ కషరంరో వణాళబీంరో ఄధేఔ యదారలైధ 

ఙమేరు ఛభపగైఞనుఠె భషబయషవతగషమడ “గ్నహ” ఄంఞృ కొఠెఔుధ నసయౌచి “యషభైథో ఄంఞుధానమడ ఙఠె”3
 

ఄంఞృ ఔుబామడడుకూ అ యషథ, నరతియషథారరో తృషరగో ధేంథఔు ఄలకషళం ఔయౌంఙేయషమడ. ఔధాఠె ణండుర, “భ ై

గ్నహ, తూ బధవసఔు ఏథి బంచిథతు ణోలేు  ఄథి ఙెబమ. ధా బాఞ యధలరలసధ నతురేథ. యధరేథతు ధేధేత 

ఄధకౌధ. ఔయేఱ ఄధఔుధాన ణొంథమనడు బామడేకౌఔు”4
 ఄతు ఙేలసధ ళెఙేభపఔ గ్నహఙంద్ పాయచౄయణాతుకూ 

ఔమథీనసఔగష థాభప ఙనసంథి. గ్నహఙంద్ ఖుంఞృమడ ఎ.లస. కషరేచౄరో ఙథియ, అందర యళవయథామరభం ధంచి 
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త.ఏ. నఞిఫథర రభామమడ. ణమడయషణ బథరా వ యళవయథామరభం ధంచి ధామభయషథ నఞిం 

నుఙేఔుధానమడ. యఛభయషఠరోతు నఞబఞఔు ఙెంథిధ కొబాభ ధామభమగషభప ఏకెైఔ ఔుబాభెు 

ళఔుంణరాథేయతు 1932 ఫే 25ల ణేథీధ యయషశం ఙేవఔుధానమడ. 
 

“1937ల వంలణసమంరో గ్నహఙంథాో మడ  ణెధాయౌ నఞిఢంరో ధామభాయషథిగష తృషర కీివ తృషర మంతేంఙామడ. 

ధామభయషథ ిలతిురో ఠపుఫకౌవం ధామభాధామభారధ ణరకూంథరు ఙేభలరలస ఈంఞుంథి. ఄంథఙేణ అ 

ధరోకౌఞు లతిు  యషభపకూ ధఙేరేథ”5. ఄనఞలో  చిధనఔత నరఛరధ యరేఴంగష అఔఞుి ఔుంఞృ లుంఠఠంణో అ 

నరకూభీ థావభషధ ేణధ అళభయషదధఔు నూధఔుధానభషభధ. ణాధ నెభపగపధ యషణాలమఢ నరపాలంఙేణ 

ళేణేయషథి ఄబధ గ్నహఙంథన  బాభపక్వి  థఔతం పాగష అఔభపషంచింథి.  
 

అ లసథాధ ంణాతున ఄదమభధం ఙేవు , అఙమఢరో థాతు యౌణాతున ఖబతువు , భషఛకీభ నరపాల 

యలపమకషరలైధ „తెథ యషఱుంణా ఔఞట‟, „థేళం ఏబబేమఞుి ‟, „గ్ఠతొథి బూడోయషఠె‟. „నసభపకూయషఠె‟  లంఞట 

అఢిబుణామరాో ంఞట ఔతర, „బాభపక్ఛం ఄంఞ ేఏతఞట?‟, „నఞాి తేగషభప యలఴయౌఛం‟ లంఞట భషఛకీభ ఖంీతారు 

భషరషమడ. 
 

గషీతొఢ చౄయణం, బదమ ణమఖతి వబవమరు, భషఛకీభారరోతు కషరుఴమం, థేళ నరఛరధ నఞటి  

నహడువు ధన ఫభంఔమఫైెధ థాభపథరా ం, బువరో థాగపధ పాయషరు, బాధలురరోతు ఄలకషళయషథం – 

ఔఞేతఞట, ఄధేకషధేఔ యఴభారు అభధ ఔతాలవు లురు. గ్నహఙంథాో మడ  ఔతఔరుగష అందర తృషటఔరోకషతున 

ఄరభపవు ధన భ్చరోో ధే „నరఛాతణర‟ నతిరఔ ధఠెనుణేధన కీ.రే. ఖూఠలయోౌ భషబపరశభంగషమడ, గ్నహఙంద్ గషభపతు 

తృలర ణసళింఙఠంణో అభధ 1939రో లసతుబా మంఖంరోకూ నరయేళం ఙేరషమడ. 1953 లమఔు గ్నహఙంథాో భప  చౄయణం 

లసతుబా మంఖంరో బథరా వరోధే ఖడుచింథ.ి „భెైణేతఠు ‟, „ఖశనరయేళం‟ చిణరా రఔు వంపాఴఢరు భషరషమడ. 

భెైణతఠుఔు వయౘభ థమశఔురుగష ఔడా నతుఙేరషమడ. „రక్షబభ‟, „నేమంఞారు‟, „నసరభుభషరు‟ తోథరలైధ 

చిణరా రఔు థమశఔణవం లళింఙామడ. „ఔయౌత రేబురు‟, „ఙథలుఔుధన ఄబాభబరు‟ చిణరా రఔు ఔడా 

బధనమంఛఔఫైెధ వంపాఴఢరు భషరషమడ. యమడ భషలసధ „బాంఙార‟ ధాఞఔం అకషళయషఢి బథరా వ కైంథరం 

ధంచి నరయషభపణఫైె నరబుకర నరళంవరు తృొంథింథి. 
 

1941రో యమడ భషలసధ „ఈఫభఔుళరోనభప‟, „రేకాలయ‟ బథరా వ భైడుయో కైంథరం ధంచి నరయషమం 

ఙెభమపడుధాబ. అభధఔు ఄరేఴకామతి ధాభపీంచి నెఞటిధ నరయోగషణభఔ, బధనయైఛాా తుఔ ధలర „ఄవబమడు తు 
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చౄలభాణర‟ ఇ భ్చరోో ధే „అందరనరఫ‟ యషమనతిరఔరో దాభషయషళిఔంగష యరులడుంథి. ఄమయంథ థమశధంణో 

అభధ చౄయణ నథఫే బాభపతృలబంథి. ఄమయంథతు „Supramental consciousness‟ (ఄతీణ బాధలసఔ 

ఙెైణధమ) లసథాధ ంణం గ్నహఙంథాో భపతు  నూభపుగష లళనమఙఔుంథి. ఇ యదంగష అదామతిభఔ లసథాధ ంణం ఙేణ 

నరపాయణేరలైధ ణమడయషణ లసతుబా యషణాలమఢంరో గ్నహఙంథాో మడ  ఆబఠ రేఔతృలభామడ. ఄబమచౄయ తృొఞటి  

యౕభీషబురు గషభప అణాభమభఢఔు నమమలయషధంగష 1953 ఄకౌి పర్ 1 ల ణేథీధ ఔమౄనరు భషఛదాతుగష అందర 

భషయౖషి ా లణమఢం ఛభపగపంథ.ి ఄనుఠె గ్నహఙంథాో మడ  అందరభషఴి ానరఫుణవంరో వబాఙామ రషక డెైభెఔిమడ నథయ 

ఙేనఞాి మడ. 
 

1-11-1956ధ యళరాందర ఄలణభపంచింథి. అందరనరథేశ్ ఏమఠు  ణమడయషణ ఔడా కొంణకషరంతృషఞు 

వబాఙామ, తృౌమ వంపందార రషక వంభుఔు తుభంణరఢాదికషభప (Joint Director) గష నతుఙేరషమడ. 

ఄతుయషమమఫైెధ కషమఢారలరో అ నథయ ఔడా యషమడ నభపణమచృంఙలరలస లచిేంథి. అ ణమడయషణ కొథిదభ్చరోో ధే 

అకషళయషఢి ళెైథభషపాథ కైంథరంరో గషీబవు ర కషమమఔబీార నరయోఔు (Rurl Programme Producer) గష 

ఔధనబూలే లమఔ అ నథయరోధే కొధయషగషమడ. 
 

భైడుయో మౄనకషరు, భైడుయో ధాఞటఔరు, ఄవబమడు తు చౄలభాణర, నభపలముధ, ఫెమడనుర బమఔరు, 

నసరోణెఫెభమ, నేరమోలశణేరు, యతిరారభం, భబతృషళం, చీఔఞట ఖథరు ఄధే ధలరరు మచింఙామడ. 

ఇభధ మచించిధ „నండుణ నమఫేళవమ రషలసు ర యరుధాబా‟ ధలరఔు 1960 రో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ 

పశృబతి ఔడా రతేంచింథి. ఇ యదంగష యషఖుణేధన గ్నసఙంద్ యషళిణమ ఛెైణరభాణర ఄఔయషభణేు గష 1962 

ధలంపమడ 2ల ణేథీధ అభధ శథభ వంథధం అగపతృలలఠంణో బుగపంనుఔు లచిేంథి. ఇ యషము అందర 

యషళితీ నసరభురఔు అళతుతృషణఫైెంథి. కషతు అందర యషళిణామలకషళంరో దర లణామగష యరుగొంథ ే గ్నహఙంద్ 

అందరతృషటరోఔం శథభారోో  ఎనఞటక ీచిమంచౄలురే. 
 

మఙధరు : 

 1943 ధంచి 1962 బదమ ఇ నంథొతభథి వంలణసభషర కషరంరో గ్నహఙంద్ మచించిధ  ధలరరు 

నథకొంఠె. 

1. నభపలముధం (ధలర) – 1943 

2. ఄవబమడు తు చౄలభాణర (ధలర) – 1947 
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3. నసరోణెఫెభమ (ధలయౌఔ) : ధలంపర్ 1960 – ధంచి 1961 లమఔు „భుల‟ బావనతిరఔరో లహభపభరాో  

లచిేంథి. 

4. ఫెమడనుర బమఔరు (ధలర) – 6-11-1960 ధంచి 12-3-1961 లమఔు అందరనరఫ థిధనతిరఔ 

అథియషమం ఄధపందారరో లహభపభరాో  లచిేంథి. 

5. ఖడుభనఠతు ణరునురు (ధలయౌఔ) – 1961 

6. నండుణ నమఫేళవమరషలసు ర యరుధాబా (ధలర) – లెనెింపర్ 1961 

7. యతిరారభం (ధలయౌఔ) – ధలంపర్ 1962 

8. ఖతింఙతు ఖణం (ధలయౌఔ) – 1962 

9. చీఔఞట ఖథరు (ఄవంనూమో ధలర) – ఛధలభప 1960 ధంచి లెనెింపర్ 1962 లమఔు „భుల‟ 

బావనతిరఔరో లహభపభరాో  లచిేంథి.  

10. నేరమోనశణేరు (ఄవంనూమో ధలర) - ఫే 1962 ధంచి లెనెింపర్ 1962 లమఔు „భుల‟ 

బావనతిరఔరో లహభపభరాో  లచిేంథి. 

11. భబతృషళం (ఄవంనూమో ధలర) – నరతబ బుథరఢ మఙబణ బమఢాధంణమం 1963.  

 

ఔతరు : 

1. ళంపుఔ లద – 1928 

2. నఞాి తేగషభప యలఴయౌఛం – 1938 

3. గీణాతృషభషభఢం (ఔత వంనుఞట) 

4. థేళం ఏబబేమఞుి  (ఔత వంనుఞట) 

5. పామమరోో ధే లుంథి (ఔతా వంనుఞట) 

6. థేలుతు చౄయణం (ఔతా వంనుఞట) 

7. ణంఠరె రు – కొఠెఔురు (ఔతా వంనుఞట) 

8. వభ ైకషతులవండు (ఔతా వంనుఞట) 
 

 

 

 

 

 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



271 
 

నండుణ నమఫేళవమరషలసు ర యరుధాబ  ా– ఄధయౕరధ: 

 

 ఇ ధలరరో ఔతాధాభఔుఠె కైళలబూభపు మఙబణ. ఆణఠె బదమణమఖతికూ ఙెంథిధయషఠె. ఔురం, 

గ్ణరం రేతు వఛాణధ నెయు ఙేవఔుంఞాఠె. ఆథి ఄణతు ఄఫుమథభ థఱసికూ తుథమశధం. ఄణఠె కొణు  

ధలరధ భషభఞం తృషర మంతేంచిధనుఠె ఇ ధలర తృషర మంఫఫైె, ధలర బుగపలేయషఞటకూ ఇ ఄవరు ధలర ఔడా 

నూభపు ఄలుణేంథ.ి 

 

 వఛాణ నమఫేళవమరషలసు ర ఔణేమడ, నమఫేళవమ రషలసు ర పామమ ఙారాకషరం కూంథఞే ఙతుతృలబంథి. లంఞ 

బతుఱసగష లుధన యణంణేలు వంథమబభఔు రషలసు రగషభప లరో వఛాణ నుఞటింథి. వఛాణ ణధ ఔణేమడ ఄధ ే

యఴభం నమఫేళవమ రషలసు రకూ ణెయౌభథ. కషమఢం నసరో నుఞిగషధే వంథమబభ ఔ వకరురో యడుచినెఞటింథి. 
అ వకరు ఛయషధ ధమవభమ  అ నసరోధ తీవకొతు నెంఙాఠె. ఔయషభప రషలసు రగషమడ అ నసరోధ ఙలస, 
యషణసరమంణో ఙేమథీలస నెంచినెథద  ఙేరషఠె. ణధ ణండుర ఆఴిం రేఔండా వఛాణ కైళలబూభపుతు నెయుఙేవఔుంథ.ి 

అధాఞట ధండు రషలసు రగషమడ అఫెధ ఆంఞలో  ధంచి యఱోగొఞాి ఠె.  
 

 వఛాణ ఄధాత లహు ర ఔధఔధే అఫెరో ఔణఛాణా పాలం ఎఔుకలగష ఔతునసవు ంథి. ణధధ 

నమఫేళవమరషలసు ర నెంచిధామడ కషపఞటి  యషభప బ ఠర ఔణఛాణా పాలం లుంథి. ణధధ నెయు ఙేవఔుధన 

కైళలబూభపు భంథ ఔడా ఄరాంఞట పాలఫే లుంథి. 
 

 కైళలబూభపు ణధ తణరే రఔు వయౘభం ఙేభఠం లరధ యషఱుంణా ళణరే లురభామమడ. ణధ నెంనుఠె 

ఔుబాభెుధ నెయు ఙేవకౌలఠం ఙేణ కైళలబూభపుతు ళణరే లుగష ఙవు ధానఠె నమఫేళవమరషలసు ర. ఄణతు 

తణరే రు, నమఫేళవమరషలసు రణో ఔయౌలస కైళలబూభపు తొథ నఖతీమడేకౌయషరతు  లసథధనడాు మడ. లథాధ నమంరో ణధధ 

ంఞభపయషఢిో  ఙేలస, ణోఠె – తూఠ రేఔుండా ఙేలసధంథఔు కైళలబూభపు తొథ కౌనంగష లుధానఠె. 
 

 లహబంణం, రషమథవణేఠె, భషదామబఢ ఄధే తణరే రు ఄధేఔ కషమఢారలరో ళణరే లురభామమడ. 

నరనంఙబంణా ఔకఞె ైణధధ ంఞభప యషఢిో  ఙేలస ఔక్షయషదింఙ థరఙఔుధనఞుో  కైళలబూభపు పాయయషు ఠె. 

ఄంథక ైపామమణో – 

 

 “ ధారో ఏబధాన థోఴం లుంథేమోధతు ఄనుఠనుఠె ఫభంగష లుంఞుంథి వఛాణా” ఄధానఠె 

కైళలబూభపు. ణధ ఙఞృి  లుధన యషణాలమఢాతున ఔరుఱసణం ఙేలే రక్షఢం ఔరయషఠె కషలఠంలరో. 
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కైళలబూభపుకూ-ఔధమకషబఢి ఄధే చిధన యేయౖషరుయేలే ధఞటకూ ఄఔబీ వంపందాతున ఄంఞఖఠెణ యషమవం 

భషయషు ఠె లహబంణం. 

 

లహబంణాతుకూ ఠపుఫ తొథ తోథఞ ధంచీ యషమమోశం లుంథి. నమఫేళవమరషలసు ర అలసు  తొథధన 

అళణో వఛాణధ నెయు ఙేవకౌయషరధఔుధానఠె కషతు, వఛాణ ఄణఢిో  తిమవకభపంచి కైళలబూభపుతు 

నెయుఙేవఔుంథ.ి ఇ కషమఢంగష యషఱు యషంయషభపఔ చౄయణాతున ధాళధం ఙేభారధఔుంఞాఠె. ఆథి ధలరరోతు 

బుకమఫైెధ వంగఞధ. కైళలబూభపుకూ రేతు ఄఔబీ వంపందారధ ఖూభపే వఛాణఔు అకషళ భషబధన 

ఈణుభషరు భషయషు ఠె. ధలరరో లహబంణం నరతి ధాభఔుఠె. కైళలబూభపుతు లమతిభైకూంఙే యషభపకూ ధాభఔుఠె. 

లహబంణం లమతిభైఔణ భెంఠె యదారుగష ఔతునసవు ంథి. మఙబణగష కైళలబూభపుతు లమతిభైకూంఙఞం, లమకూుఖణంగష 

కైళలబూభపుతు లమతిభైకూంఙఠం.  

 

రషలసు రగషభపరో తృషండుణామతుకూ, అలసుకూ వంపందించిధ ఄశం ణోఠెకషలఞం లరో, ణధ ఄతేతృషర భారే 

వబంఛవబతు ణరంఙేయషఠె. ఄబణ ే కైళలబూభపు-వఛాణరు ఄణతు అలసు  ఄలవమం రేథధఠంణో నేరబ 

యరుల ణెయౌలసంథి. వఛాణ థావభష నెయు యరుల ఔడా ణెయౌలసంథి నమఫేళవమరషలసు రకూ. 
 

“ధేధ ధా అలసు  భాలణు  వంవకణ ఔమారషర యషు నధఔు యషర భుథబతు తుళేబంఙకొంఞట” ధతు ఙెతృషఠె. 

కషతు భాలథాలసుతు కైళలబూభపుకూ ఙెంథేఞఞుో  భషలస ఄంథభపతూ అళేమమనభపఙాఠె నమఫేళవమరషలసు ర. ఇ 

శఠ్షణభపఢాబం కైళలబూభపుకూ యఛభాతున, లహబంణం తోథరలైధ యషఱుఔు ఘోమ నభషఛభాతున 

ఔయోౌంచిధఞుో గష మఙబణ చితిరంఙాఠె. అ యదంగష „యరుధాబా‟ తుఛఫైెధ  తీమడగష ఙెనలఙే. 

నమఫేళవమరషలసు ర అలసు  తొథ కైళలబూభపు అళరేతొ నెఞుి కౌరేథ. కషతు ఄధకౌఔుండా నమఫేళవమరషలసు ర 

యరుధాబా లరో ఄణతుకూ అలసు  వంఔతీంచిధ ణభషవణ కైళలబూభపు బధవుణవం ఎరాఖుంథో ణెరువకౌలఠం 

ఄలవమం.  

 

„యరుధాబా‟రో వఴింగష భషభఔతృలబధా, లమకూు యషవభషు తుకూ కషఔ వబాఛ నరయోఛధం తుతణుఫే 

ణధ అలసు  ఈనయోఖనడారతూ నమఫేళవమరషలసు ర ఈథేదళం. ఇ ఄలగషశధణోధే కైళలబూభపుతు మఙబణగష 

ఄతేబాతుంఙ ేవపాఱసఢ ినమఫేళవమరషలసు ర అలసుణో ఔ అళబీాతున యషు నసంచి, ణధరాంఞట యషఱు చౄయణారధ 

ఙభపణాముం ఙేవఔుధ ేఄలకషళం ఔయౌంఙబతు కౌమడణేంథి. కషతు కైళలబూభపు థాతుకూ ఄంగీఔభపంఙఠె. ఄంథఔు 
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ఄణఠె ఙెనే ఔ కషమఢం „పౌతిఔ యషతునళిణమం‟ నెఠణోలరు నఞటివు ంథతు. తోణుం తొథ కైళలబూభపుకూ 

అళబీాతున యషు నసంఙఞం ఆఴిం రేథతు ణెరువు ంథి.  
 

మఙబణ కైళలబూభపుతు నభపఢాబయౕయౌగష చితిరంఙథరఙఔుధానఠె. తోథఞలో  కైళలబూభపుతు 

„బాభపక్ఛం‟ అఔభపషంచింథి. ఄణఠె ఔబూమతువి  తృషభీి వఫమణవం తీవఔుధేయషడే. కషతు ధావమభమలంఞట 

అభషఙఔయషథిణో, ఎథఞట లమకూు నఞో ళణరే పాలం నరథభపశంఙే ఄయయేకూణో నభపఙభం ఔరఖఞం లరో ఄణఠె అ 

తృషభీికూ థమంగష ఈండుతృలభాఠె.  
 

కైళలబూభపు లసతుబా మఙబణగష బథరా వ యమళుబుంథ - “లసథాధ ంణ తుమవఙధం, తృషభీి తుభషభఢం ఄధ ే

ఖఞోధ థాఞట చౄయణం నరలళివు  లుంథి. ..బతుఱస తూతిగష పరతికూణ ేఙారు...” ఄధే ఄతేతృషర భం లమఔుం ఙేరషఠె.  

నమఫేళవమరషలసు ర యరుధాబా థావభష అలసు  వంఔతీంచిధ ణభషవణ, ధలరా తృషర మంఫంరో తోథరు నెఞటి  

„నుమడయౖలణుబుఠె‟ ఄధన ధలరఔు కైళలబూభపు బుగపంను యషకషమరధ భషరషఠె. ఆయ ఇ ధలరఔు ఔడా 

బుగపంను యషకషమరే. ఇ గఞింరో కొంణ ఄమయంథ ణణాు ితున ఔడా యలభపంఙాఠె. ఄంథలరో కైళలబూభపు 

మచించిధ „నుమడయౖలణుబుఠె‟ గ్నహఙంద్ మచించిధ „నండుణ నమఫేళవమరషలసు ర యరుధాబా‟ భెంఠ ఔఞేధతు 

కైళలబూభైు నుమడయౖలణుబుఠతు వఙధ. 

 

తృషథవచిఔరు 
1. గ్నహఙంద్ చౄయణఙభపణర – గ్నహఙంద్ యషభమఔ వంచిఔ నుఞ : 12 

2. గ్నహఙంద్ చౄయణఙభపణర – గ్నహఙంద్ యషభమఔ వంచిఔ నుఞ : 11 

3. గ్నహఙంద్ చౄయణఙభపణర – తిరనుమధేతు వపాఫభషలు, గ్నహఙంద్ యషభమఔ వంచిఔ నుఞ : 11 

4. గ్నహఙంద్ యషళిణమ చౄయణ థఔతం – యౕ ీబాథిభషచ మంగషభషలు, పామతి, బాభపే, 1995. 

గ్నహఙంద్ యషళిణమం - తిరనుమధేతు వపాఫభషలు, భులపామతి యషళితీ యషంవకతిఔ వంవు , 5, కూంగ్స

యే, లసకూంథరా పాద్ – 3.  
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ధలర నేమడ  :  శథభ ధేతిర 

మఙబణ  : బారతీ ఙంథర్ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1992 

 

మఙబతిర చౄయణ యరేయౖషరు : 
 1930 రో ఔయౖషో చృరాో , ధచృయఠెరో బారతీ ఙంథర్ ఛతుభంఙామడ. ణధధ, ణధ ఔుఞుంపాతున 

నభపఙభం ఙేవఔుంఞృ “బరాో థి భషబఔఴోరషలసు రగషమడ, „బాథి ఔయౖషో  చృరాో , నెథదనహఞ యభమండు‟ ఄతు 

„ఔయౖషో తీమం‟ రో ఔఙోఞ ఄంఞామడ. బాథి ఔడా ఔయౖషో చృరాో బే, ఔయౖషో  చృరాో రోతు ధచృయఠె. ఏరభపకీ-

ప ఛయషఠక ీబదమ లుధన బా లూభపకూ భెైరేవలేిఴన్ లుధాన ఄథి లూభపకూ నథబూఠె ఫైెఱు థమంరో లుంథి. 

బాఔు ధచృయఠె లేిఴన్ ఔంఞే – ఄమఞటనఱు గెరణోఔ బుంథ లుంఙఔుతు తురుేతు లుధన శధబాన్ 

ఛంక్షన్ ణోధే ఎఔుకల నభపఙభం. బా లూమడ యమాురంఞే శధబాన్ ఛంక్షన్ తొథగషధే యమాుయౌ. ఄనఞలో  

ఄగపభపనయోౌ భ్ఠెు రేథ.బా ధాధనగషమడ ఛతొంథామో థఖోమ నతుఙేలేయషమఞ. ఄథేథో కౌఞతృషడో, లుభూమభ్... ధాఔు 

వభపగషో  ణెయౌభథ. ఎలేిఞురో నతుఙేలే యషమఞ యషఱుణోతృషఞు” 
1
 ఄతు ఄంఞామడ.  

 

యభప ణయోౌథంఠరె రఔుధన అమడఖుమడ వంణాధంరో ఇఫె చిలభప వంణాధం. ఇఫె నథల ధరరో ణండుర 

ఙతుతృలభామడ. పామబంణా ణయోౌనెై నడుంథ.ి ఔుఞుంప పామబంణా ణయోౌ ఔకణ ేమోరషమడ. నసరోరఔు ణండురరేతు 

రోఞు ఔతునసంఙఔుండా ఙరషమడ. ఇ నభపలసుణేర నరపాలంణో యభప ఙథలు వకరు ఙథలుక ైనభపతణఫైెంథ.ి 

ధచృయఠె, ఏరమడరోో తు ఈధనణ తృషటరషర యథమణో ఙథలు అనేరషమడ. “ధేధ కషరేచౄరో ఙేభప ఏ త.ఏ.ధన 

ఙథియ లుధనఞోబణే ఞీఙభషో ధన , ఖుబాయషు గ్ధన పతికైథాతున. కషరేచౄ ఙథలు థఔకరేథ గషపఞేి  

మఙబతిరధభామధ”2
 ఄధ ే బారతి చౄయణంర  ో బుకమఫైెధ బరును ఙంథర్ నరయేళంణ  ో ఙోఞుఙేవఔుంథ.ి 

బథరా వర  ో లసుమనడాు ఔ బూడేఱుతృషఞు ఎఔకడుకీ యఱుఔుండ  ా యషళిణమ నటధం ఙేరషమడ. బథరా వ యౌఞమభ ీ

యొలెైఞీబ ే అఫె భూతులభపశఞీ. ఄనుడ ే యళవయషళిణమంణ ో నభపఙభబబంథ.ి అ వబభంరోధ ే భైడుయో 

నరవంగషరు ఙేలే ఄలకషళం థొభపకూంథి. ఔబీంగష ఔతరు భషభఠం తృషర మంతేంఙామడ. అ యదంగష మౄనుథిథద ఔుంథ.ి 

అఫె తోథఞట ఔత. ఄ థ ి1950రో „అధంథయషఢ‟ి నతిరఔర  ోఄ ఙేబధ „మలవర థథద రు‟ ఔత. 

 నథానరుగైఱు లభవసరో ఙరం, యౕయీౕీ, ధంఠభప, కొధఔఱు లంఞట యషభపణో నభపఙభం ఔయౌగపంథ.ి 

ఄనఞట ధండు నరబుకరలైధ ణెరుఖు ఔలుర మఙధయౌన, ఞారాటియ్ , ఛైన్అలసిన్, చాభెోస్ డుకెన్స, యలబభెసట్
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బామ్, నెమల్ ఎస్.పక్, ఠ్షఖూర్ తోథరలైధ మఙబణర ఖంీతాయౌన పాగష ఙథియషమడ. యషభప వపభపుణో, ణెరుఖు 

ఔతా యషళిణామధఫలంణో ఄధేఔ ఔతయౌన భషరషమడ. అ ఔతరధతునంఞటతు ఎతుతథి వంనుఞారుగష బుథిరంఙామడ. 
 

 ఄంణేగషఔ లహు రరు, ఖశచౄలధాతుకూ వంపందించి లంఞరు-నసండులంఞరు, ఄంథారు-ఄరంకషభషరు, 

నరళనరు-ఛయషపురు, ఛాపురు-ఛయషపురు, బళిఱరఔు బదమ చౄలధం తోథరలైధ నథిళేధ నువుకషరు 

భషరషమడ. ఆయకషఔ ఎధనన యషళిణమ యషమయషరు, యషళిణేమణమ యషమయషరు ఔడా భషరషమడ. 
 

 ణతఱంరో నరలసథధ  మఙబణరలైధ ఛభకషంణన్, ఔమడఢాతుది, యలళంఔభప, తృషముయషమతి, నుథఫైెనసణున్, 

వఛాణ లంఞట యషభప మఙధరధ ణెరుఖురోకూ ఄధలథింఙామడ. 
 

 ఆంకష థాథాను 30 వంలణసభషరుగష „తృషణకెమఞారు‟ నేమడణో అంఖో మఙధయౌన నభపఙభం 

ఙేవు ధానమడ. 

 47 వంలణసభషరుగష పామతీభ నతిరకషమంఖంరోధే భపకషమడు గష తుయౌచితృలబేథి అఫె యయఴి యౕభపషకష మఙధ. 

అందరనరఫ యషమనతిరఔరో, అ ణభషవణ యషవతి యషమనతిరఔరోధ లవు ధానబ. 12 వంలణసభషరు లెంఞరల్ పోర్ు 

అఫ్ సల్భ లెధాసభ్ో  వఫుమరుగష ఈధానమడ. 
 

 ఙారాకషరం ధంచి థభషో పాయ్ థేయభఖ్స  బథరా వరో యషు నసంచిధ అందరబళిమా వఫరో కూభీాయౕరఔ 

తృషణర తుమవళివు ధానమడ. యతుయోఖథామడర తౄలమం ఫేధేచృంగ్ ఔతఞీరో వఫుమరుగష ఈధానమడ. 

 తుభషవలసణ బళిఱరఔు అళబీం ఔయౌంఙే „అళబీ‟ వంవు  వరయౘ వంగం వఫుమభషయౌగష ఈధానమడ. 

„అందర బళిమా వఫ అదవమమంరో లభపకంగ్ ఖమల్స యౘవిల్‟కూ ఙెైమమసధాో  ఔడా ఈధానమడ. 
 

 అందరభషఴింారోధ, బథరా వరోధ ఈధన నరలసథధ  ఄయషమడు రతూన తృొంథామడ. 1987 రో „ఫూతనుతిర‟ 

ధలరఔు అందరనరథేశ్ యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథామడ. 
 

 „శథభధేతిర‟ ధలరఔు 1992రో కైంథరయషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథామడ. ఇ ధలరకై ఔభషో ఞఔ 

నరఫుణవం ధంచి „ఄణేబప ఫ‟ ఄయషమడు ధ, కొరకణా  ధంచి „పామతీభ పాయౖషనభపఴత్‟ ఄయషమడు ధ 

లహవఔభపంఙామడ. 

 నథాభలతి బళిమా యళవయథామరభం ధండు గౌమల డాఔిభైట్ తృొంథిధ బారతీఙంథర్ 

“ఆనుడొవు ధన ణెరుఖు ఔతరోో  ఄథబణఫెైధ యైయదమం ఔతునసయలు ంథ.ి ఔుఞుంపం పందార ధంచి  ఆధపభైభఴన్  

ఞెకషనరచౄ థాకష నరతీ యఴభం ఔతా లవు లుగష థిగపతృలణోంథి. భషఛకీభం, తృషర ంతీభణ, ఔురం, తృషభపరషీతఔ 
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మంఖం, బళిఱర, థయణేర, ఄంణభషీ తీభ వబవమరోో  ఏయ మఙబణర థఱసితు థాఞట తృలలఠం రేథ. 

బుకమంగష ఇ ణమం ఔతఔురోో  ఔతునసవు ధన ఎయేభెనస్ , ఄతేలమకూురో తుఛాబతీ ఙలేు  వంణోఴంగష లుంథి” 

ఄధన యభప ఄతేతృషర భంరో బారతీ ఙంథర్ గషభప శథభం ఎంణ యరషరమో ఖళీింఙలఙే. 

 

మఙధరు: 

   ధలరరు: 
 

1. ఙంనఔం   2. క్షఢిఔం 

3. రాలఢమ   4. పరణఔధేభపేధ ఛాఢ 

5. అరోచింఙ   6. వథోమఖం 

7. ఛభరక్ష్ుభ   8. ఔఴోయేఢి 

9. ఔరర యరుఖు   10. ఏథి ఖబమం – ఏథి బామోం 

11. యైరషఖి   12. భెఔకరు ఙఔకరు 

13. బధవరోతు బధవ 14. యయమ లవంణం 

15. ళణాతద  వమడమఠె  16. శథభధేతిర 

17. ఙెథనుమడఖురు  18. కషంఙధ బఖం 

19. ఎతున ఫెఞెో కూకధా  20. ఫూత నుతిర 

21. బదమవభణేరు  22. ఏతఞీ చౄయణారు 

23. భషఖమకూుమ్   24. ఫేగబార ఫేయౌబువఖు తో||ధయ 

 

ఔతరు : 

1. మలవర థథద రు  2. డాపా ఆంఠెో  

3. కౌచృ కషధర్   4. యఱస 

5. ళంపుఖం 

 

నతిరఔరోో  తుమవళించిధ యౕభపషఔరు : 

1. లంఞరు – నసండు లంఞరు 

2. ఄంథారు – ఄరంకషభషరు 
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3. నరళనరు – ఛయషపురు 

4. ఛాపురు – ఛయషపురు 

5. బళిఱరఔు బదమ చౄలధం 

 

శథభధేతిర – ఄధయౕరధ 

 ణెరుఖురో లచిేధ ఈణుబ ధలరరోో  ఆథొఔఞట. ధారుఖు ణభషర ఆతిలణుం ఆంథరో ఙెనపడుంథ.ి 

నరదాధ తృషణర గ్తృషరభషలు. ఆణతుథొఔ వంనరథాభ పరా శభఢ ఔుఞుంపం. యషవణంణరో ాథమబం ధేనతమంగష ఇ 

ధలర మచింనపడుంథ.ి బుకమంగష థగపోభషర గ్తృషరఔఴోభమగషభప చీభషర, నేభషర నధనర తుభషఔమఢ 

ఈథమబంణో తృషర మంఫఫైెధ ధలర చిలభపకూ చీభషరణోధే ఔత బుగపలేఞఞుో  ఔయౌంనపడుంథి. 
 

 ఎలభపకెైధా పారమంరో ఏమఠు  పాయషరు బధవతొథ గషడఫైెధ బుథరయేయషు బ. తోఔక థళరో 

ఎఞుకషయషరంఞ ేఄఞు లంచిధఞుో , బతుఱసతు ఔడా లంఙలఙే ఄధేథి గ్తృషరభషలు లరధ ణెరువకౌలఙే. 

వంనరథాభ పరా శభఢ ఔుఞుంపంరో నుఞటిధ గ్తృషరభషలు చిధనణధంరో ఄంథభపరాగై ణయోౌథంఠరె ర నరపాయషర 

ఔధఖుఢంగష నెభపగషఠె. 
 

 “భషబరక్షభబభ ణబుభఠె యంఔఞరా బభమకూ ఄఔకగషమంఞే ఫభం, గౌమలం భెంఠె లుధానబ. 

నెథదరు వంతృషబంచిధ నసణరా భపీణం ఄధఫయవు  లుధన ఄణతుకూ, ఏ యదఫైెధ అళభార రేలు. ఄఔకగషభపరా 

ఏథో ఙెభామరధే తీలరఫైెధ అభషఞబూ రేథ. పేవు రు, ఔుంథేఱైు అఠెణ ఎతున భ్చరబధా 

ఖడునేభఖరఠె. బంఠెయషరోఖయౌ ఙఞృి  యరషరబబధ నెమఠె, థొడోో  తృషడునయలురు, ఉమళు తృొరారు, 

ఔబణగషఱైు ఔడా ఄఔకమ రేఔుండా కౌరుకూచిేధ తృొరారు, ఏడాథి కొఔయషభప ఄబయేచ లఙేేఞులంఞట 

బాతడు, ఔుంఔుఠెకషభర ణోఞరు, లడుు ంచిధ యవుభపరాంఞట చౄయణం యంఔఞరా బభమథి. ఄణతుకూ బుఖుో మడ 

బఖనసరోరు, బుఖుో మడ అఠనసరోరు. గ్తృషరం భెండోయషఠె”3
 ఆథీ గ్తృషరం ఔుఞుంప ధేనతమం. 

 

ఆరాంఞట యషణాలమఢంరో నెభపగపధ గ్తృషరభషలు చౄయణం వశఛంగష ణండురరాగషధే యషఖుణేండేథి. 

చౄయణంరో ఄధకౌతు యదంగష లచిేధ బామడఔు కషమఢం భషబుఠణుబ ఄధపడే భషబరక్ష్ుభ. ఇఫె 

యంఔఞరా బభమ ఄఔకగషమడ. “భషబరక్షభబభ ఛాతీయోథమబంరో తిమఖఞం, ఫముణో ఔయౌలస కథదమడ ఔఞటి , 

ఔరుో థకషఢార థఖోమ నసకెఞటంగ్ ఙెభమఞం, అ భ్చరోో  లఙేేఞులంఞట ఔయౖషో నతిరఔ, అందరనతిరఔ లంఞట నతిరఔరు 

ఙథలఠం అ ఆంఞలో  ఄంథభపకీ యఠు మంగష, యంణగష, ఫభంగష లుండేథి”4
. 
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20ల ళణాతద  తృషర మంఫంరో అందర తృషర ంణంరో వంనరథాభ పరా శభఢ ఔుఞుంపారోో  లహు రరు ఈండ ేథాతుకూ 

తేధనంగష ఈంథి భషబరక్ష్ుభ చౄయణం. ఄంథక ై అఫె ఈథమబంరో తిమఖ ఖయౌగపంథి. భషబరక్షభబభ ఫము 

యషవథేలభషలు ధామభయషథి. అభధ గషంద ీఄధభాభురు, ధరు లఠఔఞం, ణధ లడుకూధ ధరుణో 

ధేలసధ పఞిరు ఔఞుి కౌఞం, యథేయౕ లవు  పళిఴకమఢ, ఆరా యషవణంణరో ాథమబంరో ఄధేఔ యదార 

తృషరగో ంఞుంఞామడ. 
 

ఇ ధలరరో ప ఛయషఠ కషంగెసీ్ వఫ, కషకూధాఠ కషంగెసీ్ వఫ, రషమథాతరుో , అందరమణన థగపోభషర 

గ్తృషరఔఴోభమ బమఢం, లెైబన్ ఔతొఴన్ భషఔ, వభషద ర్ ఫఖతిసంగ్  కైవ, రారా రఛనతి భషయ్ బమఢం, 

ఈను వణామఖశీం, కూవట్ ఆండుభా ఈథమబం, భెంఠల నరనంఙ భుథధం, ఔవు భప పాబ బమఢం, పామణథేళ 

యషవణంణరా  లసథిధ , పామణ-తృషకూయషు న్ యఫఛధ, థాతు వంథమబంగష బామఢహోబం, బయౘణాభగషందీ బమఢం, 

థేళ ఎతునఔరు, ఎబభెీతూస, ఆంథిభషగషందీ బమఢం తోథరలైధ ఙాభపణరా ణభఔ గఞాి రధ తృొంథనభపఙామడ. ఆతున 

గఞాి రధ యలభపంఙాభైగషతు, ఄయ ఛభపగపధ ణేథీరు ఎఔకడా నేభొకధరేథ. ఇ గఞాి రతూన చీభషర నధనర 

తుభషఔమఢ నరపాయషతుకూ వశకషభషరుగష ఈధానబ. 

 

అధాఞట వంనరథాభ ఔుఞుంపంరో నుఞటిధ భషబరక్షభబభ-యషవథేలభషలురు  గషందీగషభప అళభాయౌన 

ణ.ఙ. ణనఔ అఙభపంఙేయషమడ. ఄంథక ై ఎంణోబంథికూ లమతిభైఔబభామమడ. ఄంణేగషఔ శభపఛధరంఞ ే

ఄరోంణ థభషధ ఈంఙ ే పరా శభఢ ఔుఞుంపారోో , భషబరక్ష్ుభ శభపఛధ పారుడుతు ణోఞబాయౌగష నెఞుి ఔుతు, 

యషడుకూ ఙథలు వవభంగష ఙెపుణ గషందేభయషథిగష తుమౄనసంఙఔుధానమడ. 
 

ఎంణోబంథ ి బఖయషఱైు ఙెభమరేతు దెైమమం, ణెఖుల భషబరక్ష్ుభకూ ఈధానబ. గ్తృషరంణో “ధాధన 

ఄబభరాంఞట నసభపకూనంథరు లుంఠపఞేి .... పామణబాణ... వంకెఱోరో నడు ఏఠెయలు ంథి.. .  .. ఔక కషఱొు 

ఙేణేరక ై కషథభష... బధ బధవరకూ, బాఞరకూ ఔడా వంకెఱైు యేరషమడభష” ఄధఖయౌగపధథి లహు ర అధాఠె 

వబాఛంరో ఔతునసంఙఠం ఙారా ఄమడథ. 
 

చీభషర – నేభషర నధనర తుభషఔమఢతథమబం నరఛరంణా ఐఔబణమంణో ఙేరషమడ. ఉమౄ యషడా ఏఔఫైె 

నలసనసరోర థఖోమ ధండు నంఠె బువయౌ యషఱు లమఔు తోణుం ఉమడ కాయఙేలస ఉమడ చిలమ భషబధఖభ్ో  

ఖుడులెరు యేవఔుతు ఈంఞుధానమడ. నరఛరఔు ఆఴిం రేతు బుతులసతృషయౌఞీతు తరఞీష్ నరఫుణవం యషమడ యషభప తొథ 

పరలంణంగష మడథిద  నధనరు నెంచి నరఛయౌన నహఔుకతింఞుధానమడ. 
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అధాఞట నరఛర నఞుి థర ఙలేు  ఎరాంఞటయషభపకెైధా ఈథమబ వపభపు ఔరఖఔ బాధథ. ఄబణ ే

బుంథండు ధడునే ధాభఔుఠె కషయషయౌ ఄరాంఞట ధాభఔుఠెగష థగపోభషర యషమడ థొభపకషమడ. ఄథి నరఛర 

ఄథఴిం. 

 

“గషందీచౄకూ బధం బాఞ బఙాేం. బుతులసతృషయౌఞీ మథద  ఄబేమథాకష... బధం బఔకడు ధంచి 

ఔథరఔఠథ. బధకౌవం... గ్తృషరఔఴోభమ గషమడ ఛెైరుకెమాుమడ. యషమడ అమంతేంచిధ బా నధనర 

తుభషఔమఢ బధం చిలభప థాకష యషగపంఙాయౌసంథే”5
 ఄధన యషభప దోమఢి నఞుి థర ఙలేు  ణామగషరఔు యధఔఠెఖు 

యేలే నరవకూు రేథతు తుమౄనసవు ధానమడ. ఄంణ తుయషవముంగష ఙేరషమడ కషపఞటి  ఄధఔుధనథి యషదింఙామడ.  
 

చీభషరరో బభొఔ నరబుక ఈథమబకషభపఢ ిఛాధఔబభ. ఇఫె అ ఉమళు ఄంథభపకూ ణరరో ధారుఔ 

లంఞటథ.ి నెైగష పారమ యణంణేలు. రోీతిరభ ఔుఞుంపం ఔధఔ భుఔులభవ భషగషధే చఞుి  తీబంఙామడ. 

లంఞ బంఞటకై నభపతణం ఙేరషమడ. కొంణకషరాతుకూ బయౘణేభతు పోదధరఔు, థగపోభషర యషభప నరపాయషతుకూ రోధై, 

కథదమడ ఔఞిఠం అమంతేంచింథి. ధతిుతొథ కథదమడ బూఞ నెఞుి ఔుతు ఆయోౌరుో  తిభపగప ఄఫేభథి. చీభషర నేభషర 

గషీబారోో  అఫెఔు ణెయౌభతు లమకూు రేఠంఞే ఄతిళయోకూు కషథ. బంచికూ-ఙెఠెకూ ఄధఔుధే ఔమడఢాబూభపు. 

ఎలభెైధా ఔయౖషి రోో  లుంఞే, ఄథి ఔఠఛాతి – ఄఖఛీాతి ఄధే పేథం రేఔుండా ఄంథభపకీ ఄతునయదారా 

వయౘభనడేథ.ి 

 

నథి ధరరతృషఞు థగపోభషర యషభప తృలర ణాసశంణో యషగపధ నధనర తుభషఔమఢతథమబం లరధ నరఫుణవం 

థిగపలచిే, లవు యౌన ణాణాకయౌఔంగష యషబథాయేలేు , నరఛరు భషబధఖర్ ధండు తిభపగప ఉమళుకూ లఙాేమడ. 
 

ప ఛయషఠ కషంగెసీ్ వఫరు ఛభపగైధాఞటకూ గ్తృషరభషలు చిధనయషఠె. ఄబధా అ వబాయేరషరోో  గషందీ 

ఈనధామయషతుకూ నరఛర ఛభఛభ దావధారు, తగపయౌధయషభప ఈనధామయషరు యధానఠె. ఄయ గ్తృషరభషలు 

పుమరీో ఔమఔఫైెధ ఈథేరఔం, ఈణేుఛం ఔయౌగపంఙాబ. అ తుధాథారు, యషడు ఙెలురోో  గపంఖుమడబధానబ. అ 

చిధనధాఞట ఛాా నకషరు బధవరో పాగష బుథరయేరషబ. 

 

 కషకూధాఠ కషంగెసీ్ వఫరకూ గ్తృషరభషలు ఄణుభమ యఱోరేఔతృలబంథి. ఄంథకై గ్తృషరభషలు 

ఙఠరేఔతృలభాఠె. ఄబధా ఛాధఔబభగషభప లరధ ఄఔకడు యరేయౖషరు యధానఠె. గషందీగషమడ అ వఫరకూ 

భషరేథ. థగపోభషర యషభై అ వఫరోో  నెథదగష అఔఞుి ఔుధానమడ. పురువ యషంపబూభపుగషమడ కొఠెఔు ఙతుతృలబధ 
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థిఖురుణో ఈధాన, ఄతూనణాధై అ వఫరు థిగపవఛభంగష తుమవళింఙామడ. ఇ యఴభాతున వభ్చృతూ ధాభుఠె 

అ వఫరో ణెయౌభఛైవు ంఞే నరతి ఔకమడ యషంపబూభపుగషభపతు కొతుభాడుధామడ. ఖుబభడుథర థభషో పాభబభ 

నథిళేధేఱు పాయౌఔ యషరంఞీమడగష ఙేవు  ఄంథభపతు అఔఞుి ఔుంథి. ఛలశభషో ల్  ధశౄూ ధ ఔడా గైఞు థఖోమ 

ఞటకెట్ కషయషరతు అఞకషబంచిధ దెైమమరషయౌ ఄతూ, ఇ యఴభారతూన ఛాధఔబభగషమడ ఙెపుణేంఞ ే

ఄంథభపణోతృషఞు గ్తృషరభషలు యంఞుధానఠె. ఆరాంఞట ఈణేుఛాతున ఔయౌగపంఙ ే వంగఞధరు ఫయఴమణేు రో 

బహోధనణేఠెగష కషపోబే గ్తృషరభషలు బధవసరో ధాఞుఔుధానబ. ఄయ ఙెమఖతు బుథరయేరషబ. 

 

 గషంద ీబయౘణేభఠె ళింథ-బులసో ం ఐఔమణ కౌవం తుభషయౘమథీక్ష తృషర మంతేంఙామడ. యషభప ఄధాభ్ఖమం 

నఞో థేళబంణా ఫభంణో, అథభషద ణో ఔథియౌతృలణ లుంథి. కౌకభ్చ ఖడుఙేకొథీద  బయౘణేభతు థేశపరం 

క్ష్ీఢింఙయషగపంథ.ి థేళం ధరుబూరరా ళింథ-బులసో ంరు ఐఔమణ కౌవం వబాయేరషరు ఏభషఞు ఙేవు ధానమడ. 

అ యదంగష 20 భ్చరు ఖడుఙాబ. థేళం భాలణు  ఄతున బఠ్షరయషమడ ఏకౌధభక రక్షమంణో వఫైెఔమణణో 

ఔయౌలస ఫెయౌలస లుంఞామతు, అభా బణార ధాభఔురు బయౘణేభతుకూ బాఞ ఆఙాేమడ. 21ల భ్చధ గషందీ 

ఄంథభప ఄతేతృషర భారు తీవకొతు తుబభమవం ణాగప థీక్షయమయంఙామడ. ఄనఞట లమఔు బణ బ్డమంణో 

అయేళకషయేయౖషరు నెఙే నెభపగపధ థేళంరో ఎలభపకూ యషమడ ళింయష నరలతిుణో ఙెరభైగప తృలణేధానమడ. యషమంథభపతు 

ఏఔణాఞటనె ైతీవఔుభషలడాతుకూ, యలథమడరుగష ఔయౌలసఫెయౌలస ఈంఙడాతుకెై గషంద ీఙేలసధ నరభణనం యౌంచింథ.ి 

గొనయషమడ ఙేలసధ బంచినతు ఏథీ లదాకషథతు ణెయౌభఛైభడాతుకైధతు థీతులరధ ఖళీింఙలఙే. 

 

 గషంద ీ బయౘణేభతు అళభారణో వణామఖశీ అళబీారు థేళంరో ఙారా ఙోఞో ఏభషఞు ఙేరషమడ. 

ఄధాతరుగష లుధన భ్ఖఖవీు రఔు అళభీ తొభడాతుకెై ఏభషఞుో  ఙేభపడాు బ. ఄరాంఞట అళబీార లరధ 

ఆణమడరఔు, భ్ఖురఔు లేలఙేలే ఈణుబ పాయషయౌన ఄరయషఞు ఙేవఔుధే నథధతి ఏమఠెణేంథి. 
 

 అ భ్చరోో  యషవణంణరో ాథమబ ధాభఔుయౌన ఛెైరోో  నెఞటిధనుఠె థొంఖరు, భౌడీరు, కతూకౌమడరణో 

తృషఞు ఔయౌనస నెఞేియషమడ. ఄఔకఠ నడే పాదయౌన వళింఙరేఔ „చృణేంథరధాత థావ‟ ఄధే ప ంగషయ్ భులఔుఠె 

థాతుకూ లమతిభైఔంగష ఛెైరురోధే తుభషయౘమథీక్ష ఙేనఞాి ఠె. అ యదంగష ఆమయ ైబూఠె భ్చరు థీక్ష యషగపంచి, 64ల 

భ్చధ ఄవలురు పారషఠె. ఄణతు బణథేయౘతున ఔరఔణాు  తీవకెఱైుణేధననుఠె నరతి భెైరేవ లేిఴధరోధ 

యేరాథి బంథ ిఅ ఄబమచౄయకూ ఄంఛయౌ గఞటంఙామడ. ఔరఔణాు రో అమడ రక్షర బంథి వభరషధం థాకష యయు అ 
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యమడతుకూ అకభప యడోకరు నయౌకషమడ. గషందీ లసథాధ ంణారధ అధాఞట భులఔురు ఔడా తుభబ తుఴీరణో 

తృషఞటంఙ ేయషమధడాతు ఆథొఔ బంచి ణాభషకఢం. 

 

 గ్తృషరభషలుఔు చిధనణధంరో భషబుఠణుభమ, యషవథేలభషలు ధాఞటధ తెఛారు పాగష  

నతుఙేలసధాబ. చిలభపకూ ఄణతు కొఠెఔు త.ఏ. నూభపు ఙేలస ఇ లమలవు  తొథ, నరఫుణవం తొథ లమతిభైఔణణో 

యనోల కషమడరోో  ఔయౌలసతృలభాఠె. యషభపరోధే ఔ ఄబాభబతు నెయు ఙేవఔుధానఠె. యషభపకూ నుఞటిధ అఠనసరోధ 

ణధ ణండుర గ్తృషరభషలు థఖోభపకూ నంనసంఙాఠె. అ ణభషవణ ణాధ ఏఫైెంథ ీఅఙకీ ణెయౌభథ. 
 

 ఄరాగై ఄథేమఔుం ధండు నుఞటిధ నసరో కషపఞటి  వవభషఛమం ణాణభమ పాయషరణో నెభపగపంథి. ఄధామభం 

ఎఔకఠ ఛభపగపధా వళింఙేథికషథ. చిలభపకూ ణోఞట లేనళిణేభషయౌకూ ఛభపగపధ ఄధామభాతున తురథీలసధంథఔు 

ఎబభెీతూన భ్చరు ఔధఔ ఛెైరోో  యేరషమడ. ఄబధా థిఖురు నఠఔ ణధ యదాధంరోధే ధడుఙేథి. 
 

 „ఎబభెీతూస‟తు గ్తృషరభషలు లమతిభైకూలేు  బధబభషరు వవభషఛమం వబభపుంఙేథి. థేళంరో ఄతున నధరు 

వఔబీంగష వబభాతుకూ ఛమడఖుణేధానభతు యషథింఙేథి. తృషర మంఫం ధంచి కషంగెసీ్ యషభప ఄబధ 

గ్తృషరభషలు చిలభపకూ లమతిభైకూంఙయషగషఠె. తృషర మంఫంరో ఎతునఔరనుఠె ఄంథభప కౌభపఔనె ై చీభషరరో 

ఎమ్.ఎల్.ఏగష తృలఞ ీఙేరషఠె. తుఛాతుఔథి ఆఴింరేథ. అ నథయరో ఈధాన తెథర కౌవఫైె తృషఞునడేయషఠె. అ 

నథయ తృలభాఔ చౄలధ ఫతికెై ధమస్ నేనర్ రో వబ్-ఎడుఞభషో  ఙేరషఠంఞ,ే ఎమ్.ఎల్.ఏగష ఎంణ తుఛాబతీగష 

ఙేరషడో ణెరువకౌలఙే. ఄంథకై ఆంథిభషగషంద ీ బంచిథేగషతు, అఫె నఔకధధన వరయౘథామడరే ఙారా 

థభషభమడో రు. యషభప లరధధే అఫె ఎబభెీతూస నెఞటి  ఄనకామతి తృషరలైంథతు యషథింఙఠంరో ఄణతు ఄతేతృషర భం 

ఖళీింఙలఙే. 

 

 ఛాధఔబభగషమడ చిలభప థళరో ఈండు గ్తృషరభషలుకూ ఔపుమడ ఙేలసంథ.ి ఄణఠె వవభషఛమంణోతృషఞు లలేు , 

భషబరక్ష్ుభ ఙతుతృలబే బుంథ ణధకూచిేధ ఆంఞట కషగపణాయౌచిే, థాతుణోతృషఞు ణాధ వంతృషథించిధ నథియేరు 

ఆచిే ఏథెైధా బంచి నతుకూ యతుయోగపంఙబంథి. థీతుతుపఞటి  గ్తృషరభషలు ఎంణ లేవఙి బధవకడో 

ణెరువకౌలఙే.  అ ఠపుఫణో వవభషఛమం లథధ రకౌవం ఄధాతళబీాతున ధఠనథరఙఔుంఞే కషథధానడేగషతు, 

నూభపుగష లమతిభైకూంఙరేథ. నెయుకషతు వవభషఛమం చౄయణం లథధ ర లేలకె ై ణామఖం ఙేభఠంరోఖర ఈథాణుణ 

ఎంణ బంథికూ ఈంఞుంథి. 
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 ణామఖదధర చౄయణారు ణబ ఔకభప చౄయణారేగషఔ, యషభప ఔుఞుంపబంణా ఄథే అళభారఔు 

ఔఞుి పడు ఈంఞామధడాతుకూ బంచి ణాభషకఢతథి. ఆరాంఞటథి పాయణభషర యషభపకూ ఔ ఈనథేళంరాంఞటథ.ి 

గ్తృషరభషలు, భషబరక్ష్ుభ, యషవథేలభషలు, ఛాధఔబభ, వవభషఛమం ఇ తృషణరరతూన భులణఔు బంచి 

బామోథమశకషధనంథింఙేయే. ఄధేఔ నెఠణరో లరు నఠెణేధన ధేఞట భులణ „శథభధేతిర‟ రాంఞట వంథేరషణభఔ 

ధలరరు ఙథియ బంచి బాభషో తున, థేళం కౌవం తుయషవముంగష తృషఞునఠఞం, యషబాచృఔ లేలఙేభఠం 

రాంఞటయధనన థీతుథావభష ణెరువఔుధే ఄలకషళం ఔయౌంఙామడ బారతీఙంథభషో మడ . ఔధఔధ ేథీతుతు కైంథర 

యషళిణమ ఄకషఠతొయషమడ ఈణుబ ధలరగష ఖుభపుంచి ఄయషమడు  తూభఠం వమవఛధాంగీకషమఫేధతు 

యరోడుంఙలఙే. 

 

తృషథవచిఔరు 
1. ఫూత నుతిర ధంచి శథభధేతిర లమఔు – ఇధాఠె, సపరలభప 2005 

2. ఫూత నుతిర ధంచి శథభధేతిర లమఔు – ఇధాఠె, సపరలభప 2005 

3. ఫూత నుతిర ధంచి శథభధేతిర లమఔు – ఇధాఠె, సపరలభప 2005 

4. శథభధేతిర – నుఞ : 9 

5. శథభధేతిర – నుఞ : 9 

6. శథభధేతిర – నుఞ : 25 
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ధలర నేమడ : కషర రేకరు 

మఙబణ : ధయన్ 

ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 2004 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు : 
 

 ధయధాో మడ  నుఞటిధణేథి 24 డుర ంపమడ 1941. నుఞటిధ గషీబం బథిదభషర ణారకష, వభషమనేఞ, 

ధరోగొంఠ చృరాో . లమంఖల్ చృరాో  యషయరార ణారుకష ఛధగషం యభప వవగషీబం. యభప ణయోౌథంఠరె రు థొంఖభప 

ధాభషభఢ, నసఙేబభ. 
 

 బూడో ణమఖతి లమఔు వవగషీబం యషయరారణో, ఏడో ణమఖతి లమఔు తిమభరగపభప, వభషమనేఞరో, 

నథోణమఖతి లమఔు ఏ.య. ళెైవకల్, లమంఖరోో  ఙథియ 1957 రో తృషమవభామమడ. ఔుఞుంప అభపుఔలసుతి 

పాగషరేఔతృలలఠం లరో ఔ వంలణసమం యథామపామయషతుకూ అఞంఔం ఔయౌగపంథ.ి 1958రో అరి్్ ఄండ్ లెైన్స కషరేచృ 

లమంఖరోో  నస.భు.లస.రో ఙేభప 1962రో ధండు 1964 లమఔు ఈయషభతుభా భూతులభపశఞీ, ళెైథభషపాథోో  

ఎమ్.ఏ. ఄమురషవు రం ( ఎఔధాతక్స) తృషమవభామమడ. 1962 ల వంలణసమంరో ణధ ఫేధబాబ ఔణేమడ 

ఄధవభణో యయషశం ఛభపగపంథి. 
  

 1964 ధలంపభ్ో  ఄమురషవు ర ఄదామనఔుతుగష నరఫుణవ ధాగషమడీ ధ డుగీ ీ ఔమారషరరో తుభాబఔం 

తృొంథామడ. ఄఔకఠ ధలంపర్ 1964 ధండు డులెంపర్ 1970 లమఔు ధరగో ంఠ నరఫుణవం ఔమారషరరో నతుఙేరషమడ. 

ఛధలభప 1971ధండు లెనెింపర్ 1982 లమఔు నరఫుణవ ఎస్.అర్.అర్. డుగీ ీకషరేచౄ, ఔభీంధఖభ్ో  నతుఙేరషమడ. 

ఄకౌమపమడ 1982 ధండు చరలై 1987 లమఔు నరఫుణవ నసంఖయ బళిమా డుగీ ీఔమారషరరో నతుఙేరషమడ. అఖవి  

1987 ధండు చెన్ 1990 లమఔు నరఫుణవ డుగీీ కషరేచృ, ఫథరా ఙరంరో నతుఙేరషమడ. చెరలై 1990 ధండు ఛధలభప 

1993 లమఔు బయు నరఫుణవ నసంఖయ బళిఱ కషరేచృరో నతుఙేరషఔ సపరలభప 1993 రో నసరతుసతృషరాో  

నథోధనతితు తృొంథి నరఫుణవ డుగీ ీఔమారషర, ధమసంనేఞరో ఫే, 1995 లమఔు నతు ఙేరషమడ. ఫే, 1995 ధండు 

నరఫుణవ నసంఖయ బళిమా డుగీీ కషరేచృ నసరతుసతృషరాో  నతు ఙేలస ఄథే కషరేచృ ధండు 31 చెరలై, 1996 రో నథయ 

యమబఢ ఙేరషమడ. 
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 1978 రో కొంథమడ తణరే రణో ఔయౌలస ఔభీంధఖర్ సల్భ యొలెైఞీతు యషు నసంచి అ వంవుఔు ఄదమక్షుడుగష 

1982 లమఔు నతుఙేరషమడ. 1987 ధండు ఆనఞట లమఔు లమంఖల్ సరగభ్లెైఞీ  ఄదమక్షుతుగష నతుఙేవు ధానమడ. 

ఆండో ఄఫెభపఔన్ లెంఞర్ ర్ ఆంఞభైనఴధల్ విడీస్. ళెైథభషపాథోో ధ , రోఔసణాు రోధ  యభపకూ రషళవణ 

వఫమణవం ఈంథ.ి పారమం ధండు మఙధరు ఙెభామరధన ణనధ ఈండేథ.ి ధారోో ణమఖతి ఙథలుణేధన 

భ్చరోో ధే „మణానఔమడఠె‟ ఄధే నేమడణో ఒ ఔత భషలస ఙంథబాబ నతిరఔఔు నంనసంఙామడ. ఏ.య. ళెైవకమళు 

ఙథలుఔుంఞుధన భ్చరోో  ఒ యౌఖిణబాధ నతిరఔఔు ఎడుఞభషో  నతుఙేరషమడ. ఄఔకడే బయౘఔయ యళవధాత 

వణమధాభషభఢగషభప ణబుభఠె యళవధాత యంఔఞేళవమడో  గషభప యఴమభపఔం రతేంచింథి. ణధ భషలసధ ఔతయౌన 

యషభపకూ ఙనసలేు  “ఔతాతుకష మఙబణగష ఔఱసఙేలేు  తూఔు గొన ఫయఴమణేు  ఈంథిభష!” ఄధన అభధ అయౕవు రు 

రతేంఙాబ. 

 

1958రో లమంఖల్ అరి్్ ఄండ్ లెైన్స కషరేచౄరో ధారుగైఱు ఙథలుకౌలఠం మఙబణగష ధయన్ 

చౄయణంరో గొన బరును ణెచిేంథి. అఙామడమరు ఆభపయంఞట ఔఴోబూభపు చృ.య. వపరశభఢమం, యేఞృభప 

అధంథబూభపు, నేభషవమం ఛఖధానతం, కె.ఎస్. ఈతృషదామభ, ఞట.చృ.యైథమధాతన్, ఐఛాక్ లెకైవభష రాంఞట గొన 

ఄదామనఔుర యఴమభపఔంరో యషళిణామతున ఖూభపే, ఆణమ ఄధేఔ యఴభారధ ఖూభపే ఎధనన కొణు  యఴభాయౌన 

ణెరువకొతు, అఔయంఙఔుధానమడ. 
 

ఇ కషరేచౄరో నసభులస ఙథలుణేధననుడే 1959 రో ణధ తోఞితోథఞట ఔత „చితికూధ చౄయణం‟ 

భషరషమడ. యషవులంగష ఛభపగపధ ఒ వంగఞధ అదామంగష ఇ ఔత భషరషమడ. ఔమారషరరో నరతి వంలణసమం ఛభపగ ై

ఔతర తృలఞీరో ఇ ఔతఔు థివతీభ పశృబతి రతేంచింథి. అ ఔమారషర ధండు నరతి వంలణసమం యరులడ ే

„ఛమతి‟ ఄధే బామఖఛెైధనో  ఇ ఔత నరఙభపంఙపడు ఄధేఔ బంథి ణోఞట యథామమడు ర నరళంవయౌన ఄంథఔుంథి. 
 

ఇ కషరేచౄరో ఙథలుణేధన భ్చరోో ధే లమలమభషలు, ఖంఞ భషబాభెడుు , గీఞో ఛధాముధభెడుు , లస. 

భషగయషఙాభప, నస. యలఔుబార్, య. తిమడనణభమ, ఎం. వణమధాభషభభెడుు , ధాగపఱు భషబరషలసు ర, యషబభెడుు , 

పాలసభప యషంపయలభషలు, ఇథాభెడుు  రాంఞట యషళిణమంరో ఄతేతుయేళం ఈధన ణోఞట యథామమడు రణో లేనశం 

రతేంచింథ.ి  

1959 ధండు 1962 లమఔు లమంఖరోో  కషమళచౄ భషఫేళవమభషలు యషు నసంచిధ „తణరబంఠయౌ‟ ఄధన 

యషళితీ వంవుఔు ఔతూవధభషో  నతుఙేలే ఄలకషళం రతేంచింథి. ఇ వంవు  థావభష కషమళచౄ యలథమడరణోధ, ఆణమ 
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ఄధేఔ బంథ ి యషళితీయేణురణోధ యషతునళిణమం ఏమడుంథ.ి లమంఖరోో  ఇధాఞటక ీ నతుఙేవు ధన 

„తణరబంఠయౌ‟ మఙబణరఔు యక్షఢ ఆఙేే „భెైఞర్స లభషాను ‟ రాంఞటథి. ఇ వంవుఔు ఔతూవధభషో  నతుఙేలసధ 

యమడ ఆఔకడ ేయషళిణామతున ఖూభపే ఎధనన ఄబూరమఫైెధ తృషఠ్షయౌన ధేమడేఔుధానమడ. 
 

 1962 ధండు 1964 బదమకషరంరో ళెైథభషపాథోో  ఎం.ఏ. ఙథలుణేధన భ్చరోో  తీలరఫైెధ 

బాధలసఔ ఄరషంతికూ ఖుమభామమడ. ఇ ఄధఫయషధేన ణభషవణ „ఄంనళభమ‟ ధలరగష బయౌఙామడ. 1969రో 

„ఄంనళభమ‟ ధలర నరఙమఢ ఛమఖఠంణో యభపకూ ణెరుఖు యషళిణమంరో రషళవణఫెైధ యషు ధం రతేంచింథ.ి 

 

 1966 రో లమలమభషలు, ఖంఞభషబభెడుు , యే.ధమలసంయౘభెడుురణో „వఛధ‟ ణెైరబాలసఔ నతిరఔధ 

యషు నసంఙామడ. త.ఏ. ఙథలుణేధన భ్చరోో ధే కషభషో ెమౄక్ూ , లసఖభండ్ తౄషర బఠన , ఙాభెోస్ డాభపవధన , 

ఛాధాల్  యషమౄుర ూ , ప ఞరా ండ్ మలెసరన  ఄదమభధం ఙేరషమడ. ధయధన  మఙబణగష బరఙఠంరోధ, 

అభధ చౄయణ థఔతాతున తుమోబంఙఠంరోధ ఇ ఐథఖుమడ ఫేదాలుర నరపాలం గషడంగష నతుఙేలసంథ.ి 

ణెరుఖు మఙబణరోో  ధయధన  ఄణమంణ గషడంగష నరపాయణం ఙేలసధ మఙబణరు ఙరం, యౕయీౕ,ీ పుచిేపాపు. 
 

 యభపకూ 1973 రో „అందరఛమతి‟ యషమనతిరఔ తుమవళించిధ ఔతర తృలఞీరో „శణమ‟ ఔతఔు నరతబ 

పశృబతి, 1984రో „యషవతి‟ బావనతిరఔ తుమవళించిధ ఔతర తృలఞీరో „పయౌ‟ ఔతఔు నరతబ పశృబతి, 

1985రో „నరోకూ‟ యషమనతిరఔ తుమవళించిధ ఔతర తృలఞీరో „థాడు‟ ఔతఔు నరతబ పశృబతి, 1986 రో 

„అందరఛమతి‟ యషమనతిరఔ తుమవళించిధ ఔతర తృలఞీరో „ఙెమ‟ ఔతఔు పశృబతి, 1986 రో „అందరనరఫ‟ 

యషమనతిరఔ తుమవళించిధ ఔతర తృలఞీరో „ణెమ‟ ఔతఔు పశృబతి రతేంఙాబ. 

 

 యఞటణోతృషఞు ఆంకష 1994రో „ఄంణవటేలంతి‟ ధలరఔు ఈణుబ ధలరగష తృొఞటి  యౕభీషబురు ణెరుఖు 

యళవయథామరభంయషభప నుమయషకమం, 1997రో కైంథర నరఫుణవ బాధలలధమడర ఄతేలథిధ  బంతిరణవరషకరోతు 

యషంవకతిఔ యపాఖం ధండు భెండేఱుఔు (1997-99) లహతుభర్ ెరోఱసప్ట, 1998రో యరషర యషళిణమ ఄకషఠతొ 

(ఛగపణామర)యషభప రలైఫ్ెటిమ్  ఎచీయభంట్  ఄయషమడు , 1999రో ఛైమఴీ యౌఞమభీ ఞరవి  (యరషకనఞిఢం) యషభప ఈణుబ 

ఆంగీోఴే ఄధయషథఔుడుగష ఄయషమడు , 2001రో మయరషలసు ర యషభమఔ ఄయషమడు  (ళెైథభషపాద్), 2002రో నుయౌఔంఞట 

యషళితీ వణకతి యషభప (తిమడనతి) రలైఫ్ెటిమ్  ఎచీయభంట్  ఄయషమడు రు రతేంఙాబ. 
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 యభప ధలరరు, ఔతరు ఆణమ పాఴరరోకూ ఄధయషథబభామబ. 1999 రో ఄంనళభమ ధలరధ 

„ళమళభమన‟ గష తృరొ ెవర్ య్రాలతి, అందరా  భూతులభపశఞీ గషభపఙ ేళింథీరోకూ ఄధలథింఙపడు ఄఞాో ంఞటక్ 

నతోఴర్స ఄండ్ డులసి పాూమఞర్స, ధమఢుయో్ యషభపఙే నరఙభపణబబంథి. ధయన్ మచించిధ 11 ఔతయౌన ఆంగీోఴేరోకూ 

ఄధలథించి డా||ఎం. భషఛైళవర్ ఎడుఞభషో  ఄఞాో ంఞటక్ నతోఴర్స ఄండ్ డులసి పాూమఞర్స, ధమఢుయో్ యషమడ „రలైఫ్

లేకప్టస‟ నేమడణో నరఙభపంఙామడ. ధయన్ మచించిధ „ఔమడఢ‟, „బ్ధభషగషరు‟, ధలరయౌన యౕయీౕతీుయషవన్ 

ఔధనఠంరోకూ ఄధలథించి 1980రో నువుకషరుగష నరఙభపంఙామడ. ధయన్ మచించిధ ఙారా ఔతరు ళింథీరోకూ, 

ఔధనఠంరోకూ, ణతఱంరోకూ ఄధలథింఙపడు, అభా పాయౖష నతిరఔరోో  నరఙభపంఙపడాు బ. ధయన్ „అందరఛమతి‟ 

యషమనతిరఔరో „ఙాయ్ - తృషతూ‟ నేమడణోధ, అయౘవధం నతిరఔరో „ఒ చౄయణ ళఔరం‟ నేమడణోధ, „యషము‟ నతిరఔరో 

„చౄయణ ళఔరం‟ నేమడణోధ కషరతయషలా  మఙధరు ఙేరషమడ. నరవు ణం „నరఛాళకూు‟ థిధనతిరఔరో „చౄలధర ైయౌ‟ 

నేమడణో భెండేఱు ధండు యౕభపషఔ తుమవళివు ధానమడ. 
 

 యషళిణమం ణభషవణ ధయధక ఄణమంణ ఄతేబాధ యఴభం లసతుబారు. అరి్ లసతుబారధ ఖూభపేధ 

ఎధనన యషమయషరధ ధయన్ ఄధేఔ నతిరఔరోో  నరఙభపంఙామడ. ఖణ బునెైప వంలణసభషరుగష ఔభీంధఖర్ ణభషవణ 

లమంఖల్ సల్భ యొలెైఞీర ఄదమక్షుతుగష కొతున లంథర ఛాతీభ, ఄంణభషీ తీభ చిణరా రధ ణధ ఙవు  సల్భ

యొలెైఞ ీ వఫుమరఔు ఙనసంఙఠంరో నరదాధతృషణర తుమవళింఙామడ. 2000 వంలణసభషతుకూ ఈణుబ ణెరుఖు 

ఙరధచిణరా రకూఙేే ధంథ ిఄయషమడు రధ తుమోబంఙ ేఛాభీరో ధయన్ వఫుమతుగష నతుఙేరషమడ. 
 

మఙధరు : 

ధలరరు : ఄంనళభమ (1969) 

యఙయౌణ (1971) 

బుఱుతృొథరు (1976) 

యౌఛధమ (1976) 

 వంకెఱైు (1976) 

 ఄగషదారు (1977) 

 ఔమడఢ (1977) 

 థాఖుఠె బూణరు (1978) 

 చీఔఞట భ్చరు (1979) 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



287 
 

 బ్ధభషగషరు (1979) 

 ణామడబామడ (1980) 

 ఄధభషఖ వరలంతి (1981) 

 నరణమఴ (1981) 

 ఄంథఫె యయౖషథం (1982) 

 తీమతు థాశం (1983) 

 ఙెబభగపరోతు ఔధనరు (1984) 

 చీఔఞట బూలసధ ఏకషణంరో (1985) 

 నరబాథారోో  నరబథరు (1987) 

 ఄంణవటేలంతి (1991) 

 బధనమఢమం (1992) 

 యఫెన్స కషరేచౄ (1994) 

 థకౌకఢారు (1998) 

 మఔు కషయషమం (2000) 

 పాందయషమరు (2001 

 కషరభైకరు (2002) 

 

ఔతరు: యమడ థాథాను 60 ఔతర లమఔు మచింఙామడ. యఞటరోో   15 ఔతరణో „రలైఫ్ ఆన్ ఎ కషరేజ్‟ ఄధన 

నేమడణో ఔ వంఔరధం 1975రో యరులడుంథ.ి ఄరాగై బభ్ 20 ఔతరణో „ఎతుతథో ఄఠెఖు‟ ఄధే నేమడణో 

1999రో బభ్ వంఔరధం యరులడుంథి. 
 

 యషమయషరు: యమడ భాప ైకూ నెైగష యషళిణమ యషమయషరు, లంథఔు నెైగష నువుఔ వతొక్షరు భషరషమడ. యఞటరో 

కొతునంఞటతు ఔయౌనస 2001రో „ధయన్ యషళిణమ యషమయషరు‟ ఄధన నేమడణో ఔ నువుఔం నరఙభపంఙామడ. 
 

కషరభైకరు – ఄధయౕరధ: 

 „కషరభైకరు‟ ధలర ధయన్ ఄంనళభమ ధలర ణమడయషతి మఙధ. నంథొతభథి లంథర ధరప ైరరో 

ణెరంగషఢారో ఔమఠెఖఞటిధ ూమఠల్ లమలవుఔు లమతిభైఔంగష యషగపధ నరఛా తృలభషఞారోో  నరదాధఫైెధథి ణెరంగషఢా 
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యషభుద భెైణాంఖ తృలభషఞం. ఇ ధేనతమంణో „కషరభైకరు‟ ధలర తృషర మంఫబ్ణేంథి. ఇ ధలరధ 

ఙథలుణంఞే ఒ ఔయౌణ ఔతధ ఙథలుణేధానబధన ఄతేతృషర భం బధకెఔకఠ ఔరుఖథ. ధయధాో మడ  

ణాధ చిధనధాఞట ధంచీ ఙలసధ, నెభపగపధ యషణాలమఢాతున థీతురో చితిరంఙడాతుకూ నరభతినంఙామడ. 

చౄయణాంరషరఔు తృషర దాధమతవు  థీతున భషరషమడ. ఆణమ ధలరరరాగష థీతుర  ోఔయణాణభఔఫైెధ లమోధర ఔతునసంఙలు. 

ఆణమ ధలరర బాథిభపగష ఔ ఔత  ాలవు లు, థాతు యకషవబూ, బుగపంను ఄధనయేతొ థీతురో రేలు. 
 

 ఔరోో ర కషరాతుకూ చితిరఔ నఞిఠం ఎంణ బుకమమో నరరషంణ వబభంరోధ నరఛర పణేఔురు ఎంణ 

ఔరోో రంగష ఈంఞాయో చితిరంఙఠం ఄంణ ే బుకమం. ఇ భెంఠె కీరఔఫైెధ ఄంరషరు ఇ ధలరరో బధఔు 

ఔతునసయషు బ. కైలరం తృలభషఞారు, ఈథమబారు, ఈథేరఔనభపఙే వతునయేరషరే కషఔ, పణేఔుతృలభషఞం కౌవం 

యషబాధమ నరఛరు నడే అభషఞం ఇ భెంఠ ఄంరషరు ఔయౌలసధథి ఇ ధలర. 

 

 ఇ ధలరరో నరదాధతృషణర భషచ. ఇ ధలర తృషర మంఫంరో ఄణతు లభవస ధారుగైఱైు. ధలర  

నూముబేమఞనఞటకూ ఄణఠె నథయౘభైఱు భులఔుఠెగష ఎథఖుణాఠె. ఄణడు ఄక్షభషపామవంణో తృషర మంఫఫైెధ 

ఇ ధలర ఄణఠె నథోణమఖతి నభీక్ష భషభఠంణో నూభపు ఄలుణేంథి. ఆథి ఔ యషబాచృఔ ఙభపణర ధలర, ఇ 

ధలరరో కొతున లంథర తృషణరరుధానబ. కొతునలంథర గషీబారుధానబ. 

 

 ఇ ధలరరోతు తృషణరరతూన వచౄల తృషణరరే. భషచ, వయౕర, ధమసభమ, భషదబభ, వణమం, మడఔకబభ, 

వణెుబభణు , యలలభమ, రేకర్ తోథరలైధ యషఱుంణా బధ బధవయౌన అఔఞుి ఔుంఞామడ. 
 

 భషచ ణండుర ధమసభమ, చిధన ధాభధ వణెుభమ ఔ లసథాధ ంణాతుకూ వంపందించిధ భెంఠె తృషభషశిరఔు 

నరతితుదరు. 1944రో ఛభపగపధ ఫులధగపభప అందర బయౘవఫరో ఇ ఆమడలుమౄ తృషరగో ంఞామడ. అ వఫరోధే చీయౌఔ 

లచిే ఔబూమతువి  తృషభీి వఖంగష ఏమడుంథ.ి యభపథదభప కౌవం తృలయ్వరు యణేఔుణామడ. ధమసభమ థొమధ 

అళబీంచి ఄభెవి  ధంచి ణనసంఙఔుంఞాఠె. చిధానధన వణెుభమ పంథఖ్స ఙేణపఞటి  యషభుద 

వబమంరోకూ థిఖుణాఠె. చిధానధన వణెుభమ యనోలం ఖుభపంచి ఙెనే యఴభారధ అఔయంనుఙేవఔుంఞృ 

ఎథిగపధయషఠె భషలు. యనోయషధేన వమవవవంగష పాయంఙఔ ఙథలు నఞో ళథీధ  ఙనుణాఠె. ఇ యనోలంరో 

అందరబయౘవఫ, మఛాకషమడో , పంథగీవంగం, నరఛాకౌమడి రు, తృలయ్వ భాక్షన్, యషవణంణరో ాథమబం, బుయౌక, 

అందర భషయౖషి ా లణమఢం యఞతునంఞటతు ధయన్ గషమడ థీతురో చితిరంఙామడ. 
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 ఆథి ఔ ఄథబణ ఙాభపణరఔ చిణరఢం. ఇ ధలరరో ధైఛాం తృషరధరో థొమర నహఠధకూ, ఄఢచియేణఔు 

ఖుభెైధ ణెరంగషఢా గషీతొఢ నరఛర నభపలసుణేరు, ళెైథభషపాథ ణన తఖణా ణెరంగషఢ ఏ ఄతేలథిధకూ 

ధనఙకౌఔతృలలఠం, థేరషతుకూ యషవణంణరా ం లచిేధా ణెరంగషఢఔు భషఔతృలలఠం, థొమరు బుంథ కషంగెయీలో కూ  

థకైలస, ఔబూమతువి ర యథేవయౖషతున భెఙేగొఞిఠం, యషభుద తృలభషఞాతున ఄఢచియేభఠం, కషంగెసీ్ 

నరఫంఛధాతున ఎథభొకతు ఔబూమతువి రు ణెరంగషఢరో గెరలఠం, యరషరాందర ఄలణమఢలంఞట ఄధేఔ 

ఙాభపతిరకషంరషరు ఇ ధలరరో యషవుయఔణ ఈఞటి  నడేరా చితిరంఙపడాు బ. 

 

 ఈబభడు ఔుఞుంపారరోతు ఔరయౘరు, ఔరణరు, యౌణంగష ఄయ యచిిధనఫైెతృలలఠం, నెథదనెథద  

భెైణేరు ఔడా చిధనకషమడ, వధనకషమడ భెైణేరుగష చితికూతృలలఠం, యషఖుతూమడ కొమణణో లభషష దామఫైెధ 

లమలయషభం థెపఫతితు తృలలఠం యౌణంగష భెైణేరు ఄనుర పామంణో ఔుీంగపతృలబ థాభపథరా ం తృషరుకషలఠం 

థీతురో ఙయషు ం. 

 

 అదతుఔ యైథమం ఖుభపంచి ణెయ్తు ణెరంగషఢా గషీతొఢ నరఛరు బంణరా రు, ధాఞు యైథామరణో తృషర ఢారు 

కౌరోలఠం, వభెైధ తృషటరషరరు రేఔతృలలఠం, ఈధనణ తృషటరషరరోో  ఈమౄద  బాదమబంరోధే పోదధయషఖఠం, 

ఄదిఔ వంణాధం,  పారమ, ఫేధభపఔ యయషయౘరు, నరలో రోో తు భులఔురు నఞానరఔు లరవతృలబ లసతుబారఔు, 

ణాఖుఠెఔు, ఄరయషఞు నడు తుభీవమమఫైెతృలలఠం ణథాథిగష ఖర యషబాచృఔ నణధం ఔఱుబభఞ తూమడ ణెనసంఙే 

యదంగష ఄణమంణ థభతూభంగష ఇ ధలరరో చితిరంఙపడుంథి. యషమం భ్చరతృషఞు ఄఞియౘవంగష ఛభపగ ైనెయు 

ణంణేరు, ఛాణమరు, తీముభాణరరు, లధపోఛధారు, ళింథ బులసో ంర యైబధవమం లంఞట యషంవకతికషంరషర 

నరయషు లధ ఔడా వంథభషబధయషమంగష యషఖుణేంథ.ి ఇ ధలరరో ఈధన బభ్ గొన ఄంళం అధాఞటకీ ఇధాఞటకీ 

బధ వబాఛాతున నఞటి  నహడువు ధన ఎధనన బూడధబభకషయౌన చితిరంఙఠం ఇ ధలరరోతు ఔతాధాభఔుఠె 

భషచ అ బూడధబభకషతున ఄధక్షఢం నరయనవు  యషఞటతు లమతిభైకూవు  ణధరో రషలహు రభ థఔతాతున ఎరా 

నెంతృొంథింఙఔుధానడో ఙనసంఙఠం ఛభపగపంథి. నరతీథాతూన  నెథదరు ఙెతృషమతు ఖుడుుగష ధబభఠం కషఔుండా 

యషఞటరోతు తుఛాతుఛాయౌన, రషలహు రభాలగషశధణో ణెరువకౌయషరతు ఇ ధలరరోతు „భషచ‟ తృషణర థావభష 

ఙెనసంఙామడ మఙబణ. 

 

 ఇ ధలరరో ధయధాో మడ  నరయోగపంచిధ పాఴ ఔడా ఖుభపుంఙథగపంథి. థీతురోతు తృషణరర ధఠెబ 

కొధయషగ ై వంపాఴఢరతూన ణెరంగషఢా బాంఠయౌఔంరో ఈంఠఠం. ఔతా మఙధ బాణరం యఴి యషమలయౘభపఔంరో 

యషఖఠం కొణు  ర ైయ్ యధామయషతున అయఴకభపంచింథి. వంపాఴఢరో ఔతునసంఙ ే ణెరంగషఢా బాంఠయౌఔం ఔడా 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



290 
 

ఄంథభపకీ ఄముబబేమ భీతిరో ఈంఞుంథి. ఎఔకడో బామడబూర తృషర ంణారోో  యతునసంఙే నరుఔుపఱైు, 

నథపందారు ఇ ధలరరో ఔతునసంఙలు. ఆఞీలయౌ కషరంరో నూభపు ణెరంగషఢా బాంఠయౌఔంరోధే లవు ధన 

ఔతరు, ధలరరు బధఔు ఄధేఔం ఈధానబ. కషతూ ఇ „కషరభైకరు‟ బాణరం ఆతిలణుం ణెరంగషఢా 

తృషర ంణాతుకూ ఙెంథిధథెైధా మఙధ తోణుం ణెరంగషఢా బాంఠయౌఔంరో కషఔుండా ఄఞు తృషణరర ఙేణ అ యషు బరో 

బాంఠయౌఔం, ఆఞు మఙబణ ణధ యషమకామధాతున యఴియషమలయౘభపఔంరో ధఠనఠం యరేఴం. తృషణరోచిణ 

వంపాఴఢర లమకై ణెరంగషఢా బాంఠయౌకషతున నభపతణం ఙేరషమడ ధయన్. అ బాంఠయౌఔం ఔడా ణెరంగషఢా 

తృషర ంణేణమడరఔు ఔడా ఄముబబేమ బాంఠయౌకషధేన అభధ యషడామడ. 
 

 ఆరా పాయౖష యఴభంరోధ, తృషణరర చిణరఢ యఴభంరోధ, లవు లుధ తుమవళింఙే తీమడరోధ ఔ 

వబఖ ీతృషర తినథిఔధ, ఔ తుఴక్షతృషణ దోమఢితూ, ఇ ధలర థావభష నరఔఞటంఙామడ ధయధాో మడ . ఄంథక ైఇ 

ధలర కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు ఔు ఄమహం కషఖయౌగపంథి.  
 

అ) ధాఞఔం 

ధాఞఔం నేమడ  : లహణ ఛవమం 

మఙబణ : ధామో యంఔఞేళవమ భషలు 
ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం : 1981 

 

మఙబణ చౄయణ యరేయౖషరు 
 

 ధామో రక్షభఢభషలు, బయౘరక్షభబభర వంణాధం ధామో యంఔఞేళవమభషలు. ధామో ణాణగషమడ 

యషమతృషమభీణామ భెంఠల ఫైెవమడ భుథధ  వబభంరో తరఞభ ీకషంఞరా ఔిభషో  నతుఙేరషమడ. అ ణభషవణ యషమడ 

యషఖభ్ో  లసుమనడాు మడ. ధామో ణాణగషభపకూ 13 బంథ ి వంణాధం. యషభపరో ఆథదమడ బఖనసరోరు, ఔ అఠనసరో 

బాణరఫే పతికషమడ. ధామో యషభప ఫేధణు  కషమఢంగష ఛపరభ్ో  1908 డులెంపర్ 1ధ ఛతుభంఙామడ. ధామోయషమడ 

నుఞేి  వబభాతుకూ యషభప ఔుఞుంపం ఔఠె తెథ లసుతిరో ఈంథి. ధామోఔు గౌభీళంఔర్ ఄధే ణబుభఠెధానఠె. యభప 

ణండుర తృషర తతఔ యథమలమఔు బాణరఫే ఙథియషమడ. 
  

 యషఖర్ ధండు ధామో ఔుఞుంపం 1915 రో ఔయౖషో చృరాో  ఔలుణమం ఙేభపంథి. ణండురకూ ణెరుఖు భషథ. 

లణేు రేతొ ణెయౌభలు. ఔధఔ ఔుఞుంప పామబంణా ణయోౌ బయౘరక్షభబభనెై నడుంథి. ణధ థఖోమడధన 
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యషబాధో  కొకఔకఞట ఄబుభణ నసరోయౌన ఙథియంచింథి. ఔలుణభషతుకూ ఙేభపధ ణభషవణ ధామో ణాణాభషలు, బభొఔ 

అఠనసరో నుఞాి మడ. 
 

 ధామోయషభప తృషర తతఔ యథమ ఔలుణమంరో నూభపు ఄబంథి. ఔలుణమంరోధే లుధన అందర రక్ష్ుభ ఎఠవమడు  

ఫెమోభపభల్ వకరోో  7ల ణమఖతి లమఔు ఙథియషమడ. 1922 ధండు ఖుడుయషఠ పోమడు  ళెైవకరురో 10ల 

ణమఖతి లమఔు ఙథియషమడ. ధామో యషభప పందలు ధామో యంఔఞ భషబధన ధామోయషభపకూ ణధ యలథమడర 

ఙథలుఔబేమ కమడే తుతణుం ఠపుఫ వయౘభం ఙేరషమడ. చౄయణంరో ధామో యలథమడరఔు ఇ ఠపుఫ ఎంణో 

ఈనయోఖనడుంథ.ి అ వశకషమబంథింఙే యంఔఞభషబధనగషమడ 1935 సపరలభప 17ల ణేథీధ ఙతుతృలభామడ. 

ఔలుణమంరో లుధన ఙెయఔుయషఠ ధమలసంశం, ధామో ఫేధబాబ కొయోౌ వణమధాభషభఢ ఙౌథభప తోథరలైధ 

పరశభవబాఛయషథర నరపాలం ధామో యషభప తొథ నడుంథి. 
 

 ఖుడుయషఠరో బూడేఱైు ఙథలు నూభపు ఄబధ ణభషవణ, అభపుఔ ఆపఫంథర కషమఢంగష వకరు 

ఞీఙమడగష ఈథోమఖం ఙేభారధఔుధానమడ. ఄథ ిఔుథమరేథ 1926రో ఖుంఞృమడ ళింథ కషరేచౄ ఞీన్ వకల్

రో ఎస్.ఎస్.ఎల్.లస. ఙథియషమడ. ఄబణ ే అ కషో వ నభీక్షరో ఔక బామడక ణఔుకలణో ఆంగీోఴే నేనమడ 

ణతృషమడ. అ ణభషవణ ఄథి నూభపు ఙేరషమడ. 1928రో కషకూధాఠ నస.అర్.కషరేచౄరో ఎఫ్.ఏ. ఙథియషమడ. అ కషరేచౄరో 

గ్నభషచ భషబఙంథరా భషలు ( గ్భష) పోఞతూ రలఔేమభ్ు  నభపఙభం లరో అభధ ధాలసు ఔ నరపాయషరఔు 

రోధభామమడ. ఄఔకఠ ఔడా ణధఔు అభపుఔ ఆపఫంథరు ణనరేథ. అధాఞట భషఛకీభ నరపాయషరణోధ, 

పరశభవబాఛ కషమమఔబీారోో  ఙమడగషో  తృషరగో ధఠం లరధ ఎఫ్.ఏ. ఔడా ణతృషమడ. ణభషవణ 1932 రో అ 

ఎఫ్.ఏ. నభీక్ష నూభపు ఙేరషమడ. ఇ బదమ కషరంరో మఙధా యషమవంఖం ఄరయషఞు ఙేవఔుధానమడ. యషమయషరు 

భషలేయషమడ. ణభషవణ బచియ్నఞనంరో త.ఏ. నూభపుఙేరషమడ. 
 

 ధామో అందరనరఫరో ఙేమఔబుంథే ఔఴోచృరాో  „యభపలేనయోౌ‟ యషవులుమరు ఙెయఔభప నెథ 

వణమధాభషభఢగషభప ఔుబాభెు వరోఙధగషభపణో 1938 ఏనసరల్ 24 ధ బథరా వరో యయషశం ఛభపగపంథి. యభపకూ 

తోథఞ నుఞటిధ ఆథదమడ బఖనసరోరు యైథమ యౌఔమమం వభపగష ఄంథఔ ఙతుతృలభామడ. ణభషవణ యభపకూ బుఖుో మడ 

ఄపాఫబరు, ఐథఖుమడ ఄబాభబరు నుఞాి మడ. యమంణా యైథమలతిురో లసుమనడాు మడ. ధామో బథరా వ చౄయణం 

తోథరు, అ ణభషవణ యఛభయషఠ, ఄఞు నసబభఞ ళెైథభషపాథరో ఈధననుఠె యషమడ ఏభషఞు ఙేవఔుధన 

నువుకషరధ ఫథరనభపఙామడ. ధామోఔు లుధన ఄతేతృషర భార ఔధఖుఢంగష యషభప నసరోరు ఔడా లభషో ంణమ 
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యయషయౘరధ ఙేవఔుధానమడ. యభప ఖంీతారభంరో ఎంణో యరుయైధ నువుకషరుధానబ. ఄయ థాథాను 20 

యేరుధానబ. 

 

 ధామోయషమడ తోథఞ బచియ్నఞనం ధండు యరులడే ఖథెద  యౌంఖభమగషభప „నరఫ‟ ఄధే నతిరఔరో 1935రో 

ఈథోమఖంరో ఙేభషమడ. ఄతి ణఔుకల కషరఫే ఄఔకఠ నతు ఙేరషమడ. ణభషవణ పంథమడ ధండే యరులడే „ఛమతి‟  

నతిరఔరో వంతృషథఔుఠెగష ఙేభషమడ. ఄంథరో ఔడా ఎఔుకల కషరం లుంఠరేఔతృలభామడ. థాతు ణభషవణ 

పంథమడ ధండు యరులడే ఔయౖషో నతిరఔరో నతుఙేరషమడ. ఆఔ పంథమడ ఔయౌలస భషరేథతు ణరంచిధ ధామో బథరా వరో 

ఈథోమఖ నరభణనం ఙేరషమడ. కొంణకషరం ఈథోమఖం రేఔ నరఛాపంద, వబథభపశతు, పామతి, యధనథితు నతిరఔరఔు 

యషమయషరు భషవు  థాతుణో లఙేే ఠపుఫణో చౄయణాతున ఖడుతృషమడ. 
 

 1935 ఄకౌి పమడ 1ల ణేథీధ ఛలసిస్ తృషభీి నతిరఔ „వబథభపశతు‟ రో ఙేభషమడ. ఄంథరో ఔఠ ఎఔుకల 

భ్చరు కొధయషఖరేఔతృలభామడ. ఄథే వంలణసమం లెనెింపమడరో తిరనుమధేతు గ్నహఙంథోు  నభపఙభఫైెంథ.ి 

ఄనఞట ధండు యషభపథదమడ బంచి తణరే రభామమడ. అ వబభంరోధే ఎస్.చృ. అఙామమ, యౕతీుయషవ యభ్బఢి, 

నండుణాభషదమర ధాగైళవమభషలు, తూరం యంఔఞ రేఴభమ, కషఞృమడ యంఔఞేళవమభషలు, పానసభషచ, ఖూఠలయోౌ 

భషబపరశభం తోథరలైధయషభపణో నభపఙభారేమడాు బ. 1936 సపరలభప 25 ధ నరకషళం నంణేరుగషమడ 

తుమవళింఙే „వవభషఛమ‟ నతిరఔరో ఈనవంతృషథఔురుగష ఙేభషమడ. కాయష వపాఫభషలు వంతృషథఔణావధ ధామో 

యయద ఛమనయౌవి  మంగషరోో  ఄధఫలం తృొంథామడ. 
 

 1936 అఖవి  1 ధ „ఛధయషఢి‟ నతిరఔరో ఙేభషమడ. థాతురో ఔడా బాధేలస „నరఛాతణర‟ ణెరుఖు 

యషమనతిరఔరో ఙేభప 1938 చరలై లమఔు నతుఙేరషమడ. అ ణభషవణ „అందరనరఫ‟ థిధనతిరఔ తృషర మంతేంఙపడుంథి. 

ఄంథరో ధరఔు 75 మౄతృషభరణో ఎడుఞభషో  ఙేభషమడ. 1959 లమఔు ఄథే నతిరఔరో లుండు థాతు ఄతేలథిధకెై 

తృషఞునడాు మడ. 
 

 1960 రో యొంణంగష „అందరఛమతి‟ నతిరఔధ కొంణబంథ ి యషఞాథమడరణో తృషర మంతేంఙామడ. థాతుతు 

ఄధేఔ మకషరుగష ఄతేలథిధ  ఙేరషమడ. థాతురో థాథాను 16 వంలణసభషరు వంతృషథకీభారు భషలస ఄధేఔ 

బంథికూ బామోథభపశ ఄభామమడ. ఇ యదంగష ఄధేఔ మంగషరోో  ఎధనన బామడరఔు అథమఠెగష తుయౌే, ఎంథభ్ 

నరబుకయౌన ణభామడ ఙేలసధ గధణ తృొంథిధ ధామో యషమడ 1985 సపరలభప 16ధ బమఢింఙామడ. 
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మఙధరు: 

ఄ) ణెరుఖు: 
 

1. వవథేయౕ వంయషు ధారు – 1931-32 (యషమయషర వంనుఞట) 

2. ధేఞటమయౖషమ – 1934 (యషమయషర వంనుఞట) 

3. అలసిభాా అఔబీఢ – 1938   

4. ఛెక్ భషఛమ యఙేిథం – 1939 

5. మఴమన్ ఔతరు – 1940 (ఄధయషథం) 

6. కొణు  ఖఠు  – 1954 (16 ధాఞటఔర వంనుఞట; థీతురో నెైమడనంఞ, తృషర మపదం, థాంనణమం, 

ళఔుధనక్ష్ు, యరుఖుతూఠరు, కొణుఖఠు , థరోశం, ఏకషతేతృషర భం, ఫంఖతృషఞు, ఆంఞటఖుఞుి , పాలఔఱ, 

థొంఖథాభప, అఠపరణేఔు, లంణెధ, ఄభషధ ంగప, అరషతృషణం  

7. బాఞాబంతి – 1951 (యషమయషర వంనుఞట) 

8. నసఙాేతృషఞట  1951 (యషమయషర వంనుఞట) 

9. కొణు -తృషణ-1975 (యషమయషర వంనుఞట) 

10. నరఖతి – 1955 

11. తృషరలహుధా – 1939 

12. ధామోయషభప బాఞ – 1956 (నథమం వంనుఞట) 

13. ఛఖధానఞఔం – 1957 (గైభార వంనుఞట) 

14. బూఠె థరషపాద రు – 1974 (వంతృషథకీభార వంనుఞట) 

15. ఛాపాయౌ – 1974 (ఏకషంకూఔ ధాఞటఔర వంనుఞట) 

16. ఔధామయరకం – 1976 

17. ఔథంపం (యషమయషరు, ఔతర వంనుఞట) 

18. ధమఔంరో శభపళేంథర ఠె (ధాఞఔం) 

19. లహణఛవమం – 1979 (ధాఞఔం) 

20. నుభషఢ యైభషఖమం – ఄవంనూభపు ధలర 

21. నంఙభషణరే రు (తృషంఠలురఔు వంపందించిధ ధాఞటఔ) 
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అ) అంఖోం : 

1. యభైళయౌంఖం – 1968 

2. యేబధ – 1969 

3. తృషరషేణేమర  థఱసిరో యేబధ – 1969 

4. తృషర చీధ పామణ వంవకతి (Traditional Indian Culture of other essays) (యషమయషర వంనుఞట) 
5. Man and his world – 1982 

6. ఖుమఛాఠ 

7. „Poverty  of Intellectualism in India‟ (యషమయషర వంనుఞట) 

8. „Indian Culture : Its caste complexion‟  (యషమయషర వంనుఞట) 

9. „East and West Myth of Dichotomy : 1982 (యషమయషర వంనుఞట) 

10. గీణ 

 

యయద మంగషరోో  ఔఱస : 

1. 1946 రో అందర భషఴి ాఛమనయౌవి ర వంగాతుకూ ఄదమక్షుఠె 

2. 1955 అందరనరఫుణవం తృషటమఖంీత యదాధ తుమోభ వంగవఫుమరు 

3. 1958 భషఛమవఫ వఫుమరు 

4. 1958 ధండు 1961 లమఔు కైంథర నుభషలవు రషక వరయౘవంగ వఫుమరు 

5. 1960 భషఴి ావంగీణ ధాఞఔ ఄకషఠతొ ఛధమల్ కౌతుసల్ 

6. 1960 అభపుఔ వంగంరో వఫుమరు 

7. 1961రో లెనెింపమడ ధండు కైంథర రయౌణఔఱ ఄకషఠత వఫుమరు 

8. 1983 భషఴి ాయషంవకతిఔ లమలయౘభషర వరయౘథామడరు 

9. 1981రో „లహణఛవమం‟ ఖంీతాతుకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  
 

లహణఛవమం – ఄధయౕరధ : 

 ధామో యంఔఞేళవమభషలుగషమడ బూఠె తృౌభషఢిఔ ధాఞకషరు భషరషమడ. ఛాపాయౌ, లహణఛవమం, ధమఔంరో 

శభపళేంథర ఠె. తోథఞట భెంఠె ధాఞకషరు భషబాభఢాతుకూ వంపందించిధ. బూడోథి శభపళేంథర ఔతఔు 

వంపందించింథ.ి బామకండేభ నుభషఢం ఇ ధాఞకషతుకూ బూరం. 
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 „లహణ ఛవమం‟ భెంఠంకషర ధాఞఔం. యషయ్భకూ భషబాభఢాతున అదామంగష ఙేలసకొతు భషలసధ ధాఞఔం 

ఆథి. ధామో ళేణేయషథ థఔతంణో మఙధరు ఙేభడాతుకూ వంనరథాభ పథధఫైెధ తృౌభషఢిఔ ఆతిలణాు రరో 

కొతున బామడరు కషయంఙామడ. ఆతిలణాు రరో బామడరు ఙేభడాతుకూ కషమఢం యమడ వంనరథాభ పాయషయౌన 

లమతిభైకూంఙఞఫే. తృౌభషఢిఔ ఄంరషయౌన, వంనరథాభ పాయషయౌన, బూడ యరషవయషయౌన నరయనంఙేఞనుఠె యమడ 

కషమమకషమఢాయౌన అళబీంఙామడ. ళేణేయషథాతుకూ కషమమకషమఢం తృషర ఢం. “ఇ పాలంణోధే ధామో బణపాయషయౌన 

తుభషఔభపంఙామడ. ళేణేణణాు ితున ఄధవబవు , థెైల పాయషతున ళేణేపథధంగష ణోలసనుఙాేమడ. వవమో-ధమకషరు, 

భఛాభాగషథరు, బంణర ణంణరా రు తోథరుగష ఖర బూడ యరషవయషయౌన, ళేణేణావతున తృషర తినథిఔ 

ఙేవకొతు తుభషఔభపంఙామడ. ళేణేయషథరు బాధలణా యషథరు కషపఞటి , ణబ ధాఞకషరోో  బాధలణా 

పాయషరఔు యషు ధం ఔయౌంచి, బాధలణ నఞో ణబఔు ఖర బబకషభషతున అయఴకభపంనఙేయషమడ”1
 

 

ధామో ఇ ధాఞకషతుకూ బూరం యషయ్భకూ భషబాభఢం ఄమఢమకషంఠ ణొతభథి, నథి వవమోరోో తు 

లహణాభషబుర వంపాఴఢరో లహణాథేయ ఫమునఞో ఄధభషఖంణో, అథమఢణో ఛధభయషు ధంరోతు నరఛరధ యైమం 

రేఔుండాధ ేలదింఙఠం ఈచిణం కషథతు ఄధేఔ యదారుగష భషబుతు ఄధధబవు ంథి, ళెఙేభపవు ంథి. దమభ 

నరపోద ఙేవు ంథి. థాతుకూ నరతిగష యౕభీషబుఠె లహణ నరుఔురధ ణఢీఔభపవు , బుధర మక్షఢ ణధ దేమభబతూ, 

యషభపకూచిేధ బాఞ ణనలతు ఄంఞాఠె.  
 

యషయ్భకూ భషబాభఢంరో నెై ఆతిలణాు తున తీలసకొతు ధామో „లహణఛవమం‟ ధాఞకషతున ఏ యదంగష 

చితీరఔభపంఙాభ్ నభపయౕయౌంఙలఙే. 

 

నరతబాంఔంరోతు లహణాథేయ రక్షభఢుతుణో మగులంళ నూభీవఔుర డాంతకషరధ, ఄతిళయోఔుు యౌన, 

నసచిే ఫరబరుగష, ఔఞుి ఔతరుగష, నసఞిఔతరుగష ణోలస నుఙేఔుంథి. ణభషవణ ఊఴేర యలు ణర తృషఠ్షయౌన, 

కౌీభషమతున, థిలమళఔుు యౌన, యషభప ధాఖభపఔణా యదాధాతున, యషభప థేలణయౌనతుఴకమషగష తుభషఔభపవు ంథి. 
 

లహణ యౘవమ నరలతిు  ఔరథ.ి కషపఞటి  రక్షభఢుతుణో ఙధలుగష బాఞాో ఠెణేంథి. ఄంణేకషథ, నభషచికషరు 

ఔడా అఠెణేంథి.  
 

థివతీభాంఔంరో లహణ రక్షభఢుతుణో యౕభీషబుఠె అఞయఔుర వంయౘమంరో బుతుగపతృలబ 

పాభషమయలథమడయౌన ఔడా బభపేతృలభాఠతూ, అఞయఔుయౌన యేఞాఠఞం కౌవం బధ ఄమఢామతుకూ భషరేథతు 
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ఄంఞుంథ.ి తృొఖఠురఔు తృొంగపతృలలఠం ఄయోదమ భషచరఔుధనంణగష బభెలభపకీ రేథంఞుంథ.ి 

బుతుబుాఙేరు బుకవు తి ఙేలస తొఙే ఄధామభంగష ఄబాభఔుయౌన ఙంనసవు ధానమతు భషబుతు తీలరంగష 

తుంథివు ంథి. భఛాా ర నేమడణో యషఞట లహు రరఔు తొమడ యైదలమం ఔయౌగపలేు  శథభం ఔరలమం ఙెంథణేంథతు 

ఄంఞుంథ.ి 

 

 లధయషవకషరంరో బుతు చౄయణం ఖఠెనుణాధతు ణండురకూ యషగషద ధం ఙేలస, ఆఔకఠ ఄవు ర రషవు ర ళయషు ా రధ 

దభపంఙఠం, తుభషభుదయౌన ఙంనఠం, భషక్షవయౌన యేఞాఠఞం బుతు లతిుకై ఫంఖం బుతుయేఴం బాణరం థేతుకూ, 

బధఴేరు నతునధ నధానఖం ధాలరల తొమడధ ణెయౌలసకౌఔ తృలలఠం లరధ ధా బాఞరు తొఔు యఠు మంగష 

ఈధానబ. ధా తృషర ముధ బతునంచి నరవు ణాతుకెైధా అభుదారు యవభపీంఙండు. తొమడ ఙేలేథి బయౘతృషనం ఄతు 

లహణ తీలరంగష భషబుతు కషభషమరధ ణరధాఠెణేంథి. అ బాఞరు యతు భషబుఠె, ఙేలసధ యషగషద ధం ణనధతు 

ఄంఞాఠె. కషయషరంఞే తుధైనధా లథరుకౌడాతుకూ లసథధఫేధంఞాఠె. ఄనుడాబాఞరు యతు లహణాథేయ 

తుమనభషదరలైధ యషభపతు ఙంనస తొ లంళకీభపు తురప ఞుి ఔుధ ే తొమడ తొ లంళగౌమయషతుకూ పయౌగష ధధన ఏథో 

ఔభ్చ ఏ ధఞిఠయరోధన థిఔుకరేతు థాతుగష థిఖయఠెయషు మతు ఛవమం నరుఔుణేంథి. 
 

 ఇ ధాఞకషతున ఙథియధనుఠె బధ థఱసిరోతు లహణఔు తేధనంగష ఇ ధాఞఔంరోతు లహణ ఔతునసవు ంథి. 

బధరాగై ఎలభ్ ఔ తణరే ఠె ఇ ధాఞఔం ఙథియ „ఇ లహణ బా థఱసిరోతు లహణ కషథధననుఠె, ధామో యషమడ 

ఇఫె తొ థఱసిరోతు లహణకషఔతృలలఙేగషతు, యషయ్భకూ థఱసిరోతు లహణ ఄతు ఙెనస యషయ్భకూ లహణధే భదాణతంగష 

ధేధ ధాఞఔంరో నరయేళనెఞాి ధ‟ ఄతు ఄంఞామడ. యషవుయషతుకూ యషయ్భకూ భషబాభఢాతున వలమంగష ఄముం 

ఙేవకౌరేఔతృలలఞఫే థీతుకూ కషమఢంగష ధామో ఄతేతృషర భనడాు మడ. లహణాభషబురధగషధే ఔ తుమడద ఴిఫైెధ 

నరతిమౄతృషరు బధ బధఃరకషరనెై గ్ఙభపయషు బ. కషతూ లహణ ధనఞ ధారుఔరేతు నతిలరణా యభ్బఢికషథ. 

ఄలవమఫైెధనుఠె ఫముణో అఫె తుఴకమషగష బాఞాో డేథి. ఖణమంణమం రేధనుఠె తృౌమడఴంగషధైధా బాఞాో డేథి, 

ఄతు ధామో ఙెపుణ ఇ వంగఞధయౌన ఆరా యలభపంఙామడ. లహణాథేయ భషబుతుణో- 
 

1. “అభుదఫెఔకఠ, ఄమఢమయషవఫెఔకఠ (ఄమఢమకషంఠ 10ల వమో) ఄతు యఫుతు వఞటగష నరయనవు ంథి. 

2. నఖరేఔధ ేయొఔకభపతు ఛంనుఞ బయౘతృషణఔం (ఄమఢమకషంఠ 9ల వమో) 

3. ఄమఢమయషయషతుకూ లహణాథేయతు లథదధననుఠె అఫె ణధ ణండుర బాఞగష „ధా ఄరుో ఠె లహు రబే గషతు, 

నుమడఴేఠెకషథ. నుమడఴ యేఴబుధ థాయౌేధ లహు రబ ై ధధన నంనసంఙెధ‟2 ఄతు యౕభీషబుతుణో 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



297 
 

నమడఴంగష నరుఔుణేంథి. (ఄయోదమకషంఠ, 30ల వమో) లహణ యౘవమ నరలతిు  ఔరథ ిఄతు ధామో ఇ 

యదంగష యలభపయషు మడ. 

1. లహణానశమఢం ణభషవణ భషబుఠె యరనసవు , „ఙెఞుి  ఙాఞుధ థాగప ఈధన యేమాకౌఱబు 

నఞటింఙగ్మడణేధానలఞే‟ (ఄమఢమకషంఠ – 61ల వమో) 

2. నసరభుభషరా! తూలు నభపభాఙఔబు ఙేభు వవపాలబు ఖర థాతులతు ధేధమడఖుథధ (ఄమఢమకషంఠ 

– 62ల వమో)  

3. రక్షభఢా! లహణ బుధను ధాణోఠ తూ భషతితొథ ఖూమడేంథి. తూణోఠ ప ఔుక నభపభాఙఔను 

బాఞరాడెధఔథా‟(ఄమఢమకషంఠ – 63ల వమో) 

 

నెై యఴభారధ ఄతునంఞటతూ కౌీడీఔభపవు , “ఇ యషక్ష్యమదాభషర ణభషవణ యషయ్భకూ చిణరఢఔు తేధనంగష 

ధేధ లహణఔు మౄనఔరధ ఙేలసధాధంఞ ే ఄథి వపపు కషఖరథా? ఄతు ధామో నరయనంఙఞంరో ఓచిణమం 

ఔతువు ంథి. కషపఞటి  ధామో యషయ్భకూ భషబాభఢంరోతు లహణధే ధాఞఔంరో బుబూభమడు రా మౄనుథిథాద మతు 

ఙెనలఙేధ.” 

 

ఄంణేకషథ ధామోఔు లహణ నఞో నరణేమఔ గౌమలబుంథి. భషబుతుకూ లహణ నఞో గౌమలం ఏ కౌరషధ ఈధనఞుో  

బూరంరో బధఔు ఔతునసంఙథ ఄతు ధామో కొతున ఈథాశమఢరు ఙనసంఙామడ. లహణధ ఫమణేతుకూ 

ఄనగపయషు ధధఞం (ఄయోదమకషంఠ – 19 ల వమో), లహణధ యఠధాఠణాధధఞం (ఄమఢమకషంఠ – 11 ల వమో), 

లహణణో నతు రేథధఞం (భుథధకషంఠ-102ల వమో), లహణ యౕరాతున ళంకూంఙఠం (భుథధకషంఠ-118ల వమో) ఇ 

యదంగష లహణధ ఖుభపంచి ఙరఔధగష, తుఔఴింగష భషబుఠె బాఞాో డుధా, అథమశనుమడఴేతుగష, 

అథమశతృషర భుడెైధ ఫముగష భషబుతు ఎంథఔు గౌమయయషు భ్ ధా బఞుి ఔు ధాఔు ఄముం కషతు యఴభబ‟ తు ధామో 

అయేథధధ లమఔుం ఙేవు  „లహణాభషబుయౌథదభపరో‟ ఙేబ తిు  ధబవకభపంఙథఖు లమకూు భషబుఠెకషథ „లహణ, 

బుబాభఞటక ీలహణ‟ ఄంఞృ ణథధఖుఢంగష లహణ తృషణరధ ఙఔకగష మౄనఔరధ ఙేరషమడ. 

 ఇ ధాఞకషతుకూ భషలసధ యనురఫైెధ నహఠ్పఔ భషబాభఢ యషమధనంణా ధామో అతృలళధ నఞాి భష 

ఄధనఞోతునసవు ంథి. యషయ్భకూ భషబాభఢాతున నూభపుగష ఄలగషశధ ఙేవకౌతు నక్షంరో ఆంణఞట బశణుమఫైెధ 

ధాఞఔం బధఔు ఄంథండేథికషథ. లహణ ఛవమంరోతు లహణ ఄపరకషథ. ఫూణ ఫయఴమత్ లముబాధారు ణెయౌలసధ 

లతుణగష గ్ఙభపవు ంథి. కౌకయషభప ఄతి యషబాధమ లహు రగషధ ఔతునసవు ంథి. ఄతి యషశయలనేణఫైెధ లహు రగష 
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ఔతునసవు ంథి. లహు రయషథిగష ఔతునసవు ంథి. ళేణేయషథిగష ఔతునసవు ంథి. ఄతునఞటకూ తంచి బాధలణాయషథిగష, లహు ర 

బూభపుగష ఔతునసవు ంథి. 
 

తృషథ వచిఔరు 
1. ణెరుఖు తృౌభషఢిఔ ధాఞకషరు – ళేణేయషథ థఔతం – ణోఞఔమ నరపాఔమభషలు, నుఞ : 182 

2. ణెరుఖు తృౌభషఢిఔ ధాఞకషరు – ళేణేయషథ థఔతం – ణోఞఔమ నరపాఔమభషలు, నుఞ : 236 
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ఈన వంయౘమం 
 

 పామతీభ పాఴరరోతు ఈణుబ యషళిణామతున తృలర ణసళింఙే తుతణుం, ఔ పాఴరోతు యషళిణామతున 

బభొఔ పాయౖష వబాఛాతుకూ నభపఙభం ఙేలే తుతణుం ఏమడుధ వంవు  కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ. పామణథేళంరో 

ఄధేఔ పాయౖషవంవకణేరు ఈధానబ. నరతిపాఴఔు ణధథెైధ ఔ నరణేమఔణ ఈంథి. ధాఖభపఔంగష ఎథిగపధ 

పాఴరరో యషళిణమం ఄతేలథిధ  ఙెంథణ లచిేంథి. ఄబణ ే ఆతున పాఴరు ఔయౌగపధ ఇ థేళంరో ఔ 

పాయౖషయషళిణమంరోతు యయఴిణ బభొఔ పాయౖష యషళిణమ వబాఛాతుకూ ణెయౌభడాతుకూ యషఞట బదమ ఔ 

ఄధవందాధ వంవు , ఄధయషథ నరకూభీ ఎంణో ఄలవమం. ఄనుడే అభా పాయౖష యషంవకతిఔ వబాఛార బదమ 

ఔ వథలగషశధ నెభపగప, వశథాబల యషణాలమఢం ఏమడు అ నరఛర బదమ యౌపరా ణణవం ఔయౌగప ఛాతీభ 

వఫైెఔమణఔు ణోఠఠెణేంథి. 
  

 కషపఞటి  ఆఞులంఞట ఔ బశణుమఫైెధ కషమమఔబీ తుమవశఢ కౌవం ఏమడుధ వంవు  కైంథర యషళిణమ 

ఄకషఠతొ. ఄకషఠతొ ఏమడుధ ధాఞట ధంచి పామతీభ పాఴరరోతు ఈణుబ యషళిణామతున యరుఖురోకూ 

తీవకొతు భషలడాతుకూ ఄకషఠతొ ఄధేఔ కషమమఔబీార థావభష ఔఱస ఙేవు  లయలు ంథి. ఄంథరో పాఖంగష నరతి ఏఞా 

అభా పాయౖషయషళిణామరరోతు ఈణుబ మఙధరధ ఎధనకొతు యఞటకూ ఄయషమడు రధ నరఔఞటంచి తృలర ణసళియలు ంథి. 

ఆథి ఖణ భాప ై ఏంఠెో గష ఛమడఖుణ లయలు ంథి.  అ మఔంగష ణెరుఖురో ఄయషమడు రు లచిేధ ఈణుబ మఙధరధ 

నభపయౕయౌంచిధఞోబణే బధ యషళిణమంరోతు గొనణధం బధయషభపకూ ణెయౌభఠఫే కషఔుండా యఞట నమవమ 

ఄధయషథం థావభష ఆణమడరఔు ఔడా ణెయౌలే ఄలకషళం ఔరుఖుణేంథి. కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  

రతేంఙఠం అ మఙబణ మఙధానఞటబఔు ఔ తృషర బాఢిఔ కొరబాధం. ఄంథలరో ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు 

రతేంచిధ మఙధరు ఎంణో యయఴిఫైెధయగష పాయంఙపఠణాబ. ఄకషఠతొ ణధ ఄయషమడు రధ నరతిఏఞా అభా 

పామతీభ పాఴరరోతు ఔత, ధలర, ధాఞఔం, ఔయణ లంఞట వఛధాణభఔ మఙధరక ైకషఔుండా యషమవం, యబమశ, 

చౄయణ ఙభపణర, భాణరా  ఙభపణర, అణభఔత, ఄధయషథం, ఛాధనథ యఛాా ధం, ఙాభపణరఔ మఙధ తోథరలైధ 

నరకూభీరఔు ఔడా ఄయషమడు రు ఄంథఛైవు ంథ.ి 

 

 ఄబణ ేధేధ ఇ నభపరోదధధ „ణెరుఖురో కైంథరయషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ వఛధాణభఔ 

మఙధర‟కై నభపతణం ఙేవఔుధానధ. ధా లతిు  నమంగష యథామమడు రఔు నరతి తుణమం ణెరుఖు యషళిణామతున 

పోదింఙఠంరో పాఖంగష ఔయణ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం ఖుభపంచి ఙెనలరలస లవు ంథి. కషపఞటి  ణెరుఖురో 
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ఈణుబఫైెధ మఙధరధ యథామమడు రఔు పోదింఙారధే ఈథేదళంణో ఫేబు బా థేళంరో ఄంథఔు ఄధలుగష 

తృషఠ్షమంరషరధ, తృషటమ నరఢాయఔరధ మౄతృొంథింఙఔుంఞాం. ఄంథఔుగషధ ణెరుఖు యషళిణమ నరకూభీరరోతు 

ఈణుబ మఙధరధ ఖుభపంచి ణెరువకౌలడాతుకూ కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ మఙధరధ 

తృషర బాఢిఔంగష ఖళీించి యషఞటతు ఄధయౕయౌంఙడాతుకూ ఙేలసధ నరభణనఫే ఇ నభపరోదధ. 

 

 ఇ నభపరోదధాంరషతున ఐథ ఄదామభారుగష యఫచృంఙకౌలఠం ఛభపగపంథి. తోథఞట ఄదామభం „కైంథర 

యషళిణమ ఄకషఠత-ఔ నభపఙభం‟, భెంఠల ఄదామభం „కైంథరయషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు రు - యలమఢ‟, 

బూఠల ఄదామభం „కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు రు తృొంథిధ ణెరుఖు ఔయణ - ఄధయౕరర‟, ధారోల 

ఄదామభం „కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ ణెరుఖు ఔత - ఄధయౕరధ‟, ఆఔ చిలభపగష ఐథో 

ఄదామభం „కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ఄయషమడు  తృొంథిధ ధలర, ధాఞఔం - ఄధయౕరధ‟. 

 

 తోథఞట  ఄదామభంరో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత యషు నధ, థాతురోతు రక్ష్యమరు, తుమవళింఙలరలసధ 

కషమమఔబీారు ఖుభపంచి యలభపంఙఠం ఄబంథి. యఞటణో తృషఞు ఄకషఠత తుమవశఢఔు కషలరలసధ అభపుఔ 

లధమడరు, ఄయ రతేంఙ ేబాభషో రు, యషఞటతు తుభంతిరంచి లమలవుధ ధడునే ఄదికషమ లమోం, థాతుతు ఎధనకొధే 

యదాధం థాతు ఄదికషమ నభపది, ఄకషఠత తుమవశఢఔు కషలరలసధ తృషరధాలమలవు  తోథరలైధ యఴభారధ 

థీతురో ఙెనఠం ఛభపగపంథి. వబామడ భాప ై ఏఱు కూణీం ఏమడుధ ఄకషఠత ణధ కషమమ తుమవశఢాక్ష్ైణరా తున 

యవుభపంనఙేవకొధే ఔబీంరో ఏమడుధ థేళంరోతు యయద తృషర ంతీభ కషభషమరభారు, యషఞటతు ఄధవందాధం 

ఙేలే నరదాధ కషభషమరభం ఖుభపంచి ఔడా థీతురో నేభొకధఠం ఛభపగపంథి. ఄకషఠత ఖుభపుంచిధ నరదాధ 

పామతీభ పాఴరరో అభా పాఴరు కొతున అభా తృషర ంతీభ కషభషమరభ నభపదిరోకూ ఙేభపే యషఞటకూ 

వంపందించిధ కషమమఔబీార తుమవశఢ పాదమణధ యషఞటకూ ఄనగపంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

 ఄకషఠత రక్ష్యమరధ ఙేమడకౌలడాతుకూ యరుగష ఄకషఠత ణధ కషమమఔబీారధ మౄతృొంథింఙఔుంథి. 

యషఞటరో „యషభపషఔ నరవంగషరు‟, „మఙబణణో పేఞట‟ „లమఔుు రు-ఖంీతారు‟, „ధా ఖయషక్షం ధంచి‟, „వంయషద్‟, 

„బురకత్‟, „ఔయ వంది‟, „ఔత వంది‟, „రోక్‟. „ఄలసభణ‟, „అయయౖషకర్‟, „ఄంణభషళ్‟, „లెతధార్‟రు 

„యషళిణమ ఄధయషథ కషమమ గ్ఴేి రు‟, „పామతీభ యషళిణమ తృషర చీధ వంఖయీౘరభం‟, „నరనంఙనఞం - 

ఙరధచిణరోణసలం‟, „గపభపఛధ బ్ఖిఔ యషళిణమం‟, „ఄధయషథ కైంథరా రు‟, „మఙబణరఔు నరభాఢ ఫతి‟, 
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„యషంవకతిఔ యతుబభ కషమమఔబీం‟ తోథరలైధ నరు మకషర కషమమఔబీారధ ఄకషఠత తుమవళివు ధనథి. 

యఞటతు ఖుభపంచిధ యలభషరధ ఇ ఄదామభంరో నరయషు యంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

 యషళిణమ ఄకషఠత కైలరం కషమమఔబీ తుమవశఢ థావభష, ఄయషమడు ర నరఔఞధ థావభష బాణరఫే కషఔ 

ఄనూమవఫెైధ, ఄనుమౄనఫైెధ ఖంీత నరఙమఢ థావభష, నతిరఔర తుమవశఢ థావభష ఔడా ణధ కషమమఔబీారధ 

తుమవళివు , థేళ యషమనుంగషధే కషఔుండా నరనంఙ యషమనుంగష ఔడా ఈణుబ యషళిణమ నభపమక్షఢఔు, నరఙాభషతుకూ 

ఔఱస ఙేవు ంథ.ి ఆంథరో పాఖంగషధ ే పామతీభ యషళిణమ ఓధనణామతున ఙాఞట ఙెనే భషబాభఢాథి 

ఆతియౘయషరధ, వంవకణ కషలమ నరపందారధ, కభషన్, అథిఖంీథ్ లంఞట అభా బణారరోతు కొతున యయఴి 

మఙధరధ, మయంథర తు యషళిణమ వంఙభాతున, కొతున నభషబమశ ఖంీతారధ, తృషర ఙమతృషరషేణమ పాఴరరో 

థివపాఴ తుగంఞులురధ, పామతీభ పాఴరరోతు యషళిణమ ఖంీత వచిఔరధ, పామతీభ మఙబణర 

యలభషరధ, వంవకణ నండుణేర యరేఴ వంఔరధారధ, ఄధయషథ ఖంీత వచిఔరధ, యషళిణమ ఙభపణర 

వంనుఞారధ, పామతీభ యషళిణమ తుభషభణరనెై రగు ఖంీతారధ, పామతీభ ఔతా వంనుఞారధ, ఔయణవ 

వంఔరధారధ, ఛాధనథ ఔయణవ, ఔత మఙధరధ, ఫకూు, ణాతివఔ ఔయణవ వంనుఞారధ, యషవణంణరోథమబ 

గైభ ఔయణరధ, నరలసథధ  తృషర చీధ ఖంీతారఔు యథేయౕ పాఴరరో ఄధయషథారధ, పామతీభ యషళిణమం, యషళిణమ 

తుభషభణర యఛాా ధ వమవవవ వంనుఞారధ ఄకషఠత ఆంణ లమఔు నరఙభపంచింథి. ఆంకష నరఙభపవు  ఈంథ.ి 

కైలరం ఖంీత నరఙమఢబే కషఔుండా కొతున యషభపషఔ, థెైవబాలసఔ, ణెైరబాలసఔ నతిరఔరధ ఔడా ఄకషఠత 

యరులభపవు ంథ.ి ఇ యరేయౖషరతునఞటతు తోథఞట ఄదామభంరో ధాంథ ీనరయషు లధగష యలభపంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

 భెండో ఄదామభంరో కైంథరయషళిణమ ఄకషఠత ఏఞా నరఔఞటంఙే యయద మకషర ఄయషమడు ర ఖుభపంచి 

యలభపంఙఠం ఛభపగపంథ.ి కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత ణాధ ఖుభపుంచిధ 22 పామతీభ పాయౖష యషళిణామరోతు ఈణుబ 

మఙధరఔు నరతి ఏఞా ఄయషమడు రు నరఔఞటవు ంథి. ణథావభష అభా పాఴరరోతు ఈణుబ యషళిణామతున ఖుభపుంచి 

రోకషతుకూ ణెయౌభఛెనఠం, అభా మఙబణరధ గౌమయంచి తృలర ణసళింఙఠం, ఔ పాఴరోతు మఙధర 

గొనథధాతున బభొఔ పాయౖషమఙబణరఔు ఄధయషథార థావభష ణెయౌభఛెనఠం ఇ ఄయషమడు ర నరదాధ ఈథేదళం, 

ఄబణ ేకైలరం వఛధాణభఔ లఙధరలైధ ఔయణ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం లంఞట నరకూభీరే కషఔుండా యథామణభఔ, 

యబమశధాణభఔ మఙధరలైధ ఔయణ, ఔత, ధలర, ధాఞఔం లంఞట నరకూభీరే కషఔుండా యథామణభఔ, యబమశధాణభఔ 

లఙధరలైధ యషమవం, యబమశ, చౄయణఙభపణర, భాణరా ఙభపణర, ఙాభపతిరఔ మఙధ, యషమకామధ మఙధ, ఛాధనథ యఛాా ధ 
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మఙధ ఄధయషథం లంఞట యయద మఙధా నరకూభీరరోతు ఈణుబ మఙధఔు ఔడా ఄకషఠత ఏఞా ఄయషమడు రు 

ఄంథివు ంథ.ి 

 

 ఇ ఄయషమడు ర ఎంనసఔ కౌవం ఄకషఠత ఏమమఙఔుధన కొతున తుభబ తుపందధరు, ఎంనసఔ 

యదియదాధారు, తుభషో భఔ వంగారు ఄధవభపంఙ ే నథధణేరు, ఄలరంతంఙ ే ఄంరషరు తోథరలైధ యషఞట 

ఖుభపంచి ఇ ఄదామభంరో యలభపంఙఠం ఛభపగపంథి. యఞటణో తృషఞు ఏ ఄయషమడు  కూంథ ఎంణ తోణాు తున 

ఄంథఙేయషు భ్ థాతుణో తృషఞు ఄంథింఙ ేఆణమ ఄంరషరు, యషభప మఙధర ఖుభపంచి ఔడా థీతురో నరయషు యంఙఠం 

ఄబంథ.ి 

 

 వఛధాణభఔ మఙధరఔు ఄయషమడు ధ ఆలవంఠంణోతృషఞు నరతి ఏఞా లచిేధ అభా ఄధయషథ 

లఙధరఔు ఔడా ఄకషఠతొ ఄయషమడు రధ ఆవు ంథి. యఞటణోతృషఞు „పాయౖషవబాభన్‟ నేభపఞ, అభా పాఴర 

అదతుకీఔమఢఔు, పాయౖషనరఙామం కౌవం లేలరంథించిధ మఙబణరు, నండుణేరధ ఖుభపుంచి యషభపతు ఇ 

ఄయషమడు ణో వణకభపంఙఠం ఛమడఖుణేంథ.ి థీతుథావభష బమడఖుధ నడు, యరుఖురోతుకూ భషతు ఎధననమకషర 

పాఴరరోతు యషళిణామతున, పాయౖషయరేయౖషరధ నరఙామంరోకూ తీవకొతు లఙేే ఄలకషళం ఏమఠెణేంథి. 
 

 ఇ మఔఫైెధ ఄయషమడు రే కషఔుండా యయఴి వఫుమరు (Fellows), గౌమల యయఴి వఫుమరు (Honorary 

Fellows), అధంథ ఔుబామ ెరోఱసప్ట లంఞట తృలర ణాసశకషరధ ఔఠ ఄంథఛైవు ంథి. ఄకషఠత ఆఙేే 

ఄయషమడు రరోకెరాో  ఆయ ఎంణో ఈధనణఫైెధయగష, గౌమలనరథఫైెధయగష పాయంఙపఠణాబ. ఇ గౌమలం యషళిణమ 

మంఖంరో ఄబమడరుగష తుయౌచితృలబేయషభపకూ బాణరఫే థఔుకణేంథి. ఄబణ ేఅధంథ ఔుబామయషవత ెరోఱసప్ట 

ఆంణలమఔు యథేయౕ నండుణేరఔు బాణరఫే ఆలవఠం ఛభపగపంథి. 
 

 ఄకషఠత ఆఙేే ఄయషమడు ర యలభషరణోతృషఞు నరతి ఏఞా ఏబ ే పామతీభ పాఴరఔు ఄయషమడు రు 

ఆవు ంథో, ఏబే మఙధానరకూభీరఔు ఆవు ంథో తోథరలైధ యలభషరధ ఔడా ఇ ఄదామభంరో నేభొకధఠం 

ఛభపగపంథ.ి యషఞటణోతృషఞు ఄకషఠతొ ఏమడుధ ధాఞట ధంచి ఖణ భాప ై ఏఱైుగష ఄయషమడు రు తృొంథిధ అభా  

పాఴరరోతు అభా మఙధా నరకూభీర మఙధర వంకమధ ణెయౌభఛెనఠం ఄబంథి. యఞటణో తృషఞు ఆంణలమఔు 

ణెరుఖురో ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ మఙధర యలభషరధ ఖుభపంచి ణెయౌభ ఙెనఠం ఄబంథ.ి థీతురో 

బుకమంగష వఛధాణభఔ మఙధరోో  ఄయషమడు  తృొంథిధ వంలణసమం, ఖంీతం నేమడ, మఙబణ తోథరలైధ 

ఄంరషరధ యలభపంఙఠం ఄబంథి. ఄంణేకషఔ ఄయషమడు  తృొంథిధ ణెరుఖు ఄధయషథ మఙధరధ ఔడా 
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నేభొకధఠం ఛభపగపంథి. థీతురో వంలణసమం, ఖంీతం నేమడ, ఄధయషథ మఙబణధ ఖుభపంచి ఙెనఠంణోతృషఞు 

బూరపాఴ, నరకూభీ, ఖంీతం, మఙబణ నేమోధ ఔడా నేభొకధఠం ఛభపగపంథి. 
 

 ఇ ఄదామభం ఔమఔంగష ధా నభపరోదధఔు ఈధభకం లంఞటథి. ఄంఞ ేధేధ నభపరోదధఔు లహవఔభపంచిధ 

ఄంళం „కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ ణెరుఖు వఛధాణభఔ మఙధరు ఄధయౕరధ‟ 

ఄబధంథలరధ ణెరుఖురో ఆంణలమఔు ఄయషమడు  తృొంథిధ వఛధాణభఔ మఙధరేతఞల ణెరువకొతు యషఞటతు 

ఖుభపంచి బుంథ బుంథ ఄదామభారరో ఄధయౕరధ ఙేభడాతుకూ ఄధలుగష ఇ ఄదామభాతున ఇ మఔంగష 

బుగపంఙఠం ఄబంథ.ి 

 

 ధా నభపరోదధరోతు బూఠల ఄదామభం ణెరుఖు ఔయణకై నభపతణఫైెంథి. కైంథర యషళిణమ ఄకషఠత 

ఆంణలమఔు ణెరుఖురో నరఔఞటంచిధ వఛధాణభఔ మఙధరరోతు ఄయషమడు రధ నభపయౕయౌలేు  ఔయణా నరకూభీక ై

ఎఔుకల ఄయషమడు రు రతేంచిధఞుో  ణెరువు ంథి. ధా నభపరోదధ వఛధాణభఔ మఙధరకై నభపతణఫైెధంథలరో, 

వఛధాణభఔ యషళిణమ మఙధరరో ఔయణానరకూభీ ఄతితృషర చీధబు. ఄఖఖీఢమబు ఄబధంథలరోధేమో 

ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు ఄదిఔంగష ణెరుఖురో ఔయణావతుకై లచిేధఞుో  ఔతునసవు ంథి. 
 

 ఆఔకఠ ఆంకొఔ యఴభాతున వఴిం ఙేభలరలస ఈంథ.ి కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ నరతిఏఞా ఔ 

పాఴరో ఏథో ఔ నరకూభీఔు బాణరఫే ఄయషమడు  ఆవు ంథధన యఴభాతున ఖబతుంఙలరలస ఈంథ.ి కొతున కొతున 

వంలణసభషరు కొతున కొతున పాఴరోో  ఏ నరకూభీఔు ఄయషమడు  భషతు వంథభషబరు ఈధానబ. అ మఔంగష ణెరుఖురో 

1958, 1959, 1966, 1967, 1968, 1976, 1980 వంలణసభషరఔు ణెరుఖురో ఏ మఙధఔు, ఏ నరకూభీఔు 

ఄయషమడు  భషరేథ. ఄఞాో  ఄనుఠనుఠె ఄతున పాఴరరో ఇ యదంగష ఛభపగపధ వంథభషబరు ఈధానబ. 

 

 ఇ ఄదామభంరో ఆంణలమఔు ణెరుఖురో ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు తృొంథిధ కషయషమరధ ఖుభపంచి, అ 

ఔలుర ఖుభపంచి యషఞటరోో తు మఙధాయరేయౖషరధ ఖుభపంచి, బభప ఆణమ మఙధరధ ఖుభపంచి ణెరుఖు 

ఔయణామంఖంరో యషభపకూ ఈధన యరేఴఫైెధ యషు ధాతున ఖుభపంచి నభపయౕయౌంఙఠం ఛభపగపంథి. ఄబణే ఔయణవంరో నథమ 

ఔయణా నరకూభీ, గైభ ఔయణానరకూభీ, లఙధ ఔయణా నరకూభీఔు ఙెంథిధ కషయషమరు ఈధానబ. యఞతునంఞటతు ఇ 

ఄదామభంరోధే లహవఔభపంఙఠఫైెంథి. 
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 ధారుగ్ ఄదామభంరో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ వఛధాణభఔ మఙధరరోతు 

ఔతానరకూభీ ఖుభపంచి యలభపంఙఠం ఛభపగపంథి. ఆంణలమఔు ణెరుఖురో ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ ఔతామఙధరు 

ఎతుతథి బాణరఫే. థీతురో ఔడా అభా ఔతానువుకషర ఖుభపంచి, ఄంథరోతు లవు లు, తుమవశఢ తీమడ 

ణెధనరు, మఙబణర చౄయణార యరేయౖషరధ, యషభప ఆణమ మఙధరధ తృొంథనమఙఠం ఄబంథ.ి అ మఙధరోో  

థాగపఈధన యయఴి ఄంరషరధ, ఄకషఠతొ ఄయషమడు ఔు యషఞటరో ఈధన ఄమహఫైెధ రక్షఢారధ ఖుభపంచి ఔడా 

థీతురో యనురంగష ఙభపేంఙఠం ఛభపగపంథి. 
 

 ఆఔ చిలభపగష ఐథో ఄదామభంరో ణెరుఖురో కైంథర యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు  తృొంథిధ ధలరరు, 

ధాఞఔం ఖుభపంచి ఄదమభధం ఙేభఠం ఛభపగపంథి. ఆంణ లమఔు ణెరుఖురో బూఠె ధలరరఔు, ఔ 

ధాఞకషతుకూ బాణరఫే ఇ ఄయషమడు రు రతేంఙాబ. అభా ధలరర నేమడో ,  యషఞట మఙబణరు, ఄయ ఄయషమడు  

తృొంథిధ వంలణసమంణో తృషఞు అ మఙధరరోతు యయఴిణ, నరణేమఔణ తోథరలైధ ఄంరషరు యలభపంఙఠం ఛభపగపంథి. 

ఆంణేకషఔ అభా మఙబణర ఆణమ మఙధరధ ఔఠ నేభొకధఠం ఛభపగపంథి. 
 

 ఇ యదంగష ధా నభపరోదధ యషమయషతున ఐథ ఄదామభారుగష యంఖడుంఙకొతు థాతురో తోథఞట 

ఄదామభంరో ఄకషఠతొ నభపఙభాతున, కషమమఔబీారధ, భెంఠల ఄదామభంరో ఄకషఠతొ ఏఞా నరఔఞటంఙే 

యయద మకషర ఄయషమడు రధ, యషఞట ఎంనసఔఔు తృషఞటంఙే యదియదాధారధ, ఏబ ేపామతీభ పాఴరఔు, యషఞటరోో  

ఏబ ేనరకూభీరఔు ఄయషమడు రు ఆవు ధనథి, ఄంథధా పామతీభ పాఴరరో ఆంణలమఔు ఏబే పాఴరఔు, ఏబ ే

నరకూభీరఔు ఄయషమడు రు లఙాేబ, ఄరాగై ణెరుఖురో ఆంణలమఔు ఄయషమడు  లచిేధ మఙధానరకూభీరధ 

ఖుభపంచి, మఙధరధ ఖుభపంచి, ఙెనఠం ఛభపగపంథి. ఆఔ బూఠె, ధారుఖు ఐథ ఄదామభారధ ఄయషమడు  

తృొంథిధ నరకూభీ నభపబాఢం థయౖషి ా, ఔయణావతుకూ నరణేమకూంచి ఔ ఄదామభాతున, ఔతఔు ఔ ఄదామభాతున, 

ఆఔ చిలభపగష ధలర, ధాఞకషతుకూ ఔయౌనస ఆయ వంకమరో ణఔుకలగష ఈధనంథలరో ఔ ఄదామభం కూంథ 

ఙేమడేకొతు యఞటతు ఄదమభధం ఙేభఠం ఛభపగపంథి.     
 

 ఇ నభపరోదధ లసథాధ ంణ ఖంీతం లరో ణెరుఖు యషభపకూ బుకమంగష ణెరుఖు యషళిణామతున ఄదమభధం 

ఙేలేయషభపకూ ఆంణలమఔు ణెరుఖురోతు వఛధాణభఔ మఙధరఔు యషళిణమ ఄకషఠతొ ఄయషమడు రు రతేంచిధ 

వబాఙాభషతున ఆలవఠం ఛభపగపంథి. థీతుణో తృషఞు అభా మఙధరోతు గొనథధం, అభా మఙబణర ఆణమ 

మఙధర యలభషరు, ణెరువఔుధే ఄలకషళం యషళిణమ నటధం ఙేలేయషభపకూ ఔఙోఞ ఙేభపే, ఇ వబాఙామం ఄంణా 
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ఔఙోఞ తృలర థి ఙేభఠంణోతృషఞు యషఞట నభపయౕరధఔు ఔడా థీతు థావభష ఔ అయషకమం రతేంచిధఞుో  ధేధ 

పాయవు ధానధ. ఄంణేగషఔ లతిుభీణామ బాథేళంరో ధేధ తృషఠ్షరు పోదింఙే యథామమడు రఔు ఈధన నభపతణఫైెధ 

యషళిణమ నరకూభీరధ, నటతూభ ఖంీతారధ థీతు థావభష బభపంణ యవు ణ నమఙఔుధే ఄలకషళం 

ఔరుఖుణేంథతు ధేధ పాయవు ధానధ. ఆథి ఏ బాణరం ధమయేభపధఞోబణే ధేధ ఇ నభపరోదధా                                                                                                                                                                                             

ఔఱసరో ఔణఔణేమభషయౌధబధఞేో .    
 

 

 

ఄ) ఄకషఠత ణెరుఖు నరఙమఢరు : 

(i) ధలర 

బారనయోౌ – ఈధనల రక్ష్ీభధాభషభఢ – బమడనూభప కౌథంఠ భషతభెడుు  

(ii) ఔతరు 

1. అందర ఔతా బంచెఴ – వంతృషథఔురు : యషవత యలళంఔమ రషలసు ర 

2. ఔ ణమం ణెరుఖు ఔత – వంఔరధఔము : డు. భషబయౌంఖం 

3. ణెరుఖుఔత – వంతృషథఔురు : డు. భషబయౌంఖం 

4. పామతీభ యషళిణమం : వబకషయ్ధ ఔతాతుఔరు 

(లభషాప్ట  డెైమఔిమడో  – ఫథిరభషచ ఔఴోబూభపు, పూథభషచ భషదాఔఴో 

 

(iii) ధాఞకషరు 

1. ఔధామయరకం – ఖుమఛాఠ ఄతృషభషలు - వంక్ష్ునహు ఔమఢ: య.అర్ ధామో 

2. ధాఞటఔరు – వంఔరధ ఔము : ఎస్. బుథద ఔఴో 

(iv) ఔయణ 

1. కషలమబార – వంఔరధ ఔము : థేలురనయోౌ భషబాధఛభషలు 

2. ణెరుఖు కషలమబార – వంఔరధఔము : కషఞృభప యంఔఞేళవమ భషలు 
 

(v) చౄయణ ఙభపణరరు 

1. ఄధనబాఙామడమరు : ఄఠతృష భషబఔయౖషో భషలు 

2. థేలురనయోౌ ఔఴోరషలసు ర : ఫూవమనయోౌ యంఔఞేళవమడో  
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3. దమభలమం భషబఔఴోబాఙామడమరు : నస.స్.అర్. ఄతృషభషలు 

4. గపఠెఖు యేంఔఞ భషబబూభపు : ళెచ్.ఎస్. పరయౘభధంథం 

5. ఖుడుతృషఞట యంఔఞాఙరం : అర్.ఎస్. వథమశధం 

6. ఛాఴేయష : పావకమ ఙౌథభప 

7. యళవఔయ (ఞృఖూర్ చౄయణ ఙభపణర) లస.ఎన్. రషలసు ర „ఄబభైంథర‟  
  

 

 

అ) ఆణమ పాఴరరోకూ ఄధయషథఫెైధ ణెరుఖు నరఙమఢరు : 

ఔ.ీవం. నువుఔం నేమడ మఙబణ నరకూభీ ఄధయషథ పాఴ 

1.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఄయషసతొస్ 

2.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఄయషసతొస్ 

3.  ధాభషభఢభషలు ఄఠయ పానసభషచ ధలర ప ంగషయౌ 

4.  ణెరుఖు ఖర వంఔరన్ వంతృషథఔణవం: 

యషవత యలళంఔమ 

రషలసు ర 

ఔతాతుఔ ప ంగషయౌ 

5.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ప ంగషయౌ 

6.  ఙథలు కొఠలఞటఖంఞట 
ఔుఞుంపభషలు 

ధలర అంఖోం 

7.  ఄధనబాఙామమ ఄఠతృష 
భషబఔయౖషో భషలు 

చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

8.  చిరఔబభపు 
రక్ష్ీభధమలసంశం 

య.య.ఎల్. 

ధమలసంయౘభషలు 
చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

9.  దమభలమం 

భషబఔఴోబాఙామడమరు 
తృలఢంగప 
యౕభీషబఄతృషభషలు 

చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

10.  ఖుమఛాఠ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

11.  క్ష్ైణరభమ పారాంణరను 
మఛతూకషంణభషలు 

చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

12.  తృషధఖంఞట 
రక్ష్ీభధమలసంయౘభషలు 

బుథిగొంఠ 

యమఫథరరషలసు ర 
చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 
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13.  లస.అర్. భెడుు  డు. అంఛధేభురు చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

14.  తృలణధ థియషఔమో 

యంఔఞాలదాతు 

చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

15.  భషబథావ పారాంణరను 
మఛతూకషంణభషలు 

చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

16.  యౕయీౕీ పూథభషచ భషదాఔఴో చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

17.  తిమడనతి 

యేంఔఞఔలురు 
యషఱవ ఔఴోబూభపు చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

18.  యేథం 

యేంఔఞభషభరషలసు ర 
యేథం 

యేంఔఞభషభరషలసు ర 
(చెతుభర్) 

లహవభఙభపణర అంఖోం 

19.  యభైళయౌంఖం                                                                                                                                                                                                                                              

 

య.అర్.ధామో చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

20.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర అంఖోం 

21.  ణెరుఖుయషళిణమ ఙభపణర గపఠెఖు యేంఔఞ 

లహణానతి 

ఙభపణర అంఖోం 

22.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఖుఛభషతీ 

23.  ఄరచౄయ భషఙకొంఠ 

యళవధాతరషలసు ర 
ధలర ళింథీ 

24.  ధాభషభఢభషలు ఄఠయ పానసభషఛ ధలర ళింథీ 
25.  నండుణ 

నమఫేళవమరషలసు ర : 
యరుధాబా 

తిరనుమధేతు గ్నహఙంద్ ధలర ళింథీ 

26.  మడథరబథేయ ధనభప ధమలసంశరషలసు ర ధలర ళింథీ 
27.  గషయౌయషధ తృషరఖుతభ 

నథభభషచ 

ఔతాతుఔరు ళింథీ 

28.  వవమోఔబరారు ఆయోౌంథర వమవవతీ థేయ ఔతాతుఔ ళింథీ 
29.  డా.లస. అర్.భెడుు  అంఛధేభురు చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 
30.  దమభలమం 

భషబఔఴోబాఙామమ 
భస్.అర్. 

ఄతృషభషలు 
చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 
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31.  ఖుమఛాఠ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 
32.  క్ష్ైణరభమ పారాంణరను మఛతూ 

కషంణభషలు 
చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 

33.  తృలణధ థియషఔమో 

యంఔఞాలదాతు 

చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 

34.  భషబథావ పారాంణరను మఛతూ 

కషంణభషలు 
చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 

35.  తిమడనతి 

యేంఔఞఔలురు 
యషఱవ ఔఴోబూభపు చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 

36.  యేథం 

యేంఔఞభషభరషలసు ర 
యేథం 

యేంఔఞభషభరషలసు ర 
(చెతుభర్) 

లహవభ ఙభపణర ళింథీ 

37.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 
38.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 
39.  అందర ర 

యషంఘిఔఙభపణరబు 
వమలమం నరణానభెడుు  చౄయణ ఙభపణర ళింథీ 

40.  ణెరుఖురో యబమశ భషఙబరుో  

భషబఙంథరా భెడుు  
యబమశ ళింథీ 

41.  ఄరచౄయ భషఙకొంఠ 

యళవధాతరషలసు ర 
ధలర ఔధనఠ 

42.  ధాభషభఢభషలు ఄఠయపానసభషచ ధలర ఔధనఠ 

43.  నండుణనమఫేళవమరషలసు ర:  
యరుధాబా 

తిరనుమధేతు గ్నహఙంద్ ధలర ఔధనఠ 

44.  బారనయోౌ ఈధనల 

రక్ష్ీభధాభషభఢ 

ధలర ఔధనఠ 

45.  అందర ఔతాబంచెఴ వంతృషథఔురు : 
యషవత యలళంఔమ 

రషలసు ర 

ఔతాతుఔరు ఔధనఠ 

46.  ణెరుఖుఔత వం|| డు.భషబయౌంఖం ఔతాతుఔరు ఔధనఠ 

47.  ణెరుఖు ధాఞటఔరు ............. ధాఞటఔరు ఔధనఠ 
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48.  లస.అర్. భెడుు  డు. అంఛధేభురు చౄయణ ఙభపణర ఔధనఠ 

49.  ఖుమఛాఠ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఔధనఠ 

50.  తృలణధ థియషఔమో 

యేంఔఞాలదాతు 

చౄయణ ఙభపణర ఔధనఠ 

51.  యేథం 

యేంఔఞభషభరషలసు ర 
యేథం 

యంఔఞభషభరషలసు ర 
(చెతుభర్) 

లహవభ ఙభపణర ఔధనఠ 

52.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఔధనఠ 

53.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఔధనఠ 

54.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఫైెతియౌ 

55.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఫైెతియౌ 

56.  ధాభషభఢభషలు ఄఠయ పానసభషచ ధలర బరభాఱం 

57.  లస.అర్. భెడుు  డు. అంఛధేభురు చౄయణ ఙభపణర బరభాఱం 

58.  ఖుమఛాఠ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర బరభాఱం 

59.  తృలణధ థియషఔమో 

యేంఔఞాలదఅతు 

చౄయణ ఙభపణర బరభాఱం 

60.  యేథం 

యంఔఞభషభరషలసు ర 
యేథం 

యంఔఞభషభరషలసు ర 
(చెతుభర్) 

చౄయణ ఙభపణర బరభాఱం 

61.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర బరభాఱం 

62.  యేబధ  

 

య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర బరభాఱం 

63.  నండుణనమఫేళవమరషలసు ర 
: యరుధాబా 

తిరనుమధేతు గ్నహఙంద్ ధలర బభషఠ్ప 

64.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర బభషఠ్ప 
65.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర బభషఠ్ప 
66.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర భపభా 
67.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర భపభా 
68.  ణెరుఖు ఔతాతుఔరు వం.యషవత 

యలళంఔమ రషలసు ర 
ఔతాతుఔ వంవకణం 
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69.  బారనయోౌ ఈధనల 

రక్ష్ుభధాభషభఢ 

ధలర ణతఱం 

70.  ధాభషభఢ భషలు ఄఠయ పానసభషచ ధలర ణతఱం 

71.  మడథరబథేయ ధనభప ధమలసంశరషలసు ర ధలర ణతఱం 

72.  ణెరుఖు ఔతాతుఔరు వం.యషవత 

యలళంఔమ రషలసు ర 
ఔతాతుఔరు ణతఱం 

73.  ణెరుఖు ధాఞటఔరు వం.భస్. 

బుథద ఔఴో 

ధాఞటఔరు ణతఱం 

74.  ఄధనబాఙామమ .............. చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

75.  డా.లస. అర్.భెడుు  డు. అంఛధేభురు చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

76.  గపఠెఖు యంఔఞబూభపు ళెచ్.భస్. 

పరయౘభధంథ 

చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

77.  ఖుడుతృషఞట 
యంఔఞాఙరం 

అర్.భస్. 

వథమశధం 

చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

78.  నమలవు  

చిధనభవభప 
పూథభషచ భషదాఔఴో చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

79.  తృలణధ థియషఔమో 

యంఔఞాలదాతు 

చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

80.  తిమడనతి 

యంఔఞఔలురు 
యషఱవ ఔఴోబూభపు చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

81.  యేథం యంఔఞభషభ 

రషలసు ర 
యేథం 

యంఔఞభషభరషలసు ర 
(చెతుభర్) 

చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

82.  యభైళయౌంఖం య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

83.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ణతఱం 

84.  ధాభషభఢ భషలు ఄఠయ పానసభషచ ధలర ఈమౄద  

85.  యేబధ య.అర్. ధామో చౄయణ ఙభపణర ఈమౄద  
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ఆ) ణెరుఖురోకూ ఄధయషథఫెైధ ఆణమ పాయౖష నరఙమఢరు : 

(i) ధలరరు : 
 

 ధలర నేమడ బూరం ఄధయషథం 
1.  ఄపర చౄయణం బభషఠ్ీ నస.య. ధమలసంయౘభషలు 
2.  ఄబణ వంణాధం భపభా నుభపనండా ఄనరయషవత 

3.  ఄబణం ళింథీ నస. అథేళవమభషలు 
4.  అభ్ఖమ తుకైణధం ప ంగషయ్ ఛె.ఎస్.ఎన్. బూభపు 
5.  పాఢఫఞుి తు లహవభఙభపణరబు ళింథీ ఎ.లస.కషబాక్ష్ుభషలు 
6.  ఫయఴమణేు  పశృనభషక్ నంఛాతె య.య.త. భషబాభషలు 
7.  యధనథితు ప ంగషయ్ యళవధాత వణమధాభషభఢ 

8.  చిథంపమ మశవమం ఔధనఠం అభీవభస్ వంథమం 

9.  గెంచృ గషత ఛనతూస్ ధంఠభప భషబఔఴోబాఙామమ 
10.  గ్భష ప ంగషయ్ యషవత యలళంఔమరషలసు ర 
11.  ఛధయషళితు ఄయషసతొ లస.ఎన్.రషలసు ర „ఄబభైంథర‟ 
12.  ఔరఔణాు కూ థఖోభపరో ప ంగషయౌ బథిదనఞో వభప 
13.  ఔరలసధ చౄయణారు ఖుఛభషతి యేబూభప అంఛధేభళమభ 
14.  కొంఠతొథ బంఞ అంఖోం కొణునయోౌ యమఫథరభషలు 
15.  బమరా లేథామతుకూ ఔధనఠం తిమడబర భషబఙంథర 
16.  బా ణాణభమ కొఔ ఏధఖుండేథి బరభాఱం ఙరాో భషదాఔఴోళమభ 
17.  బఞటి  బధఴేరు భపభా నుభపనండా ఄనరయషవత 

18.  బఞటిథీనం ణతఱం లమథభషఛన్ 

19.  యభపపార ఄయషసతొస్ త.ళెచ్ బామకండేభళమభ 
20.  ధఖమబతధం డోగప ీ ఎన్. లస. భషబాధఛాఙామమ 
21.  తృషభపుల వవననం ణతఱం ఎన్.లస.య. ధమలసంయౘఙామమ 
22.  నరపాణ లథధం అంఖోం అర్.ఎ. నథభధాఫభషలు 
23.  భెంఠెరేమడో  బరభాఱం చృ. వపఫభషబభమ 
24.  భొభమరు బరభాఱం చృ. వపఫభషబభమ 
25.  యషంపఠె ప ంగషయ్ బథిదనఞో వభప 
26.  వబాఛను కౌమరోో  ణతఱం బారతీ ఙంథర్ 
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27.  రషంణర ఔధనఠం తిమడబర భషబఙంథర 
28.  వబభం కషతు వబభం ప ంగషయ్ బథిదనఞో వభప 
29.  ణెగపతృలతు పందం ఈమౄద  కె. గ్తృషరఔఴోభషలు 
30.  ఈబాావ్ ఛాన్ ఄథో ఈమౄద  డు. మంగషఙామమ 
31.  ఈఙరామ (చౄయణఙభపణర) బభషఠ్ప లవంత్ 

32.  లధయషలస ప ంగషయ్ ఎస్. లహణాభషం 

33.  యోఖభాగషరు ప ంగషయ్ ఎస్. లహణాభషం 

34.  ధామడ తూమడ ణతఱం బదభషంణఔం భషఛాభషం 

35.  చాభాభైకరు అంఖోం డాఔిర్ భైలధభప ఄధంణ 

నథభధాఫభషలు 
36.  భషరు ఔభపగై యేఱ ఔధనఠం యౕ ీమంఖధాత భషబఙంథరభషలు 

 (ii) ఔతరు : 
       

 ఔత బూరం ఄధయషథం 
1.  తెయౘమడ ఛాధనథ గషతరు తెయౘర్ తృషరఖుతభ నథభభషచ 

2.  ఆమయ ైబూఠె ళింథీ ఔతరు ళింథీ యేబూభప భషదాఔఴోబూభపు 
3.  ఔధనఠ ఔతాతుఔరు ఔధనఠం ఖడుభామం భషబఔఴో ళమభ 
4.  ఔధనఠ ఔతాతుఔర వంఔరధం ఔధనఠం చృ. యంఔఞ వపఫభమ 
5.  బభషఠ్ ీఔతా వంఖశీం బభషఠ్ీ యలబంచి భఛాధన రషలసు ర 
6.  బఞటి  పొబభరు ళింథీ కె.ఎస్.అర్. ళమభ 
7.  మయంథర ఔతాలయ ప ంగషయ్ బథిదనఞో వభప 
8.  ణతఱ ఔతాబంఛభప ణతఱం యషకషఞట తృషంఠెమంగషభషలు 
9.  ణతఱ యషళిణమ ఔతరు ణతఱం ఙరాో  భషదాఔఴోళమభ 
10.  ఈణుమ ఔభషో ఞఔ ఛాధనథ ఔతరు ఔధనఠం ఎన్.లస. భషబాధఛాఙాభప 
11.  యబమధొనఔక భషణరే రు ఄభెతక్ గండుకౌఞ పరయౘభచౄభషలు 
12.  తోథఞటభషతిర లవు ంథి ణతఱం ఙరాో  భషదాఔఴోళమభ 
13.  ఔధనఠ ఔతాతుఔరు ఔధనఠం చృ.ఎస్. మోశన్ 
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(iii) ధాఞకషరు: 
 ధాఞఔం బూరం ఄధయషథం 

1.  థీధేనధా వఫమణ ఄంఞామడ ప ంగషయ్  

2.  ఏకషంఔ వంఖశీ ఔధనఠం ఄభాచిణేర శధబత్ రషలసు ర 
3.  భాంఞటగషన్ అంఖోం ఎం.అర్. ఄతృషభషలు 
4.  తృలసి్, తోథఞటపాఖం ఛమభతూ య.ఎన్. ళమభ 
5.  ఖథాభుథధం ఔధనఠం ఖడుభామం భషబఔఴోళమభ 
6.  ఖయ్యౌయో ఛమభతూ య.ఎన్. ళమభ 
7.  శఫోెట్ అంఖోం డు. భషబబూభపు 
8.  ఫేకెఫత్  అంఖోం ఛె.లస. ధమలసంశరషలసు ర 
9.  బతర్ ఔభైజ్ ఛమభన్ య.ఎన్. ళమభ 
10.  తెరోో  అంఖోం ఛె. వణమధాభషభఢ బూభపు 
11.  మయంథర తు ధాఞకషరు (తోథఞట 

వంనుఞట) 
ప ంగషయ్ ప ఛయషఠ గ్తృషరభెడుు   

ఄపూఫభప భషబఔయౖషో భషలు 
12.  మయంథర తు ధాఞకషరు (భెంఠల 

వంనుఞట)   
 

ప ంగషయ్ ఄపూఫభప భషబఔయౖషో భషలు 

 

(iv) ఔయణరు  
  ఔయణ బూరం ఄధయషథం 

1.  పామతి యషభప బదమ ఔయణా 
వంళిణ 

ణతఱం నస.యౕభీషబురు భెడుు  

2.  ఏకౌణుమ ళతి ప ంగషయ్ ఞట. యమభషగలయషవత 

3.  ఔతెమడ లఙధాలయ ళింథీ నుఞినభపు 
ధాభషభఢాఙామడమరు 

4.  యభపగపధ యఖశీం బభషఠ్ీ కె.ఎస్.అర్. ళమభ 
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(v)  చౄయణఙభపణరరు :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 చౄయణ ఙభపణర  బూరం ఄధయషథం 
1.  ఎ.అర్. భషఛభషఛలమభ బరభాఱం చృ. రయౌణ 

2.  పారాయషళెబ్ ఄంపేథకర్ బభషఠ్ీ కె.అర్.కె. మోశన్ 

3.  ఞట.ఎం. యౕఔీంటభమ ఔధనఠం తృలమంకూ థక్ష్ుఢాబూభపు 
4.  పాఢఫఞుి  వంవకణం నురలో ర యౕభీషబఙంథర ుఠె 
5.  పకూంఙంథర చఞభీీ ప ంగషయ్ థేలురనయోౌ భషబాధఛ భషలు 
6.  పవయేళవమడఠె ఔధనఠం త.య. లసంగషభషఙామమ 
7.  పామణేంథ శభపళేంథర ళింథీ ఄతయౌధేతు రక్ష్ీభమబఢ 

8.  పామతి ణతఱం అర్.ఎన్. వథమశధం 

9.  ఫలఫూతి వంవకణం నురలో ర యౕభీషబఙంథర ఠె 
10.  పుథధథేవ్ పోస్ ప ంగషయ్ ఄలంణస యలబవంథర్ 

11.  ఙంథ తొధస్ బరభాఱం కె.కె. మంఖధాతాఙామడమరు 
12.  థణుఔయ బభషఠ్ీ య. బాఢిఔమభషలు 
13.  కీర్ మోశన్ లేధానతి భపభా లస. అధంథాభషబం 

14.  గషయౌబ్ ఈమౄద  కె.గ్తృషర ఔయౖషో భషలు 
15.  ఖుమఛాఠ అంఖోం (య.అర్.ధామో) కైణేయళవధాతభెడుు  
16.  శభపధాభషభఢ అనేి  బభషఠ్ీ య. భషబఙంథర 
17.  ఇళవమఙంథర యథామయషఖర్ ప ంగషయ్ వణమధాభషభఢబూభపు 
18.  ఛభళంఔర్ నరయషద్ ళింథీ ఎ.త.నరయషద్ 

19.  ఛభథేలుఠె వంవకణం త.య. యౕతీుయషయషఙామడమరు 
20.  చృపాధాధంథ థావ ప ంగషయ్ కె. అంఛధేభురు 
21.  ఛాా ధథేలుఠె బభషఠ్ీ ఎన్. గ్నస 
22.  ఔతెమడ ళింథీ డు. భషబయౌంఖం 

23.  ఔరహఢుఠె వంవకణం వంనణేకబాభషఙామమ 
24.  ఔంపబయౘఔయ ణతఱం బమడనూభప కౌథంఠ భషతభెడుు 
25.  కాచౄధచరల్ ఆయషో ం బభషఠ్ీ ఎస్. వథాయల 

26.  కైళలుసత్  బభషఠ్ీ ఎస్. వథాయల 

27.  ఔుబమన్ ఄవన్ బరభాఱం డు. భషబయౌంఖం 
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28.  రక్ష్ీభధాథ్ ప ఛాఫభషలు  ఄయషసతొ అర్.ఎస్. వథమశధం 

29.  బయౘఔయ ఈఱొుర్ బరభాఱం త.య. యౕతీుయషయషఙామడమరు 
30.  బశభపష థేయేంథధాథ్ ఞాఖూర్ ప ంగషయ్ ఙంథరరేకమ భెడుు  
31.  బాఢిక్ పంథోమతృషదామయ్ ప ంగషయ్ ఛె.ఛె.కె. పానూచౄ 

32.  బాఢిఔకలఙఔర్ ణతఱం కె. ఛభఙంథరా భెడుు  
33.  తొభషపాబ భషఛయషు తు లస. ధాభషభఢభెడుు  
34.  ధాబథేలుఠె బభషఠ్ీ తైంలేన్ తుమభల్ 

35.  ధబాభమావర్ ణతఱం ఙరాో  భషదాఔఴోళమభ 
36.  ధాధారాల్ ఖుఛభషతీ ఄకూకభషచ మబానతిభషలు 
37.  ధమభథాళంఔర్ ఖుఛభషతీ బఔుభషర భషబాభెడుు  
38.  ధచౄర్ ఄఔఫపభషపాథీ ఈమౄద  ఄకూకభషచ యంఔఞ 

ఛధామదధభషలు 
39.  నంఛ ైబంగైరషీలు  ఔధనఠం అభీవభస్ వంథమం 

40.  తృషణేు ఔకత్ు  బరభాఱం బయోౌకషమడీ ధళమభ 
41.  నేరంఙంద్ ళింథీ త.భషబభషచ 

42.  భషశృల్ యషంఔణామభన్ ళింథీ ఎస్.ఎస్. నరపాఔమభషలు 
43.  భషఛాభషమోభశన్ భషయ్ ప ంగషయ్ కె. భషబరక్ష్ుభ 
44.  మంఖభ భషగల ళింథీ ఛావరాబుఖి 

45.  వభ్చృతూ ధాభుఠె ఆండో ఆంగీోష్ కె. అంఛధేభురు 
46.  వమఱథాస్ భపభా ఙాఖంఞట ణేరలస 
47.  రషమంవంథర్ థాస్ ళింథీ థంఠబూడు బళీదర్ 

48.  యౕ ీఄమయంథో ప ంగషయ్ లస.ఎన్. రషలసు ర, ఄబభైంథర 
49.  ణాభషళంఔర్ పంథోమతృషదామయ్ ప ంగషయ్ ఎస్.ఎస్. నరపాఔర్ భషలు 
50.  ణొమడథత్ ఆండో ఆంగీోష్ ధాభతు ఔఴోఔుబాభప 
51.  తిమడలఱైులర్ ణతఱం కె.అర్.కె. మోశన్ 

52.  ణేకషభషం బభషఠ్ీ పారఙంథర అనేి  
53.  భు.య. యషవతధాథ్ ఄభమర్ ణతఱం ఙరాో  భషదాఔఴోళమభ 
54.  లఱుణోు ళ్ బరభాఱం ఄలవభషర భషబఔయౖషో భషలు 
55.  యథామలతి ఫైెతియ్ పారాంణరను 

మఛతూకషంణాభషలు 
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(VI) యషళిణమ ఙభపణర : 
 

 యషళిణమ ఙభపణర బూరం ఄధయషథం 
1.  ఄవసతొస్ యషళిణమ ఙభపణరబు ఄయషసతొ బమడనూభప కౌథంఠ 

భషతభెడుు  
2.  ఔధనఠ యషళిణమ ఙభపణర ఔధనఠం ఎం.ఎస్. బశంణభమ 
3.  బరభాఱ యషఘభభ ఙభపణరబు బరభాఱం థియషఔమో యేంఔఞాలదాతు 

4.  లసంద ియషళిణమ ఙభపణర లసంద ీ యషడేరలు నుమడయౖలణుం 

5.  ణతఱ యషఘభభ ఙభపణరబు ణతఱం ఞట.కె. కౌథంఠభషబభమ 
6.  లంఖ యషళిణమ ఙభపణర ప ంగషయ్ కొణునయోౌ యమఫథరభషలు 

 

(VII) ఆణభషరు 
  బూరం ఄధయషథం 

1.  అథమశభషఛమం గీకీ్ చృ.య. ఔయౖషో భషలు 
2.  అణభఔత ళింథీ కె.ఎస్.ఎన్. రషలసు ర 
3.  పారయషళిణమం (మయంథర తు) ప ంగషయ్ యేథర వణమధాభషభఢరషలసు ర 

4.  ఫఖయషన్ పుథధ  బభషఠ్ీ నుఞినభపు ధాభషభఢాఙామడమరు 
5.  పావఠె వంవకణం నురలో ర యౕభీషబఙంథర ఠ  ె

6.  పుథధ ఙభపణబు (ఄ ళవఘోఴేతు 

కషలమం) 
వంవకణం థియషఔమో యేంఔఞాలదాతు 

7.  ఔధపాఱసభస్  వపాఱసణబురు ఙెైతూస్ కె. యంఔఞరా లు 
8.  ఛలశభషో ల్  ధశౄూ  చౄయణఙభపణర అంఖోం డు. భషబయౌంఖం 
9.  చౄలధ య్ర ఖుఛభషతీ నుభషఢం వపరశభఢమళమభ 
10.  ఔధనఠ యషమవ వంఔరధం ఔధనఠం తిమడబర భషబఙంథర 
11.  మయంథర ఔత ప ంగషయ్ కషఞృభప యంఔఞేళవమభషలు 
12.  బధ యషఱుంథమౄ యలథమడరు 

(గషందీచౄ మఙధర ధంచి) 

ఖుఛభషతీ నసంఖయ రక్ష్ీభకషంణం 

13.  ధా ఙభపణర ణతఱం ఎన్.లస.య. ధమలసంయౘఙామమ 
14.  భషఛతూతి ఆఞాయౌభన్ నుభపనండ  ాఄ నరయషవత 

15.  మయంథర యషమయషలయ (తోథఞట 
వంనుఞట) 

ప ంగషయ్ ఎం. యరేవళవమభషలు 
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16.  మయంథర యషమయషలయ (భెంఠల 

వంనుఞట) 
ప ంగషయ్ భషభతృలర రు వపాఫభషలు 

17.  వబకషయ్ధ పామతీభ యషళిణమం ప ంగషయ్ ఔతిుయషవ తీమడు రు 
18.  ళమత్ ఙంథర చఞభీీ  

లమకూు-మఙబణ 

ప ంగషయ్ డు. భషబయౌంఖం 

19.  యషవత యయేకషధంథ ప ంగషయ్/అంఖోం భషభతృలర రు వపాఫభషలు 
20.  ణాయో-ణె-చింగ్ ఙెైతూస్ ఛె.ఎస్.ఎస్. బూభపు 
21.  ణరనుర థబామం ఈమౄద  థేలురనయోౌ భషబాధఛభషలు 
22.  లకౌీకూు-చౄయణం వంవకణం నురలో ర యౕభీషబఙంథర ఠ  ె

23.  భుగషంణం బభషఠ్ీ పారఙంథర అనేి 
24.  పామతి వబకషయ్ధ పాలబురు ణతఱం బుథధభప ఛఖధానత భషచ 

 

ఇ) ఄకషఠతొ ఏమడుధ ధాఞట ధంచి ఄయషమడు రు నరఔఞటంచిధ పామతీభ పాయౖష మఙధర యలభషరు : 
ASSAMESE 

 

YEAR WRITER BOOK 
1955 Jatendranath Dowerah Bana Phul (Poetry) 

1960 Benudhar Sharma Kangrechar Kachiyali Rad‟ at (Reminiscences) 

1961 Birendra K. Bhattacharya Iyaruangam (Novel) 

1964 Biranchi Kumar Barua Assamar Lok-Sanskriti (Study in Folk culture) 

1966 Ambikagiri Roychoudhuri Bedanar Ulka (Poetry) 

1967 Trailokyanath Goswami Adhunik Galpa Sahitya (Literary criticism) 

1968 Nalinibala Devi Alkananda (Poetry) 

1969 Atul Chandra Hazarika Manchalekha (Study of Assamese theatre) 

1970 Lakshminath Phookan Mahatmar Pora Rupkonarloi (Reminiscences) 

1972 Syed Abdul Malik Aghari Atmar Kahani (Novel) 

1974 Saurabh K. Chaliha Golam (Short stories) 

1975 Navakanta Barua Kalka Deutar Har (Novel) 

1976 Bhabendra Nath Saikia Srinkhal (Short stories) 

1977 Anand Chandru Barua Bakul Banar Kavita (Poetry) 

1978 Homan Borgohain Pita Putra (Novel) 

1979 Bhaben Barua Sonali Jahaj (Poetry) 

1980 Jogesh Das Prathibir Asukh (Short stories) 

1981 Nilmani Phoolan (Jr.) Kavita (Poetry) 

1982 Indira Goswami Mamare Dhara Tarowal Aru Dhukhan Upanyasa 

(Novel) 

1983 Nirmalprabha Bardoloi Sudirgha Din Aru Ritu (Poetry) 

1984 Davendra Nath Acharya Jangam (Novel) 

1985 Krishnakanta Handique Krishna Kanta Sandikoi Rachna-Sambhar 

(Literary criticism) 

1986 Tirthnath Sarma Benudhar Sarma (Biography) 
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1987 Harikrishna Deka Aan Ejan (Poetry) 

1988 Lakshminandan Bora Patal Bhairabi (Novel) 

1989 Hiran Gohain Asamiya Jatiya Jivanata Mahapurushiya 

Parampara (Novel) 

1990 Sneha Devi Snehadevir Ekuki Galpa (Short stories) 

1991 Ajit Barua Brahmaputra Ityadi Padya (Poetry) 

1992 Hiren Bhattacharjya Shaichar Paihar Maguh(Poetry) 

1993 Keshav Mahanta More Je Khan Nepah(Poetry) 

1994 Sheelabhadra (Rabati Mohan Datta 

Choudhury) 

Madhupur Bahadur (Short stories) 

1995 Chandra Prasad Saikia Maharathi (Novel) 

1996 Nirupama Borgohain Abhijatri (Novel) 

1997 Nagen Saikia Andharat Nijar Mukh (Short stories) 

1998 Arun Sarma Asirbadar Rang (Novel) 

1999 Medini Choudhury Biponna Samay (Novel) 

2000 Apurba Sarma Baghe Tapur Rati (Short stories) 

2001 Mahim Bora Edhani Mahir Hanhi (Novel) 

2002 Nalinidhar Bhattacharyya Mahat Oitiyya Criticism) 

2003 Bireswar Barua Anek Manuh Anek Thai Aru Nirjanata(Poetry) 

2004 Hirendra Nath Datta Manuh Anukule (Poetry) 

 

BENGALI 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Jibanananda Das Shreshtra Kavita (Poetry) 

1956 Tarasankar Bandyopadhaya Arogya Niketan (Novel) 

1957 Premendra Mitra Sagar Thke Phera (Poetry) 

1958 `Parasuram‟ Rajasekhar Bose Anandibai Ityadi Galpa (Short Stories) 

1959 Gajendra Kumar Mitra Kalkatar Kachhei (Novel) 

1961 Sashi Bhushan Dasgupta Bharater Sakti-Sadhana O Sakta Sahatya 

(A Study of the Sakti Cult) 

1962 Ananda Sankar Ray Japan (Travelogue) 

1963 Amiya Chakravarti Ghare  Pherar Din (Poetry) 

1964 Subhas Mukhopadhyay Yata Durei Jai (Poetry) 

1965 Bishnu  Dey Smriti Satta Bhabishyat (Poetry) 

1966 Manoj Basu Nishi Kutumba (Novel) 

1967 Buddhadev Bose Tapasvi O Tarangini (Verse Play) 

1969 Manindra Ray Mohini Aaraal (Poetry) 

1970 Abu Sayeed Aayub Adhunikata O Rabindranath (Literary 

Criticism) 

1971 Umaparasad Mukhopadhyay Manimahesh (Travelogue) 

1972 Santosh Kumar Ghosh Shesh Namaskar (Novel) 

1974 Nirendranath Chakravarti Ulanga Raja(Poetry) 

1975 Bimal Kar Asamaya (Novel) 

1976 Maitreyee Devi Na Hanyate (Novel) 

1977 Shanka Ghosh Babarer Prarthana (Poetry) 

1978 Sankari Prasad Basu Vivekananda O Samakalin Bharatvarsha, 

Vol. I, II and III (Biography and Cultural 

History) 

1979 Mahasveta Devi Aranyer Adhikar(Novel) 

1980 Samaresh Basu Shamba (Novel) 
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1981 Radha Raman Mitra Kalikata Daroan (Local History and 

Culture) 

1982 Kamal Das Amritasya Putree (Novel) 

1983 

 

Sakti Chattopadhyay Jete Pare Kintu Keno Jabo (Poetry) 

1984 Samaresh Majumdar Kalbela (Novel) 

1985 Sunil Gangopadhyay Sei Samay (Novel) 

1986 Amiya Bhusan Majumdar Raj Nagar (Novel) 

1987 Arun Mitra Khujte Khujte Eto Dur (Poetry) 

1988 Ramapada Choudhuri Bari Badle Jai (Novel) 

1989 Sirshendu Mukhopadhyay Manabjamin (Novel) 

1990 Debes Roy Tista Parer Brittanta (Novel) 

1991 Mati Nandi Saua Khan (Novel) 

1992 Alokeranjan Dasgupta Marnak Karat (Poetry) 

1993 Shyamal Gangopadhyay Shahjaba Larashuroh (Novel) 

1994 Syed Mustafa Siraj Aleek Manush (Novel) 

1995 Naresh Guha Kavita Sangraha (Poetry) 

1996 Ashok Mitra Tal Betal (Essays) 

1997 Nabarun Bhattacharya Herbert (Novel) 

1998 Dibyendu Palit Anubhav (Novel) 

1999 Nabaneeta Deb Sen Naba – Nita (Prose-Poetry) 

2000 Joy Goswami Pagli Tomar Sange (Poetry) 

2001 Atin Bandyopadhyay  Panchashati Galpo (Short stories) 

2002 Sandipan Chattopadhyay Ami (Novel) 

2003 Prafulla Roy Krantikal (Novel) 

2004 Sudhir  Chakravarthi Baul Fakir Katha (Literary Criticism) 
 

 

DOGRI 

YEAR WRITER BOOK 

1970 Narendra Khajuria Nila Ambar Kale Badal (Short stories) 

1971 Padma Sachdev Meri Kavita Mere Geet (Poetry) 

1972 Srivats Vikal Phull Bina Dali (Novel) 

1974 Madan Mohan Sharma Duddh, Lahoo, Zahar (Short stories) 

1975 Krishna Smailpuri Mere Dogri Geet (Poetry) 

1976 Ram Nath Shastri Badnami Di Chhan (Short stories) 

1977 Kehri Singh „Madhukar‟ Main Mele Ra Janun(Poetry) 

1978 Narasingh Dev Jamwal Sanjhi Dharti Bakhle Mahnu (Novel) 

1979 O.P. Sharma „Sarathi‟ Nanga Rukh(Novel) 

1980 Kunwar Viyogi Ghar (Poetry) 

1981 Jitendra Udhampuri Ek Shehr Yaaden Da (Poetry) 

1982 Deshbandhu Dogra Nutan Qaidi (Novel) 

1983 Ved Rahi Aale (Short stories) 

1984 Shiv Ram „Deep‟ Gamlen De Cactus (Poetry) 

1985 Dinoo Bhai Pant Ayodhya(Play) 

1986 Om Goswami Sunne Di Chiree (Short stories) 

1987 Prakash Premi Beddan Dharti Di (Epic) 

1988 Ram Lal Sharma Rattu Da Chanan (Poetry) 

1989 Mohanlal Sapolia Sodh Samundaren Di (Poetry) 

1990 Tara Smailpuri Jeevan Lehran (Poetry) 
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1991 Mohan Singh Apni Daphli Apna Raag (Plays) 

1992 Yash Sharma Jo Tere Man-Chitta Laggi Ja (Poetry) 

1994 Jitendra Sharma Buddh Suhagan (Plays) 

1995 Abhishap Lalsa (Poetry) 

1996 Gianeshwar Baddali Kalave (Poetry) 

1997 Shiv Dev Singh Sushil Bakhre Bakhre Sach (Novel) 

1999 Kuldeep Singh Jindhrahia Mangwi Pashakri (Poetry) 

2000 Bandhu Sharma Meel Patthar (Short stories) 

2001 Verendir Kesar Nighe Rang (Poetry) 

2002 Om Vidyarthi Trip Trip Chete (Travelogue) 

2003 (Late) Ashwani Magotra Jhull Bada Dea Pattara (Poetry) 

2004 Shivanath Chetan Di Chit Kabari (Essays) 

 

ENGLISH 

 

YEAR WRITER BOOK 

1960 R.K. Narayan The Guide (Novel) 

1963 Raja Rao The Serpent and the Rope (Novel) 

1965 Verrier Elwin The Tribal World of Verrier Elwin 

(Autobiography) 

1967 Bhabani Bhattacharya Shadow from Ladakh (Novel) 

1969 Niharranjan Ray An artist in life (Study of Tagore) 

1971 Mulk Raj Anand Morning Face(Novel) 

1975 Nirad C. Chaudhuri Scholar extraordinary (Biography) 

1976 S. Gopal Jawaharlal Nehru (Biography) 

1977 Chaman Nahal Azadi (Novel) 

1978 Anita Desai Fire on the Mountain(Novel) 

1979 Rama Mehta  Inside the Haveli (Novel) 

1980 K.R. Srinivasa Iyengar On the Mother (Biography) 

1981 Jayanta Mahapatra Relationship (Poetry) 

1982 Arun Joshi The last Labyrinth (Novel) 

1983 Nissim Ezekiel Later-Day Psalms (Poetry) 

1984 Keki N. Daruwalla The Keeper of the Dead (Poetry) 

1985 Kamala Das Collected Poems (Poetry) 

1986 Nayantara Sahgal Rich Like Us(Novel) 

1987 Shiv K. Kumar Trapfalls in the Sky (Poetry) 

1988 Vikram Seth The Golden Gate (Novel in verse) 

1989 Amitav Ghosh The Shadow Lines (Novel) 

1990 Sashi Deshpande That Long Silence (Novel) 

1991 I. Allam Sealy The Trotter-Nama (Novel) 

1992 Ruskin Bond Our Trees still grow in Dehra (Short 

stories) 

1993 G.N. Devy After Amnesia: Tradition and Change in 

Indian Literary Criticism 

1994 Dom Moraes Serendip (Poetry) 

1996 Sunetra Gupta Memories of Rain (Novel) 

1998 Mahesh Dattani Final Solutions and Other Plays (Plays) 

1999 A.K. Ramanujan The collected poems of A.K. Ramanujan 

(Poems) 

2000 Kiran Nagarkar Cuckold (Novel) 
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2001 Rajmohan Gandhi Rajaji : A Life (Biography) 

2002 Amit Chaudhuri A New World (Novel) 

2003 Meenakshi Mukherjee The Perishable Empire: Essays on Indian 

Writing in English (Essays) 

2004 Upamanyu Chatterjee Mammaries of the Welfare State (Novel) 

 

GUJARATI 

 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Mahadev Desai Mahadev Bhaini Diary (Memories) 

1956 Ramnarayan Pathak Brihat-Pingal (Treatise on Prosody) 

1958 Pandit Sukhalalji Darsan ane Chintan (Philosophical essays) 

1960 Rasiklal C. Parek Sharvilak (Play) 

1961 Ram Singhji Rathod Kachhnum Sanskriti Darshan (A cultural 

survey) 

1962 V.R. Trivedi Upayana (Critical writings) 

1963 Rajendra Shah Shant Kolahal (Poetry) 

1964 Dolarrai R. Mandad Naivedya (Essays) 

1965 Kakasaheb Kalekar Jevan-Vyavastha (Essays) 

1967 P.B. Pandit Gujarati Bhashanun Dhwani-Swarup ane 

Dhwane-Parivartan (Linguistic Study) 

1968 Sundaram (Tribhuvandas P. Luhar) Avalokana (Literary Reviews) 

1969 Swami Anand Kulkathao (Pen-portraits)) 

1970 Nagindas Parekh Abhinavano Rasavichar (Literary criticism) 

1971 C.C. Mehta Natya Shraddha (Travelogue) 

1973 Umashankar Joshi Kavin Shraddha (Literary criticism) 

1974 Anantrai M. Raval Tartamya (Literary criticism) 

1975 Manubhai Pancholi „Darshak‟ Socrates (Novel) 

1976 N.K. Pandya „Ushanas‟ Aswattha (Poetry) 

1977 Raghuvir Choudhari Uparvas Kathatrayi (Novel) 

1978 Harindra DAve Hayati (Poetry) 

1979 Jagadhish Joshi Vamal Na Van (Poetry) 

1980 Jayant Pathak Anunaya (Poetry) 

1981 H.C.Bhayani Rachana ane Samrachna (Criticism) 

1982 Priyakant Maniar Lilero Dhal(Poetry) 

1983 Suresh Joshi Chinthayami Manasa (Essays) 

1984 Ramanll Joshi Vivechanni Prakriya (Literary criticism) 

1985 Kundanika Kapadia Sat Paglan Aakashmn (Novel) 

1986 Chandrakant T. Sheth Dhoolmani Paglio (Reminiscences) 

1987 Sitansu Yashaschandra Jatayu (Poetry) 

1988 BhagwathiKumar Sharma Assoryalok (Novel) 

1989 Joseph Macwan Angaliant (Novel) 

1990 Anil Joshi Statue (Essays) 

1991 Labhshanker Thaker Tolan Aawaz Ghunghat (Poetry) 

1992 Bholabhai Patel Devoni Ghati (Travelogue) 

1993 Narayan Desai Agnikondaman Ogelon Gulab (Biography) 

1994 Ramesh Parekh Vetan Sud Beej (Poetry) 

1995 Varsha M. Adalja Ansar (Novel) 

1996 Himanshi Shelat Andhari Galima Safed Tapakan (Short 
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Stories) 

1997 Ashokpuri Goswami Kuvo (Novel) 

1998 Jayant Kothari Vank-dekham Vivechano (Criticism) 

1999 Niranjan N. Bhagat Gujarati Sahiyta- Purvardha Uttarardha 

(Criticism) 

2000 Vinesh antani Dhundhabhari Khin (Novel) 

2001 Dhiruben Patel Agantuk (Novel) 

2002 Dhruv Prabodhrai Bhatt Tattvamasi (Novel) 

2003 Bindu bhatt Akhepatar (Novel) 

2004 Amrit Lal Vegad Saundaryani Nadi Narmada (Travelogue) 

 

HINDI 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Makhanlal Charvedi Him-Tarangini (Poetry) 

1956 Vasudevasaran Agrawala Padmavat Sanjivini Vyakhya (Commentary) 

1957 Acharya Narendra Dev Bauddha Dharama Darshan (Philosophy) 

1958 Rahul Sankrityayan Madhya Asia ka Itihas (History) 

1959 Ramdhari Sinha „Dinkar‟ Sanskrit Ke Char Adhyaya (A survey of Indian 

Culture) 

1960 Sumitranandan Pant Khala aur Bhura Chand  (poetry) 

1961 Bhagwaticharan Verma Bhoole Bhisre Chitra (Novel) 

1963 Amrit Rai  Premchand: Kalam ka Sipahi (Biography) 

1964 „Agyeya‟(S.H. Vatsyayan) Aangan Ke Par Dvar (Poetry) 

1965 Nagendra Rasa Sidhanta (Treatise on Poetics) 

1966  Jainendra Kumar Muktibodh (Novelette) 

1967  Amritlal Nagar Amrit aur Vish (Novel) 

1968  Harivansh Rai Bachchan Do Chattanen (Poetry) 

1969  Shrilal Shukla Rag Darbari (Novel) 

1970 Ram Vilas Sharma Nirala Ki Sahitya Sadhana (Biography) 

1971 Namwar Singh Kavitha ken aye Pratiman (Literary criticize) 

1972 Bhawani Prasad Mishra Buni Huyi Rassi (Poetry) 

1973 Hazari Prasad Dwivedi Alok Parva (Essays) 

1974 Shiv Mangal Singh „Suman‟ Mati Ki Baraat(Poetry) 

1975 Bhisham Sahani Tamas (Novel) 

1976 Yashpal Meri Teri Uski Baat (Poetry) 

1977 Shamsher Bahadur Singh Chuka Bhi Hun Nahin Main (Poetry) 

1978 Bharat Bhushan Agarwal Utna Vah Suraj Hai (Poetry) 

1979 Dhoomil Kal Sunana Mujhe (Poetry) 

1980 Krishna Sobti Zindagibana-Zinda Rukh (Novel) 

1981 Trilochan Tap Ke Taye Hue Din (Poetry) 

1982 Harishankar Parsai Viklang shraddha Ka Daur (Satire) 

1983 Sarveshwar Dayal Saxena Khutiyon Par Tange Log (Poetry) 

1984 Raghuvir Sahai Log Bhool Gaye Hain (Poetry) 

1985 Nirmal Varma Kavve Aur Kala Pani (Shor Sories) 

1986 Kedarnath Aggarwal Apurva (Poetry) 

1987 Shrikant Verma Magadh (Poetry) 

1988 Naresh Mehta Aranya (Poems) 

1989 Kedarnath Singh Akaal mein Saras (Poetry) 

1990 Shiv Prasad Singh Neel chand (Novel) 

1991 Girija Kumar Mathur Main Vaqt Ke Hun Samne (Poetry) 
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1992 Giriraj Kishore Dhai ghar (Novel) 

1993 Vishnu  Prabhakar Ardhanarishwar (Novel) 

1994 Ashok Vajpeyi Kahin Nahi Wahin (Poetry) 

1995 Kunwar Narain Koi Doosra Nahin (Poetry) 

1996 Surendra Verma Mujhe Chand Chahiye (Novel) 

1997 Leeladhar Jagoori Anubhav ke Akash Mein Chand (Poetry) 

1998 Arun Kamal Naye Ilake mein (Poetry) 

1999 Vinod Kumar Shukla Deewar Main Ek Khirkee Rahathi Thi (Novel) 

2000 Mangalesh  Dabral Hum Jo Dekhe Hain (Poetry) 

2001 Alka Saraogi Kali-Katha-Via bypass (Novel) 

2002 Rajesh Joshi Do Panktiyon Ke Beech (Poems) 

2003 Kamleshwar Kitne Pakistan (Novel) 

2004 Viren Dangwals Dushchakra mein Srashta (poetry) 

 

KANNADA 

 

YEAR WRITER BOOK 

1955 „Kuvempu‟ (K.V. Puttapa) Sri Ramayana Darsanam (Epic) 

1956 R.S. Mugali Kannada Sahitya Charitre (History of 

Literature) 

1958 Dr. Bendre Aralu – Maralu (Poetry) 

1959 K.S. Karanth Yakshagana Bayalata (A treatise on folk-

drama) 

1960 „Vinayaka‟ (V.K. Gokak) Dyava-Prithvi (Poetry) 

1961 A.R. Krishna Sastri Bengali Kadambarikara Bankim Chandra 

(A critical study) 

1962 Devudu Narasimha Sastri Mahakshatirya (Novel) 

1964 B. Puttaswamayya Kranti-Kalyana (Novel) 

1965 S.V. Ranganna  Ranga Binnapa (Philosophical 

reflections) 

1966 P.T. Narasimhachar Hamsa Damayanti Mattu Itara 

Rupakagalu (Musical plays) 

1967 D.V. Gundappa Srimad Bhagavadgita Tatparya Athava 

Jivanandharmayoga (Philosophical 

expositions) 

1968 „Srinivasa‟ (Masti Venkatesa 

Iyengar) 

Sannakathegalu (12-13) (Short stories) 

1969 H. Tipperudraswamy Karnataka Samskriti  Sameekshe 

(Cultural study) 

1970 S.B. Joshi Karnataka Samskritiya Poorva Peethike 

(Cultural study) 

1971 Adya Rangacharya Kalidasa (Literary criticism) 

1972 S.S. Bhoosnurmath Shoonyasampadaneya Paramarshe 

(Commentary) 

1973 V. Sitaramiah Aralu Baralu (Poetry) 

1974 Gopalakrishna Adiga Vardhamaana (Poetry) 

1975 S.L. Bhyrappa Daatu (Novel) 

1976 M. Shivaram Mana  Manthana (Psychiatric studies) 

1977 K.S. Narasimhaswamy Tereda Baagilu (Poetry) 

1978 B.G.L. Swamy Hasuru Honnu (Travelogue) 
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1979 A.N. Moorthy Rao Chitragalu Patragalu 

1980 Goruru Ramaswami Iyengar Americadalli Goruru (Travelogue) 

1981 Chennaveera Kanavi Jeewa Dhwani (Poetry) 

1982 Chanduranga Vyshakha (Novel) 

1983 Yashwant Chittal Katheyaadalu Hudugi (Short stories) 

1984 G.S. Sivarudrappa Kavyartha Chintana (Literary criticism) 

1985 T.R. Subba Rao Durgaasthamaana (Novel) 

1986 Vyasaraya Ballal Bandaaya (Novel) 

1987 K.P. Poornachandra Tejaswi Chidambara Rahasya (Novel) 

1988 Shankar Mokashi Punekar Avadheshwari (Novel) 

1989 H.M. Nayak Samprati (Belles Lettres) 

1990 Devanur Mahadeva Kusuma Bale (Novel) 

1991 Chandrasekhar Kambar Sirisampige (Play) 

1992 S.R. Ekkundi Bakulada Hoovugalu (Poetry) 

1993 P. Lankesh Kallu Karaguva Samaya (Short stories) 

1994 Girish R. Karnad Tale Danda (Play) 

1995 Kirtinath Kurtkoti Uriya Nalage (Criticism) 

1996 G.S. Amur Bhuvanada Bhagya (Literary Criticism) 

1997 M. Chidananda Murthy Hosatu Hosatu (Criticism) 

1998 B.C. Ramachandra Sharma Sapthapadi (Poetry) 

1999 D.R. Nagaraj Sahitya Kathana (Essays) 

2000 Shantinath Kuberappa Desai Om Namo (Novel) 

2001 L.S. Seshagiri Rao English Sahitya Charitre (Literary 

history) 

2002 Sujana (S. Narayana Shetty) Yugasandhya (Epic) 

2003 K.V. subbanna Kaviraja Marga Mattu Kannada, Jagattu 

(Essays) 

2004 Geeta Nagbhushan Baduku (Novel) 

 

KASHMIR 

YEAR WRITER BOOK 

1956 Zindal Kaul „Masterji‟ Sumran (Poetry) 

1958 Akhtar Mohiuddin Sat Sangar (Short stories) 

1961 A. Rahman Rahi Nauroz-i-Prawah (Poetry) 

1967 Amin Kamil Lawah Te Prawah (Poetry) 

1969 Abdul Khaliq Tak Zainageri  Ka „Shri Zab‟: Ny Hund  Alleqavaad 

Phera (Linguistic study) 

1970 Mohiuddin Hajini Maqallat (Essays) 

1972 Ali Mohammad Lone Suyya (Play) 

1975 Ghulam Nabi Khayal Gaashir Munar (Essays) 

1976 Pushkar Bhan Machaama (Plays) 

1978 G.R. Santosh Be Soakh Rooh (Poetry) 

1979 Marghood Banihali Partavistan (Poetry) 

1981 Moti  Lal Saqi Mansar (Poetry) 

1982 Motilal Kemmu Natak Truche (Drama) 

1984 Mohd. Zaman Azudah Essay Essays) 

1985 Mirza G.H. Beg Arif Loli Vetsar (Poetry) 

1986 Dina Nath Nadim Shihil Kul (Poetry) 

1987 Mir Ghulam Rasool Nazki Awaz-i-Dost (Poetry) 

1988 Ghulam Nazi Gauhar Pun-Te-Pap (Novel) 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



325 
 

1989 Pran Kishore Sheen Te Watpod (Novel) 

1990 Fazil Kashmiri Kashur Sarmaya (Poetry) 

1991 Ghulam Nabi Tak Naazir Achhre Tsange (Poetry) 

1992 Shafi Shaida Amaar (Poetry) 

1993 Syed Rasool Pompur Kenh Hatu Kenh (Essay) 

1994 Sajood Sailani Kaeji Raath (play) 

1995 M. Farooq Nazki Naar Hatun Kazal Wanas (Poetry) 

1997 Fafiq Raaz Nai Che Nallan (Poetry) 

1998 Mohammad Yousuf Taing Mahjoor Shinasi (Criticism) 

1999 Rashid Nazki Vahrat (Poetry) 

2000 Harikrishna Kaul Yath Raaz Danay (Short stories) 

2001 Mohiud-Din-Gowhar Rikhah (Poetry) 

2002 Naji Munawar Pursaan (Criticism) 

2003 (Late) Som Nath Zutshi Yell Phol Gaash (Short stories) 

2004 Ghulam Nabi Firaq Sada Te Samandar (Poetry) 

 

KONKANI 

YEAR WRITER BOOK 

1977 Ravindra Kelekar Himalayant (Travelogue) 

1978 D.K. Sukhthankar Manni Punav (Humorous essays) 

1979 R.V. Pandit Dorya Gazota (Poetry) 

1980 Manohar Sardessai Pissolim (Poetry) 

1981 B.B. Borkar (Bakibab) Sasaya (Poetry) 

1982 Laxmanrao Sardessai Khabari (Essays) 

1983 Damodar Mauzo Karmelin (Novel) 

1984 Pundalik Narayan Naik Chowrang (One-act play) 

1985 J.B. Moraes Bhitorlem Tufan (Poetry) 

1986 Prakash Damodar Padgaonkar Hanv Monis Asvat-Thamo (Poetry) 

1987 Arvind N. Mambro  Panaji Atam Mhatari Zalea (Short stories) 

1988 Chandrakant Keni Vhonkolpavnni (Short stories) 

1989 C.F.D‟ Costa Sonshyache Kan (Poetry) 

1990 Ramesh B. Veluskar Savul gori (Poetry) 

1991 Meena Kakodkar Sapan Fulam (Short stories) 

1992 Nagesh Karmali Vanshakulachen Denen (Poetry) 

1993 Mahabaleshwar Sail Tarangan (Short stories) 

1994 Gokuldas Prabhu Antarayami (Short stories) 

1995 Dilip Borkar Gomanchal  Te Himachal (Travelogue) 

1996 Sankar Ramani Nilem Nilem Braham (Poetry) 

1997 Sheela Kolambkar Bhuim Chafim (Pen-portraits) 

1998 John Baptist Sequeira Ashim Asim Lharan (Poetry) 

1999 Saratchandra Shenoi Antarnad (Poetry) 

2000 Pandurang Rajaram Shenay Bangui Champhel‟li Sanj (Poetry) 

2001 Madhav Borcar Yaman (Poetry) 

2002 Hema Naik Bhogadandd (Novel) 

2003 (Late) Shashank Sitaram Parigh (Short stories) 

2004 Jayanti Nayak Athang (Short stories) 
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MAITHILI 

 

YEAR WRITER BOOK 

1966 Yashodhar Jha Mithila-Baibhav (Philosophical treatise) 

1968 „Yatri‟ (Vaidyanath Mishra) Patrahin Nagna Gachh (Poetry) 

1969 Upendranath Jha Du Patra (Novel) 

1970 Kashikant Mishra „Madhup‟ Radha Viraha (Epic Poetry) 

1971 Surendra Jha „Suman‟ Payasvini (Poetry) 

1973 Braj Kishore Verma „Manipadma‟ Naika Banijara (Novel) 

1975 Girindramohan Mishra Kichhu Dekhal Kichhu Sunal 

(Reminiscences) 

1976 Vaidyanath Mallik „Vidhu‟ Sitayana (Epic) 

1977 Rajeshwar Jha Avahatta: Udbhava O Vikas (Literary 

criticism) 

1978 Upendra Thakur „Mohan‟ Baji Uthal Murali (Poetry) 

1979 Tantranath Jha Krishna-charit (Poetry) 

1980 Sudhanshu Shekhar Chaudhary Ee Bataha Sansar (Novel) 

1981 Markandeya Pravasi Agastyayaini (Epic) 

1982 Lily Ray Marichika (Novel) 

1983 Chandranath Mishra „Amar‟ Maithili Patrakaritaka Itihas (Treatise) 

1984 Arsi Prasad Singh Suryamukhi (Poetry) 

1985 Hari Mohan Jha  Jeevan Yatra (Autobiography) 

1986 Subhadra Jha Natik Patrak Uttar (Belles-lettres) 

1987 Umanath Jha Atita (Short stories) 

1988 Mayanand Mishra Mantraputra (Novel) 

1989 Kanchinath Jha „Kiran‟ Parasar (Epic) 

1990 Prabhas Kumar Choudhuri Prabhasak Katha (Short stories) 

1991 Ramdeo Jha Pasijhaita Pathar (Play) 

1992 Bhimanath Jha Vividha (Essays) 

1993 Govinda Jha Samak Pauti (Short stories) 

1994 Gangesh Gunjan Uchitavakta (Short stories) 

1995 Jayamanta Mishra Kavita Kusumanjali (Poetry) 

1996 Raj Mohan Jha Aai Kaalhi Parsoo (Short stories) 

1997 Keerti Narayan Mishra Dhwast Hoet Shanti Stoop (Poetry) 

1998 Jeeva Kant Takait Achhi Chirai (Poetry) 

1999 Saketanand (S.N. Singh) Gananayak (Short stories) 

2000 Ramanand Renu Katek Raas Baat (Poetry) 

2001 Babuajee Jha „Ajnat‟ Pratijna Pandav (Epic) 

2002 Somdev Sahasmukhi Chowk Par (Poems) 

2003 Niraja Renu (Khamakya A Devi) Ritambhara (Short stories) 

2004 Chandrabhanu Singh Shakuntala (Epic) 

 

MALAYALAM 

YEAR WRITER BOOK 

1955 R. Narayan Panikkar Bhasha Sahitya Charitram (History of 

Literature) 

1956 I.C.Chako Paniniya Pradyotam (Commentary) 

1957 Thakazhi Shivashankara Pillai Chemmeen (Novel) 

1958 K.P.Keshava Menon Kazhinja Kaalam (Autobiography) 

1960 „Uroob‟(P.C.KuttiKrishnan) Sundaraikalum Sundaranmarum (Novel) 
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1963 G. ShankarKurup Viswadarsanam (Poetry) 

1964 P.Keshav dev Ayalkkar (Novel) 

1965 N. Balamani Amma Muthassi (Poetry) 

1966 K.M.Kuttikrishna Marar Kala Jeevitham Thanne (Essays) 

1967 P.Kunhiramam Nair Thamarathoni (Poetry) 

1969 Edasseri Govindan Nair Kavile Pattu (Poetry) 

1970 M.T.Vasudevan Nair Kaalam (Novel) 

1971 Vyloppillil Shreedhara Menon Vida (Poetry) 

1972 S.K.Pottekkatt Oru Desathinte Katha (Novel) 

1973 Akkitham Achyutan Nambudiri Balidarsanam (Poetry) 

1974 Vennikkulam Gopala Kurup Kamasurabhi (Poetry) 

1975 O.N.V.Kurup Aksharam (Poetry) 

1976 C.Govinda Pisharoti „Cherukat‟ Jeevithappatha (Autobiography) 

1977 Lalithambika Anantharajanam Agnisakshi (Novel) 

1978 Sugatha Kumari Ratrimazha (Poetry) 

1979 N.V.Krishna Warrior Vallatholinte Kavyasilpam (Literary 

criticism) 

1980 Punathil Kunjabdulla Smaraka Silakal (Novel) 

1981 Vilasini (M.K. Menon) Avakasikal, Vol. I-IV (Novel) 

1982 V.K.N. (Thiruvilvamala) Payyan Kathakal (Short stories) 

1983 S. Guptan Nair Thiranjedutha Prabandhangal (essays) 

1984 K. Ayyappa Paniker Ayyappa Panikkarud Kritikal (Poetry) 

1985 Sukumar Azhicode Tatvamasi (Critical study) 

1986 M. Leevathy Kavithadhwani  (Literary criticism) 

1987 N. Krishna Pillai Prathipathram Bhashanabhedam (Literary 

criticism) 

1988 C. Radhakrishnan Spandamapinikale Nandi (Novel) 

1989 Olappamanna 

Sunrahmanian Nambudiripad 

Nizhalana (Poetry) 

 

 

1990

  

O.V. Vijayan  Gurusagaram (Novel) 

1991 M.P. Sankunni Nair Chhatravum Chamaravum (Criticism) 

1992 M. Mukundan Daivathinte Vikruthikal (Novel) 

1993 N.P. Mohammed Daivathinte  Kawnu (Novel) 

1994 Vishnu Narayan Namboodiri Ujjayiniyile Raappa Kalukal (Poetry) 

1995 Thikkodiyan (P.K. Nair) Arangu Kanatha Natan (Autobiography) 

1996 T. Padmanabhan Gowri (Short stories) 

1997 Anand (P. Satchidanandan) Govardhante Yatrakal (Novel) 

1998 Kovilan (V.V. Ayyappan) Thattakam (Novel) 

1999 C.V. Sreeraman Sreeramante Kathakal (Short Stories) 

2000 R. Ramachandran R. Ramachandrante Kavithakal(Poetry) 

2001 Attoor Ravi Varma Attoor Ravi Varmayute  Kavithakal  

(Poetry) 

2002 K.G. Sankara Pillai K.G. Sankara Pillayude  Kavithakal 

(Poems) 

2003 Sara Joseph Alahayude Penmakkal (Novel) 

2004 Paul Zacharia Zachariyayude Kathakal (Short Stories) 
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MANIPUR 

 

MARATHI 

YEAR WRITER BOOK 

1973 Pacha Meitai Imphal Amasung Magi Nungshiki Phibam 

Ishing (Novel) 

1974 N. Kunjamohan Singh Ilisa Amagi Mahao (Short stories) 

1976 L. Samarendra Singh Mamang Leikai Thambal Shatley (Poetry) 

1977 A. Minaketan Singh Aseibagi Nitaipod (Poetry) 

1978 G.C. Tongbra Ngabongkhao (Drama) 

1979 M.K. Binodini Devi Boro Saheb Ongbi Sanatombi (Novel) 

1981 E. Rajanikanta Singh Kalenthagi Leipaklei (Short stories) 

1982 E. Dinamani Singh Pistal Ama Kumdallei Ama (Short stories) 

1983 N. Ibobi Singh Karnagi Mama Amasung Karnagi Aroiba 

(Drama) 

1984 Lamabam Viramani Singh Chekla Paikhrabada (Short stories) 

1985 H. Guno Singh Vir Tikendrajit Road (Novel) 

1986 Khum Lamabam Viramani 

Singh 

Mangi Isei (Short stories) 

1987 E. Nilakanta Singh Tirtha Yatra (Poetry) 

1988 E. Sonamani Singh Mamangthong Lollabadi (Short stories) 

1989 Nilabir Sharma Shastri Tatkhrabha Punshi Leipul (Short stories) 

1990 Nanglohombam Biren Singh Mapal Naidabasida Ei (Poetry) 

1991 Yumlembam Ibomcha Singh Numitti Assum Thengjillakali (Short stories) 

1992 A. Chitreshwar Sharma Tharoshangri (Novel) 

1993 Arambam Biran Singh Punshigi Earudyan (Novel) 

1994 Raj Kumar Mani Singh Mayai Karaba Shamu (Short stories) 

1995 Arambam Somorendra Singh Leipkalei (Play) 

1996 R.K. Madhubir Praloigi Meiriraktagi (Poetry) 

1997 Thongjam Ibopishak Singh Praloigi Meiriraktagi (Poetry) 

1998 Keisham Priyokumar Nongdi Tarak-Khidare (Short stories) 

1999 Sagolsem Lanchenba Meetei Hi Nangbu Hondeda (Poetry) 

2000 Laieonjam Premchand Singh Eemagi Phanek Machet (Short stories) 

2001 Ningombam Sunita Khongji Makhol (Short stories) 

2002 Rajkumar Bhubonsana Mei Mamgera Budhi Mamgera (Poems) 

2003 Sodhir Naoroibam Leiyee Khara Punsi Khara (Short stories) 

2004 Naorem Birendrajit Singh Lanthengnariba Lanmee (Poetry) 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Tarkateertha Laxman Shastri 

Joshi 

Vaidik Samskriticha Vikas (Cultural History) 

1956 B.S. Mardhekar Saundarya ani Sahitya (A study of aesthetics) 

1957 Chintaman Rao Kolhatkar Bahurupee (Autobiography) 

1959 G.T. Deshpande Bharatiya Sahityasastra (A treatise on poetics) 

1960 V.S. Khandekar Yayati (Novel) 

1961 D.N. Gokhale Dr. Ketkar (Biography) 

1962 P.Y. Deshpande Anamikachi Chintanika (Philosophical 

reflections) 
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1963 Na. Pendse Ratha-Chakra (Novel) 

1964 Ranjit Desai Swami (Novel) 

1965 P.L. Deshpande Vyakti ani Valli (Sketches) 

1966 T.S. Shejwalkar Sri Shiv Chhatrapati (Historical research) 

1967 N.G. Kalekar Bhasha: Itihas ani Bhoogol (Linguistic study) 

1968 Iravati Karve Yugant (Interpretation of the Mahabharata) 

1969 S.N. Banhatti Natyacharya Deval (Biography) 

1970 N.R. Phatak Adarsha Bharat Sevaka (Biography) 

1971 Durga Bhagwat Pais (Essays) 

1972 Godavari Parulekar Jevha Manus Jaga Hoto (Autobiography) 

1973 G.A. Kulkarni Kajalmaya (Short stories) 

1974 V.V. Shirwadkar Natasamrat (Drama) 

1975 R.B. Patankar Soundarya Mimansa (Aesthetics) 

1976 G.N. Dandekar Smaran Gatha (Autobiographical Novel) 

1977 A.R. Despande „Anil‟ Dashpadi (Poetry) 

1978 C.T. Khanolkar (Arati Prabhu) Nakshtranche Dene (Poetry) 

1979 Saratchandra Muktibodhi Srishti, Saundarya ani Sahityamulya (Literary 

criticism) 

1980 Mangesh Padgoankar Salam (poetry) 

1981 Laxman Mane Upara (Autobiography) 

1982 Prabhakar Padhya Saundaryanubhav (Literary criticism) 

1983 Vyankatesh Madgulkar Sattantar (Novel) 

1984 Indira Sant Garbharesheem (poetry) 

1985 Vishram Bedekar Ek Zad Ani Don Pakshi (Autobiography) 

1986 N.G. Deshpande Khoon Gathee (poetry) 

1987 R.C. Dhere Shri Vithal: Ek Mahasamanvaya (Literary 

criticism) 

1988 Laxman Gaikwad Uchalya (Autobiography) 

1989 Prabhakar Waman Urdhwareshe Harvlele Diwas (Autobiography) 

1990 Anand Yadav Zombi (Autobiographical Novel) 

1991 Bhalchandra Nemade Teeka Svayamvara (Novel) 

1992 Vishwas Patil Zhada Jhadti (Novel) 

1993 Vijaya Rajadhyaksha Mardhekaranchi Kavita: Swarup Ani 

Sandarbha (Literary criticism) 

1994 Dilip Chitra Ekun Kavita – I (poetry) 

1995 Namdeo Kamble Raghavavel (Novel) 

1996 Gangadhar Gadgil Eka Mungiche Mahabharat (Autobiography) 

1997 Madhukar Vasudev Dhond Jnaneshwaritil Laukik Srishti 

1998 Sadanand Shridhar More Tukaram Darshan (Criticism) 

1999 Ranganath Pathare Tamrapat (Novel) 

2000 Namdeo Dhondo Mahanor Panzad (Poetry) 

2001 Rajan Gavas Tanakat (Novel) 

2002 Mahesh Elkunchwar Yugant (Play) 

2003 T.V. Saradeshmukhi Dangora: Eka Nagaricha  (Novel) 

2004 Sadanand Namdeorao 

Deshmukh 

Baromas (Novel) 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



330 
 

NEPALI 

 

ORIYA 

YEAR WRITER BOOK 

1977 Indra Bahadur Rai Nepali Upanyas Ka Adharharu (Literary 

criticism) 

1978 Shiva Kumar Rai Khaharey (Short stories) 

1979 Guman Singh Chamling Maulo (Essays) 

1980 Okima Gwyn Sunakhari (Novel) 

1981 Asit Rai Naya Kshitij Ko Khoj (Novel) 

1982 M.M. Gurung Binsiyako Sanskriti (Essays) 

1983 Indra Sundas Niyati (Novel) 

1984 Ramchandra Giri Samaj Darpan (Epic) 

1985 Matsyendra Pradhan Nilkanth (Novel) 

1986 Sharad Chhetri Chakrabyuha (Short stories) 

1987 Lil Bahadur Chetri Brahmaputraka Chheu-Chhau (Novel) 

1988 Pushpalal Upadhyaya Usha Manjari (Poetry) 

1989 Tulsi Bahadur Chhetri Karna-Kunti (Epic) 

1990 Tulsiram Sharma „Kashyap‟ Aama (Poetry) 

1991 Girmee Sherpa Hypocret Champ-Gurans Ra Anya Kavita 

(Poetry) 

1992 R.P. Lama Indra Dhanush (Essays) 

1993 Sanu lama Mrigatrishna (Short stories) 

1994 Jiwan Namdung Paryavekshan (Essays) 

1995 Nagendramani Pradhan Dr. Parasmani Ko Jiwan Yatra (Biography) 

1996 Mohan Thakuri Nihsabda (Poetry) 

1997 Mani Prasad Rai Veer Jatiko Amar Kahani (Biographical 

essays) 

1998 Man Prasad Subba Adim Busty (Poetry) 

1999 Bikram Bir Thapa Bishaun Shatabdi Ki Monalisa (Short stories) 

2000 Ramlal Adhikari Nisansmaran (Essays) 

2001 Lakhi Devi Sundas Ashat Anubhuti (Short stories) 

2002 Prem Pradhan Udasin Rukhharu (Novel) 

2003 Bindya Subba Athah (Novel) 

2004 Jas Yonjan „Pyasi‟ Shaanti Sandeha (Poetry) 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Gopinath Mohanty Amrutara Santan (Novel) 

1958 Kanhucharan Mohanty Ka (Novel) 

1961 Godavaris Mishra Ardhasatabdir Odisa O Tanhire Mo Sthan 

(Autobiography) 

1963 Satchidananda Raut Roy Kabita-1962 (Poetry) 

1964 Nilkanth Das Atmajibani (Autobiography) 

1965 Baikunthanath Patnaik Uttarayana (Poetry) 

1966 *Godavarish Mahapatra Banka O Sidha (Poetry) 

1967 Suryanarayan Das Odia Sahityara Itihas (History of Literature) 

1969 Surendra Mohanty Nila Saila (Novel) 

1970 Binod Chandra Nayak Sarisrupa (Poetry) 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



331 
 

 

PUNJABI 

1971 Manoranjan Das Aranya Fasal (Play) 

1972 Manoj Das Manojdasanak Katha O Kahini (Short stories) 

1973 G.P. Mohanty Samudra Snana (Poetry) 

1974 Sitakant Mahapatra Sabdar Akash (Poetry) 

1975 Radha Mohan Gadanayak Surya O Andhakar (Poetry) 

1976 Kishori Charan Das Thakura Ghara (Short stories) 

1977 Kali-Charan Patnaik Kumbhara Chaka (Autobiography) 

1978 Ramakanta Rath Saptama Ritu (Poetry) 

1979 

 

Kunjabihari Das Mo Mahani (Autobiography) 

1980 Ananta Patnaik Abantar (Poetry) 

1981 Akhilmohan Pattanaik O Andhagali (Short stories) 

1982 Gopal Chhotrai Hasyarasar Natak (One-act plays) 

1983 Harkrushna Mehtab Gan Majlis (Vol. III) (Essays) 

1984 Mohapatra Nilamani Sahoo Abhisapta Gandharba (Short stories) 

1985 Rajendra K. Panda Saila Kalpa (Poetry) 

1986 Soubhagyakumar Misra Dwa Suparna (Poetry) 

1987 Nityananda Mahapatra Gharadiha (Novel) 

1988 Sourindra Barik Akash Pari Nibida (Poetry) 

1989 Bhanuji Rao Nai Aarapari (Poetry) 

1990 Binapani Mohanty Pata Dei (Short stories) 

1991 Jagannath Prasad Das Ahnika (Poetry) 

1992 Late Rabi Pattnayak Bichitra Barna (Short stories) 

1993 Santanu Kumar Acharya Chalanti Thakura (Short stories) 

1994 Guru Charan Pattanaik Jagata Darshanare Jagannath 

1995 Jatindra Mohan Mohanty Suryasnata (Criticism) 

1996 Sarat Kumar Mohanty Gandhi Manisha (Biography) 

1997 Pratibha Satpathy Tanmaya Dhuli (Poetry) 

1998 Pratibha Ray  Ullanghan (Short stories) 

1999 Haraprasad Das Garbhagriha (Poetry) 

2000 Chitta Ranjan Das Biswaku Gabakhya (Criticism) 

2001 Chandrasekhar Rath Sabutharu Dirgharati (Short stories) 

2002 Satyanarayan Rajaguru Mo Jeevana Sangrama (Autobiography) 

2003 Govind Chandra Udgata Kavyasilpi Gangadhara (Criticism) 

2004 Prafulla Kumar Mohanty Bharatiya Sanskriti O Bhagabadgita (Literary 

Criticism) 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Bhai Vir Singh Mere Sainya Jio (Poetry) 

1956 Amrita Pritam Sunehure (Poetry) 

1959 Mohan Singh Wadda Vela (Poetry) 

1961 Nanak Singh Ik Miyan Do Talwaran (Novel) 

1962 Balwant Gargi Rangmanch (History and Development of 

Indian Theatre) 

1964 Prabhijot Kaur Pabbi (Poetry) 

1965 Kartar Singh Duggad Ik Chhit Chanan Di (Short stories) 

1967 Shiv Kumar Loona (Vers-play) 
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RAJASTHANI 

1968 Kulwant Singh Virk Naven Lok (Short stories) 

1969 Harbhajan Singh Na Dhuppe Na Chhanve (Poetry) 

1971 Dalip Kaur Tiwana Eho Hamara Jiwana (Novel) 

1972 Sant Singh Sekhon Mittar Pyara (Play) 

1973 Harcharan Singh Kal, Aj Te Balak (Drama) 

1974 Sohan Singh Seetal Jug Badal Gaya (Novel) 

1975 Gurdial Singh Adh Chanani Raat (Novel) 

1976 Narenderpal Singh Ba Mulahaza Hoshiar (Novel) 

1977 Sohan Singh Mishra Kach De Vastar (Poetry) 

1978 Gurmukh Singh Musafir Urvar Par (Short stories) 

1979 Jaswant Singh Leki Karuna Di Chho Ton Magron (Poetry) 

1980 Sukhpal Vir Singh „Hasrat‟ Suraj Te Kehkashan 

1981 V.N. Tiwari Footpath Ton Garaj Tak (Poetry) 

1982 Gulzar Singh Sandhu Amar Katha (Short stories) 

1983 Pritam Singh Safeer Anik Bisthar (Poetry) 

1984 Kapur Singh Ghuman Pagal Lok (Drama) 

1985 Ajit Kour Khana Badosh (Autobiography) 

1986 S. Sujan Singh Shahar Te Gran (Short stories) 

1987 Ram Sarup Anakhi Kothe Kharak Singh (Novel) 

1988 S.S. Wanjara Bedi Galiey Chikar Dur Ghar (Autobiography) 

1989 Tara Singh Kamil Kahikashan (Poetry) 

1990 Manjit Tiwana Uninda Wartman (Poetry) 

1991 Harinder Singh Mehboob Jhanam Di Rat (Poetry) 

1992 Prem Prakash Kujh Ankeha Vi (Short stories) 

1993 Surjit Patar Haneray Vich Sulgadi Varnmala (Poetry) 

1994 Mohinder Singh Sarna Nawen Yug De Waris (Short stories) 

1995 Jagtar Jugnoo Deeva Te Darya (Poetry) 

1996 Santosh Singh Dhir Pakhi (Short stories) 

1997 Jaswant Singh Kanwal Taushali Di Hanso (Novel) 

1998 Mohan Bhandari Moon Di Akh (Short stories) 

1999 Niranjan Singh Tasneem Gawache Arth 

2000 Waryam Singh Sandhu Chauthi Koot (Short stories) 

2001 Dev Shabdant (Poetry) 

2002 Harbhajan Singh Halwarvi Pulaan Ton Paar (Poems) 

2003 Charan Dass Sidhu Bhagat Singh Shahid: Natak Tikri (Play) 

2004 Sitinder Singh Noor Kavita Di Bhumika (Literary Criticism) 

YEAR WRITER BOOK 

1976

  

Kanhaiyalal Sethia  Leeltans (Poetry) 

1977

  

Satya Prakash Joshi   Bol Bharamli (Poetry) 

1978 Anna Ram „Sudama‟  Mevai Ra Runkh (Novel) 

1979 Chandra Prakash Dewal Paagi (Poetry) 

1980 Rameshwar Dayal Shrimali  Mharo Gaon (Poetry) 

1981 Narayan Singh Bhati   Barsan Ra Degoda Dungar Langhiyan (Poetry) 

1982 Moolchand „Pranesh‟ Chasmadith Gawah (Short stories) 
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SANSKRIT 

YEAR WRITER BOOK 

1956 Mm. P.V. Kane History of Dharma Sastra, Vol. IV (Research) 

1961 Giridhar Sharma Chaturvedi Vaidik Vijnan aur Bhartiya Sanskriti  

(A Study in Hindi) (Research) 

1963 

 

B.N. Krishnamurti Sharma A History of Dvait School of Vedanta and its 

Literature (Research)  

1964 Mm. Gopinath Kaviraj Tantrik Vangmaya Men Shaktadrishti 

(Treatise in Hindi) (Research) 

1966 V. Raghavan Bhoja‟s Sringara Prakasa (Aesthetics) 

1967 Ramaroop Pathak Chitrakavya Kautukam (Poetry) 

1968 Satyavrat Shastri Srigurugovindasimhacaritam (Poetry) 

1970 V. Subramya Sastri Shabdatarangini (Treatise on verbal cognition) 

1973 M.S. Aney Sritilakayasornavah (Epic) 

1974 S.B. Varnekar Shrishivarajyodayam (Epic Poem) 

1977 Shanti Bhikshu Shastri Buddhavijayakavyam (Poetry) 

1979 K.N. Ezhuthachan Keralodayah (Epic) 

1980 P.C. Devassia Krishtubhagavatam (Epic) 

1981 Jagannath Pathak Kapishayani (Poetry) 

1982 P.K. Narayana Pillai Visvabhanu (Epic) 

1983 Pandharinathacharya Galgali Shri Sambuligeswar Vijaya Campu (Biography) 

1984 Shrinath S. Hasurkar Sindhu-Kanya (Historical novel) 

1985 Vasant Trimbak Shevde Vindhyavasini Vijaya Mahakavyam (Epic) 

1986 Kalika Prasad Shukla Sri Radhacarita Mahakavyam (Epic) 

1987 Biswanarayan Shastri Avinasi (novel) 

1983 Mohan Alok Ga-Geet (Poetry) 

1984 Sumer Singh Sekhawat Maru-Mangal (Poetry) 

1985 Sanwar Daiya Ek Duniya Mhari (Short stories) 

1986 Bhagwati Lal Vyas Anahad Naad (Poetry) 

1987 Nain Mal Jain Saglonri Peeda Swatmegh (Poetry) 

1988 Bhagwati Lal Vyas Anahad Naad (Poetry) 

1989 Yadavendra Sharma `Chandra‟ Jamaro (Short stories) 

1990 Rewatdan Charan `Kalpit‟ Uchhalo (Poetry) 

1991 Premji Prem Mhari Kavitavan (Poetry) 

1992 Arjun Deo Charan Dharam Judh (Plays) 

1993 Nrisingh Rajpurohit Adhura Supna (Short stories) 

1994 Karnidan Barhath Mati Ri Mahak (Short stories) 

1995 Kishore Kalpanakant Kookh Padyai Ree Peed (Poetry) 

1996 Nem Narayan Joshi Olun Ri Akhiyatan (Memoirs) 

1997 Malchand Tiwari Utaryo Hai Abho (Poetry) 

1998 Shanti Baradwaj „Rakesh‟ Ud Ja Re Sua (Novel) 

1999 Vasu Acharya Seer Ro Ghar (Poetry) 

2000 Jaya Prakash Pandya 

„Jyotipunj‟ 

Kankoo Kabandh (Play) 

2001 Abdul Vaheed „Kamal‟ Gharano (Novel) 

2002 Bharat Ola Jiv Ri Jaat (Short Stories) 

2003 Santosh Mayamohan Simaran (Poetry) 

2004 Nand Bhardwaj Samhi Khultou Marag (Novel) 
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1988 Rajendra Mishra Ikshugandha (Short stories) 

1989 Ram Karan Sharma Sandhya (Poetry) 

1990 Ogeti Parikshit Sharma Srimat-Pratap Ramayanam Mahakavyam 

(Poetry) 

1991 Rewa Prasada Dwivedi Svatantraya Sambhavam (Poetry) 

1992 Hari Narayan Dikshit Bhishma Caritam (Epic) 

1993 Jaggu Alwar Iyengar Jayantika (Novel) 

1994 Radhavallabh Tripathi Sandhanam (Poetry) 

1995 Rasik Vihari Joshi Sri Radha Panchashati 

1996 Keshab Chandra Dash Isha (Poetry) 

1997 Shyam Dev Parashar Triveni(Poetry) 

1998 Bachchoolal Awasthi Pratanini (Poetry) 

1999 Sriniwas Rath Tadeva Gaganam Saivadhara (Poetry) 

2000 S. Srinivas Sarma Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswati 

Vijayam (Poetry) 

2001 P. Sri Ramachandrudu Ko Vai Rasah (Essays) 

2002 Kashinath Mishra Harsacarita-Manjari (Poetry) 

2003 Bhaskaracharya Tripathi Nirjharini (Poetry) 

2004 Devarshi Kalanath Shastry Akhyana Vallari (short stories) 
 

SINDHI 

YEAR WRITER BOOK 

1959 Tirth Basant Kanwar (Biography) 

1964 Ram Panjwani Anokha Azmooda (Reminiscences) 

1966 Lekhraj Kishinchand „Aziz Surahi (Poetry) 

1968 Kalyan B. Advani Shah Jo Rasalo (Mujamil) (Evaluation) 

1969 M.U. Malkani Sindhi Nasr Ji Tarikh (History of Sindhi 

Prose) 

1970 Narayan „Shyam‟ Wari-a-Bharyo Palaand (Poetry) 

1971 Krishin Rahi Kumach (Poetry) 

1972 Guno Samtaney Aparajita (Short Stories) 

1973 Gobind Malhi Pyar Ji Pyas (Novel) 

1974 Lal Pushp Hunaje Atam Jo Maut (Poetry) 

1976 Laxman Bhatia „Komal‟ Jee-a-Jharoko (Poetry) 

1978 H.I. Sadarangani Cheekh (Poetry) 

1979 Hari Daryani „Dilgir‟ Pal Pal Parlao (Poetry) 

1980 Krishin Katwani Yad Hika Pyar Ji (Novel) 

1981 Prabhu „Wafa‟ Surkh Gulaab-Suraha Khawaab (Poetry) 

1982 Popati R. Hiranandani Munhinji Hayati-a-ja-Sona Ropa Warq 

(Autobiography) 

1983 Arjan Mirchandani „Shad‟ Andho Doonhon (Poetry) 

1984 Mohan Kalpana Uha Shaam (Short stories) 

1985 Arjan „Hasid‟ Mero Sij (Poetry) 

1986 Sundri A. Uttamchandani Vichoro (Short stories) 

1987 Harish Vaswani Chaliha-Chorasi (Literary criticism) 

1988 Moti Prakash Se Sab Sandhyam Saah Sen (Travelogue) 

1989 M. Kamal Bahi Ja Warisa (Poetry) 

1990 Goverdhan Mahboobani Shishe-Ja-Ghar (Poetry) 

1991 Harikant Jethwani Soche Joon Sooratoon (Poetry) 
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1993 Tara Mirchandani Hathayogi (Novel) 

1994 Kala Prakash Aarsi-A-Aado (Novel) 

1995 Hari Motwani Ajho (Novel) 

1996 Lakshmi Khilani Gufa Je Hun Paar (Short stories) 

1997 Ishwar Anchal Tandana (Andheri Raat Mein) (Poetry) 

1998 Shyam jaisinghani Zalzalo (plays) 

1999 Vasdev Mohi Barf Jo Thahiyal (Poetry) 

2000 Param A. Abichandani Taka Tora (Literary Criticism) 

2001 Prem Prakash Bhagat (Poetry) 

2002 Hari Himthani Udamandarh Arman (Short stories) 

2003 Tahqiq Ain Tanqeed Hiro Thakur (Essays) 

2004 Satish Rohra Kavita Khan Kavita Tain (Literary Criticism) 

 

TAMIL 

YEAR WRITER BOOK 

1955 R.P. Sethu Pillai Tamil Inbam (Essays) 

1956 R. Krishnamurti „Kalki‟ Alai Osai (Novel) 

1958 C. Rajagopalachari Chakravarti Tirumangan (Ramayana retold in 

prose) 

1961 Mu. Varadarajan Agal Vilakku (Novel) 

1962 Mi. Pa. Somasundaram Akkarai Chemaiyil (Travelogue) 

1963 „Akilon‟ (P.V. Akilandam) Vangaiyin Maindham (Novel) 

1965 P. Sri Acharya Sri Ramanujar (Biography) 

1966 M.P. Sivagnanam Vallalar Kanda Orumaippadu (Biography) 

1967 K.V. Jagannathan Virar Ulagam 

1968 A. Srinivasa Raghavan Vellai Puravai (Poetry 

1969 Bharatidasan Pichirandaiya (Play) 

1970 G. Alagirisami Anbalippu (Short stories) 

1971 Naa. Parthasarathy Samudaya Veedhi (Novel) 

1972 D. Jayakanthan Sila Nerangalil Sila Manitharkal (Novel) 

1973 Rajam Krishnan Verukku Neer (Novel) 

1974 K.D. Thirunavukkarasu Thirukkural Nedhi Illakkiyam (Literary 

criticism) 

1975 R. Dhandayudham Tharkkalu Tamizh Ilakkiyam (Literary 

criticism) 

1977 „Indira‟ Parthasarathi Kuruthi Punal (novel) 

1978 Vallikannan Pudukavithaiyin Thottramum Valachiyum 

(Criticism) 

1979 T. Janakiraman Sakthi-Vaithiyam (Short stories) 

1980 Kannandasan Cheraman Kadali (Novel) 

1981 M. Ramalingam Puthiya Urai Nadai (Criticism) 

1982 B.S. Ramaiya Manikkodik Kalam (Literary History) 

1983 T.M.C. Raghunathan Bharathi: Kalamum Karuthum (Literary 

criticism) 

1984 Thirupurasundari „Lakshmi‟ Oru Kaveriyai Pola (Novel) 

1985 A.S. Gnanasambandan Kamban: Putiya Parvai (Literary criticism) 

1986 Ka. Naa. Subramanyam Ialkkiyathukku or Iyakkam (Literary 

criticism) 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 Vol. 19:2 February 2019



336 
 

  

TELUGU 

1987 “Aadhavan Sundaram Mudalil Iravu Varum (Short stories) 

1988 V.C. Kulandaisamy Vazhum Valluvam (Literary criticism) 

1989 I.S. Ramamirtham Chintanandi (Autobiographical Essays) 

1990 S. Samuthiram Veril Pazhutah Pala (Novel) 

1991 Ki. rajanarayanan Gopallapurathu Makkal (Novel 

1992 Kove. Manisekaran Kutralakurinji (Historic Novel) 

1993 M.V. Venkataram Kathukal (Novel) 

1994 

 

Ponneelan (Kandeswara 

Bhaktavatsalan) 

Pudhiya Dharisanangal (Novel) 

1995 Prapanchan Vanam Vasappadum (Novel) 

1996 Ashokamitran Appavin Snehidar (Short stories) 

1997 Thoppil Mohamed Miran Chaivu Narkali (Novel) 

1998 Sa. Kandasamy Vicharanai Commission (Novel) 

1999 S. Abdul Rahman Aalapanai (poetry) 

2000 Thi. Ka. Sivasankaran Vimarsanangal Mathippuraikal Pettikal 

(Criticism) 

2001 C.S. Chellappa Sutanthira Daagam (Novel) 

2002 Sirpi Balasubramaniam Oru Giraamattu Nadi (poems) 

2003 R. Vairamathu Kallikattu Ithikasam (Novel) 

2004 Erode Tamilanban Vanakkam Valluva (Poetry) 

YEAR AUTHOR BOOK 

1955 Suravaram Pratap Reddy Andhrula Sanghike Charitamu (Social 

History) 

1956 Bulusu Venkateswaralu Bharatiya Tatva Sastramu (Translation of Dr 

Radhakrishnan‟s History of Indian 

Philosophy) 

1957 Chariantanananda Swami Sri Ramakrishnuni Jivita Charitra 

(Biography) 

1960 Ponangi Srirama Apparavu Natyasastramu (A History of Bharata‟s 

Natyasastra) 

1961 Balanthrapu Rajanikantha Rao Andhra Vaggeyakara Charitramu (A History 

of Telugu composers and song writers) 

1962 Vishwanadha Satyanarayana Viswanadha Madhyakarulu (Poetry) 

1963 T. Gopichand Panditha Parameshwara Sastry Veelunama 

(Novel) 

1964 G. Joshua Kreestu Charitra (Poetry) 

1965 Acharya Rayaprolu Subbarao Misra Manjari (Poetry) 

1969 Thummala Seetaramamurthy Mahatma Katha (Poetry) 

1970 D. Balagangadhar Tilak Amrutham Kurisina Rathri (Poetry) 

1971 Thapi Dharma Rao Vijayavilasamu: Hridayollasavyakhya (Commentary) 

1972 „Sri Sri‟ Sri Sri Sahityamu (Poetry) 

1973 C. Narayana Reddy Mantalu Manavudu (Poetry) 

1974 Dasarathi Thimaran Tho Samaran (Poetry) 

1975 Boyi Bhimanna Gudiselu Kalipotunnai (Poetry) 

1977 Kundurti Anjaneyulu Kundurti Kritulu (Poetry) 
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URDU 

1978 D.V. Krishna Sastry Collected works of Krishna Sastri (6 vols.) 

1979 P. Narayanacharya Janapriya Ramayana (Poetry) 

1981 V.R. Narala Seeta Josyam (play) 

1982 I. Saraswati Devi Swarna Kamalaalu (Short stories) 

1983 R. Bharadwaja Jeevana Samaram (Sketches) 

1984 Aluri Bairagi Aagama Geeti (Poetry) 

1985 P. Padmaraju Gaalivana (short stories) 

1986 G.V. Subramanyam Andhra Sahitya Vimarsa Angla Prabhavam 

(Literary criticism) 

1987 Arudra Gurujada Gurupeetham (essays) 

1988 Rachamallu Ramachandra 

Reddy 

Anuvaada Samasyalu (Criticism) 

1989 S.V. Joga Rao Mani Pravalamu (essays) 

1990 K. Siva Reddy Mohana-o-Mohana (Poetry) 

1991 Bhamidipati Ramagopalam Itlu, Mee Videyudu (Short stories) 

1992 Malati Chandur Hrudaya Netri (Novel) 

1993 Madhuranthakam Rajaram Madhuranthakam Rajaram kathalu (short 

stories) 

1994 Gunturu Seshendra Sharma Kala Reha (Criticism) 

1995 Kalipatnam Rama Rao Yagnam To Tommidi (short stories) 

1996 Ketu Viswanatha Reddy Ketu Viswanatha Reddy  kathalu (short 

stories) 

1997 Ajanta (P.V. Sastry) Swapna Lipi (poetry) 

1998 Balivada Kantha Rao Balivada Kantha Rao  kathalu (short stories) 

1999 Vallampati Venkata Subbaiah Katha Silpam (essays) 

2000 N. Gopi Kalanni Nidra Ponivvanu (poetry) 

2001 Tirumala Ramachandra Hampi nunchi Harappa Daka (Autobiography) 

2002 Chekuri Ramarao Smrti Kinankam (essays) 

2003 Utpala Satyanarayanacharya Sri Krishna Chandrodayamu (poetry) 

2004 D. Naveen Kala Rekhalu (Novel) 

YEAR WRITER BOOK 

1955 Zafar Hussain Khan Maal aur Mashiyat (Philosophical treatise) 

1956 S. Abid Hussain Qaumil Tehzib Ka Masala 

1957 K.A. Faruqi Mir Taqi Mir (Literary criticism) 

1958 „Jagir Moradabadi‟ (Ali 

Sikandar) 

Atish-i-Gul (Poetry) 

1959 Syed Musud Hasan Rizvi Urdu Drama aur Stage (History of Urdu 

drama and stage) 

1960 „Firaq Gorakhpuri‟ (Raghupati 

Sahay) 

Gul-i-Naghma (poetry) 

1961 Imtiaz Ali „Arshi‟ Diwan-i-Ghalib (A critical edition of Ghalib‟s 

poetry) 

1962 Akhtar-ul-Imam Yaden (poetry) 

1963 K.G. Saiyidain Aandhi Main Chiragh (Sketches) 

1964 Anand Narain Mulla Meri Hadis-e-Umar-e-Gurezan (poetry) 

1965 Rajinder Singh Bedi Ek Chadar Maili Si (Novelette) 
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1967 Qurratulain Hyder Patjhar Ki Awaz (short stories) 

1969 Makhdum Mohiuddin Bisat-Raqs (poetry) 

1970 Hayatullah Ansari Lahoo ke Phool (Novel) 

1971 Rasheed Ahmad Siddiqui Ghalib ki shakhsiya aur shairi (Literary 

criticism) 

1974 Ali Ahmed Suroor Nazar aur Nazariya (Literary Criticism) 

1975 Kaifi Azmi Nzar aur Nazariya (Literary criticism) 

1976 Jan Nisar akhtar Khak-e-Dil (poetry) 

1978 Yusuf Hussain Khan Hafiz aur Iqbal (Criticism) 

1979 Gulan Rabbani Taban Nawa-e-Awara (poetry) 

1980 A.A. Ansari Iqbal ki terah nazmen (Literary criticism) 

1982 Gian Chand Jain Zikr-OS-Fikr (Literary criticism) 

1983 Malik Ram Tazkirah-e-Muasirin (4
th

 play) (Biography) 

1984 Masud Husain Khan Iqbal Ki Nazari OS Amali Sheriyat 

(Criticism) 

1985 Balraj Komal Parindon Bhara Asmaan (Poetry) 

1986 Shamsur Rahman Fafuqi Tanqidi Afkar (Literary criticism) 

1987 Shahryar Khwab ka dar band hai (poetry) 

1988 Sheikh Muhammad Abdulla Aatish-e-Chinar (Autobiography) 

1989 Surendra Prakash Baaz Goyi (Short stories) 

1990 Abdus Samad Do Gaq Zameen (Novel) 

1991 Salahuddin Pervez Identity Card (Novel) 

1992 Mohammed Alvi Chautha Aasmaan (poetry) 

1993 Ramlal Pakheru (Short stories) 

1994 Mazhar Imam Pichhle Mausam ka Phool (poetry) 

1995 Gopi Chand Narang Sakhtiyat, Pas-Sakhitiyat Aur Mashriqi 

Sheriyat (Literary criticism) 

1996 Ilyas Ahmad Gaddi Fire Area (Novel) 

1997 Gian Singh Shatir Gian Singh Shatir (Novel) 

1998 Nida Fazli Khoya Hua Sa Kuch (poetry) 

1999 Bashir Badr Aas (poetry) 

2000 Mohd. Idrees Ambar Bahraichi Sookhi Tahni Par Hariyal (poetry) 

2001 Naiyer Masud Taoos Chaman Ki Maina (Short stories) 

2002 Gulzar Dhuan (Short stories) 

2003 Syed Muhammad Ashraf Baad-E-Saba Ka Intizar (Short stories) 

2004 Salam Bin Razak Shikasta Buton ke Darmyan (Short stories) 
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ఈనభుఔు ఖీంత వచి 

ఄ) ణెరుఖు : కషయషమరు, యబమశరు, యబమశధాఖీంతారు : 

1. ఄఠెఖు ఛాఠరు, ఔుంథభపు ఔణేరనెై వతొక్ష్య యషమవ వంఔరధం, భులపామతి, 1976 

2. ఄబణం ఔుభపలసధ భషతిర, పారఖంగషదర్ తిరక్, యరషరాందర, 1968 

3. ఄక్షమ యళవధాత – „యళవధాత బదామఔకయర‟ ఄధయౕరధ, యౕభీషబభషచె ధఠెనయోౌ, యషగైవయ 

నరఙమఢరు, ళెైథభషపాథ – 28, 1997. 

4. అఖబగీతి, అరభప ప ైభషగప, మఙబణ, 1981 

5. అదతుకషందర ఔయణవ కషలమతంప నభపయౕరధ, డా.భస్. నథాభలతి, వబధవభ నరఙమఢరు, 

ళెైథభషపాథ. 

6. అదతుకషందర ఔయణవబు, వంనరథాభబురు-నరయోఖబురు, లస. ధాభషభఢభెడుు , యరషరాందర, 
1967. 

7. అదతుకషందర యషళిణమ ఙభపణర, ధమలసంశం కె.య.అర్., ధయోథభ నతోఴర్స, కషచిఖూఠ, ళెైథభషపాథ-
21, 1967. 

8. అందర యషళిణమ ఙభపణర, రక్ష్ీభకషంణం, నసంఖయ, యరషరాందర, 1974. 

9. అరోఙధారశభప, భులపామతి, 1980 

10. ఆఞుో  తొ యదేభుఠె, ఫతడుతృషఞట భషబగ్తృషరం, మఙబణ, 1990 

11. „ఔతాభఛాం‟-కషయనఞనం భషబాభషలు (ఔతరనెై „భఛాం‟ ఄధపందంగష ఙభషే యషమయషరు) 1982 

12.  ఔతాభాణర ణెరుఖు ఔతాతుకష యబమశరు – నభషబమశరు, బదభషంణఔం భషఛాభషం, ఄఛయపో 

నరఙమఢరు, ళెైథభషపాథ. 

13. ఔలధ ఔుణశరం, ఄపూఫభప లమథభషఛైళవమభషలు, యరషరాందర, 1989 

14. ఔయణారశభప (ఈనధామవ బంఛభప), భులపామతి, 1976. 

15. కషర భైకరు, ఄంనళభమ ధయన్, నరణమఴ నరఙమఢరు – లమంఖరుో , 2002 

16.  కషరాతున తుథరతృలతులవధ, భన్.గ్నహ, ఙెైణధమ నరఙమఢరు, ళెైథభషపాథ, 1998, 

17. కషయనఞనం భషబాభషలు ఔతరు, కషయనఞనం భషబాభషలు, ధయోథభ నతోకైఴన్స, 

18. కషయనఞనం భషబాభషలు ఔతరు – యషబాచృఔ యరేోఴఢ – ఎం.సల్. లసథాధ ంణ యషమవం, డు. లమనరయషద్, 

ళెైథభషపాద్ యళవయథామరభం, 1989. 
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19.  కీవీు  ఙభపణర, ఛాఴేల. ఖుమంీ, బథరా వ ఠభాలసస్, 1963 
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