
 

 

��ష� అనుభవ�గ �ాస� ���త�  ��ష� అనుభవ�గ �ాస� ���త�  ��ష� అనుభవ�గ �ాస� ���త�  ��ష� అనుభవ�గ �ాస� ���త�  - పద��� ��క�� పద��� ��క�� పద��� ��క�� పద��� ��క�� 
యలవ!"�యలవ!"�యలవ!"�యలవ!"� #�య$డమ� #�య$డమ� #�య$డమ� #�య$డమ� 

'(ర*య "చర�" ,-త. రంగంల0 #�య$డమ� 12ర3 
సువ!ా4 5!ాల67 89ంచబ�;ం<=. అసమ>న <?5, ద5త క8@", 
A!ా�ణ�త�క CోరణE67 ప.జల �గ-,-మం GHసం �ాళJK 
ఎదు!MNంటPనQ ఇబSందులను అవగతం TేసుకVA, �ాస� � ప!"జWX న 
#Yౖప[ణం67 ప.�జనకరం@ా �ా�;, \]ల> అ^వృ<=`  aా@"ంచవచుb 
అ#� అల0చ#�త�క దృcి�67, తగ$ ప.ణ�8కలను అమలVపరe, �ాటf 
ఫ86�లను ప.జలకV అంC=ంeన Gh�య>వంతiడj, eంతకVడj, �ాస� ���త�  
#�య$డమ�. " అచరణ�త�క ప!"జWX నం లkక lm6ే రaాయణ�ాస� �ం 
6ెలVసుకV#�Q Aషop�జనం " అA ఉ<�r టfంT�ర3. ఈల>టf �చర 
C�రణ ఉం<= Gాబటt�  ఓ Gార�ాద �ాస� �vX �;@ా ప.�జ#�లV 
aా<=ంచగ8@-ర3.  

అంత!ాw *య ఖ>ylzం<=న #�య$డమ� రaాయణ�ాస� � 
Aప[ణ$�;@ా \]<=@", "lా{-|ి#}~ lz. ట��" అనూనచర A�తం@ా 
�����ింeన ప.�ణ$డj. ఈ అన�య�� ప.�జ#�త�క���న చర� 
ఉ6��ద#�AGh మ�లం అ\ం<=. aాంG-yక �ాaా� � ం, ప!"జWX AQ 
సమన�\�క!"ంe మ>న�ా� a�ల'(AGh \]ల> �ా��ల0 Tే�ి 
చూ1ిeన ప.జWX �ా8.  

 
 



#�య$డమ� చర� aాంG-yక �ాస� �ం67 lాటP, రaాయణ�ాస� �ం, 
�వ-రaాయణ �ాaా� � లల0 Aప[ణ$డj. aాంG-yక ప!"జX#�AQ eకVN 
మ$�;ల>టf సమసలను ప!"షN!"ంTేందుకV aాధనం@ా మ>!"b, 
సద�86�లను aాC=ంe అం<=ంeన ప!"ప�ర34 డj పద��� ��క�� 
\]లవ!"� #�య$డమ�. �జWX న, ప!"జWX న, ప!"lాల#�, ప.ణ��Gా 
�C�#�ల67 lాటP, �<�, ప.�గ, అంత!ాw *య సహGారం, సమగ �
గ�ణ�^వృ<=`  ,-త.�  రం@ాల0 మహత�ర కృcి Tేaార3. ���cింe చర� 
�ాస� � రంగ సర�67మ$ఖ>^వృ<=`Gh Gారణభ�తiల�ౖ\�ర3.  

ఒక!"ల0 ఉనQ �ద�తi� ను @�ర�ంe, సమ$eత అవGా�ాలను 
అం<=ంeన సంaాNర�లVడj. '(రత ప.C�AGh aాణEతi�;@ా ఉం�;, <ేశ 
�YౖజWX Aక, aాంG-yక ప.�జ#�లకV <=�ామ>రrం చూ1ింTేర3. అటP 
�ాస� ���త�లకV బ(సట@ా Aలe �ా!"Gh తగ$ !�yల0 ఉపకరణ�లV, 
సం�C�నం, వవస� , Gh�య>�లక �ధ#�లV అం<=ంe aామనుల 
సమసలను ప!"షN!"ంTేందుకV ప.యyQంeన <ొడ�  మనసుNడj. ఈ 
Cోరణ� పలV మ>ర3�లV Tేయ>��AGh మ>రrం సుమ$ఖం Tే�ిం<=.  

ప.పంచంల0 అర�YౖకV 1 ౖ@ా <ే�ాలను పర���,;ంT�డj ఈ 
అనుభవ�గ �ాస� ���త� . అప�టf ప.C�న మంతi. లకV సణEతం@ా ఉం�; 
'(రత <ేశ �YౖజWX Aక, ప!"జWX న రం@ాలకV <=aామ>రrం Tేసూ� , అ#�క 
,-6�. ల అభ$నQyGh ¡జం #�టtర3. " ��క�� #�య$డమ� ¢£ 
బబ(, �క�ం aా!ాబ(\ వంటf అగ@ా£ �ాస� ���త�ల �2.ణEల0 ఉం�;� , ఈ 
బ.¤�ండం అంతట( �YలVగ$, Gాంy �Yర¥మ$�తiనQ 6�ర" అA 
'(రత <ేశ మ>¥ !ాష� �పy �� �Yంకట(. మ� aా� ¦§ంT�ర3.  

వ!" ఉత�y�ల0 �ప�వం aాC=ంeన ప.ఖ>త �ాస� ���త�  ��క�� 
aా�£#�థ� తన £తi. డj, #�య$డమ�A ఉ<ే`�ింe ఇల> అ#�Qర3 
- " ��క�� #�య$డమ� '(ర*య పరంపరల0 వసు� నQ ఓ కర� �@" 
- ఆయన, శ�దª@ా పATే�ి Gా!ాAQ aాC=�2� , తన�యత�ం Tెం<ే�ార3; 
ఆమ$�ి�క �ి<=ª  lzం<ే�ార3 ".  

" ఓ ద.ష� , A!ా�త, �YౖజWX AకVడj, �ాస� ���త�ల స���ళనం ��క�� 
#�య$డమ�. ఆయన అ^వృ<=`  పరeన, �ి ఎ~ ఆ� ఐ #�డj ఈ 
మహత�ర aా� \Gh \]<=@"ం<=" అA ��క�� !ామaా£, (�ి ఎ~ ఆ� ఐ, 
సంT�లకVడj) అ^వ!"4ంT�ర3.  



ప[టP�  ప�!¬�త�!ాలVప[టP�  ప�!¬�త�!ాలVప[టP�  ప�!¬�త�!ాలVప[టP�  ప�!¬�త�!ాలV, చదువ[చదువ[చదువ[చదువ[ 

<�క�� యలవ!"� #�య$డమ� � 1 � ంబ� 10, 1922 ల0 ఆంధ. 
ప.<ే, గ$ంట®ర3 ¥ల>�  6ె#�8 ల0A, \]ల�ార3 @ామంల0 అంజయ� , 

!ాఘవమ� దంపతiలకV జA�ంT�ర3. బ°#�ర± ²§ందూ 
�శ��<�లయం నుం<= lా!"��ా £క రaాయణ �ాస� �ంల0 పట�భదు. �ై, 
³.ట� ల0A #��� ²´ంప�� Gాలkµ ఆ¶ ట·GాQల� ల0 చర� �ాస� �ం 
చ<=�, ఆ1 ౖ అ��!"Gాలల0 ఎం ఎ± పట�67 lాటP ��క�!-¸ పట(� ను 
ల�²§¹ �శ��<�లయం (అ��!"Gా) నుం�; అందుకV#�Qర3. 
స�<ే�ాAGh y!"@" వeb Tె#YౖQ ల0A �ి ఎ~ ఆ!" ఐ ల0 �ాస� �vX �;@ా 
Tె!ార3. #�య$డమ� శ*మణE, ��క�� పవ#�బ(\. ఈయనకV 
ఇద̀ర3 కVమ>ర3లV ఓ కVమ>!º�.  

#�య$డమ� T»రవ#�య$డమ� T»రవ#�య$డమ� T»రవ#�య$డమ� T»రవ, అచంచల Gార <?5అచంచల Gార <?5అచంచల Gార <?5అచంచల Gార <?5 

#�య$డమ� T»రవ, Gార <?5, దు. డ ��ా�సం, �వరణ, 
సమ>నుల సమసల పట¼½ అవ@ాహన, AజWయy, '¾షజం లkA 
వGh�త�ం, A!ాడంబర �C�నం ఆయAQ ��క�� #�య$డమ� కంటt " 
మన #�య$డమ� " అA 67టf �ా!"ల0 అA1ిచుbకV#�Qర3. '(రత 
<ేశ ఆ!"ªక అభ$దయ>AGh అGాడ£ - ప!"�¿ధన - ఉ<ోగ వవస�ల 
సమన�యం అవసరమA గ²§ంe� , తదణ$గ$ణం@ా చరలV *సుకVA, 
�టf నడjమ ��తiవ[ల> Aలeన ద.ష� .  

ప<= మం<=Gh స¤యం అం<=ంT�ల#� సుగ$ణం కల�ార3. 
#�య$డమ� ఔ<�రం వలk�  ప.మ$ఖ 67లV బÁమ�ల>ట Aప[ణ$లV 
�ీత @ా!"Gh " �ి ఎ~ ఆ� ఐ - Tె#YౖQ" ల0 ఉ<ో@ాC�రం సంl.ా 1ి� ంeం<=.  

#�య$డమ� ఓ సందరSంల0 ఇల> వఖ>AంT�ర3 - " ఇజం 
అకNరలkదు - (క1ిట8జం, amష8జం A ఉ<ే`�ింe) - మంe Tే�2 
ఉ<ే`శం ఉంటt T�లV - ఇంG-<= అకNరలkదు. ఇ<ే మ>ట ఆచరణల0నూ 
అమలV1 టt�ర3. " మనం ఓ A!"`ష����న ప.ణ��కల67, పదGాలను 
రÃlzం<=ంe, �ాటfA అమలV ప!"Tే aాధ#�లA అం<=ంe, జన శGh�, 
య$వ శGh�, ��Ä శకV� ల67 స���ళనం Tే�2�  సత�86�లV aా<=ంచడం 
తదం ".  

అప�టf ప.C�న మంy. lm. దSలం67, మంe �ా!"A ఆకటP� కVA 
సంస�కV *సుకV వTేb ప.యతQంల0, ఏ #�ంప[డj లkకVం��, వవ¤ర 



G�శలం67 ప.y'( వంతiల�ౖన �ాస� ���త�లను ఎం1ికTే�ి �ా!"Gh 
సత�ర�� ఉ<ో@ావGా�ాలV ఇeb, �ి ఎ± ఐ ఆ� సంస�Gh ర1ి�ంe, 
<�A అభ$నQyGh గణÆయ���న కృcి Tే�ిన eంతకVడj. ఇల> 
�ద�తi� ను @�ర�ంe సమ$eత అవGాశం క81ింTే క�మంల0#� #�టf 
ప.మ$ఖ �ాస� ���త�  ��క�� మ>c లN� కÇ�� �ి ఎ± ఐ ఆ� కV !ావడం 
తట�ి� ంeం<=.  

'(రత'(రత'(రత'(రత, ప.పంచ చర� ,-త. రం@ాAGh <=�ామ>రrంప.పంచ చర� ,-త. రం@ాAGh <=�ామ>రrంప.పంచ చర� ,-త. రం@ాAGh <=�ామ>రrంప.పంచ చర� ,-త. రం@ాAGh <=�ామ>రrం 

'(రత చర� ప!"శ�మ ప[!¬@ా^వృ<=ªGh ��ష����న కృcి Tేaార3 
#�య$డమ�. �ి ఎ~ ఆ� ఐ ప.yÈా� పనల0, <�AGh @ºటf�  ప[#�<= 
�Yయడంల0, ప.ణ�8Gాబద̀ వవaా� పనల0 GÉలక lాత. వ²§ంT�ర3. 
1958 ÊదలV 1971 వరకV <�A అC=#�త @ా వవర²§ంT�ర3. ఈ 
తర3ణంల0 '(!ాత <ేశంల0 సమసలను ప!"షN!"ంTే దృcి�67, �^నQ 
ప.Gh�యలకV #�ం<= ప8Gh, �నూతQ ప.�@ాలV అమలV 
Tే�ి,త<��!ాల³ంeన అవ@ాహన, అనుభ�ాలను, సరËకృత 
�C�నల67 జతTే�ి, ప.ణ�8కల ద�!ా అమలVపరe అభ$దయ>AGh 
��Gారం చుటt�ర3. ఈ సంస�  ద�!ా చర�Gార3లకV GÌత�  పAమ$టP�  
బట(��� Tే�ి, �ాటfA ఉప�@"ంTే �5ణ ఇeb, చర�ం తయ>!"ల0 
��ర3@ºÍన పదªతiలV �ా�;, #�ణ���న వసు� వ[ల ఉత�#�QAGh 
Gారణ��� ఈ ప!"శ�మకV నవశఖ>AQ అం<=ంT�ర3. ఇల>టf �నూతQ 
ప.�@ాల <��ర, �C�న Aర4య>ల వల�  ప.'(�ాత�క���న 
మ>ర3�లను *సుకVవeb, చర� ప!"శ�మ పÎ"ష� ప�ేందుకV 
<ోహదప��� ర3. �జWX #�AQ �ా�; సులభ పద̀తiలల0 ప.జW 
ప.�జ#�లకV ఉప�గప�ేల>, �జX#�AQ - ఉ<ో@ావGా�ాలను 
అనుసం<�నం Tే�ి, సమసలను ప!"షN!"ంTే <=శల0 మ>రrద!"Ï@ా, 
�6� �ాస� ���త�లకV సూ�!"�<�యకం@ా Aలeం<=.  

1943 ల0#� చర�Gార3ల సమసలను అవగతం TేసుకVనQ 
#�య$డమ� �ా!" ప.�జ#�ల A£�త�ం A!"`ష����న �ద#�లను 
ప.��శ 1 టf� , �ా!" స¤య>రªం - ఇం�;య� ²ÐÑÒÓ, �ిN�Ó ఇంప�Ô �Y�ం¸ 
సంస� , '(రత అంత!ాw *య చర� సదసుÓ, ల�ధ� క�Õ, GÌరమ>ండ~ 
ర�ాయణ�ల ప!"శ�మ - వంటf సంస�లV Gా!ాన�యం Tే�ి, 
తద�86�లను Gా!"�కVలకV, ప.జW ప.�జ#�లకV అందుబ(టPల0Gh 
6ెebన మ¤వGh�.  



�YౖజWX Aక�YౖజWX Aక�YౖజWX Aక�YౖజWX Aక, చర� ప!"శ�మల అభ$నQyGh <ోహదంచర� ప!"శ�మల అభ$నQyGh <ోహదంచర� ప!"శ�మల అభ$నQyGh <ోహదంచర� ప!"శ�మల అభ$నQyGh <ోహదం 

ఐక!ాజ స£y - య$ ఎ� �; 1ి - య$#Yౖట·Ò #�ష�Ó 
అ^వృ<=ª  Gారక�మ>AGh సంl.ా దకV�;@ా (సలహ<�ర3@ా) వవర!"సూ�  - 
సు���, azమ>8య>, #Yౖ¥!"య>, ట!"N, ఇ!ా�, ట(ంజWAయ>, 
ఇy�1ియ>, Gº#�, ర3�ాండ, కమరÃ�, ల>టf� అ��!"Gా, త<=తర 
<ే�ాలల0 చర� ఉ<ోగ సంస�ల A!ా�ణ ప.yÈా� పనల0 ప.మ$ఖ lాత. 
వ²§ంe, అంత!ాw *యం@ా కÇ�� ఈ ప!"శ�మ �Gాaా^వృ<=`Gh 
<ోహదప��� ర3.  

కన�� ల0A ఐ �; ఆ� �ి, #�య$డమ� @ా!" @�ర�ారªం, " 
#�య$డమ� శంG-yక�ాస� � AC= " aా� 1ింe - వవaాయ, సమ>T�ర, 
దూరశ�వణ, �<�, ప!ావరణ, మతÓÖ, అట�, ఆ!¬గ ,-త. రం@ాల 
ప.�జ#�ల �స�రణకV స¤యం అం<=am� ం<=.  

aా<=ంeన ఘనతaా<=ంeన ఘనతaా<=ంeన ఘనతaా<=ంeన ఘనత, �జయ>లV�జయ>లV�జయ>లV�జయ>లV, మనQనలVమనQనలVమనQనలVమనQనలV 

'(రత <ేశంల0A �^నQ ,-6�. లల0A 48 !ాష� � ప.�గ�ాలలV, 
ద<�ప[ 30,000 �జWX న��త�లV క8@"ఉనQ - ప.yÈా� త�క���న �ి ఎ± ఐ 
ఆ� - �ై!ºక�� జన.~ @ా వవహ!"ంT�ర3. \]ంద!¬ ��C�వ[లను, 
�ాస� ���త�లను ఆకటP� కVA �ా!" �2వలను '(రత <ేశ ప.ఒ�జ#�లGh 
అనుసం<�నం Tేaార3. ప.మ$ఖ �ాస� ���త�  జయం× #�!"�క� తన 
ప[స�కం " <= � ౖంటf|ిØ ఎÒw" ల0 �ి ఎ± ఐ ఆ� ను ఇర�Yౖ ఒకటవ 
శ6�ప̀ంల0 అతంత మహత� ప�ర4 సమ$lారwనం@ా అ^వ!"4ంT�ర3. 
<?AQ బటf�  ఈ సంస�  Gh \]ంత l.ా మ$ఖం ఉం<ో వ!- Tెప�నకNరలkదు.  

\]#}Q Aర�ణ�త�క���న, GÉలక పదవ[లV Aర�!"�ంT�bర3 
��క�� #�య$డమ� - కన�� ల0A ఐ �; ఆ� �ి Gh గవరQ� @ా 
పATేaార3. '(రత ప.భ$త� �YౖజWX Aక �'(గ Gారద!"Ï@ా 
వవహ!"ంTేర3. జ�ాహ� ల>~ #YహÙÚ  �శ��<�లయం (నూÛ;{�) 
కVలపy@ా పATే�2ర3. '(రత ప.భ$త� �YౖజWX Aక సల¤ మండ8 
GారAర�హణ సభ$డj ఉ#�Qర3. G-ంద. చర� ప!"amధ#� సంస�  
(Tె#YౖQ), ��ష� �ాస� ���త�  @ా, ప.6�మ>Qయ అ^వృ<=`  G-ం<�. AGh, 
అధ5కV�;@ా, అంత!ాw *య అ^వృ<=`  ప!"amధ#� సంస�  (కన��), 
అధÜ�;@ా, �YౖజWX న, ప!"జWX న సంస�ల aా� పక వరr , అధÜ�;@ా, ఆ~ 



ఇం�;య> బÝ�� ఆ¶ స��Þ± ఇ� ట·GhQక~ ఎడjG-షi�, 
అధÜ�;@ా, ఆంధ. ప.<ే, ట£~ #�డj !ాÈా� � ల @�రవ సల¤<�ర3@ా, 
ట£~ #�డj �జWX న సంఘం, ఉlాధÜడj, ప@ా�ß Gారవరr 
సభ$�;@ా వవహ!"ంT�ర3.  

ఇ�� Gాక - '(రత ప.భ$త� lా!"��ా £క Gారద!"Ï@ా, <= 
ఇAàáట®¸ ఆ¶ Gº£±�â, అధÜ�;@ా, Tె#YౖQ �శ��<�లయం చర� 
�ాస� � �'(గ అధÜ�;@ా, అT�ర3�;@ా, ఐక!ాజ స£y - ఎ¶ ఏ ఒ, 
య$ ఎ� �; 1ి, ప.పంచ ప.�గ GారA!ా�హక, సల¤<�ర3@ా, GH� �Ò 
(lా!"±, Gº#�, #Yౖ¥!"య>, టf.A��Ò, �Yనుv��ల, Tె#YౖQ), అధÜ�;@ా 
పATేaార3. ఇAQ lాత.లను lmcింeన �ా!" aామãధం, ప.'(వం 
\]టf�<ో Tెప�క#� 6ెలVam� ం<=.  

అందుకVనQ ప[రసN!ాలVఅందుకVనQ ప[రసN!ాలVఅందుకVనQ ప[రసN!ాలVఅందుకVనQ ప[రసN!ాలV, @�ర�ాలV@�ర�ాలV@�ర�ాలV@�ర�ాలV 

\]#}Q ప[రసN!ాలను అందుకV#�Qర3 ��క�� #�య$డమ� @ార3. 
�టfల0 GÌAQ మ$ఖ���న�: 

� '(రత ప.భ$త� పద��� (1971)  
� Gº ¥ #�యØ బం@ార3 పతకం (1965)  
� ఐ ఎ� ఎ± ఎ - 1ి �ి మ¤ల#}³± అ�ార3�  (1982)  
� ఆంధ. ప.<ే అGాడ£ ఆ¶ � ౖ#YÓ±, అధÜడj  
� | ల0� , ఇం�;య� అGాడ£ ఆ¶ � ౖ#YÓ±  
� | ల0� , �ä�åæ అGాడ£ ఆ¶ ఆ��â ఎంÒ � ౖ#YÓ±  

ఇ� Gాక పలV @�రవ ��క�!-టP�  lzం<ేర3. తన ��కల0 ద<�ప[ 350 
ప.�గ ప6�. లను ప.చు!"ంTేర3. �జWX న, ప!"జWX న, ప!"lాల#�, ప.ణ��Gా 
�C�నం, �<�, ప.çగ, అంత!ాw *య సహGారం; సమగ� గ�ణ�^వృ<=`  �
,-త. రం@ాల0 మహత�ర కృcి Tేaార3. చర� ప.పంచ రం@ాంల0 
గణÆయ���న మ>ర3�లV 6ెebన �ాడj, సర� సుపరeతiడj 
#�య$డమ�. 

GhAషN �మ>న ప.మ>దం67 ఆ@ాతంGhAషN �మ>న ప.మ>దం67 ఆ@ాతంGhAషN �మ>న ప.మ>దం67 ఆ@ాతంGhAషN �మ>న ప.మ>దం67 ఆ@ాతం 

కన�� ల0A టè!ాంటé నుంe, నూÛ;{� వసూ� , ê� 23, 1985 
న, ఏ� ఇం�;య> కAషN �మ>నం ప.మ><�AGh గ$!ºÍ అట(� ంటfØ 
సమ$ద.ంల0 కÇ8 #�య$డమ� ఆక�ి�క మరణ�AGh 
Gారణ���\ం<=. ఈ సంఘటన ఆయన £తi. లను, అ^మ>నులను 
�Èాదంల0 మ$ంTెby�ం<=. '(రత <ేశం చకNటf నడవ�;క గల ఓ 
�2Qహ�8, ఉ<�త�  స�'(వం గల ఓ Gార ధÜ�;A GHల0�\ం<=.  



#�య$డమ� స�ృతరªం #�య$డమ� స�ృతరªం #�య$డమ� స�ృతరªం #�య$డమ� స�ృతరªం .... 

ఈ ��ష� ప.జW �ాస� ���త�  స�ృతరªం, ��క�� యలవ!"� 
#�య$డమ� aా�రక అ�ార3� , 1986 ల0 ప.ycిë ంTేర3. అ�ార3�  - 
�YౖజWX Aక, ప!"జWX న రం@ాలల0 ��ష� కృcి Tే�ి, అ^వృ<=`Gh <ోహదం 
Tే�ిన వకV� లకV అం<=సు� #�Qర3.  

ప.yÈాë త�క���న ��క�� #�య$డమ� జWX పక అ�ార3�  lzం<=న 
�ా!"ల0 ప.�ిదª  �ాస� ���త�లV - ��క�� #}!" ద6�� 6ే.య$డj (2006), ��క�� 
�ాం 1ిటé. డ (2005), ��క�� ¥ మ>ధవ� #Yౖ� (2004), అA~ కGHడN� 
(2002), ��క�� కసూ� !"రంగ� (1995), ��క�� GÌట హ!"న!ాయణ, 
��క�� � Gº ఆ6ె., ��క�� ఆ� eదంబరం, ��క�� ఆ� ఎ మ>c2� క�, 
అT�ర జº ఎ± బజWµ, ��క�� వ!�ì± కV!"య�, ��క�� ఎ± ¥ ఖ>�ీం, 
ఆచర ఎం ¥ Gº £న�, ��క�� ఎం ఎ± aా�£#�థ�, ��క�� ఎం ఆ� 
#�య$డj, ��క�� ఉ � వర3� .  

తన ��6�AQ �జWX న, ప!"జWX న ప.జWX  lాట�ాలను ప.జల 
a�ల'(AGh, �ా!" �ి�y గతiలV ��ర3గ$ ప!"Tే మహత�ర కృcి 
Tే�ినందుకV@ాను, కన��, ఒట(� �ా ల0A అంత!ాw *య అ^వృ<=`  
ప!"amధ#� సంస�  (ఐ ఆ� �; �ి) ఈయన @�ర�ారªం ��క�� 
#�య$డమ� ట·GాQల� బ(ంØ #YలGÌలk�ర3. ఈ ప!"జWX న AC= 
(బ(ంØ) - �<�, ప.�గ, �Yౖద, అట�, మతÓÖ, సమT�ర, ఆ!"ªక, 
ఇందన, ప!ావరణ, ఆ!¬గ, అంత!ాw *య సహGారం; సంగ �
గ�ణ�^వృ<=`  ,-త. రం@ాల0 ప.జW� , ప.�జ#�^వృ<=`Gh 67డ�డjతiం<=.  

పంచ భ�6�లల0 కల�ిlm\#�, చర� ప.పంచ రంగంల0 
సుప.�ిదుª �;@ా, సర�67 మ$ఖ>^వృ<=`Gh Gారణభ�తiడj@ా, ప.జW 
ప!"జWX AకV�;@ా \]ప�టfGh Aలelm6�ర3 #�య$డమ�. ఈయన 
అల0చనలV, దృక�దం, CోరణE, aా<=ంeన సద�86�లV #�టf 
�ాస� ���త�లకV, �YౖజWX AకVలకÇ lారదరÏం@ా Aలelmతiం<=.  

 

 
 

ఇంతవరకV lాఠకVల *ర3�: �మ>ట ఒకN మ>టల0....



Copyright © 2008 SiliconAndhra. All Rights Reserved. 

సర� హకVNలÇ �ి8Gా#�ంధ. సంసîకV మ!"య$ ఆయ> రచ\తలకV 
మ>త.��. 


