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ఆలోకన

ప్రతిభ - ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

ఆచార్ాాత్ పాదమాత్ దత్తే , పాదమ్ శిష్ా స్ైమేథయా|
పాదమ్ స్బిహమచార్ిభ్ా: పాదమ్ క్ాలకరమేణచ||

విద్ాయరిు జఞా నారజనా విధాన్ని తెలియచెప్ుతున్ి సుభాష త శలో కం
ఇద్ి.

విద్ాయరిు జఞా న్వ్ంతుడెవన్ వ్యక్తిగా ఎద్ిగే కరమంలో ఒక వ్ంతు
జఞా నాన్ని గురువ్ుల వ్ద్ధ న్ుండి, మరొకవ్ంతు జఞా నాన్ని సుంత
మేధా శక్తి ద్ాురా మరొకవ్ంతు తోటి విద్ాయరుు లు, మితుర ల వ్లన్
ప ంద్ుతాడు. ఇలా ప ంద్ిన్ జఞా నాన్నక్త క్ాలకరమేణా జీవితాన్ుభవ్ం
చేరుతూ ఉండటంతో జఞా న్వ్ంతుడెవన్ వ్యక్తిగా ఎద్ుగుతూ ఉంటాడు.
ఈ విధ్ంగా జఞా న్సాధ్న్ న్నరంతరం జరిగేద్ి అన్న గరహ ంచిన్ వారు
నాకు తెలుసు అన్ి అహంక్ార ధోరణిన్న మన్సులోక్త
రాన్నవ్ుకుండా విద్ాయభాయసం అనేద్ి కళాశాల సాు య్య వ్రక్ే
ప్రిమితం క్ాద్నే విషయాన్ని గురిించి న్నతయ విద్ాయరిుగా
మసులుక్టవాలి.

సెపెటంబర్, అక్టట బర్ నెలలకు చెంద్ిన్ విశేషాలతో
వెలువ్డుతున్ి ఈ సంచిక ఉపాధాయయ ద్ినోతసవ్ం, బతుకమమ
ప్ండుగ వ్ంటి విశేషాలన్ు అంద్ిసూి ఈ నెలలలో జన్నమంచిన్
క్ ంద్రు సాహ తీ ప్రముఖులన్ు మీకు ప్రిచయం చేస్ి ంద్ి. ఈ
సంచిక న్ుండి ప్ టీ ప్రీక్షలకు ఉప్యోగించే విధ్ంగా తెలంగాణ
పరా ంతంలోన్న ఒక చారితరక కటటడాన్ని చితరా లతో పాటు అంద్ించే
ప్రయతిం చేసుి నాిం.

ప్తిరకన్ు అంతరాజ ల మాధ్యమంలో విడుద్ల చేయటంలో తగిన్
రూపాన్ని ఇవ్ుటాన్నక్త న్నరంతరం శరమిసుి న్ి మా ప్ూరు విద్ాయరిు
చి. అభిలాష్ క్త హారిుక అభిన్ంద్న్లు తెలియజేసుి నాిం.

-పిధాన స్ంపాదకులు
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ముఖచిత్ర  ప్రిచయం 

‘ఒక్క సిరాచుక్క లక్షల మెదళ్ల కు క్దలిక్’ అని 
పే్రరేపంచిన కాళోజీ 1914 సెప్ట ంబర్ 09 న 

జనిమంచారు. ఈయన గురంచిన మరనిి 
ఆస్క్తి క్రమెై న వివరాలు లోపలి ప్రజీలోల  

తెలుసుకండి

1895 సెప్ట ంబర్ 10 న జనిమంచి,
జా్ఞనపీఠ పురస్కకరం పందిన తొలి తెలుగు 

క్విగా పేసిదిి చందిన క్విస్కమా్రట్ విశవనాథ 
స్త్యనారాయణ గార జీవిత్ విశేషాలను లోపలి 

పుటలోల  తెలుసుకండి.

తెలుగు స్కహిత్యంలో విమరశకులుగా, భాషా 
శాస్ర వేత్ి గా పేసిదిి చందిన చేకూర 

రామ్రరావు గారు 1934 అకట బర్ 1 న 
జనిమంచారు. ఈయన గురంచిన మరనిి 

జీవిత్ విశేషాలను లోపలి ప్రజీలోల  
తెలుసుకండి.

ప్రతిభ - ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)
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క్వికక్తల, నవయుగ చకే్వరి గా 
పలుచుకునే గుఱ్ఱ ం జాషువా
గారు 1895 సెప్ట ంబర్ 28 న 

జనిమంచారు. ఈయన గురంచిన 
మరనిి జీవిత్ విశేషాలను లోపలి 

ప్రజీలోల  తెలుసుకండి.



పోటీ పరీక్షలను ఉదేేశంచి త్యారుచేసిన తెలుగు స్కహిత్య క్తవజ్ లో పాలొ్గని కొత్ి
విషయాలను తెలుసుకండి..!

1. పేాజానియ  యుగం అంటే?

అ) ననియకు పూరవం

ఆ) ననియకు త్రావత్

ఇ) ననియ కాలం

ఈ) పదకొండో శతాబేం

2. గాథాస్పి శతి కావ్యయనిి రాసింది?

అ) రాజరాజ నరేందాుడు

ఆ) పేోలయ వేమ్రరెడిి

ఇ) హాలుడు

ఈ) రఘునాథ నాయకుడు

3. ననియ అనువదించిన తెలుగు భారత్ం ఏ పేకే్తయకు చందింది?

అ) పదయకావయం

ఆ) చంపూ కావయం

ఇ) గదయకావయం

ఈ) వచన కావయం

4. క్ృషణ ద్ై వపాయనముని ఎవరు?

అ) క్ృష్ణణ డు

ఆ) పరశురాముడు

ఇ) వ్యయసుడు

ఈ) వ్యల్మమక్త

పోటీ ప్రీక్షలకు తెలుగు ప్ర శాావ్ళి

ప్రతిభ - ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)
5



5.  ననియ యుగానిక్త గల మరోప్రరు?
అ) పేబంధయుగం
ఆ) కావయయుగం
ఇ) దక్షిణంధే యుగం
ఈ) అనువ్యద యుగం
6.  తెలుగు స్కహిత్యంలో ననియ, తిక్కనల మధయ కాలానిి ఏమంటారు?
అ) శవక్వి యుగం
ఆ) పేబంధ యుగం
ఇ) కావయయుగం
ఈ) ఆధునిక్ యుగం
7. విక్టక్విగా పేసిదేుడై న క్వి ఎవరు?
అ) తెనాలి రామక్ృష్ణణ డు
ఆ) అలల స్కని ప్దేన
ఇ) నంది తిమమన
ఈ) ధూరజ టి
8. పంచకావ్యయలలో ఒక్టిగా ప్రరందిన కావయం?
అ) రాఘవపాండవీయం
ఆ) పారజ్ఞతాపహరణం
ఇ) పేభావతీ పేదుయమిం
ఈ) వసుచరతే్
9. ఖండ కావయ పేకే్తయకు ఆదుయడు ఎవరు?
అ)క్ందుకూర
ఆ)గురజ్ఞడ
ఇ)రాయపేోలు
ఈ)చిలక్మరి
10. ‘హిత్ సూచిని’ ఏ పేకే్తయకు స్ంబంధంచింది?

అ) పేహస్నం

ఆ) వ్యయస్ం
ఇ) ఏకాంక్తక్
ఈ) క్థ

ప్రతిభ - ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 6



11. ‘పురాణ వై ర గేంధమ్రల’ ప్రరుతో భారతీయ చరతే్కు కొత్ి రూపు క్లిపంచడానిక్త, కొనిి చారతే్క్ స్తాయలు 
వలిక్త తీసే పేయత్ింగా నవలలు రాసి స్ంచలనం క్లిగంచింద్వరు?
అ)చలం

ఆ) విశవనాథ స్త్యనారాయణ

ఇ) బుచిిబాబు 

ఈ) గోపీచంద 
12. ‘కుమ్రర భారతి’ బిరుదంక్తతుడు?

అ) ప్దేన
ఆ) తిమమన

ఇ) తెనాలి రామక్ృషణ
ఈ) సూరన

13. క్వి చౌడపపను ఎవర ఆసా్కన క్విగా ప్రరకంటారు?

అ) విజయరాఘవ నాయకుడు 

ఆ) రఘునాథ నాయకుడు 

ఇ) శహాజీ 
ఈ) క్ృషాణ జీ

14. తెలుగు జా్ఞన పీఠ  పురస్కకర గేహీత్లు ఎందరు?

అ) ఇదేరు

ఆ) ముగొురు

ఇ) నలుగురు
ఈ) ఆరుగురు

15. ఆంధేజ్యయతి దినపతేిక్లో చేరాత్లు ప్రరుతో పేచురత్మెై న వ్యయస్కలు ఎవరవి?

అ) చేకూర రామ్రరావు

ఆ) శే్ర రంగం శే్రనివ్యస్రావు

ఇ) కాశ్రభటల  బేహమయయ శాసిర
ఈ) గురజ్ఞడ అపాపరావు

16. క్నాయశులకం నవలలోని అంకాల స్ంఖయ?

అ) 5

ఆ) 7

ఇ) 8
ఈ) 9

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 7



17. ఉస్కమనియా విశవవిదయలయం తెలుగుశాఖ తొలి అధయక్షుడు?

అ) ఎన .గోప

ఆ) రాయపేోలు

ఇ) సినారె

ఈ) క్సిరెడిి వంక్టరెడిి

18. ‘క్లక్ంఠి క్ంట క్న్నిరలిక్తన సిరయంట నుండనొలల దు’ అనే పదయం ఏ శత్క్ంలోనిది?

అ) వేమన

ఆ) సుమతీ

ఇ) దశరథీ

ఈ) భాస్కర

19. ' భరత్ ఖండంబు చక్కని పాడియావు , హిందువులు లేగదూడలెై  ఏడుిచుండ " అనే గీతానిి 

రచించింది ఎవరు ?

అ ) గురజ్ఞడ అపాపరావు

ఆ ) కొమరేాజు వంక్టలక్షమణరావు

ఇ ) ఉనివ లక్ష్మమనారాయణ

ఈ ) చిలక్మరి  లక్ష్మమనరసింహం

20. మ్రలపలిల  నవలా రచయత్ ఎవరు ?

అ ) గురజ్ఞడ అపాపరావు

ఆ) శే్ర శే్ర

ఇ) ఉనివ లక్ష్మమనారాయణ

ఈ ) చిలక్మరి  లక్ష్మమనరసింహం

స్మ్రధానాలు
1-అ 6-అ 11-ఆ 16-ఆ
2-ఇ 7-అ 12-ఇ 17-ఆ
3-ఆ 8-ఈ 13-ఆ 18-ఆ
4-ఇ 9-ఇ 14-ఆ 19-ఈ
5-ఈ 10-ఆ 15-అ 20-ఇ

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 8



ప్దకేళి

తపప ొపపొలు

క్తంద్ి ప్ద్ాలలో ఏవి సరెైన్వో గురిించండి

1. గాఢత( ) ఘాడత( )
2. ప్రక్ాషఠ  ( ) ప్రాక్ాషఠ ( )
3. ప్రతయరిు( ) ప్రతయరిధ ( )
4. అనాధ్( ) అనాథ ( )
5. సమ ైకయ( ) సమ ైఖయ ( )
6. ప్రసాి వ్న్( ) ప్రసాు వ్న్( )
7.   స బబంధి( ) స బబంద్ి( )
8. విశిషఠ ( ) విశిషట ( )
9. నేప్ధ్యం( ) నేప్థయం( )
10. పాటవ్ం( ) పాఠవ్ం( )

సమాధానాలు: తద్ుప్రి ప్తిరకలో

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

పిత్రభ్-ద్వైమాస్ పత్రిక (జుల వ. ఆగస్టు)
పదక్ేళి స్మాధానాలు

1.సామగిర
2.ప్రశాిప్తరం
3.మలిక్ారుజన్
4.ఆన్ంద్భాషాాలు
5.బాధ్
6.కథ
7.ఆశీసుస
8.జెండా
9.ఉద్హరించు
10.చేమంతి
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విదాారథు ల రచనలు

కవితలు
ఆదరశం

ఓడిప్ వ్డం నాకు ఆద్రశం 
ఓడిప్ య్యన్ంద్ుకు క్ాద్ు 

గెలుప్ు అనే మారాా  న్ని చూప న్ంద్ుకు. 

అదటుతం
ఆహా ఆహా ఎంత అద్ుుతంగా ఉంద్ో

ప్ువ్ుు మీద్ తేనేటీగలు మకరంద్ాన్ని గరహ సూి ఉంటే 
ఎంత అద్ుుతంగా ఉంద్ో

మా గురువ్ు గారు పాఠం చెబుతూ  ఉంటే
ప లోలు ఎంత చకకగా కూరుునాిరో…

మాటలు
మేకుల వ సూద్ుల వ బాణాల వ 

బాధించకూడద్ు 
మాటలు 

ఎద్ుటి వారి బాధ్లిి భయాలిి
ప్ గొటేటలా ఉండాలి.

సపావ్ట్ బాలు 
బిఎససస(ఎంప స ) 3వ్ సంవ్తసరం

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 10



మాతృతైం మర్ిచి...

గరు శలక్ాన్ని 
గుండె శలక్ాన్ని 
రెండింటినీ 
సమాన్ంగా భరించేది్ 
ఆడప లో ఒకకరే.!! 

ఈ ద్ేశంలో 
కూతురోన్ు పరరమిసరి  చంపర 
తలోిద్ండుర లునాిరు క్ానీ 
క్ డుకులు మాన్భంగాలు చేసరి
చంపర తలోిద్ండుర లు
ఎంద్ుకులేరు? 

ఆడవాళో్ న్ు చూడగానే
మాతృతుం గురుి క్ సరి
ససి  ీమాన్ం…. మరో పరా ణాన్నక్త
జన్మ 
అన్న ఆలోచిసరి  
ఈ మాన్భంగాలు 
అతాయచారాలు ఉండవ్ు

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

సపావ్ట్ బాలు 
బిఎససస(ఎంప స ) 3వ్ సంవ్తసరం
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

సపావ్ట్ బాలు 
బిఎససస(ఎంప స ) 3వ్ సంవ్తసరం

మనిషి జీవితం

మన్నష  జీవితంలో 
తాన్ు బతిక్తన్ గొప్ా సాు న్ం
గరుం లో ఉన్ి తొమిమద్ి నలెలు 
ఎంద్ుకంటే 
అకకడ ఏ మన్నష  తప్ుా చేయడు 
ఎంత చీకటి ఉనాి 
భయం వేయద్ు 
ద్ేన్న మీద్ ఆశ ఉండద్ు 
ఎప్ుాడూ ప్రశాంతంగా ఉండేద్ి 
కూడా 
తలోి గరుంలో మాతరమే
అంద్ుక్ే మన్నష  చూస న్ గుడి 
తలోి గరుం
మన్నష  చూస న్ ద్ెవవ్ం 
తలోి పరరమ .
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

నా బాలాం

మరుప్ురాన్న సన్నివేశాలు 
మరువ్లేన్న అన్ుభూతులు 
ఎంత చెప ానా తకుకవే అన్నప సుి ంద్ి 
నా బాలయం 
ఆడుకునే ఆటలు 
మరువ్లేన్న సరిహ తులు 
జీవితాన్ని బో ధించిన్ గురువ్ులు
మళ్ళీ రావాలన్ుకునాి రాన్న రోజులు 
ఇద్ే నా బాలయం 

మా ఊరథ

అంద్మ ైన్ మా ఊరు 
ప్చున్న పెవరులకు పరరు 
పారుతున్ి ఏరు కలాో ప్ు చలోిన్ వాక్తళ్ళీ 
కలమషం లేన్న మన్ుషులు స్
సుఖశాంతులకు మారుపరరు 
ఇద్ేమా ఊరు 

స రిగిరి ఉమారాణి
బిఎససస (ఎంప స ఎస్) మూడవ్ సంవ్తసరం
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

సపావ్ట్ బాలు 
బిఎససస(ఎంప స ) 3వ్ సంవ్తసరం

భూలోకం య్యవ్తల ఏముంద్ో
ప్రలోకం అవ్తల ఏముంద్ో
ఎవ్రు చేశారో తెలుసుక్ట
మన్ం ఉన్ిద్ి ఎంద్ుక్ట తెలుసుక్ట 1

చెరువ్ు ఖాళ్ళగా ఉంద్న్న తెలుసుకునాిము
వ్రంప్ు నీటితో న్నండుతాద్న్న అన్ుకునాిము
కళ్ీ న్ుంచి నీరు వ్సుి నాియ్య సావ్ుక్ారి ఎకకడ వ్సాి డన్న
ఈ సృష ట లో ఎలా బతక్ాలో తెలుసుకునాిము 2

ఒకటి వెంట ఒకటి ఋతువ్ులు వ్సాి య్య ప్ తాయ్య
ఒకరి వెంట ఒకరి పాలన్లు వ్సాి య్య ప్ తాయ్య
చిరక్ాలం న్నలిచేద్ి జఞా న్ం ఒకకటే
ద్ోప డీలు ద్ొరతనాలు వ్సాి య్య ప్ తాయ్య 3

రథబాయిలు

14

రకిం న్ద్ుల వ పారకప్ తే రాద్ా రెవ్లూయషన్
బురరలు బురరలు ప్గులక లేద్ా సమసయకు స లూయషన్ 
హ ంసా యుద్ధం ఔట్ డేటెడ్ అన్న నేన్ంటాన్ు
శాంతి ఒకకటే మాన్వ్జఞతిక్త సాలేుషన్ 1

ప్ రాటం ఒకటెవనా వేరు వేరు గళాలు
పాలకులకు, పసడకులకు ఇవే అసలు బలాలు
అనాద్ిగా ఈ నేలన్ు పసడిసూి  ఉన్ివి
పసడితులన్ు విడదీ్సర ద్ౌరాుగయప్ు కులాలు 2 వేణు

బీఎససస మూడవ్ సంవ్తసరం
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పప డుపప కథలు 

1. అన్ని ద్ేశాలకు ఇద్దరే రాజులు ఎవ్రు వారు?
2. ఎంద్రు ఎక్తకన్ విరగన్న మంచం ఏమిటద్ి? 
3. క్టసరి  తెగద్ు క్ డితే ప్లగద్ు ఏమిటద్ి?

సమాధానాలు

1. సూరుయడు, చంద్ురడు 2. భూమి 3. నీడ 

సపావ్ట్ బాలు 
బిఎససస(ఎంప స ) 3వ్ సంవ్తసరం



చిత్ర లేఖనం

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)
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స్థహిత్ా ర్త్నాలు 

కాళోజీ నారాయణరావు
(1914-2002) 

క్ాళోజీ అసలు పరరు రఘువీర్ నార్ాయణ లక్ష్మమక్ాంత్ శ్రరనివాస్ర్ాం ర్ాజా క్ాళోజీ.
ముద్ుద గా ఈయన్న్ు క్ాళోజీ, క్ాళ్నాి అన్న ప లుచుకునేవారు. తెలంగాణ
పరా ంతాన్నక్త ఆయన్ చేస న్ సరవ్లన్ు సమరించుకుంటూ క్ాళోజీ నారాయణరావ్ు
జయంతిన్న త్్లంగాణ భాషా దినోతసవంగా జరుప్ుకుంటునాిము.
కరాిటక న్ుంచి వ్రంగల కు తరలివ్చిున్ క్ాళోజీ కుటుంబం వ్రంగల లో
స ురప్డింద్ి. పరా థమిక విద్య, ఉన్ిత విద్యన్ు వ్రంగల లోన్న మడిక్ ండలో,
హ ైద్రాబాద లో ప్ూరిిచేశారు. 1939 లో హ ైద్రాబాద లో నాయయ విద్యన్ు
అభయస ంచారు. విద్ాయరిు ద్శ న్ుంచే ఉద్యమాల ప్టో ఆకరిశతుల వ ఆరయ సమాజ ,
పౌర హకుకల సాధ్న్ వ్ంటి ప్లు ఉద్యమాలోో ప్రతయక్షంగా పాలగా నాిరు. ఆంధ్ర
మహా సభ పరా రంభమ నై్ప్ాటి న్ుంచి ద్ాన్న క్ారయకలాపాలోో చురుకుగా
పాలగా నాిరు. అలాగే, సతాయగరహం, గరంథాలయ ఉద్యమంతోపాటు ఉసామన్నయా
విశువిద్ాయలయంలో వ్ంద్ేమాతరం ఉద్యమంలో క్ీలకపాతర ప్ ష ంచారు. ఆనాటి
హ ైద్రాబాద రాషట రంలో సాుతంత్ర ఉద్యమాన్ని న్డిప న్ క్ాళోజీ.. ప్లు సారుో జెవలు
జీవితం గడిపారు. పౌర హకుకల సాధ్న్లో క్తరయాశీలకంగా ఉన్ి ఆయన్..
తురుకండె కమిటీలో సభుయడిగా క్ న్సాగారు. ఆంధ్రప్రద్ేశ ల జిసరో టివ క్ౌన్నసల కు
మూడు సారుో ప్ టీ చేస న్ క్ాళోజీ.. ఒకసారి విజయం సాధించారు. 1953 లో
తెలంగాణ రచయ్యతల సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా.. అన్ంతర క్ాలంలో అధ్యక్షుడిగా
ఎన్నిక్ెై సరవ్లంద్ించారు.

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

తెలంగాణ భాషా 
ద్ినోతసవ్ం 

-
సెపెటంబర్ 9

న్నజఞం న్నరంకుశ పాలన్పెవ కలం ఎకుకపెటిటన్ ప్రజఞకవి,
సాుతంత్ర సమరయోధ్ుడు, ప్ద్మవిభూషణ క్ాళోజీ
నార్ాయణర్ావప 1914 లో సెపెటంబర్ 9న్ కరాిటక
బీజఞప్ూర్ లోన్న రటిటహళో్లలో జన్నమంచారు.
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

క్ాళోజీ తెలుగు, ఉరూద హ ంద్ీ, మరాఠీ, కన్ిడ, ఇంగిోష్ భాషలోో అనేక రచన్లు
చేస ఖాయతి గడించారు. తన్ కవితల ద్ాురా పరద్లు, తెలంగాణ ప్రజల ఆవేద్న్,
ఆగరహాన్ని ప్రప్ంచాన్నక్త చాటిచెపాారు. ఆయన్ రాస న్ ‘నా గొడవ్’ సంకలన్ంలో
సమక్ాలీన్ సామాజిక సమసయలన్ు ఎతిి చూపారు. ఆంధ్ర సారసుత ప్రిషత 
వ్యవ్సాు ప్క సభుయడిగా, ఆంధ్రప్రద్ేశ సాహ తయ అక్ాడెమి సభుయడిగా కూడా
సరవ్లంద్ించారు. క్ాళోజీ సరవ్లకు గురిింప్ుగా క్ాకతీయ విశువిద్ాయలయం
గౌరవ్ డాకటరేట్ ప్రద్ాన్ం చేయగా.. భారత ప్రభుతుం ప్ద్మ విభూషణ
ప్ురసాకరంతో సతకరించింద్ి. తెలంగాణ ప్రభుతుం ఆయన్ సరవ్లకు గౌరవ్ంగా
వెవద్యవిశువిద్ాయలయాన్నక్త క్ాళోజీ నారాయణరావ్ు హ లి సెవనెసస్ యూన్నవ్రిశటీ
అన్న పరరు పెటిటంద్.ి
తెలంగాణ ప్రజల ప్రతీ ఉద్యమం యొకక ప్రతిధ్ున్నగా క్ న్నయాడబడిన్ ప్రజఞకవి
క్ాళోజీ 2002 న్వ్ంబరు 13న్ కన్ుిమూశారు.
రచనలు:
అణా కథలు, నా భారతద్ేశయాతర, పారిువ్ వ్యయము, క్ాళోజి కథలు, నాగొడవ్, 
జీవ్న్ గీత, తుద్ివిజయం మన్ద్ి, తెలంగాణ ఉద్యమ కవితలు, ఇద్ీ నా గొడవ్, 
బాప్ూ!బాప్ూ!!బాప్ూ!!!
క్ాళోజీ పిసిదధ ఉలలే ఖనలు:
• ఎవ్న్న వాడుక భాష వాడు రాయాల . ఇటో రాసరి  అవ్తలోన్నక్త తెలుసిద్ా అన్న 
ముంద్రేి మన్మన్ుకున్ుడు, మన్న్ు మన్ం తకుకవ్ చేసుకున్ిటెో . ఈ 
బాన్నస భావ్న్ ప్ వాల . నే నెనోి సారుో  చెప ాన్. భాష రెండు తీరుో  - ఒకటి 
బడి ప్లుకుల భాష, రెండోద్ి ప్లుకు బడుల భాష. ప్లుకు బడుల 
భాషగావాల . - క్ాళోజీ

• తెలుగు బిడడవ్ురోరి తెలుగు మాటాో డుటకు-సంక్టచ ప్డియ్యెద్వ్ు 
సంగతేమిటిరా? అన్యభాషలు నేరిు ఆంధ్రంబు రాద్ంచు-సక్తలించు ఆంధ్ుర డా! 
చావ్వేటిక్తరా - క్ాళోజీ

• ఒకక స రాచుకక లక్షల మ ద్ళో్కు కద్లిక- క్ాళోజి
• ప్ుటుట క నీద్ి-చావ్ు నీద్ి-బతుకంతా ద్ేశాన్నద్ీ --- జయప్రక్ాశ 
నారాయణ మరణించిన్ప్ుడు క్ాళోజి
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విశవనాథ స్త్యనారాయణ
(1895-1976)

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

జీవిత విశేషాలు:-
విశునాథ సతయనారాయణ గారు కృషాా జిలాో న్ంద్మూరు గార మం (నేటి

ఉంగుటూరు మండలం)లో 1895 సెపెటంబర్ 10న్ జన్నమంచారు. తండిర శలభనాద్ిర,
తలోి పారుతమమ. ఈయన్ భారయ వ్రలక్షమమమ. విద్ాయభాయసము న్ంద్మూరు,
ఇంద్ుప్లోి, పెద్పాడు గార మాలోో న్ు, పెవ చద్ువ్ులు బంద్రు ప్టటణంలోన్ు
సాగాయ్య. విశునాథ గారిక్త బంద్రు హ ైసూకలులో చెళ్ీప ళ్ీ వేంకట శాస ి ీ తెలుగు
ఉపాధాయయున్నగా ప్రిచయం అయాయరు. బి.ఎ. తరువాత విశునాథ బంద్రు
హ ైసూకలులోనే ఉపాధాయయున్నగా చేరారు. ఉద్ో యగం చేసూి నే మద్రా సు
విశువిద్ాయలయం న్ుంచి ఎమ్.ఎ. ప్టాట సాధించారు. తరువాత మహాతామ గాంధీ
న్డుప్ుతున్ి సహాయ న్నరాకరణోద్యమంలో పాలగా న్డం క్టసం ఉద్ో యగాన్ని
వ్ద్ులుకునాిరు. తరువాతి క్ాలంలో అనేక కళాశాలలోో అధాయప్క ప్ద్వ్ులు
న్నరుహ ంచారు.
సాహితీ పిసాు నం:-

విశునాథ గారు 1961 లో కరీంన్గర్ ప్రభుతు కళాశాలలో ప రన్నసపాలుగా
ప్ద్వీ విరమణ చేస న్ తరువాత ప్ూరిి సాు య్యలో తన్ సమయాన్ని సాహ తీ
వాయసాంగాన్నక్త క్ేటాయ్యంచారు. 1916 లో "విశేుశుర శతకము" తో విశునాథ
రచనా ప్రసాు న్ము పరా రంభమ ైంద్ి. అప్ాటి జఞతీయోద్యమ ప్రభావ్ంతో
ఆసమయంలోనే "ఆంధ్రపౌరుషము" రచించారు. 25 పెవచిలుకు క్ావాయలు, 6
శతక్ాలు, 13 గేయక్ావాయలు, 15 నాటక్ాలు, 88 న్వ్లలు, 10 సంసకృత
నాటక్ాలు, 10 విమరశనా గరంథాలు, మరెనోి వాయసాలు రాశారు.
ఈయన్ రాస న్ ప్రస ద్ధ ‘’వేయ్యప్డగలు’’ న్వ్లన్ు ప .వి. న్రస ంహారావ్ు గారు
‘’సహసరఫణ’’ పరరుతో హ ంద్ీలోక్త అన్ువ్ద్ించారు. విశునాథ గారి
‘’శీరమద్రా మాయణ కలావ్ృక్షం’’ గరంథాన్నక్త జఞా న్పసఠ ప్ురసాకరం లభించింద్.ి

విశ్ైనాథ స్తానార్ాయణ "కవి సామాా ట్" బిరుద్ాంక్తతుడు.
తెలుగు సాహ తయంలో త్ొలిజాా నపీఠ అవారథు గరహీత. 20 వ్
శతాబదములోన్న ఆంధ్ర సాహ తాయన్నక్త, ప్రతేయక్తంచి సంప్రద్ాయ
సాహ తాయన్నక్త పెద్ద ద్ికుక విశునాథ గారు. తెలుగు
సాహ తయంలో భావ్కవితా యుగాన్నక్త చెంద్ని్ ఈయన్
ఊహాపరరయస క్ిననెరసాని.
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

పిముఖ నవలలు
•వేయ్యప్డగలు
•సురాా న్నక్త న్నచెున్లు
•చెలియలికటట
•ఏకవీర
•తెఱచిరాజు
•మాబాబు
•జేబుద్ొంగలు
•వీరవ్లోడు
•వ్లోభమంతిర
•విషుా శరమ ఇంగీోషు చద్ువ్ు
•క్తనెిరసాన్న పాటలు
•క్టక్తలమమ పెండిో
•పాము పాట చిన్ి కథలు

పిముఖ పదాక్ావాాలు
•శీరమద్రా మాయణ
•ఆంధ్రప్రశస ి
•ఆంధ్రపౌరుషము
•విశునాథ మధాయకకఱలు
•ఋతు సంహారము
•శీరకుమారాభుయద్యము
•గిరికుమారున్న పరరమగీతాలు

పిముఖ నాటక్ాలు
•అమృతశరిమషఠమ్ 
(సంసకృతం)
•గుపి్పాశుప్తమ్ 
(సంసకృతం)
•గుపి్పాశుప్తము
•అంతా నాటకమే
•అనారకలీ క్ావ్యవదే్ 
హరిశుంద్ర

పిముఖ విమరశలు
•అలోసాన్నవారి అలోిక జిగిబిగి
•ఒకనాడు నాచన్ స్ మన్ి
•క్ావ్య ప్రీమళ్ము
•క్ావాయన్ంద్ము న్న్ియగారి 
ప్రసన్ి కథాకలితారధయుక్తి
•విశునాధ్ 
సాహ తోయప్నాయసములు
•శాకుంతలము యొకక 
అభిజఞా న్త

విశునాథ గారు రాస న్ అనేక ప్రస ద్ధ  రచన్లోో  మచుుకు క్ న్ని క్తంద్ ఇవ్ుబడాడ య్య

విశునాథ తొలినాళ్ీలో వరా స న్ గిరికుమారున్న
పరరమగీతాలు, క్తనెిరసాన్న పాటలు వ్ంటి రచన్ల ద్ాురా అతన్ు
భావ్కవ్ులోో ముఖుయన్నగా పరరుప ంద్ారు.`రాయప్ర లు
సుబాబరావ్ు, ద్ేవ్ులప్లోి కృషాశాస ి లీతో పాటుగా విశునాథ సతయనారాయణ
కూడా భావ్కవితు రంగంలో ప్రముఖున్నగా పరరొంద్ారు. కథాంశం అతయంత
క్ీలకమన్న, కథన్ు చెప్ాడంలో వివిధ్ మలుప్ులోో అవ్సరమ నై్ంత మేరక్ే
ఏ చమతకృతి అయ్యనా రాణిసుి ంద్న్న భావించిన్ విశునాథ గారు 1976
అక్టట బరు 18న్ ప్రమప్ద్ించారు.
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గుర్ర ం జాషువా
(1895-1971) 

ఆధ్ున్నక తెలుగు కవ్ులలో సాు న్ం ప ంద్ిన్
కవి గుఱ్ఱ ం జాష్ువా. సమక్ాలీన్ కవితు ఒరవ్డి
అయ్యన్ భావ్కవితు రీతి న్ుండి ప్కకకు
జరిగి, సామాజిక ప్రయోజన్ం ఆశించి రచన్లు
చేసారు. తకుకవ్ కులంగా
భావించబడడ కులంలో జన్నమంచిన్ ంద్ు వ్లన్ అనేక
అవ్మానాలు ఎద్ురొకనాిరు. అయ్యతే కవితాున్ని
ఆయుధ్ంగా చేసుకున్న ఈ మూఢాచారాలపెవ
తిరగబడి, ఛీతాకరాలు ఎద్ురెైన్ చోటే సతాకరాలు
ప ంద్ారు.
జఞషువా 1895 సెపెటంబర్ 28న్ గురరం వీరయయ, లింగమమ
ద్ంప్తులకు ఆంధ్రప్రద్ేశ లోన్న గుంటూరు జిలాో విన్ుక్ ండ మండలం
చాటరగడడపాడులో జన్నమంచారు. చిన్ితన్ం న్ుండి జఞషువాలో సృజనాతమక శక్తి
ఉండేద్ి. బొ మమలు గీయడం, పాటలు పాడడం చేసరవారు. బాలయ సరిహ తుడు,
తరువాతి క్ాలంలో రచయ్యత అయ్యన్ ద్ీపాల ప చుయయ శాస ి ీ సహచరయంలో
ఆయన్కు కవితుంపెవ ఆసక్తి కలిగింద్.ి జూప్ూడి
హన్ుమచాాస ి ీ వ్ద్ద మేఘసంద్ేశం, రఘువ్ంశం, కుమార
సంభవ్ం నేరుుకునాిరు. జఞషువా 36 గరంథాలు, మరెనోి కవితా
ఖండికలు రాసారు. వాటిలో ప్రముఖమ ైన్వి:
గబ్బిలం (1941) ఆయన్ రచన్లోో సరోుతిమమ ైన్ద్ి.
క్ాళ్లద్ాసు మేఘసంద్ేశం తరహాలో సాగుతుంద్ి. అయ్యతే ఇంద్ులో సంద్ేశాన్ని
ప్ంపరద్ి యక్షుడు క్ాద్ు. ఒక అంటరాన్న కులాన్నక్త చెంద్ిన్ కథానాయకుడు తన్
గోడున్ు క్ాశీ విశునాథున్నక్త చేరవేయమన్న గబిబలంతో సంద్ేశం ప్ంప్డమే ద్ీన్న
కథాంశం. ఎంద్ుకంటే గుడిలోక్త ద్ళ్లతున్కు ప్రవేశం లేద్ు క్ాన్న గబిబలాన్నక్త
అడుడ లేద్ు. కథానాయకుడి వేద్న్న్ు వ్రిాంచిన్ తీరు హృద్యాలన్ు
కలచివేసుి ంద్.ి

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)
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1932లో వ్చిున్ ఫిరదౌసి మరొక ప్రధాన్ రచన్. ప్రింయన్ చకరవ్రిి ఘజనీ
మొహమమద ఆసాు న్ంలో ఉన్ి కవి ఫ రద్ౌస . అతన్నక్త రాజుగారు
మాటక్ క బంగారు నాణ ం ఇసాి న్న్న చెప్ాగా ఆ కవి ప్ద్ి సంవ్తసరాలు
శరమించి మహాక్ావాయన్ని వరా శాడు. చివ్రకు అసూయాప్రుల మాటలు విన్న
రాజు తన్ మాట తపాాడు. ఆవేద్న్తో ఆతమహతయ చేసుక్ న్ి ఆ కవి
హృద్యాన్ని జఞషువా అద్ుుతంగా వ్రిాంచారు.
1948 లో రాస న్ బాపూజీ - మహాతామ గాంధీ మరణ వారి విన్న ఆవేద్న్తో
జఞషువా సృష టంచిన్ సమృతయంజలి.

• రుక్తమణీ కళాయణం
• చిద్ాన్ంద్ ప్రభాతం
• కుశలవోపాఖాయన్ం
• క్టక్తల
• ధ్ుర వ్ విజయం
• కృషానాడి
• సంసార సాగరం
• శివాజీ ప్రబంధ్ం
• వీరాబాయ్య
• క్ీరసుి  చరితర
• రాషట ర ప్ూజ, 
• ముసాఫ రులు
• నాగారుజ న్సాగరం, 
• నా కథ

• ఆంధ్ర భోజుడు
• గబిబలము
• క్ాంద్ిశీకుడు
• తెరచాటు
• చిన్ి నాయకుడు, 
• నేతాజీ
• బాప్ూజీ, 
• సుయంవ్రం
• క్ తిలోకం

పిముఖ రచనలు:

రాజు మరణించెనొక తార రాలిప్ య్యె సుకవి మరణిమంచెనొక తార గగన్మ క్ెక 
రాజు జీవించు రాతి విగరహముల యంద్ు సుకవి జీవించు ప్రజల నాలకల 
యంద్ు అన్న చాటిచెప ాన్ జఞషువా గారు 1971 జూల వ 24న్ ప్రమప్ద్ించారు.

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)



చేకూరి రామారావు (చేరా)
(1934-2014)

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

తెలుగు సాహ తయ ప్రప్ంచాన్నక్త విమరశకులు,
భాషా శాసివీేతిగా ప లువ్బడే డాకటర్ చతకూర్ి
ర్ామార్ావప గారు 1934 అక్టట బర్ 1న్ ఖమమం
జిలాో ఇల ో ంద్ులపాడులో జన్నమంచారు. చేరాగా
అంద్రిక్త సువ్రిచితులు. ఆధ్ున్నక భాషాశాసిీ
రంగంలో క్ తి విపో్వాన్ని తీసుకువ్చిున్ నోమ్
చామ్ ససక ప్రివ్రిన్ స ద్ాధ ంతాన్ని ఉప్యోగించి
తెలుగు వాక్ాయన్ని విశేోష ంచి క్ తి ఒరవ్డిక్త
ఆద్ుయలయాయరు.

ఆంధరా విశువిద్ాయలయం న్ుంచి ఎంఎ (తెలుగు) చద్ివి, ఉసామన్నయా
విశువిద్ాయలయంలో తూమాటి ద్ోణప్ా గారి ప్ ర తాసహంతో భాషా శాసింీలో ఎంఎ
ప్టటభధ్ుర లయాయరు. భాషావేతి భద్ిరరాజు కృషామూరిి ప్ ర తాసహంతో
అమ రిక్ాలోన్న క్టరెిల యూన్నవ్రిసటీ న్ుంచి తెలుగు భాషా ప్రివ్రిన్ స ద్ాధ ంతం
('టరా న్స ఫరేమషన్ థియరీ ఇన్ తెలుగు') అనే అంశంపెవ ప హ చ డి ప ంద్ారు.
ఉసామన్నయా విశువిద్ాయలయంలో భాషా శాసాి ర ధిప్తిగా ప్న్నచేసుి న్ి క్ాలంలో
డాకటర్ ద్ాునా శాస ి ీ ద్గార శిక్షణప ంద్ారు.

ఆంధ్రజయయతి ఆద్ివారంలో చేరాతలు అన్ి శీరింక న్నరుహ ంచడం ద్ాురా
తెలుగు సాహ తయ విమరశరంగంలోక్త సుడిగాలిలా ద్ూసుకువ్చిు, సంచలన్ం
సృష టంచి ఒక క్ తి విమరశ ధోరణిన్న ప్రవేశ పెటాట రు. ఈయన్ రాస న్
సమృతిక్తణాంకమనే వాయససంప్ుటిక్త 2002లో భారత ప్రభుతుము క్ేంద్ర
సాహ తయ అక్ాడమీ అవారుడ న్ు బహూకరించింద్ి.

ఆధ్ున్నక విమరశకులుగా ప్రప్ంచాన్నక్త ప్రిచయమ ైన్ చేరాగారు తన్
న్నవాసంలో ధాయన్ం చేసుి ండగా 24 జూల వ, 2014 రాతిర గుండెప్ టు వ్చిు
మృతిచెంద్ారు.
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

చతర్ా పిసిదధ  రచనలు:

1.1975 - తెలుగు వాకయం
2.1978 - వ్చన్ ప్ద్యం: లక్షణ చరు
3.1982 - రెండు ప్ద్ుల పెవన్
4.1982 - తెలుగులో వెలుగులు (భాషా ప్రిశలధ్న్ వాయసాలు)
5.1991 - చేరాతలు సాహ తయ విమరశ - ప్రామరశ
6.1994 - చేరా పసఠికలు
7.1997 - ముతాయల సరాల ముచుటుో
8.1998 - ఇంగీోష్ తెలుగు ప్తిరక్ాప్ద్క్టశం
9.2000 - సమృతిక్తణాంకం
10.2000 - భాషాన్ువ్రిన్ం
11.2001 - భాషాంతరంగం
12.2001 - సాహ తయ వాయస రింఛోళ్ల
13.2001 - కవితాున్ుభవ్ం
14.2002 - వ్చన్ రచన్ తతాి ానేుషణ
15.2002 - సాహ తయ క్తరీమరం
16.2003 - భాషా ప్రివేషం
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ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ్ం –సెప్ట ంబర్ 5

అజఞా న్మనే చీకటిన్న తొలగించి జఞా న్జయయతి
వెలిగించే ఉపాధాయయుల ద్ినోతసవాన్ని
భారతద్ేశప్ు మొటటమొద్టి ఉప్రాషట రప్తి,
రెండవ్ రాషట రప్తి అయ్యన్ డా. సరేుప్లోి
రాధాకృషాన్ గారి జన్మద్ిన్ం సంద్రుంగా ప్రతి
సంవ్తసరం సెపెటంబర్ 5న్ జరుప్ుకుంటాం.

సరేుప్లోి రాధాకృషాన్ 1888 సెపెటంబరు
5న్ తమిళ్నాడులోన్న తిరుతిణిలో సరేుప్లోి వీరాసాుమి, ససతమమ ద్ంప్తులకు
జన్నమంచారు. ఇతన్ు పాశాుతయ తతువేతిలు ఎలా తమ భావ్న్లన్ు తమ
సంసకృతిలో అప్ాటిక్ే ఉన్ి వేద్ాంత ప్రభావాన్నక్త ఎలా లోన్వ్ుతునాిరో
చూప ంచారు. అతన్న ద్ృష టలో తతుం అనేద్ి జీవితాన్ని అరధం చేసుక్టవ్టాన్నక్త
ఒక మారాం, భారతీయ తతాున్ని అరధం చేసుక్టవ్టం అనేద్ి ఒక సాంసకృతిక
చిక్తతసగా భావించారు. భారతీయ ఆలోచనా ద్ృకాధాన్ని పాశాుతయ ప్రిభాషలో
చెప ా, అంద్ులో వివేకం, తరకం ఇమిడి ఉనాియన్న చూప ంచి, భారతీయ
తాతిుకచింతన్ ఏమాతరం తకుకవ్ క్ాద్న్న న్నరూప ంచారు.

పిముఖ రచనలు:
•The Philosophy of Rabindranath Tagore (రవీంద్ుర న్న తతుం)
•The Reign of Religion in Contemporary Philosophy (సమక్ాలీన్ 
తతుంపెవ మతం ఏలుబడి)
•Indian Philosophy (భారతీయ తతుం) (2 సంప్ుటాలు) 
•The Hindu View of Life (హ ంద్ూ జీవిత ధ్ృక్టకణం) 
•The Religion We Need (మన్కు క్ావ్లిస న్ మతం)

గొప్ా తాతిుకవేతిగా, ఉతిమ ఉపాధాయయుడుగా మారాద్రశన్ం చేస న్ డాకటర్
సరేుప్లోి రాధాకృషాన్ 1975 ఏప రల 17 న్ ప్రమప్ది్ంచారు.

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 25
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తెలంగాణ ప్ర త్యాక ప్ండుగ - బతుకమ్ీ

తెలంగాణ రాషట ర ప్రతేయక ప్ండుగ బతుకమమన్ు ఆశుయుజ మాస
శుద్ధ పాడయమి న్ుండి తొమిమద్ి రోజుల పాటు జరుప్ుకుంటారు. ఈ
ప్ండుగ ద్సరాక్త రెండు రోజుల ముంద్ు న్ుండి సద్ుద ల బతుకమమతో
పరా రంభం అవ్ుతుంద్ి. తెలంగాణ ప్రతేయక రాషట రం ఏరాడిన్ తరువాత
బతుకమమన్ు రాషట ర ప్ండుగగా న్నరుహ సుి నాిరు.

పండుగ వననటక కథ:
ప్ూరుం భటుట న్రస ంహ అనే భటట రాజులు చోళ్ద్ేశాన్ని పాలించేవారు.
ఆయన్ చాలా ధ్రామతుమడు. అంద్ువ్లో ధ్రామంగుడు అన్న కూడా
ప లిచేవారు. అతన్న భారయ సతయవ్తి. ఒక యుద్ధంలో ఆ రాజు తన్ బంధ్ు
మితుర లన్ు క్టలోాయ్య, భారయ సతయవ్తితో అడవ్ులకు వెళో్లప్ యాడు. ఆ
తరువాత ఆయన్ శీరమహాలక్ష్ీమద్ేవిన్న మన్సున్ తలచి, గొప్ా తప్సుస
చేసాడు. క్ ంత క్ాలాన్నక్త శీరమహాలక్ష్ీమద్ేవి కరుణించి, సాక్ష్ాతకరించి ఏమి
వ్రం క్ావాలన్న అడిగింద్ి. తలోీ! మముమలన్ు కరుణించి, నీవే మా
కుమారెిగా జన్నమంచాల'న్న ఆయన్ వేడుకునాిడు. అంద్ుకు
శీరమహాలక్ష్ీమద్ేవి సంతోష ంచి, తథాసుి అన్ిద్.ి క్ ంత క్ాలాన్నక్త సతయవ్తి
గరాున్ శీరమహాలక్ష్ీమద్ేవి జన్నమంచింద్ి. ఆ బాలికన్ు చూస మున్ులు,
ఋషులు ఎంతో సంతోష ంచి, అనారోగాయలు లేకుంగా బాగా ' బతుకమామ
అన్న ద్ీవించారు. ఆనాటి న్ుంచి ఆమ న్ు బతుకమమగా ప లువ్సాగారు.
బతుకమమ జన్నమంచిన్ క్ ంతక్ాలాన్నకే్ రాజు తిరిగి తన్
రాజఞయన్నిసంపాద్ించి, రాజయమేలాడు. ఆ రాజయ ప్రజలు
సుఖసంతోషాలతో ఎంతో ఆన్ంద్ంగా జీవించారు.

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 26



తొమిమద్ి రోజులపాటు ప్రతిరోజూ ఓక్టక రకమ ైన్ నెవవేద్యం సమరిాసాి రు.
మొద్టి ఎన్నమిద్ి రోజులు ఈ నెవవేద్యం తయారీలో యువ్కులు,
యువ్తులు పాలగా ంటారు. చివ్రిరోజు సద్ుద ల బతుకమమ అంటారు.
ఈ రోజు మాతరం నెవవేద్ాయన్ని మహ ళ్లు తయారు చేసాి రు.
మొదటి ర్ోజు ఎంగిలి పూల బతుకమమ: మహా అమవాసయరోజు
బతుకమమ మొద్టిరోజు వేడుక మొద్లవ్ుతుంద్ి. తెలంగాణలో ద్ీన్ని
పెతరా మస అన్న కూడా అంటారు. న్ువ్ుులు, బియయంప ండి, న్ూకలు
కలిప నెవవేద్యం తయారు చేసాి రు.
ర్ ండవర్ోజు అటుకుల బతుకమమ : ఆశుయుజ శుద్ధ పాడయమి నాడు
చేసాి రు. సప ాడి ప్ప్ుా, బెలోం, అటుకులతో నెవవేద్యం తయారు చేస 
అమమవారిక్త సమరిాసాి రు.
మూడవర్ోజు ముదద పపపొ బతుకమమ : ముద్దప్ప్ుా, పాలు, బెలోంతో
నెవవేద్యం తయారు చేస సమరిాసాి రు.
నాలగ వర్ోజు నానే బ్బయాం బతుకమమ : నానేస న్ బియయం, పాలు,
బెలోం కలిప నెవవేద్యం చేసాి రు.
ఐదవర్ోజు అటే బతుకమమ : అటుో లేద్ా ద్ోశ నెవవేద్యంగా
సమరిాసాి రు.
ఆరవర్ోజు అలిగిన బతుకమమ : ఈరోజు ఆశుయుజ ప్ంచమి.
నెవవేద్యమేమి సమరిాంచరు.
ఏడవర్ోజు వేపక్ాయల బతుకమమ : బియయంప ండిన్న బాగా వేయ్యంచి
వేప్ప్ండుో గా తయారు చేస నెవవేద్యంగా సమరిాసాి రు.

ఎనిమిదవర్ోజు వననెముదద ల బతుకమమ : న్ువ్ుులు, వెన్ి లేద్ా
నెయ్యయ బెలోం కలిప నెవవేద్యం తయారు చేసాి రు.
త్ొమిమదవర్ోజు స్దటద ల బతుకమమ : ఆశుయుజ అషటమి నాడు
ఆద్ేరోజు ద్ురాా షటమిన్న జరుప్ుకుంటారు. ఈ రోజుతో తొమిమద్ి రోజుల
బతుకమమ ప్ండుగ ముగుసుి ంద్ి.
ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్) 27



మీకు తెలుస్థ!

దవారాి కావ్ాం

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

ద్ుయరిు క్ావ్యం చాలా విలక్షణమ ైన్, కషటభరితమ ైన్ ప్రక్తరయ. ఒక్ే
క్ావాయన్నక్త రెండు అరాు లు వ్చేులా రచిసరి ద్ాన్ని ద్ుయరిు క్ావ్యమన్న
ప లుసాి రు. రాఘవ్ పాంద్వీయమనే గరంథాన్ని ఉద్ాహరణగా
ససుకరిసరి అవే ప్ద్ాయలు రామాయణ ప్రంగా చద్ువ్ుకుంటే
రామాయణంగాన్ూ, మహాభారతంగా అరుం చేసుకుంటే
భారతంగాన్ూ అరుం వ్చేులా రచించారు. ఇలాంటి గరంథాన్ని
రచించడాన్నక్త విసిృతమ ైన్ భాషా ప్రిజఞా న్ం, లోతెవన్ సాహ తయ
పాండీతయం అవ్సరం.

ద్ుయరిు క్ావాయన్ని మొద్ట వేములవాడ భీమకవి వరా శాడన్న ప్రతీతి.
అయ్యతే ఆ క్ావ్యం లభించడంలేద్ు. ఆయన్ 11వ్ శతాబిద వాడు క్ాగా
ఆయన్ అన్ంతరం 16వ్ శతాబిద వ్రకూ ద్ుయరిు క్ావాయలు రాలేద్ు.
ప్రసుి తాన్నక్త లభిసుి న్ి ద్ుయరిు క్ావాయన్ని రచించిన్వారు ప ంగళ్ల సూరన్.
ప ంగళ్ల సూరన్ వరా స న్ రాఘవ్ పాండవీయం తొలి తెలుగు ద్ుయరిు క్ావ్యంగా
న్నలుస్ి ంద్ి. సూరన్ క్ావ్యం తరాుత రామరాజభూషణుడు, కృషాా ధ్ురి
వ్ంటివారు రచించారు. ద్క్ష్ిణాంధ్రయుగంలో ద్ుయరిు క్ావాయలు విలస లాో య్య.
ఆధ్ున్నక యుగంలో కూడా ప్లు ద్ుయరిు క్ావాయలు వ్చాుయ్య.

తెలుగుసాహ తయంలో ద్ిుప్ద్, ప్రబంధ్ము, శతకము,
యక్షగాన్ము మొద్ల వన్ ప్రక్తరయలాో గే అనేక అరాు లు వ్చేు
క్ావాయలు కూడ వ్చాుయ్య. రెండరాు లు వ్చేు క్ావాయలు ద్ుయరిు
క్ావాయలు. మూడరాు లు వ్చేువి త్రరిు క్ావాయలు. నాలుగరాు లు
వ్చేువి చతురరిు క్ావాయలు. వీటలిో ద్ుయరిు క్ావాయలే తెలుగులో
ఎకుకవ్గా వ్చాుయ్య. ద్ుయరిుక్ావ్యంలో రెండరాు లు సమాంతరంగా
క్ావ్యమంతటా ఉంటాయ్య.
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ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

పఠనపదధ త్ర:

ప ంగళ్ల సూరన్ రాఘవ్పాండవీయంలో అనేక్ారు క్ావాయలన్ు చద్ివే
ప్ద్దతి ప్రతేయకంగా వివ్రించాడు.

ఒక కథ విన్నయ్యెడు తరి వే
రొక కథపెవ ద్ృష ట  య్యడిన్ నొక యరుము తో
ప్క ప్ వ్ు గాన్ నేక్ా
రు క్ావ్య మ టోటో విన్గద్గు నొకటొకటిన్ 

ఒక కథన్ు చద్ివేటప్ుాడు వేరొకకథపెవ ద్ృష ట వ్ుంచితే ఏ ఒకక
అరుమూ సాషటం క్ాద్ు. అంద్ుకన్న ఏక్ారుక్ావ్యం లాగా చద్వాలి.
అంటే ముంద్ు ఒక కథన్ు ద్ృష టలో ఉంచుకున్న ప్ద్యం మొతిం
అన్ుయ్యంచుక్టవాలి. తరాుత రెండో కథన్ు ద్ృష టలో ఉంచుకున్న
ద్ాన్నక్త తగాటుట అన్ుయ్యంచుక్టవాలి.

త్్లుగులో పిఖాాత దైయర్ిు క్ావాాలు
• రాఘవ్ పాండవీయం
• అచలాతమజఞ ప్రిణయం
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ఓ మ్ంచి ప్దాం

పదాం:
క్ారే రాజులు? రాజయముల  కలుగవే? గరోున్ితిన్  బొ ంద్రే? వా
రేరీ? స రి మూట కటుట క్ న్న ప్ వ్ంజఞలిరే? భూమిపెవ
పరరెైన్ం గలద్ే? శిబి ప్రముఖులున్  పసరతిన్  యశకక్ాముల వ
ఈరే క్టరెకలు? వారలన్  మరచిరే ఇక్ాకలమున్  భారావా!

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

ఇద్ి ప్ తన్ గారి వామనావ్తార ఘటటంలోన్న ప్ద్యం. వామన్ుడు విషుా వ్ున్న,
బలిన్న నాశన్ం చెయయటాన్నక్ే వ్చాుడన్న గరహ ంచిన్ శుకుర డు వామన్ుడిక్త
ద్ాన్ం ఇవవుద్దన్న బలిన్న హ చురించిన్ప్ుాడు అతన్న్ి మాటలు ఇవి.

భావం:
”భరుా న్న కమారుడెవన్ శుక్ార చారాయ! ప్ూరుం కూడ ఎంద్రో రాజులు

ఉనాిరు కద్ా. వారిక్త రాజఞయలు ఉనాియ్య కద్ా. వాళ్ళీ ఎంతో
అహంక్ారంతో ఎంతో విరరవీగిన్వారే కద్ా. క్ాన్న వా రెవ్రు సంప్ద్లు
మూటగటుట క్ న్న ప్ లేద్ు కద్ా. కనీసం ప్రప్ంచంలో వారి పరరెైనా మిగిలి
లేద్ు కద్ా. శిబి చకరవ్రిివ్ంటి వారు క్రీిిక్టసం సంతోషంగా అడిగిన్వారి
క్టరికలు తీరాురు కద్ా. వారిన్న ఈ నాటిక్ీ లోకం మరువ్లేద్ు కద్ా.”

వామన్ున్నక్త ద్ాన్ం ఇవ్ుద్ుద అన్ి శుక్రా చారుయలకు సమాధాన్ం
చెపరా సంద్రుంలో బలి చకరవ్రిిచే ప్ తన్ ప్లిక్తంచిన్ జగతరస ద్ధ మ నై్ ప్ద్య
మిద్ి.
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ప్దవినోదం

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.

10. 11.
12.

అడు ం:
1. ద్ీుపాల ప్ండుగ(4)
2. న్యన్ం(2)
3. ఏడాద్ి(3)
5. వ్ృశిుకం(2)
6. కటెటలు క్టసరద్ి(2)
8. నాలుక ప్స గటేటద్ి(2)
9. ద్ొరుకు(2)
10. రామన్న చెప్ాండి(2)
11. తిరగబడిన్ ‘తల’(2)
12. కురులన్ు ఇషటప్డే మూరిి(4)

నిలువప:
2. క్ష్ీరం(2)
3. భగవ్ంతుడు భకుి లకు ఇచేుద్ి(2)
4. వెలుతురుకు వ్యతిరేకం(3)
5. రథం(2)
7. ఫలం(2)
8. శివ్ుడు(3)
9. ప్న్న ఒతిిడి వ్లో కలిగేద్(ి3)

సమాధానాలు: తద్ుప్రి ప్తిరకలో

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

1. రా ము డు 2. క న్ుి
3.వ్ తస రం ళా 4.గ
ణు 5.ఉ రి శా ణ
డు 6.పా 7.ము 8.ల ప్
9.గా యం కుక క్ష తి

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (జుల వ. 
ఆగసుట ) సమాధానాలు
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కళాశాల వారాా కదంబం

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)

త్్లంగాణ భాషా దినోతసవం – 9/9/2022 నాడు ఆచారయ వెలుద్ండ 
న్నతాయన్ంద్రావ్ు గారిచే క్ాళోజీ సామరక్టప్నాయసం, ప్రతిభ ప్తిరక ఆవిషకరణ
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లయన్స కోబ్ వారి ఆధ్ురయంలో 
మన్ కళాశాలలో న్నరుహ ంచిన్ 
ఉపాధాయయ ద్ినోతసవ్ క్ార్రకరమ 

చితరా వ్ళ్ల
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కళాశాల తెలుగు శాఖ వివిధ్ సాహ తయ అంశాలన్ు విద్ాయరుు లకు ప్రిచయం 
చేయాలన్ి లక్షయంతో తెలంగాణ భాషా ద్ినోతసవ్ం – 9/9/2022 నాడు ఆచారయ 
వెలుద్ండ న్నతాయన్ంద్రావ్ు గారిచే పిత్రభ్ ద్వైమాసిక పత్రిక పరా రంభించింద్ి. 
ఇంద్ులో విద్ాయరుు ల సృజనాతమకతన్ు వెలిక్తతీసర ‘విద్ాయరుు ల రచన్లు’ కూడా 

ప ంద్ుప్రచబడాడ య్య. ప్ టీ ప్రీక్షలోో  తెలుగు న్ుండి వ్చేు ముఖయమ ైన్ ప్రశిలన్ు 
ప్రిచయం చేయడం ఈ ప్తిరక ప్రతేయకత. 

తెలంగాణ 
సంసకృతిన్న
ప్రతిబింబించే, 
ప్రకృతిన్న 
ప్ూజించే 

ప్ండుగగా ప్రస ద్ిధ
చెంద్ిన్ 

బతుకమమ 
పండుగ 
వేడుకలు 

27/9/2022
నాడు మన్ 
కళాశాలలో 
అంగరంగ 
వెవభవ్ంగా 
జరిగాయ్య.

ప్రతిభ- ద్ెవుమాస ప్తిరక (సెపెటంబర్. అక్టట బర్)
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ఉకుకమన్నష  సరాద ర్ వ్లోభాయ్ ప్టేల జయంతి సంద్రుంగా జరుప్ుకునే ఏక్ాి  
ద్ినోతసవ్ం క్ారయకరమంలో భాగంగా 31/10/2022 నాడు మన్ కళాశాలలో NSS 

ఆధ్ురయంలో రాయలి.

ఎం.అభిలాష్ ఎంఏ తెలుగులో చేరుటకు తెలుగు విశువిద్ాయలయ ప్రవేశ ప్రీక్షలో మొద్టి 
రాయంకు, ఉసామన్నయా విశువిద్ాయలయ ప్రవేశ ప్రీక్షలో నాలోా  రాయంకు, హ ైద్ారాబాద క్ేందీ్రయ 

విశువిద్ాయలయ ప్రవేశ ప్రీక్షలో మూడో రాయంకు సాధించాడు. ఉసామన్నయా 
విశువిద్ాయలయంలో చేరిన్ంద్ుకు గాన్ు కళాశాల తెలుగు శాఖ, ప్రధానాచారుయల 

అభిన్ంద్న్లు అంద్ుకునాిడు.



కాక్తీయ క్ళాతోరణం

కాకతీయ కళా వవ భవానికి చిహ్ాెంగా నిలిచే కాకతీయ కళాతోరణెం 
12వ శ్త్నబద ెంలో కాకతీయ చకివరుా లచే నిరిమెంచబడిన రాత్ర ద్యైరెం. 
పిసా్తత్ెం తెలెంగాణ రాష్టట ర పిభుత్ై చిహ్ాెంగా పరిగణెంచబడుతునా ఈ 
పిత్రష్టట త్మక నిరామణెం ఓరుగలుు  ద్యైరెంగా పిలువబడుతుెంది. చరితి్లో 

ఏకశిలా నగరెంగా, ఓరుగలుు గా పిలువబడిన వరెంగలుు లో ఈ 
చారితి్నత్మక కట్ట డెం కనిపిసా్తెంది. దీనిని కాకతీయ కీరిా  తోరణెంగా 

కూడా పిలుసాా రు.
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