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ఇద్ర అయన 132 వ జయుంత్ర స్ుంవతా రుం, ఈ స్ుందరభ ుం గా అయనకు నివాళి గా అయన రాస్త్న విషయాలు వివిధ్ 

స్ుందరాభ లలో పర చురితమైన పుస్త కాల, వారాా పతి్రకలలో వచిి న అుంశాల స్మాహారుం. 

అయన గురుంచి  

ఇుంటిప్రరు గబ్బి ట. ఆుంగీరస్, అయాస్య , గౌతమ తియారిి పర వరానాి త గౌతమస్ గోతిుం .కృ షణ  యజుర్వా ద శాఖ్. తెలగాణయ   శాఖ్ 

బ్రర హ్మ ణు తాత గారు శీ్ర దకిిణామూరాి శాస్ట్ర ి  గారు వారి భారయ  కనకమమ  వారికీ శీ్ర ద్రరాాపత్ర శాస్త్త ి   గారు జనిమ చారు. 

 

శీ్ర గబ్బి ట ద్రరాాపత్ర శాస్త్త ి గారు, ఏలూరు పర కక న దుంద్రలూరు ముండలుం లో రామారావు గూడుం అగీహారీకులు. అకక డ ఒక 

చినన  శీ్ర ఆ౦జనెయ  సాా మి దేవాలయుం ఉుండేద్ర. పొలుం వయ వసాయగొడుల  గోద్వ పాడి పుంటా పాలేరుల  నిఘామానుల  ఉుండేవారు. 

నాగమమ  గారు ఉయ్యయ రుకు చెుంద్రన గుండు లకిీమ  నరస్త్౦హావద్వనులగారి కుమారా. శీ్ర గబ్బి ట ద్రరాాపత్ర శాస్త్త ి ,  నాగమమ  గారి 

వివాహ్ుం ఉయ్యయ రు లో ధూమ్ ధ్యుం గా జరిగిుందట. స్దస్య ుం నాడు బ్రర హ్మ ణులకు శీ్ర దకిిణామూరాి శాస్ట్ర ి  గారు  బుంగారు 

నాణాలు ఇచాి రట.ఈ దుంపత్లకు 1890 లో శీ్ర  మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి గారు జనిమ ుంచటుం, కొది్రకాలానికే గబ్బి ట ద్రరాాపత్ర 

శాస్త్త ి గారు చనిపోవటుం   ఆస్త్త  అుంతా ఆయన అనన దముమ ల భాగాలలో ఆయనకు కొుంత దకక టుం  నాగమమ  గారు ఉయ్యయ రు 

వచిి  పుటిర ుంట్లల  ఉుండటుం జరిగిుంద్ర. నాగమమ  గారికి ఒక అకక యయ ,  ఇదిరు చెల్లల ళ్ళళ  ఉుండేవారు. వారి  తుండిర  వీరిలో ఎవరికి 
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ముుంద్రగా మగపిలాల డు పుడితే వారికి తన యావద్వస్ట్త  రాస్త్సాత నని చెపిప , ముుంద్రగా నాగమమ  గారికి శీ్ర మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  

జనిమ ుంచటుం చేత దౌహతి్డైన ఆయనకు తనకునన ఉయ్యయ రు కాటూరు వీరవలిల  లలో ఉనన   పొలాలు ఉయ్యయ రులో ఉనన  

పుంకుటిలుల  డొడిి, వగైరా అుంతా  రాస్త్ మాట నిలబెటర కొనాన రు. ఇలా రామారావు గూడుం అగీహార భూములు, ఉయ్యయ రులోని 

గుండు లకిీమ నరస్త్౦హావద్వనులగారి ఆస్త్త  స్ుంకీమిుంచాయి. లకిీమ నరస్త్౦హావద్వను గారు   ఉయ్యయ రులో రావి చెటర బజారులో 

ఉనన  సా్లుం లో శీ్ర సువరి లానే్జయసాా మిని పర త్రష్ర ుంచి దేవాలయ నిరామ ణుం చేస్త్, ధూప దీప నైెవేద్వయ లకు ఏరాప ట చేశారు. 

ఆయన మరణుం తరాా త  శీ్ర మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  గారువుంశ పారుంపరయ  ధ్రమ కరాగా ఉుంచి శాస్త్త ి  గారిని   పుంచి పదిను  చెస్త్ 

చద్రవు చెపిప ుంచి  ఇుంటికి ఉతత రపు వైపున్జ ఉనన  గుండు స్త్ుంగరి శాస్త్త ి గారి కూత్రు గుండువారి ఆడబడుచు అయిన 

భవానమమ గారి నిచిి  వివాహ్ుం చేశారు. శీ్ర భవనమమ  గారి తముమ డే  గుండు గుంగయయ గా పర స్త్ద్రధ డైన గుంగాధ్ర శాస్త్త ి గారు. 

విద్వయ భాయ స్ుం : శీ్ర మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  గారు ఉయ్యయ రులో నూతకిక  నుుంచి వచిి  సా్త్రపడిన నూతకిక  శాసుత ి లుగారు లేక 

చెరుకుపలిల  శాసుత ి లుగారు అని పిలువబడే చెరుకుపలిల  నల కిీమ  నరస్త్ుంహ్ శాస్త్త ి గారి వది వేదుం శాసాత ి లు న్జరిి  తెలుగలో విదా్వ న్ 

అయి ఉయ్యయ రు స్త్బ్బయుం స్కక ల్ లో కొుంతకాలుం పని చేస్త్ అనతపురుం జిలాల  హుందూపూర్ లోని యిస్త్యుం హై స్కక ల్ లో 

స్ట్నియర్ తెలుగపుండిట్ గా 22 ఏళ్ళళ  పని చేస్త్ ఆ స్రీా స్ తో కృ ష్ణణ  జిలాల  బోరి్ హైస్కక ల్ జగాయయ ప్రట కు శీ్ర కాకాని 

వుంకటరతన ుంగారి పూనికతో టిానా్  ఫర్ అయి, తరాా త ఉయ్యయ రు కు బద్రలీ అయి వుయ్యయ రు లో రిటైర్ అయాయ రు. శీ్ర 

శాస్త్త ి  గారు  జిలాల లోన్జ గొపప  తెలుగ పుండిట్, వేద పర మాణుం లో ఘటికులని ,ముంతిారధ  వివరణలో మ్మటి అనీ అుందరూ చెపుప కోనీ 

వారు.  

సుంతానుం : 14 ముంది సుంతానుం. పెరగి పెద్ద యి మిగిలిన వారు ఇదుగురు. శీ్రమత్ర లోపాముద్ర , శీ్రమత్ర దుర్గ , శీ్ర లకీ్ష 

నర్స్త్ుంహ్ శర్మ , శీ్ర గబ్బి ట దుర్తగ పర సాద్, శీ్ర కృ ష్ణ  మోహ్న్...  

 

ర్చనా వాయ సుంగుం : శీ్ర మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  గారు కేవలుం ఒక ఉపాధ్యయ య్యడిగా మాతిమీ ఈ తరానికి తెలుసు. కానీ ఆయన 

ఒక గాుంధే వాద్ర, అయన అనుయాయ్యడు 1922 లోన్జ వుయ్యయ రు లో వుయ్యయ రు భారతీ విలాస్ జాతీయ పాథశాల సాాపిుంచి 

కారయ దరిశ  గా పనిచేస్త్ సాా తుంతి స్ుంగీమానికి అహుంసా పదిత్ర లో విదేశ్ర వస్త ి  దహ్నుం, స్హాయ నిరాకరణ ఉదయ మ భాగసాా మి 

అయాయ రు. కొది్ర కాలుం జైలు కు కూడా వళ్లల రు. వుయ్యయ రు  కేుందర ుం గా ఎన్నన  ఆుందోళనలు, మహాతామ  గాుంధ వుయ్యయ రు 

పరయ టనకు వచిి నపుడు అయన స్ుంభాషణ ను తెలుగ లో కి అనువద్రుంచి పుర పర ముఖుల పర శుంస్పొుంద్వరు.  

నిరుంతరుం వివిధ్ వరాా పతి్రకలకు వుయ్యయ రు,, వుయ్యయ రు పరిస్ర పార ుంత అభివృ ద్రధ , పశు స్ుంరక్షణ, హైసి్క ల్ కోస్ుం దీక్షలు,  

రాటన ుం వడకటుం రుండు వేల మీటరల  ద్వరుం రాటన ుం దా్వ రా వడకి కాుంగీస్ కి స్మరిప ుంచారు. ఒకక  తెలుగ స్ుంస్క ృ తుం మాతిమీ 

కాద్ర. హుందీ పర చారానికి కూడా ఆద్రయ లు అయాయ రు.  
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హుందూపురుం లో అయన సాహతాయ నికి చేస్త్న కృ ష్ ఎనలేనిద్ర నవయ  జ్యయ త్ర మాస్పతి్రక సాాపిుంచి తనకునన  కొది్రపాటి వనరులతో 

నడిపి సాా తుంతి ఉదయ మానికి ఆ పార ుంతుం లో వేద్రకా గా నిలిచారు.  సాా తుంతిుం వచిి న తరువాత పర జలు ఎలా ఉుండాలి, భాషల 

సాానుం ఏలా ఉుండాలి అని ఉపనాయ సాలు ఇచిి న మారాదరా కుడు. 

హుందూపురుం లో శారద్వ గీుంధ్ పటనాలయని పద్ర స్ుంవతా రము లు ఉపాధ్య కిుని గా కొనసాగి గీుంధ్యలయ ఉదయ మానికి 

తోడప డినారు.  శీ్ర గాడిచెరల  హ్రిస్ర్వతత మరావు గారిని  హుందూపురుం పిలిచి వారితో వయోజన్ విదయ   ఆవశయ కతను పర జలు 

వివరిుంచటుం  లో  తోడప డిారు. 

ఇద్ర పుస్త కాలకు పీఠికలు రాసారు. అుంద్రలో గాుంధీ శతకుం ఒకటి.  

తాయ గధ్నులు అన్జ పుస్త కుం రాయటుం అద్ర కొుంత కాలుం విద్వయ రుధ లకు ఉపవాచకుం గా కూడా పర భుతా ుం తీసుకొని పర చురిుంచి 

విద్వయ రుధ లకు అుంద్రుంచిుంద్ర.  

ఆర్వజుల వారాాపతి్రకలు చూస్తత  ద్వద్వపు పర త్ర వారుం అయన ప్రరు లేని వారా రాని 

పతి్రక ఉుండేద్ర కాద్ర. ద్వద్వపు 150 చినన వి , పదివి వారాలు అయన 

గరిుంచి ఉనాన యుంటే అయన గొపప    స్ుంఘ స్ుంస్క రా  అన్జద్ర పర జలకు 

తెలిస్త్ుంద్ర.  అుంద్రకీ ఆయనున  అపప టి పతి్రకలు బ్ర హ్మ శీ్ర విదా్వ న్ శీ్ర 

గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  గారు అని కీరాిుంచాయి.   

శీ్ర మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  గారు నవుంబ్ర్ 21, 1961 సా ర్గ స్తర లు 

అయ్యయ రు.  

ఇది అయన 132 వ జయుంత్ర, ఆ  సుంద్ర్భ ుం గా అయన గరిుంచి భావి 

తరాలకు అుంద్రుంచాలని అయన రాస్త్న, పాలా్గనన స్మావేశాల వారాా 

పతి్రకల స్మాహారుం ఈ చినిన  పర యతన ుం.  

ఇద్ర చూస్త్ తెలుగ వారు అుందరూ వారి ఇుంటి  పాత తరుం వారి గరిుంచి 

స్ుంకలనుం చేస్ట్త  వారి కధ్లు చరితిలో మిగలుతాయి అని ఆశిస్కత  ...  
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కొడుకు చేయలేని పని మనవడు సాధుంచిన వేళ 

గబ్బిట దుర్ాా  పరసాద్ వుయ్యూరు సరసభారతి అధ్ూక్షులు, శ్ర ీశాస్త్త  ిగార్ి నాన్నగార్ ిపేరు. సరసభారతి బ్ాా గ్ 
నిర్ావహకులు, 30 ప ైగా గీంధాలు పరచుర్ించారు.  

మా నానన గారు కీ .శ్ల .విద్వా న్ గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  గారి సాహతీ ,సాుంస్క ృ త్రక సేవల గరిుంచి నాకు తెలిస్త్ుంద్ర చాలా తకుక వ. 

ఇుంద్రకు నా బదధ కుం, అలస్తా ుం కూడా ముఖ్య  కారణుం. అస్లు ఆయన గరిుంచి పూరాి విషయాలు సేకరిుంచే పర యతాన మూ పదిగా న్జను 

చేయకపోవటుం కూడా ఒక కారణుం. 

  ఇలాుంటి విషయాలలో నా కుంటే మా రుండో అబ్రి యి శరమ కు అభిరుచి, ఆలోచనా, ఆస్కాి చాలా ఎకుక వ. కనుక తాతగారి గరిుంచి ఎకక డ 

ఏ రకమైన స్మాచారుం దొరికినా ,స్ుంతోషుం తో నాకు పుంపటుం, న్జను స్రస్భారత్ర బ్రల గ్  లో పటర టుం జరుగతోుంద్ర. ఇవాలిర  వరకు లభిుంచిన 

స్మాచారాలనీన సేకరిుంచి స్ుంకలనుం చేస్త్, వివిధ్ శ్రరిికలలో ఆ స్మాచారాలను చేరిి    ఒక స్మగీమైన ఫైల్ తయారు చేశాడు. ఇద్ర అయన 

132 జయుంత్ర స్ుంవతా ర కానుకా గా  ద్వనిన  ర్వపు 31-8-22 వినాయక చవిత్ర నాడు ఆవిషక రిసుత నాన ము. వాడి శీమకు అభినుందనలు. 

అుంద్రకే  కొడుకుగా న్జను  చేయలేని పనిని  మనవడుగా  వాడు  సాధుంచిన వేళ మా అబ్రి యి శరమ ను మనస్కప రాిగా అభినుంద్రసుత నాన ను. 

చరితి లో కలిస్త్పోయిన అుంశాలను మీ ముుంద్రకు మరొకక  సారి ఇలా తీసుకురావటుం ఆనుందుం.  

మా నానన గారి అధ్య క్షతన  శీ్ర గాడిచరల  హ్రి స్ర్వా తత మ రావు గారి తో వయోజన విద్వయ  స్దసుా  నిరా హుంచిన విషయుం ,2000 

మీటరల  నూలు  వడికిుంచిన విషయుం  ఎవా రికీ తెలియద్ర. అలాగే మానానన గారు భారతీ జాతీయస్కక ల్ సాాపిుంచి నిరా హుంచిన 

విషయమూ అపూరా ుం అద్రభ తుం మా కుటుంబ్రనికి గరా కారణుం .ఇనిన  అద్రభ త విషయాలు మా తుండిర  గారు   సాధుంచినుంద్రకు మాకు 

అమితానుందుంగా గరా కారణుం గా ఉుంద్ర.  

మా నానన  గారి గరిుంచి మరినిన  వివరాలు “ఊసులోల  వుయ్యయ రు” , స్ుంకలనుం చివర లిుంక్ ...  

  వినాయక చావిత్ర శుభా కాుంక్షలతో 

మీ – గబ్బి ట ద్రరాా పర సాద్ -31-8-2022-ఉయ్యయ రు . 

 

మా నానన  సమ ృ త్లు 

-గబ్బిట కృష్ణ  మోహన్, శీ్ర శాస్త్త ి  గారి ఆఖ్రి కుమారుడు. శీ్ర  మోహ్న్  పర ముఖ్ రచయిత పి.జి. వుడ హౌస్ లాుంటి హాస్య  

రచయితల రచనలు తెలుగలోకి అనువద్రుంచటుం – అదీ, ఎుంతో ముచి టగా అనువద్రుంచటుం – తలపడితే, ద్వన్నల  ఎద్రరయ్యయ  

స్మస్య లు అనీన  యినీన  కావు. అయినా శీ్ర గబ్బి ట కృ షణ మోహ్న్ ఈ కిల షర మైన కారాయ నిన  అలవోకగా – ఒకసారి కాద్ర, మళ్ళళ  మళ్ళళ  

కూడా – విజయవుంతుంగా నిరా హుంచి చూపుత్నాన రు 
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పశ్చిమ గోదావర్ ిజిలలా  ఏలూరు నించి ద ందులూరు వెళా్ల అకకడనించి బ్ండ ి
మీదో  న్డచి  ోవెడతిే ర్ామలర్ావుగయడ ం అగీహారం వసుత ంది. ఈ ఉపో దాా త్ం 
ఎందుకంట ేఅద ిమల పత్్రుల అగీహారం. మల తాత్గారు గబ్బిట దుర్ాా పతి 
శాస్త్త గిారు అకకడి కరణం, మున్సబ్ు కూడా. భారూ నాగమమ. వార్ికి ఒకకడ ే
కుమలరుడు మృత్్ూంజయ్ శాస్త్త .ి ఆయ్న ే మల నాన్నగారు. 
చిన్నత్న్ంలోన ేవార్ ిత్ండిర చనిపో య్లరు. ఆ అగీహారం వదలిి ఉయ్యూరుక ి
మకాం మలర్ాిరు. 

పకక ఇంటలా న ేవున్న గుండు స్త్ంగర్ి శాస్త్త గిార్ి కూత్్రు భవాన్మమ గార్తిో 
చాలల చిన్నత్న్ంలోనే వివాహం జర్ిగింది. అదీ మల అమలమ నాన్నల 
వెైవాహిక జీవితానికి నాంది. 

ఇుంట్లల  అుందరితో స్రద్వగా వుుంటూన్జ కొుంత స్ట్రియస్ గాన్జ వుుండేవారు. పదికుమారా వేదవలిల  వివాహ్ుం అయి పురిట్లల  

చనిపోయిుంద్ర. కుమారుడు లకిీమ నరస్త్ుంహ్ శరమ  రైలేా లో పనిచేస్కత  32వ ఏట 1959లో ఇదిరు పిలల లు పుటిర న తరువాత 

చనిపోయారు. ఆ ద్రుఃఖ్ుం మనసులోన్జ వుుంచుకున్జ చనిపోయారు.  పదిమామ యి లోపాముదర . ఎుంద్రకో ఆమని అకక యాయ  అని 

పిలిచేవారు.  

తరువాత ద్రరా, ద్రరాాపర సాద్ (తీత్రయాయ  అని ముది్రప్రరుతో పిలవడుం), ఆఖ్రికి న్జను. ననున  మోగన్ అని పిలిచేవారు. 

హుందూపురుం నుుంచి బద్రలీ మీద జగాయయ ప్రట, ఉుంగటూరు.  

ఇుంతకీ ముతత యయ  కరణుం గారు అగీహారానికి వళ్లల రా అుంటే అవును. మా అమమ గారితో కలిస్త్ రుండు మూడు నెలలు 

వునాన రకక డ.  

వూర్వల న్జ పుచిా  శివయయ గారన్జ రిటైరి్ హడ మాస్ర రు శీ్ర స్రసా్ తీ టయ ట్లరియల్ కాలేజి పటార రు. ద్వుంట్లల  తెలుగ టీచర్ గా 

కొుంతకాలుం పనిచేశారు. 

నాన్నగారు చిటటిగయడూరులో చదువుకుని త లుగు విదావన్ చేయ్డంతో అన్ంత్పురం జిలలా  హిందూపురంలో ఎడవర్్డ 
కార్ొనషే్న్ మునిస్త్పల్ (ఈ.స్త.్ఎం) సూకలోా  త లుగు పండతి్్లుగా చేర్ారు. దాదాపు 20 సంవత్సర్ాలకు ప గైా 
అకకడే చేశారు. ఆ వూరు అపుుడు మ ైసూర్డ ర్ాజూంలో వుండదేి. 

దానికి ముంద ేఅంటే సర్గిాా  వంద సంవత్సర్ాల కిందట (1922) వుయ్యూరు భారతీ విలలస జాతీయ్ పాఠశాలన్ు 
సాా ప్ంచి దానిక ికారూదర్ిిగా వున్నటటి  ఆంధ్రపతిరకలో వారు ర్ాస్తన్్ లేఖలో సమలచారం లభూమ ైంది 

జమీుంద్వరీ చటర ుం వస్త ుంద్ర, అగీహారాలిన  పర భుతా ుం సాా ధీనుం చేసుకుుంటదన్జ భయుంతో చివరకి అమమ కానికి పటార రు. ఆ వూరి 

వార్వ చుందూరి సుబ్రి రావన్జ ఆయనతో ఉయ్యయ రికొచిి  ద్వద్వపు నెలర్వజులు మా ఇుంట్లల న్జ వుుంటూ రుండు పూటలా భోజనుం 

చేస్కత  చివరకి 29 వేలకి కొనుకుక నాన రు. 

స్త్నిమా పర హ్స్నుం 
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చినన పుప డు వూర్వల  వునన  ఒకే ఒక శీ్ర ఏకాుంబర్వశా ర టాకీసులో స్త్నిమా చూడటానికి మా నానన గారిని చాలా బత్రమాలాలాి  

వచిే ద్ర. ఒక పటార న ఒపుప కున్జవారు కాద్ర. ద్వనికి తగిన ఉపాయుం కనిపటార రు మా అమమ గారు, అకక యయ లు.  

నానన గారు పడకకురీి లో కూచునుుంటే మా మ్మనమామగారి కూత్రు రాజయ లకిిమ  "స్త్నిమాకి వడద్వుం మావయాయ " అుంటూ 

ర్వజుల తరబడి బత్రమాలితే చివరకి ఒపుప కున్జవారు. మ్మముంతా   6 అణాల (42 పైస్లు) బెుంచి టికెటర  ఆయనొకక ర్వ 10 

అణాల (65 పైస్లు) కురీి  టికెటర . 

మరినిన  ఊసులు “ వుయ్యయ రు ఊసులు” లో చదవుండి. లిుంక స్ుంకలనుం చివర .....  

అయన చనిపోయి ఆరు దశాబి్రలు ద్వటిన స్ుందరభ ుం గా ఇలా ఒక స్ుంకలనుం రావటుం. అద్ర అయన గరిుంచి మాకు కొతత   గా 

తెలియటుం మరిుంత ఆనుందుం. 

 

మా తాత్ గారు  గబ్బి ట గాుంధీ..వుయ్యయ రు గాుంధీ.  

 - గబ్బి ట(వేలూరి) వేదవలిల  – గబ్బి ట లకిీమ  నరస్త్ుంహ్ శరమ  గారి  అమామ యి.  

మా తాత గారు కీరాి శ్లషులు గబి్బ ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  గారు చాలా మృ ద్ర సా్ భావి , సుప రదూర పి,  సౌముయ లు గా నాకు 

బ్రగా గరాు. కు వసాత రు ఎపుప డూ.  అయన నా 8 వ ఏటనె సా్ రాసుత లు అయియ నా ఆయనతో నా సానిన హతయ ుం అతయ ుంత  

ఆనుందద్వయకుం. మా పది మ్మనతత  గారి ప్రరు తోన్జ ననున  ఆదరిుంచిన తీరు కడు రమయ ుం.  

 

మా నానన గారీు శీ్ర లకిీమ  నరస్త్ుంహ్ శరమ  మా చినన పుప డే కీరాిశ్లషులు అవా డుం తో, నాకు మా తముమ డు రామనాద్ బ్రబు కి 

ఆయన్జ మొదటి స్ుంరక్షకులు. నాకు తెలిస్త్ ఆయన సా్ తుంతి ఉదయ ముం లో పాలా్గనాన రని మాతిమ్మ తెలుసు  

ఈ స్ుంకలనుం తో అమూలయ  వివరాలు, విషయాలు తెలిసాయి. అయన స్ుంస్క ృ త, అుంద్వర లలో ద్రటర  అని తెలిస్త్నా, తెలియని 

మరన్నన  స్ుంగత్లు తెలియవచిా యి. మా ఇుంట్లల  చరఖా ఉుండేదని తెలుసు, కానీ రుండు వేల మీటరల  ద్వరుం రాటన ుం దా్వ రా 

తీసారని తెలిస్త్ ఆశి రాయ నికి, ఆనుంద్వనికి లోనయాయ ను.  

 

 ఈ స్ుంకలనుం చూస్తత  ఆయనలో మరొ  కోణుం రాజకీయ  చైెయ తనయ ుం అని పిసుత ుంద్ర.   బహుశా అయన వీటి మీద ఇుంటిలో ఎకుక వ 

చరి లు చెయయ లేద్ర అనిపిస్త ుంద్ర.  

 

కుటుంబ పదిగా అయన వేస్త్న బ్రట, చూపిన మారాుం ఆచరణీయుం, మా నానమమ  గారు శీ్రమత్ర భవానమమ , తాత గారి 

స్హ్చరయ ుం లో పుండిన ధీశాలి. వారిదిరూ మాకు ఆదరశ ుం.  
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మాకు బ్రగా గరాు ప్రద విద్వయ రుధ లు ఎవరైనా భోజనానికి ఇబి ుంద్ర పడకూడదని వారికి భోజన వస్త్ర కలిప ుంచేవారు. మ్మము 

వారిని వారాలబి యిలు గా గౌరవుం ఇచిే వాళళ ము. తరువాత వారుంతా ఉనన త సాానాలలో ఉనాన రని తెలిస్త్ చాలా 

స్ుంతోష్ుంచేవాళళ ము. వారు వచిి నపుప డు మా గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం గరిుంచి చేబుత్ుంటే మ్మము ఆనుందడోలికలోల  

తేలియాడేవాళళ ము.  

తాత గారిని పర త్రర్వజూ గరాుుంచుకున్జలా కుటుంబుం లో ఇదిరికీ అయన ప్రరు పటర కొనాన రు అుంటే అద్ర అయన మీద  ఉనన  

గౌరవుం. ప్రరు మహమ వాళళ  ఆ ఇదిరూ చద్రవులో, ఉదోయ గాలలో ఉనన తుం గా రాణుంచారు. ఇద్ర అుంతా అయన చలవే.. మా 

అతత  శీ్రమత్ర ద్రరా వివేకానుందుం గారి అబ్రి యి  వేలూరి  మృ త్య ుంజయ  శాస్త్త ి  అమరికా లో సా్త్రపడిాడు.  రుండు  మా బ్రబ్రయి 

శీ్ర ద్రరాా పర సాద్, పర భావత్ర గారి అబ్రి యి గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ  శాస్త్త ి  డిస్త్ర ి క్ర  ఫస్ర  గా వచాి డు. IRMA లో ఎుంబీఏ చేసాడు. 

TCS ఉదోయ గుం చేసాడు.  

ఆయన కు ఖాదీ, గీుంద్వలయ ఉదయ మానిన  సై్తతుం  నడిపారని తెలిస్త్ చాలా స్ుంతోష్సుత నాన ను. హుందీ భాష అబ్బవృ ది్రకి, సాహతయ  

సాుంస్క ృ త్రక కారయ కీమాలలో వారి విస్త ృ త కీరాి ని తెలియచేసే వివిధ్ వాయ సాలు, వారాాపతి్రకలో వచిి న వాయ స్ుంగాలు, వారాా 

స్మాహారాలు చద్రవిన  తరువాత అయన న్జరుప , శీమ,  కృ ష్, పటర దల, దేశుం ఎడల అుంకిత భావుం చాలా ఆనుంద పరిచాయి.  

 

అుందుకే మా తాత్ మాకు గాుంధీ. గబ్బి ట గాుంధీ.. వుయ్యయ రు గాుంధీ. 
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ఆుంధ్ర పతి్రక 1950లో హిుందూపుర్ుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1950లో హుందూ పురుం లో స్రిార్ పటేల్ మరణానికి స్ుంతాపుం గా జరిగిన స్భ పైనా ఆుంధ్ర  పతి్రక లో రిపోరర  

ఆద్రవారుం డిస్తుంబర్ 24 

ప్రజీ  3 

లిుంక  https://ia902203.us.archive.org/23/items/ANDHRAPATRIKA24121950/317887_ANDHRAPA
TRIKA_24_12_1950_Volume_no_37_issue_no_262.pdf 
 

 

ఆుంధ్ర పతి్రక ఉయ్యయ రులో 1929 

 

https://ia902203.us.archive.org/23/items/ANDHRAPATRIKA24121950/317887_ANDHRAPATRIKA_24_12_1950_Volume_no_37_issue_no_262.pdf
https://ia902203.us.archive.org/23/items/ANDHRAPATRIKA24121950/317887_ANDHRAPATRIKA_24_12_1950_Volume_no_37_issue_no_262.pdf
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తేదీ 

వివ

రాలు  

21.9.1929న ఉయ్యయ రులో జరిగిన పార థమిక ఉపాధ్యయ య స్ద జరిగిన స్భ పైనా ఆుంధ్ర పతి్రక లో రిపోర్ర  

ప్రజీ  24 
లిుంక  https://ia802504.us.archive.org/14/items/ANDHRAPATRIKA28091929/312426_ANDHRAPA

TRIKA_28_09_1929_Volume_no_17_issue_no_149.pdf    

 

 

https://ia802504.us.archive.org/14/items/ANDHRAPATRIKA28091929/312426_ANDHRAPATRIKA_28_09_1929_Volume_no_17_issue_no_149.pdf
https://ia802504.us.archive.org/14/items/ANDHRAPATRIKA28091929/312426_ANDHRAPATRIKA_28_09_1929_Volume_no_17_issue_no_149.pdf
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నవయ  జ్యయ త్ర  మాసపతి్రక 

 

 

 

 

తేదీ 

వివరా

లు  

విదా్వ న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్త ి  గారు అనుంతపురుం జిలాల  హుందూపూర్ లో ఎడా రి్ కార్వన్జషన్ 

మునిస్త్పల్ హైస్కక ల్ (ఇ.స్త్.ఎుంహైస్కక ల్ )లో సేనియర్ తెలుగ పుండిట్ గా 1931 నుుంచి 1953వరకు పని 

చేస్త్నపుడు  ‘’నవయ  జ్యయ త్ర ‘’మాస్ పతి్రక కు స్ుంపాదకులుగా ఉుంటూ వలువరిుంచారని  నాకు ఇుంతవరకు 
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తెలియద్ర .దీని విషయుం శీ్ర ఆశావాద్ర పర కాశరావు గారు  రాయల స్ట్మ లో వలువడిన పతి్రకల గరిుంచి 

సేకరిుంచివిషయాలను  తెలుగ అకాదేమికి అుంద్రుంచినటల  ,ఇవాళ శరమ  సేకరిుంచి పుంపగా తెలిస్త్ మహా స్ుంతోషుం 

పొుంద్వను .వాడికి అభినుందనలు  - 

ప్రజీ  445 
లిుంక  https://ia801604.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.489107/2015.489107.Telugulo

-Parishodhana.pdf 

 

ఆుంధ్ర పర దేశ లో గాుంధీజీ  

 

 

 

తేదీ 

వివరా

లు  

 కొడాలి ఆుంజన్జయ్యలు(స్ుం.) 

 1978 

ప్రజీ  429 
లిుంక  https://ia601600.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.492158/2015.492158.aandhraprad

eish-loo.pdf 

 

 

 

 

పుండిత్ తి్యుం పర్లోక య్యతి్ - హిుందూపుర్ుం 

https://ia601600.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.492158/2015.492158.aandhrapradeish-loo.pdf
https://ia601600.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.492158/2015.492158.aandhrapradeish-loo.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

 06.09.1950 భుదవారుం  

ప్రజీ  5  

లిుంక  https://ia802505.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA06091950/317785_ANDHRAPAT
RIKA_06_09_1950_Volume_no_37_issue_no_157.pdf 

 

 

 

https://ia802505.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA06091950/317785_ANDHRAPATRIKA_06_09_1950_Volume_no_37_issue_no_157.pdf
https://ia802505.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA06091950/317785_ANDHRAPATRIKA_06_09_1950_Volume_no_37_issue_no_157.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

Page no 5 :  06.09.1950  Wednesday  

 

ఉయ్యయ రు లో హిుందీ ప్రర మీ  ముండలి 1958 

 

తేదీ 

వివరాలు  

 05-07-1958  స్మవారుం  

ప్రజీ  2 

 



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

శీ్ర మహాతామ  గాుంధీ శత్కము 

 

తేదీ 

వివరాలు  

 డి యల్ గుంగాధ్రశీ్లషి్, అుంబటి సుబి రాయగపత (పరిషక రా)రాస్త్న స్తకుం లో ముుంద్ర మాట  

ప్రజీ  11  

లిుంక  https://ia601600.us.archive.org/16/items/in.ernet.dli.2015.491568/2015.491568.shrii-
mahaatmaa_text.pdf 

 

 

హిుందూపుర్ుం అర్విుంద్యోగికి శీద్వధ ుంజలి 

https://ia601600.us.archive.org/16/items/in.ernet.dli.2015.491568/2015.491568.shrii-mahaatmaa_text.pdf
https://ia601600.us.archive.org/16/items/in.ernet.dli.2015.491568/2015.491568.shrii-mahaatmaa_text.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

09.01.1945 ముంగళవారుం  

ప్రజీ  4  

లిుంక  https://ia902206.us.archive.org/0/items/ANDHRAPATRIKA14121950/317877_ANDHRAPAT
RIKA_14_12_1950_Volume_no_37_issue_no_252.pdf 

 

https://ia902206.us.archive.org/0/items/ANDHRAPATRIKA14121950/317877_ANDHRAPATRIKA_14_12_1950_Volume_no_37_issue_no_252.pdf
https://ia902206.us.archive.org/0/items/ANDHRAPATRIKA14121950/317877_ANDHRAPATRIKA_14_12_1950_Volume_no_37_issue_no_252.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

హిుందూపుర్ుం ఉపాధ్యయ య పుండిత్ పరష్త్ర  

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

అకోర బర్   9ఆద్రవారుం  1949 

ప్రజీ  3  

లిుంక  https://ia802507.us.archive.org/22/items/ANDHRAPATRIKA09011945/316225_ANDHRAPA
TRIKA_09_01_1945_Volume_no_31_issue_no_231.pdf 

 

 

https://ia802507.us.archive.org/22/items/ANDHRAPATRIKA09011945/316225_ANDHRAPATRIKA_09_01_1945_Volume_no_31_issue_no_231.pdf
https://ia802507.us.archive.org/22/items/ANDHRAPATRIKA09011945/316225_ANDHRAPATRIKA_09_01_1945_Volume_no_31_issue_no_231.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

హిుందూపుర్ుం చితి్కవితా పర ద్ర్శ నుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

అకోర బర్   9 ఆద్రవారుం  1949 

ప్రజీ  3  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

లిుంక  https://ia802507.us.archive.org/6/items/ANDHRAPATRIKA09101949/317545_ANDHRAPAT
RIKA_09_10_1949_Volume_no_36_issue_no_186.pdf 

 

హిుందూపుర్ుం తాయ గబ్ర హ్మ  జయుంత్ర 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

05.02. 1951  స్మవారుం  

ప్రజీ  2  

లిుంక  https://ia802504.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA05021951/317925_ANDHRAPAT
RIKA_05_02_1951_Volume_no_37_issue_no_303.pdf 

https://ia802507.us.archive.org/6/items/ANDHRAPATRIKA09101949/317545_ANDHRAPATRIKA_09_10_1949_Volume_no_36_issue_no_186.pdf
https://ia802507.us.archive.org/6/items/ANDHRAPATRIKA09101949/317545_ANDHRAPATRIKA_09_10_1949_Volume_no_36_issue_no_186.pdf
https://ia802504.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA05021951/317925_ANDHRAPATRIKA_05_02_1951_Volume_no_37_issue_no_303.pdf
https://ia802504.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA05021951/317925_ANDHRAPATRIKA_05_02_1951_Volume_no_37_issue_no_303.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

 

ఉయ్యయ రు  రుండు వేల  మీటర్ల  నూలు సమర్ప ణ 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1924 11.11.1924 ముంగళవారుం  

 

ప్రజీ  12  

లిుంక  https://ia802504.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA05021951/317925_ANDHRAPAT
RIKA_05_02_1951_Volume_no_37_issue_no_303.pdf 

 

 

https://ia802504.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA05021951/317925_ANDHRAPATRIKA_05_02_1951_Volume_no_37_issue_no_303.pdf
https://ia802504.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA05021951/317925_ANDHRAPATRIKA_05_02_1951_Volume_no_37_issue_no_303.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

ఉయ్యయ రు   బ్రర హ్మ ణ సమాఖ్య  పిలుపు 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1929 భుదవారుం   అకోర బర్ 27  

 

ప్రజీ  1  

లిుంక  https://ia802501.us.archive.org/5/items/ANDHRAPATRIKA27101926/311496_ANDHRAPAT
RIKA_27_10_1926_Volume_no_14_issue_no_175.pdf 

https://ia802501.us.archive.org/5/items/ANDHRAPATRIKA27101926/311496_ANDHRAPATRIKA_27_10_1926_Volume_no_14_issue_no_175.pdf
https://ia802501.us.archive.org/5/items/ANDHRAPATRIKA27101926/311496_ANDHRAPATRIKA_27_10_1926_Volume_no_14_issue_no_175.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

హిుందూపుర్ుం కవి సమ్మమ ళనుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1941 అకోర బర్  2nd  గరువారుం  

ప్రజీ  3  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

లిుంక  https://ia802500.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA02101941/315219_ANDHRAPAT
RIKA_02_10_1941_Volume_no_28_issue_no_180.pdf 

 

గీుంథాలయ సర్ా సా ము(మారి  1935) 

\  

https://ia802500.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA02101941/315219_ANDHRAPATRIKA_02_10_1941_Volume_no_28_issue_no_180.pdf
https://ia802500.us.archive.org/1/items/ANDHRAPATRIKA02101941/315219_ANDHRAPATRIKA_02_10_1941_Volume_no_28_issue_no_180.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివరా

లు  

అయయ ుంకి వేుంకటరమణయయ (స్ుం.) 1935  

ప్రజీ  10,11 
లిుంక  https://ia601603.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.370673/2015.370673.Grandhaa

layasarvasvamu-Sanputi.pdf 

 

 

 

 

https://ia601603.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.370673/2015.370673.Grandhaalayasarvasvamu-Sanputi.pdf
https://ia601603.us.archive.org/8/items/in.ernet.dli.2015.370673/2015.370673.Grandhaalayasarvasvamu-Sanputi.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

వీర్వలిల  సాహిత్య  కార్య కీముం  1926 

 

 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1926 జనవరి 7 గరువారుం   

ప్రజీ  24 
లిుంక  https://ia902208.us.archive.org/20/items/ANDHRAPATRIKA07011926/311082_ANDHRAPA

TRIKA_07_01_1926_Volume_no_12_issue_no_315.pdf   

 

పశు చికితాా లయుం 

https://ia902208.us.archive.org/20/items/ANDHRAPATRIKA07011926/311082_ANDHRAPATRIKA_07_01_1926_Volume_no_12_issue_no_315.pdf
https://ia902208.us.archive.org/20/items/ANDHRAPATRIKA07011926/311082_ANDHRAPATRIKA_07_01_1926_Volume_no_12_issue_no_315.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1930 స్తపర ుంబర్ 4 గరువారుం    

ప్రజీ  16  

లిుంక  https://ia802504.us.archive.org/7/items/ANDHRAPATRIKA04091930/312701_ANDHRAP

ATRIKA_04_09_1930_Volume_no_17_issue_no_126.pdf     

 

 

 

 

 

హిుందూపుర్ుం చెళళ పిళళ  వార సుంసమ ర్ణ సభ  

 

https://ia802504.us.archive.org/7/items/ANDHRAPATRIKA04091930/312701_ANDHRAPATRIKA_04_09_1930_Volume_no_17_issue_no_126.pdf
https://ia802504.us.archive.org/7/items/ANDHRAPATRIKA04091930/312701_ANDHRAPATRIKA_04_09_1930_Volume_no_17_issue_no_126.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

ఆద్రవారుం ఫబర వరి 26 1950     

ప్రజీ  4  

లిుంక  https://ia802208.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA26021950/317683_ANDHRAPA
TRIKA_26_02_1950_Volume_no_36_issue_no_322.pdf 

 

హిుందూపుర్ుం మన భాష్ల సాానుం  

 

https://ia802208.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA26021950/317683_ANDHRAPATRIKA_26_02_1950_Volume_no_36_issue_no_322.pdf
https://ia802208.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA26021950/317683_ANDHRAPATRIKA_26_02_1950_Volume_no_36_issue_no_322.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

ముంగళవారుం అకోర బర్ 25 1945      

ప్రజీ  7  

లిుంక  https://ia902504.us.archive.org/20/items/ANDHRAPATRIKA25101949/317560_ANDHRAPA
TRIKA_275_10_1949_Volume_no_36_issue_no_201.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://ia902504.us.archive.org/20/items/ANDHRAPATRIKA25101949/317560_ANDHRAPATRIKA_275_10_1949_Volume_no_36_issue_no_201.pdf
https://ia902504.us.archive.org/20/items/ANDHRAPATRIKA25101949/317560_ANDHRAPATRIKA_275_10_1949_Volume_no_36_issue_no_201.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

వుయ్యయ రు భార్తీ విలాస జాతీయ పాఠశాల 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1922 శుకీవారుం ఏపిర ల్ 28  

 

ప్రజీ  11  

లిుంక  https://ia902509.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA28041922/310512_ANDHRAPA
TRIKA_28_04_1922_Volume_no_9_issue_no_23.pdf 
 

 

https://ia902509.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA28041922/310512_ANDHRAPATRIKA_28_04_1922_Volume_no_9_issue_no_23.pdf
https://ia902509.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA28041922/310512_ANDHRAPATRIKA_28_04_1922_Volume_no_9_issue_no_23.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

హిుందూపుర్ుం శీ్ర గాడిచెర్ల  హ్రసర్వా త్ర మర్తవు గార 

పర సుంగుం  

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

స్మవారుం 1949 31st అకోర బర్      

 

ప్రజీ  4  

లిుంక  https://ia802506.us.archive.org/31/items/ANDHRAPATRIKA31101949/317566_ANDHRAPA
TRIKA_31_10_1949_Volume_no_36_issue_no_207.pdf 

  

https://ia802506.us.archive.org/31/items/ANDHRAPATRIKA31101949/317566_ANDHRAPATRIKA_31_10_1949_Volume_no_36_issue_no_207.pdf
https://ia802506.us.archive.org/31/items/ANDHRAPATRIKA31101949/317566_ANDHRAPATRIKA_31_10_1949_Volume_no_36_issue_no_207.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

ర్వీుందుర ని అసర మయుం  

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1941 ఆగస్ర  12 ముంగళవారుం  

 

ప్రజీ  3  

లిుంక  https://ia902506.us.archive.org/19/items/ANDHRAPATRIKA12081941/315098_ANDHRA

PATRIKA_12_08_1941_Volume_no_28_issue_no_132.pdf 

 

నీటి కవిత్ా ుం  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1941  అకోర బర్  2 ముంగళవారుం  

 

ప్రజీ  3  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

లిుంక  https://ia902506.us.archive.org/19/items/ANDHRAPATRIKA12081941/315098_ANDHRA

PATRIKA_12_08_1941_Volume_no_28_issue_no_132.pdf 

 

పర్మహ్ుంస చితి్పట ఆవిష్క ర్ణ   

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1949   నవుంబర్ 4 శుకీవారుం   

 

ప్రజీ  3  

లిుంక  https://archive.org/details/ANDHRAPATRIKA04111949/page/n5/mode/2up?q=%E0%B0%97
%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF%E0%B0%9F 

 

డా. చిలుకూర నార్తయణ ర్తవు హిుందూపుర్ుం  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1948   జనవరి 29 గరువారుం  

 

ప్రజీ  2  

లిుంక  https://ia802509.us.archive.org/35/items/ANDHRAPATRIKA29011942/315274_ANDHRAPA
TRIKA_29_01_1942_Volume_no_28_issue_no_297.pdf 

 

శీ్ర చెళళ పిళళ  కవి సుంతాప సభ  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1950 ఆద్రవారుం ఫిబర వరి  25  

 

ప్రజీ  2  

లిుంక  https://ia802208.us.archive.org/30/items/ANDHRAPATRIKA26021950/317683_ANDHRAPA
TRIKA_26_02_1950_Volume_no_36_issue_no_322.pdf 

 

శీ్రమాన్ ర్తమాచారుయ లు హిుందూపుర్ుం సనామ నుం  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తేదీ 

వివ

రాలు  

1944 జూలై్ల 27 గరువారుం  

 

ప్రజీ  2  

లిుంక  https://ia902204.us.archive.org/35/items/ANDHRAPATRIKA27071944/316082_ANDHRAPA
TRIKA_27_07_1944_Volume_no_31_issue_no_100.pdf 

 



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

తాయ గధ్నులు 

 

తేదీ 

వివరాలు  

ఆద్రరాజు చుందర మౌళ్ళశా రరావు, గబ్బి ట మృ త్య ుంజయశాస్త్త ి   1950 

ప్రజీ  -- 

లిుంక https://ia801603.us.archive.org/1/items/in.ernet.dli.2015.330020/2015.330020.Thyaga-
Dhanulu.pdf 

 

https://ia801603.us.archive.org/1/items/in.ernet.dli.2015.330020/2015.330020.Thyaga-Dhanulu.pdf
https://ia801603.us.archive.org/1/items/in.ernet.dli.2015.330020/2015.330020.Thyaga-Dhanulu.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

జ్యయ త్రసా ుంశ్లల ష్ణుం గబ్బి ట మృ త్య ుంజయశాస్త్ర ి  



బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

 

తే

దీ 

వి

వ

రా

లు  

జ్యయ త్రసా్ ుంశ్లల షణుం 2019 లో పునరుమ దర ణ  

ప్ర

జీ  

-- 

లిుం

క 

https://ia800907.us.archive.org/22/items/gabbita/%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E
0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%
B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B0%A3%E0%B0%82.pdf 
 

 

 

https://ia800907.us.archive.org/22/items/gabbita/%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B0%A3%E0%B0%82.pdf
https://ia800907.us.archive.org/22/items/gabbita/%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B0%A3%E0%B0%82.pdf
https://ia800907.us.archive.org/22/items/gabbita/%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%87%E0%B0%B7%E0%B0%A3%E0%B0%82.pdf


బ్ర హ్మ శీ్ర విద్వా న్ శీ్ర గబ్బి ట మృ త్య ుంజయ శాస్త్ర ి  

 
 

గబ్బి ట విస్త ృ త కుటుంబుం 

 

ర్చనలు 

ముదిరత్ రచన్లు 

శీ్ర  గబ్బి ట ద్రరాాపర సాద్ రాస్త్న ,స్రస్భారత్ర పార చురిుంచిన పుస్త కాలు డిజిటల్ రూపుం లో .కిల క్ చేసేత  చాలు పుస్త కుం పర తయ క్షుం 

 పుసత కం పేరు వివర్ాలు పరచురణ  అంకిత్ం ప్రజీలు 

1 ఆంధ్ర వేద శాసత  ివిదాూలంకారులు 27 త లుగు వేదశాసత  ిపరవీణులు రచనలు  స్తపర ుంబర్ 2010 సవర్గాయ్ శ్రీ కోమలి సూరూనార్ాయ్ణ శాస్్తత  ి 55 

2 జన్వేమన్ వేమన్ యోగి గా మలర్ిన్ విధ్ం   ఏప్రల్ 2012 చార్లాస్ ఫ్లిప్ బ్రర న్ 116 
3 దరినీయ్ దైవ కిేతిాలు  100 పరసీ్తదద  దేవాలయ్లల చర్ిత్ర, దివూధామ 

దరసన్ం  
జన్వర్ి 2015 శ్రీ కోగంటట సుబ్ాిర్ావు శ్రమీతి సావితిర 164 

4 శ్రీ హన్ుమత్ కథా నిధి హన్ుమలన్ దివూ చర్ిత్ర, పూజ శలా కాలు   ఉగాది   2012 సవర్గాయ్  పవని ర్ాధాకృష్ణ  159 
5 శ్రీ ఆంజనేయ్ సావమి మహాత్మయం ఆంజనేయ్సావమి మహత్ూం, కధ్లు, 

విశేషాలు   
జూన్ 2013 శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ ఉయ్యూరు 120 

6 స్్తదధ  యోగిపు౦గవులు 35 స్్తదుధ ల జీవిత్ చర్ిత్రలు  ఏప్రల్ 2013 సవర్గాయ్ మ ైనేని 
సౌభాగూమమ  కుమమమయరు 

120 

7 మహిళా మలణికాూలు 50 పరపంచ పరస్్తదద  మహిళల చర్ిత్రలు  మలర్ిి  2014 శ్రీమతి మ ైనేని సత్ూవతి USA 184 
8 పూర్ావంగా కవుల ముచిటటా  125 ఇంగాా ండ్,అమ ర్ికా దేశాల కవుల చర్తి్ర  ఆగుసి్ 2014 శ్రీ ర్ాచక ండ న్రస్త్ంహ శరమ వైెజాగ్ 280 
9 గగర్ావణ కవులకవితా గగర్ావణ౦ -1 146 సంసకృత్ కవుల జీవిత్ విష్య్లలు  మలర్ిి 2015 శ్రీ మ ైనేని గోపాలకృష్ణ USA 408 
10 గగర్ావణ కవుల కవితా గగర్ావణ౦ -2 482 సంసకృత్ కవుల జీవిత్ విష్య్లలు  డిస్త ంబ్ర్డ 

2014 
గబ్బిట భవాన్మమ మృత్్ూంజయ్శాస్్తత  ి 632 

11  గగర్ావణ కవుల కవితా గగర్ావణ౦ -3 462 సంసకృత్ కవుల జీవిత్ విష్య్లలు  డిస్త ంబ్ర్డ 
2017 

డా|| భండారు ర్ాధాకృష్ణ  మయర్ిత , 
సులోచన్ 

520 

12 దరినీయ్ ఆంజనేయ్ 
దేవాలయ్లలు -1 

201 ఆంజనేయ్ దేవాలయ్లల విశేషాలు  మే 2015 శ్రీమతి వేలూర్ి దురా, శ్రీ వివేకాన్ంద  264 

13 దరినీయ్ ఆంజనేయ్ 
దేవాలయ్లలు -2 

221 ఆంజనేయ్ దేవాలయ్లల విశషేాలు  మలర్ిి 2019 శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ ఉయ్యూరు 312 

14 కేమోటాలలజి ప్త్ డా.క లలచల 
సీ్తతార్ామయ్ూ 

ఆయిల్ స్త ైన్స శాసత  ిసాంకేతిక శాసత జి్ఞు డు  జన్వర్ి 2016 శ్రీ య్లమంచలి 
సీ్తతార్ామయ్ూ,శేష్్మలంబ్ 

144 

15 ద ైవ చిత్త ం Mind of god కు త లుగు సే్తవఛ్ి అన్ువాదం  ఏపిర ల్ 2016 శ్రీ మ ైనేని గోపాలకృష్ణ USA 80 

16 బ్రహమశ్రీ మదుద లపలాి మలణికూ శాస్్తత  ి శత్ జయ్ంతి ఉత్సవ సమీక్ష  మలర్డి 2017 శ్రీ మదుద లపలాి మలణికూ శాస్్తత  ి 17 
17 ఆధ్ునిక పరపంచ నిర్ామత్లు –

జీవితాలలో చీకటట వెలుగులు 
చర్ిత్రన్ు మలుపు తిరప్ున్ వివిధ్ రంగాల 91 
పరపంచ పరముఖుల జీవిత్ం సమగీ గీంథం  

డిస్త ంబ్ర్డ 
2017 

శ్ర ీసవర్గాయ్ పరచూర్ి ర్ామకృష్ణ య్ూ  704 

18 షార్లాట్ సాహితీ మ ైతీర బ్ంధ్ం  అమ ర్కిా నార్డత కర్ోలిన్ షార్లాట్ య్లతరా  
సాహిత్ూం  

2018 అమ ర్కిా షార్లాట్  344 

19 అణుశాసత వేిత్త  డా.ఆకున్ూర్ి వెంకట 
ర్ామయ్ూ 

117 మయలకం టెనినస్్తసన్ ‘Ts’ఆంధ్ర 
అణుశాసత వేిత్త    

అకోర బర్ 2018 సవర్గాయ్ ఆకున్ూర్ ివెంకట సుబ్ిమమ  40 

20 శాసత పిర్ిశలధ్న్ ప్త్ డా.పుచాి 
వెంకటేశవరుా  

ఆందర కాంతి శాసత  ిపర్ిశలధ్న్ సాంకేతికవేత్త  మలర్ిి 2019 శ్రీ ఆకున్ూర్ి ర్ామయ్ూ  32 

21 ఊసులోా  ఉయ్యూరు 75ఏళళ అన్ుబ్ంధ్ం ,జాు పకాలు నాసాి లిజయ్ల  మలర్ిి 2020 శ్రీ కోట సూరూనార్ాయ్ణ శాస్్తత  ి, సీ్తత్మమ  304 

22 సో మనాథ్ న్ుంచి కాశ్ర విశవనాథ్ 
దాకా 

6 ర్ాషాి ా ల క్షేత్ర సందరిన్ య్లతరా  సాహిత్ూం  మలర్ిి 2020 శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ ఉయ్యూరు 328 

23 ఆధ్ునిక అంధ్ర శాసత  ిమలణికాూలు  62 ఆంధ్ర శాసత వేిత్త ల జీవిత్ విశషేాలు,  మలర్ిి 2020 శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ ఉయ్యూరు 168 
24 వాూఖలూన్ చకీవర్ిత కోలలచలం 

మలాినాద సూర్ ి
శ్రీ ప్జి.లలలేూ ఇంగగాష్ ‘’మలాినాథ’అన్ువాదం  మలర్ిి 2021 శ్రీ మలాినాద  120 
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సంపాదకత్వం  

 పుసత కం పేరు వివర్ాలు అంకిత్ం పరచురణ ప్రజీలు 
1 జయూతిససంశేాష్ణం  విదావన్ గబ్బిట 

మృత్్ూంజయ్శాస్్తత  ిరచన్  
సవర్గాయ్ గబ్బిట మృత్్ూంజయ్ శాస్్తత  ి మలర్డి 2010 15 

2 ఉయ్యూరు ఊసులు గబ్బిట కృష్ణ  మోహన్ ఉయ్యూరు 
జాు పకాలు  

ఉయ్యూరు డిస్త ంబ్ర 2010 42 

3 మహా  కవితా సంత్ం కవుల కవిత్లు స్త ప ింబ్ర్డ 2010 సవర్గాయ్ టట ఎల్  కాంతార్ావు స్తపర ుంబర్ 2010 32 
4 మల అకకయ్ూ ఉగాది కవితా సంపుటట   ఆగషుర  2011 40 
5 ‘’ఆదిత్ూ ‘’హృదయ్ం పదూ వచన్ కవితా సంకలన్ం  మ్మ 2012 24 
6 తాూగి పే’’ర్లడీలు’ శ్రీ టీవీ సత్ూనార్ాయ్ణ రచన్లు  బ్ాపు రమణ  మారిి  2015 96 
7 శ్రీర్ామవాణి శ్రీ త్ూములూర్ి దకి్షణామయర్ిత 

గార్ి రచన్  
  24 

8 మల అన్నయ్ూ కవితాసంకలన్ం  తాడిక ండ భోగ మలాికారుజ న్ర్ావు 

దంపత్్లు 
జూలై్ల 2016 45 

9 శ్రీ సువరిలల వాయ్ు న్ందన్ శత్కం ర్ామలక్షమణచారుూలు శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ 
ఉయ్యూరు 

ఫిబర వరి 2017 64 

10 శ్రీ సువరిలల మలరుతి శత్కం  ముదిగొండ సీ్తత్ర్ావమమ శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ 
ఉయ్యూరు 

ఫిబర వరి 2017 40 

11 శ్రీ సువరిలేశవర శత్కం  మంకు శ్రన్ు  శ్రీ సువరిలలన్జ నేయ్ సావమీ 
ఉయ్యూరు 

ఫిబర వరి 2017 35 

12 వసుధ ైక కుటటంబ్ం ఉగాది కవిత్ల సంకలన్ం   మారిి  2018 40 

13 సాహితీ సరవంతి  (సాహితీ మండలి త్రఫున్ )  మారిి  2012 25 
     522 

అంకాత్మక (డిజిటల్) పుసత కాలు 
 పుసత కం పేరు వివర్ాలు విద్రదల ప్రజీలు  
1 కోనస్ట్మ అుంద్వలకు వేదపవితి సొబగలు 

సౌరభాలు అది్రన ఆహతాగన లు 

Emeritus of South Asian Studies at the University of Visconsin, Madison 
లో Professor  Da vid.M.Knipe Vedic Voices-intimate Narratives of a Living 

Andhra Tradition  కి అనువాదుం  

19-04-2019 67 

2 సమసత  భకత శ్చఖలమణులు ద ైవం కోసం, దేశం కోసం, ర్ాజూం కోసం, సాహిత్ూం కోసం పాటటపడి  చర్ిత్రలో 
మిగిలిపో యిన్ భకత శ్చఖలమణులు   

15-08-2021 350 

3 వేద, ఇతిహాస, తాతివకరచన్ల విశేాష్ణ వివిధ్ ర్ామలయ్ణ, భారత్, భాగవత్,వేద ఉపనిష్త్్త లు మొదల ైన్ వాటటప ై విశేాష్ణ  10-09-2021 460 
4 దరినీయ్ మహాదే(వ-వి)నాయ్క ఆలయ్లలు శ్చవ, దేవి, వినాయ్క, విచితి ఆలయ్లల చర్ిత్ర, శ్రీ ఆదిశంకర విశ్చషి్ వేదాంత్ రచన్  15-10-2021 625 
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