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మన మహనీయులు 
ణెలుగు యభి కీభిి రతిషటలు న ెంచిన ఎెందభో భహతూముల గుభిెంచిన యృసభులు 

రవు బహదూర్ "కందుకూరి వీరేశలంగం పంతులు" గరు 

కందుకూరి వీరేశలంగం పంతులు (1848 -1919)- ణెలుగు జాతికూ నవముగ య ైణాలుకుడు, సెంఘ సెంసకయి, భన ణెలుగు జాతి గభివెంచదగగ భహో నృత వృకూి . 
సెంఘ సెంసకయణకు, సభాజిక దఽభచాభల తుయమూలనకు,ణెలుగు సళితీ యృసెంగెంలోనా తుయుభానఫ ైన కిఱ చేలన ఫహృభుఖ రజాా రలి. ముగకయి 
గ,ళేతుయథిగ రలథిూ  తృ ెంథిన ఆమనకు గదృ తికకన అధే తయుదఽ ఉెంథి.క వృకూిగ, సెంఘసెంసకయిగ, యచబతగ వీభేశలిెంగెంకు అధేక విశిషటతలు ఉధాృబ. అధేక 
విషమాలలో ఆెంధఽర లకు ఆమన ఆదఽృడు, ఆభధఽృడు. ఆధఽతుకెంధర సభాజ నణాభహృడుగ కీభిి గడుెంచిన వృకూి కెందఽకూభి. 

విశిషట త 

క వృకూిగ, సెంఘసెంసకయిగ, యచబతగ వీభేశలిెంగెంకు అధేక విశిషటతలు ఉధాృబ. అధేక విషమాలలో ఆెంధఽర లకు ఆమన ఆదఽృడు, ఆభధఽృడు. ఆధఽతుకెంధర 
సభాజ నణాభహృడుగ కీభిి గడుెంచిన వృకూి  కెందఽకూభి. ఆమనకునృ ఇతయ విశిషటతలు: 

 మొట్టమొదట్ి వితెంతు వియహెం జభినెంచిన వృకూి 
 మొట్టమొదట్ి సహవిథాృ తృఠరలనఽ తృర యెంతేెంచాడు 
 ణెలుగులో మొదట్ి లవమ చభితర ఆమనథే 
 ణెలుగులో ణొలి నవల భలెంథి ఆమధే 
 ణెలుగులో ణొలి రహసనెం భలెంథి కెందఽకూభి 
 ణెలుగుకవుల జీవిత చభితర భలన మొదట్ి వృకూి 
 విజాా న రసిర గరెంతాలనఽ ణెలుగులోకూ అనఽవథిెంచిన ణొలి ణెలుగు యచబత 

ఆెంధర థేశెంలో ఫరహూ సభాజెం సీ నెంచాడు. మువజన సెంఘాల సీ న కూడా వీభేశలిెంగెంణోధే మొదలబెంథి. సభాజ లేవ కొయకు ళితకభిణి అధే ధయూ సెంసీనఽ 
సీ నెంచి, తన మావథాలితు థాతుకూ ఇచేేసడు. 25 సెంవతసభల తృట్ు భజభెండురలో ణెలుగు ెండుతుడుగ తుచేల, భథరా సఽ న రలడెతూస కమారలలో ణెలుగు 
ెండుతుడుగ ఐథేళ్ళు తు చేసడు.  

ణానఽ నమ్మూన సణాృతుృ, లథాు ెంణాతుృ తు.చ. తౄకుకెండా తృట్ిెంచిన వృకూి ఆమన. ముగకయి గ రలథిూ  తృ ెంథిన ఆమనకు గదృ తికకన అధే తయుదఽ ఉెంథి.  

రవి నారయణరెడ్డి  

రవి నారయణరెడ్డి , కభయృతుసఽట  ధామకుడు, ణెలెంగణ తృో భట్ెంలో భుఖఽృడు. 1908 జూన్ 4న జతుూెంచాడు. ఆెంధర భహాసబకు ఆధృక్షుడుగ తు 
చేరయు. ణెలెంగణ విమోచన తయుయత ఆమన లనఐలో చాలాకలెం తు చేరయు. భవి ధాభమణభెడుడ  విరలాెంధర కోసెం ఎెంణో శరమ్మెంచాయు. తుజాెం రబుతవెం మీద 
ఆమన చేలన సముధ తృో భట్ెం చియసూయణీమెం. 1946-48 కలెంలో ళ ైదభఫాదఽ సెంసీ నెంలో తుజాెం తృో లీసఽల థాఱటకతుకూ, భతదఽయహెంకయుల ైన యజాకయల 
ఆగడాలనఽ అభికట్టడడడాతుకూ అజాా తెంగ ఎధనృ గెభిలాల  దమాలనఽ ఏభౄట్ుచేలధాయు. 1952లో జరిగిన తొల సరవత్రిక ఎన్నికలోో  నలోగ ండ లోక సభ సా నం 
నుంచి కంగెెస  ై పో టీచేస నెహరూ కనాి అధిక ఓటోతో గెలచి పరోబ ంటరీ రజకీయ రంగంలో చరితి సృషట ంచిన ఖ్యాత్ర ఆయనకే దక్కంది. 

దామోదరం సంజీవయా 
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దామోదరం సంజీవయా, ఆెంధర రథేశ్ భషట ర భెెండవ భుఖృభెంతిర భభిము ణొలి దలుత భుఖృభెంతిర. సెంముకి భథరా సఽ భషట రభులో, ఆెంధర భషట రభులో, 
ఆెంధర రథేశ్ భషట రభులో భభిము కేెందర రబుతవభులో అధేక భాయుల  భెంతిర దవితు తుయవళిెంచాడు. భెెండుసయుల  అఖిల పాయత కెంగేరస్ కమ్మట్ీ అధృక్షుడు అవడభు 
కూడా ఈమన రణేృకతలోల  కట్ి. ఈమన కెంగేరసఽ తృభటట ణొలి దలుత అధృక్షుడు కూడా. 38 సెంవతసభల ననృ వమసఽలో భుఖృభెంతిర అబన ఘనత ఈమనకే 
దకూకెంథి. తృభిరర మ్మకతేవిథిు కూ రబుతవెంలో ణెలుగు పాష యడుక అదికెం చేమడెం, బయసెంసకయణల అభలు ఇలా ఎధనృ తుభూణాతూక కయృకరభాలు ఆమన 
హమాెంలో చేట్ాట యు. 

క ండ్ా వెంకటపపయా 

క ండ్ా వెంకటపపయా రణేృక ఆెంధర భష్టోట ర దృభాతుకూ ఆదఽృడు, రభుఖ సవతెంతరయ సభయయోధఽడు, థేశబకి తయుథాెంకూతుడు. ఆమన గెందీజీ ఉలేధానఽల 
ణొలి జట్ుట కు చెెంథినయడు. సహామ తుభకయణోదృభెం భోజులలో తెహార్ కు డాకటర్ భజేెందరరసద్, తమ్మళ్ధాడుకు భజాజీ ఎలాెంట్ియభో ఆెంధరథేరతుకూ కొెండా 
య ెంకట్ౄమృ అలాెంట్ియడు.  కిష్టా  తిరకనఽ సట నెంచి అక్షయ శసి ర తుృ ఆెంగేలములన ై సెంథిెంచిన అక్షయ లేధాతు. 

శె్ర పనపపకం ఆనందాచారుాలు 

ణొలితయెం జాతీమ కెంగెరస్ తృభటట ధేతలోల  కయు పనపపకం ఆనందాచారుాలు. అఖిల పాయత జాతీమ కెంగెరసఽ అధృక్షులు. ఫ ెంఫాబలో జభిగిన కెంగెరస్ 
సబకు హాజభైెన 72 భెంథి రతితుధఽలోల  ఆనెంథాచాయుృలు కయు.    

నతృౄకెం ఆనెంథాచాయుృలు, చితతి యు జిలాల కు చెెంథిన కడభెంచి గర భెంలో 1843 సెంవతసయెంలో జతుూెంచాయు. వీభి తెండుర శ్రరతుయసచాయుృలు. వీయు చితతి యు జిలాల  
కోయుట లో ఉథయృగెం చేరయు. తెండుర భయణానెంతయెం ఆతతు మ్మతుర డెైన ల. వి. యెంగధాథ రసఽి ర లు సహామెంలో 1863లో ఫ ట్ిరకుృలేషన్, తభవత భథరా సఽ న రలడెతూస 
కమారలలో 1865లో ఎఫ్.ఎ భటక్షలలో ఉతిీయుా లమాృయు. తభవత చిేమతృౄ తృఠరలలో ఉతృదాృముతుగ 1969 వయకు తుచేరయు. న ైరయేట్ుగ చథివి 1869లో త.ఎల్ 
భటక్షలో ఉతిీయుా ల ై భథరా సఽ ళ ైకోయుట  ధాృమయదఽలలో అగరగణుృల ైన కవలి య ెంకట్తిభవు వదు  అన రెంట్ిస్ గ తుచేరయు. 1870లో వకీలుగ అనఽభతితు తృ ెంథి ళ ైకోయుట  
ధాృమయదఽలలో అగరగణుృలమాృయు. భథరా సఽలో ధాృమయదఽల కోసెం క అసో లబేషన్ సీ న చేమడెంణో తృట్ు , ధాృమ విచాయణ దుతులు, ధాృమయదఽల 
లీతిగతుల ఫ యుగుదల కోసెం  చకకతు గరెందాలు శ్రర అనెంణాచాయుృలు యచిెంచాయు. వీయు 1889లో భభథరా స్ అడవకేట్సస అసో లబేషన్ సీ నెంచాయు. 
  

శ్ామశ్సర ి 

శ్ామశ్సర ,ి కభృట్క సెంగటతెంలో రభుఖ యగేగమకయ తరమెంలో ణాృగభజు , భుతుి సవమ్మ థీక్షుతుల సయసన తులిచే ణెలుగు న దులలో రృభరలి ర రభుఖఽలు. 
రృభరలి ర వమసఽసలో యభిదు భికధాృ న దుయడు. రృభరలి ర తెండుర విశవధాథ రలి ర. రసఽి త రకశెం జిలాల లోతు గిదులూయుకు సమీెంలోగల కెంబెం తృర ెంతీములు. 
అబణే, 17వ శణాఫుెంలో తమ్మళ్ధాడుకు వలస య లుు అకకడే లీయడాడ యు. రృభరలి ర అసలు నేయు యేెంకట్ సఽఫరహూణృభు. అబణ,ే చినృతనెంలో భుదఽు నేయుగ 
రృభకిషా గ నలుసాి , ఆ నేభే చివయకు వృవహభికెంలో సయూకఫ ైెందతు ఆమన శిషుృలు నేభ్కెంట్ాయు. 

 తెండుర విశవధాధ రలి ర సెంసకిత, ణెలుగు పాషలలొ ెండుతుడు కవడెంణో- రృభరలి ర చినృతనెంలో తెండుర దగగభే సెంసకిణాెంధరపాషలు అబృలెంచాడు. సెంగటతెంలో తన 
ఫేనభాభ దగగయ సవయభిచమెం కలిగధా, ఆ నద తెంజావూయులో „సెంగటత సవమ్మ‟ అనఫడే రభుఖ ణెలుగు సెంగటత విథావెంసఽతు దగగయ, తెంజావూయులోతు 
భజాసీ నెంలో సెంగటత విథావెంసఽడెైన శ్రర చిేమ్మభిమభు ఆథి అౄమృ సహకయెంణో సెంగటత రసి ర లలో భయూభులు ఎధనృ అధృమనెం చేరడు. 

శె్ర తాళ్ళపక అనిమయచారుాలు 

శె్ర తాళ్ళపక అనిమయచారా, కడ జిలాల లోతు  ణాళ్్లతౄక గర భెంలో ఫే 9, 1408 లో జతుూెంచాడు. ుట్ిటనౄట్ినఽెండు, "తియుభలౄరసదెం" అతు చెౄెంథే 
ఉగుగ కూడా ణరా గేయడు కదతు రతీతి. జోలతృట్లలో య ెంకట్ేశవయసవమ్మన ై తృడుతుెంణేధే తుదఽభిెంచెయడట్. చినృధాట్ినఽెండు ఆడున భాట్ల లల  అభిత కవృెంగ , 
తృడునతృట్ల లల  యభగధాెం "అనృభమృ కవితలు అలేల యడు. అనృభమృకు 16వ ఏట్ధే  తియుభల య ెంకట్ేశవయ సవమ్మ రతృక్షఫ ైనట్ుల  చెతృి యు. సవమ్మ ఆథేశెంణో 
ఏధనృకీయినలు యచిెంచాడు. అనృభమృ సధాతన యేథాలలోతు జాా ధాతుృ సెంకీయినల యమెంలో గనెం చెలన ద కవిణా నణాభహృడు. సఽభాయు 32 యేలకు న ైగ 
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సెంకీయినలు ణెలుగులో సవమెంగ భల గనెం చెలన రరథభ సెంకీయిధాచాయుృదఽ అనృభమృ.    

తెలుగు సూరుాడు స..బరి న్ 

1825 తృర ెంణాలోల  థాథాు అెంధకయెం కనౄయేమఫడువునృ ణెలుగుకు య లుగులు తుెంన, ధేట్ి య ైబయతుకూ కయణఫయతఫ ైనయడు చారోెస పలప్ బరి న్. ణెలుగు 
సళితృభునకు విరేష లేవ చేలన ఆెంగేలముడు. ణొలి ణెలుగు శఫుకోశభునఽ ఈమధే రచఽభిెంచాడు. ఫరర న్ డుక్షనభటతు ఇౄట్ికూ ణెలుగులో తృర భాణికెంగ ఉయోగిసి యు. 
ణెలుగు జాతికూ లేవ చేలన నలుగుయు రభుఖ తరట్ిషు అదికయులలో ఫరర న్ కడు. ఆెంధర పాష్టో థాూ యకుడు అతు గౌయవిెంచఫడున భహానఽపావుడు. 

థేశెం నలుభయలలా చెలాల చెదఽయుగ డువునృ సళితృ గరెందాలతుృెంట్ితూ లేకభిెంచి, వితేనృ ణాళ్ణరా లలో తుక్షుిఫ ైమునృ కయృలనఽ కగిణాల మీదకు ఎకూకెంచి, 

ెండుతుల చేత సవభిెంజేల ణెలుగు జాతికూ ణెలుగు సళితీ సెందనఽ థానెం చేలన సళితీ కయుా డు ఫరర న్. 

అనిగరు, విశవ విఖ్యాత నటసరవఫరమ “ఎన్.టి.ఆర్” 

భదభసఽలో ఆమన వుెండగ తియుతి య లుున ణెలుగు మాతీరకులు క మొకుకఫడుగ భదభసఽ య లుు ఉదమఫే ఆమననఽ దభిశెంచఽకుతు వచేేయయు. 

ణెలుగుయయు “అనృగయు” అతు అతేభానెంణో నలుచఽకొధే క గ్ౄ నట్ుడు, రజాధామకుడు నెందభయభి ణాయక భభాభవు. ణెలుగుజాతికీ, ణెలుగుపాషకూ 
థేశయృిెంగ గుభిిెంు ణెచిేన వృకూి ఎతూటఆర్. ళ ైదభఫాదఽ లోతు హృలేసన్ సగర్ కట్టన ై ( ట్ాృెంకుఫెండ్) సఽరలదఽూ ల ైన ణెలుగుయభి విగరహాలు ధ లకొలాౄడు. 

“నకసల ైట్ుల  కూడా థేశబకుి లే ఫరదర్” అెంట్ూ తునథిెంచి, ల ైతుక దఽసఽి లు యేసఽకుతు, ణెలుగుయభి కీభిి రతిషఠ లు ఢులీలవయకూ 
తీసఽకెమాులతు ఎతుృకల రచాయెంలోకూ థిగిన ఎన్.ట్ి.భభాభవు భజకీమ చభితర సిఱటెంచాయు. 

ఎన్.ట్ి.భభాభవు భుఖృభెంతిరగ కొతుృ సహసో నేత తుయామాలు, భళిళ్ల హకుకలు, య నఽకఫడున యభికూ భిజభేవషనఽల  గ్ౄ 
భాయుౄనఽ ణెచాేబ. ుభోళితులుగ ఎవభైెధా ఉెండవచఽేనధే అెంశెం కూడా సభాజిక విలయతుకూ ధాెంథి లికూెంథ.ి 

“షహెనాా ” స.కె.నాయుడు 

ఫరలర్ గ తన పస్ట కల సఽ కెభటర్ తు మొదలు న ట్ిట , ఫాభట లకసయలణో, ల.కె.ధాముడు అెంట్ే లకసయల ధాముడు అతునెంచఽకునృ సో ౄర్ట్ ళీభో ఆమన. 

పాయతథేశ ట్ెస్ట  కూరకెట్స మొట్టమొదట్ి కెన టన్ ల.కె.ధాముడు, (ఇెంగల ెండ్ ణో 1932లో ణొలి ట్ెస్ట  భాృచ్ ఆడున ఫాయతీమ జట్ుట కూ కెన టన్) 

కొట్ాట భి కనకమృ ధాముడు, 1895, అకోట ఫర్ 31న ధాగూభోల  క ణెలుగు కుట్ుెంఫభులో జతుూెంచాడు. ధాగూభోల  న భిగిన ఈమన తృఠరల భోజులనఽెండే కూరకెట్స ఆట్లో 
ఎెంణో రతిబ కనభిచాడు. 

ళిెందఽవులు – ణెలల  థొయలు (ఎెం ల ల) కూరకెట్స జట్ుట  భధృ తోృ ట్ిలో అతృదఽుత ఫాృటి్ెంగ్ ధ ైుణృెం రదభిశసాి , 153 యుగులు 
116 తుమ్మష్టలో (అెంట్ే భెెండు గెంట్లలోనే) కొట్ేటరడు. భుెంఫాబ జిెంఖాన ఫ ైదధాతుృ హో భెతిిెంచాడు. మొతిెం జట్ుట  
యుగులు (సో కయు) 187 ఐణే, ల కె వెంతు 153 యుగులు. 

1946లో ధాముడు  పాయత జట్ుట కు రదాన ల ల కటర్ గ ఉనృభోజులోల , యెంజీ  ైనలోల  హో లకర్ జట్ుట కు ఆడుతత భెెండొెందల 
యుగులు చేసయు. ఈ ఇతుృెంగ్స లో ఇయయ ై భెెండు తోౄ యుల  – ఆయునృయ గెంట్లు సగిెంథి. ఏభుెంథీ? అెంట్ాభ? అుౄడామన 

వమసఽ అక్షభలా మాప ై కట్ి! 
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