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'�ాస/ కన3>ా పర?@శ�45' లC�� �� �ాస/ కన3>ా పర?@శ�4D �ే/ 
అమ��ా45 అవ��రం�ా 08ందువ+ల:ే పGHంపబIే ఒక �ేవ��మK45L. 
ప-6�నం�ా �MమN లC�� ఆర3 �OౖQ3ల( క(లసుL లక( క(ల�ేవత. ఈ 
క(లసుL ల( అ6�కం�ా ఆంధ- ప-�ేT లUను, ఇం>ా తWళ��డZ, క4ా[ టక 
4ా]ా^ _ లలUను `వaిసుL ��9రc.�ాస� మ�తక( ఆంధ-ప-�ేT లU కల 
deను�MండలU అN deదf  �ే�ాలయమg ఉం��. ఇకiడ �OౖQ3ల( అ6�కం 
 

�ాస� మ�త 
     మ��- సు de-aిIెk�>l :ెం��న �Oౖ�-ా 
 1921, 1931 మధ3 >ాలంలU 
ఒక కWషn �o�ాడZ. ��` ప->ారం ప-N క(ల�`>l తమ dpరqలU >r45న 
మ�రc�ల( 45Hస̂s :ేసుక(�o �Oసుల(బ"టt కu�ంచబIvం��. ��`` 
అనుస45ంw �Oౖశ3 అ�x aి
yషn (1905) �ారc తమ dpరcను �MమN 



నుంIv ఆర3�Oౖశ3�ా మ�రc{క(��9రc. �రc �;మ�తను పGHంచుట 
వలq  �OౖQ3లక( �;మN అను dpరc వw{ం��. ఉతLరప-�ే|}q  క~I� 
�OౖQ3లక( �;మN అను dpరc ఉం��. ఆర3 అంట� �Mప� వంశసు� డZ అ` 
అర�ం. �7`9 ఒక జ�N>l సంబం6�ంwన పదం�ా ప45గణ�ంచ4ాదు. 
�రం�� ��- /డ సంతN>l :ెం��న �ారc. �45లU :�ల�మం�� ద-/డ �"ష 
అ
న �ెల(గg మ�ట"q డZత� ��- /డ సంసiృN` �ాట��ాL రc. 
      �� �ాస/ కన3>ా పర?@శ�4D �ే/>l పల( ఆలయ�ల(��9
. 
�ట�లU ప-aి���  :ెం��న �� �ాస/ కన3>ా పర?@శ�4D �ే/ ఆలయం ఆంధ- 
ప-�ేT 4ాష̂_ంలU ప�{మ �;��వ45 Hల�q లU deను�Mండ అ�o పట̂ణంలU 
ఉం��. ఈ ఆలయంలU ఏడZ అంతసుL ల�� ఉన9 �ాu �;ప+రం //ధ 
వ4ా[ ల��,చకiట� �ల� కళ�� అల4ారcత� ఉంటtం��. ఇ�� �OౖQ3లక( 
ప/త- ��త-ం. deను�Mండ ����- `9 �OౖQ3ల >ా� �ా �"/�ాL రc. 

 
సంప-��య �ాథ    �ాస/ �ే/ జననం 

     �oం�5 �ే|ా`9 ఏలC క(సుమ |���̂ి �OౖQ3లక( 4ా�. ఈ �-ా ంతం /ష�[  
వర�నుడZ (/మల���త3 మ�4ా�) ఆ67నంలU ఉంIే��. >��.శ. 10, 11వ 
శ��బ"� లలU క(సుమ |���̂ి సుమ�రc 18 పరగణ�లను deను�Mండను 
4ాజ6�`�ా :ేసుక(` �ాuసూL  ఉంIే�ాదు. ఆయన,ఆయన �"ర3 
క(సుమ�ంబ ఆదర� దంపత�ల(�ా ?�u�5 ప-|ాంత?�$న �వనం 



గIvdp�ారc. �వ+` (����శ�ర �ా�W) ఆ4ాధన �ా45 �ౖెనం��న 
�/తంలU ఒక �"గం�ా ఉంIే��. /�ాహం అ
న :�ల సంవత�4ాల>l 
క~I� ఆ దంపత�ల>l సం��నం కల(గలCదు. 4ాజ�3`>l �ారసుల( లCక 
�ారc wంN:ే�ారc. ఎ`9 �-ా ర�నల( :ేaి��, ��మgల( ��w�� �ా45 
>r45క ,రలCదు. అప+డZ �ారc తమ క(ల గgరcవ+ అ
న 
�"సi4ా:�రc3లను సంప-��ంచ�ా, �ా45>l దశరథుడZ :ేaిన ప+త- 
>ా?@�̂ి య��ా`9 :ేయమ` :ె�ా�రc. 
      ఒక ప/త- >ాలంలU �ారc ఆ య��ా`9 తలdeట"^ రc. �ేవతల( 
అనుగ�08ంw యజ� ఫల�`9 ప-�ా��ంw, ��`9 ఆర�5apL  సం��న �-ా dిL  
కల(గgత�ం�� అ` :ె�ా�రc. భ>lL,శ�ధల�� ��`9 ఆర�5ంwన >¡`9 
����ల>� క(సుమ�ంబ గర�వN అ
న��. ఆ?� గర�వN�ా ఉండ�ా 
అ�oక అ�ా6�రన >r45కల( వ3కLప45:ే��. ఇ�� ఆ?� భ/ష3త�L లU జనుల 
బ"�;గgల >rసం �ాటtపIే ఉతLమ సం����`>l జన�`సుL ం�� అనుటక( 
సం>�తం. 
      వసంత >ాలంలU సర���-  ఆనం��ల( �Oల>¡న9 �oళ �Oౖ|ాఖ Qద�  
దశW,Qక��ారం ఉతLర న£త-ం,కన3 4ా�లU క(సుమ�ంబ కవల 
dిలqల>l జన� ఇw{ం��. �ా45లU ఒకరc ఆడ dిలq ,మ4Mకరc మగ 
dిలq�ాడZ. అబ"¤
>l /ర¥�ా£ అ` అమ��
>l �ాస�ాంబ అ` 
��మకరణం :ే�ారc. బ"ల3ం నుంIv /ర¥�ా¦డZ �"/ 4ా�క( 



>ావu�న అ`9 ల£ణ�లను చూdp�ాడZ. �ాస/ అ`9 కళలలUను 
ఆ45�ే45, సం�Dతం, తరi |ా�ాL _ లలU మక(iవ చూdp��. 
      �"సi4ా:�రc3ల �£ణలU /ర¥�ా¦డZ �o��ల` అభ3aిం:�దు. 
గgర�ప+ �ా�45, /ల(/ద3, కNL  �ామg §దల¨ౖన యgద�  /ద3లను 
�oరc{క(��9డZ. �ాస/ అ`9కళలను,తరi |ా�ాL _ లను అభ3aింw 
�ెu�Oౖన అమ��
�ా dpరc �ెచు{క(ం��. 

/ష�[  వర�నుడZ 
/ర¥�ా¦డZ యgకL వయసు>l 4ా�ా�o ఆలCరc>l :ెం��న అ456� |���̂ి 
క(మ�4©L అ
న ర��9వN` /�ాహం ఆI�డZ. /�ా�`>l /:ే{aిన 
అNధులందర¥ త�రలU �ాస/ /�ాహం క~I� ఇంత �Oౖభవం�ా 
జరcగgత�ం�� అ` �"/ం:�రc. 
       /ష�[  వర�నుడZ తన 4ాజ3 /సLరణలU �"గం�ా deను�Mండ>l 
/:ే{య�ా క(Qమ |���̂ి ఆ 4ా�>l ఆ��నం పల(క(త� �Mప� 
ఊ4��5ంప+ ఏ4ా�టt :ేaి ఘన?�$న �o��క deౖ స�����`9 జ45�ాడZ. 
ఇంతలU /ష�[ వరc� నుIv దృ�̂ి జన సమKహంలU ఉన9 �ాస/deౖ 
పIvం��. �¬uచూప+లU�o ఆ?�ను �ాఢం�ా dp-Wం:�డZ. ఆ?� లCక(ంI� 
��ను బ-తకలCన` �"/ంw ఆ?�ను /�ాహమ�డ `శ®
ం:�డZ. 
ఆ?� గg45ంw /వ4ాల( �ెల(సు>rమ` ఒక మంN-` పం�ాడZ. 
/ష�[ వరc� ` >r45క క(శమ |���̂ి>l శ4ాఘ�తం అ
ం��. ఆయన తన 



అం�D>ా4ా`9 �ెల(పలCడZ, అల� అ` >ాదనలCడZ. ��`>l >ారణం ఆ 
4ా� అప�ట�>� /�ా08త�డZ, వయసులU తన క~త�45 కంట� :�ల 
deదf�ాడZ, �ా45 క(ల�లలU అంతరం ఉం��. ఇ/ తల({క(` ఆయన 
:�ల ఒNLIv>l లUనయ�3డZ. తన క(టtంబ సభg3ల��ను, 
ap908త�ల��ను చ45{ంచ�ా, అందర¥ ఈ /షయంలU `ర[య�`9 
�ాస/>� వ��లCయమ` సల� ఇ:�{రc. �ాస/ తను �/��ంతం 
కన3�ా ఉంట"న`, �-ా పంwక /షయ�ల�� తన>l సంబంధం వదf` తన 
`ర[య�`9 కw{తం�ా :ెdp�aిం��. 
      క(Qమ |���̂ి ఈ /షయ�`9 /ష�[ వరc� నుIv>l వరLమ���`9 
పం�ాడZ. �7`>l /ప4Dతం�ా ఆగ�08ంwన ఆ 4ా� తన aeౖ��3`9 పంdి 
బలవంతం�ా అ
�� �ాస/` ,సుక(రమ�` ఆజ�� dిం:�దు. 6ౖెర3 
�ాహ�ాల( గల �OౖQ3ల( �ామ, ��న, �̄ద, దంIో�ాయ�ల�� ఆ 
apనను Ndి�>¡ట"^ రc. 

క(లసు� ల ప-Nస�ందన  

     ఇల�ంట� /పతiర ప45aి�త�లలU క(Qమ |���̂ి �"సi4ాచురc3ల 
సమ£ంలU 18 నగ4ాల>l :ెం��న 714 �;��- లక( :ెం��న ��యక(ల�� 
అత3వసర సమ��o|ా`9 ఏ4ా�టt :ే�ాడZ. సమ��oశంలU 
±��9±�-ా య�ల( వ:�
. 102 �;��- లక( :ెం��న మgఖు3ల( 
dి45>l�ారc ప-N 4;� మరణ��ాL రc, �x 4ాIv మరణ�apL  ఒ>��ా45 మరణం 



సంభ/సుL ం��, >ాబట�^  �x 4ాట?@ స4©²న�� అ` అ±�-ా య పడ�ా, 
W�5uన 612 �;��- ల �ారc మ�త-ం 4ా��� de³´ :ేapL�o అంద45>l 
మంw�� అ` అ±�-ా య పI�µ రc. 
       �"సi4ా:�రc3ల( మన �-ా ణ�ల( �x 
�� స4� మన ఆత� 
�¶ర�ా`9 >ా�ాడZ>r�ాల` అ��9రc. ఈ మ�టల( క(Qమ |���̂ి>l 
మ�ర·దర�క �x- ���హ>ాల(�ా ప`:ే�ా
. తన ప£ంలU >�వలం >¡ంత 
మం�� మ�త-?@ ఉన9ప�ట�>l, తన క~త�45` 4ా�>l ఇw{ ఎట�^  
ప45aి�త�లలUను de³´ :ేయ 4ాద` `శ{య�`>l వ:�{డZ. ఈ 
సంఘటన�� �OౖQ3ల ఐకమత3ం �ెబ¤Nం��. 4ా� మ�త-ం �ెబ¤Nన9 
�ామgల� పగపట�^ , తన శత�- వ+లను త�దమgట�^ ంచI�`>l, తన సమసL  
apనలను క~డ�7సుక(` సంaిద�ం అయ�3డZ. ఈ ప45ణ�మ�`9 
ఎదు4;iవI�`>l deను�MండలU ఉన9 102 �;��- లక( సంబం6�ంwన 
�ారc ఆయతLమవ+త���9రc. 

�ాస/ �ే/ ప-Nస�ందన  

�ాస/ ప-�o�ంw, అంద45` ఉ�ేf�ంw ఈ /ధం�ా అం��- "ఒక 
అమ��
 >rసం మనం అం�� రకLం ఎందుక( wం��ం:�u? మన 
�ా�ర�ం >rసం aeౖ`క(ల �/��ల` ఎందుక( అ45�ం:�u? యgద�ం అ�o 
ఆలUచనను /రW��f ం. ��`>l బదుల( ఒక >¡తL  పద�NలU �x 4ాడ��ం. 
అ08ం�ా /6�నంలU మనu9 మనం అ45�ంచుక(ం��. దృడ సంకల�ం, 



పటt^ దల ఉన9 �ారc మ�త-?@ ఈ �x 4ాటంలU �ాలº· న గలరc". �ాస/ 
:ెdి�న /6���`>l తuqదండZ- ల( అం�Dక45ంw ఆ?�ను అనుస45ంచIv 
నడవI�`>l `ర[
ంచుక(��9రc. 

ఆత� బu��నం 
�ాస/ సూచనలను అనుస45ంw, �;��వ45 న�� ఒడZµ న బ-హ�క(ండం 
అ�o ప/త- స�లంలU 4ాజబటtల( 103 అ�59 గgంI�లను ఏ4ా�టt 
:ే�ారc. నగరం అం�� ఆ 4;� పండZగ �ా��వరణంలU ఉం��. అప+�డZ 
�ాస/ ఆ 102 �;��- లక( సంబం6�ంwన జంటలను ఉ�ేf�ంw »రం�� 
���� �ాటt మంటలలU దూకI�`>l aిద�ం�ా ఉ��94ా అ` అIv�5�ే 
�ారం�� మనసూ¼45L�ా తమ సంaిద�తను వ3కLం :ే�ారc. �ారc 
�ాస/` �ేవ+` అంశ�ా అనుమ�`ంw, తమ>l `జ ర¥�ా`9 
చూపమ` >r4ారc. 
     ఆ?� న/� తన `జ స�ర¥�ా`9 �ే�7ప3మ�న?�$న �Oల(గg�� 
చూdింw �oను ఆ�� ప4ాశ>lL ఆర3మ��ే/ ½కi అవత4ా`9 అ` 
:ెdి�ం��. ధ4ా�`9 `లC�ందుక(, aీL ¿ల �¶ర�ా`9 >ా�ాIేందుక(, 
/ష�[ వరc� నుIv` అంతం :ేapందుక(, �OౖQ3ల ఔ��4ా3`9 ప-పం:�`>l 
:�ట�ందుక( కu యgగంలU జ`�ం:�న` :ెdి�ం��. స,�ే/ తన>l 
జ45�5న అవమ���`>l ప-N�ా wN మంటలUq  దూ>lనటt^ �ా�o �oను 
క~I� అ�59లU>l దూ>l ప+ణ3 లU>ాల` :ేరcక(ంట"ను అ` :ెdి�ం��. 



క(Qమ |���̂ి గత జన�లU సమ�6� అనబIే �Mప� మg`. ఆయన తన 
102 �;��- లక( :ెం��న బంధువ+ల�� స� Á�Â`9 >r4ాడZ. అందు>� 
» అంద45` క~I� ఆత� బu ����`>l ప+45 >¡ల��ను అ` అం��. 
ఆ?� అకiడ :ే45న �ా45>l �ేశ భ>lL, `జ�
N, సమ�జ apవ, సహనం 
§దలగg �ాట� గg45ంw /వ45ంwం��. 

/ష�[ వర�నుIv మరణం 
      ఆ?� ��ట� నుంIv ప/త- �ాక(iల( �Oల(వడ�ా�o �ే/ మ�నవ 
ర¥పంలU ప-త3£ం అ
ం��. అప+�డZ �ాళ´ం�� తమ ఇష̂ �ౖె�ాలను 
తల({క(` అ�59 గgండంలU దూ>ారc. /ష�[  వరc� నుIv>l దుశ�క(��ల( 
ఎదు4©²నప�ట�>l తన apన�� deను�Mండ �Ã u?@4ాలUq  ప-�o�ం:�డZ. 
అప+�డZ :�రcల( అప�ట� వరక( జ45�5ందం�� 4ా�>l :ె�ా�రc. ఆ 
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