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తెలం గాణ వ ైతాళికులు 
నిద్రాణమ ై ఉన్న తలెం గాణ ప్జాలన్ు జాగృ తం చేయడరనికి; తెలుగు భాషాభివృ ద్ధి, సాం స్కృ తిక వికాసానిక ి

మాడపాటిహన్ుమం తరావు విశేషం గా కృ షి చశేారు. తలెం గాణలో ‘ఆం ధ్మాహాస్భ’ స్ం సాా ప్క కారయ దరశి గా 
సేవలు అం ద్ధం చరరు. ఏటా గరం థరలయ మహాస్భలు నిరవ హ ం చి ప్జాలు సవవ య స్ం స్కృ తి, సవవ య భాష 

ప్టల  అభిమాన్ం ప ం చుకునేలా చేశారు. తెలం గాణ విముకిి పో రాటానిక ిస్ూతాధరరశగా, ఆం ధ్ ాపితరమహుడగిా 
చరశతరరుా లయాయ రు. హ దైరాబాద్ రాష్రం స్వ తం తా భారతద్శేం లో విలీన్మయ్యం త వరకూ నిజాం రాజయం లో 
పౌరహకుకలు అనకే విధరలుగా ఉలల ం ఘన్కు గురయాయ య. జనరభాలో 15 శాతం మాతామ ేఉన్న ఒక వరగం 85 శాతం 

ప్ాజలప ై పాాబలయం చూపిం ద్ధ. స్ం సాా న్ం లో విదయ అం తర ‘ఉరదూ ’ మాధ్య మం లోనే సాగదే్ధ. తెలుగు, కన్న డ, 
మరాఠా మాతృ భాషగా ఉన్న వారం దరద తప్ప నిస్రశగా ఈ మాధ్య మం లోనే అభయ సిం చేవారు. 1918లో సాా పిం చిన్ 

ఉసాా నియా విశవ విద్రయ లయం లో ఉన్న త, వ ైదయ , సాం కతేిక విదయ కూడర ఉరదూ  మాధ్య మం లోనే ఉం డదే్ధ. నరటి 
తెలం గాణలోని ఎనిమిద్ధ తెలుగు జిలాల లోల  కవేలం 18 మాధ్య మిక పాఠశాలలే ఉం డేవి. అనకేగరా మాలోల  పాాథమిక 

పాఠశాలలు లేవు. మాధ్య మిక పాఠశాలలోల న్ూ తెలుగున్ు ర ం డో  భాషగా బో ధధం చవేారు. ద్ ం తో అధధక స్ం ఖ్ాయ క వరగం 

లో న్ూటికి ముగుగ రు కూడర అక్షరాస్ుయ లుగా లేని దయనీయ సిాతి న లక ం ద్ధ. మహా ద్ యులోల  అక్షరాస్య త ఎకుక వగా 
ఉం డేద్ధ. చిన్న , ప దూ  ప్భాుతవ ఉదో్య గాలోల  వారశద్ే పాాబలయం . స్భలు,స్మావేశాలు నిరవ హ ం చకుం డర ‘గసవి  53’ 

అనే స్రుకు లర్ ద్రవ రా అడడు కునేవారు. స్మావేశాలోల  ఇవావ లన్ుకున్న ఉప్నరయ స్ పాఠానిన ముం దుగా ‘తరలుకాూ ర్ 

(జిలాల కలెక్ర్) ఆమోద్ధం చరలి. ఇచిి న్ ‘ప్తాి’ ప్కాారం ఉప్నరయ స్ం సాగాలి. మారుప చేరుప లకు తరవుం 

డదు.నిజాం రాజుల నిరం కుశ పాలన్లో తలెం గాణ పాాం తం ప్రశస్ర పాాం తరల కం ట ేచరలా వ న్ుకబడి ఉం డేద్ధ. 
యూరప్లో 18వ శతరబూం లోనే అం తమ ైన్ ‘ఫ్యయ డలవు వసా్’ హ ైదరాబాద్ స్ం సాా న్ం లో 20వ శతరబూం మధ్య వరకూ 

క న్సాగశం ద్ధ. ఈ దుసిాతిని మం దుముల న్రసిం గరావు ‘ఏబద్ధ స్ం వతస రాల హ దైరాబాద్’గరం థం లో వరశణం చరరు. 
‘బ్రాటషి్ ఇం డియా రాషా్ ర లోల  1885లో అమలోల కి తెచిి న్ సాా నిక స్వ ప్రశపాలనర ప్దితిని హ ైదరాబాద్ రాజయం లో 
ప్ావశేప టా్ లని ఆం ధ్ామహాస్భ వేద్ధక ద్రవ రా 1935లో నిజాం ప్భాుతరవ నిన వడేడకునరన రం టే.. రాజకయీం గా ఇకక డి 
ప్ాజలు ప్రశస్ర రాషా్ ర లోల  నివసిం చేవారశ కం టే 50 ఏళ్లల వ న్ుకబడి ఉన్న టలల  గమనిం చవచుి ’ అని ఆయన్ పరేకక నరన 

రు. ఇలాం ట ిరాజకీయ అం ధ్కారం న్ుం చి తెలం గాణ ప్జాలన్ు జాగృ తి ప్రచడరనికి,ఆం ధ్మాహాస్భల ద్రవ రా సాం 

ఘ క, సాం స్కృ తిక, భాషాప్రమ నై్ చెైతన్యం కలిగశం చడరనిక ిక తరవ ల్ రాజా బహదూూ ర్ వ ం కటాామార డిు, 
మాడపాటిహన్ుమం తరావు, క ం డర వ ం కట రం గార డిు, స్ురవరం ప్ాతరప్ర డిు, బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు లాం టి 
ప్ాముఖ్ులు కృ షి చేశారు. ఫ్లితం గా హ ైదరాబాద్ 

స్ం సాా న్ం నిజాం నిరం కుశ పాలన్ న్ుం చి విముకిి ప ం ద్ధం ద్ధ. 

 
 
 
 



మాడపాటిహన్ుమంతరావుమాడపాటిహన్ుమంతరావు1885 జన్వరశ22న్ కృషాణ జిలాల న్ంద్ధగామ 

తరలూకాపో కున్ూరుగరా మంలోజనిాంచరరు. తండివా ంకటప్పయయ, తలిలవ ంకట స్ుబబమా. 
హన్ుమంతరావుఅయద్ళే్లవయస్ులోఉన్నప్ుపడతేండిామరణ ంచరరు. ద్ ంతోఆయన్ స్ూరాయపేటలోతన్ మేన్మామ 

జమలాప్ురంవ ంకటాావుప్రయవకే్షణలోవిద్రయభాయస్ంచేశారు. వ ంకటాావుతహశీలాూ ర్ఆఫవస్ులో‘పషేాకరు’గాప్నిచసేవేారు. 
ఉద్ోయగరీతరయఆయన్ స్ూరాయపేట, జడిరల, న్ల్గ ండకుబద్ధలీకావడంతో.. మాడపాటఆియాపాాంతరలోల విద్రయభాయస్ంచశేారు. 
హన్ుమంతరావు1898లోఉరదూ మిడలిపరీక్షలో, 1900లోఇంగశలషిాడలిాలాస్ులో, 
1903లోవరంగలహెై స్ూకలునంచిమ టికాుయలేషన్ లోఉతి్తరుణ లయాయరు. ఇంగశలష్, ఉరదూ తోపాటలపారశీకం, తలెుగు, స్ంస్కృత 

భాషలోల న్ూప్టల్ సాధధంచరరు. 1904లోహన్ాక ండలోజిలాల విద్రయశాఖ్ కారాయలయంలో‘మీరుానీీ’ ఉద్ోయగంలోచేశారు. 
తరావత హ దైరాబాద్ లో‘లా’ చద్ధవి‘సిరస ిద్రరు’గావిధ్ులునిరవహ ంచరరు. 1917లోఉద్ో యగానికరిాజీనరమాచసేినరయయవాద 

వృతిిచపే్టా్ రు. 1941లోతన్ 56వ ఏట నరయయవాద 

వృతిినివిడచిిప టి్ప్యరశిగాప్ాజాసవేకుఅంకితమయాయరు.మాడపాటిసాహ తయసవేహన్ాంతరావుఉతిమ శేరణ రచయత, కవి, 

సాహ త్తవతిే, ప్ండతిుడడ, బహుభాషాకోవిదుడడ. 
హన్ుమంతరావుస్హాయంతోబుకకప్టనంరామాన్ుజాచరరుయలుఅనేనరయయవాద్ధ‘తలెంగాణరప్తిాక’న్ుపాారంభించరరు. 
స్ురవరంప్తారప్ర డిుస్ంపాదకతవంలోవ లువడని్ ‘గోలక ండ’, వద్ధూరాజుసవతరరామచందారావుస్ంపాదకతవంలోవచిిన్ 

‘తెలుగుప్తిాక’, స్బనవీస్ువ ంకట రామన్రసింహారావుస్ంపాదకతవంలోవచిిన్ ‘నీలగశరశ’ మొదలెైన్ 

ప్తికాలోల హన్ుమంతరావుఅనకే వాయసాలురాశారు. ‘ముషవర దకకన్’ అనఉేరదూ ప్తిాకలోన్ూవాయసాలురాశారు.రచన్లు: 
నిజాంరాష్రఆంధ్ుాలు, వరిక సావతంత్రం, వ టి్చరకిర,ీ మదయపాన్ం, గరంథరలయాలు, మన్ వాకాసాతంత్రం, రుణబాధ్ 

నివారణ, మన్ విద్రయస్మస్యలు, వయవసాయకులకుక నినస్ూచన్లు, గసవినిషాన్53 వివరణ, జన్ప్రశగణ 

వృతరి ంతం(1921-1931), నిజాంరాష్రఆంధ్ుాల అభివృద్ధిమారాగ లు, మొహతరాా, నరయయసాా నరలు, 
ద్ేశభాషలు.మాడపాటపి్సాిదిఆంగలగరంథరలన్ుతెలుగులోకిఅన్ువద్ధంచరరు. మొదట బంకించందాఛటరీీబ ంగాలీన్వల 

‘ఆన్ందమఠం’న్ుఅన్ువాదంచశేారు, కానీప్ాచురశంచలేదు. 1911లో‘గారశబాలీు’ జీవిత చరశతారచించరరు. ఇద్ధఅచివలేదు. 
1927లో‘రోమనరసమాా జయచరశతంా’, ‘క్షేతకాాలప్ుహ ంద్రవరుయలు’ ప్ాచురశంచరరు. చింతరమణ వ ైదయరాసని్ ‘మహాభారత 

స్మీక్ష’ అనగేరంథంలోనివాయసాలన్ుఅన్ువద్ధంచరరు. ఈ వాయసాలన్ు‘స్ుజాత’, ‘ఆంధ్ాభారత్త’, ‘ద్ేశబంధ్ు’ 
ప్తికాలోల ప్చాురశంచరరు. హృదయ శలయం, రాణ సారంధర, ఎవరశకి, ముస్లిద్రనియుస్ురు, ఆతరారపణ, ఎవరశతప్ుప, 
నరయయమా?, నిజమనేర?, ఇంకాకావలసిన్ద్ేమిటి? మొదలెైన్ కథలుస్ుజాత, కృషాణ ప్తిాకలోల ప్ాచురశంచరరు. 
1911లోఈయన్ రచించిన్ ‘కథరస్ంప్ుటి’ అనేఏడడకథలతో‘మలిలకాగుచఛము’ ప్ుసి్కానినమచిలీప్టాననికచిెంద్ధన్ 

‘స్రస్వత్తనికతేన్ం’ ప్చాురశంచింద్ధ. హన్ుమంతరావు‘నిజాంరాష్రంలోరాజాయంగ స్ంస్కరణలు’ రచించరరు. 
ఇద్ధహ ైదరాబాద ర్జాప్రశషత్ఏరాపటలచసేని్ ఒక కమిటసీ్మరశపంచిన్ నివదే్ధక. నిజాంప్భాుతవం‘రాజాయంగ స్ంస్కరణలు’ 
అంశంప కైమిటీనినియమించింద్ధ. 



1952లో జరశగశన్ సాధరరణ ఎనిన కలోల  కాం గ రస్ు అభయ రశాగా మ దక్ జిలాల  గజేవ ల్ నియోజక వరగం న్ుం చి పో టీ చేస ి

ఓడిపోయారు. ఆ ఎనిన కలోల  కమూయ నిస్ు్ లు గ లిచరరు. 1952లో జరశగశన్ సాధరరణ ఎనిన కలోల  కాం గ రస్కు మ జారీ్ లభిం 

చిం ద్ధ. బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు నరయకతవం లో తలెం గాణలో ప్జాాప్ాభుతవం ఏరప డిం ద్ధ. 
1955లో కేం దా ప్ాభుతవం హన్ుమం తరావున్ు ప్దా భూషణ్ బ్రరుదుతో స్తక రశం చిం ద్ధ. ఈ బ్రరుదు అం దుకున్న 

తెలుగు వారశలో మాడపాటే ప్థాములు. 
మాడపాటి హన్ుమం తరావుకు 1956లో ఉసాా నియా విశవ విద్రయ లయం గౌరవ డరక్రేట్ ప్దా్రన్ం చేసిం ద్ధ. 
1958లో శాస్న్ స్భుయ ల నియోజక వరగం న్ుం చి లెజిసేలటవి్ కౌనిస ల్్కు ఎనిన కయాయ రు. శాస్న్ మం డలి చెైరా న్్గా ప్ని 

చేశారు. 1958 న్ుం చి 1964 వరకు శాస్న్ మం డలి కారయ కరమాలన్ు హ ం ద్రగా, నిషప క్షపాతం గా నిరవ హ ం చి అం 

దరశ మన్న లన్ు ప ం ద్రరు. 
హన్ుమం తరావు రాసిన్ పాాచీనరం ధ్ా న్గరాలు, రాజకయీ ప్రశజాా న్ం , తలెం గాణరలోఆం ధోాదయ మం (ర ం డడ భాగాలు) 
గరం థరలన్ు ‘ఆం ధ్ా చం ద్ధాకాగరం థమాల’ ప్చాురశం చిం ద్ధ. 
మాడపాటి హన్ుమం తరావు మేన్మామ కూతురు అన్న ప్యరణమా న్ు వివాహం చసే్ుకునరన రు. ఈమ  1917లో 
మరణ ం చరరు. ఆ తరావ త మాణ కయ మా తో వివాహమ ైం ద్ధ. ఈమ  ‘సిరశసలిల’లో జరశగశన్ ‘ఆం ధ్ా మహ స్భకు’ 

అధ్య క్షత వహ ం చరరు. మాడపాటి 1970 న్వం బర్ 11న్ హ దైరాబాద్్లో మరణ ం చరరు. 
 

గరం థరలయ ఉదయ మం 

1901లో హ ైదరాబాద్ న్గరం లో ‘శీరకృ షణ  ద్ేవరాయ ఆం ధ్ ాభాషా నిలయం ’ సాా పిం చడం ద్రవ రా తెలం గాణలో గరం 

థరలయోదయ మానికి నరం ద్ధ ప్డిం ద్ధ. ఆ తరావ త 1904లో హన్ా క ం డలో ‘శీర రాజరాజన్రేం దా ఆం ధ్ాభాషా నిలయం 

’ సాా పిం చరరు. ఈ భాషా నిలయం సాా ప్నోతస వం లో మున్గాల రాజా నరయని వ ం కట రం గారావు, రావిచెటల్  రం 

గారావు, మ లైవరప్ు న్రసిం హశాసిి  ిపాల్గ నరన రు. ద్ ని అభివృ ద్ధిక ిమాడపాటి విశషేం గా కృ షి చేశారు. తెలం గాణ 

పాాం తం లో 1914 నరటకిి 125 గరం థరలయాలు సాా పిం చరరు. వీట ిద్రవ రా సాహ తయ , సాం స్కృ తిక, వ జైాా నిక స్భలు, 
స్మావేశాలు నిరవ హ స్ూి  గరా మీణ ప్జాలోల  గకప్ప చెతైన్యం త్తస్ుక చరి రు. ఈ ఉదయ మ నిరవ హణలో మాడపాట ి

హన్ుమం తరావుతో పాటల క మరరా జు లక్షా ణరావు, స్ురవరం ప్తారప్ర డిు, క ం డర వ ం కట రం గార డిు, ఆద్ధరాజు 

వీరభదారావు, మున్గాల రాజా, బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు, వలేూరశ రం గధరమనరయుడడ మొదలెైన్ వ తైరళికుల కృ ష ి

ప్ాశం స్నీయం . 

గరం థరలయాల సాా ప్న్ వలల  యువకులోల  మాతృ భాషప  ైఅభిమాన్ం , గౌరవం ఏరప డరు య. తలెుగు చరశత ాప్రశశోధ్న్ ప్టల  
ఆస్కిి కలిగశం ద్ధ. కరమం గా తెలం గాణలో ఆం ధోాదయ మం పాారం భమ ై 1921లో తలెం గాణ అం తటా విసి్రశం చిం ద్ధ. 1921 
న్వం బర్ 11, 12 తదే్ లోల  ‘గౌలీగూడర’లోని ‘వివకేవరశానీ’ థధయట్ర్్లో ‘నిజాం రాష్ర స్ం ఘ స్ం స్క రణ స్భ’ 

నిరవ హ ం చరరు. ద్ నికి ప్ాముఖ్ స్ం ఘ స్ం స్క రి, ప్ుణే మహ ళా విశవ విద్రయ లయ సాా ప్కులెైన్ ‘మహరశీ ధోం డ ేకేశవ 

కారేవ ’ అధ్య క్షత వహ ం చరరు. ఆయన్ తన్ మాతృ భాష మరాఠీలో, ఆ తరావ త ఇం గశలష్్లో ప్సా్ం గశం చరరు. 
ప్ాముఖ్ నరయ యవాద్ధ అలల ం ప్లిల వ ం కట రామారావు తెలుగులో ఉప్నరయ స్ం పాారం భిం చగానే స్భలో ఉన్న ఆం ధేతారులు 



అడడు ప్డ ిగం దరగోళ్ం స్ృ షి్ం చరరు. గతయం తరం లేక అలల ం ప్లిల తన్ ప్సా్ం గానిన మధ్య లోనే ముగశం చరరు. ఈ స్ం 

ఘటన్ ఆం ధ్ ాయువకులోల  ఆగరహావశేాలు కలిగశం చిం ద్ధ. వ ం కట రామారావుకు జరశగశన్ అవమాన్ం తెలుగు భాషకు, 
తెలుగు జాతికి జరశగశన్ అవమాన్ం గా భావిం చరరు. కారయ కరమం ప్యరశి కాకముం ద్ే స్భలో ఉన్న ఆం ధ్ ాయువకులం తర 
అకక డ ిన్ుం చి నిషాక మిం చరరు. అద్ే రోజు (1921 న్వం బర్ 12) అప్ప టి హ కైోరు్  నరయ యవాద్ధ ‘టేకుమాల్ రం 

గారావు’ ఇం టలల  11 మం ద్ధ యువకులు స్మావేశమ ై ‘ఆం ధ్ా జన్ స్ం ఘం ’ సాా పిం చరరు. తలెం గాణలో ఆం 

ధోాదయ మానికి ఇద్ే ఆరం భం . నిజాం రాష్రం లో ఆం ధ్ుాల మొదట ిప్జాా స్ం సా్ ఇద్.ే మొట్మొదటి ఆం ధ్ా జన్స్ం ఘం 

స్మావేశం లో మాడపాటి హన్ుమం తరావున్ు కారయ దరశి గా ఎన్ున కునరన రు. తలెుగు భాషాభివృ ద్ధి, తలెుగు చరశత ా

ప్రశశోధ్న్కు కృ ష ిచయేాలని; ఆం ధ్ ాబాలబాలికలకు వస్తి గృ హాలు, వితం తు శరణరలయాలు ఏరాప టల చయేాలని; 
సవి  ివిద్రయ వాయ పిికి బాలికా పాఠశాలలు సాా పిం చరలని ఈ స్మావశేం లో త్తరాా నిం చరరు. ఈ స్ం ఘం త్తరాా న్ం ఆధరరం గా 
1906లో క మరరా జు లక్షా ణరావు, నరయని వ ం కట రం గారావు, గాడచిరల  హరశ స్రోవ తిమరావు, అయయ ద్వేర కాళేశవ 

రరావు కలిసి ‘విజాా న్ చం ద్ధకాా మం డలి’ని సాా పిం చరరు. క మరరా జు మరణ ం చిన్ తరావ త ద్ ని పేరున్ు ‘లక్షా 
ణరాయ ప్రశశోధ్న్ మం డలి’గా మారాి రు. ఆద్ధరాజు వీరభదరాావు అధ్వ రయం లో ఈ స్ం సా్ ‘తలెం గాణర 
శాస్నరలు’ అనే గరం థం ముద్ధాం చిం ద్ధ. 
క ం డర వ ం కట రం గార డిు , మాడపాటి హన్ుమం తరావు హ దైరాబాద్ - గౌలీగూడరలో ‘బాలస్రస్వ త్త గరం థరలయం ’, నరం 

ప్లిలలో ‘వేమనరం ధ్ా భాషా నిలయం ’ న లక లాప రు. హన్ుమం తరావు వ న్ుకబడని్ వరాగ లు, హరశజన్ులోల  చెతైన్యం 

త్తస్ుకురావడరనికి ఎం తో కృ ష ిచేశారు. హరశజన్ులోల  విద్రయ వాయ పిి  కోస్ం రాయ్కిషన్ బారశష్ర్ ఏరాప టల చసేిన్ స్ం ఘానికి 
హన్ుమం తరావు స్హాయ కారయ దరశి గా సవేలం ద్ధం చరరు. ‘ఆద్ధ హ ం దూ సాం ఘ క సేవా స్మితి’ కారయ కరిగా 
 

ద్ న్జనరభుయ దయానికి సవే చశేారు. 1921లో ‘ప్రోప్కారశణీ బాలికా పాఠశాల’ ద్రవ రా తలెం గాణలో మహ ళా విద్రయ భివృ 
ద్ధికి హన్ుమం తరావు కృ ష ిచశేారు. బాలికలకు వారశ మాతృ భాషలో ఉన్న త విదయ బో ధధం చడరనికి స్ులాి న్ బజార్్లో 
తెలుగు, మరాఠీ మాధ్య మాలోల  ‘ఖ్ానీగ ’ (ప ైవిటే్ పాఠశాల) సాా పిం చరరు. ఆ రోజులోల  ప ైవిేట్ పాఠశాలలు న్డప్డరనికి నిజాం 

న్వాబు అన్ుమతిం చవేారు కాదు. హన్ుమం తరావు నిరశవ రామ కృ ష,ి రాజా బహదూూ ర్ వ ం కటాామార డిు  స్హాయ 

స్హకారాలతో నరరాయణగూడలో ప్సా్ుి తం ఉన్న ‘ఆం ధ్ ాబాలికోన్న త పాఠశాల’ అభివృ ద్ధి  చంె ద్ధం ద్ధ. మాడపాటి 
హన్ుమం తరావు మరణ ం చిన్ తరావ త ద్ నిక ి‘మాడపాట ిహన్ాం తరావు బాలికోన్న త పాఠశాల’ అని పేరు ప టా్ రు. 
 
 
 
 
 

రాజాబహదూూ ర వంకటాామార డిునిజాంన్వాబుమీర్ఉసాాన్అలీఖ్ానరపలన్లోరాజాబహదూూ ర వంకటాామార డిుక తరవ

ల్(పో లీస్ుకమిషన్ర్)గాప్నిచేశారు. హ ైదరాబాదసంసాా న్ంలోఉన్నత ప్దవినిఅధధషి్ంచిన్ మొదటహి ందువుఈయనే. 
ప్ాజాస్ంక్షమేంకోస్ం, స్వజాత్తయ అభుయదయానిక,ి స్వభాషాస్ంస్కృత్తవికాసానికిపాటలప్డఅేనకే స్ంసా్లు, 



ఎంతోమంద్ధవయకుి లకుఉద్రరంగాద్రనరలుచేసగికప్పవితరణశీలిగాపేరుప ంద్రరు. 
పాలకులకువిధయేుడిగాఉండపి్రశపాలన్కువిశావస్పాతుాడగిా, రాజకయీ చతురుడగిాప్ాశంస్లుప ంద్రరు. నిసావరాం, 
నిరాడంబరత, స్రవమాన్వ స్మాన్ దృకపథంఉన్నరాజాబహదూూ ర వంకటాామార డిుప్జాలు, పాలకుల 

పేామాభిమానరలుచూరగకనరనరు.వ ంకటాామార డిుమహబూబ్ న్గరశీలాల గద్రవలాి లూకాలో1869 ఆగస్ు్ 21న్ జనిాంచరరు. 
వీరశద్ధమధ్యతరగతికుటలంబం. తండిాపాశంకశేవర డిు . తలిలబారమాఈయన్ ప్సికందుగాఉన్నప్ుపడేమరణ ంచరరు. ఈయన్ 

ఇంటపిేరు‘పాశం’ అనిచరలామంద్ధకతిలెియదు. ‘క తరవలాాజాబహదూూ ర వంకటాామార డిు ’ పరేుతోనేప్సాది్ధిప ంద్రరు. ఈయన్ 

తొమిాద్ళే్లవయస్ువచేివరకుఅమామాఊర నై్ ‘రాయణ పటే’లోఉనరనరు. అకకడే‘ఖ్ానిగ ’ పాఠశాలలోవిదయఅభయసించరరు. 
తరావత రాయణ పటేకుతొమిాద్ధమ ైళ్లదూరంలోఉన్న‘వన్ప్రశి’ పాఠశాలలోఉరదూ , పారశీకంనరలుగేళ్లపాటలచద్ధవారు. 
ఈయన్ మనే్మామ విలియంవాహబురాయచూరులోపో లీస్ుస్దర మొహతమీంప్దవినిరవహ ంచవేారు. ఆయన్ 

వదూక ంత కాలంఉండిఅకకడిపాఠశాలలోమరాఠ,ీ కన్నడ భాషలుకూడరఅభయసించరరు. మనే్మామ మరణంతరావత 

వ ంకటాామార డిుతిరశగశస్వగరా మంవచిిమితుాల స్హకారంతోహ దైరాబాద్ లోపో లీస్ుశాఖ్లోఅమీన్ 

గానియమితులయాయరు.వ ంకటాామార డిుమొదటగా1886లోముద్ధగలుల ఠాణరకుఅమీన్ గానియమితులయాయరు. 
యువకుడెనై్ ఈయన్కుఠాణరలోఎంతోఅన్ుభవంఉన్న‘మొహరరీ్’ అనినవిషయాలోల స్హాయ ప్డడతూఉండేవారు. ఆ 

తరావత యాదగీరాా ణరకుబద్ధలీఅయాయరు. అకకడ జరశగశన్ మత 

కలహాలన్ుఅదుప్ుచేసవి ంకటాామార డిుగురశింప్ుతచెుికునరనరు. మహబూబ్ న్గర్, నిజామాబాద్, కరీంన్గరశీలాల లోల వివిధ్ 

హో ద్రలోల ప్నిచసేిమంచిపరేుతచెుికునరనరు. ఎలగందల (నటేికరీంన్గర్) 

జిలాల పో లీస్ు‘మొహ తమీం’గాప్నిచసేి1942లోగులబరాగ జిలాల కుపో లీస్ుఅధధకారశగానియమితులయాయరు. 
హ ైదరాబాదనగరానికి‘క తరవల్’న్ునిజాంన్వాబుమీర్ఉసాాన్అలీఖ్ాన్సాయంగానియమించవేారు. 
నరటకిమిషన్ర్ఇమాదీంగారణ ంచడంతోనిజాంన్వాబుఆ ప్దవికవి ంకటాామార డిునినియమించరరు. గరా మ ప్టేల్, 

ప్టావరవీతన్ ల మాద్ధరశగాన్గర క తరవలపదవివంశపారంప్రయంగాఉండేద్ధ. వ ంకటాామార డిుకంటమేుందుతరలిబుద్దూ లా, 
గాలిబుద్దూ లా, న్వాబజీ రావర్ జంగ్, న్వాబ్అకబరీంగ్, న్వాబ్ఇమాదీంగ్‘క తరవల్’ 

క లువునిరవహ ంచిన్వారశగాప్సాది్ధిగాంచరరు. వ ంకటాామార డిుపో లీస్ుశాఖ్లోఅనేక మారుపలుత్తస్ుక చరిరు. 
నరటసి్మాజంలోఉన్నత వరాగ ల వారశకకే తరవల్ న్ుకలిసఅేవకాశంఉండదే్ధ. సామాన్యప్జాలుపో లీస్ుఅధధకారుల 

వదూకువ ళ్లడమనేద్ధఅంత తలేిక నై్ విషయంకాదు. వ ంకటాామార డిుఈ విధరనరనికసి్వసిిప్లికఅినినవరాగ ల ప్జాలకుస్హాయ 

స్హకారాలుఅంద్ధంచరరు.ప్జాోప్యోగ కారయకరమాలునరడడ‘న్గర క తరవల్’ ప్ురపాలక, అనేక ప్ాభుతేవతర, 

ప్ాజాస్ంఘాలోల స్భుయలుగాఉండవేారు. వ ంకటాామార డిుహ ైదరాబాదనగర డెైనిజేీసవకంకమిటీకారయవరగస్భుయలుగాఉనరనరు. 
పేల గునివారణ స్ంఘం, వికో్ రశయామ మోరశయల్అరబనజే్, న్గరాభివృద్ధిస్మితి(ఆరాయషేబలాూ ), స్రేా ఖ్ాసౌగ రవ కమిటీ, 
కోప్రటేవిససస టైీలాంటిస్ంసా్లోల గౌరవ స్భుయలుగాక తరవల్ కుసాా న్ంఉండదే్ధ. ద్ ంతోపాటలఉసాానియావ దైయశాల, 

కుషు్ నివారణరశరమం, అనరథ పలిలల (లావారశస) విచరరణ స్ంఘం, నరయయవయవసా్, ర వ న్ూయ, మునిసప్లిద్ధతర 

స్ంసా్లోల స్భుయలుగాక తరవలేసవలంద్ధంచరరు.వ ైసాాయ్వలుసువరాజుహ దైరాబాదసందరశించిన్ 



స్మయంలోవ ంకటాామార డిున్గరంలోప్టష్ిభదతారఏరాపటలల చసేఉిన్నతరధధకారుల ప్ాశంస్లుప ంద్రరు. 
1921లోనిజాంన్వాబుజన్ాద్ధన్ంస్ందరభంలోఈయన్కు‘రాజాబహదూూ ర్’ బ్రరుదుప్దా్రన్ంచశేారు. 
1931లోబ్రాటషి ర్భుతవం‘ఆరుర్ఆఫ్ిూబ్రటాషి్ఎంప రై్’ (ఓబీఈ) బ్రరుదున్ుఇచిిగౌరవించింద్ధ. హ ైదరాబాదనగరంలోఈయన్ 

న లక లిపన్ ప్జాాస్ంసా్లుగకప్పసేవలుఅంద్ధంచరయ. న్గరంలోనిసాంఘ క సవేాస్ంసా్లకుఈయన్ అనేక విధరలుగాస్హాయ 

స్హకారాలుఅంద్ధంచరరు.వ ంకటాామార డిు1933లోప్దవీవిరమణ చేశారు. ద్రద్రప్ు48 ఏళ్లల ఉద్ో యగంచశేారు. తరావత 

నిజాంన్వాబుమీర్ఉసాాన్అలీఖ్ాన్ఈయన్న్ు‘స్రేాఖ్ాస’ (నిజాంన్వాబుస ంత భూములు) ప్ాతయేక 

అధధకారశగానియమించరరు.ర డిుహాస్్లాథాప్న్వ ంకటాామార డిుక తరవల్ గాఉన్నప్ుపడడన్గరంలోనిహ ందూవిద్రయరుా లుస్ర నై్ 

భోజన్, వస్తిసౌకరాయలులేక అనేక బాధ్లుప్డడతున్నటలల ఆయన్ దృషి్కివచిింద్ధ. 
వన్ప్రశిరాజార ండోకుమార ివివాహానికఅినకే మంద్ధద్ేశ్ ముఖ్ లు, ధ్న్వంతులు, స్ంసాా నరధ శులుహాజరయాయరు. ఈ 

స్ందరభంగావిద్రయరుా ల 

 
 
 

సవి విిదయహ ైదరాబాదసంసాా న్ంలోసవి లిువిద్రయభాయస్ంచసేేప్రశసిాతులులేవు. మాడపాటహిన్ుమంతరావుసాా పించిన్ ఆంధ్బాాలిక 

పాఠశాలకువ ంకటాామార డిుఅనకే విధరలుగాస్హకారంఅంద్ధంచరరు. ప్రోప్కారశణీపాఠశాల, ర డిుబాలికావస్తిగృహం, 
రశఫాయఆెం- పాఠశాల, లేడసీ్ుకలబుబ, గకలలఖిడీకబాలికాపాఠశాల, సకిింద్రాబాద్రబలికాపాఠశాలల అభివృద్ధికఈియన్ చేసని్ 

కృషఅిమోఘం. వీటితోపాటలన్గరంలోశీరకృషణద్ేవరాయ ఆంధ్భాాషానిలయం, వేమనరంధ్భాాషానిలయం, 
బాలస్రస్వత్తగరంథరలయంలాంటిస్ంసా్ల ప్ురోగతికిఈయన్ ఎంతగానోతోడపడరు రు.వ ంకటాామార డిుతలెంగాణ 

ఆంధ్ామహాస్భలోఅతివాదులు- మితవాదుల మధ్యఅభిపాాయ భేద్రలుప్రశషకరశంచరరు. స్ురవరంప్తారప్ర డిుసాా పించిన్ 

‘గోలక ండ’ ప్తిాకకుస్హకారంఅంద్ధంచరరు. 1926 న్ుంచి1946 

వరకుఅద్ధద్ధన్ప్తికాగారదప ంద్వేరకూవ ంకటాామిర డిుపో ా తరసహంఉంద్ధ.1953లోవ ంకటాామార డిురద. 25 వలే విలువ నై్ తన్ 

భవనరల ఆసిినిటసా్ు్ గాన్మోదుచేశారు. ద్ నిప వైచేిఆద్రయానినర డిువిద్రయరశావస్తిగృహం, ఆంధ్ాబాలికాపాఠశాల, 

ఆంధ్వాిద్రయలయం, మహ ళాకళాశాల.. ఈ 

నరలుగుస్ంసా్లుస్మాన్ంగాఅన్ుభవించేవిధ్ంగాఏరాపటలచేశారు.రాజాబహదూూ ర వంకటాామార డిుబాలయవివాహాలకువయతిరకేి. 
ప్ురుషులతోపాటలసవి లికుస్మాన్ హకుకలుండరలనికోరుకునవేారు. అస్పృశయతరనివారణ, హరశజనోదిరణకుకృషచిశేారు. 
అనరథ బాలుర ఆశరమం, కుషు్ నివారణ స్ంఘం, జీవ హ ంస్ నివారణ 

స్మితిలాంటిస్ంఘాలోల స్భుయలుగాఉండిస్హాయంఅంద్ధంచరరు.భాషాసవేవ ంకటాామార డిుకతిలెుగు, పారీి, మరాఠ,ీ ఉరదూ , 

కన్నడ భాషలోల ప్రశజాా న్ంఉంద్ధ. ఆంగలంలోన్ూక ంత ప్రశజాా న్ంఉంద్ధ. ఈయన్ కళాపిాయులు. లలిత కళ్లు, 
భాషాసారస్వతరలు, కీరడలు, కవులు, గాయకులన్ుఆదరశంచవేారు. ఆయన్ 1953 జన్వరశ25న్ తన్ 84వ ఏట 

మరణ ంచరరు. 1956లోఆంధ్పా్దా్ేశ్ఏరపడని్ తరావత హ దైరాబాదనగర ప్జాల ప్క్షాన్ 



నరటరిాష్రడిప్యయటమీుఖ్యమంతికా ండరవ ంకట రంగార డిుఅధ్యక్షతన్ నరరాయణగూడ 

కూడలిలోవ ంకటాామార డిుకాంస్యవిగరహానినప్ాతిషి్ంచరరు. 
 

క ం డర వ ం కట రం గార డిు  (1890-1970) 

క ం డర వ ం కట రం గార డిు  ‘అతరాప్ు బలాూ ’ (హ దైరాబాద్) జిలాల లోని ‘మం గళారం ’ గరా మం లో 1890లో జనిాం 

చరరు. తం డిా చెనరన ర డిు, తలిల బుచి మా . చనెరన ర డిు  గరా మ పో లీస్ు ప్టలే్్గా ప్నిచేశారు. నరడడ అతరాప్ు బలాూ  
జిలాల లోని భూములనీన నిజాం న్వాబు స్రేా  ఖ్ాస్గా ఉం డవేి. ఈ భూముల న్ుం చి వచేి ఆద్రయానిన 

న్వాబు స ం త ఖ్రుి ల కోస్ం (స్రేా  ఖ్ాస) వినియోగశం చేవారు. ఇలాం ట ిగరా మాలోల  ప్జాా స్ం క్షమేానిన ఎవరద ప్టి్ం 

చుకోలేదు. ప్భాుతవ పాఠశాలలు లేవు. ఇలాం టి ప్రశసిాతులోల  చెనరన ర డిు  స ం త ఖ్రుి లతో ఒక వీధధ బడనిి ఏరాప టల 
చేస ివిద్రయ భాయ స్ం చేసే అవకాశం కలిపం చరరు. తం డిా సాా పిం చిన్ వీధధబడలిోన ేక ం డర వ ం కటరం గార డిు  పాాథమిక విద్రయ 
భాయ స్ం చేశారు. మిడలి్ స్ూక ల్ విద్రయ భాయ స్ం తరావ త 1909లో ‘వకాలత్’ (నరయ యశాసి్ంి )లో ప్టా్  ప ం ద్రరు. 
తరావ త నరయ యశాసి్ంి లో ‘దర ీదువవం ’, ‘దర ీ అవవ ల్’ స్రశ్ఫకి టలల  ప ం ద్రరు. హ కైోరు్ లో ‘దర ీ అవవ ల్’ 

వకలీ్్గా శిక్షణ ప ం ద్రరు. తలెం గాణ పాాం తం లో నరయ యవాద వృ తిిక ిస్ం బం ధధం చిన్ ప్రకీ్షలకు హాజరయ్య విద్రయ రుా ల 

కోస్ం 

‘లా ఇన్్సి్టయయ ట్’న్ు ఏరాప టల చేస ి1911 న్ుం చి 1923 వరకు సవేలు అం ద్ధం చరరు. క ం డర వ ం కటరం గార డిు  
1910 న్ుం చి 1920 వరకు అనేక ర వ న్ూయ ,సవిిల్, కిరమిన్ల్ కేస్ులోల  విజయం సాధధం చరరు. 1935 న్ుం చి 1940 

వరకు హ ైకోరు్ లో ‘వకాలత్’ చేశారు. వ ం కట రం గార డిు  ప్జాాసవే నిజాం పాలన్లో ప్భాుతవ ఉదో్య గులు, జాగరీాూ రుల , 
ద్ేశ్్ముఖ్్లు ప్జాలప ై జరశపే అతరయ చరరాలు, అనరయ యాలు, ద్దరీనరయ లకు వయ తిరేకం గా, ర ైతుల నరయ యమ నై్ 

హకుక ల కోస్ం వ ం కటరం గార డిు  ధెైరయం గా పో రాడరరు. ఈయన్కు భూసావ ములు, జాగరీాూ రల కేస్ులు వచేి వి కాదు. 
పేద ర తైుల ప్క్షాన్ నరయ య పో రాటం చసేి అన్తికాలం లోన ేతలెం గాణ ప్ాజల ‘ద్ న్జన్ బాం ధ్వుడడ’, ‘పదేల ప నిన 

ధధ’, ‘ర తైు బాం ధ్వుడడ’గా పేరు ప ం ద్రరు. నిజాం ప్ాభుతవం న లక లిప న్ శాస్న్ ప్రశషత్్కు క ం డర వ ం కటరం 

గార డిు  1939లో నరయ యవాదుల సాా న్ం న్ుం చి ఎనిన కయాయ రు. శాస్న్ ప్రశషత్్లో ప్ాజాభుయ దయం , సామాజిక నరయ 
యానికి ద్ోహదం చసేే అనకే బ్రలుల లు ప్ావశేప టా్ రు. ఈయన్ ప్ావశేప టి్న్ బ్రలుల లోల  ముఖ్య మ నై్వి.. సవి లికు వారస్తవ 
హకుక, బాలయవివాహాల నిషధే్ం , వితం తు వివాహాలు చట్ స్మా తం , అం టరానితన్ం నిరదా లన్, జాగరీాూ ర ీ

విధరన్ం రదుూ , స్ం సాా న్ం లో ప్ాభుతవ ఉద్ోయ గాల నియామకానికిప్బ్రల క్ స్రీవ స్ు కమిషన్ ఏరాప టల, బావుల కిం ద వయ 
వసాయం చసేే భూములప ై నీట ిప్న్ున రదుూ  చేయడం . వీటిని నిజాం న్వాబు అన్ుమతితో శాస్న్స్భలో 
ప్ావశేప టా్ లిస ఉం డేద్ధ. అతయ ధధక మం ద్ధ ప్ాజలు ఈ స్ం స్క రణలకు వయ తిరేకమన ేకారణం తో నిజాం న్వాబు ఈ 

బ్రలుల లన్ు తిరస్క రశం చరరు. ఒకక బాలయ వివాహాలకు స్ం బం ధధం చిన్ బ్రలుల న్ు మాతామే ప్జాాభిపాాయ సకేరణకు న్వాబు 
అం గకీరశం చరరు. ద్ ని కోస్ం హ ైకోరు్  నరయ యమూరశిని నియమిం చరరు. అయన్ప్ప టికీ ఈ 

అభుయ దయకరమ ైన్, విప్లవాతా క బ్రలుల లు ఇతర పాాం తరల సాం ఘ కోదయ మాలప ై ప్ాభావం చూపాయ. 



క ం డర వ ం కటరం గార డిు  1886 న్ుం చి 1917 వరకు హ ైదరాబాద్ హ కైోరు్  జుయ డషీియల్ కమిటీ వ లువరశం చిన్ త్తరుప 

లనినం టినీ కరో ఢకీరశం చి ర ం డడ స్ం ప్ుటాలుగా ప్చాురశం చరరు. ఇద్ధ నరయ యవాదులకు ఎం తో ఉప్యోగకరమ నై్ గరం థం 

గా గురశిం ప్ు ప ం ద్ధం ద్ధ. క ం డర వ ం కటరం గార డిు  తద్ధతరుల పోా తరస హం తో 1918లో రాజా బహదూూ ర్ వ ం కటాామార డిు  
‘ర డిు  హాస్్ల్’ సాా పిం చరరు. ద్ నికి వ ం కటరం గార డిు  కారయ దరశి గా ప్ద్ళే్లల  సేవలం ద్ధం చరరు. ర డిు  హాస్్ల్్న్ు మొదట 

‘ర డిు  బో రశుం గ్’గా వయ వహరశం చవేారు. తరావ త ఇద్ధ ర డిు  హాస్్ల్్గా రదపాం తరం చెం ద్ధం ద్ధ. క ం డర వ ం కటరం 

గార డిు  ద్ నికి కారయ దరశిగా, కోశాధధకారశగా, అధ్య క్షుడిగా స్ుద్ రఘ కాలం ప్నిచశేారు. 
 

ముఖ్య మ నై్ అం శాలు 
ర డిు  జన్స్ం ఘం ప్క్షాన్ తలెుగు బో ధ్నరభాషగా జాం బాగ్్లో మాధ్య మిక పాఠశాలన్ు ఏరాప టల చయేడం లో వ ం కటరం 

గార డిు  విశషేమ నై్ కృ షి చశేారు. 
షా అలీబం డరలో ఉన్న త పాఠశాల, ఫవలాా నరలోని ఆం ధ్ా స్రస్వ త్త బాలికా పాఠశాలన్ు ఈయన్ అభివృ ద్ధి  చేశారు. 
నరరాయణగూడలోని బాలికోన్న త పాఠశాల, లాల్ దరావ జలోని వ ం కటాావు సాా రక నిధధ ఉన్న త పాఠశాల, 
ఆర్.బ్ర.వి.ఆర్. మహ ళా కళాశాల, గగన్్మహల్్లోని ఆం ధ్ ావిద్రయ లయ కళాశాల (ప్సా్ుి త ఏవీ కాలేజ్), చికక 

డప్లిలలోని ఆం ధ్ ావిద్రయ లయం మొదలెైన్వనీన నేటకిీ ఉతిమ విద్రయ స్ం సా్లుగా సవేలం ద్ధస్ుి నరన య. వీటి అభివృ 
ద్ధిలో వ ం కటరం గార డిు  కృ షి ఉం ద్ధ. 
కృ షణ  ద్ేవరాయాం ధ్ ాభాషా నిలయం , వేమనరం ధ్ా భాషా నిలయం , బాల స్రస్వ త్త గరం థరలయం , ఆం ధ్ా సారస్వ త 

ప్రశషత్, దక్షణి భారత హ ం ద్ ప్ాచరర స్భ, ఇం ద్ధరా సవేా స్దన్, గరం థరలయాల సాా ప్న్లోన్ూ క ం డర వ ం కటరం 

గార డిు  విశషే కృ షి చశేారు. 
క ం డర వ ం కటరం గార డిు  70వ జన్ా ద్ధన్ం స్ం దరభం గా 1960లో ఆయన్ పరేు మీద ఆర్.బ్ర.వి.ఆర్. మహ ళా కళాశాల 

ఆవరణలో ‘ర డిు  బాలికావస్తి గృ హం ’ నిరశాం చరరు. 
1921లో ‘ఆం ధ్ా జన్ స్ం ఘం ’ సాా పిం చడం లో ఈయణ న మూల ప్ురుషుడగిా పరేకకం టారు. 
జోగశపటేలో స్ురవరం ప్తారప్ర డిు  అధ్య క్షతన్ ఆం ధ్ ామహాస్భ మొదటి స్మావేశం జరశగశం ద్ధ. ఇం దులో రం గార డిు  
కీలకపాతా పో షిం చరరు. 1936లో షాద్్న్గర్్లో నిరవ హ ం చిన్ 5వ, 1943లో హ దైరాబాద్్లో నిరవ హ ం చిన్ 7వ ఆం ధ్ా 
మహాస్భలకు క ం డర వ ం కటరం గార డిు  అధ్య క్షుడగిా వయ వహరశం చరరు. 
హ ైదరాబాద్ స్ం సాా న్ం భారత యూనియన్్లో కలవాలని 1938లో హ దైరాబాద్ సే్ట్ కాం గ రస ఆధ్వ రయం లో క ం డర వ ం 

కటరం గార డిు  తలెం గాణ జిలాల లోల  ప్రయ టిం చి ప్జాలన్ు ఉతేిజప్రశచరరు. తలెం గాణ గరా మీణ పాాం తరలోల  రజాకారల  
దురాగతరలు.. ముఖ్యం గా ద్ోపిడలీు, గృ హ దహనరలు నితయ కృ తయ మవడం వలల  భారత ప్భాుతవం క .ఎం . 

మునీీని హ ైదరాబాద్ ఏజ ం ట్ జన్రల్్గా నియమిం చిం ద్ధ. వ ం కటరం గార డిు  ఆయన్కు తలెం గాణ ప్జాల బాధ్లన్ు 
వివరశం చరరు. 
భారత ప్భాుతవం 1948 స ప ్ం బర్ 13న్ హ దైరాబాద్ స్ం సాా న్ం ప ై ‘పో లీస్ు చరయ ’ జరశపిం ద్ధ. రజాకారల  నరయకుడెనై్ 

స్యయ ద్ కాశిం రజీవ బం ద్  అయాయ డడ. మజేర్ జన్రల్ చదదరీ మిలటరీ గవరన ర్్గా నియమితుడయాయ డడ. 



1950లో కేం దా ప్ాభుతవం హ ైదరాబాద్ రాష్రం లో మిలటరీ ప్భాుతరవ నిన రదుూ చసేి సవనియర్ ఐసవఎస అధధకారశ ఎం .క . 
వ లోల డిని ముఖ్య మం తిగాా నియమిం చిం ద్ధ. 
భారత పారలమ ం ట్్కు హ దైరాబాద్ స్ం సాా న్ం న్ుం చి 25 మం ద్ధ స్భుయ లన్ు నియమిం చరరు. వీరశలో క ం డర వ ం కటరం 

గార డిు  ఒకరు. 
1952లో హ ైదరాబాద్ రాష్రం లో సారవ తిాక ఎనిన కలు నిరవ హ ం చరరు. కాం గ రస పారీ్ అతయ ధధక సాా నరలోల  విజయం సాధధం 

చిం ద్ధ. 
హ ైదరాబాద్ స్ం సాా న్ం లో బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు నరయకతవం లో 1952లో మొదటి ప్ాజా ప్ాభుతవం ఏరాప ట ైం ద్ధ. 
ఈయన్ మం తివారగం లో వ ం కటరం గార డిు  ఎక ైస జ్, కస్్మ్సస , అటవీశాఖ్లు నిరవ హ ం చరరు. 
కేం ద ాప్భాుతవం రాషా్ ర ల ప్ున్రవు వసవాకరణ కోస్ం ‘ఫ్జల్ అలీ’ అధ్య క్షతన్ కమిటీ నియమిం చిం ద్ధ. హ దైరాబాద్ 

విభజన్ జరగాలని ఈ కమిట ీపరేకకం ద్ధ. తలెం గాణ పాాం తరనిన ప్తాేయ క రాష్రం గా రదప ం ద్ధం చరలని పేరకకం ద్ధ. 
రాషా్ ర ల ప్ున్రవు వసవాకరణ (ఎస్ఆర్్సవ) నివేద్ధక తరావ త అనకే తరీన్భరీన్లు జరశగాయ. 

క ం డర వ ం కటరం గార డిు  తలెం గాణ ప్తాేయ క రాష్రం గా ఏరప డరలని వాద్ధం చరరు. ఈయన్ నరయకతవం లో ప దూ  ఎతుి న్ 

ఉదయ మం జరశగశం ద్ధ. 
నరట ిహ దైరాబాద్ రాష్ర వయ వసాయ శాఖ్ా మం తిా మరశర చనెరన ర డిు  తెలం గాణ జిలాల లోల  ప్రయ టిం చి ప్జాల అభిపాాయం 

సేకరశం చరరు. అతయ ధధక ప్జాలు తెలం గాణ రాష్రం ఏరప డరలని కోరుతున్న టలల  ఆయన్ ప్కాటిం చరరు. 
ఇద్ ేస్మయం లో క ం త మం ద్ధ విశాలాం ధ్ా ఏరాప టల కోస్ం ఉదయ మిం చరరు. 
ఆం ధరా - తెలం గాణ నరయకుల మధ్య ప దూ  మన్ుషుల ఒప్పం దం జరశగశం ద్ధ. ఈ ఒప్పం దం ప్ాకారం 1956 న్వం బర్ 

1న్ ఆం ధ్పా్దా్ేశ్ ఏరప డిం ద్ధ. ద్ నిక ినీలం స్ం జీవర డిు  ప్థామ ముఖ్య మం తిా అయాయ రు. క ం డర వ ం కటరం గార డిు  పేరు 
మీద్ే రం గార డిు  జిలాల  పరేు వచిిం ద్ధ. 1957లో తెలం గాణ పాాం తం లో జరశగశన్ ఎనిన కలోల  రం గార డిు  శాస్న్స్భకు తిరశగశ 
ఎనిన కయాయ రు. ద్రమోదరం స్ం జీవయయ మం తిావరగం లోన్ూ క ం డర వ ం కటరం గార డిు  ప్నిచేశారు. 
1962లో జరశగశన్ సాధరరణ ఎనిన కలోల  కాం గ రస ముఠా తగద్రల ఫ్లితం గా రం గార డిు  ఓడిపో యారు. 
1969లో తలెం గాణరన్ు తిరశగశ ప్తాేయ క రాష్రం గా ఏరాప టల చయేాలన ేఉదయ మానిక ిరం గార డిు  నరయకతవం వహ ం చరరు. 
1970 జూలెై 24న్ క ం డర వ ం కట రం గార డిు  మరణ ం చరరు. తలెం గాణ ప్జాల హకుకలు, విద్రయ భివృ ద్ధి, ర తైులు, 
పేద ప్జాల అభివృ ద్ధి  కోస్ం ఆయన్ చసేని్ కృ షి్మరువరానిద్ధ. 

 

బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు (1899-1967) 

హ ైదరాబాద్ స్ం సాా న్ జాత్తయోదయ మ చరశతలాో బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు నిరవ హ ం చిన్ పాత,ా తలెం గాణర విజాా న్, 
వికాసాలకు ఆయన్ చ ేసని్ కృ షి మరువరానిద్ధ. విలీనరనికి ప్యరవం స్వ తం త ాభారత ప్ాభుతవం తరఫ్ున్ హ దైరాబాద్్లో 
ఏజ ం ట్ జన్రల్్గా ఉన్న క .ఎమ్స. మునీీ.. ‘హ ైదరాబాద్ స్ం సాా నరనిన భారత్్లో విలీన్ం చేయడం లో బూరుగ ల ముం 

దుచూప్ు, విజాత, రాజనీతిజాత, విచక్షణ, మధేరవితన్ం నరకు ఎం తగానో ఉప్కరశం చరయ’ అని ప్శాం సిం చరరు. 



బూరుగ ల గకప్ప నరయ యవాద్ధగా పేరు ప ం ద్రరు. ఆయన్ బహుభాషా కోవిదుడడ, ప్రశపాలనరదక్షుడడ, కవి, ప్ం 

డితుడడ, విమరి కుడడ. మహబూబ్్న్గర్ జిలాల  తలక ం డప్లిల మం డలం ప్డకల్ గరా మం లో 1899 మారశి 13న్ 

న్రసిం గరావు, రం గనరయకమా దం ప్తులకు బూరుగ ల జనిాం చరరు. బూరుగ ల ఇం టపిరేు ప్ులల ం రాజు. ఆయన్ స్వ 

సా్లం బూరుగ ల కావడం తో అద్ే ఆయన్ ఇం టిపరేుగా మారశం ద్ధ. బూరుగ ల 12 ఏళ్ల  వయస్ులో హ ైదరాబాద్ వచిి ధ్రా 
వం త్ పాఠశాలలో ఏడో  తరగతిలో చరేారు. నిజాం కళాశాల న్ుం చి ఇం టరీా డయిెట్ ప్థామ శేరణ లో ఉతి్తరుణ లయాయ రు. 
1920లో ప్ుణేలోని ఫ రదగ స్న్ కళాశాల న్ుం చి బీఏ ఆన్ర్స మొదట ిశేరణ లో ఉతి్తరుణ లయాయ రు. ఆ తరావ త బజ ం బాయలో 
ఎల్.ఎల్.బ్ర. ప్టా్  ప ం ద్రరు. అకక డే క ం తకాలం అం జుమన  ఇసాల మియా హ సై్ూక లోల  పారశీక భాష బో ధధం చరరు. 
హ ైదరాబాద్ స్ం సాా న్ం స్మస్య ల గురశం చి ప్తిాకలోల  వాయ సాలు రాశారు. బూరుగ ల విద్రయ రశా దశలోనే ప్జాాహ త కారయ 
కరమాలోల  ఆస్కిి చూపవేారు. 1916లో క ం తమం ద్ధ స్హాధరయ యులతో కలసి వామన్ నరయక్ అధ్య క్షతన్ ‘హ దైరాబాద్ 

యం గ్ మ న్స యూనియన్’ స్ం సా్ సాా పిం చరరు. ద్ నికి రామకృ షాణ రావు కారయ దరశి గా ప్నిచేశారు. ఈయన్ప  ైప్ుణే 
రాజకీయాలు, అకక డి జాత్తయవాదుల ప్భాావం ఉం ద్ధ. ఈ స్ూా రశితో తలెం గాణరలో జాత్తయోదయ మానికి కృ షి 
చేశారు. 1921లో మాడపాటి హన్ుమం తరావుతో కలిసి ఆం ధ్ా జన్స్ం ఘం సాా పిం చరరు. ఇద్ధ తలెం గాణరలో 
రాజకీయ, సాం ఘ క చెతైన్యం కలిగశం చడరనికి విశషేం గా కృ ష ిచసేిం ద్ధ. జాగీరాూ రుల , ద్ేశ్్ముఖ్్ల అనరయ యాలన్ు 
ఎద్ధరశం చడం ; వ టి్చరకరిశ నిరదా లన్ కోస్ం ఈ స్ం సా్ కృ ష ిచసేిం ద్ధ. గరా మాలోల  గరం థరలయాలు సాా పిం చి వాటి ద్రవ రా 
రాతి ాపాఠశాలలు నిరవ హ ం చి విద్రయ వికాసానిక ిఈ స్ం సా్ తోడప డిం ద్ధ. 1931లో న్లలగకం డ జిలాల లోని ‘ద్వేరక ం 

డ’లో నిరవ హ ం చిన్ ర ం డో  ఆం ధ్ా మహాస్భకు బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు అధ్య క్షుడగిా వయ వహరశం చరరు. ఈ స్భ 

చరశతరాతా కమ ైం ద్ధ. ఇం దులో ‘గసవి  నిషాన్ తిరప న్’ స్రుకు లర్ న్ం బర్ 53ని ఉప్స్ం హరశం చరలిసం ద్ధగా నిజాం 

ప్ాభుతరవ నిన కోరుతూ త్తరాా న్ం చేశారు. ఈ మహాస్భ నిరవ హ ం చుకోవడరనిక ినిజాం ప్భాుతవం క నిన షరతులతో 
అన్ుమతి ఇచిిం ద్ధ. అవి.. స్భాధ్య క్షుడడ రాష్ర నివాసి అయుం డరలి. మహాస్భలో జరశగే చరి లనీన రాజకయీ్తర 

అం శాలెై ఉం డరలి. ఏద్ెనైర విషయం ప్భాుతవ విధరనరనికి వయ తిరేకం గా ఉం టే భవిషయ తుి లో ఇలాం ట ిస్భలకు అన్ుమతి 

ఇవవ రు. ఇలాం టి నిబం ధ్న్లు ప టి్న్ప్ప టిక ీర ం డో  మహాస్భ విజయవం తమ ైం ద్ధ. ఈ స్భకు ‘హ దైరాబాద్ 

బులిట న్’ ప్తిాకా స్ం పాదకుడడ బుకక ప్టనం రామాన్ుజాచరరశ (బ్ర.ఆర్.చరరశ); ‘ప్జాామితా’ స్ం పాదకుడడ, 
స్ుప్సాదిి చలన్ చితా దరి కులు గూడవలిల రామబాహాం ; ద్శేభకి బ్రరుద్రం కతిులెనై్ వామన్ నరయక్; స్ుప్ాసదిి స్ం 

ఘస్ం స్క రి బాజీ కషిన్్రావు; బారశష్ర్ శీరనివాస్ శరా తద్ధతరులు హాజరయాయ రు. తెలం గాణరలో జరశగశన్ ఆం ధ్ ా

మహాస్భ స్మావేశాలనినం టలిో రామకృ షాణ రావు నిరవ హ ం చిన్ పాత ాశాల ఘనీయమ ైం ద్ధ. బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు 
1927లో శీరకృ షణ  ద్వేరాయాం ధ్ ాభాషా నిలయానికి కారయ దరశి గా ప్నిచశేారు. 1923లో మౌలానర మహమా ద్ అలీ అధ్య 
క్షతన్ కాకినరడలో అఖిల భారత కాం గ రస మహాస్భ జరశగశం ద్ధ. హ ైదరాబాద్ న్ుం చి వామన్ నరయక్ నరయకతవం లో 
వ ళిలన్ ప్ాతినిధ్ులోల  రామకృ షాణ రావు ముఖ్ుయ లు. ఆ స్భలో ఉతిర భారతద్శేం న్ుం చి వచిి న్ నరయకుల ఉప్నరయ 
సాలన్ు రామకృ షాణ రావు హ ం ద్  న్ుం చి తలెుగులోక ిఅన్ువాదం చేశారు. ఈ అన్ువాద త్తరున్ు స్రోజినీ నరయుడడ 
ప్ాశం సిం చరరు. 



హ ైదరాబాద్ సే్ట్ కాం గ రస 1936లో సదిిన్హళిల కృ షణశరా , బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు, రామాచరరశ, రామకృ షణధ్ూత్, 
సావ మి రామాన్ం ద త్తరా, గోవిం దరావు నరన్ల్ కలిసి హ దైరాబాద్ సే్ట్ కాం గ రస సాా ప్న్కు కృ షి చేశారు. ద్ ం తో కృ 
షణశరా న్ు హ ైదరాబాద్ రాజయం న్ుం చి బహ షక రశం చరరు. ద్ నికి నిరస్న్గా క ం త మం ద్ధ నరయకులు స్తరయ గరహం 

చేశారు. సో షలిస్ు్  నరయకుడడ జయప్కాాశ్ నరరాయణ్ హ దైరాబాద్్లో అడడగు ప ట్కూడదని నిజాం ప్ాభుతవం నిషధే్ం 

విధధం చిం ద్ధ. ద్ నిన ధధకక రశం చిన్ రామకృ షాణ రావు తొలిసారశగా జ ైలుకు వ ళాల లిస వచిిం ద్ధ. స్ం సాా న్ం లోని ప్ాజలోల  
రోజురోజుక ీరాజకీయ చెతైన్యం అధధకమవుతోం దని నిజాం న్వాబు ద్ధవాన్ బహదూూ ర్ అరవముద్ అయయం గార్ అధ్య క్షతన్ 

రాజకీయ స్ం స్క రణల స్ం ఘానిన ఏరాప టల చశేారు. ఈ స్ం ఘం ప్ాభుతరవ నికి క నిన సిఫారస్ులు చేసిం ద్ధ. ఇద్ ే

స్మయం లో మాడపాటి హన్ుమం తరావు అధ్య క్షతన్ ‘హ దైరాబాద్ పవప్ుల్స కన వ నీ్న్’ ఏరాప ట ైం ద్ధ. రామకృ 
షాణ రావు ద్ నికి కారయ దరశి గా వయ వహరశం చరరు. ఈ కన వ నీ్న్ హ ైదరాబాద్్లో బాధ్య తరయుత ప్ాభుతవం ఏరాప టల 
చేయాలని త్తరాా నిం చిం ద్ధ. ద్ నిన నిజాం న్వాబు ప్టి్ం చుకోలేదు. అయయం గార్ కమిటీ సిఫారస్ులు అమలు 
కాలేదు. ఆ తరావ త 1938 జూలెైలో సావ మి రామాన్ం ద త్తరా, బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు, కాశీనరథరావు వ దైయ , 
రామకృ షణదూత్, జ .రామాచరరశ, డి.జి. బ్రం దూ మొదలెైన్ ఆం ధ్ా, మహారాష్ర, కరాణ టక నరయకులు ‘హ ైదరాబాద్ 

సే్ట్ కాం గ రస’న్ు సాా పిం చరరు. 1938 స ప ్ం బర్్లో స్రవ స్భయ స్మావేశం ఏరాప టల చశేారు. ద్ ం తో నిజాం ప్భాుతవం 

ఆం ద్ోళ్న్ చెం ద్ధ స ప ్ం బర్ 9న్ సే్ట్ కాం గ రస్న్ు నిషధేధం చిం ద్ధ. సే్ట్ కాం గ రస నిషధే్ం తరావ త ఢిలీల వ ళిలన్ రాయబార 

వరగం లో తెలం గాణ న్ుం చి ఏక కై ప్తాినిధధ రామకృ షాణ రావు. హ ైదరాబాద్ ప్భాుతవం రామకృ షాణ రావుకు హ ైకోరు్  జడీీ  
ప్దవిని ఆశ చూప్గా ఆయన్ ద్రనికి స్మా తిం చలేదు.  
పో లీస్ు చరయ 
1948 స ప ్ం బర్ 17న్ హ దైరాబాద్ స్ం సాా న్ం స్వ తం తా భారతద్శేం లో విలీన్మ ైం ద్ధ. మేజర్ జన్రల్ చదధ్ురశ 
హ ైదరాబాద్ రాష్ర మిలటరీ గవరన ర్్గా 
నియమితులయాయ రు. ఈయన్ 1949 వరకు అధధకారం లో ఉనరన రు. 1950లో ఎం .క . వ లోల డి ముఖ్య మం తిాగా 
‘పౌర ప్భాుతవం ’ ఏరప డిం ద్ధ. ఇం దులో బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు ర వ న్ూయ , ఎక ైస జ్, విద్రయ శాఖ్ మం తిాగా 
ప్నిచేశారు. నిజాం న్వాబు మీర్ ఉసాా న్ అలీఖ్ాన్్న్ు భారత ప్ాభుతవం ‘హ దైరాబాద్ రాష్ర రాజ్ ప్మాుఖ్’గా 
నియమిం చిం ద్ధ. బూరుగ ల రామకృ షాణ రావు 1952 మారశిలో జరశగశన్ సాధరరణ ఎనిన కలోల  షాద్్న్గర్ నియోజకవరగం 

న్ుం చి కాం గ రస అభయ రశాగా శాస్న్స్భకు ఎనిన కయాయ రు. ఈయన్ ముఖ్య మం తిగాా హ ైదరాబాద్ రాష్రం లో మొదట ి

ప్ాజా ప్భాుతవం ఏరప డిం ద్ధ. 1956 న్వం బర్్లో ఆం ధ్పా్దా్ేశ్ ఏరప డేం త వరకూ బూరుగ ల ముఖ్య మం తిగాా 
క న్సాగారు. 

బూరుగ ల స్ం స్క రణలు 
హ ైదరాబాద్ రాష్ర ముఖ్య మం తిాగా భూ స్ం స్క రణలు అమలు చేశారు. ఏళ్ల  తరబడ ిభూములు సదేయం చసే్ుి న్న 

కౌలుద్రరలన్ు ‘రక్షిత కౌలుద్రరుల ’గా ప్కాటిం చి వారశక ిభూమిప ై యాజమాన్య హకుక లు కలిపం చరరు. ద్ ం తో దునేన 



వారశకి భూమిప ై యాజమాన్య హకుక లభిం చిం ద్ధ. హ దైరాబాద్్లో ‘జాగీరాూ ర్’ వయ వసా్న్ు రదుూ  చేస ిజాగీరాూ రలకు న్ష్ 

ప్రశహారం చెలిలం చ ేఏరాప టల చశేారు. వీరశ రుణరల ప్రశషాక రానికి ‘జాగరీు రుణ ప్రశషాక ర స్ం సా్’న్ు న లక లాప రు. 
నరడడ ఉసాా నియా విశవ విద్రయ లయానికి స్ం బం ధధం చి ఒక ఇం టరీా  డియటె్ కాలేజీ మాతామ ేవరం గలుల లో ఉం డేద్ధ. 
మిగతరవనీన న్గరం లోనే ఉం డేవి. రామకృ షాణ రావు ముఖ్య మం తిగాా తలెం గాణరలోని ప్తాి జిలాల లో ఒక డిగీర కళాశాల 

న లక లిప విద్రయ భివృ ద్ధికి కృ షి చేశారు. హ దైరాబాద్ రాష్ర ప్భాుతవం నరలుగళే్ల  స్వ లప కాలం లోనే వివిధ్ రం గాలోల  
అభివృ ద్ధి  సాధధం చిం ద్ధ. భారత ప్ాభుతవం భాషా పాాతిప్ద్ధకన్ రాషా్ ర లన్ు ప్ున్రవు వసవాకరశం చరలని నిరణయం చి ‘ఫ్జల్ 

అలీ’ అధ్య క్షతన్ ఎస.ఆర్.సి. నియమిం చిం ద్ధ. ఫ్జల్ అలీ రశపో రు్  హ దైరాబాద్్న్ు విభజిం చరలని, తెలం గాణర 
ప్ాతయే క రాష్రం గా ఉం డరలని సఫిారస్ు చేసిం ద్ధ. లేకపో తే 1962 సాధరరణ ఎనిన కల వరకు ప్ాతయే కం గా ఉం చి, తరావ త 

ఎనిన క ైన్ శాస్న్ స్భుయ లు కోరశతే ఆం ధరా పాాం తం తో కలప్వచి ని పేరకకం ద్ధ. రామకృ షాణ రావు ఈ విషయం లో చరలా 
కాలం మౌన్ం గా ఉనరన రు. ప్జాలం దరద ఆయన్ ప్తాేయ క తలెం గాణ రాషా్ ర ననే కోరుకుం టలన్టలల  భావిం చరరు. కానీ 

ఆయన్ విశాలాం ధ్ా ఏరప డరలని ప్కాటిం చరరు. ఫ్లితం గా విశాలాం ధ్ా ఉదయ మానికి బలం చకేూరశం ద్ధ. 
బూరుగ ల-సాహ తయ సవే 

1. బూరుగ ల రామకృ షాణ రావుకు హ దైరాబాద్ రాష్రం లో అనిన భాషా, సాం స్కృ తిక స్ం సా్లతో స్నిన హ త స్ం బం 

ధరలుం డేవి. ఆయన్కు తెలుగు, ఇం గశలష్, ఉరదూ , పారీి , స్ం స్కృ తం , హ ం ద్ , కన్న డ, మరాఠ ీభాషలోల  మం 

చి పాం డతియం ఉం ద్ధ. 
2. రామకృ షాణ రావు ‘ఉమర్ ఖ్యాం ’ రుబాయలన్ు క నినం టిని ఆం ధ కారశం చరరు. 
3. బూరుగ ల రచిం చిన్ ‘ఉరదూ  భాషా సారస్వ తములు’ వాయ సాలు చద్ధవితే ఉరదూ , పారశీక భాషలోల  ఆయన్కు ఉన్న 

విదవ తుి  గురశం చి అరామవుతుం ద్ధ. 
4. ప్ం డతి రాయల స్ం స్కృ త రచన్న్ు ‘ప్ం డతి రాజ ప్ం చరమృ తం ’ అన ేపరేుతో తలెుగులో రచిం చరరు. 
5. ‘న్వీన్ వాఙ్ా యం - ఎం క ిపాటలు’ అనే శీరశీకతో ఆయన్ అనేక విమరి నరతా క వాయ సాలు రచిం చరరు. 
6. రామకృ షాణ రావు ‘కాకున్ూరశ అప్ప కవి జన్ా సాా న్ం ’, ‘ర డిు  రాజుల కాలప్ు మత స్ం స్కృ తులు’ అనే 
ప్రశశోధ్నరతా క చరశతా రచన్లు చేశారు. 
7. ఆం ధ్ా సారస్వ త ప్రశషతుి  (హ ైదరాబాద్) వివిధ్ ప్తికాలోల  అనకే అం శాలప ై ఆయన్ రాసని్ వాయ సాలన్ు కరోడకీరశం చి 

‘సారస్వ త వాయ స్ ముకాి వళి’ పరేుతో ప్చాురశం చిం ద్ధ. 
8. డరక్ర్ సి.నరరాయణ ర డిు  రచిం చిన్ ‘నరగారుీ న్ సాగరం ’ కావయం రామకృ షాణ రావుకు అతయం త పవతాికరమ ైం ద్ధ. 
9. ఆం ధ్పా్ాద్శే్ ఏరప డని్ తరావ త బూరుగ ల 6 స్ం వతస రాలు కేరళ్, ఉతిరప్దా్ేశ్ గవరన ర్్గా ప్ని చశేారు. క ం తకాలం 

రాజయ స్భ స్భుయ డిగా ఉనరన రు. 
1960లో బూరుగ ల షషి్ప్యరశి ఉతస వం హ దైరాబాద్్లో జరశగశం ద్ధ. భారత సవేా స్మాజ్, భారత్తయ విద్రయ భవన్, దక్షిణ 

భారత హ ం ద్  ప్చారర స్భ, శీరకృ షణద్వేరాయాం ధ్ ాభాషా నిలయం , తెలం గాణర రచయతల స్ం ఘం మొదలెైన్ స్ం సా్ల 

ప్ాతినిధ్ులు షషి్ ప్యరశి మహో తస వ స్భలో పాల్గ ని ఆయన్న్ు స్తక రశం చరరు. ద్శేభకుి డడ, మేధరవి, తెలం గాణ 



జాత్తయోదయ మ యోధ్ుడడ, ప్రశపాలనరదక్షుడడ, న్వాయం ధ్ా నిరాా త అయన్ బూరుగ ల 1967 స ప ్ం బర్ 14న్ మరణ ం 

చరరు. 


