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తిరుమల క్ృషణ ద్దశికాచారుయలు తెలంగాణములోన్న నాగ్రక్రూిలు జిలా
ి,

ు శ్రరమాన్ తిరుమల రామతాతా
బలూమరుగారమంలో జన్నమంచినారు. త్ల్పి దండులు

ు
చారుయలు, ఆదిల క్షమమమగారుి. శ్ఠమరషణగోతీర కులు, ఆప్సా ంబసూత్రలు
. వ్నప్రిా

హ
ై సూకలులో హ
ై సూకలు వ్రకు చదివి, న్నజాం కాలేజి, ఉస్తమన్నయా యూన్నవ్రిిటీ
లలో M.Sc పూరిా చేసినారు. అటుప్ైన కనపులోన్న

Ontario

లో

University of Western

Ph.d (Astronomy), McMaster Universityలో M.Sc

(Computer Science)

పూరిాచేసినారు. నూయజ్జలాండులోన్న University

of

Canterburyలో ప్రిశోధకున్నగాను, Osmania Universityలో అధాయప్కున్నగాను
ప్న్నచేసినారు. ఆ త్రాాత్

Industries

లోను

Atomic Energy of Canadaలోను New Flyer

Computer Sc ientistగా ప్న్నచేసి ఉదోయగ్విరమణ త్రాాత్

ఇప్పుడు ట్లరంటోలో ఉంటునాిరు.

స్తహత్యగ్రంథములు:
1.అ శుింమాల, 2.హ్నుమప్ినాయకుడు, 3.జక్కనచరిత్ర , 4.క్వితాసర వ్ంతి, 5.
ఋత్రసంహారము, 6. పుషిబాణవిలాసము 7. వ్రణి నారాణి, బ్లలహ ణీయము
వీన్నలో మొదటి

నాలు
గ ను

సాత్ంత్ర ప్దయకావ్యములు. ఋత్రసంహారము,

పుషిబాణవిలాసము అనునవి సంసకృత్కావ్యములయొక్క ప్ద్వయనువ్రదములు.
ఏడవ్ది రండు ప్దయనాటిక్లు గ్ల సాత్ంత్ర గ్రంథము.
హ్నుమప్ినాయకుడు ఉస్తమన్నయాప్రిధలోన్న M.O.L విద్వయరుులకు పాఠయ

గ్రంథంగా న్నయమిత్మైనది. జక్కనకావ్యం తెలుగు యూన్నవ్రిిటీ (రాజమండిర )లో

M.Phil ప్రిశోధనకు పాత్ర మైనది. మొదటి 5 కావ్యముల సమాహారముగా రండు
సంపుటాలుగా ప్ర చురింప్బడిన ‘కావ్యనందనం’ప్ై అద్ద యూన్నవ్రిిటీలో Ph.d
ప్రిశోధన జరిగినది. అధునాత్నప్దయస్తహత్యంప్ై వ్చిిన ఇత్ర Ph.d

ధ ంత్
సిద్వ

గ్రంథములలోను యథావ్సరముగా ఈ కావ్యములప్ై ప్రిశోధన జరిగినది.

ఇవి గాక్ ఇటాల్పయను, ఫ్ర ంచి ఆప్రాలకు అనువ్రదములుగా గాక్ అనుసృజన

లుగా, వీలైన ప్క్షములందు వ్రన్నన్న భారత్సంసకృతికి అనాయించుకొనుచూ మారిి
ీ లస్తహత్య
వ్రరసిన గేయ/ప్దయ రూప్క్ము లనేక్ములు ఈమాట అను అంత్రా

ప్తిర క్లో ప్ర చురింప్బడినవి. ఇవి పూరాయక్షగానముల వ్ంటివే యై నను ప్ర యోగ్ము

లోను న్నరామణములోను వ్రన్నక్ంటె కించిదిభనిమైన నూత్ిమారగము ననుసరించి
చేసిన రచనలు.

ఇత్రగ్రంథములు:
వీరు రచించిన చిత్ర లేఖ అను నవ్ల సుప్ర సిదధ హందీనవ్ల ‘చిత్ర లేఖ’ క్నువ్రదము.
‘ప్ర సనిభారతి’ అను స్తహత్యప్తిర క్లో అనుసూయత్ముగా వ్చిిన ఈ నవ్ల
ీ లములోన్న ‘ఈమాట’ ప్తిర కాగ్రంథాలయములో
అముదిర త్ము. దీన్న ప్ర తిన్న అంత్రా
చూడవ్చుిను.
ఆప్సా ంబగ్ృహ్యసూత్ర ప్రకారముగా వీరు రచించిన వైదిక్సంస్తకరప్ర యోగ్గ్రంథ

ములు ‘పూరాప్ర యోగ్చందిర కా’, ‘అప్రప్ర యోగ్చందిర కా’, ‘శారదధ ప్రయోగ్ః’ అనునవి.

తెలుగుల్పపికి సంబంధంచిన ప్రిశోధన:
క్ంపూయటరులో తెలుగును వ్రరసికొనే విషయములో వీరు బహుకాలమునుండి

క్ృష్ట చేసినారు. తెలుగుకు వీరు ప్ర ప్రథమముగా యూన్నకోడు ప్ర మాణవిహత్మైన

‘పోత్న’ల్పపిన్న రూపందించినారు. తెలుగును క్ంపూయటరుప్ై వ్రరయుట సులభ
త్రము చేయుటక ై ‘పోత్న కీబోరుడ’ అను కీబోరుడ డెైేవ్రును న్నరిమంచినారు. వేద

మంత్ర ములను ససారముగా వ్రరసికొనుట క్నువుగా ‘వైదిక్పోత్న’ అను ఫాంటును
రూపందించినారు. వీరు త్యారుచేసిన ఇత్ర ఫాంటులు ‘వేమన’, ‘శ్రరనాథ’ అనునవి.
వీరి ఋత్రసంహారమునకుగాను బందరులో ‘విశ్ానాథ క్వితా భారతి’ అను

సంసు ‘విశ్ానాథ’ అవ్రరుడను, జక్కన కావ్యమును వ్రరసిన త్రాాత్ ‘తానా’సంసు తానా

విశిషట పురస్తకరము న్నచిినది. స్తహత్యక్ృష్టకిగాను ష్టకాగో ‘ఆటా’సభలో వ్ంశ్ర
ఇంటరేిషనల్ సంసు ‘విశ్ానాథ’ అవ్రరుడ ప్ర ద్వనము చేసినది. స్తహత్యము, తెలుగు
ల్పపుల క్ృష్టకిగాను ష్టకాగోలోన్న ‘సపాి’ సంసు ‘శ్రరక్ళాపూరణ’బ్లరుదును, హ
ై దరాబాదు

లోన్న శ్రరవైషణవ్సభ ‘విశిషట వ్యకిా’పురస్తకరమును ప్ర ద్వనము చేసినది.

