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శ్రీ ధూళిపాళ్ల వేంకట రామ కృష్ణ  శర్మ గారు గేంటూరు జిల్లల  కోటప్పకేండ దగ్గర్లోని 
కావూరు గ్రామేంలో 1958 లో ధూళిపాళ్ల వేంకట సీతారామేంజనేయులు, పిచ్చమమ 
దేంప్తులకు జనిమేంచారు. గ్ణిత, భౌతిక, ర్సాయన శాసాాలోల  ప్టట భద్రులు. గ్ణిత 
శాసా్త్ేంలో  హైదరాబాదు కేంద్ర విశవవిద్యాలయేంనేండి 1980 లో మస్త్టర్స్ ప్టట ేంతో పాటు 
బేంగారు ప్తకానిి సాధేంచారు.  
వృతిిరీతాా ఇనఫర్మమష్న్ టెకాిలజీ ర్ేంగ్ేంలో, సిస్త్టమ్స్ ఇేంజనీర్స గాన, సిస్త్టమ్స్ అర్కిటెక్టట 
గానూ, హైదరాబాదు లోనూ, ఆ తరువాత 1989 నేండీ అమెర్కకాలోనూ ప్నిచేసి, అకిడే 
ఉేంటున్నిరు. శరీరానీి, మెదడునూ అమెర్కకా తీసుకువెళిల, హృదయానిి మత్రేం భార్త 
దేశేంలోనే వదిలివసి వెళ్లల నేంటారాయన. ఇప్పటికీ భార్తీయ పౌర్స్త్తావనిి 
వదులుకోకుేండా నిలబెటుట కున్నిరు.  
భార్తీయస్త్ేంస్త్ృతి అన్ని, భాష్లు అన్ని, సాహితాేం అన్ని ప్రాణేం. జీవితేంలో 
చిరుప్రాయేం నేండీ, అక్షర్రూపాలుిేండీ అర్థపులోతులద్యకా ఎడతెగ్ని భాషాధ్ాయనేం 
చేసి్త ఉన్నిరు. తెలుగ, ఇేంగ్లలషుల మీద మేంచి ప్టుట .  స్త్ేంస్త్ృతేం, హిేందీలలో ప్రవశేం. 
తమిళ్, కనిడ, ఇతాాది భార్తీయ భాష్ల మీద అభిమనేం. 2013-2019 ప్రాేంతాలోల  
వాల్మమక రామయణానిి పూర్కిగా స్త్ేంస్త్ృతేం నేండి ఇేంగ్లలషు లోకి అనవదిేంచారు.  
 



తెలుగకేంటూ ఒక స్త్ర్కయైన కీ బోరుు  లేదనే బాధ్తో, 2011-12 ప్రాేంతాలోల , ఆవిష్యేంపై 
ఒక ప్ర్కశోధ్న్న వాాస్త్ేం వ్రాసారు. ద్యనిని ఆధార్ేం చేసుకుని, 'స్త్ర్ళ్' అనే పేరుతో ఒక కీ 
బోరుు  తయారు చేసారు. కనిివలమేంది ఈ కీ బోరుు  వాడుతునిటుల  అేంచ్న్న. ప్రసిుతేం, 
75వ భార్త సావతేంత్రా స్త్ేంవత్ర్ స్త్ేందర్భేంగా, అనిి భార్తీయభాష్లకూ ఒక లిపి 
ఉేంటే బాగేంటుేందనే ఉదేేశాేంతో భార్తి లిపి (BharatiLipi.in) అనేద్యనిి, 
విదవజజనల, ప్రభుతావల, వాణిజా స్త్ేంస్త్థల, ప్రజాబాహుళ్లాల స్త్హకార్ేంతో తయారు 
చేయడానికి కృషిచేసిున్నిరు.  
అదేవిధ్ేంగా భార్త దేశేంలో ఎనిికలవిధాన్నలోల  మౌలికేంగా మరుపలు తేవాలని కూడా, 
లోక్ట స్త్తిా వేంటి స్త్ేంస్త్థలతో కలిసి కృషి చేసిున్నిరు. విద్యార్ేంగ్ేం లోటుపాటల  గర్కేంచి 
ముప్ఫఫ ఏళ్లకు పైగా అధ్ాయనేం చేసి్త, అేందులో మౌలిక మరుపలు తెచేచేందుకు కనిి 
వినూతిమైన స్తచ్నలు చేసి్త ఒక పుసి్త్కేం వ్రాసిున్నిరు. భార్త దేశపు కులవావస్త్థ 
గర్కేంచి కూడా చిర్ కాలేంగా అధ్ాయనేం చేసి్త, ద్యని లోతుపాతులన విపుల్మకర్కసి్త 
మరో గ్రేంధానిి కూడా వ్రాయాలనే ప్రయతిేం చేసిున్నిరు. 
వీటనిిటికేంటే ముఖ్ాేంగా, మనవనైజేంలోని వైవిధాానిి అవగాహన చేసుకోవడేంలో 
విశేష్మైనకృషిచేసి, మనసిక, సామజిక, తతవ, వద్యేంత శాసాాలిి అనస్త్ేంధానేం చేసి్త, 
స్త్న్నతన, ఆధునిక విజాాన శాసాాల గళికలిి పేందుప్ర్సి్త, Foaum అనే సిద్యధ ేంత 
గ్రేంధానిి కూడా వ్రాసే ప్రయతిేంలో కూడా ఉన్నిరు. ఇేందులో సిద్యధ ేంతీకర్కేంచ్బడిన 
విష్యాల ఆధార్ేంగా, అటు అమెర్కకాలోనూ, ఇటు ఇేండియా లోనూ కూడా, వాకితివ 
వికాస్త్ేం గర్కేంచీ, పిలలల ప్ేంప్కేం గర్కేంచీ, విద్యాభోదన గర్కేంచీ, స్త్మిషిట ఉతాపదకత 
గర్కేంచీ, చాల్ల వర్సి షాప్ లు నిర్వహిేంచారు, నిర్వహిసిున్నిరు.   
కృష్ణ  శర్మ గార్కని గర్కేంచిన మర్కనిి వివరాలు foaum.org/krishnasharma అనే 
అేంతరాజ ల పుటలో  చూడవచ్చచ. 
 
 



In his credit, great contributions to Telugu/Indian culture are present.  
1. Reading Ramayana) Initiative 

(https://www.readramayana.org/?p=founder)  
About Read Ramayana: This initiative is to facilitate people in 
reading Ramayana in a regular and systematic manner. Many 
people want to read Ramayana at least once in their lifetime. But 
Ramayana is a long poem. It takes more than four years for one to 
read Ramayana at the rate of one hundred Slokas per week, and 
hence people keep postponing the idea. This initiative is to help 
them follow a discipline and read Ramayana regularly, on a weekly 
basis.  

2. Grihastha Initiative: http://www.grihastha.org/  
Grihastha provides comprehensive guidance, drawn both from 
traditional wisdom and from modern psychology. Our guidance 
covers every aspect of marriage, from the conjugal to emotional to 
financial to legal to even spiritual.  

3. Medhajananam Workshops: www.medhajananam.org  
Medha Jananam workshops and retreats are based on the model of 
Foaum, which covers broad spectrum of issues about being a 
human, about life and about universe. 

4. Human4CE Workshops: http://www.human4ce.com/philosophy 
Our core philosophy and our training methodology is embedded in 
our name, Human4ce where 4 refers to the four colors in the logo 
that represents our unique methodology (Work Force to Human 
Force,  Human Resources to Human Force, Professional to Human 
and Work-Life balance). 

5. ED>4WARD (An Open Platform for Education Innovation):  
Ed>4WARD Education Model simplifies the complexity of 
understanding the uniqueness patterns, growth patterns, learning 
styles of children. It gives simple and intuitive working level 
abstraction of a child's mind. Teachers, innovators and even parents 
can learn the basics of Ed>Wise in less than a week and the 
complete details of it in less than a month. 
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