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 	రవ8య9ల:నౖ =>రత �ాష1 @పB 27 అ�01 బ(, 2014 న ఇం��య� �	
�� ఆ� 
కల�ర� ��ల�ష�� అధ��డ� ా "#$ %&స( ల)�*+ చంద$ ను మDడ� సంవత�రమ9లకE 
 ాను 
యFంGHరI.  18 ఆగషM1  2014 న ఇంతకE మ9ందు అధ�N
 ా వOనP �H. 
కరQ RింT పదU నుం�� VWౖXొల �న Zమి[ట "#$ %&స( చంద$ ఆ ]ా^ _H
P 
గ àసుb _HPరIc . 
 
"#$ %&స( చంద$, ఆRియ. ఖండమ9ల)
 సంసeృతMల Z&ౖ ప��ghధన  ాUంGే ప$మ9ఖ 
ప��ghధన సంస̂ ఇంట�*Pషన� అ�ా�ెk ఆ� ఇం��య� కల�( ల) కl�H  	రవ 
�ై�mక1(  ా వOంటn_HPరI.  ఇంతకE �ocతం ఆయన అ_pక ప$Bqా1 త[క ]ా^ _Hల)r  అన ా 
ఇం��య� �	
�� ఫ( à]ా1 ��క� ��స(� tైర[�  ా, ఇం��య� �	
�� ఆ� 
కల�ర� ��ల�ష�� ఉ"ాధ�N
 ా మ��య9 - 1974-80 మ��య9 1980-86 లల) �mండ� 
]ారIr  �ాజ� సభ సభ9�
 ా వO_HPరI. 
 
2006 ల) ]ా àత� రంగమ9ల) మ��య9 ప$జలకE Uజ{| న మంX}ంచటమ9ల) ఆయన 
GేRిన R~వలకE గ9��bంపO ా =>రత ప$భ9త�మ9 "#$ %&స( చంద$ కE ప$Bqా1 త[క ‘పద[ 
భDషQ’ �రIదు ప$XHనమ9 GRేినX}.  =>ర� మ��య9 ప$పంచ Xేశమ9ల మధ� 
వOనP ]ాంసeృBక కల�క Z&ౖ "# $ %&స( చంద$ జ��Zని అధ�యనమ9 VారI GేRని 
అB Z&ద�  అధ�యనమ9.  ప��మ ఇం�ో-ఐ��"ా =>షలల� =>ర�య =>షల 
ప$=>వమ9 kద Vా$ Rిన తరIVాత ఆయన R&బౖ���య. ల)
 బ9ర�ట�య., మం ��య., 



R&ంట$� ఆRయి., ట�బ��, Gె_ౖH, ����య., జ"ా�, కంబ� ��య. మ��య9 ఇం�ో_p�యి. 
]ా àత�మ9Z&ౖ ఆయన Uసb ృతమ9 ా Vా�]ాలE Vా$ ]ారI.  R&కE�ల( మ��య9 సు
Pత 
=>Vాలను మ��ంత Z&ంచబ��న UలEవల�� కl��న �వన మ.ర�మ9కE 
ప$పంచమ9ల)
 సంసeృతMల స��[ళనమ9 అవసరమ
 ఆయన నమ9[�HరI. 
 
ఇప�ట� వరకE ఆయన 596 అధ�యనమ9లE మ��య9 ట���  ఎ��షనుr  GేgారI.  
Vాట�ల) ట�బ�ట�-సంసeృ� 
ఘంటnవO, ట�బ�ట� ]ా àత� చ��త$ Z&ౖ సమ.GHరమ9, 
బ9X}�£1  ఐ��_¤గ%ీ ఆ� ట�బ��c , మ��య9 ఆయన Vా$ Rని 20 =>గమ9ల బ9X}�£1  ఆ(1 

ఘంటnవO వOనPU.  "#$ %&స( ల)�*+ చంద$ ఐ��"ా, ఆRియ. మ��య9 రqా� ల) 
Uసb ృతమ9 ా పర�ట�ంGHరI. 
 
1927 ల) అంబ>ల., హ�ా�_H ల) ఆయన ప$మ9ఖ UXH�Vpతbల కEటnంబమ9ల) 
జ
[ంGHరI.  Vా�� తం��$, "# $ %&స( రఘ9 §�ా,  ఆRయి� సంసeృB 
 
Uవ��ంచటమ9ల) మ��య9 =>ర�య =>ష అ¨వృX}©  �o R~వలంX}ంచతమ9ల) ప$పంచ 
ప$ఖ.�B  ాంªన UXH� Vpతb  మ��య9 ��«HU. 
 
"#$ %&స( చంద$  1947 ల) ల.హ¬ ( ల)
 పంజ{ Uశ�UXH�లయమ9 నుం�� ఎం ఏ �� ̄ c
"# ంXHరI.  1950 ల) జmౖF
య బ>$ హ[ణ VWౖX}క ]ా àత�మ9ల)
 గవమయన 
=>గమ9ను, తరIVాత కను ±నబ��న �Hళప�H$ ల స²యమ9��, ఎ��� Gేయడమ9ల) 
ఆయన R~వలకE గ9రIb  ా R~1� య9
వ���ట� ఆ� ఉ�ె$³b  (_Wద�ాr µం¶�) ఆయనకE 
�Hక1( ఆ� �ట�*చ( మ��య9 %ిల.స% ి�� ̄ ప$XHనమ9 GేRింX}c .   
 



"#$ %&స( చంద$ కE àంX}, సంసeృ�, "ా�, ఆVp]ాb , ఓ�¹  Z&���య�, జ{ప8£, Gై8£, 
ట�బ�ట�, ºం ��య�, ఇం�ో_pRయి�,  ̄�c , ల.ట��, జర[�, %&$ం³ మ��య9 రష�� 
�� అ_pక =>షలE వచు�. 
 
ఆయన 
య.మకమ9, =>ర�య ]ాంసeృBక �ాయబ>రIలE ా Z~రI  ాంªన ఇX} 
వరకE ICCR అధ�Nల వరIసల) మ�±క UలEVWనౖ Gే��క. 
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