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తొలిపలుకు
--అప్రత్రన్షమైధా-లా-

అర్యులారా,

శీను రాజకీయ నంబంధమగు వారికథ నొకటి “కలియుగ

అ బివ్లోదొన్గొఅను ీరుతో _వాసదనని శిశటించి యుంటిని, “కలియుగ

(వన్లోద' అను నామము శీమవాత్భాగాంధిశే వ_ర్రించును= అట్టి

జీరుతో (వాయాపొతత్తతముజ అమవోళశ్సుని జీవిత చరితుయే వరిరద

వలయును. కాని జీవితచరితునంతయు వ్రాయునెడల ఒక కథకన్న చాల

యెొక్కు.వయగును. కావున నేను మవోనీయుని జీవితచరిత్రమంతయు

"రెండుభాగములుగా _వాయ నెంచితిసి. అందుమొదటి భాగమునందు

మవోత్కునికాల్యమును, దతీణాఫికా చర్యలును వా, చంకలాళా

“మొదలగు విషయములును వర్ణింపబడినవి. ెండవథాగములో సత్యా

(గవాతవపబోధము హిందూదేశమున మొదలు పెట్టినది మొదలు

శానిమొన్నటి ఆలీసోదరులవిర్భంధము వరకును వర్షింవబడినవి,_వస్తుత
మురెండవ భాగము విబజోధమున . కవుసరమగుటవే దానినే ముందు

(వళటింపమని చాలమంది కోగగా' నీ పొత్తమును (పకటించితిని.
తదుపరి వేరొక మాసములో మొదటిఫాగము వెలువడును..

ఈకథభయందు కొన్నిమట్లు కీతకానలు వ్రాయబడినవి, కోత్త

వాటిని (వాసినయెొడల సామావ్య వారిడానులకందరికి వణతికుదరదను
భయముళో ఇదివరకు వారిదానులందరు విరివిగాపాదుచున్న (శీనారా
యణదానా, కాలాజీదానుగార్ల వ)ఖ్యాతిగాంచిన కొన్నికొన్ని నరన.

లకు సరీయెనఫణిలినో వాాసితిని, ఆందరికీ యనుకూల[ముగానుండువట్లు

చేయుటకిదియే యు_త్తమమని కొందరు వారిచానులు నాకుసూచించిరి.
ఇందు కొందరుస్నేహితులు నాకు ప్రకటింపబంవీన ' ఒకటిరెండు కీర్త

ఖ  



 





బి

లే! గీ వీక్చుదాని మగడువచ్చునేని మనకు

గూడ రాకుండదునేయని గోడమిోాది

వీలి వాటాన మెలగెడు వెటివారు
గా ల

గలరు కొందరు గాంధియుగ౦బునందు!

మరియు,

న ఫూర్వపద్ధతి గాంధి బోధిం చునేగాసి

వరర్ధసఎకరుడ య్యె పాపమేమి?

. శాట్టంపుగడ్డలు కట్టి రేగానియు

ప. మార్చివేయలేమి

సన. మాన్చింప ధర్మమేగాన పం

చములతో స్నేవాంబు సలుపుశేమి

ఫర రాజ్యమును మాన్సశూగుండునేగాని

వీల్ణల చదువు మావన్చించు మేమి! |

"జే గి! కాజకీయంబుగా గాంధి ఠరాజెగాని

మతవిమయమనుల చెలుప ఇ్ర్రాహ్మాడుగాడు

హెచ్చుతగ్గులు గాంధిలో నిమిడియుంటె

ననుచు కొందరు చాదస్తులందురహహ॥!

గ్॥ మేము “ళోఆవశేషను” గాము, మరియు

“*న్నా౯ భాఆప నేషవనుగాము” నడుమనూగు

లాడుచున్నారమిక గల్పునోడు నెరిగి

నదుతుమనుచును మురిసెడు నరులు కొంద

రవనిగల రాత్మళ క్రి యే లవములేక॥

జా రైబంనను తంతితీగెలను 'వేయిం చె౯: బ్రిటీష్, శాజ్యమే.

"ఘూరంబా నదులన్నిదాటుటకు మికుక్ వంలెనల్గక్లై నె

శ్ 
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గాంజ థి యాత | 1.

౨ “పరులపంచలనుజేరరు పరుల పాదములబట్టరు

పరమపావనీ నీదగు పాదభ._క్రిముదివీఢరు! కో॥

3 హిందుజనులు పందలను చు: డెగదముననుగుంబెబేమొ
ముందునీకు శుభములొసగ నానందమూర్తులిందరుండ[ శో!౫

ఇా[శోకింప౯్ వలదమ్ము నీతనయునక జూడంగబే, యింతగా

మాైగుందుటపాడిగాదు వినుమమ్మా మాదుపొణంజులే

సీవైగాక మశేమిసేయుటకు ? మన్ని౦పంగదోయామ్ము న్

కీకష్టంబులు గల్లజూచు చును మెమిన్నాళ్లునున్నందు౨

వ! అప్పూడు అపరిమితానందమానసయె. భరతమాత ఫుతు

'దెసజూచి, ఓతనయా !

భరతమాత.

లే! గీ|! మను'కెకష్టమె కొనప్రాణముననుబతుకు

రోగి సంజీవినొక్కి.౦త తాగి (బతుకు

విధముగా నిదురాక నావెడలుచున్న

ఆత్మగరవమను (పాణమౌాపెతనయ!

ప్యుతాా దతీణాఫికా మొదలైన చోట్ల నీసోదరుల. యిక్కంట్లీ

'జీర్చీ వచ్చినందుకై. చాల సంతోమ్ంచితి.. ఇంక సీస్వదేశముననున్న

ముష్పదిమూడుకోట్ల భారతీయ సోదరుల దాస్యనముకీసేదేని, చారి

విచారించి నాకు ముదనుగార్పుము,

అనిపలికిన భరతటేవికి గాంధిమహాత్ముడు- తలీల్లీ సీయనుగ్రవా

మున్నచో నేనాపనకే పూనుకొనియుంటిని. ఇంక వీచారించవలీసిన
మార్షము వేరుగాలేదు, మనసాం్యద దాయమున కనుకూలించునదియు
(పప్తోదమానిందు) డవలంబింబినట్టియు, దివ్యమైన యనాస

మనకు ముక్రీదాయకము, అవతమెట్టిదసన---

సనగ

   





 

గా౦ధిమవోత్మ

రామనామ తారకమంత్రరసముద్యావి

'పెనువిపత్తులలోనుండి స్వేచ్చవెడలి

నట్టిప్రహ్లాదు సత్యాగ్రహవతంబె

రాజనూర్షంబు హైందవనైజమునకు!

ఈ మహావుతరహన్యంబు 'లెట్టివనిన

సీ! వైరివట్లను జ్వేవభావంబువలదన్న

న్యాయంబుదెలుపు సత్యాగ్రృువాంబు

(పాణమేగినను జార్జన్యంబువలదం చు

నాదరించేడును సత్యాగ్యవాంబు

కష్టంబులెన్నైన నిష్టంబుత్యోసెదు

వాత్మశ క్రినిడు సత్యాగ్రువూంబు

పఏతికూలమభివృద్ధి పరచుకొలంది తా

నభివృద్ధిగాంచు సత్యాగుహంబు

ధర్మసమరంబుంబోలు సత్యాగివాంబు

అయుధములంటలోదు సత్యాగ్రహంబు

అపజయమునొంద ెపుడుసత్యాగ్రవహాంబు

అట్టిసత్యాగ్రూవామె దిక్కుహైందవులకు!

తొవార,

పరాత్పరుని గనువితములలో సత్యాగవావతమేమొదటిది ల
సరాసరిగ స్వర్షముజీరగ జార్జన్యరహితమే "రెండవది!

ఈెండుండిన వీదప నితరములేవేనియులాభించు

దూరదృన్టిగల మానవులేల్లరు బోరు వేరొకటి యోచించః

__ ఇట్టి పవిత్సనంతమై నటువంటి. 
 





 

శాం థి?;వు వోత్మం

జర్భనీ యుద్ధంబు జయమొంచ మనకున్న
ధనజలంబుల నూఢ్యుకోనయ 4పభునవు;

'జేశమిా భఛారమాధిళ్యమై సీడింప

భుగభుగమని మండి పొగుల్తుచుండె,

గీ! ఇదివరశే కాళ్ళుంజేతులు గదియగట్టి

నోరుబంధించి యొకమూల పార వేసి

యంతటను తృవ్రిజెందక నన్ని విధుల

ప్రజలచంపుకు తిను (పభుత్వంబు వారి

చర్యలనురాధముల "ఘార-చర్యలయ్యె॥

ఈవిధి పెక్కుకష్టములకు లోనయి గుందుచు భారత దేశము

ఆసేతు హీమాచలపర్యంతము ఎట్లున్నదనిన---

తొవార

ఎచ్చటజూచిన వారితాశంబులు పెచ్చుపెరుగుచుండ

విచ్చలవిడిగా జనులు )ఫసభలలోముచ్చటించుళశాను చుండ!

జేశమంళతట గాంధిబెల్పు, సంబేశమువ్యాపం

"దేశమాత గడుసంతోషాబ్ధిని చీలి-“చాలవార్షిహ్.

ఇట్లు గాంధిమహోత్మునితఏ వ్రజలెల్లరు

సత్యాగ్రుహావత ననానానార్రున్యును సంధించి దుష్ట రాజ్యంబుపై కి

గదియు నాసమయంబున-..

తే? గ్! భరతరాన్త్రంజులందు _పప్రిథమమగుచు

థెర్యశౌర్య పరాకకమదర్చములను

బేజరిల్లైెడు పాంళాల జేశమందు

సంభవించెను పపరీతచర్యలకట॥ 



 

కలియుగ పివ్లోద,

వము౦జరిః

ఖఘనపఏీరులు పొంచాలపుతు్రలల గాంధిమంతి)మేజపియించి

అనర్థకంబగు చాస్యపాశే ముల నాముతిసేయగ నుంకించి!

డయ్య రోడ్యయరులనుదొరలచట తటస్థమైరియథికారుల్

కయ్యమునకు కాల్ద)వ్వి భూజనుల కాల్చుకు దినుచుండిరివారల్ ॥

తే॥ [1 “డయరు” _సైన్యాధిపతియు, “నశోడ్వ్యయరు” ఠావ్ర

మెల్ల జీలుగవర్నరు. నిరువురచటి

ఖలులు మారీచకుంభకర్హులొ యనంగ

కనక కసిపుడు కన కాతులను పిధాన

దాపరించిరి మనదరిదింబువలన!

వారు

'తే॥ గీ యుద్ధబూణము వసూలుజేయుటకు పెక్కు

దుర్నయములను గావించి దుండగములు

జేయ్మ హిందువులు మహమ్ముదీయులేల్ల

శీకమై పైపలేక య్యుజేకులెర!

అట్టిసందర్భమందు రామనవమి యుత్సవముతటస్థించుటయు,

పాంచాలదేశమునందు జాందువులును, మహమ్ముదీయుబును మతచేదం

బుల పాటింప్రక తీరనీరములవలె గలసిమెలసి యామెబాత్సవము

నందానందించుచు చానేవీధిగా ఛ్యానించుచున్నారనిన---

॥ నాదనామ[క్రియ - చాపుతాళము.

(6శి9రామ శానుం మరచాం మరువాం వలి]

(శీగాంధినామాం మరువాం మరువాం

. సిద్ధముజైలుకు వెరువాం వెరువాం!

కూడిభారతమాత గొటుతాం నొలుతాం .

- భూచేవిగుణములు దలుతాం దలుతాం! 
 



గౌంధిమవోత్నం

'జేళచరిత చెవుల విందాం విందాం

"వేశేకధలు చెవుల మంజాం నుంచాం॥ (శ్రీ!

జీేశభక్తులుమూకు సారాం సారాం

దేశ దోోహులుమాకు దూరాందూరాం

మూాగాంధినేమేము నమ్మేం నమ్మేం

మరియితరులమేము నమ్మం నమ్మాాం! ఆః!

భరతమాతసనపుడు మరువాం మరువాం

పొభువులశిక్షుకు వెరువాం వెరువాం)

అవనీజననిసేవ మానాం మానాం

మరియొకజోలరేపే మానాొాం మానాం!

న్వా రాజ్యపా) ప్తీని కంచాం కందాం

స్వాతం్యత్యమున మనముందాం ముంచాం! (శ్రా

న మంజరి,

మించిన కోలాహలమున జనులిటు మేనుమరచియుండళ

గా౦చినడయరోడ్యయరులకప్వూడె కంద్లుగుట్టి తెగమం జె౯॥!

సై నిశ శాసన మనులున బెట్టియు జనులను నిర్బంధించి '

మానవులుంజెడి బేశములఅందెటలేని పనులగావించి!

(లే; || సత్యపాలు కిష్లూ అనుకార్యనుతులు

నాయకులె యల్ల రుల కారణంబటంచు

వారిపై 'నేరమునుమోపి బట్టుకొనిరి
శాంత్రముగనున్న జనుల రోషంబుహెన్చె!

.. అంత జనులందరు నాయకద్యయమునకై పరతపీంచుచువెదుక

నారంభించి యేవిధి నున్నా రనిన--

రామా రానూ రామాకలియుగరామా గాంధీనామూా రా! రా॥

సత్యపొలు కన్లూ నాయకుల జాడబెలిపి గడుసంతఫమిడవే శిరా! 



 

 



 

గా౦ధిమవోత్నం క్షే

ఆసమయంబున పాంచాల ేశంబున నుజ్రేకులై యున్న జనులు,
మహవోత్తుని నిర్భంధవా ర్త విని యమిశోచే్రేకులై గత్యంతరమేమియు
దోచక సంగతిసందర్భముల విచారించుటకై _లాలాకన్హాలాల్ అను
మహానీయుని అధ్యమతక్రింద జలియళానాలా తోటలో నెక మనో
సభ గావించుచుండ,

తే గ్1 ర్ఫ్రూరడయరాసురుండటః జేరవచ్చి

యెవరురా వీరునాయాజ్ఞనవలదోసి

సభనుగావించు వారు లత్ష్మ్యుంబులేక

ననుచు ముట్టడివేసె మైన్యంబుతోడ!

తొపవారం

పెటెటమని నిముసంబులోపల ేల్చి వేసెసభికులను
కటకటవందలువేలు వొడసి స్వర్ణమునకు బోయిరి ధీరతను॥

ఆపన తిస్థలంబున గూలినవారిలో మదనమోహ౯ అను 18

యీండ్ల బాలుడు భరతమాత నుద్దేశించి

తే గీ! పుడమి సీగర్భమందున బుట్టనాది
వచేతులారంగ నీ సేవసేయుటకును
కోర్కెగలదో భరతమాత 'ాలిపోతి
నీ యకాలపు౯ మృత్యువు జేయిజిక్కీ-
ఇదియె నాసేన ప్రొణంబులిత్తుగానుము॥

అని ప్రాణములు విడుచుచున్నాడు,

ఉ_త్రీనుసింగను మరియొక నువానీయుని యెడమకాలు మోకా
లివఠకు తెగిపడి పోగా నాతడు తనతెగిపోయిన పాదమునుద్లేశించి,=

"లే1గ్| దాస్యపాశంబులనెడిబబంధములదగిలి

స్వేచ్భృగాసంచరింపంగ వీలులేక

_ నూగులాజెడు పాదమూయూడిపోయి
కి స్ట మ సు న్ తం కన  



 

  







 



 

  



 

గాంధిమహవోత్మం

పుణ్యస్థలములజేరి కాలిఫాక౯ మూలనుండమనిరి

గణ్యతజూడక వారిసేత్త్సనమెగావ బె శురగలమైననిరి!

ఈకష్ట్రంబులు లోళమందుగల యిస్తాంజనులకువ్యావీంప

తోకతొక్కిన తాచులవలె నాతురకలందరును గోపింప॥

లే! గీ! హిందుబేశంబులో గల యేడుకోట్ల

క్కువ మహమ్మదీయులు నింతవరరకు

బిటిషు రాజ్యంబు వారిపై (పేమనోడ

వెలయుచును నేటి క్మాగపహోవేశులెరి

తే గ్8 హైందవమునందు పంజాబు హత్యలొకటి.

తురకలందరి నవవమూన పరచుటొకటి

ఛారతీయుల చిరకాల భానిఫత్వ

“మొకటి కాషమేర్చడె బేశనుద్దరించి
లు థి

ఘన నిరంకుశ

.

పరిపాలననుదహింప॥

ఇంతలో మంట లెగయుచున్న రోపాగ్ని జల్లార్చుటకో యన

నోతన “సంస్క-రణచట్ట” మను నొక 'మేఘాస్ర్రుము మాంకేగ్య్యూ

ఛెమ్చుఫర్లు పొభువులచే ప)యోగింపబడి, మేడిపంగువలె మైపైమెరు

పులను గొన్ని జూపించి,. మనదేశమునంగల జూతీయ నాయకులలో =

విశెంటు మొదలగునారిని కొందరిని వలలో 'వేసానుటయు అమృ

'తసరమునందు జూతీయమపహోాసభ నెహూూగారి యధ్యతతక్రిందసమా

'వేశమై యందు బిపీ౯ చంద్భపాల్, చిత్తరంజన దాన్ లోకమాన్య

తిలక్ మున్నగు మవానీయులచే

.

సంస్కరణ చట్టము బహిమ్మరింప

'బడునట్లు బీరానింపబడినది. దేశమంతయు నల్లకల్లోలమైయున్నది,

ఈసమయంబున “మూలిగేనక్కవై తాటిపండు పడినట్లు” కష్టముల

పావ్రైయున్న భరతమాతకు గొప్ప యాపద, సంభవించి యాసేతు

హీమాచలపర్యంతమును ఛారతీయులను దుఃఖాన్ధిలోముంచి వేసినది

ఆయాపద యొట్టిదనిన,
1 
 





 

  



 



 

గాాంంటతియుగనూ.'
 

 

తే! | భగవచాంశ సంభూతుడౌా వరమపుకుషు

ధర్మయుగమంత జయజయ జంనయులను

జగతి నారంభమయ్యె తక.ణవెంగురిసె

పువ్చవర్థంబు భారతభూమిపెన!

అప్పూడొక్క-సారి ఆసేతుహిమాచలపర్యంతమును, భారతభూ

మిని తేరిపారజూచి, స్థితిగతుల దెలసికొని,

మ.0జరి

౧ హిందుమహమ్ముదు రెండు 'తెసలవాశేశమాట యొకటి

ఎందును డార్జన్యంబను మాటయె యెంచకుండు టింళొకటి

౨ అతిమితవాదము లంతరించి జనులందకేకముగుటొకటి

నతతము కాంగెను జూసెడి (తోవనెజనుచుండుట 'వేగొకటి

3 వెంటనె యీపనులనునెర వేర్చగ వేవిధములయత్నించె

'జంటిరిగా శీగాంధి మహవోత్ముడె యుద్యమమును నడిపీం చె!

హిందువులును ముహమ్మాదీయులును ఒకళ్ళకే దేశము నందు

జన్మించి, 'మొళరితోనెకరు పోరాడు చుండుట దేశానర్థక చాయక .

మని. చక్కగా నెతింగి. యీ యిరుతెగలవారికిని మై(గీపొనగజేయ

నెంచి మహమ్ముదీయ నుతమునకవమానము తటస్థించిన యాసమ
యమే యుక్తమైన సమయముగా (_గహించెను ఆసమయంబునందు

కే; గ! అప్తూడాలీద్యయము, మౌకతాలియును ము

. వామ్మాదాలియు చెరనుండి యరుగుదెంచి.

స్వమతగ"రవ నాశన సంళభవనున

తోక్యతొక్కిన తాచ్చులై దూకిరౌర॥  





 





 

గాంధిమబవోత్మం స,

నట్టు లేర్చాటు చేయగలి”ను.  ఆమావాసభకుముందు 'జేశ మెట్లున్న

వుంజరి

౧ వైతులపాలిటి రమకుడగు కీరాముడెవ చ్చెనటను వారల్

స్వాతయ్యత్యంబును సాపీంచుటకయి జగతిబుకు ననువారల్
( లు

౨9 మావైళ్యుండని మురియువారును, మాహిందువెయనువారుక౯్

మావేల్చితజే మాదిక్క-తడని మరిమరి మురిసెడువారుక

3 అఖిలబేశనముల నన్ని ఖండముల నీత డెనాయకుడనిమోగ౯

నుఖములొసగు [శీగాంధిమవోత్తుడు చురుకుఖూపె నత్తివేగ౯॥

"జే గ॥ అంతివరకును మన జ్ఞానవంతులనెడ్డు

చ౮ణభాషాూవీకార దులోకరెబోవు

కంగనుమవోసభకు "నేడు గాంధథివలన

_ మూలమూలలవారును బోయిరార॥

పామాన్యజనుల స్టితి యిట్లుండ నిదివరకు, రాజకీయరంగమున

(పఖ్యాతి గాంఛియున్న వివిధ తెగలవారు. గాంధి యుద్యమమునందు

విశ్వాసము 'లేశ కలకత్తా .మహవాసభళయందు వ్యతిరేక వాదన్నకై

విశెంటు మాలవ్యా, పాల్, దాన్ మున్నగు వారు తీవిపట్టుదలతో

వచ్చియున్నారుః

నే! గీ) రాజ్యవర్షంబు నారి నిర్బంధమునను

మాతృదేశంబువిడి చియు, మరలివచ్చి

నట్టిలజపతిరాయి యధ్యయఘుడయ్యె)

'యెన్నడును రాని జనసంఖ్య వన్నెమో'ె

జయజయ ధ్య్వానముల సభసాగెనపుడు॥

అధ్యమయుని సహజగంభీరోపన్యాసము ముగిసినది అంత గాంధి
మనోత్ముడు క్షుకుపముగా తన యరరం తీర్మానము నుప

పాదించుచు.-. |

ళో

 
 





లి

గాంధిమవాత్ము

భరతభువీలోన గౌరవపాతములగు

విషషయములుగాను నొనిని విడువవలయు॥

“త్తావువ ప్రీ డర్లందరు తమవృత్తిని విసర్జించి. పంచాయితీలను
నెలకాల్సువలయును (వజలుకోర్ట "కెక్టారాదు. "విద్యార్థులు తమతమ

ప్రభుత్వవిద్యాలయముల తక్షణమే బహిమ్మ-రించవలయును. మరియు

మాంకుగ్యూభఛెమ్చుఫర్జు నూతన 'సంస్క-ర ణ చట్టము ననుసరించి

జరుగనున్న శాసనసఖా యొన్నికలలో నెవరును పొల్లొనరాదు,

అభ్యర్థులుగానున్న వారు మానుకొనవలయును.పజలెవ్యరును కర్పీట్టు”

అనగా తమసమ్మాతులనాసంగ రాదు, విదేశవస్ర్రుము.లనందరును బహి

వమ్యృరించి, కాట్టముల నెలకాల్పివానిపై రీసిన దారముతోనేసిన గాడ్డల'నే

ధరించవలయును,  _పస్తుతమా కార్య_కమమును జయపిదముగా

సౌగించెదనేని తదుపరి సైనికభటులు పోలీసువారు మొదలైన (పభు

తో్వోవ్యోగులు రాజీనామానిచ్చుటయు పన్ను లెగచేయుటమున్నైగు
విషయము లవమలున 'బెట్టబడును.”

ఇదియే (ప్రై గాంధి మవోశ్ళుని తీర్మానము, ఈతీర్భానమును

. శీమోతీలాల్ నెహూగారు బలపరచిరి. మూలానా హెకతాలీ,

శ్రీమతి సరళా బేవి మున్నగు జారామోదిందిరి.. గాని.

తొవార .
- ఇాలత్మీవముగు చర్చశానన సభలవిమయమునజరిగె

పాలుదాసు మాలవ్యమొదలగు వారొకసవరణనెసగ॥

ఆనిబిశఇంటును మితవాదులు నసహోయోద్యమమే చెడుగనిరి

బనమవ+జనులెల్ల గాంధి ఫీం*నమె యంగీకృతమసిరి! య

శేయ్ శీమ్మదమారణ గోవిందోహారి శృచువోత్మగాంధికీ జేయ్.

. ,శాంగెను మవోసభను వశే పరచుకానుట మహాత్ముని ెండవ

'విజయముః, వెంటనే సేలం విజయరాఘవాచార్యులు, కొండ వెంకటప్ప, 





గా౦ధిమవో త్మ,

తొవార

“అంతట₹'సనసభ్యుల యెన్ని కలారంభిం చెను, 'జేశమున

పంతముత్రో పఫగల్గువారెవరు పాల్లొనకుండిరి కోపమొన।

మితవాదులుశు చిశెంటూోపార్టిమాట మిగతొళాందరవర్తకుల.

అతికష్టంబున మూడునాలుగనుమతులొందిరి యొన్నికలళక!,

జనసామాన్యంబెన్నికలయ్యెడు స్థలములకైనను బోలేదు

వినయముతో క్రీగాంధిమవోత్తునీ యనుమతి మిరగ లేదు!

"తే గీ! భరతబేశంబులోన నేపొంతమునను

నూటిశేబదిమందియే ఓట్లనిచ్చి

తక్కి-.నజినంబు లెల్ల పంతంబుబూని

యెన్ని కస్థానములకైన 'నేగకున్న

సంస్క_రణచట్టమే బహిష్కా-రమయ్యెక

ఈసందర్భమున జక తమాషాఅయిన కథ,
 

ఓట్లగమ్మత్తు ;_-టట్రిచ్చేరోజున, పాపము ఉదయమున ఓట్ల

ఆఫీసరులందరు ఆయా యెన్ని క స్థానముల 'జేరి తమపెక్రైలతో ఓట్టురిశా

ర్హుచేసుకొనుటకు సిద్ధముగ కరూల్పొనిరి. ఒక్క-పురొగుసజానాతేదు. వము

హ్నాముగూడ గడచింది, .ఎపరూ రారు, కూర్చుని కూర్చుని.శాల్లు

గుద్దులు పట్టిపోతున్న వి సాయంకాలనముగాడ సమిపీంచినది. ౬ గంట

పంది.ఓీట్లుపుచ్చుకానగూడదు. ఈలోపల  యెవరూరాలేదు,

వమివేశువూ అని యెదాగుండెపడి కూర్చ్పొనియుండగా చివరకు వఏజక

= రో యిద్దరో. వచ్చేవారు. ఇక ఇారితో కాన్నిచోట్ల సంఛామణ,--

ఆఫీసరు...వముయ్యో న ఎందుకువచ్చావ్ రి

రైతు...ఈడ వడ్లు యిస్తారంటగాం
ఆ.-బద్దుగాదోయి-పీట్లు.

నైజావవో కూసినిత్తురు, సచ్చిపోతుండాం 





గాంధి మవోత్మ,

తే లోకమాన్యతిలక్ మూర్తి యీలోకమునను
(బతికియుండిన నాతని పాంలబడెడు

యామహోసభాధ్యత్షత్రయిపువు విజయ

రాఘవాచారి కబ్బె న్ రాష్ట్రమందు॥
గ |

'తే॥ స చి త్తరంజనడాన్ తనవృత్తిమాని
, వంగ జేశంబున నఖండ (పజ్ఞిజూవీ

గాంధికార్య కవుము మార్ప్చగా దలంచి

యనుచరులనోడ నాసభకరుగుదెం బె,

తే॥ గీ! మోందవ్రలవట్ల తమసహాయ్యంబు దెలుప
నొంగ్లబేశశీయ కార్మికులంవిని

వెడ్డివుడ్డును బెలిన్ఫూరు వేడ్మతోడ

సభగకువ చ్చియు బడసీరి స్వాగతంబు

న్

లే [| ఆశలను వీడి మితఈవాదు లరుగ లేదు

_.. ఆటలిక సాగవని వివెటచటలేదు,

ముప్పదికీ మించువేలు సమ్ముదముతోడ

స్వచ్భమైనట్టి దేశీయజనులువచ్చి

సభనలంశళరించిరి గాంధిసైన్యమనగ!

అఆ మహోసభయందు చర్చించ వలసిన ముఖ్య వషయములం

"ఠెండుగలనవు. అందు మొదటిది, .

"లే! గ్ బ్రిటిషురాజ్యంబులోన జేరిన స్వతంతు

పాలనమునోరి శాసనబద్ధమగుచు

కృనీనొనర్చె కాంగౌనుసభ యింతవరకు,
వళయురన్యునా న్యాయమా సర్వవిధుల

నం
న. 



కలియుగ పుష్లాదం

పరులసాయంబుగోరక స్వపరిపాల

నంబు సాధిందు సీకుమానంబు. వచ్చె!

ఈవివషయమున లీర్గానముప వొదించుఛు గాంధిమహోత్ముడుంాా

ఫీల్యాల-రూపకము,

[కలకు దగని మాటలిఫుడు” మోస్తరు]

గాం

పరుల నెపుడు నమ్ముశొనీయు పరుగుల 'బెట్టకుడు !ప॥

ధరస్వశక్తిగలిగి మెలగ పరమసుఖంబెపుడు! ప!

ఎన్నాళ్లు బొటిషమురాజ్యము శెంతయు లోబడెదరయ్య

యొన్నడెన మనగతలియిక నున్నది మనలోవల ని పః

గాన నిర్బంధంబులెపు డమానువమంచెంచి సకల

మైన విధములను కౌంతము బూసియుసాగరయ్యక ప||

బ్రిటిషు రాజ్య సంబంధమున్నను లేకున్నను న్యాయబద్ధమును

. వొందియుతమునుఐన అన్ని మార్షములను స్వ రాజ్యము సాధించవల శ

వసి తీర్మానము,

ఇట్లు మహాత్ముడుప సాదించిన తీర్మానమును సవాజ గంభీరోప

న్యాసములో శ్రీలాలా లజపతిరాయిగారు బలపరచిరి. అంతట జకరి

రువురు మూ(్యతము భేథాఖ్మ పిాయముగనుపర చినప్పటికిని మవోజనులేక
గీీవముగా తీర్మానము నామోదించిరి ఇంక. మరియొక ముఖ్యతీర్శా

"వము గలదు. ఇయ్యదిసవోయ నిరాశరణ ఫూర్తితీర్మానము. అనగా

గాంధి మవోత్ముని కార్య కమముననుసరించి గారవబిరుదముల విస

ర్టించుట మొదలుకొని పన్నులెగ కొల్టుట వరకును కాం్యగెను సభ! '

వారనుమత్రించి యా భూవివషయములను సమమయూచితముగ నాచర

ఇల్లో .బెట్టునధికారము కాంగ్గెను ఉపసంఘవారి కొసగుట..

తే॥ గ1 చిత్రరంజనదాస్ తనసేనతోడ
గాంధి తీ రాస్ట్రనమున మార్చుగలుగజేయ

/ /
న! 







 

గాధి మద ర,

శీ గాంధిమహానీయు చిత్తాను సార వ

_రృనకు తావానాంధ) రాష్ట్రమందు

ఘనఫూర్వచారిత్య గలిగి విజ్బంభించు

ప్రతిభ గట్టిన యాంధ్ర రాష్ట్రమందు

లేగ దివ్యకృష్ణానదీ పుణ్యతీరమందు

కనకదుగామ తల్లి నిల్చినస్థలాన

విజయవాడలోపల సమావేశమైరి

వివిధ. బేశీయనాయక విబుధులెల్ల!

తోవార

1 అడునగోయిడుగో గాంధి బేవుజే యరుగుదెంచుననుచు

వడివడిజనులెల్ల రు సంబరంబున 'వెడలిరతనిగదలచి॥

8 ఇసుకరాల్బుటకు సందులేక జను లెందరొ మూగిరియాపురిని

అసపహోయోద్యమ వాదులెందరో యగపడునప్పటి స్థితిగనిన।

8 కాలినడకమై వందలమైళ్ళు గదలివచ్చిరుత్సాహమున

'వేలులతులు గాంధిళజనలీ వినిపించినవెల్లెడను!

కాం[7సు ఉపసంఖుము సమావేళ మైనది. అసవ+యోద్య
మము నందు (పజల కెట్టివిశ్వాసముగలదో గను గొనుటకును, ఉద్య

మమునందలి ముఖ్యోద్లేశమును గొనసాగించుటకును, ఆసభ వారిట్లు

నిర్ణయిం చిరిం

'జీః గ| కోటి జనము కోటిధనము గూర్చ్పవలయు

'శోటిలో నాలుగవ వంతు రాటములను

- బేళశమంబెల్లచోట్లను త్రిప్పవలయు

జనులు కృషిసల్సి రెండుమవూసములలోన

నీపనులు మూడునెరవేర్చు డెల్లచోట్ల॥ 





గా౦ధిమవోత్నం

హిందూగ్గాని ఖెరవి తగ్యశలఘువు,

(అదిగో చూడు వాన-మోసరు) ,

అడుగోవచ్చు బేవు డతజేమననికబోవు! .

పడుపు వృత్తిబోవు! పాపముల బారదోలు తావు! అ! '

3 వరసుఖము లొసంగుక౯! సం! బరమిక ముదిపాంగుకా

అరిబలమికళ- లొంగుక చౌర్జన్యమెందు౯ దొలంగు౯ కుంగుక్ 8! ఆ|

ఈ కలియుగంబునందుక"! పశు! బలము మరణమొందుళ€

ఇలదుండగంబెందు౯! లేకుండు,! గలుగు శౌంతమి కందు 1! అ||

అనుచు నువ్విచ్ళూరు చున్న ఆంధ) దేశమునందు

“పటఇచూ మువోత్ముదు ఆం థరత్న దుగ్రిరాఆ

గోలలకృన్తవపగానన్న -వీరాల జేరాల గ్రామంబులకు జేరి యచ్చట,

చంపకార్థము హై చూగము -- అఆదితాళము,

చ॥నగాపురమ.:౦డెడి రావముదానుల౯

గనుగొనె రామదండు మొనగాడగు ధథీరుసి నాంధ్రరత్న ము౯

గనుగా న త్యాగశీలురను గన్లాని నందొక వీరమాత్క గాం

చెనునవ కాంలిప్తుంజమును! సేస్వేచ్భానుతులై పనుడీ అటుగనుడ్తలసే ॥

1 ఛేమభేషు మోభ్రైర్యము నతి శాంత ము!. నుతిపాత్రము।

2 వినుడు నానూటలు, శాంతముఘనము|భూవణమెంతయుపావనము

మదియాగ్యహా మెందుగొనకుము సాశనము, ఇదినిజము |! న్వే॥

స భరముగమిారెల్ల మిాదుపురము! వీడకవలసిన యివుసరము,

భరిమని సంకట మని తరమగునాయని జెప్పజిల్లదు. 1 స్వేః 



 

శ్రీశ్త కలీయుగపిప్లో ద

వారందరు పురపాలకసంఫఘము వలదని (పభుత్వమునో పట్టు

దలపట్టియుండిరి. వారిని గాంధి మవోత్ముడు కెసరమైనచో పురమును

విడిచి బయటికీ పోయి పురపాలకసంఘమునుండి విముక్తులు గండని

సలవోనివ్చెను. పిజలా పికారమేతదుపరియాచరించిరి,

తొహర

అంతిమహోత్ముండాంధ) 'జేశ సృ్రభారము ముగియించి!

యెంతో ధనము తిలక్ స్వరాజ్యనిధిశేర్చరచియు జనుదెంచెః

అప్పూడు బేశమెచ్చట జూచినను ఎట్లున్న దనిన

లే గ కోటిరూప్యములు వసూలు కోటిజనులు

కోటిలో నాలుగవ వంతురాటములిక

నమరు కెప్పుడా యెష్పుడాయని జనంబు
లాతురతతోడ కృషిసల్సి రన్నిచోట్ల

ఇంకను కోటిధనము కోటిజనులు కూడియుండలేదు. మపోజను

లిట్లుండనంతలో మూసము రోజులు గడచిపోయినవిఆసమయమున పి

భుత్వము వారును, గాంధి యుద్యమమం నెడల విముఖతగలవారును

యాట్టున్నారనిన,

వ గాంధియుద్యమమంను గల పస యీబెబ్బ
. తోలేలుననుచు సంతోమపడుచు

కోటిజనంచన గగాడకున్న యెడల
ముష్పధికోట్లింళ యెప్తూడనుచు

విద్యార్థులెందరు న్లీడరులెందరు

_ మౌానిరో యిదియన్షైయానటంచు
అన్నింట చివరకుసున్నయెనగుశూట్లు

గలుగుగాంధికటం చు దలచుకొనుచు

'లే॥ గ$ వేడుకను జూడళొందరువేదియుండ,

'జెదురుగలిగియు మనరాజ్యమెదురుజూడ,)

||  





న. కలీయుగ పిహ్లాదం

ఈరీడింగు ప్రభువ్రుగారూ _వెస్రొాయిపదవి గ₹ళొని పరిపాలన

మారంభఖించిరి. ఈయననుగూర్చి మాత్తము చాలమంచియభ్మిపాయ

ముకొంతవరరు దేశమున వ్యాపి చెను, కాని యీగడ్డలో ప్రి వేశించు

టతోడనే యుట్టివారికిని తత్వము మారిపోవును, ఆయన. పరిపాలన

మూరంభమగుటతోడనే,

తొూహర,

వివిధనాయకల వివిధ తెగలను పీలి చెను రీడింగ్ _పభువు

సవినయమున వారెల్లరు వచ్చియు సంగతులన్నియుమనవి

జేసి రంతమాలవ్య ఘనునకు జె స్పెను (పభువొకమాట

వాసిగన్న [శీగాంధిదర్శనము న్నాసిం'చెనవాడాట|

తే గీ! అంతపండిత మాలవ్యసంతసమున

సవాజసామర్ష్యమును జూవీసత్వరంబు

" గాంధిరీడింగు ప్రభువుల గలియె,. నపుడు

జరిగ దీర్హ్ససంభామణ యిఠువురకును |

ఆసనూావేశము నందు గాంధి మహాత్ముడు తనయుద్యమము

నకుగల మూలకారణముల విస్పష్ట్రముగా నెజింగించి, తనయుద్య

మపవిపితయు, డార్జన్య రాహిత్య నిర్ణలత్వమును, తేటతెల్లమగుట్లు
'వెల్లడించుండ, రీడింగు పాభువు మహామ్ముడాలిచే మదళా'సునందొ

సంగబడిన తీవిగంభీగోప న్యాసము డార్షన్యమునుపురిగొల్చుట లేడా

యని పిశ్నించెను. అప్తుడుమవోత్ముడు అలీసోదరులు తనతోపాటు,
మనోవాక్కాయకర్శిలలో డార్జన్యముదలంపరనియు అట్రనుకొనుటతై

'యెపుడై సను పొరమాటున నవ కాశమిచ్చియున్నయెడల దానికీ వారు

వెంటనేపరిహారముగావింతురనియు 'సెలవి చ్చెను. అలిసోదరులు డార్జన్య

_ మునకు గీడంగకుండు నంతవరకు ప్రభుత్వమువారు వారికిని మరి:
యువ్వరికినియేవిధమైన సిర్బంధములను గలిగించదలచుకొన లేదని రీడింగు
ప్రభువు వాగ్రానము. జేసెను. గాంధిమవోత్ముడు తనయుద్యమము  



నందు గార్జన్యముందదని వాగ్గత్త' మిచ్చెను: అంత చాలసేపు
వివిధాంళశములను చర్చించి .వారిసమావేశమును ముగించిరి

న. శాంతియుతమైనదియును డార్జవ్యరహిత

మైనదియు పవితో"ద్యమమందు మెలగు

నంతవరకును చార్జన్య మసలెదలచ

మనుచు .రూఢిగా నాలీద్యయంబుచాకె!

బేశమంతయు గాధి రీడింగుల సమావేశఫలిత మేవమగునా య
నియెదురగు మూచువారున్సు గాంధి రీడింగును జూచుట పొరపాటను
కాను వారును రీడింగు ప్రభువు. గాంధినిగూడ వలలోవేసికా వెనను
వారును గాంధి రీడింగు పిభువ్రును వళపరుచు కొనెనను కొనువారును
వివిధరీతులనుండ ,--__

గీ గాంధినియమిం చినట్టి యాగడువుగలందు .

వారము దినంబ్రు లింకను. బేరలేదు

సగము ధనమైన్క నధికిమా సభ్యులైన,

గాంధి కపజయమగునం చు కలవరంబు

గలిగె నక్కటా దెవసంకల్పమేమెం!

అప్పూడు శీ గాంధి భగవానుడు కేవల విశ్వరూపము ధరించి
నాథధోయణ  బయలుజేరగా బొంశూయి పా్రాంతముల లతలకు

లతలు ధనము బలుపాకథనులెరుందే. వర్థింపసాగను, ఈరీతిగానన్ని

మండలము లందును నటయం నిద్రాహోరములు లేక కవి సల్పిరి,.

అప్వూడు, గడువు మంగ్ రెండురోజులున్న దనగా కోటి గూప్యము

_-లకు కొద్ది లతలు మ్మాతము రయు త్వరలో ఫూ_ర్రియగున

'నియు మవోత్తుని తంతివార్షలరుదెంచెను, ఆమరునాడు ఒకటి. "రెండు

_ లమలు మాత్రము తక్కువ యని తంత వచ్చెను, తుధకు గడువు నాడు

ళ్

 



 

 

శీర కలియగపన్లాద,.

మధ్యాహ్నమునకు కోటిరూవ్యంబులకు తొమ్మిది పది లషలధికముగా

లభించినవని మవోత్ముని తంతి వార్త వచ్చుట తోడనే ఫారత జేశ

మెల్లయు నపరిమితానంద .కోలాహలను నందు మునిగి "తేలు చుండెను,

జేశీమద) మారణగోవిందోహరి

జేయ్ శీ మవాత్మిగాంధికి జెయ్.

తే గీ! ఆకసమునుండి భగ వానుడంపీ నట్టి

పుమృవర్షమో యన రూప్యములుమవోత్ము

వాస్తములకాలి దిగ్విజయంబు గలి”

నలుదిశలు మో” శీ, గాంధి నామమఫుడు।

రాట్టముల విషయములో విదివర కే యఖండవిజయము చచేకూ

. లెను సభ్యుల సంఖ్య నానాటికి వృద్ధియగుచుండెను. అప్పుడు,

ళోటివసూలళ్లు ముగిసినపిమ్మట 'జేయవలసీన పనిని గురించి. గాంధి

యిష్టానుసారముగా కాంట_గెసంఘమువారిబ్లు నిర్ణయించిర్సి

స్స ఆంగ్లేయు లిచ్చోటికరుగుదెంచుకలు యిట

వర్హకమును జేసి బితుకుకారకు

ఆంగ్రేయులకు గల యాడంబరంలెల్ల

మనదేశవర్హకంబుననె గలదు

ఆంగ్లేయులకు నెట్టి యాన్నత్యమేయున్న

నది వారి వర్తశమంచదె గలదు

ఆంగ్లేయుల బితుశె యాధథారపడియుండె

భరతజీేశము కొను న(స్ర్ర ములను |

లే! | గాన వారికీ గల యహంకార మెల్ల

వునదు హాస్తంబులనెయున్నదని యెజింగి,

  



 

గాంధిమహాత్న,

ముందు పరేశ వశ్ర్రముల్. ముట్టుకొనక

వారి. బలమెల్ల నిర్మూల పర చుడయ్యశ!

ఈవివయఘును సంపూర్తిగా నెరవేర్చుటకు మరల నొక గడు

వును బెట్టి గాంధిమహోత్సుకు 'హెచ్చరించు చుండ్క-

తొవార

1 తుష్పుపట్టిన రాట్టములన్నిటి దులిపి వెకిదీసి
చప్పు చప్పున దారము నెంతయు జనులెల్లరు ద్సి,

ల స్వచ్చమైన రాట్టం పుగుడ్డలను సరసముగా. నేసి

తుచ్చమైన యావిదేశ గుడ్డల దోసి యావహాూుతిగ జేసి!

8 భగతమాతృడా ర్భాగ్యము బావగ ప్రజ లల్లరు ఫూనుళొని

నెర వేర్చిరి తమ ధర్మము త్వరలో సౌఖ్యముగాంచగను9

గాంధి భగవానుని కార్యక మమిట్లు జయప్రుదముగా కొన

సాగుచుండ ప, భుత్వమువారదిసై పజాలక వైస్తాయిగారు గాంధిమహో

త్చునితో సమా వేశ సమయమున జేసిన వాగ్దానమును [కవాకముగా

సీః కల్లుసా రాయి తొగంగ వద్దని జెప్పు
వారిని “నిర్భంధ పర చి నారు

నాంతంబు. నెలళొాల్పు జనులను నూటన

ల్పదినాలుగును బెట్టి శచాదినాకు

శాంతంబుగానున్న జనుల నే విధ్శినెన
' ఫురిగొల్చి య గాహాపరచినారు

ఎరుక జేనాదుల శీర్పడ్డ "సెక్ష నుల్

గురిపీంచి యవమానపరభినాకు

త మకకీవ "సెక్షను. ఇది పిరొగాగింపబడినవారు, నియమింపబడిన (పజేశేములలో

నడుగువెట్టి యుపవ్యాసములీయగూడదు.

$.. ఇది అల్కా_జనముపై దొహ్మ పరారువ. “నేరముల కుఫయోగింపబడునుం

శ్  



కలీయుగపిస్లోద్

జే [| అచ్చటచ్చట మెల్లగానప్పుడ పూ

డొకరి సిరువుర బంధించుచుండి రిపుడు;

నేరవమేమియొ యేముమికార ణములొ =

పట్టుకొనిన పీమ్ముటన యేర్చరచుచుం డి!

పంజూబు రాష్ట్రమునందనేకులు సేర్చంధిర్ధచబడిరి. ఇతర చోట్ల

గూడ నచ్చటచ్చట సిర్బంధములు హాచ్చగుచుండెను, భఛార్యారు మం

డలమున మరల పంజాబులో జరిగినట్టు 'ఘోరవాత్యలు జరిగిన పి, తుపా

కులు గాల్చుటయు జనులు గూలుటయు తటస్థిం చెను. గుంటూకు మం

డలనున. పల్నాటి సీమలో మండల నాయకులగు (శ్రీయుత ఉన్నవ

లన్మ్మీనా రాయణగారిని నిర్బంధిం చుట వలన అచ్చటతీవినుగు యుత్సా
వొము బయలుబేరి,. గుంటూరు పట్టణమునకు గూడ వ్యాపీం చెను,

అచ్చట ఆంధ)బేశ నాయికుండగు (శ్రీయుత జేశభక్త కొండ వెంకటప్ప

య్యపంతులుగారు మరినలుగురితో సహో అరెన్టుచేయబడెను, క్

మునందెల్లడలను నిప్పంటు-కొనినట్లయ్యు. న్యాయపాదులు ళోర్టను బ
స్ట్ ళం

హిమ్మ్య-రించిరి.. స్వదేశదీక్షపెచ్చుప!యెను. ఈస్థితి నరసి వ్యవవోర

ము కూగుండ లేధని ేశ భక్వుడు యితర నలుగురును విడుదల జేయబడిరి,

- ఈవ్యవపహోరము లిట్టుండ,

తొహరం
౧ పలుచోట్లును సిప్రవము లిశ్హు సంళనమగు నుండ

మలభాల్. మండలి మాపలాలలో కలవరమగుచుండె;,

మాపలాలు రణళూరులామహమ్మదు మతంజువారు

కోపదేక మనస్కు.ల మెహోోగాలుగానున్నారు!

మతమున. కవమానము వినియును మండిపడిరి వారఫ్రుడూ

పతిత పావనుడు యాఖుబ్ హుస్సేకపరుగిడెనటక పుడు!

అఫహాయోద్యమమును, ెలిపియి. ళౌంలెము' బోధింపగదలచె
అసలేరావలదని క లెక్ట రాయన నాటంకము పరచి! . 



 



ర్ి కలియుగ కపుహాద

ఆకస్మికముగా గలిగిన యీవిపత్తున _శెంతమాతిమును చలిం

పళ సవాజమనోదండితో నచ్చట నున్నవారినందరిని యో

డార్చి జనులందరికి హితవు 'జెప్పీ మహోాత్నుకును అఆలీబీగాం

(మవామ్ముడాలీ గాలిభార్య) "మొదలగు వారితో న్న పురంబుజేరి

వీమ్మట దత్మీణ బేళంబువను దత్తమండలములను కొంతవడి _పచారను
చేసి మరల స్వస్థానమునికు జేర

తొపహర,

తమ్ముని బట్టియు నన్నను విడుచుట తప్పని గాబోలు
విమ్ముట బట్టిరి పౌకతాలిన్ని నెమ్మది చెడ్డదిచాల॥

అంత శారదా వీఠళంఠక రాచార్యుల చారిని బట్టి

చంతముతో కళ్లూ నాయకుని పట్టి ఖయిదులో సెట్టి

వీరందరిపెని కశాచీ (వభుత్య్వమువారు మోపీన నేరమునకే

పట్టుకొనిరట, లోగడ కరాచీలో ఖలాఫతు సభయందు పీరందరును

(వభుత్వయెనికులు రాజీనామా యియ్యవలయునని తీర్చానించినందువై

వీరిని బట్టుకొనిరట.. వారు (శస్తుతముక శాచీలో కారాగ్భృహము నందు

న్నారుబంరంలంనమన్నది.

'లే॥ 1 అచట నటులుండ, నిచ్చట యాంధ్రరాన

మందు (బవ్నాపురంబులో నాం,ధసభల

జ౧పీ నాయకులెల్లరు మరలుచుండ

అంధ్ర) సభకు నధ్యముడె” నతేని బట్టి

వత్సరము లిత్సు వేసిరి _పభువులార॥..

తరువాత ఆంధధరత్న దుగ్రిఠరాల నోపాలకృష్ణయ్యగారికి (బా

పురంబున నోరెత్తరాదన్ని 141 సక్ట౯ా (పయోగించిరి. అప్పుడు సహ

౪ జపర్మాక్రమను వెల్లడి యానట్లు ఆ గోపాల కృష్ణుండు. కలెక్టరు

నకు, 



  

 







  

 



 



 

  



ఇవి యీ స్వ రాజ్య సువత్సరమునందు సుషూారు మాసమున

కారటి చొవ్వూన వెలువడుచుుడును, ఇప్పటికిర్ గంంధములు 'వెలువడీ

నవి, ఈ్యగంధిములను [(ఫతిమాసము ెప్పీంచుకళొను వారికి చాల

పోస్టుఖర్చులు తగులునసి సంనత్సర చందాగా రు 5--0--0

నియమించినామ* ఈడబ్బుముందు కట్టినవారికి వ పీ ఖర్చులతో

పనిలేకుండా ప్రితినెలకు 1 పుస్తకము పంపబదును, ఎప్పూకు బేరినరు

వెనుకటి గొంధములు గూడ పంపబకును. చంచాముందే చెల్మించ

వలయును, పోవకులుగా నుండగోరువాంకి చందా రు 10---0.-_-0ల్ము

వారికీ మంచిగ్లేజూ పుస్తకమలు పంపబడి వారి నామములు _పత్

పొత్తమునందును "ీర్కొ.నబకును,

ఇట్లు విన్నవించు,

గ. ౧ధ కర

తాన

ధరలు 1 పతి కఠ ౧0=10=0

శ్ర ప్రతులు 6=0=0

2౨3 కు వెన నూటికి &6=0=0

సెట్: మాగ్రంధములన్ని తెప్పించు కొనువారికి పోన్లేన్రేజీ నుచితము,

 

కుడా స్వ రాజ్యసో వాొనసిలయం

గాంధిపేట

గుంటూరు,

త్తలై గ్  అటుల!వ.తంతే


