
          డా. గరికిపాటి నరసింహారావు    
                 పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత    
           పరిచయ పత్రిం     

తల్లది్ిండ్రులు  :  శ్రీమతి వింకట రమణమమ, శ్రీ వింకట సూరయనారాయణ   
జనమస్థలిం  : పశ్చిమ గోదావరి జిల్ల,ి తాడేపల్లి గూడిం తాలూకా, బోడపాడు.      
విదాయరహతలు  : ఎిం.ఎ., ఎిం. ఫిల్, పిహెచ్. డి.                
ఉద్యయగ జీవితిం  : 30 స్ింవతసరాలుగా తెలుగు అధ్యయపకతవిం         
ప్రపించ రికార్డు  : 1116 పదాయలు కల్లగిన స్వవయకావయిం ‘స్కగరఘోష’ 8 గిం.ల్లి 
    ఏకధ్యటి మహాధ్యరణ(విశాఖపటనిం, కాకినాడ, హైద్రాబాదు  
    నగరాలల్ల)                       
స్హస్రావధ్యన ప్రతిభ  : 1996 మేల్ల కాకినాడల్ల మహాస్హస్రావధ్యనిం (1116 మింది 
     పృచఛకులు -21 రోజులు – 750 పదాయల ఏకధ్యటి ధ్యరణతో) 
హైటెక్ అవధ్యనిం : 1) అమెరికాల్ల 8 కింప్యయటరితో అష్టావధ్యనిం (2001) 
    2) బింగుళూర్డల్ల ప్రయోగశాలల్ల మేథా పరీక్షావధ్యనిం (2006) 
విదేశీ పరయటనలు : అమెరికా, ఆస్ట్రేల్లయా, సింగప్యర్డ, మలేషియా, లిండన్, దుబాయి, 
    బహ్రైన్, కువయిట్, అబుదాభి, దుబాయి, కతార్, ఉగాిండా, 
    మస్ాట్ మొద్లైన ఎన్నన దేశాల్లి ఎన్ననస్కర్డి అవధ్యనాలు చేశార్డ.
    ఉపనాయస్కలు ఇచ్చిర్డ.                  
స్తాారాలు – పురస్కారాలు :         
 1. భారత ప్రభుతవించే “పద్మశ్రీ” పురస్కార ప్రదానిం – 2022            
 2. తెలుగు విశ్వవిదాయలయింల్ల ఎిం. ఫిల్ ల్ల ప్రథమ స్కథనిం స్కధించినిందుకు అపపటి  
     ముఖయమింత్రి ఎన్.టి.ఆర్ దావరా 2 స్వరణ పతకాలు బహుకరణ - 1989  
 3. తెలుగు విశ్వ విదాయలయిం వారిచే అవధ్యన రింగింల్ల ప్రతిభా పురస్కారిం – 2000
 4. కొపపరపు కవుల పురస్కారిం – 2011      
 5. స్నాతన ధరమ ఛారిటబుల్ ట్రస్టా పురస్కారిం – 2012    



 6. ల్లక్ నాయక్ ఫిండేషన్ వారిచే పురస్కారిం -2016    
 7. గురజాడ విశ్చషా పురస్కారిం – 2016      
 8. ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవించే “కళారతన” హింస్ పురస్కారిం – 2017   
 9. పి.వి. నరసింహారావు స్కమరక పురస్కారిం – 2018     
 10. రామినేని ఫిండేషన్ పురస్కారిం – 2018     
 11. వివేకానింద్ జీవన స్కఫలయ పురస్కారిం – 2018     
 12. గిండపిండేర స్తాారిం (బింగుళూర్డ) – 2021       
‘స్కగరఘోష’ కావాయనికి పురస్కారాలు :       
 1. ‘స్కధన స్కహితీ స్రవింతి’ పురస్కారిం (హైద్రాబాదు) – 2002   
 2. తెలుగు విశ్వ విదాయలయిం వారిచే పురస్కారిం – 2003    
 3. నిండూరి రామకృషణమాచ్చరయ పురస్కారిం (గుడివాడ) – 2004   
 4. ‘స్హృద్య’ స్కహితయ పురస్కారిం (వరింగలుి) – 2005    
 5. తుమమల పీఠిం పురస్కారిం, (గుింటూర్డ) – 2012     
 6. పుటాపరిి నారాయణాచ్చరయ పురస్కారిం (ఒింగోలు) – 2014                
రచనలు :           
 1. మన భారతిం (పద్య కావయిం)  12. అవధ్యన శ్తకిం – 1  
 2. పిలిల బొమమల తెలుగు నిఘింటువు  13. శ్తావధ్యన భాగయిం   
 3. మౌఖిక స్కహితయిం (పరిశోధన)  14. శ్తావధ్యన విజయిం  
 4. ధ్యర – ధ్యరణ (రిండు శ్తావధ్యనాలు) 15. వైకుింఠపాళి (ఆధ్యయతిమక వాయస్  
             స్ింపుటి)    
 5. కవితా ఖిండికా శ్తావధ్యనిం  16. శ్తావధ్యనిం – విజయవాడ 
 6. దివశ్తావధ్యనిం     17. శ్తావధ్యనిం – శ్రీకాకుళిం 
 7. మహా స్హస్రావధ్యనిం   18. ఇషా దైవిం    
 8. పలివి (పాటలు)    19. అవధ్యన శ్తకిం – 2  
 9. బాషప గుచఛిం (పద్య కవితా స్ింపుటి) 20. The Voice of the Ocean  
             (స్కగరఘోష ఆింగిానువాద్ిం) 



 10. స్కగరఘోష (పద్య కావయిం)  21. Ocean Blues    
 11. మా అమమ (పదాయలు)         (స్కగరఘోష ఆింగిానువాద్ిం)   

గరికిపాటి రచనలపై పరిశోధన :        
 ఎిం. ఫిల్ స్కథయి   – 3 , పిహెచ్. డి స్కథయి – 2                      
స.డి.లు           
 1. పలకరిస్ట్రి పద్యిం (హాస్య పదాయలు)  7. కాశీ ఖిండిం    
 2. శ్చవానింద్ లహరి    8. భగవద్గీత    
 3. సింద్రయ లహరి    9. శ్కుింతల్లపాఖ్యయనిం  
 4. కనకధ్యరాస్ివిం    10. శ్రీ కాళహసి మాహాతమయిం  
 5. భకి ప్రహాిద్     11. శ్రీ కాళహసి శ్తకిం   
 6. గజింద్ర మోక్షిం    12. స్కగరఘోష (1116 పదాయలు  
       * 20 గింటల వాయఖ్యయనింతో డి.వి.డి)      
టి.వి. కారయక్రమాలు :           
 1. భకిి టీ.వీ.ల్ల “ఆింధ్ర మహాభారతిం” – 1818 భాగాలు     
 2. ఏ.బి.ఎన్. ఆింధ్రజ్యయతిల్ల “నవ జీవన వేద్ిం” – 2000 భాగాలు   
 3. ఈ.టి.వి ల్ల – “చమకుాలు” (తెలుగు వలుగు)     
 4. శ్రీ వేింకటేశ్వర భకిి ఛానల్ (SVBC) ల్ల “భగవద్గీత – బాలవికాస్ిం”   
 5. దూరద్రశన్ యాద్గిరి ఛానల్ ల్ల “మించి కుటుింబిం”     
 6. తెలుగువన్ డాట్ కామ్ ఇింటరనట్ ఛానల్లి “స్కహితయింల్ల హాస్యిం”        
అష్టవాధ్యనాలు – 300 కి పైగా                         
శ్తావధ్యనాలు – 9                           
మహా స్హస్రావధ్యనిం – 1          
బిర్డదులు : మహా స్హస్రావధ్యని, ధ్యరణా బ్రహమ రాక్షసుడు,  ప్రవచన కిరీటి.                        
భారయ :   శ్రీమతి శారద్               కుమార్డలు : చి. శ్రీశ్రీ, చి. గురజాడ       
            
                      



స్కమాజిక మాధయమాలు :                    
1. వబ్ సైట్ : www.srigarikipati.com                      
2. ఫేస్ట బుక్, ఇనాసాగ్రామ్, టివటార్, యూటూయబ్ : Sri Garikipati Narasimha Rao    
                  Official     
            
             
           ***** తెలుగుల్లనే మాటి్లడుదాిం *****          
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