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సరే్వ పలి్ల రాధాకృష్ణన్ జీవిత చరిత్త  

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 

డా. సర్వఱ పల్లి రాధాకృష్ణన్ , (1888 సెప్టెంబరు 5 - 1975 ఏప్రిల్ 17) 

భారతదేశపు మట్టమదటి ఉపరాష్టష్టపతి , రెండవ రాష్టష్టపతి. భారతీయ 

తాతిఱ కచెంతనలో పాశా్చ తయ తతాఱ న్న ిప్పవేశ ప్ట్టట రన్న ప్పతీతి. రెండు 

పరాయ యాలు ఉపరాష్టష్టపతి పదవి చేపటిట , తరువాత రాష్టష్టపతిగా క 

పరాయ యెం పదవిన్న చేపటిట , భారతదేశపు అతయ ెంత క్లషి్టకాలెంలో (చైనా , 

పాక్లసా్తనతిో యుదధ సమయెం) ప్పధానులకు మారగన్నర్వశేెం చేశ్చరు.  

జననం, బాల్య ం , విద్యయ భ్యయ సం  

సర్వఱ పల్లి రాధాకృష్ణన్ 1888 సెప్టెంబరు 5 న మద్రరాసుకు ఈశ్చనయ ెంగా 64 

క్ల.మీల దూరెంలో ఉని  తిరుతణాిలో తమిళనాడుకు వలస వెళ్లని తెలుగుదెంపతులు 

సర్వఱ పల్లి వీరాస్తఱ మి , సీతమమ దెంపతులకు జన్నమ ెంచాడు . వీరాస్తఱ మి క 

జమీెందారీలో తహసిలే్దర్. వా  ిమాతృభాష్ తెలుగు. సర్వఱ పల్లి బాలయ ెం , 

విదాయ భాయ సెం ఎకుు వగా తిరుతణాి , తిరుపతిలోనే గడిచపొయాయి. ప్రరాథమిక 

విదయ తిరుతణాిలో స్తగెంది. తిరుపతి , నెలిూరు , మద్రరాసు క్రిసిటయన్ 

కాలేజీ ముని గుచోట్ి చదివి ఎెం.ఏ పట్టట పెందాడు. బాలయ ెం నుెండి 

అస్తధారణమైన తెల్లవితేట్లు కలవాడాయాన.  

వివాహం, సంతానం 

1906లో 18 సెంవతళ రాల చరుప్రరాయెంలో శివకామమమ తో వివాహెం జిగెంది. వీిక్ల 

ఐదుగురు కూతుళ్ళర , క కుమారుడు కల్లగారు.  

ఉద్యయ గం  

21 సెంవతళ రాలైనా దాట్న్న వయసులో అతను మద్రరాసు ప్రరసిడెన్సళ కాలేజీలో 

ప్రొఫెసర్ అయాయ డు. మైసూరు విశఱ విదాయ లయెం ఉపకులపతి 

హెచ్.వి.నెంజుెండయయ రాధాకృష్ణన్ తతఱ శ్చష్టసెాంలో ప్పతిభను గుిెాంచ , 

పిల్లపిెంచుకున్న ప్రొఫెసరుగా న్నయమిెంచాడు. అతను ఉపనాయ స్తలను విదాయ రుులు 

ఎెంతో ప్శదధగా వినేవారు. కలకతాా విశఱ విదాయ లయెంలో ఆచారయ పదవి 

చేపట్టమన్న , అశుతోష్ ముఖరీీ , రవీెంప్దనాథ ట్టగూర్లు కొరారు. దాెంతో అతను 

కలకతాా వెళ్ళర డు. కలకతాా విశఱ విదాయ లయెంలో ఆచారుయ డుగా 
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వుని పుు డు అతను 'భారతీయ తతఱ శ్చష్టసెాం ' అని  ప్గెంథెం వ్రరాశ్చడు. ఆ 

ప్గెంథెం విదేశీ పెండితుల ప్పశెంసలెందుకుెంది.  

1931లో డా. సి.ఆర్.రడిి తరాఱ త రాధాకృష్ణన్ ఆెంప్రవిశఱ విదాయ లయెం 

వైస్ ఛాన్నళ లర్గా పన్నచేశ్చడు. అపు టి్ల రాధాకృష్ణన్పిలుపుననుసిెంచ 

ప్రొఫెసర్ హిర్వన్ ముఖరీీ వెంటి మేధావులు ఆెంప్ర విశఱ విదాయ లయెంలో 

ప్రొఫెసరిుగా పన్నచేశ్చరు.  

1931లోనే రాధాకృష్ణన్ "లీగ్ ఆఫ్ నేష్న్ళ 'ఇెంట్లెకుా య యల్ కొ-ఆపర్వష్న్ 

కమిటి '" సభ్యయ లుగా ఎనిు కైనాడు. 1936లో ఆక్రళఫర్ ి యూన్నవ ళి టీలో 

ప్రరాచయ మతాల గౌరవారయ పకుడుగా పన్నచేస్తడు.. చైనా , అమెికా దేశ్చలిో 

పరయ టిెంచ ప్కుు ప్పసెంగాలు చేశ్చడు.  

1946లో ఏరు డిన భారత రాజ్య ెంగ పిష్త్ కు సభ్యయ డుగా పన్నచేస్తడు. 1947 

ఆగసుట 14-15తేదీన మరయ రాత్ి 'స్తఱ తెంత్యయ దయెం ' సెందరాా న 

రాధాకృష్ణన్ చేసిన ప్పసెంగెం సభ్యయ లను ఎెంతో ఉతేజాపిచెంది.  

1949లో భారతదేశెంలో ఉని త విదాయ సెంసు రణలు ప్పవేశప్ట్టట లని 

లక్ష్య ెంతో ప్పభ్యతఱ ెం క కమిటి న్నయమిెంచెంది. దాన్నక్ల అరయ క్షుడు 

రాధాకృష్ణన్ న్నయమితుడైనాడు  

రాధాకృష్ణన్ , ప్పధాన్న నెహ్రరూ కొిక మేరకు 1952-62 వరకు భారత 

ఉపరాష్టష్టపతిగా పన్నచేశ్చడు.  

సరే్వ పలి్ల తాతే్వ కచంతన  

ఇతను పాశా్చ తయ తతఱ వేతలాు ఎల్ద తమ భావనలను తమ సెంసు ృతిలో అపు టికే 

ఉని  వేదాెంత ప్పభావాన్నక్ల ఎల్ద లోనవుతునాి య చూపిెంచాడు. అతన్న దృష్టటలో 

తతఱ ెం అనేది జీవితాన్న ిఅరధెం చేసుకొవట్టన్నక్ల క మారగెం , భారతీయ 

తతాఱ న్న ిఅరధెం చేసుకొవట్ెం అనేది క స్తెంసు ృతిక చక్లతళ గా భావిెంచాడు. 

భారతీయ ఆలోచనా దృకు ధాన్ని పాశా్చ తయ పిభాష్లో చెపిు , అెందులో 

వివేకెం , తరు ెం ఇమిడి ఉనాి యన్న చూపిెంచ , భారతీయ తాతిఱ కచెంతన ఏమాప్తెం 

తకుు వ కాదన్న న్నరూపిెంచాడు.  
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చేపటి్టన పదవులు  

మద్రరాసు ప్రరసిడెన్సళ కళ్ళశ్చలలో తాతిఱ క శ్చష్టసా ఉపనాయ సకుడిగా , 

ఉపప్రరాధాయ పకుడుగా , ప్రరాధాయ పకుడిగా వివిర పదవులను న్నరఱ హిెంచాడు  

1918 నుెండి 1921 వరకు మైసూరు విశఱ విదాయ లయెంలో తతఱ శ్చష్టసా 

ప్రరాధాయ పకుడిగా (ప్రొఫెసర్) పన్నచేస్తడు.  

1921లో , అపు టి భారతదేశెంలోన్న కలకతాా విశఱ విదాయ లయెంలో ముఖయ 

తాతిఱ క పీఠమైన , క్లెంగ్ జ్ర్ీ 5 చెయిర్ ఆఫ్ మెెంట్ల్ అెండ్ మొరల్ 

సైన్ళ  కు రాధాకృష్ణన్ను న్నయమిెంచారు.  

1926 జూన్లో బ్రిట్నులో జిగన విశఱ విదాయ లయాల కాెంగ్ర్వసులో కలకతాా 

విశఱ విదాయ లయాన్నక్ల ప్రరాతిన్నరయ ెం వహిెంచాడు. తరువాత ప్పపెంచ ప్పఖ్యయ త 

హారఱ రిు విశఱ విదాయ లయెం న్నరఱ హిెంచే అెంతరీాతీయ తాతిఱ క 

కాెంగ్ర్వసులో సెప్టెంబరు 1926లో కూడా కలకతాా విశఱ విదాయ లయాన్నక్ల 

ప్రరాతిన్నరయ ెం వహిెంచాడు.  

1929లో ఆక్రళఫరిులోన్న మాెంచెసటరు కళ్ళశ్చలకు ప్రిన్నళ పాలుగా పన్నచేయుట్కు 

అతనును ఆహాఱ న్నెంచారు. దీన్నవలన ఆక్రళఫరిు విశఱ విదాయ లయెంలోన్న 

విదాయ రుులకు "తులనాతమ క మతెం" ( Comparative Religion) అనే విష్యెం మీద 

ఉపనాయ సెం ఇవఱ గల్లగే అవకాశెం వచా ెంది.  

1931 నుెండి 1936 వరకు ఆెంప్ర విశఱ విదాయ లయాన్నక్ల ఉపకులపతి (వైస్ 

ఛానళ లర్)గా పన్నచేస్తడు.  

1936లో ,స్తు ల్లెింగ్ ఫ్ొఫెసర్ ఆఫ్ ఈష్టసటన్ ి లీజియన్ళ అెండ్ 

ఎథిక్రళ అనే పీఠెంలో ఆక్రళఫరిు విశఱ విదాయ లయెంలో 1952లో భారతదేశ 

ఉపరాష్టష్టపతి పదవిన్న అలెంకిెంచే వరకు కనస్తగాడు.  

1939 నుెండి 1948 వరకు బెనారస్ హిెందూ విశఱ విదాయ లయాన్నక్ల ఉపకులపతి (వైస్ 

ఛానళ లర్)గా పన్నచేస్తడు.  

1949 నుెండి 1952 వరకు రష్యయ లో భారత రాయబాిగా పన్నచేస్తడు.  

1946 నుెండి 1950 వరకు పలుమారిు భారతదేశెం తరుపున యునెస్కు సభయ బృెందాన్నక్ల 

అరయ క్ష్త వహిెంచాడు.  
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1948లో విశఱ విదాయ లయాల విదాయ కమిష్నుకు అరయ క్షుడిగా భారత 

ప్పభ్యతఱ ెంచే న్నయమిెంపబడిారు.  

1948లో యునెస్కు కారయ న్నరాఱ హక బృెందాన్నక్ల అరయ క్షుడిగా ఉనిా డు.  

1952లో యునెస్కు అరయ క్షున్నగా ఎెంపికయాయ డు.  

1962లో బ్రిటీషు ఎకాడమీక్ల గౌరవసభ్యయ న్నగా ఎనిు కొబడిారు.  

పందిన గౌరవాలు  

ఉపాధాయ య వృతికా్ల అతను తెచా న గుిెాంపు , గౌరవాన్నక్లగాను ప్పతీ 

సెంవతళ రెం అతను పుటిటన యజును సెప్టెంబరు 5 ను ఉపాధాయ య దినోతళ వెంగా 

జరుపుకుెంట్టరు.  

1931లో బ్రిటీషు ప్పభ్యతఱ ెం వారు ఇచాే  ప్పతిషా్యతమ క సర్ బిరుదు ఇతనును 

విెంచెంది.  

1954లో మానవ సమాజ్న్నక్ల అతను చేసిన కృష్టక్ల గుిెాంపుగా భారతదేశెంలోన్న 

అతయ ెంత ప్పతిషా్యతమ కమైన భారతరతి బిరుదు పెందాడు.  

1961లో జరమ న్స పుసకా సదసుళ శ్చెంతి బహుమానెం ( Peace Prize of the German 

Book Trade) పెందాడు.  

1963 జూన్ 12న బక్లెంగ్హామ్ పాయ లెస్లోన్న ఆరరి్ ఆఫ్ మెిట్క్ల గౌరవ 

సభ్యయ న్నగా ఎనిు కొబడిాడు.  

ప్పపెంచ ప్పఖ్యయ త విశఱ విదాయ లయాలయిన ఆక్రళఫరిు , కేెంబ్రిడిీ , 

మదలయినవాటి నుెండి వెందకు పైగా గౌరవ పురస్తు రాలు , డాక టర్వటులు 

సెంపాదిెంచాడు.  

ఆక్రళఫరిు విశఱ విదాయ లయెం సర్వఱ పల్లి రాధాకృష్ణన్ సెంసమ రణార ధెం 

రాధాకృష్ణన్ చెవెన్నెంగ్ స్తు లర్ష్టపుి  ప్పకటిెంచెంది.  

రచనలు 

The Ethics of the Vedanta and Its Material Presupposition (వేదాెంతాలలోన్న 

న్నయమాలు, వాటి ఉపయోగెం క తలెంపు) ( 1908) - ఎెం.ఏ. పిశోరనా వాయ సెం.  

The Philosophy of Rabindranath Tagore (రవీెంద్రరున్న తతఱ ెం) ( 1918). 
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The Reign of Religion in Contemporary Philosophy (సమకాలీన తతఱ ెంపై మతెం 

ఏలుబడి) ( 1920). 

Indian Philosophy (భారతీయ తతఱ ెం) ( 2 సెంపుట్టలు) ( 1923, 1927). 

The Hindu View of Life (హిెందూ జీవిత రృకొు ణెం) ( 1926). 

The Religion We Need (మనకు కావల్లసిన మతెం) ( 1928). 

Kalki or The Future of Civilisation (కల్లు  లేదా నాగికత భవిష్య తాు) ( 1929). 

An Idealist View of Life (ఆదరల వాది జీవిత రృకొు ణెం) ( 1932). 

East and West in Religion (ప్రరాక్రపశాి మాలలో మతెం) ( 1933). 

Freedom and Culture (స్తఱ తెంప్తయ ెం , సెంసు ృతి) ( 1936). 

The Heart of Hindusthan (భారతీయ హృదయెం) ( 1936). 

My Search for Truth (Autobiography) (నా సతయ శోరన (ఆతమ కథ)) ( 1937). 

Gautama, The Buddha (గౌతమ బుదుధడు) ( 1938). 

Eastern Religions and Western Thought (తూరుు మతాలు , పాశా్చ తయ చెంతన) 

(1939, రెండవ కూరుు 1969). 

Mahatma Gandhi (మహాతామ గాెంధీ) ( 1939). 

India and China (భారతదేశెం , చైనా) ( 1944). 

Education, Politics and War (విదయ , రాజకీయెం, యుదధెం) ( 1944). 

Is this Peace (ఇది శ్చెంతేనా) ( 1945). 

The Religion and Society (మతెం, సెంఘెం) (1947). 

The Bhagwadgita (భగవధీగత) ( 1948). 

Great Indians (భారతీయ మహాన్సయులు) ( 1949). 

East and West: Some Reflections (తూరుు , పడమర: కన్ని  చెంతనలు) ( 1955). 
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Religion in a Changing World (మారుతుని ప్పపెంచెంలో మతెం) ( 1967). 

ఇతర విశేషాలు 

రాధాకృష్ణన్ ది చాల్దపేద కుటుెంబెం. ఉని త విదయ చదివిెంచే సా్కమత లేదన్న 

తెండ్ి వీరాస్తఱ మి కడుకును పూజ్  ివృతిా చేయమనిా డు. కాన్స 

రాధాకృష్ణన్కు చదువెంటే ప్రరాణెం. అెందుకే ఉని త పాఠశ్చల చదువుకొసెం 

తిరుపతిలోన్న మిష్నరీ పాఠశ్చలలో చేరాడు. ఇక అపు టినుెంచీ ఇతను చదువెంతా 

ఉపకారవేతనాలతోనే స్తగపొయిెంది. భోజనెం చేసెందుకు అిట్టకు కనలేన్న 

పిసిుతులిో అతను నేలను శుప్భపరచుకన్న భోజనెం చేసిన సెందరాా లు కూడా 

ఉనాి యి.  

మద్రరాసు క్రిసిటయన్ కళ్ళశ్చలలో తతఱ శ్చష్టసెాంలో ఎమేమ పూిచాేసిన 

రాధాకృష్ణన్ ఇరవై ఏళి వయసులోనే మద్రరాసు ప్రరసిడెన్సళ కాలేజీలో 

బోరకుడిగా చేరాడు. అతను పాఠెం చెపేు తీరు విదాయ రుులిో ఎెంతో ఆసక్ల ా 

కల్లగెంచేది. అతను యజులో 12 గెం.పాటు పుసకాాలు చదువుతూనే ఉెండేవాడు. ఎనోి  

విలువైన వాయ స్తలు , పిశోరన పత్రాలను రాసవాడు. రాధాకృష్ణన్ మైసూర్ 

విశఱ విదాయ లయెం , కొల్కతా విశఱ విదాయ లయాలిో ప్రొఫెసర్ పదవులు 

చేపట్టడమే కాదు , ఆెంధ్రరా యూన్నవ ళి టీ , బెనారస్ హిెందూ 

విశఱ విదాయ లయాలిో ఉపకులపతి (వైస్ఛాన్ళలర్) గా పన్నచేశ్చడు. 

రష్యయ లో భారత రాయబాిగా కూడా పన్నచేశ్చడు.  

అతను రాసిన 'ఇెండియన్ ఫిల్దసఫీ ' పుసకాెం ప్పపెంచవాయ పెాంగా గుిెాంపు 

పెందిెంది. ప్పతేయ క ఆహాఱ నెంపై ఆక్రళఫర్ ి యూన్నవ ళి టీలో 

ప్పసెంగెంచాడు. 'యూన్నవ ళి టీ ఎడుయ కేష్న్ కమిష్న్ 'లో సభ్యయ డిగా ఉెండి , 

విదాయ వయ వసు అభివృదిధక్ల ఎనోి  విలువైన సలహాలు , సూచనలు ఇచాా డు.  

1952లో బారతదేశ మదటి ఉపరాష్టష్టపతిగా , 1962లో భారత రెండో 

రాష్టష్టపతిగా అతుయ ని త పదవులు చేపట్టటడు. 1954లో భారతరతి 

పురస్తు రెం దక్లు ెంది. ఏనాడూ ఎయువెంటి ఆడెంబరాలకు పొలేదు.  

రాష్టష్టపతిగా ఉని పుు డు వచాే  వేతనెంలో కేవలెం 25 శ్చతెం తీసుకున్న మిగతాది 

ప్పధాన మెంత్ి సహాయ న్నధిక్ల తిిగ ఇచాా డు  

రాధాకృష్ణన్ ఉపాధాయ య వృతిలాో ఉని పుు డు విదాయ రుులకు ప్శదధగా 

బోధిెంచడమే కాదు , వాిపై , ప్రర్వమాభిమానాలు చూపేవాడు. అతను మైసూరు నుెంచ 

కలకతాాకు ప్రొఫెసర్గా వెళి్లపుు డు గుప్రపు బెండిన్న పూలతో అలెంకిెంచ , తమ 
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గురువును కూయా బెటిట , రైలేఱ సటష్న్ వరకు విదాయ రుులే ల్దకుు ెంటూ 

వెళి్ళరట్.  

రాధాకృష్ణన్ రాష్టష్టపతిగా ఉని పుు డు అతను శిషుయ లు , అభిమానులు 

పుటిటనయజును ఘనెంగా చేసా్తమన్న కొరగా , దాన్నక్ల బదులు ఆ యజును ఉపాధాయ య 

దినోతళ వెంగా చేయాలన్న అతను కొరారట్. ఆయజు నుెంచే అతను పుటిటనయజును 

ఉపాధాయ య దినోతళ వెంగా జరుపుకొవడెం ఆనవాయితీగా మాిెంది.  

 


