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CnÓj$qj −bÍjÂ¥q TdfUCLõöGHGH¸ÔL¸Py _j¼áKc_j$c GHfSÍjíîPnÎFL ÇMcO~¾Mn¸¥q^ GSjKcòO~MLl ¥q>bEc OqÔLtjCL, FLMLPe¥qOqë, 
Fc^¥q, Fc=h¥c OqÔLtjCL, McõGS¥qOqë, TdfUCLõ ÄMoÔLFc CLCLðOqj<j, −CLô ¥q>bEcOqÔLtjCL, ¥qÄ, ¼öCL¥cOqj<j. 1946Py 
MnÓjML¨FL −NqjFL `¼MLOqŠ Äj»PoÁ` FLMLÓŠ CnÓj$qj FLMLPe ÔL¿öCLPy μ¥q ÄÇGRæTdìFLMLjj¸Á. −NqjFL 60 ¥qDÍÓ MLOq‚ 
öMcQcOqj. −Íõ¸CcÓj - MLjbÍõ O~bÍ, °CLëMLj ®Pe÷Ój, μ¥é ÂöÍ - ²Âï ¥qÓÓj ML¸=h Fc^¥cÓFLk, ÇGRõOqXhCL, μMLjO| 
[Nqkõ¸, O~NqjÓ ¥qOqj*¥qßCLõ¸ Pe¸=h Fc=h¥qÓFLk O~QcOqj. sR¥| fSðNqjO| TdfUÀ£ GHO~MLjOqù ÔoQcOqj. ` Fc ¬¸CLOq¸$q 
¥qDÍFL¸` ¬Fo KcÓõ½¡ÄCcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL −CLô¥qDÍFLk, `FLFLjï MLk¿áFL GHlGSë¥q¸` ¬Fo CLFL MLõ¥hëCcøÂï öGHAKcÄCL¸ ÔofSFL 
GHlGSë¥q öGHAKcML¥q QL¥hë GH¿ÔLNqkÂ¢ï O~QcOqj. _j¼áKc_j OqÔLFLPy÷ −NqjFL _ÿjMLjj[ GSß×.FcCLô¥q TdfUCLõ MLõ¥hëCcøÂï 
MnÓ÷¨¸ÔoÄ −NqjFL O~fSFL ¥qDÍÓj. ¥q>bEcOqÔLFLPy GSMLj¥cÆ¥q ¥q>bEcOqÔLtjCLÓ ¥q¸=o bÃFLï¸$c CLFLEnÎFL bEyOqBhÂ¢, QnÎÆÂ¢, ¥q>bEc 
ÇPeðÂ¢ï ³OqðOqÔLjŠFLï OqÔLtjCL _j¼áKc_j.   - ¥éCLj ÄQLøFcDÍOn¨è (Á¤GHbEcOqjÓj GHlGSë¥q¸Py) 

 
 
  
 

_j¼áKc_j @nÎ¿¢Ój - GSMLjNqj¸, GS¸ÍOqó¸ 
 

  Td¸fbHj¥q, −¿íî¥q, O~×.¥iNqj, MnÎ×cåÂ¥q TdfUCLõ ¥qWcOq¸$cÓPy ÔofSFL ÄQoGR¥qßfRMLÓ÷ öGHfSÁíî¥h ML¼áFL MLõŠëÓ ½¡ÄCcÓFLj 

GHlFL¿ï¿ô¸¼ CLOqjMcÀ CLO~ÓMc+"¥q¸Á¸ÔL=cÂ¥h −Nqk MLõŠëÓj öMcGSjŠFLï @nÎ¿¢ÓFLj - °CLëO~ÓFLj Äj¸¼FL ¬bÁ¥c¿¥q −bEcO~Ój 

MoOoÄ¤PoMLl. MLjj[õ¸$c TdfUCLõ Oq¸$q¸Py OqÔLtjCLÓ Mc&ôNqj ½¡ÄCL GSk¼¥qÓFLj fSÍíî¸ ÔoNqj^¸Py AKc$q¸$c Mc¿ Mc&ôNqj ½¡ÄCL 

ÄÇGRæCLÓFLj MLõ¥që¸ ÔosS @nÎ¿¢ÓFLj - °CLëO~ÓFLj öGHÔLj¿¸ÔL^¸ öGHNnk×.FL¥c¿$c MLl¸^j¸Á. 

@nÎ¿¢ - ÁFLÔLOqõ OqÔLFL. MLõŠëÓ ÂCLõ½¡ÄCL ÄGRNqkÓFLj, Š^j¸_ GS¸_¸bEcÓFLj, sSïÿ GS¸_¸bEcÓFLj, MLßÀëGHOq ÄGRNqkÓFLj 
MLköCLMoj ¥c¥q Mc+" ¬bÃOqjÔLjÓFLj, ¬bÃöJdNqkÓFLj, ¥c¸XLÓFLj, −¸CLO~õÓFLj, ¬ÓMc^÷FLj, öGHMLOqëFc¿¢CLjÓFLj, −QcAKL¸$cÓFLj GH=hæ 
ÔLkfH¸ÔoÁ @nÎ¿¢. @nÎ¿¢ öMcNqj^¸ ¬¸=o MLõŠëÓj CLMLj ¬¸CLOq¸$cÂï CcMoj CLMLjMLjj¸Íj GH¿Ç¤ÓFLŠ rH^jæ¥yML<MLjFLïMLk^. ³ 

sS¥qOq*-GS¸JdÍ¥qCLø¸: ¥cCcõNqjÂ¢ ÄÍôsU 

®¸»÷¤GRjFLj¸¼ ¬FLjMcÍ¸ 
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EcGH¿¥cÓj, AKLNqkÓj, ML¸ÔLFLÓj PoŠ¸@~ ¬¸CLOq¸$cÓFLj ÄfHðGHOqÔo Ä¤Ój¸<^¸ MLÓ÷ @nÎ¿¢Ój ÔcPeMLOqŠ OqÔLtjCL ¬GSPnÎFL 
MLõ¥hëCcøÂ¥h ÂÓjMLl^EcíÓj$c °¸=ctj.    

  @nÎ¿¢Ój - °CLëO~Ój − MLõŠëÓŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL ÄGSëßCL GSMLkÔcO~FLï¸ÁTdëtj. ¯ ÄGSëßCL GSMLkÔcOq¸ CLCcÚÓ¸Py 
EcFL¸CL^ ¬Á$c TdbÁ¸Ôo öGHNnk×.FL¸ rHÍí$c MLl¸<¥qJwMLÔLjá. ¥cÂ¢ CLOqjMcCL CLOqjMcCL − MLõŠëÓFLj ÔLj^jæŠÂ ×.¿$o GH¿QybÍFLÓŠ 
MLjj¨GHEcOqíî¸$c GHÂÔoGSkë MLkOqÜÍOqù¥q GSköCcÓFLj ÂOoíÇ¸ÔL$qÓ fSìÀPy MLl¸^j¸ÍFL^¸Py GS¸Eoÿ¸PoÍj. ¯ GS¸ÍOqó¸Py @nÎ¿¢ÓFLj - 
°CLëO~ÓFLj ÔnCLë¥h¸Í À£fSJdOofSFL Mc+j"FLïGHð=h¥h ¬Pe¸=h Mc=h −bEcOq¸CyFo ML¿¢ãÂNqkMLlP|ñ ML¸=h OqÔLtjCLÓj ÔL¥qÚÂ ½¡ÄCL 
ÔL¿öCLÓFLj OqkJv¸Á¸¼FL ÄGRNqj¸ $qMLjÂ¸ÔLMLÔLjá.  

¯ ö¥qMLj¸Py TdMLk½¥q TdfUCLõ Oq¸$cÓPyÂ MLjFLjGRjÓ @nÎ¿¢ÓŠ MLj¿¸CL öJdbEcFLõCL °¸Á. GSMLj¥cÆ£FL TdMLk½¥q 
O~×.¥iNqk¸QcÓ GH^÷ OqÔLtjCL öGHÀGSð¸ÍFc TdìtjÂ, ÔnÎCLFcõÂï, OqÔLtjCL TdfUCLõ Íß¥qðbÍ¸ OqkJv¸ÍjCLjFLï ö¥qMLkÂï ¬Oqíî¸ 
ÔoGSj¥xFL=cÂ¥h ¯ ÄbÍ¸$c @nÎ¿¢Ój MLÓ÷ ÓbÃ¸Ôo ÄGSëßCL GSMLkÔcOq¸ Cy<ð<jCLj¸Á. ¬GSÓj TdfUCLõOq¸$q¸Py @nÎ¿¢ÓFLj °CLëO~ÓFLj 
sS¥q¿¸¼ ¬bÍõNqjFcÂ¥h Ä¤Ój$c GS¸JdÁ¸¼ öGHÔLj¿¸ÔL^¸ JdQcáCLõ AKcadTdfUCcõÓFLFLjGS¿¸¼ ML¼áFL GS¸öGHEcNqjMoj. 1857 
CLOqjMcCL CnÓj$qj TdfUCLõ¸Py ML¼áFL FLkCLFL GH¿BcMLj¸ IGHÆCLÄjÁ. ¯ ö¥qMLj¸Py $qjOq×c< ¬JdðO~MLl$c¿ @nÎ¿¢Ój - Po[Ój, 
¥q¸Íj‚¿ Ä¤OoQLÆ¸$q¸ GH¸CLjÓj$c¿ @nÎ¿¢Ój - Po[Ój, ÄQLøFcbÍ GSCLõFcO~Nqj*$c¿ @nÎ¿¢Ój - Po[Ój öGHÔLj¿¸ÔL_@~ètj. 2007Py 
MLjFLGSj IJz¸@oGRF| öGHÔLj¿¸¼FL `O~ÔL¥x¸< ÄQLøFcbÍQcöfSë OqÔLFc Td$qOq¸` GHlGSë¥q¸Py 1935 FLj¸¨ 1941 MLOqŠ ÓbÃ¸¼FL O~ÄQcöfSë 
@nÎ¿¢Ój ÔoOqá_@~ètj 

−bÍjÂ¥q ¥cÓ¸Py CnÓj$qjAKcad TdfUCLõ Oq¸$cÓPy @nÎ¿¢ÓFLj - °CLëO~ÓFLj GS¸JdÁ¸¼, öGHÔLj¿¸¼ ¬bÍõNqjFcML¥cQcÓFLj 
ÄGSëßCL¸ ÔnNqkõÓFLï Íß¥qðDÍ¸ Oy¾Oy¾¥i _ÓGH<jCLjFLïÁ. ¯Fc<j  ¬^j OqÔLtjCLÓj - ®^j ÄMLjOqùŠÓj OqÔLtjCLÓ @nÎ¿¢ÓFLj, 
°CLëO~ÓFLj _Nqj^rH^æ^¸ EcøO~ −Nqk OqÔLtjCLÓ OqÔLFLÓ $qj¿¸¼ ¥xCLë ¥xCLë ÄGRNqkÓFLj CnÓjGSj¥yML^¸ ²=c÷ Ä¤ÓMLlCLj¸Ey 
ÔnGHlëFcïOqj.  

 Â×cÂ¥h _j¼áKc_j @nÎ¿¢ÓFLj 1983 PyFo _j¼áKc_j Mc×.ôNqj ½¡ÄCL GSk¼¥qPy AKc$q¸$c ¬ÔLjáMoNqj^¸ ×.¿»¸Á . 

1978-1983 MLjbÍõ¥cÓ¸Py ¼MLOqŠ Äj»PoÁ FLMLÓ Ä£jÍ fHrUÔ|¨ ¥h GH¿QybÍFL ÔoGSkë _j¼áKc_j TdfUCLõ MLõ¥hëCcøÂï Íß¥qðbEcÂï 

¬Oqíî¸ ÔoGSj¥xFL=cÂ¥h −NqjFL GSMLjGSë TdfUCcõÂï sS¥q¿GSkë ¬bÍõNqjFL¸ ÔoGSjëFLï −Oy¾Ó CLGHFLFLj À£¿áFL TdfUCLõ¸Py _j¼áKc_j 

@nÎ¿¢Ój, °CLëO~Ój öGHbEcFLMnjÎFLÄ. _j¼áKc_j$c¿ AKcOqõ ÇMLO~¾ GSj_òÓXhô $cOqj ÄQcÓ ÿßÍNqj¸Cy ¬Ä ¬Â¢ï ÔLk<=cÂ¥h FcŠ 

¬ML¥cQL¸ ®ÔcáOqj.  1980 MojPy McOq¸ Oy¾Ój, ¾eF|Py McOq¸ Oy¾Ój, ¾PnÎPy McOq¸ Oy¾Ój - 1981 ¾PnÎPy MLjOy McOq¸ 

Oy¾Ój rUÎÍO~KcÍjPy Mc¿¸=y÷Fo MLl¸¨ @nÎ¿¢Ó GHÂ ÔLkGSj¥yML^¸ ×.¿»¸Á. tj¸¥c Äj»ÆMLlFLï @nÎ¿¢ÓFLj FcCyJd^j MLOq¸$qP|Š 

À£GSj¥xÔLjá¥yML=cÂ¥h GSj_òÓXhô$cOq¸»¤¥q¿¸ÔL^¸Cy - CnÔLjáŠFLï @nÎ¿¢ÓGHÂ 1981 rSrHæ¸_O|Py ¥x¸CL, 1982 ×.FLML¿Py MLj¿¥x¸CL 

ÔoGSj¥y$qÆ$cFLj. 1982 MLk¿áPy MLjÈ¢" μ¥qTd¿ rUÎÍO~KcÍj MnÈ" MLjk<j Oy¾Ój¸¨ @nÎ¿¢Ó GHÂ GHm¿ëÔoGSjŠÂ MLÔcáFLj.  

_j¼áKc_j öMcGSjŠFLï @nÎ¿¢Ój MnjjCLë¸ 18 ÓbÃ¸Ôctj. Mc=hPy MnjjÍ=hÁ 1935 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢. − CLOqjMcCL FcÓj$qj 
GS¸MLCLûO~Ó @nÎ¿¢Ój PoMLl. 1940 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢ °¸Á. − CLOqjMcCL −Oqj GS¸MLCLûO~Ó @nÎ¿¢Ój PoMLl. MLjÈ¢" 1947-48 GS¸MLCLûOqGHl 
@nÎ¿¢Ój MLlFcïtj. 1949 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢PoÍj. 1950 @nÎ¿¢ MLl¸Á. 1951 @nÎ¿¢ PoÍj. 1952 @nÎ¿¢ °FLïÁ. CLOqjMcCL On¸<j GS¸MLCLûO~Ó 
@nÎ¿¢Ój PoMLl. 1955, 1956 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢ÓjFcïtj ¥cÂ¢ 1957 @nÎ¿¢PoÍj. 1958 FLj¸¨ 1967 MLOqŠ MnjjCLë¸ GHÁ @nÎ¿¢Ój MLOqjGS$c 
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°Fcïtj. Ex¿¥hFL MnjjÍ=h @nÎ¿¢ ¬¸CLMLjj¸ÍjFLj¸@o −NqjFL @nÎ¿¢Ój öMcNqj^¸ öJdOq¸bÃ¸¼ MLl¸<=cÂ¥h Ä¤Ój¸Á. 1967Py MLjOqBh¸Ôo 
MLOqŠ −NqjFL @nÎ¿¢ öMcQc<j. ¬tjCo MLjbÍõPy −Nqk GS¸MLCLûO~Ó @nÎ¿¢Ój ExOq¥qŠ¸@~ JwtjFLÄ 15. Ä¤=hÂ $qj¿¸¼ ÅÇ¢MLjÀ 
GSj_òÓXhô$cOqj ‚@~ ³Ä£j ÔnGHðPo¥qJwNqkOqj. MLjj[õ¸$c _j¼áKc_j FLMLPe MLGSjëMLlFLj $qj¿¸¼ −Py¼¸Ôo GSMLjNqj¸PyÂ @nÎ¿¢Ój 
ExOq¥q¥q JwML^¸ MLÓFL − FLMLÓ $qj¿¸¼ CnÆNqjMLÓfSFL OqÔLtjCL ¬¸CLOq¸$q¸ MnÓj$qjPy¥h O~Š¸@~ Jwtj¸Á.  

Ex¿¥hFL¸CLMLOqŠ @nÎ¿¢ÓPy ¥xÂïOy¾Ój ¬GSPoÄ£j öMcNqj_<PoÍj. MLj¿¥xÂï Oy¾ÓPy ²ÀëöMcfS ÔLkfH¸ÔLÍ»FL¸CL 
MLjj[õÄGRNqkÓj ¥qÂfH¸ÔLMLl. ¬Pe¸=hMc=hFLÂï¸=hÂ MLÁÆMoNqj^¸ ×.¿»¸Á. −NqjFL ÁFLÔLOqõÓÂ¢ï ‚@~ NqjbEcCLbÍ¸$c 
²ÀëöMcNqjPoÍj. Mc&ôNqj ½¡ÄCL ÄQoadÓtjFL OqÔLFLÓj ÔoNqj=cÂï $qj¿¸¼FL ÄMLO~ÓFLj, Mc=h¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL −EcNqkÓFLj, ÔofSFL 
°GHFcõTdÓFLj, GSMLj¥cÆ£FL TdfUCLõ¸, fSÂMLk MnjjÍPnÎFL ¥qWcOqkJdÓFLj $qj¿¸¼FL ¬bÃöJdNqkÓFLj, GSMLj¥cÆ£FL OqÔLtjCLÓCy MLlFLï 
GS¸_¸bÍ Kc¸bÍMcõÓFLj ÍßfRæPy MLl¸ÔLjŠÂ _j¼áKc_j @nÎ¿¢ÓPyÂ ÄGRNqkÓFLj ²Àë öMcNqj^¸ ×.¿»¸Á. − MojOqŠ _j¼áKc_j 
@nÎ¿¢Ój Fc ÍßfRæ ¥y*¸ FLj¸¨ ,TdfUCLõ Td¸GSÚßÀ¥q öGHNnk×.FcÓ ¥y*¸ FLj¸¨ ¥x¸CL rSFcûO| ¬tjFLMLFo ÔnJdðÆ. 

 _j¼áKc_j @nÎ¿¢Ój 1935 FLj¸¨ ÓbÃGSjëFcïtj. ¬GHð=h¥h −NqjFLŠ 20 GS¸MLCLûO~Ój. ®¸^O|Ä£j¨Nqj=| ÔLÍjMLl 
GHmOqëtj¸Á. OqÔLtjCL$c, ¼öCL¥cOqj<j$c, Fc^¥q ¬bÃMLkÂ$c TdfUCLõ ¬bÍõNqjFL GHOqj<j$c −NqjFL OqkJv¸ÍjCLjFLï ¥cÓ¸ ¬Á. −  
¥cÓ¸PyFo  −NqjFL ÁFLÔLOqõ OqÔLFL öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj.. ®¸»¤÷}R AKcad TdfUCcõÓ GH^÷ −NqjFLPy öGHCoõ¥q ¬bÃÂMoQL¸ _ÓGH<jCLjFLï ¥cÓ¸ 
‚@~ ¬Á.  CLOqjMcCL −NqjFL ®¸»÷¤}R GSKnã¥|æCy ÃNojõ ÔnNqjõ^Moj ¥c¥q ®¸»÷¤}R ²Mojô ‚@~ ÔoTdOqj. ¬¸ÍjMLÓ÷Fo ¥cMLÔLjá −NqjFL 
@nÎ¿¢Ój ÔcPe MLOqŠ ®¸»÷¤}RPyFo °Fcïtj.  Mc=hÂ ²¨=| ÔoGSkë ²Àë O~GSj¥x¸^jFLïGHlð<j FoFLj ®¸»÷¤}RPyFo O~GSj¥xFcïFLj. 
_j¼áKc_j ¼öCL¥cOqj<j ‚@~ ¥qFLj¥q @nÎ¿¢ÓPy ÔcPe Mc=h¥h GSøNqj¸$c ¼öÀ¸¼  MoGSj¥xFLï ¥qMLOqj sH½¡Ój  °Fcïtj. 

 ¯  @nÎ¿¢Ój _j¼áKc_j Po[Po ¥c¥q −NqjFLŠ ®CLOq TdfUCLõ¥cOqjÓj O~fSFL Po[ÓjCy GSV `_j¼áKc_j Mc×.ôNqj 
GSk¼¥q` FLj OqkJv¸Á¸¼  Fc fSEcíî¸CL McõGS¸  `¼MLOqŠ Äj»PoÁ:MLkFLfS¥q TdMLk½¥q GöSML¸À- FLMLPe ÄMLjOqù` Š ¬FLj_¸bÍ¸$c 
öGHÔLj¿¸¼ ®GHð=h¥h 32 ³+j".  2015(¾eF| 14)-2016 _j¼áKc_j QLCL ×.Nqj¸À GS¸MLCLûOq¸. ¥xCLëCLO~Âï  _j¼áKc_j TdfUCLõ 
¬bÍõNqjFL¸ MnÎGHl ösHOofH¸ÔL=cÂ¥h _j¼áKc_j @nÎ¿¢Ój öGHÔLj¿¸ÔL^¸ ¬MLGSOqMLjÂ ¬EnPe −ÔLOq* TdbÍõ¸ ÔnNqjõPe ¬Â −Py¼GSjëFLï 
CLOqj*¸Py 2015 ¾eF| 14FL  ¬Mnj¿¥cPy Ä¤XL*¸ FnÓMc¿¢ GSÍGSjûPy FoFLj JdPxÜFL^¸ ×.¿»¸Á. ¥hOqB|öGHAKL $c¿ ®¸=y÷ ×.¿»FL − 
GSÍGSjûPy  _j¼áKc_j TdfUCLõ¸ $qj¿¸¼ MLk=c÷@o ¬ML¥cQL¸ FcŠ ÓbÃ¸¼¸Á. − GS¸ÍOqó¸Py Td»FL GS¸AKcGR* IGHÆCL¸ 
_j¼áKc_j @nÎ¿¢ÓFLj ¥{MLjjÁPy gS¿NqjP|$c öGHÔLj¿¸ÔL=cÂ¥h ¥hOqB|öGHAKL$cOqj ®GRæ¸$c MLjj¸ÍjŠ O~ML^¸. ¥xCLëCLOq¸ Jd>OqŠÓŠ ¥xCLë 
GHÍíîÀPy _j¼áKc_jFLj ÔoOqjML ÔnNqjõ^¸ MLj¸¼Eo ¥qEc ¬Â FoFLj `GSOo` ¬FcïFLj. ®¸»÷¤}RPy °FLï @nÎ¿¢ÓFLj CnÓj$qj ÔofS MoEcíMLjÂ 
‚@~ −NqjFo ¬FcïOqj.  _j¼áKc_j @nÎ¿¢Ó öGHÔLjOq*Š GSMLjNqj¸ GS¸ÍOqó¸ ®Pe GSMLj‚@~tj.  ¯ Fc<j ®¸ÍjŠ ¬ML¥cQL¸ 
¥qÆð¸¼FL ¥{MLjjÁ ÂO~øÿŠÓj ¥hOqB|öGHAKL $c¿Cy Jd^j, −Fc<j ¯  GHÂPy  ösHOq* ¬tjFL  _¸$yOn (_¸¨$yJdÓOn¨è )$cOqj  
¯ GHÂ ®¸CL GSMLjö$q¸$c ÔoNqj=cÂ¥h GHm¿ë GSVNqj GSÿ¥cO~Ój ¬¸Á¸¼FL ÇMLO~¾ GSj_òÓXhô $cOqj - Fc¥nGHlð<k GSôOqBiNqjjÓj.   

- ¥cCcõNqjÂ¢ ÄÍôsU 
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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 

      1962 
జులై   
11. మూడు చితార్లు ఫేర్మ కటట్టానికి ఇచాచ్ను. 
13. ఫేర్మ కటిట్న చితార్లు రెండు తీసుకునాన్ను.  
17. సాయంతర్ం బిర్టిష కౌనిస్ల -పోరెట్ౖర్ట పెయింటింగ మీద ఒక పుసత్కం -పారిట్క హేసిట్ంగస్ జీవితం తీసుకునాన్ను.  
18. హేసిట్ంగస్ కేసెస చదివాను.  
20. డాకట్ర ఆంజనేయులు ఆయన భారయ్ వచాచ్రు. ఆడెన డరీడ్న  ఆధారంగా గీసిన ఫేర్మ కటిట్న లాండ సెక్ప బహూకరించాను.  
21. టార్నస్ఫ్ర ఆరడ్రస్ వచాచ్యి.  
24. ముందసుత్ జీతం కోసం 150 /రూ టి.ఎ  కోసం అపిల్కేషన పెటాట్ను.  
29. ఆంధార్ అసోసియేషన సెకర్టరీ వీడోక్లు పారీట్కి ఆహావ్నించాడు. 9 వ తేదీ నిరణ్యించాం. పూనా వదిలే ముందు షిరిడీ ,నాసిక, మొదలైనవి చూడాలని 
…  
31. ఆఫీసులో వీడోక్లు సాయంతర్ం 5 గంటలకు. నా పర్తిసప్ందన 10 నిమిషాలు. ముందసుత్ జీతం 710+టి.ఎ 150 వచాచ్యి.  
 
ఆగట్   
2. పూనాలో చివరి పనిదినం.  
7. ఎల బి హౌస కి వెళిల్ నేచర ఆఫ బయో గర్ఫీ కొనాన్ను. 10/రూ. హిచ కాక  సైకో చూడటానికి వెళాల్ను.  
9. సాయంతర్ం 6 గంటలకు టాకీస్లో ఆంధార్ అసోసియేషన కు. సుబుబ్లు కు నాకు దండాలు వేశారు. ఓంకార శాసిత్ నా పుసత్కం గురించి ,మరొక 
అభిమాని నా వయ్కిత్తవ్ం గురించి మాటాల్డారు. కె. కుమారి సుబుబ్లు గురించి మాటాల్డింది. నా పర్తిసప్ందన 10 నిముషాలు. దారినపోయే దానయయ్ 
నాటకం చదివారు. 10. 30 కి సభ ముగిసింది.  
10. పూనా వదిలాను.  
13. బెజవాడకు వచాచ్ను. వేమూరి ఇంటిని 125/ రూపాయిలకు  కుదురుచ్కునాన్ను.  
16. ఉదయం 11 గంటలకు ఆఫీసుకి. సేట్షన డైరెకట్ర ని కలిసాను. నా ఆరోగయ్ం దృషాట్య్ ఇంగీల్ష పర్సంగాలు,పిలల్లు ,సతరీల కారయ్కర్మాలు ఇచాచ్డు.  
20. ఎ జె ఆర వచాచ్డు ఉదయం. ఫోటో తీసుకొనడానికి శేషయయ్ కొడుకు వచాచ్డు.  
22. జానకిరామ తో చదరంగం . సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకు మరో ఫోటో తీసుకొనటానికి శేషయయ్ కొడుకు వచాచ్డు.  
23. నేచర ఆఫ బయోగర్ఫీ చదివాను.  
25. ఎ.జె.ఆర ఆరు తెలుగు నవలల వాయ్స పరంపరను పర్చురిసుత్నన్ ఎకస్ పెర్స పతిర్క తీసుకొని వచాచ్డు. నా ఫోటో పర్చురించబడింది. ఇపప్నపాడుకు  
26. లైవస్ ఆఫ ది వైస ,సేజస లారడ్ పీటర వూయ్స ది బుక చదివాను.  
29. సాథ్నం నరసింహా రావు పై వాయ్సం … ఆయిల సెక్చ పార్రంభించాను. సాథ్నం వాయ్సం పూరిత్ చేసాను.  
30. లైవస్ అఫ ది విటస్ పూరిత్ చేసాను. ఆయిల సెక్చ కూడా పూరత్యింది.  
31. రాతిర్ 8. 30 కి  విజయవాడ చేరాను.  
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పెట్ ంబర్  
1. 3 గంటలకు పోసాట్ఫీస కు వెళిల్ సాథ్నం పై వాయ్సం పోసట్ చేశాను.  

    4. 13 రోజుల ఆరిజ్త సెలవు తరువాత ఆఫీసుకి  
   5. బయోగర్ఫీ చదివాను.  
   7. విదాయ్రిథ్ కోసం విచితర్పు దొంగ ను పార్తిపదికగా చేసుకొని ఎవరు దొంగ నాటకం రాయటం పార్రంభించాను.  
    8. నాటకం రాసాను.  
    9. మహాబలేశవ్రం లాయ్ండ సెక్ప ఆయిల సెక్చ పెయింట చేసాను.  
   11. నాటకం పూరిత్ చేసి విదాయ్రిథ్కి పంపాను.  
   13. బయోగర్ఫీ చదివాను. గుండమమ్కథ సినిమాకు…  
   16. మహాబలేశవ్రం లాయ్ండ సెక్ప ఆయిల సెక్చ వేసాను.  
   17. అనురాగ పర్సాథ్రం కథ రాసాను.  
   23. గురజాడ పర్భావం ,వాయ్వహారిక భాషా వినిమయం మొదలైన వాటి గురించి రచయితల అభిపార్యాలతో గురజాడ అపాప్రావు పర్తేయ్క సంచిక 
వెలువడింది. నా అభిపార్యలు రెండు పర్భలో వచాచ్యి. 17 వ తారీఖు  నాడా? 23 వ తారీఖు నాడా? సాథ్నం సనామ్నం హైదరాబాద లో.  
   24. కథ రాసూత్...  
   25. కథ మరికొనిన్ పేజీలు  
   27. బయోగర్ఫీ చదువుతూ …  
   29. కృషాణ్ పతిర్కకు కథ పంపాను.  
 
అకోట్ బర్  

1. బయోగర్ఫీ పై పుసత్కం పూరిత్ చేసాను.  
  7.ఉదయం 9 గంటలకు హైదరాబాద నుండి కాటూరి వెంకటేశవ్ర రావు వచాచ్రు. వెనెన్ముక కానస్ర. ఆంజనేయులు హైదరాబాద నుండి వచాచ్డు. 
సిగిరెటుల్ తెచాచ్డు. కారూట్న 26/రూ . అందరం తెలుగు సినిమాకు  సిరిసంపదలు. 
   8. ఆయిల సెక్చ … అంతబాగా రాలేదు.  
   9. కొతత్ ఆయిల సెక్చ పార్రంభించాను.  
  10. నా పై శీర్ వాతస్వ రాసిన వాయ్సం భారతిలో చదివి ఆయనకు అభినందనలు చెపాప్ను. సుబుబ్లు చదువుతుందని భారతి ఇంటికి తెచాచ్ను. ఆమె 
సంతృపిత్ చెందింది.  
   12. నాటకం మానవతకు దాని సేవ అనే అంశం పై బందా ఇసుత్నన్ ఉపనాయ్సం వినటానికి మెడికల అసోసియేషన కు వెళాల్ను.  
   13. కొతత్ ఆయిల పేపర సెక్చ- రాయల అకాడెమి వారి రోడ అకార్స ఎ వాలీ పార్రం  భించాను. 
   14. పరవ్తం లాయ్ండ సెక్ప ఆయిల సెక్చ కొనసాగించాను.  
   15. నాలుగు రోజుల కిర్తం మధుబాబు నవల రాతపర్తిని నా అభిపార్యం కోసం పంపాడు.  
   21. బి. గోపాల రెడిడ్ ననున్ చూడటానికి వచాచ్డు. భోజనం తరువాత రెండు చితార్లు తీసుకొని ఒంటిగంటకు వెళిళ్పోయాడు.  
      23. రసెస్ల రచన ది హిసట్రీ ఆఫ.. ఫిలాసఫీ చదివాను.  
    24. నీఫా ,లడఖ సైనాయ్లపై చైనా దాడి వారత్లు- తిరిగి రాసిన దొంగదొరికాడు నాటకానిన్ విదాయ్రిథ్ పర్చురించింది.  
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      28. జి. వెంకట సుబబ్యయ్ వచిచ్ చలం మీద పుసత్కాలు ఇచాచ్డు.  
      29. అంతిమ అజాఞ్నం నాటకం రాయటం..  
    30. పీర్సీట్ల్ రచన ఆల అబౌట అవర సెలవ్స చదవటం పార్రంభించాను. అంతిమ అజాఞ్నం నాటకం రాసూత్ …  
నవంబర్  

1. నేషనల డిఫెనస్ ఫండ కు 23/రూ . ఒక రోజు జీతం. 338/రూ మాతర్మే వచిచ్ంది. బజారుకి వెళిల్ సిగిరెటుల్ తీసుకొనాన్ను. వి &కో నుండి 15 
శాతం తగిగ్ంపుకు హిసట్రీ అఫ ఫిలాసఫీ ఈసట్ర్న అండ వెసట్ర్న సంపుటాలు  తెచుచ్కునాన్ను. 29/4.  

2. లడఖ లో పరిసిథ్తి తీవర్ంగా ఉంది. 5.30 కి ఇంటికి. గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్ టీకి వసూత్  సాహితి పతిర్క తెచాచ్డు. అందులో 
కె.వేణుగోపాలరావు తన వాయ్సంలో నా కథల మీద ఒక అంచనా ఇచాచ్డు.   

3. పోర్గార్ం సమావేశంలో గోపీచంద మరణానికి మౌనం పాటించాం. తాపీ ధరామ్రావు ,డి. రామానుజ రావు హైదరాబాద రేడియో నుండి 
గోపీచంద కు నివాళులు ఇచాచ్రు.  

    6. గోపీచంద పై వాయ్సం 4 పేజీలు రాసాను. ఈసట్ర్న ఫిలాసఫీ 1వ సంపుటి చదువుతూ ..  
  7.  గోపీచంద పై వాయ్సం ఆఫీసు లో పూరిత్ చేసాను. వై ఎస కు చూపించాను. పెదద్గా మెచుచ్కోలేదు. సరిచేసుకొమమ్ని సూచనలూ చేయలేదు. వెంకటేశవ్ర 
రావు కు చూపించాను. సుబుబ్లు నా రచనలను ఎలాగూ అంచనా వేయలేదు. ఈసట్ర్న ఫిలాసఫీ -రాధాకృషణ్ రచన ఇండియా&చైనా చదివాను.  
    8. శివరామారావు గోపీచంద వాయ్సంలో ఒకటి రెండు సవరణలు చేసాడు. ఆందర్ పతిర్క కు పోసట్ చేసాను. సేట్షన డైరకట్ర నేషనల డిఫెనస్ కోసం నిధులు 
సేకరించటానికి ఆకాశవాణి కోసం రెండు గంటల కారయ్కర్మం రూపొందించమని చెపాప్డు. నేను 12 నినాదాలు తాయారు చేసాను.  
     10. 10 నుండి 12 వరకు పెయింటింగ -నాటకం రాయటం.  
     12. నవంబర భారతి లో బుచిచ్బాబు పై వై ఎస ఎన వాయ్సం . మరినిన్ నినాదాలు సిదధ్ం చేసాను.  
      13. అంతిమ అజాఞ్నం నాటకం రాసాను.రాధాకృషణ్ ఇండియా&చైనా చదివాను.  
      14. అంతిమ అజాఞ్నం పూరత్యింది.  
      15. రేడియో వినటం పై కవితవ్ం రాసాను.  
      18. ఆయిల పెయింటింగ ..  
     19.  బాయ్ంకు కు వెళిల్ ఆంధర్పర్భ గురజాడపై రాసిన పేరాకు పంపిన 15 రూ చెకుక్కు  డబుబ్ తీసుకునాన్ను.  
         23. రంగసథ్ల నాటకం అనుకునన్ది-అయినది చితుత్ పర్తి పూరత్యింది.  
         24. రంగసథ్ల నాటకం శుదధ్ పర్తి సగం అయింది.  
         25. రాతిర్కి నాటకం పూరత్యింది. ఆంధర్పర్భలో గోపీచంద పై వాయ్సం పర్చురించ బడింది.  
         26. అనుకునన్ది-అయినది పూరిత్ చేసాను.  
      28. కళాకారులకు నాటకం పర్తులు పంచాను. అనుకునన్ది-అయినది ఓ.హెనిర్  కథ అగీర్డీ అపాన ఆధారంగా రాసిన నాటకం.  
     30. చైనావాల మీద కవిత ,గిరీశం కొతత్ పాతలు సెక్చ లు రాసాను. ఉపయోగించు  కోమని వై ఎస కు ఇచాచ్ను.  
 డి ంబర్  

1. 642/జీతం  
    3. చైనా విపల్వం మీద కాళేశవ్ర రావు పుసత్కం పూరిత్ చేసాను.  
    4. గిరీశం కొతత్పాతలు కె.వి.ఎస. కె చదివాడు.అంత బాగా లేదు.సప్షట్త లేదు.  
    8. సేట్జ ఏరాప్టుల్ చేయటానికి 10 గంటలకు ఆఫీసుకు. వై.ఎస.ఎన సూచన పర్కారం  
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చివరి దృశయ్ం లో మారుప్లు చేసి 12 తరువాత ఇంటికి. 6.30 కి పర్దరశ్న పార్రంభం అయింది. రెండవ అంశం నాటకం. 25 నిమిషాలు. బాగుంది. 
పేర్క్షకులు చకక్గా సీవ్కరించారు.  
   11. కమిటీ సభుయ్లతో కూరుచ్ని రంగసథ్ల పర్దరశ్న లెకక్లు చూసాను. 3207 రూపాయలు వసూలయాయ్యి. ఆ మేరకు సాథ్నిక అధికారి పాంచజనయ్ం 
గారికి విశవ్నాథ సతయ్నారాయణతో ఒక చెక ఇపిప్ంచాం. సిర్క్పట్ చాలా బాగా వచిచ్ంది.  
    12. నావెల అండ ది కాన టెంపరరీ సొసైటీ అనే అంశం పై  ఇంగీల్ష వాయ్సం తెలుగు రచయితల సభల కోసం రాయటం పార్రంభించాను. 5రూ 
డెలిగేట ఫీజు పంపాను.  
        19. గిరీశం కొతత్పాతలు సవ్గతం/ఏకపాతార్భినయం … కె.వి.ఎస.కె చేత 12 గంటలకు  
రిహారస్లస్ చేయించాను. 5-12-62 నాటికంటే బాగుంది. ఎన. రామారావు తో వాళుళ్ పార్రంభించబోయే పతిర్క గురించి 7 నుండి 7.30 వరకు 
సంభాషణ. అనుకునన్ది -అయినది నాటకం మొదటి ఇషూయ్ కి ఇయయ్టానికి అంగీకరించాను. శరావ్ణి అడిగిన కథ పై వాయ్సం 4 పేజీలు రాసాను.  
        20. భారతి పర్తేయ్క సంచిక కోసం పెదద్ కథ పార్రంభించాను.  
        21. గోపీచంద పై వాయ్సానికి ఆంధర్పతిర్క నుండి 15/ రూ తిరిగి  పంపించాను.నావెల&సోషల సీన పై టైపు చేసిన వాయ్సం రచయితల కానఫ్రెనస్ 
సావనీర సంపాదకుడైన టి. వెంకట రతాన్నికి రాజమండీర్ లో అందచేసాను. 
     23. భారతి కోసం కథ  
     24. ఒక గంట కథ రాసాను.  
     25. గుంటూరు లో కాటూరు వెంకటేశవ్ర రావు మరణించిన వారత్ 4.30 కి  
     26. ఆఫీసులో కథ 10 పేజీలు రాసాను.  
     27. కథ మరినిన్ పేజీలు రాసాను. సరిచూచుకొని సవరణలు చేసి పూరిత్ చేసాను.  
     28. కథను భారతికి పంపాను.  

  .   
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