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®¸»÷¤GRjFLj¸¼ ¬FLjMcÍ¸

sS¥qOq*-GS¸JdÍ¥qCLø¸: ¥cCcõNqjÂ¢ ÄÍôsU
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
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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)
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15. జాతీయ సమైకయ్త ఇతివృతత్ంగా రాయాలని …
17. 9.30 కి వెసట్ లాండ కు వెళిల్ డేస అఫ థిర్లస్ అండ లాఫట్ర చూసాను. నాకు అతయ్ంత ఇషట్మైన పాత మౌటీ బకస్ ,చాపిల్న,హాన డైన ,పెలవ్ సైట,లారెల
&హారీడ్ , బోవిసక్లాఫ డగల్ర ఫెయిర బాంకస్ - ఉనాన్రు. నిశశ్బద్ సినిమాకు కొలమానం.
18. నాలుగు రోజులుగా ఆలోచిసుత్నన్ ఇతివృతాత్నిన్ నాటకంగా రాయటం మొదలు పెటాట్ను.
20 పేజీలు రాసాను. సంతృపిత్ కరంగా లేదు. కొతత్ ఆలోచనలు వచిచ్ పాతవాటిని కొటేట్సుత్నాన్యి. కొనిన్ దృశాయ్లు తిరిగి రాయాలి. 5 గంటలకు
సుబుబ్లుతో ‘సెరెనస్ ఫె ట’ (SERENSFET) ఆఫిర్కా సినిమా చూడటానికి ఎంపైర టాకీస కు. తండీర్ కొడుకులకు సంబంధించిన విషాద గాధ.
19. నాటకం పది పేజీలు రాసాను.
20. నాటకం 3 పేజీలు.
22. సెలవు పెటిట్ నాటకం … 5 పేజీలు రాసాను.
23. రాతిర్ మేలుకొని నాటకం 15 పేజీలు రాసాను.
24. నాటకం 5 పేజీలు. పీపులస్ బుక హౌస కి వెళిల్ పెంగివ్న -లెవీ రచన కామన పరూస్య్ట 6/ రూ . కొనాన్ను. 7 గంటలకు ఇంటికి. రాతిర్
12.15వరకు నాటకం రాసూత్ …
25. మధాయ్హన్ం 12 కు నాటకం సిర్క్పట్ పూరత్యింది. 150 పేజీలు.
26. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటలకు విజయవాడలో ఎ. కాళేశవ్ర రావు గుండెపోటుతో మరణించారు. ఒకే నిదర్-ఎనోన్కలలు నాటక పర్తి సుబుబ్లు
చదివింది. రిజిసట్ర బుక పోసుట్లో మినిసిట్రీకి పంపింది.
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మారచ్

5. పార డైజ ఫెబర పుసత్కం కొనాన్ను. 24/రూ.
8. గో నేకేడ ఇన ది వరలడ్ సినిమా చూసాను.
20. 6 గంటలకు బిర్టిష కౌనిస్ల కు వెళిల్ పీర్సీట్ల్ వాయ్సాలు రెండు సంపుటాలు తెచాచ్ను.
22. తిర్వేణి కి ఒక కథ ఇంగీల్ష లోకి అనువాదం చేసి ఇయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను. బీ కథ అందిందని దాశరధి,మరొక కథ అందిందని శంభుపర్సాద
తెలిపారు.
25. అనువాదం 4,5 పేజీలు చేసాను.
27. ‘గాల్స మానష్న’ అనువాద కథ రెండు వాయిదాల మీద రాసాను. పీర్సీట్ల్ రాసిన ‘థాటస్ ఇన ది వైలడ్ర నెస’ చదివాను.
28. మధాయ్హన్ం 3. 30 కి గాల్స మానష్న పూరత్యింది.
29. గాల్స మానష్న సరిచేసాను.

ఏపిర్ల

1. సండే టైమస్ ,హిందుసాథ్న సాట్ండరడ్ చూసాను. ఆంధర్ వాగేగ్యకారుల చరితర్కు 1961 సంవతస్రపు సాహితయ్ అకాడెమి అవారుడ్ వచిచ్ంది.
5000/రూ. -ఫోటోలు ,వారత్లు ..

2. రజనీని అభినందిసూత్ రాసాను.
3. కలకతాత్ నుండి చకర్వరిత్ అరకులోయ కథను ఎడిట చేసి సాట్ర్మ ఇన ది వాలీ అని పేరు పెటాట్నని రాసాడు.
6. ఉగాది. పీర్సీట్ల్ నాటకం చదివాను.
10. ఆంధర్పతిర్క ఉగాది సంచిక వచిచ్ంది. ‘తడి మంటకు పొడినీళుళ్’ కథ అచుచ్వేశారు.
13. ఓ. కనోర కొతత్ బొమమ్ పార్రంభించాను. 11. 30 వరకు.
14. ఓ కనోర బొమమ్ పూరిత్ చేసాను. ఐరిష టైరలస్ కొనాన్ను. 12 వరకు చదువుతూ …
15. ఐరిష టైరలస్ చదివాను.
16. బాపుకు సుబుబ్లు నవల అదృషట్ చకర్ం రిజిసట్ర పారిస్ల లో పంపాను. 2. 80.
19. రెండు నాటకాల రాతపర్తులు బాపు నుండి తిరిగి వచాచ్యి.
20. ఆంజనేయులు కుటుంబంతో కలిసి ఉదయం 10. 30 కి పంచగురి చేరాం. కె. సుబాబ్రావు ను కలిశాం. టీ తీసుకునాన్క 3గంటలకు 12 మైళళ్
దూరం లో ఉనన్ మిహిబకబ్ర బయలుదేరాం. ఎలిఫెంటెవ పాయింట చూసాం. సెక్చ గీసాను. ఎనాన్ సరసుస్ను చూడటానికి వెళాళ్ం. 2 రూ పెటిట్ బోటులో
తిరిగాం. పిలల్ల పారక్ కు వచాచ్ం. రెండు పెనిస్ల సెక్చ లు వేసి 7. 30 కి వెనకిక్ వచాచ్ం.
21. డాకట్ర తో కలిసి బేర ఏ ఎల ఆర శానిటోరియం చూసాను. టిబి గురించి -లంగస్ ఎకస్రే తీసుకొనాన్ను. 3 గంటలకు ఎం. వార కు వెళిల్ ఆరధ్ర
పాయింట చూసాం. 3 సెక్చ లు వేసాను. కాటే పాయింటును మరికొనన్ పాయింటల్ను చూసాను. ఎం. వార లో తేనే పర్ధాన ఉతప్తిత్. చేతికఱఱ్లు తయారు
చేసాత్రు. ఒక చేతి కరర్ కొనాన్ను.
22. మూడు సెక్చ లు. విలాసవంతమైన టిబి హట కు వెళిల్ రెండు సెక్చ లు గీసాను. 2.30 కి పంచగురి వదిలాం. 5. 30 కి పూనా.
23. బిజినెస సరిగాలేనందువలల్ వేసవి ముగిసేవరకు పర్చురణ పార్రంభించలేనని లింగయయ్ నుండి ఉతత్రం.
26. మామ రచన డాట ,చినన్కథల రెండవ సంపుటి చదివాను.
27. ఆంధర్పతిర్క నుండి ఆశచ్రయ్పరుసూత్ 75/ రూ చెక.
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29. మహాబలేశవ్ర లోయలోని కృషాణ్ నది పెనిస్ల సెక్చ ను మెరుగుపరిచాను.- మామ చినన్ కథల మూడవ సంపుటి చదివాను.
30. టీఎస. ఇలియట రాసిన ఎలడ్ర సేట్టస్ మెన రెండవ పుసత్కం చదివాను. టైగర &లెపరడ్స్ ఆఫిర్కా గురించిన కథ చదివాను.

మే

8. ఒక గంట సెక్చ లు గీసూత్…
10. ఉగాది సంచికలో కథను పర్శంసిసూత్ రాసిన ఏ జె ఆర కు సమాధానం రాసాను.
15. మహాబలేశవ్ర దగగ్ర పరవ్తం మీద సూరాయ్సత్మయ కాంతులను కలర సెక్చ వేసాను.
18. మే 10 న కళాకారుడు మొకక్పాటి కృషణ్ మూరిత్ ఏలూరు లో గుండెపోటు తో మరణించిన వారత్ -50 ఏళుళ్ అతనికి
19. కోర్నిన(Cronin ) నవల పై ఆధారపడిన ‘వెబ ఆఫ ఎవిడెనస్’ చూసాను. 20 ఏళళ్ జైలు జీవితం తరువాత తండిర్ నిరోద్షి అని నిరూపించతంలో
సఫలుడైన కొడుకు కథ. నాయికా అతయ్ంత అమాయకంగా ,అందం గా ఉంది.
21. మొకక్పాటి కృషణ్మూరిత్ పై ఒక వాయ్సం రాసి శంభు పర్సాద కు పంపాను.
24. ఉగాది కథకు వచిచ్న 75/రూ పారితోషికం తీసుకొనటానికి అనుమతి కోరుతూ దరఖాసుత్ పెటాట్ను. పిజి వుడ హౌజ ను చదువుతూ …
27. కె.అడుర్సన ను ,జిమ కారెబ్ట ను మళీళ్ చదివాను.
28. ఆంధర్పతిర్క దినపతిర్క మొకక్పాటి పై వాయ్సానిన్ పర్చురించింది. సుబుబ్లుకు నేనా వాయ్సం పంపానని తెలియదు. ఎవరో నాపేరున పంపారని కోపానికి
వచిచ్ంది. జిమీమ్కారట్ర ను చదివాను.

జూన

1. 635/- కె.ఆండుర్స రాసిన ‘కాల ఆఫ ఎ టైగర’ కొనాన్ను. 17/8-రూ.

2. 18 రూపాయలకు బాటా షూస కొనాన్ను.
3. 11 గంటల వరకు సెక్చ లు గీసూత్ ..
5. కాల ఆఫ ఎ టైగర చదివాను.
9. ఉదయం 9 గంటలకు సర సూన హాసిప్టల కు -ఊపిరి తితుత్లు,గుండె ,యూరిన పరీక్షలు. షుగర బాగా ఉంది. మందులు రాశారు.
14. పుటిట్న రోజు. చదువుకుంటూ .. ఆంజనేయులు పుటిట్న రోజు కానుకగా టి. వుడస్ రచన కరెంట ఇంగిల్ష యూసేజ 12 రూ పెటిట్ కొని ఇచాచ్డు.
17. మహా బలేశవ్ర పరవ్తాల సరసుస్ల లాయ్ండ సెక్ప చితిర్సూత్ … కొనిన్ సోట్ర్కులతో చితర్ం ఆశచ్రయ్కరంగా భలే అదుభ్తంగా వచిచ్ంది. కానీ ఆకాశం
పాడయింది. -కరెంట ఇంగీల్ష యూసేజ చదువుతూ … సాయంతర్ం 6 గంటలకు ముగుగ్రం కలిసి టాకీస్లో అలాకాలో నేకేడ ఎడజ్ చూడటానికి వెళాళ్ం.
గెరి కోపరస్ చివరి సినిమా. 11.30 వరకు చెస ..
18. నేకెడ ఎడజ్ సినిమా నినన్ కాదు, ఈ రోజు చూసాం.
24. సుబుబ్లుతో నేకెడ ఎడజ్ సినిమాకి.
25. బెరెట్ర్ండ రసెస్ల 90 వ పుటిట్న రోజు సందరభ్ంగా చేయదలచిన సనామ్నానికి జవాబు వచిచ్ంది.
29. బిర్టిష కౌనిస్ల కి వెళిల్ బెడ సైడ మిసట్రీ ,కాల్సికస్ రి విజిటెడ –పుసత్కాలు - తీసుకునాన్ను.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments
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