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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) 

      1961  
 

జనవరి  
14. అసిత్తవ్ వాదం మీద పుసత్కం కొనాన్ను.  

15. ఆంజనేయులుతో కలిసి కాలెండరల్ పని …  

20. ఆలడ్స హాకస్ లే వాయ్స సంపుటి కొనాన్ను.రూ . 4/8 

23. గొలుసు నాటకం రెండు పేజీలు రాసాను.  

24. ఉదయం తొమిమ్దింటికే తయారయాయ్ను. గొలుసు నాటకం రెండు పేజీలు రాసాను.  

26. నాలుగు నుండి ఆరువరకు పుసత్కాల అటట్ల పని.  

27. సాయంతర్ం నాటకం రాయటం ..  

31. ఉదయం గొలుసు నాటకం 10 పేజీలు రాసాను.  

 

ఫిబర్ వరి  
1.జీతాల రోజు 563/ లియోనల ఫిలడ్న (Lionel Fielden) రాసిన ది నాచురల బెంట (The   Nnatural  Bent) 20/రూ . రాతిర్ 11.30 వరకు 

పుసత్కం చదువుతూ …  

2. నాటకం 10 పేజీలు రాసాను. ఫిలడ్న సీవ్య చరితర్ చదువుతూ …  

3. నాటకం 5 పేజీలు రాసాను.  

5. నాటకం రాసూత్ ..  

6. రాతిర్ 11 గంటలకు గొలుసు నాటకం పూరత్యింది.  

7. ఫిలడ్న సీవ్య చరితర్ పూరిత్ చేసాను.  

16. షషిఠ్ పూరిత్ నాటకం రాసూత్ ..  

20. నాటకం పని.  

21. నాటకం పూరత్యింది.  

22. షషిట్ పూరిత్ నాటకానిన్ ఆంధర్ పర్భ కు రిజిసట్ర బుక పోసుట్లో పంపాను.  

26. గొలుసు నాటకం తిరిగి రాయటం.  

28. గొలుసు నాటకం .  

 

మార్చ్  
3. హొలీ సెలవు గోథె ని చదివాను. గొలుసు నాటకం పై ఒక గంట పనిచేసాను.  

4. రాతిర్ 11. 30 వరకు నాటకం రాసూత్ …  

5. ఉదయం 6 గంటలకు లేచాను. ఉదయం 7 నుండి 8 వరకు గొలుసు నాటకం రాసూత్ .. సాయంతర్ం 5.30 వరకు నాటకం పనే ..  
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7. పంత మరణం. పర్భుతవ్ం 7 రోజులు సంతాప దినాలుగా పర్కటించింది. జండా అనవతం చేశారు. గొలుసు నాటకం పూరత్యింది.  

12. వెసట్ లాండ టాకీసుకు వెళిల్ సోట్రీ ఆఫ రూత సినిమా చూసాను.  

17. ఉగాది. రాయల కరుణకృతయ్ం నాటకం రాసాను. 11 నుండి 12 వరకు పుసత్కాల అటట్లు. బాగా రాలేదు. అలెగాజ్నడ్ర కోరాట్ జీవితం చదువుతూ …  

19. కరుణకృతయ్ం నాటకంలో కొంత భాగం. 

23. ఆంధర్ అసోసియేషన సెకర్టరీ సుబాబ్రావు మాటాల్డమని పిలిచాడు. అంగీకరించాను.  

26. పుసత్కాల అటట్లు తిరిగి వేయటం ,పుసత్కాలు అమరచ్టం .. భరయ్తో కలిసి రెండు మైళుళ్ నడక. సీట్ఫెన సెప్లండర సీవ్యచరితర్ చదివాను.  

27. కరుణకృతయ్ం రాశాను.  

 

ఏపిర్ ల్  
3. కరుణాకృతయ్ం రాసాను. ఆంజనేయులుకు 120 రూ మానియారడ్ర చేసాను.  

11. సెలవు పెటాట్ను. ఉదయమే కలర పెనిస్ల సెక్చ వేసిన కోన పార్జెకుట్ లోని ఒక దృశాయ్నిన్ తీసుకొని పెయింటింగ పార్రంభించాను. 12. 30 వరకు అదే 

పని. ఒకక్డినే సినిమాకు. గైనట్  ఆఫ మారథాన (Giant of Marathon) మంచి సినిమా. గీర్కు కీర్డాకారిణి పాతర్ను ఫెర్ంచ నటి పోషించింది. బాగుంది 

సినిమా.  

13. ఉపనాయ్సం కోసం అరగంట పని చేసాను.  

16. 6.30 కి సుబాబ్రావు తీసుకువచిచ్న టాకీస్ లో సుబుబ్లుతో కలిసి ఆంధార్ అసోసియేషన కి. 7.30 నుండి 8.45 వరకు నా ఉపనాయ్సం. మొదటి 15 

నిమిషాలు సరిగా మాటాల్డలేక పోయాను. తరువాత మెరుగైంది. వాళుళ్ సంతోషించారు. అభినందించారు. టాకీస్ లో ఇంటికి చేరేసరికి 9.30.  

18. జె లక్షమ్యయ్ సావనీర గురించి శంకర శీర్రామారావు ఆహావ్నం. కలచ్ర &సొసైటీ , సోమరెస్ట మామ నవల ది అవర బిఫోర డాన కొనుకొక్చాచ్ను. 

AJR వచాచ్డు.  

19. AJR తో కలిసి టాగోర సెలబేర్షనస్ పోర్గార్మ సంపుటి చూసూత్ ..  

22. జవావ్జి లక్షమ్యయ్ షషిట్పూరిత్ సంచికకు రచన కోరుతూ శంకర శీర్ రామారావు ఆహావ్నం. సాయంతర్ం ఓరియంట లాంగేవ్జ ,పీపులస్ బుక హౌస కి వెళిల్ 

సమాచార సేకరణ.  

 

మే  
7. పెయింటింగ సామాను కొనటానికి ఆంజనేయులుతో టౌను కు ఆరు  రంగులు ,కాగితాలు ఆయిలస్ తెచాచ్ను. 5నుండి 6 గంటల మధయ్ చార కోల 

సెక్చ వేసాను.  

8. టాగోర శతజయంతి సెలవు. కోయం బిర్డజ్ బొమమ్వేసాను. సాయంతర్ం 6 కు సెక్చ పూరత్యింది.  

11.నేను ,సుబుబ్లు ఉదయం 9-15 కు సుసాన ఆసుపతిర్కి వెళాల్ం.  

12. ఎంపీ 525/ రూ. మనియారడ్ర చేసాడు. ఒక నవలకు,మూడు కథల సంపుటాలకు రాయలీట్గా …  

13. ఉదయం 9-30కి ఆంజనేయులుతో సుసాన ఆసుపతిర్కి. రిపోరుట్లు వచాచ్యి. రకత్ంలో  షుగర,మూతర్ంలో పస సేలస్ వునాన్యి. పస సేలస్ కు 

మందులు వాడమనాన్రు. షుగర కు ఆహార నియంతర్ణ.  

14. పర్శాంతంగా ఇంటోల్ -హె సాట్క  ఆయిల పెయింట వేసూత్ … 12-30వరకు.  

21. ఆయిల లాండ సెక్ప పెయింట చేసూత్ …  

27. సమాచార శాఖ డైరెకట్ర కు గొలుసు నాటకానికి బిలుల్ పంపాను.  
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30. సాయంతర్ం పెనిస్ల సెక్చ లు వేసాను. పెయింటింగ చరితర్ చదివాను.  

 

జూన్  
1. వాయ్సానికి సమాచార సేకరణ .  

4. వాయ్సానికి ఇంకా సమాచారం సేకరిసూత్ …  

5. ఆఫీసు వేళలో వాయ్సం పార్రంభించాను.  

6. ఆంజనేయులును ఇండియన బుక హౌస కు పంపి రీడస్ బూర్క (Reads brook) రాసిన ఎడుయ్కేషన తూర్ ఆరట్ పుసత్కం తెపిప్ంచాను. 

7. వాయ్సం పూరత్యింది.  

8. మధయ్వయసుక్డి నిఘంటువు వాయ్సం ఏలూరు  కు పోసట్ చేసాను.  

11.రొడవ్న లోపస్ 12x16 సైజ లాండ సెక్ప ఆయిల పెయింట చేసాను. సంతృపిత్కరంగా లేదు. 

13. జె లక్షమ్యయ్ షషిఠ్పూరిత్ సంచికకు రెండు చితార్లు పోసట్ చేసాను.  

15. రాతిర్ డూయ్టీ చేసాను. హారోమ్నియం వాయిసూత్ కాసేపు గడిపాను. గొపప్ శాసత్రవేతత్ డాకట్ర కెఎస కృషణ్న చనిపోయాడు. 62 ఏళుళ్.  

17. ఖాసా సుబాబ్రావు మదార్సులో చనిపోయాడు.67 ఏళల్ వయసు.  

18. పాత పెయింటింగస్ కు ఆయిల సెక్చ వేసూత్…  

19. దకిష్ణ భాషా పుసత్క సంసథ్ కథల సంకలనం పంపింది. పది కథలలో నాది ఒకటి. జానకిరామ నుండి హృదయానిన్ తాకే ఉతత్రం.  

20. ముసిల్ముల పండుగ సెలవు. రోజంతా ఆయిల పెయింటస్ వేసూత్ …  

25. తెలుగు తిధుల పర్కారం పుటిట్న రోజు. తలసాన్నం. ఇంటోల్ పాయసం. వసాత్మనన్ పాఠక అతని భారయ్ రాలేదు.  

26. పాఠక పుటిట్నరోజు కానుకగా నాకు బుషష్రట్ బటట్ జాకెట  గుడడ్తో కలిపి ఇచాచ్డు. కృతజఞ్తగా ఇంటికి తీసుకువెళాల్ను.  

27. గుంటూరు లో జావ్ల పతిర్క కోసం కాలము -నవల వాయ్సం రాశాను.  

28. వాయ్సం రాసూత్ ..  

29 వాయ్సం గుంటూరుకు పంపించాను.  

30. చేతిలో ఒకక్ పైసా లేదు. సాయంతర్ం బిర్టిష కౌనిస్ల కి వెళాళ్ను.  

 

జులై   
1. జీతాల రోజు.సిగిరెటుల్ వగైరా కొనాన్ను. రెండు పుసత్కాలు 1. వినస్ లా హోమర (Winslow Homer) 2.ఐవానోస్క్  (Ionesco) ⅞ 

2. ఆయిల పెయింటింగ చేసూత్ …  

5. యువ నుండి ఉతత్రం రచన ఏదైనా పంపమని …  

7. బిర్టిష కౌనిస్ల కి ఫార్సట్ర రాసిన తీర్ చీరస్ ఫర డెమోకర్సి,బెట సన రాసిన వరడ్స్ వరత్ రి ఇంటర పిర్టేషన తెచుచ్కొనాన్ను.వరడ్స్ వరత్ రి ఇంటర పిర్టేషన 

చాలా మంచి పుసత్కం. రాతిర్ 12 వరకు ననున్ మెలుకువగా ఉండేటుల్ చేసింది.  

8.ఎరోల ఫిలన్  (Errol Flynn)  సీవ్య చరితర్  మై వికెక్డ లైఫ తెచాచ్ను. సాయంతర్ం 6 వరకు ఒక లాండ సెక్ప ఔటలైన సెక్చ గీసూత్ .. 8-50 కి 

సుబుబ్లుతో ,సుతిత్తో బెన హర సినిమాకి. టికెక్టుల్ ముందుగానే బుక చేసాను. మంచి సినిమా.  

9. ఆయిలస్ తో లాండ సెక్ప వేసాను.  

20. ఆంధర్పర్దేశ పతిర్క వచిచ్ంది. గొలుసు నాటకం మూడవ భాగం అచచ్యింది.  
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21. వరడ్స్ వరత్ ను చదివాను. జోయ్తి కథ 4 పేజీలు రాసాను.  

26. ఇంటిదగగ్రే -పుసత్కాల కవరుల్ -- 

27. 120/రూ జివి చలపతిరావు నుండి వచిచ్ంది. బియాయ్నికి ఇవవ్వలసిన బాకీ - 

28. మోడరన కిర్టికల ఎసేస్స చదివాను.  

29. లైఫ ఆఫ  చారీల్చాపిల్న -పుసత్కం తెచాచ్ను.  

 

ఆగట్   
1. సవరింపబడిన కొతత్ సెక్ల జీతాలు. 2-7-61 నుండి బేసిక శాలరీ 680/రూ . 25 రూ వరదబాధితులకు (కాయ్ష) రెండు పేజీలు కథ రాసాను.  

4. కాలినడకన సాయంతర్ం 7 గంటలకు బిర్టిష కౌనిస్ల కి వెళాళ్ను. ఆరట్స్ ఆఫ మాన తీసుకొని 8.30 కి ఇంటికి  

5. అమమ్ తదిద్నం సెలవు పెటాట్ను. 10. 30 కి ఇదద్రు మరాఠీ బార్హమ్లు వచాచ్రు. విధానంలో కొంత మారుప్.మనేన్యాస కు వెళిల్ సామూయ్ల బటల్ర రచన 

నోసివొరక్ 3/రూ, లెటర రైటింగ  7/50 ,బిలీవ ఆర నాట 10/రూ కొనాన్ను. 9 గంటలకు ఇంటికి.  

9. ASD తో మీటింగ కావయ్జాఞ్నం పై మాటాల్డాను. చారీల్ జీవితం చదివాను.  

10. కొతత్ కథ పార్రంభించాను.  

12 మనెన్యాస లో  పెలికాన జరమ్న కిర్టిసిజం ,పోసట్ ఫార్యిడన సైకాలజీ కొనాన్ను. రెండూ మంచి పుసత్కాలు.  

13. ఆయిల పెయింటింగ పార్రంభించాను. నందాయ్ల వాటర కలర చితార్నిన్ వాంగోష సెట్ౖల లో తిరిగి గీసాను.  

17. జోయ్తి కథ పూరిత్ చేసి యువకు పంపాను.  

24. విదాయ్రిథ్ అడిగిన నిజం తనేన్సిన నిజం కథ పూరత్యింది.  

 

పెట్ ంబర్  
4. హైదార్బాద నుండి యూనిలిట ఇంగీల్ష జరన్ల వచిచ్ంది. నా వాయ్సం ఉంది అందులో .  

10. ఇపప్నపాడు పొలాల ఆయిల సెక్చ కొతత్ డార్యింగ పేపర పై వేసాను.  

17. పరవ్త దృశాయ్ల ఆయిల సెక్చ.  

21. ఇంగీల్ష కథ 3 పేజీలు.  

 

అకోట్ బర్  
11. సాయంతర్ం 6 గంటలకు ‘ది ననస్ సోట్రీ’ చూడటానికి ఎంపైర కు వెళాళ్ను. ఆండేర్ హేప ఫెన పర్సిదధ్ నవల పై  ఆధారపడి తీసిన సినిమా. పార్రంభం 

బాగుంది. ముగింపు మాతర్ం సంతృపిత్కరంగా లేదు.  

14. రెండవ శనివారం. ఆయిల పెయింట చేసూత్ …  

15. కథను ఇంగీల్ష లోకి అనువాదం చేయటం.  

21. సాయంతర్ం మనెన్యాస కు వెళిల్ కుషవ్నత్ సింగ రాసిన టైరన తో పాకిసాత్న కొనుకొక్చాచ్ను.  

22. యునైటెడ ఏషియా కు కథ పూరిత్ చేసాను. వృతిత్ పర సమసయ్ల మీద రచయితల కానఫ్రెనస్ కు నోటస్ రాసుకొంటూ ..  

 

నవంబర  
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7. ఇపప్న పాడు లో భూముల ఆయిల సెక్చ.  హుంటింగ పై పుసత్కం చదివాను.  

9. పంటపొలాలకు వెళిల్ రెండు కివ్క పేసెట్డ సెక్చ లు గీసుకొని వచిచ్ ,మదాయ్హన్ం ఒక దానికి మెరుగులు దిదాద్ను.  

11. రెండు ఆయిల సెక్చ లు మెరుగు చేసాను. ఒకటి పూరిత్గా విజయవంతమైంది. లింగయయ్ లింగయయ్ నుండి ఉతత్రం- 100 /రూ మానియారడ్ర . 

సాయంతర్ం పెయింటింగ.  

12. ఆంజనేయులతో ,పాప కొడుకుతో పొరుగింటికి వెళిల్ పొలాల పెదద్ సెక్చ వేసాను. చకక్గా వచిచ్ంది.  

14. మదార్స పర్యాణానికి సరుద్కొనటం --- సాయంతర్ం 7కు మదార్స చేరాను.  

16. 8గంటలకు పూనా -బాంబే చేరేసరికి 11గంటలు  

18. ఉదయం సెషన 8 గంటలకు బార్డ కాసట్ అండ రైటర మీద దృషిట్  

21 ఉదయం 6 గంటలకు మదార్స  

24. రామేశవ్రానికి టికెక్టస్  

25. మంటపం చేరాను. ధనుషోక్టికి టికెక్టుల్ మారాచ్ను. రైలుపై సముదర్ం  దాటి పాంబన కు- 

సాయంతర్ం 3-30కి ధనుషోక్టి . సామానుల్ సేట్షనోల్ పెటిట్ సముదర్పు ఒడుడ్కి 5 గంటలకు. సాన్నం,పూజ -సేట్షనుక్ 6-30కి . 7-15 రైలోల్ పర్యాణమై 

రామేశవ్రం చేరేసరికి రాతిర్ 9-30.  

26. జటాక్లో రామేశవ్రం గుడికి.సాన్నం,పూజ.సముదర్సాన్నానికి మంచి తీరం ఉంది.గుడికి.    22బావుల నీళుల్ బకెక్టల్తో తీసుకొని సాన్నం చేసి 

పిండపర్దానం. 11 గంటలకు పూరత్యింది. 11-30కి సేట్షన కు . సాయంతర్ం 8-30 కి మధురై చేరాను. మిడ లాండ హోటల లో బస. గదికి 6/రూ .  

27. ఉదయం 5 గంటలకు లేచాను.నాలుగు  మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ గుడిని చూచి బసుస్లో తెపాప్కులం - నాయకరాజుల భవనానికి -మీనాకిష్ గుడికి -

బసుస్లో నాగర కోయిల కు సాయంతర్ం 7-15 కు. మరొక బసుస్ను పటుట్కొని 9గంటలకు కనాయ్కుమారి చేరాను. గదికి 4/రూ.  

28. ఉదయం 5గంటలకు లేచాను.బీచ కు నడచి వెళాళ్ను. సూరోయ్దయం కనబడలేదు. గుడికి. పూజ. గాంధీ సామ్రక మందిరం చూశాను. మధాయ్హన్ం 

2-30కి రైలులో పర్యాణం. తిర్వేండర్ం చేరాను.  

29. ఉదయం లేచాను. సేట్షన కు 7గంటలకు. అదుభ్తమైన దృశాయ్లు. లాండ సెక్పస్ శీర్విలిల్పుతూత్రు గుడి చూసాను. తంజావూరు మీదుగా పర్యాణం. 

మలబార కోసట్ సౌందరయ్ం చూశాను. థిర్లిల్ంగ సీనరీ.  

30. మదార్స  

 

డి ంబర్  
1. 6-30 కి తిరుపతి చేరాను. 8-30 కి కొండ మీదకు  

2. ఉదయం 4 గంటలకు లేచాను. ఆలసయ్ం కావటం వలల్ సుపర్భాత దరశ్నం కాలేదు. 8-30కి గుడికి -టికెక్టుల్ -దరశ్నం -సహసర్నామ పూజ 9-30కి 

10-30 కి బయటకు  

3. తొందరగా లేచాను. 7-30 కి గుడికి దిగువ తిరుపతిలో పి. లకీష్కాంతం గారి ఇంటికి 3 గంటలకు. -నాలుగు గంటలకు రికాష్లో గుడికి.  

4. మదార్స కు మధాయ్హన్ం 1-30కి  

5. దావ్రపూడి 11-30. 

9. హైదార్బాద కు ఉదయం 11గంటలకు.  

10. 7-00 గంటలకు రైలులో ..  

11. పూనాకు ఉదయం 8-30కి  

12. సెలవు పెటాట్ను. కాఫీ పౌడర రసెస్ల రచన ఫాయ్కట్ అండ ఫిక్షన తెచాచ్ను.  
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13. విశార్ంతి కోసం సెలవు.  

14. ఆఫీసు పనిలో పడాడ్ను.  

19. గోవా సవ్తంతర్మైంది.  

21. జాన సట్రేల్ రచన ‘ది గేర్ట అవేకనింగ’ చదివాను.  

23. ది గేర్ట అవేకనింగ చదువుతూ …  

28. ఉడ హౌస చదివాను.  

 

  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
 Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2016/jan16_bucchibabu_daireelu_comments.htm

