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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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 ( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు) 
 

1948 
జనవరి 

1.  j ,sm లతో కలిసి సాహితయ్ పరిషత సమావేశానికి ఉడ లాండస్ కు వెళాల్ను. శీర్శీర్, కొకు పిజీఎస ,బురార్ ,ఎం ఎస శరమ్ డివికె ,జరుక 
,నేను --ఆసకిత్ కరమైన చరచ్ జరిగింది. తిరిగి ఆఫీసుకు, రాతిర్ 8. 30 కి ఇంటికి. రసెస్ల ను చదువుతూ ….  

2. డార్మా పోరట్ ఫోలియో  నాకు ఇచాచ్రు.  సతయ్నారాయణ గారి నుండి ఛారజ్ తీసుకునాన్ను. హిగిగ్న బాదమస్ కు ..  
3. జరుక చేత తారా  నాటకం. సోమవారం నాటకం గురించి మూరిత్ తో చరిచ్ంచి 3. 00 గంటలకు ఇంటికి. మొకక్పాటితో ‘యధావిధి’ 

గురించి చరచ్. శీర్పాద సిర్క్పట్  కోసం భారయ్తో కలిసి పిచిచ్గా వెతికాను. రాతిర్ 7 గంటలకు మూర మారెక్ట కు. హాలడ్న  ‘కీపింగ 
కూల’ వాయ్సాలు  పటుట్కొచాచ్ను.  

4. చలపతి రావు కొతత్గా వచిచ్ చేరాడు. మధాయ్హన్ం 3. 30 కి ఇంటికి. సాహితయ్ పరిషత గోషిట్ 5 గంటల వరకు. డాకట్ర సరిపడ ఈ 
గూర్ప లో చేరాడు. జరుక తో తిరిగి ఆఫీస కు. రసెల ను చదవటం .  

5. రెడిడ్తో రోజ సినిమా రెండవ ఆటకు. నాటయ్ కతేత్  కథ. ఏమీ బాగాలేదు .  
6. శీర్పాద వారి ‘అపిదతి వజర్సయ్ హృదయం’ జానకి కృషణ్ మూరిత్ ,డి ఎస హెచ రావు తో కలిసి రిహారస్లస్. రాతిర్ 7. 30 కి ఇంటికి . 

శీర్పాద తో కబురుల్. ఆలసయ్ంగా నిదర్కు.  
7. ఉదయం నవల రాసూత్ … హేతువాదం వారిష్క సంచిక చదివాను.  
8. నవల రాసాను. నవోదయ అందింది.  
9. నవల రాసాను. సరిఅయిన సమయానికి ఆఫీసుకు. పూరిత్ పని ఎగూమ్ర సేట్డియం లో 

         టెనిన్స మాచ. ఆసకిత్కరమైన ఆట.  
    10.  12 గంటలవరకు చదరంగం ఆడుతూ …   
    11. నానన్తో సుబుబ్లుతో మిసట్ర రాండం హారెవ్సట్ సినిమాకు. హౌస ఫుల. నేను  సుబుబ్లు 2-8-0 కాల్సుకు. నిరాశ పరచిన సినిమా. 
జాఞ్పక శకిత్ని కోలోప్వటం కథా  విషయం. వినోదం లేదు. 3 గంటలకు ఎం అర తో  నానన్తో కలిసి టెనిన్స మాచ కి.    బెరగిట్న (bergetin 
)సినాఘ్స (singhas) పై గెలుపు సాధించాడు.  
   12. నాలుగు పేజీలు  నవల రాసాను. ఆఫీసు లో పని ఒతిత్డి. జరుక నాటకం పీటలమీద   పెళిల్.  మోడరన ఇంగీల్ష  కాపీ ఒకటి తెచాచ్డు 
జే.  
   13. భోగి. షాపు నుండి బటట్లు తెచాచ్ను. 52/ ఇంటికి 7 గంటలకు.  
    14. సంకార్ంతి సెలవు. ఎమివ్ తో నానన్తో రోజంతా గడిపాను. ధోవతి ఒకటి నానన్కు ఇచిచ్   నేనొకటి కటుట్కునాన్ను. సుబుబ్లుకు జాకెటుట్ 
ముకక్ . ఆఫీసుకు 4 గంటలకు. నాటకం  లో నిరీజ్వి పాతర్ తీసుకునాన్ను . మాతుర్బలి - మంచి నాటకం.  
    16.   ఆలసయ్ం గా లేచాను. మొకక్పాటి తో 10 గంటల వరకు కబురుల్. ఆయన మూడు  పుసత్కాలు తీసుకునాన్రు. టి.ఎస. ఇలియట 
,మోడరన హూయ్మర ,హూయ్మన .  నేచర అండ కాండకట్ --మహిళా మండలికి సిర్క్పట్ రాసాను.  
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   17.  మొహమాటం మనిషి సిర్క్పట్ ఎస వి ఎస రాసారు. భారతి బయటి మనిషి . నేను అతిధి   పాతర్ తీసుకునాన్ను. నానన్, నేను ఎమ వి ఎగిజ్ 
బిషన కు వెళాల్ం. రాతిర్ 8 గంటలకు  ఇంటికి. రాతిర్ 12 గంటలవరకు ఎం వి తో పేకాట.  
   18.  ఉదయం పేకాట, చదరంగంతో గడిచిపోయింది. వీరయయ్ భోజనానికి వచాచ్డు.   ఆఫీసుకు వెళిల్ రాతిర్ 9 గంటలకు ఇంటికి. చలపతి 
రావు భోజనానికి -రాతిర్ 10 వరకు  పేకాట.  
  19.  కొనిన్ పేజీలు  నవల రాసాను. అనసూయ సోదరీ మణుల రికారిడ్ంగ.  
   20 . నవల రాసి సరిఅయిన సమయానికి ఆఫీసుకు. ఇంటికి 5. 30 కి. ఎమ. వి.  వచాచ్డు. అతను, నానన్, నేను, సుబుబ్లు మైలాపూర 
వెళాల్ం. సూరయ్నారాయణ  మూరిత్ కొడుకు కోసం 3-8-0 పెటిట్ షరట్ కొనాన్ం. డాకట్ర కసూత్రి తో కబురుల్. 9 గంటల  కు ఇంటికి. రసెస్ల ను 
చదువుతూ …  
   21.  నవల  సమయానికి రాసాను.  
   22. రెండు పేజీలు  నవల. 4గంటలకు ఆకస్ ఫరడ్ కు వెళాల్ను. మూరస్ హాయ్ండ బుక   తెచాచ్ను. 1-4-0. 6. 30 కి ఇంటికి.  
   24. ఎం వి తో 9 గంటలకు షాపింగ. సెక్చ బాల్క ,డార్యింగ పేపరస్ ,కలరస్ వగైరా 9-8-0   అయింది.  
   25. ఎంకి పాటలు టైపు చేసి పుసత్కం గా చేసాను. 12 గంటల వరకు పేకాట. భోజనం మళీళ్ 4 వరకు పేకాట.  
   26. ఎంకి పాటలు పుసత్కానికి సెక్చ లు వేసూత్ ..  
   27. ఎంకి పాటల సెక్చ  పని ..  
   31. గాంధీ గురించి రాతిర్ 12 గంటల వరకు మాటాల్డుతూ …  

ఫిబర్ వరి 
1. బాబయయ్ ,లకిష్ , పిలల్లు రాజమండిర్ నుండి వచాచ్రు.  
2. సాయంతర్ం గాంధీకి కవుల కనీన్టి నివాళి. బాలాంతర్పు రజని,గణపతి,డి .కె ,నేను ,  ఎ . ఎస .డి . జె ఆర తదితరులు …. 

పాలొగ్నాన్రు.  
   6. షా కు డబుబ్ ఇచాచ్ను.  
 10. బాబయయ్ రాజమండిర్ వెళాళ్డు. రాతిర్ హకస్ లీ ని చదువుతూ …  
 19. ఉదయం 7 గంటలకు బెజవాడ. మాసులాకు 11. 30 కి చేరాను. దతత్త ఉతస్వానికి సమయానికి హాజరయాయ్ను.  
 21. ఉదయం మునిమాణికయ్ం తో గడిపాను. ఆయన దగగ్ర నుండి మూడు పుసత్కాలు తీసుకునాన్ను. 10 గంటలకు బెజవాడ.  
 22. రాజమండిర్ చేరాను.  
 24. మా వదిన కాపురం రాసూత్ …  
 25. రోజంతా పేకాట...ఈత ...బోటుషికార   
 27. మదార్స కు మధాయ్హన్ం 1. 30 కి  
 28. మా వదిన కాపురం.  

మార్చ్ 
  6. మా వదిన కాపురం చివరిభాగం --రజని ,మలిల్క తదితరులతో కలిసి  
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  7. రాతిర్ డూయ్టీ..  
  9. మహాశివరాతిర్.  
 13.శీర్పాద  
 15. నాటక దినం.  
 16. ఫాయ్న కోసం మూర మారెక్ట కు  
 25. కాసినో లో ‘ది కిలల్రస్’ సినిమాకు.  కథ హెమింగేవ్, నిరాశపడాడ్ను .  
 26. షీఫర పెన పోయింది  
 31. శీర్పాద అసహాయ శూరులు ½ 

ఏపిర్ ల్ 
1. అందరూ ఫూలస్.  

    10. ఉగాది. తెలుగు కొతత్ సంవతస్రం.  
జూన్ 

14. నా పుటిట్న రోజు.  
1950 
జనవరి 

30. గోమతి సంవతస్రీకం 
ఫిబర్ వరి 

4. కొతత్ ఇంటికి మారాం.  
14. చెళళ్పిళళ్ వెంకట శాసిత్ చనిపోయాడు. సెలవు.  
16. మాధవ పెదిద్ బుచిచ్ సుందర రామశాసిత్ చనిపోయాడు.  
27. పర్భావతి నుండి 100 రూపాయలు.  

మార్చ్ 
1. 352/--30+50+25+20+20= 145 అపుప్ తీరేచ్సాను.  

    8. ఎడాగ్ర రిఎర బిరానగ్స్ మరణం.  
    10. సాయంతర్ం మలాల్ది నరసింహ శాసిత్ పెళిళ్కి మాసులా వెళాల్ను. -ఉదయం 3 వరకు  పేకాట. సాయంతర్ం 5 గంటలకు కారులో 
తిరిగి వచాచ్ను.  
    12. సుబుబ్లు కొంతమంది మహిళలతో కలిసి వేదాదిర్ వెళిళ్ంది. -సాయంతర్ం 5 గంటలకు తిరిగి వచిచ్ంది .  
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    19. నవభారతి -తుమమ్ల,జాషువా,శీర్శీర్ ,లేట చెళళ్పిళళ్(?) ,అతని కొడుకు(?) ,గడియారం  రాయపోర్లు,విశవ్నాధ ,శీర్పాద -డి వి కె 
రాలేదు . శీర్శీర్ నాతో భోజనం చేసాడు. మునిమాణికయ్ం 15 నిమిషాల నాటకం ‘నిరుడు ఇలాగే అనుకునాన్ం’ లో పాతర్ తీసుకునాన్ను. రికారడ్ 
పూరత్యింది.  
     21.  పరిహార సెలవు. ఇంటిదగగ్రే. ముదుద్ రామనరసింహయయ్కు టి వి కె సహాయం తో   పారీట్ .  
     23. జోయ్తి ఉగాది సంచిక అందింది. ఇంటాయనx ఐదు -హాసయ్ పర్ధానమైన సెక్చ    వచిచ్ంది. కథను పర్శంసిసూత్ చందమామ 
పర్చురణల బైరాగి నుండి ఉతత్రం.  పి  బి జి కారులో అతని రిసట్ వాచ కొనటానికి. రాతిర్ ఇంటికి. 8. 30 వరకు  పేకాట.  
      26.  చారీల్ చాపిల్న కామిక ఫెసిట్వల, మారిన్ంగ షో  
      27. డిఎస ఆర తో నాటకాలు,కవితవ్ం గురించి చరచ్.  

 
ఏపిర్ ల్ 

1. జీతం 355/- 
2. భారయ్తో బయటకు .పి బి జి Enchantress కు తీసుకు వెళాళ్డు. ఎవరి పెంపకం లోనో హీనం గా చూడ బడిన ఒక పేద అనాధ 

ఆడపిలల్ కథ. ఉదోయ్గం పటల్ పేర్మకు, పేర్మకు మధయ్ ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవలసిన సందరభ్ంలో తరువాతి దానిని ఎంచుకొని 
జీవితానిన్ దుఃఖ భాజనం చేసుకొనన్కథ. చకక్ని భావనాతమ్కమైన విషయం.  

   4.  సేట్షన కు వెళిల్ - Case of the sulky girl ,Gardens , Sexual side of manoj   Rs-3/ పటుట్కొచాచ్ను. 8. 30 కి మెయిల 
లో వీర భదర్యయ్తో కొవూవ్రు కు. బండి  మీద బాపూజీ నగర కు. సీతారామయయ్ ఇంటోల్ నిదర్.  
  6. 12. 30 కి మునిపలిల్. విశవ్నాధం కూతురి పెళిల్ రాతిర్ 8. 30 కి  
  7. 11. 30 కి తణుకు చేరాను. నండూరి ఇంటోల్ భోజనం, నిదర్.  
  8. విపరీతంగా జనం ఉనన్ రైలులో రాజమండిర్కి పర్యాణం. రాతిర్ 11. 30 కి చేరాను.  
  9. ఉదయం 9. 30 కి ఇపప్నపాడు. నానన్తో మామగారితో కలిసి కాకినాడకు. సాయంతర్ం 4 గంటలకు చేరాం. దావ్రకా లంచ హోం లో 
కాఫీ తాగి పూరాణ్ థియేటర కు. నాటక కళా పరిషత 16 వ సదసుస్. నారల్, బెజవాడ గోపాల రెడిడ్, సాథ్నం నరసింహారావు 
మొదలైన   పర్ముఖులు వచాచ్రు. ఒక ఏకాంకిక తరువాత ఆతమ్వంచన సాయంతర్ం 6. 30 కి  పార్రంభం అయింది. వెయియ్మంది పేర్క్షకులు . 
హాలు నిండి పోయింది. నాటకం గురించి  తెలిసిన పేర్క్షకులు సాథ్నం, నారల్ పర్శంసించారు. కనాయ్శులక్ం తరువాత ఉతత్మ నాటకం  అని, 
ఉతేత్జ పరిచిందని బెజవాడ గోపాల రెడిడ్ అభినందించాడు. కరచాలనాలు. గొపప్కీరిత్ని తెచిచ్ంది. 12 గంటల రాతిర్ ఇపప్నపాడు కు తిరుగు 
పర్యాణం.  
 13.  నాటక కళా పరిషత లో ఉతత్మ సిర్క్పట్ కు వచిచ్న వెండి కపుప్తో వింజమూరి సాయంతర్ం 4 గంటలకు వచాచ్డు. కొంతమంది 
మితుర్లకు కాఫీ ఇచాచ్ను. ఎన ఎస అర సంతోషపడాడ్డు . పారీట్కి తీసుకు వెళళ్టానికి పుండరీకాక్షయయ్ వచాచ్డు. సూట్డియో కి రికాష్లో   వెళాల్ం. 
పృధీవ్ రాజకపూర 9 గంటలకు వచాచ్డు. బిచచ్గాడి వృతాత్ంతం. ఫోటోలు.   పరిషత కథలు. రాతిర్ 10 గంటలకు ఇంటికి. సంతోషానికి 
చివరి రోజు.  
 14. ఉదయం డాకట్ర ఎం వి రావు, డాకట్ర గదెద్ ఎకస్రే  తీసారు. ఎలుల్ండికి బేరియం మీల  ఎనిమా నిరణ్యమైంది.  
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 17. ఎనిమా, రెండవ ఎకస్రే సాయంతర్ం 5 గంటలకు. 
 18.  దిగార్బ్ంతి కరమైన వారత. పేగు లలో టిబి ఉనన్టుల్ కనబడుతునన్ది.  
 19. డాకట్ర జేమస్, మారాత్ పరీకిష్ంచి నిరాద్రించారు.  
 20. మామగారికి, గోపాలానికి ఉతత్రాలు. ధాయ్న వేదాంతాలతో తంటాలు పడాడ్ … 
 24.  సాయంతర్ం 4. 45 కు సి ఆర రెడిడ్తో 15 నిముషాలు ఇంటరూవ్య్- 1ఆంధార్లో కముయ్నిసట్  సమసయ్ 2. పర్కాశం ఆంధర్ సమసయ్ 3. 
సీవ్య రచనలు 4. నాటకాలు ,పర్సంగాలు -    ఇతర విశవ్ విదయ్లయాలలోని పర్తిభా పాటవాలు 5. అధయ్యనం -తదితర అంశాల  మీద 
మాటాల్డాడు .  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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