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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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17. సాథ్నం 2.5 రూ టికెక్టుల్ ఇచాచ్డు. ఎగిజ్బిషన ధియేటర లో సారంగధర చూడటానికి భారయ్ తో వెళాల్ను.
18. లీకాక పుసత్కాలు రెండు కొనాన్ను. సికిందార్బాద కు ఆటో లో ఒకక్డినే. టెన కమాండ మెంటస్ చూసాను. 3/రూ రాతిర్ 10 కి ఇంటికి.
19. ఎజె నుండి వాయ్సానిన్ పర్శంసిసూత్ ఉతత్రం.
21. కవుల జాతీయ సమేమ్ళనం తో తీరిక లేకుండా….
23. పెంగివ్న జి కె సి వాయ్సాలు,కవితవ్ం కొనాన్ను.
28. జి కె సి సీవ్య చరితర్ చదివాను. జి కె సి >జి.కె. చెసట్ర లున.
29. మూడు బుషరట్ గుడడ్లు,z పాయ్ంటు కొని టైలర కు ఇచాచ్ను. ఇనూస్రెనస్ కు 75 రూ కటాట్ను.
31. జానకి రామ నుండి వాణి వచిచ్ంది. పైడిరాజు రంగుల చితర్ంతో -అతను వేసే చివరి సంచిక. బుక లవరస్ కు వెళాల్ను. ఎవిరి మానస్ ఎనైస్కోల్పీడియ
12 సంపుటాలుగా వచిచ్ంది. వెల -204+సేలస్ టాకస్ 5. 20వరకు తగిగ్ంచాడు.మొతత్ం 190రూ 30 రూ చెలిల్ంచి పుసత్కాల సెట తెచుచ్కునాన్ను.
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ఫిబ
ర్ వరి
1. రెండేళళ్ తరువాత కలసిన మధుబాబుతో ఈ ఉదయం రెండు గంటలు గడిపాను. నవలా సిదాధ్ంతాలు,సృజన కళలు చరచ్కు వచాచ్యి. సాయంతర్ం 6
గంటలకు భారయ్ ను తీసుకొని భానుమూరిత్ ,డి ఎ లతో కలిసి ఎగిజ్బిషన కి . ఆకుపచచ్ టేబుల కాల్త 3/9 కి కొనాన్ను.
3. ఎవివ్రి మానస్ ఎనైస్కోల్ పీడియా చదువుతూ … పెంగివ్న నుండి కొతత్ పుసత్కాల అలమర వచిచ్ంది. 60/రూ.
4. ఎనైస్కోల్ పీడియ చదువుతూ ..
5. బొంబాయి నుండి అనిల మెటల కాలండర పంపాడు.
7. సాయంతర్ం 6 గంటలకు యాబిడస్ కు. పుసత్కాల అటట్ల కోసం పాల్సిట్క కవర తెచాచ్ను.
8. ఉదయం మధుబాబు ,రామలింగం వచాచ్రు. 12.30 వరకు ఉనాన్రు. జీవితం ,కళలు అనే అంశంపై సంభాషణ నడిచింది. మళీళ్ వాళిళ్దద్రూ
సాయంతర్ం 5 గంటలకు వచాచ్రు. 6.30 కి వాళళ్తో బారయ్ తో కలిసి ఎగిజ్బిషన కు. ఈ సంవతస్రానికి చివరి సందరశ్న. శాంతి నికేతన ముగుగ్రు
మనుషులు ,బాల్క కేల్ 5/8రూ ,పాపియర మాచే (Papier Mache) తో చేసిన తెలల్ పార్చీన రూపం 1/4రూ కొనాన్ను. మధుబాబుకు పాకెట
డైరీ ,రామలింగానికి ఒక బొమమ్ … సౌందరాయ్నేవ్షణ 4 పేజీలు రాసాను.
9. సెలవు పెటాట్ను. సౌందరాయ్నేవ్షణ పూరిత్ చేసాను.‘కొరడా’ ను కాగితం ముకక్లు -గాజు పెంకులుగా తిరిగి రాయటం పార్రంభించాను.
10. కథ పూరిత్ చేసాను. జి. వెంకట సుబబ్యయ్ చలం పై రాసిన పుసత్కం అందింది. నా అభిపార్యం ,ఇందర్గంటి హనుమచాచ్సిత్ నివాళి ఉనాన్యి.
11. లింగయయ్కు రెండు కథలు విదాయ్రిధ్కి చలం పై వాయ్సం పంపాను.
14. సాహితయ్ అకాడెమి నుండి కవితకు పారితోషికం 10/రూ మనియారడ్ర వచిచ్ంది.
15. మధుబాబు వచాచ్డు.కింగస్ వుడ మనిషి డబుబ్ తీసుకు వెళళ్టానికి వచాచ్డు. 1116/రూ ఇచాచ్ను. డైనింగ టేబుల మీద భోజనం పార్రంభించాం.
‘కడసారి కోరిక’ తిరిగి రాసాను. కొతత్ శీరిష్క తీరుప్చేసిన వారికే శికష.
20.ఎంపి రాతిర్ 9.30 కి వచాచ్డు. జాఞ్న నేతర్ం ,నా గాజుమేడ ,కాలచకర్ం ఒకొక్కక్టి మూడేసి కాపీలు తెచాచ్డు.
22. సాయంతర్ం 5 గంటలకు డి. రామలింగం వచాచ్డు. మధుబాబు తన నవలను ఎలా చదివి వినిపించాడో దాని గురించి చరిచ్నుచ్కునాన్ం. ఆ నవలను
అతను నాకు అంకితం చేయాలను కుంటునన్ విషయం చెపాప్డు. పెన పతిర్కలో పర్భాకర రాసిన వాయ్సం లో నా పర్సకిత్ ఉందని నవల వసుత్వును
తానేకక్డి నుండి సంగర్హించాడో ఆ మూలానిన్ పర్సాత్వించక పోవటం బాగా లేదని విమరిశ్ంచాడని కూడా చెపాప్డు. నాకు బాధ కలిగింది.
రామలింగానికి అతనికే అంకితం చేసిన పుసత్కాలు మూడు బహూకరించాను. ఆ సందరాభ్నిన్ ఉతస్వం చేసుకొనటానికి ఇండియన కాఫీ హౌస కి
వెళాల్ం.
23. భారయ్తో ,ఎంపి తో కలసి అపుప్చేసి పపుప్కూడు సినిమాకు.
24. రాతిర్ ఎనైస్కోల్ పీడియా చదువుతూ .. చలం ఆరిట్కల ను సవరణల కోసం విదాయ్రిధ్ వెనకుక్ పంపింది.
28. మొకక్పాటి నరసింహ శాసిత్ 12 గంటలకు వచాచ్డు. 3 గంటలకు అతనితో కలిసి ఇంటికి. చినమ్యానంద ఉపనాయ్సానికి .. తతవ్ శాసత్రం మీద ఇంగిల్ష
లో మాటాల్డాడు. పెదద్ సంఖయ్లో శోర్తలు ఉనాన్రు. కానీ చవక బారు జోకులు ,మాటలు.
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మార్చ్
1. మొకక్పాటితో కలసి కూచిపూడి సెమినార కు హాజరయాయ్ను.
2. సాహితయ్ సమారొహ పర్తిపాదనలు. సీత, అనసూయ సాయంతర్ం 4 కు వచాచ్రు. మేము 9 మందిమి గోపికి వెళిల్ టీ తాగి 6 గంటలకు ఇంటికి --8
గంటల వరకు వుండి అందరు కబురుల్. సీతా అనసూయ లిదద్రికీ రెండు పుసత్కాలు ఇచాచ్ను. జీతం 542/3. ఎలోల్రా పై కథ పార్రంభించాను.
5. కథ మీద పని చేసూత్ …
6. అలెగాజ్ండర & ఫీట సినిమాకు… కథ పని ..
7. ఎలోల్రా కథ పని. ఉదయం 11.30 కి బయలు దేరి సులాత్న బజార శివుని గుడికి .. 5 రూ పురోహితుడికి ఇచిచ్శివారచ్న .సాయంతర్ం సుబుబ్లుతో రకత్
పరీక్షకు.మరాన్డు. రమమ్నాన్డు. అటునుంచి కాలీ కాల్త ఎగిజ్బిషన -ఫాషన పెరడ కు. -అకక్డి నుంచి ఒక చారిటి ఉతస్వం చూడటానికి ఎగిజ్బిషన
గౌర్ండస్ కు.
8. కథకు పనిచేసూత్ … ఎలోల్రాలో ఏకాంత సేవ కథ పూరత్యింది. రాతిర్కి మళీళ్ ఒక సారి చదివి సవరణలు చేసాను.
9. యండమూరి తనకు అంకితం ఇచిచ్నందుకు కృతజఞ్తలు చెపూత్ రాసాడు. విదాయ్రిధ్ సంపాదకుడు చలం పై వాయ్సం కోసం అడిగాడు. సాయంతర్ం 6 కు
ఇంటికి. ఎం.పి 250/రూ మనియారడ్ర పంపాడు.
10. ఎలోల్రా కథ రాసూత్ …
11. కథ పని .
12. సాహితయ్ సమారోహం లో పాలొగ్నటానికి నారల్ అంగీకరించాడు.
14. 9. 30 కి జరిగే ఉదయ శంకర బృందం నాటయ్ పర్దరశ్నను చూడటానికి రెండవ తరగతి టికెక్టుల్ ముందసుత్గా తీసుకొనాన్ను.6/
15. డి.ఆర తో చరచ్. మధుబాబు కూడా మాటాల్డటానికి వచాచ్డు.కలలో కనీన్రు కథ పార్రంభించాను.
16. లింగయయ్ కు కథలు పోసట్ చేసాను.
17. సోవియట తోలు బొమమ్లాట. అలాల్ ఉదీద్న అధుబ్త దీపం. రాతిర్ 9.30 కి నాకు నా భారయ్కు 5 రూపాయలు పెటిట్ ముందుగా టికెక్టుల్ కొనాన్ను.
వాసత్వికమైన రంగు రంగుల సెటిట్ంగులు - అదుభ్త మైన పర్దరశ్న. సావితిర్ తదితార సినిమా నటులు కూడా వచాచ్రు.
18. ఉదయశంకర బృందం పర్దరిశ్ంచే నీడల నాటకం చూడటానికి అయిదురూపాయల టికెక్టుల్ కొనాన్ను. సతరీలు ,పురుషులు వేదిక మీద పర్దరిశ్సాత్రు.
దీపాలతో వాళళ్ నీడలు పెదద్ తెర మీద పార్జెకట్ అయేయ్టుల్ చేసాత్రు.పర్భావ వంతమైన కళా పర్దరశ్న. నేపధయ్ సంగీతం బాగాలేదు.పర్దరశ్న పూరిత్
అయాయ్క నటులందరూ తమతమ వసత్రధారణాది అలంకారాలతో పేర్క్షకుల మధయ్ తిరిగారు.
19.సాథ్నం పర్సంగ పతర్ం -నా రంగసథ్ల అనుభవాలు -హాకీ మాచ దృషాట్య్ 10 నిమిషాలకు ఎడిట చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది.
20. భరత ముని నాటయ్శాసత్రం అనువదించిన పి.ఎస. ఆర. అపాప్రావు కు సనామ్న సభ.బెజవాడ గోపాల రెడిడ్ అధయ్క్షత. అరిసాట్టిల రచన వలే పెదద్ది
..కాల్సిక రచన-10/రూ ఒక గంట అకక్డ గడిపాను.
21. జి. హెలి రచన గుడ ఇంగీల్ష కొనాన్ను.
22. సంఘమిచిచ్న సందేశం కథ ఆధారంగా 30 నిమిషాలకు నాటకం సిర్క్పట్ రాసూత్ గడిపే శాను.సమారోహం కోసం హాసాయ్నిన్ సమీకిష్సూత్
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మునిమాణికయ్ం రాసిన వాయ్సానిన్ తిరిగి రాసాను. నాటకం రాతిర్కి పూరత్యింది.
23.సంఘమిచిచ్న సందేశం -రిహారస్లస్.
24. చందర్ గర్హణం రాతిర్ 1. 30 కి.
25. సంఘమిచిచ్న సందేశం నాటక కళాకారులతో …. రేడియో రిపేర మధాహన్ం 2 గంటలకు .. బిలుల్ 55/రూ.
27. బుక లవరస్ కు ఎనైస్కోల్ పీడియా కోసం 100 రూ చెలిల్ంచాను.
28. రాతిర్ 2 గంటలకు కళా వెంకటరావు గుండెపోటు తో మరణించాడు.
29. ఉదయం డి.అర వచాచ్డు. పేవ మెంట షాప కు .. లైఫ 5 సంచికలు .. రోజంతా వాటితో గడిచి పోయింది.
30. మహీధరకు అనువాదం కోసం సిర్క్పట్ ఇచాచ్ను.
31. చలం వాయ్సం విదాయ్రిధ్కి పంపాను. గోరాశాసిత్ కి నాటకాల పుసత్కం ఇచేచ్సాను.

ఏపి
ర్ ల్
1.హైదరాబాద బుక హౌస నుండి రైటరస్ఎట వరక్ పుసత్కం 15/ 8 పెటిట్ తెచాచ్ను. ఆశర్యం కోరి దలైలామా భారత దేశానికి వచాచ్డు.
2. సమారొహ ఏరాప్టుల్ పూరత్యాయ్యి. ఎం.పి ఇటీవల అచచ్యిన కథల బౌండ పుసత్కం,300/రూపాయల కు పర్చురణ కరత్ల నుండి రసీదు తీసుకొని
వచాచ్డు.
4. ఐలాండ ఇన ది సన సినిమా చూడటానికి ఎమబ్సి కి --మంచి సినిమా .
5. సుబుబ్లుతో కలిసి యువతీ మండలి లో పుసత్కోతస్వానికి --బూరుగ్ల పార్రంభించాడు.కాళోజి, పుటట్పరిత్ ,కాటూరి ఉపనాయ్సాలు.
7. యండమూరి సాయంతర్ం 7. 30కి వచాచ్డు. మధుబాబుకు పరిచయం చేసాను.
9. ఉగాది . విదాయ్రిధ్ చలం వాయ్సం,ఫోటో పర్చురించింది. విజయవాడ నుండి కవిసమేమ్ళనం . మునిమాణికయ్ం వారి ఉగాది తీరామ్నం బాగుంది.
13.విజయవాడలో గోలెడ్న జూబిల్ ఉతస్వాలు -రిసెపష్న కమిటీ చైరమ్న జి.ఎస. రాజుకు పర్శంసిసూత్ పెదద్ ఉతత్రం రాసాను.
19. భరదావ్జ,మధుబాబు,డి.ఆర ,వి. విశవ్నాధం ,సుమతి -పిలల్లు వచాచ్రు…కవితవ్ం ,నవల గురించి చరచ్.ఆందర్ పతిర్క లో ఫోటో వచిచ్ంది .
20.రైటరస్ ఎట వరక్ చదువుతూ …
22. బీ కథ పార్రంభించాను.
23. ఫార్ంక హన (Frank Han) రాసిన మై లైఫ అండ అడెవ్ంచరస్ పూరిత్ చేసాను.
25.కథ రాసూత్ …
26. డిఆర తో భారయ్తో కలిసి పెళిళ్సందడి సినిమాకి. అంజలి ,నాగేశవ్రరావు … టికెక్టుల్ డిఆర కొనాన్డు.
28. ఆతమ్వంచన -రమాదేవి తో కలిసి పూరిత్ చేసాను.
30. సాయంతర్ం నేను డివికె ,సాథ్నం కలిసి సెంటర్ల సూట్డియో కి వెళిల్ గూర్పు ఫోటో తీసుకునాన్ం.
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మే
1. మే డే . బుక లవరస్ కు ఎనైస్కోల్ పీడియ బాపతు 36/రూ చెలిల్ంచాను. మామస్ పాయింట ఆఫ వూయ్ 16 రూ కు కొనాన్ను. ఇంకా చెలిల్ంచాలిస్ంది 40
రూపాయలు.
2. మధుబాబు తో గంట కాలకేష్పం. రెండవ కథ పూరిత్ చేయలేక పోయాను.డిఆర సాయంతర్ం 5 కు వచాచ్డు. జయభేరి సినిమాకు వెళాళ్ం. పార్రంభం
లో విసుగాగ్ ఉంది. తరువాత మెరుగైంది.
5. డివికె తో కలిసి అయయ్దేవర కాళేశవ్ర రావు దగగ్రకు.అతని సీవ్య చరితర్ నాకెంతో ఇషట్ం. అందుకు ఆయనను గౌరవిసాత్ను. పర్తేయ్కించి వైదీకి నియోగి
భేదాలను గురించిన ఆయన పర్సాత్వనలు మెచుచ్కో దగినవి.
6.ఆఫీసులో చివరి రోజు. సుదీరఘ్ సెలవు పర్తిపాదన ..
7. 46 రోజుల సుదీరఘ్ సెలవు ఈ రోజు నుండి మొదలు.
8. భారయ్ తో కలిసి సాయంతర్ం 7 గంటలకు ఎ. కాళేశవ్ర రావు గారి దగగ్రకు. ఒక గంట మాటాల్డి వచాచ్ం.
13. హైదరాబాదు లో మధాయ్హన్ం 2.15 కు బయలుదేరి బెజవాడకు రాతిర్ 8.40 కి చేరుకొనాన్ను. టికెక్టుట్ రూ 9/10.
14. ఉదయం 8.15 కు మచిలీ పటన్ం బయలు దేరాను 1-8-0.ఉదయం 10 గంటలకు చేరాను.రికాష్ లో తెలుగు చరిచ్కి ఎదురుగా ఉనన్ జివి
కామేశవ్రరావు గారి ఇంటికి. భారయ్తో శేషగిరి రావు దగగ్రకు. రాతిర్ 10.30 కి బెజవాడ.
16. ఇపప్నపాడు కు ఉదయం 7 గంటలకు చేరాం. మామ ను, వన యాకట్ పేల్ ను చదువుతూ …
17. పుసత్కాలు చదువుతూ … సాయంతర్ం పాప పిలల్లు వచాచ్రు.
18. ‘డంబ విట నెస’చదివాను.
19. మామ వాయ్సాలు పాయింట ఆఫ వూయ్ చదివాను -మూడు కోతులు కథ 3 పేజీలు రాసాను.
20. బసుస్లో ఆంజనేయులు తో కలిసి కాకినాడకు. చావరిత్ సీతారామయయ్ గారి కొడుకు పెళిళ్కి హాజరయాయ్ను.
21.ఫణి భూషణ రావు వచాచ్డు.
22. ఆంజనేయులు మెయిల లో వచిచ్న వేణుమాధవ ను తీసుకొచాచ్డు. పర్యాగ రాలేదు. 4 గంటలకు కారులో ఏడిదకు వెళాళ్ం.వేణుమాధవ
కారయ్కర్మం రాతిర్ 11.30 కి ఏరాప్టు చేసారు. సుబాబ్రావు పెళిల్ రాతిర్ 1.15 కు అయింది.
23. వేణుమాధవ /శీర్ బాబు మొదలైన వాళుళ్ కామేశవ్ర రావు తో కారులో తిరిగి వెళాళ్రు. వాళుళ్ పర్యాగ తో తిరిగి వచాచ్రు.పర్యాగ పర్దరశ్న రాతిర్
11.30 కి ఏరాప్టయింది. ఒంటిగంటి వరకు నడిచింది.
24.యంపి ,పర్యాగ ,రాజమండిర్ కి మెయిల లో వెళళ్టానికి కారులో బయలుదేరారు. 45 రూపాయల ఖాదీ సిలక్ ధోవతి పర్యాగ కు ఇచాచ్ను.
31. సుబుబ్లు తో రాజమండిర్ కి .తణుకు కు రైలు లో ..

జూన్
2.రైతు ఎమ.వీరారెడిడ్ ఉదయం 8 కి వచాచ్డు. రెండవపంట వాటా ఒకొక్కక్రికి 571/
3. దావ్రపూడికి మధాయ్హన్ం 12.30కి
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4. బాటే (Bate) పుసత్కం చదువుతూ …
6. బాటే పుసత్కం చదవటం పూరత్యింది. జానకిరామ మదార్స నుండి తన పుసత్కం పంపి చాడు.‘సేన్హం’ ఆదరశ్జీవి బుచిచ్బాబుకి-అని అంకితం
ఇచాచ్డు.సంతోషంగా సంభర్మంగా అనిపించింది.
8. మెటిర్కా మెడికా, రైటరస్ఎట వరక్ -పుసత్కాలు చదువుతూ … పిబిజి నుండి ఉతత్రం.
9. పర్శాంతంగా గడిపాను. చెస ,బాటే కథలు చదివాను. పిబిజి కి 12న వసుత్నాన్నని తెలుపుతూ జవాబు రాశాను. మాంగలయ్బలం సినిమాకు ….
11. పర్యాణం వాయిదా పడింది. అందువలల్ రాజమండిర్ లో సుబర్హమ్ణయ్ం కుటుంబానిన్ చూడగలిగాం. సాయంతర్ం పర్సాద తో తాపేశవ్రం లాక సెక్చ
గీయటానికి వెళాల్ను. ఒక పేద పిలల్వాడి డార్యింగ చూసాను. పొలాల సెక్చ వేసాను.గుడిసెలు,కాలువలు…
12. ఆయిల లాయ్ండ సేక్ప వేసూత్ ఒక గంట గడిపాను.
14. హడావుడి లేకుండా పుటిట్న రోజు జరుపుకునాన్ను.అభయ్ంగన సాన్నం .. 2 ధోవతులు మామగారికి ఇచాచ్ను. దావ్రపూడి వెళాల్ను. ఎంపి దగుగ్మందు
,రెండు పుసత్కాలు- ఎలోల్రా,కలలో జారిన కనీన్రు తీసుకొని వచాచ్డు.
15. ఇంటికి మధాయ్హన్ం 12 గంటలకు చేరుకొనాన్ం.
17. సాయంతర్ం 4నుండి 6 వరకు ఆయిల పెయింట కు తుది మెరుగులు దిదుద్తూ … సులాత్న బజార కు వెళిల్ 88/పెటిట్ ఓరియంట ఫాన కొని తెచాచ్ం.
19. విధులలో చేరాను.
21.హిమాయత నగర లో ఇలుల్ చూసాం. బేరమాడి అదెద్ 110 కి కుదురుచ్కునాన్ం. ఇలల్రికం సినిమాకు. వినోదం గానే వుంది. కానీ అసంబదధ్మైన సినిమా.
22. ఉదయం 8 గంటలకు ఆఫీస కు . నోరి నరసింహశాసిత్ రతాన్పహరణం పెదద్నాటకం రికారిడ్ంగ.
23. పిబిజి తో కలిసి మా ఇంటి మహాలకిష్ చూడటానికి సాగర టాకీస కు. -జమున -మంచి నటన- చకక్నైన కొతత్ముఖం.

ౖ
జూలె
1. రాజేందర్ నగర నుండి అతత్,మామ వచాచ్రు. భారయ్తో అతత్తో కలిసి రాతిర్ 7.30 కి కొతత్ ఇంటికి వెళిళ్ పాలు పొంగించి వచాచ్ం.
2. మోడరన లైబర్రీ ఆఫ ఆరట్ లో కొబెట(courbat)కొనాన్ను 4/8 పెటిట్3. నానన్ తదిద్నం.
5.సెలక్షనస్ ఫర్ం మోడరన పోయెటస్ కొనాన్ను.
7.బుక టర్సట్ మారెక్టింగ ఆఫీసర ఎల.ఐ.ఆర రావు వచాచ్రు. ఒక గంట మాటాల్డారు. కథాసంకలనం పర్చురణను పర్తి పాదించాడు.
8.ఇలుల్ మారటానికి సెలవు పెటాట్ను.
10.కొతత్ ఇలుల్ సరుడ్కొనటం పూరత్యింది.
11. సాయంతర్ం బజారుకు అలమరాకు వాల పేపర కొనటానికి.
12. వాల పేపర వేసి పుసత్కాలు సరద్టం.
14. ఓరియంట లాంగేవ్జస కు కొతత్ పుసత్కాలు చూడటానికి… లెసీల్ బాల్ంచ( Leslie Blanch) రచన వైలడ్ర షోరస్ ఆఫ లారక్ (Wilder shores of
Lark )పెంగివ్న పర్చురణ కొనాన్ను.
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15. రసెస్ల ఉతత్మ రచనల సంకలనం చూడటానికి పురోహిత కు.
18. సెకస్ అండ సోసైటీ,ఒకాబలరీ ఆఫ కిర్టికస్ తెచాచ్ను. హిందూసాత్న సాట్ండరడ్ పబిల్షరస్ .. ఆధునిక సాహితయ్ం పై వాయ్సం. ఒక ఫోటో పర్చురించారు.
20. కోలిన విలస్న ( Colin wilson )రాసిన ‘అవుట సైడర’ చదివాను.
22. మూడు కోతులు కథ పనిచేసూత్ ..
23. డికస్న రాసిన ‘ది హూయ్మన సిటుయ్యేషన’తెచాచ్ను. కథ పని.
25. ఓరియంట లాంగేవ్జస నుండి నూయ్ ఇంగీల్ష డర్మటిసట్ స తెచాచ్ను.
26. మూడు కోతుల కథ ఉదయం 11. 30 కి పూరిత్ చేసాను.
28. సెలవు. అమమ్ తదిద్నం.
31. రాయపోర్లు గారి ఇంటికి - ఇటీవలి రచన ‘ఉతత్ర రామ చరితర్’ కాపీ ఇచాచ్డు. ఎం.ఎస చకర్వరిత్ వాయ్సం అడుగుతూ ఉతత్రం రాసాడు.

ఆగట్
1. 548/-జీతం.
4. మదార్స సెమినార నుండి ఎన. రాజేశవ్ర రావు తిరిగి వచాచ్డు. వరలడ్ కాల్సికల ఇంగీల్ష కిర్టికల ఎసేస్స చదివాను.
5. కిర్టికల ఎసేస్స చదివాను.
7. కిర్టికల ఎసేస్స చదువుతూ .. సాయంతర్ం 6.30 కి థియాసాఫికల సోసైటీ మీటింగ కు. రాయపోర్లు అధయ్కుష్డు. కాటూరి మాటాల్డాడు. డి.వి.కె బాధపేర్మ అనే అంశం పై మాటాల్డాడు.
8. హుయ్మన సిటుయ్యేషన చదువుతూ
11. కనీన్టి పై కవితవ్ం పార్రంభించాను.
15. సవ్తంతర్ లో మూడు కోతులు మొదటి భాగం పర్చరించ బడింది.
16. పెయింట చేసాను. నూయ్ డర్మటిసట్ స చదివాను.
18. గోలెడ్న సాండస్ పెయింట చేసాను. సాయంతర్ం 6 గంటలకు సి. నారాయణ రెడిడ్, డి.ఆర పుసత్కాలు చూడటానికి ఇంటికి వచాచ్రు.
19. కథలపై సూక్లు లో టీచరల్ను ఉదేద్శించి పర్సంగించటానికి రాసుకుంటూ …
20. హుయ్మన సిటుయ్యేషన చదువుతూ … కవితవ్ం పై పని చేసూత్ …
21. సూక్లు టీచరల్ తో సమావేశం మధాయ్హన్ం 3 గంటలకు .. కథలపై పర్సంగ పాఠం చదివాను. 30 నిమిషాలు.
22. హావ లాక ఎలీల్స వేవ ఆఫ లైఫ కొనాన్ను. 4/8
23. గోలెడ్న సాండస్ సాయంతర్ం 4 గంటలకు పూరత్యింది.
24. బీ కథకు జయంతి నుండి 20 రూ మనియారడ్ర అందింది. కనీన్టి పై కవితవ్ం ఎ. ఎస.ఎం కు ఇచాచ్ను.
25. రసెస్ల ‘బెసట్’ చదివాను.
30. లాయ్ండ సేక్ప పెయింట చేసాను.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2016

11

బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

పె
ట్ ంబర్
1.ఎనైస్కోల్ పీడియా కు 40 రూ .
3. బేట(Bate) సెలకెట్డ సోట్రీస రాధాకృషణ్ సంకలనం ఒకటి కొనాన్ను. 7/5. పాల్జాలో ‘హెలీ బాల్క అండ ది టైగర’ చూసాను. మంచి సినిమా. కమల,జోహార. అకక్డి నుండి డీర్ం లాయ్ండ కు వెళిల్ సోఫియా లారెనస్ నటించిన
లెయండ ఆఫ ది లాసట్ (Lyend of the last )చూసాను. పూరిత్ శృంగార సినిమా. పదిగంటలకు ఇంటికి.
6. భారయ్తో ,మొకక్పాటితో కలిసి సాయంతర్ం 6.30 గంటలకు కృషణ్ లీల సినిమాకు.
16. ఉదయం 10 వరకు పాలెట నైఫ సెక్చ గీసూత్ …

అకో
ట్ బర్
8. పురోహిత కు వెళిల్ టఫరస్ కాండెల (Ptuffers candial ),పోరెట్ర్యిట ఆఫ మామ 4/8రూ, కైరమ ఇన అమెరికా 2రూ తెచాచ్ను.
17. రాయపోర్లు ఈసట్ అండ వెసట్ కాపీ ఒకటి ఇచాచ్డు. హెచ పేజర( Hesketch peasur )రాసిన లైఫ ఆఫ ఆసాక్ర వైలడ్ 4/4రూ కు తెచాచ్ను.
18. ఆసాక్ర వైలడ్ చదువుతూ …
20. లాంగేవ్జస కు వెళిల్ హెచ ఇ బేట(H.E.Bate )కథల సంపుటాలు- పెంగివ్న పర్చురణ- రెండు తెచాచ్ను.
24. 1.30 కి ఓరియంట లాంగేవ్జస కు వెళిల్ దేవిట గారెన్ట రాసిన యాసెప్కటస్ ఆఫ లవ జేరోమిక జె (jeromik j )రాసిన తీర్ మెరీనా బోట-పెంగివ్న
-తెచాచ్ను. ఆసాక్ర వైలడ్ చదువుతూ …
27. డి.వి.కె ,నారాయణ రెడిడ్ ,సి.హెచ. రంగాచారుయ్లు -విశవ్నాథ రామాయణ కలప్వృక్ష పునర వాయ్ఖాయ్నం గురించి ,అందులోని తపుప్ల గురించి ,అతని
అహంకారం గురించి రెండు గంటలు చరిచ్ంచారు. పింటో కు వెళిల్ లైఫ ఆఫ మాన పసేంట (Life of Man paseant ) 7/8 కి తెచాచ్ను.
29. నాయని సుబాబ్రావు script రైటర గా చేరాడు. పెరకస్ కు పోర్డుయ్సరస్ కు మధాయ్హన్ం 2. 30కి గోపిలో పారీట్ ఇచాచ్డు.
30. దీపావళి సెలవు. సుబుబ్లు తో కలిసి ఎ. కాళేశవ్ర రావు గారి మనుమరాలు ఉష (మాలతీ మోహనరావు ల కూతురు ) బాలసారె విందుకు వెళాల్ను.
ఆమె తో కలిసి షాపింగ. 65 రూపాలకు సిలక్ చీర ఆమెకు కొనాన్ను.

నవంబర్
6. 4711 టాసక్ కథను కలకతాత్ జరన్ల కోసం ఇంగిల్ష లోకి అనువదిసూత్ … వాలేట్యర కి సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మం లో పాలొగ్నటం గురించి జవాబు
రాసాను.
7. కథ పై పని చేసూత్ …
8. మధుబాబు ,డి.ఆర వచాచ్రు. కథ పని .
10. తీర్ మెన ఇన ఎ బోట తెచాచ్ను.
11. కూర్యినస్ (crouins) రచన అడెవ్ంచరస్ ఇన టు వరలడ్ స చదివాను.
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13. ది అరబ్రస్ డాగస్ (Theurber’s dogs ) కొనాన్ను. 2రూ
15. పబిల్క గారెడ్న కు వెళిల్ సాయంతర్ం ఆరు వరకు 4 పేజీలు రాసాను.
18. దాశరధి నాటకం ‘మహాశేవ్త’ రికారడ్ అయింది.
23. మదార్స లో జరిగే అఖిల భారత రచయితల మహాసభలలో పాలొగ్నమని ఆహావ్నం.
25. ‘పని సులువు’ హాసయ్ రచన మహిళా కారయ్కర్మంలో సాట్ఫ రమాదేవి,సావితిర్,దురగ్ తదితరులు పాతర్లుగా పొర్డూయ్స అయింది.

డి ంబర్
1. డబుల్యు హెచ ఆడెన కవితవ్ం పెంగివ్న వారిది తెచాచ్ను.
6. కవి గురించి కథ రాయటానికి సమాచారం సేకరించాను.
14. జిటి ఎకస్ పెర్స లో మదార్స కు.
15. ఉదయం 4. 30 కి మదార్స. టీ.ఎస ఇలియట రెండు పుసత్కాల కోసం మౌంట రోడుడ్ బుక సెంటర కు. SIFT తేనం పేటకు రికాష్లో ఏరాప్టుల్ చూసి
బాడజ్ లు తీసుకొనాన్ను.
16. శెటిట్ SIFT లో దిగవిడిచాడు. సర సి.పి ఉపనాయ్సం. భకత్వతస్లం పార్రంభం.
17. మాస కముయ్నికేషన పేపర చదివాను.
19. టు వరడ్ స ఇండియన ఫిక్షన పై పేపర చదివాను.
20. బహిరంగ సమావేశం శీర్ శీర్ ,జగనాన్ధం మాటాల్డారు.
21. బాంబే మెయిల లో రేణిగుంట కు ఉదయం 11. 45 కు . ఒంటిగంటకు తిరుపతికి 22. ఉదయం 5. 30 కి మొదటి బసుస్లో కొండ పైకి -సరవ్దరశ్నం అయింది. 13 రూపాయలకు తోమాల సేవ. -కింది తిరుపతికి -సాయంతర్ం 3కు . 6
గంటలకు మంగాపురం.
23. మదార్స కు
25. మదార్స నుండి తిరుగు పర్యాణం.
26. ఉదయం 8. 30 కి హైదరాబాద.
27. భారయ్ తో టెన కమాండ మెంటస్ కు

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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