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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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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)

1952

జనవరి

3. గాలివాన
9. డెసక్ కాలెండర వృతాత్ంతం
10. నేనెవరిని? హంగర నాటకం గా చేయబడింది . ఒక ఆందోళన కారుని పాతర్ను నేను

చేసాను . టి వి కె (టి . విజయకృషణ్ మూయ్జిక పోర్గార్ం

ఎగిజ్కుయ్టివ )సౌండ ఎఫెకట్స్ ఇచాచ్డు. 16. ఎనిన్కల సెలవ ఉదయం 11 వరకు బాడిమ్ంటన. 20. షా పుసత్కం
25. విజయవాడలో కముయ్నిసుట్లు ఎనున్కోబడాడ్రు.
26. ఉదయం 6. 45 కు జండా ఎగరవేయడం -వాణీ కుమారి చేత బహుమతి పర్దానం. ఒక
27. దావ్రం తదితరుల తో మధాయ్హన్ం భోజనాలు. సాయంతర్ం 6 గంటలకు ధారిమ్క
ఉదయం 10 గంటలకు

పాల్సిట్క టేర్ వచిచ్ంది. మామగారు డబుబ్తో వచాచ్రు.

సదసుస్కు -టి ఎం పి అదైవ్త ఫలం మీద-హిగిన బాదమస్ కు

-పర్పంచ కళా రంగ ఉతత్మ ఖండాలు 32 ఒక పుసత్కానికి . 2/రూ .

30. సాయంతర్ం మారుబ్ల పేపర తెచిచ్ కాలెండర లను తీరిచ్దిదద్టం. సావ్మి సీతారాం గాంధీ

పై ఉపనాయ్సం ఇచాచ్డు .

ఫిబ
ర్ వరి

2. 2. 30 కి సాంసక్ృతిక సమావేశం - నా పార్రంభ ఉపనాయ్సం- కళా కారుడు అసిత్తవ్ం లో లేని
ఉండనవసరం లేదని నిరూపించాలి.

వసుత్వును మినహాయించి తాను అసిత్తవ్ం లో

నిరపేక్షమైన మంచి గురించి బాధ పడేవాళుళ్ కళాకారులు మాతర్మే -అనే సూతార్ల చుటూట్

మలల్ంపలిల్ సోమశేఖర శరమ్ గారు వచాచ్రు. కబురుల్ చెపుప్కోనటానికి

సాగింది . 4. 15 కు

ఇంటికి వచాచ్డు.

3. 11. 30 వరకు బాడిమ్ంటన - సాయంతర్ం 5 కు అర జి ల ఊరేగింపుకు, మీటింగ కు

హాజరయాయ్ను. గోలావ్లక్ర ఉపనాయ్సం. -చకక్గా

నిరవ్హించబడిన సభ. జేమస్ జాయిస ను చదివాను.
4. జేమస్ జాయిస ను చదవటం
5. హకస్ లీ రాసిన ‘యూరోస అండ మీనస్’చదివాను.
6. ఇంకా పేరు పెటట్ని చినన్కథ ఒక పేజి రాసాను. పి బి జి నుండి ఫిలిం ఫెసిట్వల గురించిన వివరాలతో ఉతత్రం.
10. ఉదయం 6 గంటలకు మదార్స చేరాను. పుండరీకాక్షయయ్ తన సోదరుడిని తీసుకొని వెళళ్టానికి ఎన టీ ఆర కారులో వచాచ్డు. అతను రాలేదు. ననున్
తీసుకొని వెళాళ్డు. ఓపెన ఎయిర థియేటర కు సీజన టికెక్టుట్ దొరికింది. ఒకక్డినే ‘బూల్బరడ్’ చూడటానికి
తిరిగివచాచ్ను. రెండవ షో DANNY KAYA
11. J

(డనీన్కాయ ) Y సేన్హితుడి తో భోజనం.

-పి బి జి దగగ్ర వదిలి వెళాళ్డు . ఉడ లాండస్ లో మధాయ్హన్ భోజనం. Mrs dery

‘Ywkivariso’ జపనీస ఫిలిం ఓపెన ఎయిర

ఎలిప్ల సోట్న వెళాల్ను .Y కారులో

కోసం ఎలిప్ల సోట్న. హంగేరియన సినిమా.

థియేటర లో. J ఆయన కుటుంబం కూడా వచాచ్రు. సినిమా బోరు కొటిట్ంది. పి బి జి

గంటలకు తిని CTA కు -ఆన ది సిసేనస్ అలేనస్ -రషాయ్ సినిమాకు -- ఇంటికి

దగగ్రకు 10

రాతిర్ 2 గంటలకు.

12. నైల బాయ -ఈజిపట్ సినిమాకు ఎలిప్ల సోట్న కు.
14. కీలాప్క వెళిల్ లకిష్ని పిలల్లను చూచి వచాచ్ను.
15. మోడరన బుక సెంటర నుండి నాలుగు పుసాత్కాలు- 1. రసెస్ల నూయ్ హోప ఫర ఎ చేంజింగ
రైటరస్ నోట ఆన హిస టేర్డ -గోపాలం

వరలడ్ . 2. అపిర్సిఏషన లారెనస్ 3. తీర్ బావెన లీవస్ 4.

దగగ్రకు వెళాల్ను .CTA కు ఫాల అఫ బెరిల్న చూసాను.

16. మదార్స కు వీడోక్లు
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17. ఉదయం 5. 30 కి చేరాను. సతిత్ సేట్షన కు వచాచ్డు . 7 గంటలకు ఇంటికి . 8 గంటలకు
బాడిమ్ంటన . -11. 30 వరకు ఆట . 4 గంటలకు శాయ్మల రావు,మొకక్పాటి వచాచ్రు.
18. రసెస్ల ను చదివాను.
19. కథపై రెండు పేజీలు రాసాను. వెంకటార్మ&కో కి వెళాల్ను.
20. లారెనస్ ను చదివాను. కథ రెండు పేజీలు రాసాను. మొకక్పాటి తన పుసత్కాలు నాలుగు ఇచాచ్డు. మెయిల కు వెళిళ్పోయాడు.
21. రసెస్ల ను చదివాను.
23. శివరాతిర్ . రసెస్ల ను చదవటం.
24. కథ మూడు పేజీలు రాసాను. రసెస్ల ను చదువుతూ …
25. క్షణం నిశబద్ం మొదలు పెటాట్ను.
26. రేడియో నాటకం రాయటం లో బిజీగా ..

మార్చ్
1. ఎస డి క్షణం నిశబద్ం సిర్క్పట్ ను ఇషట్పడాడ్డు. నాటకం రికారడ్ అయింది.
2. పి బి జి గార్మీణ కారయ్కర్మాల సమావేశానికి వచాచ్డు. మూడు పుసత్కాలు తెచాచ్డు. 1)నారోకరాన్ర 2)మాఘం చినన్ కథలు 2 సంపుటాలు 26/రూ 3)ఎ జబ 3/రూ –డబుబ్

ఇవవ్లేదు .

3. ఇంకా పేరు పెటట్ని కథ రాయటం మొదలు పెటాట్ను.
4. నారో కారన్ర చదివాను. కథ పని.
5. కథ పని
9. మాఘం చదివాను.
14. బాలొర ( ballor )పేపర పంపాను. ఉజవ్ల సందేశం సుభాషిణి కి 15. ది బరడ్ అఫ పారడైస సినిమాకి వెళాల్ను. దక్షణ సముదర్ దీవ్ప కథ. ముగింపు బాగా లేదు. ఆలిండియా రేడియో నూయ్స బులెటన పదమ్రాజుకు
పర్పంచ కథల పోటీలో 2వ పైరజ వచిచ్నటుల్ పర్కటించింది.
16. కథా బహుమతులు పొందిన వారి గురించి పతిర్కా పర్కటన
17. సాయంతర్మంతా పాత నాటకానిన్ సవరిసూత్ … చదువుతూ …
18. నిరంతర తర్యం కథ పూరత్యింది.
22. మొహమాటం మనిషి మహిళా కారయ్కర్మం లో పర్సారమైంది.
25. టి వి కె మదార్స నుండి వచాచ్డు. మాఘమస్ థియేటర తెచాచ్డు. భారయ్కు చెవి

పోగులు.

26. ఉగాది . 6 కు పారీట్ . సంగీతం సాథ్నంను అనుకరిసూత్ పాడాను. 8 గంటలకు ఇంటికి. టెరర్స పై రేడియో వింటూ -చాలా ఆనందించాను.
29. థియేటర పూరిత్ చేసాను.

ఏపి
ర్ ల్

2. తలనొపిప్ కారణంగా సెలవు పెటాట్ను. మధాయ్హన్ం నిదర్. చదువుకొనటం. -ఆనందకరమైన రోజు
4. సాయంతర్ం షాపింగ - ఓటివ కీర్మ,ఈవ ఇన పారిస… థియేటర పూరత్యింది.
5. జానకి రామ కి, అనన్యయ్కి ఉతత్రాలు. ఇందార్ణి రెహామ్న మిస ఇండియా.
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6. నూనె రాసుకొని సాన్నం. ఎలాల్పెదిద్ (జానకి రామ మామగారు,ఎలాల్పెదిద్ సుబర్హమ్ణయ్ం )తో మాటనీ Caged -సతరీల జైలు కథ . అబదాధ్లు కథకు పేర్రణ
ఇచిచ్ంది . ఒకడు తన భారయ్ను వయ్భిచరించింది అని కాక ఆ విషయం లో అబదధ్ం చెపిప్ందని చంపటం అందులో కథ .
అతను జైలుకు వెళతాడు. అతను కాదు.నేనే ఖైదీని అనే భావన.
10. ఏలూరు నుండి సుబాబ్రావు వచాచ్డు.
12. కొతత్ మంతిర్వరగ్ం మదార్స లో పర్మాణ సీవ్కారం. పుండరీకాక్షయయ్ మదార్స నుండి వచాచ్డు. రాయలసీమ కోసం వెయయ్ దలచుకునన్ నాటకాల కోసం
థియేటర ను ఎంపిక చేయటానికి 14. సాయంతర్ం ఆతమ్వంచన నాటకం రిహారస్లస్ .రాతిర్ 8 వరకు.
25. ఎన టి రామారావుని, జి . వరలకిష్ని పేకేటి ని, ఎమెమ్స రామారావు ను కలిసాను. కాఫీ తాగాను. ఆరుగురిని అనుమతించే కాగితంతో తిరిగి
వచాచ్ను. కరువు రోజులు సినిమాకు సినిమాకు భారయ్తో టి వి కె మొదలైన వాళళ్తో కలిసి -ఎన టి ఆర, వరలకిష్ మనిషి మనిషికి తిరిగి నిధి వసూలు
చేసారు. ఎమెస రామారావు పాడాడు. దారినపోయే దానయయ్ - పర్దరశ్న కమల, సరోజిని. శివరామ, పుండరీ కాక్షయయ్లతో పార్రంభం అయింది .
26. సట్ఫరడ్ కిర్పస్ ఉదర సంబంధమైన టిబి తో చనిపోయాడు.
27. రవీందర్ నాథ గుంటూరు నుండి పెదద్ ఫోటో తో వచిచ్ నాటకం సిర్క్పట్ కోసం అడిగాడు. పర్యాగ ఉపోదాఘ్తం రాయమని కోరాడు.
28. సుభాషిణి వచిచ్ంది. ఉజవ్ల సందేశం పర్చరించ బడింది.

మార్చ్

4. సుబాబ్రావు ఏలూరు నుండి వచాచ్డు.
9. రుకిమ్ణీ నాధ శాసిత్ మదార్స నుండి వచాచ్డు. రాతిర్ సుదీరఘ్ సంభాషణ.
11. దారినపోయే దానయయ్ రెండవ సారి పర్దరిశ్ంచ బడింది. నేను హాజరు కాలేదు.
12. సాయంతర్ం రుకిమ్ణీ నాధ శాసిత్ తో గడిపాను.
13. జరుక వెళాళ్డు.
20. తుఫాను వాతావరణం పార్రంభం అయింది.
22. తుఫాను వాతావరణం కొనసాగుతునన్ది. గుడిడ్ సంఘం.

జూన్

1. జోడ జూనియర ఎనైస్కోల్ పీడియ చదివాను.

4.24/5B కి నివాసం మారాచ్ం . ‘కినెన్రసాని’ తో బిజీ గా 11. ఆరిజ్త సెలవు పార్రంభం.
12. ఎస ఆర ఆర కాలేజికి . ఖగోళ శాసత్ర పుసత్కాలు తెచుచ్కునాన్ను.
14. అతిధులు. నూనె అంటుకొని సాన్నం. 20 మందికి పారీట్ 18/రూ
16. నానన్,అనన్యయ్ ,నేను తణుకు బయలుదేరాం.
17. ఆసిత్ పంపకాలు.. భాగాల ఒపప్ందం రిజిసట్ర అయింది.
19. మూన అండ సికస్ పెనీన్స 4/12 కు వెంకటార్మ &కో నుండి తెచాచ్ను. బొందలపాటి కి మరో పదిమందికి ఉతత్రాలు. -నవల మీద అభిపార్యాలు
చెపప్మని …
23. హైదరాబాద కు
25. సాయంతర్ం సుందరం కుటుంబం తో నిజాం సాగర ,జూ ,గారెడ్నస్ ,గోలొక్ండకోట …
26. సాయంతర్ం రైలు కు బయలు దేరాను.
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28. పర్చురణకరత్ తో
30. రాతిర్ భారయ్ తో ఓపెన ఎయిర తోలుబోమమ్లాట కు వెళాల్ను.

ౖ
జూలె

5. పర్చురణ కరత్ తో ..
7. సెలవు అయిపోవటం తో ఆఫీసులో చేరాను.
22. అమమ్ తదిద్నానికి సెలవు పెటాట్ను.
26. రామం పెళిళ్కి హాజరు కావటానికి నానన్, నేను, భారయ్ మచిలీ పటన్ం బయలుదేరాం.
28. హకస్ లే ‘ఆఫట్ర మెనీ ఎ సమమ్ర’(After many a summer )తెచాచ్ను. 3/12రూ 12 వరకు పేకాట. 3 గంటలకు బసుస్లో బెజవాడకు. 5
గంటలకు చేరాను.

ఆగట్

7. విశవ్నాథ కోకిలమమ్ పెండిల్
9. జానకిరామ ఆయన భారయ్ మదార్స నుండి గృహ పర్వేశానికి వచాచ్రు. మహిళా కారయ్కర్మం కోసం చితర్ కళలో సౌందరయ్ం సిర్క్పట్ రాసాను.
10. 11 గంటలవరకు బాడిమ్ంటన . ఎలాల్పెదిద్ కొతత్ ఇంటికి భోజనానికి.
11. చివరకు మిగిలేది కాపీలు వేలూరి శివరామ శాసిత్ కి జానకి రామ దంపతులకు ఇచిచ్

మదార్స కు .

15. ఉదయం 6 గంటలకు జండా వందనానికి. బాడిమ్ంటన ఫైనలస్ లో పోయింది. వాలీ బాల లో గాల్స కప చదరంగం లో రనన్ర గా కప
బహుమతులుగా పొందాను.
16. ఆందర్ పర్భ మొదటి సంచిక వారపతిర్కలో నా అబదాధ్లు కథ వచిచ్ంది.
17. మూన అండ సికస్ పెనీన్స పూరిత్ చేసాను.
30. రెండవ ఆట పండోర అండ ది ఫైల్యింగ డచ మాన (Pandora and the flying

dutchman)అనుమానం తో భారయ్ను సేన్హితులను, తనను

పేర్మించిన మరొక ఆమెను చంపిన అతని కథ. ఆసకిత్ కరంగానే ఉంది కానీ సంకిల్షట్మైన ఇతివృతత్ం.

పె
ట్ ంబర్

5. ఎంకి నాటకం పార్రంభించాను.
7. చదవటం ,పొదుద్పోయేదాకా చదరంగం
8. ఎకస్ పెర్స పబిల్కేషనస్ నుండి కథకు 20 రూ చెక. కాష కాలేదు.
9. విశార్ంతి కోసం - వెంకటేశవ్ర రావు జబుబ్పడాడ్డు కనుక పర్ధాన పాతర్ నేను తీసుకునాన్ను.
వారత్ తెచాచ్డు. వేపా కృషణ్ మూరిత్

సాయంతర్ం 6 గంటలకు టి వి కె కృషాణ్ బొట విషాద

సెప్షల ఇంజనీర, బి కృషణ్మూరిత్ ఎలకిట్ర్కల ఇంజనీర, వి జె జాన అసిసెట్ంట ఇంజనీర

పర్సాదరావు,సీతారామయయ్

మొదలైన వాళుళ్ నీళళ్లోల్ కొటుట్కు పోయారు.
12. కృషాణ్ నదికి.- హిగిన బాదమస్ కి సైకిల మీద మాఘం ‘ మిసెస కర్డాక’(Mrs.craddock) 2 రూపాయలకు తెచాచ్ను.
19. జరుక వచాచ్డు. బిర్టిష రచయిత పిప చనిపోయాడు.
20. సాయంతర్ం జరుక తో చదరంగం
21. జరుక వెళాళ్డు.
22. అడవి బాపి రాజు మదార్స రాయపేట ఆసుపతిర్లో హటాతుత్గా చనిపోయాడు. సంఘం ఇచిచ్న సందేశం చినన్కథ పర్సారమైంది.
23. బాపిరాజు మరణ వారత్.
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26. సుబుబ్లు తో చదరంగం ఆడుతూ పర్శాంతంగా గడిపాను.
30. రజని రూరల అడైవ్జరీ మీటింగ కు వచాచ్డు. పొదుద్పోయేదాకా రజని తో కబురుల్.

పరయ్వసానం 4 వ అంకం. జరుక రిహారస్లస్ కు వచాచ్డు. రాతిర్

ఉండిపోయాడు. పొదుద్పోయేదాకా జరుక తో ముచచ్టుల్. రజని మదార్స వెళిళ్పోయాడు.

అకో
ట్ బర్

1. జరుక తో రామమోహన గర్ంధాలయానికి. అడవి బాపిరాజు సంసమ్రణ సభ. విశవ్నాధ, డి ఆర రావు మాటాల్డారు. 7. 30 కి ఇంటికి. జరుక
మదార్స వెళాళ్డు. నవల ఒక కాపీ ఆయనకు ఇచాచ్ను.

4. తురెజ్నివ ఫాదరస్ అండ సనస్ తెచాచ్ను 2/13రూ. మంచి ఎడిషన.
7. గోపాలం నుండి నవలను పర్శంసిసూత్ ఉతత్రం.
13. మామస్ మిసెస కొర్డాక చదవటం పార్రంభించాను
18. సెలవు. అభయ్ంగన సాన్నం. సతిత్తో షాపింగ కి 11రూ ఖరుచ్ పెటిట్ దీపావళి మందులు.
26. Casablanca సినిమా ఉదయపు ఆటకు. సినిమా ఒక కథకు ఐడియా ఇచిచ్ంది.
తీసుత్ంటుంది. ఆ

నవంబర్

కాలేజి రోజుల నాటి ఒక మనిషి కోసం ఒక సతరీ సేన్హితుడిని ఆరా

మనిషి ఆమె భరేత్ అయిఉంటాడు .

1. మాం కిర్సట్మస హాలిడే తెచాచ్ను. 6/6రూ

2. నానన్కు, మొకక్పాటికి తదితరులకు ఉతత్రాలు
3. దావ్రం నాయుడు 6గంటలకు వచిచ్ 7 గంటలకు వెళాళ్డు. అతని 60వ పుటిట్న రోజు ఒక లాయ్ండ సేక్ప ఇచాచ్ను .
10. సెట్ర్స అండ ది మైండ తారాపురి వాలా నుండి తెపిప్ంచుకొనాన్ను. ధర 3/ పోసేట్జ 1/
14. ఎంకి నాటకం రాయటం మొదలు పెటాట్ను.
15. ఎంకి నాటకం
16. ఎంకి నాటకం పని కాసత్
22. ఎంకి నాటకం పూరత్యింది. ఉతత్మా ఇలాల్లు అని పేరు పెటాట్ను. ముందుమాట రాసి నండూరి ఉపోదాఘ్తం కోసం ఉతత్రం రాసాను. ఒకటి భారతికి
పర్చురణారధ్ం వి డి

పర్సాదరావు కు పంపాను.

25. నండూరి నోటస్ సంతృపిత్ కరం గా లేదు. లారెనస్ జీవితం పూరిత్ చేసాను.

డి ంబర్
4. బొందల పాటితో రెముయ్నరేషన గురించి ఆఫీస ఆవరణలో మాటాల్డాను . 6 నవలలు 12 ఇతర పుసత్కాలు ఇచాచ్డు. ఏలూరికి 9 రూపాయలతో
బయలు దేరాను. 3. 20 కి

రైలు. 6 గంటలకు చేరాను. నండూరి దగగ్ర రాతిర్ 8 నుండి 12 వరకు నాటకం చదివి

వినిపించాను. 2 గంటలకు నిదర్.

5 . పెమమ్రాజు వెంకట రామారావు దగగ్రకు -(బుచిచ్బాబు చిన తాత మనుమడు )కళళ్ పరీక్ష 2. 30 వరకు. గాల్సెస బహుమతిగా ఇచాచ్డు
.బెజవాడకు 4 గంటలకు.
10. మనియారడ్ర -ఆర ఆర రావు నుండి. గాల్సుఅదాద్లు -ఉదయం టివికే లో ఫేర్మ కోసం 12. 3 గంటలకు అదాద్లు తీసుకునాన్ను. విశవ్నాథను, విసాస్ అపాప్రావు ను కలిసాను.
15. రాతిర్ 12. 30 మదార్స లో పొటిట్శీర్రాములు మరణించాడు. ఆంధర్ రాషట్రం పర్తేయ్క రాషట్రంగా

కావాలని 58 రోజులుగా చేసుత్నన్ ఆమరణ నిరాహార

దీక్ష పూరత్యింది.
16. శీర్ రాములు మరణ వారత్లు.
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21. బారిషట్ర పారవ్తీశం రెండవ ఎపిసోడ
22. సాయంతర్ం వెంకటార్మా &కో కు మాం నాటకాల సంపుటాలు 3, ఒక సంపుటి
మినహాయింపు ,అంటే

15 షిలాల్ంగ లు సెట 25-4-0కు సంపాదించాను . 4రూ

20%డిసౌక్ంట ,21 రూపాయలకే దొరికింది. మంచి బేరం.

25. సెలవు . బజారుకు.. రామం పెన 12/8 కి కొనాన్ను.
27. ఏకాదశికి కృషాణ్ సాన్నం -రావు తో 3 గంటల వరకు ముచచ్టుల్ . -చాపిల్నస్ 9.30.
28. లేడీ ఫెర్డరిడా పూరిత్ చేసాను. సాయంతర్ం పొటిట్శీర్రాములు రోజు పాటించటానికి సతిత్తో పారక్ కు. డాకట్ర టి వి ఎస,చలపతిరావు ఎమాని
సుబర్హమ్ణయ్ం ఉపనాయ్సాలు.
డైరీ చివర నెలల వారీగా జమాఖరుచ్లు రాయబడి ఉనాన్యి. మెమొరాండం 1952 అని ఉనన్ రెండవ పేజీలో రచనలకు సంబంధించిన
నోటస్ ఇలా ఉంది :•

భారతి లో మేడమెటుల్ పై సమీక్ష ,జనవరి

•

Truth about himself రీ పిర్ంటస్ 20 తిర్వేణి నుండి

•

ఆంధర్ పతిర్క సంవతస్రాది సంచికలో శీర్వాతస్వ సమీక్షలో మామ సోట్రీ సమీకిష్ంచ బడింది.

•

ఉజవ్ల సందేశం 9 ఏపిర్ల 52 సుభాషిణి లో వచిచ్ంది.

•

ఎన టి అర &నేషనల థియేటర రాయలసీమ రిలీఫ ఫండ కోసం ఆంధర్ దేశమంతటా దారిన పోయే దానయయ్ నాటకం ఆడారు . 25ఏపిర్ల
ఉదయం 9. 00 కి దురగ్ కళా మందిర లో పర్దరశ్న అని అనిన్ తెలుగు వారాత్ పతిర్కలలో పర్కటన.

•

2 సంపుటాలు చినన్కథలు ఫిబర్వరిలో పర్చురించబడాడ్యి.

•

అడవికాచిన వెనెన్ల -మారచ్

•

చివరకు మిగిలేది జూలై 1

•

అబదాధ్లు -ఆంధర్ పర్దేశ వీకీల్లో మొదటి సంచికలో ఆగసట్ 15.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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