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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) 

1960 
  

 జనవరి  
29. సైనిక సమాచార రిపబిల్క డే పర్తేయ్క సంచికలో ‘ఇకక్డ  ఆరిపోతే లోకమంతా చీకటి’ కథ పర్చురించ బడింది.  

 

ఫిబర్ వరి  
26. పాత లాయ్ండ సాక్పే ను ఆయిల కలరస్ తో పెయింట చేసాను.  

 

మార్చ్  
2.జె.బి  పీర్సీట్ల్ వాయ్సాలు ‘ఆల ఎబౌట అవర సెలవ్స్’కొనాన్ను.  

4. చారీల్ చాపిల్న ‘లైమ లైట’ సినిమాకు సినిమాకు సుబుబ్లుతో కలిసి సెకండ షో కి జీవితం ఒక వాంఛ  

10. ‘కల్బ సెకర్టరీ’  నాటకం పార్రంభించాను.  

11. ఎ ఎస రమణ కథల అనువాదాలు కోరుతూ ఉతత్రం రాసాడు.  

15. కారయ్దరిశ్ నాటకం పూరత్యింది.  

17. బదేమియా పై కవిత రాసాను.  

23. ‘ఆతమ్వంచన’ రిహారస్లస్ కు టి.వి.ఆర.కె. తో కలిసి హాజరయాయ్ను. రాతిర్ 8 నుండి 9.30 వరకు  

 

ఏపిర్ ల్  
11. ఒక సెమినార కోసం ఆధునికత పై సంగర్హం గా నోటస్ రాసుకునాన్ను.  

12. సాథ్నం,డి.వి.కె. ‘సాహితయ్ సమారోహ లో పాలొగ్నటానికి ఢిలీల్ వెళాళ్రు. ‘దేశం నాకిచిచ్న సందేశం’ కథ అనువాదం పార్రంభించాను. 

13. సైనిక సమాచార లో పర్చురించ బడిన కథకు పారితోషికం 19-70 వచిచ్ంది.  

17. ‘Parable of our pebbles’ కథ (ఒక వార పతిర్క కోసం )పూరిత్ చేసాను.  

20. ఆధునికత పై  సావనీర కు వాయ్సం రాసాను. 

21. వాయ్సం పూరిత్ అయింది.  

22. తెలుగు వరష్న పార్రంభించాను. 

23. రచయితల who is who కోసం ఒక నోట రాసిచాచ్ను.  

 

మే  
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1.సుబుబ్లుతో కలిసి దీపక లో కాళిదాసు సినిమాకు . 

2. ‘కథకుడి ఆంతరంగికం’ వాయ్సం పూరత్యింది.  

7. తెలుగు సాహితయ్ం పై ఇంగీల్ష లో మాటాల్డటానికి కొంత పని చేసాను.  

8. 9 గంటలకు సభ. కాళోజి అదయ్క్షత  

9.ఉతస్వానికి 3 గంటలకు. జారజ్ థామస్  అధయ్క్షత. గోకక పార్రంభించాడు. జోహార ఉరూద్ గురించి మాటాల్డాడు. నా పేపర కు  పర్శంసలు. అభినందనలు.  

24. దాగుడు మూతలు నాటకం రాయటం పార్రంభించాను.  

26. నాటకం లో రెండవ దృశయ్ం.  

29. మధుబాబు భోజనానికి ఉండి పోయాడు. రీడస్ ఆరట్ &సొసైటీ చూసాను. ఒక గంట నాటకం.సాయంతర్ం 6 గంటలకు పూరత్యింది. చెస.  

 

జూన్  
10. డి.వి.కె. నాటకం ‘బహుకాల దరశ్నం’ రిహారస్లస్.  

12. సాయంతర్ం వై.ఎం.సి.ఎ కు -నవయ్ సాహితి పకాష్న హాజరైన 40 మందిని ఉదేద్శించి ఎ.జె.  

ఆర  మాటాల్డాడు. తన రచనల నుండి కొనిన్టిని ఎంపిక చేసి ఒక గంట పాటు చదివాడు. జమదగిన్ శరమ్ కూడా మాటాల్డాడు.  

13. పెదద్ నాటకం సిర్క్పట్ సైకోల్సెట్ౖల అయింది.  

14. పుటిట్న రోజు. ఎ.జె.ఆర శుభాకాంక్షలు చెపాప్డు.ఎం.పి టెలిగార్ం పంపాడు.  

15. ఎ.జె.ఆర పుటిట్న రోజు ఉతస్వం జరపటానికి ఏరాప్టుల్.డి.వి.కె తో సంపర్దించి ఆహావ్నితులను నిరణ్యించాను.  

16. ఎ.జె.ఆర పుటిట్నరోజు. కాశీమ్రు శాలువ లాలీచ్ బటట్ ఇచాచ్ను.  

19. ఆఫీసుకు 9 గంటలకు. ‘దాగుడుమూతలు’ రికారిడ్ంగ పూరిత్ అయింది.  

27. ఎపి జరన్ల నుండి అదనంగా 25 రూపాయలు తీసుకొనటానికి అనుమతి కోరుతూ అపిల్కేషన పెటాట్ను. హెరబ్రట్ రీడ రాసిన కలెకట్డ ఎసేస్స ఆన 

లిటరరీ కిర్టిసిజమ, ఫాలస(falles)రాసిన బెసట్ సైనస్ ఫిక్షన కొనుకొక్చాచ్ను.  

 

జూలై   
3. పురోహిత కు వెళిల్ పీర్సీట్ల్ రచన వెసట్రన్  మాన  తెచాచ్ను.  

4. పీర్సీట్ల్ పుసత్కం లిటరేచర అండ వెసట్ర్న మాన చదివాను.  

7. వైస (wise) రాసిన డి. హెచ. లారెనస్ కొనుకొక్చాచ్ను.  

18. దాగుడు మూతలు రికారిడ్ంగ పూరత్యింది.  

24. గోపీచంద ‘గుడిడ్ సంఘం’ రికారడ్ చేసాను.  

25. శీర్దేవి తో మాటాల్డి ఆమె నవల చదవటానికి తెచుచ్కొనాన్ను.   

 

ఆగట్   
8. ఓరియంట లాంగేవ్జెస లో షేకిస్ప్యర కొనాన్ను. వీడోక్లు చెపాప్ను.  

9. 7. 30 కి వై యస ,సతయ్వతి వచాచ్రు.మీరు మాలాంటి వారెందరికో కొతత్ జనమ్నిచాచ్రు. మీ లాంటి వాళళ్ను ఒకక్రిని కూడా చూడ లేదు అనాన్రు.  
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15. లైబర్రీ సెప్షల ఇషుయ్ లో నా వాయ్సం ….  

17. పూనాకు వచాచ్ను.  

21. ఈసత్టిక అడెవ్ంచర కొని తెచాచ్ను. చదివాను. నిదర్పోయాను.  

22. గోపాలరెడిడ్(బంగోరె) నుంచి ఉతత్రం. నా సంధాయ్ వరణ్నల పై ఆంధర్జోయ్తి లో వచిచ్న తన వాయ్సం పేపర కటింగ పంపాడు.  

24. ‘బీ’ ఇంగిల్ష లో రాసూత్ ...  

25. కోహెన (COHEN) రచన ‘పోయటీర్ ఇన ది పెర్జెంట ఏజ’-కొని తెచాచ్ను. 5/రూ.  

 

పెట్ ంబర్  
1. ‘బీ’ఒక పేజి రాసాను.  

5. 2 పేజీలు బీ   

26.శరదా దేవి కథల పై వాయ్సం బెజవాడకు రిజిసట్ర పోసుట్లో. సెంటరస్ అఫ పంచ 25/- ఫార్ంక  సెరీన టోయర (FRANK SERINTORIER) 

సీవ్య చరితర్ 10/-పెనియర నూడస్ (PENIOR NUDES ) 2/- కొనాన్ను.  

 

అకోట్ బర్  
8. ఉదయం 8.20 కి హైదరాబాద.  

13. చందు దగగ్ర 100 రూపాయలు తీసుకొని పెయింటింగ రంగులు,ఆయిలస్ ,పేపర కొ నాన్ను.  

14. సాయంతర్ం 5 కు కేశవకుమార దగగ్రకు వెళాల్ను. టానిస్లస్ ఆపరేషన చేయించుకోమని సలహా ఇచాచ్డు.  

17. మధాయ్హన్ం 1.30కి ఆపరేషన టేబుల పైన -ఇంజక్షన ఇచాచ్రు. ఇదద్రు డాకట్రుల్,ఒక మతుత్ ఇచేచ్ డాకట్ర .. వెంటనే సప్ృహ కోలోప్యా.సుబుబ్లు పకక్ 

గది లో నిరీకిష్సుత్నన్ది.1. 45 కు ఆపరేషన అయింది.  

21. ఇంకా కొంచెం  నొపిప్ . డాకట్ర కు 150/-రూ చెలిల్ంచాం.  

23. మొహం ఎకస్ రే తీయించు కొనటానికి డాకట్ర రామకోటేశవ్ర రావు కిల్నిక కు . 7గంటలకు రిపోరట్ వచిచ్ంది. నాలుగు చోటల్ సైనస ఉంది.  

31. పూనాకు ఉదయం 8.30 కి వచాచ్ను. 

 

నవంబర్  
2. సెలవు. ఇంటి ఏరాప్టు.  

6. ఇలుల్ సరుడ్కొనటం - ఒక రూపం వచిచ్ంది.  

8. వరీజ్నియా ఉలఫ్ ను చదువుతూ ..  

28. పెనిస్ల తో నగన్ చితార్లు వేసూత్ … ఉదయం, సాయంతర్ం .  

29. ఇంకా కొనిన్ దార్యినగ్ లు గీసూత్ ..  
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డి ంబర్  
1. జీతం 533/-  

7. నాటకం పర్చురణకు అనుమతి కోరుతూ అపిల్కేషన ..  

28. ఫోరడ్ పంకేర (NON GMID FORD PANKER ) రాసిన వోలేట్ర ఇన లవ 29/రూ కు కొనాన్ను.   

 

  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
 Post your comments 

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

