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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) 

      1963 
 జనవరి  
2. గిరీశం కొతత్పాతలు -3వ భాగం రాసాను. జీతం 627-50 ,15 రూ డిఫెనెస్ ఫండ కోసం మినహాయించారు.  
4. గిరీశం కొతత్పాతలు -4వ భాగం రాసాను.  
5. ఉభయకుశలోపరి సిర్క్పట్ రాశాను.  
7. ఆరు రోజులుగా కోమాలో ఉనన్ మలల్ంపలిల్ సోమశేఖర శరమ్ విశాఖ పటన్ంలో ఉదయం 4 గంటలకు మరణించారు.  
8. నా రచనల  పర్చురణ కరత్ గదెద్ లింగయయ్ గుండెపోటుతో ఉదయం 8గంటలకు నెలూల్రు లో చనిపోయాడు.  
9. ఆరుగురు కథకులు -ఒక నాయిక; అచచ్యిన భారతి సంచిక అందింది.   
10. రాతిర్పూట తిరుపతి టౌన వాటర కలర చితర్ం వేశాను.  
12. తిరుపతి సెక్చ మౌంట మీద అతికించాను.  
13. ఆయిల పేపర మీద అవుట లైన సెక్చ -తలంటి సాన్నం తరువాత AIR చెటుల్ పెదద్ సైజులో డార్యింగ బోరుడ్మీద గీసూత్ …  
14. AIR ఆవరణలోని చెటల్ పెదద్ సైజు ఆయిల పెయింట వేసాను.  
15. ఆధునిక రచన మీద వాయ్సం రాయాలనుకునాన్ను. -తరువాత మనసు మారుచ్కునాన్ను.  
20. గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్ వచిచ్ సాహితయ్ పర్పంచంలో నా సాథ్నం ఏమిటో చెపాప్డు.  
24. ఉగాది సంచికకు రచన పంపమని శంభు పర్సాద నుండి ఉతత్రం.  
26. రిపబిల్క డే సెలవు. ఫిలించాంబర లో జరుగుతునన్ ఉతస్వానికి విశాలి ,రాము, నేను,సుబుబ్లు వివి రాఘవయయ్ గారి కారులో వెళాళ్ం. ఎన. శేషయయ్ 
అధయ్కుష్డు. అకిక్నేని బాపు ను పర్శంసిసూత్ మాటాల్డాడు. తరువాత దాశరధి మాటాల్డుతూ బాపు చితర్కళ లోని విశేషాలను బుచిచ్బాబు బాగా 
వివరించగలడని అనాన్డు. శేషయయ్ ననున్ మాటాల్డటానికి పిలిచాడు.అతని తండిర్ నేపధయ్ం,టోపోల సీక్ ,సొగస్,గార్హం లతో ఉనన్సంబంధం  గురించి 
రాజకీయ కారూట్నల్ లోని హాసయ్ ధోరణి గురించి 10 నిమిషాలు మాటాల్డాను. బాపూ చితర్కళా పర్దరశ్న చూసాం. 12. 10 కి బాపూతో ఇంటికి.  
31. ఒక వాయ్సం అడుగుతూ శంభూ పర్సాద నుండి లేఖ.  
 
ఫిబర్ వరి  
2. రాయపోర్లు పై వాయ్సం కోసం నోటస్. గిరీశం కొతత్పాతలు 3 పేజీలు రాసాను.  
3. గిరీశం కొతత్పాతలు…  
4. రాయపోర్లు వాయ్సం మరి కొనిన్ పేజీలు .. ఆఫీసు ఫోను దావ్రా భాసక్ర రావు రాతిర్ 9. 15 కు చనిపోయాడని వారత్.తొందరగా 
చేరటానికి  తెలల్వారుఝాము 2.30  రైలుకు బయలుదేరాలి పోవటానికి  సిదధ్ం అయాయ్ం. 8.30 కలాల్ తాపేశవ్రం చేరాం. ఉదయం 9. 30 కి దహన 
సంసాక్రాలు.  
5. సూపర టార్ంప సీవ్య చరితర్ చదువుతూ ..  
6. సూపర టార్ంప సీవ్య చరితర్ పూరిత్ చేసాను. మధాయ్హన్ం ఒకక్డినే బయలుదేరి రాజమండిర్కి. దామెరల్ ఆరట్ గాయ్లరీ కి వెళిల్ రామారావు గారి అందమైన 
లాండ సెక్పులు చూచి తాపేశవ్రం చేరేసరికి రాతిర్ 7.30.  
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7. పీర్సీట్ల్ వాయ్సాలు చదివాను. పాప పిలల్ందరి సెక్చ లు వేశాను. 5 గంటలకు సుబాబ్రావుతో  శేషగిరితో కలిసి పొలం వైపు. గుడిశెల చార వాల సెక్చ లు 
గీశాను. 6. 30 కి ఇంటికి.  
8. పాప పిలల్ల పెనిస్ల సెక్చ లు. 3.15 కి రాజమండిర్ సేట్షన కు. మెయిల అరగంట ఆలసయ్ం. విజయవాడ రాతిర్ 8.30 కి చేరాను. 
12. రాయపోర్లు వాయ్సానికి సమాచార సేకరణ.  
13. పీర్సీట్ల్ వాయ్సాలు చదువుతూ ..  
15. రాయపోర్లు వాయ్సానికి సమాచార సేకరణ. భారతి కథను మెచుచ్కుంటూ శీర్ శరమ్ .. బిలీవ ఇట ఆర నాట  చదివాను.  
16. ఉదయం లింగయయ్ అలుల్డు పిడికిటి కోటేశవ్ర రావు MP మాటాల్డటానికి వచాచ్రు. పాత ఒపప్ందాల పర్కారం పుసత్కాలు అచుచ్ వేసాత్మనాన్రు. నేను 
సరే అనాన్ను. రాతిర్ నేను చెపుత్ంటే ఆంజనేయులు రాయపోర్లు వాయ్సం రాసాడు.  
18. రాయపోర్లు వాయ్సం పూరిత్ చేసి అయయ్ంకికి ఇచేచ్శాను.  
19. గుంటూరు నుండి ఎం రామలింగేశవ్ర రావు వచిచ్ వాళళ్ సావనీర కి వాయ్సం అడిగాడు. రిటరన్ టు  పారడైస చదివాను.  
20. మెకెబ్త చూశాను. చకక్గానే తీశారు. కానీ విశేషంగా చెపుప్కోదగిన సినిమా కాదు. రిటరన్ టు పారడైస చదువుతూ ..  
21. కసితవ్ం వాయ్సానికి సమాచార సేకరణ 
23. కసితవ్ం వాయ్సానికి సమాచార సేకరణ 
25. కసితవ్ం వాయ్సం పూరిత్ చేసి పంపాను.  
26. కథ  పార్రంభించాను. రాతిర్ 11. 30 కి పూరత్యింది.  
27. అ ఓ ఉ  లు కథ యువకు పంపాను.  
28. గుంటూరు రామలింగేశవ్ర రావు కు పంపటానికి అనామకోపాఖాయ్నం వాయ్సం రాశాను. డాకట్ర రాజేందర్ పర్సాద రాతిర్ 10.10 కి మరణించాడు.  
 
మార్చ్  
7.ఎకస్ పెర్స నుండి రాయపోర్లు వాయ్సం పూర్ఫ కాపీ వచిచ్ంది.  
9. హంసల వాటర కలర సెక్చ.. గాజుమేడ నాటకీకరణ పూరిత్ చేసాను.  
10. ఆదివారం ఎకస్ పెర్స రాయపోర్లు సుబాబ్రావు వాయ్సానిన్ ఫోటో తో పర్చురించింది. ఫోటో బాగాలేదు. అదే పేజీలో కె. కాశీపతి రాయపోర్లు పై రాసిన 
వాయ్సం ఉంది. రాయపోర్లు 70 వ పుటిట్న రోజు .. సపత్తి సమావేశానికి ఉదయం 9 గంటలకు రామమోహన లైబర్రీ కి వెళాళ్ను. రామకోటేశవ్రరావు ను 
శేషయయ్ ను కలిసాను. నా రచనలపై పాశాతయ్ పర్భావం ఉందని వాళళ్ ఆరోపణ.  
11. రాయపోర్లు వాయ్సం చూసి SD అభినందించాడు. ఒక కథ రెండు పేజీలు రాశాను.  
12. నాటకం సిర్క్పట్ పూరత్యింది.  
13. 3 గంటలకు బందా పొర్డూయ్స చేసిన గాజుమేడ చూసాను. విఠల పర్ధానపాతర్. సి. రామోమ్హన సోకర్టీస. కె. రామభదర్ రావు ఐన సీట్న. KVSK షేకస్ 
పియర ,చెందు రాడిన,  ఫార్యిడ కూడా . గాల్స ఎఫెకట్స్ రికారిడ్ంగ లో డబిబ్ంగ దావ్రా …. చివరి భాగం బందా చదివాడు.  
14.నాటకం గురించి పోర్గార్ం మీటింగ లో చరచ్. నారల్ ,విమల చాలాబాగుందనాన్రు. సుభదర్ పై సాథ్యిలో ఉనన్దని అనన్ది. బందా అలా చేసాడు మరి .. 
YSN  అది సరిర్యలిసిట్క … అనాన్డు. నేను సారాంశం చెపూత్ మేము ఉదేద్శించిందేమిటో వివరించాను.SD అధిక సంఖాయ్కుల అభిపార్యంతో 
ఏకీభవించాడు. తనంతట తాను శర్వయ్ నాటక పర్యోగాల గురించి మాటాల్డాడు.  
15. విశాలాంధర్ రామమోహనరావు నవల మీద మాటాల్డటానికి ఆహావ్నించాడు. అంగీకరించాను. శరావ్ణి సంకలనానికి కథపై వాయ్సం పార్రంభించాను.  
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16. రాయపోర్లు మీద వాయ్సానికి ఎకస్ పెర్స నుండి 25/ చెక వచిచ్ంది. రాజమండిర్ నుండి ఆలిండియా తెలుగు రచయితల సావనీర అందింది. నవలపై 
వాయ్సం ఉంది. అమరేందర్,ఎం. రాజారామ ననున్ కథా రచయితగా పేరొక్నాన్రు. నాటకం గురించిన పర్శంసా లేఖలను బందా చూపించాడు. రాతిర్ వాయ్సం 
రాసాను.  
17. కథ వాయ్సం సరిచేసూత్… రాతిర్ 11 గంటలవరకు …  
18. మరో రెండు పేజీలు రాసి కథ వాయ్సం శరావ్ణికి రిజిసట్ర పోసుట్లో పంపాను.  
20. సర్వంతి కోసం తిరుపతి కథ పార్రంభించాను. ఒక గుడి అదృశయ్ం కావటం అనే అంశం తో ఇంతకు ముందు రాసిన వయ్ంగయ్ రచనను కథగా తిరిగి 
రాసూత్ … టెన నావెలస్ అండ దెయిర ఆథరస్ --చదువుతూ..  
22. విశవ్నాథన తో సుబుబ్లుతో కలసి సివ్స ఫామిలీ రూయిన సన సినిమాకు .గుండెను వెచచ్గా తాకిన సినిమా. రాతిర్ తిరుపతి కథ ముగించాను.  
23. సర్వంతికి తిరుపతి కథ పంపాను.  
25. ఉగాది తీరామ్నం, మా ఒదిన కాపురం నాటకాలు మహిళాకారయ్కర్మం  కోసం పూరిత్ చేసాను.  
26. ఉగాది తీరామ్నం రిహారస్లస్ .. పర్జాశకిత్ కారాయ్లయానికి .. నవలకు సంబంధించి రెండుగంటలు -7. 30 వరకు మాటాల్డాను.  
28. మహిళా కారయ్కర్మం గురించి అభినందన లేఖలు. నాటకం పోర్తాస్హకారం గా వుంది.  
29.వేదుల సతయ్నారాయణ వచాచ్డు. కసితవ్ం వాయ్సానిన్ మెచుచ్కునాన్డు. మధుబాబు నవల హిమజావ్ల చదివాను.  
30. యువ పర్తేయ్క సంచిక లో ఆ ఓ ఊ లు అచచ్యింది. లత దానిని ఇషట్పడింది. సతయ్ం బొమమ్ వేసాడు.  
31. గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్ వచాచ్డు. సి ఆర రెడిడ్ జీవిత చరితర్కు అవారుడ్ వచిచ్నందుకు అతనిని అభినందించాను.  
 
ఏపిర్ ల్  
2. సెలవు. మధుబాబు నవల మీద అభిపార్యాలూ , వాయ్ఖయ్లు పూరిత్ చేసాను.  
3. మధుబాబు పుసత్కానిన్ పారిశ్ల లో పంపాను. ఆంధర్పర్దేశ లలిత కళా అకాడెమి పర్దరశ్న పార్రంభించింది. అందులో నా కృషణ్ చితర్ం ఉంది. ఆహావ్నం 
వచిచ్ంది.  
5. జెబి పీర్సీట్ల్ రచన ‘మిడ నైట ఆన ది డెసరట్’ మళీళ్ చదివాను.  
7. గోరా గారి నాసిత్క కేందార్నికి. బార్హమ్ణ యువకుడు హరిజన యువతిని చేసుకొనాన్డు. పెళిల్ రిసెపష్న కు హాజరయాయ్ను. 70 మంది సతరీ పురుషులునాన్రు. 
AIR నుండి రాచకొండ వచాచ్డు. ననున్ మాటాల్డమనాన్రు. 15 నిమిషాలు మాటాల్డాను.  
11. బసుస్లో మచిలీపటాన్నికి బయలు దేరాను.  
12. భావరాజును కలిసాను. గాజుమేడ పర్చురణకు శివకనన్యయ్ ,కోలవెనున్ సందేహిసుత్నన్ విషయం చెపాప్ను. మంగిపూడి బీచ కి వెళిల్ ఒక పెనిస్ల సెక్చ 
వేసాను.  
13. ఎకస్ పెర్స బసుస్లో విజయవాడకు వచేచ్సాను.  
16. శీర్మతి పారక్ర షీఫెర ల లైట సెక్చ ల పై 3 పేజీలు రాసాను.  
17. గిరీశం కొతత్పాతలు రాసాను. KVSK సెలవులో ఉండటం వలన నండూరి సుబాబ్రావు చదివాడు.  
18. నగన్ మూరుత్ల వాటర కలర సెక్చ లు వేసాను.  
19. బాయ్ంకుకు వెళిల్ 100రూపాయలు తీసుకునాన్ను. ఆంధర్పతిర్కలో వచిచ్న కసితవ్ం వాయ్సానికి గాను 35రూపాయల పారితోషికం వచిచ్ంది.  
21. జీఆర శాసిత్ మదార్స నుండి ఆకస్ఫ్రడ్ డిక్షనరీ తెచాచ్డు. 40/ రూ మినహాయింపు 3/రూ . డిక్షనరీ చదివాను. ఊడిన చకర్ం - వాడని పుషప్ం కథ 
తిరిగి రాసాను.  
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23. షేకస్ పియర కిర్టిసిజం చదివాను. కోటేశవ్రరావు తో కలిసి MP వచాచ్డు. పర్చురణ పార్రంభించటానికి అంగీకరించాడు. శారద,ఆచంట జానకి 
రామ ల పుసత్క పర్చురణ కూడా తీసుకోమని వాళళ్ను కోరాను.  

.   
  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
 

Post your comments 

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

