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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)

జనవరి

1964

2. మధాయ్హన్ం 2. 45కి నారల్ ఇంటికి. ఆయనను చూడటానికి హైదరాబాద నుండి విమానంలో బిఎన రెడిడ్గారు వచాచ్రు. సంతోషం ,సంభర్మం .. ఆయన
సినిమా పూజాఫలం విడుదలైంది. పేర్క్షకుల పర్తిసప్ందన చూడటానికి వచాచ్డు. కారయ్దరిశ్ కళాయ్ణి రిహారస్లస్ చూసుకొనటానికి ఆఫీసుకు వెళాల్ను.
4. యువపాశం కథకు యువ నుండి 30/రూ వచాచ్యి. నవోదయ నుండి రెండు పుసత్కాలు తెచాచ్ను.
5. ఉదయం 11 గంటలకు నీలం రాజు శేషయయ్ గారి దగగ్రకు వెళాళ్ను. పూజాఫలం సమీకిష్ంచామనాన్రు. వదుద్ ఆయన గొపప్ మేధావి అని పి ఎన ఆర
అనాన్డు. ఆలోచన వదిలేసాను.
7. నాటయ్కళకు వాయ్సం రాయలేక పోయాను. గోపీచంద సనామ్న సంచిక అందింది.
13. సాయంతర్ం 7. 30 కి గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్ గారి ఇంటికి. కాళోజి తో, ఎజెఆర తదితరులతో కబురుల్. అరటి పండుల్, టీ తీసుకునాన్ం.
సాహితయ్ అకాడెమీ సభుయ్ల దగగ్ర కాళోజి తన కవితవ్ం చదివాడు. సుబుబ్లుతో కలిసి నవోదయకు. ‘ఫెర్ంచ విపల్వం’ తెచాచ్ను.
19. ఇపప్నపాడులో .. డిటెకిట్వ నవల చదివాను. మధాయ్హన్ం ఎ.ఐ. ఆర కాంపౌండ చెటల్ సెక్చ కి వాటర కలరస్ వేసూత్..
20. ఎ.ఐ. ఆర కాంపౌండ చెటల్ సెక్చ వాటర కలరస్ చకక్గా వసుత్నన్ది. పుసత్కాలు చదువుతూ ..
21. Dr భాసక్ర రావు ఏడూరి కి తాపేశవ్రం వెళాళ్ను. లకాష్ధికారి చూసాను.
22. పాప కొడుకుతో పొలాలకు. ఒక వాటర కలర సెక్చ వేసాను. బందిపోటు సినిమా చూడటానికి పర్సాద తో కలిసి మండపేటకు . పుషప్వలిల్ తలిల్ పాతర్
వేసింది. తండిర్ పాతర్ నాగయయ్ వేసాడు.
23. తాపేశవ్రం లో ఏడూరి చివరి రోజు. ఉదయం 10 నుండి 12-30 వరకు కాలువ దగగ్ర పొలాలలో .. చాల అందమైన దృశయ్ం. కానీ చాల వేడిగా
,అసౌకరయ్ం గా ఉంది. పొలాల వాటర కలర చితర్ం వేసాను. ఇపప్నపాడుకు. ఇంటిముందునన్ గుడిసెల వాటర కలర చితర్ం వేసాను. ఫరవాలేదు. మధయ్లో
వదిలేసాను. ఎం. శివకామయయ్ గారినుండి సాంసక్ృతిక వారోతస్వాలలో ఒక రోజు మాటాల్డమని ఆహావ్నం. ఇంకొకటి బళాల్రి రాఘవ మీద వాయ్సం
కోరుతూ అనంతపురం నుండి. అంగీకరించలేదు.
24. … ఖోసాల్ పుసత్కం చదువుతూ…
25. ఉదయం తాపేశవ్రం చెరువుదగగ్ర పొలాలకు .. ఒక సెక్చ కూడా వేసాను. సాయంతర్ం ఇపప్నపాడు బంగాల్ దగగ్ర పొలాలలో సెక్చ …
28. ఆకస్ఫ్రడ్ యూనివరిస్టీ పెర్స … షేకస్ పియర విమరశ్ కొనాన్ను.

ఫిబ
ర్ వరి

2. 6 గంటలకు ..అందరం మూగమనసులు సినిమాకు వెళాళ్ం. ఎ.ఎన.ఆర ,సావితిర్, జమున .. వినోదాతమ్కంగా ఉంది.
9. విధులలో చేరాను.
11. యాంగర అండ ఆఫట్ర చదివాను. పేల్బోయ జోకర ..
12. ‘గొలుసు’ రికారిడ్ంగ వినాన్ను. సేవకుడు దానయయ్ (ఎన . సుబాబ్రావు ) బాగా చేసాడు.
13. మదార్స బుక సెంటర నుండి 5 పుసత్కాలు వచాచ్యి. 52 రూపాయల 40 పైసలు. 1,2. మెన హూ రూలస్ ఇండియా ,3. వరీజ్నియా ఉలఫ్ 4.
డయాబిటీస 5. పిక అఫ పంచ
14. వరీజ్నియా ఉలఫ్ చదివాను .
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15. తాపేశవ్రం చెరువు దగగ్ర లాయ్ండ సేక్ప ఆయిల చితర్ం వేసూత్ .. సాయంతార్నికి ముందు చెడి పోయింది.
16. పాత చితార్లు ,కవర డిజైనస్ -అనీన్ ఒక పదధ్తిలో అమరుసూత్ 12.30 వరకు గడిపాను.
20. ‘మళీళ్ వచిచ్న మధుర క్షణం’ కథ రాయటం పార్రంభించాను. 4 పేజీలు అయింది.
22. పుసత్క పర్పంచం పతిర్కకు కథ పోసట్ చేసాను. ననున్ పర్భావితం చేసిన పుసత్కం వాయ్సం నెలూల్రు కి పంపాను.
23. ఐ బిలివ పుసత్కం చదువుతూ ..

మార్చ్

1. తాపేశవ్రం పొలాల ఆయిల సెక్చ వేసాను . అంత సంతృపిత్ కరం గా లేదు.

5. ‘వాట ఈస హిసట్రీ’ కొనాన్ను.
10. సాయంతర్ం సుబుబ్లుతో కలిసి ‘ది లయన’. సింహం తో సేన్హం చేసిన ఒక అమామ్యిని తీసుకొని వెళాల్లని ఇదద్రు మగవాళుళ్ చేసిన పర్యతన్ం ..
దకిష్ణ ఆఫిర్కా నేపధయ్ం .. అందమైన రంగుల ఛాయా చితీర్కరణ.
15. ఉగాది. నూనె పెటుట్కొని తల సాన్నం. వాటర కాలర సెక్చ లు వేసూత్.. నవల కోసం ఒక వరణ్న-పర్కృతిలో ఒంటరి తనం -బౌండ బుక లో ఒక పేజీ
రాసాను. పేపరుల్ చదివాను.
16. వి.యు.ఎస గొలుసు నాటకానిన్ పర్సారం చేసింది. ఫరవాలేదు.
18. నవలలో కనబడని పాతర్ల పై వాయ్సం 5 పేజీలు రాసాను. శరావ్ని కథ, కృషణ్ కృపాలిని రాసిన టాగోర జీవిత చరితర్ చదివాను.
19. నవలపై వాయ్సం మరి రెండు పేజీలు రాసాను. పుసత్క పర్పంచం లో నాదీ ,సుబుబ్లుది కథలు పర్చురించ బడాడ్యి. లత సుబుబ్లు కథకు మొదటి సాథ్నం
ఇచిచ్ంది. పదమ్రాజు కధకు రెండవ సాథ్నం ,నా కథకు మూడవ సాథ్నం ఇచిచ్ంది.
20. వీరార్జు కథ మరొకటి చదివాను. వాయ్సం మరొక 5 పేజీలు రాసాను.
21. … టాగోర జీవిత చరితర్ చదివాను. షేక సిప్యర శైలి పై వాయ్సానికి నోటస్ తీసుకొనాన్ను.
23. షేక సిప్యర శైలి పై వాయ్సానికి నోటస్ తీసుకొనాన్ను. టాగోర జీవిత చరితర్ పూరిత్ చేసాను.
24. షేక సిప్యర శైలి పై వాయ్సానికి నోటస్..
29. ముళళ్ పూడి సంచికకు నవలలో కనబడని పాతర్లు వాయ్సం 8 పేజీలు రాసి 11గంటలకు పడుకునాన్ను.
30. నవల పై వాయ్సం రెండు పేజీలు … శీలా వీరార్జు కథ ఒకటి చదివాను.
31. వై.ఎస.ఎన ఈ సంవతస్రపు నాటక సాహితాయ్నిన్ సమీకిష్సూత్ రాసిన వాయ్సం పర్చురించ బడిన జోయ్తి (29 మారచ్ ) ని తెచిచ్ ఇచిచ్ంది లత. పర్భుతవ్
కారయ్కర్మాల పర్చార కీష్ణత కు ఉదాహరణ గా గొలుసు నాటకానిన్ కొటిట్ పారేసాడు. ఒకేనిదర్ .. కృతిర్మంగా ఉందనాన్డు. గొలల్పూడి ,రాచకొండ ,శీర్శీర్
నాటకాలు నమమ్కానిన్ ఇసుత్నాన్యని అనాన్డు.

ఏపి
ర్ ల్

1. నవల పై వాయ్సానికి తుది మెరుగులు దిదుద్తూ .. వీరార్జు కథల పుసత్కం ముందుమాటకు నోటస్ రాసుకొంటూ .. జమీన రైతు నుండి ‘ననున్
పర్భావితం చేసిన పుసత్కం’ వాయ్సం రి పిర్ంటస్ వచాచ్యి.
2. నవల పై వాయ్సం తణుకు పంపాను.

9. ఢిలీల్ లో రిఫెర్షింగ కోరుస్ గురించి లేఖ వచిచ్ంది. సాహితయ్ కారయ్కర్మాల గురించి పేపర చదవాలి నేను.
10.నారల్ నాటకాల పుసత్కానికి ముందుమాట పంపాడు. సుబుబ్లు అతి కషట్ం మీద చదివింది.
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11. ఉదయం 9 కి నారల్ దగగ్రకు. ముందుమాట చదివి వినిపించాడు. కాసత్ అసంతృపిత్ గా వుంది. కోటేశవ్రరావు రావు కు ఇచాచ్ను. ‘కలవారి కోడలు’
చూసాను.
15. శీలా వీరార్జు నుండి అతని కథల పుసత్కానికి పరిచయం కోరుతూ ఉతత్రం.
18. అమరశిలిప్ జకక్న రంగుల చితర్ం చూసాను. నిరాశ మిగిలిచ్న సినిమా. మూరిత్ ఇంటోల్ దేవులపలిల్ కృషణ్ శాసిత్ కి కానస్ర ఆపరేషన జరిగిన వారత్
తెలిసింది.
20. విశవ్నాధంతో కలిసి లీలా మహల లో హిచ కాక సినిమా.
21. సాహితయ్ కారయ్కర్మాల పై పర్సంగ పర్తి ఢిలీల్ కి పంపాను.
22. కోటేశవ్ర రావు రాతిర్ 7 గంటలకు వచిచ్ 300 రూపాయలు ఇచిచ్ కథల సంపుటాల లెకక్ పూరిత్ చేసాడు. సుబుబ్లు కథలు తీసుకు వెళాళ్డు.
26. గంట ఆలసయ్ంగా 11.30 కి ఢిలీల్ చేరాను. పి.బి.జి అతని భారయ్ ,పర్సాద సేట్షన కు వచాచ్రు. 8 మైళళ్ దూరంలో రామకృషాణ్పురం లో ఉనన్ అతని
ఇంటికి వెళాల్ం.
27. 10 గంటలకు పి.బి.జి కారులో ఆకాశవాణి భవనానికి . రిఫెర్షర కోరస్ 4వ అంతసుత్ లో ..

మే

2. సాహితయ్ కారయ్కర్మాల పై పర్సంగ పతర్ం చదివాను. 19 నిముషాలు పటిట్ంది. మధయ్లో రెండు సారుల్ మంచి నీళుల్ తీసుకోవలసి వచిచ్ంది.
3. 9.30 కి సుబుబ్లుతో బయటకు. గాంధీ సమాధి ,జైన గుడి ,గురుదావ్ర ,ఎరర్కోట చూసాం. 11.30 వరకు.
12. 7.30 కి హరిదావ్ర లో .. మదార్స సతర్ం లో పై అంతసుత్ లో గది. 3/రూ .గంగానది చకక్గా కనబడుతుంది. నదిలో దీపాలను వదిలే పెదద్ జన
సమూహం. మేమూ రెండు దీపాలు పంపాము.
13. 8.30 కి టాకీస్ లో రిషీకేశ కు బయలు దేరాం. 11.50 కి చేరాం. ఆంధార్శర్మం లో బస. టాంగా లో లక్షమ్ణ ఝులా కు. దారి సరిగా లేదు. మూడు
మైళళ్ నడక. నది దిగువ భాగాన బిరాల్ మందిర. గొపప్ భవనం. 1. 30 కి ఇంటికి. సావ్మి మాకు మంచి ఆహరం ,విశార్ంతికి ఫాయ్నుల్ ఉనన్ మంచి గది
ఇచాచ్డు.సంజీవరెడిడ్ ,రాధాకృషణ్న ఉనన్ గది అది. బసుస్లో డెహరాడూన కి బయలుదేరాం. 5గంటలకు చేరాం. అకక్డినుండి ముసోస్రి చేరేసరికి 9
గంటలు. పాల్జా హోటల లో మకాం.
14. ముసోస్రిలో విపరీతమైన చలి రాతిర్. మధాయ్హన్ం 3.30 కి డెహరాడూన కి తిరుగు పర్యాణం. 5.30 కి చేరాం. మూడవ తరగతి టికెక్టుల్ లేవు. రెండవ
తరగతి టికెటుల్ తీసుకొని పఠాన కోటకు పర్యాణం.సహరాంపూర లో రాతిర్ 12.15 కు దిగాం.వెయిటింగ రూంలో గంట ఉండి 1.30 కి ఎకస్ పెర్స
ఎకాక్ం. జముమ్కు 7.30 కి చేరాం.
15. ఉదయం 8.15 కు ఏ కాల్స బసుస్లో జమూమ్ నుండి పర్యాణం. తిరుగు పర్యాణం టికెక్టుల్ 22/-రాంనగర .. మారగ్ంలో మహోనన్తమైన పరవ్తాలు
,జలపాతాలు, పొలాలు.. లేత పసుపు రంగు వెలుగులో నాలుగు మైళళ్పొడవు టనన్ల పర్యాణం .. శీర్నగర చేరేసరికి సాయంతర్ం 7.30.
18. ఆహరపు కారియర తో బసుస్లో పహలాగ్మ కు. తోవలో చాల సథ్లాలు, ఒక గుడి చూసాం.3 గంటల సమయంలో రెండు సెక్చ లు వేసాను. ఒక
పరవ్త జలపాతం దగగ్ర భోజనం .. పరవ్తాల దృశయ్ం పెనిస్ల సెక్చ వేసి సాయంతర్ం 4.30 కి తిరిగి వచాచ్ం. శీర్నగర కు 7. 30 కి చేరాం. బొట హౌస
లో తిని పడుకునాన్ం. బోట నడిపే మనిషి ది అతని భారయ్ ది సెక్చ లు గీసాను.
19.ఉదయం 8.30 కి గుల మారగ్ కు బసుస్లో టెరెన మారగ్ 26 మైళుళ్ చేరేసరికి 11. అకక్డి నుండి గురార్లను27 రూపాయలకు ,మారగ్దరిశ్ ని 4/రూ కి
కుదురుచ్కునాన్ం.12.30 కి గుల మారగ్ చేరాం. అకక్డ టీ తీసుకునాన్ం. .. ఖిలన్ మారగ్ కు ఒంటిగంటకు బయలు దేరాం. మధయ్లో కాసేపు విశార్ంతి. నంగా
పరవ్తాలు చూసాం. సెల్డజ్ ల మీద మంచులో పైకి వెళాళ్ం. గురార్ల మీద 2 గంటలకు తిరిగి వచాచ్ం. టీ తాగి గుల మారగ్ లో3 గంటలకు సెక్చ లు. 4
గంటలకు బయలు దేరి 5.30 కి టెరెన మారగ్ చేరాం. 6. 30 బసుస్లో శీర్నగర కు.
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21. ఉదయం 7 గంటలకు శీర్నగర వదిలి జమూమ్ చేరేసరికి రాతిర్ 8. 30. తోవలో రెండు సెక్చ లు వేసాను.
22. 6. 30 కి పఠాన కోట కు పర్యాణం. 9.30 కి చేరాం .రెండవ తరగతి సతరీల విశార్ంతి గదిలో సుబుబ్లును ఉంచి ఉదయపు ఫలహారం తెచాచ్ను. రైలేవ్
సేట్షన సెక్చ గీసాను. 10-15 ఎకస్ పెర్స లో శీర్నగర నుండి తిరుగు పర్యాణం.
23. కొతత్ ఢిలీల్ సేట్షన కు 8. 30కి చేరాం.
24. అరగంట ఆలసయ్ంగా మధాయ్హన్ం 1.40 కి విజయవాడ చేరుకునాన్ం.
27. రెండుగంటలకు జవహర లాల నెహుర్ చనిపోయాడనన్వారత్ తీసుకొని వచాచ్డు రామ. హటాతుత్గా వచిచ్న గుండెపోటు కారణం అని రేడియో లో
వినాన్ం. దిగార్భ్ంతి కలిగింది. సాన్నం చేసి ఆయన ఆతమ్ శాంతికి పార్రిధ్ంచాను.
30. ఫార్ంక మొరెస రాసిన నెహుర్ జీవిత చరితర్ , దిస ఈస ది జంగల ..చదువుతూ గడిపాను .

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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