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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)

1967

జనవరి
7. సాయంతర్ం 5. 30 కి వైఎంసీఏ(YMCA ) లో సాహితయ్ సభకు. పీవీఆర రావు (PVR Rao) అధయ్క్షత. కాశీపతి ,దాశరధి వకత్లు. కథముగింపు పై
నేను 40 నిముషాలు మాటాల్డాను. ఎందుకో సంతృపిత్కరంగా లేదు.
8. … ఇలల్సేట్ర్టెడ వీకీల్ లో ‘వెనక చూపు-ముందు నడక’ కథ అనువాదం వరలడ్ ఇన టైరన అనే శీరిష్కతో వచిచ్ంది.
10. ఫర్సేట్ర్టెడ లయనస్ ఆన పాల్ట ఫారం సీప్కరస్ వాయ్సం యువ కోసం పార్రంభించాను. నోటస్ తీసుకొనాన్ను.
11. సాయంతర్ం 6 గంటలకు LIC భవనంలో సాహితయ్ సభకు. వాళళ్ పతిర్క ‘మంజరి’ ని ఆవిషక్రిసూత్ పతిర్కల పర్మాణాలు ,అటట్ మీద సినిమాతారల
ఫోటోలు మొదలైన వాటి మీద గంట సేపు మాటాల్డాను.
14. బెదిరిన సింహాలు వాయ్సం పార్రంభించాను. 5 పేజీలు రాసాను.
15. వాయ్సం మరో ఐదు పేజీలు.
16. యువ వాయ్సం భదార్నికి ఇచాచ్ను.
18. కాష్మ బాధితుల సహాయ నిధికి విరాళాల సేకరణకు కారయ్కర్మం రూపొందించటం పూరత్యింది. నా నాటకం ‘అయిదు నిమిషాలోల్ అనీన్ తయార’
,’దంతవేదాంతం’ రెండూ ఎంపిక అయాయ్యి.
22. సంజీవ దేవ వాటర కలర చితార్లు చూడటానికి సుబుబ్లుతో కలిసి కళాభవన కు వెళాళ్ను.
నోటస్ :
1. జనవరి యువలో అనామకోపాఖాయ్నం.
2. ఇలల్సేట్ర్టెడ వీకీల్ లో రాండర గై అనువాదం ‘ ఏ వరలడ్ ఇన టైరన’ వచిచ్ంది.
3. 7వ తేదీన YMCA లో ఉపనాయ్సం.
4. 11వ తేదీ న LIC లో మాటాల్డాను.
5. 18వ తేదీన కళాభవన లో ఉపనాయ్సం.
6. బెదిరి పోయిన సింహాలు వాయ్సం రాసాను.

ఫిబ
ర్ వరి
3. ఫాకట్స్ అఫ ఇంగీల్ష చదివాను.
4…. విశాలాంధర్లో గాంధీ మీద కొతత్ పుసత్కం.
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5. ఎరిక పారిట్ర్డజ్ ని చదువుతూ …
7. సమాచార శాఖ నుండి ఉతత్రం .. ఉగాది ఆంధర్పర్దేశ కి వాయ్సం అడిగారు.
11. కోయన లాండ సెక్ప చితర్ణ .. ఒక ఇంగీల్ష సినిమా చూసాను. బుక లింకస్ కు .. మెడికల డిక్షనరీ తీసుకొనాన్ను .అటు నుండి .. పీటర ఓ టూలే
నటించిన లారెనస్ అఫ అరేబియా సినిమా చూడటానికి సికిందార్బాద కు.
15. కోయన చితర్ం పూరత్యింది.
18. సేట్షనరీ పెటెట్ చేయటం మొదలు పెటాట్ను.
19. సేట్షనరీ పెటెట్ పూరత్యింది.
23. రాండర గై నుండి అనువాద కథ కోసం వచిచ్న 75/ రూ చెక డబుబ్ తీసుకునాన్ను.
24. నిజాం మరణం -81 సంవతస్రాలు.
26. కోయన లాయ్ండ సెక్ప కొంచం చీకటి చేయబోయి పాడు చేసాను. 6 గంటలకు మై ఫెయిర లేడీ సినిమా చూడటానికి ఎంబసీ కి .. కూయ్ లో నిలుచ్ని 70
పైసల టికెక్టుల్ సంపాదించాను.

మార్చ్
4. రొమిలాల్ థాపర ‘హిసట్రీ ఆఫ ఇండియా’ పెలికాన పర్చురణ చదివాను.
7. పుసత్కాలకు అటట్లు .. ఇంగీల్ష యూసేజ చదివాను.
8. యువ నుండి కథకు 40/రూ .వాయ్సానికి 25/ రూ వచాచ్యి. ఎరిక పారిట్ర్డజ్ ‘యూసేజ అండ అబుయ్సేజ’ చదివాను. రాతిర్ 8 నుండి 8. 30 వరకు
VUM షషిఠ్పూరిత్ నాటకానిన్ పర్సారం చేసింది.
9. పచమరిత్ శానిటోరియం పెయింట చేసాను. ఆధునిక మారస్ శైలి చినన్ చితర్ం.
12.ఆగార్ ఎరర్కోట పెదద్ చితర్ం పని …
16. బుక లవరస్ లో నావి రెండు కొతత్ పుసత్కాలు చూసాను.
17. ‘యాకట్ ఆఫ కిర్యేషన’ చదివాను. నా అంతరంగ కథనం పుసత్కానిన్ నారల్ కు పంపాను.
19. ఆగార్కోట చితర్ం పూరత్యింది.
20. సాంగ అండ డార్మా విభాగం నుండి ‘ఒకేనిదర్ ఎనోన్కలలు’ నాటకానిన్ 500/రూ కి కొంటామని ఉతత్రం..
21… ఒక పుసత్కం 100 కాపీలు సరఫరా చేయటానికి సంబంధించిన నియమాలపై వివరణ కోరుతూ..నాటకానికి అంతకనాన్ ఎకుక్వ పారితోషికం
కోరుతూ సాంగ అండ డార్మా విభాగానికి లేఖ రాసాను.
23. వారాత్పతిర్కకు రచనను ఆమోదిసూత్ ఒక ఛాయాచితర్ం పంపమని నారల్ ఉతత్రం రాసారు.
26. బంగారు వెలుగు -వెండి చీకటి వాయ్సం -మెదడు సిథ్తి ని ,పనిచేసే పదద్తిని వివరిసూత్ రాసిన వాయ్సం పూరత్యింది.
27. ఆంధర్ జనత ఉగాది సంచికకు వాయ్సం అడిగారు.
28. పోతుకూచి రీడరస్ సరిక్ల లో బలిపీఠం నవలపై పేపర చదవమని సుబుబ్లును ఆహావ్నించాడు.
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29. సుబుబ్లు బలిపీఠంపై వాయ్సం పర్తి తయారు చేసింది.
30. ‘నా ఉగాది తీరామ్నం’ వాయ్సం 8 పేజీలు రాసాను.

ఏపి
ర్ ల్
3. మానసిక అనుభవం మీద వాయ్సం పార్రంభించాను.
4. ‘ఎలొకెవ్నస్ ఇన మోడరన డార్మా’ ఇంగీల్ష లో వాయ్సం పార్రంభించాను.
5. ఇంగీల్ష వాయ్సం .. ఆంధర్జోయ్తి ఛాయా చితర్ం తో అంతరంగ కథనం పర్చురణ గురించి పర్కటన వచిచ్ంది.
7. జనవరి వాయ్సానికి యువ 25/రూ పారితోషికం పంపింది.
8. కోయన నది లాయ్ండ సెక్ప చితర్ం …
9. అంతరంగ కథనం పర్చురించిన ఆంధర్జోయ్తి మొదటి సంచిక వచిచ్ంది.
10. ఉగాది. ఆందర్ జనత పతిర్క ‘నా ఉగాది తీరామ్నం’ వాయ్సం తో వచిచ్ంది.
11. యువ నుండి వాయ్సానికి 25/రూ వచాచ్యి. బుక లింకస్ కు వెళిల్ వెబ సట్రస్ నూయ్ వరలడ్ డిక్షనరీ ఇండియా ధర 25/రూ. 23 -60 కి వచిచ్ంది.
14. పోతుకూచి జెబి పీర్సట్ లే నాటకాలు రెండు సంపుటాలు 25-60 కి పంపాడు. పొగలేని నిపుప్ కథ కు 50/ రూ చెక కూడా పంపాడు.
17. … ఉతత్మాఇలాల్లు వినాన్ను.
21. పెయింటింగ మీద వాయ్సం రాసాను. జపాన దేశపు సైనిట్ఫిక థిర్లల్ర ఫార్ంకెన సెట్యిన బర్దరస్ చూడటానికి లిబరీట్ టాకీస కి. అంత ఆమోదయోగయ్ంగా
లేదు. జెబి పీర్సట్ లే నాటకాలు చదివాను.
23. జెబి పీర్సట్ లే నాటకాలు చదివాను.పెయింటింగ మీద వాయ్సం పూరిత్ చేసాను.
26. ఆంధార్ వరడ్స్ వరత్ వాయ్సం 2 పేజీలు రాసాను.

మే
2. యువ నుండి చివరి వాయ్సానికి 25/రూ అందాయి.
3. ఎమ .ఎన రావు నుండి 10 శాతం రాయలీట్ మీద ఒక నవలను అడుగుతూ ఉతత్రం.
5. … ఎమ .ఎన రావు కు జవాబు రాసాను. ‘మనసుస్లో మారుమూలాలు’ వాయ్సానిన్ భారతికి పంపాను. నారాయణగూడా ఇనన్యయ్ కు ఇంగీల్ష వాయ్సం
పంపాను.
7. రోజంతా షేకస్ పియర పై విమరశ్ చదువుతూ ...
9. బుక లవరస్ కు ..అకక్డి నుండి మాకిమ్లల్నస్ కు ,ఎంపిక చేసిన హారీడ్ కథలు కొనాన్ను. జాన వైన పరిచయం ..
10.ఆంధర్జోయ్తి లో అంతరంగ కథనం 5వ వాయిదా తో వచిచ్ంది. హారీడ్ ని, జాన వైన ను చదివాను.
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12. సాయంతర్ం 6 గంటలకు .కథవెనక పేర్రణ పై మాటాల్డటానికి ఏజీ ఆఫీస కు. 5 నిముషాలు ననున్ పరిచయం చేశారు.నేను 100 నిమిషాలు
మాటాల్డాను.
13. విశాలాంధర్కు .. రసెస్ల ఆతమ్ కథ చూసాను.
14. నా అంతరంగ కథనం కొంత చేరిచ్ కూరాచ్ను. 173 పేజీలు.
15. సుధ మొదటి సంచిక వచిచ్ంది ‘అసలు విషయం విడిచేసిన కథ’ పర్చురించ బడింది. రిజిసట్రడ్ బుక పోసట్ లో ‘నా అంతరంగ కథనం’ పంపాను.
23. విశాలాంధర్కు .. రసెస్ల ఆతమ్ కథ చూసాను.
29. విశాలాంధర్ .. ఆతమ్కథ కొనాన్ను. 38-60. 10శాతం మినహాయింపు. పుసత్కం చదివాను.
30. పబిల్షర కోటేశవ్ర రావు నుండి 1000 రూ చెక వచిచ్ంది.

జూన్
1. 5 గంటలకు బుక లవరస్ కు . తెచిచ్నవి 1. జాక లీనన ,2. ఫల్యిస ఇన ఫల్య బాటిల, 3. నూయ్ అమెరికన రైటింగ .
9. సోఫియాలారెన నటించిన మారేజఇటాలియన సైట్ల సినిమా చూడటానికి బసంత టాకీసుకి .. విసుగు కలిగించింది.
10. సెలవు. రసెస్ల చదివాను. ఆంధర్జోయ్తిలో అంతరంగ కథనం.
12. సిఎల 6 రోజులు. ఇనివ్టేషనస్ పోసట్ చేసాను. సుబుబ్లు పిబిజి భారయ్ సాథ్నం కు బటట్లు కొనటానికి వెళాల్రు.
13. దండలకు ఆరడ్ర ఇచాచ్ను. ఆఫీసు ఫోటోగార్ఫర తో మాటాల్డాను. రూటస్ అఫ ఈ విల చదివాను.
14. నూనె అంటుకొని తల సాన్నం. సూపర బజార కు వెళిల్ రెండు బూల్ షరట్స్, మందులు తీసుకొని పులాల్రెడిడ్లో 85 రూపాయలకు సీవ్టస్ ఆరడ్ర ఇచిచ్
ఇంటికి. భోజనం. విశార్ంతి. కోటేశవ్రరావు పుసత్కాలనీన్ తీసుకొని ఒంటి గంటకు వచాచ్డు. 4గంటలకు ఎదురుగా ఉనన్ ఖాళీ సథ్లంలో జరుగుతునన్
ఏరాప్టుల్ చూడటానికి వెళాళ్ను. తెరలు వేసి వేదిక సిదధ్ం చేశారు. 6. 40 కి పార్రంభించాం. కోటేశవ్ర రావు సావ్గతం చెపాప్డు. దేవులపలిల్ కృషణ్ శాసిత్
ఉపనాయ్సం ఉషశీర్ చదివాడు. నేను 25 నిముషాలు మాటాల్డాను. సాథ్నం మాటాల్డాడు. ఇదద్రు బార్హమ్లు వేద పఠనం చేశారు. ఫోటోలు తీసుకొనాన్ం .
9.15 కి కారయ్కర్మం ముగిసింది.
16. పారీట్ ఖరుచ్ 320. విశాలాంధర్ కు 6గంటలకు . రసెస్ల పుసత్కం ‘ఎడుయ్కేషన& సోషల ఆరడ్ర’.
17. … గోలడ్ ఫింగర చూడటానికి టాకీస్ లో టివోలి కి వెళాల్ను.
18. ఆయిల సెక్చ కేసవరం గార్మం పెదద్ది చేయాలని … కానీ విఫలమయాయ్ను.
22. జూన సంచికలో పర్చురించిన ‘మనసులో మారుమూలలు’ వాయ్సానికి భారతి నుండి 35/రూ వచాచ్యి.
23. పొతిత్కడుపులో నొపిప్తో అసౌకరయ్ంగా ఉంది. సంకలనం లో చేరచ్టానికి ఒక ఏకాంకిక ను అడుగుతూ ఉతత్రం. అడపా కలిసాడు. అజాఞ్నం కాపీ
ఇచాచ్ను.
24. బుక లవరస్ కి .. ఐడియా ఆఫ పీర్ హిసట్రీ 4/- పెంగివ్న .. పాశాచ్తయ్ చితరకళ పై వాయ్సం పార్రంభించాను.
25. సాయంతర్ం తెనాలి నుండి రామలింగ సావ్మి వచాచ్డు. ఎమెమ్ హిందీ విదాయ్రిథ్. నా కథలపై సిదాద్ంత వాయ్సం కోసం చరిచ్ంచటానికి వచాచ్డు.
అరగంట సేపు మాటాల్డాను.
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26. 2 పేజీలు వాయ్సం రాసాను. మోడరన తెలుగు ఫిక్షన ఇంగీల్ష వాయ్స భాగాలు వచాచ్యి.
27. సాయంతర్ం 4 గంటలకు 3 పేజీలు వాయ్సం రాసాను. అమెరికన కలచ్రల సెంటర కు వెళిల్ ‘ఉనన్త విదయ్లో కళ’ చూసి వచాచ్ను.
29. కళ మీద వాయ్సం 4 పేజీలు రాసాను.
30. కళ మీద వాయ్సం పూరిత్ చేసాను.

ౖ
జులె
2. ‘మై బల్డ రనస్ కోలడ్’ సినిమాకి . మూరఛ్లు ,వెరిర్ వునన ఒక యువకుడు తాను తాతగారి అవతారమనుకొనటం ,తాను పేమిసుత్నన్ అమామ్యి
బామమ్గారి అవతారం అనుకొనటం, సముదర్ంలో ఉంగరం,లాకెట .. చివరికి అతను మూరఛ్లో తనను తానే చంపుకొనటం ..
4. బుక లవరస్ కి .. ELBS తెచాచ్ను. మెడిసిన అండ టీర్టెమ్ంట ఫర మెరెస్స 4/25. మెడిసిన మీద పుసత్కం చదివాను.
5. 10 గంటలకు బుక లవరస్ కి .. ELBS పుసత్కం ఇచేచ్సి దాని బదులు అనాన్డలిల్ , గొలాల్నీస్ రాసిన మోడరన మెడిసిన పుసత్కం తెచుచ్కునాన్ను.
20/రూ. రాతిర్ విపరీతమైన తలనొపిప్ ,జవ్రం వచిచ్నటుల్ అనిపించింది. మోడరన మెడిసిన చదివాను.
6. విశాలాంధర్కు వెళాళ్ను. ఆకస్ఫ్రడ్ కంపానియన 48/రూ ,కరపష్న మీద పుసత్కం చూసాను. ఫిలసాఫికల సట్డీస ,బిర్టిష అకాడెమి 10/రూ తెచాచ్ను.
8. సెలవు. 11-10 వరకు ఆయిల సెక్చ వేసాను. విశాలాంధర్కు ..పెలికాన వారి పోయెమ ఇట సెలఫ్ తెచాచ్ను. 8-90/రూ. లివర భాగం లో నొపిప్ ..
12. కారులో షికారు వాయ్సం రెండు పేజీలు రాసాను ఒక పతిర్క కోసం . పనాయ్ల ను జగగ్యయ్ ను ,DVK ని చూడటానికి PBG తో కలిసి YMCA కి
వెళాళ్ను. పనాయ్ల ‘బుచిచ్బాబు తో ముచచ్టగా’ వచన కవిత చదివాడు.
14. బుక లవరస్ కి . కే. ఎల . సాంబ రాసిన టర్యలస్ ఫర లవ అండ మరడ్ర కొనాన్ను. రూస 4/.
15. వెబ సట్రస్ కి అటట్ వేయటానికి పెన,ఇండియన ఇంక ,గటిట్ చేతి కాగితం తెచాచ్ను.
18. అంతరంగ కథనం కోసం అదనపు సమాచారం రాయటం మొదలు పెటాట్ను.
21. 3 పేజీలు అంతరంగ కథనం .
27. ఆంధర్జోయ్తి నుండి అదనపు సమాచారం కోసం ఉతత్రం. 6 పేజీలు అంతరంగ కథనం రాసాను. ఒంటోల్ బాగాలేదు. నిలబడలేకుండా ఉనాన్ను.
28. PVS ,శీర్ హరిబాబు రాతిర్ 8 నుండి 10 వరకు ఇంటిదగగ్ర . పాశాచ్తయ్ పెయింటింగ వాయ్సం టైపు చేసి తెచాచ్రు.
29. అంతరంగ కథనం 84 పేజీలు రిజిసట్రడ్ బుక పోసుట్లో పంపించాను. పాల్జా కు వెళిల్ ముందసుత్ టికెక్టుల్ కొనుకొక్ని ఫాల ఆఫ రోమన ఎంపైర సినిమా
చూసాను.
30. ఫీర్మెన పెయింటింగస్ చూడటానికి 5 గంటలకు మాకస్ ములల్ర భవన కి. వాటిలో అసలైనవి 20.
31. 2 పేజీలు అంతరంగ కథనం రాసాను.

ఆగట్
1. బుక లవరస్ కి .. హెరబ్రట్ రీడ పుసత్కం ‘ఆరట్ నౌ’ రూస 10/ జెడి కార డిటెకిట్వ కథలు ..
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5. జేమస్ మారస్న నటించిన ఫాల ఆఫ రోమన ఎంపైర చూడటానికి PV తో మోటార సైకిల మీద పాల్జా కు. మారక్స ఆరేలీస చివరి రోజులను, సీజర
రోమన పర్జా సమూహపు వెరిర్ని చితిర్ంచిన మంచి రంగుల చితర్ం.
7. ఒంటోల్ బాగా లేకపోవటం వలల్ C.L. విశాలాంధర్కు వెళిల్ ఆకస్ ఫరడ్ కంపానియన తో ఇంగీల్ష లిటరేచర మూడవ ముదర్ణ 49-50 కి తీసుకొనాన్ను.
8. అంతరంగ కథనం 2 పేజీలు రాసాను.
10. ‘దోస మాగిన్ఫిసెంట మెన ఇన టెన ఫైల్యింగ మిషనస్’ చూడటానికి దిలాష్ద కు. ఇంగీల్ష ఛానెల కు సంబంధించిన పార్చీన ఐతిహాసికత పై తీసిన 26
నిమిషాల డాకుయ్మెంటరీ.

(బుచిచ్బాబుగారి డైరీలో ఇదే చివరిపేజీ. ఆగసుట్ 31 న ఆసుపతిర్లో చేరారు. సెపెట్ంబర 20 వ తేదీ మధాయ్హన్ం 12.00 కి మరణించారు)
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