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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)

1966

జనవరి
5. షేకస్ పియర పుసత్కం పార్రంభించాను. 1. 05 నుండి 3 పేజీలు రాసాను.
6. షేకస్ పియర పుసత్కం 3 పేజీలు రాసాను. డైరీ అటట్లు ,బొమమ్లు వేయటం పూరత్యినది. షేకస్ పియర పుసత్కం 4 పేజీలు రాసాను.
7. షేకస్ పియర పుసత్కం 3 పేజీలు రాసాను. మరో రెండు పేజీలు … పుసత్కాలకు అటట్లు వేసి రాతిర్ 11. 30 కి పడుకునాన్ను.
8. సావనీర కు మలాల్ది రామకృషణ్ శాసిత్ పై వాయ్సం.
9. షేకస్ పియర 3 పేజీలు రాసాను. రసెస్ల ని చదివాను.
11. లాలబ్హదూర శాసిత్ మరణం. షేకస్ పియర 2 పేజీలు రాసాను.
13. షేకస్ పియర 3 పేజీలు.
14. షేకస్ పియర 4 పేజీలు రాసాను.
15. షేకస్ పియర 4 పేజీలు రాసాను.
16. షేకస్ పియర 6 పేజీలు రాసాను.
17. షేకస్ పియర 3 పేజీలు రాసాను. మామ వాయ్సం.
18. షేకస్ పియర 2 పేజీలు రాసాను.
19. షేకస్ పియర 4 పేజీలు రాసాను.
20. … రాతిర్ 3 పేజీలు రాశాను.
21. వాయ్సం 6 పేజీలు రాసాను.
23. వాయ్సం 5 పేజీలు రాసాను. రాతిర్ 4 పేజీలు రాసాను.
24. … జవ్రం తోనే వాయ్సం పని కొంచెం చేసాను.
25. ఈ రోజు నుండి 33 రోజుల సెలవు. వాయ్సం లో 10 పేజీలు రాసాను. 5పేజీలు షేకస్ పియర ..
26. షేకస్ పియర పై వాయ్సం లో చివరి కొనిన్ పేజీలు.
27. షేకస్ పియర లో వదిలేసిన నాటక సమాచారం రాసాను . 2 పేజీలలో ముగింపు రాసేసాను.
28. విజయవాడకు …
30. కవిత కు మనసత్తవ్ పర్ధానమైన కథ ఒకటి పార్రంభించాను. 12 గంటలవరకు 12 పేజీలు రాసాను. తరువాత మరో మూడు పేజీలు…
31. కవితకు పంపాలిస్న కథ పూరిత్ చేసి ,గుంటూరు కు పోసట్ చెయయ్టానికి ఇచేచ్సాను.

ఫిబ
ర్ వరి

1. ఉదయం 8.20 కి దావ్రపూడి చేరాను .. మాఘమ ను చదువుతూ…
2. నైరూపయ్ చితర్ం వేసూత్… మాఘమ ను చదువుతూ..
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3. నైరూపయ్ చితర్ం ఉదయం 11 గంటలకు పూరత్యింది. లాయ్ండ సేక్ప ఒకటి పార్రంభించాను..పేపర మీద .. పీర్సట్ లే నాటకం చదువుతూ… సాయంతర్ం
5 గంటలకు తాపేశవ్రం లాక కు వెళిల్ గుడిసెలు ,చెటుల్ పెనిస్ల సెక్చ వేసాను.
4. కానావ్స బోరుడ్ చితర్ం పార్రంభించాను.
5.పతిర్క నుండి మాఘం వాయ్సానికి 116/ చెక వచిచ్ంది .. కోటేశవ్ర రావు గారి కోసం కథ పార్రంభించాను.
10. … సతిత్ సహాయం తో లాయ్ండ సెక్ప పెయింటింగ వేసాను. మాఘమ ను చదువుతూ .. రాతిర్ 11 వరకు పేకాట .
12. మాఘమ ను చదువుతూ …
13. మాఘమ ను చదువుతూ …
14. రికాష్లో బయటకు వెళిల్ పొలాలు ,చెటుల్ … సెక్చ లు వేసూత్… మాఘమ ను చదువుతూ …
15. వాంగోష పదధ్తి లో పొలాలు,చెటుల్ చితార్లు పార్రంభించాను. రసెస్ల ను చదువుతూ …
16. రాతిర్ 9 కి ఒక అబాబ్యిని తీసుకొని జటాక్లో కేసవరం వెళిల్ రైలేవ్పరిసరాల నుండి అందమైన దృశాయ్ల రంగుల పెనిస్ల సెక్చ …
17. కేసవరం సెక్చ మెరుగులు దిదుద్తూ… రంగులలో చాలా బాగా వచిచ్ంది. రసెస్ల ను చదువుతూ..
18. ఆఫ హూయ్మన బాయ్ండేజ 790 పేజీలు పూరిత్ చేసి ఒక బరువు దింపుకునాన్ను.
19. లాండ సెక్ప పాడైంది .. కేసవరం చితర్ం…
20. రసెస్ల ను చదివాను.
25. … హైదరాబాద చేరాను ..

మార్చ్
1. విశాలాంధర్ లో 18 రూపాయలకు ‘ది మూవీస’ పుసత్కం కొనాన్ను.
3. ‘ది మూవీస’ చదివాను. ఉగాది పర్తేయ్క సంచికకు రసెస్ల పదధ్తిలో ఇదద్రు వాయ్పార వేతత్ల చుటూట్ నడిచే పెదద్ కథ ‘మరమేకులు - చీ రమడతలు’
పార్రంభించాను.…సాయంతర్ం ఇంటి దగగ్ర 4 పేజీలు రాసాను.
4. పెదద్కథ 5 పేజీలు రాసాను. మలయాళం మాతృభూమి పతిర్క నుండి 20/ రూ మనియారడ్ర వచిచ్ంది.
5. శామ రచన ఇంటలిజెంట ఉమెనస్ గైడ పెలికాన పర్చురణ 7/6- నిదర్ మీద మరొక పెలికాన పుసత్కం 4/6 కు కొనాన్ను. పాలెట నైఫ తో తిరుపతి
కొండల కానావ్స పెయింటింగ వేసాను. కథ 8 పేజీలు రాసాను.
6. 11 గంటల వరకు కథ రాసాను. సాయంతర్ం 5 గంటల వరకు కానావ్స పెయింటింగ. 4 పేజీలు కథ రాసి రాతిర్ 12 గంటలకు పడుకొనాన్ను.
7. 12 గంటల వరకు 10 పేజీలు కథ రాసాను. గంట పెయింటింగ చేసాను. 5 పేజీలు కథ రాసాను.
8. రాతిర్ 10 గంటలకు పెదద్ కథ పూరిత్ చేసాను. మొతత్ం 118 పేజీలు.
9. ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల వరకు కథ సరిచేసి పంపేసాను.
10. ఇంటలిజెంట ఉమెనస్ గైడ చదివాను.
12. తిరుపతి కొండల దృశయ్ం ఆయిల పేపర చితర్ం పార్రంభించి మధాయ్హన్ం 12 గంటలకు ఒక సాథ్యికి తెచాచ్ను. .. షా ను చదువుతూ…
13. ఉదయం 11 గంటలకలాల్ తిరుపతి కొండల చితర్ం పూరత్యింది.
20. రోజంతా సెక్చ లు వేసూత్ …
21. షా ను చదివాను. ఆయిల సెక్చ లు వేసాను.
22. షా ను చదివాను.
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23. ఉగాది. తలంటి సాన్నం .. కొతత్ సెక్చ లు పార్రంభించాను. కాశీమ్ర కాలువలు .. చెటుల్ ..
25. లత, శివరామకృషణ్ గారి కొడుకు వచాచ్రు. ‘చివరకు మిగిలేది’ అసలు పర్తి ఇయయ్టానికి అంగీకరించాను. ఆయిల సెక్చ పూరత్యింది.
26. మరమేకులు - చీరమడతలు పర్చురించబడిన ఆంధర్పతిర్క ఉగాది సంచిక వచిచ్ంది.
28. గుంటూరు నుండి వి. భాసక్ర రెడిడ్ వచాచ్డు. కవిత లో కథ కోసం 50 రూ ఇచాచ్డు.

ఏపి
ర్ ల్

3. రాతిర్ కానావ్స కతిత్రించి చదరపు ముకక్ మీద పఠాన కోట రైలేవ్ సేట్షన సెక్చ వేయటం పార్రంభించాను.
10. హిలెమ్న ,షా ,ఇలియట లను చదువుతూ…
12. రషయ్న పనోరమా చదివాను.
13. కవితవ్ం మీద పని పార్రంభించాను. తాజాగా రాసిన అజాఞ్నం .. ఇందులో మొదటి కవిత.
15. కవితవ్ం పుసత్కం సిదధ్ం చేసూత్ … మూడు నాలుగు కవితలు తిరిగి రాసాను.
17. పియర సన ,రషయ్న పనోరమా చదివాను. కవితలు తిరిగి రాసాను.
21. 11రోజుల ఆరిజ్త సేవకు దరఖాసుత్ చేసాను. మాక మిలల్న లో ‘వరడ్స్ అండ రియాలిటీ’ కొనాన్ను. 6/80… ఆసాక్ర వైలడ్ ను చదివాను.
22. సావనీర కోసం ‘యాసెప్కట్స్ అఫ యాకిట్ంగ’ వాయ్సం పార్రంభించాను.
23. బుక లింకస్ వెళాల్ను. సి.పి.రామసావ్మి రాసిన లైఫ అఫ అనీబిసెంట ,నాగారుజ్న కొండ పై ఒక కరపతర్ం తెచాచ్ను.
27. షేకస్ పియర పుసత్కానికి ఆందర్ పర్దేశ సాహితయ్ అకాడెమీ అవారడ్ .

మే
అనారోగయ్ కారణంగా 10 వతేదీ నుండి 26 వరకు హాసిప్టల లో ..
26. సాయంతర్ం 6.30 కి ఇంటోల్ ..
27. మంచం మీద విశార్ంతి తీసుకొంటూ … కొతత్ ఇంగీల్ష నిఘంటువు ,ఆకస్ఫ్రడ్ కాటలాగ చదివాను.
28. కాటలాగస్ ,షేకస్ పియర విమరశ్ ,,హూయ్మన డిసీజెస -చదివాను.
30. శీర్కాంత శరమ్ నుండి పెదద్ ఉతత్రం .. ‘మరమేకులు -చీర మడతలు’ లోని సూరోయ్దయ వరణ్నలకు సమాంతరంగా సంసక్ృత సాహితయ్ం లోని
వరణ్నలను చూపిసూత్ రాసాడు.
31. నేకేడ ఐ కారూట్నస్ చదివాను.

జూన్
1. బార్డేల్ రచన ‘షేకస్ పియర’ చదివాను.
2. జారజ్ ఆర వెల వాయ్సాలు చదివాను.
3. కథను సవరించటం పార్రంభించాను. షేకస్ పియర విమరశ్ చదివాను.
4. విశాలాంధర్కు వెళిల్ 100 గేర్ట మోడరన లైవస్ కొనాన్ను. రూ . 19-50. మోడరన లైవస్ చదివాను.
6. ‘మెన హూ రూలడ్ ఇండియా’ చదివాను.
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7. ‘బెటర ఇంగీల్ష’ చదివాను.భారతి లోని పెదద్ కథ సవరించాను.
8. రాతిర్ కథ సవరణలు… యూలిసెస ,గుడ ఇంగీల్ష మొదలైనవి చదివాను.
10. మెడికల ఎన సైకోల్పీడియా , ‘లాసట్ డేస ఆఫ హిటల్ర’ తెచాచ్ను.
11. ‘లాసట్ డేస ఆఫ హిటల్ర’ చదివాను. పెదద్ కథ సవరణలు పూరత్యాయ్యి.
14. పుటిట్న రోజు. సతిత్ టెనిన్సన పోయెమస్ తెచాచ్డు.
18. కలచ్ర పై ఇలియట పుసత్కం తెచాచ్ను.

ౖ
జులె
8. దాశరధికి ఆరాన్లడ్ వాయ్సాలూ ,వరలడ్ కాల్సికస్ పంపమని దాశరధికి రాసాను.
11. కృషణ్కృపాలిని రాసిన ఎ నూయ్ హిసట్రీ అఫ సాంసిర్క్ట లిటరేచర చదివాను.
17. కాలెండర కోసం ఒక పడవ చితర్ం వేసాను.

ఆగట్
2. కామన హాల లో నా యాభై పెయింటింగస్ పర్దరశ్న.
11. ‘ఆరట్ అఫ సెటైర’ చదివాను. పోసట్ర పేపర తో ఒక పుసత్కాలు పెటుట్కొనే పెటెట్ చేసాను.
12. డి. బాల గంగాధర తిలక పై నా వాయ్సం భారతిలో పర్చురించ బడింది.
13. ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్ ,ఆరట్ ఆఫ సటైర ,నోయల అనన్ం రాసిన ఆరాన్లడ్ వాయ్సాలు చదివాను.
14. షేకస్ పియర పర్తి పని పార్రంభించాను. చెపుత్ంటే 5 పేజీలు సాంబమూరిత్ రాసాడు. 11 గంటలకు పేవ మెంట దుకాణానికి వెళిల్ 3 టైం ,2 లైఫ ,2
ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్ లు తెచాచ్ను. షేకస్ పియర 3 పేజీలు రాసాను.
15. కుదిరిన పెళిల్ పై వాయ్సం … షేకస్ పియర 3 పేజీలు రాసాను.
16. ఒక పతిర్క కోసం కథ అడుగుతూ పోతుకూచి ఉతత్రం రాసాడు.
17. షేకస్ పియర 5 పేజీలు రాసాను.
21. వెసట్ర్న ఆరట్ పై వాయ్సం కోసం హరిబాబు వచాచ్డు. పుసత్కం కవర డిజైన కూడా.. షేకస్ పియర 3 పేజీలు రాసాను.
22. షేకస్ పియర 5 పేజీలు రాసాను.
23. పోతుకూచికి కథ ఇచాచ్ను. సాథ్నం కు అంకితం పూరత్యింది. ఉపాధాఘ్తం ,చివరి అధాయ్యం 15 పేజీలు ఈ రోజు రాసాను. సాయంతర్ం 4 కు బుక
లవరస్ కు వెళిల్ ఫాకట్స్ అఫ ఇంగీల్ష రూస 13/ కి కొనాన్ను. షేకస్ పియర కు తుది మెరుగులు దిదద్టం పూరత్యింది.
24. షేకస్ పియర పూరిత్ చేసి 10 గంటలకు ఆంజనేయులుకి ఇచాచ్ను పోసట్ చేయమని.
28. పాత పుసత్కాలకు కవర డిజైనస్ వెయయ్టం తో గడిచి పోయింది.
29. రసెస్ల పై వాయ్సం రాయటానికి చదువుతూ…
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పె
ట్ ంబర్

1. యువ నుంచి భదర్ం వచాచ్డు అజాఞ్నం వాయ్సాల కోసం. మదార్స బయో కెమిసీట్ర్ విభాగానికి చెందిన కుమార తో ,సభాపతితో కబురుల్. వాళేళ్ నవలను
తమిళంలోకి అనువదించారు.
2. డార్మా &టెర్డిషన చదివాను.
5. రసెస్ల పై వాయ్సం కోసం సమాచార సేకరణ .. 50 పేజీలు చదివాను.
6. యువ కోసం ‘యూత హూ రన అవే’ వాయ్సం పార్రంభించాను.
7. అజాఞ్నం వాయ్స వరుసలో యువ కోసం రాసుత్నన్ జనం ఇళల్ నుండి ఎందుకు పారిపోతునాన్రు అనే విషయం పై వాయ్సం పూరిత్ చేసాను.
8. యువ వాయ్సం కోసం వచిచ్న భదార్నికి ఉదయం వాయ్సం ఇచేచ్సాను.డబులూయ్. అలెన ను చదివాను.
10. బుక లవరస్ కు వెళాళ్ను. 1)లైఫ ఆఫ రేనియర,2)హెచ. బెలాల్క రాసిన కాషనరీ వెరెస్స , 3)ఇలల్సేట్ర్టెడ హిసట్రీ అఫ సైనస్ రూ 23/ తెచాచ్ను. ఆఖరి
విడత పుసత్కాల కవరుల్ పూరత్యాయ్యి.
12. రసెస్ల వాయ్సం పని. 5 పేజీలు.
13. రసెస్ల వాయ్సం 3 పేజీలు .
16 . 10 పేజీలు రసెస్ల వాయ్సం.
19. రసెస్ల వాయ్సం మరినిన్ పేజీలు. బిచచ్గాళల్ మీద రాయటానికి పార్రంభించాను.
21. కథ 3 పేజీలు.
22 . రసెస్ల వాయ్సం 3 పేజీలు రాసాను.
23. రసెస్ల వాయ్సం పూరత్యింది . 75 పేజీలు వచిచ్ంది.
24. చివరి పేజీ తిరగ రాసాను. భారతి కి పంపేసాను.
26 . బిచచ్గాళల్ పై కథ పార్రంభించాను.
27. ‘ముషిట్ నిజం’ కథ పూరిత్ చేసాను.

అకో
ట్ బర్

2. యూత మీటింగ కి నోటస్ తాయారు చేసుకొంటూ ..
5. బుక లవరస్ కు .. ఏజ అఫ సాక్ండల .. కొనాన్ను. అఫ హూయ్మన బాయ్ండేజ సినిమా చూడటానికి పివి తో పాల్జా కు .. మొదటి సగం బాగుంది.
రెండవ సగం మందకోడిగా నడిచింది.
7. నాగారుజ్న సాగర సభకు నోటస్ రాసుకొంటూ .. పెంగివ్న ఎన సైకోల్పీడియా తెచాచ్ను.
8. నాగారుజ్న సాగర … సాయంతర్ం 7. 30 కి సమావేశ సథ్లానికి .. చీఫ ఇంజనీర వి. గోపాల రావు అధయ్క్షత .. 7.40 ఉపనాయ్సం మొదలు పెటాట్ను.
మొదటి 15 నిమిషాలు నాలుక ,గొంతు పొడారి పోయాయి. అనేక సారుల్ మంచి నీళుల్ తీసుకునాన్ను .. 8.40 వరకు మాటాల్డాను.
10. కృషణ్మీనన జీవిత చరితర్ తెచాచ్ను.
13. రసెస్ల వాయ్సం 2 వ భాగం మొదలు పెటాట్ను 10 పేజీలు రాసాను.
14. రసెస్ల వాయ్సం ..
15. బుక లవరస్ కు వెళిల్ ‘ఏజ అఫ సాక్ండలస్’ తెచాచ్ను.
17. రసెస్ల వాయ్సం …
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19. రసెస్ల వాయ్సం 10 పేజీలు రాసాను.
20. రసెస్ల వాయ్సం పూరిత్ చేసి భారతి కి పంపాను.
24. ఆహావ్నం .. 10 ఏళల్ తెలుగు సాహితయ్ం పై సదసుస్కు .. అంగీకరించాను. అజాఞ్నం వాయ్స పరంపరలో మొదటిది.. ‘ఎకక్డికి పారిపోతావు తముమ్డు’
వాయ్సం వునన్ ’యువ’ విడుదలైంది.
27. సెంటర్ల లైబర్రీ నుండి ‘మైండ యువర లాంగేవ్జ’ ,ఐవోర బౌర్న ,హూయ్మన పిర్విలేజ చదివాను.

నవంబర్
1. జె. పి. సారేత్ర్ రాసిన ‘వరడ్స్’ తెచాచ్ను.
6. యువ దీపావళి సంచిక వచిచ్ంది-ముషిట్ నిజం కథ తో ..
8. గాజుమేడ రిహారస్లస్ .
10. గాజుమేడ రికారిడ్ంగ పూరత్యింది.
13. నా కథ కిమమ్తైత్న కరమ్ ఉనన్ కథ సంకలనం 10 కాపీలు వచాచ్యి.
14. రసెస్ల పై వాయ్సం 6 పేజీలు రాసాను.
20. రసెస్ల పై వాయ్సం 4 పేజీలు. ..
27. రవీందర్ భారతి లోని కళానికేతన గౌరవం పొందిన మొకక్పాటి పై 4 పేజీలు రాసుకొనమని చెపాప్ను.
28. రసెస్ల పై వాయ్సం తిరిగి చూసుకొనటం పూరిత్ చేసి ముగింపు చేరాచ్ను. రసెస్ల పై 3 వ వాయ్సం 84 పేజీలు .
29. రసెస్ల పై చివరి వాయ్సం పంపించేసాను.

డి ంబర్
8. యువ కోసం ‘గర్ంథకారుల అనామకోపాఖాయ్నం’ వాయ్సం పార్రంభించాను.
11. సాయంతర్ం యువ వాయ్సం 4 పేజీలు .
13. యువ వాయ్సం పూరిత్ చేసి సాయంతర్ం 3 గంటలకు భదార్నికి ఇచాచ్ను.
14. అపస్ర కోసం కథ పార్రంభించి 5 పేజీలు రాసాను.
15. .. విడిచేసిన అసలు విషయం కథ పూరత్యింది. 25 పేజీలు . విశాఖ పటన్ం నుండి వచేచ్ కొతత్ పతిర్క ‘అపస్ర’ కు పంపాను.
22. రసెస్ల వాయ్సానికి భారతి నుండి 250/రూ చెక వచిచ్ంది.
24. విశాలాంధర్కు వెళిల్ ఫాసట్ర రచన ‘టూ ఛీరస్ ఫర డెమోకర్సీ’తెచాచ్ను. 6/రూ.
26. జయశీర్ పతిర్క కోసం ‘మనున్-మశానం’ కథ 10 పేజీలు రాసాను.
27. కథ పూరిత్ చేసి రిజిసట్ర పోసుట్లో పంపుతూ ఆ విషయం టెలిగార్మ దావ్రా తెలియపరిచాను.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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