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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

øöeTT~

www.koumudi.net

pHé

2016

3

బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

°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)

1955

ఈ సంవతస్రపు డైరీలు రెండు ఉనాన్యి. పికోట్రియల డైరీ ఒకటి, పాకెట సైజ డైరీ ఒకటి. పికోట్రియల డైరీలో విషయాలు పర్ధానంగా పేరొక్ంటూ,
పాకెట సైజ డైరీలో అదనపు సమాచారం ఉనన్పుప్డు దానిని ఇసూత్ వచాచ్ను. పాకెట సైజ డైరీలో విషయం రాసినపుప్డు పకక్న బార్కెటోల్ p అనన్ అక్షరం
తో సూచించాను. - అనువాదకురాలు

జనవరి
3.

జె. కారెబ్ట (j.corbett)రచన టెంపల టీజర అండ మోర మాన ఈటరస్(temple tisar &

more man eaters) తెచాచ్ను.రూ 6-8-0.

పర్యాగ మదార్స నుండి వచాచ్డు. కాలేజిలో పాడాడు. అరధ్రాతిర్ వరకు ఇంటోల్ చదరంగం, వినోదం.
8. వి&కో కు వెళిల్ బహుమతి పుసత్కాలు ఎంపిక చేసాను.
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15. బాంక నుండి 125/రూ
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ర్ వరి

1. హాల అండ కో నుండి పెదద్ వాటర కలర బాకస్ రూ 18/8+1-8-0 (p)
4. మూరిత్ మదార్స నుండి టి.ఎస. ఇలియట వాయ్సాల పుసత్కం పోయెటీర్ అండ కిర్టిసిజం తెచాచ్డు. రూ 6/8
9. ఫెర్ంచ ఇంపెర్షనలిసుట్లు రూ 18/12 (p)
11. ఆంధార్లో ఎనిన్కలు -సెలవు . కొతత్ వాటర కలర బాకస్ తో సెక్చ లు వేసూత్ …
12. రూ 3/4 పెటిట్ ఒక బెర్ష ,కలరస్ తెచాచ్ను. (p)
13. ఇలియట పోయటీర్ &కిర్టిసిజం చదివాను. (p)

మార్చ్
16. దవ్ందావ్లు సిర్క్పట్ రాసాను. (p)
19. వి.ఉమ నుండి నవల 12 కాపీలకు 40 రూపాయలు వచాచ్యి.
21. నానన్ మాసికం . -సెలవు పెటాట్ను.
ఏపిర్ల
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3. లైఫ ఆఫ ఫిలిప విలస్న సీట్ చదివాను. (p)
8. గుడ ఫైరడే సెలవు - సాంగస్ ఆఫ ది సరఫ్ -ఆయిల పెయింట వేసూత్ ..
10. భరదావ్జ తో మూడు గంటలు ముచచ్ట. -లాయ్ండ సేక్ప ఆయిల పెయింట వేసూత్ .. (p)

మే
4. వి అండ కో నుండి రూ 147/10 (p)
5. ఉదయం మెయిల కు ఇపప్నపాడు. ఆడల్ర సైకాలజీ తెచాచ్ను.
8. సుబాబ్రావు పెళిళ్కి హాజరయాయ్ను. వెయియ్మందికి భోజనాలు.
9. వాతావరణం బాగుంది. హారోమ్నియం తో సంగీత విభావరి. (p)
10. విలాల్స లాయ్ండ సేక్ప పార్రంభించాను.
11. విలాల్స సుబాబ్రావు కు ఇచాచ్ను.
12. సాయంతర్ం తాపేశవ్రం లాక కు- అసలు లాయ్ండ సేక్ప ను చితిర్దాద్మని ... (p)
15. ఆంజనేయులు పరీకాష్ ఫలితాలు నిలిచి పోయాయి. సతిత్ తో మెయిల కు బెజవాడకు (p)
16. సంజయన సంచికకు హాసయ్ం మీద వాయ్సం పార్రంభించాను. (p)
28. ఆఫీసు లో వాయ్సం (p)
29. ఉదయం వాయ్సం రాసాను. (p)

జూన్
4. సుబుబ్లుతో బజారుకు వెళిల్ కురీచ్లు తెచాచ్ను రూ 158/7. వి అండ కో నుండి 50 రూపాయలు ,బాయ్ంకు నుండి 50 రూపాయలు
16. నానన్ ఎడూరి తదిద్నాలు మొదటి రోజు. అనన్యయ్ ఉదయం వచాచ్డు . (p)
25. సతిత్తో చదరంగం (p)

ౖ
జూలె
2. హకస్ లే పుసత్కం కొనాన్ను. (p)
5. కారూట్న వారిష్క మోరలస్ అండ సొసైటీ పుసత్కం కొనాన్ను.(p)
9. పర్దరశ్న కొరకు చితార్లను రాతిర్ 9 గంటల వరకు ఉంచాను. (p)
13. అమమ్తదిద్నం (p)

ఆగట్
1.అలైడ పర్చురణల వారికి 20 రూ మనియారడ్ర చేసాను. (p)
2. ఆరాన్లడ్ బెనెట పతిర్కలు. (p)
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4. ‘బాక టు గాడస్ కాజువాలిటీ’ చూసాను.రాక హడస్న ,మరియా హెన డస్న నటన ,కథ బాగునాన్యి. ఒక కథ పార్రంభించాను.(p)
5. ఊడిన చకర్ం -వాడని పుషప్ం కథ పూరిత్ చేసాను. సుబుబ్లు వరలకీష్ వర్తం చేసుకొంది- ఆహావ్నితులు వచాచ్రు.(p)

అకో
ట్ బర్

5. నొసటన వార్సిన వార్త కథ భారతిలో అచచ్యింది.
8. డా. లంకా సుందరం ననున్ చూడటానికి వచాచ్డు. నేనాయనకు ఒక నవల ఇచాచ్ను.( p)
13. కనాయ్శులక్ం చూచాను. (p)

నవంబర్
3. రాజనాలతో మాటాల్డాను. నా నవలను పర్శంశించాడు.
4. ఎం.పి తో కలసి ‘దొంగరాముడు’ చూచాను.
5. నా కథ అచచ్యిన కలకతాత్ ఆంధార్ అసోసియేషన వారిష్క అందింది.(p)
6. అరకువాలీపై కథ రాతిర్ 9.30కి పూరత్యింది. టైపులో 18 పేజీలు(p)

1956

ఇది చాలావరకు ఖాళీగా ఉంది. వార్సినంత వరకు రేడియో కారయ్కర్మాలకు సంబంధించిన విషయాలు. జీవిత సంబంధ విశేషాలు ఏమీ లేవు.

1958

ఫిబ
ర్ వరి

5. వైస పెర్సిడెంట రాక పై నివేదిక కోసం మూరిత్ తో కలసి రాతిర్ రైలుకు అనంతపురం.
7. ఇంజనీరింగ కాలేజి వదద్ సంజీవరెడిడ్ ఉపనాయ్సం.
10. చివరి రోజు కావటం వలల్ సుబుబ్లుతో కలసి ఎగిజ్బిషన కు 21. ఆజాద మరణం
24. ఆజాద పై కవిసమేమ్ళనం

మార్చ్
16. మధాయ్హన్ం 3 గంటలకు మదార్స చేరాను.
17. పిబి వై కారులో ఉదయం 9. 45 కు ఆలిండియా రేడియో సెమినార కు
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19. సోప్కన వరడ్ కారయ్కర్మం లో తపుప్లు ఏమిటి అనే విషయం పై 35 నిమిషాలు

మాటాల్డాను.

25. కారులో శీర్శైలం 26. కాలినడకన కృషాణ్కి. ఉదయం ఏడింటికి పార్రంభించి ఎనిమిది గంటలకు లోయలోకి దిగటం పూరత్యింది. తిరిగి ఎకక్టం 8.30 కి మొదలు పెడితే
9. 45 కు పూరత్యింది. 12 గంటలకు గుడికి. -భోజనం -మధాయ్హన్ం రెండుకు తిరుగు పర్యాణం.
29. దావ్రపూడికి ఉదయం 7. 30 కి చేరాను.

ఏపి
ర్ ల్

1. ఆయిల పెయింటింగ
8. ఉదయం 6. 30 కి ఇపప్నపాడు చేరాను.
11. మధాయ్హన్ం 2. 30 కి సుబుబ్లు తో కలసి పాసెంజర కూపే లో పర్యాణం. విజయవాడ సేట్షన కు లకీష్ చలపతి రావు, ఎంపి- భోజనం తీసుకొని
వచాచ్రు.
12. ఉదయం 8 గంటలకు చేరాం. షాపింగ -రసెస్ల ది ‘వై అయాం నాట ఎ కిర్సిట్యన’ కొనాన్ను.
13. వై అయాం నాట ఎ కిర్సిట్యన --చదవటం పూరిత్ చేసాను.
17. చివరకు మిగిలేది -ఎడిట చేసూత్ ..
28. నవల ఎడిటింగ పూరత్యింది.

మే
4. పర్జామత కోసం కథ రాసూత్ …
5. కథ రాసూత్ .. 107/12 ఇనకంటాకస్ కటాట్ను.
10. దిగజారిన మాలినయ్ం కథ రాసి పోసుట్ చేసాను.
11. చెంచు లకిష్ చూచాను.
12. హెరబ్రట్ థామస పుసత్కం పూరిత్ చేసాను.
16. 185 రూపాయలకు కింగస్ వుడ లో పుసత్కాల కేసు ఆరడ్ర చేసాను.
18. ఇంగిల్ష సినిమా
31. కృషణ్ శాసిత్ కూతురు లకిష్ మరణవారత్. సామ్ల పాకస్ తో శుకర్వారం రాతిర్ 11 గంటలకు పోయింది. ఎన ఆర, బికెఆర, ఎమ ఎన లతో కలిసి శాసిత్
గారిని చూసాను.

జూన్
2. జీతం రోజు 546/
4. కింగస్ వుడ నుండి బుక షెలఫ్ రాతిర్ 7 గంటలకు వచిచ్ంది.
10. జిపిఎస అరుణోదయ నాటయ్మండలి 13 వ ఉతస్వాలు హాజరు కావటానికి విజయవాడ నుండి వెళాళ్డు.
13. పుటిట్న రోజు, నూనె రాసుకొని సాన్నం. సెలవు పెటాట్ను.
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14. నానన్ తదిద్నం 1. 30 కలాల్ పూరత్యింది. అనన్యయ్ 338 రూపాయల డార్ఫట్ పంపాడు.
17. ఉడ హౌస కథలు ది మాన అప సేట్యిరస్ ,చేంజ ఇన మాన అండ ఉమెన తెచాచ్ను.
24. కథ మొదలు పెటాట్ను.

ౖ
జూలె
4. మహిళా కారయ్కర్మం కోసం 15 నిమిషాల నాటకం ‘పని సులువు’ పూరిత్ చేసాను.
5. జయంతి కోసం కారయ్సాధకుల మహా కావయ్ం కథ పూరిత్ చేసాను.
8. పని సులువు మహిళా కారయ్కర్మం.
19. నవలను కనన్డం లోకి అనువదించిన ఎమివ్ చౌడపప్ నుండి ఉతత్రం.
25. 4000 కాపీలు అముమ్డైన పుసత్కం గురించిన వారత్ హిందూ లో ..
29. సెలవు పెటాట్ను. పుసత్కాలకు కవరుల్ వేసుకొంటూ .. ఇంటోల్

ఆగట్
1. బి కె రావు నుండి పుసత్కాల కవరల్ కోసం 3/రూ తీసుకొనాన్ను.
7. రచయితలతో హుమాయూన కబీర కారయ్కర్మానికి దాశరధి తో కలసి సాయంతర్ం 4. 30 కి ఉరూద్ హాల కు. బి జి రెడిడ్ అధయ్క్షత హెచ కె రచయితల
సేవ్ఛచ్ గురించి చాలా బాగా మాటాల్డాడు.
8. తిమామ్రెడిడ్గారి ఉపనాయ్సం,ఇంటరూవ్య్ రికారడ్ చేయటానికి రామ గోపాలరావు తో కలసి తిమామ్రెడిడ్ గారి ఇంటికి -వేణుమాధవ,డి ఆర 5. 30 కి
వచాచ్రు. రాతిర్ 7. 30 వరకు వేణుమాధవ అనుకరణ కళను పర్దరిశ్సూత్నే ఉనాన్రు. రైలు కు వెళిళ్పోయారు.
11.ఒంటోల్ బాగా లేదు. దగుగ్,ఆయాసం.
14.డాకట్ర వెంకటేశవ్ర రావు ను సంపర్దించాను. అలరిజ్క బార్ంకైటిస -ఎవిల,ఎలొక్సిన బిళళ్లు.
23. 80 రూపాయలకు భోజనాల బలల్ తెచాచ్ను.
28. కృషాణ్జి రూ 4/8 పెటిట్ ‘షేకిస్ప్యర టార్జడీ’తెచిచ్ పెటాట్డు.
29. గాజుమేడ సెక్చ పూరిత్ చేసాను.

పె
ట్ ంబర్

1. జీతం రోజు 546/
2. సాయంతర్ం బజారుకు.పెనున్లు చూసాను. ఒథెలోల్,హామెల్ట ,లీర తెచాచ్ను. 5రూపాయలు.
3. జపాన పెన తెచాచ్ను. రూ 22/8
4. యువతీ మండలిలో తిమామ్రెడిడ్ గారి కూతురి పెళిళ్కి -నగన్ కారూట్నుల్ తెచాచ్ను.1/8
7. కవితవ్ం తిరగ రాసూత్..
10. ‘కలం పటట్ని రచయితలసంఘం’ఇంగిల్ష లోకి అనువాదం పార్రంభించాను.
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బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

13. ‘కలం పటట్ని రచయితల సంఘం’ఇంగిల్ష అనువాదం…ఆసాట్ర్నమి హాయ్ండ బుక 3రూపాయలకు తెచాచ్ను.
16. అనువాదం రెండు పేజీలు. ఒథెలోల్ చదివాను. అనువాదం ముగింపుకు వసుత్నన్ది.
19. దిగజారిన మాలినయ్ం కథ 3 పేజీలు సవ్తంతర్ పర్చురించింది.
20. ఆంజనేయులు తో నారాయణ గూడా ఇలుల్ చూడటానికి .. బెనెన్ట సెరఫ్ కారీగ్ పుసత్కం 2 రూపాయలకు తెచాచ్ను. కలాకతాత్కు ఇంగీల్ష కథ పంపాను.
30. అనన్యయ్ తీవర్ంగా జబుబ్ పడాడ్డని రాతిర్ 8. 30 కి ఫోన.

అకో
ట్ బర్

1. బసుస్లో కరూన్లుకు సాయంతర్ం 5. 50 కి చేరాను. హాసిప్టల కు వెళిల్ అనన్యయ్ను చూసాను.
5. అనన్యయ్ రాతిర్ 11. 15 కు చనిపోయాడు. ఇంటికి రాతిర్ 1. 30 కి. దహనం ఉదయం 10 గంటలకు
16. 12 వ రోజు. ఆరుగంటల బసుస్కు నందాయ్ల నుండి బయలుదేరాను.9.45 కు కరూన్లు- హైదరాబాద చేరాను.
21. అభయ్ంగన సాన్నం- నిదర్లేదు. ఒంటరిగా …
22. సాయంతర్ం 7గంటలకు పురోహిత దగగ్రకు. లైఫ ఆఫ రమణ మహరిష్ చదువుతూ ఇంటోల్ ..
23. ఆఫీసులో జాయిన అయాయ్ను.

నవంబర్
2. బోరిస పాసట్ర నాక నోబెల పైరజ తిరసక్రించాడు.అతని జీవిత చరితర్ తెచాచ్ను.
3.బెమారడ్ సిప్సిస బోయ(Bemard spies buoy) రచన కేసెస&లైఫ చదువుతూ ….
5. సవ్తంతర్ ఆఫీసుకు వెళాల్ను. గోప శాసిత్ని కలిసాను. నా కథ వచిచ్న మూడు సంచికలు తెచుచ్కునాన్ను.
6. శివశంకర శాసిత్ తో కలిసి నోరి ఆఫీసుకు వచాచ్డు.

డి ంబర్
6. రామపప్ రిహారస్లస్
7.రికాష్ లాగేవాళళ్కథ ఇంగిల్ష లోకి …. మధయ్హన్ం రామపప్ రిహారస్లస్.
9. రామపప్ రికారడ్ చేయటం పూరత్యింది. రాతిర్ 8 గంటలకు నారాయణ రెడిడ్తో పారీట్.
17. రామపప్ 20 నిమిషాల డిసక్ -చాలా బాగుంది.
20. కారులో రామపప్ వెళళ్టానికి ఏరాప్టుల్.
21. తెలల్వారుఝామున 4గంటలకు లేచాను. విదాయ్భూషణ ఇంటికి వెళాల్ను. కాఫీ తాగాను. ఆయన బొమామ్లు చూసాను. ఉదయం 7.10 కి వానులో
రామపప్కు బయలుదేరాం. -11.15 కు వరంగల చేరాం -వెయియ్సత్ంభాల గుడిలో ఆహారం తీసుకొని రామపప్ చేరేసరికి 2.15. ఫోటోలు తీసుకొని 4
గంటలకు బయలుదేరాం. హైదరాబాద చేరేసరికి రాతిర్ 10.30. ఒక కళాకారుడితో, ఆయన భారయ్ తో ఒక సంతోషకరమైన పర్యాణం.
24. పెళిల్నాటి పర్మాణాలు -సినిమాకు

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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