
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 |òæãÁe]  2016 

   1 బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు 

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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 ( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు) 
 

1940 
 

జనవరి 
 6.  సాక్ట ఫోరస్ --నైతిక సావ్తంతర్య్ం- Moral freedom-పర్కటించబడింది  
 

ఫిబర్వరి 
8,  కాలేజి శత సంవతస్ర ఉతస్వాలు 
22.  ఆనరస్ అసోసియేషన వీడోక్లు -అసాధారణం, ఆశచ్రయ్కరం అయిన ఉపనాయ్సం ఇచాచ్ను.  
 

మారచ్ 
4.  పదిగంటలు చదువు .  
7.  పెంగివ్నస్ రాజకీయ నిఘంటువు  
18.  యూనివరిస్టీ పరిక్షలు మొదలు . ---భాష  
19.  షేకిస్ప్యర .  
30.  పరిక్షలు పూరత్యాయ్యి .  
 

ఏపిర్ల 
 
1. రామచందర్ రావు తో బెంగుళూరుకు  
3.  మదార్స కు తిరిగి వచాచ్ను .  
7.  లారెల అండ హారీడ్ చదువుతూ ….  
18.  పెయింటింగ వేసూత్ …  
20. రాసూత్ ..  
21.  సిగమ్ండ ఫార్యిడ ,అడల్ర ,జంగు ల గురించి నిశితంగా చదువుతూ …  
22.  సిగమ్ండ ఫార్యిడ ,ఆడల్ర జంగు లను చదువుతూ …  
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25.  సీట్ఫెన లీకాక ను చదువుతూ ..  
26.  హై వాల పోల  
30.  మౌఖిక పరీక్ష 
                          
 

మే 
16.  మదార్స నుండి బయలుదేరాను .  
17.  మధాయ్హన్ం 12 గంటలకు నందాయ్ల  
18.  నందాయ్లలో బసుస్ షికార  
19.   తుఫాన. నందాయ్ల నుండి బయలు దేరాను. రైల ఆగిపోయింది.  
20.  తిరిగి నందాయ్లకు -గుంతకల  
21.  రేణిగుంట -గూడూరు -రాజమండిర్ -విశార్ంతి గదిలో .  
22.  ఇపప్నపాడు .  

జూలై 
 
2.  పెంట పాడుకు ….  
5.  ఇపప్నపాడు ,దురావ్రత్  
6.  భారయ్కు (సుబుబ్లు ,పూరిత్పేరు సుబబ్లకిష్ )బాగాలేదు  
12.  సంతోషం ఏమీ లేదు .  
        

ఆగసుట్ 
 
8.  మదార్స లో  
10.  కానోవ్కేషన, కొతత్గా డిగీర్లు తీసుకొనన్వారికి అలాప్హార విందు  
15.  బెర టెర్ండ రసెస్ల పర్తేయ్క వాయ్సాలు చదువుతూ ….  
16.  మాథూయ్ శాసతరీయ  దృకప్ధం  
17.  తాతిత్వ్క వాయ్సాలూ ,తతత్వ్ శాసత్ర సమసయ్లు.  
19.  సి ఇ ఎం జోడ ను చదువుతూ .. మళీళ్ తతత్వ్ శాసత్రం లోకి …  
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22.  ఆధునిక ఆలోచనకు మారగ్ దరిశ్ జోడ  
     

సెపెట్ంబర 
1. రేబకా చదువుతూ ….  

2. ‘ఐడియా ఆఫ పాట మోర’  బర డెట (మానసిక విశేల్షణ) రచన చదువుతూ …. అమమ్కు బాగాలేదు . భారతదేశ 
చరితర్ పూరిత్ చేసాను .  

8.  మాసట్ర లింక బూల్ బరడ్ …. బూల్బరడ్ లో పర్తీక వాదం, సంతోషం కోసం ఆరిత్ ..... మళీళ్ మళీళ్ పెరుగుతుండటం .. 
కారణాలు .. భోగాల ఇలుల్ … అంతులేని దాహం .. కొదిద్లో తపిప్ంచుకోనటం … గతం.. విసమ్ృత జాఞ్పకాలలో 
ఆనందం లేదు . భవిషయ్త భూమి నమమ్కం . సంతోషం పంచుకొనేది(పంచగలిగేది) కాదు . ఎందుకంటే అదొక 
వసుత్వు కాదు .  

 22.  లాహోరు సీట్వెన సన కాలేజి పిర్నిస్పాల కు అపిల్కేషన పంపాను .  
 31.  మనం ఒంటరిగా లేం … పాల మురె  
 
                                      నవంబర  
 

1. ఆమె నీడ (కథ )రాసాను  
    4.  ఏదొచిచ్నా చికేక్ --రాసాను  
    5.  ఆరిన దీపం  
    6.  మూలనునన్ మనిషి  
    7.  భారతిలో ‘తిషయ్రకిష్త’ నాటకం వచిచ్ంది.  
    16.  విశవ్మోహిని  
    21.  నా ఇషట్మైన భారయ్ మొదలైనవి .....  
    22.  పౌర సమాచార శాఖ లో అడిమ్నిసేట్ర్టివ ఆఫీసర పోసట్ కు కొతత్ ఢిలీల్ కి అపిల్కేషన   
            పంపాను.  
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1947 
జనవరి 

1. చైతనయ్ ధోరణి సిర్క్పట్ పని తో తీరిక లేకుండా గడిచింది . 1946 డిసెంబర 25 న రేడియో లో పర్సారం అయింది .  
   4.  రాతిర్  ‘ఫర హూం ది బెల టోస’ కు హాజరయాయ్ను .  
   7.  మధాయ్హన్ం సెప్నస్ర నుండి 2 రూపాయలకు 4711టాసక్ తెచాచ్ను . ఉదయం మేజిసతరీట కోరుట్ కు 

హాజరయాయ్ను . పేరు పిలవలేదు .  
   8. అతత్గారితో సినిమాకి సిర్క్పట్ రాసి పదామ్వతి.శివరాం, భానుమతి తో చేయించాను. చాల బాగుంది .  
  9.  మోర మారెక్ట కు వెళిల్ 1 రూపాయికి  డెసక్ కాలెండర, 1/8 కి టేబిల కాలెండర,1/8 కి రెండు నవలలు 

తీసుకొనాన్ను . రాతిర్ 9 కి ఇంటికి .  
 10.  ఉదయం 8 కి సెంటర్ల సేట్షన కు అరుజ్న సుహద్ర రాజ తో రెండవ తరగతి లో పర్యాణం. మంచి తోడు.  
  11.  ఉదయం 5.30కి రాజమండిర్, దానవాయి పేట  
   13.  ఉదయం నానన్ వచాచ్డు. వోలేటి ఇంటోల్ రాతిర్ భోజనం. సెలవ్రాజ ఇంటోల్ ఆగం. అందమైన ,అమాయకమైన 

తన భారయ్ను పరిచయం చేసాడు .  
   14.  ఉదయం 8.30 కి నానన్ తణుకు కు పర్యాణం అయాయ్డు. నానన్ దగగ్ర 15 రూపాయలు తీసుకొనాన్ను. పి .వి 
.సుబాబ్రావు, నోరి నాగభూషణం,నక్లూల్రి వీరభదేర్శవ్ర శాసిత్ తో కలిసి కాండర్గుట జమిందారు గారింటోల్ రాతిర్ భోజనం .  
 15. ఉదయం 10.50 కి సెంటర్ల సేట్షన లో.. ఇంటికి. జానకి రామ రికారిడ్ంగ కోసం 9గంటలకు సేట్షన కు వసాత్డు.  
 16.  విశార్ంతికోసం సెలవు పెటాట్ను .  
 18.  టీనగర వాణీ మహల లో జరుగుతునన్ అభుయ్దయ రచయితల సంఘం సమావేశాలకు వెళాల్ను. కె. ఎ . అబాబ్స  
        రాలేదు. 10. కి తిరిగి వచాచ్ను. మళీళ్ 3 గంటలకు టీనగ . దావ్రకవి, భమిడిపాటి, పువావ్డ శేషగిరి ఉపనాయ్సాలు 

 కె . ఎల .సైగల ఈ రోజు 7-15 కు మరణించాడు .  
 19.  8.30 కి వాణీ మహల. కె .ఎ . అబాబ్స పర్సంగం. ఎం. కృషణ్ మూరిత్ తో పరిచయం. మొకక్పాటి తో ముచచ్టుల్. 

11 గంటలకు ఇంటికి. లాండ సేక్ప పెయింట వేసాను.  
 20.  జె . ఆర , రజనీలతో కలిసి రేడియో కి కె.ఎల. సైగల పై కారయ్కర్మం.  
 21.  నెహూర్ రాసిన ‘డిసక్వరీ ఆఫ ఇండియా’ తెచాచ్ను.  
 23.  వింజమూరి కూతురి కూతురిని చూడటానికి 7 గంటలకు వెళిల్ 8. 30 కి ఇంటికి. అనన్యయ్ నుండి ఉతత్రం.  
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 24.  పర్యివేట లైఫ ఆఫ హెనీర్ v ii (7) చూడాడ్నికి సైకిల మీద రాకీస్ కి. Langhton Merle,  Robert 
Donat  మొదలైన వాళుళ్ …  

 25.  ఒమరోత్ రోజంతా చకక్గా గడిచింది.  
 26.  ఇంతకు ముందు రాసిన ఒమర ఆధారం గా ‘విమోచన’ రాసాను. పూరత్యింది.   
 28.  శిలిప్ నుండి 20 రూపాయలు. లాయ్ండ సేక్ప సెక్చ ఒకటి పూరిత్ చేసాను. అనన్యయ్ నుండి ఉతత్రం.  
 29.  డాకట్ర మోదిలియర సుబుబ్లును పరీకిష్ంచాడు. విరోచనాలు. 2\4 కు ధరామ్మీటర తెచాచ్ను. 2రూ కారోప్రేషన 

కు 7రూ శంకర రావు కు ….  
 30.  జె ‘ఫిలమ్’ పెలికాన పుసత్కం తెచాచ్డు.  
 31.  రేషనలిసట్ ఆనుయ్వల పూరిత్ చేసాను. 3 గంటలకు హిగిగ్న  బాదమస్ కు వెళిల్ ఏమీ కొనకుండానే తిరిగి వచాచ్ను. 

సాయంతర్ం 5. 30 కి ఇంటికి. భారయ్ తో మూర  మారెక్ట కి. హెచ జి వేలస్ 2 రూ కి కొనాన్ను.  
 
                                        ఫిబర్వరి  

1. మహదేవన 2\4 కు ‘Man Verdict Of Science’ తెచాచ్డు . భారయ్ తో బజారుకు . 34 రూపాయల సరుకు 
… పకక్బటట్ల జత 26 రూపాయలు .  

2. 10 రూపాయలకు గోపయయ్ దగగ్ర హాండ బాగ కొనాన్ను .  
   4. సాయంతర్ం 4. 30 కి నానన్తో ,భారయ్ తో కలిసి బజారుకు . 21 రూపాయలకు అటాచీ సూటేక్స 5\4 కు శాండిలస్ 
-- 
   5. Nuttalls  నిఘంటువు తెచాచ్ను .  
   9. WR తో రికారిడ్ంగ తరువాత మారక్ండేయులు ఇలుల్ చూడటానికి 10 గంటలకు టీనగర వెళాల్ను . వెంకటేశవ్ర 
రావు 3 గంటలకు వచాచ్డు .  
  14. విమోచన సిర్క్పట్ ను జానకి రామ ఎడిట చేసూత్ తిరిగి రాసాడు .  
  17. విమోచన రేడియో కోసం  చెయయ్టానికి రజని , సి . సరళ ,మలిల్క వచాచ్రు . DR రావు వచాచ్డు . విమోచన సిర్క్పట్ 
ఇషట్పడి ఒమర పాతర్ వెయాయ్లనన్ ఆసకిత్ని కనపరిచాడు . YS మరాద్ద గా సరళ హసోస్ గా…  
  21. జి ,YS లతో కలిసి ‘కురుకేష్తర్’ చూసాను .  
  23. మధాయ్హన్ం 2 గంటలకు ఆఫీసుకు . ఉదయం సొట్రీ ఆఫ డాకట్ర వారెల సినిమాకి వెళాల్ను .  
  24. రజని సెలవు . సిర్క్పట్ సిదధ్ంగా లేదు . రిహారస్లస్ కి హాజర కాలేదు .  
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                                         మారచ్     
 

1. రాతిర్ 9 కి సైకిల మీద నారల్ గారి ఇంటికి . సిర్క్పట్ మరాన్డు ఇసాత్నని YS వాగాద్నం 
చేసాడు . సెప్నస్రస్ &మాక మిలన లో 10 గంటల వరకు …10. 15 కు ఇంటికి.  
        నెల జీతం 250/ శరమ్కు 20 రూపాయలు . సాయంతర్ం 6 గంటలకు ఇంటికి వచిచ్ గోధుమలు ఇతర సరుకుల 
కోసం రేషనింగ ఆఫీస కు …  
        గని&కో నుండి 51/8 పెటిట్ షీఫరస్ పెన కొనుకొక్చాచ్ను .  
   3. సైకిల లైట పనిచేయటం లేదు . ఆరగ్న సోట్రస్ లో పాత బాకీ 42/3 ఇచేచ్శాను.  శరమ్ 20 రూపాయలు తిరిగి 
ఇచాచ్డు .  
   4. మారచ్ 2 తేదీ గల నవోదయ చేతికి అందింది . విమోచన అందులో అచచ్యింది .  
   5. 9 గంటలకు గని &కో కు . -సుదీరఘ్మైన చరచ్ తరువాత షీఫర పెన మారచ్గాలిగాను .  
   9. హాసయ్రతన్  
   10. జలరుక  
    11. కబోది సవ్రగ్ం  
    17. పునరజ్నమ్  
    23. తెలుగు కొతత్ సంవతస్రం  
    24. వెడలెను కోదండ పాణి ,విశవ్నాధ  
 
                             ఏపిర్ల  
 
2. అపరిచిత  
7. కలంపోటు  
9. బాలయ్సేన్హితుడు  
 
                           ఆగసట్  
 
1. ఇంకిర్మెంట రావాలిస్ ఉంది  
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15. భారత సావ్తంతర్య్ దినం .  
16. సాట్ర పెరేడ  
 
                అకోట్బర  
 
13. రామం (బుచిచ్బాబు గారి పెదద్ బావమరది ) ఇపప్నపాడు వచాచ్డు .  
16. రామం వెళాళ్డు .  
18. సుబుబ్లు(భారయ్ ) తో కలిసి రామం పెళిళ్కి  
23. తాపేశవ్రం లో 4. 20 కి రామం పెళిల్ .  
24. సాయంతార్నికి కారులో రాజమండిర్ . బాబయయ్ (బుచిచ్బాబు పెతత్ండిర్ శివరాజు వెంకట రామారావు) గారింటోల్ 
భోజనం .  
29. M S రావు గారింటోల్ భోజనం  
31. ఉదయం 8. 30 కి నండూరి తో కలిసి తణుకు కు పర్యాణం .  
 
                         నవంబర  
 
3. మదార్స కు పర్యాణం  
4. 330రూపాయలు  
5. వరలడ్స్ షారట్ నావెలస్ 10 భాగాలు 15/12 కు  
18. 1947 లో పుసత్కాలు …  

1. బెరిల్న డైరీ -0-8-0 
2. టైరల ఆఫ ఎరర్ర -1-14-0 
3. సోమరెస్ట మామ -7-4-0 
4. 20షారట్ సోట్రీస -3-4-0 
5. మోడరన హుయ్మర -3-12-0 
6. డోసత్ వసిక్ -4-8-0 
7. 101 Euterton -4-4-0 
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8. సట్డీస ఇన మైండ -2-8-0 
9. జాన డోవే -2-8-0 
10. విలియం జేమస్ -2-8-0 
11. హకస్ లీ -3-4-0 
12. 16 అమెరికన పేల్స -8-12-0 
13. జేమస్ జాయిస -8-0-0 
14. పీర్సీట్ల్ -1-8-0 
15. డిక్షనరీ -1-8-0 
16. సైమనస్ -1-8-0 
17. బరెక్ల్ -1-8-0 
18. మనోప నట -1-8-0 
19. రేజరస్ ఎడజ్ -1-8-0 
20. ఫాషన సోట్రీస -1-8-0 
21. 50 బెన నావెలస్ -15-12-0 

 
  

 
 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
 

Post your comments 

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

