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గత పది సంవత రాలుగా,

పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్

లు, యు టూయ్బ్ లో 500

గా ఉనన్

కొంతమంది పాఠకులు ఆ టాక్
చనలమేరకు ఆ టాక్
మీకంది త్నాన్ము.

ఈ

భ టాక్

షయం కౌముది పాఠకులకు తెలుసనే అనుకుంటునాన్ము.

లకు అకష్రరూపం ఇ త్ బాగుంటుందని అడుగుతునాన్రు.

రి

ల నుంచి ఎంపికచే న కొనిన్ంటిని నెలనెలా ఇలా అకష్రరూపంలో
టాక్

సతయ్నారాయణ(

దరాబాదు).

నచుచ్తుందని ఆ

త్నాన్ము.

లను

ని,

టిని

రికి కృతజఞ్తలు తెలియచే

అకష్రీకరించిన
త్, ఈ

రు

బొడుడ్

యోగం కౌముది పాఠకులకు

దురా
గ్ బాయ్ దే ముఖ్
మూడవ భాగం

నిసావ్రథ్ సేవకు నిలువెతుత్ నిదరశ్నం, నిరామ్ణాతమ్కమైన సామాజిక సేవకు పర్తయ్క్ష

పర్మాణం, 70 సంవతస్రాల కిర్ందటే మహిళా సంకేష్మం గురించి ఆలోచించి.. పథకాలను
రూపొందించి వాటికి శాశవ్త రూపం కలిప్ంచి గత డెబైబ్ సంవతస్రాలుగా లక్షలాదిమంది
మహిళల జీవితాలోల్ వెలుగులు నింపే అనేక సంసథ్లకు ఊపిరి పోసిన తెలుగు మహిళా తేజం
దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గా అందరికీ తెలిసిన దురాగ్బాయమమ్ గారి సూఫ్రిత్ దాయకమైన జీవిత
విశేషాలు మూడవ భాగం. పది సంవతస్రాల వయసులోనే సూక్లుకెళళ్డం మానేసి, పనెన్ండు
సంవతస్రాల వయసులోనే సవ్ంతంగా హిందీ బోధనా పాఠశాలను సాథ్పించి, పదాన్లుగు
సంవతస్రాలకే రాజకీయాలోల్ మహామహులతో కలిసి పనిచేసి ఇరవై నాలుగు సంవతస్రాల
వయసుకే రాజకీయ జైలు జీవితం గడిపి, ఆ వయసులో చదువుకోవడం పార్రంభించి
ముపైప్రెండు సంవతస్రాలకి కిర్మినల లాయర గా వృతిత్ని పార్రంభించి ఎకక్డునాన్, ఏంచేసుత్నాన్
మహిళాభుయ్దయం కోసం నిరంతరము ఆలోచిసూత్ పటుట్దలే పెటుట్బడిగా ధైరయ్ సాహసాలే చేదోడు
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వాదోడుగా వంటరి మహిళగా దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు సాధించిన విజయాలు ఎనిన్ తరాలకైనా సూఫ్రిత్దాయకమే. అనిన్ వేళలోల్నూ ఆమెకు చేదోడు
వాదోడుగా నిలిచిన వాళళ్మమ్గారు కృషణ్వేణమమ్గారు కూడా దురాగ్బాయమమ్గారి ఆశయ సాధనకి వెనున్దనున్గా నిలిచారు. వాళుళ్ సాథ్పించిన
ఆంధర్మహిళా సభ వాటి అనుబంధ సంసథ్లు అపప్టికి ఇపప్టికి రాబోయే తరాలకి కూడా శాశవ్తంగా నిలిచే నిసావ్రథ్ సేవా శిఖరాలు. అడుగడుగునా
సూఫ్రిత్దాయకం అనిపించే దురాగ్బాయి దేశముఖ గారి జీవిత విశేషాలు గత రెండు భాగాలోల్ ఏం తెలుసుకునాన్మో ఒకసారి కుల్పత్ంగా తెలిసికొని తరువాత
ఈ వారం విశేషాలోల్కి వెళదాం.
దురాగ్బాయమమ్గారు 1909 లో రాజమండిర్ లో జనిమ్ంచారు. కాకినాడలో పెరిగారు. వాళళ్ నానన్గారు కాకినాడ కోరట్ లో టైపిసట్ గా
పనిచేసూత్ ఉండేవాళుళ్. 8 సంవతస్రాల వయసులోనే వివాహమైంది గాని 15 సంవతస్రాల వయసులో వాళళ్నానన్ గారికి, వివాహం చేసుకునాన్యనకు
చెపాప్రు “నేను ఈ వివాహబంధం అనే చటర్ంలో ఇమడలేను, నా ఆశయం వేరు మీరు కావాలంటే వేరే వివాహం చేసుకోండి” అని ఆయనకు సప్షట్ంగా
తెలియచేసి, ఆమె వంటరి మహిళగా ఎకక్డునాన్ గురించి ఆడవాళళ్కి ఎలా సహాయంచేయాలి ఆలోచిసూత్ ఆ దిశలో పురోగమించారు. ఇంగీల్ష చదువులు
నచచ్క 11 ,12 సంవతస్రాల వయసులో సూక్లుకెళళ్డం మానేసి సవ్ంతంగా హిందీ నేరుచ్కుంటూ నేరుచ్కునేటపుప్డే తానుకూడా ఒక పాఠశాలను
పార్రంభించి, అంతేకాకుండా కాకినాడలో జరిగే ఇండియన కాంగెర్స శిబిరం లాంటి రాజకీయాలోల్ చురుగాగ్ పాలొగ్నాన్రు. జవహార లాల నెహుర్, మహాతామ్
గాంధీ లాంటి హేమాహేమీలతో సనిన్హితంగా మెలిగే అవకాశం ఆవిడకి అతిచినన్ వయసులోనే 14 ,15 సంవతస్రాల వయసులోనే కలిగింది. ఆ తరావ్త
ఆవిడ 24 సంవతస్రాల వయసులోనే జైలుకెళిల్ 2 సంవతస్రాల పాటు మూడు సారుల్గా ఆవిడ జైలు జీవితానిన్ అనుభవించి, జైలులో మహిళా ఖైదీలను
చూసి ఎలాగైనా సరే కిర్మినల లాయర అవావ్లి అనుకొని జైలు నుంచి బయటికొచాచ్క అనారోగయ్ కారణాలతోటి రాజకీయాలోల్ చురుగాగ్ పాలొగ్నడం కంటే
చదువుకొని ఒక డిగీర్ తెచుచ్కొని , కిర్మినల లాయర కావాలని ఆవిడ వారణాసి బెనారస హిందూ యూనివరిస్టీ నుంచి మెటిర్క పరీక్ష రాసి దానిలో
ఉతీత్రుణ్రాలై ఆ తరావ్త బెనారస లోనే మదన మోహన మాలవాయ్ గారి ఆదరణ తోటి అకక్డ ఇంటరీమ్డియట పూరిత్ చేసి, ఆంధార్ యూనివరిస్టీ లో
పొలిటికల ఎం.ఏ.. పూరిత్చేశారు.
ఆ సందరభ్ంలో వాళళ్ అమమ్గారు,

తముమ్డుగారు మదార్సు వెళాల్రు. ఈవిడ విశాఖపటన్ంలో చదువుకుంటూ మధయ్ మధయ్లో మదార్స

వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ చుటుట్పకక్లునన్టువంటి పిలల్లందరీన్ చేరదీసి లిటిల లేడీస అఫ బృందావన గారెడ్నస్ అని పెటిట్, ఒక చినన్ సంసథ్ లాగా పార్రంభించారు.
తరావ్త ఆంధార్ యూనివరిస్టీ లో చదువు పూరిత్ చేసుకొని మదార్స వెళిల్ అకక్డ మదార్స లో లా చదువుతూ ఆ లిటిల లేడీస అఫ బృందావన అనే చినన్
సంసథ్ని కొంచెం కొంచెంగా విసత్రిసూత్ దానొన్క పెదద్ సంసథ్గా తీరిచ్ దిదాద్లని ఉదేద్శంతో, 1937 ,39 పార్ంతాలోల్ ఆంధర్ మహిళాసభకి శీర్కారం చుటాట్రు
దురాగ్బాయమమ్ గారు. అది భవిషయ్తుత్లో మహా సౌధం అవుతుందని ఆవిడకి తెలుసు. అంత సంకలప్ బలం తో దానిన్ పార్రంభించారు. ఆ సంసథ్ తరఫున
పిలల్లకే కాకుండా మహిళలకి కూడా శిక్షణ ఇవవ్డం పార్రంభించారు. ఇంత వరకూ కిర్ందటి భాగాలోల్ తెలుసుకునాన్ం. ఇకక్డున్ంచి మిగతా విశేషాలు ఈ
భాగంలో తెలుసుకుందాం.
ఈవిడ చేసేటటువంటి నిసావ్రథ్మైన సేవ చూసి అందరూ విరాళాలివవ్డానికి ముందుకు వచేచ్వాళుళ్. పిలల్లకి శిక్షణ ఇసూత్ వాళళ్తో పాటుగా
వచిచ్న వాళళ్ తలుల్లకు కూడా ఏమైనా నేరిప్తే బాగుంటుందని, ఒక చినన్ వరక్ షాప లాంటిది పార్రంభిదాద్మని అనుకునాన్రు.

ఐదు వేల రూపాయలు

విరాళం అవసరమైంది. సరిగాగ్ అదే సమయంలో జైపూర మహారాజు వికర్మ దేవ వరమ్ మదార్స రావడం సంభవించినపుప్డు దురాగ్బాయమమ్ గారు ఆ
మహారాజు గారిని తీసికెళిళ్ వాళుళ్ చేసుత్నన్ సంఘసేవా కారయ్కలాపాలనీన్ చూపించారు. ఆయన అడకుక్ండానే ఐదు వేల రూపాయల చెకుక్ రాసి ఇచాచ్రు.
ఐదు వేల రూపాయలతోట దురాగ్బాయమమ్ గారు ఒక వరక్ షాప పార్రంభించి అకక్డికి వసుత్నన్ ఆడవాళళ్కి - నూలు వడకడం, పేపర తో బుటట్లు
తయారు చేయడం లాంటి చేతి వృతుత్లాల్గా పార్రంభించారు. సంసథ్కి కొంత ఆదాయం వచేచ్ది. అందులో పనిచేసే ఆడవాళళ్కు కూడా రోజుకి రెండు
రూపాయలో, మూడు రూపాయలో ఇచిచ్ సవ్యంపోషకతవ్ం కలిగించడం, సంసథ్కు కూడా ఆరిథ్కంగా వెనున్దనున్ రావడం ఇవనీన్ కూడా ఆవిడ
మనసులోంచి పుటిట్నటువంటి పర్ణాళికలు. ఆవిడలో ఉనన్ నాయకతవ్ లక్షణాలు - అందరీన్ దగగ్రకు తీసుకురావడం, అందరి దగగ్రున్ంచి విరాళాలు
తీసుకురావడం వీటనిన్టికీ సహకరించాయి. ఆవిడ పార్రంభించినటువంటి ఆంధర్మహిళాసభ లో ఆశర్యం పొంది జీవితానిన్ ఒక దోవలో పెటుట్కునన్వాళళ్
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లో ముళళ్పూడి వెంకటరమణ గారి అమమ్గారు కూడా ఉనాన్రు. ఆవిడ కూడా అదే రోజులోల్ మదార్స వెళిల్ దురాగ్బాయమమ్ గారి ఆంధర్మహిళాసభలో ఆవిడ
విసత్రాకులు కుటిట్ అమమ్డం చేసూత్ ఉండేవాళుళ్.
అందులో పనిచేసే వాళుళ్ సిథ్రపడాలంటే వాళల్కి దూర దృషిట్తోటి ఏమైనా శాశవ్తం ఉపాధి కలిగే అవకాశాలుండాలి అని ఆలోచించి
దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు వాళల్కి విదయ్ నేరాప్లి అనుకునాన్రు. ఎందుకంటే ఎకుక్వ మంది ఆవిడ దగగ్రికి వచేచ్ వాళళ్లోల్ భరత్ నిరాదరణకు గురైన వాళుళ్
, చదువుకొని వాళుళ్ అలాగే వితంతువులు ,బాలవితంతువులు ఇలాంటి వాళుళ్ ఎకుక్వగా ఉండేవాళుళ్. వాళుళ్ సాధారణంగా నాలుగోతరగతి , ఐదోతరగతి
మించి చదువుకునన్వాళుళ్ అయివుండేవాళుల్ కాదు. వాళల్కి చదువు నేరిప్ంచి, మెటిర్క పరీక్ష రాయించి, తరావ్త కాలేజీలో చేరిప్సేత్

వాళళ్ కాళళ్మీద వాళుళ్

నిలబడేటటువంటి ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కొనే అరహ్త వసుత్ంది అనే ఆలోచనతో దురాగ్బాయమమ్ గారు, అకక్డికి వచిచ్న తలుల్లందరికి

ఆవిడ చదువు

చెపేప్టటువంటి శిక్షణా కేందార్నిన్ పార్రంభించారు. మనం గమనించాలిస్ంది, ఆ సమయంలో ఆవిడ ఇంకా చదువుకుంటూ ఉనాన్రు. అలా చదువుతూనే
ఈ పనులనీన్ చేశారు.
వాళళ్కు అరహ్త పరీక్ష కి కావాలిస్నటువంటి శిక్షణ అంతా ఇపిప్ంచే కర్మంలో, నళినీకాంతరావుగారు అని ఒకాయనిన్ ఉదోయ్గంలోకి తీసుకుని
ఆయనకీ బాధయ్త అపప్జెపాప్రు. ఇంకా. ఆయన ఏడెనిమిది నెలలోల్ అకక్డికి వచిచ్నటువంటి ఆడవాళల్ందరికి కూడా మెటిర్క పరీక్ష కి శిక్షణ ఇచాచ్రు.
మొతత్ం ఇరవై మందో, పాతిక మందో ఆడవాళుల్ ఉనాన్రు ఆ శిక్షణ తీసుకునన్ వాళల్లో. ఆ శిక్షణ అయిపోయి వాళుళ్ బెనారస లో పరీక్ష రాయడానికి
సిదధ్మయేయ్ది 1942 పార్ంతాలోల్. సరిగాగ్ అపప్టికే దురాగ్బాయమమ్ గారు కిర్మినల లాయర కూడా పూరిత్ చేసుకొని, బార లో రిజిసేట్ర్షన చేయించుకొని కోరట్
కి వెళాల్లిస్నటువంటి రోజు వచిచ్ంది. సరిగా ఆ సమయంలోనే ఈ ఆడవాళల్ందరినీ కూడా బెనారస తీసికెళాళ్లి.
1942 అంటే రెండవ పర్పంచ యుదధ్ం ముమమ్రంగా సాగుతోంది. ఆ రోజులోల్ భారతదేశమంతాకూడా యుదధ్ నీడలు వాయ్పించి ఎకక్డ బాంబులు
పడతాయో , ఎకక్డ ఈ వంతెనలు కూలిపోతాయో ఏ బిలిడ్ంగుల మీద పడతాయో అని అందరూ ౦ చాలా భయంభయంగా జీవిసుత్నన్ రోజులు. ఆ రోజులోల్
మరి ఈ పాతికమంది ఆడపిలల్లిన్ తీసికొని బెనారస తీసికెళిళ్ పరీక్ష రాయించాలంటే ఎవరు ముందుకొసాత్రు?

ఆ పాతిక మందిలో చాలా మంది

తలిల్దండుర్లు కూడా వాళళ్ను పంపించడానికి ఒపుప్కోలేదు. కొంతమంది జారుకునాన్రు. మొతాత్నికి 18 మంది ఆడపిలల్లు మిగిలారు. దురాగ్బాయమమ్
గారు “ఎవరూ తోదు రాకపోయినా ఫరవాలేదు నేనే తీసికెళతాను వీళళ్నిః అని ఆవిడ బార కౌనిస్ల లో రిజిసేట్ర్షన చేయించుకోవాలిస్న రోజును కూడా
వాయిదా వేసికొని ఈ 18 మంది ఆడపిలల్లిన్ తీసికొని - ఆవిడ, నళినీకాంతరావు అనాన్యన ఇదద్రూ కలిసి బెనారస బయలేద్రారు.
అపప్టోల్

ఒకే రైలు ఉండేది కాదు మదార్సు నుంచి వారణాసి వెళళ్డానికి.

ఇటారీస్ లో దిగి

ఒక పది పనెన్ండు గంటలు వేచిచూసి

అకక్డున్ంచి బెనారస వెళేళ్ రైలు ఇంకోటి ఎకాక్లి. ఈ 18 మంది ఆడపిలల్లిన్ తీసికొని దురాగ్బాయమమ్గారు, నళినీకాంతరావు గారు ఇటారీస్ లో దిగారు.
రాతిర్ తొమిమ్దో. పదో అయింది. మరాన్డు పొదుద్నన్ ఎనిమిది గంటల వరకు మళీళ్ బెనారస వెళేళ్ రైలు లేదు. ఎకక్డుండాలి? ఆ దగగ్రోల్ ఏదో కొంచెం తకుక్వ
ఖరీదులో ఉనన్టువంటి హోటల చూసుకొని,

నాలుగైదు రూములు తీసికొని ఈ ఆడపిలల్లందరీన్ అకక్డికి తీసుకెళాళ్రు. వాళళ్ందరిని కేష్మంగాచూసే

బాధయ్త ఆవిడ భజసక్ందాలపై వేసుకునాన్రు. అపప్టికావిడ వయసు 33 సంవతస్రాలు.
ఆ హోటల లో వీళళ్ందరూ ఉనన్పుప్డు అరద్రాతిర్ పూట దొంగలొచాచ్రు. తలుపులు పగులగొటిట్ వీళళ్ సూట కేసులెతుత్కెళళ్డం పార్రంభించారు.
దురాగ్బాయమమ్ గారు, నళినీకాంతరావు గారు లేచి ఆ దొంగల వెనకాల పడి వాళళ్దగగ్రితో పోరాడి ఎటాల్గో ఆ సూట కేసులు వెనకిక్ లాకొక్చాచ్రు. .ఆ
కర్మంలో వాళల్కు కూడా ఒంటినిండా గాయాలయాయ్యి. కాళూళ్ చేతులు గీరుకు పోయాయి. అయినా గాని పటుట్వదలకుండా మొతాత్నికి ఆ దొంగలిన్
తరిమేసి, ఆడ పిలల్లిన్ భయపడొదద్ని చెపిప్ తెలల్వారూల్ వాళళ్తో కూరుచ్ని పొదుద్నే ఎనిమిదింటికి బయలేద్రి మళీళ్ ఆ బెనారస రైలెకిక్ వెళాల్రు.
బెనారస లో, 18 మంది ఆడపిలల్లిన్ పెటుట్కొని ఎకక్డుంటారు వీళుళ్? అపప్టికే మరి దురాగ్బాయమమ్ గారికి రాజకీయాలోల్ చాలా పేరు వుంది.
రాజకీయనాయకులు చాలామంది తెలుసు. ఎవరిదగగ్రికైనా సరే ధైరయ్ంగా చొరవగా వెళల్గలిగేటటువంటి తెగువ ఉంది. అకక్డ బెనారస లో విజయనగరం
మహారాజు గారి అబాబ్యి ఒకాయన ఉనాన్రు. యువరాజు. ఆయన పేరు విజిజ్. ఆయన కిర్కెట లో కూడా చాలా పేరుతెచుచ్కొని కిర్కెట టీంస ని కూడా
తీసికెళిళ్ బెనారస లో ఆయన సవ్ంతంగా అకక్డునన్టువంటి ఆయన పాలస లో ఆడిసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఆ విజయనగరం మహారాజు గారి దగగ్రకెళిళ్ , వాళళ్
పాలస లో ఈ 18 మందికిని ఉండడానికనివాళళ్ను అభయ్రిథ్ంచి , వాళళ్తో ఒపిప్ంచి అకక్డ పెటిట్ వాళళ్తోటి పరీక్ష రాయించారు.
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వెనకొక్చాచ్క బార లో రిజిసేట్ర్షన చేయించుకునాన్రు.

మెటిర్క పాసైనవాళళ్ందరూ తరావ్త ఇంటరీమ్డియట లో చేరాలి. మదార్స లో అనిన్ చోటల్ అపిల్కేషన లు పెటుట్కునాన్రు. మదార్స యూనివరిస్టీ
వాళుళ్ అపప్డు ఒక అభయ్ంతరం లేవదీశారు. “ఇందులో రాసినవాళళ్ందరూ కూడా మొతత్ం వాళుళ్ పనెన్ండు సంవతస్రాలు చదువుకోలేదు

చివరోల్ ఈ

ఆరెన్లుల్ చదువుకొని పరీక్షలు రాశారు. ఇలా వచిచ్న కాండిడేటస్ అయితే గనక మేము ఇంటరీమ్డియట లో చేరుచ్కోము” అని. ఆవిడ వెంటనే బెనారస
హిందూ యూనివరిస్టీ కి రాసి, అకక్డున్ంచి ఉతత్రాలు తెపిప్ంచి ఆ ఉతత్రాలననిన్టిని మదార్స యూనివరిస్టీ కి పంపించి , మదార్స యూనివరిస్టీ వాళుళ్
ఇంకేవో అభయ్ంతరాలుంటే వాటిని మళీళ్ అకక్డికి రాయించి.. మొతాత్నికి ఎలాగైతే మదార్స యూనివరిస్టీ వాళళ్ని ఒపిప్ంచారు.
అపుప్డు ఆవిడకు ఓ ఆలోచన వచిచ్ంది. “ఔను ఈ సంవతస్రము వీళళ్తో ఇంతగా పోటాల్డవలసి వచిచ్ంది . అసలు ఇలా ఎందుకాక్వాలి?ఈ
సమసయ్ని పరిషక్రించడానికి ఇంటరీమ్డియట కూడా నేనే పెడితే బావుంటుంది కదా” అనుకొని,

దానికాక్వలిస్నటువంటి అనుమతులనీన్ తెచుచ్కొని

ఆంధర్మహిళా సభ లోనే ఇంటరీమ్డియట కోరస్ కూడా పార్రంభించారు. ఆవిడకు ఎపుప్డు సవాలు ఎదురైనా, ఎపుప్డు సమసయ్ వచిచ్నా ఆ సమసయ్ని,
సవాలిన్ఆవిడ చాలా ఛాలెంజినగ్ గా తీసికొని దానొన్క నిరామ్ణాతమ్కమైనటువంటి పథకంగా మలచడం ఆమె బలం. ఇంటరీమ్డియట చదువు ఎవరు
చెబుతారు?

పూరిత్కాలం ఉపనాయ్సకులు కావాలంటే ఎకుక్వు జీతం ఇవావ్లి. అపప్టికే విరాళాలతోటి నడుసుత్నన్ సంసథ్ . అందుకని ఆ మదార్స

యూనివరిస్టీ లోనే రీసెరచ్ సాక్లరస్ గా పనిచేసుత్నన్ వాళుళ్ అనంతరావు బాజీ , యస.కె. రావు ,ఏకాంబరం, కమలాపతి, ఇలాంటి కొంతమంది
కురర్వాళళ్ని తీసికొని వాళల్కి “మీరెలాగూ రీసెరచ్ చేసుత్నాన్రు. మీకు రీసరచ్ కి ఎంత అవసరమైనటువంటి డబుబ్లు అంతా నేను ఇసాత్ను పూరిత్ జీతమైతే
నేనివవ్లేను. ఇదిగో మా పిలల్లందరికీ ఇంటరీమ్డియట కోచింగ ఇవవ్ండి” అని చెపాప్రు.
ఇలా దురాగ్బాయమమ్ గారు ఈ వరక్ షాప లు చేయించి కొంత డబుబ్లిసుత్నాన్రని, మేటిర్కుక్, ఇంటరీమ్డియట కూడా శిక్షణ ఇసుత్నాన్రని తెలిసి
మదార్స చుటుట్పకక్ల ఉనన్వాళళ్ందరూ రావడం పార్రంభించారు.

మాధవ బాగ అనేటటువంటి వూళోళ్ ఒక అర డజన మందో, ఎనిమిది మందో

ఆడపిలల్లంటే,వాళళ్తోటి లేడీస హాసట్ల కూడా పార్రంభించారు. దానికి జమునాబాయి అనే ఆవిడ వాలంటీర గా కూడా ఉనాన్రు.
చూడండి ఎనిన్చేశారో! మూడు సంవతస్రాలోల్.ఈ మెటిర్క పరీక్ష పార్రంభించడం,ఇంటరీమ్డియట పార్రంభించడం,తరావ్త వరక్ షాప ఆ తరావ్త
హాసట్ల .ఇలా ఒకదాని తరావ్త ఒకటిగా దానిన్ విసత్రించుకుంటూ వెళాల్రు. అనీన్

దాతల విరాళాల తో నడుసోత్ంది అపప్టివరకు కూడాను.

ఆంధర్మహిళాసభకి ఎకుక్వ పార్చురయ్ం రావడానికి- వాళళ్ తముమ్డు నారాయణరావు ఏంచెపాప్రంటే “మనం ఒక పతిర్క పెడదాము. పతిర్క దావ్రా మన
సంసథ్యొకక్ కారయ్కలాపాలనీన్ కూడా అందరికి తవ్రగా చేరతాయి” అని. అలా 'ఆంధర్మహిళ' అనే పతిర్కని పార్రంభించారు 1942 ,43 పార్ంతాలోల్.
దానిన్ పిర్ంట చేయించుకోడానికి కూడా వేరే చోట ఎకుక్వవుతుందని వాళేళ్ సవ్ంతంగా అచుచ్ యంతార్నిన్ కూడా సమకూరుచ్కుని ఆ పతిర్కని ముదిర్ంచడం
పార్రంభించారు. కొంతకాలం ఆ పతిర్క నడిచింది. తరావ్త అది పూరిత్గా తెలుగులో ఉంటె అందరికిఅరధ్ం కావటం లేదని 'విజయదురగ్' అని పేరు మారిచ్
ఇంగీల్ష లోను, తెలుగు లోను ఉండేలాగా కొంతకాలం కొనసాగించారు.
ఇదంతాకూడా ఆవిడ మరి పూరిత్కాలం చెయయ్లేదు. వాళళ్మమ్గారు , వాళళ్ మరదలు గారు చూసుత్నాన్రు. వాళళ్ తముమ్డు కొంత సహాయం
చేసుత్నాన్డు. ఇంకా సవ్చఛ్ంద సేవకులు కొంతమంది కూడా,
అతి కొదిద్ సమయంలోనే ఆమె కిర్మినల లాయర గా కూడా ఆవిడ ఖాయ్తి కూడా తెచుచ్కునాన్రు. 1946 వచేచ్సరికి ఆవిడకి ఇంకా ఈ
అదెద్భవనాలోల్ ఎకుక్వ కాలం కొనసాగడం కషట్ం అని పర్ణాలికలు మొదలుపెటాట్రు.

1946 లో మహాతామ్ గాంధీ గారిని పిలిపించి ఆయన తో

ఆంధర్మహిళాసభ శాశవ్త భవనానికి పునాది వేశారు.
ఆవిడ జాతీయ సాథ్యిలో ఢిలీల్ కి కూడా వెళిల్ ఆ ఢిలీల్ రాజకీయాలోల్ కూడా ఆవిడ చురుకుగా పాలొగ్నేటటువంటి అవకాశం 1946 లో వచిచ్ంది.
దురాగ్బాయమమ్ గారి జీవితం తిరిగిన ఈ మలుపు గురించి మాటాల్డుకోవడానికి అపప్టోల్ ఉనన్ భారతీయ రాజకీయ పరిసిథ్తు లేమిటో ఒకటి రెండు వాకాయ్లోల్
తెలుసుకుందాం. అపప్టికే బిర్టీష వాళుళ్ భారతదేశం ఈ రాజకీయ నాయకులకి, కాంగెర్స నాయకులకి చెపేప్శారు “మీకు సావ్తంతర్య్ం ఇచేచ్సాత్ం, మీరు
రాజాయ్ంగానిన్ నిరిమ్ంచుకోవడం పార్రంభించండి” అని. అపప్టివరకు కూడా నామమాతర్ సంసథ్గా ఉనన్టువంటి కానిస్ట్టూయ్యెంట అసెంబీల్ కి కొంచెం
పరిమితమైనటువంటి ఓటల్ దావ్రా ఎనిన్క నిరవ్హించి కొంతమంది సభుయ్లిన్ ఎనున్కునాన్రు.
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ఆ ఎనున్కునన్ వాళళ్లోల్ కాంగెర్స పారీట్ తరఫు నుంచి దురాగ్బాయమమ్ గారిని కూడా ఒక సభుయ్రాలిగా ఎనున్కునాన్రు. అకక్డినుంచి దురాగ్బాయి దేశ ముఖ
గారు పనిచేసేటటువంటి కారయ్కేష్తర్ము మదార్స నుంచి ఢిలీల్కి మారింది. ఆవిడకి అకక్డ ఒక కావ్రట్ర ఇచాచ్రు. మదార్స లో మామూలుగా ఉంటూ ఈ
కానిస్ట్టూయ్యెంట అసెంబీల్ సమావేశాలు ఉనన్పుప్డు ఢిలీల్ వెళల్డం , ఆవిడ కావ్రట్ర లో ఉండడం అలాగే ఆవిడ ఎలాగూ ఢిలీల్ వెళుత్నాన్రుకాబటిట్ సుపీర్మ కోరట్
లో కూడా ఆవిడ కిర్మినల లాయర గా రిజిసేట్ర్షన చేయించుకునాన్రు. ఢిలీల్లో ఉండగానే పండిట జవహర లాల నెహుర్, సరాద్ర వలల్బ భాయ పటేల,
గోపాల సావ్మి అయయ్ంగార, బి.ఆర అంబెడక్ర ఇలాంటి వాళల్ందరితో కూడా కలిసి పనిచేశారు.
ఈవిడకొక పర్తేయ్కమైనటువంటి కారయ్కర్మం ఏమిచాచ్రంటే కానిస్ట్టూయ్యెంట అసెంబీల్ లో రాజాయ్ంగానికి వీళళ్నుకునన్టువంటి సూతార్లు
ఇవనీన్ రాసుత్నన్పుప్డు వాటికి కొనిన్ సవరణలు కూడా పర్తిపాదిసూత్ ఉంటారు కొంతమంది .

వాటనిన్టినీకూడా ఒక జాబితా లాగా పెటిట్ ఆ తరావ్త

సమావేశంలో వాటిని చరచ్కు తీసుకురావడం, ఆ చరచ్ సజావూగా సాగేలా చూడడం - ఆ బాధయ్తని దురాగ్బాయమమ్ గారికి అపప్గించారు.
కానిస్ట్టూయ్యెంట అసెంబీల్ ఈ సమావేశాలోల్ కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు చాలా ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతూ ఉండేవాళుళ్. రాజాయ్ంగ నిరామ్ణంలో
కూడా ఈవిడ చురుగాగ్ పాలొగ్ంటూ రెండు చోటల్ పార్కీట్స చేసూత్ ఉండగా భారతదేశానికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది. సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క ఈ
కానిస్ట్టూయ్యెంట అసెంబీల్ నే పొర్విజనల పారల్మెంట అనాన్రు. అది 1951 చివరివరకూ కొనసాగింది. అందువలల్ దానోల్ కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు ఒక
సభుయ్రాలిగా కొనసాగారు.

సరాద్ర వలల్భ భాయి పటేల గారు డిపూయ్టీ పైరమ మినిసట్ర గానూ , హోమ మినిసట్ర గానూ ఉనన్ రోజులోల్ దురాగ్బాయమమ్

గారు ఢిలీల్ లో ఉనన్టు తెలుగు వాళల్ందరికీ ఒక సూక్లు,ఒక భవనం ఉంటే బాగుంటుంది అనుకొని, ఆయన తో చెపిప్ ఢీలీల్ లో తెలుగు సంఘానికి
కావాలిస్నటువంటి భవనానికి కావాలిస్న ధనానిన్ కూడా ఆవిడ సేకరించారు.
ఆవిడ ఎకక్డునాన్, ఏంచేసుత్నాన్ సమాజ సేవ ఎలా చేయాలి , పదిమందికి ఉపయోగపడే పని ఎలా చేయాలి ఇదే ఆలోచిసూత్ ఉండేవాళుళ్., దానికి
కారయ్రూపం ఇసూత్ ఉండేవాళుళ్. దానికి మరో ఉదాహరణే ఇది.

సరాద్ర వలల్భ భాయి పటేల గారు ఆమెను ఎంతగా గౌరవించేవాళళ్ంటే - సుపీర్మ కోరట్

లో లైబర్రీ కి, పుసత్కాలకి యాభై వేలు కేటాయించారు. ఐతే దానికి ఇంకో యాభై వేలనాన్ కావాలి.వాళల్కు సరాద్ర వలల్భ భాయి పటేల గారిని అడగడానికి
భయం.అందుకని దురాగ్బాయమమ్ గారి తో చెపాప్రు. ఆవిడ చెపప్గానే సరాద్ర వలల్భ భాయి పటేల గారు “నాకు తెలుసమామ్ మీరెపుప్డూ మీకోసం
అడగరు.పరాయివాళళ్కోసమే మీరు సహాయం అడుగుతారు తపప్ని సరిగా ఇసాత్ను” అని ఆయన ఇంకో యాభై వేలిచిచ్ లక్ష రూపాయలతోటి సుపీర్మ కోరట్
లో లైబర్రీ పెరగడానికి కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు సహాయం చేశారు.
ఈ విధంగా 1950 వ సంవతస్రం వచిచ్ంది. ఈ మధయ్లో జరిగిన ఓ సంఘటన - ఒకసారి ఆవిడ బొంబాయి వెళాల్రు, యేవో కేసులు కిర్మినల
కేసులు వాదించడానికి. ఆ సందరభ్ంలో అకక్డ ఒక ముఖయ్మైన వయ్కిత్ని కలుసుకుందామనుకునాన్రు.ఆయన పేరు చింతామన దావ్రకానాథ దేశ ముఖ (
సి.డి.దేశ ముఖ) ఆయన 1950 కి ఆయన రిజరువ్ బాయ్ంకు అఫ ఇండియా గవరన్ర గా పనిచేసూత్ ఉనాన్రు. ఆ పదవిలోని మొటట్మొదటి భారతీయుడు ఈ
సి.డి.దేశ ముఖ గారు. ఆఫీసు వాళల్డిగారు “ఎందుకు కలవాలనుకుంటునాన్రు?” అంటే “ఏమీ లేదు. ఆయన చాలా నిజాయితీగా పని చేసుత్నాన్రు అని
తెలిసింది. అభినందనలు తెలియజేదాద్మని అనుకుంటునాన్ను” అని చెపాప్రు. ఆఫీస వాళుళ్ చెపాప్రు “ ఏదో ఒక పని ఉంటే తపప్ మామూలుగా ఆయన
మామూలు విజిటరస్ ని కలవరు” అని ఆవిడిన్ పంపించేశారు. ఆ విధంగా ఆవిడ ఎవరి ఇంటరూవ్య్ అయితే తీసికొని అభినందిదాద్మని అనుకునాన్రో
ఆయనిన్ కలువకుండా, వెనకిక్ తిరిగిన మరో రెండు సంవతస్రాలోల్ ఆయనే ఆవిడ జీవిత భాగసావ్మి అవుతాడని ఆవిడకి ఏమాతర్ం ఊహలేదు. ఆవిడిన్
కలువలేకపోయిన సి.డి.దేశ ముఖ గారికి కూడా తనని కలవడానికి ఒక అమామ్యొచిచ్ందని అతడికి కూడా తెలియదు.
1950 లో రాజాయ్ంగ నిరామ్ణం కూడా పూరత్యిపోయాక ఈ పొర్విజనల పారల్మెంట కొనసాగుతునన్పుప్డు పర్ధానమంతిర్గా మన జవహర
లాల నెహుర్గారునాన్రు. మతత్యయ్ గారని ఆయన ఫైనానస్ మినిసట్ర గా ఉనాన్రు. అపుప్డు జవహర లాల నెహుర్ గారికి ఓ ఆలోచన ఏమొచిచ్ందంటే,
పాల్నింగ కమిషన అనేటటువంటి ఒక సంసథ్ని పెటిట్ పంచవరష్పర్ణాళికలు రూపొందించి ఈ భారతదేశంలో రాబోయే ఐదు సంవతస్రాలోల్ ఈ పాల్నింగ
అంతా ఎలా చేయాలి వివిధ సంసథ్లిన్ కూడా ఎలాగా విసత్రించాలి , వచిచ్నటువంటి ధనానన్ంతటిని కూడా ఎలా పంచాలి అనే కారయ్కర్మాలకు రూపకలప్న
చెయాయ్లనుకునాన్రు. .అయితే మతత్యయ్ గారికి పాల్నింగ కమిషన పెటట్డం ఇషట్ం లేదు. ఎందుకంటే, ఈ ఫైనానస్ మినిసట్ర యొకక్ బాధయ్తలనీన్ కూడా
దీనికెకుక్వగా వెళిల్పోతాయి. అందుకని ఆయన రిజైన చేశారు.
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అలా మతత్యయ్గారు వెళిళ్పోయాక సి.డి.దేశ ముఖ గారిని ఫైనానస్ మినిసట్ర గా తీసుకొచాచ్రు. ఆ విధంగా ఫైనానస్ మినిసట్ర గా సి.డి.దేశ ముఖ
గారునన్పుప్డు, పొర్విజనల పారల్మెంట మెంబర గా దురాగ్బాయమమ్ గారు కూడా కొనసాగారు. ఆవిడ ఎపుప్డో చూడాలనుకునన్ సి.డి.దేశ ముఖ గారిని
చూసేటటువంటి అవకాశం, కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం కూడా వచిచ్ంది. ఆయన పారల్మెంట లో బడెజ్ట పర్వేశ పెటిట్నపుప్డు ఈవిడ తీవర్ంగా
విమరిశ్ంచారు. “ఇది ధనవంతులకు సహాయం చేసేటటుట్ంది. పేద వాళళ్కి సహాయం చేసేటటుట్ లేదు” అని. సి.డి.దేశ ముఖ గారు మొటట్మొదటి సారిగా
దురాగ్బాయమమ్ గారిని అపుప్డు చూశారు. “ఎవరు ఈ అమామ్యి ఇంత ధారాళంగా హిందీ లో మాటాల్డుతుంది? , ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతుంది”
అనుకుంటూ ఆయన కూడా కొంచెం సూక్షమ్ంగా పరిశీలించడం పార్రంభించారు.

ఈవిడ పారల్మెంట మెంబర గా, ఆయన ఫైనానస్ మినిసట్ర గా ఒక

సంవతస్రం కొనసాగారు.
1951 చివర వచేచ్సరికి

పొర్విజనల పారల్మెంట అయిపోయి మళీళ్ సారవ్తిర్క ఎనిన్కలు మొదలయాయ్యి. ఆ ఎనిన్కలు అనీన్కూడా ఒకక్సారి

జరుగలేదు. 51 చివరినుంచి, 52 మధయ్ వరకు రెండు మూడు దఫాలు గా జరిగాయి. ఆ ఎనిన్కలోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారిని నెహుర్ గారు రాజమండిర్ లో
పోటీ చేయించారు. దురదృషట్ వశాతూత్, ఆ ఎనిన్కలోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారు ఓడిపోయారు. కమూయ్నిసట్ అభయ్రుథ్లు గెలిచారు.
1952లో ఆవిడ మళీళ్ చెపాప్రు నెహుర్ గారికి “ఇంక ఈ రాజకీయాలోల్ నేను విరమించుకుంటానండి అకక్డ మదార్సులో
చూసుకోవాలిస్నటువంటి ఆంధర్ మహిళాసభ , దానిన్ పెంచడం ఇవనీన్ కూడా ఉనాన్యి నేను వెళతాను” అని.

.అయితే నెహుర్ గారు మాతర్ం

దురాగ్బాయమమ్ గారి సేవలిన్ వదులుకోవడం ఇషట్ం లేక “లేదమామ్ నీవు వెళళ్డానికి వీలేల్దు.. ఓ పనిచెయియ్ నీకు కొనిన్ కారయ్కర్మాలపప్గిసాత్ను ఎనిన్కలోల్
ఓడిపోయినంత మాతార్న నీవు రాజకీయాలనుంచి విరమించుకోవలసిన పని లేదు. రాయలసీమ లో కరవు పార్ంతాలోల్ ఎకుక్వగా బాధపడుతునన్వి, ఇదిగో
నేను కొంత బడెజ్ట ఇసాత్ను ఈ బడెజ్ట తీసికెళిళ్ రాయలసీమ కరవు పార్ంతాలోల్ నీవు సహాయకారయ్కర్మాలు నిరవ్హించు” అని కొంత బడెజ్ట ఇచాచ్రు.అది
తీసికొని ఆవిడ రాయలసీమ పార్ంతంలో ఆ కరవునివారణ చరయ్లనీన్ చేపటాట్రు.
అదయాయ్క మళీళ్ నెహుర్ గారికి చెపాప్రు “ఏమండి మీరిచిచ్నటువంటి పని అయిపోయింది ఇక నేను వెళాత్ను మదార్స” అని . ఆయన మళీళ్
వదిలిపెటట్లేదు.ఈసారి ఏమనాన్రంటే, “చైనా, అలాగే రషాయ్ మిగతా విదేశాలకి కొనిన్టికి వెళిల్ అకక్డ ఫామిలీ కోరట్ లు ఎలా పనిచేసుత్నాన్యో నువువ్ చూసి
రా దానిన్ బటిట్ మనం ఇండియా లో కూడా ఫామిలీ కోరట్ లు పార్రంభిసేత్ బావుంటుంది” అని ఆవిడని విదేశాలకి పంపించారు. .విదేశాలకి వెళొల్చిచ్ మళీళ్
చెపాప్రు “మీరు పంపించినటువంటి బాధయ్త ఐపోయిందండి. మదార్స వెళిళ్పోయి నా సంసథ్ ను చూసుకుంటాను” అని.
ఆయన వదిలిపెటట్లేదు. “మిమమ్లిన్ పాల్నింగ కమిషన లో ఒక సభుయ్రాలిగా వేదాద్మని చెపిప్ ఒక సూచనొచిచ్ంది” అని. పాల్నింగ కమిషన అనేది
1950 లోనే మొదలైంది. దానికి కూడా మెంబర గా సి.డి.దేశ ముఖ గారునాన్రు.ఆయన ఫైనానస్ మినిసట్ర గా పనిచేసూత్ పాల్నింగ కమిషన మెంబర గా
కూడా ఉనాన్రు.ఆ రెండు సంవతస్రాలుగా కొనసాగుతునన్ పాల్నింగ కమిషన లో మరొక సభుయ్రాలిగా ఈ దురాగ్బాయమమ్ గారిని చేరుచ్కుందామని
అనుకునాన్రు. దురాగ్బాయమమ్ గారిని పాల్నింగ కమిషన లో చేరుచ్కోమని సి.డి.దేశ ముఖ గారే చెపాప్రు.
ఇంకావిడ కాదనలేక పోయింది.ఎందుకంటే, ఈ పాల్నింగ కమిషన లో ఉంటే గనక ఈ మహిళాభుయ్దయానికి సంబంధించినటువంటి
కారయ్కర్మాలు అవి ఎకుక్వగా చేపటట్డానికి వీలౌతుంది

అనే ఉదేద్శంతో ఆవిడ ఢిలీల్ లోనే కొనసాగారు. ఆ విధంగా 1952 లో దురాగ్బాయమమ్ గారు

పాల్నింగ కమిషన సభుయ్రాలిగా వెళాల్రు.అకక్డ పర్తయ్క్షంగా అంటే దగగ్రగా సి.డి.దేశ ముఖ గారితో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచిచ్ంది.పాల్నింగ
కమిషన లో కూడా కేవలం ఒక సభుయ్రాలిగా మాతర్మే కాకుండా సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ అనే ఒక సంసథ్ను పర్తేయ్కంగా పార్రంభించి దానిన్ పాల్నింగ కమిషన
కి అనుబంధంగా ఉంచి,దానికి అధయ్కుష్రాలిగా దురాగ్బాయమమ్ గారిని చేశారు. ఆవిడ మదార్స లో చేసుత్నన్ సాంఘిక సేవా కారయ్కర్మాలాల్ంటి వాటినే
మరింత భారీఎతుత్గా చేయడానికి ఈ సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ ఉపయోగపడింది. సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ తరఫున భారతదేశం అంతా కూడా ఈ సతరీ సంకేష్మ
కారయ్కర్మాలిన్ ఆవిడ విసత్రించారు.
అకక్డ మదార్సులో సవ్ంతంగా సంసథ్లు నడుపుతూ,ఇకక్డ కిర్మినల లాయర గా పనిచేసూత్ సుపీర్ం కోరట్ , మదార్స లోనూ అలాగే పాల్నింగ
కమిషన సభయ్రాలిగా పనిచేసూత్. సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ అధయ్కుష్రాలిగా పనులు నిరవ్హిసూత్ .. ఇవనీన్ చేసింది.. ఒకక్ మహిళ !

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2020

టాక్ షో కథలు

7
ఇలా జరుగుతునన్ రోజులోల్ ఆవిడకి సి.డి.దేశ ముఖ గారు దగగ్రయాయ్రు.

ఆయన దురాగ్బాయమమ్ గారిని వివాహం చేసుకోవడం వరకు

జరిగినటువంటి సంఘటలిన్ చూసేముందు అసలు ఈ సి.డి.దేశ ముఖ గారు ఎవరు?ఆయన 1950 వచేచ్వరకు ఆయన ఎలా వునాన్రు?ఆ విషయాలు
చూదాద్ం.
1950 కి ఆయన వయసు 58 సంవతస్రాలు.దురాగ్బాయమమ్ గారికి 41 సంవతస్రాలు.అంటే దాదాపుగా వాళిళ్దద్రికీ 17

సంవతస్రాలు

వయసులో వయ్తాయ్సముంది. సి.డి.దేశ ముఖ గారి నేపథయ్మేమిటంటే, ఆయన 1892 లో పుటాట్రు. చినన్పటున్ంచి చదువులో చాలా చురుగాగ్ ఉండేవాళుళ్.
1919 లో ఐ.సి.యస రాయడానికి ఆయన లండన వెళాల్రు. అకక్డ ఆయనకీ ఒకటి, రెండు సంవతస్రాలు జూనియర సుభాష చందర్ బోస గారు.
భారతదేశానికి రావడానికి ముందు ఆయన లండన లోనే ఆంగల్ యువతిని వివాహం చేసుకునాన్రు. ఆవిడ పేరు రోజినా.అయితే ఇంటికొచాచ్క వాళళ్ది
సాంపర్దాయ కుటుంబం కనుక వాళళ్ందరూ కూడా కొంత కినుక వహించారు గాని తరావ్త సరే వివాహం చేసికొని వచాచ్డు కదా అని వాళూళ్
ఊరుకునాన్రు.

ఐ.సి.యస.పాసై వచాచ్క గవరన్మెంట ఉదోయ్గం కంటె రాజకీయంలో చురుకుగా పాలొగ్ందాం అనుకునాన్రు. అపుప్డు బాల గంగాధర

తిలక గారు చెపాప్రు.”చూడు దేశ ముఖ నీవు గనక ఈ రాజకీయాలోల్ పాలొగ్నడానికి మేము చాలా మందిమి ఉనాన్ము. నీలాంటి వాళుళ్ ఈ గవరన్మెంట
సరీవ్స లో ఉండి అందులో ఉండేటటువంటి మెలకువలు , అందులో అనుభవం తెచుచ్కుంటే గనక మనకు సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క నీ లాంటి అనుభవజుఞ్లు
అవసరమౌతారు.అందుకని మనవాళుళ్ కొంతమంది ఐ.సి.యస లో కొనసాగితే బాగుంటుంది. నీకింత దేశభకిత్ ఉంది కాబటిట్ దానోల్ కొనసాగు” అని. ఆ
సలహామీద సి.డి.దేశ ముఖ గారు ఐ.సి.యస ఆఫీసర గా చేరారు. భారయ్తో భారతదేశమంతా ఎకక్డ పోసిట్ంగ ఇసేత్ అకక్డికి వెళళ్టం పార్రంభించారు.
1922 లో సి.డి.దేశ ముఖ గారు రోజినాతో కలిసి గుంటూరు దగగ్ర అమరావతి లో ఉనాన్రు. అకక్డ వాళళ్కొక పాప పుటిట్ంది.ఆ పాపపేరు పిర్మ రోజ
అని పెటుట్కునాన్రు. ఆ పాపని ఏడెనిమిది సంవతస్రాల వరకు వీళేళ్ చూసుకునాన్రు. సి.డి.దేశ ముఖ గారి భారయ్ ఏమీ ఉదోయ్గం చేసేవాళుళ్ కాదు. ఈయన
మాతర్ం ఉదోయ్గం లో చాలా బిజీగా ఉంటూ ఉండేవాళుళ్.పాపకూక్డా చదువు చెపిప్ంచడానికి వేరే సూక్ళల్కు పంపించడానికూక్డా ఇషట్ం లేక ఇంటి దగగ్రనే
చెపూత్ ఉండేవాళుళ్. ఆతరావ్త ఆయన తన ఆతమ్కథలో రాసుకునాన్రు.నేను కొంచెం సరిగా చూడలేదేమో పాపని చినన్పుప్డు ఇపుప్డు ఇంటికెళిల్నా కానీ ననున్
విసిగిసుత్ంటే బెతత్ంతో కొటేట్వాణిణ్ అని కూడా ఆయన చెపుప్కునాన్రు. ఆ పాప కి ఏడెనిమిది సంవతస్రాల వయసొచిచ్ంది. అపప్టికి ఆయన మధయ్పర్దేశ లో
పనిచేసుత్నాన్రు. ఆ రోజులోల్నే వాళళ్ భారయ్ యొకక్ అకక్ గారు, పిర్మ రోజ అనేటటువంటి ఎనిమిది సంవతస్రాల పాపని తీసికెళిళ్ ఆవిడ లండన లో
పెంచుకోవడం పార్రంభించింది. రోజినా కూడా భారతదేశంలో ఎండలు , రకరకాల పర్దేశాలోల్కి తిరగడం వీటనిన్ంటి తోటి కొంచెం అనారోగయ్ం
అనిపించి ఆవిడ కూడా లండన వెళాల్రు. ఇదంతా సుమారుగా 1940 పార్ంతాలోల్.
సి.డి.దేశ ముఖ గారు కూడా ,ఒక ఐదారు సంవతస్రాల తరావ్త రిటైర అయిపోయి లండన వెళిల్పోదామనుకునాన్రు. లందనోల్ పెరుగుతునన్
పాపకి తలిల్దండుర్ల మీద అంతగా గౌరవాభిమానాలు పెరగలేదు. ఉతత్రాలు కూడా ఎకుక్వగా రాసూత్ ఉండేది కాదట. దాంతోటి వాళళ్ అమమ్గారికి కూడా
చాలా బాధగా ఉండేది. లండన లో ఉండి కూతురిన్దగగ్ర చేసుకోవడానికి ఆవిడ పర్యతిన్ంచింది. సి.డి.దేశ ముఖ గారు కూడా 1949 పార్ంతాలోల్ ఇంకా
రిటైరెమ్ంట తీసికొని లండన వెళిళ్పోయి అకక్డ సెటిలవుదామని లండన లో ఇలుల్ కూడా కొనుకుక్నాన్రు. దాదాపుగా ఆయన అనీన్ సరుద్కుని లండన
వెళిళ్పోదామని ఒక వారం రోజులుందనగా ఆయనకి లండన నుంచి కేబుల వచిచ్ంది - భారయ్ మరణించింది అని. దాంతోటి ఆయన పర్ణాళికలనీన్
తలకిందులైనవి. ఇపుప్డు ఒకక్డే వెళిల్ దూరంగా ఉనన్టువంటి కూతురిన్ దగగ్రికి తీసుకొచిచ్ అకక్డ ఏంచేయగలను అని ఆలోచించారు.
ఆయన లండన వెళల్డం విరమించుకునాన్రు .వాళళ్మామ్యి మాతర్ం వదిన గారి దగగ్రే పెరుగుతూ ఉంది. అపప్టికే ఆవిడకి 27
సంవతస్రాలో,30 సంవతస్రాలో వయసు కూడా వచిచ్ంది. పారల్మెంట లో ఆయన నెహూర్గారి యొకక్మంతిర్ వరగ్ంలో ఆయన ఫైనానస్ మినిసట్ర గా
చేరేటపప్టికి సి.డి.దేశ ముఖ గారి నేపథయ్ం ఇది. కూతురు అకక్డుంటోంది, దూరంగా ఉంది.భారయ్ లేదు.ఆయనొకక్డే అమమ్గారు, వాళళ్ సోదరీమణులు
వాళళ్ దగగ్ర ఉంటునాన్రు. ఆ సమయంలో ఆయన దురాగ్బాయమమ్ గారిని సనిన్హితంగా పరిశీలించడం జరిగింది.
అకక్డున్ంచి దురాగ్బాయమమ్ గారిని వివాహం చేసుకునే వరకు ఎలాంటి పరిణామాలు జరిగినవి , వివాహం చేసుకునాన్క వాళిళ్దద్రి యొకక్
వైవాహిక జీవితం ఈ పర్జాసేవా కారయ్కర్మాలు ఎలా కొనసాగినవి వాటనిన్టినీ కూడా ఆవిడ ఎలా విసత్రించుకుంటూ వెళాల్రు , ఈ ఆంధర్ మహిళాసభ ని
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హైదరాబాద కి ఎలా తీసుకొచాచ్రు ఆ డి.డి.కాలనీ ఎలా మొదలైంది , ఆ చివరి రోజులు ఎలా వునాన్యి ఇలాంటి విశేషాలనీన్ మనం వచేచ్వారం
దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవిత విశేషాలు చివరి భాగం, నాలుగవ వారంలో మాటాల్డుకుందాం......

(ఆడియో టాక షో కి అక్షరరూపం ఇచిచ్నవారు - శీర్ బొడుడ్ సతయ్నారాయణ)

2017 మారిచ్ 14 న, ప
ౖ న ఈ టా॓
ర్ రమె
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