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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
ఈ రోజు

మొదటి భాగం

ఒక విశిషట్ తెలుగు మహిళగురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం. ఈ

విశిషట్ మహిళ సామాజిక సేవా రంగానికి చెందిన వయ్కిత్. 1900 సంవతస్రపు తొలిదశబాద్లనుంచి
పార్రంభించి చూసేత్ 20 వ శతాబద్ంలో సాంఘికసేవ అంటే ఈమె పేరే పర్ముఖంగా వినిపిసుత్ంది. ఈ
తెలుగు మహిళ పర్తయ్క్షంగా చేపటిట్న సోషల కారయ్కర్మాలు ఎకుక్వగా ఆంధర్రాషాట్ర్నికి పరిమితమైనా,
భారత కేందర్ పర్భుతవ్ంలో కూడా కీలకమైన పదవిలో ఉండేవారు. ఆమె పర్తిపాదించిన సాంఘిక
సేవాకారయ్కర్మాల వలల్,

ఆ కారయ్కర్మాలు దేశమంతా విసత్రించినందువలల్ ఈమె పేరు

భారతదేశమంతా తెలుసు. ఈ విశిషట్ తెలుగు మహిళని సామాజిక సేవా రంగంలో విపల్వ వనిత అని
పిలవడంలో ఏమాతర్ం సందేహం లేదని ఇదిగో నేను చెపప్బోయే విశేషాలు వింటే మీరందరు కూడా
ఒపుప్కుంటారు. అకుంఠిత దీక్ష, రాజీపడని పోరాటమారగ్ం, పటుట్దల, ఆతమ్విశావ్సం వీటనిన్ంటినీ
మించి నిసావ్రధ్ం , పరోపకారం ఈ విశిషట్ మహిళ యొకక్ వయ్కిత్తవ్ంలో మనకి పర్ధానంగా కనిపించే
లక్షణాలు. ఈమె సామాజిక సేవని వయ్వసీథ్కృతం చేశారు. అంటే institutionalized social
service. ముఖయ్ంగా సతరీల, శిశువుల సంకేష్మ రంగాలోల్ ఈ తెలుగు మహిళ చేసిన కృషి గత 70
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సంవతస్రాలుగా లక్షలాది మంది మహిళలకి ఆతమ్విశావ్సానిన్ ఇచిచ్ంది, ఉపాధి చూపించింది. అభాగినులు నిసస్హాయిలు అనేకమంది సతరీలకి కొతత్
జీవితానిన్ పర్సాదించింది ఇదిగో ఈ రోజు మనం మాటాల్డుకోబోతునన్ మహిళ

సాథ్పించినటువంటి సంసథ్లు,సామాజికసేవారంగంలో ఆవిడ

సృషిట్ంచినటువంటి విపల్వం. ఆమె సాథ్పించి, పెంచి, పోషించిన సంసథ్లు మరికొనిన్ శతాబాద్లకైనా అలాగే నిలిచి వెలుగుతాయి అనడంలో ఏమాతర్ం
సందేహంలేదు.
1909 లో జనిమ్ంచి 1981 లో మరణించిన ఈ ధీర వనిత కారయ్కేష్తార్లు కాకినాడ, మదార్సు, హైదరాబాద. ఈమె పుటిట్ంది రాజమండిర్లో,
పెరిగింది కాకినాడలో. చాలా ఆలశయ్ంగా 43 సంవతస్రాల వయసులో పెళిల్చేసుకునాన్రు ఒక మహారాషట్ర పర్ముఖుడిన్. చాలామందికి ఈమె తెలుగు వనిత
అని తెలియకపోయినా ఆశచ్రయ్పడాలిస్న పనిలేదు. ఎందుకంటే,ఈమె పేరులో మొదటి భాగం ఈమె పేరు, రెండవ భాగం ఆ మరాఠీ పేరు. భరత్ నుంచి
వచిచ్ంది ఉంటుంది. హైదరాబాద లో కొనిన్ పర్దేశాలకి పర్ముఖుల వయ్కుత్ల పేరుల్ ఉండడం మీకందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీ ని
ఆనుకుని ఈమె పేరు తో ఒక కాలనీ కూడా ఉంది. ఆ ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీ నుంచి బరక్త పురా వైపు వెళుతుంటే, దాయ్నగర లో ఈమె పార్రంభించిన
మహిళా కళాశాల,ఆసుపతిర్ , అనుబంధసంసథ్లు గత 50 , 60 సంవతస్రాలుగా ఆమె అకుంఠిత దీక్షకి, నిసావ్రథ్ సేవకి నిలువెతుత్ నిదరశ్నంగా నిలిచి ,
ఎంతోమంది మహిళలకి ఆపనన్ హసాత్నిన్ అందిసుత్నాన్యి. ఈ రోజు వినూ శీరిష్కలో మనం మాటాల్డుకోబోతునన్ విశిషట్ తెలుగు మహిళ, సామాజిక విపల్వ
వనిత, పరోపకారానికి పర్తయ్క్ష సాక్షయ్ం, నిసావ్రహ్ట్ సేవకు నిలువెతుత్ నిదరశ్నం దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గా అందరికి తెలిసిన గుమమ్డిదల
దురాగ్బాయమమ్గారు.
దురాగ్బాయమమ్గారి వయ్కిత్గత జీవితంలోనూ, సామాజికసేవాకారాయ్కర్మాలోల్నూ, రాజకీయ ఉదయ్మాలోల్నూ కూడా వంద సంవతస్రాల
కిందట ఆవిడ చూపించిన లక్షణాలు - ఎనిన్ పర్తికూల పరిసిథ్తులలోనైనా తటుట్కోగల తెగువ, కొండలనైనా ఢీకొటట్గల సాహసం. ఆమె గంభీరమైన
గొంతుతో పేరుపెటిట్ పిలిసేత్ ఎంతవారయినా సరే attention అనన్టుల్గా సమాధానమిచేచ్వాళల్ట. దురాగ్బాయిగారు సాథ్పించిన సంసథ్లూ, చేపటిట్న సాంఘిక
సేవ కారయ్కర్మాల జాబితా చెపాప్లంటే, ఒక అరా గంట పడుతుందండి! కుల్పత్ంగా రాజమండిర్లో ఆవిడ విగర్హం కింద రాసినటువంటి వాకాయ్లు కొనిన్
చదువుతాను.
"పదమ్ విభూషణ దురాగ్బాయి దేశ ముఖ సావ్తంతర్య్ పోరాటంలో వీర సైనికురాలు, పేరెనిన్కగనన్ నాయ్యవాది, రాజాయ్ంగసభలో పర్ముఖ వయ్కిత్,
ఆంధర్ మహిళా సభను సువరాణ్క్షరాలతో లిఖింపచేసిన సంఘ సంసక్రత్.” ఇవి చాలండి! దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి గురించి మనం చెపుప్కోడానికి.
నిజానికి ఈ ఆంధర్మహిళా సభ,

దాని అనుబంధ సంసథ్లు - వీటికి ఊపిరి పోసింది దురాగ్బాయమమ్గారు. ఆమె ఏ నేపథయ్ంలో

ఇలాంటివి సాథ్పించారో తెలిసికుంటే ఇంకా అంతకంటే పేర్రణ, ఉతేత్జం, సూఫ్రిత్ మరోటి కనిపించవు! దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు చేసిన సేవలు,
సాథ్పించిన సంసథ్లు చాలామందికి తెలుసు కానీ వయ్కిత్గత జీవితంలో ఆమె ఎదిగిన విధానం , ఆడవాళుల్ బయటికి రావడానికే భయపడేటటువంటి ఆ
రోజులోల్ అంటే వంద సంవతస్రాల కిర్ందట దురాగ్బాయమమ్గారు ధైరయ్ంతో ముందుకెళిల్న విధానం, సవ్తంతర్ంగా ఉదయ్మాలకు నాయకతవ్ం వహించిన
లక్షణం ఇవనీన్ కూడా మరోసారి గురుత్చేసుకోవడం ఈనాటి యొకక్ కారయ్కర్మం లోని పర్ధానమైన ఉదేద్శయ్ం.
దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితంలోని కషాట్లు, కనీన్ళుల్, బాధలు , బరువులు వీటికంటే - ధైరయ్ం,తెగువ,నిజాయితీ ఇవనీన్ కలబోసిన
నాయకతవ్ లక్షణాలు , ఆ నాయకతవ్ లక్షణాలతో ఆవిడ శాశవ్తంగా చేసిన , శాశవ్తంగా ఉండేలా చేసిన సామాజిక సేవా సంసథ్లు- ఇవీ పర్ముఖంగా
కనిపిసాత్యి దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితంలోంచి మనము గర్హించాలిస్న ఉతత్మమైన లక్షణాలు. సామాజిక సేవ చేసిన వాళుళ్ తెలుగు వాళళ్లోల్
చరితర్లో చాలామంది కనిపిసాత్రు, మహిళలు కూడా కొంతమంది ఉండవచుచ్. కానీ, నూటికి నూరు శాతం నిసావ్రథ్ంగా పనిచేసిన వాళల్లో మొదటి
పంకిత్లో పేరొక్నదగిన మహిళా దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు. సామాజిక సేవంటే, ఏదో కొనాన్ళుళ్ చందాలు వసూలు చెయయ్డం , కొంత మందికి
సహాయం చేయడం కాకుండా ఆ చేసేటటువంటి కృషి,సేవ పదికాలాలు నిలవాలి అనే ముందు చూపుతో సంసథ్లను సాథ్పించి వాటికి సవ్యం పోషకతావ్నిన్
సమకూరేచ్ దిశలో ఆమె చేసిన సేవ దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి పర్తేయ్కత.
కేవలం సామాజిక సేవలే కాకుండా, భారత రాజాయ్ంగ నిరామ్ణ సమితిలో కూడా ఆవిడ సభుయ్రాలిగా ఉండి, ఆ తరావ్త పాల్నింగ కమిషన
సభుయ్రాలిగా ఉండి, అకక్డున్ంచి దేశమంతా కూడా సాంఘిక సంకేష్మ కారయ్కర్మాల దృషాట్య్ సంసథ్లు సాథ్పించాలి అని పర్భుతావ్నిన్ ఒపిప్ంచి , దానిన్
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శాసనం చేయించి ఆ విధంగా భారతదేశమంతా క సాంఘిక, సంకేష్మ సంసథ్లనిన్ంటిని సాథ్పించి అనేకమందికి ఉపాధిని కలిప్ంచారు. దురాగ్బాయి దేశ
ముఖ గారి జీవితం లోని సంఘటనలను చూసుత్ంటే, ఒళుళ్ గగురొప్డుసుత్ంది. ఒకక్ మహిళ ఇనిన్ సాధించిందా? అని ఆశచ్రయ్ం, ఆశచ్రాయ్నిన్ మించిన
అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇనిన్ సంసథ్లు నిలవాలంటే ఎంతో మంది పని చేయాలి కదా!మరి అందరీన్ కూడా కూడగటట్గల నాయకతవ్ లక్షణాలు కూడా
ఉండాలి కదా! అనిన్ంటిని అతయ్ంత సమరథ్వంతంగా సాధించిన దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు 24 సంవతస్రాల వరకు..

జాగర్తత్గా వినండి! 24

సంవతస్రాల వరకు ఆవిడ సూక్లుకెళిళ్ చదువుకోలేదు. అంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది కదా! అంతే కాకుండా 24 సంవతస్రాల వయసులో ఆవిడ
చదువుకోడం పార్రంభించి మరొక ఏడెనిమిది సంవతస్రాలోల్ అంటే 32 ,33 సంవతస్రాల వయసు వచేచ్సరికి ఆవిడ కిర్మినల లాయర గా కోరట్ లో అడుగు
పెటాట్రు. కిర్మినల లాయరే ఎందుకయాయ్రు? అంటే - ఆమె జీవితంలో ఉనన్ పేర్రణకి , ఉతేత్జానికి సూఫ్రిత్యే ఇదొక చినన్ ఉదాహరణ.
చినన్పప్టున్ంచి కూడా దురాగ్బాయమమ్గారు ఎకక్డా ఏ సవాల ఎదురైనపప్టికి దానిన్ అవకాశంగా మలుచుకొని ఉదయ్మాలు నిరవ్హిసూత్ వెళాల్రు.
ఇది చాలా తకుక్వమంది జీవితాలోల్ కనిపిసుత్ంటుంది. వంద సంవతస్రాల కిర్ందట మహిళల పరిసిథ్తి గురించి వేరే చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.కనీసం
చదువు సంగతి మరిచ్పోండి. ఇంటోల్ నుంచి బయటికి రావడానికి కూడా పెదద్వాళుళ్ అనుమతించేవాళుళ్ కాదు. సమాజం కూడా అనుమతించేది కాదు.
అలాంటి రోజులలో దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు చేసిన ఈ సేవలనిన్ంటికీ, పర్తిదీ ఆమెకొక సవాల గా వచిచ్నపుప్డు దానిన్ సాధించుకుంటూ వెళాల్రు.
పదకొండు, పనెన్ండు సంవతస్రాల వయసులో హిందీ పాఠశాల పెటిట్ దానికి పిర్నిస్పాల అయాయ్రు. నమమ్గలమా అండి? వంద సంవతస్రాల కిందట
పనెన్ండు సంవతస్రాల బాలిక హిందీ చెపేప్టటువంటి సూక్లుని పెటిట్, దానికావిడ పిర్నిస్పాల అయాయ్రు. పైగా అది వందేళల్ కిందట. దానికి విశేషమైన
ఆదరణ కూడా లభించింది. ఇలాంటివి దురాగ్బాయమమ్ గారికి మాతర్మే సాధయ్మైంది ఆ రోజులోల్. రాజకీయ సతాయ్గర్హాలోల్ జైలుకి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ
మహిళా ఖైదీల దయనీయమైన పరిసిథ్తులిన్ చూసి “కిర్మినల లాయర అయితే బావుంటుంది, ఇలాంటి మహిళలు చాలామంది తమ బాధలు
చెపుప్కోలేకపోతునాన్రు. అదేగనక మహిళా కిర్మినల లాయర ఉంటే గనక వాళుళ్ తమ బాధలిన్ , వాసత్వాలిన్ ధైరయ్ంగా చెపుప్కోగలరు” అనే ఆలోచనతో
ఆవిడ జైలు నుంచి విడుదలయాయ్క చదువుకోవడం పార్రంభించి కిర్మినల లాయరయాయ్రు. సతరీ శిశు సంకేష్మ సేవా సంసథ్లు కూడా ఎలా వచాచ్యంటే ఒకదాని తరావ్త ఒకటి ఆవిడేదో ఒక పని మొదలుపెటట్డం, దానున్ంచి ఏదో ఒక సమసయ్ రావడం ఆ సమసయ్ని పరిషక్రించుకోవడం కోసం మరొక సంసథ్
దానున్ంచి మరొక సమసయ్, ఆ సమసయ్ని పరిషక్రించడం కోసం మరొక సంసథ్ ఇలాగా ఈ సంసథ్లనిన్ంటినీ విసత్రిసూత్ వెళాల్రు. ఈ సంసథ్లే ఈ రోజు
శాఖోపశాఖలుగా విసత్రించి ఎంతో మంది మహిళల జీవితాలోల్ వెలుగులు నింపాయి, నింపుతునాన్యి, నింపుతూ ఉంటాయి కూడాను. మరొకక్ లక్షణం
చెపిప్ ఆవిడ జీవిత విశేషాలోల్కి వెళతాను. నిసావ్రధ్ం అంటే దురాగ్బాయమమ్గారే. ఆమె సాథ్పించిన సంసథ్లు ఎవరికైనా అపప్జెపప్డానికి ఆవిడకు సంతానమే
లేదు.కనీసం బంధువులెవరికి కూడా వాటిలోల్ పర్ధానమైన పదవులోల్ లేరు. ఇదొకక్టి చాలు కదండీ!ఆవిడ నిసావ్రధ్తకి నిదరశ్నం. దురాగ్బాయమమ్గారు చినన్
వయసునుంచి కూడా ఏది చేసినా ఒకటే ఆలోచన “ఎదుటవాళళ్కి ఎలా సహాయపడాలి?” అని. అలా మొదలైన పరోపకారం , సామాజికసేవ
ఇలాంటివనీన్కూడా కేవలం దురాగ్బాయమమ్ గారి దగగ్రినుంచి మొదలవవ్లేదు. వాళళ్ వంశంలోనే ఇది ఒక విధంగా రకత్ంలో పర్వహిసూత్ వచిచ్ంది
చెపుప్కోవచుచ్.

అని

అణువణువునా ఆశచ్రయ్ం, ఉతేత్జం , సూఫ్రిత్ , పేర్రణ కలిగిసాత్యి దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి గుమమ్డిదల దురాగ్బాయమమ్గారి జీవిత

విశేషాలు. అవి తెలుసుకోడానికి వాళళ్ తాతగారి దగగ్ర పార్రంభిదాద్ం.
దురాగ్బాయమమ్గారి తాతగారు, అంటే వాళళ్ అమమ్గారి నానన్గారిది రాజమండిర్.,ఆయన పేరు మనోహరం పంతులు గారు. వీరు
పోలీస ఇనెస్ప్కట్ర గా పార్రంభించి, బిర్టిష రాజయ్ంలో 1860-70 పార్ంతాలోల్ సూపరింటెండెంట అఫ పోలీస అయాయ్రు. ఆ ఉనన్త పదవిని సీవ్కరించిన
మొటట్మొదటి తెలుగు వయ్కోత్త్ లేకపోతే మొటట్మొదటి కొదీద్ మంది లోనో ఈ మనోహరం పంతులుగారు ఒకరు ఆంటారు. రాజమండిర్ లో ఆ రోజులోల్నే
వీరేశలింగం పంతులుగారు విపల్వాతమ్కమైన సేవా కారయ్కర్మాలను చేపటాట్రు. మనోహరం పంతులు గారు వీరేశలింగం పంతులు గారికి చాలా ఆతీమ్యమై
మితుర్లే అవవ్డమే కాకుండా ఆయన గవరన్మెంట పదవిలో ఉనన్పప్టికీ వీరేశలింగం పంతులు గారు చేసే సేవ కారయ్కర్మాలోల్ ఆయన పాలు
పంచుకుంటూ ఉండేవాళుళ్. వీరేశలింగం పంతులు గారి జీవిత చరితర్ ఎపుప్డైనా చదువుతుంటే తరచు ఈ మనోహరం పంతులు గారి పేరు వినిపిసూత్
ఉంటుంది. ఆ మనోహరం పంతులుగారి అమామ్యి కృషణ్వేణమమ్. కృషణ్వేణమమ్ గారికి, ఆమె భరత్ బెనూన్రి రామారావు గారికి కలిగినటువంటి మొదటి
సంతానం దురాగ్బాయమమ్గారు. దురాగ్బాయమమ్ గారికి ఒక తముమ్డు కూడా ఉనాన్రు, ఆయన పేరు నారాయణ రావు గారు. వీళళ్ చినన్ వయసులో
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రామారావు గారు కాకినాడ లో కోరట్ లో పనిచేసూత్ ఉండేవాళుళ్. కోరట్ లో పనిచేయడమే కాకుండా కాకినాడలో చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి సామాజిక
సేవా కారయ్కర్మాలు చేశారు. సాహసోపేతమైన సామాజిక సేవ అంటే - ఆ రోజులోల్ పేల్గు, కలరా ఇలాంటి వాయ్ధులు ఎకుక్వగా ఉండేవి.వాటికి మందులు
కూడా లేవు. అందువలల్ అవి వచిచ్నవి అంటే గనక కొనిన్ వందలాదిమంది చనిపోతూ ఉండేవాళుళ్. అలా చనిపోయేవాళళ్కి, వాళళ్ శవాలు తీసికెళళ్డం,
జబుబ్ చేసిన వాళల్కి సేవ చేయడానికి కానీ ఎపుప్డూ ఎవరూ బయటికి వెళళ్డానికి సాహసించేవాళుళ్ కాదు. అంతే కాదు ఈ పేల్గు, కలరా ఇలాంటివి
వచిచ్నపుడు ఎవరైనా చనిపోతే , ఆ శవానిన్ సమ్శానానికి తీసికెళళ్డానికి కూడా ఎవరూ ముందుకెళేళ్వాళుళ్ కాదు. ఆ రోజులోల్ రామారావు గారు ధైరయ్ంగా
నలుగురు, ఐదుగురు మితుర్లు కొంతమందిని తీసుకొని బయటికి వెళిల్ ధైరయ్ంగా ఈ కలరా , పేల్గు వచిచ్నవాళల్ందరికి కూడా సేవలు చెయయ్డము ,
చనిపోయిన వాళళ్ యొకక్ శవాలను ఆయనే బండిమీద వేసుకొని సమ్శానానికి వాటికి తీసికెళళ్డమూ ఇలాంటి పనులు చేసూత్ ఉండేవాళుళ్. అదే రోజులోల్
ఇలాంటి పనులు చేసినటువంటి ఒక మహోతుర్క్షట్మైన వయ్కిత్ ఒకాయన ఉనాన్రండి. ఆయన పేరు సుభాష చందర్బోస. కటక లో అయన కూడా ఇలాంటి
సేవే చేశారు.ఆ తరావ్త సుభాష చందర్ బోస గారి జీవితమంతా వేరొక చరితర్ అనుకోండి! పోలిక కాబటిట్ చెపాప్ను. రామారావు గారు ఒకక్డే కాకుండా
అలాంటి పనులు చేసేటపుప్డు ఆయన భారయ్ కృషణ్వేణమమ్ గారిని చినన్పిలల్లు దురాగ్బాయమమ్ గారిని ఆమె తముమ్డు నారాయణరావు గారిని వాళళ్ ముగుగ్రిన్
తీసికెళేళ్వాడట. దహనం చేసేటపుప్డు

సమ్శానానికి కూడా తీసికెళళ్డం, అలాగే చరిచ్కి, మసీదుకి కూడా వెళిల్ అకక్డ ఎలాంటి పార్రథ్నలు చేసాత్రు?

ఇలాంటివి చూపించడం, పిలల్లు భయపడతారని అనుకోకుండా. అంటే, జీవితం ఎంత అశాశివ్తమైనది , ఈ అశాశివ్తమైన జీవితంలో ఏం చేసేత్ మనం
పదికాలాలపాటు నిలుసాత్ం, మనం నిలవడమే కాదు, సమాన జీవితానికి ఒక అరథ్ం కలిప్ంచుకోవాలంటే పరులకి ఎలా సేవచేయాలి ఇలాంటివనీన్ కూడా
రామారావుగారు చినన్పిలల్లకి అంత చినన్ వయసులోనే పర్తయ్క్షంగా చూపించారు.అలా పెరిగారు దురాగ్బాయమమ్గారు.
అంత చినన్ వయసులో సమ్శానానికి వెళిళ్నపుడు ఆవిడకి భయం వేయలేదు సరి కదా ఆవిడ ధైరాయ్నిన్ మరింత చేసింది వాళళ్ నానన్గారు
చేసినటువంటి ఇలాంటి కారయ్కర్మాలనీన్. దురాగ్బాయమమ్గారు సహజంగానే ఆ రోజులోల్ చాలా చినన్ వయసులోనే సూక్ల కి వెళుతూ ఉండేవాళుళ్. ఆవిడ
8 సంవతస్రాల వయసులో ఆవిడకు వివాహం చేశారు. అది కూడా ఎలాగంటే - సుబాబ్రావు గారని ఒకాయన దగగ్రోల్ ఉనన్ జమిందార గారెవరికో పిలల్లు
లేకపోతే, సుబాబ్రావు గారిని పెంచుకునాన్రు. ఆయనకిచిచ్ వివాహం చేశారు దురాగ్బాయమమ్గారికి 8 సంవతస్రాల వయసు ఉండగా.

ఆ తరావ్త

దురాగ్బాయమమ్ గారికి ఊహ వచిచ్, ఆవిడ మిగతా కారయ్కర్మాలోల్కి వెళల్డం మొదలుబెటాట్క వాళళ్ నానన్గారికి చెపాప్రు “నానాన్ నీవు పెళైళ్తే చేసావు కానీ
వివాహమంటే ఏమిటో తెలియని రోజులోల్ చేశావు నేను ఈ వివాహానిన్ ఒపుప్కోలేను. జీవితానిన్ నేను ఇలా ఇపుప్డే భరత్కంకితమై పోయి ఇంటోల్ ఉండలేను
అందువలల్ నేను సుబాబ్రావు గారికి చెబుతాను ధైరయ్ంగా నేను వెళిల్ , నేనిలాగా మీతో కాపురం చేయలేను మీరు కావాలంటే వేరే వివాహం చేసుకోండి అని
చెబుతాను” అని వాళళ్ నానన్ గారికి చెపిప్ంది.

వాళళ్ నానన్గారు మరీ మొండికేసే మనిషి కూడా కాదు . కాకపోతే అపప్టి ఆ ఆచారాలను బటిట్ 8

సంవతస్రాల వయసులో పెళిల్ చేశారు గాని కూతురు తన 15 ఏళళ్ వయసులో ధైరయ్ంగా చెపిప్నపుప్డు ఆయన కూడా కాదనలేదు. ఆ 15 ఏళళ్ వయసులో
దురాగ్బాయమమ్ గారు ఎపుప్డో వివాహమైన భరత్ దగగ్రికి వెళిల్ ధైరయ్ంగా చెపాప్రు. “నేను మీతో కాపురానిన్ కొనసాగించలేను నా జీవితం యొకక్ పరమారథ్ం
వేరు, నా సామాజిక సేవ వీటిలోల్ ఎకుక్వ గా ఉంటాను అందువలల్ మీతో వివాహం నేను విచిఛ్నన్ం చేసుకుంటాను. కావాలంటే మీకు పేపర రాసి ఇసాత్ను
మీరు వేరే వివాహం ఎపుప్డైనా చేసుకోండి” అని. . ఇంకా బలవంతం చేసి కాపురానికి తెచుచ్కునాన్ఉపయోగమేముంది అనుకునాన్రేమో కానీ ఆయన
కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు చెపిప్నటువంటి ఆ విషయానిన్ ఆమోదించి , ఆయన వేరే వివాహం చేసుకునాన్రు ఆ వేరే వివాహం చేసుకునేటపుప్డు కూడా
పెదద్వాళళ్ందరూ అడిగారట. “ ఆ దురాగ్బాయమమ్ గారి దగగ్ర పేపర రాయించుకో. నా కేమీ సంబంధం లేదు. నేను ఒపుప్కుంటునాన్ను” అని చెబితే ఆయన
ఆ మాటడిగితే దురాగ్బాయమమ్ గారు కాగితం కూడా రాసి ఇచాచ్రు. తరావ్త ఏమైందంటే,దురాగ్బాయమమ్ గారు ఇందాక చెపుప్కునన్టువంటి సామాజిక
సేవలు , ఆంధర్మహిళాసభ వాటి అనుబంధసంసథ్లు అవనీన్ ఇనిన్ దశాబాద్ల దాకా ఉండటం ఆవనీన్ ఒక ఎతత్ండీ! ఆవిడ వయ్కిత్గత జీవితంలో కూడా
మహోనన్తమైనటువంటి వయ్కిత్తావ్నిన్ పర్దరిశ్ంచారు. సుబాబ్రావు గారు వివాహం చేసుకునాన్క ఆయన కూడా చినన్ వయసులోనే మరణించారు. అపప్టికి
దురాగ్బాయమమ్ గారు ఈ సేవలు చేయడం, సంసథ్లు సాథ్పించడం ఇవనీన్ కూడా జరిగినవి 1940 పార్ంతాలోల్. అపప్టికి దురాగ్బాయమమ్ గారికి 32 ,33
సంవతస్రాల వయసు.

సుబాబ్రావు గారు అతని భారయ్కు చెపాప్రట “చూడూ నీవు ఒకక్ దానివే ఉంటేగనక

బంధువులందరూ మోసం చేసాత్రు నువువ్

దురాగ్బాయమమ్ గారి దగగ్రకు వేళుళ్ ఆమె నినున్ చేరదీసుత్ంది అని” అపుప్డు ఆమె దురాగ్బాయమమ్ గారి దగగ్రకు వచాచ్రు. చూడండి ఎంత విచితర్మో!
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చినన్తనం లో బాలయ్వివాహం చేసుకొని వదద్నన్టువంటి భరత్ చేసుకునన్ మరొక అమామ్యి నిసస్హాయంగా తన దగగ్రికి వసేత్ ఆవిడిన్ ఆదరించి,తాము
సాథ్పించినటువంటి సంసథ్లోల్ ఆవిడకూక్డా శిక్షణ ఇపిప్ంచి జీవితాంతం తన దగగ్రే ఉంచుకునాన్రు దురాగ్బాయమమ్గారు. అదండీ! ఆవిడ వయ్కిత్తవ్ం.
ఇదొకక్టే కాదు ఆవిడ వయ్కిత్గత జీవితంలో ఆ తరావ్త జరిగినటువంటి రెండు మూడు సంఘటనలు కూడా చూసేత్, ఆవిడ వయ్కిత్ గానూ,సంసథ్గానూ కూడా
తరతరాలకి సూఫ్రిత్ నందించే తెలుగు మహిళా తేజం అనడంలో ఏమాతర్ం సందేహం లేదు.
అయితే వాళళ్ నానన్గారు
చేశాను,దురాగ్బాయమమ్కి

36 సంవతస్రాల వయసులోనే చనిపోయారు. వాళళ్మమ్గారికి చెపాప్రు “నేను చాలా తపుప్ పని

చినన్తనంలో వివాహం చేసి . ఆమె జీవితానిన్ నేను అటూ ఇటూ కాకుండా చేశాను. ఆవిడ ఎపుప్డు పెళిల్ చేసుకుంటానంటే

అపుప్డు నువువ్ పెళిల్ చెయియ్” అని. ఇవనీన్ ఆవిడ వయ్కిత్గత జీవితంలో చినన్పుప్డే జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు.
దురాగ్బాయమమ్గారి బాలయ్ంలో జరిగిన మరో సంఘటన - ఆ రోజులోల్ మహాతామ్గాంధీ గారు భారతదేశ సావ్తంతర్య్ ఉదయ్మానిన్ చాలా
తీవర్మైన సాథ్యికి తీసుకు వెళళ్డానికి పర్యతాన్లు చేసూత్. భారతదేశమంతా పరయ్టిసుత్నాన్రు. ఆ పరయ్టించే కర్మంలో సావ్తంతోర్దయ్మానికి కావాలిస్న
విరాళాలు సేకరించడం చేసూత్ ఉండేవాళుళ్. మహాతామ్ గాంధీ గారు రాజమండిర్ వసుత్నాన్రు అని చినన్పిలల్యినటువంటి దురాగ్బాయమమ్ గారిన్ తీసుకుని
(11

ఏళళ్ వయసామెకి ) వాళళ్ నానన్ గారు రాజమండిర్ వెళాల్రు. ఆ సభలో మహాతామ్ గాంధీ గారికి అందరూ విరాళాలు ఇవవ్డమూ, అలాగే

వంటిమీదునన్టువంటి ఆభరణాలివవ్డం ఇలాంటి వనీన్ చేసుత్నాన్రు. అంత చినన్ వయసులోనే దురాగ్బాయమమ్ గారు ఆ పకక్నునన్ వాళళ్ గాంధీ టోపీ
తీసుకుని ఆ టోపీ తో అందరి దగగ్రి నుంచి విరాళాలు తీసికొని గాంధీ గారికిచాచ్రట. మొదటి సారిగా ఈ దేశ సావ్తంతర్య్ం గురించి మహాతామ్ గాంధీ
గారు చేసుత్నన్టువంటి ఆ పోరాటం గురించి 11 ఏళళ్ వయసులోనే దురాగ్బాయమమ్ గారికి ఆ విధంగా పరిచయం కలిగింది.
ఆ తరావ్త ఆవిడ కాకినాడ వచేచ్శాక ఏమనుకునాన్రో ఏమిటో కానీ సూక్లోల్ చెపేప్ ఇంగీల్ష చదువు నచచ్లేదు. పైగా ఆ రోజులోల్ మహాతమ్ గాంధీ
గారు - హిందీ గనక అందరికీ తెలిసేత్ దేశవాయ్పత్ంగా అందరికీ కమూయ్నికేషన బావుంటుంది , అలాగే భాషా, ఈ వయ్తాయ్సాలు లేకుండా ఉంటుంది
సావ్తంతర్య్ ఉదయ్మం కూడా ఎకుక్వగా పర్చారం చేయడానికి వీలవుతుంది అని మహాతామ్ గాంధీ గారు హిందీ ని నేరుచ్కోమని ఎకుక్వగా పర్చారం
చేసుత్నాన్రు. అది కూడా ఒకటి కలిసొచిచ్ందేమో దురాగ్బాయమమ్ గారికి సూక్ల మానేసి హిందీ నేరుచ్కోవడానికని కాకినాడలోనే దినవహి సతయ్నారాయణ
అనే ఒకాయన హిందీ నేరుప్తూ ఉంటె, ఆయన దగగ్రికెళిల్ పైరవేట గా హిందీ నేరుచ్కోవడం పార్రంభించారు. హిందీ నేరుచ్కుంటేనే రోజంతా గడిపారంటే
లేదు.ఆ చినన్ వయసులోనే ఆవిడకి ఈ చుటుట్పకక్లునన్ వాళళ్ను పరిశీలించడం, సమాజం లో ఉనన్టువంటి ఈ సమసయ్లు వీటనిన్ంటిని కూడా
తెలుసుకోవడం కూడా ఆసకిత్కరంగా ఉండేవి. ఆవిడకి 12 సంవతస్రాల వయసులో 1921 లో మహాతమ్ గాంధీ గారు కాకినాడ వచాచ్రు. .ఆ రావడానికి
ముందు ఏం జరిగిందంటే - దురాగ్బాయమమ్గారు

గమనించినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఈ బహిరంగ సభలకి కొంత మంది ఆడవాళుల్ వెళల్లేక

పోతునాన్రు (వితంతంతువులైనవాళుల్, ముసిల్ం ఆడవాళుల్, ఈ వేశాయ్ వృతిత్లో ఉనన్ దేవదాసీలు) .కానీ మహాతమ్ గాంధీ గారి యొకక్ సభకి వీళళ్ందరూ కూడా
వెళాళ్లి, కేవలం సావ్తంతోర్దయ్మానికి వీళుళ్ ఊతమివవ్డమే కాకుండా వీళళ్ జీవితాలోల్ కూడా మారుప్లు రావాలి. మనం ఇంటోల్నే ఉంటునాన్ము
బయటికెళళ్డం లేదు. మనకి కూడా చైతనయ్ం కావాలి అనే ఆలోచన వీరికూక్డా రావాలి అంటే మహాతామ్ గాంధీ గారి ఉపనాయ్సానిన్ వీరు వినాలి అని
అంత చినన్ వయసులో అనుకునాన్రండి ఆవిడ. సభకి ఎలాగూ వీళల్ందరినీ రానివవ్రు , వీళుళ్ వెళళ్లేరు అందుకని ఈ మహిళలకోసం పర్తేయ్కంగా ఒక సభ
పెటిట్ అకక్డికి మహాతామ్ గాంధీ గారిని ఆహావ్నించాలని. ఎంత ధైరయ్ం ..12 ఏళళ్ పిలల్.! పైగా ఆవిడేదో హిందీ నేరుచ్కుంటుంది. సూక్ల కి వెళల్డం లేదు.
కానీ ఆ వయసులోనే ఏమైనాసరే సాధించాలి అని.

మహాతామ్ గాంధీ గారి సభ కోసం పర్యతాన్లు చేసే పెదద్వాళళ్ దగగ్రికెళిల్ (బులుసు సాంబమూరిత్

అలాంటి వాళళ్ందరూ ఉనాన్రు) “ఏమండీ! మీ దగగ్రికి, మహాతామ్ గాంధీ గారు వసాత్రు కదా ఆ ముందుగానో, తరావ్తనో ఒకక్ ఐదు నిమిషాలు మా
దగగ్రికి పంపించండి నేను కొంతమంది మహిళలందరిని చేరదీసాత్ను వాళళ్ దగగ్రకొచిచ్ ఆయన పర్తేయ్కంగా ఉపనాయ్సం ఇవావ్లి” అని అడిగింది. ఆయన
ఆశచ్రయ్పోయారు. “ఇంత చినన్ పిలల్వి నువేవ్మిటి? సభ పెటట్డమేమిటి ? ఎవరో ఆడవాళల్ను తీసుకురావడమేమిటి? ఓ పని చెయియ్..ఐదువేల రూపాయలు
నువెవ్కక్డైనా చందాలు వసూలు చేసుకోగలిగి మహాతామ్ గాంధీ గారికి ఈ సావ్తంతోర్దయ్మ నిధికి ఇవవ్గలిగితే నీ సభకు పంపించేటటువంటి ఆలోచన
చేసాత్ను” అని ఆయన చెపాప్రు.
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ఎవరైతే మహిళలిన్ ఈమె చైతనయ్ పరుసుత్ందో వాళళ్దగగ్రికెళిళ్ “మనం ఐదు వెలిసేత్ మహాతామ్ గాంధీ గారు మన సభకు కూడా వసాత్రు.విడిగా
సభ పెటుట్కుందాం.మహాతామ్ గాంధీ గారు మనకోసం పర్తేయ్కంగా మాటాల్డుతార”ని చెపిప్ంది.

వాళళ్ందరూ కలిసి ఐదు వేల రూపాయలు ఎలాగైతేనేం

సమకూరాచ్రు. మళీళ్ సభని ఏరాప్టుల్ ఎవరు చేసుత్నాన్రో వాళళ్దగగ్రికెళిళ్ ఐదువేలు సమకూరాచ్ను.అని చెపిప్ంది. వాళుళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఏదో ఆ మాట
చెపితే మానేసుత్ంది కదా అనాన్రు. చివరికి వాళేళ్మనాన్రంటే సరే ఐదువేలయితే సమకూరాచ్వు బాగానే వుంది కానీ మహాతామ్ గాంధీ గారు వేరే సభకు
రావడమంటే చాలా ఈ రక్షక భటులు ఇవనీన్ కూడా ఉంటాయి.ఓ పని చెయియ్ ఐదు వేలు కూడా తీసుకొచిచ్ నువేవ్ ఈ సభలో ఇచేచ్సెయియ్ కావాలంటే నినున్
వేదిక ఎకిక్సాత్మమని చెపాప్రు. ఆవిడ పటుట్ వదలేల్దు “ అలా కాదండీ.. మీరు ఐదు వెలిసేత్ పంపిసాత్మనాన్రు మళాళ్ మాట తపొప్దుద్ ఎలాగైనా సరే నేను సభ
పెడతాను మా సభలోనే మహాతామ్ గాంధీ గారికి ఐదువేలిసాత్ను” అని వాళళ్నెలాగైతే ఒపిప్ంచింది. వాళేళ్మనాన్రంటే “సరే అయితే నువువ్ సభ ఎకక్డ
పెడతావో నిరణ్యించుకో.. అపుప్డు ఆలోచిదాద్ం” అనాన్రు.
అకక్డున్ంచి వచిచ్ ఆవిడ శివయయ్శాసిత్ గారు, ఒకపుప్డు ఆమె చదువుకుని మానేసినటు సూక్లు హెడ మాసాట్రు, ఆయన దగగ్రికెళిల్ “ మాషాట్రు
మరి మహాతామ్ గాంధీ గారిని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒక సభకి పిలుదాద్మనుకుంటునాన్ము. బహిరంగ సభకి వెళల్లేనటువంటి మహిళలందరూ వసాత్రు
వాళల్ందరినీ నేను కూడగటాట్ను. ఐదువేల రూపాయలు విరాళాలు సేకరించాను. నాకు సభకి పర్దేశమేదైనా కావాలి మీ సూక్లు ఆవరణ ఇసాత్రా?“ అని
అడిగింది. ఆయన వెంటనే ఒపుప్కునాన్రు. ఇంకో మాట కూడా చెపిప్ంది దురాగ్బాయమమ్ గారు. “చూడండి మాషాట్రు మరి బిర్టిష వాళళ్ందరూ కూడా నిఘా
పెడుతునాన్రు మహాతామ్ గాంధీ గారికి సహాయం చేసేవాళళ్మీద, మరి ఈ సభకి మీరు పర్వేశమిసేత్ తరావ్త మీకేమైనా ఇబబ్ందులొసాత్యేమో” అని.
ఆయన” అమామ్ 12 ఏళళ్ పిలల్వు నువేవ్ ధైరయ్ంగా సభ పెడుతుంటే ఇంత పెదద్వాణిణ్ నేను భయపడడ్మా?” అని అనాన్రు.
మొతాత్నికి ఎలాగైతే ఎవరైతే బహిరంగ సభకి వెళళ్లేరో వేశయ్లు, దేవదాసీలు, ముసిల్ం మహిళలు ఇలాంటి వాళల్ందరినీ కూడా చేరదీసి ఆ
దురాగ్బాయమమ్ గారు ఆ ఆవరణలో సభ కి ఏరాప్టుల్ చేశారు. ఐదువేల రూపాయలు ఎలాగూ ఆవిడ విరాళాలు వసూలుచేసి ఉంచారు.మరి మహాతామ్
గాంధీ గారు రావడమెలాగా? ఆయన మామూలుగా మాటాల్డేటటువంటి పెదద్ సభేమో టౌన హాల లో. కాకినాడ రైలేవ్ సేట్షన నుంచి టౌన హాల కి
వెళేళ్టటువంటి దోవలోనే ఈ

దురాగ్బాయమమ్ గారు ఏరాప్టు చేసినటువంటి సభ ఉంది. పెదద్ వాళుళ్ ఏమనుకునాన్రంటే సరే ఇనిన్ ఏరాప్టుల్ చేసుకుంది

కదా చినన్ పిలల్ మనం చెపిప్నవనీన్ చేసింది. ఐదు నిమిషాలు కాదమామ్ కనీసం రెండు మూడు నిమిషాల కంటే ఎకుక్వ ఉండరు కేవలం వేదిక ఎకుక్తారు
నువువ్ ఐదువేలిచేచ్సెయియ్ వెళిళ్పోతారని చెపేప్శారు. అలాగే కానివవ్ండి అందావిడ. మొతాత్నికి ఎలాగైతే ఆ రోజు రానేవచిచ్ంది.
1921 ఏపిర్ల 2 , ఆ రోజున మహాతామ్ గాంధీ గారు టౌన హాల కి వెళూత్ మధయ్లో దురాగ్బాయమమ్ గారు ఏరాప్టు చేసిన సభలో వెదికెకాక్రు.
వెదికెకక్గానే ఇంకొక పెదద్మనిషి నెవరినో తీసికొని వెళిల్ ఐదువేల రూపాయలు ఆయనకీ విరాళంగా ఇచాచ్రు. అంతే కాకుండా అకక్డునన్టువంటి మిగతా
ఆడవాళుల్ కూడా వాళళ్ యొకక్ ఆభరణాలు ఇవవ్డం పార్రంభించారు. మహాతామ్గాంధీ గారికి చాలా ఆశచ్రయ్మేసింది.

విరాళాలు సమరిప్ంచడం

అయిపోయాక గాంధీఆరు మాటాల్డడ్ం పార్రంభించారు. ముందుగా ఐదు నిమిషాలు మాతర్మే మాటాల్డుతానని చెపాప్రు. ఐదు నిమిషాలయింది, పది
నిమిషాలయింది, పదిహేను నిమిషాలయింది. ముపైప్ నిమిషాలయింది ఆయన ఆపటం లేదు. ఆయన మరి హిందీ లో మాటాల్డుతునాన్రు.మరి వీళల్కు
తెలుగు కదా ఎలా అరధ్మౌతుంది?ఇదిగో అపుప్డే హిందీ నేరుచ్కుంటునాన్రు కదా దురాగ్బాయమమ్ గారు ఆవిడకేదో వచిచ్నటువంటి కొంచెం హిందీతో
ఆయన మాటాల్డినటువంటి మాటలనిన్టిని కూడా తెలుగులో చెపప్డం పార్రంభించారు. ఆ విధంగా ఆ రోజు గంట పైగా సాగింది దురాగ్బాయమమ్
అనేటటువంటి 12 ఏళళ్ బాలిక ఏరాప్టు చేసినటువంటి ఆ పర్తేయ్కమైన సభ. ఆ సభ అయిపోయి వెళేళ్టపుప్డు మహాతామ్గాంధీ గారు “దురాగ్” అని
పిలిచారట ఈవిడిన్. తన కారెకక్మనాన్రు. ఆ కారులో మహాతామ్గాంధీ భారయ్ కసూత్రిబాగాంధీ గారునాన్రు. ఆవిడ పకక్న కూరోచ్బెటుట్కుని టౌన హాల కి
కూడా దురాగ్బాయి గారిని తీసికెళాళ్రు. ఆయనకక్డ మాటాల్డడ్ం పార్రంభించాక - ఆయన ఉపనాయ్సానిన్ తెలుగు లో చెబుతోంది కొండా వెంకటపప్యయ్
పంతులు గారని ఆయన ఆయనిన్ పిలిచి “చూడు ఈ దురగ్ ఇందాక బాగా టార్నిస్లేట చేసింది. అందుకని ఈ అమామ్యి చెబుతుందిలే” అని కొండా
వెంకటపప్యయ్ పంతులు గారిని కూడా పకక్న కూరుచ్ండమని చెపిప్ దురాగ్బాయికే ఆయన ఉపనాయ్సానిన్ తెలుగులో చెపేప్టటువంటి అవకాశానిన్ ఇచాచ్రు
మహాతామ్గాంధీ గారు.
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అది మొదలు, మహాతామ్గాంధీ గారు దకిష్ణ భారతదేశానికి ఎపుప్డొచిచ్నా తెలుగు దేశంలోనూ, మదార్స లోనూ కూడా చాలా చోటల్ దురాగ్బాయి
గారే ఆయన హిందీ పర్సంగానిన్ తెలుగులోనూ, వచీచ్ రానటువంటి తమిళం లోనూ కూడా చెపూత్ ఉనాన్రట. ఇలాంటి కొనిన్ కొనిన్ సంఘటనలు వింటూ
ఉంటె యేవో ఫెయిరీ టైలస్ లాఅనిపిసూత్ ఉంటుంది కానీ ఈ విశేషాలనిన్టికీ కూడా చరితర్లో చకక్టి రుజువులునాన్యండి. అంతే కాకుండా ఇపుప్డు నేను
మీకు చెపుత్నన్ విషయాలనిన్ంటిని కూడా దురాగ్బాయి దేశముఖ గారు సవ్యంగా ఆవిడ యొకక్ ఆతమ్కథలో రాసుకునాన్రు. చింతామణ అండ ఐ అనే
పుసత్కం రాశారు. 1977 లో ఆవిడ సవ్యంగా రాసిన ఆతమ్కథలో చెపిప్న విషయాలు ఇవనీన్ను. ఆ విధంగా దురాగ్బాయిగారి నాయకతవ్ లక్షణాలు అంత
చినన్వయసులోనే పదిమందికీ తెలిశాయి. అంత చినన్ వయసునుంచే ఆవిడకి ఈ సమాజం గురించి ఆలోచించడం,సమాజంలో అనాయ్యమై
పోతునన్టువంటి మహిళల గురించి ఆలోచించడం వాళల్కి ఏమైనా చేయాలనుకోవడం పార్రంభమైంది.
1921 లో ఈ సంఘటన జరిగాక ఈవిడ హిందీ నేరుచ్కుంటూనే ఉనాన్రు, సతయ్నారాయణ గారి దగగ్ర. ఆ తరావ్త 2 సంవతస్రాలకి 1923 లో
కాకినాడ లో ఇండియన నేషనల కాంగెర్స సదసుస్ జరిగింది. ఆ సదసుస్కు పకక్నే హిందీ సమేమ్ళన అనే ఇంకొక సదసుస్ కూడా పెటాట్రు. మహాతామ్గాంధీ
గారు అపప్టికే హిందీ పర్చార సభలు అనే సంసథ్లను పార్రంభించారు. అంటే, ఒక పదధ్తి పర్కారం హిందీ అందరికీ బోధించడానికని కొనిన్ కొనిన్పరీక్షలు
పెటిట్, ఆ పరీక్షల లో ఉతీత్రుణ్లైన వారికి సరిట్ఫికెటల్నివవ్డం పార్రంభించారు. అలాంటి హిందీ పర్చార సభలు రాజమండిర్లో ఒకటి పార్రంభించినపుప్డు ఆ
పర్చార సభ దావ్రా పుసత్కాలు అవి తెచుచ్కొని ఒక పదధ్తి పర్కారం ఎలా చదవాలని నేరుచ్కొని, ఈవిడ నేరుచ్కోవడమే కాకుండా పకక్ వాళల్కి చెపప్డం
పార్రంభించారు. ఆ పకక్వాళళ్కు చెపప్డం ఎంతవరకు వెళిల్ందంటే, వాళళ్ ఇంటోల్నే వాళళ్ అమమ్గారు, నానన్ గారు ఒక రెండు గదులిచిచ్ “సరే నీ దగగ్రికి
ఇంతమంది నేరుచ్కోడానికి వసుత్నాన్రు కదా ఈ రెండు గదులోల్నూ నీవు చెపుప్కో” అని దురాగ్బాయమమ్ గారికి చెపాప్రు. ఆవిడ వయసు 13 ,14
సంవతస్రాలు మాతర్మే.పైగా ఆవిడ అందరికి హిందీ నేరప్డంఒక కారణం కూడా ఉంది. 1923 లో జరుగబోయేటటువంటి నేషనల కాంగెర్స సదసుస్కి ,
హిందీ సమేమ్ళన కి వాలంటీరుల్ కావాలి. అకక్డకు వచేచ్వాళళ్ందరూ కేందర్ం నుండి వచేచ్వాళుళ్. ఉతత్ర భారతదేశం నుంచి వచిచ్నవాళుల్. వాళల్ందరికీ
హిందీ తెలిసిన వాలంటీరుల్ కావాలి. ఆ ఉదేద్శం తో కూడా దురాగ్బాయి దేశముఖ గారు తన యొకక్ 14 సంవతస్రాల వయసులో వాళళ్ ఇంటోల్నే బాలికా
హిందీ పాఠశాల అనే ఒక సూక్లు ని పార్రంభించారు. కేవలం హిందీ నే కాకుండా దేశభకిత్ గీతాలు, ఆటలు, పాటలు వీటితో కలిపి హిందీ చెపప్డం తోటి
ఈవిడ సూక్లు కి ఎకుక్వమంది వసుత్ండేవాళుళ్. ఆమెకు నేరిప్ంచే హిందీ మాసాట్రు తరావ్త అనాన్రట “నువువ్ నా దగగ్ర నేరుచ్కొని వెళాళ్వు, నా దగగ్ర ఉనన్
సూట్డెంటస్ అందరూ నీ దగగ్రికి వచేచ్సుత్నాన్రు దురాగ్” అని. ఆమె దాదాపుగా 400 ,500 మందికి హిందీ లో ఆవిడ తరీఫ్దు ఇచాచ్రు. వాళళ్ందరూ కూడా
1923 లో కాకినాడ లో జరిగినటువంటి ఇండియన నేషనల కాంగెర్స కి వాలంటీరుల్ గా సిదధ్మయాయ్రు. వాళల్ందరినైతే ఆవిడ సిదధ్ం చేశారు కానీ ఈవిడకు
మాతర్ం వాలంటీర గా ఇవవ్లేదు ఎందుకంటే,ఈవిడ వయసు 14 సంవతస్రాలు మాతర్మే ఈవిడ దగగ్ర శిక్షణ పొందిన వాళళ్ందరూ

మాతర్ం

వాలంటీరుల్గా వెళాల్రు. కొంతమందిని ఏంచేశారంటే, “మీరు ఇండియన నేషనల కాంగెర్స పకక్న జరుగుతునన్టువంటి ఎగిజ్బిషన లో మీరు వాలంటీరుల్ గా
ఉండొచుచ్” అని. అంటే ఎవరైతే కాంగెర్స సభకి వాలంటీరుల్ గా పొందలేదో వాళళ్ందరినీ ఎగిజ్బిషన దగగ్ర వాలంటీరుల్ గా పెటాట్రు.
ఎంటర్నస్ ఈ టికెక్టుల్ తీసుకోవడం లోపలికి పంపించడం వాటనిన్ంటికని దురాగ్బాయమమ్ గారిని నియమించారు. 14 సంవతస్రాల వయసు ,
హిందీ ధారాళంగా మాటాల్డుతునాన్రపప్టికీ. ఆవిడ గేట దగగ్రుండగా ఒక పెదద్మనిషొచాచ్రు లోపలికెళల్డానికి. ఆవిడ టికెక్ట అడిగింది. ఆయన టికెక్ట
లేదనాన్రు. “రెండు అణాలౌతుంది. కావాలంటే కొనుకోక్ండి” అని చెపిప్ంది.ఆయన దగగ్ర రెండు అణాలు కూడా లేదు అనాన్రు. “అయితే నువువ్
వెళళ్డానికి లేదు” అని ఆపేసింది సంవతస్రాల దురాగ్బాయమమ్. ఆ చుటుట్పకక్నునన్ వాళళ్ందరూ గబా గబా పరిగెతుత్కుని వచాచ్రు “అమామ్! తెలుసా?
ఎవవ్రినంటునాన్వు నువువ్” అని. “ఆయన జవహరాల్ల నెహుర్ అని నాకు తెలుసు. ఎవరైనా అవవ్నివవ్ండి నేను పదధ్తి పర్కారం చేసుత్నాన్ను. నాకు చెపిప్న
రూలు ఇది. ఎవరైనా టికెక్టుంటేనే వెళళ్మనాన్రు.ఆయనకు టికెక్ట లేదు కాబటిట్ నేను ఆపేశాను” అని. జవహర లాల నెహుర్ గారు కూడా ఆ చినన్ పిలల్ను
అభినందించి “నువువ్ మంచి పని చేశావు. నీ బాధయ్తను నీవు నిరవ్రిత్ంచావు” అని దురాగ్బాయమమ్ గారిని మెచుచ్కునాన్రు. భవిషయ్తుత్లో ఆ తరావ్త పాతిక
సంవతస్రాలకి జవహర లాల నెహూర్గారి నాయకతవ్ంలో ఆవిడ కేందర్ పర్భుతవ్ంలో ఉనన్త పదవులు అలంకరిసాత్రని, ఆమె దావ్రా దేశవాయ్పత్ంగా
సాంఘిక సేవా సంసథ్లు వెలుసాత్యని జవహర లాల నెహుర్ గారు అనుకోలేదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2020

టాక్ షో కథలు

8

ఆ తరావ్త రోజులోల్ ఈమె పర్ముఖ వయ్కత్యి రాజకీయాలోల్కి వెళాళ్క జవహర లాల నెహుర్ గారి కుటుంబానికి చాలా సనిన్హితంగా ఉనాన్రు.
ఇందిరా గాంధీ గారు కూడా చాలాసారుల్ చెపాప్రు “సామాజిక సేవలో నాకు సూఫ్రిత్ దురాగ్బాయి దేశముఖ గారు” అని.
ఆ తరావ్త ఈ బాలికా హిందీ పాఠశాల ఏమైందంటే,కర్మకర్మంగా ఎకుక్వమంది రావడం పార్రంభించారు. వాళళ్ నానన్గారు ఇంటోల్
ఇచిచ్నటువంటి రెండు గదులు కూడా సరిపోలేదు. ఆ పకక్నునన్టువంటి ఎవరో ఇలుల్ ఖాళీగా ఉంటే వాళళ్ ఇంటోల్ నడుపుకోవమామ్

అని ఇచాచ్రు.

అకక్డున్ంచి ఆ ఇంటికి వెళిళ్ంది ఆ బాలికా హిందీ పాఠశాల. అపప్టికే చాలామంది వసుత్నాన్రు.ఈ సూక్లు కి కూడా చాలా పేరొచిచ్ంది. ఈ కర్మం లో
ఏమైందంటే దురాగ్బాయమమ్ గారి అమమ్గారు కృషణ్వేణమమ్ గారు ఆవిడ కూడా కూతురుతో కలిసి నేరుచ్కోవడం పార్రంభించారు.ఆవిడ తముమ్డు కూడాను
వాళళ్మమ్గారు కూడా ఎంతగా నేరుచ్కునాన్రంటే - ఆవిడ కూడా మాధయ్మిక, పార్థమిక పరీక్షలు పాస అయాయ్రు.
దురాగ్బాయమమ్ గారి జీవితంలో వాళళ్మమ్గారు కృషణ్వేణమమ్ గారి పాతర్ కూడా ఎంతో పర్ముఖంగా ఉంది. అది కూడా చెపుప్కుందాం తరావ్త
ఆ విధంగా 1923 లో ఇండియన నేషనల కాంగెర్స అయియ్ందగగ్రున్ంచి నాలుగైదు సంవతస్రాలోల్ వాళుళ్ పార్రంభించిన బాలికా హిందీ పాఠశాల
వందలాది మందికి హిందీ నేరప్డం, కొనసాగించింది. అలాగే కాకినాడకి రాజకీయ నాయకులు ఎవరొచిచ్నా , ఇకక్డేదో హిందీ నేరుప్తునాన్రట అని ఆ
సూక్లు కి రావడం తీరా అకక్డికొచిచ్ చూసేత్నేమో చినన్పిలల్ 14 , 15

ఏళళ్ అమామ్యి . ఈ అమామ్యి ఇంత పని చేసుత్ందా అని వాళళ్ందరూ

మెచుచ్కోవడం అది ఒక టాక అఫ ది టౌన గా ఉండింది ఆరోజులోల్. 1929 లో వాళళ్ నానన్గారు చనిపోయారు. ఆయనకపుప్డు కేవలం 36 సంవతస్రాల
వయసు. ఆ చనిపోయేటపప్డు

ఇందాక చెపుప్కునాన్ం కదా, భారయ్తో చెపాప్రు “చూడూ.. అమామ్యికి అనాయ్యం చేశాను మళీళ్ ఎపుప్డు పెళిల్

చేసుకుంటానంటే అపుప్డు పెళిల్ చెయియ్” అని.
అకక్డనుంచి దురాగ్బాయమమ్ గారి జీవితం లో పర్ధాన మలుపుకి దారితీసిన మరొక సంఘటన, ఆ సంఘటన తరావ్త మరికొనిన్ సంఘటనలు
జరిగినవి. వీటనిన్ంటినీ కూడా భాగంలో తెలుసుకుందాం.
(ఆడియో టాక షో కి అక్షరరూపం ఇచిచ్నవారు - శీర్ బొడుడ్ సతయ్నారాయణ)

(స షం)
★★★

2017 ఫిబ
ౖ న ఈ టా॓
ర్ వరి 28 న ప
ర్ రమె

ని ఇకక్డ నవచుచ్

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2020

