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గత పది సంవత రాలుగా, పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్ భ టాక్ 
లు, యు టూయ్బ్ లో 500 గా ఉనన్ షయం కౌముది పాఠకులకు తెలుసనే అనుకుంటునాన్ము. 

కొంతమంది పాఠకులు ఆ టాక్ లకు అకష్రరూపం ఇ త్ బాగుంటుందని అడుగుతునాన్రు. రి 
చనలమేరకు ఆ టాక్ ల నుంచి ఎంపికచే న కొనిన్ంటిని నెలనెలా ఇలా అకష్రరూపంలో 

మీకంది త్నాన్ము. ఈ టాక్ లను ని, టిని అకష్రీకరించిన రు  బొడుడ్ 
సతయ్నారాయణ( దరాబాదు). రికి కృతజఞ్తలు తెలియచే త్, ఈ యోగం కౌముది పాఠకులకు 
నచుచ్తుందని ఆ త్నాన్ము. 

దురాగ్ బాయ్ దే  దురాగ్ బాయ్ దే  ముఖ్ముఖ్  
  నాలుగవ నాలుగవ / / చివరిచివరి  భాగంభాగం  

                 నిసావ్రథ్ సేవకు నిలువెతుత్ నిదరశ్నం, నిరామ్ణాతమ్కమైన సామాజిక సేవకు 
పర్తయ్క్ష పర్మాణం 70 సంవతస్రాల కిర్ందటే మహిళా సంకేష్మం గురించి ఆలోచించి, 
పథకాలను రూపొందించి వాటికి శాశవ్త రూపం కలిప్ంచి గత 70 సంవతస్రాలుగా లక్షలాది 
మంది మహిళల జీవితాలలో వెలుగును నింపే అనేక సంసథ్లకు ఊపిరి పోసిన తెలుగు 
మహిళాతేజం  దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గా అందరికి తెలిసిన దురాగ్బాయమమ్ గారి సూఫ్రిత్ 
దాయకమైన జీవితవిశేషాలు నాలుగవ వారం చివరి భాగం . 

 గత మూడు వారాలోల్ మనం ఏం మాటాల్డుకునాన్మో అతి కుల్పత్ంగా 
తెలుసుకుందాం.1909 లో రాజమండిర్ లో జనిమ్ంచిన దురాగ్బాయమమ్ గారు పెరిగిందంతా 
కాకినాడలో.చాలా చినన్ వయసులోనే ఆవిడ సూక్లు మానేసేసి ఇంగీల్ష చదువులు వదద్నుకొని, 
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హిందీ నేరుచ్కుంటూ ,  పిలల్లకు నేరుప్తూ 12 ,13 సంవతస్రాల వయసులోనే  కాకినాడలో హిందీ బాలికా పాఠశాల ని సాథ్పించారు. చినన్ 
వయసు నుంచే  ఆవిడకు మహిళాభుయ్దయం గురించి , సంఘ సేవ గురించి ఆలోచనలుండేవి.24 సంవతస్రాల వయసుకే ఆమె రాజకీయాలోల్ 
చాలా పర్ముఖంగా పేరు తెచుచ్కోవడం, జైలుకెళిల్ బయటకు రావడం  కూడా జరిగాయి. 24 సంవతస్రాల వయసులో ఆవిడ చదువు 
పార్రంభించి 32 సంవతస్రాలకి  కిర్మినల లాయర గా బార కౌనిస్ల లో రిజిసట్ర చేసుకోగలిగారు మదార్స లో. 

ఆవిడ చదువుకుంటునన్ రోజులోల్నే 1937 పార్ంతాలోల్ మదార్స లో చాలా చినన్గా లిటిల లేడీస ఆఫ బృందావన అనే చినన్ సంసథ్ని 
పార్రంభించి, దానిన్ ఆంధర్ మహిళా సభ గా తీరిచ్దిదిద్ వివిధ కోణాలోల్ దానిన్ విసత్రిసూత్ వచాచ్రు.1946 నుంచి ఆవిడ ఢిలీల్ కి  వెళిల్ అకక్డ 
పొర్విజనల పారల్మెంట లో సభుయ్రాలిగా పనిచేశారు.  భారత రాజాయ్ంగ నిరామ్ణ కమిటీ లో కూడా సభుయ్రాలిగా ఉనాన్రు. 

 మదార్సులో సంసథ్లిన్ కొనసాగిసూత్,  లాయర గా కూడా కొనసాగుతూ ఢిలీల్ లో ఈ కమిటీలోల్ కొనసాగుతూ సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క 
ఆవిడ పాల్నింగ కమిషన సభుయ్రాలిగా కూడా ఎనిన్కయాయ్రు. ఆ పాల్నింగ కమిషన సభుయ్రాలిగా పనిచేసుత్నన్పుప్డు అపప్టి ఆరిధ్క మంతిర్ 
(ఫైనానస్ మినిసట్ర), అలాగే పాల్నింగ కమిషన లో మరొక సభుయ్డు  దేశ ముఖ గారి తో పరిచయం ఏరప్డింది.సి.డి.దేశ ముఖ. 

ఆ దేశ ముఖ గారు అపప్టికి ఎలా వునాన్రంటే, ఆయనకీ భారయ్ చనిపోయారు, అపప్టికే 30 సంవతస్రాల కూతురు,ఆవిడ లండన 
లో ఉనాన్రు. అపప్టికి సి.డి.దేశ ముఖ గారు, దురాగ్బాయమమ్ గారు ఇదద్రూ పాల్నింగ కమిషన లో సభుయ్లుగా వునాన్రు. 

ఇంతవరకు కిర్ందటివారం తెలుసుకునాన్ం. ఈ రోజు మిగతా విశేషాలను తెలుసుకుందాం. 
                   ఆవిడ ధైరయ్ం ,  మదార్సులో చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాలు , అలాగే హిందీ లో అనరగ్ళంగా మాటాల్డడ్ం ,  ఏ విషయం మాటాల్డినా  సతరీ 
సంకేష్మం గురించి, వాటి గురించి ఎలాంటి పథకాలు చేపటాట్లి ఇలాంటివాటి గురించి ఆవిడ నిసావ్రథ్ంగా  పారల్మెంటు లో కూడా వాదించడం 
-  ఇలాంటివనీన్ సి.డి.దేశ ముఖ గారు దగగ్రగా గమనిసూత్ ఉనాన్రు.  ఒకసారి మదార్స లో  ఆంధర్మహిళా సభకి అనుబంధంగా పర్సూతి 
వారడ్ ను  పార్రంభించి దాని పార్రంభోతస్వానికి  సి.డి.దేశ ముఖ గారిని మదార్స ఆహావ్నించారు దురాగ్బాయమమ్ గారు. అకక్డ  ఆయన 
పర్తయ్క్షంగా దురాగ్బాయమమ్ గారు చేసుత్నన్ సాంఘిక సంకేష్మ కారయ్కర్మాల గురించి తెలుసుకోవటానికి అవకాశమేరప్డింది.   

 1952   నవంబర పార్ంతాలోల్ ఒకసారి సి.డి.దేశ ముఖ గారు దురాగ్బాయమమ్ గారింటికి ఫోన చేయించారు సెకెర్టరీ తో.  
“రేపొకసారి మాయింటికి రాగలరా? మా కుటుంబ సభుయ్లకి మిమమ్లిన్ పరిచయం చేసాత్ను” అని. ఆవిడ ఆశచ్రయ్పోయారు. “ననెన్ందుకు 
పరిచయం చేయాలి కుటుంబసభుయ్లకు? నేనేదో పర్ణాళికాసంఘంలో పనిచేసుత్నాన్ం గాని. అయన యింటికెందుకు ఆహావ్నించారు?” 
అనుకునాన్రు కానీ , మరి ఆయన అపప్టికే ఆరిధ్క శాఖా మంతిర్ , పర్ణాళికా సంఘంలో సీనియర సభుయ్డు కాబటిట్ ఆవిడ ఆహావ్నానిన్ 
కాదనకుండా ఇంటికి వెళాల్రు.  

1952 నవంబర 5 వ తారీఖున. సి.డి.దేశ ముఖ గారి ఇంటికి వెళాల్రు. అకక్డ సి.డి.దేశ ముఖ గారి అమమ్గారు, ఆయన చెలెల్లు , 
మేనకోడలు వీళళ్ందరూ ఉనాన్రు. అపప్టికే ఆయన వయసు 60 సంవతస్రాలు. దురాగ్బాయమమ్ గారి వయసు 43 సంవతస్రాలు. వాళిళ్దద్రికీ 
17 సంవతస్రాలు వయసు వయ్తాయ్సముంది. అకక్డికి వెళాళ్క, కాఫీలు తార్గడం పూరత్యాయ్క , వాళళ్ కుటుంబ సభుయ్లందరికీ పరిచయం 
చేశారు,  ఎందుకింత పర్తేయ్కంగా పరిచయం చేసుత్నాన్ ఆమెకు అరథ్ం కాలేదు. ఇదద్రూ మాటాల్డుకుంటూ గారెడ్న లో నడుచుకుంటూ వెళాల్రు. 
అదంతా గవరన్మెంట ఇచిచ్న పెదద్ బంగాల్. 15 ఎకరాలుండే విశాలమైన సథ్లంలో  పది, పదిహేను బెడ రూములునన్  పెదద్ బంగాల్. దాంటోల్ 
సి.డి.దేశ ముఖ గారు , కుటుంబ సభుయ్లు ఉంటునాన్రు.  ఆ తోటలో నడుచుకుంటూ వెళిళ్నపుప్డు ఆయన దురాగ్బాయమమ్ గారితో చెపాప్రు. 
“నాకు చాలా ఒతిత్డిగా ఉంటుంది ఈ ఫైనానస్ మినిసట్ర గా పనిచేయడం,పర్ణాళికా సంఘ సభుయ్డుగా పనిచేయడమునూ. నేను రాజీనామా 
చేదాద్మనుకుంటునాన్ను” అని.  దురాగ్బాయమమ్ గారు చెపాప్రు. “ఎందుకలా అనుకుంటునాన్రు?మీకేమైనా సహాయం కావాలంటే ఎపుప్డైనా 
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ననున్ గురుత్పెటుట్కోండి.నేను మీకు సహాయం చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను” అని. “నా జీవితం లోని శూనాయ్నిన్ నీవు భరీత్ చేయగలవా?” అని 
అడిగారు ఆయన. ఆవిడ ఒకక్సారిగా ఆశచ్రయ్పోయారు “ఏమిటి ఇలా మాటాల్డుతునాన్రు?” అని. 

కానీ ఆ మాటలోల్ని అంతరారథ్ం తెలిసిందావిడకి. వెంటనే సమాధానం చెపప్కుండా “నాకు కొంచెం సమయమివవ్ండి.నేను ఒకటి 
రెండు రోజులోల్ మీకు సమాధానం చెబుతాను” అనాన్రు.  “ నా జీవితంలోని శూనాయ్నిన్ భరీత్చేయడమంటే ఇక దాంటోల్ వేరేగా ఆలోచించాలిస్న 
అవసరంలేదు. ననున్ వివాహం చేసుకుంటావా?” అని పరోక్షంగా అడిగారు. ఆవిడ ఇంటికి వెళాళ్క ఆలోచించారు. ఆయన చూసేత్నేమో 
యూరోపియన శైలిలో ఉంటారు, ఆయన వేష భాషలు , ఆయన ఆహారపు అలవాటుల్.   పర్ణాళికా సంఘపు సభుయ్డుగా గాని, ఆరిధ్క మంతిర్గా 
గాని చాలా ఉనన్తమైన సాథ్యిలో ఉనాన్రు. ఇటు తన సంగతి చూసేత్నేమో అపప్టికూక్డా  దురాగ్బాయమమ్ గారు పలెల్టూరి మహిళలాగే 
ఉండేవాళుళ్.ఆవిడ వేష భాషలు గాని,ఈ ముతక చీరలు గాని , మాటాల్డడ్ం గాని వయ్వహార శైలి గాని ఆహార విషయాలు గాని ఇవనీన్ కూడా 
పలెల్టూరి మహిళగానే ఉండేవాళుళ్. “నేనాయనకు సరిపోతానా? ఈ వయసులో నేనాయనను వివాహం చేసుకోవాలా?  వివాహం చేసుకుంటే 
ఎలాంటి ఇబబ్ందులెదురవుతాయి? పైగా నేను చేసేటటువంటి సేవాకారయ్కర్మాలకేమైనా ఇబబ్ందోసుత్ందా?” ఇలాంటివనీన్ ఆవిడ 
ఆలోచించారు. చివరికి ఎలాగైతే సుముఖంగానే సమాధానం చెబుదామని నిరణ్యించుకొని ఆ మరురోజు మళాళ్ ఆయన ఇంటికెళాళ్రు.  

ఆయనకీ చెపాప్రు. “చూడండి! ఇవనీన్ కూడా నా ఆలోచనలు. నేను మీకు సరిపోతానో లేనో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నా ఆహార 
వయ్వహారాలు, నా భాషా శైలి ఇలా ఉంటుంది. మీరేమో చాలా పాశాచ్తత్య్ ధోరణితో   ఉంటారు. అది నాకు కొంచెం అనుమానంగా  ఉంది” 
అని ఆవిడ చెపాప్రు. ఆయన వేరే ఏమి మాటాల్డకుండా ఒక యూకలిఫట్స చెటుట్ ఉంటె ఆ చెటుట్దగగ్రికెళిళ్ దానిమీద ఒక సంసక్ృత శోల్కానిన్ 
రాశారాయన.ఆ సంసక్ృత శోల్కం అరథ్మేమిటంటే, ఎలాంటి దానివైనా కానీ నినున్ నా భాగసావ్మిగా సీవ్కరిసాత్ను అనే అరథ్ం వచేచ్లాగా. 
ఆయన సంసక్ృతంలో చాలా పెదద్ పండితులు..సంసక్ృత కవి సమేమ్ళనాలోల్ కూడా పాలొగ్ంటూ ఉండేవాళుళ్.  ఆ విధంగా వాళిల్దద్రూ ఒకళళ్  
మనసులో భావానిన్ ఒకరికి తెలియజేసుకునన్టుల్గా అయియ్ంది. దాంతోటి దురాగ్బాయమమ్ గారు కూడా ఇక కాదనకుండా సరే అనాన్రు 

 మొటట్మొదటి సారిగా జవహర లాల నెహుర్ గారికి చెపాప్రు. ఎందుకంటే, ఇదద్రికీ కూడా ఆయన శేర్యోభిలాషి , ఇదద్రికీ  
పదవులిచిచ్ంది వీళళ్ యొకక్ఆ పురోగతిని సమీకిష్సుత్ంది కూడా జవహర లాల నెహుర్ గారే. ఆయన చాలా ఆనందించారు. ఎందుకంటే, ఈ 
సమయంలో సి.డి.దేశ ముఖ గారికి కూడా తోడు కావాలి , “నువువ్ కూడా వంటరిగా  పోరాటం చేసుత్నాన్వు , ఈ సాంఘిక సంకేష్మ 
కారయ్కర్మాలతో” అని నెహుర్ గారు కూడా వాళళ్ ఇదద్రి యొకక్ పర్తిపాదనని బలపరిచారు. 

ఆ విధంగా నెహుర్ గారి ఆశీసుస్లు కూడా తీసికొని 1953 జనవరి 22 న వాళిల్దద్రూ వివాహం చేసుకునాన్రు. అది కూడా చాలా 
తకుక్వ మంది, జవహర లాల నెహుర్ కుటుంబ సభుయ్లందరూ వచాచ్రు.ఇందిరా గాంధీ గారు, జవహర లాల నెహుర్ గారి చెలెల్లుల్ వాళళ్ందరూ 
వచాచ్రు.  అపప్టున్ంచి దురాగ్బాయమమ్ గారు దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గా మారారు. ఆ రోజులోల్ వాళిల్దద్రూ వివాహం చేసుకోవడమనేది చాలా 
సంచలనాతమ్కమైన విషయం. ఎందుకంటే, ఇదద్రికీ కూడా దేశవాయ్పత్ంగా పేరు ఉంది. ఆయనేమో ఆరిధ్క శాఖా మంతిర్, పర్ణాళికా సంఘం 
సభుయ్లు.దురాగ్బాయమమ్ గారేమో అపప్టికే ఆంధర్మహిళాసభ దావ్రానూ, అలాగే రాజకీయాలోల్నూ కూడా చాలా పేరుంది. పేపర 
లనిన్టిలోనూ పర్ముఖంగా రాశారు వీళిల్దద్రూ  వివాహం చేసుకునన్ విషయానిన్.శంకరస్ వీకీల్ అనే మాయ్గజైన వచేచ్ది. అందులో శంకర అనే 
ఒకాయన రాజకీయ కారూట్నుల్ వేసూత్ ఉండేవాళుళ్. వీళిల్దద్రికీ వివాహమైన సందరభ్ంలో ఆయన  ఒక కారూట్న వేశారు. ఏమిటంటే,సి.డి.దేశ 
ముఖ గారు కోట వేసుకొని నిలుచ్ంటారు, పకక్న పారిశార్మిక వేతత్లుంటారు, ఆయన తన చేతిని పారిశార్మిక వేతత్ల జేబులో పెటాట్రు,ఇటు 
పకక్న దురాగ్బాయమమ్ గారు మామూలుగా ముతక చీర కటుట్కుని వుంటారు , ఆవిడ తన చేతిని సి.డి.దేశ ముఖ గారి కోట జేబులో పెటాట్రు , 
దురాగ్బాయమమ్ గారి పకక్నే సామానుయ్మైనటువంటి పౌరులు, మహిళలు ఉనాన్రు వాళుళ్ చేతులు చాచి  దురాగ్బాయమమ్ దగగ్ర నిలుచ్నాన్రు 
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.అది కారూట్న.అంటే,సి.డి.దేశ ముఖ గారేమో పారిశార్మిక వేతత్ల నుంచి పనున్లు వసూలు చేసుత్నాన్రు, దానిలో కొంత భాగం 
దురాగ్బాయమమ్గారికొసుత్ంది.దురాగ్బాయమమ్ గారు వాటిని ఈ ఆంధర్మహిళాసభ దావ్రా ఈ పేదలకిఇపిప్సుత్నాన్రు. అరుహ్లైన వాళల్కి ఇసుత్నాన్రు 
అనేటటువంటి అరథ్ం వచేచ్ కారూట్న వేశారు పర్ముఖ కారూట్నిసట్ శంకర.   

 అపప్టికి దురాగ్బాయమమ్ గారు కేవలం పాల్నింగ కమిషన సభుయ్రాలిగానే కాకుండా , సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ అనే దానిన్ 
మొటట్మొదటిసారిగా పార్రంభించి చైరమ్న గా కూడా ఉనాన్రు. ఆ విధంగా ఆవిడకి రెండు పదవులు ఉనాన్యి.  సి.డి.దేశ ముఖ గారికి కూడా 
ఆరిథ్క శాఖా మంతిర్ , పర్ణాళికా సంఘం సభుయ్డు. ఆయనకీ రెండు పదవులునాన్యి. వీళల్కు వివాహమయాయ్క  దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు 
నెహుర్ గారితో చెపాప్రు. “ఏమండీ మేమిదద్రమూ కూడా పర్ణాళికా సంఘంలో ఉండడమెందుకు? ఒకళళ్ం  రాజీనామా చేసాత్ము” అని.   
నెహూర్గారు చెపాప్రు “ మీరు పర్ణాళికా సంఘపు సభుయ్లయాయ్క వివాహం చేసుకునాన్రు కానీ వివాహమయాయ్క  మీ ఇదద్రిన్ అందులో 
పెటట్లేదు కదా! అందువలల్ మీరు ఏదో నైతిక విరుదధ్మని అనుకోవదుద్. మీ ఇదద్రూ కూడా కొనసాగాలి, మీరిదద్రూ కూడా సమరథ్వంతమైన 
వయ్కుత్లు” అని  వారిదద్రికీ కూడా నచచ్చెపిప్ వారిదద్రూ ఆ పర్ణాళికా సంఘంలో కొనసాగేలా చేశారు. ఆ తరావ్త 10 సంవతస్రాల పాటు 
పర్ణాళికా సంఘం కొనసాగింది. ఆ తరావ్త సి.డి.దేశ ముఖ గారు కూడా ఈ ఆరిధ్క మంతిర్ అయిపోయాక  యు.జి.సి. వైస చైరమ్న గానూ, ఢిలీల్ 
యూనివరిస్టీ ఛానస్లర గానూ, నేషనల బుక టర్సట్ అధికారిగానూ.. ఇనిన్ పదవులలో  ఆయన కొనసాగుతూ వచాచ్రు. ఎందుకంటే ఇదద్రికీ 
కూడా మచచ్లేనటువంటి అధికారులు, నిజాయితీ గల  అధికారులు , సమరథ్మైనటువంటి అధికారులు అని దేశమంతా కూడా పేరుంది. ఇదద్రి 
మీదా ఎకక్డా ఒకక్ ఆరోపణ కూడా రాలేదు, అనిన్ సంవతస్రాలోల్.  ఇంకొక చాలా నిజాయితీ గల నిరణ్యం ఏమి  తీసుకునాన్రంటే, 
“ఇదద్రమూ కూడా గవరన్మెంట ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ము కాబటిట్ ఎవరో ఒకళళ్మే జీతం తీసుకుంటామ”ని వాళళ్లోల్ ఒకళుళ్  మాతర్మే 
జీతంతీసికొని మరొకరు కేవలం ఒక రూపాయి మాతర్మే నామ మాతర్మైన పారితోషికం కొనసాగించారు. జీవితాంతం కూడా అలాగే 
ఉనాన్రు. .నిజాయితీకి నిలువెతుత్ నిదరశ్నం , నిసావ్రధ్తకి పర్తయ్క్ష పర్మాణం అంటే ఇలాంటివే ఉదాహరణలు. 

 వివాహం అయిన దగగ్రున్ంచి దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు, సి.డి.దేశ  ముఖ గారు కలిసి చేసిన సంకేష్మకారయ్కర్మాలు.. అలాగే 
వాళళ్ యొకక్ వయ్కిత్గత జీవితం రెండు కోణాలోల్ చూసినటల్యితే –  

 వయ్కిత్గత  జీవితం విషయానికొసేత్; వివాహమయాయ్క దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు తాను   నివాసముంటునన్ కావ్రట్ర  ని  ఖాళీచేసి 
వన వెలిల్ంగట్న  కిర్సెంట రోడ  మారారు. అది అపప్టికే సి.డి.దేశ ముఖ గారు ఉంటునన్ పెదద్ బంగాల్. దాని ఆవరణలో 350 యూకలిఫట్స చెటుల్ 
,17  సరెవ్ంట  కావ్రట్రస్, బోలడ్నిన్ బెడ రూములు ఐదెకరాల సథ్లం ఇదంతా ఉండేది. ఈవిడ వెళాళ్క వంట వాళళ్ని కూడా తగిగ్ంచి తనే వంట 
చేయడం పార్రంభించారు.అయితే ఆహారపు అలవాటల్లో ఇదద్రికీ కూడా వయ్తాయ్సాలునాన్యి. ఆయనేమో మాంసాహారి, ఈవిడేమో శాఖాహారి. 
అయినా కానీ ఇదద్రిమధయ్న ఎపుప్డూ ఎలాంటి పొరపొచాచ్లు రాలేదు. ఎందుకంటే,ఇదద్రి ఆలోచనలు , ఇదద్రి యొకక్ ఆశయాలు కూడా ఒకే 
విధంగా కొనసాగాయి.  ఇదద్రూ కలిసి  ఆరిధ్క శాఖా మంతిర్  బంగాల్లో నివసించటం.. భారాయ్భరత్లుగా ఉనాన్క అటువైపు నుంచి సి.డి.దేశ 
ముఖ గారి బంధువులు,ఇటువైపు నుంచి దురాగ్బాయమమ్ గారి బంధువులు అంటే వాళళ్ అమమ్, తముమ్డు,తముమ్డు గారి పిలల్లు 
వారానికొకళొళ్చిచ్ ఉండడం ఎపుప్డూ కూడా వాళళ్ ఇలుల్ కళకళలాడుతూ ఉండేది. అటువైపు వాళళ్ని, ఇటువైపు వాళళ్ని కూడా చాలా 
ఆదరంగా చూసూత్ ఉండేవాళుళ్ దురాగ్బాయమమ్గారు. మొటట్మొదటోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారి అమమ్గారు అనుమానించారట.”ఈయనేమో చాలా 
యూరోపియన సైట్ల లో ఉండేటటువంటి ఆయన. ఆయనకీ , మా అమామ్యికి కుదురుతుందా? మొటట్మొదటిసారి చినన్పుప్డు కూడా ఇలాగా 
ఆవిడ వివాహం విషయంలో పొరపాటు జరిగింది. ఇపుప్డు కూడా అలా అవుతుందేమో!?” అనుకునాన్రు. కానీ వివాహమయాయ్క 
ఆయనిన్కొడుకు కంటే ఎకుక్వగా ఆవిడ చూసుకునాన్రు. ఆయన కూడా అతత్గారనేకంటే తలిల్గా కూడా కృషణ్వేణమమ్ గారిని చూసుకొనాన్రు.  
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దురాగ్బాయమమ్ గారు చేసిన ఇంకొక మహతత్మైనటువంటి కారయ్కర్మం, వివాహమయాయ్క తండిర్కి దాదాపుగా 30  సంవతస్రాలుగా 
దూరంగా  లండన లో ఉంటునన్టువంటి కూతురు పిర్మ రోజ (ఆవిడిన్ కినిక అని చాలా ముదుద్గా   పిలుచుకుంటుండేవాళుల్)కి ఉతత్రాలు 
రాసి  ఆవిడకి, తండిర్కి మధయ్ నునన్టువంటి పొరపొచాచ్లు సమసిపోయేలా చేసి, ఆవిడను తండిర్కి దగగ్ర చేశారు. దురాగ్బాయమమ్ గారు 
కేవలం సంఘసంకేష్మమే కాకుండా మానవతవ్ం దృషాట్య్కూడా తండీర్ కూతుళల్ను దగగ్ర చేశారు.  

మొటట్మొదటి వారం చెపుప్కునాన్ం.ఆవిడ పర్థమ వివాహం చేసుకునన్ భరత్ వివాహం చేసుకునన్ రెండవ భారయ్ను కూడా భరత్ 
మరణించాక తన దగగ్రికి తీసుకొచిచ్ తన శిక్షణాలయంలోనే శిక్షణ ఇచిచ్ జీవితాంతం తన తోటే ఉంచుకునాన్రు. ఆవిడ మానవతావ్నికి అదొక 
అదుభ్తమైనటువంటి నిదరశ్నం.  

 దురాగ్బాయమమ్ గారు  వివాహమయాయ్క  తనకు పైరవేట సెకెర్టరీ గా ఎలిజబెత అజరయయ్అని ఒకామె ను తెచుచ్కునాన్రు.   ఆ 
ఎలిజబెత అజరయయ్ అనే ఆవిడ దురాగ్బాయమమ్ గారితో పాటుగా కలిసి మదార్స లో లా చదువుకునాన్రు. అయితే ఆవిడకి నలుగురు పిలల్లు. 
నలుగురు పిలల్లతోటి లా చదవటానికి చాలా కషట్పడుతూ ఉండేవాళుళ్. ఆ తరావ్త కూడా ఆరిధ్క ఇనన్ందులోల్ ఉంటె, ఆవిడిన్ తీసుకొచిచ్ తనకు 
సెకెర్టరీగా ఉంచుకొని వాళళ్ పిలల్లందరూ కూడా జీవితంలో సిథ్రపడేలాగా సహాయం చేశారు దురాగ్బాయమమ్ గారు.  

 కేవలం ఆంధర్మహిళా సభ దానికి  అనుబంధ మైన సంసథ్లే కాకుండా దురాగ్బాయమమ్ గారు సి.డి.దేశ ముఖ గారు కలిసి చేసిన 
సహాయాలతో బోలడ్నిన్ సంసథ్లు చాలా మంచి సిథ్తికి వచాచ్యి. వాటిలోల్ కొనిన్ ఉదాహరణగా చెపుప్కోవాలంటే- మదార్స లో కానస్ర 
ఇనిస్ట్టూయ్ట ఆఫ మదార్స 1955 పార్ంతాలకే ఉంది. డాకట్ర ముతుత్ లకీష్ రెడిడ్ గారు పార్రంభించారు.  కానీ సరైనటువంటి నిధులు 
సమీకరించలేకపోయారు. దురాగ్బాయమమ్ గారు సి.డి.దేశ ముఖ గారితోటి చెపిప్  కానస్ర ఇనిస్ట్టూయ్ట కి నిధులిచిచ్ దానిన్ నిలదొకుక్కునేలాగా 
చేశారు.  అపప్టివరకూ కూడా  ఫైలేరియా , కుషుఠ్ ఇలాంటి వాటికి  పర్తేయ్కమైన విభాగముండేది కాదు.  దాని కోసమని పర్తేయ్కంగా కొనిన్ 
నిధులిన్ కేటాయింపచేసి వాటికోసం కృషిచేసుత్నన్ సవ్చఛ్ంద సంసథ్లకి ఇపిప్ంచారు దురాగ్బాయమమ్ గారు. అలాగే అదే రోజులోల్ ఢిలీల్ లో అల 
ఇండియా ఇనిస్ట్టూయ్ట ఆఫ మెడికల సైనెస్స  పార్రంభించడానికి కూడా కృషి చేశారు దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు.  అలాగే నేషనల సామ్ల 
సేవింగస్ కమిటీ అపప్టోల్నే పార్రంభమైంది. దానికి చైరమ్న గా ఉండి, దాని దావ్రా కూడా కృషి చేశారు.  

  కేవలం మనకు ఆంధర్మహిళాసభ ఒకక్టే కనిపిసుత్ంది కానీ పరోక్షంగా ఆవిడ బలపరిచ్నటువంటి సంసథ్లు, సిథ్రపరిచ్నటువంటి  
సంసథ్లు అనేకం ఉనాన్యి. అలాగే ఈ రోజు భారతదేశంలో మహిళాసంకేష్మం గురించి చటాట్లు కానీ అలాగే సంసథ్లు కానీ వేటిగురించి 
మాటలాడుకునాన్ గాని వాటి వెనకాల దురాగ్బాయమమ్ గారి యొకక్ హసత్ం పర్తేయ్క్షంగానో, పరోక్షంగానో ఎకక్డోచోట ఉండే ఉంటుంది. 
ఆంధార్ యూనివరిస్టీ లో లేడీస హాసట్ల పెటట్డానికి కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారే తొలి బీజం వేశారని చెపుప్కునాన్ం కదా.  సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ 
చైరమ్న గా ఉనన్పుప్డు దాదాపుగా దేశవాయ్పత్ంగా లక్షనన్ర సవ్చఛ్ంద సేవా సంసథ్లిన్ పార్రంభింప చేసి, గార్మసేవికులు అనే ఉదోయ్గాలు కూడా 
కలిప్ంచారు. ఇవనీన్ కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు చేసినటువంటి నిసావ్రథ్మైన సేవకి పర్తయ్క్ష మైనటువంటి నిదరశ్నాలు.  

 ఆయన, ఆవిడ కలిసి చాలా దేశాలు పరయ్టించారు. అమెరికా పరయ్టించారు,అలాగే యూ.యన.ఓ లో పర్సంగించారు. ఆలోచిసేత్ 
చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ఎకక్డో కాకినాడలో దిగువ మధయ్ తరగతి కుటుంబంలో అతి సాధారణమైన మహిళగా పుటిట్ పెరిగినటువంటి 
దురాగ్బాయమమ్ గారు యూ.యన.ఓ లో పర్సంగించారు ఇంగీల్షులో!! అదికూడా తరావ్త నేరుచ్కునన్దే.  జెనీవా, బాంగాక్క,జపాన,మాసోక్ ఏ 
విదేశాలకెళిల్నా కానీ ఆవిడ పరిశీలనంతా కూడా మహిళా సంకేష్మం కోసం ఏం చేసుత్నాన్రు, ఇలాంటివి భారతదేశంలో ఎలా అమలు 
పరచవచుచ్ అనే.  చికాగో వచిచ్నపుప్డు అకక్డ డిపారెట్మ్ంట ఆఫ హెలత్ అండ ఎడుయ్కేషన వెలేఫ్ర అనే సంసథ్ దావ్రా నడుసుత్నన్ వికలాంగుల  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              Ä>∑dtº   2020   

6  టాక్ షో కథలు 

రిహాబిలియేషన సెంటర లను చూచి, దాని మారగ్దరశ్క సూతార్ల తోటి ఆవిడ మదార్స లో కూడా అలాంటిదే పార్రంభించారు ఆంధర్ మహిళా 
సభకి అనుబంధంగా.  

1962 వచేచ్సరికి ఆవిడ ఆ పదవులనీన్ కూడా చిటట్చివరకొచాయి.  సి.డి.దేశ ముఖ గారు  మాతర్ం పదవులోల్ కనసాగుతునాన్రు. 
ఆవిడ  సోషల వెలేఫ్ర కమిటీ అయిపోయాక మళీళ్ కొనాన్ళుళ్ సుపీర్మ కోరట్ లో  లాయర గా పార్కీట్స చేశారు.  “ఇనిన్ సంవతస్రాలు మానేశాను 
కదా, ఎలాంటి కేసులొసాత్యో!” అనుకునాన్రు కానీ అపప్టికూక్డా ఆవిడ చాలా కీలకమైనటువంటి కేసులు కొనిన్టిని వాదించగలిగారు. 
1964 ,65  సంవతస్రాలు వచేచ్సరికి ఆవిడ హైదరాబాద వెళాల్రు ఒకసారి.అకక్డ వాళళ్ తముమ్డిగారమామ్యి లీల ఉనాన్రు. వాళళ్ తముమ్డి 
గారి అలుల్డు మాధవరావు బాజీ  ఆయన రాషట్ర రోడ రవాణా సంసథ్లో పనిచేసూత్ ఉండేవాళుళ్. అకక్డికెళిళ్నపుప్డు హైదరాబాద లో ఉనన్ 
పరిసిథ్తులు చూసి “ఇకక్డ మహిళల యొకక్ సంకేష్మానికి చాలా కృషిచేయాలిస్నటువంటి అవసరం ఉంది వెనుక బడినతనం ఎకుక్వగా ఉంది 
తెలంగాణాలో” అని ఆవిడ హైదరాబాద లో కూడా ఈ ఆంధర్మహిళా సభ బార్ంచ ని పార్రంభింపచేశారు.   ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీ పకక్నే  
రాళూళ్,రపప్లూ ఉనన్ ఖాళీ సథ్లంలో   ఓ పాల్ట తీసుకునాన్రు.  వాళళ్ అమమ్గారు కూడా చెపాప్రు. “నీవు హైదార్బాదోల్ సెటిలయితే 
బాగుంటుంది.ఢిలీల్ కంటే .మనం మదార్స లో చేశాము సేవా కారయ్కర్మాలు.హైదరాబాద లో కూడా చేసేత్ బావుంటుంది” అని.  

  దేశ ముఖ గారు కూడా రిటైరయాయ్క, ఇదద్రూ కలిసి హైదరాబాద వచాచ్రు 1965 పార్ంతాలోల్. 66 లో పార్రంభించి 67 లో వాళుళ్ 
ఇలుల్ కటుట్కోవడం అయియ్ంది.  ఆ కాలనీ లో మొటట్మొదటగా ఇలుల్ కటుట్కొనన్ ఆయన పేరు డి.యస.రెడిడ్ గారు. ఆయన ఉసామ్నియా 
యూనివరిస్టీ వైస ఛానస్లర గా ఉండేవాళుళ్. రెండో ఇలేల్మో మండూరి బాపిరాజు అని హై కోరట్ జడిజ్.  మూడో ఇలుల్ దురాగ్బాయమమ్ గారు, 
సి.డి.దేశ ముఖ గారు కలిసి కటుట్కునన్టువంటి ఇలుల్. 1200 గజాల సథ్లం. ఆ ఇలుల్ కటుట్కునాన్క దాంటోల్ బోలెడనిన్ పూల మొకక్లు, పండల్ 
తోటలు ఇవనీన్ వేశారు.  

ఒకరోజు  మునిసిపల కమీషనర గారు ఫోన చేసి “ఏమండీ  మీరు ఉండే కాలనీ కి దురాగ్బాయి దేశముఖ  కాలనీ అని పేరు 
పెడతాము” అనాన్రు. ఆవిడనాన్రు “ఎందుకండీ!నా పేరు పెటట్డం ఇంకా చాలామంది ఉనాన్రు కదా సహాయం చేసినటువంటి వాళుళ్” అని.      
డి.డి.కాలనీ ఆ విధంగా పార్రంభమైంది. 

అకక్డున్ంచి మొదలై అంటే 1967 నుంచి ఆవిడ మరణించేంతవరకు కూడ  అంటే 14 ,15 సంవతస్రాలు ఆవిడ హైదరాబాద నే 
కారయ్కేష్తర్ంగా చేసుకొని తన కారయ్కర్మాలను కొనసాగించింది.   మదార్స లో  ఆంధర్మహిళాసభ  కొనసాగుతూనే వుంది. 

ఆవిడ  జీవితంలో నేరుచ్కునన్టువంటి పాఠాలోల్ ఒకటి చెపాప్రు- “సంసథ్ను సాథ్పించటం..  సమరుథ్లైనటువంటి వయ్కుత్ల చేతిలో 
పెటట్డం అంతే కానీ దాంతో నేను కలకాలం కొనసాగాలని,దానిమీద నా అజమాయిషీ ఉండాలని అనుకునే దానిన్ కాను అందుకనే మదార్స లో 
సమరథ్వంతులైనటువంటి వయ్కుత్ల చేతిలో పెటాట్క ,  నేను హైదరాబాద లో కారయ్కర్మాలు కొనసాగించాను” అని చెపుప్కునాన్రు. 67 నుంచి   
ఆంధర్మహిళాసభ ను విసత్రిసూత్ వచాచ్రు.   ఆవిడ కారయ్కర్మాలు కొనసాగుతునన్ రోజులలో  1977  అంటే 10 సంవతస్రాలు ముందుకెళేత్ 
హఠాతుత్గా సి.డి.దేశ ముఖ గారికి అనారోగయ్ం చేసింది.  గుండె జబుబ్ అనాన్రు. అపప్టోల్  గుండె జబుబ్కు తగినటువంటి వైదయ్ం చేసే 
సదుపాయాలూ హైదరాబాద లో ఎకక్డా లేవు. అకక్డున్ంచి బొంబాయి తీసికెళాళ్లొస్చిచ్ంది.   బొంబాయి లో టాటా మెమోరియల హాసిప్టల 
లో ఆపరేషనస్ చేశారు. దాదాపుగా ఒక నెల,రెండు నెలలపాటు బొంబాయి లో ఉండాలిస్వచిచ్ంది.   

ఆయన హాసిప్టలోల్ ఉనన్ రోజులోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారికి ఒకసారి తన జీవితం గురించి ఆలోచించుకునాన్రు. “అవును నేను ఇనిన్ 
సంఘ సేవా కారయ్కర్మాలు చేసుత్నాన్ను ఇపుప్డేమో ఈయనకు అనారోగయ్ంగా ఉంది నాకూ వయసైపోతుంది తరావ్త నా జీవితం ఎలా 
ఉంటుందో ఏమిటో?”  అని ఒకసారి ఆవిడ ఆలోచించుకొని తన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలనిన్టికి కూడా పుసత్క రూపం లో 
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ఇసేత్ బావుంటుంది మనసు కూడా పరిపరివిధాల ఆలోచిసుత్ంది. అలా కాకుండా ఒక ఏవాగేషన ఉంటె బాగుంటుంది అని అనుకొని - ఆయన 
హాసిప్టల లో ఉండగా బొంబాయిలో దురాగ్బాయమమ్ గారు “చింతామన అండ  ఐ”  అని ఒక పుసత్కం రాశారు. 

 ఇపుప్డు ఈ నాలుగు భాగాలుగా మీకు చెపుత్నన్ విశేషాలనీన్ ఆ పుసత్కం లోనుంచే నండి!   ఆవిడ మరి కొనిన్ పుసత్కాలు కూడా 
రాశారు. ఆంధర్ మహిళా సభ ఎలా పెరుగుతుందీ అనే విశేషాలతో ఇంకో పుసత్కం రాశారు.   చింతామన అండ ఐ అనేది ఆవిడ జీవితం లోని 
విశేషాలు ఎకుక్వగా రాశారు  

 బొంబాయి లో భరత్ కి  హృదోర్గానికి ఆపరేషన చేసినపుప్డు ఆవిడ ఆలోచించారు “అవును మాకంటే డబుబ్లునాన్యి , బొంబాయి 
వెళిల్ వైదయ్ం చేయించుకోగలిగాము.  మరి ఏమీ లేని వాళల్కు వైదయ్ సౌకరాయ్లు హైదరాబాద లో లేనివాళుల్ ఏమౌతారు? వాళళ్ ఆరోగయ్ం ఇలాగే 
ఉండాలిస్ందేనా?” అని ఆలోచించి ఆయనకు   చికితస్ అయిపోయాక , 77 పార్ంతాలోల్నే పర్యతాన్లు పార్రంభించి ఆంధర్ మహిళా సభకి 
అనుబంధంగా  కారోడ్ వాసూక్య్లర  విభాగానిన్ పార్రంభించారు.ఆ విభాగం పార్రంభించడానికి కూడా నిధులు ఎలా సేకరించారో ఏమిటీ 
అనన్ది వివరంగా రాశారు. ఇవనీన్ కూడా దాతలిచిచ్నటువంటి విరాళాలు, ఆ తరావ్త గవరన్మెంట ఇచిచ్నటువంటి గార్ంటు.  

రెండు సంవతస్రాలోల్ కేవలం అంటే 1977 లో పార్రంభించి,1979 కలాల్ ఆమె ఆ హాసిప్టల  నిరామ్ణానిన్ పూరిత్ చేశారు. ఆ రెండు 
సంవతస్రాలోల్ కారోడ్ వాసూక్య్లర యూనిట ని కూడా పార్రంభింప చేశాక,  మరొక రెండు సంవతస్రాలకే తన తుదిరోజులొసాత్యని ఆవిడ 
ఊహించలేదు. కాకపోతే పర్తి క్షణం, పర్తి నిముషం ఆవిడ ఆలోచనలనీన్ “ఇంకా ఏమి  సంకేష్మ కారయ్కర్మాలు చేయాలి, ఇంకా ముందుకు 
ఎలా తీసికెళాళ్లి?” అనేదే. అపప్టికి ఆవిడ నిరిమ్ంచిన సంసథ్ల విలువ - రియల ఎసేట్ట క సథ్లాలు, భవనాలూ కాకుండా - కోటీ నలభై లక్షల 
రూపాయలు.    అందులో 75 శాతం దాతలిచిచ్నటువంటి విరాళాలు,25 శాతం గవరన్మెంట ఇచిచ్నటువంటి  ఆ నిధులు.  

కర్మేణా ఆవిడ ఆరోగయ్ం కూడా దెబబ్తినడం పార్రంభించింది .తను అనారోగయ్ం పాలవవ్డం, భరత్ అపుప్డే హృదోర్గం నుంచి 
కోలుకోవడం ఇవనీన్ చూసి ఆవిడ “మళాళ్ ఎపుప్డు ఏమౌతుందో” నని అనుకునాన్రేమో కానీ తన ఇంటిని కూడా పర్భుతావ్నికి రాసి 
ఇచేచ్శారు. ఎంత తాయ్గమో ఆలోచించండి..!  

జీవితంలో ఏవీ మిగిలుచ్కోలేదావిడ.11 సంవతస్రాల వయసునుంచి పర్తిక్షణం మహిళల గురించి, పరోపకారం, సంఘసేవ  
గురించి ఆలోచిసూత్ ఇనిన్ సంసథ్లిన్ సాథ్పించి వాటినీ పర్భుతావ్నికే ధారాదతత్ం చేసి ఇంటిని కూడా గవరన్మెంట కి   రాసిచేచ్శారావిడ బర్తికి 
ఉండగానే. 1981 వచిచ్ంది అపప్టికే ఆవిడకి అనారోగయ్ం బాగా పెరిగింది. చిటట్ చివరి రోజులోల్ ఆవిడకి డయాబెటిస ఎకుక్వగా ఉండడం వలల్ 
కళుళ్ కూడా  సరిగా కనిపించేవి కాదట. అందుకని మంచం మీదే పడుకొని ఉంటే, సి.డి.దేశ ముఖ గారు అనన్ం కలిపి ఇసూత్ ఉండేవాళళ్ట. ఆ 
రోజులోల్ కూడా ఆవిడ మంచం మీద పడుకొని కళుళ్ కూడా కనిపించనటువంటి రోజులోల్ కూడా  అకక్డనుంచే అనిన్ ఆదేశాలిసూత్ సంసథ్లనీన్   
కొనసాగించారు.  

అదేరోజులోల్ వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు వెళితే ఆవిడను కూరోచ్బెటుట్కుని “అమామ్ ఒకసారి కృషణ్శాసిత్ గారి పాటలు పాడు” 
అని పాడించుకునాన్రట. వెళేళ్టపుప్డు ఒక చీర పెటిట్ “నేను చేతులోత్ ఇవవ్లేకపోతునాన్ను.” అని బాధపడాడ్రట.   

 1981 మే పార్ంతాలు వచేచ్సరికి ఒక రోజు మునిస్పల కమీషనర గారికి ఫోన చేసి “ఏమండీ నా ఆరోగయ్ం సరిగా లేదు 
ఎపుప్డేమవుతుందో తెలియటంలేదు.   అంతరాతమ్ ఏదో చెబుతునన్టుల్గా  ఉంది. ఎలెకిట్ర్కల కెర్మెటోరియం  (విదుయ్దద్హన వాటిక) సరిగా 
పనిచేసుత్ందా?” అని అడిగి  ఖరారు చేసుకునాన్రట. సరిగా ఆ ఫోన చేసిన నాలుగో రోజునో. ఐదో రోజునో ఆవిడ మరణించారు.1981 మే 
లో.  
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మహిళా సంకేష్మం కోసం ఆవిడ సాథ్పించిన విసత్ృతమైన సామార్జాయ్నిన్,  ఈ పర్పంచానికి వదిలి ఆవిడ మరోపర్పంచానికి 
మహాభినిషర్క్మణ చేశారు. మరో సంవతస్రానికి సి.డి.దేశ ముఖ గారు కూడా మరణించారు. 1981 ,82 తో వాళుళ్ ఇదద్రూ భౌతికంగా ఈ 
లోకానిన్ విడిచి వెళిల్నపప్టికీ వాళుళ్ వదిలి వెళిల్న సంసథ్లు మాతర్ం ఈ రోజు వరకూ కూడా మహిళా సంకేష్మం కొరకు , మహిళా పర్గతి కోసం 
ఎనోన్ సేవలు చేసుత్నాన్యి.  

ఈ చింతామన అండ ఐ అనేటటువంటి  పుసత్కం చివరోల్ సమిమ్ంగ అప అనే ఒక అధాయ్యం రాశారు దురాగ్బాయమమ్ గారు. దాంటోల్ 
ఆవిడ నేరుచ్కునన్టువంటి పాఠాలు , జీవితం నేరిప్న గుణపాఠాలు వీటనిన్ంటిని గురించి కూడా కుల్పత్ంగా రాశారు. నిజానికి ఈ ఒకక్ 
అధాయ్యం ఒక వయ్కిత్తవ్ వికాస గర్ంధం లాగ మానెజెమ్ంట చదువుకునేటటువంటి విదాయ్రుథ్లకి ఉపయోగపడే ఆదరశ్సూతార్లాల్గా కనిపిసుత్ంది.   

ఈ విషయాలు చెపప్బోయే ముందు ఇంకొకటి చెపాత్ను. దురాగ్బాయమమ్ గారు ఇలాగ హైదరాబాద లో అనారోగయ్ం తోటి ఆవిడ 
మంచం మీద నుంచి లేవలేనటువంటి పరిసిథ్తులోల్ ఉనన్ రోజులోల్ ఆవిడకి పి.జి.హాఫ మాన  అవారుడ్ ( సాంఘీక సంకేష్మం గురించి ముఖయ్ంగా 
ఈ మహిళల యొకక్ ఆరిధ్క సిథ్తగతులిన్ మెరుగు పరచడం కోసం చేసినటువంటి సేవలకు గానూ 46 దేశాలనుంచి ఎంపిక చేసినటువంటి 
పర్తినిధులోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారికి ఆ బహుమతి) వచిచ్ంది. ఆ బహుమతి ఇవవ్డానికని అధికారులు పర్తేయ్కంగా హైదరాబాద వచిచ్ ఆవిడ 
ఇంటిదగగ్ర ఆవిడకి బహుమతిని అందించారు. అలాగే యునెసోక్ వరలడ్ పీస మెడల కూడా ఆవిడకిచాచ్రు.రామన మెగసెసే అవారుడ్ కూడా 
వచిచ్ంది. ఇవనీన్ కూడా ఆమెకి అధికారికంగా పర్పంచవాయ్పత్ంగా ఆమెకు లభించినటువంటి  గురిత్ంపులు. అవి కాకుండా ఆవిడకి 
లభించినటువంటి గురిత్ంపులని చెపుప్కోవాలంటే - ఇదిగో ఆవిడ పార్రంభించిన సేవా సంసథ్లు ,  ఆ సేవా సంసథ్ల దావ్రా ఉపాధి పొంది 
జీవితాలను చకక్దిదుద్కొనన్ మహిళలు ఇచిచ్న ఆశీసుస్లు ఆవిడకి  ఈ బహుమతులు, పురసాక్రాలు అనిన్ంటికీ కూడా ఎంతో విలువైనవి అని 
ఆవిడే చెపుప్కునాన్రు. 

ఆవిడ సమిమ్ంగ అప చేసినటువంటి జీవిత పాఠాలోల్ ఏమిటంటే  
“ నేను. పర్తిరోజు పడుకునే ముందు నేనొకసారి ఈ రోజులో జరిగినటువంటి విషయాలు ఏమిటి అనేది నేను పునరివ్మరశ్  

చేసుకుంటాను.అలా  సమీకిష్ంచుకునన్పుప్డు , ఈ రోజు నేనేమైన తపుప్ చేశానా? ఎవరిమీదైనా కోపగించుకునాన్నా? ఆ కోపం అనవసరంగా 
కోపగించుకునాన్నా? ఇలాంటి దానిన్ ఎలా సరిచేసుకోవాలి? ఈ తపుప్లు పునరావృతం కాకుండా ఎలా చేసుకోవాలి? అని పర్తి రోజు కూడా 
పడుకోబోయే ముందు సమీకిష్ంచుకునేదానిన్. ఆ విధంగా ననున్ నేను మెరుగు పరుచుకుంటూ వచాచ్ను. 

చేసేవి సంకేష్మకారయ్కర్మాలైనా ,నాకెపుప్డూ అంతా సుఖంగానే జరిగింది. ఏవీ ఇబబ్ందులు  లేవు అని  చెపప్డానికి కూడా లేదు. ఈ 
రాజకీయాలోల్ ఉండగా ఎదురు తిరిగేవాళుల్, అలాగే ఈ పర్ణాళికలకు ఎదురొచేచ్వాళుళ్ చాలామంది ఉండేవాళుళ్ .ఆ సమసయ్లనిన్ంటిని కూడా 
పరిషక్రించుకొనే కర్మంలో కొంతమంది తో తగాదాలు కూడా వచేచ్వి .వాటనిన్టినీ పరిషక్రించుకొనే టపుప్డు కూడా నేను మానవతావ్నిన్ 
కోలోప్కుండా ఉంటునాన్నా? లేదా అని నేను పర్తి క్షణం సమీకిష్ంచుకునేదానిన్” అని ఆవిడ రాసుకునాన్రు.ఇంకో విషయం ఏం చెపాప్రంటే, 
“ఏదైనా కానీ సంసథ్ను  గాని, మనుషులతో గాని, బంధాలు కానీ, అనుబంధాలు కానీ శాశవ్తం అనుకోకూడదు.ఈ పర్పంచంలో ఎవవ్రూ 
శాశవ్తం కాదు .ఎవరు  ఎపుప్డు వెళిళ్పోతారో తెలియదు.అందుకనే  డిటాచెమ్ంట అనేదానిన్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి” .అని చెపూత్ “అందుకనే 
నేను మదార్సులో నేనో సంసథ్ను సాథ్పించాక.  తరావ్త ఎపుప్డైనా వెళితే మదార్స లో ఆంధర్ మహిళా సభలో అందరూ సందరశ్కులు కూరుచ్నే 
సిమెంట బెంచి మీద కూరుచ్ని మిగతావాళళ్తో మాటాల్డేదానిన్.  కావాలంటే అకక్డ ఏ.సి.ఆఫీస లో కూరొచ్ని మాటాల్డొచుచ్ కానీ నాకొకసారి 
దానిన్ సాథ్పించి పర్జలకిచేచ్శాక నాకు దానిమీద ఇంకా మమకారం, అధికారం ఉందని నేననుకోలేదు. నేను కూడా మామూలు 
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సందరశ్కురాలినే అందుకనే మామూలు సిమెంట బెంచి మీద కూరొచ్ని మాటాల్డేదానిన్. ఈ డిటాచెమ్ంట అనేదానిన్ జీవితాంతం నేను మనసులో 
కొనసాగిసూత్ వచాచ్ను”  అని చెపుప్కునాన్రు. 

“ఏదైనా సంసథ్ సాథ్పించినపుప్డు  నేనే దానిన్ పొడిగించాలి ఎపుప్డూ నేనే దానికి అధికారిగా ఉండాలి నా వలల్నే సంసథ్ నడవాలి అని 
అనుకోకూడదు. నిజమైనటువంటి యజమాని ఎపుప్డూ సరైనటువంటి అధికారులను పెటుట్కోవాలి. సరైన  పరిపాలనా విధానాలను 
రూపొందించాలి.  సరైన వాళల్కి ఆ సంసథ్లను వదిలేసేయాలి. అలా అయితేనే ఆ సంసథ్ పదికాలాలు నిలుసుత్ంది. నేను చేసింది కూడా అదే. 
సమరుథ్లైనటువంటి వయ్కుత్లిన్ నేను తీసుకోగలిగాను. వాళల్కి సరైనటువంటి కోణంలో శిక్షణ ఇవవ్గలిగాను. సంసథ్ యొకక్ ఆశయాలువాళుళ్ 
కొనసాగించేలాగా చేయగలిగాను. అది మాతర్మే నా సామరథ్త అనుకుంటాను . ఇపప్టికూక్డా కొనసాగడం నా సమరథ్త అనుకోను.అదంతా 
కూడా నేను  తీసుకునన్ వయ్కుత్ల సామరథ్య్ం”  అని ఆవిడ చెపాప్రు. 

ఇంకొక విషయం ఏంచెపాప్రంటే, “ఎపుప్డూ డబుబ్లు విరాళాలొచాచ్క  మనం పని చేదాద్ం అని అనుకోకూడదు. సంకలప్ం 
మంచిదైతే,విరాళాలు వాటంతట అవే వసాత్యి, నేను  పర్ణాళిక మొదలు పెటేట్టపుప్డు ఎపుప్డైనా కానీ నా దగగ్ర ఒకక్ పైసా కూడా ఉండేది 
కాదు. నా దగగ్ర వునన్దలాల్ సంకలప్ం, నిశచ్యం.  నేను చేసే పనులు నిసావ్రథ్ంగా చేసుత్నాన్ను అని నా అంతరాతమ్ కి నేను  
చెపుప్కునేటటువంటి సమాధానం.  అలా పార్రంభించాక నిధులు వాటంతట అవే వచాచ్యి. ఇదే నేనందరికీ చెపప్దలుచ్కుంది కూడాను. మీరు 
నిజాయితీగా సంఘసేవ కోసం నిసావ్రథ్ంగా  పనిచేసే పర్యతాన్నిన్ దృఢమైన సంకలప్ం తో పార్రంభిసేత్ మిలియనల్,బిలియనల్ డాలరుల్ 
వాటంతటకు అవే వసాత్యి. వీటికి ఉదాహరణ నేను చేసిన ఇటువంటి కారయ్కర్మాలే.” అని చెపాప్రు. 

అలాగే సి.డి.దేశ ముఖ గారిని కూడా తాను చేసేటటువంటి కారయ్కర్మాలోల్ భాగసుత్డిగా చేసి ఆవిడకి సహాయం అడగడానికి 
వచేచ్వాళళ్కి కూడా ఆయనతో కూడా సహాయం చేయిసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఇంకోటి “నేనెపుప్డూ కూడా పనులు చేయడం మాతర్మే నముమ్తాను 
ఉపనాయ్సాలివవ్డంలో నాకు నమమ్కం లేదు. అందుకే నేనెపుప్డూ బహిరంగంగా ఉపనాయ్సాలివవ్డం గాని నేను చేసేటటువంటి   పనులకు 
ఎకుక్వ పర్చారం రావాలని గాని నేనెకుక్వగా ఆశించలేదు. మనం మంచిపనులు చేసూత్ ఉంటె పర్చారం  దానంతట అదే వసూత్వుంటుంది” 
ఇవనీన్ మనకి అనీన్ తెలిసినవే కదా అనుకోవచచ్ండి కానీ ఈ విషయాలనీన్కూడా 1977 లో ఆవిడ అనారోగయ్ం పాలై ఇంకా వెళిళ్పోతానేమో 
అని అనుకునన్ రోజులోల్ ఆవిడ చెపిప్నటువంటి విషయాలు. ఆ రోజులోల్ ఇంకా దురాగ్బాయమమ్ గారిలాంటి నిసావ్రథ్పరురాలైనటువంటి 
సేవకులుండబటేట్,ఇంకా ఇదిగో కలికాలంలో ధరమ్ం కూడా నడుసుత్ందంటారు.   

ఆవిడ చేసిన పనుల గురించి ఏమనాన్రంటే, “నేను చేసింది చాలా తకుక్వ. సముదర్ంలో నీటి బొటుట్ మాతర్మే. చెయాయ్లిస్ంది చాలా 
ఉంది. ఈ మహిళలకి నా చేతనైనంతవరకు చేయగలిగాను. కానీ భారతదేశంలో మహిళల యొకక్ సంఘీహ్క సంకేష్మం కానీ, మహిళల పరిసిథ్తి  
కానీ ఇంకా మెరుగు పరచాలిస్నటువంటి అవకాశాలు చాలా ఉనాన్యి. అవసరం కూడా చాలా ఉంది. దీనిన్ ముందుకు తీసికెళళ్డానికి 
సంసథ్లు కూడా తీవర్ంగా పనిచేయాలి” అని చెపాప్రు. ఇంకొక విషయం,ఆవిడ చెపిప్ంది “ ఇనిన్ సంసథ్లు సాథ్పించటంలోనూ వీటిని ముందుకు 
తీసికెళళ్డంలోనూ వీటనిన్ంటిలో కూడా నేను నేరుచ్కునన్ది ఏమిటంటే, పేషనస్ ఈజ  వరూచ్య్ టాలరెనస్ ఈజ  వరూచ్య్  ఓపిక 
ఉండాలి,సహనం ఉండాలి జాలీ, దయ, కరుణ ఉండాలి. అవి వునన్పుప్డు మాతర్మే ఇలాంటి పనులు చేయడానికి సాధయ్మౌతుంది” .అని 
చెపాప్రు.చిటట్ చివరి  సెంటెనస్ ఆవిడ రాసిందేమిటంటే, "వుయి హావ టర్యిడ టు లీవ అకాక్రిడ్ంగ టు సరట్న పిర్నిస్పులస్ విచ వుయ హావ 
వాలూయ్ అండ లైఫ హాజ గివెన అజ ఆంపుల రివారడ్స్ " మనం కొనిన్ సతాయ్లని , కొనిన్ ధరామ్లని నమిమ్ నిజాయితితో జీవితానిన్ 
కొనసాగించేటపుప్డు జీవితం మనకు అనీన్ ఇసుత్ంది. ఏంకావాలో అనీన్ ఇసుత్ంది. అదే సావ్రథ్ంకోసం అలాగే అంతా నాకే కావాలి అనుకుంటూ 
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వెళితే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ నిసావ్రథ్ంగా చేసినపుప్డు మాతర్ం జీవితం ఇవావ్లిస్నవనిన్టినీ కూడా జీవితమే ఇసుత్ంది అని 
చిటట్చివరి వాకయ్ం తోటి ఈ పుసత్కానిన్ ముగించారు.  

మాటాల్డే రాళుల్ అని మరో  పుసత్కం రాశారు  దాంటోల్ ఆంధర్మహిళా సభ యొకక్ పురోగతి గురించి చాలా వివరంగా చెపాప్రు.అలాగే 
సి.డి.దేశ ముఖ గారు కూడా   పర్ణాళికా సంఘం లోనూ, ఆరిధ్క శాఖా మంతిర్గానూ , అలాగే విదేశాలోల్ కూడా తిరిగొచాచ్రు కాబటిట్ ఆయన 
కూడా చాలా పుసత్కాలు రాశారు. ఆయన సంసక్ృతంలో కవితవ్ం రాసూత్ఉండేవాళుల్. సంసక్ృత కవితా సమేమ్ళనాలలో కూడా  పాలొగ్ంటూ 
ఉండేవాళుళ్. 

 .ఒకక్సారి దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితానిన్ వెనకిక్ తిరిగి మొతాత్నిన్సమీకిష్ంచుకుంటే మూడు కోణాలోల్ చూడొచచ్ండి 
దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితానిన్. 

ఒకటి ఆవిడ జీవితమంతా  అంతా అంటే నూటికి నూరు శాతం సామాజిక సేవ,మహిళా సంకేష్మం కోసమే ఖరుచ్ పెటాట్రు.చివరికి 
ఆవిడ కావాలనుకొని కటుట్కునన్ ఇంటిని కూడా ఆవిడ పర్భుతావ్నికే ఇచేచ్సి వెళిల్పోయారు. దేశ ముఖ గారు కూడా అదే దోవలో 
పర్యాణించారు."సొంతలాభం కొంత మానుకు పొరుగువాడికి  తోడు పడవోయ" అనాన్డొక కవి. దురాగ్బాయమమ్ గారు మాతర్ం తమ 
లాభానిన్ పూరిత్ గా మానుకొని ఏదీ నాది కాదు నేను చేసేదంతా పర్జలకోసమే ముఖయ్ంగా మహిళల కోసమే అనన్టుల్గా ఆవిడ సేవ చేశారు.  

రెండో కోణం ఆవిడ భరత్తో కలిసి చేసినటువంటి కారత్య్కర్మాలు మిగతా సంసథ్లకి ఇచిచ్నటువంటి సపోరుట్ అవి ఎకుక్వగా రికారడ్ 
కాలేదు.ఆంధర్ మహిళా సభే గురొత్సుత్ంది కానీ దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు చేసినటువంటి, భరత్ తో కలిసి మిగతా సంసథ్ల యొకక్ 
పురోభివృదిధ్కి అవి నిలదొకుక్కోడానికి ఆవిడ చేసినటువంటి సహాయ కారయ్కర్మాలు చాలా తకుక్వగా  కనిపిసూత్ ఉంటాయి. .ముఖయ్ంగా I .I 
.S .S  Indian institute  of Statistical  Sciences   అది నిలదొకుక్కోడానికి  కూడా సి.డి.దేశ ముఖ గారు చాలా సహాయం  
చేశారు. అలాగే I .I .P .M  అని Indian Institute of professional  Management  అనుకుంటాను దానిని కూడా శాఖలు 
విసత్రించడానికి కూడా   దేశ ముఖ గారు  సహాయం చేశారు. National Committee on Girls and Woman Education అని 
దాని తరఫున భారతదేశమంతా కూడా లేడీస హాసట్లస్ పెటాట్రు. దానికి కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు చైరమ్న గా ఉనాన్రు  

ఇంకా ఆంధార్ మహిళా సభ గురించి మనం చెపుప్కోవాలిస్న అవసరం లేదు. ఆంధర్ మహిళా సభ దానికి అనుబంధంగా పెరిగిన 
సంసథ్లూ ఇవనీన్ కూడా ఆవిడ చేసినటువంటి మూడవ కోణం అని చెపుప్కోవచుచ్.  

ఆవిడ పర్భుతావ్నికి ఇచేచ్సిన ఆవిడ సవ్ంత ఇలుల్ డి.డి.కాలనీ  లో ఉనన్ ఇంటోల్ పర్సుత్తం మహిళా లా కాలేజీ నడుసుత్నన్టుల్గా 
తెలిసింది. 

 ఇదండీ  దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితం! నిసావ్రధ్ం, పరోపకారం, సామాజిక సంకేష్మం గురించి, ఆవిడ ముఖయ్ంగా 
మహిళాభుయ్దయం గురించి ఎపుప్డూ ఆలోచించడం వీటనిన్టినీ కూడా సాధించాలని అంటే, ఆవిడలో ఉనన్టువంటి నాయకతవ్ లక్షణాలు , 
పర్ణాళికా బదధ్మైన , నిరామ్ణాతమ్కమైన సేవా కారయ్కర్మాలు అవి మనం ముఖయ్ంగా దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితం నుంచి మనం 
గమనించాలిస్న కొనిన్ ముఖయ్ లక్షణాలు. ఉదయ్మాలు, ఉపనాయ్సాలు, రాజకీయాలు పారీట్లూ, పుసత్కాలూ వీటనిన్ంటి కంటే కూడా పార్కిట్కల గా 
ఏమి చేసి చూపించగలను? ఆచరణాతమ్కంగా ఏమి చేసి చూపించగలను? పర్ణాళికా బదధ్ంగా ఏమి నిరూపించగలను? అనే దృషిట్తో 
ఆలోచించి, నిరామ్ణాతమ్కమైన కారయ్కర్మాలిన్ కొనసాగించి ఇపప్టికీ నిలిచేలాగా చేశారు దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు. సజీవంగా, చిరకాలం 
నిలిచేటటువంటి సేవాసంసథ్లను  నిరిమ్ంచిన మహిళలోల్ ముఖయ్ంగా ఏకైక మహిళగా దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారిని చెపుప్కోవచేచ్మో. ఆ 
రోజులోల్కెళిల్ చూసేత్,మహిళా సంకేష్మం గురించి చేసిన వాళుళ్ చాలా మంది ఉనాన్రు.ఏ మహిళల యొకక్ పురోభివృదిధ్ గురించి , దురాచారాలు 
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మానిప్ంచాలని ఉదయ్మాలు చేసినవాళుల్ అలాగే చటాట్లు తెచిచ్న వాళుళ్ చాలామంది ఉనాన్రు కానీ ఇలా ఆచరణాతమ్కంగా సంసథ్లిన్ సాథ్పించి 
పెంచి, పోషించిన వాళుళ్ వేళళ్మీద దొరుకుతారేమో. అలాంటి వాళళ్లోల్ మొటట్మొదటి వరుసలో చెపుప్కోదగిన వయ్కిత్ దురాగ్బాయి దేశ ముఖ 
గారు. ఇలాంటి వాళళ్ గురించి ఈ తరానికి, రాబోయే తరానికి కూడా సరైన కోణంలో తెలియజేయాలిస్న బాధయ్త మనందరిమీద ఉంది 
అనుకుంటునాన్ను. సరైన కోణం ఎందుకంటునాన్నంటే,ఇలాంటి వాళళ్ గురించి చెపేప్టపుప్డు ఏదో వాళళ్ బయోడాటా చెపిప్నటుల్ గా వాళుళ్ 
చేసిన సేవల జాబితా కాకుండా,   జీవితంలో వాళుళ్ ఎంత నిబదధ్త తో పనిచేశారు ఎంత నిసావ్రథ్త తో పనిచేశారు ఎంత కమిటెమ్ంట తో 
పనిచేశారు ఈ కర్మంలో వలల్ వాళళ్కొచిచ్న ఇబబ్ందులు ఎలా అధిగమించారు -  ఈ కోణంలో ఈ తరానికి , ముందు తరాలకి కూడా 
దురాగ్బాయమమ్ లాంటి వాళళ్ జీవిత విశేషాలిన్ మనం తెలియజేయాలిస్న బాధయ్త మనందరిమీద వుందనుకుంటునాన్ను. 

ఇదండీ దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి సూఫ్రిత్దాయకమైన  జీవిత విశేషాలు గత నాలుగు భాగాలుగా తెలుసుకుంటునాన్ం. ఇంతటితో 
ఈ కథ  సమాపత్ం.                              

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

2017 మారిచ్  21 న,  పర్ రమై న  ఈ టా॓ ని ఇకక్డ నవచుచ్   

COMMENTS 

https://www.youtube.com/watch?v=tySH51A5drw
https://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_Talkshow_Kathalu_comments.htm

