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1  టాక్ షో కథలు 

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  
  రెండవరెండవ  భాగంభాగం  

                  పర్ముఖ సంఘసేవకురాలు, నిసావ్రథ్  సేవకు నిలువెతుత్ నిదరశ్నం లక్షలాదిమంది 
మహిళల జీవితాలోల్ వెలుగు నింపే అనేక పథకాలకు , పర్ణాళికలకు శాశవ్త రూపం కలిప్ంచిన 
తెలుగు మహిళా తేజం దురాగ్బాయి దేశముఖ గా అందరికి తెలిసిన దురాగ్బాయమమ్ గారి జీవిత 
విశేషాలు రెండవ భాగం. 
                  దురాగ్బాయి దేశముఖ అనగానే గురొత్చేచ్ది ఆంధర్మహిళా సభ, నిజానికి ఈ 
ఆంధర్మహిళా సభ అనేది ఒక సంసథ్ కాదు.అది ఒక వయ్వసథ్. ఆంధర్మహిళా సభ అనే గొడుగు 
కింద అనేక సంసథ్లు గత 60 ,70 సంవతస్రాలుగా విశిషట్మైన సేవలు అందిసుత్నాన్యి.ఈ సేవల 
గురించి కిందటి భాగంలో తెలుసుకునాన్ం కానీ, సంపూరణ్త కోసమని ఒకక్సారి కుల్పత్ంగా 
గురుత్చేసుకుందాం. ఈ ఆంధర్మహిళాసభ అనే గొడుగు కింద 1950 పార్ంతాలనుంచే 
దురాగ్బాయమమ్ గారు సాథ్పించిన శిశువిహార లు, హై సూక్ల లు, కాలేజీలు  బి.ఈ.డి.టైరనింగ 
కాలేజీలు కండెనస్డ కోరుస్ లు,  నరిస్ంగ శిక్షణాలయము , చేతిపని శిక్షణాలయము , వరక్ షాపస్ 
ఇలాంటివనీన్  గత 60 ,70 సంవతస్రాలుగా ఎంత సేవలు చేసుత్నాన్యో, మహిళాభుయ్దయానికి 
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ఎంత కృషి చేసుత్నాన్యో వేరే చెపాప్లిస్నవసరంలేదు. పర్తయ్క్షంగా  చూడొచుచ్ మనం. 1978 పార్ంతంలోనే మినీ హాసిప్టలస్ ఆన వీలస్ అనే దానిన్ కూడా 
సాథ్పించిన ఘనత  దురాగ్బాయి దేశముఖ గారు సాథ్పించినటువంటి సంసథ్లకి చెందుతుంది. కేవలం  సామాజిక సేవ,సంసథ్లు సాథ్పించడమే కాకుండా 
దురాగ్బాయి దేశముఖ గారు అలనాటి కేందర్ పర్భుతవ్ంలో  చాలా పర్తేయ్కమైనటువంటి పాతర్ పోషించారు. ఆవిడ ఎకక్డునాన్ , ఏ పని చేసుత్నాన్ -  సతరీలకు 
ఎలా సహాయపడాలి, ముఖయ్ంగా నిసస్హాయులైనటువంటి సతరీలని వాళళ్ కాళళ్మీద వాళుళ్ నిలబడేలాగా ఎలా చేయాలి అనేది ఒకటే ఆలోచన ఆవిడకు! 
అలాంటి  ఆలోచనతోనే ఆవిడ కేందర్పర్భుతవ్ంలో కీలక మైన పదవులోల్ వునన్పుప్డు, అపప్టివరకూ క కొంచెం అటూఇటూగా ఉనన్ సాంఘిక సంకేష్మ శాఖ 
సోషల వెలేఫ్ర  వింగ ని (సెంటర్ల సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్)  సాథ్పించి, దానికావిడ మొటట్మొదటి చైరమ్న కూడా అయాయ్రు. ఆ సెంటర్ల సోషల వెలేఫ్ర బోరుడ్ 
కింద భారతదేశం అంతా వాలంటరీ ఆరగ్నైజేషనస్ కి  సహాయం చేసి,  సతరీలకి సహాయం చేసే సంసథ్లిన్,  కోరుస్లిన్ అలాంటి శిక్షణాలయాలిన్ సాథ్పించడానికి 
కూడా దురాగ్బాయమమ్ గారు ఆ రోజులోల్నే ఎంతో కృషి చేశారు. ఢిలీల్ లో ఆంధర్ ఎడుయ్కేషన బోరుడ్ సాథ్పించి, దాని కింద సూక్ళుళ్, కాలేజీలు సాథ్పించడానికి 
దురాగ్బాయమమ్ గారే  పునాది వేశారు. ఇంకా చెపాప్లంటే,హైదరాబాద చుటుట్పకక్ల  సంగారెడిడ్, మహబూబ నగర, షాద నగర లాంటి చోటల్ కూడా  ఈ 
ఆంధర్మహిళాసభ ఆధవ్రయ్ంలో  హైసూక్ళుళ్, నరిస్ంగ కాలేజీలు ఇలాంటివి మొదలుపెటాట్రు. బహుశా ఇపుప్డు కూడా కొనసాగుతునాన్యి అనుకుంటాను. 
ఇంకా చెపాప్లంటే, దురాగ్బాయమమ్ గారు భారతదేశ రాజాయ్ంగానిన్ నిరామ్ణానికి అవసరమైన సూచనలు  చేసే కమిటీలో పర్ముఖమైన పాతర్ వహించి 
సభుయ్రాలిగా కొనసాగారు.  

దురాగ్బాయమమ్ గారు సాథ్పించిన సంసథ్లనిన్టి గురించి ఏం చెపాత్రంటే- దురాగ్బాయమమ్గారు సాథ్పించిన  హాసిప్టల లో ఎవరైనా ఒక  పాప 
జనిమ్సేత్, ఆమె జీవితం సిథ్రపడేంతవరకుకూడా  అవసరమైనటువంటి కోరస్ లనీన్ ఈ దురాగ్బాయమమ్గారి సంసథ్లోల్నే ఉనాన్యి. ఎలాగంటే- ఆంధర్మహిళా 
సభ నరిస్ంగ హోమ లో పాప పుటిట్ందనుకుందాం...ఆమె అకక్డే శిశువిహార లో చదువొచుచ్. ఆ తరావ్త హై సూక్ల లో చదువొచుచ్. అకక్డే కాలేజీలో 
చదువొచుచ్. అకక్డే  బి.ఈ.డి.చదివి టీచర కావచుచ్. లేదంటే నరస్ గానో లేకపోతే అకక్డ పెర్స లోనో ఒకేషనల కోరుస్ చదివి అలా కూడా జీవనోపాధి 
సంపాదించుకోవచుచ్. అంటే - ఒక మహిళ జీవితం పుటుట్క దగగ్రినుంచి సిథ్రపడడం వరకు కావలసినవనీన్ దురాగ్బాయమమ్ గారు సమకూరాచ్రు. ఈ 
పనులనీన్ ఆమె సాధించింది 60 ,70 సంవతస్రాల కిందట.  ఇంత ముందు చూపుతో ఈ సంసథ్లనిన్టికి బకమైన పునాదుల మీద నిరిమ్ంచింది ఒకక్ 
మహిళ. ఒకే ఒకక్ మహిళ. ఆవిడకి సహాయం చేసింది వాళళ్ అమమ్గారు కృషణ్వేణమమ్ గారు. నిసావ్రథ్మైన సంఘసేవ ఆవిడ వేసిన బలమైన పునాది. 
మహిళా లోకానిన్ సావ్వలంబన దిశగా నడిపించాలని దృఢ సంకలప్ం వీటనిన్టికీ తోడయియ్ంది. పటుట్దల, తెగువ, చొరవ. ఇవనీన్ కూడా దురాగ్బాయమమ్  
గారి జీవితం నుంచి అనిన్ తరాలవారు నేరుచ్కోదగిన వయ్కిత్తవ్ లక్షణాలు. సంకలప్మే ఆయుధంగా , పటుట్దలే పెటుట్బడిగా దురాగ్బాయమమ్ గారు సాధించిన 
విజయాలు అదుభ్తం, అమోఘం, అననయ్సామానయ్ం అని చెపుప్కోవచుచ్.  

కిర్ందటిభాగంలో పార్రంభించిన దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారి జీవితవిశేషాలు అతికుల్పత్ంగా గురుత్ తెచుచ్కుని తరావ్త రెండో భాగంలోకి  వెళదాం. 
దురాగ్బాయమమ్ గారు కాకినాడలో అతి సాధారణమై మధయ్తరగతి కుటుంబంలో జనిమ్ంచి 24 సంవతస్రాల వరకు కూడా ఫారమ్ల ఎడుయ్కేషన అంటే 
సూక్లుకి వెళల్కుండా ఆవిడ పెరిగారు. 1909 లో ఆవిడ జనిమ్ంచారు. ఐదో తరగతి తోటే చదువు మానేసి అపప్టోల్ ఉనన్ పరిసిథ్తుల ననుసరించి హిందీ 
నేరుచ్కోవడం పార్రంభించి, నేరుచ్కునే రోజులోల్నే పిలల్లకి నేరుప్తూ ఒక పాఠశాల కూడా సాథ్పించారు. బాలికా హిందీ పాఠశాల అనే సూక్లుని 12 
సంవతస్రాల వయసులో సాథ్పించారు, అంటే 14 సంవతస్రాలకలాల్ ఆవిడ ఆ సూక్లుకి పిర్నిస్పాల అయాయ్రు. అలా ఆవిడ 12 , 13 సంవతస్రాల వయసు 
నుంచే సవ్ంతంగా ఇలా ఏదైనా సరే సతరీలకి సహాయం చేయడం   వాళల్కు నేరప్డం లాంటివి పార్రంభించి, కాకినాడలో  నేషనల కాంగెర్స సభలు లాంటివి 
జరిగేటటువంటి సందరాభ్లోల్ 13 ,14 సంవతస్రాల వయసుకే మహాతామ్ గాంధీ గారి తోటి, జవహర లాల నెహుర్  గారి తో కూడా పరిచయం ఏరప్డింది. 
అంత చినన్ వయసులో జరిగిన  పరిచయమే భవిషయ్తుత్లో దురాగ్బాయమమ్ గారి రాజకీయ జీవితంలో అతయ్ంత విలువైన పర్ముఖ పాతర్ పోషిసాత్యి అని ఆ 
చినన్తనంలో ఆవిడకీ తెలియదు. ఆవిడ వివాహమయియ్  కూడా  అవివాహితగా ఉనాన్రు. ఇది కూడా ఆవిడ ఆతమ్కథలో రాసుకునాన్రు. 8 సంవతస్రాల 
వయసులో జరిగిన బాలయ్వివాహానిన్ 15 సంవతస్రాల వయసులో వాళళ్ నానన్గారి దగగ్రికెళిల్ “నేను ఈ వివాహ బంధం కొనసాగించలేను” అని చెపిప్ 
తరావ్త భరత్కు కూడా చెపిప్ ఆవిడ అవివాహితగానే చాలా రోజులు కొనసాగారు. ఇలా ఆవిడ 1922 ,23 పార్ంతాలోల్, అంటే ఆవిడకీ 13 ,14 సంవతస్రాల 
వయసు సమయంలో, బాలికా హిందీ పాఠశాలను  కొనసాగిసూత్, రాజకీయ కారయ్కలాపాలోల్ ఉంటూ ఉండగా-  1929 లో అంటే దురాగ్బాయమమ్గారికి 
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20 సంవతస్రాల వయసులో వాళళ్ నానన్గారు మరణించారు. ఆయన అపప్టికి కేవలం 36 సంవతస్రాలు. మరణించేటపుప్డు భారయ్కు చెపాప్రట “నేను 
అనీన్ మంచిపనులే చేశాను కానీ అమామ్యి విషయంలో మాతర్ం సరైన నిరణ్యం తీసుకోలేకపోయాను. తనకి ఎపుప్డైనా సరే వివాహం చేసుకుంటానంటే 
నచిచ్నవాడితో వివాహం చెయియ్” అని.  ఆయన మరణించినపుప్డు ఒకక్ సంఘటన జరిగింది. ఆ రోజులోల్  భరత్ మరణిసేత్ భారయ్కి జుటుట్ తీసేసి బోడిగుండు 
చేసి ఆవిడని కూడా తెలల్ బటట్లు కటిట్ ఇంటోల్ నుంచి బయటకు రాకూడదని ఇలాంటి ఆంక్షలనీన్  కూడా కొనసాగుతునన్ రోజులలో దానికి వయ్తిరేకంగా 
సాంఘిక విపల్వాలు కూడా కొనసాగుతూ ఉనాన్యి.  ఆ రోజులోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారు వాళళ్ నానన్ గారు మరణించాక వచిచ్న బంధువులందరూ కూడా 
వాళళ్ అమమ్గారికి “ఇలాగా చేయాలి, జుటుట్ తీసేసి తెలల్ బటట్లు కటుట్కోవాలి”  అంటుంటే, ఆవిడ ధైరయ్ంగా ఎదురు నిలిచారు. “ఇలాంటివనీన్ చేయడానికి 
వీలు లేదు. మా అమమ్ మామూలుగానే ఉంటుంది”  అనన్పుప్డు ఆ వచిచ్న బంధువులు అందరూ “ఇలాగా అయితే కనక  మిమమ్లిన్ మేము బహిషక్రిసాత్ము 
ఈ సెరమ్నీస వీటికి కూడా మేము ఉండము, వెళిళ్పోతాము” అంటే “మీరు వెళిల్పోండి  వెళిళ్పోయినాసరే మాకేమి అభయ్ంతరం లేదు. మా అమమ్ మాతర్ం 
అలాంటి పనులు చెయయ్దు” అని ఎదురొడిడ్ నిలిచింది ఆ వయసులో ఆ రోజులోల్నే దురాగ్బాయమమ్ గారు. చినన్పటున్ంచి కూడా ఆవిడ కుnna బలమైన 
ఆయుధం ఆవిడ ధైరయ్ం, పటుట్దల.    

 1929,30 పార్ంతాలు వచేచ్సరికి వాళళ్మమ్గారికి కాసత్ అనారోగయ్ం చేసింది. ఆ రోజులోల్ మరి పెదద్ ఆసుపతిర్ అంటే మదార్సు వెళాళ్లి. మరి 
మదార్స లో ఎకక్డుండాలి?ఎలా చెయాయ్లి?   మదార్స లో దేశోదాద్రక కాశీనాధుని నాగేశవ్రరావు పంతులు గారు ఉండేవాళుళ్.   ఆంధర్ పతిర్క , భారతి 
అలాగే అమృతాంజనం ఇలాంటివనీన్ కూడా కొనసాగించింది నాగేశవ్రరావు పంతులు గారు. ఆయన సంఘసేవలో ఉండేవాళుళ్ అలాగే హరిజనులకు సేవ 
చేసేవాళుళ్ అవసరమైన వాళల్ందరికీ కూడా ఆయన అడగకుండానే సహాయం చేసే వయ్కిత్తవ్ం. ఆందుకే ఆయనిన్ దేశోదాధ్రక అనేవాళుళ్. ఆ నాగేశవ్రరావు 
పంతులు గారికి దురాగ్బాయమమ్ గారు ఒక ఉతత్రం రాశారు. “మా అమమ్ గారికి బాగాలేదు. నాపేరు ఇది. నేను మదార్సు వసాత్ను. నాకు ఏమైనా వసతి 
చూపిసాత్రా అమమ్గారిని హాసిప్టల లో చూపించుకోడానికి?” అని. ఆయన వెంటనే పర్తుయ్తత్రమిచాచ్రు. అపప్టికే దురాగ్బాయమమ్ గారి పేరు అందరికి 
తెలుసు. ఎందుకంటే మహాతామ్ గాంధీ దకిష్ణ భారత దేశం ఎపుప్డొచిచ్నా  ఆయన   హిందీ పర్సంగానిన్తెలుగు లో అనువాదం చేసేది , అపుప్డపుప్డు 
తమిళంలో కూడా అనువాదం చేసేది దురాగ్బాయమమ్గారే. అందుకని  నాగేశవ్రరావు పంతులు గారు కూడా “సరే అమామ్ రా. మా ఇంటి వెనకాల ఒక 
అవుట హౌస వుంది. ఆ అవుట హౌస లో ఉండినువువ్ మీ అమమ్ గారిన్ హాసిప్టల లో చూపించొచుచ్” అని వెంటనే సమాధానమిచాచ్రు. ఆ విధంగా 1929 
,30 పార్ంతాలోల్ దురాగ్బాయమమ్గారు వాళళ్మమ్ కృషణ్వేణమమ్ గారిని అనారోగయ్ం నిమితత్ం మదార్సు తీసికెళిళ్,నాగేశవ్రరావు పంతులు గారి ఇంటోల్ ఉండి 
వాళళ్మమ్ గారిని ఆసుపతిర్ లో చూపించారు.  

ఆవిడ కొంచెం ఆరోగయ్ం సవ్సథ్త చేకూరింది. ఇంకా కాకినాడ వెళిళ్పోదాం అని వాళళ్మమ్ గారు అనుకుంటూ ఉండగా - ఇంకొక పరిణామం 
సంభవించింది రాజకీయాలోల్. అదేమిటంటే, 1930 ఏపిర్ల లో మహాతామ్ గాంధీగారు ఉపుప్ సతాయ్గర్హం పార్రంభించారు.  అంటే ఆ సముదర్ం దగగ్రునన్ 
వాళళ్ందరూ కూడా అకక్డికెళిల్ ఉపుప్ తయారు చేయాలి, బిర్టిష వాళుళ్  ఉపుప్ మీద పనున్ వేసుత్నాన్రు, దానికి నిరసనగా  సతాయ్గర్హానికి పిలుపునిచాచ్రు. 
అయితే ఆయన ఒక మాట ఏంచెపాప్రంటే, “ఇందులో ఆడవాళుల్ పాలొగ్నవదుద్ ఎందుకంటే, ఆడవాళళ్కి అంత బలం ఉండదు, అంత శకిత్ ఉండదు” అని.  
అపుప్డు దురాగ్బాయమమ్ గారు వాళళ్మమ్గారితో “సరే అమామ్.. నీవు కాకినాడ వెళుళ్. నేను  ఇకక్డ   రాజకీయాలోల్ కొంత చురుకుగా పాలొగ్నాలి” అని చెపిప్ 
వాళళ్మమ్గారిని కాకినాడ పంపించేసి, ఆవిడ మాతర్ం మదార్సు లోనే ఉండి నాగేశవ్రరావు పంతులు గారి దావ్రా మహాతామ్ గాంధీ గారికి ఒక ఉతత్రం వార్సి 
“మీరు ఆడవాళుల్ పాలొగ్నవదద్ని ఎందుకంటునాన్రు? ఆడవాళుల్ పాలొగ్నగలము, పాలొగ్ని చూపిసాత్ము. మాకూక్డా ఈ ఉపుప్ సతాయ్గర్హంలో  పాలొగ్నే 
అవకాశం ఇవవ్ండి” అని, ఆయన దగగ్రున్ంచి అనుమతి తెచుచ్కొని, అపుప్డు మదార్సులో  ఉపుప్ సతాయ్గర్హం కారయ్కర్మానిన్ ముందుకు 
తీసికెలాద్మనుకుంటునన్టువంటి  రాజకీయ నాయకుల సంపర్దించారు. టంగుటూరి పర్కాశం పంతులుగారు, సి.రాజగోపాలాచారిగారు లాంటి రాజకీయ 
నాయకుల పర్ణాళిక ఏమిటంటే, - నెలూల్రు లాంటి మిగతా చోటల్కు వెళిల్, అకక్డ సముదర్ం దగగ్ర ఉపుప్ సతాయ్గర్హం చెయాయ్లని. దురాగ్బాయమమ్ గారు 
అడిగారు “ఇదేమిటండి? మదార్సులో ఉనన్టువంటి సముదర్ తీరానిన్ వదిలేసి మీరు అందరూ అకక్డికెళుత్నాన్రు. మరి మదార్సులో మనం ఉపుప్ 
సతాయ్గర్హం చేయకపోతే ఎలా?  ఇది పర్ధానమైన పర్దేశం కదా!  ఇకక్డ కూడా చెయాయ్లి” అని. టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు గారికి ఈవిడ చెపిప్న ఆ 
విషయం కూడా మంచిదే అనిపించింది.  ఆయనకు ఎలాగూ తెలుసు ఈ ఉదయ్మం మొదలు కాగానే-తననీ, ,మిగతావాళళ్ని బిర్టిష వాళుళ్ అరెసట్ చేసాత్రు 
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అని. అపుప్డే అకక్డునన్టువంటి సాథ్నిక నాయకులందరికీ కూడా “నేను ఒకవేళ జైలు కి వెళితే ,  నా సాథ్నంలో ఈ దురాగ్బాయమమ్ గారు ముందుండి 
నడిపిసాత్రు ఉపుప్ సతాయ్గర్హానిన్” అని. ఆ విధంగా దురాగ్బాయమమ్ గారు ముందు వుండి మదార్సులో ఉపుప్ సతాయ్గర్హం కారయ్కర్మానిన్  నడిపించారు. 
అందులో భాగంగానే, సతాయ్గర్హ శిబిరాలు ఏరప్రచడం, బిర్టిష వాళల్కు దొరకుక్ండా సముదర్ం దగగ్రికెళిల్ ఆ ఉపుప్ని తయారుచేయడం, మళాళ్ వాళళ్ 
కంటపడకుండా వెనకిక్ రావడం.. ఇలా  ఒక ఐదారు వారాలు ఆవిడ చాలా మందిని సమీకరించి, ఉపుప్ సతాయ్గర్హానిన్ చాలా తీవర్మైన దశకి తీసికెళాళ్రు. 
బిర్టిష వాళుళ్ ఎపుప్డు కనిపిసుత్ందా ఈవిడని అరెసట్ చేదాద్మని ఎకక్డ అవకాశం దొరుకుతుందా అని వాళుళ్ వేచి చూసుత్నాన్రు..  కేవలం మదార్సులోనే 
కాకుండా చుటుట్పకక్లునన్ పర్దేశాలకు కూడా వెళిల్ అకక్డునన్టువంటి మహిళలిన్ కూడా చైతనయ్వంతం చేసి దురాగ్బాయమమ్ గారు ఈ ఉపుప్ సతాయ్గర్హ 
కారయ్కర్మానిన్ మరింత ముందుకు తీసికెళాళ్రు.  21 సంవతస్రాల వయసులోనే ఆవిడ అంత ధైరయ్ంగా అంతమందిని సమీకరించి ఈ ఉపుప్ సతాయ్గర్హం 
మొదలు పెటిట్ ఒక ఆరేడు వారాలయాయ్క బిర్టీష వాళల్కి ఈవిడిన్ అరెసట్ చేసే అవకాశం దొరికింది.  

అరెసట్ చేసి ఆవిణిణ్ రాయవెలూల్రు జైలు లో పెటాట్రు. ఆవిడకునన్ రాజకీయ చైతనయ్ం తోటి మామూలుగా ఉండలేరు కదా! ఆ జైలు లో ఉనన్ 
మహిళా రాజకీయ ఖైదీల పరిసిథ్తులనిన్టిని పరిశీలించారు. అపుప్డు ఆవిడకి తెలిసింది - మహిళా ఖైదీలు చాలామంది నిజంగా నేరం చేయకపోయినా  
వాళల్కు కోరట్ లో వాదించేటటువంటి శకిత్ లేదు,   లాయరుల్  కూడా మగవాళల్వడంతోటి అనిన్ విషయాలు ధైరయ్ంగా చెపుప్కోలేరు . ఇలాంటి వాటి వలల్ వాళుళ్ 
తకుక్వ తపుప్ చేసినా కానీ ఎకుక్వ శిక్ష పడింది. ఇలాంటివనీన్ కూడా ఆవిడ గమనించి “  నేను కిర్మినల లాయరున్ అవుతే గనక ఆడవాళుల్ నా దగగ్రికి ఫీర్ 
గా వచిచ్ నా దగగ్ర వాళళ్ సమసయ్లు చెపుప్కోగలరు. నేను వాళళ్కెకుక్వ నాయ్యం చేయగలను” అనుకునాన్రు.  

 అపప్టి ఆవిడ అరహ్తలేమిటీ?  వయసు 21 సంవతస్రాలు, హైసూక్ల చదువు కూడా లేదు. కానీ కిర్మినల లాయర నవుదామనుకునాన్రు. ఆవిడ 
సంకలప్ం చూసుత్ంటే నాకు మరొక ఇదద్రు గురొత్సుత్నాన్రు. ఎవరంటే,1860 పార్ంతాలోల్నే ఆడవాళళ్కు పర్తేయ్కమైనటువంటి సతరీ వైదుయ్లు లేకపోవడం వలల్ 
ఇనిన్ సమసయ్లనెదురొక్ంటునాన్రని గమనించి తాను కూడా ఒక లేడీ డాకట్ర కావాలనుకొని పదెద్నిమిదేళల్ అమామ్యి ఆ రోజులోల్నే మొటట్మొదటి సారిగా 
సముదార్లు దాటి అమెరికాకువచిచ్ అమెరికాలో ఆవిడ వైదుయ్రాలిగా శిక్షణ పొంది భారతదేశం వెళిల్ పార్కీట్సు పార్రంభిదాద్మని అనుకుంటునన్సమయంలో 
కేవలం 21 సంవతస్రాల వయసు కూడా నిండకుండా మరణించారు ఆవిడ పేరే ఆనందీబాయి జోషి. అలాగే ఇంకొక వయ్కిత్ అంటే సంకలప్ం ఎలా 
ఉంటుంది అని చెపప్డానికి ఉదాహరణ ఇంకొక వయ్కిత్ 20 ఏళళ్ వయసులో వాళళ్ అనన్యయ్లిదద్రూ కూడా సూర్ప్ వాయ్ధితో మరణిసేత్, ఆ వాయ్ధికి ఔషధం 
కనిపెటాట్లి అనుకోని ఆయన ఎనోన్ కసాట్లు పడి అమెరికా వచిచ్ దాదాపు పాతిక సంవతస్రాలు అమెరికా గడడ్మీదనే భారత పౌరుడిగా జీవించి 
అనేకమైనటువంటి మందులకి అసంఖాయ్కమైనటువంటి మందులకి ఆయన పర్యోగాలు చేసి , ఆవిషక్రించి అమెరికా గడడ్మీదనే కనున్మూశాడు. ఆయన 
పేరే డాకట్ర ఎలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారు. సంకలప్ం..! ఆ ఆనందీబాయి జోషేమో డాకట్ర అవావ్లనుకోవడం,ఎలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారేమో మందులు 
కనిపెటాట్లనుకోవడం.. ఇదిగో అదే కోవలో దురాగ్బాయమమ్ గారు కిర్మినల లాయర కావాలనుకునాన్రు. కలను సాకారం చేసుకునాన్రు తరావ్త. అందుకే 
ఆవిడ సంకలప్ం వజర్ సంకలప్ం అంటారు.   

ఆ జైలు లో జరిగే అనాయ్యాలనెదిరించటం, సరిగా రేషన ఇవవ్కపోతే వాటనిన్ంటికి ఎదురు తిరగడం ఇలాంటివనీన్ కూడా చేశారు. 
వాటనిన్ంటికంటే కూడా జైలు లో ఉండగా ఆవిడ చేసినటువంటి మరొక ముఖయ్మైనటువంటి పర్తిపాదనేమిటంటే, ఈ రాజకీయ ఖైదీలందరికి ఏ.కాల్సని, బి 
కాల్సని , సి కాల్సని విడదీసాత్రు. అందరు చేసిన తపుప్ ఒకటే.తపుప్ అంటే బిర్టిష వాళళ్ దృషిట్లో - అందరూ ఉపుప్ సతాయ్గర్హంలో పాలొగ్నన్పప్టికీ కాసత్ 
పేరునన్టువంటి రాజకీయ నాయకులకి ఏ.కాల్స అని, తరావ్తి వాళల్కి బి.కాల్స అని , మామూలు వాళల్కి సి.కాల్స అని ఇచేచ్వాళుళ్.  ఆవిడ జైలు 
అధికారులతోటి పోటాల్డింది - ఇలా మూడు కాల్స లు ఉండడానికి వీలేల్దు. అందరూ ఒకే రాజకీయ పోరాటంలో పాలొగ్నాన్ము ఒకే కాల్స ఉండాలి మాకు 
పర్తేయ్కమైనటువంటి సౌకరాయ్లు ఉండాలిస్న అవసరం లేదు-  అని.   

ఆవిడ ఆవిధంగా జైలు లో ఉండి రాజకీయ మహిళా ఖైదీల పరిసిథ్తిని గమనిసూత్ జైలు వాళళ్తో అంతరగ్తంగా పోరాటం కొనసాగిసూత్ ఒక 
తొమిమ్ది, పది నెలలు ఆవిడ జైలులో ఉనాన్రు.   జైలోల్ నుంచి విడుదల చేసాక గుంటూరు లో అల ఇండియా కాంగెర్స మీటింగ జరుగుతుంటే, ఆ మీటింగు 
కెళిళ్ ఒక పర్తిపాదన పెటాట్రు. “మన అందరమూ కూడా జైలులో ఒకే కాల్స లో ఉండాలి. ఇలా కొంతమంది సి కాల్స అని చెపిప్ వాళల్కు సౌకరాయ్లు 
లేకుండానూ, మనమేదో కొంచెం పేరునన్వాళల్మని  చెపిప్ మనకు సౌకరాయ్లునన్టుట్ గాను ఇలా ఉండకూడదు”  అని. ఆ పర్తిపాదన ఆమోదింపచేశారు. ఇక 
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5  టాక్ షో కథలు 

తరావ్త ఎంతమంది పాటించారో అనేది వేరే విషయమనుకోండి.  తరావ్త రెండోసారి ఆవిడని అరెసట్  చేసినపుప్డు కూడా ఆవిడ నాకు ఏ కాల్స వదుద్ మిగతా 
వాళల్ందరికీ ఏ.కాల్స ఇసేత్ ఆ కాల్సే అంటే సి కాల్స ఇవవ్ండి అని పోరాడారు. అంతగా ఆవిడ నిబదద్తగా ఉండేవాళుళ్ , నిజాయితీగా ఉండేవాళుళ్.  

1932  పార్ంతాలోల్ జైలు నుంచి విడుదలయాయ్క కాకినాడకు వచేచ్శారు. అపప్టిదాకా వాళళ్మమ్గారు బాలికా హిందీ పాఠశాల 
చూసుకుంటునాన్రు. జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఆ తలిల్ నేరుచ్కునన్ హిందీ కేవలము అపుప్డే కాదు భవిషయ్తుత్లో కూడా ఉపయోగపడిందావిడకు. 
ఎలాగంటే,ఈ సూక్లు కొంచెం తకుక్వగా నడిచింది దురాగ్బాయమమ్గారు లేని రోజులోల్.  ఆమె విడుదలై వచాచ్క కూడా బిర్టీష వాళుళ్ దురాగ్బాయమమ్ గారి   
కదలికల మీద నిఘా విధించారు వాళుళ్. దురాగ్బాయమమ్ గారు నడుపుతునన్  సూక్లు మీద కూడా నిబంధనలు విధించడం పార్రంభించారు. దాంతోటి ఆ 
సూక్లుకొచేచ్టటువంటి ఆ విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ కూడా తగిగ్ంది. దీనికి తోడుగా వాళళ్మమ్గారు కూడా ఈ రాజకీయాలోల్ పాలొగ్ని ఆవిడ కూడా జైలు కెళాళ్రు. 
దాదాపుగా  పది సంవతస్రాలు గా తలీల్కూతుళల్ యొకక్ అవిశార్ంత కృషి ఫలితంగా కొనసాగినటువంటి ఆ పాఠశాల 32, 33 పార్ంతాలోల్ 
మూతబడిపోయింది.  దురాగ్బాయమమ్గారు కూడా మరోసారి జైలుకెళేళ్ సమద్రభ్ం వచిచ్ంది. ఈ సారి మధురై జైలు లో దాదాపుగా ఓ సంవతస్రము  
ఉనాన్రు.  అకక్డ దురాగ్బాయమమ్ గారికి చాలా భయంకరమైన అనుభవాలెదురైనవి. ఆవిడని సాలిటరీ కనైస్నెమ్ంట అని,  ఒకక్దానేన్ ఒక  గదిలో పెటాట్రు.  
దురాగ్బాయమమ్ గారి రూము పకక్నే ఉరి శిక్షకి ఎదురు చూసుత్నన్టువంటి మహిళలుండేవాళుల్. వాళుళ్ రాతిర్పూట వేసే కేకలు వాళళ్ పిలల్లోత్ వాళుళ్ పడే 
బాధలు ఇవనీన్ చూసి దురాగ్బాయమమ్ గారు మానసికంగా కూడా కొంత దెబబ్తినాన్రు. దెబబ్తినడమే కాకుండా ఆవిడకి హిసీట్రియా , మూరాఛ్ ఇలాంటిది 
వచేచ్ది ఉనన్టుట్ండి. ఇదంతా కూడా ఒక సంవతస్రము లో ఆవిడకి జరిగినటువంటి పరిణామాలు. ఆవిడకి కొంత అనుమానం కూడా వచిచ్ంది – తనకిచేచ్  
ఆహారంలో కూడా ఏమైనా విషం కలుపుతునాన్రేమో  అని. అంతేకాకుండా ఆవిడ చేతులదగగ్రున్ంచి రకత్ం కారడం , ఆ రకత్ం కూడా నలల్గా ఉండడం 
జరిగాయి.   1932, 33 పార్ంతాలోల్ మధురై జైలు నుంచి విడుదలయాయ్క ఆవిడ మదార్సులోనే హాసిప్టల లో చాలా రోజులుండి వైదయ్ం చేయించుకునాన్రు. 
ఆవిడకు వైదయ్ం చేసినటువంటి రంగాచారి అనే డాకట్ర గారు “అమామ్! నీవింక రాజకీయాలోల్కి  వెళొల్దుద్, మీ ఆరోగయ్ం మీకు అనుమతించదు “  అని 
అయన సలహా ఇచాచ్రు. 

  ఆవిడ   జైలు లో నుంచి బయటికి వచేచ్సి కాకినాడ వచేచ్సరికి పరిసిథ్తి ఏమిటి? సూక్లు మూతబడిపోయింది. వాళళ్మమ్గారు కూడా అపుప్డే 
జైలు నుంచి వెనకొక్చాచ్రు.   ఇపుప్డేం చెయాయ్లి తరావ్త కారయ్కర్మమేమిటి? అనుకునన్పుప్డు దురాగ్బాయమమ్ గారికి గురొత్చిచ్ంది. గురుత్ రావడం కాదు 
ఆవిడకు గురుత్ంది ఎపప్టున్ంచో ఏమిటి? ఆవిడ కిర్మినల లాయర చదవాలి. ఎలా చదువుతారు కిర్మినల లాయర ?  అపప్టివరకు హైసూక్లు కూడా 
పాసవవ్లేదు. కిర్మినల లాయర కావాలంటే హైసూక్లు పాసవావ్లి.ఇంటరీమ్డియట అవావ్లి, డిగీర్ అవావ్లి, లా అవావ్లి ఇవనీన్ చదవాలి.  

 24 సంవతస్రాల వయసులో దురాగ్బాయమమ్ గారు మళీళ్ ఒక సంకలప్ము! కిర్మినల లాయర అవావ్లి ఈ చదువులనీన్ చదవాలి. ఎవరు 
చెబుతారు దురాగ్బాయమమ్ గారికి!? అపప్టికే ఆవిడ ఒక పెదద్ సాట్ర రాజకీయాలోల్.   ఆ రోజులోల్నే  దురాగ్బాయమమ్ గారి పేరుమీద దురాగ్బాయమమ్ గారి 
అంచు చీర అని కొనిన్ చీరలు అమేమ్వారట .అంతగా పేరుంది ఆవిడకి.   ఆవిడమీద ఇంకా బిర్టిష వాళళ్ నిఘా కొనసాగుతుంది. లాంటి రోజులోల్ ఆవిడకి 
సహాయం చేయడానికి ఒక వయ్కిత్ ముందుకొచాచ్రు. ఆయన కూడా విపల్వాతమ్క మైన ఉదయ్మాలు చేసిన వయ్కిత్. ఆయన పేరు గోపరాజు రామచందర్రావు 
గారు.గో.రా అనే పేరుతో  ఆ తరావ్త విజయవాడ లో నాసిత్క కేందార్నిన్ పార్రంభించి కొనసాగించారు.  ఆ గోపరాజు రామచందర్రావు గారు కాకినాడలో 
బోటనీ లెకచ్రర గా పనిచేసూత్ ఉండేవాళుళ్. ఆయన అపప్టికే ఈ హరిజన వాడలకి వెళిల్,  సేవ చేయడం ఇలాంటి వాటి తోటి ఆయన  కూడా కొనిన్ రోజులు 
సంఘ బహిషాక్రానికి గురయాయ్రు.  “నేను చెపాత్నమామ్ నీకు ముందు ఏం కావాలి ? ఇంగీల్ష కావాలి.”   ఇంగీల్ష తో పార్రంభించి మిగతా సబెజ్కుట్లనీన్ 
కూడా చెపప్డానికని ఆయన దురాగ్బాయమమ్ గారి ఇంటికెళిల్ , ఆయన కాలేజీ అయిపోయాక పాఠాలు చెపేప్ వాళుళ్.   ఈయన దురాగ్బాయమమ్ గారింటికెళిల్ 
పాఠాలు చెబుతుంటే, ఆయన మీద కూడా బిర్టీష వాళళ్ నిఘా పెటాట్రు. నిఘా ఉండడమే కాకుండా కాలేజీ యాజమానయ్ం మీద వతిత్డి తీసుకొచాచ్రు. 
“ఈయన కాలేజీలో పనిచేయడానికి వీలు లేదు ఈయన ఉదోయ్గం తీసేయండి” అని.   అపప్టికే ఆయన మీద సంఘ బహిషాక్రం ఉంది - బయటికి వెళిల్ 
అందరికి సేవ చేసుత్నాన్రు అసప్ృశయ్తా నివారణ వీటనిన్టిలో ఉనాన్రని.   ఎలాగైతే ఆయనను కాలేజీ నుంచి ఉదోయ్గం తీసేసారు. దాంతోటి గో.రా.గారు   
పర్తేయ్కంగా ఒక టుయ్టోరియల కాలేజీ పెటాట్రు. అపుప్డు దురాగ్బాయమమ్ గారు ఆ టుయ్టోరియల కాలేజీకి వెళిల్ అకక్డ చదువుకోవడం పార్రంభించారు. 
ఇదంతా జరిగి   పది నెలలో, పదకొండు నెలలో. చదువుకొనడం  1933 లో పార్రంభించి 1934 మే వచేచ్సరికి ఆవిడ మెటిర్కూయ్లేషన రాయడానికి 
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6  టాక్ షో కథలు 

సంసిదధ్ంగా ఉనాన్రు. బెనారస లో ,మెటిర్కూయ్లేషన  అయితే లెకక్లు సబెజ్కట్ ఉండదు.   1934 మే లో బెనారస వెళిల్ అకక్డ ఆవిడ ఈ  మెటిర్కూయ్లేషన 
యొకక్ పరీక్ష రాసి ఉతీత్రుణ్లయాయ్రు.   ఆ బెనారస హిందూ  యూనివరిస్టీ లో మదన మోహన మాలవాయ్ గారిని కూడా సందరిశ్ంచి ఆయన యొకక్ 
రికమండేషన తోటి అకక్డే సాక్లరిష్ప తెచుచ్కొని అకక్డ ఇంటరీమ్డియట చదువుకోడానికని కొనసాగారు.   

 కాకినాడలో ఏమౌతోందంటే -  దురాగ్బాయమమ్ గారి తముమ్డు గారు నారాయణ రావు గారు కాలేజీలో చదువుతూ ఉనాన్డు.  ఆయన మీద 
కూడా ఈ రాజకీయ రంగు పులిమి ఆయనను కూడా కాలేజీ నుంచి తీసేశారు. దాంతోటి వాళళ్మమ్గారు కృషణ్వేణమమ్ గారు, వాళళ్ తముమ్డు గారు 
రాజమండిర్ వెళాల్రు.  అకక్డ చదువు కోవడం పార్రంభించాడు ఆ కురార్డు.  కృషణ్వేణమమ్ గారు రాజమండిర్ లో ఒక సూక్లు లో 50 రూపాయలకి   ఓ 
టీచర గా పనిచేసూత్ అకక్డ కొడుకుని చదివిసూత్,  బెనారస లో చదివేటటువంటి కూతురు కి డబుబ్లు పంపిసూత్ ఉండేవారు.  అందుకే దురాగ్బాయమమ్ 
గారిని గురుత్  చేసుకునన్పుప్డు వాళళ్మమ్గారిని కూడా తపప్నిసరిగా చెపుప్కోవాలి అంటూ ఉంటారు.   

  వాళళ్ తముమ్డు కూడా రాజమండిర్లో అయిపోయి ఆయన కూడా పొలిటికల  సైనస్ చదవడానికి ఆయన కూడా   బెనారస వెళాల్రు.  
ఇంటరీమ్డియట   పరీక్షలు దగగ్రికి రాగానే దురాగ్బాయమమ్గారికి మశూచి లాంటిదేదో వసేత్ - మదనోమ్హన మాలవయ్ గారు   ఆవిడకి పర్తేయ్కంగా ఒక గదిని 
కేటాయించి ఆ గదిలో   ఏరాప్టుల్ చేశారు. అదే సమయంలో వాళళ్ తముమ్డు కూడా అకక్డ పొలిటికల సైనస్  పూరత్యియ్  రాజమండిర్ వచాచ్రు. ఈవిడ 
ఇంటరీమ్డియట  పూరిత్ చేసుకొని అకక్డ పొలిటికల సైనస్ చదవాలనుకునాన్రు. అపప్టికి మదనోమ్హన మాలవయ్ గారు నిరిమ్సుత్నన్ బెనారస హిందూ 
యూనివరిస్టీ బిలిడ్ంగ లు  చూసి ఎపప్టికైనా నేను కూడా   ఇలాంటి విదాయ్లయాలిన్ సాథ్పించగలనా? మహిళలకి సహాయం చేయగలనా? అని   

 ఇంటరీమ్డియట అయిపోయాక ఆవిడ పొలిటికల సైనస్ లో చేరదామని మదన మోహన మాలవాయ్ గారిని అడిగారు. ఆయనేమో “ అమామ్ 
ఆడవాళళ్కు పనికిరాదిదిఈ పొలిటికల సైనస్ అనేది కేవలం మగవారికి మాతర్మే అందుకే మీ తముమ్డు చదువుకొని వెళాళ్డు  కదా! నీకు  మాతర్ం ఈ 
పొలిటికల సైనస్ వదుద్” అనాన్రు. అది సుమారుగా 1937 పార్ంతములో.  

అపుప్డు దురాగ్బాయి గారు ఆంధర్ యూనివరిస్టీ కి వచాచ్రు. వైస ఛానస్లర గా కటట్మంచి రామలింగారెడిడ్ గారు ఉనాన్రు.(సి.ఆర.రెడిడ్ గారు). 
ఆయన “అమామ్ నినున్ పొలిటికల సైనస్ లో చేరుచ్కోడానికి నాకేం అభయ్ంతరం లేదు కానీ ఆడవాళుళ్ండడానికి హాసట్ల లేదు. బయట ఉండడం నాకు 
అంతగా నచచ్దు.   హాసట్ల లేదు కాబటిట్ నీకు సీటు ఇవవ్ను” అనాన్రు.  

“ఎందుకు లేదు హాసట్ల?”  . 
“ అంటే ఆడవాళెళ్వరూ లేరు కాబటిట్ నేను హాసట్ల పెటట్లేదు”  . 
“మీరు పెడితే గదండి వచేచ్ది”  
“.ఏమోనమామ్ నీతో నైతే వాదించలేను. హాసట్ల అయితే లేదు కాబటిట్ నేను నీకు సీటు ఇవవ్లేను” అనాన్రాయన.  
“.అయితే హాసట్ల ఉంటె మీరు సీటు ఇసాత్రా?” అని అడిగిందావిడ. 
 “అలాగే ఇసాత్ను” అనాన్డాయన.  
దురాగ్బాయమమ్ గారి సంకలప్ం ఎలాంటిదంటే, వెంటనే, రాజకీయనాయకుడు   తెనేన్టి విశవ్నాథం గారితో మాటాల్డి,   పేపర లో ఒక పర్కటన 

ఇచాచ్రు.  ఓ పది మందో, పనెన్ండు మందో వెంటనే ఆమెను సంపర్దించారు. ఈ పది పనెన్ండు మందిని కలిపి ఒక ఇలుల్ తీసికొని  దానేన్ హాసట్ల లాగా 
అనుకోని, ఆవిడ ఆ భోజనానికి అనిన్టికి ఏరాప్టుల్ చేసికొని, అపుప్డు రామలింగారెడిడ్ గారి దగగ్రికెళిల్ “నేను హాసట్ల పెటాట్ను ఇపుప్డు మా అందరికి కూడా 
మీరు సీటుల్ ఇవవ్ండి” అని అడిగిందావిడ.  తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ ఆయన సీటిల్చాచ్రు.  ఆ తరావ్త కొనిన్ రోజులకి యూనివరిస్టీ యాజమానయ్ం కూడా 
“ఎందుకమామ్ మీరందరూ ఆ ఇంటోల్ ఉండడం , మేమె హాసట్ల పార్రంభిసాత్ం”  అని చెపాప్రు. ఆ విధంగా ఆంధర్ యూనివరిస్టీ లో లేడీస హాసట్ల 
మొదలైంది. ఇలా చెపుప్కోవాలంటే,ఆంధర్ యూనివరిస్టీ లో లేడీస హాసట్ల పార్రంభించటానికి కూడా దురాగ్బాయి దేశ ముఖ గారు చేసినటువంటి 
పర్యతాన్లే పునాది అని చెపప్డంలో ఏమాతర్ం సందేహం లేదు.   

 ఆ రోజులోల్నూ ఆవిడ రాజకీయాలతో పూరిత్గా దూరంగా  లేరు, కానీ ఎకుక్వ సమయానిన్   చదువుకునేందుకు మాతర్మే కేందీర్కరించారు.సరే 
ఈవిడ ఇకక్డ ఇలా ఉండగా,రాజమండిర్ లో వాళళ్మమ్గారు, తముమ్డు గారు – వాళళ్ పరిసిథ్తి ఎలా ఉందంటే -   వాళల్కి బాగా తెలిసినటువంటి బులుసు 
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సాంబమూరిత్ గారు అపుప్డు మదార్స అసెంబీల్ లో సీప్కర గా ఎనిన్కయాయ్రు. ఆయన దురాగ్బాయమమ్గారి తముమ్డిన్ పరస్నల అసిసెట్ంట గా రమమ్నాన్రు . 
అలా దురాగ్బాయమమ్ గారి అమమ్గారైన కృషణ్వేణమమ్ గారు , తముమ్డు నారాయణ రావు గారు కలిసి మదార్స వెళాల్రు.  అందువలల్ , దురాగ్బాయమమ్గారు,  
సెలవులకి మదార్సు వెళేల్ వాళుళ్.  అకక్డ వాళుళ్ండేటటువంటి పరిసర పార్ంతాలోల్  కొతత్ ఇళళ్ నిరామ్ణం జరుగుతోంది.  అకక్డ ఆడా, మగా కూలీలు  
పనులు చేసుత్ంటే వాళళ్ పిలల్లు అకక్డ దుముమ్లో ధూళిలో ఆడుకుంటుండే వాళుళ్.   ఇది గమనించిన దురాగ్బాయమమ్గారి అమమ్గారు,   ఆ పిలల్లకి 
ఆటపాటలు నేరప్డం,పాటలు  నేరప్డం ఇలాంటివనీన్ చేశారు.  వాళళ్మమ్గారు అపప్టోల్ మదార్స లో   సేవా సదన హై సూక్ల హిందీ టీచర గా పనిచేసూత్ 
చూడండి.  సరిగాగ్ అదే రోజులోల్ మదార్స లో అల ఇండియా రేడియో పార్రంభమైంది. దాంటోల్ చినన్ పిలల్ల కారయ్కర్మం ఒకటుండేది. వాళుళ్ – 
దురాగ్బాయమమ్గారి అమమ్గారు కృషణ్వేణమమ్గారు, పిలల్లకు ఆటలూ పాటలూ నేరప్డం గురించి తెలుస్కునాన్రు. అపప్టికి  రేడియో లో పిలల్ల 
కారయ్కర్మానికి ఇంచారిజ్ గా ఉనన్టువంటి బాలాంతర్పు రజినీకాంత రావు గారు, పర్యాగ నరసింహ శాసిత్ గారు , కృషణ్వేణమమ్గారి దగగ్ర  పాటలు 
నేరుచ్కునన్ పిలల్లిన్  రేడియో కారయ్కర్మాలకి తీసికెళళ్డం మొదలెటాట్రు.  ఆ తరావ్త రేడియో వాళేళ్,   సిలబస లాంటిదిచిచ్  పిలల్లకు ఎలా నేరిప్ంచాలో 
చెపాప్రు. అలా కృషణ్వేణమమ్గారు తాను పాఠాలు చెబుతునన్ ఆ కారయ్కర్మానికి  “లిటిల లేడీస అఫ బృందావన”  అని పేరు పెటిట్ ఒక చినన్ సూక్లు లాగా 
నడపడం కొనసాగించారు. దురాగ్బాయమమ్ గారు మధయ్మధయ్లో శెలవులకి వచిచ్నపుప్డు, అమమ్ నడిపే చినన్ సూక్లుకి చందాలవి కావాలంటే తనకునన్ 
పలుకుబడితో తెచిచ్పెడుతుండే. కొంతకాలమయాయ్క , పిలల్లకు  డానస్ కూడా నేరిప్తే బావుంటుందని తంజావూర  రంగనాయకి  అనే ఆవిడిన్ తీసుకొచిచ్ , 
పిలల్కు డానస్ కూడా నేరిప్ంచటం పార్రంభించారు.  

కొనిన్ నెలలకు,  వీళళ్ ఇలుల్ ఇరుకై పోయి, దానిన్   బులుసు సాంబమూరిత్ గారు మా ఇంటి వెనకాల ఒక షెడుడ్ లోకి మాచారు. ఆయన ఓసారి 
సలహా ఇచాచ్రు “ మీరిలాగా  ఒకక్ళేళ్ ఎంతకాలం చేసాత్రు?   మదార్స లో ఉనన్టువంటి తెలుగువాళల్ందరూ కలిసి ఆంధర్ మహాసభని పెటాట్రు. మీ 
సూక్లుని దానికి అనుబంధంగా చేసేయండి. అలాగైతే కూడా మీకు కూడా చాలా బలం వసుత్ంది , ఎకుక్వ కారయ్కర్మాలు కూడా చేయొచుచ్” అని. అలా 
లిటిల లేడీస అఫ బృందావన  అనే   చినన్ సూక్లు లాంటి దానిన్ తీసికెళిళ్ ఆంధర్ మహాసభ లో కలిపారు.  ఆంధర్మహాసభ లో, ఈ పిలల్లు, సతరీల యొకక్  
విభాగం  మొదలు పెటాట్రు.  కొంతకాలానికి అకక్డ కొనసాగించేకంటే కూడా సొంతంగా సంసేథ్దైనా పెటుట్కుంటే బావుంటుందని దురాగ్బాయమమ్ గారికి 
అనిపించింది. సరిగాగ్ అదే సమయంలో ఆవిడ ఆంధార్ యూనివరిస్టీ లో పొలిటికల సైనస్ పూరిత్ చేసికొని మదార్స వచాచ్రు, 1939 పార్ంతాలోల్.  మదార్స 
లో లా లో చేరారు.  ఒకవైపు ఆవిడ లా కాలేజీలో చదువుకుంటూ రెండో వైపు  లిటిల లేడీస అఫ బృందావన అనే దానిన్ విడిగా తీసికొచేచ్సి దానికి ఆంధర్ 
మహిళాసభ అని పేరు పెటాట్రు 1940 పార్ంతాలోల్.  ఆ విధంగా దాదాపుగా 77 సంవతస్రాల కిర్ందట ఈ ఆంధర్మహిళాసభ అనేటటువంటి ఆ మహా 
వృకాష్నికి వితత్నం ఏరప్డింది. దాని భవిషయ్తుత్ ఎలా కొనసాగిందంటే -  దురాగ్బాయమమ్ గారు  ఒకొక్క పర్యతన్ం చేసుకుంటూ వెళల్డం, ఏదో ఒక 
సవాలెదురవవ్డం , ఆ సవాలున్ పరిషక్రించుకొనే కర్మంలో మరొక సంసథ్ సాథ్పించడం , దానిన్ పైకి తీసుకురావడం.. ఇలా! ఈ మహిళా సభకు పిలల్లు 
చదువుకోడానికి వచిచ్నపుడు,  వాళళ్ మాతృమూరుత్లందరూ వచిచ్ బయట కూరుచ్ంటునాన్రు. సరే వాళళ్ను ఖాళీగా ఎందుకు కూరోచ్బెటాట్లి?వాళల్కు హిందీ 
నేరుప్దామని వాళల్కు కూడా ఒక సూక్లు లాంటిది పార్రంభించారు కృషణ్వేణమమ్ గారు.  మరొకొంచెం చందాలు   సేకరించి  చేసి లజ చరిచ్ రోడ  లో  ఓ 
పెదద్ బిలిడ్ంగ తీసికొని, అకక్డకు మారాచ్రు.  అపప్టికి దాదాపు  వందమంది పిలల్లునాన్రు, ఒక యాభైమంది వాళళ్తో వచిచ్నటువంటి తలుల్లునాన్రు. 

ఈ విషయం తెలిసి చుటుట్పకక్ల ఊరల్ నుంచి కూడా కూడా తలుల్లు రావడం పార్రంభించారు.  వాళళ్ కోసం హాసట్ల పార్రంభించారు.  
సవ్యంపోషకతవ్ం కోసమని ఒక వరక్ షాప పెటాట్రు.  లా చదువుతూనే ఈ పనులనీన్ చేశారు దురాగ్బాయమమ్ గారు, వాళళ్మమ్ గారు కృషణ్వేణమమ్ గారు.  
1942 ఆ పార్ంతాలోల్ దురాగ్బాయమమ్ గారికి లా అయిపోయి ఆవిడ కిర్మినల లాయర గా రిజిసట్ర చేయించుకునాన్రు.  మరెనోన్ ఆటుపోటుల్ ఎదురుక్ంటూ  
ఈ ఆంధర్ మహిళాసభని ముందుకు తీసికెళిల్నటువంటి విధానం, ఆ తరావ్త ఆవిడ  ఈ రాజాయ్ంగ నిరామ్ణ సమితిలో ఆవిడ సభుయ్రాలైనటువంటి విధానం 
ఈ మిగతా విశేషాలనీన్ కూడా మనం వచేచ్ భాగంలో తెలుసుకుందాం.  

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