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గత పది సంవత రాలుగా,

పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్

భ టాక్

లు, యు టూయ్బోల్ 600 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.

లాయ్రీ బి
ర్ లియంట్
మూడవ భాగం

ప
థ్ కారయ్కర్మాలు పా
ర్ పంచ ఆరోగయ్ సంస
ర్ రంభం
వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన మశూచి నిరూమ్లనా కారయ్కర్మానిన్ అమలు

చేయటం పార్రంభించిన 1973 జూన, జూలై నెలలకు, భారతదేశంలో

మశూచి, దకిష్ణాది రాషాట్ర్ల కంటే ఉతత్రాది రాషాట్ర్లైన మధయ్పర్దేశ, బీహార,

పశిచ్మ బెంగాల లో ఎకుక్వగా ఉండేది. అందుకని నిరూమ్లనా కారయ్కర్మం
అకక్డ మొదలైంది. మశూచి నిరూమ్లన అంటే కేవలం టీకాలు వేయటమే

అయితే ఇంత సంకిల్షట్త ఉండేది కాదు. మరింత లోతుగా అధయ్యనం చేసి

ఒక పదధ్తి పర్కారం అమలు చేయాలిస్న పర్ణాళిక. ఎందుకంటే పర్జలకి,
ముఖయ్ంగా గార్మీణ పార్ంతాల వాళళ్కి, మశూచి, అంటే అమమ్వారు, అనే

మూఢనమమ్కం ఉండేది. మశూచి వచిచ్న వాళళ్కి వేపమండలు వేసేవాళుల్. మందులు వాడితే అమమ్వారికి కోపం వసుత్ందని
దూరంగా ఉంచి, అమోమ్రి శాంతికి పూజలు చేయడం, ఇలా ఉండేవి అపప్టి పరిసిథ్తులు.
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అలాంటపుప్డు కుటుంబసభుయ్లోల్ ఎవరికైనా మశూచి వసేత్ ఇంటి నుంచి

బయటకు వచేచ్వాళుళ్ కాదు.

ఇలాంటివనీన్ మశూచి నిరూమ్లనకు అడడ్ంకులుగా ఉండేవి. ఈ నేపథయ్ంలో

పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్

వాళుళ్ ఊరూరూ వెళిల్, అకక్డ పర్జలకు నచచ్జెపిప్,

కనుకోక్వటం పెదద్ సమసయ్గా ఉండేది. టీకాలు వేసుకుంటూ వెళితే ఎంతమందికి

వేసాత్రు? వాయ్ధి వచిచ్న వాళుళ్ ఒక చోటి నుంచి మరో చోటికి వెళితే వాళళ్కు

కూడా వేయాలి. ఇలాంటి సమసయ్ల వలల్నే 150 సంవతస్రాలుగా టీకాలు అందుబాటులో ఉనన్పప్టికీ మశూచిని అదుపు
చేయలేకపోయారు.

రింగ వాయ్కిస్నేషన అనే ఒక కొతత్ పర్ణాళికను సిదధ్ం చేశారు పర్పంచ ఆరోగయ్

సంసథ్ వాళుల్. రోగి ఎకక్డ ఉనాన్డో కనుకుక్ని ఆ చుటూట్ ఉనన్వాళల్కు టీకాలు

వేయటం. ఈ పదధ్తి ఇతరదేశాలోల్ సతఫ్లితాలు ఇచిచ్ంది. అదే పదధ్తిని
భారతదేశంలో కూడా అమలు పరచాలనుకుంటునాన్రు పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్
వాళుళ్.

భారత పర్భుతవ్ం నుంచి అనుమతి రాగానే

పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్

కారయ్కర్మాలు పూరిత్ సాథ్యిలో పార్రంభమయాయ్యి. వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన

బృందంలో విదేశాల నుంచి వచిచ్న డాకట్రుల్ చాలా మంది ఉండేవాళుళ్. ఇంకా

వేలాది మంది వాలంటీరుల్ ఉంటారు. వాళళ్ పని ఊరూరూ వెళల్డం, ఇంటింటికి తిరగడం, ఎవరింటోల్ మశూచి రోగులు ఉనాన్రో

కనుకోక్వటం. అలా డాకట్రు,ల్ సిబబ్ంది ఊరూరూ తిరగటానిన్ ఫీలడ్ వరక్, కేష్తర్కారాయ్చరణ అంటుండే వాళుల్.

1973 జూలై, ఆగసుట్లోల్ ఫీలడ్ వరక్ మొదలైంది. ఇంక బిర్లియంట విషయానికొసేత్ ఆయన కేవలం గుమాసాత్ మాతర్మే కదా!

కొతత్గా వచిచ్న డాకట్రల్కి టైరనింగ మానుయ్వల తయారు చేయడం, సాధ్నికంగా వచేచ్ కారయ్కరత్లకు రోజు వారి జీతాలు ఇవవ్టం.
అలాగే ఈ ఫీలడ్ లో జరిగే కారయ్కర్మాలను ఏరోజుకారోజు కేందర్కారాయ్లయానికి నివేదించటం వంటి గుమసాత్ పనులు.

డాకట్ర అయుయ్ండి కూడా వైదయ్ సేవలు లేక పోతునాన్ను అని మొదటోల్ బాధపడే వాడు, కానీ

‘చేసేది ఏదైనా చితత్శుదిధ్గా చెయాయ్లి’ అనే గురువు మాటను గురుత్పెటుట్కుని డాకట్రిన్ కలిసి ఫీలడ్

వరక్ లో ఇంటింటికి తిరిగేవాడు. ఎపుప్డూ భారయ్ గిరిజ కూడా వెంట ఉండేది.

మీరట్ లో కేష్త
ర్ థ్ యి పనులు

వాళల్ ఫీలడ్ వరక్ మీరట లో 1973 లో మొదలయింది. లాయ్రీ అలా గుమాసాత్గానే వెళిళ్పోయి

ఉంటే, ఆయన గురించి ఇంత సేపు మాటాల్డుకునే అవసరం ఉండేది కాదు. అకక్డి నుంచి

లాయ్రీ పాలొగ్నన్ పర్తి దశలోనూ తనని తాను నిరూపించుకునేలాగా పని చేసేవాడు. మొదటోల్ కల్రుక్గా పని చేసినపుప్డు, ఆ తరావ్త

డాకట్రుగా పదోనన్తి పొందిన పిమమ్ట, రెండేళల్ పాటు ఉతత్ర భారత దేశంలోని పలెల్ పలెల్లోల్, అరణాయ్లలో, కొండలోల్, గుటట్లోల్
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తిరుగుతూ లాయ్రీ అందించిన సేవలు, ఆయన ఎదురొక్నన్ సమసయ్లు, ఆయన చేసిన సాహసాలు, ఇవనీన్ ఆయనను ఈరోజుకు
కూడా మనం మాటాల్డుకునే వయ్కిత్గా, పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్గా, అదుభ్త వయ్కిత్గా నిలబెటాట్యి.

కరోలీ బాబా అనారోగయ్ం

ఆ వివరాలను మనం వరుసన తెలుసు కుందాం. పర్పంచ ఆరోగయ్సంసథ్ వాళల్తో కలిసి లాయ్రీ పనిచేయడం మొదలైన నెలరోజులకు
కరోలి బాబా ఆరోగయ్ం దెబబ్తినన్ది. గుండెలోల్ నొపిప్ వసోత్ంది. వైదుయ్లు చికితస్ చేసుత్నాన్రు. వారాంతపు శలవులోల్ లాయ్రీ

బిర్లియంట, ఆయన దగగ్రకు గిరిజ వెళిళ్ వచేచ్ వాళుల్. లాయ్రీ ఉనన్పుడు ఆయనచేత బాబా గుండెలమీద మందు రాయించుకునే
వాడు. 1973 సెపెట్ంబర లో కరోలీ బాబా కనున్ మూశాడు.

బాబా మరణించినపప్టికీ ఆయనకు ఇచిచ్న మాట నిలబెటుట్కుంటూ, ఆయన ఇచిచ్న నమమ్కానిన్ నిలబెటుట్కుంటూ లాయ్రీ

బిర్లియంట ముందుకు నడిచాడు. తాను నమిమ్న విధానం, బాబా ఇచిచ్న విశావ్సం అదుభ్తమైన కలయిక. ఈ బాబా పరిచయం

కేవలం రెండేళుల్. ఇపుప్డు 76 సంవతస్రాల వయసులో కూడా కరోలీబాబాను గురుత్ చేసుకోకుండా ఆయన ఎకక్డా ఉపనాయ్సం
పార్రంభించడు, కొనసాగించడు.

అది తరాక్నికి అందని ఒక అదుభ్తమైన అనుభూతి, వాళిళ్దద్రికే తెలియాలి. మళీల్ మనం లాయ్రీతో కలిసి ఫీలడ్ వరక్ గురించి
తెలుసుకుందాం. మీరట లో మశూచి గురించి ఏ పని చేసినా మారుప్ ఉండేది కాదని చెపుప్కునాన్ం కదా. దీనికొక ఉదాహరణ.
పరిసర పలెల్లోల్ ఇంటింటికి తిరిగాడు.

మానాలలో కరపతా
ర్ ల పంపిణీ
మశూచి గురించి పర్చారం చేయటానికి, ఎవరైనా రోగులు ఉంటే చెపప్మని గార్మీణ పార్ంతాల పర్జలకి కరపతార్లు పంచడం ఒక
కారయ్కర్మం. ఐతే ఇంటింటికీ తిరిగి కరపతార్లు పంచే కంటే ఒకేసారి ఈ కారయ్కర్మం చేసేత్ బాగుంటుంది అనుకునాన్డు లాయ్రీ.

రోజూ మీరట కు వెళేల్టపుప్డు దారిలో అకక్డునన్ మేజిసేట్ర్ట రమేష పరిచయం అయాయ్డు. లాయ్రీ ఆయనతో మాటాల్డుతుంటే ఈ

ఆలోచన వచిచ్ంది. హెలికాపట్రోల్ పైకి వెళిల్ అకక్డి నుంచి కరపతార్లు విడుదల చేసేత్ 12 గంటలోల్నే చాలా పార్ంతాలకు కరపతార్లను
చేరచ్వచుచ్. పైగా హెలికాపట్ర నుంచి కరపతార్లు

పడుతుంటే పర్జలు ఆకరిష్ంపబడతారు,

ఆసకిత్గా,చూసి చదువుతారు. వెంటనే రమేష అగరావ్ల ఢిలీల్ ఫైల్యింగ కల్బ వాళళ్తో మాటాల్డి,

రోటరీ కల్బ సభుయ్ల నుంచి విరాళాలు తీసుకుని ఒక రోజు హెలికాపట్రోల్ లాయ్రీ, మేజిసేట్ర్ట గారు

పైకి వెళిళ్ కరపతార్లు వెదజలాల్రు.

అపప్టికి లాయ్రీ కేవలం 29 సంవతస్రాల అమెరికా డాకట్ర ఐకయ్రాజయ్ సమితి కారాయ్లయంలో

గుమాసాత్గా పనిచేసే వయ్కిత్ మాతర్మే. అనుకునన్ పని అయితే చాలా విజయ వంతంగా పూరత్యింది.అసలు సమసయ్ అపుప్డే
మొదలైంది.

ఈ కారయ్కర్మాలను పరయ్వేకిష్ంచే భారత పర్భుతవ్ అధికారి గుణరతెన్ గారు - అమెరికానుంచి వచిచ్, డాకట్రుగా పనిచేసుత్నన్ కురార్డు

హెలీకాపట్రులో పైకి వెళిల్ కరపతార్లు వేశాడు- అని తెలుసుకునాన్డు. ఆయన అగిగ్మీద గుగిగ్లం అయిపోయాడు. ‘అసలు నువువ్

ఏమిటి? నీ ఉదోయ్గం ఏమిటి? నీ వయసు ఎంత? నువువ్ ఎవరు? ఢిలీల్లో భారత భూభాగం మీద తిరగడానికి నీకు అనుమతి

ఎవరు ఇచాచ్రు?’ ఇలా కేకలు వేయడం మొదలుపెటాట్డు. ఆ పని చేయబోయే ముందు లెటర ఇలాంటివి కావాలని ఆలోచించలేదు

లాయ్రీ. కారయ్కర్మానిన్ విజయ వంతంగా ముందుకు తీసుకెళాల్లి అనన్దొకక్టే అతని ఆలోచన.
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గుణరతెన్ గారు ‘ఏది? నీ పాస పోరుట్ తీసుకురా, ఐకయ్రాజయ్ సమితి డబుబ్లు నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఖరుచ్ చేసాత్వా? నువువ్ అందరిలో
చినన్ గుమాసాత్ ఉదోయ్గివి.’ అని అరుసూత్నే ఉనాన్డు. కాని లాయ్రీ హెలికాపట్ర కు డబుబ్ సంసధ్నుంచి వాడలేదు. రోటరీ కల్బ వారు
ఇచిచ్న చందాలనే అందుకు వాడాడు. రూపాయి కూడా సంసద్ నుంచి వాడలేదు. గాలిలో ఎగరడానికి అనుమతి తీసుకునన్టుల్

ఆయన దృషిట్కి తీసుకువచాచ్రు. కరత్వయ్నిరవ్హణలో లాయ్రీ పొరపాటు ఏమీ లేదు. కానీ వెంటనే ఒపుప్కోడానికి అధికారి అహం

అడుడ్ వచిచ్ంది. ‘సరే ఇక ముందు ఎపుప్డూ, ముందుగా చెపప్కుండా ఇలాంటి పనులు చేయవదుద్’ అని హెచచ్రించి వదిలేసాడు

లాయ్రీని. ఈ మశూచి కారయ్కర్మం కారయ్కర్మం అంతా అయిపోయాక లాయ్రీని అభినందిసూత్ ఇచిచ్న బహుమతిని కూడా గుణరతెన్

ఇచాచ్రు.

ఆ తరావ్త రోజులోల్ లాయ్రీ చేసిన సాహసాలకు ఇది ఆరంభం. తరువాత చేసినవి నెమమ్దిగా తెలుసుకుందాం. ఆయన కేవలం
గుమసాత్ అయినా మశూచి గురించి పర్జలకు తెలియజేసే విధానాలోల్ కొతత్ పర్యోగాలు చేశాడు. ఎవరైనా సరే ఫలానా చోట

మశూచి రోగి ఉనాన్డు అని చెబితే ఐదు రూపాయలు బహుమతి అని పర్కటించారు, కొనిన్ ఊళల్లో చుటుట్పకక్ల కళాకారులను

తీసుకెళిల్ కారయ్కర్మాలు, సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలు ఏరాప్టు చేసి, మశూచి గురించి వివరించే వాళుళ్. డాకట్ర లాయ్రీ తో కలిసి పని

చేయటం వైదయ్సిబబ్ందికి చాలా హుషారుగా ఉండేది. ఫీలడ్ వరక్ కి ఏ మూలకైనా, ఎకక్డికైనా వెళల్టానికి లాయ్రీ ముందుండే వాడు,

వెనక అడుగు వేయడం అతడి రకత్ంలోనే లేదు.

జీపు బోలా
త్ , తపిప్న ప
ర్ మాదం
ఒకసారి లాయ్రీ బృందం కొండల మీద, కనుమ దారిలో వెళేళ్టపుప్డు జీపు తిరగపడింది. ఆ పర్మాదంలో లాయ్రీకి మెడ నరాలు
బాగా పటేట్శాయి. వైదుయ్లు ‘పరావ్లేదు, కానీ చాలా జాగర్తత్లు తీసుకోవాలి’ అని చెపాప్రు. ఈ విధంగా లాయ్రీ బిర్లియంట కల్రక్

జీవితం ఆరెన్లుల్ గడిచింది.

1973 లో లాయ్రీ చేసుత్నన్ పనితనం అంతా చూసి పోర్గార్ం డైరెకట్ర గా ఉదోయ్గం పెంచటానికి అంగీకరించారు. అపుప్డు ఇంకో
అడడ్ంకి వచిచ్ంది.

లాయ్రీ వీసాపై, భారతదేశంలో

1973 డిసెంబరు వరకు మాతర్మే ఉండవచుచ్. ఆ తరువాత తపప్నిసరిగా అమెరికా వెళిళ్

పోవాలిస్ందే. అమెరికా నుంచి కిల్యరెనస్ కూడా రాలేదు. అలా తపప్నిసరి పరిసిధ్తులలో 1973 డిసెంబరులో, భారయ్ గిరిజతో కలిసి

అమెరికా వెళిళ్పోయాడు. పుటిట్ పెరిగిన దేశం అయినా అమెరికా కొతత్గా ఉంది. అయినపప్టికీ ఇండియాలో ఉనన్ది కొనాన్ళేల్

అయినా, జనసమమ్రథ్ం ఇవనీన్ గురొత్చిచ్, ‘ఇండియా చాలా కలర ఫుల గా ఉండేది, అమెరికా బాల్క అండ వైట లాగా అనిపించింది’

అని రాసుకునాన్డు లాయ్రీ. వాళళ్మమ్, అతత్గారు లాయ్రీని, గిరిజను చూసి బాధ పడాడ్రు.

తముమ్డు అడిగాడు “ఎందుకురా? అనన్యాయ్, మనదేశానిన్ వదిలి డబుబ్లకోసమేనా అకక్డకు పరుగులు పెడుతునాన్వు?” నిజానికి
డబుబ్లు విషయం గురించి మాటాల్డు కోవాలంటే లాయ్రీకి భారతదేశంలో కల్రుక్గా పని చేసుత్నన్పుప్డు 5000 రూ. ఇచేచ్వాళుళ్. అదే

ఆయన అమెరికాలో ఉంటే ఒక వారాంతంలో అతయ్వసరరోగులను చూసేత్, ఎమరెజ్నీస్ డాకట్రుగా ఇంకా ఎకుక్వ వచేచ్వి.

అయినా ఆయనకు ఒకే ఒక ధేయ్యం. ‘మశూచిని నిరూమ్లించ వచుచ్’ అని మహారాజ చెపప్గా పూరిత్గా హృదయపూరవ్కంగా నమిమ్
తాను అకక్డికే వెళాల్లని ఉవివ్ళూల్రుతునాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsYY 2020

టాక్ షో కథలు

5

భారతదేశంలో ఇంటింటికీ తిరిగి అందులో ఆదాయం లేకుండా, ఏ మాతర్ం సావ్రథ్ం లేకుండా పని చేయాలి. మశూచి నిరూమ్లన

తన లక్షయ్ం, ధేయ్యం. అలాంటి అదుభ్తవయ్కిత్ ఇంటోల్ వాళళ్కు ఇలా చెపాప్డు. ‘డబుబ్ల కోసం అయితే ఇకక్డే ఉండే వాడిని, నాకు
ఒక లక్షయ్ం ఉంది. ఆ లకాష్య్నిన్ పూరిత్ చేయడం కోసం 30 సంవతస్రాల వయసులో అమెరికాలో అనిన్ సౌకరాయ్లు ఉనన్ జీవితానిన్

కాదనుకుని భారతదేశం-India- Something Special With Larry Brilliant తనకు చాలా పర్తేయ్కమైనదని తన డైరీలో

రాసుకునాన్డు. “నాయకుడు ఎపుప్డూ అగిన్గుండం మధయ్ నిలబడి ఎలా బయటికి రావాలని ఆలోచించడం, అ పర్ణాళికలను

అమలు పరచడం అంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. అందుకే ఇండియాలో మశూచి నివారణ పూరత్యేయ్దాకా దేశానిన్ వదలకూడదని
నిశచ్యించుకునాన్ను.”

ఇండియాలో ఉండగా జీపు పర్మాదంలో మెడ పటేట్సింది కదా? అది మళీళ్ బాధించటం మొదలు పెటేట్సరికి అకక్డ డాకట్రుల్

చెపాప్రు. ‘కొనాన్ళల్ పాటు విశార్ంతి తీసుకో, లేదంటే సరజ్రీ చేసాత్ము. విశార్ంతి తీసుకోవాలిస్ందే’.

అమెరికాలోనే ఉండిపోవడానికి సిదధ్ంగా లేడు లాయ్రీ. మితుర్లు నీకేమైనా పిచాచ్? అని మందలించారు. ఇండియా వెళిల్ పాత జీవితం

మళీల్ కొనసాగిసాత్వా? అని.

వాయ్యామాలు చేయడానికి ఏదో ఒక పనిముటుట్ ఇచాచ్రు. ఇలా జరుగుతునన్ కొదిద్ రోజులోల్నే

అమెరికా పర్భుతవ్ం నుంచి FBI కిల్యరెనస్ వచిచ్ంది. దాంతో పాటుగా యు.ఎన.ఒ నుంచి పర్తేయ్క పాస పోరుట్ వచిచ్ంది. దీనితో
ఆయన మెడికల ఆఫీసర గా పని చేయడానికి అనుమతి దొరికినటేల్. అమెరికా నుంచి

వెళల్వలసిన నాలుగైదు పెటెట్ల సామానుల్, ఒక ఎర కండిషనర కూడా పెటుట్కునాన్డు.

భారతదేశంలోని మితుర్లకు తీసుకు

ఆలోచించండి...! రెండు సంవతస్రాల కిర్ందట భారయ్, భరత్ కేవలం చెరొక వీపుసంచి మాతర్మే వేసుకుని వెళిళ్న వాళుళ్, నేడు భారీ
సామానుతో భారతదేశానికి పర్యాణం అవుతునాన్రు. మొటట్మొదటిసారి వెళిళ్నపుప్డు వాళళ్కేమీ తెలీదు, లక్షయ్ము లేదు. ఇపుప్డు

రెండూ ఉనాన్యి. 1974 జనవరి 26 రిపబిల్క డే రోజున మళీల్ ఢిలీల్లో దిగారు లాయ్రీ, గిరిజ.

ఉతత్రపర్దేశోల్ మశూచి అదుపులోకి వచిచ్ంది.ఆరు నెలలోల్ లాయ్రీకి భోపాల లో పోసిట్ంగ ఇచిచ్ అకక్డ సంగతి చూడమని చెపాప్రు.

భారయ్తో కలసి మెడికల ఆఫీసర గా వెళాల్డు. ఈ సంఘటన జరిగి ఇపప్టికి 45 సంవతస్రాలు దాటుతునాన్ ఇపప్టికీ లాయ్రీ ఆరోజు
తనతో పనిచేసిన భారతదేశపు వాళళ్ను పేరు పేరున గురుత్ చేసుకునాన్డు ‘సమ టైమస్ బిర్లియంట’ అనే పుసత్కంలో.

అందరి కంటే కూడా ఇండియాలో తనకు పరిచయమైన హీరో అని ఆయన పర్తేయ్కంగా ఒక పేరు చెపాప్రు. ఆయన పేరు జాఫర

హుసేస్న. లాయ్రీ భోపాల లో దిగగానే పరిచయమైన వయ్కిత్ ఈ జాఫర హుసేస్న. ఆయన అంతకు ముందు శానిటరీ ఇనెస్ప్కట్రుగా,
సహాయకుడిగా, మెడికల అసిసెట్ంటుగా పని చేసాడు. జాఫర లాయ్రీకి సహాయకుడిగా పారామెడికల ఉదోయ్గి.

ఆయన పోసిట్ంగ తరావ్త మూడు సంవతస్రాలు, లాయ్రీ ఇండియాలో ఉనన్నిన్ రోజులూ ఆయనకి సహయకుడిగా ఉండటమే

కాకుండా లాయ్రీ చేసిన సాహసాలు అనిన్ంటిలో కూడా తోడుగా ఉనాన్డు ఈ జాఫర హుసేస్న.

భోపాల వచిచ్, అకక్డ సిధ్రపడుతుండగానే లాయ్రీకి సవాలు ఎదురయింది. మశూచి పెరుగుతోంది. అలా ఎందుకు జరుగుతోందో

తవ్రగా కనుకోక్వాలి. ఆ కర్మంలో భోపాలు కి దగగ్రలో ఉనన్ గావ్లియర జైలోల్ ఖైదీలను కలిసి వసుత్నన్ వాళళ్వలల్ మశూచి
మధయ్పర్దేశ అంతటా వాయ్పిసోత్ందని తెలిసింది.

ఎవరైనా డాకట్రును పంపాలంటే ఎవవ్రూ అకక్డికి వెళళ్డానికి సిదధ్ంగా లేరు.

గావ్లియర జైలుకి వెళితే మళీల్ వెనకిక్ తిరిగిరారని అకక్డి వారి నమమ్కం. లాయ్రీ వెళిల్ విచారించాడు. అకక్డి జైలు కాపలాదారుకు

బీహారులో మశూచి అంటుకుంది. ఆయన నుంచి ఒక గొలుసు పర్తిచరయ్ లాగా మధయ్పర్దేశ అంతా కూడా పాకుతోంది. ఇపుప్డు

చేయాలిస్న పని ఏంటి? గావ్లియర జైలుకి వెళిళ్ అకక్డి ఖైదీ లందరికీ టీకాలు వేయాలి. ఇది అంత సులభంగా సాధయ్మయేయ్ పని
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కాదు. జైలోల్ని ఖైదీలు చాలా మొండి వాళుళ్. కరడు కటిట్న నేరగాళుల్. వాళల్లో ఒక భయంకర నేరసుత్డు మానిస్ంగ. అతను పాతిక
పైగా హతయ్లు చేసి జైలు శిక్ష అనుభవిసుత్నాన్డు. ఇలాంటి వాళల్ దగగ్రికి వెళల్డానికి ఏ డాకట్ర ముందుకు వసాత్డు?

అందుకే మన లాయ్రీ ముందుకు వచాచ్డు. మానిస్ంగ కు కనక టీకా వేయగలిగితే మిగతా అందరికీ కూడా ఇవవ్డం తేలిక. కాని

అతని దగగ్రకి వెళళ్డానికి ఎవవ్రికీ ధైరయ్ం చాలేల్దు. లాయ్రీ ఒక జైలర సహాయంతో మాన సింగ గదికి వెళాళ్డు. డా. లాయ్రీ హిందీలో

మాటాల్డడం మొదలు పెటాట్డు. మానిస్ంగ నుంచి జవాబు వచిచ్ంది. ఆ గదిని పరిశీలిసుత్ండగా ఒక మూలన చినన్ హనుమాన
ఫోటో కనిపించింది.

లాయ్రీ ముందుకు దూసుకు పోవటానికి ఉపాయం తటిట్ంది.

‘మానిస్ంగ, నేను కూడా హనుమాన భకుత్డినే. హిమాలయాలోల్ ఉనన్పుడు ఉనన్పుప్డు

రోజూ హనుమాన దేవాలయానికి వెళుత్ండేవాడిని.
హనుమాన

అంటే

లక్షమ్ణుని

బర్తికించడానికి

సంజీవిని

తెచిచ్న

బలశాలి.

మహమానివ్తుడు. మరి నువువ్ కూడా హనుమాన భకుత్డివి కాబటిట్ మన చుటూట్

ఉండేవాళల్ను రకిష్ంచడానికి టీకాలు వేయించుకోవాలి. నువువ్వేయించుకుంటే మిగతావారు వేయించు కుంటారు’ అని

నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు లాయ్రీ. అంత తొందరగా మెతత్బడ లేదు మానిస్ంగ. లాయ్రీ తనకు వచిచ్న భగవదీగ్తా శోల్కాలను

చదువుతూ కృషుణ్డు అరుజ్నుడికి కరత్వయ్ బోధ ఎలా చేసాడు? ఇలాంటివనిన్ చెపేప్సరికి కరుడుగటిట్న
కొంచెం,కొంచెం కరగడం మొదలు పెటాట్డు.

ఆ గజదొంగ కూడా

“నువువ్ ఏదో దేశం నుంచి వచాచ్వు, ఏదో మా పురాణాల గురించి నువువ్ చెపిప్న దాంటోల్ నిజం ఉనన్టుల్ అనిపిసుత్ంది. కానీ నాకు

టీకా అంటే చాలా భయం. ఆ సూదిమందు నేను భరించలేనేమో” అనాన్డు మానిస్ంగ. అసలు దారికి వచాచ్డు కదా అని

సంతోషిసూత్ లాయ్రీ చెపాప్డు “ఏమీ నొపిప్ ఉండదు, కావాలంటే చూడు” అని తనకు తాను టీకా వేసుకోని చూపించాడు డా.లాయ్రీ.

ఇలాగ ఒకసారి కాదు, భవిషయ్తుత్లో కూడా ఎవరైనా టీకాలు వేయించుకోవటానికి భయపడుతుంటే తనకు తానే టీకా వేసుకునే

వాడు లాయ్రీ. అది చూసేసరికి అంత కరుడుకటిట్న మానిస్ంగ కూడా పూరిత్గా సనన్దధ్ం అయాయ్డు. “ఒకక్ నిమిషం ఆగు, బయట
ఆరుబయట చెటుట్ కింద కూరోచ్, అకక్డ టీకా వేసాత్ను, నినున్ చూసి మిగతా ఖైదీలు కూడా వేయించుకుంటారు” అని మానిస్ంగును

ఆరుబయటకు తీసుకువెళిళ్ అరుగుపైన కూరోచ్మనాన్రు - లాయ్రీ, ఐకయ్రాజయ్ సమితి మెడికల ఆఫీసర.

ఇది జరిగాక మిగతా ఖైదీలందరూ కూడా వరుసలు కటిట్ వచాచ్రు. అందరికీ టీకాలు వేశారు. ఆ విధంగా లాయ్రీ చేసిన సహాయం
సతఫ్లితాలను ఇచిచ్ంది. గావ్లియర జైలు పరిసరాల నుంచి మశూచి ఎగుమతి ఆగింది.

లాయ్రీ సాహసాల వలేల్ ఆయన పర్తేయ్క వయ్కిత్, అదుభ్త శకిత్ అని ఎపప్టికీ మాటాల్డుకోవడానికి మనం ఏమాతర్ం సందేహించవలసిన

అవసరంలేదు.

అయితే ఆయనతో పనిచేసిన కారయ్కరత్లోల్ కొంతమంది కిర్ంది సాథ్యి వాళుళ్ ఉంటారు కదా! మరి వాళళ్లో అవినీతి సహజంగానే
ఉంటుంది. ఒకసారి టీకాల ఇన సెప్కట్ర దగగ్ర పనిచేసే ఉదోయ్గి గార్మీణ పార్ంతాలకు వెళిల్ “మేము మీకు రషయ్న టీకా వేసాత్ము.

అయితే దానివలల్ దురద వసుత్ంది. పైగా రషయ్న టీకా ఉచితం కదా అని వేయించుకుంటే మీరు కమూయ్నిసట్ అయిపోతారు. రెండు
రూపాయలు ఇసేత్ మీకు కెనడా టీకా వేసాత్ను. లేదా ఐదు రూపాయలు ఇసేత్ అసలు టీకా వేయకుండానే వేసినటుల్గా సరిట్ఫికెట

ఇసాత్ను” అని అమాయక గార్మీణ పర్జలను భయపెటట్డం మొదలు పెటాట్డు ఒక టీకాల ఇన సెప్కట్ర. ఈ విషయం సహాయకుడిగా
ఉనన్ జాఫర హుసేస్న కు తెలిసింది. ఆయన లాయ్రీకి చేపాప్డు. లాయ్రీ ఆ టీకాల ఉదోయ్గిని పదవి నుంచి తొలగించాడు.
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ఇలాంటివనీన్ కూడా ఒకవైపు నిరవ్హించుకుంటూనే, తన కారయ్కర్మాలోల్ కొతత్గా ఏం చేయాలని ఆలోచిసూత్, ముందుకు వెళాళ్రు

లాయ్రీ. ఆయన చేసిన మరో పెదద్ సాహసం గురించి తెలుసుకుంటే చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. వైదయ్ సదుపాయాలు ఉనాన్యి,

సిబబ్ంది ఉనాన్రు, సహాయం ఉంది, డబుబ్లునాన్యి. యు.యన.ఓ. మారగ్దరశ్కతవ్ం ఉంది, భారతదేశ పోర్తాస్హం ఉంది. ఇవనీన్

ఉండి కూడా మశూచి నిరూమ్లన ఆ రోజులోల్ ఎంత సంకిల్షం
ట్ గా ఉండేదో ఇదుగో ఇపుప్డు చెపప్బోయే ఆయన చేసిన మరొక
సాహసం వలల్ తెలుసుత్ంది.

ఏం జరిగిందంటే 1974 మధయ్కు ఇండియాలో మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మం ( National Smallpox Eradication

Programme) విజయవంతంగా పూరిత్ చేయాలని పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ లకాష్య్నిన్ నిరేద్శించు కునన్ది. 1973 జూన , జూలైలో

మొదలు పెటిట్ ఏడు, ఎనిమిది నెలలోల్నే పూరిత్ చేదాద్మనుకునాన్రు. అలా జరిగింది కూడా. 1974 వచేచ్సరికి మారచ్ ఏపిర్ల
కలాల్ దాదాపుగా తగిగ్పోయింది అనుకుంటుండగా మళీల్ హఠాతుత్గా బీహార, మధయ్పర్దేశ, ఉతత్ర పర్దేశ ఇంకా కొనిన్ ఒరిసాస్

పార్ంతాలోల్ నుంచి కొతత్ మశూచి రోగులు నమోదవడం మొదలైంది. పదుల కొదీద్ టెలిగార్ములు ఐకయ్రాజయ్సమితి కారాయ్లయానికి
వసూత్ ఉండేవి.

పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ ఉలికిక్ పడింది. ఒకక్సారిగా ఆశచ్రయ్మేసింది. ఉనన్టుట్ండి కేసులు ఎందుకు పెరుగు తునాన్యి! కిర్ందటి

నెలనుంచే ఎందుకు మొదలు అవుతునాన్యి? లాయ్రీ పని చేసుత్నన్ మధయ్పర్దేశ లో కూడా ఒక దానికొకటి సంబంధం లేని ఊళళ్
నుంచి వచిచ్న రోగుల వివరాలను తన మనుషుల దావ్రా సేకరించాడు. మశూచి వలల్ చనిపోయిన వాళళ్ళో దాదాపు అందరూ 25

-30 ఏళల్ వయసునన్ నిరుదోయ్గులు. వాళుళ్ ఎకక్డికి వెళాల్రు? ఉదోయ్గం చూసుకోవడానికి వెళిల్, అకక్డి నుంచి వచిచ్ ఈ మశూచితో
చనిపోయారు అని ఒక చినన్ కూల్ దొరికింది లాయ్రీకి. పోనీ వాళుళ్ ఎకక్డికి వెళిళ్వచాచ్రో తెలుసుకుందామంటే వచిచ్న వాళుళ్

మాటాల్డడం కూడా లేని పరిసిథ్తులోల్ మరణించారు. అటాల్ వాళుళ్ వెతకగా, వెతకగా నాలుగైదు రోజులకి ఒక రోగిని గమనిసేత్ అతని

జేబులో బీహార లోని టాటా నగర నుంచి (ఇపుప్డు జంషెడూప్ర అంటునాన్రు) వచిచ్నటుల్ రైలేవ్ టికెట ఉంది. ఆ చినన్ ఆధారంతో

లాయ్రీ రైలేవ్ టైమ టేబుల తెపిప్ంచారు. విశేల్షించి చూడగా తెలిసింది ఏమిటంటే కొతత్గా వచిచ్న మశూచి కేసులనీన్ కూడా టాటా
నగర నుంచే. అకక్డి నుంచి రైళుల్ బయలేద్రి ఎకక్డెకక్డికో వెళాత్యి. ఆ మారగ్ంలో గార్మాలు ఉనాన్యి. అలా టాటానగర నుంచి
మశూచి వాయ్ధి ఎగుమతి అవుతుంది అని రూఢి అయింది. టాటా నగర ను ఆ రోజులోల్ ‘భారతదేశపు పిటస్ బరగ్’ అంటూ
ఉండేవాళుళ్.

ఈ నగరంలో టాటా సంసథ్లకు చెందిన ఉకుక్ ఫాయ్కట్రీలు, బొగుగ్ గనులు చాలా ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. పకక్ రాషాట్ర్ల నుంచి
అనేకమంది కురార్ళుళ్ ఉదోయ్గాల కోసం టాటా దగగ్రికి వెళుత్ండేవాళుళ్. ఉదోయ్గం దొరికిన వాళుళ్ అకక్డ ఉండే వాళుళ్. లేని వాళుల్

మళీల్ వెనకిక్ వెళిల్పోవడం, కొనాన్ళుళ్ అకక్డ ఉండడం ఇలాంటి కర్మంలో అకక్డెకక్డో మొదలైన మశూచిని నిరుదోయ్గ పర్యాణికులు

పర్కక్ రాషాట్ర్ల అనిన్ంటికీ కూడా అంటిసుత్నాన్రు అనన్మాట. దీనికి కూడా కారణం ఉంది. “టాటా నగర కు వచాచ్ము, మశూచి
వాయ్ధి వలల్ ఎలాగూ చనిపోతాం. అదేదో సొంత ఊరు వెళిల్ చనిపోతే బాగుంటుంది కదా” అనుకొని ఆ రైళళ్లోల్ పర్యాణించడం,

తోర్వలో మరింత మందికి దానిని అంటించడం, ఇలాగ వాయ్ధి వాయ్పిత్ జరుగుతుందని రూఢి అయియ్ంది లాయ్రీకి.
ఆయన హుటాహుటిన తన సహాయకుడు జాఫర హుసేస్న ను కలిసి రైలోల్ టాటానగర

కి వెళాళ్డు. రైలేవ్ సేట్షన నుంచి దిగగానే

ఒక నడి వయసుక్రాలు ఒక పసిబిడడ్ను

తీసుకొచిచ్ డా. లాయ్రీ చేతిలో పెటిట్ంది. ‘బాబూ, నాలుగైదు రోజులుగా బిడడ్కి
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అమమ్వారు పోసింది, మూసిన కనున్ తెరవటం లేదు, మీరేదో టీకాలు వేసేత్ బర్తుకుతాడు అంట కదా’ అని ఆశగా, జాలిగా చెపుతూ

జవాబు కోసం డాకట్ర వైపే చూసుత్ంది. లాయ్రీ బిడడ్ని చేతిలోకి తీసుకోగానే తెలిసిపోయింది. ఒళళ్ంతా కురుపులు, కళళ్ మీద కూడా
కురుపులు, బిడడ్ శరీరం చలల్గా ఉంది. అంటే అపప్టికే బిడడ్ చనిపోయింది. అదే చెపాప్డు ఆ తలిల్కి. ఆమె గుండెలు బాదుకుంటూ

ఏడవసాగింది.

లాయ్రీ చలించిపోయాడు. ఇదొకక్టే కాదు, టాటానగర వీధులోల్ వెళుత్ంటే ఎటు చూసినా శవాల గుటట్లే అనన్టుల్గా ఉంది పరిసిధ్తి.
టాటా నగర లో ఉనన్ పెదద్ కంపెనీ TISCO టిసోక్, టాటా ఇండసిట్ర్యల సీట్ల నిరామ్ణ సంసథ్.. వాళల్ ఆసుపతిర్కి వెళాల్డు లాయ్రీ.

ఆయన వెళిల్న ఒకక్రోజులోనే పాతిక మందికి పైగా కొతత్గా మశూచి సోకిన వాళుళ్ ఆసుపతిర్లో చేరారు. అందరికీ సరిపడే పడకలు

లేక వరండాలో పడుకోబెటాట్రు. పర్కక్నునన్ గవరన్మెంటు ఆసుపతిర్లో మరో 15 కేసులు వచిచ్నటుల్ తెలిసింది. గత సంవతస్రంగా
పని చేసుత్నన్పర్టికీ లాయ్రీ ఎపుప్డూ ఒకక్ రోజులో ఇలాగా 40 - 50 కేసులు కొతత్వి రావడం చూడలేదు.

సరే టాటా ఆసుపతిర్ డాకట్ర ని అడిగాడు. “ఏం చికితస్ చేసుత్నాన్రు?” అని, ఆ డాకట్ర చాలా నిరల్క్షయ్ంగా, నిరిల్పత్ంగా ‘చేయడానికి
ఏమీ లేదు, నా దగగ్ర డబుబ్లు లేవు, నేనేమో గవరన్మెంట డాకట్రిన్, జీతం మాతర్ం ఇకక్డ టాటా వాళుళ్ ఇసుత్నాన్రు, పై వాళల్కి

మశూచి వచిచ్ందని చెపాప్ను. వాళెళ్వరూ నాకేమీ సహాయం పంపలేదు. నేనేం చేయ గలను,అలాగే ఉండిపోయా’ అని నిరల్క్షయ్ంగా

చెపాప్డు.

లాయ్రీ కి బాగా కోపం వచిచ్ంది. తాము చేసుత్నన్దేమిటి! ఇకక్డ జరిగేదేమిటి

దాదాపుగా మాయం అవుతుంది అనుకుంటునన్ మశూచి ఇకక్డ మరల జడలు

విపిప్ నరిత్సోత్ంది. ఈ పోరాటంలో పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ ఓడిపోతుందా! అదే జరిగితే
ఇంతవరకు సంసథ్ చేసిన శర్మ అంతా కూడా వృధా అయినటేల్నా!! ఇవనీన్

ఆలోచించుకుంటూ ఆగలేక పోయాడు లాయ్రీ. నిబబ్రించు కొని, ఆ డాకట్ర ని ‘సరే,
అసలు యజమానులు ఎవరు?’ అని అడిగాడు. ఆయన చెపాప్డు వాళల్ ఆసుపతిర్

టిసోక్ మేనేజింగ డైరెకట్ర, రూసి మోడీ. ఆయనే పెదద్ ఆయన అని చెపాప్డు. వెంటనే

మోడీ ఇలుల్ వెతుకుక్ంటూ వెళాళ్డు లాయ్రీ. రాతిర్ 10 గంటలు దాటింది. సహాయకుడు జాఫర చెపాప్డు ‘సార రాతిర్ చాలా
పొదుద్పోయింది, ఈ సమయంలో అంత పెదద్ వాళుళ్ తలుపులు తెరచి ఉంచరు. రేపు పొదుద్నేన్ వెళాద్ము’ అనాన్డు.

మారుమాటాడకుండా లాయ్రీ ముందుకు సాగాడు. ఆ ఇంటి ముందు నుంచి వచిచ్నపుప్డు లాయ్రీకి కళళ్ముందు రైలేవ్సేట్షనులో
చనిపోయిన బిడడ్తో ఏడుసుత్నన్ పిచిచ్తలిల్ మొహం కనబడింది.

బంగాల్ గేటు మూసి ఉంది. గేటు లోపలికి వెళిల్ తలుపు కొటాట్డు. వంట మనిషి కావచుచ్, వచిచ్ తలుపులు తీశాడు. “ఎవరు కావాలి?

ఇంత రాతిర్ పూట ఎందుకు వచాచ్రు?” అనాన్డా వంటమనిషి.

“రూసీ మోడీ గారి ఇలుల్ ఇదేనా?” అని బిగగ్రగా అరిచాడు లాయ్రీ. అవుననాన్డు వంటమనిషి. అంతే, ఏమీ ఆలోచించకుండా వంట

మనిషిని పకక్కు నెటేట్సి లోపలికి దూసుకెళాళ్డు. మరి మోడీ లాంటి వాళుళ్ అంత సాధారణంగా ఉండరు కదా! ఎకక్డినుంచో ఒక
పెదద్ వేట కుకక్ పరుగున వచిచ్ంది. ఒకక్సారిగా లాయ్రీ చేతిని మణికటుట్ వదద్ పటుట్కుంది. దాని కోరల సప్రశ్ తెలుసుత్ంది లాయ్రీకి.

కొంచెం తన చెయియ్ని ఏమాతర్ం కదిలించినా ఆ కుకక్ పళుల్ తన చేతిలో దిగుతాయి. అలాగే ఉంటూ లాయ్రీ ధైరయ్ంగా ‘రూసీ మోడీ
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ఎవరు?’ అని అడిగాడు. డైనింగ టేబుల దగగ్ర ఇదద్రు పెదద్మనుషులు భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు. అందులో ఒకాయన ‘నేనే

మోడీని, నువువ్ ఎవరు?’ అదేమిటి అలా ఉనాన్వు? ఇంత రాతిర్ పూట మా ఇంటికి బలవంతంగా రావాలిస్న అవసరం ఏమొచిచ్ంది?

‘నేను మీ ఇంటికి రావడం కాదు, మీరు ఇంటి నుండి ఒకక్ అడుగు బయటకు వచిచ్ చూడండి. మీ ఫాయ్కట్రీ ని పెంచి పోషిసుత్నన్ ఈ
ఊరోల్ మశూచి మహమామ్రి విజృంభించింది. మరి మీ వాళేల్ మశూచిని ఎగుమతి చేసుత్నాన్రు. మశూచిని మాతర్మే కాదు,

చావులను కూడా ఎగుమతి చేసుత్నాన్రు వేరే చోటికి. ఇంత జరుగుతుంటే ఈ నగరంలో అతిపెదద్ ఫాయ్కట్రీ యజమానిగా మీరంతా
ఏమి చేసుత్నాన్రు ఆఫీసులో?’ అడిగాడు లాయ్రీ ఏకబిగిన.

మోడీకి ఆశచ్రయ్మేసింది. పరిసిథ్తి చాలా తీవర్ంగా ఉందని అరథ్ం అయింది. కుకక్ను అదుపులో పెటట్మని సైగచేశాడు. లాయ్రీ ని తన

పకక్న కూరోచ్మని ఆహావ్నించాడు. లాయ్రీ దావ్రా పర్సుత్తపరిసిథ్తులను

వివరంగా తెలుసుకొని ఆశచ్రయ్ పోయాడు మోడీ.

‘క్షమించాలి, నిజంగా ఈ విషయాలు, ఈ తీవర్త గురించి నాకు తెలియదు. వాళెల్వరూ నాకు చెపప్లేదు. ఇంక నేను బాధయ్త

తీసుకుంటాను. దీనికి మీరు ఏ సహాయం కావాలనాన్, మేము ఇసాత్ము, రేపు పొదుద్నేన్ రండి, బొంబాయిలో ఉనన్ జెమ షెడీజ్
టాటాతో మాటాల్డదాం’ అనాన్రు.

మరాన్డు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకలాల్ 30 ఏళల్ అమెరికన డాకట్ర లాయ్రీ బిర్లియంట భారతదేశ పారిశార్మిక దిగగ్జం టాటా తో

ఆయన హెడ కావ్రట్రస్ లో కానఫ్రెనస్ కాల లో కలిశాడు.

చూడండి..! ఒక మనిషి ఒక సాహసం, ధైరయ్ం ఉంటే

ఎంతటి అదుభ్తాలనైనా చేయవచుచ్. టాటాతో

మాటాల్డాలంటే ఎంత కషట్ంగా ఉండేదో! అలాంటిది లాయ్రీ చేసిన ఒక సాహసం. టాటా అంతా మనసు పెటిట్ వినాన్డు.

ఆ రోజులోల్

“ మీకేం కావాలో చెపప్ండి, ఈ కారయ్కర్మానికి పూరిత్ సహకారం అందిసాత్ము, ఇంతవరకూ ఈ సమసయ్ తీవర్త మా దృషిట్కి

రాలేదు.” అని ఒపుప్కొని వాగాద్నం చేయడమే కాకుండా ఆ తరావ్త 72 గంటలోల్ లాయ్రీ బృందానికి టాటా గూర్ప నుంచి విసత్ృత
మదద్తు లభించింది.

ఇండియాలో వివిధ నగరాలోల్ టాటా ఆసుపతుర్లోల్ని అతయ్వసర విభాగాలు తపప్ మిగతా అనిన్ శాఖలోల్ఉనన్ డాకట్రల్ను అందరిని
రపిప్ంచారు. వారిని డాకట్ర బిర్లియంట బృందంలో కారయ్కరత్లుగా మారేచ్శారు. మిగతా ఫాయ్కట్రీ అంతటిలో

టిసోక్

కేందర్

కారాయ్లయంలో అవసరమైన అనిన్ గదులను మశూచి నిరూమ్లన బృందానికి కేటాయించారు. అంత వేగంగా చేసుత్నన్ మారుప్లు

మశూచిపై జరిపే ఆఖరిపోరాట ఏరాప్టుల్ అనన్టుల్నాన్యి.

రోగులను కనుకోక్వటం, జలెల్డ పటట్డం మొదలు పెటాట్రు. లాయ్రీ నేతృతవ్ంలో వైదయ్ సిబబ్ంది. వెంటనే అకక్డ ఉనన్ వాళళ్కి చికితస్
తక్షణ కరత్వయ్ం. అంతకంటే ముందు రోగులు అకక్డ నుంచి బయటికి పోకుండా చూడాలి. ఎలాగా ! టాటా నగరం నుంచి ఒకక్రు

కూడా బయటకు రాకూడదు, లోపలి వాళుల్ బయటకు వెళల్కూడదు, బయట వాళుళ్ ఎటునుంచి కూడా లోనికి రాకూడదు. అంటే
టాటా నగరం అంతా అషట్దిగబ్ంధం (quarantine) చేయాలి.

కాని టాటానగర చినన్ పలెల్టూరు కాదు. మొతాత్నిన్ కావ్రంటైన
చేయాలంటే ఆ మహానగరంలో ఎనోన్ వాయ్పారాలునాన్యి. ఆ నగరానిన్

అషట్దిగబ్ంధనం చేయడం ఎలా సాధయ్మని సందేహించలేదు. చకచక

పర్ణాళికలు వేశాడు.

నగరానికి బయట కీలక పార్ంతాలోల్ శిబిరాలను ఏరాప్టు చేసాడు.
బయటకు
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వేయించుకోవలసిందే. బసుస్ సాట్ండ, రైలేవ్సేట్షన లలో వందలమంది ఆరోగయ్ కారయ్కరత్లను పురమాయించాడు. టీకాలు

వేయించుకుంటే తపప్ టికెటుల్ అమమ్ వదద్ని ఆజాఞ్పించాడు. ఆజఞ్లు అక్షరం పొలుల్ పోకుండా అమలుపరిచారు.

అయితే బయట నుంచి రైళుల్ టాటానగరం మీదుగా వెళతాయి. వాటినిలో వాయ్ధిని ఎలా అదుపు చేయాలి? మెరుపులా ఆలోచన.

అలా వచేచ్ రైళళ్ను పకక్మారగ్ంలోకి మళిల్ంచి, అకక్డ ఆపి, డాకట్రుల్, కారయ్కరత్లు అందరూ లోపలికి వెళిల్ టీకాలు వేయించుకోని

వాళళ్ను వెతికి, అందరికీ టికాలు వేసిన తరువాతనే రైళల్ను వాటి మారాగ్లలో వెళల్టానికి అనుమతించారు. ఇంత పకడబ్ందీగా

ఏరాప్టుల్ చేశాక ఒక వారం పది రోజులకి కాసత్ పర్భావం కనిపించింది.

బయటివాళళ్వలల్ నుంచి వచేచ్ మశూచి కేసులు కాసత్ అదుపులో ఉనాన్యి, కొతత్రోగులు ఎవరూ నమోదు కాలేదు.
పర్పంచ ఆరోగయ్సంసథ్ వాళుల్ కూడా లాయ్రీ తీసుకునన్ చరయ్లను, సూఫ్రిత్ని, ధైరాయ్నిన్

అభినందించారు. ఈ కర్మంలో

రూసీమోడితో,

అలాగే టాటాతో కూడా

సతస్ంబంధాలు ఏరప్డాడ్యి. ఇలాంటి సంబంధాలు ఎపుప్డు ఎకక్డ ఉపయోగ

పడతాయో చెపప్లేము కదా! (టాటానగర లో మశూచి నియంతర్ణ జరిగిన 30

సంవతస్రాలకి డా.లాయ్రీ మళీళ్ శీర్లంకలో సునామి తరువాత సహాయచరయ్లు

చూడటానికి వచిచ్నపుప్డు శీర్లంకలో ఆదరించి, ఆతిధయ్ం ఇచిచ్ంది టాటా సంసథ్లే.)

టాటానగర పరిసర పార్ంతాలోల్ మశూచి అదుపు చేసాక టాటా గూర్ప వాళల్కి డాకట్ర

లాయ్రీ బిర్లియంట సలహా ఇచాచ్డు. ఇకక్డకు దగగ్రలోని చోటా నాగపూర పార్ంతాలోల్

ఎకుక్వగా అటవీ పార్ంతాలు, పలెల్లు, గూడేలు ఉనాన్యి. అకక్డ ఇంకా మశూచి ఉంది.’ దానికోసం ఏమైనా చెయాయ్లి’ అని టాటా

వాళళ్కి వివరించాడు. ఈ పర్తిపాదనకు వాళుళ్ తక్షణమే ఆమోదించారు. ఆ మొతత్ం పార్జెకట్ కు కావలసిన ధనసహాయం వాళేల్
చేసాత్మనాన్రు. వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన సహయంతో, భారత పర్భుతవ్ పోర్తాస్హంతో, టాటా వారి చొరవతో ఛోటా నాగపూర లో

మశూచి నిరూమ్లన పార్జెకట్ ను సొంతంగా మొదలుపెటిట్ నడిపించారు. అది కూడా విజయవంతం అయింది. ఇంతకు ముందు
చెపిప్నటుల్గానే వీటనిన్టికి లాయ్రీ బిర్లియంట ఒకక్డే కారణం కాదు. కాకపోయినా అనిన్ంటిలో కూడా కీలక పాతర్ పోషించింది
లాయ్రీ మాతర్మే.

‘నేను నా పాతర్ను పోషించాను, బృహతత్ర పర్ణాళికలో వందలమంది భాగసావ్ములయాయ్రు’ అని నిరాడంబరంగా అంటారు

డా.బిర్లియంట. ఇలాంటి సవాళుళ్, సమసయ్లతో లాయ్రీ పాలొగ్నన్ మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మం మరో రెండేళల్ పాటు కొనసాగింది

భారతదేశంలో. 1976-77 వరకు ఈ కర్మంలో ఆయన ఇచిచ్న ఇంటరూవ్య్లో చెపిప్న మరొక 1-2 సంఘటనల గురించి

తెలుసుకుందాం. చోటా నాగపూర లో పార్జెకుట్ జరుగుతునన్పుప్డు అకక్డ అడవులోల్, కొండలోల్ తిరగడానికి అదనపు జీపులు

అవసరమయాయ్యి. పార్జెకట్ చివరిదశలో ఉంది. కషట్మైన రహదారులోల్ పర్యాణం చేయటానికి మామూలు రెండు చకార్లు తిరిగే

టూవీల డైరవ లు పనిచేయవు. వీటిలో వెనక చకార్లను యంతర్ము తిపుప్తుంటుంది. ముందు చకార్లు ఆ ఊపుతో ముందుకు

వెళుతుంటాయి. మటిట్, బురద దారులోల్ అలా కాకా నాలుగు చకార్లూ తిరిగే విధానం, ఫోర వీలర కొందామనుకునాన్రు. అలాంటి

సామరధ్య్ం ఇండియాలో మహేందార్ కంపెనీ వారి జీపులకే ఉంది. ఆ పనిమీద ఢిలిల్ లో ఉనన్ హెలత్ సెకెర్టరీ గారి దగగ్రకు వెళాళ్డు
డా.లాయ్రీ. తమ అవసరాలను వివరించి, చేయవలసిన పనులను చెపాప్డు. “మహేందర్ ఫోర వీలర జీపస్ 200 కొనాలను
కుంటునాన్ం, మీ అనుమతి కావాల”ని కోరాడు.
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సెకర్టరీ అపుప్డే గుడి నుంచి వచిచ్నటుట్గా ఉనాన్డు. చాలా పవితర్ంగా, పరమ భకుత్నిగా, పెదద్ మనిషిలా కనిపిసుత్నాన్డు. పని
అయిపోతుందిలే అనుకునాన్డు లాయ్రీ.

కారయ్దరిశ్ “మంచిది బాబూ, ‘మీకు మహేందార్ జీపులు కావాలా? మహేందర్ ఎందుకు మా కజిన బర్దర ఫాయ్కట్రీ ఉంది. వాళుల్

సాట్ండరడ్ జీపులు తయారు చేసాత్రు. వాటిని కొనండి” అని సలహ ఇచాచ్డు.
కాని ఆయన చెపిప్నవి కొండలు, గుటట్లోల్ వెళల్లేవు. అవి

టూవీలర డైరవ లు. మహేందర్ ఫోర వీలర కాబటిట్ అలాంటివి ఉండాలి

అని నిజాయితీగా చెపాప్డు. “నీ పరిసిథ్తి నాకు అరథ్మైంది బాబూ, నేను చెపేప్ది కూడా నువువ్ ఆలోచించు. నా మాట విని సాట్ండరడ్

జీపులు కొంటే నాతో సతస్ంబంధాలు ఉంటాయి, లేదు, మహేందార్ జీపులే కావాలంటే దానికి ఎంత సమయం పడుతుందో నేను

చెపప్లేను” అనాన్డు.

లాయ్రీకి ఇదంతా కొతత్గా అనిపించింది. అకక్డ వాళుళ్ చెపాప్రు. ఆయన లంచం అడుగుతునాన్డట. ఇకక్డ గత 3-4 ఏళుల్గా

ఎనోన్ కారయ్కర్మాలను సవ్చఛ్ందంగా, సవ్చఛ్ంగా నడుపుతునన్ లాయ్రీకి ఒక సందేహం కలిగింది. ఏది ధరమ్ం, ఏది నాయ్యం, ఏం

చేయాలి అని మధన పడుతునాన్డు. సెకర్టరీ తన తుది తీరుప్గా, హెచచ్రికను జోడించి ఇలా చెపాప్డు. “మా జీపులు అయితే 24

గంటలోల్ మంజూరు చేసాత్, మీకు మహేందర్ జీపులే, ఫోర వీల డైరవ లే కావాలంటే ఎనిన్ రోజులు పడుతుందో చెపప్లేను. నాకు 48

గంటలోల్గా నీ నిరణ్యం చెపుప్” అని సంభాషణ ముగించాడు.

లాయ్రీకి ధరమ్సంకటం. నీతికి, అవినీతికి పోరాటం. అదే సమయంలో డా.లాయ్రీకీ రామగోవింద అనే ఆధాయ్తిమ్క గురువు

కనిపించాడు. ఆయన అంతకు ముందే లాయ్రీకి పరిచయం. ఆయనను కలుసుకునే సందరభ్ం వచిచ్ంది.
ఆయన సమసయ్ను కుష్ణణ్ంగా వినాన్డు. “లాయ్రీ, ఇకక్డ

నినున్ నువువ్ భూతదద్ంలో చూసుకుంటునాన్వు. నీ నిజాయితీ, నీ

నిబదధ్తా చాలా విలువైనవే, కాదనటం లేదు. వాటనిన్టి కంటే కూడా అటువైపు వేలాది మంది మశూచి రోగుల పార్ణాలు

విలువైనవి. వాళళ్ కోసం నువువ్చేసే తాయ్గానిన్ అవినీతి అనుకోవదుద్” అని హితవు బోధించాడు. సరే ఇంకా సెకర్టరీతో తగాదా

పడితే అసలుకే మోసం వసుత్ంది. పోనీలే, ఆయన చెపిప్న టూవీలరస్ నే తీసుకుని వాటిని మంచి దారులు ఉనన్ పటట్ణాలలో

వాడుకుంటూ ఫోర వీలరస్ ని అటవీ పార్ంతాలకు పంపించవచుచ్లే అని నిరణ్యానికి వచాచ్డు.

తన మనసుకు సరిద్చెపుప్కొని, రాజీపడి ఆయన చెపిప్నవే తీసుకుంటానని చెపప్డానికి అకక్డి వెళాళ్డు. కొతత్ వారత్ తెలిసింది. ఆ

ముందురోజే ఆ సెకర్టరీని అవినీతి ఆరోపణల మీద మరోచోటికి బదిలీ చేశారట. కొతత్గా వచిచ్న సెకర్టరీ ఉనాన్డు. ఆయనను

కలసి డా.లాయ్రీ విషయం వివరించి ఫోర వీలరస్ 0200 కావాలి,అని విజఞ్పిత్ చేశాడు. ఆయన వెంటనే “దానిదేముంది, ఆరడ్ర

ఇదాద్ం” అని వెంటనే అనుమతి ఇచాచ్డు. కాగల కారయ్ం గంధరువ్లే తీరుసాత్రు అనన్టుల్ లాయ్రీ సమసయ్ పరిషాక్రం అయింది. ఇది

లాయ్రీకి కొతత్ అనుభవం.
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