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గత పది సంవత రాలుగా,

పంచ య్పత్ంగా ఉనన్ లకష్లాదిమంది తెలుగు రిని అలరి త్నన్ కిరణ్

లు, యు టూయ్బ్ లో 500
కొంతమంది పాఠకులు ఆ టాక్
చనలమేరకు ఆ టాక్

గా ఉనన్

భ టాక్

షయం కౌముది పాఠకులకు తెలుసనే అనుకుంటునాన్ము.

లకు అకష్రరూపం ఇ త్ బాగుంటుందని అడుగుతునాన్రు.

రి

ల నుంచి ఎంపికచే న కొనిన్ంటిని నెలనెలా ఇలా అకష్రరూపంలో మీకంది త్నాన్ము.

లాయ్రీ బి
ర్ లియంట్
మొదటి భాగం

*** మారిట్న లూధర కింగ జూనియర, శాన ఫార్నిస్సోక్

అంచున పసిఫిక మహాసముదర్ంలో ఆలెక్టార్ దీవ్పం, ‘దమ మారో దమ, మిట
జాయే హమ, దునియానే దియా హై కాయ్ హమ కో’ అని పర్శిన్ంచిన హిపీప్లు,

హిమాలయ పరవ్త సానువులోల్ నీమ కరోలీ బాబా, భారతదేశంలో మశూచి

వాయ్ధి నిరూమ్లన, నేపాల లో కంటి ఆపరేషనుల్, అమెరికా కాయ్లిఫోరిన్యా

సిలికాన వాయ్లీ లో డాట.కామ కంపెనీ, గూగుల పార్రంభించిన ధారిమ్కసంసధ్,

గూగుల.ఆరగ్, శీర్లంకలో సునామీ, భారతదేశంలో పోలియో చుకక్లమందు,
జీవితంలో ఒకక్సారయినా భారతదేశం చూడకపోతే చాలా కోలోప్యినటేల్ అని

గర్హించిన ఈ-బే సాధ్పకుడు సోక్ల, భారతదేశంలో మారుమూల పలెల్లు,
కొండలోల్ పరాయ్టకులు, ఓ సుబర్మణయ్ం, ఓ గిరిజ.... - ఒకదానికొకటి

పొంతనలేని విషయాలు అనిపిసుత్నాన్యి కదూ.. వీటనిన్ంటినీ కలిపితే ఓ అదుభ్తవయ్కిత్ జీవితం ఆవిషాక్రమౌతుంది.
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***కలికాలంలో పాపం పెరిగిపోతుంది. అనాయ్యం, అకర్మాలు, సావ్రధ్ం ఎకుక్వై పోతునాన్యి. పకక్వాడిని

తొకుక్కుంటూ వెళల్టమే అభివృదిధ్ అనుకుంటునాన్ము, నిజమే. సామాజిక మాధయ్మాలలో ఇలాంటి వాయ్ఖాయ్నాలు సాధారణంగా చూసుత్ంటాం.
రోజూ కనిపించేవి మోసాలు, దేవ్షాలు, అవినీతి రాజకీయాలు, యుదాధ్లు, అశాంతి ఇవే కదా? ఇవనీన్ ఎకుక్వగా ఉనన్మాట నిజమే.

కాని ఏ సమకాలీన, దేశంలోనైనా, సమాజంలోనైనా మంచి కూడా కావాలిస్నంత ఉంటుంది. ఇలాంటి వాళల్ గురించి

కలకాలం చెపుప్కుంటాము. సమకాలీన పర్పంచంలో, సమాజంలో చాలామంది మానవజీవన పర్మాణాలను మెరుగు పరచాలని నిరంతరం

పరిశోధనలు చేసుత్నన్ శాసత్రవేతత్లు ఉనాన్రు. భయంకరవాయ్ధులకు మెరుగైన చికితాస్ విధానాలకై కృషి చేసుత్నన్ నిపుణులు ఉనాన్రు. ఇంత

మంచితనం కూడా ఇంకో వైపు ఉండబటేట్ భూగోళం మీద ఏ కొదిద్ సమతులయ్త అయినా కొనసాగుతుంది.

***మానవజాతిని శికిష్ంచేవి, మానవజాతికి అతయ్ంత పర్మాదమైనవి, మానవజాతిని మధయ్లోనే నిరూమ్లించేవి మరికొనిన్

ఉనాన్యి. అవే భయంకర అంటువాయ్ధులు, సంకర్మణ వాయ్ధులు. అంటే ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకేవి. ఎకక్డో మొదలవుతుంది, ఏదో
వైరస. శరవేగంతో భూగోళం అంతా పాకి పోతుంది. వేలాది, లక్షలాదిమంది పార్ణాలను బలి తీసుకుంటుంది.ఉదాహరణలు. ఒకపప్టి

మశూచి, గత దశాబద్ంలో వాయ్పించిన బరడ్ ఫూల్, సారస్, ఎబోలా, ఇంకా చెపాప్లంటే పర్సుత్తం చైనాలో మొదలై, పర్పంచానిన్ వణికిసుత్నన్ కరోనా

(కోవిడ-19).

ఇలాంటివి గత30 సం.లోల్ 30 కి పైగా వచిచ్ ఎంతోమంది పార్ణాలను బలిగొనాన్యని అంచనా. ఇలా వైరస ల దావ్రా

వాయ్పించే వాయ్ధులను ఎంత తవ్రగా గురిత్సేత్ అంత తవ్రగా అదుపు చేయగల అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దిశలో, అంటే ఇలాంటి భయంకర
వాయ్ధులను అతయ్ంత శీఘర్ంగా

గురిత్ంచ గల విధానాలమీద, పర్ణాళికల మీద నిరంతరం పని చేసే సంసధ్లు ఉనాన్యి. వాటికి అంకితమైన

వయ్కుత్లు ఉనాన్రు. ఇలాంటి వాళల్ గురించి, ఇలాంటి పర్యతాన్ల గురించి, మనం చాలా తకుక్వగా వింటుంటాము.
జరుగుతునాన్యి.

అంటే.. పర్పంచంలో విధవ్ంసం ఎంత జరుగుతుందో మరోవైపు మానవాళి సంకేష్మం కోసం అనిన్ పర్యతాన్లు
***ఏ మనిషి జీవితంలోనైనా నమమ్కం అతయ్ంత పర్ముఖ పాతర్ పోషిసుత్ంది. నమమ్కం అంటే ఎవరిమీద? కొందరికి

దైవభావన మీద, కొందరికి కొందరు పర్తేయ్క దేవుళల్మీద, ఇంకా సావ్మీజీలు, బాబాలు, పర్వచన కారులు, మతపెదద్లు, సనిన్హిత మితుర్లు,

మతగర్ంథాలలో వేటినైనా నమమ్వచుచ్. వీటిలో ఏదీ తపుప్ కాదు. ఎవరికైనా ఎవరి మీదైనా నమమ్కం ఉండొచుచ్. అయితే ఆ విశావ్సం

మూఢవిశావ్సంగా మారి, దానినే పర్పంచంలో పర్చారం చేయటం, ఇతరుల విశావ్సాలను అంగీకరించకపోవటం తోనే ఇబబ్ందులు, ఘరష్ణలు
మొదలవుతాయి. అలా కాక ఎవరిమీదనో మనకునన్ విశావ్సాలను ఆలంబనగా చేసుకొని, మనమీద మనకుండే నమమ్కంగా మారుచ్కొని

ఆతమ్విశావ్సానిన్ , ఆతమ్బలానిన్ పెంపొందించుకునన్ రోజున మనిషి అదుభ్తాలను చేయగలడు. ఆ మారగ్ంలో సమాజానిన్ పర్యోజనకరంగా

పర్భావితం చేసే మనిషి తనను తాను, మహామనిషిగా మారుచ్కోగలడు.
జీవనమారగ్ంలో

సుదీరఘ్ ఉపోదాఘ్తంతో , ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని విషయాలు ఇవి. వీటనిన్టి కలయికను తన వయ్కిత్తవ్ంలో,
ఒక భాగంగా మలచుకునన్ అదుభ్తవయ్కిత్ గురించి చదువుదాం.

పరిచయం

అది 1960 దశకం. అతని వయసు సుమారు 16 ఏళుల్. చదువుకునే రోజులోల్నే అమెరికాలో అలప్సంఖాయ్క

వరాగ్ల(minorities) హకుక్లకై ఉదయ్మించిన ఉదయ్మకారుడు. తరావ్త ఆయనొక డాకట్ర, హిపీప్, సాంకర్మిక వాయ్ధుల శాసత్రజుఞ్డు. హిందూ

మతానిన్ విశవ్సించిన ఆధాయ్తిమ్క వేతత్. మశూచిని, పోలియోను నిరూమ్లించటానికి కృషి చేసిన బృందాలలో కీలక పాతర్ధారి. పర్పంచంలో

కంపూయ్టర ఆవిషక్రణలో అగర్గామి, అంధతవ్ నిరూమ్లనకు బృహతత్ర కారయ్కర్మాలను దశాబాద్లుగా అమలుచేసుత్నన్ వయ్కిత్, శకిత్, ఇలా ఆయన

ఇంకా చాలా, చాలా...
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ఈయన అసలు పేరు లారెనస్/ లాయ్రీ బిర్లియంట. బిర్లియంట ఇంటిపేరు. బిర్లియంట అంటే నిఘంటు అరథ్ం మేధావి,

పర్కాశించేవాడు, కాంతులు పంచేవాడు అని చాలా రకాలుగా అనవ్యాలు చెపుప్కోవచుచ్. ఆ ఇంటిపేరును సారధ్కం చేసుకొని 76 సంవతస్రాల
వయసులో కాలిఫోరిన్యా మిల వేలీ లో ఉంటునన్ డాకట్ర లాయ్రీ బిర్లియంట సంకిష్పత్ జీవితమే ఈ పుసత్కం.

లాయ్రీ గత నాలుగైదు దశాబాద్లలో శుభపర్భావాలను చూపిన అనేక అంశాలలో కనీసం ఒకక్ దానిలోనైనా భాగసావ్మి,

లాయ్రీ సంకిష్పత్ జీవితం తెలుసుకుంటే ఉతక్ంఠభరిత జీవితం అరథ్ం అవుతుంది.

లాయ్రీ సవ్సధ్లము అమెరికాలో, పశిచ్మతీరంలో గల మిషిగాన రాషట్రంలోని డెటార్యిట. వాళల్ కుటుంబం చాలా కాలం కిర్తమే

రషాయ్ నుంచి వలస వచిచ్ంది.లాయ్రీ తాత రషాయ్ పకక్న ఉండే బేలూ రషాయ్ నుంచి అమెరికాలోని డెటార్యిట కు వలస వచాచ్డు. ఇకక్డకు

వచిచ్నపుడు లాయ్రీ నానన్కు 7 సం.రాల వయసు. వారు యూదులు. ఆయన డెటార్యిట వీధులోల్ పెరిగాడు. ఆ రోజులోల్ జీవితంలో పర్తిరోజూ

ఒక పోరాటంలాగా నడిచేది. లాయ్రీ తండిర్ బడికి ఆషామాషిగా వెళాల్డు. 10, 12 సంవతస్రాలు వచేచ్సరికి అది కూడా మానేశాడు. లాటరీ
టికెటుల్ అముమ్తుండేవాడు.

అకక్డ వీధులోల్ ముఠాల ఆధిపతయ్ పోరాటాలు నితయ్కృతాయ్లు. అలాంటి ముఠాల మధయ్ బర్తికి బటట్కటాట్లంటే ఎవరైనా

అందుకు తగగ్టుల్ పెరగాలి. లాయ్రీ నానన్ ముషిట్ యుదధ్ం (boxing) నేరుచ్కునాన్డు. చదువు లేనందున చిలల్ర మలల్ర వాయ్పారాలు చేసూత్
పెరిగాడు. ఆతమ్రక్షణకు ఇంటోల్ ఎపుప్డూ రివాలవ్ర సిదధ్ంగా ఉంచుకునేవాడు.

తండిర్కి చాలా ఆలసయ్ంగా 42 వ యేట మే నెల 5 వతేది 1944 న లాయ్రీ బిర్లియంట జనిమ్ంచాడు. ఆ తరువాత మూడేళల్కు

తముమ్డు బాయ్రీ బిర్లియంట జనిమ్ంచాడు. పిలల్లు పెరిగి పెదద్ కాసాగారు. నానన్ హోటళల్ దగగ్ర కాయిన బాకుస్లు ఉంచి, ఆ ఆదాయంతో

జీవనం గడిపేవాడు.ఆ పెటెట్లో డబుబ్నాణెం వేసేత్ కోరుకునన్ పాట వినిపించేది. అకక్డకు వెళిల్ ఆ నాణేలు వసూలు చేసుకునేవాడు. ఆదాయం

బాగానే వచేచ్ది. కాని మాఫియా ముఠాలు ఆయనున్ బెదిరించసాగాయి. ‘యంతార్లనిన్టినీ మాకు ఇచేచ్య. లేకపోతే నీ పిలల్లిన్ ఎతుత్కు

పోతాం’ అని భయపెటాట్రు.

లాయ్రీ నానన్ లొంగక పోయేసరికి యంతార్లను తగలబెటాట్రు, కంపెనీ మేనేజరును చంపారు. చేసేది ఏమీ లేక కషాట్ల

పాలయాయ్డు నానన్. చదువులేనందున తాను పడుతునన్ కషాట్లు కళల్ముందుంటే చూసూత్, అలాంటి దయనీయ పరిసిధ్తులు తన పిలల్లకు
రాకూడదని కోరుకునే వాడు.

లాయ్రీని చదువుకు డెటార్యిట కు 40మైళల్ దూరంలోని పటట్ణానికి పంపించారు. లాయ్రీ లెకక్లోల్ చాలా చురుకుగా

ఉండేవాడు. లాయ్రీ కాలేజి చదువుకు వచేచ్ సరికి వాళల్ నానన్ మూయ్జిక కంపెనీ మూతపడిపోయింది. సంపాదన లేదు.చినన్చినన్ పనిముటుల్
బాగుచేసే వాడు. తన పిలల్లు తనలాగా కాకూడదనే తపన పర్తి అడుగులో కనిపించేది. పిలల్లు హైసూక్లు చదువు పూరిత్ చేశారు. లాయ్రీ
కాలేజిలో చదువు కొనసాగిసూత్, సెలవులోల్ ఇంటికి వచాచ్డొకసారి.

అపుప్డు లాయ్రీకి తెలిసింది నానన్కు ఆరోగయ్ం బాగాలేదు.

పెదద్కొడుకును దగగ్రకు పిలుచుకొని, కంటతడి పెడుతూ, ‘నేను

మీ కోసం ఏమీ దాచలేకపోయాను. ఆరోగయ్ం ఇలా

అయింది. నేను చనిపోతానని భయం లేదు, నువూవ్, తముమ్డూ ఎలా బర్తుకుతారోనని నా భయం. చదువులేక నేను పడిన ఇబబ్ందులు నువువ్
చూశావు కదా? మీరైనా గౌరవపర్దంగా బర్తకండి. మీరు చదువులు మానవదుద్’, అని చెపాప్డు. తన కొడుకు గౌరవపర్దంగా జీవించటమే

కాకుండా, తరువాతి జీవితంలో పర్పంచ పర్జలంతా గౌరవంగా బర్తకటానికి పర్యతిన్ంచాడు. లాయ్రీ గొపప్ తనానిన్ అతని తండిర్ కూడా

ఆరోజు ఊహించలేదు. కొడుకు వైభవానిన్ చూసే అవకాశం తండిర్కి కలగలేదు.

ఇలా నానన్ చెపిప్న మరుసటి రోజు ఒక సంఘటన జరిగింది. లాయ్రీ గదిలో కూరొచ్ని చదువుకుంటునాన్డు. సాన్నాలగది

నుంచి వాళల్ నానన్ పెదద్గా కేకవేశాడు. లాయ్రీ వెళిల్ చూశాడు. వాళల్ నానన్ గదిలో నేలమీద పడి ఉనాన్డు. బాధతో గిలగిల కొటుట్కుంటునాన్డు.
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బటట్లోల్ మలమూతార్లు అయాయ్యి. అది శుభర్ం చేయమని ఏడుసుత్నాన్డు. ఏదైనా గుడడ్ తేవాలని చూసుత్నాన్డు లాయ్రీ. ‘నువువ్ ఏదో తెచేచ్దాకా
నేను బాధ భరించలేను. నీకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే దానితో పని చేయి’ అనాన్డు నానన్.

నానన్ను లేపి వైదుయ్ని వదద్కు తీసుకువెళాల్రు. ఆయనకు కాయ్నస్రు వాయ్ధి అని, మరో ఏడాదికంటే ఎకుక్వ కాలం

జీవించకపోవచుచ్నని చెపాప్రు. ఒకరోజు లాయ్రీని పిలిచి వాళల్ నానన్ జాగర్తత్లు చెపాప్డు. అలాగే దిగులుతోనే బరువెకిక్న హృదయంతో
కాలేజికి 1962 లో వెళాల్డు.
ఆలోచించేవాడు.

నానన్ మాటలు లాయ్రీపై జీవితాంతము పర్భావము చూపాయి. ఏ పర్ణాళిక చేపటిట్నా, ఉనన్వనరులతో ఏమి చేయగలనా అని

ఆ రోజులోల్ అమెరికాలో మైనారిటీ వరాగ్ల హకుక్లు, పౌరహకుక్ల కోసం

పోరాడుతునన్ ఒక వయ్కిత్, మహాతామ్గాంధీ సిదాధ్ంతాలచే పర్భావితుడై , అమెరికాలో మానవహకుక్ల

కోసం, ముఖయ్ంగా మైనారిటీల హకుక్లకోసం అహింసా ఉదయ్మాలు చేసుత్నాన్డు. ఆయనే మారిట్న

లూధర కింగ జూనియర. ఆయన ఒకసారి విదాయ్రుధ్లను అందరినీ ఉదేద్శించి పర్సంగించటానికి లాయ్రీ

చదివే కళాశాలకు వచాచ్డు. అకక్డి హాలులో రెండువేలమంది దాకా కూరుచ్నే వీలుంది. కాని కేవలం

50-60 మంది మాతర్మే వచాచ్రు. మారిట్న ఏమీ నిరాశ చెందకుండా, వచిచ్నవాళల్నందరినీ వేదిక పైకి
రమమ్ని ఆహావ్నించాడు. ‘రండి, పైకి రండి, దగగ్రగా ఉండి మాటాల్డుకుందాం’ అనాన్డు.
‘ఈ పర్పంచం ఒక వృతత్ంలో చాపము వంటిది. చాలా

మంది దానిన్ తమవైపుకు, తమ సావ్రధ్ పర్యోజనాల వైపుకు వంచుకోవాలని
పర్యతిన్సుత్ంటారు. మనం మాతర్ము ఈ చాపానిన్ నాయ్యమారగ్ం వైపుకు

వంచటానికి పర్యతిన్ంచాలి. ఉదయ్మం హింసాపూరితం కానవసరం లేదు.
దేవ్షంతో కాకుండా పేర్మతో

కూడా మనం చాలా సాధించవచుచ్’ నని

పర్బోధించాడు. ఈ మాటలు లాయ్రీని బాగా ఆలోచింపజేశాయి. ఆ పర్భావంతో
పౌరహకుక్ల

కోసం

ఉదయ్మిసుత్నన్

సంసధ్లో

కారయ్కరత్గా

చేరాడు.

సవ్శచ్ందకారయ్కరత్గా చేరి, ఉదయ్మ ఊరేగింపులోల్ చురుకుగా పాలొగ్నే వాడు.

సాధ్నికంగానే కాకుండా బయట జరిగే సమావేశాలకు, పర్దరశ్నలకు కూడా హాజరయేయ్వాడు. అలా కొనిన్ సందరాభ్లలో కింగ తో కలసి
నిరబ్ంధంలోకి తీసుకోబడి జైలుకు వెళిల్న సందరాభ్లు కూడా ఉనాన్యి.

‘మా నానన్ కాయ్నస్రు వాయ్ధితో బాధ పడుతుంటే నేను చూసి దిగులు పడాడ్ను. కానీ, నాకంటే ఎకుక్వగా బాధపడుతూ, తిండి,

గుడడ్ కూడా లేకుండా అలమటిసుస్నన్వారు ఎందరో ఉనాన్రు. నేను వాళల్ కోసం కషట్పడాలి’ అనే ఆలోచన ఆయన మెదడులో పడిపోయింది.

దాదాపు పర్తివారం చివరోల్ ఇంటికి వెళిల్ అమమ్ను, తముమ్డిని చూసివచేచ్వాడు. ఇంటికి వెళల్కపోతే ఉదయ్మాలకు వేరే పార్ంతాలకు వెళేల్ వాడు.
శాన ఫార్నిస్సోక్ లో పౌరహకుక్ల సంసధ్ ఊరేగింపులో పాలొగ్నాన్డు. ఆ కారయ్కర్మంలో చురుకుగా, కిర్యా శీలకంగా ఉండటం వలల్ లాయ్రీని
చినన్వాడయినా, కీలక వయ్కిత్గా భావించి, గౌరవించేవాళుల్.

ఆ రోజులోల్, అపుప్డు లాయ్రీ వినన్ మారిట్న లూధర కింగ జూనియర ఉపనాయ్సం లాయ్రీలో చాలా మారుప్ తీసుకువచిచ్ంది.

ఇపప్టికీ లాయ్రీ చెపుతుంటాడు. మా నానన్ నాకు చెపిప్నమాటలు, మారిట్న ఉపనాయ్సంలో సందేశాలు నాలోని మారుప్లనిన్టికీ కారణం.

డాకట్రు వాళల్ నానన్కు ఇచిచ్న గడువు సమీపిసుత్ంది. ఒకరోజు కాలేజిలో ఉండగా నానన్కు పర్మాదకరంగా ఉందని కబురు

వచిచ్ంది. వెంటనే ఇంటికి వెళాల్డు. నానన్ కొన పార్ణాలను నిలపటానికి పరికరాలు పెటిట్ ఉనాన్యి. డాకట్రుల్ లాయ్రీని అడిగారు. ‘లాయ్రీ మీ
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అమమ్గారు చాలా వతిత్డి, ఆందోళనలో ఉనాన్రు, ఏ కిల్షట్మైన నిరణ్యానిన్ తీసుకోగల మానసిక సిధ్తిలో లేరు, మీ తముమ్డు చినన్వాడు, నువువ్
మేజర వు. నువువ్ సంతకం పెడితే పార్ణాలను కొనసాగిసుత్నన్ పరికరాలను తీసివేసాత్ము’ అనాన్రు. బరువెకిక్న హృదయంతో వాళల్ నానన్

జీవితానికి వీడోక్లు పతార్ల మీద సంతకం చేశాడు లాయ్రీ. నానన్ పార్ణాలను నిలుపుతునన్ పరికరాలను నిలిపి వేశారు. అందరి కళల్ముందే
నానన్ కనున్ మూశాడు.

మరుసటి రోజు లాయ్రీ తాతగారు వచాచ్డు. కూతురును, మనుమళల్ను పరామరిశ్ంచటానికి. లాయ్రీ మేడమీద ఉనాన్డు.

తాతయయ్ కింద ఉనాన్డు. లాయ్రీ పైన చదువుకుంటునాన్డు. అతని దగగ్ర కొతత్ నాణెము ఒకటి ఉంది. దానిని తాతకు చూపించాలనుకునాన్డు.

లాయ్రీ ‘తాతా పైకి రా, నీకో నాణెము చూపిసాత్’ అని పిలిచాడు. ‘నేను రాలేనురా, నువేవ్ రా,’ అనాన్డు తాతయయ్. ‘నువేవ్ రా తాతయాయ్’ అని

రెండు, మూడుసారుల్ గటిట్గా పిలిచాడు తాతయయ్ను. తాతగారు ఆయాసపడుతూ, ఎకక్లేక ఎకుక్తూ పైకి వచిచ్ నాణెం చూడటం, కూలబడటం

ఒకేసారి జరిగాయి. కిందకు తీసుకువచేచ్సరికి ఊపిరి ఆగిపోయింది. లాయ్రీ చాలా బాధపడాడ్డు. తన మూలంగా తాతయయ్ చనిపోయాడని

కుమిలిపోయాడు. ఇలా వారం రోజులోల్ ఇంటోల్ ఇదద్రు పెదద్లు చనిపోయారు.

నానన్ చనిపోయేటపప్టికి వాళల్కు ఇలుల్, కారు తపప్ వేరే ఏమీ లేవు. ఈ సంఘటనలతో లాయ్రీకి చినన్ వయసులోనే ఒక

తాతివ్క చింతన కలిగింది. జీవితం, మరణం,బాధ, శోకం వీటనిన్టికి అరథ్ం ఏమిటి? ఏది దేనివలల్ వసుత్ంది? అని ఆలోచిసూత్ తతవ్శాసత్ర
పుసత్కాలు చదవసాగాడు. అతను కాలేజిలో తతవ్శాసాత్ర్నేన్ పర్ధాన అంశంగా చదివాడు.
ఇసుత్ంది.

ఇలా చదువుతునన్పప్టికీ, వాళల్ నానన్ చెపిప్న మాటలు లాయ్రీ చెవులోల్ మారోమ్గుతునాన్యి. సరైన చదువే నీకు గౌరవం
అమమ్తో చెపాప్డు. “అమామ్, నా చదువుకు డబుబ్ నేనే సంపాదించుకుంటాను, మెడిసిన చదువుతాను. నానన్ కాయ్నస్రుతో

మరణించాడు. అలాంటి వారికి నేను సేవ చేయాలి, “ అని అమమ్ను ఒపిప్ంచి సవ్ంత పటట్ణంలోనే వైదయ్శాసత్రంలో చేరాడు.
***

కాలేజిలో చురుకుగా ఉండటం వలల్ పకక్ పిలల్లకు టూయ్షనుల్ చెపిప్ కాసత్ సంపాదించుకునే వాడు. కాలేజీలో కాఫీ, టీ

వెండింగ యంతార్లను అదెద్కు ఇసాత్రు. వాటిని తీసుకొని నడిపి మరి నాలుగు రాళుల్ సంపాదించేవాడు. చురుకైన వాడు గనుక వైదయ్విదయ్
అతనికి కషట్ం అనిపించలేదు. ‘అమెరికా వియతాన్మ మీద యుదధ్ం చేయటం తపుప్’ అని బహిరంగంగా విమరిశ్ంచేవాడు లాయ్రీ.

ఆయన చదివే కళాశాలలో బాడీ పొలిటికల అనే విదాయ్రిథ్ రాజకీయ పతిర్క ఒకదానిని నడిపే వాళుల్. లాయ్రీ దానికి

సంపాదకుడు కూడా. మెడిసన చివరి సంవతస్రంలో విదాయ్రిథ్ చదివే కళాశాలలో గాక ఇతర కళాశాలలో చదవాలి. అందుకు లాయ్రీ లండన
వెళాల్డు. యూరప లో వైదయ్ విదయ్, వైదయ్ంపై సంకిష్పత్ అధయ్యనం చేసి తిరిగి అమెరికా వచాచ్డు.

కాలేజీలో సహవిదాయ్రిధ్ని ఎలయిన తో, చూపులు, మనసులు కలిశాయి. చదువు పూరిత్కాక మునుపే పెళిల్ చేసుకునాన్రు.

1969 పార్ంతాలోల్ పార్రంభమైన వాళల్ దాంపతయ్ జీవితం ఇపప్టికీ బలీయంగా కొనసాగుతుంది. అంతే కాదు, లాయ్రీ చేపటిట్న పర్తిపనిలో

భారయ్ పాతర్ పర్ముఖంగా ఉంది. ఒక సమయంలో హిమాలయాలకు వెళల్టానికి కూడా ఆమే కారణం. ముందు ఆమె వెళిల్, తరువాత లాయ్రీని
తీసుకు వెళిల్ంది.

పెళిల్ అయిన కొనిన్ రోజులకే లాయ్రీ 1969 జూలై లో ఇంటరనిష్ప కోసం అమెరికా తూరుప్పార్ంతంలోని డెటార్యిట నుండి

పశిఛ్మ తీరంలోని శాన ఫార్నిస్సోక్ వచాచ్డు. అపప్టికే ఉదయ్మాలోల్ చురుకుగా పాలొగ్నన్ందున విపల్వ డాకట్రు (Radical Doctor) అని పేరు

పొందాడు. ఆసుపతిర్ వాళుల్ తమ పతిర్కలో ‘విపల్వ వైదుయ్డు మన కాలేజిలో ఇంటరన్ షిప చేయటానికి వసుత్నాన్డు’ అనే పెదద్వారత్తో సావ్గతం

పలికారు. లాయ్రీ ఇంటరన్ షిప సమయంలో కూడా తీరిక ఉనన్పుప్డు పౌరహకుక్ల ఉదయ్మాలలో పాలొగ్నాన్డు. అంతా సాఫీగా సాగిపోతుంది.
ఏడాది గడిచింది.
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ఒకరోజు లాయ్రీ రోగులను పరీకిష్ంచే టపుప్డు చేయి పకక్కు పోవటం పొర్ఫెసరు గారు గమనించి పరీక్షలు చేయించారు.

లాయ్రీకి థైరాయిడ గర్ంథిలో నాలుగు చినన్ కణుతులు ఉనాన్యని తెలిసింది. వాటికి ఆపరేషన చేయాలి, అంత అతయ్వసరం కాదు.కాసత్

సమయం తీసుకోవచుచ్. కాని ఆపరేషన అయేదాకా ఇంటరన్ షిప చేయటానికి వీలులేదు, విరామం ఇవావ్లి.
లాయ్రీ లియంట్

రత్లోల్ వయ్కిత్

1970 ఏపిర్ల, మే సమయం. అపుప్డు లారీ బిర్లియంట ను వారత్లోల్ వయ్కిత్గా చేసి ఆయన జీవితానిన్ మలుపు తిపిప్న
సంఘటన ఒకటి జరిగింది.

2020 జనవరి 28 న, ప
ౖ న ఈ టా॓
ర్ రమె

ని ఇకక్డ నవచుచ్
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