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�ెౕ�ా�ా�మ	ంద�ెౕ�ా�ా�మ	ంద�ెౕ�ా�ా�మ	ంద�ెౕ�ా�ా�మ	ంద    �ెౕధ�ా�మదవ�ె�ె�ెౕధ�ా�మదవ�ె�ె�ెౕధ�ా�మదవ�ె�ె�ెౕధ�ా�మదవ�ె�ె...... 
 

(�ా. అభయ బంగ ఇవరు 2002 ర�� అ�� ెయ��య తమ" 
�ె#ెయ�ెదు��ె  ెూట& 'ాషణద �*త వర	) 
 

,ా-,ా-,ా-,ా-    క#ెదు ెూండక#ెదు ెూండక#ెదు ెూండక#ెదు ెూండ    మగుమగుమగుమగు 
ముల1�ాజ ఆనంద ఇవర ఒందు ప�7ద8 క,ె ఇ9ె. అదర�� ఒందు :క1 
మగు తన; ,ా-య జ,ె ఒందు <ా,ె��ె =ెూౕద ప�సంగవను; అవరు 
బ?@79 Aా�ె. <ా,ె�య�� Bా�ాట Bాడువ  CCధ �ౕDయ 
అంగEగFదAవG. Hెంద Hెందద బణ@ బణ@ద ఆI�ెగళK, 7LDంEగళK 
Bా�ాటM1దAవG. బలూNన అంగEయ బ	-ంద ,ా-య 
OెరFPEదు =ెూౕగు�ాగ మగు బలూను Oెౕ ెందు హట LEయుతR9ె. 
,ా- నన; హDRర దుESల��ెందు =ెౕF ముం9ె న�ెయు, Rా# .ె ముం	న 
ఆంగEయ�� Hెంద Hెందద TెూUV�ెగళను; Bార� ె1 ఇI&రు, Rా�ె.  
మగుC�ె అదర��య ఒందు TెూUV�ె బహళషు& LEసుతR9ె. ,ా- 
మ,ెూR�"  ా7Wె�ందు  ాWె#ెయు, Rా# .ె ఇXెూ;ందు అంగEయ�� 
YెౕZె, బ[ౕ\, ]Wెౕ^ ముం,ాద Oా-�ె Nౕరూ�సువ 7L 
DంEగళK ఇరుతR�ె. మగుC�ె ]Wెౕ^ Dన;Oెౕ ెN;సుతR9ె. ,ా- 
మ,ెRౕ ఇల��ెను;, Rా# .ె మగుC�ె ఈగ ,ా-య �ౕWె �ాకషు& 
 ెూౕప.ఈ ె బహళ దుష& ,ా- ఎందు మన7aన��  హFయు, RాXె. 
MM1�ద జనర గదAలద��  మగుCన OెరళK  <ా� మగు ,ా--ంద 
అగలుతR9ె. మగుC�ె అచc�dాగుతR9ె. అం] ె బరుతR9ె. అళK 
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బరుతR9ె. అళKతR అళKతRWె మగు అంగEయ ముం9ె బందు Nలు�తR9ె. 
బలూను Bారువవ "అళOెౕడ మగు,  ఈ బలూనను; పGక1Tె త�ెూౕ" 
ఎందు =ెౕళK, RాXె. మగు ^కు1తRWె "నన�ె బలూను Oెౕడ, అమ" 
Oెౕకు". TెూUV�ె �ాfYా� TెూUV�ె  ెూడ=ెూౕగు, RాXె. "TెూUV�ె 
Oెౕడ. అమ" Oెౕకు" ఎందు అళKతR9ె. "ఈ ]Wెౕ^ Dను;. అళOెౕడ". 
"]Wెౕ^ Oెౕడ, అమ" Oెౕకు" ఎందు అళK, RాXె. ,ా-య  ై OెరళK 
LEదు ఆ ె హDRరC9 Aాగ ఈ ఎల� వసుRగళK Oెౕ ెN;సుDRదAవG. ఆద�ె 
ఈగ అవG Oెౕడ.  ెౕవల అమ" Oెౕకు. అ�� ెయ 7hDకూడ ,ా- 
క#ెదు ెూండ ఈ మగుCనం,ాi9ె! ఎల� సుఖగF�ె, ఆద�ె ,ా-య 
మమ,ె ఇల�. Xా�ెల� ఈగ ఇ�� ఆ ,ా-య �ెౕధద�� మతుR ఆ 
<ా,ె�య��య బంధుబళగగళ�� బం	రు�ెవG.  
 
Xాను ఇందు �ెౕ�ా�ా�మ	ంద �ెౕధ�ా�మదవ�ె�ె......ఎంబ 
CషయవXె;ౕ ె ఆ�7 ెూం�ె ఎందు NౕవG  ెౕళబహుదు. N�"ల�ర జ,ె 
ఏను BాతXాడOెౕకు ఎందు Wెక1 =ాకుDRరు�ాగ ఒందు ఒ# mెయ 
CHార నన; XెనU�ె బంతు. 'I hate quotations, tell me what 

I know!' ఈ CHార�ెౕ నన;ను; �ాసRవM1F7తు. YాంEతfద నటXె 
Oెౕడ, Nన�ె ఎషు& �ెూDR9ెnౕ అదXె;ౕ Bా,ాడు. N�"ల�ర =ా�ె 
C�ెౕష�ెN;సువంతహదు  నన; హDRర ఏNల�. నన�ె dావ 
^రుదుగFల�, అo ారCల�, సంపDRల�. ఆదA�ంద Nమ"�� బరు�ాగ 
బ��ై-ందWె Xాను బం9ె. Nమ�ాi ఏను తర�? Xాను బడ 
సు9ామ. బం�ారద అరమXెయ��రువ కృష@N�ె XాXెౕను  ెూడలు 



 4 

�ాధf? అద ా1i Xాను నన;9ె ఆద క,ెయను; ,ె�ెదు ెూండు 
బం	9ెAౕXె. ఇదు నన; క,ె. ఇదర =ెూర,ాi నన�ె Oెౕ�ెౕనూ 
�ెూDRల�. ఈ క,ెయ��య ’నన;ను;’ వ<ా BాE ఉFద Cవరగళన;rె& 
XెనUE. ఈ క,ెయ Xాయక Xానల�! ఇEౕ సBాజ�ెౕ ఇదర Lౕ�ెూ! 
ఈ క,ెయ��య జన�ెౕ Xాయకరు! నన�ె  ెౕవల అనుభవC9ె.  
ఆదA�ంద అదను; Nమ�ె =ెౕళబయసు,ెRౕXె. ఈ క,ె నన;9ె ఇదAరూ 
ఇదు ప�Dnబsర క,ెdాగబహుదు. ప�Dnబs�గూ ఇంతహ 
అనుభవగళK బం	రబహుదు.  ాల\ �ాజస\ ఎంబ Bానసతtను 
things we consider most personal are the most general 

ఎందు =ెౕళK, RాXె. నమ�ె ’నన;ష& ె1 XాXెౕ అనుభCసు,ెR9ెAౕXె 
’ఎం9ెN;సుDR9 Aాగ జగDRన��య ఎrెూ& జన��ె ఇంతహ9ె అనుభవ 
బం	రుతR9ె. ఏ ెంద�ె Xా�ెల� మనుషf Yా�?గళK ఒం9ెౕ 
Oెను;హు�-ంద కట&లVI&9ెA�ె. Xా�ెల�రూ ఒం9ెౕXెౕ.  ాf�uN\య 
ఇర�, కf�గు� ఇర� ఇల��ె గడ:�ెూ� ఇర�, Xా�ెల�రూ ఒం9ెౕ 
ఇదAదA�ంద  ఈ క,ె ఎల�రదు ఆగబహుదు. 
 

నన; Oాలf�ెల� �ాంoౕ]యవర �ెౕ�ా�ా�మద ఆశ�మద�� 
క#ె-తు.XాNౕగ ఇరువ సhళ ె1 XావG �ెౕధ�ా�మ�ెందు 
=ెస�I&9ెA�ె.అద ా1iwౕ �ెౕ�ా�ా�మ	ంద �ెౕధ�ా�మదవ�ె�ె...... 
ఎంబ నన; ]ౕవనప��ాసద ఈ క,ె. 
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�ాంoౕ]యవర�ాంoౕ]యవర�ాంoౕ]యవర�ాంoౕ]యవర    ప�'ావప�'ావప�'ావప�'ావ 

నన; ]ౕవనదుదAకూ1 �ాంoౕ]యవర ప�'ావ నన; �ౕ�9ె. Xాను 
హుటు&వ xద�Nందలూ అవర ప�'ావ నన; �ౕ�9ె. �ాoౕ]యవర 
Bాగ\దశ\నద�� జమXాWాల బ<ాజ ఇవరు వyా\ద�� 
'ారతద��wౕ xట& xదWెNసువ ఒందు  ాWెౕజను; 
Yా�రంz7దAరు. ఇ�� Bాతృ'ాrెగళ�� - 'ారDౕయ 'ాrెగళ�� - 
|}ణ  ెూడWాగుDRతుR. నన; తం9ె ఆగrె& XాగపGర 
Cశ~C9ాfలయ	ంద ఐదు Cషయగళ�� సువణ\ పదకగళను; గF7 
అథ\�ాస�t�ాiదAరు.ఇదు ఒందు ఆ  ాలద��య Cక�మ�ెౕ స�. ఈ 
సు	A DFద �ౕWె  జమXాWాల బ<ాజ ఇవరు నన; తం9ె�ె తమ" 
 ాWెౕ]న�� అథ\�ాస�ద Yా�9ాfపక�ాగOెౕ ెందు  ెౕF ెూండరు. 
అ��9 AాగWెౕ 42ర చళKవFయ�� 'ాగవL7దA�ంద నన; తం9ె�ె 
భూ�గత�ాగOెౕ ా-తు. ముం9ె  ెల 	నగళ�� అవరు �ౕ�ౕసర 
 ై�ె 7కు1^దAరు. ఎరడు-మూరు వరుష �ె�ెమXెయ��రOెౕ ా-తు. 
1945ర�� �ె�ెమXె-ంద ^డుగ�ెdాద�ౕWె 9ెౕశ ె1 OెౕగXె 
�ా~తంత�� 7గువ ల}ణగళK  ాణుతR�దAవG. 9ెౕశ ె1 �ా~తంత�� 
9ెూ�ెత �ౕWె తమ"  ై-ంద =ెచుc 9ెౕశ�ెౕ�ెdాగ�, 9ెౕశద 
సుyార�ెయ�� తన; Yాలూ ఇర� ఎం9ెN;సుDRదA�ంద నన; తం9ె 
తమ" �:cన Cషయ�ాద అథ\�ాస�ద =ె:cన అ'ాfస ాi 
అ�� ె�ె =ెూౕగువ బ�ె� CHార Bాడ,ెూడiదరు. ఓ=ాn 
Cశ~C9ాfలయద�� C9ాf�ెౕతనసLత అవ��ె ప��ెౕశ కూడ 
9ెూ�ె-తు. Cౕ�ా 9ెూ�ె-తు. 
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1945ర�� అ�� ె�ె క�యలు =ెూౕగువదు 'ారతద��య dావ9ెౕ 
వfMRగూ ఒందు 9ెూడS అzBానద Cషయ. ఆ వfMRయ ]ౕవనద��య 
ఒందు 9ెూడS ఘటXెw స�. ఆదA�ంద పర9ెౕశ ె1 ప�dాణ Bాడువ 
xదలు �ాంoౕ]యవర ఆ|ౕ�ా\ద ప�ెయ� ె1ందు నన; తం9ె 
=ెూౕదరు. �ెౕ�ా�ా�మద ఆశ�మద��య Oాప� కుIౕరద�� 
�ాంoౕ]యవరు ఒందు HాYెయ �ౕWె  ాల"E: బ�ెయుDRదAరు. 
తం9ెయవరు అవర బF =ెూౕi వం	7దరు. �ాంoౕ]యవరు �ౕWె 
XెూౕEదరు. �ాంoౕ]యవర ఆ శుభ� �ౕ�ెగళK, ఆ కన;డక, =ాగు 
అదర��ంద XెూౕడుDRరువ �ెౕ	సువ దృ�&! ఇ�ెల�వను; 
గమNసుDRదAం,ె నన; తం9ె�ె ప�తf}�ాi ఇD=ాసపGరుషన ఎదు��ె 
NంDరువ అనుభవ�ా-తు. "Oాప�, Xాను ఇష&ర��w 
�ె�ెమXె-ంద =ెూరబం9ె. అథ\�ాస�ద��య ముం	న |}ణ ా1i 
అ�� ె�ె =ెూౕగుDR9ెAXె. ఆ|ౕవ\	సOెౕకు."ప�తుfతRర�ాi 
�ాంoౕ]యవరు "अथ�शा� सीखना है तो अम�रकाके बजाय 

भारतके देहातम� जावो।" ఎందు =ెౕF  ెళ బi�  తమ" Wెౕఖనవను; 
ముందువ�7దరు.  
 
నన; తం9ె �ాంత�ాi Oాప� కుIౕరద =ెూరబందరు. అ�� ా 
ప��ాసద  ాగదపత�గళను; =ాగు ఓ=ాn Cశ~C9ాfలయద  
ప��ెౕశపత�వను; హ�దు =ాMదరు. ముం	న Dంగ#�ెందర�� తమ" 
 ాWెౕ]న 10-12 C9ాf�\గళ ఒందు తండ కI& వyా\ ె1 
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స�ౕపCరువ ఒందు హFmయ�� ఒక1�గనంDదుA =ెూల�ెలస BాడుతR 
�ా�మద అథ\�ాస�వను; DFదు ెూళKmవద ా1i ప�యD;స-

,ెూడiదరు. ఈగ ఈ ఘటXె�ె 55 వరుషగ#ాదవG. ఇనూ;వ�ెగూ 
(అవ�iౕగ 83 వయసుa) అవరు అrె&ౕ హురుUNంద 9ెౕశ�ెల� అ� SాE 
�ాంoౕ]యవర  ాయ\ ముందు�ెూFసుDR9 Aా�ె.  
 
మ=ా,ా" �ాంoౕ]య హDRర అ9ెంతహ BాటCతుR? అవర ఒం9ెౕ 
�ాకf	ం9ాi నన; తం9ెయ ఆయుషf�ెౕ BాYా\Tా-తు. 
BాDనం,ె కృD - ఇ9ెౕ అవర <ాదూ. అహమదOాదవను; ^టు& 
వyా\ద స�ౕపద �ెౕ�ావ ఎంబ కు�ా�మవను; �ెౕ�ా�ా�మ�ెందు 
Bాప\E7దరు. �ెౕ�ా�ా�మద గుEస�న�� Xెలద �ౕWె HాU 
=ా7 అదర9ె 7ం=ాసన BాE అదర �ౕWె కుFత ఈ అజ� 'ారతద 
హFmగF�ె =ెూi ఎను;వ శబAగళK =ాగు అవర ఆచర�ె ఎరడూ 
=ాసు=ెూ ా1i బ�=ా"స�దం,ె  ెలస BాడుDRదAవG. మ=ాత"ర శMR 
అవర నుEగళ��	Aల�; నుEదం,ె న�ెయువదర�� అడiతుR! ఇంతహ 
�ెౕ�ా�ా�మద�� Xాను Oె#ె9ె. 
 
Xాను 9ెూడSవXా9ాగ �ాంoౕ]యవరు ]ౕవంతCర�ల�; ఆద�ె 
అవర అ7Rత~ద అ�వను; Xా�ెల�రు అనుభCసుDR9ెAవG. అ��య 
^	�న =ాగు మ?@Nంద కI&ద గుEసలుగళ��, ఆశ�మద 
Yా�థ\Xెయ మం	రద��, అ��య =ెూలగళ��, దన-కరు కటు&వ 
 ెూI&�ెగళ��, �ా	 బTె&యను; Xెౕయువ క^ౕర భవనద��, 
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�ాంoౕ]యవరు తమ"  ై-ందWెౕ కుష� �ెూౕiగళ శుశ�rె 
BాడుDRదA పరచు�ె �ా7�గళ కుIౕరద�� మతుR నన; ఆ న-ౕ 
,ా�ౕమ �ాWెయ��! 
    
హFmయ��హFmయ��హFmయ��హFmయ��    �ాసRవf�ాసRవf�ాసRవf�ాసRవf 
ఒందు  ాలద�� ఈ �ాWెయను; స~త: �ాంoౕ] =ాగు రCౕంద�Xాథ 
Tా�ెూౕర ఇవరు Yా�రంz7దరు. నన; ,ా- ఈ �ాWెయ 
ము�ాfyాfU ె. ఈ న-ౕ ,ా�ౕమ �ాWెయు ఒందు �ౕDయ�� 
<ాదూ తరహద 	~ౕప�ాiతుR! భూ9ాన పదdా,ె�య�� 'ాగ 
వLసWెందు ఆ �ాWె�ె ర<ె ఇరుDRతుR. CXెూౕOా ఇవర OెరళK 
LEదు  పదdా,ె��ె =ెూౕగుDRరు�ాగ Xాను బహళషు& ఆWెూౕ:7 
ఒందు ప��ె;  ెౕF9ె: "NౕవG హFmగళ�� �ా�మ9ాన Bాడలు =ాగు 
yానfద �ా�మ ెూౕశ కట&లు =ెౕళKDR�; ఆద�ె కూE7ట& yానfవను; 
ఇ�గళK Dంద�ె ఏను గD!" CXెూౕOా �ాకషు& �ెౕ#  ె నగుతRWెౕ 
ఇదAరు.  
 
ఇంతహ ప�సన; ప�సరద�� Oె#ెయుతRWె Xాను �Eకల  ాWెౕ]�ె 
=ెూౕ9ె. అ��యూ Xాను �ాకషు& క�,ె. ఎల�M1ంత మహత~9ెAంద�ె 
నన�ె నన; పD;, �ా?, అ�� 9ెూ�ెతళK.  ాWెౕ]న ప�థమ వరుషద 
xదలXెయ 	న�ెౕ E�ె}న =ా�న ఒందు తు	య��య �ౕ]న 
హDRర బi� E�ె}న BాడుDRదA ఒందు హుడుiయ క�ె OెరళK ,ెూౕ�7 
నన; �ె#ెయ " అ�� Xెూౕడు, అవళK చంద�పGర	ంద బంద �ా? Hా�. 
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=ెూౕద వరుష ప�థమ క�Bాంక గF7ద C9ాf�\N. �Eకల 
ప��ెౕశ ా1i వయసుa కE� ఇదAదA�ంద ఈ వరుష ఇ�� బం	9 Aా# .ె 
Nౕను ఈ వరుషద ప�థమ క�Bాంకద C9ాf�\. ఇను; �ౕWె 
N�"బsర�� సVyె\. బహళ <ా�ె. ఎచc� ె!"  ముం9ె ముం9ె న�"బsర 
ప�చయ =ెచుcDRదAం,ె ల�ాoౕశర మగ#ాiదAరూ నూ�న 7ౕ�ె 
=ాగు :క1 మXెయ��wౕ ఇరువదర క�ె అవళ ఒలCదAదుA కండు  
బం	తు. �ా?య మతుR నన; స~ప;గళK ఒం9ెౕ తర�ాiదAవG. 
 
ఈ LXె;Wెయ�� ఎ� E ముi7 నన; =ాగు �ా?య మదు�ె-
dాదనంతర వyా\ద స�ౕపద హFmగళ�� ఆ�ెూౕగf�ెౕ�ెయ  ెలస 
ఆరంz79ెవG. ఇదర�� అచc� పడువంతహ9ెౕNల�.  ారణ ఆ 
	వసగ#ెౕ  =ాiదAవG. 1978ర  ాల. ఇం	�ా �ాంo =ెౕ�7ద తుతు\ 
ప�7hD Lం,ె�ెదు ెూళmWాiతుR. ’'ారతద�� =ెూస సBాజవను; 
మ,ెూR�"  కటు&వ’ ఎంబ జయప� ాశ Xా�ాయణర క�ె�ె ’ఓ’  ెూటు& 
నమ" =ా�ె �ాC�ారు తరుణ-తరు?యరు హFmగళ��  ెలస Bాడలు 
ముం9ాదరు. నమ"దు  బహు సులభ�ాద, సరళ�ాద కనసు. ఈ 
9ెౕశద��య బహళషు& జన హFmగళ�� �ా7సుDRతుR. అXా�ెూౕగf	ంద 
UౕEత�ాiతుR. మృతుfCన దవ�ెయ�� ఇరుDRతుR. ఇంతహ 
హFmగళ��దుA ఆ�ెూౕ�ెూfౕపHార  BాడుతR  హFmగళను; BాYా\E-

సువ, అవGగళను; సుyా�సువ ఈ కన7తుR! ఇ9ెౕ కన7న అమ�న�� 
XావG వyా\ద హDRరCదA  ాX PాపGర ఎంబ ఒందు :క1 హFmయ�� 
 ెలస Bాడ,ెూడi9ెవG. ఆ ఊ�న ఒక1�గరు న�"బsర �ౕWె 



 10 

�ాకషు& మమ,ె ,ెూౕ�సుDRదAరు. అవ�ెల�రను; ’సుyా�సువ ’ నమ" 
xండు హటవను; అవరు అచc�కూEద 'ావపరవశ,ె-ంద సLసు-
DRదAరు.  
 
ఒందు 	న ఆ హFmయ�� ఒందు ప�సంగ ఉద�C7తు. thresher 

machine �ౕWె  ెలస BాడుDRదA  అ<ాబ�ావ ఇవXా,ె ఎంబ 
 ా�\కన  ై మ|N;న�� 7కు1 పGEపGEdా-తు. నమ�ె కూడWె 
క�ె బంతు. ఓడుతRWె =ెూౕ9ెవG. ఆసV,ె�య�� ఉపచ�సు�ాగ అవన 
ఇEౕ  ైయXె;ౕ  ెూ�ెయOెౕ ా-తు.  ెల 	నగళ ఆ�ై ెనంతర 
ఆసV,ె�-ంద అవను =ెూరబందను. ఆద�ె ఈగ అవను ఒబs Dరుక. 
dావ  ెలసకూ1 Oారదవ. ఆ�ెూౕగfద సమ�ెf ఎంద�ె  ెౕవల 
మలము" హ:c OెౕXె ^దAవరను; �ాFయ�� ^టు&^డువదు ఎంబుదు 
నమ" Wెక1ద��ర�ల�. ఆదA�ంద ఈతన ]ౕవనద ప��ె;యను;  
బ�ెహ�సలు =ెూౕ�ాడOెౕ ెందు XావG Nశc-79ెవG. అవN�ాద 
నష&వను; తుం^ ెూడలు అవనను;  ెలసM1ట& ఒక1�గ ఒ�ెయను 
మూరు ఎక�ె =ెూలవను; అవN�ె  ెూడOెౕ ెందు నమ" OెౕE ె. 
 ాX PాపGరద��య ఒక1�గ��ె ఇదు రు:స�ల�. ఈ �ౕDయ�� నష& 
తుం^ ెూడువ ప�Yాఠ ఆరంz7ద�ె =ెూల�ెలస Bాడువ ఎల� 
కూ� ార�గూ  ెూడOెౕ ాగువదు! ఇ9ెల� �ా�మస'ెయ�� బర� 
ఎందు XావG ఒందు స'ెయను; క�ె9ెవG. ఈ xదలు XావG క�ెద 
ఎrెూ& స'ెగF�ె నూ�ారు జనరు ,ా�ాiw బరుDRదAరు. ఈ సలద 
�ౕIంi�ె Bాత� మూ�ెౕ జనరు బందరు. XావG 7Vౕక�న �ౕWె 
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నమ" ముం	రువ Cషయద బ�ె� =ెౕళ,ెూడi9ెవG. అష&ర��wౕ సుతR 
ముతR�రువ మXెBాF�ెగళ �ౕ�ంద నమ" �ౕWె కలు�గళK బందు 
^ౕళ,ెూడiదవG. ఈ కలు�గళ తూ�ాట నమ"ను; =ెద�7తు. dావ 
హFmయ�� ఎరడు మూరు వరుషగFంద XావG ఔషo - గుF�ె  ెూటు& 
బడజనర ఆ�ై ె BాడుDR9ెA� అ��w నమ�ె కWె��ెతద ప��ాద 
9ెూ�ెయుDRతుR! E�ెంబర DంగళK. �ాD�య హXె;రడు గంTె. =ెూర�ె 
�ౖనం]సువ చF. =ెూరiనrె& నమ" మనగళK నం] ెూంEదAవG. 
నమ" ఎల� కనసుగళK Nౕరు YాWాదవG. ఇ9ెౕ మన7hDయ�� XావG 
 ాX PాపGర	ంద నమ" మXె�ె ,ెరF9ెవG.  ెౕవల �ైదfMౕయ �ెౕ�ె 
 ెూటు& ఊర��య సమ�ెfగళను; బ�ెహ�సలు �ాధfCల� ఎంబ Yాఠ 
XావG ఆ 	న క�,ెవG.  
 
LౕiదA�ె ఈ 9ెౕశద��య జనర, హFmగళ��య హFmగర ఆ�ెూౕగfద 
ప��ె;గళను; గురుDసువ బ�ె dావదు?  ాX PాపGరద�� న�"ంద ఏను 
తUV,ెంబుదను; ఆWెూౕచXె BాE9ాగ ఒందు అDౕవ �ెౕదXెయ 
ఆదరూ సతfCదA ఒందు Bాతు నమ�ె =ెూ#ె-తు. నమ" 9ెౕశద 
బహళషు&  ా-Wెగళ �ౕ�న సం�ెౕధXె 'ారతద =ెూర�ె 
ఇదAవ�ంద ఆగుతR�9ె. మWెౕ�య ఇదు నమ" 9ెౕశద OెౕXె. అదు 
�ెూ# mెగFంద హబుsతR9ె ఎంబ సంగDయను; �ెూXాలS �ాస ఎంబ 
^�Iష �ాక&రను xట& xద��ె కండు LEదను. అవను నమ" 
9ెౕశ ె1 బందు తళఊ� Nంతు 	ౕఘ\ ాలదవ�ె�ె సం�ెౕధXె 
BాE మWెౕ�dాద రహసfవను; 'ెౕ	7దను.  ాల�ా ఈ OెౕXె 
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vibrio cholerae ఎంబ సూ}�జంతుగFం9ాi ఉంTాగుతR9ె 
ఎంబుదను;  �ాబట\  ాక ఎంబ సం�ెౕధకను కండు LEదను. 
అవను యు�ెూౕపద��యవ. 'ారత ె1 బందు అభf77దను. నన; 
9ెౕశద �ెూౕగగళ సం�ెౕధXె పర9ెౕశద �ాక&రరు BాడుDRదAరు. 
నన; 9ెౕశద��య �ాక&రరు హFmగF�ె =ెూౕగలు మతుR అ�� =ెూౕi  
సం�ెౕధXె Bాడలు 7ద8�ర�ల�. సం�ెౕధXె ఆగువ9ాదరు =ెౕ�ె? 

ఎల� �ాధనగFరువ ప�nౕగ �ాWెగFల�, ఆసV,ె� ఇల�, ఆసV,ె�గళ�� 
�ౌకయ\గFల�. Lౕi9 Aాగ సం�ెౕధXె =ెౕ�ె BాడOెౕకు? ఇదను; 
�ెౕoసలు �ా? మతుR Xాను Oా�&xరద <ా� =ాU1నa 
Cశ~C9ాfలయవను; తలుU9ెవG. �ావ\జNక ఆ�ెూౕగfద తంత�వను; 
క�యువదు నమ" ప�ముఖ ఉ9ెAౕశ. అ�� ె dollar-intoxicated 

9ెౕశ; అదరం,ెw knowledge-intoxicated 9ెౕశ కూడ 
అహుదు. 'ారతద హFmగళ�� సం�ెౕధXె =ెౕ�ె BాడOెౕకు ఎంబుదర 
జగDRన��wౕ 9ెూడS  ాన'ాం�ారవG ఈ Cశ~C9ాfలయద��తుR. 
సం�ెౕధXె =ెౕ�ె BాడOెౕకు, =ెూస  ానవను; =ెౕ�ె గFసOెౕకు 
ఇ�ెల�వGగళను; XావG ఇ�� క�,ెవG. మతుR అ��ంద 'ారత ె1 Dరుi 
=ెూౕగువదను; Nశc-79ెవG.  Dరుi బరువ Lం	న 	న నమ" 
గురుగ#ాద Yా�.  ాల\ Tెౕలరరను;  ాణలు =ెూౕ9ెవG. అవరు 
"NౕవG 'ారత ె1  ాయం ఆi అ��క ^టు& ,ెరళKDR	A�. dావ 
dావ యంత�సలకర�ె, ఉపకరణ గళను; ఒయుfDR	A�?" ఎందు 
 ెౕFదరు. "YెI&�ె తుంబ పGసRకగళK, పD� ెగళK =ాగు హFmయ జన ె1 
Cవ�సWెందు ఒందు slide projector ఒయుfDR9ెA�ె" ఎందు =ెౕF9ాగ 
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అవ��ె ఆశcయ\�ా-తు. ఇrె&ల�వను; ,ె�ెదు ెూండు 1984ర�� 
XావG నమ" 9ెౕశ ె1 మరF9ెవG.  
 

 గడ:�ెూౕ�గడ:�ెూౕ�గడ:�ెూౕ�గడ:�ెూౕ�    అనుభవఅనుభవఅనుభవఅనుభవ 

'ారతద��య ఏళK ల} హFmగళ��య జనర �ెూౕగగళ =ాగు అవర 
�ాCన ప�Bాణ =ెౕ�ె కE� Bాడబహుదు? ఎంబుదర Bాగ\వను; 
�ెౕoసOెౕ ాiతుR. మరF బంద �ౕWె ఎ��ంద ఆరంzసOెౕకు, ఎ�� 
�ా7సOెౕకు, ఎంబుదర �ెౕధXె Bాడ,ెూడi9ె. ముంబ-, 	��, 
పG�ెయ��య 9ెూడS 9ెూడS  �ైదfMౕయ సం�ెౕధXె  ెౕంద�గళ 
ఔతణగళK నన;  ైయ��దAవG. ఇంతహ  ెౕంద�గళ�� సం�ెౕధXె�ె 
Oెౕ ాగువ ఎల� �ాధన �ౌకయ\గFదAవG. ఇర� ె1 N�ాసద వfవ�ెh 
ఇతుR. ఆద�ె ఈ  ెౕంద�గళK హFmగFంద బహు దూరద��దAవG. ఈ మన 
7hDయ��9 Aాగ నన; మగ ఆనందను - ఆగ అవన వయసుa బ� Xాలు1 
వరుష - ఒందు comicsద పGసRకవను; నన; ముం9ె తం	ట&ను. 
అదర��య అకబర ^ౕరబల�ర క,ె LౕiతుR:  
 
అకబరను ఒ�" ^ౕరబల�N�ె " నన; �ాజfద��య హతుR అDౕ 
మూఖ\రను; కండు LEదు క�ెదు ెూండు Oా" . ఆiన  ాలద�� 
ఇrెూ&ందు మూఖ\రు 7గువ భరవ�ె ఇల�. ఆదరూ ^ౕరబల�ను 
�ెౕoసలు =ెూరటను. బహు కష&	ంద ఒంబతుR మూఖ\రను; కండు 
LEదను. ఆద�ె హతRXెయవ 9ెూ�ెత =ెూరతు �ా<ా ెయను; 
Yా�7ద =ా�ె ఆగువ	ల�. ఒందు 	న �ాD�య �ెౕ#ెయ�� అవను 
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MటMయ OెళMన��XెూౕE9ాగ  =ా	య�� ఒబsను ఏనXెూ;ౕ 
హుడుకుతR�దAదుA అవN�ె కంEతు. ^ౕరబల�N�ె అచc�dా-తు. 
అవను =ెూరబందు "ఏను హుడుకుDR	Adా?"  ఎందు ప�|;7దను.  
"నన; వజ�ద హరFదA ఉంగుర క#ె	9ె. అదను; హుడుకుDR9ెAXె. 
ఎrెూ&, Rాదరూ 9ెూ�ెయవల�దు."  
"అదు Nన�ె 9ెూ�ెయ	దA సంగD DF-తు. ఆద�ె అదు క#ెద9ెA��?" 

"ఉంగుర�ెౕ? అదు యముXా న	య Dౕరద  ాEన�� క#ె-తు." 
=ాiదA�ె ఆ  ాEన�� =ెూౕi హుడుకOెౕకు. ఇ�� హుడుMద�ె అదు =ెౕ�ె 
7గువదు?" ^ౕరబల�న ప��ె;. 
"ఓ=ెూ!  ాEన�� బహళ కతRWె. ఇ�� =ెౕiదAరూ OెళM9ె. ఆదA�ంద 
ఇ��wౕ హుడుకు,ెRXె."  
ఉంగుర అడCయ�� క#ె	9ె. ఆద�ె OెళMన �ౌకయ\ 
నగరద��రువద�ంద 	��య 9ా�య �ౕWె అదను; హుడుకుDR9 AాXె. 
^ౕరబల�N�ె హతRXెయ మూఖ\|�ెూౕమ? 9ెూ�ెతను. 
 
దు9ై\వ	ంద నమ"��య �ైదfMౕయ సం�ెౕధXె ఇ9ెౕ �ౕDdాi 
న�ె	9ె. ఆ�ెూౕగfద ఉంగుర హFm�ాEన�� క#ె	9ె; ఆద�ె అదర 
�ెౕధXె నగరగళ��. పట&ణగళ�� ప� ాశC9ె, �ా,ానుకూ�త 
 ెూౕ�ెగF�ె, ఇతర �ౌకయ\గF�ె; ఆద�ె సం�ెౕoసలు 
సమ�ెfగ#ెౕ  ఇల�. సమ�ెfగFల�ద సం�ెౕధXె ఇ�� న�ె	9ె. 
ఆదA�ందWెౕ XావG గడ:�ెూౕ�య��రలు బయసుDR9ెAవG. 1982 ర�� 
చంద�పGర ]WెPయ CభజXె-ం9ాi గడ:�ెూ� ఎంబ అతfంత 
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LందుFద ఆ	�ా7గళ9ెౕ ఆద Oెౕ�ె ]WెP అ7Rత~ ె1 బం	తు. 
ఎల�M1ంత =ెచుc అXా�ెూగfద సమ�ెfగF�ెn, ఎ�� OెౕE ెగళK 
ఇ�ెn అ��wౕ ఆ�ెూగf �ెౕ�ె  ెూడOెౕకు మతుR అదర జ,ె జ,ె 
సం�ెౕధXె BాడOెౕకు ఎంబ గు�యN;టు& ెూండు XావG 
గడ:�ెూౕ� తలుU9ెవG. ఈ ]WెP మ=ా�ాష¡ద ప�వ\ 7ౕ�య��9ె. 
ఒం9ె�ె మధfప�9ెౕశద 7ౕ�గళK ఇXెూ;ందు బ	�ె ఆంధ� ప�9ెౕశద 
7ౕ�గళK Lౕ�ె ఈ ]WెPయ భూరచXె ఇ9ె. XాగపGర	ంద 200 
M.�ౕ. దూర గడ:�ెూౕ� పట&ణC9ె. ఈ ]WెPయ 60%రషు& భూ� 
అరణfప�9ెౕశ. �ాగు, మDR, xౕహ =ాగు ^	�న సమృద8�ాద 
అరణfసంపతుR. ]WెPయ మూరు అం:న�� =ెూ#ెగF�ె. �ైనగం�ా 
న	 ]WెPయ ప|cమద 7ౕ�య�� హ�యుతR9ె. ఈ న	 మ#ె�ాలద�� 
తుం^ హ�యు�ాగ  ]WెPయ ఉFద :క1 పGట& =ెూ#ెగళK కూడ 
తుం^ హ�యుతR�ె. Lౕ�ాi Xె�ె=ావFdా9ాగ ]WెPయ ఎల� 
9ా�గళK తుండు తుం�ాగుతR�ె. yానfద Oె#ెwౕ ఇ��య జన��ె 
ముఖf ఆస�ె. వరుషద��య Xాలు1 DంగళK yానfద =ెూలగళK 
�ైతరను; �ె�ెLE	I&రుతR�ె. ఉFద ఎంటు DంగళK ఈ బడ జన 
అడCnళ=ెూకు1 iడ కEయువదు, xౕహద హూవG, ,ెౕందు 
ఎWెగళను; కూE =ాకువదు, హులు� MతుRవదు ముం,ాద కూ�  ెలస 
BాడుతR =ెౕ�ాదరూ  ]ౕCసువదు ఈ ]WెPయ ]ౕవన ప��ాహ.   
 
బడతన  బహు C:త��ాiరుతR9ె. ఈ ]WెPయ �ాసనద అంM-
అంశగFగను�ార 80% రషు& జనసం�ెf 9ా�ద�� �ెౕrెయ  ెళiన 
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]ౕవనవను; బదుకుతR9ె. అ�� =ెూౕదనంతరద ఎరడు-మూరు 
DంగFన �ౕWె ఒందు 	న  ాడు హు��న�� ఓవ\ మL#  ె ఏనXెూ; 
హుడుకుDRదAదAను; Xాను XెూౕE9ె.  స~లV స�ౕప =ెూౕi XెూౕE9ాగ 
బుI&య�� హు��న హూవGగళK =ాగు ^ౕజగళK ఇదAవG. "ఇ9ెల� 
ఏత ె1?" ఎందు  ెౕF9ాగ "మXెయ�� Dన;లు ఏనూ ఇల�. ఇవGగళXె;ౕ 
Oెౕ-7 మక1F�ె ఉ?@సు,ెRXె" ఎందు అవళK =ెౕF9ాగ నన�ె బహళ 
Oెౕ<ా�ా-తు. 21 Xెౕ శతBానద�� గడ:�ెూౕ�య��య బడవ��ె 
హులు�, తపVలు, హూవG ^ౕజగళను;   Dందు ]ౕCసOెౕకగుతR9ె.  ెల 
	న మXెయ�� ఏనూ ఇర	దA�ె ఒణ ఎలువGగళXె;ౕ మ,ెూR�" 
Oెౕ-7 Dం	రOెౕ ాగుతR9ె. dావ DంగళK జనర శ�ౕర ఎలుCన 
హందరదం,ె  ాణుతR9ెn ఆ DంగF�ె ఇ��య జన ఎలుCన 
Dంగ#ెందు క�ెయు, Rా�ె.  
 
ఈ ]WెPయ 40%రషు& జనరు ఆ	�ా7గళK. BాEయ �ెూండ ఎంబ 
పంగడ ె1 �ెౕ�ద LందుFద జXాంగ. దట&  ాEన��wౕ ఇవర వసD. 
 ాEన��య గుEసలుగళ �ెూౕ�ెగళ �ౕWె ఈ బుడుకI&న జనర 
]ౕవనద అనుభవగళను; అంద�ాi :D�7దAను; NౕవG ఈగలూ 
Xెూౕడబహుదు. ఈ జనర�� మూఢనం^ ెగళK 9ెూడA ప�Bాణద���ె. 
OెౕXె- ా-WెగళK =ెౕ�ె ఉంTాగుతR�ె? ఎందు  ెౕF9ాగ మ�ఆ-, 

గడ9ెౕవ,ెగళ ప� ెూౕప ఎంబ ఉతRర 9ెూ�ెయువదు. ఊర 
అగ7య��య xౕహద iడద  ెళ�ె �ెూంOెdా ారద కI&�ెయ 
మూD\గళను; ప�D హFmగళ��  ాణబహుదు.  మXెమం	య  ా-Wె 
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కE�dాగWెందు ఈ 9ెౕవ,ెగF�ెXె x�ె =ెూౕగువ9ెౕ ఇ��య 
రూ¤.  
 
ఈ ఆ	�ా7గళ ప�D హFmయ =ెూరబ	య��య  ాEన��య Nజ\న 
ప�9ెౕశద�� ఒందు :క1 గుEసలు కI&దAను;  ాణబహుదు. ఇదర�� 
dా�రు, Rా�ె? ఇవG ఆ	�ా7 మL#ెయర ముI&న 	నగళ��య 
మూరు 	న ఇర� ె1 కI&ద వసD� hానగళK.  ఇ��wౕ ఇరలు 
క� Sాయ. ముTా&ద 	నగళ�� తమ" తమ" గుEస�న�� ఇరకూడదు.  
�ాజfద ఇతర 'ాగద�� ఈ 	నగళ�� dా�గూ సVశ\ Bాడకూడదు 
ఎంబ సంప�9ాయC9ె. ఇ�� Bాత� ఇవF�ె మXె Bారు ^టు&  
అడCయ��య గుEస�న�� ఒబs#ెౕ  ఇరOెౕ ెంబ కట&పV�ె.  ెల 
మL#ెయ��ె  8-10 ముI&న 	నగళK  ఇరబహుదు. ఇrెూ&ందు :క1 
గూEన�� ఒబsంIdాiరువదు బహళ కష&ద ]ౕవన. ఇ9ెౕ �ౕD 
ఇ��య 	నNతfద వfవ=ారగళK, OెౕXె -  ా-Wెగళ బ�ె� ఇదA 
DళKవF ె, రూ¤-సంప�9ాయగళK, �ెూడుSనం^�ెయను�ార�ెౕ 
ఇనూ;వ�ెగూ న�ెయుతR��ె.  
 
XావG గడ:�ెూౕ�య�� ఇరలు =ెూౕ9ాగ =ెూౕగు బరువ 
�ాధన�ెంద�ె  ెౕవల ఎDRన బంE. వరుషద సుBారషు& 	న ఇదు 
కూడ  ెలస ె1 Oారదంతహ �ా��ె �ౌకయ\. Oెౕ7�ె  ాలద�� 
=ెూ#ెగళK ఒణi9ాగ సర ారద �ెౕతు�ె కటు&వ  ెలస 
Yా�రంzసుDRతుR. ఆద�ె ఒ�" �ెౕతు�ె కటు&�ాగ కంబ�ెౕ కు7దు 
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^దAదA�ంద ఆ �ెౕతు�ె కటు&వ  ెలస Nం,ెౕ =ెూౕ-తు. ఆదA�ంద ఈ 
�ెౕతు�ె ఈ ’]WెPయ C ాస’ద ఒందు �ా"రకదం,ె  NంD9ె.  
7�ంIన�� Oెర ె, భ�rా&Hార, Lౕ�ాi �ెౕతు�ె కు7-తు. 
అzవృ	8య =ెౕళ =ెస�ల�. న	గళK దం�ెతుం^ హ�యు�ాగ జన��ె 
సంపక\�ెౕ ఇల�. అవర Yా��ె జగతుR ఇల�దం,ెw.  
 
Xాను =ాగు �ా? 1986 ర�� గడ:�ెూౕ��ె బందు తలుU9ెవG. 
XాNౕగ ఇందు ఇ��9ెAౕXె  ారణ అవళK అ��య వfవ=ారగళను; 
XెూౕడుDR9 Aా# .ె XాN�� ఒబsXె BాతXా;డుDRదAరూ అవళK నన; జ,ె 
దNగూEసుDR9 Aా# .ె గడ:�ెూౕ�య �ా�మసhరు అDౕవ Yె�ౕమ	ంద 
,ెౕందు ఎWెగళను; కూEడువ మF�ెయను; నమ�ాi  ెూటు&^I&దAరు. 
"Nమ�ె ఏను Bాడువ	9ెnౕ అదXె;ల� ఇ�� Bాడబహుదు". Lౕ�ాi 
ఈ ఉ�ా�ణ�ెౕ నమ" xట& xద�న సం�ెౕధXె  ెౕంద�వG, అ9ెౕ 
తరOెౕD  ెౕంద�, అ9ెౕ సంగణక  ెౕంద�, ప�nౕగ�ాWె. ఇ9ెౕ 
ఉ�ా�ణద �ౕWె నమ" ఫలకCతుR: SEARCH (Society for 

Education, Action and Research in Community 

Health).హFmగళ�� �ా7సువవర జడుS, OెౕXె,  ా-Wె, �ెూౕగ 
ఇవGగళను; అభf77 ఈ సమ�ెfగF�ె ఉYాయవను; 
కండుLEయువ9ెౕ SEARCH ద గు�.  
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ఆసV,ె�యఆసV,ె�యఆసV,ె�యఆసV,ె�య    అం] ెఅం] ెఅం] ెఅం] ె 
అ�� బందు ముI&ద  ెల 	నగళ��wౕ Xె�ె=ావF-ం9ాi 
గడ:�ెూౕ� Nౕర�� ముళKiతు. నమ" OాE�ెయ మXె సుతRలూ 
Nౕ�ెౕ Nౕరు. ముం	న ఏళK 	న XావG మXె ^టు& =ెూర�ెౕ 
=ెూౕగ�ల�. CదుfDRల�, కుEయ� ె1 Nౕ�ల�. Tె�uౕNల�. అంHె-ల�. 
ఏనూ ఇల�. గడ:�ెూౕ� తన; xదలXె ప��ాదవను; ఈ �ౕDdాi 
నమ�ె హం:తు. ఇదు సం�ెౕధXెయ నమ" xదల =ె<ె�. ఈ 
xదలు XాCదA  ాX PాపGర హFm నమ" కలVXె =ాగు CHారగళను; 
జనర �ౕWె =ెౕ�సకూడదు ఎంబ Yాఠవను; నమ�ె  క�7తుR. 
ఆదA�ంద  XావG ఇ��య జనర సమ�ెfగళను; అవర Oా--ందWెౕ 
 ెౕF ెూండు నమ" �ెౕధXె ఆరంzసOెౕకు ఎంబ Nణ\య ె1 
బం	9ెAవG. ఇద ా1i హFmగర జ,ె, గుడS�ాEన�� ఇరువవర జ,ె 
స'ెగళను; �ెౕ�7  Bా,ాడ� ె1 Yా�రంz79ెవG. Nమ" 
 ా-WెగళK dావవG, అద ా1i ఇ��యవ�ె�ె Nౕ�ెౕను BాడుDR	A�, 

dావ ఉYాయ స�, ఎందు XావG ప��ె;గళ �ౕWె ప��ె;  ెౕFDR9 Aాగ 
ఈ జనరు :తR�ెూటు& ఆ�సుDRదAరు. ఆద�ె ఒబsరు Oా- 
^చుcDRర�ల�. జనర ఒకూ1టద�� మనసుa ^:c Bా,ాడలు, ప��ె; 
 ెౕళలు, ఉతRర  ెూడలు అవరు Lంజ�యు, Rా�ెంబ సంగD నమ" 
ల} ె1 బంతు. అవరు స'ెగళ�� UTె&Xె;తుRర�ల�. Lౕ�ాi ఈ �ౕDయ 
స'ెగళK  ెలస ె1 OారదవG ఎందు మన�ా?తు. ఆద�ె ఇ9ెౕ జన 
�ాD�య Oెళ	ంగళ�� బయలు OెంMయ సుతR కుFతు స�ౕ�ాi 
హరTె =ెూ�ెయుDRదAదుA నమ" ల} ె1 బంతు. Xావ� కూడ ఇంతహ 
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హరTెగళ�� YాWెూ�ళm,ెూడi9ెవG.  �ాD�య కతRల�� Bాత� ఈ 
i�జనర Oా- సEWాi ఎrెూ& Cషయగళ బ�ె� అవ�iరువ 
CHారగళK, నం^�ెగళK  DFయ,ెూడiదవG. సుతR ముతR�న 40 
హFmగళ�� XావG ఇంతహ హరTెగళ�� 'ాగ వL79ాగ అవర 
మన7aన�� ఏN9ె ఎంబుదు DFయ,ెూడiతు.  
"Nమ�ె ఇrె&ల� జడుS OెౕXెగళK బరుతR�ె. ఆదరూ ఆసV,ె��ె ఏ ె 
=ెూౕగువ	ల�? అ�� =ెూౕదదA�ంద స~లV�ాదరూ XెూౕవG 
కE�dాగువదు "  
"నమ�ె ఆసV,ె�nళ�ె  ా�డలు అం] ె బరుతR9ె. "  
"ఎదర అం] ె? "  

"xదలXెయ9ాi ఆ ముiWెతRరద కట&డగళ =ెద� ె బరువదు. 
అవGగళ Oెౕ�ె Oెౕ�ె అంతసుRగళ�� XావG క#ెదు ెూళKm�ెవG ఎంబ 
=ెద� ె నమ�ె ఇరుతR9ె. అ�� ఒళ �ెౕ�9ాగ నమ�ె ఏనూ 
DFయువ	ల�. ఒళ�ె  ా�డ� ె1ౕXె భయ�ాగు,ెR. dా��ె  ెౕళOెౕకు 
ఏను  ెౕళOెౕకు, ఎంబ �ెూందలద�� XావG ^ౕళK,ెR�ె. ఇXెూ;ందు 
సంగDఎంద�ె అ��య �ాక&రరు ఎల� నసు\గళK ^#  ె బTె& 
=ాM ెూండు అ� Sాదువదు నమ�ె భయ తరుతR9ె"  
"అదర�� అంజువంతహ9ెౕN9ె? ^F బTె& =ాM ెూండ�ె Nమ�ెౕ ె 
భయ? " 

"నమ"�� =ెణగF�ె Bాత� ^F బTె& =ాకు, Rా�ె. dారు ^F బTె& 
సుDR ెూండు నమ" �ౕWె ఉపHార Bాడువ�ెూౕ అవరు నమ"ను; 
]ౕవ	ంద ఉFసలు =ెౕ�ె �ాధf?" 
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" ఇrె& అల�. అవరు BాతXాడువ 'ాrెw Oెౕ�ె. అదు నమ�ె 
DFయువ	ల�." 
అ	ర�. అ�� OెౕXె ^దAవరన;rె& ఇటు& ెూళKm, Rా�ె. ఉFద XెంటరXె;ల� 
=ెూరదూడు, Rా�ె. तीनसे सात बजेतक आवो। ఎందు కూగు, Rా�ె." 
"  నమ" హDRర గEdారCల�. నూ�ారు MWెూ�ౕటస\  దూర	ంద 
XాC��  న�ెదు ెూండు పట&ణద ఆసV,ె��ె =ెూౕ9ాగ ఉFద 
�ెౕ#ెయను; Xా�ె�� క#ెయOెౕకు? ఇద�ం9ాi Xెంట�ెల� ఊ��ె 
,ెరళK, Rా�ె. ఆగ �ెూౕiయు కూడ Xానూ మXె�ెౕ =ెూౕగు,ెRXె ఎందు 
హట LEయు, RాXె. ఇల�	దA�ె ఆసV,ె�-ంద ఓE =ెూౕగు, RాXె. 
అవN�ె సతR�ె Xెంటర��wౕ �ాయOెౕకు; ఆసV,ె�య�� Oెౕడ, 

ఎం9ెN;7 ఆసV,ె�య�� ఇరOెౕ ెం	N;సువ	ల�. " 
" ఇదrె& అల�, ఈ ఆసV,ె�గళ�� 9ెౕవ�ెౕ ఇల�. 9ెౕవ�ర	దA�ె OెౕXె 
=ెౕ�ె కE�dాగువదు? �ాక&రXెూబsXె నమ" �Yెౕ� =ెౕ�ె 
Bాడలు �ాధf? ఇద�ం9ాi XావG అ�� =ెూగువ	ల�.  "  
"LౕiదA�ె Nమ�ె ఎంతహ ఆసV,ె� Oెౕకు? "  

ఆ	�ా7గళK =ెదరOారదు; అవ��ె అదు LEసOెౕకు; అ�� 
ఇరOెౕ ెం	న;సOెౕకు; అదు ఆసV,ె� ఎN;స9ె అవర 
గుEసWెం9ెN;సOెౕకు.  
 
ఈ ఎల� CHార =ాగు కలVXెగళను; మనద��టు& XావG ఆసV,ె� కటు&వ 
nౕచXె Bాడ,ెూడi9ెవG. ఈ జనర అసV,ె�య��య Oాహf 
రుగ@C'ాగవG waiting room rె& అల�;  అదు ఒందు �ెస& రూము 
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కూడ! ఈ �ెూండ ఆ	�ా7గళK తమ" Xెంట��ాiw ఎందు ఒందు 
గుEసలను; �ౕస�డు, Rా�ె. అవర హFm�ె dా�ాదరూ Xెంటరు 
బంద�ె అవర వfవ�ెh ఎల� ఆ గుEస�న��wౕ. ఇ9ెౕ గుEసల 
మగు�ల�� మక1ళ సం<ెdాట. =ాడువదు, కు?యువదు, =ాడు 
క�యువదు ఇ�ెల� ఈ ’¦ూౕటుల’ద��wౕ. అంతహ9ెౕ ఒందు 
’¦ూౕటుల’ నమ" ఆసV,ె�య కంYౌంEన��9ె.  
    
BాBాBాBా    దం,ెౕశ~�దం,ెౕశ~�దం,ెౕశ~�దం,ెౕశ~�    ఆసV,ె�ఆసV,ె�ఆసV,ె�ఆసV,ె�     
ఆధుNక ఆసV,ె�గళ��య �ాడ\గళ రచXె �ాక&స\ =ాగు నసు\గF�ె 
ఎల� �ెూౕiగళ ఆ�ెూగf7hDయను; కండు LEయలు అనుకూల�ాi9ె. 
ఆద�ె ఈ రచXె �ెూౕiయ బంధు - బళగ ె1 అతfంత ,ెూంద�ె 
 ెూడువ వfవ�ెh. ఇదXె; XావG ఈ ఆ	�ా7గళ జ,ె చ:\79ాగ 
నమ" ఈ ఆసV,ె�యXె;ౕ గుEస�న రచXెయను; ఆధ�7 కI&ద�ె =ెౕ�ె 
ఎంబ CHారవG నమ�ె =ెూ#ె-తు.  �ెూౕiగళ జ,ె బళగద జనరు 
కూడ గుEసల�� ఇరబహుదు. అవ�ెౕ �ెూౕiయ ఆ�ై ె కూడ 
Bాడబహుదు. నమ" ఈ కలVXె ఆ	�ా7గF�ె �ాకషు& LE7తు. 
ఉ9ెౕ�ావద ఆ	�ా7గళK ,ా�ెౕ ముం9ాi �ెూౕiగF�ాi ఎందు 
ఒందు గుEసలను; కట&,ెూడiదరు. ఇదను; కండు ఉFద హFmయవరు 
కూడ గుEసలు ఆసV,ె�గళను; కట&,ెూడiదరు. వరుష 
తుంబువదర��wౕఈ గుEసలు ఆసV,ె� అ7Rత~ ె1 బంతు. ఈ 
ఆసV,ె�యను; ఆ	�ా7గ#ెౕ  కI&దA�ంద ఇదర =ెస�ెౕNరOెౕకు 
ఎంబుదర బ�ె� చHె\ న�ె-తు.  ఆ	�ా7గళK ,ా�ాiwౕ ’Bా 
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దం,ెౕశ~� ఆసV,ె� ’ ఎందు Xామకరణ BాEదరు.   

 
 

దం,ెౕశ~� 9ెౕC ఈ i�జనర ముఖf 9ెౕవ,ె. అద ా1iwౕ ఈ 
ద�ా�ాXె =ెసరు దం,ెౕశ~� ఆసV,ె�. Xాను అ�� ె-ంద ,ెరF 
ఇనూ; బహళ వష\గ#ాiర�ల�. నన�ె ఆసV,ె�య ఈ =ెసరు 
అrెూ&ందు LEస�ల�. ’XావG Oెౕ�ెూదు =ెస�డువ’ ఎందు Xాను 
అం9ాగ అ�� Xె�ెద మL#ెయరు " �ాక&ర, ఇను; ముం9ె ఈ ఆసV,ె� 
Nమ"దల�. ఇదు న�"ల�ర ఆసV,ె� "  ఎందు yైయ\	ంద =ెౕF నన; 
Oా- ము:c7దరు. ఈ �ౕDdాi Bా దం,ెౕశ~�ౕ ద�ా�ాXె 
�ెౕ�ె�ె స< �ాi NంDతు. దం,ెౕశ~�య Yె�ౕర�ె-ంద ఈ బడ బగ�రు 
OెౕXెగFంద ముకR�ాగుDRదA�ె ఆసV,ె��ె ఆ 9ెౕCయ =ెస�డ� ె1 ఏను 
అభfంతర? 

 
ఇద ా1i ఆసV,ె�య ప��ెౕశ9ా~రద��wౕ  దం,ెౕశ~�య ఒందు :క1 
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గుEయను; XావG కI&9ెవG. ఆసV,ె��ె బరువ �ెూౕiగళK xదలు ఈ 
9ెౕC�ె నమస1�7wౕ ఒళ బరు, Rా�ె. అవ�ెల�ర �ౕWె ఈ 9ెౕCయ 
ప�'ావ �ాక�&9ె. దం,ెౕశ~�య అపV�ె ఎందు ఊ�ెూళ�ె =ెౕF 
కF7ద�ె అవళ �ౕ�న నం^�ె-ందWెౕ =ెౕFదAXె;§ల� Yా�సువరు. 
’సూ}�జంతుగFం9ాi �ెూౕగగళK హబుsతR�ె ఎందు =ెౕF9ాగ 
Xా�ె�� జంతుగళను; XెూౕEరు�ెవG?’ ఎందు BారుతRర  ెూడు, Rా�ె. 
’ఇదు దం,ెౕశ~�య బయ ె’ ఎందు ’మదAను; చు:c ెూౕFm, ’ ఇల��ె    
’స~చ¨�ాi�’ ఎందు =ెౕFద�ె నమ" BాతXె;ల�  ెౕళKDRదAరు. 
 
ప�D వరుష ెూ1�"  ఈ దం,ెౕశ~�య <ా,ె�యను; XావG 
ఆరంz79ెవG. సుతR�న 50-60 హFm-  ాడుగFంద ఆ	�ా7గ#ెల� 
బర,ెూడiదరు. <ా,ె�య�� కు?యుDRదAరు, =ాడుDRదAరు. ఇ9ెౕ 
�ెౕ#ెయ�� XావG ఆ�ెూగf సంసDRన  ాయ\క�మవను; ,ె�ెదు ెూళm 
,ెూడi9ెవG. ఈ సంసDRన స'ెయ�� ఎల� హFmగళ��య L�యరు, 
ఇతరరు తమ" తమ" హFmగళ��య ఆ�ెూౕగfద సమ�ెfగళK dావవG 
ఎంబుదర బ�ె� చHె\ Bాడ,ెూడiదరు. dావ చటువI ెగళను; 
 ై�ెూళmOెౕకు ఎంబుదర  Nణ\య ముంబ-, 	��య�� కుFతవరు 
Nశc-సWారరు; �ా. బంగ కూడ Nధ\�సWారరు. ఈ సంస,ెRౕ 
ఇEౕ వరుషద  ాయ\క�మద రూప�ెౕ�ె తdా�సుDRతుR.  
 

స'ెయ�� " నమ" ఊర�� మWెౕ�dా Dౕవ� సమ�ెfdాi9ె" 
" అధ\ ఊరు ఈ  ా-Wె-ంద బరళKతR9ె. =ెూలగళ�� దుEయ� ె1 
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శకf�ాగువ	ల�. మWెౕ�dాద బ�ె� ఏను Bాడలు �ాధf? " ఎందు 
చ:\సబహుదు. ఇద ా1i అవ�ెౕ Oెౕ�ె Oెౕ�ె సూచXెగళ �ౕWె 
చ:\సుDRదAరు.  
"ప�D హFmయ ఒబs��ె తరOెౕD  ెూడOెౕకు. " 
",ెూపVలు iడగళ మదుA  ెూడువ  ప�<ా�గూ కూడ తరOెౕD 
 ెూట&�ె అవను కూడ  ా-Wెయ శుషూ�rె Bాడబహుదు. " 
హFmగళ�� మWెౕ�dాద =ావFdా9ాగ ఈ జన�ెౕ సచ\ద ఔషoౕ 
YెI&�ెయను; తWె�ౕWె =ెూతుR హFm హFm DరుగుDRదAరు. 

 
ఈ �ౕDdాi హFmగర, ఆ	�ా7గళ జ,ెయ  Yాలు�ా� ె-ంద 
మWెౕ�dాద Nయంత��ె �ాధf ఎంబుదు మన�ా?ద �ౕWెXె ఇదర 
సం�ెౕధXె�ె ఆరంzసOెౕ ెందు నమ�ె అN;7తు. ఈ ఎల� 
 ెలసగళను; Bాడువ మతుR నమ�ాi ఆసV,ె�య కట&డవను; కI& 
 ెూI&రువ ఈ � hాన ె1 XావG �ెౕధ�ా�మ�ెందు =ెస�Tె&వG. 
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�ా��ౕణ ఆ�ెూగfద సమ�ెfగళK dావవG, అవ ె1 ఏను ఉYాయ, 

అదను; బ�ెహ�సువ 9ా� dావదు, జనరను; Yాలు�ెూళmలు =ెౕ�ె 
హు�దుం^సOెౕకు  ఇ�ెల�వGగళ ఒందు హFmw ఈ �ెౕధ�ా�మ. ఈ 
�ౕDయ�� గడ:�ెూౕ�య �ెౕధ�ా�మ =ెస��ె బంతు.  
    
7�ౕ�ెూౕగగళ7�ౕ�ెూౕగగళ7�ౕ�ెూౕగగళ7�ౕ�ెూౕగగళ    �ౕ�ౕ�ౕ�ౕWెWెWెWె    �ెౕధNబంధ�ెౕధNబంధ�ెౕధNబంధ�ెౕధNబంధ 

ఆసV,ె�య�� 	Xాలు నన; =ెండD �ా? �ెూౕiగళ తYాస�ె BాE 
మదుA - గుF�ెగళను;  ెూడు, Rా# .ె అవళK 7�ౕ �ెూగ తtళK. 
హFm�ాEన =ెణ"క1ళK తమ" :క1 పGట& OెౕXె - Oెౕస� ెగF�ాi 
బం9ాగ అవళ జ,ె హరTె =ెూ�ెయుDRదAరు. అవర Bాతుగళను; 
ఆ�సుDR9 Aాగ ఈ మL#ెయర�� 9ెూడS ప�Bాణద�� 7�ౕ�ెూౕగగళ 
సమ�ెf ఇ9ె ఎంబుదు అవF�ె మన�ా?7తు. �ాBానf�ాi 
నమ"ంతహ LందుFద 9ెౕశగళ��య 7�ౕయర సమ�ెfగ#ెంద�ె బ7రు, 
OాణంDతన =ాగు కుటుంబNnౕజXె ఎం9ెN;సబహుదు. ఆద�ె 
ఇ��య =ెంగసరు �ాయXా ాWా]య జడుS OెౕXె గFంద 
బళలుDRదAరు.  ెౕవల ఆసV,ె��ె 'ెI& ెూడువ =ెంగసర తYాస?య 
�ౕ�ంద ఇషు& |ౕఘ��ాi DౕBా\Nసువదు స�యల��ెందు నమ�ె 
ఆగ అN;7తు.  ారణ ఈ =ెణ"క1ళK ఏXాదరూ OెౕXె ఇదA�ెౕXె 
ఆసV,ె��ె బరువరు. ఊర��య  =ెంగస�ెల� 	న Oెళ�ాద�ె 'ెI& 
 ెూడలు ఆసV,ె� ఏనూ బూfI Yాల\ర అల�. Lౕ�ాi ఆసV,ె�య�� 
కుFతు 7�ౕ�ెూౕగగళ బ�ె� అం9ాజు వD\సలు శకfCల�.  ఇద�ంద 
నమ�ె �ెౕధXె�ె ఒందు =ెూస Cషయ 9ెూ�ె-తు:   �ా��ౕణ 
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7�ౕయర ఆ�ెూౕగfద మహత~ద Cషయగళ�� అవర 
�ాయXా ాWా]య సమ�ెfగళను; �ెౕ�సబహు9ెూౕ =ెౕ�ె? 

 
�ా�ంగ&N;న Library of Medicine  ె1 'ెI&  ెూTా&గ LందుFద 
�ా��ౕణ ప�9ెౕశద��య =ెంగసర�� dావ ప�Bాణద�� 
7�ౕ�ెూౕగగF�ె, dావ OాyెగF�ె, ముం,ాద Cషయగళ �ౕWె 
ఇనూ;వ�ెగూ అధfయన�ెౕ ఆiల� ఎంబుదు DF9ాగ నమ�ె 
అచc�dా-తు. Cక7త 9ెౕశగళ ఆసV,ె��ె 'ెI&  ెూటు& =ెూౕiరువ 
=ెణ"క1ళ అనుభవద అ'ాfస �ాకషు& ప�Bాణద�� ఆదదుA కండు 
బంతు. ఆద�ె నమ�ె ఈ అ'ాfస  ెలస ె1 OారదుA. ఆద�ంద Xా�ెౕ 
ఈ �ౕDయ అధfయనద బ�ె� ఆWెూౕ:స,ెూడi9ెవG. ఈ �ౕDdాద 
అతfంత �ైయMRక స~రూపద BాLDయను; సంగ�Lసువదు బహు 
క©ణ�ాద  ెలసవG.  ఇదర�� ఒందు షరDతుR: =ెణ"గF�ె XెూౕCర�, 

^డ� ప�Dnబsరు తYాస�ె BాE7 ెూళmWె Oెౕకు. ఆద�ె ఈ 
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హFmయ =ెంగసరు తdా�ాగువ�ె? అవ�ెౕ ె తYా77 ెూళm� ె1 
బరOెౕకు? dా��ె XెూౕC9ెn అవరrె& =ెూౕగ�. ఈ Bాన7క,ె 
=ెంగసర��దA�ె 9ెౕహద��య గుTా&i అడi ెూంEరువ OెౕXెగళను; 
గురుDసువదు, అవGగళ Cవరగళను; సంగ�Lసువదు బహళ 
క©ణ�ాద  ెలస �ెందు అN;7తు. ఇదXె;ల� ఈ =ెణ"క1ళ జ,ె 
చ:\79ాగ వ�ా మతుR అ�ౕªా\ ఎంబ ఎరడు హFmయ 
మL#ెయరు ,ా�ె ముం9ాi ఇదXె;ల� Bాడు,ెRౕ�ె ఎందు =ెౕF9ాగ 
నమ�ె అచc�dా-తు. సం�ెౕధXె�ె స=ాయ Bాడువ9ెంద�ె 
అవ��ె ఒందు హబsదం,ె ఎN;7తు. dావ dావ హFmగళ�� XావG 
ఈ �ెౕధXె |^రగF�ె =ెూౕగుDR9ెA�ౕ అ�� ఎల� క�ె ఉతaవద 
Cజృంభ�ె ఇరుDRతుR. =ెంగస�ెల� గుంపG గుంYాi బందు  
తYా77 ెూళKmDRదAరు. ఆ�ెూౕగf తYాస�ె అవ��ెల� సడగరద, 

�ెూౕ]గద ఘటXె. గడ:�ెూౕ� ఇదు LందుFద ]WెP. dావ 
Cషయగళ బ�ె� పట&ణద క�త జన కూడ BాతXాడలు 
7ద8�రువ	ల��ౕ అంథ�� ఈ హFmయ Nర}రరు - అదర��యూ 
�ెూడుSనం^�ెగళN;టు& ెూంEరువ మL#ెయరు- ,ా�ాiwౕ ఎల� 
Cవరగళను; =ెౕళKDRదAరు. అదర��యూ తమ" హFmయ��య 
సం�ెౕధXె ఎంద�ె అవ�ెల��గూ అzBాన!  
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ఆరు Dంగళవ�ె�ె  నమ" ఈ సం�ెధXెయ |^రగళK న�ెదవG. 
హFmయ =ెణ"క1ళ తYాస�ె BాE9ెవG. అవరు  ెూట& Cవరగళ 
C�ె�ష�ె BాE9ాగ సుBారు 92% రషు& 7�ౕయరు CCధ�ౕDయ 
7�ౕ�ెూౕగగFంద XెరళKDRదAదుA కండు బంతు. =ెూలగళ�� దుEయువ, 

మXె�ెలస Bాడువ,  ాEన�� అWె9ాE  ెలస Bాడువ ఈ =ెణ"క1ళ 
గ'ా\శయగళ��, nౕNBాగ\ద�� జంతు9ెూౕషగFదAవG. అవ��ె 
ముI&న ,ెూంద�ెగFదAవG. ఆదరూ అ�ెల�వను;  సLసుతR ఇవరు 
]ౕCసుDRదAరు. ఇవర��య  ెౕవల 8%రషు& =ెంగసరు 
ఔషyెూౕపHారవను; BాE7 ెూళKmDRదAరు. ఈ ఎల� Cవరగ#�ెం	�ె 
ఒందు ప�బంధవను; బ�ెదు Cశ~ప�7ద8 Lancet ఎంబ �ైదfMౕయ 
CషయగF�ె �ౕస�I&దA పD� ె�ె కF79ెవG. 1989 ర�� High 

Performance of Gynecological Diseases in Rural 
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Indian Women  ఎంబ =ెస�Nంద ఈ �ెౕధNబంధవG 
ప� ా|త�ా-తు. జగDRన��w ఈ Cషయద �ౕ�న xట& 
xద�న �ెౕధXె ఎంబుదు నమ�ె ఆగ DF-తు.  92% రషు& 
మL#ెయరు �ెూౕగగFంద బళలువ సంగD ఆ�ెూగfద yెfౕయ 
yెూౕర�ెగళను; Nధ\�సువ తtర కణు@గళను; ,ె�ె-తు. అ�� ెయ 
ఎrెూ& తtరు The study of the decade in women's health 

in developing countries ఎందు =ెూగFదరు.  
 
అంతర�ా�¡ౕయ మట&ద�� ఈ �ెౕధNబంధద �ౕWె చHె\ న�ె-తు. 
ఇ��యవ�ె�ె జనసం�ెf Nయంత�ణదబ�ె� చ:\సు�ాగ 7�ౕ�ెూౕగద 

సమ�ెfగళ క�ె గమనCI&ర�ల�. మL#ెయరు 7�ౕ�ెూౕగ	ంద 

బళలుDRదA�ె కుటుంబ NnౕజXెయ  ాయ\క�మ ె1 యశసుa =ెౕ�ె 
7గబహుదు? Lౕగల�9ె ఇrెూ&ందు 9ెూడS ప�Bాణద�� OెౕXె గFదA�ె 
AIDS  ద ప��ార కూడ హDRక1లు �ాధf�ెౕ ఇల�! ఇ9ెౕ �Ddాi ఎrెూ& 
ప�షతుRగళ�� CHారCNమయ న�ె-తు. ఇ9ెౕ  ాలMౕ 7�ౕ9ాసf 
ముMRయ చళKవF రభసద��తుR. నమ" ఈ సం�ెౕధXె-ం9ాi అవర 

ఆం9ెూలXె�ె బల 9ెూ�ె-తు. 1994ర�� <ాగDక జనసం�ెf 
NౕDయను;  ై�ెూద�� Xెర�ెౕ�ద ప�షDRన�� బదలు BాడWా-తు. 
 ెౕవల గభ\ N�ెూౕధద �ౕWెXె ల}Cడ9ె women's reproductive 

health ద గు� ఇడువ NౕDయను; అవలం^సలు Nధ\�సWా-తు. 
 ెల�ెౕ హFmగళ�� న�ె7ద ఈ :క1 సం�ెధXె <ాగDక yెూర�ెయXె; 
బద�సువ ఒందు 9ెూడS శMRdా-తు.   
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9ా-గF�ె9ా-గF�ె9ా-గF�ె9ా-గF�ె తరOెౕDతరOెౕDతరOెౕDతరOెౕD 

ఆద�ె ఇ�ెల� =ెూరజగDRన�� న�ెద  ాయ\కWాపగళK! 
గడ:�ెూౕ�య బడబగ���ెౕను Wాభ? పD� ెగళ�� 
�ెౕధNబంధగళను; ప�కIసుతR =ెూౕద�ె ఇ��య జనరు 
బదWాగWారరు. 7�ౕయర ఆ�ెూౕగf ె1 సంబంo7ద BాLDయ 

xదల హకు19ారరు ఈ జన�ెౕ! ఈ BాLDయను; ప�D హFm�ె 
ముI&సువదు నమ" xదలXెయ  ెలస�ా-తు. ఇద ా1i ఒందు 
ఆ�ెూౕగf dా,ె� Xెర�ెౕ�సOెౕ ెందు Nధ\�79ెవG. 7�ౕ<ాగృD మతుR 
ఆ�ెూౕగf <ా,ె� ఎంబ =ెస�న సుBారు ఎంటు గంTె  ాలద 

�ాంస®Dక  ాయ\క�మ =ాగు ప�దశ\నద వసుRగFరువ  ఈ 

<ా,ె�యను; హFmహFmగళ�� సు, RాE79ెవG.  తమ" ]ౕవనదుదAకూ1 
=ెణ"క1ళ  ా-Wెగళ బ�ె� తమ" Wైంiక సమ�ెfగళ బ�ె� తుI 

UTె&న;ద ఈ హFm�ాEన =ెంగసరు అతfంత హురుUNంద మతుR 
 ౌతుక	ంద ఈ ప�దశ\నవను; C¯ౕసుDRదAరు. అ��య సంగDగళను; 
DFయలు ప�యD;సుDRదAరు. ఈ <ా,ె��ాiw ఎందు XావG ఒందు :క1 
బయWాటవను; కూE79ెAవG. అదర =ెసరు " గండ బ7�ాగు, RాXె!"  

ఒ�" తUV =ెండDయ బదలు గండన =ెూTె&య�� బ7రు Nలు�తR9ె. 
బ7�న 	నగళ��య  ,ాపత�యగళK,  :క1 పGట&  ా-WెగళK, 
Lంద ె1 ఆగువదు,  ాలు Oాయువదు, =ెూTె& Xెూౕయువదు, హుF 

DంE Dన;Oెౕ ెN;సువదు, ఇ�ెల�వGగళను; అనుభC7 ప�సూDయ 

�ెౕ#ె�ె |శు =ెూరబరువ	ల�. 7°�యన BాE9ాగ =ెణు@ మగు 
హుటు&తR9ె, ఎంబు9ె ఈ Xాటకద క,ె. బహళషు& జన��ె ఈ క,ె 
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LE7తు. Xాటక Xెూౕడలు MM1�దు జన బరుDRతుR. Oెౕ�ె Oెౕ�ె 
హFmగళ�� ఈ బయWాట BాడుDR9 Aాగ ఈ xదలు ఆట�ాEద 

హFm-ంద గండసరు బరుDRదAదుA నమ" ల} ె1 బంతు. Lౕ�ె ె ఎందు 
 ెౕF9ాగ " XావG NXె; ఊర��ర�ల�. మXె�ె =ెూౕ9ాగ నన; 
=ెండDw xదలు ఆట XెూౕE బN; ఎందు ఒ, Rా-7 కF7దA�ంద 

ఇ�� ఆట Xెూౕడలు  బం9ెవG." ఎందు =ెౕFదరు. ఆ 'ాగద��య 

సంసతaదసfరు కూడ ఈ బయWాట XెూౕEదరు. Xాటక Xెూౕడలు 
9ెూడS ప�Bాణద�� మL#ెయరు బందదAను; కండు "�ాక&ర�ె, ఈ 

Xాటకద =ెసరను; బద�7ద�ె అదర��  గండన Yాత�వను;  XాXెౕ 
Bాడు,ెRౕXె." ఎందు =ెౕFదరు. బయWాటద =ెసరు " సంసతaదసf 
బ7�ాగు, RాXె".  

 
 

7�ౕయ��ె  ెౕవల ఆ�ెూౕగfద BాLD  �ెూDRదA�ె అవర ఆ�ెూగf 
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సుyా�సWారదు.  " XావG ఎrెూ&ందు dాతXెగళను; సLసు,ెR�ె 
ఎంబుదను; NౕవG DF7 =ెౕF	�. ఆద�ె ముం9ె ఏను?  హFmయ��9 Aాగ 

నమ�ె ’Xెూౕ�ా’ద�ె XావG ఇంతహ సంగDగళను; నమ"��య 

L�ె=ెంగసర, ము	 ెయర MCయ�� గుTా&i =ెౕళK,ెR�ె. ’ నన�ె 
ముI&న ,ా�79ె, =ెూTె& కEయుతR9ె, ,ెూ�ెగళ సం	న�� XెూౕయుతR9ె 
’ ఆద�ె Xాలు1 జనర�� Oా- ^:c Bా,ాడలు శకfCల�. ఇద ె1 
ఉపHార�ె��? " ఎందు ప�|;స,ెూడiదరు. ఇవర జడుSగళ �ౕWె 
ఉపHార Bాడలు ను�త �ాక&రరు, నసు\గళK Oెౕకు. హFm�ాEన�� 
�ాక&ర�ల�, అ�� బం	రలు dారూ తdా�ాగువ	ల�. Lౕi9 Aాగ 

Xా�ెౕను Bాడలు �ాధf ఎంబుదర బ�ె� CHార Bాడ,ెూడi9ెవG. 
నమ" గమన�ెల� హFmగళ��య 9ా- - నసు\గళ క�ె =ెూరFతు. 
ప�Dnందు హFmయ�� :క1 పGట& ఔషyెూౕపHారగళ��, ప�సూDయ 

 ెలసద�� అనుభవCదA  9ా-గళK ఇరు, Rా�ె. జIల�ాద =ె��ెగళను; 
కూడ Bాడు, Rా�ె. =ా�ె XెూౕEద�ె ఈ 9ా-గళK ఆ హFmయ 

ప�సూDతt�ె స�! ఇవ��ెౕXె ఇన;షు& తరOెౕD  ెూటు& అవరను; 
7�ౕ�ెూౕగతt�ాi Bాప\EసOెౕ ెంబ CHార బంతు. ఇతరర జ,ె 
చ:\79ెవG. ఎల�ర అనుxౕదXె 9ెూ�ె-తు. సుBారు 50 

హFmగళ��య 9ా-యరను; ఒందుగూE7 అవ��ె Yా�nౕiక 

స~రూపద�� తరOెౕD Nౕడ,ెూదi9ెవG. ఇవ��ె �ాWెగళ��య 

వగ\గళ��యం,ె క�సలు శకfCల�. Lౕ�ాi =ాడు, కు?త, ప�హసన, 

న�ెdాట ముం,ాద దృ±-�ా�వf Bాధfమవను;పnౕi7wౕ 
తరOెౕD  ెూడ,ెూడi9ెవG. dావ ,ెూడMల�9ె  ైయ�� �ెూ�ౕవP² 
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=ాకువ బ�ెయను; క�సలు కూడ �ాకషు& �ెౕ#  ె LE-తు. 
హFmయ��య మL#ెయ��ె dావ BాLDయను;   ెూడOెౕకు, 
dావదను; =ెౕళOారదు, ముటు&, బ7రు, =ె��ె ముం,ాద  ాలద�� 
dావ dావ �ౕDయ ఎచc� ె వLసOెౕకు, =ె��ెయ ప�సంగద��య 

స~చ¨,ెయ క�ె�ె =ెచుc గమన, �ెూ�ౕవPసగళ ఉపnౕగ, CషN�ారక, 

నంజుN�ారక గళ nౕగf ఉపnౕగ, :క1 పGట&  ా-Wెగళను; 
గురుDసువ బ�ె, అవGగళ మదుA - గుF�ెగళK, emergency 

ప�సంగగళ��య ముXె;Hెc� ె, ముం,ాద ఎrెూ& Cషయగళ ప�చయ 

XావG అవ��ె BాE ెూTె&వG. ప�తf} ప�nౕగగళను; BాE 

,ెూౕ�79ెవG. తరOెౕD ప�ణ\�ెూF7ద xదలXెయ తండద 

9ా-గళK Cశ~C9ాfలయగళ�� పదC సBారంభద�� పదC ప�ెదు 
=ెూరబరువ C9ాf�\గళం,ె తమ" ఔషo YెI&�ె - :ౕలగళను; 
అతుf,ాaహ	ంద  తమ" తమ" హFmగF�ె ,ె�ెదు ెూండు =ెూౕదరు.    
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ఈ ప�nగ ె1 ఈగ 12 వరుషగ#ాదవG. ఈ 9ా-గళK ఇనూ;వ�ెగూ 

నమ" జ,ెw  ెలస BాడుDR9 Aా�ె. ఇవ�ెల� మ,ెR మ,ెR నమ" క�ె ఏ ె 
బరు, Rా�ె ఎందు నమ�ె  ెల సల ప��ె; ^ౕళKతR9ె. XావG అవ��ె 
dావ9ెౕ �ౕDయ సంబళ  ెూడువ	ల�, �ౕ�న ఖ:\�ెందు దుESల�, 
 ా7ల�. =ె��ె BాE9ాగ ఆ మXెయవ�ెౕ అలV స~లV దుడుS 
 ెూడుDRరబహుదు. =ె:cర�M1ల�. SEARCH ె1 'ెI&  ెూడువ అD�గళK 
ఈ 9ా-గళను;  " Nౕ�ెౕ ె ఇ�� బరుDR�? SEARCHద  ెలస ఏ ె 
BాడుDR�? " ఎందు ప�|;7ద�ె " SEARCH	ం9ాi నమ"ను; 
హFmగళ�� �ౌరCసు, Rా�ె" ఎందు ఉతR�సు, Rా�ె. నమ"���ె బం	దA 
ఒబs  ెూళకు Bా,ాడువ �ాక&రను ఈ 9ా-గF�ె చు:c చు:c 
BాతXాడు�ాగ "దుడుS 7గ	దA�ె Nౕ�ెౕ ె ఇ�� బరుDR	A�?" ఎందు  
 ెౕF9ాగ అవర��య ఒబsళK "�ాక&రXెౕ, Nన�ె =ెండD ఇ9 Aా#ెw" 

ఎందు మరుప�|;7దళK.  
"అహుదు. ఇ9 Aా#ె" 

"ఆ ె తవరు మXె�ె =ెూౕగు, Rా#�ెౕ ఇల��ౕ?" 

"=ెూౕగు, Rా#ె" 

" ఆ ె అ���ెౕ ె =ెూౕగOెౕకు? అ�� ఏXాదరూ దుడుS 7గుతR9ెnౕ? 

ఇల�. అ9ెౕ �ౕDdాi XావG నమ" ఈ తవరుమXె�ె �ౕ�ంద �ౕWె 
బరు,ెRౕ�ె" ఎందు =ెౕF అవన Oా- ము:c7దళK.  
�ా?య�ా?య�ా?య�ా?య పGసRకగళKపGసRకగళKపGసRకగళKపGసRకగళK 
�ా?-ంద ఈ 9ా-గళK �ాకషు& సంగDగళను; క�యుDRదAరు. 
అవ�ెల��గూ �ా?య బ�ె� �ాకషు& ఆదర, �ౌరవ. అవళ �ౕWె 
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�ాకషు& U�ౕD. ఒందు 	న ఒబs 9ా- �ా?�ె ఏXాదరు  ా? ె 
 ెూడువ గు� ఇటు& ెూండు అవళను; Oెౕ�ె క�ె క�ెదు ెూండు =ెూౕi 

UసుదNయ�� "Nౕను నమ�ె �ాకషు& క�7రుC.  Nన�ెౕXాదరూ 

న�"ంద క�యOెౕ ెం9ెN7ద�ె =ెౕళK. XావG క�సు,ెRౕ�ె" =ెౕFదళK. 
"NౕXెౕను క�సబహుదు?" �ా?య ప��ె;. " dా�గూ �ెూ, Rాగదం,ె 
గండనను; =ెౕ�ె  ెూల�Oెౕకు ఎంబుదను; Xాను క�సబహుదు" Oెవరు 
బంద �ా? "గండనను; ఏ ె  ెూలు�వదు?" ఎందు  ెౕFదళK. 
"=ెణ"క1F�ె ఈ C9ెf కూడ �ెూDRర�.  ెలసల గండ �D�ౕ� 

=ెూ�ెయు, RాXె, Oెౕ�ెయవళ జ,ె ఇరు, RాXె, ఆగ గండన �ౕWె 
]గుYెa ఉంTాగుతR9ె,  ెూౕప బరుతR9ె. ఆగ ఈ తWెBా�Nంద  XావG 
=ెణ"క1ళrె& క�త C9ెf ఈ  ెలస ె1 బరువదు. ఇదను; Xాను Nన�ె 
క�సబWె�" ఎందు 	Tా&i =ెౕFదళK.  నన; సు9ైవ	ంద �ా? ఈ 

C9ెfయను; క�య�ల�. ఈ సంగDయను; �ా? నన�ె =ెౕF9ాగ Xాను 
Nటు&7రు ^Tె&. ఆదరూ ఈ జనర హDRర మ,ెRౕ ఏXెౕN�ె ఎంబ 

కుతూహల	ం9ాi �ా?యు ఇన;షు& ఆళ�ాi CHార�ె 
Bాడ,ెూడiదళK. అవరు =ెౕళKDRదA Cవరగళ అ'ాfస BాEదళK. 
ఇవర హDRరద C9ెf ఎంద�ె :న;ద గ?wౕ స� ఎందు అవF�ె 
మనదTా&-తు.  
 
 ాEన��య 300 �ౕDయ iడ గంTెగళ ఉపnౕగవను; ఈ 

మL#ెయరు BాడుDRదAదుA �ా?�ె DF-తు. అవG  ెౕవల iడ -

గంIగళల�. జడుS  ా-WెగF�ె మదుAగళK, మXె కటు&వ  ెలస ె1 
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ఉపnౕiసువ కట&డద �ాBానుగళK, అE�ె Bాడలు ఉరువల, 

హగ� =ెూ�ెయలు Xారు, Lౕ�ె నూ�ారు ఉపnౕగగళను; అవరు 
సూ:7దరు. =ెూTె&యను;  ా-స� ె1 dావ iడద తపVలు,  ెము" - 
|ౕతగF�ె dావ తపV�న కrాయ,  ా��ె �ాయ�ాద�ె dావ 

ఎWెయ తపV�న రస... ఇ�ెల�వGగళను;  ెౕళKDRరు�ాగ నమ�ెల��గూ 

బహు �ెూౕ]గ. ఈ మL#ెయర జ,ెiన సం�ాదద ఎల� Cవరగళను; 
�ా? బ�ె	ట&ళK. అదను; गोईण ఎంబ =ెస�Nంద పGసRకవను; 
ప�కI7దళK. �ెూండర 'ాrెయ�� गोईण ఎంద�ె �ెళD, సం�ాD. ఈ 

మL#ెయ��ె  ాEన��య iడగ#ెంద�ె సం�ాDగFదAం,ె.  
OెౕEదAXె;ల� ఉEతుంబ  ెూడువ ]ౕవద �ెళD.  

 
ఇవర జ,ె హరTె =ెూ�ెయుDR9 Aాగ �ా?�ె ఇXెూ;ందు సంగD 

DF-తు. ఈ మL#ెయర9ెౕ ఆద Wైంiక =ాగు సం,ాXెూతVDRయ 
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Cషయద బ�ెiన ఒందు స~తంత��ాద శబA సంగ�హC9ె. అదు అవర 

�ెూండ 'ాrెయ��. ఇ9ెల� �ెూDRదA =ెణ"క1ళ జ,ె కుFతు �ా? 

అవ�ంద ఈ Cషయద ఎల� Cవరగళను; సంగ�Lస,ెూడiదళK. 
సందభ\క1ను�ార�ాi dావ శబA ప�nౕగ Bాడు, Rా�ె, dావ 

సంగDగళను; బLరంగ�ాi Xాలు1 జనర ముం9ె ఉచc�సలు 
�ాధfCల��ౕ అవGగFiరువ ప�DశబAగళK, సం ెగళK, అవర 

మన7aన��య CHారగళను; వfకRపEసువ శబAగళK, సXె;గళK, అవరు 
ఏను Bాడు, Rా�ె, =ెౕ�ె వD\సు, Rా�ె ఎంబ అXెౕక Cషయగళ 

BాLDయను; �ెఖ�7 అద ె1 ఒందు గ�ంథ రూప  ెూట&ళK. ఇ9ెౕ 
ముం9ె పGసRకద స~రూపద�� कानोसा ఎంబ =ెస�Nంద 

ప�7ద8�ా-తు. �ైయMRక�ాi నన�ె ఈ పGసRక బహళ LE79ె. ఆద�ె 
ఎrెూ&ౕ సు|¯తరు ఈ పGసRక ె1 మూగు ము�యు, Rా�ె. "XావG ఈ 

పGసRకవను; నమ" =ెండం	��ె ఓద� ె1  ెూటు& ^డు,ెRౕ�ె. �ాకషు& 
అ|�ౕలC9ె" . ద�త �ాLతfద అWెw9 Aాగ �ాLతfCశ~ద��య అXెౕక 

మ=ాను'ావరు ఇ9ెౕ �ౕDdాi ఈ �ాLతfవను; 
LౕdాFసుDRదAరు. ద�తరు ఉపnౕiసువ శబAగళK, అవర 'ాrె, 
'ాrెయ��య సVష&,ె, �ెూందలCల�ద CHారగళK ఇవర Oాయ�� 
బురుగు బ�సుDRదAవG. ఆiన  ాలద�� ఈ �ాLతfప� ారద �ౕWె 
�ాకషు& Iౕ ె - IపV?గ#ాదవG. నన�ె అN;7ద మI&�ె �ా��ౕణ 

7�ౕయర, గుTా&i ఇడలు హవ?సువ మతుR గుY Rాంగగళ బ�ె� ఇరువ, 

'ాrె ఈ कानोसा పGసRకద�� ఒడమూE9ె.  
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గండస��ాiగండస��ాiగండస��ాiగండస��ాi ఆ�ెూౕగfఆ�ెూౕగfఆ�ెూౕగfఆ�ెూౕగf |^ర|^ర|^ర|^ర 

ఇ9ాద  ెల 	నగళ�� నమ"ను; అచc� �ెూFసువ ఒందు ప�సంగ 

ఉద�C7తు. సుతR�న ఎరడు హFmగFంద  ెల గండసరు గుంపGకI& 
నమ" ఆసV,ె��ె బందరు. "NౕవG మL#ెయ��ాi ఇrెూ&ందు  ెలస 

BాE	�. అ'ాfస BాE	�. ఆద�ె నమ" గండసర బ�ె�యూ 

దయCటు&  ెూంచ అ'ాfస BాE. నమ"��యూ �ాకషు& OెౕXె - 

Oెౕస� ెగF�ె. Oా- ^:c =ెౕళWారదంతహ గుపR �ెూౕగగF�ె. 
ఒళiంద ఒళ�ె XావG XెూందుDRరు,ెRౕ�ె. कहा भी न जाये, चपु रहा भी 

न जाये ఎంబ 7hD నమ"	9ె." 

 
Nజ =ెౕళOెౕ ెంద�ె నమ�ె ఈ �ౕDdాi జనరు ,ా�ాiwౕ నమ" 
�ౕWె సం�ెౕధXె BాE ఎందు  ెౕళబహుదు ఎంబుదర �ౕWె నం^�ె 
ఇర�ల�. dావ9ెౕ �ౕDయ �ైదfMౕయ సం�ెౕధXె ఇదు ఒందు 
కన7నంDరుతR9ె. కనసు నన�ాగువదు బహు దూరద Bాతు. ఇ�� 
Bాత� హFm�ాEన జన�ెౕ నమ" Wైంiక సమ�ెfగళ �ౕWె 
సం�ెౕధXె BాE ఎందు Oెను; ^	AదAరు. స~WెVౕ సమయద�� నమ�ె 
అవర   �ెౕచNౕయ సతf 7hDయ అ��ా-తు.  ఈ ప�9ెౕశద�� 
�ా7సువ ఎrెూ& జనర  ాలుగళK ఉ^sద =ా�ె  ాణుతR�ె. �ాకషు& 
జన ఆXె  ాలు �ెూౕగ	ంద XెరళKDR9 Aా�ె. ఇంతహ జనర తYాస�ె 
BాE9ాగ  ాలు^sదAదుA Lమనగద ఒందు 'ాగ�ెN;7తు. ఏ ెంద�ె  
95%రషు&  గండసర అం�ాశయగళK ఉ^s ెూంEదుA నమ" ల} ె1 
బంతు. ఆXె  ాలు �ెూౕగ ³ాయWెౕ�dా �ెూౕగవG. అదు గండసర�� 
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=ాయ�ెూ�7´ N�\సుతR9ె. ఇంతహ =ాయ�ెూ�7´ ను;  yెూౕతర, 

లుంi, ట�ెలు� ఇల��ె YాfంINంద ముచుcతR, ,ెూ�ెగళ నడు�ె 
అడi7, అంజుతR అళKకుతR ]ౕCసుDRదAరు. మL#ెయరు తమ" 
7�ౕ�ెూగగళను; ము:cడుDRదAం,ె ఈ గండసరు కూడ Lౕ�ె 
Bాడబహుదు ఎందు నమ" కనసు మన7న��యూ ఇర�ల�. ఈగ 

గండసర గుటు& బయWా-తు. స�. ముం9ె ఏను? ఇద ె1 
ఉYాయ�ెౕను?  

 
=ాయ�ెూ�7´ ద �ౕWె స]\కల ఆప�ెౕశన Bాడబహుదు. Xావ� 

కూడWె ఆప�ెౕశన |^రగళను; ఏప\Eస,ెూడi9ెవG. |^రద 

	నగళను; <ాLౕరు పE79ాగ గండసరు తమ" సర	�ాi �ాWాi 

Nలు�DRదAరు. �ా. ధడఫ#  ె =ాగు అ�� ెయ��య �ా. గం�ాధర 

మ9 Aా�ార ఇవరు Nయ�త�ాi నమ�ె 'ెౕI  ెూడువ �త�రు. 
అవర స=ాయ	ంద XావG ఈ �ైదfMౕయ |^రగళను; 
ఏప\EసుDR9ెAవG. ఈ �ౕDdాద గండసర �ెూౕగగళను; దూరపEసువ 

|^రగళK నమ"�� న�ెదదుA �ైదfMౕయ జగDRన��య �ెూౕ]గద 

Bా,ా-తు.  
    
నుfxౕNdానుfxౕNdానుfxౕNdానుfxౕNdా    �ెూౕగ	ంద�ెూౕగ	ంద�ెూౕగ	ంద�ెూౕగ	ంద    మక1ళమక1ళమక1ళమక1ళ ర}�ెర}�ెర}�ెర}�ె 
ఒందు 	న సం<ె �ెౕధ�ా�మద మXె�ె తలుU9ె. సం<ె ఏళK గంTె. 
మ#ె�ాలద 	నగళK. =ెూర�ె గCకతRWె. XెూౕడXెూౕడువదర��wౕ 
ఇబsరు మL#ెయరు  =ెూ7Rలు 9ాI మXె =ెూక1రు. ఒబsళK తరు?, 
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ఇXెూ;బsళK వయ�ాaదవళK. తరు?య  ైయ�� కూ7తుR. 
ము9ెAము9ెAdాద  3-4 Dంగళ కూ7రబహుదు. బ� ఎలు^న హందరద 

=ాiరువ త~Hె. ఇ]URన��య  మ�యం,ె  ాణుDRతుR. అదు 
^కు1DRరువదను; కండు Xాను ఒ�"Wె ]i9ె9ెA. కూసను; నన; 
=ా7�ెయ�ౕWె మలi79ె. Emergency  ెౕసు. �ె&µెూ�ెూ1ౕపను; 
ఎ9ెయ �ౕ�టు& తYా7స,ెూడi9ె. ఎ9ెయ ఒళiంద Nౕ�న 

గు# mెగళం,ె బుడు బుడు సపVళ. నుfxౕNdాద  ా-Wె. ఏXాదరూ 

BాడOెౕ ెను;వష&ర�� కూసు నన;  ైయ��wౕ తన; 
 ెూXెయు7�ె#ె-తు. అదర క,ె ముi-తు. నన�ె ఏనూ 

Bాడ� ా1గ�ల�. నన; =ా7�ెయ �ౕWెwౕ ఆ కూసు మృత�ా-తు. 
",ాయం	�ె, ఈ మగుC�ె ఏXాiతుR? xదWెౕ ఏ ె తర�ల�?"  

 
కూ7న ,ా- =ాగు అదర అ]� అళKతRWె తమ" క,ెయను; 
=ెౕళ,ెూడiదరు. ఈ మL#ెయరు మగ�ల హFmయవరు. ఈ తరు?య 
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xదలXెౕ కూసు Dౕ� ెూంEతుR. ఆ ె�ె మగు OెౕMతుR. ఆ ె మ,ెRౕ 
=ెూTె& LEదళK. మXెయ��య ఎల��గూ సంతస. మXెయ�� �ాకషు& 
బడతన. గండ �ె�ెగుడుక. బ7రు ,ా- కూ�  ెలస BాE =ెూTె& 
తుం^ ెూళKmDRదAళK. హుI&ద 	న	ందWెౕ కూసు తుంOా అశకRCతుR. 
=ె��ెdాద నంతరద మూరు 	న కూ7�ె ,ా-య xWె=ా�ల�. 
ఏ ెంద�ె అదు అవర జXాంగద తWెBా�Nంద బంద రూ¤. మూరు 
	నగళ నంతర =ాలు కుEసలు =ెూౕ9ాగ ,ా-య xWె=ాWెల� 
అI& =ెూౕiతుR. ఆదA�ంద Oాట�-ంద =ాలు కుEస,ెూడiదరు. 
హFmగళ�� 7గువ =ా�న�� ఒం9ాంశ =ాలు =ాగు మూ�ాంశ Nౕరు. 
ఈ �ౕDయ ^#ెౕ  Nౕరను; =ెూలసు Oాట�-ంద కుEసుDRదAరు. 
కూ7న =ెూTె& తుంబుDRర�ల�. అతుR అతుR అదర గంటలు LE-తు. 
మగు ఒణiద కESdా-తు. ఇదర �ౕWె కూ7�ె మలబద8,ె. 
dా�ెూౕ <ాణ�ెూబsరు కూ7�ె Bాట BాE9 Aా�ె ఎందు =ెౕF9ాగ 

కూసను; BాంD�కన క�ె�ె ఒయAరు. మంత� తంత�గ#ాదవG. ఎనూ 

ప�nౕజన�ాగ�ల�. ఇXెూ;బsరు =ాలు కుEసOెౕE ఎందు సల=ె 
NౕEదరు. ఈగ =ాలూ కూడ Nంతు =ెూౕ-తు. ఈగ కూ7�ె 
�ాబు9ా�ెయ గం]యను; కుEస,ెూడiదరు. మగు మతRషు& 
�ెూరగ,ెూడiతు. dావ9ెౕ ఆ�ెూౕగf �ెౕ�ె కూ7న వ�ె�ె తలుప�ల�. 
మతుR ఇవరు కూడ అ��యవ�ె�ె =ెూౕగ�ల�. ఈ తరు?య గండ �ె�ె 
కుEదు మూWెయ�� ^	AరుDRదA. కూ7న ,ా-�ె మWెౕ�dాద 

 ా-Wె. ఇష&ర�� కూ7�ె నుfxౕNdాద ల}ణగళK. కూసు 
7�య�ాa-తు. మ,ెRౕ BాంD�కన మXె. అవను =ెౕFదం,ె 
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 ెూౕFయను;  ెూయAరూ ప�nౕజన�ాగ�ల�.  
 
ఆ 	న కూ7న ప�కృDయు మతRషు& హద�ెI&తు. ,ా- =ాగు అజ�మ" 
ఆసV,ె��ె కూసను; ,ెూౕ�సWెందు =ెూరటరు. అవర హFm 
�ెౕధ�ా�మ	ంద  ెౕవల Xాలు1 MWెూౕ�ౕట�న �ౕWె.  ఆద�ె 
మ#ె�ాల	ం9ాi ఈ అంతర ఎrెూ& పటు& =ె:cతు. నమ" ఈ హFmగళ 

మధfద�� ఒందు =ెూ# .ె ఆ 	న తుం^ హ�యుతR�9ె. =ెూ#  ెఆ దం�ె�ె 
,ా-, అజ�మ", =ాగు  ైయ�� కూసు. కూ7న ప�కృD N�ష 

N�షకూ1 హద�ెడుతR�9ె. ఒ�" కూ7న క�ె ఇXెూ;�" తుం^ 

హ�యువ =ెూ#ెక�ె XెూౕడుDR9 Aా�ె. ఇ9ెౕ =ెూ#ెయ �ౕWె కటు&DRరువ 

�ెౕతు�ెయ  ెలస లంచద ఆYాదXె-ం9ాi Nంతు =ెూౕi9ె. 
dావ9ెౕ }ణద�� అధ\ మధ\ కI&ద �ెౕతు�ె ^ౕళబహుదు. 
,ాయం	రు సం<ెయవ�ె�ె Nౕరు ఇFయబహు9ెందు 9ా�  ాయAరు. 
సం<ె స~లుV Nౕ�F-తు. yైయ\ BాE =ెూ#  ె 9ాI నమ" మXె 
తలుUదరు. ఆద�ె బహళ తడ�ాiతుR.  
 
ఇదు ఒందు కూ7న కరు�ె తుం^ద క,ె. �ైదfMౕయ దృ�&-ంద 

XెూౕE9ాగ ఇ�� ఏXెౕను  ాణుతR�ె? ఒందు కE� తూకద కూ7తుR; 
అద ె1 డnౕ�dా ఆ-తు; స�dాద ఆ=ారCర�ల�; 
నుfxౕNdా అ-తు; nగf ఉపHారCల�దA�ంద కూసు సతుR 
=ెూౕ-తు. ఆద�ె ఈ క,ె ఇష& ె1 ముiయువ	ల�. ఈ క,ె�ె ఇన;షు& 
ఉపక,ెగF�ె. కూ7న తూక కE� ఏ ె? ఏ ెంద�ె అదర కు�ౕష�ె 
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గ'ా\వ�ెh-ందWెౕ Yా�రంz7తుR. Lౕ�ెౕ ా-తు?  ారణ బ7�ాద 

,ా-�ెXెౕ స�dాi ఆ=ార 9ెూ�ెయుDR	Aల�.ఇrె& అల�, బ7రు ,ా- 

=ెచుc ఉండ�ె =ెూTె&య��య కూసు ల¶ �ాi =ె��ె�ె 
,ెూద�ెdాగువదు ఎంబ మూఢనం^�ె Oెౕ�ె!  Lౕ�ాi బ7�ాద 

=ెంగసరు =ెూTె& తుంబ ఉణు@DRర�ల�. ఇదల�9ె గభ\ద�� Oె#ెయువ 

కూ7గూ కూడ ఆ=ార  ెూడ9ె XెరFసుDRదAరు. =ె��ెdాద నంతర 

కూ7�ె xWె=ాలు  ెూడలు �ెూడుSనం^�ెగళ  అభfంతర. ఈ 

నం^�ె-ం9ాi కూ7�ె డnౕ�dా. ఇ9ా9ాగలూ ఆసV,ె��ె 
=ెూౕగ�ల�. Bాట మంత�గళను; BాడుతR �ెౕ#ెయ అపవfయ 

BాEదరు. �ాబు9ా�ె Nౕరు కుEస,ెూడiదరు. Lౕ�ాi కు�ౕష�ె. 
అదర��wౕ నుfxౕNdా ఆ-తు. ఆ�ెూౕగf �ెౕ�ెయు అవరవ�ె�ె 
తలుపWెౕ ఇల�. ఇష&రWె�ౕ  మ#ె-ం9ాi Xె�ె=ావF. �ెౕతు�ె 
కటు&వదర�� హణద అప=ార. Lౕ�ె నూ�ెంటు  ారణగFంద కూసు 
సతుR=ెూౕ-తు.  
 
ఇంతహ  ారణగళను; XెXెద�ె �ాకషు& depreesing అN;సుతR9ె. ఈ 

9ెౕశ	ంద ఇంతహ  ారణగళను;  ఎందు దూర Bాడలు �ాధf? 

7�ౕయరు ఎందు |¯త�ాగువరు? అవ��ె =ెూTె& తుంబ ఆ=ార ఎందు 
9ెూ�ెయువదు? అవర మWెౕ�dా OెౕXె ఎందు దూర�ాగువదు? 

అ�ె=ెూTె&,  బ�=ెూTె&య ,ెూంద�ెగళK ఎందు బ�ెహ�యువవG? ఇవర 

�ెూడుSనం^�ెగళK ఎందు =ెూౕగువవG? ఈ  ారణగళ Bా� ె  
హనుమంతన Oాలదం,ె ఎం	గూ ముiయWారదు. ఆద�ె ఈ 
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 ారణగళ Bా� ెయ��wౕ ఒదు గుటు& అడi9ె. ఈ సమ�ెfగళ 

ప�=ార కూడ అదర��9ె. ఎల� నూర ె1 నూరు సమ�ెfగళను; ఒం9ెౕ 
	న బ�ెహ�సువ  ారణCల�. ఎల� సమ�ెfగళK ముiయువవ�ె�ె Nలు�వ 

 ారణCల�. ఈ మృతుfCన Bా� ెయ��య ఒం9ాదరూ సమ�ెf�ె 
సూకR ప�=ార కండు LEదరూ ముం	న Bా� ె హ�దు ^డుDRతుR. ఈ 

కూ7న ,ా- సు|¯తFదA�ె, అవళ గండను �ె�ెగుడుకNర	దA�ె, ఈ 

జXాంగద�� �ెూడుSనం^�ెగFర	దA�ె, ఆ హFm�ాడుగళ�� ఆ�ెూౕగf 
�ెౕ�ె తలుUదA�ె, నుfxౕNdాద �ౕWె ఉYాయ BాEదA�ె, 
=ెూ#ెయ �ౕ�న �ెౕతు�ె కI& ప�ణ\�ాiదA�ె, నమ" మXె బరలు 
Oెౕ�ెూందు 9ా� ఇదA�ె.... ఇవGగళ�� కNష� ఒం9ాదరు ఇదAరూ ఆ 

కూ7న ]ౕవ ఉFయబహు	తుR.  
 
ఈ కూసుగళ ]ౕవవను; ఉFసువ బ�ె� XావG CHార 

Bాడ,ెూడi9ెవG. ఇదు నమ�ె ఒందు �ెౕధXెయ 

Cషయ�ెం9ెN;7తు. ఈ సుతRముతR�న హFmగ#ెౕ  నమ" 
ప�nౕగ�ాWెగళK. xదలు ఈ ప�D హFmగళ��య జన" మతుR ఐదు 
వరుషద  ెళiన మక1ళ మృతుfCన Cవరగళను; సంగ�Lసలు, 
బ�ె	డలు ఆరంz79ెవG. ఈ Cవరగళను; అభf77 మక1ళ మృతుfCన 

 ారణగళను; �ెౕoస,ెూడi9ెవG. కూసుగళ మృతుfC�ె 
నుfxౕNdా �ెూౕగ�ె ముఖf  ారణ�ెందు XావG Nyా\ర ె1 
బం9ెవG.  40% రషు& OాలమృతుfగళK నుfxౕNdాద �ౕ�న 

ఉపHార ఇల�ద మూలక ఆగుDRదAవG. నమ"ం,ెwౕ ఇతర అCక7త 
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9ెౕశగళ అ'ాfసక�గూ ఇ9ెౕ �ౕDయ అం ె సం�ెfగళK 9ెూ�ెDదAవG. 
జగDRన��wౕ Oాలకర killer No 1 నుfxౕNdా ఎంబుదను; 
7~ౕక�సWెౕOెౕ ా-తు.  

 
నుfxౕNdా సలు�ాi ఏను Bాడలు �ాధf? నుfxౕNdా ఆi9ె 
ఎంబుదను; ఖ:త పEసOెౕ ాద�ె ఎ9ెయ ఎకa �ెౕ ,ె�ెయOెౕకు. ఎకa 
�ెౕ �ౌలభfగళK హFmగళ��రWారవG. ఎకa �ెౕ ^E, �ె&µెూ�ెూ1ౕపGగళK 
కూడ ఈ హFmగళను; తలుపWారవG. ఏ ెంద�ె �ె&µెూ�ెూ1ౕపGగళను; 
ధ�సువ �ాక&రరు హFmగF�ె బరWారరు. Lౕi9 Aాగ ఏను Bాడలు 
�ాధf? నుfxౕNdాద బ�ె� nౕచXె BాE9ాగ :క1 మక1F�ె, 
కూసుగF�ె |ౕత XెగE,  ెము"గళK బరువదు ఖంEత. ఇవG ఎrెూ& సల 

ఆగుతR�ె.  ెమ"ంతు �ాకషు& సల. Lౕi9 Aాగ మగుC�ె నుfxౕNdా 

ఆi9ె ఎంబుదను; =ెౕ�ె ఖ:తపEసువదు? ఖ:త�ాద �ౕWె 
ఔషyెూౕపHారద వfవ�ెh ఏను? నుfxౕNdా ఖ:త�ాద �ౕWె 
antibiotics  ెూటు& OెౕXెయను; కE� Bాడబహుదు. 
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నుfxౕNdా	ంద జES�ె ^దA మక1ళవ�ె�ె  antibiotics  

తలుUసువదు కూడ ఒందు సమ�ెfwౕ.  
 
ఆ[� ా ఖండద��య YాపGఆ నుfiN ఎంబ 	~ౕపద��య ³ా��ంక �ాన 

ఎంబ �ాక&రను  నుfxౕNdా గురుDసలు ఒందు సులభ�ాద 

పద8Dయను; కండు LEదదుA నమ�ె DF-తు.  మక1ళ ఉ7�న సం�ెf 
50 -60M1ంత =ె:cదA�ె అదు నుfxౕNdాద ల}ణ�ెందు 
DFయOెౕకు. ఇద ా1i �ె&µెూ�ెూ1ౕపG Oెౕడ, ఎకa �ెౕ Oెౕడ. ఇCల�9ెXె 
నుfxౕNdా కండు LEయబహు9ాiతుR. ఇ9ెూందు ఒ# mెయ �ౕD. 

ఇదను;పnౕiసOెౕ ెందు XావG Nశc-79ెవG. ఆద�ె ఇదు 
�ెూ, Rాదరూ హFmగళ�� ఔషధగ#ె��? తం9ె - ,ాయం	రు మదుA 
,ె�ెదు ెూళm� ె1 ఆసV,ె��ె బరబహు9ెౕ?  ె�"ందు దుల\} BాEద�ె? 

ఔషధ ,ె�ెదు ెూండ�ౕWె OాలమృతుfగళK కE� dాగువ�ెౕ? 

ఇంతహ నూ�ెంటు CHారగళK నమ" తWెయ��.  
 
ఇదXె;ౕ XావG నమ" సం�ెౕధXెయ Cషయ�ెందు ఆ�7 ెూం�ెవG. 
ఇద ా1i 104 హFmగళ�� field trials Bాడువ nౕజXె 
ఇటు& ెూం�ెవG. ఇదర��య అధ\దషు& హFmగళ�� నుfxౕNdా 

�ెూౕiగF�ాi నమ" =ెూస పద8Dయ �ెౕ�ె  ెూడువదు =ాగు ఇను;Fద 

హFmగళ�� Xా�ెౕనూ Bాడ9ె �ాసన =ాగు private 

ఔషyెూౕపHారగళ �ౕWె అవలం^సువదు ఎందు Wెక1 =ాM9ెవG.  ెల 

	నగళ �ౕWె ఈ ఎరడు గుంపGగళ  తులXె BాEద�ె నమ" =ెూస 
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పద8Dయ ఇD �DగళK DFయబహుదు ఎంబుదు నమ" ఈ field trials 

ద Lం	రువ CHార. తం9ె - ,ాయం	��ె XావG BాLDయను; 
 ెూడలు ఆరంz79ెవG. =ెూౕదWె�ల� XావG ఒందు క,ె =ెౕళKDR9ెAవG. 
’ఒందు మగుCతుR. అదర =ెసరు �ామూ. �ామూ�ె  ెము" బరుDRతుR. 
 ె�"NందWె ఆతను ఒందు 	న సతRను. ఆద�ె �ామూ ఏ ె 
Dౕ� ెూండను? తం9ె - ,ా-�ె  ె�"న జ,ె నుfxౕNdా ఆi,ెRంబ 

సంగD �ెూDRర�ల�. ఆగ తం9ె ,ా-గళK నుfxౕNdా ఆదదAను; 
=ెౕ�ె కండు LEయబహు9ాiతుR?’ఈ �ౕDయ�� DF7=ెౕF9ాగ అదు 
అవ��ె DFయుDRతుR. హFmగరు ఉపnౕiసువ C|ష& శబAగళK, 
అవరు BాతXాడువ �ౕD ఇవGగళXె;ల� XావG క�,ెవG. ఇ�� జన 

నుfxౕNdా ె1 డOాs ఎందు =ెస�I&9 Aా�ె. ఇవరు ల=ాక =ాగు 
yాYా ఎంబ శబAగళను; ఉ7�ాటద��య బదWావ�ె�ాi 

ఉపnౕiసుDRదAరు. "ల=ాక =ాగు yాYా గFదA�ె డOాs ఆi9ె 
ఎందు DFదు ెూFm =ాగు ఈ గుF�ెగళను; ,ె�ెదు ెూFm."ఎందు 
=ెౕF9ాగ అదు అవ��ె DFయుDRతుR. XావG  ెల �ౕస&రగళను; 
తdా�7 హFmయ �ెూౕ�ెగళ �ౕWె అంI79ెవG. అదర��య శబAగళK 
అవర 'ాrెయ��w ఇదAవG. 
 
ప�D హFm�ె ఒబsనం,ె  హFmగళ�� �ా7సుDRరువ  తరుణ��ె XావG 
ఔషyెూౕపHారగళ బ�ెiన Yా�థ�క స~రూపద తరOెౕDయను; 
 ెూడ,ెూడi9ెవG. XావG అవరను; ఆ�ెూౕగfదూత�ెందు 
క�ెయ,ెూడi9ెవG. ఈ ఆ�ెూగfదూతను ఐదXె ఇల��ె ఎంటXె 
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ఇయ,ెRవ�ె�ె క�తవNదAరూ �ాకు.  ెము"DRరువ మక1ళ తYాస�ె 
=ెౕ�ె BాడOెౕకు, ఉ7రను; =ెౕ�ె ఎ?సOెౕకు, ఔషధ గుF�ెగళ 

ప�చయ ముం,ాద Cషయగళను; XావG క�స,ెూడi9ెవG. ఎరడు 
Dంగ#�ెళiన మగుCన ఉ7�న సం�ెf ప�D N�ష ె1 60 M1ంత 

=ె:cదA�ె అవN�ె నుfxౕNdా ఖ:త. ఎరడు DంగFiంత =ెచుc 
వయ7aన మక1Fన ఉ7�న సం�ెf 50 M1ంత =ె:cదA�ె |ౕఘ��ెౕ 
నుfxౕNdాద ఉపHార BాడOెౕకు. అDౕ సులభ పద8D! 

 
ఆద�ె ఇ��యూ ఒందు సమ�ెf ఇతుR. క�తవ��ె ఈ సం�ెfగళను; 
ఎ?సువ బ�ె �ెూDRతుR. ఆద�ె �ాWెయ కI&యను; హతRWారద  

9ా-గళK ఉ7�ాటవను; =ెౕ�ె ఎ?సబల�రు? అవ��ె ఐవతూR 
�ెూDRల�, అరవతూR �ెూDRల�.అవ��ె ’ఇషు& 9ెూడSఅంMగళను;’ =ెౕ�ె 
క�సువదు? XావG ఇద ా1i abacus Bాద�య ఒందు రచXెయను; 
కండు LE9ెవG.ఆద ె1 XావG breath counter - శ~సనBాపక - ఎందు 
క�ె9ెవG. �ౖయ��య ఉ�యను; ఎ?స� ె1 థBా\�ౕట�నం,ె ఇదు 
ఉ7�ాటవను; ఎ?స� ె1 ^�ౕథ  ౌంటర.  ఇదరWె�ౕN9ె? ఇదర�� హ#ెౕ  

Bాద�య డంగురదంతహ �ా]న Yా,ె�య��య ఉసుMన 

గEdారవను; కూEసWాiతుR. ఒం9ె�ె-ంద ఇXెూ;ం9ె�ె ఉసుకు 
^ౕళ� ె1 ఒందు N�షదషు& సమయ LEయుDRతుR. అదర మగు�ల��w 

మ?గళ ఎరడు �ాలుగళK. �ౕ�న �ా�న�� ఐదు మ?గFదA�ె 
 ెళiన �ా�న�� ఆరు మ?గFదAవG. ఈ ఎరడు �ా�న��య  ెూXెయ 

మ?గళ బణ@  ెంపG. ఉFద మ?గళ బణ@ హ7రు. ఈ 9ా-గF�ె 
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�ాBానf�ాi హతRర వ�ె�ె ఎ?స� ె1 బరుDRతుR. ఉ7�ాటవను; 
ఎ?సువ xదలు Bాపకవను; తWె ెళBాE ఉసుMన 

గEdారవను; సురు BాE మగుCన వయ7aన �ా�న xదలXె 
మ?యను;  ైయ�� LEదు 1, 2, 3 ....9 ఎందు ఎ?7 మ?యను; 
మగు���ె స�సOెౕకు.  హ, Rాదనంతర ఎరడXె మ? ,ె�ెదు ెూండు 
మ,ెRౕ 1, 2, 3 ....9 ఎందు ఎ?సOెౕకు.  ైయ��య మ?  ెంపiదుA 
గEdారద��య ఉసుకు ఇనూ; ఉF	దA�ె మగుC�ె నుfxౕNdా! 

9ా-�ె 20, 30, 40 ర ప�చయCల�దA�ంద ఈ మ?గళ యంత� అవర 

 ెలసవను; సులభ�ెూF7తు. ఈ Bాపకవను; ఉపnౕiసువ 

తరOెౕDయను; XావG  ెూడ,ెూడi9ెవG. అవర :క1 ప�ౕ�ెయను; కూడ 

,ె�ెదు ెూం�ెవG. 50 మక1ళ ఉ7�ాటవను; అవరు శ~సనBాపక	ంద 

ఎ?7దరు. �ెూౕగద ల}ణగళను; గురుD7దరు. Xాను 
�ె&µెూ�ెూ1ౕప	ంద ఈ మక1ళ diognosis BాE9ె. 9ా-గళ =ాగు 
నన; diognosis 82% రషు& స� =ెూౕ-తు. నన;ను;  ెౕFద�ె  అవ�ెల�  
82% �ాక&ర�ెౕ!  

 
నుfxౕNdా	ంద బళలువ మక1ళ ఉ7�ాటవను; breath counter 

ఉపnౕi7 9ా-గళK ఎ?సుDRదAరు. =ాగు ఆ�ెూౕగfదూతరు  
antibiotics గుF�ెగళను;  ెూడుDRదAరు. ఇద�ం9ాi నుfxౕNdా 
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�ెూౕiగF�ె స�dాద ఆ�ై ె 9ెూ�ెయ,ెూడiతు.  రుగ@ర ఈ ఎల� 
Cవరగళను; XావG బహు సూ}��ాi N�ౕ¯సుDR9ెAవG. అంM 

సం�ెfగళను; కూడ=ాక,ెూడi9ెవG. మగు ]వంతC9ెn ఇల��ె 
మృత�ాi9ెn ఎంబుదర 9ాఖWెగళను; ఇడ,ెూడi9ెవG. ఈ 

xదలు నుfxౕNయద �ౕWె స�dాద ఉపHార 9ెూ�ెయ	9 Aాగ 

మక1ళ మృతుfCన ప�BాణవG నూర ె1 12 ర�&తుR. ఈగ ఆ�ై ె 
9ెూ�ెయుDRరు�ాగ ఇ9ెౕ ప�BాణవG  ెౕవల నూర ె1 0.8 రrా&-తు. 
ఇదు ఒందు ప�ాడ�ెౕ స�! 

 
ఈ హXె;రడు వరుషగళ�� నమ" ఈ ఆ�ెూౕగf ాయ\కత\రు 6000 

మక1ళ �ౕWె నుfxౕNdాద ఉపHార�ెసi9 Aా�ె. నుfxౕNdా 

�ెూౕiయ CవరగళXె;ల� సంగణకద�� �ెౕఖ�7డWాi9ె. ఈగ 

మృతుfCన ప�Bాణ  ెౕవల ౦.5%ద�&9ె. నూరర��  ెౕవల అధ\దషు&! 
ఇదరథ\ నూర ె1 99.5 యశ7~ౕ ఉపHార! Xాను స~ంతకూడ ఈ 

�ౕDdాద ఉపHార BాడWా�ె. Lౕ�ాi హFm�ాEన�� ఓవ\ 9ా- 

=ాగు ఒబs ఆ�ెూౕగf ాయ\కత\ ఇEౕ హFmయ మక1ళ  �ౕWె 
నుfxౕNdాద ఉపHార Bాడలు సశకRరు ఎంబుదు దృఢ�ా-తు.  
OాలమృతుfCన �ౕWె ఇదర ప��ామ =ెౕ�ా-తు? నుfxౕNdాద 

�ౕWె ఆ�ై ె ఒదi7ద హFmగళ�� 1988 - 90 ఈ ఎర�ెౕ వరుషగళ�� 
OాలమృతుfCన ప�Bాణ 74% M1ంత కE�dా-తు. 
హసుగూసుగళ మృతుfCన ప�BాణవG 25% రషు& కE�dా-తు. ఈ 

ఎల� Cవరగళను; ఆధ�7 ఒందు �ెౕధNబంధవను; బ�ెదు అదను; 
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XావG Lancet ఎంబ �ైదfMౕయ Cషయద పD� ె�ె కF79ెవG. ఈ 

NబంధవG అదర�� ప�7ద8�ా-తు. ఇ9ెౕ �ెౕ#ెయ�� <ాగDక ఆ�ెూౕగf 
సంఘటXె =ాగు John Hopkins  Cశ~C9ాfలయవG సంయుకR�ాi 

ఈ Cషయద��య అధfయనగళ ఒందు review ,ె�ెదు ెూండరు. 
అదర�� అవరు నమ" అధfయనవG స�ౕ\త®ష&�ెందు  ప�శం77దరు.  
 
ఈ అధfయనద �ాfపక ప��ామ�ెౕను? జగDRన�� ప�D వరుష 40 ల} 

మక1ళK నుfxౕNdా	ం9ాi �ాయుతR�ె. ఇదు WHOద సం�ెf. 
ఇదర��యూ నమ"9ెౕశద�� 10 ల} మక1ళK నుfxౕNdా ె1 తు, Rాi 

అసుNౕగు, Rా�ె. ఈ 9ెౕశద�� ప�D వరుష ఒందు  ెూౕI మక1F�ె 
నుfxౕNdా అంటుతR9ె. ఈ ఎల� మక1ళవ�ె�ె నుfxౕNdాద 

ఉపHార స� �ెౕ#ెయ�� తలుపలు ఏను BాడOెౕకు? XావG కండు 
LEద ఈ అDౕ సులభ పద8D జగDRన మూWెమూWె�ె ముI&ద�ె 
నుfxౕNdా	ంద �ాయువవర సం�ెfయను; కE� Bాడలు 
N|cత�ాi �ాధf.  
 

13 E�ెంబర 1991రందు �ా|ంగ&N;న�� ఒందు <ాగDక ప�షతRను; 
Xెర�ెౕ�సWా-తు. Global Conference on Acute 

Respiratory Infection. మక1ళ��య శ~సన�ెూౕగగళను; 
NయంD�సువ బ�ె కండు LEయువ ఈ ప�షతుR ఒందు 
�ెూతుRవFయను; Yాసు BాEతు: "Train millions of 

community health workers to diagnose and treat 

pneumonia in children, ensure antibiotic supply and 
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educate mothers about pneumonia." ఈ ప�షతుR Yాసు 
BాEద మూరు మట&గళ�� SEARCH  ద =ాగు ఇతరర అ'ాfసవను; 
అళవEసWాiతుR. ఈగ నుfxౕNdా Nయంత�ణద  పద8Dయను; 77 

9ెౕశగళK అళవE7 ెూంE�ె.  
    
బ��ా�నబ��ా�నబ��ా�నబ��ా�న సం�ెౕధకరుసం�ెౕధకరుసం�ెౕధకరుసం�ెౕధకరు  (Bare Foot Researchers) 

నమ" పద8D-ంద నుfxౕNdాద OాలమృతుfదరవG 
కE�dాదరూ ఇదM1ంత అదను; కE� Bాడలు శకfCల� ఎంబుదు 
నమ" ల} ె1 బంతు. మక1ళ మృతుfదరవG �ాCర ె1 121 ఇదAదుA ఐదు 
వరుషగళ�� 75 - 80  ె1 ఇF-తు. ఇదకూ1 కE� Bాడలు 
�ాధf�ాగWెూల�దు. ఇదర  ారణగళను; �ెౕoసుDR9 Aాగ కూసుగళ 

మృతుf =ె��ెdాద 28 	నగళ��wౕ ఆగుతR9ె ఎంబుదు కండు 
బంతు. ఈ  ాలద��య మృతుfగ#ెౕ  మృతుfదరవను; 
 ెళiF7 ెూడుDRర�ల�.  
 
హసుగూ7�ె  ా-WెగFదA�ె  ఆసV,ె�గళ��wౕ ఆ�ై ె �ాధf�ెందు 
న�"ల�ర నం^�ె.  ారణ అ�� అ�ై ెగళ �ౌకయ\గFరుతR�ె. 
Neonatal Intensive Care Unit ఇరుతR9ె. ఈ �ౕDdాi 

హసుగూ7న ఆ�ెూౕగf C ానద  ెౕంద�^ందు మక1ళ ఆసV,ె�dాi9ె. 
ప�ణ\ C ాన�ెౕ ఆసV,ె�య సుతRముతRలూ 7M1 ెూంE9ె. WHO కూడ 

హసుగూ7దA�ె ’  ైహచcOెౕE; అదను; |ౕఘ��ెౕ ఆసV,ె��ె కF7; Nమ�ె 
అదర ఆ�ై ె శకfCల�; ఇల��ాద�ె అదు �ాయువదు ’ ఎందు 
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Oెద�సుతR9ె. నమ" 9ెౕశద �ా��ౕణ 'ాగగళ గుడS�ాEన ప�9ెౕశగళ 

కలVXె WHO  ె1 ఇర�M1ల�. హFm�ాEన�� ఆసV,ె�గFల�. అప�ాద ా1i 

ఒం9ెరడు క�ె ఇదAరూ అవGగళ��య ఉపHారద ఖచు\ బహు దుOా�. 

ఇదల�9ె :క1 కూసను; మXె=ెూర�ె ఒయfలు తం9ె ,ా-గళK 
ఒపVWారరు.  
ఈ కూసుగళK హుటు&వ9ె��? �ాయువ9ె��? నమ" 9ెౕశద�� ప�D వరుష 

సుBారు 2.6  ెూౕI మక1ళK హుటు&తR�ె. అవGగళ��య 75% రషు& 
మక1ళK �ా��ౕణ 'ాగద�� =ాగు అదర��యూ 84%రషు& మక1ళK 
మXెయ�� హుటు&తR�ె, ఆసV,ె�గళ�� ఇల�. dావ మక1ళ =ె��ె 
మXెయ�� ఆi9ెnౕ ఆ మక1ళK కణు@ ,ె�ె9ాగ ఏనను; XెూౕడుతR�ె? 

గడ:�ెూౕ�య ముడªా ఎంబ హFmయ��య మXెయ 

ఉ9ాహర�ెయను; ,ె�ెదు ెూళKmవ. మXెయ =ెూరiంద ఒం	షు& 
కతRల�� న�ెయుతR =ెూౕద�ె  ెూXెయ�� OాణంDయ  ెూౕ�ె  ాణువదు. 
మగు�ల�� దనగF�ాi  ెూI&�ె. ఒళ�ె OాణంDయ  ెూI&�ె. 
మXెయ��య ఎల�M1ంత =ెచుc కతR�రువ Oెళకు =ాగు �ాF Oారద 

ఉ7రు 7M1సువ  ెూౕ�ెw OాణంDయ  ెూౕ�ె. ఇంతహ 

 ెూౕ�ెగళ��w ఈ 9ెౕశద ఎరడు  ెూౕIiంత =ెచుc మక1ళK ప�D 

వరుష హుటు&తR�ె. అ��w Oె#ెయుతR�ె. అవర ఆ�ై ె అ��w ఆగుతR9ె. 
అ��wౕ ]ౕవ	ంద ఉFయుతR�ె ఇల��ె �ాయుతR�ె. ప�D వరుష 

సుBారు 10-15 ల} మక1ళK �ాయుతR�ె. 
 
ప�D వరుష సుBారు 10 -15 ల} మక1ళKగళ �ాC�ె 
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 ారణ�ాగుDRరువ OాణంDయ  ెూౕ�ె నమ"  ాయ\�ెౕత��ా-తు. 
హFmహFmయ��య ఈ =ెూసగూసుగళవ�ె�ె ఆ�ెూౕగf�ెౕ�ెయను; =ెౕ�ె 
తలుUసబహుదు ఎంబు9ెౕ నమ" సం�ెౕధXెయ Cషయ�ా-తు. 
ఇద ా1i XావG ఒందు field trialవను; nౕ]79ెవG. గడ:�ెూ� 

]WెPయ 39 హFmగళ ఒందు భూ'ాగవను; నమ" కృD�ెౕత� ా1i 

ఆ�7 ెూం�ెవG. ఇదర జ,ె తులXె Bాడలు ఇXెూ;ందు 47 

హFmగFరువ భూ'ాగవను; గురుD79ెవG. ఇదు నమ" N�1¸య 

�ెౕత�వG. ప�nౕగ ముiద �ౕWె కృD�ెౕత�ద హFmగళ�� ఏXాదరూ 

వf,ాfస�ాi9ెw ఎంబుదను; కండు LEయువదు నమ" ఉ9ెAౕశ. 

అరంభద ఎరడు వరుషగళ�� ఈ ఎరడు భూ'ాగగళ��య జన"దర, 

Oాలమృతుfదర =ాగు =ెూసగూసుగళ మృతుfదరగళను; 
=ెూౕ�79ాగ అవG స�సమ�ాiదAవG. ఆ�ౕWె ఈ 39 హFmగళ�� 
ఆ�ెూౕగf �ెౕ�ె ప��ైసువ  ాయ\క�మవను;  ై�ెూం�ెవG. N�1¸య 

�ెౕత�ద��య హFmగళ�� �ాసనద  ాయ\క�మగళంతూ న�ె9ె ఇ�ె. 
XావG  ెౕవల అవర అంM సం�ెfగళను; ఎరవWాi ,ె�ెదు-
 ెూళKmDR9ెAవG.  
 
ఈ �ౕDdాi నమ" సం�ెౕధXె xదల =ె<ె� ఇI&తు. xదలు XావG 
ఈ హFmగళ�� బ7రు =ాగు =ె��ెయ సందభ\ద�� ఏXెౕను న�ెయుతR9ె 
ఎంబుదను; అభf779ెవG. బ7�ాద మL#  ె స�dాi ఊట 

Bాడువ	ల�; =ె��ె =ెూలసు సhళద�� ఆగుతR9ె; OాణంDయ 

 ెూౕ�ెయ�� కతRWె ఇరుతR9ె; =ెూరiన శుద8 �ాF ఒళబరువ	ల�; 
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హుI&ద కూ7న శుశ�rె Bాడలు dా�గూ సవEల�; ఎల�ర గమనవG 
OాణంDయ క�ెXె; కూసను; బ�బతRWె మలiసు, Rా�ె; 	నద�� ఎరడు 
సల త?@ౕ�Nంద �ా;న ె1 =ాకు, Rా�ె; కూ7న తWెయ �ౕWె కుం:�ె 
TెూUV�ెగFల�; =ె��ెdాద నంతరద మూరు 	న కూ7�ె ,ా-య 

xWె=ా�ల�; OాణంD ఇల��ె కూసు  ా-Wె ^దAరూ మXె =ెూర�ె 
=ెూౕగలు రూ¤ - సంప�9ాయగళ క� Sాయ; ఎల� OెౕXె  ా-Wెగళను; 
మంత� BాటగFందWె గుణపEసువ హటBా�తన.  

 
ఇంతహ �ెూడుSనం^�ెగFరువ జనర న�ెవF ెయను; స�పEసలు 
Xైజ ప�7hDయను; Cవ�సలు అంM - సం�ెf, తూక అళ,ెగFందWెౕ 
�ాధf ఎంబుదు నమ�ె మన�ా?7తు. ఈ హFmగళ��య ఎషు& 
కూసుగళK  ా-Wె-ంద బళలుతR�ె? dావ  ా-Wె-ంద 

బళలుతR�ె? dావ గుF�ెగFంద  ా-Wె కE�dా-తు? 

హసుగూ7న బ�ె�iన ఎల� అంM - సం�ెfగళK =ె��ె ఆసV,ె�-ందWెౕ 
బం	దAవG. హFmగళ కతRలు  ెూౕ�ెగళ�� ఏను న�ెయుతR9ె ఎంబుదను; 
dావ �ైదfMౕయ సం�ెౕధకను కండు LE	ల�.  LEయWార. కండు 
LEయువ9ాదరూ =ెౕ�ె?  కూసు ,ా-య బ7�Nంద =ెూరబరు�ాగ 

అ�� �ాక&ర�ల�; నసు\గFల�; Lౕ�ాi మగుCన  ా-Wెయ 

Cవరగళను; dారు Xెూం9ా-సOెౕకు? తూక - అళ,ెగళను; dారు 
BాడOెౕకు?  
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ఇద ె1 ఉYాయ�ెందు XావG :ౕనద Bare Foot Doctors 

Bాద�య�� Bare Foot Researchers - Oెౕర ¹ట �సచ\స\ - 

బ�ె�ా�న�� హFmహFmగళ�� సుతుRవ �ా��ౕణ సం�ెౕధకర - 

తండవను; కటు&వ గు� ఇటు& ెూం�ెవG. Xాల1Xెయ తరగDయవ�ె�ె 
క�DదA 39 మL#ెయరను; ఈ  ెలస ె1 ఆ�79ెవG. ఆ�ెూౕగfదూత��ె 
 ెూట& =ా�ె ఇవ�గూ తరOెౕD  ెూTె&వG.హసుగూ7న ఆ�ెూౕగf 
శుశ�rెయ CవరగళK,  =ె��ెయ  ాలద�� ప�తf}�ాi =ాజ�దుA 
హసుగూ7న, OాణంDయ తYాస�ెయ బ�ె,  కూసు ఉ7�ాడుDR9ెn 

ఇల��ౕ ఎంబుదను; గురుDసువదు, తూక, శ�ౕరద ఉష@,ె, 
ఉ7�ాటద ఎ? ె ఇవGగళను; కండు LEదు Xెూౕం9ా-సువ �ౕD, 

కూ7�ె  ా-WెగFదA�ె అదర బ�ెiన ఉపHార, ప�D DంగళK 
OాణంDయ మXె�ె 'ెI&  ెూTా&గ కూ7న తూక, ఉష@,ె, ఉ7�ాట 

ముం,ాదవGగళను; బ�ె	డువదు, ముం,ాద Cషయగళను; తరOెౕD 
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 ాలద�� క�79ెవG.   
 

xదలXెయ వరుష 763 కూసుగళ IపV?గళను; ఇడWా-తు. 
DంగF�ె ఎరడు సల SEARCHద �ాక&రరు హFm�ె 'ెI&  ెూటు& 
IపV?గళK స� ఇదAదAను; ఖ:త�ెూFసుDRదAరు. కూ7�ె జ~ర ఇదA�ె 
ఆసV,ె�య��డలు ప�యD;సుDRదAరు. ,ా- తం9ెగళK ఇద ె1 
ఒపGVDRర�ల�. ఇంతహ :క1 పGట& CవరగళసLత అవర వర	 

తdా�ాగుDRతుR. ఈ వర	గళ ఆyారద �ౕWె హసుగూ7న��య 

అXా�ెూౕగfద ప�Bాణ�ెషు& ఎంబుదను; కండు LE9ెవG. ఈ 

అ'ాfసద�� 43%రషు& కూసుగళK హుI&NందWెౕ కు�ౕ�త�దAదుA 
నమ" గమన ె1 బంతు. అవGగళ ]ౕవన�ెౕ కు�ౕష�ె-ంద 

Yా�రంభ�ాగుDRతుR. ఇంతహ కూసుగళK అXెౕక ప� ారద OెౕXెగFంద 

బళలుDRదAవG. 54%రషు& కూసుగF�ె �ైదfMౕయ ఉపHారద 

అవశfక,ె ఇతుR. ఆద�ె అదు ఎషు& మక1F�ె 9ెూ�ెయుDRతుR?  ెౕవల 

2.5%రషు&! హసుగూసుగF�ె ఇrెూ&ందు 9ెూడS ప�Bాణద�� ఆ�ెూౕగf 
�ెౕ�ెయ OెౕE ె ఇ9 Aాగ ఈ కూ7న ,ాయం	రు ఆసV,ె��ె 
=ెూౕగువ	ల�, =ెూగ� ె1 �ాధfCల�. ఇదర బ�ె�Xె XావG CHార 

Bాడ,ెూడi9ెవG.  
    
మXెమXెగళ��మXెమXెగళ��మXెమXెగళ��మXెమXెగళ�� ఆ�ెూౕగfఆ�ెూౕగfఆ�ెూౕగfఆ�ెూౕగf శుశ�rెశుశ�rెశుశ�rెశుశ�rె 
1951ర�� :ౕనద�� xట& xదలXెయ National People's 

Health Congress Xెర�ెౕ�తుR.  9ెౕశగళ��య ఆ�ెూౕగf �ెౕ�ె 
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=ెౕiరOెౕకు ఎంబ Cషయవను; చ:\సWా-తు. ఆగ ఒందు ఒ# mెయ 

తత~వను; <ా��ె తరువ �ెూతుRవF Yా�ా-తు: How far a 

mother on foot can walk with a sick baby? Health 

Care must be available within that distance.  ా-Wె 
ఇరువ హసుగూసుగF�ాi ఈ దూర�ె�&రOెౕకు? మXెయ 

=ెూ7Rలవ�ె�ెXె! ఏ ెంద�ె నమ"�� హసుగూసు =ెూ7Rల 9ాI 

బరWారదు. �ెూడుS సంప�9ాయగFం9ాi కూ7న ,ా- 

=ెూర^ౕళలు �ాధfCల�. ఒందు =ె<ె�  కూడ శకfCల�. ఇద�ం9ాi 

హసుగూ7�ాi ఆ�ెూౕగf �ెౕ�ె మXెమXెగళ��wౕ 9ెూ�ెయOెౕకు 
ఎంబ Nణ\య ె1 XావG తలుU9ెవG.  
 
మXెమXెగళ��య ఆ�ెూౕగf శుశ�rె (home based neonatal 

healthcare) �ాi XావG ఏYా\డు Bాడ,ెూడi9ెవG. ఈ ఏYా\E�ె 
Xాలు1 అyారసRంభగF�ె: xదలXెయదు హ�ెద ,ా-! dావ9ెౕ 
,ా-యను; XెూౕE, అవళ దృ�&య క�ె గమన  ెూE. అవ#ెౕ  అD 

<ాగరూక,ె-ంద, ఎచc� ె-ంద మక1ళ �ౕWె ల}Cడు, Rా# .ె 

,ా-iంత మక1ళ �ౕWె =ెచుc ఆసMR ,ెూౕ�సువవరు Oెౕ�ె dారూ 

ఇర�M1ల�. <ైCక�ాi అవ#ెౕ  neonatologist! హసుగూ7న 

ఆ�ెూౕగf తtళK. ఇదన;�తు Xా�ెౕ అవళK బ7�9 AాగWెౕ అవF�ె 
ఆ�ెూగf ర}�ెయ Yాఠగళను;  క�స,ెూడi9ెవG. ఏను BాEద�ె 
మగు ]ౕవ	ంద ఉFయుతR9ె ఇల��ె �ాయుతR9ె ఎంబుదను; Cవ�7 

=ెౕళ,ెూడi9ెవG. ఇద ా1i ఒందు Oెౕ�ె �ౕDయ ’=ావG-Nచc? ె ’  
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పటవను; తdా�7 ఆట�ాడలు క�స,ెూడi9ెవG. ఈ పటద 

మXెగళ�� ఏను BాEద�ె Nచc? ె-ంద �ౕWెౕరబహుదు ఇల��ె 
మ,ెRౕను BాEద�ె =ాCనం,ె సర�Xె  ెళiFయబహుదు ఎంబ 

Cవరగళను; బ�ె	9ెAవG. ఆ�ెూౕగf |}ణద ఇంతహ ఎrెూ& ఆI�ెగళను; 
39 హFmగళ�� హం: కూ7న శుశ�rెయ BాLDయను; బ7�దA 
మL#ెయర మXెయవ�ె�ె తలుUస,ెూౕడi9ెవG. ఎరడు వరుషగ#ాద 

�ౕWె నమ" చటువI ెగళ Bౌలf Nణ\య BాE9ాగ తరOెౕD 

,ె�ెదు ెూండ 20 ,ాయం	రYైM 18 ,ాయం	ర ఆ�ెూౕగfద బ�ెiన 

DFవF ె 80% రషు& స�-తుR. మనుషfను బద�సWార ఎంబ నుE�ె 
ఇదు ఒందు YెTె& స�!  ’Oెూజు� కE� Bాడలు, శ�ౕరద తూక 

కE��ెూFసలు ఊటద �ౕWె Nయంత�ణCర� ’ ఎందు Xా�ెల�రూ 

=ెౕళKDRరు,ెRౕ�ె. ఆద�ె ఊట BాడుDRరువ తTె&గళను; కం�ాగ 

తTె&గళ�� �ాకషు& ఉrా"ంకగFరువ రు: రు:dాద 

అన;ప9ాథ\గFదAను;  ాణబహుదు. Xా��ెయ �ౕWె Nయంత��ె 
ఇల�దA�ంద తూక =ెచుcతRWెౕ =ెూౕగుతR9ె. ఆద�ె ఈ హFm�ాEన��రువ 

అ|¯త�ెందు క�ె�ా?7రువ మL#ెయరు ఆ�ెూౕగfద బ�ెiన తమ" 
నడువF ెయను; సులభ�ాi D	A ెూండరు.  
 
హసుగూసుగళ ఆ�ెూౕగf శుశ�rెయ ఇXెూ;ందు అyారసRంభ�ెంద�ె 
ఇ��య 9ా-గళK.  హుI&ద మగుCన ఆయుషfద�� ప��ెౕ|సువ 

xదలXెౕ వfMRwంద�ె ఈ  9ా-wౕ! ఇదరం,ెwౕ  ఇXెూ;ందు 
ఆyారసRంభ�ెద�ె ఈ హFmగళ�� ఆ�ెూౕగf �ెౕ�ె  ెూడువ బ��ా�న�� 
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Dరుగువ ఆ�ెూౕగfదూతరు. ఈ ఆ�ెూగfదూత��ె మక1ళ తYాస�ె 
=ెౕ�ె BాడOెౕ ెంబువదను; ఈ�ాగWె క�7తుR. ఈగ హసుగూసుగళ 

శుశ�rె Bాడువ బ�ెయను; క�79ెవG. �ెూంOెగళను;పnౕi7 

తరOెౕD  ెూడ,ెూడi9ెవG. హుI&ద మగు ఉ7�ాEసుDRర	దA�ె,  
ఉ7రుగI&ద�ె ముం9ైదు N�షగళ�� అదు ఉ7�ాEసWెౕ Oెౕకు, 
ఇల��ాద�ె మగు సతRం,ెw స�. టూfబు =ాగు ముసుకు 
ఉపnౕi7 మగుC�ె కృD�మ ఉ7�ాట =ెౕ�ె  ెూడOెౕకు 
ఎంబుదను; ఈ ఆ�ెూౕగfదూతరు క�య,ెూడiదరు.  

 
హసుగూసు�ై�ె హFm�ాEన�� =ెూDRస� ె1 బTె&-బ�ెగళK ఇరువ	ల�. 
చF �ాFగళ�� బతRWె మలiరుతR�ె. �ౖwల� తణ@�ాiరుతR9ె. 
అవరను; Oెచciడలు ఉYాయ BాడOెౕకు. అశకR మక1ళను; :క1 :క1 
sleeping bags గళ��టు& ,ా-య ,ెూ�ెయ �ౕWె మలi7ద�ె  అవG 
OెచciరుతR�ె.  నగరగళ��య 9ెూడS 9ెూడS ఆసV,ె�గళ�� మక1ళ 
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శ�ౕరద ఉష@,ెయను; NయంD�సలు incubators  ఇరుతR�ె. 
హFmయ�� ఎ��రOెౕకు? ,ా-య ,ెూ�ెwౕ అవర incubator!  

 
హసుగూసుగళ మృతుfCన  ారణగళ C�ె�ష�ె BాE9ాగ  అధ\దషు& 
మృతుfగళK జంతు9ెూౕషగFం9ాi ఆగుDRదAదుA కండు బం	తు. 
ఇద ా1i స~చ¨,ెnం9ెౕ ఉYాయ.  LౕiదAరూ జంతు9ెూౕషగ#ాద�ె 
antibiotics గళను; మగుCన వ�ె�ె ముI&సువ బ�ె =ెౕ�ె? 

antibiotics గళను; dా�ాగ  ెూడOెౕకు ఎంబుదర |}ణవను; 
XావG ఆ�ెూౕగfదూత��ె  ెూడ,ెూడi9ెవG. ఇద ా1i ఒందు 
సులభ�ాద పదADయను; XావG కండు LE9ెవG. అవశf�ెN7ద�ె 
<ెTాBాయ7నద ఇం<ెకºనను; =ెౕ�ె  ెూడOెౕకు ఎంబుదను; కూడ 

క�79ెవG. ఈ �ౕDdాi నమ" ఎల� 7దA,ెగళK ప�ణ\�ాదవG.  
ఇ9ాద �ౕWె 'ారతద��య మక1ళ ఆ�ెూౕగf�ెౕత�ద��  ెలస Bాడువ 

హతుR L�య �ాక&రరను; �ెౕధ�ా�మద 'ెౕI�ాi క�ెదు ెూండు 
బం9ెవG. "నమ" ఆ�ెూౕగfదూతర ప�ౕ�ె ,ె�ెదు ెూFm; ఇవరు 
హFmహFmగళ��య శుశ�rె�ె అహ��ెూౕ ఇల��ౕ ఇదను; Nధ\�7" 

ఎందు CనంD79ెవG. �ా. �=ెరOాన7ంగ ఇవరు All India 

Institute of Medical Science సం�ెhయ Oాల�ెూౕగC'ాగద 

ముఖfసhరు. ఈ Cషయద��య తt zౕష"U,ామహరు. �ా. ర�ౕశ 

�ౕత9ార ఇవరు  ముంబ-య��య ప�7ద8 Oాల�ెూౕగతtరు. 
Yా�yాfపకరు, =ాగు Congress of Paediatrics ద అధf}రు. 
ఇంతహ వ�ష� Oాల�ెూౕగతtర తండవG మూరు 	న నమ"��దుA 39 
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Bare Foot  - బ��ా�న హసుగూసుగళ ఆ�ెూౕగfతtర - 

ఆ�ెూౕగfదూతర - ప�ౕ�ెగళను; ,ె�ెదు ెూండరు. �ా. 

�=ెరOాన7ంగ��ె నమ" ఈ  ెలసవG బహళ LE7తు. అవ�ెౕ ఈ 

�ౕDdాi తమ" �చుc�ెయను; వfకRపE7దరు: The ordinary 

looking women in Gadachiroli - these village 

healthworkers - know about neonatal care more than 

the medical graduates of All India Institute of 

Medical Science." ఈ తtర స�ౕDయు నమ" �ాహసద =ె<ె��ె 
ఆ|ౕవ\	7దరు. నమ" చటువI ెగF�ె హ7రు OావGట ,ెూౕ�7 

నమ"ను; హు�దుం^7దరు. XావG ఆ�ెూౕగfదూతర ము�ాంతర 

మXెమXె�ె =ెూౕi హసుగూసుగళ శుశ�rె Bాడ,ెూడi9ెవG.  
    
ప�nౕగదప�nౕగదప�nౕగదప�nౕగద ఫ�,ాంశగళKఫ�,ాంశగళKఫ�,ాంశగళKఫ�,ాంశగళK 
జంతు9ెూౕషగళ బ�ె� XావG BాEద శుశ�rెయ ఫ�త�ెౕను? 

శుశ�rె Bాడువ ప�వ\ద�� 17%రషు& మక1ళK అసు NౕగుDRదAవG. ఈ 

హFmగళ��య =ెణ"క1F�ె అవశfక,ె ఇ9 Aాగ ఇం<ెకº�  ెూటు& ఆ�ై ె 
BాE9ాగ ఈ ప�Bాణ 2.8%  ె1 ఇF-తు.  ైయ�� ఇం<ెకº� 

7�ంజు ఇ9ెwందు ఇల��ె ఈ C9ెf నన�ె బం	9ె ఎందు మన7a�ె 
బంద =ా�ె ఇం<ెకº�  ెూటు& అదర దురుపnౕగవను; కూడ dారూ 

Bాడ�ల�.   అవర తYాస�ె స�dాi	A,ెౕ? ఈ ఆ�ెూౕగfదూతరు 
 ెూడుDRరువ antibiotics గళ ప�Bాణ Oెూస&N;న��య తt నస\రు 
 ెూడుDRరువ ప�Bాణదrె& ఇతుR. ఇం<ెకºN;Nం9ాi ఏXాదరూ 

,ెూంద�ె - complications? ఈ బ��ా�Nంద Dరుగువ 



 64 

మL#ెయరు 3౦౦౦  ఇం<ెకºను;గళను;  ెూట&రు. ఆ �ౕWె మXెమXె�ె 
=ెూౕi కూసుగళ తYాస�ె BాEదరు.  ఇం<ెకºN;Nం9ాi dావ 

complications  ాణబర�ల�.  
 
ఈ ప�nౕగ	ం9ాi ఇEౕ ప�9ెౕశద��య =ెూసగూసుగళ అంM-

సం�ెfగళ �ౕWె dావ ప��ామ�ా-తు? Xా�ె�� ప�nౕగ 

BాడుDRర�ల��ౕ ఆ హFmగళ��య మృతుfదరవG 58% ఇదAదుA 60% ె1 
ఏ� అ��wౕ 7hర�ా-తు. నమ" కృD�ెౕత�ద��య 9ా-గళK =ాగు 
ఆ�ెూౕగfదూతరు BాEద ఆ�ై ె-ం9ాi మూరు వరుషగళ�� ఈ 

OాలమృతుfదరవG కE�dాగుతR 26% ె1 ఇF-తు. =ెూౕ�7 

XెూౕEద�ె నమ" �ెౕత�ద��య మృతుfదరవG 62%రషు& ఇF	9ె 
ఎ9ెన;బహుదు. అ�ౕ� ెయ�� ఈ దరవG 10%రషు& ఇFదరూ అదు 
ఒందు 9ెూడS �ా,ె\dాగుDRతుR. ఇrా&దరూ WHO ఇనూ; 
హసుగూసుగF�ె �ాక&స\, నసు\గళ =ెూర,ాi ఇతర��ె  ైహ:c7 

 ెూడలు అళKకుDRతుR. అదర ఈ Cషయద��య Bాగ\దశ\క 

NయమగFగను�ార�ాi "A sick newborn must be 

hospitalised"  మXెయ�� ఏనూ BాడOెౕE. ఆద�ె హసుగూసు 
ఆసV,ె��ె =ెూౕగలు �ాధfCల�. Lౕ�ాi ముం	న =ె<ె�w ^ౕళKDRర�ల�.  



 65 

 
ఈ =ెూస పద8Dయ  ాయ\క�మద �ెచc�ెషు&? ప�D కూ7�ె ౨౫౦ 

రూYా- =ాగు ప�D హFm�ె 8000 రూYా-! ఈ పద8D-ంద ఒందు 
]ౕవ ఉFస� ె1 సుBా�ాi 5000 రూYా-గళK ఖHా\గుDRదAవG. 
ఈ మగు 60 వరుష బదుకబహుదు ఎందు అం9ాజు BాEద�ె వరుషద 

ఆయుషf9ానద ఖచు\  ెౕవల 80 రూYా-. ఈ ౮౦ రూYా-య�� 
ఒందు ]ౕవ ె1 ఒందు వరుషద ఆయుషf 9ెూ�ెయువదు. నంబలు 
�ాధf�ెౕ? ఆయుషfద ఒందు వరుష ఉFస� ా1i  ఎషు& ఖచు\ 

బరువదు ఎంబుదను; WHO  =ాగు  ెల <ాగDక సం�ెhగళK Oెౕ�ె 
Oెౕ�ె Cషయద  ాయ\క�మగళను; ఆధ�7 Nధ\�7�ె.  ఆ�ెూౕగf 
శుశ�rెయ చటువI ె-ం9ాi ఒందు వరుషద ఆయుషf ా1i 1500-

2500 రూYా- Oెౕ ాగబహుదు. గడ:�ెూౕ� ]WెPయ��య 

హFmగళ��dా మXెమXె�ె 'ెI&  ెూటు& శుశ�rె BాE9ాగూf తWా 
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ఖచు\  ెౕవల 80 రూYా-! అDౕ కE� ఖ:\న�� =ెచుc ప��ామ 

^ౕరువ ఈ చటువI ె! 
 

1999 ర E�ెంబర Dంగళ�� నమ" ఈ ప�nౕగద �ెౕధNబంధవG 
ప�7ద8�ా-తు. మ,ెRౕ xద�న=ా�ెw ప�DM�wగళK! <ాగDక 

ఆ�ెూౕగfతtర గమన ె1 ఈ Cషయ బం	తు. ఈ �ౕDయ 

 ాయ\క�మగళను; ఉF9ె�ె =ెౕ�ె ,ె�ెదు ెూళmలు �ాధfఎంబుదను; 
చ:\సలు C�ెౕష స'ెయను; క�ె-తు. నమ" 9ెౕశద �ాసనవG కూడ 

9ెౕశద ఉFద �ాజfగళ�� =ెౕ�ె  ై,ె�ెదు ెూళmOెౕకు ఎంబుదర బ�ె� 
ఒందు nౕజXెయను; తdా�7తు. అ�� ెయ��య ^´ �ెౕటa 
³ౌం�ెౕశను; Save the children ఎంబ అంతర�ా�¡ౕయ సం�ెh�ె 
240  ెూౕI రూYా- స=ాయధనవను;  ెూI&తు.  
 
సం�ెౕధXెdాదదుA ఒందు ప�9ెౕశద��; ఆద�ె అదర ప��ామ 

�ాfపక�ాi జగDRన తుంబ హరE9ె. ఇ9ెల�వను; dారు BాEదరు? 

హFm�ాEన �ాBానf మL#ెయరు; అజ�మ", అవ~ం	రు, అక1ం	రు, 
9ా-గళK =ాగు మL#ెయరు. ఈ �ాBానf జనర  ైయ�� అDౕ 
�ాBానf�ెN;సువ సలకర�ెగFదAవG. ఏXెౕను Oెౕ ాiరుతR�ె? కూ7న 

తూక Bాడలు తక1E, టూfబు, Bాసు1, జ~రBాపక, 7�ంజు, సూ], 

మూfక² అ7V�ెటర. ఈ  ెల�ెౕ సలకర�ెగFంద మL#ెయరు హFmయ 

మXెగళను; హసుగూసుగళ ఆ�ై ె  ెూౕ�ెగళXా;i ప�వD\7దరు. 
నుfxౕNdా	ంద బళలువ మక1ళను; �ాCన Oా--ంద 
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=ెూర,ె�ెదరు. ఈ �ౕDయ శుశ�rెగళ ప��ామ�ెౕXా-,ెంబుదను; 
XాCౕగ కండుLEయువ.  

 

1988 ర�� XావG గడ:�ెూౕ��ె బంద వరుష	ంద XావG 
OాలమృతుfCన సమ�ెfగళ �ౕWె  ాయ\ Bాడ,ెూడi9ెవG. ఆగ 

అభ\క మృతుfదరవG �ాCర ె1121 ర�&తుR. (�ాCర మక1ళK హుI&దA�ె 
121 మక1ళK �ాయుDRదAవG) నుfxౕNdాద శుశ�rె-ం9ాi ఈ 

దరవG ఎరడు వరుషగళ�� �ాCర ె1 70-80  ె1 బం	F-తు. ఆద�ె 
అదు ముం	న 5 వరుషగళ�� అ��wౕ 7hర�ా-తు. Xా�ెషు& 
ప�యత;పట&రూ అ��wౕ Nంతు ^I&తుR. నమ" ప�యత;గ#ెల� 
OాCయ�� Nౕరు చ��దం,ెw! Lౕ�ాi XావG మXెమXె�ె =ెూౕi 

హసుగూసుగళ �ౕWె ప�nౕగ Bాడ,ెూడi9ెవG. ముం	న మూరు 
వరుషగళ�� ఈ దరవG �ాCర ె1 39 ర వ�ె�ె బంతు. ఈగ 2000 

ఇసCయ�� 30 ె1 ఇF	9ె.  
 
గడ:�ెూ�య హFmగళ��  80% రషు& జనరు 9ా�ద���ెౕrెయ 

 ెళi9 Aా�ె. 70%రషు&  మL#ెయరు Nర}రసh�9 Aా�ె. ఈ ]WెPయ 

హFm�ాEన ఆసV,ె�గళ�� �ాక&ర�ల�. ఇంతహ 7hDయ�� �ాBా]క 

సుyార�ెdాగుDRదA�ె సంతస�ెౕ స�! ఆద�ె అదు ఆగువవ�ె�ె XావG 
9ా�  ాయుతR  ైకI& కూడువ =ాiల�. ఇందు హFmయ  జనరను; - 

అదర��యూ C�ెౕష�ాi మL#ెయరను; - జ,ె ,ె�ెదు ెూండు ఈ 

మృతుfదరవను; ఇFసOెౕ ాi9ె. ఇ9ెౕ �ౕDdాi జగDRన��wౕ 



 68 

అభ\క మృతుfదరవను; ఇFసలు �ాధf! 
 
Oాలమృతుf ఇదు  ెౕవల గడ:�ెూౕ�య సమ�ెf అల�.  ెౕవల 'ారత 

9ెౕశదుA కూడ ఆల�. ఎల� అCక7త మతుR Cకసన|ౕల 9ెౕశగళ సమ�ెf. 
ఈ 9ెౕశగళ OాలమృతుfదరవG �ాCర ె 50-60 ర�&9ె.  ాfన�ాద�� 
ఇదు  ెౕవల 6 ఇ9ె. ఆదA�ంద  నమ�ెల� బహు దూరద =ా	యను; 
9ాటOెౕ ాi9ె. WHOద 1999ర అంM సం�ెfగళ �ౕ�ె�ె జగDRన�� 
ప�D వరుష 50 ల} హసుగూసుగళK �ాయుతR�ె. ఒI&న�� 1  ెూౕI 10 

ల} :క1మక1ళK ప�D వరుష �ాయుతR�ె. XావG అళవE7ద 

పద8D-ం9ాi 60% రషు& �ావGగళను; కE� Bాడబహుదు. 
ఇద�ం9ాi 60ల} మక1F�ె ]ౕవ9ాన 9ెూ�ెయువదు.   
    
సం�ెౕధXెwసం�ెౕధXెwసం�ెౕధXెwసం�ెౕధXెw ఈiనఈiనఈiనఈiన  ాలద ాలద ాలద ాలద సBాజసBాజసBాజసBాజ �ెౕ�ె�ెౕ�ె�ెౕ�ె�ెౕ�ె 
సం�ెౕధXెయ�� Cల}ణ�ాద శMR అడi9ె. "నన�ె Oెౕకషు& ఉదAద 

సXె; ెూౕలను; =ాగు అదN;డలు ఒందు సhళవను; నన�ె  ెూట&�ె ఈ 

పృ�¾యXె;ౕ ఎDR ,ెూౕ�సు,ెRౕXె" ఎందు అM\�Eస =ెౕళKDRదAను. 
 ానద సXె; ెూౕలు కూడ అrె&ౕ Cల}ణ శMRయుత�ాi9ె. ఇం	న 

యుగద�� శMR, సంపతుR ఇవGగళ స~రూప�ెౕ బదWాi�ె.  ఒక1లుతన 

ఈగ సంప�;�లవల�. ఉ9ెూfౕగ  ార�ాXెగళK కూడ సంప�;�లగళల�. 
బడ�ాF�ె  కూడ సంపతRను; హుI&సలు �ాధfCల�. 21Xెౕ 
శతBానద��  ాన =ాగు BాLDగ#ెౕ  సంపతుR =ాగు �ామథf\ద 

మూలగ#ాi�ె. ఈ  ానద శతBానద��  ానవను; N�\సువవర 
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 ైగళ��wౕ ఎల� �ామథf\ అడi9ె. 	Xెౕ 	Xెౕ బదWాగుDRరువ 

శMRయు ఈ xద�న ఎల� స�ౕకరణగళను; తWె ెళ BాడుతR�9ె. 
అదర��యూ �ాBా]క �ెౕ�ెయ స~రూపవXె;ౕ ప�ణ\�ాi బద�7 

^I&9ె.  ఒOెూsబs�ె �ెూౕiయను; క�ెదు ఔషyెూౕపHార, శుశ�rె, 
ఆ�ై ెగళను; Bాడువ 	నగళK స�దు =ెూౕదవG. ఈగ �ామూLక 

ఆ�ెూౕగfLతవను; ముం	టు& BాEద సం�ెౕధXె�ె Nజ�ాi OెWె 
ఇ9ె.   ెూౕTాfనుగట&Wె జనర వ�ె�ె ఈ సం�ెౕధXె ముI&9ాగ అదర 

ఫ�,ాంశగళK  ాణ,ెూడగువవG. Lౕ�ాద�ెౕXె జన�ాBానfర 

సమ�ెfగF�ె ప�=ార 9ెూ�ెయువ శకf,ె ఇ9ె.  
 
ఆద�ె ఈ �ౕDయ సం�ెౕధXె ఎరడు శరతుRగళను; 
ప�D\�ెూFసOెౕకు. సం�ెౕధXెయ సమ�ెf =ాగు అదర ఉతRరవను; 
కండు LEయు�ాగ �ాBానf జనర Yాలు అదర��రOెౕకు.  
ఇXెూ;ం9ెంద�ె సం�ెౕధXెయ ప�nౕజన �ా~�త~ద హక1ను; ప�ెదు 
హణ �ెౕఖ�సువ ఉ9ెAౕశ	ంద దూ�రOెౕకు. OాfMన��ట& 
హణవను;^sసువ గు� ఇరకూడదు. సమ�ెfగFదA జనర వ�ె�ె అదు 
ముట&WెౕOెౕకు. ఈ �ౕDయ సం�ెౕధXెw ఈiన  ాలద సBాజ 

�ెౕ�ె.  ఈ �ౕDయ సం�ెౕధXెయ 9ా�యను; ,ెూౕ�7దవరు 
dారు? �ాంoౕ]యవ�ెౕ. అవ�ెౕ xదలు హFmగF�ె =ెూౕi ఎంబ 

సం9ెౕశవను;  ెూట&రు. హFmగళ��  ెలస Bాడలు హు�దుం^7దరు. 
జనLతద స�ెౕధXె Bాడలు క�7దరు. గడ:�ెూ�య జనరు 
సం�ెౕధXెయ సమ�ెfయను;  నమ" ముం	ట&రు. అవGగళ 
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ఉతRరవను; కండుLEయలు శMR  ెూట&రు. Nజ =ెౕళOెౕ ెంద�ె 
సం�ెౕధXెయ నమ" అనుభవవను; :ౕనద కC,ెయ��య ఐదు 
�ాలుగళ�� =ెౕళబహుదు. ఈ �ాలుగళ ఇంగ�] తజు\� Lౕi9ె:  
Go to the people 

Live among them 

Love them, learn from them 

Start with what they know 

Bulid upon what they have 

హంతహంత	ంద ఈ గు�య క�ె XావG న�ెయ,ెూడi9ెవG. 
గడ:�ెూౕ� ]WెPయం,ె నమ" �ాజfద ఉFద ]WెPగళ�� కూద 

Oాలమృతుfగ#ాగుతR�ె. నందురOార ]WెPయ�� ఈ Oెౕ7�ెయ�� ౫౦౦ 

మక1ళK మృతపట&రు. OాలమృతుfCన ఎ? ె Bాడ� ె1 ఒందు 
కృDతండవను; ర:79ెవG. హతుR ]WెPగళ 231 హFmగళ =ాగు పట&ణద 

ఆరు  ెూ#ె�ెౕ�య��య హుటు& �ావGగళ 9ాఖWెగళను; అభf779ెవG. 
నమ" అ'ాfసద �ౕ�ె�ె హసుగూసుగళ మృతుfCన ప�Bాణ 

�ాCరద�� 66 ర�&9ె.  ాfనడద�� 6 =ాగు  ెౕరళద�� 16. 

నందురOార, �ౕళ¿ట =ాగు గడ:�ెూౕ� ]WెPగళ��య 

Oాలమృతుf సhFయ ఇల��ె  ెల ాలద సమ�ెf ఎందు అస�ెS Bాడువ 

=ాiల�. నమ" �ాజfద�� ప�D వరుష 1�ంద 2 ల} మక1ళK 
�ాయుతR�ె. భూకంప =ాగు Xె�ె=ావFగళ�� సతRవర సం�ెf హDRపVతుR 
�ాCరCదAరూ అవG 9ెూడS గం�ాంతరగ#ెందు సు	AdాగుతR�ె. ఆద�ె 
�ాజfద�� ఒం9ెరడు ల} మక1ళK ప�D వరుష �ాయుDRదAరూ అదర 

క�ె dా�గూ ల}Cల�! 



 71 

:క1మక1#ెల� బహళ అస=ాయ�రు, Rా�ె. అవ��ె మత  ెూడువ హM1ల�. 
ఇrె& అల�; ఒందు Xాలు1 �ా�న Nrెౕధవను; Xెూం9ా-సువ 

పత�వను; కూడ అవరు బ�ెయWారరు. అవరు  ెౕవల అళKతR 
కూడబహుదు ఇల��ె సతుR=ెూౕగబహుదు. ఇదన;rె&ౕ అవరు Bాడబల�రు 
=ాగు BాడుతR�9 Aా�ె. Xా�ెౕ అవరను; �ాయలు ^డు,ెRౕ�ె. ఈ 

Oాలమృతుfగళ��య 60%రషు& మృతుfగళను; త�ెయలు శకfC9ె. 
ఆదరూ అవG �ాయుతR��ె. "ప�ణ\ మరద ఒUV�ె ఇల�9ెXెౕ మరద 

ఒందు ఎWె కూడ  ెళ ^ౕళWారదు" ఎందు ఖ�ల ]Oా�నను ఒందు 
క�ె బ�ె	I&9 AాXె. నమ" �ాజfద��య ఒం9ెరడు ల} మక1ళK సతుR 
=ెూౕగ� ె1 న�"ల�ర మూక ఒUV�ె ఇ9ెwం9ెన;బహుదు. ఇద ె1 
Xా�ెల�రూ =ెూ�ె�ారరు. ఆదA�ంద ఇదను; N��సువ =ెూ�ెయూ నమ" 
�ౕWెwౕ ఇ9ె. ’ఇవG బడ మక1ళK; బడవర మక1ళK; బడుకు మక1ళK; 
Nసగ\ద Nయమదం,ె ]వంతCరువ సVyె\య�� ]ౕCసువ 

}మ,ెయను; క#ెదు ెూండ మక1#ెందు XావG సుమ"Xె కూడOారదు. 
"గుం�ాడు, : ా1డు, �ెూ# mె, ఇరు�ె, ఇ� ముం,ాద Yా�?గF�ె 
]వంత ఉFయOెౕ ాద�ె సVyె\iFయOెౕ ాగుతR9ె. ఇ�� OెౕE ె =ాగు 
ప��ై ెయ NయమగF�ె. ఆద�ె మనుషf Yా�?�ె Xాfయ =ాగు 
కరు�ెయ Nయమగళ ఉడు�ెూ�ె 9ెూ�ెD9ె. ఈ సXా"న ఉFద dావ 

Yా�?వంశM1ల�. " ఎందు �ెం�ెల Oెౕ�యు =ెౕF9 AాXె.  ఈ 

ఉడు�ెూ�ె-ంద XావG �ాయుDRరువ ల�ానుగట&Wె మక1ళను; 
ఉFసబహుదల��ె? 
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'ారDౕయ��ాi'ారDౕయ��ాi'ారDౕయ��ాi'ారDౕయ��ాi సం�ెౕధXెసం�ెౕధXెసం�ెౕధXెసం�ెౕధXె 
'ారత 9ెౕశద =ెూరiరువ 'ారDౕయర ధ¾N 	న	న ె1 నమ" 
9ెౕశద�� ప�'ావ ^ౕరుతR�9ె.ఈ ప�'ావ �ాకషు&  ెలసగళను; 
Bాడబహుదు. LౕiదAరూ ఇ�� �ాకషు& ,ెూంద�ెగF�ె. xదలXె 
,ెూంద�ె ఎంద�ె అ�ౕ� ా,  ాfన�ా ఈ 9ెౕశగళK భూWెూౕకద 

స~గ\�ెం9ెN;7 ెూళKmతR�ె. ఇ�� ఎల� సంపతుR, సుఖ, సమృ	8గF�ె. 
ఆద�ె ఈ 9ెౕశగళ ప�వృDRయు బహళ insular ఇ9ె. ఉFద జగDRన 

సుఖదు:ఖగళ �ెూడ�ె నన�ెౕ ె? ఎంబ వృDR ఇ�� మXెBాE9ె. ఇనూ; 
Oె#ెయుతRWెౕ ఇ9ె. ఇ�� �ాస�ాగుDRదA =ా�ె ఇదు Oె#ెయుతRWెౕ 
=ెూౕగ�9ె. ఇ��య ICPౕ చXెలు�గళ �ౕWె బహ#ెౕ  Cరళ�ాi  

అప�ా9ాత"క ప�7hDయ�� Bాత� 'ారతద సు	AగళK  ెౕళబరుతR�ె. 
ఇదర బ�ెiన ఒందు =ాసf చుటుకు రసవ, Rాi9ె. ఒందు 
అంతర�ా�¡ౕయ సంఘటXెయు Oెౕ�ె Oెౕ�ె 9ెౕశగళ స�ెౕ\}�ె 
Bాడు�ాగ What do you think about food scarcity in 

rest of the world?  ఈ ప��ె;�ె ఉతRర  ెౕళబయ7తు. ఆద�ె ఈ 

స�ెౕ\}�ె Cఫల�ా-తు. ర|యన;��ె think ఇదర అథ\ 

�ెూDRర�ల�. ఆ[� ెయ��దAవ��ె  food బ�ె� కలVXె ఇర�ల�.  ాfన�ా 

9ెౕశద జన ె1  scarcity  కలVXె Oారదు =ాగు అ�ౕ� ెయ��య 

జన ె1 rest of the world �ెూDRర�ల�! 
 
ఇXెూ;ందు ,ెూంద�ె ఎంద�ె అ�ౕ�కన సంస®D�ె ’అహం’ ద 	ౕ�ె 
 ెూడువ 9ెూడS 9ెూడS ఉ9ెూfౕగ సం�ెhగళK =ాగు Yాఠ�ాWెగళK 
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�ాకషు& ఇ�ె. ఎల�దర��యూ ’నన; సలు�ాi ఏN9ె? ఇద�ంద నన�ె 
dావ Wాభ 9ెూరకువదు’ ఎంబ Wె ా1HారC9ె. ఇద�ం9ాi ఈ 

’అహం’  ె1 ఎళmషు& సBాyాన�ెౕ ఇల�. It is a bottomless pit.  ఈ 

�ౕDయ సంకు:త =ాగు  insular  మతుR  ెౕవల తన;9ెౕ �ా~థ\ 

XెూౕE ెూౕళKmవ వృDR-ం9ాi మనుషfను ఒబsంIగ-

Xాగ,ెూడi9 AాXె. ’Xాను, నన; కుటుంబవG, నన; అ�ౕ� ె, నన; 
సుఖవG, నన; సంపతుR ’ ఇవGగ#ాHె య జగDRన ఆగు =ెూౕగుగళ 

�ెూడ�ె�ె ఏ ె =ెూౕగOెౕకు ఎంబు9ెౕ అవన ప��ె;. ఇదు ఒందు తరహద 

 ా�ాగృహ�ాసవG. ఇదర�� XావG ప�ణ\�ాi 

7M1 ెూంE9ెA�ె.ఉFదవ�ంద దూర�ాగుతR�9ెAౕ�ె. ముకR�ాగ� ె1 
చడపEసుDR9ెA�ె. ’ముMR ఎ��? ’ ఎందు ఆ ెూ�ౕ|సుDR9ెA�ె. ఆద�ె ఈ 

 ా�ాగృహ	ంద =ెూర^ౕళKవ ఒం9ెౕ ఒందు ఉYాయC9ె: ఉFదవర 

జ,ె నంటుతన BాE.   

 
�ాంoౕ]యవరు There is enough on this earth for 

everybody's need but not for everybody's greed ఎందు 
ఒ�" =ెౕFదAరు. ఈ  greed Cల}ణ�ాద C�ాట రూపవను; 
,ాళKతR�9ె. ఒబsన దు�ా�ెయను; ప�D\�ెూFసలు   ఈ ఇEౕ పృ�¾ 
కూడ �ాలువ	ల�. జగDRన��wౕ అDౕ 7�వంతNరువ ^´ 

�ెౕటaN�ాదరూ సBాyానC9ెwౕ? ఆదA�ందWెౕ XావG నమ" 
ఇHె¨గళXె;ల� �Dయ��డOెౕకు. నమ ఉప'ెూౕగగళను; 
LEతద��డOెౕకు. ఉFదవర దు:ఖగళ�� Yాలు�ెూళKmవదు =ాగు 
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అద ా1i కృD|ౕల�ాiరువదర��wౕ ముMRయ Bాగ\C9ె. నమiౕగ 

ఒందు 9ెూడS �ెౕతు�ెయను; కట&Oెౕ ాi9ె. Yె�ౕమద �ెౕతు�ె; కరు�ెయ 

�ెౕతు�ె;  సM�ౕయ వృDRయ �ెౕతు�ె. ఈ �ెౕతు�ె ఇదAగ హFmయ 

జనరవ�ె�ె, అ��య మక1ళవ�ె�ె న�ెయుతR =ెూౕగబహుదు. 
అవ�ెల�రను; �ాCన దవ�ె-ంద =ెూర,ె�ెయబహుదు. ఇద�ందWెౕ 
XావG నమ"ను; ముకR�ెూFసబహుదు.  
 
�ె#ెయ�ెౕ, Nౕ�ె dావ9ాద�ెూందు సమ�ెfయను; ఆ�7 ెూFm. 
ఉFదవర �ౕ�న ఉప ార ా1i అల�. నమ" స~ంతద ముMR�ాi. 

�ా~థ\	ంద  కణు@ కI&దAం,ె అN;79ాగ ఏను BాడOెౕకు ఎందు 
Nమ"ష& ె1 Nౕ�ె ప�|;7 ెూFm. నన;ం,ె ఒబsN�ె ఈ �ౕDయ ప��ె; 
^9 Aాగ అవను �ాంoౕ]�ె  ెౕFదను. �ాంoౕ]యవరు " సులభ 

ఉతRర. I shall give you a talisman.  Xాను Nన�ె ఒందు 
Bాటద ,ా-తవను;  ెూడు,ెRౕXె. అదు Nన�ె కూడWె ఉతRరవను; 
 ెూడువదు. Nమ" �ా~థ\ =ె:c9ాగ ముం	న 9ా�  ాణ9ాగ  Nమ" 
ఆయుషfద�� XెూౕEరువ అDౕ దు:ఖద��య, కష&ద��య దుబ\ల 

మనుషfన ముఖవను; Nమ" కణు"ం9ె ,ె�ెదు ెూండు బN;. =ాగు 
Nమ"ష& ె1 Nౕ�ె ప�|;7 ెూFm: ముం	డువ నన; =ె<ె�-ం9ాi ఈ 

మనుషfన దు:ఖవG స~లV�ాదరూ కE�dాగబహు9ెౕ? Nమ" 
కణు"ం	న కతRWె ఒ�"Wె దూర స�యువదు"  
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�ె#ెయర�ె#ెయర�ె#ెయర�ె#ెయర గుంపGగుంపGగుంపGగుంపG 
అ�ౕ� ా,  ాfన�ాద��దుA 'ారDౕయ��ాi ఏను Bాడలు �ాధf? 

Nమ" కణు"ం9ెwౕ  ెల ఉ9ాహర�ెగF�ె. �ా. జగXా;థ �ా?, �ా. 

మ	A�ార ఇంతహరు ఇ��wౕ ఇదుA తమ" గF ెయ స~లV 'ాగవను; 
అ��యవ��ాi  ెూడుతR�9 Aా�ె. ’నన�ె ఏను  ెూడలు �ాధfC9ె? నన; 
హDRర OెWెయుళmదుA ఏN9ె? ’ ఎంబ ప��ె;గళను;  ెౕళKతR =ెూౕద�ె ’ నన; 
ఆయుషfC9ె. నన; ఈ ఆయుషfద  ెల 'ాగవను;  ెూఅబహుదు’ ఎందు 
ఉతR�సబహుదు.  నన; హDRర మ,ెRౕN9ె? knowledge ఇ9ె.  access 

to knowledge ఇ9ె. ఇదను; Xాను ఇ�� కుFతు  ెూడబహుదు. Nమ" 
 ెూడు�ె అ��యవ��ె ఉపయుకR�ాగువంతహ	రOెౕకు. అ��య 

ప�7hD�ె =ెూం	 ెూళKmవంతహ	రOెౕకు. అంతహ సం�ెౕధXెగళను; 
NౕవG Bాడబహుదు. 'ారDౕయ తtరు అ�ౕ� ెయ��య సం�ెౕధXె 
�ెౕత�ద�� �ాకషు& ముందువ�	9 Aా�ె. ఆద�ె ఈ సం�ెౕధXె 
dా��ాi?  అ�ౕ� ెయ��య కంపNగF�ాi.  Nమ" సం�ెౕధXెయ 

patents గ#ెల� కంపNయ =ెస�న��. అవర సంపDR�ాi Nమ" దుE�. 

Nౕ�ెం9ాదరూ ఎDRన బంEయ 'ారవను; కE� Bాడలు 
సం�ెౕధXె BాE	A�ా? OాCయ��య Nౕరను; సులభ�ాi ఎతుRవ 

బ�ెయను; కండుLE		A�ా?   ఇవG :క1 పGట& సమ�ెfగ#ెN;7దరూ 

ఇవGగళ �ౕWె సం�ెౕధXె BాE హFmగళ వ�ె�ె తలుU7ద�ె అ��య 

జనర దు:ఖవG Mం:, Rాదరు కE�dాగబహుదు.  
 
ఇXెూ;ందు Bాతు. 'ారతద��య జనరను; NౕవG ఎచc�7. Nమ" 
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BాD�ె అ�� OెWె-9ె. అN�ా7 'ారDౕయ�ెంద�ె మధfమవగ\ద 

యువక - యువDయ��ె ఆదశ\ వfMRగళK. ఇ��య ]ౕవనద �ాకషు& 
Wాభగళ జ,ె �ాకషు& దుషV��ామగF�ె ఎంబుదు Nమ�ె �ెూతుR. 
'ారతద��య జన హుచుc LEదవరం,ె Nమ" ]ౕవనద నకలు 
Bాడు, Rా�ె. అవరను; ఎచc�7. ఈ 9ా�యను; అనుస�సOెౕE ఎందు 
=ెౕF. dార హDRర 'ౌDక సుఖ సంపతుRగళK ఇ�ెnౕ అవXెౕ ఇవG 
Lతకరవల� ఎందు =ెౕFద�ె జనరు నంబు, Rా�ె. అవన శబAగF�ె OెWె 
ఇ9ె.  ైఎDR ఎచc�7. సుఖ సBాyానగళ Bాగ\వG అ�ౕ� ె	ంద 

=ాయువ	ల� ఎంబుదను; అ��య మధfమవగ\ ె1 DF7 =ెౕF.  

 
ఆÀ  ె ల}�ణ ఇవర ఒందు వfంగ:త�C9ె. LBాలయద అతుfచc 
|ఖరద �ౕWె తప7a�ె కుFత ఓవ\ జTాధ� సXాf7య 

సందశ\న ె1ందు =ె� ాప&�Nంద ఒబs సు	A�ార సXాf7�ె 
'ెI&dాగు, RాXె. "మన7a�ె �ాంD, సBాyానగళK ఎ�� 
9ెూ�ెయుతR�ె?" ఎందు ప�|;79ాగ  సXాf7 " నన�ె =ెౕ�ె �ెూతుR; 
Xాను అ�ౕ�క� సXాf7" ఉతR�సు, RాXె. 
 
 ెూXెయ Bాతు: ఎషు& �ాధfC9ెnౕ, ఎ�� �ాధfC9ెnౕ అ�� 
ఉప'ెూౕగగళను; కE� BాE. ముకR�ాi 9ాన  ెూE. Nౕ�ెల� ఇ�� 
కుFతు ’మక1ళ సం�ాD’ ఎంబ సం�ెhయను; ఆరంz7 అదర 

ము�ాంతర నమ"��య మక1ళ సలు�ాi ధనస=ాయ ఏ ె 
BాడOారదు? ఎWె��� �ాధfC9ెnౕ అల��� :క1 :క1 గుంపGగళను; 



 77 

కI& తWా ఒం	షు& ఎందు హణ �ెౕఖ�7 ప�D వరుష స=ాయ 

Bాడబహుదు. Nమ" ఆయుషfద��య ఒం9ెరడు �ారగళK, ఇల��ె 
ఒం9ెరడు DంగళKగళK Lౕ�ె నమ" 9ెౕశ ా1i �ౕసWాiట&�ె  నమ�ె 
ఎrెూ&ౕ స=ాయ�ాగబహుదు. ఒందు మగుCన ]ౕవ ఉFస� ె1  ెౕవల 

౯౭ �ాలరుగళK �ాకు. అదను; XావG  ెూడు�ెవG ఎదు భరవ�ె  ెూట&�ె 
నమ"ంతహర హణద C�ెౕచXె బ�ెహ�యబహుదు. " ఒందు మగువను; 
ఉF7ద�ె ఏను ప�nౕజన? �ాC�ారు మక1ళK �ాయుDRరు�ాగ 

హFm హFmగళ�� అంతహ మహత~9ెAౕను న�ెయుతR9ె? " ఎందు కూడ 

 ెనవరు  ెౕళబహుదు.   
 
ఒ�" ప�చండ�ాద ^రు�ాF-ం9ాi సముద���య �ాకషు& 
�ౕనుగళK దం�ె�ె బందు ^దAవG. దం�ెఅయ �ౕWె �ౕనుగళ 9ెూడS 
	Xె;w  ాణుDRతుR. అ��wౕ ఇదA ఒబs సXాf7 ఒం9ెూందు �ౕనను; 
 ైయ�� LEదు సముద� Nౕ�న�� ^డుDRదAను. �ౕను స�ౕ�ాi 

ఈజుతR సముద�ద Nౕ�న�� Bాయ�ాగుDRతుR. దం�ెయ బFయ��ంద   

=ెూౕగుDRదAవ  సXాf7యను;9ెA|7 " Nౕను ఒం9ెూందు �ౕనను; 
Nౕర�� ^డుDRదA�ె ఏను ప�nౕజన? ఇ�� �ౕనుగళ గుడS�ెౕ ఇ9ె. " 

ఎందు =ెౕFదను. సXాf7 ఏను BాతXాడ9ె తన;  ెలస 

ముందువ�7దను.  ెూXె�ె సXాf7యు" నమ�ె ఏనూ వf,ాfస-

�ెNసదు. ఆద�ె నన; ఈ కృD �ౕNన ]ౕవనవXె;ౕ BాYా\IసుతR9ె" 

ఎందు ఉతR�7దను. You can make the difference. 
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దుశfంతకుBార ఎంబ Lం	 కCయ ఈ �ాలుగళK Xాను 
DFసబయసువ ఆశయవను; Nమ" వ�ె�ె తలుUసబహుదు: 
 

कौन कहता है क& अःमान म� सुराख नह(ं हो सकता?  

(dారు =ెౕళK, Rా�ె ముiలు అ'ెదfC9ెwందు?) 

कौन कहता है क& अःमान म� सुराख नह(ं हो सकता?  

एक प+थर तो तबीयतसे उछलो यारो, 

एक प+थर तो तबीयतसे उछलो यारो. 
 

�ా. అభయ బంగ 

�ెౕధ�ా�మ 

గడ:�ెూౕ� 442605 

కన;డ ె1: 
ప�'ాకర XాXావI 

pkn.ans@gmail.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


