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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 బిర్ లియంట్లాయ్రీ బిర్ లియంట్  
  నానాలుగవలుగవ  భాగంభాగం  
                                      శాన ఫార్నిస్సోక్లో ఇంటరిన్ష్ప కోసం వచిచ్ విచితర్మైన

పరిసిథ్తులోల్ హిపీప్లతో పర్యాణించి వాళల్తో కలిసి పోయి భారయ్తో కలిసి బాబా దగగ్రకు వెళిల్ ఆయన సూచన 
మేరకు ఢిలీల్లోని భారతదేశంలోని మసూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మానిన్ అమలు పరచి ఆ కర్మంలో ఆయన 
ఎదురొక్నన్ పరిసిథ్తులు, అడవులోల్ తిరుగుతూ ఆయన చేసిన సేవా కారయ్కర్మాలు మాటాల్డుకునాన్ం.30 
సం.రాల వయసులో అమెరికాలో వైదుయ్డిగా ఎంతో సౌకరయ్వంతమైన జీవితానిన్ గడిపే అవకాశం ఉనాన్, 
దానిన్ వదులుకొని భారతదేశం వచిచ్, అకక్డి మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మంలో పూరిత్గా మునిగిపోయి 
ఏమైనా సరే ఈ భయంకరమైన వాయ్ధి అంతం చూడాలి అనన్ ఏకైక లక్షయ్ంతో పని చేసిన లాయ్రీ,  ఆయన 
భారయ్ గిరిజ కృషి గురించి తెలుసుకుంటే నిజమైన మానవతావ్నికి అరథ్ం తెలుసుత్ంది. నిసావ్రధ్ం ఎనిన్ 
అదుభ్తాలు చూపుతుందో అరథ్మవుతుంది. కారయ్కర్మంలో భాగంగా జైలోల్ గజదొంగ మానిస్ంగ కు టీకాలు 
వేయడం, టాటానగర ను దిగబ్ంధం చేయడం ఇంతకు ముందు చెపుప్కునాన్ము.
ఇపుప్డు తరువాతి విశేషాలు చూదాద్ం.

ఇలా లాయ్రీ ఉతత్రపర్దేశ, మధయ్పర్దేశ రాషాట్ర్లోల్ని మారుమూల పార్ంతాలోల్ మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మ పనిలో భాగంగా 
అపుప్డపుప్డు ఢిలీల్లోని పర్పంచ ఆరోగయ్సంసధ్  కేందర్ కారాయ్లయానికి వసుత్ండేవాడు. అలా 1974 మధయ్లో ఒకసారి లాయ్రీ ఢిలీల్ 
ఆఫీసులో ఉండగా, రిసెపష్నిసట్ లాయ్రీకి కబురు చేసింది. “మిమమ్లిన్ కలవటానికి ఎవరో ఒక అబాబ్యి వచాచ్డు, అమెరికా నుంచి.” 
అని. లాయ్రీకి ఆశచ్రయ్మేసింది. అమెరికా నుంచి కురార్డు ననున్ కలవడానికి ఇకక్డ ఢిలీల్ కి ఎలా వచాచ్డు అనుకొని, సరే చూదాద్ం 
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కదా అని రిసెపష్న దగగ్రికి వెళాళ్డు లాయ్రీ. అకక్డ ఎవరూ లేరు. ఆమె చెపిప్ంది. “ ఇపుప్డే అతనిన్ బయటకు వెళిల్ కాళుళ్చేతులు 
కడుకుక్ని రమమ్ని చెపాప్ము. అతని కాళల్కు చెపుప్లు లేవు, ఇసాత్ననాన్ వదద్ంటునాన్డు. బటట్లు  మురికిగా ఉనాన్యి. కాళుల్ చేతులు 
కడుకుక్ంటే భోజనశాలకు తీసుకెళదామని అలా పంపాను” అని రిసెపష్నిషట్ చెపుతూ ఉండగానే ఆ కురార్డు వచాచ్డు.  ఇందాక 
ఆమె చెపిప్నటుల్గానే అతను విచితర్ంగా ఉనాన్డు. వివరాలు కనుకుక్ంటూనే లాయ్రీ ఆ కురర్వాడిని డైనింగ హాల లోకి తీసుకెళిళ్,  
భోజనం పెటిట్ంచాడు.  అతని వివరాలు అడిగాడు. అతని పేరు సీట్వ జాబస్. బే ఏరియాలో లాస గెటాసులో ఒక వినోదకీర్డా 
(గేమింగ కంపెనీలో) పని చేసుత్నాన్డు. ఆ కురర్వాడు జీవితంలో ఏదో సాధించాలని తపన పడుతునాన్డు. కానీ మనసంతా ఏదో 
అశాంతి, సంఘరష్ణలతో అయోమయంగా ఉంది.  ఈ పరిసిధ్తులోల్ అతని సేన్హితుడు అతనిన్ హిమాలయాలోల్ ఉనన్ నీమ కరోలి 
బాబా దగగ్రకు వెళితే మానసిక పర్శాంతత లభిసుత్ందని సలహా ఇచాచ్డు. అమెరికా నుంచి చాలామంది, వివిధ రంగాలోల్ ఉనన్వాళుల్ 
ఆ బాబా దగగ్రికి వెళిల్ ఏదో పర్శాంతత పొందుతునాన్రు.  సేన్హితుని వెంట హిమాలయాలకు వచాచ్డు. 
సీట్వ జాబస్ అనే ఆ 19 సంవతస్రాల కురర్వాడు అమెరికాలో చేసేది చాలా చినన్ ఉదోయ్గం. భారతదేశం రావడానికి డబుబ్ 
సంపాదించాలంటే చినన్ ఎలకాట్ర్నిక పెటెట్లు తయారు చేసి, వాటిని అమిమ్, ఆ డబుబ్తో రాగలిగాడు. ఆ పెటెట్లను నీలిపెటెట్లు 
అంటారు. ఆ పెటెట్ను టెలిఫోనుకు అనుసంధానము చేసేత్ దూరపార్ంతాలకు ఫోన కాలస్ ఉచితంగా చేసుకోవచుచ్. ఇలా చేయటం 
చటట్విరుదధ్ము. 
ఆయన హిమాలయాలోల్ ఉనన్ నీమ బాబా దగగ్రకు వెళాల్లనుకునాన్డు. అకక్డకు వెళితే తన మనసుకు సిధ్మితం చికుక్తుందని  
మితుర్డు చెపప్గా వచాచ్డు. బాబా ఆశర్మానికి వెళాల్డు. 
కాని, దురదృషట్ వశాతుత్ అపప్టికి 10 నెలల కిర్తమే బాబా తన అవతారం చాలించాడు. అది తెలిసి నిరాశపడిన ఆ కురర్వాడిని 
చూసి, అకక్డ ఉనన్వాళుల్ ” బాబూ, నీకు బాబా గురించి తెలియాలంటే ఆయనను బాగా నమిమ్న అమెరికా మనిషి ఢిలీల్లో 
ఉంటాడ”ని, లాయ్రీ చిరునామా ఇచాచ్రు. అది చేతపటుట్కొని పర్పంచ ఆరోగయ్సంసధ్కు వచాచ్డు.  
అలా లాయ్రీని కలుసుకునాన్క, సీట్వ జాబస్ ఇంకా కొనాన్ళుల్ కనీసం బాబా సంచరించిన పరిసరాలోల్నే ఉంటాను అని అకక్డకు 
వెళాల్డు. అలా సీట్వ జాబ కు, లాయ్రీకి తొలిపరిచయం జరిగింది. 
తరువాత లాయ్రీ చాలా కంపెనీలను, సేవాసంసధ్లను సాధ్పించాడు. సీట్వ కు ఆటుపోటుల్, అమోఘవిజయాలు ఎనిన్ ఎదురొక్నాన్ 
లాయ్రీతో పరిచయం జీవితాంతం కొనసాగించాడు.  
మళీల్ లాయ్రీ విషయానికి వసేత్ 1975 మే, జూన వచేచ్సరికి వాళుల్ మశూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మం పార్రంభించిన రెండేళల్కు 
భారతదేశంలో మశూచి దాదాపు పూరిత్గా అదుపులోకి వచిచ్ంది. మశూచి రోగులు రావటం పూరిత్గా ఆగిపోయింది. ఆ 
సమయంలోనే ఇండియాలో అతయ్వసర పరిసిధ్తులు,బంగాల్దేశ లో ముజిబూర రహామ్న హతయ్ వంటివి జరిగాయి. ఇంకా ఎకక్డైనా, 
మశూచి రోగులు వసుత్నాన్రేమోనని అనేవ్షణ తీవర్ంగా కొనసాగుతుంది. బీహార లో ఒక బిచచ్గతెత్కు మశూచి వచిచ్ంది. ఆమె 
బంగాల్దేశ నుంచి రైలులో యాచిసూత్, బీహార చేరింది. ఆమెకు టీకావేసి లాయ్రీ బృందం బంగాల్దేశ వెళిల్ంది. అకక్డ రోగులు చెదురు 
మదురుగా వసూత్నే ఉనాన్యి. వాటికి, వాటి పరిసరాలకు తగు ఏరాప్టుల్ చేసి వాయ్ధిని అదుపుచేశారు.  
1975 డిసెంబరులో బంగాల్దేశ లో, బంగాళాఖాతంలో చినన్దీవ్పంలో రోగి ఉనన్టుల్ తెలిసి, చినన్ పడవలో లాయ్రీ, తన 
సహాయకులతో అకక్డకు వెళాల్డు. అకక్డ రోగి మూడేళల్ పసికందు, పేరు రహిమా బానూ.ఆ పాపకు అపుప్డే మశూచి సోకింది. 
ఆమెకు టీకావేసి, వాయ్ధిని నయంచేసి, ఇరుగుపొరుగుకు అంటుకోకుండా రింగ వాయ్కిస్న పదధ్తిలో టీకాలు వేసి మశూచిని 
అరికటట్గలిగారు.  
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ఈ మూడేళల్ పాప పర్పంచంలో చివరి మశూచి రోగి. ఈమెకు వాయ్రియోలా మేజర రకానికి చెందిన మశూచి వచిచ్ంది. తరువాత 
కొనాన్ళుల్ వాయ్రియోలా మైనర ఉనన్ది. కాని భయంకర రకానికి చెందిన మశూచితో బాధపడిన చివరి రోగి రహిమా బానూ.  
ఆ విధంగా పర్పంచంలో చివరి రోగికి టీకా వేయగల అరుదైన సంఘటన లాయ్రీ బిర్లియంట చేతుల మీదుగా జరిగింది. ఇది 
పర్పంచ చరితర్లో నమోదైన సంఘటన.  
ఎందుకైనా మంచిదని మరో సంవతస్రము అపర్మతత్ంగా వేచి చూశారు. భారత దేశంలో ఎకక్డా మశూచి రాలేదు. పర్పంచ 
ఆరోగయ్ సంసధ్ వారు నిరాధ్రించుకునాన్రు. ఢిలీల్లోని తమ కారాయ్లయానిన్ మూసేశారు. ఎకక్డి వాళుల్ అకక్డకు వెళల్సాగారు. భారంగా 
భారతదేశానిన్ వదలి వెళుతునాన్రు. మూడేళుల్ ఒకటే లక్షయ్ం, ఒకటే ధేయ్యంగా కలసి పనిచేశారు. భారతదేశంలోనే కాదు, 
భూగోళానిన్ మశూచిరహిత పర్దేశంగా పర్కటించగలిగారు. దేశవిదేశాల నుంచి వచిచ్న వైదుయ్లు, భారతదేశపు వేలాది కారయ్కరత్లు, 
అధికారులు, అనధికారులు, కలసి సమషిట్గా సాధించిన ఘనవిజయం అది, మశూచి నిరూమ్లన.  
మానవజాతి చరితర్లో సువరాణ్క్షరాలతో లిఖించదగినది, పదిలపరచవలసింది. దీనికి పర్తయ్క్ష సాకిష్, దీనిలో కీలక పాతర్ధారి మనం 
చెపుప్కునన్ లాయ్రీ బిర్లియంట.  
1978 లో మశూచిని నిరూమ్లించగలిగాము అని WORLD  HEALTH  ORGANIZATION  పర్కటించింది. ఎందుకైనా 
మంచిదని మరో రెండేళుల్ గమనిసూత్ వందకు రెండువందలు శాతం లేదని నిరాధ్రించుకునన్ పిమమ్ట  అధికారికంగా పర్కటించారు. 
దానికి గురుత్గా ధుర్వపతార్నిన్ విడుదల చేశారు.     
 
  లాయ్రీ, గిరిజ ఇదద్రూ కలిసి వాళళ్ గురువు బర్తికుండగా ఎపుప్డో ఆయనకు మాట ఇచాచ్రు -మేము ఈ భారతదేశానిన్ వదిలి 
వెళేల్టపుప్డు దకిష్ణభారతదేశంలో  ఉనన్టువంటి ముఖయ్మైన దేవాలయాలు, ముఖయ్ంగా సుబర్మణయ్ దేవాలయం, వాటనిన్ంటిని 
దరిశ్ంచుకుని వెళాత్ము- అని. వరలడ్ హెలత్ ఆరగ్నైజేషన పని అయిపోయాక వాళిళ్దద్రూ కలిసి దకిష్ణ భారతదేశంలోని పర్ముఖ 
దేవాలయాలను అనిన్టినీ చూసుకుని, అపుప్డు అమెరికా చేరుకునాన్రు.  
ఇనిన్ సాహసాలు పూరిత్చేసేటపప్టికి  లాయ్రీ  వయసుస్ కేవలం 34 సంవతస్రాలు మాతర్మే. ఈ పర్జాసేవ ముఖయ్ంగా, పబిల్క హెలత్ 
కారయ్కర్మాలోల్ని పార్ముఖయ్త, పార్ధానయ్త గురిత్ంచాక, లాయ్రీ, గిరిజ ఇదద్రూ కూడా అపప్టి నుంచి ఇపప్టి వరకు అలాంటి 
కారయ్కర్మాలోల్ చురుగాగ్ పాలొగ్ంటూ ఉండటం అనేది వాళుల్ ఇదద్రి పర్తేయ్కతను తెలియజేసుత్ంది. ఇలా వాళుల్ పబిల్క హెలత్ 
కారయ్కర్మాలోల్ కొనసాగడానికి పునాదిగా, అమెరికా తిరిగి రాగానే 1978లో మిషిగాన యూనివరిస్టీ లో పబిల్క హెలత్ లో మాసట్రస్ 
డిగీర్ చదవడానికి మళీల్ వాళుల్ విదాయ్రుథ్లు అయాయ్రు. అనిన్ సంవతస్రాలు వాళుళ్ అమెరికాలో లేకపోయినపప్టికీ వాళుళ్ 
భారతదేశంలో చేసినటువంటి సేవలను గురిత్ంచి వాళిళ్దద్రికీ కూడాఆ యూనివరిశ్టీ వాళుల్ ఫీజులో రాయితీ ఇవవ్డమే కాకుండా 
సాక్లర షిప కూడా ఇచాచ్రు. గిరిజ కూడా తన పిహెచ. డి. పూరిత్ చేసింది.లాయ్రీ తన యం.యస. పూరిత్ కాగానే,  పబిల్క హెలత్ 
పొర్ఫెసరుగా కొనిన్ సంవతస్రాలు కొనసాగాడు. చాలా సౌకరయ్వంతమైన ఇటువంటి టీచింగ పొర్ఫెషనోల్ సిథ్రపడినటేల్ ఉనాన్డు లాయ్రీ. 
కానీ ఆయన రకత్ంలో కలిసిపోయిన మానవ సేవా దృకప్థం ఆయనిన్ మరో బృహతత్రమైన పర్ణాళిక వైపు నడిపించింది.  
  లాయ్రీ, ఆయన భారయ్ గిరిజ ఇదద్రూ కలిసి ఒక వాయ్సం రాశారు, అది సుదీరఘ్ వాయ్సం. దాని పేరు....మారణాంతకవాయ్ధి. …killer 
disease. ఆ వాయ్సానిన్ అందరికీ పంపించేటపుప్డు   ‘ఇలాంటి కారయ్కర్మాలను మరింత ముందుకు తీసుకువెళల్టానికి మీరు 
సహాయం చేయొచుచ్’ అని ఒక విజఞ్పిత్ లాగా చేశారు ఆ వాయ్సం చివరలో. దానిని  చదివిన చాలామంది లాయ్రీ ఇంటికి విరాళాలు 
పంపించారు. కొనిన్ వారాలోల్నే ఆ విరాళాల మొతత్ం 20 వేల డాలరల్ వరకు చేరింది. ఆ విరాళాలతో ఏం చేయాలి అని ఆలోచించే 
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4  టాక్ షో కథలు 

కర్మంలో తన సనిన్హితులు అయిన కొంతమంది సేవాదృకప్ధంగల మితుర్లిన్ తమ ఇంటికి పిలిచారు లాయ్రీ, గిరిజ. వాళల్లో 
ముఖయ్మైన వాళుళ్ లాయ్రీని నీమ కరోలీ బాబాకు పరిచయం చేసిన రామ దాస.  కౌంటర  కలచ్ర సూపర హీరో, లాయ్రీని హిపిప్లతో 
కలిసి పర్యాణం చేయించిన వేవీగేర్వీ, ఢిలీల్లో పర్పంచ ఆరోగయ్సంసధ్లో ఉదోయ్గంలోకి తీసుకునన్ నీకో లాగార్ సెక వీళల్ంతా ఉనాన్రు.  
లాయ్రీ బిర్లియంట,వేవీ గార్వీలు హిపీప్ల బృందంతో కలిసి 10 ఏళళ్ కిర్ందట నేపాల లో పర్యాణించినపుప్డు, అంటే మనం 
మాటాల్డుకుంటునన్ది1978-79 పార్ంతాలు. అపప్టికి 10 ఏళళ్ ముందు వాళుళ్ నేపాల లో వాళళ్ని పర్జలు ఆదరించి నపుప్డు, ఆ 
పర్జల కోసం ఏమైనా చేయాలనుకునాన్రు. 1978లో వచిచ్న 20 వేలతో ఏం చేదాద్మని వాళళ్ందరూ ఆలోచించుకునన్పుప్డు 
వాళళ్కు అనిపించింది. సరైన సమయంలో వైదయ్ సదుపాయాలు అందక అంధతావ్నికి లోనవుతునన్ నేపాలి పేద పర్జలు. వారికి 
పర్యోజనం కలిగించే ముఖయ్ కారయ్కర్మంగా సేవ SEVA అనే సంసథ్ను పార్రంభించారు, అదిగో ఆ రాందాస, వేవీ గేర్, వాళల్ 
మితర్బృందము అందరూ. ఇలాంటి వాటిలో అతయ్ంత, అదుభ్త అనుభవం గల లాయ్రీ వాళల్కి లీడర. సేవ అనే సంసథ్ని అంధతవ్ 
నిరూమ్లనమే పర్ధాన ఆశయంగా ముందుకు తీసుకెళాద్మని అందరూ నిశచ్యించుకునాన్రు. లాయ్రీకి అపప్టికీ నాలుగైదు 
సంవతస్రాల ముందు ఢిలీల్లో కురర్వాడు పరిచయం అయాయ్డు కదా! ఆయనకి ఫోన చేశాడు. నూతనంగా పార్రంభిసుత్న సేవా 
సంసథ్ గురించి చెపిప్, ‘మీరు కూడా వచిచ్, మాతో కలిసి సేవా సంసథ్ మేనేజింగ డైరెకట్ర గా ఉండండి’ అని అడిగాడు లాయ్రీ. 
అతనే యాపిల కంపూయ్టరస్ సంసధ్ యజమాని సీట్వ జాబస్. అపప్టికే ఆపిల కంపూయ్టర ఒక నమూనా తయారు చేశాడు. మరొక 
నమూనా చేయటానికి పర్యోగాలు చేసూత్, తీరిక లేకుండా ఉనాన్డు. 
సీట్వ జాబస్ ‘నేను కంపూయ్టరల్ గురించి చేసుత్నాన్ను’ అనాన్డు. 
లాయ్రీ ‘ఆ కంపూయ్టర లతో ఏం చేసాత్రు మీరు? ఇలా సేవా సంసథ్లోల్ చేరితే బోలెడంత పర్జా సేవ చేయొచుచ్ అని చెపిప్ సీట్వ ను 
ఒపిప్ంచాలని పర్యతిన్ంచాడు లయ్రీ. కానీ జాబస్ ‘లేదు, నేను పర్పంచానిన్ మారేచ్ కంపూయ్టరున్ విడుదల చేయబోతునాన్ను. 
ఇపప్టివరకు తిరుగులేకుండా ఎదుగుతునన్ ఐ.బీ.ఎం.ను జయించడమే నా లక్షయ్ం. అయితే మీరు పార్రంభిసుత్నన్ సేవా సంసథ్కు 
నావంతుగా డా.5,000 లరుల్ పంపిసుత్నాన్ను అని ఆ వివరాలను పంపించాడు లాయ్రీకి. అంతవరకు లాయ్రీ బిర్లియంట కు ఒక వయ్కిత్ 
నుంచి అందిన అతయ్ధిక విరాళం అదిగో అదే. సీట్వ జాబస్ నుంచి 5000 రావడం. సీట్వ జాబస్ మరో మాటకూడా  చెపాప్డు. మీరు 
యాపిల కంపెనీ వాటాలు కొనండి, మీకు బాగా లాభాలు వసాత్యి. ఆ లాభాలతో  సేవా సంసథ్కు మీరు ఎకుక్వ విరాళాలు 
సేకరించ వచుచ్ అనాన్డు. ఆయన చెపిప్నటుట్గానే లాయ్రీ యాపిల లో వాటాలు కొనాన్డు. ఆ లాభానిన్ సేవ సంసధ్కు అందించాడు. 
లాయ్రీ బిర్లియంట కు అదే రోజులోల్ భారతదేశంలో మశూచి నిరూమ్లన (Management Of Smallpox In India)అనే ఒక 
పెదద్ పుసత్కం రాయడానికి ఒక లక్ష డాలరల్ గార్ంటు కూడా వచిచ్ంది. వీటనిన్టి కలయికతో సేవ అనే సంసథ్, పటిషట్మైన పునాదులపై 
నిరిమ్ంచబడింది. 
మొటట్మొదటిగా వాళుల్ పార్రంభించిన కారయ్కర్మం నేపాలోల్ కూడా మారుమూలపార్ంతాలకు వెళిల్ కంటిశుకాల్ల ఆపరేషనుల్ చేయటం. 
అదే రోజులోల్  సేవ సంసథ్కు అనుబంధంగా  వివిధ దేశాలోల్  శాఖలను పార్రంభించటం, సాథ్నికంగా ఉనన్ నేతర్వైదుయ్లతో ఒక 
ఒపప్ందం కుదురుచ్కుని, వాళల్ దావ్రా కూడా, తమ సేవలను అందించడం, కారయ్కర్మాలు గా పెటుట్కునాన్రు. 
ఆ కర్మంలో వాళళ్కి దకిష్ణ భారతదేశంలో ఒక పర్సిదధ్ దేవాలయాల కూడలి, మధురై నుంచి అమెరికా పరయ్టనకు వచిచ్న ఒక 
కంటి డాకట్ర కలిశారు. ఆయన డాకట్ర వెంకటసావ్మి. ఆయన పరిచయంతో వెతకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినటల్యింది. మధురైలో 
ఆయన విశార్ంత కంటి సరజ్న. రిటైర అయినపప్టికీ పేదలకు కంటి ఆపరేషనుల్ చేయాలని ఉదేద్శంతో ఇంటోల్నే ఒక 15 పడకలు 
ఏరాప్టుచేసుకునాన్డు. తనకు ఉనన్ పరిమితవనరులతో నిసావ్రధ్ంగా సేవ చేసుత్నాన్డు.  
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ఇపుప్డు వాళల్తో కలిసి ఆయన మాటాల్డినపుప్డు వాళుళ్ చెపాప్రు మేము కూడా ఇలాగే భారీ ఎతుత్న సేవా కారయ్కర్మాలు పార్రంభించి 
విసత్రింప చేయాలనుకుంటునాన్ము.ముఖయ్ంగా కంటి ఆపరేషనుల్.  మీరు మదురై లో ఎలాగూ చేసుత్నాన్రు. ఆ కారయ్కర్మాలను 
ముందుకు తీసుకు వెళళ్ండి అని డాకట్ర వెంకట సావ్మి గారికి చెపాప్రు. అలా పార్రంభమైంది మధురైలో అరవింద కంటి ఆసుపతిర్ 
సముదాయం. భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాలోల్ కూడా శాఖోపశాఖలుగా విసత్రించి, కోటాల్ది మందికి ఉచితంగా కంటి 
ఆపరేషనుల్ అతి తకుక్వ ఖరుచ్తో, ఇచుచ్కోగలవాళల్కు చేసుత్నాన్రు. అలాంటి మహావృకాష్నికి పాదుచేసి, నీరు పోసింది 1979లో 
లాయ్రీ. వాళుల్ నేపాలోల్ ఈ కంటి ఆపరేషనుల్ కారయ్కర్మానిన్ పార్రంభించాలనుకునన్పుప్డు మీరు చాలా మారుమూల పార్ంతాలకు 
వెళుత్నాన్రు కదా! మరి అకక్డి నుంచి వివిధ పార్ంతాలోల్ సంపర్దించాలంటే మీకొక సమాచార వయ్వసధ్ కావాలి. ఇదిగో నేను 
పంపిసుత్నాన్ను అని అపప్టికే ఆయన తయారుచేసిన  ఒక కంపూయ్టర సాఫట్ వేర, డైలాన మోడెమ, ఇంకా  ఏవో కూడా 
పంపించాడు. వీటి అనిన్ంటితో తన బృందంతో కలిసి నేపాల వెళాళ్డు లాయ్రీ, ఉదోయ్గానికి కొనిన్ రోజులు సెలవు పెటిట్. 
అపప్టికి లాయ్రీ దంపతులకు ఒక సంవతస్రం వయసునన్ బాబు ఉనాన్డు. ఆ బాబు మొటట్మొదటి మాటలు కూడా నేపాలి భాషలోనే 
పలికాడట.10 ఏళల్ కిర్ందట ఎకక్డైతే దమ మారో దమ అంటూ హిపీప్లతో కలిసి తిరిగాడో, అదే దేశంలో, అదే పార్ంతంలో 
ఇపుప్డు లాయ్రీ బిర్లియంట 1979 లో ఆపదాబ్ంధవుడిలా, సేవా సంసధ్ సైనికుడిగా కంటి ఆపరేషనల్ కారయ్కర్మానిన్ పార్రంభించాడు. 
ఎంత విచితర్ంగా ఉంటుంది చూడండి జీవితం. నిసావ్రధ్ంతో అంకితం, ఒక దృకప్ధంతో ముఖయ్ంగా పని చేయాలనుకునన్పుప్డు ఒక 
మనిషి ఎకక్డి నుంచి ఎంత దూరమైనా వెళళ్గలడు అనడానికి ఉదాహరణ లాయ్రీ బిర్లియంట. మళీల్ నేపాల వెళిల్, అకక్డ 5,6 నెలలు 
ఉనాన్రు.  ఆ సమయంలో వేలాదిమందికి కంటిశుకాల్ల ఆపరేషనుల్ చేయడమే కాకుండా పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఉనన్ సేవ కారయ్కరత్లు,  
వాళళ్ అనుబంధ సంసధ్ల వాళల్తో మాటాల్డానికి సీట్వ జాబస్ పంపిన కంపూయ్టర సాఫట్ వేర ను బాగా గమనించాడు లాయ్రీ. ఇది 
ఆయనలో మరో ఆలోచనకు దారితీసింది. అది మళీళ్ ఆయన జీవితానిన్ ఇంకో గొపప్ మలుపు తిపిప్ంది. 
ఆ మలుపు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ముందు సంసథ్ గురించిన మిగతా సమాచారం ఇపుప్డు చూదాద్ం. అటాల్ 1978-79 లో 
పార్రంభమైన సేవా సంసథ్, కర్మకర్మంగా వాయ్పిత్ చెందుతూ, పర్సుత్తానికి అనేక దేశాలోల్ విసత్రించి కంటి ఆపరేషనల్ కారయ్కర్మానిన్ 
విజయవంతంగా గత నలభై సంవతస్రాల పైగా కొనసాగిసూత్నే ఉంది. అంతరాజ్లం లోకి వెళిల్ సేవ ఆరగ్నైజేషన అని కొడితే వాళళ్ 
వెబ సైట కి వెళిళ్, దానిని గురించి తెలుసుకోవచుచ్.  ఆ సంసథ్ కేందర్ కారాయ్లయం కాలిఫోరిన్యాలో ఉంది. వాళళ్ వెబ సైట లో 
సేవ సంసధ్  ఎలా పార్రంభించారు వంటి  అనేక విశేషాలు, అలాగే లాయ్రీ తో ఇంటరూవ్య్, డాకట్ర వెంకటసావ్మి గురించిన విశేషాలు, 
ఇవనీన్ కూడా ఇందులో చూడొచుచ్. 
మళీల్ వెనకిక్ మనం 1980లో లాయ్రీ సమాచారానికి వదాద్ము. అలా ఉదోయ్గానికి సెలవు పెటిట్ నేపాలోల్ కంటి ఆపరేషనల్ను  సేవా 
సంసధ్ దావ్రా విజయవంతంగా ముగించుకునన్ పిమమ్ట, మళీల్ వెనకుక్ వచేచ్సి, మిషిగన యూనివరిస్టీ లో తన అధాయ్పక వృతిత్ని 
కొనసాగించాడు లాయ్రీ. సీట్వ జాబస్ తో తరచు ఫోనోల్ మాటాల్డుతూ ఉండేవాడు లాయ్రీ. సీట్వ జాబస్ వచిచ్నపుప్డలాల్ కలుసుకుని సేవా 
సంసథ్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాడు. తాను నేపాల లో చూసినటువంటి ఆపిల కంపూయ్టర కానఫ్రెనస్ లాయ్రీని వదిలి 
పెటట్లేదు. దానిన్ మరింతగా విసత్రించి, వాణిజయ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వృదిద్ చేదాద్మనుకునాన్డు. నెటవ్రక్ టెకాన్లజీ 
ఇంటరేన్షనల అనే కంపెనీ పార్రంభించాడు లాయ్రీ. మనం టెకాన్లజిసట్ అని చాలాసారుల్ అనుకునాన్ము గదా. అలా 
సాంకేతికరంగంలో లాయ్రీ వేసిన తొలి అడుగు ఇదే. ఈ కంపెనీ  కొదిద్ సంవతస్రాలు నడిచింది, బర్హామ్ండమైన విజయం, విపరీత 
లాభాలు రావడం జరగలేదు. అయినా కంపెనీ లాభాలోల్ కొంత భాగం సేవా సంసథ్కు వినియోగించాడు. 
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మిగిలిన మొతాత్నిన్ WELL అనే ఎలకాట్ర్నిక లింక గా మొటట్మొదటి కమూయ్నిటీని సాథ్పించాడు. లాయ్రీ మెడిసిన చదివి, 
భారతదేశంలో  పని చేసి, మళీళ్ ఇకక్డికి వచిచ్ కంటి ఆపరేషనుల్ చేసి, టెకాన్లజీ రంగం లోకి వెళిల్ ఆనైల్న డిజిటల కమూయ్నిటీని 
పార్రంభించాడు లాయ్రీ. అయితే తాను పకక్న ఉండి, బార్ండ  అనే వయ్కిత్ని ముందుంచి, ఆనైల్న కమూయ్నిటీని నడిపించాడు. ఒక 
విధంగా చెపుప్కోవాలంటే ఇపుప్డు మనం వాడుతునన్ ఫేస బుక లాంటి సోషల నెట వరిక్ంగ కి ఒకపప్టి మాతృకగా దీనిని 
అనుకోవచుచ్. పదేళల్పాటు నడిచింది ఆ కంపెనీ. అపప్టోల్ ఈ వెల WELL online Community లో వివరాలు 
తెలుసుకోవచ్చు. దీనిని  పర్పంచంలో అతయ్ంత పర్భావానిన్ చూపగల వయ్వసత్గా పర్శంసించాయి పతిర్కలు. అయితే తరావ్త రకరకాల 
చేతులు మారిన కంపెనీ ఇపప్టికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ వెంచర జరిగేసరికి 1985 నుంచి 89 వరకు వచిచ్ంది. కాకపోతే 
ఆయన ఏ వెంచర చేసుత్నాన్, ఎకక్డ లాభాలు వచిచ్నా, వాటిని తీసుకెళిల్ మళీళ్ సేవ లో పెడుతునాన్డు, దాని దావ్రా కారయ్కర్మాలు 
కొనసాగుతూనే ఉనాన్యి. 
1985 నుంచి 89 వరకు ఈ వెంచర సాగింది. కాకపోతే ఆయన ఏ వెంచర చేసుత్నాన్, దేనిలో లాభాలు వచిచ్నా, అవనీన్ తీసుకెళిల్ 
మళీల్  ‘సేవ’ అనే సంసథ్లోనే పెడుతునాన్డు. దాని దావ్రా కారయ్కర్మాలు కొనసాగుతూనే ఉనాన్యి. 1989లో తన నివాసానిన్ 
మిషిగాన నుంచి బే ఏరియాకు శాన ఫార్నిస్స కో దగగ్రోల్ ఉనన్ మిల వాయ్లి అనే పార్ంతానికి మారాచ్డు. లాయ్రీ కాలిఫోరిన్యా 
వచేచ్సరికి ఆయనకు ముగుగ్రు పిలల్లు.పెదద్బాబ్యి పేరు జోసెఫ సేవా బిర్లియంట.  అమామ్యి పేరు శారద. మధయ్ అబాబ్యి 
జనారధ్న. ఈ రెండో అబాబ్యి పాపం చాలా చినన్ వయసులోనే పాతికేళళ్ వయసులో కాయ్నస్రుతో చనిపోయారు. పిలల్ల పేరల్లో ఇలా 
సేవ, శారద, సక్ంద అనే పేరల్ను చేరచ్టం లాయ్రీని  ఒకపప్టి హిమాలయజీవితం ఎంతగా పర్భావితం చేసిందో తెలియజేయడానికి  
ఒక ఉదాహరణ. 
నివాసం మారిచ్న రోజులోల్నే లాయ్రీ తముమ్డు డాయ్రీ అనన్యయ్ను ఇలా అడిగాడు. అనన్యాయ్ నానన్ చనిపోయి నపుప్డు నా వయసు 
19 సం.రాలు. నేను అపుప్డు చదువుకుంటునాన్ను. నువేవ్మో హిపీప్లతో కలసి వెళాల్వు. నానన్ ఉండగా కొనిన్ అపుప్లు అయాయ్యి. 
తరువాత నాకు కొనిన్ అపుప్లు, అవీ, ఇవీ కలసి తడిసి మోపెడు అయాయ్యి. 
అపుప్డు లాయ్రీ తముమ్డి కోసం ఒక కొతత్ కంపెనీ నెలకొలాప్డు.  
ఫోన కాలింగ రికారడ్ వాయ్పారం బాగా జోరుగా సాగుతోంది. కంపెనీ పేరు కలర కారడ్స్. దాదాపుగా ఎనిమిది తొమిమ్ది సంవతస్రాల 
పాటు ఆ కంపెనీల దావ్రా వచిచ్నటువంటి ఆదాయంతో తముమ్డికి సహాయం చేయగలిగాడు లాయ్రీ. 1998 వచేచ్సింది. సిలికాన 
వాయ్లీలో మరొక అడుగు ముందుకేశాడు లాయ్రీ.శాన ఫార్నిస్సోక్ లో ఒక యువకుడు టెకాన్లజిసట్  సాఫట్ నెట అనే కంపెనీ 
పెటాట్డు.దాని వాయ్పారం ఏమిటంటే టెకాన్లజిసట్ గా ఇతర దేశాలోల్నూ షాపింగ కాంపెల్కుస్లను ఏరాప్టుల్, ఇంటర నెట సేవలు 
అందించడం అనేది పర్ధాన ఉదేద్శంగా పెటుట్కునాన్రు. ఇది 1998లో. ఆ సాఫేట్వ్ర ను మరింతగా ముందుకు తీసుకెళేళ్ దిశలో 
లాయ్రీని ముఖయ్ కారయ్నిరవ్హణాధికారిగా ఆహావ్నించారు ఆ కురర్వాళుల్. లాయ్రీ కంపెనీ సాట్కు విలువలు బాగా పెరిగే లాగా, దాదాపు 
500 మంది ఉదోయ్గసుత్లు పనిచేసే సాథ్యికి తీసుకెళాల్రు.మూడు, నాలుగు సంవతస్రాలు ఆ కంపెనీలో ఉనాన్డు లాయ్రీ. ఆ 
కంపెనీలో చేరగానే రిసెపష్న దగగ్ర నిలువెతుత్ విఘేన్శవ్రుని విగర్హానిన్ పర్తిషిఠ్ంపజేశారు. కాకపోతే ఈ కంపెనీ కొంచెం 
ముందుకెళేళ్టటువంటి దిశలో సిసోక్, నోకియా, లాంటి పెదద్పెదద్ కంపెనీలు తమ రోటరస్ తో ఇంటరెన్ట రంగంలోకి భారీగా 
దిగేసరికి సాఫట్ నెట వాటితో పోటీపడి ఉండలేక వెళిళ్ పోయింది. 
లాయ్రీ 2002 పార్ంతాలోల్ ఆ కంపెనీ నుంచి బయటకు వచాచ్రు. ఆ తరువాత రెండేళల్కు ఏ.టి. అండ టి., ఐ.పీ.ఎం., ఇంటెల అను 
మూడు కంపెనీలు కలిసి ఓ కంపెనీని పార్రంభించారు. కోమెటా నెటవ్రక్ అది. లాయ్రీ ఆ కంపెనీకి సారధయ్ం  వహించాడు.విచితర్ం 
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ఏమిటంటే ఉదోయ్గాలు చేసేటపుప్డు కూడా, ఏ కంపెనీలో , ఏ పదవిలో ఉనన్పప్టికీ, కింద ఉనన్ వాళల్కి ఎవరికైనా వైదయ్ సేవలు 
అవసరం అయితే వాటిని కూడా అందిసుత్ండే వాడు, సేవా సంసథ్కు తన ఆరిథ్క సేవలు అందించడం కొనసాగిసూత్నే ఉనాన్డట లాయ్రీ. 
లాయ్రీ గురించి ఒకపతిర్కావాయ్సంలో ఇలా రాశారు.   లాయ్రీని మించి విజయవంతమైన వారు టెకాన్లజిసట్ లలో ఉండవచుచ్, 
సంపాదనలో ఆయనను మించినవాళుల్ ఉండవచుచ్, కాని ఆయనంతగా మానవతా విలువలు గలవారు చాలా తకుక్వ. ఒక సంసథ్లో 
పని చేసేటపుప్డు ఒకసారి లాయ్రీ ఇచిచ్న ఇంటరూవ్య్లో ఇలా చెపాప్డు- 
 
కంపెనీ ఉదోయ్గి, వినియోగదారుడు, పోటీదారు, మేనేజరు ఇలాగా వయ్కిత్ 
సాథ్యిని, హోదాను బటిట్  గౌరవించటం నాకు ఇబబ్ందిగా ఉంటుంది. ఎవరినైనా 
సరే ఒక మనిషిగా చూడడం మొదలు పెటిట్నపుప్డు నాకు చాలా సమసయ్లకు 
పరిషాక్రాలు కనిపించాయి. 
ఇది చాలా ఆలోచించదగిన విషయం.  టెకాన్లజీ కంపెనీ లో పని చేసే వాళుళ్ 
అందరు కూడా. 
ఆసియా ఖండంలో అనేక దేశాలోల్ లక్షలాది మందిని పొటట్న బెటుట్కునన్ సునామీ పర్ళయం మీకు గురుత్ండే ఉంటుంది. 
 

లాయ్రీ జీవితంలో మరో దశకు వెళుతునాన్ము మనం. సునామీ సహాయానికి 
లక్ష డాలరుల్ విరాళాలు వసూలు అయాయ్యి. మళీల్ పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్తో 
కలసి పని పార్రంభించాలంటే చాలా సమయం పడుతుందని తానే  
 
సవ్యంగా విరాళాలు తీసుకుని శీర్లంకకు వెళిల్ ఒకవైపు వైదుయ్డిగా, మరొకవైపు 
దాతగా, ఇంకొకవైపు సవ్శచ్ందసేవకునిగా సేవలందించాడు లాయ్రీ బిర్లియంట. 
ఆ సమయంలోనే పర్పంచఆరోగయ్సంసథ్ వాళుల్ లాయ్రీని ఎలాగూ అంత దూరం 

వెళాల్రు కదా, భారతదేశం వెళిల్ పోలియో నిరూమ్లన కారయ్కర్మాలు ఎలా జరుగుతునాన్యో అధయ్యనం చేసి రమమ్ని అకక్డికి 
పంపించారు. భారతదేశంలో ఇంకా ఏం చేయొచుచ్? ఎనిన్ పనులు చేసుత్నన్పప్టికీ  మొటట్మొదటోల్ తాను పాలొగ్నన్ భారతదేశం 
లోని మసూచి నిరూమ్లన కారయ్కర్మం, తదావ్రా తాను సంపాదించిన అనుభవం, నేరుచ్కునన్ పాఠాలను మానవాళి సంకేష్మం కోసం 
ఇంకా బాగా ఎలా ఉపయోగించుకోగలం అని ఆలోచించే వాడు లాయ్రీ. దాని ఫలితంగా 2005లో ఈ శీర్లంక సునామి పరయ్టన 
అయాయ్క పాన డిఫెనస్(PAN DEFENCE) అనే సంసథ్ను పార్రంభించాడు. 
దాని పర్ధాన ఉదేద్శం పర్పంచంలో ఎకక్డ, ఏ మూలనైనా, కొతత్ అంటు వాయ్ధి కనపడితే వీలయినంత తవ్రగా దానిని 
గురిత్ంచటం,వీలైనంత తవ్రగా దానిన్ అదుపులోకి తీసుకురావటం. ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్న కరోనా వైరస(కోవిడ-19) లాంటివి. 
ఇది డిఫెనస్ సంసధ్ పర్ధాన ఉదేద్శం. దానికోసమని ఒక వెబ కాలింగ వయ్వసధ్ను తయారుచేసి పర్పంచవాయ్పత్ంగా తతస్ంబంధమైన 
వేలాది అధికారులకు వాళల్ పర్దేశాలలో ఎకక్డ, ఏ అనుమానం వచిచ్నా, సమాచారం అందుతుంది. సాధ్నిక అధికారులకు వాళల్ 
పర్దేశంలో ఏ కొంచెము తేడా వచిచ్నా అతయ్వసరరోగులు ఎకుక్వగా చేరుతునాన్, ఆ వారుడ్ల ముందు వాహనాల పారిక్ంగు 
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మామూలు కంటే అధికంగా ఉనాన్ అలాంటి హెచచ్రికలు అకక్డ ఏదో అసాధారణ సిథ్తి ఉనన్దని తెలుసుత్ంది. పర్మాదానిన్ ఎంత 
తవ్రగా గురిత్సేత్ వాయ్ధి వాయ్పిత్ని అంత తవ్రగా పసిగటట్వచుచ్. 
  
పర్ఖాయ్త గూగుల సంసధ్ 2006 లో గూగుల. ఆరగ్ అనే ధారిమ్క సంసధ్ను పార్రంభించారు. దానిని నడిపించగల సమరుధ్డికోసం 
వెతుకుతుండగా లాయ్రీ వాళల్కు దొరికాడు. టెకాన్లజీ, సేవాకారయ్కర్మాలోల్  అనుభవం, వాటిని విజయవంతంగా అమలు పరచిన 
దాఖలా అనిన్ అరహ్తలుగల లాయ్రీని గూగుల.ఆరగ్ కు మొదటి  మేనేజిమెంట డైరకట్ర గా  పిలిచి పీటవేశారు. ఎకక్డి పర్యాణం! 
డెటార్యిట లో మొదలైన పర్యాణం ఎనిన్ మలుపులు తిరుగుతుంది? 
2009 నుంచి సోక్ల సాధ్పించిన ఈ- బే అనే మరో పర్ముఖసంసధ్ గోల్బల థెర్ట  కైరసిస ఫండ కు చైరమ్న గా పగాగ్లు చేతబటాట్డు. 
పర్సుత్తం లాయ్రీ అందులోనే కీలకపదవిలో కొనసాగుతునాన్డు. సేలస్ ఫోరస్ అనే సంసధ్లో డైరకట్రల్ బోరుడ్ సభుయ్డు కూడా. 
అంటువాయ్ధుల నివారణ, పరాయ్వరణ పరిరక్షణ, తూరుప్ మధయ్ పార్ంత రాజాయ్ల సమసయ్ల పరిషాక్రం వంటి సమసయ్ల గురించి 
చురుకుగా పని చేసుత్నాన్రు. 
 ఇదంతా లాయ్రీ బిర్లియంట జీవితానికి సంకిష్పత్రూపం. లోతులోల్కి వెళితే ఆసకిత్కరంగా, సూఫ్రిత్దాయకంగా ఉంటుంది. ఒక వయ్కిత్ 
జీవితంలో ఇనిన్ విచితర్మైన మలుపులు ఉంటాయా? లాయ్రీ ఇంత పర్ముఖుడైనా ఆయన గురించి పతిర్కా వాయ్సాలు, ఇంటరూయ్లు 
వంటివే వచాచ్యి కాని సమగర్ సమాచారం అందుబాటులో లేదు. అభిమానులు, సేన్హితులు వతిత్డి చేయటంతో, ఇపప్టికి మూడేళల్ 
కిర్తం తన జీవిత విశేషాంశాలతో ఒక పుసత్కం రాశాడు. బిర్లియంట అంటే  తెలివైన, చురుకైన అని అరథ్ం. అది వాళల్ ఇంటిపేరు. 
ఆయన వయ్ంగయ్ంగా నేను అనిన్సారూల్ గొపప్వాడిని కాదు అని అరథ్ం వచేచ్లాగా sometimes brilliant అని పుసత్కం పేరు 
పెటాట్డు.  
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COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2020/jan20_Talkshow_Kathalu_comments.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ISgCL5IrFCk

