ారుణ,
ారుణ కకర,
కకర స ానుభూ
1942 ర నెద ఇదు ఒందు సత కె. ఆ ాలద MBBS పద పెయువ ూదలు LCPS పద పెదు
ా!"#$ౕస &ాడువ (ౌలభతు*. నన+ తం,ె, ా. ఆ-. ఎ/. కులక01, LCPS పద ా(ా2 సరా3
ఆస4ె!య 5ౌక36ా2 ప!య+సు*ద7రు. 5ౌక3 8క9 ౕ:ె అవరను+ క5ా1టక - మ ా>ాష@ద 8ౕయరువ
మ:ె5ాAనయ చందగడ ఎంబ హFGయ ఆస4ె!6ె రుజుIాగలు ఆ,ెౕJస:ాKతు. ఆగ అవర వయసుL 22 - 23
వరుష ఇరబహుదు. ఇనూ+ మదుIెMా2రల. ఆస4ె!య మగుNలరువ ెూౕOెగళ ఒబQ>ెౕ ఇరు*ద7రు. Rక9
హFGKం,ా2 అ ెలస కూడ అS$రల. ౖయ జUరIెందు ఇలIె ఇంVెWX చుRYస:ెందు Zెౕ5ె [ద7వరు
బరు*ద7రు. ైయ ైతుంబ ెలసలద73ంద తం,ె6ె ZెౕVారు.
జు:ై ంగళ\. మ:ె5ాAన జA మ]ె. ఇAౕ >ా! సు3యు*తు*. ఆ నడు>ా! ెూౕOెయ Rలుకవను+
VెూౕరుVెూౕ>ా2 ెూెయువ సప4ళ. కద ె6ెదు ెూరబం,ాగ కప^4 కత*:ెయ హా*రు జనరు ైయ ెూOె_
`Aదుెూండు, ౖతుంబ కంబF సు*ెూండు మ5ెయను+ ము*ద7రు. అaౕ మగుNల ఎరడు ఎ*న
బంAగళ\ ంద7వ^. అష$ర ఒబQ ముం,ె బందు ాక$ర Zాగను+ ె6ెదుెూండు అవర జె బరలు ఆbె
ెూట$ను. అంథ సు3మ]ెయ ఒం,ెరడు గంdెయ నంతర బంA ఒందు మ5ె ఎదు36ె బందు ంతు.
ెూOె_ `Aదవరయ ఒబQను నన+ తం,ెయను+ ెూౕOెయ నూ# e:ెయ కుFరువ హf5ెౕళ\ వరుషద
హుడు2య ె36ె &ాడువ అప4Oె ెూటు$ ెూర2ంద Rలుక ా# ెూౕదను. ఆ ెూౕOెయ e:ెయ ఒందు
Rక9 fౕ6ె ఉ3యు*తు*. ఉF,ెల కె కగNత*:ె. హుడు2య మగుNల ఒందు ముదు# కుFద7ళ\. అవF6ె #
ెౕFసు*రల.
నన+ తం,ెయవరు #3వయ8Lనవరు. ె36ెయ అనుభవరల. (ాకషు$ అంhె Zెౕ>ె. ఆద>ె హుడు2 బహు
iైయ1 ఉళGవళ\.
"ాక$ర>ె, నన6ె (ాయZెౕా2,ె. నన+ తం,ె ఇయ ,ెూడj జkౕన,ారరు. ఐదు నూరు ఎక>ె (ాగువF
భూk ఇ,ె. 5ాను హుడు2 ఎందు ఎలర జె mా:ె6ె కFసల. ఒబQ &ాస*రరు మ5ె6ె బందు ాఠ
కసు*ద7రు. ఏ5ాKెూౕ 6ెూ*ల. 5ాను అవరను+ p!ౕసెూడ2,ె. ముం,ె గq10Mా,ె. &ాస*రరు hౕవ
ఉFస:ెందు ఒందు fన ఓA ెూౕదరు. నన+ మ5ెయవరు నన+ ెూdె$య Zె]ెయు*రువ గభ1వను+ నJసలు
(ాకషు$ ప!యత+ &ాAదరు. ఏనూ ప!aూౕజనIాగల. మ5ెతనద &ాన ాయలు ఈ #వ^డు ముfెయ
జె ఈ కత*లు ెూౕOెయ ఇt$,ా7>ె. నన6ె ె36ె Zెౕడ. నన+ను+ ెూందు [A. ెూర6ె కుFతవ36ె Zెళ6ా6ె
ఒయZెౕాగుత*,ె ఎందు ెౕF. ,ా3య 5ాను సత*>ె ఒ]ెGయ,ాగుత*,ె. ... నన6ె (ావ^ Zెౕకు.."
"ాక$రర ెలస >ెూౕ2య hౕవవను+ ఉFసువదు, ెూలువదల. 5ాను నన6ె ఎషు$ (ాధ,ెaూౕ అషు$
ప!యత+ &ాడుIె." నన+ తం,ె అవF6ె F8 ెౕFదరు.
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ావ^ కత Aకv bానవను+పaూౕ28 అవళను+ ూద6ె భత* తుంబద Rౕలగళ ౕ:ె ఒందు
wాదరను+ ా8ద ' ెూర8'న ౕ:ె మల28దరు. ప!కూల 8x ఇద7రూ కూడ iైయ1fంద అవళ ె36ె
&ాA కూసను+ Zెౕప1A8దరు. హుt$ద కూసు ఇను+ అ*రల. కూ8న ాK6ె కూసు ెణు_ మగు ఎందు
6ెూా*ద కూడ:ె "ాక$ర, అవళను+ ఉFసZెౕA. ,ెూడjవ]ాద ౕ:ె నన+ంతహ బవOె అవF6ె Zెౕడ" ఎందు
అంగ:ాRదళ\.
తం,ె ెౕళల. కూసు అళ:ెందు అదర త:ె ెళ&ాA Zె+న ౕ:ె ఎరడు ెటు$గళను+ ా#దరు. మగు
అళెూడ2తు. ాక$ర36ె iైయ1 బంతు. ె36ె ెలస ము28 ెూౕOెయ ెూర6ె బందరు. ెూర2ద7వరయ
ఒబQను నన+ తం,ెయ ైయ ఒందు నూరు రూ ాKయ 5ెూౕటను+ తురు#ద. ఆ ాలదయ నూ>ెంద>ె
ఈ2న 10000 కూ9 ెచుY. నన+ తం,ె ఏ5ెూౕ 5ెవ &ాA ెూౕOెయ ఒళ6ె ెూౕదరు. హుడు2య ైయ నూరర
5ెూౕట+టు$ "ౕను ెౕ6ాదరూ &ాA ఇంద ప^Oె6ె ఓA ెూౕగు.. అయ న8ం1గ ా:ెౕhన నన+
ప3చయద ఆపdె ఇ,ా7>ె. ఆ- ఎ/ కF8,ా7>ెందు ెౕళ\. అవరు న6ె స ాయ &ాడుా*>ె." ఎందు ెౕF
ెూర[ద7రు.
ఆ ౕ:ె నన+ తం,ె ఇద5ె+ల మ>ెతు[ట$రు. ముం,ె ెల వరుషగళ నన+ ాKయ జె అవర
మదుIెMాKతు. నన+ ాK mా:ె Jyె. అవళ\ ఉFాయ &ాAద హణfం,ా2 నన+ తం,ె ముంబK6ె
ెూౕ2 ముంfన అzాస &ాA MBBS పద గF8దరు. తమ{ 425ె వయ8Lన అదకూ9 ముంfన MS
పదయను+ అవర 5ెRYన 6ాయ5ాా:ాh షయద గF8దరు. అవర 6ె]ెయ>ెల "మక9]ెల
,ెూడjవ>ా,ాగ న6ెౕె ఈ పద?" ఎందు త&ా|ె &ాడు*ద7రు. ూదల5ె >ెూౕ2య ఆ క`
అనుభవfం,ా2 మ`]ెయర ె36ెయ స ాయ &ాడZెౕెంబ ఆ(ె అవ36ె ఇతు*.
ముం,ె (ాకషు$ వరుషగ]ాద ౕ:ె అవరు ెలసfంద వృత*>ాదరు. ఆదరూ కూడ తమ{ షయదయ
bానవను+ ెRYసువ ఆతుర. `ౕ6ా2 మ5ెయ ెప46ె కూడ,ె Zెౕ>ె Zెౕ>ె నగరగళ జరుగువ wార
సం#ౕరణ ఇలIె అ~IెౕశనగF6ె ెూౕగు*ద7రు. `ౕ6ెa అవరు ఒ{ ఔరం6ాZాదదయ ాక$రర
సళనె9 ెూౕ2ద7రు. అ ా. చం,ా! ఎంబ తరు0య zాషణవ^ అవ36ె బహళ (ెౕ3తు. అవళను+ ఈ బ6ెN
wా38,ాగ అవళ\ సుత* ముత*న హFGగళ మ`]ెయర ఉపwార &ాడుా*] ెంబుదు 6ెూా*Kతు. నన+
తం,ె6ె బహు సంతస. ఇవ3బQర &ాతుకె నె,ాగ ాక$రర ఓవ1 హ]ె 6ె]ెయ స6ెKంద "ఆ-. ఎ/,
ౕను ఇ ెౕ6ె?" ఎందు ప!J+8దరు. ఆ-. ఎ/. ఎంబ శబ7గళ\ #ౕ:ె [ద7కూడ:ె ా. చం,ా! నమ{
తం,ెయ హ*ర బందు, "ాక$ర>ె, ౕవ^ ఎం,ాదరూ చందగడద ెలస &ాAf7>ా?" ఎందు ెౕFదళ\.
" ౌదు, ౌదు, బహళ వరుషగళ `ం,ె...." ాక$రరు
"స-, ౕవ^ ఇందు నమ{ మ5ె6ె బర:ెౕZెౕకు." చం,ా!ళ ఒా*య.
"ఇ,ెౕ6ె (ాధ, 5ాను ఇందు ూదల సల మ6ె zెt$Mాగు*,ె7ౕ5ె. అ|ెూ$ందు ప3చయ కూడ ఇల. ..."
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తం,ెయ ఉత*ర.
"ఇల స-, ౕవ^ నన+ మ5ె6ె బంద>ె నన+ ాK6ె బహు సంెూౕషIాగువదు."
అందు అవళ మ5ె తలుp,ాగ సUల4 న>ెత కూదరువ వయ(ాLద మ`]ె అవర ాల5ె+ౕ ఎర2దళ\.
"చందగడద ె36ె &ాAద మ{ ూదల ెౕషంట 5ా5ెౕ. ౕవ^ ఆగ ెౕFదంె ౕవ^ ెూట$ నూరు
రూ ాK ె6ెదుెూండు ఆ హFGKంద ఓA ప^Oె6ె తలుp,ె. ఆపdెయవ36ె zెt$Mా,ె. 5ాను హత*5ె ె36ె
కూడ ా(ా2రల. ఆదరూ ఆపdెయవ3ం,ా2 నన+ను+ న8ం1గ ెూౕ816ె (ెౕ38ెూండరు. 5ాను నస1
ఆ,ె. మ5ెయ జనరు నన+ను+ హుడుకుత* ప^Oె6ె బందరు. 5ాను ముంబK6ె ెూౕ,ె. ౕసర దూరు
ాకుె*ౕ5ెందు ెద38,ాగ సుమ{5ా2 హFG6ె `ంరు2దరు. 5ాను నన+ మగF6ె ాక$>ాగలు
!ౕాL`8,ె. 6ాయ5ాా:ాhస$ ఆ2 మ{ంె ెణ{క9ళ (ెౕIె &ాడలు హు3దుం[8,ె. "
"మ{ మగ]ె?"
"ఈ చం,ా!]ెౕ నన+ మగళ\. (ాయువ ూదలు ఒ{Mాదరూ మ{ను+ 5ెూౕడZెౕెంబ ఆ(ె. మ{ను+
హుడుకలు (ాకషు$ ప!య+8,ె. ఆపdెయవరు ౕ3ెూంAద7రు. మ{ ెసరు >ామచంద! ఎంబుదు నన6ె
6ెూ*తు*. మ{ 5ెనp6ా2 నన+ మగళ ెసరను+ చం,ా! ఎందు ఇdె$. అవళ,ెౕ ఒందు ె36ె ఆస4ె! ఇ,ె. అదర
ెసరు కూడ ఆ-. ఎ/ ా84టv. ెల ెౕషంటLగFంద దుడుj ె6ెదుెూండ>ె ఉFద బడ >ెూౕ2గF6ె ప^క9dె
ఉపwార."
తం,ెయ కణ_ంRన క0_ౕరు.
సుiా e1
(సుiా e1యవరు ఇ5ెూ8స ౌంెశ+న ముఖసxరు. 16 ఆగస$ 2013 రందు Iె:ెూౕర Aకv ా:ెౕhన

ఒందు స&ారంభద అవరు ఈ కెయను+ ెౕFదరు.)
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