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సనామ్నాలూ – రతాళూళ్  

 
కళుళ్ మూసి తెరిచేటంతలో మళీళ్ నెల వచేచ్సి , నేనోచేచ్సానోచ..!! ఇది ఏపిర్ల మాసం ..ఎండ మొదలై మాడు మండింగస్ ..కదా, 

అయినా మన ఊళళ్లోల్ కలర షోడా లాంటి కబురుల్ కొనిన్ చెపాద్మని డిసైడ చేశా. మారిచ్ నెల అందరీన్ ఏమారేచ్ నెల, కటాట్లిస్న టాకూస్ల్ , 
బిలుల్లూ, ఇకపోతే ఇన కమ టాకస్ , ఇంకా సుతిత్ వీరభదర్రావు టైప లో , మనూన్ మశానం టాకస్ .. ఇలాంటివనీన్ కటేట్సి , సరదాగా ఊపిరి 
పీలుచ్కుందాం అనేలోగ..మా ఎనీజ్వో లకి (అంటే నాన గవరన్మెంట ఆరగ్నైజేషన లేదా చారిటీ లేదా సంసథ్ లు ) నడిపేవాళళ్ కి కొతత్ కషాట్లు 
వచిచ్ పడతాయి.  

మారచ్ అయిపోతోంది కాబటిట్ , అరజ్ంట గా ఉనన్ ఫండ ఖరుచ్ పెటేట్దాద్రి అనుకొనే గవరన్మెంట సంసథ్ల వాళల్క , యమరజ్ంట గా 
గురొత్చేచ్సాత్రు సంసథ్ల వాళుళ్, అతత్గారు పెటిట్న చీర కాదనలేని కోడలాల్  “లేదండీ , మేము ఆ ఏరియా లో పని చేయటం లేదు” అనో, 
నాసిరకం చీర నచచ్కపోయినా పైకి తేలని ఆడపడుచులా ..” లేదండీ..ఇదే వరక్ మేము చేసి ఉనాన్ం , ఇపుప్డు ఇంత తకుక్వ టైం లో 
చేయలేము , మాకు అంత కెపాసిటీ లేద”నో .. చెపిప్ తపిప్ంచుకొనే వాళుళ్ ధనుయ్లు. మిగతావాళుళ్, సరిట్ఫైడ బకరాలు.  

అదే టైం లో అందరికీ  గురొత్చేచ్వి - చేయాలిస్న సనామ్నాలూ, వేయాలిస్న వీరతాళూళ్..! నేనో  లేదా నాలాంటి డిజేబులడ్ పరస్న 
టార్వెల చేయాలంటే ఏం కావాలి ? ఇలా అనగానే నా మేనకోడలు గురొత్చిచ్ నవొవ్చిచ్ంది. అదో చినన్ పిటట్ కథ.  చెపేప్సి విషయం లోకి 
వసాత్నేం ? మా ఇంటోల్ అందరికంటే లేట గా ( అయినా లేటెసట్ గా ) పెళిల్ చేసికునన్ది నేను. మా తముమ్డికి అపప్టికి ఇదద్రు ఆడపిలల్లు. దానికి 
ఏడేళుళ్. చెపిప్ంది, “నీ పెళిళ్కి కావలసిన వసుత్వులు నేను లిసుట్ రాసాత్ను “- అని. మా అందరికీ కూయ్రియాసిటీ వచిచ్,” సరే రాయి” అనాన్ము. 
ఒక పెనున్ పేపర తీసుకొని రాయటం మొదలెటిట్ంది. రాసేసి చాలా గొపప్గా మాకిసేత్, లిసుట్ మొదటోల్  “ ఒక పెళిల్ కొడుకు, ఒక పెళిల్ కూతురు “ 
అని ఉంది. ఇదేంటే ..అంటే వాళేళ్ కదా మరి ముఖయ్ం అంది. మొదటోల్ నవొవ్చిచ్నా, నిజమే కదా అనిపించింది. బాపు గారు సిర్క్పట్ లా .. వేయి 
సూరయ్ కిరణాలు అనో ఏమో ఆయన సిర్క్పట్ లో రాసేత్ కావాలిస్న వసుత్వులు , అంటే సెట పార్పరీట్స –వేయి కిరణాలు అంటూ లిసుట్ లో 
రాసుకునాన్డట అసిసెట్ంట డైరకట్ర.  
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సరే పిటట్ కథ అయిపోయింది కదా.. నాలాంటి వాళుళ్ టార్వెల చేయాలంటే ఏం కావాలి ? ఒక వీల చైర , నా అవసరాలు 
కనిపెటుట్కొనే ఒక మనిషి ( నా విషయంలో ఆ సరిట్ఫైడ బకరా మావారు ) ఇండియాలో డిజేబులడ్ పరస్నస్ అంటే ..పూరిత్ సాథ్యి శారీరకంగా 
ఆధారపడే మనుషులు. వెళేళ్ చోట  ఏది ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. బాతూర్ం దగగ్రనుండీ బెడ రూమ దాకా. మెటల్ దగగ్రనుండీ లిఫట్ దాకా ..!  

ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్, సనామ్నాలూ, సతాక్రాలూ, ఆ కానెస్పేట్ భలే విచితర్ంగా ఉంటుంది. దూరదరశ్న అవారుడ్కి  విజయవాడ వెళాల్ను. 
ఏడు గంటలు కార లో.. మిగతా రెండు గంటలు కొతత్ రాజధాని టార్ఫిక లో. ఒకటే గాభరా.. బాతూర్ం లోకి వీలైచ్ర వెళుత్ందో లేదో అని. 
అపప్టికే కొంతమంది సనిన్హిత మితుర్లు, ఒకటీ రెండు మెటుల్ లేని హోటళుళ్ చెక చేసారు కూడా.  

మొతాత్నికి వెళాల్ం. వాష రూమ లోకి వీలైచ్ర వెళిల్ందని నేనూ మావారూ పండుగ చేసుకునాన్ం. మరాన్డు అవారుడ్ కోసం వీలైచ్ర 
తీదాద్మంటే అంది బిగుసుకుపోయింది. ఏంటి చెపామ్ ఉపామ్ అనుకుంటే, మొదటినుండీ కొంచెం ఇబబ్ంది ఉంది, ఆ బేర్క తో.  వీలైచ్ర ని కార 
హుడ ( మీద ) పెటిట్ , తాడుతో కటట్టం వలల్  బేర్క బిగుసుకుపోయింది. ఇంక చూడాలి.. మా అవసథ్. ఒకవైపు వీల తిరుగుతోంది, మరోవైపు 
తిరగటం లేదు. ఎలాగోలా  అవారుడ్ తీసుకునాన్ం. ఇబబ్ంది బయటపడకుండా , కొంచం మావారు, మా ఫెర్ండ సీతారాం గారు యధాశకిత్ 
తోసి, ఆయాసం బయటపడనీయలేదు. వాళళ్ని మెచుచ్కొని క్షణం లేదు. అసలు అవారుడ్ రావాలిస్ంది ఇలాంటి వాళల్కి. ఆరోజు అవారుడ్ 
అయిపోయిన తరావ్త ననున్ హోటలోల్ దించి, నా ఆలట్ర ఈగో నా వీలైచ్ర ని రిపేర చేయటానికి సీతారాం గారు, ఆనంద పడిన కషాట్నికి  చినన్ 
చినన్ సనామ్నాలు చాలవు.  

ఒకటే పర్శన్ వసుత్ంది, ఇలాంటి సపోరట్ సిసట్ం లేని వాళళ్ సంగతేమిటి? పని మానేయాలి. లేకపోతే పతంజలి చెపిప్నటుట్, గురిత్ంపు అనే 
దురద నీకు లేకపోతే,  నినెన్వరూ ఎకక్డికీ కదపలేరు, మోసం చేయలేరు. కానీ , విజిబిలిటీ అనేది కేవలం నీ మొబిలిటీ మీద ఆధారపడితే.. ? 
మనకి సపోరట్ ఉంటె, మనం పర్పంచానికి కనబడతాం. లేకపోతే లేదు.  

విజయవాడ తరావ్త ఢిలీల్ వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. యునైటెడ నేషనస్ వారి సహకారంతో, నడుసుత్నన్ ఒక అంతరాజ్తీయ సేవా సంసథ్ 
ఐకాంగో వారు  నా సేవలను గురిత్ంచి  కరమ్ వీర చకర్ నేషనల సిలవ్ర మెడల అవారుడ్ పర్దానం చేసారు. వాళుళ్ వివిధ రంగాలలో ఉనన్ సేవ 
చేసే గార్స రూట లెవెల , అంటే ఫీలడ్ లో పనిచేసే కారయ్కరత్లను గురిత్ంచి ఈ అవారుడ్ ఇసాత్రు. అవారుడ్ సంగతి వినగానే సంబరం వేసింది. 
ఇరవయేయ్ళళ్ నా వరక్ ని గురిత్ంచినందుకు. కొంచం భయం కూడా వేసింది.. ధిలీల్ లాంటి నగరానికి వెళాళ్లి కదా.. అకక్డ అకేస్సస్ ఎలా 
ఉంటుందో అని.  

వెళాల్ం.. అవారుడ్ తీసుకునాన్ం. దానికనాన్ ముఖయ్ంగా మాలా దేశంలో పని చేసూత్, ఎంతో కొంత మారుప్ తమ తమ రంగాలలో 
తెచిచ్నవాళళ్ని చాలా మందిని కలిసాం. దాని గురించి మళీళ్ వేరే చెపాత్ను. ఒక ఎకైస్టింగ జరీన్.  

సనామ్నం ఉంటె కొనిన్ బాధల వీరతాళుళ్ కూడా ఉంటాయి. ఎంతో టేలెంట ఉంది, బయటకి రాలేని వికలాంగులని కలిసాను. వాళళ్ 
గాధలిన్ , మనసులోని బాధలిన్ వినాన్ను. శారీరకంగా వచిచ్న ఇబబ్ందిని, ఎవరు ఎలా దాటతారు అనేది వారి వారి పరిసిథ్తులని బటిట్, 
అవకాశాల బటిట్, ఆటిటూయ్డ బటిట్ ఉంటుంది. వొపుప్కుంటాను. కానీ.. మొతత్ం సిసట్ం మిమమ్లిన్ దృషిట్లో పెటుట్కోకుండా డిజైన చేయబడితే 
మొతత్ం దేశమే  పరాయిగా ఉంటుంది. రాతిర్ పడుకొని లేవగానే  నువోవ్ పరాయి ఇంటోల్ ఉంటె అకక్డే బర్తకాలిస్ వసేత్ ఎలా ఉంటుందో , 
అచచ్ం అలానే ఉంటుంది. 

 దేశపు రాజధానిలో పరిసిథ్తి అంతే.. చాలా మారాచ్లి, చాలా చేయాలి ..జీవితం చాలదు అనన్పుప్డు బోలడ్ంత పని ఉనన్ందుకు 
సంతోషం వేసుత్ంది. కానీ, ఇంకా కతిత్ గొపప్దా కలం గొపప్దా ? అనే డిబేట వింటే ఎంత చిరాకు వేసుత్ందో. డిజేబులడ్ వాళుళ్ ఇది చేయగలరా 
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అది చేయగలరా .. అసలు అవసరమా అనన్ది చరచ్కి వచిచ్నా అంతే చిరాకు వేసుత్ంది. ఎవరు ఏం చేయగలరో, నిరణ్యించేది ఎవరు .. 
చేసేవాళాళ్ .. లేక చేసేది జసట్ చూసి జడెజ్మ్ంట ఇచేచ్వాళాళ్ ?  

ధిలీల్ లో ఇదే ఆలోచిసూత్ టాకీస్ ఎకిక్తే .. టాకీస్ డైరవర  అనాన్డు, “ ఈ పెదద్ కార తీసుకునాన్రు కాబటిట్ కిలోమీటర ఇరవై 
రూపాయలు, లేకపోతే కిలోమీటర పది రూపాయలే అని..”  

నేననాన్ను-“ మరి ఇదెందుకు తెచాచ్రు ? ఇదద్రమే కదా వెళుత్నాన్ం ?”  
అతను చెపాప్డు – “ మీరే కదా వీలైచ్ర పటాట్లి అనాన్రు “  నిజమే , డిజేబిలిటీ తాలూకా ఖరుచ్ ఇంతకంటే బాగా ఎవరూ చెపప్లేదు. 

సరిగా రెండింతలు ..!!  
నాకో విషయం బోధపడింది. షుమారు ఇరవై వొకక్ మిలియనల్ మంది వికలాంగులు ఉనన్ ఈ దేశంలో  ఒకళూళ్ ఇదద్రూ సాయి పదమ్ 

లు చాలరు. వందల వేల సంఖయ్లో, ఉదోయ్గాలలో, వాయ్పారాలలో, విహారాలలో, కనపడని ఈ శకిత్ .. కనపడి , తమ హకుక్లని అడగాలిస్న 
సమయం వచిచ్ంది!  

సవ్చఛ్ భారత మాతర్మే కాదు... అందరూ మెచేచ్ భారత.. విదేశీయులు రావటానికి భయపడని భారత తయారవాలిస్న అవసరం 
వచిచ్ంది. కటిట్పడేసే వీరతాళుళ్ కాదు.. సేవ్చఛ్ నిచేచ్ వాతావరణం.. విమరశ్ని విన విన గా మారుచ్కొనే జవసతావ్లునన్ వాతావరణం కావాలి.  

lets make that in india ..!!  
ఇంకొనిన్ కబురల్తో మళీళ్ వచేచ్ నెల ..! 
 
 
 
                           ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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