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ఆసట్ లే యా పోలియో కానఫ్రెన్  ! 

 
హాయ.. ఎలా ఉనాన్రు? ఎవరి బిజీ బిజీ గజిబిజిలతో అందరూ బాగానే ఉనాన్రని తలుసాత్ను. హడావిడిగా తిరుగుతూ మేము కూడా 

బాగానే ఉనాన్ము. ఈ నెల కాలమ మెలోబ్రన్, ఆసేట్ర్లియా నుండి రాసుత్నాన్ను. ఇకక్డకి రావటం వొక కారణాన జరిగింది. గత రెండు 
వారాలుగా నేను, ఆనంద సిడీన్ ఆసేట్ర్లియాలో జరుగుతునన్ మొదటి “ఆసట్ర్లేషియా పోలియో కానఫ్రెనుస్“ కి ఇండియా తరపున అటెండ 
అయాయ్ము. మా పేపర అకక్డ మేము పెర్జెంట చేసాము.  

పోలియో, వొకక్ పదమే ఎంతో మంది పిలల్ల జీవితానిన్ పర్పంచ వాయ్పత్ంగా మారేచ్సింది. పోలియో అంటే గురొత్చేచ్ది, అమమ్ 
నిసస్హాయత, నానన్గారి ఆవేదన, కళళ్నీళుళ్ వచేచ్సుత్నాన్ అమమ్మమ్ చూపించిన ధైరయ్ం, నీకేం కాలేదు, ఏదో రోజు నడిచేసాత్వు అంటూ, పినిన్ 
బాబా, మా కజినస్ ఇచిచ్న భరోసా.. ! కానీ, ఎపప్టికీ ఏదీ సమానం కాదు. వంకర పోవచుచ్నేమో గానీ జీవం రాదు.  

ఇకక్డకి రావటం, ఇంతమంది పోలియో బాధితులను చూడటం, వాళళ్ వాళళ్ జీవిత కధలూ, వయ్ధలూ వినటం, వొక రకంగా నా 
జీవితంలో ముఖయ్మైన ఘటట్ం. ఎందుకు, చూడటానికి అనీన్ బాగుండి కూడా, శరీరంలో, ముఖయ్ంగా కళళ్లోల్ ఏదీ ఎందుకు కదలదో అరధ్ం 
కాదు. ఇవి కాక, మొబిలిటీ లేక పడే ఇబబ్ందులు. వొక పోలియో బాధితురాలు, బాతూర్ం సరైన సమయంలో తీసుకెళేళ్ వారు లేక, తాను ఎనిన్ 
రకాల శారీరక, మానసిక ఇబబ్ందులనీ, దీరఘ్కాలిక బాధనీ ఎదురొక్ందో, చెపూత్ ఉంటె, నాకు కనీన్ళుల్ వచేచ్సాయి. చినన్పుప్డు సూక్లోల్ బాతూర్ం 
లేక, బెర్డ తిని( కేవలం బెర్డ తింటే యూరిన రాదు అని ఎవరో చెపేత్ విని) సూక్ల కి వెళిల్, బిగబెటుట్కునన్ రోజులు, సరైన సదుపాయం లేక 
మానేసిన ఫంక్షన లూ, ఇలాంటివి అనీన్ కళళ్ముందు కదలాడాయి.  

పోలియో గురించి మాటాల్డితే, “ఇంకెకక్డ ఉంది పోలియో? తగిగ్పోయింది, వేకిస్నేషన తో తగిగ్ంచేసాం కదా!” అంటునాన్రు ఇపప్డు. 
నిజమే, వేకిస్నేషన చాలా శకిత్వంతంగా పనిచేసి, ఎంతో మంది పిలల్లకి పోలియో రాకుండా నివారించగలిగింది. రోటరీ తన ముఖయ్ 
పార్జెకట గా పోలియో నివారణ చేపటిట్ంది. ఈ కారయ్కర్మం ఎంతో, ఎఫెకిట్వ గా  జరుగుతోంది కూడా.  

కానీ, బాధితుల మాటేమిటి? పోలియో యెకక్ లేట ఎఫెకట్స్ అంటే, వొక జబుబ్ శరీరంలో చాలా కాలంగా ఉంటె వచేచ్ సైడ ఎఫెకట్స్ 
లాంటివి, మరి వీటి సంగతేంటి ? కేవలం ఇండియా, గత ఐదు సంవతస్రాలు గానే పోలియో రహిత దేశంగా పర్కటింపబడింది. అది కూడా 
కాసత్ సందేహాసప్దమే. పాకిసాత్న, నైజీరియా, ఆఫిర్కా లాంటి దేశాలలో, ఇంకా పోలియో కొతత్ కేసులు నమోదవుతూనే ఉనాన్యి. హైదరాబాద 
లోని వొక చోట, పోలియో వైరస వాటర లో టేర్స అయింది అని పేపర లో వచిచ్ంది.  చాలా వరకూ, పోలియో లేట ఎఫెకట్స్ ను, యోగ, హైడోర్ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsY 2016 

   2 మాటా మంతీ - సాయిపదమ్ 

థెరపీ , ఆకుయ్పంకచ్ర లాంటి ఆలట్రేన్టివ హీలింగ మెథడ తో తగిగ్ంచవచుచ్. కానీ, వందలోల్ వేలలోల్ లక్షలోల్ వొక పదధ్తి పని చేసి, నివారింప 
బడింది  అంటే వచేచ్ ఉతాస్హం ఒకళళ్ ఇదద్రి జీవన నాణయ్త మెరుగైంది అంటే రాదు. మనకి అంతా పైకి కనబడేది మాతర్మే కావాలి. అదే 
చెపాప్ను నేను కానఫ్రెనుస్లో, నేనికక్డికి నా కోసం రాలేదు. అభివృదిద్ చెందుతునన్ దేశాలలో, పోలియో అనే వొకక్ పదంతో జీవితం చిదర్ం 
అయిన ఎంతో మంది యంగ అడలట్స్ కోసం వచాచ్ను నేను అని. కేవలం ఈ నెటవ్రక్ వాళల్కి ఉపయోగ పడుతుంది అనే ఉదేద్శం తో వచాచ్ను. 
నేను మానసికంగా పోలియోను జయించాను. కానీ, శారీరకంగా నేను కూడా, ఏ మాతర్ం అకేస్సబిలిటీ దేశంలో కేవలం వీలైచ్ర లో తోయబడే 
వసుత్వుని మాతర్మే. కేవలం వొక సాహానుభూతి కలిగిన సమాజం మాతర్మే, మనిషిని ఆ భావనల నుండి తపిప్ంచగలడు, ముఖయ్ంగా అందరూ 
సమానమే, అందరికీ ఈ సేవ్చాచ్ ఫలాలు అందాలి అనే భావన ఉతప్నన్ం  చేయగలదు.   

ఆ కానెఫ్రెనస్ లో నా చివరి మాటలు      
Polio and Disability is the greatest teacher I found to-date. It made me do several practicals, before settling into its 
comfortable zone. As a post-polio it may lurk and attack anytime with different combinations of challenges, but challenges 
makes life more meaningful. With right blend of eastern medicine and alternative therapies and western rehabilitation and 
assistive devices, efficient Polio management is more interesting and multi-disciplinary.  
WHEN YOU DON’T CONFINE YOUR SELF AS THER IS ANY FIXED   
MEDICINE / TREATMENT / THERAPY.. 
THE SOLUTION SETS YOU  
FREE AND ENABLES YOU TO  
THINK OUT-OF-THE BOX 

మీ ఇళళ్లోల్నో, మీ సేన్హితులోల్నో, పోలియో బారిన పడిన వారు ఉండి ఉండవచుచ్. దయచేసి, వాళుళ్ ఎలా ఉంటునాన్రో, ఏ రకంగా 
వాళళ్ జీవన నాణయ్త మెరుగు పడగలదో, ఆలోచించండి. అదే మీరు నాకిచేచ్ కానుక.. ఇసాత్రు కదూ.. ! 
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