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-3టకోల్ అనబడే సమూహ మరాయ్దలు
విషయాలు బాధించటానికీ ఉంటాయి.. ఇనైస్ప్ర చేయటానికీ ఉంటాయి. ఎలా తీసుకుంటాం అనేదానిన్ బటిట్ చాలా ఉంటుంది.
కొతత్గా ఒక ఆకిస్డెంట లో తన రెండు కాళూళ్ పోగొటుట్కునన్ ఒక మితుర్డు, పోర్సత్టిక లెగస్ వేయించుకొని, తను పూరవ్ం వాడే , బులెట ని
వదలి..సూక్టర మీద భారయ్తో వెళుత్నన్పుప్డు జరిగిన సంఘటన అంట ఇది ..అయన చెపూత్ ఇలా అనాన్రు ... “నాకే సూక్టర మీద
వెళుత్నన్ందుకు కొంచం బాధగా ఉంది, ఇక నా ఆరిట్ఫిషియల లెగ తో, నా పాత బులెట మీద వెళళ్టం కుదరదు కదా” అని .. అంతలో, అతనిన్
ఓవర టేక చేసి ,ఆయన పరిచయసుత్డొకడు .. “ నీకు ఇంక సూక్టర తపప్దులే !” అనాన్డట .. ఆ హేళన ఆయనిన్ ఆలోచింపచేసింది. కషట్పడి
, కొనాన్ళుళ్ తన బులెల్ట ని పూరిత్గా సట్డీ చేసి, తెలిసిన మెకానిక తో మాటాల్డి డిజైన ని మారిప్ంచి, తను కూడా తన కరర్ కాలుతో కిక కొటేట్లా
చేసుకునాన్రు.
ఇంచుమించు ఏభై ఐదేళుళ్ ఉంటాయి ఆయనకీ. గత ఇరవైయేయ్ళుళ్ గా, అతను, అతని బులెట పర్యాణాలు పర్జలకి సుపరిచితం.
చెపాప్లంటే ఇది చాలా చినన్ హేళన. కానీ, దానిన్ పాజిటివ గా ఆయన మలచుకునన్ తీరు మాతర్ం అదుభ్తం.
చాలా చినన్ విషయాలు మనుషులిన్ మారేచ్సాత్యి. నాకు తెలిసిన ఎన జీ వో లలో ఒకమామ్యి ఉంది. తలిల్ రికారిడ్ంగ డానస్ర , తండిర్
ఎవరో తెలీదు. తాను డాకట్ర అవుదామని ఎంతో కషట్పడి చదువుతోంది. “డాకట్ర అంటే, టైం పడుతుంది కదమామ్, ఇంకేదైనా కెరీర చూజ
చేసుకోలేకపోయావా?” అంటే , “ లేదు మేడం .. మా అమమ్లాంటి , ఇంకా చాలా మంది ఎనోన్ బాధలు పడతారు. వాళళ్ని , హాసిప్టలల్లో
సరిగాగ్ చూడరు. ఒకసారి, డేనస్ చేసూత్ సేట్జ విరిగిపోయి మా అమమ్ కాలు ఫార్కచ్ర అయితే, రెండు రోజులు బాతూర్ం ముందు దుపప్టి
వేసుకొని పడుకునాన్ం మేడం.. బెడ ఇవవ్టానికి కూడా వెనుకాడారు ..!!, నేను డాకట్రైతే , మా అమమ్లాంటి వాళళ్ందరినీ జాగర్తత్గా
చూసుకుంటాను మేడం ..!” ఎంతో ఇనైస్ప్రింగ గా అనిపించింది. ఆమె, తన తలిల్ని చూసుకోగలదో లేదో, డాకట్ర అవగాలదో లేదో అనన్ది వేరే
విషయం. కానీ తన గోల నిజంగా గొపప్గా అనిపించింది. ముఖయ్ంగా ఒక చినన్ సంఘటన ని గురుత్ పెటుట్కొని , దాని సొలూయ్షన దిశగా
ఆలోచించటం.
అదేవిధంగా, విషయాలు, మనుషుల insensitivity చాలా ఇబబ్ంది పెడుతుంది కూడా. తెలీని ఇగో మనుషులిన్ రూల చేసుత్ంది
అనుకుంటూ ఉంటాను. చేయగలిగిన విషయాలోల్, కూడా అడుడ్పడుతునన్ అహం అందరీన్ ఇబబ్ంది పెడుతుంది
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పోర్టకోల అనబడే సమూహ మరాయ్దలు, వికలాంగులని, వృదుధ్లని, ఆడవాళళ్ని బాధించినంతగా ఎవరీన్ బాధపెటట్దేమో అని కూడా
నాకు అనిప్సుత్ంది. ఉదాహరణకి, కాలు విరిగిపోయి, మోకాలు ఫూయ్జ చేయబడిన ఒక ఫెర్ండ , ఏ ఫంక్షన కి వెళిళ్నా, గుడికి వెళిళ్నా చాలా
ఇబబ్ంది పడుతుంది. ఎందుకంటె, ఆమె కాలు మడుచుకోలేదు. చూసేవాళళ్కి అది సంపర్దాయం అనబడే పోర్టోకోల కి విరుదధ్ంగా , ఆకేష్పణ
గా ఉంటుంది. బాడీ లాంగేవ్జ ముఖయ్మే కానీ కంఫరట్ లెవెల ఇంకా ముఖయ్ం.
ఇలాంటి పోర్టోకోల ఇబబ్ందులు నేను చాలా ఫేస చేసాత్ను. సమావేశాలోల్, నేను వెళిల్ ఆహావ్నించలేను. రెండు అడుగులు మాతర్మే
ఉనన్ సేట్జ పోర్టోకోల అధిరోహించలేను. ముఖయ్ంగా, లేచి నిలొచ్ని ..” మళీళ్ కలుదాద్ం , వెళిల్ రండి” అని చెపప్లేను. ఇలాంటి టైమస్ లో
ఒకసారి ఒక ఆరిట్కల చదివాను. అమెరికా పెర్సిడెంట గా ఉండగా , పోలియో బారిన పడి వీల చైర లోంచే పరిపాలన చేసిన రూజెవ్లట్ ఇలా
అంటారు .. “వచిచ్న వాళుళ్, అలా మాటాల్డుతుంటే , మీటింగ ఎలా ఎండ చేయాలో తెలీక, తికమక పడేవాడిన్.. అపుప్డు ఒక షేక హాయ్ండ తో
.. ఇంకా మీటింగ అయిపోయింది ..మీరు వెళళ్వచుచ్ అని వోరల గా చెపప్టం నేరుచ్కునాన్ను “ అని ..!
నాకు ఇది ఒక లెసన. వెళిళ్న చోట, బాతూర్ం అడగలేక, ఇబబ్ంది పడిన సంఘటనలు . పోర్టోకోల పేరుతో , తపప్నిసరిగా వీలైచ్ర
వదిలి, సభలోల్, వేరే కురీచ్లోల్ మారిన సంఘటనలు, వీల చైర గానీ.. వాళుళ్ వాడిన అసిసిట్వ పరికరాలు ఇవతలి వాళల్కి, ఇబబ్ంది
,ఎంబరాసెమ్ంట కలిగిసుత్నాన్యని చెపిప్ంచుకొని బాధ పడిన సేన్హితుల జీవితాలు కళళ్ ముందు తిరిగాయి.
ఏది సంపర్దాయం ? ఏది పోర్టోకాల పర్కారం కరెకట్ ? ఎవరు నారమ్ల ? ఇవి ఎవరైనా ఎపుడైనా నిరవ్చించగలమా ? జనగణమన
పాడుతునన్పుప్డు , నిలబడలేకపోవటం పోర్టోకోల ని ఉలల్ంఘించటమా .. లేకపోతే ఆ టైం లో మొబైల చెక చేసుకోవటం సాంపర్దాయమా ?
పెళిల్ ఫోటోలలో అందంగా కనబడాలని, ఏదనాన్ శారీరక ఇబబ్ంది ఉండేవాళుళ్ వాడే , కరర్లు , వీలైచ్ర దాచటం ..పోర్టోకోల ..
ఎందుకంటె పెళిల్ ఒకేసారి వసుత్ంది. అదే సమయంలో, బటట్తల ని విగ తో కవర చేయటం కాసెమ్టిక.
విచితర్ంగా ఉండదూ.. ఎవరు ఏ పని చేయలేరో .. అదే పని వాళళ్ చేత చేయించాలి అనుకోవటం. ముఖయ్ంగా, ఆలయాలోల్ ,
పోర్టోకోల పేరుతో, కాళళ్కి కేలిపరస్ (బేర్సేస ) తో ననున్ అనుమతించక పోతే , తిరుమల లో, అనన్వరం లో ననున్ ఎతుత్కొని (మోసుకొని )
వెళిళ్న మా తముమ్డు గురొత్చాచ్డు. “ఇండియాలో , డిజేబులడ్ దేవుళుళ్ లేకపోవటం ఈ పోర్టోకోల కి కారణం అంటావా?” అని అడిగిన వొక
సేన్హితుడు కళళ్లో మెదిలాడు !
ఇది ఒక కొతత్ మిధాయ్ పర్పంచం .. కానీ, దీనిలో పోర్టోకోల మనమే నిరణ్యించుకోవాలి. మన సాధాయ్సాధాయ్ల ఆధారంగా.. మన
శారీరక మానసిక ఆశకత్తలు, బలాలూ ఆధారంగా..! బలవంతులకి సాయం అవసరం లేదు, బలహీనులకి సాయం అందజేయకపోతే,
సమాజం మనుగడ లేదు
ఈ జీవితంలో కిల్షట్మైన పోర్టోకోల పాటిసూత్ పోతే, సమాజం గీతలోల్ మాతర్మే నడుసూత్ పోతే .. నీదైన normalcy కోలోప్యేది
నువేవ్ మితర్మా ..!
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