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20 
సేవ్ఛచ్, సావ్తంతర్ం  అంటే …! 

 ఈ పర్శన్ ననున్ ఎపుప్డూ ఇబబ్ంది పెడుతూ ఉంటుంది. ముఖయ్ంగా  సతరీలకి సంబంధించిన విషయాలోల్, లేదా, ఏదనాన్ వలన్రబిలిటీ ఉనన్ అంటే 
వికలాంగులు, దళితులు, మైనారిటీ వరాగ్ల సతరీలు. మన దేశంలో సతరీలు కేవలం పేరుకి మాతర్మే నిరభ్య’లు గా పిలువబడి  భయంతోనే జీవించిన వాళళ్లోల్.. 
అసలు సేవ్ఛచ్, సవ్తంతర్ం అంటే అరధ్ం తెలుసా ? అనే పర్శన్ ననున్ ఇబబ్ంది పెడుతూ ఉంటుంది.  

ఇకపోతే, ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం ఉండటం వలల్, లేదా ఆరిధ్కంగా కొనిన్ డెసిషనస్ తీసుకోవటం వలల్ పర్సుత్తం మహిళలకి సేవ్ఛచ్ ఉందనీ, దానిన్ వాళుళ్ 
దురివ్నియోగం చేసుత్నాన్రని కూడా కొంతమంది వాదిసాత్రు. నిజమే కావచుచ్. గతంతో పోలిసేత్  మహిళ  తనని తాను శకిత్వంతం చేసుకుంటోంది. ఈ  
పార్సెస  లో,కొనిన్  కేజువాలీట్ లు ఉంటాయి.  పర్తీ కేజువాలీట్ వెనకాల కరడుగటిట్న తనం ఉంటుంది.  

వీలైచ్ర లో..  నడవలేక.. అయినా ఉనన్  ఎనరీజ్  ఏం  చేయాలో తెలీక  సతమతమయేయ్ ననున్  చూసి,  మా అమమ్మమ్  నవేవ్ది. నేను ఉడుకొక్నే 
దానిన్. ఉకోర్షం వచేఛ్ది. అపుప్డు సముదాయించేది. “పూరిత్ సేవ్ఛచ్, సవ్తంతర్ం అనేది మనసుకి సంబంధించిన విషయం నానాన్..  అనీన్ బాగుండి , 
అవయవాలు సకర్మంగా ఉనన్వాళుల్ సేవ్ఛచ్ గా ఉనాన్రని అనుకుంటునాన్వా? వాళుళ్ కనపడని గొలుసులతో తామనితాము బంధించుకుంటూ, లేదా 
బంధింపబడుతూ ఉంటారు.  ఒకక్సారి నీ సేవ్చఛ్ , సవ్తంతర్త నీది ..నీ ఊపిరి అంత సహజమైనది .. అని ఆలోచించు. ఎంత తేలికగా ఫీల అవుతావో.!” - 
ఇపప్టికీ నేను సెట్ర్స లో ఉనన్పుప్డు ఆమె మాటలు గురొత్సాత్యి. సేవ్చఛ్ కి అదే నిరవ్చనం అని నేను చెపప్టం లేదు. కముమ్కొనే ఇరుకుతనానిన్  దూరం 
చేసుకోవాలిస్న అవసరం అందరికీ ఉంది.  

కానీ ఇవి  చెపిప్నంత సులభం కాదు. నిరంతరం యుదద్ధ్ం చేయాలిస్ వసుత్ంది. మనతో మనం,  మనకి అవసరం  అయి, మనలిన్ మనలా 
కాకుండా. ఒక గీతలోల్ బర్తకాలని శాశించే సమాజం,  సమూహాలతో నితయ్ం ఘరష్ణ పడాలిస్ వసుత్ంది.   ఎందుకంటే,  ఇకక్డ శతుర్వు మనకి మన మనసే , 
మనం పెంచి పోషించిన ఇరుకుతనమే!  

ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం చాలా అవసరం. ఊపిరికి కాలుషయ్ం లేని గాలిలా. కానీ, కేవలం ఆరిధ్క సవ్తంతర్ం సేవ్ఛచ్ కాదు.   
ఎందుకంటే, తనకు తాను , సంపాదించుకొని, మొగుడికి తాగటానికి రోజూ డబుబ్లిచేచ్ ఆడది కూడా. " వీడే సరిగాగ్ ఉంటె, నాకీ గతి ఎందుకు ? 

- అంటుంది. ఇకక్డ డబుబ్ వొకక్టే కాదు, రక్షణ , సమాజంలో తోడు, సిక అయితే హాసిప్టల కి తీసుకెళేళ్ సొంత మనిషి లాంటివాడు. ఇలాంటివి..  
ఇంచుమించు పూరిత్ ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం ( లెకక్ పర్కారం వాళళ్కంటూ వొక జీతం, బేంక అకౌంట ఉనన్ వాళుళ్ అనుకోండి ) ఉనన్వాళుళ్ కూడా చెకస్ మీద 
సంతకాలు పెటేట్సి అంతా ఆయనే చూసుకుంటారు అంటూ మురిసిపోతారు ( లేదా నటిసాత్రు అలా )ఎందుకు? ఆ పాటి ఉనన్ రక్షణ, పిలల్లకి హోదా 
గౌరవం పోతుంది అని.  

ఇకక్డ కొనిన్ పాయింటుల్  
1. ఆరిథ్క సవ్తంతర్ం లో కూడా తేడాలు ఉంటాయి.. ఫంక్షనల ఎకనామిక ఇండిపెండెనస్ ఉనన్వాళుళ్ తకుక్వ  
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2. ఎంతమంది ఆడవాళళ్కి వాళళ్ ఏ టీ ఏం పాసవ్రడ్ తెలుసు ? వాళళ్ ఇనక్ంటాకస్ రిటరన్స్ గురించి తెలుసు ?  
౩. సెలఫ్ పిటీ వోకక్రోజులో రాదు.. కొనిన్ సంవతస్రాల, వెరబ్ల ఎబూయ్జ ఫలితం అది.  
4. కషట్పడి సంపాదించండి అంటారు. సరే కొనేన్ళుళ్ ఇలుల్ దులుపుతూ అందరికీ కావలసినవి రెడీ చేసి చేసి, ఇవాళ సడనాగ్ ఏదనాన్ చేదాద్మనాన్.. 

రేపు ఇడీల్ కి పపుప్ందో లేదో తపప్ మిగతావి గురుత్ రావు.  కొంచం మరీ ఎబూయ్జ ఎకుక్వైన కేసులోల్ కూడా " వీడేదో అయిపోతే పెనష్న వసుత్ందనో, ఈ ఇలుల్, 
ఇలా కావాలంటే ఎకక్డ నుండి మొదలెటాట్లో తెలీక ( ఇందాకే వోకమామ్యి, డైవోరస్ వదుద్ మేడం.. ఆఫీసులో అబూయ్జ మాములుగా ఉండదు. ఆ పడేదో, 
పడుకోనేదో, వీడితోటే అయిపోనీయండి అంది ) - లైఫ సెట్ౖల అని కాకపోయినా కనీస అవసరాలని కావలసిన ఉదోయ్గాలు కూడా రావు. వొక డావ్కార్ 
మహిళ కి ఉనన్ తెగువ, ఫైనానిష్యల పాల్నింగ లేని గొపప్ గొపప్ ఉదోయ్గాల కేసులు ఎనోన్.! 

5. ఎంతమంది చదువుకునన్ , తెలివైన ఆడవాళుళ్ వాళళ్ ఆసిత్ హకుక్ ధైరయ్ంగా, సహజంగా అడగగలరు ? ( ఏదో ముషిట్లా కాకుండా ?) 
6. ఇకపోతే వికలాంగులు, దళిత  మహిళలు   ఇలాంటి వాళుళ్ జనాభా లెకక్లోల్కి కూడారారు అనిపిసూత్ అనిపిసూత్ ఉంటుంది నాకు. నేను చెపేప్ది 

లీడరుల్ గా ఎదిగిన వాళళ్ గురించి కాదు. సామానయ్మైన జీవితం, సరళంగా, హాయిగా అందరిలా బర్తకాలి అనుకునన్ మామూలు మనుషుల గురించి. 
వీళళ్కి ఉనన్ కాసత్ ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం కూడా హింసకి కారణమే.. ( కొదిద్పాటి, శారీరక వికలాంగత తో, డైలీ లేబర పని చేయలేక ఇంటికి కనీసం రోజుకి 
నలభై రూపాయలు తీసుకురాకపోతే , ఎదురయేయ్ హింస తటుట్కోలేక పడుపు వృతిత్ చేసూత్  అందులోంచి,మా సంసథ్ దావ్రా అందిన కొదిద్పాటి సపోరట్ తో 
చినన్ వాయ్పారం చేసుత్నన్ , మా బెనిఫిషియరీ ఒకమామ్యి గురొత్సోత్ంది. కొదిద్పాటి ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం ఉంది కానీ , పర్తీదీ యుధధ్మే)   

అసలు ఈ దేశంలో పర్తీ ఆడదీ చలం చెపిప్నటుల్ " అంటరానిదే "  అవసరానికి అంటుకుంటారు గానీ కఠినంగా అనిపించినా, ఆలోచిసాత్రు 
కదూ.  

నిజమైన సేవ్ఛాచ్ సావ్తంతార్లతో నిండిన రేపటి కోసం.  
మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం.  
 
     

 
                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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