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 షల్  డిజేబిలిటీ  
             ఈ నెల నాకు విపరీతమైన పని. కిర్తం నెలలో, మా వరక్ బీ బీ సి వాళుళ్ కవర చేసారు. ఒక రెండు రోజుల షూటింగ.. నేను పని 

చేసుత్నన్ గిరిజన గార్మాలనీన్ తిరగటం నాకు అలవాటే అయినా, ఒకేసారి ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు. పని పెరిగి, కొతత్ హేమెల్టస్ అనీన్.. మా టీం వాళేళ్ 
వెళళ్టంతో, నా ఆరోగయ్ం కూడా అంతంత మాతర్ంగా ఉండటంతో, వెళళ్లేదు. మొనన్ వెళిల్ చూదుద్నా.. వొక వైపు సంతోషం , మరో వైపు బాధ. 
సంతోషం కొంచమనాన్ చేసుత్నాన్ం..పిలల్లు బాగునాన్రు అని. బాధ ఇంకా చాలా బేసిక అవసరాలైన , కూడు, గూడు.. గుడడ్ ఇలాంటి 
వాటికోసమే పని చేసుత్నాన్ం అని. మేము పనిచేసే టైరబల గార్మాలు చాలా వెనుకపడినవి. ఎరుక, గదబ, కొండ దొర, మేదర సంచార జాతులు 
నివాసం ఏరప్రచుకొనన్ గార్మాలవి. గార్మం అనేకంటే, వొక వలస అనవచుచ్. అందుకే అకక్డ వూళళ్ పేరుల్ కూడా వలస అనే ఉంటాయి.. 
ఉదాహరణకి, ఉయాయ్డ వలస, గదబ వలస, సారావాని వలస ఇలా.. ఇలాంటి ఒక పది టైరబల హేమెల్టస్ లో పని చేసుత్నాన్ం మేము. పని 
అంటే, మా పార్జెకట్ ఆ పిలల్లని చదివిసుత్ంది, అకక్డి వాలంటీరల్ ని పెటిట్. ముఖయ్ంగా టీచర వాళళ్ హేమెల్ట కి చెందినవారే అయి ఉంటారు. 
వాళళ్ భాష, వాళళ్ సంసక్ృతి, వయ్వసాయ పదధ్తులు పిలల్ల చేతే , సట్డీ చేయిసాత్ం. ఎందుకంటె, చదువు నేరిచ్న వాళళ్ పిలల్లు వాళల్కి చెబుతుంటే, 
వాళుళ్ విని ఆచరించే అవకాశం ఎకుక్వ. ఈ పార్జెకట్ మేము గత తొమిమ్దేళుళ్ గా చేసుత్నాన్ం. రెండు వేల పదెద్నిమిది కి పది సంవతస్రాలు పూరిత్ 
అవుతాయి. ఆ హేమెల్టస్ లోకి, మేము కాకుండా మొదట అడుగు పెటిట్న మీడియా బీ బీ సి. ఇందుకు వాళళ్కి నిజంగా ధనయ్వాదాలు. వాళుళ్ 
చేసిన సోట్రీ చదవాలంటే/చూడాలంటే ఇదిగో ఇకక్డ చూడవచుచ్.  

https://www.bbc.com/telugu/india-41563343-  ఇది తెలుగు లో  
http://www.bbc.com/news/av/world-41552885/how-a-polio-survivor-is-educating-india-s-rural-

children- ఇది ఇంగీల్ష లో  
మా, ఈ చినిన్ చినిన్ హేమెల్టస్ తాలూకా కధ ఇపుప్డు బీ బీ సి, 100 మంది అతయ్ంత పర్తిభావంతమైన మహిళల సరసన ననున్ 

నిలిపింది. నేనేదో గొపప్గా చేసాననో, ఈ రికగిన్షన వచిచ్నందుకు నా సంతోషమో కాసత్ సేపు పకక్న పెడితే.. !! ఈ ఇంటరూవ్య్ లో నేను 
చెపిప్న మాట నేను నితయ్ం అనుకుంటూ పార్కీట్స చేసూత్ ఉంటాను.  

 “I, identify myself with the communities..I may be physically disabled but they are socially, 
culturally disabled “  

 “ఈ సోషల   డిజేబిలిటీస ఏంటి కొతత్గా?”  అని అడిగారు చాలా మంది , వాళళ్కోసమే ఈ నెల ఈ కాలమ... 
సోషల  డిజేబిలిటీస అంటే , పేదరికం, అవిదయ్, నిసస్హాయతనం. సాంఘిక వైకలయ్ం అంటే, వొక చినిన్ పాప, మూడు పూటలా అనన్ం 

తినోచచ్ని ఆయా ఉదోయ్గం కోసం కనటం , లేత వయసులో జరిగిన పెళిళ్తో, తపప్నిసరి మైగేర్షన వెళాళ్లిస్ వచిచ్, జీవితం, సంసారం అంతా 
కడుతునన్ బిలిడ్ంగస్ దగగ్రనే ఉంది, ముఫై ఏళళ్కే జీవితం అంతా అయిపోవటం  



øöeTT~ www.koumudi.net qe+ãsY   2017 

   2 మాటా మంతీ - సాయిపదమ్ 

సోషల  డిజేబిలిటీ అంటే, హాసట్ల లో ఉనాన్, తండిర్ తాగి చూడటానికి వసాత్డేమో అని భయపడటం. ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే 
ఆడపిలల్గా బర్తకటం కూడా వొకోక్సారి, సాంఘిక వైకలయ్ం అనిపిసుత్ంది.  

ఇనిన్ విషయాల మధయ్, గొపప్గా అనిపించే విషయం ఏంటంటే.. గిరిజన తాండా లో పుటిట్, పెళిల్ని తపిప్ంచుకొని, నానా కషాట్లూ పడి 
చదువుకునన్ అమామ్యి.. పీ హెచ డీ కి అపైప్ల్  చేసూత్ కూడా, ఇంగీల్ష సరిగాగ్ రానందుకు బాధపడుతుంటే.. నేను చెపాప్ను,  

“చూడు.. నువువ్ ఎదురొక్నన్ జీవితం ముందు ఇంగీల్ష ఎంత ..? నాకు రాదు అనన్ వైకలయ్పు ఆలోచన వదుద్. ఎలా చేయగలను?? అని 
ఆలోచించు , నీకే కొతత్ మారాగ్లు దొరుకుతాయి” అంటే.. 

“ రెండు నెలలోల్ చూడండి మేడం.. ఇంగీల్ష కూడా ఒక పటుట్ పడతాను” అంది.. !!  
ability ఇన disability అంటే ఏంటో నాకు మరోసారి  అరధ్ం అయింది.  
ఇందులో ఇచిచ్న బీ బీ సి నూయ్స కిల్పిప్ంగస్ చూడండి. మీకు తెలిసిన వాళళ్తో పంచుకోండి. ఇది వొక చాలెంజ . మా పార్జెకట్ ని ఈ  

చాలెంజ లో ముందు వరుసలో నిలపండి. ఏమో.. ఎంతోమంది తమ తమ సోషల డిజేబిలిటీ చటార్లను దాటి అక్షర దీపాలవుతారేమో..!! 

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2011/ashamashi_comments.htm

