ఇతని ఆగ్రహానికి ఒక ధర్మం ఉంది. ఈ యుద్ధానికి ఒక అనివార్యత ఉంది.
~ ర్మా సందరి
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ఇతని ఆగ్రహానికి ఒక ధయమిం ఉిం. . ఈ ద్దాధనికి ఒక అనిర్య త ఉిం. .
చ. వి వింటనే పుసతకానిన విసిరేశాను కాని... పుసతకిం మెదడుకు ింపిణీ చేసిన చేదు ర్సతవ
యసామనాలు... అవి అచుులేసిన ముద్రలను తుడిచ వేమలేక పోయాను. ఇ.  డా. గోపీనాథ్ ఆతమ
కధగానే నేను చదవగల్నగి ఉింటే ఇిందులో నిజాలు, నిర్ధధయణల కోసిం రుగులు పెటేే అగత ిం
నాకు కల్నగే. . కానీ ఈ పుసతకిం ఒకానొక ప్రాధాన త కల్నగిన కాలింలో యచయిత సాగిించన
చేవగల్నగిన ఫతుకు నడక. తన మూలాల తాలూకు మధార్ధధనిన ఏమాయకుిండా అప్రభతతతతో కాలు
సాగిించన త్రోవరీ ఈమన. ఈ నడకలో నాకు... ఒక మారుమూల భాయతీమ ల్లె నుిండి కొ. దగా
తెగువ, విశాైసిం మూట ముడిచ కర్రకు చవయ కట్టేకొని ఫమలు దేరిన పాదచారి కనిపిించాడు.
గభ ిం తెలుస. కానీ దోవ ఎవరూ వేమలేదు. కషేడి వేసకొననదారి తినననైనదేమీ కాదు.
దానికోసిం చేసిన ద్దదిం తకుువదీ కాదు.
ఈ పుసతకింలో యచయిత ఫమలు రిచన వసతవుకి సాయైజనీనత ఉిం. . వయతమాన
సామాజిక చత్రింలో ఇటికీ అనేకానేక సింఘటనలుగా కనిపిస్తత ఈ వసతవుకి తిరుగు లేని
దాఖలాలు చూపిసతనానయి. దళితులు అయినిందుకు ప్రాజెక్టే గైడ్ గా ఉిండటానికి ఒపుకోని
ప్రొఫెసరుె, ―మీరు ప్రభుతై దతతపుత్రులు‖ అని ఎకెసెకుిం చేసే విదా రుధలు వీయిందరితో కూడిన
సమాజిం చుట్టే ఇటికీ ఉననపుడు ఈ ఆతమకధలో ఏ విషయానిన తియసురిించగలిం?
ర్ధజా ింగింలో హకుులు, వసలుబాట్టలు ఉింటాయి. అభలు రిచే కాడ నిష్ఠూయిం ఉింట్టిం. .
గ్రింధాలయాలోె దళితులకు పుసతకాలు ప్రతే కింగా ఉింటాయి. ఇచేు దగగయ భనస ఒదు.
సాులరిిపులు అయకొయగా వసాతయి. సభమతిించటానికి అికకారులు నొసలు చటిెసాతరు. ఉనన ఒకు
చొకాు రోజూ ఉతుకొుని, అర్ధధకల్న కడుపుతో కాలేజీకి వళ్ళే విదా రిధలో క్రభశిక్షణ, శుభ్రత లేదనే
―సభనా మ‖ అధా కుల ఆగ్రహిం. ఇవనీన ఇటి సమాజిం వ. లేసిన విషయాలా?
‗ఇింకా కులవివక్షత ఉిందా?‘ ‗కుల ప్రయోజనాలు పొిందుతుననపుడు కులిం పోర్లని
అనటిం విడ్డూయిం.‘ ‗రిజరేైషనులు పొిందుతునానరు కాఫటిే కుల ధూషణ కూడా పొిందాల్నసిందే‘...
ఇలాింటి ర్ ఖ లు, ర్ ఖ్య నాలు నియింతయిం మేధోజీవుల నుిండి కూడా వినవచేు ఈ సిందర్ధానికి
ఇలాింటి లక్షల జీవితాలు అచుుకెకుటిం తనిసరి అవుతుిం. . ఈ పుసతకిం వేసిన ౌలల్నక
ప్రశ్నలను దాటవేసి ఇతయ విషయాలను యింధ్రానేైషణ చేసేర్రి గురిించ ఇక చెప్పదేమీ ఉిండదు.
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ప్రకృతితో దగగయ సింఫింధిం ఉిండే కుర్రాడికి వృతిత విద బాగా వింటఫడుతుిందనే ప్రాధమిక
స్తత్రిం టె కార్లనే ఉదాసీనత వహించారు. పాిండిత ిం ఒక కులిం సొతుతగా మారుుకోవటానికి
చేసిన కుట్రకు వ తిరేకింగా అనిన శూద్ర కులాలు పోర్ధటాలు చేశాయి. చవయగా మాలా మా. గలు
చేసిన పోరు సొగసగా ఉిండక పోవచుు. గరుకుగా, కురూింగా ఉిండవచుు. కానీ ఆ ద్దాదనికి
ఒక అనిర్య త ఉిం. . గతితారిుక స్తత్రిం ప్రకాయిం అడూింకులను ఫదదలు కొటేే సైభావిం ఆ
ద్దాదనికి ఉింట్టిం. .
కులాలని ప్పరుపెటిే తిటిేనా, కమూ నిష్టేల అవకాశ్ర్ద ర్ధజకీయాలను ఎిండగటిేనా
(పారీేల కతీతింగా), ప్రొఫెసయె కాలరు ట్టేకొనాన... దాని వనుక నిర్ధమణమై ఉనన ఒక వ వసథకు,
దును పెటిేన కతితని ఆనిించ ఎదురొడిూన సాహసమే కనిపిసతిం. . కాసతింత అసహనిం ఉింటేనేిం?
కూసింత అతిశ్మిం కనిపిసేతనేిం? ద్గాలుగా మెదళ్ే పొయలోె కయడు కట్టేకు పోయి ....చేతలోె,
మాటలోె, సైగలోె, ర్ధతలోె, భార్లోె... ప్రకటిత, అప్రకటిత కుల అహింకాయ యింకెలకు సమాధానిం
ఆ మాత్రిం కట్టవుగా, పొగరుగా ఉిండదూ?
పెదద చదువులు చ. వితే దళితులకు మెరుగైన పౌయ జీవనిం లభిసతిం.  అనే నియైచనిం
పాక్షిక సత ిం. ముిందుకు పోవటానికి వేసే ప్రతి అడుగు తుసాుర్ధనికి, నిిందకు గురి
అవుతుననదశ్లో ఏదో రూింలో ఊతిం ఇచున వసలుబాట్టను భననిం చేసకోవటిం సహజమైన
విషమిం. క్రిష్టేయానిటీ ఇచున చేయూతను దే దే తలుచుకొని కృతజనతలు తెలుపుకోవటిం
కూడా అిందులో భాగమే. తన ఆలోచన స్రవింతి ని ప్రభావితిం చేసిన విెవ సింసథలకు కూడా అదే
వినమ్రతతో ధన ర్దాలు తెల్నపాడు.
డా. గోపీనాథ్ కుల వ వసథకు, విదా వ వసథకు సింఫింికించన కొనిన ౌలల్నక ప్రశ్నలు
వేశాడు. సమాధానాల కోసిం వ. కాడు. అణగారిన తభ కులాల సముననతి కోసిం విెర్నిన కల
కనానడు. దాని కోసిం తను నమిమన ర్ధజకీయాలలో తలమునకలుగా ని చేశాడు. విభేికించన
చోట మాటాెడాడు. ఎకుడా తన కుదుళ్ేను భరిుపోలేదు. మొదలుకీ, గురికి స్తటి గీత
గీమగల్నగాడు. ఆచయణతో ఆ గీతకు చకుగా లింకె పెటేగల్నగాడు. ఆర్.ఎస్.యూ. లో ని
చేసతననపుడు కానీ, విదా రిధ ప్రతినిికగా కానీ... ఈ దేశ్ మూలర్సిగా తన కుల నా మ లక్షణాలను
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వదులుకోక పోవటిం ఎననదగిన విషమిం. ఆ కొనసాగిింపును మిగిల్నన ఆమన జీవితింలో
నిససింకోచింగా ఆశిించవచుు.
జీవిత కధలు విశిషే చారిత్రిక సింఘటనలతో కలబోసి ఉింటే ఆ జీవితాలకు ఒక ప్రతే కత,
సాయధకత ఉింటాయి. గోపీనాధ్ కధలో ఆ వనరులు చాలా ఉనానయి. యమిజాబి ఉదింతిం, ఇింద్రవల్నె
మాయణ కాిండ, ఈశాన

ర్ధష్ట్రాల ప్రజా పోర్ధటాలు, ‗.  గ్రేట్ ఎసేుప్‘ లాింటి విశేష

సింఘటనలతో ఈ యచయిత జీవితిం ముడివడి ఉిం. . చెరుకూరి ర్ధజ్ కుమార్ లాింటి నిపు
యవైతో మానసిక ఏకతైిం యచయిత జీవితానిన ప్రభావితిం చేసినట్టె కనఫడుతుిం. . కేవలిం
―ప్రజలకు ఇింకా నా అవసయిం ఉిం. ‖ అనే ప్రాతిపా. క మీదే ―ప్రాణాలు నిలఫడటిం అనే విషమిం‖
నియణయిించఫడి అింతకు మిించ పూచక పులె కూడా దానికి విలువ ఇవైని విెవ సింసథలలోని
వ కుతల సాింగత ిం ఈ డాకేరుగారిని మొిండిగా, సాహసిగా నిలబెటాేయి. అణగారిన వర్ధగలవైపు
షయతులు లేకుిండా నిలఫడూ ఆ సింసథల నిఫదదత యచయితను స్తదింట్ట ర్ధయి లాగా
ఆకరిిించనదనటానికి సిందేహిం లేదు. అిందుకే తన జీవితింలోని ఒక కీలకమైన దశ్లో జీవికను
పణింగా పెటేటానికి సైతిం వనకాడలేదు.
భాయత దేశ్ింలో కులిం, వయగిం... ఈ రిండు షరీకై చేసిన వినా సాలను ఈమన జాగ్రతతగానే
రిశీల్నించనట్టెగా కనఫడుతుిం. . ఈ రిండిటి భధ సారూ త, వైరుధ ిం అించనా వేమటానికి
మారిుజానిన, అింబేడురిజానిన కల్నపి అధ మనిం చేయాలని అింటారు. ‗కులానిన ట్టేకొని వయగమే
లేదనే ర్ళ్ళే ఎింత మూరుులో, వయగమే త కులిం లేదనన ర్ళ్ళే మూరుులే కాక చు
మోసగాళ్ళే.‘ అలాగే పీపుల్సస ర్ర్ లోని వ కుతలు కులాతీతులు అనటిం సహజ స్తత్రానికి విరుదధిం
అని ఒపుకొనానరు. విెవ కార్ధ చయణలో భాగింగా ఆ లక్షణాలను వ. ల్నించుకోవటిం
జరుగుతుిం. . అయితే ఈ ఫలహీనత అనిన విెవ సింసథలలో తయతభ సాథయిలోె ఉింట్టిందనీ...
వయగకుల సమాజాలోెని సింసథలు, వ కుతలు ర్టికి అతీతింగా ఉిండయనీ... ర్టి నుిండి విడివడటానికి
ఏ మేయకు ప్రమతనిం చేసతనానయనేదే మూలభనే విషమిం డాకేరు గారు అింగీకరిసేత ఇతయ విెవ
సింఘాల టె ఆమన అసహనిం తగుగతుిం. . ఎనినకలోె పాలోగవటిం ఒక ఎతుతగడగా పాటిసతనన
సింసథల ఆచయణను ఇనిన సింవతసర్ధలుగా గభనిించ కూడా... ఎనినకలు వసతుల కోసిం
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ఎించుకొననదారులని ఆమన భావిించటిం ఆయా సింసథలలో ని చేసతనన నిజాయితీ కల్నగిన
వ కుతలకు ఇఫబిం.  కల్నగిించవచుు.
కులాల పాకుడుర్ధళ్ేపై ఎగబాకి వచున దళిత జీవితాలు ఇపుడు ముద్రణ పొిం.  భన
ముిందుకు వచు జఠిలమైన ప్రశ్నలు వేసతనానయి. ఎనిన తర్ధలకూ మాయని ర్ధజకీమ ఆరిధక చత్రానిన
గీసి చూపిించ సమాధానాల కోసిం గలాె ట్టేకొని అడుగుతునానయి. గుిండె, గింతు ఒకటే చేసి ఈ
పుసతక జీవితాలతో సింభాష్టదాదమా? లేదింటే విసిరి కొటిే లేచ పోదామా?
– యమా సిందరి
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