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బుక్ ఇంటర్వ్యూ: వై.బి. సతమనారామణతో...
వై.బి. సతమనారామణ రాసిన ‗మై ఫాదర్ బాలమమ‘ అనే పుసతకం అంతరాాతీమ బిిషర్్ ‗హాయర్
కొలన్స్‘ వాళ్లి 2011లో ప్రచుర్చంచారు. దీనిన పి. సతమవతి తెలుగులో ‗మా నామన బాలమమ‘
పేరుతో తెలుగులోకి అనువదంచారు. ఈ పుసతకంలో సతమనారామణ తన దళిత కుటంఫపు
మూడుతరాల చర్చత్రని వెనకిి వెళిి చెపుకుంటూ వచాిరు. ఈ పుసతకం పెదదగా చిత్రింఫడని దళిత
జీవితాల చర్చత్రని భన కళ్ిమందు ఉంచుతంద. అంటరానితనం నేథమంలో ఆ కుటంఫం
చదువునే ఆలంఫనగా చేసుకుని ఎలా ఎదగందో చూపిసుతంద. అంతరాాతీమంగా ఈ పుసతకానికి
భంచి ప్రశ్ంసలు వచాియి. యచయిత వై.బి సతమనారామణ 1971లో మాసటర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీ
తీసుకునానరు. మపెఫపమూడవ ఏటనే హైదరాబాదలోని ధయభవంత్ సైన్స్ అండ్ కాభర్్ కాలేజీకి
ప్రిని్ల్ స్థథనానిన పందారు. 25 సంవత్రాలు అదే దవిలో అకిడే కొనస్థగారు. ర్చటైయయ్యమక
ప్రసుతతం హైదరాబాదలో ‗సంటర్ పర్ దళిత్ సటడీస్‘కు అధమక్షులుగా ఉనానరు. ఈ ఇంటర్వ్యూ
‗మా నామన బాలమమ‘ పుసతకానిన నేథమంగా తీసుకుని స్థగంద. ఈ పుసతకంపై మెహెర్ సమీక్ష
ఇకిడ:—

ఈ పుసత కం రాయ్యలనిపించటం వెనుక ఆలోచన చెండి?
నాకు రాసే అలవాట చిననణ్ణంచీ ఉండేద. నేను బిమసి్ పస్ట ఇమర్లి ఉననపుడు
తెలుగులో క నవల కూడా రాశాను. అపుడు ఇండో పాకిస్థతన్స యుదధం జరుగుతననపుడు దాని
మీద క రొమాంటిక్ నవల రాశాను. హీర్లయిన్స మిలట్రీ నరు్, హీర్ల ఫైలట్ ఆఫీసరు. ఇంకా ఆ
మానుమస్క్ిిపుట అట్లిగే ఉంద. కానీ ఇపుడు నాకద ర్చలవెంట్ అనిపిమమట్లిదు.
ఈ పుసతకం ఉదేదశ్ం మాత్రం నా రండో అననమమ అఫఫస్థయిలు ఫతికుననపుడే వచిింద.
ఆమన సోషియ్యలజీ ప్రొఫెసర్. కస్థర్చ ఆమనతో అనానను:— చూడనాన చర్చత్రను చాలా
వక్రీకర్చంచారు బ్రాహభణులు. బ్రాహభణ రాతలోతనే చర్చత్ర తయ్యయయింద. అసలు అంబేదిర్
ఏభనానడంట్ల ‗It‖s a fight between Hinduism and Buddhism‘ అనానడు. కాఫటిట
వాళ్ింతా చర్చత్రను వాళ్ికు అనుకూలంగా రాసుకునానరు. ఇపుడు ―రాభరాజమం‖ కావలంటయండి.
―అశోకరాజమం‖ కావలంటరా ఎవరైనా? అశోకుడి చర్చత్ర తెలుసు భనకి. పైగా రాళ్ి మీద రాసుంద
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ఇటికీ. అద క ఆధారాలునన చర్చత్ర. అలాగే రామడిద క ఇతిహాసం. అద జర్చగందో
జయగలేదో, నిజమో అఫదధమో ఎవర్చకీ తెలమదు. కాఫట్లట ఇతిహాసం అంట్లరు. భహాతాభగాంధీతో
సహా ప్రతీ హందువూ భనకు రాభరాజమం కావాలంటరు. ‗రామడు యుగపురుషుడు‘ అనానరు.
ఆమన

యుగపురుషుడెటియితడు?

సీత

శీలానేన

శ్ంకించినవాడు

క

యుగపురుషు

డెటియితడండి? సీత ఎందుకు అడగలేదు నీ శీలం ఎటిననదని? స్త్రీకి స్థయతంత్రం లేదు కదా. సేయచఛ
అనేద రామామణంలోనే లేదు. ఇలాంటి చర్చత్రలునానమనాన... భన చర్చత్రను భనం రాసుకోవాలె,
అని అనానను మా అననమమతో. మా అననమమ ‗కరక్టటగాని నాకు అంత ఒపిక లేదురా తమిభ,
రాయ్యలంట్ల నువుయ రామరా‘ అనానడు.
అంతకుమందే చదవిన కొనిన పుసతకాలు కూడా నాపై బాగా ప్రభావం చూపించాయి.
Dalit Panthers మూమెంట్ మొదలైనటి నుంచి దళిత ఆతభకథలు భహరాస్త్రులో చాలా
వచాియి. ఇపుడు పాినింగ్ కమిషన్స సభ్యమడు నరంద్ర జాదవ్ కూడా తన పుసతకానిన మొదట
భరాఠీలో రాశాకనే తరాయత అద ఇంగ్లిషులో ‗Outcaste‘గా అనువాదభయిమంద. అద
చదవాను. అలాగే అలెక్్ హేలీ ‗ర్వ్ట్్‘ కూడా చదవాను. ఆ పుసతకం నాపై చాలా ప్రభావం
చూపింద. అద చదువుతూ కొనిన సంఘటనల దగగయ ఏడాిను కూడా. ఇవనీన చదవిన తరాయత నా
కుటంఫ చర్చత్ర రాయ్యలనన నిశ్ిమంలో దృఢతయం వచిింద.
సర, 2004లో ర్చటైయయిన తరాయత అమెర్చకాలో ఉనన మా రండో అమాభయి డెలవరీకి
అమెర్చకా వెళ్లిను. ఆ పాని చూసినాక అనిపించింద. ఈ పా పెర్చగ పెదదదై అమెర్చకన్స సిటిజనే
అవుతద. ఎందుకంట్ల వెళ్లిక అకిణ్ణంచి రారు, నాకు బా తెలుసు. కాఫటిట ఈ పాకి భన చర్చత్ర
ఎటి తెలయ్యల? భన పూరీయకుల చర్చత్ర, భన కులంలో ఉనన అంటరానితనం ఇవనీన ఎలా
తెలుసతయి. ఈ పా పెదదదయి చదవాలనన ఆసకిత ఉంట్ల ఆమెకి అకిడి నలిజాతీయుల చర్చత్ర
తెలుసుతంద. అమెర్చకన్స సేివరీ గుర్చంచి మాట్లిడుతంద. కానీ భన పూరీయకుల చర్చత్ర ఎలా
తెలుసుతంద? అందుకే నేను తకుండా ఇలాంటి పుసతకం రాయ్యలనన నియణయ్యనికొచాిను. ఆ పా
ఎంత తెలిగా మదుదగా బాగుననదంట్ల, మాదగ కులంలో ఇంత చకిటి పిలుిందీ, దీనికి తెలయ్యల
హసటరీ అనిపించింద. ఆ నియణమంతో అకిడే క అధామమం పూర్చత చేశాను.
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నా పూరీయకుల కథ కోసం తడుమకోవాల్న అవసయం రాలేదు. ఎందుకంట్ల.. మా
తాతమమ నయ్మమ నాతో చాలా కోిజగా ఉండేవాడు. మా ఇంట్లి అపుడు మేకలుండేవి. వాటిని
మేతకు తీసుకుపోతూ నన్నన కూడా తీసుకువెళిి అనిన విషయ్యలు చెపుతండేవాడు. అవనీన నా
భనసులో అటి నాటకుపోయ్యయి. అలాగే మా మేనతత కొనిన విషయ్యలు చెపేద. మా నానన
కూడా కొనిన చెపేవాడు. ఆమనకి నేను స్థమంత్రం భందు తీసుకొస్తత ఉండేవాణ్ణ. ఆమన
తాగుతూ ఆ ఎమోషన్లి చాలా విషయ్యలు చెపేవాడు. సో.. అవనీన నాకు గురుతననయి కాఫటిట నేను
వెంటనే రామటం మొదలుపెట్లటశాను. అవనీన నెభరు వేసుకుంటూ అకిడ కంపూమటర్లి రాసిన
తరాయత ఆ ప్రాయంబం నాకే ఆశ్ియమమేసింద – ఇంత బాగా నేను రామగలనా! అని.

ఇంగ్లి షు లో ఎందుకు రాయ్యలనిపించింద?
కట్లమో ఇందాక చెపినటట నా భనుభరాలు చదవాలని. రండోద: ప్రంచానికి
తెలయ్యల. ప్రంచం మందు దీనికి ఫోకస్ రావాలని.

ఈ పుసత కం అంతరాా తీ మ బిి ష ర్ Harper Collins దాకా వెళ్ి టం
వెనుక కథ చెండి?
రామటం పూయతయిన తరాయత క స్థర్చ హైదరాబాద బుక్ ట్రసుటకు చెందన
గ్లతారాభస్థయమి ‗మీరు అమెర్చకా వెళ్లిచాిరు. కలవలనే లేదు‘ అని లకర్చసేత, అపుడు చెపాను
‗నేను నా ఫామమిలీ ఫయోగ్రఫీ రాశాను, మీరొకిస్థర్చ చూసేత బాగుంటందీ‘ అని. ఎందుకంట్ల
నాకు ఎలాగూ క భంచి బిిషర్కి ఇవాయలనుంద. ఆవిడ ఆ లైన్లి ఉంద కాఫటిట చూసేత
బాగుండుననిపించింద. ఆవిడ రండ్రోజులోి చదవేశారు. తరాయత, ‗దీనిన నాకొదలేసేమండి. నేను
క భంచి బిిషర్ని చూసి ంపిస్థతను‘ అనానరు. క నెల ర్లజుల తరాయత ఫోన్స చేసి ‗హాయర్
కొలన్స్ వారు మీ పుసతకానిన బిిష్ చేమట్లనికి పుకునానరు‘ అని చెపారు. తరాయత వాళ్లి ఫోన్స
చేశారు. పుసతకం చాలా బాగుందని, వాళ్లి ప్రచుర్చంచబోయే మొదటి దళిత పుసతకం ఇదేనని
అనానరు. అలా వాళ్ితో అగ్రిమెంట్ పూయతయింద.
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తెలుగులోకి మీర ఎందుకు అనువాదం చేమలేదు?
నేనే రాసిన పుసతకానిన భయలా తెలుగులో అనువదంచటం నాకు అంత ఆసకితగా
అనిపించలేదు. ఆ సభమం ఇంకో పుసతకం రామట్లనికి వాడుకోవచుి కదా అనిపించింద.
గ్లతారాభస్థయమికి ఫోన్స చేసేత, ‗ఇకిడ పి. సతమవతి అని ఉనానయండి‘ అని చెపి ఆవిడకి ఇంగ్లిషు
మానుమస్క్ిిపుట ంపించారు. ఆవిడ కూడా రండ్రోజులోి చదవి గ్లతారాభస్థయమి గార్చకి ఫోన్స చేసి
‗నేను చేస్థతను. కానీ నాకు కొనిన అనుమానాలునానయి‘ అనానయట. ఆవిడ బ్రాహభన్స. ‗నేను రాసిన
తరాయత అందులో అనుకోకుండా ఏభనాన చినన లోం వచిినా గానీ, బ్రాహభణులు కాఫటిట దీనిన
ఇలా రాశారు అంట్లరమో‘ అనానరు. అపుడు గ్లతా రాభస్థయమి, ‗అటి కాదండి, ఆమనకి
చిననణ్ణంచి బ్రాహభణ సేనహతలుండేవారు. ఆమన కంపెియింట బ్రాహభణ్జం మీద గానీ
బ్రాహభణుల మీద కాదు‘ అని చెపారు. మీరు మాట్లిడండి అంట్ల నేన్లస్థర్చ మాట్లిడాను. ‗నేను
చేస్థతనండి, కానీ నాకు ఈ తెలంగాణ మాండలకం రాదు కదా‘ అనానరు. ‗మీర్రాసేమండి.
ఎకిడెకిడైతే సంభాషణలుననయో, అవి బోల్్ చేసి ంపించండి, నేను వాటిని మాండలకంలోకి
చేసేస్థతను‘ అనానను. రండు నెలలోి ఆవిడ అనువాదం పూర్చత చేసేస్థరు.

ఇద రాసుత ననపుడు నిరాభణయంగా మీరు ఎలాంటి శ్రభ డా్ రు ? అంట్ల
ఎలా చెపాల, ఎకిడ మొదలెట్లట ల ... ఇవనీన?
అమాభయిని చూడట్లనికి అమెర్చకా వెళిినపుడు ఎకుివ సభమం నేను కిణ్ణణ ఉండేవాణ్ణ.
నాకు చాలా ఆలోచనలు వచేివి. దీనిన ఎలా చెపాల, ఏ విధమైన సరకిర్ ఇవాయలీ ఇవనీన.
మొటటమొదట నాకు తటిటంద మా తాతగారు నయ్మమ తన భాయమని ఖననం చేమటం.. అనన
దృశ్మం. నేను అనుకుననదేభంట్ల, పాఠకులు ఆ కథ వెంట వెళ్లిల, పుసతకానిన కిన పెటటకూడదు.
I wanted to create interest. ఆ ఇంట్రసుట క్రియేట్ చేమడంలో భన ప్రజంట్లషన్స చాలా
మఖమం. కాఫటిట నేను ఆ ఘటనని మందుకు తీసుకునానను. అలా చినుకులు డాత ఉంట్ల మా తాత
తన భాయమ శ్వానిన భ్యజం మీదేసుకుని కొడుకు చేయి టిని అలా ఊరు విడిచి ఎకిడికో తెలమక
వెళ్లత ఉండటం.. ఇద చెపిన తరాయత కిస్థర్చ భళ్లి వెనకిి వచిి కథ చెటం.. ఇలా చేశాను.
చాలాభంద, ―మీ పుసతకం బిగనింగ్ చాలా ఆకటటకుననదండి‖ అని చెపారు.
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ఇంకోట్లందంట్ల, నాకు పస్టపెయ్న్సలో చెపాలని చాలా ఇంట్రస్ట ఉండె. కానీ నేనకిడ లేను
కద, చర్చత్ర కద. కాఫటిట, కథ నా టైంకి వచిి నేను స్తిలుకి వెళ్ళి వమసు కొచేి సర్చకి భళ్లి వెనకిి
వచిి పస్ట పెయ్న్సలో చెటం స్థటర్ట చేసినాను. ఇవి పాఠకులన చాలా బాగా ఆకటటకుననటట నాకు
సమీక్షలు వచిిన తరాయత తెలుసోతంద. చాలా సమీక్షలు వచాియి, హందూలోన్న, డెకిన్స హెరాల్్
లోన్న, బుక్ లవర్్ వాళ్లి... చాలా భంద ంపించారు.

పుసత కం మొదటిభాగం అంతా మీ కుటంఫసభ్యమలతో మీరు జర్చపిన
సంభాషణల ఆధాయంగా రాసింద కదా. దానిన రామటం ఎలా ఐంద?
ఆ సంభాషణలనీన నేను పుసతకం కోసం చేసినవి కాదు. ఎపుడో వాళ్లి మాట్లిడుతననపుడు
విననవి. They were all loaded in my brain. కాఫటిట సులువుగానే రాశాను.

హాయర్ కొలన్స్ వాళ్ి ఎడిటింగ్ ప్రక్రిమ ఎలా స్థగంద?
చాలా tedious గా స్థగంద. ఎడిటింగ్కు క సంవత్యం తీసుకునానరు వాళ్లి. నాకు
విసుగొచిి ‗మీరు వేస్థతరా వేమరా నా స్క్ిిపుట వెనకిి ంపించండి‘ అనాన. ‗దీనిన క రీసర్ి
ప్రాజకుటగా తీసుకుననం మేమ. ఇంతవయకు హాయర్కొలన్స్ దళిత్ లటరచర్ వేమలేదు. కాఫటిట మేం
అడిగన ప్రశ్నలకు విసుకోివదుద‘ అనానరు.

ఎలా ఉండేవి వాళ్ి ప్రశ్నలు?
చెపుతాను. క ప్రశ్న ఏ విధంగా ఉందంట్ల – ఆ ప్రశ్న నాకు నచిలేదు కాఫటిట చెపుతనాన –
మా తాత మా నాననను ట్కిని యఘునాధలికి వచేిటపుడు అద అంత దూయం ఉంద, ఎటి
రాగలగాడు.. అని అడిగారు. ‗పూయయం నడిచిపోవటభనేదే మామూలుగా ఉండే ప్రాకీటస్, ఎటి
రాగలగాడు అనేద ఇడు మీకు వచిిన ఆలోచన. పైగా ఆమన దళితడు, క గుర్రం లేదు క
గాడిద లేదు. అపుడు రాత్రుళ్లి రాత్రుళ్లి ప్రయ్యణం చేసుకుంటూ వచేివారు, అకిడకిడా
భజిలీలు చేస్తత,‘ అని చెపాను. తరాయత ఆ ఊరు ఎకిడ ఉంద అని డెమాగ్రఫీ అడిగారు. నేను
మాప్ వేసి ఆ కభలాపుయం అనే భండలంలో ఈ ప్రదేశ్ంలో ఉంద అని చెపాను.
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తరాయత నేను క ఫామిలీ ట్రీ (వంశ్వృక్షం) వేశాను. అందులో నా తరాయతి వాడు
అంజమమ. అతనికి తలి వేరు. పుసతకంలో చదవారుగా, లక్షమభభ కొడుకు. నేను ట్రీ వేస్తత:
‗బాలమమ – నయ్భభ‘ అని మా తలిదండ్రుల పేరుి వేసి కింద మా అందర్చ పేర్వ్ి వేశాను. వాళ్లి
అకిడ టటకుననరు. అంజమమ బాలమమ, నయ్భభల కొడుకు ఎటియితడు, అని. మా అంజమమ
అనన ఉననడు ఇటికీ. నాకేభనిపించిందంట్ల, మొటటమొదట పుసతకం తెరుసతనే మా అనన దీనేన
చూసతడు అని. But they are very realistic. This being a biography... it should
not conceive or hide anything. కాఫటిట ఇక నేనేం చేసిన అంట్ల ఆ ట్రీలో అంజమమ అనే
దగగయ ఆ పేరు కిన బ్రాక్టట్ పెటిట ‗సన్స ఆఫ్ లక్షభభ‘ అని పెటిటన.
ఇంకా మా నానన పేరు రాభస్థయమి నుంచి బాలమమగా మాయడం, బీబీనగర్ నుంచి
సికింద్రాబాదకి ఎంత దూయం.. ఇలా చాలా in-depth ప్రశ్నలు అడిగారు. వాటనినంటికీ నేను
చాలా ఒపిగాగ సమాధానాలచాిను. చివర్లి కొంచెం విసుగొచిినా... I am very thankful to
them. చాలా minutestగా చాలా scrupulousగా ప్రశ్నలడిగ జవాబులతో వాళ్లి సంతృపిత
చెందతేనే తరాయతి దశ్కు వెళ్లిరు.

ఏభనాన తీసేయ్యమలనీ, చేరాిలనీ చెపారా?
కటంద. అదంకా నాకు... but I had to compromise. నేను క దగగయ ఏం
రాశానంట్ల: పార్చశ్రామికీకయణ (industrial renaissance) జర్చగేటపుడు భాయతదేశ్ం
కంట్రిబ్యమషన్స ఏం లేదు దాంట్లి. బ్రాహభణులు కేవలం వేదాలు చదవటం, వలించటం త
(సైన్స్లో సి.వి. రాభన్సను మినహాయించి) బ్రేక్త్రూ కంట్రిబ్యమషన్స్ ఏం చేమలేదు. ప్రతీదీ భనం
పాశాితమ దేశాలనంచి తెచుికుననదే. కాఫటిట ద సోకాల్్ ండితలు, the so-called
intellectuals of the Indian community, ద సోకాల్్ బ్రాహభణులు... they have not
invented anything. ఇలా అని నేను క రండు మూడు పేరాగ్రాఫ్్ రాశాను. రాసేత...
వాళ్ళిభనానయంట్ల, ‗దస్ డీవియేట్్ ఫ్రం ద సోటరీ. మీరు ఇంత బాగా అనీన చెపాత ఉననరు.. మీ
పుసతకంలో కంపెియింట్ అననద లేదు. ఇద ఉండటం వలి మీరు కూడా కాసత biasedగా
కనడతారు. అందుకని మీ అనుభతి ఉంట్ల తీసేస్థతం‘ అనానరు. నేను మా సేనహతలతో
చర్చించాను. వాళ్లి అదే అనానరు. సర అని ఆ విషమం వాళ్ికొదలేశాను. వాళ్లి తీసేశారు.
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అలాగే భర్చకొనిన ఉనానయి. ఈ కలుి గ్లకే క్రభం ఉంటద కదా. ఈడిగలు అంటరు
తెలంగానలో. ఆ ఈడిగోడు చెటట ఎలా ఎకతడు, ఎలా గ్లసతడు, తరాయత దానిన ఎలా ంపుకోని
దంపుకొసతడు అననద నేను చాలా అందంగా వర్చణంచాను. వాళ్లి అద అవసయం లేదనానరు. అలాంటి
వయణనలు కొనిన ఉనానయి.
అలాగే నేను కొంత హసటరీ సంపాదంచాను. ఖభభంలో బొగుగ గనులు ఎటి
మొదలయ్యమయి... అదీ కొంత హసటరీ రాశాను. ‗ఇలాంటిద ఎవరైనా ఏ చర్చత్ర పుసతకం నుంచైనా
రాయొచుి స్థర్‘ అనానరు. అట్లి కొనిన తీసేసినవి ఉనానయి దాంట్లి.

మీ పుసత కం చదవాకా ్రిటటిష్ వలసపాలన పాలన వలి దళితలకు మేలే
జర్చగందనిపించింద. మీరభంట్లరు?
అవును. ్రిటటిష్ పాలన దళితలకు చెడు ఏం చేమలేదు. ఆర్చథక అభివృదధలో గాని,
స్థమాజిక నడవడిలో గానీ ్రిటటిష్ ప్రభ్యతయం దళితలకు దాయరాలు తెర్చచింద. అంతకుమందునన
వమవసథలో మాకు స్తిళ్ిలోి స్థథనం లేదు. ్రిటటిష్ వాళ్లి దానిన కలంచారు. ఉదోమగాలోి స్థథనం లేదు.
వాళ్ి వామపాయం పెంచుకోవటం కోసమే అయినా గానీ, దళితలని ప్రమాదకయమైన వృతతలేమైతే
ఉనానయో (రైలు నిరాభణంలో గాంగ్భనుి, పాయింట్్భనుి ఇలాంటి వృతతలనీన) అందులోకి
తీసుకుననరు. ఎందుకంట్ల అటికే కులవమవసథలో కులవృతతలు చేసుకుంటనన వాళ్లి అందులోంచి
ఫమటికి రాలేదు. వాళ్ికా అవసయం కనిపించలేదు. కుభభర్చ కుండలు చేసేవాడు, కభభర్చ వాడి
నగలు చేసేవాడు, వడ్రంగ వాడి ని వాడు చేసేవాడు... వాళ్ికి అందులోంచి ఫమటకి రావాల్న
అవసయం లేదు. దళితలకు మాత్రమే ఆ అవసయం ఎందుకనిపించిందంట్ల... వాళ్లి దుయబయమైన
జీవితం గడిపేవారు... అందర్వ్ వాళ్ిని జీతగాళ్లి అని పిలచే వారు, జీతగాడికి సయతంత్రం లేదు,
జీతభడిగే హకుి లేదు, వాళ్ికు ్రిటటిష్ వాళ్లి అవి కలంచారు. అదే క గ్రాభంలోకి పోతే అకిడ
దొయ ‗నీకింత జీతమ్ ఇసతరా‘ అని అనడు. వాడి దయ్యదాక్షిణ్యమల మీద ఇసతడు వాడు.
తరాయత ఈ రైలేయ వమవసథలో కాలనీలు ఏవైతే కటిటనర్ల వాటిలో ప్రతి కిర్చకీ ప్రవేశ్ం
ఉండేద. ఊర్చ చివయ దళితవాడ అని, హర్చజనవాడ అని అంటరాని వాడిగా ఉండేవాడికి
శూద్రులతోన్న మిగతా అగ్రకులసుథలతోన్న కలసి ఫతికే ర్చసిథతి కలగంద. ఈ క్రభంలో దళితలు
చాలా నేరుికునానరు. పై స్థథయి శూద్రుల నుంచి దళితలు ఏం నేరుికుననయంట్ల తభ పిలిలన
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కూడా స్తిలుకు ంపియ్యమలీ అని. భన పిలిలగుగడ చదువు నేర్చంచాల. గ్రామాలోి ఉననంత కాలం
అద ఆలోచించలేదు దళితడు.
ఇంకొకట్లందనంట్ల నీకొక నిర్చధషటమైన జీతం వసుతంద. ఆ జీతంతో నువుయ క ప్రణ్యళిక
వేసుకోవచుి. ఇంత డబుఫ నేను దీనికి ఖరుి పెట్కటచుి, ఇందులో కొంత డబుఫ నేను నా పిలగాని
చదువుకు బెట్లివచుి అనన క ప్రణ్యళికాఫదధమైన జీవితానిన ఆ ్రిటటిష్ ప్రభ్యతయమే మాకిచిింద.
Really we owe a lot to the colonial period. చాలాభంద అంట్లరు ్రిటటిష్ వాళ్ి కింద
దేశానికి సయతంత్రం లేదూ అదీ అని.. ఎందుకండీ సయతంత్రం? భనిషికేమో సయతంత్రం లేదు..
ఇపుడు చూడండి.. దళితలోి ఎంతభందకి భూమి ఉందండి? ఎవడికైతే భూమి ఉందో.. వాడు ఈ
భూమి నాద, ఈ దేశ్ం నాద అంటడు. నీకు భూమే లేకపాయె. ఇక నువుయ దేశ్ం గుర్చంచి
ఏమాలోచిసతవ్? సో, అలాంటి ర్చసిథతలోించి భభభలన విమకిత చేసింద ఆ ్రిటటిష్ ప్రభ్యతయమే.
అఫోిర్్ అవనీన ప్రమాదబర్చతమైన ఉదోమగాలే ఉండేవి. కాని ఇపుడు కుడా మీరు
చూడండి.. నా తయం వాళ్లి ఇపుడు ఎవరైతే ఫ్రొఫెసయియి, పిహెచీ్లు చేసి భంచి ఉదోమగాలోి
ఉననర్ల.. వాళ్ిందరీన ర్చశీలంచినటటయితే, వాళ్ి తలిదండ్రులు కపుడు గనులోిన్ల, లేకపోతే
పోసటల్ టెలగ్రాఫ్లోన్ల, లేక ఆరీభలో చివర్చ స్థథయిలో నిజేమడం వలినే.. వాళ్ి కొడుకులు ఇపుడు
విదామవంతలు కాగలగారు. అదే గ్రాభంలో ఉననవాడైతే ఆ తయం నుంచి ఈ తరానికి కూడా అకిడే
ఉనానడు.

ఆ కాలంలో దళితలకు తభకంటూ క సంసిృతి ఉండేద. వార్చ దేవుళ్లి
వార్చకి ఉండేవారు. వలసపాలన తరాయత మొదలైన క్రిసిట మ న్స భతమార్చడులతో
వారు ఆ సంసిృతిని కోలోయ్యరమో కదా?
కటండీ..! నువుయ పుర్లగతిలో ఉననంతవయకూ సంసిృతి కోలోవటం అనేదానికి పెదద
ప్రామఖమత ఇవాయల్న అవసయం లేదు. మాకు పుర్లగతి అనేద ఎటి జర్చగంద? ఈ సంసిృతి వలి
జయగలేదు. మాకు విదమరావటం వలి జర్చగంద. మాలో విదమ అనేద ఎవరు ప్రోత్హంచారు? ఈ
క్రిసిటమన్స కమూమనిటీ ప్రోత్హంచింద. భభభలన అకుిన చేరుికుంద. భభభలన స్తిలోి క బెంచీ
మీద కూర్లిబెటిటంద. నా కాలంలో నేను కాిసులో ఎకిడ కూచుననన్ల మీకు తెలుసు కదా,
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పుసతకంలో ఉంద. వెనక్టకిడో నా గోనెతటట తీసుకొచిి ఏసుిని నేను కూచుంట్ల, ంతలు క
పిలివానితో లక తెపిచిి, దాని మీద నీళ్లి పోసి రాసి, తోసి డేసేవాడు. అద క్రిసిటయ్యనిటీ
చేమలేదే? క్రిసిటమన్స్ అకుిన జేరుికుననరు. విదామబుదుధలు నేర్చచిిర్రు.
ఇక ఈ సంసిృతి అనేద కాపాడ్ం.. ఇటి తయం దళితల గుర్చంచి నేను కటి చెపాలె..
అద తపుఫటటడం అనండి ఏభనన అనండి.. వాళ్ి ఐడెంటిటీ వాళ్లి నిలబెటటకోలేకపోయిర్రు. వాళ్లి
గుడి దకుి పోయేటపుడు – అద ఎలిభభ గుడో, పోశ్భభ గుడో, మైసభభ గుడో ఏదో – అకిడ
ఎవరు వెళ్ళత వాడే పూజార్చ. అదపుడు నువుయ కోలోయినవ్. Sanskritization వలి అగ్రకులాలన
అనుకర్చస్తత నువుయ దానిన కోలోయినవ్. దానిన ఆ విధంగానే పెటటకునుననటటయితే నీ ఐడెంటిటీ
నీకుండేద ఇవాళ్.
ఇంకొకట్లందనంట్ల, ఎవరైతే క్షుద్రదేవతలని బ్రాహభణులనానర్ల.. ఇపుడు టెంపుల్ మారిట్
పెర్చగాక ఆ గుళ్ికు బ్రాహభణులే పూజారులైనారు. కపుడు హుసేన్స స్థగర్ కటటమైసభభ దగగయ
మా దళితలుండేవాళ్లి. ఇపుడు బ్రాహభణులతో ఆ స్థథనం ర్చపేిస్ అయింద. అదేవిధంగా పెదదభభ
గుడి, ఎలిభభ గుడి ఇలా చాలా ఉనానయి. వీటనినంటిలో దళితలే పూజారులై ఉండేవారు. ప్రతి
దళితడూ పూజారనండీ! వాడు పోయి స్థకబెడుతండె అపుడు. అంట్ల వండి తీసోినిపోయేవాడు.
అదొక గొతనం... వాడు వండిందే వాడి దేవతకు పెట్లటవాడు.
తరాయత.. మాతృస్థయభమ వమవసథ ఉండేద దళితలోి. దానిన క్రభంగా కోలోతనానరు
ఇపుడు. పితృస్థయభమంలోకి పోతననరు. పితృస్థయభమం అనేద చాలా బమంకయమైన సంసిృతి.
అద బ్రాహభణ సంసిృతండీ! ఇపుడు దళితలోిన్న చదువుకున్లనళ్లి.. తూరు దకుిన ఇద పెట్లటలె,
శ్చిభంలో అద పెట్లటలె, ఆగేనమంలో ఇదండకూడదు, తలసిమొకి పెటిట పూజ చేయ్యలె, వాసుత
చూసి కట్లటలె.. ఇవనీన జేసి తభ సంసిృతి కొంచెం కోలోయ్యరు. చదువుకుననవాళ్లి ఈ
ఐడెంటిటీని నిలబెటటకుని ఉంట్ల ఇటివయకు ఉండేద అద. ఇపుడు లేదు. దీనికి క్రిసిటయ్యనిటీ
కాయణం కాదు, బ్రాహభనిజం ఈజ ద ఒనీి రీజన్స పర్చట్.
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స్థమాజికంగా ఎదగాలనన ఆకాంక్ష ఉనన దళితలకు అటికనాన ఇపుడు
అవకాశాలు ఎకుివ ఉనానమనే అనుకుంటనానరా?
అవకాశాలైతే ఉనానయి గానీ ఇటి జనరషన్లి మాకుననంత సీర్చమసనస్ కనడటం లేదు.
భనకు అనిన విధాలా సదుపాయ్యలు ఉనానయీ అనన లేజీనెస్ రావటం ఉంద. ఇటి యువత
ఏందనంట్ల, భనం ఎంత సంతోషంగా ఉండాల, దానికేం జేయ్యల అనన దాని వైపే వెళ్లతంద.
ఇటి జనరషన్సకి చదువు క ఆయుధం. అద వాడుకోవాల. అందుకనే నేను చదువుకి
ప్రామఖమత ఇచాిను. మఖమంగా ఇంగ్లిషు చదువు. Unless one is good in English...
వాడికి మోక్షం లేదు. ఇపుడు కారొరట్
సంసథలు, గోిఫలైజేషను, మారిట్ విధానం...
వీటనినటినీ చూసినటటయితే.. మేం చిననపుడు
క

ప్రభ్యతయ

పాఠశాలలో

చదవేటపుడు

మేమూ చదవేద అగ్రకులం పిలిల దగగర..
అఫోిర్్

మేమేదో

చివర్లిన్ల

మూలన్ల

కూరుినేవాళ్ిం. కానీ టీచర్ చెపే కాయలటీ
కట్ల. వాడికీ అదే అందేద, నాకూ అదే
అందేద. కానీ ఇపుడు ర్చసిథతలేమైనామంట్ల,
ఈ అగ్రకులసుథలు అంతా కూడా ‗ఛీ భనం ఈ
మాలామాదగల

దగగయ

ఏంటి

చదవటం,

భనమో కారొరట్ స్తిల్ పెడదాం, అందులో భన పిలిలన చేరుదాదం..‘ ఇట్లి అనడం వలి, భళ్లి
దళితల ర్చసిథతి మారుతోంద. ఇపుడు మీరు ఏదనాన లెిలో గవయనమెంట పాఠశాల
గభనించినటటయితే, చెపేవాడు దళితడే, చదవేవాడు దళితడే. ఆ కాలంలో ట్లల్ ట్లయరీలు
టీచయిను నిలదీసేవారు ‗ఏం ంతలూ ఇయ్యల నువుయ ఫడికి రాలేదు? నా పిలగానికి చదువు
సర్చగా జతలేదు‘ అని ప్రశ్చనంచేట్లళ్లి. ఇపుడు ఈ దళితలోి ఎవరు ప్రశ్చనస్థతరు ఈ టీచయిని?
అగ్రకులసుథల పిలిలు కూడా అపుడు ఆ స్తిళ్ికే వెళ్ళివారు కాఫటిట ఆ కులసుథలకు టీచయిని నిలదీసే
ఫలం ఉండేద. దాని వలి మాకూిడా లబిధ చేకూరద. ఇపుడు ఈ ప్రభ్యతయ పాఠశాలని వాడెందుకు
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అడుగతడు, వాడో కారొరట్ స్తిల్ పెటటకుంటడు. భళ్లి కాలచక్రం తిరుగుతోంద. చదువుకు
సదుపాయ్యలుననయి గాని వాటిల కాయలటీ ఎడుమకేషన్స లేకుండా పోయింద. కానీ వాళ్ితో
కాంపిటీషన్సకి వెళ్లిలంట్ల నీకు కాయలటీ ఎడుమకేషన్స కావాల. అద కరువవుతందనన బమం నాలో
ఉంద.

దళితలన ఇంకా వెనకిి టిట ఉంచుతనన అంశాలుగా మీరు వేటిని
ర్చగణ్స్థత రు ?
మొదటిద మూఢనభభకాలు. దళిత కుటంబాలోి ఉనననిన మూఢనభభకాలు ఎకిడా లేవు.
అవి మానుకోవాల. తరాయత విదామ విధానంలో మారు రావాల. మూడవద: ప్రతీ పేరంట్ తభ
పిలిలను భంచి కాయలటీ స్తిలోి వేయ్యలనన భావన రావాల. ఎందుకంట్ల పిలివాడి జీవితం
మొదలయేమద స్తిలోినే. ర్చసయప్రాంతాలు వాడికి అనుకూలంగా ఉండి, వాటి నుండి వాడు
నేరుికునే ర్చసిథతి ఉననటటయితే వాడి మైండ్ ర్చకయం చెందుతంద. లేకపోతే వాడికి అవకాశాలు
రావు. కాఫటిట విదమ చాలా మఖమం. అలాగే శుభ్రత, ఆర్లగమం చాలా మఖమం. శుభ్రత
ఎపుడొసుతంద? నువుయ చదువుకుని అర దీని వలి నాకు అంటర్లగం వసుతంద అనన జాానం
ఉననపుడే శుభ్రత వసుతంద. ఇవనీన మెరుగైతే ఈ జాతి బాగుడుతంద. లేకపోతే ఈ జాతికి
విమోచన లేదు.
వివక్ష ఇంకా అట్లినే ఉంద, అణ్చివేత అట్లినే ఉంద, అగ్రకులసుథల ఆధితమం అదే
విధంగా ఉంద. అంతా అంట్లరు అంటరానితనం పోయిందని. కానీ అద ఎన్లన విధాల ఇంకా
ఉంద. ఇపుడు నేను ప్రిని్ల్గా, ప్రొఫెసర్గా ర్చటైయయ్యమను. నా మందు బానే మాట్లిడతరు. నే
కికు పోయ్యకనేమో ‗నీమభభ మాలోడు మాదగోడు వానితో భంచిగ మాట్లిడాల్స్చిిందే‘
అంటరు. అద కూడా అంటరానితనమే కదా. Your brain is still practicing
untouchability. Mental untouchability. హందూభతంలో ఉనన దురాభయగం అండీ ఇద.
అందుకే నేనా భతానిన వదలేసిన.
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పుసత కంలో క చోట బాలమం గుర్చంచి రాసుత ననపుడు – మీ తెలుగు టీచర్
శాస్త్రి గార్చ ప్రభావంతో శాకాహార్చగా మారానని, వినామకుడి గుడికి వెళిి
హర్చకథలు వినేవాడిని అని, మిభభలన ఇంట్లి వాళ్లి
వెకిిర్చంచేవాయని

రాసుకునానరు.

ఆ

వమసులో

‗ంతలు‘ అని

పైస్థథ యి

సమాజంతో

భసలుకోవాలంట్ల వాళ్ి ని అనుకర్చంచాలనన తిత డే మిభభలన హందూభతం వైపు
మొగేగ లా చేసిందనిపించింద. 2006లో మీరు బౌదాధ నిన సీయకర్చంచారు. ఇపుడు
వెనుదర్చగ చూసుకుంట్ల అటి మీ ప్రవయత న మీకేభనిపిసుతం ద?
చిననపుడే కాదు, మా పిలిలు ఇంక చిననగ ఉననపుడు కూడా నేను షిరీ్కీ తిరుతికీ
వెళ్ళివాణ్ణ. తరాయత మా పిలిలు అడిగతే అనానను, ‗అపుడు నేను అజాానంలో ఉంటి అమాభ‘ అని.
ఎందుకంట్ల 2004లో నేను ర్చటైయయేమ మందు నా జీవితం పైన అంబేదిర్ చాలా ప్రభావం
కలగంచాడు. బుదాధ అండ్ దమాభ... ఇవనీన కూడా నేను ర్చటైయయేమ మందు చదవాకా నాలో చాలా
మారు వచిింద. ఇంకోట్లంటంట్ల.. బౌదధంలో బుదుధడు ఏభంట్లడంట్ల, ప్రశ్చనంచే తతతవం ఉండాలె.
అద ప్రజాస్థయమామనికి గురుత. నీ గురువుని కూడా ప్రశ్చనంచు నువుయ అనానడామన. బౌదధంలో
మియకిల్్కు కూడా తావు లేదు. సమాజం అంతా కట్ల అననడు. ఇవనీన చాలా ప్రభావితం చేశాయి.
మీయననటట చిననపుడు నాకు చాలాభంద బ్రాహభణ సేనహతలుండె, చదవే అలవాట చాలా ఉండె,
memorizing was my strength, ఆ విధంగా మా తెలుగు మాస్థటలు రండ్రోజులోి
చెభనేద నేను క ర్లజులో చెపేవాణ్ణ, అలా దాని ప్రభావం వలి ఈ దామలు ప్రాయథనలూ
నేరుికోవటమూ... అలాగే నా బ్రాహభణ సేనహతల ప్రభావంతో వెజిట్లర్చమన్సగా ఉండటమూ...
జర్చగంద. కాని ఆ ర్చసిథతిలో, ఆ వాతావయణంలో నాకు వేర గతమంతయం లేదు, దార్చ కనళ్ళిదు.
మీకు ఆలటరనటివ్ ర్వ్ట్ దొర్చకే వయకూ పోతనన ర్వ్ట్ల కరకటనుకుంట్లరు.
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ఈ పుసత కంలో మీ నానన బాలమమ జీవితం గుర్చంచి ఎకుివే చెపారు గానీ,
ఆమనతో మీ అనుఫంధం గుర్చంచి తకుివే చెపాయనిపించింద. ఇపుడు
తలుికుంట్ల గురొత చేిద ఏదైనా చెండి.
కుటంఫంలో కర్వ్ ఇదదరు ఉంట్ల అనుఫంధం సంగతి బాగ తెలుసతద. మేమ
గంపెడుభంద పిలిలం. నేను ఆర్లవాణ్ణ. కానీ ననున చాలా బాగా చూసుినేవాడు. ―ఫకోిడా,
ఫకోిడా‖ అనేవాడు. నేను చాలా సననగా వుంటి. ―ఫకోిడు బాగా తెలవైనవాడు‖ అంటండె మా
నానన ననున. తరాయత అపుడపుడూ అడిగేవాడు ‗ఏం రా ఇటి జేసత ఎటింటద అటి జేసత
ఎటింటద ఇలా..‘. మా నానన ఆపామమత అందర్చ మీదా ఉండేదండి. అద ర్చటకుమలర్గా కర్చకి
అని ఎపుడు చెతభంట్ల సంఖమ తకుివుండి కర్చదదరుంట్ల చెటం కొంచెం సులబం అవుతంద.
ఎంత ప్రేభ లేకుంట్ల అంత కషటడి మా అందరీన చదవిస్థతడండి. మేం ఇంగ్లిషులో మాట్లిడితే ఎంత
సంతోషడేవాడంట్ల అంత సంతోషడేవాడు. మా అనన మొదటిస్థర్చ ఆసేరలయ్య పోయేటపుడు
బేగంపేట ఏర్లరుటలో ఆ పేిన్స ఎగరదాకా చూస్తత.. అలా కళ్ిలోి నీళ్లి తిరుగుతా ఉనెనయ్ ఆమనకి.
చాలా గొ కారకటయండీ మా నానన. నేను ఎంత గయయంగ ఉనాననంట్ల, మా నానన లేకపోయినగాని
ఇపుడు శ్చిభ దేశాలోి తిరుగుతండు.
కానీ నిజానికి మా నానన మీద కంట్ల నాకు మా తాత మీద ఎకుివ ఆపామమత ఉంద.
ఇదదయం మేకలన తీస్కిని పోయేవాళ్ిం. ఈ ఆర్.ఆర్.సి గ్రండ్ ఉంద కదా.. ఇపుడివనీన పెదద
ఆఫీసుల్సచిినయ్.. అకిడ మేపేవాడు. క దగగయ కూచునేవాళ్ిం, ఆమన చుటట వెలగంచేవాడు,
నేను ఆమనున అడుగుతంటి, ఆమన చెపాత ఉండె. ఆమన ననెనందుకు చాలా ఇషటడేవాడంట్ల..
నా న్లరు చిగుళ్లి అంతా అచిం ఆమనదే ఉండె నాకు.. ఆమన పోలకలు నాలో చూసుకుని
మర్చసిపోయేవాడు. ‗నువుయ నా తీరుంటవురా సతీత‘ అనేవాడు. అసలామన వలేినేమో నేను
రామగలగానీ పుసతకానిన. ఆమన దగగరునంచే చాలా విషయ్యలు తెలుసుకుని నా బుర్రలో
ఎకిించుకునాన.
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మీ తాతమమ ఊరు వదల వెళిి కొతత జీవితం వెతకోివాలనన నియణ మం మీ
కుటంఫంలో తరాయతి తరాల భావినే మారిసింద. ఆ నియణ మం తీసుకోకపోయి
ఉంట్ల – అని ఆలోచిసేత ఏభనిపిసుతం ద?
అవునండి, ఆమన ఆ నియణమం తీసుకోకపోయి ఉంట్ల మా చర్చత్ర ఇకిడిదాక వచేిద కాదు.
క వమకిత క నియణమం తీసుకునానడంట్ల ఆ నియణమమే అతని చర్చత్రను మారిసుతంద. మా తాత అదే
ఊళ్ళి ఉండి ఆ దొయలు పెట్లట కష్టటలకు ఒరుికుని తన జీవితంలో రాజీ డి ఉంట్ల, ఈ జీవితాలు
వచేివి కాదు మాకు. ఆమన ఆ విధంగా రావట్లనికి పలం వలి వచిిన ఇఫఫందుల్సకిట్ల కాయణం
కాదు. మా నామనభభ అఫఫభభ చాలా అందంగా ఉండేద. ఆమె అడిగేదట, ‗వదదయ్యమ
భనమీడిక్టళిి ఎలపోదాం ఆ దొయ ననెనటిన్ల జూసుతననడు‘ అని. అద కూడా క కాయణం. అసలు
ఆమెను తీసుకునే ఫమటకు వదాదం అనుకునానడు. కానీ దుయదృషటవశాతూత ఆమె చనిపోయిన
తరాయత ఆమెను అకిడే ఖననం చేసి తన జీవితయ్యత్ర ప్రాయంభించాడు. అందుకే నా పుసతకంలో
నేను ఈ వలసకు చాలా ప్రామఖమత ఇచాిను. వలస వలి ఎటి లఫరట్ అవుతాయి ఫతకులు అని.
Migration is a sign of prosperity. కూలకి వలస వెళ్ిటం వేరు, జీవితానిన
బాగురుచుకోవటం కోసం వలస వెళ్ిటం వేరు. కూల నిసృహతో ఫమటకి వసతడు. ఇపుడు
మీరు పలమూరు శ్రామికులన తీసుకోండి.. అద వేర సోటరీ. వాడు ఇకిడా లేఫరుగానే ఉంటడు,
బాంబే పోయి లేఫరుగానే ఉండొసతడు. కొంత ఆర్చథకంగా బాగుడతాడేమో. కానీ ఆ జీవనశైల
అలాగే ఉంటంద. కానీ మా తాతమమ ర్చసిథతి వేరు. అకిడ దొయతో విసిగపోయి ―ఛ ఈ ఫతకేం
ఫతకుయ‖ అనుకోని కాపుకొచిిన ంటని వదలేసి ఫమటకొచిినాడంట్ల.. ఆమన జీవితం మీద
ఎంతో ఆశ్తో ఫమటకొచిినాడు.

ఈ పుసత కం చదవాకా మీ కుటంఫ సభ్యమల సందన ఏమిటి?
మా అనన అఫఫస్థయిలు భాయమ, మా రండో వదనె, చదవాక ఫోన్స చేసింద. అదంతా
రామటం అవసయమా నినున కోరుటలో వేసత అనింద. నేను ‗వేసేత వెయిమ వదనా అనానను. వాసతవాలు
రామటం అంట్లనే ఫయోగ్రఫీ అంట్ల. సృషిటంచి కథల్రామటం ఫయోగ్రఫీ కాదు. నీ పేరు య్యదభభ
ఉండె కద. నీకు దమమం టటడం వాసతవమే కద.‘ అంట్ల, ‗అవనీన చెపాలా‘ అంద. చెటమే
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ఫయోగ్రఫీ అంట నేను. ఆతభకథలో ఎపుడూ వంచన ఉండకూడదు. ‗నీకేమైనా బాధ కలగతే నేనేం
చేమలేను‘ అని చెపినా. ‗We should feel proud of it. భనం ఆ దశ్లోంచి ఈ దశ్లోకి
వచిినాభంట్ల, నువుయ ఇపుడు నీ పిలిల దగగయకి విమానాలోికి ప్రయ్యణం చేసుతననవంట్ల, కాయణం
విదమ. మా అనన ప్రొఫెసర్ కావటం‘ అని చెపినా. మా అనన నర్చ్ంగరావు భాయమ, మూడో వదనె,
ఆమె బ్రాహభన్స. ఆమె అననని ప్రేమించటం, క ర్లజు తన ఇలుి వదలేసి మా ఇంటికి రావటం..
ఇవనీన పుసతకంలో రాసిన. ఆమె కూడా, ‗నా వమకితగత జీవితం గుర్చంచి నువెయందుకు అటి
రాసినావు‘ అని అడిగంద. ‗ఫయోగ్రఫీ అంట్లనే వమకితగత జీవితాలు. నువుయ బ్రాహభణ
యువతివననద వాసతవమే కద. నువుయ మూట టటకు మా ఇంటికి రావటం నిజమే కద. మా నానన
నినున ఇంట్లికి పిలుికోవటం వాసతవమే కద. పెదదనన వదదనడం వాసతవమే కద. ఇవనీన వాసతవాలె
గనుక రాసిన అనన.‘ మా పెదదనన బాలరాజు కొడుకుకి కూడా తన ఫామిలీ గుర్చంచి నేను రాసింద
నచిలేదు. వాడు చాలా ఆపామమంగా నా చేతలోినే పెర్చగండు. పుసతకం విడుదలకు యభభనాన
రాలేదు. ‗ఏంరా‘ అని అడిగతే ‗నువుయ ఏం రాసినవని రావాలె‘ అననడు. ‗ఏం రామలేదురా‘
అంట్ల ‗మా నామన గుర్చంచి ఏం రామలేదు‘ అనానడు. ‗పుసతకంలో నేను రాశాను. ఎంత
రాయ్యలో అంతే రాసిన. అంతకనాన కావాలంట్ల నువుయ రాసుకోరా మీ నామన గుర్చంచి అనన.
అసలు మా నామన చుటూట తిర్చగన సోటరీ ఇద. మీ నామన చుటూట తిలేను కదా‘ అనానను.
వాడు ఇటికీ నాతో సర్చగా మాట్లిడటం లేదు. ఇదగో ఈ విధంగా ఫయోగ్రఫీస్ రామటం వలి
ఫామిలీస్ లో కొనిన వస్థతయి. దానికి నేనేం చేమలేను. ప్రతీ వాణ్ణణ సంతృపిత రుస్తత దాన్లన ఫిక్షన్స
గా చేమలేను. I cannot romanticize everybody, in the book. సో, ఇటి నా
కుటంఫంలో కొనిన వచాియి. They are not happy with me. But I don‖t mind.
నాకు ర్చగ్రెట్్ ఏం లేవు. క క్షణం కొంచెం బాధ అనిపిసతదేమో గానీ, కొంచెం దీయఘంగా ఆలోచిసేత,
నేను చేమగలగంద ఏమీ లేదు.
.
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పుసత కం బిి ష్ అయ్యమకా అందులో చెకుండా వదలేసిన అంశాలేమైనా
ఉనానమనిపించిందా?
పుసతకంలో మా చిననభభ లక్షమభభ (అనన అంజమమ తలి) వెళిపోయ్యకా భళ్లి ఏమైందో
చెలేదు. కానీ ఆమె భళ్లి మా ఇంటికి వచిింద. తన ఇంకో కొడుకుని తీసుకుని వచిింద. వాడు
అచిం మా అనన అంజమమ లాగనే ఉననడు. వాడు కూడ మా నాననకే పుటిటండట. అపుడు మేం
బిమసి్ చదువుతననం. అంజమమ మా అభభ దగగయకొచిి ―అమాభ ఎవర్ల వచిిర్రు, ననున తన
కొడుకుంటననరు‘ అని చెటం.. తరాయత మా రండో అనన అఫఫస్థయిలు ఆమె కొడుకుని
కూచోబెటిట మాట్లిడి భోజనం పెటటడం... ఆమె మాత్రం ఇంట్లికి రాలేదు. కస్థర్చ అలా చూసుకుని
వెళిపోయింద. అద నేను పుసతకంలో ప్రస్థతవించటం భర్చిపోయినాను. అద క చినన లోట్ల
అనిపిసుతంద.

భర్చ

మీ

తమభడు

య్యదగర్చ

సంగతి?

అతను

హఠాతత గా

మామమైపోయిం తరాయత ఏభయ్యమడు?
వాడు మాత్రం అంతేనండి. మా నానన చాలా ప్రమతనం చేశాడు గానీ, తెలమలేదు. అయితే
ఆశ్ియమకయమైన విషమం ఏంటంట్ల, మొనన నాకు తనిక్టళ్ి బయణ్ గారు ఫోన్స చేశారు. పుసతకం
చాలా నచిిందనానరు. వాళ్ి నానన కూడా రైలేయలో ఉండేవాడట. మా అందరీన ఆమన ఎరుగుదునని
చెపారు. య్యదగర్చ తనకు బాగా తెలుసని చెపారు. సకండిమర్లి వాడు పార్చపోవటం అదీ గురుత
చేసుకునానరు.
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తెలుగు స్థహతమం చదువుతారా?
చిననపుడు చదవేవాణ్ణ. మదధనపూడి సులోచనారాణ్ ఆ నవలలు చదవేవాణ్ణ. బిమసి్
తరాయత ఇక చదువులో డి ఆ విధంగా అసలు స్థహతమమే చదవటం తగగపోయింద. జీవితభంతా
క్టమిసీర చెపుకుంటూ ఫతికేశాను.
ఇదేంటంట్ల క ఇననర్ ఫీలంగ్్ రావటం వలి, దానికో సరకిర్ ఇవయటం వలి, ఈ పుసతకం
వచిింద. ఇపుడు మాత్రం ఇంకా రాయ్యలని ఉంద. క నవల రాసుతనానను. అలాగే కొనిన ష్టర్ట
సోటరీస్ కూడా రాయ్యలని ఉంద. కానీ ఏద రాసినా నేను ఇంగ్లిష్ లోనే రాయ్యలని
నియణయించుకునానను.

తెలుగులో దళిత స్థహతమం గుర్చంచి తెలసినంతలో గభనించింద ఏమిటి?
నేను చెదలుికుననదేమిటంట్ల, ఆకల తెలసినవాడే ఆకల గుర్చంచి బాగా రామగలడు.
అగ్రకుల యచయితలు కొందరుననరు, దళితలపై యచనలు చేసుతంటరు. దాంట్లి నాకంత ర్చలవెన్స్
కనడదు.

దళిత జీవితంపై మీకు నచిిన యచనలేభనాన ఉనానయ్య?
నాపై బాగా ప్రభావం చూపిన యచనలు అంబేదిర్వే. తరాయత ఇందాక చెపిన
‗Outcaste‘ అనే పుసతకం కటి, అలెక్్ హేలీ ‗ర్వ్ట్్‘ కటీ నాకు బాగా నచిిన పుసతకాలు.
అలాగే బుదధజం మీద కూడా చాలా సటడీ చేశానేనను.

ఈ పుసత కం ఇంగ్లి షు వెయష న్స కు సందన ఎలా వుంద?
బాగుననదండి. ఈఇపుడు హందీలోన్న కననడలోన్న కూడా అనువాదం కాబోతోంద.
అమెర్చకాలో ఉనన చాలా యూనివర్చిటీలు, ఇంకా సౌతీస్ట ఏషిమన్స సటడీ సంటరుి వాళ్ిందర్వ్ ఈ
పుసతకం పై ఆసకిత చూపించారు. దీనంతటికీ మఖమ కాయణం ప్రచుర్చంచింద క అంతరాాతీమ
బిిషర్ కావటం వలన.

బుక్ ఇంటర్వ్యూ

కినిగె

patrika.kinige.com

అమెర్చకన్స్ ఈ సబెా క్ట ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు?
అంట్ల అకిడ ఆఫ్రో అమెర్చకన్స్ బానిసతయంలో ఉండేవారు కదా. ఎంత గాఢమైన
బానిసతయం అంట్ల వాళ్ిని వల వేసి జంతవులను టటకుననటట టటకుని లాకొిచిి, ఆ
‗ఏడుతరాలు‘ నవలలో ఉంద కదా. అలా. అంబేదిర్ ఏభంట్లడంట్ల, అకిడి బానిసతాయనీన ఇకిడ
కులవమవసథలో ఉనన అంటరానితనానీన పోలి చూసినపుడు, బానిసలు కొంతవయకూ మేలంట్లడు.
ఎందుకంట్ల బానిస క మజమాని దగగయ ని చేసుతనానడు. ఆ మజమాని బానిసను
కొనుకుినానడు. ఆ కొనుకుినన డబుఫలనీన వెనకిి ఇచిినటటయితే, మజమాని తలుికుంట్ల,
బానిసను విమకిత చేస్థతడు. ఇకిడ అద లేదుగా. పైగా అకిడ ని చేసి పెట్లటల గనుక
మజమానులు బానిసలన బాగా చూసుకునేవారు. బానిసల ఆర్లగమ విషయ్యలపైనా, వాళ్ికి పెట్లట
తిండి పైనా శ్రదధ వహంచేవారు. క ఆవున్ల
ఎదుదన్ల మేపుతామే అటి. బానిసలోి చదువును
కూడా ఎంకరజ చేసేవారు. ఎలాగంట్ల ఆ
శ్వయతజాతి కులీన స్త్రీలు ఉంటరు కదా. వాళ్లి
ఈ

నలిజాతి

స్త్రీల

చేత

బైబిల్

చదవించుకునేవారు. అలా వాళ్ి అవసరాలు
తీరుికుంటూ బానిసల అవసరాలు కూడా
తీరివారు. బానిసలకి వాళ్ి మజమానులకూ లంక్ ఏమిటంట్ల.. భతం. వాళ్లి వీళ్లి ఇదదర్వ్
క్రిసిటమనే్. అఫోిర్్... అద కూడా నీచమైన ఫతకే. కానీ నేను కంపేయటివ్గా మాట్లిడుతనానను.
దానితో పోలి చూసినటటయితే... అంటరానితనం ఇంకా హీనం.

*

బుక్ ఇంటర్వ్యూ

కినిగె

patrika.kinige.com

బుక్ ఇంటర్వ్యూ

కినిగె

patrika.kinige.com

