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చెరిగిన చరిత్ర జాడలపై కలం దిదిదన యవడి: "మా నామన బాలమయ"
నామిని చదవభని గట్టిగా చెటంతో ఈ పుస్తకం నా దృష్టిలో డింది. హైదరాబాద్ బుక్
ట్రస్టి వాళ్లు వేసిన ఈ నానఫిక్షన పుస్తకానికి క ప్రత్యయకత ఉంది. తెలుగు నేల మీద జరిగిన కథని
యచయిత ఇంగ్లుషులో "మై ఫాదర్ బాలమయ" పేరుతో రాస్తత, అది భయలా తెలుగులో "మా నామన
బాలమయ"గా అనువాదమై భన మందుకు రావటం. నిజానికి ఇది తెలుగులో త ఇంకే భాషలో
చదివినా అంతగా సాయథకం కాని యచన. దీనికి ఆదయశ పాఠకులం భనమే.
వై.బి. స్తయనారామణ అనే రిటైయయిన కాలేజీ ప్రినిిల్ తన దళిత కుటంఫ చరిత్రని తన
మత్తతత దగగరునంచీ మొదలుపెట్టి చెపుకుంటూ వసాతరు. మత్తతత నయిమయ, త్తతమయ నయిమయ,
తరావత తండ్రి బాలమయ, తరావత యచయిత (స్తతమయ/ స్తయనారామణ) ఇలా నాలుగు తరాల
చరిత్ర ఈ పుస్తకంలో నిక్షితం చేమఫడింది. ఈ పుస్తకానికి కథానామకుడు పుస్తకం పేరు
చెపుతననటూిగానే యచయిత తండ్రి యెలుకట్ట బాలమయ.
ఈ నూట ఎనభై పేజీల పుస్తకం యెలుకట్ట కుటంఫ చరిత్రతో పాట ఎన్నన అంశాలను
స్ృశిస్టతంది. ఆనాట్ట వాత్తవయణంలో అస్ృశ్యత దళితులన మందడుగు వేమనీమకుండా కాళ్ుకి
మళ్ళకంచెలా ఎంత ఫలంగా ట్టి ఉంచందీ, బ్రిట్టష్ పాలన వలు నిభన కులాలకు ఎలాంట్ట భంచ
జరిగిందననదీ, క వయకిత తన జీవితంలో తీస్టకునన చనన నియణమం తరావతి తరాలపై ఎంత పెదద
ప్రభావంగా మారుతుందననదీ, క ఉభమడి కుటంఫం నడవాలిన దధతిలో నడవగలగినపుడు
అది తన ఫలహీనతల్నన కపుకుంటూ ఫలాల వైపు ఎలా నడుస్టతందననదీ... ఇవనీన తెలుసాతయి.
యచయిత వై.బి. స్తయనారామణ తనకు ప్రతయక్షంగా తెలమని మందు తరాల కథని ఆ
కథలో పాత్రల నుంచే తెలుస్టకునానరు. తన త్తతమయ, నానన, మేనతత, అకకలతో జరిపిన స్టదీయఘ
స్ంభాషణలే ఈ పుస్తకానికి మడిస్రుకని మందు మాటలో చెపుకునానరు. అస్లు పుస్తకం
ఎందుకు మొదలుపెట్టియనన ాననికి ఆమన చెపిన కాయణం నాకు ౌరయవప్రదమైందిగా
అనిపించంది:—
"నా కుటంఫపు మూలాలను శ్రదధగా అధయమనం చెయ్యయలనుకునానను. బాలమయ
భనుభల, భనుభరాళ్ు బిడడలకు వారి కుటంఫ చరిత్ర తెలయ్యల. వారి మందు
తరాలు అనుబవించన కష్టిలు తెలయ్యల. కొనిన తరాల పాట తభ పూర్వవకుల
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జీవితం ఎంత అమానవీమంగా గడిచందో వారికి తెలయ్యల. ... మెరుగైన జీవితం
కోస్ం చేస్త అనేవషణలో తభ మూలాలను భరిిపోతునన వారి కోస్ం కూడా ఇది
వ్రాయ్యలనుకునానను.
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అమెరికాలో

పుట్టిన

నా భనుభరాలని

చూసినపుడు ఈ కోరిక భరింత ఫలడింది. గులాబీ బుగగలతో వంకీల జుటితో,
గుండ్రని పెదద పెదద కళ్ళతో స్మ్మమహనంగా ఉనన ఈ పిలు పెదదదైన తరువాత,
భాయతదేశానికీ మఖ్యంగా దళిత స్మాజానికీ రాయిదైపోతుంది. అకకడ అమెరికా
దేశ్చరిత్ర, అకకడి జాతివివక్ష, అకకడ బానిస్తవ చరిత్ర చదువుతుంది. బానిస్తవం
కనాన కూడా అమానుషమైన అస్ృశ్యత గురించ చదివే అవకాశ్మేమంది తనకి?"
నిజమే, ఈ పుస్తకం చదివాకా అమెరికాలో జాతివివక్ష కనాన ఇకకడి అస్ృశ్యత్య ఇంకా
నీచమైందని అనిపించంది. కనీస్ం అకకడ జాతివివక్ష వెనుక ఎలాంట్ట ధరామలూ సిానధంత్తలూ లేవు.
భనకే అస్ృశ్యతకు దనునగా భనుస్ృతీ వరాణశ్రభ ధరామలునానయి. ఆ ధరామల రూకలన వెనుక
భంచ ఉదేదశాలూ ఎననయినా ఉండొచుి గాక. ఏ ధయమం విలువైనా త్యలేది ాననిన అనవయించాకనే.
గ్రంథాలోు ఉననంతవయకూ ధరామలు వట్టి మాటల పేరు మాత్రమే. వాట్టని మానవస్మూహానికి
అనవయించాకనే భంచీచెడులు త్యలత్తయి. వరాణశ్రభ ధయమం అంటననపుడు ానని స్దుదేదశాల
కనాన మందు అది భన జాతిలో ఏయరిచన అడుడగోడలన గురించీ, ఆ గోడల ఆవలే ఎన్నన తరాలు
చరిత్రహీనంగా చీకట్టలో కలసిపోవట్టనిన గురించీ మాట్టుడాల.
ఈ పుస్తకానిన రండు స్మాన భాగాలుగా విడదీశారు. మొదట్ట భాగం పేరు "నయిమయ
లోకం". నిజాం పాలనలోని వంగలు అనే ఊళ్లు యచయిత మత్తతత ఐన నయిమయతో కథ
మొదలవుతుంది. కసారి నిజాం నవాబు ఆ గ్రాభం మీంచ వెళ్లతంటే నయిమయ అతనికి దూడ
చయమంతో చేసిన మెతతట్ట చెపులు కుట్టిసాతడు. నవాబు స్ంతోషంతో కొంత పొలానిన ఇనామగా
ఇసాతడు. ఈ నయిమయ కొడుకు పేరు కూడా నయియ్యయ. తండ్రి నుంచ తనకు రావాలిన పొలం దొయల
ానష్టికం పలతంగా దూయభవుతుంది, భరో కక కలరా వలు భాయయ చనిపోతుంది. ఆమె
చనిపోయిన రోజే ఆమె శ్వానిన భుజాన వేస్టకుని మూడేళ్ు కొడుకుని వెంటబెటికుని ఊరు విడిచ
వలస్పోత్తడు. మేనమాభల ఊరు చేరి వాళ్ు సామంతో అట్టకి బ్రిట్టష్ హయ్యంలో నడుస్టతనన
రైలేవలో క చరు ఉదోయగంలో చేయత్తడు. ఇకకణ్ణంచ తరావతి రండు తరాల కథా ఆ రైలేవ కావయిరుి
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నేథయంగానే జరుగుతుంది. ఇనానళ్ళళ శూద్రుల కనాన నీచంగా చూడఫడిన కులానికి ఈ రైలేవ
ప్రంచంలో మాత్రం అస్ృశ్యత నుంచ పాక్షికంగానైనా విమకిత లభిస్టతంది:—
"బ్రిట్టష్ వారి కాలంలో కంటోన్మంట్ ప్రంత్తలూ, రైలేవ కాలనీలూ అస్ృశ్యయలకు
సామాజికయమైన ఆంక్షలు లేని ప్రదేశాలు... ని ప్రదేశాలలో హందువులెవరైనా
అస్ృశ్యత పాట్టంచాలంటే కుదయదు. వయకితగత జీవనంలో త. ఉభమడి బావులలో
నీళ్లళ తోడుకోవచుి. వూళ్ళలో వలె ఇకకడ నిషేధాలు లేవు."
కటవైన వరాణశ్రభ ధరామనికి బీటలు వాయటంలో బ్రిట్టష్ పాలకుల పాత్ర కొంత్త,
పారిశ్రామిక విువం పాత్ర కొంత్త ఉందని అయథభవుతుంది. మందుమాటలో ఈ విషయ్యనిన ఇలా
చెపాతరు:—
"వలస్ ప్రభుతవం తన ఆరిథక ప్రయోజనాల కోస్మే అయినట్టకీ, చాలాభంది
దళితులకు వివిధ శాఖ్లలో ఉదోయగాలచింది. ఆ ఉదోయగాలు ప్రమాదబరితమైనవైనా,
తకుకవ సాథయివైనా వేలాదిభందికి ఉపాధి లభించంది. మఖ్యంగా రైలేవలో. ానని
వలన వారికి క్రభఫదధమైన వేతనం, ఊరుఫమట వెలవేసినటుండే నివాసాల నుంచీ
ఫమటడి ఇతయ శూద్రకులాల పొరుగున నివసించే అవకాశ్ం లభించంది. ఇట్టు
లబిదపొందిన ఎన్నన దళిత కుటంబాలలో మాది కూడా కట్ట."
ఊరు వదిల రావాలనన నయిమయ నియణమం వెనక ఇంత ఆలోచన లేదు. ఉనన చోట
ౌరయవహీనంగా ఫతకలేక వేరే చోటకు వలస్ వచేిశాడంత్య. కానీ నయిమయ తీస్టకునన ఈ చనన
నియణమం తరావతి తరాల జీవిత్తలోు ఎంత పెదద మారును తీస్టకొచిందో చదువుతుంటే గభమతుతగా
అనిపించంది. భన జీవిత రిధులోు భనం తీస్టకునే నియణయ్యలు మందు తరాలన ఎంత
విసాతయంగా ప్రభావితం చేసాతయో అననది ఆలోచంచకుండానే చాలా అలవోకగా నియణయ్యలు
తీస్తస్టకుంట్టం. ఎవరిన పెళిు చేస్టకోదలుికునానవు, ఎకకడ ఉండదలుికునానవు, ఏ ఉదోయగం
చేమదలుికునానవు ఇవనీన పైకి చూస్తత నీకు స్ంఫంధించన వయకితగత నియణయ్యలే. కానీ అవి భావి
తరాల గభన దిశ్ను భంచకో చెడుకో స్మూలంగా మారేిసాతయి. ఈ భధయ నాకో బిడడ పుట్టికా ఆ
స్ంగతి ఇంకా బాగా తెలుస్తంది. నా విషమంలో చెడుకే అని అనిపిస్తంది. నేను లెుటూళ్ులో
గడిచన నా బాలాయనిన ఎంతో అపురూంగా తలుచుకుంటూ ఉంట్టను. నేను అకకడ కాకుండా
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ఇంకెకకడైనా నగయంలో పెరిగి ఉంటే అనన ఆలోచనే నాకు కిటిదు. అలా నా బాలయం అంత్త
స్టఖ్ంగా అనుబవించేసి ఇపుడు ఫతుకుతెరువుకు నగరానికొచి ఫతుకుతునానను. కానీ ఈ
నియణమం వలు నా జీవితంలో అతయంత విలువైందిగా ఎంచే క అనుబవానిన నా బిడడకి దూయం
చేస్టతనానను. వాడి బాలయం ఇకకడ ఇరుకు వీధులోు ట్రాఫిక్ వాస్నలోు ఏమాత్రం నింపాదిలేని
వాత్తవయణం భధయ సాగాలిందే. భరి నేనే ఇలా అనుకుంటే, అమెరికాకో ఇంకో చోటకో
ఉదోయగాయథమై వలస్పోయ్య వాళ్లుభనుకోవాల? ఉందని వాడికే తెలమని క వాత్తవయణం నుంచ
నేను నా బిడడని దూయం చేస్టతనానను. అంత్యత దేశ్ం కాని దేశ్ంలో చయమపు యంగు నుంచ
మొదలయ్యయ జీవితయయంత వివక్షకు, లేాన కనీస్ం ఎంతో కొంత వేరాట చూపులకు వాణ్ణ గురి
చేమటం లేదు; వాడి వెనక తరాలతో వాడికునన స్ంఫంధానిన పూరితగా తెంపేమటం లేదు; వాణ్ణ
సాంస్కృతిక అనాథని చేమటం లేదు. అలా అనుకుని స్మాధానడాలేమ్మ. వై.బి. స్తయనారామణ
గారు ఎంత ఈ పుస్తకం రాస్తత మాత్రం విదేశ్ంలోని ఆ గులాబీ బుగగల భనుభరాలు తన మందు
తరాలతో కన్క్ి కాగలుగుతుంాన? పూరితగా రాయిదైన ఆ ప్రదేశ్ంలో తన మందు తరాలన
ఊహామాత్రంగానైనా కలంచుకోవట్టనికి ఆమెకు దొరికే రిపరని పాయింటేుమనానయి. తెలుగు
సినిమాలా? ఇంకా నమం!
"నయిమయ లోకం" అనన మొదట్ట భాగంలో జరిగే కథంత్త యచయిత స్తయనారామణ తన
కుటంఫ స్భుయలతో జరిపిన స్ంభాషణల నుంచ స్తకరించంది. దీనిన ఆస్కితకయం చేయ్యలంటే కొనిన
స్ందరాాలన స్నినవేశాలుగా కలంచక తదు. యచయిత కథని మందుకు నడిపే స్ందరాాలన
(పాత్రల జీవిత్తలోు మఖ్యమైన భలుపులన: పెళిు చేస్టకోవటం, ఉదోయగాలోు చేయటం వంట్ట వాట్టని)
స్నినవేశాలుగా భలచారు. యచయితకు ప్రతయక్షంగా తెలసిన కాలం కాదు కాఫటేిమ్మ, ఈ మొదట్ట
భాగం చదవటం కాస్త నింపాదిగానే సాగింది.
రండో భాగం "స్తతమయ కథ" యచయితకు ఊహ తెలసిందగగరినంచీ మొదలవుతుంది.
ఇకకణ్ణంచీ కథ ఎంతో ఆస్కితకయంగా పుస్తకం కకన పెటినీమకుండా సాగుతుంది. తన కొడుకులన
రైలేవలో పెదద ఉదోయగులుగా చూడాలనన కక కోరికతో బాలమయ ఎన్నన కష్టిలకోరిి వాళ్ును
చదివిసాతడు. బాలమయ ఆరుగురు స్ంత్తనంతో పాట, పెదద కొడుకు బాలరాజు స్ంత్తనం అంత్త
కలసి క చనన రైలేవ కావయిర్లో మందు క షెడుడ వేస్టకుని కుదురుకుంట్టరు.
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ఉభమడి కుటంఫం అనే స్ంప్రానమం అస్లు ఎపుడైనా ఎలా భనగలగిందో అంటూ
ఆశ్ియయడే ఇట్ట తరానికి, అది అలా భనగలగేందుకు అట్ట భనుషుల స్వభావాలోు దోహదం
చేసిందేమిటో ఈ పుస్తకం రండో భాగం రిచమం చేస్టతంది. బాలమయ పెదద కొడుకుగా పుట్టిన
కాయణానికి చనన వమస్టిలోనే బాధయతల ఫరువు మ్మయ్యలి వచి చదువుకోలేకపోత్తడు
బాలరాజు. కుటంఫం నుంచ వేరేగా తనకు ఒ ఎదుగుదలని ఊహంచుకోకుండా కుటంఫం
ఎదుగుదలే తన ఎదుగుదలగా భావించ తమమళ్ును చదివించట్టనికి కషిడత్తడు. తమమళ్ళందరూ
చదువుకుని పెదద హోానలోుకి వెళ్తతరు. కొనానళ్ుకి స్తిషన మాస్ిరు హోాన స్ంపాదించన తమమడు
అఫబసాయిలు కిందే ని చేయ్యలిన రిసిథతి వస్టతంది బాలరాజుకి. అనానదమమలు అహానిన వదిల
ఈ చనన ఇఫబందికయమైన రిసిథతిని అధిగమించన స్నినవేశ్ం హృదయంగా ఉంటంది:—
―అదేంగాదనాన! నీ పై ఆఫీస్ర్గా నిజెమయలేను, నా వలుగాదు‖ అనానడు
అఫబసాయిలు.
―అదే ట్టిచుికోకు తమీమ! భనందయం నిజేస్తది రైలేవ వాళ్ుకే! ఇంటోు నాపై
ఆఫీస్ర్వు గాదుగాన! నీకింద నిజేమటం నాకు స్ంబుయంగ ఉంటది‖ అనానడు
బాలరాజు.
అఫబసాయిలుకి ఈ రిసిథతి ఇఫబందిగా వునాన బాలరాజుకి మాత్రం తన తమమడు
తన పై అధికారిగా వచినందుకు గయవంగా వుంది. పాయింట్ిభనగా బాలరాజు
అఫబసాయిలు కనన అయగంట మందు వెళ్తళల నిదగగయకు. ఇంటోు మాత్రం బాలరాజే
అతనికనన పెదద. అందరి మీద అజమాయిష్ట అతనిదే. నికి పోయ్యమందు
అఫబసాయిలు దిండు కింద క అయథణా పెటేివాడు బాలరాజు. అది అతను ని
ప్రదేశ్ంలో టీ త్తగడానికి.
అయిత్య ఆధునిక యుగంలో అనివాయయమైన కలమషమేదో చవయకు ఈ భనుషుల్నన
infiltrate చేసి ఈ కుటంబానిన కూడా నూయకిుమర్ కుటంబాలుగా విడిపోయ్యటి చేస్టతంది.
అలాంట్ట స్ందరాానిన చెపాలి వచినపుడు యచయిత అది తన కుటంఫం అనన వానిటీతో ాననిన
ఆదర్వశకరించే ప్రమతనం చేమలేదు. ఎన్నన త్తయగాలతో తభని చదివించన తండ్రి కూడా చవరి
దశ్లో తన అవస్యం కోస్ం కొడుకులన న్లన్లా ఇంతింత ంభని అడుగుతూ, ‗నేను ఆసిత
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ంచలేదు బిడడలూ! నా ఖ్రుి ంచుతునానను‘ అని వాపోవాలి రావటంలోని విష్టాననిన కూడా
ానచకుండా చెపుకొసాతరు. ఈ స్ందయాంలోనే కాదు, యచయిత ఎకకడా తన అనుబవాలన
చెలాభణీలో ఉనన అభిప్రయ్యలకు అనుగుణంగా భలచే ప్రమతనం చేమలేదు. వాట్ట నుంచ
సాయవజనీన స్త్తయలన ప్రతిపాదించే దురుస్టతనానికి పోలేదు. తను ఎదుర్కకనన వివక్షలన చెపూతనే,
తన స్తనహతులోు అతయధికులు బ్రాహమణులే అనన స్ంగతీ చెపాతరు.
రండో భాగంలోని కథంత్త వేరే వాళ్ు నుంచ విననది కాక, తిననగా యచయిత జాాకం నుంచ
చెపుతననది కావటం మూలాన అందులోని వాత్తవయణభంత్త ఎంతో నిజంగా భన చుటూి
అలుమకుంటంది. అలాగని యచయిత ఈ పాత్రలన దగగయ చేమట్టనికీ, ఈ స్నినవేశాలన వాస్తవం
చేమట్టనికీ ఎలాంట్ట లటయర్వ డివైజలతోనూ శ్రభడడు. జీవితం నుంచ చెపుకునే కథలకు
అవేమీ అంటనపుడే బాగుంటందనిపిస్టతంది. ఇదే దధతిలో క జీవిత్తనిన ఇంత దగగరిగానూ నా
కళ్ళమందుంచన భరో పుస్తకం బిభూతి భూషణ్ ఫంధోపాధాయమ రాసిన స్వవమకథాతమక నవల
‗అరాజితుడు‘. (దీనిన కూడా హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టి వాళ్లు తెలుగులోకి తెచాిరు.)
తండ్రి బాలమయ పెంకంలో స్తయనారామణ గారు ఎంతో క్రభశిక్షణతో పెరిగాయని,
ఆమన జీవితం ఆమనలో ఎన్నన దృఢమైన నభమకాలను సిథయరిచందనీ భనకు కథ చెపుతనన
గంతును ఫట్టి గ్రహంచవచుి. ఈ గంతు ఆరిత్యరిన గంతు కాదు, అలాగని అమామకపు
గంతూ కాదు. పాఠకుణ్ణ భర్వ దగగయ చేస్టకోదు, అలాగని భర్వ దూయం పెటిదు. అస్లది పెదదగా
ఫమటకు మాట్టుడే గంతు కాదు. గతంలో ల్ననమై కథ చెపుతంది. ఏ ప్రభావం కోస్మూ నిగటికు
ప్రమతినంచదు. ఆమన వాకాయలు ‗శైల‘ అని పేరుమ్మస్తంతగా ఏ అలంకారాలన తెచిపెటికోవు.
సంత కథని ఏదో సంత అవస్యం కోస్ం చెపుకుంటననపుడు వచనంలో ఉండే త్యటదనం
ఉంటంది. పి. స్తయవతి గారి అనువాదం తిననగా తెలుగులో రాసిన యచనే చదువుతునన భావన
కలుగజేస్టతంది. అనువాదకురాల ప్రతిబని మఖ్యంగా స్ంభాషణల దగగయ మెచుికోవాల. అవి
తెలంగాణ య్యస్ని ఎంతో వాస్తవంగా టికునానయి. చదువుతుననది అనువాదం అనన ఊహ
ఎకకడా కలగక పోవట్టనికి మఖ్య కాయణం స్ంభాషణలు య్యస్ యంగా స్పలం కావటమే.
ఈ పుస్తకంలోని ప్రంచం నేను తెలుగు పుస్తకాలోు ఎననడూ చూడని తెలుగు ప్రంచం.
ఇట్ట ానకా వచిన ఆతమకథలూ, స్వవమచరిత్రలూ అనీన ఎకుకవశాతం క వయగం వారి నుంచే
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రావటం మూలాన అవి ఆనాట్ట ప్రంచ టంలో క చనన ఎతతరి భాగం మీద మాత్రమే వెలుగు
ప్రస్రించగలగాయి. శ్రీపాద అనుబవాలూ జాాకాలూను, దువూవరి స్వవమచరిత్ర, చెళ్ళపిళ్ు కథలూ
గాథలూ, ఆదిబటు నారామణ ానస్ట నా యెరుక... ఇవనీన ఆనాట్ట ఊళ్ళలోుని ప్రధాన వీధుల కథలేన
భనకు చెపాయి. అవనీన అగ్రహారాలోునూ, భండువా లోగిళ్ు ఎతతరుగుల మీదనూ జరిగిన కథలు.
భరి అవి జరుగుతునన కాలంలోనే ఆ ఊరి శివాయులోని గుడిసెలోునూ, ందులదొడులోనూ,
కలుుపాకలోునూ, పొలం గటు మీదనూ, అభమవారి జాతయల నేథయంలోనూ ఏవో కథలు
జరుగుతూనే ఉండి ఉంట్టయి కాన. వయణవయవస్థ కాయణంగా విదయ కొనిన వరాగలకే అందుబాటలో
ఉండటం వలునూ, ఆ వరాగలోుని విానయవంతులే తభ కథలు చెపుకోగలగటం వలునూ భనం వాళ్ు
కథలే వినానం. (నాకు వాళ్ు కథలపైనా అందులోని వాత్తవయణంపైనా ఏ ఫిరాయదూ లేదు, కానీ ఆ
వాత్తవయణం క అస్ంపూయణ చత్రంగా మాత్రమే నాకు అందేటి చేసిన రిసిథతుల టు నా
ఫిరాయదు.) ఆ ఊరి చవరి వాడలోుని భనుషులూ వారి జీవిత్తలూ కథలుగా చెపాలినంత
విలువైనవని ఎవరూ భావించలేదు, పోనీ అకకడి వాళ్లు చెపుకుంానభంటే వాళ్ుకి చదువు రాదు. ఆ
తరాలు ఎలాగో అలాగే మూగగా కాలగయాంలో కలసిపోయ్యయి. ఇపుడు కనీస్ం తరావతి తరాల
వారు ఆ ని చేస్టతనానరు. ఇట్టకనాన మించపోయింది లేదు.
– మెహెర్
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