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:
మధురాాంతకాం నరాంద్ర రాసిన నవల "ఆమస్ట రడ ాంలో అద్ుుతాం" ఇటీవల విడుద్ల న
ై
స్ాంద్రుాంగా ఆయనతో ఈ ఇాంటర్యూ.
మీ ఇదివరకటి రచనలతో పోలిస్తే ఎంచుకునన వస్తేవు రంగా, చెప్పన తీరు రంగా "ఆమస్టరడంలో
అద్భుతం" ఏరకంగా భిననమంది?
యీ ప్రశ్నకు పాఠకుడే సరైన సమాధానం చెగలడనుకుంటాను. కథావస్తువు కోసం,
నిగట్టుకుని, వెతకడం నాకిష్ుం వుండదు. స్ంటేనిమసగా జీవంచడమే యిష్ుం. అయితే
‘అనుబవాలు’

జరిగిపోయిన తర్వవత, కొనిన వష్యాలు భనలిన వెంటాడుతాయి. వాటిని కథలుగా

భలచడానికే ప్రమత్ననస్ును. వొకస్రి ర్వసిన దధత్నలో, రీత్నలో భరోస్రి ర్వమడంలో నాకు ఆసకిు
కలగడం లేదు. యెకకడో, యేదో వొక కొతుదనమో, ప్రయోగమో సవాలు చేసినప్పడే ర్వమడానికి
మొగ్గుతాను. ర్వసి ముగించాక, ఆ సవాలును సరిగాునే యెదుర్కకనానభనన నభమకం కలిగినప్పడే
థ్రిల్ వుంట్టంది. యిది నా గొడవ. తీర్వ, చివయకు తయారైన కథ, నేను ర్వసిన మునుటి కథలకు
భిననంగా వుందో లేదో, నియణయించాలిిన నాామనిర్ణణతలు పాఠకులే!
ఈ నవల చదివేటప్పడు విమానాశ్రయాల వాతావరణం చుట్టట వచ్చి రుచుకుంటంది. దీన్నన రాయటం
మీకు ఎలంటి అనుభవం?
యే యచన చేస్తుననప్పడైనా,

a writer has to live (with it).

సృజన చేస్తునన సభమంలో,

భనం జీవస్తునన ప్రంచం నుంచీ, ఆ యచన జరుగ్గతునన సథలానికీ, కాలానికీ, ప్రదేశానికీ, యకామ
ప్రవేశ్ంలా ఫదిలీ జరిగాకే, ర్వమడం స్ధాభవుతుంది.
యీ నవల ర్వసిన కొనిన నెలల సభమంలో, మానసికంగా నేనా వమానాశ్రమంలో
వుననటేు! ఆ పాత్రలతో బాటూ వాళ్ల స్తఖ దుుఃఖాలనూ నేనూ అనుబవంచే వుంటాను. వొక
జీవతంలో కనీసం నెనండు జీవతాలు జీవంచాలని వుంది అంటాడో కవ. యచయిత తాను ర్వసే
ప్రత్న యచనతోనూ, వొక జీవతం జీవంచే వుంటాడననది నా అనుబవం.

:

http://patrika.kinige.com

పెదదగా నాటకీయత లేకుండ, దాదాప్ప ఒకేలంటి వాతావరణంలో జరిగే నవల రాయటం
కష్టమన్నప్పంచలేదా?
స్థథలంగా చూసి, జీవతంలో నాటకీమత వుండదని అనుకుంటాం. కానీ అది నిజంగాదు.
జీవతంలో వుననంత నాటకీమతే, యీ నవలలో గూడా బోలెడంత వుంది. అయితే ఆ నాటకీమత
‘నాటకీమత’

అనిపంచేటంత ఫలంగా కనఫడలేదంటే, ఆ మాటను నేనొక కితాబుగానే భావస్ును.

ప్పస్ేకం చ్చవరన మీరు రాసిన “భరత వాకయం”లో ఈ నవల రాయటాన్నకి ప్రేరేప్పంచ్చన స్ంఘటనలిన
ప్రస్తేవించారు. అవి ఆరేళ్ల క్రితం జరిగాయి. ఇన్ననళ్ల తరాాత ఈ నవల రాయాలన్న ఎంద్భకన్నప్పంచ్చంది?
2006లో

జరిగిన అనువం, నవలగా పాఠకుల దగురికి

2013లో

గానీ ర్వలేదు. నిజమే!

వొకస్రి వెనుదిరిగి చూస్తకుంటే, కొంత కాల వావధి తర్వవతే, నేను యచన రూంలో
సందిస్తునాననని అనిపస్ుంది. యిలా వావధి తీస్తకోవడం వలల భావతీవ్రత (emotional) లేకుండా,
నిరోమహతవం (detachment)తో సందించడం స్ధాభవుతుందనుకుంటాను.
అయితే భౌత్నక సభయానికీ, మానసిక సభయానికీ పంతన వుండదు.

2006లో

ప్రయాణం చేసి వచిిన తర్వవత, నాకు ఆ అనుబవప్ప అనేక అనుసంగికమైన అంశాలపైన

ఆ
–

వుదాహయణకు భతతీవ్రవాదం, భతాలప్పట్టుక, ప్రవకుల జీవతాలు, వమానాశ్రయాలోల బద్రత,
తీవ్రవాద కాయాకలాపాలు, తీవ్రవాదుల స్థవర్వలు, వాళ్ల సవభావాలూ నభమకాలూ

–

మొదలైన

అనేకమైన అంశాలపైన ఆశ్కిు కలిగింది. యిదంతా చదివ, రిశోధకుడిలాగా, నిమభఫదధంగా,
వవర్వలు సేకరించుకునాననని చెలేను గానీ, చాలాయకాలుగా యీ వష్యాలను గ్గరించి
తెలుస్తకోడానికి ప్రమత్ననంచానని మాత్రం చెగలను. యీ నిలో ప్పసుకాలతో బాటూ నాకు
యింటర్ననట్ యెంతో వుకరించింది. యింటర్ననట్ లేకపోతే చాలా వష్యాలు తెలిసేవే గావు.
యిలా యీ వష్యాలనంతా తెలుస్తకోడానికి చాలాకాలం టిుంది.
ఆ తర్వవతే నవల ర్వమడానికి పూనుకునానను.
నవల ర్వస్తుననప్పడు భళ్లల ఆ ప్రయాణభంతా – మానసిక కాలమానంలో – చేశాను.
ఆ స్ంఘటనల టల అటి మీ దృక్కోణాన్నకీ, ఇటి మీ దృక్కోణాన్నకీ మధయ మారులేమనాన
వచాియా?
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యేదయినా జరుగ్గతుననప్పడు, యేదయినా కొతు వష్మం వననప్పడు, వెంటనే దాని టల
వొక నియణయానికి ర్వవడమెందుకో నాకు చేతగాదు. నాలో

‘doubting tom’

లక్షణాలు,

hamlet

లో

వుండే వూగిసలాట వుననట్టు నాకనుమానం.
కొంత సభమం గడిచాక, కావలసినంత అవగాహన కలిగిన తర్వవతే, యే వష్మం
పైనయినా conviction వస్ుంది.
సతాభనేది యెప్పడూ రిపూయణంగా దొయకదనీ, అది స్పాక్షికమేననీ, నా నభమకం.
నభమకభననదానిన యెంత మేయకు నమామమో అంత వయకే చెపాలనీ, సమాధానాలు దొయకని
సందేహాలను అలా సందేహాలుగా వుంచేమడమే నాామభనీ అనుకుంటాను.
నవల వాస్ేవాన్నకి మరీ దూరం జరిగినటట అన్నప్పంచలేద్భ. కథకున్న లగే మీరూ మెకిిక్కకు ఏదో
సెమినార మీద వెళ్లలరనానరు. మీతో పాట్ట అఖిలేశ్ార అన్న హందీ రచయిత కూడ వచాిరనానరు.
చదివేవాళ్లకి వెంటన్న ఆయన్న దమమపాల్ చోప్రా పాత్రకు ప్రేరణేమో అన్నప్పస్తేంది. ఏమంటారు? (ఈ మధయ
హాన్సి ఇండియాలో మీరు రాసిన ఒక ఆరిటకలోల ఒక ఫొటో ప్రచురించారు. అంద్భలో ఉనానయన
ఆహారయం దమమపాల్ చోప్రా న్న తలప్పంచ్చంది.)
నవలలోని వాతావయణమూ, సంఘటనలూ అంతా వాసువమే! దభమపాల్ చోప్రా,
కథకుడూ, మిగిలిన అనిన పాత్రలూ కలితాలే! అయితే ఆ పాత్రలనినంటికీ జీవతంలో

prototypes

వునానయి. లేదంటే తెలిసిన నలుగ్గరైదుగ్గరు వాకుులోలంచీ భినన సవభావాలిన తీస్తకుని, కలిప, వొక
కొతు పాత్రను రూపందించడం జరిగివుండవచుి. అప్పడది కలిత పాత్రే అయినా, వాసువకతకు
దూయం గాదు గదా!
Hans India

లో వచిిన వాాస్నిన అంత శ్రదధగా గభనించినందుకు ముందుగా మీకు

కృతజఞతలు. రూం, ఆహాయాం వయకూ చూసేు దభమపాల్ చోప్రాకూ, హందీకవ మిత్రుడు
అఖిలేషకూ పోలికలుండడం నిజమే! అయితే ఆ పోలిక అంతవయకే! నవలకంతా మూలమైన
ప్రత్నపాదన కోసం తయారైన పాత్ర దభమపాల్ చోప్రా. ఆ పాత్ర మూలాలు చరిత్రలో వునానయి.
అంతకంటే యెకుకవగా వాచాం చేసేు, పాఠకుని ఆశ్కిుని లచఫరిచే తప్ప చేసినటువుతుంది.
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దమమపాల్ చోప్రాలో మతతీవ్రవాదాన్నకి మూలలు చూప్పంచే ప్రయతనం చేశారు. చ్చవర్లల అతను తనకు
కలిగిన జ్ఞానోదయాన్నన (అద్భుతాన్నన) ఆచరణలో పెటటడన్నకి ప్రతిపాదించే దధతులన్నన న్నటి తీవ్రవాద్భల
భావజ్ఞలన్నన సూచ్చస్తేయి. కథకుడు ఇదంతా చూస్తేంటాడు గాన్న, బాహటంగా ఏ వాయఖ్యయనాలూ
చేయడు. రచయితగా మీరు వాయఖ్యయనాలు చేయటం బాగోద్భ న్నజమే. కాన్న మీ కథకున్న చేత (న్నరేటర
చేత) కూడ ఆ న్నగ్రహాన్నన ఎంద్భకు పాటింజేశారు?
యచయిత వాాఖాానాలు చేమలేదు. నిజమే! కానీ కథకుడు
లేడు. నవల చివరి పేజీలోల అతను

– ‚అతను

–

గ్గర్రప్పరౌతు

–

తటసథంగా

చెబుతునన యభధయమమేమో గొదే! కానీ దానిన

అనుసరింజేమడానికి యితను భళ్లల హంస్మార్వునేన యెనునకుంట్టనానడు… ర్నండు మూడేళ్లలో
యితడికి వేలభంది శిష్యాలు దొయకవచుి. యీమనగారి బోధనలిన అభలులో పెటుడం కోసం,
వాళ్లందరూ కతుులు ట్టుకుని యుదధంలోకి దిగితే యేవవుతుంది? నాకు వెనునలో చలిజవయం
ప్పడుతుననట్టుంది. బమంతో చెభటలుపోమస్గాయి‛ – అంటాడు (95 - 96 పేజీలు).
అయితే యిలా గ్గర్రప్పరౌతు సందించిన తర్వవత, అతగాడి హందూ - ముసిలం వాయసతవం
గ్గరించిన సంగత్న వెలలడయినప్పడు, పాఠకుడి దృష్టు వెంటనే ర్నండవ అంశ్ం పైకి భయలుతోందని
నాకిప్పడు, మీ ప్రశ్న వనన తర్వవత, అనిపస్ుంది.
ధమమపాల్ చోప్రా ప్రతిపాదించే దధతులన్నన ప్రస్తేత ఇస్తలమిక్ తీవ్రవాద్భల దధతులేన ురరుే ెసస్తేయి. మరి
ఆ పాత్రన్న హంద్భవుగా చేయటాన్నకి ప్రత్యయక కారణం ఏమనా ఉందా - అటవైపూ అలంటి అతివాదం
ఉండొచిన్న చెటాన్నకా, ఆ పాత్రన్న ముసిలం చేస్తే ప్పస్ేకం వివాదాస్దం కావొచినా?
యీ ప్రశ్నకు సమాధానంగా, పై జవాబును పడిగిసేు సరిపోతుంది. చూడాానికి ముసిలంలా
కనఫడుతునన చోప్రాతో ప్రయాణం చేమడానికే గ్గర్రప్పరౌతు బమడాాడు. గ్గర్రప్పరౌతు ‘ముసిలం’
అని తెలిశాకా చోప్రా మాత్రం బమడకుండా యెలాగ్గండగలడు? ప్పట్టుకతో ముసిలమైన వాకిుని,
వమానాశ్రమ వుదోాగ్గలు, తీవ్రవాదిగా అనుమానించటంలో ఆశ్ియామేముంది? తీవ్రవాదప్ప
ప్రభావం యెంత తీవ్రంగా వుందంటే, యిప్పడు అందరూ, నీడలిన చూసి, భ్రభలిన ప్రేర్ణపంచుకుని,
హడలిపోతునానరు.
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భతం అనేది వొక సమూహప్ప నభమకంగా మాయడంతోనే, యితయ భతాలపైన దేవష్ం,
అసహనం చెలర్ణగ్గతునానయి. భతం లేకుండా భనిష్ట జీవంచలేడని చరిత్ర చెబుతోంది. ‚యష్ాను
ప్రజలు నాసిుకులైతే, అప్పడు నాసిుకతావనేన వాళ్ళు భతంగా మారుికుంటారు‛

–

అంటాడు

డాస్ువస్కక. యభత అసహనం భతాలనినంటిలోనూ వుంది. భతతీవ్రవాదం యే వొకక భతానికీ
రిమితం గాదు. యిది అనిన భతాలోలనూ, యేదో ఒక నిష్త్నులో, వుండనే వుంది.
భతం, దాని ప్పట్టుక, సవభావం, దాని ఆవశ్ాకత, దాని రిమితులు
open mindతో

–

యీ అంశాల పైన

చరిించగలిగే అవకాశ్మిప్పడుందా?

కథకున్నకి ురర్రప్ప రౌతు అన్న చ్చత్రమన పేరు పెటటడన్నకి కారణమేమిటనన కుతూహలం కలిగింది?
ర్వమలస్కభలో దూదేకులవాళ్ునే కులం వుంది. వాళ్ళు హందూ, ముసిలం సంప్రదాయాలు
ర్నండూ, కొంత కొంత అనుసరిస్ురు. పీయల ండగ చేస్ురు. గత తయంలోనయితే ఆడవాళ్ళల బొట్టల
గూడా

పెట్టుకునేవాళ్ళు.

నలలపూసలదండను

భంగళ్స్థత్రంలా

సంవతిర్వలక్రితం వయకూ కొందరు తభ సరిుఫికెటలలో
ర్వస్తకునేవాళ్ళు. అయితే హందూభతం చాలా

rigid

ధరించేవాళ్ళల.

‘హందూ

యాభై

- దూదేకుల’ అనే

అయిన భతం కాఫటిు, వాళ్ును దగుయకు

చేరుికోలేదు. అందుకు వాళ్ళు క్రభంగా ముసిలంలకు దగురై, యిప్పడు ‘ముసిలం - దూదేకుల’ అని
తేలేిస్తకునానరు. వీళ్ల పేరుల గూడా కొంతవయకూ హందువుల పేయలలాగే వుంటాయి. వుదా: ర్నడ్డా,
దసుగిరి. మా ప్రాంతంలో కొందరు ‘గ్గర్రప్ప రౌతు’ అనే గ్రాభదేవతను కొలుస్ురు. తభ
పలలలకాపేరు పెట్టుకుంటారు.
అలా ర్నండు భతాల నేథాముండే పాత్ర కావడం చేతే, ఆ పాత్రకు, ఆ పేరు. నేను
హైస్థకలోల చదువుకునే రోజులోల, ఆ పేరుతో వొక సహాధాాయి వుండేవాడు.
మీ శైలికి ఉమానం పెదద బలం అన్నప్పంచ్చంది....
ర్వస్తుననప్పడు కథ ముందుగా నాకు దృశ్ామానభయేాలా ర్వస్తకోవడం నాకిష్ుం. అప్పడు
నేను వాడుతునన పోలికలను ‘ఉమానాలు’ అనవచుినని మీ ప్రశ్నను చూశాకే నాకయథభయింది. ఆ
పోలికలు కథనంలో స్ఫీగా కలసిపోయేలా వుంటేనే కథనం స్ఫీగా స్గ్గతుంది.

:

http://patrika.kinige.com

శైలి చయమంలాంటిది. సహజంగా వచేిది.
కథా రచయితగాన్న ఎకుోవ ురరిేంప్ప పందిన మీకు ఇది ఎనోన నవల?
యిది నేను ర్వసిన అయిదవ నవల. మొదటి నవలిక

–

ఇరుకు గదులు

– 76

లో ర్వసింది.

బాగా కుర్రచేష్ునిపస్తుందిప్పడు.
ర్నండవది – భృగతృష్ణ – పెదద కథగా కూడా చూడవచుి.
మూడూ, నాలుగూ నవలలు (భూచక్రం, కొండ కింద కొత్తురు) ర్నండు దిన త్రికలోల
ర్నండేళ్ల క్రితం స్కరిమలులగా వచాియి. ఫహుశా వాటికి వొక పాఠకుడు గూడా లేడు.
యింకో వాయం, ది రోజులోల వజమవాడ, అలకనంద ప్రచుయణల దావర్వ అవ
ప్పసుకరూంలో ర్వబోతునానయి.
ర్వసే ముందూ, ర్వస్తుననప్పడూ యచయిత మానసికంగా చేస్తకునే సనానహాలు కథకీ,
నవలకీ వేర్ణవరుగా ఉంటామంటార్వ? మీ వష్మంలో ఎలా ఉంట్టంది?
నవల ర్వమడానికి చాలా సభమం కావాలి. కథ ర్వయాలంటే ఆ కథతో ఒక నెలైనా
జీవంచాలి. నవలయితే ఆ ని నెలల తయఫడి జయగాలి. అంత వెస్తలుబాట్ట వుందనన నభమకాం
దొరికినప్పడే నవల ర్వమడానికి పూనుకుంటాం.
నవలలు తకుోవ రాయటాన్నకి కారణం అదేనా?
వుదోాగం. నవల ర్వమడానికి కావలిసినంత సభయానిన కేటాయించడం వుదోాగ
జీవతంలో స్ధాయణంగా జయగని ని. అయితే వుపాధాాయులకు వేసవ సలవులుండడం కొంత
అవకాశానిన కలిగిస్తుంది.
ఈ నవలతో మీరు చేసిన ప్రయాణం రచయితగా, వయకిేగా మీకేం న్నరింది?
యచన చేస్తుననప్పడు, యేదో వొక యస్మనిక చయా జరిగి, యచయితలో యేదో వొక మారు
ర్వకపోతే, ఆ యచన అసిుతావనికేం ప్రయోజనముననట్టు? యచనతో బాటూ ప్రయాణం చేసిన
పాఠకుడికేది నేరిందో, దానేన నాకూ నేరింది.
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ఈ ప్పస్ేక రచనలో ఎద్భరైన స్వాళ్లలమనా?
జీవతమిచిిన అనుబవంలో స్యవకాలికమూ, స్యవజనీనమైన అంశానిన గ్గరిుంచినప్పడే
యచనకు బీజం డుతుంది. ఆ నాజూకైన అంశానిన వసష్ుంగానూ, కళాతమకంగానూ
వనిరిమంచడభననదే సవాలు. యీ నిలో నేను సపలీకృతుడనయాానో లేదో సహృదయులైన
పాఠకులే చెపాలి.
మధురాంతకం రాజ్ఞరాం గారి అబాాయిగా బహుశా ఇటికే చాలస్తరుల మీ ముంద్భ తచాిడిన
ప్రశ్నతో ఈ ఇంటరూాూ ముగిస్తేను: స్తహతయం అనువంశికం కాగలదా?
నేను భరో యింట్లల ప్పటిు వుంటే యచనలు చేసేవాడినా అని అడిగితే చేసేవాడినని చెగలిగే
అవకాశ్ం లేదు. మా నానన త భర్ణ యితయ యచయితనయినా, మా నాననలా తన పలలలిన
తభకిష్ుం వచిిన రీత్నలో యెదిగే వాతావయణానిన కలించగలర్వ?

–

అని అడిగితే లేదనే అంటాను.

మీ ప్రశ్నకు సమాధానం పై ర్నండు సమాధానాల భధ్యా వుంది.

*
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