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‚పాఠకుణ్ణి దృష్టిలో పెట్టికుని ఈంటే ఆలంటి యచనలు చేసేవాణ్ణి కాదు.‛ :
కాశీబట్ల వేణుగోపాల్ తో ముఖాముఖి [2]
(ఆది కాశీబట్ల ఆంట్ర్వ్వూ రండవ భాగం. మొదటి భాగం ఆకకడ.)

మీర్రాసందంతా కవితవమే ఄనే ఄభిప్రాయానికి మీరేభంటారు. వచనం, కవితవం
విబజనలన మీయంగీకరిస్తారా?
కవితవం ఄంటే ిటనట్నే నినికి  న నియియాలు నే చ చేకుకుని ఈ నన చ. వచన కవితవం ఄనేది
ఈననప్పడు కవితా వచనం ఎందుకుండకూడదు? ‚Sound and meaning combined to
convey a feeling or an idea is poetry‛ ఄననది కవితావనికి నిఘంట్వయథం. సండ్ ఈండాల...
ఄంటే రైమ్, రిథం, ఒకలంటి galloping, ప్రాసలు, ఈభలు, ఈత్ప్ేక్షలు... ఆవన్నన ఈండాల  నకు
కవితవం ఄంటే. కాళినికు కూడా ఄదే ఄంటాడు. యఘువంశ్ం మొదలుపెడుతూ ‚వాగరాథ వివ
సంృక్తా వాగయథః ప్రతితాయే‛ ఄని పాయవతీ యభశ్వరులన ప్రారిథస్తాడు. వాకుక ఄంటే ‘వరాితభక శ్ఫదం
ఆతి వాకుక’. శ్ఫదం ఈండి తీరాల కవితావనికి. నింతో పాటూ ఄయథమూ చ.
‚పాయవతీ యమేశ్వరులైన మీరు ఎల కలస ఈ ననరో ఄటాల శ్ఫదమూ ఄయథమూ కలస  న
కవితవంలో ఈండేట్టిగా నే చ ఇ కావామనిన రాసేట్టిగా న చన దీవించండీ‛ ఄని అమన ప్రాయథన. అమన
తన కవితవంలో ఇ నిరి  చంచి ఎప్పడూ తలేదు. నే చ యఘువంశ్ం  చంచి ఎప్పడూ కోట్ చేసే
శ్లలకమే భళ్లల కోట్ చేకుా నన చ: ‚శ్రేణీ ఫంధాదివ తనవదిబయసాంభాం తోయణ స్రజమ్ స్తయసః కలనిర్రారద
ే ః
కావచిదు ననటనతాననౌ‛. దిలీప్పడు కుదణ ఄడవులోల పోతూంటారు. ఄప్పడు పైన భధుయమైన ధవనితో
స్తయస క్షులు వెళ్తా ననయి. మామూలుగా దూయంగా పోతునన కంగలు ఆటాల ‚V‛ అకాయంలో
కనిపిస్తాయి కని. ఄవి ఎటాల ఈ ననమని చెప్పా ననడంటే, ‚సాంభాలు లేని తోయణానికి కటిిన పూమాలలల
ఈననట్టవంటి ఎగురుతోనన స్తయస క్షుల ధవనికి (కల నిరారనినికి), తలలెతిా చూసనవాళ్లల దిలీప్పడు
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కుదణా ఈ ననర్వ్‛ ఄని చెప్పా ననడు. ‚కంగలెగురుతుంటే అ శ్బ్దదనికి వీళిలదదర్వ్ తలెతిా చూశార్వ్‛
ఄని చెలేకా? కవితవం ఄంటే ఄల ఈండాలని  న ఈదేదశ్ం.
‚ఆరాక్ పై ఄమెరికా చయమ చ ఖండించండీ‛, ‚గుజరాత్ గామం‛, ‚నియబమ‛... ఆల రాసేా
రామండి. శ్రీశ్రీ ఄ చంటే ఄ చండొచుు గాక ‚కుకకపిలల, ఄగ్గిప్పలల, సబ్బఫబిళ్లల‛ ఄని. కాన్న సబ్జెక్ి
ిద న సరే ఄందులో కవితవం ఈండాల.  న వయకూ ఈభలూ, ఈత్ప్ేక్షలూ, శ్ఫదమూ లేకపోతే, ఄవి
కవితవం కాదు. ‚నేనూ చీకటి‛లో ఒక  నలుగు లై చల ఈంటాయి: ‚తాతమోకోణపాణీ సథత లుా తంత్రీ
వీణ్ణమయై అమె/ అలన భరిచిన ఄభిశ్ా గాంధరువడిల నే చ/ శిలరాభంలో మౌ నలై మేము
గాయాల గానసబలు చేకుా ననం‛ ఄని.  న కవితవం గొదని కాదు గాన్న,  నకు కవితవం ఆలనే
ఈండాల.
భళ్లల నేనే ఄబస్తాక్ి కవితవమూ కూడా రాశా చ. ‚ఒక ఫహుముఖం‛ చదివితే తెలుకుాంది.
కవితవం ఆల ఈండాల ఄని ఎవర్వ్ సూత్రీకరించలేరు. సథలకాలలన ఫటిి.  న ఄభిప్రామం మీరు
ఄడిగారు కాఫటిి చెప్పా నన చ.

వామకయణాన్నన వాకమ నిరాభణాన్నన నియలక్షూం చేమవచునన ఎరుక ఎల కలగ్గంది?
నినికి నేనివవగలగ్గన జవాబ్బ ఒకటే. భన జీవితం, ఄసలు ఆన్ జెనయల్ గా జీవితమే, ఒక పెదద
సంకిలష్ి వాకమం. నినికి మొదలూ లేదు, తుని లేదు. భనం ఎకకడ మొదలయామమో భనకి తెలమదు.
అకసభకంగా మొదలయామం భనం. ప్పల్స్తిప్ పెట్ిడానికి ి గుర్వ్ా లేదు భన దగియ. హఠాతుాగా
ముగ్గసపోతాం. ఇ మొతాం ప్రంచం, ఇ మొతాం జీవితప్ప ఄభరిక... ఄంతా ఒక పెదద సంకిలష్ి
వాకమం. భన అలోచన కూడా ఄంతే. నే చ కాగ్గతం మీద పెటేిది  న అలోచన. ప్రతీ అలోచన ప్పటిిం
తరావత ఎన్నన శ్కలలుగా విచిిననమై చివయకు మామమైపోతుంది. ఄచుం ఒక మెరుప్పలగనే.
మెరుప్ప మొదలూ తుదీ భనకు తెలమదు. క్షణమాత్రం భన కళ్లముందు కనడుతుంది.
శాఖోశాఖలుగా చీలపోతుంది. ఎకకడా ఖచిుతంగా ముగ్గమకుండానే ఄది అరిపోతుంది. హందీలో
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ఒక దం ఈంది. ‚క్తంద్ జా న‛ ఄంటారు. అరిపోవట్ం ఄని. ఎటాల అరిపోవట్ం ఄంటే... ఎర్రగా
కాలన చువవని న్నళ్లలో పెడితే ‚షుయ్‛ భని ఒక సండ్ వకుాంది. మెరుప్ప ఄటాలనే అరిపోతుంది. భన
అలోచన కూడా ఄంతే. ి అలోచన ఎకకడ  చంచి ప్పడుతుందో భనకి తెలమదు. శాస్త్రీమంగా చూసేా
ప్రతీ అలోచ న ఒక ఎలకిాకల్ ఆంల్్. నినిన ిది ట్రిగిర్ చేకుాందో భనకి సరిగా తెలమదు. ట్రిగర్
ఄయినప్పడు ఄదీ ఒక మెరుప్పలగే ప్రవరిాకుాంది. శాఖోశాఖలైన అలోచనలుగా విడిపోతుంది. నినిన
మథాతథంగా కాగ్గతం మీద పెడితే ఄది వామకయణానిన భనినంచదు. ఒక అలోచన ఎల పోయేనినిన
ఄల పెటేిసేా ఄది పాఠకునికి దుగ్రాహమంగా ఄయిపోతుంది.  న యచనలోల నే చ చేసేది ఄదే. I want
to grab everything but I am unable to do so. ఄది మానవ స్తధమం కాదు. ఎవరికై న
సరే, భనిష్ట అలోచన చ మథాతథంగా ఄ చవదించట్ం ఄస్తధమం. కాన్న నే చ ఄదే చేమటానికి
ప్రమతినకుా నన చ.
ఆంకోటీ... భన మెదడుకు భయప్ప ఄనేది లేదనేది  న ఈదేదశ్ం. ఆదో చెతాబ్బట్ి. మొతాం ఄంతా
తనలోకి పారేకుకుంట్టంది. ఄది ఎప్పడు ి ర్వ్ంలో ఫమట్కు వకుాందనేది తెలీదు. భయప్ప ఄంటే
కేవలం గురుా తెచుుకోలేనితనం (recollection problem) ఄని  న ఄభిప్రామం. అ
చెతాబ్బట్ిలోంచి

భనకు

కావలసంనినిన

తోడుకోవట్ంలో

ఈనన

కష్టినిన

భనం

భయప్ప

ఄ చకుంట్టంటాం. కాన్న ఇ మెదడు ిదీ భరిుపోదు. ఄన్నన లోల డి ఈంటాయి. సపర్
కాఫడకుండానే డి ఈంటాయి. నిని డిసపరింగ్ ఄనేది, భళ్లల ఄదో సన్్. Mnemonics.
 న రాతలోల నే చ విష్మం  చంచి ఄటూ-ఆటూ పోతుననట్టి ఈంట్టంది. కాన్న మూలంతో
ఎకకడో ిదో సంఫంధం ఈంట్టంది. పాఠకులు ఄయోభమడే ఄవకాశ్ం ఈందని ఒప్పకుంటా చ.
కాన్న అ ఄయోభయానిన నే చ కావాలని సృష్టికుా నన ఄ చకుంటారు. కాదు. నే చ  న అలోచనని
ఈననదుననట్టి కాగ్గతంపై పెటాిల చకోవట్ం వలల ఄల జరుగుతుంది. అలోచన మథాతథంగా పెట్ిడం
ఄంటేనే వామకయణానిన కాలదననడం.
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మీ నవలలోల మీకు నచిుందిగా ‚దిగంతం‛ పేరు చెప్పకు ననరు. ప్రతేమకత ిటనటి?
ఇ ‚దిగంతం‛లో వాడి ఄభభంటే విరీతమైన ఆష్ిం వాడికి, అ వేశ్మ  నగయతన ఄ నన వాడికి
ఆష్ిమే. అ నవలలో ఎకకడా కనడని మీనన్ ఄ నన కూడా వాడికి ఆష్ిమే. ఄల ఄందరీన ప్రేటనసూానే
వాడు తనదన ఄసాతావనిన కలగ్గ ఈంటాడు. నినికి ముందుమాట్లో రాశా చ, ప్రాణము వేరే,
ప్రాణప్రదము వేరే ఄని. మా ఄభభ  నకు ప్రాణ ప్రదమైందే, కాన్న ప్రాణం మాత్రం కాదు. మా ఄభభ
చచిుపోయినంత మాత్రాన నే చ ిట్లల దూకో రైలు కింద డో చచిుపో చ. భనం చచేువయకూ
కంటినూమ చేసూానే ఈంటాం జీవితానిన. భనిష్టకి తనదీ ఄనేట్టవంటి ఄసాతవం ఄతమంత ఄవసయమైన
మూల వకుావు. నే చ, నే చ, నే చ... నే చ తరావతే సయవ ప్రంచమూ. దీనికి కంచెం వమంగమం కలపి
నే చ చెప్పకుంటూ వచ్చు చ. పెదద ఈదోమగం పోయి న, గుమాస్తా ఫతుకు ఫతుకుతు నన, సగరట్
ఫదులు బీడీ కాలుకుా నన... నే చ నేనే. వాడి ఄభభతో నియంతయం ఒక డైలగ్ ఈంట్టంది. అమెకు
వినడదు, మాటాలడదు. కాన్న నియంతయం వాడు అమెతో మాటాలడుతూనే ఈంటాడు. ఄది ఒక లౌడ్
స్తలలవ లంటిది.
ఄలగే  న టనగతా యచనలు నేనూ చీకటీ, త న, భంచుపూవూ వీటిలోలల transcending
physical mundane life ఄనేది ఆందులో లేదు. మామూలు కింది ఄట్ిడుగు జీవితాలు ఎటాల
ఈంటాయో ఄటాలనే ఈంట్టంది. వాడు అ జీవితానిన తనదిగా చేకుకు ననడు. నినిన నిటి
పోవాల చకోడు.

వాడు

రోజూ

ఄ చకుంటూనే

ఈంటాడు,

పోయిన్ననల

కాలెండర్

ఄలగే

ఈండిపోయిందని. ఄది ఄలక్షూం కాదు. వాడికి గతంతో ఈనన ఄ చఫంధానిన సంఫలైజ్ చేమటానికి
నేనది పెటాి చ. మామూలు భనిష్ట. స్తని సీని భనిష్ట.

ఄంటే అ transcendent sphere లేకపోవట్ం వలేల మీకు అ నవల ఆష్ిమా?
ఄలగని కాదు. ‚దిగంతం‛ చదివితే ి రీడరై న భగవాడననవాడు ఐడంటిఫై చేకుకోగలడు.
ఄల చ్చలభంది ఐడంటిఫై చేకుకోగలగేట్టిగా నే చ ఄది రామగలగా చ ఄనే తృపిా  నకుంది.
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ఄందుకే  నకది ఆష్ిం. నిజానికి భాష్యంగా ఆంకో యంగా చెప్పకోవాలంటే భళ్లల ‚నేనూ చీకటే‛  న
కిష్ిం ఄంటా చ.
భాష్టయంగానైతేనేం, కవితాతభకమైన గొంతు యంగా ఐతేనేం ‚నేనూ చీకటి‛ పూరిాగా వేరే.
ఄది ఄసలు  న జాన్రా (genre) కాదని చెపాా చ.  న యచనలోల టనగతా ఄనినంటిన్న ఒక కక పెట్టిచుు,
నేనూ చీకటిని ఒక కక పెట్టిచుు. కాయణం ఄందులో ఈనన భాష్, కవితవం, కవితా వచనం. టనగతా
యచనలోల ఈననట్టవంటి జాా ననిన నే చ ‚నేనూ చీకటి‛లో చూపించలేదు. వాళ్లన్న వీళ్లన్న కోట్ చేమట్ం
ఄవీ ిముండవు ఄందులో. ఒకోకస్తరి కవితవం త చనకచేుసేా ఄలగే పేజీలకు పేజీలు వచేుకుాంది.
ఄందుకే ‚నేనూ చీకటి‛లో కథ గోలీమార్, కథ ఄంటూ ిమీ లేదు. చీకటి గురించి చెపాల చకుననది
చెపానంతే. చీకటి ఄంటే గలీజు, ఄసహమం ఄని కాదు.  న ఄజాానం. భనకు తెలమనితనం.
భరుక్షణం ిటనట్నేది భనకు తెలమదు.
కాన్న దిగంతం మాత్రం నే చ చూసన జీవితం. వాతావయణం మాత్రం కదిదగా వేరే. ఄంతే.
నిజానికి ఄలంటి వాతావయణంలోనూ నే చ చ్చల రోజులు ఫతికా చ. ఄంతేగాక, కె.ఎన్.టి శాస్త్రి
‘దిగంతం’ నవలని సనిమా చేస్తానని వచిునప్పడు, మేం ఆదదయం కూరుుని నినిన స్క్కేప్ి చేకుాననప్పడు,
నినిన సీన్ బై సీన్ ఄనలైజ్ చేసూా రాకుాననప్పడు... I fell flat for my own self. అర్ి ఫిలంస్
తీకుాంటారుగా, పూరి గుడిసె చ ఄతమంత సందయమవంతంగా amber light లో చినన దీం పెటేిస
లేని చినన భంట్ పెటేిస ముగుిర్వ్ దగియగా కూరుుననట్టిగా దరిద్రానిన రొమాంటిసజ్ చేసూా ఄశ్లక్
సంఘాల్ ఫొట్లల... ఄల ఄర బలే చేశావే ఄని  న భుజం నేనే తట్టికు నన చ.

మీ పాత్రలు కనిన ఄవే వేరేవరు పేయలతో వేరేవరు నవలలోల కనస్తగుతుననట్టి ఄనిపిస్తాయి.
‚నేనూ చీకటి‛లో బగవా చల, ‚నికష్ం‛లో ఄలెక్్ రాభ సూరి.
ఄవు చ. అ రండు పాత్రల భధామ ఈనన సంఫంధం గురించి నేనూ చెపాల చకుంట్ట నన చ.
 నకునన గటిి నభభకం ింట్ంటే, ఇ భూమీభద ప్రతీ ఒకకర్వ్ ఄ నథే. ఫమలజికల్ గా తలులలూ,
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తండ్రులూ, ఄకకలూ, ఄననలూ ఈండొచుు. వివాహం నివరా భారామ పిలలలూ ఈండొచుు. కాన్న భనిష్ట
ఎప్పడూ ఒంట్రే. అ భావన ఄతనిన పూరిాగా ఎప్పడూ వదిలపోదు. ఒకోకస్తరి కావాలనే అ భావన చ
మీదికి తెచుుకుంటాడు. భనకెవవర్వ్ లేని క్షణాలు సందరాబలూ చ్చల తగులుతుంటాయి జీవితంలో.
ఎవయ నన అసరా దొరికితే బ్దగుండు ఄనిపికుాంది. ప్రతీ ఒకకరి ఈంటాయి ఇ క్షణాలు. ఇ ఄ నథ
కారకిర్్ వె చక మూలం అ క్షణాలే.
ఇ రండు పాత్రల భధమ పోలకలు కూడా బ్దగా కలుస్తాయి. వాడూ ఄ నథే, వీడూ ఄ నథే.
వాడు కు తొట్టిలో దొరికాడు, వీడు రొచుు మోరీ దగియ, వాడికి స్ఫపట్కం, వీడికి బొలల. బగవా చల
లట్రేచర్ లో దిట్ి, రాభసూరి పెయింటింగోల, మూమజిక్ లో దిట్ి.
 నలో ఈనన డాయకర్ సడ్్ కి మూయా ర్వ్మే బగవా చల. ఄవి  నలోనూ నే చ బరించలేనివి.
వాటిని తుడిచేయాల చకు నన చ. ఄందుకే బగవానల చ చంపేశానేన చ. (Neal Cassady లగా:
ఄత చ కూడా నలబయ్యమ నలభై రండేళ్ల వమకు్లో ఒక రైలేవ ట్రాక్ మీద చచిుడి కనిపించ్చడు.)
ఄల వాణ్ణి చంపేశాక ఒక విధమైన catharsis... ఆప్పడు నే చ రిశుభ్రడాా చ ఄనన టనథామ భావన.
ఄది రాసన ఆయవై రండేళ్లకు నే చ ‚నికష్ం‛ రాశా చ. ఇ భధమ చనన కాలంలో  నకు  న గురించి
భరింతగా తెలమస్తగ్గంది. ఆటి  నకు తెలమని న చన నే చ వెతుకుకంటూనే ఈ నన చ,
క చకుకంటూనే ఈ నన చ. అ వెతుకులట్లో, అ దేవులట్లో, అ దొమీభలో కంత రిమలైజేష్న్  నకు
కలగ్గంది. Bhagavanlu cannot be killed. బగవా చల చ్చవడు, వాడు  నతో పాటూ  న సమాధి
నికా వచిు తీయతాడు. ఄల వాడు ఫీనిక్్ ల భళ్లల పైకి లేచి ఄలెగాెండర్ రాభసూరి ఄనే పేరు
తొడుకుక ననడు. వాడు చంఫడడు ఄనన నిజం ఆప్పడు తెలుకు కాఫటిి ‚నికష్ం‛లో నే చ వాణ్ణి
దూయంగా ంపేశా చ. ఄదీ అ రండు పాత్రల భధామ ఈనన సంఫంధం. ఆయవై ిళ్తలగా నే చ
నడుచుకుంటూ వచిున నిరులోల  నకు తెలసందేటనట్ంటే, భనలో చీకటి తతావం చచిుపోదు, ఄది
భనతో పాటూ చ్చవాల్ందే.
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మీరు యచనలోల వేరే యచయితల, సంగీత కారుల, పెయింట్యల పేరుల ఎకుకవగా కోట్
చేకుాంటారుగా.

నేమ్ డ్రాపింగ్ ఄ చకునే ఄవకాశ్ం ఈందని మీకనిపించలేని?

ఄ చకోవడం కాదు, ఄంట్ట ననరు. ఇ రోజు ఄంట్ట ననరు. I never bothered about
the reader. పాఠకుణ్ణి దృష్టిలో పెట్టికుని ఈంటే ఆలంటి యచనలు చేసేవాణ్ణి కాదు. నే చ ఆంకో
పాప్పలర్ రైట్ర్ ఄయి ఈండేవాణ్ణి. నే చ చెపాల చకుననది  న దన దధతిలో చెటానికి సదధడిన
తరావతనే కలం టాి చ. నే చ కదిదభంది పాఠకులేన రీచ్ ఄవుతానని  నకు తెలుకు కూడా. ‚నేనూ
చీకటి‛ ప్రచుయణ కోసం ిడేళ్తల అగాల్ వచిునప్పడే అ సంగతి  నకు ఄయథమైంది. వాకాటి
పాండుయంగారావు ఄదుబతమైన నవల ఄ ననడు చితుాప్రతి చదివి. కాన్న ప్రచురించే ధైయమం
చేమలేకపోయాడు. ఆంద్రగంటి శ్రీకాంతశ్యభ  నలుగేళ్తల పెట్టికు ననడు. అమ న ధైయమం చేమలేదు.
కాన్న అమన హయాంలోనే ిదో పోటీ పెడితే, వెంకట్ కృష్ి ఄని ఒకామన నినిన తియగరాస
ంపించ్చడు. జడీెలందర్వ్ ఔట్ రైట్ రిజెక్ి చేసేశారు. కాన్న వలలభాచ్చరుమలు ఄససెింట్ ఎడిట్ర్ గా
ఈండేవాడు. అమన శ్రీకాంతశ్యభతో కూరుుని ఇ నవల టేబిల్ మీద పెట్టికుని, ‚తెలుగు స్తహతామనికి
ఆది ఒక విలక్షణమైన యచన. గొదో దిఫఫదో భనకు తెలమదు.  చవూవ నేనూ ఎలగూ
వెళిపోతు ననం. వెళిపోయేలోప్పలో ఇ నవల భనం సీరిమలైజ్ చేయాల‛ ఄ ననడు. ఄప్పడు
ఆంద్రగంటి కూడా చదివాడు. చదివి... ఫియంగ్గ పేలునట్టిగా పేలుడు. మొదటి పేజీలో విష్మ
సూచిక, ఄది కాంగానే రండు పేజీల కలర్ ఆలలసేాష్న్తో ‚నేనూ చీకటి‛ ప్రకట్న... బ్దంగ్!
మూడువారాల పాట్ట కలరోల ఫుల్ పేజీలు ప్రకట్నలచ్చుడు. తరావత అమన ఄటాలంటాకు వెళిలనప్పడు
ఄకకడ ‚నేనూ చీకటి‛ గురించి గంట్సేప్ప మాటాలడాడు.
ఆదే ఉప్పలో నే చ ‚తన‛ ంపా చ అమనకి. గోడకి కటిిన ఫంతిలగా వెనకుక వచిుంది.
చినన ఈతాయం కూడా రాశాడు. ‚ముళ్లకిరీటానిన ఎవరై న ఒకకస్తరే ధరిస్తారు. రండోస్తరి  న వలల కాదు
స్తవమీ మీకు నభస్తకయం‛ ఄంటూ. ఇలోగా  న సేనహతుడు షౌకత్ ఄలీ ‚నేనూ చీకటి‛ని బిలష్
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చేమట్ం, గుంటూరు శేషంద్ర శ్యభ ముందు మాట్ రామట్ం ఆవన్నన జరిగాయి. ఇలోగా స్తవతి
నవలల పోటీ ిదో పెడితే భళ్లల అ సేనహతుడే తా చ చదువుతానని తీకుకునన ‚తన‛ చితుా ప్రతిని
రీరైట్ చేస పోటీకి ంపించ్చడు. ఄకకడ పెదిదబొట్ల కుఫఫరాభమమ గారికి ఄది నచిుంది. డభై ఒకక
నవలలోలంచి నినిన ఆంకో రండు నవలలీన కలపి ఎంపిక చేస ఄకకడ జంపాల చౌదరికి ంపాడు.
వృతిారీతామ సకోఄనలస్ి ఄయిన అమనకి ఆందులో సకో ఄ నలసస్ నచుట్ంతో అ లక్షర్వ్పామలు
వచ్చుయి. ‚తన‛ అవిష్కయణ సబలో శేషంద్ర, శివారడిా, జమప్రబలతో పాటూ శ్రీకాంతశ్యభ కూడా
ఈ ననడు. ఄప్పడు నే చ మాటాలడుతూ ‚అ రోజు దీనిన మీరు వెనకిక ంకపోయి ఈంటే నే చ
లక్షాధికారిని ఄయేమవాణ్ణి కాదండీ శ్రీకాంతశ్యభ గార్వ్‛ ఄ నన చ. ‚ఄందుకోసమై న న చన  చవువ
గురుాంచుకుంటావు కదయామ జీవితకాలం‛ ఄ ననడామన సయనిగా.

కంతభంది యచయితల పేరుల చెపాా చ (మీ దగియ తయచూ విననవి). వెంట్నే మీకకలగే
భావం చెండి. What they mean to you, or what they represent to
you ఄననది.
Franz Kafka: He can never be solved. He is a mystery,a mist. He wrote
with a very thick mask. కాఫ్కకనే ఫతికచిు చెపేా త, భనకు కాఫ్కక ిం రాశాడో పూరిాగా
ఎటి ఄయథం కాదు.
Milan Kundera: He is ala Kafka & Very bold. చ్చలభంది కాగ్గతం పై
పెట్ిడానికి జంకే విష్యాల చ కూడా ఎంతో ఫ్రీగా రాసేమగలిన ఄదుబతమైన ఉహాకారుడు.
Khalil Gibran: అమ చన ఄందర్వ్ గొ తతావవేతా ఄంటారు. కాన్న  న వయకూ అమన
గొ చిత్రకారుడు. గొ ప్రేటనకుడు. చూడనినిన్నన, తెలమనినిన్నన ఎల ప్రేటనంచగలవు. అమన
జియానికు రాసన ప్రేభలేఖలోల ఄది వమకాభవుతుంది. చ్చల తవయగా చనిపోయాడు, కాన్న సంపూయింగా
జీవించ్చడు.
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Philip Roth: Again, he is the boldest. I wish I could write like him.
Vladimir Nabokov: Victorian Russian American writer. హాలీవుడ్ హీరో
ఄంత ఄందంగా ఈంటాడు. నికలస్ కేజ్ ముఖం చూసనప్పడు నబొకవ్ ముఖం గురొాకుాంది. మొదట్లల
అమన భాష్తో  నకు ఆఫఫంది ఈండేది. Highly victorian english. దే దే నిఘంట్టవు
దగియకు రిగెతేావాణ్ణి. తరావతారావత  న భాష్ట జాానం పెరిగే కదీద ఄలవాట్యామడు. ‚లొలీటా‛
చదివినప్పడు ఒక ఫిడోఫీల్ ని ఆంత రొమాంటిసజ్ చేయొచ్చు ఄనిపించింది. ఄలగే అమన యచనలోల
అ థం చ్చలస్తరుల రిపీట్ ఄవుతుంది కూడా.
వీళ్ల ప్రస్తావన వచిుంది గ చక నేనొకటి గటిిగా చెపాల చకుంట్ట నన చ. నబొకవ్ లగా,
కాఫ్కకలగా, కుందేరా లగా తెలుగులో ఎవయ నన రామగలగ్గన వాళ్తల వచిున రోజున తెలుగు
స్తహతామనికి సంకెళ్తల తీరిపోతామని నియదవందవంగా చెపాా చ.

కంతభంది తెలుగు యచయితల పేరుల...
శ్రీశ్రీ: He is a man who capitalized communism all through his life.
నే నమనన ‘చీనిగాడు’ ఄ నన ిదో నవలోల. భరి అమన విశ్వ నథ చ ట్టికని ‘విస్గాడు’ ఄ నల!
కాన్న అమన భంచి కథకుడు.
చలం: In the name of feminism he wrote sexual liberalism. భగవాడి
విశ్ృంఖల కాభనకు స్త్రీ ఎల ఈంటే బ్దగుంట్టందో ఄల చూపించ్చడు అమె చ.
శేషంద్ర: ఄందమైన కవి. కాన్న ఎకకడో నిరి తపాడు. నిజమైన గురిాంప్ప రాలేదని చనిపోయే
వయకూ బ్దధడాాడు. అమన చేసన ఫలండర్ ిటనట్ంటే, తా చ రాసన కవితవభంతా ఒక సంకలనంగా
తీకుకసూా ‘అధునిక భహాభాయతం’ ఄని పేరు పెట్ిడం, ‘కవి సేన మానిఫెస్ఫి’ రామట్ం ఒకటి.
ఆవన్నన తపిసేా అమన భంచి కవి. భాష్ మీని, హందూ సంసకృతి మీని భంచి కమాండ్ ఈనన వమకిా.
రామామణం మీని, వాలీభకి మీని అమన రిశ్లధనలు చ్చల గొవి. అమన భంచి
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ఄకడటనష్టమన్ కూడా. కవితవంలో ఆమేజరీ బ్దగుంట్టంది. రోమ్ లో ‘వీనస్ డి మెలొల’ విగ్రహానిన
చుసూా (అ పాలరాతి శిలంలో కళ్తల రండూ సరిగా ఈండవు), ‚క చనల కావవి టన చనలు విరిగ్గన
రండు న్నల శ్కలలు ి దికుకలకో‛ ఄంటాడు. భంచి కవి, భంచి గీత యచయిత కూడా. ‚ఄట్ట చూడ
వనభభంతా, ఆట్ట చూడు జగభభంతా, ఎట్ట చూడు యంగేళ్ల పూల సంత‛ ఆల భంచి gallop ఈనన
గీతాలు కూడా రాశాడు.
విశ్వ నథ: ండితుడు. ఄత చ గ్రాంథికంలో రాసనవి చ్చలభందే చదివారు గాన్న, శుదధ
వామవహారికంలో రాసనవి చ్చలవయకు ఫమట్కు రాలేదు.
ఛందోఫదధమైన కవితవం ఄతని  నభి  చంచి వకుాంది. నే చ వినన నిని ప్రకాయం అమన
నిమలు చ్చల వయకూ అశువుగా చెప్పాంటే వేరే వాళ్తల రాసనవి. ఄంటే అమన పేరుుకుంటూ రాసే కవి
కాదననమాట్. అమనలో కవితవం సహజంగా ఈండి ఈండాల. నినిన ఛందోఫదధంగా కూడా
చెగలుగుతు ననడంటే, పాండితమం కూడా కలస ఈండాల. పల న దం పల న దగిరే
డుతుందంటే ఄత చ నిఘంట్టవులు నిఘంట్టవులేన టనంగేస ఈండాల.
త్రిప్పయ: అమనతో నే చ అమన ఆంట్లల గంట్ గడిపా చ. కాఫ్కక ట్ల అమనకునన ఄబ్జ్ష్న్
 నకు చ్చల కుతూహలంగా ఄనిపించింది. నే చ అమనిన కలవటానికి వెళిలనప్పడు ఒకే ప్రశ్న వెంట్
తీకుకెళ్లల చ. కాఫ్కక ట్ల మీకంత ఄబ్జ్ష్న్ ఎందుకు? ఎందుకు ఄన్నన కాఫ్కకకి ఄట్రిబ్యమట్ చేస్తారు?
ఄని. అ ఄయవై చిలలయ నిముష్టలూ అమ చనంచి జవాబ్బ రాఫట్ిడానికే ప్రమతినంచ్చ చ. కాన్న అమన ి
జవాబ్య చెలేదు.  నకు చ్చల డిసపాయింటింగా ఄనిపించింది. అమన ‚జయకన్‛ కథ  నకిష్ిం.
‚పాము‛ కూడా. He is a good writer, recognized by writers again. ఄతనికి స్తమానమ
పాఠకులు ఈండయ చకుంటా చ.
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మీ యచనలోల చ్చవు చుటూి చ్చల సంయంబం ఈంట్టంది.
చ్చవు జీవితంలో భాగమే. చీకటి లేకపొతే వెలుగు లేదు. రాహతమం నివరానే ఄసాతావనికి ఈనికి.
చ్చవు నివరానే జీవితానికి ఄసలైన ఈనికి. ‚ఄసష్ి చిత్రం‛ ఄనే కథలో రాశానేన చ. ఒక ఫలల టనడత చ
ట్టికునన దృశామనిన ఒకడు చూసూాంటాడు. ిం చూకుా ననవూ ఄంటే వాడంటాడు, ‚భయణప్ప
ఄసాతావనిన‛ ఄని. టనడత చ తినట్ం ఫలలకి కావాల. ఫలల చండి తపించుకోవట్ం టనడతకు కావాల.
నినికి జీవం దీనికి భయణం. కాఫటిి జీవితాని భయణానికి చ్చల దగిరి లంకు వుంది.
 న యచనలోల నినిన ఒక catharsis గా వాడుకుంటా చ. ‚నే చ చీకటి‛ లో బగవానల చ
చంపా చ. ‚దిగంతం‛లో  నగయతన చ, ఄభభ చ చంపా చ. ‚యంగులగది‛, ‚భంచుపూవు‛లోలనూ
చ్చవులు ననయి. ఆవన్నన ఎందుకు వచిు  న యచనలోల చేరుతు ననయ్య ప్రశ్నకు నేనూ ఖచిుతంగా
జవాబివవలే చ. తెలీకుండానే ఄల జరుగుతోందేమో ఄనిపికుాంది.

రామకుండా టనగ్గలపోయిన పెదద ఆతివృతాం లంటిదేమై న టనగ్గలపోయింని?
చెలేనండి. ఫహుశా ఆదే  న అఖరు ఆంట్ర్వ్వూ కూడా కావొచేుమో. నే చ చూసంది,
రామకుండా టనగ్గలపోయిందీ ఆంకా చ్చల ఈంది. కాన్న ఄందులో చెదగ్గనవీ, నే చ ఄక్షరాలోలకి
ఒదిగ్గంచగలగ్గనవీ చ్చల తకుకవ. సగట్ట భనిష్టని నే చ. గొ గొ ఘట్నలేవీ  న జీవితంలో
ఘటించలేదు. మామూలు స్తని సీని thrid rate drunkard నే చ. నే చ చూసన జీవితానిన
కదిదగా పాలష్ చేస, ఄందంగా చూపిమమటానికి ప్రమతినస్తా చ. ిదో ఈద్రిేంథం రాసేయామలని ఫ్యమచర్
పాలన్్ ిమీ లేవు. మీరు గభనిసేా,  న ప్పసాకాలేవీ వందపేజీలు నిట్వు. నే చ చెదలుుకుననది ఄంతా
కండన్్డ్ గా ఈంట్టంది. I hurry towards the end. చివరి వాకమం కోసం రిగెడుతుంటా చ.
ఄకకడికి వచ్చుకా ‘అహ్’ ఄనన రిలీఫ్.
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నే చ ిదీ స్తఫు చేస తిరిగ్గ రామ చ కూడా. ఒకక ‚రాళ్లతిాన కూలీ‛ ఄనన కథ త, నే చ ిదీ
భళ్లల తిరిగ్గ రామలేదు.  నకు దొరికిన ఎడిట్ర్్ ప్పణమమాని రాసంది రాసనట్టిగా, ఒకక ఄక్షయం కూడా
ఎడిట్ కాకుండా ఫమట్కు వచ్చుయి.

ఫిక్షనల్ అబిలగేష్న్్ లేని అతభకథ ిమై న రాయాలని లేని?
లేదు. ఎందుకంటే అతభ కథలన్నన దొంగ కథలే ఄనిపిస్తాయి  నకు. శ్రీశ్రీ ‘నే చ ఄనంతం
చిుగా రాసేశా చ’ ఄ చకు చండొచుు. అమన తన లైంగ్గక సంఫంధాల గురించి రామట్ం నివరా
తన ట్రాన్్రన్న్ని ఎస్తిబిష్
ల చేయాల చకు ననడు. కాని ఄత చ నిజంగా ట్రాన్్రంట్ గానే ఈ ననడా?
కమూమనిజం గురించి ట్రాన్్రంట్ గా లేడు. శ్రీశ్రీ కమూమనిసిని  నకెప్పడూ ఄనిపించదు. ఄతని
యచనలోల కమూమనిజం ఈండొచుు. కాన్న శ్రీశ్రీ ప్రవయానలో ఎప్పడూ కమూమనికుి కాదు. ఄది చ్చలభంది
ఎతిా పొడిచ్చరు కూడా.
 న వయకూ నే చ అతభకథ రాసేంత పెదదవాణ్ణి కాదు.

టనభభలన చదవట్ం కష్ిభని కకనపెటేిసే వాళ్తల ఎకుకవే గాన్న, కష్ిడై న చదివిన
వాళ్లలో టనభభలన కలస మీతో మాటాలడాలననంత గాఢాభిమానం పెంచుకునేవాళ్లల
ఎకుకవే. వాళ్లని ిది మీ వైప్ప లకకకుాందని మీ కనిపించింది?
ఄది వాళ్లనే ఄడగాల. మీయననది నిజమే. ఄది సంతోష్మే. ఈనన కదిదభంది పాఠకులూ ఇ
సంఫంధానిన య్నలైజ్ చేకుాంటారు. కందరు న చన ఓన్ చేకుకోవటానికి ప్రమతినకుాంటారు. ఄది
కదిదగా ఆఫఫందిగానే ఈంట్టంది. ‚మీరు ఆది రామండీ ఄది రామండీ‛ ఄని, ‚మీరు ఄటాల తాగొదూద‛
ఄని పెయ్నల్ జీవితంలోకి తొంగ్గ చూసనప్పడు మాత్రం ఆరిట్బ్బల్ గా ఄనిపికుాంది.
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What does writing mean to you? ఆంత జీవితానిన ఄక్షరానికే ఄంకితం
చేకుకోవట్ం... is it worth it ఄని ఎప్పడై న ఄనిపించింని?
 న ఆంటికి ‘ఄక్షయం’ ఄని పేరు పెట్టికు నన చ నే చ. ఄందులోనే  నకు యచన ట్ల ఈనన
కనివక్షన్ తెలయాల.
Worth it ఄనన ప్రశ్న ఎప్పడూ రాలేదు. నే చ డబ్బఫలు సంపాదించుకోలేకపోయా చ, వివాహ
ఫంధానిన వదద చకు నన చ. ఄది  నకు చ్చల స్తమం చేసంది కూడా. ఄలగని నే చ వివాహ వమవసథని
తియసకరికుా నన ఄని కాదు. ఄదంటే  నకు చ్చల గౌయవం. ఄందుకే ‘తన’ రామగలగా చ.
‘భంచుపూవు’ రామగలగా చ.

యచన వివాహాని కాలష్ వకుాంద చకు ననరా?
తకుండా వచిు తీరుతుంది. ఎవరికై న సరే ఄది తాడు మీద నడక లంటిదే.  నకు అ
బ్దలెన్్ లేదని బ్దగా తెలుకు. ఄదేగాక,  న తాగుడు,  న భ్రభణ కాంక్ష, అ కాంక్ష కాయణంగా నే చ
ఎప్పడు ఄనిపిసేా ఄప్పడు కనిన ఫట్ిలు సంచీలో వేకుకుని భుజాన తగ్గలంచుకుని వెళిపోవట్ం...
ఆవన్నన ఒక పెళ్లయిన భనిష్టకి వీలయేమవి కావు. ఒక కళ్లకారునికి పెళిల వలల వచిు తగ్గలే ఄదనప్ప
ఫరువులన్నన చ్చల కఠినమైనవీ, ఄడుగడుగు న ఄడుా తగ్గలేవీ చ.

వాయసతవ ఆచి, భన యకాానిన భూమీభద వదిలపోతు ననం ఄనే భావన... అ లోటేమీ
కుపరించని?
అలోచన ఄననది తనతాన చ ఫలరుచుకుని ప్ప నదులు వేకుకుని మేడలు కట్టికునన తరావత అ
ఄవసయం సెకండరీ ఄయిపోయింది. నినిన ప్రయాయటైజ్ చేయాల్న ఄవసయం లేకపోయింది.
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నే చ చనిపోయాకా  న బిడాలుంటారు ఄనే భావన చ, నే చ చనిపోయాకా ఄక్షరాలో
ప్పసాకాలో ఈంటాయి ఄనే భావన substitute చేమగలని?
నే చ చనిపోయిన తరావత  న వయకూ ప్రంచప్ప ఈనికి కూడా నశించిపోయినటేి. తరావత ఆక
 న బిడాల,  న ప్పసాకాల,  న... ‚ న‛ ఄనన ఆది లేకుండా పోతుంది. నే చ ఄనన భావన నశించ్చకా
నిని తరావత ిం జరుగుతుందనేది ఄనవసయం.  నకటాల ిం లేదు.  న ప్పసాకాలు ఈ నన పోయి న
 నకేం లేదు.
ఒకామన ఄ ననరు, ‚ిం స్తర్ మీరు కూడా ఄందరాలగే నే చండంగానే బిలష్ కావాల
ఄంటార్వ్‛ ఄని. ఄవు చ భరి, నే చననంతవయకే  న లోకం, నే చ చూకుకోవాల  న ప్పసాకానిన.
నిజం చెపాలంటే, మా  ననన న చన వాయసతవంగా వదులుా నననన తృపిాతో పోయాడా? అమన
 న ఈనికినే ఄసహమంచుకు ననడు. అమన బ్రాహభణతావన్నన, పౌరోహతామన్నన నే చ కనస్తగ్గంచలేదని
చనిపోయేంతవయకూ తీవ్రమైన నిరేవనినికి గుయయామడు. ఄందర్వ్ ఄ చకుంటారు తపించి, ఎవడూ
తలలదండ్రుల లక్షణాలన తీకుకుని రాడండి. ఎవడి ఫతుకు వాడు ఫతుకుతాడు. ఎవడి ప్రంచం వాడిది.
ప్పసాకాలు వదిలపోవడం, విగ్రహాలు వదిలపోవడం ఆదంతా  నన్న్న్్. శ్రీశ్రీ విగ్రహం పెడితే
అమనకేభ నన తెలుకుాంని. నిని మీద పావురాలు రటేిమచుు, కాకులు రటేిమచుు. లేకపోతే ఎవడో
వచిు మెళ్ళో చెప్పల దండలో, టైర్ టూమబ్బలో వేమచుు. మొతాానికి వియగొిటిి న వియగొిట్ిచుు. ఄవన్నన
వాళ్లకు ఄంట్టతాయాండి? వాళ్లతోనే వాళ్ల ప్రంచం తుడిచిపెట్టికుపోయింది.

ఈననంతవయకై న...
ఈననంతవయకూ మాత్రం ఖచిుతంగా ఈంట్టంది. ఆది  న యచన ఄనే భావన. మొనేన ఎవరో ఇ
రాతల వలల డబ్బఫలొస్తాయా ఄనేదో ఄంటే ఄ నన చ. ‚డబ్బఫలేముందండీ!  న జేబ్బలో వెయిమ
ర్వ్పామలు మీ జేబ్బలోకసేా మీదవుతుంది. కాన్న  న ప్పసాకం మీ దగియకు వచిు న ఄది కాశీబట్ల
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వేణుగోపాల్ ప్పసాకమే ఄవుతుంది.‛ ఄని గయవంగా చెపా చ.  న యచనలు యభ చెతా యచనలే ఄయి
ఈండొచుు గాక, వాటిని తీకుకెళిల మీ జాబితాలోల ఄట్ిడుగున పెడితే పెట్టిచుు గాక... కాన్న ఄవి  నవి.
నే చ గయవంగానే ఫీలవుతా చ.

*
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