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‗నాలాంటి వాడు మధ్యలో ఎక్కడో ఉాంటే తప్పాం లేదు క్దా‘ :
కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ తో ముఖాముఖి [1]
గత ఐదేళ్లలగా రచమాం ఉనాన, మాం ఇలాంటి విషయాలు మాట్లలడుకుాంది తకుకవ.
ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ఆమన దగగయ ఎలాంటి జవాబులు ఉాంట్లయో నాకు తెలుసనే అనుకునేవాణ్ణి.
కాఫటిి ఈ

యమాయథభలల కాశీబట్ల గురాంచి నాకు తెలసాంది ఫమటి వాళ్లకి

చూపాంచట్మ అనుకునానను. రసీవిాంగ్ ఎాండ్ నేను కాదనీ, చదవబోయే వాళ్లకి నేను క్
సాంధానక్యత మాత్రమ అనీ అనుకునానను. కానీ ఆమన మాట్లలడట్ాం మొదలుపెట్లికా నాకు
తెలమకుాండానే శ్రోత పాత్రలో దిగిపోయాను. అాంతే కాదు, ఆమన తన యచనా వామసాంగాంలో
తీసుకునన నియియాలు, చేసుకునన ఎాంపక్లూ ఏవీ రాండమ్ కాదనీ, వాట్నినాంటి వెనకా క్
టిషిమైన నభభకాల నిరభణాం ఉాందనీ ఈ సాంభాషణ వలల అయథమైాంది.
మొదట్ అసలు ఇలాంటి ఇాంట్ర్వ్ఴూలేవీ క్ వమకిత సారనిన సాక్లమాంగా టిి
చూపాంచలేవనన సాంగతి చెప్తత ఆమన క్ డిసక్లలయభర్ తో ఇల మాట్లలడట్ాం
ప్రాయాంభాంచారు:—
‗నేనూ చీక్టి‘లో చెపాను. భనిషి వమకితతఴాం క్ ఐసఫర్గ (iceberg) లాంటిది. దాని
మొతతాం బాడీలో తాంభై శాతాం నీటిలోనే ఉాంటాంది. ఉరతలనికి క్నిపాంచేది చాల తకుకవ. అదే
ఫమట్కి తెలసేది. అలాంటి వమక్త వమకితతఴాం నుాంచి మాత్రమ ప్రాంచాం భనిషిని గ్రహాంచుకోవాల.
దానిన మాంచి ఏాం ఆలోచిాంచినా అది assumption. అది ఊహ, క్లన, ఆలోచన. వాటి దాఴర
ఏాం నాన్సషనుష పుట్ిగలదో అది పుడుతాంది. నీ అసలు సాయాం ఏాంట్నేది ఈ ప్రాంచాంలో ఎవరకీ
తెలమదు. నీ తలలకి, నీ భాయమకి, నీ పలలలకి, నీ సేనహతలకి ఎవరకీ తెలమదు. చివయకు నీ యచనలోల
కూడా అది క్నడదు. కాశీబట్ల ఎసెన్సష అనేది నాన్సషన్సష. అసలు కాశీబట్ల ఎటికీ ఫమట్కు
రడు.
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మీ అభభ గారు మభభలన క్విగా చూడాలనుకునేవాయని చెపారు. అది ఎక్కడో త ఏ
అమాభ ఆశాంచని అరుదైన కోరక్. మీ జీవితాం యచన వైపు భళ్లట్లనికి తల ప్రేయణ
అదేనా?
అభభ క్ననడిగ. పుయాంధయ దాసు కీయతనలవీ అదుబతాంగా పాడేది. ఆమెకు దో ఏట్
పెళ్లయాంది. దమూడో ఏట్నే మొదటి సాంతానాం క్లగిాంది. నేను దకోాండో సాంతానాం. అాందర్నన
ఎల పెాంచిాందో భర పెాంచిాందామె. నా వయకూ వచేేసరకి చాల తకుకవ ఆసతపాసుతలు మగిలయ.
నాకు ఎనిమదో న్సలలోనే మాట్లు వచేేశామని అనేవాళ్లల. ఆమె... వీడేదో నాలుక్ మీద అక్షరలోత
పుట్లిడూ, సఴచఛాంగా తతలూ పొలులలతో సహా మాట్లలడేసుతనానడూ అని చిననటినాంచీ ఆమె నా
చేత అభయకోశ్ాం వల్లల వేయాంచిాంది. అలగే కాళిదాసు ఆమెకు ఇష్టిడైన క్వి. యఘువాంశ్ాం ఇాంట్లల
సటీక్ాం ఉాండేది. రోజుకొక్ శ్లలక్ాం నా చేత టీక్ తో పాటూ చదివిాంచేది. నేను కూడా దాన్నన సాధన
అన్న క్సయతతన్న అనుకునేవాణ్ణి కాదు. అదొక్ అలవాటైపోయాంది. అభయకోశ్ాం ప్రధభ కాాండ
అాంతా వల్లల వేయాంచిన తరఴత ఒ రోజు కూచోబెటిి చెపాంది. ―రే నానాన ఇవి భాంత్రాలు కాదు.
ఇది బ్రాహభణులకు మాత్రమ రమతమైాంది కాదు. ఇది క్ నిఘాంటవు. క్ అరథనికి ఉనన నానా
దాలు ఈ కొకక్క శ్లలక్ాంలో తెలుసాతయ‖ అని చినన చిననగా నేరాంచడాం మొదలుపెటిిాంది.
వమసొచిేాం తరఴత అడిగాను అభభని ―ఎవరైనా ఆక్ిరో, డాక్ిరో, క్ల్లక్ిరో కావాలని
కోరుకుాంట్లరు, నీకేమ (నేను ఏమ అనే పలచేవాణ్ణి అభభని) ఈ క్వి కావడాం కోరకా‖ అని. కొాంత
నిశ్వఫదాం తరఴత క్ మాట్నిాంది. కోటీశ్ఴరుడైనా సుడిగాడికి పోయనపుడు (సుడిగాడాంటే
క్ననడాంలో వలలకాడు) – వలలకాటికి పోయనపుడు ఈ ప్రాంచాంలో అతి దరద్రమైన ఆశ్ని
వదిలపోతాడుర, కానీ క్వి అననవాడు అతమదుబతమైన అక్షరనిన వదిలపోతాడూ ‖ అాంది. అది
ఎాందుకో ఆ వమసులో నాకు ఫలాంగా నాటకుపోయాంది.

తల రతల గురాంచి చెాండి?
నేను మొదట్ చాందోఫదధాంగా రమడాం నేరుేకునానను. మా గురువుగారు భాగవతల
జగనానధాం గారు. ఆమన భాంచిక్వి. ఆమన దాఴర క్ాందలూ, సీసాలూ, ఆట్వెలదులూ రమడాం
మొదలుపెట్లిను. తరఴత కాసత సామాజిక్ దృషిి పెరగి శ్రీశ్రీ ప్రభావాం డిాంది. ధనిక్ ప్ద వరగలూ,
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ధనికులాందర్వ్ దురభరుగలూ, వాళ్లాంతా ధనికులయమాంది ప్దవాళ్ల క్డుపులు కొటేి... ఇట్లలాంటి
నాన్సషనిషక్ల్ థాట్ అాంతా తలక్లకికాంచేసుకునానను. ‗నేనూ చీక్టి‘లో క్ చోట్ రశాను:
‗మావోసేటాంగ్ ట్ాంగ్ భని గాంట్ కొడితే మూతికి ఫట్ిలోత గోడల మీద బ్రష్టశలోత దాడులు‘ అని. ఆ
అడాలసెన్సష, ఎర్నల యూతలో ఆ ప్రభావాలుాండేవి.
శ్రీశ్రీ ప్రభావాం నుాంచి నేను ఫమట్డట్లనికి కాయణాం శేషాంద్ర గారు. అాంతకుమునుపు
ఆమన ప్రు వినివుాండట్మ. యాధృచిఛక్ాంగా క్ర్వ్నలు క్మషనర్ గా వచాేరమన. మా కాలేజీ
మీటిాంగ్ దేనికో పలచాాం. ఆమన ఆధునిక్ భహాభాయతాంలో ఇాంకూలడ్ చేసన ‗భయూయయఴాం‘
అని క్టాంది. అట్లల ఆ దానిన ―శేషజ్యమతషన‖ అనే చినన పుసతక్ాంగా వెలువరాంచి ఉనానరు.
ఆమన క్వితఴాం చదివే దధతి చాల అదుబతాంగా ఉాంటాంది. అది విాంటూ క్ విధమైన ట్రాన్సష
లోకి వెళిపోయాను. అరె! కొటి, క్టి, నరుకు, చాంపు, యక్తాం, ఆక్లీ, కేక్లూ... నేను
చదువుతననదీ, రసుతననదీ... ఇది కాదు క్వితఴాం... దీనిక్తీతాంగా ఏదో ఉాందీ అనిపాంచిాంది నాకు.
(నిజానికి శేషాంద్ర కూడా క్మూమనిసి ప్రభావాంతో రశారు.) నేను రసుతననది శుదధ వచనాం
అనిపాంచిాంది. కాళిదాసును అభభ అదే నిగా ఎాందుకు నేరాంచిాందీ, అని భళ్లల నేను యఘువాంశ్ాం
చదవట్ాం మొదలుపెట్లిను. ―ఉమా కాళిదాససమ‖ అని ఎాందుక్నానరో ఆ పుసతక్ాం భళ్లల చదివితే
అయథభవుతాంది. ఎాంత గొ ఊహలతనివీ!
అల న్సభభదిగా శేషాంద్ర ప్రభావాంలోకి జారుకునానను. ఆ విధమైన క్వితఴాం... ప్రక్ృతీ,
వెన్సనల, ప్రేమసీ ఇట్లలాంటి నాన్సషన్సష రమట్ాం మొదలుపెట్లిను. ప్రతీ క్వికీ ఆ వమసులో అది
అతమాంత సహజమైన విషమాం. ఆ ప్రభావాం నుాంచీ ఫమట్డట్లనికి నాకు ఐరోపీమ సాహతమాం
సామడిాంది. భన క్ృషిశాసుులూ, శ్రీశ్రీలూ వీయాందర్వ్ క్రతరఴత క్రుగా వెనక్డట్ాం
మొదలుపెట్లిరు.
తరఴత క్థలు కూడా చదవట్ాం మొదలుపెట్లిను. భలలది రభక్ృషిశాస్త్రి గారు భాంచి
క్థలు రశారు. కోకసార అనిపసుతాంది, భనాం వీళ్లాందర్నన భరచిపోయ ఇాంకా క్ పోతననీ,
శ్రీనాధుణ్ణి, క్ వేభననీ ఎాందుకు గురుతపెటికుాంటనానాం. ఫర్రెలు కాచుకునేవాణ్ణి కూడా పోతన
ఎవర్రా అని అడిగితే ―క్వీ‖ అాంట్లడు. అదే భలలది రభక్ృషిశాస్త్రి ఎవయాంటే తెలమదాంట్లడు.
వీళ్లాందర్వ్

ఎాందుకు

కొటికుపోతనానరు.

వాళ్లాందర్వ్

ఇాంకా

ఎాందుకు

చియసాథయగా
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ఉాండిపోయారు. అాంత గొ క్వితఴాం రశాయన్న, భరోట్న్న కాదు. భరెాందుకూ అాంటే వాళ్లల
ముాందు మౌఖిక్ాంగా ప్రజలోలకి వచాేరు. క్ ప్రతి రసేసేత దానిన చూస భరొక్డు చదివి
నేరుేకునేవాడు, చీక్టి డగానే దిభాందీ కాలక్షేపానికి ఊరక్ట్ి దగగయకు జేరేవారు, ఆ దమాం
తెలసనవాడు

అక్కడ

కూరుేని

చదివితే

విననవాళ్లలో

క్నీసాం

ఐదారుగురు

దానిన

వాంట్ఫటిిాంచుకుాంట్లరు, భయల వాళ్ల దాఴర ఇాంకొాందరకి చేరుతాంది, కాఫటిి అక్షయ జాానాం
లేకునాన, లప తెలమకునాన ఆ ప్రజల బుర్రలోల వేభన అల ముద్రడిపోయాడు. ఆ కాలాంలో
పోతన భాగవతాం చదవాలీ అాంటే ఇాంకొక్రు భనకు వినిపాంచాల. అాందుకే ―పురణ శ్రవణాలు‖.
ఇట్లల అల జరగే సౌలబమాం లేదు.

అాంటే లప సాహతామనికి చేట చేసాందాంట్లర?
అలగని కాదు. భన జనాభా విస్ఫపట్ాం కూడా కాయణాం. చిననపుడు పాడేవాళ్లాం ‗మూడు
యాంగుల జాండా నీడన ముపది కోటల జన హృదమాం‘ అని. ఇపుడు నూట్ ఇయవై కోటల
దాటేసాంది. అవే నదులు, అవే వనరులు... సాహతీ వనరులు కూడా అవే. And reaching
people has become more difficult.

జనాభాతో పాట చదివే వాళ్లల కూడా అనులోమానుపాతాంగా పెయగాలేగగా?
ఇక్కడ తిాండికీ బుదిధకీ సాంఫాంధాం ఉాంది. క్ ముదదను క్డు తినే రోజు నుాంచీ, కే
ముదదను ది భాంది తినాలషన సాథయకి ఈ జనాభా విస్ఫపట్ాం జరగిాంది. తదాఴర వాడు రోజులో
ఎకుకవ భాగాం తిాండి సాంపాదిాంచట్లనికి కేట్లయసాతడు. తిాండి వేట్ అాంటే భర్న పాశ్విక్ాం అని
కాదు. వాడూ, వాడి పెాండాలాం, వాడి పలలలు, తలీలదాండ్రీ... వీళ్లాందర కోసాం సాంపాదిాంచట్ాం వైప్
వాడి మొగుగ ఎకుకవగా ఉాంటాంది. బుదిధ వికాసానికి సభమాం కేట్లయాంచడాం బాగా
తగిగపోయాంది. కొాండొక్చో లుతాం కూడా అయపోయాంది.
―పలనా పుసతక్ాం నువుఴ చదివావా‖ అాంటే, చదవక్పోవట్ాం వలల వచేే నషిాం ఏమటీ అని
వాడాలోచిసుతనానడు. నేను కాఫ్కకని చదవలేదు. చదవక్పోవట్ాం వలల నాకొచేే నషిాం ఏమటి? ఏమీ
లేదు. ఎటూ అయథాం కాని కాఫ్కకని చదవట్లనికి క్ గాంట్ కేట్లయాంచే క్ాంటే, ఆఫీసులో ఒ గాంట్
ఒవర్ టైమ్ చేసేత నాకు ఇాంకొాంచెాం ఎకుకవ డబుఫలు వసాతయ. నేను ఇాంటికి నా భాయమకి ప్తలో ళ్లల
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తీసుక్లళ్లచుే, లేదా నా పలలలకి చాక్లలటల తీసుక్లళ్లలచుే. అది నా లోల భనిషికి భరాంత సాంతృపత
క్లగిాంచే విషమాం.
దీనికి ఎవర్వ్ ఎవరోన బ్లలమ్ చేయాలషన ని లేదు. బ్లలమ్ చేస సాధాంచేది లేదు. ఎవడికైతే
ఇనేనట్ గా సాహతమాం ట్ల ఆసకిత ఉాందో వాడు రసుకుాంటనానడు, చదువుకుాంటనానడు. రోజుకి
ఇయవై నాలుగు గాంట్లుాంటే అలాంటి వాడు తనకు ఇయవై మూడు గాంట్లే అనుకుాంట్లడు. ఆ క్క
గాంట్ల తన ప్రవృతితకి కేట్లయాంచుకుాంట్లడు.

సరే, శైల యాంగా శ్రీశ్రీ నుాంచి శేషాంద్ర వైపు వెళ్లలయనానరు. భర ఆ క్మూమనిసుి
దృక్థాం ఏమైాంది?
క్మూమనిసుిలాంటే భాంటే కానీ, క్మూమనిజాం నాలో ఇటికీ ఉాంది. నువుఴ సాంపాదిాంచని
డబుఫ నీది కాదు. అాందుకే నా వాయసతఴపు ఆసత కూడా కాదనుకునానను.
మా నాననకి మొతతాం మూడాందొల ఎక్రలు. మాం దకొాండు భాంది సాంతానాం. అపుడే
ఆమన ఖరోభ మా ఖరోభ గానీ, డొక్కల క్రువు అని రమలసీభలో క్రువొచిేాంది. ఇయవై ఏళ్ల పాట
చుక్క వయశాం లేదు, అణాకీ అయధణాకూ భూములముభకునే రసథతి. నాకు ఆరుగురు అక్కలు.
అాందరకీ పెళిలళ్లల చేయాల. నానన వేదాండితడు. అది డబుఫ తెచేేది కాదు. ఇక్ ఆమనకు
మగిలాంది క్టే దార. కొకక్క ముక్కగా పొలలనీన విరుచుకుాంటూ వెళిపోయారు. ఆఖరుకు నా
దగగయకు వచేేసరకి ఇయవై తమభదెక్రల మామూలు చేను, క్ మూడక్రల వర భడి, క్ పాత
కొాంపా మగిలయ. దానిన కూడా నేనూ మా అనన ాంచుకునే రసథతి. అపుడు నేను మా తాండ్రి
గారతో అనానను ‗అపా‘ (అలగే పలచేవాణ్ణి, క్ననడ ప్రభావాం), ‗బాాండు ప్రు తెపాంచి
రయాంచేమాండి అవనీన అననమమ ప్య‘ అనానను. ఆమనలగే తెపాంచాడు. నేను సాంతక్ాం
పెటేిశాను. దాాంతో 28 యేళ్ల ప్రామాంలో అల ఆసత కూడా వదిలాంచేసుకునానను.
అసలు నిజానికి టెన్సత కాలసులోనే... క్సార ఫీజు క్ట్లిలష వచిేాంది. మా తాండ్రి గార
దగగయకు పోయనపుడు, ఏవో మాట్లు జరగాయ మా ఇదదర భధమన. దాదాపుగా ఎట్లలాంటి
మాట్లాంటే, ‗తెయవని తలుపులు‘ లో తాండ్రీ కొడుకుల భధమ జరుగుతాంది చూడాండి యుదధాం...
అలాంటి యుదధాం, కాని అాంత భర్న తీవ్ర సాథయలో కాదు. ఎాందుక్ాంటే అటికి ఇాంకా కుర్రవాణ్ణి.
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చలాం ‗మూమజిాంగ్ష‘ లో తన తాండ్రితో కొట్లలడిన క్ సాందరబనిన గురాంచి రసాతడు. ‗దహారు
సాంవతషరల క్రితాం అతను చేసన తపుకు శాేతాతాం అతని క్ళ్లలోల క్నడిాంది‘ అాంట్లడు.
ఎాందుకు పుటిిాంచాన్రా వీడిని అననటి అననమాట్. అలగే చూశారు మా తాండ్రి.
ఆ తరఴత సరగాగ వాయాం రోజుల పాట క్ ఫ్కక్ిర్నలో నైట్ షిఫ్టిలు కూల ని చేశాను. ఆ
కూల డబుఫతో టెన్సత కాలసు ఫీజు క్టిి పెదద మొనగాణినుకునానను. తరఴత డిగ్రీ వయకూ మా
పెదదక్కమమ దగగరుాండి చదువుకునానను. ఆమె ననున దాదాపు దతత తీసుకుాంది. ఇటికీ అాందరకీ
ఆమెను అభభగానే రచమాం చేసాతను.
తరఴత డిగ్రీ అయామకా... అట్లల నా మత్రుడు క్డు క్ర్వ్నలోల మొట్ిమొదటి
డిపార్ిమెాంట్ల్ స్ఫిర్ష తెచాేడు. ‗ఏర చేయతావా‘ అని అడిగాడు. ‗సలక్షణాంగా, పలచి అననాం
పెడతానాంటే ఎవరు వదదాంట్లరు‘ అనానను. డోన్స, నాందామల, ఆదోని, ఎమభగనూరు అవనీన సూట్
కేసు టికుని తిరగి రైస కుక్కయలవీ అభభట్ాం, దుకాణాంలో ఉననపుడు ౌంాంట్ర్ బా్  గా,
నౌక్రుగా... చేశాను. ఉదయానేన నేనే పోయ షట్ిరు తీసేవాణ్ణి. అదేదో చిననతనాం అని ఎపుడూ
అనుకోలేదు. నా డబుఫ నాకు వస్ఫతాంది.
అపుడే తాగుడు అలవాటైాంది. పొదుదనేన సూట్ కేసు టికుని ఊళ్లల తిరగి, ఫమట్
హోట్ళ్లలో భోజనాలు చేస, రత్రి క్ల్లక్షనుల తీసుకుని దీ దిననయకి షాపుకి చేరేవాణ్ణి. అటికి ఈ
―ఉషా‖, ―రలీ‖ ఇల యక్యకాల క్ాంపెనీల సేల్ష మనేజర్వ్ల వాళ్లల వచేే వాళ్లల. వాళ్లతో కూరుేని
తాగట్ాం సయదాగా ఉాండేది. న్సనాండుననర, ాంటిగాంట్పుడు ఇాంటికి చేరేవాణ్ణి. అపుడు మా
వాళ్లల గవయనమెాంట కాఴయిర్ష లో ఉాండేవాళ్లల. నాకు అది ఇఫఫాందిక్యాంగా అనిపాంచేది. దాాంతో
తరఴత ఇాంటి ఫమట్ క్ పాక్ వేసుకునానను. కొాంచెాం ఎలకిిఫై చేస, క్ లైటూ, ఫ్కనూ, క్
భడతభాంచాం... రత్రి లేట్యతే అక్కడే డుకునేవాణ్ణి. పొదుదనన లేచి భళ్లల మామూలే. ప్రతీ రోజూ
ముాందు రోజుకి నక్లే.
అలగే కానొక్ సభమాంలో క్ ప్ర్ మలులకి సెకూమరటీ సాిఫ్ ని సలయ చేసే కాాంట్రాక్టి
చేశాను. అలగే వాళ్లకే సుననమూ బొగ్గగ సలయ చేసే కాాంట్రాకుిలు కొనిన చేశాను. అట్లల రోజుకి
ఐదు వేలు ఆరు వేలు కూడా డబొఫచేేది. దాాంతో నా వమసనాం అనఫడే ఈ తాగుడుకి అడుు లేకుాండా
పోయాంది.
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ఇదాంతా సాగుతననపుడు మీలోని యచయత ఏాం చేసుతనానడు?
అల డబుఫ సాంపాదిాంచే రోజులోలనే డబుఫ గురాంచి ఆలోచిాంచట్ాం మొదలుపెట్లిను. The
creation of money. అటి బాయిర్ ససిాం నుాంచి ఇటి క్రెనీష వయకూ. భన సామాజిక్
జీవితాలన నిరేదశాంచే ఇదేమటి. ఈ విచికితషతో... నేను చదివిన కాలేజికి చాల పెదద లైబ్రర్న ఉాండేది,
ఆ లైబ్రేరమనూ ఇాంకో ఇదదరు ముగుగరు ప్రొఫెసరుల నాకు తెలసన వాళ్లలాండేవాళ్లల. కాఫటిి అటికి
నేను అక్కడి విదామరథని కాక్పోయనా ననున లోలకి అనుభతిాంచేవారు. నాకు దొరకిన ఖాళ్ల
సభమభాంతా అక్కడే గడిప్సేవాణ్ణి. రాండమ్ గా చదివేవాణ్ణి. క్ రికుమలర్ సబెెక్టి, క్
ఫిలసఫీ అనేది లేకుాండా చదువుకుాంటూ వచాేను. అపుడే నాకు ఐరోపీమ సాహతమాం రచమాం
అయాంది. కొకక్క పుసతక్ాం కొకక్క డైనమైట్.
భనాం ఎక్కడునానాం? అసలు భనకు ఆలోచనా వమవసథ అనేది ఎాందుకు ఎదకుకాండా
పోయాంది? నాకు అపుడు తోచిన జవాబులు కొనేన. క్మూమనిజాం భనిషిని ఎదగనీమదు. భనిషి
ఆలోచనా వమవసథని ఎదగనీమదు. కే కోణాంలో ఇదే చూడు నువుఴ, ఇదే తయారు చేయ,
అాంటాంది. దాాంతో డైకాసిలు (మూసలు) రవట్ాం మొదలుపెట్లియ. ఎవడో క్ మూస చేస
పెటేిసేత ఇక్ మీట్ నొక్కగానే నక్ళ్లల వచేేమట్ాం. క్ళ్ కాసాత క్రాఫ్ి అయపోయాంది. మీరు కొాండలల
బొభభలూ, నియభల్ పెయాంటిాంగేష తీసుకోాండి. దాని మీద క్ళ్లకారుడి సాంతక్మాం ఉాండదు. అాంటే
కిాంద ప్యని కాదు. అనీన క్లగే ఉాండట్ాం. అదీ క్రాఫ్ి.
భనిషి ఆలోచన వృదిధ చెాందట్ాం అనేది భనలాంటి భతాం చేత క్ాంట్రోల్ చేమఫడుతనన
దేశాలోలను, అట క్మూమనిజాం చేత క్ాంట్రోల్ చేమఫడుతనన దేశాలోలనూ కూడా లేకుాండా
పోయాంది. క్మూమనిసి యషామలో చాలభాంది క్ళ్లకారుల సృజనలన ఫమట్కి రకుాండా చేశారు
వాళ్లల. భరో క్క భతాం కూడా అాంతే. పాపానీన, పుణామనీన తయారు చేసాంది. పలనా ఆలోచన
నీకు రవడమ పాాం, తరఴత అాందుకోసాం నీ ప్రక్షాళ్న. అాంటే అక్కడితో నీలోని ఆలోచనను
నువుఴ నరకేసుకుాంటనానవు.
శుక్బ్రహాభశ్రభాం సాథపాంచిన విదామప్రకాశానాంద గిరసాఴమని అడిగాను. ఈ భతాంలోని
పుణమాం పాాం ఈ చట్రాలనీన భనాం తయారు చేసుకుననవే క్దాండీ అని. ఆమన బాగా
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చదువుకునానడు, ‗నిజమ నామనా, భనకు భనమ తయారు చేసుకుననవే కాని, సమూహాంగా
తయారు చేసుకోలేదు. సమూహాంలో కొదోద గొపో తలకామ ఉననవాడు తయారు చేసనవి ఇవి.
సమూహాం ఛిద్రాం కాకూడదని తయారు చేశారు. సమూహానిన క్టిిడేమట్లనికి కొనిన
సమూహానికి అయథాం కాని విషయాలు అవసయాం. గొర్రెలన రెాండు కుక్కలు క్ాంట్రోల్ చేసాతయ. అల
తయారైనవి ఇవి. గొర్రెల భాంచికే. ఆ గొర్రెల కారని మము బగవాంతడాంటనానాం.
బగవాంతడునానడని మాం విశ్ఴససాతాం. బగవాంతడు లేదూ అనుకునాన కూడా మీరు సరైన
దారలోనే ఉనానరు‘ అనానడు. ఆమన మాట్లు కొాంత సతమాం క్నిపాంచిాంది. నిజమ, కుక్కలు రెాండు
వాంద గొర్రెలన క్ాంట్రోల్ చేసనటిగా ఈ భతాం అనేది వీళ్లకు అవసయమగ అనిపాంచిాంది.
ఎాందుక్ాంటే దైనాందిన జీవితాంలో ఇాంత ఆలోచన అవసయాం లేదు వాడికి.

రయాలీ అనన తన క్నాన ముాందే ఈ సతామనేఴషణ మభభలన లకుకాందననమాట్.
అవును. మవఴనాంలో శేషాంద్ర శ్యభ ప్రభావాంలో డి రసాందేదో అక్కడితోనే ఆగిపోయాంది.
అపుడే ―యాంగనామకి లేచిపోయాంది‖ అని క్థ కూడా రశాను. (1973లో అనుకుాంట్లను
ఆాంధ్రత్రిక్లో అచేయమాంది.) మా ఇాంటి దగగయ కావిడ ఉాండేది. చాల చినన వమసులో వైధవమాం
ప్రాపతాంచట్ాంతో ఇదదరు పలలలన తీసుకుని అననమమ ఇాంటికి వచేేసాంది. కుటిని చేసేది. క్ రోజు
ఆ కుటిమషనుకి ఏదో రప్రొసేత చేయాంచుకొసాతనని క్క ఊరు వెళిలాంది. భళ్లల తిరగి రలేదు.
అాందర్వ్ లేచిపోయాందని అనానరు. కానీ అది మాత్రమ కాయణాం కావచాే అని నా తలలో. భనాం
రోజూ చూసుతాంట్లాం ప్రోల ―గురుత తెలమని శ్వాలు‖ అని. ఎక్కడో ఏదో ఏకిషడాంట్ అయ
వుాండచుే, లేదా ఆమెకు హార్ి ప్రాబెలగ ఏదో ఉాండి ఎక్కడో డిపోయుాండచుే, కొదిద రోజులు
చూస మునిషపాలటీ వాళ్లల మారుేర్నలో పారేస ఉాండొచుే... ఏదైనా అయ ఉాండొచుే. నేను ఆమె
చనిపోయాందని రశాను.
అట్లలనే ఏవో అాంతర్ జిలల క్వితఴ పోటీలు జరుగుతాంటే కూడా వెళ్లలను. క్వితాఴనికి
కాాంపటేషనేలవిటి అనన విచక్షణ ఉాండేది కాదు. భాష ట్ల నాకు క్ాంట్రోల్ ఉాందనన అహాంకాయాం
క్టి దానికి తోడు. సరే వెళ్లలక్ అక్కడ వాళ్లలదో ట్లపక్ట ఇచాేరు. శశయ వసాంతాం ప్రుతో క్వితఴాం
ఏదో రశాను. అట్లల మా గురువు గారు దావూద్ సాహెబ్ గారు, సాంసకృతాం, ఇాంగ్లలష్ట, అయబ్బఫ
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భాషలోల భాంచి ాండితడామన. క్పుడు న్సలూలరులో పాన్స షాపు నడిప్వాడు. అది న్సలూలరు క్వి
ాండితలాందరకీ అడాుగా ఉాండేది. అదుబతాంగా దామలు రసేవాడు. ఆమనకు నేనాంటే ఇషిాం. ఆ
క్వితఴాం కాాంపటీషన్నల నా ఖయభ కాల పసి ప్రెయజేదో వచిేాంది. నాకు నాలుగు పుసతకాలేవో
ఫహుభతిగా ఇచాేరు. తరఴత నేను కాభర్ష కాలసులో ఎక్కడో కూరుేని ఉాండగా తెలుగు ప్రొఫెసర్
దావూద్ సాహెబ్ గారు పలుసుతనానయని క్బురొచిేాంది. ఆమనాంటే మాక్ాందరకీ బమాం. అల
బమాం బమాంగానే వెళ్లలను. ఆమన అనానడు: ‗రే నువుఴ చాల బాగా రసుతనానవు. కానీ నీ
మెదడిాంకా ఎదగాలష వుాంది. దానికి నీకు పుసతకాలక్ాంటే భనుష్టల్లకుకవ ని చేసాతరు. ప్రాంచానిన
విసతృతాంగా యమటిాంచట్లనికి ప్రమతినాంచు. అధమమనాం చేయ. రసన వాకామనిన సపోర్ి
చేసుకోగలవూ అననపుడే క్ వాకామనిన రయ. ది భాంది ది ప్రశ్నలేసేత ఆ దిభాందినీ క్నిఴన్సష
చేసేటిగా ఆ వాక్మాం ఉాండాల. లేదాంటే ఆ వాకామనిన నీకై నువుఴ సపోర్ి చేసుకునేటిగా ఐనా
ఉాండాల. అాంతవయకూ రమదుదర నువుఴ‘ అనానరు. నేను దానిన ఆదేశ్ాంగా తీసుకునానను. ఆమన
నా భాంచి కోరే చెపాడనుకునానను, ఆ రోజుతో రమట్ాం ఆప్శాను. అాంటే డైర్నలూ అవీ ఇవీ
రసుకుాంటూనే వచాేను. కానీ వాటిని త్రిక్లకి ాంపాంచట్ాం మానేశాను. అటికీ
ఎభయెనీషటైాంలో ప్రభుతఴాం అణ్ణచివేత సహాంచలేక్ దొాంగప్రుల పెటికుని త్రిక్లకి రశాను. అవి
త ఇాంకేాం రమలేదు.
దాని తరఴత భళ్లల రసాంది ‗నేనూ చీక్టి‘నే. భధమలో పాతికేళ్లల ఏదీ ప్రచురాంచలేదు.
చదవట్ాం, చదవట్ాం, చదవట్ాం. జనానిన గభనిాంచట్ాం. దిభాందిలో కూరుేనాన కూడా
న్నర్వ్భసుకుని కూచునేవాణ్ణి. ఎవరెవరు ఎట్లల మాట్లలడుతనానరు, అల దిభాందీ కూరుేననపుడు
కాభన్స సబెెక్టి క్టాంటాంది, దానికి ఆ దిభాందీ ఎల రయాక్టి అవుతనానరు... అది
గభనిాంచట్మ నా ని. అల చాల యేళ్లల మననకుాండిపోయాను.

ఈలోగా చాల చదివాననానరు. ఈ చదవట్ాంలో మీపై బాగా ప్రభావాం చూపాంచిన
యచయతలు?
మా దావూద్ సాహెబ్ గారే చెప్వారు. గొ పుసతక్ాం అని చెప ఏ పుసతకానీన చదవదుద
నువుఴ. వీలైతే ముాందు ప్జీలు చిాంప్స చదువు. పుసతక్ాం చదివేట్పుడు నీ అభప్రాయానిన నువుఴ
11

ఏయరుచుకో. వాళ్లల వీళ్లల చెపన మాట్లు వినకు. గొ వాడననపుడు ఎపుడూ గొగా
రయాలషన అవసయాం లేదు.
ననున డిపార్ిమెాంట్ల్ స్ఫిర్లో చేరుేకునన సేనహతని దగగరే ముగుగరు యచయతలు నాకు
రచమభయామరు: అయాన్స రాండ్ (Ayn Rand), ఖలీల్ జిబ్రాన్స (Kahlil Gibran), ఫ్రిట్ెఫ్
కాప్రా (Fritjof Capra). వీళ్లల ముగుగర్వ్ మూడు భనన సాంసకృతలకు చెాందిన వారు. అయాన్స
రాండ్ దాదాపు నబొకొవ్ లగే యషామ నుాంచి పారపోయ అమెరకా చేరాంది, తనదైన సదాధాంతానిన
చెపాంది, అది తపా పా అననది తరఴతి సాంగతి. ఇక్ జీవిత తాతితిక్తను చెపన వాడు ఖలీల్
జిబ్రాన్స, ఎపుడూ క్లవని జియాదాకు అతను రసన ప్రేభ లేఖలు. ఇాంక్ కాప్రా భతానీన సైనుషనూ
అనుసాంధానిసూత రసన శాస్త్రవేతత.
వీళ్లతో పాటూ సాయు్ (Sartre) ప్రభావాం కూడా నాపై డిాంది. అసతతఴ వాదానిన తవఴట్ాం
మొదలుపెట్లిను. ―నేను‖ అననది అనినాంటికీ మూలభూతాం. అాంటే ‗లేదు లేదు, నువుఴ సమూహాం
కోసాం ఫతకాలాం‘టూ పుటిినటినాంచీ భనకు నూరపోసూతాంట్లరు. అదాంతా నాన్సషనిషక్ల్. భనాం
భన కోసాం ఫతకుతాాం. చేయాలనిపసేత ఇాంకొక్ళ్లకు చేసాతాం. ఈ సొసైటీ ఎవరు ననున
నిరేదశాంచట్లనికి. I‖m just a speck of that conglomeration.

మీ యచనలనీన పసి పెయషన్నల సాగట్లనికి అదొక్ కాయణమా?
అవును. ఈ క్సనాంతా క్కుకకోవట్లనికి అది నికొసుతాంది. యచయత క్ పాత్రగా ఐపోతే,
ఆ పాత్ర దాఴర యచయత కావాలనుకుననదాంతా చెపొచుే అననది క్ కాయణాం. నాకు లోలునన
భావాలనీన ఆ పాత్ర దాఴర చెపొచుే. ఫిలసఫీ గురాంచే కాదు, ఆర్ి గురాంచే కాదు, సెక్టష గురాంచే
కాదు, ప్రాంచాంలో ఉనన దౌరబగామలనినాంటి గురాంచీ చెట్లనికి... ‗నేను‘ క్ పాత్ర ఐపోతే దాని
దాఴర చెపుకోవచుే. ఆ ‗నేను‘కి ప్రు ఉాండదు, కానీ చాల చోట్ల ‗గడుపోడు‘ గానే ఉాంట్లడు.
కాఫటిి నేనే. ఇాంకోటేాంట్ాంటే, అది నాకొక్ సాంతక్ాం లాంటిది. ‗కావేర‘, ‗ల్లనిన్స‘ ఇల కొనిన
పాత్రలు దే దే వసాతమాంట్లరు. అదాంతా నా సాంతక్ాం. నేను కావాలనే అల చేసాతను.
‗నాకు గురతాంపు కోసాం ఏాం టిిాంపు లేదాండీ, ఏదో నేను రయాలనుకుననది నేను
రసుతనానను‘ అనేది దొాంగమాట్. ననున గురతాంచాల అనేది నాకుాంది. చిననటి నుాంచీ నాకు అల
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ఉాంది. I want to be aloof from the ordinary throngs. మామూలు మూక్లనాంచీ
భననాంగా ఉాండాల. కాయణాం మా అభభ ‗నువుఴ సెషల్ ర‘ అని దే దే అాంటూాండట్ాం నా
భనసులో ఎక్కడో నాటకుాందేగ. వమసులో కాసత అాందాంగా ఉాండట్ాం కూడా కాయణాం
కావొచుే. సహజాతాంగా ప్రతీ క్కడికీ అహాం ఉాంటాంది. చూపాంచుకునే అవకాశ్ాం రదు.
సథలకాల రసథతలు వాణ్ణి చూపాంచుకోనివఴవు. ఎక్కడకో సుాంకిరెడిులలకి పోయ నేను పలనా
అాంటే పోరఫచాే అాంట్లరు. కాఫటిి క్నీసాం భనలన చూపాంచుకోగలగిాం దగగరైనా భనలన
చూపాంచుకోవాలని నాకు చిననణ్ణిాంచీ ఉాండేది. ఇటికీ అదే చేసుతనానను.
ఇాంకోటి: నేను రసనవేవీ అభూత క్లనలు కావు. అక్కడ కొాంచెాం, ఇక్కడ కొాంచెాం ఇవనీన
తీసుకుని... ఆ వేపువుఴ, ఈ గనేనరుపువుఴ, ఈ భల్లలపువూఴ ఇవనీన తీసుకొచిే క్ దాయాంలో
కుడతాను. క్థ అాంటూ నా యచనలోల ఏమీ ఉాండదు. క్థా సూత్రమూ, క్థా పాత్రలూ చాల
తేలపోయేవిగా ఉాంట్లయ. ఫలమైన వమకితతాఴలూ అట్లిాంటివేవో అాంటాంట్లరుగా, అవేవీ ఉాండవు.
మామూలు సాదాసీదా cheapest of cheap stratum లో ఉనన భనుష్టలే ఉాంట్లరు,
మానసక్ాంగా. కాయణాం ఏమట్ాంటే, భన డాయకర్ సెల్ఴస భనాందరకీ తెలుసు, తెలసనా
ఫమట్పెటికోవట్లనికి భనమనాడూ ఇచఛగిాంచాం. వాటిని చూపాంచాల.

ఆ చీక్టి కోణాలన ప్రతేమకిాంచి తెచిే ప్జీ మీద యచాలషన అవసయమాంటి?
అవసయాం అాంటే, నేను ముాందు నుాంచీ భననాంగా ఉాండాలనుకునానను.
క్రెకేి, అదే రయాలషన అవసయాం ఏముాంది. ప్రేభ గురాంచీ, సునినతతఴాం గురాంచీ, అాందాం
గురాంచీ రమచుే క్దా. వాటి గురాంచి కూడా నేను రసనాంత ఫలాంగా ఎవర్వ్ రశానని
అనుకోను. నేను చిే సెక్టష గురాంచి కూడా చాల అాందమైన దాలోల రశాను. వాటి గురాంచి
కూడా రసూతనే ఉాంట్లనేనను. ‗నిక్షాం‘ చదవాండి. అాందులో పాత్ర తాను తాండ్రి అయేమ వీలేలదని
సైాంటిఫిక్ట గా తేలన తరఴత, సూిడియోలో ఏడుేకుాంట్లడు, ఫట్ిలనీన విప్స చూసుకుాంట్లడు,
వాడి భరభాంగాలనీన మామూలుగానే ఉాంట్లయ, వాడి సెక్టష జీవితాం మామూలుగానే ఉాంటాంది,
కానీ సెర్భ ౌంాంట్ లేదు వాడికి, ఇాంటికొచిేాం తరఴత భాయమకీ అతనికీ భధమ అనుఫాంధానిన సెక్టష
దాఴరనే చూపాంచాను. క్ purgation లాంటి సెక్టష అది. ఇదదరు పెళ్లయన ఆడవాళ్లల, బాగా
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చదువుకునన వాళ్లల నాకు ఫోన్స చేశారు. ఇాంతక్ాంటే గొగా భగవాడూ ఆడదాని భధమలో
ఇటవాంటి సాందయబాంలో దీనిన గురాంచి రసనవాళ్లల మాకిాంత వయకూ తగలేలదాండీ అనానరు.

అాంటే నేననేది చీక్టి కోణాలు అాందరోలనూ ఉాంట్లయ. కానీ తెలుగు సాహతమాంలో
దానేన క్ ఇతివృతతాంగా ఇాంత రసనవారు తకుకవ.
ఉనానయాండి, ఇననర్ సెల్ప ని ఫమట్పెటిినవాళ్లల. బుచిేబాబు కొదిదగా చేసే ప్రమతనాం చేస
వెనకుక అడుగు వేశాడు. ‗చివయకు మగిలేది‘ అనే పెదద క్థని ఆమనే నవలగా తయారు
చేసుకునానడు. It‖s a nonsensical novel. అతని క్థలే బెసి. చాండీదాస కూడా రశాడు. కానీ
అతని ‗హభజాఴల‘ క్నాన ‗అనుక్షణ్ణక్ాం‘ – టూమెనీ పాత్రలునాన – ఇాంకా భాంచి నవల
అనిపసుతాంది.

కానీ ఆ డాయకర్ సెల్ప ని బ్రాక్లట్ చేస చూపాంచాలనే ఆ డ్రైవ్ మీలోనే ఎకుకవ
క్నిపసుతాంది. దాని వెనక్నుననదేమటి?
భనుష్టలోల ఉనన హపోక్రసీ. నా చుటూి ఉనన భనుష్టలోలని హపోక్రసీ. నేను డైరెక్టి గానే
చెప్వాణ్ణి. ఎవరైనా క్ మాట్ అనన తరఴత, ‗కాదు మీలో ఇది కాదు, ఇాంకోటి ఉాందీ‘ అని. ఈ
భధమ వచిేన క్థ చదివి కొాంతభాంది, ‗అఫఫ ఈ క్థ సార్, సూర్ఫ సార్‘ అని అనానరు. నేను
ముగుగరన అడిగాను, ‗సార్ నిజాంగా మీక్యథమైాందా?‘ అని. ‗కాలేదనుకోాండీ, కానీ మీ సియల్ క్దా
అది,‘ అని సమాధానాం. ‗అట్లలాంట్పుడు అదుబతాం అని ఎట్లల అాంట్లరు. లోల ఉననదేదో
చెప్మాండి. బాలేపోతే బాలేదని నిషకయశగా చెప్మాండి. ఇట్లలాంటి క్థల ఫదులు రభకోటి
రసుకో అని చెాండి, సాంతోషిసాతను‘.

మభభలన హపోక్రసీ చాల ఇఫఫాంది పెడుతాందననమాట్.
చిననటి నుాంచీ బరాంచీ బరాంచీ... మా తాండ్రి గారతో నాకు మొదలైాంది. ఆమన వేదాం
చదివారు, తన దగగయకొచేే వాళ్ళ నుాండి ది ర్వ్పామల తాాంబూలాం తీసుకుని భర్న ఈ ని
చేమచూే ఆ ని చేమకూడదూ అని చెప్వారు. నేనూ గుళ్లల ప్తజారగా కూడా ని చేశాను. ఒ
ముగుగరు ఆడవాళ్లల బాగా గురుత. అాందమైన ఆడవాళ్లల వైధవమాం పాలై గుాండుల గ్లయాంచుకుని
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వచేేవారు.

నాకు

గొాంత

దాకా

వచేేది

అడగాలని.

అమాభ

భనసూపరతగా

గుాండు

గ్లయాంచుకునానర అని. వీళ్లాందరకీ మా నానన అవీ ఇవీ చెప్తతాండేవాడు. ఆమన చెప్ది వేరే,
ఆమన పాటిాంచేది వేరే. నికారెసషన అాంట్రనితనాం చచిేపోయేదాకా పాటిాంచాడామన. ‗కాలాం
క్థ‘లోల ―మునకాకమ దొాంగలు‖ అనేదాాంట్లల రశాను కూడా. సామమలు అనీ నా సేనహతడు మా
నానన లేని టైాంలోనే మా ఇాంటికి వచేేవాడు. ఏవాంటే వాడు మాదిగ. మా నాననకి వాడు రవట్ాం
ఇషిాం లేదు.
ఈ హపోక్రసీ చూసనపుడు అనిపాంచేది, వీళ్ల వెనకాల ఉననదేమట్సలు? వీడి వెనక్ ఇది
వుాండి తీరుతాందీ అననది నేను సథయయచుకుాంట్లను. అది తెలుసుకోవాలనుకుాంట్లను. భళ్లల ఐసఫరుగ
పోలక్నే తీసుకువసాతను. ఆ కిాంద దాగినదానిన ఎక్టషపోలర్ చేమట్ాంలో నాకు ఆనాందాం ఉాంది. ఏదో
హాలీవుడ్ డిటెకిివ్ సనిమా క్టి వుాంది. ఇదదరు డిటెకిివ్లో పోలీసులో క్ గదిలోకి ప్రవేశసాతరు.
వాళ్లలో క్డాంట్లడు: I smell a rat, everything looks very clean and tidy అని.
అాంతా పెరెపకుిగా ఉాందీ, అాంటే ఎక్కడో ఏదో తపుాందీ అని. ఆ డైలగ్ నాకు ఇటికీ లోల
ఉాంది. ఎవయనాన ఇాంటికొసుతనానయాంటే, ‗వాళ్లలచేేసుతనానరు, టేబుల్ మీద కాఫీ భయక్లు, ఆ ఫట్ి
తీసుకొచిే క్ప్య, స్ఫఫ్క మీదునన జాక్లటూల ఫనీనూల అనీనలోల సరేదయ,‘ అాంటూ వచేేవాళ్ళ
కోసాం సదధమై భనాం దొాంగలలగా ఉాంట్లాం.
భనాం ఇాంకోళ్ల కోసాం భనాం కాకుాండా ఎాందుకుాంట్లాం? అది ననున చిననణ్ణిాంచీ
తలుసుతనన ప్రశ్న. భనలో తాంభై తమభది శాతాం గడదాటి సమాజాంలో అడుగుపెట్ిగానే
హపోక్రటిక్ల్ గా మారపోతాాం.

అరచక్ాంగా క్నడట్లనికి భర్న డలఫరేట్ ప్రమతనాం చేసుతనానరేగ?
లేదు, డలఫరేట్ గా ఎపుడూ నా అసలు ననున దాచుకోలేదు. అది చిననణ్ణిాంచీ వచిేాంది.
కానీ నాలో ఉనన అరచక్తాఴనికి క్ క్రభశక్షణ ఉాందాండి. నాది disciplined anarchy.
నేన్సాంత డిసపెలయన్సు గా ఉాంట్లన్న, నా అనార్నక కూడా అాంతే డిసపెలయన్సు గా ఉాంటాంది.
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మీదైన గొాంత మీకు టిఫడిన తల సాందయబాం ‗నేనూ చీక్టి‘నే అనుకుాంట్లను.
దాని గురాంచి చెాండి.
‗నేనూ చీక్టి‘ రమట్ాం ప్తరత చేసేట్టికి నా వమసు 38. నేను మూడుసారుల దేశ్
సాంచాయాం చేశాను. దానిన అక్కడక్కడా రసుకుాంటూ వెళ్లలను.

మొదల్లడితే కే ఊపులో రసుకుాంటూపోయే యచయత కాదననమాట్.
లేదు, అలాంటిదేమీ లేదు. నేను కేసార మూడు పుసతకాలు చదవగలను. కేసార రెాండు
యచనలూ చేమగలను. నేను క్ నేను కాదు, మీరు క్ మీరు కానటేి. అాందుకే అది
సాధమడుతాంది.
1989లో ‗నేనూ చీక్టి‘ని క్నామకుమారలో ప్తరత చేశాను. తరఴత దానిన బ్లలష్
చేమట్లనికి నాకు ఏడేళ్లల టిిాంది. అటికి నాకు ధనవాంతలైన సేనహతలునానరు.
‗త్రిక్లవాళ్లనీ ఇాంకోళ్లనీ అడుకోకవడాం ఏాందిర. క్ దివేలు పెడితే భనమ వేసేమచుే,
వేసేదాదాం పా‘ అనానరు చాలభాంది. But I wanted it to come out by virtue of its
quality. డబుఫలుాంటే ఎవరైనా వేసుకోవచుే. కానీ నాకు అల ఇషిాం లేదు. కాఫటిి వెయటేేశాను.
అాందులో జానకి పాత్ర వెనుక్ నూర్బాన్న అనే కామె ఉాంది. అది ‗కాలాం క్థలు‘ లో
రశాను. లకోనలో పుట్లత మీద సృహ లేకుాండా డి ఉాంటే ఆమె ననున ఇాంట్లలకి తీసుకువెళిలాంది.
క్ ది రోజులు నేనామెను చూడలేదు. ఎవరో నిభనిషి వచిే బ్రెడూు, పాలూ, చా్  తెచిే
ఇసుతాండేది. ప్రతీ రోజూ పై నుాంచి ఆమె సాంగ్లతాం మాత్రాం వినడేది. ఇక్ వెళిపోబోయే ముాందు
ఆమెను చూశాను. గిలపోయన బ్బరువాలు, అాందులో ఉర్వ్ద సాహతమాం, ఆ మాహోల్, మీకు
సాంగ్లతాం రక్పోయనా సరే మీరు సాంగ్లతానిన చుటూితా క్పుకుని ఫమట్కొసాతరు. ఆమె ఆ రోజు
అదుబతాంగా గానాం చేసాంది. ‗నేను ఎదురుచూసుతననది వసాంతాల కోసాం‘ (మెరె ఇాంతెజార్ థీ
ఫహారోాంకీ) అని మొదలుపెటిి, ‗కానీ ఎదురొసుతననవనీన ఫతికునన శ్వాలు‘ (జిాందాయే లష్)
అాంటూ ప్తరత చేసాంది. అహర్ భైయవ్ (అాంటే భన చక్రవాక్రగాం)లో పాడిాంది.
ఎటికైనా నేనూ అాంటూ వదిలపోయే జాాకాలోల ఈమె ఉాండాలీ అని ఆ రోజే నేను
నియియాంచుకునానను. ఆ రోజు ఆమ లేక్పోయ ఉాంటే నేను ఆ పుట్లత మీదే చచిేపోయేవాణ్ణి. ఆమె
16

క్ నవాబ్ ఉాంచుకునన వేశ్మ. వాడికునన వాందలదిభాందిలో ఆమె క్తె. ఆమె ఎల ఫతికిాందో
ఏమైాందో వాడు మాత్రాం క్ మొహలలలో క్ చినన బ్లలుాంగ్ ఆమె ప్యన పెట్లిడు. ఆమె ‗నేను
చీక్టి‘లో జానకిగా మారాంది. అాంటే రొమాాంటిసైజ్ చేశాను బాగా. అాందునా ―పామసా‖ ప్రభావాం
క్టాంది. అలగే క్ర్వ్నలోల వమభచాయాం ముభభయాంగా జరగే ఏరయా క్టి ఉాండేది ధయభప్ట్ అని.
ఆ లకోనలో ఆవిణ్ణి తీసుకొచిే ధరభప్ట్లో పెట్లిను. గౌర్నభన్నహర బ్లమసీష ఫైనల్ అని చెప ఆమె
కాఫ్కక పుసతక్ాం మీద రశాను. మీరు మీ స్ఫకాల్ు రవూమ ఆఫ్ కాశీబట్లలో రశారు: ఇాంత చదువూ
చదివి ఈ వమభచాయ వృతిత చేమట్ాంలో అయథాం యథాం క్నిపాంచదూ అని.
మీకొక్ ఇనిషడాంట్ చెపాతను. ఇక్కడొక్ కులాం ఉాంది. క్తతయ కులభాంట్లరు దానిన. అాందర్వ్
వమభచాయాంలోనే ఉాండేవారు. వాళ్ళలో క్ అమాభయ దహారు దిహేడేళ్ల వమసుషాంటాంది.
చదువుకుాంది. ఇాంట్ర్నభడిమట్ చేస ఎ.ఎన్స.ఎమ్ కోరుష చేసాంది. గవయనమెాంట ఉదోమగాం
సాంపాయాంచిాంది. భాంచి ఉదోమగాం, భాంచి జీతాం. క్ రోజు నేను వేరే ఊరకి వెళ్లత ఫసాిాండులో
ఫస ఎకిక కూచునానను. ఆ అమాభయ డూమటీ మీద ల్లలలకు వెళ్లలల. అల మెడిక్ల్ కిట్ టికుని,
తెలల చీయలో చాల ముదుదగా ఉాంది. ఫస కోసాం వెయట్ చేస్ఫతాంది. ఇాంతలో క్ జీపాగిాంది. ఇదదరు
దగగయక్లళిల ఏదో మాట్లలడారు. ఆ అమాభయ తల అడుాంగా ఆడిసూత ఎట్లలగో ఉాంది. దాని తరఴత
ఇాంకొక్డు వచాేడు, ముగుగర్వ్ క్లస ఈడుేకుపోతనానరు. అయవడాం మొదలుపెటిిాంది.
కానిసేిబుల్ వచాేడు. నేను కూడా దిగి వెళ్లలను. అాందరలగే సనిమా చూశానేనను. ఆ కానిసేిబుల్
అనన మాట్: ‗ఏమ నీకేాం కొతతనా ఇది. సార్ పలుసుతనానడు పో.‘ ఆ పా నిసషహామాంగా జీపెకిక
కూరుేని వెళిలపోయాంది. చదువుకుని, భాంచి ఉదోమగాలు చేసూత, వమభచాయ వృతితలో ఫలవాంతాంగా
ని చేసుతననవాళ్లల చాలభాందిని చూపాంచగలను. చదువుకూ దానికీ సాంఫాంధాం ఉాండదు. క్సార
ముద్ర డు తరఴత ఎవరైనా సరే. లకోనలో ఆమ, ఆమె పుసతకాలు, ఆ వాతావయణాం అది ననున
వదలేలదు, ఈ రోజుకీ ననున వదలేలదు.
భనకు క్నిపాంచని విషయాలపైకి నా ట్లర్ే లైట్ ఎాందుక్ాంటే ఇాందుకే. మామూలు
విషయాలు చెట్లనికి చాలభాంది ఉనానరు. జీవితానీన ప్రాంచానీన సౌాందయమవాంతాం చేమట్లనికీ,
భనసును చలలఫయచట్లనికీ, ఉశ్భనాంగా రమట్లనికీ కోట్లలదిభాంది యచయతలునానరు.
నాలాంటి వాడు భధమలో ఎక్కడో ఉాంటే తప్ాం లేదు క్దా. ఇపుడు కాదు, ఇాంక్లనిన రసనా నేను
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డాయకర్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ గురాంచే రసాతను. ఈ లఫరాంత (labyrinth) ను నేను ఎక్టషపోలర్ చేసూతనే
వెళ్లతనానను. ఫమట్కు దార దొరుకుతాందేగ తెలమదు. దొయక్దేగ కూడా. By the time I‖ll
be dead. నేను చచిేపోయాంతరఴత ఏభవుతానననది అసతతఴవాదాం ప్రకాయాం నాకు సాంఫాంధాం
లేదు. నా యచనలనీన నేను ఫతికుాండగానే తగలబెటిి ఎవడనాన దాని మీద ాంటేలుకు పోయనా
కూడా నాకేాం ప్రోబెలాం లేదు. I wanted to speak out my inner self. That‖s what I
am doing, and I‖ll be doing.
దాని కోసాం నాకు ఇాంకా ఇాంకా ప్రాంచ జాానాం కావాల. అది సముద్రాం. భనాం తీసుక్లళ్లల
పాత్రని ఫటిి భన ఇాంటికి జాానాం వసుతాంది. పెదద బ్లాందె తీసుక్లళ్లత పెదద బ్లాందెడు వసుతాంది. నా
దగగరునన జాానాం ఉదధరణులతో తెచుేకుననదని నేను అనుకుాంట్లను, హపోక్రటిక్ల్ గా
మాట్లలడుతనాన అనుకోక్పోతే. క్ కొతత పుసతక్ాం క్ కొతత ప్జీ చదివిన ప్రతీ రోజూ నాకు
భరుగుజుె భావన క్లుగుతాంది. ఒ నాలుగు పుసతకాలు రస పారేశాాం ఇక్ కాలరెతతకు తియగొచుే
అనే భ్రభలు నాకు లేవు. ఇటికీ ఐ ఫీల్ షార్ి. నాకు సైనుష తెలీదు. క్ాంప్తమట్ర్ నాల్లడిె లేదు.
ఇక్కడ నాకు పుసతకాలు దొరకే సౌలబమాం లేదు, గైడుల త ఏమీ దొయక్వు. సేనహతల్లవరైనా వెతికి
ాంపసేత చదువుతాను. కొదిదగా భాష రవట్ాం నాకునన సౌలబమాం. ఇాంగ్లలష్ట బానే వచుే, తెలుగ్గ
కొాంత తెలుసు. తదాఴర నా జాానాయెనకు భాంచి మాధమభాం ఏయడిాంది.

[ఇాంట్ర్వ్ఴూ మగిలన భాగాం వచేే బుధవాయాం]
—

18

