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యండమూరితో చంద
ర్

ఇంపాలా కారులో షికారు కొడుతునన్ తెలుగు నవలని, మరుక్షణం ఏమౌతుందోననే 'ససెప్నస్'లో ముంచి

'వచేచ్వారం కలుసాత్నోచ' అంటూ ఉడాయించేసి, పాఠకులిన్ ఎదురుచూసేలా నిలేసి, తను మాతర్ం వెయియ్ కిలోమీటరల్

వేగంతో దూసుకుపోయిన రచయిత 'యండమూరి వీరేందర్నాథ'. (ఒకపుప్డీ రచయిత ‘సోల్ మూవీ ఆరట్ ఫిలమ్’ దరశ్కుడు
మృణాలసేన 'ఒక ఊరి కథ'కు డైలాగ రైటర). ఇంత వేగం ఉనన్ రచయితను అంతే వేగంగా విజువలైజ చేశాడు ఆరిట్సట్
చందర్.

ఇదద్రూ మంచి మితుర్లు.

'ఇమేజినేషన’కూ, 'విజువలైజేషనూక్ మధయ్ అవగాహన ఏరేంజలో ఉండాలో తేలిసిన ఈ మితుర్లు పిచాపాటీ

మాటాల్డుకునాన్ 'సాహితయ్ కళలే' దొరుల్తాయి. 'సాకిష్' పాఠకుల కోసం చందర్, యండమూరితో చేసిన ఇంటరూవ్య్ను

యథాతథంగా ఇసుత్నాన్ం.

PPP
చందర్: ఏ రకమైన ఇనహిబిషనస్ లేకుండా... నేటి సాహితయ్ం గురిoచి ఓపెనగా డిసక్స చేదాద్మని వచాచ్ను.
కావాలంటే ఈ ఇంటరూవ్య్ని పిర్ంటిక్ ఇచేచ్ముందు నీకోసారి చూపిసాత్ను.
వీరేందర్: నాకు చూపించకక్రేల్దు. చెండాడు.
చందర్: రైట. మొదటి పర్శన్. దశాబద్ంగా కథలు, నాటకాలు, నవలలు వార్సి ఈ రోజు ఒక సాథ్యికి చేరుకునాన్వు
కదా. ఇవావ్ళ నీ ‘సాథ్యి’ పటల్ నీకు ఎలాంటి తృపిత్ ఉంది?
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వీరేందర్: తృపిత్ అనేది రిలెటివ టరమ్. నాటకాలు వార్సే రోజులోల్ కాకా హోటలోల్ అరథ్రాతిర్ ఒంటి గంట వరకూ టీ
తాగుతూ సాహితయ్ం గురించి మాటాల్డుకుంటూ, సాహితాయ్నికి పెదద్ సేవ చేసుత్నాన్మని అనుకునే సాథ్యిలో కొంతకాలం
ఉనాన్ను. అది ఒక రకమైన తృపిత్. పెదద్ పెదద్ సినిమా ఫంక్షనస్ లో షీలడ్స్ అందుకోవటం కూడా ఒక తృపేత్. అందుకే తృపిత్
ఒక రిలేటివ టరమ్.
చందర్: కానీ ఇందులో చినన్ లొసుగు ఉంది.
వీరేందర్: ఏమిటి?
చందర్: యండమూరి ముందు, వెనుక చాలామంది రచయితలు వచాచ్రు. పోయారు. నీకనాన్ ముందు నుంచీ
రాసుత్నన్వాళూళ్ ఉనాన్రు. డబుబ్లో, పేరులో నువేవ్ నెంబర వన. సరే. అయితే సాహితయ్పరంగా ఇదంతా నీకు నిజంగా
తృపిత్నిసోత్ందా అని.
వీరేందర్: డబుబ్నోన్డికి రాతిర్ళుళ్ నిదర్ పటట్దనన్ అభిపార్యం సామానుయ్డికి తృపిత్నిసుత్ంది.
చందర్: సమాధానం దాటవేసుత్నాన్వు.
వీరేందర్: తృపిత్ కోసం ఋషి, ఆనందోబర్హమ్, థిర్లరాల్ంటి నవలలు వార్శాను. రాబోతునన్ 'చీకటోల్ సూరుయ్డు' కూడా
అలాంటిదే. కానీ వార్యకూడదు. ఎందుకంటే ఇలాంటివి ఇంకో అయిదారు వార్సేత్ గనషాటగా పాఠకుల ఎకస్-పెకేట్షన,
తదావ్రా పాపులారిటీ తగిగ్పోతుంది. పాఠకుల కోసం/ఎడిటరల్ కోసం పాపులర నవలలు వార్యాలి. నీకో విషయం
తెలుసా? ఆనందో బర్హమ్ సీరియల అయిదు వారాల తరువాత ఎడిటర ఆపెయయ్మనాన్డు.
చందర్: కానీ పలప్ సాహితయ్o...
వీరేందర్: అవును. నాకు తెలుసు. సాధారణ పాఠకులు తమని stimulate చేసే మరో కొతత్ రచయిత రాగానే
jump చేసి వెళిళ్పోతారు. పాతికేళళ్ తరువాతే ఆనందో బర్హమ్ నిలబడుతుంది. మరోలా చెపాప్లంటే 125% ఐ. కూయ్.
వాళళ్ కోసం వార్సిన నవలలే నిలబడతాయి. వాళేళ్ ఆ నవలలిన్ వచేచ్ తరాల కోసం నిలబెడతారు. కాబటిట్ I have to
choose between two alternatives. ఎకుక్వమంది కోసం తాతాక్లికంగా వార్యాలా? లేదా తకుక్వ మంది కోసం
చరితర్లో నిలబడే రచనలు చెయాయ్లా? దీనికీ - దానికీ మధయ్ వంతెన వేసుకుంటూ రాసుత్నాన్నని అనుకుంటునాన్ను.
‘కనీసం’ అనుకుంటునాన్ను. నా అభిపార్యం తపోప్ ఒపోప్ తెలీదు.
చందర్: ఇది మంచి నవల, ఇది పాపులర... అని రచయితకి ముందే తెలుసుత్ందా?
వీరేందర్: నాకు తెలుసుత్ంది.
చందర్: మరేం చేసాత్వ?
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వీరేందర్: ‘పీల్జ... పీల్జ’ అని ఎడిటరల్ని బర్తిమాలుకుంటాను. పార్రధ్న, ఆనందోబర్హమ్ ఆపొదద్ని అలానే
బర్తిమాలాను.
చందర్: 'గుండె కిర్ంద తడిని తాకటం లేదా కదిలించటం ఇవాళిట్ రచయితలు చాలామందికి తెలీదు. చేతకావటం
లేదు కూడా. వెనెన్లోల్ ఆడపిలల్, పార్రథ్న, నలల్ంచు తెలల్చీర, వెనెన్లోల్ గోదారి... వీటిలోల్, చివరికి 'తులసి దళం' నవల
తీసుకునాన్, చాలా సందరాభ్లోల్ ఈ 'గుండె కింద తడి’, అంటే పాఠకుల మనసు లోతులిన్ తటేట్ సెనిస్టివ ఫీలింగసని చాలా
చకక్గా, కొండొకచో అదుభ్తంగా కూడా వార్సావు.
వీరేందర్: వీపు గోకకు. పర్శన్లు అడుగు.
చందర్: (నవువ్) కారం జలేల్ల్ ముందు గోకాలిగా. వసుత్నాన్. జీవితం పటల్ ఇంత అవగాహన, పరిశీలనా ఉనన్ నువువ్
ఇలా థిర్లల్రస్ కాకుండా సాహితయ్ంలో నిలిచిపోయే సామాజిక రచనలీన్, సీరియస నవలలీన్ ఎందుకు ఎకుక్వ వార్యవు?
వీరేందర్: నా మొదటి రచన 'గులకరాళుళ్ - గులాబిముళుళ్' వార్సిన రోజు నుండీ నేనీన్కు తెలుసు.
చందర్: ఆ రోజూ, ఈ రోజూ పాఠకుల సాథ్యి అదే.
వీరేందర్: వారి సాథ్యి కాదు. నా సాథ్యి మారిందంటునాన్ను. నాలుగు సినిమాలు, అయిదు షూటింగులూ, మూడు
నవలలూ, ఇంటరూవ్య్లు ఈ హడావుడిలో నేను ఆ 'తడి' ఆసెప్కటలో ఇనిన్ రాయలేను. ఈ ఆరర్ధ్త, సప్ందన అనన్వి
పెటుట్కుంటే - హి విల బికం ఎ గుడ రైటర! బట నాట ఎ కమరిష్యల రైటర!
చందర్: అంటే... పాఠకులు రచయితని 'డైరవ' చెయయ్టం అంటూ ఏమీ ఉండదు.
వీరేందర్: ఎవరైనా రచయిత ‘నేను పాఠకులని పైకి తీసుకురావటం కోసం వార్సుత్నన్ను’ అనుకుంటే, అంతకంటే
ఆతమ్వంచన మరోటి లేదు.
వీరేందర్: తమకేమి కావాలో పాఠకులకు తెలుసు.
చందర్: రచయితే తన పాఠకులిన్ ఎనున్కుంటాడు.
చందర్: అలా అయితే పాఠకులు నిశచ్యంగా మతుత్ కోరుకుంటారు.
వీరేందర్: కోరుకోరు. నా రచనలోల్ వాయిలెనస్, సెకస్ ఉండదు. ‘ఆరోగయ్ం’ పల్స ‘ఆనందo’. దీనికి మతుత్ అని పేరు
పెడతానంటే నాకెమీ అభయ్ంతరం లేదు.
చందర్: కానీ నీలాగా పేరునన్ రచయితకి ఒక ఫెయిలూయ్ర ఉనన్పప్టికీ మరో రచనలో నిలదొకుక్కునే అవకాశం
ఉంది కదా.
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వీరేందర్: అవును. అందుకే పరణ్శాలతో ఫెయిల అయి, తులసిదలంతో సకెస్స అయి, ఆనందోబర్హామ్తో ఫెయిలయి,
వెనెన్లోల్ ఆడపిలల్తో సకెస్స అయి, పార్రధ్నతో ఫెయిలయి అభిలాషతో సకెస్స అయి, ఇలా ఫెయిల.. సకెస్స అవుతునాన్ననే
అనుకుంటునాన్ను.
చందర్: కానీ నువువ్ ఫెయిల అనుకునన్ నవలలే భవిషయ్త చరితర్లో నిలబడతాయి చూసూత్ ఉండు.
వీరేందర్: దానికి ముందు నేను వరత్మానంలో నిలబడాలి కాదా.
చందర్: నిలబడటం అంటే?
వీరేందర్: మా పతిర్కకి ఒక సీరియల వార్యండి... అని ఎడిటరుల్ అడగటం.
చందర్: ఇలా ఒక మంచి నవల, ఒక చెడు నవల...
వీరేందర్: చెడు నవల ఏమిటీ? కమరిష్యల నవల అను.
చందర్: ఐ.కూయ్. ఎకుక్వ ఉనన్ పాఠకులకి చెడు నవలే కదా.
వీరేందర్: రైటరస్ రెండు రకాలుగా ఉంటారు. రీడరస్ రైటరస్, రైటరస్ రైటరస్. ఈ రెండో రకం రచయితలు
మేధావులుగా పరిగణింపబడతారు.
చందర్: కరెకట్ గా నా దారికి వచాచ్వు. చాలా సందరాభ్లలో నువువ్ శీర్శీర్ నో, కృషణ్శాసిత్నో, తిలకనో, కరుణశీర్నో,
కుటుంబరావునో, చలానోన్... వాళళ్ పేరాలిన్గానీ, కవితావ్నిన్గానీ నీ నవలలోల్ కోట చేశావు. అలాంటపుప్డు నువువ్ రాసుత్నన్
సాహితయ్ం నీ తరావ్త రచయితలు కూడా కోట చేసే సాథ్యిలో ఉండాలని నువువ్ అనుకోవటంలేదా?
వీరేందర్: నేను పోయాక కోట చేసాత్రేమో.
చందర్: నేటి మన తెలుగు రచయితలు చాలామంది జీవనవిధానానికి సంబంధించి కథలిన్, కథావసుత్వులిన్,
పాతర్లిన్ చివరికి మనసత్తావ్నిన్ కానీ వార్యటం లేదు. వీటిలో ఏదీ తెలుగు కాదు. చివరికి వాకాయ్లు కూడా తెలుగేనా?
అనన్ంత సాథ్యిలో ఉంటునాన్యి.
వీరేందర్: దీనికి కారణం చెపప్మంటావా? తులసిదళం! కేవలం తులసిదళం! తెలుగు సాహితయ్ంలో ఒక టెర్ండని
బదద్లు కొటట్టానికి 'తులసిదళం' దావ్రా పర్యతిన్ంచాను. కేవలం అదే పదధ్తిలో వార్యటానికి ఇవాళిట్ రచయితలు సెకూస్,
కుష్దర్ం, వాయిలెనుస్, కైరం, పాములు, పునరజ్నమ్లు ఇలా పదిరాళుళ్ విసురుతునాన్రు. ఒకక్టైనా తగలకపోతుందా అనన్ది
వాళళ్ అభిలాష.
చందర్: ఇలా చేయటం మంచా? చెడా?
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వీరేందర్: ఇందులో కొనిన్ మంచి, కొనిన్ చెడు రాళుళ్ండొచుచ్. చెపప్టానికి నేనెవరిన్? ఒకరు సెకస్ విపరీతంగా రాసి
పాఠకులిన్ ఆకటుట్కుంటే, ఇంకొకరు వారధి, ఏటి ఒడుడ్న నీటిపూలు లాంటివి పాత పదధ్తిలో వార్సే పర్యతన్ం చేయొచుచ్.
రచన బావుంటే పాఠకులు రిసీవ చేసుకుంటారు. బాలేకపోతే రిజెకట్ చేసాత్రు.
చందర్: ఈ మధయ్కాలంలో నేను గమనించింది ఏమిటంటే ఈ పబిల్షరస్ ఉనాన్రే వాళుళ్ రచయితలిన్ - ఇంకో
నాలుగు నవలలు ఎకుక్వ అముమ్కోవటానికి 'బార్ండ' నవలిన్ రాయమని అపోర్చ అవుతునాన్రని.
వీరేందర్: పర్జలకి కావలసింది ఏమిటో తెలుసుకోవటం కోసం ఒక రచయిత పబిల్షరస్ మీద ఆధారపడాడ్డంటే
అతను అసలు రచయితే కాదని నా ఉదేద్శయ్ం. పతిర్కాధిపతులంటావా? తమ పతిర్కలో ఒక సెకస్ సీరియల, పర్కక్నే ఒక
సెంటిమెంట నవల, దాని తరావ్త కైరం సీరియల బావుంటుందని ఉదేద్శయ్ం కావచుచ్.
చందర్: అంటే ఈ రోజున రీడరస్ ఉనన్ సాథ్యికి ఇనడైరెకటగా ఎడిటరేస్ కారణం అనన్మాట.
వీరేందర్: సాథ్యి ఏమిటి? తెనాలి రామకృషుణ్డు, శీర్నాథుడు, కాళిదాసూ కాలం నుంచీ ఇవాళిట్ వరకూ పాఠకులు
ఎపుప్డూ ఒకే రకంగా ఉనాన్రు. ఉంటారు. పాతికేళల్ తరువాత, అంటే 2015 సాహితయ్ చరచ్లోల్ “1990లోల్ సాహితయ్ం
చాలా బాగుండేది. ఇపుప్డిలా పాడయిపోయింద”ని బాధపడతారేమో ఆలోచించు. 1960 దశకంలో గోపీచంద,
కొడవంటిగంటిని కూడా ఇలాగే విమరిశ్ంచారు. ఆ విషయం వారి రచనల “ముందుమాట”లు చదివితే తెలుసుత్ంది.
ఆరోజులోల్ వాళుళ్ ఎంతెంత బాధపడాడ్రో పండిత పరమేశవ్ర శాసిత్ వీలునామా లో గోపీచంద సజజ్ల విసరజ్న, సాహితీ
బహుమతుల గురించి చెపుతాడు కదా.
చందర్: నీ ఉదేద్శయ్ంలో రచయితలు ఎలా ఉండాలంటావు?
వీరేందర్: రచనా వాయ్సంగం నుంచి తపుప్కునాన్క 'సాహితయ్ం భర్షుట్ పటిట్పోయింది' అనకుండా ఉంటే చాలు.
నాటకలు వార్యటం మానేశాక వాటి గురించి ఎపుప్డూ కామెంట చేయలేదు.
చందర్: తమ అనుభవానిన్ పురసక్రించుకుని కామెంట చేయవచుచ్ కదా.
వీరెందర్: ఏ అనుభవానిన్? “మేమునన్నన్ రోజులోల్” ఏమిటి? వాళుళ్ రచనలు చేసినపుప్డు సాహితయ్ం బాగుందా?
వాళుళ్ మానేశాక చెడిపోయిందా?
చందర్: నువువ్ నాటకాలు రాయటానికి పూరవ్ం పోటీ ఓరియెంటెడగా ఉండేవి. 'గులకరాళుళ్ - గులాబీముళుళ్',
'కుకక్', 'రుదర్వీణ', 'రఘుపతి రాఘవ రాజరాం' లాంటి వాటిలోల్ ఒక టెర్ండ పార్రంభించావని అనుకుంటునాన్ను.
ఆరోజులోల్ నీకు ఒక నవలా రచయిత మితుర్డు కనిపించి నాటకాలు రాయటం సులువనీ, నవల రాయటం కషట్మనీ అంటే
నువువ్ వెంటనే నవలలు రాయటం పార్రంభించానని ఎకక్డో చెపాప్వు. నాటకం కనాన్ నవల రాయటం కషట్మా?
వీరేందర్: నాటకం రాయటం కనాన్ నవల రాయటం నిశచ్యంగా సులువు.
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చందర్: మరి ఆ రచయిత మితుర్డి అభిపార్యం...
వీరేందర్: నేను రెండూ చూసాను. అతను ఒకటే చూశాడు.
చందర్: నీ మీద కిర్టిసిజం ఏమిటంటే, అసలు ఈ వీరేందర్నాథకి సైనుస్ ఎలా తెలుసు? ఏ అధికారంతో ‘చీకటోల్
సూరుయ్డు’ వార్సుత్నాన్డు?’ అని.
వీరేందర్: ఏ సాథ్యి సైనస్ సూట్డెంటనయినా రమమ్ను. అతనిన్ నేను ఓ పది పర్శన్లూ, ననున్ అతను ఒక పది
పర్శన్లు వేసుకుంటాం. ఎవరెనిన్ంటికి జవాబు చెబుతారో చూదూద్ గాని.
చందర్: ఇపుప్డు రాసుత్నన్ నాలుగు నవలల బదులు, జీవితం తాలూకు సీరియసనెసను తీసుకుని ఇవాళిట్ పాఠకులకి
రెండు నవలలిన్ కషట్పడి, ఇషట్పడి రాయొచుచ్ కదా?
వీరేందర్: ఎందుకు?
చందర్: ఒక ఆరిత్ కోసం
వీరేందర్: మూడు పాపులారిటీ కోసం, ఒకటి ఆరిత్ కోసం వార్సుత్నాన్ గదా!
చందర్: ఈ మూడు నవలలూ ఆ నాలుగో దానిన్ డామినేట చేసే పర్మాదం ఉంది!
వీరేందర్: కాదు. ఆ మూడూ చదివిన పాఠకులు ఈ నాలుగో నవలని కూడా చదువుతారు. ఏ రచయిత అయినా
తన మంచి నవలని ఎకుక్వ మంది పాఠకులు చదవాలనుకుంటాడు. నా పదధ్తిలో ముందు ఎకుక్వ మందిని ఆకరిష్ంచి
వాళళ్ని మన వైపు తిపుప్కోవటం ఒక పదధ్తి. మంచో, చెడో తెలీదు కానీ అలా పర్యతిన్సుత్నాన్. ఓ పర్శన్కి సమాధానం
చెపుప్. ఓ. హెనీర్, మామ లాంటి రచయితలు నిశచ్యంగా గొపప్ రచయితలoటారు గదూ!
చందర్: అవును.
వీరేందర్: కదా..! మరి షిడీన్ షెలడ్న, ఆరథ్ర హెయిలీ...వీళుళ్?
చందర్: వారూ మంచి రచయితలే. వీళళ్ రచనలు కూడా కొంత జాఞ్నానిన్ కూడా పెంపొందించుకోవటానికి
ఉపయోగపడేవే. కానీ జీవననడవడి మారుచ్కోవటానికి గానీ, మంచి నేరుచ్కోవటానికి గానీ ఉపయోగపడవేమోనని నా
అభిపార్యం.
వీరేందర్: కమరిష్యల రచనలో పరెస్ంటేజ ఆఫ డార్మా ఎకుక్వ ఉంటుంది.
చందర్: అవును!
వీరేందర్: పాఠకుల రుడిమెంటరీస మీద ఎకుక్వ ‘పేల్’ ఉంటుంది. దానేన్ మీరు చెతత్ అంటునాన్రు.
చందర్: సిడీన్ షెలడ్న నవలలు చెతత్ అని నేనెపుడూ అనలేదు.
వీరేందర్: మరి మా నవలలిన్ ఎందుకు అంటునాన్రు?
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చందర్: ఎందుకంటే, మాకు తెలీని జీవితం అదంతా. వీటిలోల్ జరిగే కథగానీ, పాతర్లుగానీ, సవ్భావాలుగానీ అంతా
డార్మా. మాకు ఏమీ తెలీదు. అందుకని వీటిని మేము own చేసుకోలేకుండా ఉనాన్ము.
వీరేందర్: తెలిసిన పర్పంచం గురించి రాసేత్ పాఠకుడు ఎందుకు చదువుతాడు? నువువ్ నా లేటెసట్ నవల మంచు
పరవ్తం చదివావా? పెదద్ ఫాల్పు.
చందర్: లేదు. నీ ఒకక్డి గురించి కాదు. ఇవాళిట్ రచయితల గురించి. తెలిసిన పర్పంచం అయినా తను చూడని
కోణాలిన్, చూడని విధానాలిన్ గురించి రాయొచుచ్ కదా.
వీరేందర్: ఉదాహరణకి ఓక మరడ్రనే తీసుకుందాం. దీనిన్ రెండు రకాలుగా రాయొచుచ్. ఈ హతయ్ వలల్ సామానుయ్డి
జీవితం ఎలా ఎఫెకట్ అయిందో ఒక రకం. హతయ్ ఎలా, ఎందుకు జరిగిందో చెపప్టం రెండో రకం. నేను ఎకుక్వ మంది
పాఠకులిన్ ఆకటుట్కోవటం కోసం ఆ మాఫియా లీడర పైరవేట లైఫ గురించీ, వాడి జీవితం గురించీ రాసి సామానుయ్డి
జీవితానిన్ మధయ్లో కొంత రాసాత్ను. నేను చేసేది కమరిష్యల నవల అవుతుంది. సామానుయ్డి పరంగా ఇదే కథ రాసేత్
మంచి నవల అవొవ్చుచ్. కానీ నేను రాసేది intoxicating ఉంటుంది.
చందర్: ఈ రెండు విధానాలీన్ కలగలిపి ఇంకో రకంగా...
వీరేందర్: ఈ రెండు పర్కిర్యలూ కలవవు. అలా సాధయ్మయి ఉంటే షేకసిప్యరే అలా వార్సి ఉండేవాడు.
చందర్: అవును. ఆయురేవ్దం ఆయురేవ్దమే. అలోపతి అలోపతియే. సరే ఆ టాపిక వదిలిపెటుట్. నువువ్
'దునన్పోతులు' అనన్ నవల రాశావు. నాకు బాగా నచిచ్ంది. ఎందువలోల్ అది ఏ పతిర్కకీ పంపలేదు.
వీరేందర్: అవును. తెలంగాణాలో తిరుపతిని డామినేట చేసే గుడి కటట్టం గురించి వయ్ంగయ్ రచనది.
చందర్: ఆ సిర్క్పట్ నా దగగ్రే ఉంది. అలాంటి మంచి నవలని నువువ్...
వీరేందర్: తపప్కుండా తిరగ రాసాత్ను. ననొన్దిలెయ. చెపుప్. నేను వార్సినా, మేధావులూ వార్సినా... మంచి నవలంటే
చదివించేదేనా?
చందర: అవును.
వీరేందర్: మరయితే ఒక మంచి నవల వసేత్ ఎడిటరస్ ఎందుకు పబిల్ష చేయరు? తపప్కుండా చేసాత్రు. ఇంతమంది
రచయితలునాన్రు గదా. వేదికలెకిక్ విమరిశ్సుత్నాన్రు గదా. మరి ఏ ఒకక్ళుళ్ గూడా ఒక మంచి చదివించే నవల రాయటం
లేదేం? ఎడిటరసని అడిగితే రావటం లేదంటారు. నేను ఎడిటరసని నముమ్తాను. మంచి రచయితలనుకునేవారు,
చదివించే రచనలు చేయటం లేదు. కూడబలుకుక్ని చెదివే నవలే మంచి రచన, ససెప్నూస్, తిర్లూల్, చదివించే గుణం ఉంటే
అది మంచి రచన కాదూ అనుకుంటే ఎలా?
చందర్: నువువ్ నీ రచనల దావ్రా సంఘానికి చేసిన మంచీ, మేలూ ఏమీ లేదని నీ విమరశ్కులు అంటారు.
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వీరేందర్: గీతా కేఫ లో ఇడీల్ బావుంటుంది. వెళాద్మా. హానీ చేయయ్దూ, మేలూ చెయయ్దు. బావుంటుంది.
చందర్: టాపిక మారచ్కు.
వీరేందర్: నా ఉదేద్శయ్ంలో ఏ రచయితయినా సంఘానిన్ మారచ్టానికి రచనలు చేయకూడదు. వయ్కుత్లిన్
మారచ్టానికి రచనలు చేయాలి.
చందర్: వయ్కుత్ల సమూహమే కదా సమాజం!
వీరేందర్: వయ్కుత్లోల్ సవ్శకిత్, కృషి, ఆతమ్సైథ్రయ్ం ఇవనీన్ కలిగించటానికే నేను నా పాతర్లిన్ రాసుత్నాన్ను. నా నవలలోల్
ఏది చూసినా ఇదే కనిపిసుత్ంది.
చందర్: మా పెయింటింగస్ తాలూకు మంచి చెడడ్లిన్ చెపప్టానికి ఆరట్ కిర్టికస్ ఉనన్టుట్ నవలలోల్ని గుణగణాలని
విడమరేచ్ందుకు...
వీరేందర్: తెలుగులో అపుప్డూ, ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ మంచి కిర్టికస్ లేరు. రాయటం మానేసిన వాళళ్ందరూ కిర్టికస్
అవుతునాన్రు. ఒక నవలని రివూయ్ చేయాలంటే ఆ రివూయ్ని మూడు పేరా గార్ఫులుగా చేసి, మొదటిదాంటోల్ పొర్ నావెల,
రెండో దాంటోల్ అగెనెసట్ ది నావెల, మూడో దాంటోల్ అభిపార్యం వార్యాలి.
చందర్: సెకస్ అండరౌర్గ్ండ మాఫియా, మాయలూ, పిసోత్ళూళ్, హతయ్లూ... ఇటాల్ంటి థిర్లిల్ంగ, ససెప్నస్ పదధ్తులోల్
నవలలు వసుత్నాన్యి కదా. అదే థిర్ల తో, ససెప్నసతో ఒక రికాష్వాడి జీవితం గురించో, మరోదాని గురించో కూడా
రాయొచుచ్నా?
వీరేందర్: రాయొచుచ్. దానిన్ కూడా కమరిష్యల అంటారు. మంచి రచనలో ‘థిర్ల’ ఉండకూడదని మేధావుల
ఉదేద్శయ్ం. అసలు విషయం చెపుతా విను. కాంటెంపరరీ సాహితయ్ంలో పారల్ల టార్క లేకపోవటానికి బాధుయ్లం మేము
కాదు. మమమ్లిన్ విమరిశ్ంచే వాళుళ్. ఆ పారలెల టార్క బిలడ్ప చేయటానికి బదులు ఈ టార్క మీద రాళుళ్ వేయటానికి
పర్యతిన్సుత్నాన్రు. పాపులర నవలలు పాఠకులని చెడగొడుతునాన్యని ఓ విమరశ్. ఏ ఒకరో ఇదద్రో మెంటల బాయ్లెనస్
లేనివాళుళ్ చెడిపోతారేమో. అయినా చెడిపోవటం అంటూ జరిగితే ఏ సినిమానో, టి.వి.నో చూసి కూడా చెడిపోవచుచ్.
అవునా కాదా?
చందర: అవును.
వీరేందర్: మరటువంటపుప్డు సాహితయ్ం దిగజారిపోయిందని ఎందుకనుకుంటునాన్రు? చాలామంది పాఠకులు
నిజానికి మాకనన్ తెలివైనవాళేళ్. అందులో ఎకుక్వ శాతం బూతు పతిర్కలూ, సెకస్ కథలూ చదవరు. డిటెకిట్వలు చదవరు.
అయినా నా నవలలంటే ఇషట్పడతారు. చదువుతారు. కేవలం ససెప్నూస్, థిర్లల్రూ రాసాత్నని మటుకు కాదు.
చందర్: భవిషయ్తుత్లో పాపులర సాహితయ్ం ఎలా ఉండబోతుంది
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వీరేందర్: ఏమీ ఉండదు
చందర్: ఏమి మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్?
వీరేందర్: సవ్తంతర్ం వచిచ్న కొతత్లో సామానుయ్డి జీవితం గురించి ఆనాటి రచయితలు అసాధారణ రచనలు
చేశారు. ఆ తరావ్త రచయితుర్ల కాలప్నిక ఆకరిష్త సాహితయ్ం వచిచ్ంది. ఆపై మనోవికాసoతో కూడిన మరో రకం
పాపులర రచన వచిచ్ంది. ఇకక్డితో ఇది ఆగిపోయింది. మరో రచయిత గానీ రచయితిర్ గానీ వచిచ్ టెర్ండ సెట చేసేత్
పాపులర నవల ఇంకో తరం పాటు నిలబడుతుంది. లేదంటే వారపతిర్కలు గానీ, మాస పతిర్కలు గాని భవిషయ్తుత్లో
ఉండవు. ‘మా పుసత్కం చదవండి. మా కథ చదవండి పీల్జ’ అని రచయితలు రచయితుర్లు ఫీర్గా వదలసిందే. పది
రూపాయలు పెటిట్ పుసత్కం కొంటే దానికి సరిపడా సంతృపిత్ రావాలి కదా.
చందర్: అలాంటి మరో రచయిత భవిషయ్తుత్లో వసాత్రని ఆశిసూత్ సెలవు
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