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సైన్స్ ఫిక్షన్స రామడం కత్తి మీద సాము లంటిది. యచయితకి కలానా చాతుయయంతో పాటు,
శాస్త్ర వైజ్ఞానిక యంగాల్లో నియంతయం జరుగుతునన ర్చశోధనలూ, వాటి పలతాలు, అయా యంగాల్లో
వస్తినన మారుాలు, జరుగుతునన ప్రయోగాలు వంటి ఄంశాలపై ఄప్-టు-డేట్ ఄవగాహన
ఈంటేగాని సైన్స్ ఫిక్షన్స యకిి కట్టదు. ముఖ్యంగా ఄంతర్చక్ష ర్చశోధనలూ, ఄంగాయక గ్రహ యాత్రలు
వంటి ఄంశాలపై వచ్చిన యచనలు సైన్స్ ఫిక్షన్సని ఆష్టడే పాఠకులను ఎంతగానో ఄలర్చంచాయి.
ఫహుగ్రంథకయి ఄయిన కస్తిర్చ ముయళీకృష్ణ కలం నుంచ్చ జ్ఞలువార్చన సైన్స్ ఫిక్షన్స నవల
"పునఃసృష్టటకి పుర్చటి నొపుాలు". ఇ నవల గతంల్ల వాయి దినత్రికల్ల ధారావాహికగా ప్రచుర్చతమై
పాఠకులను అకటుటకుంది. జనుయ శాస్త్రంల్లని నూతన అవిష్కయణలను, చంద్రగ్రహంపై మానవ
నివాసం ఄనే భావనని మిళితం చేస్తి కస్తిర్చ ముయళీకృష్ణ ఄందించ్చన వినూతన నవల ఆది
నియంతయం ర్చశోధనలల్ల మునిగి ఈండి, బాహయప్రంచంల్ల ఏం జరుగుతోందో
గభనించని ముగుగరు జనుయశాస్త్ర ర్చశోధకులు ఓ కానఫరెన్స్కి హాజయవడానికి ఫమల్దేర్చ దార్చల్ల
గొడవల్లో చ్చకుకకుని గాయాల పాలవుతారు.
‘సృష్టట కొనిన బిలమన్స సంవత్రాల నుంచీ జీవంతో జరుపుతునన ప్రయోగ పలతం
మానవుడు. కొనినవేల ఄణువుల ఄతయదుుతమైన వినాయసాలకాలవాలం మానవుడు. ఈతిభ
వయకిితవంతో, విచక్షణతో ఈండాల్న మానవుడు, తనల్లని శుతావనికీ ప్రాధానయం ఆవవట్ం ఎంత
అశ్ియయం! ఓ నామకుడి కోసం కొనిన మిలమన్స సంవత్రాల ప్రయోగ పలతానిన క్షణంల్ల
నాశ్నం చేసందుకూ వెనుకాడట్ం ల్దదు. ఄసలు తభ ర్చణాభ క్రభం వీర్చకి తెలుసా? ప్రకృత్త
ఎంత కష్టడితే భనిష్ట తయాయవుతాడో ఄనన జ్ఞానం వీర్చకి ఈందా? తభ శ్రీయంల్లని
ఄణువణువూ ఎంత ఄమూలయమో వీర్చకి తెలుసా? ఎంతో ఄమూలయమైన జీవితానిన ఆల ఎందుకూ
నికి రాని ఄంశాలల్ల వయయథం చేస్తకుంటునానరు వీరు?’ ఄంటూ వాపోతాడో శాస్త్రవేతి. ఇ
ముగుగర్చని రాభర్చశంచడానికి భరో శాస్త్రవేతి వచ్చినపుాడు ''మీరు ఫహుశా.... మీ ప్రంచం
నుంచ్చ ఫమట్కు వచ్చి మా ప్రంచానిన చూడడం ఆదే మొదటిసార్చ కావచుి. కానీ మాకిది
ఄలవాటే. ఆకకడ భనిష్ట విలువ కాగితం మీదనే. సమాజంల్ల విలువ డబ్బుతో. రాజకీమంల్ల
విలువ ఄధికాయంతో. ఄంతే తా వయకిిగత ప్రత్తబకు, విజ్ఞానానికి, విలువలకు విలువ ల్దదు.
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భనుషులు ఆల తయాయయందుకు కాయణం తెలుసా?'' ఄని ఄడుగుతాడు. ఫదులుగా, వారు
ముగుగరూ 'జీన్స్' ఄంటారు ఒకేసార్చ.
''భనిష్ట భంచ్చతనం పుటుటకతో వస్తిందా, పంకం వలో వస్తిందా ఄనన చయి ఄనాదిగా
సాగుతోంది. కానీ ఄనేక వాదాలు, వివాదాలు భనుషుల కళ్ళకు గంతలు కడుతునానయి.
విచక్షణను హర్చస్తినానయి. భనిష్టని శువులను చేస్తినానయి. ఄనేక ప్రచారాలకు, ప్రల్లభాలకు
తటుటకొని, విచక్షణతో, విజ్ఞానంతో నిలఫడే భనుషులు ఈంటే ఆటువంటి ర్చస్థథత్త రాదు.
చూడండి... మీరు జీనోతో ఆటువంటి భనుషులను తయారు చేమగలరా?'' ఄనన సయదా ప్రశ్నని
సీర్చమసగా తీస్తకునన అ ముగుగరు శాస్త్రవేతిలు హఠాతుిగా మామం ఄవడం ఄనే సంఘట్న
నవలకి నాంది లుకుతుంది.
2051ల్ల భూమి మీద కొనిన ప్రాంతాలల్లని ప్రజలు ఒకేతయహా రోగలక్షణాలతో జబ్బుడి
ప్రాణాలు కోల్లాతుండడంతో ఄసలు కథ ప్రాయంబం ఄవుతుంది.
దీనికి కాయణాలు కనుకుకనేందుకు ఈక్రమించ్చన కియణ్ ఄనే డిటెకిటవ్, సంధయ ఄనే
శాస్త్రవేతితో కలస్థ నిచేస్తిననపుాడు బమంకయమైన నిజ్ఞలు తెలుసాియి. చ్చవర్చకి ఏం జర్చగిందనేది
అసకిిదామకం.
భనిష్ట మారాలంటే, ప్రస్తిత మానవజ్ఞత్తని సమూలంగా నాశ్నం చేస్థ పునః సృష్టట చేసి
గాని సాధయం కాదా? యుకాియుకి విచక్షణ కోల్లాకుండా వయవహర్చంచడం భనిష్టకి చేతకాదా?
భూమి మీద భనుషులను సమూలంగా తుడిచ్చపటిట, రాయి గ్రహం నుంచ్చ కొతి భనుషులను
భూమికి ంపి కొతి జ్ఞత్తని సృష్టటంచడం తా గతయంతయం ల్దదా? ఄంతర్చక్షం నుంచ్చ భూమిని
చూస్థనపుాడు, ఓ చ్చనన నీల చుకకల కనిపిస్తిందని, భూమికి కిందా పైనా కూడా ఄంతర్చక్షమేనని,
ఆలంటి విశాల విశ్వంల్ల భూమి ఓ చ్చననపాటి గ్రహం ఄయినపుాడు, భూమిల్ల నివస్థంచే
మానవుడంతటి వాడు? పిపీలకం వంటి వాడు కదూ. భనిష్ట శ్రీయం ఎల ఏయాడిందో, శ్రీయంల్లని
జీన్స్ ఎంత తెలవిగా నిచేసాియో చెబ్బతూ, అ జీన్స్ వలో ఏయాడిన భనిష్ట ఎందుకు మూయఖంగా
ప్రవర్చిసాిడని ప్రశ్ననస్తిందీ నవల.
భనిష్టల్లని కుత్త్తతావనిన, సంకుచ్చతావనిన ప్రశ్ననస్తి, జీవితానిన ఄందంగా భలుచుకునే
ఄవకాశానిన చేతులరా నాశ్నం చేస్తకుంటునన భనుషులపై జ్ఞల చూపిసాిరు రాయి
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గ్రహవాస్తలు. కానీ ఄకకడి పౌరులై, ర్చశోధనలు చేస్తినన శాస్త్రవేతిలల్లనూ సంకుచ్చతతవం
పోల్దదని, ఄది పోయిన నాడు మాత్రమే విశ్వమానవ సౌభాతృతవం సాధయభని యచయిత
స్తచ్చసాిరు.
ఇ నవలల్ల ఈదహర్చంచ్చన కాలానిక భావనలల్ల ఆాటికే కొనిన వాసివం ఄవగా,
మిగతావి కూడా బవిష్యతుిల్ల నిజభవవచుి ఄనిపించేల సాగింది ఇ యచన.
"భనిష్ట విచక్షణని నిర్దేశ్నంచ్చ జీన్స ఏది? దానిన సర్చచేమడం సాధయభవుతుందా?" ఄని ఓ
శాస్త్రవేతి భధనడతాడు. ఆాటికి ఆది సైన్స్ ఫంట్సీ ఄయినా, సమీ ల్దద స్తదూయ బవిష్యతుిల్ల
సైన్స్ ఫిక్షన్స ఄయి, అ పిభమట్ ఫక్టట ఄవావలని కోరుకోడంల్ల తపుా ల్దదు. గత శ్తాఫేంల్ల సైన్స్
ఫంట్సీలనుకునన ఎనోన కలానలు ఇ శ్తాఫేంల్ల ఫక్టట్ ఄయిన సంగత్త భయచ్చపోకూడదు.
వైజ్ఞానిక అవిష్కయణలకూ, తీవ్రవాదానికి, పటుటఫడీదార్చవాదానికి లంకె కలుపుతూ
అసకిికయమైన కథనంతో సాగుతుంది నవల. చ్చవర్చదాక, ఈతకంఠనూ ఈదేవగానిన కలగిస్తి,
చదవడం పూర్చి చేసాక పాఠకులల్ల అల్లచనలను ర్దకెత్తిస్తిందీ నవల.
సాహితీ ప్రచుయణలు, విజమవాడ వారు ప్రచుర్చంచ్చన ఇ నవల వెల 75/- రూపామలు.
256 పేజీల ఇ నవల ఄనిన ప్రముఖ్ పుసిక విక్రమ కేంద్రాలల్లనూ లభిస్తింది. డిజిట్ల్ రూంల్ల
కినిగె.కాం ల్లనూ లభిస్తింది.
– కొలూోర్చ సోభ శ్ంకర్
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