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వైజ్ఞానిక కలునాసాహితయం అని నోరు తియగకుండా అనే కంటే సైన్స్ ఫిక్షన్స అంటేనే హాయిగా
ఉంటందేమో. కలునా సాహితయంలో సైన్స్ ఫిక్షన్స కూడా క భాగమే. సైన్స్ కూడా జీవితంలో
భాగం అయినటు.
చాలాభంది యచయితలు కథలు నవలలు ఎందుకు రాసాారు? జీవితంలో బాధలు కష్టాలు
కన్నీళ్ళు అనాయయాలు, ఇంకా చెప్పులంటే దోపిడీ దగా అమామకతవం అసందయభం.. ఇవన్నీ
యచయితలో సుందనని కలగజేసాాయి. ఇవి గాక తనలోని ఆశ్లూ నిరాశ్లూ సుందనలు,
వీటనిీటితో కనిపించే సభసయలకై రిష్టారాలు వెదకాలనిపిస్ాంది. కాని సమాధానాలు దొయకవు.
ఈ సంఘయషణ పలతమే కవితవమూ కథా నవలా రూంలో వస్ాంది. ఇదిగాక నిజ్ఞనికి, కథల
ఉదేేశ్ం వినోదం కాలక్షేం అంతే కదా. ఒ కథకీ, నాటకానికీ, సినిమాకీ, చివయకి లక్షయం
ఎంటర్టాయిన్మంట్ అంతే కదా. నేనో కథని చెప్తానాీను. అంతే. దీనికి ఇనిీ అరాాలు, విశ్లుషణలూ
చేమడం అవసయమా. అంటే అవసయమే అనిపిస్ాంది. కాదంటే అవసయం లేదనిపిస్ాంది.
కాని వాసావానిీంచి ప్పరిపోయే కలునలో కూడా వాసావం లోంచే కథలు సాహితయం
ప్తడతాయి. వాటిలోంచి ఫంటసీ, అంటే అదుభత ఊహాకలున వొస్ాంది. భనిషికీ మంత్రాలకీ
ఉనీ తేడా ఈ ఊహాకలున, విశ్లుషణ చేసే ఆలోచనాశ్క్తా కదా?
అయితే ఈ ఊహాశ్కిాన్న, కలునాశ్కిాన్న, సమాజంలోని రుగమతలన్న సైన్స్ దృకుథంతో
చూడగలగితే, దానికి కొనిీ రిష్టారాలు దొయకవచుు.
సైన్ంటే ఫిజిక్స్ కెమిసీీ, ఆసాీనమీ రాకెట్ సైనే్ కాదు, వైదయం, సోషియాలజీ,
ఏంత్రోప్పలజీ, పొలటికల్ సైన్స్ లాంటి సామాజిక శాసాాలు కూడా.
భనం భన సమాజంలోని అనాయయాలని అందుకనే శాస్త్రీమంగా చూసేా మారిాిజంలానో
క్తపిటలజం లానో రిష్టాయం దొయకవచుు. అలాగే ఆరిాకశాస్త్రంలో, రాజకీమశాస్త్రంలో దొయకచుు.
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అలాగే భనం అనుకునే శారీయక రుగమతలు
మానసిక రుగమతలకీ, వైదయశాస్త్రంలో దొయకవుు.
అందుకనే, ఉతాకథలు చెప్పు కంటే వాటిని సైన్స్
ఆధాయంగానో (అది సాంఘిక, లేక విజ్ఞానశాస్త్రం
ఏదైనా) చెుగలగితే అది ఇంకా గొు సాహితయం
అవుతంది అని నేననుకుంటాను.
అయితే పూరిాగా శాసాానేీ రాసేా విస్గుప్తడుతంది. అది క్తవలం సైన్స్ యచన అవుతంది.
సైన్స్ ఫిక్షన్స అంటే సైన్స్కి కలున జోడంచి ఇలా కూడా జయగొచుు అనేటా రామగలగడం. దీనితో
ప్పఠకుడకి వినోదం విజ్ఞానం కలగజేమడం. అందుక్త వాసావంలో, సైన్స్లో జయగని అసంబవమైన
విషయాలు సైన్స్ ఫిక్షన్స ప్పరిట రామలేం. రాసినా నుదు. కాని రాసే వాళ్ళుండచుు. అది
మైథాలజీనో పలానానో అవుతంది. కొనిీ లక్షల డగ్రీల వేడలో వెలగిపోయే సూరుయడ మీద భనిషి
కాలన్న పెటాకునీటు రామలేం కదా. అది అసంబవం. కుజుడ మీదో, శ్నిగ్రహప్త ఉగ్రహం
టైటాన్స లోనో భనిషి కాలన్న పెటిానటు రామడం సైన్స్కి బవిషయతాలో సాధయం కాఫటిా అలా
రామచుు. సూరుయడ దగగయగా వుండ వేడ కొనిీ వందల డగ్రీలు వుండే బుధుడ మీద భనిషి కాలు
మోపినటు ఎలా రాసాాం? సైన్స్ రీతాయ అసంబవం అయినవి రామలేం.
అయితే సైన్స్ అభివృదిి చెందనప్తుడు భనిషి ఊహ ప్పంటసీలోకి పెరిగి ప్పఠకుడు నిజంగా
నమేమటా రాసేవారు. ఇది ప్తరాణేతిహాసాలు అనుకండ. Mythology. బాల ఆంజనేయుడు ఎగిరి
సూరుయడ దగగయకు వెళితే మూతి కాల ఎర్రగా అయిందని రామడం, దితలల రావణుడు, ఎప్తుడూ
నిద్రపోయే కుంబకరుుడు, చంప్పసేా భళ్ళు అతకుాపోయే జరాసంధుడు.. ఇంకా ప్తషుకవిమానం,
ఎగిరే జటాయువు వంటి రాక్షసి క్షులు. యుదాిలోు ఉయోగించే మిసైల్్ లాంటి అసాాలు –
ఇవన్నీ "fantasy" లేక "mythology". అుటి కాలానికి ఆ యచయిత ఊహకి ర్టకాలొచిు
వరిుంచినవి.
కాఫటిా సైన్స్ ఫిక్షన్స అంటే ఏమిటి? ఇది ఫంటసీ కాదు. విజ్ఞానశాస్త్రంలో నిరూపించఫడన
లేక బవిషయతాలో సాధయమైన కచిుతమైన సిదాింతాల ఆధాయంగా కలునా, సంఘటనలు ఉంటాయి.
అయితే కొనిీ వయునలు ఊహాకలుతంగా ఉండొచుు. కాని భనకు తెలసిన, సాధయమైన సైన్స్
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సిదాింతాల ఆధాయంగా వుంటాయి. ఈ ఊహలు సాధాయణంగా సైన్స్ ప్రకాయం బవిషయతాలో
సాధయమే అనిపించేటు వుంటాయి. "సైన్స్ ఫిక్షన్స బవిషయతాలో సాధయమైన విజ్ఞాన శాస్త్రప్త ప్తగతగతి
మీద ఆధాయడే ఘటనలని కథలని వరిుస్ాంది." అందుకని కొంతభంది దీనిీ "లటరేచర్ ఆఫ్
ఐడయాస్" అనాీరు.
చారిత్రకంగా, తారిాకంగా, బవిషయతాలో కాని, భూతకాలం, వయామానకాలంలో కాని,
ఇంకొక యకంగా జరిగే సంఘటనలని కూడా వరిుంచవచుు. "Alternative Possibilities".
సైన్స్ ఫిక్షన్స వాతావయణం అంతా ప్రస్ాతం ఉనీ రిసిాతలకి మందుగా కాని, వేరే విధంగా
కాన్న వుంటంది.
1) ఉదాహయణకి బవిషయతాలో సంఘటనలు లేదా వేరే కాలంలో కాన్న, చారిత్రక
భూతకాలంలో కూడా కాన్న కథ వుండొచుు. (10,000 BC, Immortal of Meluha, Shiva
Trilogy). భూతకాలంలో రాసినప్తుడు కథ చారిత్రక ప్తరావస్ా రిశోధనలకి భినీంగా కాన్న,
అనుకూలంగా కాన్న వుండొచుు.
2) అంతరిక్షం (space) లో గాన్న, మిగిలన గ్రహాలు, గెలాకీ్లలో గాన్న, గ్రహాంతయ
వయకుాల గురించి కాన్న కథలు.
3) ప్రస్ాతం తెలసిన శాస్త్రీమ సిదాింతాలకంటే, ఇంకా ప్తగతగతి సాధంచిన సిదాింతాల
ప్రకాయ వునీ టెకాీలజీ మీద ఆధాయడే కథలు. ఊదా: కాల ప్రయాణం, గతబోలు, కునింగ్, నానో
టెకాీలజీ.
4) కొతాగా కనిపెటిాన శాస్త్రీమ సిదాింతాలు, లేక కనిపెటాబోయే సూత్రాలు. ఉదా: కాల
ప్రయాణం, కాంతికంటే వేగంగా ప్రయాణంచడం, నానో టెకాీలజీ, కొతా రాజకీమ వయవసాలు,
విధయంసమైన సమాజ వయవసా (Dystopia), ఊహాజనిత సమానతవం, అదుభతంగా వుండే
సమాజం (Utopia).
అందుకనే సైన్స్ ఫిక్షన్స ఇదీ అని నియవచించడం కషాం.
డేభన్స నైట్ అనే ఆమన అనీటు, చదవగానే ఇది సైన్స్ ఫిక్షన్స అని అనిపిసేా అదే సైన్స్
ఫిక్షన్స! (అశ్లుల సాహితయం లాగానే. చదవగానే ఇది అశ్లులం అనిపిసేా అది అశ్లులమే). రాఫర్ా
హెన్సలీన్స అనే ఆమన నియవచించిన ప్రకాయం "ప్రస్ాతం ఉనీ రాజకీమ రిసిాతలు విజ్ఞానశాస్త్రం
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ప్రకాయం, విజ్ఞానశాస్త్ర దితల దావరా బవిషయతాలో ఏం జరుగుతందో రామడం, ఇదే సైన్స్
ఫిక్షన్స!"

సైన్స్ ఫిక్షన్స చరిత్ర:
ఫహుశా సైన్స్ ఫిక్షన్స ప్తరాణేతిహాసాల నుంచి ఉందేమో. దీనికి "ఫంటసీ" కూడా
జోడంచఫడ ఉండేది. రామామణంలో ది తలల రావణుడు (Monster), రాక్షస్లు,
ప్తషుకవిమానం, సమద్రం మీద ఎగిరే ఆంజనేయుడు.. ఇవన్నీ చాలా చాలా ప్రస్ాత ఫంటసీ
సూర్హీగత సాహితయం లాగానే వుంటాయి.
లూయసిమన్స "True History" ర్టండో శ్తాఫేంలోనిది, అరేబిమన్స
నైట్్ కథలు, జొనాథన్స సివఫ్ా గలవర్ ట్రావెల్్ లాంటివి భనకి తెలుస్. ఇవి
ఫంటసీ కథలు. 18వ శ్తాఫింలో "నవల" అనే సాహితయ ప్రక్రిమ
ప్రాయంబం అయింది. మేరీ షెలీు "ఫ్రంకిన్సస్టాయిన్స", "లాస్ా మాయన్స" నవలలు
మొదటి సైన్స్ ఫిక్షన్స నవలలుగా చెువచుు.
విజ్ఞానశాస్త్రం అభివృదిి అయి విదుయచఛకీా
టెలగ్రాఫ్ రైలంజన్స లాంటివి కనిపెటిాన గతజులోు జుల్్ వెర్ీ, హెచ్.జి.వెల్్
జనప్రిమమైన సైన్స్ సాహితయం సృషిాంచారు. హెచ్.జి.వెల్్ "వార్ ఆఫ్ ద
వయల్సి"లో కుజగ్రహవాస్లు ఇంగుండ్ మీద దాడ చేసినటు రాశారు. "టైం
మెషీన్స" రాశారు.
20వ శ్తాఫింలో సైన్స్ ఫిక్షన్స త్రికలు "Amazing Stories",
"Astounding Science fiction" వచిు సైన్స్ఫిక్షన్సను "సై.ఫై"
(Sci-Fi)గా ప్పరు పొందేటు చేశాయి.
ఆయార్ కాుర్ా, ఐజ్ఞక్స అసిమోవ్, జుడత్ మెరిల్, కార్ు సాగాన్స..
ఇలా ఎందగత సైన్స్ ఫిక్షన్స రాశారు. అసిమోవ్ రాసిన "Empire
Foundation" నవలల ఆధాయంగానే తరావత జ్ఞర్్ లీకాస్ "Star
Wars" సినిమాలు సృషిాంచారు. ఇవి సేుస్ పెరాగా ప్రసిదిిగాంచాయి.
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సైన్స్ఫిక్షన్సకి కొదిేగా ప్పత్రపోషణ, రొమాన్స్ కలపిన సినిమాలు, కథలు మొదలయాయయి.
సాార్వార్్ ఆరు చిత్రాలు రొమాంటిక్సగా అదుభతంగా వుంటాయి. అవి చరిత్రలో కాుసిక్స్గా
నిలచిపోయాయి.
గ్రహాంతయయానం,

గ్రహాంతయవాస్లు,

కాంతివేగ

ప్రయాణం

ఇవన్నీ

రామడం

మొదలంది. టివి సీరిమల్్ "Star Trek", "Dr. Who" లాంటివి విరీతంగా ప్రాచుయయం
పొందాయి. యచయితల వూహ కలున అదుభతంగా సాగి ప్రస్ాతం అసాధయమైనవన్నీ బవిషయతాలో
సాధయం అయినటుగా చిత్రీకరించిన నవలలు, సినిమాలు అనేకం వచాుయి.

సైన్స్ ఫిక్షన్స లోని ఉశాఖలు:
1. హార్సకర్ సైన్స్ ఫిక్షన్స: భరీ శాస్త్రీమంగా వివరాలతో వుంటంది.
2. సాఫ్ా – సోషల్ ఫిక్షన్స: సైకాలజీ, ఎకనామిక్స్, రాజకీమ శాసాాల
లాంటి శాసాాల ఆధాయంగా ఉంటంది. జ్ఞర్్ ఆర్టవల్ "1984", ఆలసస్
హక్స్లీ "Brave New World" మొదలయినవి.
3. సైఫర్ ంక్స: ఇనూర్టమషన్స టెకాీలజీలోని ప్రగతి ఆధాయంగా ఛినాీభినీమైన సమాజం
ప్రంచం మంత్రాలు భనిషిని అధగమించడం. ఇలాంటివి "టెరిమనేటర్", "మాట్రిక్స్ సిరీస్",
"ట్రాన్స్ఫయమర్్" ఇలాంటివి.
టైంట్రావెల్ (కాల ప్రయాణం), ఆలారేీటివ్ హిసారీ, మిలటరీ సైన్స్ ఫిక్షన్స, మానవాతీత
వయకుాలన సూర్ హ్యయభన్స్ గురించి రాసే కథలు "ఎపోకాలపిాక్స" అంటే ప్రంచం ఎలా నాశ్నం
అయి ప్రళమం వస్ాందో వివరించే కథలు (2012), ఇవి కొనిీ ఉభాగాలుగా చెువచుు.
సైన్స్ఫంటసీ, సైన్స్హాయర్, సైన్స్మిసారీ ఫిక్షన్సలు కొనిీ ఉభాగాలు.
ఫంటసీలో (అదుభతమైన ఊహాకలున) జె.కె. రౌలంగ్ రాసిన హేరీ ప్పటర్ సిరీస్ క
ఉదాహయణ, సైన్స్ యంగా సాధయం కాని వేరే భంత్రశ్కుాలు సంఘటనలు వయకుాలు ఈ
సాహితయంలో ఉంటాయి. సైన్స్ ఫంటసీ కలసి కూడా ఉండవచుు.
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సైన్స్ హాయర్: హాయర్ సాహితయం అందరికీ తెలుస్ (రాంగోప్పలవయమ ప్తణయమా అని).
"Exorcist" ఈ తయహా సాహితయంలో ట్రండ్ స్టటార్. దయాయలు, భూతాలు, క్షుద్రశ్కుాలు, వాటిని
వదిలంచుకవటం, ఇలా ఎంతయినా రాస్కవచుు.
ఇంకా మిసారీ, మెడకల్ హాయర్ (కమా, ఫీవర్ మొదలనవి), సూర్ హీగతలునీ సైన్స్
ఫిక్షన్స (స్టపుడర్ మాయన్స, సూర్ మాయన్స మొదలనవి), మాన్ససార్్ ఉనీ సైన్స్ సాహితయం (అనకొండ
లాంటివి) ఉశాఖలుగా చెువచుు. ఏది రాసినా మానవతా విలువలు, ఆదరాాలు, కాసోా కూసోా
సైన్స్ యమైన "plausibility" అవసయం.
తెలుగులో నేను "ఐ.సి.సి.యు" రాసినప్తుడు ఇయవై ఏళు క్రిందట
ప్రచుయణకి చాలానే కషాడాల్ వచిుంది. సైన్స్ ఫిక్షన్స తెలుగులో లేదని
అనుకునేవాడని. కాని డా. స్ధాకర్ నాయుడు అనే పి.హె.డీ సాాలర్ గారు
చేసిన రిశోధన వలు తెలుగులో సైన్స్ కథలు, నవలలు చాలానే ఉనాీమని
తెలుస్కునాీను.
"తెలుగులో సైన్స్ ఫిక్షన్స" అనే ఈ రిశోధనా గ్రంథంలో స్ధాకర్
నాయుడు గారు ఎంతో వివయంగా తెలుగు సైన్స్ ఫిక్షన్స గురించి రిశోధన
చేసి విషయాలు పొందురిచారు. దీని నుంచి నేను తీస్కునీ కొనిీ
ఆసకిాకయమైన వివరాలు:
తొల తెలుగు సైన్స్ ఫిక్షన్స కథ 1927 జనవరిలో "స్జ్ఞత" మాసత్రికలో వచిున
"యమాణువులో మేజువాని". ఆ కథా యచయిత సిరిగూరి జమరావు. కె.ఆర్.కె మోహన్స,
కొడవటిగంటి కుటంఫరావు, మండమూరి వీరేంద్రనాథ్, బొలుమంత శివనాగేశ్వయరావు,
మైనంప్పటి భాసార్, ప్తరాణండ యంగనాథ్ ఇంకా అనేకభంది రాసిన సైన్స్ కథల గురించి ఈ
ప్తసాకంలో చరిుంచారు.
తెలుగు సైన్స్ ఫిక్షన్స నవలలుగా మొతాం 50 నవలల గురించి ఈ రిశోధనలో
వివరించారు. వాటిలో నేను రాసిన "బై బై పొలోనియా" నవల కటి వుంది అని నాకు
సంతోషంగా ఉంటంది.
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ఈ 50 నవలలు 1998 దాకా వచిునవి. టేకుభళు రాజగోప్పలరావు రాసిన
"విహంగయానం" తొల సైన్స్ ఫిక్షన్స నవల (1934) అని ప్పరొానాీరు.
సైన్స్ నిజ్ఞనిీ కచిుతంగా, నియేవందవంగా చెబుతంది. కాని సైన్స్ అంచున భనకి తెలమని
విషయాలెనోీ గ్రేజోన్సలో ఉంటూనే ఉంటాయి. అందుక్త సైన్స్కీ, వాసావానికీ, ఊహకీ అంచున
మానవతా విలువలతో భంచి సైన్స్ ఫిక్షన్స సృషిాంచవచుు. తెలుగులో అది అవసయం అని
నేననుకుంటాను.
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