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మధమతరగతి జీవితాలలోని నేటి సంక్షోభాలకు అదదం టిిన నవల “వికసిత”
ఈ పుసతకం చదువుతుననంత సేపూ, “అందమైన లోకమని రంగురంగులంటాయని అందరు
అంటంటారు రామ రామా... అంత అందమైంది కానే కాదు చెల్లెమాభ... చెల్లెమాభ... అంత
అందమైంది కానే కాదు చెల్లెమాభ...” అనే ఒ పాత సినిమా పాట మనసులో మెదులతూనే
ఉంటంది. లోకానికి రండో వైపు గురంచి ఆ పాట ప్రస్తతవిసేత, స్తంకేతిక రంగం, ప్రగతి అనే
రంగాలలోని మరో కోణాలను ఈ పుసతకం దరశంజేసుతంది.
ఎలాగైనా అమెరకా వెళ్ళి అకకడ సిథరడి ఒ మంచి ఐటి కంపెనీకి సి.ఇ.వో స్తథయికి
ఎదగాలనుకునే అక్షయ్ అనే ఒ యువకుడి కథ ఇది. అతని జీవితగమనంలో తారసడిన
వమకుతలూ, అతనిన ప్రభావితం చేసిన పాత్రల గురంచి చదువుతూంటే మన నిజజీవితంలోనూ
ఇలాంటి వమకుతలనానరనే వాసతవం మనకు సుపరంచక మానదు. అక్షయ్ ఇంజనీరంగ్ కాలేజిలో
చేరడం... అకకడ వివిధ వమకుతలతో రచయాల పెరగడం... తన వమకితగత లక్ష్యమనిన స్తధంచే
క్రమంలో తన వమకితగత జీవితానికి ఉయోగడే లక్షయం కనాన, స్తమాజికంగా దిమందికీ మేల
చేసే లక్షయమే మంచిదని అక్షయ్ గ్రహంచడం... ఆ గమమం దిశ్గా స్తగడం ఈ నవల స్తరాంశ్ం.
కాలేజిలో జరగే రాగంగ్ని, ఆదరశవంతులైన విద్యమరుధల ద్యనిన సమరధంగా ఎదురుకనే దధతిని,
ప్రత్యమక రాష్ట్ర ఉదమమం నే

కాలేజీలూ మూతడడం గురంచి, మళ్ళి విద్యమరుధల చదువుల

కొనస్తగంచడం గురంచి ఈ నవల చకకగా వివరసుతంది. ప్రత్యమక రాష్ట్రం మిషతో బ్ఫం
గడుపుకుంటనన రాజకీయవేతతలపై చురకల వేసుతందీ నవల.
కథాగమనంలో ఎదురయ్యమ నితమ, రాజమౌళ్ళ, ప్రవీణ... మొదలైన పాత్రల వైయకితక,
స్తమాజిక పురోగమనానికి ప్రతీకలైత్య... ప్రశాంత్, ప్రియ, సవన, ప్రదీప్... లాంటి పాత్రల అధకార
గరవం, ధనమదంతో కళ్ళిమూసుకుపోయి ప్రవరతంచే సంనన కుటంబాల వారసులకు చిహ్ననల.
మారుతునన కాలంతో పాట మారలేక, ఏ వైపు మొగాాలో నిరణయించుకోలేని వమకుతలను నితమ
తలెదండ్రుల ప్రతిబంబస్తతరు. వామపార సంసకృతి మోసుకొచేే ంటరతనానికీ, విచేలవిడితనానికి
ప్రతీకల నందిని లాంటి పాత్రల. ఈజీ మనీతో సంక్రమించే దురలవాట్లె, టిదల ఉంటే వాటి
నుంచి ఎలా బ్యటడవచ్చే నిరూపంచిన శ్రీకాంత్ పాత్ర చదువరులను ఆకటి

.

చెగువేరా ఎవరో కూడా తెలయకుండా, తమ ఆరాధమనటడు ఆ టీ-షర్టి వేసుకుంటాడు కాబ్టిి
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తానూ చెగువేరా బొమభ ఉనన చొకాక వేసుకుని చెగువేరాని హ్నలీవుడ్ హీరో అని భ్రమడే కుర్రాడు
కాలక్రమంలో తన జీవితానిన సమాజానికి ఉయోగడేలా తీరేదిదుదకునన విధానం ఆసకిత
కలగసుతంది. భారామభరతల మధమ సదవగాహన ఉంటే కర కెరీరుె మరొకరకి ప్రతిబ్ంధకం కావని;
ప్రేమంటే... బాధమతలని విసభరంచి సినిమాలలో చూపనటె పారుకల చుట్లి తిరగడం కాదని, తమ
తమ లక్ష్యమలను స్తధంచుకునే క్రమంలో తాము ఎదుగుతూ తమ ప్రియతముల ఎదుగుదలకూ
సహకరంచడమే నిజమైన ప్రేమ అని ఈ నవల చెబుతుంది. ప్రధాన పాత్రధారులలో కనబ్డే
నిబ్దధత, సషిత పాఠకులను ఆకటికుంటంది, ఆలోజింజేసుతంది.
వమకితగతంగా స్తమానుమల సంఘటితమైత్య వార శ్కిత ఎలా అస్తమానమం అవుతుందో ఈ
నవల చెబుతుంది. ప్రసుతతం భారతీయ సమాజానిన టిి పీడిసుతనన అవినీతి జాడామనిన ప్రస్తతవించి,
సమకాలీనా వారాతకథనాలనినంటినీ కథానుగుణంగా ఉయోగంచుకుననతీరు రచయిత నైపుణామనిన
చాటతుంది.

ఒపెన్ సోర్ట్ స్తఫ్ివేర్టకీ, ప్రొప్రైటరీ స్తఫ్ివేర్టకీ మధమ ఉండే త్యడాని; లనక్్కీ,

విండోసకీ మధమ ఉనన సరధనీ కథలో చకకగా ఇమిడిే పాఠకుల అవగాహనని మరంత పెంచారు
రచయిత. బపవోల, అవుట్ సోర్ంగ్ వెనుక అగ్రరాజామనికి ఉనన స్వవయ ప్రయోజనాలను సషిం
చేస్తరు.
ఐటి రంగంలో ఉదోమగాలంటే అందమైన లోకంగా ఊహంచుకుని, వేలంవెర్రిగా ఆ
ఉదోమగాల కోసం ఎగబ్డడ, ఎగబ్డుతునన ఉదోమగారుధల వమథ ఈ నవల. ఐటి రంగంలో నిచేసేవార
జీవితాల అతమదుబతంగా ఉంటాయనే అపోహకి భిననంగా, ఐటి ఉదోమగుల జీవితాలోెని అభద్రతని,
ఆరధక అసిథరతని ఎతిత చూపుతుంది ఈ నవల.
ఐటి ఉదోమగాల కోసం రకరకాల కోరు్ల, కోరు్ల నిరవహణలోని లోపాల, ఉదోమగాల
కలస్తతమని నమిభంచి మోసం చేసే కన్లింగ్ సంసథల... ఇవనీన కథలో అంతరీెనంగా స్తగుతాయి.
ఆరధక మాందమం నేధమంలో ఉదోమగులకు జీతాల పెంచక, రక్రూట్ చేసుకునన కొతతవాళ్ిని
నిలోకి తీసుకోకుండా, ఎకుకవ మందిని బంచ్ మీద కూరోేబటేి ఐటి సంసథల తీరుతెనునలను ఈ
నవల ఎండగడుతుంది.
ఐటి నేధమంలో స్తగనా, ప్రసుతత ప్రంచపు గమనానిన శాసిసుతనన అనేక అంశాలని
సృశిస్తత స్తగుతుందీ నవల. తాను సవయంగా సంక్షోభంలో కూరుకుపోతూ, ఇతరదేశాలను
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కూడా అదే బాట టిిసుతనన అగ్రరాజమం దురీనతిని బ్హరాతరుసుతంది ఈ నవల.

అమెరకా

పెటిబ్డిద్యర విధానానిన ఎదిరంచి, తమ సంత విధానాలతో ముందుకు స్తగుతునన లాటిన్
అమెరకన్ దేశాల గురంచి వివరంచారు రచయిత.
అనేక సమసమలను ప్రస్తతవించడమే కాకుండా, వాటి రష్కకరాలకు స్తచనల కూడా
చేసుతందీ నవల. ఐటి రంగంలోకి ప్రవేశించాలనుకునేవారూ, ఆ రంగంలో నిచేస్తత అభద్రతకూ,
అనిశిేతికి గురవుతునన వారూ తక చదవాల్న పుసతకం "వికసిత".
– కొలూెర సోమ శ్ంకర్ట
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