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భనిషి ఎదుగుదలలో కీలకపాత్ర పోషించినది జిజ్ఞాస. తెలమనిదానిు తెలుసుకుని తనకి అనువుగా
మార్చుకుని పురోగమంచాడు మానవుడు. ఎన్ను యంగాలలో వశేష జ్ఞానం పంది వజ్ఞాన సాగయ
భధనం జరపినా, భనిషి భృత్యేవు యహసేం కనుక్కకలేకపోయాడు. శాస్త్ర సాంకేత్మక యంగాలలో
సాధంచిన అపాయమైన జ్ఞానం ఆధ్యయంగా మగతా ప్రాణిక్కటి కంటే అధకుడయాేడు మానవుడు.
భనుషులోోనూ జ్ఞానం అధ్యయంగా బేధభావాలు ఏయూడ్డాయ. కాలక్రమేణా జ్ఞానం సాానానిు ధనం
ఆక్రమంచింది. ఆధునిక సమాజం ధనం ఆధ్యయంగా వర్గీకరంచఫడుతంది.
లౌకికమైన జ్ఞానం కనాు, పాయలౌకిక జ్ఞానం భనిషికి
ఎపుూడూ

ఆసకిిగొలుూత్యనే

ఉంది.

దేవుడు,

ఆతె,

భయణం,

భర్చజనె... ఈ అంశాలు జిజ్ఞాసువులను వేధసుినే ఉనాుయ.
ఆధ్యేత్మెక సాధన చేసే వారత పాటుగా సామానే పాఠకులకూ ఈ
అంశాలపై ఉత్యుకత ఉంటుంది. ఆధ్యేత్మెక యంగమూ, జ్యేత్మషేమూ,
నాడీ శాస్త్రమూ, మొదలైన యంగాలను సృశిస్తి చేసిన యచనలు
జనాదయణ పందాయ, పందుత్యనే ఉనాుయ. గతజనె, ప్రసుిత
జనె, పునయజనెలపై వెలువడిన మొదటి నవల మాసటర్ రైటర్
స్తయేదేవయ రామమోహనరావు రాసిన “అహో! వక్రమాయక”. తొలుత ప్రముఖ వాయత్రిక సావత్మలో
సీరమలగా ప్రచురతమై, తదుర నవలగా వెలువడింది.
ఓ మాములు సాదాసీదా కారెకుడిగా జీవతానిు ప్రాయంభంచి, డబ్బౄ లేక దుయయ దారద్ర్ేం
అనుబవసాిడు వశావతె. పెళళయన కొదిి రోజులకే భాయేని పోగొటుటకుంటాడు. ధనరాహితేం వలో
సమాజంలో ఎన్ను అవమానాలను ఎదుర్చకుంటాడు. డఫౄంటే కసి పెంచుకుంటాడు. తీవ్రంగా
శ్రమంచి శ్ర్గరానిు మేధసుుని పూరిగా వనియోగంచుకుని రూపాయని ది రూపామలుగా, ది
రూపామలని వందగా, వందని వేలుగా, వేల రూపామలు లక్షలు, క్కటుోగా మారు
ధనవంత్యడవుతాడు. ఎన్ను రశ్రభలు సాాపిసాిడు. దేశ్ పారశ్రామక యంగానిు శాసించే సాాయకి
ఎదుగుతాడు. సుఖానిు, ఆనందానిు, వశ్రాంత్మని కకకి నెటిట మొండిగా డబ్బౄ క్కసమే ఫత్యకుతాడు.
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జీవతం అంతేదశ్కొచేుసరకి, తాను జీవతంలో ఏమీ అనుబవంచలేదనీ, ప్రేభ, ఆపాేమతా,
అనురాగాలు ఈ జనెలో పందలేకపోయానని గ్రహిసాిడు.
తను కూడ బెటిటన ఈ సందని అనుబవంచే అవకాశ్ం ప్రసుిత జనెలో లేదు కనుక, భళ్ళళ
జనిెంచి ఈ ఆసిిని, ప్రేమానురాగాలని పందాలని తపిసాిడు. తన భయణ సభయానిు
తెలుసుక్కడ్డనికీ, తనని కలలో వెంటాడే పురాతన సెృత్యలను అయాం చేసుక్కడ్డనికి నాడీ
జ్యేత్మషుేడిని సంప్రదిసాిడు. నాడీ జ్యేత్మషేంలోని భృత్యేకాండ ప్రకాయం తన భయణ కాలానిు
తెలుసుకుంటాడు. తర్చవాత భృత్యేక్కనలోని ప్రమాదకయమైన, ఘోరాయణేంలోకి ప్రవేశించి
సిదీమునిని కలుసుకుంటాడు. తనకి పునయజనె ఉనుదీ లేనిది చెూభంటాడు. తదుర జనెలో
ప్రాణిగా

పుడతావని

చెబ్బతాడు

సిదీముని.

మానవ

జనె

లభసుిందో లే

లేదో లే

తెలుసుక్కవాలనుకుంటాడు వశావతె. ఆ వషమం తెలడం తన శ్కిికి మంచిన ని అని,
అభర్నాథ్

గుహలోోని

హిభలంగసావమ

తెలుగలయని

ఆమన

చెబ్బతార్చ.

వశావతె

హిమాలయాలకు ఫమలేిర, అర్చులకు మాత్రమే దయశనమచేు హిభలంగసావమని కలుసాిడు.
వశావతె తదుర జనెలో మానవుడిగానే జనిెసాిడనీ, అయతే, ఈ జనెలో ఫలవనెయణం
పందితేనే పునయజనె సాధేభని చెబ్బతార్చ హిభలంగసావమ.
వశావతె చనిపోవాలని నిశ్ుయంచుకుంటాడు. కాని చనిపోయే ముందు చేయాలున
నులు చాలా ఉంటాయ. తన ఆసిిని కొతి జనెలో తానే అనుబవంచేందుకు - ఓ కంపూేటర్
ప్రోగ్రామని రూపందించి అందులో తన జీవతానికి సంఫంధంచిన కొనిు ముఖేమైన ప్రశ్ులను,
వాటి జవాబ్బలను ఫీడ్ చేసాిడు. తన వైదుేడు, మానసిక నిపుణుడు, వేకిిగత అంగయక్షకులత ఓ
ట్రస్టని నిమమంచి, తన తదనంతయం ఆసిి నియవహణ బాధేతలు అూజెపాిడు. పునయజనె పందిన
తాను వచిు ఆ ఆసిిని లెయోయమ చేసాినని, అనిు ప్రశ్ులకు సరైన సమాధ్యనాలు చెపిూనవారని,
గతజనెలో వశావతెగా అంగీకరంచాలని వీలునామా రాయసాిడు. తన చివర పుటిటన రోజుని
ఘనంగా చేయాలనుకును ఫాకటర్గ కారెకుల క్కరకని భనిుసాిడు. తరావత తనకు మాత్రమే తెలసిన
ఓ నిధని ఓ చోట బద్ర్ంగా దాసాిడు. అనిు ఏరాూటుో సక్రభంగా పూయియాేమని
నిరాీరంచుకునాుకా, వైనలో వషం కలుపుకుని తాగ తనువు చాలసాిడు. ఇది జరగన ముపెఫృ ఏళళకి
కథ త్మరగ మొదలవుత్యంది.
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ఓ దంగ సావమజీని అరెసుట చేసిన పాపానికి సస్ూండ్ అవుతాడు అనేవషి అనే సిబిఐ
ఆఫీసర్. తానే రాజీనామా చేసి ఫమటకి వచేుసాిడు అనేవషి. అదే సభమంలో వశావతె
ఫండేషనకి ఓ సభర్చాడైన డిటెకిటవ్ అవసయం ఉందను ప్రకటన చూసి, ఇంటరూవూకి వెళ్ళళ
ఎంపికవుతాడు. 3170 క్కటో 60 లక్షలు వలువైన ఆసుిలును వశావతె ఫండేషన ట్రస్ట గత ముఫ్ఫృ
ఏళళ వశావతె వాయసులంటూ వచిున వార నిగుీదేలు వారని త్మపిూ ంపింది. వశావతె ఆసిి
మోసగాళళ బారన డకుండ్డ కాపాడడమే ట్రస్ట ని.
ఇకకడిదాక వచాుక, కథ వేగం పుంజుకుంటుంది ఆసిిని రాఫటుటక్కడ్డనికి కొందర్చ చేసే
ప్రమతాులు, నిున కుయుకుిలు, హతేలు, అయ మేధ్యవ అనిపించుకును జపాన కంపూేటర్
నిపుణుడిని ఇండియాకి యపిూంచి, క్రిపోటగ్రాఫ్ లోని క్కడ్ని యహసేంగా దంగలసుింది ఓ ముఠా. ఆ
జపాన కంపూేటర్ నిపుణుడి భనవడిని వశావతెగా ప్రకటించి భాయతదేశానికి తీసుకువసాిర్చ.
అతను తన మేధసుుత క్రిపోటగ్రాఫ్ లోని ప్రశ్ులకు జవాబ్బలు సాధంచడం, కంపూేటర్ ర్గక్షలో
నెగీనా, ట్రస్ట సభ్యేలు పెటేట తదుర ర్గక్షలలో వపలభవడం, ఎలాగైనా ఆసిిని పందేందుకు ఆ
ముఠా చేసే ప్రమతుంలో జరగే హతేలు... దాడులు, కథలో ఉదివగుతని కలగసాియ.
ఇంతకీ వశావతె త్మరగ జనిెంచాడ్డ లేదా, జనిెంచినటోయతే తన ఆసిిని తాను
పందగలగాడ్డ... ఈ వవరాలనీు ఆసకిికయంగా ఉంటాయ.
ఉత్యుకతని రేలెయత్మించే ఇత్మవృతాినిు తీసుకును యచయత, కథనానిు నడిపిన తీర్చ సైతం
పాఠకులని ఆకటుటకుంటుంది. ఆధ్యేత్మెక వషయాలను ఎంత అలత్మ దాలత చెపాూరో, డబ్బౄ
క్కసం చేసే మోసాలు, కుట్రలను సైతం అంతే సులువైన శైలలో వెలోడించార్చ యచయత. నాడీ
జ్యేత్మషేం గురంచి ఎన్ను వవరాలను కథానుగుణంగా వవరంచార్చ. బౌదుీల ఆధ్యేత్మెక
గుర్చవులను ఎంపిక చేసుకునే తీర్చని వవరస్తి, ఆ దీత్మ కూడ్డ పునయజనె ఆధ్యరతమైనదేనని
అంటార్చ. ఆసాంతం ఉతకంఠను కలగంచే ఈ 430 పేజీల పుసికానిు భధుప్రిమ బిోకేషను,
వజమవాడ వార్చ ప్రచురంచార్చ. ప్రింటు పుసికం కినిగెలో లబేం. కినిగె వెబసైట్ నుంచి ఆయార్
చేసి తగీంపు ధయకి పందవచుు.
- కొల్లోర సోభ శ్ంకర్

“

!

”

patrika.kinige.com

“

!

”

patrika.kinige.com

