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అతడి చేతులు ఎిందుకో వణకుతున్ననయి. కనీ ఆ వణకు భయింవలోల, కింగారువలోల
వచిచిందికదు. మరికొనిన నిముషాలలో అతను ప్రపించచరిత్రలో తనకింటూ ఒక పేజీని
లఖించబోతున్ననడు. శాస్త్రస్మింకేతికరింగాలలో ఒక విపలవిం సృష్్ించబోతున్ననడు. భౌతిక శాస్త్ర
రింగింలో అతని ఆవిషకరణ అటువింటిది మరి. అది లిండన్ లో జరుగుతునన ప్రపించ భౌతిక
శాస్త్రవేతతల సమావేశ్ిం. అిందరూ తలలు నెరసిన మహానుభావులు. స్మింకేతికరింగింలో అపర
ప్రవీణులు. విశ్వవిఖ్యాత శాస్త్రజ్ఞుడు, రిండుస్మరుల నోబుల్ బహుమతి పిందిన ఘనుడు, సర్ట
విలయమ్స్ కూడా ఆ వేదికమీద ఉన్ననరు. స్మమానుాలెవరూ దానిలోనికి అడుగుపెట్్లేరు.
అటువింటిది తిలక్ కేవలిం ఇరవైఆరు సింవత్రాల వయసు్లోనే, పిహెచ్. డి., కూడా
పూరితకకుిండానే ఆ సమావేశానికి అరహత స్మధించాడు. అతడు తన పరిశోధనను ముిందు లిండన్
లోని కేింబ్రిడ్జ్ విశ్వవిదాాలయానికి పింపాడు. తరావత వారే సవయింగా ఆ సమావేశానికి అతనిన
ఆహావనిించారు. ప్రతీ సింవత్రిం జరిగే ఈ సమావేశానికి హాజరవుతునన తొల తెలుగువాడు తిలక్.
బహుశా భారతదేశ్ింలోనే మొదటివాడు కవచ్చచ. కనీ ఇవేవి తిలక్ పటి్ించ్చకోవడింలేదు. తిలక్
విలయమ్స్ వైపు తదేకింగా చూసుతన్ననడు. ఈ ఆవిషకరణ తరావత తనకు ఆయనింత పేరు రావడిం
ఖ్యయమని అతనికి తెలుసు. తన ఆవిషకరణను ప్రపించిం ముిందుించే క్షణింకోసిం ఆతృతగా
ఎదురుచూసుతన్ననడతను.
ఇింతలో ఆ సమావేశ్ వాాఖ్యాత “ఇపుుడు ఈ సమావేశానికి హాజరయిన వారిలో అతి
చిననవాడైన బాల గింగాధర్ట తిలక్ తన ఆవిషకరణను మన ముిందు ఉించబోతున్ననరు” అని
ప్రకటిించాడు. ఈ క్షణింకోసమే ఎదురుచూసుతనన తిలక్ మెలలగా స్ట్జివైపు అడుగులు వేసుతన్ననడు.
తను మాట్లలడే ఈ పదినిముషాలు తన జీవితింలో ఎింత ముఖ్ామైనవో తనకి తెలుసు. అిందుకే ఏిం
మాట్లలడనుకుింటున్ననడో ముిందునుిండీ సిదధింగా ఉన్ననడు.
తిలక్ వేదికపైకి ఎకకగానే విలయమ్స్ పాదాలకు సమసకరిించాడు. అకకడునన వారిందరూ
దానిన విింతగా చూడగా భారతీయస్మింప్రదాయాలపై గౌరవమునన విలయమ్స్ చిరునవువతో
ఆశీరవదిించాడు. తరావత తిలక్ చేసిన ప్రసింగమిలా స్మగింది. “నేను భౌతిక శాస్త్రింలో ‘కింతి’
అనన అింశ్ింలో పరిశోధక విదాారిిని. ఇపుుడు నేను సమరిుసుతనన పరిశోధన్న పత్రింకూడా దానికి

సింబింధ౦చిిందే. మనకు పురాణాలోలనూ, ఫింట్సీ కథలోలను కనిపిించే అింశ్ిం అదృశ్ాతాశ్కిత
అింటే ఇనివసిబిలటి. రామాయణింలో రావణాసురునికి, ఇటీవల ఆింగలనవల హారీపోట్ర్ట లో కొనిన
పాత్రలకు ఈ అదృశ్ాతాశ్కిత మనిం గమనిించవచ్చచ. దానిన చూసిన ప్రతీస్మరి మనిం ఆ శ్కిత
నిజజీవితింలో అస్మధాిం అనుకుింట్లిం. కనీ స్మింకేతికనికి స్మధాింకనికి ఏదీ లేదని నేను
మరోస్మరి నిరూపిించబోతున్ననను”.
తిలక్ తన సించిలోించి ఒక వస్మానిన తీసి అకకడునన వారిందరికీ చ్చపాడు. ఒక
నిరావహకుడిని వేదికపైకి పిలచి ఆ వస్త్రింతో అతనిని పూరితగా కపాుడు. అకకడివరకూ బాగానే
ఉింది. తరావత తిలక్ ఒక రిమోట్ తీసుకున్ననడు. సర్ట విలయమ్స్ తో సహా అకకడునన వారిందరూ
ఊపిరి బిగబటి్ చూసుతన్ననరు. తిలక్ ఆ రిమోట్ పై ఒక బట్న్ నొకకగానే ఆ వాకిత కనిపిించడిం
మానేశాడు. మళ్ళీ తిలక్ బట్న్ నొకేకింతవరకూ ఆ వాకిత అదృశ్ాింగానే ఉన్ననడు. కొనిన క్షణాలు
అకకడ నిశ్శబదిం ఆవరిించిింది. తరావర ఎవరో ముిందు చపుటుల కొట్ల్రు అింతే మరో పదిహేను
నిముషాలవరకు ఆ ఆడిటోరియిం చపుట్లతో దదదరిలలింది. అిందరి కళ్ీలోలనూ అభినిందనతో
కూడిన ఆశ్చరాిం కనిపిసుతింది ఒకక విలయమ్స్ ముఖ్ింలో తపు.
తరావత తిలక్ తన ప్రసింగానిన కొనస్మగించాడు. “మానవుని కింటి నిరాాణిం ప్రకరిం
మనిం న్నలుగు విందల నుిండి ఏడువిందల న్ననో మీట్రల మధా పౌనఃపునాిం గల కింతిని
మాత్రమే చూడగలిం. అింటే ఏ వసుతవులు అయితే ఈ పౌనఃపునా పరిధలో కింతిని ప్రసరిస్మతయో
ఆ వసుతవులను మాత్రమే మన కళ్ళీ చూడగలవు. మిగలన ఏ పౌనఃపున్నానిన అవి గురితించలేవు.
మనిందరికీ తెలసిన ఉదాహరణ “ఎక్్ రే”. స్మధారణ కింతితో ఫోటో తీస్ట మన చరాింతో సహా
కనిపిసుతింది. అదే న్నలుగు విందల న్ననో మీట్రల కింటే తకుకవ పౌనఃపునాిం గల ఎక్్ రేతో ఫోటో
తీస్టత మన ఎముకలు మాత్రమే కనిపిస్మతయి. అింతకింటే తకుకవ పౌనఃపునాిం వాడితే ఆ ఎముకలు
కూడా కనిపిించవు. నేను వాడిన వస్త్రిం యొకక ప్రతేాకత అదే. ఈ వస్త్రిం, బట్న్ ఆన్ చేయగానే
వసుతవు ప్రసరిించే కింతి పౌనఃపున్నానిన తగగించేసుతింది. తదావరా ఆ వసుతవు కనిపిించదు. అకకడునన
వారిందరూ శాస్త్రజ్ఞులు. ఆ విషయాలనీన అ
రాలేదని
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దుకు
కష్మని

ప్రశోనతతరాలు ముగసిన తరావత తిలక్ తన గదికి బయలేదరబోతున్ననడు. మదినిిండా ఎింతో
కుతూహలింతో, ఆతృతతో వచిచన అతను గుిండెనిిండా ఎనోన ఆనిందాలూ, ప్రశ్ింసలను
తీసుకెళ్ళతన్ననడు. కనీ ఒకకటే వెలతి. విలయమ్స్ ఇింక ఏిం సుిందిించలేదు. ఇింతలో తన ఫోనుకి
ఒక సిందేశ్ిం వచిచింది. “ఒకస్మరి న్న ఛింబర్ట కి రా - విలయమ్స్”. వెింట్నే ఆనిందింతో
అటువైపు పరుగులు తీస్మడు.
తలుపు తెరవగానే తన కురీచలో విలయమ్స్. దాదాపు తొింభై ఏళ్ళీింట్లయి. ఐన్ సీ్న్
తరావత అింతటిస్మియి శాస్త్రజ్ఞుడు . గొపు వాకిత. తనను ఇపుుడు ప్రశ్ింసిస్మతడని భావిించాడు, తిలక్.
విలయమ్స్ చాలా గింభీరింగా ఉన్ననడు. తనముిందుకు వచిచన తిలక్ కి ఒక తాళాల గుతిత ఇచిచ
ఎదురుగా ఉనన బీరువాలో చివరి అరలో ఉనన ఫైల్్ ను తీసుకురమాని చెపాుడు. అవనీన ఆయన
పరిశోధనలు . తిలక్ తెచిచ ఆయన చేతిలో పెట్ల్డు. కస్టపు ఆ ఫైల్ వెతికిన విలయమ్స్ ఆ ఫైల్ లో
కొనిన కగతాలను అతనికి ఇచాచడు. ఆ కగతాలు చూసిన తిలక్ నిరాఘింతపోయాడు. అవి
విలయమ్స్ విదాారిిగా ఉననపుడు రాసినవి. అింటే దాదాపు డెబ్భై ఏళ్ీ క్రితిం న్నటివి. అిందులో
తిలక్ ఇపుటివరకు చూపిన అదృశ్ాతాశ్కిత స్మధన్నమారగిం గురిించి ఇింక వివరింగా ఉింది.
అపుుడు విలయమ్స్ “నినున చూసుతింటే ననున నేనే చూసుకుననటులింది. కనీ నీ పరిశోధన
గురిించి తెలుసుకున్ననక నువువ న్న అింత శాస్త్రజ్ఞుడివి అవుతావని ఖ్యయిం అయిింది. నీ
ఆవిషకరణిం అమోఘిం. కనీ నేను దీనిన డెబ్భైఏళ్ీ క్రితమే స్మధించాను. అయితే అదేసమయింలో
హీరోష్మా, న్నగస్మకీలపై అణుబాింబుదాడులు జరిగాయి. విదుాత్ ఉతుతితకోసిం తయారు చేసిన
అణుసిదాధింతిం ప్రజలను చింపడానికి వాడారు. స్మింకేతిక రింగానిన ప్రజాజీవనింలో శాింతికి
వాడాల. ఆతారక్షణకోసిం కనిపెటి్న తుపాకులు, అింతరిక్ష పరిశోధనకోసిం తయారుచేసిన
శ్తఘ్ననలు అనీన విధవింస్మనికే వాడడిం అవివేకిం. అటువింటి వారికి ఈ అదృశ్ాతాశ్కిత ఎలా
ఉపయోగపడుతుిందో ఊహించ్చకో... విదాను సక్రింగా వాడుకో. మానవజీవితిం విలువైిందని
తెలుసుకో. మానవతవిం లేని స్మింకేతికభివృదిద కింటే స్మింకేతికిం లేని మానవతవమే మించిది”
అన్ననడు. ఒకకస్మరి కళ్ళీమూసుకునన తిలక్ కు అదృశ్ాతాశ్కిత మానవులకి పరిచయిం అయితే
జరిగే విధవింస్మలనిన కనిపిించాయి. సరిహదుదలలో ధైరాింగా పోరాడే సైనికులస్మినింలో మింత్ర
ముసుగులలో దాకొకని దింగదెబబ తీస్ట గుింట్నకకలు కనిపిించాయి. నగరాలకు నగరాలనే

విధవింసించేస్ట ఉగ్రవాదులు కనిపిించారు. బాాింకులను దారుణింగా దోపిడీలుచేస్ట దింగలు
కనిపిించారు. తన ఆవిషకరణ మానవాళికి చేస్ట మించి కింటే చెడే ఎకుకవ. మారు మాట్లలడకుిండా
తన పత్రాలు, విలయమ్స్ ఫైల్్ అనీన కలపి అదే బీరువాలో ఉించి తాళ్ిం వేసి విలయమ్స్ కి
ఇచాచడు.
“అదృశ్ాతాశ్కితపై యువ శాస్త్రవేతత తిలక్ చేసిన ప్రయోగిం విఫలిం. అయినపుటికినీ
సముద్రపునీటి నుించి మించినీటిని చౌకగా తయారు చేస్ట యింత్రానిన ఆవిషకరిించడిం కోసిం సర్ట
విలయమ్స్ చేసుతనన పరిశోధనలో తిలక్ కి భాగస్మవమాిం కలుించారు”. తరావత రోజ్ఞ వారాత
పత్రికలలో ఈ వారత కనిపిించిింది.

*

రచయిత వివరాలు

రాజీవ్ గాింధీ వైజాునిక స్మింకేతిక విశ్వవిదాాలయిం (

),

.

