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ఐదునన్ర సంవతస్రాల జైలు జీవితం గడిపిన ఎమ.ఎన.రాయ ఒకవైపున సాధారణ ఖైదీగా బాధలు పడుతూనే మూడు పార్ంతాలలో
బదిలీ అయి ఒక పిలిల్ని కూడా పెంచి విచితర్ జీవితం గడిపాడు. అయితే జైలు జీవితం అతయ్ంత విలువైనదిగా పర్యోజనాతమ్కంగా మారచ్టం
ఎమ.ఎన.రాయ విశిషట్త. జైలునుండే అనేక ఉతత్రాలు తనకు కాబోయే భారయ్ ఎలెన దావ్రా వివిధ సైంటిసుట్లకు పంపగలిగాడు. తాను రాసుత్నన్ పుసత్కానికి
వారి నుండి వచేచ్ సమాధానాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని భావించాడు. సమకాలీన సైంటిసట్ ల రచనలు తెపిప్ంచుకోగలిగాడు. ఇదంతా అతయ్ంత
పర్యాసతోకూడిన కారయ్కర్మమైనా ఆయన పటుట్దలకు నిదరశ్నంగా కనిపిసుత్ంది. పర్కృతి, జీవనం, చరితర్ గురించిన వైజాఞ్నిక దృకప్థం తను రాయబోయే
పుసత్కానికి శీరిష్క ఎంచుకునాన్డు. ఎడింగట్న, జీనస్, రూథర ఫరడ్, ఫికరింగ రచనలు కావాలని తెపిప్ంచుకోగలిగాడు. జె.బి.ఎస.హాలేడ్న, జూలియన హకస్లీ,
సమకాలీన రచనలు కూడా సమకూరుచ్కునాన్డు. తను రాసే లోతైన తాతివ్క, శాసతరీయ పరిశీలనకు గాను రాయ డబుల్య్ సెలల్రస్, ఐన సట్యిన, హైజన బరగ్,
నిల బోర, డిబార్లీ, వైట హెడ, బెటార్ండ రసెస్ల, షోర్డింగర, డిరాక వంటి సైంటిసట్ ల సమకాలీన రచనలు తెపిప్ంచుకుని పరిశీలించాడు. సాపేక్షతా
సిదాధ్ంతం, కావ్ంటమ సిదాధ్ంతం బాగా లోతుగా పరిశీలించాడు. అమెరికన ఫిజికల సొసైటీ వారి రెవూయ్ తెపిప్ంచుకుని ఐన సట్యిన సాపేక్షతా సిదాధ్ంతాలను
గమనిసూత్ పోయాడు. ఆధునిక విజాఞ్న శాసత్రపు తాతివ్క ఫలితాలను సమగర్ంగా పరిశీలించటమే రాయ ధేయ్యం. ఇది కేవలం మారిక్స్సట్ దృకప్థంతోకాక
అతయ్ంత ఆధునిక వైజాఞ్నిక పురోగమనానిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని రాయటం పార్రంభించాడు. అయితే మారిక్స్సట్ ధోరణుల నుండి కర్మేణా బయటపడుతూ
నిసప్క్షపాత శాసతరీయ ధోరణిని అవలంబించాడనన్మాట.
ఆధునిక భౌతిక శాసత్రం ఎలా సాగిపోతునన్ది, జీవిత గమనంలో మారిమ్క దశలు
అధిగమించి నిజానిజాలు బయటపెడుతునన్ తీరు విజాఞ్న సంబంధమైన విషయాలలో సైనస్ ఎమి చెబుతునన్ది…
ఆధునిక భౌతిక శాసత్రం పరిశోధిసుత్నన్ తీరు రాయ గమనిసూత్ పోయాడు. కారయ్కారణ సంబంధాలను ఎంతో
లోతుగా సైనుస్ ఆధారంగా అధయ్యనం చేశారు. పర్తిదానికీ కారణం వుండాలని అనుకుంటే అదేంటో
పరిశీలించటం సైనుస్ నితయ్నూతనంగా చేసుత్నన్ పని. ఇలా పర్తి దానికీ కారణం వుండాలని అంటేనే పర్కృతికి
కారణం దైవం అని మత శాసత్రజుఞ్లు పేరొక్నాన్రు. అంతవరకు బాగానే వుంది. అంటే కారయ్కారణ సంబంధాలు
ఒపుప్కుని పయనించారనన్మాట. అయనపుప్డు పర్కృతికి కారణం ఏమిటి అంటే దైవం అనాన్రు. నమమ్కసుథ్లకు
అది తృపిత్గానే వుంది. రాయ దీనిని పర్సాత్విసూత్ కారయ్కారణ సంబంధం ఒపుప్కుంటే దైవానికి కారణం ఏమిటి అని
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పర్శిన్ంచాడు. నమమ్కసుథ్లు అంతటితో ఆగిపోయారు. సైంటిసుట్లు ఆగిపోలేరు కదా! ఈ విషయమై ఎమ.ఎన.రాయ లోతుపాతులతో చరచ్చేశారు. దైవం
సరవ్జఞ్ం అయితే ఆ లక్షణమే పర్కృతికి ఎందుకు వుండకూడదు అని రాయ అడిగాడు. దానికి మతసుథ్లు సమాధానం చెపప్లేదు. మొతత్ం మీద నిరంతరం
సాగే ఈ సైంటిఫిక చరచ్ రాయ జైలు నుండి పరిశీలించటం గమనారహ్ం.
జైలులో రాసిన ఐదువేల పేజీల శాసతరీయ పరిశీలనలు ఇంకా అచుచ్కావలసి వునన్ది. కొనిన్ రచనలు మాతర్ం చినన్పుసత్కాలుగా
వెలువరించారు. అందులో మెటీరియలిజం, సైనస్ అండ ఫిలాసఫీ పేరొక్నదగినది.
ఎ.బి.షా ఈ రచనలు చదివి ఆధునిక పరిశోధనల తిరోగమనం దృషాట్య్
ఇందులో మారుప్లు చేరుప్లు చేయవలసి వునన్దనాన్రు. నా కోరికపై రాయ రచనలు నాకు పంపించారు.
అందులో చాలా ఆశచ్రయ్కరమైన పురోగతి వునన్ది. వాటిని ఎడిట చెయయ్టం, పర్చురించటం, ఆధునిక
శాసాత్ర్ల దృషాట్య్ సరిదిదద్టం పెదద్పని. అదింకా జరగవలసి వునన్ది. కానీ జైలులో వుండి చకక్టి మారాగ్నిన్
చూపిన రాయ విశిషఠ్కృషి చేశారు. ఢిలీల్లోని జవహర లాల నెహూర్ పరిశోధనాలయంలో రాయ రచనలు
వుంచారు. భవిషయ్తుత్లో ఈ కృషిని ఎవరైనా చేపటట్వలసి వునన్ది. జైలు జీవితం దురభ్రంగా వునాన్
మానసికంగా ఆరోగాయ్నిన్ కాపాడుకోవడంలో రాయ కృషి అభినందనీయం. ఉతత్రోతత్రా రాయ రచనల
నుండి కొనిన్ వాయ్సాలు పార్మాణిక పతిర్కలలో వెలువడాడ్యి. రాడికల హూయ్మనిసట్, కెవ్సట్ పతిర్కలు ఇందుకు
పేరొక్నదగినవి. సైనస్ అండ ఫిలాసఫీ అనే పుసత్కం రాయ ఏ ధోరణిలో పరిశోధన చేశాడో తెలియపరుసుత్ంది.
ఎమ.ఎన.రాయ వినూతన్మైన కొతత్ విషయాలు చెబుతూ వైజాఞ్నిక దృకప్థంలో
అనుసరించవలసిన రీతులు పేరొక్నాన్డు. సైంటిసుట్లు సాధారణంగా ఒకొక్కక్ పరిధిలో నైపుణాయ్నిన్ సంపాదించి పర్పంచానికి వెలుగునిసాత్రు. ఒకరు ఫిజికస్
లో నిషాణ్తులైతే మరొకరు బయాలజీలో పర్పంచానికి కొతత్విషయాలు చెబుతారు. ఇంకొకరు కెమిసీట్ర్లో నోబెల పైరజ పొందేరీతిలో పర్జోపయోగకరంగా కొతత్
సంగతులు బయటపెడతారు. ఈవిధంగా వివిధ విషయాలు వేటికవే గొపప్ సతాయ్లను వెలిబుచుచ్తాయి. అయితే ఒక రంగంలో ఉనన్త సాథ్యికి పోయిన
సైంటిసుట్ మిగిలిన విషయాలలో సాధారణ వయ్కిత్కంటే తకుక్వ సాథ్యిలోనే వుండచుచ్. కనుక వారిలో మూఢనమమ్కాలు రావటానికి అది ఒక కారణం
అవుతునన్ది. ఉదాహరణకు గురుతావ్కరష్ణ గురించి చెపిప్న నూయ్టన మిగిలిన రంగాలలో బొతిత్గా పర్వేశం లేక సాధారణ మానవుడికంటే అధావ్నన్ంగా
నమమ్కాలు పెంపొందించుకునాన్డు. ఎడిసన వంటివారు వందలాది పేటెంట హకుక్లు సంపాదించగా
మరికొనిన్ రంగాలలో అతయ్ంత హీనమైన చాదసాత్లకు పోయారు. ఈ లోపం చాలామంది సైంటిసుట్లలో
ఉనన్ది. ఇది పరిషక్రించాలంటే వివిధ శాసత్ర విభాగాలలో అతయ్ంత అధునాతనంగా జరుగుతునన్ విషయాల
సారాంశాలు సూథ్లంగా తెలుసుకోవటం అవసరం. అందుకే శాసాత్ర్ల ఫలితాల సమనవ్యం కోర్డీకరించి
చెపాప్లి. అపుప్డు నిపుణుడు తన పరిధిలోనే కాక ఇతర రంగాలలో నితయ్నూతనంగా ఎలా పురోగమిసుత్నన్దో
తెలుసుకుంటారు. దీనినే ఫిలాసఫీ ఆఫ సైనస్ అంటారు. రాయ ఆధునిక విజాఞ్నశాసాత్ర్ల తాతివ్క ఫలితాలని
రాశాడు. ఈ ధోరణి అపూరవ్ం. ఇది అనుసరిసేత్ శాసత్రజుఞ్లలో మూఢనమమ్కాలు తగుగ్తాయి.
జైలులో ఐదువేల పేజీలు రాసిన ఎమ.ఎన.రాయ ఈ సిదాధ్ంతాలను చాలా వివరంగా
పేరొక్నాన్డు. తనకు అందుబాటులో వునన్ంతవరకు విషయ చరచ్ చేశాడు. జైలు నుండి బయటికి వచిచ్న
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తరువాత రాజకీయరంగంలో నిరివ్రామంగా నిమగున్డై జైలు కృషిని కొనసాగించలేకపోయాడు. అమృతలాల భికుక్ షా ఈ విషయం కొంతవరకు
పటిట్ంచుకునాన్ ఆయన కూడా తవ్రగానే చనిపోవటం వలల్ ఆ బృహతత్ర పర్యతన్ం కొనసాగలేదు. విదేశాలలో రాయ చెపిప్న మారగ్ంలో ఫిలాసఫీ ఆఫ సైనస్
ముందుకు సాగిపోతూ వుంది. ఇండియాలో రాయ రచన పరిషక్రించి పర్చురించాలిస్న బాధయ్త సైంటిఫిక సంసథ్ ఏదైనా చేపటిట్ పూరిత్ చేయాలి.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2018

