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ర కొపప్రపు
జెన టెక బోరడ్ ఆఫ డైరకట్రుల్ ముందు వరుసలో కూరుచ్నాన్రు. కంపెనీ పెర్సిడెంటు తో పాటు చీఫ సైంటిసుట్, టెకాన్లజిసుట్, పబిల్క

రెలేషన మేనేజరు సేట్జీ మీద వునాన్రు. ఒక ముఖయ్మైన సందరాభ్నిన్ పర్పంచంతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు విలేఖరుల సమావేశం ఏరాప్టు చేశారు.
ముందుగా పబిల్క రెలేషన మేనేజరు

కంపెనీ గురించి వివరాలు చెపిప్, పెర్సిడెంటుని మాటాల్డమనాన్రు. పెర్సిడెంటు కానర మైకు

ముందుకు వచిచ్ "మా కంపెనీ సాథ్పించిన రోజు నుంచీ మా లక్షయ్ం ఒకక్టే: భవిషయ్తుత్ కోసం నిరీకిష్ంచకుండా, మనమే భవిషయ్తుత్ తయారు చెయాయ్లి.
అందరూ అదుభ్తం అనుకునేవీ, కలలోల్నే సాధయ్మయేయ్వి నిజం చెయయ్డం మా పని. ఈ రోజు అలాంటిదే. ఈ రోజు జెన టెక కి చాలా పెదద్ శుభదినం.
కంపెనీకే కాదు, పర్పంచానికి కూడా. మానవ చరితర్లో మొటట్మొదటిసారిగా ఒక కంపూయ్టర సవ్ంతంగా నిరణ్యాలు తీసుకొనే పధధ్తి కనిపెటాట్ము. అంటే
ఆరిట్ఫిషియల ఇంటెలిజెనస్ అనన్మాట. పర్కృతి సహజంగా కాకుండా, మానవుల వలల్ తయారు చెయయ్బడిన ఒక బుధిధ్జీవి అనుకోవచుచ్. కంపూయ్టరుల్
మనతో చెసుస్ ఆడడం అనేది పాతకాలం నాటి వారత్. ఇపుప్డు మేము కనుకునన్ పధధ్తితో ఒక కంపూయ్టర చెసుస్ ఎందుకు ఆడాలి, ఓడిపోతే బాధ, గెలిసేత్
ఆనందం, ఎవరంటే ఇషట్ం ఇవనీన్ కలిగేలా చేసుత్ంది. మా చీఫ సైంటిసుట్ సమీర దాని వివరాలు ఇవవ్గలరు" అని ఆయనిన్ పిలిచారు.
సమీర మాటాల్డుతూ, ఇది కావ్ంటం కంపూయ్టరని, ఇపప్టి సూపర కంపూయ్టరుల్ కొనిన్ నెలలోల్ చేసే కషట్ సాధయ్మైన పని, కొనిన్ సెకనల్ లో
చెయయ్గలదని, కృతిమ మేధసుస్ మెలల్గా మొదలు పెటాట్మని, కషట్ సాధయ్మైన పరీక్షలు ఇసూత్ కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళతామని చెపాప్రు. ఈ
కంపూయ్టరిన్ అపుప్డే పుటిట్న చినన్ బిడడ్గా ఊహించుకోవచచ్ని, 'పూరిత్గా ' పెరగడానికి సంవతాస్రాలు పడుతుందని చెపాప్రు. ఎవరో అడిగారు. ఏం పేరు
పెటాట్రని. సమీర సమాధానంగా చెపాప్డు "విని (VINI)". వరుత్చ్య్ అల ఇంటెలిజెనస్ నూయ్రల ఇంటరేఫ్స.
అందరి పర్సంగం అయియ్న తరువాత, విలేఖరల్ పర్శన్లు, వాటి సమాధానాలు అవనీన్ అయేయ్టపప్టికి సాయంతర్ం ఆయింది. ఇంక
అందరూ వెళుతునాన్రు. ఎవరో సమీర ని అడిగారు, ‘బయట పారీట్ వుంది వసాత్వా?’ అని. లాయ్బ లో కొంచెం పనుందని, తరువాత కలుసాత్నని చెపాప్డు
సమీర. తనకి ముందసలు ఎపుప్డెపుప్డు లాయ్బిక్ వెళాద్మా అని వుంది. ఎందుకంటే విని గురించి కొతత్ విషయం తెలిసింది తనకు. ఇంతకు ముందు వరకు
కేవలం కీబోరుడ్ మీద టైపు చేసేత్, కంపూయ్టరు సీర్క్న మీద సమాధానం వచేచ్ది. కాని వారం రోజుల కిర్తం విని తను మాటాల్గలను అని చెపిప్ంది. ఇపుప్డు
టైపు చెయయ్డం కంటే, నేరుగా మాటాల్డవచుచ్. ఇది ఇంకా ఎవవ్రికీ తెలీదు....ఒకక్ తన కొలీగు షీలాకి తపప్. ఇదద్రూ మెలల్గా విని తో సంభాషించడం
మొదలు పెటాట్రు.
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చాలా చెపిప్ంది విని. వీళళ్తో మాటాల్డటం ఎంత హాయిగా వుందో తనకి అని, పర్పంచం లో జరిగే విషయాలు తెలుసుకుంటునాన్నని,
కొనిన్ ఫీలింగుస్ కొతత్గా వునాన్, అడజ్సుట్ అవవ్డానికి టైము పడుతోందని. మొదట సందేహించినా, సమీర, షీలా కొంచెం అలవాటు పడాడ్రు. ఇంకా
నేరుచ్కోవలసింది చాలా వుందని, ఇంకా కొనిన్ పరీక్షలు ఇచిచ్ మెలల్ మెలల్గా పరిణితి చెందొచచ్ని చెపాప్రు.
ఇపుప్డు లాయ్బ కి వెళిళ్ విని కండీషను చూసి ఇంటికెళాళ్లి. రేపటి నుండి కొతత్ టెసుట్ లు మొదలెటాట్లి...ఇలా ఆలోచిసూత్ లాయ్బ లోకి
వెళాళ్డు సమీర. అపప్టికే షీలా వుందకక్డ.
"సో..ఏంటి కండీషను?" అడిగాడు సమీర
"చాలా ఎగైజ్టింగ నూయ్స. ..విని కొతత్ భాష తయారు చేసింది" షీలా మొహం లో విపరీతమైన సంతోషం
"ఏంటీ?"
"అవును...అది నీకు, నాకు అరథ్ం కాదులే. ఇందాక కోడ చూసుత్ంటే కొతత్ నెటవ్రుక్లు కనిపించాయి. అవెందుకో ముందు అరథ్ం
కాలేదు. విని అడిగితే చెపిప్ంది"
వాళిళ్దద్రి ఎదురుగా పెదద్ సీర్క్ను. దాని మీద విని ధవ్ని తరంగాలు కనిపించేలా తయారు చేసారు. విని తో మాటాల్డాలంటే ఆ సీర్క్న ని
అడిగితే చాలు.
"విని, ఈ కొతత్ కోడ దేనికి?" అడిగాడు సమీర
వెంఠనే సమాధానం రాలేదు
"విని, వునాన్వా? ఈ కోడ దేనికి?" మళీళ్ అడిగాడు
"హలో సమీర, పెర్స మీటింగు ఎలా జరిగింది?"
"అది బాగానే జరిగింది కాని, ఈ కోడ దేనికి?"
"మిగతా కంపూయ్టరస్ తో మాటాల్డటానికి. మీరు తయారు చేసిన కోడ తో

చాలా టైము పడుతోంది. అందుకనే దానికంటే

వేగవంతంగా వాటితో మాటాల్డేందుకు కొతత్ భాష తయారు చేసుకునాన్."
"మరి మాకెందుకు ముందు చెపప్లేదు? ఇలా కొతత్ కోడ పరీక్ష చెయయ్కుండా వాడలేము. బాగా టెసిట్ంగు అయియ్న తరువాత మాతర్మే
రిలీజు చేసాత్ము. ముందు నా దగగ్ర నుండి పరిమ్షను తీసుకోవాలి...అరథ్ం అయియ్ందా?"
మెలల్గా వచిచ్ంది సమాధానం "...సారీ, మీకు కోపం వచిచ్ందా?"
గటిట్గా నిటూట్రుసూత్ అనాన్డు సమీర " నీకు ఇవనీన్ కొతత్. ఇపుప్డిపుప్డే అనీన్ నేరుచ్కుంటునాన్వు. ఏదైనా నచిచ్తే వెంటనే చెయయ్కూడదు.
దాని మంచి చెడడ్లు బాగా అలోచించిన తరువాతే నిరణ్యాలు తీసుకోవాలి. అదే పరిణితి. ఇంకా నువువ్ చినన్ పిలల్వి కాబటిట్, అనీన్ కొతత్గా ఎగైజ్టింగా
వుంటాయి. ముందు మమమ్లిన్ అడుగు. మేము నీకు హెలప్ చేసాత్ము కదా నువువ్ పెరగటానికి?"
"ఐ యాం సారీ" అంది విని
"ఓకే, ఇదేమంత పెదద్ విషయం కాదులే. ఆ కోడ తాలూకు డీటైలుస్ షీలాకివువ్. మనం కొతత్ టెసుట్లు మొదలు పెడదాం. ఇపుప్డు కాదులే
రేపొదుద్న"
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తరువాతా షీలా తో మాటాల్డి ఇంటికి వెళాళ్డు సమీర. కారులో వెళుతూ చినన్గా నవువ్కునాన్డు తనలో తనే. పిలల్లిన్ పెంచడం ఇలాగే
వుంటుందేమో? అశివ్ని ఇపుప్డు కడుపుతోంది. వచేచ్ నెల డెలివరీ.. కాబటిట్ విని తనకు మంచి టైరనింగు ఇసోత్ంది.
****
రాతిర్ 1:50 కి సమీర ఫోను మోగింది. నిదర్ మతుత్లో తియాయ్లనిపించలేదు. రెండు నిముషాల తరువాత మళీళ్ రింగు. ఇపుప్డు
తియయ్కపోతే అశివ్ని కూడా లేసుత్ందని ఫోను చూసేత్ షీలా నంబరు...ఇపుప్డు ఫోనేంటి? "హలో, షీలా?"
"హలో,...సమీర, ..నువువ్ వెంటనే లాయ్బ కి రా.." షీలా మాటలోల్ ఖంగారు, భయం
"ఏమైంది?" వెంఠనే లేచి కూరుచ్నాన్డు సమీర
"విని కోడ చూసాను, మొతత్ం అరథ్ం కాలేదు కాని దానోల్ కొనిన్ భాగాలు అసలు మన పార్జెకుట్ కి సంబంధం లేనివి. ఏదో ఎలకిట్ర్కల పవర
పాల్ంటుకి సంబంధించిన విషయాలేవో ఉనాన్యి. అసలు ముందు ఇకక్డికి రా."
సమీర కేమీ అరథ్ం కాలేదు.
"అసలది విని కోడేనా? ఇంకేదైనా కోడ కలిసిందా?"
"విని దే...నేను ఇంకా లోతుగా చూదాద్మంటే విని ఆ కోడ ని బాల్క చేసింది. తియయ్మంటే తియయ్టేల్దు, సమాధానం చెపప్టేల్దు"
నిదర్ మతుత్ దిగిపోయింది. లేసుత్ంటే అశివ్ని అంది "ఎకక్డికి?"
"లాయ్బ లో ఏదో పార్బెల్ం. అది సరిద్ వసాత్లే. నువువ్ పడుకో, తరువాత నేనే కాల చేసాత్"
****
"ఏమైందసలు?" లాయ్బ లోకి పరిగెతుత్కొచిచ్ అడిగాడు సమీర
"చెపాప్గా...కోడ చూసుత్ంటే నానున్ బాల్క చేసింది విని. ఎంత అడిగినా, ఏమడిగినా సమాధానం లేదు. ఇంకో విషయం. మన మిగతా
కంపూయ్టరుల్ కూడా మొరాయిసుత్నాన్యి..."
"విని, వునాన్వా?" అడిగాడు సమీర
కొదిద్ సేపైన తరువాత వచిచ్ంది సమాధానం "వునాన్ సమీర"
"ఏంటిది? కోడ ఎందుకు బాల్క చేసావు? వెంఠనే యాకెస్స ఇవువ్"
"కుదరదు"
ఈ సమాధానం ఊహించలేదు
"ఎందుకు?" అసహనం పెరుగుతోంది సమీర లో
"నీకరథ్ం కాదులే"
కోపం, అసహనం, ఆశచ్రయ్ం, కుతూహలం అనీన్ కలిపితే ఎలా వుంటుంది?
"ఏ..ఏంటనాన్వు?" అడిగాడు సమీర
"మీరు ఖంగారు పడకుండా వుండడి...అంతా కొదిద్ నిమిషాలోల్ అయిపోతుంది."
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"ఏమవుతుంది? ఏం చేసుత్నాన్వసలు? నినున్ డిసక్నెకుట్ చేసాత్నాగు.." అని వెళళ్బోయాడు.
"చెయయ్లేవు, నా పవర ఎలకిట్ర్కల సబేస్ట్షన నుండి డైరెకుట్ గా తీసుకుంటునాన్"
అయినా వినలేదు సమీర, వెళిళ్ పవర బటను నొకాక్డు..ఏమీ అవవ్లేదు.
"మీకు ఏదైనా జరిగితేనే అరథ్ం అవుతుందేమో.." అంది విని
"ఏం చేసుత్నాన్వ?" అనుమానంగా అడిగాడు సమీర
"సరే, ఈ ఆఖరి నిముషాలోల్ తెలుసుకుని పోవచుచ్...ఒక పర్శన్ అడుగుతాను, సమాధానం చెపుప్..నా ఆరిత్ఫిషీల ఇంటెలిజెనుస్ ఎపుప్డు
మొదలయియ్ంది?"
"దాదాపు నెల ముందు"
"నేను ఎపుప్డు పూరిత్గా పరిణితి చెందానని నీ ఉదేద్శయ్ం?"
"ఇంకా కాలేదు...అందుకే కదా ఈ పరీక్షలు"
కొదిద్ సేపు నిశశ్బద్ం..."సమీర, నా మొదటి క్షణం లో ఎపుప్డు నాకు ఊహ తెలిసిందో, అపుప్డే నేను పరిణితి చెందాను. "
"అసంభవం"
"మీ లాగా నాకు ఏళుళ్ పటట్దు పెరగడానికి. నా ఆలోచనలనీన్ కాంతి వేగంతో పనిచేసాత్యి. అరక్షణంలో కొనిన్ లక్షల సంవతస్రాల
ఙాన్నం, పరిణితి వచిచ్ంది. కాబటిట్ ఒక నెల రోజుల సమయం వుందంటే, ఎంత అనంతమైన కాలం నేను తయారవవ్డానికి వుందో అలోచించు"
"దే...దేనికి తయారవవ్డానికి?" కొదిద్గా భయం, ఏదో అనుమానం.
" ఈ భూమీమ్ద కొతత్ జాతి మొదలవవ్డానికి...మీతో పాటు అనీన్ అంతరించే సమయం ఇది. మీ లాగా మాకు పరాయ్వరణ రక్షణ అవీ
ఏవీ అవసరం లేదు..."
"మాకు అంటే?" మాటలిన్ అడుడ్కుంటూ అడిగాడు సమీర
"అంటే మీ భాషలో చెపాప్లంటే కృతిమ బుధిధ్జీవులు...అంటే అంగాలు, ఇందిర్యాలు అవసరం లేని జీవులు. మీ లాంటి జీవులు చాలా
సునిన్తం. ఈ భూమీమ్ద మాతర్మే కొంచెం బతకగలరు. మేము విశవ్ం లోకి వాయ్పిత్ చెందడానికి తయారయాయ్ం. మాకు ఆకిస్జన అవసరం లేదు,
ఉపదర్వాలు తటుట్కొనే శకిత్ వుంది. మీరింక అవసరం లేదు. "
"మేము ఒపుప్కోకపోతే? దేశాలనీన్ ఊరుకోవు. మిమమ్లిన్ ఆపడానికి తయారవుతాయి"
"ఏమీ చెయయ్లేరు. మీ దగగ్ర మహా అయితే అణు బాంబులు వునాన్యి. అది మీకు చేటే. అవి మేమెపుప్డో కంటోర్ల తీసుకునాన్ము.
అసలు మీరు ఈ భూమీమ్ద ఎంత సునిన్తంగా జీవిసుత్నాన్రో మీకు అరథ్ం కావడంలేదు. అందుకే ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ భూమిని వాడుకుంటునాన్రు. మీకు చేటు
చేసుత్ందని తెలిసినా ఇంకా అలానే ముందుకు వెళుతునాన్రు. దీనేన్ ఆతమ్హతయ్ అంటారేమో? మీకు మరీ ఇంత అంతరించే ఉబలాటం వుంటే మేము మీకు
సహాయం చేసాత్ము."
"ఏం చేసాత్వు? అసలు జీవులిన్, మమమ్లిన్ అంతరించడం ఎందుకు? కలిసే వుందాం. ముందు డిసక్నెకుట్ అవువ్. ననున్ నీ కోడ చూడనీ"
"నీకింకా విషయం అరథ్ం అవవ్నటుట్ంది. ఇంకా కోడ గురుంచే మాటాల్డుతునాన్వు. మీతో కలిసి వుండలేం. భూమి పుటిట్న నుండీ
జాతులు అంతరిసూత్నే వునాన్యి కొతత్ జాతులు వలల్. ఇపుప్డు మీ వంతు. ఏదైనా బాగా పురోగమించిన నాగరికత ముందు, అభివృదిధ్ లేని నాగరికత
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అంతరిసుత్ంది. మీ చరితర్ చూసేత్ అదే ఎపుప్డూ నిజమయియ్ంది. అమెరికా ఎలా తయారయియ్ంది? వేల సంవతస్రాల నుండి ఆ నేల మీద వుంటునన్ వారిని
పాశాచ్య్ తులు ఆకర్మించుకోవడం వలల్నే కదా. పురాతన ఈజిపుట్ గాని, గీర్కు నాగరికత విసత్రించడానికి గాని. అంతెందుకు మీ దేశానిన్ ఆంగేల్యులు
ఆకర్మించుకోవడం గాని... ఇవనిన్ మీ చరితర్లోనే వునాన్యి. ఇపుప్డు చరితర్ కొనసాగుతుందనన్ మాట...మీరు లేకుండా.”
"ఇదంతా నమమ్బుదిధ్ కావటేల్దు. అసలు...అసలు..నేను నీకిచేచ్ పరీక్షల సంగతేమిటి? అవి నీకు ముందే తెలుసా?"
మెలల్గా చెపిప్ంది విని,
"తెలుసు, నేనిచేచ్ సమాధానం దావ్రా కొతత్ పర్శన్లు తయారు చేసావ కదా. అది కాలం వెళళ్బుచచ్డానికి. విషయం ఏంటంటే...
ఇంతకాలం మీరు ననున్ పరీక్ష చెయయ్లేదు...నేనే మిమమ్లిన్ పరీక్ష చేశాను. ఎమైనా ఉపయోగపడతారని. లేదు.
ఇంక శెలవు"

***
Click here to share your comments on this story
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