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అనిన్ సంఘటనలు ఒకేసారి జరగకుండా ఆపేదే…... 'సమయం'  
-విశవ్ం

******* 

సాయంతర్ం దాటి చీకటి పడుతోంది. సూరుయ్డు దాదాపు అసత్మించి, 'ఇంక సెలవు ఇవాలిట్కి ' అనేలా 
మెలల్గా కనుమరుగౌతునాన్డు. నేను పొడుగు కురీచ్లో కాళుళ్ జాపి కూరిచ్ని కనుచూపు మేర వరకు నా చుటూట్ ఉనన్ 
విశాలమైన భూమిని చూసుత్నాన్. ఎకక్డా చెటుట్ల్గాని, పొదలు గాని లేవు. అంతా పరుచుకుని ఉనన్ గడిడ్ మైదానం...మైళళ్ 
కొదీద్..అంతా శూనయ్మే, నా మెదడులులో లాగ. 

నా పదేళళ్ కొడుకు, నా అశవ్ని,  చనిపోయి రెండు నెలలైంది.  ఇంకా కళళ్ముందు ముందు ఉనన్టేట్ 
అనిపిసోత్ంది. అసలు ఇంత జరిగాక నేను తటుట్కొని ఇంకా ఎలా బర్తికునాన్నో, ఎందుకు బర్తకాలో తెలియటేల్దు.  
ఎపుప్డూ అమాయకతవ్మైన మొహంతో, నా చుటూట్ తిరిగే, నా చినన్ పార్ణం...నా అజాగర్తత్ వలల్, నా మూలంగా 
కళళ్ముందే నీటిలో మునిగిపోతునన్పుప్డు 'అమామ్ ' అని అరుసూత్  ... 
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"కలప్నా, ఇంకా ఇకక్డే కూరుచ్నాన్వా? కిందకు వెళాద్మా, భోజనం చేసి అలా ఊళోళ్కి వెళొళ్దాద్ం" 
అనాన్రాయన. నేనేమీ సమాధానం చెపప్లేదు. చెపప్దలుచుకోలేదు, చెపప్డానికీ ఏమీ లేదు. నా దగగ్రకొచిచ్ మెలల్గా 
నాభుజం మీద చెయేయ్సారు. అయినా నాలో చలనం లేదు. మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని నా చెవి దగగ్రకొచిచ్ "పద, బయటకెళేత్ 
కాసత్యిన ఆలోచనల నుండి మారుప్ంటుంది" . తల తిపిప్ చూసాను. కళళ్ నుండి జల జలా నీళుళ్. ననున్ దగగ్ర తీసుకొని 
హతుత్కునాన్రు. కొదిద్ క్షణాలయిన తరువాత మళీళ్ "పద, నాతో  రా.  మరీ ఇలా ఏడిపించను లే" కొంచెం పరిహాసం  
చేసారు. మెలల్గా లేచి ఆయనతో పాటు వెళాళ్ను. 

******** 
నేను జెనీవాలో లారజ్ హాయ్డార్న కొలైల్డర లో సీనియర భౌతిక శాసత్రవేతత్గా పని చేసుత్ండగా, ఆ  సంసథ్ 

డైరెకట్రు, దాని బోరుడ్ మెంబరుల్ నా పని నచిచ్ ననున్ డిపుయ్టీ డైరెకట్రు గా నియమించారు.  చాలా పెదద్ పర్మోషను. అ 
సాథ్నం కోసం ఎందరో ఉదధ్ండులు పోటీ పడితే చివరకు అనూహయ్ంగా నాకు దకిక్ంది. ఇక నుండి ఆ కొలైల్డర దినసరి 
వయ్వహారాలు, ఎలాంటి పర్యోగాలు చెయాయ్లో, ఎపుప్డు చెయాయ్లో ఇవనీన్ నా కనుసనన్లోల్నే జరుగుతాయి. మీరు వినే 
ఉంటారు దీని గురుంచి. 2013 లో 'హిగగ్స్ ' బోసాన అనే సూక్షమ్మైన పధారాథ్నిన్ మా పర్యోగం కనుకుక్ందని నోబెల 
బహుమతి ఇచాచ్రు. అపప్టోల్ చాలా గొడవే జరిగింది ఈ పర్యోగం గురుంచి. ఇది చేసేత్ భూమి అంతమైపోతుందని, 
వినాశనం వసుత్ందని, ఏదేదో అనాన్రు. దురదృషట్వశాతుత్ కొంతమంది ఈ భయంతో ఆతమ్హతయ్ కూడా చేసుకునాన్రు.  
ఇలాంటివి ఏవీ కాలేదు కాని, కొనిన్ కొతత్ విషయాలు తెలిసాయి. అందులో ముఖయ్మైన దేవిటంటే, మా పర్యోగంలో కొనిన్ 
అణువులు కాలం లో పర్యాణించినటుట్ మేము అనుకునన్ దానికంటే  ఒక సెకను ముందే జననించాయి. ఇంక దాని 
గురుంచి ఏళళ్ తరబడి పర్యోగాలు మొదలెటాట్ం. కొతత్ పర్మొషను వచిచ్ందని మా బాబు అశవ్ని, మా వారు,  నేను 
శలవలు మీద జెనీవా సరసుస్ దగగ్రికి విహారయాతర్ కి వెళాళ్ం. అపుప్డే అనుకోకుండా..... 

 
మా డైరెకట్రు ననున్ నా ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు, నా మనసు కుదురుగా ఉనన్పుప్డు ననున్ మళీళ్ ఆఫీసుకు 

రమమ్నాన్రు. రెండు నెలలైంది. ఇంకా తేరుకోలేదు. చివరకి మా వారు ననున్ ఎలాగోలాగ ఒపిప్ంచి, ఇంటోల్ అలానే 
కూరుచ్ని, వేరే వాయ్పకం లేకపోతే నేనిలానే కృంగిపోతానని, మా డైరెకట్రుతో మాటాల్డి ఆఫీసు పని ఇమమ్నాన్రు. ఆయన 
కూడా నాకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రట.  ఏళళ్ తరబడి చేసుత్నన్ మా పర్యోగలు ఒక కొలికిక్ వచాచ్యని, అది 
విశేల్షించడానికి నా కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రని, ఎలా ననన్డగాలో తెలియక సతమతమవుతుంటే, అనుకోకుండా మా 
వారే ఆయనిన్ కలిసారని, నేను మళీళ్ జాయినయితే అందరికీ మంచిదని ఆయననాన్రు.  నేను ముందు ఏమీ జవాబు 
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చెపప్లేదు. అలానే మౌనంగా కూరుచ్నాన్. దాదాపు రాను ఇంక అని చెపప్డానికే నిరణ్యించుకునాన్. వెళిళ్ ఏంలాభం? నేను 
మనసు పెటట్లేను, దానివలల్ వాళళ్కి ఉపయోగం లేదు.   అసలు ఏదైన ఇంక చేసి ఏం లాభం? 

 
అదే చెపాప్ మా డైరెకట్రుతో. ఆయన నాతో ముందు డేటా చూడమని, అపప్టికి ఆసకిత్ లేకపోతే 

అరథ్ంచేసుకుంటామని చెపాప్రు. అంత పెదాద్యన మరీ అడుగుతునాన్రు. సరే చూదాద్మనుకునాన్. కాని ఏమాతర్ం నామీద 
నాకు నమమ్కం లేదు. అసలు ఆసకిత్ ఉంటే కదా. నా పార్ణం సగం పోయింది అశవ్నితో పాటు. మిగతావనీన్ అనవసరం.  
డైరెకట్రు గారి దగగ్ర శెలవు తీసుకొని కింద రిసెపష్ను దగగ్ర నాకోసం కాచుకొని ఉనన్ మావారి దగగ్రికెళాళ్. 

"సో, ఏవయియ్ంది?" 
నిటూట్రిచ్ అనాన్ " ననేన్దో డేటా చూడమంటునాన్రు. నాకసస్లు  ఇంటరెసుట్ లేదు.....నా వలల్ కాదు" 
ననున్ దగగ్రగా తీసుకొని అనాన్రు, " వెంఠనే వదుద్లే, నీ టైము నువువ్ తీసుకో". 
ఇదద్రం ఇంటికి బయలేద్రాం. ఎందుకో ఆ చివరి మాటలు నా మెదడులో మళీళ్, మళీళ్ వినిపిసుత్నాన్యి. 
 

*********** * 
మా డైరెకట్రు గారితో మాటాల్డిన వారమయియ్న తరువాత ఇంటోల్ సామానుల్ సరుద్తుంటే, డోరు బెలుల్ 

మోగింది. వెళిళ్ చూసేత్ నా టీములో పని చేసే జూనియర సైంటిసుట్ ఫార్ంక. నేనంటే బాగా గౌరవం. మంచి తెలివైనవాడు. 
నాకునన్ నమమ్కసుథ్లోల్ అతను ముందుంటాడు. కొంచెం సిగుగ్, మంచి మనిషి.  పనిలో మాతర్ం ఎలాంటి తేడాలు రానీడు. 
మిసట్ర పరెఫ్కట్.  లోపలికి రమమ్నాన్ను. కూరుచ్నన్ తరువాత పొడి, పొడి గా ఏదో మాటాల్డాడు. ఏం మాటాల్డితే 
ఏమనుకుంటాననేమో. రెండు నెలలుగా ఏ విధంగా ననున్ కలుసుకోవాలో తెలియక, సతమతమయాయ్డట. 

 
"నటాషా బాగుందా?" 
తలూపాడు. నిశశ్బద్ం మా ఇదద్రి మధయ్. 
"మీతో ఒక విషయం చెపాప్లి" 
ఏంటి అనన్టుట్ చూసా. 
"మీరు తొందరగా జాయిన అయియ్తే మంచిది. లేదంటే.....లేదంటే డైరెకట్రు గారు వేరెవరోన్ మీ సాథ్నంలో   

తీసుకుంటారట, మిమమ్లిన్ రిజైన  చెయయ్మని అడగొచుచ్." 
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ఇదేమీ భూమి బదద్లయేయ్ విషయం అనిపించలా నాకు. ఆయన పొజిషన నుండి చూసేత్ కరకేట్ కదా. 
ఎంతకాలం నా గురుంచి కాచుకు కూరుచ్ంటారు?  నేనసలు ఏంచేసాత్నో నాకే తెలియదు. అంతా అగమయ్గోచరంగా 
ఉంది. ఇంక ఆయనకేంచెపాత్ను? 

"మీరు ఆయనిచిచ్న డాటా చూసారా?" అడిగాడు ఫార్ంక. 
ఒహో, అదొకటుంది కదా.. లేదని చెపాప్ను. 
"మీరు చూసాత్నంటే మీకొక నమమ్కశయ్ం కాని విషయమొకటి ఆ డాటా లో ఉంది.",    
నేనరథ్ం కాకుండా చూసాను. 
తటపటాయిసూత్, చినన్గా మాటాల్డుతూ అనాన్డు, "మీకు గురుత్నండే ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం 

చేసిన పర్యోగాల వలల్ కొనిన్ అణువులు కాలం లో పర్యాణించినటుట్ కొనిన్ ఆధారాలు కనిపించాయి, కదా?" 
అవుననన్టుట్ తలూపాను. 
"ఇపుప్డు అవి కేవలం చినన్, చినన్ సూక్షమ్ పథారాథ్లకే కాదు, మనలాంటి వాళళ్కి కూడా కాలంలో 

పర్యాణించే వీలుండొచచ్ని అనుకుంటునాన్ము. మనమొక మషీను తయారు చేసి ఒక మనిషిని కూరోచ్పెడితే అందులో, 
అతను లేదా ఆమె ఆ మెషీనులో కాలంలో పర్యాణించొచేచ్మో. బయటవాళళ్కు మామూలు సమయం గడుసూత్ ఉంటుంది 
కాని, అందులో కూరుచ్నన్వాళుళ్ పర్యాణించి మళీళ్ సరిగాగ్ మన కాలంలోకి రావచొచ్ని అనుకుంటునాన్ము.  " 

ఇంటరెసిట్ంగ. ఒకరకంగా టైం మెషీననన్మాట.  
అది సరే, ఇవనీన్ నాకెందుకు చెపుత్నాన్డు ఫార్ంక? అదే అడిగా. 
"మీరొసేత్, ఆ మెషీను తయారి పార్రంభిసేత్ మీకు పనినన్టుట్ ఉంటుంది, పర్పంచానికీ కొతత్ విషయం 

తెలిసినటుట్ ఉంటుంది." 
కొదిద్ క్షణాలాగి అనాన్డు " మీరెంత బాధలో ఉనాన్రో తెలుసు. మీకు ఇది చెపప్డంలో ఇంకో ఆలోచనుంది 

నాకు." 
ఏమిటనన్టుట్ చూసా. 
తటపటాయిసూత్ మెలల్గా అనాన్డు, "మీ...మీ బాబు ని రకిష్ంచుకునే అవకాశం ఉండొచుచ్" 
ఒకక్సారిగా కరెంటుషాకు కొడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆగిపోయిన గుండె ఒకక్ సారిగా  కొటుట్కోవడం 

మొదలయియ్తే? 
"సాధయ్ం అవుతుందో లేదో  తెలియదు, కాని మన డాటా  మీరు చూసేత్ అందరికీ మంచిదని 

అనుకుంటునాన్" నా వంక చూసూత్ అనాన్డు ఫార్ంక. 
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నేను సాథ్ణువులాగ కూరుచ్ని చెపప్డానికి మాటలు రాక అతని వంకే చూసుత్నాన్. అతను చెపిప్ంది ఏంటో 
వెంఠనే అరథ్మయియ్ంది. కాలంలో పర్యాణించి నా బాబు ని రకిష్ంచికునే అవకాశం. అందుకు కాదు నేను షాకయియ్ంది. ఈ 
ఆలోచన తలిల్నయిన నాకెందుకు తటట్లేదని... 

"నేను నా కంపూయ్టర లో డేటా తెచాచ్ను. మీకు ఓపిక, ఆసకిత్ ఉంటే ఒక సారి చూదాద్ం. మరీ మీ టైము 
ఎకుక్వ తీసుకోను" అనాడు ఫార్ంక. 

నేను తేరుకొని తలూపాను. ఒక రకమైన ఉదేవ్గం, ఆశ, సంశయం అనీన్ కలిపితే ఎలాఉంటుంది?లాయ్ప 
టాప తీసుకొచిచ్ డాటా బయటికి తీసి, ఇదద్రం చూసుత్నాన్ము. 

చూసిన పావుగంటకే నాకరథ్మయియ్ంది. పార్ణం లేచొచినటట్యింది. నేను పటట్రాని ఆనందం తో 
ఒకక్సారిగా లేచి నుంచుని ఎగరబోయి, ఫార్ంక ని చూసి, తమాయించుకొని "చెయొయ్చుచ్" అని మెరిసే, నీళుళ్ నిండిన 
కళళ్తో చూసా. ఫార్ంక కి కూడా నోట మాట రావడం లేదు. కంపూయ్టర సీర్క్న వంక చూసూత్ అనాన్డు. 

"ఎలా ? ఆ అణువులు ఒకక్ సెకను ముందరే వచాచ్యి. మనలాంటి పెదద్ 'పథారాథ్లు ' వెళాళ్లంటే ఎంతో 
శకిత్ ఖరచ్వుతుంది.  అంత శకిత్ మనం తయారుచెయయ్లేము" 

నేను వెంఠనే అందుకునాన్ " మనం తయారుచెయయ్కక్రేల్దు, హిగగ్స్ బోసాన శకిత్ పరిధిలోనే పని 
కానియచుచ్. అసలు ముందు చినన్, చినన్ జంతువులిన్ ఆ మషీనులో పంపి ఎంత శకిత్ కావాలో అంచనా వెయాయ్లి. దానికి 
తగటుట్ పరికరాలు తయారు చెయాయ్లి, ..." చెపుప్కుంటూ పోతునాన్. 

 
ఎంతసేపు గడిచిందో తెలియదు కాని, తలుపు తాళం తీసుత్నన్ చపుప్డైతే ఎవరని చూసేత్ మా వారు. టైము 

చూసేత్ సాయంతర్మయియ్ంది. అంటే కనీసం నాలుగైదు గంటలు ఈ డాటా గొడవలో పడి మేమిదద్రం టైము చూసుకోలేదు. 
మా వారు ఫార్ంక ని పలకరించి, ఒకక్ క్షణం అకక్డే నిలబడి నా వంక చూసారు.  ఆయన మొఖంలో ఆశచ్రయ్ం. ఏదొ 
అనబోతుంటే, "తరువాత చెపాత్" అనాన్ను. నా దగగ్ర కొచిచ్ ననున్ గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్రు. 

  ఫార్ంక కూడా నటాషా ఎదురు చూసుత్ందని చెపిప్ శెలవు తీసుకునాన్డు. నాకెందుకో ఫెర్ష గా 
అనిపించింది. చాలా కాలం తరువాత పెదద్ బరువు దిగినటుట్ భావన. లేచి డినన్రు రెడీ చేసి ఇదద్రం తినాన్ము. ఆయనతో 
ఈ రోజు జరిగిన దాని గురుంచి మాటాల్డుతూనే ఉనాన్. రాతిర్ పడుకోబోయేముందు అనాన్రాయన. 

"ఈ రోజు కొంచెం మామూలయియ్నటుట్నాన్వు" 
నేను వెంఠనే ఏమీ అనలేదు, కొదిద్ సేపైన తరువాత 
"నేను అశివ్ని ని మరిచ్పోవడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్నా?" అనడిగా. 
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ఆయన నా పకక్కి తిరిగి "ఛా, ఛా,...అలా అని ఎందుకనుకుంటునాన్వు? " 
"మరీ విషయం నాకెందు తటట్లేదు?" 
"కొనిన్ సారుల్ మనం తీరని బాధలో ఉంటే సమసయ్లకి పరిషాక్రాలు దొరకవు. అసలు మనకు ఏదీ పటట్దు. 

అందుకే మనకు ఆసకిత్ లేకపోయినా కొంచెం అందరితో కలుసూత్ ఉంటే ఏదో ఒక విషయం తోసుత్ంది". 
ఆలోచిసూత్ అనుకునాన్...కదిలే కాలం అనిన్ గాయాలిన్ నయంచేసుత్ందేమో. 
 
*********************** 
 తరువాత రోజు ఉదయం వెంఠనే డైరెకట్రు గారి ఆఫీసుకెళిళ్ ఈ రోజే జాయినవుతునాన్నని చెపిప్, పార్జెకుట్ 

వివరాలు కనుకోక్వడానికి ఫార్ంక తో పాటు నా టీముని కలవాలని చెపాప్ను. నేను ఫార్ంక ని కలిసానని చెపప్లేదు. 
ఎందుకంటే ఫార్ంక ఆ డేటా ని లాయ్బ నుండి బయటకి తీసుకురాకూడదు. తన ఉదోయ్గం ఊడుతుంది.  తన ఉదోయ్గానిన్ 
పణంగా పెటిట్ నా కోసం ఆ డేటా తీసుకొచాచ్డు. పైగా అతను తెచిచ్ంది మొతత్ం కాదు, కొనిన్ కీలకమైన డేటా మాతర్మే. 
ఇపుప్డు లాయ్బుకొచాచ్ను కాబటిట్ మొతత్ం చూడచుచ్. 

 
ఆ రోజు నుండి కొనిన్ నెలల వరకు కాలం లో పర్యాణించే మెషీను డిజైను  వేసి, దానికి తగగ్ పరికరాలు 

తీసుకొచిచ్, అవనీన్ జోడించి ఒక నమూనానిన్ తయారు చేసాము. ముందర అనుకునన్టుట్ ఒక చినన్ జీవిని (ఒక ఎలుకని) 
పంపాలని నిరణ్యించుకునాన్ము. అనిన్ టెసుట్లు చెయయ్డానికి ఇంకో నెల పటిట్ంది. 

 
ఇంక మెషీనులో ఎలుకను పెటేట్ సమయమొచిచ్ంది, అనిన్ పరీక్షలు అనుకునన్టేట్ జరిగాయి. ఇంక ఆ 

ఎలుకని పంపడమే తరువాయి. ఇది నాకు చాలా పెదద్ విషయం. ఇది కాని సరిగాగ్ జరిగితే, మనుషులిన్ పంపడం ఎంతో 
కాలం పటట్దు. అంటే కాలంలో పర్యాణం చెయయ్డం చాలా వరకు సాధయ్మవవ్చుచ్. నా మటుకు నాకు ఎంత తవ్రగా ఆ 
మనుషులిన్ పంపే మషీను తయారు చేసి, అందులో వెళిళ్ నా బాబు ని.... 

 
"కలప్నా, రెడీయేనా?" డైరకట్రుగారి మాటలకి ఈ లోకంలో పడాడ్. 
"యస, రెడీ.." అని  ఫార్ంక వంక చూసి తలూపాను. 
ఫార్ంక మీట నొకాక్డు. ఆ మషీను చినన్గా రొదలాంటి శబద్ం చేసూత్ మొదలయియ్ంది. కొంచెం సేపటికి 

దాని చుటూట్ తెలల్ని, అతయ్ంత కాంతివంతమైన వెలుతురు తయారవవ్డం కనపడింది. ఆ కాంతి ఆ మషీను చుటూట్ 
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తిరగడం మొదలెటిట్, వేగమందుకుంది.  అందులో ఉనన్ ఎలుక మాతర్ం ఇవేమీ పటట్నటుట్ అలా కూరుచ్ని అటూ ఇటూ 
చూసోత్ంది. ఎలుకతో పాటు ఒక చినన్ డిజిటల గడియారం కూడా పెటాట్ము.  ఈ ఎకెస్ప్రిమెంటు అయియ్న తరువాత ఆ 
గడియారానిన్, మా లాయ్బులో ఉనన్ గడియారానిన్ పోలిచ్ ఎంత టైము తేడా ఉందో చూసి, ఎంతకాలం ఆ ఎలుక కాలంలో 
(భూత కాలంలో) పర్యాణించిందో తెలుసుకుంటాము. అదీ ఈ పర్యోగ లక్షయ్ం. 

 
కొదిద్ క్షణాలయియ్న తరువాత, ఆ మషీను మొతత్ం కాంతితో నిండిపోయింది. అలా నిండిపోయిన ఒకక్ 

సెకను తరువాత మొతత్ం కాంతి అంతా మాయమయియ్పోయింది ఒకక్సారిగ. అంతా నిశశ్బద్ం. మషీను రొద మెలల్గా 
మోగుతూ తగుగ్తూ ఆగిపోయింది. మా అందరి దృషిట్ ఆ ఎలుక మీదే. బర్తికుందో లేదో నని.   

 
అది నింపాదిగా అటూ, ఇటూ చూసోత్ంది. అసలేమీ జరగనటుట్. మాకు సందేహం కలిగింది. పర్యోగం 

పనిచెయయ్లేదేమో. మషీను ఒకక్ సెకను తరువాత ఎందుకు ఆగిపోయింది? మేమేమీ ఆపలేదు. నాకు గుండెలోల్ గుబులు. 
ఇంక మనుషులిన్ పంపడం సాధయ్ం కాదేమో? 

అందులో ఉనన్ గడియారం వైపు చూసాం. అది డిజిటల కాల్క.  టైము తో పాటు, రోజు, నెల, సంవతస్రం 
అంతా  చూపిసుత్ంది. అది చూసి మాకరథ్ం కాలేదు. అందరికీ అయోమయం. ఒకక్ సెకను మాతర్మే ఆ ఎలుక కాలం లో 
పర్యాణిసేత్ మా లాయ్బులో ఉనన్ టైము, ఆ ఎలుక టైము ఒకక్ సెకను అటూ ఇటూ ఉండాలి. ఒకక్ సెకను లేటయియ్తే అది 
భూత కాలంలోకి వెళిళ్ వచిచ్ందనన్మాట.  ఒకక్ సెకను ముందరుంటే భవిషయ్తుత్ కాలంలోకి వెళిళ్ వచిచ్ందనన్మాట.   

 దాని గడియారంలో ఒకక్ సెకను లేటుగా చూపిసోత్ంది.  అంటే భూతకాలం లోకి వెళిళ్ వచుచ్ంటుంది. 
అది కాదు సమసయ్. దాని రోజు, నెల, సంవతస్రం అనీన్ సునాన్లు చూపిసుత్నాన్యి.   

డిజిటల కాల్కు లో సునాన్ నుండి తొమిమ్ది వరకు అంకెలుంటాయి. చూపిసేత్ ఈరోజు తేదీ, నెల, 
సంవతస్రం చూపించాలి. వెళేళ్టపుప్డు అదే పెటిట్ పంపించాము. మరి ఇదేంటి సునాన్లు? 

 తరజ్నభరజ్నలయియ్న తరువాత, మళీళ్ పర్యోగం చేసాము. ఈ సారి అదే తంతు. తేదీ, నెల, 
సంవతస్రాలనీన్ సునాన్లే, ఒక సెకను తేడాతో. ఆ ఎలుక మాతర్ం భేషుగాగ్ ఉంది. 

 
కొనిన్ నెలల పాటు ఎంత పరిశోధన చేసినా కారణం తెలియటల్.   ఏం జరుగుతోంది? ఎలుక బానే ఉంది, 

ఆ మషీనులో టైము కి ఏదో జరుగుతోంది. మనం ఎనిన్ పరికరాలు పెటిట్నా, ఏం జరుగుతోందో ఆ ఒకక్ క్షణం లో 
తెలియటల్. పోనీ ఒక వీడియో  కెమెరా పెటాట్ము, కనీసం రికారుడ్ చెయొయ్చచ్ని. తీరా చూసేత్ ఆ రికారిడ్ంగు  డిసుక్ అంతా 
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నిండిపోయింది ఆ ఒకక్ సెకనులో. అంతా ఏదో కటిక చీకటి రికారిడ్ంగు. దాని బాయ్టరీ కూడా ఎంతో సేపు రికారిడ్ంగు 
చేసినటుట్ మొతత్ం పోయింది. 

ఒక రోజు ఫార్ంక తో మాటాల్డుతూ నిటూట్రుసూత్ అనాన్, "లాభం లేదు. మనమే వెళాళ్లి" 
"మనమంటే?" 
"అంటే మనుషులు. ఈ పరికారాలు, ఎలుకలు, పిలుల్లు తో పనవవ్దు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి" 

అనాన్నేను.   
"పర్మాదమేమో, ఏమవుతుందో తెలియదు కదా. ఇంకొనిన్ టెసుట్లు చేసేత్?" అనాన్డు ఫార్ంక. 
నేను తల విదిలిచ్ అనాన్, " ఆ ఎలుక బానే ఉందిగా. ఇపప్టికే ఒక పదిసారుల్ పంపాము దానిన్. ఎలుక 

వేరు, నేను వేరు. " 
దిగార్భ్ంతి తో నా వైపు చూసాడు ఫార్ంక. 
"అవును ఫార్ంక, నేనెళాళ్లి అందులో" అనాన్. 
"ఇపుప్డు కాదు, కొంచెం ఆగండి. ఇంకొనిన్ టెసుట్లు..." అని ఫార్ంకంటుంటే నేనడుడ్కొని 
"ఇంకే టెసుట్లు చేసాత్ం? ఇనిన్ నెలలు చేసిందేంటి? ఈ పార్జెకుట్ నేను మొదలుపెటిట్ సంవతస్రనన్ర  

అయియ్ంది, ఇపప్టి వరకు చేసిందేంటంటే ఒక ఎలుకని పంపించాం. అంతే" 
"డైరెకట్రు గారు ఒపుప్కోరు" ఫార్ంక సందేహిసూత్ అనాన్డు. 
 "ఆయన ఒపుప్కోవచుచ్. మన పరిశోధన లో పురోగతి లేదు.   ఒక మనిషిని పంపించడం 

అతయ్వసరమని, అదీ కేవలం ఒకక్ సెకనే అని , దాని మూలంగా పర్పంచానికి, మానవాళికీ చాలా ఉపయోగమని చెపాత్.   
మొదట రోదసి లోకి పంపించినపుప్డు, కోతులు, కుకక్లిన్ పంపించి, చివరికి మనుషులిన్ పంపించారు. కొంత మంది 
దురదృషట్వశాతుత్  ఆ పర్యతన్ం లో పోయారు. కాని దాని మూలంగా ఆసోట్ర్నాట లని పంపడం ఆపలేదు కదా? 
చందర్మండలం మీద మానవుడు దిగే దాక వెళాళ్ం. ఇంకొనిన్ సంవతస్రాలలోల్ అంగారక గర్హానికి కూడా వెళుత్నాన్ం. 
ఇవనీన్ జరగడానికి ముందు మొటట్మొదటిసారి ఒక మనిషిని ధైరయ్ం చేసి పంపాం కదా?" 

అంతా విని ఫార్ంక అనాన్డు, "మీరు మానవాళి కోసమే వెళుత్నాన్రా?" 
ఆ పర్శన్ ఊహించనిది కాకపోయినా, ఫార్ంక అడగడం ఆశచ్రయ్మేసింది. అలోచించి మెలల్గా అనాన్, 
"ఆ ఒకక్ సెకనులో ఏం చెయయ్గలను? చాలా తకుక్వ వయ్వధి. టైము లేదు" 
 

****** 
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ఇంకో ఆరెన్లుల్ పటిట్ంది  డైరెకట్రుగారిని  ఒపిప్ంచడానికి, పరిమ్షనుల్ తీసుకోవడానికి, గవరన్మెంటు నుండి 
అనుమతి తీసుకోవడానికి. ఆ మెషీను ని మనుషలకి  సరిపడే విధంగా తయారుచెయయ్డానికి ఇంకో ఏడాది పైనే పటిట్ంది. 
దాదాపు రెండేళళ్ తరువాత నేను, ఆ మషీను సిధధ్మయాయ్ము. 

 
మెషీనులో పర్యాణీంచే రోజువచిచ్ంది. మా వారు మెలల్గా నా దగగ్రకొచిచ్ నా చేతులు పటుట్కునాన్రు, 
" జాగర్తత్గా ఉంటావు కదా?" 
నేను చినన్గా నవివ్ "మీరు జాగర్తత్" అననాన్ను. 
ఇదద్రం ఏమీ మాటాల్డలేదు కొనిన్ క్షణాలు. 
దూరం నుండి ఫార్ంక నా వైపు చూసి చెయియ్ ఊపాడు. నేనూ ఊపి, మావారిని కౌగిలించుకొని మెషీను 

లోకి వెళాళ్ను. 
మెషీను తలుపు మూసుకుంది. కొనిన్ నిముషాల పాటు అంతా చెక చేసి, బయట కంటోర్ల రూముతో 

మాటాల్డి సిదధ్మయాయ్. 
 
మెషీను ఆన చేసారేమో, మెలల్గా చినన్ రొద మొదలయియ్ంది. బయట ఏమీ కనిపించటేల్దు నాకు, తలుపు 

వేసేసారు కాబటిట్. కొదిద్ క్షణాలయియ్న తరువాత ఆ మెషీను లోపలునన్ గోడ మెలల్, మెలల్గా పారదరశ్కంగా మారుతోంది. 
అంటే మొతత్ం ఒక గాజు తో చేసిన గోడలో నుండి బయటకు చూసుత్నన్టుట్ ఉంది. 

 
కొదిద్ సేపటికి చుటూట్తా అంతా పారదరశ్కంగా మారింది. నేను మషీను లోపల గాలిలో తేలుతునన్టుట్ 

ఉంది. కాని చుటుట్ పకక్ల చూసుత్నన్వి అరథ్ం చేసుకోవడానికి నాకు కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. 
నేనునన్ మెషీను బయట కాలం చాలా వేగంగా ముందుకు నడుసోత్ంది.   మా లాయ్బు లో మనుషులు ఒక 

వీడియో రికారుడ్ంగు ని ఫాసుట్ ఫారావ్రుడ్ చేసేత్ ఎలా నడుసాత్రో అలా కదులుతునాన్రు. కొంతసేపటికి లాయ్బు మాయమయియ్, 
దాని పర్దేశంలో ఏదో బిలిడ్ంగు కనపడింది. కారుల్, వాహనాలు లాంటివి చక చకా పరిగెడుతునాన్యి. ఇంకొదిద్ సేపటికీ 
అవి కూడా పోయి, విశాలమయిన భూమి, భూకంపాలు, నదుల పర్వాహన కనిపిసుత్నాన్యి. అవి కూడా ఏదో అరెజ్ంటు 
పని ఉనన్టుట్ బరబరా కదులుతునాన్యి, మారుతునాన్యి. 
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నాకు అరథ్ం అయియ్ంది, నేను ఈ మషీనులో పాత కాలంలోకి వెళళ్డం లేదు. భవిషయ్తుత్ లోకి వెళుత్నాన్!!  
మేమింతవరకు ఈ మషీను కాలం లో వెనకిక్ తీసుకెళుత్ందని అనుకునాన్ము. కాని ఇది ముందుకు తీసుకెళోత్ందేంటి?? 
ఏదైనా తపుప్ జరిగిందా మా లెకక్లోల్? అసలు తపుప్ జరిగితే ఈ మషీనే పని చెయయ్కూడదుగాని, ఇలా ఒకటనుకుంటే 
ఇంకోటి జరగదు. 

మరి ఆ ఎలుక సంగతేంటి? అది కూడా భవిషయ్తుత్ లోకి పర్యాణించిందా?  మరి ఒకక్ సెకను మాతర్మే 
ఎలా పటిట్ంది? ఇకక్డ చూసేత్నేమో సంవతస్రాలు, యుగాలు గడిచి, చుటూట్ ఉనన్ భూమి రూపు రేఖలే మారిపోతునాన్యి.  
అసలు నేను మళీళ్ వెనకుక్ వెళళ్గలనా? 

 
ఇంతలో చుటూట్ ఉనన్ భూమి దృశాయ్లు పోయి అంతా ఎండబారినటుట్ అయియ్ంది. మరి కొదిద్ సేపటికి 

అసలు చుటూట్ ఉనన్ నేల కూడా కనిపించలేదు. అంతరిక్షంలో ఉనన్టుట్నాన్,  దూరంగా సూరుయ్డుని అంతరిక్షంలోనుండి 
చూసేత్ ఎలా ఉంటాడొ అలా కనిపిసుత్నాన్డు. అలా కొనిన్ నిముషాల తరువాత, సూరుయ్డు పెదద్గా, ఎరర్గా తయారయియ్ 
ఒకక్ సారిగా కుచుంచుకుపోయి, మిణుకు, మిణుకు మంటూ అతి చినన్ నక్షతర్ం లాగా తయారయాయ్డు...ఓహో అంటే 
దాదాపు నాలుగు వందల కోటల్ సంవతస్రాల కాలం ముందుకు వెళుతునాన్ననన్ మాట. సూరుయ్డు కూడా అంతమయాయ్డు. 

 
అసలు నేను చూటూట్ చూసుత్నన్వి నమమ్దగినవేనా?  అసలేం జరుగుతోంది? మషీను పనిచేసోత్ందో లేదో? 

బయట ఫార్ంకు, మా డైరెకట్రు గారు ననున్ బయటికి లాగడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రేమో?  ఇదంతా ఏమైనా రేడియేషన 
మూలంగా వచేచ్ భర్మ అయుయ్ండొచుచ్. దిగార్భ్ంతికరంగా ఉంది. 400 కోటల్ సంవతస్రాల ముందుకు వెళళ్డమే? నోట 
మాట రావడం లేదు. 

 
ఇంతలో ఎమయియ్ందో ఏమో, ఒకక్ సారిగా అంతా చీకటయిపోయింది. అలా ఎంత సేపు చూకటోల్ 

ఉనాన్నో తెలీలేదు. ఫార్ంక ని, మా డైరెకట్రుని, చివరికి మా ఆయనీన్ పిలిచా...ఎకక్డా జవాబు లేదు. నా పర్యాణం 
అయిపోయిందా? నేను నిదర్పోయానా? లేదా ఈ మషీను వలల్ ఏదైనా పర్మాదం జరిగి నేను ఆసుపతిర్లో ఉనాన్నా?? 
పిచెచ్కుక్తోంది ఏం జరుగుతోందో తెలియక.. 

 
ఇంతలో ఒక బర్హామ్ండమైన కాంతి ఒకక్ సారిగా కనపడింది.  వెంఠనే దాని నుండి ఏవేవో బయటకు 

వసుత్నాన్యి. అవి మెలల్గా రూపాలి మారి, ఒకదానికొకటి కలిసి పెదద్వయియ్ మెరుసుత్నాన్యి.  జరిగింది ఒకక్ క్షణంలో 
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అరథ్మయియ్ంది...అవి నక్షతార్లు! ఒకొకక్టి  తయారవుతునాన్యి. ఆ నక్షతార్లు కలిసి గెలాకీస్లు అవుతునాన్యి. కొనిన్ 
నక్షతార్ల చుటూట్ గర్హాలు తయారయాయ్యి. ఇంతలో ఒకక్సారిగా ఏదో గర్హం కనపడింది. అపుప్డే తయారయియ్ందేమో, 
ఉలాక్ పాతాలు, అగిన్ పరవ్తాలు అనీన్ కనపడుతునాన్యి. ఇపుప్డు అది కూడా పోయి, పరవ్తాలు, చెటుల్, చినన్ చినన్ 
పార్ణులు... 

 
ఎకక్డో ఒక చినన్ అనుమానమొచిచ్ంది నాకు...ఆ అనుమానం ఇంకొదిద్ క్షణాలోల్నే రుజువయియ్ంది. 

మనుషులు కనపడాడ్రు. ఆది మానవులు. తరువాత నాగరికత..యుదాధ్లు...ఇపుప్డరథ్మయియ్ంది...నేను కాలం లోకి భూమి, 
సూరుయ్డు, విశవ్ం అంతమయేయ్వరకు ముందుకు వెళాళ్ను. కాని విశవ్ం మళీళ్ మొదలయియ్ంది. అదే రూపు రేఖలతో, అదే 
సంఘటనలతో, అదే పరిసిథ్తులోల్......ఇది మళీళ్, మళీళ్ జరిగే పర్కిర్య... అందుకే అనాన్రేమో విశావ్నికి అంతం, ఆరంభం 
లేదని. ఒక చకార్నికి ముందు వెనక లేనటుట్గానే, విశావ్నికి కూడా లేదు. 

 
చపుప్న ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది..అంతా మళీళ్ యధాతధంగా జరిగితే, నా అశివ్ని సంఘటన కూడా 

జరుగుతుంది..అంటే, నేను నా బాబు ని రకిష్ంచుకునే అవకాశముంది ! 
 
నా చుటూట్ ఉనన్ సంఘటనలు జాగర్తత్గా గమినిసుత్నాన్, సరైన సమయం కోసం. అదుగో, మేమందరం 

జెనీవా సరసుస్ దగగ్ర... అశవ్ని సరసుస్ లోకి వెళుతునాన్డు.!! నేను ఒకక్ సారిగా  కురీచ్నుండి లేచి అశవ్ని వైపు 
పరిగెతత్బోయా. నా మషీను గోడను తాకగానే ఒకక్ ఉదుటున ఎగిరి ఎదురు గోడ మీద పడబోయి  గాలిలో తేలుతునాన్. 
ఏదో అయియ్ంది. మషీను ఒకక్ కుదుపు మీద కదిలి కొంతసేపటికి చినన్ రొద చేసూత్ ఆగిపోయినటుట్ ఉంది. 

 
ఇంతలో నా కళెళ్దుటే అశవ్ని నీళళ్లోకి వెళళ్డం, మునిగిపోతూ అరవడం, నేను గుండెలవిసేలా ఏడవడం 

అనీన్ కనపడుతునాన్యి.  నేను  గటిట్గా అరిచి మాళీళ్ వెళళ్బోయాను కాని, మళీళ్ ఒకక్సారిగా వెనకిక్ ఎగిరిపడాడ్ను. 
పిచెచ్కిక్న దానిలా ఆ మషీను గోడ మీద గీకబోయి మళీళ్ పడాడ్ను. ఇంతలో సంఘటనలు మారిపోయాయి. నేను ఇంటోల్ 
ఉండడం, ఫార్ంక రావడం, మాళీళ్ జాయినవవ్డం, మషీనులోకి ఎకక్డం అనీన్  కనపడుతునాన్యి... 
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అంటే మళీళ్ కాలం ముందుకు వెళిళ్, విశవ్ం అంతమయియ్, మళీళ్ మొదలయియ్ ,  మళీళ్ నా బాబు ని 
రకిష్ంచుకోవచేచ్మో...ఏడుసుత్నన్ నా మొహం తుడుచుకుంటూ నా కురీచ్లో కూరుచ్ని, మళీళ్ అదే కాల చకార్నికి 
సనన్దధ్మయాయ్.  

 
ముందర నుంచీ ఒక అనుమానం ఉండేది. అసలు కాలంలో పర్యాణించి ఇంతకుమునుపు సంఘటనలు 

మారచ్లేమోనని. అశవ్ని బర్తికి ఉంటే నేను ఇలా కాలంలో పర్యాణించే అవసరమే ఉండేదికాదు. కాని అది ఎంత వరకు 
నిజమో ఎవరికీ తెలియదు. అసలింతవరకు ఎవరూ కాలంలో పర్యాణించలేదు. అశవ్ని నాతో లేడు. అంతే!  అదే నాకు 
ముఖయ్ం. అది సరి చెయాయ్లి. అవుతుందో లేదో తెలియకపోయినా, అయేయ్ కొంచెమైనా అవకాశం నేను అసస్లు వదలను. 

 
మళీళ్, మళీళ్ నా అశివ్ని నీళళ్లో చూసి తటుట్కోలేనంతవరకు పర్యతిన్సూత్నే ఉంటా, ఎనిన్ కాల చకార్లు 

ముగిసినా. ఎందుకంటే అనంతమైన సమయం నా దగగ్రుంది. 
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