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गेल% &क'येक वष) तो व+
ृ मनु य #यू यॉक. साव.जनक 0ंथालया3या
पाय5यांवर नय6मतपणे येत असे. उं च, सडपातळ, ;पेर% केस आ=ण दे खणे >प!
काह%तर% वशेष होते 'या3यात. तो दररोज दप
ु ार3या वेळेस येत असे, कबत
ु रांना
दाणे घालBयासाठ! पण कुणाशीह% बोलत नसे. 'या3या पशवीतील दाणे संपले कC
तो 'या3या वाटे ने नघन
ू जात असे, शहरा3या धकाधकCत आ=ण दगदगीत प#
ु हा
वत:ला लोटून दे Bयासाठ.
लहानसे बंदर असलेल% व ती ते भEय महानगर हा #यू यॉक.चा सारा Fवास
'याने आपGया आयु यकाळात अनभ
ु वला आहे . 'याने क33या दगडी र 'यांचे
;पांतर Fश त महामागाHमIये, घोJयां3या Kामचे ;पांतर वLत
ु वाहनांमIये, चारपाच मजल% इमारतींचे ;पांतर गगनचंब
ु ी इमारतींमIये होताना पाOहले आहे . मागे
वळून पाOहGयावर, जग गॅसबPी3या यग
ु ातन
ू &कती वेगाने रे Qडयो, टे 6लEह%जन आ=ण
वयंच6लत यंRयग
ु ात आले आहे , याचे 'याला आSय.च वाटते.
या व+
ृ मनु याचे नाव आहे , नकोला टे ला. जगात झालेले असे बहुतांशी
महUवाचे बदल याच व+
ु े शVय झालेले आहे त. 1882 साल%, 26 वष)
ृ मनु यामळ
वयाचा असताना, टे ला3या मनात &फर'या चंब
ु कCय XेRाची कGपना आल%.
'याव>न पढ
ु े 'याने ए.सी. मोटर आ=ण जनरे टर ( वLत
ु जनR) ह% अवा तव
वाटणार% यंRे F'यXात बनवल%दे खील!
या एकाच शोधाने टे लाने जगाचा चेहरामोहरा बदलन
ू टाकला आ=ण
को\यवधी लोकांचे राहाणीमान सल
ु भ झाले. हा एकच शोध लावन
ू जर% तो थांबला
असता, तर% 'याला महान वै^ानकां3या रांगेत

थान 6मळाले असते. पण नकोला

टे लाला थांबणे माह%तच नEहते. तो Fयोग करतच गेला. 'याने एQडसन3याह%
अगोदर आक. Oदवे बनवले आ=ण माक_नी3या अगोदर रे Qडयो. इतर संशोधकांना
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वैिaक &करणांचे अि त'व समजBया3या &क'येक वष) अगोदरच टे लाने वैिaक
&करणांची संकGपना मांडल% होती.

1917 साल% 'याने दरू 3या व तंूचा माग घेBयाची एक कGपना मांडल%.
दरू 3या व तव
ु र लघल
ु हर% आदळून परत &फरGयावर एका bलरू ोसे#ट पडLावर 'या
व तुची Fतमा 6मळवता येईल आ=ण 'याव>न ती व तू &कती दरू आहे , हे कळू
शकेल, अशी ती संकGपना होती. ह% कGपना चंdावर रॉकेट सोडBया3या
कGपनेइतकCच रोमांचक होती. काह% वषाHनत
ं र 'याने भाकCत केले, “लवकरच
आपGयाला राeाIयXांचे भाषण तसेच जागतक बेसबॉल खेळांचे सामने घरबसGया
पाहायला 6मळतील. जणू काह% आपण तथे हजर आहोत, असा अनभ
ु व आपGयाला
6मळे ल.”
आज रडार आपGया जहाजांना आ=ण वमानांना माग.दश.न करत आहे ,
आपGया दे शां3या सीमांचे रXण करत आहे . तर टे ल%िEहजन उLोग जगभरात Fचंड
वेगाने वाढत आहे .
टे लाला भौतकशाgाचा नोबेल परु कार जाह%र करBयात आला होता, जो
'याने नाकारला. पण आजवर अशा &कमान चार शोधांना तर% नोबेल परु कार
6मळाला आहे , hयांची संकGपना Fथमत: टे लाने मांडल% होती.
टे ला हा शेतकर% कुटुंबातील मल
ु गा होता. 'याचे अ6शiXत वडील 6शXण
मंRी होते. नकोला टे लाचा ज#म 9 जुलै 1856 रोजी jोए6शयातील ि मलजन
नावा3या एका लहानशा खेJयात झाला. बालपणी तो खप
ू Oहंडला-&फरला, टे कJयांवर
चढला, 'याने झ5यांवर बंधारे घातले, पाणचVVया बनवGया. एकदा नायगरा
धबधkयाचे lचR पाहून तो

तं6भतच झाला. 'याने ते lचR वQडलांना दाखवले आ=ण

mहणाला, “मोठा झाGयावर मी या धबधkयाला कामाला जंुपेन.”
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तkयेतीने अशn आ=ण वारं वार आजार% पडणारा नकोला वाचन माR
अधाशासारखे करत असे. हाती 6मळे ल 'या पु तकाचा तो फडशा पाडत असे. केवळ
व^ानच नाह% तर इतहास, त'व^ान आ=ण साOह'य या वषयांची पु तके
वाचBयासह% तो उ'सक
ु असे. एवढे वाचन केGयामळ
ु े नकोलाचे डोळे खराब होतील
या भीतीने 'या3या वQडलांनी घरातील सा5या मेणबUया दडवन
ू ठे वGया. पण चतुर
नकोलाने

वत:च मेणबUया बनवGया आ=ण तो लपन
ू -छपन
ू आपल% ^ानाची भक
ू

भागवू लागला. गोथेस फॉ ट हे पु तक 'याला फार भावले. पदवीधर होपयHत 'याने
जम.न, इं0जी आ=ण pqच या भाषा उPमपणे अवगत केGया.

काल_वॅक येथे 'याने वLत
ु Fवाहासंबंधी पOहलावOहला Fयोग पाOहला. याचा
Fभाव पडGयामळ
ु े 'याने भौतकशाgाचा अrयास क>न आपले सारे आयु य
नसगा.तील व वध रह यांचा उलगडा करBया3या कामी आणायचे ठरवले.
काल_वॅकव>न टे ला ऑि Kयातील 0ाझ शहरा3या पॉ6लटे िVनक शाळे त
गेला. तथे एका पावसाळी Oदवशी दप
ु ार% 'याला एका सम येने 0ासले. पढ
ु %ल सहा
वष) ह% सम या 'याला छळणार होती. एक नवीनच डी.सी. वLत
ु
ु डायनामो ( वLत
न6म.ती करणारे यंR) बाजारात आला होता. हा काळा, चकचकCत डायनामो
FाIयापक पाSल यां3या समोर Fयोगा3या टे बलवर ठे वलेला होता.

“तुmह% पाहातच आहात,” FाIयापक mहणाले, “हा अगद% नEया Fकारचा
डायनामो आहे . याच आकारा3या इतर डायनामtपेXा हा जा त काळ वLत
ु Fवाह
परु वतो.”
FाIयापक महाशयांनी एक तरफ हलवल%. डायनामो थरारला, आवाज क>
लागला, जणू िजवंतच झाला. 'यातून नuया Oठणvया बरसू लागGया. Oठणvयांचा
कडकड, तडतड असा आवाज होऊ लागला.
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पाSल यां3या मते, हा डायनामो mहणजे वLत
ु XेRात एक jांतीच होती.
ते आपGया Fयोगात आ=ण वचारांत मvन असतानाच कुणीतर% शंका उपि थत
केल%.

“या Oठणvयांमळ
ु े उजा. वाया जात नाह% का?” टे लाने वचारले.
“हो खरं य, वाया जाते. पण ते तर होणारच, 'याला काह% पया.य नाह%,”
FाIयापक उPरले.

“मग आपण यापेXा काय.Xम डायनामो नाह% बनवू शकत?” टे लाने
सच
ु वले. “असा डायनामो hयामIये Oठणvया उ'प#न करणारे भागच नसतील.
'यामळ
ु े उजा. अशी वाया जाणार नाह%.”
FाIयापक महाशयांनी मान वर उचलन
ू पाOहले. “असा पढ
ु े ये आ=ण सांग,
अशी अशVयFाय गोx कोण बनवू शकेल?” ते mहणाले.
नकोला टे ला जागेव>न उठून FाIयापकांजवळ गेला.

“अ3छा! तू आहे स तर! मी अगोदरच ओळखायला हवं होतं. तुला नेहमी
वाटतं कC तू F'येक गोxीत काह%तर% सध
ु ारणा क> शकतोस. मग आता मला सांग,
Oठणvया उ'प#न करणारे भाग नसलेला डायनामो तू कसा बनवशील?”

“ते काह% मला माह%त नाह%,” नकोला mहणाला. “मला फn वाटलं कC
असा डायनामो बनवता येणं शVय आहे .” अचानकच 'याचे नळे डोळे चमकले.

“कदाlचत ए.सी. वLत
ु असे काम क> शकेल.”
“मख
. णा आहे ,” FाIयापकांनी 'याला झापले. “ए.सी. वLत
ू प
ु अगद%
न;पयोगी आहे , खरं सांगतो. 'यापेXा तू नरं तर चालणारा डायनामो का बनवत
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नाह%स.” सगळा वग. टे ला3या ए.सी. वLत
ु संकGपनेला हसू लागला. कारण
F'येका3या मते डी.सी. वLत
ु हाच यंRांकडून काम क>न घेBयाचा एकमेव पया.य
होता आ=ण ए.सी. वLत
ु ह% कुतूहलाची बाब असल% तर% वLत
ु परु वठा करBयासाठ
ती कुचकामी होती.
'या संIयाकाळी नकोला 'या3या खोल%त बसला तेEहा 'या3या कानात
वग.6मRांचा हशा आ=ण उपहास गंज
ु त राOहला. आपल% अशVयFाय mहटल% गेलेल%
कGपना F'यXात उतरवBयाचे

वzन तो बघू लागला. ए.सी. वLत
ु Fवाह वाप>न

यंRे चालवBयाचा माग. शोधन
ू काढBयाचा 'याने नSय केला.
एक साधीशी शंका आता नकोलासाठ एक आEहान बनले. 'या आEहानाने
'याला परु ते पछाडून टाकले. 'या3या डोVयात मोटरचे नवनवे आराखडे बनू लागले.
'याचा F'येक आराखडा अपयशी ठरला तर% आपण हळूहळू उPराकडे पोहोचतोय,
अशी उमेद 'याला वाटू लागल%.

1880 साल% आपGया उPरा3या शोधात असतानाच, टे ला 0ाझ सोडून Fाग
वLापीठात गेला. पढ
ु Gयाच वष{ 'याला हं गेर%3या बड
ु ापे ट शहरातील टे 6लफोन
कंपनीत इलेिVK6शयन पदाची नोकर% 6मळाल%. दर राRी आपGया खोल%त
परतGयावर थकलेला असला तर%ह% तो नीट झोपू शकत नसे. 'या3या मनात
Fयोगांचे एकामागोमाग एक असं|य खेळ स>
ु असत. या F&jयेत आपGया एकएक कGपना तो बाद करत गेला.
टे लाचे मन वलXण होते. तो कGपनेतच व तंु3या }~य Fतमा उrया
करत असे. कधीकधी तर खर% व तू कुठल% आ=ण कGपनेतल% Fतमा कुठल%, हे
सांगताना 'याचा गtधळ होत असे. पण आता माR याच गोxीचा फायदा 'याला
होऊ लागला.

7

इतर लोक आपGया कGपना कागदावर मांडBयात फार वेळ घेत असत. पण
टे ला आपGया मनालाच कागद बनवत असे. 'यावर तो आपGया असं|य कGपना
एकामागोमाग एक उrया करत असे. तेस+
ु ा कागद आ=ण पेि#सल वाप>न लागेल
'यापेXा खूप कमी वेळात! बरं , आपGया कGपना तो मq दत
ू साठवन
ू ह% ठे वू शकत
असे. काह% मOह#यांनत
ं र &कंवा वषाHनंतरदे खील सगuया बारकाEयांसह तो आपGया
कGपना आठवू शकत असे.

1882 3या स;ु वाती3या काळात टे लाला आपGया Iयेयाने वेड लागGयागत
पछाडले. झोपGयावर

वzनात 'याला आपल% मोटर यश वीपणे काम करत आहे ,

हे च Oदसे. पण जाग आGयावर मोटर बंद पडत असे आ=ण उरलेल% राR तो ती
प#
ु हा स>
ु करBया3या कामाला लागत असे. कधीकधी तर आपGयाला खरोखरच वेड
लागेल कC काय, अशी शंका 'याला 0ासत असे. मग तो ए.सी. वLत
ु चा वचार
डोVयातून काढूनच टाकBयाचा Fय करत असे. पण लगेच 'याला FाIयापक
पाSल यांनी केलेला उपहास, वग.6मRांनी केलेला हशा आठवत असे आ=ण 'याचे वेड
परतत असे.
फेव
ु ार% मOह#यात एकदा त#ह%सांजे3या वेळी नकोला आ=ण 'याचा 6मR

=झगेट% बड
ु ापे ट शहरातील एका बगी3यात फेरफटका मारत होते. नकोला 6मRाला
आपल% आवडती क वता mहणून दाखवत होता. अचानक तो थांबला. 'याचे डोळे
आभाळाकडे लागले. 'याला डोuयांसमोर चंब
ु कCय वेटोuयांमIये &फरणार% एक
लोखंडी मोटर Oदसू लागल%.

“6मळालं,” तो ओरडला. “&फरतं चब
ंु कCय XेR. बघ, 'या3यामळ
ु े लोखंडी
मोटर कशी &फ> लागल%य?”
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=झगेट% डोळे बार%क क>न अंधारत चाललेGया आभाळाकडे पाहू लागला. पण
'याला नकोला mहणाला तसं काह%च Oदसले नाह%.

“बघ तर! &कती सहजपणे &फरतेय मोटर! Oठणvया अिजबात नाह%त.
कसलाह% आवाज नाह%. बघ, मी आता याला उलट करतो.” टे लाने एक काGपनक
बटण दाबले. “आता हा जनरे टर बनलाय. &कती उPमपणे काम करतोय हा!”
=झगेट%ला थंडगार करJया ढगां3या पाa.भम
ू ीवर केवळ झाडां3या फांLाच
Oदसत हो'या. टे लाने एक काठ उचलल% आ=ण र 'यावर3या मातीत आपGया
डोVयात आलेGया jांतकार% कGपनेचा आराखडा काढला. 'याचे हे यंR वLत
ु Fवाह
परु वGयावर उजा. नमा.ण करत असे तर यांRक &कंवा बाप उजा. परु वGयावर वLत
ु
Fवाह नमा.ण करत असे.
एका ए.
ए..सी.
ए.सी.
सी. वLत
सी. वLत
ु Fवाह वापरावे
ु Fवाहाऐवजी 'याला तीन ए
लागले असते. हा वLत
ु Fवाह वेटोuया3या भोवती असलेGया तारांमधन
ू जाऊ Oदला
तयारर होत असे. 'यामळ
कC ि थर चंब
ु कCय XेR तया
ु े मोटरचा रोटर सहजपणे, शांतपणे
&फरत असे.

“बघ, मी आता हे जगच बदलन
ू टाकतो,” मातीत काढलेGया आकृतीला
काठने टोचत टे ला mहणाला.
आपGया या शोधाचे महUव ओळखन
ू टे ला लगबगीने पॅर%सला नघाला,
तथे 'याला काँOटने#टल एQडसन कंपनीसमोर आपल% ह% कGपना सादर करायची
होती. पण ह% कंपनी डी.सी. वLत
ु Fवाह परु वBयाचा Eयवसाय करत होती. ए.सी.
वLत
ु Fवाह या संकGपनेत तला काय रस असणार होता!
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1883 साल3या उ#हाuयात टे लाने 'याची पOहल%वOहल% इंडVशन मोटर
बनवल%. 'याने यापव
ू { कGपना केGयासारखी ती उPम चालल%दे खील. मग 'याने
कंपनी3या अlधका5याला आपल% मोटर चालवन
ू दाखवल%. अlधकार% वलXण चकCत
झाला.

“ह% कGपना तू अमेरकेत सादर करायला हवीस,” अlधका5याने टे लाला
सGला Oदला. “तथे नवनवीन कGपनांना चांगला वाव 6मळतो. कदाlचत एQडसनला
तुझी कGपना पसंत पडू शकेल.”
नकोला टे ला जून 1884 मIये #यू यॉक. शहरात आला. 'यावेळी 'या3या
=खशात फn चार सqट आ=ण क वतेचे एक पु तक होते. 'याचे बाकC सारे सामान –
'याची मोटर, 'याचे कपडे, शोधासंबंधी 'याचे 6लखाण, 'याची आयु यभरची कमाई
– पॅरस3या रे Gवे

टे शनवर गायब झाले.

#यू यॉक.ला पोहोचGयावर Fथम तो एQडसन3या काया.लयात गेला. 'याचे
कपडे घामाने 6भजले होते. मोया उ'साहाने 'याने मोडVयातोडVया इं0जीत
एQडसनला आपल% शोधकGपना ऐकवल%. मग तो aास रोखून एQडसन3या उPराची
वाट पाहू लागला.
थॉमस एQडसन 'या3या खुच{त मागे झक
ु ू न छातीवर बोटे नाचवू लागला.
बराच वेळ तो काह%च बोलला नाह%. शेवट%, 'याने आपले केसाळ डोके हलवले.

“खूप छान! पण मला वाटतं, हे Eयवहाय. नाह%.” मग थोडा वचार क>न तो
mहणाला, “लोकांना डी.सी. वLत
ु च हवी आहे . ए.सी. वLत
ु वस>न जा. तुझा वेळ
वाया घालवू नकोस 'यात.”
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टे लाचे मत वेगळे होते. 'याला डी.सी. वLत
ु खूप महागडी आ=ण
अEयवहाय. वाटे . पण 'यावेळी वLत
ु उज)चा तो एकच माग. उपलkध होता. 'यामळ
ु े
तो वापरBया6शवाय लोकांना पया.यच नEहता.
एQडसनने 'याची वLत
ु परु वठा करणार% कंपनी 1881 साल% स>
ु केल%
होती. ह% कंपनी स;
ु परु वठा करत
ु वातीला केवळ 59 0ाहकांना कमी तीतेचा वLत
असे. या 0ाहकांनी FकाशOदEयाचे उ'पादन करणा5या एQडसन3या नEया कंपनीत
गंुतवणूक करBयाचे धाडस दाखवले होते. आता तीन वषाHनंतर, या कंपनीचे वLत
ु
परु वठा करणारे हजारो FकGप दे शभरात स>
ु झाले होते. यातील काह% FकGप
घरातील OदEयांसाठ, काह% र 'यांवर3या OदEयांसाठ तर काह% FकGप
कारखा#यांसाठ वLत
ु परु वठा करत असे.
एक\या #यू यॉक.मIयेच Oदवे उजळBयासाठ, वLत
ु Fवाह पाठवBयासाठ,
तो परत आणBयासाठ, 'याचा दाब वाढवBयासाठ आ=ण प#
ु हा पाठवBयासाठ दर
काह% मैलांग=णक

वतंR वLत
ु FकGप उभारBयाची गरज होती. 6शवाय, तारांमधन
ू

डी.सी. वLत
ु उज)ची गळती होत असे. वLत
ु FकGपानिजक असलेले Oदवे तीतेने
उजळत, परं तु अIया.अlधक मैलांवरचे Oदवे कमी तीतेने उजळत. मैलभर दरू वर%ल
Oदवे तर जवळजवळ उजळतच नसत.
या तल
ु नेत ए.सी. वLत
ु चा दजा. फारच वरचा आहे , हे टे ला जाणत होता.
ए.सी. वLत
ु Fवाह FकGपापासन
ू ब5याच दरू अंतरापयHत काह%ह% गळती न होता
वाहात असे. 'यामळ
ु े दरू वर असलेले Oदवेह% सार|याच तीतेने उजळत असत.
6शवाय ए.सी. वLत
ु 3या एकाच FकGपातून Oदवे उजळBयासाठ तसेच मोठा
कारखाना चालवBयासाठ वLत
ु परु वठा करणे शVय होते.
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एQडसनने टे लाचा शोध नाकारला तर% 'याने टे लाला आपGया कंपनीत
नोकर% दे ऊ केल%. टे लाने एQडसन3या अनेक आराखJयांमIये सध
ु ारणा केGया
आ=ण जहाजांसाठ एक छोटासा डायनामो बनवला. एकदा तो दzु पट काय.Xमता
दाखवेल अशा नEया डायनामोचा आराखडा घेऊन एQडसनकडे गेला.

“'यात आणखी सध
ु ारणा करायला हEयात. 'या केGयास तर तुला प#नास
हजार डॉलरचे बXीस दे ईन मी,” एQडसनने टे लाला आEहान Oदले.
पढ
ु ले &क'येक आठवडे टे ला दररोज सकाळी दहा वाजGयापासन
ू पहाटे
पाच वाजेपयHत काम करत असे. अखेर%स, काम पण
ू . झाGयावर 'याने एQडसनला
बXीसाची आठवण क>न Oदल%.

“मल
ु ा, तुला अमेरकC लोकांनी केलेल% था समजत नाह% वाटतं,” एQडसन
mहणाला.
एQडसनने आपला शोध थे वार% नेGयाचा राग येऊन टे लाने एQडसनची
कंपनी सोडल%. 'याला थोडे नैरा~य आले. उदरनवा.हासाठ 'याला केवळ चर
खणBयाचेच काम तेवढे येत होते. वष.भर 'याने हे च काम केले. मग 'याने एका
लहान कंपनीसाठ नवीन Fकारचे आक. Oदवे बनवले. या कामासाठ 'याला फn एक
FमाणपR 6मळाले. पण 'याला एका कागदापेXा फार &कंमत नEहती.
सद
ु ै वाने, 1887 साल% टे लाकडे थोडाफार पैसा जमा झाला आ=ण 'याने
#यू यॉक.3या ू टन र 'यावर असलेGया इमारतीत एक पोटमाळा भाJयाने घेतला.
तथे 'याने आपGया मq दत
ू साठवलेGया पव
ू {3या कGपना बाहे र काढGया. 'यानस
ु ार
'याने तांबे आ=ण लोखंड यांची यंRे बनवल%. काह% काळातच 'याला 'या3या
कGपनेचे पOहले ऐतहा6सक पेटंट 6मळाले. 1888 साल% 'याला डायनामो, मोटर,
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Kा#सफॉम.र, वLत
ु वतरक अशा ए.सी. वLत
ु FकGपाला आव~यक साधनांसाठ
आणखी तेरा पेटंट 6मळाल%.
'याच वष{ टे लाला अमेरकन इंि ट\यट
ू ऑफ इलेिVKकल इंिजनीअस. या
सं थेत Eया|यान दे Bयासाठ बोलावणे आले. आपGया कGपनेला आlथ.क पाठबळ
दे ऊन स'यात उतरवणारे कुणीतर% भेटेल, अशी आशा मनात ठे वन
ू टे ला तेथे गेला
आ=ण अ6भमानाने आपल% कGपना, अगद% लहान-सहान बारकाEयांसह, 'याने तथे
सादर केल%.
टे लाला अपेiXत असा माणूस तथे भेटलादे खील. जॉज. वेि टं गहाऊस 'याचे
नाव. 42 वष) वया3या या संशोधकाने रे Gवेसाठ हवेवर काम करणारे ेक बनवले
होते. वेि टं गहाऊसला ए.सी. वLत
ु 3या काय.Xमतेवर परु े परू वaास होता. 'यामळ
ु े
'याने टे लाला पेटंट3या हVकासाठ दहा लाख डॉलर रोख Oदले.
एQडसनने ताबडतोब ए.सी. वLत
ु खूप धोकादायक असGयामळ
ु े ते
बेकायदे शीर ठरवावे, यासाठ सरकार दरबार% Fय केले. पण 'या3या Fयांना
यश न 6मळाGयाने 'याने 'या3या व;+ Fसार मोह%मच उघडल%. ए.सी. वLत
ु
आ=ण डी.सी. वLत
ु यांचा हा वाद बराच lचघळला. आपGया कGपनेला लोक
Fतसाद दे त आहे त, हे पाहून टे ला मनोमन सख
ु ावला. पण 'याने या वादापासन
ू
दरू राहाणेच पसंत केले.
शोध लावन
ू झाला कC टे लाला 'यात काह% रस वाटत नसे. 'या शोधाला
Eयावसायक

तरावर घेऊन जाणे mहणजे 'याला वेळेचा अपEयय वाटत असे.

'यामळ
ु े दोन वLत
ु उजा. Fकारांमधील वाद जीवनमरणाचा F असGयागत स>
ु
असताना टे ला माR वLत
ु उज)चे नवनवीन उपयोग शोधBयाचे उLोग करत होता.
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1893 साल% 6शकागोतील कोलंबयन Fदश.नाला OदEयांनी उजळBयाचा
अlधकार एQडसनऐवजी वेि टं गहाऊसला 6मळाला. टे लाची कGपना वाप>न ए.सी.
वLत
ु शnCारे उजळलेले हे जगातील पOहलेवOहले Fदश.न होते. यामळ
ु े ए.सी.
वLत
ु – डी.सी. वLत
ु हा वादच 6मटला. टे लाची ए.सी. वLत
ु कGपना अंतमत:
वजेती ठरल%.
या Fदश.नात टे लाने तथे एक अनोखा Fयोग सादर केला. कदाlचत
वजयाचा Fसंग साजरा करBयासाठच असेल बहुधा! 'याने

वत:3या शर%रातून

शेकडो-हजारो EहोGट शnCचा वLत
ु Fवाह जाऊ दे ऊन FेXकांना अचंबत केले.
'या3या बोटांतून अXरश: Oठणvया उडू लागGया. या Oठणvयांमळ
ु े केरोसीनने ओला
केलेला कापस
ू पेट घेत होता. 'याने आपGया दातांमIये धरलेला बGब Fकाश दे ऊ
लागला. 'याने हातात धरलेले Oदवे तीतेने चमकू लागले.
नंतर3या काळात, टे लाला बनतार% वLत
ू यंRे स>
ु
ु (रे Qडओ) संदेश पाठवन
करBयात रस नमा.ण झाला. माक_नीने बनतार% वLत
ु संदेश पाठवBयाचा यश वी
Fयोग केला, 'या3या चार वष) अगोदरच टे लाने आपGया Fयोगशाळे तून उPरे कडे

25 मैलांवर असलेGया हडसन नद%वर रे Qडओ संदेश पाठवला होता.
1897 साल% टे लाने जहाजाची एक लहानशी Fतकृती बनवल%. रे Qडओ
संदेश पाठवन
ू हे जहाज स>
ु व बंद होत होते, वळण घेत होते, Oदवे चालू करत
होते, लहान बंदक
ु चालवत होते. मॅQडसन

Vवेअर बागेत टे लाने लोकांना जहाजाला

काय सच
ू ना पाठवायची, हे वचारले. 'यानस
ु ार 'याने तारायंRाची कळ दाबन
ू
जहाजाला वLत
ु संदेश पाठवला. 'याबरोबर जहाजाने ती सच
ू ना अंमलात आणल%.
शतक संपताना नकोला टे ला F6स +3या 6शखरावर होता. 'याने बालपणी
पाOहलेले नायगरा धबधkयाला कामाला जंुपBयाचे

वzन वा तवात उतरले होते.
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'याचा ए.सी. वLत
ु FकGप नायग5यापासन
ू बफेलो शहर आ=ण 'याह%प6लकडे
यश वीपणे वLत
ु उजा. पोहोचवत होता. डी.सी. वLत
ु उजा. मैलभरह% अंतर पोहोचू
शकल% नसती.
टे ला अमेरकेचा नागर%क बनला. अमेरकेने आपGया या महान दPक
पR
ु ाचे

वागतच केले. टे ला आपले आराखडे, Fतकृती आ=ण पेटंट अशा

महUवा3या गोxी एका साIयाशा प
ु य
् ा3या खोVयात ठे वत असे. पण आपल%
नागरकUवाची कायदे शीर कागदपRे माR तो तजोर%त कुलप
ू बंद क>न ठे वत असे.

“मायाकडची ती सवा.त महUवाची कागदपRे आहे त,” तो mहणत असे. टे लाने
असं|य Fयोग केले. 'या3या या Fयोगांमळ
ु े पढ
ु े व वध &करणांचे शोध लागले,
शgांचे आराखडे बनले, नवनवीन डायनामो, Kा#सफॉम.र, कंड#सर तसेच वमाने,
वाफेवर चालणारे टबा.ईन आ=ण गती मोजणारे यंR तयार झाले.
संशोधकांना इलेVKॉनची ओळख पटल% 'या3या वीस वष) अगोदरच टे लाने
काब.न Oदवा बनवला. खरं तर हा अत लहान

व;पाचा सायVलोKॉनच mहणायला

हवा. यामIये काब.नवर इलेVKॉनचा मारा केला जातो. या F&jयेतून झगमगीत
Fकाश उ'प#न होतो.
अतउ3च वारं वारतेचा वLत
ु Fवाह नमा.ण करBयासाठ 'याने टे ला कॉईल
बनवल%. आजह% हा शोध अLाप 'या3याच नावाने ओळखला जातो. Fसार माIयम
उपकरणांमIये या कॉईलचा वापर सरा.स केला जातो.
टे लाचे सव.च शोध काह% यश वी ठरले नाह%त. पण जेEहा जेEहा तो
अपयशी ठरला तेEहा तेEहा ते अपयशह% भEयOदEय असेच होते.

व त वLत
ु उजा.

गर%बीचे उ3चाटन करे ल, असा वaास 'याला वाटत असे. 'याने एक योजना
बनवल%. यामIये लाखो खांब आ=ण वLत
ु रोधक यांची गरज भासणार नEहती. फn
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वLत
ु Fवाह OठकOठकाणी वाहून नेणा5या तांkया3या हजारो मैल लांब तारांची गरज
होती.
प
ु भार आहे , हे टे ला जाणत होता. मग याच वLत
ु भारात भर
ृ वीवर वLत
घातल% तर लोक ज6मनीत zलग लावन
ू वLत
ु Fवाह पाOहजे तेEहा 6मळवू शकतील
नाह% का? असा 'याचा वचार होता. कोलोराडोमIये 'याने एक Fयोगशाळा उभारल%.
यात एक 80 फुटांचा मनोरा होता. 'यावर 200 फूट उं च खांब होता. 'यावर एक 3
मीटर Eयासाचा तांkयाचा गोल होता. टे ला3या योजनेनस
ु ार, प
ृ वीवर लाखो EहोGट
वLत
ु उज)चा मारा करायचा होता. कोलोराडो ि Fंvज इलेिVKक कंपनीने 'याची ह%
योजना

वीकारल% आ=ण 'याला या योजनेसाठ हवी तेवढ% वLत
ु उजा. परु वBयाचे

मा#य केले.
Fयोग स>
ु केGयावर, तांkया3या गोuयातून Oठणvया बाहे र उJया मा>
लागGया. Xणातच, या Oठणvया मोया होत एक वजेचा लोळ ज6मनीवर येऊन
आदळला. मैलभर अंतरावर%ल ज6मनीला जोडलेले 300 वजेचे Oदवे उजळून नघाले.
मग ते वझन
ू गेले. वजेचा लोळह% ल
ु झाला. या FयोगामIये 6म6ससीपी3या
पिSम &कना5यानिजक असलेला सवा.त मोठा वLत
ु जनरे टर जळून गेला.
#यू यॉक.ला परतGयावर टे लाने

व त वLत
ु उज)चा आणखी एक उLोग

हाती घेतला. मनोरं जक काय.jमांसोबत 'याचे Fसारण करBयाची 'याची योजना
होती. जे.पी. मॉग.न आ=ण इतर अनेक महUवा3या लोकांनी या उLोगात 3,00,000
डॉलर गंुतवले. मग टे लाने लाँग आयलंडमधील शोरहॅ म या Oठकाणी एक भEय

रे Qडओ 6सट% उभारBयाचे काम स>
ु केले.
काह% काळानंतर, तांkयाचा मोठा घम
ु ट असलेला एक उं च मनोरा उभारBयाचे
काम पण
ू . झाले. पण या कामात टे लाकडील सारा खच. झाला. आlथ.क पाठबळ
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परु वणारे इतर कुणी पढ
ु े आले नाह%त, तेEहा टे लाने हा FकGप गंुडाळला. पOहले
महाय+
ु स>
ु होताच हा मनोराह% मोडून टाकBयात आला. कारण 'या3यामळ
ु े व>न
जाणा5या शR3
ु या वमानांना 'या व6शx भF
ू दे शाची ओळख पटू शकल% असती.

1912 साल% नकोला टे लाला थॉमस एQडसनसोबत भौतकशाgाचा नोबेल
परु कार जाह%र झाला. या परु कारातून नकोला टे लाला 'या3या Oह~~याची

20,000 डॉलर एवढ% मोठ रVकम 6मळणार होती. 'यावेळी 'याला पैशांची अ'यंत
गरजह% होती. पण टे लाने नोबेल परु कार नाकारला. भत
ू काळात एQडसनने कबल
ू
क>नह% 50,000 डॉलर Oदले नाह%त, याची बोच टे ला3या मनात सलत होती.
6शवाय, परु कारावर एQडसनला कGपक शोधक तर टे लाला केवळ शोधक mहटले
गेले होते. टे लाला हा 'याचा अपमान वाटला. मग नोबेल क6मट%ने एQडसनसोबत
वीडीश संशोधक नीGस गु ताEह डॅलेन याला हा परु कार Fदान केला.
पाच वषाHनत
ं र अमेरकन इंि ट\यट
ू ऑफ इलेिVKकल इंिजनीअस. या सं थेने
टे लाला थॉमस एQडसन पदक दे Bयाचे ठरवले. टे लाने हे पदक

वीकारावे, यासाठ

'या3या 6मRांनी मोठ 6म#नतवार% क>न टे लाचे मन वळवले. हे पदक Fदान
करBया3या वेळी एक F|यात इंिजनीअर बी. ए. बेहर ड हे आपGया भाषणात
mहणाले: “आपण टे ला3या शोधांना दल
ु i. Xत केले तर आपGया उLोगांची चाके
धावायची थांबतील, आपGया इलेिVKक गाJया आ=ण रे Gवे थांबतील, आपल% शहरे
काळोखात बड
ु तील, आपले कारखाने बंद पडतील.”
टे लाला भाषणामIये काह% रस नEहता. तो प#
ु हा एका नEया जगाची
कGपना करBयात दं ग झाला. 'यात 'याने वैिaक उजा. कqd बघतले, अवजड कामे
करणारे यंRमानव बघतले, रे Qडओ लहर%ंवर उडणार% वमाने बघतल%. 'याने रे Qडओ
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लहर%ंवर चालणार% वैिaक घJयाळे बघतल%, लोकांकडे पRे व वP
ृ पRे रे Qडओ
लहर%ंारे पोहोचताना बघतल%, जागतक छपाई Eयव था स>
ु झालेल% बघतल%.
वषाHमागून वष) नघन
ू गेल%. नकोला टे ला भ वयातील जगात अlधकाlधक
खोल हरवत गेला. 'याने जे काह% बघतले, जे काह% शोध लावले, ते आपGयाला
कधीच कळणार नाह%त. या कGपनांचे पेटंट घेBयासाठ आव~यक Fतकृती तो कधी
बनवच
ू शकला नाह%. कारण 'यासाठ लागणारा अवाढEय पैसा 'या3याकडे नEहता.
पेटंट 6मळाGया6शवाय टे ला आपGया कGपना कधीह% उघड करत नसे. 'यामळ
ु े
hया वLत
ु उजा. XेRाने टे लाला एवढे काह% Oदले तेच XेR 'याला कालांतराने
वस>न गेल.े

7 जानेवार% 1943 रोजी, वया3या 86 Eया वष{, नकोला टे लाने या
जगाचा शांतपणे नरोप घेतला. 'याचे पाlथ.व सापडGयानंतर काह% तासांनी
अमेरकन एफ.बी.आय. खा'याने टे लाची सव. कागदपRे ताkयात घेतल%. 'यातून
काह% महUवाची गु पते 6मळू शकतील, असा 'यांचा कयास होता.
जगापासन
ू अ6ल असा टे ला एकांतात म'ृ यू पावला. पण 'या3या आठवणी
आपGया आजुबाजूला सव.R आहे त: डायनामो3या गण
ु गुणBयात, उ3च दाबा3या
तारां3या गाBयात, वजे3या F'येक OदEया3या तेजात आ=ण जगातील F'येक
दे शा3या नऑन फलकात. पढ
ु Gया शंभर वषाHतह% संशोधक या एकाकC बु +मान
माणसाने Fथमच उGलेख केलेGया XेRांमIये संशोधन करत असतील. 'यानेच तर
एकोणीसाEया शतकात वसाEया शतकाचा शोध लावन
ू प#
ु हा एक वसाEया शतकाची
शोधमोह%म हाती घेतल% होती.

समा

