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1
ప్రారంభిక సమయం
“ ఈ వజయప్జరం ఇంజనీర్ గజ ఉదయ యగం ఇవేవి నాక్ు స్ర్సపడ్ేవి కజవని నేనట నిశచయంగజ చెపి ునాానట. ఇవి నా స్హజ
గుణానికత స్ంపూరణ ంగజ విరుదధ ం, ఇంకజ నా మానస్మక్తకత అభిప్జాయాలకత స్మూలం వయతిర్క్ం. భౌతిక్ శజస్ి ంర నా తోావ
...”
“నా స్జఫలయం వీరు వజరు నా గూర్సచ ఏమనటక్ుంటునాారనే దాని మీద ఆధార పడదట. నా స్జఫలయం నేనట నా క్రిలని
ఎలా తీర్సచదిదు టతానో దాని ప్ైన ఆధార పడుత ంది.”
“అంతే కజదట, భారత దేశం, విజఞునం అనటషమఠ ంచడ్ానికత అనటవుగజని భూమి కజదట.”
“ భౌతిక్ శజస్ి ంర చెయాయలనే కోర్సక్ నాలో పాజవలిస్టినాది. అది ఎదయ ఒక్ స్మయంలో నేనట చేస్మ తీర్జలి. నా ఏకెక్
ై
అభిలాష అదే. నాక్ు ఒక్ స్ఫల వయకతి కజవజలని గజని ఒక్ప్దు ప్జర్సశజరమిక్ స్ంస్థ క్ు ప్దు నట కజవజలని గజని కోర్సక్
లేదట.....”
“ఎవర్స దగగ ర్నా చూప్టందటక్ు ఏమీ లేక్ప్ో తె, ఇంకెవర్సకనా వజరు ఎ స్మయంలో ఎం చేస్ి జరనేది ఎలా తెలుస్టింది?
బీథయ వన్
ె కత ‘నటవవవక్ శజస్ి జ్ఞ
ర ు డ్జవి కజవజలి, ఎందటక్ంటే అది ఎంతో గొపావిషయం’ అని చెపాటం ఏం పాయోజనం, అతనికత
విజఞునం అంటే ఇస్టమంతెన
ై ా అభిరుచి లేనపుాడు; లేదా స్ో క్రటస్
ీ కత ‘నటవవవక్ ఇంజినీర్ వి అవు; అది బుదిధతో చేస్ట
పని.’ అని చెపాటం. అది స్హజ పాక్ృతి కత అనటగుణం కజదట.”
“అందటక నేనట మిమిలిా ప్జాధేయ పడుత నాా ననటా భౌతిక్శజస్ి ంర చెయయ నివవండ్జ.”

4

ఈ మాటలు తన తండ్జక
ా త ఆగస్టు 8, 1928 లో ర్జస్మనది ఇరవయయవ శతాబు పు పాముఖ దిగుర్సశ భారతీయ శజస్ి వ
ే ి
ర త
డ్ా.హో మీ జహంగీర్ భాభా. ఆ స్మయంలో అతనట ఇంగజాండ్ లో కంబ్రాడ్ా విశవవిదాయలయంలో చదటవుతూ
ఉండ్ేవజడు.
మనం ఆయన ఈ ముఖయమన
ై ఉతి ర్జనిా ఎందటక్ు ర్జయాలనటక్ునాారనేది చూదాుం. మొదటగజ ఆయన పుటిున
క్ుటుంబం గూర్సచ.
హో మీ ముంబై (అపాటలా బ ంబాయి) లో ఒక్ పాస్ద
మ ధ నాయయవజది, బార్సస్ుర్ హో రుిస్మా భాభా, వజర్స పతిా
మేహర్జాయిలక్ు 30 అకోుబర్ 1909 న జనిించారు. ఇంగజాండ్ ఆక్ిఫర్్ యూనివర్సిటీ లో చదటవుక్ునా అతని
తండ్జా టాటా పర్సశరమల స్మూహ్లనికత నాయయ స్లహ్లకజరుడు. అతని తలిా , మానవతవమే పరమధరిమని భావించే,
గౌరవనీయుడ్ెైన ధర్జిత ిడు, స్ర్ దినా ా మనేకా త ప్టిట్ మనటమర్జలు.
అతని ప్మతామహుడు గూడ ఒక్ ఖాయతిగజంచిన జఞునపురుష డు. హో రుిస్మా జహంగీర్ భాభా మస్
ై ూరు ర్జషు ంర లో
ఇనెిెక్ుర్ జనరల్ అఫ్ ఎడుయకషన్ గజ ఉండ్ేవజరు. అతనట అక్ాడ చాలా గౌరవ నీయుడ్ెన
ై వయకీి గజ ప్టర్ొందారు.
అతని అతి మేహర్జాయి స్ర్ దొ ర్జబ్రా టాటా నట వివజహమాడ్ారు. వజర్స క్ుటుంబానికత దేశస్టవజ పరంపర గూడ్ా
ఉనాాది. టాటా క్ుటుంబానికత తరచటగజ స్జవతంతోాదయమం లో స్కతరయుల ైన మహ్లతాి గజంధీజి తో స్హ అనేక్మంది
దేశ నాయక్ులు వచేచవజరు. తన చినాతనం నించి ఇటువంటి దేశభక్ుిల మధయ ప్ర్సగజరు హో మీ భాభా. బాలయంలో
ఇటువంటి వజతావరణం లో హో మీ భాభా తవర్సతపక్వమన
ై యువక్ునిగజ పర్సణమించారు. అతనట గంభీర స్వభావం,
పాగజఢమైన దేశభకతి, జఞునం, విదయల పటా గౌరవం క్లిగస ఉండ్ేవజరు.
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2
కంబ్రాడ్ి జ యూనివర్సిటీ లో భాభా
హో మీ భాభా ముంబై నటంచి కంబ్రాడ్ా జ పర్ీక్ష తన 15వ ఏట ఉతీి రుణలయాయరు. 1927 లో ఇంజనీర్సంగ్ విదాయభాయస్ం
కోస్ం కంబ్రాడ్ా జ యూనివర్సిటీ గొంవిలా అండ్ కెయస్ కజలేజీ లో చేర్జరు. ఒక్ ఆస్కతిక్రమన
ై విషయమేమిటంటే హో మీ
మేనమామ స్ర్ దొ రబ్రా టాటా క్ూడ్ా ఇదే కజలేజి నటండ్జ చదివజరు, తరువజత కజలేజికత ఉదారంగజ, ఆ కజలానికత చాల
ప్దు మొతి మనిప్మంచటక్ునే 25,౦౦౦ ప్ ండా అనటదానం ఇచాచరు.
హో మీ భాభా క్ుటుంబం వజరు, హో మీ కంబ్రాడ్ా జ నటండ్జ ఇంజనీర్సంగ్ చదివి ఒక్ స్ఫలమైన ఇంజనీర్సంగ్ వృతిి స్జధయం
చేస్టకోవజలని కోర్జరు కజని ఆ ర్ోజ్ఞలలో, ఈ ర్ోజ్ఞలలోగూడ కంబ్రాడ్ా జ విశవవిదాయలయం భౌతిక్శజస్ి ర పర్సశోధనక్ు
పాపంచం లోని పాముఖ కందాాలలో ఒక్టి; ఆ కజలంలో అగరగజముల న
ై శజస్ి వ
ే ి లక్ు నిలయమై ఉండ్ేది. ముఖయంగజ
ర త
కజవెండ్జష్ పాయోగశజల భౌతిక్శజస్జిరనికత మకజా గజ పర్సగణింపబడ్ేది; ఆ కజలపు హదటులు అతిక్రమించిన,
ఉతేి జక్రమైన, విదటయదయస్జాంతం, ర్డ్జయో, అణుపర్సశోధన, విదటయతి

ఇతాయది క్షతాాలలో ఆవిషారణలక్ు

నాభికందాం.
భాభా అక్ాడకత, వజరణాశి కత వచిచన యువ తీరథయాతిా లాగజ చేర్జడు. అతనట అక్ాడ్జ ఉహ్లగజనం, పాయోగం, అగరగజమి
మనస్ి తవం, హడు్లుచేర్సన విజఞున దృక్ాధంతో పునీతమన
ై వజతావరణం వలన పాభావిత డు కజక్ుండ్ా ఉండలేక్
ప్ో యాడు. కంబ్రాడ్ా జ కత ఐర్ోప్జ ఖండం, ఉతి ర అమర్సకజ, ఆస్మయా నటండ్జ పాజు ఞవంత ల ైన యువక్ులు ఆక్ర్సాంప బడ్ే
వజరంటే ఆశచరయం ఏముంది.
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భాభా తక్ కజలేజిలో, అక్ాడ స్ద
ై ధ ాంతిక్ భౌతిక్ శజస్ి ంర లో పర్సశోధన చేస్ి టనా పాఖాయత భౌతిక్ శజస్ి వ
ర ేతి, తదటపర్స 1933
లో నోబల బహుమతి గరహీత, ప్జల్ డ్ెైర్జక్ క్ు స్నిాహిత ల ైయాయరు. కంబ్రాడ్ా జ లోని కవెండ్జష్ పాయోగశజల అధయక్షుడు
నోబల్ విజత లార్్ రూథర్ోోర్్ తన ప్జాయోగసక్ భౌతిక్శజస్ి ర పర్సశోధనలు చేస్ి టండ్ేవజరు. హో మీ భాభా క్ు తానట ఏ
వృతిి ననటస్ర్సదు ామనటక్ుంటునాార్ో మనస్టలో స్మథరపరచటకొనేందటక్ు ఒక్ స్ంవతిరం మాతామ పటిుంది. అతనట
అపాటిక మకజనిక్ల్ ఇంజనీర్సంగ్ కోర్ి లో చేర్న
స పాటికీ, భౌతిక్శజస్ి ంర అతనిని అమితంగజ ఆక్ర్సాంచింది. ఈ ఆతిబో ధ
వలనే, ఈ క్థక్ు ప్జారంభంలో ఉటంకతంచిన విఖాయతమన
ై ఉతి ర్జనిాతన తండ్జక
ా త ర్జయడం జర్సగసంది. ఆ ఉతి రంలో
అతని తీవాతని, ధృఢతావనిా మనం చూడవచటచ. తండ్జగ
ా జర్సకత అతని కోర్సక్లకత కొంతెైనా ల ంగక్ తపాలేదట. అతనట
తన క్ుమారుని గూర్సచన యోజన కొదిుగజ మార్చరు. భాభా కంబ్రాడ్ా జ లో మకజనిక్ల్ ఇంజనీర్సంగ్ టిప్
ా ో స్ డ్జగరీ స్జధిస్టి
అతనికత ఇంకొక్ ర్ెండ్ేళ్ళు కంబ్రాడ్ా జ లో గణితం చదివేందటక్ు ఉండనిస్జినని వజగజునం చేస్టరు.
భాభా ఈ అవకజశజనిా ఆనందం గజ స్ంగరహచ
ి ేరు. అతనట 193౦ లో మకజనిక్ల్ ఇంజనీర్సంగ్ ట్ైప్
ర ో స్ డ్జగరీ ఫస్ు కజాస్ట
లో ఉతీి రుాడవటమే గజక్ ర్ెండ్ేళ్ు తరువజత గణితం ట్ైప్
ర ి స్జధించేరు. అతనికత భౌతిక్ శజస్ి ంర
ర ో స్ లో క్ూడ్ా మొదటి శరణ
ప్ై అభిరుచి ఎంత పాగజఢమైనదంటే, వీటితో ప్జటే ర్ెంగా ర్ ర్జల్ో హెచ్ ఫ లర్ తన డ్ాకోురల్ స్లహ్లదారుగజ స్ైదధ ాంతిక్
భౌతిక్ శజస్ి ంర లో కంబ్రాడ్ా లో ప్ీ హేచ్ డ్ీ పర్సశోధన కజరయక్రమం చేపటేురు. ‘కజస్మిక్ జలుా’ స్మదధ ాంతం ప్ై అతని పర్సశోధనక్ు
1933 లో ప్ీ హెచ్ డ్ీ వచిచంది. ఐదేళ్ు కంబ్రాడ్ా జ చదటవులో హో మీ భాభా ఎంత ఆశచరయక్రమైన ఉపలబ్రధ స్జధించార్ో
మనం చూడవచటచ. ఇది అతని అమోఘమన
ై విదవతి , క్ఠసన పర్సశరమ పటుుదలక్ు నిదరశనం.
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కంబ్రాడ్జి లో భాభా పర్సశోధనలు
హో మీ భాభా భౌతిక్ శజస్ి ంర లో తన పర్సశోధనలు కొనస్జగసంచారు. గణితం ట్ైప్
ర ో స్ లో మంచి పాదరశన వలన అతనికత
ర్ౌస్ బాల్ టాావెలింగ్ స్ూ
ు డ్ెంటిాప్ లభించింది. దానివలన అతనికత ఐర్ోప్జ లోని ఇతర పాముఖ పర్సశోధక్ స్ంస్థ లని
స్ందర్సశంచే అవకజశం క్లిగసంది. అపుాడు ఆతనట తన స్మయానిా కంబ్రాడ్ా జ లో ముందట చదటవులు, ఇతర పర్సశోధన
పాయోగశజలల స్ంధరశనల మధయ ర్ెండుగజ కటాయించేరు. మొదటగజ అతనట, మౌలిక్ మనస్ి తవం తో అణు నిర్జిణం,
కజవంటం స్మద్దంతాల అవగజహనక్ు నవయపథం వేస్ట స్హయోగజలనట అందించిన నోబల్ విజత నీల్ి భోర్ తో క్లస్మ
అణు భౌతిక్శజస్ి ంర లో అధయయనాలు జర్సప్టందటక్ు డ్ెనాిర్ా లోని కోప్నాాగన్ వెళా ారు. ఈ విశరష గుణాలే కజక్, నీల్ి
భోర్, వెర్ా
ె ర్ హెస్
ై నెారగ వంటి ఆ కజలపు అనేక్ పుర్ోగజమి శజస్ి జ్ఞ
ర ు లక్ు మంచి మారగ దరశక్ులు. తదటపర్స భాభా
స్మవటా ర్ా జండ్ లో జూర్సచ్ నగరం లో భౌతిక్శజస్ి ర క్ులం లో మర్ో దిగగజ్ఞడ్ెైన వులోగజయంగ్ ప్ లి తో పనిచేస్టందటక్ు వెళా ారు.
1934 మొదటలా అతనట ఇటలీ లోని ర్ోమ్ నగరం లోనటనా ఎనిాకో ఫర్ీి భౌతిక్శజస్ి ర స్ంస్థ లో పనిచేస్టందటక్ు వెళా ారు.
ఫర్ీి 1938 లోనట ప్ లి 1945 లోనట, ఇదు రు క్ూడ్ా నోబల్ బహుమతి అందటక్ునావజర్. 1935 లో భాభా స్ూక్షి
మౌలిక్ అణు క్ణాల వికీరణం ప్ై తన అదయయనం పాచటర్సంచారు. క్ణ భౌతిక్ శజస్జిరనికత అతని అనటదానానికత గుర్సింపుగజ
అతని కజరయం ‘భాభా వికీరణం’ గ ప్టర్ొందింది. 1936 లో అతనట బ్రాస్ుల్ లోని విల్ా ్ ఫమజిక్ల్ లేబ ర్టర్ీ వెళిా వర్సషఠ
వెైజు ఞనిక్ుడు వజలు ర్ హెట
ై ర్
ేా తో పనిచేస్జరు. హెట
ై ర్
ేా తో క్లస్మ భాభా ఆవిషార్సంచిన స్మదధ ాంతం ఇపుాడు ‘భాభా-హెైటర్
ేా
కోన స్మదధ ాంతం’ (భా భా- హిటర్
ేా కస్టాడ్ థియోర్స) గజ పాఖాయతమయియంది. ఈ ఉపలబు్లవలన భాభా ప్టరు భౌతిక్
శజస్ి ంలో ‘కజస్మిక్ ర్స్’ ప్ై ప్జఠ్య పుస్ి కజలలో చిరస్జథయిగజ నిలచింది.
కంబ్రాడ్ా జ లో భౌతిక్ శజస్ి ంర లో పర్సశోధనలు చేస్ి టనాపుడు భాభా వయకతితవం లోని వివిధ కోణాలు దయ యతక్మయియయయి.
ఆతనట క్ళ్లో పావీణుడు. అతనట అదటుతమైన వరణ చితాకజరుడు, ర్ఖచితాకజరుడు. నిజఞనికత అతనట భౌతిక్ శజస్ి వ
ర ేతి
కజక్ుంటే ఒక్ పాతిభావంత డ్ెన
ై వరణచితాకజరుడు అయిఉందేవజడు. అతనట ప్జశజచతయ స్ంగీత కోవిదటడ్ే కజదట భారతీయ
స్ంగీతం పటా క్ూడ్ా చక్ాని అవగజహన క్లవజడు. అతనట క్వి, నాటకజలకత వేదక్
ి ల రూపక్లాన చేస్ట పాతిభ క్ూడ్ా
క్లవజడు. అతనట భవనాల ప్జారూపక్లాన, ఉదాయనాల భూవినాయస్ం లో క్ూడ్ా మహ్లరథటడు. ఒక్స్జర్స ‘నూయటాాన్’
క్ణానిా క్నటగొని నోబల్ పురస్జారం అందటకొనా జమ్ి ఛాడ్జవక్ ఇంగజాండ్ లోని లివరూాల్ లో స్ద
ై ధ ాంతిక్ భౌతిక్
శజస్ి ంర లో ‘ర్ీడర్’ పదవి లో ఎవర్సనన
ెై ా నియమించదలిచాడు. మొదటగజ భాభా నట ఆపదవి లో చేరమని అడ్జగన
స ా,
తదటపర్స తానె వదు నాాడు. దానికత కజరణం క్ూడ్ా స్వయంగజనే చెప్జాడు. “భాభా చాలా పాతిభాశజలి. ఈ అమోఘ
వయకతికత ఈ పదవి అనవస్రమన
ై లంపటం అవుత ంది. అతనికత విస్ి ృతమన
ై ఆశక్ుిలు ఉనాాయి ... కవలం ఆశక్ుిలే
కజదట, అంతక్ు ఎంతో అధిగమించి. నాక్ు అతనంటే ఎంత ఇషు ం ఉనాా ఇది అతనికత అనాయయం చెయయడమౌత ంది.
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కంబ్రాడ్ా కజరయక్లాప్జలోా పూర్సిగజ మునిగస భాభా శజస్ి వ
ే ి ల మధయ ఒక్ స్జథనానిా స్ంతర్సంచటకొంటూ, తనట పాగజధంగజ
ర త
కోరుక్ునా భౌతిక్శజస్ి ర అధయయనం కొనస్జగసంచేరు. ఈస్ర్సకత అతనట మాంచెస్ుర్ లోని ప్ీ ఎం ఎస్ బాాకట్ పాయోగశజలలో
పనిచేస్టందటక్ు ‘ర్జయల్ స్ొ స్ైట’ీ వజర్స అనటదానానిా ప్ొ ంది ఉనాారు. కజని అది జరుగబో లేదట.
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3
భారత్ కు తిరుగుర్రక
1939 లో హో మీ భాభా జీవితంలో ప్దు మలుపు వచిచంది. ఆతనట మాంచెస్ుర్ లో పర్సశోధన కజరయం ప్జారంభించ
బో త నాారు. కజని, మాంచెస్ుర్ వెళళు ముందట, భాభా స్లవు తీస్టక్ుని భారత దేశం వచేచరు. అతనట స్లవులు
అనందంగజ గడుపుత నా స్మయంలోనే ఐర్ోప్జ లో ర్ెండవ పాపంచ యుదధ ం ప్జారంభమయింది. దీనివలన అనిా
జీవన రంగజలలో లాగ వెైజు ఞనిక్ రంగం లో గూడ్ా తీవామైన మారుాలు వచాచయి, స్జమానయమైన వెజ
ై ు ఞనిక్
పర్సశోధనలు ఐర్ోప్జ లో స్ంపూరణ ంగజ విర్జమానికత వచాచయి. వెైజు ఞనిక్ుల నందర్సని యుదధ స్ంబంధ పర్సశోధనలక్ు
మళిుంచారు. పాపంచమంతటా వెజ
ై ు ఞనిక్ుల మధయ స్టాహం తగుగముఖం పటిుంది. ఈ విషమ పర్సస్థ తి
మ లో భాభా
ఇంగజాండ్ తిర్సగస వెళ్ులేక్ప్ో యియరు. అతనట పర్సస్థ తి
మ స్జమానయమయియందటక్ు వేచి ఉండవలస్మ వచిచంది. అతనట
ప్ొ డ్జగసంచబడ్జన ఈ స్లవులనట స్దివనియోగం చేస్టకోవజలనటక్ునాారు. అతనికత కంబ్రాడ్ా లో చాల అస్ంపూరణ కజరయం
ఉండ్జంది. అది అధిక్ంగజ గణితపరమైనది. అందటవలన దానిని భారత దేశంలోనే పూర్సిచస్
ే మ స్ంపూరణ రూప్జనికత తేవడం
స్జధయమవుత ంది.
భారత దేశంలోని ఎనోా విశవవిదాయలయాలు, స్ంస్థ లు భాభా ని, అతని విశిషు అనటస్ంధానమైన ‘కజస్మిక్ ర్ ఫమజిక్ి’
ప్ై ఉపనాయస్జలు ఇచేచందటక్ు ఆహ్లవనించాలని ఉత ిక్త చూప్జయి. ఈ విషయం స్ూరయమండలం దాటిన
విశజవని ర్జళ్ం నటండ్జ క్ూడ్ా వచేచ అతిగజ చొచటచక్ుప్ో యియ కతరణాల అధయనానికత స్ంబంధించినది. ఆయన భారతీయ
వెైజు ఞనిక్ులని క్లస్మ వజర్స పర్సశోధనలగూర్సచ తెలుస్టకొనే అవకజశం క్లిగసనందటక్ు స్ంతోషంగజ ఈ ఉపనాయస్జలు
ఇచేచవజరు. ఇదే కజలంలో వజరు అపుాడు బంగళ్ూరు లోని భారతీయ విజఞున స్ంస్జథనం లో భౌతిక్శజస్ి ర విభాగజనికత
పాధానిగజ ఉనా భారతీయ నోబల్ విజత స్ర్ స్మ వి ర్జమన్ గజర్సతో స్తింబంధం స్జథప్మంచటకొనాారు. భాభా భారతీయ
విజఞున స్ంస్జథనం లో చేర్స తన ‘కజస్మిక్ ర్’ పర్సశోధనలనట కొనస్జగసంచేరు.
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కరస్మిక్ కిరణ సంబంధిత కరరయం
పాపంచం లో కజస్మిక్ ర్ ల ప్ై భూమధయ ర్ఖక్ు స్మీపంగజ అధయయనం చేయటానికత అనటవెన
ై పాదశ
ే జలలో బంగళ్ూరు
ఒక్టి. అది భూఅయస్జాంత మధయర్ఖక్ు స్మీప్జన ఉండటం వలన కజస్మిక్ ర్ ల అధయయనం లో కొనిా స్ లభాయలు
ఉనాాయి. కజని, ఉపక్రణాలనట ఎతి గజ ఎగురవేస్ట పాశా వచిచంది. ఉపక్రణాలనట పాయోగజలకెై ఎగురవేస్టందటక్ు
తగసన రబార్ బుడగలు ఉపలబధ మవలేదట. అది ఒక్ కతాషు స్మస్టయ అయినా భాభా కత దాటలేనిదేమి కజదట. అది ర్ెండవ
పాపంచ యుదధ స్మయం. ఎతి గజ ఎగసర్ యు ఎస్ ఎయిర్ ఫో రుి విమానాలని బంగుళ్ూరులో ఉంచేరు. భాభా కత
తన పర్సక్ర్జలనట వజటిప్ై ఎగురవెయాయలని ఆలోచన వచిచంది. తన ఒప్మాంచే చాత రయం తో భాభా తన దటర్సుణులనట
ఈ విమానాల దావర్జ స్టమారు ౩౦,౦౦౦ అడుగుల ఎతి క్ు పంప్మంచడ్ానికత అనటమతి స్జధించేరు. డ్జస్ంబర్ 1944
లో ర్ెండు విమానాలు క్ుదిర్జచరు. 5౦౦౦ నటంచి ౩౦,౦౦౦ అడుగుల వరక్ు వివిధ ఔనాతాయలలో పాయోగజలు
జర్సప్జరు. స్ర్ స్మ వి ర్జమన్ గజర్సకత భాభా బహుముఖ పాజు ప్ై అతయంత గౌరవం. అయన భాభా ని ‘నిజమన
ై
పునరుజీా వన వయకతితవం’; అంటే ‘అపర్సమిత స్క్షమతలు గల వయకతి’ అని అనేవజరు. స్మ వి ర్జమన్ గజరు తనే చొరవ
చేస్టకొని భాభా క్ు పాతిష్జఠతిక్మైన భారతీయ విజఞున అకజడ్ెమీ ఫలోషమప్ వచేచటు
ా చేస్ర
ట ు. ‘ర్జయల్ స్ొ స్ట
ై ీ ఆఫ్
లండన్’ లో స్వయంగజ స్భుయల ైన ర్జమన్ గజరు, భాభా నట ఈ విశవవిఖాయతమన
ై స్ంస్థ ఫలోషమప్ కెై స్మఫజరుి చేస్టరు.
భాభా క్ు 1944 లో ఈ ఫలోషమప్ లభించింది.
భాభా భారతీయ పర్సస్థ త
మ లలో యథాస్జధయమైన భౌతిక్శజస్ి ర పర్సశోధనలు స్జగసస్ి ూ ఉండగజ అయన వయకతితవం లో
క్రమంగజ మారుాలు జరుగుతూ వచేచయి. యవవనం లోని 12 స్ంవతిర్జలు ఇంగజాండ్ లో గడ్జప్మన కజరణంగజ ఆయన
భారతీయ వెజ
ై ు ఞనిక్, స్జమాజిక్, ర్జజకీయ నెజ
ై ఞలనటండ్జ అస్ంలగుాలయాయరు. భారత దేశం తిర్సగస వచాచక్ ఆయన
వెైజు ఞనిక్ ఉపనాయస్జలు ఇచేచందటక్ుగజనట దేశమంతటా విస్ి ృతంగజ పరయటించారు. అనేక్ుల ైన భారతీయ వెజ
ై ు ఞనిక్ులనట
క్లస్మ దేశంలోని వెజ
ై ు ఞనిక్ కజర్జయలని అవగతం చేస్టక్ునాారు.

త్రావ మారుు
భౌతిక్శజస్ి ,ర విజఞున రంగజలలో స్టనిశితమన
ై తరంగ గజరహయ యంతాం తో పాగతిని గమనించదమే కజక్ భాభా భారత
స్జంఘిక్, ర్జజకీయ జీవనం లో ని వివిధ పావజహ్లలక్ు క్ూడ్ా స్చేత ల ై ఉండ్ేవజరు. తన స్దయ: పాభావితమయియయ
వయస్ట ఉనాత భావజలుగల, దేశభకతిగల వయక్ుిల మధయ గడ్జప్న
మ కజరణంగజ భాభా దేశం ఏ దిశగజ నడుస్టినాది
తవరగజ గరహించారు. ఆక్రమణదారుల తిర్ోగమనం ఉప్ానగజ జరుగుత నా కజలంలో భారతదేశం తవరలోనే బ్రాటిష్
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ప్జలననించి ముకతి స్జధిస్ి టందనేది నిశచయం. తన విశజల దృక్ాధంతో భాభా దేశం తవరగజ వెైజు ఞనిక్ పాగతిని స్జధిస్టి
తపా స్జవతంతాాానికత ఏమీ విలువ ఉండబో దని గరహించారు. అదొ క్ాటే దేశజనిా భవిషయతి లో స్టదటాఢం చేయగలదట.
వెైజు ఞనిక్ులే ఈ ప్జతానట ప్ో షమంచాలని అతనికత తెలుస్ట. వెైజు ఞనిక్ పర్సశోధనలు, అభివృదిధ వలన మాతామ దేశంలో
స్ర్జవంగీన ఆర్సధక్, ప్జర్సశజరమిక్ అభివృదిు స్జధయంగనటక్ ర్జషు ర పాభుతవం వీటిని వర్సంచాలి.
బంగళ్ూరు లో ఉంటునాపుాడు అయన ఒక్ స్జంస్ాృతిక్ స్మాఖయ లో స్భుయలయాయరు. ఆ స్మాఖయలో మృణాళిని
మర్సయు విక్రం స్జర్జభాయ్ లు స్భుయలు. కరళ్ క్ు చెందిన ఒక్ పాముఖ శజస్ీి య
నరి కత మృణాళిని, స్టభాష్ చందా
ర
బో స్ స్జథప్మంచిన ‘ఆజఞద్ హింద్ ఫ జ్’ లోని క్ప్జిన్ లక్షజి స్హగల్ స్ో దర్స.

ఇది భాభా క్ు భారత స్జవతంతాా

స్ంగజరమంతోనూ లలిత క్ళ్లతోనూ మర్ొక్ అనటబంధం. భాభా క్ంటే పదేళ్ళు చినావజడ్ెన
ై స్జర్జభాయ్ క్ూడ్ా కంబ్రాడ్ా జ
లో ప్ీ హెచ్ డ్ీ విదాయర్సధ. ఆతనట క్ూడ్ా భాభా లాగ యుదధ ం మూలంగజ అక్ాడ కొనస్జగలేక్ ప్ో యాడు. ఆతనట
అపుాడు స్ర్ ర్జమన్ గజర్స మారగ దరశక్తవంలో తన పాయోగజలనట బంగళ్ూరు లో కొనస్జగసంచేందటక్ు కంబ్రాడ్ా జ
విశవవిదాయలయం నటంచి పాతెయక్ అనటమతి తీస్టక్ునాాడు. స్జర్జభాయ్ తన ప్ీ హెచ్ డ్ీ పూర్సిచస్
ే టందటక్ు 1945 లో
ఇంగజాండ్ వెళిా 1947 లో అది పూర్సిచస్
ే టకొని తిర్సగస వచేచడు. భాభా స్జర్జభాయ్ ల మధయ పరస్ార స్టా హం ప్ర్సగ,స
వజరు అంత కజలం స్టాహిత లుగజనే ఉనాారు. బంగుళ్ూరు లోనట ముంబై లోనట క్ూడ్ా భాభా చాలామంది
స్జమాజిక్వజదటల ైన ఉదార వయకతితావల స్ంపరాం లోనికత వచాచరు. అపాటికజలంలో స్మాజవజదం ప్జాచటరయం లో
ఉండ్ేది, అది భారత దేశం వంటి స్ంఘర్సాస్ి టనా దేశజలక్ు స్రవర్ోగనివజర్సణి గజ చూస్టవజరు.
ఆ కజలంలోని మర్ొక్ ధృఢ వయకతితవం పండ్జట్ జవహర్ లాల్ నెహూ ర. అతనొక్ ఆంగీాక్రుత డ్ెన
ై నాయయవజది, రచయిత,
జఞతీయవజది, వజమం గజ మొగసగన ఆలోచనాపరుడు, కజంగెరస్ ప్జర్ీు లో దిగగజ్ఞడు. 1937 లో ఐర్ోప్జ యాతా లో భాభా
నెహూ ర తో పర్సచయం చేస్టక్ునాాడు. యూర్ోప్మయన్ చదటవు, ఆంగా య స్భయత తో ప్జటు గజఢమైన జఞతీయతా
భావన, భారత భవిషయతి ప్ై స్జకజరమన
ై ఆలోచనలు ఇదు ర్సకీ స్మానం. ముఖయంగజ నెహూ ర, స్జంకతిక్ పృషఠ భూమి
లేక్ునాా, భారతదేశపు అనేక్ స్జమాజిక్, ఆర్సధక్ స్మస్యలనట పర్సషార్సంచేందటక్ు విజఞునం , స్జంకతిక్ం, పర్సశోధన,
క్ుశజగరపు ప్జర్సశజరమిక్ రంగం ప్జాధానయతనట గుర్సించారు. ఇదే తదటపర్స నెహూ ర పాధానమంతిా అయిన తరువజత స్ హ్లరుర
స్టాహం, స్నిాహిత భాగస్జవమయం గజ పర్సణమించింది.
బంగళ్ూరు లో పర్సశోధనలు చేస్ి టనాపుడు భాభా స్జవతంతోాాదయమ గతిని అందటలో జవహర్ లాల్ నెహూ ర ప్ో షమస్ి టనా
ప్జతానట స్టనటశితంగజ పర్సశీలించే వజరు. వజర్సదురూ స్వతంతా భారత స్తవర అభివృదిు ని గూర్సచ క్లలు గనేవజరు.
కంబ్రాడ్ా జ లో ఉనాపుడు భాభాక్ు భౌతిక్ శజస్ి జ్ఞ
ర ు డు జ డ్ీ బర్జాల్ చెప్ామ న ఊహలు బాగజ నచేచయి. బర్జాల్ విజఞునం
అంటే స్మాజం లో మారుాలు తేవటమని, విజఞునపు మూలాలు స్మాజం లోనే ఉంటాయని నమేివజరు.
అందటవలన విజఞునపు ఫలాలు స్మాజఞనికత చేర్జలి. అవి కవలం పర్సప్జలక్ులక పర్సమితం కజక్ూడదట. భాభా
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ఆలోచనలు నేనల
ె ా భారత దేశంలో విజఞున పాగతికత దయ హదం చేయయగలననే విషయం చటటూ
ు తిరుగుత ండ్ేవి.
చినాతనంలోనే అతనట ఇంజనీర్సంగ్ నటంచి స్ద
ై ధ ాంతిక్ భౌతిక్శజస్ి ంర వెైపు మళిుప్ో యియరు. భారత దేశం తిర్సగస వచిచ
దేశంలోని స్జమాజిక్, ర్జజకీయ వజతావరణానిా చూస్మన తరువజత అతని ఆలోచనలు కవలం భౌతిక్ శజస్ి ంర తో
తృప్మి పడక్ ఇంకజ విశజల దృక్ాధానిా వర్సంచేయి.
స్ర్సగజ ఇదే స్మయంలో అణు భౌతిక్ శజస్ి ంర లో ఒక్ భాగమన
ై నాభికీయ భౌతిక్ శజస్ి ంర లో కొతి స్ంచలనాతిక్మన
ై
జఞునం వెలువడ్జంది. నాభి అణువుక్ు కందాం లో ఉండ్ే భాగం. అందటవలన ‘నాభికీయం’ అనేదానిా ‘ఆణివక్ం’ అని
గూడ్ా అనవచటచ. కజని ‘ఆణివక్ం’ అయిన దంతా ‘నాబ్రకీయం’ కజనవస్రం లేదట. 193౦, 194౦లలో ‘నాభి’ ప్న
ై ే
దృషము కందీక్
ా ృత మయియంది.

పాపంచ రంగమంటపం ప్ై ‘నాభికీయ విజఞున శజస్ి ’ర విశవం లో నాటకీయమన
ై

స్ంఘటనలు చోటుచేస్టక్ునాాయి. మానవ ఉపయోగజనికత అనటవెన
ై ‘నాభికీయ’ శకతి ఆవిషారణ తో ‘నాభికీయ
భౌతిక్ శజస్ి ంర ’ ఒక్ కొతి మలుపు తిర్సగసంది.
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4
భారత దేశంలో అణు పర్సశోధన ప్రారంభం
పందొ మిిదవ శతాబు ంలో జఞన్ డ్ాలు న్ అనే వెజ
ై ు ఞనిక్ుడు పదారధమంతా అణువులనే స్ూక్షి క్ణాలతో
నిర్సితమయిందని, ఈ అణువులనట మర్స చినా క్ణాలుగజ భేదించడం స్జధయం కజదని ఒక్ స్మదధ ాంతానిా
పాతిప్జదించేడు. ఇరవయయవ శతాబ్రు ప్జారంభంలో కంబ్రాడ్ా లో పనిచేస్ి టనాఎర్ెాస్ు రూదర్ోోర్్ మర్స కోప్నాాగెన్ లో
పనిచేస్ి టనా నీల్ి భోర్, అణువులు గూడ విచేచదనీయములే అని నిరూప్మంచేరు. వజరు అణువులు స్జందామన
ై ,
ధనావేశంగల కందీయ
ా
నాభి చటటూ
ు నిర్జధర్సత క్క్షయలలో తిరుగుత నా స్ూక్షి ఎలకజురనటలు క్లిగస ఉంటాయని
చూప్మంచేరు. జమ్ి ఛాడ్జవక్ అనిా అణువుల నాభి లో ధనావేశం గల ‘ప్ో ా టాన్’ కజక్ కొనిా అణువులలో విదటయదావేశం
లేని ‘నూయటాాన్’ అనే క్ణాలు క్ూడ్ా ఉంటాయని నిరూప్మంచేడు. ఈ అణువిజఞున పర్సశోధనా పాముఖటల న
ై శజస్ి జ్ఞ
ర ు లు,
భాభా క్ు కంబ్రాడ్ా లో స్మక్క్షుయలు. భాభా అణువిజఞున క్షతాం లో పర్సశోధనలు చేస్ి టనా అనేక్ శీరా ాస్థ వెజ
ై ు ఞనిక్ులతో
స్ హ్లరుర స్ంబంధాలు ప్ంచటకొనాారు. స్వయంగజ క్ణ-భౌతిక్ శజస్ి జ్ఞ
ర ు డు భాభా మౌలిక్ క్ణాల స్మదధ ాంతాలక్ు తన
అవిషారణలనట జోడ్జంచారు. 1939 లో కొనిా బరువెన
ై యుర్నియం వంటి అణువులని అధిక్ శకతివంతమన
ై
నూయటాానటలతో ఢీకోటిుంచితే వజటి నాభి ముక్ాలుగజ విచేచదమై అతయధిక్ శకతిని విడుదల చేస్ి టందని చూప్మంచబడ్జంది.
తరువజత ఎనిాకో ఫర్ీి ఈ శకతిని వెలువర్సంచే పాతికతరయని నియంతిాంఛి ఒక్ గొలుస్ట పాకరయ
త గజ కొనస్జగసంచి శకతిని
స్మథరమైన పామాణ గతిలో వెలువర్సంచవచచని చూప్మంచేడు. ఈ ఆవిషారణతో ఎనిాకో ఫర్ీి 1942 లో పాదరశనారధ ం
అమర్సకజలో శకతి ఉతాాదన కోస్ం మొదటి అతిచినా నాభికీయ ర్సయాక్ుర్ నిర్సించాడు. నాభికీయ ర్సయాక్ుర్ నటండ్జ
వజణిజయపరంగజ శకతి స్రఫర్జ 1955 లో మాతామ జర్సగసంది. దటరదృషు వశజన ఈ పాయోజనకజర్సయిైన నూయకతాయర్
ర్సయాక్ుర్ నిర్జిణానికత ముందే, ర్ెండవ పాపంచ యుదధ పు జవర తీవాతలో, ఇదే స్మదధ ాంతంప్ై ఆధారపడ్జన వినాశకజర్స
అణుబాంబు నిర్సించి, 1945 లో జప్జనట ప్ై వెయయడం జర్సగంస ది.
డ్ా. హో మీ భాభా బంగళ్ూరు లో కజస్మిక్ కతరణాలప్ై పర్సశోధనలు చేస్ి ూ, నాభికీయ భౌతిక్ శజస్ి ంలో పాగతిని
గమనిస్ూ
ి ఉండ్ేవజరు. అతని ఆస్కతి మాతాం నాభికీయ శకతియొక్ా నిర్జిణాతిక్ అంశజలప్న
ై ే ఉండ్ేది. అతనట
నాభికీయ శకతి దావర్జ విదటయదటతాతిి గూర్సచ చూస్టవజరు. ఈ క్షతాంలో పాపంచ వజయపి ంగజ జరుగుత నా పుర్ోభివృదిధని
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గమనించేవజరు. నాభికీయ ర్సయాక్ురా నిర్జిణ స్ంబంధమైన పర్సశోధన అమర్సకజ, ఇంగజాండ్, ఫజాన్ి, కెనడ్ా మర్స రష్జయ
లో జరుగుత ండ్ేది. భాభా క్ు అమర్సకజ కోస్ం ర్సయాక్ుర్ నిర్సిస్టినా ఫర్ీి తో పర్సచయం ఉనాటేా , భాభా కంబ్రాడ్ా లో
చేర్న
స పుడు అక్ాడ్ే ఉనా స్ర్ జఞన్ కజకజరాఫ్టు క్ూడ్ా తెలుస్ట. స్ర్ కజకజరాఫ్టు బ్రాటష్
ి నాభికీయ ర్సయాక్ుర్ నిర్సిస్టినా
వెైజు ఞనిక్ుడు, భాభా క్ు అతని పని తో పర్సచయం ఉంది. కెనడ్ా నాభికీయ కజరయక్రమానిా ప్జారంభించినది క్ూడ్ా స్ర్
కజకజరాఫ్ు .ట తరువజత 1946 లో దాని బాధయత మర్ొక్ కంబ్రాడ్ా విదాయర్సథ, భాభాక్ు స్నిాహిత డు ఐన బనెాట్ లూఇస్ క్ు
అపాజప్టాడు. ఈ విధంగజ విదటడుతాాదనకెై నాభికీయ ఊర్జా అనటస్ంధానం చేస్ి టనా అంతర్జాతీయ అగరగణయ వెైజు ఞనిక్
బృందం అంతా భాభా క్ు స్టపర్సచిత లే.
భాభా విదటయదటతాాదనక్ు నాభికతయ శకతి ప్జాధానయతనట, ముఖయంగజ, భారత దేశం వంటి అభివృదిు చెందటత నా
దేశజలక్ు అది ఎంత ఉపయోగక్రం కజగలదయ గరహించారు. విదటయతఛకతి ఏ దేశజనికెన
ై ా అభివృదిధకత పాచ ోదక్ం. భాభా
అంటూ ఉండ్ేవజరు ‘ఏ శకతి ‘శకతి హీనత’ క్ంటే ఖర్ీదెైనది కజదట’ అని; అంటే అరధ ం, తగసనంత విదటయతఛకతి లేక్ుంటే
దేశజభివృదిు మర్సంత ప్మయ
ా ం అవుత ందని. దీరఘ కజలంలో నాభికీయ శకి విదటయతఛకతి

ఉతాాదనకత తగసన

మూలాధారమౌత ందని ఆయన దటాఢంగజ విశవస్మంచేవజరు. అదే స్మయంలో అతనట ఈ విషయంలో వెజ
ై ు ఞనిక్
పాచటరణలు అదృశయమవటం గమనించారు, అంటే అమర్సకజ ఐర్ోప్జ దేశజలలో వెజ
ై ు ఞనిక్ులు అణవస్జిరల రహస్య
పర్సయోజనల వెైపు మళాురని గరహించారు.

టి ఐ ఎఫ్ ఆర్ జనికథ
194౦ దశజబు ంలో పర్సస్థ త
మ లనట గమనించి భాభా, భారత దేశం తనదెైన నాభికీయ భౌతిక్శజస్ి ర పర్సశోధనా కజరయక్రమం
ప్జారంభించడం తపా వేర్ గతయంతరం లేదని నిశచయానికత వచాచరు. బంగుళ్ూరులో భౌతిక్శజస్ి ర పర్సశోధనలు
జరుపుత నా భాభా వదు , తన పర్సశోధనలనట ముందటక్ు తీస్టక్ు వెళళా ందటక్ు అనేక్ పర్సశోధనా పాతిప్జదనలు
ఉనాాయి. దేశం లోని అనేక్ స్ంస్థ లు, అతనట తమ తో ఉండ్ాలని కోరుక్ుంటునాాయి. కజని భాభా ఆలోచనలు చాలా
విశజలంగజ, స్ందర్ోుచితంగజ ఉనాాయి. అతనట దేశంలోని విజఞునము, తంతాము స్జథయి, వజనిని అభివృదిు చెందిన
దేశజల స్జథయి కత తెచచే ందటక్ు మార్జగలు ఆలోచిస్టినాారు. ఆయన భారత దేశజనికత అభివృదిు చెందిన దేశజలక్ు మధయ
మిగసలిన వెజ
ై ు ఞనిక్ రంగజలలో ఉనా అగడి నట పూడచడం, అతి కొతి ది, స్వజళ్ుతో నిండ్జన అణు ఊర్జా క్షతాంలో స్తవర
పాగతి దావర్జ స్జధించవచచని, ఈ క్షతాంలోకత స్తవరంగజ దూకజలని ఆలోచిస్టినాారు.
1943 లో ఆయన జ ఆర్ డ్జ టాటా క్ు ర్జస్మన, తన పాస్మదధమన
ై ఉతి రం లో తనట తిర్సగస కంబ్రాడ్ా జ వెళాులని
ఆలోచిస్టినాటు
ా వజాస్టరు. ఏమైనా, పర్సశోధనక్ు తగసన స్దటప్జయాలు క్లిాంచినటా యితే భారత దేశంలో
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కొనస్జగందటక్ు స్మదధమేనని వజాస్టరు. తన దేశంలో ఉంటూ ఇతర దేశజల స్జథయిలో వెజ
ై ు ఞనిక్ ప్జఠ్శజలల స్జథప్మంచడం
వయకతి క్రి వయమనే భావజభివయకతి చేశజరు. తగసన స్దటప్జయాలు లేక్ ప్ో వడం, విజు తతో స్మక్ూరచబడ్ే ఆర్సధక్ స్హ్లయం
లోప్మంచడం భారతదేశంలో విజఞున పాగతి క్ుంటుబడడ్ానికత కజరణమని అభిప్జాయపడ్ా్రు. దీనివలనే దేశంలో ఉనా
పాతిభక్ు అనటగుణంగజ పాగతిని స్జధించలేక్ ప్ో త నాామనాారు. జ ఆర్ డ్జ టాటా, దేశంలో వెజ
ై ు ఞనిక్ పర్సశోధనా
స్జథయిని ఉదధ ర్చ
స ాలనే భాభా లోని నిజమన
ై ఆకజంక్షనట గరహించారు. ఆతనట, భాభా అతని స్హచరులు దొ ర్జబ్ టాటా
టాస్ు క్ు ఒక్ దృఢమన
ై పాతిప్జదన చేస్టి వజరు దానికత అనటగుణంగజ స్ాందిచవచచని స్ూచించేరు.
భాభా ఈ స్ూచననట అంగీక్ర్సంచి 1944 లో దొ రబ్రా టాటా టాస్ు క్ు, ఒక్ చక్ాగజ వజాస్మన పాతిప్జదన స్మర్సాంచేరు. అది
కవలం ఒక్ ఆధికజర్సక్ పాతిప్జదన మాతామ కజదట, అందటలో దేశంలో వెజ
ై ు ఞనిక్ పాగతికత ఉఛ్చకోటి వెజ
ై ు ఞనిక్ స్ంస్థ ల
స్జథపనక్ు మారగ దరశక్ స్ూతాాలు ఉనాాయి. అది భారత దేశపు నాభికీయ కజరయక్రమ పాథమ అభివయకతి. స్జధారణ
విధానంలో మొదట ఒక్ స్ంస్థ నో, విభాగజనోా స్జథప్మంచి తరువజత దానిని నడ్జప్టందటక్ు ఎవర్సనో వెదక్డం క్నాా
ముందటగజ ఒక్ అరుాడ్ెన
ై వయకతిని గుర్సించి అతని చటటూ
ు స్ంస్థ నట ప్ంప్ొ ందిచడం ఎక్ుావ స్ఫలమౌత ందని ఆయన
దృఢవిశజవస్ం. ఆయన ఈ స్ంస్థ నట ముంబాయి లో స్జథప్మంచడ్ానికత తగసన స్మరధ న క్ూడ్ా ఇచేచరు.
టాటా టాస్ు ఈ పాతిప్జదననట మరుచటి నెలలోనే అంగీక్ర్సంచడం ఒక్ విశరషం. టాస్ు ల
ీ ు దీనికెై ఆర్సధక్, పర్సప్జలనా
స్ంబంధిత స్హ్లయం ముంబై ప్జావిన్ి పాభుతవంనటండ్జ, ముంబై విశవవిదాయలయంనటండ్జ ప్ొ ందాలని నిరణ యించేరు.
భాభా దానికత అంగీక్ర్సంచేరు.
టాటా టాస్ు క్ు చేస్మన పాతిప్జదనలో భాభా మానవ స్ంస్జధనాలనట గూర్సచ దీరఘదరశక్మన
ై ఒక్ వజజూుూలము ఇచేచరు.
భాభా “స్టమారు ర్ెండు దశజబాుల తరువజత భారత దేశం అణుశకతిని విదటయదటతాాదనకెై స్ఫలంగజ వినియోగసంచటకొనే
స్ందరుంలో విషయ నిపుణులకెై విదేశజల వంక్ చూడవలస్మన అవస్రం ఉండదట, వజరు దేశంలోనే చేతికత అంది
వస్జిరు” అని ర్జస్టరు.

అది ఆయన స్మరధవంతమన
ై స్వదేశీ మానవ వనరులక్ు ఎంత ప్జాధానయమిచాచర్ో

స్ూచిస్టింది. అది ఇంకజ స్ంస్థ తో ప్జటు మానవ వనరులనట క్ూడ్ా వృదిు చేయాలనే ఆయన యోజననట
తెలియజస్టింది. గుణవంతమన
ై మానవ వనరుల స్ృషము నిజంగజ తరువజతి కజలంలో అణు ఊర్జా కజరయక్రమం
పుర్ోగతిలో పాధాన ప్జతా వహించింది. ఈ కజరయక్రమం స్జవవలంబ్రతమనే విషయం అందర్సకత క్నటప్మస్ి ో ంది.
ఆయన చాలామంది పాతిభావంత ల న
ై వయక్ుిలని తన పాతిప్జదిత స్ంస్థ లో చేరమని ఆహ్లవనించేరు. ఆయన కంబ్రాడ్ా జ
కజలేజిలో తన ప్జత స్హప్జఠస పాస్ి టతం యు ఎస్ ఎ లో చికజగో విశవవిదాయలయంలో ఉనా ఎస్ చందాశరఖర్ నట
ప్మలిచారు. ఆయన పూణే లో ఫరుగస్న్ కజలేజిలోని గణితజ్ఞుడు ధర్జినంద కోశజంబ్రని ఆహ్లవనించేరు. భాభా ఇంకజ
బంగుళ్ూరు నటంచి బ్ర వి శీరకజంతన్ నట భౌతిక్ శజస్ి ంర కోస్ం, పూణే ఎస్ ప్ీ కజలేజి లో పనిచేస్ి టనా ఆర్ ప్ీ థటేు నట
ఎలేకురోనిక్ి విభాగం కోస్ం (ఆ ర్ోజ్ఞలలో దానిని ర్డ్జయో ఫమజిక్ి అనేవజరు) ప్మలిచారు.
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టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ ప్రారంభమయంది
ఈ కొతి స్ంస్థ జీవితం 1 జూన్ 1945 లో తాతాాలిక్ంగజ, భాభా తన పర్సశోధనలు స్జగసస్ి ట నా బంగళ్ూరు లోనే
ప్జారంభమయింది. 19 డ్జస్ంబర్ 1945 న ముంబాయి కత తరలించబడ్జంది. ముంబాయి గవరారు స్ర్ జఞన్ కొలివల్
గజర్స చేత లతో ఉదాఘటన జర్సగసంది. ‘టాటా ఇనిస్ముటూయట్ ఆఫ్ ఫండమంటల్ ర్సస్ర్చ’ , క్ుాపి ం గజ ‘టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్’ అని
నామక్రణం అయిన ఈ స్ంస్థ , ముంబాయి ప్డర్ ర్ోడ్ లో భాభా గజర్స మాతాస్హో దర్స క్ూవర్ ప్జండ్ే క్ు చెందిన
కనిల్ వర్ి బంగజళా లో ప్జారంభమయింది. ఈ విధంగజ ఒక్ ఆనటగుణమయిన పాదశ
ే ం స్మదధమయియయవరక్ు క్నీస్ం కొనిా
స్ంవతిర్జల ప్జటు జఞగజనట వెదక
ి స్మస్యనట పర్సషార్సంచేరు భాభా. ఈ అమర్సక్ 1953 వరక్ు కొనస్జగసంది. కొనిా
కజరయక్లాప్జలు, ముంబాయి లో ‘గట్ వే ఆఫ్ ఇండ్జయా’ దగగ ర ఉనా ‘ఓల్్ యాట్ క్ా బ్’ అనే భవనం లోనికత
తరలింపబడటం మొదలయింది. కొనిా పాయోగశజలలు కడ్ేల్ ర్ోడ్ లో స్జథప్మంచడం జర్సగంస ది. చివరగజ 1962 లో
మొతి ం స్ంస్థ , ముంబయి కొలాబా లోని తన స్వంత నేవీనగర్ పర్సస్ర్జనికత తరలించబడ్జంది.
భాభా అణుభౌతిక్ శజస్ి ంర , అనటబంధమైన క్షతాాలనట అభివృదిు చేస్టందటక్ు ఉపయోగక్రమన
ై అనేక్ విషయాలలో
అనటస్ంధానం ప్జారంభించాలని తలచేరు. మనం మొదటగజ స్ంస్థ ని స్జథప్మంచి తరువజత వెజ
ై ు ఞనిక్ులని అనేవషమస్,టి
స్క్రమ మారగ ంలో అనటస్ంధానానికత తగసన వయక్ుిలు ఉండక్ప్ో వచటచనని ఆయన ధృఢ విశజవస్ం. అందటక ఆయన
ముందటగజ ఆయా విభాగజలలో స్మరధవంత ల ైన వయక్ుిలని గుర్సించి వజర్స చటటూ
ు స్ంస్థ లు, విభాగజలు నిలబటేురు.
అంకతత ల ైన వయక్ుిలనట అగరస్థ జనం లో ఉంచడం వలన భాభా ఈ పధక్ం మంచి ఫలితాలు ఇచిచంది. ఈ వయక్ుిలు
ఇంకెందర్ో స్మరధవంత ల ైన వయక్ుిలకత మారగ దరశక్ుల ై అనటస్ంధానానిా ముందటక్ు నడ్జప్జరు.
అభివృదిు చెందిన దేశజల లో ఉనా స్ంస్థ ల స్మఉజీా అయిన స్ంస్థ నట స్జథప్మంచాలని భాభా క్ల. ఆయన అటువంటి
స్ంస్థ నట స్జథప్మంచి నడ్జప్మంచేందటక్ు పాబుతవం నటండ్జ స్ంపూరణ స్హకజర్జనిా కోర్రు. కజని, అనటగుణమన
ై
అనటస్ంధాన వజతావరణానిా స్ిృషముంచేందటక్ు తగసనటుు స్ంస్థ నట నడ్జప్ట వెస్టలుబాటు, స్జవతంతాాం కజవజలని కోర్రు.
ఆయన ‘టాటా ఇనిస్ముటూయట్ ఆఫ్ ఫండమంటల్ ర్సస్ర్చ’ నట ఈ విధంగజనే స్జథప్మంచేరు. ఈ స్ంస్థ ఈ ర్ోజ్ఞ మౌలిక్ విజఞున
పర్సశోధనలో పాపంచ పాస్మదు ి ప్ొ ందింది.
ఒక్ పాక్ా భౌతిక్ శజస్ి జ్ఞ
ర ు నిగజ తన పర్సశోధనలనట స్జగసస్ి ూనే, ఈ కజలంలోనే భాభా భారత దేశంలో అణుఊర్జా
కజరయక్రమానికత వితి లు నాటారు. టి ఐ ఎఫ్ ఆర్ అణుఊర్జా ‘’మొక్ాలు, చెటా ు’ ప్ంచే అంక్ురస్ంరక్షక్ం(నరిర్ీ) గజ
పర్సణమించింది.

భాభా స్వంత మాటలలో “ఆ ఆరు ఏళ్ళు నా జీవితం లో అతి అనదక్రమన
ై , ఫలవంతమన
ై

స్ంవతిర్జలు”
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అణువిజఞునం, అణుయాంతిాకత మర్సయు తంతాం (ఇంగసనీర్సంగ్ ఎండ్ ట్కజాలజీ) లో అనటస్ంధానానికత వేర్ొక్ స్ంస్థ నట
స్జథప్మంచవలస్మన అవుస్రం ఉండ్జంది. ఈ పాకరయ
త నట ప్జారంభించేందటక్ు 1945 లో ‘అటామిక్ ఎనర్ీా క్మిటీ’
స్జథప్మంచబడ్జంది. క్మిటీ స్భుయల ైన వెైజు ఞనిక్ులు అణువెజ
ై ు ఞనిక్ క్షతాంలో పావశి
ే ంచడ్ానికత మార్జగల గూర్సచ చర్సచంచ
స్జగరు. భాభా ఈ తోావన అతి చటరుక్ుగజ పయనించేందటక్ు పధకజలు వేస్జరు.
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5
అణు ఊర్జా స్ంస్థ ల స్జథపన
ప్జాథమిక్ అనటస్ంధానానికెై స్జథప్మంచబడ్జన టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ క్ు అదనంగజ అణు శకతి నటండ్జ విదటయదటతాతిి కత వయవస్థ లనట
రూపక్లాన చేస్మ నిర్సించేందటక్ు అనయ స్ంస్థ అవుస్రం. భాభా ఈ అవుస్ర్జనిా గుర్సించి, అణు విజఞునం, యాంతిాకీ
మర్సయు తంతాం లో వేర్ొక్ స్ంస్థ నట స్జిప్మంచేందటక్ు పర్సయోజన చేస్ర
ట ు.
ఆగషు 15, 1947 న భారత దేశం స్వతంతా మయియంది, జవహర్ లాల్ నెహూ ర మొదటి పాధాన మంతిా అయాయరు.
దేశంలో అణు ఊర్జా పర్సశమ
ర స్జధించేందటక్ు యోజనలు స్మదధమయాయయి. కజని, అణు ఊర్జా పరంగజ వజతావరణం
మర్ీ స్హ్లయకజర్సగజ లేదట.
అణు ఊర్జా నట క్నటగొని 7-8 స్ంవతిర్జలే అయింది. భాభా దూరదృషము తో త ందరగజ ప్జారంభించి అణు క్షతాం లో
శోధనలకత, క్నటగొనబడ్జన కొదిు స్ంవతిర్జల లోపునే పావశ
ే ం చేస్జరు. 1947 లో ఇంకజ పాపంచంలో ఎక్ాడ్ా
విదటయదటతాతిి కెై అణు ర్సయాక్ురు స్జథప్మంచబడ లేదట. వలస్ ప్జలక్ుల అశరదధ వలన, విజఞునం భారత దేశంలో ఇంకజ
శైశవజవస్థ లోనే ఉంది. విజఞునం, యాంతిాకీ అనటస్ంధానాలలో నిష్జణత లు చాలా కొదిుమందే ఉనాారు. పర్సశమ
ర
అభివృదిు చెందలేదట. ఈ క్షతాం లో పుర్ోగమనం పరవతార్ోహణమే. అశజక్రమన
ై దీరఘదర్సశ యోజనల క్లాన క్ూడ్ా,
భాభా విజు త, పాభుతవ స్ంపూరణ స్హకజరం వినా అనూహయం. ఈ స్ందరుం లోనే భాభా, నెహూ ర ల అనోయనయ ప్టర
ా క్
స్ంబంధం అతయధిక్ంగజ స్హ్లయకజర్స అయియంది.
నాభికీయ విజఞునం, నాభికీయ పదార్జధల స్క్రమ నిరవహణ దృష్జుా పాతయే క్మన
ై ది. అణు నాభి నటండ్జ ఉతాతిి అయియయ
శకతి అతయధిక్ం. అది ఏ విధమన
ై దటరుపయోగం కజక్ుండ్ా అతి జఞగరతిగజ చూస్టకోవజలి. ఈ పదారధ ం ర్డ్జయో ధార్సిక్త
గలది, అనగజ అది హ్లనికజరక్మైన వికతరణాలనట విడుస్టింది, వజటిని బహిరగతం కజక్ుండ్ా ఒక్ మూస్మవయ
ే బడ్జన
పాదశ
ే ంలో బంధించాలి. ఆ విధంగజ ఈ పదార్జధనిా అతి జఞగరతితో వజడుక్ చెయాయలి. అందటక ఈ ట్కజాలజీ పాభుతవ
నియంతాణలో నియమబదధ ం గజ ఉండ్ాలిిన అవుస్రం ఉంది. భారత పాభుతవం అతి తవరగజ అణు ఊర్జా చటు ం
తయారు చేస్మ దాని అనటమోదం చేయించింది. 15 ఏప్ాల్ 1948 నాడు,అనగజ స్జవతంతాాం వచిచన ఎనిమిది నెలల
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లోప్ట ఈ పని పూర్సి చేస్మంది. ఈ తవర్సత పాకరయ
త
వెనటక్ బలం భాభాయియ అయి ఉంటారనేది స్వయం విదితం.
తిరువజనూారు స్ంస్జథనం అధీనంలో ఉనా కరళ్ స్ముదా తటాన ల కతాంచదగసన మాతాలో నాభికీయ పదారధ ం దొ ర్క
స తంది.
ఈ స్ంస్జథనం ఇంకజ స్వతంతా భారత దేశంలో విలీనం కజవలస్మ ఉంది. అణుఊరా చటు బదధ ం తవరగజ కజవటానికత ఇది
క్ూడ్ా ఒక్ దయ హద మయింది.
చటు ం అనటమోదమయిన నాలుగు నెలలలోనే ఆగషు 10, 1948 న ఢజలీాలో ‘అరుదెన
ై ఖనిజ స్ర్వక్షణా పాభాగం’ (ర్ర్
మినరల్ి స్ర్వ యూనిట్) స్జథప్మంచ గలిగజరు. అదే ర్ోజ్ఞ పాధానమంతిా అదయక్షతనట తిాస్దస్ీయయ ‘అణుఊర్జా నిగమం’
ఏర్జాటు జర్సగసంది.

అణుఊర్జా మాతృస్ంస్థ స్జథపన
అణుఊర్జా నిగమ స్జథపన అణుఊర్జా విభాగ స్జథపనక్ు దార్స తీస్మంది. ఈ విభాగం దేశంలో పర్సశోధనా కజరయక్రమాలు,
అణువిదటయత్ కందాాల నిర్జిణం, పర్సచాలన మర్సయు అణు విజఞునానికత స్ంబంధిచిన అనిా క్షతాాల స్ంచాలనక్ు
బాధయత వహిస్ి టంది. అణుఊర్జా నిగమం కజరయక్లాప్జలనీా గట్ వే ఆఫ్ ఇండ్జయా దగగ రలో ఉనా ‘యాట్ క్ా బ్’
భవనంలో ప్జారంభమయాయయి. అణు విజఞునం యానిి క
ర ీ స్ంబంధమన
ై పర్సశోధనా కజరయక్లాప్జలకత ఒక్ కొతి స్థ లం
అవుస్రమయింది. భాభా అనేక్ స్థ లాలనట పరయవేక్షజంచి తూరుా ముంబై లో టాాంబే గజరమం వదు ఒక్ స్టందర
పాదశ
ే జనిానిర్జుర్సంచేరు. ఈ పాదశ
ే జనికత మూడుపక్ాల ఎతెి న
త కొండ, నాలుగవ వెైపు కొనిా కతలోమీటరా వెడలుానా
థానే కీరక్ ఉనాాయి. అక్ాడ 1954 లో పని ప్జారంభమయింది.
1954 లో ‘ఓల్్ యాట్ క్ా బ్’ భవనంలో ‘అణు ఊర్జా విభాగం, పాధాన కజర్జయలయం స్జథప్మంచేరు. చేయవలస్మన
కజరయక్లాప్జల విస్ి ృతి మర్సయు అణు పదార్జధల నిర్జవహకజనికత అవుస్రమైన పాతెయక్ కౌశలయం దృష్జుా అణు ఊర్జా
కజరయక్రమానికత పాతెయక్ విభాగం స్జథపన అతయవస్రం. డ్జప్జరుుమంటు అధీనంలోని మొదటి పర్సశోధనా స్ంస్థ ‘టీ ఐ ఎఫ్
ఆర్’ అధవరయంలో కొతి స్థ లం టాాంబే లో వివిధ అణుపర్సశోధనా పాయోగశజలల నిర్జిణం చేపటు రు. 1954 లో టాాంబే
లో స్జథప్మంచిన స్ంస్జథనానికత ‘అటామిక్ ఎనర్ీా ఎస్జుబ్రాషింట్’, క్ుాపి ంగజ ‘ఎ ఇ ఇ టీ’ అని నామక్రణం చేస్టరు. ఆ
స్ంవతిరంలోనే భాభా క్ు పాభుతవం ‘పది భూషణ’ పురస్జారం ఇచిచంది. రస్జయన శజస్ి ం, ధాత తతి వం (మటలర్ీా)
కత స్ంబంధించిన కొనిా తాతాాలిక్ పాయోగశజలలు ముంబై లోని కడ్ేల్ ర్ోడ్ లో పుర్జతన గసడ్ంగులలో పని
ప్జారంభించేయి. ఇది యోచించిన కజరయక్రమాలనట, స్మథరమైన ప్జాంగణం తయారయియందటక్ు వేచి ఉండక్ుండ్ా, ఎక్ాడ
వీలయితే అక్ాడ వెంటనే ప్జారంభించాలనే భాభా పనితీరుక్ు అనటగుణంగజ ఉండ్జంది.
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ఓల్్ యాట్ క్ా బ్ పర్సప్జలనా అధవరయంలో స్వతంతా భారత అణు కజరయక్రమం టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ వెైజు ఞనిక్ులు టాాంబే లో
ప్జారంభించేరు. భాభా కజరయక్రమాలని స్రవతోముఖంగజ ఒకస్జర్స ప్జారంభించేరు. నాభికీయ క్షతాానికత మిగసలిన క్షతాాలక్ు
ముఖయ భేదం ఇందటలో వజడ్ే పదార్జధలలో ఉనాాది. ఈ పదార్జధలు తపుా చేత లలో పడక్ుండ్ా అతి జఞగరతిగజ
చూస్టకోవలస్మన అవుస్రం ఉంది. అందటక భాభా మొటు మొదటగజ నాభికీయ క్షతాంలో ఉపయోగపడ్ే పదార్జధల,
ముఖయంగజ నాభికీయ ర్సయాక్ురాలో వజడ్ే ఇంధనం, వెదక్డం, ఉతాాదన చెయయడం, పర్సషారణ చెయయడం ప్ై పని
ప్జారంభించేరు. నాభికీయ ఇంధనం నటండ్జ అతయధిక్ శకతి తీయడం ఇంకజ అతి తక్ుావగజ ర్డ్జయో ధార్సిక్ వయరధ పదారధ ం
జనింప చేస్టందటక్ు, ర్సయాక్ురాలో ఉపయోగసంచిన తరువజత ఇంధనానిా పునః పర్సషారణ చేస్మ పునరుపయోగం
చేయడం కీలక్ భాగం.

భారత దేశపు మొదటి నాభికీయ ర్సయాక్ురా నిర్జిణం
తదటపర్స ముఖయ కజరయం నాబ్రకీయ ర్సయాక్ురా నిర్జిణపు ట్కజాలజీ ఆక్ళించటకోవటం. పాపంచలో విదటయతి స్రఫర్జ
చేస్న
మ మొదటి ర్సయాక్ుర్ 1955 లోనే నిర్సిచబడ్జంది. అతి జఞగరతి, బాధయత తో నిరవహించవలస్మన ఈ కొతి దటషారమన
ై
క్షతాంలో పావశ
ే జనికత భాభా ఎంతో స్జహస్ం తన స్హయోగుల ప్ై అతయంత నమిక్ం పాదర్సశంచారు. ఆయన భారత
దేశజనికత పాతేయక్మన
ై మూడు అంచెల నాభికీయ శకతి కజరయక్రమానిా రూప్ొ ందించేరు. ర్సయాక్ురాక్ు ముఖయ ఇంధనమన
ై
యుర్నియం నిలువలు భారత దేశంలో స్ీమితంగజ ఉనాాయి. తనట స్వయంగజ ఇంధనం కజక్ప్ో యినా, ఇంధనంగజ
మారుా చేయదగసన థయ ర్సయం ఈ దేశంలో స్మృదు ంగజ ఉపలబు మవుతోంది. కజని, థయ ర్య
స ం ఉపయోగసంచే ట్కజాలజీ
అభివృదిు కజవటానికత దశజబాుల కజలం పడుత ంది. అందటచేత యుర్నియంతోనే ప్జారంభించడం అవస్రమయియంది.
భాభా యుర్నియంని తన స్హజమన
ై క్ూరుా లోనే వజడ్ాలని నిరణ యించేరు. స్హజ యుర్నియం నట ఉపయోగసంచే
ట్కజాలజీ కెనడ్ావజరు అభివృదిు చేస్ి టనాారు. కెనడ్ా వజర్సతో ఏరక్మన
ై ఒపాందం చేస్టక్ునేముందట, మన
స్జమరధ ాంలో ఉనా ఏ ట్కజాలజీ తో నెన
ై ా మనంతమనమే నాబ్రకీయ ర్సయాక్ుర్ నిర్జిణంచేస్మ అనటభవం గడ్జంచటం
మంచిదని ఆయన భావించేరు. అలాగ 1956 లో భారత దేశపు తోలి ర్సయాక్ుర్ ‘అపిర’ జననం అయింది. తరువజత
కెనడ్ావజర్స స్హయోగంతో 1962 లో వచిచన ర్సయాక్ుర్ క్ు ‘స్మ ఐ ఆర్ యు ఎస్’ అని నామక్రణం చేస్జరు. ఇవి ర్ెండు
పర్సశోధన కెై ఉపయోగపడ్ే ర్సయాక్ురా ు, విదటయదటతాతిి కత కజదట. వజటివన
ె టక్నే విదటయదటతాాదనక్ు ర్సయాక్ురాకెై కెనడ్ా
తో ఒపాందం జర్సగసంది. ఒపాందం లో నియమం, భారతీయులు ట్కజాలజీని పూర్సిగజ ఆక్ళింపు చేస్టకొని ముందట
ముందట అభివృదిు స్వయంగజనే చేస్టకోవజలని.

భాభా గజర్స జీవితకజలంలోనట ఆతరువజత క్ూడ్ా అదే జర్సగసంది.

స్హజ యుర్నియంనట ఇంధనంగజ ఉపయోగసంచే ట్కజాలజీయియ ఈనాటికత నాభికీయ విదటయదటతాాదకజగజర్జలకత
ముఖాయధారంగజ ఉనాాది.
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స్హజ యుర్నియం ని ఇంధనంగజ వజడ్ే ర్సయాక్ురాలో వేర్రక్మన
ై ‘హెవీ వజటర్’ (భార జలం) అని ప్మలువబడ్ే నీరు
అవుస్రం. అది స్హజమైన నీటిలో అతి తక్ుావ శజతం, స్టమారు 0.016 శజతం, మాతామ ఉంటుంది. అందటచేత
భాభా హెవీ వజటర్ ఉతాతిి కజరయక్రమం ప్జారంభించేరు; అందటలో ఈ ర్ోజ్ఞ భారతదేశం అతయధిక్ ఉతాాదన చేస్ట దేశజలోా
ఒక్టి.
థయ ర్య
స ం నట ఉపయోగసంచే స్మథతికత చేర్ముందట మధయంతరపు మటుుగజ పుాటలనియం ఇంధనంగజ వజడ్ే ర్సయాక్ురానట
చెయాయలి. పుాటలనియం స్హజంగజ దొ రక్దట, దానిని ఉతాతిి చెయాయలి. పుాటొనియం ఉతాతిి చేయడం దానితో
పనిచేస్ట ర్సయాక్ురా ు నిర్సించడం, ఈ ర్ెండు ట్కజాలజీలు ఈ ర్ోజ్ఞ భారతీయ వెజ
ై ు ఞనిక్ులు స్జధించేరు. ఇలాగ భారత్
భాభా విశజల దృక్ాధం, నిశితమైన పాగజఢ యోచనలనట దయ యతక్ం చేస్ట మార్జగనేా పుర్ోగమిస్టినాాది. ర్సయాక్ు రాప్ై
అనటస్ంధాన కజరయక్రమం పాస్ి టతం భారతదేశంలో ర్ెండు అనటస్ంధాన కందాాలలో జరుగుత నాాది. ఒక్టి
ముంబాయిలో 1957 లో స్జథప్మంచి భాభా మరణలపర్జంతం ‘భాభా ఎటలమిక్ ర్సస్ర్చ స్ంటర్’ (భాభా అణు స్ంధాన
కందాం) లేదా క్ుాపి ంగజ ‘బ్ర ఎ ఆర్ స్ీ’ అని నామక్రణం చేయబడ్ కందాం, ర్ెండవది తమిళ్నాడులో క్లాాక్ాం వదు
1971 లో నెలకొలిాన ‘ఇందిర్జ గజంధీ ఏటలమిక్ ర్ీస్ర్చ స్ంటర్’ (ఇందిర్జ గజంధీ అణు స్ంధాన కందాం) క్ుాపి ంగజ ‘ఐ
జి స్మ ఎ ఆర్’.
ర్డ్జయోధార్సిక్ పదార్జధలనట (అంటే అణుధార్సిక్ వికతరణాలనట వెదజలేా పదార్జధలు) నిజమన
ై నియంతిాత
ఉపయోగజనికత అవుస్రమైన మౌలిక్, ప్జాయోగసక్ అనటస్ంధానం జర్సప్మంచటంలో క్ూడ్ా భాభా స్తవరత చూప్మంచారు.
ఇది ర్ెండు క్షతాాలలో ఉనాాది. ఆ ఉపయోగజలలో ఒక్టి కనిర్ మర్సయు ఇతర రుగితల చికతతిలో ఉపయోగం;
ర్ెండవది ఆహ్లర పదార్జధలనట నిలవ చేయడంలో ఉపయోగం. ఈ ర్ెండు క్షతాాలు, విదటయదటతాాదన ఇవి ‘శజంతికెై
అణువు’ అనటం మామూలు. భాభా ప్జారంభించిన ర్డ్జయోధార్సిక్ వస్టివుల వివిధయ పయోగజలని ఇపుాడు ‘భాభా
అటామిక్ ర్ీస్ర్చ స్ంటర్’ బాగజ అభివృదిు చేస్మంది.
అపుాడు భాభా కెనడ్ాతో స్హజ యుర్నియం ఆధార్సత విదటయదటతాాదక్ ర్సయాక్ురా వికజస్జనికత స్హకజర ఒపాందం
చేస్టక్ునేందటక్ు పాయతాాలు చేస్టరు. ఈ ఒపాందం కతరంద భారత్, మొదటి ర్సయాక్ుర్ ర్జజస్జథన్ లోని కోటా లో
స్జథప్మంచింది. వీటి పాణాళిక్లనట విస్ి ృతంగజ మరుగుపరచి, విదటయదటతాాదన మూడు ర్ెటా ు ప్ంచి, భారత్ స్వయంగజనే
తరువజతి ర్సయాక్ురానట నిర్సించటక్ుంది. ఈర్ోజ్ఞ ఈరక్ం ర్సయాక్ురా ు మొతి ం ఇరవెై భారత్ లో ఉనాాయి.
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విజఞునం, స్జంకతిక్ం లో ఇతర క్షతాాలు
భాభాక్ు భారత వెజ
ై ు ఞనిక్ పాగతిని గూర్సచ చాలా విస్ి ృతమన
ై దృక్ాధం ఉండ్ేది. అణు విజఞునమే గజక్ దాని అనటబంధిత
క్షతాాలలో గూడ్ా అణు ఊర్జా విభాగం, అటామిక్ ఎనర్ీా డ్జప్జరుుమంట్ (పూరవపు డ్జప్జరుుమంట్ అఫ్ అటామిక్ ఎనర్ీా)
లో అనటస్ంధానం ప్జారంభించేరు. ఆయన మిగసలిన క్షతాాలలో ఆరంబ్రక్ వెజ
ై ు ఞనిక్ యతాాలక్ు క్ూడ్ా దనటా ఇచేచరు.
ఎలకజురనిక్ి ఒక్ ముఖయ క్షతాం. ఈ విషయం, ఉష్ోణ గరత, ప్ీడనం వంటి స్ంబంధిత కొలతలు తీస్టకొనేందటక్ు, నాభికీయ
ర్సయాక్ురానట నియంతిాంచేందటక్ు అవస్రమన
ై యంతాాలక్ు చాలా ముఖయమన
ై ది. ఆయన భారతీయ ఎలకజురనిక్
నిగమం (ఎలకజురనిక్ి కజర్ొార్షన్ అఫ్ ఇండ్జయా) హెద
ై ర్జబాదటలో స్జిప్మంచేందటక్ు చరయలు ప్జారంభిచేరు గజని, దాని
వయవస్జథపన ఆయన మరణలపర్జంతమే జర్సగసంది. ఇంకజ విస్ి ృత పర్సధిలో ఆయన దేశంలో ఎలకజురనిక్ పాగతి ఎలా
స్జగజలనే మానచితాానిా రూప్ొ ందించే బాధయతతో భారత పాభుతవం ఏరారచిన ఎలకజురనిక్ి క్మిటీ అధయక్షత వహించేరు.
టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ లో ప్జారంభించిన క్ంపూయటర్ నిర్జిణ కజరయక్రమం దావర్జ భారత దేశపు మొదటి గణక్ యంతాం టీ ఐ
ఎఫ్ ఆర్ ఎ స్మ (ట్ైఫజాక్) 1964 లో నిర్సించబడ్జంది.
చాలా కజలం కతరతమే, 1944 లో స్ర్ ఎ వీ హిల్, జీవభౌతిక్ శజస్ి ంర (బయోఫమజిక్ి) భారతదేశం లో నిరా క్షయం
చేయబడుతోందని

భాభా ఈ విషయంలో చొరవ చేస్టకొని దీని ప్జాచటరయం చేయాలని స్ూచించేరు. తన

స్మదధ ాంతానటస్జరమే, భాభా తగసన వయకతికెై, అమర్సకజలో అనటస్ంధానం చేస్ి టనా ఒబద్
ై స్మదు క
ి త గజరు దొ ర్క
స వరక్ు
వేచిఉండ్జ బ్ర ఎ ఆర్ స్మ లో స్ూక్షిజీవశజస్ి ంర లో అనటస్ంధాన కజరయక్రమాలు 1962 లో ప్జారంబ్రంచేరు.
ర్డ్జయో-ఖగోళ్ శజస్ి ర అదయయనం కోస్ం ఊటీ లో టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ కతరంద ర్డ్జయో-దటర్సుణి యంతాం స్జథపనక్ు బాధయత,
తదటపర్స ర్ోయల్ స్ొ స్ైటీ అఫ్ లండన్ స్భయతవం దావర్జ గౌరవింపబడ్జన ప్ొ ా ఫస్ర్ గోవింద్ స్వరూప్ గజర్సకత ఇచేచరు.
దీనికత స్థ లానిా చాలా పర్సశరమతో స్ర్వక్షణలు జర్సప్న
మ తరువజత మంచి స్ూక్షి బుదిధతో ఎంప్మక్ చేస్ర
ట ు.
భాభా స్వయంగజ గణిత శజస్ి ర పావీణుడు కజవటంతో అతని భౌతిక్శజస్ి ర అనటస్ంధానానికత అది దటాఢమన
ై ప్జాతిపదిక్
అయింది. ఆయన డ్ీ డ్ీ కోశజంబ్ర, ప్ొ ా ఫస్ర్ క చందాశరఖరన్ వంటి అగరగణుయల ైన గణితజ్ఞులనట టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ క్ు
ఆహ్లవనించి గణిత ప్జఠ్శజల స్జథప్మంచేరు. గణితం మాటలలో చెపాలేని ఊహలక్ు ఖచిచతంగజ అక్షర రూపమిచేచ స్శక్ి
వజహిక్గజ అయన నమేివజరు.
ర్ెండవ పాపంచ స్ంగజరమ స్ంక్షోభం లో కంబ్రాడ్ా నటంచి భారత్ క్ు తిర్సగస వచిచన డ్ా. విక్రమ్ స్జర్జభాయ్ మర్ొక్
మహో నాత దృక్ాధం గల వెైజు ఞనిక్ుడు. తిర్సగస 1945 లో కంబ్రాడ్ా జ వెళిా తన ప్ీ హెచ్ డ్ీ పూర్సిచస్
ే టక్ునే వరక్ు ఆయన
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బంగళ్ూరు లో స్ర్ స్మ వీ ర్జమన్ గజర్స మారగ దరశక్తవంలో అనటస్ంధానం కొనస్జగసంచేరు. 1939 నటండ్జ 1945 వరక్ు
భాభా, స్జర్జభాయ్ బంగళ్ూరు లో స్నిాహిత స్ంపరాం లో ఉండ్ేవజరు, పరస్ారం మంచి గౌరవం ఉండ్ేది.
రష్జయ స్టాతిాక్ ఉపగరహ్లనిా పాయోగసంచిన తరువజత, భాభా, స్జర్జభాయ్ ఇదు రూ భారత దేశం క్ూడ్ా ఈ రంగంలో
వెంటనే పావేశిండం అవస్రమని భావించేరు. భాభా ఒప్మాంచగజ పండ్జట్ నెహూ ర, 1961 లో అటామిక్ ఎనర్ీా
డ్జప్జరుుమంటు అధవరయంలో అంతర్సక్ష జఞునం లో అనటస్ంధానానికత అంగీక్ర్సంచేరు. స్జర్జభాయ్ అపాటిక
అహమిదాబాద్ లోని భౌతిక్ అనటస్ంధాన పాయోగశజలలో (ఫమజిక్ల్ ర్ీస్ర్చ లేబ ర్టర్ీ, స్ూక్షింగజ ప్ీ ఆర్ ఎల్)
అంతర్సక్ష విజఞున అనటస్ంధానం ప్జారంభించేరు. నిజఞనికత అణు విజఞునానికత టీ ఐ ఎఫ్ ఆర్ ఎలాగో అంతర్సక్ష విజఞునానికత
ప్ీ ఆర్ ఎల్ అలాగ. భాభా భారత జఞతీయ అంతర్సక్ష అనటస్ందాన స్ంస్థ (ఇండ్జయన్ నేషనల్ క్మిటీ ఫర్ స్టాస్
ర్ీస్ర్చ) స్జథప్మంచి, దాని అధయక్షత, నిరవహణా నాయక్తవం స్హజంగజనే స్జర్జభాయ్ కత అపాజెప్జారు.
మిగసలిన స్ంస్థ ల లాగజనే అంతర్సక్ష కందాం క్ూడ్ా ఒక్ తాతాాలిక్ స్జథనం, కరళ్ థటంబా లో ఒక్ కథయ లిక్ చర్సచ నటండ్జ
ఒక్ పశువుల కొటు ం పాయోగశజల, బ్రషప్ గజర్స ఇలుా క్ర్జిగజరం గజ ప్జారంభమయింది. భాభా గజర్స మనస్టిలో
అంతర్సక్ష అనటస్ంధానానికత ఒక్ అశజతిక్మైన కజరయక్రమం ఉండ్ేది. కజని 1966 లో భాభా గజర్స దటరిరణం వలన
అణుఊర్జా, అంతర్సక్ష కజరయక్రమం ర్ెండ్జటి బాధయతా డ్ా. స్జర్జభాయ్ పూర్సిగజ వహించేరు. డ్ా.స్జర్జభాయ్ భారతీయ
అంతర్సక్ష కజరయక్రమ జనక్ునిగజ ప్టర్ొందారు. దటరదృషు వశజతి ఆయన క్ూడ్ా దీర్ఘజయుష ాలు కజలేదట కజని తన
నిషరరమణక్ు చాలా ముందే ఈ పనికత ఓంకజరం చటటేురు.
భాభా నిధనం తర్జవత ఐదేళ్ళు స్జర్జభాయ్ అటామిక్ ఎనర్ీా క్మిషన్ అధయక్షులుగజ ఉనాారు. ఆయన భాభా
నిర్జధర్సంచిన కజరయక్రమాలు తవర్సత గతినే కొనస్జగసంచేరు. అలా కజలంలోనే అణుశకతి ఛ్తాఛాయనట అనేక్ పాతెయక్
వయవస్థ లనట స్జథప్మంచిన ఘనత ఆయనక చెందటత ంది. అందటలో యుర్నియం ఖననానికత ‘యుర్నియం కజర్ొార్షన్
అఫ్ ఇండ్జయా’ జఞదటగుడ్ా లో, ఎలకజురనిక్ మర్సయు క్ంపూయటర్ యంతాాలు నిర్సించేందటక్ు ‘ఎలకజురనిక్ి కజర్ొార్షన్
అఫ్ ఇండ్జయా’ హెద
ై ర్జబాద్ లో, క్ణాల తవర్ీక్రణ అనటస్ంధానం కోస్ం ‘పర్సణామయోగయ శకతి వజర్సిక్ం’ (వేర్సయబుల్
ఎనర్ీా స్ైకా ోటలాన్) కొలక్తా లోనట, హెవీ వజటర్ ఉతాతిి కత హెవీ వజటర్ బో రు్ ముంబాయి లోనట, ర్ెండవ స్జథయి
(స్క్ండ్ స్టుజి) ర్సయాక్ురా అనటస్ంధానానికత ర్సయాక్ుర్ ర్ీస్ర్చ స్ంటర్ (తదటపర్స ఇందిర్జగజంధీ స్ంటర్ ఫర్ అటామిక్
ర్ీస్ర్చ గజ నామక్రణ మయింది) ఉనాాయి. అయన లేజర్ ట్కజాలజీ కజరయక్రమానిా గూడ్ా, అమర్సకజ నటండ్జ డ్ా.
భావజలార్ నట ఆహ్లవనించి ప్జారంభించేరు.
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6
అంతర్జాతీయ దృశయం లో భాభా
కొనిా అణువులనట త నక్లుగజ విభజించి నాభికీయ శకతిని ఉతానాం చేస్ట పాకరయ
త
1939 లో క్నటగొనబడ్జంది.
ఉతానామయియ శకతి అప్జరమని గరహించారు. దానిని ఎలాగ విదటయదటతాతిి కత వినియోగసంచగలమో అలాగ
దటషార్సణామంగజ అణు బాంబు క్ూడ్ా చేయవచటచనట. ర్ెండవ పాపంచ యుదధ ం లో అమర్సకజ, హిర్ోషమమా నాగస్జకత
అనే ర్ెండు జప్జనటదేశ నగర్జలప్ై ర్ెండు అణు బాంబులు వేస్మంది. మొదటి నాభికీయ ర్సయాక్ుర్ విదటయదటతాతిి
చేయడ్ానికత ముందే పాపంచానికత నాభికీయ శకతియొక్ా వినాశకజర్స ముఖం విదితమయింది.
1953 లో డవఐట్ ఐస్న్ హో వర్ అమర్సకజ అధయక్షపదవి చేపటేురు. ఆయన ఐక్య ర్జజయ స్మితిని అణు శకతి శజంతియుత
ఉపయోగజలప్ై ఒక్ అంతర్జాతీయ స్మాఖయ ఏర్జాటు చేయమనాారు. ఐక్య ర్జజయ స్మితి పాపంచ దేశజల శజంతియుత
స్హజీవనానికత తోడాడ్ే ఒక్ భౌగోళిక్ దేశజల స్మాఖయ. అందటలో ఈర్ోజ్ఞ 193 దేశజలు స్భుయలు. ఐక్య ర్జజయ స్మితి
పర్సభాషలో పాతి స్భయతావనిా ‘స్భయ దేశం’ అంటారు. అదయక్షుడు ఇస్టన్ హో వర్ స్ూచించిన స్మాఖయ 1955 లో
చేయాలని నిశచయించేరు. ఇది విజఞునం ట్కజాలజీ కత స్ంబంధించి ఐక్యర్జజయస్మితి పాథమ స్మావేశం.
భాభా అపాటిక భారత దేశంలో శజంతియుత ఉపయోగజలకెై అణు శకతి కజరయక్రమానిా ప్జారంభించి ఉనాారు.
పాపంచమంతా భాభా పాయతాాలనట గుర్సించి ఆయననట స్మావేశజనికత అధయక్షునిగజ ఎనటాక్ునాారు. ఆయన
అధయక్షోపనాయస్ం ఈనాటికత గురుిచేస్టక్ుంటారు.ఆయన మానవుడు చార్సతక్
ా ంగజ ఏ విధంగజ వివిధ శకతి రూప్జలనట
ఉతానాం చేస్ట యతాం చేశజడ్య అది అభివృదిధకత ఎలా స్హ్లయ పడ్జందయ విశదీక్ర్సంచేరు. ఆయన అణుశకతిని
విదటయత్ తాాదనకెై

వినియోగసచాలని నొకతా వకజాణించేరు. పాస్ి టత ట్కజాలజీ బరువెన
ై అణువుల విఛేఛదన ప్ై

ఆధారపడ్జ ఉంది. అతి తేలికెన
ై హెైడ్యా జన్ వంటి అణువుల ఇకజయనటస్ంధానంతో క్ూడ్ా శకతి ఉతాాదన చేయవచటచ.
కజని ఈ విధంగజ శకతి ఉతాాదన గూర్సచ అనటస్ంధానం ఇంకజ శశ
ై వజవస్థ లో ఉనాాది. కజని భాభా ఈ విషయంలో చాలా
ఆశజభావం క్లిగస ఉండ్ేవజరు. ఏర్ోజెత
ై ే ఇకజయనటస్ంధానం (ఫూయజన్) దావర్జ శకతి స్జదిస్ి జమో ఆర్ోజ్ఞ మనిషమ విదటయఛ్చకతి
స్మస్య స్రవకజలానికత నివజరణమౌత ంది.
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అంతర్జాతీయ స్ంస్థ స్జథపన
నాభికీయ శకతి శజంతియుత ఉపయోగజలప్ై 1955 లో జర్సగసన స్మావేశం లో, ఐక్య ర్జజయ స్మితి అధవరయంలో అణు
శకతి శజంతియుత పాయోజనాల పాచారం విధవంశక్ పాయోగజలనట నివజరణ కోస్ం ఒక్ కొతి అంతర్జాతీయ స్ంస్థ
నెలకొలాాలని నిరణ యమయింది. అంతర్జాతీయ అణు శకతి ఏజెనీి (ఇంటర్ాషనల్ అటామిక్ ఎనర్ీా ఏజెనీి), క్ుాపి ంగజ
ఐ ఎ ఇ ఎ ప్టర్ట
స ఈ ఏజెనీి 1959 లో ప్జారంభమయింది. భాభా గజర్స నాయక్తవంలో భారత్ ‘అపిర’ ర్సయాక్ుర్ నట
తనంత తానే నెలకొలిాంది. దానివలన భాభా అతని స్హయోగులు పాపంచవజయపి ంగజ మంచి గౌరవం గడ్జంచారు. భాభా
అతని స్హచరులు అనేక్ ఐ ఎ ఇ ఎ క్మిటీలలో చటరుక్ుగజ ప్జలగ నాారు. బాతికత ఉనాంత కజలం భాభా ఐ ఎ ఇ ఎ
గవరార్ గజ ఉనాారు. క్మిటీ మిగసలిన గవరార్ లు, ఐ ఎ ఇ ఎ లో ఇతర కజరయక్రి ల మధయ ఆయన ఒక్ ‘శకతిమంత డు,
అనటగరహత
ీ డు’ అయిన వయకతిగజ ప్టర్ొందారు. భాభా నాయక్తవపు కజలం నించి ఈర్ోజ్ఞ వరక్ూ భారత్ ఐ ఎ ఇ ఎ
కజరయక్లాప్జలలో చటరుక్ుగజ ప్జలోగనాాది. భారతీయులు ఐ ఎ ఇ ఎ కజర్జయలయాలలో పాభావవంతంగజ
పనిచేస్ి టనాారు. భారతీయ వెజ
ై ు ఞనిక్ులు ఐ ఎ ఇ ఎ స్మాఖయలనిాంటి లోనట విలువెన
ై పతాాలనట స్మర్సాంచారు.
అనిా ‘అణు శకతి శజంతియుత వినియోగం’ పాదరశనల లోనట తమ స్జుల్ి ప్టాురు. అనేక్ దేశజలతో వెజ
ై ు ఞనిక్ జఞున
వినిమయం, పాశిక్షణ, పర్జమర్జశలలో స్హకజరం చేస్జరు. భారత్ అనేక్ పాగతిశీల దేశజలక్ు అణుశకతి శజంతియుత
వినియోగంలో స్హ్లయం చేస్మంది. ఇదంతా భాభా ఐ ఎ ఇ

ఎ ప్జారంభిక్ స్మయంలో ఏరారచిన

మారగ దరశకజలననటస్ర్సంచే జరుగుత నాాది.
మనం చూస్టము గదా, భాభాక్ు పాపంచంలోని అగరగణుయల ైన వెైజు ఞనిక్ుల దటు మైన స్టాహజఞలం ఉండ్ేది. ఆయన ఈ
స్టాహజఞలానిా, భారత్ క్ు అణు క్షతాంలో స్తవర పావశ
ే ం స్మథరత క్లిాంచేందటక్ు తెలివిగజ ఉపయోగసంచేరు. నోబల్
గరహత
ీ జోలియట్ క్ూయర్ీ తో వయకతిగత స్ాహం దావర్జ ఆయన భారత వెజ
ై ు ఞనిక్ులు ఫాంచి ‘అటామిక్ ఎనర్ీా క్మిషన్’
పాయోగశజలలో అనేక్ మాస్జలు పనిచేస్మ కొతి విజఞునానిా త ందరగజ నేరుచకొని అవగజహన చేస్టక్ునే లాగజ చేస్జరు.
కెనడ్ా అటామిక్ ఎనర్ీా లో బనెాట్ లూయిాస్ తో స్టాహం వలన భారత వెజ
ై ు ఞనిక్ుల ప్దు జటుుక్ు, దేశంలో అభివృదిధ
చేస్ి టనా ర్సయాక్ురా ప్ై పాశిక్షణ క్లిాంచడంలో స్ఫలులయాయరు. అటువంటి నిపుణత ప్ంప్ొ ందించడం అణు శకతి
కజరయక్రమం ప్జారంభించి కొనస్జగసంచేందటక్ు ఎంత అవుస్రమో మనం ఊహించగలం.
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7
వయకతిగజ భాభా
హో మీ భాభా భారతీయ అణుశకతి కజరయక్రమ వయవస్జథపక్ుడు, పాముఖ వజస్టిజ్ఞుడు గజ గుర్సింపబడ్జన విశవవిఖాయత
మనీషమ.
ఈ కజరయక్రమంలో మనం ఈ ర్ోజ్ఞ చూస్టినా స్ఫలత అధికజంశం ఈయన మహో నాత దృక్ాధం తో ప్జారంభ దినాలలో
తీస్టక్ునా చొరవల వలనే. భాభా అణు విజఞునంలో అనటస్ంధానానికత టాటా ఇనిటిటూయట్ అఫ్ ఫండమంటల్ ర్ీస్ర్చ
స్జథప్మంచి శీరకజరం చటటు డం లోనే తన స్ూక్షిజు త నంతా పాయోగసంచారు. 1944 లో ఆయన ఈ చొరవ తీస్టక్ునాారు.
అపాటలా దేశం లో వజతావరణం ఎలా ఉంది?
ఇంకజ పాపంచం, కొతి గజ క్నటగొనా అణుశకతి అప్జర క్షమతని తెలుస్టకోవజలిి ఉంది. భారత్ క్ు స్వయం
నిరణ యాధికజరం, వలస్ ప్జలక్ుల నటంచి స్జవతంతాాం ర్జవడ్ానికత ఇంకొనిా స్ంవతిర్జలు పడుత ంది. అణుశకతి
విషయం విశవవిదాయలయ ప్జఠజయంశజలలో ఎక్ాడ్ా లేదట. ఈ పనిని చేపటేు మానవ వనరులు లేవు. విశరషజు మానవ
స్ంస్జధనాలు నిర్సించే కజరయక్రమం స్మూలం ప్జారంబ్రంచవలస్మ ఉంది. దేశం లో భౌతిక్ శజస్ి ర అనటస్ంధానం, భాభా
కంబ్రాడ్ా జ లో గమనించిన స్జియికత ఎక్ాడ్ా దర్సదాపులలో లేదట. భారత్ లో ఎనాదగగ వెజ
ై ు ఞనిక్ులు చెలా ాచెదరుగజ
ఉనాారు. భారతీయ ప్జర్సశజరమిక్ రంగం, ఈ కజరయక్రమం కజర్జయనవయం చేస్టందటక్ు అనటవుగజ ఏమాతాం లేదట. ఒక్ా
జంషడూార్ లోని టాటా వజర్స స్ీుల్ క్ంప్ని, కొండలనటండ్జ పావహిస్ి టనా నీటి దావర్జ నదటల ఆనక్టు ల ప్ై
విదటయదటతాతిి చేస్ి టనా జలవిదటయత్ పాక్రణాలు తపా వేర్ వెజ
ై ు ఞనికజధార్సత పర్సశరమలు ఏవీ లేవు.
ఈ పర్సస్థ తి
మ లో, అవుస్రమన
ై పాతి వనరు అభావంలో, భాభా క్ు విస్ి ృతమన
ై దీరఘకజలిక్ అణు కజరయక్రమానిానిర్సించే
ప్దు స్వజలునట ఎదటర్ొానే స్ూోర్సి ఎలా క్లిగసంది? మొదటిది విఖాయత మన
ై క్ుటుంబంలో ప్ంపక్ం వలన క్లిగసన
స్దట
గ ణాలు. జీవితంలో తరువజత కంబ్రాడ్ా జ లో ఆవేశపూర్సతమన
ై స్ంధాన వజతావరణానిా రుచిచూస్జరు. 1920-30
దశజబాులలో భౌతిక్ శజస్ి ంర లో ఇతర వెైజు ఞనిక్ శజస్జిలలో విపా వజతిక్మన
ై ఆవిషారణలు జర్సగయి. ఈ కజలంలోనే
మానవజళి అతి స్ూక్షి పదారధ జఞునానిా స్జధించిందిగూడ్ా. అణువునట, దాని ఆక్ృతిని, దానిలో అంతరగ తమైన
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స్ూక్ి క్ణాలనట వజటి దావయర్జస్టలు, అవేగజలు తెలుస్టక్ునాాది. కంబ్రాడ్ా జ లో భాభా స్వయంగజ ఈ పాతీతమౌత నా
విజఞునచర్సతా క్ు పాతయక్ష స్జక్షజ అయియయరు. ఆయన విజఞునంలో మహ్లమనీష ల స్ంపరాంలోనికత వచిచ వజర్సతో
స్టాహస్ంబంధాలనట నెలకొలుాక్ునాారు.

ఆ స్ంపర్జాలు అతని దృక్ాధానిా మర్సంత ఉదారం, విశజలంగజ

మలచేయి.
అదే స్మయంలో ఐర్ోప్జ జరిన్ నియంత హిటార్ దౌష్జుానిా అనటభవిస్ోి ంది. దాని పాతికతరయగజ భాభా స్ో షలిస్ు
భావజలకత చేరువయియయరు. ఆ భావజలు అతని ప్ంపక్ంలో స్ముప్జర్సాంచిన ఉదార భావజలతో మేళ్వించేయి. స్హజంగజ
పాతిభావంత డ్ెన
ై వయకతి భాభా ప్ై, ఈ బలమన
ై అంశజలనీా స్మి రమైన ముదావస్
ే మ ఉండ్ాలి. అవి ఆయననట
స్కజర్జతిక్ంగజ, దేశభక్ుినిగజ, ఉదారంగజ కజనీ దటాఢంగజ, స్ో షలిస్ు భావజలప్ై మొగుగ చూప్ట వయకతితవంగజ తీర్సచదిదు ాయి.
కొదిుగజ పరస్ారవిరుదు ంగజ తోచే ఈ స్దట
గ ణాల మేళ్వింప్ట భాభా నట ఒక్ అదివతీయ వయకతితవంగజ తీర్సచదిదు ంి ది.

---Continued.
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Z=Ô~<· å ÉèÏÉèÏÖ’x Q˘Ñ¨Ê ã¨O™ê÷x~å‡`«#∞ K«∂_»QÅÆ ~°∞. PÜ«∞# =ÚO^Œ∞QÍ ã¨Oã¨Å÷ ∞ ™ê÷ÑO≤ z
`«~∞° "å`« "å\˜ <åÜ«∞Hõ`åﬁxH˜ "≥*· Ï˝x‰õΩÅ Ñ¨^∞Œ =ÙÅ#∞ xOÑ¨@O `«ÑÊ¨ x ÉèÏqOKÕ"å~°∞, ZO^Œ∞HõO>Ë P
Ñ¨^u
úŒ Ö’ =º‰õΩÅÎ #∞ `«ÑC¨ _»∞ Ñ¨^=Œ ÙÖ’¡ LOKÕ J=HÍâ◊O LOk. PÜ«∞# XHõ ÃÑ^ŒÌ QÆ∞OÑ¨Ù ~Ô O_»= „âı}˜
HÍ~°ºHõ~ÅÎ° ∞ H˘kÌ =∞Ok xÅ∞"≥`∞« Î Ñ¶∞¨ #∞Å‰õΩ ã¨=∂#OHÍ~°∞. PÜ«∞# ã¨Oã¨Å÷ #∞QÍx, ã¨Oã¨Å÷ Ö’ q+¨Ü∞«
ã¨=¸Ç¨Å#∞ QÍx U~°Ê~°K@
Õ Ñ¨C_»∞, D xÜ«∞=∂xﬂ áêeOKÕ"å~°∞.
PÜ«∞# q*Ï˝# „Ñ¨Qu
Æ H˜ `«y#O`« „^Œ=º~åã≤ =ÚYº=∞x, Jaè=$kú K≥O^Œ∞`«∞#ﬂ ^ÕâßÅÖ’ Wk
=ÚYºOQÍ „Ñ¨É∞íè `«ﬁO ^•ﬁ~å<Õ ™ê^èºŒ =∞x J~°O÷ KÕã∞¨ ‰õΩ<åﬂ~°∞. HÍx nx=Å# J#~°H÷ "õ ∞≥ #ÿ POHõÅ∆ ∞ ~å=K«∞Û#∞
Jq L`åÊ^ŒH`
õ å x~À^èHŒ ÍÅ∞ HÍ=K«∞Û#∞. PÜ«∞#‰õΩ <≥„Ç¨˙QÍiH˜ =∞^èºŒ J=QÍÇ¨Ï# |ÅOQÍ LO_≥#∞
PÜ«∞# x^è∞Œ Å#∞ `«k`«~° ã¨Ç¨ Ü«∂xﬂ „Ñ¨É∞íè `«ﬁO #∞O_ç ™êkèã∂¨ <Î Õ HÍ~åº#ﬁÜ«∞OÖ’ xÜ«∞=∂Å =∂~°=Ì `«#∞
™êkèOKå~°∞.
PÜ«∞# J}∞â◊HÎ˜ qÉèÏQÍxH˜ H˘xﬂ H©ÅHõ HÍ~åºÅÖ’, JO>Ë Éè=í # x~å‡}, H˘#∞QÀà◊√§, Jxﬂ\˜H<õ åﬂ
=ÚYºO, L^ÀºQÆ∞Å Éèsí ÅÎ Ö’ `«# ã¨ﬁO`« q^è•<åÅ∞ LO_ÕÖÏ KÕ¿ã"å~°∞. J\Ïq∞H± Z#s˚ _çáê~ü"ì ∞≥ O\ò
=ÚYº HÍ~åºÅÜ«∞O =ÚOÉÏ~ÚÖ’ LO_ÕÖÏ K«∂âß~°∞, nx=Å# `«#∞, W`«~° =ÚOÉÏ~ÚÖ’ LO_Õ
"≥·*Ï˝x‰õΩÅ∞, q*Ï˝# HÍ~°ºHõÖÏáêÅ‰õΩ ^ŒQÆæ~°QÍ LO_»=K«∞Û#x. g~°∞ _çáê~üì"≥∞O\ò PÑ¶π Z\Ïq∞H± Z#s˚H˜
WzÛ# „H˜Ü∂« #ﬁÜ«∞ =∂~°=Ì `«ﬁO, ã¨`ﬁ« ~°, QÆ∞}=O`« HÍ~åº#ﬁÜ«∞OÖ’ =ÚYº áê„`« =Ç≤ÏOzOk.
\˜.S.ZÑ¶.π P~ü. L^•…@# ã¨OÉèÏ+¨}Ö’ ã¨~ü *Ï<£HÀÖòqÖò K≥ÑÊ≤ #@∞ì K«H¯õ QÍ Ü≥∂zOz "≥zÛOz#
Sâ◊ﬁ~°ºO, =ºHÎ̃Q`
Æ « K˘~°=, „Ñ¨É∞íè `«ﬁ ã¨Ç¨ Ü«∞O W=hﬂ D ã¨Oã¨Ö÷ ’ q∞„t`«=∞Ü«∂º~Ú.

8.

ÉèÏÉèÏÖ’x HõàÏ ~å^èŒ‰õΩ_»∞.
Ñ¨Ù~ÀQÍq∞ "≥·*Ï˝#OÃÑ· Jáê~° B`åûÇ≤ÏHõ`«`À áê@∞ ÉèÏÉèÏ ^Õâ◊OÖ’x qq^èŒ „áêO`åÅÖ’

HÍ~°º„Hõ=∂Å#∞ [i¿Ñ@Ñ¨C_»∞ ™œO^Œ~°º ÉèÏ=# ÃÑ· ‰õÄ_® „â◊^ŒúK«∂¿Ñ"å~°∞. \˜.S.ZÑ¶π.P~ü J~°|∞ƒ ™êQÆ~°O
=ÚO^Œ∞@, =ÚOÉÏ~Ú ÖˇO_»ûZO_£ „áêO`«OÖ’ K«∞@∂ì JO^Œ"∞≥ #ÿ Ñ¨ãi¨ Hõ u"åpÅ`À, L^•º# =<åÅ`À
Juã¨∞O^Œ~O° QÍ ^Àº`«#Hõ=∞ÜÕ∞º XHõ J^Œ∞ƒù`« Éè=í Ou „\ÏOÉËÖ’x a.Z.P~ü.ã‘. `«# ã¨ÇÏ¨ [ ™œO^Œ~º° O
Hõey#^≥<· å, ÉèÏÉèÏ ^•xx `«# HõàÏ <≥Ñ· Ù¨ }ºO`À W#∞=∞_çO_»Ñ*¨ ™Ë ê~°∞.
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ÉèÏÉèÏÖ’ J<ÕHõ â◊√ÉèíÅHõ∆}ÏÅ∞O_Õq. ÉèÏÉèÏ áêâßÛ`åº, Ç≤ÏO^Œ∞™êÎh, Hõ~å‚@Hõ ã¨Ow`åaè=∂x
=ÚYºOQÍ áêâßì`º« ã¨Ow`«OÖ’ =∞Oz J=QÍÇ¨Ï# LO_Õk. PÜ«∞#k z„`«ÖYË #OÖ’ =∞Oz Ç¨ÏãÎ̈O.
`«#∞ HõÅ∞ã¨∞‰õΩ#ﬂ ZO^Œ~À „Ñ¨=ÚY "≥·*Ï˝x‰õΩÅ Ãã¯KüÅ#∞ PÜ«∞# wâß~°∞. ÉÏ~°`« ^Õâ◊Ñ¨Ù „Ñ¨=ÚY
z„`«HÍ~°∞_»∞ Z"£∞ ZÑ¶π Ç¨ï¿ãû<£ ÃÑ· QÆÅ „Ñ¨âO◊ ™ê ÉèÏ=O`À PÜ«∞# KÕ`« \˜SZÑ¶π P~ü ÖÏcÖ’ XHõ ÃÑ^ŒÌ
aèuÎ z„`åxﬂ w~ÚOKå~°∞. Éè=í <åÅ "åã¨∞Î HõàQ◊ ∂Æ _® ã¨$[<åâ◊HÎ̃ ^Àº`«HÍÖË. ÉèÏÉèÏ ZO`«"*·≥ Ï˝x‰õΩ_À
JO`« "åã¨∞Î HõàÏHÍ~°∞_»∞ QÆ∂_® \˜SZÑ¶π P~ü, aZP~üã≤ Éè=í <åÅ∞, „áêOQÆ}ÏÅ∞ ã¨ÇÏ¨ [ Ñ¨iã¨~åÅ∞ Z`«∞Î
Ñ¨ÖÏ¡Å`À qb#=∞Ü≥∞ºsu PÜ«∞# ã¨$[<å`«‡Hõ â◊HHÎ̃ ^˜ Àº`«HÍÅ∞.
''Ç¨ÏŸg∞H˜ HõàÅ◊ ∞ Hˆ =ÅO =∞<À~°O[Hõ ™ê^è<Œ åÅ∞ QÍx, PÇ¨^¡ HŒ ~õ "° ∞≥ #ÿ q„âßOu ™ê^è<Œ åÅ∞ QÍx
HÍ=Ù. Jq Ju QÆOcè~"° ∞≥ #ÿ r=# "åºÑ¨HÍÅ∞. PÜ«∞# =∂@ÅÖ’<Õ K≥áêÊÅO>Ë rq`åxﬂ r=# Ü≥∂QÆºOQÍ
KÕ¿ã qHõàÖ◊ —Ë — Jx J`«x `«=Ú‡_»∞ ["£∞Ã+_£, ÉèÏÉèÏ HõàÏÑ≤áêã¨#∞ ã¨=Úz`«OQÍ =i‚OKå~°∞.
''=∂#= Ñ¨Ù~ÀQÆu ZÑ¨C_»∂ H˘kÌ =∞Ok J™ê^•~°} „Ñ¨*Ï˝=O`«∞Å∞ ã¨$[#jÅ∞Öˇ#· =º‰õΩÅÎ q[Ü«∂Å
ÃÑ·<Õ P^è•~°Ñ¨_®¤~Ú. Ç¨ÏŸg∞ ÉèÏÉèÏ J@∞=O\˜ "åiÖ’ XHõ~°∞—— Jx <ÀÉˇÖò q*Ë`« ã¨~ü*Ï<£ HÍ„Hõ¯Ñ¶πì
¿Ñ~˘¯<åﬂ~°∞. ÉèÏÉèÏ XHõ n~°…^Œi≈, ^è≥·~°ºâße, `«#HÍ~åºÅÃÑ· ã¨OÑ¨Ó~°‚ #=∞‡HõO QÆÅ=ºHÎ̃. PÜ«∞#‰õΩ `«#
^Œ~≈° <åÅ#∞ ã¨`åºÅ∞QÍ ~°∂á⁄OkOKÕ, Q˘Ñ¨Ê â◊HÎ̃ KÀ^Œ<å <≥[· O LO_Õk. q*Ï˝<åxH˜, ^ÕâßxH˜ ã¨~åﬁkèHOõ QÍ
W+ì̈Ñ¨_ç# qt+ì̈ HÍOHõ∆ PÜ«∞##∞ Ç¨Ï^Œ∞ÌÅ∞ ÖË‰õΩO_® Ñ¨~°∞ÔQuÎOKÕk.
[#=i 24, 1966# JO`«~å˚fÜ«∞ J}∞ T~å˚ „áêux`«ºã¨Éíè (WO@~ü <Õ+#¨ Öò Z\Ïq∞H± Z#s˚
ZO|ã‘) Ü≥ÚHõ¯ "≥*· Ï˝xHõ ã¨ÅÇ¨HÍ~° ã¨q∞u ã¨=∂"ÕâO◊ HÀã¨O "≥à√◊ `«∂ PÖòÊû Ñ¨~ﬁ° `åÅÖ’ =∂O\ò
ÉÏ¡OH± tY~°OÃÑ· q=∂# ^Œ∞~°…@#Ö’ ÉèÏÉèÏ =∞~°}O˜ Kå~°∞. ÉèÏ~°`ü XHõ qt+ì̈ J™ê^è•~°} "≥*· Ï˝x‰õΩ_»∞, XHõ
nÑ≤Î =O`«∞_≥·# WOlh~ü, XHõ=∞Ç¨Ï`«Î~° QÍ# HõàÏÑ≤áêã≤, XHõ ^Õâ◊Éèí‰õΩÎ_»∞ =∞iÜ«Ú <ÀÉˇÖò „QÆÇ‘Ï`« ã¨~ü
ã≤.q.~å=∞<£ =∂@ÅÖ’ K≥áêÊÅO>Ë P^è∞Œ xHõ Ü«ÚQÆÑÙ¨ eÜ≥∂<å~À¤ _®qOz xHÀÖ’Ê~ÚOk. x[OQÍ
W@b ^Õâã◊ ∞¨ _÷ ∞» eÜ≥∂<å~À¤ _®qOz ÖÏQÍ<Õ Ç¨ÏŸg∞ ÉèÏÉèÏ ‰õÄ_® J<ÕHõ J^èºŒ Ü«∞# Hˆ „∆ `åÅÖ’ xëê‚`∞« _»∞
™ê^è•~°}OQÍ J„QÆQÍ=ÚÖˇ#· <Õ`Ö« =ˇ ~Ô <· å Ñ¨~=° ∞Ñ¨k¿ãÎ, „Ñ¨*Ï ã¨Oã¨Å÷ #∞ Q“~°qã¨∂Î K«H¯õ QÍ =¸ã≤"™Õ êÎ~∞° .
ÉèÏÉèÏ áÈ~Ú#Ñ¨C_»∞ ÉÏ~°`ü J}∞â◊HÎ̃ qÉèÏQÆOÖ’x Jxﬂ ã¨Oã¨Å÷ ∞ P~ÀA# `≥iz L<åﬂ~Ú.
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9.

Éè∫uHõâß„ãÎ̈A˝_»∞ ÉèÏÉèÏ
Hˆ O„a_ç̊ Ü«¸x=iû\©Ö’ ÉèÏÉèÏ "≥Ú^Œ@QÍ "≥∞HÍxHõÖò WO[hiOQ∑Ö’#∞ `«~∞° "å`« QÆ}`
˜ O« Ö’#∂

‰õÄ_® „>ÿ̌áÈãπ Ñ¨sHõÅ∆ Ö’ LfÎ~∞° Å‚ Ü«∂º~°∞. PÜ«∞# Hˆ O„a_ç̊Ö’x J#∞ã¨O^è•# "å`å"å`«=~°}O K«∂ã≤
KåÖÏ =ÚQÆ∞úÅÜ«∂º~°∞. JHõ¯_» Ñ¨xKÕã¨∞Î#ﬂ J„QÆQÆ}º "≥·*Ï˝x‰õΩÅÖ’, Z~°ﬂãπì ~°∂^èŒ~ü á¶È~ü¤, áêÖò _≥·~åH±,
*Ë"∞£ ûKèå_çﬁH±Å∞ L<åﬂ~°∞. Ãã·^•è Oú uHõ Éè∫uHõ âß„ã¨OÎ Ö’, Ñ¨i=∂}˜`« Ü«∞O„`«QuÆ âß„ã¨OÎ (HÍﬁO@"£∞ "≥∞HÍxH±û)
Ju ã¨`º« OQÍ Jaè=$kú K≥O^Œ∞`ÀOk. „áêÜ≥∂yHõ Éè∫uHõ âß„ã¨OÎ Ö’ Ñ¨^•~å÷Å J}∞, <åaè PHõ$u ã¨O|Okè`«
Jq+¨¯~°}Å∞ KÕÜ∞« |_®¤~Ú D HÍÅOÖ’ J}∞Éè∫uHõ âß„ãÎ̈OÖ’ qÑ¨"¡ å`«‡Hõ J<Õﬁ+¨}Å∞ Hõ#∞Ñ≤OKå~Ú.
ÉèÏÉèÏ ˆHO„a_ç̊Ö’ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈OÃÑ· Ñ≤ÃÇÏKü_ç H˜ #"≥∂^ŒÜ«∂º~°∞. „áÈ\Ï#∞¡, ZÅ„HÍì#∞¡, áÈã≤„\Ï#∞¡ WOHÍ
W`«~° Ñ¨~=° ∂}∞Hõ}ÏÅ qâßﬁO`«~åà◊ [Å∞¡Å∞ (HÍã≤‡H± +¨=~üû) ÃÑ· J#∞ã¨O^è•<åxH˜ 1933Ö’ PÜ«∞#‰õΩ
Ñ≤ÃÇÏKü_ç _®Hõ~ì̂ @∞ Láêkè ÅaèOzOk.
PÜ«∞# QÆ}`
˜ « âß„ãÎ̈OÖ’ ÅaèOz# LÑ¨HÍ~° "Õ`#« O`À „Ñ¨Ü∂« }Ñ¨Ù Y~°∞ÛÅ∞ KÕã∂¨ Î S~ÀáêÖ’
hÖòûÉè’~ü, =ÙÅÊùQÍOQ∑áœe, ÃÇÏ„xH˘ÃÑ¶i‡ =O\˜ „Ñ¨=ÚY "≥*· Ï˝x‰õΩÅ#∞ Hõeã≤ "åi`À Ñ¨x*Ë™ê~°∞. PÜ«∞#
1934Ö’ =zÛ# S*ÏH± #∂º@<£ ã¨ÇÏ¨ HÍ~° "Õ`#« O (ÃÑ¶Ö’+≤Ñ)π `À Hˆ O„a_ç̊Ö’ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈OÃÑ· J<Õﬁ+¨#
H˘#™êyOKå~°∞. `«~°∞"å`« PÜ«∞#‰õΩ 1937Ö’ ÅaèOz# 1851 „Ñ¨^Œi≈x LÑ¨HÍ~° "Õ`«#O, (1851
Zy˚a+¨<£ ™ê¯Å~ü+Ñ≤ )π `À WOHÍ =ÚO^Œ∞‰õΩ `«# J#∞ã¨O^è•<åxﬂ H˘#™êyOK«QeÆ QÍ~°∞. Pq^èOŒ QÍ ÉèÏÉèÏ
1932–39 =∞^èºŒ U_»∞ ã¨O=`«û~åÅ áê@∞ Hˆ O„a_ç̊Ö’ `«# Éè∫uHõ âß„ãÎ̈ J#∞ã¨O^è•#OKÕ™ê~°∞. PÜ«∞#
=ÚYº J#∞ã¨O^è•# q+¨Ü∞« O 'HÍã≤‡~ü ~ˆ ãπ—.

10.

HÍã≤‡~ü ˆ~ãπ ÃÑ· ÉèÏÉèÏ J#∞ ã¨O^è•#O.
HÍã≤‡H± H˜~°}ÏÅ∞ Éèí∂`«ÅOÃÑ·, Ñ¨$kèﬁÃÑ· =∞~°}ÏO`«Hõ"≥∞ÿ# =ÅÜ«∞OÖÏ ZHõ¯_ç #∞O_≥·<å XHõ

=~°Ñ¬ Ù¨ [Å∞¡ÖÏ `åˆH H˜~}
° ÏÅ∞. Jq JkèHÍOâ◊O ÃÇ·Ï„_À[<£, Ç‘ÏeÜ«∞O J}∞=ÙÅ <åaèHÜ
© ∞« ÉèÏQÍÅ∞
=∞iÜ«Ú c\Ï Hõ}ÏÅ∞ J}∞=ÙÅ <åaè #∞O_ç "≥Å∞=_Õ J`«ºkèHâõ H◊ Î̃ ZÅ„HÍì##¡ ∞ c\ÏHõ}ÏÅ∞ JO\Ï~°∞.
Ñ≤ÃÇÏKü_ç K«^∞Œ =ÙÖ’ ÉèÏÉèÏ J#∞ã¨O^è•#O Ñ¨^•~°O÷ ^•ﬁ~å HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ∞–JO`«:â’+¨}O.
ÉèÏÉèÏ qH©~`
‚° «
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`«~∞° "å`« PÜ«∞# ZÅ„HÍì<–£ áÈã≤„\Ï<£ qH©~`
‚° #« ∞ J^èºŒ Ü«∞#O KÕ™ê~°∞. á⁄ã≤„\Ï#∞, ZÅ„HÍì#`
¡ À
ã¨=∂#"≥∞#ÿ „^Œ=º~åã≤ HõeyLO_ç, ZÅ„HÍì#¡ |∞∞}Ï"ÕâßxH˜ „Ñ¨=∂}OÖ’ ã¨=∂#"≥∞#ÿ ^è<Œ å^ÕâO◊ Hõey
LO\Ï~Ú. JkèHõ â◊HÎ̃ Hõ}ÏÅ∞ H˘xﬂ <åÉè∞í Å#∞ _èHô ˘#ﬂÑ¨C_»∞ ZÅ„HÍì<–£ á⁄l„\Ï<£ Uq^èOŒ QÍ ZÅ„HÍì<û£
=Å# qH˜~}
° =Ú [iˆQk. `å=Ú Ñ¨iâ’kèOKå~°∞. ZÅ„HÍì<–£ á⁄l„"å<£ qH˜~}
° OÃÑ· `«# HÍ~åºxﬂ 1935Ö’
ÉèÏÉèÏ „Ñ¨K∞« iOKå~°∞. PÜ«∞# Pq+¨¯~°}‰õΩ QÆ∞iÎOÑ¨ÙQÍ D „Ñ¨„H˜Ü∞« ÉèÏÉèÏ qH˜~}
° O Jx „Ñ¨ãk≤ ú K≥OkOk.
ÉèÏÉèÏ qH˜~°}O `«~°∞"å`« D q+¨Ü«∞"≥∞ÿ „Ñ¨Ñ¨OK« "åºÑÎ̈ q„ã¨∞Î J#∞ã¨O^Œ<åxH˜ J<ÕHõ=∞Ok "≥·*Ï˝x‰õΩÅKÕ
J<ÕHõ "ÕÅ J#∞ã¨O^è•<åÅ Ñ¨„`åÅ „Ñ¨K∞« ~°}‰õΩ „`À=fã≤Ok.
HÍã≤‡H± ~ˆ [Å∞¡Å∞
PÜ«∞# 1936Ö’ „aãì̈ÖÖò ’x Éè∫uHõ „Ñ¨Ü∂≥ QÆ âßÅ‰õΩ"≥o§, "åÅì~ü ÃÇ·Ï>ˇ~¡ ü J<Õ =i+ª̈ "≥*· Ï˝x‰õΩx`À
Ñ¨xKÕ™ê~°∞. ÃÇ·Ï@¡~ü`À HõÅã≤ ÉèÏÉèÏ, WÑ¨C_»∞ „Ñ¨ã≤^Œú"≥∞ÿ# ÃÇ·Ï@¡~ü – ÉèÏÉèÏ JOK≥ÅH˘# (ˆH¿ã¯_£) ã≤^•úO`«O
Pq+¨¯iOKå~°∞. D ã≤^•úO`«O "≥Ú^Œ\™˜ êiQÍ HÍã≤‡H± Z~Ú~ü+=¨ ~ü ÉèÏ=##∞ „Ñ¨"âÕ Ã◊ Ñ\ì̃Ok. Jk HÍã≤‡H±
H˜~}
° ÏÅ∞ Éè∂í q∞ "å`å=~°}O`À _èô H˘#ﬂÑ¨Ù_»∞, Jq"å`å=~°}O`À „Ñ¨u „H˜Ü∞« Ö’ ~Ô O_»= „âı}˜ Hõ}ÏÅ#∞,
XHõ „âı}Ö˜ ’ L`«Ê#ﬂO KÕ™êÎÜ∞« x—— D~°HOõ QÍ „âı}Ö˜ ’ L`«Ê#ﬂO HÍ=@O =Å# D „Ñ¨„H˜Ü∞« #∞ JOK≥ÅHÀ#
(ˆH¿ã¯_£) „Ñ¨ÉèÏ=O JO\Ï~°∞. D „Ñ¨ÉèÏ=O Hõ}ÏÅ[Å∞¡, XHõ "å#[Å∞¡QÍ ‰õΩi¿ãÖÏ KÕã¨∞ÎOk nx<Õ
HÍã≤‡H± [Å∞¡ JO\Ï~°∞.
g∞™ê<£û
P `«~∞° "å`« PÜ«∞# HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ W`«~° ÅHõ}
∆ ÏÅÃÑ· ^Œ$+≤ì ™êiOKå~°∞. PÜ«∞# ZÅ„HÍì#¡ Hõ#ﬂ
ã¨∞=∂~°∞ =O^Œ~Ô @∞¡ |~°∞"≥#· Hõ}ÏÅ∞ QÆey#, JuQÍ K˘K«∞Û‰õΩáÈÜÕ∞ H˘xﬂ HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ∞ L<åﬂÜ«∞x
Éèqí +¨ºã¨∂K«# KÕ™ê~°∞. D q+¨Ü∞« OÖ’ PÜ«∞# PYi J#∞ã¨O^è•# Ñ¨„`«O 'g∞™ê<£û— Jx Ñ≤Å∞=|_Õ
Ñ¨~=° ∂}∞ Hõ}ÏÅã≤^•úO`«O QÆ∂iÛ 'g∞™ê<£û— PÜ«∞# HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅÖ’ L<åﬂÜ«∞x Éèqí +¨º ã¨∂K«#
KÕã≤# Hõ}ÏÅ =O\˜q. `«~°∞"å`« HÍã≤‡H± H˜~°}ÏÅ∞ x[OQÍ<Õ 'g∞™ê<£û— Hõey L<åﬂÜ«∞x `≥eã≤Ok.
B`«∞ûHõº"≥∞ÿ# q+¨Ü«∞"Õ∞q∞\O>Ë g∞™ê<£ Jx ÉèÏÉèÏQÍˆ~ <å=∞Hõ~°}O KÕâß~°∞, Wk ã¨~åﬁ"≥∂^ŒHõ~°O
J~ÚOk.
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Jxﬂ ~Ô _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ =¸ÖÏOâßÅ (Ze"≥∞O\òû) Hõ}ÏÅ∞ qH˜~}
° O ^•ﬁ~å qzÛù#ﬂ=∞=Ù`å~Ú.
„Ñ¨uHõ}O Ü≥ÚHõ¯ qzÛù#ﬂ„Ñ¨„H˜Ü∞« XHõ x~åúi`« ã¨=∞Ü«∞ „Hõ=∞}˜H#õ ∞ J#∞ ã¨iOz LO@∞Ok. g∞™ê<£
=∞Ç¨ "ÕQÆO`À „Ñ¨Ü«∂}˜ã¨∞Î#ﬂÑ¨C_»∞ ^•x H©∆} „Hõ=∞ ã¨=∞Ü«∂^Œkè S<£„Ããì<£ ™ê¿ÑHõ∆ ã≤^•ÌO`å#∞ ™ê~°O,
qãÎ̈iã¨∞OÎ ^Œx Ñ¨Ó~åﬁ#∞=∂#O KÕ™ê~°∞. Jk `«~∞° "å`« „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ ^•ﬁ~å x~°∂Ñ≤OK«|_çOk. ÉèÏÉèÏ
Pq^èŒOQÍ J}∞ Hõ}ÏÅ J#∞ã¨O^è•#OÖ’ Ö’`«∞QÍ ã¨O|Okè`«∞Öˇ· L<åﬂ~°∞. PÜ«∞# `«# qÅ∞"≥·#
J#∞ã¨O^è•# HÍ~°ºO 1939 =~°‰Ωõ Hˆ O„a_ç̊Ö’ H˘#™êyOKå~°∞. PÜ«∞# LÑ¨Å|∞ÌÅ∞ PÜ«∞# ¿Ñ~°∞#∞
HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ áê~îº° „QÆO^è•ÅÖ’ z~°™ê÷~ÚQÍ xe¿Ñ~Ú.
ÉèÏÉèÏ‰õΩ =∂<£ Kè≥ãì̈~üÖ’ „á⁄ÃÑ¶ã¨~ü Ñ≤Z"£∞Zãπ ÉÏ¡ÔH\ò QÍi =^ŒÌ Ñ¨xKÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ 1939Ö’ ~åÜ«∞Öò
™⁄ã¨~Ú\© "åi „Ñ¨^•#O „QÍO@∞ JOkOk. HÍx "å~°∞ â◊Å=ÙÖ’ ÉèÏ~°`Öü ’ LO_»QÍ ~Ô O_»= „Ñ¨ÑO¨ K«ÜÚ« ^Œú
"≥Ú^ŒÅ~ÚOk PHÍ~°}OQÍ uiy Hˆ O„a_ç˚ "≥à§◊ ÖËHõ áÈÜ«∂~°∞. JÑ¨C_»∞ PÜ«∞# `«# J^èºŒ Ü«∞#O ÉèÏ~°`Öü ’<Õ
H˘#™êyOKå~°∞.

11.

ÉèÏ~°`üÖ’ ÉèÏÉèÏ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈ J#∞ã¨O^•#O
ÉèÏÉèÏ Hˆ O„a_ô̊Ö’ KÕã∞¨ #Î ﬂ J#∞ã¨O^è•#OÖ’ KåÖÏ ÉèÏQÆO Jã¨OÑ¨Ó~°O‚ QÍ LO_çOk. Jk Z‰õΩ¯=QÍ

QÆ}˜`« ã¨O|Okè`«O. ÉèÏÉèÏ ÉˇOQÆ∞à◊¥~°∞Ö’x ÉèÏ~°`« q*Ï˝# ã¨O™ê÷#O (WO_çÜ«∞<£ Wxûì@∂º\ò PÑ¶π
Ãã·<û£ )Ö’ KÕi HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅÃÑ· `«# J#∞ã¨O^è•#O H˘#™êyOKå~°∞.
HõëêìÅ#∞ JkèQqÆ ∞OK«_O» .
ÉˇOQÆ∞à◊¥~°∞ JÜ«∞™ê¯OuHõ Éè∂í =∞^èºŒ ~ˆ Y‰õΩ ^ŒQ~æÆ Q° Í LOk. JÑ¨Ê\’¡ „Ñ¨ÑO¨ K«OÖ’ Éè∂í JÜ«∞™ê¯O`«
=∞^èºŒ ~ˆ Y‰õΩ ^ŒQ~æÆ Q° Í HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ J^èºŒ Ü«∞#O KÕÜ∞« _®xH˜ J#∞"≥#· H˘kÌ™ê÷<åÅÖ’ Wk XHõ\.˜ Éè∂í
JÜ«∞™ê¯O`« =∞^èºŒ ~ˆ Y‰õΩ ^ŒQ~æÆ Ö° ’ HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ f„=`« xÅHõ_Q» Í `«‰Ωõ ¯=QÍ LO_»@O "≥*· Ï˝x‰õΩÅ∞
QÆ=∞xOKå~°∞. „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ =Å# `«‰Ωõ ¯= â◊HQÎ̃ ÅÆ HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ∞ Éè∂í JÜ«∞™ê¯O`« =∞^èºŒ ~ˆ Y ^ŒQ~æÆ Ö° ’
^•^•Ñ¨ÙQÍ ÖË#>Ë.¡ D „Ñ¨`ºÕ Hõ`« JkèHõ â◊HÎ̃ HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ J^èºŒ Ü«∞<åxH˜ J#∞"≥#· kQÍ `≥Åã≤Ok. Éè∂í
JÜ«∞™ê¯O`« =∞^èºŒ ~ˆ Y ÉèÏ~°`Öü ’ Hˆ ~°àÏÖ’x u~°∞=#OÖ’ Ñ¨Ù~°O ^ŒQ~æÆ Q° ÍáÈ`«∞Ok. ÉèÏÉèÏ D J=HÍâßxﬂ
qxÜ≥∂yOK«∞H˘x Éè∂í JÜ«∞™ê¯O`« =∞^èºŒ ÖËY‰õΩ Z‰õΩ¯= ^Œ∂~°OÖ’ ÖËx ÉˇOQÆà¥◊ ~°∞Ö’ `«# HÍã≤‡H±
H˜~}
° ÏÅ J#∞ã¨O^è•#O H˘#™êyOKå~°∞.
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HÍx „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ‰õΩ ã¨iÑ¨_Õ ™œÅÉèÏºÅ∞ H˘~°=Ü«∂º~Ú. P HÍÅOÖ’ ÉèÏ~°`Öü ’ ZÅ„HÍìxH±û Ñ¨iHõ~*° Ï˝#
xÑ¨Ù}∞Å∞ ã¨∞ÅÉèOí QÍ ÅÉèºí =∞ÜÕ∞º "å~°∞ HÍ^Œ∞. =#~°∞Å ã¨=∞‰õÄ~°∞ÛHÀ=_»OÖ’ =∞Oz KåHõKH« ºõ OQÆÅ
ÉèÏÉèÏ D J=~À^è•Åhﬂ JkèHqõ ∞OKå~°∞. PÜ«∞# H˘O^Œ~∞° ZÅ„HÍìxH±û <ÕiÛ# "åix ‰õÄ~°∞ÛH˘x 1 wQÆ~ü
QÆ}# ^Œ∞iƒù}© (wQÆ~ü H“O@~ü >ˇÖ™ˇ È¯Ñπ), wQÆ~ü =ÚÅ¡~ü ^Œ∞iƒù}© (wQÆ~ü =ÚÅ¡~ü >ˇe™È¯Ñπ) J<≥ ~Ô O_»∞
^Œ∞iƒù}©Å#∞ ^Õâ◊OÖ’<Õ xi‡OÑ¨*Ëâß~°. Jq Ü«∞^•~°÷OÖ’ Hõ}^Œ∞iƒù}©Å∞, JO`«iHõ∆O #∞O_ç =KÕÛ
=∞Ç¨â◊H=Î̃ O`«"∞≥ #ÿ Ñ¨~=° ∂}∞ Hõ}ÏÅ#∞ Hõ#∞Q˘<Õ, Hõ} ^Œ∞iƒù}Å© ∞ (áêiìHÖõ ò >ˇe™È¯Ñπû). PÜ«∞# D
^Œ∞iƒù}Å© #∞ ÉˇOQÆà¥◊ ~°∞Ö’ L#ﬂ Ü«Ú.Ü«∞ãπ. "åÜ«Ú¿ã# "åi q=∂<åÅÖ’ Ñ¨OÑ≤OKÕ~∞° ‰õÄ_®. ÉèÏÉèÏ
QÍ~°∞ KÕã#≤ D H˘Å`«Ö,Ë Éè∂í =∞^èºŒ ~ˆ Y ã¨g∞Ñ¨ PH∆ÍOâßÅÖ’ Ju – Z`«∞#Î ÅaèOKÕ 'q∞™ê<£û— J#|_Õ
J}∞Hõ}ÏÅ f„=`«Å "≥Ú@ì "≥Ú^Œ\˜ H˘Å`«Å∞.

12.

WOQÍ¡_∞» Ö’ ÉèÏÉèÏ QÆ=∞xOK«ÖHË õ áÈ~Ú# Ñ
„ Ü
¨ ∂≥ QÍÅ∞.
ÉèÏÉèÏ `«~°∞"å`« '=$`åÎ HÍ~° "Õ∞Ñ¶¨∞ HõHõ∆º—— (ã¨~°∞¯Å~ü H“¡_£ KÕO|~ü) J#|_Õ Ñ¨iHõ~åxﬂ

`«Ü«∂~°∞KÕ™ê~°∞. W^Õ Ñ¨iHõ~°O, ÉèÏÉèÏ J#∞ ã¨O^è•#O KÕ^•Ì=∞#∞‰õΩ#ﬂ Ñ≤Z"£∞ Zãπ ÉÏ¡ÔH\ò QÍiKÕ "Õ∞<£
Kèã≥ ~ì̈ Öü ’ xi‡OÑ¨|_»∞`«∂ LO_çOk. ÉèÏÉèÏQÍ~°∞ 1939Ö’ ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ =zÛ z‰õΩ¯‰õΩ áÈ~Ú LO_»Hõ áÈ`Õ
"å~°∞ D "≥∞<£ Kèã≥ ~ì¨ ∞° „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅÖ’ ÉèÏQÆ™êﬁ=ÚÅÜ«ÚºO_Õ "å~°∞. „Ñ¨ÑO¨ K« Ü«Ú^ŒOú PÜ«∞# „Ñ¨}ÏoHõÅÖ’
J_»O¤ ‰õΩÅ∞ HõeyOzOk. HÍx ÉèÏÉèÏ D ÉÏ^èHŒ ÍÅ#∞ J=HÍâßÅ∞QÍ =∂~°∞ÛH˘x, Ñ¨iHõ~åÅ#∞ ÉèÏ~°`Öü ’<Õ
xi‡Oz Ü«Ú.Ü«∞ãπ (J"≥∞iHÍ) q=∂<åÅ#∞ J^≥‰Ì Ωõ fã¨∞H˘x „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ∞ [i¿Ñ~°∞ D„Ñ¨}ÏoHõÅ‰õΩ
^è#Œ ~åt ã¨~^ü ˘~åa˚ \Ï\Ï „@ã¨∞ì ^•ﬁ~å JO^Œ*Ü
Ë ∞« |_»k¤ .
ÉèÏÉèÏ=O\˜ Ãã·^•úOuHõ Éè∫uHõ q*Ï˝x „Ñ¨Ü≥∂QÍ`«‡Hõ Éè∫uHõâß„ãÎ̈OÖ’ ã¨xﬂÇ≤Ï`«OQÍ Ñ¨xKÕÜ«∞_»O
J~°∞^Œ∞, ''Ãã·^•úOuHõ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈ "Õ`«ÎÅ∞ QÆ}˜`«qâı¡+¨}Ïxﬂ qâı+¨OQÍ LÑ¨Ü≥∂y¿ãÎ, „áêÜ≥∂yHõ Éè∫uHõ
âß„ã¨Î "Õ`ÅÎ« ∞ `«=∞ J^èºŒ #OÖ’ „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅÃÑ· P^è•~°Ñ_¨ `
» å~°∞. HÍx ã¨O^Œ~åƒù#∞™ê~°O, =∞øeHõOQÍ Ãã·^•úOuHõ
Éè∫uHõ âß„ã¨Î"Õ`«Î J~Ú# ÉèÏÉèÏ, „Ñ¨Ü≥∂QÍÅ#∞ KÕÜ«∞=Åã≤ =zÛOk. HÍx ÉèÏÉèÏ J„ã¨Îã¨<åºã¨O KÕã≤
‰õÄ~ÀÛÖË^∞Œ . PÜ«∞# ã≤^•úO `«=Ú, „Ñ¨Ü∂≥ QÆ=Ú ~Ô O_»∞ "≥Ñ· Ù¨ Å kﬁáê„`åaè#Ü«∞O KÕ™ê~°∞. Wk PÜ«∞#
„Ñ¨[,˝ JOH˜`« ÉèÏ"åxﬂ "Õ<Àà◊§ Kå@∞`å~Ú.
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Hˆ O„a_ôÖ˚ ’ L#ﬂÑ¨C_»∞ ÉèÏÉèÏ Éè∫uHõ âß„ã¨A
Î _˝ ∞» , ã¨Ê\
ù H˜ âõ ß„ã¨A
Î _˝ ∞» J~Ú# *ˇ_ç K≥~Ô ﬂÖò Jaè„áêÜ«∂Å`À
ÉèÏÉèÏ „Ñ¨ÉèÏq`«∞ÅÜ«∂º~°∞. ã¨=∂[OÖ’ =∂~°∞ÊÅ∞ `≥ã¨∞Î#ﬂ q*Ï˝#O XHõ <≥·~°∂Ñ¨º HÍ~°ºOHÍ^Œ∞, q*Ï˝#Ñ¨Ù
"Õà√◊ § ã¨=∂[OÖ’ ^Œ$_èO» QÍ <å@∞H˘x L<åﬂ~Ú QÆ#∞Hõ, q*Ï˝#O Ü≥ÚHõ¯ ã¨`Ê« eù `åÅ∞ Hˆ =ÅO Ñ¨iáêÅHõ
=~åæxHˆ QÍHõ "≥Ú`«OÎ [<åxH˜ K≥O^•Åx ÉÔ̌~ﬂÖò J<Õ "å~°∞. ÉÏ~°`‰ü Ωõ uiy=zÛ WHõ¯_ç ™ê=∂lHõ,
~å[H©Ü∞« "å`å=~°}Ïxﬂ K«∂ã≤# `«~∞° "å`«, ÉèÏÉèÏ ÉèÏ"åÅ∞ Hˆ =ÅO Éè∫uHõ q*Ï˝#O`À `«$Ñ≤Î Ñ¨_H» õ q„ãÎ̈`«
Ñ¨ikèx ã¨O`«iOK«∞H˘<åﬂ~Ú. `«ﬁ~°Ö’ ~å=_®xH˜ J=HÍâ◊=Ú#ﬂ ™êﬁ`«O„`«ºO `«~∞° "å`« ÉèÏ~°`ü „Ñ¨Qu
Æ x
QÆ∂iÛ PÜ«∞# PÖ’zOK«™êˆQ~°∞. 1940 ^Œâß|ÌÑÙ¨ "≥Ú^Œ\˜ ÉèÏQÆOÖ’, „Ñ¨ÑO¨ K« ~°OQÆOÖ’ <åaèHÜ
© ∞« Éè∫uHõ
âß„ã¨ÎOÖ’ <å@H©Ü«∞ ã¨OÑ¶¨∞@#Å∞ KÀ@∞ KÕã¨∞‰õΩ<åﬂ~Ú, <åaèH©Ü«∞ Éè∫uHõ âß„ã¨ÎO, =∂#"ÀÑ¨Ü≥∂QÆ
Ü≥∂QÆº"≥∞#ÿ <åcèHÜ
© ∞« â◊HÎ̃ Pq+¨¯~°}`À H˘`«Î =∞Å∞Ñ¨Ù uiyOk. g\˜x J#∞ã¨iã¨∂Î ÉèÏ~°`ü D Hˆ „∆ `«OÖ’
„Ñ¨"tÕ OKÕO^Œ∞‰õΩ W^Õ J^Œ#∞ Jx ÉèÏÉèÏ ÉèÏqOKÕ"å~°∞.

13.

<åaèH©Ü«∞ â◊HÎ̃ Pqëê¯~°O ÉèÏ~°`üÖ’ HÍ~°º ~°∂áêÅ∞.
ˆHO„a_ç˚Ö’ L#ﬂÑ¨C_»∞ J}∞Éè∫uHõ âß„ã¨ÎO J#∞ã¨O^è•#OÖ’ J„QÆQÆ}∞ºÖˇ·# KåÖÏ=∞Ok

"≥·*Ï˝x‰õΩÅ`À ™œÇ¨Ï„~°Ì ã¨O|O^è•Å∞ <≥ÅH˘ÖËÊ~°∞ ˆHO„a_ç̊Ö’ Ñ¨xKÕã¨∞Î#ﬂ ~°∂^èŒ~ü á¶È~ü¤——QÍ~°∞, XHõ ˆHO„nÜ«∞
<åaèK∞« @∂ì ZÅ„HÍì#¡ "Õ∞Ñ¶∂¨ =$`«"Î ∞≥ #ÿ J}∞ „Ñ¨u~°∂Ñ¨O HõeÊOKå~°∞. _≥<å‡~ü¯Ö’x H˘ÃÑ<£ ¿ÇÏÔQ<£ Ö’
Ñ¨xKÕã∞¨ #Î ﬂ hÖòûÉè’~ü, ~°∂^è~Œ ü áÈ~ü¤ #=¸<å#∞ "≥∞~°∞QÆ∞ Ñ¨~∞° ã¨∂,Î <åaè K«∞@∂ì uiy ZÅ„HÍì#∞¡ x~åúi`«"∞≥ #ÿ
HõHº∆õ ÅÖ’ u~°∞QÆ∞`åÜ«∞x QÆ∞iÎOKå~°∞. D Pq+¨¯~°}Å∞ 1910 ^Œâß|ÌOÖ’ [iQÍ~Ú. *ˇ"∞£ û Kèå_»qH±
1931Ö’ '#∂º„\Ï<£û— Hõ#∞Q˘<åﬂ_»∞. #∂º„\Ï<£û q^Œ∞º^•"Õâ◊O LO_»^Œ∞. JO^Œ∞KÕ "å\˜H˜ Uq^èŒ"≥∞ÿ#
„Ñ¨„H˜Ü∞« ÖËHõ Jq JÑ¨Ê\˜ =~°‰Ωõ Hõ#∞Q˘#|_»Ö^Ë ∞Œ . <åaèÖ’ „á⁄\Ï<£û`À áê@∞ #∂º„\Ï<£û LO\ÏÜ«∞<Õ
Pq+¨¯~°} =Å# JÑ¨Ê\’¡ Z<Àﬂ z‰õΩ¯=Ú_»∞Å∞ qÑ¨Ê|_®¤~Ú.
ÉèÏÉèÏ ã¨ﬁÜ«∞OQÍ J}∞=ÙÅÖ’x ã¨∂Hõ∆‡Hõ}ÏÅ#∞ J#∞ã¨O^è•xOKÕ Hõ} "≥·*Ï˝x‰õΩ_»∞, ÉèÏÉèÏ
J#∞ã¨O^è•# q+¨Ü∞« "≥∞#ÿ HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ∞ D q+¨Ü∞« Hˆ „∆ `«OÖ’ „Ñ¨=ÚY ÉèÏQÆO. HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ∞
JO`«iHõO∆ #∞O_ç, =ÚYºOQÍ ™œ~°=∞O_»ÅO |Ü«∞\˜ #∞Oz =ã¨∞#Î ﬂ JkèHâõ H◊ Î̃ QÆÅ qHõ~}
° ÏÅ∞. Ju
"å`å=~°}O, JO`«iHõO∆ Ö’ JkèHâõ H◊ Î˜ J}∞ Hõ}ÏÅ#∞ Ñ¨sH˜O∆ KÕO^Œ∞‰õΩ ã¨ÇÏ¨ [„Ñ¨Ü∂≥ QÆ âßÅÅ∞ JO^Œ∞=Å#
ÉèÏÉèÏ <ådH©Ü∞« Éè∫uHõ âß„ãÎ̈OÖ’ Pqëê¯~åÅ`À ã¨xﬂÇ≤Ï`«OQÍ =Ú_ç=_ç L<åﬂ~°∞. HÍx PÜ«∞# ÉèÏ~°`ü
uiy =zÛ# "≥O@<Õ J}∞â◊HHÎ̃ ˜ Pqëê¯~°O [iyOk.
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#∂º„\Ï#¡`À „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ∞
XHõ #∂º„\Ï#∞ xOz XHõ ZÅ„HÍì<£ "≥Å∞=_ç`Õ Jk „á⁄\Ï<£QÍ =∂~°∞`«∞Ok, P =¸ÅHõO
J}∞ã¨OYº (Z\Ïq∞H± #O|~ü) XHõ\˜ ÃÑ~°∞QÆ∞`«∞Ok. Wk ~°™êÜ«∞xHõ P=~°#Î Ñ¨\Hì˜ Öõ ’x J#º=¸ÅHõOQÍ
U~°Ê_»∞`«∞Ok. ÃÇÏ„xHÀ ÃÑ¶i‡ÖÏ<£ QÆ∂_» J}∞ <åÉè∞í Å#∞ #∂º„\Ï#∞ÅKÕ _èô H˘\ì̃Oz#Ñ¨Ù_»∞ W^Õ [iy
LO@∞O^Œx ÉèÏqOKå_»∞. Ü«Úˆ~xÜ«∞<£ <åaèx #∂º„\Ï#¡`À _èôH˘\ì̃Oz#Ñ¨Ù_»∞ "Õ̂~ﬁ~°∞ J}∞ã¨OYº QÆÅ
=¸ÅHÍÅ∞ U~°Ê_®¤Ü∞« x PÜ«∞# x~åúiOKå~°∞. `«~∞° "å`« [~°‡h #∞O_ç X\’ìÇ¨ <£ Jk"Õ̂~ „Ñ¨„H˜Ü∞« Jx
x~°∂Ñ≤OKå~°∞.
X\’ìÇ¨ <£ ‰õÄ_® Z„xHÀ ÃÑ¶i‡=O\˜ „Ñ¨Ü∂≥ QÍÖË [iáê~°∞. XHõ ~°™êÜ«∞# âß„ãÎ̈ "Õ`Î« HÍ=@O
=Å# PÜ«∞# Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞ <åaèx #∂º„\Ï#¡KÕ _èHô ˘\˜Oì z# `«~∞° "å`« ÉËiÜ«∞O =zÛ#@∞¡ Hõ#∞Q˘<åﬂ~°∞.
ZO`À PÖ’K«#, K«~Û° `«~∞° "å`« PÜ«∞# 1939Ö’ x*ÏxH˜ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞ <åaèx #∂º„\Ï#∞¡ _èHô ˘\ì̃#
`«~∞° "å`« J<ÕHõ `«∞#HõÅ∞QÍ q_çáÈ~Ú, J`«ºkèHõ â◊HxÎ̃ QÆ∂_® "≥Å∞=iã¨∞OÎ ^Œx x~åúiOKå~°∞. X\’ìÇ¨ <£‰Ωõ
D Pq+¨¯~°}‰õΩ 1944Ö’ <ÀÉˇÖò Ñ¨Ù~°™ê¯~°O ÅaèOzOk.
Z„xHÀ ÃÑ¶i‡ J"≥∞iHõ<£ ã¨OÜ«ÚHõÎ ~å„ëêìÅ‰õΩ ™ê÷<åO`«i`«∞Öˇ· JHõ¯_» <åaèHÜ
© ∞« â◊HÃÎ˜ Ñ· J#∞ã¨O^•#O
KÕÑ\
¨ Ïì~∞° . PÜ«∞# Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞ J}∞=ÙÅ∞ #∂º„\Ï#¡ KÕ`« xÜ«∞q∞`«, ã¨ﬁÜ«∞OKåe`« Ñ¨^u
úŒ Ö’ _èHô ˘#∞
„Ñ¨Ü∂≥ QÍxﬂ `«Ü∂« ~°∞KÕ™ê~°∞. Pq^èOŒ QÍ PÜ«∞# ™ê÷~ÚQÍ H˘#™êˆQ <åaèHÜ
© ∞« Q˘Å∞ã¨∞ „Ñ¨„H˜Ü∞« ^•ﬁ~å
L+¨‚ ~°∂Ñ¨OÖ’ ã≤÷~°â◊HÎ̃ „Ñ¨"åÇ¨xﬂ ™êkèOKå~°∞. D „Ñ¨Ü≥∂QÆO P^è•~°OQÍ L+¨‚ â◊HÎ̃x [xOÑ¨*Ë¿ã <åaèH©Ü«∞
iÜ«∂Hõ~ì #ü ∞ xi‡Oz, L+¨â‚ H◊ xÎ̃ , ã¨∞qk`«=∞# Ñ¨^`
úŒ ∞« Å ^•ﬁ~å q^Œ∞ºK«ÛHù QÎ̃ Í =∂ˆ~Û J=HÍâ◊O ã¨$+≤Oì Kå~°∞.
ÃÑ¶i‡H˜ "≥Ú^Œ\˜ <åaèHÜ
© ∞« iÜ«∂Hõ~ì ∞° xi‡OK«|_®xH˜ Z<Àﬂ ã¨O=`«û~åÅ∞ Ñ¨\Oì̃ k. q^Œ∞ºK«ÛHù xÎ̃ L`«ÊuÎ
KÕ¿ã "≥Ú^Œ\˜ <åaèHÜ
© ∞« iÜ«∂Hõ~ì ∞° 1951Ö’ Ñ¨Ó~°~Î ÚOk.
"≥Ú^Œ\ "≥Å∞=|_ç# ‰õΩ∆ „^Œ~∂° Ñ¨O.
<åaèH©Ü«∞ â◊H˜Î Pq+¨¯~°} #∞O_ç "≥Ú^Œ\˜ iÜ«∂Hõì~ü x~å‡}ÏxH˜ Ñ¨\˜ì# HÍÅOÖ’ Ô~O_»=
„Ñ¨ÑO¨ K«ÜÚ« ^ŒOú =Ú=∞‡~°OQÍ ™êQÆ∞`«∂LO_çOk. KåÖÏ =∞Ok "≥*· Ï˝x‰õΩÅ#∞ J}∞„Ñ¨„H˜Ü∞« Ö’ "≥Å∞=_≥
Jáê~°âH◊ `
Î˜ À <åaèHÜ
© ∞« ÉÏO|∞ ÖËHõ J}∞ÉÏO|∞ Jx Ñ≤Å∞=|_Õ J}ﬁ„ã¨Î qHÍ™êxH˜ =∞o§OK«_O» [iyOk.
~Ô O_»= „Ñ¨ÑO¨ Ü«Ú^ŒOú Ö’ 1945Ö’ [áê#∞Ö’x Ç≤Ï~À+≤=∂, <åQÆ™êH©ÅÃÑ· ~Ô O_»∞ <åaè H©Ü∞« ÉÏO|∞Å#∞
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x[OQÍ<Õ Ü«Ú^Œú q=∂<åÅ #∞O_ç "ÕÜ∞« @O [iyOk. D ^Œ∞Y^ŒãO¨ Ñ¶∞¨ @#ÅÖ’ Jáê~°"∞≥ #ÿ =∂#=
„áê}, ™êﬁã¨º÷ , Pã¨∞ÅÎ ‰õΩ Jáê~°#+ì̈O [iyOk. <åaèHÜ
© ∞« „Ñ¨„H˜Ü∞« `À q^Œ∞ºK«ÛHù Î̃ L`åÊ^Œ#‰õΩ KåÖÏ
=ÚO^Õ =∂#=*Ïu J}ﬁ„™êÎxﬂ xi‡OzOk.
`«^∞Œ Ñ¨i ™êuﬁHõ ~°∂Ñ¨O ‰õÄ_® L^Œƒqù OzOk.
"≥·*Ï˝x‰õΩÅ ã¨HÍ~å`«‡Hõ =∞ã≤Î+¨¯O, J}∞â◊H˜Îx =∂#= HõàÏÊ}ÏxÔH· qxÜ≥∂yOK«_»O H˘~°‰õΩ
J#∞ã¨O^è•<åxﬂ =ÚO^Œ∞‰õΩ ™êyOzOk. "å~°∞ <åaè Ü≥ÚHõ¯ ~Ô O_»∞ JOâßÅ#∞ J#∞ã¨iOz D kâ◊QÍ
Ñ¨Ù~˘QÆq∞OKå~°∞. "≥Ú^Œ\k˜ , <åaèHÜ
© ∞« Q˘Å∞ã¨∞ „Ñ¨„H˜Ü∞« #∞ xÜ«∞O„uOz q^Œ∞º^Œ∞`åÊ^Œ# KÕÜ∞« _»O.
J"≥∞iHÍ, WOQÍ¡O_£, HÔ #_®, „á¶ê<£û, ~°ëêºÅÖ’ "≥Ú^Œ\˜ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ,¡ `«y# *Ï˝#O, J#∞Éè=í O Pi˚OKÕO^Œ∞‰õΩ
„Ñ¨Ü∂≥ QÍÅÖ’ LÑ¨Ü∂≥ yOKå~°∞. ^•x`«~∞° "å`« ÃÑ^ŒiÌ Ü«∂Hõ~ì ∞° ¡ q^Œ∞º^Œ∞`åÊ^Œ#HÔ · xi‡OKå~°∞.
<åaè Ü≥ÚHõ¯ "Õ~˘Hõ JOâ◊O ã¨^∞Œ Ñ¨Ü∂≥ QÍxH˜ `«y#^≥· L#ﬂk. J<ÕHõ =¸ÅHÍÅ∞ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ`«
Hõey L<åﬂ~Ú. JO>Ë "å\˜ <åaè qH˜~}
° ÏÅ∞, z#ﬂ Ñ¨~=° ∂}∞ Hõ}ÏÅ~°∂Ñ¨OÖ’QÍx, 'QÍ=∂— H˜~}
° ÏÅ∞
JxÑ≤Å=|_Õ q^Œ∞º^ŒÜ∞« ™ê¯O`« `«~O° QÍÅ∞QÍ QÍx"≥Å∞=iã¨∞OÎ k. J@∞=O\˜ =¸ÅHÍÅ∞ „Ñ¨H$õ uÖ’
‰õÄ_® L<åﬂ~Ú. =∞#O qH˜~}
° ÏÅ#∞, JO`«iHõO∆ #∞O_ç, Éè∂í q∞ #∞O_ç, =∞#O u<Õ PÇ¨~°O #∞O_ç,
Ñ‘ÖÛË QÍe #∞O_ç á⁄O^Œ∞`«∂<Õ LO\Ï=Ú. HÍx Jk Ju ã¨∂Hõ‡∆ Ñ¨i=∂}OÖ’ LO@∞Ok. qH˜~}
° O
=∞sâ◊HÎ̃ =O`«"∞≥ `
ÿ Õ Jk Jxﬂ r=~åã¨∞ÅH˜ Ç¨xHõ~O° HÍx xÜ«∞q∞`«, ã¨∂Hõ‡∆ Ñ¨i=∂}OÖ’ ~ˆ _çÜ∂≥
^è•i‡Hõ Ñ¨^•~å÷Å#∞ ˆH#û~°∞ =O\˜ J<ÕHõ "åº^èŒ∞Å x^•#=Ú, zH˜`«ûÅ‰õΩ LÑ¨Ü≥∂yOK«=K«∞Û. ^•x
LÑ¨Ü≥∂QÍÅ∞ =º=™êÜ«∞OÖ’#∞ Ñ¨i„â◊=∞Ö’#∂ ‰õÄ_® L<åﬂ~Ú. <åaèÜ≥ÚHõ¯ D *∫Ñ¨Ü≥∂QÍOâßÖË
=ÚO^Œ∞‰õΩ áÈÜÕ∞O^Œ∞‰õΩ "≥*· Ï˝x‰õΩÅ#∞ PHõiO¬ Kå~Ú.
D Ô~O_»∞ JOâßÅ∞, q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎ, ˆ~_çÜ≥∂ ^è•i‡Hõ`« ã¨^Œ∞Ñ¨Ü≥∂QÍÅ∞ 'âßOuÔH· J}∞=Ù—
(U@"£∞Ñ¶~¨ ü Ñ‘ã)π Jx „Ñ¨ãk≤ Ì K≥O^•~Ú.

10.

ÉèÏ~°`üÖ’ Ñ¨^äŒ ^Œ~°≈‰õΩ_»∞ ÉèÏÉèÏ
HÍã≤‡H± H˜~°}ÏÅÃÑ· â’^èŒ#Å∞ KÕã¨∞Î#ﬂ ÉèÏÉèÏ, J}∞ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈OÖ’ „Ñ¨QÆux QÆ=∞xã¨∂Î LO_Õ"å~°∞.

PÜ«∞# Pã¨HÎ̃ =∂„`«O âßOuÔH· J}∞=Ù ÃÑ·#, J#QÍ J}∞â◊HÎ̃ ã¨HÍ~å`«‡Hõ JOâßÅÃÑ·<Õ LO_Õk. PÜ«∞#
J}∞â◊HÎ˜ ^•ﬁ~å q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎHÔ · Ü«∞`«ﬂOKÕ¿ã"å~°∞. PÜ«∞# D Hˆ „∆ `«OÖ’ „Ñ¨ÑO¨ K« "åºÑ¨OÎ QÍ [~°∞Ñ¨ÙQÆ∞`«∞#ﬂ
37

Jaè = $kú x QÆ = ∞xOKå~° ∞ . „Ñ¨ Ñ ¨ O K« = ∞O`« \ Ï J}∞â◊ H ˜ Î x q^Œ ∞ º^Œ ∞ `« Ê uÎ Ô H · qxÜ≥ ∂ yOK« _ » O ÃÑ·
J#∞ã¨O^è•#OKÕã¨∞Î#ﬂ "≥·*Ï˝x‰õΩÅO^Œ~°∂ PÜ«∞#‰õΩ ã¨∞Ñ¨iz`«∞ÖË.
ÉèÏ~°`Öü ’ J}∞ q*Ï˝# â◊OY∞™ê÷Ñ#¨ .
J}∞ Éè∫uHõ âß„ã¨OÎ , `«`û« O|Okè`« Hˆ „∆ `«OÖ’ J#∞ã¨O^è•<åxÔH· ÉèÏÉèÏ XHõ ã¨Oã¨#÷ ∞ ™ê÷ÑO≤ K«_O» `À
„áê~°OaèOKå~°∞. \Ï\Ï Wxìû@∂º\ò PÑπ Ñ¶O¨ _»"∞≥ O@Öò sÃã~üÛ (‰õΩÑ¡ OÎ̈ QÍ \˜SZÑ¶P
π ~ü), 19 _çÃãO|~°∞
1945# „áê~°OÉè’`«û=O [~°∞Ñ¨Ù‰õΩOk. \˜SZÑ¶πP~üÖ’ Ãã·^•úOuHõ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈O, <åaèH©Ü«∞ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈O,
HÍã≤‡H± H˜~}
° ÏÅ∞, QÆ}`
˜ =« Ú, ~°™êÜ«∞# âß„ãÎ̈=Ú =∞iÜ«Ú QÆ}HõÜ∞« O„`åÅ∞ HõOÑ¨Óº@~üûÖ’ J^èºŒ Ü«∞#O
„áê~°OÉèí=∞~ÚOk.
ã¨Oã¨„÷ áê~°OÉèOí HÍQÍ<Õ ÉèÏÉèÏ „áê~°OaèOz# =∞~ÀHõ =ÚYº HÍ~°º„Hõ=∞O Hõ}Öòì sHõ~}
° Ü«∞O„`«O
(áêiìHõÖò ZH˜ûÅˆ~@~ü) nx ^•ﬁ~å „á⁄\Ï<£û, ZÅ„HÍì<£û, JÜ«∞hHõ$`« Hõ}ÏÅ∞ (SÜ≥Ú<≥·*ò¤ áêiìHõÖòû)
W`åºk Ñ¨~=° ∂}∞ Hõ}ÏÅ‰õΩ J`«ºkèHõ â◊HÎ˜ HõeyOK«=K«∞Û#∞. `«^•ﬁ~å Ju"ÕQ=Æ Ú, â◊H,Î˜ =∞iÜ«Ú ã≤`
÷ ∞« ÅÖ’
Hõ}ÏÅ =º=Ç¨~°O „Ñ¨Ü∂≥ QÆâßÅÖ’ „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ ^•ﬁ~å Ñ¨ijeOK«=K«∞Û.
ÉèÏÉèÏ J"≥∞iHÍ #∞O_ç XHõ `«ﬁsHõ~}
° Ü«∞O„`«O

(Accelerator)

#∞ kQÆ∞=∞u KÕã∞¨ HÀ"åÅx

„Ñ¨Ü∞« uﬂOKå~°∞. HÍx, J"≥∞iHÍ P Ü«∞O„`«O \˜SZÑ¶P
π ~ü‰Ωõ W=ﬁ\ÏxH˜ x~åHõiOzOk. PÜ«∞# JÑ¨C_»∞
Jk \˜SZÑ¶P
π ~üÖ’<Õ xi‡OKÕO^Œ∞Hõ Ñ¨x „áê~°OaèOKå~°∞. XHõ z#ﬂ Ü«∞O„`«O 1950Ö’ xi‡OKå~°∞ QÍx
Jk LÑ¨Ü∂≥ QÆ Ü≥∂QÆºO HÍÖË^∞Œ . 1960 ^ŒâH◊ Oõ Ö’ `«~∞° "å`« J<ÕHõ `«ﬁsHõ~}
° Ü«∞O„`åÅ∞ ÉèÏ~°fÜ«∞
"≥*· Ï˝xHõÅ∞ xi‡OKå~°∞.
J}∞=ÙÅ#∞ Ñ¨xHÔ · xÜ≥∂yOK«_O» \˜SZÑ¶P
π ~ü =∞øeHõ J#∞ã¨O^è•#O KÕÜ∞« \ÏxH˜ U~åÊ@~ÚOk.
D ~°Hõ"≥∞ÿ# J#∞ã¨O^è•#OÖ’ „áê^äŒq∞Hõ q*Ï˝#OÖ’ Pq+¨¯~°}Å∞ [~°∞QÆ∞`å~Ú. Jk BÑ¨Ü≥∂yHõ
=º=ã¨Å÷ ∞ xi‡OKÕO^Œ∞‰õΩ Ñ¨Ù<å^Œ∞Å∞ "Õã∞¨ OÎ k. J^Õ BÑ¨Ü∂≥ yHõ J}∞ ã¨O^è•# ã¨Oã¨Å÷ ∞ H˘xﬂ L^ÕâÌ ßÅ
™ê^èŒ#ÔH· H˘`«Î LÑ¨Hõ~°}ÏÅ∞, =º=ã¨÷Å∞ xi‡OKÕO^Œ∞‰õΩ J}∞â◊HÎ̃ âßOuÜ«Ú`« „Ñ¨Ü≥∂[<åÅÔH· ™ê÷Ñ≤™êÎ~°∞.
ÉèÏÉèÏ <åaèHÜ
© ∞« q*Ï˝#O, WO[hiOQ∑ =∞iÜ«Ú >ˇHÍﬂÅrÅÔH· BÑ¨Ü∂≥ yHõ J#∞ã¨O^è•# ã¨Oã¨#÷ ∞ ™ê÷ÑO≤ KÕ
HÍ~°º„Hõ=∞O "≥Ú^ŒÅ∞ÃÑ\Ïì~∞° . nxH˜ ~Ô O_»∞ P^Œ~å≈Å∞, XHõ\˜ q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎ, ~Ô O_»=k "≥^· ºŒ O, =º=™êÜ«∞O,
Ñ¨i„â◊=∞ÅÖ’ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ Ñ¨^•~å÷Å LÑ¨Ü∂≥ QÆO.
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J}∞ˆH„∆ `«OÖ’ Jxﬂ HÍ~åºÅ∞ #_çÑO≤ KÕO^Œ∞‰õΩ 1948Ö’ ÉèÏ~°`« „Ñ¨É∞íè `«ﬁO Z\Ïq∞H± Z#s˚ Hõg∞+¨<£
™ê÷Ñ≤OzOk. xÜ«∞=∂Å∞ KÕÜ«∞_»O "≥Ú^ŒÅ∞H˘x, Ñ¨iÜ≥∂[<åÅ HÍ~åº#ﬁÜ«∞O `«~°∞"å`« J}∞â◊H˜Î
ã¨O|Okè`« ã¨HÅõ HÍ~åºÅ∞ D PÜ≥∂QÆO (Hõq∞+¨<)£ ÉÏ^èºŒ `« PÜ≥∂QÆO „H˜O^Œ Ñ¨xKÕ¿ã J@g∞H± Z#s˚
qÉèÏQÆO Jã¨Å∞QÍ „H˜Ü∂« #ﬁÜ«∞O KÕã∞¨ OÎ k. D qÉèÏQÆO 1954Ö’ U~åÊ@~ÚOk. J}∞ ã¨O|Okè`«
JkèHÍ~° Hˆ „∆ `«OÖ’ ÉèÏ~°`« „Ñ¨É∞íè `«ﬁ ã¨~åﬁkèHÍ~åÅ∞ D J}∞â◊HÎ̃ PÜ≥∂QÆOÖ’<Õ xÇ≤Ï`«"∞≥ ÿ LO\Ï~Ú. D
PÜ≥∂QÆ J^èºŒ Hõ`
∆ ‰« Ωõ ÉèÏÉèÏ ÜÕ∞ ã¨ÇÏ¨ [ =~°∞º_»∞ JÜ«∂º_»∞. PÜ«∞# P Ñ¨^qŒ x 1966Ö’ ^Œ∞~°‡~°}O
áêÅÜÕ∞º =~°‰Ωõ Jkè+Oì≤ Kå~°∞.
15.

J}∞ HÍ~°º„Hõ=∂xﬂ KÕÑ¨>ËìO^Œ∞‰õΩ g∞‰õΩ J=ã¨~°=∞ÜÕ∞ ã¨~°ﬁã¨ﬁO.
ÉèÏÉèÏ‰õΩ J}∞ HÍ~°º„Hõ=∞OÖ’ ã¨ÑÅ¨¶ =∞ÜÕ∞O^Œ∞‰õΩ U~°H"õ ∞≥ #ÿ JO`«~åÜ«∞O ÖË‰Ωõ O_® HÍÅ=ã≤#

=hﬂ ã¨Ê+ì̈OQÍ J=QÆ`"« ∞Õ . PÜ«∞#‰õΩ ^ÕâO◊ Ö’x ã¨H=∆õ ∞`«Å∞, qâı+[¨ `
˝ Å« ∞ Ñ¨ÓiÎQÍ `≥Å∞QÆ∞. <åaè H©Ü∞«
Hˆ „∆ `«OÖ’ =ÚO^Œ∞#ﬂ ^ÕâßÅ #∞O_ç "≥*· Ï˝xHõ, `«Hﬂ˜ H© ~°OQÍÅÖ’ ZHõ¯_» ã¨Ç¨ Ü«∞O J=Ùã¨~"° ∂≥ ‰õÄ_®
`≥Å∞ã¨∞. PÜ«∞#‰õΩ q*Ï˝#O >ˇHÍﬂÅr „Ñ¨Ñ¨OK«OÖ’ U™ê÷~ÚÖ’ L<åﬂÜ≥∂ `≥Å∞ã¨∞. PÜ«∞# PÜ«∂
ã¨O|Okè`« Hˆ „∆ `åÅÖ’ xÑ¨Ù}∞Öˇ#· ÉèÏ~°fÜ«ÚÅ∞ ^ÕâO◊ Ö’#∂, |Ü«∞\˜ ^ÕâßÅÖ’#∂ ZHõ¯_≥H¯õ _» L<åﬂ~À
`≥Å∞ã¨∞H˘x L<åﬂ~°∞. PÜ«∞# J@∞=O\˜ "å~°∞ q^ÕâßÅÖ’ LO>Ë "åix `≥zÛ <åaèHÜ
© ∞« J#∞ã¨O^è•<åxH˜
<åÜ«∞Hõ`ﬁ« O =Ç≤ÏOÑ¨*Ü
Ë ∂« Åx K«∂ã¨∞<Î åﬂ~°∞.
J}∞qÉèÏQÆO q+¨Ü∞« OÃÑ· `«# ã¨~ﬁ° `À =ÚY*Ï˝#O`À PÜ«∞# ^ÕjÜ«∞ <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∞O
KÕÑ>
¨ OìË ^Œ∞‰õΩ J=ã¨~"° ∞≥ #ÿ q+¨Ü∂« Å#∞ Ñ¨\Hì̃ õ K«∂Ñ≤ã∂¨ ,Î „Ñ¨^•è x N <≥„Ç¨˙‰õΩ 1954Ö’ 2–3 ¿ÑrÅ ÅÑ¶Ú¨
Ñ¨„`«O „"å™ê~°∞. PÑ¨„`«O ^•xHõ^Õ ã¨~ﬁ° ã¨O„QÆÇÏ¨ O. Jk ZO`« Ü≥∂K«#`À „"åã≤#^ŒO>Ë WÑ¨C_»∞ 60Uà◊§
`«~∞° "å`« ‰õÄ_®, ÉèÏ~°`« <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∞O P Ñ¨„`«OÖ’ W=ﬁ|_ç# =∂~°Oæ Ö’<Õ #_»∞ã¨∞OÎ k. Wk
„Ñ¨ÑO¨ K«OÖ’ ZHõ¯_® "åºáêiHõ <åaèHÜ
© ∞« T~å˚ „Ñ¨H~õ }
° O xÜ«∞q∞`« HÍ~åº#ﬁÜ«∞OHÍ=\ÏxH˜ ã¨O=`«û~åÅ
=ÚO^Œ∞ „"åÜ«∞|_çOk.
=∞#∞+¨µÅ∞–Ñ¨^•~å÷Å∞–Ô~O_»∞ =ÚYº ã¨ã=¨ ∞~°HÍÅ∞ <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∞OÖ’ „Ñ¨QuÆ H˜ J`«º=ã¨~"° ∞≥ #ÿ ,
ã¨~°ﬁ „Ñ¨^äŒ=∞ Hõ~°Î=º=ÚÖˇ·# Ô~O_»∞ Ñ¨#∞Å∞ PÜ«∞# KÕÑ¨\Ïì~°∞. ˆ~_çÜ≥∂ ^è•i‡Hõ Ñ¨^•~å÷Å =Å#
J}∞–<åaèH©Ü«∞ ˆH∆„`«OÖ’ Ñ¨#∞Å#∞ q∞ye# ˆH∆„`åÅHõO>Ë Ju aè#ﬂOQÍ LO\Ï~Ú. JO^Œ∞KÕ`«,
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™êﬁ`«O„`«ºO~åQÍ<Õ KÕÑ@
¨ =ì Åã≤# "≥Ú@ì "≥Ú^Œ\˜ Ñ¨x D HÍ~°º„Hõ=∞ ^Œ$ëêìº H©Å"≥∞#ÿ Ñ¨^•~å÷Å xÜ«∞O„`«},
„Ñ¨|O^è#Œ =∞iÜ«Ú ã¨Oã¨¯~°}. ~Ô O_»=k—— =∂#= =#~°∞Å Jaè=$kú. Wk KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ ã¨=∞Ü«∞O Ñ¨>kìË ,
Éèqí +¨º`«∞ÖÎ ’ x`«ºO J=Ùã¨~=° ∞ÜÕ∞ºk ‰õÄ_®#∞. `«y#O`« =∞Ok „áêA˝Å#∞ (ZHõûÑ¨~ûìü ) x~°O`«~O° QÍ
xi‡OKÕ q^è•<åxﬂ ~°∂á⁄OkOK«_»O. ÉèÏÉèÏ D Ô~O_»∞ Ñ¨#∞Å∞ „áê~°OaèOKÕO^Œ∞ Hõ∆}"≥∞ÿ<å *ÏÑ¨ºO
KÕÜ«∞ÖË^Œ∞.

16.

WO^Œ# K«„Hõ=ÚYO, <åaèH©Ü«∞ WO^Œ#O ã¨=Úáêi˚OKÕO^Œ∞‰õΩ =¸_»∞ J_»∞QÆ∞Å∞.
<åaèH©Ü«∞ iÜ«∂Hõì~°∞Ö’ WO^èŒ#OQÍ LÑ¨Ü«ÚQÆ Ñ¨_»_®xH˜ =ÚO^Œ∞ Ñ¨^•~å÷Å∞ =¸_»OK≥Å

„Ñ¨„H˜Ü«∞‰õΩÖ’#∞QÍ"åe.
"≥∞@∞ì ^ÕâO◊ Ö’x „áêO`åÅxﬂO\˜h <åcèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∂xH˜ LÑ¨ÜÚ« Hõ"Î ∞≥ #ÿ Yx[ ÉèOí _®~åÅx
Hõ#∞Q˘<åe. <åaèHÜ
© ∞« â◊HÎ̃ L`åÊ^Œ#‰õΩ, ã¨ÇÏ¨ [Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O, WOHÍ q∞we# ÉˇieÜ«∞O, l~˘¯xÜ«∞O
=O\˜ =ÚYº Ñ¨^•~å÷Å ÉèíO_®~åÅx Hõ#∞Q˘<åe. ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ñ¨Ù qâßÅ Éèí∂ÉèÏQÆOÖ’ D Yx*ÏÅ#∞
"≥kHˆ O^Œ∞‰õΩ, ÉèÏÉèÏ HÍ~°º„Hõ=∞O "≥Ú^Œ\Ö˜ ’<Õ J}∞ Yx[ qÉèÏQÆO (Z\Ïq∞H± q∞#~°Åû _çq[<£) ™ê÷ÑO≤ Kå~°∞.
P qÉèÏQÆO ^ÕâO◊ Ö’x qâßÅ Éè∂í ÉèÏQÆOÖ’ ã¨~ˆ ﬁHõ}
∆ (J}Ëﬁ+¨}) „áê~°OaèOzOk. ã≤OQ∑ Éè∂í "£∞ „áêO`«OÖ’x
*Ï^Œ∞QÆ∂_®Ö’ („Ñ¨ã∞¨ `
Î Ñ« Ù¨ ~°≠Ï~üYO_£) 1951Ö’ ÃÑ^ŒÌ ÉèOí _®~åÅ∞ Hõ#∞Q˘#|_®¤~Ú. Jk ^ÕâßxH˜ ÃÑ^ŒÌ
Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞ ã¨~Ñ° ~¨¶ å =¸Å™ê÷#=∞~ÚOk, WÑ¨Ê\˜H© ã¨~Ñ° ~¨¶ å H˘#™êQÆ∞`«∞#ﬂk.
~Ô O_»= "≥∞@∞ì, Yx*ÏÅ L`åÊ##O, "åx #∞O_ç HÍ=Åã≤# ~°™êÜ«∞# q∞„â◊}ÏÅ#∞ "≥enÜ«∞@O,
Yx*ÏÅ∞ Éè∂í QÆ~ƒ° Où , Éè∂í `«ÅOÖ’ ã¨ÇÏ¨ [OQÍ ^˘iˆH Ñ¶∞¨ #Ñ¨^•~å÷Å∞. *Ï^Œ∞QÆ∂_®Ö’ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O Yx[O
Éè∂í `«ÖÏxH˜ ã¨∞=∂~°∞ 600 #∞O_ç 900 g∞@~°¡ „H˜O^Œ ^•xk áêëê}ÏÅÖ’ LOk. ^•x #∞Oz =∞#O
HÍ=Åã≤# Ñ¨^•~å÷xﬂ `«y# ™êO„^Œ`Ö« ’ LO_ÕÖÏ J=ã¨~"° ∞≥ #ÿ ÉèÏQÍxﬂ fÜ«∂e. D ™êO„^Œ"∞≥ #ÿ ÉèÏQÍxﬂ
'Yx[O— JO\Ï~°∞. P Yx*Ïxﬂ ã¨O™ÈkèOz ^•x#∞O_ç HÍ=Åã≤# ã¨"Õ∞‡à◊<åxﬂ fÜ«∂e. Wk
™êO„Ñ¨^•Ü«∞HõOQÍ 'Ñ¨ã∞¨ Ñ¨Ù Hˆ H±— (Jk Hˆ H± ~°∂Ñ¨OÖ’ LO_»^∞Œ QÍx) Jx Ñ≤Å∞=|_Õ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞
PÔHû· _»∞á⁄_ç. Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞ Ñ≤O_ç =∞~°#∞ *Ï^Œ∞QÆ∂_®Ö’ ™ê÷ÑO≤ KÕ Ñ¨xx ÉèÏÉèÏ "≥O@<Õ KÕÑ\
¨ Ïì~∞° .
Hˆ ~°àÖ◊ ’ Wã¨∞HõÖ’ '"≥Ú#*ˇ\
· —ò Jx Ñ≤Å∞=|_Õ Yx[O JkèHõ =∂„`«OÖ’ L#ﬂk. P Yx[OÖ’
WO^Œ#O KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ LÑ¨Ü«ÚHõÎ"≥∞ÿ# Ü«Úˆ~xÜ«∞O, ^èÀiÜ«∞O L<åﬂ~Ú. Ü«Úˆ~xÜ«∞O ã¨ﬁÜ«∞OQÍ
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WO^è#Œ "≥∞`
ÿ ,Õ ^äÀiÜ«∞O #∞O_ç, Ü«Ú~ˆ x Ü«∞"£∞#∞ iÜ«∂Hõ~ì Öü ’<Õ L`«ÊuÎ KÕÜ∞« =K«∞Û D '"≥Ú#*ˇ\
· —ò
Wã¨∞HõÅÖ’ <åaèHÜ
© ∞« Hˆ „∆ `«OÖ’ LÑ¨ÜÚ« Hõ"Î ∞≥ #ÿ J<ÕHõ ~°™êÜ«∞# =¸ÅHÍÅ∞ L<åﬂ~Ú. ÉèÏÉèÏ‰õΩ Hˆ ~°à◊
ã¨=Ú„^Œ f~°OÖ’x Wã¨∞HõÅ∞, JÖÏˆQ `«∂~°∞Ê# ã¨OÑ¨Ó~°‚ `«q∞à◊<å_»∞, Xi™ê¯ f~°„áêO`åÅ „áê^è•#º`«
ÉÏQÍ `≥Å∞ã¨∞. PÜ«∞# Hˆ ~°àÏÖ’ ^èÀiÜ«∞O – Ü«¸~ˆ xÜ«∞O W`«~° Ñ¨^•~å÷Å#∞, ^è•`«∞=ÙÅ#∞ ã¨O„QÆÇÏ≤ OKÕ
Ü«¸x@¡#∞ ™ê÷ÑO≤ Kå~°∞. D Ñ¨x PÜ«∞# 1950 ^Œâß|ÌOÖ’, „\ÏOÉËÖ’ UÑ¨h „áê~°OÉèOí HÍHõ=ÚO^Õ
KÕ™ê~°∞.
=¸_»= "≥∞@∞ì, D Ñ¨ã∞¨ Ñ¨Ù Hˆ H±x Ñ¨iâ’kOz, Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O WO^Œ# QÆ∞oHõÅ∞QÍ KÕã≤ Ö’Ç¨ÏÑ¨Ù
Q˘\ÏìÅÖ’ J=∞~°Û_»O D Q˘\ÏìÅ#∞ WO^Œ#Ñ¨Ù Hõ@Åì ∞QÍ KÕã≤ iÜ«∂Hõ~Ö¡° ’ LÑ¨Ü∂≥ y™êÎ~∞° . ÉèÏÉèÏ 1950
^Œâß|ÌOÖ’ =ÚO|~ÚÖ’x „\ÏOÉËÖ’ Ü«Úˆ~xÜ«∞"£∞, ^èÀiÜ«∞O L`«ÊuÎ Hõ~å‡QÍ~åÅ∞ ™ê÷Ñ≤OKå~°∞.
PÜ«∞#‰õΩ H˘O`« Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞ *Ï^Œ∞QÆ∂_» ~åyQÆ#∞Å #∞O_ç LÑ¨–L`«ÊuÎ ÅaèOzOk. PÜ«∞# iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’
ZH˜¯OKÕ^∞Œ ‰õΩ WO^è#Œ Ñ¨Ù Hõ@Åì #∞ KÕ¿ã WO^è#Œ O `«Ü∂« s ™œHõ~åºxﬂ ‰õÄ_® ™ê÷ÑO≤ Kå~°∞. \˜SZÑ¶P
π ~ü
~°™êÜ«∞# qÉèÏQÆO, `«~°∞"å`« „\ÏOÉË ~°™êÜ«∞# qÉèÏQÆO ^•ﬁ~å Ü«Úˆ~xÜ«∞O á⁄O^Õ q^è•<åÅ#∞
qHõã≤OÑ¨KÕ™ê~°∞. `«~°∞"å`« 1969Ö’ '<åaèH©Ü«∞ WO^èŒ# ã¨OH©~°¡O— (#∂ºH˜¡Ü«∞~ü Ñ¨ÓºÜ«∞Öò HÍOÃÑ¡H±û) J<Õ
„Ñ¨`ºÕ Hõ ã¨Oã¨#÷ ∞ iÜ«∂Hõ~ì ¡° WO^è#Œ OÅ `«Ü∂« iÔH· ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£Ö’ <≥ÅH˘ÖÏÊ~°∞.
ÉèÏÉèÏ 1950 ^ŒâßÉÌOÖ’<Õ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O Y##O #∞O_ç iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ xO¿ÑO^Œ∞‰õΩ ã≤^OúŒ QÍ L#ﬂ
ã¨OHõe`« WO^è#Œ O =~°‰Ωõ KÕ¿ã ã¨OÑ¨Ó~°‚ WO^è#Œ Ñ¨Ù Q˘Å∞ã¨∞ ZÖÏ ™ê÷ÑO≤ Kå~À =∞#O K«∂_»=K«∞Û. D
Q˘Å∞ã¨∞<Õ WO^è#Œ K«„Hõ=ÚYO („Ñ¶O¨ \ò ZO_£ PÑ¶π Ñ¨Óº~ÚÖò Ãã·HÖ˜ )ò JO\Ï~°∞. Jxﬂ\˜H#õ ﬂ =ÚYº=#~°∞
=ºHÎ̃ã¨OÑ¨^Œ ÃÑOá⁄OkOK«_»O.
<åaèH©Ü«∞ ˆH∆„`«OÖ’ „áê^è•#º`«`À KÕÜ«∞=Åã≤# Ô~O_»= Ñ¨x, Jxﬂ ~°OQÍÅÖ’#∞ <≥·Ñ¨Ù}ºO
™êkèOK«_O» Wk nè~…° HÍeHõ „Ñ¨}ÏeHõ QÆ#∞Hõ nxx KÕ¿ãO^Œ∞Hõ XHõ ™ê÷~Ú q^è•<åxﬂ <≥ÅH˘ÅÊ=Åã≤
LOk. ÉèÏÉèÏ ZO`À =∞Ok „Ñ¨=ÚY "≥·*Ï˝x‰õΩÅx \˜SZÑ¶πP~üÖ’ KÕ~°=∞x PÇ¨ﬁxOKå~°∞ "åiÖ’
KåÖÏ=∞Ok =zÛ KÕ~å~°∞ QÆ∂_®. "åi`À XH˘¯Hõ¯ix Hˆ O„^ŒOQÍ KÕã≤ „Ñ¨Ü∂≥ QÆ âßÅÅ∞ ™ê÷ÑO≤ Kå~°∞.
JHõ¯_» "å~°∞ <åaè H©Ü∞« Hˆ „∆ `åxH˜ ã¨O|OkèOz# `«=∞`«=∞ Hˆ „∆ `åÅÖ’ J#∞ ã¨O^è•#O „áê~°OaèOKå~°∞.
D q^èOŒ QÍ "≥Ú^Œ\˜ „âı}˜ qâı+A
¨ Å˝ #∞ `«Ü∂« ~°∞ KÕ™ê~°∞. „\ÏOÉËÖ’ 1954Ö’ „Ñ¨Ü∂≥ QÆâßÅÅ ™ê÷Ñ#¨
„áê~°OÉè=í ∞~ÚOk. P \˜SZÑ¶P
π ~ü qâı+[¨ `
˝ ,Õ „\ÏOÉËÖ’ qq^èŒ q+¨Ü∂« Å‰õΩ ã¨O|OkèOz# q*Ï˝#∞Å
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|$O^•Åx „áê~°OaèOKå~°∞. JHõ¯_» ã¨ﬁÇ¨Ï$™êÎÅÖ’ Pi˚OKÕ J#∞Éè"í åxH˜ JkèHõ „áê^è•#º`« WKåÛ~°∞.
nx=Å# qA˝Å `«~∞° "åu „âı}˜ `«Ü∂« ~°~ÚOk.
1954Ö’ ÉèÏÉèÏ XHõ z#ﬂ ã¨ﬁ^Õj iÜ«∂Hõ~ì ∞° „\ÏOKÕÖ’ xi‡OKåÅx ™êÇ¨Ïã≤Hõ x~°Ü
‚ ∞« O fã¨∞‰õΩ<åﬂ~°∞.
<Õ~∞° Û‰õΩ<ÕO^Œ∞‰õΩ J^Õ J`«∞º`«=Î ∞ q^è•#=∞x PÜ«∞# ^è$Œ _»qâßﬁã¨=Ú „\ÏOÉËÖ’ P ã¨=∞Ü«∞OÖ’ L#ﬂ
"≥*· Ï˝x‰õΩÅ‰õΩ D`« H˘Å#∞ ~°HOõ iÜ«∂Hõ~ì ∞° x~å‡}OÖ’ P`«‡ q™êﬁã¨O LOkQÆ#∞Hõ, P~°H"õ ∞≥ #ÿ iÜ«∂Hõ~ì ∞° .
ZOÑ≤Hõ KÕ™ê~°∞. P~°H"õ ∞≥ #ÿ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ‰õΩ J=ã¨~"° ∞≥ #ÿ ÉèÏQÍÅ#∞ ÉèÏ~°fÜ«∞ áêi„âßq∞Hõ ~°OQÆOÖ’ xi‡OKÕ
J=HÍâ◊O‰õÄ_® LO_çOk. ÉèÏ~°`« Ñ¨i„â◊=∞ÅÖ’ Ö’Ñ≤Oz# ™œÅÉèºí `« Hˆ =ÅO â◊√kúKÜ
Õ ∞« |_ç# Ü«Ú~ˆ xÜ«∞"£∞
QÆÅ =¸Åº=O`«O KÕÜ∞« |_ç# (Z„xKü_)£ q¿+â◊ WO^è#Œ Ñ¨Ù Hõ_Å¤ô ∞ D WO^è#Œ Ñ¨Ù Hõ_Å¤ô #∞ Ü«Ú<≥>
· _ˇ £
H˜OQÆ"¤ ∞£ (Ü«Ú.ÔH.) xOz kQÆ∞=∞u KÕã∞¨ ‰õΩ<åﬂ~°∞.
iÜ«∂Hõ~ì ∞° x~å‡} HÍ~°ºO 1953Ö’ „áê~°OÉè"í ∞≥ ÿ Ju`«ﬁ~°QÍ =ÚyOK«|_çOk. Jk 1 "≥∞QÍ"å\ò
L+¨â‚ H◊ Î˜ L`åÊ^Œ# KÕãO≤ k. P iÜ«∂Hõ~ì ∞° [#=i 1957Ö’ HÍ~åºxﬁ`«"∞≥ ~ÿ ÚOk. „Ñ¨^•è x Ñ¨O_ç\ò [=Ç¨Ï~üÖÏÖò
<≥„Ç¨˙ 20 [#=i 1957# ^•x L^•…@# KÕ™ê~°∞. iÜ«∂Hõ~ì ∞° ÃÑ· #∞O_ç K«∂¿ãÎ Ö’#∞#ﬂ iÜ«∂Hõ~ì ∞°
H˘Å#∞Ö’, 'ÃãÔ~<£ HÀ"£ qH˜~}
° O Jx Ñ≤Å=|_Õ JO^Œ"∞≥ #ÿ heqHõ~}
° O Hõ#∞Ñ≤OKÕk. P iÜ«∂Hõ~ì ‰ü Ωõ
'JÑ¨û~°— Jx ¿Ñ~°∞ÃÑ\Ïì~∞° P~ÀA<Õ „Ñ¨^•è #=∞O„u ^Õâ<◊ åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∂xﬂ ã¨∂p=ÚYOQÍ #_ç¿Ñ
„\ÏOÉË J}∞ T~å˚ ™ê÷Ñ¨Hõ=Ú Z\Ïq∞H± Z#s˚ Z™êìa¡+π "≥∞O\ò – „\ÏOÉË – (ã¨∂Hõ∆‡OQÍ ZWW\˜)
BÑ¨KåiHõ L^•…@# [iáê~°∞. „Ñ¨ã¨∞Î`«O ÉèÏÉèÏ J#∞ã¨O^è•# ˆHO„^ŒO, (ÉèÏÉèÏ Z\Ïq∞H± sÃã~°Û ÃãO@~ü)
Jx Ñ≤Å∞=|_Õ D ã¨Oã¨÷ J}∞ L~å˚ qÉèÏQÆÑÙ¨ Jxﬂ ã¨Oã¨Å÷ ‰õΩ =∂`«$ ã¨Oã¨.÷
'JÑ¨û~°— XHõ J#∞ã¨O^è•#Ñ¨Ù iÜ«∂Hõ~ì .ü Jk q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎ KÕÜ∞« ÖË^∞Œ . JÑ¨û~°#∞ `«=∞O`«`å"Õ∞
xi‡OK«@O, "≥*· Ï˝x‰õΩÅ‰õΩ J}∞ âß„ã¨OÎ Ö’ qâı+[¨ `
˝ « ã¨=Úáêi˚OKÕ ^Œ$+≤Öì ’ KåÖÏ LÑ¨Ü∂≥ QÆHÍi J~ÚOk.
J}∞ iÜ«∂~°¤~°¡Ö’ qÅ∞"≥·# J#∞Éèí"åxﬂ WzÛOk. H˘xﬂ J}∞=ÙÅ ~°∂áêO`«~°}Å#∞ (S™È\’Ñπû)
L`«ÊuÎKÕ¿ã ™œÅÉèíºO HõeÊOzOk. XHõ =¸ÅHõÑ¨Ù ~°∂áêO`«~°}Åhﬂ XˆH ã¨OYº „áÈ\Ï#∞Å∞ Hõey
LO\Ï~ÚQÍx, #∂º„\Ï#∞Å ã¨OYº=∂~°∞`«∞Ok. XHõ ~°∂áêO`«~}
° ‰õΩ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ`« LO>Ë ^•xx
~ˆ _çÜ∂≥ ~°∂áêO`«~}
° =Ú (ˆ~_çÜ∂≥ S™È\òÑ)π JO\Ï~°∞. Jq "≥^· ºŒ Hˆ „∆ `«O, =º=™êÜ«∞ Hˆ „∆ `«O, áêi„âßq∞Hõ
~°OQÆO WÖÏ J<ÕHõ Hˆ „∆ `åÅÖ’ LÑ¨Ü∂≥ QÆ HÍ~°∞Å∞ JÑ¨û~°Ö’ Éè∫uHõ âß„ãÎ̈AÅ˝ H˜ H˘`«Î „Ñ¨Ü∂≥ QÍÅ‰õΩ XHõ
„Ñ¨Ü∂≥ QÆâßÅ ÅaèOzOk. D iÜ«∂Hõ~ì ∞° 2010 =~°‰Ωõ Ñ¨xKÕãO≤ k.
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17.

tHõ}
∆ ÏâßÅ ™ê÷Ñ#¨ .
ZWW\˜Ö’ KÕ̂~ H˘`«Î "≥*· Ï˝xHõÅ‰õΩ „Ñ¨tHõ}
∆ KÕ¿ã U WW\˜ tHõ}
∆ ÏâßÅ (ZWW\˜ „>ÿ̌xOQ∑ ã¨∂¯Öò)

™ê÷Ñ#¨ , iÜ«∂Hõ~ì ∞° x~å‡}O `«~∞° "å`« ÉèÏÉèÏ fã¨∞H˘#ﬂ JuQ˘Ñ¨Ê J_»∞QÆ∞. tHõ}
∆ ÏâßÅ#∞ #_ç¿ÑO^Œ∞‰õΩ
xi‡Oz# Ñ¨^HŒè Oõ QÆ`« 60 ã¨O=`«û~åÅ∞QÍ KåÖÏ Ñ¶Å¨ =O`«OQÍ#∞, q[Ü«∞ =O`«OQÍ#∞ ™êQÆ∞`«∞#ﬂk.
"≥Ú^Œ\’¡ KåÖÏ ã¨O=`«û~åÅ∞ Hˆ O„^ŒOÖ’ L#ﬂ "≥*· Ï˝x‰õΩÅ∞, |Ü«∞@#∞O_ç =zÛ# H˘O^Œ~∞° qâı+A
¨ Å˝ ∞
tHõ}
∆ Ï âßÅÖ’ `«sÊù^∞Œ WKÕÛ"å~°∞. ZWW\˜Ö’ "≥*· Ï˝x‰õΩÅ∞QÍ KÕ̂~O^Œ∞‰õΩ ZOÑ≤HÔ #· "åix tHõ}
∆ âßÅÖ’
q^•º~°∞Å÷ ∞QÍ fã¨∞H˘<Õ "å~°∞ Hõi#î "≥∞#ÿ =ÚMÏ=Úd ^•ﬁ~å `«=∞ q+¨Ü∂« ÅÖ’ P^è•~å`«‡Hõ J=QÍÇ¨Ï#,
J#∞ã¨O^è•#OÖ’ Jaè~°∞zx =∂„`«"Õ∞ Ñ¨sH˜∆ã¨∂Î ZOÑ≤Hõ KÕ¿ã"å~°∞. tHõ∆} ã¨Ñ¶¨ÅOQÍ Ñ¨ÓiÎ KÕã≤# `«~°∞"å`«,
q^•ºi÷ `«# q+¨Ü∂« xH˜ ã¨O|OkèOz# „Ñ¨Ü∂≥ QÆâßÅÖ’ J#∞ã¨O^è•#OÖ’ J#∞Éè=í Oá⁄Ok, J^è•ºÑ¨#Ö’
‰õΩâ◊Å∞_≥`
· ,Õ „H˘`«QÎ Í=KÕÛ "åiH˜ tHõ}
∆ ÏâßÅÖ’ K«^∞Œ =Ù K≥ÑÊ¨ _»O „áê~°Oaè™êÎ~∞° Pq^èOŒ QÍ Jk ™êﬁ=ÅOa`«
Ñ¨^HŒä Oõ J=Ù`«∞Ok. D Ñ¨^HŒä Oõ 1957Ö’ „áê~°OÉè"í ∞≥ ÿ <Õ\=˜ ~°‰Ωõ ^Õâ◊ J}∞HÍ~°º„Hõ=∂xH˜ =∞Oz ã¨=∞~°∞Öú #·ˇ
J#∞ ã¨O^è•`«Å#∞ JOkã¨∂<Î Õ LOk.

18.

J}∞iÜ«∂Hõ~ì ¡° x~å‡}O
iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ LÑ¨Ü∂≥ yOKÕO^Œ∞‰õΩ WO^è<Œ åxﬂ ã≤^OúŒ KÕÜ∞« _»O, „Ñ¨tH˜`
∆ ∞« Öˇ#· =∂#= =#~°∞Å#∞

ã¨$+≤Oì K«_O» J<Õ D ~Ô O_»∞ =ÚYº HÍ~åºÅ∞, ÉÏ~°fÜ«∞ã¨ﬁO`« <åaèHÜ
© ∞« iÜ«∂Hõ~ì ¡° x~å‡}O HÀã¨"∞Õ
„Ñ¨„Ñ¨^=Œä ∞OQÍ L^ÕtÌ OK«|_®¤~Ú ^ÕâO◊ Ö’ xi‡OKÕ iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’, ^ÕâO◊ Ö’ Ñ¨Ù+¨¯ÅOQÍ ÅÉèºí =∞ÜÕ∞º WO^è<Œ åhﬂ
"å_»@O "åOKèh« Ü«∞O. ÉèÏ~°`Öü ’ ã‘q∞`« Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O ÉèOí _®~åÅ∞ L<åﬂ~Ú QÍx, ^èÀiÜ«∞O xÅﬁÅ∞
|Ç¨ïà◊OQÍ L<åﬂ~Ú. Wk „QÆÇÏ≤ Oz ÉèÏÉèÏ ™êaèHÜ
© ∞« q^Œ∞ºK«ÛHù Î̃ LuÊuÎH,˜ ^ÕâO◊ Ö’ WO^è#Œ ™ê=∂„y
LÑ¨Å|Ì`« ^Œ$ëêìº, XHõ xiÌ+"ì̈ ∞≥ #ÿ =¸_»∞ JOK≥Å HÍ~°º„Hõ=∂xﬂ ~°∂á⁄OkOKå~°∞.
ÉèÏÉèÏ ~°∂á⁄OkOz# HÍ~°º„Hõ=∞OÖ’ "≥Ú^Œ\˜ ^Œâ◊ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞OÃÑ· P^è•i`«O. ~Ô O_»= ^ŒâÖ◊ ’
Hõ$„u=∞OQÍ ~°∂á⁄OkOz# 'Ñ¨Ù\
¡ ’xÜ«∞O— "å_®Åx, WHõ '^èÀiÜ«∞O— #∞O_ç KÕã#≤ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O =¸_»=
^ŒâÖ◊ ’ "å_®Åx x~åúiOKå~°∞. "≥Ú^Œ\˜ ^ŒâÖ◊ ’ HÍ~°º„Hõ=∞O „áê~°∂Ñ¨OÖ’ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O ã¨ÇÏ¨ [ ã¨"∞Õ ‡à◊#
ã≤u
÷ Ö’ "å_®Åx, x~åúiOKå~°∞. ZO^Œ∞HõO>Ë nxÖ’ Juã¨ﬁÅÊ Yx[ „Ñ¨HÍ∆ à◊#O J=Ùã¨~=° ∞=Ù`«∞O^Œx
D ~°H"õ ∞≥ #ÿ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ HÔ #_®Ö’ ~°∂á⁄Okã¨∞OÎ _Õ"å~°∞. HÍx 1950 ^Œâß|ÌOÖ’ WOHÍ q^Œ∞º^Œ∞`åÊ`«#‰õΩ
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"å\˜ JOu=∞ „áê~°∂Ñ¨O WOHÍ ã≤^=úŒ ∞=Ù`«∞O_Õk.
ÉèÏÉèÏ HÔ #_®"åi >ˇHÍﬂer Ñ¨ÓiÎQÍ ã≤^=úŒ ∞ÜÕ∞ =~°‰Ωõ xsH˜O∆ K«^ÅŒ K«∞HÀÖË^∞Œ . JO^Œ∞KÕ "≥Ú^Œ\^˜ âŒ ‰◊ Ωõ
ã≤^=úŒ ∞ÜÕ∞O^Œ∞‰õΩ ~Ô O_»∞ =∂~åæÅ Ñ¨^•è xﬂ ZOK«∞‰õΩ<åﬂ~°∞. PÜ«∞# P"≥∞iHÍ #∞O_ç ~Ô O_»∞ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡
H˘<åÅx x~°~‚ ÚOK«∞‰õΩ<åﬂ~°∞. D~°HOõ iÜ«∂Hõ~ì ∞° PÜ«∞# =¸_»∞ JOK≥Å Ñ¨^HŒä ÍxH˜ J#∞=Ù HÍ=Ù QÍx
"å\˜ „áê~°∂Ñ¨O x~å‡}ÏxH˜ ã≤^OúŒ QÍ LOk. PiÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ H˘#_»OÖ’ L^ÕâÌ O◊ , <åaèHÜ
© ∞« L~å˚ ™ê÷#HÍÅ
x~å‡}OÖ’ „Ñ¨`«ºHõ∆`«#∞ Éèí=O™êkèOK«_»"Õ∞ J#∞Éèí=OÖ’, <åaèH©Ü«∞ iÜ«∂Hõì~°¡ ™ê÷<å~ÀÑ¨}O (ZÔ~Hõ∆<£),
q^Œ∞º^Œ∞`åÊ^Œ# ^Õâ◊ q^Œ∞º^ŒÛHù Î̃ K«„@OÖ’xH˜ ã¨~Ñ° ~¨¶ å KÕÜ∞« _»O =O\˜ Jxﬂ JOâßÅ∞ L<åﬂ~Ú. D
=∂~°Oæ Ö’<Õ "≥Ú^Œ\˜ ^Õâ◊ <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∞O ã¨„H˜Ü∞« O J~ÚOk.

19.

ÔH#_®`À ã¨Ç¨ÏHÍ~°O.
^•xH˜ ã¨=∂<åO`«~O° QÍ, HÔ #_®`À J#∞ ã¨O^è•<åxH˜ „\ÏOÉËÖ’ iÜ«∂Hõ~ì ü xi‡OKÕO^Œ∞‰õΩ XÑ¨ÊO^ŒO

KÕã¨∞‰õΩ<åﬂ~°∞. P XÑ¨ÊO^ŒO J"≥∞iHÍ #∞O_ç=Öˇ H˘#∞QÀÅ∞‰õΩ HÍHõ Jaè=$kúH˜ KÕÜ«∞|_çOk. ÔH#_®
XÑ¨ÊO^ŒO, ÉèÏ~°`ü `«#ã¨ﬁO`« =¸_»OK≥Å HÍ~°º„Hõ=∞O „áê~°OaèOK«_®xˆH QÍx, J"≥∞iHÍ `À=ÖˇHÍ^Œ∞.
ã¨ÇÏ¨ Ü«∞ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O LÑ¨Ü∂≥ yOKÕ iÜ«∂Hõ~ì ü HÔ #_®Ö’ Ñ¨xKÕã∞¨ <Î åﬂ 'Z<£P~üZH±û— iÜ«∂Hõ~ì ü ÃÑ·
P^è•~°Ñ_¨ ç LO_»=Åã≤Ok. HÍx, H˘xﬂ „áê^äqŒ ∞Hõ „áê~°∂Ñ¨OÖ’ =∂~°∞ÊÅ∞ KÕÜ∞« =Åã≤ LO_çOk. JO`ÕHÍ^Œ∞,
ÉèÏÉèÏ "≥Ú^Œ\˜ ™êi iÜ«∂Hõì~°∞Ö’ ZH˜¯OK«=Åã≤# WO^èŒ#OÖ’ ã¨QÆO ^Õâ◊OÖ’<Õ `«Ü«∂~°∞ HÍ"åÅx
x~°~‚ ÚOKå~°∞. JÑ¨Ê\’¡ Wk KåÖÏ Hõi#î "≥∞#ÿ HÍ~°ºO. HÍx J`«xH˜ `«# ã¨ÇÏ¨ Ü≥∂QÆ∞ÅÃÑ· ZO`« qâßﬁã¨=∞O>Ë,
D q+¨Ü∞« O PÜ«∞# 1956Ö’<Õ HÔ #_® "≥o§#Ñ¨Ù_Õ „Ñ¨H\
õ O˜ Kå~°∞. z=~°‰Ωõ , ÉÏ~°`"« *·≥ Ï˝x‰õΩÅ∞ WO^Œ#O
`«Ü∂« ~°∞K≥Ü∞« º_»OÖ’ ã¨Ñb¨¶ Hõ$`«∞Å=@"Õ∞ HÍ^Œ∞, P WO^è#Œ O HÔ #_®#∞Oz =zÛ# WO^è#Œ O`À ã¨=∂#"≥∞#ÿ ,
ÖË^• H˘OK≥O Z‰õΩ¯"Õ, QÆ∞}=`«`
Î « Hõey LOk. „\ÏOÉËÖ’ ™ê÷ÑO≤ z# iÜ«∂Hõ~ì #ü ∞ JÑ¨Ê\’¡ HÔ #_® WO_çÜ∂«
iÜ«∂Hõ~ì ü J<Õ"å~°∞, `«~∞° "å`« ^•xH˜ ã≤SP~üÜÚ« Zãπ (Ãã·~ã° )π Jx<å=∞Hõ~}
° O KÕ™ê~°∞. ^•x L+¨â‚ H◊ Î̃ 40
"≥∞QÍ"å@∞¡ JÑ¨û~å ÖÏˆQ Ãã·~°ãπ ‰õÄ_® J#∞ã¨O^è•# iÜ«∂Hõìˆ~. <åaèH©Ü«∞ Éè∫uHõâß„ã¨Î J#∞ã¨O^è•#O
HÀã¨O, ~°∂áêO`«~}
° Å#∞ (S™È\’Ñπû) L`åÊ^Œ# HÀã¨O ™œÅÉèºí O Hõey LO_Õk. DiÜ«∂Hõ~ì ∞° 2010
=~°‰õΩ Ñ¨xKÕã≤Ok.
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20. ÉèÏ~°[Å (ÃÇÏg"å@~ü) L`åÊ^Œ#
"≥Ú^Œ\˜ ™ê÷~ÚÖ’ ÉèÏ~°`ü iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ ÉèÏ~° [ÖÏxﬂ xÜ«∞O„`«HOõ ("≥∂_»~ˆ @~ü) QÍ "å_Õ J=Ùã¨~O°
LO_Õk. ÉèÏ~°[ÅO xÜ«∞O„`«}, #∂º„@#¡ "ÕQÍxﬂ `«yOæ z, =ÚO^Œ∞=ÚO^Œ∞ J}∞=ÙÅ#∞ `«∞#HõÅ∞QÍ
KèkÕ OKÕ <ådH©Ü∞« „Ñ¨„H˜Ü∞« [i¿ÑO^Œ∞‰õΩ J#∞"≥#· "ÕQÍxH˜ `≥KÛÕ O^Œ∞‰õΩ LÑ¨Ü∂≥ y™êÎ~∞° . JO^Œ∞ =Å#
ÉèÏ~°[ÅO ÉèÏ~°`Öü ’ `«Ü∂« ~°∞ K≥Ü∞« º=Åã≤# J=Ùã¨~O° LOk.
ÉèÏ~°[ÅO XHõ~H° "õ ∞≥ #ÿ h~°∞ WO^Œ∞Ö’ h\ H O ã¨"∞Õ ‡à◊#OÖ’ H L^Œ[x (ÃÇ·Ï„_À[<£) J}∞=Ù
2

2

^•x ~°∂áêO`«~}
° O _»∂º\©iÜ«∞"£∞`À =∂iÊ_ç KÕÜ∞« |_»∞`«∞Ok. ÉèÏ~°[Å ~å™êÜ«∞xHõ ‰õÄ~°∞Ê D O.
2

ÉèÏ~°[Åx~å‡}ÏxH˜ HÍ=Åã≤# `«O„`«O KåÖÏ Hõ+"ì̈ ∞≥ #ÿ k. ÉèÏÉèÏ iÜ«∂Hõ~ì ¡° x~å‡}O [iˆQ ã¨iHˆ D
`«O„`«O ÃÑ· ã¨OÑ¨Ó~°‚ *Ï˝#O ™êkèOz ã≤^OúŒ QÍ LO_®Åx „QÆÇÏ≤ Oz, ã¨=∞Ü«∂xH˜ Ü«ÚO_Õ Ñ¨x „áê~°OaèOKå~°∞.
=ÚO^Õ ÉèÏ~° [ÖÏxﬂ KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ XHõ Ñ¨^Œúu ^•x`«Ü«∂s Z~°∞=ÙÅ `«Ü«∂s`À =Ú_çÃÑ\˜ì XHõ
LÑ¨–L`«Ê#ﬂOQÍ á⁄O^Œ@O. Pq^è•#OÖ’<Õ ÉèÏÉèÏ 1954Ö’<Õ Ñ¨x „áê~°OaèOKå~°∞. PÜ«∞# #OQÆÖò Ö’x
Z~°∞=Å Hõ~å‡QÍ~°O „Ñ¨Hõ¯# ÉèÏ~°[Å Hõ~å‡QÍ~åxﬂ xeáê~°∞ JHõ¯_» ÉèÏ~°[Å x~å‡}O 1962Ö’
„áê~°OÉè=í ∞~ÚOk. PHõ~åºQÍ~°O ã¨∞=∂~°∞ 40 ã¨O=`«û~åÅ∞ Ñ¨xKÕãO≤ k.

21.

"≥Ú@ì "≥Ú^Œ\˜ XHõ@= ™ê÷~Ú <ådH©Ü«∞ â◊HÎ̃ ™ê÷#HõO (#∂ºH˜¡Ü«∞~ü Ñ¨=~ü¿ãì+¨<£)
JÑ¨C_»∞ q^Œ∞º^Œ∞uÊuÎ HÀã¨O "≥Ú^Œ\™˜ ê÷~Ú iÜ«∂Hõ~ì ü x~å‡}ÏxH˜ ã¨=∞Ü«∞O =zÛOk. ÉÏ~°`ü

HÔ #_®Ö’ #_»∞ã¨∞#Î ﬂ _»Qã¡Æ π áê~ÚO\ò iÜ«∂Hõ~ì ∞° #=¸<åÖ’ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ xi‡OKÕO^Œ∞‰õΩ "Õ~˘Hõ XÑ¨ÊO^ŒO
KÕã∞¨ H˘Ok. Wk ÉèÏÉèÏ =¸_»OK≥Å Ñ¨^HŒä Oõ Ö’ "≥Ú^Œ\˜ ™ê÷~ÚH˜ K«H¯õ QÍ J=∞iOk. D ~°HOõ <åÅ∞QÆ∞
iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ 220 "≥∞QÍ"å@¡ q^Œ∞ºK«ÛH˜Î L`«ÊuÎHÀã¨O, ~Ô O_»∞ ~å[™ê÷#Ö’x HÀ\ÏÖ’#∞, ~Ô O_»∞ `«q∞à◊<å_»∞Ö’x
HõÖÏÊHõ¯OÖ’#∞ xi‡OKÕO^Œ∞‰õΩ x~°Ü
‚ ∞« =∞~ÚOk. x~å‡}=Ú Ñ¨x 1964Ö’ „áê~°OÉè=í ∞~ÚOk. D
™êi QÆ∂_® XÑ¨ÊO^ŒO ã¨ÇÏ¨ Ü≥∂QÍxˆH QÍx, H˘#∞QÀÅ∞ HÍ^Œ∞. ÉèÏÉèÏ QÍi „Ñ¨}ÏeHõ „Ñ¨HÍ~°"∞Õ , HÍ~°º
Ñ¨Ù~ÀQÆu, ÉèÏ~°fÜ«∞ "≥·*Ï˝x‰õΩÅ∞, iÜ«∂Hõì~°¡ q*Ï˝#, ™êOˆHuHõ q+¨Ü«∂Å#∞ ã¨OÑ¨Ó~°‚OQÍ `«#qQÍ
KÕã¨∞H˘<ÕO^Œ∞‰õΩ J#∞=ÙQÍ ™êyOk. Wk `«~°∞"å`« ZO`À Ü≥∂[<åÜ«Ú`«OQÍ J`«ºO`« LÑ¨HÍiQÍ
x~°∂Ñ¨}=∞~ÚOk.
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ÉèÏ~°`ü 1974Ö’ [iÑ≤# âßOuÜ«Ú`« J}∞ q™ÈÊ@#O HÍ~°}OQÍ K«∂Ñ≤Oz, HÔ #_® XÑ¨ÊO^ŒO
~°^∞Œ K
Ì ãÕ ∞¨ H˘x, ÉèÏ~°fÜ«ÚÅ`À Ñ¨xK≥Ü∞« º@O =∂<ÕãO≤ k. Wk HÀ\ÏÖ’ XHõiÜ«∂Hõ~ì ∞° Ñ¨Ó~°~Î Ú ~Ô O_»=
iÜ«∂Hõ~ì ∞° ã¨QOÆ Ö’ L#ﬂÑ¨Ù_»∞ [iyOk. HÍx, ÉèÏ~°`« "≥*· Ï˝x‰õΩÅ‰õΩ ã¨OÑ¨Ó~°‚ J=QÍÇ¨Ï# LO_»@O=Å#
q∞ye#=¸_»∞ iÜ«∂Hõ~ì #¡° ∞ Ñ¨ÓiÎ KÕÜ∞« _»"∞Õ QÍHõ, "å\˜ ~°∂Ñ¨HÅõ Ê#Ö’ J<ÕH"õ ∞≥ #ÿ "≥∞~°∞QÆ∞Å∞kkÌ `«~∞° "åu
HÍÅOÖ’ xi‡Oz# iÜ«∂Hõ~ì ¡° â◊HÎ˜ =∞iÜ«Ú Hõ=∆ ∞`«#∞ W#∞=∞_çOÑ¨*™Ë ê~°∞. ÉèÏ~°`^« âÕ Ñ◊ Ù¨ <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∞O
<Õ\˜ =~°‰Ωõ D q^è"Œ ∞≥ #ÿ iÜ«∂Hõ~ì Ã¡° Ñ·<Õ P^è•~°Ñ_¨ ç LOk. 700 "≥∞QÍ"å@¡ q^Œ∞º^ŒƒHù Î̃ Hõ=∆ ∞`«Å QÆÅ 4
ã¨ﬁ^Õj ~°∂Ñ¨HÅõ Ê# QÆÅ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ „Ñ¨ã∞¨ `
Î O« x~å‡}=∞=Ù`«∞<åﬂ~Ú. „Ñ¨É∞íè `«ﬁO 2017Ö’ =∞~À Ñ¨k W^Õ
Ñ¶H¨ ¯© iÜ«∂Hõ~ì #¡° ∞ J"≥∂kOzOk.
„\ÏOÉËÖ’ Ñ¨x „áê~°OÉè=í ∞~Ú# 7–8 ã¨O=`«û~åÅ Ö’Ñ¨Ù<Õ ÉèÏÉèÏQÍ~°∞ ~Ô O_»=, =¸_»= K«~}
° ÏÅ
HÍ~°º„Hõ=∂xﬂ „áê~°OaèOKå~°∞. ÉèÏ~°`ü WÑ¨C_»∞ Ô~O=_»™ê÷~Ú <åaèH©Ü«∞ â◊HÎ̃ ™ê÷#HÍxH˜ ã≤^ŒúOQÍ LOk.
=¸_»= ™ê÷~Ú J#∞ã¨O^è•# iÜ«∂Hõ~ì ∞° x~å‡}O ‰õÄ_® [iyOk.

22. "å_ç# WO^è#Œ OÑ¨Ù# Ñ¨iâ’^è#Œ .
<åaèHÜ
© ∞« WO^è#Œ O iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’, ^è•`«∞=Ù Q˘\ÏìÅÖ’ QÆ∞oHõÅ ~°∂Ñ¨OÖ’ xOÑ≤ ~°∂á⁄OkOz#
WO^è#Œ Ñ¨Ù Hõ_Å¤ô ∞QÍ xOÑ¨Ù`å~°∞. P Q˘\ÏìÅ∞ l~À¯xÜ«∞O ÖË^• `«∞Ñ¨CÑ¨_x¤» L‰õΩ¯ „Ããì~Ú<£ Öˇãπ ã‘Öì )ò
=O\˜ Ö’Ç¨Å`À KÕã#≤ q. ~å|\ì̃ QÆey#O`« J`«ºkèHõ â◊HxÎ̃ fã≤# `«~∞° "å`«, WO^è#Œ Ñ¨Ù Hõ_Å¤ô ∞ |Ü«∞@‰õΩ
f™êÎ~∞° . JÑ¨C_»∞ "å\˜LëÈ‚„QÆ`« KåÖÏ Z‰õΩ¯=, =∞i Jk J`«ºkèHõ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ`« ‰õÄ_® Hõey
LO\Ï~Ú. "å\˜x „Ñ¨`ÕºHõ U~åÊ@∞`À Z<Àﬂ ã¨O=`«û~åÅ∞ K«ÖÏ¡iÛ# `«~°∞"å`«<Õ Ñ¨Ù# Ñ¨iâ’^èŒ#‰õΩ
fã¨∞‰õΩO\Ï~°∞.

23. WO^èŒ# K«„HõO "≥#∞Hõ zQÆ∞~°∞ (ÉËH± ZO_£ PÑ¶π Ñ¨ÓºÜ«∞Öò Ãã·H˜Öò).
ÉèÏ~°`^« âÕ Ñ◊ Ù¨ "≥Ú^Œ\˜ ™ê÷~Ú iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ "å_Õ WO^è#Œ O ã¨ÇÏ¨ [ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O. JO^Œ∞Ö’ â◊HxÎ̃
[xOÑ¨*¿Ë ã Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O Ñ¨i=∂}O 1% Hõ#ﬂ `«‰Ωõ ¯=QÍ LO@∞Ok. 99Hõ#ﬂ JkèHõ âß`«O "Õ~˘Hõ ~°HOõ
Ü«Úˆ~xÜ«∞"£∞. Jkâ◊HÎ̃ L`åÊ^Œ#Ö’ áêÖÁæ#^Œ∞ HÍx, iÜ«∂Hõì~°∞Ö’ L#ﬂÑ¨C_»∞ #∂º„\Ï#∞Å∞ ^•xx
‰õÄ_® _èô H˘O\Ï~Ú, JO^Œ∞Ö’ H˘O`« ÉèÏQÆO "Õ~˘Hõ WO^è#Œ "≥∞#ÿ Ñ¨Ù\
¡ ’xÜ«∞OQÍ =∂~°∞`«∞Ok Pq^èOŒ QÍ
HÍeáÈ~Ú iÜ«∂Hõ~ì ¡° #∞O_ç "≥Å∞=_Õ WO^è#Œ OÖ’ Ju LÑ¨Ü∂≥ QÆ Hõ~"° ∞≥ #ÿ WO^è#Œ =¸ÅHÍÅ∞ LO\Ï~Ú.
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D HÍeáÈ~Ú# WO^è<Œ åxﬂ J#∞QÆ∞}"≥∞#ÿ Hõ~å‡QÍ~°OÖ’ Ñ¨iâ’kèOz 'Ñ¨Ù\
¡ ’xÜ«∞O— ~å|\ì̃ =Åã≤
LO@∞Ok. D q^èOŒ QÍ iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ HÍeáÈ~Ú# WO^è#Œ Ñ¨Ù â’^è#Œ #∞ Ñ¨Ù#:â’^è#Œ (i„áÈÃãã≤OQ∑) JO\Ï~°∞.
ÉèÏÉèÏ ÉèÏ~°fÜ«∞ <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∂xﬂ, "å_ç# WO^è<Œ åxﬂ Ñ¨Ù# Ñ¨iâ’^è#Œ ÃÑ· Jxﬂ q^è•Å P^è•i`«OKÕã,≤
J`«ºkèHõ â◊HxÎ̃ "≥eH˜f¿ãO^Œ∞‰õΩ ~°∂á⁄OkOKå~°∞. JÑ¨C_»∞ q∞ye#k <åaèHÜ
© ∞« =º~°Ñ÷ ^¨ •~°O÷ J=Ù`«∞Ok.
iÜ«∂Hõ~ì ∞° #∞O_ç |Ü«∞@Ñ¨_#ç WO^Œ#OÃÑ· [iˆQ Ñ¨Ù# â’^è#Œ x WO^Œ# K«„HõO H˘ã¨ zQÆ∞~°∞ (ÉËH± ZO_£
PÑ¶π Ñ¨Ù#Ü«∞Öò Ãã·H˜Öò) JO\Ï~°∞.
ÉèÏÉèÏ, =∞iÜ«Ú ÉèÏ~°fÜ«∞ "≥·*Ï˝x‰õΩÅ∞ Ñ¨Ù#:â’^èŒ# `«O„`«OÃÑ· =∞OzÑ¨@∞ì ™êkèOK≥O^Œ∞‰õΩ,
KåÖÏ =ÚO^Œ∞QÍ<Õ K«~º° Å∞ fã¨∞‰õΩ<åﬂ~°∞. ''D~ÀA Ñ¨Ù#: â’^è#Œ `«O„`«OÖ’ ÉèÏ~°`ü qHõã`
≤ « ^ÕâßÅ
ã¨=∞Lr˚Ü∞Õ HÍ^Œ∞, H˘xﬂ JOâßÅÖ’ "åiHõ<åﬂ ÉÏQÍ =ÚO^Œ∞#ﬂk. LÑ¨Ü∂≥ QÆ Hõ~"° ∞≥ #ÿ ÉèÏQÍÅhﬂ f¿ãã≤#
`«~°∞"å`« q∞ye# WO^èŒ# =º~°ú Ñ¨^•~°÷O WOHÍ ˆ~_çÜ≥∂^è•i‡Hõ`« Hõey LO@∞Ok. ^•xx K«Hõ¯QÍ
=¸`«ayOz Éè∂í QÆ~ƒ° Où Ö’ LOK«∞`å~°∞. H˘xﬂ ^ŒâßÉÏÌÅ `«~∞° "å`«, =¸`«ayOz# ã≤u
÷ Ö’<Õ Éè∂í QÆ~ƒ° Où Ö’
Ö’`«∞QÍ áêuÃÑ_»`å~°∞.

24. ÉèÏÉèÏ Ñ¨ÓiÎ Ü≥∂[# [# ã≤^ŒúO KÕ™ê~°∞.
ÉèÏÉèÏ „áê~°OÉèOí Ö’<Õ ÉèÏ~°`« <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∂xH˜ Jhﬂ ã¨OHõeOz# |$Ç¨Ï„`«Ê}ÏeHõ Uq^èOŒ QÍ
~°∂á⁄OkOKå~À =∞#O QÆ=∞xOK«=K«∞Û, PÜ«∞# `«# q^Œﬁ`«∞Î Jxﬂ q*Ï˝#âß„™êÎÅ „Ñ¨QÍ_è» Ñ¨i*Ï˝#O,
^Œ$HõÊ^èŒO, ^Œ∂~°^Œ$+≤ì`À ˆH=ÅO, `«O„`«ã¨O|Okè`« q+¨Ü«∂ÖË HÍHõ, qâı+¨A˝Å Jaè=$kú, q*Ï˝# q^Œº,
J#∞ã¨O^è•#O, z=~°‰Ωõ ÉèÏ~°`« áêi„âßq∞Hõ ~°OQÍxH˜ D H˘`«Î Hˆ „∆ `«OÖ’ ã¨"åà◊§#∞ Z^Œ∞~˘¯<ÕO^Œ∞‰õΩ
„¿Ñ~°}, Jxﬂ\˜h HõeÑ≤ XHõ ã¨=∞„QÆ „Ñ¨}ÏoHõ KÕ™ê~°∞.

25. ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ ~°∂áêO`«~}
° Å LÑ¨Ü∂≥ QÍÅ∞.
q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎH˜ â◊HxÎ˜ HõeÊOKÕ H˘xﬂ =¸ÅHÍÅ∞ HÍHõ, ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ Ñ¨^•~å÷Å‰õΩ, "≥^· ºŒ ~°OQÆOÖ’,
=º=™êÜ«∞ ~°OQÆOÖ’, áêi„âßq∞Hõ ~°OQÆOÖ’ Z<Àﬂ LÑ¨Ü≥∂QÍÅ∞ L<åﬂ~Ú. Wq âßOuH˜ J}∞=Ù
LÑ¨Ü∂≥ QÍÅÖ’ =ÚYº ÉèÏQÆO. ÉèÏÉèÏ D Hˆ „∆ `«OÖ’ J#∞ ã¨O^è•#O `«ﬁ~°QÍ „áê~°OaèOKå~°∞. "≥^· ºŒ ~°OQÆOÖ’
ˆ~_çÜ≥∂ ^è•i‡Hõ =¸ÖHÍÅ∞, HÍº#û~ü, ^ä≥·~å~Ú_£ ã¨O|Okè`« "åº^èŒ∞Å LÑ¨Kå~°OÖ’ KåÖÏ
LÑ¨Ü∂≥ QÆÑ_¨ `
» å~Ú. ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ =¸ÅHÍÅ∞ ~ÀQÆ x^•#OÖ’ ‰õÄ_® KåÖÏ „Ñ¨ÉÏè =jÅ"≥∞#ÿ q.
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H˘ÉÏÅ∞ì, SÜ≥∂_ç<,£ ã‘lÜ«∞O =O\˜ D „Ñ¨`ºÕ Hõ =¸ÅHÍÅ#∞ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ ~°∂áêO`«~}
° Å∞
(ˆ~_çÜ∂≥ S™È\’Ñπû) JxÑ≤Å∞™êÎ~∞° . 'ˆ~_çÜ∂≥ — Ñ¨^OŒ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ`#« ∞, 'S™È\’Ñπ— ~°∂áêO`«~}
° #∞
ã¨∂z™êÎ~Ú.
ÉèÏÉèÏ "≥^· ºŒ LÑ¨Ü∂≥ QÍÅÔH· qH˜~}
° B+¨nè Hˆ O„^ŒO (ˆ~_çÜ∞Õ +¨<£ "≥∞_çã<≤ £ ÃãO@~ü)#∞ 1963Ö’
™ê÷ÑO≤ Kå~°∞. D Hˆ O„^ŒO, Hˆ #û~°∞ J#∞ã¨O^è•#O "≥^· ÀºÑ¨KåÅÔH· L#ﬂ \Ï\Ï *Ï¤ÑH¨ Í~°÷ Hˆ O„^ŒO (\Ï\Ï
"≥∞"≥∂iÜ«∞Öò ÃãO@~ü)‰õΩ J#∞|Okè`O« KÕÜ∞« |_çOk. ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•u‡Hõ ~°∂áêO`«~}
° Å∞, â◊„ãÎ̈ zH˜`û«
Ñ¨iHõ~åÅ∞ W`«~°"≥·^Œº Ñ¨iHõ~åÅ#∞ '„H˜q∞~°Ç≤Ï`«O— (ÃãìiÖˇ·*ò) KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ ‰õÄ_® "å_»∞`å~°∞. „H˜q∞~°Ç≤Ï`«O
JO>Ë ã¨∂Hõ‡∆ „H˜=ÚÅ∞ (ÉÏH©iì Ü«∂) W`«~ã° ∂¨ Hõ‡∆ r=ÙÅ #∞Oz UÑ¨iHõ~å<≥º· <å =ÚHõOÎ KÕÜ∞« @O ÉèÏÉèÏ
1960 ^ŒâH◊ Oõ Ö’ „áê~°OaèOz# D HÍ~°º„Hõ=∞O Ñ¶Å¨ OQÍ<Õ 'ISOMED— (S™È"≥∞_£) ¿Ñ~°∞`À "≥^· ºŒ Ñ¨iHõ~åÅ∞,
Ñ¨^•~å÷Å#∞ „H˜q∞~°Ç≤Ï`«O KÕ¿ã ã¨Oã¨÷ ™ê÷Ñ¨#[iyOk.
~“_çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ ~°∂áêO`«~åÅ∞ PÇ¨~° Ñ¨^•~å÷Å Ñ¨i~°H}
∆õ Ö’ ‰õÄ_® LÑ¨Ü∂≥ QÆÑ_¨ `
» å~Ú. ÉèÏÉèÏ
„áê~°OaèOz# HÍ~°º„Hõ=∞O=Å# =∞™êÖÏ Ñ¨^•~å÷Å∞, Le¡áêÜ«∞Å∞, =∂q∞_ç Ñ¨O_»∞,¡ ^è•<åºÅ∞ =O\˜
PÇ¨~°Ñ^¨ •~å÷Å Ñ¨i~°H}
∆õ ‰õΩ LÑ¨ÜÚ« Hõ"Î ∞≥ #ÿ `«O„`åÅ∞ <≥ÅH˘ÅÊ|_®¤~Ú.

26. ÉèÏÉèÏ =¸_»OK≥Å <åaèHÜ
© ∞« Ñ
„ }
¨ ÏoHõ
ÉèÏ~°`ü ^Œ∂~°QÍq∞ <åaèHÜ
© ∞« „Ñ¨}ÏeHõ ~°∂á⁄OkOK«\ÏxH˜ ÉèÏÉèÏ ^•xx ã¨∞ã≤~÷ "° ∞≥ #ÿ P^è•~°ÑO¨ ÃÑ·
xÅÑ¨=Åã≤ LO_ç#k. ^•xx ZÖÏ ~°∂á⁄OkOKåÅO>Ë, q^ÕâßÅÃÑ· Z‰õΩ¯= P^è•~°Ñ_¨ H» õ Jk ™êﬁ=ÅOa`«"∞≥ ÿ
ã¨ﬁÜ«∞OQÍ xÅ^˘‰õΩ¯HÀ"åe. =ÚYºOQÍ ^ÕâO◊ Ö’ <åaèHÜ
© ∞« Ñ¨^•~å÷Å LÑ¨Åaúx QÆ}#Ö’xH˜ fã¨∞HÀ"åe.
JOK«<å „Ñ¨HÍ~°O Ü«Ú~Ô xÜ«∞O ÉèÏ~°`« QÆ#∞Å #∞O_ç LÑ¨Å|^Œ=ú ∞=Ù`«∞Ok QÍx ^•x Ñ¨i=∂}O ã‘q∞`«O.
Ü«Úˆ~xÜ«∞O P^è•i`« <åaèH©Ü«∞ „Ñ¨}ÏeHõ H˘xﬂ^ŒâßÉÏÌÅ∞ #_»==K«∞Û. HÍx, P `«~°∞"å`« ÉèÏ~°`«
Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O kQÆ∞=∞u KÕã∞¨ HÀ"åe. HÍx ^äÀiÜ«∞O#∞Oz "Õ̂~ Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O ~°∂áêO`«~}
° WO^è#Œ O
KÕÜ∞« =K«∞Û. ^äÀiÜ«∞O xÅﬁÅ∞ ^ÕâO◊ Ö’ Ñ¨Ù+¨¯ÅOQÍ L<åﬂ~Ú Hõ#∞Hõ, z=~°‰Ωõ ÉèÏ~°`ü `«# <åaèHÜ
© ∞«
„Ñ¨}Ïe q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎH˜ ^äÀiÜ«∞O P^è•i`« `«O„`«O LÑ¨Ü∂≥ yOKåe.
q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎQÍ ^èÀiÜ«∞O P^è•i`« `«O„`« qHÍã¨O, ÉèÏÉèÏ <åaèHÜ
© ∞« „Ñ¨}ÏoHõÖ’ =ÚYº =∂~°^æ ~Œ ≈° Hõ
ã¨∂„`«O.
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iÜ«∂Hõ~ì Öü ’ WO^è#Œ Ñ¨^•~°Ñ÷ Ù¨ J}∞=ÙÅ∞ XHõ™êi |^ŒÖÌ #·ˇ O`«#<Õ J<ÕHõ ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ =∞Å∞HÍÅ∞
L`«Ê#ﬂ =∞ø`å~Ú. D ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ Ñ¨^•~å÷Å∞ <åaèHÜ
© ∞« qHõ~}
° ÏÅ#∞ z~°HÍÅO „Ñ¨ãi¨ ™êÎ~Ú. D
<åaèHÜ
© ∞« qHõ~}
° ÏÅ∞ r=[O`«∞=ÙÅH˜ J`«ºO`« Ç¨xHÍ~°HÍÅ∞. HÍeáÈ~Ú# WO^è#Œ OÖ’ KåÖÏÉèÏQÆO
JkèHÍOâ◊O. ~ˆ _çÜ∂≥ ^è•i‡Hõ`#« ∞ H˘xﬂ <≥ÅÅÖ’ HÀÖ’Ê~Ú<å, H˘kÌ =¸ÅHÍÅ∞ qH˜~}
° ÏÅ#∞ KåÖÏ
ÅHõÅ∆ ã¨O=`«û~åÅ áê@∞ „Ñ¨ãi¨ ã¨∂<Î Õ LO\Ï~Ú.
HÍeáÈ~Ú# <åaèH©Ü«∞ |∂_ç^Œ#∞ ZO`« gÖˇ·`Õ JO`« `«‰õΩ¯= KÕÜ«∂e. JO^Œ∞KÕ`« D
iÜ«∂Hõì~°¡#∞O_ç =KÕÛ HÍeáÈ~Ú# WO^èŒ<åxﬂ Ñ¨Ù#:â’^èŒ# (s„áÈÃãã≤OQ∑) KÕã≤ Ñ¨Ù#~°∞Ñ¨Ü≥∂QÆ K«„HõOÖ’
qxÜ≥∂yOKåe. nx=Å# "Õ~˘Hõ ÃÑ^ŒÌ ÖÏÉèOí ‰õÄ_® L#ﬂk. nx #∞O_ç XHõ Hõ$„u=∞ WO^è#Œ O Ñ¨Ù\
¡ ’xÜ«∞O
=ã¨∞OÎ k, ^•xx "Õ^• ~°H"õ ∞≥ #ÿ iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ WO^è#Œ OQÍ "å_»=K«∞Û.
D~°H"õ ∞≥ #ÿ WO^è#Œ P=$uÎÖ’ WO^è<Œ åxﬂ J`«ºkèHOõ QÍ Ñ¨Ù#~å=$uÎ KÕÜ∞« =K«∞Û. nxx =¸ã¨∞H˘#ﬂ
WO^èŒ# K«„HõO (HÀ¡*ò¤ Ñ¨ÓºÜ«∞Öò Ãã·H˜Öò) JO\Ï~°∞.
D =¸ã¨∞H˘#ﬂ WO^è#Œ K«„HõO "å_»∞HÀ=@O ÉèÏÉèÏ <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Ñ¨}ÏoHõÖ’ ~Ô O_»= =∂~°^æ ~Œ ≈° Hõ
ã¨∂„`«O.
D ã¨∂„`åÅ J#∞ã¨~}
° ‰õΩ =∞#‰õΩ ~Ô O_»∞ ~°HÍÅ `«O„`åÅÖ’ ã¨OÑ¨Ó~°‚ `«O„`«*Ï˝#O LO_®e.
XHõ\˜ ^äÀiÜ«∞O P^è•i`« <åaèHÜ
© ∞« `«O„`«O. ~Ô O_»=k "å_Õã#≤ WO^è<Œ åxﬂ Ñ¨Ù#:Ñ¨iâ’^è#Œ KÕ¿ã `«O„`«O
D `«O„`« qâı+A
¨ Å˝ ∞ ^ÕâO◊ Ö’<Õ LÑ¨Å|Ì=∞"åﬁe.
<åaèHÜ
© ∞« `«O„`åÅÖ’ ™êﬁ=ÅO|#HÀã¨O, =∞# ã¨ﬁO`« =∂#= =#~°∞Å#∞ Jaè=$kú KÕÜ∞« @O,
ÉèÏÉèÏ ~°∂á⁄OkOz# <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º „Ñ¨}ÏeHõÖ’ =¸_»= =∂~°^æ ~Œ ≈° Hõ ã¨∂„`«O.
D =¸_»∞ =∂~°^æ ~Œ ≈° Hõ ã¨∂„`åÅÃÑ· P^è•~°Ñ_¨ ç ÉèÏÉèÏ ÉèÏ~°`« „f™ê÷~Ú <åaèHÜ
© ∞« HÍ~°º„Hõ=∂xﬂ
~°∂á⁄OkOKå~°∞.
"≥Ú^Œ\˜ ™ê÷~ÚÖ’ ÉèÏ~°`ü ã¨ÇÏ¨ [ Ü«∞~ˆ xÜ«∞O WO^Œ#O LÑ¨Ü∂≥ yOKÕ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ Hõey LO@∞Ok.
~Ô O_»= ™ê÷~ÚÖ’ ÉèÏ~°`ü Ñ¶Ù¨ \
¡ ’xÜ«∞O WO^è#Œ OQÍ QÆÅ iÜ«∂Hõ~ì ∞° ¡ Hõey LO@∞Ok. D Ñ¨Ù\
¡ ’xÜ«∞O
"≥Ú^Œ\™˜ ê÷~Ú, ~Ô O_»=™ê÷~Ú iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ xi‡`« =∞=Ù`«∞Ok.
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=¸_»= ™ê÷~ÚÖ’ ÉèÏ~°`ü iÜ«∂Hõì~°∞¡ Ü«Úˆ~xÜ«∞O–233x WO^èŒ#OQÍ "å_»∞`å~Ú. D
Ü«Ú~ˆ xÜ«∞O–233 ~Ô O_»=, =¸_»= ™ê÷~Ú iÜ«∂Hõ~ì Ö¡° ’ ^äÀiÜ«∞O #∞O_ç L`«ÊuÎ KÕ™êÎ~∞° .
J#∞|O^èOŒ – 1
ÉèÏÉèÏ HÍÅ „Hõ=∞}˜Hõ
1909

JHÀì|~°∞ 30, =ÚOÉÏ~Ú (JÑ¨Ê\’¡ ÉÁOÉÏ~ÚÖ’ [##O)

1924–27 ã‘xÜ«∞~ü ˆHO„a_ç̊ LfÎ~°‚`« – Zeì<£ãì̈<£ HõàÏâßÅ =∞iÜ«Ú ~åÜ«∞Öò WOã≤ì@∂º\ò PÑ¶πÖˇ·Ãã·<£û
1927

JHÀì|~ü, QÀ<£qÖò ZO_£ ˆH~Úãπ HõàÏâßÅ, ˆHO„a_ç̊, WOQÍ¡O_»∞Ö’ „Ñ¨"Õâ◊O.

1930

"≥∞HÍxHõÖò Ãã·<£û „>ÿ̌áÈãπÖ’ LfÎ~°‚`«

1932

QÆ}˜`«OÖ’ ~“*òÉÏÖò „\Ï"≥eOQ∑ ã¨∂ì_≥O\ò+≤Ñπ`À QÆ}˜`«O`À „>ÿ̌áêãπ LfÎ~°‚O, H˘ÃÑ<£ ¿ÇÏQÆ<£,
EºiKüÅ Ñ¨~º° @#..

1933

S*ÏH± #∂º@<£ ™ê¯Å~ü+≤Ñπ á⁄O^Œ@O.

1934

Ñ≤ÃÇÏKü_ç, ˆHO„a_ç̊

1937

ÉèÏÉèÏ – ÃÇ·Ï@¡~ü ˆH¿ã¯_£ käÜÕ∞s PÑ¶π HÍã≤‡H± ˆ~ +¨=~üû, Ñ¨„`«O „á⁄ã‘_çOQ∑û PÑ¶π ~åÜ«∞Öò
™⁄ã¨~Ú\©Ö’ „Ñ¨K∞« ~°}.

1939

Ô~O_»= „Ñ¨Ñ¨OK« Ü«Ú^Œú HÍ~°}OQÍ ÉèÏ~°`üÖ’ z‰õΩ¯|_»_»O.

1940

ÃãÊ+¨Öò s_»~ü W<£ HÍã≤‡H± ˆ~ Ñ¶≤lH±û, SSZãπã≤, |OQÆà◊¥~°∞.

1941

ÃÑ¶Ö’ PÑ¶π ~åÜ«∞Öò ™⁄ã¨~Ú\©, ÅO_»<£‰õΩ ZxﬂHõ

1942

U_»"∞£ û „ÃÑ·*,ò Hˆ O„a_ô˚ qâ◊ﬁ q^•ºÅÜ«∞O, HÍã≤‡H± ~ˆ sÃã~üÛ Ü«¸x\ò, SSZãπã,≤ |OQÆà¥◊ ~°∞Ö’
Ñ¨ÓiÎ á¶⁄ÃÑ¶ã¨~ü +≤Ñ¶π Ñ¨^Œq.

1945

\˜SZÑ¶πP~ü ™ê÷Ñ¨#, _≥·Ô~Hõì~ü, \˜SZÑ¶πP~ü.

1946

Z\Ïq∞H± iÃã~üÛHõq∞\©, ã≤ZãπSP~ü ã¨^Œã¨º`«
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1947

'É’~ü¤ PÑ¶π sÃã~üÛ P<£ Z\Ïq∞H± Z#s˚— J^èŒºHõ∆`«

1948

H˘`«QÎ Í ™ê÷ÑO≤ z# 'Z\Ïq∞H± Z#s˚ Hõq∞+¨<£ J^ŒºHõ`
∆ .« Hˆ O„a_ç˚ Ñ¶Å≤ ™êÑ¶H≤ Öõ ò ™⁄Ãã·\© 'Ç¨ÏÑ≤¯#û„ÃÑ·*—ò

1954

Ñ¨^Œ‡Éèí∂+¨}ü Láêk ÉèÏ~°`« „Ñ¨Éèí∞`«ﬁ ã¨z=Ù_»∞ _çZW ™ê÷Ñ¨Hõ kQÆÌi≈.

1955

„ÃÑã≤_≥O\ò, Ñ¶¨ãπì WO@ˆ~ﬂ+¨#Öò HÍ#ÊùÔ~<£û P<£ Ñ‘ãπ Ñ¨ÙÖò Ü«¸*ˇãπ PÑ¶π Z\Ïq∞H± Z#s˚,
*ˇh"å.

1956

JÑ¨û~° – ã≤ﬁq∞‡OQ∑ Ñ¨ÓÖò iÜ«∂Hõì~ü HÍ~åº#ﬁÜ«∞O

1957

Z~Ú~Ú\˜Ö’ (Atomic Energy Estiblishment - Trombay) „>ˇxÿ OQ∑ ã¨∂¯Öò ™ê÷Ñ#¨ , <Õ+#¨ Öò
WOã≤ì@∂º\ò PÑ¶π Ãã·<≥ûãπ (NISI India) J^ŒºHõ∆`«.

1959

P#~°s ÃÑ¶Ö’¡ PÑ¶πk J"≥∞iHõ<£ ZHÍ_»g∞ PÑ¶π P~°ìû ZO_£ Ãã·<≥ûãπ QÍ ZxﬂHõ SZWZ QÆ=iﬂOQ∑
H“xûÖò ã¨^Œã¨º`«.

1960

'Ãã·~°ãπ— iÜ«∂Hõì~°∞ „áê~°OÉèíO

1963

ZÅ„HÍìxH±û Hõq∞\© J^Œº‰õ∆ΩxQÍ xÜ«∂=∞HõO <Õ+¨#Öò ZHÍ_»q∞ PÑ¶π Ãã·<≥ûãπ Ü«ÚZãπU‰õΩ
q^Õj ã¨ÇÏ¨ ã¨O|OkèQÍ ZxﬂHõ.

1960–63 WO@~ü <Õ+¨#Öò Ü«¸xÜ«∞<£ PÑ¶π Ñ¨Óº~ü ZO_£ Záê¡~Ú_£ Ñ¶≤lH±û J^èŒºHõ∆`«
1965

„\ÏOÉËÖò 'Ñ¨Ù\’xÜ«∞O áê¡O\ò— L^•…@# ''ZÅ„HÍìxH± Hõq∞\©—— x"ÕkHõ ã¨=∞~°Ê}.

1966

[#=i 24# PÖòÊû Ñ¨~ﬁ° `åÅÖ’ =∂O\ò ÉÏ¡OH± ÃÑ· ZÜ«∞~ü WO_çÜ∂« q=∂# ^Œ∞~°…@#Ö’
=∞$u.

51

