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समु�ा�या �ाटा, सोनेरी वाळू, या�ेक�ंचा �व�ास,
रामे�रम म��जद ���ट, सव� एकाम�ये �व��न होतात,
माझी आई!
तू मा�याकडे �वगा�ती� काळजी घेणा�या हातां�माणे येतोस.
म�ा यु�ाचे �दवस आठव�े जे�हा आयु�य आ�हाना�मक आ�ण क�ाचे होते
चा��यासाठ� मै�, सूय�दया�या काही तास आधी,
मं�दराजवळ अस�े�या संत ���कांकडून धडे घे�यासाठ� चा�णे.
अरब अ�यापन �ाळे�ा पु�हा मै�,
रे�वे �टे�न रोडवर वा�ुकामय ड�गर चढून जा,
मं�दर �हराती� नाग�रकांना वत�मानप� गोळा करा, �वत�रत करा,
सूय�दयानंतर काही तासांनी �ाळेत जाणे.
सं�याकाळ�, �वसायाची वेळ रा�ी अ�यासापूव�.
एका �हान मु�ाचे हे सव� �ःख,
माझी आई तू प�व� ���म�ये बद��� आहेस
गुडघे टेकून आ�ण पाच वेळा वाकून
केवळ सव����माना�या कृपेसाठ�, माझी आई.

मा�या पा�कां�या आठवणीसाठ�

माझी आई

साम�ी

��तावना

पोचपावती

��तावना

अ�भमुखता

�न�म�ती



तुमची मजबूत धा�म�कता ही तुम�या मु�ांची ��� आहे,
�या�ा सवा�त जा�त गरज आहे �या�यासोबत तु�ही नेहमी तुमचे सव��म �ेअर के�े,
तु�ही नेहमी �द�े, आ�ण �या�यावर �व�ास ठेवून �द�े.
म�ा अजूनही आठवते तो �दवस जे�हा मी दहा वषा�चा होतो,
मा�या मो�ा भावा -ब�हण��या हेवापोट� तु�या मांडीवर झोप
ती पौ�ण�मेची रा� होती, माझे जग फ� तु�ाच माहीत होते
आई! माझी आई!
जे�हा म�यरा�ी मी मा�या गुड�यावर पड�े�या अ�ंूनी उठ�ो
तु�ा मा�या मु�ाची वेदना मा�हत होती, माझी आई.
तुमचे काळजी घेणारे हात, हळुवारपणे वेदना काढून टाकतात
तुमचे �ेम, तुमची काळजी, तुम�या �व�ासाने म�ा बळ �द�े
जगा�ा �नभ�यपणे आ�ण �या�या साम�या�ने सामोरे जाणे.
महान �याया�या �दव�ी आ�ही पु�हा भेटू, माझी आई!

एपीजे अ��� क�ाम

यो�यता
संक�पना

उपसंहार
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मी एका द�का�न अ�धक काळ डॉ. एपीजे अ��� क�ाम यां�या हाताखा�� काम के�े आहे.
हे कदा�चत म�ा �याचे च�र�कार �हणून अपा� वाटे� आ�ण मी न�क�च
एक अस�याची क�पना न�हती. एक �दवस, �या�या�ी बो�त असताना, मी

�या�ा �वचार�े क� �या�याकडे त�ण भारतीयांसाठ� संदे� आहे का? �या�या संदे�ाने मो�हत के�े
मी. नंतर, मी �या�ा �या�या आठवण�ब�� �वचार�याच ेधाडस के�े
जेणेक�न मी �यांना खा�� दफन कर�यापूव� �यांना खा�� ��� �केन
काळाची वाळू.

आम�याकडे रा�ी उ��रापय�त आ�ण सकाळ� �वकर बैठकांची एक �ांब मा��का होती
पहाटेचे मावळणारे तारे - हे सव� �या�या ��ततेतून कसे तरी चोर�े गे�े
�दवसाचे अठरा तासांचे वेळाप�क. �या�या क�पनांची �ग�भता आ�ण �ेणी
म�ा मं�मु�ध के�े. �या�याकडे �चंड चैत�य आ�ण ��पणे �ा�त झा�े
क�पनां�या जगातून �चंड आनंद. �याचे संभाषण न�हते
अनुसरण करणे नेहमीच सोपे, परंत ुनेहमीच ताजे आ�ण उ� ेजक होते. तेथे
गुंतागुंत, सू�मता आ�ण मनोरंजक �पक आ�ण उप -��ॉट होते
�याचे वण�न, पण हळूहळू �या�या तेज�वी मनाचा उ�गडा झा�ा
�नरंतर �वचनाचे �व�प.

जे�हा मी हे पु�तक ��हाय�ा बस�ो, ते�हा म�ा वाट�े क� �यासाठ� अ�धक आव�यक आहे
मा�याकडे अस�े�� कौ��ये. परंतु या काया�चे मह�व ओळखून आ�ण
�याचा �य�न कर�याची परवानगी �मळण ेहा एक स�मान आहे, मी �ाथ�ना के��
ते पूण� कर�यासाठ� धैय� आ�ण �मता यासाठ� मनापासून.

हे पु�तक भारताती� सामा�य �ोकांसाठ� ���ह�े गे�े आहे �यां�यासाठ� डॉ
क�ाम यांना अपार �नेह आहे, आ�ण �यां�याम�ये क�ाम न�क�च आहेत

एक. न� आ�ण सा�या �ोकां�ी �याचा अंत�ा�नी संबंध आहे,
�या�या �वतः�या साधेपणाच ेआ�ण ज�मजात अ�या�माच ेसंकेत.

मा�यासाठ� हे पु�तक ���हण े�हणजे तीथ��े�ासारख ेआहे. �ारे
डॉ क�ाम, म�ा जग�यात�ा खरा आनंद या सा�ा�काराने ध�य झा�ा
केवळ एका मागा�ने �ोध�े जाऊ �कते - एखा�ा�या �ा�त सहवासात
�वतःम�ये �प�े�या �ानाचा �ोत - जो ��येक ��� आहे
�वत: �ा �क�वा �वतःसाठ� �ोध आ�ण �ोध�यास सां�गत�े. तुम�यापैक� बरेच जण कद
डॉ क�ाम यांना ��य� भेटू, पण म�ा आ�ा आहे क� तु�ही �यां�या कंपनीचा आनंद �या
हे पु�तक, आ�ण तो तुमचा आ�या��मक �म� बने�.

मी या पु�तकात अनेकांम�ये फ� काही घटनांचा समावे� क� �कतो
डॉ. क�ाम यांनी म�ा सां�गत�े. खरं तर, हे पु�तक फ� एक �घु��तमा �दान करते
डॉ क�ाम यां�या जीवनाचे रेखा�च�. हे ��य आह ेक� काही मह�वाचे
घटना अनवधानाने वगळ�या गे�या आहेत आ�ण �याती� योगदान
डॉ क�ाम यांनी सम�व�यत के�े�या �क�पांम�ये काही ��� गे�या आहेत
रेकॉड� न के�े�े. �ावसा�यक जीवनाचे एक चतुथा�� �तक म�ा वेगळे करते
डॉ क�ाम यां�याकडून, काही मह�वाचे मु�े देखी� रा�ह�े असती�
रेकॉड� के�े�े नाही �क�वा �वकृत के�े गे�े आह.े अ�ा �कारांना मी पूण�पणे जबाबदार आ
उणीवा, जे, अथा�तच, पूण�पणे अनाव�यक आहेत.

अ�ण �तवारी
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मी यात सहभागी अस�े�या सव� �ोकांब�� कृत�ता �� क� इ��तो
या पु�तकाचे �ेखन, �व� ेषत: �ी वाय एस राजन, �ी ए ��वथानू
�प��ई, �ी आर एन अ�वा�, �ी ��हाद, �ी के�हीएसएस �साद राव

आ�ण डॉ एस.के. स�वान, जे �यांचा वेळ वाट�यात खूप उदार होते आ�ण
मा�याबरोबर �ान.

मी �ा.केए�ही पंडा�ाई आ�ण �ी आर �वामीनाथन यांचा आभारी आहे
मजकुराची गंभीर पुनराव�ोकने. मी डॉ बी सोमा राजू�या मूत�तेब�� आभार मानतो, पण
या �क�पासाठ� नेहमीच न बो��े�े समथ�न. माझे मनापासून आभार
अंजना �तवारी, �यां�या कठोर �ट�प�यांमुळे �यांची प�नी आ�ण �न�क�ंक ट�काकार,
�त�या सौ�य समथ�नासह.

यु�न�ह�स �ट�ज �ेस आ�ण सह- सह काम करणे खूप आनंददायी आहे
संपादक�य आ�ण उ�पादन कम�चा�यां�या काया�चे खूप कौतुक आहे.

तेथे अनेक उ�म �ोक आहेत, जसे फोटो�ाफर �ी �भु,
�यांनी �नः�वाथ�पणे म�ा आ�ण हे पु�तक मापना�या प��कडे समृ� के�े आहे.
मी �या सवा �चे आभार मानतो.

आ�ण � ेवट�, माझे मु�गे, असीम आ�ण अमो� यांचे माझे मनापासून आभार
��खाणादर�यान �यां�या अ�वरत भाव�नक समथ�नासाठ�, आ�ण कारण मी
डॉ.क�ाम यांनी कौतुक के�े�या जीवनाकडे पाह�याचा ���कोन �यां�याम�ये �ोधा
हे काम ��त�ब ��बत कर�याची इ�ा होती.

अ�ण �तवारी

पोचपावती

भारता�या तं��ाना�या वेळ� हे पु�तक �का��त होत आहे
�याच ेसाव�भौम�व आ�ण �याची सुर�ा बळकट कर�याच े�य�न आहेत
जगाती� अनेकांनी �वचार�े. ऐ�तहा�सक��ा, �ोक नेहमीच �ढ�े आहेत
एक �क�वा �सया� मु�ावर आपापसात. �ागै�तहा�सक��ा, �ढाया हो�या
अ� आ�ण �नवारा यावर �ढा �द�ा. काळा�या ओघात यु�े झा��
धा�म�क आ�ण वैचा�रक �व�ासावर चा��े��; आ�ण आता �बळ
अ�याधु�नक यु�ाचा संघष� आ�थ �क आ�ण तं��ानासाठ� आहे
वच��व प�रणामी, आ�थ �क आ�ण तां��क वच��व आहे
राजक�य ��� आ�ण जाग�तक �नयं�णा�ी बरोबरी.

काही रा�े जे तां��क��ा खूप मजबूत झा�� आहेत
गे�या काही �तकांपासून, �यां�या �वत: �या हेतूंसाठ� �यांनी �नयं�ण �मळव�े आहे. हे
�मुख ��� नवीनचे �वयंघो�षत नेते बन�े आहेत
जाग�तक �व�ा. भारता�माण ेएक अ�ज �ोकसं�येचा दे� काय करतो
अ�ा प�र��तीत? आम�याकडे तं��ाना��वाय �सरा पया�य नाही
मजबूत पण, भारत तं��ाना�या �े�ात अ�ेसर अस ू�कतो का? माझे उ�र
एक जोरदार 'होय' आह.े आ�ण म�ा काही कथन क�न माझे उ�र स�या�पत क� �ा
मा�या आयु�याती� घटना.

जे�हा मी प�ह�यांदा या पु�तकात गे�े�या आठवण�ना सु�वात के��,
मा�या कोण�या आठवणी कथन कर�यायो�य आहेत �क�वा नाही याब�� मी अ�न��त ह
अ�जबात संबं�धत होते. माझे बा�पण मा�यासाठ� अनमो� आहे, पण असे�
हे इतर कोणा�या �हताच ेआह ेका? वाचकांसाठ� ते यो�य होते का, मी
आ�य� वाट�े, �हान मु�ां�या संकटांब�� आ�ण �वजयांब�� जाणून घे�यासाठ�-
�हराचा मु�गा? मा�या �ाळे�या �दवसां�या तणावपूण� प�र��त�पैक�, �व�च�
मा�या �ाळेची फ� भर�यासाठ� मी के�े�या नोक�या आ�ण अ बन�याचा माझा �नण�य क
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�ाकाहारी अं�तः कॉ�ेज �हणून मा�या आ�थ�क अडचण�मुळे होते
�व�ाथ� - सामा�य जनतेसाठ� हे का �च�े पा�हजे? म�ये
� ेवट�, म�ा खा�ी होती क� हे कोण�याही गो�ीसाठ� नाही तर संबं�धत आहेत
अ�यथा, कारण ते आधु�नक भारताची गो� सांगतात, जसे
वैय��क न�ीब आ�ण सामा�जक मॅ���स �यात ते अंतभू�त आहे ते क� �कत नाही
अ�गाव म�ये पा�ह�े जाऊ �कते. हे पटवून �द�यानंतर, त ेजम�न वाट�े
एअर बन�या�या मा�या �नरा� �य�नांची खाती समा�व� कर�यासाठ�
जबरद�तीने पाय�ट आ�ण मी कसा झा�ो, �याऐवजी �ज�हा�धकारी माझे वडी�
�व�ात मी रॉकेट इं�ज�नअर होईन.

� ेवट�, मी �या ���चे वण�न कर�याचा �नण�य घेत�ा �यां�याकडे �ग�भता होती
मा�या जीवनावर �भाव. हे पु�तक ध�यवाद सादर कर�या�या मागा�ने देखी� आहे,
�हणून, माझे पा�क आ�ण जवळच ेकुटंुब आ�ण ���क आ�ण
मी एक �व�ाथ� �हणून आ�ण मा�याम�य,े म�ा �मळा�े�े भा�यवान होते
�ावसा�यक जीवन. तसेच अतु�नीय उ�साहा�ा ��ांज�� आह ेआ�ण
मा�या त�ण सहका�यां�या �य�नांनी �यांनी आमच ेसामू�हक साकार कर�यास मदत के��
�व� े वर उभे राह�याब�� आयझॅक �यूटनच े��स� ��द
रा�सांचे खांदे ��येक �ा���ासाठ� वैध आहेत आ�ण मी �न��तपणे owणी आहे
�या �व��� वं�ावर �ानाचे आ�ण �ेरणाच ेमोठे ण
भारतीय �ा���, �यात �व�म साराभाई, सती� धवन आ�ण
���का�. �यांनी मा�या आयु�यात आ�ण कथेत �मुख भू�मका के�या
भारतीय �व�ान.

मी 15 ऑ�टोबर 1991 रोजी वयाची साठ वष � पूण� के��. मी ठरव�े होते
मी माझे कत�� �हणून जे पा�ह�े त ेपूण� कर�यासाठ� माझी �नवृ�ी सम�प�त करणे

समाजसेवेचे �े�. �याऐवजी एकाच वेळ� दोन गो�ी घड�या.
�थम, मी आणखी तीन वष � सरकारी सेवेत राह�याचे मा�य के�े
आ�ण, पुढे, एक त�ण सहकारी, अ�ण �तवारी, म�ा माझे � ेअर कर�याची �वनंती के��
�या�याबरोबरची आठवण, जेणेक�न तो �यांना रेकॉड� क� �के�. तो कोणीतरी होता
जो 1982 पासून मा�या �योग�ाळेत काम करत होता, पण मी कधीच न�हतो
1987 �या फे� ुवारीपय�त मी �या�ा खरोखर ओळख�े होते जे�हा मी �या�ा भेट �द�� होती
�नजाम इ���ट� ूट ऑफ मे�डक�चे गहन कोरोनरी केअर यु�नट

�या�यासाठ� करा. "म�ा तुमचे आ�ीवा�द �ा," तो �हणा�ा, "जेणेक�न म�ा �मळे�
द�घ� आयु�य आ�ण तुमचे �कमान एक �क�प पूण� क� �कतो. ”

�या त�णा�या समप�णाने म�ा ह�व�े आ�ण मी �या�या पुन�ा��तीसाठ� �ाथ�ना के��
रा�भर. परमे�राने मा�या �ाथ�नेच ेउ�र �द�े आ�ण �तवारी �मळवू �क�े
एका म�ह�यात कामावर परत. साकार�यात मदत कर�यासाठ� �याने उ�कृ� काम के�े
आका� �ेपणा�� एअर�ेम सुरवातीपासून तीन�या कमी जागेत
वष � �यानंतर �यांनी मा�या कथे�ा �ॉ�नक� कर�याच ेकाम हाती घेत�े. � ेवट�
वष�, �याने धीराने मा�या कथेच ेतुकडे आ�ण तुकडे ���ह�े आ�ण
�यांच ेअ�ख��त कथेत �पांतर के�े. तो मा�या वैय��क मा�यमातून गे�ा
�ंथा�य काळजीपूव�क आ�ण क�वतां�या तुक�ांमधून �नवड�े गे�े
जे मी वाचताना �च�हां�कत के�े होते आ�ण �यांना मजकूरात समा�व� के�े आहे.

ही कथा एक खाते आहे, म�ा आ�ा आहे, केवळ मा�या वैय��क �वजयाची नाही
आ�ण ��े� पण �व�ानाचे य� आ�ण ध�के
आधु�नक भारतात �ापना, �वत: �ा ��ा�पत कर�यासाठ� संघष� करत आहे
तां��क आघाडीवर. ही रा�ीय आकां�ा आ�ण सह-कथा आहे
ऑपरे�ट�ह �य�न. आ�ण, मी ब�घत�या�माणे, भारता�या �ोधाची गाथा
वै�ा�नक आ�म�नभ�रता आ�ण तां��क �मता यासाठ� एक बोधकथा आहे
आम�या वेळा.

या सुंदर �हावरी� ��येक वैय��क �ाणी देवाने �नमा�ण के�ा आहे
�व��� भू�मका पार पाड�यासाठ�. मी आयु�यात जे काही सा�य के�े ते �या�या�ार ेआहे
मदत, आ�ण �या�या इ�ेची अ�भ���. �याने मा�यावर कृपा के��
काही थकबाक�दार ���क आ�ण सहका�यां�ारे आ�ण जे�हा मी माझे पैसे देतो
या उ�म ���ना ��ांज��, मी फ� �या�या गौरवाची �तुती करीत आह.े हे सव�
रॉकेट आ�ण �ेपणा�� हे क�ाम नावा�या एका छो�ा ����ार े�यांचे काय� आहे,
भारताती� अनेक-द��� जनते�ा सांग�यासाठ�, कधीही �हान वाटू नका �क�वा
असहाय आपण सव�जण आप�याम�ये दैवी अ�नी घेऊन ज�मा�ा आ�ो आहोत. आप�े
या आगी�ा पंख देणे आ�ण जगा�ा �या�या चांगु�पणा�या �का�ाने भरणे.

देव तु�हा�ा आ�ीवा�द देवो!

एपीजे अ��� क�ाम



हैदराबाद मधी� �व�ान. तो फ� 32 वषा�चा होता, पण �ढत होता�या�या जीवनासाठ� �ौया�ने. मी �या�ा �वचार�े क� �या�ा काही हवे आह ेका?
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ही पृ�वी �याची आहे, �या�यासाठ� �या �व�ा� आ�ण अमया�द आहेत
आका�; �या�याम�ये दो�ही समु� �व�ांती घेतात, आ�ण तरीही तो �या �हान त�ावात आहे.

अथव� वेद
पु�तक 4, �तो� 16.
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माझा ज�म बेटावरी� एका म�यमवग�य त�मळ कुटंुबात झा�ा

पूव��या म�ास रा�याती� रामे�रम. माझे वडी�,
जैनु�ा�द�नकडे फारसे औपचा�रक ���ण न�हते �क�वा जा�त संप�ी न�हती;

हे तोटे असूनही, �या�याकडे महान ज�मजात �हाणपण आहे आ�ण अ
आ��याची खरी उदारता. मा�या आईम�ये �यांचा एक आद�� मदतनीस होता,
आ��अ�मा. �तने ��येक �ोकांना जेवण �द�े याची नेमक� सं�या म�ा आठवत नाही

��स� ��व मं�दर, �याने रामे�रम�ा इतके प�व� के�े
या�ेक�, आम�या घरापासून दहा �म�नटां�या अंतरावर होते. आमचा प�रसर होता
�ामु�याने मु���म, पण तेथे काही �ह�� कुटंुबेही होती,
�यां�या मु���म �ेजा�यांसोबत सौहाद�पूण� जीवन जगणे. खूप जुनी होती
आम�या प�रसराती� म�ीद �जथे माझे वडी� म�ा सं�याकाळ� घेऊन जात
�ाथ�ना. म�ा अरबी �ाथ�ने�या अथा�ची अ�� क�पना न�हती
जप के�ा, पण म�ा पूण� खा�ी होती क� त ेदेवापय�त पोहोच�े. जे�हा माझे
वडी� नमाज पठणानंतर म��द�तून बाहेर आ�े, �व�वध �ोक
धम� बाहेर बसून �याची वाट पाहत असती�. �यापैक� अनेकांनी ऑफर �द��
मा�या व�ड�ांना पा�याचे कटोरे जे �यां�या बोटां�या टोकाम�य ेबुडवती� आ�ण
एक �ाथ�ना �हणा. हे पाणी नंतर अवैधांसाठ� घरी ने�यात आ�े. मी पण
बरे झा�यावर ध�यवाद दे�यासाठ� आम�या घरी आ�े�या �ोकांची आठवण ठेवा.
माझे वडी� नेहमी हसत असत आ�ण �यांना अ��ाहचे आभार मान�यास सांगत असत
आ�ण दयाळू.

रामे�रम मं�दराचे मु�य पुजारी, प�ी ��मण �ा��ी,
मा�या व�ड�ांचा खूप जवळचा �म� होता. सवा�त �व�ंत आठवण�पैक� एक
माझे बा�पण दोन पु�षांचे आहे, ��येकजण �या�या पारंपा�रक पो�ाखात,
आ�या��मक �वषयांवर चचा�. जे�हा मी �� �वचार�यासाठ� पुरेसे होते, ते�हा मी
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�दवस आहे, पण म�ा खा�ी आहे क� बाहेर�या �ोकांनी आम�यापे�ा जा�त जेव�ेआम�या �वतः�या कुटंुबाती� सद�यांनी एक� के�े.

माझे पा�क एक आद�� जोडपे �हणून मो�ा �माणावर मान�े गे�े. मा�या आईचे
वं� अ�धक ��त��त होता, �त�या पूव�जांपैक� एक होता
���ट�ांनी बहा�र ही पदवी बहा� के��.

मी ब�याच मु�ांपैक� एक होतो - एक �हान मु�गा, �याची ओळख पट�� नाही
उंच आ�ण देखणा पा�कांसाठ� ज�म�े�े �दसते. आ�ही आम�या पूव�जां�या घरात राहत होतो,
जे 19 �ा �तका�या म�यभागी बांध�े गे�े. ते ब�यापैक� मोठे होते
चुनखडी आ�ण �वटांनी बनव�े�े प�के घर, म��द र��यावर
रामे�रम. माझे तप�वी वडी� सव� अ�याव�यक सुखसोयी टाळत असत
आ�ण �व�ा�सता. तथा�प, सव� गरजा पुरव�या गे�या आहेत
अ�, औषध �क�वा कपडे. खरं तर, मी �हणेन क� माझी एक अ�त�य सुर��त होती
बा�पण, भौ�तक आ�ण भाव�नक दो�ही.

मी साधारणपणे �वयंपाकघर�या मज�यावर बसून मा�या आईबरोबर जेव�ो. ती
मा�यापुढे केळ�चे पान ठेवायचे, �यावर �तने नंतर तां�ळ �ाव�े आ�ण
सुगंधी सांभर, �व�वध �कारची ती�ण, घरी बनव�े�� �ोणची आ�ण बा���
ता�या नारळाची चटणी.

मा�या व�ड�ांना �ाथ�ने�या �ासं�गकतेब�� �वचार�े. मा�या व�ड�ांनी म�ा �तथे सां�गत�े
�ाथ�नेब�� काहीही रह�यमय न�हते. �याऐवजी, �ाथ�ना ��य झा�� a
�ोकांमधी� आ��याचे सामंज�य. "जे�हा तु�ही �ाथ�ना करता," तो �हणा�ा,
“तु�ही तुम�या �रीरा�ा ओ�ांडून ��ांडाचा एक भाग �हा, जे
संप�ी, वय, जात �क�वा पंथ यांचे कोणतेही �वभाजन मा�हत नाही. ”

माझे वडी� गंुतागंुती�या आ�या��मक संक�पना अगद� सो�या भाषेत सांगू �कतात-
पृ�वीवरी� ता�मळ. �याने एकदा म�ा सां�गत�े, “�या�या �वतः�या वेळ�, �या�या �वतः�या जागी, क
तो खरोखर आहे, आ�ण ट��यात तो ��येक मनु�यापय�त "चांग�ा �क�वा वाईट" पोहोच�ा आहे
अ��त�व हा संपूण� �कट �द� अ��त�वाती� एक �व��� घटक आहे. तर
अडचणी, �ास आ�ण सम�यांना का घाबरता? जे�हा संकट येतात,
आप�या �ःखांची �ासं�गकता समजून घे�याचा �य�न करा. ��तकू�ता नेहमीच सादर करते
आ�म�नरी�णा�या संधी. ”

“तुम�याकडे मदतीसाठ� येणा�या �ोकांना तु�ही हे का सांगत नाही आ�ण
स��ा? " मी मा�या व�ड�ांना �वचार�े. �याने मा�या खां�ावर हात ठेवून पा�ह�े
थेट मा�या डो�यात बराच वेळ तो काहीच बो��ा नाही, जणू तो आहे
�याचे ��द समजून घे�या�या मा�या �मतेचा �याय करत आहे. मग �याने कमी आवाजात उ�र �द�े
खो� आवाज. �या�या उ�राने म�ा एक �व��ण ऊजा� आ�ण उ�साह भर�ा:

e दाबा
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जे�हा जे�हा माणूस �वतः�ा एकटा वाटतो, नैस�ग�क ��त��या �हणून,
ते कंपनी �ोधू �ाग�े. जे�हा जे�हा ते अडचणीत येतात ते�हा ते �दसतात
कोणीतरी �यांना मदत कर�यासाठ�. जे�हा जे�हा ते एखा�ा ग�तरोधात पोहोचतात ते�हा ते �दसतात
�यांना बाहेरचा र�ता दाखव�यासाठ�. ��येक वारंवार येणारा �ास, तळमळ,
आ�ण इ�ा �वतःचा एक खास मदतनीस �ोधते. मा�याकडे येणा�या �ोकांसाठ�
संकटात, मी रा�सी �स� कर�या�या �यां�या �य�नांम�ये एक म�यभागी आहे
�ाथ�ना आ�ण अप�ण सह ���. हा अ�जबात यो�य ��ीकोन नाही
आ�ण कधीही फॉ�ो क� नये. एखा�ाने फरक समजून घेत�ा पा�हजे
न��बाची भयभीत ��ी आ�ण आप�या�ा स�म करणारी ��ी
�वतःम�येच पूण��वाचा ��ू �ोधा.

म�ा आठवते क� माझे वडी� सकाळ� 4 वाजता नमाज वाचून �दवस सु� करतात
पहाट हो�यापूव�. नमाजानंतर तो खा�� एका छो�ा नारळापय�त चा�त असे
आम�या घरापासून सुमारे 4 मै�ांवर आम�या मा�क�चे �ो�ह. तो परत येई�, सोबत
सुमारे एक डझन नारळ एक� बांध�े�े �या�या खां�ावर फेक�े गे�े आ�ण फ�
मग तो �याचा ना�ता करे�. ते�हाही हा �याचा �दन�म रा�ह�ा
तो साठ�या उ�राधा�त होता.

मी मा�या संपूण� आयु�यात मा�या �वतः�या जगात मा�या व�ड�ांचे अनुकरण कर�याचा �य�न के�ा आहे
�व�ान आ�ण तं��ान. मी समजून घे�याचा �य�न के�ा आहे
मा�या व�ड�ांनी म�ा उघड के�े�� मू�भूत स�ये, आ�ण याची खा�ी वाटते
तेथे एक दैवी ��� आहे जी एखा�ा�ा ग�धळ, �ःखातून वर आणू �कते,
उदासीनता आ�ण अपय�, आ�ण एखा�ा�या ख�या �ठकाणी माग�द��न करा. आ�ण एकदा ए
वैय��क �या�या भाव�नक आ�ण �ारी�रक बंधना�ा तोडून टाकतो, तो र��यावर आहे
�वातं�य, आनंद आ�ण मनाची �ांती.

मा�या व�ड�ांनी या �क�पा�ा सु�वात के�� ते�हा मी सुमारे सहा वषा�चा होतो
रामे�रम�न या�ेक�ंना ने�यासाठ� �ाकडी से�बोट बांधणे
धनु�कोडी, (या�ा सेठु�कराय असेही �हणतात), आ�ण परत. �याने इमारतीत काम के�े
अहमद ज��ा�ु��न या नातेवाईका�या मदतीने समु��कनारी बोट
�यांनी नंतर माझी बहीण जोहरा�ी ��न के�े. मी बोट आकार घेताना पा�ह�े.
�ाकडी ह� आ�ण ब�कहेड �ाकडा�या उ�णतेने अनुभवी होते
आग माझे वडी� बोट�ने चांग�ा �वसाय करत होते, जे�हा एक �दवस,
एक च��वादळ ता�ी 100 मै�ां�न अ�धक वेगाने वारे घेऊन येत आहे
सेठुकराय�या काही भूमीसह बोट. द पंबन
�वा�ांनी भर�े�या �ेनने पू� कोसळ�ा. तोपय�त मा�याकडे होता
फ� समु�ाचे स�दय� पा�ह�े, आता �याची अ�नयं��त ऊजा� आ��
मा�यासाठ� एक �कट�करण.

जोपय�त बोट अका�� संप��, तोपय�त अहमद ज��ा�ु��नकडे होता
आम�या वयात फरक असूनही, माझा जवळचा �म� �हा. तो
मा�यापे�ा 15 वषा�नी मोठा होता आ�ण म�ा आझाद �हणत असे. आ�हा�ा सवय होती
दररोज सं�याकाळ� एक� �ांब �फराय�ा जा. जसे आ�ही म��द�पासून सु�वात के��
र�ता आ�ण बेटा�या वा�ुकामय �कना�याकडे आमचा र�ता के�ा,
ज��ा�ु��न आ�ण मी �ामु�याने आ�या��मक बाब�वर बो��ो. चे वातावरण
रामे�रम, �या�या झुंडी�या या�ेक�ंसह, अ�ा चच�साठ� अनुकू� होते.
आमचा प�ह�ा मु�काम भगवान ��व�या भ� मं�दरात असे�. �द��णा
��न आ�े�या कोण�याही या�ेक��माणेच आदराने मं�दराभोवती
दे�ाचा भाग, आ�हा�ा वाट�े क� उज�चा �वाह आप�यामधून जातो.

ज��ा�ु��न देवाब�� बो�त असे क� �या�याकडे कामकाजाची भागीदारी आहे
�या�या बरोबर. तो �या�या सव� �ंकांना देवासमोर सादर करतो जणू तो उभा आहे
�यांची �व�हेवाट �ाव�यासाठ� जवळ. मी ज��ा�ु��नकडे टक �ावून बघत असे
प�व� डुबक� घेत मं�दरा�या सभोवता��या या�ेक�ं�या मो�ा गटां�या �द�ेने
समु�ात, धा�म�क �वधी करणे आ�ण आदराने �ाथ�ना पाठ करणे
�याच अ�ात ���कडे, �या�ा आपण �नराकार सव����मान मानतो.
म�ा कधीच सं�य आ�ा नाही क� मं�दराती� �ाथ�ना समान आहेत
आम�या म��द�त �द�या�माणे गंत�. म�ा फ� �� पड�ा क� नाही
ज��ा�ु��नचा देवा�ी इतर कोणताही �व�ेष संबंध होता. ज��ा�ु��नचे �ा�ेय ���ण
मया��दत होते, मु�यतः �या�या कुटंुबा�या तणावामुळे
प�र��ती. �या�ा नेहमी �ो�साहन दे�याचे हे कारण असावे
मी मा�या अ�यासात उ�कृ� काम�गरी के�� आ�ण मा�या य�ाचा आनंद घेत�ा. कधीच नाही
म�ा ज��ा�ु��न�या वं�चततेब�� �या�या मनात असंतोषाचा थोडासा मागोवा सापड�ा का?
�याऐवजी, जीवनाने जे काही �नवड�े �याब�� तो नेहमीच कृत� होता
�या�ा दे.

योगायोगाने, मी �यावेळ� बो�तो, �या वेळ� तो एकमेव ��� होता
संपूण� बेट जे इं�जी ��� �कत होते. �याने जवळजवळ कोणासाठ�ही प�े ���ह��
गरज अस�यास, ते अजा�चे प� असो �क�वा अ�यथा. माझे कोणी नाही
एकतर मा�या कुटंुबाती� �क�वा �ेजार�या प�र�चताचीही ओळख होती
ज��ा�ु��नचे ���णाचे �तर �क�वा प�रणामांचे कोणतेही �वे
बाहेरी� जग. ज��ा�ु��न नेहमी मा�या�ी सु����त �ोकांब�� बो��ा
वै�ा�नक �ोध, समका��न सा�ह�य आ�ण काम�गरी
वै�क�य �व�ान. �यानेच म�ा “�ूर, नवीन” ची जाणीव क�न �द��
जग ”आप�या संकु�चत मया�दां�या प��कडे.
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मा�या बा�पणाती� न� वातावरणात, पु�तके कमी होती
व�तू �ा�नक मानकांनुसार, तथा�प, STR चे वैय��क �ंथा�य
माजी '�ां�तकारक' �क�वा अ�तरेक� रा�वाद�, मा�णकम हे मोठे होते.

वेतन अ�या� �तकानंतर, म�ा अजूनही कमाईम�ये अ�भमानाची �ाट जाणवते
माझे �वतःच ेपैसे प�ह�यांदा.
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�याने म�ा ��य ते सव� वाच�यासाठ� �ो�सा�हत के�े आ�ण मी अनेकदा �या�या घरी गे�ो
पु�तके उधार.

मा�या बा�पणावर खूप �भाव टाकणारी �सरी ��� माझी प�ह�� होती
चु�त भाऊ, सॅमसु��न. म�ये वत�मानप�ांचे ते एकमेव �वतरक होते
रामे�रम. वत�मानप�े रामे�रम �टे�नवर येती�
सकाळ�या �ेनने पंबन�न. सॅमसु��नची वृ�प� एज�सी
�या वाचन माग�यांची पूत�ता करणारी एक ��� सं�ा होती
रामे�रम �हराची 1,000-मजबूत सा�र �ोकसं�या. हे
वत�मान घडामोड�ची मा�हती ठेव�यासाठ� वत�मानप�े �ामु�याने खरेद� के�� गे��
रा�ीय �वातं�य चळवळ�त, �यो�तषीय संदभा�साठ� �क�वा
म�ासम�ये �च��त सराफा दर तपास�यासाठ�. ए सह काही वाचक
अ�धक वै��क ���कोन �हट�र, महा�मा गांधी आ�ण
�जना; जवळजवळ सव� �ेवट� �या ����ा�� राजक�य �वाह म�ये �वाह होई�
पे�रयार ई�ही रामा�वामी यांचे उ� जाती�या �ह��ं�वरोधाती� आंदो�न.
�दनमानी हे वत�मानप�ा�ा सवा��धक मागणी होते. छापी� वाच�यापासून
बाब मा�या �मते�या प��कडे होती, म�ा �वतः�ा ��ी�ेपाने समाधानी करायचे होते
सॅमसु��नने �या�याकडे दे�यापूव� वत�मानप�ाती� �च�ांवर
�ाहक.

�सरे महायु� १ 39 ३ broke म�ये झा�े, जे�हा मी आठ वषा�चा होतो
जु�या. कारणांमुळे मी कधीच समजू �क�ो नाही, अचानक मागणी
बाजारात �च�चे�या �बया फुट�या. मी �बया गोळा करायचो आ�ण
�यांना म��जद ���टवरी� एका तरतूद��या �कानात �वका. एका �दवसाचा सं�ह होई�
म�ा एका अ�णांची �रयासत �मळवा. ज��ा�ु��न म�ा कथा सांगायचा
यु�ाब�� जे मी नंतर मथ�यांम�ये �ोध�याचा �य�न करेन
�दनमणी. आमचे �े�, अ���त अस�याने, पूण�पणे �भा�वत झा�े नाही
यु�. पण �वकरच भारता�ा �म� रा�ां�या सै�यात सामी� हो�यास भाग पाड�े गे�े
आणीबाणीची ��ती घो�षत के�या�माणे. म�ये प�ह�ा अपघात झा�ा
रामे�रम �ानकावर रे�वे थांबव�याचे �कार. �या
वत�मानप�ांना आता बंड� क�न ह�व�यापासून फेकून �ावे �ाग�े
रामे�रम रोड वर रामे�रम आ�ण धनु�कोडी दर�यान �ेन.
�यामुळे सॅमसु��न�ा बंड� पकड�यासाठ� मदतीचा हात �ोध�यास भाग पाड�े
आ�ण, जणू नैस�ग�क�र�या, मी ��ॉट भर�ा. सॅमसु��नने म�ा माझी प�ह�� कमाई कर�यास मदत के��

��येक मू� ज�मा�ा येत,े काही वारसाह�काने, �व��� म�ये
सामा�जक-आ�थ�क आ�ण भाव�नक वातावरण, आ�ण �व��� �कारे �����त
अ�धकारां�या आकडेवारीनुसार. म�ा मा�याकडून �ामा�णकपणा आ�ण �वयं-���त यांचा वारसा �म
वडी�; मा�या आईकडून म�ा चांगु�पणा आ�ण खो� दयाळूपणे �व�ास वारसा �मळा�ा
आ�ण माझे तीन भाऊ आ�ण बहीण. पण तो वेळ मी सोबत घा�व�ा
ज��ा�ु��न आ�ण सॅमसु��न �याने कदा�चत �व���तेसाठ� सवा�त जा�त योगदान �द�े
मा�या बा�पणीचा आ�ण मा�या नंतर�या आयु�यात सव� फरक पड�ा. �या
ज��ा�ु��न आ�ण �मसु��न यांचे अ�ात �हाणपण इतके अंत�ा�नी होते आ�ण
गैर-मौ�खक संदे�ांना ��तसाद, �याचे मी �न�व�वादपणे �ेय देऊ �कतो
नंतर मा�या बा�पणात �यां�या सहवासात माझी सज�न�ी�ता �कट झा��.

मा�या �हानपणी माझे तीन जवळचे �म� होते - रामनाद �ा��ी,
अर�व�दन, आ�ण ��व�का�न. ही सव� मु�े सनातनी �ह��ंची होती
�ा�ण कुटंुबे. �हानपणी, आप�यापैक� कोणा�ाही कधीही फरक वाट�ा नाही
�वतःच ेधा�म�क भेद आ�ण संगोपन यामुळे. खर ंतर,
रामानाद �ा��ी हे उ�प�ीय ��मण �ा��ी यांचे पु� होते
रामे�रम मं�दराचे पुजारी. नंतर �यांनी पुरो�हतपद �वीकार�े
व�ड�ांकडून रामे�रम मं�दर; अर�व�दन �वसायात गे�ा
भेट देणा�या या�ेक�ंसाठ� वाहतुक�ची �व�ा करणे; आ�ण ��व�का�न ए बन�े
द��ण रे�वेसाठ� खानपान ठेकेदार.

वा�ष�क �ी सीता राम क�याण सोह�यादर�यान, आमचे कुटंुब
�या मूत� वा�न ने�यासाठ� एका �व�ेष �ासपीठासह बोट�ची �व�ा के�� जात असे
देवा�या मं�दरापासून ��ना�या �ठकाणी, म�यभागी ��त
त�ावा�ा रामतीथ� �हणतात जे आम�या घराजवळ होते. कडून इ�ह�ट
रामायण आ�ण पैगंबरां�या जीवनाती� झोप�या�या कथा मा�या हो�या
आई आ�ण आजी आम�या कुटंुबाती� मु�ांना सांगायचे.

एक �दवस जे�हा मी रामे�रम येथ ेपाचवीत होतो
�ाथ�मक �ाळेत, आम�या वगा�त नवीन ���क आ�े. मी ए घा�ायचो
कॅप �याने म�ा मु���म �हणून �च�हां�कत के�े आ�ण मी नेहमी पुढ�या रांगेत बस�ो
रामनाद �ा��ी यां�या पुढे, �यांनी प�व� धागा घात�ा. नवीन ���क
एका मु���म मु�ासोबत बस�े�या एका �ह�� पुजा�या�या मु�ाचे पोट भ� �कत नाही. म�ये
आम�या सामा�जक रँ�क�ग नुसार नवीन ���काने पा�ह�े, मी होतो
माग�या बाकावर जाऊन बस�यास सां�गत�े. म�ा खूप वाईट वाट�े आ�ण तसे झा�े
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रामनाद �ा��ी. मी मा�या सीटवर ���ट झा�यावर तो पूण�पणे उदास �दसत होता
�ेवट�या ओळ�त. मी �ेवट�या रांगेत ���ट झा�ो ते�हा �याची ��तमा रड��
मा�यावर कायमची छाप सोड��.

�ाळेनंतर, आ�ही घरी गे�ो आ�ण आम�या संबं�धत पा�कांना याब�� सां�गत�े
घटना ��मण �ा���नी ���का�ा बो�ाव�े आ�ण आम�या म�ये
उप��ती, ���का�ा सां�गत�े क� �याने सामा�जक �वष पसरवू नये
�न�पाप मु�ां�या मनात असमानता आ�ण जातीय अस�ह�णुता.
�याने ���का�ा एकतर माफ� मागाय�ा �क�वा �ाळा सोड�यास सां�गत�े आ�ण
बेट. ���का�ा �या�या वाग�याब��च खेद वाट�ा नाही तर स��
खा�ीची भावना ��मण �ा��ी यांनी �ेवट� सुधा�रत के��
हा त�ण ���क.

एकूणच, रामे�रमचा छोटा समाज अ�यंत �तरीकृत होता
आ�ण �व�वध सामा�जक गटां�या �वभ�ते�या बाबतीत अ�यंत कठोर.
तथा�प, माझे �व�ान ���क ��वसु�म�णया अ�यर, जरी सनातनी
अ�यंत पुराणमतवाद� प�नी अस�े�ा �ा�ण बंडखोर होता. तो
सामा�जक अडथळे मोडून काढ�यासाठ� �याने सव��म �य�न के�े जेणेक�न �ोक �भ� होती�
पा��भूमी सहजपणे �मसळू �कते. तो मा�याबरोबर तास घा�वायचा आ�ण
�हणे�, "क�ाम, म�ा तुमचा �वकास �हावा अ�ी इ�ा आहे जेणेक�न तु�ही बरोबरीने असा�
मो�ा �हरांमधी� उ�����त �ोक. ”

एके �दव�ी �याने म�ा �या�या घरी जेवणासाठ� बो�ाव�े. �याची प�नी भयभीत झा��
एका मु���म मु�ा�ा �त�या �वधीनुसार �ु� जेवणासाठ� आमं��त के�या�या क�पनेनुसार
�वयंपाकघर. �तने म�ा �त�या �वयंपाकघरात सेवा दे�यास नकार �द�ा. ��वसु�म�णया अ�यर
तो अ�व� झा�ा नाही, �क�वा तो आप�या प�नीवर रागाव�ा नाही, परंतु �याऐवजी सेवा के��
म�ा �या�या �वत: �या हातांनी आ�ण मा�या �ेजारी बस�े �याचे जेवण. �याची प�नी
�वयंपाकघरा�या दरवाजा�या मागून आ�हा�ा पा�ह�े. म�ा �� पड�ा क� ती आहे का
मी तां�ळ खा��े, पाणी �याय�े �क�वा �व� के�े यात काही फरक पड�ा
जेवणानंतर मज�ा. मी �याचे घर सोडत असताना, ��वसु�म�णया
अ�यरने म�ा पुढ�या वीक� ड�ा पु�हा �या�यासोबत जेवाय�ा बो�ाव�े. �नरी�ण करत आहे
माझा संकोच, �याने म�ा अ�व� होऊ नका असे सां�गत�े, “एकदा तु�ही ठरव�े क�
�व�ा बद�ा, अ�ा सम�यांना त�ड �ावे �ागे�. ” मी भेट �द�� ते�हा

रामे�रम सोडून �ज��ात ���ण घे�याची व�ड�ांची परवानगी
रामनाथपुरम म�ये मु�या�य.

�याने म�ा मो�ाने �वचार के�या�माणे सां�गत�े, “अबु�! म�ा मा�हत आहे तु�ा �र जावे �ाग
वाढणे. सीग� सूया�प��कडे उडत नाही, एकटा आ�ण अ
घरटे? आपण आप�या आठवण��या भूमीसाठ� आप�� तळमळ सोड�� पा�हजे
आप�या मो�ा इ�ां�या �नवास�ानाकडे जा; आमचे �ेम होणार नाही
तु�ा बांधी� नाही आ�ण आम�या गरजा तु�ा धरणार नाहीत. ” �याने मा�याकडे ख��� �ज�ानचा ह
संकोच�े�� आई, “तुमची मु�े तुमची मु�े नाहीत. ते पु� आहेत
आ�ण �वतः�या आयु�याची तळमळ अस�े�या मु��. ते तुम�या मा�यमातून येतात पण
तु�याकडून नाही. तु�ही �यांना तुमचे �ेम देऊ �कता पण तुमच े�वचार नाही. �या साठ�
�यांचे �वतःच े�वचार आहेत. ”

तो म�ा आ�ण मा�या तीन भावांना म��द�त घेऊन गे�ा
प�व� कुराणमधी� अ� फा�तहा �ाथ�ना. �याने म�ा �ेनम�य ेबसव�े
रामे�रम �टे�न त े�हणा�े, “हे बेट तुम�या �रीरा�ा सामावून घेत असे�
पण तुमचा आ�मा नाही. तुमचा आ�मा उ�ा�या घरात राहतो जे कोणी नाही
आप�यापैक� रामे�रम�ा भेट देऊ �कतो, �व�ातही नाही. देव आ�ीवा�द देवो
तू, मा�या मु�ा! ”

�मसु��न आ�ण अहमद ज��ा�ु��न मा�याबरोबर �वास के�ा
रामनाथपुरम म�ा �ाट्�ज हाय�कू�म�ये दाख� कर�यासाठ�, आ�ण �व�ा कर�यासाठ�
�तथे मा�या बो�ड�गसाठ�. कसा तरी, मी नवीन से�ट�ग�ा ने�े नाही. �या
रामनाथपुरम �हर हे सुमारे प�ासचे एक संप�, त�यपूण� �हर होते
हजार �ोक, पण रामे�रमची सुसंगतता आ�ण सामंज�य होते
अनुप��त मी माझे घर चुकव�े आ�ण भेट दे�याची ��येक संधी �मळव��
रामे�रम. रामनाथपुरम येथे �ै��णक संध�ची ओढ
द��ण भारतीय पो��चे आकष�ण कमी कर�यासाठ� पुरेसे मजबूत न�हते
मा�या आईने बनव�े�े गोड. खर ंतर, ती बारा �व���पणे तयार करायची
�या�या �व�वध जाती, ��येक घटकाची चव बाहेर आणतात
सव��म ��य संयोजनांम�ये वापर�े जाते.

माझी घरची ��ती असूनही, मी सहमत हो�याचा �नधा�र के�ा
नवीन वातावरण कारण म�ा मा�हत होते क� मा�या व�ड�ांनी मोठ� गंुतवणूक के�� आहे
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�या�या घरी पुढ�या आठव�ात, ��वसु�म�णया अ�यरची प�नी म�ा �त�या आत घेऊन गे���वयंपाकघर आ�ण म�ा �त�या �वतः�या हातांनी जेवण �द�े.

मग �सरे महायु� संप�े आ�ण भारताचे �वातं�य झा�े
सु��. गांधीज�नी घो�षत के�े, "भारतीय �वतःचा भारत �नमा�ण करती�. �या
संपूण� दे� अभूतपूव� आ�ावादाने भर�े�ा होता. मी माझे �वचार�े

मा�या य�ाची आ�ा आहे. मा�या व�ड�ांनी म�ा क�े�टर �हणून पा�ह�े
बनवणे आ�ण मी मा�या व�ड�ांच े�व� साकार करणे माझे कत�� मान�े, जरी मी
ची प�र�चतता, सुर��तता आ�ण सोयीसु�वधा अ�यंत चुक�या
रामे�रम.
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ज��ा�ु��न मा�या�ी सकारा�मक �वचार कर�या�या ���ब�� बो�त असे
आ�ण जे�हा म�ा घरगुती �क�वा �नरा� वाट�े ते�हा म�ा �याचे ��द आठव�े. मी �य�न के�ा
�याने सां�गत�या�माणे करणे कठ�ण आहे, जे माझे आ�ण माझे �वचार �नयं��त कर�यासाठ� �य�न�ी� होते
मन आ�ण, या�ारे, मा�या न��बावर �भाव पाड�यासाठ�. गंमत �हणजे ते �नयती
म�ा रामे�रम�ा परत ने�े नाही, उ�ट म�ा �र ने�े
मा�या बा�पणा�या घरापासून �र.

* * * 2
ते�हा मी �ाट्�ज हाय�कू�म�ये �ा�यक झा�ो,

रामनाथपुरम, आत पंधरा वषा�चा उ�साही
मी पु�हा उदयास आ�ो. माझे ���क, इया�राई सो�ोमन, एक आद�� होते

उ�सुक त�ण मनासाठ� माग�द��क जे अ�ाप ��यतांब�� अ�न��त होते
आ�ण �या�यापुढे अस�े�े पया�य. �याने आप�या �व�ा�या�ना खूप भाव �द�ा
�या�या उबदार आ�ण खु�या मना�या वृ�ीने वगा�त आरामदायक. �याने वापर�े
एक चांग�ा �व�ाथ� एकापे�ा वाईट ���काकडून अ�धक ��कू �कतो असे �हणणे
अगद� कु�� ���कापासून गरीब �व�ाथ�.

रामनाथपुरम येथे मु�काम करताना, �या�या�ी माझे संबंध वाढ�े
���क आ�ण �व�ा�या��या प��कडे. �या�या कंपनीत, मी ��क�ो क� एक क� �कतो
�वतः�या जीवनाती� घटनांवर �चंड �भाव पाडणे. अया�राई
��मोन �हणायचा, “जीवनात य��वी हो�यासाठ� आ�ण प�रणाम सा�य कर�यासाठ�, तु�हा�ा आव
तीन ब�ा� ���ना समजून �या आ�ण �यावर �भु�व �मळवा - इ�ा, �व�ास आ�ण
अपे�ा. ” अया�राई ��मोन, जो नंतर एक आदरणीय बन�ा, ��कव�ा
म�ा असे वाटते क� म�ा जे काही हवे होते �या आधी, म�ा �याची ती� इ�ा करावी �ाग��
आ�ण हे न�क� होई� याची खा�ी बाळगा. मा�याकडून उदाहरण �यायचे
�वतःच ेआयु�य, मी आका� आ�ण उ�ाणा�या रह�यांनी मो�हत झा�ो होतो
�हानपणापासून प�यांची. मी �ेन आ�ण सीग� उडताना पाहत असे
उ�ाण म�य ेआ�ण उड�याची उ�कंठा. साधा, �ांतीय मु�गा मी अस�ो तरी मी होतो
म�ा खा�ी आहे क� एक �दवस मी सु�ा आका�ात उडे�. खरंच, मी
रामे�रम मधी� उ�ाण करणारे प�ह�े मू� होते.

अया�राई सो�ोमन एक उ�म ���क होता कारण �याने सव� गो��म�ये �वे� के�ा
मु�ांना �यां�या �वतः�या �ायक�ची जाणीव. ��मोनने माझा �वा�भमान वाढव�ा
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एक उ� �ब�� आ�ण म�ा खा�ी पट��, �या पा�कांचा मु�गा न�हता
���णाचे फायदे, क� मी सु�ा मी जे काही �हावे अ�ी इ�ा बाळगू �कतो
इ�ा "�व�ासाने, तु�ही तुमचे भा�य बद�ू �कता," तो �हणे�.

एक �दवस, जे�हा मी चौ�या फॉम�म�ये होतो, माझे ग�णताचे ���क,
रामकृ�ण अ�यर, �स�या वगा��ा ��कवत होते. अनवधानाने मी भटक�ो
�या वगा�त आ�ण जु�या प�ती�या �कूम�हा�या प�तीने,
रामकृ�ण अ�यर यांनी म�ा ग�यात पकड�े आ�ण म�ा समो�न गो�या घात�या
संपूण� वग�. ब�याच म�ह�यांनी, जे�हा मी ग�णतात पूण� गुण �मळव�े,
�याने सकाळ�या सभेम�ये संपूण� �ाळे�ा ही घटना सां�गत��.
“�या�ा मी ऊसतो तो महान माणूस बनतो! माझा ��द �या, हा मु�गा आहे
�या�या �ाळे�ा आ�ण ���कांना गौरव देणार आहे. ” �याची खूप �तुती
पूव��या अपमानासाठ� तयार!

�ाट्�झ येथे माझे ���ण पूण� होईपय�त मी �व.
आ�म�व�ासू मु�गा य��वी हो�याचा �नधा�र करतो. पुढे जा�याचा �नण�य
�सरा �वचार न करता ���ण घेत�े गे�े. आम�यासाठ�, �या �दवसांम�ये,

तीन मज�� वस�तगृह इमारतीत सुमारे �ंभर मु�े राहत होती.
रे�हरड वडी� ��येक रा�ी ��येक मु�ा�ा हातात बायब� घेऊन जायचे.
�याची ऊजा� आ�ण संयम आ�य�कारक होता. तो खूप �वचार�ी� ��� होता
�याने �या�या �व�ा�या��या अगद� �म�नटा�या गरजा पूण� के�या. चा�ू
द�पाव��, �या�या �नद��ानुसार, वस�तगृहाचा �भारी भाऊ आ�ण
मेस �वयंसेवक ��येक खो���ा भेट देती� आ�ण चांग�े �ज�जे�� �वतरीत करती�
धा�म�क �वधीसाठ� ते�.

मी स�ट जोसेफ कॅ�सम�ये चार वष� रा�ह�ो आ�ण माझे �ेअर के�े
इतर दोघांसह खो��. �ीरंगममधी� एक सनातनी अ�यंगार होता
आ�ण �सरा केरळचा एक सी�रयन ���न. आ�हा �तघांनी ए
एक� छान वेळ. जे�हा म�ा �ाकाहारी स�चव बनव�यात आ�े
वस�तगृहात मा�या �तस�या वषा�त ग�धळ, आ�ही रे�टर, रे�ह.
वडी� क�ा�त�, एका र�ववारी �पार�या जेवणासाठ�. आम�या मेनूम�ये समा�व� आहे
आम�या वै�व�यपूण� पा��भूमीती� सव��म तयारी. �नका� �ाग�ा
ऐवजी अनपे��त, पण रे�ह. वडी� आम�या �य�नांची �तुती कर�यात भ� होते.
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�ावसा�यक ���णा�या ��यतांची जाणीव अ��त�वात न�हती;
उ� ���ण �हणजे फ� महा�व�ा�यात जाणे. जवळचे कॉ�ेज
�त��चराप��� येथे होते, �या �दवसांत ���चनोपॉ�� ���ह�े�े होते आ�ण �या�ा ��ची �हणतात
थोड�यात.

1950 म�ये, मी स�ट जोसेफ कॉ�ेज, ��ची येथे ��क�यासाठ� आ�ो
इंटरमी�डएट परी�ा. ��ीने मी ��ार �व�ाथ� न�हतो
परी�ेचे �ेड पण, रामे�रमम�ये परत�े�या मा�या दोन �म�ांचे आभार,
मी मनाचा �ावहा�रक क� घेत�ा होता.

जे�हाही मी �ाट्�झ मधून रामे�रम�ा परत�ो, माझे वडी�
भाऊ मु�तफा कमा�, �याने रे�वे �टे�नवर �ो��हजन �टोअर चा�व�े
र�ता, �या�ा थोडी मदत दे�यासाठ� म�ा आत बो�ायचे आ�ण नंतर तास�तास गायब �हायचे
एक� मा�या चाज� म�ये �कान सोडून. मी ते�, कांदे, तां�ळ आ�ण �वक�े
इतर सव� काही. म�ा आढळ�े�या सवा�त वेगवान व�तू �हणजे �सगारेट आ�ण
�बडी. म�ा �� पडायचा क� गरीब �ोकांना �यां�या क�ाचा धूर का होतो?
पैसे कमव�े. मु�तफा�ा वाचव�े क�, मी �या�यावर �भारी होतो
माझा �हान भाऊ, का�सम मोह�मद यांनी �कयो�क. �तथे मी नॉ�हे�ट� �वक��
seashells बन�े�े.

स�ट जोसेफ येथे, मी रे�हरड फादर सारखा ���क �ोध�याचे भा�यवान होतो
ट�एन �स�वेरा. �याने आ�हा�ा इं�जी ��कव�े आ�ण ते आम�या वस�तगृहाचे वॉड�न देखी� होते. आ�ही

आ�ही सहभागी झा�े�या रे�हर फादर क�ा�थ�सोबत ��येक �णाचा आनंद घेत�ामु�ांसार�या उ�साहाने आम�या अप�र�कृत संभाषणात. ते अ
आप�या सवा�साठ� अ�व�मरणीय घटना.

स�ट जोसेफ येथी� माझे ���क कांचीचे खर ेअनुयायी होते
परमाचाय�, �यांनी �ोकांना "दे�या�या कृतीचा आनंद घे�यासाठ�" �वृ� के�े. �या
आम�या ग�णताचे ���क, �ा. थोथा�ी अ�यंगार यांची �व�ंत आठवण
आ�ण �ा.सूय�नारायण �ा��ी, कॅ�सम�ये एक� चा�णे �ेरणा देते
मी आजपय�त.

जे�हा मी स�ट जोसेफ�या अं�तम वषा��ा होतो, ते�हा म�ा एक चव �मळा��
इं�जी सा�ह�य. मी महान ��ा�स�स वाच�यास सु�वात के��, टॉ��टॉय, �कॉट आ�ण
हाड� �यां�या �वदे�ी से�ट��ज असूनही �व�ेष आवडत ेआहेत आ�ण नंतर मी
त�व�ाना�या काही कामात गे�े. याच सुमारास मी
भौ�तक�ा��ात �चंड रस �नमा�ण झा�ा.

मा�या भौ�तक�ा��ा�ारे स�ट जोसेफ येथ ेसबॅटॉ�मक भौ�तक�ा��ाचे धडे
�ा.�च�ा �राई आ�ण �ा.कृ�णमूत� या ���कांनी माझी ओळख क�न �द��
अध�-जीवन का�ावधीची संक�पना आ�ण �करणो�सग� संबं�धत बाबी
पदाथा�चा �य. ��वसु�म�णया अ�यर, माझे �व�ान ���क
रामे�रम, म�ा कधीही ��कव�े न�हते क� ब�तेक सबॅटॉ�मक कण असतात
अ��र आ�ण ते एका �व��� वेळानंतर इतर कणांम�ये �वघ�टत होतात.
हे सव� मी प�ह�यांदाच ��कत होतो. पण जे�हा �याने म�ा �य�न कराय�ा ��कव�े

e दाबा

पृ� 16
आग �व��ज

7

अ�भमुखता

प�र�माने
तो �याच गो�ीब�� बो�त नाही? म�ा आ�य� वाटते क� काही �ोक का पाहतात
�व�ान एक अ�ी गो� आहे जी माणसा�ा देवापासून �र नेते. मी �याकडे पहात असताना,
�व�ानाचा माग� नेहमी �दयातून वा� �कतो. मा�यासाठ�, �व�ान
आ�या��मक समृ�� आ�ण आ�म-सा�ा�काराचा माग� नेहमीच रा�ह�ा आहे.

�व�ानाचे तक� �ु� �वचार-मॅ���स देखी� घर के�े आहे
परीकथा. मी कॉ�मॉ�ॉजीवरी� पु�तकांचा उ�सुक वाचक आहे आ�ण वाचनाचा आनंद घेतो
आका�ीय �प�डांब��. बरेच �म�, म�ा संबं�धत �� �वचारत असताना
अंतराळ उ�ाणांसाठ�, कधीकधी �यो�तष�ा��ात सरकते. अगद� �ामा�णकपणे, मा�याकडे आहे
जोड�े�े मोठे मह�व मागचे कारण कधीच समज�े नाही
�ोकां�ारे आम�या सौर मंडळा�या �र�या �हांवर. एक क�ा �हणून, मा�याकडे आहे
काहीही नाही
�व�ान, मी ते नाकारतो. �हांब�� या �मथक कसे �वक�सत झा�े ते म�ा मा�हत नाही,
तारा न��, आ�ण अगद� उप�ह - ते ��� वाप� �कतात
मानवांवर. अ�यंत गंुतागंुती�या गणने आजूबाजू�ा हाताळ��
आका�ीय �प�डां�या अचूक हा�चा��, अ�यंत ����न� �मळवणे
�न�कष� म�ा अता�क�क वाटतात. जसे मी ते पाहतो, पृ�वी सवा�त जा�त आहे
����ा�� आ�ण उ�साही �ह. जॉन �म�टनने ते इत�या संुदरपणे मांड�े आहे
पॅराडाइज �ॉ�ट, पु�तक आठवा:

. . . जर सूय�
जगाचे क� � �हा आ�ण इतर तारे. . . . .
�ह पृ�वी, ती �कतीही ��र अस�� तरी ती �दसते,
समंजसपणे तीन वेगवेग�या हा�चा�� ह�तात?

तु�ही या �हावर �जथे जा� �तथे चळवळ आ�ण जीवन आहे. अगद�
वरवर पाहता खडक, धातू, �ाकूड, �चकणमाती या �नज�व व�तंूनी भर�े�या आहेत
आंत�रक हा�चा� - ��येक क� �काभोवती इ�े��ॉन नाचत असतात. हे
�यां�यावर �ाद�यात आ�े�या बं�द�ी�या ��तसादात हा�चा�� उ�वतात
�यू���यस�ारे, �व�ुत ����ारे जे �यांना ध�न ठेव�याचा �य�न करतात
��य �ततके बंद करा. �व��� रकमे�या कोण�याही ����माणेच इ�े��ॉन
ऊज�चा, �तर�कार कारावास. घ� इ�े��ॉ�स कडे असतात
क� �क, �यांचा क�ीय वेग �जतका जा�त असे�: खरं तर, बं�दवास
अणूमधी� इ�े��ॉनचा प�रणाम सुमारे 1000 �कमी�या �चंड वेगात होतो
�ती सेकंदास! या उ� वेगांमुळे अणू एक कडक गो� �दसतो,
�या�माणे वेगाने �फरणारा पंखा �ड�कसारखा �दसतो. हे करणे खूप कठ�ण आहे
अणू अ�धक �ढपणे संकु�चत करा - अ�ा �कारे पदाथा��ा �याचे प�र�चत घन�व देते

पै�ू अ�ा�कारे घन ��येक गो�ीम�ये आ�ण आत खूप �रकामी जागा असते
��र ��येक गो�ीत मोठ� हा�चा� असत.े जणू काही
��येक �णी पृ�वीवर ��वाचे महान नृ�य सादर के�े जात आहे
आम�या अ��त�वाचा.

जे�हा मी B.Sc म�य े�वे� घेत�ा. स�ट जोसेफ येथे पदवी अ�यास�म, म�ा मा�हती न�हती
उ� ���णासाठ� इतर कोण�याही पया�याचा. तसेच मा�याकडे काही मा�हती न�हती
�व�ाना�या �व�ा�या��ा उप�� अस�े�या क�रअर�या संध�ब��. नंतरच
B.Sc �मळवणे म�ा समज�े क� भौ�तक�ा�� हा माझा �वषय नाही. म�ा होते
माझी �व�े साकार कर�यासाठ� अ�भयां��क�म�ये जा. मी सामी� होऊ �क�ो असतो
अ�भयां��क� अ�यास�म खूप पूव�, माझा इंटरमी�डएट कोस� पूण� के�यावर.
कधीही न ये�यापे�ा उ�ीर झा�े�ा, मी अज� करताना �वतः�ा सां�गत�े
�हणून ओळख�या जाणा�या म�ास इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉ�ॉजी (एमआयट�) म�ये �वे�
�यावेळ� द��ण भारताती� तां��क ���णाचे मुकुट र�न.

मी �नवड�े�या उमेदवारां�या याद�त य��वी झा�ो, पण �वे�
ही ��त��त सं�ा एक महाग �करण होते. एक हजारा�या आसपास
�पयाची गरज होती, आ�ण माझे वडी� तेवढे पैसे सोडू �क�े नाहीत.
�यावेळ� माझी बहीण जोहरा मा�या मागे उभी रा�ह��, �तने �तचे सोने गहाण ठेव�े
बांग�ा आ�ण साखळ�. म�ा पाह�या�या �त�या �नधा�राने मी खूप �भा�वत झा�ो
सु����त आ�ण मा�या �मतेवर �त�या �व�ासाने. मी �त�या बांग�ा सोड�याची �पथ घेत��
मा�या �वत: �या कमाईसह गहाण पासून. मा�यापुढे कमाव�याचा एकमेव माग�
�यावेळेस पैसे अ�यास करणे आ�ण ���यवृ�ी �मळवणे होते. मी
पूण� वाफेवर पुढे गे�ा.

एमआयट�म�ये �या गो�ीने म�ा सवा�त जा�त मो�हत के�े ते �हणजे दोघांचे द��न
�या �ा�य��कांसाठ� तेथ ेबंद के�े�े �वमान �द���त के�े
��ाइंग म�ीन�या �व�वध उप�णा��. म�ा एक �व�च� आकष�ण वाट�े
ते, आ�ण इतर �व�ाथ� परत गे�यानंतर �यां�या जवळ बसायचे
वस�तगृहात, प�या�माणे आका�ात मु� उड�या�या माणसा�या इ�ेचे कौतुक. नंतर
माझे प�ह�े वष� पूण� करताना, जे�हा म�ा एका �व��� �ाखेची �नवड करायची होती, ते�हा मी
जवळजवळ उ��ूत�पणे वैमा�नक� अ�भयां��क� �नवड��. �येय खूप होते
मा�या मनात आता �� आहे; मी �वमान उडवणार होतो. म�ा खा�ी पट��
हे, मा�या ठामपणा�या कमतरतेची जाणीव असूनही, जे कदा�चत
मा�या न� पा��भूमीमुळे आ�े. याच सुमारास, मी
�व�वध �कार�या �ोकां�ी संवाद साध�यासाठ� �व�ेष �य�न के�े
�ोक. तेथ ेअपय�, �नरा�ा आ�ण �वच�न होते, परंत ुमाझे
व�ड�ां�या �ेरणादायक ��दांनी म�ा �नरा�ाजनक �वाहा�या काळात अँकर के�े.

e दाबा

पृ� 17
आग �व��ज अ�भमुखता
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��ेट १ (अ) माझे वडी� जैनु�ा�द�न औपचा�रक�र�या ��क�े�े न�हत,े पण एक महान माणूस होते
�हाणपण आ�ण दयाळूपणा. (b) प�ी ��मण �ा��ी, मा�या व�ड�ांचा जवळचा �म� आ�ण
रामे�रम मं�दराचे मु�य पुजारी

e दाबा

पृ� 18
आग �व��ज अ�भमुखता

��ेट 2 �या भागात मी मोठा झा�ो: (अ) म��जद र��यावर माझ ेघर. (b) हजारो
�ाचीन ��वमं�दरावर मो�ा अंतराव�न या� ेक� उतरतात. मी अनेकदा मदत के��
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माझा भाऊ का�सम मोह�मद �या�या �कानात या र��यावर क�ाकृती �वकत आहे.

e दाबा

पान 19
आग �व��ज

10

अ�भमुखता

��ेट 3 आम�या प�रसराती� जुनी म�ीद �जथे माझे वडी� घेऊन जाती�
मी आ�ण माझे भाऊ रोज सं�याकाळ� �ाथ�ना करतो.

e दाबा

पृ� 20
आग �व��ज अ�भमुखता
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��ेट 4 माझा भाऊ T – ��वेअरकडे �नद�� करत आहे
मी अ�यास करताना वापर�ा
अ�भयां��क�

e दाबा

पृ� 21
आग �व��ज

12

अ�भमुखता

��ेट 5 एसट�आर म�णकम (इनसेट), माझा भाऊ मु�तफा कम�चा �म�, याचा मोठा सं�ह होता
पु�तके. हे �याचे घर आह,े �जथे मी रामे�रमम�ये असताना पु�तके उधार घेईन.

e दाबा

� �



पृ� 22 आग �व��ज

13

अ�भमुखता

��ेट 6 एक कुटंुब गेट-टुगेदर.

e दाबा

पृ� 23
आग �व��ज अ�भमुखता
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��ेट 7 �ाट्�ज हाय�कू�, रामनाथपुरमचा साधा प�रसर.
फळ�वर ���ह�े�े ��द "तुमच ेपंख अस�े�े �दवस �थ� जाऊ देऊ नका. जे�हा
एकदा गे�े क� सोने �यांना परत खरेद� क� �कत नाही. "

e दाबा

पान 24
आग �व��ज

15

अ�भमुखता

��ेट 8 �ाट्�ज हाय�कू�मधी� माझे ���क - इया�राई सो�ोमन (उभे, डाव)े आ�ण रामकृ�ण
अ�यर (बस�े�े, बरोबर). पोषण कर�यासाठ� वचनब� अस�े�या छो�ा-छो�ा भारतीय ���कांच ेते उ�म उदाहरण आहेत
��तभा.

e दाबा

पृ� 25
आग �व��ज अ�भमुखता

“जो इतरांना ओळखतो तो ��क�े�ा असतो, पण �हाणा तोच असतो जो
�वतः�ा मा�हत आहे. �हाणपणा��वाय ��कून उपयोग नाही. ”

एमआयट�म�ये मा�या ���णादर�यान, तीन ���कांनी म�ा आकार �द�ा
�वचार. �यां�या एक��त योगदानामुळे पाया तयार झा�ा
मी नंतर माझी �ावसा�यक कारक�द� तयार के��. हे तीन ���क होते �ा.
�ॉ�र, �ा.केए�ही पंडा�ाई आ�ण �ा.नर�स�ह राव. ��येक एक
�यां�याकडे खूप वेगळ� ���म�वे होती, परंतु �यांनी एक सामा�य आवेग सामा�यक के�ा -
�यां�या �व�ा�या��या बौ��क भुके�ा पूण� तेजाने पोस�याची �मता
आ�ण अथक आवे�.

�ा.��डरने म�ा तां��क वायुग�त�ा�� ��कव�े. तो ऑ���यन होता

�नवड �यां�या आंत�रक भावना �� करते क� नाही याचा �वचार करा
आकां�ा

�ा.केए�ही पंडा�ाई यांनी म�ा एरो-���चर �डझाईन आ�ण �व�ेषण ��कव�े.
तो एक आनंद�, मै�ीपूण� आ�ण उ�साही ���क होता, �याने ए
��येक वष� अ�यापन अ�यास�मासाठ� नवीन ��ीकोन. ते �ा�यापक होते
पांडा�ाई �याने आम�यासाठ� ���चर� इं�जनीअ�र�गची रह�ये उघड��.
आजही माझा असा �व�ास आहे क� �ा.पंडा�ाई यांनी ��कव�े�या ��येकाने
सहमत होई� क� तो महान बौ��क सचोट�चा माणूस होता आ�ण
���यवृ�ी - पण अहंकाराचा मागमूस नसताना. �याचे �व�ाथ� मोकळे होते
वगा�ती� अनेक मु�ांवर �या�या�ी असहमत.
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वैमा�नक� अ�भयां��क�म�ये समृ� �ावहा�रक अनुभवासह. �या दर�यान
�सरे महायु�, �या�ा नाझ�नी पकडून कैद के�े होते
एका एका�ता ���बरात. समज�यासारखा, �याने खूप मजबूत �वक�सत के�े होते
जम�न �ोकांसाठ� नापसंती. संयोगाने, वैमा�नक� �वभाग होता
जम�न, �ा.वा�टर रेपे��न यां�या नेतृ�वाखा��. आणखी एक सु��स�
�ा�यापक, डॉ. कट� टँक, एक ��त��त वैमा�नक� अ�भयंता होते
जम�न फॉक-वु�फ एफड��यू 190 �स�ग�-सीटर फायटरची रचना के�� होती
�वमान, �स�या महायु�ाती� एक उ�कृ� �ढाऊ �वमान. डॉ
टँक नंतर बंगळु� येथी� �ह���तान एरोनॉ�ट�स ���मटेड (HAL) म�ये सामी� झा�े
आ�ण भारता�या प�ह�या जेट फायटर, HF-24 �या �डझाईनसाठ� जबाबदार होते
मा�त.

या �चड�चडे असूनही, �ा.�ॉ�रने �याचे जतन के�े
���म�व आ�ण उ� �ावसा�यक मानके राख��. तो नेहमी होता
�ांत, उ�साही आ�ण �वतःवर पूण� �नयं�ण. तो जवळ ठेव�ा
नवीनतम तं��ान आ�ण �या�या �व�ा�या�नी तेच करावे अ�ी अपे�ा के��. मी स��ा घेत�ा
वैमा�नक अ�भयां��क�ची �नवड कर�यापूव� तो. �याने म�ा ते सां�गत�े
एखा�ा�या भ�व�याती� संभा�तेब�� कधीही �च�ता क� नये: �याऐवजी ते अ�धक होते
�वनी पाया घा�णे, पुरेसा उ�साह असणे आ�ण ए
एखा�ा�या �नवड�े�या अ�यासा�या �े�ासह उ�कटता. सह �ास
भारतीय, �ा.��डर �नरी�ण करत असत, �यांची कमतरता न�हती
�ै��णक संधी �क�वा औ�ो�गक पायाभूत सु�वधा - सम�या होती
�ाखांम�ये भेदभाव कर�यात आ�ण �यांचे तक� �ु� कर�यात �यांचे अपय�
�नवडी. एरोनॉ�ट�स का? इ�े���क� अ�भयां��क� का नाही? का नाही
यां��क अ�भयां��क�? मी �वतः सव� नव���या अ�भयां��क��ा सांगू इ��तो
�व�ाथ� जे�हा ते �यांचे �े��ायझे�न �नवडतात, ते�हा आव�यक मु�ा

�ा.नर�स�ह राव हे ग�णत� होते, �यांनी आ�हा�ा सै�ां�तक ��कव�े
वायुग�त�ा�� �व ग�त�ी�ता ��कव�याची �यांची प�त म�ा अजूनही आठवते.
�या�या वगा�त गे�यानंतर मी ग�णता�या भौ�तक�ा��ा�ा �ाधा�य देऊ �ाग�ो
इतर कोणताही �वषय. ब�याचदा, म�ा सां�गत�े गे�े आहे क� मी “स�ज�क� चाकू” घेऊन जातो
वैमा�नक �डझाइन पुनराव�ोकने. जर त े�ा.रावां�या �कारासाठ� नसते आ�ण
एरोडायना�मक �वाहा�या समीकरणांचे पुरावे �नवड�याबाबत सतत स��ा,
मी हे �पक साधन �ा�त के�े नसते.

एरोनॉ�ट�स हा एक आकष�क �वषय आहे, �याम�य ेवचन आहे
�वातं�याचा. �वातं�य आ�ण प�ायन यात मोठा फरक
गती आ�ण हा�चा�, ��ाइड आ�ण �वाहा�या दर�यान हे रह�य आहे
�व�ान. मा�या ���कांनी म�ा हे स�य उघड के�े. �यां�या मा�यमातून
सावध ���ण, �यांनी मा�याम�ये एक उ�साह �नमा�ण के�ा
वैमा�नक� �यांचे बौ��क उ�साह, �वचारांची ��ता आ�ण उ�कटता
प�रपूण�तेने म�ा �व ग�त�ी�ते�या गंभीर अ�यासात �वे� कर�यास मदत के��-
संकु�चत म�यम गतीचे मोड, �ॉक वे�हचा �वकास
आ�ण ध�का, वाढ�या वेगाने �े�रत �वाह पृथ�करण, �ॉक �टॉ� आ�ण
�ॉक-वे�ह �गॅ.

हळूहळू मा�या मनात मा�हतीचा एक मोठा �म�ाफ झा�ा.
�वमानांची संरचना�मक वै���े नवीन अथ� �मळवू �ाग�� -
बाय��े�स, मोनो��ेन, टे��ेस ��े�स, कॅनड� कॉ��फगर के�े�� ��े�स, डे�टा-
�व�ग �वमाने, हे सव� मा�यासाठ� वाढते मह�व मानू �ाग�े.
तीन ���कांनी, त ेसव� �यां�या वेगवेग�या �े�ाती� अ�धका�यांनी मदत के��
मी एक सं�म� �ान तयार कर�यासाठ�.

e दाबा
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एमआयट�म�ये माझे �तसरे आ�ण �ेवटचे वष� सं�मणाचे वष� होते आ�ण होते
मा�या पुढ�� आयु�यावर खूप मोठा �भाव पडतो. �या �दवसांम�ये, एक नवीन हवामान
राजक�य �बोधन आ�ण औ�ो�गक �य�नांनी सव�� �ापकता �ा�त के��
दे�. म�ा देवावरी� मा�या �व�ासाची चाचणी करायची होती आ�ण ती �याम�ये बसू �कते का ते पहायच ेहोते
वै�ा�नक �वचारांचे मॅ���स. �वीकार�े�ा ���कोन �हणजे �व�ास
वै�ा�नक प�ती हा �ानाचा एकमेव वैध ���कोन होता. तसे अस�यास, मी
आ�य� वाट�े, एकमेव बाब हे अं�तम वा�तव होते आ�ण ते आ�या��मक होते
घटना पण पदाथा�चे �कट�करण? सव� नै�तक मू�ये सापे� होती,
आ�ण �ान आ�ण स�याचा एकमेव ��ोत �हणजे संवेदना�म धारणा होती का? मी
या सम�यांब�� आ�य� वाट�े, �ासदायक �� सोडव�याचा �य�न के�ा
"वै�ा�नक �वभाव" आ�ण मा�या �वतः�या आ�या��मक आवडी. मू�य �णा��
�याम�ये माझे पा�नपोषण के�े गे�े ते अ�यंत धा�म�क होते. म�ा ��कव�े गे�े होते
ते खरे वा�तव आ�या��मक �े�ात भौ�तक जगा�या प��कडे आहे आ�ण
हे �ान केवळ आंत�रक अनुभवातून �मळू �कते.

दर�यान, जे�हा मी माझे अ�यास�म पूण� के�े, ते�हा म�ा a
इतर चार �ोकांसह �न�न-�तरीय ह��या�या �वमानांची रचना कर�याचा �क�प
सहकारी. मी तयारी आ�ण �च� काढ�याची जबाबदारी �वीकार�� होती
एरोडायना�मक �डझाइन. मा�या ट�मचे सहकारी आपापसात वाट�े
�णोदन, रचना, �नयं�ण आ�ण
�वमानाचे उपकरण. एके �दव�ी माझे �डझाईन ���क �ा.
एमआयट�चे त�का��न संचा�क �ी�नवासन यांनी मा�या �गतीचा आढावा घेत�ा
ते �नरा�ाजनक आ�ण �नरा�ाजनक अस�याचे घो�षत के�े. मी साठ� एक डझन सबब देऊ के�े
�व�ंब झा�ा, परंतु �यापैक� कोणीही �ा.�ी�नवासन यांना �भा�वत के�े नाही. मी �ेवट� �वनवणी के��
काम पूण� कर�यासाठ� एक म�ह�याचा का�ावधी. �ा�यापकाने मा�याकडे पा�ह�े
थोडा वेळ आ�ण �हणा�ा, “बघ त�णांनो, आज �ु�वारची �पार आहे. मी देतो
तु�ा तीन �दवसांचा वेळ. जर सोमवारी सकाळ� म�ा कॉ��फगरे�न �मळा�े नाही
रेखांकन, तुमची ���यवृ�ी थांबव�� जाई�. ” मी अवाक झा�ो होतो. �या
���यवृ�ी ही माझी जीवनरेखा होती आ�ण ती असती तर मी अगद� असहा�य असते
मागे घेत�े. म�ा मा�यासारखे काम पूण� कर�या��वाय �सरा माग� �दसत न�हता
�नद�� �द�े गे�े. �या रा�ी, मी �ॉइंग बोड�वर वगळ�ो
रा�ीचे जेवण. �स�या �दव�ी सकाळ�, मी ताजेतवाने आ�ण खा�यासाठ� फ� एक तासाचा �ेक घेत�ा
थोडे अ�. र�ववारी सकाळ�, मी पूण� हो�या�या अगद� जवळ होतो, जे�हा
अचानक म�ा खो��त �स�याची उप��ती जाणव��. �ी�नवासन यांचे �ा
��न म�ा बघत होता. थेट �जमखा�यातून येत आहे,
तो अजूनही �या�या टे�नस पो�ाखात होता आ�ण माझी �गती पाह�यासाठ� उतर�ा होता.
मा�या कामाचे परी�ण के�यानंतर, �ा.�ी�नवासन यांनी म�ा �ेमाने �मठ� मार��

आ�ण कौतुकाने माझी पाठ थोपट��. तो �हणा�ा, “म�ा मा�हत होते क� मी तु�ा टाकत आहे
तणावाखा�� आ�ण आप�या�ा एक अ��य मुदत पूण� कर�यास सांगत आहे. मी कधीच नाही
तु�ही खूप चांग�� काम�गरी करा� अ�ी अपे�ा आहे. ”

�क�पा�या उव��रत का�ावधीत, मी एका �नबंधात भाग घेत�ा
एमआयट� त�मळ संगम (��टररी सोसायट�) आयो�जत �धा�.
त�मळ ही माझी मातृभाषा आहे आ�ण म�ा �या�या उ�प�ीचा अ�भमान आहे
रामायणपूव� काळात अग��य toषीकडे �ोध�े गे�े; �याचे
सा�ह�य इ.स.पूव� पाच�ा �तकाती� आहे. ही एक भाषा अस�याच े�हट�े जाते
वक�� आ�ण �ाकरणकारांनी तयार के�े�े आ�ण आंतररा�ीय �तरावर ��ंसनीय आहे
�या�या �� तक� �ा��ासाठ�. मी ते �व�ान सु�न��त कर�यासाठ� खूप उ�साही होतो
या अ��त भाषे�या काय��े�ा�या बाहेर रा�ह�े नाही. मी ���ह�े
ता�मळ भाषेती� "�ेट मेक मेअर ओ�हर एअर�ा�ट" नावाचा �ेख. �ेख
खूप रस �नमा�ण झा�ा आ�ण मी प�ह�े ब�ीस घेऊन �धा� �ज�क��
'देवण', �ोक��य त�मळ सा�ता�हक, आनंदा �वकटनचे संपादक.

एमआयट�ची माझी सवा�त �दय��� आठवण �ा.��डर�ी संबं�धत आहे. आ�ही
�नरोप �वधीचा भाग �हणून �ुप फोटो काढत होते. सव�
पदवीधर �व�ाथ� �ा�यापकांसह बस�े�या तीन रांगांम�ये उभ ेहोते
समोर. अचानक, �ा ��डर उठ�े आ�ण �यांनी म�ा �ोध�े. मी होतो
�तस�या रांगेत उभे. “ये आ�ण मा�याबरोबर समोर बसा,” तो �हणा�ा. मी
�ा.��डर�या आमं�णाने आ�य�च�कत झा�े. “तू माझा सव��म �व�ाथ� आहेस
आ�ण कठोर प�र�म तु�हा�ा तुम�या ���कांचे मोठे नाव आण�यास मदत करे�
भ�व�य. ” �तुतीमुळे �ाज वाट�� पण ओळखीतून स�मा�नत, मी
छाया�च�ासाठ� �ा.��डर सोबत बस�े. “देव तुमची आ�ा अस ू�ा, तुमची
राहा, तुमचे माग�द��क आ�ण तुम�या �वासात तुम�या पायांसाठ� कंद�� �ा
भ�व�य, ”अंतमु�ख ��तभा �हणा�ा, म�ा �नरोप देताना.

एमआयट�मधून मी �ह���तान एरोनॉ�ट�स ���मटेड (एचएए�) येथे गे�ो
����णाथ� �हणून बंग�ोर. �तथे मी भाग �हणून इं�जन�या ���तीवर काम के�े
एक संघ. �वमाना�या इं�जन�या ���तीवर हाताने काम खूप होते
���ण देणारा. जे�हा वगा�त ��क�े�े त�व �स� होते
�ावहा�रक अनुभव, यामुळे उ�साहाची एक �व�च� भावना �नमा�ण होते - जसे
अनोळखी �ोकां�या गद�त अनपे��तपणे जु�या �म�ाकडे धावणे. येथे
एचएए�, मी �प�टन आ�ण टबा�इन दो�ही इं�जनां�या ���तीवर काम के�े.
म�ये गॅस डायनॅ�म�स आ�ण �सार ���ये�या अ�� संक�पना
जळ�यानंतरचे काय� त�व मा�या मनात ती� फोकसम�ये आ�े.
म�ा रे�डय� इं�जन-कम-�म ऑपरे�नचे ����णही दे�यात आ�े.
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झीज हो�यासाठ� �ॅ�क�ा�ट कसे तपासायचे ते मी ��क�ो आ�ण अ
�पळ�यासाठ� रॉड आ�ण �ॅ�क�ा�ट जोडणे. मी �न��त कॅ���े�न के�े-
सुपर-चाज� इं�जन�ा �पच फॅन बसव�े. मी दबाव उघड�ा आ�ण
�वेग-सह-गती �नयं�ण �णा�� आ�ण एअर �टाट�र पुरवठा �णा��
टब� इं�जनचे. फेद�र�ग, अन-फेद�र�ग आ�ण
�ोपे�र इं�जनांना उ�टवणे खूप मनोरंजक होते. �ा�य��क
एचएए� तं��ांनी अ�ाप बीटा (��ेड अँग� कं�ो�) �या नाजूक क�ेचे
मा�या आठवणीत र�गाळत आहे. �यांनी मो�ा �व�ापीठांम�ये ���ण घेत�े नाही,
�क�वा ते केवळ �यांचे अ�भयंता-�भारी काय होते ते अंम�ात आणत न�हते
सुचवत आहे. ते वषा�नुवष� काम करत होते आ�ण हे होते
�यांना कामासाठ� अंत�ा�नी भावना सारखे काहीतरी �द�े.

रोजगारासाठ� दोन पया�यी संधी, दो�ही मा�या �ांब�या जवळ-
उ�ाण कर�याचे उभे रा�ह�े�े �व�, मी आ�यावर �वतःसमोर सादर के�े
HAL मधून पदवीधर वैमा�नक� अ�भयंता �हणून. एक म�ये क�रअर होते
हवाई द� आ�ण �सरे तां��क संचा�ना�यात नोकरी होती
संर�ण मं�ा�यात �वकास आ�ण उ�पादन, डीट�डी आ�ण पी (हवाई).
मी दोघांसाठ� अज� के�ा. दो�ही �ठकाणा�न मु�ाखतीचे कॉ� जवळजवळ आ�े
एकाच वेळ�. हवाई द�ाने म�ा देहरा�न�ा जा�यास सां�गत�े
डीट�डी आ�ण पी (एअर) �ारे भरती अ�धकारी आ�ण �द���. मधी� मु�गा
कोरोमंड� को�टने भारता�या उ�रेकडे एक �ेन घेत��. माझे गंत��ान
2000 �कमी पे�ा जा�त अंतरावर होते आ�ण माझी प�ह�� भेट होई�
मा�या मातृभूमीची �व�ा�ता.

* * *

3
ट� ड�यातून �व�डो hrough, मी पा�ह�ा

�ामीण भागाती� ���प भूतकाळ. ��न, �ेतात�े पु�ष आत येतात
�यांची पांढरी धोती आ�ण पगडी आ�ण ���या चमकदार

भाता�या �ेतां�या �हर�ा पा��भूमीवर रंगाची छटा �दसत होती
काही सुंदर प��ट�गम�ये राह�यासाठ�. मी �खडक��ा �चकटून बस�ो. जवळजवळ
सव��, �ोक काही ��याक�ापांम�ये गंुत�े�े होते �यात एक �य होती
आ�ण �याब�� �ांतता - पु�ष गुरेढोरे चा�वतात, ���या पाणी आणतात
�वाह अधूनमधून, एखादे मू� �ेनम�ये हे�कावे घेत अस.े

उ�रेकडे जाताना �ँड�केप कसे बद�ते हे आ�य�कारक आहे.
गंगा नद��या समृ� आ�ण सुपीक मैदाने आ�ण �या�या असं�य उपन�ा
आ�मण, ग�धळ आ�ण बद�ा�ा आमं��त के�े आहे. इ.स.पू. 1500 �या आसपास गोरा-कातडीचा
�र उ�र-प��मेकडी� ड�गरातून आय� घुस�े.
दहा�ा �तकाने मु���मांना आण�े, जे नंतर �ा�नकां�ी �मसळ�े
�ोक आ�ण या दे�ाचा अ�वभा�य भाग बन�े. एका सा�ा�याने �द�े
�स�याकडे जा�याचा माग�. धा�म�क �वजय चा�ू रा�ह�े. या सव� वेळ�, चा भाग
कक� रोगा�या द��णेकडी� भारत मु�य�व ेअ�ृ�य, सुर��त रा�ह�ा
�व��य आ�ण सातपुरा पव�त रांगां�या ढा���या मागे. �या
नम�दा, ता�ती, महानद�, गोदावरी आ�ण कृ�णा न�ा �वण�े�या हो�या
�नमुळ�या भारतीय ��पक�पासाठ� जवळजवळ अग�य संर�णाचे जाळे.
म�ा �द����ा आण�यासाठ�, मा�या �ेनने हे सव� भौगो��क पार के�े होते
वै�ा�नक �गती�या ����ारे अडथळे.

मी महान सूफ� संत हजरत यांचे �हर �द��� येथ ेएक आठवडा थांब�ो
�नझामु��न, आ�ण DTD & P (Air) म�ये मु�ाखतीसाठ� हजर झा�े. मी चांग�े के�े
मु�ाखतीत. �� नेहमी�या �व�पाच ेहोते आ�ण न�हते
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मा�या �वषयाती� �ाना�ा आ�हान �ा. मग मी पुढे डेहरा�ा गे�ो
एअर फोस� �स�े��न बोड�म�ये मा�या मु�ाखतीसाठ� डन. �नवड वेळ�
बोड�, बु��म�ेपे�ा "���म�व" वर जा�त भर होता.
कदा�चत ते �ारी�रक तं���ती आ�ण �� ��द �ोधत होते.
मी उ�साही पण �च�ता��त, �ढ�न�यी पण उ�सुक, आ�म�व�ास पण तणाव��त होतो.
आठ �नवड�यासाठ� 25 �या परी�ेत मी फ� नव�ा �मांकावर येऊ �क�ो
हवाई द�ात क�म�नसाठ� अ�धकारी. मी खूप �नरा� झा�ो.
एअरम�ये सामी� हो�याची संधी समज�यास म�ा थोडा वेळ �ाग�ा
��� मा�या बोटांनी सरक�� होती. मी �वतः�ा बाहेर काढ�े
�नवड मंडळ आ�ण एका खडका�या काठावर उभे रा�ह�े. �रवर एक त�ाव होता
खा��. म�ा मा�हत होते क� पुढ�� �दवस कठ�ण असती�. तेथे होते
��ांची उ�रे �ायची आहेत आ�ण कृती आराखडा तयार करायचा आहे. मी �ेक के�ा
खा�� ish�षके��ा.

मी गंगेत �नान के�े आ�ण �या�या पा�या�या �ु�तेचा आनंद घेत�ा. मग, मी
टेकडीवर थो�ा अंतरावर अस�े�या ��वानंद आ�माकडे चा�त गे�े. मी क� �क�ो
मी आत गे�यावर ती� कंप जाणवते. मी मो�ा सं�येने साध ूपा�ह�े
सभोवती �ांत अव�ेत बस�े�े. मी वाच�े होते क� साधू मान�सक होते
�ोक - जे �ोक अंत�ा�नाने गो�ी जाणतात आ�ण मा�या �नरा� मनः��तीत, मी
म�ा �ास देणा�या �ंकांची उ�रे �ोध��.

म�ा �वामी ��वानंद भेट�े - एक माणूस जो बु�ासारखा �दसत होता, प�रधान के�े�ा
एक बफ� -पांढरा धोती आ�ण �ाकडी च�प�. �या�ा ऑ���ह रंग होता
आ�ण काळे, छेदणारे डोळे. म�ा �या�या अप�रवत�नीय, जवळजवळ मु�ामुळे ध�का बस�ा-
जसे ��मत आ�ण दयाळू रीती. मी �वामीज�ची ओळख क�न �द��. माझे

जसे आपण सूय�दया�या अनंतकाळ�या अखंड वचनावर अव�ंबून रा� �कता ... आ�ण
वसंत ऋत.ू

जे�हा �व�ाथ� तयार होई�, ���क �दसे� — �कती खरे! येथे
जवळजवळ गे�े�या �व�ा�या��ा र�ता दाखव�याचे ���क होते
�द�ाभू�! "आप�े भा�य �वीकारा आ�ण आप�या आयु�यासह पुढे जा. तू नाहीस
हवाई द�ाचे पाय�ट बन�याचे भा�य. तु�ही जे बनणार आहात
आता उघड झा�े नाही पण त ेपूव��नयो�जत आहे. हे अपय� �वसरा, जसे होते
आप�या �नयत मागा�वर ने�यासाठ� आव�यक आहे. �याऐवजी, ख�यासाठ� �ोधा
आप�या अ��त�वाचा हेतू. �वतः�ी एक �हा, मा�या मु�ा! �रणागती
�वतः देवा�या इ�ेनुसार, ”�वामीजी �हणा�े.

मी �द����ा परत�ो आ�ण डीट�डी आ�ण पी (एअर) कडे चौक�ी के��
मा�या मु�ाखतीचा प�रणाम. ��तसादात, म�ा माझी �नयु�� दे�यात आ��
प�. मी �स�या �दव�ी बे�सक वर व�र� वै�ा�नक सहा�यक �हणून सामी� झा�ो
250/- ��त म�हना वेतन. जर हे माझे न�ीब असे� तर म�ा वाट�े, जाऊ �ा
तस ेअसे�. �ेवट�, मी मान�सक �ांततेने भर�ो. यापुढे म�ा काहीच वाट�े नाही
हवाई द�ात �वे� कर�यात मा�या अपय�ाब�� कटुता �क�वा नाराजी. हे सव�
1958 म�ये होते.

संचा�ना�यात, म�ा टे��नक� स�टर (�स��ह�
�वमानचा�न). जर मी �वमान उडवत नसतो, तर मी कमीतकमी मदत करत होतो
ते हवाबंद आहेत. संचा�ना�यात मा�या प�ह�या वषा�दर�यान, मी ए
�या मदतीने सुपरसो�नक ��य �वमानावर �डझाईन असाइनम�ट
�भारी अ�धकारी, आर
संचा�क, डॉ नी�ाकांतन. �वमानात �ॉप-��ोअर ए�सपोजर �मळवणे
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मु���म नावाने �या�याम�ये कोणतीही ��त��या उमट�� नाही. मी काही बो��यापूव�पुढे, �याने मा�या �ःखा�या �ोताब�� �वचार�े. �याने नाही देऊ के��
मी �: खी आहे हे �या�ा कसे कळ�े आ�ण मी �वचार�े नाही याचे ��ीकरण.

मी �या�ा भारतीय हवाई द�ात सामी� हो�या�या मा�या अय��वी �य�नाब�� सां�गत�े
आ�ण माझी उ�ाण कर�याची खूप पूव�पासून अस�े�� इ�ा. तो हस�ा, माझे सव� धुवून
�च�ता जवळजवळ �व�रत. मग तो �ीण पण अ�त�य खो� आवाजात �हणा�ा,

इ�ा, जे�हा ती �दयापासून आ�ण आ��यापासून उ�प� होते, जे�हा ती �ु� असते आ�ण
ती�, जबरद�त इ�े��ोमॅ�ने�टक ऊजा� आहे. ही ऊजा� आहे
��येक रा�ी आका�ात सोड�े जाते, कारण मन झोपे�या अव�ेत येते.
दररोज सकाळ� तो वै��क सह �ब��त जाणीव ��तीत परत येतो
�वाह �याची ��तमा के�� गे�� आहे ती न�क�च आ�ण न�क�च असे�
�कट त�णांनो, तु�ही या वयहीन वचनावर न�क�च �व�ास ठेवू �कता

देखभा�, म�ा �वमान आ�ण ���ा�� चाचणी यु�नटम�ये पाठव�यात आ�े
(A & ATU) कानपूर येथे. �या वेळ� ते एका उ�ण क�टबंधात सामी� होते
Gnat Mk I �वमानाचे मू�यांकन. मी काम�गरीत भाग घेत�ा
�या�या ऑपरे�न �स�टमचे मू�यांकन.

�या �दवसातही कानपूर हे खूप �ोकव�तीचे �हर होते. ती माझी प�ह�� होती
औ�ो�गक �हरात राह�याचा अनुभव. थंड हवामान, गद�,
आवाज आ�ण धूर म�ा वापर�या गे�े�या गो�ी�या अगद� �व�� होते
रामे�रम. �या सव��ापी उप��तीमुळे मी �व�ेषतः अ�व� होतो
जेवणा�या टेब�वर बटाटे, अगद� ना��यापासून रा�ी�या जेवणापय�त. मा�यासाठ�, ते
असे वाट�े क� एकटेपणाची भावना �हरात पसर�� आहे. वर �ोक
र�ते सव� �यां�या गावांमधून कारखा�यांम�ये नोकरी�या �ोधात आ�े होते,
�यां�या मातीचा वास आ�ण �यां�या कुटंुबाचे संर�ण सोडून.
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�द����ा परत�यावर म�ा DART चे �डझाईन अस�याची मा�हती �मळा��
डीट�डी आ�ण पी (एअर) वर ��य घे�यात आ�े होते आ�ण मी होतो
�डझाईन ट�म म�ये समा�व�. मी हे काम �स�या ट�मसोबत पूण� के�े
सद�य. मग, मी मानवावर �ाथ�मक �डझाईन अ�यास के�ा
स����यूज. मी नंतर व�ट�क�ची रचना आ�ण �वकास के�ा
टेकऑफ आ�ण �ँ�ड�ग ��ॅटफॉम�. मी देखी� �ी संबं�धत होते
हॉट कॉक�पटचा �वकास आ�ण बांधकाम. तीन वष� झा��.
�यानंतर एरोनॉ�टक� डे�ह�पम�ट ए�टॅ����म�ट (ADE) चा ज�म झा�ा
ब�ग�ोर आ�ण म�ा नवीन आ�ापनेवर पो�ट कर�यात आ�े.

एक �हर �हणून बंगळु� हे कानपूर�या थेट �व�� होते. खरे तर म�ा वाटते
आप�या दे�ात �त�या �ोकांम�ये टोकाची प�र��ती आण�याचा एक �व��ण माग� आहे.
म�ा वाटते, याचे कारण असे आहे क� भारतीयांना �ास आ�ण समृ�� दो�ही �मळा�� आहे
��ांतराची �तके. वेगवेग�या रा�यक�या�वरी� �न�ेने आप�� �मता कमी के�� आहे
एकाच �न�ेसाठ�. �याऐवजी, आ�ही एक असाधारण �वक�सत के�े आहे
दयाळू आ�ण �ूर, संवेदन�ी� आ�ण आळ�ी, खो� आ�ण
चंच�, सव� एकाच वेळ�. अ�����त डो�या�ा, आपण रंगीत �दसू �कतो
आ�ण नयनर�य; गंभीर नजरेत, आपण मा� आप�े अ�वहाय� अनुकरण करतो
�व�वध मा�टस�. कानपूरम�ये मी वा�जद अ��चे पान-�यूइंग अनुकरण करताना पा�ह�े
�हा, आ�ण बंग�ोरम�ये �याची जागा कु�ा चा�णा�या साहेबांनी घेत��. येथे
म�ाही रामे�रमची खो�� आ�ण �ांतता हवी होती. �या
पृ�वीवरी� भारतीयांचे �दय आ�ण डोके यां�याती� संबंध
आम�या �हरां�या �वभा�जत संवेदन�ी�तेमुळे न� झा�े. मी माझी सं�याकाळ घा�व��
बंग�ोर�या बाग आ�ण �ॉ�प�ग ��ाझा ए�स��ोर करणे.

एडीई�या �ापने�या प�ह�या वषा�त कामाचा ताण बराच होता
�का� खरं तर, म�ा टे�ो होईपय�त सु�वाती�ा �वतःसाठ� काम �नमा�ण करायचे होते
हळूहळू बांध�े. �ाउंड-हँड���गवरी� मा�या �ाथ�मक अ�यासावर आधा�रत
उपकरणे, एक �ोजे�ट ट�मची रचना आ�ण �वकास कर�यासाठ� के�� गे��
�ाउंड इ��वपम�ट म�ीन (जीईएम) �हणून �वदे�ी हॉवर�ा�ट �ोटोटाइप.
संघ एक �हान काम करणारा गट होता, �यात चार ���चा समावे� होता
वै�ा�नक सहा�यक पातळ�. एडीईचे संचा�क डॉ. ओपी मेडीर�ा,
म�ा संघाचे नेतृ�व कर�यास सां�गत�े. �ाँच कर�यासाठ� आ�हा�ा तीन वष� दे�यात आ�� होती
अ�भयां��क� मॉडे�

हा �क�प, कोण�याही मानकांनुसार, आम�या सामू�हकपे�ा मोठा होता
�मता. आम�यापैक� कोणा�ाही म�ीन बांध�याचा कोणताही अनुभव न�हता, च�ा
एकटे उडणारे यं�. तेथे कोणतेही �डझाइन �क�वा मानक घटक न�हते

सु� कर�यासाठ� उप��. आ�हा�ा एवढेच माहीत होते क� आ�हा�ा य��वी करायच ेआहे
हवेपे�ा जड उ�ाण करणारे यं�. आ�ही जा�तीत जा�त सा�ह�य वाच�याचा �य�न के�ा
आ�ही हॉवर�ा�ट्सवर �ोधू �क�ो, परंतु तेथे फारस ेउप�� न�हते. आ�ही
या �े�ाती� जाणकार �ोकां�ी स��ामस�त कर�याचा �य�न के�ा, परंतु कोणीही सापड�े नाही.
एक �दवस, मी मया��दत मा�हतीसह पुढे जा�याचा �नण�य घेत�ा
आ�ण उप�� संसाधने.

�व�ग�ेस, �ाइट, ��व�ट म�ीन तयार कर�याचा हा �य�न उघड�ा
मा�या मना�या �खड�या. म�ा कमीतकमी एक �पक पाह�याची घाई झा��
हो�हर�ा�ट आ�ण �वमानामधी� संबंध. �ेवट�, राइट
बंधूंनी सात वष� सायक�� �फ�स के�यानंतर प�ह�े �वमान बनव�े!
मी जीईएम �क�पात क�पकता आ�ण वाढ�साठ� मो�ा संधी पा�ह�या.
काही खच� के�यानंतर आ�ही थेट हाड�वेअर डे�ह�पम�टम�ये गे�ो
�ॉ�ग बोड�वर म�हने.

मा�या �कारची पा��भूमी अस�े�या ����ा नेहमीच धोका असतो
�ामीण �क�वा �हान �हर, म�यमवग�य, �यांचे पा�कांचे ���ण मया��दत होते-
एका कोप�यात माघार घेई� आ�ण �तथेच अ��त�वासाठ� संघष� करत राही�,
प�र��तीचे काही मोठे वळण �या�ा अ�धक म�ये आणत नाही तोपय�त
अनुकू� वातावरण. म�ा मा�हत होते क� म�ा �वतः�या संधी �नमा�ण कराय�या आहेत.

भागाने भाग, उप�णा��नुसार उप�णा��, �टेज बाय �टेज, गो�ी सु� झा�या
ह�वत आहे. या �क�पावर काम करताना, म�ा समज�े क� एकदा तुमचे मन ताण�े जाते
नवीन �तरावर ते कधीही �या�या मूळ प�रमाणात परत जात नाही.

�यावेळ� �ही के कृ�णा मेनन हे संर�ण मं�ी होते. तो होता
आम�या छो�ा �क�पा�या �गतीम�ये उ�सुकता आहे, �याची �याने क�पना के�� आहे
भारता�या संर�णा�या �वदे�ी �वकासाची सु�वात �हणून
उपकरणे तो जे�हाही ब�ग�ोर�ा होता, �या�ा नेहमी थोडा वेळ �मळा�ा
आम�या �क�पा�या �गतीचा आढावा घे�यासाठ�. आम�या �मतेवर �याचा आ�म�व�ास पेट�ा
आमचा उ�साह. मी माझे �सरे सोडून �वधान �कानात ��र�ो
बाहेरी� सम�या, जसे माझे वडी� म��द�त नमाज पढ�यासाठ� जात असत,
�याचे �ूज बाहेर सोडून.

पण ��येकाने कृ�णा मेननचे GEM ब��चे मत �वीकार�े नाही.
उप�� भाग आ�ण घटकांसह आमचे �योग न�क� झा�े नाहीत
मा�या व�र� सहका�यांना आनंद �ा. अनेकांनी आ�हा�ा �व���त �ोकांचा गटही �हट�े
अ��य �व�ा�या �ोधात �ोधक. मी, चा नेता आहे
"ने�हीज" हे �व�ेषतः आमं��त ��य होते. म�ा अजून एक समज�े गे�े
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कं�� बंप�कन �याचा असा �व�ास होता क� हवेवर �वार होणे हे �याचे डोमेन आहे. �या
आम�या �व�� मताचे वजन मा�या सदैव आ�ावाद� मना�ा दाब�े. �या
ADE मधी� काही �ये� �ा���ां�या �ट�प�यांमुळे म�ा जॉनची आठवण झा��
राइट �दस�वरी� �ो��जची ��स� उपहासा�मक क�वता �का��त झा��
1896 म�ये:

. . . . अंगठा आ�ण धागा सह
आ�ण मेण आ�ण हातोडा, आ�ण बक� आ�ण ��ू,
आ�ण अ�ौ�कक बु��म�ेसार�या सव� गो�ी वापरतात; -

“तु�ही हे दाखवून �द�े आहे क� हो�हर�ा�ट�या मू�भूत सम�या
�वकास सोडव�ा आहे. अ�धक ����ा�� �ाइम मू�हर आ�ण कॉ�साठ� जा
म�ा �स�या राईडसाठ�, ”कृ�ण मेनन म�ा �हणा�े. सं�यी गट
कॅ�टन (आता एअर मा���) गो�े, नंतर माझा चांग�ा �म� झा�ा.

आ�ही �क�प �नयो�जत वेळेपूव� पूण� के�ा. आमचे एक काम होते
आम�याबरोबर हो�हर�ा�ट, �ोडसह सुमारे 40 �ममी�या हवाई उ�ीवर �फरत आहे
कमी वजनासह 550 �क�ो. डॉ मे�डर�ा ��पणे खू� झा�े
काम�गरीसह. पण तोपय�त कृ�णा मेनन काया��यातून बाहेर पड�े होते
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नमु�यांसाठ� दोन बॅट, �ज�ासू फे�ो!
एक कोळसा-भांडे आ�ण घंुगराची एक जोडी.

जे�हा �क�प सुमारे एक वष� जुना होता, ते�हा संर�ण मं�ी कृ�णा
मेननने एडीई�ा �या�या नेहमी�या भेट� �द�या. मी �या�ा आम�या म�ये ए�कॉट� के�े
�वधानसभा �कान. आत, एका टेब�ावर GEM मॉडे� मोड�े�े आहे
उप-संमे�ने. मॉडे�ने एका वषा�चा कळस द���व�ा
रणांगणासाठ� �ावहा�रक हो�हर�ा�ट �वक�सत कर�यासाठ� अथक �य�न
अनु�योग. मं�याने मा�यावर एकामागून एक �� उडव�े,
�ोटोटाइप आत चाचणी ��ाइटम�ये जाई� याची खा�ी कर�याचा �नधा�र
येणारे वष�. �यांनी डॉ मेडीर�ा यांना सां�गत�े, “जीईएम ��ाइट ��य आहे
क�ाम यां�याकडे आता गॅझेट्स आहेत. ”

परमे�राने बै�ा�ा �वार के�यानंतर होवर�ा�ट�ा नंद� असे नाव दे�यात आ�े
��व. �ोटोटाइपसाठ�, �याचे �व�प, �फट आ�ण �फ�न� आम�या अपे�े�या प��कडे होते,
आम�याकडे अस�े�या �ाथ�मक पायाभूत सु�वधा �द�या. मी मा�या सहका�यांना सां�गत�े,
“येथे एक उ�ाण करणारे यं� आहे, जे ��क�या गु�ाने न�हे तर बांध�े�े आहे
�मतेचे अ�भयंते. �याकडे पा� नका - ते पाह�यासाठ� बनव�े गे�े नाही, परंतु उड�यासाठ�
सह. ”

संर�ण मं�ी कृ�णा मेनन यांनी नंद�म�ये उ�ाण के�े
�या�या सुर�ेसाठ� सोबत�या अ�धका�यांची �च�ता. म�ये एक गट कॅ�टन
मं�यांची मंडळ�, �यांनी हजारो उ�ाण तासांम�ये �ॉग इन के�े होते,
अगद� मं�या�ा संभा�तेपासून वाचव�यासाठ� म�ीन उडव�याची ऑफर �द��
मा�यासार�या अननुभवी नागरी वैमा�नकासह उ�ाण कर�याचा धोका आ�ण
म�ा म�ीनमधून बाहेर ये�याचा इ�ारा के�ा. म�ा मा�याब�� खा�ी होती
मी बनव�े�े म�ीन उडव�याची �मता, आ�ण �यामुळे माझे हा� झा�े
नकाराम�ये डोके. या ��दर�हत संवादाचे �नरी�ण करणे, कृ�णा
मेननने �ुप कॅ�टनची अपमाना�द सूचना फेटाळून �ाव��
हस�ो आ�ण म�ा म�ीन सु� कर�याचे संकेत �द�े. �या�ा खूप आनंद झा�ा.

आ�ण �याची वचन �द�े�� �सरी सवारी घेऊ �क�ो नाही. नवीन �माने, बरेच नाही
�ोकांनी ��करी अनु�योगां�या संदभा�त �याच े�व� सामा�यक के�े
�वदे�ी हॉवर�ा�ट. खर ंतर, आजही आपण हॉवर�ा�ट आयात करतो. �या
हा �क�प वादा�या भोव�यात अडक�ा आ�ण अखेर तो थांबव�यात आ�ा. ते अ
मा�यासाठ� नवीन अनुभव. आ�ापय�त माझा असा �व�ास होता क� आका�ा�ा मया�दा आहे,
पण आता असे �दसून आ�े क� मया�दा खूप जवळ हो�या. सीमा आहेत
जे जीवना�ा �नद���त करते: आपण फ� इतके वजन उच�ू �कता; तु�ही फ� तेच ��कू �कता
वेगवान; आपण फ� इतके कठोर प�र�म क� �कता; आपण फ� इत�या �ांब जाऊ �कता!

मी वा�तवा�ा सामोरे जा�यास तयार न�हते. मी माझे �दय आ�ण आ�मा नंद�म�ये टाक�े होते.
ते वापर�े जाणार नाही हे मा�या आक�ना�या प��कडे होते. मी
�नरा� आ�ण �नरा� होते. ग�धळा�या या काळात आ�ण
अ�न��तता, मा�या �हानपणी�या आठवणी मा�याकडे परत आ�या आ�ण मी
�यां�याम�ये नवीन अथ� �ोध�े.

प�ी �ा��ी �हणायचे, “स�य �ोधा, आ�ण स�य तु�हा�ा ठरवे�
फुकट." बायब� �हणत,े "मागा आ�ण तु�हा�ा �मळे�." ते झा�े नाही
�गेच, पण तरीही त ेघड�े. एके �दव�ी डॉ मेडीर�ा यांनी फोन के�ा
मी. �याने आम�या हो�हर�ा�टची अव�ा �वचार��. जे�हा सां�गत�े क� ते होते
प�रपूण� ��तीत उ�ाण कर�यासाठ�, �याने म�ा एक �ा�य��क आयो�जत कर�यास सां�गत�े
�स�या �दव�ी एका मह�वा�या अ�यागतासाठ�. कोण�याही �हीआयपी�ा भेट दे�याचे �नयोजन न�ह
मा�या मा�हती�माणे पुढ�या आठव�ात �योग�ाळा. तथा�प, मी
डॉ.मेद�र�ा यां�या सूचना मा�या सहका�यांना कळव�या आ�ण आ�हा�ा वाट�े
आ�ेची नवी �ाट.

�स�या �दव�ी डॉ मेडीर�ा आम�या हो�हर�ा�ट�ा एक पा�णा घेऊन आ�े
उंच, देखणा, दाढ� अस�े�ा माणूस. �याने म�ा याब�� अनेक �� �वचार�े
म�ीन. �या�या �वचारसरणीची व�तु�न�ता आ�ण ��ता पा�न म�ा ध�का बस�ा. “क� �कतो
तु�ही म�ा म�ीनम�ये राईड देता का? " �याने चौक�ी के��. �याची �वनंती म�ा भर��
आनंदाने. �ेवट�, इथे कोणीतरी होता �या�ा मा�या कामात रस होता.
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आ�ही हॉवर�ा�टम�ये, काही स�ट�मीटर व�न दहा �म�नटांची राईड घेत��
ते मैदान. आ�ही उडत न�हतो, पण हवेत तरंगत होतो.
पा��याने म�ा मा�याब�� काही �� �वचार�े, �याब�� ध�यवाद
सवारी आ�ण �नघून गे�ा. पण �वतःची ओळख क�न दे�यापूव� नाही - ते �ा.
एमजीके मेनन, टाटा मू�भूत सं�ोधन सं�ेचे संचा�क
(ट�आयएफआर). एका आठव�ानंतर म�ा भारतीय स�मतीचा फोन आ�ा
�या पदासाठ� मु�ाखती�ा उप��त राह�यासाठ� अंतराळ सं�ोधन (INCOSPAR)
रॉकेट अ�भयंता. म�ा �यावेळ� INCOSPAR ब�� एवढेच माहीत होते क� तेच आहे
बॉ�बे (आता मंुबई) येथी� ट�आयएफआर टॅ��ट पू�मधून तयार झा�े
भारतात अंतराळ सं�ोधन आयो�जत करा.

मी मु�ाखती�ा उप��त राह�यासाठ� मंुबई�ा गे�ो होतो. ब�� म�ा खा�ी न�हती
मु�ाखतीत म�ा कोण�या �कार�या ��ांना सामोरे जावे �ागे�. �तथे होता
वाच�यासाठ� �क�वा अनुभवी ����ी बो��यासाठ� �व�चतच वेळ. ��मण
भगव��तेतून उ��त होणा�या �ा���चा आवाज मा�या कानात गंुज�ा:

सव� �ाणी �मासाठ� ज�मा�ा आ�े आहेत. . . �ारे मात
इ�ा आ�ण �ेषातून �नमा�ण होणारे �ैत. . . . पण �या
स�कमा�ची माणसे �यां�याम�ये पाप संप�े आहे,
�ैतां�या �मातून मु�, माझी पूजा करा
�यां�या नवसात ��र

मी �वतः�ा आठवण क�न �द�� क� �ज�क�याचा सव��म माग� �हणजे �ज�क�याची गरज नाही.
जे�हा आपण �व�ांती घेता आ�ण सव��म काम�गरी के�� जाते
�ंका मु�. मी आ�या आ�या व�तू घे�याचे ठरव�े. कोणीही �ा.
एमजीके मेननची भेट �क�वा मु�ाखतीचा कॉ� हा माझा �नण�य होता,
मी ठरव�े क� ही सव��म ��ीकोन आहे.

डॉ.�व�म साराभाई आ�ण �ो. एमजीके यां�यासह माझी मु�ाखत घे�यात आ��
मेनन आ�ण �ी सराफ, त�का��न अणुऊजा� स�चव
क�म�न. मी खो��त �वे� करताच म�ा �यांचा कळकळ जाणव�ा आ�ण
मै�ी डॉ�टर साराभा��या �ेमळपणामुळे मी जवळजवळ �गेचच �भा�वत झा�ो.
कोणताही ग�व��पणा �क�वा संर�क वृ�ी न�हती
मु�ाखत घेणारे सहसा त�ण आ�ण असुर��त �ोकां�ी बो�ताना दाखवतात
उमेदवार साराभा��या ��ांनी मा�या �व�मान �ानाची तपासणी के�� नाही
�क�वा कौ��ये; �याऐवजी ते मी भर�े�या ��यतांचे अ�वेषण होते
सह. तो मा�याकडे बघत होता जणू एका मो�ा संपूण�ते�या संदभा�त. �या
संपूण� भेट म�ा स�याचा एकूण �ण वाट�ा, �यात माझा
मो�ा ����या मो�ा �व�ामुळे �व� पूण� झा�े.

म�ा एक दोन �दवस परत राह�याचा स��ा दे�यात आ�ा. तथा�प, पुढ��
सं�याकाळ� म�ा मा�या �नवडीब�� सां�गत�े गे�े. मी रॉकेट �हणून �ोष�े जाणार होते
INCOSPAR येथ ेअ�भयंता. त�णांसारखी ही एक �गती होती
मी �व�ात पा�ह�े.

INCOSPAR मधी� माझे काम एका प�र�चत कोस�ने सु� झा�े
TIFR संगणक क� �ात. येथी� वातावरण उ��ेखनीय होते
डीट�डी आ�ण पी (एआयआर) पे�ा वेगळे. �ेब�स खूप कमी मह�वाची होती. तेथे
कोणा�ाही �या�या पदाचे औ�च�य �स� कर�याची �क�वा �ा�त हो�या�या बाबतीत गरज न�हती
इतरां�या ��ु�वाचा अंत.

1962 �या उ�राधा�त काही काळ, INCOSPAR ने �नण�य घेत�ा
थु�बा येथे �वषुववृ� रॉकेट ��ेपण क� � �ा�पत करा, एक �न���त
केरळमधी� ��व��म (आता �त�अनंतपुरम) जवळ�� मासेमारी गाव.
भौ�तक सं�ोधन �योग�ाळा, अहमदाबादचे डॉ
हे यो�य �ान �हणून आहे कारण ते पृ�वी�या चुंबका�या अगद� जवळ होते
�वषुववृ� आधु�नक रॉकेट-आधा�रत सं�ोधनाची ही �ांत सु�वात होती
भारतात. थुंबा येथ े�नवड�े�� जागा रे�वे �ाईन आ�ण दर�यान आहे
समु�ाचा �कनारा, सुमारे अडीच �कमी अंतर �ापून आ�ण
अंदाजे 600 एकर. या प�रसरात एक मोठे चच� उभ ेहोते, �यांचे
साइट ता�यात �यावी �ाग��. खाजगी प�ांकडून जमीन अ�ध�हण नेहमीच असते
एक कठ�ण आ�ण वेळ घेणारी ���या, �व�ेषत: दाट �ोकव�तीम�ये
केरळ सारखी �ठकाणे. या��त�र�, अ�ध�हण कर�याची नाजूक बाब होती
धा�म�क मह�व अस�े�े �ठकाण. ��व��मचे �ज�हा�धकारी के
माधवन नायर यांनी हे काय� अ�यंत चातुया�ने, �ांततेत आ�ण पार पाड�े
राइट रे�ह.डॉ.�या आ�ीवा�दाने आ�ण सहकाया�ने ज�दगतीने
डेरेरा, जे 1962 म�ये ��व��मचे �ब�प होते. �वकरच आरडी जॉन, द
क� ��य साव�ज�नक बांधकाम �वभागाचे काय�कारी अ�भयंता (CPWD),
संपूण� प�रसराचा कायापा�ट के�ा होता. स�ट मेरी मॅ�डा�ेन चच� म�ये ठेव�े
थुंबा �ेस स�टरच ेप�ह�े काया��य. �ाथ�ना क� माझा होता
प�ह�� �योग�ाळा, �ब�पची खो�� ही माझी रचना आ�ण रेखा�च� काया��य होते.
आजपय�त, चच� �या�या पूण� वैभवात ठेव�� गे�� आहे आ�ण स�या,
भारतीय अंतराळ सं�हा�य आहे.

या नंतर �वकरच, म�ा सहा साठ� अमे�रकेत जा�यास सां�गत�े गे�े-
रॉकेट �ाँ�च�ग तं��ानावर म�हना ����ण काय��म, येथे
नॅ�न� एरोनॉ�ट�स अँड �ेस अ◌ॅड�म�न��े�न (नासा) काम करते
क� �े. मी परदे�ात जा�यापूव� थोडा वेळ काढ�ा आ�ण येथे गे�ो
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रामे�रम. मा�या व�ड�ांना संधीब�� जाणून घे�यात खूप आनंद झा�ा
ते मा�या वाटे�ा आ�े होते. �याने म�ा म��द�त ने�े आ�ण ए
ध�यवाद म�ये �व�ेष नमाज. म�ा देवाची ��� वा� �ाग�� आहे
मा�या व�ड�ांकडून मा�याकडे आ�ण देवाकडे परत एक स�क�ट; आ�ही सव� खा�� होतो
�ाथ�नेचे ��द�ेखन.

�ाथ�नेचे एक मह�वाचे काय�, माझा �व�ास आहे क�, एक �हणून काय� करणे
सज�न�ी� क�पनांना उ�ेजन. मनाम�ये आव�यक सव� संसाधने आहेत
य��वी जीवनासाठ�. क�पना चैत�यात उप��त असतात, जे जे�हा
सोड�े आ�ण वाढ�यास आ�ण आकार घे�यास वाव �द�ा, तो य��वी होऊ �कतो
घटना. देव, आप�ा �नमा�णकता�, आप�या मनात आ�ण ���म�वात साठवून ठेव�ा आहे,
मोठ� संभा� ��� आ�ण �मता. �ाथ�ना आप�या�ा टॅप आ�ण �वक�सत कर�यास मदत करते
या ���.

अहमद ज��ा�ु��न आ�ण सॅमसु��न म�ा मंुबई�ा भेटाय�ा आ�े
�वमानतळ बॉ�बे सार�या मो�ा �हरात ते माझे प�ह�े �द��न होते, जसे मी
मी �वतः नवीन सार�या मेगा �हरा�ी माझा प�ह�ा संपक�  साधणार होतो
यॉक� . ज��ा�ु��न आ�ण सॅमसु��न हे �वाव�ंबी, सकारा�मक, आ�ावाद� होते
�या पु�षांनी य�ा�या आ�ासनाने �यांचे काम के�े. पासून आहे
या दोन ��� �यांनी मी मा�या मनाची मु�य सज�न�ी� ��� काढ��. माझे
भावनांना आवरता आ�े नाही आ�ण म�ा अ�ंूची धुके जाणव��
माझे डोळे. मग, ज��ा�ु��न �हणा�ा, “आझाद, आ�ही नेहमीच तु�यावर �ेम के�े आहे, आ�ण
आमचा तुम�यावर �व�ास आहे. आ�हा�ा तुमचा नेहमीच अ�भमान वाटे�. " ती�ता आ�ण
मा�या �मतेवरी� �यां�या �व�ासा�या �ु�तेने माझे �ेवटचे संर�ण आ�ण अ�ू तोड�े
मा�या डो�यात गंुफ�े

* * *
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4
साधक

मी �ॅ�ग�� �रसच� स�टर (ए�आरसी) म�ये नासाम�ये माझे काम सु� के�े
हॅ�टन, �ह�ज��नया म�ये. हे �ामु�याने R&D क� � आहे
�गत एरो�ेस तं��ान. मा�या सवा�त �व�ंत आठवण�पैक� एक

ए�आरसी ���पक�ेचा एक तुकडा आहे �याम�ये सारथी दोन चा�वतात
घोडे, एक वै�ा�नक सं�ोधनाचे आ�ण �सरे तं��ानाचे ��त�न�ध�व करणारे
�वकास, दर�यान�या पर�रसंबंधांना �पक��ा अंतभू�त करते
सं�ोधन आ�ण �वकास.

LRC व�न मी गोडाड� �ेस ��ाइट स�टर (GSFC) येथे गे�ो
�ीनबे�ट, मेरी�ँड. हे क� � नासा�या ब�तेक �वकास आ�ण �व�ापन करते
पृ�वीभोवती �फरणारे �व�ान आ�ण उप�ह. हे नासाचे काय� करते
सव� अंतराळ मो�हमांसाठ� �ॅ�क�ग नेटवक� . मा�या भेट��या �ेवट�, मी
�ह�ज��नया�या ई�ट को�टमधी� वॉ�ॉ�स बेटावरी� वॉ�ॉ�स ��ाइट सु�वधे�ा गे�े.
हे �ठकाण नासा�या �वनी रॉकेट काय��मासाठ� आधार होते. येथे,
मी �रसे��न �ॉबीम�ये ठळकपणे �द���त के�े�े एक �च� पा�ह�े. ते �च��त के�े
पा��भूमीवर काही रॉकेट्स उडत अस�े�े �ढाईचे ��य. एक �च�क�ा
या थीमसह ��ाइट सु�वधेम�ये सवा�त सामा�य गो� असावी,
पण प��ट�गने माझे �� वेधून घेत�े कारण बाजू�ा �ाँच करणारे सै�नक
रॉकेट पांढरे न�हते, परंतु गडद �वचेचे होते
द��ण आ��यात सापड�े�े �ोक. एक �दवस, माझी उ�सुकता मा�यापे�ा चांग�� झा��,
म�ा �च�क�ेकडे आक�ष�त करत आहे. ती �टपू सु�तानची फौज �नघा��
���ट�ां�ी �ढा. �टपू�या �वतःम�ये �वसर�े�या व�तु��तीचे �च�ण �च��त के�े आहे
दे� परंतु येथे �हा�या �स�या बाजू�ा �मारक. मी होतो
नासाने यु� रॉके��चा नायक �हणून गौरव के�े�या भारतीयांना पा�न आनंद झा�ा.

अमे�रकन �ोकांब��ची माझी धारणा a �ारे सारां��त के�� जाऊ �कते
ब�जा�मन �ँक��न यांचे उ�रण, "�या गो�ी �या सूचनांना �खावतात!" मी
��ात आ�े क� जगा�या या भागात �ोक �यां�या सम�या डोके वर काढतात
चा�ू. �यांना �ास दे�यापे�ा ते �यां�यातून बाहेर पड�याचा �य�न करतात.

मा�या आईने एकदा प�व� पु�तकातून एक घटना सां�गत�� होती
देवाने मनु�य �नमा�ण के�यानंतर, �याने देव�तांना दंडवत कर�यास सां�गत�े
आदामा�या आधी. इ���स �क�वा सैतान वगळता सवा�नी दंडवत घात�ा.
�याने नकार �द�ा. "तू का सा�ांग दंडवत नाही के��स?" अ��ाहने �वचार�े. “तू
म�ा अ�नीपासून आ�ण �या�ा मातीपासून �नमा�ण के�े. हे म�ा �यापे�ा �े� बनवत नाही का?
अ◌ॅडम? " सैतानाने वाद घात�ा. देव �हणा�ा, “�वगा�तून �नघून जा! हे नाही
तुम�या घृणा�द अ�भमानासाठ� जागा. " सैतानाने आ�ा पाळ��, पण �ाप दे�यापूव� नाही
�याच न��बासह अ◌ॅडम. �वकरच अ◌ॅडमने ए
�न�ष� फळ खा��यानंतर उ��ंघन करणारा. अ��ाह �हणा�ा, “येथून जा आ�ण
तुमचे वं�ज �ंका आ�ण अ�व�ासाचे जीवन जगू �कतात. ”

जे भारतीय सं�ांम�ये जीवन कठ�ण करत ेत े�ापक आहे
या अ�यंत �तर�करणीय अ�भमानाचा �सार. हे आप�या�ा ऐक�यापासून थांबवते
आमचे क�न�, अधीन� आ�ण रेषेखा��� �ोक. आपण a ची अपे�ा क� �कत नाही
जर तु�ही �याचा अपमान के�ा तर �नका� दे�याची ���, �क�वा तु�ही �या�याकडून अपे�ा क� �क
आपण �या�ा ��वीगाळ के�यास �क�वा �तर�कार के�यास सज�न�ी� �हा. �ढता दर�यानची ओळ
आ�ण कठोरपणा, मजबूत नेतृ�व आ�ण गंुड�गरी दर�यान, ���त दर�यान
आ�ण ��त�ोध खूप चांग�ा आहे, पण तो काढावा �ागे�. �द�वाने,
आज आप�या दे�ात ठळकपणे रेखाट�े�� '�ाईन' दर�यान आहे
आ�ण '�ू�य'. एका बाजू�ा काही �ंभर '�हरो' नऊ ठेवत आहेत
प�ास द��� �ोक �स�या बाजू�ा. ही प�र��ती
बद�णे आव�यक आहे.

सम�यांना त�ड दे�याची आ�ण सोडव�या�या ���येस ब�याचदा आव�यक असते
कठोर प�र�म आ�ण वेदनादायक आहे, आम�याकडे अंतहीन �व�ंब आहे. ��य�ात,
सम�या अ�याधु�नक असू �कतात जी ��य�ात फरक करतात
य� आ�ण अपय�. ते ज�मजात धैय� आ�ण �हाणपण काढतात.

नासा�न परत येताच भारताचे प�ह�े रॉकेट ��ेपण झा�े
२१ नो�ह�बर १ 3 on३ �ा हे �ठकाण होते. ते एक नाईक नावाचे रॉकेट होते.
अपाचे, नासा येथे बनव�े. रॉकेट चच�म�य ेजम�े होते
�या इमारतीचा मी आधी उ��ेख के�ा आहे. फ� उप�� उपकरणे
रॉकेट एक �क आ�ण हाताने चा�व�े�े हाय�ॉ��क होते
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�ेन जम�े�े रॉकेट चच��या इमारतीतून ह�वायचे होते
�कने �ाँच पॅड पय�त. जे�हा रॉकेट �ेनने उच��े आ�ण
�ाँचरवर ठेव�यात येणार होते, ते झुकणे सु� झा�े, जे गळती द��वते
�ेन�या हाय�ो��क �णा��म�ये. जसजसे आ�ही वेगाने जवळ येत होतो
��ेपण वेळ, सं�याकाळ� 6, �ेनची कोणतीही ���ती नाकार�� जावी.
सुदैवाने, गळती मोठ� न�हती आ�ण आ�ही रॉकेट उच��यात य��वी झा�ो

����ण, पण साराभा�चा आम�या �मतेवर �व�ास. य��वी झा�यानंतर
नाइके-अपाचे �ाँच के�यावर, �याने आप�े �व� एक आम�यासोबत सामा�यक करणे �नवड�े
भारतीय उप�ह ��ेपण वाहन.

�ो.साराभा�चा आ�ावाद अ�यंत संसग�ज�य होता. �या अगद� बात�या
�या�या थुंबा येथे ये�यामुळे �ोकांचे आ�ण सव� �योग�ाळांचे �व�ुतीकरण होई�,
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मॅ�युअ��, आमची सामू�हक �नायू ��� वापरणे आ�ण �ेवट� ते वर ठेवणे
��ेपक.

प�ह�या नायके-अपाचे ��ेपणात, मी रॉकेटचा �भारी होतो
एक�ीकरण आ�ण सुर�ा. माझे दोन सहकारी जे खूप खेळ�े
या ��ेपणात स��य आ�ण �नणा�यक भू�मका डी ई�रदास आ�ण आर
अरवमुदन. ई�रदासांनी रॉकेट अस���� हाती घेत�� आ�ण �व�ा के��
��ेपण. अरावमुदान, �यांना आ�ही डनॅ �हणत होतो, ते रडारचे �भारी होते,
टे��मे�� आ�ण �ाउंड सपोट�. ��ेपण सुरळ�त आ�ण सम�या होते-
फुकट. आ�ही उ�कृ� ��ाइट डेटा �ा�त के�ा आ�ण एका अथा�ने परत�ो
अ�भमान आ�ण काम�गरी.

�स�या �दव�ी सं�याकाळ� जेवणा�या टेब�ावर आराम करताना आ�ही
म�ये अ�य� जॉन एफ केनेडी यां�या ह�येची बातमी �मळा��
ड�ॅस, टे�सास. आ�ही घाबर�ो. केनेडीची वष� ��णीय होती
अमे�रकेत युग, जे�हा त�ण पु�ष मा�क होते. म�ा सवय होती
उ�ीरा �ेपणा�� संकटात केनेडी�या हा�चा��ब�� �वार�य वाचा
1962. सो��हएत यु�नयनने �युबाम�ये �ेपणा�� �ळे बांध��, �जथून ते होई�
अमे�रकन �हरांवर ह��े करणे ��य झा�े आहे. केनेडी
नाकाबंद� �क�वा 'अ�ग ठेवणे' �ाव�े, कोण�याहीचा प�रचय वगळता
�युबा�ा आ�ेपाह� �ेपणा��े. अमे�रकेने कोणा�ाही उ�र दे�याची धमक� �द��
पा��मा�य दे�ांवरी� �युबाकडून सो��हएत आ��वक ह��ा
यूएसएसआर�या �वरोधात गो�ाध�. �या चौदा �दवसांनी
ती� नाटक, हे संकट सो��हएत �ी�मयर ���े�हने सोडव�े
�यूबाचे तळ उ�व�त कर�याचा आ�ण �ेपणा�� परत कर�याचा आदे�
र��या�ा.

�स�या �दव�ी, �ा.साराभा�नी आम�या�ी स�व�तर चचा� के��
भ�व�याती� योजना. तो �व�ान �े�ात एक नवीन सीमा तयार करत होता आ�ण
भारताती� तं��ान. एक नवीन �पढ�, �यां�याम�ये �ा��� आ�ण अ�भयंते
30 आ�ण 40 �या द�का�या सु�वाती�ा अभूतपूव� ग�त�ी�तेचा आरोप के�ा जात होता.
INCOSPAR मधी� आमची सवा�त मोठ� पा�ता आम�या पदवी आ�ण न�ह�या

काय��ाळा आ�ण �डझाईन काया��ये �नरंतर ��याक�ापांनी गजबजती�. �ोक�यां�या उ�साहामुळे अ�र�ः चोवीस तास काम करे�
�ो.साराभा�ना काहीतरी नवीन दाखवा, जे के�े गे�े न�हते
आप�या दे�ात आधी - मग त ेनवीन �डझाइन असो �क�वा बनावट�ची नवीन प�त
�क�वा अगद� बाहेरची ��ासक�य ���या. �ो साराभाई
ब�याचदा एकाच ����ा �क�वा गटा�ा अनेक काय� सोपवते. तरी
�यापैक� काही काय� सु�वाती�ा पूण�पणे असंबं�धत �दसती�,
ते, नंतर�या ट��यावर, गहन पर�र जोड�े�े �हणून उदयास येती�. कधी
�ा.साराभाई आम�या�ी उप�ह ��ेपण वाहन (एसए��ही) ब�� बो�त होते,
�याने म�ा जवळजवळ �याच �ासात रॉकेटवर अ�यास कर�यास सां�गत�े-
��करी �वमानांसाठ� अ�स�टेड टेक-ऑफ �स�टम (RATO). दोन गो�ी
या महान ��ा�या मनात वगळता �याचा कोणताही �� संबंध न�हता. मी
म�ा मा�हत होते क� म�ा फ� सतक�  राहणे आ�ण मा�या उ�े�ावर �� क� ��त करणे आह,े
आ�ण �वकरच �क�वा नंतर, एक आ�हाना�मक काम कर�याची संधी ��व� होई�
माझी �योग�ाळा.

�ा.साराभाई हे कादंबरीचे ���कोन वापर�यास सदैव इ�ुक होते आ�ण आवड�े
त�णांना आक�ष�त कर�यासाठ�. �या�याकडे �हाणपण आ�ण �नण�य होता
एखाद� गो� चांग�� के�� तरच नाही तर �याची जाणीव क�न दे�यास �या�ा स�म के�े
जे�हा थांब�याची वेळ आ��. मा�या मते, तो एक आद�� �योगकता� होता
आ�ण नवक�पनाकार. जे�हा आम�यापुढे कृतीचे पया�यी अ�यास�म होते,
�या�या प�रणामाचा अंदाज �ावणे �क�वा वेगवेग�या �कारे समेट करणे कठ�ण होते
��ीकोन, �ो.साराभाई �नराकरणासाठ� �योगांचा अव�ंब करती�
मु�ा. 1963 म�ये INCOSPAR येथ ेही तंतोतंत प�र��ती होती
त�णांचा एक समूह, अननुभवी, पण तरीही उ�साही आ�ण
उ�साही ���ना �वत: ची भावना वाढव�याचे काम दे�यात आ�े.
सामा�यतः �व�ान आ�ण तं��ाना�या �े�ात आ�ण अवका�ावर अव�ंबून रहा
�व�ेषतः सं�ोधन. �व�ासाने नेतृ�वाच ेहे एक उ�म उदाहरण होते.

रॉकेट �ाँ�च�ग साइट नंतर थु�बा इ�वेटो�रय� म�ये फु���
रॉकेट �ाँच �टे�न (TERLS). TERLS ची �ापना स��य �ारे के�� गे��
�ा�स, यूएसए आ�ण यूएसएसआर सह सहकाय�. भारतीयांच ेनेते
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अंतराळ काय��म - �ा. �व�म साराभाई — ने पूण� समज�े होते
आ�हानाचे प�रणाम आ�ण ते �वीकार�यात अडचण आ�� नाही. बरोबर
INCOSPAR ची �ापना झा�� �या �दवसापासून �या�ा याची गरज होती
उपकरणांसह एका��मक रा�ीय अंतराळ काय��म आयो�जत करा
रॉकेट�या �न�म�तीसाठ� आ�ण ��ेपण सु�वधा �वक�सत आ�ण
�वदे�ी उ�पादन.

हे ��ात घेऊन, वै�ा�नक आ�ण
रॉकेट इंधन, �णोदन �णा�� म�ये तां��क �वकास,
एरोनॉ�ट�स, एरो�ेस मटे�रय�, �गत फॅ��के�न तं�, रॉकेट
मोटर इ��ट�म�टे�न, �नयं�ण आ�ण माग�द��न �णा��, टे��मे��, �ॅ�क�ग
अंतराळाती� �योगांसाठ� �णा�� आ�ण वै�ा�नक उपकरणे होती
अंतराळ �व�ान आ�ण तं��ान क� � आ�ण भौ�तक येथे �ाँच के�े
अहमदाबाद येथी� सं�ोधन �योग�ाळा योगायोगाने, या �योग�ाळेकडे आहे
अ�यंत उ� दजा�चे भारतीय अंतराळ �ा��� मो�ा सं�येने तयार के�े
वषा�म�ये कॅ��बर.

भारतीय एरो�ेस काय��माचा खरा �वास मा� झा�ा
रो�हणी साउं�ड�ग रॉकेट (आरएसआर) �ो�ामने सु�वात के��. हे काय आहे
जे सॅटे�ाइट �ाँच �हेइक� मधून आवाज करणा�या रॉकेट�ा वेगळे करते
(SLV) आ�ण �ेपणा��ातून? खरं तर, ते तीन �भ� �कार आहेत
रॉकेट. �वनीयु� रॉकेट्स साधारणपणे पृ�वी�या जवळ तपास�यासाठ� वापर�� जातात
वातावरणा�या वर�या भागासह वातावरण. ते असताना
ते �व�वध �कार�या वै�ा�नक पे�ोड �व�वध उंचीवर नेऊ �कतात
पे�ोड प�र�मण कर�यासाठ� आव�यक अं�तम वेग देऊ �कत नाही. वर
�सरीकडे, ��ेपण वाहन हे तं��ाना�या क�ेत इंजे�ट कर�यासाठ� �डझाइन के�े�े आहे
पे�ोड �क�वा उप�ह. ��ेपण वाहनाचा अं�तम ट�पा �दान करतो
उप�ह क�ाम�ये �वे� कर�यासाठ� आव�यक वेग. हे एक कॉ��े�स आहे
ऑन-बोड� माग�द��न आ�ण �नयं�ण �णा�� आव�यक ऑपरे�न. एक �ेपणा��,
जरी एकाच कुटंुबा�ी संबं�धत अस�� तरीही ही एक अ�धक ज�ट� �णा�� आहे. म�ये
मो�ा ट�म�न� वेग आ�ण ऑनबोड� माग�द��न आ�ण �नयं�ण ��त�र�,
�यात ��य गाठ�याची �मता असणे आव�यक आहे. जे�हा ��य असतात
ज�द गती आ�ण यु�� कर�यास स�म, एक �ेपणा�� देखी� आव�यक आहे
��य-�ॅ�क�ग काय� पार पाडणे.

आरएसआर काय��म �वकासासाठ� जबाबदार होता आ�ण
�वनीयु� रॉकेट आ�ण �यां�या�ी संबं�धत ऑन-बोड� �स�टमची �न�म�ती

ऑपरे�न� साउं�ड�ग रॉकेट �वक�सत के�े गे�े. या रॉकेटची �ंद� होती
�ेणी �मता, आ�ण आजपय�त या �ेकडो रॉकेट्स आहेत
�व�वध वै�ा�नक आ�ण तां��क अ�यासासाठ� �ॉ�च के�े गे�े.

म�ा अजूनही आठवते क� प�ह�या रो�हणी रॉकेटम�ये एकाच घन होते
�ोप��न मोटर फ� 32 �क�ो वजनाची. �याने नाममा� 7 �क�ो पे�ोड उच��ा
सुमारे 10 �कमी उंचीवर. �यानंतर �वकरच �सरे, �या�ा
ब�-�योग पाठव�यासाठ� आणखी एक ठोस �णोदक अव�ा जोड�� गे��
सुमारे 100 �क�ो वजनाचे पे�ोड 350 �कमीपे�ा जा�त उंचीवर.

या रॉकेट�या �वकासामुळे पूण�पणे �वदे�ी बन�े होते
�वनीयु� रॉकेट्स तसेच �यां�या �णोदकां�या �न�म�तीची �मता.
या काय��मात दे�ाती� तं��ान आण�े गे�े
अ�यंत उ�-काय��म घन �णोदकांचे उ�पादन, जसे क� ते आधा�रत
पॉ��युरेथेन आ�ण पॉ���यूटेन पॉ��मर वर. �याचा प�रणाम नंतर से�ट�गम�ये झा�ा
धोरणा�मक उ�पादन कर�यासाठ� �णोदक इंधन कॉ��े�स (पीएफसी) पय�त
रॉकेट इं�जनांसाठ� आव�यक रसायने आ�ण रॉकेट �ोपे��ट ��ांट
(RPP) �णोदक तयार कर�यासाठ�.

�वसा�ा �तकात भारतीय रॉकेटचा �वकास होऊ �कतो
�टपू सु�तान�या अठरा�ा �तकाती� �व�ाच ेपुन��ीवन �हणून पा�ह�े जाते. कधी
�टपू सु�तान मार�ा गे�ा, ���ट�ांनी 700 �न अ�धक रॉकेट ता�यात घेत�े आ�ण
1799 म�ये तु�खानाह����या यु�ात 900 रॉकेटची उप�णा��. �याची
सै�यात 27 ��गेड होते, �या�ा कु�ून �हणतात आ�ण ��येक ��गेडची एक कंपनी होती
रॉकेट पु�ष, जॉ�स� �हणतात. ही रॉकेट इं��ंड�ा ने�यात आ�� होती
�व�यम क��े�ह यांनी आ�ण ���ट�ांनी �या�ा आपण �हणतो �या�या अधीन के�े
आज '�र�हस� इं�जनीअ�र�ग'. अथा�त, कोणतेही GATT, IPR कायदा न�हता,
�क�वा पेटंट �व�ा. �टपू�या मृ�यूनंतर भारतीय रॉके���ाही �याची पूत�ता झा��
मृ�यू - �कमान 150 वष�.

दर�यान, रॉकेट तं��ानाने परदे�ात मोठ� �गती के��. कॉ��टँ�टन
र��यामधी� ��सओ�को��क� (1903), यूएसए मधी� रॉबट� गोडाड� (1914) आ�ण
जम�नीती� हरमन ओबथ� (1923) ने रॉके���ा नवीन आयाम �द�े. म�ये
नाझी जम�नी, वन�हर वॉन �ाउन�या गटाने �ही -2 कमी �ेणीचे उ�पादन के�े
बॅ����टक �ेपणा��े आ�ण सहयोगी द�ांवर गोळ�बार के�ा. यु�ानंतर,
यूएसए आ�ण यूएसएसआर या दोघांनी जम�न रॉकेटम�ये �यांचा वाटा �मळव�ा
तं��ान आ�ण रॉकेट अ�भयंते. या �ुट�ने त ेपळाय�ा �ाग�े
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भारताती� वै�ा�नक सं�ोधनासाठ�. या काय��मांतग�त, एक कुटंुब �ेपणा�� आ�ण वॉरहेडसह �यां�या �ाणघातक ���ांची �य�त.
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�या तां��क ���कोनामुळे भारतात रॉके��चा पुनज��म झा�ा
पंत�धान जवाहर�ा� नेह�. �ा.साराभाई यांचे आ�हान �वीकार�े
या �व�ा�ा भौ�तक प�रमाण देणे. सह अनेक ���
मायो�पक ��हजनने न�ाने अंतराळ उप�मां�या �ासं�गकतेवर ���च�ह उप��त के�े
�वतं� रा� �या�ा आप�या �ोकसं�येचे पोषण करणे कठ�ण वाटत होते.
पण पंत�धान नेह� �क�वा �ा.साराभाई या दोघांनाही काही सं�द�धता न�हती
हेतूने. �यांची ��ी अगद� �� होती: जर भारतीयांना खेळायचे असे� तर a
रा�ां�या समाजात अथ�पूण� भू�मका, ते �स�या �मांकावर अस�े पा�हजेत
�गत तं��ानाचा �यां�या वा�त�वक जीवनात उपयोग नाही
सम�या. ते केवळ दाखव�याचे साधन �हणून वापर�याचा �यांचा हेतू न�हता
आमची ���

* * *

5
�व� पाहणारे

D ठंुबा�ा वारंवार भेट देत असताना, �ो. साराभाई
संपूण� ट�मसह कामा�या �गतीचा उघडपणे आढावा �या.
�याने कधीही �द�ा �द�� नाही. �याऐवजी, �वनामू�य ए�सच�ज�ारे

�वचारांचे, �याने आ�हा�ा नवीन भूभागात पुढे ने�े जे अनेकदा �कट होते
अनपे��त उपाय. कदा�चत �या�ा याची जाणीव होती क� �व��� अस�े तरी
�येय �वतः�ा �� अस ू�कत ेआ�ण तो �यासाठ� पुरेस े�नद�� देऊ �कतो
�याची काम�गरी, �या�या काय�संघा�या सद�यांनी काम कर�यास �वरोध के�ा असावा
अ�ा �येयाकडे �याने �यांना काही अथ� नाही. �याने सामू�हक मान�े
सम�येचे आक�न �भावी नेतृ�वाचे मु�य गुणधम�.
�याने एकदा म�ा सां�गत�े, “पाहा, माझे काम �नण�य घेणे आहे; पण ते �ततकेच आहे
हे पाहणे मह�वाचे आहे क� हे �नण�य मा�या संघाने �वीकार�े आहेत
सद�य. ”

खर ंतर, �ा.साराभा�नी अनेक �नण�य घेत�े जे बनणार होते
अनेकांचे जीवन-�म�न. आ�ही आमचे �वतःचे रॉकेट, �वतःचे बनवू
उप�ह ��ेपण वाहने (SLVs) आ�ण आप�े �वतःचे उप�ह. आ�ण हे होई�
एक-एक क�न नाही तर एकाच वेळ�, ब�आयामी प�तीने.
�याऐवजी, �वनीयु� रॉकेट्ससाठ� पे�ोड�या �वकासाम�ये
ठरा�वक पे�ोड �मळवणे आ�ण नंतर रॉकेटम�ये बस�यासाठ� �याचे अ�भयां��क�करण, आ�ही
म�ये काम करणा�या पे�ोड �ा���ां�ी �ेडबेअर �करणावर चचा� के��
वेगवेग�या अवयवांची �न�म�ती आ�ण वेगवेग�या �ठकाणी. मी अगद� असे �हणू �कतो
दणदणीत रॉकेट काय��माची सवा�त ��णीय काम�गरी
रा��ापी पर�र �व�ास �ा�पत करणे आ�ण राखणे हे होते.
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कदा�चत हे ��ात घेऊन क� मी �ोकांना �यां�यासारखे कर�यास �वृ� करणे पसंत के�े
माझा वैध अ�धकार वापर�यापे�ा �यांना सांग�यात आ�े, असे �ो. साराभाई यांनी �नयु� के�े
म�ा पे�ोड �ा���ांना इंटरफेस सपोट� दे�याचे काम आहे. जवळजवळ
भारताती� सव� भौ�तक �योग�ाळा आवाज करणा�या रॉकेटम�ये सामी� हो�या
काय��म, ��येकाचे �वतःचे �येय, �वतःचे उ��� आ�ण �वतःचे आहे
पे�ोड हे पे�ोड रॉकेटम�ये समाक��त करणे आव�यक होते
रचना जेणेक�न �यांचे यो�य काय� आ�ण सहन��� सु�न��त होई�
उ�ाण प�र��ती. आम�याकडे तारे पाह�यासाठ� ए�स-रे पे�ोड होते; पे�ोड बसव�े
वायू रचनांचे �व�ेषण कर�यासाठ� रे�डओ ���व�सी मास �े��ोमीटरसह
वर�या वातावरणाचे; वा�याची ��ती �ोध�यासाठ� सो�डयम पे�ोड,
�याची �द�ा आ�ण वेग आम�याकडे अ�वेषण कर�यासाठ� आयनो�े�रक पे�ोड देखी� होते
वातावरणाचे �व�वध �तर. म�ा केवळ �ा���ां�ी संवाद साधायचा न�हता
ट�आयएफआर, रा�ीय भौ�तक �योग�ाळा (एनपीए�) आ�ण �ारी�रक सं�ोधन
�योग�ाळा (पीआरए�), परंतु यूएसए, यूएसएसआर मधी� पे�ोड �ा���ांसह,
�ा�स, जम�नी आ�ण जपान.

मी ब�याचदा ख��� �ज�ान वाचतो, आ�ण �याचे ��द नेहमी �हाणपणाने भर�े�े आढळतात.
“�ेमा��वाय भाज�े�� भाकर ही एक कडू भाकरी आहे जी खाऊ देते पण अ�या� माणसा�ा
भूक, ” - जे आप�या �दयासह काम क� �कत नाहीत ते पोकळ �मळवतात,
च�बाजंूनी कडूपणा �नमा�ण करणारी अधा��गनी य�. जर तु�ही �ेखक असा�

ना
रो�हणी रॉकेटचा �ंकू. 150 �कमी उंचीवर, नाक सुळका
इ�े��ॉ�नक �ारे ��गर के�े�या पायरोस�या �ोटाने वेगळे के�े जाई�
टाइमर यासह, �-�करण से�सर जागेसाठ� उघड होती�
तारे पासून उ�सज�न ब�� आव�यक मा�हती गोळा करणे.
�ा.ओडा आ�ण �ा.राव हे एक��तपणे बु��चे अनोखे �म�ण होते
समप�ण, जे कोणी �व�चतच पाहतो. एक �दवस, जे�हा मी काम करत होतो
मा�या टाइमर उपकरणांसह �ा. ओडा�या पे�ोडसाठ� एक�ीकरण, �यांनी आ�ह धर�ा
�याने जपानमधून आण�े�े टाइमर वापर�यावर. मा�यासाठ� ते �ु��क �दसत होते,
पण �ा. ओडा यांनी भारतीय टायमरची जागा �यावी या आप�या भू�मकेवर ठाम रा�ह�े
जपानी. मी �या�या सूचने�ा मान �द�ा आ�ण टाइमर बद��े.
रॉकेटने सुरेखपणे उ�ाण के�े आ�ण अपे��त उंची गाठ��. पण
टे��मे�� �स�न�ने टाइमर�या खराबीमुळे �म�न अय��वी झा�याची त�ार के��.
�ा.ओडा इतके अ�व� होते क� �यां�या डो�यात अ�ू तरळ�े. मी �त� झा�ो
�ा.ओडा यां�या ��तसादा�या भाव�नक ती�तेने. �याने ��पणे मांड�े होते
�याचे �दय आ�ण आ�मा �या�या कामात.

पे�ोड तयारी �योग�ाळेत सुधाकर माझे सहकारी होते.
��ेपणपूव� वेळाप�काचा भाग �हणून, आ�ही भरत होतो आ�ण �र�पणे दाबतो
घातक सो�डयम आ�ण थमा�इट �म�स. नेहमी�माणे ते उ�ण आ�ण दमट होते

�व� पाहणारे
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कोण गु�तपणे वक�� �क�वा डॉ�टर हो�यास �ाधा�य देई�, तुमचे ���खत ��द
खाई� पण तुम�या वाचकांची अध� भूक; जर तु�ही ���क असा� तर
�याऐवजी एक �ापारी असे�, तुम�या सूचना पूण� होती� पण अ�या�
आप�या �व�ा�या��या �ानाची आव�यकता; जर तु�ही �ा��� असा� जे �ेष करतात
�व�ान, तुमची काम�गरी तुम�या �म�न�या अ�या� गरजा पूण� करे�.
वैय��क �ःख आ�ण �यातून �मळणारे प�रणाम सा�य कर�यात अपय�
चौरस �छ�ात गो� खांबा असणे कोण�याही �कारे नवीन नाही. पण
या�ा अपवाद आहेत �ा.ओडा आ�ण सुधाकर, जे �यां�याकडे आणतात
�यां�या वैय��क चा�र�यावर आधा�रत जा�चा वैय��क ��� करा,
���म�व, आती� हेतू आ�ण कदा�चत �व�े आतून ��टक होतात
�यांचे �दय. ते �यां�या कामात इतके भाव�नक गंुत�े�े असतात क�
�यां�या �य�नां�या य�ाची कोणतीही कमतरता �यांना �ःखाने भरते.

�ा.ओडा हे सं�ेचे ए�स-रे पे�ोड �ा��� होते
अंतराळ आ�ण वैमा�नक� �व�ान (ISAS), जपान. मी �या�ा एक �हणून आठवते
उदा� ���म�व आ�ण �करणो�सारी डोळे अस�े�ा �ीण मनु�य
बु��म�ा. �यांनी के�े�या कामासाठ� के�े�े समप�ण अनुकरणीय होते. तो आणायचा
ISAS कडून ए�स-रे पे�ोड, जे ए�स-रे पे�ोडसह बनव�े गे�े

थुंबा येथ े�दवस. अ�ा सहा�ा ऑपरे�ननंतर सुधाकर आ�ण मी आत गे�ो
�म�स यो�य�र�या भर�याची पु�ी कर�यासाठ� पे�ोड �म. अचानक, ए
�या�या कपाळाव�न घामाचा थ�ब सो�डयमवर पड�ा आ�ण आम�या आधी
काय घडत आहे हे मा�हत होते, एक �ह�सक �ोट झा�ा जो हादर�ा
खो��. काही अधा�गवायू सेकंदांसाठ�, म�ा काय करावे हे मा�हत न�हते. �या
आग पसरत होती आ�ण पाणी सो�डयमची आग �वझवत नाही.
या नरकात अडक�े�या सुधाकरने मा� आप�� उप��ती गमाव�� नाही
मन �याने आप�या उघ�ा हाताने काचेची �खडक� फोडून अ�र�ः �भरकाव��
�वतः बाहेर उडी मार�यापूव� म�ा सुर��ततेसाठ� बाहेर काढा. मी सुधाकरांना ��� के�ा
कृत�तेने हात र���ाव, तो �या�या वेदनांनी हसत होता. सुधाकर
तो गंभीर भाज�यापासून बरे हो�यासाठ� ��णा�यात अनेक आठवडे घा�व�े
�ा�त झा�े होते.

TERLS म�ये, मी रॉकेट तयार कर�या�या ��याक�ाप, पे�ोडम�ये सामी� होतो
�वधानसभा, चाचणी आ�ण मू�यमापन या��वाय पे�ोड सार�या उप�णा�� तयार करणे
गृह�नमा�ण आ�ण जे�टसेनेब� नाक �ंकू. नाक �ंकू सह काम नेतृ�व
मी, एक नैस�ग�क प�रणाम �हणून, संयु� साम�ी�या �े�ात.

e दाबा
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अ�भमुखता - १

पुरात�व काळात धनु�य सापड�े हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे
दे�ाती� �व�वध �ळांवर उ�खनन के�यावर असे �दसून येते क�, भारतीय वापरत होते
अकरावी�ा �वकर �ाकूड, साई�यू आ�ण हॉन�पासून बनव�े�े संयु� धनु�य
�तक, म�ययुगीन अ�ा धनु�य बनव�या�या �कमान 500 वषा�पूव�
युरोप. कंपो�झट्सची अ�पै�ु�व, �यां�याकडे अस�े�या अथा�ने
अ�त�य इ� संरचना�मक, औ��णक, �व�ुत, रासाय�नक आ�ण यां��क
गुणधम�, म�ा मो�हत के�े. या मानव�न�म�त गो��मुळे मी खूप मो�हत झा�ो होतो
म�ा �यां�याब�� सव�काही जवळजवळ जाणून घे�याची घाई होती
रा�भर. मी संबं�धत �वषयांवर उप�� अस�े�� ��येक गो� वाचत असे. मी होतो
काच आ�ण काब�न फायबर �ब��त ��ा��टकम�ये �व�ेष रस
(FRP) सं�म�.

FRP सं�म� एक म�ये �वण�े�या एका अजै�वक फायबरचा बन�े�ा असतो
मॅ���स जे �यास सं��न करते आ�ण घटका�ा �याचे ब�क फॉम� देते. फे�ुवारीम�ये
1969, पंत�धान इं�दरा गांधी यांनी TERLS सम�प�त कर�यासाठ� थंुबा�ा भेट �द��
आंतररा�ीय अवका� �व�ान समुदाया�ा. या �न�म�ाने ती
आम�या दे�ात दे�ाती� प�ह�े �फ�ाम�ट �व��ड�ग म�ीन सु� के�े
�योग�ाळा या इ�ह�टने माझी ट�म आण��, �यात सीआर स�य, पी.एन
सु�म�यम आ�ण MN स�यनारा-याना, खूप समाधान. आ�ही उ� के�े-
नॉन-मॅ�ने�टक पे�ोड हाऊ�स�ग तयार कर�यासाठ� ताकद��या काचेचे कापड �ॅ�मनेट करते
आ�ण �यांना दोन ट��यां�या �वनी रॉकेटम�ये उडव�े. आ�ही घाव आ�ण चाचणी देखी� करतो
360 �ममी �ासाचे रॉकेट मोटर कॅ�स�ग उडव�े.

हळूहळू, पण �न��तपणे, दोन भारतीय रॉकेटचा ज�म थंुबा येथे झा�ा. ते
दोन पौरा�णक नत�कांनंतर रो�हणी आ�ण मेनका असे नाव दे�यात आ�े
आका�ाचा राजा इं��या दरबारात. भारतीय पे�ोड यापुढे नाही
�� च रॉकेट�ारे ��े�पत करणे आव�यक आहे. हे करता आ�े असते
पण �व�ास आ�ण बां�ध�क��या वातावरणासाठ� जे �ा.साराभाई
INCOSPAR येथे तयार के�े होते? �याने ��येक ���चा उपयोग के�ा
�ान आ�ण कौ��ये. �याने ��येक माणसा�ा सम�येम�ये थेट गंुत�याची जाणीव क�न �द��
सोडवणे. संघाती� सद�यां�या सहभागामुळे, �नराकरणा�ारे
अ�स� बन�े आ�ण संपूण� ट�मचा �व�ास �मळव�ा प�रणामी एकूण
अंम�बजावणीसाठ� वचनब�ता.

�ा.साराभाई हे व�तु��तीचे होते आ�ण �यांनी कधीही �यांना �पव�याचा �य�न के�ा नाही
�नरा�ा तो आम�या�ी �ामा�णक आ�ण व�तु�न� प�तीने बो�त असे.
कधीकधी म�ा असे आढळ�े क� ते ��य�ात गो��पे�ा अ�धक सकारा�मक �दसतात
होते, आ�ण नंतर �या�या मन वळव�या�या जवळजवळ जा�ई ���नी आ�हा�ा मोहक के�े.

जे�हा आ�ही �ॉ�ग बोड�वर होतो, ते�हा तो कोणा�ातरी आणत असे
तां��क सहकाया�साठ� �वक�सत जग. हा �याचा सू�म माग� होता
आप�या ��येका�ा आप�� �मता वाढव�याचे आ�हान.

�याच वेळ�, जरी आ�ही काही उ���े पूण� कर�यात अय��वी झा�ो, तरी तो
आ�ही जे काही सा�य के�े �याची �तुती क�. जे�हा �या�ा काही सापड�े
आप�यापैक� एक �या�या डो�याव�न जातो आ�ण �या कामासाठ� �याने के�े नाही �याचा �य�न क
�मता �क�वा कौ��य अस�यास, �ो.साराभाई ��याक�ाप पु�हा �नयु� करती�
अ�ा �कार ेजेणेक�न दबाव कमी होई� आ�ण चांग�या दजा��या कामा�ा परवानगी �मळे�
सादर के�े. तोपय�त प�ह�े रो�हणी -75 रॉकेट ��े�पत के�े गे�े
TERLS 20 नो�ह�बर 1967 रोजी, आप�यापैक� जवळजवळ ��येकजण �या�या �वत: �या म�ये हो
खोबणी

पुढ�या वषा��या सु�वाती�ा, �ा.साराभा�नी म�ा तातडीने �द����ा भेटायचे होत.े
आतापय�त म�ा �ा.साराभा��या काम कर�या�या प�त�ची सवय झा�� होती. तो
नेहमी उ�साह आ�ण आ�ावादाने प�रपूण� होता. अ�ा मना�या अव�ेत,
�ेरणा अचानक चमकणे जवळजवळ नैस�ग�क होते. �द����ा पोहोच�यावर मी
भेट�साठ� �ोफेसर साराभाई यां�या स�चवा�ी संपक�  साध�ा आ�ण �यांना �वचार�यात आ�े
हॉटे� अ�ोका येथ ेसकाळ� 3.30 वाजता �या�ा भेट�यासाठ�. �द��� थोडी�ी अप�र�चत आहे
�ठकाण, मा�यासार�या कोणासाठ� अनुकू� नस�े�या हवामानासह
द��ण भारताती� उबदार आ�ण दमट हवामान, मी हॉटे�म�ये थांब�याचे ठरव�े
माझे जेवण संप�यावर �व�ांती.

मी नेहमी एक धा�म�क ��� आहे या अथा�ने मी एक राखतो
देवासोबत काय�रत भागीदारी. म�ा मा�हत होते क� सव��म काम आव�यक आहे
मा�याकडे अस�े�या �मतेपे�ा अ�धक �मता आहे आ�ण �हणूनच म�ा फ� देवाची मदत हवी आ
म�ा देऊ �क�ा. मी मा�या �वत: �या �मतेचा खरा अंदाज �ाव�ा, नंतर तो वाढव�ा
50 ट�के आ�ण �वतः�ा देवा�या हातात सोपवतो. या भागीदारीम�ये, मी आहे
म�ा नेहमी आव�यक अस�े�� सव� ��� �मळा�� आ�ण ��य�ात ती ��य�ात अनुभव��
मा�यामधून वाहते. आज, मी हे कबू� क� �कतो क� देवाचे रा�य आहे
आप�याम�य ेया ����या �व�पात, आप�े �येय सा�य कर�यात मदत कर�यासाठ� आ�ण
आप�� �व�े साकार करा.

अनेक �भ� �कार आ�ण अनुभवाचे �तर आहेत जे वळतात
ही अंतग�त ��� ��त��या गंभीर आहे. कधीकधी, जे�हा आपण तयार असतो,
�या�या�ी सौ�य संपक�  आप�या�ा अंत���ी आ�ण �हाणपणाने भरतो. हे
�सया� ����ी झा�े�या चकमक�तून येऊ �कत,े एका ��दातून, a
��, हावभाव �क�वा एक नजर. बया�च वेळा, ते अगद� येऊ �कते
एका पु�तका�ारे, संभाषणातून, काही वा�यां�ातून, अगद� क�वतेतून एक ओळ
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�क�वा फ� �च�ाचे ��य. थोडी�ी चेतावणी न देता, काहीतरी
तुम�या आयु�यात नवीन �ेक आ�ण एक गु�त �नण�य घेत�ा जातो, असा �नण�य
सु�वाती�ा तु�ही पूण�पणे बे�ु� होऊ �कता.

तरीही य��वी प�तीने.

अचानक, म�ा आणखी एका माणसाची जाणीव झा�� जो आ�ा आ�ण बस�ा
मा�या �व�� सो�यावर. तो एक बु��मान ��� होता

�व� पाहणारे



31

मी मोहक �ाऊंजभोवती पा�ह�े. कोणीतरी a वर एक पु�तक सोड�े होते
जवळचा सोफा. जणू काही �या थंड रा�ीचे छोटे छोटे तास काह�नी भरावेत
उबदार �वचार, मी पु�तक उच��े आ�ण �ाउ�झ�ग सु� के�े. मा�याकडे असणे आव�यक आहे
पु�तकाची फ� काही पाने �फरव��, �याब�� म�ा आठवत नाही
आजची गो�.

हे �वसाय �व�ापना�ी संबं�धत काही �ोक��य पु�तक होते. मी होतो
ते खरोखर वाचत नाही, फ� प�र�ेदांकडे जाणे आ�ण पृ�े उ�टणे.
अचानक, माझी नजर पु�तकाती� एका प�र�ेदावर पड��, ते एक अवतरण होते
जॉज� बना�ड� �ॉ. कोटचा सारां� सव� वाजवी होता
पु�ष �वतः�ा जगा�ी जुळवून घेतात. फ� काही अवा�तव गो�ी कायम आहेत
जगा�ा �वतः�ी जुळवून घे�या�या �य�नात. जगाती� सव� �गती
या अवा�तव पु�षांवर आ�ण �यां�या ना�व�यपूण� आ�ण अनेकदा गैर-
अनु�प कृती.

मी बना�ड� �ॉ प�र�ेदापासून पु�तक वाच�यास सु�वात के��.
�ेखक संक�पनेभोवती �वण�े�या काही पुराणांचे वण�न करीत होता
आ�ण उ�ोग आ�ण �वसायात नावी�यपूण� ���या. मी ब�� वाच�े
साम�रक �नयोजनाची �मथक. साधारणपणे असे मान�े जाते क� ते मह�वपूण� आहे
धोरणा�मक आ�ण तां��क �नयोजन मो�ा �माणात 'नाही' �या ��यता वाढवते
आ�या�चा प�रणाम. �यासाठ� आव�यक आहे असे �ेखकाचे मत होते
अ�न��तता आ�ण सं�द�धतेसह जगणे ��क�यासाठ� एक �क�प �व�ापक. तो
आ�थ�क य�ाची गु��क��� आहे हे समजणे एक �मथक आहे असे वाट�े
गणना जनर� जॉज� पॅटन यांचे एक उ�रण ए �हणून दे�यात आ�े
या पौरा�णक कथे�ा �वरोध - एक चांग�� योजना आ�ाच �ह�सकपणे अंम�ात आण�� गे��
पुढ�� आठव�ात अंम�ात आण�े�या प�रपूण� योजनेपे�ा खूप चांग�े आहे. हे एक �मथक आहे क�
मोठा �वजय �मळव�याचा �य�न करणे आव�यक आहे, असे �ेखका�ा वाट�े. ऑ��टमायझे�न �ज�कते
केवळ कागदावरच, परंतु नंतर ते कायमचे वा�त�वक जगात, पु�तक गमावती�
�हणा�ा.

हॉटे� �ॉबीम�ये सकाळ� 1 वाजता दोन तासां�या भेट�साठ� वाट पाहत आहे
नंतर �न��तपणे वाजवी ��ताव न�हता, ना मा�यासाठ� आ�ण ना
�ो साराभाई. पण नंतर, �ो.साराभा�नी नेहमीच मजबूत �द��न के�े होते
�या�या वणा�त अपरंपरागत घटक. तो �ो चा�वत होता
दे�ाती� अंतराळ सं�ोधनाचे-कमी कम�चारी, जा�त काम के�े�े

पहा आ�ण प�र�कृत मु�ा. मा�या �वपरीत - नेहमी मा�या �ेसम�य ेअ�व��त
या माणसाने मोहक कपडे घात�े होते. �वषम तास असूनही,
तो सतक�  आ�ण उ�साही होता.

�या�याब�� एक �व�च� चुंबक�व होते �यामुळे �ेन �ळाव�न घसर��
नावी�यपूण�तेब�� माझे �वचार. आ�ण मी पु�तकाकडे परत ये�यापूव�,
म�ा मा�हती दे�यात आ�� क� �ा.साराभाई म�ा �वीकार�यास तयार आहेत. मी सोड�े
जवळ�या सो�यावर पु�तक �जथून मी उच��े होते. मी आ�य�च�कत झा�ो
जे�हा उ�ट सो�यावर बस�े�या माणसा�ा आत ये�यास सां�गत�े गे�े.
तो कोण होता? मा�या ��ाचे उ�र ये�यास बराच वेळ झा�ा नाही. अगद�
आ�ही बस�यापूव� �ा.साराभा�नी आमची एकमेकां�ी ओळख क�न �द��. तो
एअर मु�या�यातून �ुप कॅ�टन �हीएस नारायणन होते.

�ो.साराभा�नी आ�हा दोघांसाठ� कॉफ� मागव�� आ�ण �यांची योजना उ�गड��
��करी �वमानांसाठ� रॉकेट अ�स�टेड टेक-ऑफ �स��टम (RATO) �वक�सत करणे.
हे आम�या यु�नौकांना �हान धावप��व�न उ�ाण कर�यास मदत करे�
�हमा�य. छो�ा बो��यावर गरम कॉफ� �द�� गे��. ते पूण�पणे होते
�ा.साराभाई यांचे वै���. पण कॉफ� संपताच,
�ो.साराभाई उठ�े आ�ण आ�हा�ा �यां�यासोबत �त�पात र�ज वर जा�यास सां�गत�े
�द����या बाहेरी� भागात. आ�ही �ॉबीतून जात असताना, मी एक फेक�े
�जथे मी पु�तक सोड�े होते �या सो�यावर कसररी ��ी�ेप. ते �तथ ेन�हते.

र�ज�ा जा�यासाठ� सुमारे एक तासाचा �वास होता. �ो.साराभा�नी आ�हा�ा दाखव�े
एक र��यन RATO. “जर मी तु�हा�ा र��यातून या �णा��चे मोटस� आण�े,
तु�ही ते अठरा म�ह�यां�या का�ावधीत क� �कता का? ” �ो.साराभा�नी आ�हा�ा �वचार�े. “हो,
आ�ही क� �कतो! ” जीपी कॅ�टन �हीएस नारायणन आ�ण मी जवळजवळ एकाच वेळ� बो��ो.
�ो.साराभा�चा चेहरा उजळ�ा, आमचे आकष�ण ��त�ब��बत करतो. म�ा काय आठव�े
मी वाच�े होते, "तो तु�हा�ा आत जा�यासाठ� �का� देई�."

आ�हा�ा हॉटे� अ�ोकाम�ये परत सोड�यानंतर, �ा.साराभाई गे�े
�याहारी बैठक�साठ� पंत�धानांचे घर. �या सं�याकाळपय�त,
भारताने एका उपकरणाचा �वदे�ी �वकास हाती घेत�या�या बात�या
मा�यासह उ� काय��मता अस�े�या ��करी �वमानां�ारे कमी वेळात उ�ाण कर�यास मदत करा
�क�पाचे �मुख, साव�ज�नक के�े गे�े. मी अनेक भावनांनी भर�े�ा होतो
आनंद, कृत�ता, पूत�तेची भावना आ�ण या ओळ� थो�ा-
एको�णसा�ा �तकाती� �ात कवीने माझे मन ओ�ांड�े:
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आप�या सव� �दवसांसाठ� तयारी करा
आ�ण �यांना नेहमी सारखे भेटा
जे�हा आपण �नहाय आहात, ते�हा सहन करा -
जे�हा तु�ही हातोडा असता, ते�हा वार करा.

RATO मोटस� अ�त�र� पुरव�यासाठ� �वमानांवर बसव�े गे�े
ठरा�वक ��तकू� ऑपरे�ट�ग अंतग�त टेक-ऑफ रन दर�यान आव�यक जोर
अं�तः बॉ�बबा�धत धावप��, उ� उंचीवरी� हवाई �े�े, यासार�या प�र��ती
�नधा��रत �ोड पे�ा, �क�वा खूप उ� वातावरणीय तापमान. हवा
फोस��ा �यां�या एस- साठ� मो�ा �माणात RATO मोटस�ची �नतांत गरज होती.
22 आ�ण HF-24 �वमान.

�त�पट र�जम�ये आ�हा�ा दाखव�े�� र��यन RATO मोटर होती
24500 �क�ो�या एकूण आवेगाने 3000 �क�ो जोर �नमा�ण कर�यास स�म-
सेकंद. �याचे वजन 220 �क�ो होते आ�ण �यात डब� बेस �ोपे��ट होते
पो�ाद. �ेस साय�सम�ये �वकासाचे काम के�े जाणार होते
आ�ण संर�ण सं�ोधना�या सहा�याने तं��ान क� �
आ�ण �वकास सं�ा (DRDO), HAL, DTD & P (हवाई) आ�ण हवा
मु�या�य.

उप�� पया�यांचे स�व�तर �व�ेषण के�यानंतर मी फायबर��ास �नवड�ा
मोटर आवरण. आ�ही सं�म� �णोदका�या बाजूने �नण�य घेत�ा
एक उ� �व��� आवेग देते आ�ण द�घ� ब�ण�ग वेळेचे उ��� आहे
�याचा पूण�पणे वापर करा. मी अ�त�र� सुर�ा उपाय कर�याचे देखी� ठरव�े
एक डाया�ाम समा�व� करणे जे च�बरचा दाब अस�यास फुटे�
काही कारणा�तव ऑपरे�ट�ग �े�र ��पट ओ�ांड�े. दोन ��णीय
RATO वरी� कामादर�यान घडामोडी घड�या. प�ह�ा होता
दे�ाती� अंतराळ सं�ोधनासाठ� दहा वषा��या �ोफाइ�चे �का�न, तयार
�ा.साराभाई यांनी. ही ���रेखा केवळ एक ��याक�ाप योजना आख�े�� न�हती
�या�या काय�संघाचे पा�न कर�यासाठ� वर�या ���ने, हा एक थीम पेपर होता
खु�या चच�साठ�, नंतर एका काय��मात �पांत�रत कर�यासाठ�. खरं तर,
म�ा असे आढळ�े क� ते एखा�ा ����या �ेमाम�ये रोमँ�टक घोषणाप� आहे
�या�या दे�ात अवका� सं�ोधन काय��म.

ही योजना �ामु�याने सु�वाती�या क�पनांवर क� ��त होती जी ज�मा�ा आ�� होती

सु�वाती�या वषा�त स��य आंतररा�ीय सहकाय� �भावी होते
या योजनेत अ�र�ः सहजता आ�� आ�ण �वाव�ंबनावर भर दे�यात आ�ा
आ�ण �वदे�ी तं��ान. या योजनेम�ये ए �या सा�ा�काराब�� बो��े गे�े
कमी पृ�वी�या क�ेत ह�के उप�ह इंजे�ट कर�यासाठ� एसए��ही, अप�ेड करणे
�योग�ाळे�या मॉडे�पासून अंतराळ घटकांपय�त भारतीय उप�ह आ�ण
अपोगी सार�या अंतराळयान उप�णा���या �व�तृत �ेणीचा �वकास
आ�ण बू�टर मोटस�, गती चाक आ�ण सौर पॅने� उपयोजन
यं�णा तसेच तां��क ��न-ऑफ�या �व�तृत �ेणीचे वचन �द�े
गायरो, �व�वध �कारच े�ा�स�ूसर, टे��मे��, अ◌ॅडे�स�ह आ�ण
नॉन-�ेस अनु�योगांसाठ� पॉ��मर. वर आ�ण वर, तेथे होते
पुरे�ा पायाभूत सु�वधांचे �व� जे समथ�न कर�यास स�म असे�
�व�वध अ�भयां��क� आ�ण वै�ा�नक �ाखांम�ये आर अँड डी.

�सरा �वकास �हणजे �ेपणा�� पॅने�ची �न�म�ती
संर�ण मं�ा�य. नारायणन आ�ण मी दोघेही सद�य �हणून सामी� झा�ो.
आप�याच दे�ात �ेपणा�� बनव�याची क�पना रोमांचक होती आ�ण आ�ही
�व�वध �गत दे�ां�या �ेपणा��ांचा अ�यास कर�यासाठ� तास घा�व�े.

साम�रक �ेपणा�� आ�ण साम�रक �ेपणा�� याती� फरक आहे
बया�चदा एक चांग�े. साधारणपणे, 'साम�रक' �ारे, हे समज�े जाते क� �ेपणा��
हजारो �क�ोमीटर उडे�. तथा�प, यु�ात, हा ��द वापर�ा जातो
�ेपणा�� ��ेपणापासून�या अंतरापे�ा ��याचा �कार द��वणे.
साम�रक �ेपणा��े ही ��ू�या �दयभूमीवर ह��ा करणारी असतात
�यां�या साम�रक ���वर �क�वा ��त-मू�यावर ��त-सामू�हक ह��यांम�ये
समाजावर ह��े, �याचा थोड�यात अथ� �या�या �हरांवर होतो. चातुय�
���े ही �ढाईवर �भाव पाडणारी असतात आ�ण �ढाई ज�मनी�ारे असू �कते,
समु� �क�वा हवा, �क�वा �त�ही �मळून. हे वग�करण आता �दसते
अमे�रकन हवाई द�ा�या भ-ू��े�पत टॉमहॉकचा वापर के�ा जात अस�याने मूख�पणाचा
रणनी�तक भू�मकेत, �याची 3000 �कमीची �ेणी असूनही. �या म�ये
�दवस, तथा�प, साम�रक �ेपणा��े म�यवत� समानाथ� होती
�ेणी�या �ेपणा�� (IRBMs) 1500 सागरी �माने �ेणीसह
मै� �क�वा 2780 �कमी आ�ण आंतर-महा��पीय बॅ����टक �ेपणा��े (ICBMs) a सह
आणखी पुढे जा�याची �मता.
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INCOSPAR येथे; �यात �रद��नसाठ� उप�हांचा वापर आ�ण
�वकासा�मक ���ण, हवामान�वषयक �नरी�णे आ�ण �र� संवेदना
नैस�ग�क संसाधनां�या �व�ापनासाठ�. याम�ये जोड�े गे�े होते
उप�ह ��ेपण वाहनांचा �वकास आ�ण ��ेपण.

जीपी कॅ�टन नारायणन यांना �वदे�ी माग�द��नासाठ� अ��य उ�साह होता�ेपणा��े. तो र��यन�या मजबूत हाता�या ���कोनाचा एक मोठा ��ंसक होता
�ेपणा�� �वकास काय��म. “जे�हा ते �तथे के�े जाऊ �कत,े का नाही
येथ,े जेथे अंतराळ सं�ोधनाने आधीच बोना�झासाठ� माती तयार के�� आहे
�ेपणा�� तं��ान? " नारायणन म�ा सुई �ायचे.

e दाबा
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१ 2 and२ आ�ण १ 5 in५ मधी� दोन यु�ांचे कडवे धडे सोडून गे�े
�वाव�ंबन साध�या�या बाबतीत फार कमी �नवड अस�े�े भारतीय नेतृ�व
��करी हाड�वेअर आ�ण ��� �णा��म�ये. मो�ा सं�येन ेपृ�भाग-
रणनी�तक संर�णासाठ� यूएसएसआरकडून टू-एअर �मसाई� (एसएएम) �ा�त के�े गे�े
�ाने. जीपी कॅ�टन नारायणन यांनी उ�कटतेने �वकासाची बाजू मांड��
दे�ाती� या �ेपणा��ांपैक�.

RATO मोटस� आ�ण �मसाइ� पॅने�वर एक� काम करताना,
नारायणन आ�ण मी �व�ाथ� आ�ण ���कां�या भू�मका पर�र बद��या
�जथे गरज असे� �तथे. तो रॉके�� आ�ण मी ��क�यास खूप उ�सुक होता
हवाबंद ��� �णा��ब�� जाणून घे�यास खूप उ�सुक होते. खो��
नारायणन यांची खा�ी आ�ण �यांची अज� कर�याची ��� �ेरणादायी होती.
आम�या पहाटे�या पूवा�धा��या �दवसापासून �त�पत पव�तरांगा�ा �ो.
साराभाई, नारायणन नेहमी �यां�या RATO मोटरम�ये ��त होते. �या�ा होते
�वचार�याआधी आव�यक अस�े�या ��येक गो�ीची �व�ा के��. �याने �मळव�े
75 �ाख �पयांचा �नधी कोण�याही ��तब�तेसह
अ��या��त खच�. “तु�ही �या गो�ी�ा नाव �ा आ�ण मी ते तुम�यासाठ� घेईन, पण करा
वेळ मागू नका, ”तो �हणा�ा. कधीकधी, मी अनेकदा �या�या अधीरतेवर हस�ो,
आ�ण �या�यासाठ� ट�एस इ��यट�या पोकळ पु�षां�या या ओळ� वाचा:

संक�पने�या दर�यान
आ�ण सृ�ी
भावना दर�यान
आ�ण ��तसाद
छाया पडतो.

संर�ण आर अँड डी �यावेळ� आयातीवर मो�ा �माणावर अव�ंबून होते
उपकरणे ��य�ात �वदे�ी काहीही उप�� न�हते. आ�ही �मळून बनव�े
एक �ांब खरेद� सूची आ�ण एक आयात योजना काढ��. पण यामुळे म�ा घडव�े
नाखूष - काही उपाय �क�वा पया�य न�हता? हे रा� न��बात होते का?
पेचकस तं��ानासह जगणे? भारतासारखा गरीब दे�
अ�ा �कारचा �वकास परवडतो का?

एक �दवस, काया��यात उ��रा काम करत असताना, जे अगद� �न�याचे होते
मी RATO �क�प हाती घेत�यानंतर, मी एक त�ण सहकारी जया चं�ा�ा पा�ह�े
बाबू घरी जात आहे. बाबू काही म�ह�यांपूव� आम�यात सामी� झा�े होते आ�ण एकमेव
म�ा �या�याब�� मा�हत अस�े�� गो� अ�ी होती क� �याचा खूप सकारा�मक ���कोन होता आ�ण होता
�� करणे. मी �या�ा मा�या काया��यात बो�ाव�े आ�ण थोडा मोठा �वचार के�ा. "करा
तु�हा�ा काही सूचना आहेत का? " मग मी �या�ा �वचार�े. बाबू ग�प रा�ह�े

थोडा वेळ, आ�ण नंतर पुढ�या सं�याकाळपय�त काही कराय�ा वेळ मा�गत�ा
मा�या ��ाचे उ�र दे�यापूव� गृहपाठ.

�स�या �दव�ी सं�याकाळ� बाबू ठर�े�या वेळेपूव� मा�याकडे आ�े. �याचा
वचन देऊन चेहरा चमकत होता. “आ�ही ते क� �कतो, सर! RATO �णा��
आयात न करता करता येत.े एकमेव अडथळा अंत�न��हत अ��रता आहे
खरेद� आ�ण उप-�द�ेने सं�े�या ���कोनात
करार करणे, जे आयात टाळ�यासाठ� दोन �मुख जोर देणारे �े� असती�. ”
�याने म�ा सात गुण �द�े, �क�वा, उ�ट, सात �वातं�य मा�गत�े - आ�थ�क
संपूण� पदानु�माऐवजी एका ����ारे मंजुरी, �वमान �वासासाठ�
कामावर अस�े�े सव� �ोक �यांची पा�ता, उ�रदा�य�व याची पवा� न करता
केवळ एक ���, एअर-काग��ारे मा� उच�णे, उप-करार
खाजगी �े�, तां��क �मते�या आधारावर ऑड�र देणे,
आ�ण �व�रत �ेखा ���या.

सरकारी आ�ापनांम�ये या माग�या ऐक�या न�ह�या, जे
पुराणमतवाद� आहेत, तरीही मी �या�या ��तावाची यो�यता पा� �कतो.
RATO �क�प हा एक नवीन खेळ होता आ�ण जर �यात काही चुक�चे न�हते
नवीन �नयमांसह खेळ�ा जाणार होता. मी सव� साधक आ�ण बाधकांचे वजन के�े
बाबंूनी संपूण� रा�भर सूचना के�या आ�ण �ेवट� सादर कर�याचा �नण�य घेत�ा
ते �ो.साराभा�ना. ��ासक�य उदारीकरणासाठ� माझी �वनंती ऐकून
आ�ण �यामागी� गुण पा�न �ो.साराभा�नी ��ताव मंजूर के�े
�सरा �वचार न करता.

बाबंूनी �यां�या सूचनां�ारे याचे मह�व अधोरे�खत के�े होते
उ� �टे�ससह �वकासा�मक काया�त �वसाय कौ��य. व�तू बनव�यासाठ�
�व�मान कामा�या मापदंडांम�ये ज�द ह�वा, आप�या�ा अ�धक पंप करावा �ागे�
�ोक, अ�धक सा�ह�य आ�ण अ�धक पैसे. आपण ते क� �कत नस�यास, बद�ा
आप�े मापदंड! तो सहज उ�ोजक होता, तो बाबू न�हता
आम�याबरोबर द�घ�काळ रहा आ�ण नायजे�रयाती� �हर�ा कुरणांसाठ� इ�ो सोड�े. मी
बाबंूची आ�थ�क बाबतीती� अ�क� कधीच �वस� �कत नाही.

आ�ही RATO मोटर के�स�गसाठ� एक संयु� रचना �नवड�� होती
�फ�ाम�ट फायबर ��ास/इपॉ�सी वापरणे. आ�ही उ� उजा�साठ� देखी� गे�ो होतो
संयु� �णोदक आ�ण इ�ह�ट-आधा�रत इ��न�न आ�ण जे�टस�न�ग �स�टम
��य� वेळ�. जेटपासून �र जा�यासाठ� कॅ�टेड नोज� तयार के�े गे�े
�वमान. आ�ही बारा�ा म�ह�यात RATO ची प�ह�� ��र चाचणी घेत��
�क�पाची सु�वात. पुढ�� चार म�ह�यांत, आ�ही 64 आयो�जत के�े
��र चाच�या. आ�ण आ�ही �क�पावर काम करणारे सुमारे 20 अ�भयंते होतो!

* * *

�व� पाहणारे
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6
मू�हस�

भ�व�याती� उप�ह ��ेपण वाहन (एसए��ही) ची देखी� क�पना कर�यात आ�� होती
या वेळेपय�त जागेचे अफाट सामा�जक-आ�थ�क फायदे ओळखणे

�ोजे�ट ��डर �हणून �नवड�े गे�े. �ो.साराभा�नी म�ा अ�त�र� �द�े
एसए��ही�या चौ�या ट��याची रचना कर�याची जबाबदारी. डॉ �ही आर गोवारीकर,
MR Kurup आ�ण AE Muthunayagam यांना �डझाय�न�गची कामे दे�यात आ��
इतर तीन ट�पे.

या महान मो�हमेसाठ� �ा.साराभा�नी आप�यापैक� काह�ची �नवड के��?
एक कारण आमची �ावसा�यक पा��भूमी अस�याच े�दसत.े गोवारीकर डॉ
सं�म� �णोदकां�या �े�ात उ��ेखनीय काम करत होते. �ी
कु�पने �णोदक, �णोदनासाठ� एक उ�कृ� �योग�ाळा �ापन के�� होती
आ�ण पायरोटे��न�स. मुथुनयागमने �वतः�ा �े�ात �स� के�े होते
उ� ऊजा� �णोदक. चौथा ट�पा एक सं�म� रचना होती
आ�ण फॅ��के�न टे�नॉ�ॉजीम�ये मो�ा सं�येने नवक�पनांची मागणी के��;
कदा�चत �हणूनच म�ा आत आण�े गे�े.

मी �टेज IV चा पाया दोन खडकांवर घात�ा - समंजस
अंदाजे आ�ण अनाव�यक समथ�न. मी नेहमीच �क�मतीचा �वचार के�ा आहे
���णाचा एक भाग �हणून प�रपूण�तेची �न�ष� आ�ण अनुमत चुका
���या मी प�रपूण�तेसाठ� धैय� आ�ण �चकाट�चा ड�ॅ पसंत करतो. मा�याकडे आहे

मू�हस�
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तं��ान, �ा.साराभा�नी १ 9 decided म�ये �नण�य घेत�ा क�, पूण� वेगाने पुढे जायचे आहेइमारत आ�ण ��ेपण म�ये �वदे�ी �मता �ा�पत कर�याचे काय�
आमचे �वतःचे उप�ह. �या वैय��क हवाई सव��णात �यांनी वैय��क�र�या भाग घेत�ा
उप�ह ��ेपण वाहने ��े�पत कर�यासाठ� संभा� साइटसाठ� पूव� �कनारा आ�ण
मोठे रॉकेट.

�ो.साराभाई पूव� �कनारप��वर �� क� ��त करत होते
��ेपण वाहन पृ�वी�या प��म ते पूव� �द��णेचा पूण� �ाभ घेते.
�ेवट� �याने म�ास�या 100 �कमी उ�रेस (आताचे) �ीह�रकोटा बेट �नवड�े
चे�ई), आ�ण अ�ा �कारे SHAR रॉकेट �ाँच �टे�नचा ज�म झा�ा. �या
चं�कोर आकारा�या बेटाची जा�तीत जा�त �ंद� 8 �कमी आहे आ�ण ती बाजूने आहे
�कनारप�� हे बेट म�ास �हरा�माणे मोठे आहे. ब�क�घम
का�वा आ�ण पु��कट त�ाव �या�या प��म सीमा बनवतात.

1968 म�ये आ�ही इं�डयन रॉकेट सोसायट�ची �ापना के�� होती. थो�ाच वेळात,
भारतीय अंतग�त स��ागार सं�ा �हणून INCOSPAR ची पुनर�चना कर�यात आ��
रा�ीय �व�ान अकादमी (INSA) आ�ण भारतीय अंतराळ सं�ोधन
संघटना (इ�ो) अणु �वभागा�या अंतग�त तयार के�� गे��
दे�ात अंतराळ सं�ोधन कर�यासाठ� ऊजा� (DAE).

या वेळेपय�त, �ा.साराभा�नी आधीच दे�यासाठ� एक ट�म �नवड�� होती
�या�या भारतीय SLV �या �व�ाचे �व�प. �मळा�याब�� मी �वतः�ा भा�यवान समजतो

मा�या काय�संघा�या सद�यांनी पैस ेदेऊन ��क�यास नेहमीच समथ�न �द�े
�यां�या ��येक �य�नांकडे जाग�क ��, मग ते य��वी असोत �क�वा असोत
अय��वी.

मा�या गटात, �गती ओळख�� गे�� आ�ण ��येक छो�ा छो�ा गो�ी�ा बळकट� �मळा��
पाऊ�. जरी मी मा�या सहका�यांना सव� मा�हतीम�ये �वे� �द�ा
�टेज IV म�ये आव�यक आहे, म�ा आढळ�े क� मी उपयु� हो�यासाठ� पुरेसा वेळ घा�वू �कत न
सु�वधा आ�ण समथ�नाचा �ोत. म�ा आ�य� वाट�े क� काही आहे का
�या प�तीने मी माझा वेळ �व�ा�पत के�ा �यात चुक�चे आहे. या ट��यावर, �ा.
साराभा�नी एका �� च अ�यागता�ा आम�या काय� क� �ात आण�े
म�ा सम�या. हे गृह� सीएनईएसचे अ�य� �ा. �यू�रयन होते
(स�टर ने�न� डी ए�ूड्स �ॅ��य�स), �ा�समधी� आमचे समक�. ते
नंतर डायमॉ�ट �ाँच वाहने �वक�सत करत होते. �ो.�यु�रयन हे अ
संपूण� �ावसा�यक. �ो.साराभाई आ�ण �ो.�यु�रयन यांनी �मळून मदत के��
मी एक ��य �न��त के�े. �यांनी �या मागा�नी मी पोहोचू �क�ो �यावर चचा� के��
ते, �यांनी म�ा अपय�ा�या ��यतांब�� सावध के�े. मी आ�यावर
सहा�यक �ारे �टेज IV �या सम�यांब�� चांग�या जाग�कतेवर
�ो
डायम�ट काय��मात �वत: �या �गतीचा पु�हा अथ� �ाव�यासाठ� �ो.
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�ो.�यु�रयन यांनी �ो.साराभा�ना स��ा �द�ा क� म�ा सव� अ�पवयीन �ोकांपासून मु� करा
�या नोक�यांम�ये थोडे आ�हान आहे आ�ण म�ा अ�धक संधी दे�यासाठ�
काम�गरी. आम�या सु�नयो�जत �य�नांनी ते इतके �भा�वत झा�े क� �यांनी
आ�ही डायमॉ�टचा चौथा ट�पा बनवू �कतो का याची चौक�ी के��. हे कसे ते म�ा आठवते
�ो.साराभा��या चेह�यावर एक सू�म ��मत आण�े.

खरं तर, डायमॉ�ट आ�ण एसए��ही एअर�े�स होते
�वसंगत �ास अगद� �भ� आ�ण सा�य कर�यासाठ� होते
अद�ाबद�, काही मू�गामी नवक�पना आव�यक हो�या. म�ा आ�य� वाट�े
मी कुठे सु�वात करावी. मी मा�याम�ये उपाय �ोध�याचा �नण�य घेत�ा
�वतःचे सहकारी. मी मा�या सहका�यांचे काळजीपूव�क �नरी�ण करत असे क� ते �यांचे आहेत का
दैनं�दन �दन�मात सतत �योग कर�याची �यांची इ�ा �दसून येते. मी पण सु�वात के��
�याने अगद� कमी वचन दाखव�े �या�ा �वचारणे आ�ण ऐकणे. काही
मा�या �म�ांनी म�ा सावध के�े �या�ा �यांनी माझे भोळे �हणून संबोध�े. मी
वैय��क सूचनांवर नोट्स बनवणे हे एक �न�य �दन�म बनव�े आ�ण
अ�भयां��क� आ�ण �डझाइनमधी� सहका�यांना ह�त���खत नोट्स �द�या, �वनंती के��
पाच �क�वा दहा �दवसात ठोस पाठपुरावा कारवाई.

ही प�त आ�य�कारकपणे चांग�� काम के��. �ो. �यु�रयन यांनी सा� �द��, तर
आम�या �गतीचे पुनराव�ोकन करणे, जे आ�ही एका वषा��या का�ावधीत सा�य के�े आहे
युरोपमधी� समक� तीन वषा�त �व�चतच �व�ा�पत क� �क�े. आमचा ��स
�याने नमूद के�े क�, आप�यापैक� ��येकाने खा�� आ�ण वरी� �ोकांसह काम के�े
पदानु�मात. मी संघा�ा एकदा तरी भेटाय�ा हवी
दर आठव�ा�ा. यात वेळ आ�ण ऊजा� �ाग�� अस�� तरी मी ते आव�यक मान�े.

नेता �कती चांग�ा आहे? �या�या �ोकांपे�ा आ�ण �यां�या बां�ध�क�पे�ा चांग�े नाही
आ�ण पूण� भागीदार �हणून �क�पात सहभाग! म�ा ते �मळा�े ही व�तु��ती
जे थोडे �वकास सा�य झा�े ते सव� एक� कर�यासाठ� -
प�रणाम, अनुभव, �हान य� आ�ण सारखे me म�ा यो�य वाट�े
माझी सव� ��� आ�ण वेळ घा�वणे. ही �क�मत मोज�यासाठ� खूपच �हान �क�मत होती
ती वचनब�ता आ�ण सां�घक काया�ची भावना, �या�ा खरेतर �हट�े जाऊ �कते
�व�ास मा�या �वतः�या छो�ा गटात म�ा नेते सापड�े, आ�ण ��क�ो
��येक पातळ�वर नेते अ��त�वात आहेत. ही आणखी एक मह�वाची बाब होती
मी ��क�े�े �व�ापन.

आ�ही डायमंड�या अनु�प �व�मान SLV-IV �टेज �डझाइनम�ये बद� के�े होते
एअर�ेम हे 250 �क�ो, 400 �ममी पासून पु�हा कॉ��फगर आ�ण अप�ेड के�े गे�े
�ासाचा ट�पा 600 �क�ो, 650 �ममी �ासाचा ट�पा. दोन वषा�नंतर '
�य�न, जे�हा आ�ही ते सीएनईएस�ा देणार होतो, �� च अचानक

�यांचा Diamont BC काय��म र� के�ा. �यांनी आ�हा�ा सां�गत�े क� �यांनी तसे के�े नाही
आम�या �टेज IV ची गरज आहे. हा एक मोठा ध�का होता, �यामुळे मी पु�हा �जवंत झा�ो
देहरा�न येथ ेपूव��या �नरा�ा, जे�हा मी �यात �वे� कर�यात अय��वी झा�ो
हवाई द�, आ�ण बंग�ोर येथे, जे�हा नंद� �क�प र� झा�ा होता
ADE.

मी चौ�या ट��यात खूप आ�ा आ�ण �य�न गंुतव�े होते, जेणेक�न ते
डायमॉ�ट रॉकेटने उडवता येते. एसए��हीचे इतर तीन ट�पे,
कमीतकमी रॉकेट �णोदना�या �े�ात �चंड काम समा�व� होते
पाच वष� �र. तथा�प, म�ा �े��ह कराय�ा जा�त वेळ �ाग�ा नाही
डायम�ट बीसी �टेज IV ची �नरा�ा. सव� के�यानंतर, मी पूण�पणे होते
या �क�पावर काम कर�यात आनंद झा�ा. का�ांतराने, RATO ने �नमा�ण झा�े�� पोकळ� भर��
Diamont BC �टेज �ारे मा�याम�य.े

जे�हा RATO �क�प चा�ू होता, SLV �क�प हळूहळू सु� झा�ा
आकार घेत आहे. ��ेपण वाहना�या सव� �मुख यं�णांसाठ� �मता होती
आतापय�त थु�बा म�ये �ा�पत के�े आहे. �यां�या उ�कृ� �य�नां�ारे,
वसंत गोवारीकर, एम.आर. कु�प आ�ण मुथुनयागम यांनी TERLS तयार के�े
रॉके��म�ये मोठ� झेप घे�यासाठ�.

�ो.साराभाई हे ट�म �ब���ग�या क�ेचे उदाहरण होते. एकावर
�संगी, �या�ा एका ���ची ओळख पटवायची होती �या�ा जबाबदारी �द�� जाऊ �कते
SLV साठ� �रसंचार �णा�� �वक�सत कर�यासाठ�. दोन माणसे होती
हे काय� पार पाड�यास स�म - एक अनुभवी आ�ण अ�याधु�नक होता
यू आर राव आ�ण �सरा एक तु�नेने अ�ात �योगकता� होता, जी
माधवन नायर. माधवन नायर यां�यामुळे मी खूप �भा�वत झा�ो
समप�ण आ�ण �मता, मी �या�या संध�ना फार चांग�े �हणून रेट के�े नाही. दर�यान
�ा.साराभा��या �नय�मत भेट�पैक� एक, माधवन नायर यांनी धैया�ने दाखवून �द�े
�याची सुधा�रत पण अ�यंत �व�सनीय �रसंचार �णा��. �ो साराभाई
त�ण �योगक�या��ा �ाधा�य दे�यास जा�त वेळ �ाग�ा नाही
��ा�पत त�. माधवन नायर फ� पय�त जग�ा नाही
�या�या ने�या�या अपे�ा पण �यां�या प��कडे गे�या. तो नंतर होता
�ुवीय उप�ह ��ेपण वाहनाचे (PSLV) �क�प संचा�क �हा.

एसए��ही आ�ण �ेपणा��ांना �थम चु�त भाऊ �हट�े जाऊ �कते: ते �भ� आहेत
संक�पना आ�ण हेतू, परंतु रॉके���या समान र�रेखा पासून आ�े. अ
डीआरडीओ ने �चंड �ेपणा�� �वकास �क�प हाती घेत�ा होता
संर�ण सं�ोधन आ�ण �वकास �योग�ाळा (DRDL), हैदराबाद.
या पृ�भागाव�न हवेत मारा करणा�या �ेपणा�� �वकास �क�पाची गती वाढ��,

मू�हस�
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कॅ�टन नारायणनही वाढ�े.

1968 म�ये, �ा.साराभाई �यां�या नेहमी�या भेट�मधून एका ठंुबा येथे आ�े.
�या�ा नाक-�ंकू जे�टस�न�ग यं�णेचे ऑपरे�न दाखव�यात आ�े.
नेहमी �माणे, आ�ही सव� आम�या कामाचे प�रणाम �ेअर कर�यासाठ� उ�सुक होतो
�ो साराभाई. आ�ही �ा.साराभा�ना औपचा�रकपणे स��य कर�याची �वनंती के��
टायमर स�क�ट�ारे पायरो �स�टम. �ो.साराभाई हस�े, आ�ण दाब�े
बटण. आम�या �भतीपोट�, काहीही झा�े नाही. आ�ही अवाक झा�ो होतो. मी
�मोद काळे यां�याकडे पा�ह�े, �यांनी टायमर स�क�टची रचना आ�ण एक�ीकरण के�े होते.
एका �णात आप�यापैक� ��येकजण मान�सक��ा अपय�ा�या lyने���ससमधून गे�ा. आ�ही
�ो.साराभा�ना काही �म�नटे थांब�याची �वनंती के��, मग आ�ही वेगळे झा�ो
टाइमर �ड�हाइस, पायरोस�ा थेट कने��न देते. �ो साराभाई
पु�हा बटण दाब�े. पायरोस उडा�ा होता आ�ण नाक सुळका होता
jettisoned. �ा.साराभा�नी काळे आ�ण माझे अ�भनंदन के�े; पण �याची अ�भ���
�याचे �वचार इतर� आहेत असे सुचव�े. आ�ही काय अंदाज �ावू �क�ो नाही
�या�या मनात होते. स�े�स जा�त काळ �टक�ा नाही आ�ण म�ा फोन आ�ा
साराभा��या से�ेटरीने एका मह�वा�या जेवणासाठ� �यांना भेट�यासाठ�
चचा�

�ा.साराभाई �यां�या नेहमी�या कोव�म पॅ�ेस हॉटे�म�ये थांब�े होते
तो जे�हा ��व��मम�ये होता ते�हा घरी. मी �क��चत ग�धळात पड�ो
सम�स �ा.साराभा�नी �यां�या नेहमी�या कळकळ�ने म�ा �ुभे�ा �द�या. तो
रॉकेट �ाँ�च�ग �टे�न, ��ेपणासार�या सु�वधांची क�पना के��
पॅड, ��ॉक हाऊसेस, रडार, टे��मे�� वगैरे — घेत�े�या गो�ी
आज भारतीय अंतराळ सं�ोधनात मंजूर. मग �याने तो आण�ा
सकाळ� घड�े�� घटना. मा�याकडे नेमके हेच होते
भीती वाटते. मा�या ने�याकडून बदनामीची माझी भीती मा� होती
�नराधार �ा.साराभा�नी पायरोचे अपय� अस�याचा �न�कष� काढ�ा नाही
टाइमर स�क�ट अपुरे �ान आ�ण कौ��या�या अभावाचा प�रणाम होता
�या�या �ोकांकडून �क�वा �द�ा ट��यावर चुक�ची समज.
�याऐवजी �याने म�ा �वचार�े क�, जर आ�हा�ा पोझ नस�े�या नोकरीचा उपयोग झा�ा नाही
पुरेसे आ�हान. �याने म�ा माझे काम आहे का याचा �वचार कर�यास सां�गत�े
��यतो कोण�याही सम�येमुळे �भा�वत होत आहे �याब�� मी आतापय�त अन�भ� होतो.
�ेवट� �याने मु�य मु�ावर बोट ठेव�े. आम�याकडे एकाच छताचा अभाव होता
आम�या सव� रॉकेट �टेज आ�ण रॉकेट �स�ट�मचे �स�टम इं�ट�े�न करा.
इ�े���क� आ�ण मेकॅ�नक� इं�ट�े�नचे काम a बरोबर चा�ू होते
मह�वपूण� ट��यात फरक - दो�ही वेळेत आ�ण अंतराळात. थोडे होते

एक�ीकरण �ो.साराभा�नी पुढचा तास आम�या कामांची पु�हा �ा�या कर�यात घा�व�ा,
आ�ण, सकाळ�या �हान तासांम�ये, रॉकेट सेट कर�याचा �नण�य
अ�भयां��क� �वभाग घे�यात आ�ा.

चुका �व�ंब क� �कतात �क�वा यो�य सा�य रोखू �कतात
��� आ�ण सं�ांची उ���े, पण �ा.
साराभाई नवक�पनांना �ो�साहन दे�यासाठ� संधी �हणून �ुट� वाप� �कतात आ�ण
नवीन क�पनांचा �वकास. तो �व�ेषतः संबं�धत न�हता
टाइमर स�क�टम�ये चूक, कमीतकमी �याब�� दोष �न��त करणे.
�ो.साराभा�चा चुकांकडे पाह�याचा ���कोन या गृ�हतकावर अव�ंबून आहे
ते अप�रहाय� होते परंतु सामा�यतः �व�ा�पत कर�यायो�य होते. �या हाताळणीत होते
��तभा अनेकदा �कट होऊ �कत ेयाचा प�रणाम �हणून उ�व�े�� संकटे.
म�ा नंतर अनुभवाने ��ात आ�े क�, चुका टाळ�याचा सव��म माग� �हणजे
�यांची अपे�ा करा. पण यावेळ�, न��बा�या �व�च� वळणामुळे, अपय�
टाइमर स�क�टमुळे रॉकेट अ�भयां��क� �योग�ाळेचा ज�म झा�ा.

��येक �ेपणा��ानंतर �ा.साराभा�ना मा�हती देणे हा माझा नेहमीचा सराव होता
पॅन� बैठक. 30 रोजी �द���त अ�ाच एका बैठक��ा उप��त रा�ह�यानंतर
�डस�बर 1971, मी ��व��म�ा परतत होतो. �ो.साराभाई होते
SLV �डझाइनचे पुनराव�ोकन कर�यासाठ� �याच �दव�ी थुंबा�ा भेट �द��. मी �या�या�ी बो��ो
�वमानतळा�या �ाऊंजव�न �र�वनीवर �या �मुख मु�ां�वषयी मा�हती होती
पॅन� बैठक�त उदयास आ�े. �याने म�ा ��व��म येथे थांब�याची सूचना के��
�द��� �वमानातून उतर�यानंतर �वमानतळ आ�ण �या�ा �तथे भेट�यासाठ�
मंुबई�ा जा�यापूव� �याच रा�ी.

जे�हा मी ��व��म�ा पोहच�ो ते�हा हवेत एक अ�व�ता पसर��. �या
�वमान ��डी ऑपरेटर कु��ने म�ा दब�े�या आवाजात सां�गत�े क� �ा.
साराभाई रा�ह�े नाहीत. �यानंतर काही तासांपूव� �यांचे �नधन झा�े
�दय�वकाराचा झटका. म�ा गा�याचा ध�का बस�ा; हे एका आत घड�े होते
आम�या संभाषणाचा तास. हा मा�यासाठ� एक मोठा ध�का होता आ�ण खूप मोठा तोटा होता
भारतीय �व�ान. एअर����टंग�या तयारीत ती रा� गे�� �ो.
अहमदाबादम�ये अं�यसं�कारासाठ� साराभाई यांच ेपा�थ�व.

पाच वष�, 1966 ते 1971 दर�यान, सुमारे 22 �ा��� आ�ण अ�भयंते
�ो.साराभाई यां�या�ी जवळून काम के�े होते. हे सव� नंतर �यायच ेहोते
मह�वा�या वै�ा�नक �क�पांची जबाबदारी. केवळ �ो.साराभाई अ न�हते
महान वै�ा�नक, पण एक महान नेता. म�ा अजूनही आठवत आहे क� �यान ेपुनराव�ोकन के�े
जून 1970 म�य ेSLV-3 �या �डझाईन �क�पांची ��मा�सक �गती.
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�टेज I ते IV वर सादरीकरणाची �व�ा कर�यात आ��. प�ह�े तीन
सादरीकरणे सुरळ�त पार पड��. माझे �ेवटचे सादरीकरण होते. मी
मा�या ट�म�या पाच सद�यांची ओळख क�न �द�� �यांनी �व�वध �े�ात योगदान �द�े
�डझाइन कर�याचे माग�. ��येका�ा आ�य� वाट�े, �यापैक� ��येकाने आप�े सादर के�े
अ�धकार आ�ण आ�म�व�ासाने कामाचा भाग. सादरीकरणे
वर चचा� झा�� आ�ण �न�कष� समाधानकारक होता
�गती झा�� होती.

अचानक, �ा.साराभाई यां�या�ी जवळून काम करणारे एक �ये� �ा���
मा�याकडे वळून �वचार�े, “ठ�क आहे, तुम�या �क�पासाठ� सादरीकरणे
आप�या काय�संघा�या सद�यांनी �यां�या काया�वर आधा�रत के�े होते. पण काय के�े
तु�ही �क�पासाठ� करता? " �ा.साराभा�ना मी प�ह�यांदाच पा�ह�े
खरोखर नाराज. �याने आप�या सहका�या�ा सां�गत�े, “तु�हा�ा कोणता �क�प मा�हत असावा
�व�ापन सव� काही आहे. आ�ही फ� एक उ�कृ� उदाहरण पा�ह�े. ते
सां�घक काया�चे उ�कृ� �द��न होते. मी नेहमी ए पा�ह�े आहे
�ोकांचा एका��मक घटक �हणून �क�प नेता आ�ण तेच क�ाम
आहे. ” मी �ा.साराभा�ना भारतीय �व�ानाचे महा�मा गांधी मानतो
- �या�या काय�संघाम�ये नेतृ�व गुण �नमा�ण करणे आ�ण �यांना �ेरणा देणे
क�पना आ�ण उदाहरण दो�ही.

�ो.एम.जी.के. मेनन यां�याकडे म�य�ी के�यानंतर,
�ा.सती� धवन यांना इ�ो�या �मुखपदाची जबाबदारी दे�यात आ��. �या
थंुबा येथी� संपूण� कॉ��े�स, �यात TERLS, �ेस साय�सचा समावे� आहे
आ�ण तं��ान क� � (एसएसट�सी), आरपीपी, रॉकेट फॅ��के�न सु�वधा
(RFF), आ�ण �णोदक इंधन संकु� (PFC) एक� �व��न झा�े
एक एक�कृत अवका� क� � तयार कर�यासाठ� आ�ण �व�म साराभाई असे नाव �द�े
�ेस स�टर (�हीएसएससी) �या�ा �याचे edणी आहे �या माणसा�ा ��ांज�� �हणून
अ��त�व ��यात धातू�ा��� डॉ �� �का� यांनी पदभार �वीकार�ा
�हीएसएससीचे प�ह�े संचा�क.

8 ऑ�टोबर 1972 रोजी RATO �णा��ची य��वी चाचणी झा��
उ�र �दे�ाती� बरे�� हवाई द� �टे�न, जे�हा उ� काय��मता

म�ये अंतराळ सं�ोधन आयो�जत कर�याची जबाबदारी �वीकार�यापूव�
भारत आ�ण INCOSPAR चे अ�य� बनणे, �ो. साराभाई यां�याकडे होते
अनेक य��वी औ�ो�गक उप�म �ापन के�े. �या�ा जाणीव होती
क� वै�ा�नक सं�ोधन उ�ोगापासून �र एकटे रा� �कत नाही.
साराभा�नी साराभाई के�मक�स, साराभाई ��ास, साराभाई यांची �ापना के��
गीगी ���मटेड, साराभाई मक�  ���मटेड आ�ण साराभाई अ�भयां��क�
गट. �यां�या �व��तक ऑइ� �म�सने ते� काढ�या�या �े�ात अ�ेसर काम के�े
ते��बयापासून, कृ��म �डटज�ट आ�ण स�दय��साधनांचे उ�पादन.
�यांनी मो�ा �माणावर स�म कर�यासाठ� �टँडड� फामा��यु�टक�स ���मटेडची तयारी के��
पे�न�स��नचे उ�पादन, जे परदे�ातून येथे आयात के�े गे�े
�यावेळ� खगो��ा��ीय खच�. आता RATO �या �वदे�ीकरणासह,
�या�या �म�नने एक नवीन प�रमाण �ा�त के�े - �वातं�य
��करी हाड�वेअरचे उ�पादन आ�ण करोडोची संभा� बचत
परक�य च�न �पया. म�ा य��वी �दवसाची आठवण झा��
RATO �णा��ची चाचणी. चाचणी खचा�सह, आ�ही पे�ा कमी खच� के�ा
�. संपूण� �क�पावर 25 �ाख. भारतीय RATO तयार के�े जाऊ �कते
��येक� 17,000 �पये, आ�ण �याने आया�तत RATO ची जागा घेत��, �याची �क�मत �.
33,000.

�व�म साराभाई अंतराळ क� �ात, एसए��ही वर काम चा�ू होते
पूण� ��व�ग. सव� उप�णा��ची रचना कर�यात आ�� होती, तं��ान ओळख�े गे�े होते,
���या �ापन, काय� क� �े �नवड��, मनु�यबळ �न��त के�े आ�ण
वेळाप�क काढ�े. एकमेव अडचण �हणजे �व�ापन संरचनेचा अभाव
हा मेगा-�ोजे�ट �भावीपणे हाताळ�यासाठ� आ�ण ��याक�ापांचे सम�वय साध�यासाठ�
�यां�या �वतः�या मागा�नी मो�ा सं�येने काय� क� �ांवर पसर�े होते
काम आ�ण �व�ापन.

�ा.धवन, डॉ.�� �का� यां�या�ी स��ामस�त क�न म�ा �नवड�े
या कामासाठ�. माझी �ोजे�ट मॅनेजर — एसए��ही �हणून नेमणूक झा�� आ�ण अहवा� �द�ा
थेट संचा�क, VSSC कडे. माझे प�ह�े काम �ोजे�ट तयार करणे होते
�व�ापन योजना म�ा आ�य� वाट�े क� माझी या कामासाठ� �नवड का झा��

मू�हस�
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सुखोई -16 जेट �वमान 1200 मीटर�या धावप��नंतर हवाई बन�े
�या�या नेहमी�या 2 �कमी धाव�या�या �व��. आ�ही चाचणीम�ये 66 वी RATO मोटर वापर��.
�ा�य��क एअर मा��� ��वदेव �स�ह आ�ण डॉ
बीडी नाग चौधरी, संर�ण मं�याचे त�का��न वै�ा�नक स��ागार.
या �य�नामुळे परदे�ात अंदाजे 4 कोट� �पयांची बचत झा�याचे सांग�यात आ�े
देवाणघेवाण. उ�ोगपती �ा���ा�या ��ीने �ेवट� फळ �मळा�े.

आजूबाजू�ा गोवारीकर, मुथुनयागम, आ�ण कु�प असे �द�गज होते.
ई�रदास, अरवमुदन आ�ण एस सी गु�ता सार�या आयोजकांसह उप��,
मी कसे चांग�े क�? मी मा�या �ंका डॉ �� �का� यांना सां�गत�या.
�याने म�ा सां�गत�े क� मी इतर �ोकांची ताकद �हणून काय पा�ह�े यावर �� क� ��त क� नका
मा�या �वतः�या तु�नेत, परंतु �याऐवजी, �यांची �मता वाढव�याचा �य�न करणे.
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डॉ �� �का� यांनी म�ा काम�गरीची काळजी घे�याचा स��ा �द�ा
नीच आ�ण म�ा इ�तम �ोध�यापासून सावध के�े
सहभागी काय� क� �ांकडून काम�गरी. “��येकजण काम करे�
�यांचा थोडासा एसए��ही तयार कर�यासाठ�; तुमची सम�या तुमची अव�ं�ब�व असे�
एकूण एसए��ही पूण� कर�यात इतरांवर. एसए��ही �म�न असे�
मो�ा सं�येने �ोकांसह आ�ण �यां�या�ारे पूण� के�े. आप�या�ा आव�यक असे�
�चंड सहन�ी�ता आ�ण संयम, ”तो �हणा�ा. याची आठवण क�न �द��
माझे वडी� म�ा प�व� कुराण व�न वाचत असत
यो�य आ�ण चुक�चा फरक: “आ�ही यापूव� कोणताही �े�षत पाठव�ा नाही
तु�ही जे खा��े नाही �क�वा बाजार चौकात �फरत नाही. आ�ही तुमची चाचणी करतो
एकमेकांचे साधन. तु�ा संयम नाही का? "

अ�ा प�र��त�म�ये अनेकदा घडणा�या �वरोधाभासाची म�ा जाणीव होती.
संघाचे नेतृ�व करणारे �ोक सहसा खा��� दोन �द�ांपैक� एक असतात:
काह�साठ�, काम ही सवा�त मह�वाची �ेरणा आहे; इतरांसाठ�, �यांचे कामगार
सव� उपभोग घेणारे �ाज आहेत. इतर अनेक आहेत जे एकतर पडतात
या दोन पदां�या दर�यान �क�वा �यां�या बाहेर. माझी नोकरी होणार होती
�यांना कामाम�ये �क�वा कामगारांम�ये रस न�हता �यांना टाळा.
मी �ोकांना एकतर टोका�ा जा�यापासून रोख�याचा �नधा�र के�ा आ�ण
अ�ा प�र��त�ना �ो�साहन �ा जेथे काम आ�ण कामगार एक� गे�े. मी ��य के�े
एक गट �हणून माझी ट�म �याम�ये ��येक सद�याने इतरांना समृ� कर�यासाठ� काम के�े
संघात आ�ण एक� काम कर�याचा आनंद अनुभव.

एसए��ही �क�पाची �ाथ�मक उ���े रचना, �वकास होती
आ�ण एक मानक एसए��ही �णा��चे संचा�न, एसए��ही -3, �व�सनीयपणे स�म आ�ण
40 �क�ो उप�ह ��े�पत कर�याचे �न�द�� �म�न �व�रत पूण� करणे
पृ�वीभोवती 400 �कमी�या वतु�ळाकार क�ेत.

प�ह�े पाऊ� �हणून, मी काही �ाथ�मक �क�प उ���ांचे भाषांतर के�े
�मुख काय�. असेच एक काम होते रॉकेट मोटरचा �वकास
वाहना�या चार ट��यांसाठ� यं�णा. मधी� गंभीर सम�या
हे काय� पूण� होते: 8.6 टन �णोदक धा�य बनवणे आ�ण अ
उ� व�तुमान गुणो�र अपोजी रॉकेट मोटर �णा�� जी उ� वापरे�
ऊजा� �णोदक. �सरे काम वाहन �नयं�ण आ�ण माग�द��न होते. तीन
एरोडायना�मक पृ�भागावर �नयं�ण �णा��चे �कार समा�व� होते
�नयं�ण, जोर वे�टर �नयं�ण आ�ण �थम, ��तीय ��त��या �नयं�ण
आ�ण �तसरा ट�पा आ�ण चौ�या ट��यासाठ� ��न-अप यं�णा. �न���य
�नयं�ण �णा��साठ� संदभ� आ�ण जड�व मापन �ारे माग�द��न

देखी� अ�याव�यक होते. अजून एक मोठे काम होते ते वाढवणे
SHAR येथ े�स�ट�म इं�ट�े�न आ�ण चेकआऊट सु�वधांसह सु�वधा सु� करा
आ�ण �ाँचस� आ�ण वाहन यांसार�या �ॉ�च सपोट� �स�टमचा �वकास
अस���� �फ��चर 64 म�ह�यां�या आत 'ऑ� �ाइन' ��ाइट चाचणीचे ��य होते
माच� 1973 म�ये सेट.

मी �क�प राबव�याची काय�कारी जबाबदारी �वीकार��
घेत�े�या धोरणा�मक �नण�यां�या चौकट�त, मंजूर
�व�ापन योजना आ�ण �क�प अहवा�; आ�ण बजेटम�ये आ�ण
संचा�क, �हीएसएससीने म�ा �द�े�या अ�धकारां�ारे. �� डॉ
�का� यांनी म�ा स��ा दे�यासाठ� चार �क�प स��ागार स�म�या �ापन के�या
�व�ेष �े� जसे रॉकेट मोटस�, सा�ह�य आ�ण बनावट�, �नयं�ण
आ�ण माग�द��न, इ�े��ॉ�न�स, आ�ण �म�न आ�ण ��ेपण. म�ा खा�ी होती
डी.एस. राणे, मुथुनायागम सार�या उ�कृ� �ा���ांच ेमाग�द��न,
ट�एस ��हाद, ए आर आचाय�, एस सी गु�ता आ�ण सीए� अंबा राव, काही नावे.

प�व� कुराण �हणत:े “आ�ही तुम�यासाठ� खु�ासे पाठव�े आहेत
तुम�या आधी गे�े�यांचे खाते तु�हा�ा दाखवत आहे आ�ण अ
नी�तमान माणसांना उपदे�. ” मी यापैक� �हाणपण सामा�यक कर�याचा �य�न के�ा
अ�यंत ��ार �ोक. "�का�ावर �का�. अ��ाह �या�या �का�ाकडे माग�द��न करतो
तो �या�ा पा�हजे. �या�ा सव� गो��चे �ान आहे. ”

�क�प उप�म राबव�यासाठ� आ�ही तीन गट के�े - a
काय��म �व�ापन गट, एक एक�ीकरण आ�ण उ�ाण चाचणी गट
आ�ण उप�णा�� �वकास गट. प�ह�ा गट तयार कर�यात आ�ा
SLV-3 �या एकूण काय�कारी बाबी पाह�यासाठ� जबाबदार:
��ासन, �नयोजन आ�ण मू�यांकनासह �क�प �व�ापन,
उप�णा��चे तप�ी�, सा�ह�य, बनावट, गुणव�ा आ�ासन आ�ण
�नयं�ण. एक�ीकरण आ�ण उ�ाण चाचणी गटा�ा ही कामे दे�यात आ��
�या एक�ीकरण आ�ण उ�ाण चाचणीसाठ� आव�यक सु�वधांची �न�म�ती
एसए��ही -3. �यांना वाहनाचे �व�ेषण कर�यास सां�गत�े होते,
यां��क आ�ण एरोडायना�मक इंटरफेस सम�यांसह. �या
सब�स�ट�स डे�ह�पम�ट �ुप�ा संवाद साध�याचे काम दे�यात आ�े
�हीएसएससीचे �व�वध �वभाग आ�ण याची खा�ी कर�यासाठ� जबाबदार बनव�े गे�े
�व�वध उप�णा���या �वकासाती� सव� तां��क सम�या
मधी� उप�� ��तभेम�य ेसम�वय �नमा�ण क�न मात के��
हे �वभाग.
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मी SLV-3 साठ� 275 अ�भयंते आ�ण �ा���ांची आव�यकता मांड��
पण फ� 50 �मळू �क�े. जर ते सह��या�मक �य�न के�े नसते तर
संपूण� �क�प नॉन-�टाट�र रा�ह�ा असता. काही त�ण अ�भयंते
एमएसआर देव, जी माधवन नायर, एस �ी�नवासन, यूएस �स�ग, संुदरराजन,
अ��� मजीद, वेद �का� सांड�ास, नंबू�दरी, ससी कुमार, आ�ण
��वथानू �प��ई यांनी �यांना मदत कर�यासाठ� तयार के�े�े �यांचे �वतःचे �नयम तयार के�े
�ोजे�ट ट�म �हणून काय��मतेने काम करा आ�ण उ�कृ� ��� तयार करा
आ�ण संघ प�रणाम. या �ोकांना �यांचा उ�सव साजरा कर�याची सवय होती
पर�र कौतुका�या ��बम�ये - एक� य�. यामुळे चा�ना �मळा��
मनोब�, आ�ण �यांना अडथळे �वीकार�यास आ�ण पुन��ी�वत कर�यासाठ� मो�ा �माणात मदत के��
ती� कामा�या का�ावधीनंतर �वतः.

SLV-3 �ोजे�ट ट�मचा ��येक सद�य �या�या �वतःचा त� होता
फ�� �यामुळे ��येका�ा �याचे मह�व वाटणे �वाभा�वक होते
�वातं�य. अ�ा त��ांची काम�गरी सांभाळ�यासाठ� संघ

7
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ने�या�ा हँड-ऑन आ�ण दर�यान एक नाजूक समतो� �वीकारावा �ागतो
हात बंद कर�याचा ��ीकोन. हात वर ���कोन एक स��य �वार�य घेते
सद�यां�या कामात अ�त�य �नय�मत आधार. हात बंद कर�याचा ���कोन
काय�संघा�या सद�यांवर �व�ास ठेवतो आ�ण �यां�या �वाय�तेची गरज ओळखतो
�यां�या भू�मका, जसे �यांना यो�य वाटतात. हे �यां�या �वयं�ेरणावर अव�ंबून आहे. कधी
नेता हाताने ���कोनाने खूप �र जातो, �या�ा एक �हणून पा�ह�े जाते
�च�ता��त आ�ण ह�त�ेप करणारा �कार. जर तो खूप �र गे�ा तर �या�ा �हणून पा�ह�े जाते
�याची जबाबदारी सोडून देणे �क�वा �वार�य नसणे. आज, सद�य
SLV-3 संघाने दे�ाती� काही आघाडीचे नेतृ�व के�े आहे
��त��त काय��म. एमएसआर देव संव�ध�त उप�हाचे �मुख आहेत
�ाँच �हेइक� (एएसए��ही) �क�पाचे �मुख माधवन नायर आहेत
�ुवीय उप�ह ��ेपण वाहन (PSLV) �क�प आ�ण सँड�स आ�ण ��वथानू
�प��ई हे डीआरडीओ मु�या�यात मु�य �नयं�क आहेत. यापैक� ��येक
सात�यपूण� मेहनत आ�ण खडका�ारे माणसे �या�या वत�मान �ानावर पोहोच��-
इ�ा��� �माणे. तो खरोखर एक अपवादा�मक ��तभावान संघ होता.

* * *

एच aving चा�वून SLV-3 �क�प यां�या नेतृ�वाखा�� हाती घेत�े,

म�ा मा�या वेळेसाठ� तातडी�या आ�ण पर�र�वरोधी माग�यांचा सामना करावा �
स�मतीचे काम, सा�ह�य खरेद�, प��वहार,

पुनराव�ोकने, �ी�फ��ज, आ�ण �व�तृत �ेणीवर मा�हती दे�या�या गरजेसाठ�
�वषय.

मा�या �दवसाची सु�वात �ॉज I �या आसपास सुमारे 2 �कमी चा�ाय�ा होते
म�ये राहात होतो. मी मा�या सकाळ�या दर�यान एक सामा�य वेळाप�क तयार करायचो
चा�ा, आ�ण म�ा न�क�च आवडे� अ�ा दोन �क�वा तीन गो��वर जोर �ा
�दवसभरात सा�य करा, �कमान एक गो� जी मदत करे�
द�घ�का��न �येये सा�य करा.

एकदा ऑ�फसम�ये आ�यावर मी आधी टेब� साफ करायचो. पुढ�या दहा�या आत
काही �म�नटे, मी सव� कागदप�े �कॅन करीन आ�ण पटकन वेग�याम�ये �वभाग��
�ेणी: �यांना �व�रत कारवाईची आव�यकता आहे, कमी �ाधा�य अस�े�या, �या
जे ��ं�बत ठेव�े जाऊ �कते, आ�ण वाचन सा�ह�य. मग मी ठेवीन
मा�या समोर उ� �ाधा�य कागदप�े आ�ण इतर सव� ��ी�ेपात.

एसए��ही -3 वर परत येत आहे, सुमारे 250 उप-अस���� आ�ण 44 �मुख
�डझाइन दर�यान उप�णा��ची क�पना के�� गे��. सा�ह�याची याद� गे��
1 द���ा�न अ�धक घटक. �क�प अंम�बजावणी धोरण होते
या कॉ��े�सची �ा�त �वहाय�ता �ा�त कर�यासाठ� आव�यक �हा
सात त ेदहा वषा�चा काय��म. �या�या बाजूने, धवन
येथ ेसव� मनु�यबळ आ�ण �नधी अस�याचे �� �वधान आ�े

e दाबा
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VSSC आ�ण SHAR आ�हा�ा �नद���त करावे �ागती�. आम�या बाजूने, आ�ही
उ�पादक इंटरफे�स�ग सा�य कर�यासाठ� मॅ���स �काराचे �व�ापन �वक�सत के�े
300 �न अ�धक उ�ोगांसह. ��य होते क� आमचा संवाद
�यांना �यां�या तं��ान स�मीकरणाकडे ने�े पा�हजे. तीन गो��वर मी जोर �द�ा
मा�या सहका�यांपुढे design �डझाईन �मतेचे मह�व, �येय �न��त करणे आ�ण
सा�ा�कार, आ�ण आघात सहन कर�याची ���. आता, मी राह�यापूव�
SLV-3 �क�पा�या �व�ापना�या बारीकसारीक बाब�वर, म�ा बो�ू �ा
�वतः SLV-3 ब��.

��ेपण वाहनाचे मानववं�ीय वण�न करणे मनोरंजक आहे.
मु�य यां��क रचना मानवाचे �रीर �हणून ��यमान असू �कते
अस�याने, �यां�या�ी संबं�धत इ�े��ॉ�न�ससह �नयं�ण आ�ण माग�द��न �णा��
म��ची रचना. �नायू �णोदकांपासून येते. कसे आहेत
�यांनी बनव�े? सा�ह�य आ�ण तं�े काय समा�व� आहेत?

�ॉ�च �हेइक� बनव�यासाठ� मो�ा �माणावर सा�ह�य जाते
दो�ही धातू आ�ण नॉन-मेट��क, �यात सं�म� आ�ण �सरे�मक समा�व� आहेत.
धातंूम�ये, �व�वध �कारचे �टेन�ेस �ट��, अ◌ॅ�यु�म�नयमचे �म�धातू,
मॅ�ने��यम, टायटॅ�नयम, तांबे, बे�र��यम, टंग�टन आ�ण मो���डेनम आहेत
वापर�े. सं�म� सा�ह�य �म�ण �क�वा संयोगाने बन�े�े असते
दोन �क�वा अ�धक घटक जे फॉम� आ�ण भौ�तक रचनांम�ये �भ� आहेत
आ�ण जे मू�तः एकमेकांम�ये अघु�न�ी� आहेत. सा�ह�य जे
एक��त धातू, स���य �क�वा अजै�वक असू �कते. इतर सा�ह�य असताना
संभा� जो�ा अ�र�ः अमया��दत आहेत, सवा�त सामा�य सं�म�
�ॉ�चम�ये वाहने ���चर� घटकांपासून बन�े�� असतात, ए म�ये ए�बेड के�े�� असतात
मॅ���स. आ�ही मो�ा �माणात ��ास फायबर �ब��त ��ा��टक वापर�े
केव�र, पॉ��माइड्स आ�ण
काब�न-काब�न सं�म�. �सरे�मक हे �व�ेष �कारचे भाज�े�े �चकणमाती आहेत
माय�ोवे�ह पारद��क बंदरांसाठ� वापर�े जाते. आ�ही वापर�याचा �वचार के�ा
�सरे�मक, पण तां��क मया�दांमुळे ही क�पना नाकारावी �ाग��.

यां��क अ�भयां��क��ारे, या साम�ीचे �पांतर के�े जाते
हाड�वेअर म�ये. खरं तर, सव� अ�भयां��क� �ाखांपैक� जे थेट फ�ड करतात
रॉके���या �वकासात, यां��क अ�भयां��क� कदा�चत आहे
सवा�त आंत�रक. ����वड इं�जनसारखी अ�याधु�नक यं�णा असो �क�वा ए
हाड�वेअरचा तुकडा फा�टनरसारखा सोपा, �याचे अं�तम बनावट कॉ�
त� यां��क अ�भयंते आ�ण अचूक म�ीन टू�ससाठ�. आ�ही ठरव�े
�ो-अ◌ॅ�ॉयसाठ� वे���ग तं�ासारखे मह�वाचे तं��ान �वक�सत करणे

�टेन�ेस �ट��, इ�े��ोफॉ�म�ग तं� आ�ण अ�त-सु��ता ���या
टू��ग. आ�ही काही मह�वाची म�ी�स घरात बनव�याचा �नण�य घेत�ा,
जसे 254-��टर �ह�ट�क� �म�सर आ�ण आम�यासाठ� �ू�ह म�ी�न�ग सु�वधा
�तसरा आ�ण चौथा ट�पा. आम�या अनेक उप�णा�� खूप मो�ा आ�ण हो�या
गंुतागंुतीचे क� �यांनी मो�ा �माणात आ�थ�क खच� के�ा. कोण�याही ��वाय
संकोच, आ�ही खाजगी �े�ाती� उ�ोगां�ी संपक�  साध�ा आ�ण �वक�सत के�े
कॉ��ॅ�ट मॅनेजम�ट योजना �या नंतर अनेकांसाठ� ��ू���ट बन�या
सरकार संचा��त �व�ान आ�ण तं��ान �वसाय सं�ा.

एसए��ही�या जीवना�या भागाकडे येत आहे, तेथे ज�ट� �व�ुत आहे
स�क���, जी यां��क रचना ग�तमान करते. हे अफाट
��याक�ापांचे �े��म, �याम�ये सा�या �व�ुत उजा� पुरवठा समा�व� आहे
अ�याधु�नक इ��ट�म�टे�न तसेच माग�द��न आ�ण �नयं�ण �णा�� आहे
एरो�ेस सं�ोधनात एक��तपणे 'ए�वओ�न�स' �हणून उ��ेख के�ा जातो.
ए��हय�नक �स�ट�मम�ये �वकासाचे �य�न यापूव�च सु� के�े गे�े होते
�ड�जट� इ�े��ॉ�न�स, माय�ोवे�ह रडार आ�ण रडार �े�ात VSSC
�ा�सपॉ�स�, आ�ण जड�व घटक आ�ण �णा��. हे खूप मह�वाचे आहे
�वमानात असताना एसए��हीची ��ती जाणून घेणे. SLV ने नवीन आण�े
�व�वध �कार�या �ा�स�ूसर�या �वकासात ��याक�ापांची वाढ
दाब, जोर, कंप, जसे भौ�तक मापदंडांचे मापन
�वेग, इ. �ा�स�ूसरचे भौ�तक मापदंड �पांत�रत करतात
वाहन �व�ुत �स�न�म�ये. ऑन-बोड� टे��मे�� �स�टम ���या करते
हे �स�न� यो�य�र�या आ�ण �यांना रे�डओ �स�न��या �व�पात �सा�रत करतात
�ाउंड �टे�न, �जथे त े�ा�त के�े जातात आ�ण परत उ�गड�े जातात
�ा�स�ूसर�ारे गोळा के�े�� मूळ मा�हती. जर यं�णा काय� करत असती�
�डझाइननुसार �च�तेच ेफारसे कारण नाही; पण काही बाबतीत
चूक झा��, वाहन बनव�यापासून रोख�यासाठ� ते न� के�े पा�हजे
अनपे��त हा�चा��. सुर�ा सु�न��त कर�यासाठ�, एक �व�ेष टे��-कमांड �स�टम
रॉकेटम�ये �बघाड झा�यास �याचा ना� कर�यासाठ� बनव�यात आ�े होते आ�ण ए
�ेणी आ�ण �ान �न��त कर�यासाठ� इंटरफेरोमीटर �णा�� �वक�सत के�� गे��
SLV चे, रडार �णा���ा जोड�े�े साधन �हणून. एसए��ही �क�प देखी�
�स�व�सरच े�वदे�ी उ�पादन सु� के�े जे �व�वध
इ��न�न, �टेज सेपरे�न, वाहन उंची �ो�ामर सार�या घटना
जे रॉकेट यु�� आ�ण ऑटो-पाय�टसाठ� मा�हती सं��हत करते
इ�े��ॉ�न�स जे रॉकेट सोबत ने�यासाठ� यो�य �नण�य घेतात
पूव��नयो�जत माग�.

��टस�

e दाबा

पृ� 50

� � �



आग �व��ज

41

अ�भमुखता - १
संपूण� यं�णे�ा चा�ना दे�या�या उज���वाय, ��ेपण वाहन

ज�मनीवर राहते. �णोदक हा सहसा �व�न�ी� पदाथ� असतो
उ�णता �नमा�ण करते आ�ण रॉकेट इं�जनम�ये इजे��न कण पुरवते. हे आहे
उज�चा ��ोत आ�ण ऊजा� वाढव�यासाठ� काय�रत पदाथ� दो�ही.
कारण हा फरक रॉकेट इं�जनांम�ये अ�धक �नणा�यक आहे
�णोदक �ामु�याने रॉकेट�ारे वा�न आण�े�या रसायनांचे वण�न कर�यासाठ� वापर�ा जातो
�ेरक हेतू.

�णोदकांना घन �क�वा �व �हणून वग�कृत कर�याची �था आहे. आ�ही
घन �णोदकांवर क� ��त. एक ठोस �णोदक मू�त: समा�व� असतो
तीन घटकांपैक�: ऑ��सडायझर, इंधन आ�ण पदाथ�. घन
�णोदकांचे पुढ�� दोन �कारात वग�करण के�े जाते: सं�म� आ�ण �हेरी
पाया. पूव� ऑ��सडायझर �क�वा अकाब��नक पदाथ� (जसे
अमो�नयम प���रेट) स���य इंधना�या मॅ���सम�ये (जसे �स�थे�टक रबर).
डब� बेस �ोपे��ट्स �या �दवसांचे �रचे �व� होते पण तरीही
आ�ही �यां�याब�� �व� पाह�याचे धाडस के�े.

हे सव� �वयंपूण�ता आ�ण �वदे�ी उ�पादन हळूहळू आ�े,
आ�ण नेहमीच वेदना��वाय नाही. आ�ही जवळजवळ �वयं-�����त एक ट�म होते
अ�भयंते. पूव��नरी�णाम�ये म�ा आम�या अ�����त ��तभेचे अनोखे �म�ण वाटते,
वण�, आ�ण समप�ण सवा�त अनुकू� एसए��ही �वकास. सम�या
�नय�मतपणे आ�ण जवळजवळ सात�याने समोर आ�े. पण मा�या ट�मचे सद�य कधीच नाही
माझा संयम संप�ा. रा�ी उ��रा संप�यानंतर म�ा ��खाण आठवते
���ट:

संुदर हात असे आहेत जे करतात
काम जे मनापासून आ�ण धाडसी आ�ण खरे आहे
�णो�णी
बराच �दवस.

एसए��हीवरी� आम�या कामा�या जवळजवळ समांतर, डीआरडीओ �वतः तयारी करत होता
पृ�भागाव�न हवेत �वदे�ी �ेपणा�� �वक�सत कर�यासाठ�. RATO �क�प
सोडून �द�े गे�े कारण �या �वमानासाठ� ते �डझाइन के�े होते ते बन�े
अ�च��त नवीन �वमाना�ा RATO ची गरज न�हती. नावा�या �क�पासह
बंद कर�यासाठ�, नारायणन हे डीआरडीओची ता�क�क �नवड होती जे संघ तयार कर�यासाठ� नेतृ�व करते
�ेपणा��. इ�ोम�ये आम�यासारखे नाही, �यांनी एक-ते त�व�ाना�ा �ाधा�य �द�े
तं��ान �वकास आ�ण काम�गरीऐवजी एक पया�य
सुधारणा. र��यन वं�ाचे एसए – 2 हे पृ�भागाव�न हवेत मारा करणारे �ेपणा�� होते
a �या सव� �डझाइन पॅरामीटस�चे तप�ी�वार �ान �मळव�यासाठ� �नवड�े

�स� �ेपणा�� आ�ण �या�ारे आव�यक पायाभूत सु�वधा
सं�ेम�ये आव�यक. असा �वचार होता क� एकदा एक-एक
�वदे�ीकरण ��ा�पत झा�े, अ�याधु�नक �े�ात आणखी �गती
माग�द���त �ेपणा��ांची नैस�ग�क पडझड होई�. �क�पा�ा मंजुरी �मळा��
फे�ुवारी १ 2 in२ म�ये डे��ह� कोड नावाने आ�ण सुमारे �. 5
प�ह�या तीन वषा�साठ� कोट� उप�� क�न दे�यात आ�े. जवळजवळ अधा� होता
परक�य च�नात जा�यासाठ�.

आता एअर कमोडोर�ा बढती देऊन नारायणन यांनी पदभार �वीकार�ा
संचा�क, डीआरडीए�. �याने द��णेकडी� या त�ण �योग�ाळे�ा एक��त के�े-
हैदराबादचे पूव� उपनगर हे �चंड काम हाती घेई�. �या
थड�यांसह �ठपके अस�े�ा �ँड�केप आ�ण जु�या इमारत�नी गजबज�यास सु�वात के��
नवीन जीवन. नारायणन �चंड ���चा माणूस होता - नेहमी एक माणूस
बू�ट ट��यात. �याने �या�याभोवती उ�साही �ोकांचा एक मजबूत गट जमव�ा
�ोक, अनेक सेवा अ�धका�यांना या �ामु�याने नागरीकात आणतात
�योग�ाळा एसए��ही �करणांम�ये पूण�पणे ��त, माझा सहभाग
�ेपणा�� पॅने��या बैठका हळूहळू कमी झा�या आ�ण नंतर थांब�या
पूण�पणे तथा�प, नारायणन आ�ण �या�या सैतानाब���या कथा हो�या
��व��म गाठ�यास सु�वात के��. अभूतपूव�चे प�रवत�न
तेथ े�के� होत होते.

RATO �क�पाम�य ेनारायणन यां�या सहवास दर�यान, म�ा होते
�ोधून काढ�े क� तो एक कठोर टा�कमा�टर आहे - जो सव� बाहेर गे�ा
�नयं�ण, �भु�व आ�ण वच��व. म�ा �� पडायचा क� �व�ापक �या�ा आवडतात का,
�क�मत �कतीही अस�� तरी प�रणाम �मळव�याचे �येय बाळगणा�या�ा बंडाचा सामना करावा �ागे�
द�घ�काळ �ांतता आ�ण असहकार.

नवीन वषा�चा �दवस, 1975, �या�याबरोबर �थम घे�याची संधी घेऊन आ�ा-
नारायणन यां�या नेतृ�वाखा�� चा�ू अस�े�या कामाचे ��� मू�यांकन.
�ा. एमजीके मेनन, जे �यावेळ� वै�ा�नक स��ागार �हणून काय�रत होते
संर�ण मं�ी आ�ण DRDO चे �मुख होते, �यांनी एक पुनराव�ोकन �नयु� के�े
मू�यमापन कर�यासाठ� डॉ �� �का� यां�या अ�य�तेखा�� स�मती
डे��ह� �ोजे�ट म�ये के�े�े काम. म�ा संघात अ �हणून घे�यात आ�े
�या �े�ात के�े�या �गतीचे मू�यांकन कर�यासाठ� रॉकेट �व�ेष�
�ेपणा��ाची वायुग�तक�, रचना आ�ण �णोदन. �णोदनावर
पै�ू, म�ा बीआर सोम�ेखर आ�ण Wg Cdr P Kamaraju यांनी मदत के��.
स�मती सद�यांम�य ेडॉ आर पी �ेनॉय आ�ण �ा.आयजी सरमा यांचा समावे� होता
जे इ�े��ॉ�नक �णा��वर के�े�या कामाचा आढावा घेणार होते.
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आ�ही 1 आ�ण 2 जानेवारी 1975 रोजी DRDL म�ये भेट�ो, �यानंतर एक सेकंद
सुमारे सहा आठव�ांनंतर स�. आ�ही �व�वध �वकास कामांना भेट �द��
क� �े आ�ण तेथी� �ा���ां�ी चचा� के��. मी खूप होतो
ए�ही रंगा राव यां�या ��ीने �भा�वत, Wg Cdr R ची ग�त�ी�ता
गोपा��वामी, डॉ. I अ�युत राव यांची संपूण�ता, एटंर�ाइज
जी गणे�न, एस कृ�णन यांची �वचारांची ��ता आ�ण आर बा�कृ�णन यांची ट�का
तप�ी�ासाठ� डोळा. जेसी भ�ाचाय� आ�ण �े�टनंट कन�� आर �वामीनाथन यांची �ांतता
�चंड गंुतागंुत असतानाही ध�कादायक होते. आवे� आ�ण अज�
�े�टनंट कन�� �हीजे संुदरम हे �� होते. ते एक ��ार, वचनब� होते
�ोकांचा गट - सेवा अ�धकारी आ�ण नागरी �ा���ांचे �म�ण - कोण
�यां�या �वतः�या �हता�या �े�ात �वतः�ा �����त के�े होते
भारतीय �ेपणा�� उडव�याची ती� इ�ा.

माच� 1975 �या अखेरीस आमची समारोप बैठक झा��
��व��म. आ�हा�ा वाट�े क� �क�पा�या अंम�बजावणीम�ये �गती झा�� आहे
हे कर�यासाठ� हाड�वेअर बनावट��या बाबतीत पुरेसे होते
म�ये वगळता �ेपणा�� उप�णा���या एक-एक-एक ��त�ापनाचे त�व�ान
�व रॉकेट �े�, जेथे य��वी हो�यासाठ� आणखी काही वेळ आव�यक होता.
डीआरडीए�ने सा�य के�े�या स�मतीचे एकमत मत होते
हाड�वेअर फॅ��के�न आ�ण �स�ट�म �व�ेषणाचे �हेरी �येय
�नयु� के�े�या �ाउंड इ�े��ॉ�न�स कॉ��े�सची रचना आ�ण �वकास
�यां�या साठ�.

आ�ही पा�ह�े क� वन टू वन ��त�ापन त�व�ान घेत�े आहे
�डझाइन डेटा�या �न�म�तीवर �ाधा�य. प�रणामी, बरेच
�डझाईन इं�ज�नअस�कडे पुरेसे �� देता आ�े नाही
आव�यक �व�ेषण जे �हीएसएससीम�ये आम�यामागे सराव होते.
�णा�� �व�ेषणाचा अ�यास ते�हापय�त के�ा गे�ा होता
एक �ाथ�मक �वभाव. एकूण, सा�य के�े�े प�रणाम उ�कृ� होते,

VSSC म�ये घरी परत, SLV आकार घेत होता. DRDL �या उ�ट
जे पुढे धावत होते, आ�ही हळू हळू पुढे जात होतो. अनुसरण कर�याऐवजी
नेता, माझी ट�म अनेक ���वर य�ा�या �द�ेने �ेक करत होती
माग�. आम�या कामा�या प�तीचा सारां� यावर भर होता
सं�ेषण, �व�ेषत: बाजूकडी� �द�ेने, संघांम�ये
आ�ण संघांम�ये. एक �कारे, संवाद हा माझा मं� होता
या �व�ा� �क�पाच े�व�ापन. मा�या ट�म सद�यांकडून सव��म �मळव�यासाठ�,
सं�े�या �येय आ�ण उ���ांवर मी �यां�या�ी वारंवार बो��ो,
��येक सद�या�या �व��� योगदानाचे मह�व सांगणे
ही उ���े सा�य कर�यासाठ�. �याच वेळ�, मी बन�याचा �य�न के�ा
मा�या अधीन�ांकडून �नमा�ण होणा�या ��येक �वधायक क�पने�ा �वीकारणारा
आ�ण गंभीर परी�ेसाठ� ते यो�य �व�पात �र�े करणे आ�ण
अंम�बजावणी मी �या काळात मा�या डायरीत कुठेतरी ���ह�े होते:

आपण आप�या पाव�ांचे ठस ेसोडू इ��त अस�यास
काळा�या वाळूवर
आप�े पाय ओढू नका.

ब�तेक वेळा, संभाषण संभाषणात ग�धळून जाते.
खर ंतर, दोघे ��पणे �भ� आहेत. मी भयंकर होतो (आ�ण आहे)
संभाषणवाद� पण �वतः�ा एक चांग�ा संवादक समजतो. अ
आनंददायी गो��नी भर�े�े संभाषण ब�तेक वेळा कोण�याही उपयोगी नसतात
मा�हती, तर संवाद फ� देवाणघेवाणीसाठ� आहे
मा�हती सं�ेषण हे दोन आहे हे ��ात घेणे फार मह�वाचे आहे
पाट� �करण �याचा उ�े� एखा�ा �व��� भागा�ा पुढे नेणे �क�वा �ा�त करणे आहे
मा�हती

एसए��हीवर काम करत असताना, मी संवादाचा वापर �चार कर�यासाठ� के�ा
समजून घेणे आ�ण प�रभा�षत कर�यासाठ� सहका�यां�ी करार करणे

��टस�
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पण आ�हा�ा अजून बराच प��ा गाठायचा होता. म�ा �ाळेची क�वता आठव��:

काळजी क� नका आ�ण �च�ता क� नका, बेहो�,
��यता नुकतीच सु� झा�� आहे,
सव��म नोक�या सु� झा�या नाहीत �हणून,
सव��म काम के�े गे�े नाही.

स�मतीने सरकार�ा जोरदार ��फारस के��
सैताना�ा पुढे जा�यासाठ�. आमची ��फारस �वीकार�� गे��
आ�ण �क�प पुढे गे�ा.

अ��त�वात अस�े�या सम�या आ�ण आव�यक कृती ओळख�यासाठ�
ते सोडव�यासाठ� घेत�े. �ामा�णक सं�ेषण हे एक साधन होते
�क�पा�या �व�ापनात कु��तेने वापर�ा जातो. मी ते कसे के�े? सु� कर�यासाठ�,
मी व�तु�न� हो�याचा �य�न के�ा आ�ण कधीही साखरेचा �ेप के�ा नाही. येथे
�ेस साय�स कौ��स� (SSC) �या आढावा बैठकांपैक� एक, �नरा�
खरेद��ा उ�ीर झा�यामुळे, मी �या�वरोधात ती� त�ार के��
खा�यां�या �नयं�काची उदासीनता आ�ण �ा� �फतीची रणनीती आ�ण
VSSC चे आ�थ�क स��ागार. मी आ�ह धर�ा क� कामा�या प�त�चे पा�न के�े पा�हजे
�ेखा कम�चा�यांना बद�ावे �ाग�े आ�ण ���मंडळाची मागणी के��
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�क�प काय�संघा�ा �यांचे काय�. डॉ ���का� आ�य�च�कत झा�े
मा�या सब�म�न�या अ��तेने. �याने �याची �सगारेट ओढ�� आ�ण
मी�ट�गमधून बाहेर पड�े.

मा�या कठोर ��दांमुळे झा�े�या �ःखाब�� मी रा�भर खेद के�ा
�� �का� डॉ. तथा�प, बांध�े�या जडपणा�ी �ढ�याचा माझा �नधा�र होता
मी �वतः�ा �या�या�ी खा�� ओढ�े जा�यापूव� �स�टमम�ये. मी
मी �वतः�ा एक �ावहा�रक �� �वचार�ा: एखाद� ��� या असंवेदन�ी�तेसह जगू �कते का?
नोकर�हा? उ�र मोठे नाही असे होते. मग मी �वतः�ा एक खाजगी �वचार�े
��ः डॉ. �� �का� यांना काय जा�त �ास होई�, माझे वरवर पाहता कठोर
आता ��द, �क�वा नंतर�या ट��यावर एसए��हीचे दफन? माझे डोके �ोधत आहे
आ�ण मनापासून सहमत, मी मदतीसाठ� देवा�ा �ाथ�ना के��. सुदैवाने मा�यासाठ� डॉ
�� �का� यांनी �स�या �दव�ी सकाळ� �क�पा�ा आ�थ�क अ�धकार �द�े.

संघाचे नेतृ�व कर�याची जबाबदारी �वीकार�े�� कोणतीही ��� असू �कते
तो पुरेसे �वतं�, ����ा�� आ�ण �भाव�ा�� असे� तरच य��वी होई�
�या�या �वत: �या अ�धकारात गणना कर�यासाठ� एक ��� बनणे. हे कदा�चत देखी� आहे
जीवनात वैय��क समाधानाचा माग�, जबाबदारीसह �वातं�याचा
वैय��क आनंदाचा एकमेव आधार आहे. कोणी काय क� �कते
वैय��क �वातं�य बळकट करा? म�ा तुम�या दोघांसोबत �ेअर कराय�ा आवडे�
या संदभा�त मी अव�ंब�े�� तं�े.

�थम, आप�े �वतःचे ���ण आ�ण कौ��ये तयार क�न. �ान एक आहे
मूत� मा�म�ा, ब�याचदा आप�या कामात सवा�त मह�वाचे साधन. �या
आप�याकडे अस�े�े अ�धक अ�यावत �ान, आपण मोकळे आहात.
अ�च��त वगळता कोणाकडूनही �ान काढून घेत�े जाऊ �कत नाही.
एखादा नेता आप�या संघाचे नेतृ�व क� �कतो तरच तो �या सव� गो���ी जुळवून ठेवू �कतो
�या�या आजूबाजू�ा घडत आहे - �रअ� टाइमम�ये. नेतृ�व करणे, एक �कारे, गुंतणे आहे
���ण सु� ठेवणे. अनेक दे�ांम�ये, �ावसा�यकांसाठ� हे सामा�य आहे
दर आठव�ा�ा अनेक रा�ी कॉ�ेज�ा जा. एक य��वी ट�म ��डर हो�यासाठ�,
कामकाजा�या �दवसाचा ग�धळ आ�ण उदयो�मुख झा�यानंतर एखा�ा�ा मागे राहावे �ागते
अ�धक सुस� आ�ण नवीन �दवसा�ा सामोरे जा�यास तयार.

�सरा माग� �हणजे वैय��क जबाबदारीची आवड �नमा�ण करणे.
वैय��क �वातं�याचा साव�भौम माग� �हणजे ��� �न��त कर�यात मदत करणे
जे तु�हा�ा ठरवते. स��य रहा! जबाबदारी �या! साठ� काम करा
�या गो��वर तु�ही �व�ास ठेवता. जर तु�ही तसे करत नसा� तर तु�ही तुम�या न��बा�ा �रण जात आहात
इतर. इ�तहासकार ए�डथ हॅ�म�टनने �ाचीन �ीसब�� ���ह�े, “जे�हा
ते�हा �यांनी �या �वातं�याची सवा��धक इ�ा के�� ती जबाबदारीपासून मु�ता होती

अथे�स मु� होणे थांब�े आ�ण पु�हा कधीही मु� झा�े नाही. ” स�य हेच आहे
एक मोठा करार आहे जो आप�यापैक� बरेच जण वैय��क�र�या क� �कतो
�वातं�य. आप�यावर अ�याचार कर�याची धमक� देणा�या ���चा आपण सामना क� �कतो. आ�
�ो�साहन देणारे गुण आ�ण प�र��त�सह �वतः�ा मजबूत क� �कतो
वैय��क �वातं�य. असे करताना, आ�ही एक मजबूत संघटना तयार कर�यास मदत करतो,
अभूतपूव� �येय सा�य कर�यास स�म.

एसए��हीवरी� कामा�ा गती �मळा�यावर �ा.धवन यांनी ओळख क�न �द��
म�ये सामी� संपूण� ट�मसह �गतीचा आढावा घे�याची �णा��
�क�प धवन हे एक �म�न अस�े�े माणूस होते. तो सहजपणे करत असे
काम सुरळ�त हो�यासाठ� सव� सै� टोके एक� खेचा. VSSC म�ये
�ा.धवन यां�या अ�य�तेखा�� आढावा बैठका होत असत
�मुख घटना मान�या. तो इ�ो जहाजाचा खरा कण�धार होता. A
कमांडर, ने��हगेटर, घरकाम करणारा, सव� एक म�ये आण�े. तरीही, तो कधीच नाही
�या�यापे�ा जा�त जाणून घे�याचे नाटक के�े. �याऐवजी, जे�हा काहीतरी �दसू �ाग�े
सं�द�ध, तो �� �वचारायचा आ�ण �या�या �ंकांवर मोकळेपणाने चचा� करायचा. मी
�या�ा एक नेता �हणून ��ात ठेवा �यां�यासाठ� �ढ, पण �न�प� हाताने नेतृ�व करावे,
एक नै�तक स�� होती. एकदा �याचे मन खूप ठाम असायचे
कोण�याही मु�ावर �नण�य घेत�ा. पण �नण�य घे�यापूव� ते मातीसारखे असायचे,
अं�तम मो���ग होईपय�त इं�े�नसाठ� उघडा. मग �नण�य घेती�
��े�झ�गसाठ� कंुभारा�या ओ�हनम�ये पॉप करा, कधीही उदयास येऊ नयेत
कठोर आ�ण कठ�ण, ��तरोधक आ�ण �टकाऊ.

म�ा �ा.धवन यां�यासोबत बराच वेळ घा�व�याचा ब�मान �मळा�ा.
ता�क�क, बौ��क अस�यामुळे तो �ो�या�ा मं�मु�ध क� �कतो
कोण�याही �वषयावरी� �या�या �व�ेषणावर तो ��ारी आणू �कतो. �या�याकडे ए
पदव�चे असामा�य संयोजन - B.Sc. ग�णत आ�ण भौ�तक�ा�� म�य,े
इं�जी सा�ह�यात एमए, मेकॅ�नक� इं�ज�नअ�र�गम�ये बीई, एमएस इन
एरोनॉ�टक� अ�भयां��क� �यानंतर पीएच.डी. एरोनॉ�ट�स म�ये आ�ण
कॅ��फो�न�या इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉ�ॉजी (कॅ�टेक) मधून ग�णत
संयु� रा�य.

�या�याबरोबर बौ��क वाद�ववाद खूप उ�ेजक होते आ�ण नेहमीच असू �कतात
म�ा आ�ण मा�या काय�संघा�या सद�यांना मान�सक��ा उ�साही करा. म�ा तो आ�ावादाने प�रपूण
आ�ण क�णा. जरी �याने �वतः�ा कठोरपणे �याय �द�ा अस�ा तरी, नाही
भ� े�क�वा �न�म�, जे�हा तो आ�ा ते�हा तो उदार होता
इतर. �ा.धवन कठोरपणे आप�े �नण�य सांगत असत आ�ण
नंतर दोषी प�ांना �मा करा.

��टस�
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1975 म�ये, इ�ो एक सरकारी सं�ा बन��. इ�ोची प�रषद होती
�व�वध काय� क� �ांचे संचा�क आ�ण व�र� यांचा समावे� आहे
अंतराळ �वभागाती� अ�धकारी (DoS). हे एक �तीका�मक �दान के�े
�वा तसेच DoS मधी� सहभागी �व�ापनासाठ� एक मंच
�या�ा �ासक�य अ�धकार होते आ�ण जी क� �े असती�
नोक�या काया���वत करा. सरकारी �वभागां�या पारंपा�रक भाषेत,
इ�ोची क� �े अधीन� यु�नट �क�वा सं��न काया��ये असती,
परंतु असे ��द इ�ो �क�वा डीओएसम�ये कधीही बो��े गे�े नाहीत. सहभागी
�व�ापन, जे चा�वणा�यांम�ये स��य संवाद साध�याची मागणी करते
��ासक�य अ�धकार आ�ण काय�कारी सं�ा, हे एक नवीन वै��� होते
ISRO �व�ापनाचे जे भारतीय R&D म�ये खूप पुढे जाई�
सं�ा.

उपाय, अ�भयंते �यांना अजून एक lumineu दाखवतात, अजून एक
��यता मी मा�या ट�म�ा �ा��� हो�यापासून सावध के�े. �व�ान आहे
एक आवड-आ�ासने आ�ण ��यतांम�ये कधीही न संपणारा �वास. आ�ही
फ� मया��दत वेळ आ�ण मया��दत �नधी होता. आमचे एसए��ही बनवणे अव�ंबून आहे
आप�या �वतः�या मया�दां�वषयी जाग�कतेवर. मी �व�मान काम कर�या�ा �ाधा�य �द�े
उपाय जे सव��म पया�य असती�. जे काही नवीन आहे ते येत नाही
�वतः�या सम�यां��वाय का�ब� �क�पांम�य.े मा�या मते, एक �क�प
ने�याने नेहमीच �स� तं��ानासह काय� के�े पा�हजे
�णा�� ��य �तत�या �र आ�ण फ� एका�धक संसाधनांमधून �योग करा.

* * *
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नवीन सेटअपने म�ा ट�एन �ेषन, संयु� यां�या संपका�त आण�े
DoS म�ये स�चव. तोपय�त मा�याब�� सु�त आर�ण होते
अ�धकारी
एसए��ही -3 �व�ापन मंडळा�या बैठक�त भाग घेणे. पण �वकरच, ते बद��े
�ेषन यांचे कौतुक कर�यासाठ�, जे काटेकोरपणे अज��ातून जाती�
आ�ण नेहमी तयार बैठकांसाठ� येतात. तो मना�ा पेटवायचा
�या�या �चंड �व�ेषणा�मक �मतेसह �ा���.

एसए��ही �क�पाची प�ह�� तीन वष� हा का�ावधी होता
�व�ाना�या अनेक आकष�क रह�यांचा खु�ासा. माणूस �हणून,
अ�ान नेहमीच आप�यासोबत होते आ�ण नेहमीच राही�. नवीन काय होते
�याब�� माझी जाग�कता होती, �या�या अथांग प�रमाणांब�� माझे �बोधन. मी
�व�ानाचे काय� समजावून सांगणे चुक�चे आहे असे समजायचे
सव� काही, आ�ण �या अ�� घटना �हणजे �ोकांचा �ांत
जसे माझे वडी� आ�ण ��मण �ा��ी. तथा�प, मी नेहमी टाळ�े
मा�या �ा��� सहका�यां�ी भीती बाळगून या बाब�वर चचा� कर�यापासून
क� ते �यां�या सावधपणे तयार के�े�या मतांचे वच��व धो�यात आणे�.

हळूहळू म�ा �व�ान आ�ण याती� फरक कळ�ा
सं�ोधन आ�ण �वकास दर�यान तं��ान. �व�ान �वाभा�वक आहे
मु� आ�ण अ�वेषण करणारे. �वकास एक बंद वळण आहे. चुका
�वकासात अ�याव�यक आहेत आ�ण दररोज के�े जातात, परंतु ��येक चूक
सुधारणा, सुधारणा �क�वा सुधारणेसाठ� वापर�� जाते. कदा�चत, �नमा�ता
�ा���ांना अ�धक सा�य कर�यासाठ� अ�भयंते तयार के�े. ��येक वेळेसाठ�
�ा��� पूण�पणे सं�ोधन आ�ण पूण� आक�न घेऊन येतात
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8
उपकरणे

SLV-3 �क�प अ�ा �कारे तयार कर�यात आ�ा होता क� �मुख
VSSC आ�ण SHAR येथे तं��ान काय� क� �े हाताळू �कतात
�णोदक उ�पादन, रॉकेट मोटर चाचणी आ�ण कोण�याही मो�ा �ाँच
�ासाचे रॉकेट. SLV-3 �क�पात सहभागी �हणून, आ�ही तीन सेट के�े
आप�यासाठ� मै�ाचा दगड: सवा�चा �वकास आ�ण उ�ाण पा�ता
1975 पय�त �वनी रॉकेट�ारे उप�णा��; 1976 पय�त उप-क�ीय उ�ाणे;
आ�ण 1978 म�ये अं�तम क�ीय उ�ाण. कामाचा वेग आता वाढ�ा होता
आ�ण वातावरणात उ�साहाचे वातावरण होते. मी �जथे गे�ो,
आम�या संघांना म�ा दाखव�यासाठ� काहीतरी मनोरंजक होते. मो�ा सं�येने
दे�ात आ�ण ज�मनीवर प�ह�यांदाच गो�ी के�या जात हो�या-
�तरीय तं��ांना या �कार�या कामाचा पूव� कोणताही संपक�  न�हता. मी प�ह�े
मा�या काय�संघा�या सद�यांम�ये काम�गरीचे नवीन आयाम वाढत आहेत.

काम�गरीचे प�रमाण हे घटक आहेत जे �न�म�तीकडे नेतात. ते जातात
���चे कौ��य आ�ण �ान यासार�या �मतां�या प��कडे.
काम�गरीचे प�रमाण एखा�ा ���पे�ा �ापक आ�ण खो� असतात
�या�या नोकरीत चांग�े काय� कर�यासाठ� �या�ा मा�हत असणे आ�ण कर�यास स�म असणे आव�यक आहे.
�याम�ये वृ�ी, मू�ये आ�ण चा�र�य गुण समा�व� आहेत. ते �व�वध �ठकाणी अ��त�वात आहेत
मानवी ���म�वाचे �तर. वत�णुक��या पातळ�वर - सवा�त बाहेरी�
झाडाची अंगठ� - आपण कौ��यांचे �नरी�ण क� �कतो आ�ण �ानाचे मोजमाप क� �कतो. सामा�जक
भू�मका आ�ण �व-��तमा प�रमाणे म�यवत� �तरावर आढळतात.
हेतू आ�ण वै���े सवा�त अंतमु�ख �क�वा मु�य �तरावर अ��त�वात आहेत. जर आपण ओळखू �कतो
�या काम�गरीचे प�रमाण जे सवा�त जा�त सहसंबं�धत आहेत

नोकरीत य�, आ�ही �यांना एक� ठेवू �कतो थकबाक�साठ� ��ू���ट तयार कर�यासाठ�
�वचार आ�ण कृती दो�हीम�ये काम�गरी.

जरी SLV-3 हे भ�व�यात होते, तरीही �याची उप�णा�� होती
पूण� जून 1974 म�य ेआ�ही स�टॉर साउं�ड�ग रॉकेट ��ेपण वापर�े
आम�या काही गंभीर �णा��ची चाचणी घे�यासाठ�. SLV ची �के� डाउन हीट �ी�,
रेट गायरो यु�नट, आ�ण �हेइक� अ◌ॅ�ट�ूड �ो�ामर म�ये एक��त के�े गे�े
स�टॉर रॉकेट. तीन �णा��म�ये �व�तृत त�ांचा समावे� आहे-
संयु� सा�ह�य, �नयं�ण अ�भयां��क� आ�ण सॉ�टवेअर, �यापैक� काहीही नाही
दे�ात यापूव� कधीही �य�न के�े गे�े आहेत. परी�ा पूण� झा��
य�. तोपय�त भारतीय अंतराळ काय��म प��कडे गे�ा न�हता
आवाज करणारे रॉकेट आ�ण अगद� जाणकार �ोकही बघाय�ा तयार न�हते
आ�ण �या�या �य�नांना आजूबाजू�ा ग�धळ घा��यापे�ा अ�धक गंभीर �हणून मा�य करा
हवामान�ा��ीय साधनांसह. �थमच, आ�ही �े�रत के�े
रा�ाचा आ�म�व�ास. पंत�धान इं�दरा गांधी यांनी संसदेत सां�गत�े
24 जु�ै 1974 रोजी, “संबं�धत �वकास आ�ण बनावट
तं��ान, उप�णा�� आ�ण हाड�वेअर (भारताचा प�ह�ा उप�ह बनव�यासाठ�
�ाँच �हेइक�) समाधानकारक �गती करत आहेत. अनेक उ�ोग
ते घटकां�या �न�म�तीम�ये गंुत�े�े आहेत. �ारे प�ह�े क�ीय उ�ाण
भारत 1978 म�ये होणार आहे.

सृ�ी�या इतर कोण�याही कृती�माणे, एसए��ही -3 ची �न�म�ती देखी� होती
वेदनादायक �ण. एक �दवस, जे�हा माझी ट�म आ�ण मी पूण�पणे त���न होतो
प�ह�या ट��याती� मोटरची ��र चाचणी तयार करताना, ची बातमी
कुटंुबाती� एक मृ�यू मा�यापय�त पोहोच�ा. माझा मे�णा आ�ण माग�द��क जेनाब
अहमद ज��ाउ��न, रा�ह�े नाहीत. दोन �म�नटांसाठ� मी होतो
��र, मी �वचार क� �कत नाही, काहीही जाणवू �कत नाही. म�ा जमे� ते�हा
पु�हा एकदा मा�या प�रसरावर �� क� ��त के�े आ�ण �यात सहभागी हो�याचा �य�न के�ा
काम, मी �वतः�ा �वसंगत बो�त अस�याचे आढळ�े - आ�ण नंतर म�ा हे समज�े क�, सह
ज��ा�ु��न, माझाही एक भाग �नघून गे�ा होता. मा�या बा�पणाची एक ��ी
मा�यापुढे पु�हा �कट झा�ा - सं�याकाळ� रामे�रम मं�दराभोवती �फरतो,
चांदणीत चमकणारी वाळू आ�ण नाचणारी भरती, तारे खा�� �दसत आहेत
अमाव�ये�या रा�ी एक न पड�े�े आका�, ज��ा�ु��न म�ा ���तज दाखवत आहे
समु�ात बुडणे, मा�या पु�तकांसाठ� पै�ांची �व�ा करणे, आ�ण म�ा बाहेर पाहणे
सांता�ूझ �वमानतळ. म�ा वाट�े क� म�ा काळा�या भोव�यात फेक�े गे�े आहे
आ�ण जागा. माझे वडी�, आता �ंभर वषा�पे�ा जा�त वय झा�े आहेत,
�या�या जावयासाठ� वाहक, जो �या�या अ�या� वयाचा होता; �या �: खी आ�मा
माझी बहीण जोहरा, �त�या चार वषा��या मु�ा�या नुकसानीमुळे �त�या जखमा अजूनही आहेत
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क��या - या ��तमा मा�या डो�यासमोर अ�� झा�या, मा�यासाठ� खूप भयानक
समजून घेणे. मी अस���� �जगवर झुक�ो, �वतः रचना के�� आ�ण ए सोड�े
डॉ. एस. �ी�नवासन, उप �क�प संचा�क, यां�याकडे काही सूचना
मा�या अनुप��तीत काम चा�ू ठेवा.

�ज�हा बसेस�या संयोगाने रा�भर �वास करत मी पोहोच�ो
रामे�रम फ� �स�या �दव�ी. या काळात, मी मोकळे हो�याचा �य�न के�ा
मी अगद� पूव�पासून �याचा �ेवट झा�ा आहे असे �दसते
ज��ा�ु��न. पण �या �णी मी मा�या घरी पोहच�ो, �या �णी म�ा पु�हा नव� वाट�े.
मा�याकडे जोहरा �क�वा माझी भाची मेहबूब या दोघांसाठ�ही ��द न�हते
ते अ�नयं��तपणे रडत होते. म�ा अ�ू ओघळायचे न�हते. आ�ही �ःखाने ठेव�े
ज��ा�ु��नचे �रीर �व�ांतीसाठ�.

मा�या व�ड�ांनी बराच वेळ माझा हात धर�ा. �या�या डो�यात अ�ू न�हते
डोळे एकतर. “अबु�, तु�ा �दसत नाही का, परमे�र साव�� क�ी वाढवतो?
�याची इ�ा असती तर तो �यांना ��र क� �क�ा असता. पण तो बनवतो
सूय� �यांचा माग�द��क आहे, हळूहळू तो �यांना �हान करतो. �या�याकडे आहे
रा�ी तुम�यासाठ� आ�ादन बनव�े आ�ण �व�ांती �या. ज��ा�ु��न गे�े
द�घ� झोपेम�ये - एक �व�र�हत झोप, �या�या सव� अ��त�वाची पूण� �व�ांती
सा�या बे�ु��त. अ��ाह वगळता आ�हा�ा काहीही होणार नाही
ने ठरव�े आहे. तो आमचा पा�क आहे. अ��ाह, मा�या मु�ा, तुझा �व�ास ठेवा. ” तो
हळूहळू �या�या सुरकुत�े�या पाप�या बंद के�या आ�ण �ा�स सार�या अव�ेत गे�े.

मृ�यूने म�ा कधीही घाबरव�े नाही. �ेवट�, ��येका�ा एक जायचे आहे
�दवस. पण कदा�चत ज��ा�ु��न थोडे फार �वकर गे�े, थोडे फार �वकर. मी
म�ा घरी जा�त काळ राह�यासाठ� आणता आ�े नाही. म�ा माझे संपूण� वाट�े
एक �कारची �च�ता��त आंदो�ने आ�ण अंतग�त संघषा�म�ये बुडणारे आंत�रक �व
मा�या वैय��क आ�ण �ावसा�यक आयु�यात. बरेच �दवस, परत आत
थु�बा, म�ा �नरथ�कतेची भावना वाट�� जी म�ा यापूव� कधीही मा�हत न�हती - याब��
मी जे काही करत होतो.

मी �ा.धवन यां�या�ी द�घ� चचा� के��. �याने म�ा सां�गत�े क� माझी �गती चा�ू आहे
एसए��ही �क�प म�ा सां�वन देई�. ग�धळ �थम कमी होई�
आ�ण नंतर पूण�पणे �नघून जाई�. �याने माझे �� वेध�े
तं��ानाचे चम�कार आ�ण �याची काम�गरी.

हळूहळू, हाड�वेअर �ॉइंग बोड�मधून बाहेर येऊ �ाग�े.
ससी कुमार यांनी फॅ��के�न वक�  स�टरचे एक अ�त�य �भावी नेटवक�  तयार के�े.
कॉ�ोन�ट �ॉइंग �मळा�या�या काही �दवसातच, तो

उप�� अस�े�या व�तूंची �न�म�ती. नंबू�दरी आ�ण �प��ई खच� करत होते
�यांचे �दवस आ�ण रा� �ोप��न �योग�ाळेत चार रॉकेट �वक�सत करतात
मोटस� एकाच वेळ�. एमएसआर देव आ�ण स�ड�स यांनी सावध योजना आख�या
वाहना�या यां��क आ�ण �व�ुत एक�ीकरणासाठ�. माधवन नायर
आ�ण मूत� यांनी �हीएसएससी इ�े��ॉ�न�स�ारे �वक�सत के�े�या �णा��ची तपासणी के��
�योग�ाळा आ�ण �यांना उ�ाण उप�णा��म�ये �जथे �जथे �जथे आहे �तथे
��य होते. यूएस �स�गने प�ह�� �ाँच �ाउंड �स�टम आण��,
टे��मे��, टे��-कमांड आ�ण रडार यांचा समावे� आहे. �याने खडूही काढ�ा
उ�ाण चाच�यांसाठ� SHAR सह तप�ी�वार काय� योजना. सुंदरराजन डॉ
�म�न�या उ���ांचे बारकाईने �नरी�ण के�े आ�ण एकाच वेळ� अ�यावत के�े
�णा�� डॉ.�ी�नवासन, एक स�म ��ेपण वाहन �डझायनर, �ड�चाज�
एसए��ही डे�युट� �हणून माझी सव� पूरक आ�ण पूरक काय�
�क�प संचा�क. �याने मा�याकडे ���� के�े आहे हे ��ात घेत�े, I चे मु�े ऐक�े
ऐक�यात अय��वी, आ�ण मा�याकडे इत�या नस�े�या ��यता सुचव�या
��यमान

आ�ही �क�पाची सवा�त मोठ� सम�या कठ�ण मागा�ने ��क�ो
�व�ापन हे �नय�मत आ�ण काय��म इंटरफे�स�ग सा�य करणे आहे
�भ� ��� आ�ण काय� क� �े. कठोर प�र�म येथे सेट के�े जाऊ �कतात
यो�य सम�वया�या अनुप��तीत काहीही नाही.

म�ा इ�ो मु�या�यातून वाय एस राजन अस�याच ेभा�य �ाभ�े
�या काळात माझा �म� �हणून. राजन एक वै��क �म� होता (आ�ण आहे). �याचा
मै�ी समान उबदार वळण घेणारे, �फटर, इ�े�����यन आ�ण
�ाय�हस� तसेच �ा���, अ�भयंते, ठेकेदार आ�ण नोकर�हा.
आज जे�हा �ेस म�ा '�ोकांचा वे�र' �हणते, ते�हा मी याचे �ेय देतो
राजन. �व�वध काय� क� �ां�ी �या�या घ�न� संवादाने असे �नमा�ण के�े
एसए��ही �करणांम�ये सुसंवाद आहे क� वैय��क �य�नांचे उ�म धागे होते
मो�ा ताकद��या ����ा�� फॅ��कम�ये �वण�े�े.

1976 म�ये मा�या व�ड�ांचे �नधन झा�े. �याची त�येत �बघड�� होती
�या�या �गत वयामुळे काही काळ. ज��ा�ु��नचा मृ�यू झा�ा होता
�या�या आरो�यावर आ�ण आ��यावरही प�रणाम झा�ा. �याने जग�याची इ�ा गमाव�� होती, जसे
जरी ज��ा�ु��न�ा �या�या दैवी ��ोताकडे परतताना पा�ह�यानंतर, �या�ाही ते झा�े
�या�याकडे परत ये�यास उ�सुक �हा.

मा�या व�ड�ां�या उदासीन आरो�याब�� जे�हा जे�हा म�ा कळ�े ते�हा मी भेट �ायचो
रामे�रम एका चांग�या �हराती� डॉ�टरांसोबत. ��येक वेळ� मी असे के�े, तो असे
मा�या अनाव�यक �च�तेसाठ� म�ा ���ा �ा आ�ण खचा�वर म�ा �ा�यान �ा
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डॉ�टरांवर खच�. “तुझी भेट म�ा बरे हो�यासाठ� पुरेसे आहे, का
डॉ�टर आणा आ�ण �या�या फ�वर पैसे खच� करा? " तो �वचारे�. यावेळ�
तो कोण�याही डॉ�टर, काळजी �क�वा पै�ा�या �मते�या प��कडे गे�ा होता. माझे
वडी� जैनु�ा�द�न, जे 102 वष� रामे�रम बेटावर राहत होते,
पंधरा नातवंडे आ�ण एक थोर�ा सोडून �यांचे �नधन झा�े
नातू. �यांनी अनुकरणीय जीवन जग�े. एकटे बसून, नंतर रा�ी
दफन, म�ा येट्स�या मृ�यूवर ���ह�े�� एक क�वता आठव��
�म� ऑडेन, आ�ण असे वाट�े क� हे मा�या व�ड�ांसाठ� ���ह�े आहे:

पृ�वी, एक स�मा�नत अ�तथी �ा�त करा;
�व�यम येट्स यांना �व�ांती दे�यात आ�� आहे:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�या�या काळाती� तु�ंगात ��कवा
मु� माणूस �तुती क�ी करावी.

ऐ�हक ��ीने, तो फ� �स�या एका वृ�ाचा मृ�यू होता. साव�ज�नक नाही
�ोक आयो�जत कर�यात आ�ा होता, कोणतेही झ�डे अ�या� म�तकापय�त खा�� के�े न�हते, नाही
वत�मानप�ाने �या�यासाठ� एक �वप� �द�े. ते राजकारणी न�हते, �व�ान होते,
�क�वा एक �ापारी. तो एक साधा आ�ण पारद��क माणूस होता. माझे वडी�
सव�� मू�याचा, चांग�याचा पाठपुरावा के�ा. �यां�या जीवनामुळे सवा��या वाढ�स �ेरणा �मळा��
ते सौ�य आ�ण देव�त, �हाणे आ�ण थोर होते.

मा�या व�ड�ांनी म�ा नेहमीच महान अबो बेनची आठवण क�न �द�� होती
�ांतते�या गहन �व�ातून एक रा� जागून अदेहमने एक पा�ह�े
देव�त �भूवर �ेम करणा�यांची नावे सो�या�या पु�तकात ���हत आहेत.
अबूने देव�ता�ा �वचार�े क� �याचे �वतःचे नाव याद�त आहे का? देव�ताने उ�र �द�े
नकारा�मक म�ये. �नरा� पण तरीही आनंद�, अबू �हणा�ा, “माझे ��हा

�तचे ऐक�यासाठ� �वतःचे �वहार? हे खेदाने म�ा ते�हाच कळ�े जे�हा
�वकरच �तचे �नधन झा�े.

SLV-3 Apogee रॉकेट, एक सामा�य वरचा ट�पा �हणून �वक�सत
डायमॉ�टसह, �ा�सम�य ेउ�ाण चाचणीचे �नयोजन कर�यात आ�े होते
गंुतागंुती�या सम�यांची मा��का. �यांना सोडव�यासाठ� म�ा �ा�स�ा धाव �यावी �ाग��.
मी �नघ�यापूव�, �पारी उ��रा, म�ा कळव�यात आ�े क� माझे
आईचे �नधन झा�े होते मी नगरकोई��ा प�ह�� उप�� बस घेत��.
तेथून, मी संपूण� रा� रामे�रम�ा �वास के�ा
�ेन क�न �स�या �दव�ी सकाळ� अं�तम सं�कार के�े. दो�ही �ोक कोण
मी �यां�या �वग�य �नवास�ानासाठ� रवाना झा�ो होतो. �नघा�े�यांना होती
�यां�या �वासा�या �ेवट� पोहोच�ो. आम�याती� बाक��यांना चा�णे चा�ू ठेवावे �ाग�े
थक�े�ा र�ता आ�ण आयु�य पुढे जायचे होते. मी माझे वडी� म��द�त �ाथ�ना के��
एकदा म�ा रोज सं�याकाळ� घेऊन गे�ा होता. मी �या�ा सां�गत�े क� माझी आई क� �कते
�त�या पतीची काळजी आ�ण �ेमा��वाय जगात जा�त काळ जग�ो नाही,
आ�ण �हणून �या�ा सामी� हो�यास �ाधा�य �द�े होते. मी �याची �मा मा�गत��. “ते
मी �यां�यासाठ� तयार के�े�े काय� अ�यंत काळजीपूव�क, समप�णाने आ�ण पार पाड�े
�ामा�णकपणा आ�ण मा�याकडे परत आ�ा. तु�ही �यां�या �दवसाचा �ोक का करत आहात?
�स��? तुम�या समोर अस�े�या असाइनम�टवर �� क� ��त करा,
आ�ण तु�या कृतीतून माझा गौरव घो�षत कर! ” हे कोणीही सां�गत�े न�हते
��द, पण मी त ेमो�ाने आ�ण �� ऐक�े. म�ये एक �ेरणादायी aphorism
आ��यां�या �नधनाने कुराणाने माझे मन भर�े: “तुमची संप�ी आ�ण
मु�े फ� एक ��ोभन असतात तर: अ��ाह! �या�याबरोबर एक �ा�त आहे
पुर�कार." मी मनाने �ांततेने म��द�तून बाहेर आ�ो आ�ण पुढे �नघा�ो
रे�वे �टे�न�ा. नमाज पुकारताना म�ा नेहमी आठवते
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�या�या सहका�यांवर �ेम करणारा �हणून नाव �ा. ” देव�ताने ���ह�े, आ�ण
नाही�ी झा��. �स�या रा�ी, तो पु�हा एक मोठा जागृत �का� घेऊन आ�ा, आ�ण
�यांनी देवा�या �ेमाने आ�ीवा�द �द�ा होता �यांची नावे द���व��. आ�ण
अबूचे नाव याद�त प�ह�े होते.

मी बराच वेळ आईबरोबर बस�ो, पण बो�ू �क�ो नाही. �तने आ�ीवा�द �द�ा
जे�हा मी �त�ा ठंुबा�ा परत�यासाठ� रजा घेत�� ते�हा मी गुदमर�े�या आवाजात. ती
�त�ा मा�हत होते क� ती �त�या पतीचे घर सोडणार नाही, �यापैक� ती
क�टो�डयन होता, आ�ण मी �त�यासोबत �तथे राहणार न�हतो. आ�हा दोघांनाही
आम�या �वतः�या न��बी जगा. मी खूप �ज�� होतो क� मी अ�तरेक� होतो?
SLV म�ये ��त? मी थोडा वेळ �वसर�ा नसावा माझा

वाट�े, आमचे घर एका छो�ा म��द�त �पांत�रत होई�. माझे वडी� आ�णमाझी आई अ�ग�य, आ�ण �यांची मु�े आ�ण नातवंडे.

�स�या �दव�ी सकाळ� मी �ारी�रक��ा थक�े�या थुंबा येथे परत�ो होतो.
भाव�नक��ा �वखुर�े�े, परंतु उ�ाण कर�याची आमची मह�वाकां�ा पूण� कर�याचा �नधा�र
परदे�ी भूमीवर भारतीय रॉकेट मोटर.

SLV-3 ची य��वी चाचणी के�यानंतर, �ा�स�न परत आ�यावर
apogee मोटर, डॉ �� �का� म�ा आगमन ब�� एक �दवस कळव�े
वन�हर वॉन �ॉन यांचे. रॉके��म�ये काम करणा�या ��येका�ा वॉन मा�हत आहे
�ॉन, �याने �ंडन�ा उद�्व�त करणारे घातक �ही -2 �ेपणा�� बनव�े
�सरे महायु�. यु�ा�या �ेवट�या ट��यात, वॉन �ॉन होता
�म� सै�याने पकड�े. �या�या ��तभा�ा ��ांज�� �हणून, वॉन �ॉन होता
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नासा येथी� रॉके�� काय��मात सव�� �ान �द�े. साठ� काम करत आहे
अमे�रकन ��कर, वॉन �ौन याने �यु�पटर �ेपणा��ाची �न�म�ती के��
3000 �कमी र�ज अस�े�े प�ह�े IRBM होते. जे�हा म�ा डॉ
�� �का� म�ास येथे वॉन �ॉन �ा�त करती� आ�ण �या�ा ए�कॉट� करती�
थु�बा, मी �वाभा�वकपणे उ�साही होतो.

�ही -2 �ेपणा�� (जम�न ��दाचे सं�ेप
Vergeltungswaffe) ही आतापय�तची सवा�त मोठ� एकमेव काम�गरी होती
रॉकेट आ�ण �ेपणा��ांचा इ�तहास. तो �य�नांचा कळस होता
VFR (सोसायट� फॉर �ेस ��ाइट) म�ये वॉन �ॉन आ�ण �या�या ट�मने बनव�े
1920 �या द�कात. नागरी �य�न �हणून जे सु� झा�े ते �वकरच अ�धकृत झा�े
सै�य एक, आ�ण वॉन �ॉन जम�नचे तां��क संचा�क बन�े
Kummersdorf येथे �ेपणा�� �योग�ाळा. प�ह�या �ही -2 �ेपणा��ाची प�ह�� चाचणी घे�यात आ��
जून १ 2 ४२ म�ये अय��वी झा�े. ते �या�या बाजू�ा पड�े आ�ण �ोट झा�ा.
पण 16 ऑग�ट 1942 रोजी ते वेग ओ�ांडणारे प�ह�े �ेपणा�� बन�े
आवाजाचा. �हॉन �ॉन�या देखरेखीखा�� 10,000 पे�ा जा�त �ही -2
ए��� ते ऑ�टोबर 1944 दर�यान �ेपणा��ांची �न�म�ती �चंड झा��
जम�नीती� नॉड�हॉसेन जवळ भू�मगत उ�पादन एकक. क� मी
या माणसाबरोबर �वास करा - एक �ा���, �डझायनर, उ�पादन अ�भयंता,
एक ��ासक, एक तं��ान �व�ापक सव� एक म�ये आण�े - आणखी काय
मी मा�गत�े असते का?

आ�ही एका ए��ो �वमानात उ�ाण के�े �यापासून सुमारे न�वद �म�नटे �ाग��
म�ास ते ��व��म. वॉन �ॉनने म�ा आम�या कामाब�� �वचार�े आ�ण ऐक�े
जणू तो रॉके��चा �सरा �व�ाथ� होता. म�ा व�ड�ांची कधीच अपे�ा न�हती
आधु�नक रॉके�� इतके न�, �हण�ी� आ�ण उ�साहवध�क आहे. तो
म�ा ��ाइटमधून आरामदायक वाट�े. क�पना करणे कठ�ण होते
क� मी �ेपणा�� यं�णे�या एका रा�सा�ी बो�त होतो, कारण तो �वत: �ा �भा�वत करत होता.

�याने �नरी�ण के�े क� �ांबी ते �ास L/D �माण SLV-
3, �याची रचना 22 होती ती उ� बाजू�ा होती आ�ण म�ा सावध के�े
एरो-�व�चक सम�यांब�� �या ��ाइट दर�यान टाळ�या पा�हजेत.

जम�नीम�ये �या�या कामकाजाचा मोठा भाग घा�व�यानंतर, कसे के�े
�या�ा अमे�रकेत वाटते का? मी हे वॉन �ाउन�ा �वचार�े जे एक पंथ बन�े होते
अपो�ो �म�नम�ये �नी रॉकेट तयार के�यानंतर रा�यांमधी� आकृती
�याने माणसा�ा चं�ावर ठेव�े. "अमे�रका महान ��यतांचा दे� आहे,
पण ते अमेरीकन ��येक गो�ीकडे सं�याने आ�ण �तर�काराने पाहतात.

�यांना खो�वर �ज�े�या NIH — Not Invented Here — कॉ��े�सचा �ास होतो
आ�ण परदे�ी तं��ानाकडे पहा. तु�हा�ा रॉके��म�ये काहीही करायच ेअस�यास,
ते �वतः करा, ”वॉन �ॉनने म�ा स��ा �द�ा. �यांनी �ट�पणी के��, “एसए��ही -3 एक आहे
अ�स� भारतीय �डझाईन आ�ण तु�हा�ा तुम�या �वतः�या सम�या येत असती�. परंतु
आपण नेहमी ��ात ठेव�े पा�हजे क� आ�ही केवळ य�ावरच बांधत नाही, आ�ही
अपय�ांवर देखी� तयार करा. ”

रॉकेट बरोबर जाणा�या अप�रहाय� मेहनती�या �वषयावर
�वकास आ�ण वचनब�तेची पदवी, तो हस�ा आ�ण
�या�या डो�यांत �रमेची चमक दाखवून तो �हणा�ा, “मेहनत पुरे�ी नाही
रॉकेटरी हा एक खेळ नाही �जथे फ� मेहनतीमुळे तु�हा�ा स�मान �मळू �कतो.
येथ,े आप�याकडे केवळ �येय असणे आव�यक नाही तर आप�याकडे रणनीती असणे आव�यक आ
ते ��य �तत�या �वकर सा�य कर�यासाठ�. ”

“संपूण� बां�ध�क� �हणजे केवळ कठोर प�र�म नसून ती संपूण� सहभाग आहे.
खडकाची �भ�त बांधणे हे पाठ�मागचे काम आहे. असे काही �ोक आहेत जे
आयु�यभर खडकां�या �भ�ती बांधा. आ�ण जे�हा ते मरतात, मै� मै� असतात
�भ�ती, �या �ोकांनी �कती मेहनत घेत�� होती याची मूक ��ंसाप�े. ”

तो पुढे �हणा�ा, “पण अजून एक पु�ष आहेत जे एक दगड ठेवताना
�स�या�या वर �यां�या मनात एक ��ी आहे, एक �येय आहे. हे टेरेस असू �कते
गु�ाब खडकां�या �भ�त�वर चढत आहेत आ�ण आळ�ी उ�हा�यासाठ� खु�या� तयार करतात
�दवस. �क�वा खडकाची �भ�त एक सफरचंद बाग बंद क� �कत े�क�वा सीमा �च�हां�कत क� �कते.
जे�हा ते संपतात ते�हा �यां�याकडे �भ�तीपे�ा जा�त असते. हे �येय बनवते
फरक. रॉके�� हा आप�ा �वसाय, आप�� उपजी�वका बनवू नका
या�ा तुमचा धम�, तुमचे �येय बनवा. ” म�ा �ो.�व�मचे काही �दस�े का?
साराभाई इन वॉन �ौन? असा �वचार क�न म�ा आनंद झा�ा.

स�ग अनेक वषा�त कुटंुबात तीन मृ�यू झा�याने म�ा गरज होती
काम�गरी करत राह�यासाठ� मा�या कामाची संपूण� वचनब�ता. म�ा हवे होते
माझे सव� अ��त�व एसए��ही�या �न�म�तीम�ये फेकून �ा. मी �ोधून काढ�यासारखे वाट�े
मी �या मागा�चे अनुसरण करायच ेहोते, मा�यासाठ� देवाचे �येय आ�ण माझा उ�े�
�याची पृ�वी. या काळात, जणू काही मी दाबून ठेव�ा होता
बटण bad सं�याकाळ� बॅड�म�टन नाही, अ�धक ��नवार व र�ववार �क�वा सु�ट्या नाहीत,
कुटंुब नाही, नातेसंबंध नाही, एसए��ही वतु�ळाबाहेर कोणतेही �म�ही नाहीत.

आप�या �म�नम�ये य��वी हो�यासाठ�, आप�याकडे एकांगी भ�� असणे आव�यक आहे
आप�े �येय. मा�यासार�या ���ना ब�याचदा 'वक� हो���स' �हट�े जाते. मी �� करतो
ही सं�ा कारण ती पॅथॉ�ॉ�जक� ��ती �क�वा आजार द��वत.े जर मी
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जगाती� इतर कोण�याही गो��पे�ा म�ा जे हवे आहे ते करा आ�ण जे
म�ा आनं�दत करते, असे काय� कधीही �वच��त होऊ �कत नाही. कडून ��द
मी काम करत असताना स�वीसवे �तो� मा�या ��ात येते: “ओ, माझे परी�ण करा
�भु, आ�ण म�ा �स� करा. ”

�यांना गाठायचे आहे �यां�यासाठ� संपूण� वचनब�ता ही एक मह�वपूण� गुणव�ा आहे
�यां�या �वसायाचा सवा�त वरचा भाग. इ�तम �मतेने काम कर�याची इ�ा
इतर कोण�याही गो�ीसाठ� �व�चतच जागा सोडते. मा�याबरोबर �ोक होते
40-तास-आठव�ाती� नोकरीसाठ� कोण �यांची थ�ा करे� �यासाठ� �यांना पैसे �द�े जात होते. मी
इतरांना मा�हत आहे जे आठव�ात 60, 80 आ�ण अगद� 100 तास काम करायचे

��वरामकृ�णन नायर हे सहा जखम�पैक� एक होते. �या
अ◌ॅ�सडने �याचे �रीर अनेक �ठकाणी जाळ�े होते. तोपय�त आ�हा�ा ए
��णा�यात अंथ�णावर असताना, �या�ा ती� वेदना होत हो�या. मी �या�या अंथ�णावर �� ठेव�े.
पहाटे 3 �या सुमारास, ��वराम-कृ�णन परत आ�े
�ु��. �या�या प�ह�या ��दांनी अपघाताब�� खेद �� के�ा आ�ण
म�ा आ�ासन �द�े क� तो �नयो�जत वेळाप�कानुसार घसरणी करे�
अपघात. �याचा �ामा�णकपणा आ�ण आ�ावाद, इत�या गंभीर प�र��तीतही
वेदना, म�ा मनापासून �भा�वत के�े.

��वरामकृ�णन सारखे पु�ष वेगळे जातीचे आहेत. ते �य�न करणारे आहेत,
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कारण �यांना �यांचे काम रोमांचक आ�ण फाय�ाचे वाट�े. एकूण बां�ध�क�
सव� य��वी पु�ष आ�ण ���यांम�ये समान सं�दाय आहे. आहेत
आपण आप�या जीवनात येणा�या तणावाचे �व�ापन कर�यास स�म आहात? फरक
उ�साही आ�ण ग�धळ�े�या ���म�ये फरक आहे
�यांचे मन �यांचे अनुभव कसे हाताळतात. माणसा�ा �या�या अडचण�ची गरज आहे
कारण ते य�ाचा आनंद घे�यासाठ� आव�यक आहेत. आपण सव�जण काही ना काही घेऊन जातो
आप�याम�ये अ�त-बु��म�ेचा. आ�हा�ा स�म कर�यास उ�े�जत होऊ �ा
आप�े सखो� �वचार, इ�ा आ�ण �व�ास तपासा.

एकदा आपण हे के�े क� - �वतः�ा जसे चाज� होते, तसे आप�यासह
आप�या कामासाठ� वचनब�ता - आप�या�ा चांग�े आरो�य आ�ण अमया�द देखी� आव�यक आहे
ऊजा� ��खरावर चढणे ताकद�ची आव�यकता आहे, वर�या बाजूस
माउंट ए�हरे�ट �क�वा आप�या कारक�द��या ��खरावर. �ोक वेगवेगळे घेऊन ज�मा�ा येतात
उजा� साठा आ�ण जो �थम थकतो आ�ण सहज जळतो तो करे�
�या�या आयु�याची �वकरात �वकर पुनर�चना करणे चांग�े.

१ 1979 In six म�ये सहा सद�यीय ट�म a ची ��ाइट �हज�न तयार करत होती
��र चाचणी आ�ण मू�यांकनासाठ� ज�ट� �स�या ट��याती� �नयं�ण �णा��. �या
ट�म ट� -15 �म�नटांवर काउंटडाउन मोडम�ये होती (15 �म�नटे आधी
चाचणी). चेकआऊट दर�यान बारापैक� एका �हॉ��हने ��तसाद �द�ा नाही. �च�ता
सम�येचे परी�ण कर�यासाठ� ट�म�या सद�यांना चाचणी साइटवर ने�े.
अचानक ऑ��सडायझर टाक�, �ा� �यू�म�ग नाय��क acid�सड (RFNA) ने भर�े��,
फुटणे, �यामुळे ट�म�या सद�यांना गंभीर acid�सड भाजणे होते. ते खूप होते
जखम�चे �ःख पाह�यासाठ� ��े�कारक अनुभव. कु�प आ�ण मी
��व��म वै�क�य महा�व�ा�य ��णा�यात धाव घेत�� आ�ण �वनंती के��
आम�या सहका�यांनी दाख� के�े, कारण ��णा�यात सहा बेड उप�� न�हते
काळाचा तो �ब��.

नेहमी �ेवट�या वेळेपे�ा जा�त उंची गाठणे. आ�ण �यां�या सामा�जक आ�ण सह
कौटंु�बक जीवन �यां�या �व�ा�ी जोड�े गे�े, �यांना �यां�या �ाइ�हचे ब�ीस सापड�े
जबरद�त - �वाहात अस�याचा मूळचा आनंद. हा काय��म मो�ा �माणात
मा�या संघावरी� माझा आ�म�व�ास वाढव�ा; एक संघ जो एक सारखा उभा असे�
य� आ�ण अपय� म�ये खडक.

मी खरोखर �व�तृत न करता अनेक �ठकाणी '�वाह' हा ��द वापर�ा आहे
�याचा अथ�. हा �वाह काय आहे? आ�ण हे आनंद काय आहेत? मी फोन क� �क�ो
ते जा�चे �ण. म�ा या �णांमधी� आ�ण एक सा�य �दसते
जे�हा तु�ही बॅड�म�टन खेळता �क�वा जॉ�ग�ग करता ते�हा तु�हा�ा उ� अनुभव येतो.
जे�हा आपण संपूण� सहभागासह काय� करतो ते�हा �वाह ही एक संवेदना असते.
�वाहादर�यान, ��या अंतग�त तका�नुसार कृतीच ेअनुसरण करते
काय�क�या�कडून जाणीवपूव�क ह�त�ेपाची गरज भासत नाही. तेथे
घाई नाही; एखा�ाचे �� वेधून घे�या�या माग�या नाहीत. �या
भूतकाळ आ�ण भ�व�य नाहीसे होते. तसाच �व आ�ण म�ये फरक आहे
��याक�ाप. आ�ही सव� एसए��ही �वाहा�या �वाहात आ�ो होतो. तरी
आ�ही खूप मेहनत करत होतो आ�ही खूप आराम�ीर, उ�साही आ�ण ताजेतवाने होतो.
हे कसे घड�े? हा �वाह कोणी �नमा�ण के�ा होता?

कदा�चत आ�ही �ोध�े�या हेतूंची ती अथ�पूण� सं�ा होती
सा�य कर�यासाठ�. आ�ही �ापक ��य उ�े� पातळ� ओळखू आ�ण
�यानंतर �व�वधांमधून �वहाय� ��य समाधान �वक�सत कर�या�या �द�ेने काय� करा
पया�यांचे. सज�न�ी�ता �वक�सत कर�यासाठ� हे मागे काम करत होते
सम�ये�या समाधानाम�ये बद�, जो आ�हा�ा '�वाह' म�ये ठेव�यासाठ� वापर�ा जात असे.

जे�हा SLV-3 हाड�वेअर उदयास येऊ �ाग�े, ते�हा आमची एका� कर�याची �मता
��णीय वाढ झा��. म�ा आ�म�व�ासाची �चंड �ाट जाणव��; पूण� म�ये
मा�यावर आ�ण एसए��ही -3 �क�पावर �नयं�ण. �वाह हे एक उप-उ�पादन आहे
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�नयं��त सज�न�ी�ता. प�ह�� अट �हणजे ��य �ततके मेहनत करणे
एखा�ा गो�ीवर जे आ�हान सादर करते आ�ण आप�या �दया�ारे मंजूर के�े जाते. ते
कदा�चत एक जबरद�त आ�हान असू �कत नाही, परंतु एक जो तु�हा�ा ताणतो
थोडे, एखाद� गो� जी तु�हा�ा जाणवते क� तु�ही एखादे काय� करत आहात
तु�ही का��या तु�नेत आज चांग�े आहात �क�वा �ेवट�या वेळ� तु�ही ते कर�याचा �य�न के�ा आहे.
�वाहाम�ये राह�याची आणखी एक अट �हणजे ��णीय उप��ता
अखं�डत वेळेचा का�ावधी. मा�या अनुभवात, �यात ��वच करणे कठ�ण आहे
अ�या� तासापे�ा कमी वेळात �वाहाची ��ती. आ�ण आपण अस�यास हे जवळजवळ अ��य आहे
��ययांमुळे बेजार आहेत.

काही �कारचे a वाप�न �वतः�ा �वाहात बद�णे ��य आहे का?
कं�ड��न�ग �ड�हाइस �या�माणे आपण �वतः�ा कंडी�न करतो
�भावीपणे ��क�यासाठ�? उ�र होय आहे, आ�ण रह�य �व�ेषण करणे आहे
मागी� �संग जे�हा तु�ही �वाहाम�ये असता, कारण ��येक ���
�याची �क�वा �तची अनोखी नैस�ग�क वारंवारता आहे जी एखा�ा �व��� गो�ी�ा ��तसाद देते
उ�ेजन तु�ही एकटेच तुम�या बाबतीत सामा�य भाजक ओळखू �कता.
एकदा आपण हे सामा�य �वभाजक वेगळे के�े क�, आपण �टेज सेट क� �कता
�वाहासाठ�.

मी ही ��ती अनेक वेळा अनुभव�� आहे, जवळजवळ ��येक �दव�ी
एसए��ही �म�न. �योग�ाळेत असे �दवस आहेत जे�हा मी पा�ह�े
�योग�ाळा �रकामी �ोध�यासाठ� आ�ण ��ात आ�े क� ती भूतकाळात गे�� आहे
वेळ सोडणे. इतर �दव�ी, मा�या ट�मचे सद�य आ�ण मी असेच होतो
आम�या कामात अडक�ो क� �पार�या जेवणाची वेळ आम�या सं�याकाळ��वाय सर��
आपण भुके�े आहोत याची जाणीव असणे.

अ�ा �संगांचे पूव��नरी�ण करताना �व�ेषण करताना, म�ा ते सारखेच आढळतात
�क�पा�या जवळ असताना हा �वाह अनुभव�ा गे�ा आहे
पूण� करणे, �क�वा जे�हा �क�प �या ट��यावर पोहोच�ा होता ते�हा सव�
आव�यक डेटा गोळा के�ा गे�ा आ�ण आ�ही सारां� सु� कर�यास तयार होतो
पर�र�वरोधी �नकषां�ारे के�े�या माग�यांची �परेषा आ�ण
�हतसंबंधांना �वरोध क�न आ�ण आप�े बनवून सादर के�े�� �व�वध पदे
कारवाईसाठ� ��फारसी. म�ा हे देखी� समज�े क� हे घडत आहे
काया��यात तु�नेने �ांत अस�े�या �दवसांम�ये, कोणतेही संकट �क�वा बैठका नसताना.
असे मं� वारंवारतेम�ये सात�याने वाढत गे�े आ�ण एसए��ही -3 �व� होते
�ेवट� १. of �या म�यावर ��ात आ�े.

आ�ही 10 साठ� SLV-3 ची प�ह�� �ायो�गक उ�ाण चाचणी �नयो�जत के�� होती
ऑग�ट १ 1979. The. �म�नची �ाथ�मक उ���े पूण�तः साकार करणे होते
एका��मक ��ेपण वाहन; �टेज मोटस�सार�या ऑन-बोड� �स�टमचे मू�यांकन करणे,
माग�द��न आ�ण �नयं�ण �णा�� आ�ण इ�े��ॉ�नक उप�णा��; आ�ण मू�यांकन करणे
�ाउंड �स�टम, जस ेचेकआउट, �ॅ�क�ग, टे��मे�� आ�ण �रअ�-टाइम डेटा
�ीहरीकोटा ��ेपण संकु�ात बांध�े�या ��ेपण काया�त सु�वधा.
23 मीटर �ांबीचे, चार ट��यांच ेएसए��ही रॉकेट �ेवट� 17 टन वजनाचे आहे
0758 तासांनी सुरेखपणे उ�ाण के�े आ�ण �गेच �याचे अनुसरण कर�यास सुरवात के��
�ो�ाम के�े�े ��ेपव�.

मी पूण� के�े�ा ट�पा. पासून एक सुरळ�त सं�मण होते
हा ट�पा �स�या ट��यापय�त. आ�ही आम�या आ�ा पाह�यासाठ� मं�मु�ध होतो
एसए��ही -3 �या �व�पात उ�ाण करणे. अचानक, ��द�ेखन खं�डत झा�े. �या
�सरा ट�पा �नयं�णाबाहेर गे�ा. 317 नंतर ��ाइट बंद कर�यात आ��
सेकंद आ�ण वाहनाचे अव�ेष, मा�या आवड�या चौ�या ट��यासह
�ीह�रकोटापासून 560 �कमी अंतरावर पे�ोड समु�ात पसर�ा.

या घटनेमुळे आमची घोर �नरा�ा झा��. म�ा एक �व�च� �म�ण वाट�े
राग आ�ण �नरा�ा. अचानक म�ा वाट�े क� माझे पाय इतके ताठ झा�े आहेत
�यांना वेदना झा�या. सम�या मा�या �रीराची न�हती; काहीतरी होते
मा�या मनात घडत आहे.

मा�या हो�हर�ा�ट नंद�चा अका�� मृ�यू, �याचा �याग
RATO, SLV-Diamont चौ�या ट��याचा गभ�पात-सव� �जवंत झा�े
��ॅ�, �ांब दफन के�े�या �फ�न�ससारखा �या�या राखेतून उठतो. वषा�म�ये,
मी कसा तरी हे �नरथ�क �य�न आ�मसात कराय�ा ��क�ो होतो, आ�ो होतो
�यां�या�ी करार के�ा आ�ण नवीन �व�ांचा पाठपुरावा के�ा. �या �दव�ी, मी ��येका�ा पु�हा जग�ो
मा�या ती� �नरा�े�या �या ध��यांपैक�.

"तु�हा�ा असे वाटते क� याचे कारण काय असू �कत?े" कोणीतरी �वचार�े
मी ��ॉक हाऊसम�ये. मी उ�र �ोध�याचा �य�न के�ा, पण मी खूप थक�ो होतो
�य�न करा आ�ण �वचार करा आ�ण �थ� �हणून �य�न सोडून �द�े. ��ेपण होते
सकाळ� �वकर आयो�जत के�े जाते, �यापूव� पूण� रा�ीची मोजणी होते.
��वाय, गे�या आठव�ात म�ा �व�चतच झोप �ाग�� होती. पूण�पणे
�नचरा - मान�सक आ�ण �ारी�रक - मी थेट मा�या खो��त गे�ो
आ�ण बेडवर घसर�ा.

मा�या खां�ावर हळूवार ��ा�ने म�ा जागे के�े. म�ये उ�ीर झा�ा होता
�पार, जवळजवळ सं�याकाळ. मी डॉ �� �का� बस�े�े पा�ह�े

ता�काळ
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मा�या अंथ�णावर. "जेवाय�ा काय जायचे?" �याने �वचार�े. मी खो�वर होतो
�या�या �नेह आ�ण काळजीने �भा�वत झा�े. म�ा नंतर कळ�े क� �� डॉ
�का� �याआधी दोनदा मा�या खो��त आ�ा होता पण �नघून गे�ा होता
म�ा झोपेत �ोधत आहे. मा�या उठ�याची आ�ण ये�याची �याने सव� वेळ वाट पा�ह�� होती
�या�याबरोबर �पारचे जेवण. मी �ःखी होतो, पण एकटा नाही. �� यांची कंपनी डॉ
�का�ने मा�याम�ये एक नवीन आ�म�व�ास भर�ा. �याने ह�केच संभाषण के�े
जेवण दर�यान, काळजीपूव�क SLV-3 टाळा, पण हळूवारपणे म�ा �दान करा
सां�वन.

* * * 9
�ब�स�

डॉ.�� �का� यांनी म�ा हा कठ�ण काळ सहन कर�यास मदत के��. सरावात,
डॉ �� �का� यांनी �ंट-�ाइन डमेॅज कं�ो� त�व वापर�े:
“फ� सोबती�ा �जवंत करा. तो बरा होई�. ” �याने संपूण� SLV काढ�ा
ट�म जवळ आ�� आ�ण म�ा दाखवून �द�े क� मी मा�या �ःखात एकटा नाही
एसए��ही -3 चे अपय�. ते �हणा�े, "तुमचे सव� सहकारी तुम�या पाठ��ी उभ ेआहेत."
यामुळे म�ा मह�वपूण� भाव�नक आधार, �ो�साहन आ�ण माग�द��न �मळा�े.

11 ऑग�ट 1979 रोजी उ�ाणो�र पुनराव�ोकन के�े गे�े
स�र�न अ�धक �ा���. अपय�ाचे तप�ी�वार तां��क मू�यांकन
पूण� झा�े होते. नंतर, उ�ाणो�र �व�ेषण स�मतीचे अ�य� एस.के
अ�थथनने वाहना�या �बघाडाची कारणे सां�गत��. ते
�या अपय�ामुळे हा अपघात झा�याचे �स� झा�े
�सरा ट�पा �नयं�ण �णा��. दर�यान कोणतेही �नयं�ण ब� उप�� न�हते
�स�या ट��याती� उ�ाण �यामुळे वाहन वायुग�तक�य बन�े
अ��र, प�रणामी उंची आ�ण वेग कमी होतो. यामुळे वाहनाची �रव�ा झा��
इतर ट�पे पेट�यापूव�च समु�ात पडणे.

�स�या ट��याती� अपय�ाच ेअ�धक सखो� �व�ेषण ओळख�े गे�े
रेड �यू�म�ग नाय��क id�सड�या चांग�या �माणात �नचरा हो�याचे कारण
(आरएफएनए) �या ट��यावर इंधन उज�साठ� ऑ��सडायझर �हणून वापर�े जाते.
प�रणामी, जे�हा �नयं�ण द�ाची मागणी के�� गे��, ते�हा फ� इंधन होते
इंजे�टेड प�रणामी �ू�य ���. ऑ��सडायझर टाक�म�ये एक सो�नॉइड वा�व

�ब�स�
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T-8 मधी� प�ह�या आदे�ानंतर ��षत झा�यामुळे उघडे रा�ह�े
�म�नटे ', RFNA �या �नचरा हो�याचे कारण �हणून ओळख�े गे�े.

हे �न�कष� �ा.धवन यांना �ीष��ानी झा�े�या बैठक�त सादर कर�यात आ�े
इ�ोचे �ा��� आ�ण �वीकार�े गे�े. ��येका�ा याची खा�ी पट��
तां��क कारण आ�ण प�रणाम अनु�म सादर के�ा आ�ण एक सामा�य होता
अपय�-�व�ापना�या संपूण� �ायामाब�� समाधानाची भावना
उपाय के�े. तरीही मी अ�व� होतो आ�ण अ�व� वाट�े. म�ा,
एखा�ाचा सामना कर�या�या �मतेने जबाबदारीची पातळ� मोज�� जाते
कोण�याही �व�ंब �क�वा �वच�ना��वाय �नण�य घे�याची ���या.

�या �णी, मी उभा रा�ह�ो आ�ण �ा.धवन यांना संबो�धत के�े,
“सर, मा�या �म�ांनी तां��क��ा अपय�ाचे औ�च�य �स� के�े अस�े तरी मी घेतो
अं�तम दर�यान सापड�े�या आरएफएनए गळती�ा �याय दे�याची जबाबदारी
मोजणीचा ट�पा नग�य आहे. �म�न डायरे�टर �हणून म�ा पा�हजे
��ेपण रोख�े आहे आ�ण ��य अस�यास ��ाइट वाचव�� आहे. एक समान म�ये
परदे�ाती� प�र��ती, �म�न संचा�काची नोकरी गे�� असती. �हणून मी
एसए��ही -3 अपय�ाची जबाबदारी �या. ” काही काळ �तथे
सभागृहात �पन-�ॉप �ांतता होती. मग �ो.धवन उठ�े आ�ण �हणा�े, “मी
मी क�ाम यांना क�ेत ठेवणार आहे!
बैठक संप��

�व�ानाचा पाठपुरावा हा महान आनंद आ�ण महान यांचे संयोजन आहे
�नरा�ा. मी मा�या मनात अ�ा अनेक भागांवर गे�ो. जोहा�स के��र,

�वचारांनी म�ा वरवर पाहता अप�रवत�नीय सहन कर�याची �मता दे�यास मदत के��
आघात.

नो�ह�बर १ 1979 Ear �या सु�वाती�ा डॉ �� �का� सेवा�नवृ� झा�े. �या�याकडे नेहमीच हो
�हीएसएससी�या अ�ांत पा�यात माझा �ीट-अँकर होता. म�ये �याचा �व�ास
ट�म ���रटने एसए��ही �क�पासाठ� �व�ापन प�ती�ा �े�रत के�े होते,
जे नंतर दे�ाती� सव� वै�ा�नक �क�पांसाठ� ��ू���ट बन�े.
डॉ �� �का� हे एक अ�यंत �हाणे स��ागार होते �यांनी म�ा मो�ाचे �द�े
जे�हा मी मा�या �येय उ���ांपासून �वच��त होतो ते�हा माग�द��न.

डॉ.�� �का� यांनी केवळ मी �मळव�े�या गुणांनाच बळकट के�े नाही
�ा.साराभा�कडून, पण म�ा �यांना नवीन प�रमाण दे�यात मदत के��. तो
म�ा नेहमी घाई कर�यापासून सावध के�े. “मोठे वै�ा�नक �क�प जसे आहेत
पव�त, जे ��य �तत�या कमी �य�नाने चढ�े पा�हजे आ�ण
तातडी��वाय. तुम�या �वतः�या �वभावाच ेवा�तव तुमच ेठरवावे
वेग जर तु�ही अ�व� झा�ात तर वेग वाढवा. जर तु�ही तणाव��त आ�ण उ� असा�-
धडधाकट, हळू. आपण समतो� ��तीत ड�गरावर चढ�े पा�हजे.
जे�हा आप�या �क�पाच े��येक काय� हे केवळ �ेवटचे साधन नसत ेतर अ
�वतःच अनोखी घटना, मग तु�ही त ेचांग�े करत आहात, ”तो म�ा सांगे�. �या
डॉ �� �का� यां�या स��याचा ��त�वनी इमस�न यां�या क�वतेत ऐकू आ�ा
��ावर:

जर �ा� ह�यारा�ा वाट�े क� तो मारतो,
�क�वा, जर मृता�ा वाट�े क� तो मार�ा गे�ा आहे,
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�यांचे तीन क�ीय कायदे अंतराळ सं�ोधनाचा आधार आहेत, �यांनी जवळजवळ घेत�े
सभोवता��या �हां�या हा�चा���वषयी दोन कायदे तयार के�यानंतर 17 वष�
सूय�, �याचा �तसरा �नयम सांग�यासाठ� जो यामधी� संबंध देतो
�ंबवतु�ळाकार क�ाचा आकार आ�ण �हासाठ� �ागणारा वेळ
सूया�भोवती जा. �या�ा �कती अपय� आ�ण �नरा�ा आ�� पा�हजे
गे�ा? चं�ावर मनु�य उत� �कतो ही क�पना �वक�सत झा��
र��यन ग�णत� कॉ��टँ�टन ��सओ�को��क� नंतर ��ात आ�े
जवळजवळ चार द�के - आ�ण अमे�रकेने, �या वेळ�. �ा.
चं��ेखर यांना नोबे� �मळ�यापूव� जवळपास 50 वष� वाट पाहावी �ाग��
'चं��ेखर मया�दा' या �या�या �ोधासाठ� पुर�कार, एक �ोध
१ 30 ३० �या द�कात तो क� ��ज येथे पदवीधर �व�ाथ� होता. जर �याचे काम
ते�हा ओळख�े गे�े असते, यामुळे का�याचा �ोध �ाग�ा असता
हो� द�कांपूव�. वॉन �ॉन�ा �कती अपय� आ�े
�या�या �नी ��ेपण वाहनाने मनु�या�ा चं�ावर बसव�यापूव�? हे

�यांना सू�म माग� मा�हत नाहीत
मी ठेवतो, आ�ण पास करतो, आ�ण पु�हा वळतो.

केवळ काही अ�ात भ�व�यासाठ� जगणे वरवरचे आहे. हे चढ�यासारखे आहे
ड�गर �या�या बाजंूचा अनुभव न घेता ��खरावर पोहोचतो. बाजू
पव�तामुळे जीवन �टकते, ��खर नाही. इथेच गो�ी वाढतात,
अनुभव �मळतो आ�ण तं��ानावर �भु�व �मळते. चे मह�व
��खर फ� या व�तु��तीम�ये आहे क� त ेबाजू प�रभा�षत करते. �हणून मी पुढे गे�ो
वर�या �द�ेने, पण नेहमी बाजंूचा अनुभव घेत असतो. म�ा अजून बराच प��ा गाठायचा होता
जा पण म�ा घाई न�हती. मी थो�ा पाव�ांवर गे�ो - फ� एक पाऊ� नंतर
�सरे - पण ��येक पाऊ� वर�या �द�ेने.

��येक ट��यावर, SLV-3 ट�म�ा काह�चा आ�ीवा�द होता
�व��ण धाडसी �ोक. सुधाकर आ�ण ��वरामा सोबत-
कृ�णन, तेथ े��वका�मनाथनही होते. आण�याची जबाबदारी �या�यावर सोपव�यात आ��
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सह एक�ीकरणासाठ� ��व��म ते SHAR पय�त सी-बँड �ा�सप�डर
एसए��ही -3. �ा�सपॉ�र हे रॉकेट �स�ट�मम�ये बसव�े�े उपकरण आहे
रडार �स�न� �ा जे पुरेसे ����ा�� आहेत जे �याचा मागोवा घे�यास मदत करतात
टेक-ऑफ साइटव�न अं�तम �भाव �ब��पय�त वाहन. एसए��ही -3 ��ेपण
वेळाप�क या उपकरणां�या आगमन आ�ण एक�ीकरणावर अव�ंबून होते.
म�ास �वमानतळावर उतर�यावर ��वकामी हे �वमान होते
��कड म�ये �वास आ�ण धावप�� ओ�हर�ॉट. दाट धूर पसर�ा
�वमान. आप�का��न प�र��तीत ��येकाने �वमानातून उडी मार��
बाहेर पडतो, आ�ण �वतः�ा वाचव�यासाठ� �जवा�या आकांताने �ढ�ो - सव� ��वकामी वगळता,
जो �या�याकडून �ा�सपॉ�र काढेपय�त �वमानात रा�ह�ा
सामान. तो �ेवट�या काही ���पैक� होता, बाक�चे ब�तेक
�वमान �ू, धुरापासून बाहेर पड�यासाठ� आ�ण तो �मठ� मारत होता
�या�या छातीजवळ �ा�सपॉ�र.

�या �दवसांची आणखी एक घटना जी म�ा ��पणे आठवते ती �ा.
धवन यांची एसए��ही -3 �वधानसभा इमारती�ा भेट. �ा.धवन,
माधवन नायर आ�ण मी SLV-3 �या काही बारीकसारीक बाब�वर चचा� करत होतो
एक�ीकरण वाहन �ाँचरवर आड�ा ��तीत ठेव�े होते.
जे�हा आ�ही इकडे �तकडे �फरत होतो आ�ण �या तयारीची तपासणी करत होतो
इं�ट�ेटेड हाड�वेअर, म�ा मो�ा वॉटर-पोट्�सची उप��ती ��ात आ��
अपघात झा�यास आग �वझवणे. काही कारणा�तव, म�ा वाट�े
�ाँचरवर एसए��ही -3 समोर अस�े�या बंदरां�या ��ीने अ�व�.
मी माधवन नायर�ा सुचव�े क� आ�ही ते बंदर �फरवू �कतो जेणेक�न ते
पूण� 180o ने वेगळे होते. हे �व�च� ��यता टाळे�
पाणी बाहेर पडते आ�ण रॉकेटचे नुकसान होते. आमचे आ�य�, आत
माधवन नायरची बंदरे उ�ट�, ����ा�� पाणी �मळ�याचे �म�नटे
बंदरांमधून जेट्स बाहेर आ�े. वाहन सुर�ा अ�धका�याने याची खा�ी के�� होती
अ��न�ामक यं�णेचे अ��त�व असू �कते हे ��ात न घेता काय� करणे
संपूण� रॉकेट उद�्व�त के�े. हा �र��ीचा धडा होता. �क�वा आ�ही के�े
दैवी संर�ण आहे का?

17 जु�ै 1980 रोजी, �स�या SLV-3 �या ��ेपणा�या 30 तास आधी,
वृ�प�े सव� �कार�या भ�व�यवा�यांनी भर�े�� होती. यापैक� एक
वृ�प�ांनी अहवा� �द�ा, “�क�प संचा�क बेप�ा आहेत आ�ण असू �कत नाहीत
संपक�  के�ा. ” अनेक अहवा� प�ह�या SLV चा इ�तहास �ोध�यास �ाधा�य देतात-
3 ��ाइट, आ�ण आठव�े क� �तसरा ट�पा क�ामुळे ��व��त कर�यात अय��वी झा�ा
इंधनाचा अभाव आ�ण रॉकेटने समु�ात �वे� के�ा. काही

�ा�त कर�या�या ��ीने एसए��ही -3 �या संभा� ��करी प�रणामांवर �का� टाक�ा
IRBMs बांध�याची �मता. काही सवा�चे सामा�य रोग�नदान होते
�याने आप�ा दे� आजारी पड�ा आ�ण तो एसए��ही -3 �ी संबं�धत आहे. म�ा मा�हत होते क� पु
�दवसाच े��ेपण भारतीय अंतराळाचे भ�व�य ठरवणार होते
काय��म खर ंतर, सो�या भाषेत सांगायचं तर संपूण� रा�ाच ेडोळे होते
आम�यावर.

�स�या �दव�ी�या �वकर तासांम�ये, 18 जु�ै 1980 - 0803 वाजता
तंतोतंत, भारताती� प�ह�े उप�ह ��ेपण वाहन, SLV-3 ने तेथून काढ�े
SHAR. टेक-ऑफ�या 600 सेकंद आधी, मी संगणक �द���त करताना पा�ह�े
चौ�या ट��याती� डेटा रो�हणी उप�हा�ा आव�यक वेग देत आहे
(पे�ोड �हणून वा�न) �या�या क�ाम�ये �वे� कर�यासाठ�. पुढ�या दोन �म�नटात रो�हणी
कमी पृ�वी�या क�ेत हा�चा� के�� गे��. मी ओरडत असतानाच बो��ो
डे�सब�, मा�या आयु�यात मी उ�ार�े�े सवा�त मह�वाचे ��द, “�म�न
संचा�क सव� �ानकांना फोन करत आहेत. मह�वा�या घोषणेसाठ� उभे रहा.
�म�न आव�यकता पूण� के�े�े सव� ट�पे. चौथा ट�पा अपोगी
रो�हणी उप�हा�ा क�ेत टाक�यासाठ� मोटरने आव�यक वेग �द�ा आहे. ”
सव�� आनंदा�या आरो�या हो�या. जे�हा मी ��ॉक�या बाहेर आ�ो
घर, म�ा मा�या आनंद� सहका�यां�या खां�ावर उच��यात आ�े आ�ण
�मरवणुक�त ने�े.

संपूण� रा� उ�सा�हत झा�े. म�ये भारताने �वे� के�ा होता
उप�ह ��ेपण �मता अस�े�या रा�ांचा �हान गट.
वत�मानप�ांनी या काय��मा�या बात�या �यां�या मथ�यांम�य ेटाक�या. रे�डओ आ�ण
�रद��न क� �े �व�ेष काय��म �सा�रत करतात. संसदेने अ�भवादन के�े
डे�क�या थं�प�गसह य�. तो दो�हीचा कळस होता
एक रा�ीय �व�, आ�ण आम�या म�ये एक अ�त�य मह�वा�या ट��याची सु�वात
रा�ाचा इ�तहास. इ�ोचे अ�य� �ा.सती� धवन यांनी फेक�े
नेहमी�या वा�यांना सावध�गरी बाळग�� आ�ण जाहीर के�े क� ते आता आहे
जागा ए�स��ोर कर�या�या आम�या �मतेम�ये. पंत�धान इं�दरा गांधी
�तचे अ�भनंदन के�े. पण सवा�त मह�वाची ��त��या होती ती
भारतीय वै�ा�नक समुदाय - ��येका�ा या �तकाचा अ�भमान होता
ट�के �वदे�ी �य�न.

मी सं�म� भावना अनुभव�या. य� �मळवताना म�ा आनंद झा�ा
जे गे�या दोन द�कांपासून मा�यापासून �र होते, पण मी �: खी होतो
कारण �यांनी म�ा �ेरणा �द�� होती ते आता सामा�यक कर�यासाठ� तेथे न�हते
माझा आनंद-माझे वडी�, माझे मे�णे ज��ा�ु��न आ�ण �ो. साराभाई.
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य��वी एसए��ही -3 उ�ाणाचे �ेय �थम, �द�गजांना जाते
भारतीय अंतराळ काय��म, �व�ेषतः �ा.साराभाई, �यां�याकडे होते
या �य�नापूव�; �ेकडो �हीएसएससी कम�चा�यां�या पुढे
ती� इ�ा���ने आप�या दे�वा�सयांचे साम�य� �स� के�े आ�ण
कमीतकमी, �ा.धवन आ�ण डॉ. �� �का� यांना, �यांनी नेतृ�व के�े
�क�प

संकोचाने, मी उठ�ो आ�ण ��तसाद �द�ा, “म�ा खरोखरच यात सहभागी हो�याचा स�मान आ
रा��नमा�तांचा मोठा मेळावा. म�ा फ� रॉकेट कसा बनवायचा हे मा�हत आहे
आप�या दे�ाती� �णा��, जी उप�ह इंजे�ट करे�, आप�या दे�ात बांध�� जाई�,
ता�ी 25,000 �कमीचा वेग देऊन. ” गडगडाट झा�ा
टा�या आ�हा�ा काम कर�याची संधी �द�याब�� मी सद�यांच ेआभार मान�े
SLV-3 सार�या �क�पावर आ�ण आप�� वै�ा�नक ��� �स� करा
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आ�ही �या सं�याकाळ� रा�ी उ��रा जेव�ो. हळूहळू, द�न आ�ण ग�धळ
उ�सव �ांत झा�े मी जवळजवळ ऊजा� नसताना मा�या अंथ�णावर �नवृ� झा�ो
डावीकडे. उघ�ा �खडक�तून म�ा ढगांम�ये चं� �दस�ा.
समु�ाची झुळूक मूड�या उ�साहा�ा ��त�ब��बत करते
�या �दव�ी �ीह�रकोटा बेट.

SLV-3 य�ा�या एका म�ह�यात मी नेह� साय�स�ा भेट �द��
माझे �ेअर कर�या�या आमं�णा�या ��तसादात एक �दवस मंुबईत क� �
SLV-3 सह अनुभव. �तथे म�ा एक �र�वनी आ�ा
�स�या �दव�ी सकाळ� म�ा �यां�यासोबत सामी� हो�यास सांगून �द���त �ा. आ�ही
पंत�धान �ीमती इं�दरा गांधी यांची भेट घेणार होते. येथे माझे यजमान
नेह� स�टर मा�या �द����या �त�कटाची �व�ा कर�यास पुरेसे होते, पण मा�याकडे होते
एक �हान सम�या. �याचा मा�या कप�ां�ी संबंध होता. मी सहजपणे कपडे घात�े होते
���ाचारा�या कोण�याही मानकांनुसार, च�प� घा�णे माझे नाही.
पंत�धानांना भेट�यासाठ� यो�य पो�ाख! जे�हा मी �ो.
या सम�येब�� धवनने म�ा सां�गत�े क� मा�या �ेसची काळजी क� नका.
"तु�ही तुम�या य�ाचे संुदर व�� धारण के�े आहे," तो �हणा�ा.

धवन आ�ण मी संसद भवनात आ�े
�स�या �दव�ी सकाळ�. �व�ान आ�ण संसद�य पॅने�ची बैठक
पंत�धानां�या अ�य�तेखा�� तं��ान �नयो�जत होते. तेथे होते
खो��त �ोकसभा आ�ण रा�यसभेचे सुमारे 30 सद�य,
जे एका भ� झंुबराने ��व��त के�े गे�े. �ो. एमजीके मेनन आ�ण डॉ नाग
चौधरी उप��त होते. �ीमती गांधी सद�यां�ी बो��या
SLV-3 �या य�ाब�� आ�ण आम�या य�ाचे कौतुक के�े. �ा.
धवन यांनी मेळा�ास �द�े�या �ो�साहनाब�� आभार मान�े
दे�ाती� अंतराळ सं�ोधन आ�ण इ�ोचे आभार �� के�े
�ा��� आ�ण अ�भयंते. अचानक म�ा �ीमती गांधी मा�याकडे हसताना �दस�या
ती �हणा��, “क�ाम! तुमचे बो�णे आ�हा�ा ऐकाय�ा आवडे�. ” मी आ�य�च�कत झा�ो
�वनंती क�न �ो.धवन यांनी आधीच मेळा�ा�ा संबो�धत के�े होते.

दे�. संपूण� खो�� आनंदाने �कर�णत झा�� होती.
आता तो �क�प SLV-3 य��वी�र�या पूण� झा�ा आहे, VSSC

�या�या संसाधनांची पुनर�चना करायची होती आ�ण �याची उ���े पु�हा प�रभा�षत करायची होती. म�
�क�प उप�मांपासून मु� झा�े आ�ण प�रणामी वेद�का� संद�स
मा�या ट�म कडून SLV-3 सात�य साठ� �क�प संचा�क बनव�े गे�े
�क�प, �याच ेउ��� ए च ेउप�ह ��ेपण वाहने बनवणे आहे
समान वग�. SLV-3 �व��� मागा�ने �ेणीसुधा�रत कर�या�या ��ीने
तां��क नवक�पना, संव�ध�त उप�हाचा �वकास
�ॉ�च �हेइक�स (एएसए��ही) काही काळ काड्�सवर होती. �या
SLV-3 पे�ोड �मता 40 �क�ो व�न 150 �क�ो पय�त वाढवणे हे उ��� होते.
मा�या संघाती� MSR देव यांची ASLV च े�क�प संचा�क �हणून �नयु�� कर�यात आ��. मग,
सूय�-समका��क क�ा (900 �कमी) पय�त पोहोच�यासाठ�, PSLV बनवायचे होते.
�जओ सॅटे�ाइट �ाँच �हेइक� (जीएसए��ही) ची देखी� क�पना के�� गे�� होती
�रच े�व� �हणून. मी एरो�ेसचे संचा�कपद �वीकार�े
डायनॅ�म�स आ�ण �डझाईन �ुप, जेणेक�न मी आगामी कॉ��फगर क� �केन
वाहने आ�ण तं��ान �वकास सु� करा.

�व�मान �हीएसएससी पायाभूत सु�वधा आकार हाताळ�यासाठ� अपुरी होती
आ�ण भ�व�याती� ��ेपण वाहन �णा�� आ�ण अंम�बजावणीचे वजन
या सव� �क�पांसाठ� अ�यंत �व�ेष सु�वधांची आव�यकता होती.
�हीएसएससी�या �व�ता�रत उप�मांसाठ� नवीन साइट ओळख�या गे�या
व��यूरकावु आ�ण वा�यामा�ा. डॉ. �ी�नवासन यांनी स�व�तर योजना आख��
सु�वधा. दर�यान, मी �या अजा�चे �व�ेषण के�े
SLV-3 आ�ण �याची �पे ��वथानू �प��ई यां�या�ी आ�ण स�याची तु�ना
�ेपणा�� अनु�योगांसाठ� जगाती� वाहने �ाँच करा. आ�ही �ापन के�े
क� SLV-3 सॉ��ड रॉकेट �स�ट�म रा�ीय आव�यकता पूण� करे�
�हान आ�ण म�यवत� �ेणीसाठ� पे�ोड �वतरण वाहनांची (4000
�कमी). आ�ही असा यु��वाद के�ा क� एका अ�त�र� ठोस बू�टरचा �वकास
एसए��ही -3 सह 36 टन �ोपे��टसह 1.8 मीटर �ासाचे
उप�णा�� ICBM ची आव�यकता पूण� करे� (a साठ� 5000 �कमी पे�ा जा�त
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1000 �क�ो पे�ोड). तथा�प, या ��तावावर कधी �वचार के�ा गे�ा नाही. ते
असे अस�े तरी पु�हा �वे�ा�या �न�म�तीचा माग� मोकळा झा�ा
�योग (आरईए�स), जे नंतर खूप अ�नी बन�े.

पुढ�� SLV-3 ��ाइट, SLV3-D1, 31 मे 1981 रोजी उ�ाण के�े. मी पा�ह�े
अ�यागतां�या गॅ�रीतून हे उ�ाण. मी �थमच सा�ीदार होतो a
�नयं�ण क� �ा�या बाहे�न ��ेपण. म�ा न पटणारे स�य
चेहरा असा होता क� मा�यमांचे �� बनून मी खळबळ उडवून �द�� होती
मा�या काही व�र� सहका�यांम�ये ई�या�, �यां�या सवा�म�ये समानता होती
SLV-3 �या य�ात योगदान �द�े. �या थंडपणामुळे म�ा �खापत झा�� होती का?
नवीन वातावरण? कदा�चत हो, पण मी जे आहे ते �वीकार�यास तयार होतो
बद�ू   �क�ो नाही.

इतरां�या मनाती� न�यावर मी कधीच जग�ो नाही. माझे आयु�य, ठेव�यात
मा�या �वभावा�ी, कधीही �नद�यी सा�य करणारा न�हता. एसए��ही -3
स��ने आ�ण हाताळणीने न�हे तर सात�याने सामू�हक प�तीने के�े गे�े
�य�न मग ही कडवटपणाची भावना का? हे VSSC साठ� �व��ण होते
उ� पातळ� �क�वा साव���क वा�तव? एक �ा��� �हणून, म�ा तक�  कर�याचे ����ण दे�यात आ�े
वा�तव �व�ानात, वा�त�वकता �हणजे अ��त�वात आहे. आ�ण कारण ही कटुता
खरे होते, म�ा �याचे कारण सांगावे �ाग�े. पण या गो��चा तक�  करता येई� का?

माझे एसए��ही नंतरचे अनुभव म�ा गंभीर प�र��तीत नेत होते का?
होय आ�ण नाही. होय, कारण SLV-3 चे वैभव ��येका�ा गे�े न�हते
कोण ते पा� होते - परंतु �याब�� �व�चतच काही करता आ�े असते.
नाही, कारण एखा�ा ���साठ�च प�र��ती गंभीर मान�� जाऊ �कते
जे�हा अंतग�त गरजांची जाणीव अ��य होते. आ�ण ते
न�क�च तसे न�हते. खरं तर, संघषा�ची संक�पना तयार के�� गे�� आहे
ही मू�भूत क�पना. पूव���णात, मी फ� एवढेच �हणू �कतो क� म�ा अ ची पूण� जाणीव होती
वा�त�वकता आ�ण नूतनीकरणाची मोठ� गरज.

जानेवारी १ 1 In१ म�ये, म�ा डॉ. भगीरथ राव यांनी उ� आमं��त के�े होते
अ��ट�ूड �योग�ाळा (आता संर�ण इ�े��ॉ�न�स अनु�योग
�योग�ाळा (DEAL)), डेहरा डन SLV-3 वर �ा�यान दे�यासाठ�. �या
��यात अणु�ा���, �ा.राजा राम�णा, �यां�याकडे मी नेहमीच होतो
��ंसा के��, आ�ण �यावेळ� संर�णमं�यांचे वै�ा�नक स��ागार कोण होते,
मेळा�ा�या अ�य��ानी. ते �न�म�ती�या भारता�या �य�नांवर बो��े
अणुऊजा� आ�ण �यासाठ� प�ह�� अणु चाचणी घे�याचे आ�हान
�ांततापूण� हेतू. मी एसए��ही -3 सह इतका जवळून सामी� होतो �हणून, ते होते

�वाभा�वक आहे क� मी �वकरच �याब�� पूण� संतापात होतो. नंतर, �ा.राजा राम�णा
म�ा चहावर खासगी बैठक�साठ� आमं��त के�े.

�ा.रम�णा यांना भेट�यावर म�ा सवा�त प�ह�� गो� �हणजे �यांची
म�ा भेटून खरा आनंद. �या�या बो��यात एक उ�सुकता होती, अ
�व�रत, सहानुभूती�ी� मै�ी, सोबत �त, डौ�दार
हा�चा��. सं�याकाळ� मा�या प�ह�या भेट��या आठवणी परत आण�या
�ो.साराभाई बरोबर — जणू तो का� होता. �ा.साराभा�चे जग
अंतग�त सोपे आ�ण बा� सोपे होते. आपण ��येकजण �या�याबरोबर काम करतो
�नमा�ण कर�याची एकमेव गरज होती आ�ण प�र��तीनुसार जग�े गे�े
�याने �या गरजे�या व�तू�ा थेट �वे�यो�य बनव�े. साराभा�चा संसार
आम�या �व�ां�या अनु�प होते. �यात खूप जा�त �क�वा फार कमी न�हते
आप�यापैक� कोणा�ाही आव�यक अस�े�� कोणतीही गो�. आ�ही ते आम�या गरजेनुसार �वभागू 
उव��रत न.

माझे जग, आतापय�त �यात साधेपणा ����क न�हता. ते एक बन�े होते
अंतग�त ज�ट� आ�ण बा� कठ�ण जग. रॉके�� म�य ेमाझे �य�न
आ�ण �वदे�ी रॉकेट बनव�याचे �येय सा�य कर�यात अडथळा आ�ा
बा� अडथ�यांमुळे आ�ण अंतग�त डगमग�यामुळे गंुतागंुतीचे. म�ा जाणीव होती
क� माझा माग� �टकव�यासाठ� इ�ा����या �व�ेष �य�नांची आव�यकता आहे. �या
मा�या वत�मानाचा मा�या भूतकाळा�ी सम�वय आधीच धो�यात आ�ा होता.
मा�या वत�मानाचा मा�या भ�व�या�ी सम�वय मा�याम�ये सवा�त वरचा होता
जे�हा मी �ा.रम�ा यां�यासोबत चहा �याय�ा गे�ो होतो ते�हा.

मु�ावर याय�ा �या�ा वेळ �ाग�ा नाही. सैतान �ेपणा��
�चंड काम�गरी क�नही काय��म थांब�ा होता
DRDL मधी� नारायणन आ�ण �यां�या ट�मने. सै�याचा संपूण� काय��म
सतत�या उदासीनतेखा�� रॉकेट �फरत होते. DRDO ची गरज होती
कोणीतरी �यां�या �ेपणा�� काय��मांची आ�ा �यावी
�ॉइंग बोड� आ�ण �टॅ�टक टे�ट बेड �टेजवर ब�यापैक� अडक�े आहे
दर�यान. म�ा डीआरडीए� आ�ण खां�ावर सामी� �हायचे आह ेका, असे �ा.रम�ा यांनी म�ा �वच
�यां�या माग�द���त �ेपणा�� �वकासा�ा आकार दे�याची जबाबदारी
काय��म (GMDP). �ा.रम�ा यां�या ��तावाचे �म�ण तयार झा�े
मा�याम�य ेभावना.

म�ा पु�हा कधी संधी �मळणार आहे आप�या सवा�ना एक��त कर�याची
रॉके��चे �ान आ�ण ते �ागू?

�ब�स�
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�ा.रम�ा यांनी म�ा �या स�मानाने धर�े �याब�� म�ा स�मा�नत वाट�े. तो
पोखरण अणु चाचणी�या मागे माग�द��क आ�मा होता आ�ण मी होतो
बाहेरी� जगावर �याने तयार के�े�या मदतीमुळे �भा�वत झा�े
भारताची तां��क �मता. म�ा मा�हत होते क� मी �या�ा नकार देऊ �कणार नाही.
�ा.रम�ा यांनी म�ा या �वषयावर �ा.धवन यां�या�ी बो��याचा स��ा �द�ा जेणेक�न
तो इ�ोकडून DRDL कडे मा�या ह�तांतरणाची काय�प�ती ठरवू �कतो.

मी 14 जानेवारी 1981 रोजी �ा.धवन यांना भेट�ो. �यांनी म�ा एक ��ण �द�ा
��येक गो�ीचे काळजीपूव�क वजन कर�यासाठ� �या�या वै���पूण� �वृ�ीसह ऐकणे
तो एक मु�ा चुक�ा नाही याची खा�ी करा. एक �� आनंददायी अ�भ��� आ��
�या�या चेह�या�ा. तो �हणा�ा, “मी मा�या माणसा�या मू�यांकनावर खू� आहे
काम". �यानंतर तो हस�ा. मी कोणा�ाही भेट�े नाही जसे क� हसतमुखाने
धवन यांचे — एक मऊ पांढरे ढग — तु�ही ते कोण�याही आकारात �च��त क� �कता
तु�ा हवे होते.

म�ा �� पड�ा क� मी कसे पुढे जावे. “मी औपचा�रकपणे अज� के�ा पा�हजे
पो�ट करा जेणेक�न DRDL �नयु�� आदे� पाठवू �के�? ” मी चौक�ी के��
धवन. “नाही. �यां�यावर दबाव टाकू नका. म�ा वर�या �तरावर बो�ू �ा
मा�या पुढ�� �द��� भेट�दर�यान �व�ापन, ”�ा.धवन �हणा�े. “मी
डीआरडीओम�ये तु�हा�ा नेहमीच एक पाय होता, आता तुमचे संपूण� क� � आहे हे जाणून �या
गु��वाकष�ण �यां�याकडे सरक�याचे �दसते. ” कदा�चत काय �ो.
धवन म�ा सांगत होता क� �यात स�याचा घटक आहे, पण मा�या �दयात आहे
नेहमी इ�ोम�ये होते. तो �याब�� खरोखर अन�भ� होता का?

�जास�ाक �दन, 1981 ने एक सुखद आ�य� आण�े. सं�याकाळ�
25 जानेवारी, महादेवन, �ो.चे स�चव यू.आर. राव यां�याकडून फोन आ�ा
गृह मं�ा�या�या घोषणेब�� म�ा मा�हती दे�यासाठ� �द���
म�ा प�भूषण पुर�कार �दान. पुढ�� मह�वाचे
म�ा अ�भनंदन कर�यासाठ� �ो धवनचा फोन आ�ा. म�ा आनंदाने आनंद झा�ा
जसे ते मा�या गु�ंकडून होते. �ा.धवन यां�या सहवासावर मी आनं�दत झा�ो
प��वभूषण आ�ण मी �याचे मनापासून अ�भनंदन के�े. मग मी
डॉ �� �का� यांना फोन के�ा आ�ण �यांचे आभार मान�े. डॉ �� �का� यांनी �चडव�े
म�ा औपचा�रकतेसाठ� आ�ण �हणा�े, "मा�या मु�ा�ा पुर�कार �मळा�यासारखे वाटते." मी
डॉ. �� �का� यां�या �नेहाने इतका खो�वर ��� के�ा क� मी नाही क� �कत
यापुढे मा�या भावनांवर �नयं�ण ठेवा.

मी माझी खो�� �ब��म��ा खान�या �हनाई�या संगीताने भर��. �या
संगीत म�ा �स�या वेळ�, �स�या �ठकाणी घेऊन गे�े. मी रामे�रम�ा भेट �द��

आ�ण मा�या आई�ा �मठ� मार��. मा�या व�ड�ांनी माझी काळजी घेणारी बोटे मा�या मा�यमातून च
केस. माझे गु� ज��ा�ु��न यांनी जम�े�या जमावा�ा ही बातमी जाहीर के��
म��जद र��यावर. माझी बहीण जोहरा �हने मा�यासाठ� खास �मठाई तयार के��.
प�ी ��मण �ा���नी मा�या कपाळावर �टळक �ाव�े. फादर ��मोनाने आ�ीवा�द �द�ा
मी प�व� �ॉस धर�ा आहे. मी �ा.साराभा�ना एका भावनेने हसताना पा�ह�े
कतृ��व - �याने जे रोपटे वीस वषा�पूव� �ाव�े होते
�ेवट� एका झाडाम�ये वाढ�े �यां�या फळांचे कौतुक होत होते
भारताती� �ोक.

मा�या प�भूषणने �हीएसएससीम�ये सं�म� ��त��या उमटव�या. �तथे असताना
माझे आनंद वाटून घेणारे काही होते, काही जण होते जे म�ा वाट�े
ओळख�यासाठ� अनाव�यकपणे बाहेर पड�े जात आहे. माझे काही जवळचे सहकारी
हेवा वाट�ा. काही �ोक जीवनाची महान मू�ये पाह�यात अपय�ी का होतात?
�द�वाने वळ�े�या �वचार ���येमुळे? आनंद, समाधान,
आ�ण आयु�याती� य� यो�य �नवड कर�यावर, �वजयावर अव�ंबून असते
�नवडी. तुम�यासाठ� आ�ण तुम�या �वरोधात जीवनात ��� आहेत. एक
फायदे�ीर ���ना ��ांपासून वेगळे करणे आ�ण �नवडणे आव�यक आहे
�यां�या दर�यान यो�य�र�या.

एका आती� आवाजाने म�ा सां�गत�े क� वेळ आ�� आहे द�घ� अनुभव घे�याची, पण
�����त, नूतनीकरणाची गरज. म�ा माझी ��ेट �व� क�न नवीन 'बेरीज' ��� दे.
आधी�या बेरीज बरोबर के�या हो�या का? म�ये �वतः�या �गतीचे मू�यांकन करणे
जीवन सोपे काम नाही. येथ े�व�ा�या��ा �वतःच े�� सेट करावे �ागती�,
�याची �वतःची उ�रे �ोधा आ�ण �याचे समाधान करा.
�नण�य बाजू�ा ठेवून, इ�ोम�ये अठरा वष� �नघून जा�यासाठ� बराच काळ होता
वेदना न करता. मा�या पी�डत �म�ांसाठ�, �ुईस कॅरो��या ओळ�
खूप यो�य वाट�े:

तु�ही मा�यावर खुनाचा आरोप �ावू �कता -
�क�वा इं��य हवी आहे
(आपण सव�जण काही वेळा कमकुवत आहोत):
पण खो�ा ढ�ग कर�यासाठ� अगद� थोडासा ���कोन
मा�या गु��ांम�ये कधीच न�हते!

* * *

�ब�स�

e दाबा

पृ� 66
आग �व��ज अ�भमुखता - १

III
यो�यता

[1981 - 1991]



57

ह�तक�ा,   मह�वाकां�ा, बावजूद,
कारणा�या रा�ी �ांत �हा,
जोपय�त �ब��ता परा�माकडे वळत नाही,
जोपय�त अंधार आहे तो �का� होईपय�त,
जोपय�त चुक�चे आहे ते बरोबर होईपय�त!

�ुईस कॅरो�
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एक दर�यान, मा�या सव� सेवा �ती अ�पवयीन झगडा या वेळ� आ��
ISRO, जो म�ा आराम कर�यास थोडा संकोच करत होता, आ�ण DRDO,
जे म�ा आत �यायचे होते. बरेच म�हने गे�े आ�ण

इ�ो आ�ण DRDO म�ये अनेक प�ांची देवाणघेवाण झा��; आ�ण बैठका
संर�ण अनुसंधान आ�ण �वकास आ�ापने�या स�चवांम�ये आयो�जत कर�यात आ�े होते आ�ण
अंतराळ �वभाग पर�र सोयी�कर माग� काढ�यासाठ�
��या दर�यान, �ा.रम�ा सायं�ट�फक�या काया��यातून �नवृ� झा�े
संर�णमं�यांचे स��ागार. डॉ. �ही एस अ�णाच�म, तोपय�त संचा�क
हैदराबाद येथी� संर�ण धातू सं�ोधन �योग�ाळा (DMRL),
�ा.रम�ा यां�यानंतर. डॉ अ�णाच�म �यां�यासाठ� ओळख�े जात होते
आ�म�व�ास, आ�ण तो �या गंुतागंुत आ�ण बारकावे थोडे काळजी
वै�ा�नक नोकर�ाही. दर�यान, म�ा समज�े क� संर�ण
�यावेळ� मं�ी, आर व�कटरमण यांनी मा�या घे�या�या �वषयावर चचा� के��
�ा.धवन यां�यासह �ेपणा�� �योग�ाळेवर. धवन सु�ा
संर�ण �े�ात सव�� �तरावर �नणा�यक पाऊ� टाक�याची वाट पाहत आहे
मं�ा�य. �व�ंब झा�यामुळे उ���न झा�े�या �ंकांवर मात के��
गे�या वष�, म�ा DRDL चे संचा�क नेम�याचा �नण�य �ेवट� झा�ा
फे�ुवारी, 1982 म�ये घेत�े.

इ�ो मु�या�याती� �ा.धवन मा�या खो���ा भेट �ायचे आ�ण
अंतराळ ��ेपण वाहन �क�प �वक�सत कर�यात अनेक तास घा�वा. ते अ
अ�ा महान �ा���ासोबत काम कर�याचा मोठा �व�ेषा�धकार. मी इ�ो सोड�यापूव�,

�ा.धवन यांनी म�ा �ेस �ो�ाम �ोफाइ� वर भाषण दे�यास सां�गत�े
वष� 2000 पय�त भारतात. जवळजवळ संपूण� इ�ो �व�ापन आ�ण
मा�या भाषणात कम�चारी उप��त होते, जे �नरोप सभे�या मागा�ने होते.

मी 1976 म�ये डॉ.�ही.एस. अ�णाच�म यांना भेट�ो होतो, जे�हा मी DMRL �ा भेट �द�� हो
एसए��हीसाठ� अ◌ॅ�यु�म�नयम �म� धातु गंुतवणूक का��ट�ग�ी संबंध
जड माग�द��न मंच. वैय��क आ�हान �हणून घेताना, डॉ
अ�णाच�म यां�याकडे गंुतवणूक का��ट�ग होती, जी दे�ाती� प�ह�� होती,
दोन म�ह�यां�या अ�व�सनीयपणे कमी वेळेत बनव�े. �याची त�ण ऊजा�
आ�ण उ�साह म�ा आ�य�च�कत कर�यात कधीही अपय�ी ठर�ा नाही. या त�ण धातू�ा���ा�ा ह
अ�पावधीतच धात ूबनव�याचे �व�ान उंचाव�े
धातू तयार कर�याचे तं��ान आ�ण नंतर �म�धातू�या �वकासाची क�ा.
उंच आ�ण मोहक आकृती अस�े�या, डॉ अ�णाच�म हे इ�े���क�सारखे होते
डायनॅमो �वतः चाज� के�ा. म�ा �या�याबरोबर एक �व��ण अनुकू� ��� आढळ��
एक जबरद�त रीती, तसेच एक उ�कृ� काय�रत भागीदार.

मी मा�या �मतां�ी प�र�चत हो�यासाठ� ए��� 1982 म�ये DRDL �ा भेट �द��
काय��ळ. डीआरडीए�च ेसंचा�क एस.ए�. ब�स� म�ा घेऊन गे�े
�योग�ाळेती� �ये� �ा���ां�ी माझी ओळख क�न �द��. DRDL होता
पाच कम�चारी �क�प आ�ण सोळा �मता �नमा�ण �क�पांवर काम करणे.
ते a सह अनेक तं��ान-आधा�रत उप�मांम�ये देखी� सामी� होते
�वदे�ी �ेपणा�� यं�णे�या �वकासासाठ� आघाडीचा वेळ �मळव�याचा ��ीकोन
भ�व�यात. जु�या 30 टनां�या �यां�या �य�नांमुळे मी �व�ेषतः �भा�वत झा�ो
����वड �ोपे��ट रॉकेट इं�जन.

दर�यान, अ�णा �व�ापीठ, म�ास यांनी मानद पदवी �दान के��
डॉ�टर ऑफ साय�स मा�यावर. म�ा जवळजवळ वीस वष� झा�� होती
वैमा�नक� अ�भयां��क� म�ये माझी पदवी संपादन के��. म�ा आनंद झा�ा क� अ�णा
रॉके�� �े�ात मा�या �य�नांना �व�ापीठाने मा�यता �द�� होती, पण काय
�ै��णक �े�ात आम�या काया�चे मू�य ओळखून म�ा सवा�त जा�त आनंद झा�ा
मंडळे. मा�या आनंदासाठ�, डॉ�टरेटची मानद पदवी अ
�ा.राजा राम�णा यां�या अ�य�तेखा�� द��ांत समारंभ

मी 1 जून 1982 रोजी DRDL म�ये सामी� झा�ो. �वकरच म�ा हे समज�े
डे��ह� �ेपणा�� �क�प बंद के�यामुळे �योग�ाळा अजूनही पछाड�े�� होती.
अनेक उ�कृ� �ावसा�यक अ�ाप �यातून सावर�े न�हते
�नरा�ा वै�ा�नक जगाबाहेरी� �ोकांना हे कठ�ण वाटू �कते
जे�हा एखा�ा �ा���ा�ा �या�या कामाची नाळ येते ते�हा �या�ा कसे वाटते हे समजून घेणे
अचानक संप�ा आहे, कारणांमुळे �या�या समजूतदारपणासाठ� पूण�पणे परके आ�ण
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आवडी. डीआरडीए� मधी� सामा�य मूड आ�ण कामाचा ट�पो म�ा आठवण क�न देतो
सॅ�युअ� टे�र को��रजची क�वता द �रम ऑफ द ए���यंट मरीनर:

�दवसामागून, �दवसामागून,
आ�ही अडक�ो, ना �ास, ना गती;

उ�या उंचासह पृ�भागापासून पृ�भागापय�त �ेपणा��ावर खूप चांग�े काम-
वळण सरळ रेषा चढण-बॅ����टक माग� तोपय�त के�ा गे�ा होता. मी होतो
DRDL कम�चा�यांचा �नधा�र पा�न आ�य� वाट�े, कोण, म�ये
�यां�या आधी�या �क�पांची अका�� समा�ती असूनही ते उ�सुक होते

�ोधक
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प�ट के�े�या जहाजा�माणे �न���य
रंग�े�या महासागरावर.

म�ा माझे जवळजवळ सव� व�र� सहकारी ड�ॅ झा�े�या वेदनांनी जग�े�े आढळ�े
आ�ा या�वषयी �ा���ांची �ापक भावना होती
मं�ा�याती� व�र� अ�धका�यांनी �योग�ाळेची फसवणूक के�� होती
संर�ण. हे म�ा �� होते क� सैतानाचे दफन करणे आव�यक आहे
आ�ा आ�ण ��ी�या उदयासाठ�.

जे�हा सुमारे एक म�ह�यानंतर, miड�मर� ओएस डॉसन, नंतर चीफ
नौद� कम�चारी, डीआरडीए��ा भेट �द��, मी �याचा मु�ा मांड�याची संधी �हणून वापर के�ा
मा�या ट�म सोबत. टॅ��टक� कोर �हेइक� (ट�सी�ही) �क�प होता
बराच वेळ आग �टकत आहे. �याची एकच कोर �हणून क�पना कर�यात आ�� होती
�या आव�यकता पूण� कर�यासाठ� �व��� सामा�य उप�णा�� अस�े�े वाहन
ज�द ��त��येसाठ� सेवा पृ�भागाव�न हवेत मारा करणारे �ेपणा��, एक �वरोधी �व�करण
एअर-टू-सरफेस �ेपणा�� जे हे��कॉ�टरमधून �क�वा �न��त के�े जाऊ �कते
�व�ग �वमान. मी कोर वाहना�या समु��-��क�म�ग भू�मकेवर जोर �द�ा
अ◌ॅड�मर� डॉसन. मी �या�या तां��क गंुतागंुतीवर नाही तर �या�यावर �� क� ��त के�े
यु�भूमी �मता; आ�ण मी उ�पादन योजनांवर �का� टाक�ा. संदे�
मा�या नवीन सहका�यांना जोरात आ�ण �� होते - काहीही क� नका
तु�ही नंतर �वकू �कत नाही आ�ण फ� एक गो� बनव�यासाठ� तुमचे आयु�य घा�वू नका.
�ेपणा�� �वकास हा एक ब�आयामी �वसाय आहे-जर तु�ही �यात रा�ह�ात
बराच काळ कोणतेही एक आयाम, आपण अडकून पडा�.

डीआरडीए�म�ये माझे सु�वातीचे काही म�हने पर�रसंवाद� होते. मी वाच�े होते
स�ट जोसेफ येथे इ�े��ॉन एक कण �क�वा �हर �हणून �दसू �कतो
आपण �याकडे कसे पाहता यावर अव�ंबून. जर तु�ही कण �� �वचार�ा तर ते होई�
तु�हा�ा एक कण उ�र �ा; जर तु�ही �ाट �� �वचार�ा तर ते तु�हा�ा एक देई�
तरंग उ�र. मी फ� आम�या �येयांचे वण�न आ�ण ��ीकरण �द�े नाही, पण
�यांना आमचे काम आ�ण आमचा पर�र संवाद बनव�ा. म�ा अजूनही आठवते
एका सभेत रोना� �फ�रचा हवा�ा देत, “आ�हा�ा गोड �ाग�े�� गोडी
साखरे�या तुक�ात साखरेची मा�म�ा नाही �क�वा मा�म�ा नाही
�वतः आ�ही ���येत गोडवा अनुभव �नमा�ण करत आहोत
साखरे�ी संवाद साध�याचा. ”

पुढे जा मी �या�या �व�वध उप�णा���या पुनराव�ोकनांची �व�ा के�� आहे, येथे पोहोच�यासाठ�
अचूक तप�ी�. डीआरडीओमधी� अनेक जु�या काळाती� �ोकां�या भीतीपोट�, मी
भारतीय �व�ान सं�ेती� �ोकांना आमं��त कर�यास सु�वात के��
तं��ान सं�ा, वै�ा�नक आ�ण औ�ो�गक सं�ोधन प�रषद,
टाटा मू�भूत सं�ोधन सं�ा आ�ण इतर अनेक �ै��णक
�या सं�ांम�ये संबं�धत त� सापडती�. म�ा वाट�े क� च�द�े�े
DRDL �या काय� क� �ांना ताजी हवेचा �ास हवा होता. एकदा आ�ही उघड�े
�खड�या �ंद, वै�ा�नक ��तभेचा �का� आत येऊ �ाग�ा. एकदा
अ�धक, को��रजचे �ाचीन मे�रनर मनात आ�े: “वेगाने, वेगाने उ�ाण के�े
जहाज, "येणारी भरती हळूवारपणे चा�वणे."

1983 �या सु�वाती�ा कधीतरी, �ा.धवन यांनी DRDL �ा भेट �द��. मी
जवळजवळ एक द�कापूव� �याने म�ा �वतः�या स��याची आठवण क�न �द��: “तुम�याकडे आह
�व�े पूण� हो�यापूव� �व� पहा. काही �ोक �या �द�ेने वाटचा� करतात
�यांना आयु�यात जे काही हवे आहे; इतर �यांचे पाय ह�वतात आ�ण कधीही नाही
�ारंभ करा कारण �यांना मा�हत नाही क� �यांना काय हवे आहे - आ�ण नाही
ते कस े�ोधावे हे देखी� मा�हत आहे. ” इ�ो भा�यवान होते क� �यांना �ा.साराभाई �मळा�े
आ�ण �ा.धवन यां�या नेतृ�वाखा�� — �या ने�यांनी �यांचे �येय �� के�े,
�यां�या �येयांना �यां�या आयु�यापे�ा मोठे बनव�े, आ�ण नंतर �यांना �ेरणा देऊ �कते
संपूण� काय�ब�. डीआरडीए� इतके भा�यवान न�हते. ही उ�कृ� �योग�ाळा
एक कट के�े�� भू�मका बजाव�� जी �या�या �व�मान �क�वा संभा�तेचे ��त�ब��बत करत नाही
�मता �क�वा साऊथ ��ॉकमधी� अपे�ा पूण� करा. मी �ो.
धवन अ�यंत �ावसा�यक, पण थोडासा ग�धळ�े�या संघाब��
मा�याकडे होते. �ा.धवन यांनी �यां�या वै���पूण� �ापक ��मताने ��तसाद �द�ा
�याचा अथ� �नवड�े�या कोण�याही �कारे के�ा जाऊ �कतो.

DRDL म�ये R&D उप�मां�या गती�ा गती दे�यासाठ�, हे होते
अ�याव�यक जे मह�वपूण� वै�ा�नक, तां��क आ�ण तं��ानावर �नण�य घेतात
सम�या �वकर �या�ात. मा�या संपूण� कार�कद�त मी उ�साहाने पाठपुरावा के�ा होता
वै�ा�नक बाब�म�ये मोकळेपणा. मी अगद� जवळून पा�ह�े होते
�कडणे आ�ण �वघटन जे बंद दरवाजा�ारे �व�ापनासह जाते
स��ा आ�ण गु�त हाताळणी. मी नेहमीच �तर�कार के�ा आ�ण ��तकार के�ा
असे �य�न. �हणून आ�ही घेत�े�ा प�ह�ा मोठा �नण�य �हणजे ए
जे� �ा���ांचे �ासपीठ जेथे मह�वा�या बाब�वर चचा� होऊ �कते

e दाबा
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��ेट 9 जुळ� इं�जन �वदे�ी हॉवर�ा�ट �ोटोटाइप नंद� येथे �वक�सत झा��
ADE, बंग�ोर �ोधक आ�ण वैमा�नक �हणून, मी �नयं�णाम�ये माझी यो�य जागा घेत��.

�ोधक
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अ�भमुखता - १

��ेट 10 थु�बा मधी� ���न समुदाय अ�त�य दयाळूपणे
चे प�ह�े यु�नट ठेव�यासाठ� ह ेसुंदर चच� सोडून �द�े
अंतराळ सं�ोधन क� �.

�ोधक

e दाबा
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��ेट 11 �ो.�व�म साराभाई यां�यासह, एक महान ��े आ�ण भारताचे मु�य �नयोजक
�ेपणा�� �वकास काय��म, थुंबा येथे

e दाबा
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��ेट 12 भारतीय अंतराळ सं�ोधनाचे दोन गु� �यांनी त�णांना माग�द� �न के�े आ�ण हळूवारपणे माग�द� �न के�े
�ा���-�ा.सती� धवन आ�ण डॉ.�� �का�-एका SLV-3 पुनराव�ोकन बैठक�त.

�ोधक
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��ेट 13 मा�या SLV-3 काय�संघा�या सद�याचे सादरीकरण. एका असामा�य चा��त, मी ��येक के�े
ते �यां�या कामाचा भाग सादर करतात - �क�प �व�ापनाची माझी क�पना.
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��ेट 14 डॉ.�� �का� एक�ीकरणा�या अं�तम ट��यात एसए��ही -3 ची तपासणी करत आहेत. �याने मदत के��
मी �या�या �ॉ��च �ग नंतर�या �नरा�ांना सामोरे गे�ो आ�ण जे�हा मी होतो ते�हा म�ा सां�वन �द�े
माझा सवा�त कमी ओहोट�.
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��ेट 15 �ोफेसर सती� धवन आ�ण मी पंत�धान इं�दरा गांध�ना एसए��ही -3 �नका� समजावून सांगत आहोत.

�ोधक
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�ाँच पॅडवर ��ेट 16 एसए��ही -3. हे �द�े
आ�हा�ा अनेक �च �ताजनक �ण!

��ेट 17 कडून प�भूषण �ा�त करणे
डॉ नी�म संजीव रे�ी, त�का��न अ�य�
भारत.
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��ेट 18 पृ�वीचे य��वी ��ेपण,
पृ�भागापासून पृ�भागापय �त ��� े �णा��. �ाँच पॅडवर ��ेट 19 अ�नी,

माझे खूप पूव�चे �व�.

�ोधक
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��ेट 20 मा�यमांमधी� � ंग�च�ांपैक� एक
प�ह�या दोन अ�नी ��ेपणाती� अपय�ानंतर.

�नरा� हो�यासारखे काहीही नाही! आम�याकडे आहे
ते पु�हा पुढे ढक��े कारण आ�हा�ा हवे आहे
पूण�पणे खा�ी असण!े

��ेट 21 कप आ�ण दर�यान अनेक ���प
ओठ ....
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��ेट 22 अ�नी�या य��वी ��ेपणानंतर उ�साही जमावाने वा�न ने�े.
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��ेट 23 रा�पती के आर नारायणन यां�याकडून भारतर�न �ा�त.

�ोधक
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��ेट 24 तीन सेवा �मुखांसह. मा�या डावीकडे अ◌ॅड�मर� �ही एस � ेखावत आह,े �या�या उजवीकडे आहे
जनर� बी सी जो�ी आ�ण एअर चीफ मा� �� एस के कौ�.

e दाबा

पृ� 82
आग �व��ज

73

अ�भमुखता - १

आ�ण एक सामू�हक �य�न �हणून वाद�ववाद. अ�ा �कारे, उ� �तरीय �रीर �हणतात
DRDL म�ये �मसाई� टे�नॉ�ॉजी क�मट�ची �ापना कर�यात आ��. �या
सहभागा�ारे �व�ापनाची संक�पना �जव�� गे�� आ�ण मनापासून �य�न के�े गे�े
म�ये म�यम-�तरीय �ा��� आ�ण अ�भयं�यांना सामी� कर�यासाठ� के�े गे�े
�योग�ाळेचे �व�ापन उप�म.

चच�चे �दवस आ�ण �वचारांचे आठवडे �ेवट� संप�े-
��द 'माग�द���त �ेपणा�� �वकास काय��म'. मी कुठेतरी वाच�े होते,
"तु�ही कुठे जात आहात ते जाणून �या. जगाती� सवा�त मोठ� गो� �हणजे जाणून घेणे नाही
आपण कुठे उभे आहोत, जसे आपण कोण�या �द�ेने वाटचा� करत आहोत. ” काय तर
आम�याकडे पा��मा�य दे�ांची तां��क ��� न�हती
आ�हा�ा मा�हत होते क� आप�या�ा ते साम�य� �मळवायचे आहे आ�ण हे �ढ�न�य आमचे वाहन चा�वणारे होते
��� �� आ�ण सु�� �ेपणा�� �वकास तयार करणे
�वदे�ी �ेपणा��ां�या �न�म�तीसाठ� काय��म, एक स�मती होती
मा�या अ�य�तेखा�� ग�ठत. सद�य होते झेडपी मा���,
ते�हा भारत डायनॅ�म�स ���मटेड, हैदराबादचे �मुख एन आर अ�यर,
एके कपूर आ�ण के एस व�कटरामन. आ�ही तपासणीसाठ� एक पेपर तयार के�ा
कॅ�बनेट क�मट� फॉर पॉ���टक� अफेयस� (सीसीपीए). पेपर होता
�तघां�या ��त�नध��ी स��ामस�त के�यानंतर �या�ा अं�तम आकार �द�ा
संर�ण सेवा. आ�ही अंदाजे 390 कोट� �पये खचा�चा अंदाज �ाव�ा,
बारा वषा��या का�ावधीत पसर�े�ा.

�वकास काय��म �यां�या पोहोच�या�या वेळेपय�त अनेकदा अडकतात
उ�पादनाचा ट�पा, मु�य�वे �नधीअभावी. आ�हा�ा हवे होते
दोन �ेपणा��े �वक�सत कर�यासाठ� आ�ण उ�पादन कर�यासाठ� �नधी �मळवा-एक �न�न-�तरीय �त
��त��या साम�रक कोर वाहन आ�ण एक म�यम �ेणी पृ�भाग ते पृ�भाग
��� �णा��. आ�ही पृ�भागाव�न हवेत म�यम �ेणी बनव�याची योजना आख��
�स�या दर�यान ब�-��य हाताळ�याची �मता अस�े�� ��� �णा��
ट�पा डीआरडीए� या �े�ाती� अ�ग�य काया�साठ� ओळख�े जाते
अँट�-टँक �मसाई�. आ�ही �तस�या �पढ�ती� अँट�-टँक �वक�सत कर�याचा ��ताव �द�ा
'अ��न-�वसरा' �मता असणारे माग�द���त �ेपणा��. माझे सव� सहकारी
��तावावर खू� होते. �यांना पाठपुरावा कर�याची संधी �दस��
फार पूव�पासून सु� के�े�े नवीन उप�म. पण मी पूण�पणे समाधानी न�हतो. मी
पु�हा �वे� �योग सु� कर�याचे माझे पुर�े�े �व� पुन��ी�वत कर�याची इ�ा होती
वाहन (आरईए�स). मी मा�या सहका�यांना तं��ान �वीकार�यास उ�ु� के�े
हीट �ी��या �डझाइनम�ये वापर�यासाठ� डेटा तयार कर�यासाठ� �वकास �क�प.
�ांब कर�यासाठ� �मता वाढव�यासाठ� ही ढा� आव�यक होती-
भ�व�यात �ेणी �ेपणा��े.

मी साऊथ ��ॉकम�ये सादरीकरण के�े. सादरीकरण होते
त�का��न संर�ण मं�ी आर व�कटरमण यां�या अ�य�तेखा��
आ�ण तीन सेवा �मुख उप��त होते: जनर� कृ�णा राव, हवाई
चीफ मा��� �द�बाग �स�ग आ�ण अ◌ॅड�मर� डॉसन. मं��मंडळ
स�चव, कृ�णा राव सा�हब, संर�ण स�चव, एस एम घोष आ�ण
स�चव, �य, आर गणपती उप��त होते. ��येकजण �दसत होता
सव� �कार�या �ंका असणे - आम�या �मतांब��, �वहाय�तेब��
आ�ण आव�यक तां��क पायाभूत सु�वधांची उप��ता, �वहाय�तेब��,
वेळाप�क आ�ण खच�. डॉ अ�णाच�म मा�या पाठ��ी खडकासारखे उभ ेरा�ह�े
संपूण� ��-उ�र स�ात. सद�यांना �ंका होती
आ�ण �वाहाची भीती - जे �यांना �ा���ांम�य ेसामा�य वाट�े.
काह�नी आम�या मह�वाकां�ी ��तावावर ���च�ह उप��त के�े अस�े तरी, ��येकजण, अगद�
थॉमसेसवर �ंका घेऊन, भारता�या क�पनेब�� खूप उ�सा�हत होते
�त�या �वतः�या �ेपणा�� �णा��. सरते�ेवट� आ�हा�ा संर�णमं�यांनी �वचार�े
व�कटरमण सं�याकाळ� �यांना भेटाय�ा, सुमारे तीन तासांनंतर.

आ�ही म�यंतरी वेळ ��मकरण आ�ण
जो�ा जर �यांनी फ� 100 कोट� �पये मंजूर के�े तर आ�ही कसे
वाटप करा? समजा �यांनी आ�हा�ा 200 कोट� �पये �द�े, तर आ�ही काय करणार
करा? सं�याकाळ� जे�हा आ�ही संर�णमं�यांना भेट�ो, ते�हा माझा एक �वचार होता
आ�हा�ा कोण�याही दराने काही �नधी �मळणार होता. पण जे�हा �याने सुचव�े
क� आ�ही एका��मक माग�द���त �ेपणा�� �वकास काय��म सु� करतो,
ट��याट��याने �ेपणा�� बनव�याऐवजी, आ�ही आम�या कानांवर �व�ास ठेवू �कत नाही.

संर�णमं�यां�या सूचनेमुळे आ�ही खूप च�ावून गे�ो.
द�घ� �वरामानंतर, डॉ अ�णाच�म यांनी उ�र �द�े, “आ�ही पुन�व�चार कर�यासाठ� वेळ मागतो
आ�ण परत, साहेब! ” "तु�ही उ�ा सकाळ� परत या, कृपया."
संर�णमं�यांनी उ�र �द�े. ते �ो.साराभा��या आवे�ाची आठवण क�न देत होते
आ�ण ��ी. �या रा�ी, डॉ अ�णाच�म आ�ण मी एक� काम के�े
आम�या योजनेवर पु�हा काम करत आहे.

आ�ही काही अ�यंत मह�वाचे �व�तार आ�ण सुधारणा के�या
आम�या ��तावात, सव� �हे�रएब�स, जसे क� �डझाईन, फॅ��के�न, �स�टम
एक�ीकरण, पा�ता, �ायो�गक उ�ाणे, मू�यमापन, अ�यावत, वापरकता�
चाच�या, उ�पादन�मता, गुणव�ा, �व�सनीयता आ�ण आ�थ�क �वहाय�ता खा�यात.
�यानंतर आ�ही �यांना संपूण� जबाबदारी�या एकाच काया�म�ये समाक��त के�े
दे�ा�या स��� द�ां�या गरजा �वदे�ीसह पूण� कर�यासाठ�
�य�न आ�ही �डझाइन, �वकास या संक�पनांवर काम के�े
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उ�पादन सहमती आ�ण वापरक�या�चा सहभाग ��ता�वत के�ा आ�ण
रेखांकन-बोड� �टेजपासून तपासणी एज�सी. आ�ही सुचव�े सु�ा
सव� वषा�नंतर अ�याधु�नक �णा�� सा�य कर�यासाठ� एक प�त
�वकासा�मक उप�म. आ�हा�ा समका��न �ेपणा��े �वत�रत करायची होती
आम�या सेवांसाठ� आ�ण ���ांची काही जुनी याद� नाही. ते अ
अ�त�य रोमांचक आ�हान जे आ�हा�ा फेक�े गे�े.

आ�ही आमचे काम पूण� के�े, तोपय�त सकाळ झा�� होती. अचानक,
ना��या�या टेब�ावर, म�ा आठव�े क� मी मा�या भाची�ा उप��त राहणार होतो
�या सं�याकाळ� रामे�रम येथे जमी�ाचे ��न. म�ा वाट�े ते होते
काहीही कर�यास उ�ीर झा�ा आहे. जरी मी म�ास ��ाईट पकडू �क�ो
नंतर�या �दव�ी, मी �तथून रामे�रम�ा कसे पोहोचे�? तेथे
म�ास आ�ण म�राई दर�यान हवाई संपक�  न�हता �जथून मी चढू �कतो
सं�याकाळची �ेन रामे�रम. अपराधीपणा�या वेदनांनी माझा उ�साह कमी झा�ा.
हे यो�य होते का, मी �वतः�ा �वचार�े, मा�या कौटंु�बक बां�ध�क� �वसर�यास आ�ण
जबाबदा�या? जमी�ा मा�यासाठ� मु��सारखी होती. चा �वचार
�द���ती� �ावसा�यक ��ततेमुळे �तचे ��न चुक�े
खूप �ासदायक होते. मी ना�ता संपव�ा आ�ण मी�ट�ग�ा �नघा�ो.

जे�हा आ�ही संर�ण मं�ी व�कटरमण यांना भेट�ो आ�ण �यांना आमचे दाखव�े
सुधा�रत ��ताव, तो ��पणे खू� झा�ा. �ेपणा��ाचा ��ताव
�वकास �क�पाचे एका रा�ीत ��ू ���ट म�ये �पांतर कर�यात आ�े
�रगामी प�रणामांसह एक��त काय��म. असती
�व�तृत तां��क ��नऑफ, आ�ण तेच संर�ण होते
आद�या सं�याकाळ� मं�यां�या मनात होते. महान असूनही
म�ा संर�णमं�यांब�� आदर होता, तो असे� क� नाही याची म�ा खा�ी न�हती
आमचा संपूण� ��ताव साफ करा. पण �याने के�े. म�ा पूण�पणे आनंद झा�ा!

बैठक संप�याचे संकेत देत संर�ण मं�ी उभे रा�ह�े.
मा�याकडे वळून तो �हणा�ा, “मी तु�ा इथे आण�यापासून, मी तु�याकडून अपे�ा करत होतो
असे काहीतरी घेऊन ये तुमचे काम पा�न म�ा आनंद झा�ा. ” आत मधॆ
�सरे �वभाजन, मा�या �नयु���या मंजुरीभोवतीचे रह�य
1982 म�ये DRDL चे संचा�क �हणून मंजुरी �मळा��. तर ते संर�ण मं�ी होते
व�कटरमण �यांनी म�ा आत आण�े होते! आभार मानून मी वळ�ो
दरवाजा�या �द�ेने जे�हा मी डॉ अ�णाच�म यांना मं�ी सांगताना ऐक�े
जमी�ा�या ��नाब�� �या सं�याकाळ� �नयो�जत आहे
रामे�रम. म�ा आ�य� वाट�े क� डॉ अ�णाच�म यांनी हे समोर आण�े पा�हजे
मं�यांसमोर मु�ा. �या�या उंचीचा माणूस का बस�ा असे�

सव� ����ा�� साउथ ��ॉक, जे ��न होते �याब�� काळजी करा
म��जद ���टवरी� एका छो�ा घरात �रवर�या बेटावर हो�यासाठ�?

डॉ. अ�णाच�म यां�याब�� म�ा नेहमीच आदर आहे. �या�ा एक� आहे
या �संगी �याने �द���त के�या�माणे भाषेवर �भु�व, ए
मनाची �व��ण उप��ती. संर�ण करताना मी भारावून गे�ो
मं�यांनी म�ास दर�यान एक हवाई द�ाचे हे��कॉ�टर �ोध�े
आ�ण म�राई नंतर�या �दव�ी म�ा �गेच म�राई�ा घेऊन जाय�ा
इं�डयन एअर�ाइ�स�या �नय�मत �वमानातून म�ास येथे उतर�े
तासाभरात �द��� सोडत होता. डॉ अ�णाच�म म�ा �हणा�े, “तु�ही
तुम�या गे�या सहा म�ह�यां�या मेहनतीमुळे हे कमाव�े आहे. ”

म�ास�या �द�ेने उ�ाण करताना, मी मा�या बो�ड�ग पास�या मागे ���ह�े:

कोण कधीही थक�े�ा ��ग चढ�ा नाही -
असे पाय ए�स��ोर क� �कतात
जांभळा �दे�
रामे�रम�या �कना�यावर?

हवाई द�ाचे हे��कॉ�टर इं�डयन एअर�ाइ�स�या �वमाना�या जवळ उतर�े
�द����न येताच. पुढ�या काही �म�नटांत मी चा�ू होतो
माझा म�राईचा माग�. तेथी� हवाई द�ाचे कमांडंट पुरेसे दयाळू होते
म�ा रे�वे �ानकावर ने�यासाठ�, �जथे रामे�रमची �ेन होती
फ� ��ॅटफॉम�मधून बाहेर पडणार आहे. मी वेळेत रामे�रमम�ये होतो
जमी�ा�या ��नासाठ�. मी मा�या भावा�या मु���ा व�ड�ांचा आ�ीवा�द �द�ा
�ेम

संर�णमं�यांनी आमचा ��ताव मं��मंडळासमोर ठेव�ा आ�ण
ते पा�ह�े. आम�या ��तावावरी� �या�या ��फारसी �वीकार�या गे�या
आ�ण यासाठ� 388 कोट�ची अभूतपूव� र�कम मंजूर कर�यात आ��
उ�े� अ�ा �कार ेभारता�या ��त��त एका��मक माग�द���त �ेपणा��ाचा ज�म झा�ा
�वकास काय��म, नंतर आयजीएमडीपी म�य ेसं���त के�ा.

जे�हा मी �मसाइ�पुढे सरकारी मंजुरी प� सादर के�े
डीआरडीए�मधी� तं��ान स�मती, ते अ�नीने आ�ण
��या ��ता�वत �क�पांचे नामांतर कर�यात आ�े
भारता�या �वाव�ंबनाची भावना. अ�ा�कारे पृ�भागापासून पृ�भागापय�तचे ���
�णा�� पृ�वी ("पृ�वी") बन�� आ�ण टॅ��टक� कोर वाहन होते
���ू� (भगवान ��वाचे ���ू�) �हणतात. पृ�भागाव�न हवेचे �े�
संर�ण �णा���ा आका� ("आका�") आ�ण अँट�-टँक �ेपणा�� असे नाव दे�यात आ�े
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�क�प नाग ("कोबरा"). मी मा�या �ांब�ा अ�नी ("अ��न") नाव �द�े
REX चे �ेमळ �व�. डॉ अ�णाच�म डीआरडीए� म�ये आ�े आ�ण औपचा�रकपणे
27 जु�ै 1983 रोजी IGMDP �ाँच के�े. ही एक उ�म घटना होती
DRDL चा ��येक कम�चारी सहभागी झा�ा. ��येकजण जो होता
इं�डयन एरो�ेस �रसच�मधी� कोणा�ातरी आमं��त के�े होते. मोठ� सं�या
इतर �योग�ाळा आ�ण सं�ांचे �ा���, तेथून �ा�यापक
�ै��णक सं�ा, स��� द�ांचे ��त�नधी, उ�पादन
क� �े आ�ण तपासणी अ�धकारी, जे आता आमचे �वसाय भागीदार होते,
यावेळ� उप��त होते. ��ोज-स�क�ट ट��ही नेटवक�  असणे आव�यक होते
दर�यान यो�य संवाद सु�न��त कर�यासाठ� ऑपरे�नम�ये दाब�े
सहभागी सव� आमं��तांना सामावून घे�यासाठ� आम�याकडे एकच जागा न�हती.
मा�या कार�कद�ती� हा �सरा सवा�त मह�वाचा �दवस होता, फ� 18 नंतर
जु�ै 1980, जे�हा SLV-3 ने रो�हणी�ा पृ�वी�या क�ेत सोड�े होते.

* * *

11
कारभारी

ट� तो IGMDP �ाँच भारतीय एक तेज�वी ��ॅ� होते
वै�ा�नक वातावरण �ेपणा�� तं��ानाचा �वचार के�ा गे�ा
जगाती� काही �नवडक रा�ांचे डोमेन. �ोक

�या वेळ� भारताकडे काय होते, त ेपाह�यासाठ� आ�ही उ�सुक होतो
वचन �द�े�े सव� सा�य करणार होते. ची �व�ा�ता
आयजीएमडीपी खरोखरच दे�ात आ�ण वेळाप�कात अभूतपूव� होती
�च��त मानदंड आ�ण मानकांनुसार �ोजे�ट के�े गे�े
भारतीय सं�ोधन आ�ण �वकास सं�ा. म�ा पूण� जाणीव होती क� मंजुरी �मळवणे
काय��मासाठ� सव��कृ� केवळ दहा ट�के �हणून पा�ह�े जाऊ �कते
काम झा�े. ते चा�ू ठेवणे पूण�पणे �भ� बाब असे�.

मानके
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तुम�याकडे �जतके जा�त आहे �ततके अ�धक �टकवून ठेवणे आहे. आता आम�याकडे होते
म�ा सव� आव�यक पैस ेआ�ण पुढे जा�याचे �वातं�य �द�े गे�े
मा�या ट�म�ा पुढे घेऊन जा आ�ण मी �द�े�� आ�ासने पूण� करा.

हा �ेपणा�� काय��म साकार�यासाठ� काय आव�यक असे�, पासून
उपयोजन ट��यासाठ� �डझाइन? उ�कृ� मनु�यबळ उप�� होते;
पैसे मंजूर झा�े होते; आ�ण काही पायाभूत सु�वधा देखी� अ��त�वात हो�या. काय
ते�हा कमतरता होती का? �क�पा�ा य��वी हो�यासाठ� आणखी काय आव�यक आहे?
हे तीन मह�वपूण� इनपुट? मा�या SLV-3 अनुभवातून म�ा वाट�े क� म�ा मा�हत आहे
उ�र. �ेपणा�� तं��ानावर ताबा �मळणार होता.
म�ा परदे�ातून काहीही अपे��त न�हते. तं��ान एक समूह ��याक�ाप आहे आ�ण आ�ही
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अ�ा ने�यांची गरज आहे जे केवळ �यांचे �दय आ�ण आ�मा देऊ �कत नाहीत
�ेपणा�� काय��म, परंतु �यां�याबरोबर इतर �ेकडो
अ�भयंते आ�ण �ा���. आ�हा�ा मा�हत होते क� आमचा सामना कर�यासाठ� तयार रहावे �ागे�
�च��त अस�े�े असं�य �वरोधाभास आ�ण ���या�मक �वसंगती
सहभागी �योग�ाळांम�ये. आ�हा�ा �व�मानांचा ��तकार करावा �ागे�
आम�या साव�ज�नक �े�ाती� एककांचा ���कोन, �यांचा �व�ास होता क� �यांची काम�गरी
कधीही चाचणी के�� जाणार नाही. संपूण� �णा�� - �तचे �ोक, काय�प�ती,
पायाभूत सु�वधा - �वतःचा �व�तार कराय�ा ��कावे �ागे�. आ�ही ठरव�े
आप�या सामू�हक रा�ीय �मते�या प��कडे अस�े�े काहीतरी सा�य करा
आ�ण म�ा, एक तर, या गो�ीब�� कोणताही �म न�हता क� जोपय�त आमचे संघ नाहीत
�माण �क�वा संभा�ते�या आधारावर काम के�े, काहीही होणार नाही
सा�य के�े.

डीआरडीए�ची सवा�त उ��ेखनीय गो� �हणजे �याचा मोठा पू�
��तभावान �ोक, �यांपैक� बरेच �ोक, �द�वाने, अहंकाराने भर�े�े होते आ�ण
बंडखोरी �द�वाने, ते पुरेसे जमा झा�े न�हते
�यांना �यां�या �वतः�या �नण�याब�� आ�म�व�ास दे�यासाठ� अनुभव. वर
संपूण�पणे, ते अ�यंत उ�साहाने �वषयांवर चचा� करती�, परंतु �ेवट�
काही �नवडक �ोकांनी जे सां�गत�े ते �वीकारा. �यांचा �नःसं�यपणे �व�ास असे�
बाहेरचे त�.

डीआरडीए�म�ये म�ा भेट�े�� �व�ेषतः मनोरंजक ��� �हणजे ए�ही रंगा राव.
ते अ�त�य �� आ�ण �भावी ���म�व होते. �याचे नेहमीचे
व��ाम�ये चेक के�े�ा कोट आ�ण सै� पँट अस�े�� �ा� गद�न-टाय होती.
तो हे हैदराबाद�या गरम वातावरणात प�रधान करे�, जेथे एक �ांब-
आ�तीन �ट� आ�ण �ूज टाळता येणारी गैरसोय मान�� जाते. सह
�याची दाट पांढरी दाढ� आ�ण �या�या दात दर�यान एक पाईप clamped, तेथे होते
या अ�यंत ��ार, परंतु �याऐवजी अहंकारी ���भोवती �व��� आभा.

मी �व�मान �व�ापन �णा�� सुधार�यासाठ� रंगा राव�ी स��ामस�त के��
मानवी संसाधनांचा इ�तम वापर सा�य कर�यासाठ�. रंगा राव यां�याकडे ए
�वकासाची आमची ��ी �ेअर करणा�या �ा���ांसोबत�या बैठकांची मा��का
�वदे�ी �ेपणा�� तं��ान आ�ण �व�वध पै�ंूचे ��ीकरण
आयजीएमडीपी. �द�घ� चच�नंतर, आ�ही पुनर�चना कर�याचा �नण�य घेत�ा
�योग�ाळा तं��ानावर आधा�रत रचना म�ये. आ�हा�ा गरज होती
�व�वधां�या अंम�बजावणीसाठ� मॅ���स �कारची रचना सामावून �या
�क�पांसाठ� आव�यक उप�म. चार म�ह�यांपे�ा कमी, चार�े
�ा���ांनी �ेपणा�� काय��मावर काम कर�यास सु�वात के��.

या काळात, मा�यापुढ�� सवा�त मह�वाचे काम �हणजे �नवड
वैय��क �ेपणा�� �क�पांच ेनेतृ�व कर�यासाठ� �क�प संचा�कांच.े आम�याकडे ए
��तभेचा खूप मोठा पू�. खर ंतर, ती भरपूर बाजारपेठ होती. ��
कोणाची �नवड करायची होती-जाणारे, �नयोजक, आवरा, �कूम�हा �क�वा ए
ट�म मॅन? म�ा यो�य �कारचा नेता �मळवायचा होता जो ��पणे ��य क� �के�
�येय, आ�ण �या�या काय�संघा�या सद�यांची उजा� चॅने�ाइझ करा
�यां�या �वत: �या ����या �ोधात वेगवेग�या काय� क� �ांवर काम करणे
गो�

हा एक कठ�ण खेळ होता, �याच ेकाही �नयम मी काम करताना ��क�ो होतो
दोन द�कांपासून इ�ो�या उ� �ाधा�य �क�पांवर. चुक�ची �नवड
काय��माचे संपूण� भ�व�य धो�यात येई�. मा�याकडे तप�ी�वार होता
संभा� �ा��� आ�ण अ�भयं�यां�या मो�ा सं�येने चचा�.
म�ा या पाच �क�प संचा�कांनी आणखी पंचवीस �क�पाचे ����ण �ावे असे वाटत होते
उ�ाचे संचा�क आ�ण काय�संघाच ेनेत.े

माझे अनेक व�र� सहकारी them �यांना नाव देणे अ�यायकारक असे�,
कारण ती फ� माझी क�पना असू �कते - दर�यान मा�या�ी मै�ी कर�याचा �य�न के�ा
हा काळ. मी एकाक� माणसाब�� �यां�या काळजीचा आदर के�ा, परंतु कोणतीही गो� टाळ��
जवळचे संपक� . �म�ा�ी �न�ा ठेवून एखा�ा�ा सहजपणे पुढे ने�े जाऊ �कते
असे काहीतरी करणे जे सं�े�या �हताचे नाही.

कदा�चत मा�या अ���त हो�यामागचा मु�य हेतू माझी पळून जा�याची इ�ा होती
नातेसंबंधां�या माग�यांमधून, �याम�ये मी खूप कठ�ण समजतो
रॉकेट बनव�याची तु�ना. माझी इ�ा होती क� मी मा�या मागा�ने खरे असावे
जीवन, मा�या दे�ात रॉके��चे �व�ान �टकवून ठेव�यासाठ� आ�ण अ
�ु� �ववेक. मी थोडा वेळ घेत�ा आ�ण खूप कठ�ण �वचार के�ा
पाच �क�पांच ेनेतृ�व कोणी करावे हे ठरवा. मी काम कर�या�या प�ती तपास�या
माझा �नण�य घे�यापूव� अनेक �ा���ांचे. म�ा वाटते माझे काही
�नरी�णे तु�हा�ा �वार�य अस ू�कतात.

एखा�ा ����या काय��ै��चा मू�भूत पै�ू �हणजे तो कसा योजना करतो आ�ण
काय� आयो�जत करते. एका टोका�ा सावध �नयोजक आहे, जो काळजीपूव�क
कोणतीही हा�चा� कर�यापूव� ��येक पायरी �� करते. क�ासाठ� ती�ण नजरेने
��यतो चूक होऊ �कत,े तो सव� आक��मकता झाक�याचा �य�न करतो. �सरीकडे
एडं हा फा�ट मू�हर आहे, जो योजने��वाय �वणतो आ�ण चकमा करतो. �े�रत
एका क�पने�ारे, फा�ट मू�हर नेहमी कृतीसाठ� तयार असतो.

मानके
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����या काय��ै��चा आणखी एक पै�ू �हणजे �नयं�ण - ऊजा�
आ�ण गो�ी एका �व��� मागा�ने घडतात याची खा�ी कर�यासाठ� सम�प�त ��. येथे
एक अ�यंत कडक �नयं�क आहे, वारंवार कडक ��ासक
चौ�या. �नयम आ�ण धोरणे धा�म�क उ�साहाने पाळाय�ा हवीत.
�व�� टोका�ा ते आहेत जे �वातं�य आ�ण �व�चकतेने हा�चा� करतात.
नोकर�ाहीसाठ� �यां�याकडे थोडा संयम नाही. ते सहजपणे स�पतात आ�ण देतात
�यां�या अधीन�ांना हा�चा��साठ� �व�तृत अ�ां�. म�ा असे नेते हवे होते जे
म�यम मागा�वर जा, जे मतभेद न दाबता �नयं��त क� �कतात �क�वा
कठोर असणे.

���ू� साठ�, मी एक माणूस �ोधत होतो �या�ा फ� आवाजच न�हता
इ�े��ॉ�न�स आ�ण �ेपणा�� यु�ाचे �ान, पण कोण क� �के�
�या�या ट�म�ा �ो�साहन दे�यासाठ� गंुतागंुत कळवा
समजून घेणे आ�ण �या�या संघाच ेसमथ�न �मळवणे. मी Cmde SR मोहन म�ये सापड�ो,
जे भारतीय नौद�ाकडून संर�ण आर अँड डी म�ये गे�े, तप�ी�वार ��तभा
आ�ण अनुनय कर�याची जवळजवळ जा�ई ���.

अ�नीसाठ�, माझा �ीम �ोजे�ट, म�ा सहन करणारा कोणीतरी हवा होता
या �क�पा�या कामकाजात माझा अधूनमधून ह�त�ेप. आर एन अ�वा� म�ये
यो�य ��� सापड��. तो ��ार अस�े�या एमआयट�चा माजी �व�ाथ� होता

मानके
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म�ा असे पु�ष हवे होते �यां�याकडे �मतांसह वाढ�याची �मता आहे�ागू हो�या�या �हाणपणासह सव� संभा� पया�यांचा �ोध घे�याचा संयम
नवीन प�र��तीसाठ� जुनी त�वे; �यां�या�ी वाटाघाट� कर�याचे कौ��य अस�े�े �ोक
पुढे माग�. माझी इ�ा होती क� �यांनी सामावून �यावे, इ�ुक असावे
इतरांसोबत �यांची ��� सामा�यक करा आ�ण संघात काम करा, चांग�या नोक�या �ा,
नवीन मते आ�मसात करणे, बु��मान �ोकांचा आदर करणे आ�ण ऐकणे
�हाणा स��ा. ते सौहाद�पूण�पणे गो�ी सोडवू �कती�,
आ�ण ���प-अपची जबाबदारी �या. सवा�त मह�वाचे �हणजे ते स�म अस�े पा�हजेत
अपय� �यां�या �गतीत �या आ�ण य� आ�ण अपय� दो�हीम�ये सहभागी �हा.

पृ�वी �क�पाचे नेतृ�व कर�यासाठ� माझा �ोध संप�ा
कन�� �हीजे संुदरम हे भारतीय सै�या�या ईएमई कॉ�स�चे होते.
एरोनॉ�टक� अ�भयां��क� आ�ण त�तेम�ये पद�ु�र पदवीसह
यां��क �ंदनांम�ये, संुदरम ���चस� �ुपचे �मुख होते
DRDL येथे. म�ा �या�याम�ये नवीन प�त�चा �योग कर�याची तयारी �दसून आ��
पर�र�वरोधी ���कोनांचे �नराकरण. तो एक �योगकता� होता आ�ण
सां�घक कामात नवक�पनाकार. �या�याकडे मू�यांकनाची �व��ण �मता होती
ऑपरे�नचे पया�यी माग�. तो पुढे जा�याचा स��ा देई�
नवीन भूभाग �यामुळे एक समाधान होऊ �कते जे समज�े गे�े नाही
पूव�. जरी �ोजे�ट ��डर�ा �व��� �येय �� असू �कते आ�ण
तो पूण� कर�यासाठ� पुरेसे �नद�� दे�यास स�म असू �कतो,
�येया�ा काही अथ� नस�यास अधीन�ांकडून ��तकार होऊ �कतो
�यांना. �याम�ये �भावी �दान करणा�या ने�याचे मह�व आहे
कामा�या �द�ा�नद��. म�ा वाट�े पृ�वीचे �क�प संचा�क असती�
�थम उ�पादन एज�सी आ�ण स��� द�ांसोबत �नण�य घेणे,
आ�ण संुदरम हे यो�य �नण�य पाह�यासाठ� आद�� पया�य असे�
घे�यात आ�े.

�ै��णक रेकॉड� आ�ण वैमा�नक चाचणी सु�वधांचे �व�ापन करत होतेडीआरडीए�म�ये उ�सुक �ावसा�यक ��ारीसह.

तां��क गंुतागंुतीमुळे आका� आ�ण नाग ते�हा होते
भ�व�याती� �ेपणा�� मान�े; �यांचे उप�म ��गे�ा पोहोच�याची अपे�ा होती
सुमारे अधा� द�कानंतर. �हणून, मी तु�नेने त�ण �नवड�े
आका� आ�ण नागसाठ� ��हाद आ�ण एन आर अ�यर. इतर दोन त�ण, �ही.के
सार�वत आ�ण एके कपूर यांना सुंदरम आ�ण मोहन यांचे डे�युट� कर�यात आ�े
अनु�मे.

�या �दवसांम�ये, डीआरडीए�म�ये सामा�य �ासपीठ न�हते जेथे सामा�य �� होते
मह�व खु�ेपणाने चचा� आ�ण �नण�य वाद�ववाद के�े जाऊ �कते. �ा���,
हे ��ात ठेव�े पा�हजे, मुळात भाव�नक �ोक आहेत. एकदा �यांनी
अडखळणे, �यांना �वतः�ा एक� खेचणे कठ�ण आहे. अडथळे आ�ण
�नरा�ा नेहमीच होती आ�ण नेहमीच एक अंगभूत भाग असे�
कोण�याही कारक�द�ती�, अगद� �व�ानाती� एक. मा�, म�ा माझे काहीही नको होते
�ा���ांना केवळ �नरा�े�ा सामोरे जावे �ागे�. म�ाही याची खा�ी करायची होती
जे�हा ते कमी ओहोट�वर होते ते�हा �यां�यापैक� कोणीही �यांचे �येय �न��त के�े नाही. असे टाळ�य
एक �व�ान प�रषद तयार के�� गे�� - एक �कारची पंचायत �जथे
समाज एक� बसून सामा�य �नण�य घेई�. ��येक
तीन म�हने, सव� �ा��� - क�न� आ�ण व�र�, �द�गज आ�ण �े�स�
एक� बसून वाफ सोडू.

प�रषदेची प�ह��च बैठक घटना�मक होती. �या जा� नंतर
अध�वट चौक�ी आ�ण �ंका �� करणे, एक �ये� �ा���,
एम.एन. राव, सरळ �� �वचार�ा: “तु�ही कोण�या आधारावर हे �नवड�े?
पाच पांडव (ते �हणजे �क�प संचा�क)? खर ंतर, मी अपे�ा करत होतो
हा ��. म�ा �या�ा सांगायच ेहोते क� म�ा हे पाचही पांडव सापड�े
सकारा�मक �वचारां�या �ौपद��ी ��न के�े. �याऐवजी मी राव यांना थांबाय�ा सां�गत�े
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आ�ण पाहा. मी �यांना द�घ�का��न काय��माची जबाबदारी �वीकार�यासाठ� �नवड�े होते
�जथे रोज नवीन वादळे �नमा�ण होती�.

��येक उ�ा मी राव यांना सां�गत�े क�, �यांना संधी देई�
उ�साही �ोक-अ�वा�, ��हाद, अ�यर आ�ण सरस-वॉट्स
�यां�या �येयाब�� नवीन ��ीकोन आ�ण �यां�यावर मजबूत पकड �मळव�यासाठ�
वचनब�ता.

काय एक उ�पादक नेता बनवते? मा�या मते, एक उ�पादक नेता
कम�चारी वगा�त खूप स�म असणे आव�यक आहे. �याने सतत ओळख क�न �द�� पा�हजे
सं�ेत नवीन र�. सम�यांना सामोरे जा�यात तो पारंगत असाय�ा हवा
आ�ण नवीन संक�पना. R&D सं�े�ा येणा�या सम�या
सामा�यत: �ात आ�ण अ�ात अ�ा �व�वध �कारांम�ये �ापार-बंदता समा�व� असते
मापदंड या ज�ट� घटकांना हाताळ�याचे कौ��य मह�वाचे आहे
उ� उ�पादकता �ा�त करणे. नेता �ेरणा दे�यास स�म असणे आव�यक आहे
�या�या संघात उ�साह. �याने जेथे आहे तेथे यो�य �ेय �द�े पा�हजे
देय; साव�ज�नक �तुती करा, परंतु खाजगी ट�का करा.

सवा�त कठ�ण ��ांपैक� एक त�ण �ा���ाकडून आ�ा:
"तु�ही या �क�पांना सैताना�या मागा�ने जा�यापासून कसे रोखणार आहात?"
मी �या�ा आयजीएमडीपीमागी� त�व�ान समजावून सां�गत�े - �याची सु�वात �डझाईनपासून होते
आ�ण उपयोजन म�ये समा�त. उ�पादन क� �ांचा सहभाग आ�ण
�डझाइन �टेजपासून वापरकता� एज�स�ची खा�ी के�� गे�� होती आ�ण तेथे
�ेपणा�� �णा�� य��वी होईपय�त परत जा�याचा �� न�हता
रणांगणात तैनात.

संघ तयार कर�याची आ�ण काम आयो�जत कर�याची ���या सु� असताना
वर, म�ा आढळ�े क� DRDL म�ये उप�� जागा अ�यंत अपुरी आहे
IGMDP �या व�ध�त गरजा पूण� करा. काही सु�वधा असती�
जवळ�या साइटवर असणे आव�यक आहे. �ेपणा�� एक�ीकरण आ�ण तपासणी
डे��ह� ट��यात बांध�े�या सु�वधेम�ये केवळ 120 चौरस मीटरचा समावे� होता
कबुतरांनी दाट �ोकव�तीचे �ेड. जागा आ�ण सु�वधा कुठे होती
�वकरच येणारी पाच �ेपणा��े एक��त कर�यासाठ�? �या
पया�वरण चाचणी सु�वधा आ�ण ए��हय�न�स �योग�ाळा समान होती
अ�ंद आ�ण सुस�. मी जवळ�या इमरत कांचा प�रसरा�ा भेट �द��. ते
डीआरडीए�ने �वक�सत के�े�या अँट�-टँक �ेपणा��ांची चाचणी �ेणी �हणून वापर�� जाते
द�कांपूव�. भू�दे� ओसाड होता - �तथे �व�चतच झाडे होती -
आ�ण द�खन�या पठारा�या वै���पूण� मो�ा खडकांसह �ठपके. म�ा जणू वाट�े
या दगडांम�ये काही �चंड ऊजा� अडक�� होती. मी ठरव�े

�ेपणा��ासाठ� आव�यक एक�ीकरण आ�ण तपासणी सु�वधा �ोधणे
येथ े�क�प. पुढ�� तीन वषा�साठ�, हे माझे �येय बन�े.

आ�ही मॉडे� उ� तं��ान सं�ोधन �ापन कर�याचा ��ताव तयार के�ा
जड�वासार�या अ�याधु�नक तां��क सु�वधांसह क� �
इ��ट�म�टे�न �योग�ाळा, पूण� �माणात पया�वरण आ�ण इ�े��ॉ�नक
यु� (ईएमआय/ईएमसी) चाचणी सु�वधा, एक सं�म� उ�पादन क� �, उ�
ए�ॅ�पी सु�वधा, आ�ण एक अ�याधु�नक �ेपणा�� एक�ीकरण आ�ण तपासणी
क� � कोण�याही मानकांनुसार, हे एक मोठे काम होते. पूण�पणे �भ�
हे जाण�यासाठ� �ँडचे कौ��य, धैय� आ�ण �ढ�न�य आव�यक होते
�क�प �येय आ�ण उ���े आधीच ठरव�� गे�� होती. आता ते
�व�वध एज�सी�या �ोकांसह मो�ा सं�येने सामा�यक करणे आव�यक होते,
सम�या सोडव�या�या आ�ण संवाद ���येतून नेता
संघाच ेबांधकाम आ�ण देखभा� करणे आव�यक आहे. कोण सवा�त यो�य असे�
असे कर�यासाठ� ���? मी MV म�ये जवळजवळ सव� आव�यक नेतृ�व गुण पा�ह�े
सूय�कंठ राव. मग, मो�ा सं�येने एज�सीज सहभागी होती�
�रसच� स�टर इमराट (आरसीआय) �या �न�म�तीम�ये, कोणीतरी संर�ण करणे आव�यक होते
�ेणीब� संवेदन�ी�ता मी कृ�ण मोहनची �नवड के��, जो �या�या म�यभागी होता-
तीस�या द�कात, सूय�कंठ राव यांना पूरक, जे प�ा�ी�या उ�राधा�त होते
�या वेळ�. कृ�ण मोहन �याऐवजी सहभागा�ा �ो�साहन देती�
आ�ाधारकपणावर अव�ंबून राहणे आ�ण �ोकां�या कामा�या �ठकाणी �यांचे �नरी�ण करणे.

��ा�पत ���येनुसार आ�ही ��करा�ी संपक�  साध�ा
RCI बांधकाम कामासाठ� अ�भयां��क� सेवा (MES). ते �हणा�े
हे काम पूण� हो�यासाठ� पाच वष� �ागती�. या �करणावर चचा� झा��
संर�ण मं�ा�याती� सव�� �तरावर आ�ण एक खुणा
संर�ण संरचना बांध�याची जबाबदारी एकावर सोपव�याचा �नण�य
बाहेरी� बांधकाम कंपनी घेत��. �या सव��णा�ी आ�ही संपक�  साध�ा
�या तपासणीसाठ� भारत आ�ण रा�ीय �रमोट से��स�ग एज�सी
समो� नका�े आ�ण इमरत कांचाची हवाई छाया�च�े �मळव�यासाठ�
��ीकोन र�ते आ�ण �या �ानासाठ� �ेआउट तयार करणे
सु�वधा क� ��य भूज� मंडळाने वीस �ठकाणे ओळख��
पा�या�या नळांसाठ� खडकांम�ये. 40 MVA वीज पुरव�यासाठ� पायाभूत सु�वधा
आ�ण दररोज 5 द��� ��टर पा�याची योजना होती.

याच वेळ� कन�� एसके स�वान, मेकॅ�नक� इं�ज�नअर होते
अमया�द उजा�सह, आम�यात सामी� झा�ा. बांधकामा�या अं�तम ट��यात,
स�वानने दगडांमधी� एक �ाचीन �ाथ�ना�ळ �ोध�े. ते
म�ा वाट�े क� ही जागा आ�ीवा��दत आहे.

मानके
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आता आ�ही �ेपणा�� यं�णे�या �डझाईनवर काम कर�यास सु�वात के�� आहे
आ�ण �वकास �यां�या एक�करणासाठ� आधीच सु� झा�ा होता आ�ण
चेकआउट, पुढ�� ता�क�क पायरी �हणजे यो�य साइट �ोधणे
�ेपणा�� उ�ाण चाच�या. आं� �दे�ातही SHAR सह, �ोध
एक यो�य साइट पूव� �कनारप���या �द�ेने पसर�� आ�ण �ेवट� येथे संप��
ओ�रसाती� बा�ासोर. ई�ा�य �कनारप��वरी� एक �ठकाण ओळख�े गे�े
रा�ीय चाचणी �ेणीसाठ�. �द�वाने, संपूण� �क�प संप�ा
��ांत�रत हो�या�या आसपास�या राजक�य सम�यांमुळे खराब हवामान
�या भागात राहणा�या �ोकांची. �हणून आ�ही एक अंत�रम तयार कर�याचा �नण�य घेत�ा
पुरावा �ायो�गक आ�ापना (PXE) �या �ेजारी पायाभूत सु�वधा
ओ�रसा�या बा�ासोर �ज��ाती� चांद�पूर येथे. 30 कोट� �पयांचा �नधी
�ेणी तयार कर�यासाठ� दे�यात आ�� होती, �या�ा अंत�रम चाचणी �ेणी �हणतात
(ITR). डॉ एचएस रामा राव आ�ण �यां�या ट�मने काम कर�याचे उ�कृ� काम के�े
इ�े��ो-ऑ��टक� �ॅ�क�गसाठ� ना�व�यपूण� आ�ण �कफायत�ीर वै���े
इ��ट�म�ट्स, �ॅ�क�ग टे���कोप �स�टम आ�ण इ��ट�म�टे�न �ॅ�क�ग
रडार �े�टनंट जनर� आर एस देसवा� आ�ण मेजर जनर� के एन �स�ह यांनी �न�म�तीची जबाबदारी घेत��
��ेपण पॅड आ�ण �ेणी पायाभूत सु�वधा. एक संुदर प�ी होता
चंडीपुराती� अभयार�य. मी अ�भयं�यांना चाचणी �ेणी �डझाइन कर�यास सां�गत�े
�या�ा �ास न देता.

आरसीआय तयार करणे हा कदा�चत मा�यासाठ� सवा�त समाधानकारक अनुभव होता
जीवन �ेपणा�� तं��ाना�या उ�कृ�तेचे हे क� � �वक�सत करणे समान होते
सांसा�रक पासून �चर�ायी स�दया��या क�ाकृत�ना आकार देणा�या कंुभारा�या आनंदासाठ�
�चकणमाती

संर�ण मं�ी आर व�कटरामन यांनी स�ट�बर 1983 म�ये DRDL �ा भेट �द��
आयजीएमडीपी�या ��याक�ापांब�� �वतःचे मू�यांकन करणे. �याने आ�हा�ा सवा�ची याद� कर�याचा स��ा �द�ा
आमचे �येय सा�य कर�यासाठ� आव�यक अस�े�� संसाधने, काहीही न पाहता, आ�ण
मग याद�म�ये आप�� �वतःची सकारा�मक क�पना��� आ�ण �व�ास समा�व� करा. "काय आपण
क�पना करा, काय घडे�. तु�हा�ा जे वाटे� ते तु�ही करा�
सा�य करा, ”तो �हणा�ा. डॉ अ�णाच�म आ�ण मी दोघांनीही ���तजाम�ये अनंत पा�ह�े
आयजीएमडीपी�या आधी पसर�याची ��यता; आ�ण आमचा उ�साह �स� झा�ा
संसग�ज�य आ�ही सव��म �ावसा�यकांना पाह�यासाठ� उ�सा�हत आ�ण �ो�सा�हत होतो
दे�ात IGMDP �या �द�ेने गु��वाकष�ण. कोणा�ा नको असे�
�वजे�या�ी संब�? हा ��द ��पणे �याभोवती आ�ा होता
IGMDP ज�मजात �वजेता होता.

* * *

12
कामगार

बातमी आ�� ते�हा आ�ही 1984 साठ� ��य ठरव�या�या बैठक�त होतो
3 जानेवारी रोजी सं�याकाळ� डॉ �� �का� यां�या �नधनाची घटना घड��
बॉ�बे. हे मा�यासाठ� एक मोठे भाव�नक नुकसान होते, कारण म�ा �व�ेषा�धकार �मळा�ा होता
मा�या कारक�द�ती� सवा�त आ�हाना�मक काळात �या�या अंतग�त काम करणे.
�यांची क�णा आ�ण न�ता अनुकरणीय होती. वर �याचा उपचार ���
अय��वी झा�े�या SLV-E1 ��ाइटचा �दवस मा�या �मृतीम�य े�ग�भ झा�ा
माझे �: ख.

�ा.साराभाई VSSC चे �नमा�ते होते तर डॉ.�� �का� होते
�न�पादक. सं�ेची अ�यंत गरज असताना �याने �याचे पा�नपोषण के�े होते
पोषण. डॉ.�� �का� यांनी आकार दे�यास अ�त�य मह�वाची भू�मका बजाव��
माझे नेतृ�व कौ��य. खर ंतर माझा �या�या�ी अस�े�ा संबंध हा एक ट�न�ग पॉ�ट होता
मा�या आयु�यात. �या�या न�तेने म�ा हळुवार के�े आ�ण माझी आ�मकता सोड�यास म�ा मदत 
���कोन �याची न�ता केवळ �या�याब�� �वन� राह�यातच न�हती
��तभा �क�वा गुण, परंतु �यांनी काम के�े �यां�या सवा��या स�मानाचा आदर करणे
�या�या अंतग�त आ�ण कोणीही अचूक नाही हे स�य ओळख�यात, अगद� नाही
नेता. ते �ब�� सं�वधान अस�े�े बौ��क रा�स होते; �या�याकडे ए
�हान मु�ासारखा �नद�षपणा आ�ण मी �या�ा �ा���ांम�ये नेहमीच संत मानत असे.

डीआरडीए� येथे पुनजा�गरणा�या काळात, एक उंची �नयं�ण �णा��
आ�ण पी बॅनज�, के�ही रमनाने �वक�सत के�े�ा ऑन-बोड� संगणक
सई आ�ण �यांची ट�म जवळपास तयार होती. या �य�ना�ा य� �मळा�े
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कोण�याही �वदे�ी �ेपणा�� �वकास काय��मासाठ� अ�यंत आव�यक. सव�
�याच�माणे, या मह�वा�या यं�णेची चाचणी घे�यासाठ� आम�याकडे �ेपणा�� असणे आव�यक होते.

अनेक �वचारमंथन स�ांनंतर, आ�ही सैतान सुधार�याचा �नण�य घेत�ा
�णा��ची चाचणी कर�यासाठ� �ेपणा��. एक डे��ह� �ेपणा�� ब�याच जणांनी एक� के�े
बद� के�े, �ापक उप�णा�� चाचणी के�� आ�ण �ेपणा��
चेकआउट �स�टम पु�हा कॉ��फगर के�� गे��. मेक-���ट �ाँचर �ा�पत के�यानंतर,
सुधा�रत आ�ण �व�ता�रत �ेणीचे डे��ह� �ेपणा�� 26 जून रोजी डाग�यात आ�े
१ 1984 to४ म�ये प�ह�� �वदे�ी ��ॅप-डाउन जड�व माग�द��न चाचणी
�णा�� �णा��ने सव� आव�यकता पूण� के�या. हे प�ह�े आ�ण होते
भारतीय �ेपणा�� �वकासा�या इ�तहासाती� एक मह�वपूण� पाऊ�
आतापय�त आम�या अ�भयां��क��या �द�ेने, उ�ट अ�भयां��क�पुरती मया��दत होती
�वतः�या �णा��. �द�घ� �मतेने नाकार�े�या संधीचा अखेर �ेपणा��ाने उपयोग के�ा
DRDL मधी� �ा���. संदे� मोठा आ�ण �� होता. आ�ही ते क� �क�ो!

हा संदे� �द���पय�त पोहोच�यास वेळ �ाग�ा नाही. पंत�धान
इं�दरा गांध�नी वैय��क�र�या �वतः�ा �याब�� मा�हती दे�याची इ�ा �� के��
IGMDP ची �गती. संपूण� संघटना एका आभाने भर�� होती
उ�ेजनाचा. 19 जु�ै 1984 रोजी �ीमती गांध�नी DRDL �ा भेट �द��.

पंत�धान इं�दरा गांधी जबरद�त समजूतदार ��� हो�या
गव� - �वतःम�ये, �त�या कामात आ�ण �त�या दे�ात. मी ते एक मान�े
डीआरडीए�म�ये �त�ा �वीकार�याचा स�मान कारण �तने �वतः�न काही तयार के�े होते
मा�या अ�यथा �वन� मनाचा अ�भमान. ती अफाट होती
जाणीव आहे क� ती आठ�े द��� �ोकांची ने�या होती. ��येक

उ�कृ�तेच.े “तु�ही काय सा�य के�े, तु�ही कधीही नसावे
पूण�पणे समाधानी आहे आ�ण नेहमी �स� कर�याचे माग� �ोधत रा�ह�े पा�हजे
�वतः, "ती पुढे �हणा��. एका म�ह�यात �तने �तची आवड दाखव�� आ�ण
नव�नयु� संर�ण मं�ी एस.बी. च�हाण यांना पाठवून पा�ठ�बा
आम�या �क�पांचे पुनराव�ोकन कर�यासाठ�. �ीमती गांध�चा पाठपुरावा ���कोन न�हता
केवळ �भावी, ते देखी� �भावी होते. आज, ��येकजण संबं�धत आहे
आप�या दे�ाती� एरो�ेस सं�ोधना�ा मा�हत आहे क� उ�कृ�ता समानाथ� आहे
IGMDP सह.

आम�याकडे घरगुती, पण �भावी, �व�ापन तं� होते.
असेच एक तं� �क�प उप�मां�या पाठपुरा�ा�ी संबं�धत होते.
यात मुळात तां��क तसेच ���या�मक �व�ेषण होते
संभा� समाधानाची �ागूता, काय� क� �ांसह �याची चाचणी करणे,
सहका�यां�या सव�साधारण मंडळा�ी चचा� करणे आ�ण �याची अंम�बजावणी करणे
��येका�या पा�ठ��याची न�द के�यानंतर. मूळ क�पनांची मोठ� सं�या
सहभागी काय� क� �ां�या तळागाळापासून उगव�े. जर तू
म�ा सवा�त मह�वाची �व�ापक�य यु�� सू�चत कर�यास सां�गत�े होते
हा य��वी काय��म, मी �ो-अ◌ॅ��ट�ह फॉ�ो-अपकडे �नद�� करतो.
�डझाईनवर वेगवेग�या �योग�ाळांम�ये के�े�या कामाचा पाठपुरावा क�न,
�नयोजन, सहा�यक सेवा आ�ण तपासणी सं�ां�ारे आ�ण
�ै��णक सं�ा, वेगवान �गती सवा�त जा�त सा�य झा�� आहे
सुसंवाद� रीतीने. खर ंतर, माग�द���त �ेपणा��ाती� वक�  कोड
�ो�ाम ऑ�फस होते: जर तु�हा�ा वक�  स�टर�ा प� ���ह�याची गरज असे�,
फॅ�स पाठवा; जर तु�हा�ा टे�े�स �क�वा फॅ�स, टे��फोन पाठव�याची आव�यकता असे�; आ�ण ग
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पाऊ�, ��येक हावभाव, �त�या हातांची ��येक हा�चा� ऑ��टमाइझ के�� गे��. �या
माग�द���त �ेपणा��ां�या �े�ात �तने आम�या काया�चा स�मान वाढव�ा
आमचे मनोब� �चंड आहे.

�तने डीआरडीए�म�ये घा�व�े�या एका तासा�या दर�यान, �तने �व�तृत क�हर के�े-
IGMDP �या अनेक पै�ू, ��ाइट �स�ट�म ��ॅन पासून म�ट�प� पय�त
�वकास �योग�ाळा. सरते�ेवट�, �तने 2000-मजबूत �ोकांना संबो�धत के�े
DRDL समुदाय. �तने उ�ाण �णा��चे वेळाप�क �वचार�े
आ�ही काम करत होतो "तू पृ�वीची ��ाइट टे�ट कधी करणार आहेस?" �ीमती
गांध�नी �वचार�े. मी �हणा�ो, "जून 1987." �तने �गेच ��तसाद �द�ा, “म�ा जाऊ दे
��ाइट वेळाप�का�ा गती दे�यासाठ� काय आव�यक आहे ते जाणून �या. ” �त�ा पा�हजे होते
वै�ा�नक आ�ण तां��क प�रणाम ज�द. “तुम�या कामाची वेगवान गती आहे
संपूण� रा�ाची आ�ा, ”ती �हणा��. �तने म�ा देखी� सां�गत�े क� जोर
IGMDP चे वेळाप�कच न�हे तर पाठपुरावा देखी� असावा

टे��फो�नक चच�साठ� उ�वते, वैय��क�र�या �या �ठकाणा�ा भेट �ा.

या ���कोनाची ��� जे�हा अ�णाच�म डॉ
27 स�ट�बर रोजी आयजीएमडीपीचा �ापक ��ती आढावा घेत�ा
1984. DRDO �योग�ाळा, इ�ो, �ै��णक सं�ांचे त�,
आ�ण उ�पादन एज�सीज �गतीचा गंभीर आढावा घे�यासाठ� जम�े
आ�ण अंम�बजावणी�या प�ह�या वषा�त येणा�या सम�या. �मुख �नण�य
जसे इमरत कांचा येथ ेसु�वधा �नमा�ण करणे आ�ण �ापना
पुनराव�ोकनादर�यान चाचणी सु�वधा ���ट�ायझ के�� गे��. भ�व�याती� पायाभूत सु�वधा
इमरत येथ ेकांचा�ा सं�ोधन क� �ाचे नाव इमरत दे�यात आ�े
(RCI), जागेची मूळ ओळख कायम ठेवणे.

TN Seshan नावाचा एक जुना ओळखीचा माणूस सापड�याने आनंद झा�ा
पुनराव�ोकन मंडळ. SLV-3 आ�ण आता�या दर�यान, आ�ही एक पर�र �वक�सत के�े होते
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आपु�क� मा�, यावेळ� संर�ण स�चव �हणून �ेषन यांनी �वचार�े
सादर के�े�या आ�थ�क ��तावांचे वेळाप�क आ�ण �वहाय�ता याब�� होते
खूप जा�त टोकदार. �ेषन अ�ी ��� आहे जी मौ�खक�र�या आण�यात आनंद घेते
�वरोधक �यां�या गुड�यापय�त. �या�या धारदार �वनोदाचा वापर क�न �ेषन
�या�या �वरोधकांना हा�या�द बनवा. जरी तो जोरात अस�याची ��यता आहे आ�ण
�संगी वाद��त ठ� �कतो, �ेवट� तो नेहमी खा�ी देतो
आत अस�े�या समाधानासाठ� सव� उप�� संसाधनांचा जा�तीत जा�त वापर
अंम�बजावणी वैय��क �तरावर, �ेषन अ�त�य दयाळू आ�ण
�वचार�ी� ���. �या�ा उ�र देताना मा�या ट�म�ा �व�ेष आनंद झा�ा
IGMDP म�ये �गत तं��ानाब�� ��. मी अजूनही
�या �वदे�ी �वकासाब��ची �याची �व��ण उ�सुकता ��ात ठेवा
काब�न-काब�न सं�म�. आ�ण तु�हा�ा एक छोटेसे रह�य - �ेषन म�ये येऊ �ा
कदा�चत जगाती� एकमेव ��� आहे जी म�ा मा�या पूण� बो��याचा आनंद घेते
नाव �याम�ये 31 अ�रे आ�ण पाच ��द आहेत - अवु� पाक�र जैनु�ा�द�न
अ��� क�ाम.

�ेपणा�� काय��माचा एकाच वेळ� पाठपुरावा कर�यात आ�ा होता आ�ण होता
12 �ै��णक पासून �डझाइन, �वकास आ�ण उ�पादनात भागीदार
डीआरडीओ, वै�ा�नक प�रषदे�या सं�ा आ�ण 30 �योग�ाळा
आ�ण औ�ो�गक सं�ोधन (CSIR), इ�ो आ�ण उ�ोग. खरं तर, पे�ा जा�त
�ेपणा��ा�ी संबं�धत 50 �ा�यापक आ�ण 100 सं�ोधन �व�ानांनी काम के�े
�यां�या संबं�धत सं�ां�या �योग�ाळांमधी� सम�या. ची गुणव�ा
या भागीदारीतून सा�य के�े�े काम म�ा �या एका वषा�त �मळा�े
कोणतेही �वकास काय� हाती घेता येई� असा �चंड आ�म�व�ास
दे�ाम�ये जोपय�त आमचे �� क� ��त वेळाप�क आहे. चार
या पुनराव�ोकना�या काही म�ह�यांपूव�, म�ा वाटते क� ते ए��� -जून 1984 दर�यान होते, सहापैक�
आ�ही �ेपणा�� काय��मात �ै��णक प�रसरांना भेट �द�� आ�ण न�दणी के��
आ�ासक त�ण पदवीधर. आ�ही �ेपणा��ाची �परेषा सादर के��
�ा�यापक आ�ण इ�ुक �व�ा�या�समोर काय��म, सुमारे 350
�यापैक�, आ�ण �यांना सहभागी हो�याची �वनंती के��. मी समी�कांना मा�हती �द��
क� आ�ही सुमारे 300 त�ण अ�भयंते आम�याम�ये सामी� हो�याची अपे�ा करत होतो
�योग�ाळा.

रॉडम नर�स�ह, त�का��न रा�ीय वैमा�नक� संचा�क
�योग�ाळेने, या पुनराव�ोकना�या �संगी एक मजबूत केस मांड�यासाठ� वापर��
तं��ानाचा पुढाकार. �यांनी ह�रत �ांतीचे अनुभव सां�गत�े,
�याने �ंका �� के�� होती क� जर �येय �� असती� तर तेथे

�मुख तं��ानाचा सामना कर�यासाठ� दे�ात पुरे�ी ��तभा उप�� होती
आ�हाने.

जे�हा भारताने �ांततेसाठ� प�ह�ा अणु�ोट के�ा
हेतूंसाठ�, आ�ही �वतः�ा �ोट करणारे जगाती� सहावे दे� घो�षत के�े
आ��वक यं�. जे�हा आ�ही SLV-3 �ाँच के�े ते�हा आ�ही पाचवा दे� होतो
उप�ह ��ेपण �मता �ा�त कर�यासाठ�. आ�ही कधी होणार होतो
तां��क काम�गरी करणारा जगाती� प�ह�ा �क�वा �सरा दे�?

पुनराव�ोकन सद�यांनी �यांच ेमत �सा�रत करताना मी �यांचे ��पूव�क ऐक�े
आ�ण �ंका, आ�ण मी �यां�या सामू�हक �हाणपणातून ��क�ो. ते खरंच ए
मा�यासाठ� उ�म ���ण. गंमत �हणजे, संपूण� �ाळेत, आ�हा�ा ��कव�े गे�े
वाचा, ��हा आ�ण बो�ा, पण कधीच ऐकायचे नाही आ�ण प�र��ती बरीच रा�ह��
आजही तेच. पारंपा�रकपणे, भारतीय �ा��� खूप चांग�े आहेत
�ीकस�, परंत ु�यां�याकडे ऐक�याच ेकौ��य अपुरे आह.े आ�ही ए
�� देणारे �ोते हो�याचा संक�प. अ�भयां��क� संरचना बांध�े�या नाहीत का?
काया��मक उपयु�ते�या पायावर? तां��क मा�हती आहे-कसे नाही
�या�या �वटा तयार करा? आ�ण, या �वटा मोटा�रसह एक� ठेव�े�या नाहीत का?
�वधायक ट�का? पाया घात�ा गे�ा, �वटा भाज�या,
आ�ण आता आम�या कृती�ा एक� जोड�यासाठ� मोटा�र �मसळ�ा जात होता.

आ�ही �या कृती आराख�ातून उदयास आ�े होते �यावर काम करत होतो
�ीमती गांध��या ह�येची बातमी आ�यावर म�ह�या�या आधीचा आढावा
तोड�े. यानंतर �ापक �ह�सा आ�ण दंग���या बात�या आ�या.
हैदराबाद �हरात संचारबंद� �ागू कर�यात आ�� आहे. आ�ही PERT आण�े
वाहतुक�चे आयोजन कर�यासाठ� चाट� आ�ण �हराचा नका�ा टेब�वर पसर�ा होता
आ�ण सव� कम�चा�यांसाठ� सुर��त माग�. एका तासापे�ा कमी वेळात �योग�ाळा
�नज�न देखावा घात�ा. मी मा�या काया��यात एकटाच बस�ो होतो. �या
�ीमती गांध��या मृ�यूची प�र��ती अ�त�य अ�ुभ होती. �या
अव�या तीन म�ह�यांपूव��या �त�या भेट��या आठवण�नी मा�या मना�ा आणखीनच ग�हरे के�े
वेदना महान �ोक अ�ा भयानक टोकांसह का भेट�े पा�हजेत? म�ा आठव�े
माझे वडी� एखा�ास अ�ाच संदभा�त सांगत आहेत: “चांग�े आ�ण वाईट �ोक
काळा धागा आ�ण पांढरा �वण�े�ा अस�याने सूया�खा�� एक� राहा
कापडात एक�. जे�हा का�या �क�वा पांढ�या धा�यांपैक� एक तुटतो,
�वणकर संपूण� कापडाकडे �� देई� आ�ण तो �याची तपासणी करे�
�ूम देखी�. " जे�हा मी �योग�ाळेतून बाहेर काढ�े ते�हा एकही न�हता
र��यावर आ�मा. मी तुट�े�या धा�या�या �ूमचा �वचार करत रा�ह�ो.
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�ीमती गांध�चे �नधन हे �ा���ांचे �चंड नुकसान होते
समुदाय. �तने दे�ाती� वै�ा�नक सं�ोधना�ा चा�ना �द�� होती.
पण भारत हा एक अ�त�य �व�चक रा� आहे. चा ध�का हळूहळू �ोषून घेत�ा
�ीमती गांध�ची ह�या, जरी हजारो �क�मती�ा
जीव आ�ण मा�म�ेचे �चंड नुकसान. �तचा मु�गा राजीव गांधी यांनी पदभार �वीकार�ा
भारताचे नवे पंत�धान. तो मतदाना�ा गे�ा आ�ण अ
�ीमती गांध�ची धोरणे पुढे ने�याचा �ोकांकडून आदे�,

�ु�र यांनी. “देव �या ����ारे �चंड गो�ी क� �कतो
�ेय कोणा�ा �मळतं याची पवा� करत नाही. अहंकाराचा सहभाग गे�ाच पा�हजे, ”
�ु�र ���हतो. “देव तुम�यावर य�ावर �व�ास ठेव�यापूव�, तु�हा�ा �स� करावे �ागे�
मोठे ब�ीस हाताळ�यासाठ� तु�ही �वतः�ा न� आहात. ” मी आत देवा�ा �ाथ�ना के��
इमरत येथ ेएक सं�ोधन क� � बांध�यात म�ा मदत कर�यासाठ� �ु�र चच�
कांचा - ते माझे ���ट� कॅथे�� असे�.

* * *
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एका��मक माग�द���त �ेपणा�� �वकास काय��माचा भाग आहे�यांना.

1985 �या उ�हा�यापय�त, सव� पायाभूत काय� पूण� झा�े होते
इमरत कांचा येथे �ेपणा�� तं��ान सं�ोधन क� � बांधणे.
पंत�धान राजीव गांधी यांनी सं�ोधनाची पायाभरणी के��
3 ऑग�ट 1985 रोजी क� � इमरत (RCI)
के�े�� �गती. �या�यात मु�ासारखी �ज�ासा होती जी होती
अ�त�य आकष�क. आईने दाखव�े�� धैय� आ�ण �ज� ते�हा
एक वषा�पूव� �तने आ�हा�ा भेट �द�� होती, जरी ती �हान होती
फरक मॅडम गांधी टा�कमा�टर हो�या, तर पंत�धान
राजीव गांध�नी �यां�या क�र��याचा वापर क�न �यांचे �येय सा�य के�े. �याने डीआरडीए��ा सां�गत�े
कुटंूब �या�ा �याने भारतीय �ा���ांना भेडसाव�े�या क�ांची जाणीव झा�� आ�ण
�यांनी परत राहणे पसंत के�े �यां�याब�� कृत�ता �� के�� आ�ण
आरामदायक क�रअरसाठ� परदे�ात जा�यापे�ा �यां�या मातृभूमीत काम करा.
ते �हणा�े क�, जोपय�त कोणीही या �कार�या कामावर �� क� ��त क� �कत नाही
दैनं�दन जीवनाती� �ु��क गो��पासून मु� होते आ�ण आ�हा�ा आ�ासन �द�े क� जे काही आहे
�ा���ांचे जीवन अ�धक आरामदायक कर�यासाठ� आव�यक के�े जाई�.

�यां�या भेट��या एका आठव�ा�या आत, मी डॉ अ�णाच�म यां�यासह यूएसए�ा �नघा�ो
युनायटेड �टेट्स एअर फोस��या आमं�णावर. रॉडम नर�स�ह
नॅ�न� एरोनॉ�टक� �ॅबोरेटरी आ�ण HK चे KK गणपती
आम�या सोबत. वॉ����टनमधी� प�टागॉनम�ये आमचे काम पूण� के�यानंतर,
आ�ही नॉ��प�ा भेट दे�यासाठ� �ॉस एजें��स�ा जाताना सॅन �ा��स�कोम�ये उतर�ो
महामंडळ. बांध�े�या ���ट� कॅथे���ा भेट दे�यासाठ� मी या संधीचा उपयोग के�ा
माझे आवडते �ेखक, रॉबट� �ु�र यांनी. मी �नखळपणे आ�य�च�कत झा�ो
या सव� काचे�या, चार-टोकदार, तारे�या आकारा�या संरचनेचे स�दय� जे अ�धक आहे
एका �ब��पासून �स�या �ब��पय�त 400 फूट. काचेचे छत जे 100 फूट आहे
फुटबॉ� मैदानापे�ा जा�त �ांब अंतराळात तरंगताना �दसते. या कॅथे��म�ये आहे
आयो�जत दाना�ारे अनेक द��� डॉ�स��या खचा�वर बांध�े गे�े
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280 त�ण इं�ज�नअस�, नेम�या तंतोतंत, ची ग�त�ी�ता बद���
डीआरडीए�. आप�या सवा�साठ� हा एक मौ�यवान अनुभव होता. आ�ही आता अ म�ये होतो
या त�ण संघां�ारे, पु�हा �वे� तं��ान �वक�सत कर�याची ��ती
आ�ण रचना, एक �म��मीटर वे�ह रडार, एक फेज अ◌ॅरे रडार, रॉकेट
�णा�� आ�ण इतर अ�ी उपकरणे. जे�हा आ�ही �थम ही कामे सोपव��
त�ण �ा���ांना, �यांनी �यांचे मह�व पूण�पणे समजून घेत�े नाही
काम. एकदा �यांनी ते के�े, �यांना �चंड �या ओ�याखा�� अ�व� वाट�े
�यां�यावर �व�ास ठेव�ा. म�ा अजूनही आठवते क� एक त�ण म�ा �हणा�ा, “�तथे
आम�या संघात कोणताही मोठा �ॉट नाही, आ�ही ते कसे पार क� �कू? ” मी सां�गत�े
तो �हणा�ा, "मोठा �ॉट �हणजे एक छोटा �ॉट जो �ू�ट�ग चा�ू ठेवतो, �हणून �य�न करत रहा." ते
त�ण वै�ा�नक वातावरणात नकारा�मक कसे आहे हे पा�न आ�य� वाट�े
��ीकोन सकारा�मक आ�ण पूव� �वचार के�े�या गो��म�ये बद��े
अ�वहाय� घडू �ाग�े. अनेक वृ� �ा���ांना नवचैत�य �ा�त झा�े
फ� एका त�ण संघाचा भाग बनून.

हा माझा वैय��क अनुभव आहे क� खरी चव, खरी मजा,
कामाचा सतत उ�साह �याऐवजी ते कर�या�या ���येत आहे
ते संपव�यापे�ा आ�ण पूण� कर�यापे�ा. चार मू�भूत घटकांकडे परत जाणे
म�ा खा�ी आहे क� ते य��वी �नका�ांम�ये सामी� आहेत: �येय-�नधा�रण,
सकारा�मक �वचार, ��य आ�ण �व�ास.

आतापय�त, आ�ही �येय �न��त कर�या�या �व�तृत �ायामामधून गे�ो होतो
आ�ण त�ण �ा���ांना या उ���ांब�� उ�सा�हत के�े. पुनराव�ोकनात

बैठकांम�य,े मी आ�ह करतो क� सवा�त त�ण �ा���ांनी �यां�या काय�संघा�ा सादर करावे
काम. हे �यांना संपूण� �णा��चे ��यमान कर�यात मदत करे�. हळूहळू,
आ�म�व�ासाचे वातावरण वाढ�े. त�ण �ा���ांनी �� �वचार�यास सु�वात के��
ठोस तां��क सम�यांवरी� व�र� सहकारी. काहीही �यांना धीर देत नाही,
कारण �यांना क�ाचीही भीती न�हती. �ंका अस�यास, ते वर उठ�े
�यांना. ते �वकरच स�ाधारी बन�े. �व�ास अस�े�� ��� कधीही नाही
कोणापुढे कुरकुरते, रडते आ�ण कुजबुजते क� हे सव� खूप आहे,
�या�याकडे पा�ठ�बा नसणे, �या�ा अ�यायकारक वागणूक �द�� जात आहे. �याऐवजी, अ�ा ए
एखाद� ��� सम�या हाताळते आ�ण नंतर पु�ी देते, 'देवाच ेमू� �हणून, मी
म�ा जे काही होऊ �कत े�यापे�ा मी मोठा आहे '. मी ठेव�याचा �य�न के�ा
�या अनुभवा�या चांग�या �म�णासह काय� वातावरण सजीव
वृ� �ा��� �यां�या त�ण सहका�यां�या कौ��यांम�य े�मसळ�े. हे
त�ण आ�ण अनुभव यां�याती� सकारा�मक अव�ंबनाने खूपच �नमा�ण के�े
डीआरडीए�म�ये उ�पादक काय� सं�कृती.

�ेपणा�� काय��माचे प�ह�े ��ेपण कर�यात आ�े
१ September स�ट�बर १ 5 ,५, जे�हा ���ू� ने चाचणी �ेणीतून उ�ाण के�े
�ीह�रकोटा (SHAR). हे एक बॅ����टक उ�ाण होते �याची चाचणी कर�यासाठ�-
सॉ��ड �ोपे��ट रॉकेट मोटरची उ�ाण काम�गरी. दोन सी-बँड
�ेपणा��ाचा मागोवा घे�यासाठ� रडार आ�ण का���दओ-�थयोडो�ाइट (केट�ए�) चा वापर के�ा गे�
ज�मनीपासून. चाचणी य��वी झा��. �ाँचर, रॉकेट मोटर
आ�ण टे��मे�� �स�ट�म �नयोजना�माणे काम करत होती. एरोडायना�मक �गॅ
मा� वा�या�या आधारावर वत�व�े�या अंदाजापे�ा जा�त होते
बोगदा चाचणी. तं��ानाची �गती �क�वा अनुभवा�या ��ीने
संवध�न, ही चाचणी फार मो�ाची न�हती पण याची खरी उप��ी
चाचणी मा�या डीआरडीए� �म�ांना आठवण क�न देणारी होती क� ते �वना �ेपणा��े उडू �कतात
अनुपा�न �क�वा उ�ट अ�भयां��क��या �ूर माग�यां�ारे �े�रत.
वेगवान ��ोकम�ये, डीआरडीए��या �ा���ांचे मानस अनुभव�े
ब�आयामी �व�तार.

यानंतर पाय�ट�ेस टाग�टची य��वी चाचणी उ�ाण कर�यात आ�े
�वमान (PTA). आम�या अ�भयं�यांनी रॉकेट मोटर �वक�सत के�� होती
पीट�ए बंग�ोर ��त एरोनॉ�टक� डे�ह�पम�टने �डझाइन के�े आहे
�ापना (ADE). डीट�डी आ�ण पी �ारे मोटार�ा टाईप-मंजूर कर�यात आ�े होते
(हवा). �ेपणा�� �वक�सत कर�या�या �द�ेने हे एक �हान पण मह�वपूण� पाऊ� होते
हाड�वेअर जे केवळ काय��म नाही तर वापरक�या�स �वीकाय� देखी� आहे
एज�सी. एक खाजगी �े�ाती� फम� �व�सनीय उ�पादन कर�यासाठ� गुंत�े�� होती,
हवाबंद, उ� जोर-ते-वजन गुणो�र रॉकेट मोटर तं��ान इनपुटसह
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DRDL कडून. आ�ही हळूहळू एकच �योग�ाळा �क�पातून पदवी घेत होतो
ब�-�योग�ाळा काय��मांसाठ� �योग�ाळा-उ�ोग �ायामांसाठ�. �या
पीट�एचा �वकास हा चार वेगवेग�या संगमांचे �तीक आहे
सं�ा. म�ा असे वाट�े क� मी एका बैठक��या �ठकाणी उभा आहे आ�ण बघत आहे
ADE, DTD आ�ण P (Air) आ�ण ISRO कडून येणारे र�ते. चौथा र�ता
डीआरडीए� हा �ेपणा�� तं��ानाती� रा�ीय �वाव�ंबनाचा महामाग� होता.

दे�ाती� �ै��णक सं�ांसोबत आमची भागीदारी
एक पाऊ� पुढे, संयु� �गत तं��ान काय��म येथे सु� झा�े
भारतीय �व�ान सं�ा (IISc) आ�ण जादवपूर �व�ापीठ. मा�याकडे आहे
�ै��णक सं�ांब�� नेहमीच आदर आ�ण आदर होता
उ�कृ� ���णत��. ���णत�� क� �कणा�या �न�व�ांना मी मह�व देतो
�वकासासाठ�. या सं�ांकडे औपचा�रक �वनं�या कर�यात आ�या हो�या
आ�ण �यां�या �ा�यापकांकडून कोण�या त�ाखा�� �व�ा आ��
डीआरडीए��ा �या�या �क�पां�या अनुषंगाने �व�ता�रत के�े जाई�.

मी �ै��णक सं�ां�या काही योगदानावर �का� टाकतो
�व�वध �ेपणा�� �णा��. पृ�वी�ा एक जड माग�द��क �हणून �डझाइन के�े गे�े होते
�ेपणा��. ��य अचूकपणे गाठ�यासाठ�, माग��मण मापदंड आहेत
�या�या म��म�ये �ोड करणे-ऑन-बोड� संगणक. त�णांची एक ट�म
जादवपूर �व�ापीठाती� अ�भयां��क� पदवीधर �ा.
घोषा�ने आव�यक मजबूत माग�द��न अ�गो�रदम �वक�सत के�े. IISc म�ये,
आयजी �मा� यां�या नेतृ�वाखा�� पद�ु�र �व�ाथ� �वक�सत झा�े
आका� �ारे ब�-��य संपादनासाठ� हवाई संर�ण सॉ�टवेअर. पु�हा �वे�
अ��नसाठ� वाहन �णा�� �डझाइन प�ती एका त�णाने �वक�सत के��
आयआयट� म�ास आ�ण डीआरडीओ �ा���ांची ट�म. उ�मा�नया �व�ापीठाचे
ने��हगे�न� इ�े��ॉ�न�स सं�ोधन आ�ण ����ण यु�नटने रा�य �वक�सत के�े आहे-
नागसाठ� अ�याधु�नक �स�न� �ोसे�स�ग अ�गो�रदम. मी फ� काही �द�े आहेत
सहयोगी �य�नांची उदाहरणे. खरं तर, ते खूप असत
स��य न करता आमची �गत तां��क उ���े सा�य करणे कठ�ण आहे
आम�या �ै��णक सं�ांची भागीदारी.

अ�नी पे�ोड�या �गतीचे उदाहरण पा�. अ�नी
ही दोन ट��यांची रॉकेट �स�ट�म आहे आ�ण �वक�सत के�े�या पु�हा �वे� तं��ानाचा वापर करते
दे�ात �थमच. प�ह�या ट��याती� सॉ��ड रॉकेटमुळे या�ा चा�ना �मळते
SLV-3 मधून काढ�े�� मोटर आ�ण �स�या ट��यावर आणखी वेग वाढव��
पृ�वी�या ����वड रॉकेट इं�जनसह. अ�नीसाठ�, पे�ोड �मळतो
हायपरसो�नक वेगाने �वत�रत, जे �डझाइनसाठ� कॉ� करते आ�ण

पु�हा �वे� वाहना�या संरचनेचा �वकास. माग�द��नासह पे�ोड
इ�े��ॉ�न�स पु�हा �वे� वाहना�या संरचनेत ठेव�े�े आहे, �याचा हेतू आहे
�या तापमाना�या मया�देत ठेवून पे�ोडचे संर�ण करा
40oC, जे�हा बाहेरी� �वचेचे तापमान 2500oC पे�ा जा�त असत.े एक
ऑन-बोड� संगणकासह जड�व माग�द��न �णा�� पे�ोड�ा माग�द��न करते
आव�यक ��यासाठ�. कोण�याही री-ए�ं� �ेपणा�� �णा��साठ�, ���मतीय
काब�न-काब�न नाकाची ट�प बनव�यासाठ� �ीफॉम� ही मु�य साम�ी आहे
इत�या उ� तापमानातही मजबूत राही�. �या चार �योग�ाळा
DRDO आ�ण CSIR ने 18 म�ह�यां�या अ�पावधीत हे सा�य के�े-
एक द�क सं�ोधनानंतरच इतर दे� क� �कतात
�वकास!

अ�नी पे�ोड �डझाइनम�ये सामी� अस�े�े आणखी एक आ�हान संबं�धत होते
�या �चंड वेगाने ते वातावरणात पु�हा �वे� करे�.
खर ंतर, अ�नी वातावरणा�या बारापट वेगाने पु�हा �वे� करे�
आवाजाचा (12 मच, �या�ा आपण �व�ानात �हणतो). या �चंड वेगाने,
वाहनावर �नयं�ण कस ेठेवायचे याचा आ�हा�ा अनुभव न�हता. �ा
एक चाचणी करा, आम�याकडे अ�ा �कारचा वेग �नमा�ण कर�यासाठ� पवन बोगदा न�हता. तर
आ�ही अमे�रकन मदत मा�गत��, आ�हा�ा आकां�ी �हणून पा�ह�े गे�े असते
काहीतरी �यांनी �यांचा �व�ेष �व�ेषा�धकार मान�ा. जरी ते
सहकाय� कर�यास संमती �द��, �यां�यासाठ� �क�मत �न��त करणे �न��त होई�
आम�या संपूण� �क�पा�या बजेटपे�ा पवन बोगदा. आता, ��
�स�टम�ा कस ेहरवायचे त ेहोते. IISc चे �ा.एस.एम. दे�पांडे सापड�े
�व ग�त�ी�ता �े�ात काम करणारे चार त�ण, तेज�वी �ा��� आ�ण,
सहा म�ह�यां�या आत, संगणक�य �वपदाथा�साठ� सॉ�टवेअर �वक�सत के�े
हायपरसो�नक रे�ज�ससाठ� डायनॅ�म�स, जे जगाती� �या�या �कारांपैक� एक आह.े

आणखी एक काम�गरी �हणजे �ेपणा�� ��ेपणाचा �वकास
अनुकरण सॉ�टवेअर, अनुपा�न IISc चे �ा.आयजी �मा� यांचे
आका�-�कार�या ���ा�या ब�-��य संपादन �मतेचे मू�यांकन करा
�णा�� कोण�याही दे�ाने आ�हा�ा अ�ा �कारच ेसॉ�टवेअर �द�े नसते, परंतु आ�ही
�याचा �वदे�ी �वकास के�ा.

वै�ा�नक ��तभेचा सम�वय �नमा�ण कर�याच ेअजून एक उदाहरण,
आयआयट� �द���चे �ा.भारती भ�, सॉ��ड �फ�ज�स सोबत काम करत आहेत
�योग�ाळा (एसपीए�) आ�ण स��� इ�े��ॉ�न�स ���मटेड (सीईए�) यांनी तोड�े
फेराइट फेज ���टस� �वक�सत क�न पा��मा�य दे�ांची म�ेदारी
म�ट�-फं��न, म�ट�-टा��क�ग 3-डी फे�ड आम� रडार म�ये वापर�यासाठ�
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पाळत ठेवणे, मागोवा घेणे आ�ण आका�चे माग�द��न. IIT चे सराफ सराफ,
खरगपूर, आर.सी.आय.मधी� माझे सहकारी बी.के. मुखो-पा�ये यां�यासोबत काम करत आहे.
नाग साधक �मुखांसाठ� एक �म��मीटर वे�ह (MMW) अँटेना बनव�ा
दोन वष�, आंतररा�ीय मानकांनुसार एक �व�म. म�य
इ�े���क� आ�ण इ�े��ॉ�न�स सं�ोधन सं�ा (CEERI), �प�ानी �वक�सत के��
मात कर�यासाठ� SPL आ�ण RCI सह कंसो�ट�यमम�ये एक इ�ॅट डायोड
हे घटक तयार कर�यासाठ� तां��क परदे�ी अव�ंबन, जे
कोण�याही MMW उपकरणाचे �दय असतात.

�क�पावरी� काम �ै�तज पसरत असताना, काम�गरीचे मू�यांकन
अ�धका�धक कठ�ण होत गे�े. DRDO चे मू�यांकन-संबं�धत धोरण आहे.
जवळपास 500 �ा���ांचे नेतृ�व करत म�ा �यांची काम�गरी अं�तम करायची होती
वा�ष�क गोपनीय अहवा� (एसीआर) �या �व�पात मू�यमापन. हे
अहवा� बाहेरी� असेसम�ट बोडा�कडे पाठव�े जाती�
��फार��साठ� त�. अनेकांनी माझा हा भाग पा�ह�ा
काम �बनधा�त. पदो�ती गहाळ झा�याचे सोयी�करपणे अनुवा�दत के�े गे�े
म�ा �यां�याब�� नापसंती होती. इतर सहका�यां�या जा�हराती �दस�या
मी �द�े�या ����न� उपकार �हणून. चे काम सोपव�े आहे
काम�गरी मू�यांकन, म�ा �न�प� �यायाधी� �हायचे होते.

�यायाधी�ांना खरोखर समजून घे�यासाठ�, आपण कोडे समजून घेणे आव�यक आहे
तराजू; एका बाजूने आ�ेने उंच भरारी घेत��, �सरी बाजू ध�न ठेव��

�या �णी मी जे होते �यापे�ा जा�त असणे. म�ा अ�धक अनुभव�याची, ��क�याची इ�ा होती
अ�धक, अ�धक �� करा. माझी वाढ, सुधारणा, �ु��करण, �व�तार कर�याची इ�ा होती. मी कध
मा�या कारक�द��ा पुढे ने�यासाठ� कोण�याही बा� �भावाचा वापर के�ा. मा�याकडे फ� तेच होत
�वतःम�य ेअ�धक �ोध�याची आंत�रक इ�ा. मा�या �ेरणाची गु��क��� आहे
मा�याकडे �कती �र आहे यापे�ा म�ा अजून �कती �र जायचे आहे हे नेहमी पहायचे
ये �ेवट�, जीवन �हणजे काय पण न सुट�े�या सम�यांचे �म�ण, सं�द�ध
�वजय, आ�ण अनाकार पराभव?

सम�या अ�ी आहे क� आपण अनेकदा �वहार कर�याऐवजी केवळ जीवनाचे �व�ेषण करतो
�या सोबत. �ोक कारणे आ�ण प�रणामांसाठ� �यां�या अपय�ाचे �व�ेदन करतात, परंतु �व�चतच
�यां�या�ी �वहार करा आ�ण �यांना मा�टर कर�यासाठ� अनुभव �मळवा आ�ण �या�ारे टाळा
�यांची पुनरावृ�ी. हा माझा �व�ास आहे: क� अडचणी आ�ण सम�यांमधून
देव आप�या�ा वाढ�याची संधी देतो. ते�हा जे�हा तुम�या आ�ा आ�ण �व�े
आ�ण �येये ड�ॅ झा�� आहेत, मोडतोड म�य े�ोधा, तु�हा�ा कदा�चत सापडे� a
अव�ेषांम�ये दड�े�� सुवण�संधी.

�ोकांना �यांची काम�गरी वाढव�यासाठ� आ�ण �यां�या�ी �वहार कर�यासाठ� �े�रत करणे
नैरा�य हे ने�यासाठ� नेहमीच आ�हान असत.े मी एक साध�य� पाळ�े आहे
फोस� फ�� समतो� आ�ण बद��यासाठ� ��तकार दर�यान
सं�ा. �या �े�ात एक गंुडाळ�े�ा झरा हो�यासाठ� बद�ाची क�पना क�या
�वरोधी ���, जसे क� काही ��� बद�ांना समथ�न देतात आ�ण इतर ��तकार करतात
ते. पय�वे�ी दबाव सार�या सहा�यक ��� वाढवून,
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भीती जे�हा तराजू बुडतात ते�हा उ��व� आ�ावाद मूक घाबर�याम�ये बद�तो.

जे�हा एखाद� ��� �वतःकडे पाहते, ते�हा तो जे काही आहे �याचा गैरसमज कर�याची ��यता असते
�ोधतो. तो फ� �याचे हेतू पाहतो. ब�तेक �ोकांचा हेतू चांग�ा असतो आ�ण
�हणून �न�कष� काढा क� ते जे काही करत आहेत ते चांग�े आहे. साठ� अवघड आहे
एखाद� ��� �या�या कृत�चा व�तु�न�पणे �याय करते, जे कदा�चत आ�ण अनेकदा असू �कते
�या�या चांग�या हेतू�या �व�� आहेत. ब�तेक �ोक कामावर येतात
कर�या�या हेतूने. �यापैक� बरेच जण �यांचे काम एका प�तीने करतात
�यांना सोयी�कर वाटते आ�ण सं�याकाळ� घरी जा�यासाठ� एका भावनेने
समाधान ते �यां�या काम�गरीचे मू�यांकन करत नाहीत, फ� �यांचे हेतू.
असे मान�े जाते क� कारण एखा�ा ���ने हेतूने काम के�े आहे
वेळेत �याचे काम पूण� करणे, �व�ंब झा�यास, ते कारणांमुळे होते
�या�या �नयं�णाबाहेर. �व�ंब घडव�याचा �याचा हेतू न�हता. पण जर �याचे
कृती �क�वा �न���यतेमुळे �व�ंब झा�ा, तो हेतुपुर�सर न�हता?

एक त�ण �ा��� �हणून माझे �दवस मागे वळून पाहताना, म�ा याची जाणीव आहे
मी अनुभव�े�या सवा�त ��र आ�ण ����ा�� आ�हांपैक� माझी इ�ा होती

क�रअर वाढ आ�ण आ�थ�क �ाभ �क�वा कमी हो�याची ��यता
सामू�हक �नयम, सामा�जक ब��से आ�ण कामापासून �र राहणे यासार�या ���ना ��तकार करणे,
प�र��ती इ��त प�रणामाकडे �नद���त के�� जाऊ �कते - परंतु थो�ा काळासाठ�
फ� वेळ, आ�ण ते सु�ा फ� एका �व��� मया�देपय�त. थो�ा वेळाने ��तकार
सै�याने अ�धक जोराने मागे ढक��े कारण त ेआणखी संकु�चत झा�े आहेत
घ� �हणून, ��तकार कमी करणे हा एक चांग�ा ��ीकोन असे�
जबरद�तीने अ�ा �कारे जबरद�तीने वाढवा क�
सहा�यक ���. अ�ा �कार,े आण�यासाठ� कमी ऊजा� आव�यक असे�
आ�ण बद� कायम ठेवा.

मी वर नमूद के�े�या ���चा प�रणाम हेतू आहे. ती एक ��� आहे
जे ����या अंतग�त आहे आ�ण �या�या वत�नाचा आधार बनते
कामाचे वातावरण. मा�या अनुभवात, ब�याच �ोकांकडे एक मजबूत आहे
वाढ, �मता आ�ण आ�म-सा�ा�कारासाठ� अंतग�त �ाइ�ह. सम�या,
तथा�प, कामा�या वातावरणाचा अभाव आहे जो उ�े�जत करतो
आ�ण �यांना या �ाइ�ह�ा पूण� अ�भ��� दे�याची परवानगी देते. नेते तयार क� �कतात
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यो�य सं�ा�मक �दान क�न उ� उ�पादकता पातळ�
रचना आ�ण नोकरीची रचना, आ�ण कठोरपणे �वीका�न आ�ण कौतुक क�न
काम.

मी �थम 1983 म�ये असे सहा�यक वातावरण तयार कर�याचा �य�न के�ा,
IGMDP �ाँच करताना. �क�प �यावेळ� �डझाइन ट��यात होते
वेळ पु�हा संघटनेचा प�रणाम �कमान चाळ�स ट�के ते प�ास ��त
��याक�ाप पातळ�म�ये ट�के वाढ. आता अनेक �क�प
�वकास आ�ण उ�ाण-चाचणी ट��यात �वे� करत होते, �मुख
आ�ण पोहोच�े�या �करकोळ ट��यांनी काय��मा�ा ��यमानता �द�� आ�ण
सतत बां�ध�क�. �ा���ां�या त�ण संघा�या �ोषणासह,
सरासरी वय 42 व�न 33 वर आण�े गे�े. म�ा ते जाणव�े
�सया� संघटनेची वेळ आ��. पण मी याब�� कसे जावे? मी
�या वेळ� उप�� �ेरक याद�चा आढावा घेत�ा - म�ा जाऊ �ा
या ��दाचा म�ा काय अथ� आहे ते तु�हा�ा समजावून सांगा. A ची �ेरक याद�
नेता तीन �कार�या समजुत�नी बन�े�ा असतो: ची समज
�या गरजा �ोकांनी �यां�या नोक�यांम�ये पूण� कर�याची अपे�ा के�� आहे, �यांची समज
जॉब �डझाईनचा �ेरणा, आ�ण समजून घे�यावर काय प�रणाम होतो
�ोकां�या वत�नावर �भाव टाक�यासाठ� सकारा�मक मजबुतीकरण ���.

1983 ची पुनर�चना नूतनीकरणा�या उ�े�ाने के�� गे��: ती
ए�ही रंगा राव यांनी चतुराईने हाताळ�े�ा एक अ�त�य ज�ट� �ायाम होता
आ�ण कन�� आर �वामीनाथन. आ�ही न�ाने सामी� झा�े�या त�णांची एक ट�म तयार के��
केवळ एक अनुभवी ��� अस�े�े �ा��� आ�ण �यांना आ�हान �द�े
��ॅप-डाउन जड�व माग�द��न �णा��, ऑन-बोड� संगणक तयार करणे
आ�ण �णोदन �णा�� म�ये एक रॅम रॉकेट. हे �ायाम के�े जात होते
दे�ात �थमच �य�न के�े आ�ण �यात समा�व� तं��ान
जाग�तक दजा��या �णा���ी तु�ना करता आ��. माग�द��न तं��ान आहे
गायरो आ�ण ए�से�ेरोमीटर पॅकेज आ�ण इ�े��ॉ�न�स�या सभोवती क� ��त
से�सर आउटपुटवर ���या करा. ऑन-बोड� संगणक �म�न पार पाडतो
गणना आ�ण उ�ाण �म. रॅम रॉकेट �णा�� हवा �ास घेते
a �ारे टाक�यानंतर द�घ� का�ावधीसाठ� �याचा उ� वेग �टकवणे
बू�टर रॉकेट. त�ण संघांनी केवळ या �णा��च तयार के�या नाहीत तर
�यांना ऑपरे�न� उपकरणांम�ये �वक�सत के�े. नंतर पृ�वी आ�ण नंतर
अ�नीने उ�कृ� प�रणामांसह समान माग�द��न �णा�� वापर��. �य�न
या त�ण संघांनी दे�ा�ा या �े�ात �वाव�ंबी बनव�े
संर��त तं��ान. 'नूतनीकरणाचे हे एक चांग�े �द��न होते

घटक '. �या संपका�तून आम�या बौ��क �मतेचे नूतनीकरण झा�े
उ�साही त�ण मनांनी आ�ण हे उ�कृ� प�रणाम सा�य के�े.

आता मनु�यबळा�या नूतनीकरणाबरोबरच यावर भर �द�ा गे�ा पा�हजे
�क�प गटांची ताकद वाढवणे. अनेकदा �ोक समाधानी हो�याचा �य�न करतात
�यां�या कामा�या �ठकाणी �यां�या सामा�जक, अहंकारी आ�ण आ�म-सा�ा�कार गरजा. अ
चांग�या ने�याने पया�वरणीय वै���ांच ेदोन �भ� संच ओळख�े पा�हजेत.
एक, जी एखा�ा ����या गरजा पूण� करत ेआ�ण �सरे, जे �नमा�ण करते
�या�या कामाब�� असंतोष. आ�ही आधीच पा�ह�े आहे क� �ोक
�यां�या काया�त ती वै���े �ोधा जी मू�ये आ�ण संबं�धत आहेत
�येय जे ते �यां�या जीवना�ा अथ� दे�यासारखे मह�वाचे मानतात. जर अ
नोकरी कम�चा�यांची उप��ी, ओळख, जबाबदारीची गरज पूण� करते,
वाढ आ�ण �गती, त े��य सा�य कर�यासाठ� कठोर प�र�म करती�.

एकदा काम समाधानकारक झा�े क�, एक ��� नंतर पया�वरणाकडे बघते
आ�ण कामा�या �ठकाणी प�र��ती. ची धोरणे तो पाळतो
��ासन, �या�या ने�याच ेगुण, सुर�ा, ��ती आ�ण काम
प�र��ती. मग, तो या घटकांचा पर�रां�ी संबंध जोडतो
�या�या समवय�कां�ी �याचे संबंध आहेत आ�ण �का�ात �याचे वैय��क जीवन तपासते
या घटकांपैक�. हे सव� पै�ंूचा एक��त घटक आहे
एखा�ा ����या �य�नांची आ�ण काम�गरीची पदवी आ�ण गुणव�ा.

1983 म�ये �वक�सत झा�े�� मॅ���स सं�ा बैठक�त उ�कृ� �स� झा��
या सव� आव�यकता. �हणून, �योग�ाळेची ही रचना कायम ठेवताना,
आ�ही एक टा�क-�डझाइन �ायाम के�ा. म�ये काम करणारे �ा���
तं��ान संचा�कांना संवाद साध�यासाठ� �स�टम �व�ापक बनव�े गे�े
केवळ एका �क�पासह. बा� बनावट� �ाखा �ापन कर�यात आ��
पीके �ब�वास यां�या अंतग�त, द�घ�का��न �वकास फॅ��के�न तं��
साव�ज�नक �े�ाती� उप�म (पीएसय)ू आ�ण खाजगी हाताळ�यासाठ� उभे रहा
�ेपणा�� हाड�वेअर�या �वकासा�ी संबं�धत �े�ाती� कंप�या.
यामुळे घराती� फॅ��के�न सु�वधांवर दबाव कमी झा�ा आ�ण स�म झा�ा
�यांना अ�ा नोक�यांवर �� क� ��त करावे जे बाहेर काढता येत नाहीत,
�याने खरं तर तीनही पा�यांवर क�जा के�ा.

आ�ही 1988 म�ये �वे� के�ा ते�हा पृ�वीवरी� काम पूण��वास आ�े होते. साठ�
दे�ात �थमच ���टर ����वड �ोपे��ट (ए�पी) रॉकेट
�ो�ाम कर�यायो�य एकूण आवेग अस�े�� इं�जन ए म�ये वापर�� जाणार होती
�ेपणा�� �णा�� पे�ोड �ेणी संयोजनात �व�चकता �ा�त कर�यासाठ�. आता,
धोरण �नण�याची �ा�ती आ�ण गुणव�ा या��वाय सुंदरम आ�ण मी
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पृ�वी ट�म�ा पुरवत होते, �क�पाचे य� यावर अव�ंबून होते
सज�न�ी� क�पना �वहाय� उ�पादनांम�ये आ�ण गुणव�ेम�ये �पांत�रत के�या जात आहेत
आ�ण ट�म सद�यां�या योगदानाची संपूण�ता. Y सह सार�वत
�ाने�र आ�ण पी वेणुगोपा�न यांनी या संदभा�त �तु�य काम के�े.
�यांनी �यां�या संघात अ�भमान आ�ण कतृ��वाची भावना �नमा�ण के��. �या

र�ज टे��ट�ग आ�ण र�ज से�ट� म�ये �या�या अनुभवासह आ�ही काम के�े
�ोपे��ट भर�यात मो�ा उ�साहाने, �थम पृ�वी बनवते
मोहीम सु� करणे एक अ�व�मरणीय अनुभव.

25 फे�ुवारी 1988 रोजी 11:23 वाजता पृ�वी �ाँच कर�यात आ��. हे एक होते

���ंट
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या रॉकेट इं�जनांचे मह�व पृ�वीपुरते मया��दत न�हते
�क�प - ही एक रा�ीय काम�गरी होती. �यां�या सामू�हक नेतृ�वाखा��,
मो�ा सं�येने अ�भयंते आ�ण तं�� समज�े आ�ण वचनब� झा�े
�वतः�ा सां�घक �येय, तसेच ��येक �व��� �येय
�यापैक� एक वैय��क�र�या सा�य कर�यासाठ� वचनब� होते. �यांची संपूण� ट�म
�वत: �या �� माग�द��नाखा�� काम के�े. सोबत एक� काम करणे
आयुध कारखाना, �कक�, �यांनी देखी� आयात पूण�पणे काढून टाक��
या इं�जनसाठ� �णोदक साम�ी.

�या सुर��त आ�ण काय��म हातात वाहन �वकास सोडून
संुदरम आ�ण सार�वत, मी �म�न�या असुर��त �ोकांकडे पा� �ाग�ो
�े�े ��ेपणा�या �वकासात काटेकोर �नयोजन के�े गे�े
�ेपणा��ाची सुरळ�त उच� कर�यासाठ� �र��ज यं�णा (LRM). �या
��ेपणापूव� ए�आरएम ठेव�यासाठ� �ोटक बो�टचा संयु� �वकास
DRDL आ�ण �ोटक सं�ोधन आ�ण �वकास �योग�ाळे�ारे
(ERDL) हे ब�-काय� क� � सम�वयाचे उ�कृ� उदाहरण होते.

उ�ाण करताना, �च�तना�या मं�ात वा�न जाणे आ�ण खा�� पाहणे
खा��� �ँड�केप नेहमीच माझा आवडता �वचार होता. हे आहे
इतका संुदर, इतका कण�मधुर, इतका �ांत �क ��न म�ा आ�य� वाटते
�जथे �या सव� सीमा आहेत जे �ज�हा, रा�यापासून वेगळे करतात
रा�यातून आ�ण दे�ातून दे�ातून. कदा�चत अंतराची अ�ी भावना
आ�ण आप�या जीवनाती� सव� ��याक�ाप हाताळ�यासाठ� अ���तता आव�यक आहे.

बा�ासोर येथी� अंत�रम कसोट� र�ज अजून �कमान एक वष� होती
पूण� हो�यापासून �र, आ�ही साठ� SHAR येथे �व�ेष सु�वधा उभार�या हो�या
पृ�वीचे ��ेपण. याम�ये �ॉ�च पॅड, ��ॉक हाऊस, कं�ो�चा समावे� होता
क�सो� आ�ण मोबाइ� टे��मे�� �टे�न. मा�यासोबत मी आनंद� पुन�म��न के�े
जुना �म� एमआर कु�प जो �यावेळ� संचा�क, SHAR स�टर होता.
पृ�वी ��ेपण मो�हमेवर कु�प बरोबर काम के�याने म�ा खूप छान �मळा�े
समाधान कु�पने पृ�वीकडे ट�म सद�य �हणून काम के�े, �याकडे ���� के�े
DRDO आ�ण ISRO, DRDL आ�ण SHAR यांना �वभा�जत करणा�या सीमा रेषा. कु�प
�ाँच पॅडवर आम�याबरोबर बराच वेळ घा�वायचा. �याने पूरक के�े

दे�ाती� रॉके���या इ�तहासाती� युग�न�म�तीचा काय��म. पृ�वीकेवळ पृ�भागाव�न पृ�भागापय�त �ेपणा�� दे�याची �मता न�हती
1000 �क�ो पारंपा�रक वॉरहेड 150 �कमी अंतरापय�त अचूकतेसह
50 मीटर CEP �या; खर ंतर हे सव� भ�व�याती� माग�द��नासाठ� मू�भूत मॉ�ू� होते
दे�ाती� �ेपणा��े. यात आधीपासून बद� कर�याची तरतूद होती
�ांब प��या�या पृ�भागापासून ते हवाई �ेपणा�� यं�णेपय�त, आ�ण तैनात देखी� के�े जाऊ �कते
एका जहाजावर.

�ेपणा��ाची अचूकता �या�या प�रप�क �ुट�नुसार �� के�� जाते
संभा� (सीईपी). हे वतु�ळाची ���या मोजते �याम�ये 50
उडा�े�या �ेपणा��ां�या ट�केवारीवर प�रणाम होई�. �स�या ��दांत, जर �ेपणा�� असे� तर
1 �कमी चे CEP (जसे क� आखाती यु�ात उडा�े�या इराक� �कड �ेपणा��),
याचा अथ� असा आहे क� �यापैक� �न�मे �यां�या ��या�या 1 �कमी�या आत �भा�वत झा�े पा�हजेत
पारंपा�रक उ�-�ोटक वॉरहेड आ�ण 1 �कमी�या सीईपीसह �ेपणा��
�न��तपणे ��करी ��य न� �क�वा अ�म कर�याची अपे�ा के�� जाणार नाही
जसे आदे� आ�ण �नयं�ण सु�वधा �क�वा हवाई तळ. हे मा� होई�
�हरासार�या अप�रभा�षत ��या�व�� �भावी �हा.

स�ट�बर 1944 �या दर�यान जम�न �ही -2 �ेपणा��ांनी �ंडनवर गोळ�बार के�ा
आ�ण माच� 1945 म�य ेपारंपा�रक उ�-�ोटक वॉरहेड आ�ण खूप
सुमारे 17 �कमीचा मोठा सीईपी. तरीही �ंडनवर आदळणारे 500 �ही -2 य��वी झा�े
21,000 �न अ�धक जी�वतहानी आ�ण सुमारे 200,000 न� करणे
घर.े

जे�हा प��म �वतः NPT वर कक� � रडत होते, ते�हा आ�ही
मु�य माग�द��न आ�ण �नयं�णाम�ये �मता �नमा�ण कर�यावर भर �द�ा
50 मीटर इतका तंतोतंत CEP सा�य कर�यासाठ� तं��ान. �या य�ासह
पृ�वी चाच�या, संभा� साम�रक ��ाइकचे थंड वा�तव
आ��वक वॉरहेड��वाय ट�काकारांना कुजबुज�यासाठ� �ांत के�े
संभा� तं��ान-ष�ं� �स�ांत.

पृ�वी�या ��ेपणाने �म��वा�वना ध��या�या �ाटा पाठव�या
�ेजारी दे�. पा�ा�य मंडळाचा ��तसाद सु�वाती�ा होता
ध�का आ�ण नंतर राग. सात दे�ां�या तं��ानावर �नब�ध
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पकड�े गे�े होते, �यामुळे भारता�ा अगद� �र�पणे काहीही खरेद� करणे अ��य झा�े
माग�द���त �ेपणा��ां�या �वकासा�ी संबं�धत. चा उदय
माग�द���त �ेपणा��ां�या �े�ात भारत एक �वाव�ंबी दे� �हणून सवा�ना अ�व� करतो
जगाती� �वक�सत रा�े.

* * *

14
म�ा�धारक

रॉके��म�ये भारतीय मू�भूत �मता पु�हा प�क� झा�� आहे,
कोण�याही �ंका प��कडे. मजबूत नागरी अवका� उ�ोग आ�ण �वहाय� �ेपणा��-
आधा�रत बचावामुळे भारता�ा �नवडक रा�ां�या संघात �ान �मळा�े आहे
�वतः महास�ा. नेहमी बु�ांचे अनुसरण कर�यास �ो�सा�हत के�े �क�वा
गांध�ची ��कवण, भारत �ेपणा�� ��� कसा आ�ण का बन�ा हे अ
भावी �पढ�साठ� �या ��ाचे उ�र देणे आव�यक आह.े

दोन �तके अधीनता, दडप�ाही आ�ण नकार हे अपय�ी ठर�े आहेत
भारतीय �ोकांची सज�न�ी�ता आ�ण �मता न� करा. अव�या एका द�कात
�वातं�य �मळवणे आ�ण साव�भौम�व �ा�त करणे, भारतीय अवका� आ�ण
अणुऊजा� काय��म प�रपूण� अ�भमुखतेसह सु� कर�यात आ�े
�ांततापूण� अनु�योगां�या �द�ेने. गंुतवणूक कर�यासाठ� �नधी न�हता
�ेपणा�� �वकास �क�वा स��� कडून कोणतीही �ा�पत आव�यकता नाही
फोस�स. १ 2 of२ �या कटू अनुभवांनी आप�या�ा मू�भूत �थम घे�यास भाग पाड�े
�ेपणा�� �वकासा�या �द�ेने पाव�े.

पृ�वी पुरेसे आहे का? चारचा �वदे�ी �वकास होई�
�क�वा पाच �ेपणा�� �णा�� आप�या�ा पुरेसे मजबूत बनवतात? �क�वा असत
अ�व��े आप�या�ा मजबूत बनवतात? �ेपणा��े आ�ण अ�व��े आहेत
फ� मो�ा संपूण� भाग. मी पा�ह�या�माणे, पृ�वीचा �वकास

टॉ�च�यर
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�गत �े�ात आप�या दे�ा�या �वाव�ंबनाचे ��त�न�ध�व के�ेतं��ान. उ� तं��ान हे �चंड पै�ांचे समानाथ� आहे
आ�ण �चंड पायाभूत सु�वधा. �द�वाने, यापैक� काहीही उप�� न�हते
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पुरे�ा �माणात. मग आपण काय क� �कतो? कदा�चत अ�नी �ेपणा��
तं��ान �ा�य��क �क�प �हणून �वक�सत के�े जात आहे, सव� पू���ग
दे�ात उप�� संसाधने, उ�र देऊ �के� का?

म�ा खूप खा�ी होती, अगद� जे�हा आ�ही इ�ोम�ये REX ब�� a ब�� चचा� के��
द�कापूव�, भारतीय �ा��� आ�ण तं�� एक� काम करत आहेत
ही तां��क �गती सा�य कर�याची �मता होती. भारत क� �कतो
संयु� �ारे �न��तपणे अ�याधु�नक तं��ान सा�य करा
वै�ा�नक �योग�ाळा आ�ण �ै��णक सं�ांचे �य�न. जर एक
भारतीय उ�ोगा�ा केवळ �वतः�या �व�न�म�त ��तमेपासून मु� क� �कते
कारखाने तयार करणे, ते �वदे�ी �वक�सत �वक�सत क� �कतात
तं��ान आ�ण उ�कृ� प�रणाम �ा�त करा. हे कर�यासाठ�, आ�ही तीन द�क घेत�े
पट धोरण-ब�सं�ा�मक सहभाग, क�सो�ट�यम ���कोन,
आ�ण सब��करण तं��ान. हे दगड एक� घास�े�े होते
अ�नी तयार कर�यासाठ�.

अ�नी ट�मम�ये 500 �न अ�धक �ा���ांचा समावे� होता. अनेक
�ाँच कर�याचा हा �चंड �य�न कर�यासाठ� सं�ांना नेटवक�  कर�यात आ�े
अ�नी. अ�नी �म�नचे दोन मू�भूत अ�भमुखता होते - काम आ�ण कामगार.
��येक सद�य पूण� कर�यासाठ� �या�या ट�ममधी� इतरांवर अव�ंबून होता
�याचे ��य. �वरोधाभास आ�ण ग�धळ या दोन गो�ी ब�धा आहेत
अ�ा प�र��तीत उ�वतात. वेगवेगळे नेते �च�ता �� करतात
कामगार काम करत असताना, �यां�या �वत: �या वैय��क मागा�ने. काही
प�रणाम �मळ�व�यासाठ� कामगारांची सव� �च�ता �र करा. ते �ोकांना वापरतात
फ� �येय गाठ�यासाठ� साधन �हणून. काही �ोकांना कमी मह�व देतात
काम करा, आ�ण �ोकांची कळकळ आ�ण मा�यता �मळव�याचा �य�न करा
�यां�याबरोबर काम करत आहे. पण या संघाने जे सा�य के�े ते सव�� ��य होते
कामाची गुणव�ा आ�ण मानवी संबंध या दो�ही ��ीने एक�ीकरण.

सहभाग, सहभाग आ�ण बां�ध�क� हे मु�य ��द होते
काय�रत संघाती� ��येक सद�य सादर करत अस�याचे �दसून आ�े
�नवड. अ�नीचे ��ेपण हे केवळ आमचेच न�हे तर सामा�य भाग होते
�ा���, पण �यां�या कुटंुबासाठ� सु�ा. �ही.आर. नागराज हे नेते होते
इ�े���क� इं�ट�े�न ट�म. सम�प�त तं�� तो नागराज आहे
जेवण आ�ण झोप यासार�या मू�भूत गरजा �वसरती�
एक�ीकरण टमटम आयट�आरम�ये असताना �या�या मे��याचे �नधन झा�े.
�या�या कुटंु�बयांनी ही मा�हती नागराज कडून ठेव�� जेणेक�न नाही
अ�नी�या ��ेपणा�या �द�ेने �या�या कामात ��यय.

अ�नी ��ेपण 20 ए��� 1989 रोजी होणार होते. हे होते
अभूतपूव� �ायाम असे�. अंतराळ ��ेपण वाहनां�माणे, अ
�ेपणा�� ��ेपणात �ापक सुर�ा धो�यांचा समावे� आहे. दोन रडार, तीन
टे��मे�� �टे�न, एक �रसंचार �टे�न आ�ण चार इ�े��ो-ऑ��टक�
�ेपणा�� ��ेपणाचे �नरी�ण कर�यासाठ� �ॅ�क�ग उपकरणे तैनात कर�यात आ�� होती.
या��त�र�, कार �नकोबार (ISTRAC) येथी� टे��मे�� �टे�न आ�ण
वाहनाचा माग काढ�यासाठ� SHAR रडारही काया���वत कर�यात आ�े. ग�त�ी�
�यातून वाहणा�या �व�ुत ����ा क�हर कर�यासाठ� पाळत ठेव�� गे��
�ेपणा�� बॅटरी वाहनाम�ये आ�ण यं�णेवरी� दबाव �नयं��त कर�यासाठ�.
�हो�टेजम�ये �क�वा दाबाने कोणतेही �वच�न ��ात घेत�े पा�हजे
�व�ेषतः �डझाइन के�े�� �वयंच��त चेकआउट �णा�� “हो�” चे संकेत देई�. �या
दोष ���त झा�यासच ��ाइट ऑपरे��सचा �म असे�.
��ेपणासाठ� काउंटडाउन T-36 तासांनी सु� झा�े. काउंटडाउन
ट� -7.5 �म�नटांपासून संगणक �नयं��त के�े जाणार होते.

��ेपणाची तयारी करणारी सव� कामे वेळाप�कानुसार झा��.
आ�ही जवळपास�या गावांम�ये राहणा�या �ोकांना सुर��त �ळ� ह�व�याचा �नण�य घेत�ा होता
��ेपणाची वेळ. यामुळे मा�यमांचे �� वेध�े गे�े आ�ण बरेच काही घड�े
वाद 20 ए��� 1989 पय�त, संपूण� रा� होते
आ�हा�ा पहात आहे. मु�स�� मागा�ने परदे�ी दबाव आण�ा गे�ा
��ाइट �ाय� र� करणे, पण भारत सरकार आम�या सारखे उभा रा�ह�ा
रॉक करा आ�ण आम�या कामात कोणताही अडथळा आणा. आ�ही ट� -14 सेकंदात होतो
जे�हा संगणकाने "ध�न ठेवा" अस ेसंकेत �द�े, हे सू�चत करते क� उपकरणांपैक� एक
चुकून काम करत होते. हे तातडीने ���त कर�यात आ�े. दर�यान,
डाउन-र�ज �टे�नने “हो�” मा�गत�े. आणखी काही सेकंदात,
अनेक हो� आव�यक होते, प�रणामी अप�रवत�नीय अंतग�त ���
वापर. आ�हा�ा ��ेपण र� करावे �ाग�े. �ेपणा�� उघडायचे होते
ऑन-बोड� वीज पुरवठा पुन���त कर�यासाठ�. एक रडणारा नागराज, आतापय�त
�या�या कुटंुबाती� �ोकां�तकेब�� मा�हती �द��, म�ा भेट�े आ�ण वचन �द�े क� �याने
तीन �दवसात परत येई�. या धाडसी �ोकांची ���रेखा
कोण�याही इ�तहासा�या पु�तकात कधीच ���ह�े जाणार नाही, परंत ुहे असे मूक �ोक आहेत
�यां�या क�ाने �प�ा भरभराट��ा येतात आ�ण रा�ांची �गती होते. पाठवून
नागराज बंद, मी मा�या ट�म�या सद�यांना भेट�ो जे ध�कादायक ��तीत होते आ�ण
�: ख. मी माझा SLV-3 अनुभव �यां�यासोबत �ेअर के�ा. “मी माझे ��ेपण गमाव�े
समु�ात वाहन पण य��वी�र�या पुन�ा��त. आप�े �ेपणा�� समोर आहे
तू. खर ंतर तु�ही पु�हा काही आठव�ां��वाय काहीही गमाव�े नाही. ” हे
�यांना �यां�या अ��रतेतून बाहेर काढ�े आ�ण संपूण� ट�म परत गे��
उप�णा�� पुन�ा��त करा आ�ण �यांना पु�हा चाज� करा.
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�ेस हाती होती, आ�ण �व�वध अथ� �ावते
�यां�या वाचकां�या आवडीनुसार ��ाइट पुढे ढक�णे.
�ंग�च�कार सुधीर दार यांनी एका �कानदारा�ा एक उ�पादन परत करताना रेखाट�े
से�समन �हणत आहे क� अ�नी �माणे ते उतरणार नाही. आणखी एक �ंग�च�कार
एका अ��न �ा���ाने ��ेपण पुढे ढक��याचे �� के�े
कारण �ेस बटणाने संपक�  साध�ा नाही. द �ह���तान टाइ�स
प�कारांना सां�वन देणा�या ने�याने दाखव�े, “कोणाचीही गरज नाही
अ�ाम� ... हे पूण�पणे �ांत, अ�ह�सक �ेपणा�� आहे ”.

साठ� अ�र�ः चोवीस तास तप�ी�वार �व�ेषण के�यानंतर
पुढ�� दहा �दवस, आम�या �ा���ांकडे 1 मे रोजी ��ेपणासाठ� �ेपणा�� तयार होते
1989. पण, पु�हा, �वयंच��त संगणक तपासणी का�ावधी दर�यान ट�-
10 सेकंद, हो� �स�न� द���व�ा गे�ा. बारकाईने पाहणी के��
�नयं�ण घटकांपैक� एक, S1-TVC �यानुसार काम करत न�हता
�म�न आव�यकतांसाठ�. ��ेपण पु�हा पुढे ढक��यात आ�े.
आता, रॉके��म�ये अ�ा गो�ी खूप सामा�य आहेत आ�ण ब�याचदा घडतात
इतर दे�ांम�ये देखी�. परंतु अपे��त रा� �या�या मूडम�ये न�हते
आम�या अडचण�चे कौतुक करा. �ह��ने के�वचे �ंग�च� काढ�े
गावकरी काही च�नी नोटा मोजत आहे आ�ण �यावर �ट�पणी करत आहे

�स�या �य�नात घटक अपय�ाच ेतप�ी�वार �व�ेषण
�नयं�ण �णा���या नूतनीकरणाकडे ने�े. हे काम सोपव�यात आ�े
DRDO-ISRO ट�म�ा. संघाने सुधारणा के��
����वड �ोपे��ट �स�टम कॉ��े�सम�य ेप�ह�या ट��याती� �नयं�ण �णा��
इ�ोचे (LPSC) आ�ण जबरद�त काम �व�मी वेळेत पूण� के�े
एका�ता आ�ण इ�ा���. हे आ�य�कारक कस ेकमी होते
�ेकडो �ा��� आ�ण कम�चा�यांनी सतत काम के�े आ�ण पूण� के�े
केवळ 10 �दवसात �वीकृती चाच�यांसह �णा��ची तयारी. �वमान
��व��ममधून सुधा�रत �नयं�ण �णा��सह उ�ाण के�े आ�ण उतर�े
अकरा�ा �दव�ी ITR �या जवळ. पण आता ��ु�वाची पाळ� होती
हवामानाची प�र��ती आप�या�ा अडथळा आणत.े च��वादळाचा धोका मोठा होता.
सव� काय� क� � उप�ह सं�ेषणा�ारे जोड�े�े होते
आ�ण HF �वे. दहा �म�नटांत हवामान�ा��ीय मा�हती वा� �ाग��
म�यांतर

�ेवट�, ��ेपण 22 मे 1989 रोजी होणार होते. मागी�
रा�ी, डॉ अ�णाच�म, जनर� के एन �स�ह आ�ण मी एक� चा��ो होतो
संर�ण मं�ी के सी पंत यां�यासोबत, जे सा� दे�यासाठ� आयट�आरम�ये आ�े होते
��ेपण. ती पौ�ण�मेची रा� होती, ती भरती आ�ण �ाटा होती

टॉ�च�यर
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�सरा, “होय, मा�या झोपडीपासून �र जा�याची ही भरपाई आहे
चाचणी साइट - आणखी काही ��गती आ�ण मी माझे घर बांधू �कतो
�वतःचे ... ". आणखी एका �ंग�च�काराने अ�नी�ा “IDBM— मधून मधून �नयु� के�े
�व�ं�बत बॅ����टक �ेपणा��. ” अमू�चे काटू�न सुचव�े क� अ�नी काय
�यां�या �ोणीचा इंधन �हणून वापर करणे आव�यक होते!

डीआरडीए��ी बो��यासाठ� मी आयट�आरम�ये माझी ट�म सोडून काही वेळ काढ�ा-
RCI समुदाय. संपूण� DRDL-RCI समुदाय नंतर जम�ा
8 मे 1989 रोजी कामाचे तास. मी �यापे�ा जा�त �ोकां�या मेळा�ा�ा संबो�धत के�े
2,000 ���, “फार �व�चतच �योग�ाळा �क�वा सं�ोधन आ�ण �वकास सं�ा आहे
एक �णा�� �वक�सत कर�यासाठ� दे�ाती� �थम हो�याची संधी �द��
जसे अ�नी. आ�हा�ा एक मोठ� संधी दे�यात आ�� आहे. नैस�ग�क�र�या �मुख
संध�सह �ततक�च मोठ� आ�हाने आहेत. आपण पा�हजे
हार मानू नका आ�ण सम�या आ�हा�ा पराभूत क� देऊ नये. �या
दे� आप�याकडून य�ापे�ा कमी क�ा�ाही पा� नाही. च�ा �येय ठेवूया
य�ासाठ�. " मी माझा प�ा जवळजवळ पूण� के�ा होता, जे�हा मी �वतः�ा �ोध�े
मा�या �ोकांना सांगणे, “मी तु�हा�ा वचन देतो, आ�ही य��वी�र�या परत येऊ
या म�ह�या�या अखेरीस अ�नी �ाँच करणार आहे. ”

�ॅ� झा�े आ�ण गज�ना के��, जणू �या�या गौरवाचे आ�ण साम�या�चे गाणे. आ�ही क�
उ�ा अ�नी ��ेपणात य��वी? हा �� सवा�त पुढे होता
आमची सव� मने, परंतु आप�यापैक� कोणीही ��द�ेखन मोड�यास तयार न�हते
सुंदर चांदणी रा�. एक द�घ� मौन तोडून संर�ण मं�ी
�ेवट� म�ा �वचार�े, “क�ाम! उ�सव साजरा कर�यासाठ� मी काय कराय�ा आवडे�?
उ�ा अ�नी य�? ” हा एक साधा �� होता, �या�ा मी क� �क�ो नाही
�व�रत उ�राचा �वचार करा. म�ा काय हवे होते? मी काय के�े होते
नाही? काय म�ा आनंद� क� �कते? आ�ण मग म�ा उ�र सापड�े.
"आ�हा�ा RCI म�य े�ागवड कर�यासाठ� 100,000 रोपांची गरज आहे," मी �हणा�ो. �याचा चेहर
एक मै�ीपूण� चमक "तु�ही अ�नीसाठ� पृ�वीमातेचे आ�ीवा�द खरेद� करत आहात,"
संर�ण मं�ी के.सी. पंत यांनी �न�ाणा साध�ा. "आ�ही उ�ा य��वी होऊ", तो
अंदाज.

�स�या �दव�ी अ�नी 0710 वाजता �नघा�ा. हे एक प�रपूण� ��ेपण होते. �या
�ेपणा�� पाठयपु��तके�या मागा�वर गे�े. सव� उ�ाण मापदंड पूण� के�े गे�े. ते
रा�ी�या झोपेतून एका सुंदर सकाळपय�त उठ�यासारखे होते. आ�ही
म��टप�वर पाच वष� सतत काम के�यानंतर ते �ाँच पॅडवर पोहोच�े होते
काय� क� �े. आ�ही म�ये snags एक मा��का �या अ��नपरी�ेत जग�ो होतो
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�ेवटचे पाच आठवडे. आ�ही थांबव�यासाठ� सव�� दबावापासून वाच�ो होतो
संपूण� गो�. पण आ�ही ते �ेवट� के�े! तो सवा�त महान �णांपैक� एक होता
माझे आयु�य. केवळ 600 सेकंदां�या मोहक उ�ाणाने आप�े संपूण� धुत�े
एका �णात थकवा. आम�या वषा��या �माचा हा एक अ��त कळस आहे.
मी �या रा�ी मा�या डायरीत ���ह�े:

अ�नीकडे पा� नका
वर�या �द�ेने �नद���त सं�ा �हणून
अ�ुभ रोख�यासाठ�
�क�वा तुमचे साम�य� दाखवा.
ती आग आहे
एका भारतीयां�या �दयात.
तेही देऊ नका
�ेपणा��ाचे �व�प
जसे ते �चकटून आहे
या रा�ाचा �व�ंत अ�भमान
आ�ण �यामुळे तेज�वी आहे.

पंत�धान राजीव गांधी यांनी अ�नी ��ेपण “एक �मुख” �हट�े
आम�या �वातं�याचे र�ण कर�या�या आम�या सतत�या �य�नांम�ये य�
आ�ण �वाव�ंबी मागा�नी सुर�ा. �ारे तं��ान �ा�य��क
अ�नी हे �वदे�ी �वकासासाठ��या आम�या ��तब�तेचे ��त�ब�ब आहे
दे�ा�या संर�णासाठ� �गत तं��ान. ” “दे�ा�ा अ�भमान आहे
तुम�या �य�नां�वषयी, ”�याने म�ा सां�गत�े. रा�पती व�कटरमण यांनी अ�नीम�ये पा�ह�े
�याचे �व� पूण� कर�यात य�. �याने �सम�ा�न सां�गत�े, “ही ��ांज�� आहे
तुम�या समप�ण, मेहनत आ�ण ��तभे�ा. ”

मो�ा �माणात चुक�ची मा�हती आ�ण चुक�ची मा�हती पसरव�� गे��
या तं��ान मो�हमेब�� �न�हत �वाथा��ारे. अ�नी कधीच न�हता
केवळ आ��वक ��� �णा�� �हणून हेतू आहे. जे के�े ते आ�हा�ा परवड�यासारखे होते
अ�व��े नस�े�� ���े �वत�रत कर�याची �मता �वक�सत कर�याचा पया�य
�ांब �ेण�म�ये उ� अचूकता. क� �याने आ�हा�ा �वहाय� नॉन �दान के�े
आ��वक पया�य हा समका��न धोरणात सवा�त जा�त �ासं�गक होता
��कवण.

एका �वहीरानुसार अ�नी�या चाचणी फाय�र�गमुळे �चंड राग वाढ�ा होता-
अमे�रकन संर�ण जन��, �व�ेषत: युनायटेड �टेट्स म�ये जेथे
�हेरी वापर आ�ण �ेपणा��ा�ी संबं�धत सव� �कार थांबव�याची धमक� काँ�ेसजनांनी �द��
सव� ब�रा�ीय मदतीसह तं��ान.

गॅरी �म�हो��न, �मसाइ� आ�ण वॉरहेड म�ये तथाक�थत त�
तं��ानाने भारताकडे अस�े�या वॉ� ���ट जन��म�ये दावा के�ा होता
प��म जम�नी�या मदतीने अ�नी बनव�ा. म�ा वाचून मनापासून हसू आ�े
जे जम�न एरो�ेस �रसच� ए�टॅ����म�ट (DLR) कडे होते
अ�नीची माग�द��न �णा��, प�ह�या ट��याती� रॉकेट आ�ण एक संयु� रचना �वक�सत के��
नाक �ंकू, आ�ण अ�नी�या वायुग�तक�य मॉडे�ची चाचणी कर�यात आ��
डीए�आर पवन बोगदा. DLR कडून ता�काळ नकार आ�ा, कोण
टन�ने असा अंदाज �ाव�ा क� �ा�सने अ�नी माग�द��न इ�े��ॉ�न�सचा पुरवठा के�ा आहे.
अमे�रकन �सनेटर जेफ �ब�गमन सुचव�या�या मया�देपय�त गे�े
मी मा�या चार म�ह�यां�या मु�कामात अ�नीसाठ� �ागणारी ��येक गो� उच���
1962 म�ये वा�ॉप बेटावर
25 वषा�पूव� आ�ण �या वेळ� अ�नीम�ये वापर�े�े तं��ान न�हते
युनायटेड �टेट्स म�य ेअ��त�वात आहे याचा उ��ेख न�हता.

आज�या जगात, तां��क मागास�ेपणा वच��वाकडे नेतो.
या खा�यावर आपण आप�या �वातं�या�ी तडजोड क� देऊ �कतो का? ते आमचे आहे
आप�या रा�ाची सुर�ा आ�ण अखंडतेची हमी देणे बंधनकारक कत��
ही धमक�. आ�ही आम�याकडून आ�हा�ा �द�े�ा आदे� कायम ठेवू नये
आप�या दे�ा�ा सा�ा�यवादापासून मु� कर�यासाठ� �ढणारे पूव�ज?
जे�हा आपण तां��क��ा �वाव�ंबी असतो ते�हाच आपण ते पूण� क� �कू
�व�.

अ�नी ��ेपणापय�त भारतीय स��� द�ांची रचना कर�यात आ�� होती
आप�या रा�ाचे र�ण कर�यासाठ�, आप�े संर�ण कर�यासाठ� कठोरपणे बचावा�मक भू�मकेसाठ�
आप�या आजूबाजू�या दे�ांम�ये अ�ांततेतून �ोक�ाही ���या
आ�ण कोण�याही बा� ह�त�ेपाची �क�मत अ�वीकाय� कर�यासाठ� वाढवणे
अ�ा क�पनेच ेमनोरंजन करणा�या दे�ांसाठ� �तर. अ�नी, भारत सह
ती अ�ा ट��यावर पोहोच�� होती �जथे �त�ा यु� रोख�याचा पया�य होता
�तचा समावे�.

अ��नने IGMDP ची पाच वष� पूण� के��. आता ते
पु�हा �वे�ा�या मह�वा�या �े�ात आप�� �मता दाखव�� होती
तं��ान आ�ण पृ�वी आ�ण ���ू� सार�या रणनी�तक �ेपणा��ांसह आधीच चाचणी-
उडा�ा, नाग आ�ण आका�च े��ेपण आ�हा�ा �या भागात घेऊन जाती�
जेथे आंतररा�ीय �धा� कमी �क�वा नाही तेथे �मता. हे
दोन �ेपणा�� यं�णा �वतःम�य ेमु�य गो�ी समा�व� करतात
तां��क �गती. आम�या �य�नांवर �� क� ��त कर�याची गरज होती
�यां�यावर अ�धक ती�तेने.

टॉ�च�यर
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स�ट�बर 1989 म�ये म�ा महारा� अकादमीने आमं��त के�े होते
जवाहर�ा� नेह� �मारक �ा�यान दे�यासाठ� मंुबईती� �व�ान.

टॉ�च�यर
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मी या संधीचा उपयोग नवो�दत �ा���ांसोबत मा�या योजना �ेअर कर�यासाठ� के�ा�वदे�ी एअर-टू-एअर �ेपणा�� बनवणे, ए��ा. तो सह dovetail होई�
इं�डयन �ाइट कॉ�बॅट एअर�ा�ट (LCA) चा �वकास. मी �यांना सां�गत�े
इमे�ज�ग इ��ा रेड (IIR) आ�ण �म��मे��क वे�ह (MMW) म�ये आमचे काम
नाग �ेपणा�� यं�णेसाठ� रडार तं��ानाने आ�हा�ा म�ये ठेव�े आहे
�ेपणा�� तं��ानाती� आंतररा�ीय आर अँड डी �य�नांचा मोहरा. मीही काढ�े
काब�न-काब�न आ�ण इतर �गत अस�े�या मह�वपूण� भू�मकेकडे �यांचे ��
सं�म� सा�ह�य पु�हा �वे� तं��ानावर �भु�व �मळवतात. अ�नी होते
तां��क �य�नांचा �न�कष� �या�ा पंत�धानांनी सु�वात के��
मं�ी इं�दरा गांधी जे�हा दे�ाने यापासून मु� हो�याचा �नण�य घेत�ा
तां��क��ा मागास�ेपणा�या बे�ांना अपंग बनवणे आ�ण मृतांना बंद करणे
औ�ो�गक रा�ां�या अधीनतेची �वचा.

स�ट�बर 1988 �या �ेवट� पृ�वीचे �सरे उ�ाण पु�हा होते
एक महान य�. पृ�वीने पृ�भागावर सव��म अस�याचे �स� के�े आहे
आज जगात �ेपणा��. हे 1000 �क�ो वॉरहेड अंतरापय�त वा�न नेऊ �कते
250 �कमी आ�ण 50 मीटर�या प�रघात �वत�रत करा. संगणका�ारे
�नयं��त ऑपरे�न, असं�य वॉरहेड वजन आ�ण �वतरण अंतर
अ�त�य कमी वेळात आ�ण रणांगणात जो�ा �मळवता येतात
प�र��ती. हे सव� बाबतीत �ंभर ट�के �वदे�ी आहे - �डझाइन,
ऑपरे�न, उपयोजन. हे मो�ा �माणात उ�पादन के�े जाऊ �कते �हणून
बीडीए�मधी� उ�पादन सु�वधा एकाच वेळ� �वक�सत के�या गे�या
�वकासाचा ट�पा �वतः. ��करा�ा �मता ओळख�याची घाई होती
या �तु�य �य�नाची आ�ण ऑड�र दे�यासाठ� CCPA �ी संपक�  साध�ा
पृ�वी आ�ण ���ू� �ेपणा�� यं�णेसाठ�, जे कधीच घड�े न�हते
आधी.

* * *
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IV
संक�पना

[1991 -]

आ�ही �नमा�ण करतो आ�ण न� करतो
आ�ण पु�हा पु�हा तयार करा
�याचे �व�प कोणा�ाही मा�हत नाही.

AL-WAQUIAH
कुराण 56:61
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15
मु�� देणारे

O n �जास�ाक �दन 1990, रा�ाने य�ाचा उ�सव साजरा के�ा
�याचा �ेपणा�� काय��म. म�ा प��वभूषण �दान कर�यात आ�े
डॉ अ�णाच�म सोबत. माझे इतर दोन सहकारी -

जे.सी. भ�ाचाय� आ�ण आर.एन. अ�वा� — यांनाही प�ने सजव�यात आ�े
�ी पुर�कार. मु� भारता�या इ�तहासात असे �थमच घड�े
एकाच सं�े�ी सं��न अनेक �ा���ांना �यांची नावे सापड��
पुर�कारांची याद�. प�भूषण पुर�काराने स�मा�नत के�े�या आठवणी
पूव� �जवंत झा�े. मी अजूनही कमी -अ�धक �माणात जगत होतो जसे क� मी �या वेळ� - एका खो��त राहत होतो
दहा फूट �ंद आ�ण बारा फूट �ांब, �ामु�याने पु�तके, कागदांनी सुस�
आ�ण भा�ाने �द�े�या फ�न�चरचे काही तुकडे. फरक फ� �या वेळ� होता,
माझी खो�� ��व��म म�ये होती आ�ण आता ती हैदराबाद म�ये होती. ग�धळ
वाहकाने म�ा माझा ना�ता इड�� आ�ण ताक आण�ा आ�ण हस�ा
पुर�काराब�� मूक अ�भनंदन. मी ओळखीतून �भा�वत झा�ो
मा�या दे�वासीयांनी म�ा �द�े. मो�ा सं�येन े�ा��� आ�ण
अ�धक पैसे कम�व�या�या प�ह�या संधीवर अ�भयं�यांनी हा दे� सोड�ा
परदे�ात. हे खरे आहे क� �यांना �न��तपणे जा�त आ�थ�क �ाभ �मळतात, परंतु
या �ेमाची आ�ण �वतः�या आदरांची काहीही भरपाई होऊ �कते
दे�वासी?

थोडा वेळ मी एकटाच �ांत �वचारात बस�ो. ची वाळू आ�ण टरफ�े
रामे�रम, रामनाथपुरममधी� अया�राई सो�ोमनची काळजी,
��ची येथी� रे�हरड फादर �स�वेरा आ�ण म�ासमधी� �ा.पंडा�ाई यांचे माग�द��न,
बंग�ोरमधी� डॉ मेडीर�ा, हॉवर�ा�ट राईडचे �ो�साहन
�ो. मेनन यां�यासह, पहाटेपूव� �त�पत पव�तरांगा�ा भेट देऊन �ो.
साराभाई, एसए��ही�या �दव�ी डॉ �� �का� यांचा उपचारा�मक ���-
3 अपय�, एसए��ही -3 ��ेपणावर रा�ीय ज��ोष, मॅडम गांधी
कौतुका�द ��मत, VSSC म�ये SLV-3 नंतरच ेउकळणे, डॉ. रम�णा
म�ा DRDO, IGMDP, RCI ची �न�म�ती, पृ�वी, म�ये आमं��त कर�याचा �व�ास
अ�नी ... आठवण�चा पूर मा�यावर वा�न गे�ा. ही सव� माणसे कुठे होती
आता? माझे वडी�, �ो.साराभाई, डॉ �� �का�? माझी इ�ा होती क� मी क� �कतो
�यांना भेटा आ�ण माझा आनंद �यां�यासोबत �ेअर करा. �या �पतृ ��� म�ा जाणव�या
�वग� आ�ण �नसगा��या मातृ आ�ण वै��क ���नी म�ा आ���गन �द�े
पा�क �यां�या द�घ�काळ हरव�े�या मु�ा�ा �मठ� मारती�. मी मा�या डायरीत ���ह�े:

�ांब! �ेमळ �वचार, आ�ण मा�या आ��या�ा �ास नाही!
कामामुळे मा�या जा�या रा�ी, मा�या ��त �दवसांवर दावा के�ा
तरीही रामे�रम �कना�या�या आठवणी आण�या
तरीही मा�या �व�ाती� टक �ावून पहा!

एका पंधरव�ानंतर, अ�यर आ�ण �या�या ट�मने पुर�कारांसाठ� साजरा के�ा
नाग�या प�ह�या उ�ाणासह �ेपणा�� काय��म. �यांनी पुनरावृ�ी के��
�स�या �दव�ी पु�हा परा�म, अ�ा �कारे प�ह�या भारतीयपे�ा दोनदा चाचणी
सव�-सं�म� एअर�ेम आ�ण �णोदन �णा��. या चाच�या देखी� �स� झा�या
�वदे�ी थम�� बॅटरीची �क�मत.

भारताने �तस�या �पढ��ा अँट� टँक अस�याचा दजा� �मळव�ा होता
�ेपणा�� यं�णा 'अ��न-�वसरा' �मतेसह-कोण�याही रा�या�या बरोबरीने-
जगाती� अ�याधु�नक तं��ान. �वदे�ी सं�म� तं��ान होते
एक मोठा ट�पा गाठ�ा. नाग�या य�ाने देखी� याची पु�ी के��
क�सो�ट�यम ���कोनाची �भावीता, �यामुळे य� �मळा�े
अ�नीचा �वकास.

नाग दोन �मुख तं��ान वापरतो - एक इमे�ज�ग इ��ा रेड (IIR) �णा��
आ�ण एक �म��मे��क वे�ह (MMW) साधक रडार �याचा माग�द��क डोळा �हणून. नाही
दे�ाती� एकच �योग�ाळा �वक�सत कर�याची �मता आहे
या अ�यंत �गत �णा��. पण य��वी हो�याचा आ�ह अ��त�वात होता, जो
अ�त�य �भावी संयु� �य�नांमुळे. येथी� सेमी कंड�टर कॉ��े�स
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चंद�गडने चाज� कप� �ड�हाइसेस (सीसीडी) अ◌ॅरे �वक�सत के�े. �या
सॉ��ड �फ�ज�स �ॅबोरेटरी, �द��� ने जुळणारे म�यु�री कॅड�मयम बनव�े
टे�ुराइड (एमसीट�) �डटे�टर. संर�ण �व�ान क� � (DSC), �द���,
जौ�स थॉमसनवर आधा�रत �वदे�ी �ीतकरण �णा�� एक� करा
प�रणाम �ा�समीटर �रसी�हर �ंट ए� �डफे�सम�ये तयार कर�यात आ�ा होता
इ�े��ॉ�न�स Application���के�न �ॅबोरेटरी (DEAL), देहरा�न.

�व�ेष गॅ��यम आस�नाइड गन, �कॉटक� बॅ�रयर �म�सर डायोड,
अँटेना �णा��साठ� कॉ�ॅ�ट तु�नाकता� — भारता�ा खरेद�वर बंद� घा��यात आ��
या उ� तं��ाना�या उपकरणांपैक� कोणतेही, परंतु नावी�य असू �कत नाही
आंतररा�ीय �नब�धांनी दडप�े.

मी �याच म�ह�यात म�राई कामराज �व�ापीठात �ड���हरी कर�यासाठ� गे�ो होतो
�यांचा द��ांत समारंभ. जे�हा मी म�राई�ा पोहोच�ो ते�हा मी मा�या नंतर �वचार�े
हाय�कू� ���क इया�राई सो�ोमन, जे आतापय�त एक आदरणीय होते आ�ण
��ी वषा�चे. म�ा सां�गत�े गे�े क� तो म�राई�या उपनगरात राहतो, �हणून मी घेत�ा
एक टॅ�सी आ�ण �याचे घर �ोध�े. रे�ह.सो�ोमन�ा मा�हत होते क� मी जाणार आहे

आ�ही दे�ाचा चाळ�सावा �वातं�य �दन साजरा के�ा
आका�ची चाचणी फाय�र�ग. ��हाद आ�ण �या�या ट�मने नवीन सॉ��ड �ोपे��टचे मू�यांकन के�े
एक��त सुधा�रत डब� बेस �ोपे��टवर आधा�रत बू�टर �णा��.
अभूतपूव� उ� ऊजा� गुणधमा�सह हे �णोदक मह�वपूण� होते
�ांब प��यापासून हवेत मारा करणा-या �ेपणा��ांची खा�ी कर�यासाठ�. दे�ाने घेत�ा होता
असुर��त भागां�या ज�मनीवर आधा�रत हवाई संर�णाचे एक मह�वाचे पाऊ�.

1990 �या अखेरीस, जादवपूर �व�ापीठाने म�ा
�व�ेष द��ांत समारंभात डॉ�टर ऑफ साय�सचा स�मान. मी थोडा होतो
�या नावासह माझे नाव नमूद कर�यात �ाज वाट��
�द�गज ने�सन मंडे�ा, �यांना �याच वेळ� स�मा�नत कर�यात आ�े
द��ांत समारंभ यासार�या दंतकथेत मी काय सामाईक असू �कतो?
मंडे�ा? कदा�चत आम�या �म�नम�ये आप�� �चकाट� होती. माझे �म�न
मा�या दे�ात रॉके��ची �गती करणे कदा�चत तु�नेत काहीच न�हते
मंडे�ा यां�या महान मानवतेसाठ� स�मान �ा�त कर�या�या �येयाने;
पण आम�या आवडी�या ती�तेत काही फरक न�हता. “अ�धक �हा

EMANCIPATORS



95

�या �दव�ी द��ांत समारंभाचा प�ा �ा. मा�, �या�याकडे जा�याचा कोणताही माग� न�हता
तेथे. ���क आ�ण �व�ाथ� यां�यात एक �दय��� पुन�म��न होते. पीसी
अ�े�झांडर, ता�मळनाडूचे रा�यपा�, जे अ�य� होते
फं��न, जे वृ� ���क न�हते �यां�याकडे पा�न खूप हा� झा�े
खूप पूव�चा �याचा �व�ाथ� �वसर�ा, आ�ण �या�ा �ासपीठ सामा�यक कर�याची �वनंती के��.

“��येक �व�ापीठाचा ��येक द��ांत �दवस हा उघड�यासारखा असतो
ऊज�चे पूर�ार, जे एकदा सं�ां�ारे वापर�े जातात, ऑग�न-आयझे�न
आ�ण उ�ोग, रा��न�म�ती�ा मदत करते, ”मी त�ण पदवीधरांना सां�गत�े. कसा तरी
म�ा वाट�े क� मी रे�ह सो�ोमनचे ��द ��त�वनी करत आहे, जे अ�या� �तकाब�� बो��े गे�े
पूव�. मा�या �ा�यानानंतर, मी मा�या ���कांपुढे नतम�तक झा�ो. “छान �व�े
महान �व�े पाहणा�यांना नेहमीच पार के�े जाते, ”मी रे�ह.सो�ोमन�ा सां�गत�े. “तू
क�ाम, केवळ माझे �येय गाठ�े नाही! तु�ही �यांना �हण के�े आहे, ”तो
भावनेने गुदमर�े�या आवाजात म�ा सां�गत�े.

पुढ�या म�ह�यात, मी ��ची�ा आ�ो आ�ण �या संधीचा वापर के�ा
स�ट जोसेफ कॉ�ेज�ा भेट दे�यासाठ�. म�ा रे�ह फादर �स�वेरा, रे�ह.
फादर एहा�ट�, �ा.सु�म�यम, �ा.अ�यमपे�म� कोनार, �क�वा �ा.
थोथा�ी अ�यंगार �तथे, पण म�ा असे वाट�े क� स�टचे दगड.
जोसेफ�या इमारतीम�ये अजूनही �या महान �ोकां�या बु��ची छाप आहे
�ोक. मी स�ट जोसेफ�या मा�या आठवणी त�ण �व�ा�या�सोबत �ेअर के�या
आ�ण �या ���कांनी म�ा घडव�े �यांना ��ांज��.

वेगाने धाव�यापे�ा ठोस काम�गरी कर�यासाठ� सम�प�त पण
कृ��म आनंद, ”त�ण �े�कांना माझा स��ा होता.

�ेपणा�� प�रषदेने 1991 �ा DRDL साठ� पुढाकाराचे वष� घो�षत के�े
आ�ण RCI. जे�हा आ�ही IGMDP म�ये समवत� अ�भयां��क�चा माग� �नवड�ा,
आ�ही एक उ� �ॅक �नवड�ा. �वकासा�मक चाच�या पूण� झा�यावर
पृ�वी आ�ण ���ू� वर, आमची �नवड आता चाचणीत होती. मी माझा आ�ह के�ा
वष�भरात वापरकत� चाच�या सु� कर�यासाठ� सहकारी. म�ा मा�हत होते क� त ेहोते
एक कठ�ण काम असणार आहे, पण ते आ�हा�ा �नरा� करणार नाही.

�रअर अ◌ॅड�मर� मोहन सेवा�नवृ� झा�े आ�ण �यांचे डे�युट� कपूर घेणार होते
���ू� वर. मोहन�या �ेपणा��ा�या समजुतीचे मी नेहमीच कौतुक के�े होते
आ�ा माग�द��न. हा ना�वक-���क-�ा��� इतर कोणा�ाही मागे टाकू �कतो
या �े�ाती� दे�ाती� त�. मी नेहमीच �याचे ��पणे �मरण करीन
कमांड �ाईन ऑफ साईट (CLOS) �या �व�वध पै�ंूचे �द��न
���ू� सभांम�ये माग�द��न �णा��. एकदा �याने म�ा अ
आयजीएमडीपी �क�पा�या सम�यांवर �का� टाक�यासाठ� �यांनी रच�े�� क�वता
संचा�क. वाफ सोड�याचा हा एक चांग�ा माग� होता:

मी ��य वेळ मया�दा,
बूट कर�यासाठ� PERT चाट�
म�ा कूट �हणून जवळजवळ वेडा करत आहे;
MC कडे सादरीकरणे एखा�ा�या �ःखात भर घा�तात,
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जर �यांनी काहीही सोडव�े तर �वग�च जाणतो.
सु���या �दव�ी, अगद� रा�ी,
कुटंुब कंटाळ�े आहे,
आ�ण �ढ�यासाठ� सव� तयार.
माझे हात खाजत आहेत
माझे केस फाडणे -
पण अरेरे! म�ा आता फाडायचे नाही ...

मी �या�ा सां�गत�े, “मी मा�या सव� सम�या मा�या सव��म संघांना सोपव�या आहेत
DRDL, RCI आ�ण इतर सहभागी �योग�ाळा. यामुळे म�ा पूण� डोके �मळा�े आहे
केसांचे. "

वष� 1991 ची सु�वात अ�यंत अ�ुभ �टपणीवर झा��. 15 �या रा�ी
जानेवारी 1991, इराक आ�ण सहयोगी द�ांम�ये आखाती यु� सु� झा�े
यूएसए �या नेतृ�वाखा��. एका झट�यात, उप�ह टे����हजन आ�मण के�याब�� ध�यवाद
तोपय�त भारतीय आका�, रॉकेट आ�ण �ेपणा��ांनी क�पना��� पकड��
संपूण� रा�ाचे. �ोक कॉफ�म�ये �कड्स आ�ण दे�भ�ांवर चचा� क� �ाग�े
घरे आ�ण चहाची �काने. मु�ांनी कागदा�या आकाराचे पतंग उडवाय�ा सु�वात के��
�ेपणा��े, आ�ण �यांनी जे पा�ह�े �या�माणे यु� खेळ खेळणे
अमे�रकन �रद��न नेटवक� . पृ�वीची य��वी चाचणी फाय�र�ग आ�ण
आखाती यु�ादर�यान ���ू� �च�ता��त कर�यासाठ� पुरेसे होते
रा� आराम. �ो�ामेब� �ॅजे�टरीचे वृ�प� वृ� देते
माय�ोवे�ह वाप�न पृ�वी आ�ण ���ू� माग�द��न �णा��ची �मता
अ�र�ः अयो�य बँडम�ये ���वे�सी, �ापक तयार के��
जाग�कता. �ेपणा��ांमधी� समांतरता काढ�यासाठ� रा� त�पर होते
आखाती यु�ात काय�रत आ�ण आमचे �वतःचे वॉरहेड वाहक. एक सामा�य
म�ा �� पड�ा क� पृ�वी �कडपे�ा �े� आहे क� नाही
आका� दे�भ� सारखे काम�गरी क� �कत होता वगैरे. “होय” �क�वा अ ऐकणे
"का नाही?" मा�याकडून �ोकांचे चेहरे अ�भमानाने उजळती� आ�ण
समाधान

सहयोगी द�ांना ज�ी होती त�ी �च�हां�कत तां��क धार होती
��ी आ�ण न�वद�या तं��ानाचा वापर क�न तयार के�े�� �े�र�ण �णा��.
इराक �ारे आ�ण मो�ा �व�टेज ��� �णा���ी �ढत होता
साठ आ�ण स�रचे द�क.

आता, येथेच जाग�तक जाग�तक �व�ेची गु��क��� आहे - �े�ता
तं��ाना�ारे. नवीनतम तं��ाना�या ��त��या��ा वं�चत करा आ�ण
मग असमान �ध�त तुम�या अट� ��हा. जे�हा �चनी यु�

त�व�, सन �झूने 2000 वषा�पूव� �वचार के�ा क� काय मह�वाचे आहे
यु�ात ��ू सै�या�ा �ारी�रक��ा न� करणे न�हे तर �याची इ�ा भंग करणे आहे
जेणेक�न �या�ा मनाम�ये पराभव �वीकारावा, �याने ��यमान के�े आहे असे �दसते
�वसा�ा �तकाती� यु� �थएटरम�य ेतं��ानाचे वच��व.
�मसाई� फोस� आ�ण ग�फम�ये वापर�या जाणा�या इ�े��ॉ�नक वॉरफेअरसह
��करी साम�रक त�ांसाठ� यु� ही मेजवानी होती. हे पडदा �हणून काम के�े-
�ेपणा��ांसह एक�वसा�ा �तकाती� यु� प�र��तीसाठ� रायझर आ�ण
इ�े��ॉ�नक आ�ण मा�हती यु� मु�य भू�मका बजावत आहे.

भारतात, आजही, तं��ान हा ��द ब�तां� �ोकांसाठ� संयु�म आहे
�मोक� �ट�� �म� �क�वा ����क�ग म�ीन�या ��तमा. हे ऐवजी आहे
तं��ान काय द��वत ेयाची अपुरी संक�पना. चा �ोध
म�ययुगाती� घो�ा�या कॉ�रमुळे �ेतीम�ये मोठे बद� झा�े
प�ती, आ�ण �ोध �ाव�याइतक�च तां��क �गती होती
बेसेमर भ�� �तकांनंतर. ��वाय, तं��ानाचा समावे� आहे
तं�े तसेच म�ीन �यासाठ� आव�यक असू �कतात �क�वा नसती�
�यांना �ागू करा. �यात रासाय�नक ��त��या घडव�याचे माग�, माग� समा�व� आहेत
मा�ांची पैदास, तण �नमू��न, ह�क� �च�पटगृहे, ��णांवर उपचार, इ�तहास ��कवणे,
यु�े �ढा, �क�वा �यांना ��तबं�धत करा.

आज, ब�याच �गत तां��क ���या �ांब चा��या आहेत
अस���� �ाइन �क�वा ओपन ह�स� पासून. खरंच, इ�े��ॉ�न�सम�य,े अंतराळात
तं��ान, ब�तेक नवीन उ�ोगांम�ये, सापे� �ांतता आ�ण �व�
प�रसर वै���पूण� आहे, अगद� आव�यक आहे. अस���� �ाइन, सह
पु�षां�या सै�याची संघटना, साधी, �नय�मत काय� पार पाड�यासाठ�
anachronism आहे. आम�या आधी तं��ानाची �च�हे बद��� पा�हजेत
तं��ानाती� बद�ां�ी सुसंगत रा� �कतो. आपण कधीही �वस� नये
ते तं��ान �वतःच फ�ड करते. तं��ान अ�धक तं��ान बनवते
��य. खर ंतर, तां��क नवक�पनाम�ये जोड�े�े तीन ट�पे असतात
�व-मजबुतीकरण च�ात एक�. �थम, तेथ ेसज�न�ी� अव�ा आहे
�वहाय� क�पनेची ��ू ���ट. हे �या�या �ावहा�रक अनु�योगा�ारे वा�त�वक बनव�े गे�े आह,े
आ�ण हे �ेवट� समाजा�ारे �या�या �सारात संपत.े ���या नंतर आहे
पूण�; तं��ानाचा �सार झा�यावर �ूप बंद होतो
�या�या बद�यात नवीन क�पना नवीन सज�न�ी� क�पना �नमा�ण कर�यास मदत करत.े आज, सव�
�वक�सत जगात, याती� ��येक पायरीमधी� वेळेचे अंतर
सायक� �हान के�े आहे. भारतात आपण �या �द�ेने �गती करत आहोत
�टेज - �ूप बंद करणे.
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आखाती यु�ाचा �ेवट तां��क��ा �वजयाने झा�ा
व�र� �म� सेना, DRDL आ�ण RCI चे 500 �न अ�धक �ा��� जम�े
उदयास आ�े�या सम�यांवर चचा� कर�यासाठ�. मी आधी एक �� �वचार�ा
�वधानसभा: इतर रा�ां�ी तं��ान �क�वा ��� सम�मती होती
�वहाय�, आ�ण तसे अस�यास, �य�न के�ा पा�हजे? या चच�मुळे अनेकांम�ये खळबळ उडा��
अ�धक गंभीर ��, जसे क�, �भावी इ�े��ॉ�नक कसे �ा�पत करावे
यु� समथ�न? �ेपणा��ाचा �वकास कसा करता येई�
ए�सीए सार�याच आव�यक �णा��चा �वकास; आ�ण काय
मु�य �े�े होती �जथे एक ध�का �गती आणे�?

तीन तासांवर पसर�े�या सजीव चच��या �ेवट�, एकमत
असे �दसून आ�े क� ��करी �मतेम�ये असमानता सोडव�याचा कोणताही माग� नाही
तुम�या �मते�माणे �व��� �े�ांम�ये समान �मता वगळता
�वरोधक. �ा���ांनी अचूकतेम�ये कमी सीईपी सा�य कर�याचे वचन �द�े
पृ�वी�या �वतरणाची, ���ू�साठ� का बँड माग�द��न �णा�� प�रपूण� करणे
आ�ण अ��न �ारे सव� काब�न-काब�न पु�हा �वे� �नयं�ण पृ�भाग साकार करणे
वषा�चा �ेवट. हे �त नंतर पूण� झा�े. वषा�ने �ूब देखी� पा�ह��-
नाग उ�ाणे, आ�ण ���ू�ची यु�� सात मीटरवर सु� के��
समु� सपाट��या वर, �या वेगाने �त�पट वेग ओ�ांड�ा आहे
आवाज उ�राध� �वदे���या �वकासासाठ� एक �गती होती
जहाजाने ��े�पत के�े�े समु��-��कमर �ेपणा��.

�याच वष� म�ा डॉ�टर ऑफ साय�सची मानद पदवी �मळा��
आयआयट�, मंुबई पासून �संगी �ा.बी नाग यांनी वाच�े�या ����तप�ात,
म�ा वण�न के�े गे�े आहे “घन �न�म�ती�या मागे एक �ेरणा
तां��क आधार �यामधून भारताचे भ�व�याती� एरो�ेस काय��म
एक�वसा�ा �तकाती� आ�हानांचा सामना कर�यासाठ� सु� के�े जाऊ �कते. ”
ठ�क आहे, कदा�चत �ा.नाग फ� �वन� होते, पण माझा �व�ास आहे क� भारत
भू-��र क�ेत �वतः�या उप�हासह पुढ�� �तकात �वे� करे�
अंतराळात 36,000 �कमी �र, �वतः�या ��ेपण वाहना�ारे ��त. भारत करे�
�ेपणा�� ��� देखी� बनते. आप�ा दे� �चंड जीवन��� अस�े�ा दे� आहे.
जरी जगा�ा �याची पूण� �मता �दसत नाही �क�वा �याची पूण� ��� जाणवत नाही,
यापुढे कोणीही �याकडे ���� कर�याचे धाडस करत नाही.

15 ऑ�टोबर रोजी मी साठ झा�े. मी �नवृ�ीची वाट पाहत होतो आ�ण
कमी �व�ेषा�धकार अस�े�या मु�ांसाठ� �ाळा उघड�याची योजना आख��. माझे �म�, �ा.
पी रामाराव, जे �व�ान �वभागाचे �मुख होते आ�ण
भारत सरकारमधी� तं��ानाने भागीदारीही के��

�या�ा राव-क�ाम �ाळा �हणतात ते �ा�पत कर�यासाठ� मा�याबरोबर. आ�ही होतो
आम�या मते एकमत आहे क� काही मो�हमा पार पाडणे आ�ण पोहोचणे
काही ट�पे, ते �कतीही मह�वाचे अस�े तरी �क�वा तरीही
ते कदा�चत �भावी �दसती�, आयु�यात सव� काही नाही. पण आम�याकडे होते
आमची योजना पुढे ढक�णे कारण आम�यापैक� कोणा�ाही आम�या पदाव�न मु� के�े नाही
भारत सरकार.

याच काळात मी मा�या आठवणी ���न ठेव�याचा �नण�य घेत�ा आ�ण
काही मु�ांवर माझी �नरी�णे आ�ण मते �� करा.

भारतीय त�णांना भेडसाव�े�� सवा�त मोठ� सम�या �हणजे ��तेचा अभाव
��ी, �द�ा अभाव. ते�हाच मी �याब�� ��हायचे ठरव�े
प�र��ती आ�ण �ोक �यांनी म�ा आज मी आहे ते बनव�े; क�पना होती
केवळ काही ���ना ��ांज�� वा काही पै�ू ठळक कर�यासाठ� नाही
मा�या आयु�याचा. म�ा सांगायच ेहोते क� कोणीही गरीब नस�े तरी
वं�चत �क�वा �हान, जीवनाब�� �नरा� होणे आव�यक आहे. सम�या आहेत
जीवनाचा एक भाग. �ःख हे य�ाच ेसार आहे. कोणीतरी �हट�या�माणे:

देवाने वचन �द�े नाही
आका� नेहमी �नळे असते,
फु�ांनी पसर�े�े माग�
आप�े संपूण� आयु�य;
देवाने वचन �द�े नाही
पावसा��वाय सूय�,
�ःखा��वाय आनंद,
वेदने��वाय �ांतता.

माझे आयु�य एक भू�मका अस ू�कते असे �हण�याइतपत मी ग�व�� होणार नाही
कोणासाठ�ही मॉडे�; पण काही गरीब मू� एका अ�� �ठकाणी राहते
वं�चत समाज�व�े�ा मा�या न��बा�या मागा�ने थोडासा �द�ासा �मळू �कतो
आकार दे�यात आ�ा आहे. कदा�चत अ�ा मु�ांना �वतः�ा मु� कर�यात मदत होई�
�यां�या �ामक मागास�ेपणा आ�ण �नरा�े�या बंधनातून.
ते आ�ा कुठे आहेत याची पवा� न करता, �यांनी हे जाण�े पा�हजे क� देव
�यां�याबरोबर आहे आ�ण जे�हा तो �यां�याबरोबर असतो ते�हा �यां�या �वरोधात कोण असू �कते?

पण देवाने वचन �द�े आहे
�दवसाची ताकद,
�मासाठ� �व�ांती
मागा�साठ� �का�.
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हे माझे �नरी�ण आहे क� ब�तेक भारतीयांना अनाव�यक �ास सहन करावा �ागतो
आयु�यभर �ःख सहन करा कारण �यांना �यांचे �व�ापन कसे करावे हे मा�हत नाही
भावना. ते एका �कार�या मान�सक जड�वाने अधा�गवायू झा�े आहेत.
'पुढ�� सव��म पया�य', 'एकमेव �वहाय� पया�य �क�वा
समाधान ', आ�ण' गो�ी चांग�या वळणावर येईपय�त 'सामा�य आहेत
आमचे �ावसा�यक संभाषण. खो�वर �ज�े�यांब�� का ��� नये
चा�र�यगुण जे �वतः�ा अ�ा �ापक, �वतःम�ये �कट करतात
पराभूत �वचारांचे �व�प आ�ण नकारा�मक वत�न? मी सोबत काम के�े आहे
अनेक �ोक आ�ण सं�ा आ�ण �या �ोकां�ी �वहार करावा �ाग�ा
�यां�या �वतः�या मया�दा इत�या भर�े�या हो�या क� �यांना �स� कर�याचा �सरा माग� न�हता
म�ा धमकाव�यापे�ा �यांची �वतःची �क�मत. ब�� का ��� नये
बळ� घेणे जे भारतीय �व�ाना�या �ोकां�तकेचे वै��� आहे आ�ण
तं��ान? आ�ण सं�ा�मक य�ा�या मागा�ब��? �ा
��येक भारतीया�या �दयात सु�त आग पंख घेते आ�ण याचे वैभव
महान दे� आका� उजळवतो.

* * *

16
नेते

ट� तं��ान, �व�ाना�या �वपरीत, एक गट ��याक�ाप आहे. �यावर आधा�रत नाही
वैय��क बु��म�ा, परंत ुब�याच �ोकां�या पर�रसंवादावर. मी
आयजीएमडीपीचे सवा�त मोठे य� हे खर ेआहे असे नाही

दे�ाने पाच रा�ये बनव�याची �मता �वकत घेत��
अ�याधु�नक �ेपणा�� �णा�� परंत ु�या�ारे, �ा���ां�या काही उ�कृ� संघ
आ�ण अ�भयंते तयार के�े गे�े. जर कोणी म�ा मा�या वैय��क ब�� �वचार�े
भारतीय रॉके�� मधी� काम�गरी, मी ते तयार के�यावर खा�� ठेवेन
त�णां�या संघांना काम कर�यासाठ� आ�हाना�मक वातावरण.

�यां�या �ारं�भक ट��यात, संघ हे आ��या�माणे मु�ांसारखे असतात. ते
उ�साही, उ�साह, कुतूह� आ�ण इ�ा पूण� आहे
कृपया आ�ण उ�कृ� �हा. मु�ां�माणेच, हे सकारा�मक गुणधम�
चुक��या पा�कां�या वत�नामुळे न� होऊ �कते. संघांसाठ�
य��वी, पया�वरणाने नावी�यते�ा वाव �द�ा पा�हजे. मी सामना के�ा
डीट�डी आ�ण पी (एअर) म�ये मा�या कामा�या दर�यान अ�ी अनेक आ�हाने,

नेते
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इ�ो, डीआरडीओ आ�ण इतर�, परंत ुमा�या संघांसाठ� नेहमीच खा�ी के�� जातेपया�वरण जे नावी�यपूण� आ�ण जोखीम घे�यास परवानगी देते.

जे�हा आ�ही �थम SLV-3 �क�पादर�यान �क�प संघ तयार कर�यास सु�वात के��
आ�ण नंतर IGMDP म�ये, या संघांम�ये काम करणारे �ोक �वत: म�ये आढळ�े
�यां�या संघटनां�या मह�वाकां�ांची आघाडी. पासून मो�ा �माणात
या संघांम�ये मान�सक गंुतवणूक कर�यात आ�� होती, ते बन�े
दो�ही अ�यंत ��यमान आ�ण अ�यंत असुर��त. ते वैय��क�र�या अपे��त होते
सामू�हक गौरव �ज�क�यासाठ� असमान योगदान देणे.

e दाबा
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म�ा मा�हती होती क� संघटना�मक समथ�न �णा��म�ये कोणतेही अपय�
संघ धोरणांमधी� गंुतवणूक��ा नकार देई�. संघ असती�
सरासरी काय�रत गटां�या ��गम�ये री��ग के�े आ�ण कदा�चत अपय�ी ठरे�
तेथे, �यां�यासाठ� ठेव�े�या उ� अपे�ा पूण� कर�यात अ�म. अनेक वर
�संगी, सं�ा आप�� म�ा गमाव�या�या मागा�वर होती आ�ण
�नब�ध �ादणे. अ�न��तता आ�ण ज�ट�तेची उ� पातळ�
सां�घक ��याक�ापां�ी �नगडीत असणारे ब�याचदा सावध�गरीचा सापळा ठरतात.

एसए��ही -3 �क�पा�या सु�वाती�या वषा�म�ये म�ा अनेकदा सामना करावा �ाग�ा
वर�या �ोकांची अ�व�ता कारण �गती मूत�पणे न�हती �क�वा
�गेच ��यमान. अनेकांनी असे मान�े क� सं�ेवरी� �नयं�ण गमाव�े आहे
SLV-3, क� ट�म अ�नयं��तपणे चा�े� आ�ण अराजक माजवे� आ�ण
ग�धळ परंतु सव� �संगी, ही भीती का�प�नक �स� झा��. तेथे
सं�ांम�ये ����ा�� पदांवर अनेक �ोक होते, उदाहरणाथ�
�हीएसएससी, �यांनी आमची जबाबदारी आ�ण बां�ध�क��ा कमी �ेख�े
सं�ा�मक उ���े. अ�ा �ोकां�ी वागणे हा एक मह�वाचा भाग होता
संपूण� ऑपरे�न, आ�ण हे डॉ �� यांनी �नपुणपणे के�े
�का�.

जे�हा तु�ही �ोजे�ट ट�म �हणून काम करता, ते�हा तु�हा�ा एक कॉ��े�स �वक�सत कर�याची आव�यकता असते
य�ाचे �नकष पहा. नेहमीच अनेक आ�ण अनेकदा असतात
संघा�या काम�गरीब�� अ��त�वात अस�े�या अपे�ांचे पर�र�वरोधी संच.
मग, ब�याचदा, �ोजे�ट ट�म �यां�या �य�नात अ�र�ः फाट�� जातात
बाहेर�या उप-कं�ाटदारां�या गरजा आ�ण मया�दा सामावून घेणे
सं�ेती� सं�ा आ�ण �व�ेष� �वभाग. चांग�े
�ोजे�ट ट�म मु�य ��� �क�वा �यां�या�ी आहे �यांना पटकन ओळख�यास स�म आहेत
�यां�या�ी वाटाघाट� होणे आव�यक आहे. ट�म ��डरचा एक मह�वाचा पै�ू
या �मुख �ोकां�ी �यां�या गरजांसाठ� आ�ण �यां�या�ी बो�णी कर�याची भू�मका आहे
प�र��तीनुसार संवाद �नय�मतपणे चा�ू ठेवावा याची खा�ी करा
�वक�सत �क�वा बद�ते. जर एखाद� गो� बाहेर�या �ोकांना आवडत नसे� तर ती अ��य आहे
आ�य�. चांग�े संघ हे सु�न��त करतात क� तेथे कोणीही नाही.

एसए��ही -3 संघाने �वतःचे अंतग�त य� �नकष �वक�सत के�े. आ�ही
आमची मानके, अपे�ा आ�ण उ���े �� के��. आ�ही सारां��त के�े
आ�हा�ा य��वी हो�यासाठ� काय आव�यक होते आ�ण आ�ही कसे क�
य� मोजा. उदाहरणाथ�, आ�ही आमचे काय� कसे पूण� करणार आहोत
काय�, कोण काय करे� आ�ण कोण�या मानकांनुसार, काय होते
वेळ मया�दा आ�ण संदभा�ने संघ �वतः कसे वागे�
सं�ेती� इतर.

संघाम�ये य��वी �नकषांवर पोहोच�याची ���या आहे
गंुतागंुतीचे आ�ण कु�� कारण खा�� ब�याच गो�ी चा�ू आहेत
पृ�भाग. पृ�भागावर, संघ फ� सा�य कर�यासाठ� काय�रत आहे
�क�पाचे �येय. पण �ोक वारंवार गरीब कसे असतात हे मी वारंवार पा�ह�े आहे
�यांना काय हवे आहे ते �� करणे - जोपय�त �यांना काय� क� � काही करत नाही ते �दसत नाही
ते क� इ��त नाहीत. �ोजे�ट ट�म सद�याने खर ेतर असेच वाग�े पा�हजे
एक गु�तहेर. �याने �क�प कसा चा��ा आहे या�या सुराची चौक�ी के�� पा�हजे,
आ�ण नंतर �� पुरा�ासाठ� वेगवेगळे पुरावे एक� करा,
�क�पा�या आव�यकतांची �ापक आ�ण सखो� समज.

�सया� �तरावर, �क�प संघ आ�ण दर�यानचे संबंध
काय� क� �ांना �ोजे�ट ��डरने �ो�सा�हत आ�ण �वक�सत के�े पा�हजे.
दो�ही प�ांनी �यां�या �यु�युअ� �वषयी अ�यंत �� असणे आव�यक आहे
पर�राव�ंबन आ�ण या दोघांचाही �क�पात भाग आहे.
अजून एका �तरावर, ��येक बाजूने �स�या�या �मतेचे मू�यांकन के�े पा�हजे आ�ण
आव�यकतेच े�नयोजन कर�यासाठ� ��� आ�ण कमकुवतपणाची �े�े ओळखा
करत आहे आ�ण ते कस ेके�े पा�हजे. खर ंतर, संपूण� खेळ �हणून पा�ह�े जाऊ �कते
करार कर�याची ���या. हे एका कराराचा �ोध आ�ण आगमन कर�या�वषयी आहे
��येक प� �स�याकडून काय अपे�ा करतो यावर; वा�तव समज�याब��
इतर प�ाची मया�दा; आ�ण य�ाब�� संवाद साध�याब��
नातेसंबंध कस ेआहेत याब�� काही सो�या �नयमांची �ा�या करताना �नकष
काम; परंत ुसवा�त मह�वाचे �हणजे, म�य े��ता �वक�सत कर�याचे हे सव��म साधन आहे
संबंध टाळ�यासाठ�, तां��क आ�ण वैय��क पातळ�वर
भ�व�यात कोणतेही अ��य आ�य�. IGMDP म�ये, ��वथानू �प��ई आ�ण �यांचे
ट�मने �यां�या घराती� �ोकां�ारे या �े�ात काही उ��ेखनीय काय� के�े
PACE तं�, जे �ो�ाम �व�ेषण, �नयं�ण आ�ण
मू�यमापन. ��येक �दव�ी �पारी 12 त े�पारी 1 �या दर�यान, ते a बरोबर बसायचे
�ोजे�ट ट�म आ�ण एक �व��� काय� क� � जे गंभीर मागा�वर होते
आ�ण आपापसाती� य�ा�या पातळ�चे मू�यांकन करा. ची खळबळ
य��वी हो�याचे माग� आ�ण भ�व�याती� य�ाची ��ी �दान करते
�ेरणेचे अप�रवत�नीय �व�प, जे म�ा आढळ�े आहे, नेहमी गो�ी बनवते
घडणे.

तं��ान �व�ापना�या संक�पनेची मुळे म�ये आहेत
�वकासा�मक �व�ापन मॉडे� जे साठ�या द�का�या सु�वाती�ा उ�व�े
सुसंवाद-�ोध आ�ण आउटपुट-उ�मुख यां�याती� संघषा�तून
�व�ापन संरचना. �व�ापनाचे मुळात दोन �कार आहेत
अ�भमुखता: �ाथ�मक, जे आ�थ�क कम�चा�या�ा मह�व देते, आ�ण तक� संगत,
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जे सं�ा�मक कम�चा�या�ा मह�व देते. �व�ापनाची माझी संक�पना
तं��ाना�या कम�चा�याभोवती �वण�े�े आहे. तर
�ाथ�मक �व�ापन �ाळा �ोकांना �यां�या �वातं�यासाठ� ओळखते,
आ�ण तक� संगत �व�ापन �यांना �यां�या �व�ासाह�तेसाठ� मा�य करते, I
�यां�या पर�र �नभ�रतेसाठ� �यांना मह�व �ा. तर �ाथ�मक �व�ापक
चॅ��य�स �वतं� उप�म आ�ण तक� �ु� �व�ापक सेवा देतात
सहकाय�, मी पर�राव�ंबी संयु� उप�म, सै�य �मळवणे
एक�, नेटव�क�ग �ोक, संसाधने, वेळाप�क, खच� इ.

अ�ाहम मा��ो नवीन मानस�ा�� सुचवणारे प�ह�े ��� होते
वैचा�रक पातळ�वर आ�म-सा�ा�कार. युरोपम�ये �डो�फ �टेनर आ�ण
रेग रे�ह�सने ही संक�पना वैय��क ���णा�या �णा��म�ये �वक�सत के��
आ�ण सं�ा�मक नूतनीकरण. अँ��ो-जम�न �व�ापन त�ववे�ा,
��ट्झ �ुमाकर यांनी बौ� अथ��ा�� सादर के�े आ�ण �ेखक

गरजा, नूतनीकरण, पर�राव�ंबन आ�ण नैस�ग�क �वाह यांचे �वयं-सा�ा�कार.
वाढ�चे नमुने उ��ांती ���येचे वै��� आहेत, जे
याचा अथ� असा क� गो�ी हळू हळू बद� आ�ण अचानक एक� येतात
प�रवत�न; ��येक प�रवत�न एकतर नवीन म�ये झेप घेत,े
अ�धक ज�ट� पातळ� �क�वा काही पूव��या पातळ�वर �वना�कारी �ॅ�; �बळ
जे�हा ते �ासदायक होतात ते�हा मॉडे� य�ा�या एका �व��� ��खरावर पोहोचतात;
आ�ण बद�ाचा दर नेहमी वेग वाढवतो.

झाडाच े�टेम आ��वक रचना आहे �याम�य ेसव� ��या
रचना�मक आहेत, सव� धोरणे आद�� आहेत आ�ण सव� �नण�य एका��मक आहेत.
या झाडा�या �ाखा �हणजे संसाधने, मा�म�ा, ऑपरे��स आ�ण उ�पादने
जे सतत काम�गरी�ारे �टेम�ारे पो�षत के�े जाते
मू�यांकन आ�ण सुधारा�मक अ�तन.

नेते
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"�हान संुदर आहे" ही संक�पना. भारतीय उपखंडात महा�मा
गांध�नी �ास �ट �े�ह� टे�नॉ�ॉजीवर भर �द�ा आ�ण �ाहकांना �ाव�े
संपूण� �वसाय ��याक�ापांचे क� �. जेआरडी टाटा �गतीम�ये आण�े-
चा��त पायाभूत सु�वधा. डॉ.होमी जहांगीर भाभा आ�ण �ा.�व�म
साराभा�नी उ�, तं��ानावर आधा�रत अणुऊजा� आ�ण अवका� ��े�पत के�े
संपूण�ते�या नैस�ग�क �नयमांवर �� भर देणारे काय��म
आ�ण �वाह. डॉ.भाभा यांचे �वकासा�मक त�व�ान �गत करणे आ�ण
�ो.साराभाई, डॉ.एम.एस. �वामीनाथन यांनी ह�रत �ांतीची सु�वात के��
भारत अखंडते�या आणखी एका नैस�ग�क त�वावर काम करत आहे. डॉ वग�स कु�रयन
म�ये �ांती�ारे एक ����ा�� सहकारी चळवळ आण��
��ध उ�ोग. �ा.सती� धवन यांनी �म�न �व�ापन �वक�सत के�े
अंतराळ सं�ोधनाती� संक�पना. ही ���ची काही उदाहरणे आहेत
�यांनी केवळ �यां�या क�पना मांड�या नाहीत तर अंम�ात आण�या आहेत
सं�ोधन आ�ण �ावसा�यक सं�ांचा चेहरा कायमचा बद�त आहे
जगभराती�.

आयजीएमडीपी म�ये मी �ा.साराभा��या ��ी�ा जोड�याचा �य�न के�ा
आ�ण उ� तं��ान से�ट�ग�ा अनुकू� क�न �ो.धवन यांचे �येय
�� �का� यां�या अंतराळ सं�ोधनाब��. मी नैस�ग�क जोड�याचा �य�न के�ा
म�ये भारतीय माग�द���त �ेपणा�� काय��मा�या �ापनेसाठ� �व�ंब कायदा
तं��ानाची संपूण� �वदे�ी �व�वधता तयार कर�यासाठ�
�व�ापन. हे �� कर�यासाठ� म�ा एक �पक वाप� �ा.

तं��ान �व�ापनाचे झाड तेथे असे� तरच मूळ धरते

तं��ाना�या �व�ापनाचे हे झाड, काळजीपूव�क काळजी घेत�यास, सहन करते
अनुकू��त पायाभूत सु�वधांचे फळ: तं��ानाचे स�मीकरण
सं�ा, �ोकांम�ये तां��क कौ��यांची �न�म�ती आ�ण �ेवट�
रा�ाचे �वाव�ंबन आ�ण �तचे जीवनमान सुधारणे
नाग�रक�व.

1983 म�ये जे�हा IGMDP मंजूर झा�े ते�हा आम�याकडे पुरेस ेन�हते
तं��ानाचा आधार. त�ांच ेकाही पॉकेट्स उप�� होते, परंत ुआ�ही
�या त� तं��ानाचा वापर कर�याचा अ�धकार न�हता. ब�-�क�प
काय��मा�या वातावरणाने पाच �गतांसाठ� एक आ�हान �दान के�े
�ेपणा�� �णा�� एकाच वेळ� �वक�सत करणे आव�यक होते. अ�ी मागणी के��
संसाधनांच े�ववेक� �ेअ�र�ग, �ाधा�य�म �ा�पत करणे आ�ण चा�ू ठेवणे
मनु�यबळाची. अखेरीस, IGMDP च े78 भागीदार होते, �यात 36
साव�ज�नक �े�ात पसर�े�� तं��ान क� �े आ�ण 41 उ�पादन क� �े
उप�म, आयुध कारखाने, खाजगी उ�ोग आ�ण �ावसा�यक
सोसाय�ा, म�य ेएक चांग�या �वण�े�या नोकर�ाही रचना सह हाताने
सरकार. काय��मा�या �व�ापनात, �जतके
तां��क मा�हती, आ�ही एक मॉडे� �वक�सत कर�याचा �य�न के�ा
आम�या अगद� �व��� गरजा आ�ण �मतांसाठ� यो�य, अगद� दज�दार.
आ�ही इतर� �वक�सत के�े�या, परंत ु�पांतर के�े�या क�पना उधार घेत�या
आ�हा�ा काय मा�हत होते या�या �का�ात ते आमच ेसाम�य� आ�ण आ�ही काय आहोत
आम�या अंतग�त काम कर�यास भाग पाड�े जाई� अ�ी मया�दा �हणून ओळख�े जाते. सव�
एकूणच, यो�य �व�ापन आ�ण आमचे सहकारी यांचे संयोजन
�य�नांनी न वापर�े�� ��तभा आ�ण �मता �ोध�यात मदत के��
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आम�या सं�ोधन �योग�ाळा, सरकारी सं�ा आ�ण खाजगी उ�ोग.

आयजीएमडीपीचे तं��ान �व�ापन त�व�ान �व�ेष नाही
�ेपणा�� �वकासासाठ�. हे य��वी हो�या�या रा�ीय इ�ेचे ��त�न�ध�व करते आ�ण अ
जगा�ा पु�हा कधीही �नायू �क�वा पै�ा�ारे �नद���त के�े जाणार नाही याची जाणीव
��� खरं तर, या दो�ही ��� तां��क उ�कृ�तेवर अव�ंबून असती�.
तं��ान केवळ तं��ानाचा आदर करते. आ�ण, मी सु�वाती�ा �हट�या�माणे,
तं��ान, �व�ाना�या �वपरीत, एक गट ��याक�ाप आह.े तो फ� मा�यमातून वाढत नाही
वैय��क बु��म�ा, परंतु बु��म�े�ारे पर�रसंवाद आ�ण सतत
एकमेकांना �भा�वत करणे. आ�ण मी आयजीएमडीपी बनव�याचा �य�न के�ा आहे: एक 78-
मजबूत भारतीय कुटंुब जे �ेपणा�� �णा�� देखी� बनवते.

जीवनाब�� बरेच अनुमान आ�ण त�व�ान झा�े आहे
आ�ण आम�या �ा���ां�या वेळा, परंतु �नधा��रत कर�यासाठ� पुरेसे सं�ोधन नाही
�यांना कुठे जायचे होते आ�ण ते �तथे कसे पोहोच�े. सह सामा�यक करताना
मी एक ��� हो�यासाठ� मा�या संघषा�ची कथा आह,े मी कदा�चत �द�� आहे
या �वासात तु�हा�ा थोडी अंत���ी. म�ा आ�ा आहे क� हे कमीतकमी काही त�णांना मदत करे�
�ोक आप�या समाजाती� �कूम�ाही�ा उभे राहतात. एक वै���पूण�
या सामा�जक �कूम�ाहीचे वै��� �हणजे �ोकांना �सन कर�याची कपट� �मता
बा� ब��से, संप�ी, ��त�ा, �ान यां�या अंतहीन पाठपुरा�ासाठ�,
पदो�ती, इतरां�या जीवन�ै��ची मा�यता, औपचा�रक स�मान आ�ण
सव� �कार�या ��ती �च�हे.

या �येयांचा य��वी�र�या पाठपुरावा कर�यासाठ�, �यांना �व�तृत �नयम ��कावे �ागती�
���ाचार आ�ण �ढ�, परंपरा, �ोटोकॉ�सह �वतः�ा प�र�चत करा
आ�ण असेच. आज�या त�णांनी हा आ�म-पराभूत माग� ��क�ा पा�हजे
जीवन केवळ भौ�तक संप�ी आ�ण ब��सांसाठ� काम कर�याची सं�कृती
टाकून देणे आव�यक आहे. जे�हा मी �ीमंत, ����ा�� आ�ण ��क�े�े �ोक पाहतो
�वतः�ी �ांततेसाठ� संघष� करत असताना, म�ा अहमद सारखे �ोक आठव�े
ज��ा�ु��न आ�ण अ�या�राई सो�ोमन. ते अ�र�ः �कती आनंद� होते
मा�म�ा नाही!

कोरोमंड��या �कना�यावर
�जथे मातीचे गोळे उडतात,
वाळू�या म�यभागी
काही खरोखर �ीमंत आ�मे जग�े.
एक कापसाची �ंुगी आ�ण अध� मेणब�ी -
हँड���वाय एक जुनी कंुडी
या सव� ऐ�हक संप�ी हो�या

यापैक� राजे वाळू�या म�यभागी.

क�ावरही मागे न पडता �यांना इतके सुर��त कसे वाट�े? मी
�व�ास ठेवा क� �यांनी आतून �नवा�ह के�ा. ते आती� बाजूस अ�धक अव�ंबून होते
मी वर नमूद के�े�या बा� संकेतांवर �स�न� आ�ण कमी. आहेत
तु�हा�ा तुम�या अंतग�त �स�न�ची जाणीव आहे का? तु�हा�ा �यां�यावर �व�ास आहे का? आपण घे
आप�या जीवनावर �नयं�ण आप�या �वतः�या हातात? हे मा�याकडून �या, अ�धक
बा� दबाव टाळून तु�ही जे �नण�य घेऊ �कता, ते सतत
तु�हा�ा हाताळ�याचा �य�न करा, तुमचे आयु�य �जतके चांग�े असे� �ततकाच तुमचा समाज चांग
होई�. खर ेतर संपूण� दे�ा�ा मजबूत, अंतबा�� �ाभ होई�-
�ोकांना �यांच ेनेते �हणून पाहतात. एक नाग�रक जो �वतःचा, दे�ाचा �वचार करतो
जे �ोक �वतःवर ��� �हणून �व�ास ठेवतात, ते अ�र�ः रोग��तकारक असती�
कोण�याही बेईमान �ा�धकरणा�ारे �क�वा �न�हत �वाथा��ारे फेरफार करणे.

तुमची गंुतवणूक कर�यासाठ� तुमची �वतःची आंत�रक संसाधने वापर�याची तुमची इ�ा
जीवन, �व�ेषत: तुमची क�पना��� तु�हा�ा य� �मळवून देई�. जे�हा तु�ही संबो�धत करता
आप�या �वतः�या �व��� वैय��क ���कोनातून एक काय�, आपण संपूण� बनता
���.

या �हावरी� ��येकाने सव� सज�न�ी�ता जोपास�यासाठ� �या�ा पाठव�े आहे
आप�याम�य ेसंभा� आ�ण आप�या �वतः�या �नवड�सह �ांततेत राहा. आ�ही �भ� आहोत
�या �कार ेआपण आप�� �नवड करतो आ�ण आप�े भा�य �वक�सत करतो. जीवन एक कठ�ण आ
खेळ. एक ��� हो�याचा तुमचा ज�म�स� ह�क कायम ठेवूनच तु�ही �ज�कू �कता. आ�ण
हा अ�धकार कायम ठेव�यासाठ�, आप�या�ा सामा�जक �क�वा बा� घे�यास तयार राहावे �ागे�
इतरांनी सां�गत�या�माणे गो�ी कर�या�या दबावाकडे ���� कर�यात गंुत�े�े धोके
के�े पा�हजे. ��वसु�म�यम अ�यर म�ा काय आमं��त करणार आहेस?
�या�या �वयंपाकघरात �पारचे जेवण आहे का? जोहरा, माझी बहीण, �त�या सो�या�या बांग�ा गहा
आ�ण म�ा अ�भयां��क� महा�व�ा�यात आण�यासाठ� साखळ�? �ा. ��डर आ�ह करत आहेत
क� मी �या�यासोबत �ुप फोटोसाठ� पुढ�या रांगेत बसावे?
मोटर-गॅरेज सेटअपम�ये हो�हर�ा�ट बनवत आहात? सुधाकरचे धाडस? डॉ
���का�चा आधार? नारायणन यांचे �व�ापन? व�कटरामन यांचे
��ी? अ�णाच�म यांचे �ाइ�ह? ��येक एक मजबूत आती� उदाहरण आहे
��� आ�ण पुढाकार. पायथागोरसने पंचवीस �तकांपूव� �हट�या�माणे,
"सव� गो��पे�ा, �वतःचा आदर करा."

मी त�व� नाही. मी फ� तं��ानाचा माणूस आहे. मी माझे सव� खच� के�े
जीवन ���ण रॉकेटरी. पण मी खूप मो�ा �ॉससह काम के�े आहे �हणून
वेगवेग�या सं�ांमधी� �ोकांचा �वभाग, म�ा संधी �मळा��
�ावसा�यक जीवनाती� घडामोडी समजून �या

नेते

e दाबा
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गंुतागंुत. मी आतापय�त जे सां�गत�े आहे �याकडे मी मागे वळून पाहतो ते�हा माझे �वतःचे
�नरी�णे आ�ण �न�कष� �स�ांतवाद� उ�ार �हणून �दसतात. माझे
सहकारी, सहकारी, नेते; रॉके��चे ज�ट� �व�ान; �या
तं��ान �व�ापनाचे मह�वाचे मु�े; सव� �वहार झा�े आहेत असे �दसते
काय��म प�तीने. �नरा�ा आ�ण आनंद,
य� आ�ण अपय� - संदभ�, वेळ आ�ण म�ये ��पणे �भ�
जागा - सव� एक� गटब� �दसतात.

जे�हा तु�ही �वमानातून खा�� पाहता, �ोक, घरे, खडक, �ेतात,
झाडे, सव� एकसंध �ँड�केप �हणून �दसतात, हे करणे फार कठ�ण आहे
एकमेकांपासून वेगळे करणे. आपण नुकतेच जे वाच�े आहे ते एक समान प�ी आहे-
मा�या जीवनाचे डोळस ��य, जसे क�, ��न पा�ह�े.

माझी यो�यता ही माझी सव� �ंका आहे -
�याची यो�यता - माझी सव� भीती -
�वरोधाभास जे माझी गुणव�ा
तथा�प - �दसते.

प�ह�या अ�नी ��ेपण - जीवनासह समा�त होणा�या का�ावधीची ही कथा आहे
पुढे जाई�. जर हा महान दे� सव� �े�ात मोठ� �गती करे� तर
आ�ही 900 द��� �ोकां�या संयु� रा�ा�माणे �वचार करतो. माझी कथा - कथा
जैनु�ा�द�न�या मु�ाचा, जो म��द�वर �ंभर�न अ�धक वष� रा�ह�ा
रामे�रम बेटावरी� र�ता आ�ण �तथेच मृ�यू झा�ा; �वक�े�या मु�ाची कथा
�या�या भावा�ा मदत कर�यासाठ� वत�मानप�े; पाळ�े�या �व�ा�या�ची कथा
��वसु�म�णया अ�यर आ�ण अया�राई सो�ोमन; ��कव�े�या �व�ा�या�ची कथा
पंडा�ाईसार�या ���कां�ारे; एमजीकेने �ोध�े�या अ�भयं�याची कथा
मेनन आ�ण पौरा�णक �ा.साराभाई यांनी तयार के�े�े; a ची कथा
अपय� आ�ण ध��यांनी चाचणी घेत�े�े �ा���; सम�थ�त ने�याची कथा
��ार आ�ण सम�प�त �ावसा�यकां�या मो�ा ट�म�ारे. ही कथा होई�
मा�याबरोबर संप, कारण मा�याकडे ऐ�हक अथा�ने काहीही नाही. मी �मळव�े आहे
काहीही नाही, काहीही बांध�े नाही, काहीही नाही - कुटंुब नाही, मु�गे, मु�� नाहीत.

या महान भूमीत मी एक �वहीर आहे
�याची �ाखो मु�े आ�ण मु��कडे बघत आहे
मा�याकडून काढ�यासाठ�
अ�य देव�व
आ�ण �याची कृपा सव�� पसरवा
जसे �व�हरीतून पाणी काढ�े जाते.

मी �वतः�ा इतरांसमोर उदाहरण �हणून मांड�याची इ�ा नाही, पण माझा �व�ास आहे
जेणेक�न काही वाचक �ेरणा घेऊ �कती� आ�ण ते अनुभवू �कती�
अं�तम समाधान जे केवळ आ��या�या जीवनात �मळू �कते.
देवाचा �ॉ�वड�स हा तुमचा वारसा आहे. मा�या महान ���ची र�रेषा
आजोबा अवु�, माझे आजोबा पाक�र आ�ण माझे वडी� जैनु�ा�द�न
अ��� क�ाम यां�यासह संपे�, परंत ु�यांची कृपा कधीही थांबणार नाही, कारण ती �ा�त आह.े

* * *
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उपसंहार
भारता�या प�ह�या सह मा�या खो� सहभागामुळे हे पु�तक गंुफ�े�े आहे

उप�ह ��ेपण वाहन SLV-3 आ�ण अ�नी काय��म, एक सहभाग
जे अखेरीस अ��कडी� मह�वा�या रा�ीय म�ये माझा सहभाग ठर�ा
मे, १ 1998 in मधी� अणुचाच�यां�ी संबं�धत घटना. म�ा खूप छान झा�े
तीन वै�ा�नक आ�ापनांसह काम कर�याची संधी आ�ण स�मान
अंतराळ, संर�ण सं�ोधन आ�ण अणुऊजा�. म�ये काम करताना म�ा सापड�े
या आ�ापना, क� सव��म मानव आ�ण सव��म
ना�व�यपूण� मने भरपूर उप�� होती. सवा�साठ� एक वै��� सामा�य आहे
तीन आ�ापना �हणजे, �ा��� आ�ण तं�� कधीच न�हते
�यां�या �म�न दर�यान अपय�ाची भीती. अपय� �वतःम�ये असतात
पुढ�� ���णाची बीजे �यामुळे चांग�े तं��ान येऊ �कते आ�ण
अखेरीस, उ� पातळ�वर य�. हे �ोक सु�ा महान होते
�व�े पाहणारे आ�ण �यांची �व�े �ेवट� ने�द�पक काम�गरीवर पोहोच��.
म�ा वाटते क� जर आपण या सवा��या एक��त तां��क ���चा �वचार के�ा तर
वै�ा�नक सं�ा, हे न�क�च सव��म सापड�े�या�ी तु�ना करता येई�
जगात कुठेही. सवा�त मह�वाचे �हणजे म�ा काम कर�याची संधी �मळा�� आहे
रा�ा�या महान �रद��, �हणजे �ो. �व�म साराभाई,

मनापासून आ�ा आ�ण �ाथ�ना क� या दोघांमुळे होणारा �वकास
योजना "से�फ �र�ाय�स �म�न आ�ण टे�नॉ�ॉजी ��हजन - 2020"
अखेरीस आप�ा दे� मजबूत आ�ण समृ� बनवा आ�ण आप�ा ह�क �या
“�वक�सत” रा�ां�या रँकम�ये �ान �मळवा.

***
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�ा.सती� धवन आ�ण डॉ
माझे जीवन समृ� के�े.

वाढ�साठ� रा�ा�ा आ�थ�क समृ�� आ�ण मजबूत सुर�ा या दो�हीची गरज असते
आ�ण �वकास. आमची से�फ �र�ाय�स �म�न इन �डफे�स �स�टम 1995–
2005 स��� द�ांना अ�याधु�नक �धा��मक �दान करे�
��� �णा��. टे�नॉ�ॉजी ��हजन - 2020 योजना �ागू के�� जाई�
�या आ�थ�क वाढ आ�ण समृ��साठ� काही योजना आ�ण योजना
रा�. या दोन योजना रा�ा�या �व�ातून �वक�सत झा�या आहेत. मी

e दाबा


