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ఈ ఈబు� ను ఎ� ఉప��ం��

�రు ఈ ఈబు� ను ��� ���� �� � చూసు� ��రు.
మ�క��� �� � �య��� ��-�� బట� � �క�ం�
��లు.

బహ�మతులు

�ం�� ఆ� ��
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అ�� హకు�లూ ప����ంచబ�� �

��� పం�� �యబ�ం�సు�ఖ ఎ���

సు�ఖ, Sulekha.com, ఎ���, సు�ఖ ఎ���, ఎ��� �� మ�యు
సు�ఖ �� ���� ఇ� ఫ��ష� వర��  �� ఇం� ��� ��� లు.

��సు: ఈ ఈబు� అసలు �ను�లు�రుకు �త�� ���� �ం�ం�. న��
�� ఇ���, �� � ���, �� వ��, ��ం� అ�� �� ఏ�� వ���� పం�� �యడం
ఏ�� ఇతర ��� లు అంత�� �య ���� చట�ం మ�యు �ష�లను ఉల�ం�ంచడం
�వ��న జ���లు మ�యు/�� �లు ��ను ఉల�ం�ం��రు. ఈ �స�కం ఉండకూడదు
సు�ఖ �క� �� త�ర�క అనుమ� �కుం� చట�బద�ం� రు�లు �� ఇతరులకు ఇవ�బ�ం�.

మమ��� సంప��ంచం�: సు�ఖ, 4926 ��� �� ���ం�� ��, సూ� 101
ఆ���, TX 78759, USA

సు�ఖ, 96 �క�� ��కృష�� స�, 2 వ అంతసు�
���, 600 004, ఇం��

epress@sulekha.net

ఈ ��� ���� నుం� �ష���ంచ��� Escape ( Esc ) బట� � �క�ం�
��ంచం�. అ��డు �రు ప�� �� అంద�� చూడగలరు
��రణ అ�� �� �డ� �చరు� .

�రు �� ��� ��� ���� ��ణకు ��� �వచు�
�ను �ర�ం ��ణ> ��� ����. �రు కూ� ఉప��ంచవచు�
��� ���� ��ణను �ంద��� 'కం�� �+L' ( Ctrl+L ).

ఈ ఈబు� �ం� ��� �య��� �మ��� అనుమ�సు� ం�:
Pages ��ల సంఖ�ను ము��ంచం� (ముద�ణ ����� ఉప��ంచం�)
The పత�ం �క� ��ణను సరు� �టు �యం� (��-ఇ� ఉప��ంచం

మ�యు �� అ�� ���లు)
Multiple బహ�ళ ��� ��  ���� �యం� (ముందు� తదుప� ��� ఉ

�� మ�యు �వ� �� ���లు)

�సం స�య , �ను �ర�ం స�యము ఉప��ం�> �ంద��� Read
మ��� �వ�లు.

�రు కూ� �� యవచు� ఏ�� �సం epress@sulekha.net
�వరణలు �� సం��లు.

��ం� కస�మర� నుం� �న��� �ము ఇష�పడ�ము.
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�ం�� ఆ� ��
ఒక ఆత�కథ

AVUL PAKIR JAINULABDEEN ABDUL KALAM వ���గతం� వ��రు
�ర�య ��తం�� అతు�త�మ అం�లను తన �శసు� ల� ��మం�� �� ��ధ�ం వ�సు� �
1931, త�ళ�డు�� ��శ�రం� ���� చదు�కున� పడవ యజ�� కు�రుడు, అతను 
���� �ం��� � అస�న�న ���, అతు�న�త �రు�� ముగుసు� ం�
�రత�శ �ర��రం, �రతరత�.

�శ ర�ణ ప��ధన మ�యు అ�వృ��  �ర�క���� �� �, క�ం
�న�జం మ�యు ఆ�ష�రణకు ఉన� �ప� �మ�� ��� ప�ద��ం�ం�
అస�ష�ం� ఉన� ప��ధ� సంస�లు. ఇ� క�ం ఎదుగుదల కథ
అస�ష�త మ�యు అత� వ���గత మ�యు వృ��పర�న ���ల నుం�, అ��
అ��, పృ��, ఆ��, ��శూ� మ�యు �� - �పణుల కథ
�రత�శం� ఇం� �రు�  మ�యు ���� a �� �� �ం��
అంత�� �య ���ం� �క� �ప� శ��.

అ� సమయం� అతను �రత�శం �క� అదు�త�న ఆయు�లను సృ��ంచ��� స�యం 
తన వ���గత ��తం� స��� క�నతను �న��ం�డు, ��కు 18 గంటలు ప� ��� డు
మ�యు �ణ �ధన. �ల�ణ�న �నయం�, క�ం ఆ��ం�డు
అత� ఉ���యులు మ�యు �ర�దర�కుల ప��వం� అత� ��ం�న �ప�తనం. అతను
తన �ల�ం మ�యు యవ�నం �క� ���లను �వ�సు� ం�, ���� ����� స�వం� �
ద�ణ �రత�శం�� ఒక �న� పట�ణం� మ�యు ����త�ల సూ����యక�న �త�. అతను
�క�� �క�� ���� వం� దూరదృ��  గల �ర�య �స��త�ల �త� మ�యు �
ప��ధ� సంస�ల సమన�య �� వ�� ఏ��టు. ఇ� కూ� ��
�ం��క స�యం సమృ��  మ�యు ర�ణ �సం స�తంత� �రత�శ ��టం
స�యంప��ప��  - �జ��లు, ��య మ�యు అంత�� �యం� ఉన�ంత కథ
��� గు�ం�.

అరు� ��� �క�� ఎ�� అబు� � క�ం ఆధ�ర�ం� ఒక ద�బ�ం �టు ప���రు
ర�ణ ప��ధన మ�యు అ�వృ��  ప��గ�ల (DRDL), �ద���. అతడు
ప�సు� తం ��క��, �����సు�ల� ���ల� ఇ���టూ��, �ద���, అక�డ అతను
ఖరు�� కూడుకున� �ద� ప�క�లను అ�వృ��  ��ల� �క�� క�ం దృ��� అనుస��� ం�
స��� ర�ణ �ం��కతను ఉప��ంచడం.

�క�� క�ం ఇ��డు �రత �ష��ప�. అతను �� �త�ం� �రత�శ ���ల��� ఎ��క�
2002 � ����.

ముఖ�త�ం: మ��ద � ��, మల�ళ మ�రమ ప���ష�
�త�ం B జయచంద��

mailto:epress@sulekha.net
mailto:epress@sulekha.net
mailto:epress@sulekha.net
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=te&u=http://www.sulekha.com/epress
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యూ�వ���� ���

అరు� ���� APJ అబు� � క�ం

యూ�వ���� ��� (ఇం��) ���� ����

న��త ���లయం
3-5-819 �ద� గూడ, �ద��� 500 029 (AP), ఇం��

��� పం�� �యబ�ం�
ఓ�యం� �ం� మ� ���� ����

న��త ���లయం
3-6-272 ��యతనగ�, �ద��� 500 029 (AP), ఇం��
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సముద�� అలలు, బం�రు ఇసుక, ���కుల ���సం,
��శ�రం మ�దు ��, అ�� ఒక�� ��నం అ���,
� త��!
స�ర�ం �క� శ�ద�గల �తుల వ� �రు � దగ�రకు వ��రు.
��తం స�లు మ�యు శ�మ� కూ�న యుద�  ��లను �ను గురు� ంచుకు��ను-
నడవ��� �ళ�� , సూ��ద��� గంటల ముందు,
గు� దగ�ర ఉన� �ధు� గురు� నుం� ��లు �రు��వ��� నడుసు� ��రు.
అర� �ధ� �ఠ�లకు మ�� �ళ�� ,
��� ��ష� �డు� కు ఇసుక �ండలను అ���ంచం�,
ఆలయ నగర �రులకు ��� ప��కలను �క�ంచం�, పం�� �యం�,
సూ��దయం త��త ��� గంటలు, �ఠ�లకు �ళ�డం.
���, చదు�కు� ముందు �యంత�ం, ���ర సమయం.
ఒక యువకు� ఈ �ధల��,
� త�� �� ప�త��న శ��� ����
ఐదు�రు�  �క��� నమస��ంచడం�

సర�శ��మంతు� దయ �సం �త��, � త�� .
� న భ� � �

� త��దండు� ల �� ప�ర�ం

� త��

కం�ం� లు

ముందు�ట

ర�దులు

ప�చయం

ఓ�యం�ష�

సృ��



� బల�న భ�� � �ల�ల బలం,
�రు ఎల���డూ � అతు�త�మ�న ��� ఎవ�� అవసర� ��� పంచుకుం�రు,
�రు ఎల���డూ అత�� ���సం� ఇ��రు మ�యు ఇ��రు.
�కు ప� సంవత��ల వయసు� ఉన� �� ఇప��� గురు� ం�,
� అన�య�లు మ�యు �ద�మణుల అసూయ� � ఒ�� �ద��తు��రు

ఇ� �ర�� ���, � ప�పంచం �కు �త�� �లుసు
అ��! � త��!
అర���� � ��ళ�� క��ళ��  �వడం� �ను �����ను

� �డ� , � �డ�  �క� �ధ �కు �లుసు.
� శ�ద�గల �తులు, ���� సు��తం� �ల��� �

� ��మ, � సంర�ణ, � ���సం �కు బ��� ఇ���

ప�పం��� భయం �కుం� మ�యు అత� శ��� ఎదు��వడం.
�ప� �రు� ��న �ము మ�� కలు�� ము, � త��!

APJ అబు� � క�ం

�� ప�త
�ంతన

ఉపసం�రం
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�ను �క�� ఎ�� అబు� � క�ం ఆధ�ర�ం� ఒక ద�బ�ం �టు ప���ను.
ఇ� అత� ��తచ�త� రచ�త� నను� అనరు� �� �సు� ం�, మ�యు �ను ఖ��తం�
ఒక� అ� �వన �దు. ఒక ��, అత�� ��� డుతున���డు, �ను

అతను యువ �ర�యులకు సం�శం ఉం� అ� అ��డు. అత� సం�శం ఆక��ం�ం�
�కు. తరు�త, �ను అత� �� ప�లను గు�ం� అడగ��� �ర�ం ��ను
��� ��� �ంద�� �ధం� �����  ముందు �ను ��� �� యగలను
సమయం �క� ఇసుక.

�ము �� ఆలస�ం� ���ం� లను అర���� మ�యు ముందు�� క�� ఉ��ము
�ల��రు�మున మసక�రుతున� న��� లు -అ�� అత� �� నుం� ఏ� �ధం� �ం��ంచబ�� �
��కు ప����� గంటల �డూ��. అత� ఆ�చనల �తు మ�యు ప��
నను� �స��� ��ం�. అతను �ప�త�న �జసు� క�� ఉ��డు మ�యు స�ష�ం� అందుకు��డు
ఆ�చనల ప�పంచం నుం� �ప�త�న ఆనందం. అత� సం�షణ అ� �దు
అనుస�ంచడం ఎల���డూ సులభం, �� ఎల���డూ ��� మ�యు ఉ��జప���. అక�డ
సం��ష�తలు, సూ����లు మ�యు చమ��ర రూప�లు మ�యు ఉప �� టు�  ఉ���
అత� కథనం, �� క�మం� అత� ���న మనసు� ���ట జ��ం�
�రంతర ఉప��సం �క� రూపం.

�ను ఈ �స���� �� య��� కూరు�న���డు, ��� ఎకు�వ అవసరం అ� �కు అ��ం�ం�
�కున� ����లు. �� ఈ ప� �క� �� ముఖ�తను గ��ంచడం మ�యు
��� ప�య��ంచ��� అనుమ� ల�ంచడం �రవం�, �ను �� ��ం�ను
�ర�ం మ�యు ��� ��� �య��� ���బ� �సం �వ�ం�.

ఈ �స�కం �రత�శం�� ��రణ ప�జల �సం �� యబ�ం�, �� �సం �
క�� � అ�ర�న ��మ ఉం�, మ�యు �క�� క�ం ఖ��తం� ��� ఉ��రు

ఒక�. అతను �నయ�ర�క�న మ�యు సరళ�న వ�కు� ల� సహజ�న స
అత� స�ంత సరళత మ�యు సహజ�న ఆ����కతకు సూచన.

�కు, ఈ �స�కం �యడం ఒక �ర��త� �ం��. ���
�క�� క�ం, ��ంచడం� �జ�న ఆనందం ఉంద� �ను �ల��ం�ను
ఒక �ర�ం� �త�� కను�నవచు� -ఒక� �శ�త సంబంధం�
ప�� వ��� తన� �� ఉన� �� నం �క� మూలం
తనను �ను �� ఆ� �సం �తక��� మ�యు �తక��� ఆ��ం�రు. �
�క�� క�ంను వ���గతం� కలవం�, �� �రు అత� కం��� ఆనం��� ర� ఆ
ఈ �స�కం, మ�యు అతను � ఆ����క ���తుడు అ��డు.

�ను ఈ �స�కం� �� సంఘటనల� ���ం�� �త�� �ర�గలను
�క�� క�ం �కు �వ�ం�రు. ����, ఈ �స�కం సూ����� �� �త�� అం
�క�� క�ం ��తం �క� ���. ��� ముఖ��న� �� �ధ��
సంఘటనలు అను�కుం� �ల�ంచబ�� � మ�యు �� సహ�రం
�క�� క�ం సమన�యం ��న �� �కు� లకు �ంతమం� వ�కు� లు ��� రు
���� �యబడ�దు. వృ��  ��తం �� శ�బ�ం నుం� నను� �రు �సు� ం�
�క�� క�ం నుం�, ��� ముఖ��న సమస�లు కూ� ఉం� ఉండవచు�
���� �యబడ�దు �� వ��క�ంచబ�� �. అ�ం� ��� �ను ���� �ధ
��లు, ఇ� ���� అ���త�న�.

అరు� ���
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�ను �� అంద��నూ � కృతజ�� ���� అనుకుంటు���
ఈ �స�క రచన, ముఖ�ం� �స�� �ఎ� �జ�, �స�� ఎ �వ�ను
���, �స�� ఆ�ఎ� అగ���, �స�� ప��� ద, �స�� ��ఎ�ఎ� ప��ద ��

మ�యు �క�� SK ����, �� సమ��� పంచు�వడం� �� ఉ�రం� ఉ��రు మ�యు
�� �� నం.

�ను �� �స� �ఎ� పండ� మ�యు �స�� ఆ� ����థ� లకు కృతజ�తలు
���� �క� ��ష��న స��లు. �క�� �. �మ �� ��� �ను కృతజ�తలు �లు�తు��ను, ��
ఈ �� ��� �సం ఎల���డూ �ప�� మద�తు. � హృదయ�ర�క కృతజ�తలు
�ర� మ�యు �రంతర �మర�కుడు, �క�� అంజ� ���, ఆ� క�న�న ��ఖ�లకు,
ఆ� సు��త�న మద�తు� �టు.

యూ�వ���� ��� మ�యు �- � క�� ప��యడం ఆనందం� ఉం�
ఎ���య� మ�యు �� డ�� �� � �క� ఆప�ష� �� ప�శం�ంచబ�ం�.

���� ఫ� �� ప�భు వం� �� మం� వ�కు� లు ఉ��రు.
���ర�ం� నను� మ�యు ఈ �స���� �లవ�� �ధం� సంపన�ం ��న �రు.
�రంద�� � కృతజ�తలు.

�వర�, � కు�రులు అ�� మ�యు అ�� లకు � ప��ఢ కృతజ�తలు -
రచన సమయం� �� ఎప��� ����గ మద�తు �సం, మ�యు �ను ఎందుకం�
�క�� క�ం �చు�కున� ��తం పట�  ఆ �ఖ�� ��� �తకం�
ఈ ప� ప���ం�ం�ల� �రుకు��డు.

అరు� ���

ర�దులు

�రత�శం� �ం��క ప��� నం ఉన� సమయం� ఈ �స�కం �డుదల �
ప�య��లు, �� �ర��మ���� ����ప�డం మ�యు �� భద�తను బ�
ప�పంచం�� ��మం� ప���ం�రు. ���� త�కం�, ప�జలు ఎల���డూ ��
ఏ� ఒక సమస�� తమ� �ము. చ�త��ర�ం�, యు�� లు జ���
ఆ�రం మ�యు ఆశ�యం �సం ���రు. �లక���, యు�� లు జ���
మతపర�న మ�యు ��� ం�క నమ��ల� జ���; మ�యు ఇ��డు ఆ�ప
అధు�తన యుద�ం �క� ��టం ఆ��క మ�యు �ం��క �సం
ఆ�పత�ం. పర�వ�నం�, ఆ��క మ�యు �ం��క ఆ�పత�ం
�జ�య శ�� మ�యు ప�పంచ �యంత�ణ� స�నం.

�ం��కం� �� బలం� ఎ��న ��� ��లు
గత ��� శ��� లు�, �� స�ంత ప��జ�ల �సం �యంత�ణను క�� ఉ�
ప��న శకు� లు �త� స�యం ప�క�త �యకులు� ���
ప�పంచ క�మం. �రత�శం వం� ఒక ��య� ప�జలు ఉన� �శం ఏ� �సు� ం�
అటువం� ప�����? �ం��కం� ఉండడం తప� �కు �� �ర�ం �దు
బల�న ��, ���ల� రంగం� �రత�శం అగ��� �గల�? � స��న
������ 'అ�ను'. మ�యు ���ం�� �వ�ంచడం ��� � స����� ధ
� ��తం నుం� సంఘటనలు.

�ను �దట ఈ �స�కం�� ���న �� ప�లను �� రం�ం�న��డు,
� �� ప�ల� ఏ� వ��ంచద�న� �� అ� �� గు�ం� �కు అ���తం� ఉ
అస�లు ఏ�� of�త�ం� ఉం��. � �ల�ం �కు �లు�న�, �� అ�
అ� ఎవ��� ఆస�� క��సు� ం�? ఇ� �ఠకుల �లు�న��, �ను
ఆశ�ర���ను, �న��� క�� లు మ�యు �జ�ల గు�ం� �లుసు�వ��
పట�ణ �లు�? � �ఠ�ల ��ల�� సం��ష�  ప���తుల�, ��
� సూ�� �� ���ంచ��� �ను ��న ఉ���లు, మ�యు ఎ� ��ల� 

ప�చయం
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���� క��ల� � ఆ��క ప��తుల �రణం� ��కం� ఉం�
����� -ఇ� ��రణ ప�జలకు ఎందుకు ఆస�� క���� �? �
ము�ం�, ఇ� ���� సంబం�ం�న� అ� �కు నమ�కం క��ం�
�క��� �రు ఆధు�క �రత�శ� కథను ఏ� �బు�రు �బ��
వ���గత �� మ�యు అ� �ందుపరచబ�న ���క �తృక �య��
ఒంట�� చూడవచు�. ��� ఒ��ం�న తరు�త, ఇ� జర��� అ��ం�ం�
ఒక ఎ�� అవ���� � ��శప��న ప�యత�ం �క� ��లను �ర����
� తం��� బదులు�, �ల� ను బలవంతం �యం� మ�యు �ను ఎ� అ��ను
�ను ��� ఇంజ�� అ��న� కలలు క��ను.

�వర�, ��న వ�కు� లను �వ�ంచ��� �ను �ర��ంచుకు��ను
� ��తం� ప��వం. ఈ �స�కం కూ� ధన���లు సమర�ణ ���,
అందువల�, � త��దండు� లకు మ�యు త�ణ కుటుం���, మ�యు ఉ���యులకు మ�యు
������ మ�యు � �ం�ం��నూ �ను అదృష�వంతు��
వృ��  ��తం. ఇ� ఉ��హభ�త�న ఉ����� ��� మ�యు
� స���� గ��ంచడం� స�యప�న � యువ స���గుల ప�య��లు
కలలు. �ద �లబడటం గు�ం� ఐ�� నూ�ట� �క� ప��ద�  ప�లు
�గ��ల భు�లు ప�� �స��త�కు �లు� �టు అ��� మ�యు �ను ఖ��తం� రుణప� ఉం�ను
�ప� వం��� �� నం మ�యు ��రణ �క� �ప� రుణ
�ర�య �స��త�ల� �క�� ����, స�� �వ� మ�యు ఉ��రు
బ�హ� ప���. �రు � ��తం� మ�యు కథ� ప��న �త�లు ��ం�రు
�ర�య ���.

�ను 15 అ�� బ� 1991 న అర� సంవత��లు ��� �సుకు��ను. �ను �ర��ంచుకు��ను
� ����ం� � �ను � �ధులు� ��ం�న ��� �ర�ర���� అం�తం �య���

���క �� రంగం. బదులు�, �ండు �ష�లు ఒ��� జ���.
ముందు�, �ను మ� మూడు సంవత��లు ప�భుత� �వ� �న�గ��� అం�క�ం�ను
మ�యు, తరు�త, ఒక యువ స����, అరు� ���, � పంచు��ల� నను� అభ���ం�రు
అత�� �� ప�లు, త��� అతను ��� ���� �యగలడు. అతను ఎవ�
1982 నుం� � ప��గ�ల� ప� �సు� ��ను, �� �ను ఎ��డూ �య�దు
1987 �బ�వ� వరకు �ను అత�� సంద��ం�న��డు అత�� �� �లుసు
��ం ఇ���టూ�� ఆ� ��క� �క� ఇం���� క�న� �� యూ��

అత� �సం �యం�. "� ఆ����లు �కు ఇవ�ం� ��," అతను ���డు
సు�ర� ��తం మ�యు � �� ��� ల� క�సం ఒక���� ��� �యవచు�. ”

యువకు� అం�త�వం నను� క��ం�ం� మ�యు అతను �లు��ల� �
��� �త�ం. ప�భు� � �� ర�నలకు స��న���డు మ�యు ��� �ంద
ఒక �ల� ��� ప��. అతను గ��ంచడం� స�యపడడం� అదు�త�న ప
ఆ�� �ప� ఎ�� ��� �ద� నుం� మూడు తకు�వ వ�వ��
సంవత��లు. అ��డు అతను � కథను �వ�ం� ప�� �ప�� డు. �వర�
సంవత�రం, అతను ఓ�క� � కథ�� ��� మ�యు ముక�లను �ప�ంత�క
��� ��� తు�న కథనం� ���రు. అతను � వ���గత ��� కూ� ���
�బ�� సూ��ం� మ�యు క�� ముక�ల నుం� ఎం�క �యబ�ం�
�ను చదు�తున���డు ��� ��ను మ�యు ��� ���� � ���ను.

ఈ కథ ఒక ��, �ను ఆ�సు� ��ను, � వ���గత �జ�లు �త�� �దు
మ�యు ప����యలు �� ��� �క� �జ�లు మ�యు ఎదురు�బ�లు
ఆధు�క �రత�శం� �� పన, ��� ��రపడ��� కష�పడు�ం�
�ం��క ముందంజ. ఇ� ��య ఆ�ం� మ�యు సహ-కథ
ఆప��� ప�యత�ం. మ�యు, �ను చూ�నటు� �, �రత�శం �సం �ధన ��
���య స�యం సమృ��  మ�యు �ం��క �మర��ం ��� ఒక ఉప�నం
� �రు� .

ఈ అంద�న గ�హం �ద ప�� ఒక� �� ���� సృ��ంచబ�ం�
ఒక ���ష�  �త�ను �ర�ర����. ��తం� �ను ��ం�న� అత� ����
స�యం, మ�యు అత� సంకల�ం �క� వ���కరణ. అతను తన దయను �
�ంతమం� అతు�త�మ ఉ���యులు మ�యు స���గుల ���, మ�య
ఈ మం� వ�కు� లకు ���, �ను అత� మ�మను ప�శం�సు� ��ను. ఇవ��
��టు�  మ�యు �పణులు క�ం అ� �న� వ��� ��� అత� ప�,
�రత�శం�� అ�క ��యన� మం� ప�జలకు �ప����, �న��� ��ంచవ
�స��యం�. మనమందరం మన� ��క అ��� జ��ం�ము. మన ప�య�
ఈ అ��� �క�లు ఇవ���� మ�యు ప�పం��� �� మం�తనం� �ంప��

��డు �ను� ��ంచు�క!

APJ అబు� � క�ం



�ద��� � ��� లు. అతను �వలం 32 సంవత��లు, �� ��డుతు��డుఅత� ��తం �సం �ర�ం�. అతను �కు ����న� ఏ�� ఉం� అ� అ��ను
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�ను
ఓ�యం�ష�

[1931 - 1963]

ఈ భూ� అత��, అత�� ��ల�న మ�యు అప��త�న� ఉ���
ఆ�శం; అత� �పల �ండు సము�� లు ��� ం� �సుకుం��, ఇం� అతను ఆ �న� �లను� పడుకు��డు.

అతర� �దం
�స�కం 4, �� కం 16.
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�� 10
�ం�� ఆ� �� ఓ�యం�ష�

1
�ను ��ప పట�ణం�� మధ�తరగ� త�ళ కుటుంబం� జ��ం�ను

�ర�� మ�� సు �ష��ం� ��శ�రం. � �న�,
�ను����, �� అ���క �ద� �� ఎకు�వ సంపదను క�� �డు;

ఈ ప��కూలతలు ఉన�ప���, అతను �ప� సహజ�న �� ��� క�� ఉ��డు మ�యు a
ఆత� �క� �జ�న er�ర�ం. అతను � త��� ఆదర�వంత�న స�యకు�� క�� ఉ��డు,
ఆ�యమ�. ఆ� ప�� వ���� ఆ�రం ఇ��న ఖ��త�న సంఖ� �కు గురు�  �దు

� � ద క � ఎక వ మ య� వ క ��� ర� క � త స

ప��ద�  ��లయం, ఇ� ��శ���� ప�త�ం� ��ం�
���కులు, � ఇం� నుం� ప� ���ల నడక� ఉ��రు. � �� ంతం ఉం��
ప��నం� ము��ంలు, �� �� తకు�వ �ందూ కుటుం�లు కూ� ఉ���,
తమ ము��ం �రుగు��� ��హ�ర�కం� ��సు� ��రు. �� �త� ఉం�
� �� ంతం�� మ�దు, � �న� �యంత�ం నను� �సు����రు
�� ర�నలు. అర�� �� ర�నల అర�ం గు�ం� �కు క�స అవ�హన �దు
�డుకు��రు, �� �రు ���� �రుకు��ర� �కు ���� నమ�కం క��ం�. ఎ��డు
�� ర�నల త��త తం�� మ�దు నుం� బయటకు వ��రు, ��ధ ప�జలు
మ�లు బయట కూరు��, అత� �సం �� ఉ���. ��� �� ఆఫ� �యబ�� �
� తం��� �� ���లు, అతను తన ��ముద�లను ముంచు�డు మ�యు
ఒక �� ర�న �ప�ం�. ఈ ��� �ల���� �సం ఇం�� �సు��� రు. �ను కూ�
నయ�న త��త కృతజ�తలు �ప���� � ఇం�� వ��న వ�కు� లను గురు� ంచు�ం�.
� �న� ఎ��డూ న��తూ, దయగల అ�� కు కృతజ�తలు �ప�మ� ��� అ��రు
మ�యు దయగల.

��శ�రం ఆలయ ప��న ���, ప� ల��ణ ���,
� �న�కు అత�ంత స���తుడు. అత�ంత స�ష��న �� ప�ల� ఒక�
� �న��� ఇద�రు �రుషులు, ప�� ఒక�రూ తన �ంప��య దుసు� ల�,
ఆ����క �ష�ల� చ��సు� ��రు. �ను ప�శ�లు అడగ��� త�నంత వయసు�� ఉన�

�రన క �త గ � త �� � డ � న క క డ � ర
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��, �� అంద�కం� �� ఎకు�వ మం� బయ� వ�కు� లు �� ���ర� �కు ఖ��తం� �లుసు� స�ంత కుటుంబ సభు�లు క�� ఉ��రు.

� త��దండు� లు ఆదర� జంట� �స��తం� ప�గ�ంచబ�� రు. � త��
వంశం మ�ంత ��ష��న�, ఆ� ���కుల� ఒకరు
���� �రు 'బహదూ�' �రుదును ప��నం ��రు.

�ను �� మం� �ల�ల� ఒక�� - ఒక �న� కు�� డు �రు �య�� వ���
క���� ం�, �డ�న మ�యు అంద�న త��దండు� లకు జ��ం�డు. �ము � ���కుల ఇం��  �వ�ం�ము,
ఇ� 19 వ శ�బ�ం మధ�� ���ంచబ�ం�. ఇ� �� �ద��
�� మ�దు ��� సున���� మ�యు ఇటుక� ��న ప�� ఇలు�
��శ�రం. � క�న�న తం�� అ�� అ��ర� �క��లను ���ం��డు
మ�యు ���లు. అ��, అ�� అవస�లు, పరం� అం�ంచబ�� �
ఆ�రం, orషధం �� బట�లు. ����, �� �� సుర�త�నద� �ను �బు�ను
�ల�ం, ��కం� మ�యు �న�కం�.

�ను � అమ�� క�� వంటగ� �ల� కూ��� ఉం����. ఆ�
అర� ఆకును � ముందు ఉంచుతుం�, �� �ద ఆ� అన�ం ���ం�
సుగంధ �ం��, ��ధ ర�ల పదు�న, ఇం��  త�రు��న ఊర�యలు మ�యు ఒక �మ�
�� �బ�� చ��.

�� ర�న �క� about�త�ం గు�ం� � తం��� అ��డు. � �న� �కు అక�డ ���ర
�� ర�న� మర��న� ఏ� �దు. బదులు�, �� ర�న �ధ��ం� a
వ�కు� ల మధ� ఆత� �క� కమూ���ష�. "�రు �� ర�న ��న��డు," అతను ���డు,
"�రు � శ���� అ�గ�ం�, ���� � �గమ��రు
సంపద, వయసు�, కులం �� మతం �క� �భజన ��యదు.

� తం�� సం��ష��న ఆ����క �వనలను �� సరళం�, ��ం�� ��య�యగలరు
భూ�� త�ళం. అతను ఒక�� �� ఇ� అ��డు, “తన స�ంత సమయం�, తన స�ం
అతను �జం� ఉ��డు, మ�యు అతను ప�� మ��� మం� �� �డు అ� దశ� �రు
����� ��క ��ం� �త�ం� ఉండటం అ�� ఒక ���ష�  అంశం. �బ��
క�� లు, �ధలు మ�యు సమస�లకు ఎందుకు భయప��? సమస�లు వ��న��డు,
� �ధల �క� ance����� అర�ం �సు�వ��� ప�య��ంచం�. క�� లు ఎల���డూ
ఆత�ప��లన �సం అవ��లు. "

"స�యం �సం � వద�కు వ�� వ�కు� లకు �రు ఎందుకు �ప�రు మ�యు
సల�? " �ను � తం��� అ��ను. అతను � భు�ల �ద �తులు �� చూ�డు
�రు� � కళ���. �ంత సమయం వరకు అతను ఏ� ��� డ�దు, ఉన�టు� ం�
అత� �టలను అర�ం �సుకు� � �మ�� ��� అంచ� �సు� ��ను. అ��డు అతను త
��న స�రం. అత� స��నం �కు �ంత శ�� మ�యు ఉ����� �ం�ం�:
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�న�లు తమను �ము ఒంట�� చూ�న��డు, సహజ ప��చర��,
�రు కం�� �సం �తకడం �� రం�ం�రు. �రు క�� ��  ఉన���డు, �రు చూ�� రు
ఎవ�� ��� స�యం �సం. �రు ప��ష�ంభనకు �రుకున���డు, �రు చూ�� రు
బయటప� ��� �� చూ�ంచ��� ఎవ���. ప�� �న�వృత �దన, �ంఛ,
మ�యు ��క �� స�ంత ప���క స�యకు�� కను�ంటుం�. � వద�కు వ�� ప�జల �సం
ఆపద�, �ను ��సు�� �� త��ంచ��� �� ప�యత�ం� మధ�మధ�� ఉ��ను
�� ర�నలు మ�యు సమర�ణల� బల�లు. ఇ� ఏ�త�ం స�న ��నం �దు
మ�యు ఎ��డూ అనుస�ంచకూడదు. ఒకరు ��ను అర�ం �సు���
�� �క� భయం� �ం�న దృ��  మ�యు �కు �లు క��ం� దృ��  మధ�
మన� �ర�రు� �క� శతు� �ను �తకం�.

�� ఉదయం 4 గంటలకు న�� చదవడం ��� తన �� �� రం�ం�నటు�  �కు గురు� ం�
�ల��రకముం�. న�� తరు�త, అతను ఒక �న� �బ���యకు నడుసూ�  ��� డు
� ఇం� నుం� 4 �ళ� దూరం� ఉన� � �ట. అతను ��� వ�� డు
ఒక డజను �బ���యలు క�� అత� భుజం� ���రు, మ�యు �త��
అ��డు అతను తన అ���రం �సుకుం�డు. ఇ� కూ� అత� �నచర�� �����ం�
అతను తన అర�ల �వర� ఉ��డు.

�ను � ��తమం� � స�ంత ప�పంచం� � తం��� అనుక�ంచ��� ప�య��ం�ను
��� మ�యు ���ల�. �ను అర�ం �సు�వ��� ప�య��ం�ను
�� థ�క స��లు � తం�� �కు �ల��ం��, మ�యు ��� ఒ��ం�రు
ఒక ��క శ�� ఉం�, అ� ఒక వ���� గందర�ళం, దుeryఖం నుం� �� �పగలదు
��రం మ�యు �ఫల�ం, మ�యు ఒక�� �జ�న �� ��� న��ంచం�. మ�యు ఒక��
వ��� తన ����గ మ�యు ��రక బం��� �ంచుకుం�డు, అతను �డు�  �ద ఉ��డు
��చ�, సం�షం మ�యు మన��ం��.

� తం�� �� ��� �� రం�ం�న��డు �కు ��� ఆరు సంవత��లు
��శ�రం నుం� ���కులను �సు���ందుకు �క� పడవను ���ంచడం
ధను���, (�తుక�� అ� కూ� అం�రు), మ�యు ���. అతను భవనం� ప���డు
సముద� �రం� ఉన� పడవ, బంధు� అహ�� జ�� లు��� స�యం�,
త��త � �ద� ���ను ��హం �సుకు��డు. పడవ ఆకృ�� �ను చూ�ను.
�క� �టు�  మ�యు బ�� ��� కలప నుం� వ�� ��� రు��సం �యబ�� �
మంటలు. �న� పడవ� మం� ���రం �సు� న���డు, ఒక ��,
గంటకు 100 �ళ� �గం� �లులు �సు� న� తు�ను మన�� దూరం ��ం�
పడవ, �తుక�� భూ�గం� �టు. పంబ�
వం�న కూ��వడం� �ళ�� �ం���ం�. అప�� వరకు, �ను క�� ఉ��ను
సముద� �ంద���� �త�� చూ�ను, ఇ��డు �� అ�యం��త శ�� వ��ం�
�కు ఒక ��తకం.

పడవ అ�ల ము�ం�కు �రుకు� సమ���, అహ�� జ�� ���� క�� ఉ��డు
� వయసు�� వ���సం ఉన�ప���, �కు స���త ���తు�� �రం�. అతను
�కం� 15 సంవత��లు �ద��డు మ�యు నను� ఆ�� అ� ����డు. �ము ఉప�
ప�� �యంత�ం క�� సు�ర� నడకకు �ళ�ం�. �ము మ�దు నుం� �� రం�ం�ము
�� మ�యు ��పం �క� ఇసుక ��ల �� ���ము,
జ�� ���� మ�యు �ను ప��నం� ఆ����క �ష�ల గు�ం� ��� �ము. �క� �
��శ�రం, �� ���కుల�, అటువం� చర�కు అనుకూల�న�.
� �ద� బస ��� ఆలయం� ఉంటుం�. ప�ద�ణ
సుదూర �� ం�ల నుం� వ�� భకు� ల ����� ��లయం చుటూ�
�శం� �ంత �గం, శ�� ప��హం � గుం� �ళ�తున�టు�  �ము ��ం�ము.

జ�� ���� తనకు వ��ం� �ర�న� �� ఉన�టు� � ��� గు�ం� ��� డ�డు
అత��. అతను �లబ� ఉన�టు� � తన సం��ల��ం�� ���� సమ��ం��డు
��� �ర�య��� స�పం�. �ను జ�� లు��� �� చూసూ�  ఉం� చూ�� ను
ఆలయం చుటూ�  �ద�  సంఖ�� ���కుల సమూ�ల ��, ప�త� ���లు �సు� ��రు
సముద�ం�, ఆ��లు �యడం మ�యు �� ర�నలను �రవ �వం� చదవడం
అ� ��య� �� ��, మనం ���ర సర�శ��మంతు�� వ�వహ��� ము.
ఆలయం� �� ర�నలు కూ� అ� �ధం� �రుకు��య� �ను ఎ��డూ అను��ంచ�ద
� మ�దు� అం�ం� గమ�ం. �ను �త�� ఆశ�ర���ను
జ�� ���� కు ���� మ��� ప���క సంబంధం ఉం�. జ�� లు��� �ఠ�ల �ద�
ప��నం� అత� కుటుంబం క�� ల �రణం� ప��తం �యబ�ం�
ప���తుల�. అతను ఎల���డూ �� త��ంచ��� ఇ� �రణం �వచు�
�ను � చదు�� ��ం�ను మ�యు � �జ��� ఆ���ం�ను. ఎ��డూ
జ�� లు��� ��� �ను ఆగ���� గు�నటు�  గు��ం�ను.
బదులు�, ����� ఎను�కున�ందుకు అతను ఎల���డూ కృతజ�త� ఉం�డు
అత�� ఇ��.

�దృ��కం�, �ను ��� � సమయం�, అతను �త�� వ���
�త�ం ��పం ఇం��� �యగలదు. అతను ��� ఎవ��� �ఖలు ��డు
అవసరం, అ� దర�సు�  �ఖలు �� ఇత�లు. � ఎవరూ
� కుటుంబం� �� ప�స���  కూ� ప�చయం ఉం�
జ�� లు��� �ద� �� � �� ��� ఏ�� పర�వ��ల �ం� లు
బయ� ప�పంచం. జ�� ���� ఎల���డూ �� చదు�కున� వ�కు� ల గు�ం� ��� ��డు
���య ఆ�ష�రణలు, సమ��న ��త�ం మ�యు �జ�లు
��క� ���. అత� �కు “�ర�వంతుడు, �త��డు” అ� ���డు
ప�పంచం ”� ఇరు�న ప��తులకు �ం�.
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� �న�తనం� �నయ�ర�క�న ప�స�ల�, �స��లు �� తకు�వ� ఉం��
వసు� �. అ��, �� �క ప���ల ప��రం, STR �క� వ���గత �బ��
�� '�ప�వ�రుడు' �� ���ం� ��య�� అ�న ��క�ం గణ�య�న�డు.
�న �యగ� నద చదవమ� తన నన �త � డ మ య �న తరచ త� �� � ��

�త�లు. అర� శ�బ�ం త��త, �ను ఇప��� సం�దన� అహం���� �ంచుతు��ను
�ద��� � స�ంత డబు�.

ప� �డ � రసత � � � ష � డ
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�ను �యగ��నదం� చదవమ� అతను నను� �� త��ం�డు మ�యు �ను తరచు� అత� ఇం�� ������
�స��లు �సు�ం�.

� ����� �� ప���తం ��న మ�క వ��� � �ద� వ���
క��, సంసు���. అతను ��� ప��కలకు ఏ�క పం���రు
��శ�రం. ��� ప��కలు ��శ�రం ��ష� కు వ���
పంబ� నుం� ఉదయం �లు ���. శంసు��� ��� ప��క ఏ���
�క� పఠన ��ండ�ను �ర���� ఒక వ��� సంస�
��శ�రం పట�ణం�� 1,000 మం� అ��సు�ల జ��. ఇ�
��� ప��కలు ప��నం� ప�సు� త ప���ల గు�ం� �లుసు�వ��� �ను�లు �యబ�� �
��య ��తంత�� ఉద�మం�, ���ష� సూచన �సం ��
మ�� సు� ఉన� బు�య� �ట�ను త�� �య���. A � �ంతమం� �ఠకులు
మ�ంత �శ���ప� దృక�థం �ట��, మ��� �ం� మ�యు గు�ం� చ��సు� ం�
���; ��� అ�� �వరకు బల�న �జ�య ప��హం�� ప�వ��� �
���� ఈ� �మ��� ఉన�త కుల �ందు�లకు వ���కం� ��న ఉద�మం.
�నమ� అత�ంత �� చుర�ం �ం�న ��� ప��క. ��ం�� చ��నప�� నుం�
�షయం � �మ�� ��� �ం�న�, �ను చూ�� నను� సంతృ�� పర��� వ��ం�
��� ప��క�� ��� ల� శంసు��� ��� తన� అం�ం� ముందు
���గ�రులు.

�కు ఎ���ళ� వయసు ఉన���డు 1939 � �ండవ ప�పంచ యుద�ం �� రంభ�ం�
�త. �ర�ల వల� �ను అర�ం �సు��క��ను, ఆక��క ��ం�
�ంతపండు �త��ల �సం �����  ఉద��ం�ం�. �ను �త��లను �క�ం���� మ�యు
��� మ�దు ���� �� �జ� �� డ�� దు���� అమ�ం�. ఒక �� క��� అ�తుం�
ఒక అ�� �క� �చ�క ��� �� �కు �సుకురం�. జ�� ���� �కు కథలు ����డు
యుద�ం గు�ం� �ను తరు�త ము��ం�ల� గు��ంచ��� ప�య��ం�ను
�నమ�. � �� ంతం, ఒంట�� ఉండటం వలన, ���� ప���తం ��దు
యుద�ం. �� త�ర� �రత�శం �త����ల ద�ల� �రవల� వ��ం�
అత�వసర ప���� ప�క�ంచబ�ం�. �ద� ప��దం� వ��ం�
��శ�రం ��ష� � �లు ����త రూపం. �
��� ప��కలు ఇ��డు క�� నుం� బం�� �యబ�� మ�యు ����యబ��
��శ�రం మ�యు ధను��� మధ� ��శ�రం �డు� � �లు.
ఆ కట�లను పటు� �వ��� శంసు��� స�యం �� �సం చూ�డు
మ�యు, సహజం�, �ను �� � �ం�ను. శంసు��� � �ద� సం�దనకు స�యం ��డు

ప�� �డ�  ��� �రసత� ల��ల�, ���ష�ం� జ��ం�డు
���క-ఆ��క మ�యు ����గ ��వరణం, మ�యు ��� ��� ��  ��ణ
అ��ర గ�ం�ల ���. �ను � నుం� ���� మ�యు ��య క�మ��ణను �ం�న
తం��; � త�� నుం�, �ను మం�తనం మ�యు ��న దయ� ������ సం��ం�ను
అ�� � ముగు� రు �దరులు మ�యు �ద� కూ� ఉ��రు. �� అ� �ను గ��న సమ
జ�� లు��� మ�యు శంసు��� ��ష�తకు ��వరకు �హదప�� రు
� �ల�ం మ�యు � తరు�� ��తం� అ�� �రు�లను ��ం�. �
జ�� లు��� మ�యు శంసు��� �క� చదు��� �� నం �� సహజ�న� మ�యు
అ���క సం��లకు ప��స�ం�సు� ం�, �ను సం��ంచకుం� ఆ��ంచగలను
� �న�తనం� �� కం��� � తదనంతరం వ���క�ంచబ�న సృజ�త�కత.

� �ల�ం� �కు ముగు� రు స���తులు ఉ��రు - �మ�ధ ���,
అర�ంద�, మ�యు �వప��స�. ఈ అ���లందరూ స�తన �ందు�ల నుం� వ��
�� హ�ణ కుటుం�లు. �న�తనం�, మన� ఎవ�� ఎ�ం� �� క��ంచ�దు
మన మతపర�న ���లు మ�యు �ంపకం �రణం� మన�. ����,
�మ�ధ ��� ప� ల��ణ ��� కు�రుడు
��శ�రం ఆలయ ���. తరు�త, అతను ������� �ప�� డు
అత� తం�� నుం� ��శ�రం ఆలయం; అర�ంద� ���రం�� ��� డు
���కులను సంద��ంచ��� ర�� ఏ��టు; మ�యు �వప��స� ఎ
ద�ణ ��� �సం ��ట�ం� �ం�� క��.

���క �� �� �మ క��ణం �డుక�, � కుటుంబం
�గ��లను �సు�ళ���� ప���క ��క� పడవలను ఏ��టు �య��� ఉప���� రు
��లయం నుం� ��హ ప��శం వరకు మధ��, మధ�� ఉం�
� ఇం� దగ�ర ఉన� �మ �ర�ం అ� �రు�. నుం� ఈ�ం� లు
��యణం మ�యు ప�వక� ��తం నుం� �ద��ళ కథలు ��
త�� మ�యు అమ�మ� � కుటుంబం�� �ల�లకు �బు��.

�ను ��శ�రం� ఐదవ తరగ� చదు�తున���డు ఒక ��
ఎ��ంట� సూ��, � �� సుకు �త� �చ� వ��రు. �ను ఒక �సుకు����
�� నను� ము��ం� గు��ం�ం�, �ను ఎ��డూ ముందు వరుస� కూరు�ం�ను
�మ�ధ ��� పక�న, ప�త��న ���� ధ�ం�రు. �త� �చ�
ఒక ము��ం �లు�� క�� కూరు�న� �ందూ ��� �డుకు కడు��ంప�క��డు. �
�త� �చ� చూ�నటు� � � ���క ��ం�ం� కు అనుగుణం�, �ను ఉ��ను
��� �నుక �ం� �ద కూ��మ� అ��డు. �కు �� �ధ� అ��ం�ం�, అ��
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�మ�ధ ���. �ను � �టుకు ��న��డు అతను ���� �రసం� క��ం�డు
�వ� వరుస�. �ను �వ� వరుసకు ��న��డు అతను ఏడుసు� న� �త�ం
�� �శ�త ముద� ��ం�.

�ఠ�ల ము��న తరు�త, �ము ఇం�� ��� � సంబం�త త��దండు� లకు ���ము
సంఘటన. ల��ణ ��� గురు�ను ���డు, మ�యు ��
ఉ��, అతను ���క ���� ���� �యవద�� ఉ���యు�� ���డు
అ�యక �ల�ల మనసు�ల� అస�నత మ�యు మతపర�న అసహనం.
అతను ఉ���యు�� ��ంచమ� �� �ఠ�లను ����ట�మ� సూ�� ���డు
��పం. ఉ���యుడు అత� ప�వర�నకు �త�� �కుం�, బల�న ��� �ం�సు� ��డు
నమ�కం �క� �వన ల��ణ ��� �వ�� సంస��ంచబ�� రు
ఈ యువ �చ�.

�త�ం �ద, ��శ�రం �క� �న� స�జం అత�ంత స��క�ంచబ�ం�
మ�యు ��ధ ���క సమూ�ల �భజన పరం� �� దృఢ�న�.
అ��, � ��� �చ� �వసుబ�మణ� అయ��, స�తన�� అ�నప���
�� హ�ణుడు �� సంప��య�ద �ర��, �రుగు�టు�రుడు. అతను
ప�జలు ��న�ం� ఉండ��� ���క అడ�ంకులను ���న�ం �య��� తన వంతు కృ� ��డు
�ప��లు సులభం� క�����. అతను �� గంటలు గ���డు మ�యు
"క�ం, �రు స�నం� ఉం�� �రు అ�వృ��  �ం�ల� �ను �రుకుంటు��ను
�ద�  నగ�ల ఉన�త ���వంతులు. "

ఒక ��, అతను నను� తన ఇం�� �జ��� ఆ���ం�డు. అత� �ర� భయప�ం�
ఒక ము��ం �లుడు ఆ� ఆ�రబద�ం� ప�త�ం� �జనం �య��� ఆ���ంచబ�� డు
వంటగ�. ఆ� తన వంటగ�� �కు �వ �య��� ��క�ం�ం�. �వసుబ�మణ� అయ��
కలత �ంద�దు, �� అతను తన �ర�� �పం �చు���దు, బదులు�, వ��ం�డు
�ను తన �తుల� � �జనం �న��� � పక�న కూరు���ను. అత� �ర�
వంటగ� తలు� �నుక నుం� మమ��� చూ�ం�. ఆ� వద�  ఉం� అ� �ను ఆశ�ర���ను
�ను అన�ం �న���డు, �రు �� �ట��డు �� శుభ�ప�� ��నం� ఏ�� ��ను గమ�ం�ను
�జనం త��త �ల. �ను అత� ఇం� నుం� బయలు��న��డు, �వసుబ�మణ�ం
అయ�� నను� మరుస� ��ంతం� మ�� �న�� �సం ఆ���ం�డు. గమ�సు� ��రు
� సం�చం, అతను కలత �ందవద�� �కు ���డు, “ఒక�� �రు �ర��ంచు�ం�
వ�వస�ను �ర�ం�, అ�ం� సమస�లను ఎదు����. " �ను సంద��ం�న��డు

మర స� ర త� �వస మ య య � ర నన తన�ప�� �స �

��శ�రం వ�� ��� � చదు��వ��� తం�� అనుమ�
�మ�థ�రం� ప��న ���లయం.

అతను �గ�ర� ఆ��సు� న�టు� � �కు ���డు, “అబు�! ను�� �����ల� �కు
ఎదగ���. �గ� ఒంట�� మ�యు �కుం� సూరు�� �దు� ఎగురుతుం�?
గూడు? � �� ప�ల భూ� �సం � �ంఛను �రు వదులు���
� �ప� ��కల ��స స�లం�� �ళ�ం�; � ��మ ఉండదు
�ను� బం�ంచం� �� � అవస�లు �ను� �లు���. " అతను �కు ఖ�� ��� � ను
సం��ం� త�� , “� �ల�లు � �ల�లు �దు. �రు కు�రులు
మ�యు తన �సం ��తం �క� ��క �క� కు���లు. �రు � ��� వ�� రు ��
� నుం� �దు. �రు ��� � ��మను ఇవ�వచు� �� � ఆ�చనలు �దు. �సం
��� �� స�ంత ఆ�చనలు ఉ���. "

అతను నను� మ�యు � ముగు� రు �దరులను మ�దుకు �సు��� ప�ం�డు
ప�త� ఖు�� నుం� అ� ��� �� ర�న. అతను నను� �లు� ఉం�నటు�
��శ�రం ��ష� అతను ���డు, "ఈ ��పం � శ���� క�� ఉండవచు�
�� � ఆత� �దు. � ఆత� �ప� ఇం��  �వ�సు� ం�
��శ�రం� మనం కలలు క�� �దు. ��డు ��ంచును �క
ను��, � �డ�! "

శంసు��� మ�యు అహ�� జ�� లు��� �� ప���ం�రు
�మ�థ�రం నను� ����� �సూ���  ���ంచ���, ఏ��టు�  �య���
అక�డ � ���ం� �సం. ఏ� ఒక�ధం�, �ను �త� ���ం� � �ళ��దు. �
�మ�థ�రం పట�ణం ��� �� మం�� అ�వృ��  �ందుతున�, ఆకర��య�న ప
��� మం�, �� ��శ�రం �క� �ం�క మ�యు �మరస�ం
��� జరు. �ను � ఇం�� ����ను మ�యు సంద��ం� ప�� అవ���� �ం�ను
��శ�రం. �మ�థ�రం� ��� అవ��ల ��
ద�ణ �రత�శం అ�న �� �క� ఆకర�ణను రదు�  ��ంత బలం �దు
� త�� ��న ��. ����, ఆ� ప���కం� ప��ండు �ద�ం ���
�� �క� ��న� ర�లు, ప�� ఒక� ప�ర�ం �క� రు�� బయటకు ��� �
�ధ��నంత ఉత�మ�న కల�కల� ఉప��ంచబడుతుం�.

� గృహస�త�ం ఉన�ప���, �ను అం�క�ం�ల� �శ��ంచుకు��ను
�త� ��వరణం ఎందుకం� � తం�� �ప� �టు� బ� ��� ర� �కు �లుసు
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మరుస� �రం అత� ఇలు� , �వసుబ�మణయ� అయ�� �ర� నను� తన �ప�� �సు���ం�వంటగ� మ�యు ఆ� �తుల� �కు ఆ���� అం�ం�ం�.

అ��డు �ండవ ప�పంచ యుద�ం ము��ం� మ�యు �రత���� ��తంత��ం వ��ం�
ఆసన�. "�ర�యులు తమ �ంత �రత���� ����� రు" అ� �ం�� ప�క�ం�రు. �
అ�ర��న ఆ��దం� �శం �త�ం �ం���ం�. �ను �� అ��ను

� �జయం� ఆశలు �టు� కుం�. � �న� నను� క�క�� � చూ�రు
��ం� మ�యు �ను � తం�� కలను ��రం �సు�వడం � కర�వ�ం� ��ం�ను
ప�చ���, భద�త మ�యు �క��లను �వ�ం� ����రు
��శ�రం.
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�నుకూల ఆ�చన శ�� గు�ం� జ�� ���� �� ��� ��డు
�ను ��శకు గు�న��డు �� ��శకు గు�న��డు �ను అత� �టలను తరచు� గురు� �సుకు��ను. �ను ప�య��ం�ను
అతను ���నటు�  �యడం కష�ం, ఇ� � ఆ�చనలను మ�యు � ఆ�చనలను �యం��ంచ��� ప�య��సు� ం�
మనసు మ�యు, �� ���, � ��� ప���తం �యడం. ���స�దం�, ఆ ��
నను� ��� ��శ���� �సు�ళ��దు, బదులు�, నను� మ�ంత దూరం �సు��� రు
� �న��� ఇం�� దూరం�.

* * * 2
O NCE �ను ������ � సూ�� వద�  ��రప�ం�,

�మ�థ�రం, �పల ఉ��హభ�త�న ప���ళ��
�ను ��� బయటప�� ను. � గురు� ఇ�దు� �లమ� ఆదర��� యుడ

అవ��ల గు�ం� ఇం� అ���తం� ఉన� ఆస��గల యువ మనసుకు �ర�ద��
మ�యు �� ముందు ఉన� ప������లు. అతను తన ���రు� లను �� �� అ�
అత� �చ�� మ�యు ఓ�� �ం�� �ఖ�� �� సు� �కర�వంతం� ఉంటుం�. అతన
ఒక మం� ����� ఒక �డ�  �చ� నుం� ఎకు�వ �రు��గలడ� �ప�డం
��ణ�ం క��న ఉ���యు� నుం� కూ� �ద �����.

�ను �మ�థ�రం� ఉన���డు, అత�� � సంబంధం ���ం�
ఉ���యుడు మ�యు ������ �ం�. అత� కం���, ఒకరు �యగలర� �ను �లు
ఒక� స�ంత ��తం�� సంఘటనల� అ�ర�న ప����� చూ���. ఇ�దు�
���� ఇ� అం�డు, “��తం� �జయం ��ంచ��� మ�యు ఫ��లు ��ంచ
మూడు శ��వంత�న శకు� లను అర�ం �సు�ం� మ�యు పటు� �ం� - ��క, నమ�కం మ�య
���ణ. " తరు�త �వ�ం� � ��న ఇ�దు� �లమ� ��ం�డు
�ను �రుకున�� ఏ�� జరగ��� ముందు, �ను ��� �వ�ం� �రుకుంటు��ను
మ�యు అ� ఖ��తం� జరుగుతుం�. � నుం� ఒక ఉ�హరణ �సు�వ���
�ంత ��తం, ఆ�శం మ�యు ��న రహ��లు నను� ఆక��ం��
�న��� నుం� ప�ుల. �ను ��ను�  మ�యు �గ�� ఎగరడం చూ����
��� �� ��� ఎగ�ల� ఆ�టప�� డు. �ం��, �� ���య� అ��� అ�� �ను, �ను
ఏ� ఒక �� �ను కూ� ఆ�శం�� ఎగరడం �యమ� న��ం�. ����, �ను
��శ�రం నుం� ఎగురుతున� �ద� �డ� .

ఇ�దు� �లమ� �ప� గురు�, ఎందుకం� అతను అ��ం��నూ ���ం�డు
�ల�లు తమ స�ంత �లువను అనుభూ� �ందు�రు. �లమ� � ఆత��ర��� �ం�డ
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ఒక ఉన�త �� నం మ�యు అ� �� త��దండు� ల కు�రుడు నను� ఒ��ం�డు
�ద� వల� క�� ప��జ�లు, �ను కూ� �ను ఏ�� ��ల� �రుకుంటు��ను
�రుకు��డు. "���సం�, �రు � ��� �ర�వచు�," అ� అతను ���డు.

ఒక ��, �ను �ల�వ రూపం� ఉన���డు, � గ�త ఉ���యుడు,
�మకృష� అయ��, మ�క తరగ� ��సు� ��రు. అను�కుం�, �ను సంచ�ం�ను
ఆ తరగ� గ��� మ�యు �త తర� �రంకుశ పద���,
�మకృష� అయ�� నను� �డ పటు� కు� ముందు ��� ��రు
తరగ� �త�ం. �� �లల తరు�త, �ను గ�తం� ��� �రు�లు ��ం�న��డు,
అతను ఉదయం అ�ం��� �త�ం �ఠ�లకు జ��న సంఘటనను �వ�ం�డు.
“�ను �రకు ఎవ�� �ప� వ���� ��� ను! � �ట �సు�ం�, ఈ అ���
అత� �ఠ�లకు మ�యు అత� ఉ���యులకు ���� �సు� ం�. " అత� ప�శంసలు ��
మునుప� అవ���� భ�� ��ం�!

�ను ������ � � �ద�ను ����� సమ���, �ను స�యంకృ�� ఉ��ను
ఆత����సం� ఉన� అ��� �జయం ��ం�ల� �శ��ంచుకు��డు. మ�ంత ముందుకు ��� ల� �ర�యం
�ద� �ండవ ఆ�చన �కుం� �సు�బ�ం�. �కు, ఆ ���� , �

వ �పర న �ద క గ వ వ హన �ద

మూడు అంతసు� ల �స�� భవనం� ��� వంద మం� అ���లు �వ�సు� ��రు.
�� �ద� ప�� ��� తన ��� ��� � ప�� అ���� సంద��ం��రు.
అత� శ�� మ�యు సహనం అదు�త�న�. అతను �� శ�ద�గల వ���
అతను తన ���రు� ల అ� తకు�వ అవస�లను కూ� చూసుకు��డు. �
��వ�, అత� సూచనల �రకు, �స�� ఇ� ��� బ�ద� మ�యు
�� �లం�రు�  ప�� గ�� సంద��ం� మం� �ం���� పం�� ��� రు
కర� ��నం �సం నూ�.

�ను ��ం� ��� ��ంప� � �లుగు సంవత��లు ఉం�, �� పంచుకు��ను
మ� ఇద��� గ�. ఒకరు ��రంగం�� స�తన అయ�ం��
మ�యు మ�కరు �రళకు �ం�న ��య� ����య�. � ముగు� �� ఒక ఉం�
క�� అదు�త�న సమయం. �ను ����� �ర�ద��� ��న��డు
�స�� � � మూడవ సంవత�రం� గ���, �ము �క�� ను ఆ���ం�ము.
తం�� కళ��, ఒక ఆ��రం �జనం �సం. � �నూ� �ర�బ�ం�
� ��న� �ప��ల నుం� ఉత�మ�న స���లు. ఫ�తం వ��ం�
ఊ�ంచ��, �� �వ. �ద� � ప�య��లను ప�శం�ం�డు.

�మ � న వ �ద� కళ��� ప� � న మ



6

వృ��పర�న �ద�కు గల అవ��ల� అవ�హన �దు;
ఉన�త �ద� అం� ���� �ళ�డం. స�ప క��ల
�రు��ప��� ఉం�, ఆ ����  ������ అ� �� యబ�ం� మ�యు ��� ��� అ� �లు�� రు
సం�ప�ం�.

1950 �, �ను ��ం� ��� ���, ���� చదు��వ��� వ��ను
ఇంట���య� ప��. పరం� �ను ప��శవంత�న ������ �దు
ప�� తరగతులు ��, ��శ�రం� � ఇద�రు ���తులకు ధన���లు,
�ను ఆచర�త�క మనసు�ను సం��ం�ను.

�ను ����� నుం� ��శ���� ��� వ��న��డ�� , � �ద�
�దరుడు ముస�� కమ�, ��� ��ష� � �� �జ� �� డ�� నడు�తు��డు
రహ��, అత�� ఒక �న� స�యం అం�ంచ��� నను� ���, ఆ� గంటలు అదృశ�మ�తుం�
క�� � �ధ�త� దు�ణం వ��. �ను నూ�, ఉ���యలు, �య�ం మ�యు �క��ం�ను
�గ�వ��. అత�ంత �గం� క�� వసు� �లు, �ను కను�న��, �గ�టు�  మ�యు
��లు. �ద ప�జలు తమ క�� �� �గ�ట���� �రణ��� �ను ఆశ�ర������-
డబు� సం��ం�డు. ముస�� ������న��డు, �ను అత� �ధ�త వ��� ను
� తము�డు ��� మహమ�� ��� ����. అక�డ �ను �ంతలను �క��ం�ను
సముద�� గవ�ల� త�రు �యబ�ం�.

��ం� ��� వద� , �వ. �ద� �ం� �చ� �రకడం � అదృష�ం
TN ����. అతను �కు ఇం��� ���ం�డు మ�యు � �స�� ���� కూ�. �ము

�ము ��� న� �వ. �ద� కళ�� � ప�� �ణం ఆనం�ం�ము�ల�ల �ం� ఉ��హం� � అధు�తన సం�షణ�. అ� ఒక
మనంద�� గురు� ం��� సంఘటన.

��ం� ��� � � ఉ���యులు కం�� �జ�న అనుచరులు
"ఇ�� చర�ను ఆ���ంచ���" ప�జలను ����ం�న పర��ర�. �
� గ�త ఉ���యులు, �� �స� �థ�� అయ�ం�� �క� స�ష��న �� పకం
మ�యు �� �స� సూర���యణ ���, ��ంప� � క�� నడవడం సూ����సు� ం�
ఈ �� వరకు నను�.

�ను ��ం� ��� � �న� ఇయ� � ఉన���డు, �ను రు�� �ం�ను
ఆంగ� ��త�ం. �ను �ప� �� �� లను చదవడం �� రం�ం�ను, �� �� �, ��� మ�య
��� �� అన��శ ���ంగులు ఉన�ప��� ప���క ఇష��న�, ఆ� �ను
��స�� ��� పనులకు ��� రు. ఈ సమయం�� �ను
��క �స�ం� �ప� ఆస��� �ం�ం�ంచుకుం�.

� ��క�స�ం ��� ��ం� ��� � స� ��� ���� � ��లు
ఉ���యులు, �� �స� �న� దు� మ�యు �� �స� కృష�మూ��, నను� ప�చయం ��రు
అర� ��త �లం �క� �వన మ�యు ������కతకు సంబం�ం�న �ష�లు
ప��� ల �యం. �వసుబ�మణ� అయ��, � ��� �చ�
��శ�రం, �� స� ��� క�లు అ� �కు ���ంచ�దు
అ��ర�న� మ�యు అ� ���ష�  కణం త��త ఇతర క�ల�� �����.
ఇవ�� �ను �ద��� �రు�కు��ను. �� అతను �కు కష�పడటం ���ం�న��డు
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శ�ద��, ఎందుకం� అ�� స��ళ�ల� �యం అంతర�తం� ఉంటుం�
అతను అ� �షయం గు�ం� ��� డ��? �ంతమం� ఎందుకు చూ�� ర� �ను ఆశ�ర��తు��ను
��� మ��� ��� నుం� దూరం �సు� ం�. �ను చూసు� న���డు,
��� �ర�ం ఎల���డూ గుం� గుం� �ళ�తుం�. �కు, ���
ఎల���డూ ఆ����క సుసంపన�ం మ�యు ��య-������� �ర�ం.

��� �క� �తుబద��న ఆ�చన-���కలు కూ� �లయం� ఉ���
అదు�త�న కథలు. �ను ���ల�� సంబం�ం�న �స��లను ఆస��� చ��ను మ�యు చదవడం ఆనం��� ను
ఖ�ళ వసు� �ల గు�ం�. �� మం� ���తులు, �కు సంబం�ం�న ప�శ�లు అడుగుతున���డు
అంత�� ���లకు, ����రు�  ���ష�ం�� �����. �� �����, � దగ�ర ఉం�
జత�యబ�న �ప� �� ముఖ�త �నుక ఉన� �ర��� �జం� అర�ం �సు��దు
మన �ర వ�వస��� సుదూర గ��లకు ప�జలు. ఒక కళ�, � దగ�ర ఉం�
������� వ���కం� ఏ� �దు, �� అ� ముసుగు� అం��రం �రుకుం�
���, �ను �రస��ం�ను. ఈ అ�హలు గ��ల గు�ం� ఎ� ఉద��ం�� �కు ��యదు,
న�త� �శులు, మ�యు ఉపగ��లు కూ� - అ� శ��� ����ంచగల�
మనుషుల �ద. అత�ంత ��ష��న �క�లు చుటూ�  �రు�రు �యబ�� �
ఖ�ళ వసు� �ల �క� ఖ��త�న కద�కలు, అత�ంత ఆ��శ�యతను �ంద���
����లు �కు అ���యం� క���� �. �ను చూ�నటు� �, భూ� ఎకు�వ� ఉం�
శ��వంత�న మ�యు శ��వంత�న గ�హం. �� �ల�� �� అందం� ���నటు� �
�ర�� ���, బు� VIII:

. . . సూరు�డు అ�� ఎ� ఉంటుం�
ప�పం��� మ�యు ఇతర న��� లకు �ంద�ం� ఉండం�. . . . .
గ�హం భూ�, ఆ� అ��ం�నప��� �� ��రం�,
���� మూడు ���రు కద�కలు కదులు��?

�రు ఈ గ�హం �ద ఎక��� ����, కద�క మ�యు ��తం ఉంటుం�. కూ�
�ళ�� , �హం, కలప, మ��  వం� ���వ�న వసు� �లు �ం� ఉ���
అంతర�త కద�క - ప�� �ంద�కం చుటూ�  ఎల�� �ను�  నృత�ం ��� �. ఈ
�ష� ��� ��ం�న �ర�ం��� �� ప��స�ందన నుం� ఉద��ం�ం�
నూ���య� ���, ��� ఉంచ��� ప�య��ం� �దు�� శకు� ల ���
��నంత దగ�ర�. ఎల�� �ను� , ఒక ���ష�  ��� �� క�� ఉన� ఏ�� వ��� వ�
శ��, ��షం �ర�ంధం. ఎల�� �� లను గ��� పటు� �వడం ���
�ంద�కం, �� క�� �గం ఎకు�వ� ఉంటుం�: ����, �ర�ంధం
ఒక అణు��� ఎల�� �� ల ఫ�తం� ��� 1000 �.�
�కనుకు! ఈ అ�క ��లు అణు� దృఢ�న �ళం� క��ం�� ��� �,
�గం� క�� ��� ��� �� క��సు� ం�. �యడం �� కష�ం
అణు�లను మ�ంత బలం� కు�ంచుము -అందు�త ప��� �� సుప��త�న ఘనతను ఇసు� ం�

అంశం ఘన�న ప���, అందువలన, �పల �� �� స���� క�� ఉంటుం�
��ర�న ప��� �పల �ప� కద�కను క�� ఉంటుం�. ఇ� అ�� ఉం�
��� �ప� నృత�ం ప�� �ణం భూ�� ప�ద��ంచబడుతుం�
� ఉ��.

�ను B.Sc � ��న��డు. ��ం� ��� � ��� �రు�, �కు ��యదు
ఉన�త �ద� �సం ఏ�� ఇతర ఎం�క. అ�� �కు ఎ�ం� స��రం �దు
��� ������ అందు�టు� ఉన� ��� అవ��ల గు�ం�. త���
B.Sc �ందడం. ��క�స�ం � �షయం �ద� �ను గ��ం�ను. �ను ���� వ��ం�
� కలలను ��రం �సు�వ��� ఇంజ��ం� � �ళ�ం�. �ను �రవచు�
ఇంజ��ం� �రు� �� �లం ��తం, � ఇంట���య� �రు� ��� ��న �ంట�.
ఎన�డూ �నంత ఆలస�ం�, �ను �ంక �రుగుడు �సు� ��ను, దర�సు�  �సుకుంటు��ను
మ�� � ఇ���టూ�� ఆ� ���ల� (MIT) � ప��శం
ఆ సమయం� ద�ణ �రత�శం� �ం��క �ద�కు మకుటం.

�ను ఎం��న అభ�రు� ల ���� ఉండగ��ను, �� ప�����
ఈ ప���� త�క సంస�  ఖ��న వ�వ�రం. ��� ���
రూ�యలు అవసరం, మ�యు � �న� అంత డబు�ను �గల�దు.
ఆ సమయం�, � �ద�, ���, � బం�రం �కటు�  ���  � �నుక �లబ�ం�
కంక�లు మ�యు �లుసు. నను� చూ�ల� ఆ� సంక���� �ను �� హతు� కు��ను
���వంతు�లు మ�యు � �మ�� �ల� ఆ� ���సం ���. �ను ఆ� కంక�లను
� స�ంత సం�దన� తన� నుం�. � ముందు సం��ంచ��� ఏ�క �ర�ం
ఆ సమయం� డబు� కష�ప� చ�� ��ల� �� �ందడం. �ను
��� ఆ��� ముందుకు ��ం�.

MIT � నను� ఎకు�వ� ఆక��ం�ం� ఇద��� చూడటం
ప�దర�న �సం అక�డ ���ష�� ఎ�� �� �� ప�ద��ంచబ�ం�
ఎ�� యం�� ల �క� ��ధ ఉపవ�వస�లు. �ను �� ఒక �ంత ఆకర�ణ� ��ం�ను
�రు, మ�యు ఇతర ���రు� లు ��� ���న �� �లం త��త �� దగ�ర కూరు�ం�ర
�స�� �, ప��� ఆ�శం� ��చ�� ఎగ�ల� మ�� సంక���� �చు�కుంటూ. త��త
� �ద� సంవత�రం ��� �యడం, �ను ఒక ���ష�  �ఖను ఎంచు�వల� వ��న��డు
��� ఆక��కం� ఏ���క� ఇంజ��ం� ను ఎంచుకు��రు. ల��ం �� ఉం�
ఇ��డు � మనసు�� స�ష�ం� ఉం�; �ను ��నం ఎగర�తు��ను. �ను ఒ��ం�ను
ఇ�, � దృఢత�ం �క�వడం గు�ం� ���నప���, బహ��
� �నయ�ర�క�న �పథ�ం �రణం� వ��ం�. ఈ సమయం�, �ను
��ధ ర��న ��� ప�య��ంచ��� మ�యు కమూ���� �య��� ప���క ప�య��
ప�జలు. ఎదురు�బ�లు, ��శలు మ�యు పర���లు ఉ���, �� �
తం�� సూ����యక�న �టలు ���క ���� సమ���  నను� ఎంక�� ���.
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��� 1 (ఎ) � తం�� �ను���� అ���కం� చదు���దు, �� �ప� వ���
�� నం మ�యు దయ. (�) ప� ల��ణ ���, � �న�కు స���తుడు మ�యు
��శ�రం ఆలయ ప��న ���.
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��� 2 �ను ���న �� ంతం: (ఎ) మ�దు ��� � ఇలు� . (�) �ల
సుదూర �� ం�ల నుం� వ��న ���కులు ��తన ��� ఆలయం�� �గు�రు. �ను తరచు� స�యం ��ను
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� �దరుడు ��� �హమ�� తన దు�ణం� ఈ ��� క�ఖం�లను �క��సు� ��డు.

ఇ ���

�� 19
�ం�� ఆ� ��

10

ఓ�యం�ష�

��� 3 � �� ంతం� ఉన� �త మ�దు, � �న� �సు��� రు
�ను మ�యు � �దరులు ప�� �యంత�ం �� ర�నలు �య���.

ఇ ���

�� 20
�ం�� ఆ� �� ఓ�యం�ష�
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��� 4 T- ���� �� చూ�తున� � �దరుడు
�ను చదు�తున���డు ఉప��ం�ను
ఇంజ��ం�.

ఇ ���

�� 21
�ం�� ఆ� ��

12

ఓ�యం�ష�

��� 5 STR ��క�ం (ఇ� ��), � �దరుడు ముస�� కమ� ���తుడు, �ద�  �కరణను క�� ఉ��డు
�స��లు. ఇ� ఆయన ఇలు� , ��శ�రం� ఉన���డు �ను �స��లు అ��� �సుకుం�ను.

ఇ ���



�� 22 �ం�� ఆ� ��

13

ఓ�యం�ష�

��� 6 ఒక కుటుంబం �� టు�ద�.

ఇ ���

�� 23
�ం�� ఆ� �� ఓ�యం�ష�
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��� 7 ����� � సూ��, �మ�థ�రం �క� ��రణ ప�స�లు.
ఫలకం �ద ఉన� ప�లు "� �క�లు ఉన� ��లు వృ�� గడపవదు� . ఎ��డు
ఒక�� ��న బం�రం ��� ��� �ను�లు �యదు. "

ఇ ���

�� 24
�ం�� ఆ� ��

15

ఓ�యం�ష�

��� 8 ����� �సూ���  � ఉ���యులు - ఇ�దు� �లమ� (�లబ�, ఎడమ��) మ�యు �మకృష�
అయ�� (కూ���, కు���). �షణకు కటు� బ� ఉన� �న�-పట�ణ �ర�య ఉ���యులకు �రు ఉత�మ ఉ�హరణలు
ప��భ.

ఇ ���

�� 25
�ం�� ఆ� �� ఓ�యం�ష�

"ఇతరులను ���న�డు �రు�కు��డు, �� ���న�డు
తనకు �లుసు. �� నం �కుం� �రు��వడం వల� ఉప�గం ఉండదు. ”

MIT � � �����సం�, ముగు� రు ఉ���యులు నను� రూ�ం�ం�రు
ఆ��సు� ��రు. �� సంయుక� రచనలు ���� ఏర����
�ను తరు�త � వృ��పర�న వృ��� ���ంచుకు��ను. ఈ ముగు� రు ఉ���యులు �� .
��ండ�, �� �స� �ఎ� పండ� మ�యు �� �స� నర�ంగ��. ప�� ఒక��
�రు �� ��న��న వ�����లను క�� ఉ��రు, �� �రు ఒక ��రణ ��రణను పంచుకు��రు-
�� ���రు� ల �� ఆక�� ���� ����టల� ��ం� �మర��ం
మ�యు అల��� ఉ��హం.

�� �స� ��ండ� �కు ���క� ఏ��న��� ���ం�రు. అతను ఆ���య�

ఏ� �క� � �� ప చర త క న భవ � ర గ త డ

ఎం�క �� అంతర�త ��లను వ�క�పరుసు� ం� �� అ�� ప�గ�ంచం�
ఆ�ం�లు.

�� �స� KAV పండ� �కు ఏ�-స��క�� ��� మ�యు ���షణను ���ం�రు.
అతను హృదయ�ర�కం�, ��హ�ర�కం� మ�యు ఉ��హభ�తం� ఉం� ఉ���
ప�� సంవత�రం �ధ� �రు�కు �� ��నం. అ� �� �స�
����త�క ఇంజ��ం� రహ��లను �కు ���న పండ�.
ఈ �� కూ� �ను �� �స� పండ� ��� ��ంచబడ�  ప�� ఒక��� నము�తు��ను
అతను �ప� �� సమగ�త క��న వ��� అ� అం�క��� డు మ�యు
��ల� �� - �� అహం�రం �క� �డ �దు. అత� ���రు� లు ��చ�� ఉ��రు
తరగ� గ��� అ�క అం�ల� అత�� ���సు� ��రు.

� స� నర� గ � గ�త స డ �క � � � ర
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ఏ���క� ఇంజ��ం� � �ప� ఆచర�త�క అనుభవం�. అ� జరుగుతుండ�
�ండవ ప�పంచ యుద�ం, అతను ��ల� బం�ంచబ�� డు మ�యు �దు �యబ�� డు
�ర�ంధ ��రం�. అర�మ���, అతను �� బలం� అ�వృ��  �ం�డు
జర�న� పట�  అ�ష�త. �దృ��కం�, ఏ���క� ��గం
జర��, �� �స� �ల�� ��ం�� �తృత�ం�. మ�క ప��ద��న�
�� �స�, �క�� క�� ��ం�, ఒక ��ష�  ఏ���క� ఇంజ��
జర�� �� – ��� FW 190 �ం�� �ట� �ట� ను ��� ��ం�
��నం, �ండవ ప�పంచ యుద�ం �క� అతు�త�మ ��ట ��నం. �
��ం� తరు�త �ంగళ�రు�� �ందు�� � ఏ����� ���� (HAL) � ��ం�
మ�యు �రత�శ� �ద� �� �ట�, HF-24 రూపకల�నకు �ధ�త వ�సు� ం�
మరు�.

ఈ ��కులు ఉన�ప���, �� �స� ��ండ� అత�� ��డుకు��డు
వ���త�ం మ�యు ఉన�త వృ��పర�న ప���లను �ర��ంచడం. అతను ఎ��డూ ఉం��డు
ప��ంతం�, శ��వంతం� మ�యు తనను �ను ���� �యం��ంచు�వడం�. అతను �� గు�ం� �లుసుకు��డు
అ��ధు�క �ం��కతలు మ�యు అత� ���రు� లు కూ� అ� ��ల� ఆ�ం�రు. �ను సంప��ం�ను
అతను ఏ���క� ఇంజ��ం� � ఎంచుకు� ముందు. అతను �కు అ� ���డు
ఒక� భ�ష�తు�  అవ��ల గు�ం� ఎ��డూ �ం�ంచకూడదు: బదులు�, అ� మ�ంత ఎకు�వ
ధ�� ��దులు �యడం ముఖ�ం, త�నంత ఉ��హం మ�యు ఒక
ఒక� ఎంచుకున� అధ�యన రంగం� అ�రు�� �డు. � ఇబ�ం�
�ర�యులు, �� �స� ��ండ� గమ�ం��రు, �రు ��� �దు
��� అవ��లు �� ���� �క ��క సదు��లు - సమస� ఉం�
���ల మధ� �వ� చూపడం� మ�యు �� �తుబ��కరణ� �� �ఫల�ం
ఎం�కలు. ఏ����� ఎందుకు? ఎల���క� ఇంజ��ం� ఎందుకు �దు? ఎందుకు �దు
���క� ఇంజ��ం�? �� అ�� ���� ఇంజ��ం� � ���లనుకుంటు��ను
���రు� లు తమ ��ష��ష� � ఎంచుకున���డు, అవసర�న ��ం�

�� �స� నర�ంగ�� గ�త �స��� డు, �కు ��� ం��� ��ం�రు
ఏ��న���. �� �� �న��� ��ం� అత� పద�� �కు ఇప��� గురు� ం�.
అత� తరగతులకు �జ�న త��త, �ను గ�త ��క ��� �� ఇష�పడటం �� రం�ం�ను
ఏ�� ఇతర �షయం. తరచు�, �ను "స��క� క��" � �సు��� న� �కు �ప�బ�ం�
ఏ���క� ��� స��లు. ఇ� �� �స� �� రకం మ�యు �క��
ఏ��న�� ప��హం �క� స�కర�లకు రు��లను ఎంచు�వడం� �రంతర సల�
�ను ఈ రూపక �ధ��� �ంద�ను.

ఏ����� ఒక మ�హర�న �షయం, ��� ��� నం ఉంటుం�
��చ� �క�. ��చ� మ�యు త��ంచు�వడం మధ� �ప� వ���సం, మధ�
కద�క మ�యు కద�క, స��� మ�యు ప��హం మధ� రహ��లు
���. � �చరు�  ఈ స��లను �కు �ల��ం�రు. �� ���
సూ���న �ధన, �రు �� ఉ����� సృ��ం�రు
ఏ�����. �� �� ఉ��హం, ఆ�చన� స�ష�త మ�యు అ�రు�
�� �� �న��� �క� �వ��న అధ�యనం�� ప���ంచ��� ప��ర�త �కు స�య
సం�డన మధ�స�  కద�క �క� �తులు, �� తరం�ల అ�వృ��
మ�యు ��, �రుగుతున� �గం� ����త ప��హ �భజన, �� �� � మ�యు
��-�� �� �.

�మ���, స��రం �క� �ప� స��ళనం � మనసు�� �టు �సుకుం�.
���ల ����త�క ల��లు �త� అ�� లను �ందడం �� రం�ం��-
�� ���లు, ����ను� , �క�� ���లు, ���� ���గ� ���లు, ��� -
�ం� ���లు, ఇవ�� �కు �రుగుతున� �� ముఖ�తను �ందడం �� రం�ం��.
ముగు� రు ఉ���యులు, �రందరూ �� ��న� రం�ల� అ��రులు స�యం ��రు
�ను ఒక �శ�మ �� ��� మలచ���.

ఇ ���

�� 26
�ం�� ఆ� ��
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MIT � � మూడవ మ�యు �వ� సంవత�రం ప�వర�న సంవత�రం మ�యు ��� సంబం�ం�న�
� త��� ��తం� �ప� ప��వం చూ�ం�. ఆ ���� , ఒక �త� ��వరణం
�జ�య �� �దయం మ�యు ���� �క ప�యత�ం అంత� �స��ం�ం�
�శం. �ను ���� � ������ ప��ంచుకు�, ��� స��తుం� �� చూ��� వ��ం�
���య ఆ�చన �క� �తృక. ఆ��ంచబ�న అ��� యం ఒక నమ�కం
��� ��� ���య పద�తులు �త�� �లు� �టు అ�� ��నం. అ� అ��, �ను
ఆశ�ర���ను, ప�ర�ం �త�� అం�మ �స��కత మ�యు ఆ����కం
దృ��షయం �� ప�ర�ం �క� అ�వ���? అ�� ��క �లువలు ���ం� ఉ���,
�� నం మ�యు సత�ం �క� ఏ�క మూలం ఇం��య అవ�హన �త���? �ను
ఈ సమస�ల గు�ం� ఆ��సూ� , ��సు� న� ప�శ�ను ప�ష��ంచ��� ప�య��సు� ��రు
"���య స��వం" మ�యు � స�ంత ఆ����క ఆసకు� లు. �లువ వ�వస�
�ను �ం�ం�ంచుకున�� ��న మతపర�న�. �కు ���ంచబ�ం�
ఆ����క రంగం� ��క ప�పంచం �� �జ�న �స��కత ఉం�, మ�యు
అంతర�త అనుభవం ��� �త�� �� నం �ందవచు�.

ఇంత�, �ను � �రు� ప� ��� ��న��డు, �కు ఒక ���ంచబ�ం�
మ� నలుగు�� క�� తకు�వ �� � �� ����� రూ�ం�ంచ��� �� ���
సహచరులు. �ను �ద�ం మ�యు �� �ం� �ధ�త �సుకు��ను
ఏ��న�� ���. � సహచరులు తమ� �ము పం�� �సుకు��రు
�� పల��, స��క��, కం�� � రూపకల�న మ�యు
��నం �క� ప�కరం. ఒక��, � ��� �చ� �� .
అప�� MIT ��క�� ����స� � ��గ�� స��ం�రు మ�యు
ఇ� దుర�ర�న మ�యు ��శప��ం�. �ను ఒక డజను �కులు ఇ��ను
ఆలస�ం, �� ��� ఏ� �� �స� ����స� ను ఆకటు� ��దు. �వరకు �ను �డుకు��ను
ప�� ��� �య��� ఒక �ల సమయం. �� �స� � �� చూ�డు
�ంత సమయం చూ�, “చూడం�, యువకు�, ఈ �� శుక��రం మ��హ�ం. �ను ఇ�� ను
�కు మూడు ��ల సమయం. �మ�రం ఉదయం ��� �కు ���గ�ష� �క��
�� �ం�, � ��ల� �� ����యబడుతుం�. ” �ను మూగ��ను. �
��ల� �� � ���శయం మ�యు అ� ఉం� �ను �� �స��యం� ఉం�ను
ఉపసంహ�ంచబ�ం�. �కు ఉన� ప�� ��� �యడం తప� �� �ర�ం �కు క��ంచ�దు
ఆ��ంచబ�ం�. ఆ ���, �ను �� �ం� �రు�  వద�  ఉం�, �ట��ను
�ందు. మరుస� �� ఉదయం, �ను ��� అవ���� మ�యు �న��� �వలం ఒక గంట ��మం �సుకు��ను
���� ఆ�రం. ఆ��రం ఉదయం, �ను �� దగ�ర� ఉ��ను, ఎ��డు
అక��తు� � �ను గ�� ��క� ఉ��� అనుభ�ం�ను. �� �స� ����స�
దూరం నుం� నను� చూసు� ��డు. �ం�� నుం� �రు� వ�� ం�,
అతను ఇప��� తన ���� దుసు� �� � ఉ��డు మ�యు � ��గ�� చూడ��� ప���డు.
� ప�� ప���ం�న త��త, �� �స� ����స� నను� ఆ��యం� ���ంచుకు��రు

మ�యు ప�శంసల� � ��ను త�� రు. అతను ���డు, "�ను �ను� ఉంచుతు��న� �
ఒ���� మ�యు అ�ధ��న గడు�ను �రు��ల� �మ��� అడుగు�ం�. �ను ఎ��
�రు �� ప� ��� ర� ఆ�ం�రు. "

�� ��� �క� ���న �లం�, �ను ఒక ��సం� ��� ��ను
MIT త�ళ సంఘం (�టర� ���) �ర��ం�న ��.
త�ళం � �తృ�ష మ�యు �� మూలం గు�ం� �ను గర�పడుతు��ను
��య��� �ర�ం అగస�� మహ�� నుం� కను�నబ�ం�; ��
��త�ం ��సు� �ర�ం ఐదవ శ��� �� �ం�న�. ఇ� ఒక �ష అ� అం�రు
��య�దులు మ�యు ��కరణ�త�ల� రూ�ం�ంచబ�ం� మ�యు అంత�� �యం�
�� స�ష��న తర�ం �సం. �ను ��� � ��� �ంచ��� �� ఉ��హం� ఉ��ను
ఈ అదు�త�న �ష �క� ప��� �లుపల ఉండ�దు. �ను �� �ను
త�ళం� "మన స�ంత ����� త�రు ��� ం" అ� ���క� ఒక ��సం. ఈ ��సమ
�� ఆస��� ����ం�ం� మ�యు �ను �ద� బహ�మ�� �సు�� ��� ���ను
'�వ�' నుం�, ప�ముఖ త�ళ �రప��క, ఆనంద �కట� ఎ�ట�.

MIT గు�ం� � అత�ంత హతు� కు� �� పకం �� �స� ��ండ� కు సంబం�ం�న�. �మ
���లు ఆ�రం� �గం� గూ� � �� �సం �����రు. అ��
పట�భదు� �న ���రు� లు మూడు వరుసల� ఆ�రు�లు కూరు���రు
ముందు��. అక��తు� �, �� �స� ��ండ� �� � �సం చూ�డు. �ను
మూడవ వరుస� �లబ�ం�. "ముందు వ�� �� కూ��" అ��డు. �ను
�� �స� ��ండ� ఆ��నం� ఆశ�ర���రు. "ను�� � ��� సూ� �ం�
మ�యు � ఉ���యులకు �ప� �రు �సుకు�వ��� ��� వ�� �కు స�యం �సు�
భ�ష�తు� ." ప�శంసల� ఇబ�ం�ప�� ను �� గు��ం� ��� �ర�ంచబ�� ను, �ను
�� �సం �� �స� ��ండ� � క�� కూరు���రు. "��డు � ఆశ, ��
ఉండం�, � �� మ�యు � ప��ణం� � ��లకు �ంతరు అం�ంచం�
భ�ష�తు� , ”అ� అంతరు�ఖ ��� నను� ������ డు.

MIT నుం�, �ను �ందు�� � ఏ����� ���� (HAL) � ��� ను
�ంగళ�రు ����. అక�డ �గం� ఇం�� ఓవ� ��ం� � ప���ను
ఒక బృందం. ఎ�� �� �� ఇం�� ఓవ� ��ం� � ప� �� ఉం�
���వంతుడు. తరగ� గ�� �రు�కున� ఒక సూత�ం ఆ��ంచబ�న��డు
ఆచర�త�క అనుభవం, ఇ� ఒక �ంత ఉ����� సృ��సు� ం� -�� ఉంటుం�
ఊ�ంచ� �ధం� అప��తుల గుం�� �త ���తు�� కలుసుకు��రు. వద�
HAL, �ను �స�� మ�యు ట��� ఇం�� లు �ం�ం�� స��య��� ప���ను.
��� �న��� మ�యు ���� ప���యల �క� మసక �వనలు
బ��ం� త��త ప� సూత�ం � మనసు�� పదు�న దృ��� వ��ం�.
�ను ��య� ఇం��-క�-డ�� ఆప�ష� ల� కూ� ��ణ �ం�ను.
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�ను దుసు� లు మ�యు క��� �సం �� ం� ��� ఎ� �� ��� �రు�కు��ను, మ�యు a
���� �సం క��� �� మ�యు �� ం� ���. �ను ��ర ���ం�లు ��ను
సూప� ���� ఇం�� కు �� ��� అమ��రు. �ను ఒ���� ���ను మ�యు
���ల�ష�-క�-��� కం�� � �స��� మ�యు ఎ�� �� ర�� స��  �స���
ట��-ఇం�న�. ఈకలు, ఈకలు �యడం మ�యు అర�ం �సు�వడం
�� �ల�� ఇం�� లను �వ�� �యడం �� ఆస��కరం� ఉం�. ప�దర�న
ఇప��� HAL ����య�� �క� సు��త�న కళ �క� �� (��� �ం�� కం�� �)
� �� పకం� ��� ఉం�. �రు ప��న �శ����ల�ల� చదు���దు,
�� �రు �వలం �� ఇంజ��-ఇ�-��� ఏ�� అమలు �యడం �దు
సూ�సు� ���. �రు సంవత��లు� ప� �సు� ��రు మ�యు ఇ� జ��ం�
ప� �సం ఒక సహజ�న అనుభూ�� ��� అం�ం�ం�.

ఉ����� �ండు ప�����య అవ��లు, �ండూ � �ర��లం-
�లబ� ఉన� ఫ��ం� కల, �ను వ��న��డు � ముందు తమను �ము ప�ద��ంచుకు��రు
HAL నుం� �� డు��� ఏ���క� ఇంజ�� �. ఒక� ���
ఎ�� ��� మ�యు మ�క� ��క��� ఆ� ���క� � ఉ��గం
అ�వృ��  మ�యు ఉత��� , DTD & P (��), ర�ణ మం��త� �ఖ�.
�ను �ం�ం�� దర�సు�  �సుకు��ను. ��� �ండు �� ం�ల నుం� ఇంటరూ�� �� లు వ���
ఏక�లం�. నను� ���క దళం ��� డ� �రు��ల� ��ం�
DTD & P (ఎ��) ��� ��మక అ��రులు మ�యు ��� . నుం� �లుడు
�ర�ండ� ��� ఉత�ర �రత���� �లు� ���ం�. � గమ�ం
2000 �� కం� ఎకు�వ దూరం� ఉం�, మ�యు ఇ� � �ద� ఎ� �ంట�
� �తృభూ� �క� ��లత.

* * *

3
T కం����ం� �ం� hrough, �ను ��ం�రు

�� �ణ ��� గత. దూరం నుం�, ���� � మనుషులు
�� �ల�� ��లు మ�యు తల��లు, మ�యు మ�ళలు ప��శవంతం�

వ� ��ల పచ�� �ప���� వ���కం� రంగు ���� లు క��ం��
��� అంద�న ��ం�ం� � �వ�ంచ���. �ను ���� అతుకు�� కూరు���ను. ��
ప����, ప�జలు లయను క�� ఉన� ��� �ర�క��ల� �మగ�� ఉ��రు
మ�యు �� గు�ం� ప��ంతత - పశు�లను నడు�తున� �రుషులు, మ�ళలు ��� 
ప���లు. అ��డ��డు, ఒక �ల��డు క��ం�, �లు� ఊగు�డు.

ఒకరు ఉత�రం �� కదులుతున���డు ప�కృ� దృశ�ం ఎ� �రుతుం� ఆశ�ర�ం� ఉ
గం� న� �క� �ప� మ�యు �రవంత�న ���లు మ�యు �� అ�క ఉపనదుల
దండ�త�, గందర�ళం మ�యు �రు�ను ఆ���ం�రు. ��� 1500 BC, ���-�
ఆర�ను�  పర�త ��� ల గుం� �యువ� �శ నుం� దూసు��� రు.
పదవ శ�బ�ం ము��ంలను �సుకువ��ం�, తరు�త �రు �� �కుల� క����రు
ప�జలు మ�యు ఈ �శం� అంత��గం� ��రు. ఒక ��� జ�ం ఇ��ం�
మ�క��� �ర�ం. మతపర�న �జ�లు �న���. ఈ సమయం�, �గం
క��టక ��� ద�ణం� ఉన� �రత�శం ఎకు�వ� �కబడ�దు, సుర�తం� ఉం�
�ంధ� మ�యు సతు�ర పర�త ��ణుల కవచం �నుక. �
నర�ద, త��, మ�న�, ��వ� మ�యు కృ��  నదులు అ��న�
�రత ��పకల�ం� ���� అందు�టు� �� ర�ణ వలయం.
నను� ���� �సుకు�వ���, � �లు ఈ ���కం� ��ం�
���య ��గ� �క� శ�� ��� అడ�ంకులు.

�ను ఒక �రం �టు మ� సూ� ��ం� హజ�� నగరం ���� ఆ�ను
��ము���, మ�యు DTD & P (ఎ��) � ఇంటరూ��కు �జర��రు. �ను �� �
ఇంటరూ���. ప�శ�లు ఒక ��రణ స��వం క�� ఉ���, మ�యు అ� �య�దు
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�షయం� � �� ��� స�లు �యం�. అ��డు �ను ���కు ��� ను
ఎ�� ��� ���� ��� � � ఇంటరూ�� �సం డ�. ఎం�క వద�
�రు� , ����టల కం� "వ���త�ం" � ఎకు�వ �� �న�త ఇవ�బ�ం�.
బహ�� �రు ��రక దృఢత�ం మ�యు ఉ��రణ పద��� చూసు� ��రు.
�ను ఉ��హం� ఉ��ను �� ���, �శ�యం� �� ఆతు� త�, నమ�కం� �� �న�� � ఉ��ను.
ఎ��� మం�� ఎం�క �య��� ప��ం�న 25 మం� ��� � �ను ���దవ �� నం� ఉ��ను
���క దళం� క�ష�ం� �సం అ��రులు. �ను �వ� ��శకు గుర��ను.
ఎ�� � �� అవ���� అర�ం �సు�వ��� �కు �ంత సమయం ప��ం�
� �ళ� ��� ��� ����ం�. �ను నను� �� నుం� బయటకు ��ను
���� ��� మ�యు ఒక �ండ అంచున �లబ�ం�. �� దూరం� ఒక సరసు� ఉం�
��ంద ��� ��లు కష�ం� ఉం�య� �కు �లుసు. ఉ���
ప�శ�లకు స��నం ఇ��� మ�యు ���చరణ ప���క �ద�ం ���. �ను �ద�త� ��ను
is��� వరకు.

�ను గం�న�� ��నం ��, �� �� స�చ�తను చూ� ఆనం�ం�ను. అ��డు �ను
�ండ�� �ం�ం దూరం� ఉన� ��నంద ఆశ���� న��డు. �ను �యగ��ను
�ను ప���ం�న��డు �వ��న ప�కంపనలు. �ను �ద�  సంఖ�� �ధు�లను చూ�ను
చుటూ�  �� ను� ���� కూరు���రు. �ధు�లు �న�కులు అ� �ను చ��ను
వ�కు� లు - అ�రణం� �ష�లు ���న వ�కు� లు మ�యు � ��శ�, �ను
నను� కలవర���న సం��లకు స���లు ��ం�.

�ను ��� ��నందను క��ను -బుదు� �� క��ం� వ���, ధ�ం�
ఒక మంచు-�లు� �� మ�యు �క� ���లు. అతను ఒక ఆ�� �య� ఉ��డు
మ�యు నలు�, కు��న కళ��. అత� ఎదురు��, ��� �ల���� చూ� �ను ఆశ�ర���ను-
�రున�� మ�యు దయగల పద�� వం��. �ను నను� ����� ప�చయం ��ను. �

మ � �ర త�� ఎ � స దనన � � చ�ద �న ఏ � డకమ �

�రు సూ��దయం �క� �శ�త�న పగల� ��� నం� ఆ�రపడవచు� ... మ�యు
వసంత.

����� �ద�ం� ఉన���డు, ఉ���యుడు క���� డు -ఎంత �జం! ఇక�డ
��� ���న ������ �ర�ం చూ�ంచ��� గురు�
��త��న! "� ��� అం�క�ం�, � ����� �న��ంచం�. �రు �దు
ఎ�� ��� �ల� ��ల� �ర��ం�రు. �రు ఏ� అ��లనుకు��రు
అ�� ఇ��డు �ల��ంచ�దు �� అ� ముందు� �ర��ంచబ�ం�. ఈ �ఫ���� మ���
� గమ��� ��� �� �యడం �� అవసరం. బదులు�, �జం �సం ��ంచం�
� ఉ�� �క� ప��జనం. �� ఒక�� అవ�ం�, � �డుకు! �ంగు�టు
భగవంతు� ��క �రకు �� ”అ� ���� అ��రు.

�ను ���� ��� వ�� DTD & P (ఎ��) � �� గు�ం� ���ం�ను
� ఇంటరూ�� ఫ�తం. ప��స�ందన�, �కు � అ��ం� �ం� ఇవ�బ�ం�
�ఖ. �ను మరుస� �� ��� �ద ��య� �ం��� అ���ం� � ��ను
�లకు రూ .250/- �తం. ఇ� � గమ�ం� ఉం�లం�, �ను అనుకు��ను
అ� అ� ఉంటుం�. �వర�, �ను �న�క ప��ంతత� �ం���ను. ఇక �ను ఏ� �
�ను ���క దళం�� ప���ంచడం� �ఫల�నందుకు �దు �� ఆగ�హం. ఇ� అం�
1958 � ఉం�.

��క��� �, నను� ���క� �ంట� � �య�ం�రు (���
��న�నం). �ను ���లు ఎగరక��, �ను క�సం త�రు �యడం� స�యప
అ� ��� త�న�. ��క��� � � �ద� సంవత�రం�, �ను ఎ
సూప� ��� ���� ఎ�� �� �� స�యం� ��� అ�� �ం�
ఆ�స�-ఇ�-���, R వరధ�జ�, మ�యు నుం� ప�శంసల ప��� �లుచుకు��రు
��క��, �క�� �లకంఠ�. ����� ��-�� � ఎ�� �జ� �ంద���
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ము��ం �రు అత�� ఎ�ం� స�ందనను ����ంచ�దు. �ను ఏ�� ��� డకముం�ఇం�, అతను � దు .��� మూలం గు�ం� ఆ� ��డు. అతను �ం
�ను ��రం� ఉ��న� మ�యు �ను అడగ�ద� అత�� ఎ� �లుస� �వరణ.

�ను ఇం�య� ఎ�� ��� � �ర��� ��న �ఫల ప�యత�ం గు�ం� అత�� ���ను
మ�యు ఎగ�ల� � �ర�ల ��క. అతను న��, � �త�ం �టు� కు��డు
ఆం�ళన ��� త�ణ�. అ��డు అతను బల�న�న, �� �� ��న స�రం� ���డు,

��క, అ� హృదయం మ�యు ఆత� నుం� వ��న��డు, అ� స�చ�ం� ఉన���డు మ�యు
�వ��న, అదు�త�న �దు�దయ��ంత శ��� క�� ఉంటుం�. ఈ శ��
ప�� ��� ఈథ� �� �డుదల �యబడుతుం�, మనసు� �ద� ���� ప��తుం�.
ప�� ఉదయం అ� �శ�ం� బ��తం �యబ�న �తన ���� ��� వసు� ం�
ప���లు. ���క�ంచబ�న� ఖ��తం� మ�యు ఖ��తం� ఉంటుం�
వ�క�ం �యబ�ం�. యువకు�, ఈ వయసు� �� ��� నం� �రు ఖ��తం� ఆ�రపడవచు�

�ర�హణ, నను� ఎ�� �� �� మ�యు ఆయుధ ప�� ����� పం�రు
(A & ATU) �నూ�� �. ఆ సమయం�, �రు ఉష�మండలం� ��� ��రు
Gnat Mk I ��నం �క� మూ��ంకనం. �ను ప�దర�న� ��� ��ను
�� ఆప�ష� వ�వస�ల అంచ�.

ఆ ����  కూ� �నూ�� �� జన�ంద�త క��న నగరం. ఇ� � �ద��
���� �క పట�ణం� �వ�ం�న అనుభవం. చల�� ��వరణం, ర�� ,
శబ�ం మ�యు �గ �ను అల�టు ప�న ��� ��� �రుద�ం� ఉ���
��శ�రం. సర���రణం� ఉండటం వల� �ను ప���కం� ఇబ�ం� ప�� ను
��� ��� నుం� �న�� వరకు ��ం� �బు� �ద బం�ళదుంపలు. �కు, అ�
నగరం� ఒంట�తనం అనుభూ� �ందుతున�టు�  అ��ం�ం�. న ప�జలు
�ధుల�� తమ �� �ల నుం� ��క��ల� ఉ���లు �తుకు�ంటూ వ���,
�� �ల �సన మ�యు �� కుటుం�ల ర�ణను వ����ం�.
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�ను ���� ��� వ��న త��త, DART రూపకల�న గు�ం� �కు స��రం అం�ంచబ�ం�
DTD & P (ఎ��) వద�  ల��ం �సు�బ�ం� మ�యు �ను ఉ��ను
��� బృందం� �ర�బ�ం�. �ను ఈ ప�� ఇతర బృందం� ��� ��ను
సభు�లు. అ��డు, �ను ఒక �న��� �� థ�క ��� అధ�యనం �ప�� ను
�ం�����. �ను తరు�త లంబ రూపకల�న మ�యు అ�వృ��  �ప�� ను
��� మ�యు ��ం�ం� �� � �ం. �ను కూ� ��� అనుబం�ంచబ�� ను
�� �� �� అ�వృ��  మ�యు ���ణం. మూడు సంవత��లు గ���.
అ��డు ఏ���క� �వల� �ం� ఎ�� ��� �ం� (ADE) జ��ం�ం�
�ంగుళ�రు మ�యు �ను �త� �� పనకు ��� �యబ�� ము.

�ంగళ�రు ఒక నగరం� �నూ�� కు �రు� �రుద�ం� ఉం�. ����, �ను ��సు� ��ను
మన �శం� తన ప�జల� �ప��లను బయటకు �సుకు�వ��� ఒక అ��రణ�న �ర�ం ఉం�.
�ను అనుకుంటు��ను, ఎందుకం� �ర�యులు �ధపడుతు��రు మ�యు సంపను�లు అ��రు
శ��� ల వలసలు. ��ధ �లకుల� ��యత � �మ�� ��� మంద�ం�ం�
ఒ� ��యత �సం. బదులు�, �ము అ��రణ�న ��� అ�వృ��  ��ము
కరుణ మ�యు కూ� ర�న, సు��త�న మ�యు క�న�న, ��న మ�యు
చంచల�న, అ�� ఒ���. ��ణ �� కం��, మనం రంగురంగుల� క��ంచవచు�
మ�యు సుందర�న; �మర��త�క దృ���, �ము � �క� తకు�వ అనుకరణలు
��ధ �స���. �నూ�� �, �ను ��� అ� �క� ��-నమలడం అనుకరణలను చూ�ను
�, మ�యు �ంగుళ�రు� కుక�-��ం� ��� లు భ�� �యబ�� రు. ఇక�డ
�ను కూ� ��శ�రం �తు మ�యు ప��ంతత �సం ఎం� ఆశప�� ను. �
భూ�� ఉన� �ర�యు� హృదయం మ�యు తల మధ� సంబంధం ఉం�
� నగ�ల �క� �భ�ంచబ�న సు��త��ల ��� ��ం��. �ను � �యం�� లు గ��ను
�ంగుళ�రు�� �టలు మ�యు ��ం� �� �లను అ���ంచడం.

ADE �� రంభ�న �ద� సంవత�రం� ప��రం �� ఎకు�వ
�ం�. �స����, �ం� వరకు �ను �దట � �సం ప�� సృ��ం��� వ��ం�
క�మం� ���ంచబ�ం�. ��ం�-��ం��ం� � � �� థ�క అధ�య�ల ఆ�రం�
ప�క�లు, రూపకల�న మ�యు అ�వృ��  �సం �� ��� బృందం ఏర��ం�
��ం� ఎ��� �ం� ��� (GEM) � స��� �వ� �� �� నమూ�.
ఈ బృందం ఒక �న� వ��ం� గూ� �, ఇందు� నలుగురు వ�కు� లు ఉ��రు
�ం��� అ���ం� �� �. �క�� OP ��రట� , ADE ��క��,
జటు� కు �యకత�ం వ�ంచమ� నను� అ��డు. �� రం�ంచ��� �కు మూ�ళ� సమయం ఇవ�బ�ం�
ఇంజ��ం� �డ�.

ఈ �� ��� ఏ ప���ల ప��రం అ�� � స���  కం� �ద��
�మ�� �లు. ఒక యం�� �� ���ంచడం� మన� ఎవ�� అనుభవం �దు
ఒంట�� ఎ�� యంత�ం. ��� లు �� �� ��క ��లు ��

�� రం�ంచ��� అందు�టు� ఉం�. �ము �జయవంతం ��ల� �త�� �కు �ల
�� కం� ఎకు�వ ఎ�� యంత�ం. �ము ఎంత ��త�ం చ��� అంత ప�య��ం�ము
�ము �వ� �� �� ల� కను�నవచు�, �� అంత� అందు�టు� �దు. �ము
ఈ �� ంతం� అవ�హన ఉన� వ�కు� లను సంప��ంచ��� ప�య��ం�రు, �� ఎవరూ కన
ఒక ��, �ను ప��త స��రం� �న��ల� �ర�యం �సుకు��ను
మ�యు వనరులు అందు�టు� ఉ���.

�క�లు ��, ���న, �గవంత�న యం�� �� ఉత���  �య��� ఈ ప�యత�ం �రవబ
� మనసు� �క� ���లు. �ను క�సం ఒక రూప��� చూడ��� �ందరప�� ను
�వ� �� �� మ�యు ��నం మధ� క���. అ�� తరు�త, ��
ఏడు సంవత��ల �టు ���� ��� ��న త��త బ�ద�� �ద� ����� త�రు �
�ను GEM �� ��� � �తుర�ం మ�యు వృ��� �ప� అవ��లను చూ�ను.
�ము ��� ఖరు� ��న త��త �రు� ��� �� �వల� �ం� �� ��� ము
�� �ం� �రు� � �లలు.

� �పథ�ం ఉన� వ���� ఎల���డూ ప��దం ఉం�-
�� �ణ �� �న� పట�ణం, మధ�తరగ�, �� త��దండు� లు ప��త �ద�ను క�� ఉ��ర
ఒక మూల�� �న�� ��� అక�డ ఉ�� �సం కష�పడుతూ� ఉంటుం�,
ప���� �క� �ప� మలు� అత�� మ�ంత� ముందుకు న��ంచక��
అనుకూల�న ��వరణం. �ను � స�ంత అవ��లను సృ��ం�ల� �కు �లుసు.

�గం ���, ఉపవ�వస�  ��� ఉపవ�వస� , దశల ���, పనులు �� రంభమ���
కదులు�ం�. ఈ �� ��� � ప��సు� న���డు, ఒక�� � మనసు� ��నటు�  �ను �లుసుక
ఒక �త� �� �� అ� �� అసలు ���� ��� �ళ�దు.

ఆ సమయం� �� కృష� �న� ర�ణ మం��� ఉ��రు. అతను
అతను ఊ�ం�న � �న� �� ��� ��గ�� �� ఆస�� ఉం�
�రత�శ ర�ణ �క� స��� అ�వృ��� �ం�
ప�క�లు. అతను �ంగళ�రు� ఉన���డు, అతను ఎల���డూ �ంత సమ��� �తుకు
� �� ��� ��గ�� స��ంచ���. � �మర��ం� అత� ���సం మం�ప�ం�
� ఉ��హం. �ను � మ�క�� వ�� అ�ం��  దు�ణం�� ప����� ను
బయట సమస�లు, �న� �� ర�న �సం మ�దు�� ప���ం�న�� ,
తన బూటు�  బయట వ��.

అ�� GEM గు�ం� కృష� �న� అ��� ��� అందరూ అం�క�ంచ�దు.
అందు�టు� ఉన� ��లు మ�యు ��ల� � ప���లు స���  జరగ�దు
� ��య� స���గులను సం�ష�ట�ం�. ��మం� మమ��� అ��రణ సమూహం
అ�ధ��న కల ముసుగు� ఆ�ష�ర�లు. �ను, �యకు�� ఉ��ను
"Navvies", ప���కం� ఆ���ంచద�న ల��ం. �ను మ�క�� ప�గ�ంచబ�� ను
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��� �క�డం తన ��� అ� న�� �శం బం� ��. �
�కు వ���కం� ఉన� అ��� యం బరు� � ఎ��డూ ఆ��ద మనసు�ను �బ���ం�. �
ADE �� �ంతమం� ��య� �స��త�ల ��ఖ�లు నను� �� ను గురు� కు �చు�కు���
�� బ�ద�� � �� ����  �క� ప��ద�  వ�ంగ� క�త ప�చు�ంచబ�ం�
1896 �:

. . . . �ంబు� మ�యు ��� �
మ�యు �న� మ�యు సు�� , మ�యు కటు� లు మ�యు మరలు,
మ�యు ���లు వం� అ�� �ష�లు ఉప��ంచబడ��; -

నమ �స డ గ� స�కర న సహచర

"�వ� �� �� �క� �� థ�క సమస�లను �రు �రూ�ం�రు
అ�వృ��  ప�ష��ంచబ�ం�. మ�ంత శ��వంత�న ��� మూవ� �సం ��� �� �యం�
�ను �ండవ �� �సం, "కృష� �న� �కు ���రు. సం��స�ద సమూహం
���� (ఇ��డు ఎ�� �ర��) ��, తరు�త �కు మం� ���తుడు అ��డు.

�ము �డూ�� కం� ముం� �� ��� ��� ��ము. �కు ప� ఉం�
�� �వ� �� ��, �� � సు�రు 40 �� �� ప����� కదులుతుం�
550 ��ల బరు�� స�. �క�� ��ర��  స�ష�ం� సం��ం�రు
�ధన�. �� ఈ సమ���, కృష� �న� పద�� దూరం� ఉ��రు

మ య త� న ��న డవ �న �స ��క��న త కమ � ఎక వ
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నమూ�ల �సం �ండు గ���లు, ఆస��కర�న సహచరులు!
ఒక �గు�  కుండ మ�యు ఒక జత ఘంట�ల.

ఈ �� ��� ఒక సంవత�రం వయసు�� ఉన���డు, ర�ణ మం�� కృష�
�న� ADE � తన ��రణ సందర�నల� ఒక��� ��డు. �ను అత�� ��� �సు��� ను
అ�ం��  దు�ణం. �పల, ఒక �బు� �ద GEM �డ� ���న�� ఉం�
ఉప స���లు. �డ� ఒక సంవత�రం ము�ం�ను సూ�సు� ం�
యుద�భూ� �సం ఆచర�త�క �వ� �� �� ను అ�వృ��  �య��� అ��� ంత ప�య��లు
అ���షను� . మం�� �� ఒక�� త��త ఒక� ప�శ�లు సం�ం�రు,
�� ��� �పల ప�� ��నం�� �ళ�� ంద� ��� �ంచ��� �శ��ంచుకుం�
��� సంవత�రం. అతను �క�� ��ర�� � ఇ� అ��డు, “��� GEM ��� �ధ�మ�తుం�
క�ం ఇ��డు క�� ఉన� ���టు�  ".

�వ� �� �� నం� అ� �మకరణం �యబ�ం�, భగవంతుడు ఎదు� ను న��న త��త
�వ ఒక నమూ� �సం, �� రూపం, �� మ�యు ���ం� � అంచ�లకు �ం�న�,
�ము క�� ఉన� �� థ�క ��క సదు��లను బ�� . �ను � స���గులకు ���ను,
"ఇక�డ ఎ�� యంత�ం ఉం�, ఇ� �� ంకుల సమూహం� ���ంచబడ�దు ��
�మర��ం క��న ఇంజ�రు� . ��� చూడవదు�  -ఇ� చూడ��� �దు, ఎగర��� రూ�ం�ంచబ�ం�
�. "

ర�ణ మం�� కృష� �న� నం�� ప���ం�రు
అత� భద�త �సం అ��రుల ఆం�ళన. � గూ� � ����
అ�క �ల ���ం� అవ�� � ��� అ�న మం�� బృందం,
సం�వ�త నుం� మం��� ��డ��� యం�� �� ఎగర��� కూ� ఇ��ం�
��ం� అనుభవం �� �ర �ల� � ప���ం� ప��దం
��� నుం� బయటకు ��ల� �కు �గ ��ం�. � గు�ం� �కు ఖ��తం� �లుసు
�ను త�రు ��న యం�� �� ఎగరడం� సమర�త, అందు�త నను� క��ం�ం�
��కరణ� తల. ఈ పదర�త సం�షణను గమ�సూ� , కృష�
�న� గూ� � ���� �క� అవ�నకర�న సల�ను �����రు
నవ�ం� మ�యు యం�� �� �� రం�ంచమ� �కు సం�తం ఇ��రు. అతను �� సం��ం�డు.

మ�యు అత� ��� నం ��న �ండవ �� ను �సు��క��ను. �త� క�మం�, ఎకు�వ �
ఒక ��క దర�సు� లకు సంబం�ం� ప�జలు అత� కలను పంచుకు��రు
��య �వ� �� ��. ����, ���, �ము �వ� �� �� లను �గుమ� �సుకుం�ము. �
�� ��� ���ల� �కు�కుం� మ�యు �వరకు ����యబ�ం�. అ� ఒక
�కు �త� అనుభవం. ఇప��వరకు, �ను ఆ�శ� హదు�  అ� నము�తు��ను,
�� ఇ��డు ప��తులు �� దగ�ర� ఉన�టు�  క��ం�ం�. స�హదు� లు ఉ���
����� ����సు� ం�: �రు �� బరు�ను �త�� ఎత�గలరు; �రు అ� �త�� �ర
�గం�; �రు �� కష�పడగలరు; �రు ఇంత దూరం �త�� �ళ�గలరు!

�ను �స��కతను ఎదు��వ��� ఇష�పడ�దు. �ను � హృద��� మ�యు ఆత�న
అ� ఉప��ంచబడద� � అవ�హనకు �ం�న �షయం. �ను
��శ మ�యు ��శకు గుర��రు. ఈ గందర�ళ �లం� మ�యు
అ����, � �న��� �� ప�లు �కు మ�యు �కు ��� వ���
��� �త� అ�� లను కను���రు.

ప� ��� ����రు, “స���� �తకం�, సత�ం �మ��� �� �సు� ం�
ఉ�తం. " ��� ���నటు� �, "అడగం� మ�యు �రు అందుకుం�రు." అ� జరగ�దు
�ంట�, అ�� ఇ� జ��ం�. ఒక��, �క�� ��రట�  ���రు
�కు. అతను � �వ� �� �� ��� గు�ం� ఆ� ��డు. అ� అ� ���న��డు
ఎగర��� ఖ��త�న ����, ఒక ప�దర�నను �ర��ంచ��� అతను నను� అ��డు
మరుస� �� ఒక ముఖ��న సందర�కు� �సం. �ఐ� సంద��ంచ��� �డూ�� �యబ
�కు ���నంత వరకు వ�� �రం� ప��గ�ల. అ��, �ను
� స���గులకు �క�� ��ర��  సూచనలను ��య��రు మ�యు �ము ��ం�మ
ఆశ �క� �త� ఉ��న.

మరుస� �� �క�� ��ర��  � �వ� �� �� కు ఒక సందర�కు�� �సుకువ��రు -ఎ
�డ�న, అంద�న, గడ�ం ఉన� వ���. అతను నను� గు�ం� అ�క ప�శ�లు అ��డు
యంత�ం. �ను అత� ఆ�చన �క� ����కత మ�యు స�ష�త� ఆశ�ర���ను. “�
�రు �కు యంత�ం� ప���ంచగల�? " అతను ���ం�డు. అత� అభ�ర�న నను� �
ఆనందం�. �వర�, ఇక�డ � ప� పట�  ఆస�� ఉన� వ��� ఉ��రు.
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�ము ��� �ం��టర� �న �వ� �� �� � ప� ���ల �� ��ము
��నం. �ము ఎగరడం �దు, �� ఖ��తం� ��� �లుతు��ము.
సందర�కుడు � గు�ం� ��� ప�శ�లు అ��రు, అందుకు ధన���లు
�� మ�యు బయలు��డు. �� తనను �ను ప�చయం �సుకు� ముందు �దు - అతను �� .
MGK �న�, �� ఇ���టూ�� ఆ� ఫండ�ంట� ���� ��క��
(TIFR). ఒక �రం తరు�త, �కు ఇం�య� క�� నుం� �� వ��ం�
��� ���� (INCOSPAR), ��� �సం ఇంటరూ��కు �జరు �వ���
��� ఇంజ��. ఆ సమయం� INCOSPAR గు�ం� �కు ���న� ఒక��
�ం�� (ఇ��డు ముం�) �� TIFR ��ం� �� నుం� ఏర��ం�
�రత�శం� అంత�� ప��ధనను �ర��ంచం�.

ఇంటరూ��� ��� న��� �ను �ం�� ��� ను. �ను �� గు�ం� ఖ��తం� ��య�దు
ఇంటరూ��� �ను ఎదు��వల�న ప�శ�లు. ఉం�
ఏ�� అనుభవ�� �న వ���� చదవ��� �� ��� డ��� అరుదు�. ల��ణ
భగవ��త నుం� ఉ���ం�న ��� ��� � ����  ప��ధ��ం�ం�:

అ�� ��లు �య� �డ�రు. . . ��� అ�గ�ం�రు
��క మ�యు ��షం నుం� ఉత�న�మ�� ద�ం��లు. . . . �� ఆ
���� ము�ం� ప��న సతు�రుషులు,
ద�ం��ల �య నుం� �ము�� �ం�, నను� ఆ��ంచం�
�� ప��జ�� దృఢం� ఉ��రు.

�ను �లవ��� ఉత�మ�న �ర�ం �ల���న అవసరం �ద� �కు �ను గురు�  �సుకు��ను.
�రు ����� � ఉన���డు అతు�త�మ ప�దర�నలు ��ంచబడ��
సం�హం ���. వసు� �లు �వడం� ��� �సు��ల� �ర��ంచుకు��ను. �� .
MGK �న� సందర�న �� ఇంటరూ�� �సం �లు� � నుం� వ��ం�,
ఇ� ఉత�మ �ఖ� అ� �ను �ర��ంచుకు��ను.

�� �స� ఎం��� �టు �క�� �క�� ���� నను� ఇంటరూ�� ��రు
�న� మ�యు �స�� స��, అ��డు అణుశ�� ���� �క�ట�
క�ష� �ను గ��� ప���ం�న��డు, �ను �� �చ�ద��� గ��ం�ను మ�యు
��హ�ర�కత. �క�� ���� �క� �చ�దనం� �ను �ంట� ఆశ�ర���ను.
అహం�రం �� ��ం� �ఖరులు ఏ� ��
ఇంటరూ�� ���రు ��రణం� యువత మ�యు �� ఉన���� ��� �ట��డు ప�ద���� రు
అభ���. �క�� ���� ప�శ�లు � ప�సు� త �� ��� ప���ంచ�దు
�� ����లు; బదులు� అ� �ను �ం�న అవ��ల అ��షణ
� అతను �ద�  ��� �� సూచన� నను� చూసు� ��డు. �
�త�ం ఎ� �ంట� �కు �త�ం �ణం �జం అ��ం�ం�, ఇందు� ��
ఒక �ద�  వ��� �క� �ద�  కల ��� కల కప�బ� ఉం�.

�ను ��� ��లు ��� ఉం�ల� సూ�ం�ను. అ��, తదుప�
�యంత�ం � ఎం�క గు�ం� �ప�బ�ం�. �ను ��� �� గ��ంచబ��
INCOSPAR � ఇంజ��. ఇ� ఒక యువకు� �ం� ��గ�
�ను కలలు క��ను.

INCOSPAR � � ప� ప�చయ �రు�� �� రంభ�ం�
TIFR కం��ట� �ంట� �. ఇక�� ��వరణం ��షం� ఉం�
DTD & P (AIR) వద�  �న�ం� ఉంటుం�. �బు�� �� తకు�వ ముఖ��న�. అక�డ
ఎవ�� తన �� ��� సమ��ంచడం �� ��క�ంచడం అవసరం �దు
ఇతరుల శతు� త�ం ము�ం�.

1962 �వ� �గం� �ంత సమయం, INCOSPAR �ర�యం �సుకుం�
ఈ����య� ��� �ం�ం� ��ష� � తుం� వద�  ఏ��టు ��ం�
�రళ�� ���ండ�ం (ఇ��డు �రువనంత�రం) స�పం�� మత���ర �� మం.
అహ���� ��క� ���� ���ట�� �ం�న �క�� ���� గు��ం�రు
ఇ� భూ� �క� అయ��ం��� �� దగ�ర� ఉన�ందున త�న ప��శం� ఉం�
భూమధ��ఖ. ఇ� ఆధు�క ��� ఆ��త ప��ధన �క� �శ�బ�  �� రంభం
�రత�శం �. తుంబ వద�  ఎం�క ��న ప��శం ��� �� మ�యు మధ� ఉం�
సముద� �రం, ��� �ండున�ర �.� దూ��� కవ� �సు� ం� మ�యు
సు�రు 600 ఎక�లు. ఈ �� ంతం�, ఒక �ద�  చ�� ఉం�, ��
�� �క�ం��� వ��ం�. ���� ���ల నుం� భూ �కరణ ఎల���డూ ఉంటుం�
కష�తర�న మ�యు సమయం �సుకు� ప���య, ముఖ�ం� జన�ంద�త�
�రళ వం� ప���లు. అదనం�, సం��ంచ��� సు��త�న �షయం ఉం�
మతపర�న �� ముఖ�త ఉన� ప��శం. అ��డు ���ండ�ం క�క��, �
�ధవ� �య�, ఈ ప�� అత�ంత �కచక�ం�, ప��ంతం� �ర��ం�రు
�గవంత�న పద���, కు� ఆ���దము మ�యు సహ�రం� �వ. �
1962 � ���ండ�ం �ష� � ఉన� ���. త�ర� RD ��, �
�ంట�� ప��� వ��� ���� �ం� (CPWD) ఎ��కూ��� ఇంజ��,
�త�ం �� ం��� ���ం�. ��ం� �� �గ��� చ�� ఉం�
తుం� అంత�� �ంద�ం �క� �ద� ���లయం. �జ గ� ��
�ద� ప��గ�ల, �ష� గ� � ��� మ�యు �� �ం� ���లయం.
ఈ �� వరకు, చ�� ��� �భవం� �ర��ంచబడుతుం� మ�యు ప�సు� తం,
ఇం�య� ��� మూ��యం ఉం�.

ఇ� జ��న �ంట�, ఆరు �సం అ��� �ళ�మ� నను� అ��రు-
�ం�ం� ��� ప��గ పద�తుల� �ల ��ణ �ర�క�మం, వద�
�షన� ఏ����� అం� ��� అ������ష� (��) ప�
�ం�� లు. �ను ���లకు ��� ముందు �ంత సమయం �సు�� �����ను



22ఇ ���

�� 32
�ం�� ఆ� ��

23

ఓ�యం�ష�

��శ�రం. � తం�� అవ�శం గు�ం� �లుసుకున�ందుకు �� సం��ం�డు
అ� � ��� వ��ం�. అతను నను� మ�దుకు �సుకు���డు మ�యు a
�ం�� ��ం� � ప���క న��. ��� శ�� ప�వ�ంచ��� �ను అనుభ�ం�ను
� తం�� ��� �కు మ�యు ��� ���� సరూ���; �మం� �ంద ఉ��ము
�� ర�న �క� ���.

�� ర�న �క� ముఖ��న �ధు��  ఒక�, �ను నము��ను, ఒక �� వ�వహ�ంచడం
సృజ�త�క ఆ�చనలకు ��రణ. మనసు�� అవసర�న అ�� వనరులు ఉ���
�జయవంత�న �వనం �సం. స��హ� ఆ�చనలు ఉం��, ఎ��డు
�డుదల మ�యు అ�వృ��  �ంద��� మ�యు రూ��దు� �వ��� ఇ��న ��� �జ��� �� �సు� ం�
సంఘటనలు. ��డు, మన సృ��కర�, మన మనసు�ల� మ�యు వ�����ల� �ల� ��డు,
�ప� సం�వ� బలం మ�యు �మర��ం. �� ర�న మనకు �క���� మ�యు అ�వృ��  �ంద��� స�యపడుతుం�
ఈ అ���లు.

అహ�� జ�� లు��� మ�యు శంసు��� �ం��� నను� చూడ��� వ��రు
���శ�యం. �ం�� వం� �ద�  నగ��� �రు � �ద� బ�ర�తం
�ను నూ� వం� �� ��� �ద��� ప�చయం �య�తు��ను
���. జ�� ���� మ�యు శంసు��� స�యంశ��, �నుకూలత, ఆ���
�జయం �క� ��� తమ ప�� �ప��న �రుషులు. ఇ� నుం�
ఈ ఇద�రు వ�కు� లు � మనసు� �క� ప��న సృజ�త�క శ��� ఆక��ం�రు. �
మ���లు అదు�� ��, మ�యు �ను క��� �గమంచును అనుభ�ంచగలను
� కళ��. అ��డు, జ�� లు���, “ఆ��, �ము �ను� ఎ��డూ ���సూ� � ఉ��ము, మ�యు
�ము �ను� నము�తు��ము. �ము ఎల���డూ � గు�ం� గర�పడ�ము. " �వ�త మ�యు
� �మ�� �ల� �� ���సం �క� స�చ�త � �వ� ర�ణ మ�యు క��ళ�ను ���న�ం ��ం�
� కళ��� � వ��ం�.

* * *
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4
�ధకులు

�ను ��� �ం�� ���� �ంట� (LRC) � ప� �� రం�ం�ను

�ంప��, వ�����. ఇ� ప��నం� R&D �ంద�ం
అధు�తన ఏ���� ���ల�. � అత�ంత స�ష��న �� ప�ల� ఒక�

LRC అ�� ఒక రథ�ర� �ండు నడు�తున�టు�  ���క�ం� �ల�ం
గు�� లు, ఒక� ���య ప��ధన మ�యు మ�క� �ం��కతను సూ��� �
అ�వృ�� , మధ� పరస�ర సంబం��� రూపకం� కలు�తుం�
ప��ధన మ�యు అ�వృ�� .

LRC నుం� �ను ��� �� ��� ��� �ంట� (GSFC) � ��� ను
��� ���, ����ం�. ఈ �ంద�ం ��� �� వరకు అ�వృ��  �సు� ం� మ�యు �ర��సు� ం�
భూ� చుటూ�  �రుగుతున� ��� మ�యు అ���ష� ఉపగ��లు. ఇ� NASA లను �ర��సు� ం�
అ�� ��� �ష� ల �సం �� వ�� లను �� � �యడం. � సందర�న ము�ం��, �ను
వ������ ఈ�� ��� �� వ��� ఐ�ం� �� �ల�� ��� ����� ��� రు.
ఈ ప��శం �� �ం�ం� ��� �� �� � కు ఆ�రం. ఇక�డ,
��ప�� ��� ఒక ��ం�ం� ప�ముఖం� ప�ద��ంచ��� �ను చూ�ను. ఇ� వ��ంచబ�ం�
��� ��టు�  �పథ�ం� ఎగురుతున� యుద�  స���శం. ఒక ��ం�ం�
ఈ �� � ��� ����� సర���రణం� ఉం��,
�� �ం�కులు �ం�ం� �సు� న�ందున ��ం�ం� � దృ��� ఆక��ం�ం�
��టు�  �ల�� ��, �� ముదురు రంగు� ఉం��, �� ల��ల�
ద�ణ ఆ��� ప�జలు కను�నబ�� రు. ఒక ��, � ఉతు�కత �కు �రుగుప�ం�,
��ం�ం� �� నను� ఆక���� ం�. ఇ� ��� సు�� � �న�ం� ��ం�
���� ��� ��డుతు��రు. ��ం�ం� ��� �ంతం� మ����న �స���� ���క�ం�ం�
�శం �� గ�హం �క� మ�క ��న ఇక�డ �� పకం �యబ�ం�. �ను
NASA ��� యుద�  ��� ��� ఒక �ర�యు�� ���ంచడం సం�షం� ఉం�.

అ��క� ప�జల� � అ��� ��� సంగ�హం� �ప�వచు�
�ంజ�� �� ం��� నుం� ఉ��ఖనం, "�ధ క��ం� �ష�లు సూచనలు!" �ను
ప�పంచం�� ఈ �� ంతం�� ప�జలు తమ సమస�లను అ�గ��� ర� గ��ం�రు
�. �రు �ధపడటం కం� �� నుం� బయటపడ��� ప�య���� రు.

� త�� ఒక�� ప�త� గ�ంథం నుం� ఒక సంఘటనను �వ�ం�ం� -
��డు మ��� సృ��ం�న త��త, �వదూతలను ��� ంగపడమ� అ��డు
ఆడ� ముందు. ఇ��� �� ��ను �న� అందరూ ��� ంగప�� రు.
ఎవరు �రస��ం�రు. "�రు ఎందుకు ��� ంగపడ�దు?" అ��  అ��డు. "ను��
నను� అ��� మ�యు మ��� సృ��ం�డు. అ� నను� కం� �ప���� �యదు
ఆడ�? " ��ను ��ం�డు. ��డు ���డు, "స�ర�ం నుం� ����! ఇ� �దు
� ���ర అహం���� �టు. " ��ను ��ం�డు, �� �ట���� ముందు �దు
అ� గ�� ఆడ�. త�ర� ఆడ� ఒక వ���� ��రు
���ంచబ�న పండు �న� త��త అ�క�మణ�రుడు. అ��  అ��డు, "అందు� �ళ�� మ
� �రసులు సం�హం మ�యు అపనమ�కం �క� ����� గడపం�. "

�ర�య సంస�ల� ����� కష�తరం ��� �స��త�న�
ఈ �� ���ర అహం�రం �క� �� బల�ం. ఇ� మనం �నకుం� ఆ�తుం�
� ��య� లు, స����� లు మ�యు �� �� వ�కు� లు. �రు ఒక ఆ�ంచ�రు
�రు అత�� �ంచప��� ఫ��లను అం�ం� వ���, �� �రు అత�� ఆ�ంచ�రు
�రు అత�� దు����గం ��� �� అత�� తృ�క��� సృజ�త�కం� ఉండం�. దృఢత
మ�యు క�నత�ం, బల�న �యకత�ం మ�యు ���ం� మధ�, క�మ��ణ మధ�
మ�యు ప���రం �� �గుం�, �� ��� ���. దురదృష�వ�తు� , �
ఈ �� మన �శం� ప�ముఖం� ��న ఏ�క �త '��ల' మధ�
మ�యు 'సు��లు'. ఒక �� ��� వందల మం� '��లు' ���� మం�� ఉంచుతు��
మ� �� నూట �� ��యన� మం� ప�జలు. ఈ ప����
�ర�వల� ఉం�.

సమస�లను ఎదు��వడం మ�యు ప�ష��ం� ప���య తరచు� అవసరం
కష�పడటం మ�యు ��కర�న�, �కు అంతు�� ��� ఉం�. ����,
సమస�ల మధ� వ���సం ఉంటుం�
�జయం మ�యు �ఫల�ం. �రు సహజ�న ����� మ�యు �� ��� �ందు�రు.

�ను �� నుం� ��� వ��న �ంట�, �రత�శ� �ద� ��� ప��గం జ��ం�
21 నవంబ� 1963 న స�లం. ఇ� ��ం�- అ� �ం�ం� ���
అ��, ��� త�రు �యబ�ం�. ��� చ��� స��శ�ం�
�ను ఇంతకు ముందు సూ�ం�న భవనం. అందు�టు� ఉన� ఏ�క ప�క�లు
��� ర�� ఒక ట�� మ�యు �న�యం� ప��� ��� ��

��ం��రు
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���. స��శ�న ��� ను చ�� భవనం నుం� తర�ం��
ట�కు� ��� �ం� ��� కు. ��� ను ��� ��� ఎ����న��డు మ�యు
�ంచ� � ఉంచ�తు��రు, అ� �� అవ���� సూ�సూ�  ���ం� �� రం�ం�ం�
��� �క� ��� �� వ�వస��. �ము �గం� స��సు� న���డు
�� రంభ సమయం, �యంత�ం 6 గం., ��� కు ఏ�� మరమ�తులు �యబడ�యను�ం�.
అదృష�వ�తూ� , �� �ద�� �దు మ�యు �ము ��� ను ఎత�గ��ము

�న వ� ��మ �క క డ శ�� ప � �వరక �� చడ

��ణ, �� � �మ�� �ల� �� �స� ���� ���సం. �జయవంత�న తరు�త
��-అ��� �� రం�ం�న తరు�త, అతను తన కల గు�ం� �� పంచు��ల� �ర��
ఇం�య� ���� �ం� ��క�.

�� �స� ���� �క� ఆ��దం �� అంటు�ం�. �� �ర�లు
అతను తుంబకు �వడం ప�జలను మ�యు అ�� ప��గ�లలను �దు��క�సు� ం�,

వ� �� మ య � � � �ర తర చర �హ��� ప

��ం��రు
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�ను�వ� �, � �మూ�క కండ�ల శ��� ఉప��ం� �వరకు ��� ఉంచడం
�ంచ�.

�� ��-అ�� ప��గం�, �ను ��� �ధ�త వ�ం�ను
ఏ�కరణ మ�యు భద�త. �� ఆ�న � ఇద�రు స���గులు
ఈ ప��గం� చురు�న మ�యు �లక �త� D ఈశ��� � మ�యు R
అరవముద�. ఈశ��� � ��� అ�ం��� �ప�� , ఏ��టు ��డు
ప��గం. �ము �� అ� ��� అరవముద�, ��� �ధ�త వ�ం�డు,
����� మ�యు ��ం� స���. ప��గం స��� మ�యు సమస�� ఉం�-
ఉ�త. �ము అదు�త�న ��న ��ను �ం�ము మ�యు ఒక �వన� ��� వ��ము
గర�ం మ�యు �ధన.

�ము మరుస� �� �యంత�ం �న�� �బు� వద�  ��� ం� �సుకుంటున���డు, �ము
� అధ��ుడు �� ఎ� ���� హత� �ర� అందుకు��రు
డ�� �, ����. �ము భయప�� ము. ���� సంవత��లు ముఖ��న�
అ���� యుగం, యువకులు వ�వ��ల అ��రం� ఉన���డు. �ను ఉప��ం�ను
�వ� �ప� సం�భం� ���� కద�కల గు�ం� ఆస��� చదవం�
1962. ��య� యూ�య� కూ��� �ప� �� లను ���ం�ం�, �� నుం�
అ��� నగ�ల� �డులు �యడం �ధ��ం�. ����
ఏ� ప��శ�ట�కుం� ��ధం �� '�గ�ంధం' ��ం�ం�
కూ��� ప��దకర �పణులు. ఏ�� స�ం�ం�ల� అ��� కూ� ���ం�ం�
���త� ��ల� కూ�� నుం� ��య� అణు ��
యుఎ� ఎ� ఆ� � ప���రం �రు��వడం ��� అర��ళం. ప��లుగు ��ల తరు�త
�వ��న �టకం, సం���� ��య� ���య� కు� ��� ప�ష��ం�రు
కూ�బ� �� వ�లను కూ����ల� మ�యు �పణులను ��� ఇ��ల� ఆ��ం�ం�
ర��కు.

మరుస� ��, �� �స� ���� �� �వరం� చ��ం�రు
భ�ష�తు�  ప���కలు. అతను ��� రంగం� �త� స�హదు� ను సృ��ం�డు మ�యు
�రత�శం� �ం��కత. ఒక �త� తరం, �స��త�లు మ�యు ఇంజ�రు�  ��
30 లు మ�యు 40 ల �� రంభం�, అ�ర��న �తన�ం� ��� �యబడు�ం�.
INCOSPAR � � అ��ద�  అర�తలు � ���లు �దు మ�యు

వ�� �� లు మ�యు ��� ���ల�లు �రంతర ���చరణ� హ� ��� �. ప�జలు�� ఉ��హం �రణం� �స�వం� గ��రం చుటూ�  ప� �సు� ం�
�� �స� ���� � �త�ద��� చూ�ంచం�, �య��
మన �శం� ముందు -ఇ� �త� ��� �� �త� �����ష� పద��
�� �లుపల ప��ల� ��నం కూ�. �� �స� ����
తరచు� ఒ� వ��� �� సమూ��� బహ�ళ పనులు అప���� రు. అ�నప���
ఆ పనుల� ��� �� రంభం� ���� సంబంధం ���� క���� �,
�రు, తరు�� దశ�, �తు� పరస�రం అనుసం��ంచబ�� రు. ఎ��డు
�� �స� ���� ���� �ం� ��క� (SLV) గు�ం� �� ��� డుతు��రు,
అతను నను� ��� ఒ� ��స�, ��� � అధ�య�లు �పట�మ� అ��డు-
��క ���ల �సం స�యక ��� వ�వస�  (RATO). �ండు �ష�లు
ఈ �ప� �ర��కత �క� మనసు�� తప� స�ష��న సంబంధం �దు. �ను
�ను ����ంద��  అప�మత�ం� ఉండటం మ�యు � ఉ��శ�ం� దృ��  �ట�డం అ� �కు
మ�యు ముందు�� �� తరు�త, స�లు �� ఉ��గం �� అవ�శం ప���సు� ం�
� ప��గ�ల.

�� �స� ���� నవల ���లను ప�య��ంచ��� ఇష�ప�� రు
యువకులను ఆక��ంచ���. అత�� �� నం మ�యు �రు� ఉం�
ఏ�� �� జ��ం� �� �లుసు�వ��� �త�� అత�� అనుమ�ం�ం�, �� కూ�
ఆప��� సమయం వ��న��డు. � అ��� యం ప��రం, అతను ఒక ఆదర�వంత�న ప�
మ�యు ఆ�ష�ర�. � ముందు ప�����య చర�లు ఉన���డు
�� ఫ���� అంచ� �యడం కష�ం, �� ��న�ం� స��ద�డం
దృక��లు, �� �స� ���� ప�ష��ంచ��� ప���లను ఆశ���� రు
సమస�. 1963 � INCOSPAR వద�  ఇ� ప����. A
యువకులు, అనుభవం ���రు, అ�� శ��వంతులు మ�యు
ఉ��హవంతు�న వ�కు� లకు ��య సూ���� �ం�ం�ం� ప� ఇవ�బ�ం�
��రణం� ��� మ�యు ���ల� రంగం� మ�యు అంత��ం� ఆ�రపడటం
ముఖ�ం� ప��ధన. ఇ� ట��� ��� �యక���� �ప� ఉ�హరణ.

��� ప��గ ప��శం తరు�త తుం� ఈక���య� � �క�ం�ం�
��� �ం� ��ష� (TERLS). TERLS ���� ��� �� �ంచబ�ం�
�� ��, USA మ�యు USSR � సహ�రం. �ర�యు� �యకుడు
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అంత�� �ర�క�మం - �� . �క�� ���� - ���� గ��ం�రు
స�లు �క� �కు�లు మ�యు ��� ��క�ంచడం� �ముఖత చూప�దు. కు�
INCOSPAR ఏర��న �� నుం�, అతను అవసరం గు�ం� �లుసుకు��డు
ప�క�ల� ఒక సమగ� ��య అంత�� �ర�క���� �ర��ంచం�
��టు�  మ�యు ప��గ �క��ల త�� �సం అ�వృ��  �యబ�ం� మ�యు
��యం� ఉత���  �యబ�ం�.

��� దృ��� ఉంచుకు�, ���య మ�యు �స��త�న �ర�క�మం
��� ఇంధ�లు, �� పల�� �స��� � �ం��క అ�వృ�� ,
ఏ�����, ఏ���� ���య��, అధు�తన �����ష� �����, ���
��� ఇను����ం�ష�, కం�� � అం� ���� �స���, �����, �� �ం�
అంత��ం� ప���లు �య��� వ�వస�లు మ�యు ���య ప�క�లు
��� ��� అం� ���ల� �ంట� మ�యు ��క� వద�  �� రం�ంచబ�ం�
అహ���� � ప��ధన ప��గ�ల. �దృ��కం�, ఈ ప��గ�ల క�� ఉం�
అత��క సంఖ�� �ర�య అంత�� �స��త�లను �ద�  సంఖ�� ఉత���  ��ం�
సంవత��లు� ���బ�.

అ��, �రత అంత�� �ర�క�మం �క� �జ�న ప��ణం జ��ం�
��� �ం�ం� ��� (RSR) �� �� � � �� రంభ�ం�. అ� ఏ��
ఇ� ���� �ం� ��క� నుం� �ం�ం� ��� � �రు �సు� ం�
(SLV) మ�యు �ప� నుం�? ����, అ� మూడు ��న� ర�లు
��టు� . �ం�ం� ��� లను ��రణం� భూ�� స�పం� ప���ంచ��� ఉప���� రు
��వరణం, ఎగువ �� ం�ల� స�. �� �రు
అ�క ర�ల ���య ��� లను అ�క ర�ల ఎతు� లకు �సు�ళ�గల�
��� చుటూ�  �రగ��� అవసర�న తు� ���� అం�ంచ�ము. న
మ���, ఒక ప��గ �హనం �ం��క ప��� ��� క��� ప��శ�ట���� రూ�ం�ంచబ�ం�
��� �� ఉపగ�హం. �ం� �హనం �క� �వ� దశ అం�సు� ం�
ఉపగ�హం క���� ప���ంచ��� అవసర�న �గం. ఇ� ఒక �ం����
ఆప�ష� ఆ�-��� �ర�దర�కత�ం మ�యు �యంత�ణ వ�వస�లు అవసరం. ఒక �ప�,
ఒ� కుటుం��� �ం�న� అ�నప���, ఇ� మ�ంత ��ష��న వ�వస� . �
�ద�  ���న� �గం మ�యు ఆ� ��� �ర�దర�కత�ం మ�యు �యంత�ణకు అదనం�,
ఇ� ల��లను �రు�గల �మ�� ��� క�� ఉం��. ల��లు ఉన���డు
�గం� క�� మ�యు ఉ��లు �యగల, �ప� కూ� అవసరం
����-�� �ం� ఫం�న�ను �ర��ంచం�.

RSR �ర�క�మం అ�వృ��  మ�యు
�ం�ం� ��టు�  మ�యు �� సంబం�త ఆ�-��� వ�వస�ల కల�న
రత�శ � �యప �ధన �స ఈ ర కమ � ద క క

���చరణ �ం�ం� ��టు�  అ�వృ��  �యబ�� �. ఈ ��టు�  �డలు� క�� ఉ���
��� �మ�� �లు, మ�యు ఇప�� వరకు ఈ ��ట�� అ�క వందల సంఖ�� ఉ���
��ధ ���య మ�యు �ం��క అధ�య�ల �సం �� రం�ంచబ�ం�.

�ట��ద� ��� ��� ఒ� ఘనప��� �� క�� ఉంద� �కు ఇప��� గురు� ం�
�వలం 32 ��ల బరు�న� �� పల�� ���. ఇ� �మ�త�� 7 ��ల ��� ను ఎ���
సు�రు 10 �.� ఎతు�  వరకు. ఇ� త�ర� మ�క� అనుస�ంచబ�ం�
మ��-ఎ�� ���ం� పంప��� మ� ఘన �� ���ం� ��� ��ంచబ�ం�
��డు�  ��� 100 ��ల బరు� 350 �� ఎతు� కు.

ఈ ��ట�  అ�వృ��  ఫ�తం� ���� స���యుల��రు
ధ��ం� ��� ల� �టు �� �� ���ం� ల ఉత���  �మర��ం.
ఈ �ర�క�మం �సం �శ �ం��కతను �సుకువ��ం�
�� ఎకు�వ ప��రు క��న ఘన �� ���ం� ల ఉత��� , �� ఆ�రం�
��యు��� మ�యు ��బూ��� ��మ� �. ఇ� తరు�త ���ం� కు ����ం�
���త�క త��� �� ���ం� ��య� �ం���� (PFC) అ�
��� ఇం�� లకు అవసర�న ర�య�లు మ�యు ��� �� ���ం� �� ం�
(RPP) �� ���ంట�ను ఉత���  �య���.

ఇరవ�� శ�బ�ం� �ర�య ��ట�  అ�వృ��  �వచు�
��� సు�� � �క� ప����దవ శ�బ�� కల �క� �నరు��వనం. ఎ��డు
��� సు�� � చంపబ�� డు, ���� �రు 700 కం� ఎకు�వ ��ట�ను ���నం �సుకు��
1799 � తురుఖనహ�� యుద�ం� 900 ��ట�  ఉప వ�వస�లు. అత�
�న�ం� కుషూ�� అ� �లువబ� 27 ���� లు ఉ��� మ�యు ప�� ���� కు ఒక కం��
జ��� అ� �లువబ� ��� మనుషులు. ఈ ��టు�  ఇం�� ం� కు �సు�ళ�బ�� �
��యం �ం��� �త మ�యు ���� �రు మనం ��� ��� �బ� ఉం�రు
ఈ�� '�వ�� ఇంజ��ం�'. �స����, GATT, IPR చట�ం �దు,
�� ��ం� �లన. ��� మరణం�, �రత ��� కూ� ��� క��ం�
మరణం - క�సం 150 సంవత��లు.

ఇంత�, ��� ���ల� ���ల� �ప� �జ�లు ��ం�ం�. ����ం��
ర��� ������� (1903), USA � �బ�� ��� �� (1914) మ�యు
జర��� �ర�� ఒ��� (1923) ��� � �త� �లతలు ఇ��రు. �
�� జర��, ���� �� �� � �క� సమూహం V-2 స�ల� ���� ఉత���  ��ం�
����� �పణులు మ�యు �త����ల ద�ల� �లు�ల వర�ం కు��ం�ం�. యుద�ం తర
USA మ�యు USSR �ండూ జర�� ��� � తమ ��ను ���నం �సుకు���
���ల� మ�యు ��� ఇంజ�రు� . ఈ ����, �రు పరు�త�డం �� రం�ం�రు
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�రత�శం� ���య ప��ధనల �సం. ఈ �ర�క�మం �ంద, ఒక కుటుంబం �పణులు మ�యు �� �� ల� �� �ర�న ఆయుధ ��.
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�ం��క దృ��� �రత�శం� ��� � �నర�న� ల�ం�ం�
ప��న మం�� జవహ� �� �హ�� . �� �స� ���� స�లును ��క�ం�రు
ఈ కల� ��క �లతలు ఇవ�డం. �� మం� వ�కు� లు
మ��� �జ� �త�� ��� �ర�క��ల questioned����� ప���ం�ం�
స�తంత� �శం �� జ��ను ��ంచడం కష�ం� ఉం�.
�� ప��న మం�� �హ��  �� �� �స� ���� � ఎ�ం� సం�గ�త �దు
ప��జనం �క�. �� దృ��  �� స�ష�ం� ఉం�: �ర�యులు ఆ�� a
��ల స�జం� అర�వంత�న �త�, �రు �ండవ �� నం� ఉం��
�� �జ ����� అధు�తన �ం��కతలను వ��ంప�యడం� ఏ� �దు
సమస�లు. ��� ప�ద��ం� �ధనం� ఉప��ం�ల� ఉ��శం ��� �దు
� శ��.

* * *

5
కలలు క��రు

D తుం�కు తరచు� సంద��ంచడం, �� �స� ���� సంద��ంచడం
�త�ం బృందం� ప� ��గ�� బ�రంగం� స��ంచం�.
అతను ఎ��డూ ఆ��లు ఇవ��దు. బదులు�, ఉ�త ���� ���

అ��� �ల ప��రం, అతను మమ��� �త� భూ�గం�� ముందుకు న��ం�డు, ఇ� త
ఊ�ంచ� ప���రం. ఒక ���ష��నప��� బహ�� అత�� �లుసు
ల��ం తనకు స�ష�ం� ఉండవచు�, మ�యు అతను త�న �శలను ఇవ�గలడు
�� �ఫల�ం, అత� బృంద సభు�లు ప� �య��� ప��ఘ�ం�రు
��� అర�ం �� ల��ం ��. అతను స���� ��ం�డు
సమస�ను అర�ం �సు�వడం సమర�వంత�న �యకత�ం �క� ప��న ల�ణం.
అతను ఒక�� �� ఇ� అ��డు, “చూడం�, � ప� �ర��లు �సు�వడ�; �� అ
ఈ �ర��లు � బృందం ఆ��ం�� చూడటం ముఖ�ం
సభు�లు. "

�స����, �� �స� ���� వరుస �ర��లు �సుకు��రు
�� మం� ��త ల��ం. �ము � స�ంత ��ట�ను త�రు ��� ము
ఉపగ�హ ప��గ �హ�లు (SLV లు) మ�యు మన స�ంత ఉపగ��లు. మ�యు ఇ� అ
ఒ��క��� �యకూడదు �� ఏక�లం�, బహ�ళ-ప��ణ పద���.
�ం�ం� ��� ల �సం ��� ల అ�వృ���, బదులు�
ఒక ���ష�  ��� �ందడం మ�యు ��� ��� � స���� ఇంజ��ం� �యడం, �మ
ప� �సు� న� ��� �స��త�ల� ��� �� గు�ం� చ��ం�రు
��ధ అవయ�లు మ�యు ��ధ ప���ల�. �ను కూ� �ప�వచు�
�ం�ం� ��� �� �� � �క� అత�ంత ముఖ��న �జయం
�శ��ప�ం� పరస�ర ������ �� �ంచడం మ�యు �ర��ంచడం.

కలలు
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ప�జలను ���� ఒ��ంచ��� �ను �� �న�త ఇసు� ��న� గ��ం� ఉండవచు�
� చట�బద��న అ����� ఉప��ంచడం కం� �ప�బ�ం�, �� �స� ���� ���ం�రు
��� �స��త�లకు ఇంట� �� మద�తు అం�ం� ప� �కు ఉం�. ���
�రత�శం�� అ�� ��క ప��గ�లలు �ం�ం� ��� � ��� ���
�ర�క�మం, ప�� �� స�ంత �ష�, �� స�ంత ల��ం మ�యు �� స�ంత�
��� ఈ ��� లను ��� � అనుసం�నం �యడం అవసరం
�� స�న ప��రు మ�యు ఓరు�ను ��� �ంచ��� ���ణం
��న ప���తులు. న��� లను చూడ��� �కు ఎ��-� ��� లు ఉ���; ��డు�  అమర�బ�� �
��� కూరు�ను ����ంచ��� ��� ������ �� ���� ��ట� ల�
ఎగువ ��వరణం �క�; �� ప���తులను �లుసు�వ��� ��యం ��డు� ,
�� �శ మ�యు �గం. �ము అ���ంచ��� అ������ ��� లను కూ� క�� ఉ��ము
��వరణం �క� ��ధ �రలు. �ను �స��త�ల� �త�� సం��ం���న అవసరం �దు
TIFR, �షన� ��క� ���ట� (NPL) మ�యు ��క� ���� నుం�
ప��గ�ల (PRL), �� USA, USSR నుం� ��� �స��త�ల� కూ�
�� ��, జర�� మ�యు జ��.

�ను తరచు� ఖ�� ��� � చదు��ను, మ�యు అత� �ట��  ఎల���డూ ��కం ఉంటుం�.
"��మ �కుం� ���న ���  ఒక �దు ��� , అ� సగం మ��� ఆ�రం ఇసు� ం�
ఆక�, ” - తమ హృద�ల� ప� �య�� �రు ఒక �లు� ఉం�రు,
చుటూ�  �దును �ం�ం�ం� సగం మనసు �జయం. �రు రచ�త అ��

� త�ర క ప రహస య � ద � డ �� షపడ ర

�� �స� యుఆ� �� ���, � బృందం ముకు�కు స���� ఇంజ��ం� �యబడుత
��� ��� ��. 150 �.� ఎతు� �, ముకు� ��
ఎల�� ��� ��� ����ంచబ�న ��� �లుడు ��� �రు �యబడుతుం�
�మ�. ���, ఎ��-� ���రు�  స�లం �సం బ�ర�తమ���
న��� ల నుం� ఉ�� �ల గు�ం� అవసర�న స����� �క�ంచడం.
�� �స� ఓ� మ�యు �� �స� �� క�� �ధసు� �క� ప���క�న స��ళనం మ�య
అం�త�వం, ఇ� �� అరుదు� క��సు� ం�. ఒక ��, �ను ప� �సు� న���డు
� �మ� ప�క�ల� �� �స� ఓ� �క� ��� �సం ఏ�కరణ, అతను పటు� బ�� డు
అతను జ�� నుం� ���న �మ� లను ఉప��ంచడం�. �కు అ� సన�� క��ం��
�� �� �స� ఓ� �ర�య �మ� ల ��� భ�� �యబడ�ర� తన �ఖ�� కటు� బ� ఉ�
జప�యులు. �ను అత� సూచనను ��ం�ను మ�యు �మ� లను భ�� ��ను.
��� �గసు� బయలు��, అనుకున� ఎతు� ను ��ం�ం�. ��
����� �గ�� �మ� ప��యక�వడం వల� �ష� �ఫ���� ���ం�ం�.
�� �స� ఓ� ఎంత�� �ధప�� డు, అత� కళ�� �ళ�� ����. �ను ఆశ�ర���న
�� �స� ఓ� �క� ప��స�ందన �క� ����గ �వ�త ���. అతను స�ష�ం� ఉం�
అత� ప�� అత� హృదయం మ�యు ఆత�.

��� త�� ప��గ�ల� సు�క� � స����.
��-�ం� �డూ�� � �గం�, �ము �ంపడం మ�యు ��� � �క�డం
ప��దకర�న ��యం మ�యు థ��� �శ�మం. ఎప����, ఇ� ��� మ�యు �మ
త వద � రవ ప�ష� త త �న మ య స క� మ
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� �� త�ర�క ప�లు రహస�ం� ��య�� �� �దు��� ఉండ��� ఇష�పడ�రు
� �ఠకుల ఆక�� ��సు� ం� �� సగం; �రు �చ� అ��
���ర�త�� ఉం�, � సూచనలు �ర�రు�� �� సగం
� ���రు� ల �� నం అవసరం; �రు ���ం� �స��త� అ��
���, � ప��రు సంతృ��కరం� ఉంటుం� �� � �ష� � సగం అవస�లు.
వ���గత అసంతృ�� మ�యు ఫ��లు ��ంచడం� �ఫల�ం
చదర� రంధ�ం� గుండ�� �� ఉండటం ఏ �ధం�నూ �త�� �దు. �� అక�డ
�� . ఓ� మ�యు సు�క� వం� ��� �న��ం�లు ఉ���
�� వ���గత స��వం ఆ�రం� ��� �క� వ���గత స�ర�ను ప� �యం�,
వ���త�ం, అంతర�త ఉ����లు మ�యు బహ�� కలలు �పల స���క�ంచబడ��
�� హృద�లు. �రు తమ ప�� �� ������� �న��రు
�� ప�యత� �జయం �క� ఏ�� పలుచన ��� దు .��� �ం�తుం�.

�� �స� ఓ� ఇ���టూ�� ఆ� నుం� ఎ��-� ��� �స��త�
��� మ�యు ఏ���క� ���� (ISAS), జ��. �ను అత�� ఒక�� గురు� ంచుకుం�ను
అతు�న�త వ���త�ం మ�యు ప���ం� కళ�� క��న �న� మ��
����టలు. అత� ప� పట�  అత� అం�త�వం ఆదర��� య�న�. అతను ����డు
ISAS నుం� X- � ��� లు, ��� �టు� X- � ��� లు త�రు �యబ�� �

తుంబ వద�  ��. ఆరవ ఆప�ష� త��త, �ను మ�యు సు�క� ���ము
�శ���� స���  ��ంచ��� ��� �ంచ��� ��� గ�. అక��తు� �, ఎ
అత� ను�� నుం� �మట చుక� ��యం �ద ప�ం�, మ�యు � ముందు
ఏ� జరుగుతుం� �లుసు, �ం�త�క �లుడు సంభ�ం�ం�
గ�. ��� ప����� గు�న ��� �కన��టు, ఏ� ��� �కు ��యదు. �
మంటలు ���సు� ���, మ�యు �రు ��యం అ��� చ�� ర�దు.
ఈ నరకం� �కు�కున� సు�క� తన ఉ��� ����దు
మనసు. అతను తన �తుల� �� ���� పగల���  అ��� ���డు
తనను �ను దూక��� ముందు �ను సుర�తం� ఉ��ను. �ను సు�క� � ��ను
కృతజ�త� �తులు రక�ం అ�తు���, అతను తన ���� చూ� న��తు��డు. సు�
�వ��న ��న ��ల� �లు�వ��� ఆసుప��� �� ��లు గ��డు
అందుకుం�.

TERLS వద� , �ను ��� త�� �ర�క��లు, ��� � ��� ��ను
��� వం� ఉపవ�వస�లను ���ంచడం� �టు అ�ం�� , ప�� మ�యు మూ��ంకనం
��ం� మ�యు ����నబు� ముకు� శంకు�లు. ముకు� శంకు�ల� ప��యడం
�ను, సహజ పర�వ�నం�, �శ�మ ప��� ల రంగం�.
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��వసు� �స� సమయం� �లు� లు కను�నబ�� య� �లుసు�వడం ఆస��కరం� ఉం�
�శం�� ��ధ ప���ల� త�వ��లు, �ర�యులు ఉప��ం�నటు�  �లుసు� ం�
కలప, �ము మ�యు �ము�� ��న �శ�మ �లు� లు పద�ండవ ఏట�
శ�బ�ం, అటువం� �లు�  మధ�యుగం� త�రు �య��� క�సం 500 సంవత��ల ముందు
యూ��. �శ��ల �క� బహ�ముఖ ప�జ�, అ� క�� ఉన� అర�ం�
�� ����న ����త�క, థర��, ఎల���క�, ��క� మ�యు ���క�
ల��లు, నను� ఆక��ం��. �నవ ���తం� �ను �� ఉ��హం� ఉ��ను
���య�� గు�ం� ��� ప��� �లుసు��ల� �ను ఆతురుత� ఉ��ను
����ట. �ను సంబం�త అం�ల� అందు�టు� ఉన� ప����� చ�����. �ను
ముఖ�ం� �� � మ�యు �ర�� �బ� ������ �� ��� � ఆస�� ఉం�
(FRP) �శ��లు.

ఒక FRP �శ�మం ఒక అకర�న �బ� � అ��న�
�తృక ��� మూ���, �గం �� బ�� రూ��� ఇసు� ం�. �బ�వ��
1969, ప��న మం�� ఇం���ం� TERLS అం�తం �య��� తుంబను సంద��ం�రు
ఇంట��షన� ��� ��� కమూ����. ఈ సందర�ం� ఆ�
�శం� �ట��ద� �ల�ం� �ం�ం� ��� ను �� రం�ం�ం�
ప��గ�ల. ఈ సంఘటన � బృం��� �సుకువ��ం�, ఇందు� CR సత�, PN ఉ��రు
సుబ�మ�య� మ�యు MN సత���-��, �ప� సంతృ��. �ము ఉన�త �� �� �రుకు��ము-
అయ��ం�తర ��� గృ�లను ���ంచ��� బలం �� వస�ం ���టు�
మ�యు ��� �ండు దశల �ం�ం� ��ట�� ఎ��ం�. �ము కూ� �యం మ�యు ప��
360 �� ��సం క��న ��� ��� ��ం� లను ఎ��ం�.

�మ���, �� ఖ��తం�, తుంబ� �ండు �ర�య ��టు�  ��� �. �ళ��
ఇద�రు ���క నృత��రుల త��త ��� మ�యు �నక అ� �మకరణం ��రు
ఆ�శ �� ఇందు� � ఆ�� నం�. �ర�య ��� లు ఇక� ��
��ం� ��ట�  ��� ప���ం���న అవసరం ఉం�. ఇ� �� ఉండవచు�
�� ���సం మ�యు �బద�త �క� ��వరణం �సం �� �స� ����
INCOSPAR � సృ��ం��? అతను ప�� వ���� ���గం�� ���డు
�� నం మ�యు ����లు. అతను ప�� మ�� సమస�� ప�త��ం� �లుపంచుకు�� ��డు
ప�ష��ంచడం. బృంద సభు�ల �గ��మ�ం ���, ప����లు
�జ�న ��ం� మ�యు �త�ం ఫ�తం� �త�ం జటు�  నమ���� సం��ం�ం�
అమలు పట�  �బద�త.

�� �స� ���� �స��కత మ�యు అత�� �చ��� ఎ��డూ ప�య��ంచ�దు
��శ. అతను �� ����� మ�యు ����కం� ��� ��డు.
����రు�  అతను �ష�లు �స�వం� కం� మ�ంత �నుకూలం� క��ం�� ��ను
ఉ���, ఆ� అత� ��� �� శ�� ఒప�ం�ల ��� మమ��� ఆక��ం�రు.

�ము �� �ం� �రు�  వద�  ఉన���డు, అతను ఎవ�� నుం� �సుకువ�� డు
�ం��క సహ�రం �సం అ�వృ��  �ం�న ప�పంచం. అ� అత� సూ���న �ర�ం
� �మ�� �లను �స��ంచు�వ��� మన� ప�� ఒక��� స�లు �యడం.

అ� సమయం�, �ము ��� ల��లను �రు�వడం� �ఫల�నప���, అతను
మనం ��ం�న ��� ప�శం��� రు. అతను ఏ�� కను�న���డ��
మన� ఒకరు అత� తల�� ���, అతను �య� ప�� ప�య��ం�డు
�మర��ం �� ��ణ�ం క��, �� �స� ���� �ర�క��లను ��� అప���� రు
తకు�వ ఒ��� మ�యు �రు�న �ణ��న ప�� అనుమ�ం� �ధం�
ప�ద��ం�రు. అప�� నుం� �ద� ��� -75 ��� ప���ంచబ�ం�
TERLS 20 నవంబ� 1967 న, మన� ప�� ఒక�రూ తన �ంతం
��

వ�� ఏ�� �� రంభం�, �� �స� ���� నను� ���� అత�వసరం� చూ�లను
ఇప��� �ను �� �స� ���� ప� పద�తులకు అల�టు ప�� ను. అతను
ఎల���డూ ఉ��హం మ�యు ఆ��దం� �ం� ఉం�. అ�ం� �న�క ����,
��రణ �క� ఆక��క �లుగులు ��� సహజ�న�. ��� �రుకున� త��త, �ను
అ��ం� �ం� �సం �� �స� ���� �క�ట�� సంప��ం�రు మ�యు అ��రు
�ట� అ�క� �ల��రు�మున 3.30 గంటలకు అత�� కలవ���. ���� �ం�ం ప�చ
స�లం, ��ం� ��� అనుకూల�న ��వరణం�, కం�ష� �యబ�ం�
ద�ణ �రత�శం�� �చ�� మ�యు �మ� కూ�న ��వరణం, �ను �ట� � �� 
� �న�� ము�ం�న త��త �ం�.

�ను ఎల���డూ ఒక మతపర�న వ���� ఉం�ను
���� �గ��మ�ం. అతు�త�మ�న ప� అవసరమ� �కు �లుసు
�ను క�� ఉన���కం� ఎకు�వ �మర��ం ఉం�, అందు�త �కు ఆ ��� స�యం �
�కు ఇవ�వచు�. �ను � స�ంత �మర��ం గు�ం� �జ�న అంచ� �సుకు��ను, త��
50 �తం మ�యు నను� ��� ��� �ట�ం�. ఈ �గ��మ�ం�, �ను క�� ఉ��ను
�ను ఎల���డూ �కు అవసర�న అ�� శ��� అందుకు��ను, ���� అ� �జం� అనుభ
� గుం� ప�వ��� ం�. ఈ ��, �ను ��� �జ�ం అ� ధృ�క�ంచగలను
� �పల ఈ శ�� రూపం�, � ల��లను ��ంచ��� మ�యు
� కలలను ��రం �సు�ం�.

అ�క ర�ల మ�యు అనుభవ �� �లు �ర��
ఈ అంతర�త శ�� ప��చర� ��ష��న�. ����రు� , �ము �ద�ం� ఉన���డు, �
అత�� సు��త�న ప�చ�లు మన� అంతర����  మ�యు �� ��� �ం���. ఈ
మ�క వ���� ఎ� �ంట� నుం� �వచు�, ఒక పదం నుం�, a
ప�శ�, సంజ� �� ఒక లు�. �� �రు� , అ� కూ� �వచు�
�స�కం, సం�షణ, ��� పదబం�లు, పద�ం నుం� ఒక పం�� ��� కూ�
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�� ��� �� చూడటం �త��. క�స �చ��క �కుం�, ఏ�
� ��తం� �త� ���లు మ�యు రహస� �ర�యం �సు�బ�ం�, ఆ �ర�యం
�రు �� రం�ంచ��� ���� అప��రక ���� ఉండవచు�.

�న �గ న � చ చ �న ఎవ� క �స � వ � ర

అ�నప��� �జయవంత�న ���.

అక��తు� �, వ�� కూరు�న� మ�క వ��� గు�ం� �కు �లుసు
� ఎదురు� ���. అతను ���న వ���� �� ���ం�న వ���
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�ను �గ�న �ం� చుటూ�  చూ�ను. ఎవ� ఒక �స���� వ����� రు
స�పం�� ��. ఆ చల�� ��� �న� గంటలను ���ం�� �ం�నటు�
�చ�� ఆ�చనలు, �ను �స���� �సు�� �� � �యడం �� రం�ం�ను. �ను తప�క క�� ఉం��
�స�కం �క� ��� ��లను �త�� ���ను, �� గు�ం� �కు గురు�  �దు
ఈ �� �షయం.

ఇ� ���ర �ర�హణకు సంబం�ం�న ��� ప�ముఖ �స�కం. �ను
ఇ� �జం� చదవ�దు, ���� � లు మ�యు ��లను �ప�డం �త��.
అక��తు� �, � కళ�� �స�కం�� ఒక ��� �ద ప�� �, అ� ఒక ��ష�
��� ����� �. �� �క� ��ంశం అ�� స�తుక�న�
�రుషులు తమను �ము ప�పం��� అనుగుణం� �రు�కుం�రు. ��� అసమంజస�న� �త�� �న�గు��
ప�పం��� తమకు అనుకూలం� మలచుకు� ప�యత�ం�. ప�పంచం� అ�� ��గ�
ఈ అసమంజస�న �రుషులు మ�యు �� �నూత��న మ�యు తరచు� �� ��� ఆ�రప� ఉంటుం�
అనుగుణ�న చర�లు.

�ను ����� � ప�కరణం నుం� �స�కం చదవడం �� రం�ం�ను.
రచ�త �వన చుటూ�  అ��న ��� ���లను �వ�సు� ��రు
మ�యు ప�శ�మ మ�యు ���రం� ఆ�ష�రణ ప���య. �ను �� గు�ం� చ��ను
���త�క ప���క ��ణం. ఇ� గణ�య�నద� ��రణం� నము��రు
���త�క మ�యు �ం��క ప���క 'సంఖ�' �క� అస�నతలను �� �ంచుతుం�
ఆశ�ర�కర�న ఫ�తం. రచ�త ఇ� �� అవసరం అ� అ��� యప�� రు
�� ��� ��జ� అ���� మ�యు అస�ష�త� ��ంచడం �రు����. అతను
ఆ��క �జ��� �లక�న� ఒక అ�హ అ� ��ం�రు
గణన �మర��ం. జనర� ��� �ట� నుం� ఒక ��ష� ఇవ�బ�ం�
ఈ ����� �ంట� ��ం� - ప�సు� తం ఒక మం� ప���క �ం�త�కం� అమలు �యబ�ం�
వ�� �రం అమలు �యబ�న ఖ��త�న ప���క కం� �� మం��. ఇ� ఒక ��ణం
�ద�� �ల��, ఆ���� �య��� ప�య��ం��, రచ�త ��ం�డు. ఆ����ష� �లుసు� ం�
��తం� �త��, �� �స�వ ప�పంచం�, �స�కం తరు�త ��రం� ����రు
అ��రు.

�ండు గంటల అ��ం� �ం� �సం ఉదయం 1 గంటలకు �ట� ��� �� ఉం�
తరు�త ఖ��తం� ఇ� �కు �� �కు స�తుక�న ప���దన �దు
�� �స� ����. �� అ��డు, �� �స� ���� ఎల���డూ బల�న వ���� ప�ద��ం�రు
అత� �త�� అ��రణ�న �గం. అతను ప�దర�నను నడు�తు��డు
�శం� అంత�� ప��ధన-తకు�వ �బ�ం�, అ�క ప�-

చూడం� మ�యు శు��  ��న భం�మ. � వ� �కుం� - ఎల���డూ � దుసు� ల� క�మర
ఈ వ��� �గ�న దుసు� లు ధ�ం�డు. �� గంటలు ఉన�ప���,
అతను అప�మత�ం� మ�యు ఉ��హం� ఉ��డు.

అత� గు�ం� ఒక �ంత అయ��ంతత�ం ఉం�, అ� �లు ప�� లు త��ం�
ఆ�ష�రణ� � ఆ�చనలు. మ�యు �ను �స���� ��� �కముం�,
�� �స� ���� నను� ��క�ంచ��� �ద�ం� ఉ��ర� �కు స��రం అం�ం�. �
�ను �సుకున� �ట నుం� స�పం�� ��� బు� �యం�. �ను ఆశ�ర���ను
ఎదురు� ��� కూరు�న� వ���� కూ� �ప�� రమ�� అ��రు.
అతను ఎవరు? � ప�శ�కు స��నం �వ��� �� సమయం �దు. కూ�
�ము కూరు�� ముందు, �� �స� ���� �కు ఒక��కరు ప�చయం �సుకు��రు.
ఎ�� �� ��ర��� నుం� గూ� � ���� VS ��యణ�.

�� �స� ���� � ఇద��� �� ఆర�� ��రు మ�యు అత� ప���కను ఆ�ష�
��క ���ల �సం ���-స�యక ��� వ�వస�ను (RATO) అ�వృ��  ��� ం�.
ఇ� � యుద�  ���లు �న� ర� �ల నుం� బయలు�ర��� స�యపడుతుం�
��ల�లు. �� �� �న� �� �ద అం�ంచబ�ం�. ఇ� ����
�� �స� ���� �క� ల�ణం. �� �ము �� ��� ��న �ంట�,
�� �స� ���� ��, మమ��� అత�� �టు �ల�� �ం� కు �ళ�మ� ��రు
��� ��ర��. �ము �� గుం� �ళ�తున���డు, �ను ఒక ���ను
�ను �స���� వ���న �� �� చూ�ను. అ� అక�డ �దు.

ఇ� �ం� � ఒక గంట ప��ణం. �� �స� ���� �కు చూ�ం�రు
ఒక రష�� RATO. "ర�� నుం� ఈ �స�� �క� ��రు�  �ను �కు అం���,
�రు ప����� �లల �లం� �యగల�? " �� �స� ���� మమ��� అ��రు. "అ
�ము �యవచు�! " Gp ���� VS ��యణ� మ�యు �ను ఇద�రూ ��� ఒ��� �
�� �స� ���� ముఖం ���ం�, � మ�గ��� ప���ం�సు� ం�. �ను ఏ� గురు�  
�ను చ��ను, "అతను �కు నడవ��� ఒక �ం�� ప����� డు."

మమ��� ��� �ట� అ�క వద�  �� � ��న త��త, �� �స� ���� ��� రు
అ���ర స��శం �సం ప��న మం�� ఇలు� . ఆ �యం�� ��,
�రత�శం ఒక ప�కరం �క� స��� అ�వృ��� �ప��నటు�  �ర�లు
�� �టు అ�క ప��రు క��న ��క ��నం ��� స�ల���క ��� లకు స�యం
�� ��� ���ం�, ప��� �యబ�ం�. �ను �� �����ల� �ం���ను-
ఆనందం, కృతజ�త, �ర�రు� �వన మ�యు ఈ పంకు� లు ����-
పం���దవ శ�బ�� ప��ద�  క� � మనసు�ను ��ం�:
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� అ�� ��లు �ద�ం �యం�
మ�యు ��� ఎప���� కలవం�
�రు అ��� అ�న��డు, �� -
�రు సు��� ఉన���డు, �ట�ం�.

అదనం� అం�ంచ��� RATO ��రు�  ��నం� అమర�బ�� �
��� ప��కూల ఆప��ం� �ంద ��� ర� సమయం� థ��� అవసరం
��కం� �ంబు ��న ర� �లు, ఎ��న ఎ�� ��� లు, మ���
సూ�ం�న �� �� �� ఎకు�వ ప�సర ఉ�� గ�తల కం�. ��
��� �� S- �సం �ద�  సంఖ�� RATO ��రు�  �� అవసరం
22 మ�యు HF-24 ���లు.

�� ప� �ం� � రష�� RATO ��� �కు చూపబ�ం�
�త�ం 24500 ��ల ��రణ� 3000 ��ల థ��� ను ఉత���  �యగల �మర��ం-
�కను� . ఇ� 220 ��ల బరు� మ�యు డబు� �� �� ���ం� ను క�� ఉం�
ఉకు�. అంత�� ��� నం� అ�వృ��  పనులు �ప�� �
మ�యు ర�ణ ప��ధన స�యం� �ం��క �ంద�ం
మ�యు అ�వృ��  సంస�  (DRDO), HAL, DTD & P (��) మ�యు ��
ప��న ���లయం.

అందు�టు� ఉన� ఎం�కల �వర�త�క ���షణ త��త, �ను �బ� �� � ను ఎంచుకు��ను
��� ��ం�. �ము ఒక �శ�మ �� ���ం� కు అనుకూలం� �ర��ంచుకు��ము
అ�క ���ష�  ��రణను ఇసు� ం� మ�యు ఎకు�వ సమయం మండుతుం�
��� ���� ఉప��ంచు�ం�. �ను అదన� భద�� చర�లు �సు��ల� �ర��ంచుకు��ను
�ంబ� ఒ��� ఉం� ���� డ�ఫ�� ను �ర�డం
��� �ర�ల వల� ఆప��ం� ఒ���� �ం�ంతలు �ం���ం�. �ండు ముఖ��న�
RATO ప� సమయం� అ�వృ��  జ��ం�. �ద�� �
�శం� అంత�� ప��ధన �సం ప�ళ� �� �� �డుదల, �ద�ం
�� �స� ���� ���. ఈ �� �� �వలం సూ�ం�న ప���క �త�� �దు
అగ���� వ��� తన బృం��� అనుగుణం�, అ� ఒక �� �ప�
బ�రంగ చర�ల �సం, తరు�త �� �� � � �ర�బడుతుం�. ����,
�ను ��మ� ఉన� వ��� �క� శృం�ర ������  అ� �ను కను���ను
తన �శం� అంత�� ప��ధన �ర�క�మం.

ఈ ప���క ప��నం� జ��ం�న �� రంభ ఆ�చనల చుటూ�  �ం��కృత� ఉం�

వద ద � �� � �స పగ� �� గ మ య

�� రంభ సంవత����  ����ల అంత�� �య సహ�రం ప��న�న�
ఈ ప���క� �స�వం� సడ�ంచబ�ం� మ�యు ��య-ఆ��తం� దృ��  �ట�బ�ం�
మ�యు ��య �ం��కతలు. ప���క a �క� ����రం గు�ం� ��� �ం�
తకు�వ భూ� క��� ��క�� ఉపగ��లను ఇం��� �య���, అ� ��� �య��� SL
ప��గ�ల నమూ�ల నుం� అంత�� సంస�ల వరకు �ర�య ఉపగ��లు మ�యు
అ�� వం� �స��త ��� అంత�� ఉప వ�వస�ల అ�వృ��
మ�యు బూస�� ��రు� , ��ంటం �� మ�యు ��� ���� �స�రణ
యం�� ంగం. ఇ� �స��త�న �ం��క ���-ఆ� లను కూ� ��� నం ��ం�
��� ��, ��ధ ర�ల �� �� డూ�సరు� , �����, సంసంజ�లు మ�యు
��-��� అ���ష� ల �సం ��మ� లు. ��, ఉం�
స��� �యగల �మర��ం ఉన� త�నంత ��క సదు��ల కల
��ధ ఇంజ��ం� మ�యు ���య ���ల� R&D.

�ండవ అ�వృ��� ���� ���� ఏర��ం�
ర�ణ మం��త� �ఖ. ��యణ� మ�యు �ను ఇద�రూ సభు�లు� ��ము.
మన �శం�� �పణులను త�రు ��ల� ఆ�చన ఉ��జకర�న�, మ�యు �ము
��ధ అధు�తన ��ల �పణులను అధ�యనం �య��� గంటల తరబ� గ��రు.

���త�క �ప� మ�యు ���త�క �ప� మధ� వ���సం
తరచు� జ��� ఒక�. ��రణం�, '���త�క' ���, �ప� అ� అర�ం అ�తుం�
�ల ���టరు�  ఎగురుతుం�. అ��, యుద�ం�, ఈ ప��� ఉప���� రు
�ప� ప����� దూరం �కుం� ల���� సూ�ంచ���.
���త�క �పణులు శతు� � �క� గుం� వద�  �� ���
�� ���త�క శకు� ల� �ంట�-��� �డుల� �� �ంట�-�లూ��
స�జం� �డులు, అం� ��ంశం అత� నగ�లు. ���త�క�న�
ఆయు�లు యు�� �� ప���తం ��� �, మ�యు యుద�ం భూ� ��� �వచు�,
సముద�ం �� ��, �� మూ�ం�� క��. ఈ వ��కరణ ఇ��డు క��సు� ం�
యుఎ� ఎ�� ��� �క� ��ం�-�ం��  ���� ఉప��ంచబడుతున�ందున అర�ం�
���త�క �త��, �� ప�� ��� 3000 �� అ�నప���. ���
అ��, ��లు, ���త�క �పణులు ఇంట���య� కు ప��యప�లు
��� ����� �పణులు (IRBM లు) 1500 ��క� క�మం� ఉం��
�ళ��  �� 2780 �� మ�యు ఇంట�-�ం��ంట� ����� �పణులు (ICBM లు) a
మ�ంత ముందుకు ��� �మర��ం.

� య � స �� � �స ప �� హ క� ర
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INCOSPAR వద� ; ఇందు� ���జ� �సం ఉపగ��ల ���గం మ�యు
అ�వృ��  �ద�, ��వరణ ప��లనలు మ�యు ��� ���ం�
సహజ వనరుల �ర�హణ �సం. ��� ��ంచబ�ం�
ఉపగ�హ ప��గ �హ�ల అ�వృ��  మ�యు ప��గం.

Gp ���� ��యణ� స��� ��� �సం �ప��� ఉ��హం క�� ఉ��రు�పణులు. అతను రష�� �క� బల�న �� ����� �ప�� ఆ��ం��డు
�ప� అ�వృ��  �ర�క�మం. "అ� అక�డ ఎ��డు �యగ��ం�, ఎందుకు �యకూడదు
ఇక�డ, అంత�� ప��ధన ఇప��� ��ం� �సం మ��� �ద�ం ��ం�
�ప� �ం��కత? " ��యణ� �కు సూ� ����రు.

ఇ ���

�� 42
�ం�� ఆ� ��
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1962 మ�యు 1965 � జ��న �ండు యు�� ల �దు ��లు ����
స�యంసమృ��  ��ం� �షయం� �న� �యకత�ం� �రత �యకత�ం
��క ��� �� మ�యు ఆయుధ వ�వస�ల�. �ద�  సంఖ�� ఉప�తలం-
యుఎ�ఎ�ఆ� నుం� ���త�క ర�ణ �సం టు-ఎ�� �పణులు (SAM లు) �ందబ�� �
�� �లు. Gp ���� ��యణ� అ�వృ��� ఉ��గం� సమ��ం�రు
�శం� ఈ �పణులు.

RATO ��రు�  మ�యు �ప� ���� � క�� ప��సు� న���డు,
��యణ� మ�యు �ను ����� మ�యు ఉ���యు� �త�లను పరస�రం �రు�కు��ము
అవసర�న �ట. అతను ��� మ�యు �ను గు�ం� �లుసు�వ��� �� ఆస��� ఉ��డు
���క ఆయుధ వ�వస�ల గు�ం� �లుసు�వ��� �� ఆస��� ఉం�. �తు
��యణ� �క� నమ�కం మ�యు అత� దర�సు�  శ�� సూ����యకం.
� �� ముందు �� నుం� �� ప� �ం� కు �� .
����, ��యణ� ఎల���డూ తన RATO ��� � ��� ఉం�రు. అతను క��
అ�� ముందు అవసర�నవ�� ఏ��టు ��ం�. అతను �ం�డు
ఏ�� మ�ంత �బద�త� రూ .75 ల�లు �ధులు
ఊ�ంచ� ఖరు�లు. "�రు �షయం �రు �ట�ం� మ�యు �ను � �సం ��� �ందు�ను, �� �యం�
సమయం అడగవదు� , "అ� అతను ���డు. ����రు� , �ను అత� అసహ��� చూ� తరచు� న���ను,
మ�యు TS ఎ�య� �క� �� �� నుం� ఈ పంకు� లను చదవం�:

�వన మధ�
మ�యు సృ��
����గం మధ�
మ�యు ప��స�ందన
�డ ప��తుం�.

ఆ సమయం� ర�ణ ఆ� అం� � ఎకు�వ� �గుమ� �సుకున� ��� ఆ�రప� ఉం�
ప�క�లు. �స�వం� స��� ఏ� అందు�టు� �దు. క��, �ము త�రు ��ము
సు�ర� ��ం� ��� మ�యు �గుమ� ప���కను రూ�ం�ం�రు. �� ఇ� నను� ��ం�
అసంతృ��� ఉం� - ��� ప��రం �� ప�����యం ��? ఈ �శం �శన�ం�
సూ����వ� ���ల�� ��ం��? �రత�శం �ం� �ద �శం �వచు�
ఈ రక�న అ�వృ��� భ�ంచగల�?

ఒక ��, ఆ�సు� ఆలస�ం� ప��సు� న���డు, ఇ� �� ��రణ�న�
�ను RATO �� �కు� లను �ప��న త��త, �ను ఒక యువ స���� జయ చంద�ను చూ�ను
�బు ఇం�� �ళ�� ��డు. �బు ��� �లల ��తం �� ��రు మ�యు ఒ� ఒక�రు
అత� గు�ం� �కు ���న �షయం ఏ�టం�, అతను �� �నుకూల �ఖ� క�� ఉ��డు
ఉచ��ంచు. �ను అత�� � ఆ�సు� ��� �ం�ం గ��� ఆ��ం�ను. "�యం�
�కు ఏ�� సూచనలు ఉ���? " అ��డు �ను అత�� అ��ను. �బు �నం� ఉం���రు

���, ఆ� �ంత �య��� మరుస� �యంత�ం వరకు సమయం అ��రు
� ప�శ�కు స��నం ��� ముందు �ంవ��.

మరుస� �� �యంత�ం, �బు ���త సమ��� ముం� � దగ�రకు వ��రు. తన
ముఖం ��� నం� ���ం�. “�ం �యగలం ��! RATO వ�వస�
�గుమతులు �కుం� �యవచు�. ����క అ��రత �త�� అడ�ం�
�కరణ మ�యు ఉప- �� సంస�  �క� ��నం�
ఒప�ం�లు, ఇ� �గుమతులను ���ంచ��� �ండు ప��న �� ం�లు. "
అతను �కు ఏడు ��ంటు�  ఇ��డు, ��, ఆ��కం� ఏడు ��చ�లను అ��డు
�త�ం ��నక���� బదులు� ఒ� వ��� ఆ�దం, ��న ప��ణం
ప�� ఉన� వ�కు� లందరూ �� అర�త, జ�బు��తనం� సంబంధం �కుం�
ఒ� ఒక� వ���, ఎ��-���  ��� వసు� �లను ఎత�డం, ��� స� �ం�� �� �యడం
���� రంగం, �ం��క �మర��ం ఆ�రం� ఆర�� ల ��� �ం�,
మ�యు త��త అ�ం�ం� ���లు.

ఈ ��ండు�  ప�భుత� సంస�ల� �నబడ�దు
�ంప���కం� ఉం�రు, ఇం� �ను అత� ప���దన �క� దృఢ���� చూడగ��న
RATO �� ��� ఒక �త� �� మ�యు అ� ఉం� త�� ఏ� �దు
�త� �బంధనల� ఆ��� ఉం�. �ను అ�� ��లు మ�యు న�� లను తూకం ��ను
ఒక �త�ం� �బు సూచనలు మ�యు �వరకు సమ��ం�ల� �ర��ంచుకు��రు
��� �� . ���� �. ప��ల� సర�కరణ �సం � �న���� ���ను
మ�యు �� �నుక ఉన� �గ�తలను చూ�, �� . ���� ప���దనలను ఆ��ం�
�ండవ ఆ�చన �కుం�.

తన సూచనల ���, �బు �� ముఖ�తను ��� ��రు
అ�క ��ల� అ�వృ��  పనుల� ���ర చతురత. వసు� �లను త�రు �య���
ఇప��� ఉన� ప� ���తుల� �గం� కదలం�, �రు మ�ంత� పం� ���
ప�జలు, ఎకు�వ ���య� మ�యు ఎకు�వ డబు�. �రు �య�క��, �ర�ం�
� ���తులు! అతను అ� సహజ�న ���ర�త�, �బు �దు
�� ఎకు�వ �లం ఉం�, ����� పచ�� ���ల �సం ఇ�� ను ������ రు. �న
ఆ��క �ష���  �బు ఇం�త�� ��� ఎప��� మ����ను.

�ము RATO ��� ��ం� �సం �శ�మ ������ ఎంచుకు��ము
�ల�ం� �బ� �� �/ఎ���� ఉప��ంచడం. �ము కూ� అ�క శ�� �సం ���ము
�శ�మ �� ���ం� మ�యు ఈ�ం� ఆ��త జ�లన మ�యు �� స�ం� �స��
�జ సమయం. నుం� �� ����� �ప���� ఒక ��ం�� ��� రూ�ం�ంచబ�ం�
���ల. �ము ప��ండవ �ల� RATO �క� �ద� �� �� ప��ను �ర��ం�ము
�� ��� �� రంభం. తదుప� �లుగు �ల�� , �ము 64 �ర��ం�ము
�� �� ప��లు. మ�యు �ము �వలం 20 మం� ఇంజ�రు�  �త�� �� ��� � ప� �సు� �
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6
తర�ం��రు

భ�ష�� ఉపగ�హ ప��గ �హనం (SLV) కూ� రూ�ం�ంచబ�ం�
ఈ సమ���. స�లం �క� అ�ర�న ���క-ఆ��క ప��జ�లను గు��ంచడం

� ��కత � స� � � �� � �మ ద క � � �ర చ క ర

�� ��� �డ� � ఎం�క��రు. �� �స� ���� �కు అదనం� ఇ��రు
SLV �క� �ల�వ దశ రూపకల�న �ధ�త. �క�� �ఆ� ���క�,
MR కురు� మ�యు AE ముతు� �యగ� లకు ��� పనులు అప��ం�రు
���న మూడు దశలు.

ఈ �ప� �ష� �సం �� �స� ���� మన� �ంద�� ఎంచుకు�� ��ం� ఏ�
� వృ��పర�న �పథ�ం ఒక �రణం అ��ం�ం�. �క�� ���క�
�శ�మ �� ���ం� ల రంగం� అతు�త�మ�న ప� �సు� ��డు. ��
కురు� �� ���ం��, �� పల�� �సం అదు�త�న ప��గ�లను ఏ��టు ��ం�
మ�యు ������ లు. ముతు� �యగం రంగం� తనను �ను �రూ�ంచుకు��డు
అ�క శ�� �ద�లు. �ల�వ దశ �శ�మ ���ణం
మ�యు �����ష� ���ల�� �ద�  సంఖ�� ఆ�ష�రణలకు �లు����రు;
బహ�� అందు� నను� �సుకువ��రు.

�ను ��� IV � �ండు �ళ�� ��� ��ను -���బు�
ఉ�� �ం� మ�యు ��య� మద�తు. �ను ఎల���డూ ధరను ప�గ�ం�ను
అ��సం� �గం� ప��ర�త ���ంచబ�ం� మ�యు త��లు అనుమ�ంచబ�� �
ప���య �ను ప��ర�త కం� �ర�ం మ�యు పటు� దలను ఇష�పడ�ను. � దగ�ర ఉం�
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�ం��కత, �� �స� ���� 1969 � ����� �� ముందుకు ��ల� �ర��ంచుకు��రు���ణం� మ�యు �� రం�ంచడం� స��� �మ�� ��� �� �ంచడం
మన స�ంత ఉపగ��లు. అతను ఏ�య� స��� వ���గతం� ��� ��డు
ఉపగ�హ ప��గ �హ�లను �� రం�ంచ��� �ధ�మ�� �� �సం తూరు� �రం మ�యు
�ద�  ��టు� .

�� �స� ���� �లు క��ంచ��� తూరు� �రం� �ం��క�ం�రు
భూ� �క� పడమర నుం� తూరు� భ�మ��� �ం� �హనం ���� స����గం �సుకుంటుం�.
�వరకు అతను మ�� � కు ఉత��న 100 �.� దూరం� ఉన� ��హ��ట ����� ఎంచుకు��డు (ఇ��డు
���), మ�యు SHAR ��� �ం� ��ష� జ��ం�ం�. �
�లవంక ఆ�రం� ఉన� ఈ ��పం గ�ష�ం� 8 �.� �డలు�ను క�� ఉం�
�ర�� ంతం. ఈ ��పం మ�� � నగరం వ� �ద��. � బ�ం� ��
�లువ మ�యు ���� సరసు� �� ప��మ స�హదు� ను ఏర�రు�� �.

1968 �, �ము ఇం�య� ��� ���� ఏ��టు ��ము. �ంట�, �
INCOSPAR ఒక �ర�యు� ��ంద సల� సంస�� �న����ంచబ�ం�
�షన� ��� అ�డ� (INSA) మ�యు ఇం�య� ��� ����
ఆర���ష� (ఇ�� ) అణు �ఖ �ంద సృ��ంచబ�ం�
�శం� అంత�� ప��ధన �య��� శ�� (DAE).

ఈ సమ���, �� �స� ���� ఇప��� ఒక బృం��� ఇవ���� �తు����రు
అత� �ర�య SLV కల� రూపం. �ను � అదృష�ం� ��సు� ��ను

���ంచడం ��� � బృంద సభు�ల అ����� ఎల���డూ మద�తు ఇసు� ం�
�� ప�� ప�య���� అప�మత��న శ�ద� , �రు �జయవంతం �వచు� ��
�జయవంతం ��దు.

� సమూహం�, ప�� �న���� ��గ� గు��ంచబ�ం� మ�యు బ��తం �యబ
అడుగు. � స���గుల స��రం ��� �� �ను ���� అం�ం�నప���
��� IV �, �ను ఉప�గకరం� ఉండ��� త�నంత సమయం గడప�క�తు��ను
����ట� మ�యు మద�తు �క� మూలం. ఏ�� ఉం� అ� �ను ఆశ�ర���ను
�ను � సమ��� �ర��ంచడం� త�� ఉం�. ఈ దశ�, �� .
���� � ప� �ం�� �� ఒక ��ం� సందర�కు�� �సుకువ��డు
�కు సమస�. ఈ �ద�మ�� �� �స� కూ��య�, CNES ����ం�
(�ంట� �షన� � ఎటూ��� స��య��), �� �� � � ప��రూపం. �ళ��
అ��డు �మం� �ం� �హ�లను అ�వృ��  ��రు. �� �స� కు�య� ఒక
సం�ర� �� �షన�. �� �స� ���� మ�యు �� �స� కు�య� క�� స�యం ��
�ను ఒక ల���� ����ంచుకు��ను. �ను �రు�గల ��� ల గు�ం� �రు చ��ంచ�
అ�, �ఫ��ల అవ��ల గు�ం� �రు నను� �చ��ం�రు. �ను వ��న��డు
స���� ��� ��� IV సమస�ల� మం� అవ�హన
�� �స� కు�య� ����ం�, �� �స� ���� ఉ���రక �క�ం ����ం�
�� �స� కూ��య� �మం� �ర�క�మం� తన �ంత ��గ�� �నర��వ��క�ంచ���
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�� �స� కు�య� �� �స� ���� � �న� లంద� నుం� ఉపశమనం క��ంచమ� సల� ఇ��రు
ఉ���లు �న� స�లును క�� ఉ��� మ�యు �కు మ��� అవ��లను అం��� �
�ధన. � �� ప����బద��న ప�య��ల ��� అతను �� ఆకటు� కు��డు
�ము �మం� �క� �ల�వ దశను త�రు �యవ�� అ� అ��రు. ఇ� ఎ�� �కు గురు� ం�
�� �స� ���� ముఖం� సూ���న �రున�� ���ం�.

�స����, �మం� మ�యు SLV ఎ�� ��� లు
అననుకూల�న�. ���లు �� �న�ం� ఉం�� మ�యు ��ంచ���
పరస�ర ����, ��� ��క� ఆ�ష�రణలు అవసరం. �ను ఆశ�ర���ను
�ను ఎక�డ �� రం�ం��. � మధ� ప����ల �సం చుటూ�  చూ�ల� �ర��ంచుకు��ను
�ంత సహచరులు. � స���గులు �� వద�  ఉ��� �� �లుసు�వ��� �ను �గ�త�� గమ�ం�ను
���� �నచర� �రంతరం ప���లు ��ల� �� ��కను ప���ం�సు� ం�. �ను కూ� �� రం�ం�ను
స�ల�ం��� ��� నం ��న ఎవ��� అడగడం మ�యు �నడం. ���
� ���తులు �రు � అ�యకు�� ��� �� గు�ం� నను� �చ��ం�రు. �ను
వ���గత సల�ల� ��� త�రు �యడం �ఫలం �� �నచర�� ��ం� మ�యు
ఇంజ��ం� మ�యు ��� � స���గులకు ���� త �ట�ను ఇ��డు, అభ���ం�రు
�ం��� తదుప� చర� ఐదు �� ప� ���� .

ఈ పద�� అదు�తం� ప���ం�. �� �స� కూ��య� ������రు
� ��గ�� స��సూ� , ఒక సంవత�ర �లం� మనం ��ం�న� ��ం�ము
ఐ���� ప�త�రు� లు మూడు సంవత��ల� �వలం �ర��ంచ�రు. � ప��
��ం�, అతను గు��ం�డు, మన� ప�� ఒక�రూ �గువ మ�యు �న ఉన� ��� ప� ��రు
��నక�మం�. జటు� ను క�సం ఒక���� కల�ల� �ను ల��ం� �టు� కు��ను
ప�� �రం. ఇ� సమయం మ�యు శ��� �సుకున�ప���, �ను ��� అత�వసరం� ��ం�ను.

�యకుడు ఎంత మం��డు? అత� ప�జలు మ�యు �� �బద�త కం� �రు�న� �దు
మ�యు ��� �గ��ములు� �� ��� � ��� నడం! �ను ��� �ం�ను �స�వం
అందరూ క�� ఏ �న� అ�వృ��  ��ం�� పంచు�వ���-
ఫ��లు, అనుభ�లు, �న� �జ�లు మ�యు ఇ�ం�� �కు �లు�న�� అ��ం��
� శ�� మ�యు సమ��� ���ంచడం. ఇ� ���ంచ��� �� తకు�వ ధర
�బద�త మ�యు జటు� కృ� �క� �వం, �స���� ��� �లవవచు�
నమ�కం. � స�ంత �న� సమూహం� �ను �యకులను కను���ను మ�యు �రు�కు��ను
�యకులు ప�� �� �� ఉం�రు. ఇ� మ�క ముఖ��న అంశం
�ను �రు�కున� �ర�హణ.

�ము ప�సు� తం ఉన� SLV-IV ��� ��� � �మం� � అనుగుణం� సవ�ం�ము
ఎ�� ���. ఇ� 250 kg, 400 mm నుం� �న����ంచబ�ం� మ�యు అ� ��� �యబ�ం�
��సం దశ 600 ��లు, 650 �� ��సం దశ. �ండు సంవత��ల తరు�త '
ప�యత�ం, �ము ��� CNES � అంద�య�తున���డు, ��ం� �రు అక��తు� �

�� �మం� BC �ర�క���� రదు�  ��ం�. �రు �య�ద� �రు �కు ���రు
� ��� IV ఇక� అవసరం. ఇ� �ప� ��, నను� ��� ��ం�� ��ం�
��� డ� � మునుప� ��శలు, �ను ప���ంచడం� �ఫల�న��డు
ఎ�� ���, మ�యు �ంగుళ�రు వద� , నం� �� ��� వద�  ����యబ�న��డు
ADE

�ను �ల�వ దశ� �ప� ఆశ మ�యు కృ�� �టు� బ� ��� ను
�మం� ��� � ఎగరవచు�. SLV �క� ఇతర మూడు దశలు,
��� �� పల�� �� ంతం� అ�ర�న ప�� క�� ఉంటుం�
ఐదు సంవత��ల దూరం�. అ��, ��� ��డ��� �కు ఎకు�వ సమయం పట��దు
�మం� BC ��� I �క� ��శ. అ�� తరు�త, �ను ���� క�� ఉ��ను
ఈ �� ��� � ప��యడం ఆనం�ం�రు. �లక���, RATO సృ��ం�న �కూ�� ను ��
�మం� BC ��� ��� ��.

RATO �� ��� జరుగుతున���డు, SLV �� ��� �మ��� �� రంభ�ం�
ఆ���� �సుకుంటుం�. �ం� ��క� �క� అ�� ప��న వ�వస�లకు �మర��ం ఉం�
ప�సు� తం తుంబ� �� �ంచబ�ం�. �� అతు�త�మ ప�య��ల ���,
వసం� ���క�, MR కురు� మ�యు ముతు� �యగం TERLS �ద�ం ��రు
��� � �ద�  ఎతు� కు.

�� �స� ���� �� ���ం� కళ� ఆదర��� యుడు. ఒక���
సందర�ం, అతను �ధ�త ఇవ�గల వ���� గు��ం��� వ��ం�
SLV �సం ��క�ం� వ�వస�ను అ�వృ��  �యడం �సం. ఇద�రు మనుషులు ఉ��రు
ఈ ప�� �ర��ంచ��� సమరు� డు -ఒక� రు��సం మ�యు అధు�తన�న�
యుఆ� �� మ�యు మ�కరు ���ం� ��య� ప��గం ���రు, �
�ధవ� �య�. �ను �ధవ� �య� � �� ఆకటు� కున�ప���
అం�త�వం మ�యు �మ�� �లు, �ను అత� అవ��లను �� మం�� �� �య�ద
�� �స� ���� �క� ��రణ సందర�నల� ఒక�, �ధవ� �య� �ర�ం� ప�ద
అత� �రు�న �� అత�ంత �శ�స�య�న ��క�ం� వ�వస� . �� �స� ����
�� �న�త ఉన� యువ ప��గ�రు�� మద�తు ఇవ���� ఎకు�వ సమయం �సు��దు
�� �ంచబ�న ��ణుడు. �ధవ� �య� �త�� ��ంచ�దు
అత� �యకు�� అంచ�లు ఉ��� �� ��� �����. అతను తరు�త ఉ
��� ���� �ం� ��క� (PSLV) �క� �� ��� ��క�� � �రం�.

SLV లు మ�యు �పణులను �ద� బంధు�లు అ� �లు�� రు: అ� ��న�ం� ఉం
�వన మ�యు ఉ��శ�ం, �� ��� �క� అ� బ�� �� నుం� వ��ం�. ఎ
DRDO వద�  �� �ప� అ�వృ��  �� ��� �పట�బ�ం�
ర�ణ ప��ధన & అ�వృ��  ప��గ�ల (DRDL), �ద���.
ఈ ఉప�తలం నుం� ��� �ప� అ�వృ��  �� ��� �గం �రగడం�,
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���� ��యణ� కూ� ���రు.

1968 �, �� �స� ���� తన ��� సందర�నల �సం తుంబకు వ��రు.
అత�� ముకు�-�� �����ం� ���జం �క� ఆప�ష� చూపబ�ం�.
ఎప����, � ప� ఫ��లను పంచు�వ��� మనమందరం ఆతు� త� ఉ��ము
�� �స� ����. అ���కం� స��యం �యమ� �ము �� �స� ���� � అభ���ం�ము
�మ� సరూ��� ��� �� �స��. �� �స� ���� న��, ���రు
బట�. � భ�న���, ఏ� జరగ�దు. �ము మూగ��ము. �ను
�మ� సరూ��� ను ��� ��, ఇం���� ��న ప��� ��� చూ�డు.
����శం� మన� ప�� ఒక�రూ �న�కం� �ఫ���� గుర��రు. �ము
�� �స� ���� � ��� ���లు �� ఉండమ� అభ���ం�రు, అ��డు �ము ����ము
�మ� ప�కరం, ��� కు ప�త�� క��� ఇసు� ం�. �� �స� ����
బట� � మ�� ���ం�. ��లు �ల�బ�� � మ�యు ముకు� ��
�� �స� �యబ�ం�. �� �స� ���� �� మ�యు నను� అ�నం�ం�రు; �� అత� వ���కరణ
అత� ఆ�చనలు �� �ట ఉ��య� సూ�ం�రు. �ము ఏ�� ఊ�ంచ�క��ము
అత� మనసు� ఉం�. స���� ఎకు�వ�� �లవ�దు మ�యు �కు �� వ��ం�
�� �స� ���� �క�ట� ఒక ముఖ��న �ందు �సం ��� �జనం త��త అత�� కలవ���
చర�.

�� �స� ���� తన ��రణ �వలం ���� �ట� � ఉంటు��రు
అతను ���ండ�ం� ఉన���డు ఇం��. �ను ���� కలవరప�� ను
అ��ర �ర�క ఆ��ల ప�� . �� �స� ���� తన �ంప��యక ఆ��యత� నను� పలక�ం�రు. అతను
��� �ం�ం� ��ష�, �ం� వం� �క��లను ఊ�ం�ం�
��� లు, �� � �� లు, ���, ����� మ�యు �ద�న� - �సుకున� �ష�లు
�డు �రత అంత�� ప��ధన� మం�రు �యబ�ం�. అ��డు అతను ��� ���డు
ఆ ఉదయం జ��న సంఘటన. ఇ� � దగ�ర ఉన��
భయప�ం�. అ��, � �యకు� నుం� అవ���� గు�నందుకు �ను భయప�� ను
���ర�న�. �� �స� ���� �� �ఫల�ం అ� ��� �ంచ�దు
�మ� సరూ��� అ�� త�నంత �� నం మ�యు ��ణ�ం �క�వడం �క� ఫ�తం
అత� ప�జల �� �� �శ దశ� త�� అవ�హన.
బదులు� అతను నను� అ��డు, భం�మ� �� ఉ��గం వల� మనము �రు��హపడ�� అ�
త�నంత స�లు. � ప� ఉం� ప���ంచమ� కూ� అతను నను� అ��డు
�ను ఇప��వరకు ��య� ఏ�� సమస� వల� ప���తం �వచు�.
అతను �వరకు �లక సమస�� �లు ��� డు. �కు ఒ� �క�� �దు
� అ�� ��� దశలు మ�యు ��� వ�వస�ల వ�వస�  సమన���� �ర��ంచం�.
ఎల���క� మ�యు ���క� ఇం���ష� ప� a � జరుగు�ం�
ముఖ��న దశ వ���సం - సమయం మ�యు ప��శం�. ���� ఉం�

అనుసం�నం. �� �స� ���� మరుస� గంట � పనులను ��� �ర��ంచడం� గ
మ�యు, ఉదయం �న� గంటల�, ��� ఏ��టుకు �ర�యం
ఇం���ం� ��గం �సుకు��రు.

త��లు స�న �జ��� ఆలస�ం �యవచు� �� ���ంచవచు�
వ�కు� లు మ�యు సంస�ల ల��లు, �� ఒక �జన� �� .
���� ఆ�ష�రణలను �� త��ంచ��� ��లను అవ��లు� ఉప��ంచవచు�
�త� ఆ�చనల అ�వృ�� . అతను ప���కం� ఆం�ళన �ంద�దు
�మ� సరూ��� � �ర�టు, ��� ��� ను �� �యడం� అ��ం�కం� తకు�వ.
�� �స� ���� త��ల పట�  ఉన� ��నం ఆ ఊహ �ద ఆ�రప� ఉం�
అ� అ��ర��న� �� ��రణం� �ర��ంచబడ��. ఇ� �ర�హణ� ఉం�
ప��భ తరచు� త��� పర�వ�నం� త���న సం��లు.
�ను తరు�త అనుభవం ��� గ��ం�ను, ��లను ���ంచ��� ఉత�మ �ర�ం
��� ఊ�ంచం�. �� ఈ��, �� �క� �ంత ���� ���, �ఫల�ం
�మ� సరూ��� ��� ఇంజ��ం� ప��గ�ల �టు� కకు ����ం�.

ప�� �ప� త��త �� �స� ���� � �వ�ంచడం � ��రణ పద��
���� స��శం. 30 న ���� జ��న ఒక స����� �జ�న త��త
��ంబ� 1971, �ను ���ండ�ం ��� వసు� ��ను. �� �స� ����
SLV ��� ను స��ంచ��� ఆ ��� తుంబను సంద��ంచడం. �ను అత�� ��� �
���శ�యం �ం� నుం� ���� � ఉన� ముఖ��న ��ంట�  గు�ం�
���� స��శం� ఉద��ం�ం�. అతను ���ండ�ం వద�  �� ఉం�ల� �కు సూ�ం�డ
��� ��నం నుం� ��న త��త ���శ�యం, మ�యు అత�� అక�డ కలవడం
అ� ��� �ం��� బయలు�� ముందు.

�ను ���ండ�ం �రుకున���డు, ఒక �క� ��� ��డు�ం�. �
ఎ�� �� �� ���న ఆప�ట� కు��  ఉ������� ��న స�రం� �కు �� .
���� ఇక �రు. అతను ��� గంటల ��తం తు���స ���డు
ఒక ����� అ���. �ను ��� �� అ��ను; ఇ� ఒక �పల జ��ం�
� సం�షణ �క� గంట. ఇ� �కు �ప� �బ� మ�యు �� నష�ం
�ర�య ���. ఆ ��� ఎ�� ���ం� �� �స� �సం స�����  గ��ం�.
అహ���� � ���� మృత���� దహనం ��� రు.

ఐ�ళ��టు, 1966 నుం� 1971 మధ�, సు�రు 22 మం� �స��త�లు మ�యు ఇంజ
�� �స� ���� � క�� ప���రు. అవ�� తరు�త �సు�వల�న�
ముఖ��న ���య �� �కు� ల �ధ�త. �� �స� ���� �త�� �దు ఎ
�ప� �స��త�, �� �ప� �యకుడు. అతను స��ంచడం �కు ఇం� గురు� ం�
�� 1970 � SLV-3 �క� ��� �� �కు� ల ����క ��గ�.
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దశలు I నుం� IV వరకు ప�దర�నలు ఏ��టు �యబ�� �. �ద� మూడు
���ం�ష� లు స��� ���. �� �వ� ప�దర�న. �ను
��ధ రం�ల� సహ�రం అం�ం�న � ఐదుగురు సభు�లను ప�చయం ��ం�
��� ��� లు. ప�� ఒక��� ఆశ�ర�ప�� �ధం�, ప�� ఒక�రూ అత�� సమ��ం�రు
అ��రం మ�యు ���సం� ప� �క� �గం. ప�దర�నలు
సు�ర�ం� చ��ంచబ�� � మ�యు ము�ం� సంతృ��కరం� ఉం�
��గ� ��ంచబ�ం�.

అక��తు� �, �� �స� ���� � స���తం� ప���న ��య� �స��త�
� �� ��� ���ం�, “స�, � �� ��� �సం ప��ం�ష� లు
� బృందం సభు�లు �� ప� ఆ�రం� త�రు �యబ�� రు. �� ఏ� ��ం�
�రు �� ��� �సం ��� �? " �ను �� �స� ���� � చూడటం అ� �ద���
�జం� ��కు. అతను తన స����� ఇ� అ��డు, “�రు ఏ �� ��� గు�ం� �లుసు���
�ర�హణ అం�. �ము ఒక అదు�త�న ఉ�హరణను చూ�ము. ఇ�
జటు�  ప�� అతు�త�మ ప�దర�న. �ను ఎ��డూ ఒక చూ�ను
�� ��� �డ� ప�జల ఇం���ట� � మ�యు క�ం స���  అ�
ఉం�. " �ను �� �స� ���� � �రత ��� మ����ం�� ���� ను
- అత� బృందం� �యకత� ల��లను �ం�ం�ంచడం మ�యు ��� సూ���� �ంపడం
ఆ�చనలు మ�యు ఉ�హరణ �ండూ.

�యకత�ం� �� �స� ఎ� �� �న� � మధ�ంతర ఒప�ందం తరు�త,
�� �స� స�� �వ� కు ఇ��  అ�ప� �ధ�త అప��ంచబ�ం�. �
తుంబ వద�  �త�ం �ం����, ఇందు� TERLS, ��� ��� ఉ���
మ�యు ���ల� �ంట� (SSTC), RPP, ��� �����ష� �కర�ం
(RFF), మ�యు �� ���ం� ��య� �ం���� (PFC) క�� ��నం �యబ�� �
ఇం����� ��� �ంట� ను ఏ��టు �య��� మ�యు �క�� ���� కు �మకరణం �య���
అంత�� �ంద�ం (VSSC) తనకు రుణప� ఉన� వ���� ���
ఉ�� ప���త �టల����, �క�� బ��� ప��� �ధ�తలు ��క�ం�రు
VSSC �క� �ద� ��క��.

RATO వ�వస�  �జయవంతం� 8 అ�� బ� 1972 న ప��ంచబ�ం�
ఉత�ర ప��� �� బ�� ఎ�� ��� ��ష�, అ�క ప��రు క��న��డు
స �� � ��న � ర స పర గ త త ���

� అంత�� ప��ధన �ర��ం� �ధ�తను �ప��  ముందు
�రత�శం మ�యు INCOSPAR �ర�� అ�న �� �స� ����
అ�క �జయవంత�న ���� �క సంస�లను �� �ం�రు. అత�� �లుసు
���య ప��ధన ప�శ�మకు దూరం�, ఒంట�� మనుగడ ��ంచ�దు.
�� �స� ���� ���� ��క��, ���� �� �, ���� � �� �ం�రు
�� ����, ���� ��� ���� మ�యు ���� ఇంజ��ం�
సమూహం. అత� స���� ఆ�� ��� చమురు ����త� �ర�దర�క ప� ��ం�
నూ� �ంజల నుం�, �ంథ�� �ట��ంటు�  మ�యు �ందర� �ధ�ల త��.
అతను �ద�-�� �� �� రం�ంచ��� �� ండ�� ���సూ��క�� ���� � ఏ��టు ��డ
����� త��, ఇ� ���ల నుం� �గుమ� �యబ�ం�
ఆ సమయం� ఖ�ళ ఖరు�లు. ఇ��డు RATO �క� స���కరణ�,
అత� ల��ం �త� ���� �ం�ం� - ��తంత��ం
��ట� ��� �� త�� మ�యు �ట�  ఆ� �యగల సం�వ�త
��� �రకం� రూ��లు. �జయవంత�న ��న �ను ��� గురు� �సుకు��ను
RATO వ�వస�  �క� ��రణ. ట�య� ఖరు�ల� స�, �ము కం� తకు�వ ఖరు� ��మ
రూ. �త�ం �� ��� �ద 25 ల�లు. �ర�య RATO � ఉత���  �యవచు�
రూ .17,000 ���న, మ�యు ఇ� �గుమ� �సుకున� RATO � భ�� ��ం�, �� ధర ర
33,000.

�క�� ���� ��� �ంట� �, ఎ� ఎ� �� ప� జ��ం�
మం� ఊ�. అ�� ఉపవ�వస�లు రూ�ం�ంచబ�� �, �ం��కతలు గు��ంచబ�� �,
ప���యలు �� �ంచబ�� �, ప� �ం�� లు ఎం�క �యబ�� �, �నవశ�� ���ంచబ�ం
�డూ�� లు రూ�ం�ంచబ�� �. �ర�హణ ���ణం �క�వడం �త�� సమస�
ఈ �� �� ��� మ�యు సమన�య �ర�క��లను సమర�వంతం� �ర��ంచ���
�� స�ంత ��� ల� �ద�  సంఖ�� ప� �ం�� ల� �స��ంచబ�� �
ప� మ�యు �ర�హణ.

�� �స� �వ�, �క�� బ��� ప��� � సంప��ం�, నను� ఎంచుకు��రు
ఈ ఉ��గం �సం. �ను �� ��� ��జ� -ఎ� ఎ� �� �య�ంచబ�� ను మ�యు ���ం�
�రక��, VSSC � �రు�. � �ద� ప� �� ��� ప� �యడం
�ర�హణ ప���క. �ను ఎ��డు ఈ ప�� ఎందుకు ఎం�క��ను అ� ఆశ�ర���ను

చ � క� మ త యగ మ య క ర � వ � ర వ త ర
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సు�� -16 �� ��నం 1200 �టర� స�ల� పరుగు త��త ��� ��ం�
�� ��రణ ర� 2 ��� వ���కం�. �ము ప��� 66 వ RATO ��� � ఉప��ం�ము.
ఈ ప�దర�నను ఎ�� �ర�� �వ�� �ం� మ�యు �
BD �� �ద�, అ��డు ర�ణ మం��� ���య సల��రు.
ఈ ప�యత�ం వల� ���� సు�రు రూ .4 �టు�  ఆ� అ��య� �ప�బ�ం�
����. ���� �క�త� �స��త� దృ��  �వరకు ఫ�ం�ం�.

చుటూ�  ���క�, ముతు� �యగం, మ�యు కురు� వం� �ర�వంతులు ఉ��రు.
ఈశ��� �, అరవముద� మ�యు ఎ�� గు��  వం� ���హకులు అందు�టు� ఉన�ందున
�ను ఎ� �� ��� ను? �ను � సం��లను �క�� బ��� ప��� � ���ను.
ఇతరుల బ�లు� �ను చూ�న ��� దృ��  �ట�వద�� ఆయన �కు ���రు
� స�ంత��� ����, బదులు�, �� �మ�� �లను �స��ంచ��� ప�య��ంచడం.
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�క�� బ��� ప��� ప��రు� శ�ద�  వ�ం�ల� �కు సల� ఇ��రు
�గ�రుడు�రు మ�యు ���� స�న��� �రు�కుం� నను� �చ��ం�రు
��� � ప� �ం�� ల నుం� ప��రు. "అందరూ ప� ��� రు
�� �� SLV � సృ��ంచ���; � సమస� �� ఆ�రప� ఉంటుం�
�త�ం SLV � ��ంచడం� ఇతరుల �ద. SLV �ష� ఉంటుం�
�ద�  సంఖ�� వ�కు� ల� ��ం�రు. �కు అవసరం అ�తుం�
�ప�త�న సహనం మ�యు సహనం, ”అ� అతను ���డు. ఇ� గురు�  ��ం�
� తం�� ప�త� ఖు�� నుం� �కు చ��న ��� గు�ం�
స�న� మ�యు త�� మధ� వ���సం: "�ము ఇంతకు ముందు అ�స�లు�� పంప�దు
�రు ���� కూడళ� గు�ం� �న�దు �� నడవ�దు. �ము �మ��� ప���� ము
ఒక���క� అర�ం. �కు సహనం ��? "

అటువం� ప���తుల� తరచు� జ�� �రుధ�ం గు�ం� �కు �లుసు.
బృం�లకు �యకత�ం వ�సు� న� వ�కు� లు తరచు� �ం� �ండు �రణుల� ఒక��� క�� ఉం�రు:
�ంతమం��, ప� �� ముఖ��న ��రణ; ఇతరుల �సం, �� ���కులు
అ�� �� వ�� . �� ప���న �రు �� మం� ఉ��రు
ఈ �ండు �� �ల మధ� �� �� �లుపల. � ప� జరగ��ం�
ప� పట�  �� ���కుల� ఆస�� ఉన���� ���ంచం�.
�ను ప�జలు �వ�తను �సు�కుం� ���ంచ��� �శ��ంచుకు��ను
ప� మ�యు ���కులు క�� ���న ప���తులను �� త��ంచం�. �ను దృశ��నం ��ను
ప�� సభు�డు ఇతరులను సుసంపన�ం �య��� ప���న సమూహం� � బృందం
బృందం� మ�యు క�� ప��యడం �క� ఆనం��� అనుభ�ంచం�.

SLV �� ��� �క� �� థ�క ల��లు ���, అ�వృ��
మ�యు �� ��క SLV �స�� �క� ఆప�ష�, SLV-3, �శ�స�యం� �మర��ం మ�యు
40 ��ల ఉపగ���� ప���ం� ����త ల���� �గం� �ర�ర�డం
భూ� చుటూ�  400 �� వృ�� �ర క����.

�ద� దశ�, �ను �� థ�క �� ��� ల��లను ���ం��� అనువ�ం�ను
ప��న పనులు. ��� ��� అ�వృ��  అటువం� ప�
�హనం �క� �లుగు దశల �సం వ�వస� . � ��ష��న సమస�లు
ఈ ప�� ��� �యడం: 8.6 టను�ల �� ���ం� ����� త�రు �యడం మ�యు a
అ�క ద�వ��� �ష���  అ�� ��� ��� �స�� ఇ� అ�క-
శ�� �ద�లు. �హన �యంత�ణ మ�యు �ర�దర�కత�ం మ�క ప�. మూడు
ఈ ప�� ఏ��న�� ఉప�తలం� �యంత�ణ వ�వస�లు ఉ���
కం�� �, థ��� �క�� కం�� � మ�యు ���� కం�� � �ద�, �కం�
మ�యు మూడవ దశలు మ�యు �ల�వ దశ �సం ���-అ� ���జం. జడత�ం
జడత� �లత ��� �యంత�ణ వ�వస�లు మ�యు �ర�దర�కత�ం �సం సూచన

కూ� అత�వసరం. ఇం� మ�క ప��న ప� �ంచడం
�స��� ఇం���ష� మ�యు ��అ�� �క��ల� SHAR � �ం� �క��లు
మ�యు �ంచరు�  మ�యు �హనం వం� ప��గ మద�తు వ�వస�ల అ�వృ��
అ�ం��  ��� లు. 64 �ల��  'ఆ� ��' ��న ప�� ల��ం
��� 1973 � �� �యబ�ం�.

�ను �� ��� అమలు �� �ర����హక �ధ�త �సుకు��ను
�సుకున� �ల� �ర��ల చట�ం�, ఆ��ంచబ�ం�
�ర�హణ ప���క మ�యు �� ��� ���క; మ�యు బ��� �పల మ�యు
VSSC ��క�� �కు అప��ం�న అ���ల ���. �క�� బ���
ప��� �కు సల� ఇవ���� �లుగు �� ��� సల� క��లను ఏ��టు ��రు
��� ��రు� , ���య�� మ�యు ����ష�, కం�� � వం� ప���క �� ం�లు
మ�యు �ర�దర�కత�ం, ఎల�� ����, మ�యు �ష� మ�యు �� రం�ంచడం. �కు ��
DS ��, ముతు� �యగం వం� అతు�త�మ �స��త�ల �ర�దర�కత�ం
�ఎ� ప��� �, ఎఆ� ఆ�ర�, ఎ�� గు�� , మ�యు �ఎ� అంబ ��, ��� �రు� .

ప�త� ఖు�� ఇ� �బు�ం�: “�ము �కు ��త�లను పం�ం�ము
�కు ముందు ���న �� అ�ం� �కు చూ�తుం�
��మంతులకు ఉప�శం. " �ను �� �� ��� పంచు�వ��� ప�య��ం�ను
అత�ంత ���న వ�కు� లు. "�ం� �ద �లుగు. అ��  తన �ం�� �ర����శం ��� డు
అతను ఎవ�� ��� డు. అత�� అ�� �ష�ల గు�ం� �� నం ఉం�. ”

�� ��� �ర�క��లను �ర��ంచ��� �ము మూడు గూ� �లను ఏ��టు ��ము 
�� �� � ��� �ం� గూ� �, ఇం���ష� మ�యు ��� ���ం� గూ� �
మ�యు ఉపవ�వస�ల అ�వృ��  సమూహం. �ద� గూ� � త�రు �యబ�ం�
SLV-3 �క� �త�ం �ర����హక అం�లను చూసుకు� �ధ�త:
ప��లన, ప���క మ�యు మూ��ంకనం� స� �� ��� �ర�హణ,
ఉపవ�వస�ల ల��లు, ���య��, ����ష�, �ణ�త �� మ�యు
�యంత�ణ. ఇం���ష� మ�యు ��� ���ం� గూ� � కు పనులు అప��ంచబ�� �
ఇం���ష� మ�యు ��� ���ం� �సం అవసర�న �క��ల ఉత���
SLV-3. �హనం �క� ���షణను కూ� �యమ� ��� అ��రు,
�ం��క మ�యు ఏ��న�� ఇంట� �� సమస�ల� స�. �
స� �స��� �వల� �ం� గూ� � � ఇంట��� అ�� ఉ��గం ఇవ�బ�ం�
VSSC �క� ��ధ ���లు మ�యు ��� ��� �ంచ��� �ధ�త వ�ంచబ�� �
��ధ ఉపవ�వస�ల అ�వృ��� అ�� �ం��క సమస�లు
అందు�టు� ఉన� ప���వంతుల� �న��� సృ��ంచడం ��� అ�గ�ం�రు
ఈ ���లు.

మూవ��

ఇ ���

�� 48
�ం�� ఆ� �� ఓ�యం�ష� - 1

�ను SLV-3 �సం 275 ఇంజ�రు�  మ�యు �స��త�ల అవస��� అంచ� ��ను
�� �వలం 50 �త�� �ందవచు�. ఇ� స���  ప�య��లు �క��, �
�త�ం �� ��� ��-�� ర�� � ఉం��. �ందరు యువ ఇంజ�రు�
MSR ��, G �ధవ� �య�, S ����స�, US �ం�, సుందర�జ�,
అబు� � మ��, �� ప��� �ం�� �, నంబూ��, శ� కు��, మ�యు
�వ�ను ��� ��� స�యపడ��� రూ�ం�ంచబ�న �� స�ంత ��ం� �య�లను అ�వృ��  ��రు
�� ��� బృందం� సమర�వంతం� ప� �యం� మ�యు అతు�త�మ వ���� రూ�ం�ంచం�
మ�యు జటు�  ఫ��లు. ఈ �రుషులు తమ� �ము జరు��వడం అల�టు �సుకు��రు
�జ�లు క�� -ఒక �ధ�న పరస�ర ప�శంస క�� �. ఇ� �ం�ం�
�ర�ం, మ�యు ఎదురు�బ�లను అం�క�ంచ��� మ�యు �నరు��వనం �ంద��� ��� ఎం� స�యప�ం�
�వ��న ప� �లం త��త �ము.

SLV-3 �� ��� బృందం�� ప�� సభు�డు తన స�ంత ��ణు�� ఉ��రు
��� ప�� ఒక�రూ అత�� �లు�న�� ��ంచడం సహజం
��తంత��ం. అటువం� ��ణుల బృంద ప��రును �ర��ంచ���
యక డ �త మ య మధ స � త న సమత తన �� �
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�యకుడు �తులు మ�యు మధ� సు��త�న సమతుల�తను ��ం��
��ం�-ఆ� ��నం. ��ం�-ఆ� ��నం చురుకు� ఆస�� చూ�తుం�
సభు�ల ప�� �� క�మం తప�కుం�. ��ం�-ఆ� ��నం
జటు�  సభు�లను �శ��సు� ం� మ�యు స�యంప��ప��� �న��ం���న అవస��� గు��సు� ం�
�� �త�లను, ��� త�నటు� �. ఇ� �� ��య ��రణ� ఆ�రప� ఉంటుం�. ఎ��డు
�యకుడు ఆచరణ� ఉన� ��నం� �� దూరం ��� డు, అత�� ఒక వ���� చూ�� రు
ఆం�ళన మ�యు �క�ం �సుకు� రకం. అతను �� దూరం ���, అతను అ� క���� డు
తన �ధ�తను �ర�ంచు�వడం �� ఆస�� చూపక�వడం. �డు, సభు�లు
SLV-3 జటు�  �శం�� ���ం�� �యకత�ం వ�ం�ం�
ప���� త�క �ర�క��లు. MSR �� ఆ� �ం�� ���� కు అ�ప�
��క� (ASLV) �� ��� ను �� రం�ంచం�, �ధవ� �య� ��� అ�ప�
��� ���� �ం� ��క� (PSLV) �� ��� మ�యు �ం�� � మ�యు �వ�ను
DRDO ప��న ���లయం� ��� �� కం�� లరు� . ��� ప�� ఒక��
��ర�న కృ� మ�యు �� ��� �రుషులు తన ప�సు� త ���� ఎ��రు
సంకల� శ�� వం��. ఇ� �జం� అ��రణ�న ప���వంతు�న జటు� .

* * *

H aving SLV-3 �� ��� అమలు �యకత�ం� �ప��న,

� సమయం� �ను అత�వసర మ�యు �రుద��న ��ండ�ను ఎదు��
క�� ప�, ���య� �కరణ, కర��ం���,

స��లు, ���ం� లు మ�యు �స��త ���� ��య�యవల�న అవసరం �సం
స��కు� లు.

� �� ���  I చుటూ�  సు�రు 2 �� దూరం ��రు �యడం �� రంభమ�తుం�
�ను �వ�సు� ��ను. �ను � ఉదయం సమయం� ��రణ �డూ�� ను త�రు���
నడవం�, �ను ఖ��తం� �రుకు� �ండు �� మూడు �ష�లను ��� �ప�ం�
పగ��ట ��ంచం�, స�యప� క�సం ఒక �షయం అ��
�ర���క ల��లను ��ంచం�.

ఒక�� ఆ�సు�, �ను ముందు� �బు� శుభ�ం ��� ను. తదుప� ప� �పల
���లు, �ను అ�� �ప� లను ��� ��� ను మ�యు ��� త�ర� ��న�ం� �భ���
�త��లు: త�ణ చర� అవసర�న�, తకు�వ �� �న�త ఉన��, ���
��� �ం�ం� � ఉంచవచు� మ�యు ���య� చదవవచు�. అ��డు �ను �డ�ను
� ముందు అ�క �� �న�త ప�� లు మ�యు అ���� దూరం�.

ఎ� ఎ� � -3, 250 ఉప-స���లు మ�యు 44 �జ� లకు ��� వ�� ం�
��� సమయం� ఉపవ�వస�లు రూ�ం�ంచబ�� �. ప��� ల ��� ��ం�
1 ��య� కం� ఎకు�వ ��లు. �� ��� అమలు ��హం ఉం�
ఈ �ం���� �క� ��ర�న �ధ�తను ��ంచ��� ఇ� �� అవసరం
ఏడు నుం� ప� సంవత��ల వ�వ� గల �ర�క�మం. అత� �� నుం�, �� . �వ�
అ�� �నవశ�� మ�యు �ధుల వద�  స�ష��న ప�కటన� వ��ం�
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VSSC మ�యు SHAR �కు దర�కత�ం వ�ం��. � �� నుం�, �ము
ఉ��దక ఇంట� ��ం� ��ంచ��� �తృక రకం �ర�హణను అ�వృ��  ��ం�
300 కం� ఎకు�వ ప�శ�మల�. � పరస�ర చర� ల��ం
�రు తమ �ం��క ���రతకు �� ���. �ను ������న మూడు �ష�లు
� స���గుల ముందు -��� �మర��ం �క� �� ముఖ�త, ల��ం ���ం� మ�యు
����రం, మ�యు ఎదురు�బ�లను తటు� కు� శ��. ఇ��డు, �ను �వ�ం� ముందు
SLV-3 �� ��� �ర�హణ �క� చక�� అం�ల�, �ను ��� డ�వ�ం�
SLV-3 గు�ం�.

ప��గ �హ��� �నవరూపం� వ��ంచడం ఆస��కరం� ఉం�.
ప��న �ం��క ���ణం �నవ శ�రం వ� దృశ��నం �యబడుతుం�
�� అనుబంధ ఎల�� ���� � �యంత�ణ మ�యు �ర�దర�క వ�వస�లు
�దడును ఏర�రు�� �. కండ�లు �� ���ం�� నుం� వ���. ఎ� ఉ��రు
�రు ���? ఇందు� ఉన� ���య�� మ�యు ����� ఏ��?

�ం� ��క� త��� అ�క ర�ల ప��� లు ��� �-
���� మ�యు ��-���� �ండూ, ఇందు� �శ��లు మ�యు ����� ఉ���.
��ల�, ��ధ ర�ల ������ ���, అలూ���యం �శ��లు,
����యం, ���యం, ��, ���యం, టం� స�� మ�యు ����నం
ఉప��ంచబ�న. �శ�మ ప��� లు �శ�మం �� కల�క� కూ� ఉం��
�ండు �� అంతకం� ఎకు�వ ��లు రూపం మ�యు ప�ర� కూరు�� ��న�ం� ఉం��
మ�యు ఇ� తప��స�� ఒక��� ఒక� కరగ�. ఇ� ప��� లు
��తం �హ, �ం��య �� అకర�న �వచు�. ఇతర ���య� అ��
�ధ��న కల�కలు �స�వం� అప��త�న�, అత�ంత �ల�ణ�న �శ��లు
�ం� �హ�ల� ����త�క ��లు త�రు �యబ�� �, a � �ందుపరచబ�� �
�తృక. �ము అ�క ర�ల �� � �బ� ������ �� ��� ను ఉప��ం�ము
�వ��, ����� మ�యు ప����� �శ��లు మ�యు �ర�న ��� లు
�ర��-�ర�� �శ��లు. ����� అ�� ���న మ��  �క� ప���క ర�లు
��� �� �రదర�క ఎ� �� జ� ల �సం ఉప���� రు. �ము ఉప��ం�ల� ��ం�ము
�����, �� �ం��క ప��తుల �రణం� ఆ�చనను �రస��ం��� వ��ం�.

���క� ఇంజ��ం� ���, ఈ ప��� లు రూ�ంతరం �ందు��
��� �� ��. �స����, అ�� ఇం���ం� ���ల� �రు� ��
��� అ�వృ���, ���క� ఇంజ��ం� బహ��
అత�ంత అంతర�త ఒక�. ఇ� ���� ఇం�� �� ఎ వం� అధు�తన వ�వస�  �వచు�
��� �� ముక� ���న� వ� సులభం, �� అం�మ కల�న �� లు
��ణు�న ���క� ఇంజ�రు�  మ�యు ఖ��త�న యంత� ప�క�ల �సం. �ము �ర��ంచుకు��ం
తకు�వ-�శ�మం �సం ���ం� పద�తులు వం� ముఖ��న �ం��కతలను అ�వృ��  �య���

������ ���, ఎ��� ����ం� ����� మ�యు అ�� � ���ష� ప���య
�ధనం. �ము ఇం��  ��� ముఖ��న యం�� లను త�రు ��ల� కూ� �ర��ంచ
� �సం 254-�ట� �లు� �క�� మ�యు �� ���ం� �కర�ం
మూడవ మ�యు �ల�వ దశలు. � ఉపవ�వస�లు �� ��� ఉ��� మ�యు
అ� గణ�య�న ఆ��క వ��లను సూ��� �. ఏ��కుం��
సం�చం, �ము ���� రంగం� ప�శ�మలను సంప��ం� అ�వృ��  ��ము
�ం�� �� ��� �ం� �� � లు తరు�త �� మం�� బూ� ��ం� లు� ���
ప�భుత�ం �ర��సు� న� ��� అం� ���ల� ���ర సంస�లు.

SLV �క� ��త ���� వ��, ��ష��న �దు�� ఉం�
సరూ����, ఇ� చలనం� �ం��క ������ �� �సు� ం�. ఈ ��ల�న�
�ర�క��ల ��క��ం, ��రణ �దు�� �దు�� సరఫ�లను క�� ఉంటుం�
అధు�తన ఇను����ం�ష� అ�� �ర�దర�కత�ం మ�యు �యంత�ణ వ�వస�లు
ఏ���� ప��ధన� స���� 'ఏ�����' � సూ��� రు.
ఏ���� వ�వస�ల� అ�వృ��  ప�య��లు ఇప��� �� రంభమ���
��ట� ఎల�� ����, ��� �� ��రు�  మ�యు ��� రంగం� VSSC
�� �� �ండరు� , మ�యు జడత� ��లు మ�యు వ�వస�లు. ఇ� �� ముఖ�ం
SLV ��నం� ఉన���డు �� ���� �లుసు�వ���. SLV �త�� �సు���ం�
�సం ��ధ ర�ల �� �� డూ�స� ల అ�వృ��� ���చరణ ఉ��న
ఒ���, థ���, ���ష� వం� ��క ���తుల �లత
త�రణం, �ద�న� �� �� డూ�సరు�  ��క ���తులను �రు�� �
�హనం ఎల���క� �గ��� ��. ఆ�-�రు�  ����� �స�� ప���యలు
ఈ సం��లు త�న �ధం� మ�యు ��� ��� �గ��� రూపం� ప��రం ��� �
��ం� ��షను� , అ� ��క�ంచబడ�� మ�యు ��� ����� �యబడ��
�� �� డూ�స� లు �క�ం�న అస�న స��రం. వ�వస�లు ప����
��� ప��రం ఆం�ళనకు �రణం తకు�వ; �� ఏ� �షయం�
త�� అ�తుం�, �హనం ఏ�� త�రు �యకుం� ఆప��� ��� �శనం ���
ఊ�ంచ� కద�కలు. భద�తను ��� �ంచ���, ప���క ��-క�ం� �స��
��� ప��యక�� ��� �శనం �య��� త�రు �యబ�ం� మ�యు ఒక
ఇంట� ���ట� వ�వస�  ప�� మ�యు �� ��� గు��ంచ��� అ�వృ��  �యబ�ం�
SLV �క�, ��� వ�వస�కు అదన� �ర�ం�. SLV �� ��� కూ�
���న�� ల స��� ఉత���� �� రం�ం�ం�
ఇ��ష�, ��� �ప�ష�, �హన ఎతు�  �� �� మరు�  వం� సంఘటనలు
ఇ� ��� ����లు మ�యు ఆ�-�ల� �సం స����� �ల� �సు� ం�
ఎల�� ���� �� �ంట ��� ను నడప��� త�న �ర��లు �సుకుంటుం�
ముందు� �ర��ం�న �ర�ం.
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�త�ం వ�వస�ను న��ం� శ�� �కుం�, ఒక ప��గ �హనం

�� ��� � �����ం�. �� ���ం� అ�� ��రణం� మం� ప�ర�ం
��� ఉత���  �సు� ం� మ�యు ��� ఇం�� � ఎ��� క�లను సరఫ� �సు� ం�. అ�
శ�� వనరు మ�యు శ��� �స��ంచ��� ప� �� ప�ర�ం �ండూ.
��� ఇం�న�� వ���సం మ�ంత �ర��త�క�న�, పదం
��� ల ��� �సుకు��� ర�య�లను �వ�ంచ��� ప��నం� �� ���ం� ఉప��ంచబడుతుం�
�దక ప��జ�లు.

�� ���ం� లను ఘనప��� లు �� ద��లు� వ��క�ంచడం ఆ�రం. �ము
ఘన �ద�ల� దృ��  ��� రు. ఒక ఘన �� ���ం� తప��స�� క�� ఉంటుం�
మూడు ��లు: ఆ���జ�, ఇంధనం మ�యు సంకల�లు. ఘన
�� ���ం� లను �ండు ర�లు� వ��క�ం�రు: �శ�మ మ�యు డబు�
ఆ�రం. మునుప�� ఆ���జ� �� అకర�న ప��� �� క�� ఉంటుం� (వం��
అ���యం ������) �ం��య ఇంధనం �క� �తృక� (�ంథ�� రబ�రు వం��).
ఆ ����  డబు� �� �� ���ం� లు సుదూర కలలు ��, అ��
�ము �� గు�ం� కలలు క� �ర�ం ��ము.

ఈ స�యం సమృ��  మ�యు స��� త�� క�మం� వ��ం�,
మ�యు ఎల���డూ ��� �కుం� ఉండదు. �ము ��� ��య ��ణ �ం�న బృందం
ఇంజ�రు� . �న��చన�, � ��ణ �� ప��భ �క� ప���క�న స��ళ��� �ను అనుభ�సు� ��ను,
�త�, మ�యు అం�త�వం SLV అ�వృ��� �� స����. సమస�లు
క�మం తప�కుం� మ�యు ��� ��రం� ఉద��ం�ం�. �� � �� �ంబ�� ఎ��డూ
� సహ��� అల���ం�. అర���� ము��న త��త �� �నటు�  �కు గురు� ం�
�రు�:

అంద�న �తులు అ� ఉం��
�ర�ం� మ�యు �ర�ం� మ�యు �జ�న ప�
�ణ �ణం
సు�ర��న ��.

SLV � � ప�� ��� స�ంతరం�, DRDO స�యం� �ద�మ��ం�
స��� ఉప�తలం నుం� ��� �ప�� అ�వృ��  �యడం �సం. RATO �� ���
ఇ� ��నం �సం రూ�ం�ంచబ�ం� ఎందుకం� ��� వద��యబ�ం�
�డుక� �దు. �త� ����� RATO అవసరం �దు. అ� �� ��� �
ఆ�, ��యణ� DRDO �క� ���క ఎం�క జటు�  త��� �యకత�ం వ�ంచ���
�ప�. ఇ�� � మన� �కుం�, �రు వ�-టు- అ� తత���� �� ఇష�ప�� రు.
���ల� అ�వృ��  మ�యు ప��రు కం� ఒక ప�����యం
అ� ��� ��� ం�. రష�� మూ��� �ం�న స���-టు-ఎ�� �ప� SA – 2
a �క� అ�� ��� ���తుల �క� �వర�త�క �� ��� �ంద��� ఎం�క �యబ�ం�

�రూ�త�న �ప� మ�యు త��� అవసర�న ��క సదు��లను ఏ��టు �య
సంస�� అవసరం. ఒక��డు ఒక�� ఒకరు అ� అనుకు��రు
���కరణ �� �ంచబ�ం�, అధు�తన రంగం� మ�ంత ��గ� ��ం�ం�
��� �పణులు సహజం� పతనం అ���. �� ��� మం�రు �యబ�ం�
�బ�వ� 1972 � ��� అ� �� �రు� మ�యు సు�రు రూ. 5
�ద� మూడు సంవత��లకు �� అందు�టు�� వ��ం�. అందు� ��� సగం
��� �రక ద�వ�ం�� �ళ����.

ఇ��డు ఎ�� క��� � ప�న�� �ం�న తరు�త, ��యణ� �ధ�తలు ��క
��క��, DRDL. అతను ద��న ఉన� ఈ యువ ప��గ�లను స�క�ం�డు-
ఈ అ�ర�న ప�� �పట���� �ద��� �క� తూరు� ��రు �� ం�లు. �
స�ధులు మ�యు �త భవ�ల� �ం�న ప�కృ� దృశ�ం ప��ధ��ంచడం �� రం�ం�ం�
�త� ��తం. ��యణ� అదు�త�న శ�� క��న వ��� - ఎల���డూ మ��
బూ�� దశ�. అతను అత� చుటూ�  బల�న ఉ��హవంతుల సమూ��� �క�ం�డు
ప�జలు, �� మం� �� అ��రులను ఈ ప��నం� �రు�� ఆక��సు� ��రు
ప��గ�ల. ���� ఎ� ఎ� � వ�వ����  �మగ�� ఉ��ను, ఇందు� � �గ��మ�
�ప� ���� స���లు క�మం� ��ం��, ఆ� ఆ����
�త�ం�. అ��, ��యణ� మ�యు అత� ��� గు�ం� కథలు ఉ���
���ండ�ం �రు�వడం �� రం�ం�ం�. అ�ర��న �రు�
��� అక�డ జరుగు�ం�.

RATO �� ��� � ��యణ� � � అనుబంధం సమయం�, �ను క�� ఉ��ను
అతను ఒక ��� ��� �స�� అ� కను���డు -అంద� �సం ���డు
�యంత�ణ, �ం�త�ం మ�యు ఆ�పత�ం. ���హకులు అత�� ఇష�పడుతు��� అ� �
ఎవరు ఎంత ధర ఉ�� ఫ��లను �ం�ల� ల��ం� �టు� కు��రు, �రుగు�టును ఎద
�ర��లం� �శ�బ�ం మ�యు సహ�రం.

నూ� ఇయ� �, 1975, ��� �ద��� అవ�శం వ��ం�
��యణ� �యకత�ం� జరుగుతున� ప� �క� వ��� అంచ�.
�� �స� MGK �న�, అ��డు ���య సల��రు� ప��సు� ��రు
ర�ణ మం�� మ�యు DRDO అ�ప�, స��ను �య�ం�రు
�క�� బ��� ప��� అధ��తన క�� ����ంచ���
��� �� ��� � �ప��న ప�. నను� జటు� �� �సుకు��రు
�� ం�ల� ��ం�న ��గ�� అంచ� �య��� ��� ��ణుడు
�ప� �క� ఏ��న���, ���ణం మ�యు �� పల��. �� పల�� �ద
అం�లు, �కు BR �మ�ఖ� మ�యు Wg Cdr P �మ�� స�యం ��రు.
క��� �క�� ఆ� � ��� మ�యు �� �స� ఐ� శర� ఉ��రు
ఎల�� ��� వ�వస�ల� ��న ప�� స��ం���న �రు.
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�ము 1 మ�యు 2 జనవ� 1975 న DRDL � కలుసుకు��ము, తరు�త �ండవ�
సు�రు ఆరు ��ల త��త �ష�. �ము ��ధ అ�వృ��  పనులను సంద��ం�ము
�ం�� లు మ�యు అక�� �స��త�ల� చర�లు జ��రు. �ను �ప�� ఉ��ను
AV రం��� దృ��� ఆకటు� కు��రు, Wg Cdr R �క� �తన�ం
��ల���, �క�� I అచు�త �� �క� సం�ర�త, సంస�
G గ�శ�, S కృష�� ఆ�చ� స�ష�త మ�యు R �లకృష�� �మర��త�క�న�
�వ�ల �సం కను�. �� భ�� �ర� మ�యు ����ం� కల�� ఆ� ����థ� ప��ంతత
అ�ర�న సం��ష�తలను ఎదు��న���డు అ� అదు�త�న�. అతు���హం మ�యు అ���ష�
����ం� కల�� VJ సుందరం స�ష�ం� క��ం�డు. �రు ���న�రు, �బద�త గల�రు
వ�కు� ల సమూహం -�� అ��రులు మ�యు �ర �స��త�ల �శ�మం -ఎవరు
�� నుం� �� స�ంత ఆస�� ఉన� �� ం���  ��ణ �ం�రు
ఇం�య� �ప�� ఎగర��� ���ం� ��క.

��� 1975 �వ�� � ము�ం� స��శం జ��ం�
���ండ�ం. �� ��� అమలు� ��గ� ఉంద� �ము ��ం�ము
అమలు �య��� ��� �� �����ష� �షయం� ఇ� స��తుం�
�న� �ప� ఉపవ�వస�ల �క� ఒక���క� ప�����యం �క� తత��స�ం
ద�వ ��� �� ంతం, ఇక�డ �జయవంతం �వ��� మ��ంత సమయం అవసరం.
DRDL ��ం�ంద� క�� ఏక��వం� అ��� యప�ం�
��� �� ����ష� మ�యు �స�� ���షణ �క� జంట ల��లు �శ�స�యం�
���ం�న ��ం� ఎల�� ���� �ం���� రూపకల�న మ�యు అ�వృ��
�ళ��.

వ�-టు-వ� ప�����య తత��స�ం �సుకున�టు�  �ము గమ�ం�ము
��� �� ఉత���  కం� �� �న�త. పర�వ�నం�, అ�క
��� ఇంజ�రు�  ��� త�న దృ��  �ట��క��రు
VSSC � �ము అనుస�ం� అ��సం అవసర�న ���షణ.
అప�� వరకు �ర��ం�న �స�� ���షణ అధ�య�లు కూ� �త��
ఒక �� థ�క స��వం. �త�ం�, ��ం�న ఫ��లు అత�దు�త�న�,

VSSC వద�  ఇం�� ���, SLV రూ��దు� కుం�ం�. DRDL � �న�ం�
ఇ� ముందుకు దూసుకు��ం�, �ము �మ��� కదులుతు��ము. అనుస�ంచ��� బ
�యకుడు, � బృందం అ�క మం� వ�కు� ల� �జయం �శ� అడుగులు ��� ం�
��� లు. � ప� పద�� �క� ��ంశం ��� �ప�బ�ం�
కమూ���ష�, ముఖ�ం� �ర�� �శ�, జట�  మధ�
మ�యు జట�  �పల. ఒక �ధం�, కమూ���ష� � మంత�ం
ఈ �� �� ��� �ర�హణ. � బృంద సభు�ల నుం� ఉత�మ�న ��� �ంద���,
సంస�  ల��లు మ�యు ల��ల� �ను ��� తరచు� ��� �ను,
ప�� సభు�� ���ష�  సహ�రం �క� �� ముఖ�తను ��� �ప�డం
ఈ ల��ల �ధనకు. అ� సమయం�, �ను ఉండ��� ప�య��ం�ను
� స����� ల నుం� �లువ� ప�� ����త�క ఆ�చనను ��క�ంచడం
మ�యు ��ష��న ప�� �సం త�న రూపం� ��� ప��రం �య��� మ�యు
అమలు. ఆ �ల� � ��� �ను ఎక�� �� �ను:

�రు � �దముద�లను వ����లనుకుం�
సమయం ఇసుక �ద
� ��లను �గవదు� .

�� సమయం, కమూ���ష� సం�షణ� గందర���� గుర�తుం�.
����, �ండూ ��న�ం� ఉం��. �ను (మ�యు �ను) భయంకర�న���
సం�షణకర� �� నను� మం� సం�షణకర�� ���� ను. ఎ
ఆ�� దకర�న సం�షణ �� తరచు� ఉప�గకర�న� �దు
స��రం, అ�� కమూ���ష� అ�� ���� �సం �త��
స��రం. కమూ���ష� �ండు అ� గ��ంచడం �� ముఖ�ం-
��� వ�వ�రం ఒక ���ష�  ���� ఆ��ంచడం �� అందు�వడం ల��ం� �టు� కుం�
స��రం.

SLV � ప� �సు� న���డు, �ను ప��రం �య��� కమూ���ష� � ఉప��ం�న
అర�ం �సు�వడం మ�యు �ర��ంచడం� స���గుల� ఒక ఒప�ం��� �వడం
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�� �ము ఇం� �� దూరం ����. �ను �ఠ�ల పద�ం గురు� �సుకు��ను:

�ం�ంచకం� మ�యు �ం�ంచకం�, మూర�,
అవ��లు ఇ��� �దల���,
ఉత�మ ఉ���లు �� రం�ంచబడ�దు,
అతు�త�మ ప� జరగ�దు.

క�� ప�భు���� బల�న ��రు� ��ం�
��� కు మ�ంత ముందుకు �ళ����. � ��రు� ఆ��ంచబ�ం�
మ�యు �� ��� �న��ం�.

ఉ��� ఉన� సమస�లు మ�యు అవసర�న చర�ను గు��ంచడం�
��� ప�ష��ంచ��� �సుకు��రు. �� ��క�న కమూ���ష� �ధ���  ఒక�
�� ��� �ర�హణ� ��ణ�ం� ఉప���� రు. �ను ఎ� ��ను? �� రం�ంచ���,
�ను �స�వం� ఉండ��� ప�య��ం�ను మ�యు �స��ల �దు �త�కు చ��ర �త
��� ��� ���� (SSC) స�� స���ల� ఒక�, ��శప��ం�
�కరణ� �ప�ం, �ను ఆం�ళనకు గుర��ను
��ల �యం��క �క� ఉ��నత మ�యు ��-�� ���లు మ�యు
VSSC �క� ఆ��క సల��రు. ప� వ�వస�లు అనుస�ం�ల� �ను పటు� బ�� ను
��ల ��� �బ�ం� ��� మ�యు ప���� బృం��� ��ం� ��రు
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�� ��� బృం��� �� �ధులు. �క�� బ��� ప��� ఆశ�ర���రు
� సమర�ణ �క� సూ��. అతను తన �గ�� � బయటకు ��డు
స��శం నుం� బయటకు �����రు.

� క�న�న ప�లు క��ం�న ���� �ం�సూ�  �త�ం� గ��ను
�క�� బ��� ప���. అ��, �ను ���ం�న జడత�ం� ���ల� �శ��ంచుకు��ను
�స�� �� ��� ముందు �ను ��� �గబ�� ను. �ను
నను� �ను ఒక ఆచర�త�క ప�శ�ను అ��ను: ఎవ�� ఈ సు��తత�ం� ��ంచగల�?
బూ���� టు� ? స��నం �ద�� �దు. అ��డు �ను నను� ���� � అ��ను
ప�శ�: �క�� బ��� ప��� � మ�ంత �ధ����, � క�న�న�
ఇ��డు ప�లు, �� తరు�త దశ� SLV �క� ఖననం? � తల కను�నడం
మ�యు హృదయం అం�క�ం�ం�, �ను స�యం �సం ���� �� ��ం�ను. అదృష�వ�తూ�  �కు, �
మరుస� �� ఉదయం బ��� ప��� ఈ �� �కు� కు ఆ��క అ���లను అప��ం�రు.

జటు� ను న��ం� �ధ�తను ��క�ం�న ఎవ�� �వచు�
అతను త�నంత స�తంత�ం�, శ��వంతం� మ�యు ప��వవంతం� ఉం� �త�� �జయవంతమ�తుం�
���ంచ��� ఒక వ���� �ర��� అత� స�ంత హకు�. ఇ� బహ�� కూ�
��తం� వ���గత సంతృ��� �ర�ం, �ధ�త� ��చ� �సం
వ���గత సం���� ఏ�క మం� ఆ�రం. ఒక వ��� ఏ� �యగలడు
వ���గత ��చ�ను బ��తం ���? �ను � ఇద��� పంచు��లనుకుంటు��ను
ఈ �షయం� �ను అవలం�ం� పద�తులు.

ముందు�, � స�ంత �ద� మ�యు ����లను ���ంచడం ���. �� నం ఒక
స�ష��న ఆ��, �� తరచు� � ప�� అత�ంత ముఖ��న �ధనం. �
�రు క�� ఉన� �� నం మ�ంత ��� ఉం�, �రు ��చ�� ఉం�రు.
�లం ����వడం తప� �� నం ఎవ� నుం� ���యబడదు.
ఒక �యకుడు తన బృం��� న��ంచ��� ��చ�� ఉండగలడు
అత� చుటూ�  జరుగు�ం� -�జ సమయం�. న��ంచడం, ఒక �ధం�, ��� నడం
చదు� �న��సు� ��. అ�క ��ల�, �� �షన�� �యడం ��రణ�న�
ప�� �రం అ�క �తు� లు క��లకు �ళ�ం�. �జయవంత�న జటు�  �యకు�� ఉండ���,
ఒక ప� �నం �క� గందర�ళం మ�యు గందర�ళం త��త ఉద��ం�న త��త ఒకరు ��� ఉం��
�రు�న �మ�� మ�యు �త� ��ను ఎదు��వ��� �ద�ం� ఉం�.

�ండవ �ర�ం వ���గత �ధ�త �సం అ�రు�� �ం�ం�ంచు�వడం.
వ���గత ��చ�కు �ర��మ �ర�ం శకు� లను �ర��ంచడం� స�యపడటం
అ� �మ��� �ర��సు� ం�. చురుకు� ఉండం�! �ధ�త వ�ంచం�! �సం ప� �యం�
�రు �శ��ం� �ష�లు. �రు �యక��, �రు � ��� �ం���రు
ఇతరులు. చ�త��రుడు ఎ�� ��ల�� �� �న ��� గు�ం� ఇ� �� �డు, "ఎ��డు
�రు ఎకు�వ� �రుకు� ��చ� �ధ�త నుం� ��చ�

ఏ��� ��చ�� �����ం� మ�యు మ�� ��చ�� ఉండదు ". �జం అ�
మన� �� మం� వ���గతం� � �రుగుదలకు �యగ��� �� ఉం�
��చ�. మమ��� అణ���ందుకు ���ం� శకు� ల� మనం ��డవచు�. �ము
�� త��ం� ల��లు మ�యు ప���తుల� మన�� మనం బలపరుచు�వచు�
వ���గత ��చ�. అ� �యడం ���, �ము ఒక బల�న సంస�ను సృ��ంచ��� స�య
అ�ర��న ల��లను ��ంచగల �మర��ం.

SLV � ప� ఊపందుకుం�, �� . �వ� ప�చయం ��రు
�త�ం బృందం� ��గ�� స��ం� వ�వస�
�� ��� �� . �వ� �ష� ఉన� వ���. అతను అప�యత�ం� ��� డు
ప� స��� �గ��� అ�� వదులు� ఉం� �వరలను �గం�. VSSC వద�
�� �స� �వ� అధ��తన జ��న స�� స���లు
ప��న సంఘటనలు� ప�గ�ంచబడ��. అతను ఇ��  �� �క� �జ�న ���� - a
క�ండ�, ���ట�, �� �ప�, అందరూ ఒక��� ��� రు. అ�నప���, అతను ఎ��
తనక�� ఎకు�వ ���నటు�  న�ం�డు. బదులు�, ఏ� క��ం�న��డు
అస�ష�ం�, అతను ప�శ�లు అడుగు�డు మ�యు తన సం��లను స�ష�ం� చ��ం��డ
దృఢ�న, �� ��య�న ��� న��ం� �యకు�� అత�� గురు� ంచు�ం�,
��క బలవంతం. ఒక��డు అత� మనసు �� దృఢం� ఉం��
ఏ�� సమస�� �ర�యం �సుకు��రు. �� �ర�యం �సుకు� ముందు, అ� మ��� ఉం
తు� ���ం� వరకు ముద�లకు �రవం�. అ��డు �ర��లు
���ం� �సం కుమ�� ఓ�� � �� �యం�, ఎప��� బయటపడ�దు
క�న�న మ�యు క�న�న, ��ధకత మ�యు �శ�త�న�.

�� �స� �వ� � ఎకు�వ సమయం గ�� అవ�శం �కు ల�ం�ం�.
���క, ��� �రణం� అతను �� తను ఆక��ంచగలడు
అతను ఏ�� �షయం� తన ���షణ� �ల�గల చతురత. అతను ఒక క��
���ల అ��రణ కల�క - B.Sc. గ�తం మ�యు ��క �స�ం�,
ఆంగ� ��త�ం� ఎంఏ, ���క� ఇంజ��ం� � �ఇ, ఎంఎ� �
ఏ���క� ఇంజ��ం� తరు�త ��� �. ఏ����� మ�యు
������ ఇ���టూ�� ఆ� ���ల� (����) నుం� గ�తం
USA.

అత�� ��పర�న చర�లు �� ఉ��జకర�న� మ�యు ఎల���డూ �యగల�
�కు మ�యు � బృంద సభు�లకు �న�కం� శ���సు� ం�. �ను అత�� ��� ఆ��ద
మ�యు కరుణ. అతను తరచు� తనను �ను క�నం� ��� �ంచుకున�ప���, ఏ� �దు
అనుమతులు �� �కులు, అతను త�� ��న��డు ఉ�రం� ఉం��డు
ఇతరులు. �� �స� �వ� తన �రు�లను క�నం� ఉచ��ం��రు మ�యు
అ��డు అప�ధ �రసు� లను ��ంచం�.
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1975 �, ఇ��  ఒక ప�భుత� సంస�� ��ం�. ఒక ఇ��  ���� ఉం�
��ధ ప� �ం�� ల ��క�రు�  మ�యు ��య� ల� కూ�న ఏ��టు
అంత�� �ఖ� అ��రులు (DoS). ఇ� �ం��� ను అం�ం�ం�
DoS మధ� �గ��మ� �ర�హణ �సం �ం� అ�� �ర�
��� ప�భుత� అ���లు మ�యు �ం�� లు ఉం��
ఉ���లను అమలు �యం�. ప�భుత� �ఖల సంప��య ప��ష�,
ఇ��  �ం�� లు స����� యూ�టు�  �� అనుబంధ ���ల�లు� ఉం��,
�� అ�ం� ప�లు ఇ��  �� DoS � ఎ��డూ ��� డ�దు. �������
�ర�హణ, పటు� కున� �� మధ� ����ల పరస�ర చర�కు �లు��సు� ం�
ప��ల� అ���లు మ�యు �ర����హక సంస�లు, ఒక �త� ల�ణం
ఇ��  �ర�హణ �ర�య ఆ� అం� �� �� దూరం �ళ�� ం�
సంస�లు.

ప���రం, ఇంజ�రు�  ��� మ�క లు��యును చూ��� రు, ఇం� ఒక�
అవ�శం. �స��త�లు� �రకుం� �ను � బృం��� �చ��ం�ను. ��� ఉం�
ఒక అ�రు�-��� �లు మ�యు అవ��ల�� ఎప��� అంతం �� ప��ణం. �ము
ప��త సమయం మ�యు ప��త �ధులు �త�� ఉ���. �ము SLV త��� ఆ
మన స�ంత ప��తుల� మన అవ�హన�. �ను ఇప��� ఉన� ప�� �� �న�త���ను
ప����లు ఉత�మ ఎం�కలు. �త�� ఏ� �దు
�� స�ంత సమస�లు �కుం� ��-�ం� �� ��� ల��. � అ��� యం ప��రం, ఒక �� �
�యకుడు ఎల���డూ �రూ�త�న �ం��కతల� ప� ���
�ధ��నంత వరకు వ�వస�లు మ�యు బహ�ళ వనరుల నుం� �త�� ప��గం.

* * *
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�త� �ట� నను� TN �ష�, ��ం� � ప�చయం ��ం�
DoS � �ర�ద��. అప�� వరకు, �కు గుప� �జ��ష� ఉం�
బూ���� � లు, �బ��  �ను �ష� ను �దట చూ�న��డు �కు అంత �కర�ం� �దు
SLV-3 ��� �ం� �రు�  స��శం� ��� నడం. �� �ంట�, అ� ����ం�
�ష� � ప�శంసలు, ఎ�ం�ను సూ��ం� ��ం��రు
మ�యు ఎల���డూ �ద�ం ��న స���లకు వ�� రు. అతను మనసు�లను ర��ం��డు
తన అదు�త�న ���ష�త�క �మర��ం� �స��త�లు.

SLV �� ��� �క� �ద� మూడు సంవత��ల �లం
��� �క� అ�క మ�హర�న రహ��ల �ల��. �న��� ఉండడం,
అ�� నం ఎల���డూ మన� ఉం�, మ�యు ఎల���డూ ఉంటుం�. �త�� ఏ��
�� గు�ం� � అవ�హన, �� అప��త ప���లకు � ���లు�. �ను
��� �క� ప�� �వ�ంచడం అ� త��� ఊ�ంచ��� ఉప���� రు
ప���, మ�యు �వ�ంచ�� దృ��షయం ప�జల �� ���
� తం�� మ�యు ల��ణ ��� ��. అ��, �ను ఎల���డూ �నుకు��ను
ఈ �ష�లను � �స��త� సహచరుల� చ��ంచడం నుం�, భయపడుతూ
అ� �� సూ��ం� ఏర��న అ��� �ల ఆ�ప���� ���ంచగలద�.

క�మం�, �ను ��� మ�యు మధ� వ���సం గు�ం� �లుసుకు��ను
�ం��కత, ప��ధన మ�యు అ�వృ��  మధ�. ��� అంతర�తం� ఉం�
ఓ��-ఎం� మ�యు అ��ష�త�క. అ�వృ��  అ�� ఒక �� ��  లూ�. త��లు
అ�వృ��� అత�వసరం మ�యు ప���� �యబడ��, �� ప�� త��
సవరణ, అ� ���ష� �� �రుగుదల �సం ఉప��ంచబడుతుం�. బహ��, సృ��కర�
�స��త�లు మ�ంత ��ంచ��� ఇంజ�ర�ను సృ��ం�రు. ప�� ��
�స��త�లు ���� ప���ం�, ���� గ��ం�రు
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8
అనుభవ�� లు

SLV-3 �� ��� ప��న�న �ధం� రూ�ం�ంచబ�ం�
VSSC మ�యు SHAR వద�  �ం��క ప� �ం�� లు �ర��ంచగల�
�� ���ం� ఉత��� , ��� ��� ప�� మ�యు ఏ�� �ద�  ప��గం
��సం ���. SLV-3 �� ��� � �గ��ములు�, �ము మూడు �� ��ము
మన �సం �లు�ళ�� : అంద� అ�వృ��  మ�యు ��న అర�త
1975 ��� �ం�ం� ��ట�  ��� ఉపవ�వస�లు; 1976 ��� ఉప-క�� ���లు;
మ�యు 1978 � �వ� క�� ��నం. ప� �ం� ఇ��డు �ం�కుం�
మ�యు ��వరణం ఉ��హం� �ం���ం�. �ను ఎక��� ����,
� బృం�లు �కు చూ�ంచ��� ఆస��కరం� ఉ���. �ద�  సంఖ��
�శం� మ�యు భూ�� �ద���� పనులు జరుగుతు���-
�� � ����యన�కు ఈ �ధ�న ప�� ముందసు� � ప�చయం �దు. �ను చూ�ను
� బృంద సభు�ల� �త� ప��రు �లతలు �రుగుతు���.

ప��రు �లతలు సృ��� ���� �ర�లు. �రు ���
వ��� �క� ����లు మ�యు �� నం వం� �మ�� �లకు �ం�.
ప��రు �లతలు ఒక వ��� కం� �స��త�న� మ�యు ��న�
తన ఉ��గం� �� ప��య��� తప��స�� �లుసు��� మ�యు �యగల��.
��� �ఖరులు, �లువలు మ�యు �త� ల��లు ఉం��. అ� ��ధ ప���ల� ఉ���
�నవ వ���త� �� �లు. ప�వర�� �� �� - బయ� ��
�టు�  �క� ఉంగరం -మనం ����లను గమ�ంచవచు� మ�యు �� ��� �లవవచు�. ���క
�త�లు మ�యు ��య �త� �లతలు ఇంట���య� �� �� కను�నబ�� �.
ఉ����లు మ�యు ల��లు �ప� �గం� �� ప��న �� �� ఉం��. మనం గు��ంచగ���
��� అత�ంత పరస�ర సంబంధం ఉన� ప��రు �లతలు

ఉ��గ �జయం, అతు�త�మ�న �� �సం బూ� ��ం� � రూ�ం�ంచ��� �ము ���
ఆ�చన మ�యు చర� �ం�ం��నూ ప��రు.

భ�ష�తు� � SLV-3 ఇప��� ఉన�ప���, �� ఉపవ�వస�లు ఉ���
�ర��ం�. �� 1974 �, �ము �ం�� �ం�ం� ��� ప����� ఉప��ం�మ
� ��� ��ష��న వ�వస�లను ప��ంచ���. SLV �క� ���� �� �� ��� ,
�� �� యూ��, మ�యు �హన �ఖ� �� �� మ� ��నం �యబ�� రు
�ం�� ���. మూడు వ�వస�లు �స��త ������ క�� ఉ���-
�శ�మ ప��� లు, �యంత�ణ ఇంజ��ం� మ�యు ��� ��, ��� ఏ� ��
�శం� గతం� ఎన�డూ ప�య��ంచ�దు. ప�� ��� అ�ం�
�జయం. అప�� వరకు �రత అంత�� �ర�క�మం �ం���దు
ధ��ం� ��టు�  మ�యు ���న వ�కు� లు కూ� చూడ��� �ద�ం� �రు
మ�యు �� ప�య��లను చుటు� ముట�డం కం� మ�ంత �వ��న�� గు��ంచం�
��వరణ ప�క�ల�. �ద����, �ము సూ��� �ం�ము
�శం �క� ���సం. ప��� ఇం���ం� �ర��ంటుకు ���రు
24 �� 1974 న, “సంబం�త అ�వృ��  మ�యు కల�న
�ం��కతలు, ఉపవ�వస�లు మ�యు ��� �� (�రత�శ� �ట��ద� ఉపగ���� రూ
�ం� ��క�) సంతృ��కరం� ��గ�సు� ���. అ�క ప�శ�మలు
��ల కల�న� �మగ�� ఉ��రు. ��� �ద� క�� ��నం
ఇం�� 1978 � జర��� ఉం�.

ఇతర సృ��  ��యల �����, SLV-3 �క� సృ��  కూ� �� స�ంతం
��కర�న ��లు. ఒక ��, �ను మ�యు � బృందం ���� ము����న��డు
�ద� దశ ��� �క� �� �� ��� త���, �ర�లు
కుటుంబం� ఒక మరణం �కు ��ం�. � �వమ�� మ�యు గురు� ���
అహ�� జ�� లు��� ఇక �రు. ��� ���లు, �ను ఉ��ను
��రం�, �ను ఆ��ంచ�క��ను, ఏ� అనుభూ� �ంద�క��ను. �ను �యగ��
మ��� � ప�స�ల� దృ��  �ట�ం� మ�యు ఇందు� ��� న��� ప�య��ం�రు
ప�, �ను అసంక��తం� ��� డుతు��ను -ఆ� �ను గ��ం�ను
జ�� ����, �� �ంత �గం కూ� చ���ం�. � �న��� దృశ�ం
� ముందు ��� క��ం�ం� -�యంత�ం ��శ�రం ఆలయం చుటూ�  �రుగుతూ,
���ల� ��� ఇసుక మ�యు నృత� ఆటు�టు� , న��� లు �ంద నుం� చూసు� ���
అ��స� ��� �లుగు�� ఆ�శం, జ�� లు��� �కు ���� చూ��� ం�
సముద�ం� ము���వడం, � �స��ల �సం డబు� ఏ��టు �యడం, మ�యు నను� చ
�ం� క�� ���శ�యం. �ను సమయం సు�గుండం�� ����యబ�నటు�  ��ం�ను
మ�యు ��. �న�, ఇప��� వంద సంవత��ల కం� ఎకు�వ వయసు�, ��-
తన వయసు�� సగం ఉన� తన అలు� � �సం �ర�; �క� �కు���న ఆత�
� �ద� ���, ఆ� �లు�ళ� కు�రు�� ����నప�� నుం� ఆ� ��లు
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ము� - ఈ ��� లు మసక� � కళ� ముందు వ���, �కు �� భయంకర�న�
గ��ంచు. �ను అ�ం��  �� � �లుతు��ను, నను� కం�� ��, ఒక��� వ����� ను
�క�� ఎ� ����స�, ���� �� ��� ��క��, �సుకు�ళ���� ��� సూచనలు
�ను �న��డు ప� �ద.

���  బసు�ల కల�క� ����ట ప���సూ� , �ను �రుకు��ను
మరుస� �� �త�� ��శ�రం. ఈ సమయం�, �ను �ము�� �సం � వంతు కృ� ��ను
అంతం అ�నటు�  క��ం�న గతం నుం� ��
జ�� ����. �� �ను � ఇం�� �రుకున� తరుణం�, దు griefఖం నను� మ�ంత� ��ం�ం�.
��� గు�ం� �� � �న�డలు �హబూ� �సం ఇద��� � దగ�ర �టలు ��
అ�యం��తం� ఏడుసు� ��రు. �కు క��ళ��  ��. �ము ��రం� ఉం�ము
జ�� ���� శ�రం ��� ం� �సు���.

� �న� �� �� � �తులు పటు� కు��డు. అత�� క��ళ��  ��
కళ�� ��. “అబు�, �డలను ప�భు� ఎ� ���ం�� �రు చూడ��?
అ� అత� సంకల�ం అ��, అతను ��� ��రం� ఉం��డు. �� అతను ��� డు
సూరు�డు �� ��, ������� ��� త��ం�డు. అ� ఆయన� ఉం�
���� � �సం ఒక �ం�� � �ర�ం� మ�యు ��� ం� �సు�ం�. జ�� ���� �����డు
సు�ర� �ద��� - కల�� �ద�, అత� ��� ��� ం�
��రణ అప��రక ����. అ�� � తప� మ�� జరగదు
����ం�రు. అతను � సంర�కుడు. అ��  �ద, � కు�రు�, � నమ���� ఉంచం�. ” అతను
�మ��� తన ముడతలు ప�న కను�ప�లను మూ��� �� �� �ం� ���� ��� డు.

మరణం నను� ఎ��డూ భయ�ట��దు. అ�� తరు�త, ప�� ఒక�రూ ఒక��� ��� �
��. �� బహ�� జ�� లు��� �ం�ం �ందర�, �ం�ం త�ర� ���డు. �ను
�ను ఇం��  ఎకు�వ�� ఉండ�క��ను. �ను � �త�ం అనుభూ� �ం�ను
అంతర�త ఆం�ళన ఒక �ధ�న ఆం�ళన� ము���తుం� మ�యు అంతర�త ���లు
� వ���గత మ�యు � వృ��  ��తం మధ�. �� ��లు, ��� �ప��
తుం�, �ను ఇంతకు ముందు ఎన�డూ ��య� �రర�క �వనను అనుభ�ం�ను
�ను �సు� న�దం�.

�ను �� �స� �వ� � సు�ర�ం� చర�లు జ��ను. � ��గ� గు�ం� అతను �కు ���డు
SLV �� ��� �కు ఓ�రు��సు� ం�. గందర�ళం �దట తగు� తుం�
మ�యు తరు�త ���� చ��తుం�. అతను � దృ��� ఆక��ం�డు
���ల� అదు��లు మ�యు �� �జ�లు.

క�మం�, �� �ం� �రు� ల నుం� ��� �� ఉద��ంచడం �� రంభ�ం�.
శ� కు�� �����ష� ప� �ం�� ల �క� అత�ంత ప��వవంత�న �� వ�� ను ���ం�రు.
�ం��ం� �� �ం� �ం�న ��� ���� , అతను ��� �� రం�ం�డు

అందు�టు� ఉన� ��� కల�న. నంబూ�� మ�యు ��� ఖరు� �సు� ��రు
�లుగు ��ట�ను అ�వృ��  �సు� న� �� పల�� ప��గ�ల� �� పగలు మ�యు �తు� లు
ఏక�లం� ��రు� . MSR �� మ�యు �ం�� � ఖ��త�న ప���కలను రూ�ం�ం�
�హనం �క� �ం��క మ�యు �దు�� అనుసం�నం �సం. �ధవ� �య�
మ�యు VSSC ఎల�� ���� ��� అ�వృ��  �యబ�న వ�వస�లను మూ�� ప���ం�రు
ప��గ�లలు మ�యు ��� ఎక��కక�డ ��న ఉప వ�వస�లు� రూ�ం�ం�రు
�ధ��ం�. యుఎ� �ం� �ద� �ం� ��ం� �స�� ను �సుకువ��రు,
�����, ��-క�ం� మ�యు ��� � క�� ఉంటుం�. అతను కూ� �� అ�� ��
��� ట�య�� �సం SHAR � �వర�త�క వ�� �� �. �క�� సుందర�జ�
�ష� ల��లను ��తం� ప���ం�, ఏక�లం� న�క�ంచబ�ం�
వ�వస�లు. సమర�వంత�న �ం� ��క� ��న� �క�� ����స� ����� అ��రు
SLV ����� � �ం���ంట� మ�యు స���ంట� �ధులు
�� �కు�  ��క��. �ను ప��ంచు�� ��� అతను గమ�ం�డు, �ను ���న ��ం� లను
�నడం� �ఫలమ��ను మ�యు �కు అంత� �� అవ��లను సూ�ం�ను
దృశ��నం �యబ�ం�.

�� ��� �క� అ� �ద�  సమస� అ� �ము కష�ప� �రు�కు��ము
�ర�హణ అ�� �గు�ల� మ�యు సమర�వంత�న ఇంట� ��ం� మధ� ��ంచడం
��న� వ�కు� లు మ�యు ప� �ం�� లు. ��� వ�� వద�  �� �యవచు�
స�న సమన�యం �క��� శూన�ం.

�ను ఇ��  ప��న ���లయం నుం� �ఎ� �జ� ను క�� ఉన� అదృష�ం క�� ఉ��న
ఆ సమ���  � ���తు��. �జ� �శ���ప� ���తుడు (మ�యు). తన
��హం స�న�న �చ�దనం, �ట�రు� , ఎల����యను�  మ�యు
��వరు�  అ�� �స��త�లు, ఇంజ�రు� , �ం�� క�రు�  మ�యు బూ���� టు� .
ఈ �� ��� నను� '�ల�� ఆ� ���' అ� ���న��డు, �ను ��� ఆ��ం�ను
�జ�. ��న� ప� �ం�� ల� అత� స���త పరస�ర చర� అటువం� సృ��ం�ం�
SLV వ�వ��ల� �మరస�ం వ���గత ప�య��ల చక�� ��లు
�ప� బలం �క� బల�న బట�� అ��న�.

1976 �, � తం�� మర�ం�రు. అతను ఆ�గ�ం స�� �దు
అత� అధు�తన వయసు� �రణం� �ంత సమయం. జ�� లు��� మరణం సంభ�ం�ం�
అత� ఆ�గ�ం మ�యు ఆత�� కూ� ప��వం �సుకుం�. అతను ��ం�ల� ��కను �
జ�� లు��� తన ��క మూ��� ��� వ��న తరు�త, అతను కూ� ��� క�� ఉ��
అత� వద�కు ��� �వ��� ఉ��హం� �రం�.

� తం�� ఉ��నత ఆ�గ�ం గు�ం� �లుసుకున���డ��  �ను సంద���� ను
ఒక మం� నగర �దు��� ��శ�రం. �ను అ� ��న ప����, అతను ��� డు
� అనవసర�న ఆం�ళన �సం నను� �ట�ం� మ�యు ఖరు�ల� �కు ఉప��సం ఇవ�
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�క�� �ద ప�ం�. "�ను �గుపడ��� � సందర�న స��తుం�, ఎందుకు
�క�� � �సుకువ�� అత� �� �సం డబు� ఖరు� ���? " అతను అడుగు�డు. ఈ��
అతను ఏ�� �దు�డు, సంర�ణ �� డబు� �మ�� �లకు �ం� ఉ��డు. �
తం�� �ను����, 102 సంవత��లు ��శ�రం ��పం� �వ�ం�రు.
ప��ను మం� మనుమలు మ�యు ఒక �ప� వ���� వ�� �����రు
మనవడు. అతను ఆదర��� య�న ����� గ��డు. త��త ��� ఒంట�� కూ��వడం
ఖననం, �ను అత�� ��� మరణం� �� �న ఒక పద�ం గురు� కు వ��ం�
���తుడు ఆ��, మ�యు ఇ� � తం�� �సం �� �నటు�  అ��ం�ం�:

భూ�, �రవ�య అ��� ��క�ంచం�;
��యం ��� ��� ం� �సుకు��రు:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
అత� ��ల �లు� �� �
���� మ�� ఎ� ప�శం�ం��.

�� పం�క పరం�, ఇ� మ�క వృదు� � మరణం. ప��� �దు
సం�పం �ర��ంచబ�ం�, �ం�లు స��� త��ంచబడ�దు, �దు
��� ప��క అత� �సం ఒక మరణ�ర�ను ��య��ం�. అతను �జ�య�త� �దు, పం�తుడు,
�� ���ర�త�. అతను �� మ�యు �రదర�క వ���. � �న�
అతు�న�త �లువ, మం�� అనుస�ం�రు. అత� ��తం అంద� ఎదుగుదలకు సూ������ం�
అ� మం� మ�యు �వదూత, ���న� మ�యు �ప��.

� తం�� ఎ��డూ ��ణ అ� �� గు�ం� �కు గురు�  ���రు
�ం� �క� ��న కల నుం� ఒక ��� ���న� అ�� ఒక��� చూ�డు
�వదూత బం�రు �స�కం� భగవంతు�� ���ం� �� �ర�ను �� �� డు.
తన �రు ���� ఉం� అ� అ� ఏం�� � అ��డు. ఏం�� బదు���రు
ప��కూలం�. ��శప��నప��� సం�షం�, అ� ఇ� అ��డు, “�� �� యం�
తన �� � �� � వ � �ర � �వద త డ మ య

ఆ� �ట �న��� �ంత వ�వ��లు? �ను ��రం వ�క�ం ��న��డు �త�� ��
ఆ� �ంట� మర�ం�ం�.

SLV-3 అ�� ���, ��రణ ఎగువ ��క� అ�వృ��  �యబ�ం�
�మం� �, �� �� � ��న ప��కు �డూ�� �యబ�ం�
ము� సమస�ల ���. ��� క�మబ��క�ంచ��� �ను �� �� కు �ళ�వల� వ��ం�.
�ను బయలు�� ముందు, మ��హ�ం ఆలస�ం�, �� అ� �కు స��రం అం�ంచబ
త�� చ���ం�. �ను అందు�టు� ఉన� �ద� బసు�� ��� ��� కు ��� ను.
అక�డ నుం�, �ను ఒక �త�ం� ��శ�రం ��� ను
మరుస� �� ఉదయం �లు� అంత���యలు �ర��ం�రు. ఇద�రు వ�కు� లు
�� స�ర�� ��సం �సం నను� ������ రు. బయలు��న�రు క�� ఉ��రు
�� ప��ణం ము�ం�కు �రుకుం�. ���న �రు నడక �న��ం��� వ��ం�
అల���న రహ�� మ�యు ��తం �న�గవల� వ��ం�. �ను � �న� మ�దు�
ప���� �యంత�ం నను� �సు��� రు. � త�� �యగలద� �ను అత�� ���ను
ఆ� భర� సంర�ణ మ�యు ��మ �కుం� ప�పంచం� ఎకు�వ �లం ��ంచ�దు,
అందువలన అత�� �ర��� �� �న�త���రు. �ను అత�� ��ంచమ� �డుకు��
�ను �� �సం రూ�ం�ం�న ప�� �� శ�ద��, అం�త�వం� �ర���ం�ను
���� మ�యు � వద�కు ��� వ��ం�. �� �� �సం �రు ఎందుకు సం�పం వ�
�ఫల�ం? � ముందు ఉన� అ�� �ం� ల� దృ��  �ట�ం�,
మ�యు � పనుల ��� � ���� ప�క�ంచం�! " ��� ఎవరూ �ప��దు
ప�లు, �� �ను ��� గ��� మ�యు స�ష�ం� ���ను. � సూ����యక�న సూత�ం
ఆత�ల మరణం గు�ం� ఖు�� � మనసు�ను �ం�ం�: “� సంపద మ�యు
�ల�లు ఒక �ం��ష� �త�� అ��: అ�� ! అత�� �శ�త�న�
అ�రు� . " �ను ప��ంతం� మనసు�� మ�దు నుం� బయటకు వ�� ముందుకు ��ను
��� ��ష� కు. న�� �సం �� ��న��డు �ను ఎల���డూ గురు� ంచుకుం�ను
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తన ����� ���ం� వ���� �రు �ట�ం� ". �వదూత ��డు, మ�యు
అదృశ�మ���. మరుస� ���, ఇ� �ప� ���లు� �ం�� మ�� వ��ం�, మ�యు
��� ��మను ఆ�ర��ం�న �� �ర�ను చూ�ం�ం�. మ�యు
���� అ� �రు �ద��.

�ను � త��� ���� కూరు���ను, �� ��� డ�క��ను. ఆ� ఆ�ర��ం�ం�
�ను తుం�కు ��� �వ��� ఆ� వద�  �ల� �సుకున���డు ఉ��� ���� ��న �ంతు�. ఆ�
ఆ� తన భర� ఇం�� ����ట�కూడద� �లుసు, అందు� ఆ�
సంర�కుడు, మ�యు �ను ఆ�� అక�డ �వ�ంచ�దు. � ఇద��� వ��ం�
మన స�ంత గ��లను గడపం�. �ను �� �ం���� �� �ను అ�� ఉ��ను
SLV � �మగ�� ఉ���? �ను ��� మ���కుం� ఉం��

ధ��ం�ం�, � ఇలు�  ఒక �న� మ�దు� రూ�ంతరం �ందుతుం�. � తం�� మ�యు� త�� �యకత�ం వ��� ం�, మ�యు �� �ల�లు మ�యు మనవ�ళ��  అనుస�సు� ��

మరుస� �� ఉదయం �ను తుం� వద�కు ��� వ��ను, ��రకం� అల���న
�న�కం� ప����ం�, �� ఎ�� మన ఆశ��� �ర���ల� �శ��ంచుకుం�
��� గడ�� �ర�య ��� ���.

�ను �� �� నుం� ��� వ��న త��త, SLV-3 � �జయవంతం� ప��ం�న త��త
అ�� ���, �క�� బ��� ప��� �క గు�ం� ఒక �� �కు స��రం ఇ��రు
����� �� �� �. ��� � ప��� ప�� ఒక��� �� గు�ం� �లుసు
లండ� ను �శనం ��న �� �ంతక V-2 �పణులను త�రు ��న �� �
�ం� ప�పంచ యుద�ము. యుద�ం �క� �వ� దశ�, �� �� � ఉ��డు
�త����ల బల�లు ���నం �సుకు���. అత� ���� ����, �� �� �
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NASA � ��� �� �� � � �� ��ష� ఇ��రు. �సం ప� �సు� ��రు
యుఎ� ఆ��, �� �� � �లు�� బృహస�� �ప�� ఉత���  ��ం�
3000 �� �ం� � �ద� IRBM. నను� �క�� అ��న��డు
బ�ద� ప��� మ�� సు� �� �� � ను ��క�ం�, అత�� �సు��� డు
తుం�, �ను సహజం� ఉ��హం� ఉ��ను.

V-2 �ప� (జర�� పదం �క� సం���కరణ
Vergeltungswaffe) � ఇప��వరకు �ప� ఏ�క �జయం
��టు�  మ�యు �పణుల చ�త�. ఇ� ప�య��లకు ప��ష�
VFR (��� ఫ� ��� ���) � �� �� � మ�యు అత� బృందం త�రు ��ం�
1920 ల�. �ర ప�యత�ం� �� రంభ�న� త�ర� అ���కం� ��ం�
�న�ం ఒక�, మ�యు �� �� � జర�� �ం��క ��క�� అ��రు
కమ��� ��� � �ప� ప��గ�ల. �ద� V-2 �ప�� �దట ప��ం�రు
�� 1942 � �జయవంతం ��దు. అ� పక�కు ��� ప�ం� మ�యు ��ం�.
�� 1942 ఆగసు�  16 న, ���� �ం�న �ద� �ప�� ఇ� ��ం�
ధ�� �క�. �� �� � పర���ణ�, 10,000 కం� ఎకు�వ V-2
�పణులు ఏ��� మ�యు అ�� బ� 1944 మధ� �� వద�  ఉత���  �యబ�� �
జర���� ��� �� స�పం� భూగర� ఉత���  యూ��. �ను ��� ను
ఈ వ���� ప��ణం �యం� -�స��త�, ��న�, �� డ�� ఇంజ��,
ఒక ���హకుడు, ఒక �ం��క ���హకుడు అందరూ ఒక�� ��రు -ఇం�ముం�
�ను అడగవ��?

�ము �ం� ���ల సమయం �సుకున� అ��  ��నం� ప���ం�ము
మ�� � టు ���ండ�ం. �� �� � � ప� గు�ం� నను� అ��రు మ�యు ���రు
అతను ��� �క� మ�క ����� వ�. �ను తం��� ఎన�డూ ఊ�ంచ�దు
ఆధు�క ��� �� �నయం�, ��క�ం� మ�యు �� ��హకరం� ఉంటుం�. అతను
��� ��� �కు �కర�ం� అ��ం�ం�. ఊ�ంచు�వడం కష�ం� ఉం�
�ను �ప� వ�వస�ల �గ�జం� ��� డుతు��ను, ఎందుకం� అతను స�యం ప��ప��� క�� ఉ��డు.

అతను SLV- �క� ��సం L/D �ష���  �క� �డ�ను గమ�ం�డు
3, 22 � రూ�ం�ంచబ�న� అ�క ��న ఉం� మ�యు నను� �చ��ం�ం�
��నం� త��ంచు�వల�న ఏ�-�� సమస�ల గు�ం�.

తన ఉ��గ ��తం� ఎకు�వ �గం జర��� గ��న తరు�త, ఎ� జ��ం�
అతను అ���� ఉ���? �ను ��� క�� � ��న �� �� � గు�ం� అ��ను
అ�� �ష� � �ట�� ��� ను సృ��ం�న త��త ��� �ల� ఉన� వ���
ఇ� మ��� చందు� �� ���ం�. "అ��� �ప� అవ��ల �శం,
�� �రు ప�� అ�-అ��క� ను అను�నం� మ�యు ���రం� చూ�� రు.

�రు �తు� �తుకు��న NIH- ఇక�డ కను�నబడ�దు-�ం���� � �ధపడుతు��
మ�యు గ��ంతర �ం��కతలను చూడం�. �రు ��� � ఏ�� ��లనుకుం�,
�� �యం�, ”�� �� � �కు సల� ఇ��డు. అతను �����ం�డు, “SLV-3 ఒక
�జ�న �ర�య ��� మ�యు �కు � స�ంత సమస�లు ఉండవచు�. ��
�ము ఎల���డూ �జ�ల �ద �త�� ���ంచ�ద� �రు గురు� ంచు���
�ఫ��ల� కూ� ���ంచం�. "

��� � ��� అ��ర��న ��� వ�� అంశం�
అ�వృ��  మ�యు �బద�త �క� ���, అతను న�� మ�యు
అత� కళ�� అల�రు�  ����తూ, “కష�ప�� స��దు
��� ఇ� �వలం కష�ప�� �కు �రవం ల�ం� ��డ �దు.
ఇక�డ, �రు ఒక ల���� క�� ఉండట� �కుం� �కు ���లు ఉం��
�ధ��నంత �గం� ��� ��ంచ���. "

"�త�ం �బద�త �వలం కష�పడడ� �దు, అ� �త�ం ప��యం.
�� �డను ���ంచడం అ�� �ను� ��� ప�. �ంతమం� వ�కు� లు ఉ��రు
�� ��తమం� �� �డలను ���ంచం�. మ�యు �రు చ���న��డు, �ళ� దూర
�డలు, ఆ వ�కు� లు ఎంత కష�ప� ప� ��ర� ��� మూ�� �����య��. "

అతను �న��ం�డు, “అ�� ఒక ��� ఉం�ట��డు ఇతర �రుషులు ఉ��రు
మ�క� �న �� మనసు�ల� ఒక దృ��  ఉంటుం�, ఒక ల��ం ఉంటుం�. ఇ� �ర�� �వచ
గు��లు �� �డల�� ఎక�డం మ�యు �మ�తనం �సం బయలు��న కు��ల�
��లు. �� �� �డ ఒక ఆ�� �టను మూ��యవచు� �� స�హదు� ను గు��ంచవచు
�రు ��� ��న��డు, ��� �డ కం� ఎకు�వ ఉంటుం�. ఇ� �� ల��ం
వ���సం. ��� � � వృ���, � �వ���� �సు�కం�-
��� � మతం, � ��యం� �సు�ం�. ” �ను �� �స� �క�� � చూ��
�� �� � � ����? అ� అను�వడం �కు సం������ం�.

అ�క వరుస సంవత��ల� కుటుంబం� ముగు� రు మర�ంచడం�, �కు అవసరం
ప�దర�న �న��ంచ��� � ప�� ��� �బద�త. �ను �రుకు��ను
� ��తమం� SLV సృ���� ���యం�. �ను కను�న�టు�  �కు అ��ం�ం�
�ను అనుస�ం���న �ర�ం, � �సం ��� ల��ం మ�యు � ఉ��శ�ం
అత� భూ�. ఈ �లం�, �ను పటు� కున�టు�  అ��ం�ం�
బట� - �యంత�ం ����ంట� �దు, ��ం�లు �� �ల�లు ��,
కుటుంబం �దు, సంబం�లు ��, SLV స��� �లుపల ���తులు కూ� �రు.

� �ష� � �జయం ��ంచ���, �రు తప��స�� ఏ���� యం క�� ఉం��
� ల��ం. ��ం� వ�కు� లను తరచు� 'వ�� ����' అ� �లు�� రు. �ను ప���సు� ��ను
ఈ పదం ఎందుకం� ఇ� �గల�ణ ప���� �� అ������ సూ�సు� ం�. �ను ఉం�
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ప�పంచం�� అ��ం�క�� �ను ఎకు�వ� �రుకు�� �యం�
�కు సం����సు� ం�, అ�ం� ప� ఎప��� ఉల�ంఘన �దు. నుం� ప�లు
�ను ప� �సు� న���డు ఇర� ఆరవ �ర�న గురు� కు వ��ం�: “నను� ప��ంచం�, ఓ
ప�భూ, నను� �రూ�ంచు. "

�రు��లనుకు� ��� ��� �బద�త అ�� �లక�న గుణం
�� వృ��� అగ��� నం. �ంఛ�య �మర��ం� ప� ��ల� ��క
మ��� గ�� వ���ట�దు. �� ప�జలు ఉ��రు
���� ���సు� న� 40 గంటల ప�� ఎవరు అప�స�ం ��� రు. �ను
���� 60, 80 మ�యు 100 గంటలు కూ� ప��� ఇతరులను �లుసు�ం�
ఎ ద క � ర తమ ప�� � కర న మ య హ మ� కన ర త � దత

�యప�న ఆరుగు�� �వ�మకృష�� �య� ఒకరు. �
��� అత� శ���� అ�క �ట�  �����ం�. సమ��� �కు ఒక వ��ం�
ఆసుప��� మంచం, అతను �వ��న ���� ఉ��డు. �ను అత� పడక దగ�ర �� ఉం
�ల��రు�మున 3 గంటల సమయం�, �వ�మ-కృష�� ��� వ��డు
����. అత� �ద� �టలు దుర�టన� ��రం వ�క�ం ��� మ�యు
�� వలన సంభ�ం�న �డూ�� ల� అతను ��� ��� న� �కు �� ఇ��రు
ప��దం. అత� �త�శు��  మ�యు ఆ��దం, అంత �వ��న మధ�� కూ�
���, నను� �� ఆకటు� కుం�.

�వ�మకృష�� వం� �రుషులు �రు� ఉం�రు. �రు కష�ప��రు,
ఎ � డ �వ � క � ఎక వ మ య ���కమ య
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ఎందుకం� �రు తమ ప�� ఉ��జకర�న మ�యు బహ�మ�� కను���రు. �త�ం �బద�త
అ�� �జయవంత�న �రుషులు మ�యు ��ల� ��రణ �రం. ఉ���
� ��తం� ఎదుర�� ఒ���� �రు �ర��ంచగల�? ��
శ��వంత�న మ�యు గందర�ళ వ��� మధ� వ���సం
�� మనసు� �� అనుభ�లను �ర��ం� ��నం. మ��� తన క�� లు అవసరం
ఎందుకం� �జ��� ఆ���ంచ��� అ� అవసరం. మనమందరం ఏ� ఒక ర��� క�� ఉ��ము
మన�� సూప�-ఇం�����. �కు ఎ�బు� �య��� అ� ����ంచబడ�వ�ం�
� ��న ఆ�చనలు, ��కలు మ�యు నమ��లను ప���ంచం�.

�రు ��� ��� ��న త��త - �� �� ��� �సు�ం�
� ప� పట�  �బద�త - �కు మం� ఆ�గ�ం మ�యు అప��తం కూ� అవసరం
శ��. �� ఎక���� బలం ���, �� అ��
ఎవ��� పర�తం �� � ��� � అగ��� నం. ప�జలు ��న�ం� �డ�రు
శ�� �ల�లు మ�యు �దట అల���, సులభం� �����డు ��� డు
తన ����� త�ర� �నర��వ��క�ంచ���.

1979 �, ఆరుగురు సభు�ల బృందం a �క� ��� �ర�� ను �ద�ం ��� ం�
�� �� ��� మ�యు మూ��ంకనం �సం ��ష��న �ండవ దశ �యంత�ణ వ�వస� . �
�ం T-15 �����  �ం� �� �� � ఉం� (15 ���ల ముందు
ప��). ��అ�� సమయం� ప��ండు క��ల� ఒక� స�ం�ంచ�దు. ఆం�ళన
సమస�ను ప���ంచ��� జటు�  సభు�లను ప�� స���� ��� రు.
అక��తు� � ఆ���జ� ��ం�, �� ���ం� ���� ��� (RFNA) � �ం�ం�,
�లడం, జటు�  సభు�లకు �వ��న ��� ��న ��లకు �రణమ�తుం�. ఇ� �� ఉం�
�యప�న �� �ధలను చూడ��� ��కర�న అనుభవం. కురు� మ�యు �ను
���ండ�ం ��క� ��� ���ట� కు తర�ం�రు మ�యు ��ల� �డుకు��రు
ఆసుప��� ఆరు పడకలు అందు�టు� �నందున � సహచరులు ఒ��కు��రు
ఆ సమయం�.

ఎల���డూ �వ��� కం� ఎకు�వ� ఉంటుం�. మ�యు �� ���క మ�యు
కుటుంబ ��తం �� కల� అతుకు���ం�, �రు �� ��� కు ప��ఫ��� కను�ం�రు
�ప�త�న� - ప��హం �క� ����క ఆనందం. ఈ సంఘటన �� �ప��
� జటు� � � ������ �ం�ం�; ఒక ���� �లబ� జటు�
�జయం మ�యు �ఫల�ం� ��.

�ను �� �ట�  '�� ' అ� ప��� �జం� �వ�ంచకుం� ఉప��ం�ను
�� అర�ం. ఈ ప��హం అం� ఏ��? మ� ఈ సం��లు ఏ��? �ను �� �యగలను
��� ��� ��లు. �ను ఈ ��ల మధ� �రూప�తను చూసు� ��ను మ�యు
�రు ����ంట� ఆడుతున���డు �� ��ం� � ���న��డు �రు అనుభ�సు� న� అత�
ప��హం అ�� మనం �త�ం ప��యం� వ�వహ�ం�న��డు మనం అనుభ�ం� అనుభ
ప��హం సమయం�, చర� అంతర�త తర�ం ప��రం చర�ను అనుస�సు� ం�
���కు� నుం� �తన �క�ం అవసరం �దు. అక�డ
�ందర�టు �దు; ఒక� దృ��� ఎ�ం� పర��న ��ండు�  ��. �
గతం మ�యు భ�ష�తు�  అదృశ�మ���. �బ��  ��య మ�యు మధ� వ���సం ఉ
���చరణ. మనమందరం SLV ప��హం �క� క�ం� �ందకు వ��ము. అ�నప���
�ము �� ���� � �, శ��వంతం� మ�యు ��� � �� కష�ప�� ం.
అ� ఎ� జ��ం�? ఈ ప����� ఎవరు సృ��ం�రు?

బహ�� �ము ��న ప��జ�ల అర�వంత�న సంస�
��ంచ���. �ము �ధ��నంత �స��త�న ప��జన �� �� గు���� ము మ�యు
��ధ ర�ల నుం� �ధ�మ�� ల�� ప������ అ�వృ��  �య��� ప� �యం�
ప������ల. సృజ�త�కతను అ�వృ��  �య��� ఇ� �నుకకు ప� �సు� ం�
సమస� ప���రం� �రు�, అ� మమ��� 'ప��హం�' ఉం��.

SLV-3 ��� �� ఉద��ంచడం �� రం�ం�న��డు, మన ఏ�గ�త �మర��ం
గణ�యం� ���ం�. �కు �ప�త�న ���సం ���ం�; ���
�� మ�యు SLV-3 �� ��� �ద �యంత�ణ. ప��హం �క� ఉప ఉత���
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�యం��త సృజ�త�కత. �రు �యగ��నంత కష�పడటం �ద� అవసరం
ఒక స�లును అం�ం� మ�యు � హృదయం ఆ��ం�న �� వద� . ఇ�
అ�క స�లు �క�వచు�, �� �మ��� �గ��� a
����, �రు ఒక ప�� �సు� ��ర� �కు అర�మ�� �షయం
�రు �న�� కం� ఈ�� �రు��  ఉ��రు, �� �వ��� �రు ��� �య��� ప�య��ం�రు.
ప��హం� ఉండ��� మ�క ముందసు�  అవసరం ముఖ��న� లభ�త
�రంత�య వ�వ�. � అనుభవం�, �రడం కష�ం
అరగంట�� ప��హ ���. మ�యు �రు ఉం� అ� ��� అ�ధ�ం
అంత��ల ��� ���ంచబడు��.

ఒక �ధ�న a � ఉప��ంచడం ��� �మ��� �రు ప��హం�� �రు��వడం �ధ���
కం�ష�ం� ప�కరం మన�� మనం కం�ష� �సుకు� �ధం�� ఉంటుం�
సమర�వంతం� �రు��వ���? స��నం అ�ను, మ�యు ����ంచడ� రహస�ం
మునుప� సంద��ల� �రు ప��హం� ఉ��రు, ఎందుకం� ప�� వ���
అత� �� ఆ� ప���క�న సహజ �న frequency����� క�� ఉంటుం�, ఇ� ఒక ����� �� ప��స�ం�సు� ం�
ఉ��పన. �రు �త�� � �షయం� ��రణ �రం గు��ంచవచు�.
�రు ఈ ��రణ �రం �రు ��న త��త, �రు ��కను �� �యవచు�
ప��హం �సం.

�ను ఈ ���� ���రు�  అనుభ�ం�ను, ��� ప����
SLV �ష�. �ను చూ�న ప��గ�ల� ��లు ఉ���
ప��గ�ల ��� ఉంద� మ�యు అ� గ��� ��ంద� గ��ం�రు
సమయం ����ట�డం. ఇతర ��ల�, � బృంద సభు�లు మ�యు �ను అ� ఉ��ము
మ��హ� �జన సమయం మన� కూ� �కుం� ��ం�
�ము ఆక�� ఉ��మ� స��హ� ఉండటం.

�న��చన� అ�ం� సంద��లను ������, �ను ��� ఒ�� చూ�� ను
�� ��� దగ�ర� ఉన���డు ఈ ప��హం అనుభ�ంచబ�ంద� అర�ం �సు�ం�
�ర��ం�, �� �� ��� అ�� దశలకు �రుకున���డు
అవసర�న �� �క�ంచబ�ం� మ�యు �ము సంగ��ంచడం �� రం�ంచ��� �ద�ం� ఉ��ము
సమస�ను, �రుద��న ప���ల ��� ��న ��ండ�ను �వ�సూ�  మ�యు
ఆసకు� లను వ����ంచడం మ�యు �� �యడం ��� అం�ంచబ�న ��ధ �� �లు
చర� �సం ��రు�లు. ఇ� జరుగుతుంద� �ను కూ� గ��ం�ను
ఆ�సు� ���ం� �శ�బ�ం� ఉం� ��ల�, ఎ�ం� సం��లు �� స���లు ��.
ఇటువం� అ�రములు ������� క�మం� ����, మ�యు SLV-3 కల
�వరకు 1979 మధ�� గ��ం�రు.

�ము SLV-3 �క� �ద� ప���త�క ��న ట�య� ను 10 � �డూ�� ��ము
ఆగసు�  1979. �ష� �క� �� థ�క ల��లు ���� గ��ంచడం
ఇం����� �ం� �హనం; ��� ���� వం� ఆ�-��� �స�� లను అంచ� �య���
�ర�దర�కత�ం మ�యు �యంత�ణ వ�వస�లు మ�యు ఎల�� ��� ఉపవ�వస�లు; మ�య
��అ��, �� �ం�, ����� మ�యు �య� �� �� వం� ��ం� �స���
��హ��ట ప��గ సము�యం వద�  ���ం�న ప��గ �ర�క��ల� �క��లు.
23 �టర� �డ�, �లుగు-దశల SLV ��� 17 టను�ల బరు�
0758 గంటల వద�  చక�� బయలు��ం� మ�యు �ంట� ��� అనుస�ంచడం �� రం�ం
�� �� � పథం.

�ను ప��ర�తకు ప�ద��ం�న ���. నుం� మృదు�న ప�వర�న ఉం�
ఈ దశ నుం� �ండవ దశ వరకు. � ఆశలను చూ� �ం ఆశ�ర���ం
SLV-3 రూపం� ఎగురుతుం�. అక��తు� �, ��� ���ం�. �
�ండవ దశ �యంత�ణ ����ం�. 317 త��త ��నం రదు�  �యబ�ం�
�కను�  మ�యు �హనం �క� అవ��లు, �కు ఇష��న �ల�వ దశ� స�
��హ��టకు 560 �.� దూరం� సముద�ం�� ��� ���� �యబ�ం�.

ఈ సంఘటన �కు �వ� ��శను క��ం�ం�. �ను ఒక �ంత �శ���� అనుభ�ం�
�పం మ�యు ��శ. అక��తు� �, � �ళ��  �� గ��� ��య� �ను ��ం�ను
�రు �ధప�� రు. సమస� � శ���� సంబం�ం�న� �దు; ఏ� ఉం�
� మనసు� జరుగు�ం�.

� �వ� �� �� నం� �క� అ�ల మరణం, ��� వ���యడం
RATO, SLV-Diamont �ల�వ దశ �క� గర��� వం-అ�� స�వం� వ���
ఒక �� �, �� బూ�ద నుం� �� ��న �ర� ఖననం ��న ���� ��. సంవత��లు�,
�ను ఈ అ��� ప�య��లను గ��ంచడం �రు�కు��ను, వ��ను
��� స��టు� �వ��� మ�యు �� కలలను �న��ంచ���. ఆ ��, �ను ప�� ఒ
� �వ� ��శ� ఆ ఎదురు�బ�లు.

"��� �రణం ఏ�ట� �రు అనుకుంటు��రు?" ఎవ� అ��రు
�ను �� � �� � ఉ��ను. �ను స��నం కను�న��� ప�య��ం�ను, �� �ను �
ప�య��ంచం� మ�యు ఆ��ంచం�, మ�యు ప�యత�ం వృ�� వ���యం�. �� రం�
�ల��రు�మున �ర���� రు, ముందు� ��� ��� �ం� ��.
అం��కుం�, గత �రం� �కు �ద� పట��దు. ����
�రుదల -�న�కం� మ�యు ��రకం� -�ను �రు� � గ�� ��� ను
మ�యు మంచం �ద ప���ం�.

� భుజం� సు��త�న స�ర� నను� �����ం�. � ఆలస��ం�
మ��హ�ం, ��� �యంత�ం స���� ం�. �ను �క�� బ��� ప��� కూరు�� చూ�ను
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� పడక దగ�ర. "�జ��� �ళ�డం ఏ��?" అతను అ��డు. �ను �తు� ఉ��ను
అత� ఆ��యత మ�యు ఆం�ళనను ��ం�. �క�� బ��� అ� �ను త��త �లుసుకు��ను
ప��� అంతకు ముందు �ండు�రు�  � గ�� వ��డు �� �����డు
నను� �ద��తున�టు�  అ���� ం�. �ను �� �లబడ��� అతను ఆ సమయమం� �� ఉ��డు
అత�� �జనం. �ను ��రం� ఉ��ను, �� ఒంట�� �దు. �క�� బ��� కం��
ప��� �� �త� నమ���� �ం�డు. అతను ��క�� సం�షణ ��డు
�జనం సమయం�, ఎ� ఎ� � -3 � �గ�త�� ���ంచడం, �� �ల�� �కు అం�ంచడం
ఓ�రు�.

* * * 9
�ల�రు�

�క�� బ��� ప��� ఈ కష��న ���� తటు� �వ��� �కు స�యం ��రు. �ధన
�క�� బ��� ప��� ముందు వరుస నష�ం �యంత�ణ సూ�� �� ఉప��ం�రు:
"�� ఇం�� స�వం� �ందం�. అతను �లుకుం�డు. ” అతను �త�ం SLV � ��డు
� దుorrowఖం� �ను ఒంట�� �న� జటు�  మూ��� �కు ప�ద��ం�ం�
SLV-3 �ఫల�ం. "� సహచరులందరూ �కు అండ� �లుసు� ��రు," అ� అతను ���డ
ఇ� �కు �లక�న ����గ మద�తు, �� ��హం మ�యు �ర�దర�కత�ం ఇ��ం�.

11 ఆగషు�  1979 న �ర��ం�న ���-��� స��కు �జర��రు
��� మం�� �� �స��త�లు. �ఫల�ం �క� �వర�త�క �ం��క అంచ�
�ర��ం�. తరు�త, SK �తృత�ం�� ���-��� అ���� క��
�హనం త��� ప��య��� గల �ర�లను అ�థ� �����డు. ఇ�
�ఫల�ం �రణం� ఈ ప��దం జ��ంద� ��� �ంచబ�ం�
�ండవ దశ �యంత�ణ వ�వస� . సమయం� ఎ�ం� �యంత�ణ శ�� అందు�టు� �దు
�ండవ దశ ��� �రణం� �హనం ఏ��న�� � ��ం�
అ��రం�, ఎతు�  మ�యు �గం న�� �� ���సు� ం�. ఇ� �హ��� �రణ�ం�
ఇతర దశలు మం�ంచకముం� సముద�ం� పడటం.

�ండవ దశ �ఫల�ం �క� మ�ంత ��న ���షణ గు��ంచబ�ం�
మం� �త�ం� �� ���ం� ���� ��� ఎం��వ��� �రణం
(RFNA) ఆ దశ� ఇంధన శ�� �సం ఆ���జ� � ఉప��ంచబడుతుం�.
పర�వ�నం�, కం�� � ��� ��ం� ��న��డు, ఇంధనం �త��
సు�� శ�� ఫ�తం� ఇం��� �యబ�ం�. 'ఆ���జ� ��ం� � ����� ���
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T-8 వద�  �ద� క�ం� త��త �లుష�ం �రణం� ��� ఉంటుం�
���లు ', RFNA �రుదల� �రణం గు��ంచబ�ం�.

కను�న� �ష�లను �� �స� �వ� కు అతు�న�త స��శం� సమ��ం�రు
ఇ��  �స��త�లు మ�యు ఆ��ంచబ�� రు. ప�� ఒక�రూ ఒ��ం�రు
�ం��క �రణం మ�యు ప��వ క�మం ప�ద��ంచబ�ం� మ�యు ఒక ��రణ ఉం�
�ఫల�ం-�ర�హణ �క� �త�ం ���మం పట�  సంతృ�� �వన
�సుకున� చర�లు. �ను ఇం� ఒ��ంచ�దు మ�యు ��మం �కుం� ఉ��ను. �కు,
�ధ�త �� �� ఎదు��గల �మర��ం ��� �లు�� రు
ఎ�ం� ఆలస�ం �� పర��నం �కుం� �ర�యం �సుకు� ప���య.

�ణం�, �ను �లబ� �� �స� �వ� ను ఉ���ం�,
“స�, � ���తులు �ం��కం� �ఫ���� సమ��ం�నప���, �ను �సుకుం�ను
�న� సమయం� కను�నబ�న RFNA �� � ��� �ం� �ధ�త
�ం� �� దశ �� తకు�వ. �ష� ��క�� �, �ను ���
�ం� ను �����, ��� ����� �� ��రు. ఇ��ధం�
���ల� ప����, �ష� ��క�� తన ఉ����� �����డు. అందువల� �ను
SLV-3 �ఫ���� �ధ�త వ�ంచం�. అక�డ �ంత�లం
���  ��-�� � �శ�బ�ం. అ��డు �� �స� �వ� ��, “�ను
�ను క�ంను క��� ఉంచ�తు��ను!
స��శం ము��ం�.

��� ముసుగు అ�� �ప� ఉ�� సం మ�యు �ప� కల�క
��శ. �ను � మనసు�� అ�ం� అ�క ఎ��� లను అ�గ�ం�ను. �హ��� �ప��,

��మ డ క� చ త � ప �ధనక ర � ప�

ఆ�చనలు �కు స�ష�ం� �లు��� తటు� కు� �మ�� ��� ఇవ���� స�యప�� �
ఎదురు�బ�లు.

నవంబ� 1979 �� రంభం�, �క�� బ��� ప��� పద� �రమణ ��రు. అత�� ఎ��డ
VSSC �క� అల�క�� ల ��� � ��-�ంక�. �ద అత� నమ�కం
జటు�  సూ��� SLV �� ��� �సం �ర�హణ నమూ�ను ����ం�ం�,
ఇ� తరు�త �శం�� అ�� ���య �� �కు� లకు బూ� ��ం� � ��ం�.
�క�� బ��� ప��� �� ���న ���ల�, అతను �కు �లు�న��� ఇ��డు
�ను � �ష� ల��ల నుం� త��కున���డ��  �ర�దర�కత�ం.

�క�� బ��� ప��� �ను �ం�న ల��లను బ��తం �యడ� �దు
�� �స� ���� నుం�, �� ��� �త� �లతలు ఇవ���� �కు స�యప�ం�. అత
�ందర�టుకు వ���కం� ఎల���డూ నను� �చ��ం�రు. "�ద�  ���య �� �కు� లు వం�
పర��లు, ��నంత తకు�వ ప�యత�ం� ఎ���
అత�వసరం �కుం�. � స�ంత స��వం �క� �స��కత �మ��� �ర��సు� ం�
�గం. �రు అ�ం�� ���, �గవంతం �యం�. ఒక�ళ �రు �న�� మ�యు �� �
గ���, �మ���. �రు సమ�ల� ���� పర���� అ���ం��.
� �� ��� �క� ప�� ప� ము�ం�కు ఒక �ధనం �త�� �కుం� ఒక
ప���క�న సంఘటన, అ��డు �రు �� �సు� ��రు, ”అ� అతను �కు ��� డు. �
�క�� బ��� ప��� సల� �క� ప��ధ�� ఎ�ర�� క�త� �నవచు�
బ�హ� �ద:

�� �� య� అతను చం��� డ� అనుకుం�,
��, చంపబ�న వ��� అతను చంపబ�� డ� అనుకుం�,

� �యద స � న�
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�� మూడు క�� చ�� లు అంత�� ప��ధనకు ఆ�రం, ���� ప��ం�
చుటూ�  గ��ల కద�క గు�ం� �ండు చ�� లను రూ�ం�ం�న 17 సంవత��ల తరు�త
సూరు�డు, తన మూడవ చ�� �� ��య�య��� ఇ� మధ� సంబం��� ఇసు� ం�
�ర�వృ�� �ర క�� ప��ణం మ�యు గ�హం �సం ప��  సమయం
సూరు�� చుటూ�  �రగం�. అత�� ఎ�� �ఫ��లు మ�యు ��శలు ఉం��
గుం�? �న�డు చందు� �� అడుగు�ట�గలడు అ� ఆ�చన అ�వృ��  �యబ�ం�
రష�� గ�త �స��� డు ����ం�� �������, త��త గ��ం�రు
��� �లుగు ద��� లు - మ�యు యు��� ���� ���. �� .
చంద��ఖ� ��� అందుకు�ందుకు ��� 50 సంవత��లు �� ఉం��� వ��ం�
చంద��ఖ� ప���� కను�న�ందుకు ఒక బహ�మ�, ఒక ఆ�ష�రణ జ��ం�
అతను 1930 ల� �ం����  � �� డు��� ������ ఉన���డు. అత� ప� అ��
అ��డు గు��ంచబ�ం�, ఇ� నల�� ఆ�ష�రణకు ����ం�
ద��� ల ��తం రంధ�ం. �� �� � ఎ�� �ఫ��లను అ�గ�ం��
అత� శ� ప��గ �హనం మ��� చందు� �� ఉం� ముందు? ఇ�

��� �� ��యదు, సూ���న ��� లు
�ను ఉం�ను, �� అ��ను, మ�� �రుగు�ను.

ఏ� ��య� భ�ష�తు�  �సం �త�� ��ంచడం ����. ఇ� ఎక�డం �ం��
ఒక పర�తం �� ��� అనుభ�ంచకుం� �ఖ��� �రు�వ���. ���
పర�త �వనం, �ఖరం �దు. ఇక�� �ష�లు �రుగు��,
అనుభవం �ందబ�ం�, మ�యు �ం��కతలు �� �ణ�ం �ం��. �క� �� ముఖ�త
�ఖరం అ�� ��� �ర��ం� �స�వం �త��. �బ��  �ను �న��ం�ను
ఎగువ ��, �� ఎల���డూ ��� అనుభూ� �ందుతుం�. �ను �� దూరం ���ను
�ళ�� �� �ను �ందరపడ�దు. �ను �న� అడుగు�� � ��� ను -�వలం ఒక అడుగు త��
మ�క� - �� ప�� �టు�  ��.

ప�� దశ�, ఎ� ఎ� � -3 బృందం ���ం�� ఆ�ర��ం�ం�
అ��రణ �ర�వంతులు. సు�క� మ�యు �వ��ల� �టు-
కృష��, �వ���థ� కూ� ఉ��రు. �సుకు�వ��� అత�� అప��ం�రు
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�-��ం� �� �� �ండ� ���ండ�ం నుం� SHAR � అనుసం�నం �సం
SLV-3. �� �� �ండ� అ�� ��� �స�� � అమ��న ప�కరం
�� � �యడం� స�యప�ంత శ��వంత�న ��� సం��లను ఇవ�ం�
��� �� నుం� తు� ప��వం ��ం� వరకు �హనం. SLV-3 ప��గం
�డూ�� ఈ ప�క�ల �క మ�యు ఏ�కరణ� ఆ�రప� ఉంటుం�.
మ�� � ���శ�యం� ��ం�ం� �య��, �వ�� ఉన� ��నం
����  మ�యు ఓవ� �� � ప���ంచడం. దట��న �గ కము�కుం�
��నం. ప�� ఒక�రూ ఎమ���� ��� ��నం నుం� దూ��రు
�ష���సు� ం�, మ�యు తమను �ము ర�ంచు�వ��� �వ�ం� ���రు -�వ�� �న�,
అతను తన నుం� �� �� �ండ� ను ���� వరకు ��నం� ఉ��డు
��ను అతను �వ� ���  వ�కు� ల� ఉ��డు, ఇతరులు ఎకు�వ� ఉ��రు
��న �బ�ం�, �గ నుం� బయటపడ��� మ�యు అతను ���ంచుకు��డు
అత� ��� దగ�ర� �� �� �ండ�.

�ను స�ష�ం� గురు� �సుకున� ఆ ��ల నుం� మ�క సంఘటన �� �స� � సంబం�ం�న�.
SLV-3 అ�ం��  భవ��� �వ� పర�టన. �� �స� �వ�,
�ధవ� �య� మ�యు �ను SLV-3 �క� ��� సూ���న అం�లను చ��సు� ��ము
అనుసం�నం. �హనం �ంచ� � అడ�ం� ఉంచబ�ం�.
�ము చుటూ�  �రుగుతున���డు మ�యు �� సం�ద�తను ప���సు� న���డు
ఇం����� ��� ��, �ను �ద�  �ట�-��� ల ఉ��� గమ�ం�ను
ప��దం జ��� మంటలను ఆ���యడం. ��� �ర�ల వల�, �ను ��ం�ను
�ంచ� � ఉన� ఎ� ఎ� � -3 ఎదు��ంటున� �రు� లను చూ� అ�కర�ం� ఉం�.
�ధవ� �య� � �ము �రు� ను �ప�గ��మ� �రు సూ�ం�ను
��� 180o ��� �రు� ఉ���. ఇ� ��త��న అవ���� ���సు� ం�
�రు బయటకు ప�వ�సు� ం� మ�యు ��� ను �బ��సు� ం�. � ఆశ�����, �పల
�ధవ� �య� ఓడ��లను ������  శ��వంత�న �రు
��శ��ల నుం� �� లు బయటకు వ���. �హన భద�� అ��� �� ఇ��రు
అ���పక వ�వస�  �క� ప��రు అ� క�� ఉంద� గ��ంచకుం��
�త�ం ��� ను ధ�ంసం ��ం�. ఇ� దూరదృ��� ఒక �ఠం. �� �ము ��ము
��క ర�ణ ఉం�?

17 �� 1980 న, �ండవ SLV-3 ప����� 30 గంటల ముందు,
��� ప��కలు అ�� ర�ల అంచ�ల� �ం����. ఒక�
��� ప��కలు ���ం��, “�� ��� ��క�� త����రు మ�యు ఉండ�రు
సంప��ం�రు. " అ�క ���కలు �ద� SLV- చ�త�ను గు��ంచ��� �� �న�త����-
3 ���, మ�యు మూడవ దశ ఎ� మం�ంచ�క ��ం� అ� గురు�  ��రు
ఇంధనం �క�వడం మ�యు ��� సముద�ం�� ప���ం�ం�. ���

SLV-3 �క� సం�దన పరం� ��క �కు�లను ��� ��ం�
IRBM లను ���ం� �మర��ం. ��� అ��ం�� ��రణ �గ �రూపణ
అ� మన ���� �� క��ం�ం� మ�యు ��� SLV-3 � సంబం�ం�న�. తదుప�� �
�రత అంత�� భ�ష�తు� ను �ర��ంచ��� �� �� రంభం �నుం�
�ర�క�మం. ����, సరళం� ���లం�, �త�ం �శం �క� కళ��
� �ద.

మరుస� �� �� రంభ �ళ�� , 18 �� 1980 -0803 గంటలకు
ఖ��త�న, �రత�శ� �ట��ద� ఉపగ�హ ప��గ �హనం, SLV-3 నుం� ఎ���య
SHAR. ��� కు 600 �కన� ముందు, కం��ట� �� �� �వడం �ను చూ�ను
��� ఉపగ���� అవసర�న ���� ఇ�� ��� IV గు�ం�న ��
(��� � �సుకు�ళ�తుం�) �� క���� ప���ంచ���. తరు�� �ండు ���ల�, 
తకు�వ భూ� క��� కద�కకు �� �యబ�ం�. అరు�ల మధ� �ను ��� �ను
�����, � ��తం� �ను ���న అ� ముఖ��న ప�లు, "�ష�
��క�� అ�� ��షన�కు �� �సు� ��రు. ఒక ముఖ��న ప�కటన �సం �� ఉండం�.
�ష� అవస�లకు అనుగుణం� అ�� దశలు �ర��ంచబ�� �. �ల�వ దశ అ��
��� ఉపగ���� క��� ఉంచ��� అవసర�న ���� ��� అం�ం�ం�.
ప���� సం�షకర�న �కలు ���ం��. �ను �� � నుం� బయటకు వ��న��డు
ఇలు� , �ను � సం�షకర�న స���గుల భు�ల�� ఎత�బ�� ను మ�యు
ఊ��ం�� �సు��� రు.

�శం �త�ం ఉ��హం� ఉం�. ఇం�� ���� ప���ం�ం�
ఉపగ�హ ప��గ �మ�� ��� క�� ఉన� �న� ��ల సమూహం.
��� ప��కలు తమ ము��ం�ల� ఈ�ం� �క� �ర�లను క�� ఉ���. ��� మ�
���జ� ��షను�  ప���క �ర�క��లను ప��రం ���. �ర��ం� పలక�ం�ం�
��� ల �ట�డం� ��ంచడం. ఇ� �ండూ ప��ష�
ఒక ��య కల, మ�యు మన� �� ముఖ��న దశ �� రంభం
�శం �క� చ�త�. �� �స� స�� �వ�, �ర�� ఇ�� , అత�� ���రు
పవ�లకు ఆ�రబద��న ర�ణ మ�యు అ� ఇ��డు అ� ప�క�ం�ం�
��� � అ���ం� మన �మర��ం� ��. ప��న మం�� ఇం�� �ం�
ఆ�ను అ�నం�ం�రు. �� అ� ముఖ��న ప��స�ందన
�ర�య ���య స�జం -ఈ వంద గు�ం� ప�� ఒక�రూ గర�ప�� రు
స��� ప�యత�ం.

�ను �శ�మ ��లను అనుభ�ం�ను. �ను �జయం ��ం�నందుకు సం�షం� ఉ
గత �ండు ద��� లు� ఇ� నను� త��ంచుకుంటుం�, �� �ను ��రం� ఉ��ను
ఎందుకం� �కు సూ������న వ�కు� లు ఇక� �గ��మ�ం �య��� �రు
� ఆనందం-� తం��, � �వమ�� జ�� లు��� మ�యు �� �స� ����.

�ల�రు�
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�జయవంత�న SLV-3 ��� �క� ���� �ద��, �గ��లకు �ందుతుం�
�ర�య అంత�� �ర�క�మం, ప���కం� �� . ����, ఎవరు
ఈ ప�య���� ముందు; వంద�� మం� VSSC �బ�ం� పక�న
సం�ర� సంకల�ం ��� మన �శసు� ల ������ �రూ�ం�ం� మ�యు,
క�సం �దు, �� �స� �వ� మ�యు �క�� బ��� ప��� లకు �యకత�ం వ�ం�రు
�� ���

�య త �మ స � న ��మ కమ స ద�మ య చ� డ

సం�చం�, �ను ��, ఇ� ప��స�ం�ం�ను, “�ను ఇందు� ఉండటం �జం� �రవం
�శ ���తల �ప� స��శం. �కు ��� ఎ� ���ం�� �త�� �లుసు
మన �శం� ���ం�న ఉపగ���� ఇం��� �� వ�వస� ,
��� గంటకు 25,000 �� ���� అం�ంచడం ���. " ఉరుముల� కూ�న వర�ం కు��
చప�టు� . �కు ప� �య��� అవ�శం ఇ��నందుకు �ను సభు�లకు కృతజ�తలు ���
SLV-3 వం� �� ��� � మ�యు � ���య బ��� �రూ�ంచం�

�శ గ త స �ష � ప � �

�ల�రు�
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ఆ �యంత�ం �ము ఆలస�ం� �జనం ��ము. క�మం�, సంద� మ�యు చ��డు
�డుకలు �ం�ం��. �ను ��� శ�� �కుం� � మం��� ��� అ��ను
వ��. ���న ��� ���, �ను ��ల మధ� చందు� �� చూడగలను.
సముద�� �� మూ� �క� �జసు�ను ప���ం�సు� ం�
ఆ �� ��హ��ట ��పం.

SLV-3 �జయం ��ం�న �ల ���� , �ను �హ��  ��� � సంద��ం�ను
� �గ��మ�ం �సం ఆ����� ప��స�ందన� ఒక �� �ం��� �ంద�ం
SLV-3 � అనుభ�లు. అక�డ నుం�, �కు ���� �� వ��ం�
���� �� �స� �వ�, మరుస� �� ఉదయం తన� �రమ� అడుగుతు��డు. �ము
ప��న మం�� ��మ� ఇం���ం�� కలవడం జ��ం�. వద�  � ��� లు
�హ��  �ంద�ం � ��� ���� � ఏ��టు �యగ��ం�, �� �కు ఉం�
ఒక �న� సమస�. ఇ� � దుసు� లకు సంబం�ం�న�. �ను �మూలు� దుసు� లు ధ�ం�ను
� అల�టు మ�యు ���లు ధ�ంచడం - మ��ద �క� ఏ ప���ల ప��రం �దు,
ప���� కలవ��� త�న వస��రణ! �ను �� �స� � ���న��డు
ఈ సమస� గు�ం� �వ�, అతను � ��� గు�ం� ఆం�ళన �ందవద�� ���డు.
"�రు � �జ��� అందం� బట�లు �సుకు��రు," అతను చమత��ం�డు.

�� �స� �వ� మ�యు �ను �ర��ం� �� అ��� � వ��ము
మరుస� ఉదయన. ��� & � �ర��ంట� ���� స��శం
ప��నమం�� అధ��తన �ం��కత �డూ�� �యబ�ం�. ఉ���
గ�� ��� 30 మం� �� సభ మ�యు �జ�సభ సభు�లు,
ఇ� ఒక గం�ర�న ����య� ��� ����� రు. �� �స� MGK �న� మ�యు �క�� ��
�ద� కూ� �జర��రు. ��మ� �ం� సభు�ల� ��� �రు
SLV-3 �జయం గు�ం� మ�యు � �జ��� ప�శం�ం�రు. �� .
�వ� �రు ఇ��న �� ����� స����� కృతజ�తలు ���రు
�శం� అంత�� ప��ధన మ�యు ఇ��  �క� కృతజ�తను వ�క�ం ��ం�
�స��త�లు మ�యు ఇంజ�రు� . అక��తు� �, ��మ� �ం� నను� చూ� నవ�డం �ను చూ�ను
ఆ� ���నటు� , “క�ం! �రు ��� డటం �ము ��లనుకుంటు��ము. " �ను ఆశ�ర���ను
�� . �వ� అప��� సభ� ప�సం�ం�నటు� � అభ�ర�న ���.

�శం. గ� �త�ం సం�షం� ప���ం�ం�.
ఇ��డు �� ��� SLV-3 �జయవంతం� �ర��ం�, VSSC

�� వనరులను �నర��వ��క�ం� �� ల��లను �న��ర��ంచవల� వ��ం�. �ను ఉ
�� ��� �ర�క��ల నుం� ఉపశమనం �ం�రు మ�యు తత��తం� �� ప��� �ం��
� బృందం నుం� SLV-3 �న��ం� �సం �� ��� ��క�� � ఎం�క��రు
�� ���, ���చరణ ఉపగ�హ ప��గ �హ�లను త�రు �యడం ల��ం� ఉం�
�రూప� తరగ�. SLV-3 � ���ష�  పద��� అ� ��� ��ల� ఉ��శ�ం�
�ం��క ఆ�ష�రణలు, ఆ��ం�� ���� అ�వృ��
�ం� ��క�� (ASLV లు) �ంత�లం� �రు� ల� ఉ���. �
SLV-3 ��� �మ�� ��� 40 ��ల నుం� 150 ��లకు �ంచడం ల��ం.
� బృందం నుం� MSR �� �� ��� ��క�� ASLV � �య�ంచబ�� రు. అ��డు,
సూర�-సమ��న క�� (900 ��) �రు�వ���, ఒక PSLV త�రు ���� ఉం�.
�� ���� �ం� ��క� (GSLV) కూ� ఊ�ంచబ�ం�
సుదూర కల�. �ను ��క��, ఏ���� పద�� �ప�� ను
�న��� మ�యు ��� గూ� �, త��� �ను ��� ��� ���గ� �యగలను
�హ�లు మ�యు �ం��క అ�వృ��� �� రం�ంచం�.

ప����� �ర��ంచ��� ప�సు� తం ఉన� VSSC ��క సదు��లు స���
మ�యు భ�ష�తు�  ప��గ �హన వ�వస�ల బరు� మ�యు అమలు
ఈ �� �కు� ల��ం�� అత�ంత ప���క �క��లు అవసరం.
VSSC �క� �స��ం�న �ర�క��ల �సం �త� �టు�  గు��ంచబ�� �
వ��యూర�� మ�యు ��యమల. �క�� ����స� ఒక �వర�త�క ప���కను రూ�
�క��లు. ఇంత�, �ను అ���ష� �క� ���షణను �ర��ం�ను
ఎ� ఎ� � -3 మ�యు �� ��యం� లు �వ�ను ����, మ�యు ఇప��� ఉన� ��� �
�ప� అనువర��ల �సం ప�పంచం�� �హ�లను �� రం�ంచం�. �ము �� �ం�ము
SLV-3 ఘన ��� వ�వస�లు ��య అవస�లను �రు�� �
��� మ�యు ఇంట���య� �ం� ల �సం ��� ��వ� �హ�లు (4000
��). �ము ఒక అదన� ఘన బూస�� �క� అ�వృ��� ��ం�ము
ఎ� ఎ� � -3 � �టు 36 టను�ల �� ���ం� � 1.8 �టర� ��సం
ఉపవ�వస�లు ICBM అవస��� �ర�గల� (a �సం 5000 �� కం� ఎకు�వ
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1000 ��ల ���). అ��, ఈ ప���దన ఎన�డూ ప�గ�ంచబడ�దు. ఇ�
అ�నప��� �-ఎం�� సూ��కరణకు �ర�ం సుగమం �యబ�ం�
ప��గం (REX), ఇ� �� తరు�త, అ��� ��ం�.

తదుప� SLV-3 ��నం, SLV3-D1, 31 � 1981 న బయలు��ం�. �ను చూ�ను
సందర�కుల ��ల� నుం� ఈ ��నం. �ను ����వ�డం ఇ� �ద���
�యంత�ణ �ంద�ం �లుపల నుం� �� రం�ంచం�. �ను క�� ఉన� అసహ�కర�న �జం
ముఖం ��� దృ��� �ం��క�ంచడం ���, �ను ఉ����� గుర��ను
� �ందరు ��య� స���గుల� అసూయ, �రందరూ స�నం� ఉ��రు
SLV-3 �జ��� �హదప�ం�. చల�దనం వల� �ను �ధప�� �
�త� ��వరణం? బహ�� అ�ను, �� �ను అం�క�ంచ��� �ద�ం� ఉ��ను
�ర��క��ను.

ఇతరుల మనసు�ల ��ల� �ను ఎన�డూ ��ంచ�దు. � ��తం, ఉంచడం�
� స��వం�, కూ� ర�న �ధకుడు ఎన�డూ �డు. SLV-3
శ�� మ�యు �రు�రు ��� �దు, ��ర�న స���  ��� త�రు �యబ�ం�
ప�యత�ం. అ��డు ఎందుకు ఈ �దు �వన? ఇ� VSSC � ప���క�న�
ఉన�త �� � �� �ర���క �స��కత? ఒక �స��త��, �ను త��ంచ��� ��ణ �ం�ను
�స��కత. �స�ం�, �స�వ� ఉ��� ఉం�. మ�యు ఎందుకం� ఈ �దు
�జ�న�, �ను ��� త��ంచవల� వ��ం�. అ�� ఈ �ష�లను త��ంచగల�?

� ���-ఎ� ఎ� � అనుభ�లు నను� ��ష�  ప������ న��ం��?
అ�ను మ�యు �దు. అ�ను, ఎందుకం� SLV-3 �క� ��� అంద�� అంద�దు
ఎవరు అరు� లు -�� �� గు�ం� ఏ� �య�ము.
�దు, ఎందుకం� ఒక వ���� �త�� ప���� ��ష��న�� ప�గ�ంచబడుతుం�
అంతర�త అవస��� గ��ంచడం అ�ధ�ం అ�న��డు. మ�యు ఆ
ఖ��తం� �సు �దు. �స����, సంఘర�ణ �వన ���ంచబ�ం�
ఈ �� థ�క ఆ�చన. �న��చన�, �ను a గు�ం� ���� �లుసుకు��న� �త�� �ప�గలను
�స��కత మ�యు �నరుద�రణకు �� అవసరం.

జనవ� 1981 �, నను� �క�� �క�� భ�రథ �� ఆ���ం�రు
ఆ��టూ�� ���ట� (ఇ��డు ���� ఎల�� ���� అ���ష��
ప��గ�ల (��), ��� డ� SLV-3 � ఉప��సం ఇవ����. �
ప���త అణు �స��త�, �� �స� �� �మన�, �ను ఎ��డూ ఉం����
�చు�కు��రు, మ�యు అ��డు ర�ణ మం��� ���య సల��రు ఎవరు,
స����� అధ��త వ�ం�రు. ఉత���� �రత�శం �సు� న� కృ�� ఆయన ��� �రు
అణుశ�� మ�యు �ద� అణు ప��ను �ర��ంచడం� స�లు
�ం�యుత ప��జ�లు. �ను SLV-3 � �� స���తం� ��� న�ందున, అ�

సహజం�� �ను త�ర�� �� గు�ం� ��� స�ందన� ఉ��ను. తరు�త, �� �స� �
� �ద ���� స����� నను� ఆ���ం�రు.

�ను �� �స� �మన�ను క��న��డు �కు �దట� అ��ం�ం� అత��
నను� క��నందుకు �జ�న ఆనందం. అత� ప�సంగం� ఆతు� త ఉం�, ఒక
త�ణం, �నుభూ�� కూ�న ��హ�ర�కత, �గవంత�న, సుందర�న �డు
ఉద��లు. �యంత�ం � �ద� స��శం �� ప�లను ��� ���ం�
�� �స� ���� � -ఇ� �న���. �� �స� ���� ప�పంచం
అంతర�తం� సరళ�న� మ�యు �హ�ం� సులభం. మన� ప�� ఒక�రూ అత�� ప�
సృ��ంచ��� ఒ� ఆ�చన� నడపబ�� డు మ�యు ప���తుల� ��ం�డు
ఇ� ఆ ఆ���� �క� వసు� �ను �రు� అందు�టు� ఉం�� ��ం�. ���� ప�పంచ
� కలలకు అనుగుణం� రూ�ం�ంచబ�ం�. ఇ� �� ఎకు�వ �� �� తకు�వ �ద
మన� ఎవ��� అవసర�న�. �ము ��� � అవస�ల ��� �భ�ంచవచు�
�షం �కుం�.

� ప�పంచం, ఇ��డు, ��� సరళత �దు. ఇ� ఒక ��ం�
అంతర�తం� ��ష��న మ�యు �హ�ం� కష��న ప�పంచం. ��� � � ప�య��లు
మ�యు స��� ��� ల ల���� ��ంచడం� ఆటంకం ఏర��ం�
�హ� అడ�ంకుల ��� మ�యు అంతర�త అలల ��� సం��ష��న�. �కు �లుసు
� ప��� �న��ంచ��� సంకల�ం �క� ప���క ప�యత�ం అవసరం. �
� గతం� � వర��న సమన�యం ఇప��� ప��దం� ప�ం�.
� భ�ష�తు� � � వర��న సమన�యం ��
�ను �� �స� �మన�� � �గ��� ���న��డు మనసు.

అతను �ష��� �వ��� ఎకు�వ సమయం పట��దు. ��� �ప�
అదు�త�న �జ�లు ��ం�నప��� �ర�క�మం ����యబ�ం�
DRDL � ��యణ� మ�యు అత� బృందం. ��ట� �త�ం �ర�క�మం
��టు�  �రంతర ఉ��నత� �రుగుతు���. DRDO అవసరం
ఎవ�� తమ �ప� �ర�క��లకు ఆ������
�� �ం� ��� మ�యు �� �� ��� �� ��� ల� ఇరుకు���రు
అ�� �� �స� �మన� నను� DRDL మ�యు భుజం� ��లనుకుంటు��� అ� అ�
�� ��� �ప� అ�వృ��� రూ�ం�ం� �ధ�త
�ర�క�మం (GMDP). �� �స� �మన� ప���దన� �శ�మం ఏర��ం�
�� �����లు.

� అంద�� ఏ�కృతం �య��� �కు మ�� అ�ం� అవ�శం ల�సు� ం�
��� గు�ం� �� నం మ�యు ��� వ��ంప���?

�ల�రు�
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�� �స� �మన� నను� �ర�ం�న �రవం� �ను �ర�ంచబ�� ను. అతను
�ఖర� అణు ప�� �నుక �ర�దర�క సూ��� ఉం�, �ను
�హ� ప�పంచం� సృ��ంచ��� అతను స�యప�న ప��వం� ��� అ��డు
�రత�శ �ం��క �మర��ం. �ను అత�� �రస��ంచ�న� �కు �లుసు.
�� �స� �మన� ఈ సమస�� �� �స� �వ� � ��� డమ� �కు సల� ఇ��రు
అతను ఇ��  నుం� DRDL � � బ�� పద�తులను రూ�ం�ంచగలడు.

�ను �� �స� �వ� ను 14 జనవ� 1981 న క��ను. అతను �కు ఒక ��� ఇ��డు
����, ప����� �గ�త�� తూకం �య��� అత� �ల�ణ�న ప�వృ���
అతను ఒక ��ం� �� అవ��ద� ��� �ంచు�ం�. �� ఆ�� దకర�న వ���కరణ వ��ం�
అత� ము���. అతను ఇ� అ��డు, "� వ��� �క� �� అంచ�� �ను సం�షం� ఉ��ను
ప� ". అ��డు అతను న��డు. �ను ఎ��డూ న��తూ ఎవ�� కలవ�దు
�� �స� �వ� -మృదు�న �ల�� �ఘం -�రు ��� ఏ ఆ�రం��� ���క�ంచవచు�
�రు �రుకు��రు.

�ను ఎ� �న��� అ� ఆ��ం�ను. "�ను అ���కం� దర�సు�  �సు���?
DRDL అ��ం� �ం� ఆర�� పంప��� ��� ���? " �ను ���ం�ను
�� �స� �వ�. "�దు. ��� ఒ��� �యవదు� . �ను ఉన�త �� �� ��� డ�వ�ం�
� తదుప� నూ���� పర�టన� �ర�హణ, ”�� �స� �వ� అ��రు. "�ను
�కు ఎల���డూ DRDO � ఒక అడుగు ఉంద� �లుసు, ఇ��డు � �త�ం �ంద�ం
గురు��కర�ణ �� �� ��నటు� ం�. " బహ�� ఏ� �� .
ధవ� �కు సత�ం� ఒక మూలకం ఉంద� �బుతు��డు, �� � హృదయం ఉం�
ఎల���డూ ఇ�� � ఉ��రు. అత�� �జం� �� గు�ం� ��య�?

�ప��� �, 1981 ఒక ఆ�� దకర�న ఆశ�ర�ం క��ం�ం�. �యంత�ం
జనవ� 25 న, �� �స� యుఆ� �� �ర�ద�� మహ�వ� నుం� �� �యబ�ం�
��� గు�ం� �ం మం��త� �ఖ ప�కటన గు�ం� �కు ��య�య���
�కు పద�భూష� అ�రు�  ప��నం. తదుప� ముఖ��న�
నను� అ�నం�ంచ��� �� �స� �వ� నుం� �� వ��ం�. �ను ఆనందం� ఉ��ం���ను
అ� � గురు� నుం�. �� �స� �వ� ��� �సుకున���డు �ను అత�� సం��ం�ను
పద� �భూష� మ�యు �ను అత�� హృదయ�ర�కం� అ�నం�ం�ము. �ను అ��డు
�క�� బ��� ప��� కు �� �� ధన���లు ���రు. �క�� బ��� ప��� ��� ��రు
�ను �ంఛన�� యం� మ�యు "� కు�రు�� అ�రు�  వ��నటు�  �ను ��సు� ��ను" అ� ���డు. �ను
�క�� బ��� ప��� �క� ఆ��యత నను� ఎంత�� కల���ం�
ఇక � �����లను అదు�� ఉంచు.

�ను �����  �� �క� �హ�� సం�తం� � గ�� �ం�ను. �
సం�తం నను� మ� ��, మ� ప����� �సు���ం�. �ను ��శ�రం సంద��ం�ను

మ�యు � త��� ���ంచుకుం�. � తం�� తన శ�ద�గల �ళ�ను � గుం� న��డు
�టు� . � గురు�, జ�� లు���, గు�కూ�న జ��� �ర� ప�క�ం�డు
మ�దు ���. � �ద�, ���, � �సం ప���క ��టు�  �ద�ం ��ం�.
ప� ల��ణ ��� � ను��� �లకం ��రు. �. �లమ� ఆ�ర��ం�రు
�ను ప�త� �లువను పటు� కు��ను. �ను �� �స� ���� �వం� న��తూ చూ�న
�జయం- అతను ఇర� సంవత��ల ��తం ��న �క�
�వరకు ఒక �టు� � ఎ��ం�, �� పండు�  ప�శం�ంచబడుతు���
�రత�శ ప�జలు.

� పద�భూష� VSSC � �శ�మ స�ందనలను ����ం�ం�. అక�డ ఉన���డు
� సం���� పంచుకున� �రు �ందరు, �ను ఉన�టు�  ��ం�న �రు మ��ందరు
గు��ం� �సం అనవసరం� ఒంట�� ఉండటం. � స���తులు �ందరు
అసూయ� ��ం�. �ంతమం� ��తం�� �ప� �లువలను ఎందుకు చూడ�క��ర
�పం వ��కృత ఆ�చన ప���యల �రణం�? ఆనందం, సంతృ��,
మ�యు ��తం� �జయం స�న ఎం�కలు, �లు��   ఆ�రప� ఉంటుం�
ఎం�కలు. ��తం� � �సం మ�యు �కు వ���కం� శకు� లు ప��సు� ���. ఒక�
��కర�న �� నుం� ప��జనకర�న శకు� లను �రు �� ఎంచు���
స���  �� మధ�.

�ప� స�రం �� �లం అనుభూ�� సమయం వ��ంద� �కు ���ం�, ��
�స��ంచబ�ం�, �నరుద�రణ అవసరం. � ��� శుభ�ం ��, �త� '��� లు' �� యం�.
మునుప� ��� లు స���  జ���? � ఒక� స�ంత ��గ�� అంచ� �యడం
��తం అంత ���న ప� �దు. ఇక�డ ����� తన �ంత ప�శ�లను �� �సు���,
తన స�ంత స���లను �తకం� మ�యు ��� తన సంతృ�� �సం అంచ� �యం�
�రు�ను పక�న ���, ఇ�� � ప�����ళ��  �� �లం ఉం���ం�
��� �కుం�. � ��త ���తుల �ష�����, లూ�� ��� ��న పంకు� లు
�� సము�తం� అ��ం�ం�:

�రు �� హత� �సు �ట�వచు� -
�� �� నం ���
(మనమందరం ����రు�  బల�నం� ఉ��ము):
�� త��డు �పం� స�ల�ం��� వ�వహ�ంచం�
� ��ల� ఎన�డూ �డు!

* * *
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హస�కళ, ఆశయం, ఉన�ప���,
�తు� ���� చ�� ర�ం�,
బల�నత శ��� �� వరకు,
�క� ఉన�ంత వరకు ��క�,
ఏ� త�� అ�� స�� ఉం� వరకు!
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10
అ��షకులు

ఒక � �వలు �ద �న� జగడము మధ�, ఈ సమయం� సంభ�ం�ం�
�కు ఉపశమనం క��ంచ��� �ం�ం సం��ం�న ఇ�� , మ�యు DRDO,
ఇ� నను� �సు��� లనుకుం�. �� �లలు గ��ం�, మ�యు

ఇ��  మ�యు DRDO మధ� అ�క ఉత��లు ���� �యబ�� �; మ�యు స���లు
���� R&D సంస�  �క� స��ల�ల� �ర��ంచబ�� � మ�యు
పరస�రం అనుకూల�న �రు�ను అవ��ంచ��� అంత�� �ఖ
చర� ఇంత�, �� �స� �మన� �ం��� ���లయం నుం� ��� అ��రు
ర�ణ మం��� సల��రు. �క�� �ఎ� అరు�చలం, అప�� వరకు ��క��
�ద��� �� ���� �టల��క� ���� ���ట� (DMRL),
�� �స� �మన� �రసుడ��డు. �క�� అరు�చలం అత� �సం ప����  �ం�రు
���సం, మ�యు అతను �కు�లు మ�యు సూ����ల గు�ం� �ద�� ప��ంచు��దు
���య బూ��క��. ఇంత�, �ను ర�ణ అ� అర�ం �సుకు��ను
ఆ సమయం� మం��, ఆ� �ంకటరమణ నను� �సుకు� �షయం గు�ం� చ��ం�రు
�� �స� �వ� � �ప� ప��గ�ల�. �� �స� �వ� కూ�
���� � అతు�న�త �� �� �ర��త�క దశ �సం ఎదురుచూసు� న�టు�  అ��ం�ం�
మం��త� �ఖ ఆల���� �రణ�న �న��� సం��లను అ�గ�ంచడం
గత సంవత�రం, నను� DRDL ��క�� � �య�ం�ల� �ర�యం �సుకుం�
�బ�వ�, 1982 � �సు�బ�ం�

�� �స� �వ� ఇ��  ప��న ���లయం�� � గ�� సంద��ం��రు
అంత�� ప��గ �హన �� �కు� లను అ�వృ��  �య��� �� గంటలు గడపం�. అ� ఒక
అంత �ప� �ం��� � క�� ప��యడం �ప� అవ�శం. �ను ఇ��  నుం� బయలు�� ముందు,

�� �స� �వ� ��� �� �� � �� �� � ��� డమ� నను� ��రు
2000 సంవత�రం ��� �రత�శం�. ��� �త�ం ఇ��  �ర�హణ మ�యు
�బ�ం� � చర�కు �జర��రు, ఇ� ���లు స��శం ���.

�ను 1976 � DMRL � సంద��ం�న��డు �క�� VS అరు�చ��� క��ను
SLV �సం అలూ���యం �శ�మం �టు� బ� ���ం� � క���
జడత� �ర�దర�క ��క. ��� వ���గత స�లు� �సు��, �
అరు�చలం �టు� బ� ����ం� క�� ఉం�, ఇ� �శం�� �ద��,
�ండు �లల అ� తకు�వ సమయం� త�రు �యబ�ం�. అత� యవ�న శ��
మ�యు ఉ��హం ఎ��డూ నను� ఆశ�ర�పరుసు� ం�. ఈ యువ �టల���� క�� ఉ��రు
తకు�వ వ�వ��� �హ త�� ��� �� ఎ����ం�
�హం-ఏర�� �ం��కత మ�యు తరు�త �శ�మం అ�వృ��  కళ.
�డ�న మ�యు �గ�న ఆ�రం�, �క�� అరు�చలం ఎల���క� �� ఉ��రు
�న� స�యం� ��� �యబ�ం�. �ను అత�� అ��రణం� ��హ�ర�క వ���� క
ఒక శ��వంత�న పద��, అ�� ఒక అదు�త�న ప� �గ���.

� �మ�� ��� �లుసు�వ��� �ను ఏ��� 1982 � DRDL � సంద��ం�ను
ప� ��. అ��డు DRDL ��క��, SL బ���, నను� చుటూ�  �సు��� రు
ప��గ�ల�� ��య� �స��త�లకు నను� ప�చయం ��ం�. DRDL ఉం�
ఐదు �బ�ం� �� �కు� లు మ�యు పద�రు �మర�� ���ణ �� �కు� ల� ప� �సు� ��రు.
�రు అ�క �ం��క-ఆ��త �ర�క��ల� కూ� ��� ��రు
స��� �ప� వ�వస�ల అ�వృ��� ప��న సమ��� �ంద��� ��ణ
భ�ష�తు� �. జంట 30-టను�ల� �� ప�య��లు నను� ప���కం� ఆకటు� కు���
���� �� ���ం� ��� ఇం��.

ఇంత�, మ�� సు�� అ�� �శ����లయం �రవ ���� ప��నం ��ం�
�క�� ఆ� ��� ఆ� �. �కు ఇ� జ�� ��� ఇర� సంవత��లు అ��ం�
ఏ���క� ఇంజ��ం� � � ���� �ం�ను. అ��ను అ� �ను సం��ం�ను
��� రంగం� � ప�య��లను యూ�వ��� గు��ం�ం�, �� ఏ��
అ���� � � ప� �లువను గు��ంచడం �కు �� సం������ం�
వృ�� లు. � సం����, �రవ �క��� ���� ఎ
�� �స� �� �మన� అధ��త వ�ం�న స��ళనం.

�ను 1 ��, 1982 న DRDL � ��ను. అ� త�ర�, ఇ� �ను గ��ం�ను
��� �ప� �� ��� మూ��యడం� ప��గ�ల ఇప��� �ం�డు�ం�.
�� మం� అదు�త�న ��ణులు ఇం� �లు��దు
��శ. ���య ప�పంచం �లుపల ఉన� వ�కు� లు కష�ం� ఉండవచు�
�డు�  �డు తన ప�� ఉన���డు ఒక �స��త� ఎ� ��సు� ��� అర�ం �సు�వ���
అక��తు� � అత� అవ�హనకు ���� ప�� �ర�ల వల� అ� ప����ం�
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ఆసకు� లు. DRDL � ��రణ �న�క ��� మ�యు ప� �ం� �కు గురు�  ��ం�
�మూ�� �ల� �����  �క� క�త � �� ఆ� � ఏ��యం� ��న�:

�� ��కు, �� త��త ��,
�ము ఇరుకు���ము, �� ��స, �� కద�క;

స���-టు-స��� �ప�� �లు� �రుగుదల� �� మం� ప�-
ఆ సమ��� ట�� �� �� ���-����� �ర�ం జ��ం�. �ను
DRDL వ�� ��� �క� �ర���� చూ� ఆశ�ర���రు
�� మునుప� �� �కు� లను అ�ల మూ���నప���, ఆస��� ఉ��రు

మ ద � ళ �న �ర �వ �� � ��ధ పవ వస �స స�� న ఏ �

�క��
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��ం� �యబ�న ఓడ వ� ప��కుం�
��ం� �యబ�న సముద�ం �ద.

�ను ��� � ��య� స���గులందరూ న���� �ధ� ��సు� న�టు�  �ను కను���ను
ఆశలు. �� �స��త�లు ఒక �స��త �వన ఉం�
ప��గ�లను మం��త� �ఖ�� ��య� అ��రులు �సం ��రు
ర�ణ. ��� �క� స�� అవసరం అ� �కు స�ష�ం� ఉం�
ఆశ మ�యు దృ��  �రుగుదల �సం.

ఒక �ల తరు�త, అ��ర� OS �స�, అ��డు ��
��� �బ�ం�, DRDL � సంద��ం�రు, �ను ఒక ��ం� �య��� అవ�శం� ఉప��ం�ను
� బృందం�. ���క� �� ��క� (TCV) �� ��� ఉం�
�� �� మంటలను ��డుతు���. ఇ� ఒ� �� � ��ంచబ�ం�
అవస�లకు అనుగుణం� ��� ��రణ ఉపవ�వస�ల� కూ�న �హనం
త��త ప��చర� �సం �వలు స���-టు-ఎ�� �ప�, �ం�-���ష�
ఎ��-టు-స��� �ప� ���ప�ర� నుం� ప���ంచవచు� �� ��రం� ఉంటుం�
�ం� ��నం. �ను �� �హనం �క� సముద�-����ం� �త�ను ������ను
అ��ర� �స�. �ను �� �ం��క �కు�ల� దృ��  �ట��దు, �� �� �ద
యుద�భూ� �మ�� �లు; మ�యు �ను ఉత���  ప���కలను ��� ��ను. సం�శం
� �త� సహచరులకు �గ�ర� మ�యు స�ష�ం� ఉం� -ఏ� �యవదు�
�రు త��త �క��ంచ�రు మ�యు ఒక వసు� �ను �త�� త�రు �సు�వ��� � ����� గడపకం�.
�ప� అ�వృ��  అ�� బహ�ళ ��న�న� ���రం-�రు అ�� ఉం�
�� �లం �టు ఏ�� ఒక �ణం, �రు ఇరుకు���రు.

DRDL � � �� రంభ ��� �లలు ఎకు�వ� ఇంట���� � ఉం��. �ను చ��ను
��ం� ��� వద�  ఒక ఎల�� �� ఒక కణం �� తరం� క��ంచవచు�
�రు ��� ఎ� చూ�� ర� ��� ఆ�రప� ఉంటుం�. �రు ఒక కణ ప�శ� అ���, అ� అ�తుం�
�కు ఒక కణ స��నం ఇవ�ం�; �రు �� ప�శ� అ���, అ� �కు ఒక��� ఇసు� ం�
తరంగ స��నం. �ను � ల��లను �వ�ంచడ� �దు, �వ�ం�ను
��� మన ప� మ�యు మన మధ� పరస�ర చర�� ���రు. �కు ఇం� గురు� ం�
స���ల� ఒక��� ���� �ష� ను ఉటం�సూ� , “�ము �య�� �ం�ము
చ��ర ముక�� చ��ర ఆ�� �� ఆ�� �దు
��. �ము ప���య� �� అనుభ��� ఉత���  �సు� ��ము
చ��ర� పరస�ర చర� �యడం. "

ముందు� �ళ��. �ను �రు�వ��� �� ��ధ ఉపవ�వస�ల �సం స��లను ఏ��టు �
ఖ��త�న ల��లు. DRDO � �� మం� �త �మ� ల భ�న���, I
ఇం�య� ఇ���టూ�� ఆ� ���, ఇం�య� నుం� ప�జలను ఆ���ంచడం �� రం�ం�ర
ఇ���టూ��� ఆ� ���ల�, ���� ఫ� �ం��� అం� ఇండ���య� ����,
�� ఇ���టూ�� ఆ� ఫండ�ంట� ���� మ�యు అ�క ఇతర ���
సంబం�త ��ణులను కను�నగల సంస�లు. �ను ఉ��నటు�  ��ం�ను
DRDL �క� ప� �ం�� లకు స�చ��న �� అవసరం. ఒక�� �ము ���ము
���లు �డలు��, ���య ప��భ �లుగు ����వడం �� రంభ�ం�. ఒక��
మ�ంత, �����  �క� ��తన ��న� గురు� కు వ��ం�: “�గం�, �గం� ఎ��ం�
ఓడ, \ ��� �టు� �ల�� ��ం�. "

1983 �� రంభం�, �� �స� �వ� DRDL � సంద��ం�రు. �ను
��� ఒక ద�బ�ం ��తం �కు ఆయన ఇ��న సల�ను అత�� గురు�  ��ం�: “�కు ఉం
� కలలు �జమ�� ముందు కలలు కనం�. �ంతమం� �� అడుగులు ��� రు
�రు ��తం� �రుకు�� ఏ��; ఇతరులు తమ ��లను �రు�కుం�రు మ�యు ఎ
�� రం�ంచం� ఎందుకం� ��� ఏ� ��� ��యదు - మ�యు ��యదు
ఎ� కను��� కూ� �లుసు. " �� �స� ���� � క�� ఉండటం ఇ��  అదృష�ం
మ�యు �� �స� �వ� అ��రం� ఉ��రు -�� ల��లను �వ�ం�న �యకులు,
�� ���లను కం� �� �షన�ను �ద��� ��ం�, ఆ� �� సూ���� �ందవచు�
�త�ం �� �క శ��. DRDL అంత అదృష�వంతుడు �దు. ఈ అదు�త�న ప��గ�ల
�� ప�సు� త �� సం�వ�తను ప���ం�ంచ� క���ం�న �త�ను ��ం�ం�
�� �� � � �మ�� �లు �� అంచ�లను కూ� �ర�రు�� �. �ను �� .
�వ� అత�ంత �� �షన�, �� ���� ����ం�కర�న జటు�  గు�ం�
� దగ�ర ఉం��. �� �స� �వ� తన ��ల�న �రున��� స�ం�ం�రు
ఎవ�� ఎంచుకున� �ధం� అర�ం �సు�వచు�.

DRDL వద�  R&D �ర�క��ల ���� �గవంతం �య���, అ�
�లక�న ���య, �ం��క మ�యు �ం��కత� �ర��లు �సు�వడం అత�వసరం
సమస�లు త�ర� ప�ష��ంచబడ��. � ��� �త�ం� �ను ఉ��హం� అనుస�ం
���య �ష�ల� ���పట�త. �ను �� దగ�ర నుం� చూ�ను
�� �-�� ��� �ర�హణ� జ�� �యం మ�యు ���న�ం
సంప��ం�లు మ�యు రహస� అవకతవకలు. �ను ఎ��డూ �క��ం�ను మ�యు ప��ఘ
అటువం� ప�య��లు. �బ��  �ము �సుకున� �ద� ప��న �ర�యం a � సృ��ంచడం
ముఖ��న �ష�లను చ��ంచగ�� ��య� �ం�సు� ల �రం
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��� 9 ���-ఇం�� స��� �వ� �� �� నమూ� నం� అ�వృ��  �యబ�ం�
ADE, �ంగళ�రు ఆ�ష�ర� మ�యు �ల� �, �ను �యంత�ణల� � స�న �� ��� �సుకు��ను.

�క��



60ఇ ���

�� 70
�ం�� ఆ� ��

61
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��� 10 తుం��� ��స�వ సంఘం �� దయ�
�ద� యూ�� ను ఉంచ��� ఈ అంద�న చ��� వదులుకుం�
అంత�� ప��ధన �ంద�ం.

�క��
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��� 11 �� �స� �క�� ���� �, �ప� �జన� మ�యు �రత���� �నుక ఉన� �స�� �� న�
తుంబ వద�  �ప� అ�వృ��  �ర�క�మం
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��� 12 ఇం�య� ��� ���� �క� ఇద�రు గురు�లు యువతకు �ర����శం ��రు మ�యు �ంతము� �ర����శం ��రు
�స��త�లు-�� �స� స�� �వ� మ�యు �క�� బ��� ప���-SLV-3 స�� స���ల� ఒక�.

�క��
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��� 13 � ఎ� ఎ� � -3 �� సభు�� ప�దర�న. అ��రణ�న కద�క�, �ను ప����� ��ను
�రు ప�� తమ ���� ప�ద��ం�రు -�� ��� �ర�హణ గు�ం� � ఆ�చన.
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��� 14 �క�� బ��� ప��� �� �వ� దశ� ఇం���ష� � SLV-3 � త�� �సు� ��రు. అతను స�యం ��డు
�ను �� �� రంభం� తదుప� ��శల� వ�వహ�ం�ను మ�యు �ను ఉన���డు నను� ఓ���ను
� అత�ల� �� �.
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��� 15 �� �స� స�� �వ� మ�యు �ను SLV-3 ఫ��లను ప��న మం�� ఇం���ం�� �వ�సు� ��ము.

�క��
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�ం� ��� �ద ��� 16 SLV-3. ఇ� ఇ��ం�
�కు �� ఆం�ళనకర�న ��లు!

��� 17 నుం� పద� బూష� అందుకుంటు��రు
�క�� �లం సం�వ ��� , అప�� �ష��ప�
�రత�శం.
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��� 18 పృ�� �జయవంతం� �� రం�ంచబ�ం�,
ఉప�తలం నుం� ఉప�తల ఆయు�ల వ�వస� . �ం� ��� �ద ��� 19 అ��,

� �ర�ల స�ప�ం.
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��� 20 ���� �రూ� � ల� ఒక�
�ద� �ండు అ�� ప���లు �ఫల�న త��త.

�రు��హప���న ప��దు! �కు ఉం�
�ము �రుకున�ందున ��� మ�� ��� ��ం�
ఖ��తం� ఖ��తం� ఉం��!

��� 21 క� మ�యు మధ� �� ���
�ద� ....
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��� 22 అ��� �జయవంతం� ప���ం�న త��త ఆనం����ల� కూ�న ���కులు �సుకు��� రు.
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��� 23 �ష��ప� �ఆ� ��యణ� నుం� �రతరత� అందుకుంటు��రు.
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��� 24 ముగు� రు స��� �� ల�. � ఎడమ�� అ��ర� VS ��వ�, అత� కు� ��న ఉం�
జనర� �� ��, మ�యు ఎ�� �� �ర�� ఎ� � ��.
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మ�యు స���  ప�యత�ం� చ��ం�రు. అందువలన, ఒక ఉన�త �� � శ�రం అ�
���� ���ల� క�� DRDL � ఏర��ం�. �
��� నడం ��� �ర�హణ �వన ����ంచబ�ం� మ�యు �వ��న ప�య��లు
మధ� �� � �స��త�లు మ�యు ఇంజ�ర�ను ��� �� ��రు
ప��గ�ల �ర�హణ �ర�క��లు.

చర� �క� ��లు మ�యు ��ల ఆ�చనలు �వరకు సు�ర�ం� ము���-
పదం '��� �ప� అ�వృ��  �ర�క�మం'. �ను ఎక�� చ��ను,
"�రు ఎక��� �ళ�� ��� �లుసు�ం�. ప�పంచం� �ప� �షయం ��యదు
మనం ఎక�డు��ం, మనం ఏ �శ� కదులుతు���. " ఒక�ళ ఉం�
�కు ���త� ��ల �ం��క శ�� �దు, �ము
�ము ఆ శ��� ��ం��� ఉంద� �లుసు, మ�యు ఈ �ర�యం � ���ం�
శ�� స�ష��న మ�యు �� �ర��ంచబ�న �ప� అ�వృ��� రూ�ం�ంచ���
స��� �పణుల ఉత���  �ర�క�మం, ఒక క��
� అధ��తన ఏర��ం�. సభు�లు ZP �ర��,
అ��డు �ద��� �న��� ���� ��, NR అయ��,
ఎ� క�� మ�యు �ఎ� �ంకటరమణ. �ము ప��లన �సం ఒక ����� రూ�ం�ం�ము
�జ�య వ�వ��ల ���� క�� (CCPA). ��తం ఉం�
ముగు� రు ప���ధులను సంప��ం�న త��త �� తు� ఆ�రం ఇవ�బ�ం�
ర�ణ �వలు. �ము ��� రూ .390 �ట�  వ���� అంచ� ��ము,
ప��ండు సంవత��ల �లం� ���ం�ం�.

అ�వృ��  �ర�క��లు �రు �రుకు� సమ��� తరచు� �కు�కు���
ఉత���  దశ, ప��నం� �ధుల �రత �రణం�. �ము �రుకు��ము
�ండు �పణులను అ�వృ��  �య��� మ�యు ఉత���  �య��� �ధులను �ందం�-తకు�వ �� � త��త
ప��చర� ���క� �� �హనం మ�యు మధ�స�  ��� ఉప�తలం నుం� ఉప�త���
ఆయుధ వ�వస� . �ము ఉప�తలం నుం� ��� మధ�స�  ���� రూ�ం�ం�ల� �� � ��ము
�ండవ సమయం� బహ�ళ-ల�� �ర�హణ �మర��ం క��న ఆయుధ వ�వస�
దశ. DRDL ఈ రంగం� �ర�దర�క �వలకు ప����  �ం�ం�
�ం� ��ం� �పణులు. మూడవ తరం �ం� ��ం� ను అ�వృ��  ��ల� �ము ప����ం�ము
��� �ప� '��-అం�-మ���' �మ�� �లను క�� ఉం�. � స���గులందరూ
ప���దన� సం��ం�రు. �రు �న��ం� అవ���� చూ�రు
�� �లం ��తం �� రం�ం�న �� �ర�క��లు. �� �ను ���� సంతృ�� �ంద�దు. �ను
�-ఎం�� ఎ�� ���ం� �ం� అ� � ఖననం ��న కలను �నరు���ంప��ల� �రుకుంటు��ను
�హనం (REX). �ను � స���గులను ఒక �ం��కతను �పట�మ� ఒ��ం�ను
ఉష� కవ�ల రూపకల�న� ఉప�గం �సం ��ను రూ�ం�ంచ��� అ�వృ��  �� ���.
�ర��లం �� �మ�� ��� �ం�ం�ంచ��� ఈ కవ�లు అవసరం-
భ�ష�తు� � ��� �పణులు.

�ను �� �� � � ప��ం�ష� ��ను. ప�దర�న ఉం�
అప�� ర�ణ మం�� ఆ� �ంకటరమణ అధ��త వ�ం�రు,
మ�యు ముగు� రు స��� �� లు �జర��రు: జనర� కృ�� ��, ఎ��
�� �ర�� �� �� �ం� మ�యు అ��ర� �స�. �����
�ర�ద��, కృ�� �� ���, ర�ణ �ర�ద��, SM �� మ�యు
�ర�ద��, ఖరు�, ఆ� గణప� ��� ��రు. అందరూ అ��ం�రు
అ�� ర�ల సం��లను క�� ఉండ��� -మన �మ�� �ల గు�ం�, ������ల గు�ం
మ�యు అవసర�న �ం��క ��క సదు��ల లభ�త, �ధ�త గు�ం�,
�డూ�� మ�యు ఖరు�. �క�� అరు�చలం �కు బండ� ���రు
�త�ం ప�శ�-స��న �ష� �. సభు�లు సం��ం�రు
మ�యు ���� భయపడు�ం� -ఇ� �స��త�ల మధ� ��రణం అ� �రు ��ం�రు.
� ప���� త�క ప���దనను �ందరు ప���ం�నప���, ప�� ఒక�రూ కూ�
�మ� � అను��ంచడం, �రత�శ ఆ�చన గు�ం� �� సం��సు� ��ము
ఆ� �ంత �ప� వ�వస�లు. �వ��, మమ��� ర�ణ మం�� అ��రు
��� మూడు గంటల తరు�త, �యంత�ం �ంకటరమణ అత�� కలవ���.

�ము మధ�ంతర సమ��� ప��� రణల� ప���ము మ�యు
కల�కలు. �రు �వలం రూ .100 �టు�  మం�రు ���, �ము ఎ� ��� ము
��� ���ం��? �రు �కు 200 �టు�  ఇ��ర� అనుకుం�ం, అ��డు మనం ఏ�
��� �? �ము �యంత�ం ర�ణ మం��� క��న��డు, �కు హం� వ��ం�
�ము ఏ�� �ంత �ధులను �ంద�తు��ం. �� అతను సూ�ం�న��డు
�ము ఇం����� ��� �ప� అ�వృ��  �ర�క���� �� రం�ం�ము,
దశల��� �పణులను త�రు �య��� బదులు�, �ము � ��లను నమ��క�

ర�ణ మం�� సూచన� �ము �� మూగ��ము.
సు�ర� ��మం త��త, �క�� అరు�చలం ఇ� స��న���రు, “�న��చన �య
మ�యు ���, స�! "�రు �� ఉదయం ��� రం�," అ�
ర�ణ మం�� స��న���రు. ఇ� �� �స� ���� అతు������ గురు�  �సు� ం�
మ�యు దృ�� . ఆ ���, �క�� అరు�చలం మ�యు �ను క�� ప���ము
� ప���కను �న����ంచడం.

�ము �� ముఖ��న ���ం�లు మ�యు �రుగుదలలను రూ�ం�ం�ము
� ప���దన�, ���, ����ష�, �స�� వం� అ�� ��యబు�� �సు�వడం
ఏ�కరణ, అర�త, ప���త�క ���లు, మూ��ంకనం, న�కరణ, ���గ�రు
ప��లు, ఉ��దకత, �ణ�త, �శ�స�యత మ�యు ఆ��క �ధ�త ప�గణన��.
�ము ��� �త�ం జ�బు��తనం �క� ఒ� ఫం�� �� ���ము
��య �యుధ ద�ల అవస�లను స���యుల� �ర����
ప�యత�ం. �ము ���, అ�వృ��  అ� �వనలను రూ�ం�ం�ము
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ఉత���  సమన�యం మ�యు ���గ�రు ��� న��� ప����ం�రు మ�యు
�� �ం�-�రు�  దశ నుం� త�� ఏ���లు. �ము కూ� సూ�ం�ము
అ�� సంవత��ల త��త అ��ధు�క వ�వస�లను ��ంచ��� ఒక పద��
అ�వృ��  �ర�క��లు. �ము సమ��న �పణులను అం�ం�లనుకుంటు��ము
� �వలకు మ�యు ��� �త ఆయు�ల ��� �దు. అ� ఒక
�కు ���న �� ఉ��జకర�న స�లు.

�ము � ప� ము�ం� సమ���, అప��� ఉదయం అ��ం�. అక��తు� �,
��� ��� �బు� వద� , �ను � �న�డ�� �జరు��ల� గురు� �సుకు��ను
ఆ �యంత�ం ��శ�రం� జ�� ��హం. �ను అనుకు��ను ఇ�
ఏ�� �య��� ఇప��� �� ఆలస�ం అ�ం�. �ను మ�� సు ����� పటు� �గ��ను కూ�
తరు�త ��, �ను అక�డ నుం� ��శ�రం ఎ� �రు���? అక�డ
�ను ఎక���� మ�� � మ�యు మదు� మధ� ఎ�� �ం� �దు
��శ���� �యంత�ం �లు. ఒక అప�ధ �వం � ఆత�లను కుంగ��ం�.
ఇ� ��య�న��, � కుటుంబ కటు� �ట�ను మ����ల� నను� �ను అ��ను
�ధ�తలు? జ�� �కు కూతురు �ం��. అ� ఆ�చన
���� వృ��పర�న �ర�ల వల� ఆ� ����� దూర�ం�
�� �ధ� ఉం�. �ను అ���రం ము�ం� స����� బయలు��ను.

�ము ర�ణ మం�� �ంకటరమణను కలుసుకు� � ��� చూ�ం�న��డు
సవ�ం�న ప���దన, అతను స�ష�ం� సం��ం�డు. �ప� ప���దన
అ�వృ��  �� ��� ����ట బూ� ��ం� � �ర�బ�ం�
దూర ప���ల� ఇం����� �� �� �. ఇ� క�� ఉంటుం�
�స��త-�� � �ం��క ��� ఆ� లు, మ�యు స���  అ� ర�ణ
�న� �యంత�ం మం�� మనసు� ఉం�. �ప�� ఉన�ప���
ర�ణ మం�� పట�  �కు ఉన� �రవం, అతను అ� ��� � �� �కు ఖ��తం� ��యదు
� �త�ం ప���దనను ��య� �యం�. �� అతను ��డు. �ను ���� సం��ం�ను!

స��శం ము��ంద� సం���సూ�  ర�ణ మం�� �� �లబ�� రు.
అతను � �� ���, “�ను �ను� ఇక��� �సుకువ��నప�� నుం�, �ను �ను� ఆ�సు� ��ను
ఇ�ం� ��� ముందుకు రం�. � ప�� చూ� �ను సం�షం� ఉ��ను. " A �
�ండవ�, � అ��ం� �ం� ��య��� చుటూ�  ఉన� రహస�ం
1982 � ��క�� DRDL ఆ�దం �ం�రు. కనుక ఇ� ర�ణ మం��
నను� �సు���న �ంకటరమణ! ధన���లు �లు�తూ, �ను ���ను
�క�� అరు�చలం మం��� �ప�డం �ను �న���డు తలు� ��
జ�� ��� గు�ం� ఆ �యంత�ం �డూ�� �యబ�ం�
��శ�రం. �క�� అరు�చలం ��� ముందుకు �సుకు�వడం నను� ఆశ�ర�ప��ం�
మం�� ముందు �షయం. అత� ���త��� క�� ఉన� వ��� ఎందుకు కూరు�ం�డు

ఆ�-పవ� �� �� �� �, ��� గు�ం� ఆం�ళన �ందం�
మ�దు ���� ఒక �న� ఇం��  సుదూర ��పం� జర��?

�క�� అరు�చలం పట�  �కు ఎ��డూ �రవం ఉం�. అతను క�� ఉ��డు
ఈ సందర�ం� అతను ప�ద��ం�నటు� � �ష� క�ం� �, ఒక
మనసు� �క� అ��రణ ఉ��. ���� ఉన���డు �ను ము����ను
మ�� � మధ� ���లు �సు� న� ఎ�� ��� ���ప�� ను మం�� కను���రు
మ�యు మదు� తరు�త ��� నను� �ంట� మధు�� �సు�ళ����
�గు�ల� ఇం�య� ఎ�� ��� ��నం నుం� మ�� సు� ��ం�
ఒక గంట� ��� నుం� బయలు��డు. �క�� అరు�చలం �కు ���రు, “�రు
గత ఆరు �లలు� � క�� ��తం �సం ��� సం��ం�ను. "

మ�� � �� ఎగురుతూ, �ను � ���ం� �� �నుక �� �ను:

అల���న �� � ఎవరు అ���ంచ�దు -
అ�ం� ���� అ���ంచగల�
పరు�� భూ��లు
��శ�రం ఒడు� న?

ఎ�� ��� ���ప�� ఇం�య� ఎ�� ��� ����� దగ�ర� ��ం� అ�ం�
��� నుం� వ��న �ంట�. త��� �����  �ను ఆ� అ��ను
మధు�� � �ర�ం. అక�డ ఎ�� ��� క�ం�ం� త�నంత దయ చూ�ం�డు
నను� ��� ��ష� కు �సు�ళ����, ��శ�రం ��� �లు ఉం��
�� � �ం నుం� బయటకు �ళ��తు��ను. �ను సమ��� ��శ�రం� �� ఉ��ను
జ�� �����. �ను � �దరు� కు���ను తం�� కూతు�� ఆ�ర��ం�ను
��మ.

ర�ణ మం�� � ప���దనను ���� ముందు ఉం�రు మ�యు
��� చూ�ం�. � ప���దన� అత� ��రు�లు ఆ��ంచబ�� �
మ�యు అ�ర��న రూ. 388 �టు�  �� �సం మం�రు �యబ�� �
ప��జనం �రత�శం �క� ప���� త�క ఇం����� ��� �ప� ���ం�
అ�వృ��  �ర�క�మం, తరు�త IGMDP � సం���క�ంచబ�ం�.

�ను �ప� ముందు ప�భుత�ం మం�రు �ఖను సమ��ం�న��డు
DRDL వద�  ���ల� క��, �రు ���� ఉ��హం� ఉ��రు మ�యు
చర� ప����త �� �కు� లకు అనుగుణం� �మకరణం ��రు
�రత�శం �క� ��వలంబన సూ���. అందువలన ఉప�తలం నుం� ఉప�తల ఆయుధ
వ�వస�  పృ�� ("భూ�") అ��ం� మ�యు ���త�క �� �హనం
��శూ� (��� ��శూలం) అ� �లు�� రు. స���-టు-ఎ�� �� ంతం
ర�ణ వ�వస�కు ఆ�� ("ఆ�శం") మ�యు ��ం� వ���క �ప� అ� �రు ��� రు
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�� ��� �� ("��� "). � �డ�న ��� అ�� ("అ��") అ� �రు ��� ను
REX �క� ప���� త�క�న కల. �క�� అరు�చలం DRDL మ�యు అ���కం� వ��రు
27 �� 1983 న IGMDP � �� రం�ం�ం�. ఇ� ఒక �ప� �ర�క�మం
DRDL �క� ప�� ఒక� ఉ��� ��� ��రు. ఉన� ప��ఒక�రూ
�ర�య ఏ���� ప��ధన� ఎవ�� ఆ���ంచబ�� రు. �ద�  సంఖ�
ఇతర ప��గ�లలు మ�యు సంస�ల నుం� �స��త�లు, �� �సరు�
���సంస�లు, �యుధ ద�ల ప���ధులు, ఉత���
ఇ��డు � ���ర �గ��ములు అ�న �ం�� లు మ�యు త�� అ��రులు,
ఈ సందర�ం� �జర��రు. �� ��  సరూ��� �� �� వ�� ఉం��
మధ� స�న కమూ���ష� ఉం�� ఆప�ష� �� �క�బ�ం�
��� న� �రంద�� ఆ���తులంద�� �టు క��ంచ��� �కు ఒ� స�లం �దు.
ఇ� � ��� � 18 వ �� త��త �ండవ అత�ంత ముఖ��న ��
�� 1980, SLV-3 ���� భూ� �క� క���� ప��శ���న��డు.

* * *

11
������

T అతను IGMDP �క� ప��గ �ర�య ఒక ప��శవంత�న �� � న��
���య సంస� . �ప� �ం��కత ప�గ�ంచబ�ం�
ప�పంచం�� ��� ఎం�క ��న ��ల ���. ప�జలు

ఆ సమయం� �రత�శం� ఉన��, మనం ఎ� ఉ��� �లుసు�వ��� ఆస��� ఉ�
��� నం ��నవ�� ��ంచ�తు��రు. �క� ప��ణం
IGMDP �జం� �శం� మ�యు �డూ�� ల� అ�ర��న�
అంచ� ��న ప���లు మ�యు ప���ల ప��రం �� ������
�ర�య R&D సంస�లు మం�రు �ందడం గు�ం� �కు ���� �లుసు
ఎందుకం� �� �� � ను �వలం ప� �తం �త�� చూడవచు�
ప� �ర���ం�. ��� �న��ంచడం ���� �న��న �షయం.
�క ఎ త ఎక వ � త ఎక వ �ర � చ �� � డ �మ క�
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�కు ఎంత ఎకు�వ ఉం�, అంత ఎకు�వ �ర��ంచ��� ఉం�. ఇ��డు �ము క�� ఉ�
ముందుకు �గ��� అవసర�న డబు� మ�యు ��చ� ఇవ�బ�ం�, �ను ���� వ��
� బృం��� ముందుకు �సు�ళ�ం� మ�యు �ను ��న ��� �లను �ర�ర�ం�.

నుం� ఈ �ప� �ర�క���� గ��ంచ��� ఏ� ���
�స�రణ దశలకు రూపకల�న? అదు�త�న �నవశ�� అందు�టు� ఉం�;
డబు� మం�రు �యబ�ం�; మ�యు ��� ��క సదు��లు కూ� ఉ���. ఏ�
అ��డు ��ం�ం�? �� ��� �జయవంతం �వ��� ఇం� ఏ� ���
ఈ మూడు �లక ఇ� �� లు? � SLV-3 అనుభవం నుం�, �కు �లుసు అ� అనుకు��న
స��నం. �ప� �ం��క ప��� నం� �� �� ��ణ�ం �ంద��ం�.
�ను ���ల నుం� ఏ� ఆ�ంచ�దు. ���ల� అ�� ఒక సమూహ �ర�క�పం మ�య
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�� హృద��� మ�యు ఆత�ను �త�� ఉంచ�� �యకులు అవసరం
�ప� �ర�క�మం, �� ��� �టు వందల ఇతర ��� కూ� �సు�ళ�ం�
ఇంజ�రు�  మ�యు �స��త�లు. �ము ఎదు��వ��� �ద�ం� ఉం�ల� �కు �లుసు
ప�బలం� ఉన� అ�క �రు��లు మ�యు ��నపర�న అసంబ�� లు
��� � ప��గ�లల�. �ము ఇప��� ఉన� ��� ప��ఘ�ం��
� ప�భుత� రంగ యూ�ట�  �ఖరులు, �� ప��రును నము��రు
ఎప��� ప��ంచబడదు. �త�ం వ�వస�  -�� ప�జలు, ���లు,
��క సదు��లు - �స��ంచడం �రు����. �ము �ర��ంచుకు��ము
� స���  ��య �మ�� ��� �ం�న��� ��ంచం�
మ�యు �కు, � బృం�లు తప� �స�వం గు�ం� భ�మలు ��
�ష���  �� సం�వ�త ఆ�రం� ప�, ఏ� ఉండదు
��ం�ం�.

DRDL గు�ం� �� �ప� �షయం ఏ�టం� �� �ద�  �లను
ప���వంతు�న వ�కు� లు, ��� ��మం� దురదృష�వ�తు� , అహం�రం� �ం� ఉ��రు మ�యు
�రుగు�టు. దురదృష�వ�తు� , �రు త�నంత� కూడ�టు� ��దు
�� స�ంత �రు� గు�ం� ��� నమ�కం క��ం� అనుభవం. న
�త�ం�, �రు �� ఉ��హం� �ష�లను చ���� రు, �� �వరకు
ఎంచుకున� �ందరు ���న��� అం�క�ంచం�. �రు �స�ం�హం� �శ���� రు
బయట ��ణులు.

�ను DRDL � క��న ముఖ�ం� ఆస��కర�న వ��� AV రం���.
అతను �� స�ష�ం� మ�యు ఆకటు� కు� వ������� క�� ఉ��డు. అత� �మూలు
��� � ��� �టు మ�యు లూ� �� జ� � �� ��-� ఉంటుం�.
అతను �ద��� �క� �� ��వరణం� ��� ధ��� డు, అక�డ �� �లం �టు-
���� ��� మ�యు బూటు�  ���ంచ�� అ�కర�ం� ప�గ�ంచబడ��. �
అత� మంద�� �ల�� గడ�ం మ�యు అత� దం�ల మధ� ఒక �ట�ం ��ంచబ�ం�, అక�డ ఒక
అత�ంత ప���వంతు�న, �� అహం�ర��త వ��� చుటూ�  ���ష�  ప��శం.

�ను ప�సు� తం ఉన� ��� �ం� �స�� � �నరుద��ంచడం� రం���� సంప��ం�ను
�నవ వనరుల �ంఛ�య ������ ��ంచ���. రం���� ఒక ఉం�
అ�వృ��  �ం�ల� � దృ��� పంచుకు� �స��త�ల� వరుస స���లు
��య �ప� �ం��కత మ�యు ��ధ అం�లను �వ�సు� ం�
IGMDP. సు�ర� చర�ల త��త, �ము �నర��వ��క�ం�ల� �ర��ంచుకు��ము
���ల� ఆ��త ���ణం�� ప��గ�ల. �ము అవసరం
��ధ ర�ల అమలు �సం ఒక �తృక ������ ఏ��టు �యం�
�� �కు� లకు అవసర�న �ర�క��లు. �లుగు �లల��, �లుగు వందలు
�స��త�లు �ప� �ర�క�మం� ప��యడం �� రం�ం�రు.

ఈ �లం�, � ముందు �� ముఖ��న ప� ఎం�క
వ���గత �ప� �� �కు� లకు �యకత�ం వ�ంచ��� �� ��� ��క�రు� . �ము ఒక క��
�� �ద�  ప��భ. �స����, ఇ� �ష�లం� ����. ప�శ�
ఎవ�� ఎంచు���-ఒక �-�ట��, �� న�, ����, ���ట� �� ఎ
జటు�  మ��? �ను స�ష�ం� దృశ��నం �యగల స�న �యకు�� �ం��� వ��ం�
ల��ం, మ�యు అత� బృంద సభు�ల శకు� లను శ��వంతం �సు� ం�
�� స�ంత వ��� �సం ��ధ ప� �ం�� ల� ప� �యం�
ల��లు.

ఇ� కష��న ��, �ను ప� �సు� న���డు ��� �య�లు �రు�కు��ను
�ండు ద��� లు� ఇ��  �క� అ�క �� �న�త �� �కు� ల�. త�� ఎం�క
�� �� � �క� �త�ం భ�ష�తు� ను ప��దం� ప�సు� ం�. � దగ�ర �వరం� ఉం�
�ద�  సంఖ�� �� �స��త�లు మ�యు ఇంజ�ర�� చర�.
ఈ ఐదుగురు �� ��� ��క�రు�  మ� ఇర� ఐదు �� �కు� లకు ��ణ ఇ��లనుకు��ను
�ప� ��క�రు�  మ�యు జటు�  �యకులు.

� ��య� స���గుల� ��మం� - ��� �రు �ట�డం అ��యం,
ఎందుకం� ఇ� � ఊహ �త�� - ఈ సమయం� �� ��హం �య��� ప�య��ం�ం
ఈ �లం�. ఒంట� మ�� పట�  �� ఆం�ళనను �ను �ర�ం�ను, �� ��� ���ం�
స���త ప�చ�లు. ���తు�� ��యత ��� ఒక�� సులభం� న��ంచవచు�
సంస�  �క� ఉత�మ ప��జ�ల� ����� �యడం.

� ఒంట�తనం �నుక ప��న ఉ��శం త��ంచు��ల� ��క
సంబం�ల ��ండ�  నుం�, �ను �� కష�ం� ���� ను
��ట�  త��� ��క. �ను �రుకున�దం� � �ర�ం� �జం ���
��తం, � �శం� ��� ��� � �ల�ట���� మ�యు ��� అవ���� a
స�చ� మన���. �ను �ంత సమయం �సుకు��ను మ�యు ఆ��ంచడం �సం �� క
ఐదు �� �కు� లకు ఎవరు �యకత�ం వ�ం�� �ర��ంచు�ం�. �ను ప� ���లను ప
� �ర�యం �సుకు� ముందు �� మం� �స��త�లు. �� ��� అనుకుం�ను
ప��లనలు �కు ఆస�� క��ంచవచు�.

ఒక వ��� ప� �� �క� �� థ�క అంశం అతను ఎ� �� � ��� డు మ�యు
పనులను �ర��సు� ం�. ఒక �వ��� �� �గ�త�� �� � ���డు, �గ�త��
ఏ�� కద�కను �య��� ముందు ప�� దశను ����ం� �సు� ం�. �� �సం పదు�న కం�
బహ�� త�� జరగవచు�, అతను అ�� ఆక��క ప���తులను కవ� �య��� ప�య����
ము�ం� అ�� ��� మూవ�, అతను ప���క �కుం� �యడం మ�యు త��ంచు�వడ
ఒక ఆ�చన ���, ��� మూవ� ఎల���డూ చర� �సం �ద�ం� ఉంటుం�.
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ఒక వ��� ప� �� �క� మ�క అంశం �యంత�ణ - శ��
మ�యు �ష�లు ఒక ���ష�  �ర�ం� జ��� చూసు�వ��� శ�ద�  �ట�బ�ం�. వద�
ఒక �ప�త�న� గ��  �యం��క, తరచు� ఉం� క�న�న ���హకుడు
త�� �ం�� లు. మతపర�న ఉ��హం� �య�లు మ�యు ���లను అనుస�ం��.
వ���క �వర� ��చ� మ�యు వశ�త� క�� �రు.
బూ��క�� �సం ��� �ం�ం ఓ�క ఉం�. �రు సులభం� అప���� రు మ�యు ఇ�� రు
ఉద�మం �సం �� స����టు�  �స��త అ�ంశం. �కు �యకులు ���
మధ� �ర�ం� నడవం�, అసమ��� అణ��యకుం� �యం��ంచగల�రు ��
దృఢం� ఉండటం.

వ � ఎదగగ �మర న �ర ష న �న �ర క న

��శూ� �సం, �ను శబ�ం �త�� �� వ��� �సం చూసు� ��ను
ఎల�� ���� మ�యు �ప� యుద�ం గు�ం� �� నం, �� ఎవరు కూ� �యగలరు
ప��రం �య��� అత� బృం��� సం��ష�తలను ��య�యం�
అర�ం �సు�వడం మ�యు అత� బృందం మద�తు సం��ంచడం. �ను Cmde SR �హ
�రత ��దళం నుం� ���� R&D �� ���న �రు, �వ�ల �సం ప��భను క�� ఉ�
మ�యు ఒ��ం� ��� �� శ��.

అ�� �సం, � ��� �� ���, �కు తటు� కు� ఎవ�� ���
ఈ �� ��� అమలు� �ను అ��డ��డు �క�ం �సుకుం�ను. RN అగ��� I �
స�న వ���� కను���రు. అతను ఒక ���న MIT �క� �ర� �����

కడ�� ర మ య ఏ� �క� � సద �� న �ర ��
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అవ��ల� ఎదగగల �మర��ం ఉన� �రుషులను �ను �రుకుంటు��నుదర�సు�  �సుకు� �� నం�, �ధ�మ�� అ�� ప������లను అ���ం� సహనం
�త� ప���తులకు �త సూ�� లు; తమ� చర�లు జ�� ��ణ�ం ఉన� వ�కు� లు
ముందుకు ��. �ను ��� అనుగుణం� ఉం�ల�, ఇష�ప�ల� �రుకు��ను
ఇతరుల� తమ అ����� పంచు�ం� మ�యు బృం�ల� ప� �యం�, మం� ఉ���లను అప��ంచం�,
�� అ��� �లను గ��ంచడం, ���న వ�కు� లను �ర�ంచడం మ�యు �నడం
���న సల�. �రు �మరస��ర�కం� �ష�లు ప�ష��ంచగల��,
మ�యు ���-అ� లకు �ధ�త వ�ంచం�. అ��ం�కం�, �రు �యగలరు
�� అడుగు� �ఫ���� �సు�ం� మ�యు �జయం మ�యు �ఫల�ం �ం�ం�� �గ��మ�ం �యం�.

పృ�� �� ��� ను న��ం� వ��� �సం � అ��షణ ము��ం�
�ర�య �న�ం �క� EME ���� కు �ం�న కల�� VJ సుందరం.
ఏ���క� ఇంజ��ం� మ�యు ��ణ�ం � ��� �� డు��� ����
���క� ���షన��, సుందరం స��క��� గూ� � అ�ప�
DRDL వద� . �త� ��� ��  ప���లు �య��� �ను అత�� సం�ద�తను కను���ను
�రుద��న అ��� �లను ప�ష��ంచడం. అతను ఒక ప���త�క వ��� మ�యు
జటు�  ప�� ఆ�ష�ర�. మూ��ంకనం �య��� అత�� అ��రణ �మర��ం ఉం�
ఆప��ం� �క� ప�����య ��� లు. ముందుకు ��� ల� ఆయన సూ��� రు
గ��ంచబడ� ప������ ���� �త� భూ��లు
ముందు. �� ��� �డ� కు ఒక ���ష�  ల��ం స�ష�ం� ఉన�ప���, మ�యు
అతను ��� �ర�ర���� త�న ఆ��లు ఇవ�గలడు,
ల��ం అర�ం �క�� స����ట�  నుం� ప��ఘటన ఉండవచు�
���. సమర�వంతం� అం�ం� �యకు� �� ముఖ�త ఇందు� ఉం�
ప� �శలు. �ను పృ�� �� ��� ��క�� అ� అనుకు��ను
�దట ఉత���  సంస�లు మ�యు �యుధ ద�ల� �ర��లు �సు�వడం,
మ�యు సుందరం స�న �ర��లను చూడ��� ఆదర�వంత�న ఎం�క
�సుకు��రు.

అకడ�� ��రు�  మ�యు ఏ���క� ��� సదు��లను �ర���� ం�DRDL వద�  �వ��న �� �షన� చతురత�.

�ం��క సం��ష�తల �రణం�, ఆ�� మ�యు �� అ��డు ఉ��రు
భ�ష�� �పణులు� ప�గ�ంచబడ��; �� �ర�క��లు గ�ష�  �� �� �రుకుం�
��� అర ద�బ�ం తరు�త. అందువల�, �ను ���ం� యువతను ఎంచుకు��ను
ఆ�� మ�యు �� �సం ప��� ద మ�యు NR అయ��. మ� ఇద�రు యువకులు, ��
సరస�� మ�యు ఎ� క�� సుందరం మ�యు �హ� లకు స�యకులు� �యబ�� ర
వరుస�.

ఆ ���� , DRDL � ��రణ సమస�లు ఉన� �ర� �దు
�� ముఖ�తను బ�రంగం� చ��ంచవచు� మ�యు �ర��లు చ��ంచవచు�. �స��త�లు,
ఇ� గురు� ంచు���, �� థ�కం� ����గ వ�కు� లు. ఒక�� �రు
�ర�టు� , �రు తమను �ము క�� �గడం కష�ం. ఎదురు�బ�లు మ�యు
��శలు ఎల���డూ ఉ��� మ�యు ఎల���డూ ఒక ����క �గం
ఏ�� ��� �, ��� � కూ� ఒక�. అ��, �ను �� �రు��దు
�స��త�లు ఒంట�� ��శలను ఎదు��ం�రు. �ను కూ� ��� ��� �ం�లనుకు��న
�రు తకు�వ �� �� ఉన���డు �� ల��లను ����ంచ�దు. అ�ం� ��� ���ంచ
ఒక ��� ���� సృ��ంచబ�ం� -అక�డ ఒక �ధ�న పం���
స�జం క�� కూరు�� ��రణ �ర��లు �సుకుంటుం�. ప��
మూడు �లలు, అందరు �స��త�లు -��య�� మ�యు ��య��, అనుభవ�� లు మ�య
క�� కూరు�� ఆ��� వదులుతుం�.

���� �క� �ద� స��శం సంఘటన� కూడుకున��. ఒక ��� త��త
అర� హృదయం గల ��రణలు మ�యు సం��ల వ���కరణలు, ఒక ��య� �స��త�,
MN ��, సూ�� ప�శ� ��రు: “�రు ��� ఏ �� �ప�కన ఎంచుకు��రు
ఐదుగురు �ండ�లు (అతను �� ��� ��క�ర�ను ఉ���ం�)? ����, �ను ఆ�ం�ను
ఈ ప�శ�. �ను ఈ ఐదుగురు �ండ�లను కను���న� అత�� ���లనుకు��ను
�నుకూల ఆ�చన క��న �� ప�� ��హం �సుకుం�. బదులు�, �ను �� ఉండమ� �
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మ�యు చూడం�. �ర���క �ర�క���� �ధ�త వ�ంచ��� �ను ��� ఎంచుకు��ను
ప���� �త� తు�నులు త�తు� ��.

ప�� ��, �ను ��కు ���ను, ��� అవ��లు ఇ�� ను
astic���కులు-అగ��� లు, ప��� ��, అయ�రు�  మ�యు సర�-���
�� ల��ల� �� దృక���� �ందడం మ�యు ��� బల�న పటు�  ��ంచడం
కటు� �టు� .

ఉ��దక �యకు�� ఏ� �సు� ం�? � అ��� యం ప��రం, ఉ��దక �యకుడు
�బ�ం�� �� సమర�ం� ఉం��. అతను �రంతరం ప�చయం ���
సంస�� �త� రక�ం. అతను సమస�లను ప�ష��ంచడం� ��ణ�ం క�� ఉం��
మ�యు �త� �వనలు. R&D సంస�  ఎదు��ంటున� సమస�లు
��రణం� అ�క ర�ల ���న మ�యు ��య� �� మధ� ���-ఆ� లు ఉం��
���తులు. ఈ సం��ష�  సంస�లను �ర��ంచడం� ��ణ�ం ముఖ�ం
అ�క ఉ��దకతను ��ంచడం. �యకుడు ���ంచగల �మర��ం క�� ఉం��
అత� జటు� � ఉ��హం. అతను ఉన� �ట త�న ���� ఇ���
బ��; బ�రంగం� ప�శం�ంచం�, �� ���� � �మ��ంచం�.

�� కష��న ప�శ�ల� ఒక యువ �స��త� నుం� వ��ం�:
"ఈ �� �కు� లు ��� �ర�ం� �ళ�కుం� �రు ఎ� ఆప�తు��రు?"
IGMDP �నుక ఉన� త���� �ను అత�� �వ�ం�ను -ఇ� ��� � �దల�తుం�
మ�యు �స�రణ� ముగుసు� ం�. ఉత���  �ం�� ల �గ��మ�ం మ�యు
��� దశ నుం� ���గ�రు ఏ���లు ��� �ంచబ�� �
�ప� వ�వస�లు �జయవంతం� �ర��� వరకు ��� ��� ప��� �దు
యుద�భూ�� �హ�ంచబ�ం�.

బృం�లను ఏ��టు �యడం మ�యు ప�� �ర��ంచడం ప���య జరుగు�ం�
DRDL � అందు�టు� ఉన� స�లం ���� స��ద� �ను కను���ను
IGMDP �క� �రు�న అవస�లను �ర�ం�. ��� �క��లు ఉం��
స�పం�� �� � ఉం��. �ప� అనుసం�నం మ�యు ��అ��
��� దశ� ���ం�న �కర�ం 120 చదర� �ట� �త��
���ల� జన�ంద�త క��న ��. స�లం మ�యు �కర�ం ఎక�డ ఉం�
త�ర� ఇక�డకు వ�� ఐదు �పణులను ఏ�కృతం �య���? �
ఎ���� �ంట� ��� ���� మ�యు ఏ����� ���ట� స�నం� ఉ���
ఇరుకు� మ�యు స�� అమర��దు. �ను స�పం�� ఇ�ర� కంచ �� ం��� సంద��ం�ను. ఇ�
DRDL � అ�వృ��  �యబ�న ��ం� ��ధక �పణుల ప�� ప��� ఉప��ంచబ�ం�
ద��� ల ��తం. భూ�గం ���నుష�ం� ఉం� -�టు�  ��
మ�యు దక�� �ఠభూ�� �ల�ణ�న �ద�  బండ�ళ�� �ం� ఉం�. �కు అ��ం�ం�
ఈ �ళ�� �ంత అదు�త�న శ�� �కు�కుం�. �ను �ర��ంచుకు��ను

�ప�� అవసర�న ఇం���ష� మ�యు ��-అ�� �క��లను గు��ంచడం
�� �కు� లు ఇక�డ. తరు�� మూడు సంవత��లు, ఇ� � ల��ం.

�డ� � ���ల� ప��ధనను �� �ంచ��� �ము ప���దనను రూ�ం�ం�మ
జడత�ం వం� �� అధు�తన �ం��క �క��ల� �ంద�ం
ఇను����ం�ష� ప��గ�ల, ��� �� � ప��వరణ మ�యు ఎల�� ���
�� �� (EMI/EMC) ప�� �క��లు, �శ�మ ఉత���  �ంద�ం, అత��కం
ఎం��� �కర�ం, మ�యు అ��ధు�క �ప� అనుసం�నం మ�యు ��అ��
�ంద�ం ఏ ప���ల ప��రం, ఇ� ఒక �� ప�. ���� �న��న�
��� గ��ంచ��� �� ం� ��ణ�ం, ��� మ�యు సంకల�ం అవసరం
�� ��� ల��లు మ�యు ల��లు ఇప��� �ర��ంచబ�� �. ఇ��డు �రు
��ధ ఏ���ల నుం� �ద�  సంఖ�� వ�కు� ల� పంచు�వల� వ��ం�,
సమస� ప���ర మ�యు కమూ���ష� ప���యల ��� �యకుడు
జటు�  తప��స�� ���ం�� మ�యు �ర��ం��. ఎవరు �� అనుకూలం� ఉం�రు
అ� �� వ���? �ను MV � అవసర�న అ�� �యకత� ల��లను చూ�ను
సూర��ంత ��. అ��డు, �ద�  సంఖ�� ఏ���లు ��� ం��
���� �ంట� ఇ�ర� (RCI) సృ���, ఎవ�� ర�ం��� వ��ం�
క��నుగత సు��తత�ం. �ను అత� మధ�� ఉన� కృష� �హ� ను ఎంచుకు��ను
ము��లు, సూ���ంత ��ను ��� �య���, అతను తన �� ఏళ� వయసు� ఉ
ఆ సమయం�. కృష� �హ� ప��యం �కుం� ప����� �� త���� రు
��యత� ఆ�రపడటం మ�యు �� ప� ప���ల� ప�జలను పర���ంచడం.

ఏ��టు ��న ��నం ప��రం, �ము ��ట�� సంప��ం�ము
RCI ���ణ పనుల �సం ఇంజ��ం� �వలు (MES). �రు ���రు
ప�� ��� �య��� ఐదు సంవత��లు పడుతుం�. �షయం చ��ంచబ�ం�
ర�ణ మం��త� �ఖ� అతు�న�త �� �� �తు� మ�యు ఒక �లు��
ర�ణ ����లను ���ం� �ధ�తను అప��ం� �ర�యం
�లుపల ���ణ సంస�  �సు�బ�ం�. �ము స�� ఆ� � సంబంధం క�� ఉ��ము
�రత�శం మ�యు �షన� ��� ���ం� ఏ��� త�� �సం
ఆకృ� ప�లు మ�యు ఇ�ర� కంచ �క� ���క ����� లను �ందడం �సం
అ�� � �డు�  మ�యు ��ష� �సం �అ�� �ద�ం �య���
�క��లు. �ంట�� ��ం� �ట� ��� ఇర� �� �లను గు��ం�ం�
��� �� గ��� �ళ� మధ�. 40 MVA పవ� అం�ంచ��� ��క సదు��లు
మ�యు ��కు 5 ��య� �టర� �రు ప���క �యబ�ం�.

ఈ సమయం�� ���క� ఇంజ�� కల�� ఎ�� స���
అప��త�న శ���, �� ��రు. ���ణం �వ� దశ�,
స��� బండ�ళ� మధ� ఒక ��తన �� ర�� స���� కను���డు. ఇ�
ఈ ప��శం ఆ�ర��ంచబ�నటు�  �కు అ��ం�ం�.
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ఇ��డు �ము �ప� వ�వస�ల రూపకల�న� ప� �� రం�ం�ము
మ�యు �� అనుసం�నం �సం అ�వృ��  ఇప��� �� రంభ�ం� మ�యు
��అ��, తరు�� ���క దశ స�న �� �సం �తకడం
�ప� ��న ప��లు. ఆంధ�ప��� � SHAR �, �� �సం �ధన
త�న �రం తూరు� �ర�� ం��� ���ం�ం� మ�యు �వ�� ము��ం�
ఒ���� ����. ఈ�న� �రం �ంబ� ఒక ప��శం గు��ంచబ�ం�
�షన� ��� �ం� �సం. దురదృష�వ�తు�  �� ��� �త�ం �కు�కుం�
తర�ం� చుటూ�  ఉన� �జ�య సమస�ల �రణం� క�న�న ��వరణం
ఆ �� ంతం� �వ�సు� న� ప�జల. �బ��  �ము మధ�ంతర సృ��ం�ల� �ర��ంచుకు��ము
�� � ఎ�� ���ంట� ఎ�� ��� �ం� (PXE) ప�క�� ఉన� ��క సదు��లు
ఒ����� ���� ��� �� చం��� వద� . 30 �ట�  �ధులు
మధ�ంతర ప�� ప�� అ� �లువబ� ���� ���ంచ��� ఇవ�బ�ం�
(ITR). �క�� ��ఎ� ���� మ�యు అత� బృందం అదు�త�న ప� ��రు
ఎల�� �-ఆ��క� �� �ం� �సం �నూత��న మ�యు ఖరు�� కూడుకున� �����ష� లను అం�ంచం�
�ధ�లు, �� �ం� ����� �స�� మ�యు ఇను����ం�ష� �� �ం�
��� ����ం� జనర� ఆ�ఎ� ���� మ�యు �జ� జనర� �ఎ� �ం� సృ��  �ధ�తలు �ప�� రు
�ం� ��� మ�యు �ం� ఇ� �� స��క��. అక�డ ఒక అంద�న ప� ఉం�
చం��� �� అభ�రణ�ం. �ను ప�� ప��� రూ�ం�ంచమ� ఇంజ�ర�ను అ��ను
��� భంగపరచకుం�.

RCI � సృ��ంచడం బహ�� � అత�ంత సంతృ��కర�న అనుభవం
��తం. �ప� �ం��క ప��� నం �క� ఈ �ం�� �� అ�వృ��  �యడం �ం��
�� పం�క నుం� �శ�త అందం �క� క�ఖం�లను రూ�ం�ం� కుమ�� సం����
మ�� .

ర�ణ మం�� ఆ� �ంకటరమణ ���ంబ� 1983 � DRDL � సంద��ం�రు
IGMDP �క� �ర�క��ల గు�ం� తనను �ను అంచ� �య���. అ��ం�� ��� ��ల� ఆయన �కు సూ�ం�రు
� ల��లను ��ంచ��� అవసర�న వనరులు, ఏ� ప��ంచు�కుం�, మ�యు
� స�ంత �నుకూల ఊహ మ�యు ������ ���� �ర�ం�. "ఏం� ను��
ఊ�ంచు, అ� ఏ� జరుగుతుం�. �రు ఏ� నము��� అ� � ఇష�ం
��ంచు, "అ� అతను ���డు. �క�� అరు�చలం మ�యు �ను ఇద�రూ ���� � అంతు�� �ధం� చూ�ము
IGMDP ముందు �స��ం� అవ��లు; మ�యు � ఉ��హం �రూ�ంచబ�ం�
అంటు���. అతు�త�మ ��ణులను చూడ��� �ము సం��సు� ��ము మ�యు �� త��ం�ము
�శం� IGMDP �� ఆక��తుల�తు��రు. ఎవరు �రు�రు
��త� సహ�సం ���? ఈ పదం స�ష�ం� �� చుటూ�  వ��ం�
IGMDP �టు� క�� ��త.

* * *

12
���కులు

�ము 1984 � ల��లను ����ం� స��శం� ఉ��ము
�క�� బ��� ప��� మరణం జనవ� 3 �యంత�ం జ��ం�
�ం��. ఇ� �కు �ప� ����గ నష�ం, ఎందుకం� �కు ఆ�క�త ఉం�
� ��� � అత�ంత స�లు� ఉన� �లం� అత� �ంద ప� �యడం.
అత� కరుణ మ�యు �నయం ఆదర��� య�న�. న అత� �ద�ం స�ర�
�ఫల�న SLV-E1 ��� �� � �� ప�ర�ం �తు� క��ం�ం�
� �ధ.

�� �స� ���� VSSC సృ��కర� అ��, �క�� బ��� ప���
�ర����హకుడు. సంస�కు అత�ంత అవసర�న��డు అతను ��� �ం�ం�ం�డు
�షణ. �క�� బ��� ప��� ఆకృ�� �� ముఖ��న �త� ��ం�రు
� �యకత� ����లు. ���� అత�� � అనుబంధం ఒక మలు�
� ��తం �. అత� �నయం నను� �����ం� మ�యు � దూకుడును �ల�ంచ���
��నం. అత� �నయం అత� గు�ం� ��డంబరం� ఉండటం� �త�� ఉండదు
ప��భ �� ధ��లు, �� ప� ��న �రంద� �ర��� �ర�ంచడం�
అత� �ంద మ�యు ఎవరూ త�� �య�� �స���� గు��ంచడం�, కూ� �దు
�యకుడు. అతను బల�న�న ���ంగం క��న �� �గ�జం; అతను ఒక క��
�న��ల��ం� అ�యకత�ం మ�యు �ను ఎల���డూ �స��త�ల� అత�� ��ం� �

DRDL వద�  ఈ �నరు��వన �లం�, ఎతు�  �యంత�ణ వ�వస�
మ�యు �-�న��, �� రమణ అ�వృ��  ��న ఆ�-��� కం��ట�
�� మ�యు �� బృందం ��� �ద�ం� ఉం�. ఈ ప�యత�ం �జయవంత�ం�
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ఏ�� స��� �ప� అ�వృ��  �ర�క���� �� అవసరం. అ��
అ��ధం�, ఈ ముఖ��న వ�వస�ను ప��ంచ��� మన దగ�ర �ప� ఉం��.

అ�క ఆ�చ�త�క �షన� తరు�త, �ము ��� � �రుగుపర�ల� �ర��ంచుకు��ము
వ�వస�ను ప��ంచ��� �ప�. ఒక ��� �ప� కూర�బ�ం�, ��
�రు�లు �యబ�� �, �స��త�న ఉపవ�వస�  ప�� జ��ం� మ�యు �ప�
��అ�� �స�� ��� ���గ� �యబ�ం�. ��-��� �ంచ� ను ఇ� �� � ��న త��త,
సవ�ం�న మ�యు �స��ం�న ��� �ప� �� 26 న ప���ంచబ�ం�
1984 �ద� స��� �� ��-�� ఇన��య� ���� ప��ంచ���
వ�వస� . �స�� అ�� అవస�లను ���ం�. ఇ� �ద�� మ�యు
�రత �ప� అ�వృ��  చ�త�� ఇ� �� ముఖ��న దశ
ఇప��వరకు � రూపకల�న �� �వ�� ఇంజ��ం� � ప��తం �యబ�ం�
�ంత వ�వస�లు. �� �లం� �రస��ంచబ�న అవ�శం �వరకు �ప� ��� ఉప��ంచబ�ం�
DRDL �� �స��త�లు. సం�శం �గ�ర� మ�యు స�ష�ం� ఉం�. �ము �యగలం!

సం�శం ���� �ర��� ఎకు�వ సమయం పట��దు. ప��న మం��
ఇం���ం� తన గు�ం� వ���గతం� ��య��ల� తన ��కను వ�క�ం ��రు
IGMDP ��గ�. �త�ం సంస�  ఒక ప��శం� �ం���ం�
ఉ��హం �క�. 19 �� 1984 న, ��మ� �ం� DRDL � సంద��ం�రు.

ప��న మం�� ఇం���ం� అదు�త�న �వన క��న వ���
అహం�రం -తన�, ఆ� ప�� మ�యు ఆ� �శం�. �ను ��� ఒక�� ��ం�ను
DRDL � ఆ�ను ��క�ంచడం �రవం� ఉం�, ఎందుకం� ఆ� తన �ంతం �సుకుం�
� ��డంబర�న మనసు�� గర�ం� ఉం�. ఆ� �ప�తం� ఉం�
ఆ� ఎ��� వందల ��యన� ప�జలకు �యకు�లు అ� స��హ. ప��

డ గ ప� స �త ప� కద�క � � �య �

��ష�త. "�రు ఏ� ��ం��, �రు ఎప��� ఉండకూడదు
���� సంతృ�� �ం�ం� మ�యు �రూ�ంచ��� ��� ల �సం ఎల���డూ �తుకుతూ
��, ”ఆ� ��ం�ం�. ఒక �ల�, ఆ� తన ఆస��� ప�ద��ం�ం� మ�యు
�త�� �య�తు�న ర�ణ మం�� ఎ� � చ�� ను పంపడం ��� మద�తు
� �� �కు� లను స��ంచ���. ��మ� �ం� అనుస�ం�న ��నం �దు
�త�� ఆకటు� కుంటుం�, అ� కూ� ప��వవంతం� ఉం�. �డు, ప�� ఒక��� అనుబం�
మన �శం� ఏ���� ప��ధన� ఎక���� అ�� ప��యపదమ� �లుసు
IGMDP �.

�ము � ఇం�� ���న, �� సమర�వంత�న, �ర�హణ పద�తులను క�� ఉ��మ
అ�ం� ఒక ���� �� ��� �ర�క��లను అనుస�ంచ��� సంబం�ం�న�.
ఇ� �� థ�కం� �ం��క మ�యు ���లను ����ంచడం
�ధ�మ�� ప���రం �క� వ��ం�, ప� �ం�� ల� ప��ంచడం,
అ����� జనర� ��� చ��ంచడం మ�యు ��� అమలు �యడం
అంద� మద�తును న�దు ��న త��త. �ద�  సంఖ�� అసలు ఆ�చనలు
��� � ప� �ం�� ల �గువ �� � నుం� �టు� ���ం�. ఒక�ళ ను��
అత�ంత ముఖ��న ఏ�క ���హక ����� సూ�ంచమ� నను� అడ��
ఈ �జయవంత�న �ర�క�మం, �ను �� -���� ��-అ� ను సూ��� ను.
��� � ��ధ ప��గ�లల� ��న ప�� అనుస�ంచడం ���,
ప���క, స�యక �వలు మ�యు త�� ఏ���ల ��� మ�యు
���సంస�లు, అత�ంత �గం� ��గ� ��ంచబ�� �
�� వ��న పద��. �స����, ��� �ప�� వ�� ��
�� �� � ఆ�సు: �రు ప� �ం�� �� �ఖ �యవల� వ��,
���� పంపం�; �రు ���� �� ����, ���� పంపవల� వ��; మ�యు అవసర��
���� చర �స �డ త వ �గత ప� � స ద చ �
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అడుగు, ప�� సంజ�, ఆ� �తుల ప�� కద�క ఆ���� �యబ�ం�. �
��� �పణుల రంగం� ఆ� � ప�� �న��ం�న �రవం ���ం�
� �ర�ం అ�ర�న�.

ఆ� DRDL � గ��న ఒక గంట�, ఆ� �స��తం� కవ� ��ం�-
IGMDP �క� అ�క అం�లు, ��న వ�వస�  ప���కల నుం� బహ�ళ వరకు
అ�వృ��  ప��గ�లలు. �వ��, ఆ� 2000 మం�� ఉ���ం� ప�సం�ం�ం�
DRDL సంఘం. ఆ� ��� �స�� �డూ�� లను అ��ం�
�ము ప� �సు� ��ము. "�రు పృ��� ఎ��డు ��� ��� �య�తు��రు?" ��మ�
�ం� అ��డు. �ను, "�� 1987" అ� ���ను. ఆ� �ంట� స�ం�సూ� , “నను� అనుమ�ంచం�
��న �డూ�� ను �గవంతం �య��� ఏ� అవసర� �లుసు�ం�. " ఆ� �రుకుం�
���య మ�యు �ం��క ఫ��లు �గం�. "� �గవంత�న ప�
�త�ం �శం �క� ఆశ, ”ఆ� ���రు. ఆ� కూ� �కు ��� ���ం�
IGMDP �క� �డూ�� � �త�� �కుం�, ��� అనుస�ంచడం� కూ� ఉం��

����� చర�ల �సం �డుతుం�, వ���గతం� ఆ ప����� సంద��ంచం�.

�క�� అరు�చలం ఉన���డు ఈ ��నం �క� శ�� �లుగు�� వ��ం�
���ంబ� 27 న IGMDP �క� సమగ� ��� స��ను �ర��ం�ం�
1984. DRDO ప��గ�లలు, ఇ�� , ���సంస�ల ��ణులు,
మ�యు ఉత���  సంస�లు ��గ�� �మర��త�కం� స��ంచ��� �క�ం��
మ�యు అమలు ��న �ద� సంవత�రం� ఎదు��న� సమస�లు. ప��న �ర��లు
ఇ�ర� కంచ వద�  �క��ల కల�న మ�యు �� పన వం��
స�� సమయం� ప�� �కర�ం స���క�ంచబ�ం�. భ�ష�తు� � ��క సదు��ల
ఇ�ర� �ం�� ���� �ంట� ఇ�ర� �రు ఇవ�బ�ం�
(RCI), స�లం �క� అసలు గు��ం�ను �లు�కుంటుం�.

TN �ష� అ� �త ప�చయసు� �� కను�నడం ఆనందం� ఉం�
స�� �రు� . SLV-3 మ�యు ఇ��డు మధ�, �ము పరస�రం అ�వృ��  ��ము
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ఆ��యత. అ��, ఈ�� ర�ణ �ర�ద���, �ష� ప�శ�లు
సమ��ం�న ఆ��క ప���దనల �డూ�� లు మ�యు �ధ�త గు�ం�
�� ఎకు�వ ��ం��. �ష� �టల� �సుకు�వడం ఆనం�ం� వ���
�� ��ళ�� ��ధులు. తన పదు�న ����� ఉప��ం�, �ష�  ��� డు
అత� ప�త�రు� లను ���స�దం� క��ం�� �యం�. అతను �గ�ర� మ�యు ఎకు�వ� ఉం� అవ�శం ఉన�ప���
సంద��ల� �దన �యవచు�, �వ�� అతను ఎల���డూ ��� ��� డు
�పల ఉన� ప���రం �� అందు�టు� ఉన� అ�� వనరుల గ���కరణ
అమలు. వ���గత �� ��, �ష� �� దయగల హృదయుడు మ�యు
శ�ద�గల వ���. అత�� స��నం ఇవ���� � బృందం ప���కం� సం��ం�ం�
IGMDP � ఉప��ం�న అధు�తన ���ల� గు�ం� ప�శ�లు. �ను ఇం�
స��� అ�వృ��  గు�ం� అత� అ��రణ ఉతు�కత గురు� ంచు�ం�
�ర��-�ర�� �శ��లు. మ�యు �మ��� ఒక �న� రహస�ం�� అనుమ�ంచ��� - �ష�
ప�పంచం� నను� ��� ఆనం�ం� ఏ�క వ��� బహ��
31 అ��లు మ�యు ఐదు ప�లను క�� ఉన� �రు - అ�� ప�� �ను����
అబు� � క�ం.

�ప� �ర�క���� ఏక�లం� �న��ం�రు మ�యు క�� ఉ��రు
12 ����త�ల నుం� ���, అ�వృ��  మ�యు ఉత���� �గ��ములు
DRDO, ���� ఆ� �ం��� నుం� సంస�లు మ�యు 30 ప��గ�లలు
మ�యు ���� �క ప��ధన (CSIR), ఇ��  మ�యు ప�శ�మ. ����, కం� ఎకు�వ
50 మం� �� �సరు�  మ�యు 100 మం� ���� ��ల�� �ప�� సంబం�ం�న ప���రు
సంబం�త సంస�ల ప��గ�లల� సమస�లు. �క� �ణ�త
ఒక సంవత�రం� ఈ �గ��మ�ం ��� ��ం�న ప� �కు ఇ��ం�
ఏ�� అ�వృ��  పనులు �పట�వచ�� అ�ర�న ���సం
మన �క�� �డూ�� లు ఉన�ంత వరకు �శం��. �లుగు
ఈ స��కు �ల��ల ముందు, ఇ� ఏ��� -�� 1984, ఆ�ం�� ఉంద� �ను అనుకుంటు��ను
�ప� �ర�క�మం� �ం అకడ�� ��ంప� లను సంద��ం�, �రు�కు��ము
యువ �� డు��� లకు �� ఇ�� ం�. �ము �ప� �క� రూ��ఖలను సమ��ం�ము
ఆ�రు�లు మ�యు iring���క ���రు� ల ముందు �ర�క�మం, ��� 350
���, మ�యు �రు ��� నమ� అభ���ం�రు. �ను స��కులకు ��య��ను
�� ��� 300 మం� యువ ఇంజ�రు�  �ర�ర� �ము ఆ�సు� ��ము
ప��గ�లలు.

�ద�ం నర�ంహ, అ��డు �షన� ఏ���క� ��క��
ప��గ�ల, ఒక బల�న �సు �ట���� ఈ స�� సందర�ం� ఉప��ంచబ�ం�
�ం��క �రవ. హ�త �ప�వం అనుభ�లను ఆయన ఉదహ�ం�రు.
ల��లు స�ష�ం� ఉం�, అక�డ సం�హం �కుం� ప�ద��ం�రు

ప��న �ం��కతను ఎదు��వ��� �శం� త�నంత ప��భ అందు�టు� ఉం�
స�ళ�� .

�ం�యుత �సం �రత�శం �ద� అణు �లుడును �ర��ం�న��డు
ప��జ�ల �సం, మనం ��న ప�పంచం� ఆరవ �శం� ప�క�ం�ము
ఒక అణు ప�కరం. �ము SLV-3 � �� రం�ం�న��డు �ము ఐదవ �శం
ఉపగ�హ ప��గ �మ�� ��� ��ంచ���. మనం ఎ��డు ఉండ�తు��ం
ప�పంచం� �ం��క ఘనత ��ం�న �ద� �� �ండవ �శం?

స�� సభు�లు �� అ��� �లను ప��రం �సు� న���డు �ను �గ�త�� ���ను
మ�యు సం��లు, మ�యు �ను �� �మూ�క �� నం నుం� �రు�కు��ను. ఇ� ��
�కు �ప� �ద�. ���స�దం�, �ఠ�ల ���, �కు ���ంచబ�ం�
చదవం�, �� యం� మ�యు ��� డం�, �� ఎ��డూ �నవదు� , మ�యు ప���� ��
ఈ �� అ�. �ంప��యకం�, �ర�య �స��త�లు �� మం��రు
వక�లు, �� స�� అ�వృ��  �ంద� శ�వణ ����లు క�� ఉం�రు. �ము ఒక త�రు
శ�ద�గల �� తలు� ఉం�ల� ���నం. ఇంజ��ం� ����లు ���ంచబడ�దు
ఫం�న� యు��� ����? �ం��క ప��� నం ఉం� ��
�� ఇటుకలను ఏర�రుసు� ం�? మ�యు, ఈ ఇటుకలను ��� � � క�� ఉంచ��?
����త�క �మర�? ��� �యబ�ం�, ఇటుకలు �ల�బ�� �,
మ�యు ఇ��డు � చర�ను ��ం� �య��� ��� � �శ�మం� ఉం�.

�ము ఉద��ం�న ���చరణ ప���క� ప� �సు� ��ము
ముందు �ల స��, ��మ� �ం� హత� �ర� వ��న��డు
���ం�. �� తరు�త �స��త�న �ంస మ�యు అల�ర� �ర�లు వ���.
�ద��� నగరం� కరూ�� ��ం�రు. �ము PERT � రూ�ం�ం�ము
ర�� �ర��ంచ��� ప��కలు మ�యు నగర ��� �స��ంచబ�ం�
మ�యు ఉ��గులంద�� సుర�త�న �ర�ం. ఒక గంట��, ప��గ�ల
�ర�న రూ��� ధ�ం�రు. � ఆ�సు� ఒంట�� కూరు���ను. �
��మ� �ం� మరణం �క� ప���తులు �� భయంకర�న�. �
�వలం మూడు �లల ��తం ఆ� సందర�న �� ప�లు � మనసును మ�ంత �తు� ���
���. �ప� వ�కు� లు అ�ం� భయంకర�న ము�ం�ల� ఎందుకు కల��? �ను �� పక
� తం�� ఇ�ం� సందర�ం� ఎవ��� �బుతు��డు: “మం� మ�యు �డ�  వ�కు� లు
నల� �రం మ�యు �లు� ��నటు� � సూరు�� ��ంద క�� ��ంచం�
ఒక వస�ం� క��. నలు� �� �లు� �రం ఒక� �����న��డు,
�త �త�ం వ�� �� చూ��, మ�యు అతను ��� ప���ం��
మగ�ం కూ�. " �ను ప��గ�ల నుం� బయటకు ���న��డు ఒక�� కూ� �దు
�డు�  �ద ఆత�. �ను ���న �రం �క� మగ�ం గు�ం� ఆ��సూ� � ఉ��ను.
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��మ� �ం� మరణం ���యతకు �ర� �టు
సంఘం. ఆ� �శం� ���య ప��ధనలకు ��రణ���ం�.
�� �రత�శం �� దృఢ�న �శం. ఇ� క�మం� �� ను గ��ం�ం�
��మ� �ం� హత�, ��� ఖరు�� ఉన�ప���
�� �లు మ�యు �� ఆ�� నష�ం. ఆ� కు�రుడు ��� �ం� �ధ�తలు ��క�ం�రు
�రత నూతన ప���. అతను ఎ��కలకు ��� ఒక �ం�రు
��మ� �ం� ���లను ముందుకు �సు�ళ���� ప�జల నుం� ఆ�శం,

�� � � �ప� �వ ర కమ క గ

షుల�� ���. "��డు వ��� ��� అదు�త�న పనులు �యగలడు
���� ఎవ�� వసు� ం� ప��ంచు�డు. అహం ప��యం తప�క ���, "
షుల�� �� �� డు. "��డు �మ��� �జయం� �శ��ం� ముందు, �రు �రూ�ం��
�రు �ద�  బహ�మ�� �ర��ంచగ��ంత �నయం� ఉం�రు. ” �ను ���� �� ��ం�
ఇ�ర� � ప��ధన �ం�� �� ���ంచడం� �కు స�యపడ��� షుల��� చ��
కంచ - అ� � ��స�� �థడ��.

* * *
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ఇం����� ��� �ప� అ�వృ��  �ర�క�మం ఒక �గం���.

1985 �స� ���, అ�� ��ం� వ�� �ర��ం�
ఇ�ర� కం� వద�  �ప� �ం��క ప��ధన �ం�� �� ���ంచడం.
ప��న మం�� ��� �ం� ప��ధనకు శంకు�� పన ��రు
�ంట� ఇ�ర� (RCI) 3 ఆగసు�  1985 న. అతను �� సం�షం� క��ం�డు
��న ��గ�. అత�� �ల�ల �ం� ఉతు�కత ఉం�
�� ఆకర��యం�. ��� మ�యు సంకల�ం అత� త�� ప�ద��ం�న��డు
ఒక సంవత�రం ��తం ఆ� మమ��� సంద��ం�ం�, అత�� కూ� �న�� ఉం�
వ���సం �డ� �ం� ఒక ��� �స��, అ�� ప��న మం��
��� �ం� తన ల��లను ��ంచ��� తన �జసు�ను ఉప��ం�రు. అతను DRDL � ���డు
�ర�య �స��త�లు ఎదు��ంటున� క�� లను అతను గ��ం�డు
��� ఉండ��� ఇష�ప� �� పట�  తన కృతజ�తను వ�క�ం ��ం� మ�యు
�కర�వంత�న ��� �సం ���లకు �ళ�డం కం� �� �తృభూ�� ప� �యం�.
అతను తప� ఎవరూ ఈ రక�న ప�� దృ��  �ట��ర� ఆయన అ��రు
���� ��తం�� �న��న� �ష�ల నుం� �ము�� �ం�ం�, మ�యు ఏ�� అ� �కు �� ఇ��రు
�స��త�ల ���లను మ�ంత �కర�వంతం� �య��� అవసర�న� �యబడ��.

ఆయన సంద��ం�న ఒక �రం�, �ను �క�� అరు�చలం� క�� USA ��� ను
యు��� ���� ఎ�� ��� ఆ��నం�. �ద�ం నర�ంహ
�షన� ఏ���క� ���ట� మ�యు HK � �ం�న KK గణప�
�కు �డు� ఉ��రు. ��ంగ�� �� �ంట�� � � ప� �ర��న త��త,
�ము ��� �� ను సంద��ంచ��� �� ఏం��� కు ��� �ర�ం� �� �� ����� అడుగు��� ము
����ష� ���ం�న ��స�� �థడ�� ను సంద��ంచ��� �ను ఈ అవ���� ఉప��ం�ను
� అ��న రచ�త �బ�� షుల�� ���. ప��ర�త� �ను ఆశ�ర���ను
ఈ �త�ం ��, �లుగు ��ల, న�త� ఆ�రం� ఉం� ���ణం మ�ంత అందం� ఉం�
ఒక ��ం� నుం� మ�క ��ం� వరకు 400 అడుగుల కం� ఎకు�వ. 100 అడుగుల �� �క��
�� �� ��నం కం� ఎకు�వ సమయం అంత��ం� �లుతున�టు�  అ��ం�ం�. ఈ �థడ�� క�� ఉం�
�ర��ం�న ���ల ��� అ�క ��య� �లర� వ�యం� ���ంచబ�ం�
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���జయం

యువ ఇంజ�రు� , 280 క��తం� ���లం�, �న��� � ���రు
DRDL. ఇ� � అంద�� �లు�న అనుభవం. �ము ఇ��డు a � ఉ��ము
ఈ యువ బృం�ల ���, �-ఎం�� ���ల� ��� అ�వృ��  �ంద��� �� నం
మ�యు ���ణం, ఒక ������� �� ���, ఒక దశల ��� ���, ���
వ�వస�లు మ�యు ఇతర ప�క�లు. �ము �దట ఈ పనులను ���ం�న��డు
యువ �స��త�లకు, �� �� ముఖ�తను �రు ���� గ��ంచ�దు
ప�. �రు ��న త��త, �ప�త�న �రం �ంద �రు అ�క���� గుర��రు
��� ���సం ఉంచబ�ం�. ఒక యువకుడు �� ఇ� అనడం �కు ఇం� గురు� ం�, “అక�డ
� �� � �ద�  �� �దు, �ము ఎ� ��ంచగలము? ” �ను ���ను
అతను, "ఒక �ద�  �� అం� షూ�ం� �న��ం� �న� ��, �బ��  ప�య��సూ�  ఉండం�." ఇ�
యువ ���య ��వరణం� ఎ� ప��కూలం� ఉం� చూడ��� ఆశ�ర�ం� ఉం�
�ఖరులు �నుకూలం� ��� మ�యు గతం� ఆ��ం�న �ష�లు
ఆచరణ �ధ�ం ��� �� రంభ�ం�. �� మం� �త �స��త�లు �నరు��వనం �ం�రు
�వలం ఒక యువ జటు� � �గం �వడం ���.

�జ�న రు�, �జ�న ��దం, ఇ� � వ���గత అనుభవం
ప� �క� �రంతర ఉ��హం అ� �� ప���య� ఉంటుం�
��� ��� �యడం మ�యు ��� �యడం కం�. �లుగు �� థ�క అం�లకు ��� �వ���
�జయవంత�న ఫ����  �ను �మగ�� ఉ��ను: ల���� ����ంచడం,
�నుకూల ఆ�చన, దృశ��నం మ�యు నమ�కం.

ఇప���, �ము ల��ం ����ం� �స��త�న ���మం ��� ���ము
మ�యు ఈ ల��ల గు�ం� యువ �స��త�లను ఉ��హప��రు. స���

స���లు, �న� �స��త�లు తమ బృం��� ప�ద��ం�ల� �ను పటు� బ�� ను
ప�. ఇ� �త�ం వ�వస�ను దృశ��నం �యడం� ��� స�యపడుతుం�. క�మం�,
���సం �క� ��వరణం ���ం�. యువ �స��త�లు ప���ంచడం �� రం�ం�రు
ఘన �ం��క సమస�ల� ��య� సహచరులు. ఏ� ��� అడు� ��దు,
ఎందుకం� �రు ��� భయపడ�దు. సం��లు ఉం�, �రు �� ��రు
���. �రు త�ర�� శ��వంత�న వ�కు� లు� ��రు. నమ�కం �� వ��� ఎ��డూ
ఎవ��� గుసగుస�డు�డు, ఇ� �� ఎకు�వ అ� �ల�ంచడం మ�యు �ల�ంచడం
అత�� మద�తు �ద�, అత�� అ��యం జ��ంద�. బదులు�, అటువం� ఎ
వ��� సమస�లను అ�గ��� డు మ�యు తరు�త, '��� �డ��, �ను
�కు జ�� ఏ�� కం� �ను �ప���� '. �ను ఉంచ��� ప�య��ం�ను
అనుభవం �క� మం� �శ�మం� ప� ��వరణం స�వం� ఉంటుం�
�త �స��త�లు �� �న� స���గుల ����ల� �శ�మం� ఉ��రు. ఈ
యువత మ�యు అనుభవం మధ� �నుకూల ఆ�రపడటం �� సృ��ం�ం�
DRDL వద�  ఉ��దక ప� సంస���.

�ప� �ర�క�మం �ద� ప��గం జ��ం�
16 ���ంబ� 1985, ��శూ� ప�� ��� నుం� బయలు��న��డు
��హ��ట (SHAR). ఇ� ఇ�-���ం� �సం ఉ���ం�న ����� ���
ఘన �� ���ం� ��� ��� �క� ��న ప��రు. �ండు �-��ం�
�ప�� �� � �య��� ��రు�  మ�యు క���-����� (KTL లు) ఉప��ంచ
�ల నుం�. ప�� �జయవంత�ం�. �ంచ�, ��� ���
మ�యు ����� వ�వస�లు ప���క ప��రం ప���� �. ఏ��న�� �� �
అ�� �� ఆ�రం� అంచ� ��న అంచ�ల కం� ఎకు�వ
ట��� ���ం�. ���ల� ��గ� �� అనుభవం పరం�
సుసంపన�ం, ఈ ప��కు తకు�వ �లువ ఉం� �� �� �క� �జ�న �జయం
� DRDL ���తులు �రు �కుం� �పణులను ఎగుర�యగలర� గురు�  �యడం ప��
సమ�� �� �వ�� ఇంజ��ం� �క� బూ� � ��ం� ల ��� నడపబడు�ం�.
�గవంత�న �� �� �, DRDL �స��త�ల మనస�త�ం a
బహ�ళ-ప��ణ �స�రణ.

�� తరు�త ����� ���� �క� �జయవంత�న ప��గ ప��గం జ��ం�
��నం (PTA). � ఇంజ�రు�  ��� ��� ను అ�వృ��  ��రు
�ంగళ�రుకు �ం�న ఏ���క� �వల� �ం� రూ�ం�ం�న PTA
�� పన (ADE). ��� రకం- DTD & P ��� ఆ��ంచబ�ం�
(��). �ప�� అ�వృ��  �య��� ఇ� �న� �� ముఖ��న అడుగు
��� �� ఫం�న� �త�� �దు, ���గ�రుకు ఆ�ద�గ��న� కూ�
ఏ���లు. ఒక ���� రంగ సంస�  నమ�క�న ఉత���� �మగ�ం ��ం�,
ఎ�� ����, ���ల� ఇ� �� � అ�క థ���-టు-��� ��� ��� ���

ట�యం�ం�
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DRDL నుం�. �ము ఒ� ప��గ�ల �� �కు� ల నుం� �మ��� �� డు��� అ�తు��ము
ప��గ�ల-ప�శ�మ ����లకు బహ�ళ ప��గ�ల �ర�క��లకు. �
PTA అ�వృ��  అ�� �లుగు ��న��న �ప� సంగమం
సంస�లు. �ను ��ం� ��ం� వద�  �లబ� చూసు� న�టు�  అ��ం�ం�
ADE, DTD & P (ఎ��) మ�యు ఇ��  నుం� వ�� �డు� . �ల�వ రహ��
DRDL, �ప� �ం��కత� ��య ��య-ఆ��త రహ��.

�శం�� ���సంస�ల� � �గ������ �సు�వడం
ఒక అడుగు ముందు��, ��ం� అ���� � ���ల� �� �� � లు ఇక�డ �� రం�ంచబ�� �
ఇం�య� ఇ���టూ�� ఆ� ��� (IISc), మ�యు �ద� �� �శ����లయం. � దగ�ర ఉం�
���సంస�ల పట�  ఎల���డూ �రవం మ�యు �రవం ఉంటుం�
అదు�త�న ����త�లు. ����త�లు �యగల ఇ� �� లకు �ను �లువ ఇ�� ను
అ�వృ���. ఈ సంస�ల� అ���క అభ�ర�నలు ఉంచబ�� �
మ�యు �� అ��పకుల నుం� ��ణ�ం �ంద ఏ��టు�  వ���
DRDL � �� �� �కు� ల అమలు� �స��ంచబడుతుం�.

�ను ���సంస�ల �క� ��� రచనలను ��� ��� ను
��ధ �ప� వ�వస�లు. పృ��� జడత� �ర�దర�కం� రూ�ం�ం�రు
�ప�. ల���� ఖ��తం� �రు�వ���, పథం ���తులు ఉం��
�� �దడు� �� �యబ��-ఆ�-��� కం��ట�. యువకుల బృందం
�� �స� �ర�దర�కత�ం� �ద� �� �శ����లయం� ఇంజ��ం� �� డు��టు� .
�ష� అవసర�న బల�న �ర�దర�క అ�� �థంను అ�వృ��  ��రు. IISc �,
�� �స� ఐ� శర� �యకత�ం� ��� �� డు��� ���రు� లు అ�వృ��  �ం�రు
ఆ�� ��� బహ�ళ-ల�� సము�ర�న �సం ఎ�� ���� ��� ��. � ఎం��
అ�� �సం �హన వ�వస�  రూపకల�న పద��� ఒక యువకుడు అ�వృ��  ��డు
IIT మ�� సు� బృందం మ�యు DRDO �స��త�లు. ఉ���� యూ�వ���
���షన� ఎల�� ���� ���� అం� ���ం� యూ�� ��� ��� అ�వృ��  ��ం�-
�� �సం అ��ధు�క �గ�� �� ��ం� అ�� �థంలు. �ను ��� �త�� ఇ��ను
సహ�ర ప�య��ల ఉ�హరణలు. ����, ఇ� �� ఉం��
���� �కుం� � అధు�తన �ం��క ల��లను ��ంచడం కష�ం
� ���సంస�ల �గ��మ�ం.

అ�� ��� ��గ� �క� ఉ�హరణను ప����� ం. అ��
�ండు దశల ��� వ�వస�  మ�యు అ�వృ��  ��న �-ఎం�� ���ల�� ఉప��సు� ం�
�శం� �ద���. ఇ� �ద� దశ ఘన ��� ��� బూ�� �యబ�ం�
SLV-3 నుం� ఉద��ం�న ��� మ�యు �ండవ దశ� మ�ంత �గవంతం �యబ�ం�
పృ�� �క� ద�వ ��� ఇం�న��. అ�� �సం, ��� ల�సు� ం�
�ప� ��� �గం� ��వ� �యబడుతుం�, ఇ� ��� �సం �� �సు� ం� మ�యు

�-ఎం�� �హన ���ణం అ�వృ�� . �ర�దర�కత�ం� ���
ఎల�� ���� అ�� �-ఎం�� �హన ���ణం� ఉంచబ�ం�
ప��� �పల �పల ఉ�� గ�త ఉంచడం ��� ��� ర�ంచ���
40oC, బయట చర� ఉ�� గ�త 2500oC కం� ఎకు�వ� ఉన���డు. ఒక
ఆ�-��� కం��ట� � జడత� �ర�దర�క వ�వస�  ��� కు �ర����శం �సు� ం�
అవసర�న ల����. ఏ�� �-ఎం�� �ప� వ�వస�  �సం, ����య
�ర��-�ర�� ముకు� ��� �య��� ����� లు ప��న ప�ర�ం
అటువం� అ�క ఉ�� గ�తల వద�  కూ� బలం� ఉంటుం�. �క� �లుగు ప��గ�లలు
DRDO మ�యు CSIR 18 �లల స�ల� వ�వ�� ��� ��ం��-
ఒక ద�బ�ం ప��ధన త��త �త�� ఇతర ��లు ఏ� �యగల� మ�యు
అ�వృ��!

అ�� ��� ��� � ��� న� మ� స�లు సంబం�ం�న�
�ప�త�న �గం� అ� ��వరణం�� ��� ప���సు� ం�.
�స����, అ�� ప��ండు �టు�  �గం� ��వరణం�� ��� ప���సు� ం�
ధ�� �క� (12 ���, మనం ��� అ� �లు�� ము). ఈ �ప�త�న �గం�,
�హ��� ఎ� అదు�� ఉంచు��� �కు అనుభవం �దు. కు
ఒక ప��ను �ర��ంచం�, ఆ రక�న ���� ఉత���  �య��� �కు �� �రంగం �ద
�ము అ��క� స�యం ��ము, �ము ఆ�ం�నటు� � చూడబ�� ము
ఏ� �రు తమ ప���క అ��రం� ��ం�రు. �రు కూ�
సహక�ంచ��� సమ����, �రు �� �సం ధరను ���నడం �యం
� �త�ం �� ��� బ��� కం� �� �రంగం ఎకు�వ. ఇ��డు, ప�శ�
వ�వస�ను ఎ� ఓ�ం��. IISc �క� �� �స� SM �� �ం� కను���రు
�� �� �న��� రంగం� ప� �సు� న� నలుగురు యువ, ప��శవంత�న �స��త�లు మ�
ఆరు �ల�� , కం���షన� �� �� �సం ��� �� ను అ�వృ��  ��ం�
�ప���� �లనల �సం �న���, ఇ� ప�పంచం� ఇ� రక�న�.

�ప� పథం అ�వృ��  మ�క �జయం
అనుకరణ ��� ��, IISc �క� �� �స� IG శర� ��� అనుకల��
ఆ��-రకం ఆయుధం �క� బహ�ళ-ల�� సము�ర�న �మ�� �లను అంచ� �యం�
వ�వస� . ఈ రక�న ��� �� ను ఏ �శం కూ� �కు ఇవ��దు, �� �ము
��యం� అ�వృ��  ��ం�.

���య ప��భ �క� �న��� సృ��ంచ��� మ�క ఉ�హరణ�,
ఐఐ� ���� �ం�న �� �స� �ర� భ�, ఘన ��క �స�ం� ప� �సు� ��రు
ప��గ�ల (SPL) మ�యు �ంట�� ఎల�� ���� ���� (CEL), ���న�మ���
���� �� �ఫ�� లను అ�వృ��  �యడం ��� ప��మ ��ల గు�� �పత�ం
మ��-ఫం��, మ��  ���ం� 3-D ���  ఆ�� ��� � ఉప�గం �సం
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ఆ�� �క� ��, �� �ం� మ�యు �ర�దర�కత�ం. IIT �� �స� స��,
ఖర� ��, RCI � � స���� అ�న BK ము�-���� � క�� ప� �సు� ��డు.
�� �క� �� ఇ� �సం ������� �� (MMW) �ం���ను త�రు ��ం�
�ండు సంవత��లు, అంత�� �య ప���ల ప��రం కూ� ��రు� . �ంట��
ఎల���క� అం� ఎల�� ���� ���� ఇ���టూ�� (CEERI), ��� అ�వృ��  �యబ�ం�
అ�గ�ంచ��� SPL మ�యు RCI � క����యం� ఒక ఇం�� డ��
ఈ ��లను రూ�ం�ంచడం� �ం��క ��� ఆ�రపడటం, ఇ�
ఏ�� MMW ప�కరం �క� గుం�.

�� ��� ప� అడ�ం� ���ంచడం�, ప��రు అంచ�
మ�ంత కష�ం� ��ం�. DRDO � అ�� �ం�-�ం�� �ల� ఉం�.
��� 500 మం� �స��త�లకు ప�ముఖం�, �ను �� ప��రును ఖ�రు ���� వ��ం�
���క �ప�� ���కల (ACR లు) రూపం� అంచ�లు. ఇ�
���కలు బయట ఉన� అ�� �ం� �రు� కు పంపబడ��
��రు�ల �సం ��ణులు. � ఈ ���� �� మం� చూ�రు
స�చ�ందం� ఉ��గం. ప��ష� � ���వడం �కర�వంతం� a � అనువ�ంచబ�ం�
�కు �� పట�  అసహ�ం. ఇతర స���గుల ప��షను�  క��ం��
�ను మం�రు ��న ఆ��శ�య ప��జ�లు. �క� ప�� అప��ం�రు
ప��రు మూ��ంకనం, �ను ��య�న ��యమూ��� ఉం��.

��యమూ��� �జం� అర�ం �సు�వ���, �రు �� �కు�ను అర�ం �సు���
ప���లు; ఒక �� ఆశ� కుప�కూ�ం�, మ�క �� పటు� కుం�
గ ప� త న� డ ప శవ త న ద �శ భ� �ళన �ర త

�ను ఆ �ణం� ఉన���కం� ఎకు�వ� ఉం��. �ను మ�ంత అనుభూ� �ం�లనుకు�
మ�ంత, మ�ంత వ�క�పరచం�. �ను �ర�ల�, �రుగుపర�ల�, శు��  ��ల�, �స��ం
� ��� ను ముందుకు �సు�ళ���� ఏ�� �హ� ప����� ఉప��ం�ను. � దగ�ర ఉ
�� మ�ంత �రుకు� అంతర�త ��క. � ��రణకు � ఉం�
�ను ఎంత దూరం ���� అ� ��కం� �ను ఇం� ఎంత దూరం ���� అ� ఎ��డూ చ
రం�. అ�� తరు�త, ��తం అం� ఏ�� అప�ష��త సమస�ల �శ�మం
�జ�లు, మ�యు ���ర ప�జ�లు?

ఇబ�ం� ఏ�టం� మనం తరచు� వ�వహ�ం� బదులు ����� ������ ము
���. ప�జలు తమ �ఫ��లను �ర�లు మ�యు ప���ల �సం �డ��� రు, �� అర
��� వ�వహ�ంచం� మ�యు ��� ���నం �సు�వ��� అనుభ��� �ందం� మ
�� �న�వృతం. ఇ� � నమ�కం: ఇబ�ందులు మ�యు సమస�ల ���
��డు మనకు ఎ�� అవ���� ఇ�� డు. �బ��  � ఆశలు మ�యు కలలు ఉన���డు
మ�యు ల��లు ������, ���ల మధ� �తకం�, �రు కను�నవచు�
���ల� �� ఉన� బం�రు అవ�శం.

�� ప��రును �రుగుపరచ��� మ�యు వ�వహ�ంచ��� ప�జలను ����ంచ�
�యకు�� ���ష� ఎల���డూ ఒక స�లు. �ను ఒక �రూప�తను గమ�ం�ను
��� ��� సమ�ల�ం మ�యు �రు�కు ��ధకత మధ�
సంస�లు. �క� ��� � ���� ���ం� � �రు�ను ఊ�ంచుకుం�ం
వ���క శకు� లు, ��� శకు� లు �రు�కు మద�తు ఇ�� � మ�యు ఇతరులు ప��ఘ��� �
అ�. పర���ణ ఒ��� వం� స�యక శకు� లను �ంచడం ���,
�� వ మ య దవ ప వ � తగ ద
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�గులు. ప���లు త��న��డు, ప��శవంత�న ఆ��దం �శ�బ�  భ�ం�ళన� �రుతుం�.

ఒక వ��� తనను �ను చూసుకున���డు, అతను తన గు�ం� త��� అంచ� �� అవ�శం ఉం�
కను�ంటుం�. అతను తన ఉ���లను �త�� చూ�� డు. �� మం�� మం� ఉ���లు ఉ��� మ�యు
అందువల� �రు ��� మం��న� ��� �ం�రు. ఇ� కష�ం
ఒక వ��� తన చర�లను ����కం� ��� �ంచడం, ఇ� �వచు� మ�యు తరచు�
అత� మం� ఉ���లకు �రుద��న�. �� మం� ప�� వ�� రు
��ల� ఉ��శ�ం�. ��� ��మం� తమ ప�� ఒక పద��� ��� రు
�రు �కర�వంతం� ఉం�రు మ�యు ఒక �వన� �యంత�ం ఇం�� బయలు�రు�రు
సంతృ��. �రు �� ప��రును, �� ఉ���లను �త�� అంచ� �యరు.
ఒక వ��� ఉ��శ�ం� ప� ��నందున ఇ� ఊ�ంచబ�ం�
సమ��� తన ప�� ��� �యడం, ఆలస�ం జ���, అ� �ర�ల వల�
అత� �యంత�ణకు �ం�న�. ఆలస�ం ��ల� ఉ��శం అత�� �దు. �� అత�� అ��
చర� �� �����త�కత వల� ఆ ఆలస�ం జ��ం�, అ� ఉ��శ�ర�కం� ��?

ఒక యువ �స��త�� � ��లను ��� చూ��, అ� �కు �లుసు
�ను అనుభ�ం�న అత�ంత ��ర�న మ�యు శ��వంత�న ��కలు � ��క

��� వృ��  మ�యు ద�వ� ప��జ�ల అవ��లు �� తగు� దల
సమూహ �బంధనలు, ���క బహ�మతులు మ�యు ప� ఎగ�త వం� శకు� లను ���
ప����� ఆ�ం�న ఫ�తం �� న��ంచవచు� - �� �����
సమయం �త��, మ�యు అ� కూ� �ంత �రకు �త��. �ంత�లం త��త ప��ఘ
శకు� లు మ�ంత కు�ంచబ�నందున ఎకు�వ శ��� �న�� �ట�బడ��
గ��� అందువల�, ��ధకతను త��ంచడం ఒక మం� ��నం
ఏ�ధ�న �రుగుదల �నటువం� �ధం� బలవంతం �యం�
మద�తు ద�లు. ఈ �ధం�, �సుకు�వ��� తకు�వ శ�� అవసరమ�తుం�
మ�యు �రు�ను �ర��ంచం�.

�ను �న ���న� శకు� ల ఫ�తం, ఉ��శ�ం. ఇ� ఒక శ��
ఇ� వ���� అంతర�త�న� మ�యు అత� ప�వర�నకు ఆ�రం
ప� ��వరణం. � అనుభవం�, �� మం�� బల�న శ�� ఉం�
�రుగుదల, �మర��ం మ�యు ��య �స��కత �సం అంతర�త ���. సమస�,
అ��, ����ం� ప� ��వరణం �క�వడం
మ�యు ఈ ��� కు ��� వ���కరణ ఇవ���� ��� అనుమ�సు� ం�. �యకులు సృ��ం

ఇ ���

�� 95
�ం�� ఆ� ��

86

ఓ�యం�ష� - 1

త�న సంస�ను అం�ంచడం ��� అ�క ఉ��దకత �� �
స��క�� మ�యు �� ���, మ�యు గ��� గు��ంచడం మ�యు ప�శం�ంచడం ���
ప�.

�ను 1983 � అటువం� స�యక ��వర��� ���ంచ��� ప�య��ం�ను,
IGMDP � �� రం�సు� న���డు. �� �కు� లు ఆ సమయం� ��� దశ� ఉ���
సమయం. �-ఆర���ష� ఫ�తం� క�సం నల� �తం నుం� �� వరకు
���చరణ �� �� �ంటు �రుగుదల. ఇ��డు బహ�ళ �� �కు� లు
అ�వృ��  మ�యు ��న-ప�� దశ�� ప���సు� ���, ప��న�న�
మ�యు �రుకున� �న� �లు�ళ��  �� �� � దృశ��నతను ఇ��� మ�యు
�రంతర �బద�త. యువ �స��త�ల బృం��� గ��ంచడం�,
సగటు వయసు� 42 నుం� 33 సంవత��లకు త��ంచబ�ం�. �ను ��ం�ను
�ండవ �నర��వ��కరణకు సమయం వ��ం�. �� �ను �� గు�ం� ఎ� ����? �ను
ఆ సమయం� అందు�టు� ఉన� ���షన� ఇ��ంట�� ప���ం�ం� -నను� అనుమ�ంచం�
ఈ పదం ��� � ఉ��శ�ం ఏ�� �కు �వ�ంచం�. A �క� ��రణ ���
�యకుడు మూడు ర�ల అవ�హనల� రూ�ం�ంచబ�� డు: అవ�హన
ప�జలు తమ ఉ���ల� సంతృ�� �ం�ల� ఆ�ం� అవస�లు, అవ�హన
�� ��� ��రణ� మ�యు �� అవ�హన� ప��వం చూ�తుం�
ప�జల ప�వర�నను ప���తం �యడం� �నుకూల ఉపబల శ��.

1983 �నర��వ��కరణ �నరుద�రణ ల��ం� జ��ం�: ఇ�
AV రం��� �త �రు�� �ర��ంచబ� �� ��ష��న ���మం
మ�యు క� ఆ� ����థ�. �ము �త�� ��న యువకుల బృం��� సృ��ం�ము
�వలం ఒక అనుభవం ఉన� వ���� �స��త�లు మ�యు ��� స�లు ఇ��రు
�� ��-�� జడత� �ర�దర�క వ�వస�ను ���ంచడం, ఆ�-��� కం��ట�
మ�యు �� పల�� �స�� � �� ���. ఈ ����లు జరుగుతు���
�శం� �ద���� ప�య��ం�రు, మ�యు �ం��కత ��ం�
ప�పంచ �� � వ�వస�ల� �ల�వచు�. �ర�దర�క �ం��కత
�� మ�యు ������ట� ���� మ�యు ఎల�� ���� చుటూ�  �ం��కృత� ఉం�
���� అ�� �� ను �� �� �యం�. ఆ�-��� కం��ట� �ష� ను క�� ఉంటుం�
గణనలు మ�యు ��� �����ం�. �� ��� వ�వస�  ��� �లు�కుంటుం�
a ��� ఉం�న త��త �� అ�క ���� సు�ర��లం �న��ంచ���
బూస�� ���. యువ జటు�  ఈ వ�వస�లను రూ�ం�ంచడ� �దు
��� ���చరణ ప�క�లు� కూ� అ�వృ��  ��ం�. తరు�త పృ�� మ�యు తరు�త
అ�� అదు�త�న �ర�దర�క వ�వస�లను ఉప��ం�ం�, అదు�త�న ఫ��ల�. ప�యత�ం
ఈ యువ బృం�లు ఈ �� ంతం� ���� స�యం-ఆ�రప�� ���
ర�త �ం��కతలు. ఇ� '�నరుద�రణకు మం� ప�దర�న

�రకం '. ప�చయం ��� � �� �మర��ం �నరుద��ంచబ�ం�
ఉ��హభ�త�న యువ మనసులు మ�యు ఈ అతు�త�మ ఫ��లను ��ం��.

ఇ��డు, �నవశ�� �నరుద�రణ� �టు, �� �న�త ఇవ�వల� వ��ం�
�� ��� సమూ�ల బ��� �ంచడం. తరచు� ప�జలు సంతృ�� �ంద��� ప�య���� రు
�� ���క, అహం�వం మ�యు ��య �స��కత �� ���లయం� అవసరం. ఎ
మం� �యకుడు �ండు ��న� ప��వరణ ల��లను గు��ం��.
ఒక�, ఒక వ��� �క� అవస�లను సంతృ��ప��� మ�యు మ�క� సృ��సు� ం�
అత� ప� పట�  అసంతృ��. ప�జలు అ� �ము ఇప��� గమ�ం�ము
�లువలకు సంబం�ం�న �� ప�� ఆ ల��ల �సం చూడం� మ�యు
�� ���లకు అ�� �� అం�ం� ల��ం� �రు ముఖ��న�� ���� రు. ఒక�ళ a
ఉ��గం ��ంచడం, గు��ం�, �ధ�త �సం ఉ��గుల అవస��� �రుసు� ం�
�రుగుదల మ�యు ��గ�, �రు ల��లను ��ంచ��� కృ� ��� రు.

ప� సంతృ��కరం� ఉన� త��త, ఒక వ��� ప��వర��� చూ�� డు
మ�యు ���లయం� ప���తులు. అతను ���లను గమ��� డు
ప��లన, అత� �యకు� ల��లు, భద�త, �� మ�యు ప�
ప���తులు. అ��డు, అతను ఈ �ర�లను ఇంట�-పర�న� � పరస�ర సంబంధం క�� ఉ
అతను తన ����� ఉన� సంబం�లు మ�యు అత� వ���గత ����� �లుగు� ప
ఈ �ర�లు. ఈ అ�� అం�ల సము�య� �ర��సు� ం�
ఒక వ��� ప�యత�ం మ�యు ప��రు �క� ��� మ�యు �ణ�త.

1983 � ఉద��ం�న �తృక సంస�  ��ం� � అదు�తం� �రూ�ంచబ�ం�
ఈ అ�� అవస�లు. �బ�� , ప��గ�ల �క� ఈ ������ �లు�కుంటూ,
�ము ���-��� ���మం ��ము. ప��సు� న� �స��త�లు
�ం��క ��క��� లు సంకర�ణ �ంద��� �స�� ��జ� లు� �యబ�� �
ప���కం� ఒక �� ��� �. �హ� ����ష� �ం� ఏర��ం�
�� ���� �ంద, సు�ర� అ�వృ��  �����ష� ���ల���
�లబ�, ప�భుత� రంగ సంస�లు (PSU లు) మ�యు ���� � వ�వహ�ంచ���
�ప� ��� �� అ�వృ��� సంబం�ం�న రంగ సంస�లు.
ఇ� అంతర�త ����ష� �క��ల� ఒ��� త��ంచబ�ం� మ�యు �� రం�ంచబ�ం�
�రు బయట �పట��� ఉ���ల� దృ��  �ట����,
�స���� ఇ� మూడు ��� లను ఆక��ం�ం�.

�ము 1988 � ప���ం�న��డు పృ��� సంబం�ం�న పనులు �ర��తు���
�శం� �ట��ద����, క�స��� ���� �� ���ం� (LP) ���
�� �� మబు� �త�ం ��రణ క��న ఇం�� లు a � ఉప��ంచబడుతు���
��� ��� కల�క� వశ�తను ��ంచ��� �ప� వ�వస� . ఇ��డు,
సుందరం మ�యు �ను �ల� �ర��ల ప�� మ�యు �ణ�త� �టు
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పృ�� బృం��� అం�సు� ��రు, �� ��� �జయం ఆ�రప� ఉంటుం�
సృజ�త�క ఆ�చనలు ప� �యగల ఉత�తు� లు మ�యు �ణ�త� �ర�బడ��
మ�యు జటు�  సభు�ల సహ�రం �క� సం�ర�త. Y � సరస��
ఈ �షయం� �� �శ�� మ�యు � �ణు��ల� ప�శంస�య�న ప� ��రు.
�రు తమ బృందం� అహం�రం మ�యు �జయ �వనను క��ం�రు. �
ఈ � �� �మ త ప � ��త� ప �త �ద

�ం� ���ం� మ�యు �ం� ��� మ�యు ప�� అత� అనుభవం� �కు
�� ���ం� ���ం� � �� ఉ��హం�, కన� పృ��� త�రు ��ం�
ప����� గురు� ం��� అనుభవం.

పృ�� 25 �బ�వ� 1988 న 11:23 గంటలకు �� రం�ంచబ�ం�. అ� ఒక
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ఈ ��� ఇం�� ల �� ముఖ�త పృ��� �త�� ప��తం ��దు
�� ��� - ఇ� ��య �జయం. �� స���  �యకత�ం�,
�ద�  సంఖ�� ఇంజ�రు�  మ�యు �ం��క ��ణులు అర�ం �సుకు�, కటు� బ� ఉ��రు
జటు�  ల��లకు, అ�� ప�� ���ష�  ల��లకు �ము
��� ఒకరు వ���గతం� ��ంచ��� కటు� బ� ఉ��రు. �� �త�ం జటు�
��య-స�ష��న �ధ�న �శ� ప���రు. � క�� ప� �సు� ��రు
ఆ����� ��క��, ���, �రు కూ� �గుమ�� ���� �ల�ం�రు
ఈ ఇం�� ల �సం �� ���ం� �� కం�ం�.

�హన అ�వృ��� సుర�త�న మ�యు సమర�వంత�న �తు��  వ���యడం
సుందరం మ�యు సరస��, �ను �ష� �క� ��� చూడటం �� రం�ం�ను
�� ం�లు. సూ���న ప���క ప��గ అ�వృ��� ���ం�
�ప�� సు��తం� ఎత���� �డుదల ��నం (LRM). �
ప����� ముందు LRM � క�� ఉండ��� �లుడు ��� ల ఉమ�� అ�వృ��
DRDL మ�యు �లుడు ప��ధన మ�యు అ�వృ��  ప��గ�ల ���
(ERDL) బహ�ళ-ప� �ంద�ం సమన���� అదు�త�న ఉ�హరణ.

ఎగురుతున���డు, �ంతన� ము���� �ందకు చూసు� ��రు
�గువ ప�కృ� దృశ�ం ఎల���డూ �కు ఇష��న ప�. అ�
�� అందం�, �� వ�ం�, ప��ంతం� ఉన� దూరం నుం� �ను ఆశ�ర��తు��ను
ఇక�డ ఆ స�హదు� ల�� ��� , �ష��ం నుం� ��� ను �రు ��� �
�ష��ం నుం�, మ�యు �శం నుం� �శం. బహ�� అ�ం� దూరం �వన
మ�యు మన ��తం�� అ�� �ర�క��ల� వ�వహ�ంచడం� ���ప�త అవసరం.

���� � మధ�ంతర ��� �ం� క�సం ఒక సంవత�రం అ�� ఉం�
��� �కుం� దూరం�, �ము SHAR � ప���క �క��లను ఏ��టు ��ము
పృ�� ప��గం. ��� �ం� ���, �� � ��, కం�� � ఉ���
క��� లు మ�యు ��� ����� ��ష� లు. �ను �� సం�షం� క��ను
�త ���తుడు MR కురు� అప��� ��క��, SHAR �ంట�.
పృ�� ప��గ ప��రం� కురు� � క�� ప��యడం �కు �� �ప��
సంతృ��. కురు� పృ��� ప��ంచు�కుం� జటు�  సభు��� ప���డు
DRDO మ�యు ISRO, DRDL మ�యు SHAR లను �భ�ం� స�హదు�  �ఖలు. కురు�
�ం� ��� � �� ఎకు�వ సమయం గ���రు. అతను ��ం�డు

�శం� ��� చ�త�� యుగం సృ��ం� సంఘటన. పృ���వలం ఉప�తలం నుం� ఉప�త��� అం�ం� �మర��ం క��న �ప� �దు
1000 ��ల �ంప��య �� �� 150 �� దూరం వరకు ఖ��తత�ం�
50 �టర� CEP; ఇ� భ�ష�తు� � �ర����శం �యబ�న అ��ం�� �� థ�క �డూ��
�శం� �పణులు. ఇ� ఇప��� నుం� సవరణ �సం �బంధనను క�� ఉం�
ఎ�� �ప� వ�వస�కు సుదూర ఉప�తలం, మ�యు ��� కూ� అమలు �యవచు�
ఓడ �ద.

�ప� �క� ఖ��తత�ం �� వృ�� �ర �పం ��� వ���క�ంచబ�ం�
సం�వ� (CEP). ఇ� 50 �పల వృత�ం �క� ����� �� �లుసు� ం�
ప���ం�న �పణుల �తం ప���తం �సు� ం�. మ� �ట� ���లం�, �ప� ఉం�
CEP 1 �.� (గ�� యుద�ం� ���న ఇ�� స�� �పణులు వం��),
�� అర�ం ��� సగం మం� తమ ల���� 1 �� �పల ప��వం చూ��. ఎ
�ంప��య అ�క �లుడు �� �� మ�యు 1 �� CEP � �ప�
��ర ��క ల��లను �శనం ��ల� �� �����ల� ��రణం� ఆ�ంచరు
క�ం� మ�యు కం�� � ���� �� ఎ�� �� వం��. ఇ� అ��
నగరం వం� �ర��ంచబడ� ల���� వ���కం� ప��వవంతం� ఉండం�.

జర�� V-2 �పణులు ���ంబ� 1944 మధ� లండ� � �లు�లు జ���
మ�యు ��� 1945 �ంప��యక �-�లుడు �� �� మ�యు ��
��� 17 �.�.ల �ద�  CEP. ఇం� లండ� ను ��న 500 V-2 లు �జయవంతమ���
21,000 మం�� �� �� ణనష�ం క��ంచడం� మ�యు సు�రు 200,000 మం�� �శన
గృ�లు.

NPT � ���తు�లు తమను �ము గ��ం�న��డు, �ము
ప��న �ర�దర�కత�ం మ�యు �యంత�ణ� �మ�� ��� ���ంచడం� ఒ���
CEP � 50 m వరకు ఖ��త�న�� ��ంచ��� �ం��కతలు. �జయం�
పృ�� ట�య��, �ధ��న ���త�క స�� �క� చల�� �స��కత
అణు �� �� �కుం� �మర�కుల గుసగుసలకు �శ�బ�ం ��ం�
�ధ�మ�� �ం��క-కుట� ��� ంతం.

పృ�� ప��గం ��హర�తం� అంత� �� తరం�లను పం�ం�
�రుగు ��లు. �స��� �� � �క� ప��స�ందన �� రంభం� ఉం�
ఒక� �� మ�యు తరు�త �పం. ఏడు ��ల �ం��క ��ధం
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��ంచబ�ం�, �� వలన �రత���� ��� � కూ� ఏ�� �ను�లు �యడం అ�ధ�ం
��� �పణుల అ�వృ��� అనుసం�నం �యబ�ం�. �క� ఆ���వం
��� �పణుల రంగం� స�యం ఆ��త �శం� �రత�శం అంద�� కలవర���ం�
ప�పంచం�� అ�వృ��  �ం�న ��లు.

* * *

14
��� �రరు�

��� � �ర�య ప��న �మర��ం మ�� దృఢం� ��రప�ం�,
ఎ�ం� సం�హం �కుం�. బల�న �ర అంత�� ప�శ�మ మ�యు ఆచర�య �ప�-
��� ���� లు �రత���� ఎంచుకున� క�� ఆ� క�� �� �సుకువ���
�ము అగ����లు. బుదు� � అనుస�ంచ��� ఎల���డూ �� త��ంచబడుతుం� ��
�ం� �ధనలు, �రత�శం ఎ� మ�యు ఎందుకు �ప� శ��� ��ం�?
భ�ష�తు�  త�లకు స��నం ఇ����న ప�శ�.

�ండు శ��� ల అణ��త, అణ��త మ�యు �రస�రణ �ఫలమ���
�ర�య ప�జల సృజ�త�కత మ�యు �మ�� ��� చంపం�. �వలం ఒక ద�బ�ం �పల
��తంత��ం �ందడం మ�యు �ర��మ���� ��ంచడం, �రత అంత��ం మ�యు
పర�ణు శ�� �ర�క��లు ఖ��త�న �ర�� �� రం�ంచబ�� �
�ం�యుత అనువర��ల ��. �టు� బ� �ట���� �ధులు ��
�ప� అ�వృ��  �� �యుధ నుం� ఏ��టు �యబ�న ఏ�� అవస�లు
బల�లు 1962 �క� �దు అనుభ�లు �� థ�కం� �ద���� �సు�వల� వ��ం�
�ప� అ�వృ��  �� అడుగులు.

పృ�� స��తుం�? స��� అ�వృ��  �లుగు
�� ఐదు �ప� వ�వస�లు మన�� త�నంత� బలపరు�� �? �� క�� ఉంటుం�
అ��యు�లు మన�� మ�ంత బలపరు�� �? �పణులు మ�యు అణు ఆయు�లు
�వలం �ప� �త�ం �క� ��లు. �ను చూ�నటు� �, పృ�� అ�వృ��
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అధు�తన రంగం� మన �శం �క� స�యంసమృ��� �� ��ధ�ం వ�ం�ం��ం��కం. అ�క �ం��కత అ�� �� �త�ం� డబు�కు ప��యపదం� ఉంటుం�
మ�యు �� ��క సదు��లు. దురదృష�వ�తు� , ఈ �ండూ అందు�టు� ��
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త�న �లత�. �బ��  మనం ఏ� �యగలం? బహ�� అ�� �ప�
అ��ం�� స�క�సూ� , ���ల� �� ���ట� �� ��� � అ�వృ��  �యబడు�ం�
�శం� అందు�టు� ఉన� వనరులు, స��నం ఇవ�గల�?

�ము ఇ�� � ��� గు�ం� ఒక �షయం గు�ం� చ��ం�న��డు కూ� �కు �� ఖ��తం� �లుసు
ద�బ�ం ��తం, �ర�య �స��త�లు మ�యు �ం��క ��ణులు క�� ప���రు
ఈ �ం��క ��గ�� ��ం� �మ�� ��� క�� ఉం�. �రత�శం �యవచు�
ఖ��తం� కం��� ��� అ��ధు�క �ం��కతను ���� రు
���య ప��గ�లలు మ�యు ���సంస�ల ప�యత�ం. ఒక� ఉం�
�వలం అ� ��య-సృ��  �త�ం నుం� �ర�య ప�శ�మను �ము�� �యవచు�
��క��లను త�రు �యడం, �రు స��� అ�వృ��  �ం�న ��� అమలు �యవచు�
�ం��కత మ�యు అదు�త�న ఫ��లను ��ంచడం. ఇ� �యుటకు, �ము మూ�ం�� ��క�ం�ము-
�టు�  ��హం- బహ�ళ సం�� గత �గ��మ�ం, క����యం ��నం,
మ�యు ���రత �ం��కత. ఈ �ళ��  క�� రుద�బ�� �
అ��� సృ��ంచ���.

అ�� బృందం� 500 మం�� �� �స��త�లు ఉ��రు. అ�క
�� రం�ంచ��� ఈ �� ప�య���� �పట���� సంస�లు �� వ�� �యబ�� �
అ��. అ�� �ష� �ండు �� థ�క �రణులను క�� ఉం� - ప� మ�యు ���కులు.
ప�� సభు�డు ��ంచ��� తన బృందం�� ఇతరుల� ఆ�రప� ఉ��రు
అత� ల��ం. �రుధ�ం మ�యు గందర�ళం ఈ �ండు �ష�లు ఎకు�వ� ఉం��
అటువం� ప���తుల� సంభ�సు� ం�. ��ధ �యకులు ఆం�ళనకు అనుగుణం� ఉం�రు
ప� ��ట��డు ���కులు, �� వ���గత ��� �� . ���
ఫ��లను �ంద��� ���కుల �సం అ�� ఆం�ళనలను �ల�ంచం�. �రు ప�జలను ఉప���� రు
�వలం ల��లను �రు�వ��� �ధనం�. ��� ��� తకు�వ �� ముఖ�త ఇ�� �
ప�, మ�యు ప�జల �చ�దనం మ�యు ఆ�దం �ంద��� ప�యత�ం �యం�
��� ప�. �� ఈ జటు�  ��ం�ం� అత��క �ధ��
ప� �ణ�త మ�యు �నవ సంబం�లు �ం�ం� పరం� ఏ�కరణ.

��� నడం, ��� నడం మ�యు �బద�త ప��న ప�లు
ప��రు బృంద సభు�ల� ప�� ఒక�రూ ప�ద��సు� న�టు�  క��ం�ం�
ఎం�క. అ�� ప��గం �� �దు ��రణ ��
�స��త�లు, �� �� కుటుం�లకు కూ�. �ఆ� �గ�� �యకుడు
�దు�� అనుసం�నం బృందం. అతను అం�త�న �ం��క ��ణుడు, �గ��
ఆ�రం మ�యు �ద� వం� �� థ�క అవస�లను మ����రు
ఇం���ష� ��. అతను ITR � ఉన���డు అత� �వ మర�ం�డు.
అత� కుటుంబం ఈ స����� �గ�� నుం� ఉం�ం�, త��� ఎవరూ ఉండరు
అ�� ప��గం �సం అత� ప�� అంత�యం.

అ�� ప��గం 20 ఏ��� 1989 న �డూ�� �యబ�ం�. ఇ�
అ�ర��న ���మం అ�తుం�. అంత�� ప��గ �హ�ల వ� �కుం�, a
�ప� ప��గం� �స��త ��� భద�� ప���లు ఉం��. �ండు ��రు� , మూడు
����� ��షను� , ఒక ��క�ం� ��ష� మ�యు �లుగు ఎల�� �-ఆ��క�
�ప� ప��� పర���ంచ��� �� �ం� �ధ�లు ఏ��టు �యబ�� �.
అదనం�, �� ���� (ISTRAC) వద�  ����� ��ష� మ�యు
SHAR ��� లు �హ��� �� � �య��� కూ� �య�ంచబ�� �. �న��
నుం� ప�వ�ం� �దు�� శ��� కవ� �య��� �� �య�ంచబ�ం�
�హనం �పల ఉన� �ప� ��ట�లు మ�యు �స�� ఒ���� �యం��ంచ���.
ఏ�� �చలనం ���� � �� ఒ���� గమ�ంచబ��, �
ప���కం� రూ�ం�ం�న ఆ���� ��అ�� �స�� "���" ను సూ�సు� ం�. �
�పం స���నట��� �త�� ��న �ర�క��లు క�మం �యబడ��.
�� రం��� �ం� �� T-36 గంటల వద�  �� రంభ�ం�. �ం� ��
T-7.5 ���ల నుం� కం��ట� �యం��ంచబడుతుం�.

�� రం��� సంబం�ం�న అ�� �ర�క��లు �డూ�� ప��రం జ���.
స�ప �� ���  �వ�సు� న� ప�జలను సుర�త �� ం�లకు తర�ం�ల� �ము �ర��ంచు
ప��గ సమయం. ఇ� ��� దృ��� ఆక��ం�ం� మ�యు �� వరకు ����ం�
��దం. 20 ఏ��� 1989 ���, �శం �త�ం ఉం�
మమ��� చూసు� ��రు. �త� ��� ల ��� ��� ఒ��� జ��ం�
��న ��రణను ����య���, �� �రత ప�భుత�ం � �నుక ఒక �� ���ం�
�� మ�యు � ప�� ఏ�� పర����� దూరం ��ం�. �ము T-14 �కన�� ఉ��మ
కం��ట� "���" అ� �గ�� ��న��డు, అ� ఒక �ధన అ� సూ�సు� ం�
అస�వ�స�ం� ప���� ం�. ఇ� �ంట� స��ద�బ�ం�. మ���,
��-�ం� ��ష� "���" �సం అ��ం�. మ� ��� �కన��,
బహ�ళ ��� లు అవసరమ���, ఫ�తం� ��� �ర��� అంతర�త శ�� ఏర�డుతుం�
���గం. �ము ప����� ����యవల� వ��ం�. �ప�� �ర��� వ��ం�
ఆ�-��� �దు�� సరఫ�లను భ�� �య���. ఇప��� ఏ�� �గ��
అత� కుటుంబం� ��దం గు�ం� ��య��రు, నను� కలుసుకు��రు మ�యు అతన
మూడు ����  ��� వసు� ం�. ఈ �ర�వంతుల వ�కు� ల �� ���
ఏ చ�త� �స�కం�నూ �� యబడదు, �� అ�ం� �శ�బ�  వ�కు� లు
ఎవ� కష�ప�� త�లు అ�వృ��  �ందు�� మ�యు ��లు అ�వృ��  �ందు��. పం
�గ��, �ను �� ���� ఉన� � బృంద సభు�లను క��ను
దుorrowఖం. �ను ��� � SLV-3 అనుభ��� పంచుకు��ను. "�ను � ప�����
సముద�ం� �హనం �� �జయవంతం� �లుకుం�. � �ప� ముందు ఉం�
�రు. �స���� �రు ��� ��ల � వ�� తప� మ�� ����దు. ” ఈ
�� �శ�లత�ం నుం� ��� క��ం�రు మ�యు �త�ం బృందం ��� ���ం�
ఉపవ�వస�లను ��� �ందం� మ�యు ��� ��� ��� �యం�.

��� �ర��

ఇ ���

�� 99
�ం�� ఆ� �� ఓ�యం�ష� - 1

��� ఆయు�ల� ఉం�, మ�యు ��ధ �����లను రంగం�� �ం�ం�
�� �ఠకుల అ����� అనుగుణం� ����� ��� �యడం.
�రూ� ��� సు�� �� ఒక దు�ణ�రు�� ఒక ఉత���� ��� ఇ�� ��� ��డు
అ���� అ� బయలు�రద� అమ�డు ���డు. మ�క �రూ� ���
ప����� ��� ��నటు�  �వ�సూ�  ఒక అ�� �స��త� చూ�ం�డు
ఎందుకం� ��� బట� �ం��� �య�దు. � �ందు�� � ���
��� ��ర�ర�ను ఓ��� �యకు�� చూ�ం�డు, “ఎవ�� అవసరం �దు
అ�రం ... ఇ� ���� �ం�యుత, అ�ం�త�క �ప� ”.

�వర�త�క ���షణ త��త �స�వం� గ��రం చుటూ�  �ర��ం�రు
తదుప� ప� ��లు, మన �స��త�లు � 1 న ప���ంచ��� �ప�� �ద�ం� ఉం�రు
1989. ��, మ��, T- వద�  ఆ���� కం��ట� ��అ�� �లం�
10 �కను� , ��� �గ�� సూ�ంచబ�ం�. ��త ప��లన� ��ం�
�యంత�ణ ��ల� ఒక�, S1-TVC ప��రం ప��యడం �దు
�ష� అవస�లకు. ప����� మ�� ��� ���� వ��ం�.
ఇ��డు, ఇటువం� �ష�లు ��� � �� ��రణం మ�యు �� తరచు� జరుగు��
ఇతర ��ల� కూ�. �� ఆ�ం� ���� మూ� �దు
� ఇబ�ందులను అ�నం�సు� ��ము. �ందు �శ� ��� ఒక �రూ� � �సుకు��� రు
ఒక �� మసు� �� ��� క��� �ట�ను ���ం�, �����ంచడం
మ కర �న గ � న � ద ర �న ద క ప �ర

�ండవ ప�యత�ం� �గం �ఫల�ం �క� �వర�త�క ���షణ
�యంత�ణ వ�వస�  �క� �నరుద�రణకు ����ం�. ఈ ప� అప��ంచబ�ం�
DRDO-ISRO బృం���. ఈ బృందం �దు� �టును �ర��ం�ం�
���� �� ���ం� �స�� �ం���� � �ద� దశ �యంత�ణ వ�వస�
(LPSC) ఇ��  మ�యు ��రు�  సమయం� ప�� అదు�తం� ��� ��ం�
ఏ�గ�త మ�యు సంకల� శ��. ఇ� ఎ� ఆశ�ర�కర�న� �దు
వంద�� మం� �స��త�లు మ�యు �బ�ం� �రంతరం ప��� ��� ��రు
�వలం 10 ����  అం��ర ప��ల� �స�� సం�ద�త. ��నం
స��ద�బ�న �యంత�ణ వ�వస�ల� ���ండ�ం నుం� బయలు��ం�
పద�ండవ ��న ITR � దగ�ర�. �� ఇ��డు అ� శతు� త�ం వంతు
��వరణ ప���తులు మమ��� అడు� �వ���. తు�ను ము�� �ం� ఉం�.
అ�� ప� �ం�� లు ఉపగ�హ కమూ���ష� ��� అనుసం��ంచబ�� �
మ�యు HF �ంకులు. ��వరణ �� ప� �����  ప�వ�ంచడం �� రం�ం�ం�
���లు.

�వర�, �� రం�త�వం 22 � 1989 న �డూ�� �యబ�ం�. మునుప��
���, �క�� అరు�చలం, జనర� �ఎ� �ం� మ�యు �ను క�� నడుసు� ��ము
����వ���� ITR � వ��న ర�ణ మం�� KC పం� �
ప��గం. ఇ� �ర�� ���, ఇ� అ�క అలలు మ�యు అలలు
త� � మ య శ�� ��న �మ య గ ర మన ��
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మ�కరు, “అ�ను, ఇ� � గు�� నుం� దూరం� ���నందుకు ప��రం
ప�� స�లం -మ���� ���లు మ�యు �ను � ఇం�� ���ంచగలను
�ంత ... ". మ�క �రూ� ��� అ��� "IDBM- అడ�దడ��" �య�ం�డు
����� �ప� ఆలస�ం. " అమూ� �క� �రూ� � ఏ� అ�� అ� సూ�ం�ం�
�� �న�� ఇంధనం� ఉప��ంచడం �త�� అవసరం!

�ను �ంత సమయం �సుకు��ను, DRDL � ��� డ��� ITR వద�  � బృం��� వ����� ను-
RCI సంఘం. �త�ం DRDL-RCI సంఘం తరు�త స��శ�ం�
8 � 1989 న ప� గంటలు. �ను అంతకం� ఎకు�వ మం�� ఉ���ం� ప�సం�ం�ను
2,000 వ�కు� లు, “�� అరుదు� ప��గ�ల �� R&D �� పన
ఒక వ�వస�ను అ�వృ��  ��న �శం� �ద� వ���� అవ�శం ఇవ�బ�ం�
అ�� వం��. �కు ఒక �ప� అవ�శం ఇవ�బ�ం�. సహజం� ప��న�న�
అవ��లు స�నం� �ద�  స�ళ�� కూ� ఉం��. �ము తప�క
వదులు�వదు�  మ�యు సమస� మమ��� ఓ�ంచ��� మనం అనుమ�ంచకూడదు. �
�శం � నుం� �జయం కం� తకు�వ ��� అర��న� �దు. మనం ల��ం �సుకుం�ం
�జయం �సం ". నను� �ను కను�న���డు �ను ��� � �రు��ను ��� ��ను
� ప�జలకు, “�ను �కు �� ఇసు� ��ను, �ము �జయవంతం� ��� వ�� ము
ఈ ��ఖరు�� అ��� �� రం�ంచడం. "

అత� ��� మ�యు శ��� ��నటు� � �� � మ�యు గ��ం�రు. మనం ��� ం
�� అ�� ప��గం� �జయవంతం అ�తుం�? ఈ ప�శ� �ద� �� నం� ఉం�
మన మనసు�ల��, �� మన� ఎవరూ �త ��� ���న�ం �య��� �ద�ం� �రు
అంద�న ���ల ���. సు�ర� �శ��� �� �ర�ంచుకు��రు, ర�ణ మం��
�వరకు నను� అ��డు, “క�ం! జరు��వ��� �ను ఏ� ��లనుకుంటు��ను
�� అ�� �జయం? " ఇ� ఒక ��రణ ప�శ�, ��� �ను �య�క��ను
�ంట� స��నం ఆ��ంచం�. �కు ఏ� ���? �ను ఏ� ��ను
�దు? �కు ఏ� సం����సు� ం�? ఆ� �ను స��నం కను���ను.
"RCI � �ట��� �కు 100,000 �క�లు ���," అ��ను. అత� ముఖం �����
��హ�ర�క �రు�. "�రు అ�� �సం భూ� త�� �క� ఆ����లను �ను�లు �స�
ర�ణ మం�� �� పం� దుయ�బ�� రు. "�ము �� �జయం ���� ము", అతను
అంచ� ��ం�.

మరుస� �� అ�� 0710 గంటలకు బయలు��ం�. ఇ� సం�ర� ప��గం. �
�ప� �ఠ��స�క ప��� అనుస�ం�ం�. అ�� ��న ���తులు కలుసుకు��రు. ఇ�
ఒక �డకల �ద� నుం� ఒక అంద�న ఉదయం ���న�టు�  ఉం�. �ము
మ���� � ఐదు సంవత��ల �రంతర ప� త��త �ం� ��� కు �రుకు��రు
ప� �ం�� లు. �ము వరుస ��� ల ప��� ��ం�ము
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గత ఐదు ��లు. �ము ��� ఆప��� ప���� ఒ��� నుం� బయటప�� ము
�త�ం �షయం. �� �ము �వ�� ��ము! ఇ� �ప� ��ల� ఒక�
� ��తం. �వలం 600 �కన� �గ�న ��� � �త�ం �టు� కు��ం�
�ణం� అలసట. � సంవత��ల శ�మకు అదు�త�న ము�ం�.
ఆ ��� �ను � ��� ఇ� �� �ను:

అ��� చూడవదు�
�� దర�కత�ం వ�ం�న ఒక సంస��
అపశకు��� అ�కట����
�� � శ��� ప�ద��ంచం�.
ఇ� అ��
�ర�యు� గుం��.
అ� కూ� ఇవ�వదు�
ఒక �ప� రూపం
��� అతుకు���నటు�
ఈ �శం �క� అహం�రం
అందువలన ప��శవంతం� ఉంటుం�.

ప��న మం�� ��� �ం� అ�� ప����� "ఒక ప��న�న�
మన ��తం�� ��� ��డు�వ��� � �రంతర ప�య��ల� �జయం
మ�యు ��య-ఆ��త ��� ల ��� భద�త. ��� �ం��క ప�దర�న
స��� అ�వృ��� � �బద�తకు అ�� ప���ం�సు� ం�
�శ ర�ణ �సం అధు�తన �ం��కతలు. ” "�శం గర�పడుతుం�
� ప�య��లు, ”అతను �కు ���డు. అధ��ుడు �ంకటరమణ అ��� చూ�రు
�జయం అత� కల �ర�రు�. అతను ���  నుం� �బు� ��డు, “ఇ� ���
� అం�త�వం, కృ� మ�యు ప��భకు. "

�� త��డు స��రం మ�యు త��డు స��రం ���ం��
ఈ ���ల� �ష� గు�ం� ��ర� ప��జ�ల ���. అ�� ఎన�డూ �దు
అ��యుధ వ�వస�� �త�� ఉ���ంచబ�ం�. అ� ��ం� మన�� భ�ంచడ�
అణు�తర ఆయు�లను అం�ం� �మ�� ��� అ�వృ��  �� ఎం�క
�ర� ��ణుల వద�  అ�క ఖ��తత�ం. అ� �కు ఆచర�య�న ��� అం�ం�ం�-
సమ��న ����� అణు ఎం�క �ప� rele�త�ం
��� ం�లు.

ఒక �� ప��రం, అ��� ప��ంచడం ��� �ప� �పం ���ం�.
ప��ద�  అ��క� ���� జర��, ముఖ�ం� యు��� ���� �
ద�ంద� ���గం మ�యు �ప� సంబం�త అ��ం�� ������ మ� �ం��� సభు�లు ���ం�రు
�ం��కతలు, అ�� బహ�ళ�� స�యం� �టు.

��� �� ���, �పణులు మ�యు �� �� � ��ష��� అ� �లవబ��రు
���ల��, � �� ���� జర�� � �రత�శం క�� ఉన�టు�  ���� ��ం�
ప��మ జర�� స�యం� అ��� త�రు ��ం�. �ను హృదయ�ర�కం� న��తూ చ
జర�� ఏ���� ���� ఎ�� ��� �ం� (DLR) క�� ఉం�
అ�� �ర�దర�క వ�వస� , �ద�-దశ ��� మ�యు �శ��లను అ�వృ��  ��ం�
ముకు� ��, మ�యు అ�� �క� ఏ��న�� �డ� ప��ంచబ�� �
DLR �� �రంగం. DLR నుం� �ంట� �రస�రణ వ��ం�
అ�� �ర�దర�క ఎల�� ���� ను �� �� సరఫ� ��ంద� ట�� ఊ�ం�ం�.
అ��క� ��ట� �� �ం�మ� కూ� సూ�ం� �రకు ��� రు
� �లుగు �లల బస� �ను అ��� అవసర�న ప����� �సుకు��ను
1962 � �ల�� ��పం�. �ను ��� ��పం� ఎకు�వ� ఉ��ను
25 సంవత��ల ��తం కం� మ�యు ఆ సమయం� అ��� ఉప��ం�న �ం��కత �
యు��� ���� � కూ� ఉ��� ���నబడ�దు.

�� ప�పంచం�, �ం��క �నుక�టుతనం అణ��తకు ���సు� ం�.
ఈ ��� మన ��చ� ��ప�� మనం అనుమ�ంచవ��? ఇ� ��
మన �శం �క� భద�త మ�యు సమగ�తకు �� ఇ����న �ధ�త
ఈ ము��. � ��� �కు ఇవ�బ�న ఆ���� మనం �ల�టు� �కూడదు
��� జ��దం నుం� మన �శం �ము�� �సం ���న ���కులు?
మనం �ం��కం� ��వలంబన ��ం�న��� ��� �ర�ర�గలుగు�ము
కల.

అ�� ప��గం వరకు, �రత �యుధ ద�లు ����త�కం� ఉం��
మన ���� ర�ంచ���, మన ���� ��డ��� ఖ��తం� ర��త�క �త� �సం
మన చుటూ�  ఉన� ��ల� అల�క�� లం నుం� ప����మ� ప���యలు
మ�యు ఏ�� �హ� �క�ం �క� వ���� ఆ�ద�గ�ం �� �� �� �ంచడం
అటువం� �వనలను అల�ం� ��ల �� �. అ���, �రత�శం
ఆ� యు�� లను ���ం� అవ�శం ఉన� దశకు �రుకుం�
ఆ�� సంబం�ం�న�.

అ�� ఐ�ఎం��� అ��ళ��  �ర��నటు�  గు��ం�రు. ఇ��డు అ�
�-ఎం�� �క� �లక�న �� ంతం� � �మ�� ��� ప�ద��ం�రు
�ం��కత మ�యు పృ�� మ�యు ��శూ� వం� ���త�క �పణుల� ఇప��� ప��ం�
�ల�ం�రు, �� మ�యు ఆ�� ప���లు మమ��� �� ం�లకు �సు�ళ��
తకు�వ �� అంత�� �య �� �� �మర��ం. ఇ�
�ండు �ప� వ�వస�లు తమ� ప��న�న అం�లను క�� ఉం��
�ం��క ��గతులు. � ప�య��ల� దృ��  ��� ��న అవసరం ఉం�
��� మ�ంత �వ�ం�.

��� �ర��
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���ంబ� 1989 �, నను� మ��ష�� అ�డ� ఆ���ం�ం�
జవహ� �� �హ��  ��రక ఉప��సం ఇవ���� �ం���� ��� లు.
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� ప���కలను వర��న �స��త�ల� పంచు�వ��� �ను ఈ అవ���� ఉప��ం�నుస��� ఎ��-టు-ఎ�� �ప�� త�రు �యడం, ఆ�� �. ఇ� ��� ఉంటుం�
ఇం�య� �� కం�� ఎ�� �� �� (LCA) అ�వృ�� . �ను �ళ�� ���ను
ఇ��ం� ఇ� ��  �� (IIR) మ�యు ������� �� (MMW) � � ప�
�� �ప� వ�వస�  �సం ��� ���ల� మమ��� ఉం�ం�
�ప� �ం��కత� అంత�� �య R&D ప�య��ల� ముందంజ. �ను కూ� ��ను
�ర��-�ర�� మ�యు ఇతర అ�వృ��  �ం�న �లక �త�� �� దృ��
�-ఎం�� ���ల�� �రు��వడం� �శ�మ ప��� లు �� అ���. అ�� ఉం�
��� ��� �� రం�ం�న �ం��క ప�యత�ం ము�ం�
మం�� ఇం�� �ం� �శం నుం� �ము�� �ం�ల� �ర��ంచుకున���డు
�ం��కం� �నుకబ� ఉండటం మ�యు చ���న��� మంద�ంచడం
���� �క ��లకు �బ� ఉం� చర�ం.

���ంబ� 1988 �వ�� పృ�� �క� �ండవ ��నం మ�� జ��ం�
ఒక �ప� �జయం. పృ�� అతు�త�మ ఉప�తలం నుం� ఉప�తలం అ� �రూ�ంచబ�ం�
�డు ప�పంచం� �ప�. ఇ� 1000 ��ల �� �� ను దూరం వరకు �సు�ళ�గలదు
250 �� మ�యు 50 �టర� ���ర�ం� పం�� �యం�. కం��ట� ���
�యం��త �ర�క��లు, అ�క �� �� బరు� మ�యు ��వ� దూరం
కల�కలు �� తకు�వ సమయం� మ�యు యుద�భూ�� ��ంచవచు�
ప���తులు. ఇ� అ�� ��లు� నూ�� నూరు �తం ��య�న� - ���,
�ర�క��లు, �స�రణ. ��� �ద�  సంఖ�� ఉత���  �యవచు�
BDL వద�  ఉత���  �క��లు ఏక�లం� అ�వృ��  �యబ�� �
అ�వృ��  దశ కూ�. �న�ం సం�వ�తను త�ర� గు��ం�ం�
ఈ ప�శంస�య�న ప�యత�ం మ�యు ఆ��లు ఇవ���� CCPA � సంప��ం�ం�
పృ�� మ�యు ��శూ� �ప� వ�వస�ల �సం, ఎన�డూ జరగ��
ముందు.

* * *
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IV
�ంతన

[1991 -]

�ము సృ���� ము మ�యు �శనం ��� ము
మ�యు మ�� �న����ంచం�
ఎవ�� ��య� రూ��� .

అ�-�కూ��
ఖు�� 56:61
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15
��చకులు

O n �ప��� � 1990, �శం �జ��� జరు�కుం�

�� �ప� �ర�క�మం. �కు పద� �భూష� ప��నం ��రు
�క�� అరు�చలం� �టు. � ఇద�రు స���గులు-

�� భ�� �ర� మ�యు ఆ� ఎ� అగ��� కూ� పద�� అలంక�ంచబ�� రు
�� అ�రు� లు. ���� �రత�శ చ�త�� ఇ� �ద���
అ� సంస�కు అనుబంధం� ఉన� �� మం� �స��త�లు �� �ర�ను కను���రు
అ�రు� ల ���. పద�భూష� �� ప�లు ఒక ద�బ�ం ప��నం �యబ�� �
గతం� స�వం� వ��ం�. �ను ఇప��� ఒక గ�� �వ�ం�న��  ఎకు�వ �� తకు�వ ��ం�ను
ప� అడుగుల �డలు� మ�యు ప��ండు అడుగుల �డ�, ప��నం� �స��లు, ���ల� అమర�బ�ం�
మ�యు అ��  ఫ��చ� �క� ��� ముక�లు. ఆ సమయం� �త�� �� ఉం�,
� గ� ���ండ�ం � ఉం�, ఇ��డు అ� �ద��� � ఉం�. గందర�ళం
�ర� � ఇ��లు మ�యు మ��గ అ���రం ��� న��డు
అ�రు� కు �న అ�నందనలు. గు��ం� ��� �ను హతు� కు��ను
� �శసు� లు �కు ప���ం�రు. �ద�  సంఖ�� �స��త�లు మ�యు
ఎకు�వ డబు� సం��ంచ��� ఇంజ�రు�  తమ �ద� అవ�శం� ఈ �శం ��� �����రు
���ల�. �రు ఖ��తం� ఎకు�వ ద�వ� ప��జ�లను �ందు�ర�� �జం, ��
ఒక� నుం� ఈ ��మ మ�యు �ర��� ఏ�� భ�� �యగలదు
�శసు� ��?

�ను �ంత�� �నం� ఆ��ం� ఒంట�� కూరు���ను. �క� ఇసుక మ�యు గ
��శ�రం, �మ�థ�రం� ఇ�దు� �లమ� సంర�ణ, �
���� �వ. �ద� ���� మ�యు మ�� సు� �� . పండ� �ర�దర�కత�ం,
�ంగళ�రు� �క�� ��ర��  �� ��హం, �వ� �� �� ��
�� �స� �న� �, �� .
����, SLV ��న �క�� బ��� ప��� �క� �ద�ం స�ర�-
3 �ఫల�ం, SLV-3 ప��గం� ��య సం�షం, �డ� �ం�
ప�శంస�య�న �రున��, SLSS-3 ��� త��త VSSC, �క�� �మన� వద�  ఉడుకు�ం�
నను� DRDO, IGMDP, RCI సృ�� , పృ��� ఆ���ంచడం� ���సం
అ�� ... �� ప�ల వరద నను� ముం���ం�. ఈ మనుషులందరూ ఎక�డ ఉ��రు
ఇ��డు? � తం��, �� �స� ����, �క�� బ��� ప���? �ను ��లనుకు��ను
��� కలవం� మ�యు ��� � ఆనం��� పంచు�ం�. �ను �తృ శకు� లను అనుభ�ం
స�ర�ం మ�యు ప�కృ� �క� త�� మ�యు �శ� శకు� లు నను� ఆ�ంగనం �సుకు���
త��దండు� లు ���లం� ����న తమ �డ�ను ���ంచుకుం�రు. �ను � ��� ��

దూరం�! మం� ఆ�చనలు, మ�యు � ఆత� ఇక� �ధపడదు!
ప� � ���� �తు� లు, � �� ��లు
అ�నప��� ��శ�రం �రం �� ప�లను ���ం�
ఇం� � కలల చూ�లను �ం�డం�!

ప�ం ��ల తరు�త, అయ�� మ�యు అత� బృందం అ�రు� లు జరు�కు��రు
�� �క� �� ��నం� �ప� �ర�క�మం. �రు �న�వృతం ��రు
మరుస� �� మ�� �� �యం�, త��� �ద� �ర�యు�� �ండు�రు�  ప��ం�ర
అ�� �శ�మ ఎ�� ��� మ�యు �� పల�� �స��. ఈ ప��లు కూ� �రూ�ంచబ�� �
��య థర�� ��ట�ల �లువ.

�రత�శం మూడవ తరం �ం� ��ం� క�� ఉన� ���� ��ం�ం�
'��-అం�-మ���' �మర��ం� �ప� వ�వస�- ఏ �ష��ం� స�నం�-
ప�పంచం� అ��ధు�క �ం��కత. ��య �శ�మ �ం��కత క�� ఉం�
ఒక �ద�  �లు��� ��ం�ం�. �� �జయం కూ� ధృ�క�ం�ం�
క����యం ��నం �క� సమర�త, ఇ� �జయవంతం �వ��� ����ం�
అ�� అ�వృ�� .

�� �ండు �లక ���ల�లను ఉప��సు� ��రు -ఇ��ం� ఇ� ��  �� (IIR) �స��
మ�యు ఒక ������� �� (MMW) �క� ��� �� �ర�దర�క కను�. �దు
�శం� ఒ� ప��గ�ల అ�వృ��  �మ�� ��� క�� ఉం�
ఈ అత�ంత అధు�తన వ�వస�లు. �� �జయం ��ం�ల� ��క ఉం�, ఇ�
�� ప��వవంత�న ఉమ�� ప�యత�ం ఫ�తం�. వద�  �� కండక�� �ం����
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చం�గ� ��� క��� ���� (CCD) ���� అ�వృ��  ��ం�. �
ఘన ��క ప��గ�ల, ��� , స��� �రు��� ���యంను త�రు ��ం�
�లూ� �� (MCT) ��క�రు� . ���� ��� �ంట� (DSC), ��� ,
��� �మ�� ఆ�రం� ఒక స��� �త�కరణ వ�వస�ను ఏ��టు ��ం�
ప��వం �� ���ట� ��వ� ఫ�ం� ఎం� ���� వద�  రూ�ం�ంచబ�ం�
ఎల�� ���� అ���ష� ���ట� (��), ��� డ�.

ప���క ��యం ఆ���� గ�, ���� ��య� �క�� డ�� లు,
�ం��� �స�� �సం �ం��� కం��ట� -ఇం�� �ను�లు �యకుం� ���ంచబ�ం�
ఈ అతు�న�త �ం��క ప�క�ల� ఏ�� ఒక�, �� ఆ�ష�రణ ఉండకూడదు
అంత�� �య ఆం�ల ��� అణ��యబ�ం�.

�ను ��వ� �య��� అ� �ల� మధు� �మ�� యూ�వ���� ��� ను
�� స��శ �రు��. �ను మధు� �రుకున���డు, � త��త అ��ను
�సూ�� �చ� ఇ�దు� �లమ�, ఇ��డు �వ�ం� మ�యు
ఎన� సంవత��ల వయసు�. అతను మధు� ��రు� �వ�ం�డ� �కు �ప�బ�ం�, �బ��  �ను �సుకు��ను
ఒక ��� మ�యు అత� ఇలు�  �సం చూ�డు. �ను �ళ�� ��న� �వ. �లమ� � �లుసు
� స��శ �ర � వ � � తన � ద ���ర �ద

�ము �శం �క� నల� �లుగవ ��తంత�� ��త���� జరు�కు��ము
ఆ�� � ప��ంచడం. ప��� దుడు మ�యు అత� బృందం ఒక �త� ఘన �ద��� ����ం�
�శ�మ �రు� ��న డబు� �� �� ���ం� ఆ�రం� బూస�� �స��.
అ�ర��న అ�క శ�� ల��ల� ఈ �� ���ం� �లకం
సుదూర ఉప�తల-�� �పణులకు భ�� ఇవ�డం�. �శం �సుకుం�
�� క��ం� �� ం�ల భూ-ఆ��త �యు ర�ణ� ఒక ముఖ��న దశ.

1990 �వర�, �ద� �� �శ����లయం �కు ప��నం ��ం�
ప���క ����ష� � �క�� ఆ� ��� �రవం. �ను ���� ఉ��ను
��� �టు� � �రును ���న�ందుకు �గు� ప�� ను
�జండ� �ల�� మం�� కూ� అ� సమయం� స���ంచబ�� రు
స��ళనం. ఒక ��ం� � �ను ��రణం� ఏ� క�� ఉం�ను
మం��? బహ�� ఇ� � �షన�� మన పటు� దల. � �ష�
� �శం� అ�వృ��  �ందుతున� ��� � ���న��డు బహ�� ఏ� �దు
�ప� �నవత�ం �సం �ర��� ��ం�ల� మం�� ల��ం;
�� � అ�రుచుల �వ�త� �� �దు. "మ�ంత ఉండం�
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ఆ �� స��శ �రు�� ఇవ�ం�. అ��, అతను �ంద��� �ర�ం �దు
అక�డ. ఉ���యుడు మ�యు ����� మధ� హతు� కు� కల�క జ��ం�. �క�� ��
త�ళ�డు గవర�� అ��� ండ� అధ��త వ�సు� ��రు
ఫం��, �� వృద�  ఉ���యు�� చూ� �� క��ం�
�� �లం ��తం తన �షు��� మర���, �� � పంచు��ల� అత�� అభ���ం�డు.

"ప�� యూ�వ��� �క� ప�� ����ష� �� �రవడం �ం��
ఒక��డు సంస�లు, అవయవ-ఇ�ష� ల ��� ఉప��ంచబ� శ�� వరదలు
మ�యు ప�శ�మ, �� ���ణం� స�య�లు, ”�ను యువ �� డు��� లకు ���ను. ఎ���
�ను అర� శ�బ�ం గు�ం� ��� �న �వ. �లమ� �టలను ప��ధ��సు� న�టు�  �ను ��ం�ను
��తం. � ఉప��సం త��త, �ను � గురు��� ముందు తలవం� నమస��ం�ను. "�ప� కలలు
�ప� కలలు క��రు ఎల���డూ అ�గ��� రు, ”�ను �వ. �లమ� � ���ను. "ను��
� ల��లను �రు��దు, క�ం! �రు ��� గ��ం�రు, ”అ� అతను ���డు
����గం� ఉ������� ��న స�రం� �కు ���రు.

మరుస� �ల, �ను ���� ఉ��ను మ�యు ఆ అవ���� ఉప��ం�ను
��ం� ��� క��ల సంద��ంచ���. �ను �వ. �ద� ����ను కను�న�దు, ��.
తం�� ఎ�� ��, �� �స� సుబ�మణ�ం, �� �స� ఇయ�ం�రు�� ���, �� �� .
అక�డ �థ�� అయ�ం��, �� ��ం� �క� �ళ��  అ� �కు అ��ం�ం�.
��� భవనం ఇప��� ఆ �ప��� �� నం �క� ముద�ను క�� ఉం�
ప�జలు. �ను ��ం� ��� గు�ం� � �� ప�లను యువ ���రు� ల� పంచుకు��ను
మ�యు నను� మల�న ఉ���యులకు ��� అ��ం�రు.

�గం� పరు�త�డం కం� ఘన �జ�లు ��ంచ��� అం�తం ��
కృ��మ ఆనందం, ”యువ ���కులకు � సల�.

���� ���� 1991 DRDL �సం �� రంభ సంవత�రం� ప�క�ం�ం�
మ�యు RCI. �ము IGMDP � ఏక�ల ఇంజ��ం� ��� �� ఎంచుకున���డు,
�ము ఒక క�న�న �� � ను ఎంచుకు��ము. అ�వృ��  ట�య�� ��� �వడం�
పృ�� మ�యు ��శూ� �, � ఎం�క ఇ��డు ప��� ఉం�. �ను �� �చ��ం�ను
స���గులు సంవత�రం�� యూజ� ట�య�� �� రం��� రు. అ� �కు �లుసు
ఇ� �� కష��న ప�, �� అ� మమ��� �రు��హపరచదు.

�య� అ��ర� �హ� పద� �రమణ �ం�రు మ�యు అత� ����, క�� �
��శూ� �ద. �హ� కు �ప�� ఉన� అవ�హనను �ను ఎ��డూ ఆ���� ను
ఆ�శ �ర�దర�కత�ం. ఈ ��కుడు-ఉ���యుడు-�స��త� ��క�� అ�గ�ంచగలడు
ఈ రంగం� �శం� ��ణుడు. �ను ఎల���డూ అత� ����� గురు� ంచుకుం�ను
క�ం� �� ఆ� �� (CLOS) �క� ��ధ అం�ల ప�దర�న
��శూ� స���ల సమయం� �ర�దర�క వ�వస� . ఒక��, అతను �కు ఒక చూ�ం�డ
IGMDP �� ��� �క� ఇబ�ందులను ��� �య��� అతను స�రప��న పద�ం
దర�కుడు. ఆ��� వ��ంచు�వ��� ఇ� మం� �ర�ం:

�ను �ధ��న సమయ ��� లు,
బూ� �య��� PERT ��� లు
నను� ���� ������ �సు� ���;
MC � ప�దర�నలు ఒక� క�� లను �ంచు��,
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�రు ఏ�� ప�ష����, స��� �� �త�� �లుసు.
�ల� ��ల� స���లు, ��� కూ�,
కుటుంబం �����ం�,
మ�యు ����� అం� �ద�ం� ఉం�.
� �తులు దురద �డుతు���
� �టు�  �ం��య��� -
�� అ��! �కు ����వ��� ఇం�� �దు ...

�ను అత�� ���ను, “�ను � సమస�ల��ం�� � ఉత�మ జట�కు అప��ం�ను
DRDL, RCI మ�యు ఇతర ��� � ��� లు. అ� �కు ��� తలను ఇ��ం�
�టు�  �క�. "

1991 సంవత�రం �� అ�ష�ం� �� రంభ�ం�. 15 ���
జనవ� 1991, ఇ�� మ�యు �త����ల మధ� గ�� యుద�ం �� రంభ�ం�
USA �తృత�ం�. ఒక �� �� �, ���� ���జ� ఆక�మణకు ధన���లు
ఆ సమ��� �రత ఆ�శం, ��టు�  మ�యు �పణులు ఊహలను ���నం �సుకు���
�త�ం �శం �క�. ��� ���� మ�యు ������ గు�ం� ప�జలు చ��ంచడం �� రం�ం�రు
ఇళ�� మ�యు � ��లు. �ల�లు ఆ�రం� ఉన� ��త� ��ప�లను ఎగుర�యడం �� రం�ం�రు
�పణులు, మ�యు �రు చూ�న ��� �టు యుద�  ఆటలను ఆడుతు��రు
అ��క� ���జ� �� వ�� లు. పృ�� �క� �జయవంత�న ప�� �లు�లు మ�యు
గ�� యుద�  సమయం� ��శూ� ఆం�ళనకు స��తుం�
�శం ��� ం�. �� �� మబు� పథం గు�ం� ��� ప��క ���కలు
��� �� ఉప��ం� పృ�� మ�యు ��శూ� �ర�దర�క వ�వస�  �క� �మర��ం
�స�వం� unjammable ��ం� ల� �నencies���లు, �స��తం� సృ��ంచబ�� �
అవ�హన. �శం �పణుల మధ� స�ంత�లను త�ర� ఆక��ం�ం�
గ�� యుద�ం� ప��సు� ం� మ�యు � స�ంత �� �� ���య� లు. ఒక ��రణ
�ను ఎదు��న� ప�శ� ఏ�టం�, పృ�� ఒక ��� కం� ఉన�త�న�, ��
ఆ�� �శభకు� �� న�ంచగలడు. ఒక "అ�ను" �� ఒక �నడం
"ఎందుకు �దు?" � నుం�, ప�జల ము�లు గర�ం� ������ మ�యు
సంతృ��.

�త����ల ద�లు గు��ంచద�న �ం��క ప��� ��� క�� ఉ���
ఎన�లు మ�యు �ం�ల �ం��క ప��� ��� ఉప��ం� ���ం�న ���ం� వ�వస�లు.
ఇ�� �క� �త మ�యు �ద�  �త�ల� ఆయుధ వ�వస�ల� ��డు�ం�
అర�లు మ�యు ���లు.

ఇ��డు, ఆధు�క ప�పంచ క�మం� �లక�న�- ఆ�పత�ం
���ల� ���. అ��ధు�క ���ల�� ప�త���� అంద�యం� మ�యు
అస�న ��� � �బంధనలను ����ంచం�. �� యుద�ం జ��న��డు

తత��త�, స� తు�  2000 సంవత��ల ��తం ఏ� ముఖ�మ� వద���� డు
యుద�ం� శతు�  ����� ��కం� �శనం �యడం �దు, అత� ఇ�� �� ���న�ం �యడ
త��� అతను మనసు�� ఓట�� అం�క�ంచ���, అతను దృశ��నం ��నటు�  అ�
ఇరవయ�వ శ�బ�� యుద�  ��టర�� ���ల� ఆ�పత�ం.
గ�� � ఉప��ం� ఎల�� ��� �� �� � �టు �ప� శ��
��క ���త�క ��ణులకు యుద�ం ఒక �ందు. ఇ� పర�� ప���ం�-
�పణుల� ఇర� ఒకటవ శ�బ�� యుద�  దృ�� ంతం �సం �స� మ�యు
ఎల�� ��� మ�యు స��ర యుద�ం ప��న �త�లు ��సు� ���.

�రత�శం�, ���, �ం��కత అ� పదం, �� మం��, కం���
��� ��� �లు� లు �� �� ం�ం� ��� ల ��� లు. ఇ� బదులు�
�ం��కత అం� ఏ�� స��� �వన. �క� ఆ�ష�రణ
మధ� యు�ల� గుర�� �ల� వ�వ�యం� �ద�  �రు�లకు ����ం�
పద�తులు, మ�యు ఆ�ష�రణ వ� �ం��క ��గ�
శ��� ల త��త ���మ� ���. ఇం�, �ం��కత క�� ఉంటుం�
�ం��కతలు అ�� యం�� లు అవసరం �వచు� �� అవసరం ఉండక�వచు�
��� వ��ంచం�. ఇందు� ర�యన ప��చర�లు జ�� ��� లు, ��� లు ఉ���
�పలను �ంపకం �యం�, కలు� �క�లను �రూ��ంచం�, ��టర�ను ���ంచం�, �
యు�� లు �యం� �� ��� ���ంచం�.

�డు, అత�ంత అధు�తన �ం��క ప���యలు �� వరకు �ర��ంచబ�� �
అ�ం��  �ను�  �� బ�రంగ ���ల నుం�. ����, ఎల�� ���� �, అంత��ం�
�ం��కత, �� �త� ప�శ�మల�, ��� �శ�బ�ం మ�యు ప�శుభ�త
ప�స�లు ల�ణం, అవసరం కూ�. అ�ం��  ��, �
��రణ, ��రణ �ధులను �ర��ంచ��� �రుషుల ���ల సంస�
అ��� �జం. మన ముందు �ం��కత �క� ���లు ���
���ల�� �రు�ల� �గవంతం �యవచు�. మనం ఎప��� మ���కూడదు
ఆ ���ల� స�యం� �� అ�తుం�. ���ల� మ�ంత ���ల�� త�రు �సు� ం�
�ధ�ం. �స����, �ం��క ఆ�ష�రణ మూడు దశల� ము�ప� ఉంటుం�
��య-బ��త చక�ం� క��. �దట, సృజ�త�క దశ ఉం�
�ధ�మ�� ఆ�చన �క� బూ� ��ం�. ఇ� �� ఆచర�త�క అ���ష� ��� �స�వ�
మ�యు ఇ� �వరకు స�జం ��� ���� �ందుతుం�. ప���య అ��డు
���; �ం��క ప��� నం �స��ం�న��డు లూ� మూ��యబడుతుం�
�త� ఆ�చన �త� సృజ�త�క ఆ�చనలను రూ�ం�ంచడం� స�యపడుతుం�. �డు, 
అ�వృ��  �ం�న ప�పంచం, ���� ప�� దశల మధ� సమయ వ���సం
చక�ం త��ంచబ�ం�. �రత�శం�, �ము ఆ �శ� ముందుకు �గుతు��ము
దశ - లూ� మూ��యడం.
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�ం��క �జయం� గ�� యుద�ం ము��న తరు�త
అతు�న�త �త� ద�లు, DRDL మ�యు RCI �క� 500 మం� �స��త�లు స��శమ��రు
ఉద��ం�న సమస�లను చ��ంచ���. �ను ముందు ఒక ప�శ� ��ను
అ�ం�� : ఇతర ��ల� �ం��కత �� ఆయుధ సమరూపత
ఆచర�య�న�, మ�యు అ� అ��, ��� ప�య��ం��? చర� �� మం�� �� ��ం�
మ�ంత �వ��న ప�శ�లు, వం�, సమర�వంత�న ఎల�� ��� ఏ��టు ఎ�
యుద�  మద�తు? �ప� అ�వృ��� ఎ� ముందుకు �సు��� �
LCA వం� స�నం� అవసర�న వ�వస�ల అ�వృ�� ; ఇం� ఏం�
�� ��గ�� ��� �లక �� ం�లు?

చురు�న చర� ము�ం�� మూడు గంటలు, ఏ���� యం
��క �మర��ం� అస�నతను ప�ష��ంచ��� �ర�ం �ద� ��ం�
� �మర��ం వ� ���ష�  �� ం���  అ� �మ�� ��� క�� ఉండటం తప�
ప�త���. �స��త�లు ఖ��తత�ం� త��న CEP � ���� మ� ప��జ� ��రు
పృ�� ��వ�, ��శూ� �సం � ��ం� �ర�దర�క వ�వస�ను ప��ర�ం �సు� ం�
మ�యు అ�� ��� అ�� �ర��-�ర�� �-ఎం�� కం�� � ఉప�త�లను గ��ంచడం ���
సంవత�రం ము�ం�. తరు�త ప��జ� �ర��ం�. సంవత�రం కూ� టూ�� చూ�ం�-
�� ���లు, మ�యు ��షూ� �క� యు�� ఏడు �టర� వద�  �� రం�ంచబ�ం�
సముద� మట�ం కం�, �గం కం� మూడు �టు�  ఎకు�వ �గం
ధ��. �ం�� స���యుల అ�వృ��� ��గ�
�క ప���ం�న �ం�-�-��మ�� �ప�.

అ� సంవత�రం, �ను �క�� ఆ� ��� �రవ ���� �ం�ను
IIT, �ం�� నుం�. ఈ సందర�ం� �� �స� � �� చ��న అను�ఖనం�,
�ను ఒక ఘన సృ��  �నుక ఒక సూ���� వ��ంచబ�� ను
�రత�శం �క� భ�ష�తు�  ఏ���� �� �� � ల నుం� �ం��క ఆ�రం
ఇర� ఒకటవ శ�బ�� స�ళ�ను ఎదు���ందుకు �� రం�ంచవచు� ".
బహ��, �� �స� �� మ��ద�ర�కం�� ఉండవచు�, �� �ను �రత�శం అ� నము��ను
��-��షన� క��� తన స�ంత ఉపగ�హం� వ�� శ�బ�ం�� ప���సు� ం�
36,000 �.� దూరం� అంత��ం�, �� స�ంత ప��గ �హనం ��� �� నం �ం�ం�. ఇం�� ��
�ప� శ��� కూ� �రుతుం�. మన� అదు�త�న �వశ�� క��న �శం.
ప�పంచం �� ��� �మ�� ��� చూడక��� �� ��� శ��� అనుభూ� �ందక���,
ఎవరూ ��� �స��ంచ��� �ర�ం �యరు.

అ�� బ� 15 న, �కు అర� సంవత��లు. �ను పద� �రమణ �సం ఎదురుచూసు� ��ను మ�యు
తకు�వ �� �న�త క��న �ల�ల �సం ఒక �ఠ�లను �రవ��� ప���క �యబ�ం�. � ���తుడు, �� .
��� ����� అ�ప�� ఉన� � ���� మ�యు
�రత ప�భుత�ం� �ం��కత, �గ������ కూ� �ల���ం�

అతను ��-క�ం �ఠ�ల అ� ������ �� �ంచ��� ��. మనం
��� �షను�  �ర��ంచడం మ�యు �రు�వడం � అ��� యం� ఏక��వం� ఉం�
���ష�  �లు�ళ�� , అ� ఎంత ముఖ��న� అ�� �� అ��
ఆకటు� కు�� అ� క��ంచవచు�, ��తం� అ�� ఇ�� ��. �� �ము క�� ఉ��ము
� ప���క నుం� ��� �య��� � ఇద�� నుం� � ��� నుం� ఉపశమనం ల�
�రత ప�భుత�ం.

ఈ �లం� �ను � �� ప�లను ఉం�ల� �ర��ంచుకు��ను మ�యు
��� సమస�ల� � ప��లనలు మ�యు అ��� �లను వ�క�ం �యం�.

�ర�య యువత ఎదు��న� అ� �ద�  సమస�, స�ష�త �క�వడ� అ� �ను ��ం
దృ�� , �శ �క�వడం. అ��� �ను �� గు�ం� ��ల� �ర��ంచుకు��ను
ప���తులు మ�యు నను� ఈ �� �ను ��న వ�కు� లు; ఆ�చన ఉం�
�ంతమం� వ�కు� లకు ��� అ��ంచడం �� ��� అం�లను ��� �యడం �త�� �
� ��తం �క�. �ను �ప�దలుచుకున�� ఏమం�, ఎవరూ �ద�రు,
�నుకబ�న �� �న�, ��తం గు�ం� �రు��హప���న అవసరం ఉం�. సమస�లు ఉ
��తం� ఒక �గం. క�� � �జ��� మూలం. ఎవ� ���నటు� :

��డు ��� నం �య�దు
ఆ�శం ఎ��డూ �లం,
���ల� �ం�న ��� లు
� ��తమం�;
��డు ��� నం �య�దు
వర�ం �� సూరు�డు,
�ధ �కుం� ఆనందం,
��� �కుం� �ం�.

� ��తం ఒక �త� అ� �ప���� �ను అహం�రం� ఉండను
ఎవ��� �డ�; �� �ంతమం� �ద �ల�లు అస�ష��న ప��శం� �వ�సు� ��రు
అణ��న ���క ���ం� � ��� ���� ఊరట�సు� ం�
ఆకృ� �యబ�ం�. అ�ం� �ల�లు తమను �ము �ము�� �సు�వ��� ఇ� స�యప
�� �య�న �నుక�టుతనం మ�యు �స��యత �క� బంధం నుం�.
�రు ప�సు� తం ఎక�డ ఉ��, �రు ��డ� �లుసు���
��� ఉ��డు మ�యు అతను ��� ఉన���డు, ఎవరు ��� వ���కం� ఉం�రు?

�� ��డు ��� నం ��డు
��� బలం,
శ�మకు ��� ం�
�ర�ం �సం �ం�.
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�� మం� �ర�యులు అనవసరం� �ధపడుతు��ర� � ప��లన
�� ��తమం� దుeryఖం ఎందుకం� ��� ఎ� �ర��ం�� ��� ��యదు
�����లు. ఏ� ఒక �న�క జడత�ం వల� �రు ప����� గుర��రు.
'తదుప� ఉత�మ ప�����యం' వం� పదబం�లు, '�త�� �ధ�మ�� ఎం�క ��
ప���రం ', మ�యు' �ష�లు �రు��  �� వరకు '��రణ�న�
� ���ర సం�షణలు. �తు� �తుకు��న �� గు�ం� ఎందుకు �యకూడదు
అంత ��ల�న, ��య-స��వం� తమను �ము వ���క�ం� ల�ణ ల��లు
ఓట� ఆ�చ� ���లు మ�యు ప��కూల ప�వర�న? �ను ప���ను
�� మం� వ�కు� లు మ�యు సంస�లు మ�యు వ�కు� ల� వ�వహ�ం��� వ��ం�
�రూ�ంచ��� ��� �� �ర�ం �� �ధం� �� స�ంత ప��తుల� �ం� ఉ��రు
నను� భయ�ట�డం కం� �� ��య �లువ. గు�ం� ఎందుకు �యకూడదు
�ర�య ��� �క� ��దం �క� ల�ణం ��తు�లు మ�యు
�ం��కం? మ�యు సం�� గత �జ��� ��� ల గు�ం�? ��
ప�� �ర�యు� హృదయం�� గుప� అ�� �క�లను సం��ంచుకుంటుం� మ�యు �� �భవం
�ప� �శం ఆ���� ���సు� ం�.

* * *

16
�యకులు

� ఎ�ల�, ��� �కుం�, ఒక గూ� � �����. ఇ� ఆ�రం� �దు
వ���గత �ధసు�, �� �� మం� వ�కు� ల పరస�ర చర��. �ను
IGMDP �క� అ��ద�  �జయం �స�వం �ద� అనుకుంటు��ను

��రు�  సమయం� �శం ఐదు ��� �లను త�రు �� �మ�� ��� సం��ం�ం�-
� ఆ�� �ప� వ�వస�లు �� �� ���, ��� అదు�త�న �స��త�ల బృం�లు
మ�యు ఇంజ�రు�  సృ��ంచబ�� రు. ఎవ�� � వ���గత గు�ం� అ���
ఇం�య� ��� � ��ం�న �జ�లు, �ను ��� సృ��ం�ను
యువకుల బృం�లు ప��య��� స�లు ��వరణం.

�� ����త�క దశల�, జటు�  ఆత�� �ల�లను �� ఉం��. �ళ��
ఉ��హం�, ఉ��హం�, ఉ��హం�, ఉతు�కత� మ�యు ��క� �ం� ఉ���
దయ�� మ�యు ��ంచం�. అ��, �ల�ల ����, ఈ �నుకూల ల��లు
త���� ప��ం�న త��దండు� ల ప�వర�న ��� �శనం �యవచు�. జటు�  ఉండ���
�జయవంత�న, ప��వరణం ఆ�ష�రణకు ��� అం�ం��. �ను ఎదు����ను
DTD & P (ఎ��) � � ప� సమయం� ఇటువం� అ�క స�ళ�� ,

� మ య తర� � ఎ � డ క భ��

�యకులు
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ఇ�� , DRDO మ�యు ఇతర �ట� , �� ఎల���డూ � జట�కు భ��ఆ�ష�రణ మ�యు ��� �సు�వ��� అనుమ�ం�న ప��వరణం.

�ము �దట SLV-3 �� ��� సమయం� �� ��� బృం�లను సృ��ంచడం �� రం�ం�న
మ�యు తరు�త IGMDP �, ఈ బృం�ల� ప��� వ�కు� లు తమను �ము కను��
�� సంస�ల ఆశ�ల ముందు వరుస. �� వరకు
ఈ బృం�ల� �న�క �టు� బడులు �ట�బ�� �, అ� అ���
అత�ంత క��ం� మ�యు అత�ంత �� క��ం� �ండూ. �రు వ���గతం� ఊ�ంచబ��
స���  ���� �లుచు�వ��� అస�న సహ�రం అం�ంచ���.
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సం�� గత మద�తు వ�వస�� ఏ�� �ఫల�ం ఉంద� �కు �లుసు
జటు�  ���ల� �టు� బ�� �రస��సు� ం�. జటు�  ఉం��
సగటు �ర�వ�� ల �� � త��ంచబ�ం� మ�యు �ఫలం �వచు�
అక�డ, �� �సం �టు� కున� అ�క అంచ�లను అందు��క��రు. అ�క న
సంద��ల�, సంస�  తన ��� ���� అంచున ఉం� మ�యు
ఆం�లు ��ంచడం. అ�క �� � అ���� మ�యు సం��ష�త
జటు�  �ర�క��ల� సంబంధం క�� ఉండటం �� తరచు� అప�మత��న��� ఒక ఉచు�� రు�� �సు� ం�.

SLV-3 �� ��� �� రంభ సంవత���� , �ను తరచు� ఎదురు�� ���� వ��ం�
అగ� వ�కు� ల ఆం�ళన, ఎందుకం� ��గ� స�ష�ం� �దు ��
�ంట� క��సు� ం�. సంస�� �యంత�ణ ����ంద� ��మం� ��ం�రు
SLV-3, ఆ బృందం త�� �యకుం� నడుసు� ం� మ�యు గందర���� �రణమ�తుం� మ�యు
గందర�ళం. �� అ�� సంద���� , ఈ భ�లు ఊ�జ�తం� �రూ�ంచబ�� �. అక�డ
సంస�ల� శ��వంత�న �� ���  �� మం� ఉ��రు, ఉ�హరణకు
� �ధ�త మ�యు �బద�తను తకు�వ అంచ� ��న VSSC
సం�� గత ల��లు. అ�ం� వ�కు� ల� వ�వహ�ంచడం �లక�న �గం
�త�ం ఆప�ష�, మ�యు ��� �క�� బ��� �రు�� �ర��ం�రు
ప���.

�రు �� ��� బృందం� ప� ��న��డు, �రు ఒక �ం���� ను అ�వృ��  ���
�జయ ప���ల ��ణ. ఎల���డూ బహ�ళ మ�యు తరచు� ఉ���
ఒక జటు�  ప��రు గు�ం� ఉ��� ఉన� �రుద��న అంచ�లు.
అ��డు, �� తరచు�, �� ��� బృం�లు �� ప�యత�ం� �స�వం� న�����
బయట స� �ం�� క�ర� అవస�లు మ�యు అడ�ంకులను క��ంచ���
సంస��� సంస�  మ�యు ��ణ ���లు. మం��
�� ��� బృం�లు �లక వ��� �� వ�కు� లను త�ర� గు��ంచగల�
ఎవ�� చర�లు జర��. జటు�  �యకు� �క� �లక�న అంశం
ఈ ముఖ� వ�కు� ల� �� అవస�ల �సం చ��ంచడం, మ�యు
ప����� బ��  ��� క�మం తప�కుం� �న��� చూసు�ం�
అ�వృ��  �ందుతుం� �� �రుతుం�. బయ� వ�కు� లు ఇష�పడ� �షయం ఏ�� ఉం�, అ� అసహ�కర�న�
ఆశ�ర�కర�న�. మం� బృం�లు ఎవరూ �వ� ��� ��� �.

SLV-3 బృందం �� స�ంత అంతర�త �జయ ప���లను అ�వృ��  ��ం�. �ము
� ప���లు, అంచ�లు మ�యు ల��లను ఉచ��ం�రు. �ము సంగ��ం�ము
మనం �జయవంతం �వ��� ఏ� జర�� మ�యు మనం ఎ� ���
�జ��� �లవం�. ఉ�హరణకు, �ము � ప�� ఎ� ��ంచ�తు��ం
�ధులు, ఎవరు ఏ� ��� రు మ�యు ఏ ప���ల ప��రం, ఏ��
సమయ ప��తులు మ�యు సూచన� జటు�  ఎ� ప�వ��సు� ం�
సంస��� ఇతరులు.

జటు� �� �జయ ప���లకు �రుకు� ప���య ఒక
��ష��న మ�యు ��ణ�ం క��న� ఎందుకం� ��ంద �� �ష�లు జరుగుతు���
ఉప�తలం. ఉప�తలం�, బృందం �వలం ��ంచ��� ప� ��� ం�
�� ��� ల��లు. �� ప�జలు ఎ� �దలు� ఉ��� �ను ప�ప� చూ�ను
��� ఏ� ��� �రు వ�� �ంట� ఏ� �సు� న�టు�  చూ� వరకు
�రు ��ల� �రు �రు�రు. �� ��� బృంద సభు�డు �స���� ఇ� వ�వహ�ం��
ఒక �����. �� ��� ఎ� జరుగుతుంద� ��� కూ� ల �సం అతను ��రణ ���,
ఆ� స�ష��న ������ ��ధ ���లను కలపం�,
�� ��� అవస�ల� సమగ� మ�యు ��న అవ�హన.

మ�క �� ��, �� ��� జట�  మధ� సంబంధం మ�యు
ప� �ం�� లను �� ��� �డ� �� త��ం�� మ�యు అ�వృ��  ���.
�ండు ���లు �� పరస�రం గు�ం� �� మనసు�ల� స�ష�ం� ఉం��
పరస�ర ఆ�రపడటం మ�యు ఇద��� �� ��� � �� ఉం�.
మ� �� ��, ప�� ప�ం మ�క� �మ�� �లను అంచ� ��� మ�యు
అవసర�న ��� �� � �య��� బలం మ�యు బల�నత ఉన� �� ం�లను గు��ంచం
�యడం మ�యు ఎ� ���. ����, �త�ం ఆటను ఇ� చూడవచు�
ఒప�ంద ప���య. ఇ� ఒక ఒప�ం��� అ���ంచడం మ�యు �రు�వడం గు�ం�
ప�� ప�ం మ�క�� నుం� ఏ� ఆ�సు� ంద� ���; �స��క అవ�హన గు�ం�
ఇతర ��� అడ�ంకులు; మ�యు �జ��� ��య�యడం గు�ం�
సంబంధం ఎ� ఉంద� �� గు�ం� ��� ��రణ �య�లను �ర��ం�ట��డు ప��
ప�; �� అ��ం�కం�, స�ష�తను అ�వృ��  �య��� ఇ� ఉత�మ �ర�ం
���ంచ���, �ం��క మ�యు వ���గత �� �ల� సంబంధం
భ�ష�తు� � ఏ�� అసహ�కర�న ఆశ�ర�కర�న�. IGMDP �, �వ�ను ��� మ�య
బృందం �� ఇం�� ���న �� ��� ఈ �� ంతం� ��� ��ష�న ప� ��ం�
����, PACE, అం� �� �� � అ����, కం�� � మ�యు
మూ��ంకనం. ప�� �� మ��హ�ం 12 నుం� మ��హ�ం 1 గంట వరకు, �రు a � కూ
�� ��� బృందం మ�యు ��ష��న �ర�ం� ఉన� ఒక ���ష�  ప� �ంద�ం
మ�యు �� మధ� �జయం �� �� అంచ� �యం�. �క� ఉ��హం
�జయవంతం �వ��� ప���� ��� లు మ�యు భ�ష�తు�  �జ��� దృ��� ఉంచు
��రణ �క� ఇ�����బు� రూపం, �ను కను�న��, ఎల���డూ వసు� �లను �సు� ం�
జరుగు��.

���ల� ��� �ం� �వన �� మూ�లను క�� ఉం�
అర�ల �� రంభం� ఉద��ం�న అ�వృ��  �ర�హణ నమూ�లు
�మర���� �రుకు� మ�యు అ�� ��-ఆ��త మధ� ��దం నుం�
�ర�హణ ����లు. �ర�హణ� �� థ�కం� �ండు ర�లు ఉ���
����లు: ��మ�, ఇ� ఆ��క ఉ���� �లువ�సు� ం� మ�యు �తుబద��న�,
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ఇ� ఒక సం�� గత ఉ���� �లువ�సు� ం�. � �ర�హణ �వన
���ల� వ��� అ�న ఉ��� చుటూ�  అ��న�. ��
�� థ�క �ర�హణ �ఠ�ల �� ��తంత��ం �సం వ�కు� లను గు��సు� ం�,
మ�యు �తుబద��న �ర�హణ �� �శ�స�యత �సం ��� గు��ం�ం�, I
�� పరస�ర ఆ�రపడటం �సం ��� �లు�న�. అ�� ��మ� ��జ�
�ం�య�� స�తంత� సంస�  మ�యు �తుబద��న ��జ� �వలు అం��� రు
సహ�రం, �ను పరస�ర ఆ��త ��ం� �ంచరు� , బల�లను �ందడం �సం ప�య��సు� ��ను
క��, �� వ��ం� వ�కు� లు, వనరులు, సమయ �డూ�� లు, ఖరు�లు �ద�న�.

�త� మనస�త���� �� సూ�ం�న �ద� వ��� అబ�హం మ��
సం��త �� �� ��య �స��కత. ఐ���, రు��� ��న� మ�యు
�� ���� ఈ �వనను వ���గత అ��స వ�వస�� అ�వృ��  ��రు
మ�యు సం�� గత �నరుద�రణ. ఆం�� -జర�� �ర�హణ తత��త�,
����  షూ�క� �ద�  ఆ��క ��� �� ప��శ��� డు మ�యు రచ�త

అవస�ల ��య �స��కత, �నరుద�రణ, పరస�ర ఆ�రపడటం మ�యు సహజ ప��హ
వృ��  ���లు ప��మ ప���య �క� ల�ణం, ఇ�
అం� �ష�లు �మ��� �రు� మ�యు ఆక��క కల�క� కదులు��
ప�వర�న; ప�� ప�వర�న �త���� దూకుతుం�,
మ�ంత సం��ష��న �� � �� ��� మునుప� �� �� ��శకర�న �� �; ఆ�పత�
నమూ�లు సమ��త�కం� ��న��డు �జయం �క� ఒక ���ష�  �ఖ��� �రుకుం�
మ�యు �రు� �టు ఎల���డూ �గవంతం అ�తుం�.

�టు�  �క� �ండం అ�� పర�ణు ���ణం, ��� అ�� చర�లు ఉం��
����త�క�న�, అ�� ���లు ��రణ�న� మ�యు అ�� �ర��లు సమగ��న
ఈ �టు�  �క� �ఖలు వనరులు, ఆసు� లు, �ర�క��లు మ�యు ఉత�తు� లు
�రంతర ప��రు ��� �ండం ��� ��ంచబ��
మూ��ంకనం మ�యు �దు� �టు న�కరణ.
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"�న�� అంద�న�" అ� �వన. �రత ఉపఖండం�, మ�తు�డు
�ం� �� � రూ� �వ� ���ల�� ������రు మ�యు కస�మ� � �ల��� రు
�త�ం ���ర �ర�క��ల �ంద�ం. JRD �� ��గ�� ఉం�-
న�� ��క సదు��లు. �క�� �� జహం�� �� మ�యు �� �స� �క��
���� అతు�న�త, �ం��క ఆ��త పర�ణు శ�� మ�యు స���� �� రం�ం�ం�
�త�ం సహజ చ�� ల� స�ష��న �� �న�త ఉన� �ర�క��లు
మ�యు ప��హం. �క�� �� �క� అ�వృ��  తత���� �� అ�వృ��  �యడం మ�యు
�� �స� ����, �క�� ఎంఎ� ����థ� హ�త �ప���� �ం� ప��రు
�రత�శం సమగ�త �క� మ�క సహజ సూత�ం� ప���� ం�. �క�� వ��� కు�య�
� ఒక �ప�వం ��� శ��వంత�న సహ�ర ఉద���� �సుకువ��రు
�� ప�శ�మ. �� �స� స�� �వ� �ష� �ర�హణను అ�వృ��  ��రు
అంత�� ప��ధన� �వనలు. ఇ� వ�కు� లకు ��� ఉ�హరణలు �త��
�రు తమ ఆ�చనలను ఉచ��ంచడ� �కుం� అమలు ��రు
ప��ధన మ�యు ���ర సంస�ల ముఖం �శ�తం� �రుతుం�
ప�పంచ��ప�ం�.

IGMDP �, �ను �� �స� ���� దృ��� సమగ�పరచ��� ప�య��ం�ను
మ�యు � ���ల� ���ం� ను ��క�ంచడం ��� �� . �వ� �ష�
�క�� బ��� ప��� �క� అంత�� ప��ధన. �ను సహజం� ��ంచ��� ప�య��ం�ను
� ఇం�య� ��� �ప� �ర�క���� �� �ంచడం� ���� చట�ం
���� స��� ��ధ��న �ం��కతను సృ��ంచ���
�ర�హణ. ��� ప��శవంతం �య��� �ను ఒక రూప��� ఉప���� ను.

�ం��క �ర�హణ �టు�  ఉన�ట��� �త�� రూ� �సుకుంటుం�

�ం��క �ర�హణ �క� ఈ �టు� , �గ�త�� చూసుకుం�, ��� క�� ఉంటుం�
అనుకూల ��క సదు��ల ఫ�లు: �ం��క ���రత
సంస�లు, ప�జల� �ం��క ����ల ఉత��� , �వరకు
�శం �క� ��య-ఆ�రపడటం మ�యు �� �వన �ణ�త� �రుగుదల
�రసత�ం.

1983 � IGMDP మం�రు �యబ�న��డు, �కు స�ప� �దు
���ల� ��. ��ణ�ం �క� ��� ���� అందు�టు� ఉ���, �� �ము
ఆ ��ణుల �ం��కతను ఉప��ంచుకు� అ��రం ��ం�ం�. బహ�ళ �� ���
�ర�క�మం �క� ప��వరణం ఐదు అధు�తన �సం ఒక స�లును అం�ం�ం�
�ప� వ�వస�లను ఏక�లం� అ�వృ��  ���. ఇ� ��ం� ��ం�
వనరుల ��యబద��న �గ��మ�ం, �� �న�తలను ఏ��టు �యడం మ�యు �న�
�నవశ��. �వ��, IGMDP � 36 మం�� స� 78 మం� �గ��ములు ఉ��రు
�ం��క �ం�� లు మ�యు 41 ఉత���  �ం�� లు ప�భుత� రంగం� �స��ం��
సంస�లు, ఆయుధ క����లు, ���� ప�శ�మలు మ�యు వృ��పర�న�
���లు, � �� అ��న బూ���� �� ���ణం� �తులు కలపం�
ప�భుత�ం. �� �� � �ర�హణ�, ��
�ం��క ఇ� �� లు, �ము ఒక �డ� ను అ�వృ��  �య��� ప�య��ం�ము
� ���ష�  అవస�లు మ�యు �మ�� �ల �సం త�న�, �ల� ��.
�ము మ�క�� అ�వృ��  �యబ�న, �� ��క�ం�న ఆ�చనలను అ��� �సుకు��
మన బలం మ�యు మనం ఏ�� మనకు ���న �లుగు� అ�
అడ�ంకులు� గు��ంచబ�న �ము �ంద ప� �యవల� వసు� ం�. అ��
అ��ం��నూ, త�న �ర�హణ మ�యు � సహ�ర కల�క
ప�య��లు ఉప��ంచ� ప��భ మ�యు �మ�� ��� �����ందుకు స�యప�� �
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� ప��ధన ప��గ�లలు, ప�భుత� సంస�లు మ�యు ���� ప�శ�మలు.

IGMDP �క� ���ల� ��� �ం� ��స� ప���క�న� �దు
�ప� అ�వృ���. ఇ� �జయవంతం ��ల� ��య ��కను సూ�సు� ం�
ప�పంచం మ�� కండ�లు �� డబు� ��� ����ంచబడద� అవ�హన
శ��. ����, ఈ �ండు శకు� లు �ం��క ��ణ�ం �ద ఆ�రప� ఉం��.
���ల� ���ల�� �త�� �ర�సు� ం�. మ�యు, �ను �� రంభం� ���నటు� �,
�ం��కత, ��� ��� �న�ం�, ఒక సమూహ �ర�క�పం. ఇ� ��� �త�� �రగదు
వ���గత �ధసు�, �� ����టల ��� పరస�రం మ�యు �రంతరం
ఒక��కరు ప���తం �యడం. మ�యు �ను IGMDP �య��� ప�య��ం�ను: 78-
బల�న �ర�య కుటుంబం ఇ� �ప� వ�వస�లను కూ� �సు� ం�.

��తం గు�ం� �� ఊ���లు మ�యు తత��స�ం ఉ���
మ�యు మన �స��త�ల సమ�లు, �� �ర��ంచడం� త�నంత అ��షణ �దు
�రు ఎక��� ��� లనుకుంటు��రు మ�యు �రు అక��� ఎ� �రుకు��రు. � పంచు�వడం�
�రు ఒక వ���� �ర��� � ��ట కథ, �ను బహ�� ఇ��ను
ఈ ప��ణం� �కు �ంత అవ�హన ఉం�. ఇ� క�సం �ంతమం� యువకులకు స�యపడుతుంద� �ను ఆ�సు� ��ను
ప�జలు మన స�జం� �రంకుశ���� వ���కం� �లబ��. ఒక ల�ణం
ఈ ���క �రంకుశత�ం �క� ల�ణం ప�జలను ��సలు� �� �� కృ��మ �మర��ం
�హ� బహ�మతులు, సంపద, ప��ష� , �� నం, అంతు�� అ��షణకు
ప��ష�, ఒక� �వన��� ఇతరులు ఆ��ంచడం, �డుక �ర�లు మ�యు
అ�� ర�ల ��� ���లు.

ఈ ల��లను �జయవంతం� �న��ంచ���, �రు �స��త�న �య�లను �రు����
మ��దలు మ�యు ఆ��లు, సంప���లు, �� ��� ల� తమను �ము ప�చయం �సు�ం�
మ�యు అందువలన. �� యువత ఈ ఆత�వంచన ��� �� �రు����
��తం. ��క ఆసు� లు మ�యు ��రు� ల �సం �త�� ప��� సంస���
�స��ం��. �ను సంపన�, శ��వంత�న మ�యు �రు�కున� వ�కు� లను చూ�న��డు
తమ� �ం�� ఉండ��� కష�పడుతుం�, �కు అహ�� �ం� వ�కు� లు గురు� ��రు
జ�� ���� మ�యు ఇ�దు� �లమ�. �స�వం� �రు ఎంత సం�షం� ఉ��రు
ఆసు� లు ��!

�రమండ� �రం�
మ��  �ంకులు ��న �ట,
ఇసుక మధ��
��� �ప� ధనవంతులు ��ం�రు.
ఒక �ట� లుం� మ�యు సగం �����  -
��ం�� �� ఒక �త జ�
ఇవ�� �� పం�క ఆసు� లు

ఇసుక మధ�� ఈ ��లు.

��� పడ��� ఏ� �కుం� �రు ఎ� సుర�తం� ఉ��రు? �ను
�రు �ప� నుం� �వ���� �ం�ర� నము��రు. �రు అంతరంగం� ఎకు�వ� ఆ�
�ను �న ���న� �హ� సూచనల� సం��లు మ�యు తకు�వ. ఉ���
� అంతర�త సం��ల గు�ం� �కు �లు�? �రు ��� �శ��సు� ���? �రు �సుకు
� ����� � �తు�� � �సుకు���? ��� � నుం� �సు�ం�, మ�ంత
�రు �రంతరం �సుకు� �హ� ఒ���� ���ం� �ర��లు
�మ��� �రు�రు �య��� ప�య��ంచం�, � ��తం �గుంటుం�, � స�జం �
అ�తుం�. బలం�, అంతర�తం� ఉండటం ��� �త�ం �శం ప��జనం �ందుతుం�-
ప�జలను తమ �యకులు� చూసు� ��రు. తనకు �ను� ఆ��ం� �రుడు, �శం
వ�కు� లు� తమను �ము �శ��ం� వ�కు� లకు �స�వం� �గ��ధక శ�� ఉంటుం�
ఏ�� �ష�పట�న అ��రం �� ��ర� వ��  ��� �రు�రు �యడం.

�� �టు� బ� �ట���� � స�ంత అంతర�త వనరులను ఉప��ంచ��� � సుమ
��తం, ముఖ�ం� � ఊహ, �కు �జ��� అం�సు� ం�. �రు ప�సం�ం�న��డు
� స�ంత ప���క�న వ���గత దృ��ణం నుం� ఒక ప�, �రు �త�ం అ��రు
వ���.

ఈ గ�హం �ద ఉన� ప�� ఒక�రూ సృజ�త�కతను �ం�ం�ంచ��� అత� ��� పం
మన� సం�వ��న� మ�యు మన స�ంత ఎం�కల� ప��ంతం� ��ంచం�. �ము �
మన ఎం�కలు మ�యు మన ��� అ�వృ��  �� ��నం. ��తం ఒక కష�ం
ఆట. ఒక వ���� � జన�హకు�ను �లు��వడం ��� �త�� �రు �లవగలరు. మ�య
ఈ హకు�ను �లు��వ���, �రు ���క �� �హ�ం� ఉండ��� �ద�ం� ఉం�
ఇతరులు ���న �ధం� పనులు ��ల� ఒ���� �స��ంచడం� ప���లు ఉ���
�� ఉం��. �వసుబ�మణయ� అయ�� నను� ఏమ� ఆ���సు� ��� �రు ఏమం�రు
అత� వంటగ�� �జనం �సు� ���? ���, � �ద�, ఆ� బం�రు కంక�లను త
నను� ఇం���ం� క��ల� ���ందుకు �లుసులు? �� �స� ��ండ� పటు� బ�� రు
సమూహ �� �సం �ను అత�� ముందు వరుస� కూ����?
���-���� �ట� � �వ� �� �� త�రు �సు� ���? సు�క� �ర�ం? �
బ�హ� ప��� మద�తు? ��యణ� �ర�హణ? �ంకటరమణ
దృ��? అరు�చలం ���? ప�� ఒక�� బల�న �ప�� ఉ�హరణ
బలం మ�యు �రవ. ��గర� ఇర� ఐదు శ��� ల ��తం ���నటు� �,
"అ���� �ం�, �మ��� �రు �ర�ంచం�."

�ను తత��త�ను �దు. �ను ���ల� ఉన� వ���� �త��. �ను � �త�ం ఖరు� �
��తం �రు�కు� ���. �� �ను �� �ద�  �� � � ప� ��నందున-
��ధ సంస�ల�� వ�కు� ల ��గం, �కు అవ�శం వ��ం�
�� �షన� �� దృ��ష��� �� ����ం�� అర�ం �సు�ం�
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సం��ష�త. �ను ఇప��వరకు �వ�ం�న ��� �ను ��� చూసుకున���డు, ��
ప��లనలు మ�యు ����లు ���ద ఉ��రణలు� క���� �. �
సహచరులు, సహచరులు, �యకులు; ��� �క� సం��ష�  �స�ం; �
�ం��క �ర�హణ �క� ముఖ��న సమస�లు; అ�� �� ��నటు�  అ��సు� ం�
ఒక ప��ర� పద���. ��శ మ�యు ఆనందం, �
�జ�లు మ�యు �ఫ��లు -సందర�ం, సమయం మ�యు ��న�ం� ��న�ం� ఉం��
��� - అ�� క�� సమూహం� క���� �.

�రు ��నం నుం� ��ం�� చూ�న��డు, వ�కు� లు, ఇళ�� , �ళ�� , ��లు,
�టు� , అ�� ఒ� �ధ�న ప�కృ� దృశ�ం వ� క���� �, ఇ� �� కష�ం
ఒక�� నుం� మ�క� �రు �యం�. �రు ఇ��� చ��న� అ�ం� ప�-
దూరం నుం� చూ�నటు� � � ��తం �క� కం� చూ�.

� �గ�త � సం�హం -
అత� �గ�త - � భయం అం� -
��� �రుద�ం� � �ణ�త
అ�� - క��సు� ం�.

ఇ� �ద� అ�� ప��గం� ము��న �లం కథ - ��తం
�న�గుతుం�. ఈ �ప� �శం అ�� రం�ల� అ�ర�న ��గ�� ��సు� ం�
�ము 900 ��యన� ప�జల ఐక� �శం� ��సు� ��ము. � కథ - కథ
�ను���� కు�రుడు, మ�దు� వంద సంవత��లు ��ం�డు
��శ�రం ��పం�� �� మ�యు అక�డ మర�ం�రు; అ��న కు�� � కథ
తన �దరు�� స�యం �య��� ��� ప��కలు; �ం�ం�ం�న ����� కథ
�వసుబ�మణ� అయ�� మ�యు ఇ�దు� �లమ�; ��ం�న ����� కథ
పండ� వం� ఉ���యుల ���; MGK గు��ం�న ఇంజ�� కథ
�న� మ�యు ��ణ �� �స� ���� ��� ����ద�బ�ం�; ఒక కథ
�ఫ��లు మ�యు ఎదురు�బ�ల ��� ప��ం�న �స��త�; మద�తు ఉన� �యకు� కథ
అదు�త�న మ�యు అం�త�న ��ణుల �ద�  బృందం ���. ఈ కథ ��
�� ము�ంచం�, ఎందుకం� �కు �� పం�క అర�ం� ఎ�ం� వసు� �లు ��. �ను సం��ం�ను
ఏ�, ఏ� ���ంచ�దు, ��� క�� ఉండదు -కుటుంబం, కు�రులు, కు���లు �రు.

�ను ఈ �ప� భూ�� ���
�� ల��� మం� అ���లు మ�యు అ���లను చూసు� ��రు
� నుం� ��  �సు�వ���
తరగ� �వత�ం
మ�యు అత� కృపను ప���� ���� �యం�
అ�� �� నుం� �రు ���యబడుతుం�.

�ను ఇతరులకు ఆదర�ం� ఉం�లను�వడం �దు, �� �ను నము�తు��ను
�ంతమం� �ఠకులు ��రణ �ందవచు� మ�యు ��� అనుభ�ంచవచు�
అం�మ సంతృ�� అ�� ఆత� ��తం� �త�� కను�నబడుతుం�.
��� �� ���� � �రసత�ం. � �ప� వ��� �క� రక��ఖ-
�త అ��, � �త ప��, మ�యు � తం�� �ను����
అబు� � క�� � ము�యం�, �� అత� దయ ఎప��� ����దు, ఎందుకం� అ� �శ�

* * *
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ఉపసం�రం
ఈ �స�కం �రత�శ� �ద� ��� � ప��ఢ ప��యం� ము�ప� ఉం�

ఉపగ�హ ప��గ �హనం SLV-3 మ�యు అ�� �ర�క��లు, ఒక ప��యం
�వ�� ఇ�వ� ముఖ��న ��యం� � �గ������ ����ం�
�, 1998 � అణు ప��లకు సంబం�ం�న సంఘటన. �ను �ప���� ��ం�ను
మూడు ���య సంస�ల� ప��� అవ�శం మ�యు �రవం-
అంత��ం, ర�ణ ప��ధన మ�యు పర�ణు శ��. ప� �సు� న���డు �ను కను���ను
ఈ సంస�లు, మనుషుల� అతు�త�మ�న� మ�యు ఉత�మ�న�
�నూత� మనసు�లు �ష�లం� అందు�టు� ఉ���. అంద�� ��రణ�న ఒక ల�ణం
మూడు సంస�లు, �స��త�లు మ�యు �ం��క ��ణులు ఎన�డూ �రు
�� �షన� సమయం� �ఫ��లకు భయపడ�రు. �ఫ��లు తమ� �ము క�� ఉం��
�రు�న �ం��కతకు ���� తదుప� అ����� ��లు, మ�యు
�వ��, ఉన�త �� � �జ���. ఈ వ�కు� లు కూ� �ప��రు
కలలు క��రు మ�యు �� కలలు �వరకు అదు�త�న �జ�లు ��ం��.
�ట��ం� �క� సంయుక� �ం��క బ��� ప����� �కు అ��సు� ం�
���య సంస�లు, ఇ� ఖ��తం� కను�నబ�న ఉత�మ�న ��� �ల�వచు�
ప�పంచం� ఎక���. అ��ం�� �ం�, �కు ప� �� అవ�శం వ��ం�
�� �ప� �ర��కుల�, అ� �� �స� �క�� ����,

� స� స�� వ�మ య క� � ప � � � ప� క ర ప ర

ఈ �ం�ం� ఫ�తం� అ�వృ��  జర�ల� హృదయ�ర�కం� ఆ�సు� ��ను మ�యు �� ��
ప���కలు -��� �లయ�� �ష� మ�యు ���ల� �జ� - 2020 - ��
�వ�� మన ���� బలం� మ�యు సంపన�ం� �ర�ం� మ�యు మన హకు�లను �స
"అ�వృ��  �ం�న" ��ల ��ంకుల మధ� �� నం.
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�� �స� స�� �వ� మ�యు �క�� బ��� ప���, ��� ప�� ఒక�రూ �ప�� ఉ��రు
� ����� సుసంపన�ం ��ం�.

ఒక �శం అ�వృ��  �ం�లం� ఆ��క ��యసు� మ�యు బల�న భద�త �ండూ అవసరం
మ�యు అ�వృ�� . ర�ణ వ�వస�  1995 � � ��య �లయ�� �ష�
2005 �యుధ ద�లకు అ��ధు�క ��� అం�సు� ం�
ఆయుధ వ�వస� . ���ల� �జ� - 2020 �� � అమ�� � వసు� ం�
ఆ��క వృ��  మ�యు ��యసు� �సం ��� పథ�లు మ�యు ప���కలు
�శం. ఈ �ండు ప���కలు �శం కలల నుం� ఉద��ం��. �ను
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