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Translator's  Note: 
    " Do not read the history, read biographies because biography is life without theory" అెంటారు 

యునైటెడ్ కెంగ్ డమ్ క రెండు స్కరుల ప్రధానిగా రని చేసిన బెంజమిన్ డిప్ాయేలి . నిజమే, 

చరిప్ర సెంధెంచలేని స్ఫూ రి ి బాణాలిన  మనిషి మనసులోనిక కొనిన  జీవిరచరిప్రలు 

సెంధసి్కయి. సిద్యధ ెంతాలు వివరిెంచలేని విషయాలిన , విలువలిన  జీవిరెంలో మర్ి పోలేని 

పాఠాలుగా చేసి కొనిన  బయోప్గ్ఫీలు మనిషి బుప్ర్లో బెంధసి్కయి. అలెంటి ఒక జీవిరచరిప్ే... 

ఆచార్య  ప్రఫుల్ల చెంప్ర రే బయోప్గ్ఫీ.  

                    కాల్ెం ప్రతి మనిషి ఎదురుగా కొనిన  చిక్కా ముడుల్నన , సవాళ్ళ నీ పెట్టిి వాటిని 

తాక్కతూ గ్మ్యయ నిన  చేర్మెంటెంది. సవాళ్ళ ని తాకడెంలో అల్సిపోనివాళ్లల  చరిప్ర వరిెంచే 

వీరులు అవుతారు. అనారోగ్య  రరిసిితులు, ప్ిటిష్ వాళ్ళళ  చూపెంచే వివక్షల్ లెంటి పెరద 

పెరద అవరోధాలే రన ద్యరిలో ఉనాన యి. అయినా అవిప్రెంరెంగా పోరాడి గెలిచిన వయ క ి

ఆచార్య  ప్రఫుట్ల్ల చెంప్ర రే. ఆ వయ క్త ిరరావ తి కాల్ెంలో ఒక శ్కగిా మ్యరి ఇెండియన్ ర్స్కయన 

రస్తస ివిాాన గ్తినే మ్యరే్ రరు. అరప ట్లల నే ల్క్షలోల  డబుు ని సెంపాదిెంచినా, రనకెంటూ ఒకా  

రూపాయిని కూడా ద్యచుకోని నిస్కవ ర్ ి జీవి ఆయన. ప్రరెంచ విాాన రస్తస ి పురోగ్తిలో 

ఇెండియా పేరుని చెక్తా  రనిలో రడి, పెళ్లల కూడా చేసుకోక్కెండా ప్బహ్మ చారిగానే 

ఉెండిపోయార్ెంటే ఆశ్్ ర్య ెంగా అనిపసిుెంది. చివరి రవ సవర్కూ కెమిస్తర ితో పాటూ సమ్యజెం, 

ప్రజలు, సేవ... ఇవే ఆచార్య  రే ప్రరెంచెం. "ఆయన వేసుక్కనే స్కద్య రద్య బటి్లు చూసి 

ఎవరూ గొరప  రస్తసవిేరి అనుకోరు" అని మహాతామ  గాెంధీ లెంటి వాళ్ళళ  రే గురిెంచి 

వాయ ఖ్యయ నిెంచార్ెంటే ఆయన గొరప రనమేెంట్ల అర్ధమవుతుెంది. సర్చ సి. వి. రామన్ తో కలిసి 

రని చేసిన రే క నోబల్ బహుమతి రాకపోవచు్  కానీ భర్ర ాతి ముదుదిడడ అనే ిరుదుక్క 

మ్యప్రెం ఆయన అరుుడు.  మనెం నిరయ ెం వాడే నాఫ్లి్నన్ గోళీలు, ఫినైల్ వెంటి ఆవిషా ర్ణల్ 

వెనుక ఉనన  మేధసుు  ఆచార్య  ప్రఫుల్ల చెంప్ర రే ది అని మనలో చాలమెందిక 

తెలియకపోవడెం బాధాకర్ెం. అజరామర్మైన ఆచార్య  ప్రఫుల్ల చెంప్ర రే జీవిర చరిప్ర 

తెలుగులో అెందుబాటలోక రావడెం సెంతోషకర్ెం. 

                     ఈ పుసకిానిన  అనువదిెంచేముెందు నాలో చాల అనుమ్యనాలు, అపోహ్లు 

ఉనాన యి. కెమిస్తరకి సెంబెంధెంచిన పుసకిెం కాబటిి ఖచి్ రెంగా నాక్క వయ కగి్రెంగా 

నచ్ కపోవచు్  అనుక్కనాన ను. ఇది నా అపోహ్ అని తెలుసుకోవడానిక నాక్క పెరద టెం 

రటి్లేదు. అనువదిసిునన పుప డు కొనిన  ఇెంగ్ల లష్ రద్యల్క్క సరిగాా సరిపోయే తెలుగు రద్యలు 

దొర్కా  కొనిన స్కరుల ఇబు ెంది రడాడ ను. మరికొనిన  సెంరరాా లోల  ఇెంగ్ల లష్ రద్యనిన  మిెంచిన 

అదుా రమైన రద్యలు కూడా తెలుగులో దొరికాయి. కొెంర కెమిస్తర ి రరాలనిన  రీడర్చు  

చరవడానిక వీలుగా అలనే ఉెంచేయాలిు  వచి్ ెంది. మొతిానిక మ్య ఆచారుయ లు కె. ఎస్. 

ర్మేష్ గారి ప్పోతాు హ్ెంతో, మ్య అకా  నాగ్దేవి సహ్కార్ెంతో అనువారెం పూర్యిిెంది. చివరిక 

స్కహితాయ నిక సెంబెంధెంచిన పుసకిాలు ఎకా్క వగా చదివే నేను, ప. సి. రే లెంటి ఒక 

ర్స్కయన రస్తసవిేరిక అభిమ్యనిని అయిపోతానని అసు లు ఊహిెంచలేదు.  



           ప. సి. రే జీవిర ప్రయాణానిన  చదువుతునన పుప డు ప్రతి విషయమూ నాలో స్ఫూ రినిి 

నిెంపెంది. నా దేశ్ెం కోసెం నేనేెం చేసిునాన ను? అనే ప్రశ్న  ఊపరాడనివవ లేదు. ఈ స్ఫూ రి ి

చదివే ప్రతి ఒకా రిలోనికీ ప్రయాణెంచి... ఆచార్య  ప్రఫుల్ల చెంప్ర రే కోరిన భర్ర ాతి ఖ్యయ తి 

కోసెం రమవెంతు కృషిని రమ ర్ెంగ్ెంలో చేసి్కర్ని ఆశిసి్ఫ... 

 

                            చెంప్దిక గూడపాటి. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



CHAPTER 1 

రరిచయెం 

 

"దేశం పిలుపుకు ప్రతిస్ప ందనగా నా ప్రయోగశాలను విడిచి పెట్టడానికి ననుు  పురికొల్పప న ఘట్టటలు 

ఎన్ను .." 

           --- పి. సి. రే (రౌలత్ చట్టం, 1919) 

భారతీయ మూలాలను తన ప్రయోగాల రరంరరతో విశవ  వ్యా పితం చేసిన శాస్తస్రవేతర ఆయన.. 

విరలవకారుడిగా, పారిప్శామికవేతరగా, ఆచారుా డిగా, నిస్వవ ర థ ప్రజా సేవకుడిగా చరిప్త పేజీల మాటున   

అతి కొద్ద ిమంద్దకి మాప్తమే కనిపించే కథ ఆయనద్ద. ఈ పుస్రకం ఇపుప డు ఆ కథనే మీ కళె్ళ దుట్ 

ఆవిష్క రించబోతోంద్ద.  రస్వయనశాస్తస్ర శిఖరాల్పు  అధిరోహంచిన ఆచారా  ప్రఫులల చంప్ద రే జీవితానిు  

నిరవ చించాలంటే రదాలు చాలవు. ఒకరకక  ప్ిటిష్ వ్యళ్ళె  ఆయనలోని విరలవ భావ్యలకి 

భయరడుతంటే, మరోరకక  యావత్ ప్రరంచం ఆయన చేసిన శాస్తస్ర విజాాన రరిశోధనలకు 

ప్రహ్మ రథం రటిటంద్ద. ఆయన చేసిన ఆధునిక రస్వయన శాస్తస్ర ఆవిష్క రణలకు గానూ "మాస్టర్ ఆఫ్ 

నైస్తైట్స్ " గా పిలవరడాారు. ఆయన రాసిన "ద హస్టరీ ఆఫ్ హందు కెమిస్తరట" పుస్రకం ప్పాచీన 

భారతీయ ఋషులు చేసిన శాస్తరరయమైన ప్రయోగాలవైపు మొతరం ప్రరంచం దృష్టటని 

ఆకరి షంరచేసింద్ద. దేశభకురడైన ప్రఫులల చంప్ద రేని ప్రభుతవ  రికారాులు "సంటిస్టట వేష్ంలో ఉను  

విరలవకారుడు" అని పేర్కక నాు యి. 

"నైస్తైట్స్  పై రరిశోధనల దావ రా సురరిచితడైన భారతీయ రస్వయన శాస్తస్రవేతర ప్రఫులల 

చంప్ద రే పేరును అధికారికంగా ఈరోజు వినడం మాకు ఎంతో ఆనందానిు  కల్పగంచింద్ద. భారత 

విజాాన భూమిలో ఆ ప్పాచీన నాగరికత వెదజల్లల వెలుగుల్పు  భావితరాలకు వ్యా పించేలా చేశారాయన" 

                  --- న్నబెల్ ప్గహీత, స్ర్ విల్పయం రాంసే 

 

అనతి కాలంలోనే భారతీయ ఆధునిక రస్వయన శాస్తస్ర 

పితామహుడిగా సుప్రసిదుులైన ప్రఫులల చంప్ద రేని అచంచలమైన 

ధైరా ం, దేశభకి ర, నిరాడంరరతలతో కూడిన వా కి రతవ ం గలవ్యరిగా 

నిరవ చించవచ్చు . అందుబాటులో ఉను  ఉతరమ స్థస్వథ నిక వనరుల్పు  

ఉరయోగంచడం అనేద్ద శాస్తరరయ స్మప్గత రట్ల ఆయనకును  

నిరదుతకి అదంి రడుతంద్ద. ప్పాచీన, ఆధునిక భారతీయ 

రస్వయన శాస్తస్ర విజాానాల్పు  అనుస్ంధానరరిచిన మొదటి 

భారతీయుడు రే. ఆయన భారతీయుల్పు  మోడర్ు  కెమిస్తరట వైపు 

నడిపించడమే కాకుండా ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీని 

స్థస్వథ పించారు.  



జాతీయవ్యద భావ్యలును  ఆచారా  ప్రఫులల చంప్ద రే భారతదేశ ప్పాచీన శాస్తరరయ స్థజాానానిు  

తిరిగ రలోపేతం చేయాలనుకునాు రు. దానికిగానూ అరప టికే అభివృద్దు చందుతను  ఆధునిక శాస్తస్ర 

విజాానంలో ప్పాచీన భారతీయ స్థజాానానిు  విలీనం చేయడానికి తీప్వంగా కృష్ట చేశారు. రే తన జీవిత 

చరిప్త (మందుమాట్) లో ఇలా రాశారు: " ఎడినబ ర్ ్లో చదువుకుంటును పుప డు ... జపాన్ తో స్హా 

ప్రతి నాగరిక దేశమూ ప్రరంచంలోని విజాాన స్ంరదలో పాలురంచ్చకుంటంటే, భారతదేశం 

మాప్తం వెనకరడి ఉందనే విచారం నాలో ఉండేద్ద. అపుప డే నేను ఒక కల కనాు ను, ఒకవేళ 

భగవంతడు అనుప్గహసేర భారతదేశం కూడా తనవంత స్హ్కారం అంద్దంచే స్మయం తవ రలోనే 

వసురంద్ద"   

 

కెమిస్తరట రరిశోధనలోలనూ, ఇండస్తరటల స్థస్వథ రనలోనూ, ప్పాచీన శాస్తస్ర విజాాన ప్గంధాలకు రాసే 

వ్యా ఖా్య నంలోనూ తనదైన మప్దను వేశారు ఆచారా  రే.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CHAPTER 2: 

బాల్య ెం: 

 

ప్రఫులల చంప్ద రే ఆగస్టట 2, 1861 లో జెస్స్ రి జిలాల , రారుల్ప-కటిరర ప్గామం (ఇరప టి రంగాలదేశ్) 

లో జనిమ ంచారు. జమిందార్ అయిన తన తంప్డి హ్రీష్ చంప్ద రే విదాా భాా స్వల్పు  ప్ోత్ హంచేవ్యరు. 

ఉదారవ్యద భావ్యలును  ఆయన తన ఇంట్లల నే ఒక విశాలమైన లైప్రరీని ఏరాప టు చేశారు. తన ఇంట్లల  

ఎపుప డూ తతవ బోధిని రప్తిక, వివిదారథ స్ంప్గహ్, హందూ రప్తిక, అమృత రజార్ రప్తిక మరియు 

స్సమా రరీక్షలు అందుబాటులో ఉండేవి. ఆయన లైప్రరీలో కృష్ణ మోహ్న్ బెనస్థరీ ీ యొకక  

ఎన్ై క్లలపీడియా బెంగాల్లని్ స్ట, యంగ్ యొకక  నైట్స థాట్స్ , లాస్న్ రాసిన రశావ వళి (టేల్ ఆఫ్ 

యనిమల్్ ), బేకన్ రాసిన న్నవం ఆర్ానమ్, కేరీ యొకక  హోలీ బైిల్, మృతా ంజయ విదాా లంకార్ 

యొకక  ప్రబోధ్-చంప్ద్దక మరియు రాజరల్ప వంటి అనేక పుస్రకాలుండేవి. ఆయనకి స్తరర విదా  రట్ల 

దృఢమైన నమమ కాలుండేవి. బాల్పకల క్లస్ం రారుల్పలో మొదటి బాల్పకల పాఠశాలనూ మరియు 

మిడిల్ ఇంగ్ల లష్ స్కక ల్ నీ స్థస్వథ పించారు. అనేకస్వరుల తోటి ప్గామసుథలు ఆయనిు  స్థమేలచా (విదేశీ 

మతవిశావ సి) అని పిల్పచేవ్యరు. రే తల్పల భువన్నమ హని దేవి బాగా చదువుకును  మహళ, తన భర ర 

ఆలోచనలకి స్హ్కారిగా ఉండేద్ద. ఇంట్లల  ఉను  ఈ విదాా  వ్యతావరణం రే లో ఎరప టికీ చరిగోని 

మప్దని వేస్కర  అతనికి స్వహతా ం మరియు చరిప్తల మీద రలమైన ఆస్కి రని కల్పగంచాయి. వ్యళ్ళె  

ఆరుగురు తోబుటుటవులు, నలుగురు అను దమమ లు; స్థజాానేంప్ద చంప్ద, పూరణ చంప్ద, బుదుదేవ్ 

మరియు ఇదరిు స్సదరీమణులు ఇందుమతి, బేలమతి. ప్రఫులల చంప్ద తన తల్పలదంప్డులకి మూడవ 

స్ంతానం, మదిుగా ఫులు అని పిల్పచేవ్యరు. 

  
ఇంటి లోరల్ప భాగమ     ఇంటి మందు భాగమ 



CHAPTER 3 

విద్యయ భాయ సెం 

 

ప్రఫులల చంప్ద రే ప్పాధమిక విదా ని తన తంప్డి స్థస్వథ పించిన స్కక లోల  పూరిర చేశారు. 1870 లో రే 

కుటుంరం కలకతార కి మారిన తరావ త, ప్రఫులల హ్రే స్కక ల్ లో జాయిన్ అయాా రు. ఆయన నాలవ్ 

తరగతి (1874) లో ఉండగా డిసంట్రీ వా్య ధి బారిన రడాారు, ఎకుక వకాలం పాట చికిత్  

తీసుక్లవ్యల్ప్  రావడంతో చదువు కొంతకాలం పాట ఆగోయింద్ద. సుదీరఘ కాలం బాధించిన ఈ వా్య ధి 

ఆయన జీర ణ స్ంరంధిత అవయవ్యలను దెరబ తీయడమే కాకుండా ఆయనిు  శాశవ తంగా అశకురడిని 

చేసింద్ద. 1876 లో ప్రహ్మ  స్మాజ్ స్థస్వథ రకుడు కేశవ్ చంప్దసేన్ కలకతారలో స్థస్వథ పించిన ఆలబ ర్ ట స్కక లోల  

తన రెగుా లర్ చదువును తిరిగ ప్పారంభించాడు. 1879 లో ప్రవేశ రరీక్షలో ఉతీరర ణతస్వధించిన ప్రఫుస్థలల 

చంప్ద, ఈశవ రచంప్ద విదాా స్వగర్ స్థస్వథ పించిన మెప్ట్లపాల్పట్న్ ఇనిసిటటా ట్స (ఇరప టి విదాా స్వగర్ 

కళాశాల) లో అడిమ ష్న్ పందాడు. రే తన ఆతమ కథలో ఇలా ప్రస్వరవించారు ".... ఉను త విదా ను 

మాధా మిక విదాా లాగానే చౌకగా అంద్దంచడంలో భారతదేశంలో చేసిన మొట్టమొదటి 

స్వహ్స్సపేతమైన ప్రయోగం ఇద్ద.... ఒక జాతీయ స్ంస్థగా ఉను  మెప్ట్లపాల్పట్న్ ఇన్ి ిటా ష్న్ మన 

సొంతం అనుకునేవ్యటిలో మొదటి స్థస్వథ నంలో నిలుసురంద్ద." మెప్ట్లపాల్పట్న్ కాల్లజ్ లో 

సురేంప్దకుమార్ బెనరీ ీమరియు ప్రస్ను కుమార్ లాహరి వంటి గొరప  అధాా రకులుండేవ్యరు. వ్యళె్ళ  

ప్రఫులల చంప్దలోని జాతీయభావ్యల్పు  ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా స్మాజ ఉదురణక్లస్ం పాటు 

రడేలా ప్పేరేపించారు. 

 

బాహ్ా  విదాా రిగిా రే యొకక  ఫిజిక్్స  

మరియు కెమిస్తరట తరగతలు కలకతారలోని 

ప్పెసిడెన్ీ  కాల్లజ్ లో జరిగేవి. అకక డికి 

వెళలడంతోనే ప్పఫెస్ర్ అలెగీాండర్ పెడలర్ యొకక  

బోధనా విధానం వలల కెమిస్తరట ఆయనకి అతా ంత 

ఇష్టమైన స్బెకీ్స ట గా మారిోయింద్ద. అంతేకాదు, 

పెడలర్ బోధనలు రేని కెమిస్తరట అధా యనానికి 

ప్రభావితం చేశాయి. చిను రప టినుండి తనకును  

జిజాాస్ వలల కేవలం స్థకాలస్ట లో చపేప  ప్రయోగాలను 

చూసి స్ంతృపిర చందేవ్యడు కాదు. కాల్లజ్ లో 

వ్యళె కి నేరిప ంచిన ప్రయోగాల్పు  తిరిగ తన 

సేు హతడితో కల్పసి, ఇంట్లల నే ఒక ప్రయోగశాలను 

ఏరాప టు చేసుకుని దానిలో స్వధన చేసేవ్యరు. 

 

మెందిర్ము (కటిపారా) 



ి. ఏ చదువు మధా లో ఉండగా ఎడినబ ర్ ్యూనివర్ి టీ కి చంద్దన గల్ ప్కిస్టట స్వక లరి షప్ (1882) 

ను గెలుచ్చకునాు రు. దీనికి గాను భారతదేశనుండి ఎంపికైన విదాా రుథలు ఇదరిే. వ్యళలలో ఒకరు ప్రఫులల 

చంప్ద రే, మర్కకరు పార్ీ  విదాా ర థయిన రహ్దూర్ జీ. 1885 లో రే తన ి. ఎసి్ . పూరిర చేశారు. 26 ఏళల 

వయసులో ఇనార్ానిక్స కెమిస్తరటలో తన థీసిస్ట అయిన "కాంజుగాటెడ్ స్ల్లే ట్స్  ఆఫ్ కారర్ 

మెగ్లు ష్టయం ప్ూప్: ఏ స్థస్టీ  ఆఫ్ ఐస్సమారే స్ట మిక్ ు ర్్  అండ్ మాల్పకాు లర్ కాంినేష్న్" గానూ 

డి.ఎసి్ . అవ్యర్ ాప్రదానం చేయరడింద్ద. అతని థీసిస్ట అతా తరమ థీసిస్ట గా రరిగణంచరడడం వలల 

హోప్ స్తపైజ్ ని పందారు. దీనివలల అతనికి మరో స్ంవత్ రం పాట రరిశోధన చేయడానికి 

అనుమతి లభించింద్ద. రనిలో ఆయనకును  విలువలు, ప్కమశిక్షణతో కూడిన జీవితం, సింపిలసిటీ 

కారణంగా తన తోటి విదాా రుథలు మరియు అధాా రకులు రేని గౌరవించేవ్యరు. ఆ గౌరవమే1887 లో 

ఎడినబ ర్ ్యూనివర్ి టీ కెమికల్ సొసటీకి వైస్ట ప్పెసిడెంట్్ట ఎనిు కయ్యా లా చేసింద్ద. 

 

భారతదేశానికి తిరిగ రావడానికి మందు, రస్వయన శాస్తస్ర రంగంలో స్వధించిన విజయాలను 

ప్రస్వరవిస్కర  టెసిటమోనియల్్  మరియు సిఫార్ు లు ఇవవ రడాాయి. ప్పఫెస్ర్ కమ్ ప్ నౌ్, స్ర్ విల్పయం 

మొయిర్ మరియు సి. హెచ్. ట్టవ్ను  (ప్పిని్ పాల్, ప్పెసిడెనీ్  కాల్లజ్) లు ఆకర షణీయమైన ఇంప్ట్డక టరీ 

లెట్ర్్  రాశారు. ఆ లెట్ర్్  లో 'రే'ని ఏ స్ంస్థకైనా అమూలా మైన ఆసిరగా పేర్కక నాు రు. 1888 లో 'రే' 

భారతదేశానికి తిరిగ వచాు క, ఇండియన్ ఎడాు కేష్నల్ స్రీవ సస్ట (IES) లో ఉదా్య గం క్లస్ం దరఖ్యసుర 

చేసుకునాు రు. ఆయన దగర్ సిఫారు్ లు, ఇంప్ట్డక టరీ లెట్ర్్  ఉను రప టికీ అతను ఒక 

స్ంవత్ రం పాట నిరుదా్య గగానే ఉండాల్ప్  వచిు ంద్ద. అరప ట్లల  ప్ిటిష్ అమలు చేసే విదాా  

విధానంలో ఉదా్య గం పందాలంటే, సిఫారు్ లు తరప నిస్రి. విదాా సేవలలో రెండు రకాలుండేవి: 

ఒకటి ఇంపీరియల్, రెండోద్ద ప్పావినిషయల్. ఇంపీరియల్ సేవలోల  ఎకుక వ జీతం, ఎకుక వ అధికారం 

యూరోపియనలకు మాప్తమే రిజర్వ  చేయరడాాయి. అరప ట్లల  ప్ిటిష్ వ్యరి జాతి వివక్ష ఎంత 

దారుణంగా ఉందంటే.. అనిు  అధిక అరహతలు ఉను రప టికీ పి. సి. రే ప్పవినిషయల్ స్రీవ సస్ట కింద 

కెమిస్తరటలో తాతాక ల్పక అసిసటంట్స ప్పఫెస్ర్ గా 

అపాయింట్స అయాా రు. అద్ద కూడా నెలకు 250 

రూపాయల అతి తకుక వ జీతానికి మాప్తమే. తనకు 

జరిగన ఈ అనాా యం గురించి చరిు ంచడానికి రే, రిలక్స 

ఇప్న్ు ిక్షన్ డైరెక టర్ ప్ిటిష్ ఆఫీస్ర్ అయిన స్ర్ 

ఆప్లెే డ్ ప్కాఫ్ట ని కలవడానికి డారీలీ్పంగ్ వెళెా రు. ఆ 

స్ంఘట్న గురించి రే తన ఆతమ కథలో ఇలా రాశారు: " 

ప్కాఫ్ట దాదాపు క్లరం, ఆశు రా ంతో నీకు ఇతర ఉపాధి 

మార్ాలు తెరిచి ఉంటే, ఈ అపాయింటెమ ంట్స 

తీసుక్లమని నినెు వరూ రలవంతపెట్టరు అనాు డు." ఈ 

అవమానానికి వా తిరేకంగా రే నిరస్న తెల్పపారు. కానీ 

రరిశోధనపై, బోధనపై ఆయనకును  మకుక వ కారణంగా 

1889 లో ఆ ఉద్యా గానిు  అంగ్లకరించారు.  

 

ప సి రే రన అధయ యన సమయెంలో 



1916 లో అరప టి కలకతార  యూనివర్ి టీ వైస్ట ఛాన్ లర్ గా ఉను  అశుతోష్ మఖరీ ీకలకతార , 

రాజారజార్ లో కొతరగా ప్పారంభమైన యూనివర్ి టీ కాల్లజ్ ఆఫ్ సన్ె స్ట లో పి. సి. రే మరియు సి. వి. 

రామన్ లను పాల్పత్* గా అంటే కెమిస్తరట మరియు ఫిజిక్్స  లలో ప్పఫెస్రుల గా జాయిన్ అవమని 

ఆహావ నించారు. ఇకక డ ఆయన తన విదాా రుథలతో కల్పసి తన రరిశోధనని మరింత మెరుగ్ా 

నిరవ హంచగల్పగారు. సన్్  కళాశాలని అతా తరమ కేంప్దంగా తీరిు ద్దద్దని ఘనత పి. సి. రేకి దకిక ంద్ద. 

ఈ స్మయంలోనే ఆయన విదాా రుథలు ఆయనని 'ఆచారా ' అనే ిరుదుతో పిలవడం 

ప్పారంభించారు. 

 

**పాల్పత్ అంటే కెమిస్తరటలో ప్పఫెస్రిష్టప్ కి గానూ కలకతార  యూనివర్ి టీలో ఒక రదవి. ఈ పేరు 1912 

లో యూనివర్ి టీ కి రూ. 1.5 మిల్పయనలను విరాళంగా ఇచిు న స్ర్ తారకాు థ్ పాల్పత్ పేరు మీదుగా 

వచిు ంద్ద. 

 



 

CHAPTER 4 

 

ర్స్కయన రస్తస ిరరిశోధనలో రే పాప్ర 

 

ప్రఫులల చంప్ద రే తన ఆతమ కథ లో రెండవ లైన్నల  రస్వయన శాస్తస్ర చరిప్తలోనే ఒక మఖా మైన 

స్ంవత్ రంగా రరిగణంచరడే 1861 లో తను జనిమ ంచానని రాశారు. అదే స్ంవత్ రంలో ప్కూక్్స  

థాల్పయంని కనిపెట్టట రు. 1894 నుండి నలభయ్యా ళె  పాటు అదుు తమైన రరిశోధనా ఫల్పతాల్పు  

స్వధించారు రే. రరిశోధన రట్ల తనకును  ఉత్ా హానీు , జిజాాస్నీ విదాా రుథలోల  అనునితా ం 

నింపాలను దే రే లక్షా ం. ఆయన చేసిన అనేకమైన రరిశోధనలు తన విదాా రుథలతో కల్పసి చేసినవే.  

 

భారతదేశంలో డిటెక్షన్ రంగంలో ఆహారరదారిాల కలీర పై ప్రఫుల్ చంప్ద రే తన రరిశోధనని 

ప్పారంభించారు. బెంగాల్ లో ఆహారరదారిాల నాణా త ప్కమంగా క్షీణసురండడం చూసి ఆయన 

ఆంద్యళన చందారు. మారెక ట్లల  దొరికే కొవువ లు, నూనెలు, నెయిా ల మీద రస్వయన రరీక్షలు చేశారు. 

తన రరిశోధనలో తేల్పన నిజాల్పు  1894లో బెంగాల్ ఆసియాటిక్స సొసటీ జరు ల్ లో ప్రచ్చరించారు. 

బెంగాల్ లో జరుగుతను  ఈ కలీరలను అదుపులో ఉంచడానికి నాణా తా రరమైన ప్రమాణాల్పు  

నెలకొలప డంతో పాటు గురిరంచిన కలీర రకాల వివరాల్పు  రిలక్స డొమైన్ లో అందుబాటులో ఉంచడం 

ఆయన ఉదిేశం. 

 

మెండలీవ్ ఆవర రన రటిటకలోని ఖ్యళీలను 

పూరిర చేయడానికి కొనిు  కొతర అంశాలను 

కనిపెట్టట లనేద్ద ఆయన తరన. దానిలో భాగంగా పి. 

సి. రే కొనిు  అరుదైన ఖనిజాల విశ్ల లష్ణని 

ప్పారంభించారు. భారతదేశంలో చాలా ప్పాంతాలు 

తిరిగన ఆయన ఖనిజాలు, వ్యటి నమూనాలను 

సేకరించారు. జియోలాజికల్ స్రేవ  ఆఫ్ 

ఇండియాలో రని చేసురను  తన సేు హతడు 

థామస్ట హాలండ్ స్హాయంతో 1894 కలాల  

నమూనాలతో కూడిన విస్రృతమైన లైప్రరీని 

నిరిమ ంచారు. అనతికాలంలోనే అరప టివరకూ 

తెల్పయని ఒక కొతర కెమికల్ స్మేమ ళనం అయిన 

మెరుక ా రస్ట నైస్తైట్స Hg2 (NO2)2 గురించి ఒక 

నివేద్దకను విడుదల చేశారు. తన ఆతమ కథలో 
యూనివరిి టీ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్ు  అెండ్ 

టెకాన ల్జీ కల్కతిాలో ప సి రే ప్రయోగ్రల్ 

(టెలిప్గాఫ్ ఫైల్ చిప్రెం) 



మెరుక ా రస్ట నైస్తైట్స ఆవిష్క రణ తన జీవితంలో కొతర అధాా యానికి నాంద్ద రల్పకింద్ద అని 

రాసుకునాు రు. ఈ పాదరస్ స్మేమ ళనం దావ రా రెండు అసిథర అయానలను కలపినపుడు ఒక స్థసిథర 

రదారుం ఏరప డింద్ద.  ఈ రరిశోధనకు గానూ విక టర్ మేయర్, వోలాహ ర్,ా రరె రలోట్స వంటి గొరప  రస్వయన 

శాస్తస్రవేతరలనుంీ, ఆయన గురువులనుంీ అనేక ప్రశంస్లను అందుకునాు రు. "డాక టర్ పి. సి. రే ఈ 

డిస్క వరీతో మెరూక ా రీ సిరీస్ట లో ఇరప టివరకూ ఉను  ఒక ఖ్యళీని పూరించారు" అని రే గురువైన 

అలెగీాండర్ పెడలర్ అనాు రు.   

 

ఆయన ఒక సింథటిక్స అకరబ న రస్వయన శాస్తస్రవేతర. అయినరప టికీ ప్రఫులల చంప్ద ఆస్కి ర 

సేంప్దీయ అణువులు, వ్యటి ప్రతిచరా లపై మరీ మఖా oగా థియో ఆర్ానిక్స స్మేమ ళనాల కెమిస్తరటలో 

ఉండేద్ద. ప్పారంభంలో ఇనార్ానిక్స, ఆర్ానిక్స నైస్తైట్స్  మీద ఆయన చేసిన రరిశోధనలు ఆయనకి 

ఎంతో పేరును తెచిు పెట్టటయి. అందుకే ప్రఫులల చంప్ద "మాస్టర్ ఆఫ్ నైస్తైట్స్ " గా ప్రఖా్య తి చందారు. 

"మిమమ ల్పు  మీరు మాస్టర్ ఆఫ్ నైస్తైట్స్  గా మారుు కును  విధానం చాలా ఆస్కి రకరం. అసిథరమైన 

రదారాథల కంటే అతీతమైన ఒక తరగతికి అవి చందుతాయని కనుగొను  విష్యం కెమిస్తరటలో ఉను  

స్థజాానానికి మీరు జోడించిన కొతర విష్యం" అని ప్ిటిష్ కెమిస్టట అయిన హెప్నీ. హెచ్. ఆర్మ  స్తస్వట ంగ్ 

వ్యా ఖా్య నించారు. తరావ త ఆయన ఆర్ానిక్స థియో కాంపండ్్  మీద, వ్యటి మెట్ల్ కాంపెలక్్స  ల మీద 

రని చేయడం మొదలు పెట్టటరు. ప్రతేా కంగా ఆయనిు  ఎకుక వగా ఆకరి షంచిన లోహ్ం పాదరస్ం. 

రహుశా భారతీయ వైదా  విధానమైన ఆయురేవ దంలో పాదరస్వనికి మఖా మైన పాప్త ఉండడం 

కూడా దీనికి కారణం అయిఉండొచ్చు . 

 

రే మెరూక ా రోస్ట, మెరూక ా రిక్స నైప్టేట్స్  Hg2 

(NO3)2, మరియు HG(NO3)2 లను స్ంశ్ల లష్ణ 

చేయడానికి క్లల్ ా డైలా్య ట్స నైప్టిక్స యాసిడ్ తో 

అదనపు మెరూక ా రీని రియాక్స ట చేయడానికి 

ప్రయతిు స్కర ండగా అనుక్లకుండా కనుగొనరడినదే 

మెరూక ా రోస్ట నైప్టేట్స, Hg2(NO2)2. ప్రతిచరా  

స్మయంలో, రసుపు స్ప టికాకార ఘనరదారుం 

అంచ్చలలో ఉండడానిు  గమనించారు. ఇద్ద 

ఇరప టివరకూ కనుగొనరడని మెరూక ా రోస్ట నైస్తైట్స 

అని తన విశ్ల లష్ణలో నిరాు రించారు. ప్పారంభంలో 

పాదరస్ం దావ రా నైప్టిక్స ఆసిడ్ తగం్చడం వలల 

నైస్తైట్స అయాన్ ఏరప డి ఉండొచ్చు . ఇకక డ 

గమనించాల్ప్ ంద్ద ఏంట్ంటే, పాదరస్ం (౹౹) 

మరియు ప్దావణంలో లోహ్ పాదరస్ం యొకక  

అస్మానత వైపు పాదరస్ం(౹) యొకక  అసిథరత 

పారర్సెం యొకా  నైస్తటటట్ల్పై చెంప్ర రే పేరర్చట్లోని మొరటి పేజీ, దీనిలో అరను పారర్సెం నైస్తటట, 

కనుగొనన టల ప్రకటిెంచాడు. జర్న ల్ ఆఫ్ ది కెమికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ల్ెండన్, 1897 (లిెండా హాల్ లైప్బరీ) 



మూలంగా, ఈరోజుకి కూడా స్థసిథరమైన పాదరస్ం(౹) కాంపెలక్్స  లు చాలా తకుక వగా ఉనాు యి. 

Hg(అదనపు) + ప్దవ. HNO3----->Hg2 (NO2)2 

ఈ ఆవిష్క రణ మొదటిస్వరిగా జరు ల్ ఆఫ్ ఏష్టయాటిక్స సొసటీ ఆఫ్ బెంగాల్ (1896) లో 

ప్రచ్చరించరడింద్ద. వెంట్నే దీనిు  గురిరంచిన నేచర్ మాా గజైన్ మే 28, 1896 స్ంచికలో ఇలా 

ప్రస్వరవించింద్ద " డాక టర్ పి.సి. రే చేసిన పాదరస్ం నైస్తైట్స ఆవిష్క రణ ప్రరంచం గమనించదగద్్ద" 

అని. ఆయన ఆవిష్క రణకు గానూ ప్రఖా్య త రస్వయన శాస్తస్రవేతరలైన వోలహార్,ా విక టర్ మెయిర్, 

రరె రలోట్స వంటివ్యరు ప్రఫులల చంప్దకు అభినందన రప్తాలను రంపించారు. తరావ త ఆయన 

విదాా రుథలతో కల్పసి రే చేసిన రరిశోధనల రరంరర భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఆధునిక కెమిస్తరట 

రరిశోధనా పాఠశాల ప్పారంభానికి దారి తీసింద్ద. ప్రఫులల చంప్ద రే నైస్తైట్స్ , దాని స్ంరంధిత 

ఉతప నాు లపై అనేక మఖా మైన రరిశోధనా రప్తాలను ప్రచ్చరించారు. ఎక్ రే ప్కిసటలాల ప్గఫీ టెకిు క్్స  

(1985, 1986, 2011) ఉరయోగంచి ఇపుప డు ఈ స్మేమ ళనం విశ్ల లష్టంచరడుతోంద్ద.  

ఈ కింద్ద ఆకృతి లో గమనిసేర.. అణువు స్థపాలనర్ మరియు సంప్ట్లసిమెప్టిక్స. Hg రరమాణువు రెండు 

ఆకి్ జన్ రరమాణువుల దావ రా నైస్తైట్స అయాన్ తో అస్మానంగా రంధించరడుతంద్ద. తదావ రా 

నాలుగు రరమాణువులతో కూడిన చల్లట్స రింగ్ ఏరప డుతంద్ద. Hg-Hg రరమాణు రంధం పడవు 2.54 

Å , తకుక వ మరియు ఎకుక వ పడవైన Hg-O దూరాలు వరుస్గా 2.20 Å మరియు 2.61Å.  

 

Figure:  Hg2 (NO2)2 యొకక  రరమాణు చిప్తమ 

ఆయన ప్రధాన రరిశోధనలలో మర్కకటి అమోమ నియం స్థక్లలడడ్ మరియు సిలవ ర్ నైస్తైట్స ల మధా  

ద్దవ స్వథ నప్భంశం కల్పగంచినపుడు ఏరప డే స్వ చు మైన అమోమ నీయం నైస్తైట్స స్ంశ్ల లష్ణ. 

NH4CL+ AgNO2 ------->NH4NO2 + AgCl 

మితమైన వ్యకాూ మ్ లో 70° C దగర్ జాప్గతరగా వేడి చేసినపుడు అమోమ నియం నైస్తైట్స లో కొంత భాగం 

భాష్పప భవనం చందడం దావ రా స్ిలమేష్న్ ప్రప్కియకు లోనవుతంద్ద.  

NH4NO2 ---------> NH4NO2 (vapour) 

(ఘన).                     (భాష్ప ) 



అమోమ నియం నైస్తైట్స యొకక  ఆవిరి స్వంప్ధతను గురిరంచడానికి దానిపై ఆయన మరింత 

రరిశోధన చేశారు. తన ప్రయోగాతమ క స్వంప్దత విలువ, లెకిక ంచిన విలువతో స్రిోవడం గమనించి, 

అయాన్ జత రూరంలో స్వల్ట ఉను టుట చూపించారు. ఆ కాలంలో అమోమ నియం స్థక్లలడడ్ స్వల్ట మాప్తమే 

దీనిని ప్రదరిశ ంచడంలో ఉరయోగరడేద్ద.  

న్నబెల్ ప్గహీత విల్పయం రామ్ సే తో కల్పసి 1912 లో ఆయన యునైటెడ్ కింగమా్ లోని కెమికల్ 

సొసటీలో ప్పేక్షకుల మందు తన ఆవిష్క రణను ప్రదరిశ ంచారు.  

ద్ద నేచర్ మాా గజైన్ తన స్ంచికలో ఈ అవిష్క రణను గురించి రాస్కర  రలాయన స్మేమ ళనమైన దీనిని 

ఆవిరి స్వంప్ధతను నిర ణయించడంలో స్రికొతర స్వధనంగా వరి ణంచింద్ద.  

ఆయన ఎకుక వగా స్మనవ య రస్వయన శాస్తస్రంలో మెట్ల్ నైస్తైటుల, అమోమ నియం నైస్తైటుల, 

వ్యటి ఉతప నాు లు, సేంప్దీయ థియో స్మేమ ళనాలు, వ్యటి స్మదాయాలోల  తన సేవలంద్దంచారు. 

ఆయన రరిశోధనా ప్రచ్చరణలోల  దాదాపు డెబైు  శాతం ప్పెసిడెనీ్  కాల్లజ్ తరపున నైస్తైట్స కెమిస్తరట 

రంగానికి చంద్దన రప్తికలోల  ప్రచ్చరించినవే. పి.సి. రే 158 రరిశోధనా రప్తాలను ప్రచ్చరించారు. 

ఆయన రప్తాలోల  60% "నేచర్" (8 పేరరుల) మరియు "జరు ల్ ఆఫ్ ద్ద కెమికల్ సొసటీ "(65 పేరరుల) 

వంటి ప్రసిదు రప్తికలోల  ప్రచ్చరించరడాాయి. రే జరమ నీలో చేసిన రరిశోధనలకు కూడా చాలా 

ప్రశంస్లు పందారు. జరమ న్ భాష్లో అనేక రప్తాలను ప్రచ్చరించారు. వ్యటిలో చాలా వరకు "జీట్్స  

ప్కిప్ట ఫ్యా ర్ అగోర్ానిష్ కెమి"లో ప్రచ్చరించరడాాయి. విదేశీ రప్తికలతో పాట భారతీయ రప్తికలైన 

జరు ల్ ఆఫ్ ద్ద ఏష్టయాటిక్స సొసటీ ఆఫ్ బెంగాల్ (12 పేరరుల), జరు ల్ ఆఫ్ ద్ద ఇండియన్ కెమికల్ 

సొసటీలలో సుమారు 50 పేరర లను ప్రచ్చరించారు. 

 

విభిను  స్ంవత్ రాలలో ప్రచ్చరించరడిన రరిశోధన రప్తాల ప్గాఫ్ 



Chapter 5 

ఉనన ర విలువలు గ్ల్ అధాయ రక్కడిగా 

 

ఆదరశ  భావ్యలు కల్పగన ఆచారా  రే విదాా రుథలందరికీ ఇష్టమైన అధాా రకుడు. ఆయన ఒక 

స్ంస్క ృత స్థశోలకానిు  నమమ తారు, దాని అరథం ఏంట్ంటే "నీ కొడుకు దగర్, శిషుా డి దగర్ తరప  

ప్రరంచంలో ఎకక డైనా విజయానిు  కాంక్షంచవచ్చు " అని. తన విదాా రుథలకు, తనకు మధా  ఉను  

రంధం చాలా రలమైనదని, వ్యళె  హాస్టల్ గదులను తరచ్చ స్ందరిశ ంచేవ్యడినని, మైదానంలో 

స్వయంప్తాలు చేసే వ్యకింగ్ లో వ్యళ్ళె  తనకి నిరంతర స్హ్చరులని ఆయన తన ఆతమ కథలో 

రాసుకునాు రు. ఇకక డ ప్రస్వరవించరడిన మైదానం గెరర్ మాథ్. ఇద్ద విల్పయం ఫోర్ట రకక నే ఉను  

విశాలమైన మైదానం. ఆయన ప్రతిరోజు స్వయంప్తం తన విదాా రుథలతో కల్పసి చదువు తో పాటు 

స్వమాజిక స్మసా్ లు, స్వ దేశీ ఉదా మం, ఇతర స్మస్ా లపై చరిు ంచేవ్యరు. 

ఆయన ప్పెసిడెనీ్  కళాశాలలో రనిచేసిన 27 ఏళలలో ఎపుప డూ జూనియర్ విదాా రుథల 

తరగతలు తీసుక్లవడానికి ఇష్టరడేవ్యరు. హై స్కక ల్ నుండి కొతరగా వచేు  బాయ్్స  ప్ఫెష్ మైండ్ తో 

వుండి కావలసిన ఆకృతిలో మలచడానికి అనువైన రంక మటిటలాగా ఉంట్టరు. కారటిట వ్యళలకు 

బోధించడం ఆయనకి ఇష్టం అని చపాప రు ఆచారా . 'ప్రతిదీ ప్రకృతి నుండి వచిు ంద్ద' అనే భావనను 

విదాా రుథలో కల్పగంచి బోధించడం అనేద్ద ప్రయోగాతమ క అభాా స్వనికి ఆస్కి రకరమైన మారం్ అని 

ఆచారా  తన ఆతమ కథలో పేర్కక నాు రు.  స్థకాలసులోకి ఒక ఎమక ను తీసుకొచిు  ఒక రరు ర్ మీద వేడి చేసి 

దానిని తన న్నట్లల  పెటుటకుని నమిల్ప మింగేవ్యరు రే. అలా వేడి చేసి తిను  ఎమక దాదాపు ఎటువంటి 

సేంప్ద్దయ మల్పనాలు ల్లని స్వ చఛ మైన రస్వయన స్మేమ ళనం అనేద్ద ఆయన పాఠం దావ రా 

చపాప లనుకును  విష్యం. ఒక రస్వయన శాస్తస్రవేతరగా చూసేర అద్ద కాల్పషయమ్ యొకక  ఫాసేప ట్స. 

దీనిని నరాల ట్టనిక్స గా స్కచిస్వరరు వైదుా లు. తన విదాా రుథలను కూడా ఈ ప్రయోగానిు  చేయమని 

ప్ోత్ హంచేవ్యరు ఆచారా  రే.  

ఒకస్వరి పి.సి. రే యొకక  విదాా రి థ, గొరప  ఖగోళ భౌతిక శాస్తస్రవేతర అయిన మేఘనాథ్ స్వహో 

నిజంగా జరిగన ఒక స్ంఘట్న 

గురించి వివరించారు. ఒకస్వరి 

హందూ కెమిస్తరట పై ఉరనాా స్వల 

క్లరు్ ను అంద్దంచడానికి 

"హందూ కెమిస్తరట" పుస్రకం 

ప్రచ్చరణ తరావ త లాహోర్ కి 

వెళాలరు రే. ఆయన 

ప్రస్ంగసురను పుప డు అకక డే ఒక 

స్థస్వథ నిక కళాశాలలో ప్పఫెస్ర్ గా 

రని చేసురను  ఒక యువ 

ఆంగే లయుడికి ఆ ప్రస్ంగం 
పాఠరల్ విద్యయ ట్రిుల్తో ప సి రే 



అంతగా నచు ల్లదు. ఆచారా  రేఖ్య చిప్తాల స్హాయంతో ప్పాచీన భారతీయ ఋషులు ఆచరించిన 

రస్వయన ప్రప్కియలను వివరిస్కర  ఆ ప్రప్కియల్పు  ప్రదరిశ సురనాు రు. రే ప్రదరిశ సురను  ప్రదరశ నల 

రట్ల వెట్కారంగా ప్రవరి రంచాడు ఆ ఆంగే లయుడు. అద్ద చూసిన ఆచారా  కి కొంచం విసుగొచిు ంద్ద. ఆ 

ప్రయోగం వివరించిన తరావ త రీస్బ్ లైమ్ చేసిన మెరుక ా  రిక్స స్లైే డ్ గాను, కొనిు స్వరుల 

యురోపియన్ వైదుా ల దావ రా స్కచించరడిన మెడిసిన్ గాను ఉరయోగంచరడే మకరధవ జ 

మదనిు తన చేతిలోకి తీసుకునాు రు. బెంగాల్ ప్రభుతవ ం లో స్రనీ్ జనరల్ గా ఉను  రరీలా్యకిస్ట 

కూడా దీనిని తరచ్చగా తన రోగులకు ఉదీరిన గా స్కచించేవ్యరు. ఆచారా  మకరధవ జ మదనిి తన 

చేతిలోకి తీసుకుని "నా మిప్తలారా! ఎలాంటి మడి రదారాథలతో భారతీయులు రెండు 

 వేల స్ంవత్ రాల ప్కితం ఎంత చకక టి రస్వయనానిు  తయారు చేసి, మనిష్ట రడే బాధలను 

తగం్చడానికి పూరవ కాలంలోనే దీనిని ఉరయోగంచారో చూడండి" అనాు రు.  అకక డే ఉను  

ఆంగే లయుడు మొహ్ం ఎప్రగా చేసుకుని క్లరంతో అకక డి నుంచి రయట్కు వెళెి ోయాడు. కొంత 

కాలం తరావ త అదే ఆంగే లయుడు ప్రఫులల చంప్ద రే కి గొరప  అనుచరుడిగా మారిోయాడు.  

ఆచారా  దగర్ విదా నభా సించి శాస్తరరయ రరిశోధనలు చేరటిట దేశం లోని అనిు  

యూనివర్ి టీలలో వ్యా పించిన కొంతమంద్ద గొరప  వ్యళె లో   స్థజాాన చంప్దఘోష్ (ఐ ఐఎస్ట సి డైరెక టర్, 

బెంగళూరు మరియు ఖరగపూర్ ఐఐటీ వా వస్వథ రక డైరెక టర్), రంచన నియోగ (కలకతారలో లోని రాజా 

మోనీంప్ద చంప్ద కళాశాల ప్పిని్ పాల్), నీల్ రతన్ ధర్ (అలహాబాద్ యూనివర్ి టీ), ప్పియద రంజన్ 

రే (కలకతార  యూనివర్ి టీ), బీరేష్ చంప్దగృహ్ (భారతదేశంలో రయోకెమిస్తరట రీసర్ు  వా వస్వథ రకుడు) 

వంటి వ్యరు ఉనాు రు. ప్రమఖ శాస్తస్రవేతర అయిన స్వ రూప్ భట్టు గర్ ప్పఫెస్ర్ అతల్ చంప్దఘోష్ 

శిషుా డు అయినరప టికీ, ఆచారా  రే కి కూడా శిషుా డే. స్తేా ంప్దనాథ్ బోస్ట (బోస్ట ఐన్ీ ిన్ గణాంకాలు) 

మరియు మేఘనాథ్ స్వహో (స్హ్ స్మీకరణం) వంటి ప్రమఖ శాస్తస్రవేతరలు కూడా భారతదేశం 

అంతట్ట విస్రరించిన ఆచారా  శిషుా ల్ల.  

 
పి సి రే ప్రయోగశాల 

 



Chapter 6 

ఇెండియన్ కెమికల్ సొసైటీ ట్సి్కరన 

 
పి సి రే, ఎస్ట ఎన్ బోస్ట, మేఘనాద్ స్వహా మరియు భారతదేశంలోని ఇతర ప్రమఖ శాస్తస్రవేతరలు. 

 

ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీ (1924) ని ప్పారంభించడానికి పి.సి. రే స్థశీ కాకారం చ్చట్టటరు.  

ఇండియాలో ఒక కెమికల్ సొసటీని ఏరప రచాల్ప్ న ఆవశా కత ఎంతైనా ఉందని భావించిన పి.సి. రే 

తన విదాా రి థ శాంతి స్వ రూప్ భట్టు గర్, జె. ఎన్. మఖరీ,ీ జె. సి ఘోష్ లతో కల్పసి చరిు ంచేవ్యరు. అలా 

మే 9, 1924లో రిజిస్టర్ అయిా , మొదలైనదే ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీ. కొతరగా ఏరాప ైన కెమికల్ 

సొసటీ నిరవ హ్ణకు, దాని దావ రా నడిపించరడిన జరు ల్ కు ఇటు భారతదేశంలోనూ అటు 

విదేశాలలో కూడా ఎకడమిక్స స్రిక ల్ నుండి మంచి ఆదరణ లభించింద్ద. 'కొతరగా ఏరప డిన 

ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీకి హ్ృదయపూరవ క అభినందనలు మరియు హ్ృదయపూరవ క 

శుభాకాంక్షలు' అని లండన్ కెమికల్ సొసటీ అరప ట్లల  స్ందేశానిు  రంపింద్ద.  



 మొదట్లల  సొసటీకి కనీస్ం సొంత కారాా లయం కూడా ల్లదు. అరప ట్లల  డాక టర్ మఖరీ ీ(సప్కట్రీ) 

కారాా లయం నుండి నిరవ హ్ణ కారా ప్కమాల్పు  నిరవ హంచేవ్యరు. సొసటీ క్లస్ం స్డన వస్తి 

అవస్రమని భావించిన ప్రఫులల చంప్ద రే, కలకతార  విశవ విదాా లయానికి రద్దవేల రూపాయలను 

రహుమతిగా ఇచిు  కొంత స్థస్థలానిు  కేట్టయించమని క్లరారు. అలా 1933లో యూనివర్ి టీ కాల్లజ్ ఆఫ్ 

సన్్  అండ్ టెకాు లజీ, కలకతారలోని స్ర్ తారకాు థ్ పాల్పత్ భవనం యొకక  రెండవ అంతసురలో 

మూడు పెద ిగదుల నిరామ ణం ప్పారంభమైంద్ద. ఇరప టికీ రిజిస్టర్ అయిన ఆఫీస్ట చిరునామాగా అదే 

అప్డస్ట ఉంద్ద. 

ఆచారా  నాయకతవ ంలో ద్ద జరు ల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీ నుండి మొదటి 

రరిశోధన రప్తిక 1924 నవంరరోల ప్రచ్చరించారు. "భారత స్వప్మాజా ంలో గత రదేళ్ళలగా జరిగన 

రస్వయన శాస్తస్ర రరిశోధనలు ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీ స్థస్వథ రనకు దారి తీశాయి. సొసటీ యొకక  

స్తతైమాసిక రప్తిక ఇపుప డు కనిపించింద్ద. దీనిలో 13 పేరరుల ఉనాు యి. వ్నటిలో ఒకటి మాప్తమే ఇంగ్ల లష్ 

లో ప్రచ్చరించరడింద్ద. మిగల్పన పేరరుల భారతదేశ నలుమూలల నుండి ప్రచ్చరించరడాాయి. వ్నటిలో 

నాలుగు అనేక స్ంవత్ రాలుగా భారతదేశ రస్వయన రరిశోధనలో వెనెు మకగా ఉను  సన్్  కాల్లజ్, 

కలకతార  నుండి వెలువడాాయి." అంట నేచర్ మాా గజైన్ ఒక అభినందన స్ందేశంతో ఈ రరిశోధనా 

రప్తిక ప్రయతాు నిు  స్వవ గతించింద్ద.  

ఒక స్వధారణ భారతీయుడు ఎదుర్కక ంటును  స్మస్ా లను ఒక భారతీయుడే ఉతరమంగా 

అరథం చేసుక్లగలడని, సన్్  ను ఉరయోగంచి జాతీయ పునరుతప తిరని స్వధించగలరని ఆచారా  

విశవ సించారు. ఈ లకా్ష్య నిు  స్వధించడానికి ఆయన మేఘనాథ్ స్వహాతో కల్పసి, ఇండియన్ సన్్  

నాూ స్ట అస్ససియ్యష్న్ (ISNA) ను స్థస్వథ పించారు. విజాాన శాస్తస్రంలో విజయాలు విస్రరింరచేయడంతో 

పాట స్మాజంలోని స్మస్ా లకు రరిష్కక రాలు రూపంద్దంచడానికి దీనిని ప్పారంభించారు. ISNA 

ప్పెసిడెంట్స గా రనిచేసిన పి.సి. రే, ఆయన నాయకతవ ంలో 'సన్్  అండ్ కలు ర్' అనే జరు ల్ ను 

1935 లో ప్పారంభించారు. 

 



Chapter 7 

స్కవ రెంప్తోరయ మెంలో విరలవారమ క భావాలునన  రస్తసవిేరిగా 

 

చిను రప టి నుండి మంట్లు రేగుతను  గుండెతో భారతదేశపు పూరవ వైభవ్యనిు  చూడాలని 

ఎదురుచూసురను  ఒక జాతీయవ్యద శాస్తస్రవేతర ఆచారా  ప్రఫులల చంప్ద రే. ఒకపుప డు భారతదేశానికి 

ఉను  ప్పాభవ్యనిు  తిరిగ పందాలంటే ప్రసురతం ఉను  భారతీయులు కొతర రదుతల్పు  

అనుస్రించాలని, మారుతను  కాలంతో పాటు ోటీరడాలని తన ఆతమ కథలో ఆయన అనేక స్వరుల 

చరిు ంచారు.  

19వ శతారంి చివరలో అనేక దేశాలు రరిశోధన రరంగా, స్వంకేతిక విజాాన రంగాలోల  స్ంస్థల్పు  

స్థస్వథ పించడానికి ఆస్కి రని చూపాయి. ఒక దేశం శాస్తరరయ ఆలోచనలను ప్ోత్ హంచే విధానం, అభివృద్దు 

క్లస్ం తీసుకునే నిర ణయాలు స్మాజంపై ప్రభావం చూపిస్వరయి. అందుకే ఈ రకమైన రరిశోధనలు ఒక 

దేశం యొకక  స్ంరదగా రరిగణంచరడేవి. భారత జాతీయవ్యద పితామహుడిగా పిలవరడే 

సురేంప్దనాథ్ బెనరీ ీఆచారా  ప్రఫులల చంప్ద రే కు కాల్లజ్ లో ఉండగా ఇంగ్ల లష్ బోధించారు. ఆయన రే 

లో జాతీయతా భావ్యనిు  నింపారు.  

 
దేశరంధు చితరరంజన్ దాస్ట మరణం తరావ త స్వమ రక స్మావేశంలో గాంధీతో ప్రఫులల చంప్ద రే 



1885లో "భారతదేశం 

తిరుగుబాటుకు మందు, 

తిరుగుబాటుకు తరువ్యత " అనే 

అంశంపై ఎడినబ ర్ ్

విశవ విదాా లయం లార్ ా రెక టర్ స్ర్ 

స్థస్వటఫోర్ ా నార్ర క్లట్స ప్రకటించిన 

వా్య స్రచన ోటీలో ఆచారా  ప్రఫులల 

చంప్ద రే పాల్్గనాు రు. ఆయనకి 

దానిలో రహుమతి రాల్లదు. కానీ 

రహుమతి పంద్దన తన ప్రతా రి థ 

ోటీదారునితో స్మానంగా ఆయన 

రాసిన వా్య స్ం కూడా ప్రశంస్లు 

పంద్దంద్ద. ప్రఫులల చంప్ద రే తను 

రాసిన వా్య స్వనిు  ప్రతలుగా 

యూనివర్ి టీ విదాా రుథలకు రంచ్చతూ స్వప్మాజా వ్యద ఇనుర స్ంకెళె  నుండి భారతదేశానిు  

విడుదల చేయాలని అపీప ల్ చేశారు.. తన జీవిత చరిప్తలో భారత ప్రజల అభివృద్దునీ, వ్యళె  

విదా నూ ప్ిటిష్ ప్రభుతవ ం నిర లక్షా ం చేస్సరందని, వలస్వ్యద ధోరణతో ప్ిటిష్ ప్రభుతవ ం ఎలా ద్యపిీ 

చేసురంద్య చాలా ధైరా ంతో ఆ వా్య స్ంలో తాను వివరించిన విధానానిు  ప్రస్వరవించారు. విశాలమైన 

భావ్యలతో పారలమెంటేరియన్ గా ఉను  జాన్ స్తబైట్స కు కూడా ఆ వా్య స్ ప్రతిని రంపించారు. ఆ 

వా్య స్వనిు  చద్దవిన స్తబైట్స ప్రశంసిస్కర  ప్రఫులల చంప్దకు ఒక ల్లఖ రాశారు.  వా్య స్ంలోని విష్యాలను 

ప్రచారం చేయడానికి ల్లఖను ఉరయోగంచ్చక్లవచు ని ఆచారా కి అనుమతి ఇచాు రు. ప్ిట్న్ ప్రజల 

మందు వలస్ ధోరణతో ప్ిటిష్ చేసురను  ద్యపిీ స్వ భావ్యనిు  రహరత్ం చేయడానికి ప్రఫులల చంప్ద 

రే వ్యరారరప్తికలకు రాసిన ల్లఖ అందరిలోనూ అరప ట్లల  చరు నీయాంశంగా మారింద్ద. డి స్వక ట్స్  మాన్ 

అనే ఒక స్వక టిష్ నాూ స్ట పేరర్ " భారతదేశానికి స్ంరంధించి వేరే ఎకక డా కనిపించని స్మాచారానిు  

కల్పగ ఉను  వా్య స్ం ఇద్ద" అని రాసింద్ద. 

 

1880 నుండి 1925 వరకు బెంగాల్ దారుణమైన రరిసిథతిని చూసింద్ద. ఒకవైపు బెంగాల్ విభజన 

1905 లో చోటుచేసుకుంద్ద. మరోవైపు భారతీయులు సన్్  నుండి ిజినెస్ట వరకు అనిు  రంగాలలో 

తమను తామ స్థసిథరరరచ్చకునాు రు. బెంగాలీ స్మాజం రెండు విభిను  మార్ాలను ఎంచ్చకుంద్ద. 

ఒకటి స్వ దేశీ భావనను మేల్గక లుప తూ ఉంటే, మర్కకటి స్వ తంప్తానిు  స్వధించడానికి ోరాట్ 

మార్ానిు  అనుస్రిస్సరంద్ద.  ప్రతి స్వమాజిక రంగంలో భారతీయులకు అవకాశాలను స్ృష్టటంచడానికి 

ప్రజలలో అవగాహ్న కల్పప ంచే ప్రయతు ం స్వ దేశీ ఉదా మం దావ రా జరిగంద్ద. భారతదేశం యొకక  

స్వవ వలంరన, విదా ను ఆధునీకరించడం, భారతీయ ఉతప తరల విరలవం వంటి లక్ష్యా లతో 

మందుకు స్వగుతను  స్వ దేశీ వరం్లో ప్రఫులల చంప్ద రే కూడా ఒకరు. విదాా రుథలకు బోధన 

నైపుణాా లు అంద్దంచగల్పగతే తదావ రా ప్రరంచంలో జరుగుతను  వేగవంతమైన మారుప లోల  వ్యరు 

ోటీరడగలుగుతారని రే విశవ సించారు.  

స్కధనా ఫార్మ రలో ప్రఫుల్ల చెంప్ర రే, నేతాజీ సుభాష్ బోస్ (1924) 



భారతీయులతో నడిపించరడే శాస్తరరయ స్వవ వలంరనతో కూడిన వా వస్థ దేశంలో 

నెలకొలప రడాల్ప్ న అవస్రానిు  గురిరంచిన భారతీయ శాస్తస్రవేతరలు నిరంతరం దానిక్లస్ం ఆలోచిస్కర  

ఉండేవ్యళ్ళె . కలకతార  ప్పెసిడెనీ్  కాల్లజీలో మొదటి రరిశోధన ప్రయోగశాల స్థస్వథ పించారు ఆచారా  రే. 

అకక డే కెమిస్తరట రరిశోధనలో దేశం మొతరం మీద మొదటి అడుగు రడింద్ద. సన్్  సేవకు అంకితమై 

ఉండే విదాా వంతలు, స్మరుులైన రరిశోధకులు మన దేశానికి అవస్రమని ఆచారా  ప్గహంచారు. 

కలకతార  విశవ విదాా లయంలోని విదాా వేతరల లో రరిశోధనకి స్ంరంధించి అధా యనాలు 

జరగకోవడం వలల పి.సి. రే అస్హ్నం వా క రం చేసేవ్యరు. అందువలల ఆ స్మయంలో బెంగాల్ లో 

బోధన వా వస్థ రటుతావ నికి ఆయన పూరిర మదతినిచాు రు. సన్్ , టెకాు లజీ మరియు 

ఇండస్తసిటయలైజేష్న్ ల మీద ఆధారరడి, స్వ దేశీ సే్క రి ర తో రని చేసురను  నేష్నల్ కౌని్ ల్ ఆఫ్ 

ఎడాు కేష్న్ (NCE) తో ఆయనకు స్నిు హత అనురంధం ఉంద్ద. ఎన్.సి. ఇ ని స్తీష్ చంప్ద మఖరీ,ీ 

అరింద్య కల్పసి స్థస్వథ పించారు. ఈ కౌని్ ల్ 1921లో పి.సి. రే అధా క్షతన కొతర విధానాలను రరిచయం 

చేయడానికి సిలరస్ట రివిజన్ కమిటీని ఏరాప టు చేసింద్ద. మెకానికల్, ఎలస్తకి టకల్ తో పాట రస్వయన 

ఇంజనీరింగ్ లో కూడా కొతర పాఠా్ ంశాలు ప్రవేశపెట్టరడాాయి. తరావ త ప్రఫులల చంప్ద రే నేష్నల్ 

కౌని్ ల్ ఆఫ్ ఎడాు కేష్న్ ప్పెసిడెంట్స గా బెంగాల్ లో నియమించరడాారు. ఆధునిక ోటీ ప్రరంచంలో 

డిప్గ్ల స్ంపాద్దంచడం మాప్తమే కాకుండా కొతర నైపుణాా లను భారతీయ విదాా స్థరుథలు నేరుు క్లవ్యల్ప్ న 

అవస్రం ఎంతైనా ఉందని ప్రఫులల చంప్ద రే అభిప్పాయరడాారు. సౌకరా వంతమైన ప్రభుతవ  

ఉద్యా గాల వెనక రరుగులు తీయకుండా తమంతట్ తామగా నిలరడేలా ఎంప్ట్ప్పెనూా ర్్  గా 

భారతీయ విదాా రుథలు ఉండాల్ప అని ఆయన విదాా రుథలోల  ప్పేరణ నింపేవ్యరు.  

 

గాంధీజీ సిదాు ంతాలు 

నమమ తూ గాంధేయవ్యద్దగా 

ప్రతిరోజు ఆ సిదాు ంతాల్పు  

పాటించేవ్యరు. 1901లో 

మహాతామ గాంధీ కలకతార  

వచిు నపుప డు గోపాలకృష్ణ గోఖల్ల 

ఆహావ నం మేరకు ప్రఫులల చంప్ద 

రే, గాంధీ ఇచేు  మొదటి 

ప్రస్ంగం క్లస్ం కలకతారలో 

ఏరాప ట్లనీు  చూడడానికి 

ఉత్ా హ్ంగా పాల్్గనాు రు. గాంధీ 

ఆతమ కథ అయిన 'మై 

ఎక్ పెరిమెంట్్స  విత్ ప్టథ్' లో 

ఆచరణాతమ కంగా జీవించిన వా కి ర 

పి.సి. రే, తరచ్చ స్ందరిశ ంచేవ్యరు అంట డాక టర్ రే ని ఇలా రరిచయం చేశారు " నెలకి ఎనిమిద్ద 

వందల రూపాయలు స్ంపాద్దంచే ప్పఫెస్ర్ ప్రఫులల చంప్ద రే, తనక్లస్ం కేవలం 40 రూపాయలు 

మాప్తమే ఉంచ్చకొని మిగతా ధనానిు  మొతరం స్మాజ ప్శ్లయస్ు  క్లస్మే ఉరయోగస్వరరు, ఆయన 

వివ్యహ్ం చేసుక్లల్లదు చేసుక్లవ్యలని క్లరుక్లల్లదు కూడా".  

మహాతామ గాెంధీ ట్సి్కపెంచిన గుజర్త్ విద్యయ పీఠెం 

విశ్వ విద్యయ ల్యానిన  ప్పార్ెంభిసిునన  ప సి రే 



1920లలో రే రాజకీయ రంగాల తో మడిరడి ఉండి, స్వవ తంప్త ఉదా మంలో పాల్్గనాు రు. 

ఆయన ప్కియాశీల రాజకీయాలోల  పాల్్గనక ోయినరప టికీ ఆ స్మయంలో దేశమంతట్ట విస్రరించిన 

స్వవ తంప్త ోరాట్ం నుండి మాప్తం దూరంగా ఉండల్లకోయారు. 

పి.సి. రే ఆట్లరయోప్గఫీ అయిన “లైఫ్ అండ్ ఎక్ీ ప రియనె్ స్ట ఆఫ్ ఏ బెంగాలీ కెమిస్టట" లో 

ఆయన ఈ విధంగా ఒక స్ంఘట్నని వివరించారు. 

"టౌన్ హాల్ లో ఒక మాస్ట మీటింగ్ జరిగంద్ద దానికి ప్రధాన రప కర్ సి. ఆర్. దాస్ట. ఒకరోజు 

మధాా హ్ు ం నా సేు హతడు ననుు  పిల్పచి మామూలు రోజులోల  కంటే ఆ రోజు కొంచం మందుగానే 

మైదానంలో చేసే వ్యకింగ్ కి వెళె మని స్కచించాడు. నేను కేవలం యాదృచిఛ కంగా మాప్తమే ఆ రోజు 

జరుగుతను  మీటింగోల ప్పేక్షకులోల  ఒకడిగా నించ్చనాు ను. స్మావేశం జరిగన టౌన్ హాల్ ప్గౌండ్ స్థఫోల ర్ 

ఉకిక రిికిక రిగా ఐోయింద్ద. చాలా పెద ిస్ంఖా లో జనం వచాు రు. విశాలంగా ఉండే దక్షణం వ్నధిలో 

కూడా జనం గుమిూడారు. సి. ఆర్. దాస్ట అందరికీ వినరడేలా తన ప్రస్ంగం ఉండాలని మెట్ల 

మందు వరకు వచాు రు. ఆ కికిక రిసిోయిన జనంలో వెనక ఎకక డో ఇరుకుక ని ఉనాు ను నేను. 

ఎలాగోలా అకక డును  జనం ననుు  గురిరంచి మందుకు నెట్టడం వలల సి ఆర్ దాస్ట తో పాటు 

నిలరడాల్ప్  వచిు ంద్ద. అకక డును  అందరూ నా అభిప్పాయంగా నేనేo మాట్టల డతాన్న అని ఆప్తంగా 

ఎదురు చూశారు. ఆ తరావ త ఏం జరిగంద్య ఆ రోజు ఒక స్థస్వథ నిక ద్దనరప్తిక ఈ విధంగా రాసింద్ద; 

సి ఆర్ దాస్ట డాక టర్ పి.సి. రే ని తీరామ నంపై మాట్టల డమని అడిగారు. డాక టర్. రే మాట్టల డడానికి 

ల్లచారు కొనిు  క్షణాల తరావ త వందేమాతరం అని నినాదాలు చేస్కర  అకక డే ఉను  డాక టరిు  విష్ 

చేశారు. డాక టర్. రే ఆ స్మావేశంలో ఒకక  క్షణం కూడా ప్రస్ంగంచాల్ప అనే ఆలోచన తనకు ల్లదని 

చపాప రు. తాను ప్పేక్షకుడిగా మాప్తమే అకక డికి వచాు ను అని చపాప రు. డాక టర్ రే దేశం పిలుపుకు 

ప్రతిస్ప ందనగా లారరేట్రీ ని, టెస్టట టా బ్ ను విడిచిపెటిట రావలసిన స్ందరాు లు చాలా 

ఉనాు యని రదే రదే చపాప రు. డాక టర్ పి.సి. రే కూడా తన రనిని ప్రయోగశాలలో వద్దల్లసి ఈ ిలులకు 

వా తిరేకంగా తన నిరస్న స్వ రానిు  వినిపించడానికి స్మావేశంలో చేరారు." (అమృత్ రజార్ రప్తిక, 

ఫిప్రవరి 1919) 

1920లలో స్హాయ నిరాకరణ ఉదా మం ఉధృత స్థస్వథయిలో ఉండగా, ఆయన ఒక మాట్ 

అనాు రు. "సన్్  వేచి ఉండగలదు కాని స్వ రాజ్ వేచి ఉండల్లదు" అని. 

ప్ిటిష్ పాలకులు హందువులకు, మసిలంలకు ప్రతేా క ఎనిు కల నియమానిు  

ప్రవేశపెటిటనపుప డు, కాంప్గెస్ట ఉదారన వైఖరిని అనుస్రిస్కర  ఉంటే, ప్రఫులల చంప్ద మతం 

మసుగులో ప్రచారం చేయరడుతను  జాతీయ వ్యదానికి వా తిరేకంగా నిలరడాారు. ఆయన అరప టి 

కాంప్గెస్ట నాయకతవ ం యొకక  అవకాశవ్యద విధానానిు  విమరిశ ంచారు. అద్ద మతరరమైన విభజనకు 

దారి తీసురందని ఆయన విశవ సించారు. 

ఆచారా  రే గాంధీ ని అనుస్రిస్కర  గాంధేయవ్యద్దగా ఉను రప టికీ ఖిలాఫత్ ఉదా మం (1919) లో 

గాంధీజీ చేసిన తపుప లకు వా తిరేకంగా తీప్వమైన విమరశ లను చేశారు. స్వ రాజ్ ఒకటే తమ లక్షా ంగా 

ప్రకటించిన ఆయన "మాతృ దేశం రట్ల తమ విధేయతను భూభాగానికి అతీతమైన దేశభకి ర అనే 

తరంగాలోల  మంచేసురంటే ఊరుకునేద్ద ల్లదని అనాు రు." 



1938లో రెండోస్వరి రాస్తష్టరతి ఎనిు క మీద కాంప్గెస్ట రెండుగా విడిోయినపుప డు సుభాష్ 

చంప్దబోస్ట కి ప్రఫులల చంప్ద రే తన మదతిను ఇచాు రు.  

రెండో ప్రరంచ యుదు స్మయంలో 1941లో నాజీ జరమ నీ రషా్క  పై దాడి చేసినపుప డు ఆచారా  

ప్రఫులల చంప్ద రే ప్రమఖ భారతీయులతో కల్పసి "యు. ఎస్ట. ఎస్ట. ఆర్ తో పూరిర స్వనుభూతి మరియు 

స్ంఘీభావం" వా క రం చేయాలని భారతీయులు క్లరుతూ ఒక మేనిఫెస్సటను విడుదల చేశారు. ఈ 

ప్రకట్నపై మొట్టమొదటిగా స్ంతకం చేసిన వా కి ర ఆచారా  పి.సి.రే.  

ఆచారా  విరలవకారుల రట్ల స్వనుభూతిని కల్పగ, వ్యళె  ఆహారం క్లస్ం ఆప్శయం క్లస్ం తన 

ఫాా క టరీలలో ఏరాప టుల చేసేవ్యరు. ఆయన మరణానంతరం చాలా మంద్ద విరలవకారులు, తన 

స్హోదా్య గులు రరోక్షంగా విరలవకారులకు ఆయన చేసిన స్హాయం గురించి మాట్టలడారు. ఆ 

స్మయంలోనే ప్రభుతవ ం రికారాులోల  ప్రఫులల చంప్ద రే ని "సంటిస్టట వేష్ంలో ఉను  విరలవకారుడిగా" 

అభివరి ణంచింద్ద.  

భారతీయ జాతీయ భావ్యలను, యువ భారతీయుల ప్రగతిశీల అవస్రాలను అరథం 

చేసుక్లవడంలో ప్ిటిష్ విఫలమైందని తీప్వంగా విమరిశ ంచారు ఆచారా . దీని ప్రభావం రాబోయ్య 

దశాబిాలలో తీప్వంగా ఉంటుందని మందే ఊహంచారు ఆయన. తరావ తి దశార ికాలానిు  గమనిసేర 

ఆచారా  ఊహంచింద్ద నిజమే అని అరథమవుతంద్ద. 

 



Chapter 8 

ద్యర్ి నిక్కడు మరియు పారిప్రమిక వేరిగా 

 

"ఐరోపాలో రరిప్శమలు, శాస్తరరయరరిశోధనలు ఒకదానితో ఒకటి కల్పసి స్మనవ యంగా రనిచే 

స్థసురనాు యి. ప్రయోగశాలలోల  జరిగన రరిశోధనల ఫల్పతంగా అమెరికా మరియు ఐరోపా చరిప్తను 

స్ృష్టటస్కర  రరిప్శమలోల  భారీ పురోగతిని స్వధించాయి. ఇవి నేను ప్పెసిడెనీ్  కళాశాలలో కెరియర్ 

ప్పారంభించినపుప డు నాలో తీప్వంగా ఉను  ఆలోచనలు. బెంగాలోల  స్హ్జంగా ప్రకృతి ప్రస్వద్దంచిన 

వనరులను, మడి రదారాథలను ఎలా ఉరయోగంచ్చక్లవ్యల్ప అని ఆలోచిస్కర  ఉండేవ్యడిని. 

అనారోగా ంతో ఉను  వ్యళలకి ఆహారానిు  ఎలా అంద్దంచాల్ప అనేదే నా ఆలోచన ...."            

___పి. సి. రే. 

బాలా ం నుండి ప్రఫులల చంప్ద రే భారతదేశంలో తరచూ బాధిసురను  

కరువుని, పేదరికానిు  గమనించారు. ఆయనకి ప్పాచీన భారత చరిప్త మీద 

ఉను  అవగాహ్న వలన ప్ిటిష్ రాకకి మందు భారతీయ రరిప్శమలు ఎంతగా 

అభివృద్దు చంద్ద ఉనాు యో, ప్ిటిష్ రరిపాలనలో ఉదిేశపూరవ కంగా స్థస్వథ నిక 

తయారీదారులను ఎంతగా అణచి వేశారో రే కి తెలుసు.  

రరాయి వ్యళల దురహ్ంకార పాలన 

కింద ప్కమంగా భారతీయులు 

రరిప్శమలు ఏరాప టు చేయాల్ప అనే 

ప్పేరణను క్లలోప యారు.  

ఇంగాలండ్ లో ఉండగా రే 

అకక డ ఉను  స్వమాజిక, విజాాన 

రరమైన అభివృద్దుని గమనించారు. 

ఇంగాలండ్ నుండి తిరిగ వచాు క 

యూరోప్ నుంచి ద్దగుమతి 

చేసుకుంటును  కొనిు  

రస్వయనాలను స్థస్వథ నికంగా తయారు చేయడానికి కొనిు  ప్రణాళికలను రూపంద్దంచారు. అరప టి 

వరకూ యూరప్ నుండి ద్దగుమతి చేసుకునే రస్వయనాల వలల స్థస్వథ నికంగా ఉను  రరిప్శమలలో 

ఎటువంటి అభివృద్దు, అధునాతన రదుతలకు తావు ల్లకుండా ోయింద్ద. బెంగాల్ లో నానాటికీ 

పెరిగ ోయిన నిరుదా్య గ స్మస్ా లను దృష్టటలో ఉంచ్చకొని ఆధునిక సంటిఫిక్స స్థజాానానిు  

ఉరయోగంచి, పారిప్శామిక అభివృద్దుని నెలకొలాప లని స్ంకల్పప ంచారు.  ప్పారంభంలో 700 

రూపాయల పెటుటరడితో 1893లో భారత దేశంలోనే మొదటి ఫారామ సా్క టికల్ కంపెనీ అయిన 

బెంగాల్ కెమికల్్  ని స్థస్వథ పించారు. దానిని ఇపుప డు బెంగాల్ కెమికల్్  అండ్ ఫారామ సా్క టికల్్  

బెంగాల్ కెమికల్ు  & ఫారామ స్ఫయ టికల్ు  లిమిటెడ్ కోల్ట్కతా 



వర్క ్  ల్పమిటెడ్ (BCPWL) గా పిలుసురనాు రు. ఇద్ద కొవిడ్-19 రరిసిథతల నేరథా ంలో భారత ప్రభుతవ ం 

చేత హైప్డాకీ్  స్థక్లలరోకివ న్ ఉతప తరలకు అనుమతలను పంద్దన కంపెనీగా గురిరంచరడింద్ద. 

 

ఈ రరిప్శమను స్థస్వథ పించడం దావ రా 'స్వ దేశీ' అనే 

ఆయన కలను స్వకారం చేసుకునాు రు. Tincture of Nux 

Vomica, Spirit of Nitric Ether, Syrup Ferri lodidi వంటి 

ద్దగుమతి చేసుకునే రస్వయనాల ఉతప తరలను ఎకుక వ 

ఖరుు  ల్లకుండా తయారు చేయడమే కంపెనీ లక్షా ం. 

1898 లో కలకతార  లో నిరవ హంచిన భారతీయ మెడికల్ 

కాంప్గెస్ట లో బెంగాల్ కెమికల్్  లో తయారు చేయరడిన 

ఉతప తరలను ప్రదరిశ ంచినపుప డు అకక డికి వచిు న 

అనేక మంద్ద వైదుా లు ప్రశంసించారు. అకక డికి వచిు న 

అనేక మంద్ద వైదుా లు తరువ్యతి కాలంలో ఇకక డ తయారుచేయరడిన మందుల్పు  ప్పిప్సిక రషన్ గా 

స్కచించడం మొదలుపెట్టటరు. తనకును  ఇనార్ానిక్స మరియు ఎనలైటికల్ నైపుణాా లు ప్రఫులల రేకు 

అకక డ రనిచేసే రరిప్శమలోని ఉదా్య గులకు శిక్షణ నైపుణాా లను అంద్దంచడంలోనూ, తాను 

చేరుక్లవ్యల్ప్ న లక్షా  స్వధనలోనూ ఉరయోగరడాాయి. ప్రతిరోజూ స్వయంప్తం 7 నుండి 8 గంట్ల 

వరకు బెంగాల్ కెమికల్ ఫాా క టరీలో రనిచేసే వ్యరు ప్రఫులల రే. 'ఇరప టివరకు ద్దగుమతి చేసుకుంటును  

ఔష్ధాలను స్థస్వథ నికంగా తయారు చేయాలనే ఆలోచన ఒక ట్టనిక్స లాగా రనిచేసింద్ద' అని రే తన 

ఆతమ కథలో రాసుకునాు రు. 'BCPWL అనేద్ద బెంగాలోల  అతా ంత వేగంగా మందుకు స్వగుతను  యువ 

స్ంస్థలలో ఒకటి' అని స్ర్ జాన్ కమింగ్ 1903లో అనాు రు. రస్వయన ప్పాససింగ్ రరిప్శమలో 

అవస్రమైన స్లే్య ా రిక్స యాసిడ్ వంటి ప్పాథమికంగా అవస్రమయ్యా  కారకాలను ఈ రరిప్శమ 

తయారు చేయడం ప్పారంభించింద్ద. ప్కమంగా ఆయన రరిప్శమ స్బుబ లు, కాగతపు గుజు,ీ ఎరువులు 

మరియు నూనెలు వంటి అనేక ఇతర ఉతప తరల తయారీ వైపు 

కద్దల్పంద్ద.  

 

 

P. C. రే తన విదాా రుథలతో కల్పసి ఆచారా  ప్రఫులల చంప్ద 

కాట్న్ మిల్్ , బెంగాల్ స్వల్ట మాా నుఫాా కు రింగ్ కంపెనీ, బెంగాల్ 

కుండలు, బెంగాల్ ఎనామెల్ వర్క ్ , బెంగాల్ స్థరటమ్ నావిగేష్న్, 

బెంగాల్ పేరర్, బెంగాల్ కాా నింగ్ మరియు కాండిమెంట్స, నేష్నల్ 

ట్టనరీస్ట, చకర్వరీ ట, ఛట్రీ ీ & కంపెనీ ల్పమిటెడ్ (రిలష్టంగ్ హౌస్ట) 

మరియు భారతి సేక ల్్  మరియు ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ  

వంటి అనేక ఇతర రరిప్శమలను స్థస్వథ పించారు. ఈ రోజు కూడా 

మనలో చాలా మంద్ద రే స్థస్వథ పించిన పారిప్శామిక వ్యరస్తవ  

ఉతప తరలైన నాఫరలీన్ మరియు ఫినైల్ బాటిల్్  వంటి వ్యటిని 

స్వధారణ రరిశుప్భత ఉతప తరల రూరంలో ఉరయోగసురనాు రు.  

మణకిాల్లో ప్ెషమిైన ర్స్కయనాల్ రయారీ 

బెంగాల్ కెమికల్ లిమిటెడ్ 

నుెండి ప్పెజర్చ క్కకా ర్చ 

రూరకల్ప న మరియు ఉరప తిి 



అనేకమంద్ద భారతీయ నాయకులు, శాస్తస్రవేతరలు మరియు వైదుా లు అనేక రంగాల నుండి 

ప్కమంగా రే ప్రయతాు లలో ఆయనకు మదతి ఇవవ డం ప్పారంభించారు. సుభాష్ చంప్దబోస్ట, 

చిప్తంజన్ దాస్ట, డా. అమూలా  చరణ్ రసు, రాధా గోింద కర్, కులభూష్ణ్ భప్దూరి, సురేశ్ ప్రస్వద్ 

స్రాబ ధికారి వంటి వ్యరు ఆయన కారా ప్కమాలు విజయవంతమవడానికి స్హాయరడాారు. ఆ 

స్మయంలో ప్రమఖ ప్ిటిష్ రస్వయన శాస్తస్రవేతర స్ర్ థామస్ట థార్ప  ద్ద నేచర్ మాా గజిన్ లో రెండు 

పేజీలతో కూడిన ఒక ఆరి టకల్ ని రాశారు. "ద్ద లైఫ్- వర్క  ఆఫ్ ఎ హందూ కెమిస్టట" అనే ఈ వా్య స్ంలో 

థార్ప  రే గురించి రాస్కర .. "స్ర్ ప్రఫులల చంప్ద రే ప్పెసిడెన్ీ  కాల్లజ్ లో ప్పఫెస్ర్ గాను ప్రఖా్య తి 

చంద్దన కెమిస్టట గాను ఒక రచయితగానూ అందరికీ సురరిచితల్ల. ఆయన సొంతంగానూ తన 

విదాా రుథల తోనూ కల్పసి రాసిన ఇనార్ానిక్స మరియు ఆర్ానిక్స నైప్టేట్ల మీద దాదాపు 100కు పైగా పేరరుల 

ప్ట్టనా్ క్షన్్  ఆఫ్ ద కెమికల్ సొసటీ, కాంటినెంట్ల్ జరు ల్్  ల్లదా ఏష్టయాటిక్స సొసటీ ఆఫ్ బెంగాల్ 

జరు ల్లో ప్రచ్చరించరడాాయి." అంతేకాకుండా థార్ప  తను రాసిన వా్య స్ంలో ప్రఫులల చంప్ద రే 

విజయవంతమైన కెమికల్ ఇండస్తరట కి వా వస్వథ రకుడిగా ఉంట యుదు స్మయంలో ప్రభుతావ నికి 

తన వంత సేవలు గణనీయంగా అంద్దంచారని రాశారు.  

 
శస్తస్రచికిత్  లో ఉరయోగంచరడే రతిర తయారీ 



Chapter 9 

గొరప  మ్యనవతావాదిగా 

 

మానవతా విలువలు ఉను  కుటుంరం నుండి వచిు న పి.సి. రే ఎపుప డూ స్మాజానికి ఏద్య ఒక 

సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉండేవ్యరు. స్మాజ ప్శ్లయస్ు  క్లస్ం తన వంతగా స్హాయం చేయాల్ప్  

వచిు నా దానినే తన ప్రధాన కర రవా ంగా భావించేవ్యరు. అనేక రరిప్శమలకి యజమానిగా ఉండి కూడా 

ఆయన ఎపుప డూ ఒకక  రూపాయి కూడా జీతం గా తీసుక్లల్లదు. తన వంతగా తీసుక్లవలసిన జీతానిు  

కూడా అకక డును  కారిమ కులకు రంచి ఇచేు వ్యరు. ఆయన గొరప తనానికి ఉదాహ్రణగా ఒక 

స్ంఘట్నని చరప వచ్చు . అరప ట్లల  కళాశాలలోల  ఒక స్ంప్రదాయం ఉండేద్ద, ప్పఫెస్ర్ స్థకాలస్ట లోకి వచిు  

స్థకాలస్ట తీసుక్లవడానికి మందు ఒక స్థక లర్క  లోరల్పకి వచిు  స్థబాల క్స బోర్ ా స్థకీ లన్ చేసి అకక డ స్వమప్గ అంతటినీ 

సిదుం చేసి వెళాలల్ప. ఒకరోజు ఒక స్థక లరుక  వచిు  పి.సి. రే స్థకాలస్ట తీసుక్లవడానికి మందు స్థకాలస్ట లో స్థబాల క్స బోర్ ా

స్థకీ లన్ చేసి వెళెా డు. ఆ తరావ త కాసేరటికి ప్పఫెస్ర్ స్థకాలస్ట రూమ్ లోకి వెళాలరు. చూసురను  విదాా రుథలు 

అందరూ ఆశు రా ంగా ఉండిోయారు స్థకాలస్ట అయిన తరావ త వ్యళె  అనుమానానిు  వా క రం చేశారు పి.సి. 

రే దగర్. మందు స్థకాలస్ట లోకి వచిు  వెళెి న స్థక లర్క  వేసుకును  క్లటు, తరావ త స్థకాలస్ట లోకి వచిు  బోధించిన 

ఈయన క్లటు ఒకేలా ఉంద్ద. కారణమేంట్ంటే, పి.సి. రే ఉనిు  రట్టలు కొనుక్లక వడానికి వెళెి నపుప డు 

ఆ కాల్లజీ లో రనిచేసురను  స్థక లర్క  కి కూడా దాని అవస్రం ఉందని గురిరంచి ఇదరిికీ కల్పపి రెండు సటుల 

తీసుకుని, కుటిటంచారు.  

 

1916లో కలకతార  యూనివర్ి టీలో ప్పఫెస్ర్ా ఆయన చేరారు. 1921 నుండి ఆయన జీతం 

తీసుక్లవడం మానేశారు. తనకు రావలసిన జీతానిు  కెమిస్తరట డిపారె టమ ంట్స అభివృద్దుకి వ్యడమని 

యూనివర్ి టీని క్లరారు. తన జీవితంలో చివరి 20 ఏళె  కాలం పాటు యూనివర్ి టీ ిల్పంాగ్ లోనే ఒక 

చిను  గద్దలో జీవించారు. ఒక రూమ్ లో రల్పంగ్ ఫాా న్ ఉండట్టనిు  కూడా లగరీీ గానే 

రరిగణంచేవ్యరాయన. అనేక మంద్ద పేద విదాా రుథలు ఆయనతోపాటు ఉండేవ్యరు. 1922లో భారత 

దేశ గొరప  శాస్తస్రజుడాు అయిన నాగారీునుడి పేరుమీదుగా కెమిస్తరటలో రద్దవేల రూపాయల వ్యరిషక 

రహుమతిని ఏరాప టు చేశారు. 1936లో ఆయన మర్కక వ్యరిషక రహుమతిని ప్పఫెస్ర్ అశుతోష్ మఖరీ ీ

పేరు మీదుగా ప్రకటించారు. ఆయన రిైరెమ ంట్స స్ందరు ంగా కెమిస్తరట డిపారె టమ ంట్స అభివృద్దు క్లస్ం 

కలకతార  యూనివర్ి టీకి రూ. 1,80,000 లను డొనేట్స చేశారు.  

1921 లో, ఖులాు  కరువు స్మయంలో, ఆయన కరువు బాధిత జిలాలలోని పేద ప్రజలకు నెలల 

పాటు ఆహారం అంద్దంచడానికి ఖులాు  రిలీఫ్ కమిటీని ప్పారంభించారు.  1922లో పి.సి.రే ఇచిు న 

పిలుపుకు స్ప ందనగా శాస్తస్రజులాు, విదాా రుథలు కరువు బాధిత ప్పాంతంలో స్హాయం చేయడానికి 

మందుకు వచాు రు. తదావ రా వ్యళ్ళె  నెల రోజులోల  సేకరించిన మొతరం మూడు లక్షల రూపాయలు. 

సుభాష్ చంప్దబోస్ట తో కల్పసి కరువు బాధిత ప్పాంతాలోల  రరా టించి, బెంగాల్ రిలీఫ్ కమిటీని ఏరాప టు 

చేసి దానికి ప్పెసిడెంట్స గా విధులు నిరవ రి రంచారు. బాధిత ప్రజలకు స్హాయం అంద్దంచడం క్లస్ం 



ఆయన పిలుపు మేరకు విదాా రుథలు, స్హోదా్య గులలో కొందడన ప్పఫెస్ర్. మిట్టర్, మేఘనాథ్ స్వహా, 

ప్పఫెస్ర్ నీరేన్ చౌదరి 24 గంట్ల పాటు కష్టరడి రనిచేశారు.  

(ఆయన ఆతమ కథ నుండి: నవంరర్ 11న ఉతరర బెంగాల్ కరువు ప్పాంతం నుండి మాంచస్టర్ 

గారియాన్ ప్రతేా క ప్రతినిధి రాసిన కథనం.---- 

ఇలాంటి రరిసిథతలోల  కెమిస్తరట ప్పఫెస్ర్ అయిన స్ర్ పి.సి. రే మందుకొచిు  ప్రభుతవ ం 

చేసురను  తపుప ల్పు  స్రిద్దదమిని ప్రజలకు పిలుపునిచాు రు. ఆయన పిలుపుకి ఆస్కి రతో అనేక మంద్ద 

స్ప ంద్దంచారు. ఒక నెల రోజులోలనే బెంగాల్ ప్రజల నుండి 3 లక్షల రూపాయల విరాళానిు  

సేకరించారు. ధనవంతల కుటుంబాల నుండి స్తరరలు వ్యళె  రటుటరట్టలు, రంగారు నగలను 

ఇసురంటే పేదవ్యళ్ళల  వ్యళె కును  రెండుజతల రట్టలోలంచి ఒక జతను సతం తాా గం చేశారు. వందల 

కొదీ ియువకులు స్వ చఛ ందంగా తమ వంత స్వయం అంద్దంచడానికి ఊరి ప్రజల దగర్ికి వెళాలరు. 

ఇకక డును  మార్ాలకి స్రిరడని డల్లవ  లైనుల వెయా డం వలల వరదనీరు ప్రవహంచి 

మందుకు వెళలడానికి ఆస్వక రం ల్లదు. ఈ ప్రకృతి వైరరీతా ం వలల ప్రభుతవ ం రట్ల ప్రజలోల  తీప్వ 

అస్ంతృపిర చలరేగంద్ద. ఈ వ్యదనకు మదతిగా అనేకమైన ఆధారాలు ఉను రప టికీ సుమారు 

నెలను ర రోజుల తరావ త ప్రభుతవ ం దీనిమీద విచారణకు ఆదేశించింద్ద.) తిరిగ 1923లో బెంగాల్ 

రిలీఫ్ కమిటీ దావ రా సేకరించిన 2.5 మిల్పయనల రూపాయల నగదును వరద వలల అకక డ 

నిరాప్శయులైన ప్రజలకు అంద్దంచారు. 1931లో మళీల వరద ఉధృతంగా ఉండడం వలల ఉతరర 

బెంగాలోల  70 ఏళల వయసులో ఉను  ప్రఫులల చంప్ద రే స్ంకట్స తారన్ స్మితి అనే స్థఫ లడ్ రిలీఫ్ కమిటీని 

నిరాప్శయులైన ప్రజల క్లస్ం ఏరప రిచారు. ఈస్వరి ఆయన స్హ్కార స్ంఘాలను ఏరప రచడం వలల 

ప్రజలు, విదాా రుథలు ప్రతా క్ష భాగస్వవ మలై వ్యటి దావ రా స్హాయక కారా ప్కమాలను నిరవ హంచారు. 

 



Chapter 10 

ప్పాచీన భారతీయ రస్వయన శాస్తస్వరనిు  ప్రరంచానికి బోధించిన 

పుస్రకం: "ద హస్టరీ ఆఫ్ హందూ కెమిస్తరట" 

 

ఎడినబ ర్ ్విశవ విదాా లయంలో చదువుతండగా పాశాు తా  స్ంస్క ృతిలోని పూరీవ కుల శాస్తస్ర 

విజాానం ఆయనను ఎంతగాన్న ఆకరి షంచింద్ద. ఇద్ద సన్్  అండ్ టెకాు లజీ రంగంలో ప్పాచీన 

భారతదేశం యొకక  స్హ్కారానిు  అనేవ ష్టంచడానికి ప్రఫుల్ చంప్ద లో విరరీతమైన ఉత్ కతని 

కల్పగంచింద్ద. దేశం యొకక  విజయమైనా, రలమైనా ఆ దేశంలో సన్్ , టెకాు లజీ, బోధనా శాస్తస్రం, 

మెథడాలజీ రంగాలలో పరులు స్వ తంప్తంగా ఏమి స్వధిస్వర రనే దానిపై ఆధారరడి ఉంటుందని 

ఆయన అభిప్పాయరడాారు. హందూ స్ంప్రదాయాలకు రలమైన శాస్తరరయత ఉందని ఆయన 

గమనించారు. 'అద్ద ఒక నాలెడ్ ీ బాా ంక్సగా ఏరప డింద్ద. ఇద్ద రోజువ్యరీ జీవితంలో 

అనుస్రించరడుతంద్ద. ప్రజల జీవన విధానంలో ఇవనీు  భాగమైోయాయి కారటిట వ్యటిని అంతగా 

రటిటంచ్చక్లల్లదు 'అని ఆయన అభిప్పాయరడాారు. ప్పాచీన భారతదేశ స్థజాానానిు , స్ంప్రదాయాల్పు  

పెంపంద్దంచడంలో భారతదేశ విజయం దాగ ఉందని ఆయన భావించారు.  

రే తన ఆతమ కథలో ఈ విధంగా చపాప రు: 

"ప్పాచీన భారతదేశం అదుు తమైన గతంతోనూ అనంతమైన స్థజాానంతోనూ నిండి ఉంద్ద. 

తనలో దాగవును  ప్పాచీన గురర స్వమరాు ా ల దావ రా మరింత గొరప  భవిషా్ తర క్లస్ం ఎదురుచూడొచ్చు . 

ఈ పేజీ లను రరిశీల్పంచడం దావ రా మేధావులుగా భారతీయులు తిరిగ తమ పాత స్థస్వథనానిు  

పందడానికి వ్నలవుతంద్ద. నా ప్రయాస్ వృధాకాదు." 

ప్రఫులల చంప్ద రే మందుచూపు గల వా కి ర. ప్పాచీన శాస్తస్ర విజాాన ప్రయోగాలు, ఆధునిక శాస్తస్ర 

విజాానాల స్మేమ ళనం ఎంత గొరప ద్య అరథం చేసుకునాు రు. ప్పాచీన శాస్తస్ర విజాానం విస్రృతమైనదని, 

ఇపుప డును  సన్్  కంటే అధునాతనమైనదని ఆయన భావించారు. అద్ద ప్రసురతం 

చలాల చదుడోయిందని ప్గహంచారు. దానిలో కొంత భాగం రాయల్ లైప్రరీస్ట లో, కొంత భాగం 

దేవ్యలయ ప్గంథాలయాలలో, కొంతభాగం యూరోపియన్ మూా జియంలలో, మరి కొంత భాగం 

వా కురల దగర్, కొంత ప్పాంతీయ భాష్లోలనూ మఖా ంగా స్ంస్క ృతం మరియు పాళీ భాష్లలో ఇమిడి 

ఉందని గమనించారు. మొగలుల పాలనలోనూ, ప్ిటిష్ వా వస్థలోనూ ప్రజలు వ్యటిని చదవడం 

మానేశారు. దానివలల తరావ తి తరాలకు ఆ స్థజాానం విస్రరించరడల్లదు. భగ్లరథ ప్రయతు ం లాంటి ఈ 

ప్రయతాు నిు  తాను రవ కరించాలని, మొతరం శాస్తస్ర విజాానానిు  ఒకేచోట్ స్ంకలనం చేయాలని 

ఆయన నిర ణయించ్చకునాు రు.  

 

 



మెంగ్ళ్వార్ెం, మ్యరి్  1919 లో ఆనాటి ప్రముఖ ప్ిటిష్ ర్స్కయన రస్తసవిేర ిసర్చ థామస్ ఎడవ ర్చ డ థోర్చప , 

"హిెందూ ర్స్కయన రస్తసవిేర ియొకా  జీవిరెం-రని" అనే పేరుతో నేచుర్ల్ట్లో రెండు పేజీల్ ముెందు 

కథనానిన  ప్వాస్కరు. 

ఆచారా  రే ఎలలపుప డూ సన్్  యొకక  చరిప్తను తెలుసుక్లవడానికి ఆస్కి ర చూపించేవ్యరు. 

మరిమఖా ంగా ఆయన స్బెకీ్స ట అయిన కెమిస్తరట యొకక  చరిప్తను తెలుసుక్లవడానికి ఉత్ా హానిు  

చూపించేవ్యరు. ఆయన ఎడిన్ రర్ ్విశవ విదాా లయంలో ఉండగా జరమ న్ కెమిస్టట అయిన హెరమ న్ 

ప్ఫాంజ్ మారిటీ్స కాప్ రాసిన హస్టరీ ఆఫ్ కెమిస్తరట చద్దవ్యరు. ఇద్ద తన స్బెకీుటను అస్థర థం చేసుక్లవడంలో 

ఎంతో ప్రభావవంతంగా రనిచేసింద్ద. 1894లో ప్పెసిడెనీ్  కాల్లజీలో ఉండగా ఆయన రర్కరలెట్స రాసిన 

ద్ద కలెక్షన్ డెస్ట ఏనిషయన్్  ఆలెక మిస్టట్  ప్గెక్్స  చద్దవ్యరు.  

రర్కరలెట్స రాసిన లెస్ట ఆరిజిన్్  డి ఇయాల్పషమీ 

(1885) లో ఆలెక మీలో ప్పాచీన ప్గ్లకుల రనితనానిు  

చద్దవిన ఆయన ప్రభావితలయాా రు. తరావ త ఆయన 

ప్పాచీన భారతీయులు రస్వయనశాస్తస్రంలో చేసిన 

రరిశోధనల గురించి చరిు స్కర  రర్కరలెట్స కు ల్లఖలు 

రాశారు. ఆయనని ఆశు రాా నికి, ఆనందానికి గురి చేసిన 

విష్యం ఏమిట్ంటే అంతరీాతీయ స్థస్వథయిలో 

శాస్తస్రజులాకు ప్పాచీన భారతీయ రరిశోధనల గురించి 

ఏమాప్తం తెల్పయదు. ఎందుకంటే అరప టికి ఏ 

అంతరీాతీయ భాష్లోనూ భారతీయ పుస్రకాలు 

అందుబాటులో ల్లవు. కేవలం అందుబాటులో ఉను వి 

యూరోపియనల దావ రా అనువద్దంచరడ ా పుస్రకాలు 

కొనైు తే, అరథం కాకుండా మూా జియంలలో 

అలంకారప్పాయంగా రడి ఉను  అరుదైన ప్గంథాలు 

మరికొనిు .  

 

 
 

ఆచారా  రే చాలా ఏళె్ళ  కష్టరడి వందల ఏళలనాటి సుప్శుత, చరక వంటి భారతీయ 

ప్గంథాలను చదువుతూ ఆనాటి శాస్తస్ర విజాానం ఏ విధంగా అభివృద్దు చంద్దంద్య అధా యనం చేశారు. 

ఆయన స్ంస్క ృతం మరియు పాళీ భాష్లను గొరప  రండితలైన రండిత నాభకంట్ కవిభూష్ణ 

నుండి, ఆచారా  ప్రజేంప్దనాథ్ నీల్ నుండి నేరుు కునాు రు. బెనారస్ట లో ఆలయ ప్గంథాలయాల 

నుండి ప్పాచీన ప్గంధాలను వెతకడంలో రండిత నాభకంట్ కవి భూష్ణ ప్రఫులల చంప్ద రే కి స్హాయం 

చేశారు. ప్పాచీన భారతదేశంలో ఉరయోగంచిన రదుతల్పు , మెథడాలజీ ని, స్మేమ ళనాల లక్షణాలను, 

సిదాు ంతాలను గురించిన స్థజాానానిు  అనేక పుస్రకాలను వెతకడం దావ రా స్ంస్క ృత భాష్లో 

కనుగొనాు రు. ఉదయ్స చంద్ దత్ రాసిన "మెటీరియా మెడికా ఆఫ్ ద హందూస్ట ", కణ్్ణణు  లాల్ డే 

రాసిన "ఇండియన్ మెటీరియా మెడికా అండ్ ఇండిజీనస్ట ప్డగ్్  ఆఫ్ ఇండియా" వంటి ప్పాచీన 

మెడికల్ అండ్ కెమికల్ ఎన్ై క్లలపీడియా పుస్రకాలను అధా యనం చేశారు. భారతీయ స్ంప్రదాయ 

రండితలైన కబీర్ రాజుల నుండి స్హాయం తీసుకునాు రు. కూరీు  (Holarrhena antidysenterica), కాల్ 



మేఘ (Andrographis Paniculata), వస్క syrup (Adhathoda Vasica) వంటి వ్యటి వ్యడకంతో అనేక 

ప్రయోగాలను చేసి నిరూపించారు.  

ప్పాచీన భారతదేశ విజాానం పురాణాల నుండి మాప్తమే పుటుటకొచిు ందని, దానికి ఆధారాలు 

ల్లవంటును  వ్యరి అోహ్లను తొలగంచడమే లక్షా ంగా పెటుటకునాు రు ప్రఫులల చంప్ద రే.  

ప్రయోగాతమ క విదాా భాా స్ం అనేద్ద ప్పాచీన భారతదేశ విదాా  విధానంలో ఉందని నిరూపిస్కర  13, 14 వ 

శతాబిాలకు చంద్దన యశోధర రాసిన "రస్ ప్రకాశ సుధాకర", రామచంప్ద రాసిన "రసేంప్ద 

చింతామణ" ప్గంథాలను ఆధారంగా చూపించారు. చాలా ప్పాచీన ప్గంథాలు నశించి ోయినరప టికీ 

"రస్ర ణవ " అనే ప్గంథానిు  కాశీమ ర్లోని రఘునాథ్ దేవ్యలయ ప్గంథాలయంలోనూ మరియు మర్కక 

కాపీని చనైు లోని ఓరియంట్ల్ MSS లైప్రరీ (ప్రసురతం గవరు మెంట్స ఓరియంట్ల్ మానాు ప్సిక ప్ట్  

లైప్రరీ అండ్ రీసర్ు  సంట్ర్, చనైు ) లో గురిరంచారు.  

ఈ పుస్రకం రనెు ండవ శతారపిు హందువుల యొకక  కెమిస్తరట రరిజాానానిు  ప్రస్వరవించింద్ద.  

ఆచారా  ప్రఫులల చంప్ద రే పుస్రకం," ద హస్టరీ ఆఫ్ హందు 

కెమిస్తరట" రస్శాస్తస్రం మరియు ఆయురేవ దంపై విమరశ కుల 

ప్రశంస్లు పంద్దన ప్గంథం. పుస్రకం యొకక  మొదటి స్ంపుటి 1902 

లో ప్రచ్చరించరడింద్ద, రెండవద్ద 1909 లో ప్రచ్చరించరడింద్ద. ఈ 

పుస్రకం భారతీయ ఆలెక మీ వైపు పాశాు తా  ప్రరంచం దృష్టటని 

ఆకరి షంచడానికి మరియు రస్శాస్తస్రం యొకక  గొరప తనానిు  

అంతరీాతీయస్వథయిలో చరిు ంచ్చకునేంత రలంగా, స్హేతకంగా 

రచించరడింద్ద.  

 

లోహ్పు పాదరస్ం ఆధారంగా ఆలెక మీ, శాస్తరరయ మరియు 

వైదా  స్కప్తాలు పూరిరగా భారతదేశం నుండి ఉదు వించాయనే వ్యస్రవ్యనిు  ఆయన తన పుస్రకం దావ రా 

నిరూపించారు. భారతీయ రస్వ్యదంపై అరబ్ మరియు యూరోపియన్ స్థజాానం యొకక  ప్రభావం 

నిజంగానే ఉందని, అయితే అనేక ఔష్ధ మరియు రస్వయన కూరుప లను ఉరయోగంచడం అరిక్స-

యూరోపియన్ ప్రభావ్యనికి మందే భారతదేశంలో ఉందని ఆయన తన పుస్రకంలో వివరించారు. 

ఖలీఫ్ హ్రున్ మరియు ఖలీఫ్ మనూ్ ర్ పాలనలో (ప్కీ.శ. 700) చరక మరియు సుప్శుత రచనలు 

అరిక్స భాష్లోకి అనువద్దంచరడినటుల ఆయన రాశారు. ప్పాచీన స్థజాానానిు  వెలుగులోకి తీసుకొచిు  

ఆధునిక విజాానానికి దానిని వరి రంరచేయడంలో రే స్ఫలమయాా రు. ద హస్టరీ ఆఫ్ హందూ కెమిస్తరట 

అనే పుస్రకం స్గరవ ంగా భారతీయ ఋష్ట శాస్తస్రజులాైన నాగారీునుడు మరియు చరకుడు వంటి వ్యళ్ళల  

అంద్దంచిన స్థజాానానిు  ప్రరంచం మందుకు తీసుకొచిు ంద్ద. ఆయన సుప్ూత ప్గంథంలో పేర్కక ను  

వివిధ తేల్పకపాటి క్ష్యరాలు మరియు కాసిటక్సల తయారీలను వివరించినపుప డు, ైమ్లైన్ 

చూపించడానికి ఒక ఉదాహ్రణను పేర్కక నాు డు, యూరోప్స్థలో ఈ విష్యానికి స్ంరంధించిన 

రరిజాానం 1755 AD లో వెలుగు చూసింద్ద. ప్రఫులల చంప్ద రే ఇచిు న మర్కక ఉదాహ్రణ ఏంట్ంటే, 

జింక్స వెల్పకితీత ప్రప్కియను ప్పాచీన ప్గంథమైన రస్వరణవ ఏ విధంగా వివరించింద్య అదే ప్రప్కియను 

ఉరయోగంచి ఆధునిక రస్వయన శాస్తస్రజులాు జింక్స ని వెల్పకితీసురనాు రు. 



ఈ పుస్రకం యూరోపియనల కంటే భారతీయ స్థజాానం చాలా ఉను తమైనదని వివరిసురంద్ద. పిసి 

రే తన 'ద్ద హస్టరీ ఆఫ్ హందూ కెమిస్తరట' పుస్రకంలో భారతీయులు యూరోపియనల కంటే మందుగానే 

రస్వయన శాస్తస్రం యొకక  భావనలను మరియు ప్రయోగాతమ క రరిజాానానిు  అభివృద్దు చేశారని 

పేర్కక నాు రు. యూరోపియన్్  చరిప్తలో రస్వయన శాస్తస్ర స్థజాానానిు  వైదా శాస్తస్రంలో ఉరయోగంచిన 

ఘనత పారాసల్ స్ట కి ఇస్వరరు. కానీ పారాసల్ స్ట నాగారీునుడు మరియు రతంజల్ప వంటి గొరప  

ప్పాచీన భారతీయ శాస్తస్రజులా తరావ తవ్యడు. కొనిు  కారణాల దృష్కట ా  పారాసల్ స్ట తన స్థజాానానిు  

తూరుప  దేశాల నుండి పంద్ద ఉండొచ్చు  అనే అనుమానానిు  పి.సి.రే ఈ పుస్రకం దావ రా వా క ర 

రరిచారు.  

"హందూ కెమిస్తరట నాలాంటి ఒక వ్యా ఖా్య త క్లస్ం చాలా కాలంగా స్హ్నంతో ఎదురు చూసింద్ద, 

ఇంత గొరప  దేశానికి చంద్దనవ్యడనని నేను గరివ సురనాు ను" అంట్టరు రే. ఈ ప్పాచీన స్థజాానస్మపారనీ 

లో అందరూ వ్యరసులుగా ఉండి స్మరథవంతంగా రని చేయాలనేదే ఆయన ఆకాంక్షగా చబుతారు.  

 

 ఇతర పుస్రకాలుగా ఆయన రస్వయనిక రరిభాష్ (vernacular terminology in chemistry) (1919), 

ఖ్యదా ిజ ా'(ఫుడ్ కెమిస్తరట) (1936), స్రల్ ిజాాన '(సింపుల్ సన్్ ) (1902), 'దేశి రంగ్' (1922). 

ఇవే కాకుండా ప్రవ్యరే ', 'ప్రకృతి', 'రంగవ్యణ' మొదలైన ప్రమఖ రప్తికలోల  అనేక వా్య స్వలను కూడా 

ప్రచ్చరించారు.  

 

 



డిసెెంబర్చ 10 1932 లో ఆచార్య  ప్రఫుల్ల చెంప్ర రాయ్ క్క పౌర్సనామ నెం 

Chapter 11 

ఆయన గురిెంచి ప్రముఖుల్ అభిప్పాయాలు 

 

"పిసి రే కెరీర్ కంటే గొరప  కెరీర్ని వివరించల్లమ ..." - పిసి రే ఆతమ కథ, నేచర్, 131, 672-674 

(1933) (https://doi.org/10.1038) ను స్మీక్షంచేట్పుప డు ప్ిటిష్ కెమిస్టట హెచ్ఇ ఆర్మ స్తస్వట ంగ్ 

/131672a0) 

ప్రఖా్య త భౌగోళిక శాస్తస్రవేతర మరియు అతని స్థకాలస్ట ఫెలో, హా్య  రారర్ట మిల్ ఆయన గురించి 

మాట్టలడుతూ.. పి.సి. రేను అతా ంత స్థజాానవంతమైన హందువుగానూ, చాలా సునాయస్ంగా ఇంగ్ల లష్ 

మాట్టల డట్ం, రాయడం వచిు న వా కి రగానూ అభివరి ణస్వర రు. 

పి.సి. రే విదాా రుథలు యూనివర్ి టీ కాల్లజ్ ఆఫ్ లండన్ లో చదువుక్లడానికి వెళిలనపుప డు 

అకక డును  ప్పఫెస్ర్ ప్ఫెప్డిక్స జి. డోనాన్ వ్యళె  విజాానానిు  చూసి స్ంతోష్టస్కర  ప్రఫులల చంప్ద రే కి ఒక 

లెట్ర్ రాశారు. ఆ లెట్రోల "మీకు బోధన రట్ల రరిశోధన రట్ల ఉను  భకి ర భావం ఇండియాలో ఉను  

రస్వయన శాస్తస్ర విదాా రుథలలో నింపుతనాు రు. తదావ రా మీ దేశ అభివృద్దుకి దారిని రరుసురనాు రు. 

మీరు భారతదేశంలో చేసురను  రని రట్ల ఏ వా కి ర అయినా ఏ దేశంలో ఉనాు  గరవ రడవచ్చు " అని 

రాశారు. 

"స్ర్ ప్రఫులల చంప్ద రే వచిు న తరావ తే ఆమె ఎద్దగంద్ద. ఒక రలహీనుడైన ఆ వా కి ర ఆమె 

సేవలో నిరంతరం గడుపుతాడు కానీ ఆయన చేసిన సేవలు మాప్తం ఎరప టికీ చిరస్మ రణీయం" 

(ఆమె అంటే ఇండియా) 

         ----Sir T. E . Thorpe, Nature, Mar 6, 1919 

 

1932 లో ఆయన 70 వ 

జయంతి స్ందరు ంగా, అతని 

గౌరవ్యరథం కలకతార  కార్కప రేష్న్ ఒక 

రిసరషన్ నిరవ హంచింద్ద. తన 

ప్రస్ంగంలో రవ్నంప్దనాథ్ ఠ్ూర్ 

ఇలా అనాు రు, "అతా ను త వా కి ర 

చాలా మంద్ద వా కురలు కావ్యలని 

ఉరనిష్తరలలో చరప రడింద్ద. 

రవ య నిరూమ లన క్లరిక స్ృష్టటకి 

మూలం. ఈ రకమైన స్ృజనాతమ క 

ప్పేరణ దావ రా ప్రఫులల చంప్ద 

విదాా రుథల మనస్ు లలో చాలా మంద్ద అయాా రు. తదావ రా చాలా మంద్ద యువతలో తనను తాను 



కల్కతిా విశ్వ విద్యయ ల్యెం సిల్వ ర్చ జూబ్లల వేడుకలో ప సి 

రే 

ప సి రే యొకా  రోజువారీ డైరీ పేజీ 

తిరిగ ప్కియాశీలం చేసుకునాు రు. ఇతరులకు తనను తాను పూరిరగా స్మరిప ంచ్చకునే స్వమరథా ం 

ఉంటే తరప  ఇద్ద స్వధా ం కాదు." 

మహాతామ  గాంధీ, "గొరప వ్యడు 

నిస్్ ందేహ్ంగా: కానీ భారతీయ స్థస్వట ండ్ పాయింట్స 

నుండి మంచితనం గొరప తనం కంటే గొరప ద్ద. 

ఆచారా  రే మరింత మంచివ్యడు కనుక అతను 

గొరప వ్యడు. అద్ద అతని మంచితనం-అతని 

స్రళత, అతడి మరాా దలు, అతని ఎపుప డూ 

ఉండే యాకె్ సిిల్పటీ, మచు ల్లని స్వ చఛ త, 

అనాలోచిత దాతృతవ ం, స్వదా జీవనం మరియు 

అధిక ఆలోచనతో అతని స్వ చఛ ంద పేదరికం, 

అతని ఉత్ా హ్ం మరియు ఆశావ్యదం, అతని 

స్వ యం-తిరస్వక ర స్వ భావం, ఎలలపుప డూ వెనుక 

రటు తీసుకునే నయం చేయల్లని అతని 

అలవ్యటు, అతని దృఢమైన స్వవ తంప్తా ం, 

అతని తలవంచని తతవ ం ... ఒకక  మాట్లో 

చపాప లంటే, అతని గొరప తనం అతనిు  ప్రజల 

ఆరాధుా డిగా చేసింద్ద. సేవ మరియు తాా గం 

అతని వ్యచ్ రదం ... "  

 

"స్వధారణ మనిష్టలాంటి ప్రవర రన, స్వధారణ భారతీయ దుసురలు ధరించిన వా కి ర ...ఒక గొరప  

శాస్తస్రవేతర మరియు ప్పఫెస్ర్ కావచ్చు  అని నమమ డం కష్టం." మహాతామ  గాంధీ 

1912 లో, డరాహమ్ విశవ విదాా లయం వ్యరు రే ని గౌరవ 

డి. ఎస్ట.సితో స్తక రించారు. ఆయనకు1912 లో 

"కంపానియన్ ఆఫ్ ద్ద ఆరరా్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎంపైర్" (CIE) 

మరియు 1919 లో 'నైట్స బాా చిలర్" ిరుదు లభించింద్ద. 

 

".... ప్పఫెస్ర్ పిసి రే, అమోమ నియం నైస్తైట్సను 

స్ప ష్టమైన రూరంలో తయారు చేయడంలో తన విజయానిు  

జోడించారు, ఇద్ద స్మేమ ళనం యొకక  ఆవిరి స్వంప్దతను 

నిర ణయించడంలో మరింత విజయం స్వధించింద్ద." ----

నేచర్ రప్తిక (లండన్), ఆగసుట 15, 1912) 

భారతదేశపు ప్పాచీన మరియు ప్రసురత మేధో జీవితం 

గురించి బాగా తెల్పసిన ఒక ప్రమఖ ఉపాధాా యుడు 

మరియు రండితడి అభిప్పాయానిు  పందడం చాలా 



విలువైనద్ద .. -  పి .సి .రే రచించిన 'మేకర్్  ఆఫ్ మోడరన్ కెమిస్తరట' పుస్రకానిు  స్మీక్షసురను పుప డు 

ప్రమఖ రస్వయన శాస్తస్రవేతర విల్పయం ఫోస్టర్ వా క రం చేసిన అభిప్పాయం. 

2011 స్ంవత్ రంలో, అంతరీాతీయ కెమిస్తరట స్ంవత్ రం కూడా. రాయల్ సొసటీ, UK 

కెమికల్ పితామహుడు, రరోరకారి, పారిప్శామికవేతర అయిన ఆచారా  పిసి రే జీవితం మరియు 

విజయాల స్థజాారకార థం ఆయన రనిని కెమికల్ లాా ండ్మార్క  ఫలకం తో స్తక రించింద్ద. ఐరోపాకు 

రయట్ ప్రదానం చేయరడిన మొట్టమొదటి లాా ండ్మార్క  ఫలకం ఇద్ద. ఈ ఫలకానిు  2012 జనవరి 

31 న ఆయన అలామ  మేట్ర్, ప్పెసిడెనీ్ లో ఏరాప టు చేశారు. 

 
ప్రఫులల చంప్ద రే 100 వ జనమ ద్దనం స్ందరబ ంగా ోస్టల్ స్థస్వట ంప్ (వికీమీడియా కామన్్ ) 

 

 



Chapter 12 

ఆయన జీవిరెంలో ముఖయ ఘటిాలు 

 

1861: ఆగసుట రెండో తారీఖున ఇరప టి రంగాలదేశోల  ఉను  జెస్స్ రి జిలాల , రారుల్ప-కటిరర ప్గామంలో హ్రి 

చంప్ద రాయ్స చౌదరి మరియు భువన్నమ హనిదేవి లకు జనిమ ంచారు. 

1866-1870: ప్గామంలో ఆయన తంప్డి ప్పారంభించిన పాఠశాలలో ఆయన విదాా భాా స్ం. 

1870: ఆయన కుటుంరం కలకతారకు చేరడం. 

1871: హేర్ స్కక లోల  చేరడం. 

1872- 73: డిసంట్రీ వా్య ధితో బాధరడుతూ, నిప్దల్లమి వలల స్వ ప్గామానికి చేరడం. 

1874: తిరిగ కలకతార  కి చేరుకుని కేశవ చంప్ద సేన్ దావ రా స్థస్వథ పించరడిన ఆలబ ర్ ట స్కక లోల  అడిమ ష్న్ ని 

పందారు.  

1875: తిరిగ స్వ ప్గామానికి చేరుక్లవడం 

1876: తిరిగ కలకతార  కి చేరుకుని మళీల ఆలబ ర్ ట స్కక లోల  అడిమ ష్న్ పందడం. 

1879: 1879లో ఎంప్ట్న్్  రరీక్షలో ఉతీరర ణత పందాక ప్రఫులల చంప్ద మెప్ట్లపాల్పట్న్ ఇన్ి ిటా ష్న్ 

లో అడిమ ష్న్ పందారు ఇద్ద ఈశవ రచంప్ద విదాా స్వగర్ స్థస్వథ పించరడిన స్ంస్థ విదాా స్వగర్ కాల్లజ్ గా 

పిలువరడుతోంద్ద.  

1881: ద్దవ తీయ ప్శ్లణ లో ఫస్టట ఆర్ ట్  ఎగీామ్ పాస్యాా క ి.ఎ స్థకాలస్ట(ి- క్లర్్ ) లో కెమిస్తరట ప్రధాన స్బెకీుటగా 

అడిమ ష్న్ పందారు. 

1882: గల్ ప్కిస్టట స్వక లరి షప్ రావడం దావ రా ఇంగ లండ్ లోని ఎడినబ ర్ ్యూనివర్ి టీకి వెళలడం. 

1885: ి ఎస్ట సి ని పూరిరచేయడం 

            "ఇండియా ిఫోర్ అండ్ ఆఫటర్ మా టీని" అనే అంశం మీద వా్య స్రచన లో పాల్్గని అనేక 

మంద్ద ప్రశంస్లు పందారు. 

1886: "ఎస్ స్ట ఆన్ ఇండియా" అనే పేరుతో బుకె లటిు  ప్రచ్చరించారు. 

 

1887: 26 ఏళె  వయస్ు లో ఇనార్ానిక్స కెమిస్తరటలో యూనివర్ి టీ నుండి డి ఎస్ట సి పందారు. 

ఉతరమమైన థీసిస్ట కింద ఆయన రాసిన థీసిస్ట గురిరంచరడడమే కాకుండా హోప్ స్తపైస్ట మరియు 

ఫరాడే గోల్ ామెడల్ స్వధించారు. ఎడినబ ర్ ్కెమికల్ సొసటీ లో వైస్ట ప్పెసిడెంట్స గా ఎనిు కయాా రు. 



ఆగసుట 1888- జూన్ 1889:  

విదాా వా వస్థలో ప్ిటిష్ వ్యళ్ళె  చూపించిన వివక్షత కారణంగా నిరుదా్య గగా మిగల్పోవడం. 

1889: ప్పరడింగ్్  ఆఫ్ ద రాయల్ సొసటీ ఆఫ్ ఎడినబ ర్ ్లో ఆయన మొదటి రరిశోధన పేరర్ 

అయిన "ఆన్ ద కాంజుగేటెడ్ స్ల్లే ట్్స  ఆఫ్ ద కారర్ మెగ్లు ష్టయం ప్ూప్". 

తాతాక ల్పక అసిసటంట్స ప్పఫెస్ర్ గా కలకతారలోని ప్పెసిడెన్ీ  కాల్లజీలో ప్పావినిషయల్ స్రీవ సస్ట కి 

అపాయింట్స చేయరడాారు. (జూలై 1889) 

1890-91: నేచర్ స్థక లబ్ ని స్థస్వథ పించారు పామ కాటు వలల వచేు  ప్రభావ్యలను అరథం చేసుక్లవడానికి 

ప్రయోగాలను నిరవ హంచారు.  

1893: 91 , అరప ర్ స్రిక ల్ రోడాు, కలకతారలో బెంగాల్ కెమికల్ అండ్ ఫారామ స్కటికల్ వర్క ్  స్థస్వథ రన. 

ఆయన తంప్డి హ్రిశు ంప్ద రాయ్స చౌదరి మరణం 

స్రీవ స్ట లో చేరాక మొదటిస్వరిగా యూరప్ ప్టిప్. 

1894: భారతదేశంలో మొదటి రరిశోధనా రప్తం ప్రచ్చరణ. "ఆన్ ద కెమికల్ ఎగీామినేష్న్ ఆఫ్ 

ఇండియన్ ఫుడ్ స్థస్టఫ్్ " పార్ట 1--- ఫాట్స్  అండ్ ఆయిల్్ , జరు ల్ ఆఫ్ ద ఏష్టయా టేక్స సొసటీ ఆఫ్ 

బెంగాల్ 1894, vol-1, pp. 59-80. 

1895: మెరూక ా రీ నైస్తైట్స లో ఉను  ఇద్దవరకు తెల్పయని కాంపండ్్  ని సింథసజ్ చేయడం. 

1896; ఆయన మొదటి రరిశోధక విదాా రి థ అయిన చంప్దనాథ్ సేన్ ఆయన ఆధవ రా ంలో రని 

చేయడం మొదలు పెట్టడం. 

1897: ఇపుప డు రంగాలదేశ్ లో భాగంగా ఉను  రాజ్ స్వహ కాల్లజీలో ప్పిని్ పాల్ గా ఉండడానికి 

నిరాకరించడం. 

1899: పి.సి. రే "ద ప్పాబెలమ్ ఆఫ్ సంటిఫిక్స ఎడాు కేష్న్ ఇన్ ఇండియా”, ద కలకతార  రివ్యా  

1901: గోపాల కృష్ణ గోఖల్ల మహాతామ గాంధీని కల్పశారు. 

1902: ఆయన ప్రఖా్య త పుస్రకమైన హస్టరీ ఆఫ్ హందూ కెమిస్తరట వ్యలా్య మ్ 1 ని ప్రచ్చరించడం. 

1904: ఇంగాలండ్ లోనూ యూరోప్ లోనూ ఉను  అనేక స్ంస్థలను దరిశ ంచడం. 

1906: బెంగాలీ భాష్లో మొదటి స్వరిగా కెమిస్తరట మీద రాసిన పుస్రకమైన "నభా  రస్యనివిదా  తహ్ర్ 

ఉత్ " ను రంగయ స్వహతా  రరిష్త్ లో ప్రచ్చరించడం. 

1907: నేష్నల్ ఎడాు కేష్న్ సొసటీ కి ప్పెసిడెంట్్ట ఎనిు కవడం. 

1908: కలకతార  యూనివర్ి టీ నుండి గౌరవ డిప్గ్లని పందడం. 



1909: హస్టరీ ఆఫ్ హందూ కెమిస్తరట పుస్రకం యొకక  రెండవ వ్యల్యా ంని ప్రచ్చరించడం. 

ప్పెసిడెన్ీ  కాల్లజ్ లో ఫుల్ ప్పఫెస్ర్ా రద్యను తి పందడం. 

కాల్లజ్ విదాా రుథలక్లస్ం "ఎల్పమెంట్రీ ఇనార్ానిక్స కెమిస్తరట అనే టెక్్స ి బుక్స" ను ప్రచ్చరించడం. 

1910: రాజ్ స్వహలో నిరవ హంచిన బెంగాల్ ల్పట్రరీ కానే రెన్్  కి ప్పెసిడెంట్స గా ఎనిు కవడం 

"బెంగాలీ ప్బెయిన్ అండ్ ఇట్్స  మిస్ట యూస్ట" అనే పుస్రకానిు  ఇంగ్ల లష్ లోనూ బెంగాలీ లోనూ 

ప్రచ్చరించడం. 

రస్వరు వ అనే పుస్రకానికి పి.సి. రే మరియు హ్రిశు ంప్ద కావా రతు  లు స్ంపాదకతవ ం చేసి 

ప్రచ్చరించడం. 

1911: స్వమాజిక అంశాల చరు  క్లస్ం స్వయంప్తాలు వ్యకింగ్ నిరవ హంచడానికి మైదాన్ స్థక లబ్ అనే ఒక 

స్థక లబ్ ని స్థస్వథ పించారు. దీనిలో జి సి రసు, స్తాా నంద రసు, దేవ ప్రస్వ ఘోష్, మరియు ప్పాణప్కిష్ణ 

ఆచారా  స్భుా లుగా చేరారు. 

1912: మూడోస్వరి ఇంగాలండ్ కి దేవ ప్రస్వద్ స్రావ ధికారి తో కల్పసి ప్రయాణంచారు. 

సి ఐ ఇ (companion of the order of Indian Empire) అనే ిరుదు తో ప్ిటిష్ దావ రా స్తక రించరడాారు. 

1913: కలకతార  పాట్రీ వర్క ్  అనే రరిప్శమ స్థస్వథ రన 

1914-15: రంజాబ్ యూనివర్ి టీలో ఉరనాా స్ం ఇచిు న తరావ త ప్పఫెస్ర్ ఆప్రామ ్ ింగ్ దావ రా 

"మాస్టర్ ఆఫ్ నైస్తైట్స్ " అనే ిరుదు ప్రధానం. 

1916: ప్పెసిడెన్ీ  కాల్లజ్ నుండి నిప్ష్క మణ. 

యూనివర్ి టీ ఆఫ్ కలకతార  లో పాల్పత్ ప్పఫెస్ర్ా కెమిస్తరట విభాగానికి సేవలంద్దంచేందుకు వైస్ట 

ఛాన్ లర్ అయిన స్ర్ అశుతోష్ మఖరీ ీక్లరిక మేరకు జాయిన్ అయాా రు. 

1917: బెంగాల్ కెమికల్్  లో రనిచేసురను  ఆయన ఉదా్య గుల క్లస్ం క్లరరేటివ్ ని స్థస్వథ పించారు. 

1918: "ఎసప స్ట అండ్ డిస్సక ర్ె స్ట బై డాక టర్ ప్రఫుల్ చంప్ద రే విత్ ఏ రయోప్గాఫికల్ సక చ్ అండ్ ఏ 

ోస్తరె్ టట్స" అనే జీవిత చరిప్త జి. ఏ నటేష్న్ అండ్ క్ల మప్దాసు వ్యరిదావ రా ప్రచ్చరణ. 

1919: కెమిస్తరటలో ఆయన సేవలకు గాను నైట్స హ్యడ్ ప్రధానం. 

స్ర్ థామస్ట థార్ప  నేచర్ అనే రప్తికలో "ద లైఫ్ వర్క  ఆఫ్ ఏ హందూ కెమిస్టట" అనే వా్య స్వనిు  

రచించారు. 

 



కలకతార  పాట్రీ వర్క ్  "బెంగాల్ పాట్రీస్ట ల్పమిటెడ్" గా రద్ద లక్షల రూపాయల వా యం తో రే డైరెక టర్ 

గా బాధా తలు రవ కరించడం. 

రౌలత్ చట్టటనికి వా తిరేకంగా టౌనాహలోల  ఉరనా సించడం. 

1920:"డాన్ ఆఫ్ సన్్  ఇన్ మోడర్ు  ఇండియా" అనే ఏడవ అఖిలభారత సన్్  కాంప్గెస్ట 

అస్ససియ్యష్న్, నాగపూరోల ప్రస్ంగంచడం. 

డకాక  యూనివర్ి టీ నుండి మరియు బెనారస్ట హందూ యూనివర్ి టీ నుండి గౌరవ డి ఎస్ట సి 

ప్రధానం. 

1921: యూనివర్ి టీ ఆఫ్ కలకతార  లో కెమిస్తరట విభాగం అభివృద్దు క్లస్ం ఆయన నెల జీతానిు  డొనేష్న్ 

గా ప్రకటించడం. 

మంతీల రీసర్ు  స్వక లర్ ష్టప్ గా రెండు వందల రూపాయలతో విదాా రుథల క్లస్ం స్వక లర్ ష్టప్ ను 

ప్పారంభించడం. 

అఖిల బెంగాల్ టీచర్్  అస్ససియ్యష్న్, మొదటి కానే రెన్్  కి ప్పెసిడెంట్స గా వా వహ్రించడం. 

కులాు  కరువులో రిలీఫ్ కమిటీని ప్పారంభించడం. 

1922: ఉతరర బెంగాల్ వరద స్మయంలో స్హాయక చరా ల క్లస్ం ఏరాప టుల చేయడం. 

కలకతార  యూనివర్ి టీ లో రద్దవేల రూపాయల డొనేష్న్ తో నాగారీున స్తపైజుు  ప్పారంభించడం. 

కలకతార  యూనివర్ి టీ లో రనిచేస్కర  ఉండగా వా కి రగతంగా ప్ిటిష్ అడిమ నిస్తసేటష్న్ కి వా తిరేకంగా 

నిరస్న వా క రం చేయడం. 

1923: చేనేత ఎగ ీి ష్న్, క్లక్లనాడ్ లో ప్పారంభోత్ వం స్ందరు ంగా ఉరనా సించడం. 

మల్లరియా నిరూమ లన క్లస్ం క్ల ఆరరేటివ్ కమిటీని ప్పారంభించడం. 

1924: ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీ స్థస్వథ రన 

ప్పాథమిక ఎడాు కేష్న్ సప ష్ల్ కమిటీ, కలకతార కి ప్పెసిడెంట్స గా ఎనిు కవడం. 

ఫరీద్ పూర్ డిస్తసిటక్స ట లో ఎనిమిదవ హందూ మహాస్భ కానే రెన్్  లో లో ప్పెసిడెంట్స గా స్భను 

ఉదిేశించి మాట్టల డడం. 

1925: "మేకర్్  ఆఫ్ మోడర్ు  కెమిస్తరట" అనే పుస్రక ప్రచ్చరణ. 

1926: ఆచారా  ప్రజేంప్దనాథ్ శీల్ పిలుపుమేరకు మైస్కర్ యూనివర్ి టీలో కానవ కేష్న్ స్ందరు ంగా 

ప్రస్ంగం. 

 



"ద డిస్క వరీ ఆఫ్ ఆకి్ జన్", జరు ల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కెమికల్ సొసటీ, 3, 1-22 

రూరల్ వెల్లే ర్ అస్ససియ్యష్న్ మొదటి కానే రెన్్  లో ప్పెసిడెంట్్ట స్భను ఉదిేశించి మాట్టల డడం. 

1927: జెస్స్ ర్ లోని అడావ న్్  ఉమెన్్  ఎడాు కేష్న్ జెనన కి ఆరి థక స్హాయం అందజేత. 

1928: సకండరీ ఎడాు కేష్న్ లో ఉను  లోపాల గురించి చరిు ంచడం. మాతృ భాష్లోనే విదాా విధానం 

కొనస్వగాలని అపీప ల్ చేయడం. 

1929: ఇంగాలండ్ కి ఐద్యస్వరి కలకతార  యూనివర్ి టీ నుండి ప్రతినిధిగా విజిట్స చేయడం. స్థసేటట్స అండ్ 

యూనివర్ి టీ సక్షన్ లో ఆయన ప్రస్ంగంలో భాగంగా, ఉను త విదా  స్ంస్థలలో వ్యళల జోకా ం 

కారణంగా ప్ిటిష్ ప్రభుతావ నికి వా తిరేకంగా మాట్టలడారు.  

ఇండియన్ నేష్నల్ కాంప్గెస్ట ఆధవ రా ంలో లాహోర్ లో ఎగ ీి ష్న్ ప్పారంభం. 

1930: బంబాయిలో ఆగసుట 27, 1930లో నిరవ హంచరడిన స్థకాలసిడడ్ ప్టేడ్్  ఎగ ీి ష్న్నల  స్భను 

ఉదిేశించి మాట్టలడారు. 

1931: ఉతరర మరియు తూరుప  బెంగాల్ లలో వరద ఉధృతికి స్ంరంధించి బెంగాల్ స్థఫ లడ్ రిలీఫ్ 

కమిటీని ఏరాప టు చేయడం. 

కరాచీలో నిరవ హంచరడిన ఆల్పండియా ఇండస్తసిటయల్ ఫెయిర్ ప్పారంభం. 

panihati లో నూతన బెంగాల్ కెమికల్ ఫాా క టరీ ప్పారంభం. 

1932: లైఫ్ అండ్ ఎక్ీ ప రియన్్ ్  ఆఫ్ ఏ బెంగాలీ కెమిస్టట అనే ఆయన ఆట్లరయోప్గఫీ ప్రచ్చరణ. 

ద కలకతార  రివ్యా  లో"ద షేకీ్ ప రియన్్  రజిల్ ఎంీవర్ ఆఫటర్ ఇట్సట్  సొలా్య ష్న్ ". 

రవ్నంప్దనాథ్ ఠ్ూర్ చైరమ న్ ష్టప్ లో క్లరరేష్న్ ఆఫ్ కలకతార  మరియు ఇతర ప్రమఖుల దావ రా 

ఆయన 70వ పుటిటనరోజు కు గాను స్నామ నం. 

1933: కలకతార  యూనివర్ి టీ కి ఇండియన్ కెమికల్్  సొసటీ ఆఫీస్ట నిరామ ణానికి గాను రద్దవేల 

రూపాయల డొనేష్న్. 

రాస్తష్ట యూత్ కానే రెన్్ , ప్ట్టవెన్నక ర్ లో స్భను ఉదిేశించి మాట్టల డడం. 

హ్రిజనులను హందూ దేవ్యలయాల లోకి అనుమతించాల్ప అంట మిడాు పూర్ లో జరిగన 

ఉదా మంలో ప్కియాశీల పాప్త ను తీసుక్లవడం. 

 

కరాచీలో ఇండస్తసిటయల్ ఫెయిర్ మరియు క్లరరేటివ్ బాా ంక్స ప్పారంభోత్ వంలో క్లరరేష్న్ ఆఫ్ కరాచీ 

దావ రా స్నామ నం. 



1934: లండన్ కెమికల్ సొసటీ నుండి సలోల  ఆఫ్ ద లండన్ కెమికల్ సొసటీ కి నామినేట్స అవవ డం. 

కులాు  లో బెంగాల్ స్వల్ట క్లఆరరేష్న్ అండ్ కాట్న్ మిల్ ప్పారంభం.  

ఇండియన్ సన్్  నాూ స్ట అస్ససియ్యష్న్, కలకతార  కి మొదటి ప్పెసిడెంట్స. 

మత ప్పాతిరద్దకన జాతీయ వ్యదానికి వా తిరేకంగా మాట్టల డడం ప్ిటిష్ పాలకులు హందువులకు 

మసిలంలకు మత ప్పాతిరద్దకన ప్రతేా క ఎనిు కలు జరుగుతండడంతో తన గళానిు  వినిపించారు. 

1935: అయినా ఆట్లరయోప్గఫీ అయినాలైఫ్ ఎక్ీ ప రియన్్ ్  ఆఫ్ బెంగాలీ కెమిస్టట రెండవ పార్ట ను 

విడుదల చేయడం. 

1936: 75 ఏళల వయసులో పాల్పత ప్పఫెస్ర్ గా కెమిస్తరట విభాగం, కలకతార  యూనివర్ి టీ నుండి రదవ్న 

విరమణ. 

స్ర్ అశుతోష్ మక్లపాధాా య మెమోరియల్ స్తపైస్ట ని కలకతార  యూనివర్ి టీలో ప్పారంభించడం.  

కరాటియా (ఇపుప డు రంగాలదేశ్ లో ఉంద్ద) కాల్లజ్ నుండి స్థజాానరరిధి అనే గౌరవ ిరుదు ప్రధానం. 

చితరరంజన్ కాట్న్ మిల్్  ను నారాయణ గంజ్ లో ప్పారంభించడం. 

ప్రరంచ శాంతి స్మావేశం ప్రసల్్  లో మానిఫెస్సట  మీద స్ంతకం చేయడం. 

1937: ఆయన ఆట్లరయోప్గఫీ ని బెంగాలీ భాష్లో ఆతమ  చరిత అనే పేరుతో ప్రచ్చరించడం. 

1938: రాజు మిప్త బీీ ఆమిన్ తో కల్పసి రే మొదటి ప్పెసిడెంట్స గా ఇండియన్ కెమికల్ 

మాా నుఫాా కు రర్్  అస్ససియ్యష్న్ స్థస్వథ రన. 

1940: సకండరీ ఎడాు కేష్న్ ిలులకు వా తిరేకంగా నిరస్న 

బెంగాల్ కెమికల్్  అండ్ ఫారామ సా్క టికల్్  ల్పమిటెడ్ కి చైరమ న్ా రాజీనామా. 

1941: నాజీ జరమ నీ ఆఫ్ స్సవియట్స యూనియన్ ఆప్కమణకి వా తిరేకంగా ఇచిు న ప్రోజల్ లో 

ఆయనదే మొట్టమొదటి స్ంతకం. 

1943: కులాు  ప్రజలు, రారులీ ప్గామ ప్రజలు కల్పసి స్తక రించడం 

ఏప్పిల్ 24న ఆయన చివరి లెకు ర్. 

జూన్ 16, 1944: స్వయంప్తం 06:27 నిమిష్కలకు కలకతార  యూనివర్ి టీ లోని ఆయన గద్దలో 

కనుు మూశారు.  


