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��� ����
�వ్తం�య్ం వ�చ్న�� �ం� అ�క సంవతస్�ల�� మన�శం అ�వృ�ధ్ �ం���నన్ �

���ం� వ�త్�న. ఎం� అ�వృ�ధ్ �ం�న ��ల�న్�� తల��కం� �రత���న్ �ల, �శ 

�జలం� గరవ్ం�‘మన� అ�వృ�ధ్ �ం�న �శ’ అ� ����� ��న ఘనత �రత అంత�కష

ప��ధ� �రయ్��ల, ��� �ం�ం� �నన్ �రత అంత�కష్ ప��ధ� సంసథ్ ఇ�� ద�.

2017 ��వ� 15 వ ��న ఇ� �ం� ��న PSLV C37 �వ్�104 ఉప��ల� ఒ���

�జయవంతం� అంత�కష్ం�� పంపడం ఒక �పంచ ��. ��� 101 ����ల్ ���ల� �ం�న�
��, అం�� 80 � �� అంత�కష్ ప��ధన� అ��జయ్మ� ���� అ�.

ఇ�వం� అ�క ఘనతల� ��ం�న మన�శ� అంత�కష్ రంగం�కక్ ఈ

�జ�ల �

�� జహం�� ��, ��ం ����, అ�ద్� క�ం వం� ఎంద� ��య్త �స��తత్ల అం�త క

�నన్. ��� ‘��ం ����’ � �రత అంత�కష్ �రయ్�మ ��మ�� Father of Indian

Space Program’ అ� ����ం��న్. ఈ సంవతస్రం �� శతజయం� సంవతస్.అం��క 

���� �థ్�ం�న ఇ� �50 సంవతస్�. ఈ సందరభ్ం� ��ం �ర�� ��త ���,

అంత�కష్ ప��ధన� �� కృ� ����ం� �వ�ం� �యతన్ం �.  

అ� 1948 వసంతస్రం� జ��న ఒక సంఘట. అ�� �ర�� అహమ్��� �

మ��మ్�ం� ఇ�స్��య్� ఆ� ��స్ � అ�బంధం� �నన్ ఒక �నన్ ప��ద� సంసథ్� అ
��న్. ఆ �� ���� �య్� � వ�చ్స�� తన ప��ధ� ��య్�ధ్లం� ���� . ఒక 

��య్�ధ్ �ం��వ�‘�� ఎల��� �ట� ����ం�. ��� �రణం ��. ఎ�క్వ క�ం�

పం�ంచడం వలల్ అ� జ��ం� �.’ అ� భయప�� ��ప్. అత�� ���� ‘అం�� �� 

��ం� అంత� ���ంచకం�. �ర��ల్ �య�� ��య్�ద్� ఎ� ��చ్? ఇక �ం�

మ��సత్ ��తత్� �ండ.’ అ� స���ం��. ���� � �శం� ప��ధనల� జర��స్న

అ�వృ�ధ, అం�� �వల�న ��క�ల్ం�

�వ ��య్�ధ్ల� ఎం�క�� �తస్�ంచడం పటల్ �

సంఘటన �వ్� మన� అరధ్ం అ��. అ�ద్� క�ం �ం�‘���స్� �య’ � ��త్ం� అం�ం�న
�రదృ�ట్ ���� . (audio). https://www.youtube.com/watch?v=DNPllydVBjs
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��ం ���� ��త్�� ��ం అం��� ���. ��ం జ�మ్ం�ం� �జ�� ��

అహమ్��� � 1919 ఆగ�ట్ 12 వ ��. తం� అం��� ����. త�ల్ సర��. ��� 

సంపనన్��ంబ. అం��� అహమ్��� � ����క�త. �� ఎ���మం� సం�నం� ��ం 
ఒక�. �� ��ంబం సవ్తం� ఉదయ్మం� ���� ఉండటంవలల్ �� ఇం�� ����

ర�ం��� ���, �ం�� వం� మ�మ�� వ�త్ �ం��. �� ��వం ��ం � ��� �ం�.

ఒక�� ర�ం��� ��� 2 సంవతస్�ల ��ం �

,  

�� ఈ ��� �పప్ �డ��డ� �సయ

��ప్. �� ఇం�ల్� �ం��స్� ��నం� ఒక �ఠ�ల � �రం�ం�� సర�. ��ం 

�నన్�� చ���� ��ం� అలల్�� �� �ం�ం�. ��� � ��� వ��� ��య్��

�యడం, ఇం� ఆవరణ�� �ల�� ఈదటం ��ం� �� ఇసట్�న ఆట.

అ� ��ం ��య్�య్సం �ంత �దద్ ��వ్టల్� త��త క��ల �దయ్�సం ఇంగల్� ��

�శవ్��య్లయం� �. అ�

1940 వసంవతస్రం� ��ర� ��స్� � �� ��త్ .

అ�సమయం� �ండవ �పంచ �దధ్ం �దలవటం� ��� �ర� వ�చ్. �ంట� �ం���� 
ఇం�య� ఇ��ట్�య్� ఆ� ��స్ � �కచ్ర� �. అ�� �ర�శ� ��� ��త �.�.�మ�

��కట్� � ��న. అకక్� �నన్ మ� మ� �స��తత్ �� జహం��. ఇం��ం� ఒక�� ��� 
��త, మ��� ��తమం� �శ�వ� అం�తం ��ల� సంక�ప్ం�న �� �. ఆ�ధం� ��

�ంగతయ్ం� �రత అంత�కష్ం రంగం ఉజజ్�ల భ�షయ్�త్� �రణ�న ��ం ���� ��

ప�డ్. అకక్� �శవ్�ర�ల�

���చ్ �రం�ం�� .

ఆ���ల్ అంత�కష్ ప��ధన� �

��� ��� ��త్�న. అ� ��ం ���� తన �� ప��ధ�ప�ం (Periodical variation

of   the intensity of the cosmic rays) ‘����ణం� �శవ్�ర�ల� వ�చ్ �� ’  అ�

అంశం� 1942� IISc �ం���� ���ం��.

1944� �ద� �పంచ �దధ్ం ��యటం� మ�ళ్ ���జ్ ��వ�శ్�.��.�. � 

���. 1947� �.��.�. ప�ట్ �ం , అ�� �వ్చచ్� �ం�న �ర�ల్ అ�� �. �ంట�

అహమ్��� ��' మ�తమ్ �ం� ఇ��ట్�� ఆ� �, � అ�బంధం� సవ్ంతం� ఒక �నన్ ����
�థ్�ం� ప��ధన� �రం�ంచట� �క �శం� � అ�క  మం� ఆ���య్ల వం� �

��య్�ధ్ల� అకక్�� ��� వ. 1948� �� జహం�� �� ఆధవ్రయ్ం� �రత ��తవ '
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��ప్� ��. �� 1954� �� �రమ్� �  '���ట్�ం� ఆ� అ���

ఎన�జ' DAE � ఏ�ప్� ��క ��� అంత�కష్ ప��ధన� ��� ���. �� ��క �� ,
���� ల కృ� ఎం� �ం�.

1957� ��య� ర�య్ �పంచం�� ����� '�ప్�న' అ�

కృ�మ ఉప���న్ ���ం� �జయం ��ం�ం. ఈ ఉప�హం  22 ��ల�� ప��� ���

స����న్ అం�ం� ఆ త��త ��� �ం�న �య్ అ��వటం�   ప��యటం ఆ���ం�.

అపప్�వర� అ�శ�త్� ప��ధ� �సత్�తం���త్నన్ �పంచ ��ల�న్ అంత�కష్ రంగం

��ం��. ��ం �ర�� అ��  ��� జవహ�ల్� �హృ� క�� అంత�కష్ ప���న్ ఫ

��రణ �జల అవస�ల� ��ధం� ��చ్�

ఉప�గప��ం� �వ�ం� , అంత�కష్ ప��ధనల�సం

,

��ధ �శ అవస�ల�సం ఎ�

�వ్య �రధయ్ 1962�   Indian

National Committee for Space Reasearch (INCoSpaR) � �రప్� �యటం జ��ం.
అ� ��ం ����

Space Reasearch � ���� ���.

�ంగ��� ����ల్� ��

��ల� సంపం� �� ��లనన్� , ఈ ���� అంత�కష్ ప��ధన అవసర� అ� అ���య్

అ���, ర�య్ ఇతర ��� ఎ�త్ ��. ��

, ��, ��, ���� ల లకష్�ం సప్షట్

తమ�ం� ఉం��� �ం���ళ్. అంత��ం� �ప్�

��ం � ప��ధనల� �రం�ం� ��

�రత �స��తత్ల� �తస్� , అ�ద్� క�ం వం� ��� �ం�� ���వ�చ.

   ఆ�ధం�

INCoSpaR  � �గం� ప��ధ� ఫ��ల� ప�కిష్ంచ��� ఒక ��� అవసర. ���సం 

అ��� �ం�  '�� అ��' అ� �ం�ం� ��� � 6000ల �లరల్� ���� ��. ఇ�� ��న్
ప�కిష్ంచ��� అ��న సథ్లం �సం �రళ �� �ంబ �ం��న్ ఎం�.  �ం� �ద �ం� �

అయ�క్ంత �ం� �ఖ ��త్. 1963 నవంబ� 21వ ��న ఈ �ం�ం� ��� � �జయవంతం� 

���ం�� . అ�� ఆ ��� � �ం�ం� �ంట� � ఒక ���� ��� �ళళ్టం జ��ం. ఈ 

�� � అపప్�ల్ ��ధ ��ల ప�క�ల్ ���ం� అవ�నకర �య్ఖయ్.�జవంతం� ��

అ�� ప�ం�. ఇంత��

1966 జనవ� 24 వ ��న ఒక ��న ��దం� �� ��

�మప�ంచడం ఒక �దద్ �బ.   ఆ త��త �రత అ� - అంత�కష్

�రయ్��ల� �రధయ్ం వ�ం

��ం ���� వంత�య్ం. 1967� ఇం���ం� ��న మం�� �ండ� , ��ం ����
ఆధవ్రయ్ం � మన �శం ��త్ సవ్��ప��ఞ్నం� త�� ��

�జయంతం� ���ంచడం జ��ం�.

sunding rocket '��� � 
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ఆ త��త  1969� ��ం ���� INCoSpaR � ఇం�య�  �ప్� ���

ఆరగ్��ష

(ISRO) � ��చ్. ��త్� సవ్�� ��న్ల� � అ�వృ�ధ్ �యటం �� ��న .  ��ం 

���� ఇ�� �� �రమ్� � ���

10 సంవతస్�ల� ���క�  తన

�వ �స��తత్

బృం��� ఇ�చ్. ఈ బృందం� స�� �వ� , అ�ద్� క�ం  వం� �స��తత్��. ��� �గం� 

ఈ ప��ఞ్నం ��ణ

, పటట్ణ �జల� ఎ� ఉప�గపదగల

,ఆ �శ� ఆ�చన� �యటం

,

వయ్వ�య, ఖ��ల అ�వ్ష, �దయ, �దయ్ం త�తర రం� , రకష్ణ అవస�ల�సం  ��న్ల� అ�వృ

�యటం �ద�న �ఖయ్ లకాష్య.  ఆ �ధం� మన అంత�కష్ ప��ధన  ��యం� ఉప��ల

త���� �శ�  అ��� ప��నన్�� 1971 � ర�య్ �శ� ��� �ం�ం� � మన�శం��

�ం� � �య తల�ం��. ఆ �రయ్���� ��ం ���� �� అ��� �జర�. 31

��ంబ� 1971 ��న �ం� ��ళ్� ���. ఆ�� �� అకక్�ఎ ఒక ���ట్ �  బస �.

1972 జనవ�1 �� ఉదయం ���� ఆయన �� �వ్స వ��.

�రత అంత�కష్ �రయ్�మ ��మ��� ఆయన �థ్� మ�నన. అ�� �� తన 

వయ్�త్తవ్ం� అ�క మం�� ���తం . ఆయన �న�లత , ��డంబరంబరత, �న్హ �వం ఆయన
�థ్�� మ�ంత� �ం��. తన� ప� �� �రంద�� స�నం�  �డటం

, �శలం� 

సం��ంచటం �� ��య్క. ఒక�� తన ��య్లయ ఆవరణ� ఒక ��రణ ఉ�య్� ఒక బ��

��ట్� �గ�క��ం , అ�� ��ట్నన్ ���� ��క�ం� ఆ బం�� �య...ఇ�ం� 

సంఘటన� ఆయన ��తం� ��రణం. ప��ధ� ��య్�ధ , తన�� బృందం� అరధ్�� వర�

చరచ్� జ���.

�రత అంత�కష్ రం��న్ �పంచం�� అ��... �� ���  �ం� �� చం���

వర� అ��హతం� మన �జయ పరంపర �న�గ��� ఆయన బం�� �ట� ప���.  �రత 

2

��తం  1962� �ం� సవ్�� భ�న్గ� అ�� , 1966� పదమ్�ష� �ర�క్�ల� ��న
��ం�. 1972� ఆయన మర�నంతరం పదమ్��ష� �ర�క్��న్ ��నం �.

��ం ���� శతజయం� �తస్�ల� మనం జ���ం�నన్ ఈ సంవతస్రం� మ

�జయవంతం� ���ం�న చం���2 � చం��� �� �య్ండ� �� '��ం' � �మకరణం ��

��� ఇ� ���ల�ప్ం�ం.
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��ఞ్న �ర� అ� సవ్�� ��స్ ఉదయ్మ సంసథ్ �� సంవతస్రం ��తవ్ �ఠ�లలల �

�రవ్�ం� �ష� �థ్ ' ��స్ ��� ప�క- �శ�  � ఈ సంవతస్రం ఇ� అం��న్ �� ��య్క
�ం�ం�.

ఈ సంధరభ్ం� �� �వ్�య్�ధ్ ��ం ���� � , �� ప��ధనల �వ�ల� అధయ్యనం

�యటం  అతయ్ంత �ప్�త్�. ��య్ల�ల� ఈ అంశం� ��� �రవ్�ంచడం ��త్ �� �
�స��తత్�న మన ��య్�ధ్� �శం�సం ప���ల� దృకప్��న్ మన�స్ల� మననం .
� �ర� - � ��ఞ్.

