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ಚಂದರ್ಶೇಖರ
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ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ . . . . . . . . . . . . . . .
ರಾಮನ್, ಬಾನ್ರ್ ಮತುತ್ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ . . . .
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ವೈಯಕಿತ್ಕ ಚಯೆರ್ ಮತುತ್ ಭಾವನೆಗಳು . . . . . .
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ಮುನುನ್ಡಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನಸ್ಸ್ನ (1934) ಸಂಸಾಥ್ಪಕರಾದ ಫೆರ್ಫೆಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರವರ
ಬಗೆಗಿನ ಈ ಪುಸತ್ಕವು ಈ ವಷರ್ ಪುನಃ ಪರ್ಕಟಿತಗೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಪುಸತ್ಕದ
ಮೊದಲ ಆವೃತಿತ್ಯು 1988ರಲಿಲ್ ಅಲೈಡ್ ಈಸ್ಟ್-ವೆಸ್ಟ್ ಪೆರ್ಸ್ನವರಿಂದ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡಿದುದ್, ಪರ್ತಿಗಳು
ಮುಗಿದಿದದ್ವು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಪುಸತ್ಕ ಪರ್ಕಟಣೆಯ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದ
ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಡೀ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನಸ್ಸ್ನ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ ತೋರಿದಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಮನ್
ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಮತುತ್ ಶಿರ್ೕಮತಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೊಸ
ಫೇಟೋಗಳನುನ್ ನೀಡಿ ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಿದಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾ।। ಮೋಹನ್
ನಾರಾಯಣನ್ ಮತುತ್ ಡಾ।। ವಿನೋದ್ ನಾರಾಯಣರವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕೆಕ್ ನಾನು ಆಭಾರಿ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನಸ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಆವೃತಿತ್ಯು ಹೊರಬರುತಿತ್ರುವುದು,
ಪುಸತ್ಕದ ಮೂಲ ಆಶಯಕೆಕ್ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಕೃತಿಯ ಸೂಕಷ್ ವೀಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ತಾಳೆಮ್ಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಸತಯ್ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೇ ಅತಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ವೆಂಬುದು ಈ ಪುಸತ್ಕದ
ತಿರುಳು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಭಾರತದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ ಯುವ ಜನಾಂಗಕೆಕ್ ಮನದಟಾಟ್ಗಬಹುದೆಂದು
ಆಶಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಮತುತ್ ಅತಿ ಸರಳ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನ್ರವರು
ಅನೇಕ ಪರ್ಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ (ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನೂನ್ ಸಹ) ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಸಿದರು. ಈಗ
ರಾಮನ್ ರೋಹಿತವನುನ್ (Raman spectrum) ಲೇಸರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲಿಲ್
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಇದು ದೊಡಡ್ ಸಾಹಸ ಕಾಯರ್ವೇ ಆಗಿತುತ್.
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ದದ್ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್
ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇದರ ಅಂತಿಮ ಸಾಧನೆಯೇ “ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ”.
ಸೂಯರ್ನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕನುನ್ ಅನೇಕ ಬಣಣ್ಗಳ ಫಿ಼ಲಟ್ರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ, ದರ್ವಗಳ
ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ದರ್ವದ ಅಣುಗಳೊಡನೆ ಅಂತರಕಿರ್ಯೆಗೊಂಡು ಅದರ ತರಂಗಗಳ
ಆವತರ್ವು ಬದಲಾಗುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾದ ಕಿಷ್ೕಣ ತರಂಗಗಳನುನ್ ಬರಿಗಣಿಣ್ನಿಂದ ರಾಮನ್
ನೋಡಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ ಕರಿಯ ಬಾಯ್ಂಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದುದ್
ಕಿಷ್ೕಣವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆಯನುನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು, ಪಾದರಸದ ಆಕ್ರ್ ಲಾಯ್ಂಪನುನ್
ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ, ಈ ಕಿಷ್ೕಣ ಬೆಳಕು ಅನೇಕ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದ್ ಅಣುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ
ಚದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಹೊರಬಿತುತ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಿದ
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ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ.
ರಾಮನ್ರವರು ಬರಿಗಣಿಣ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಚದರಿಕೆಯೇ ಇಡೀ ಪರ್ಯೋಗಕೆಕ್ ಮೂಲಾಧಾರ
ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗೆಗ್ ಅನೇಕರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲಲ್.
ನಾನು ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಅನುನ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲಿಲ್ ವಿದುಯ್ತ್ ಸಂಪಕರ್ವಿರಲಿಲಲ್. ಹದಿನೆಂಟು
ತಿಂಗಳ ದೀಘರ್ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ವಿದುಯ್ತ್ ಬಂದಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಲೆ
ಕೆಡಸಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲಿಲ್ ಕನನ್ಡಿಯನಿನ್ಟುಟ್ ಅದರಿಂದ ಪರ್ತಿಫಲನಗೊಂಡ ಬೆಳಕನುನ್
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯದಲಿಲ್ದದ್ ಹಲವಾರು
ಖನಿಜಗಳು ಹಲವು ಸುಂದರ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆಕರದರ್ವಯ್ವಾದವು. ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ
ಆದವು. ಇನಾನ್ವುದೋ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ, “ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ”ವು ಸೂಯರ್ನ
ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಬರಿಗಣಿಣ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಯನುನ್ ಅವರೇ ಒಮೆಮ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಅಲಿಲ್ಯವರೆಗೂ, ಈ
ವಿಷಯವು ನನನ್ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲಲ್.
ರಾಮನ್ ಅವರು ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವುಳಳ್ವರು. ಬಹಳ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡುವ ವಯ್ಕಿತ್. ಭಾರತದ
ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ಕೆಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯು ಚಿರಂತನವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯಾಗಿ ಮತುತ್
ಒಬಬ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರ ವಿಭಿನನ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವನುನ್ ಈ ಕೃತಿಯು ಸಾದರಪಡಿಸುತತ್ದೆಂದು
ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ.
ಎ. ಜಯರಾಮನ್
ಫಿ಼ೕನಿಕ್ಸ್, ಫೆಬರ್ವರಿ 2017

ಮುನುನ್ಡಿ
ವಿಜಾಞ್ನ, ಕಲೆ ಮತುತ್ ಸಾಹಿತಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಉತತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಿತ್ೕ ಪುರುಷರ ಬಗೆಗ್ ಜನಸಾಮಾನಯ್ರಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಆದರವಿರುತತ್ದೆ.
ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಹಸತ್ ಕೌಶಲಯ್ವಿದಾದ್ಗಲೂ, ಅದನುನ್ ಮೀರಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಧನೆಯು,
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರೂ ಸಹ ತಮಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿಲ್
ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಮಾತರ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನುನ್ ಮೆರೆಯಬಲಲ್ರು.
ಆಗ ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ
ಭಾವತೀವರ್ತೆಯು, ಬೀದಿಗಳಲಿಲ್ “ಯುರೇಕಾ” ಎಂದು ಕೂಗುತಾತ್ ಓಡಿದ ಅಕಿರ್ಮಿಡೀಸ್ನ
ಕಥೆಯನುನ್ ನೆನಪಿಸುತತ್ದೆ.
ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಾವು ಓದುವ ವರದಿಗಳಲಿಲ್ ಇದಾವುದೂ ಕಾಣುವುದಿಲಲ್. ಒಂದು
ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕೀಯ ಅಂಶಗಳು-ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ಉತೆತ್ೕಜನ, ವಿಷಯದ ಬೆನುನ್ಹತಿತ್ದ
ತೀವರ್ ನಡೆ, ಹುಸಿ ಜಾಡುಗಳಲಿಲ್ ಪಯಣ, ಹತಾಶೆಗಳು ಇದರ ಬಳಿಕವಷೆಟ್ೕ ಬರುವ ಆವಿಷಾಕ್ರದ
ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ, ವಿಜಾಞ್ನದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವ ಭಿನನ್ಮತಗಳೂ ಸಹ ಪತಿರ್ಕೆಗಳಲಿಲ್
ನೀರಸವಾಗಿ ಪರ್ಕಟಗೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. ಮಾಯ್ಗಜೀ಼ನ್ ಸಂಪಾದಕರ ಕೈಚಳಕದಿಂದಲೇ ಇದಾಗುವುದು.
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉನಾಮ್ದ, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಂಗದಲಿಲ್ನ ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ಗಳ
ಘಷರ್ಣೆಗಳು–ಇದಾವುದೂ ಪರ್ಕಟಿತ ವಾಙಮ್ಯದಲಿಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲಲ್. ಇವು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಂಗದ
ಜಾನಪದವಾಗುತತ್ವೆ. ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಆತಮ್ಕಥೆಗಳೂ ಸಹ ಬರೀ ಮೌಲಯ್ಯುತ ದಾಖಲೆಗಳೇ
ಆಗಿರುತತ್ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನರು, ಅದರಲೂಲ್ ಅವರ ಸನಿಹದವರ ಬರವಣಿಗೆಯು
ಮೌಲಿಕವಾಗುತತ್ದೆ.
ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲಿಲ್ ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ನ ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಧವ್ನಿ ವಾಸುತ್ಶಾಸತ್ಕೆಕ್,
ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ರವರ ಕೊಡುಗೆಯು, “ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ”ದಷೆಟ್ೕ ಮೌಲಿಕವಾದವು. ಅವರ
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಶೋಧಗಳೂ ಅವರು ದೇಶೀಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನವೂ ನಿರಂತರ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.
ಡಾ. ಎ. ಜಯರಾಮನ್ರವರು ಜಗತ್ ವಿಖಾಯ್ತ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು. ಕಂಡೆನಸ್ಡ್ ಮಾಯ್ಟರ್ ಮತುತ್
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಒತತ್ಡದ ವೈಪರೀತಯ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗಿನ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.
ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ 1949 ರಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪನೆಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಬೆಳೆದವರು
ಅವರು.
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ಹನೊನ್ಂದು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ರಾಮನ್ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ದಿನನಿತಯ್ವೂ ಅವರ
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ಶೈಲಿ, ಅವರಿಗಿದದ್ ಪರ್ಚೋದನೆಗಳು ಅವರ ತಾತಿವ್ಕ ಮನೋಭಾವಗಳನುನ್
ಗಮನಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಭಾರತದ ವಿಶಿಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯ ಹತಿತ್ರದ ನೋಟವೂ, ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಮಾನವೂ
ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಚನೆಯ ತೀಮಾರ್ನಗಳೂ ಈ ವಯ್ಕಿತ್ ಚರಿತೆರ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳಾಗಿವೆ. ಒಬಬ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯ
ಮಾನವ ಸಹಜ ದೌಬರ್ಲಯ್ಗಳೂ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಲ್
ಸತಯ್ನಿಷಠ್ತೆಯಿದೆ. ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಲ್ ಹಿಡಿತವಿದೆ. ಜಯರಾಮನ್ರವರು ವಿಜಾಞ್ನ
ಚರಿತೆರ್ಯನುನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಶಿರ್ೕಮಂತಗೊಳಿಸಿದಾದ್ರೆ.
ಎ.ಕೆ. ರಾಮದಾಸ್
ಭೌತಶಾಸತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ಪಡೂಯ್ರ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯ
7 ಫೆಬರ್ವರಿ 1989

ವೆಸ್ಟ್ ಲಫಾಯತ್
ಐಎನ್ 47907
ಯು.ಎಸ್.ಎ.

ಮೊದಲ ಮಾತು
ಭಾರತವು ಜಗತಿತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಅತಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯೆಂದರೆ ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್. ಅವರು ತಮಮ್
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ಕಕ್ಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ಭಾರತವನುನ್ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ಪಿಸಿದದ್ಕೂಕ್ ಖಾಯ್ತಿ
ಹೊಂದಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ್ಥಮ ವಿಜಾಞ್ನದ ವಕಾತ್ರರೂ, ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಉಳಳ್ವರೂ
ಆಗಿದದ್ರು. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಲಲ್ದ ದೇಶದಲಿಲ್, ವಿಜಾಞ್ನದ ಅಧಯ್ಯನದ ಆಯೆಕ್ಗೂ
ಉತೆತ್ೕಜನವಿರಲಿಲಲ್. ಉಪಕರಣಗಳಂತೂ ಇಲಲ್ವೇ ಇಲಲ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲಿಲ್ಯೂ, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಶೋಧನೆಯ ಉತುತ್ಂಗಕೆಕ್ೕರಿದವರು ರಾಮನ್. ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೆಲಸವನುನ್ ತೊರೆದು, ಅಲಪ್ ಮೊತತ್ದ ಸಂಬಳವಾದರೂ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಸಾಥ್ನವನುನ್
ಆಯುದ್ಕೊಂಡರು. ಇದರ ಪರ್ತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ, ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ
“ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ” ಕೆಕ್ 1930 ರಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿತು.
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳನುನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇರು ವಯ್ಕಿತ್ತವ್
ಅವರದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ಅಧಯ್ಯನ ಪೀಠ ತೆರೆದರು. ಅಲಿಲ್ಗೆ ದೇಶದ ಎಲಾಲ್
ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಶಿಷಯ್ರು ಬಂದರು. ಈ ಶಿಷಯ್ರಲಿಲ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕುತೂಹಲವನೂನ್ ಅಧಯ್ಯನಾಸಕಿತ್
ಯನೂನ್ ಬೆಳೆಸಿ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂವಹನವನೂನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆನಂದವನೂನ್ ಮನದಟುಟ್ ಮಾಡಿ
ಕೊಟಟ್ರು. ಇವರಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ತಮಮ್ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನುನ್ ವಿಜಾಞ್ನಕಾಕ್ಗಿ
ಮುಡುಪಾಗಿಟಟ್ರು. ಅಲಲ್ದೆ ವಿವಿದೆಡೆಗಳಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಪೀಠಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಅತಿಶೆರ್ೕಷಠ್ ಭಾಷಣಕಾರರೂ ಉಪನಾಯ್ಸಕಾರರೂ ಆಗಿದದ್ರು. ಅವರ
ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗ-ಪರ್ದಶರ್ನಗಳೂ ಇದುದ್ ಕೇಳುಗರನುನ್ ಮಂತರ್ಮುಗಧ್ವಾಗಿಸುತಿತ್ದದ್ವು.
ಅವರ ಮಾತುಗಳನುನ್ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರು ವಿಷಯವನುನ್ ಮಂಡಿಸುವ ರೀತಿಯೂ ಅವರು ಸೃಷಿಠ್
ಸುವ ಉತಾಸ್ಹವೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದದ್ವು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳು ಅತಿ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸಿದವುಗಳಾಗಿದುದ್ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ಲಾಯ್ಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ
ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಭಾಷೆಯೂ ಸಹ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಹರಿಯುತಿತ್ತುತ್. ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಓದುವುದೆಂದರೆ ಸಾಹಿತಯ್ ಕೃತಿಯೊಂದನುನ್
ಆಸಾವ್ದಿಸಿದಂತೆ ಇರುತಿತ್ತುತ್.
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ಅವರು ಅನೇಕ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನುನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅವನುನ್ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವುಗಳ
ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಗುಣಮಟಟ್ದ ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ವಿದದ್ಂತೆಯೇ
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಪತಿರ್ಕಾ ವಯ್ವಸಾಯವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದರು. ಅವರ
ಬಹಳಷುಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲೆಲ್ೕ ಪರ್ಕಟಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವುಗಳಲೆಲ್ೕ
ಅವರ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳಿಗೂ, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೂ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಉತೆತ್ೕಜಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಚಚಿರ್ಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಲಿಲ್ನ
ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು ಮತುತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳ ಮೂಲಕವೂ ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್
ಸಹಕಾಯರ್ಕತರ್ರಿಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೆಲೋಗಳಿಗೂ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಯ್ವಹಾರಗಳಲಿಲ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ ತೋರಿದರು. ಯುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಉನನ್ತ
ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೆಲೋಗಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಯಾರೊಬಬ್ರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನೂನ್, ಕೌಶಲವನೂನ್ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ವ ಕಲೆ
ಅವರಿಗೆ ಸಿದಿಧ್ಸಿತುತ್.
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾದ ಮೇಲೆ, ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ದಿಂದ
ವಿಮುಖರಾಗವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧಯ್ವೆನಿಸಿ, ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಅನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು.
ವಿಜಾಞ್ನದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದದ ಕಾಯರ್ವಾಗಿತುತ್. ಅವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನವೇ ಉಸಿರಾಗಿತುತ್.
ಭೌತಶಾಸತ್ದಿಂದ ಜೀವಶಾಸತ್ದವರೆಗೆ ಅವರ ವಿಜಾಞ್ನಾಸಕಿತ್ ಹರಡಿತುತ್. ಅವರನುನ್ ನಿಜವಾದ ನಾಯ್ಚು
ರಲ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿತುತ್. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷಜಞ್ರ (ಸೆಪ್ಷಲೈಸೇಷನ್)
ಹಾವಳಿಯಲಿಲ್ ಇಂತಹ ಸವರ್ಜಞ್ರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಂದಿಯಷೆಟ್ ಸಿಗುತಾತ್ರೆ.
ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಲೂಲ್ ಕೆಲಸದಲೂಲ್ ಪೂಣರ್ ಸವ್ತಂತರ್ರಂತೆ ವತಿರ್ಸು
ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಅನಿಸಿಕೆಯನುನ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗೆ
ರಾಜಮಹಾರಾಜರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಬಹಳ ಮಯಾರ್ದೆ ಕೊಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಭಾರತದ ಉದದ್ಕೂಕ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತುತ್ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ವಯ್ಕತ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಸೌಂದಯರ್ ಪರ್ಜೆಞ್ಯನುನ್ ಹರಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಪರ್ಕೃತಿಯನುನ್
ಪಿರ್ೕತಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ವಣರ್ಗಳೆಂದರೆ ಇಷಟ್. ಅದು ಮರಗಿಡಗಳಲಿಲ್, ತೋಟಗಳಲಿಲ್, ಹೂಗಳಲಿಲ್, ಬೆಟಟ್
ಗಳಲಿಲ್, ಸರೋವರಗಳಲಿಲ್ದದ್ರೂ ಸರಿಯೇ. ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳನೂನ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಕೃತಿಯನೂನ್
ಸಹ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕಿಷ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ವಿಷಯಶೊಂದು ಅವರ ಗಮನಕೆಕ್ ಬಂದರೆ,
ಯಾವುದೇ ಪೂವಾರ್ಗರ್ಹವಿಲಲ್ದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಅದುವರೆವಿಗೂ
ತಿಳಿದಿದದ್ ಎಲಲ್ ಜಾಞ್ನವನೂನ್ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪರ್ಶಿನ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಂದು ಸಂಕೀಣರ್ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್
ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಮತುತ್ ಸರಳ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳುಳ್ವ ಕಲೆ ಅವರಿಗಿತುತ್. ಸಂಶೋಧಕನೊಬಬ್
ಕಾಡಿನಲಿಲ್ ಹೊರಟಾಗ ಎಲೆಗಳ ದಟಟ್ಣೆಯಲಿಲ್ ಕಳೆದು ಹೋಗದೆ, ಮೂಲ ವೃಕಷ್ಗಳನುನ್ ಅರಸ
ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರು ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ನಿಷಾಣ್ತರು. ಒಂದು ಭೌತಿಕ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಅರಿಯುವಾಗ ಅವರ ಅಂತದೃರ್ಷಿಟ್ಯು ಗಣಿತದ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗಳ ಬಂಧದಿಂದ
ಹಲವು ಪಟುಟ್ ದೂರಕೆಕ್ ಜಿಗಿಯುತಿತ್ದಿದ್ತು.
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ತಮಮ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳೊಂದಿಗೂ, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೊಂದಿಗೂ ರಾಮನ್ ಅವರು ಮುಕತ್ವಾಗಿ
ತೆರೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಕರಣಾಮಯಿ ಕೂಡ. ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶೀಘರ್ ಪರ್ಶಂಸೆ
ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಗತಯ್ ಘಳಿಗೆಯಲಿಲ್ ಅತೀವ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಆದರೆ
ಅವರನುನ್ ಕೆಣಕಿದರೆ ರೌದಾರ್ವತಾರ ತಾಳುತಿತ್ದದ್ರು. ತಮಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಸಂದಿಗಧ್
ಪರಿಸಿಥ್ತಿಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಿದದ್ರು. ಅದು ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದಲೂಲ್ ಹೌದು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ರಂಗದಲೂಲ್
ಹೌದು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಲಿಲಲ್. ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ಮಗನ್ರಾಗಿ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ
ಪುಟಿಯುತಿತ್ದದ್ರು.
ವಿಷಮ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಗಳಿದಾದ್ಗೂಯ್ ಅಸಾಮಾನಯ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಯ್
ವಾದದುದ್ ಹೇಗೆ? ಹಿನೆನ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಪೆರ್ೕರಣೆ ಇದಿದ್ತು? ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟೆಟ್ೕನು? ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ
ಸರಳ ಉತತ್ರಗಳಿಲಲ್. ಬಹುಷಃ ಹುಡುಕ ಹೊರಡುವ ಎಷುಟ್ ಮನಸುಸ್ಗಳಿವೆಯೋ ಅಷೆಟ್ೕ ಉತತ್ರಗಳೂ
ಇವೆಯೆನಿನ್ಸುತತ್ದೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಗತಿಗಳೂ, ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇವೆಯಲಲ್ -ಇವನುನ್
ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ನಮಮ್ನುನ್ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಅರಿವಿನತತ್ ನಡೆಸುವುವು.
1949 ರಿಂದ 1960ರ ವರೆಗಿನ ಹನೊನ್ಂದು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರ ಹತಿತ್ರದ ಒಡನಾಟವಿದದ್ದುದ್ ನನನ್
ಅದೃಷಟ್ವೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಪರ್ತಿ ದಿನವೂ ನನಗೆ ಅವರ ಸಂಪಕರ್ವಿತುತ್. ನನನ್ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ತೀವರ್
ಅನುಕಂಪ ಮತುತ್ ಔದಾಯರ್ ತೋರುತಿತ್ದದ್ರು. ನನನ್ಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿತುತ್. ನನನ್ನುನ್ ತಮಮ್
ಮಗನಂತೆಯೇ ನೋಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂನ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನೂನ್ ಹಾಗೆಯೇ
ಕನಸುಗಳನೂನ್ ನನನ್ಲಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ನನನ್ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದ ಪೂಣರ್ ಶಿಕಷ್ಣ ಮತುತ್
ಅನುಭವವನುನ್ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲೆಲ್ೕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾನು ಈಗ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಉದೊಯ್ೕಗವೂ ಸಹ ಇದರಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತೆರ್ಯ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಕೆಲವೇ ಇವೆ. -ಜಿ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ರವರದೂದ್
ಸೇರಿ. ರಾಮನರ್ವರ ಹತಿತ್ರದ ನೋಟವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆದ್ೕನೆ.
ಅದರಲೂಲ್ ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್ ತಮಮ್ ಜೀವನೋದಯ್ಮವಾಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಇಚಿಛ್ಸುವ ಯುವಕರಿಗೆ, ನನನ್ ಈ
ಪುಸತ್ಕವು ವೈಯಕಿತ್ಕ ನೆಲೆಯಲಿಲ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಾಞ್ನದ ಸವ್ಲಪ್ ಅರಿವಿದದ್
ವರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಹದಾಗಿದೆ. ನನನ್ ಈ ನೆನೆಪಿನ ಗುಚಛ್ವನುನ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಪೂಣರ್ಜೀ
ವನಕೆಕ್ ವಿಸತ್ರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನನ್ ಸಹವಾಸವು ಮುಗಿದು ಇದರ ಅನಂತರದ
ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪುಟಗಳನುನ್ ವಯ್ಯಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೂರ ನಿಂತು ಹತಿತ್ರದ
ದೃಶಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ಸಂಪೂಣರ್ ಚಿತರ್ಣವು ಸಿಗಬಲುಲ್ದು. ನಾನು ನನನ್
ಮಟಿಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಿನಚರಿಯನುನ್ ಇಡಲಿಲಲ್. ನನನ್ ಬರಹವೆಲಾಲ್ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
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ಈ ನೆನಪುಗಳನುನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗಿನ ಕೃತಿಗಳ ಮೊರೆಹೋಗಿದೆದ್ೕನೆ1. 1971 ರಲಿಲ್ ಎಲ್. ಎ. ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರ್ಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್
ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ ಬರೆದ ಎರಡು ಚೇತೋಹಾರಿ ಪರ್ಬಂಧಗಳು.
2. ಬೊರ್।। ಭಗವಂತಂ ರವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಸಂಕಿಷ್ಪತ್ವಾದರೂ ಅತಿನಿಖರ
ಮತುತ್ ಸತಯ್ನಿಷಠ್ ಜೀವನಾವಲೋಕನ. ಇದು ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನಸ್ಸ್ನಿಂದ
ಪರ್ಕಟವಾಗಿದೆ.
3. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ನ ಪರ್ಕಟಣೆ “ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫಿಟ್ಯಿರಸ್ರ್” ನಲಿಲ್ನ ಉದ ತ
ಭಾಗಗಳು (1994)
4. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆಸ್ಯನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್, ‘ಸರ್ ಸಿ. ವಿ ರಾಮನ್
ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕಟ್ರ್’ನಲಿಲ್ ನೀಡಿದ ಬೊರ್।। ಎಸ್. ರಾಮಶೇಷನ್ ರವರ ಭಾಷಣ ಮತುತ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮುಲಲ್ರ್ ಭವನದ ರಜತ ಮಹೋತಸ್ವ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಇವರೇ ಬರೆದ
‘ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಜಮರ್ನ್ ಕನೆಕಷ್ನ್’ ಲೇಖನ.
5. ಜುಲೈ 4, 1931ರ ಕಲಕ್ತಾತ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ನ ಉದ ತ ಭಾಗಗಳು
6. ದಿ ಜನರ್ಲ್ ಆಫಾರ್ಮನ್ ಸೆಪ್ಕೊಟ್ೕಸೊಕ್ಪಿಯಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾದ ಸೊಮಮ್ರ್ ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ ರವರು,
ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿದ ವರದಿ- ಡಾ. ಜಿ. ತೊಕರ್ರ್ ಬರೆದದುದ್
7. ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ನಲಿಲ್, ದಿವಂಗತ ಬೊರ್।। ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮನಾಥನ್
ರವರು “ದಿ ಗೋಲಡ್ನ್ ಜೂಯ್ಬಲಿ ಆಫಿದ್ ಡಿಸಕ್ವರಿ ಆಫಾರ್ಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ 28/ಫೆ/1978” ಎಂಬ
ಲೇಖನ.
8. ಭವನ್ಸ್ ಜನರ್ಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1970
9. ‘ಪಸಾಡೆನ ಸಾಟ್ರ್’ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳನುನ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೆನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್
ಟೆಕಾನ್ಲಜಿಯ, ರಾಬಟ್ರ್ ಎ. ಮಿಲಿಲ್ಕನ್ ಲೈಬರ್ರಿಯ ಆಕೈರ್ವ್ಸ್ ನಿಂದ ಪೌಲಾ ಅಗರ್ನಾಟ್
ಹುರ್ ವಿಟ್ಸ್ ತಂದುಕೊಟಟ್ರು.
10. “ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲಿಲ್ ಚಮರ್ ವಾದಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ರಾಮನ್” –ಬೊರ್।। ಬಿ. ಎಸ್.
ರಾಮಕೃಷಣ್ರವರು ಸೈನ್ಸ್ ಟುಡೇಯಲಿಲ್ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳು 1970.
ಇವೆಲಲ್ ಆಕರ ಗರ್ಂಥಗಳು/ಲೇಖನಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿವೆ. ನಾನು
ಇವರೆಲಲ್ರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. ಬೊರ್।। ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರ ಅನೇಕ ವಾಕಯ್ಗಳನುನ್
ಬಳಸಲು ಅವರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜಞ್. ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಲಿಲ್ ನಾನು
ಬೊರ್।। ಎ. ಕೆ. ರಾಮದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಋಣಿ. ಅವರು ತಾಳೆಮ್ಯಿಂದ ನನನ್ ಕೈಹೊತಿತ್ಗೆಯನುನ್
ಓದಿ ಅದಕೆಕ್ ಮೌಲಯ್ಯುತವಾದ ಟೀಕೆ, ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಅವರ ತೀಥರ್ರೂಪರ
(ಎ. ಎಲ್. ರಾಮದಾಸ್) ಬರಹಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಗರ್ಹಗಳನುನ್ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಈ ಪುಸತ್ಕಕೂಕ್ ಸಹ
ಮುನುನ್ಡಿಯನುನ್ ಬರೆದು ಉಪಕರಿಸಿದಾದ್ರೆ.
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ಈ ಕೈಬರಹದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸುವಾಗ ನನನ್ ಜೊತೆಗಾರರಾದ ರಾಲ್ಫ್ ಜಿ. ಮೈನ್ಸ್
ರವರು ಬಹಳಷುಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಅವರನುನ್ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶೀಮತಿ ಅಲೈನ್ ಇ. ಬೊನೆನ್ಲ್ ರವರು ನಮಮ್ ಟೆಕ್ ಬೊರ್ಸೆಸಿಸ್ಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲಿಲ್
ಇದಾದ್ರೆ. ನನನ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ಬಹಳ ಆಸಕಿತ್ಯಿಂದಲೂ, ಜತನದಿಂದಲೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾದ್ರೆ
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಋಣಿ.
ಪತಿನ್ ಕಮಲಳು ನನನ್ ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ನನಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡಿದಾದ್ಳೆ. ನನನ್ ಕೈಬರಹದ
ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಓದಿ ಹಲವು ಟೀಕೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಾಞ್ನ ಓದಿಲಲ್ದವರ ನೋಟ
ನನಗೆ ಲಭಯ್ವಾಯಿತು. ಇದಕೂಕ್ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. AT&T ರವರ ಸಹಕಾರ ಮತುತ್
ಬೆಂಬಲವಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಇದು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್. ನಾನಿಲಿಲ್ ಕಳೆದ ಇಪಪ್ತೆತ್ದು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.
ಎ. ಜಯರಾಮನ್
18 ಮೇ 1989
AT&T ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರೀಸ್
ಮುರೆರ್ ಹಿಲ್. ನೂಯ್ ಜೆಸಿರ್-07974
ಯು.ಎಸ್.ಎ.

ಅಧಾಯ್ಯ 1

ಮೊದಲಿಗೆ
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ (C. V. Raman), ಜಗತೆತ್ೕ ಬೆರಗುಗೊಳುಳ್ವಂತೆ, ಈಗ ತಮಮ್
ಹೆಸರಿನಲಿಲ್ರುವ ‘ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯಲಿಲ್ನ ರಾಮನ್ ರೇಖೆಗಳ’ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್
1928ರಲಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಸತತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ
ತಂಡದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಹವತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿದಿಧ್ ಲಭಿಸಿತುತ್.
ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಮೇರಿಲಾಯ್ಂಡ್ ರಾಜಯ್ದ ಬಾಲಿಟ್ಮೋರ್
ನಲಿಲ್ರುವ ಜಾನ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ನ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಆರ್. ಡಬೂ . ವುಡ್ ರವರು
ನೇಚರ್ ಪತಿರ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದರಲಿಲ್ ಈ ಒಕಕ್ಣೆಯಿತುತ್.
‘ಪಾರದಶರ್ಕ ವಸುತ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿಶಕಿತ್ಯುತ ಏಕ ತರಂಗಾವತರ್ದ ಬೆಳಕನುನ್ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ
ಅಣುಗಳು ಬೆಳಕನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿ, ಭಿನನ್ ತರಂಗಾವತರ್ದಲಿಲ್ ಚದರಿಸುತತ್ವೆಯೆಂಬ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ
ಮತುತ್ ಪರ್ಖರ ಶಕಿತ್ಯಿಂದಾದ ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರವು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಅಣು ಸಂರಚನಾ ಅಧಯ್ಯನ
ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಅಣುಗಳು ಸೂಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾವೃತಿತ್ಗೂ, ಅದಕೆಕ್ ಹಾಯಿಸಿದ
ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾವೃತಿತ್ಗೂ ಇರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸವು, ಅವಕೆಂಪು ಶೋಷಣ ರೋಹಿತಪಟಿಟ್ಯ (absorption band), ತರಂಗಗಳ ಆವೃತಿತ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತತ್ದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅದುಭ್ತ ಆವಿಷಾಕ್ರ.
ನಾನು ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಿ ಋಜುವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆದ್ೕನೆ....... ಇದು ಅತಿ
ಸುಂದರ ಆವಿಷಾಕ್ರ. ಬೆಳಕಿನ ಚದರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬಹಳ ತಾಳೆಮ್ಯಿಂದ ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಂಟಂ ಸಿದಾಧ್ಂತಕೆಕ್, “ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮ”ವು ಸಾಕಷ್ ವನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ’.
ಇಲಿಲ್ ಗಮನಿಸಿಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಮಹತತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು
500 ರೂ ಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿಚ್ಲಲ್ದ ಮೌಲಯ್ದ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಜಗತಿತ್ನ ಬೆರಳಣಿಕೆಯ
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ಮಂದಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲಯ್ದ ಪರಿಕರಗಳನುನ್
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ್ ಸಫಲರಾಗಿದಾದ್ರೆ.
ಏಪಿರ್ಲ್ 1931ರಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾದ ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರೀಸ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲಿಲ್,
ಮುಂದೆ 1937ರಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನುನ್ ಜಿ. ಪಿ. ಥಾಮ್ಸನ್ ರವರೊಡನೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಪಡೆದ ಸಿ. ಜೆ. ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ರವರು ‘ಸರ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತರು’
ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಡಿಯಲಿಲ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದರು:‘ರಾಮನ್ರವರು ಮಾಡಿದ ಸರಳ ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ಯಾವ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯದಲಾಲ್ದರೂ
ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್ ಎನುನ್ವ ಮಾತು ಈ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಬರುತಿತ್ದೆ. ಈ
ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ರಾಮನ್ ಅವರೇ ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಆಕಸಿಮ್ಕವೇನಲಲ್. ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್
ಬಹುಮುಖಯ್ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು, ಅದರಲೂಲ್ ಸರಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಯಾರು ಭಾವತೀವರ್ತೆಯಿಂದ
ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಮಗನ್ರಾಗಿರುತಾತ್ರೋ ಅವರೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು ಈ
ಪರ್ಸಂಗದಲೂಲ್ ನಿಜ’.
ಇದೇ ಲೇಖನದಲಿಲ್ ಅವರು ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ:“ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ರಾಮನ್ರವರ ಸಾಧನೆಯು ಒಳೆಳ್ಯ ಮಾದರಿ
ಸೃಷಿಟ್ಸುತತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಔನನ್ತಯ್ವನುನ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ದುದ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಹೊರದೇಶಗಳ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಸಂಪಕರ್ವೂ, ಅಧಯ್ಯನವೂ ಅತಯ್ಲಪ್. ಅವರ ಶಿಕಷ್ಣವೆಲಲ್ವೂ
ಅವರ ದೇಶದಲಿಲ್ಯೇ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವಷರ್ಕಾಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರ ಜೀವನವೆಲಲ್ವೂ
ಭಾರತದಲೆಲ್ೕ ಸಾಗಿದೆ. 1924ರಲಿಲ್ ಟೊರೆಂಟೋದಲಿಲ್ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ
ಕೂಟ ನಡೆದಾಗ ಅವರು ಬಂದಿದದ್ರು. ಇದಾದನಂತರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿಯಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು”.
ರಾಮನ್ರವರು ಅಪಪ್ಟ ಸವ್ದೇಶಿ ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿ. ಭಾರತವನುನ್ ಜಗತಿತ್ನ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಭೂಪಟದಲಿಲ್
ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಂಗದಲಿಲ್ ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ತಮಮ್ ಛಾಪು
ಮೂಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ಜೀವನಗಾಥೆಗೆ ಸರಿಸಮರು ಇಲಲ್. ಅವರ
ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆಗೆ, ಅವರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ನ ಗುಣಗಳಾದ, ಮಿತಿಯರಿಯದ ಅಂತಃಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಗುರಿ
ತಲುಪಲು ಅವರಿಗಿದದ್ ಅಪರಿಮಿತ ಉತಾಸ್ಹಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ರವರು, ರಾಮನ್ರವರ ಬಗೆಗೆ ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು. — “ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಸರಿಗಟುಟ್ವ
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಭಾರತದಲಿಲ್ಲಲ್. ಅವರ ಭಾವತೀವರ್ತೆ ಮತುತ್ ಅಂತಃಶಕಿತ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಮರಿಲಲ್.
ಯುರೋಪಿನಲಿಲ್ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಈ ಗುಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾನಯ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೆ ಅವರ ಬಗೆಗ್
ಗುಮಾನಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದು”.
ಆದಿಯಿಂದಲೂ ರಾಮನ್ರವರು ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಸಾಮಾನಯ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ತೋರಿಸ
ತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೈಇಟಾಟ್ಗ ಅದರ ಸಫಲತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅದಮಯ್
ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸಾಕ್ರ ಬರುವಂತೆ
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ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆಂದು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ರಬೀಂದರ್ನಾಥ ಟಾಗೂರರು 1913ರಲಿಲ್ ಸಾಹಿತಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೊಬೆಲ್
ಪಡೆದ ಏಷಾಯ್ದ ಪರ್ಥಮ ಪರ್ಜೆ ಎನಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆದ
ಏಷಾಯ್ದ ಪರ್ಥಮ ಪರ್ಜೆಯಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಅವರಿದದ್ ಕಾಲ ಮತುತ್ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ,
ರಾಮನ್ ಅವರ ಹೊರತು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧಯ್ವಿರಲಿಲಲ್.
ರಾಮನ್ರವರು 1888ರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಜನಿಸಿ 1970ರ ನವೆಂಬರ್
21ರಂದು ಕಾಲವಾದರು. ತಮಮ್ ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು.
1988ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಮತುತ್ ಅವರ ‘ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್’ ಆವಿಷಾಕ್ರದ
ವಜರ್ಮಹೋತಸ್ವವೂ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಬಂದವು.
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ಭಾರತದ ಸಂಸಕ್ತಿಯು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದದುದ್. ಸಾವಿರಾರು ವಷರ್ಗಳ ಇದರ ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್
ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು, ಧಾಮಿರ್ಕಗುರುಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾದ್ರೆ.
ವಿಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಗಣಿತಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಚೀನ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆಯು ಪರ್ಮುಖವಾದದುದ್. ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ
ಇದು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಯ್ಕತ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನ ಕಾರ್ಂತಿಯಲಿಲ್ (Renaissance) ಆಧುನಿಕ ವಿಜಾಞ್ನವು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶಿಸಲಿಲಲ್.
ಇದಕೆಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣವೂ ಮತುತ್ ಅತೀವ ಧಾಮಿರ್ಕತೆಯ ಕಾರಣವೂ ಇದದ್ವು.
19ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧಯ್ಭಾಗದಲಿಲ್ ಬಿರ್ಟಿಷರು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕಷ್ಣಕೆಕ್ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.
ಲಂಡನ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ಮಾದರಿಯಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್, ಮದಾರ್ಸ್, ಮತುತ್ ಬಾಂಬೆಗಳಲಿಲ್
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳನುನ್ 1857ರಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಹೊತಿತ್ಗೆ ನಮಮ್
ದೇಶದಲಿಲ್ ಸುಮಾರು 200 ಕಾಲೇಜುಗಳಿದದ್ವು. ಈ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳಲಿಲ್ ಶಿಕಷ್ಣ ಪಡೆದ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸಕಾರ್ರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅರಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವರಲಿಲ್ನ ಶೆರ್ೕಷಠ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್
ಸವಿರ್ಸ್ಗೂ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಯಲ್ ಸವಿರ್ಸ್ಗೂ ಸೇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವೆರಡೂ ಬಿರ್ಟಿಷ್
ಇಂಡಿಯಾದಲಿಲ್ ಅತಿ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ಹುದೆದ್ಗಳು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷುಟ್ ಮಂದಿ ಮಾತರ್ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗಕೆಕ್
ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಯುವಕರಿಗೆ, ಕುಶಲಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉತೆತ್ೕಜನವಾಗಲಿ, ಭದರ್ತೆಯಾಗಲಿ
ಇರಲಿಲಲ್.
ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಯುರೋಪಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕಾಕ್ಗಿ ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಡಾಕೊಟ್ೕರೇಟ್ ಪಡೆದು ವಾಪಸಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಬಳಿಕ ಶಿಕಷ್ಕರಾಗಿ ಅಥವಾ
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಹನಿಮಾತರ್ದ ಸಂಖೆಯ್ಯವರಲೂಲ್ ಅತಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಹೊರಬಂದರು. ಬಂಗಾಳದಲಿಲ್ ಒಂದೆರಡು ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಘಗಳೂ
ತಲೆಯೆತಿತ್ದದ್ವು. ಸರ್ ಜೆ.ಸಿ.ಬೋಸ್ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಸಯ್ಶಾಸತ್ಜಞ್ರು ಮತುತ್ ಸರ್.ಪಿ.ಸಿ.ರೇ
ರಸಾಯನ ಶಾಸತ್ಜಞ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನವು ಕೆಲವೇ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಪರಿಶರ್ಮವಾಗಿತುತ್.
ಕೆಲಶೊಂದು ವಿಜಾಞ್ನಾಧಾರಿತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಬಿಟಟ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಯೋಗಶಾಲೆಗಳೂ ನಮಮ್ಲಿಲ್ರಲಿಲಲ್.
ಹಾಗಿದದ್ರೂ ಈ ಮೊದಲ ಹರಿಕಾರರು ಗಟಿಟ್ಯಾದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
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ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಲ್ದದ್ ಯುರೋಪಿನ ಶಿಕಷ್ಕರೂ ಪರ್ತಿಭಾವಂತರನುನ್ ಈ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಈ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರಿಸರದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅರಳಿದರು.
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ಎಂಟು ಮಕಕ್ಳ ಕುಟುಂಬದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಎರಡನೆಯವರು. ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತದ ತಿರುಚಿನಾಪಳಿಳ್ಯ
ಹಳಿಳ್ಯೊಂದರಲಿಲ್ ಜನಿಸಿದರು. ಸಥ್ಳೀಯ ಹೈಸೂಕ್ಲಿನಲಿಲ್ ಇವರ ತಂದೆಯವರಾದ ಚಂದರ್ಶೇಖರ
ಅಯಯ್ರ್ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿದದ್ರು. ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಾಗಿದಾದ್ಗಲೇ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅಯಯ್ರ್
ಅವರು ತಿರುಚಿನಾಪಳಿಳ್ಯಲಿಲ್ ಬಿ.ಎ. ಡಿಗಿರ್ ಪಡೆದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲಿಲ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಓದಿ, ಡಿಗಿರ್
ಪಡೆದವರಲಿಲ್ ಇವರೇ ಮೊದಲಿಗರು.
ಕುಟುಂಬವು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ್ವಂತಹ ಉತತ್ಮ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ ಇರಲಿಲಲ್. ಆದರೂ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಅಯಯ್ರ್ ತಮಮ್ ಮಕಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಶಿಕಷ್ಣವನುನ್ ಕೊಡಿಸುವುದಕೆಕ್ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲಲ್. ಅಯಯ್ರ್ ರವರಿಗೆ
ಸಂಗೀತದಲೂಲ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್. ಅವರು ಪಿಟೀಲು ವಾದನವನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕಲಿತಿದದ್ರು. ಇದು ಮುಖಯ್
ವಿಷಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯುದ್ಕೊಂಡದುದ್ ಪಿಟೀಲು
ವಾದಯ್ವನೆನ್ೕ. ರಾಮನ್ರವರ ದೊಡಡ್ಣಣ್ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಅಯಯ್ರ್ ಸಹ ಸಂಗೀತ ವಿದಾವ್ಂಸರು, ಅವರೂ
ಪಿಟೀಲುವಾದಕರು. ರಾಮನ್ರವರ ತಾಯಿ ಪಾವರ್ತಿ ಅಮಾಮ್ಳ್ ರವರ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ವಿವರಗಳು
ದೊರೆತಿಲಲ್. ಅವರು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಸವ್ಭಾವದ ಬಹು ತಾಳೆಮ್ಯ ಗೃಹಿಣಿ, ತನನ್ ಕುಟುಂಬವೇ
ಪರ್ಪಂಚವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಾಳಿದರೆಂದೂ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಪತರ್ಕತರ್ರೊಬಬ್ರು, ರಾಮನ್ರವರನುನ್
“ನೀವು ಅನುಕೂಲಸಥ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಗಟಿಟ್ಯಾಗಿ ನಕುಕ್
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ “ನನನ್ ಬಾಯಲಿಲ್ ತಾಮರ್ದ ಚಮಚ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡೇ ಹುಟಿಟ್ದೆ (ಅಂದರೆ ಬಡತನ
ಎಂದಥರ್ Born with golden spoonಗೆ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿ) ನಾನು ಹುಟಿಟ್ದಾಗ ನನನ್ ತಂದೆಯವರಿಗೆ
ಸಂಬಳವು ಕೈತುಂಬುವಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತುತ್ ರೂ ಬರುತಿತ್ತುತ್”.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಹತುತ್ ವಷರ್ ವಯಸಾಸ್ಗಿದಾದ್ಗ (1892), ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಈಗಿನ
ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟಟ್ಣದಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಗಣಿತದ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕಿಕ್ತು.
ಇಡೀ ಸಂಸಾರವು ಅಲಿಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಪೆರ್ಮರಿ, ಹೈಸೂಕ್ಲು ಮತುತ್ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲೇಜಿನ
ವಾಯ್ಸಂಗವನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅಲಿಲ್ಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಜನವರಿ 1903ರಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್
ವೇತನ ದೊರೆತು ಚೆನೆ ನ ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪದವಿ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜನುನ್
ಆಗಿನ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಸಕಾರ್ರವು ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಉನನ್ತ ಶಿಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿತುತ್.
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಬಿರ್ಟನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದದ್
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅತಿ ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾಗಿದದ್ರಿಂದ, ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಯಶಸುಸ್ ಸಂದಿತುತ್.
ಇಲಿಲ್ನ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರಾದರು, ವಕೀಲರಾದರು ಹಾಗೆಯೆ ಅನೇಕ ಉನನ್ತ ಸಕಾರ್ರಿ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಲಂಕರಿಸಿದದ್ರು. ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರೂ ಸಹ
ಇಲಿಲ್ನ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆದರು. ಭಾರತವು ಸವ್ತಂತರ್ವಾದ ಮೇಲೆ, ಈ
ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಉನನ್ತ ಶಿಕಷ್ಣದ ಮೇರು ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿದೆ. ಕೇವಲ 14 ವಷರ್ದ
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ಹುಡುಗನಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರು ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ್ವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ತರಗತಿಗೆ
ಹೋದಾಗ ಆಶಚ್ಯರ್ದ ಉದಾಗ್ರಗಳು ಹೊರಬಿದದ್ವು. ಕಾಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಆಗಿದದ್ರು. “ನೀನು
ಇದೇ ಬಿ. ಎ. ತರಗತಿಯವನೇ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ‘ಹೌದು ಸರ್’, ಎಂದರು ರಾಮನ್. ಈ
ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಮುಂದೊಮೆಮ್ ರಾಮನ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದರು—
“ನಾನು ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಕಳೆದ ನಾಲುಕ್ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅತಿರೋಚಕ ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ,
ನನಗೆ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಬಂದಿದದ್ ಅಧಾಯ್ಪಕರು ತೋರಿದ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಆಸೆಥ್. ಇದು ನನಗೆ
ಆಶಚ್ಯರ್ತರುವುದೇಕೆಂದರೆ, 35 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೀಚು — ಹೀಚಾಗಿದದ್ ಅನಾಕಷರ್ಕ
ಹುಡುಗನಾಗಿದೆದ್. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕಾಲೇಜು ಫೇಟೋಗಳಲಿಲ್ ನೋಡಲು ಲಭಯ್. ಒಂದು
ಬಿಳಿಪಂಚೆಯನುನ್ ಉಟುಟ್, ಮನೆಯಲಿಲ್ ಹೊಲಿದ ಅಡಾಡ್ದಿಡಿಡ್ಯ ಉಣೆಣ್ಯ ಕಾಯ್ಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆದ್.
ನನನ್ನುನ್ ಕಂಡವರು ಹೈಸೂಕ್ಲು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯೊಬಬ್ ಹೇಗೋ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬಿಟಿಟ್ದಾದ್ನೆ
ಎಂದುಕೊಳಳ್ಬಹುದಿತುತ್. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಹೊಕಾಕ್ಗ ಅಲಿಲ್ ಅಧಾಯ್ಪಕರಾದ
E. H. ಎಲಿಯಟ್ ರವರು ನಾನು B. A. ಕಾಲ್ಸಿನವನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೌದು ಎಂದಿದೆದ್.
ಬಳಿಕ ನಿನನ್ ವಯಸೆಸ್ಷುಟ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದದ್ರು”.
1904ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ B. A. ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ ವಯಸುಸ್. ಇಂಗಿಲ್ಷ್
ಮತುತ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸವ್ಣರ್ ಪದಕಗಳು ಬಂದವು.
ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬುದಿಧ್ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಮನೋಬಲಗಳು ತೀವರ್ವಾಗಿದದ್ರೂ, ದೇಹ ಬಲ
ಕಿಷ್ೕಣವಾಗಿತುತ್. ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಣಣ್ ಗಾತರ್ದವರಾಗಿ, ಹೀಚಲಾಗಿದದ್ರು, ಅವರು ಉನನ್ತ
ಶಿಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಅಧಾಯ್ಪಕರು ಸಲಹೆ ಕೊಟಟ್ರು. ಆದರೆ
ಮದರಾಸಿನ ಸಿವಿಲ್ ಸಜರ್ನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ದೀಘರ್ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ
ದೇಹದಾಢಯ್ರ್ವಿಲಲ್ವೆಂದೂ ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿನ ಹವಾಮಾನಕೆಕ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದೆಂದೂ ಅಭಿಪಾರ್ಯಪಟಟ್ರು.
ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಹಾಕುವ ಎಲಲ್ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದದ್ವು. “ನಾನು ಈ
ಮನುಷಯ್ನಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ” ಎಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರಂತೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಮನ್
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗಾದದುದ್ ಒಳೆಳ್ಯದೇ ಆಯಿತು ಎನಿಸುತತ್ದೆ. ಅವರ ದಾರಿಯನುನ್ ಅವರೇ ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಲು
ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಅವರು ಅಧಯ್ಯನ ಮುಂದುವರೆಸಿ 1907ರಲಿಲ್ 18ನೇ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಎಂ. ಎ.
ಡಿಗಿರ್ ಪಡೆದರು. ಆಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಥ್ನವೆ ದೊರಕಿತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಮಾದಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಿಲ್ ಓದುತಿತ್ದಾದ್ಗಲೇ ತಮಮ್ ವಯಸಿಸ್ಗೂ ಮೀರಿದ
ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಓದುತಿತ್ದದ್ರೆಂದೂ ಮತುತ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಸಿಗುವ ವಸುತ್ಗಳನೆನ್ೕ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ
ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆಂದೂ ಹೇಳುವವರಿದಾದ್ರೆ. ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ನ ಅವರ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್
ಮತುತ್ ಶರ್ದೆಧ್ಯನುನ್ ಗಮನಿಸಿದ ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಾಯ್ಪಕರು ವಿಜಾಞ್ನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್
ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿಬಿಟಟ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತರಗತಿಗಳಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೂ
ಇರಲಿಲಲ್. ಯುವ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿದಾದ್ಗಲೇ ಅವರ ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್
ಸಾಹಿತಯ್ದಲಿಲ್ನ ಆಸಕಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಶಂಸಾ ಪತರ್ಗಳು ತಿಳಿಸುತತ್ವೆ. ಅವರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ದ ಗಟಿಟ್ತನ ಬಗೆಗ್ ಇದು
ಪುರಾವೆ. “ಕಳೆದ ಮೂವತುತ್ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕಿಕ್ದ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್”, “ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಸಾಹಿತಯ್ದ

6

ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ — ಒಂದು ನೆನಪು

ಬಗೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಒಲವಿದೆ”, “ಪದಪುಂಜಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲಿಲ್ ಅದಿವ್ತೀಯ ಕೌಶಲಯ್ವಿದೆ”, “ತೀಕಷ್ ಬುದಿಧ್
ಮತುತ್ ಬೌದಿಧ್ಕಹಿಡಿತ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ” — ಇವು ಆ ಪತರ್ಗಳಲಿಲ್ನ ಪರ್ಶಂಸೆಗಳಾಗಿದದ್ವು.
ಆಧುನಿಕ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಬುದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕೆಕ್ ಗೊತೆತ್ೕ ಇರಲಿಲಲ್. ಎಂ. ಎ.
ತರಗತಿಯಲಿಲ್ ಓದುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಅವರಿಗೆ 16ರ ವಯಸುಸ್. ಆಗಲೇ ಅವರು ಫಿಲಾಸೊಫಿಕಲ್
ಮಾಯ್ಗಜೀ಼ನ್ (ಲಂಡನ್) ನಿಯತಕಾಲಿಕಕೆಕ್ ನವೆಂಬರ್ 1906ರಲಿಲ್ “ಪಟಟ್ಕದ ಮೇಲೆ ಯಲಿಲ್,
ಆಯತಾಕಾರದ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕು ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದಾದ್ಗ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಬೆಳಕಿನ ವಿವತರ್ನ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಅಸಮಮಿತಿ” (Unsymmetrical diffraction bands due to a rectangular aperture observed when light is reflected obliquely at the face of a prism)

ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಈ ವಿವತರ್ನ ಪಟಿಟ್ಗಳು ಕಾಲ್ಸ್ ರೂಮ್ನ ಪರ್ಯೋಗಶಾಲೆಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಲಕಷ್ಣಗಳ ಪರ್ಯೋಗ
ಸರಣಿಯಲಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದುದ್, ರಾಮನ್ರವರು ಅದನುನ್ ಸಂಶೋಧಿಸಿದದ್ರು. ಈ ವೀಕಷ್ಣೆಯು
ರಾಮನ್ರವರ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿ (ನೀರಿನ) ಮೇಲೆ ಸೆಳೆತವನುನ್ ಅಳೆಯಲು ಹೊಸ
ಪರ್ಯೋಗದ ಬಗೆಗ್ ಅದೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲಿಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ಟಿಪಪ್ಣಿಯೂ ಪರ್ಕಟವಾಗಿತುತ್. ಈ
ಲೇಖನಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕಕೆಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಿಟ್ದದ್ರು. ಇದಕೆಕ್ ಅವರ
ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರುಗಳ ಯಾವ ಸಹಾಯವಾಗಲೀ, ಮಾಗರ್ದಶರ್ನವಾಗಲೀ ಇರಲಿಲಲ್. ಇದು ಅವರ
ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗೆ ಸಾಕಿಷ್.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅಧಾಯ್ಪನ ಮಾಡುವ ಸಂಸೆಥ್ಯೇ
ಹೊರತು, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂಪರ್ದಾಯವೇ ಅಲಿಲ್ರಲಿಲಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯೊಬಬ್
ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನುನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಧೈಯರ್
ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ವಿಶಿಷಟ್ವಾಗಿತುತ್. ಹೀಗೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ರಾಮನ್ರವರು ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನಾ
ಪರರೆಂಬುದು ವಿಶದವಾಗಿತುತ್.
ಅಲಲ್ದೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನುನ್
ಅತಿಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಪರ್ಚಾರಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವನುನ್ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಮುಂದೆಯೂ
ಸಹ, ಅವರ ಈ ಗುಣವು ಬಹಳ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಪಾತರ್ವಹಿಸಿತು. ತಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ‘ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮ’ದ ಆದಯ್ತೆಯನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿದಾದ್ಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಲಾಡ್ರ್ ರಾಯ್ಲೆ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳ
ಪರಿಚಯವಿತುತ್. ರಾಯ್ಲೆ ಅವರು ಬರೆದ ಧವ್ನಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸತ್ಕವೂ, ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್
ರವರ ಬರಹಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಇದಿದ್ತು. ಮುಂದೊಮೆಮ್ ರಾಮನ್ರವರು ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್
ರವರ ಬಗೆಗ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.— “ನನನ್ ಅರಿವಿನಲಿಲ್ ಆಧುನಿಕ (ವೈಜಾಞ್ನಿಕ) ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ
ಆಳ ಮತುತ್ ಹರವಿನಲಿಲ್ ಅತಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ರೆಂದರೆ ಹಮರ್ನ್ ವಾನ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್ . ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ದೃಷಿಠ್ಕೋನದ ಸಪ್ಷಟ್ ಅರಿವಿನಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಗಹನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲಲ್. ಇವರು ನನಗೆ
ನೆನಪಿರುವ ಎಲಲ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲೆ ನಿಲುಲ್ತಾತ್ರೆ. ನೂಯ್ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತೊತ್ಂಬತತ್ನೆ
ಶತಮಾನದ ಬೌದಿಧ್ಕ ದೈತಯ್ರೆಂದೇ ಇವರನುನ್ ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ನಾನಿನುನ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿದಾದ್ಗಲೆ
ಇವರ ಮಹೋನನ್ತ ಕೃತಿ “The Sensations of Tone” ನ ಆಂಗಲ್ ಅನುವಾದ ದೊರಕಿದುದ್ ನನನ್
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ಅದೃಷಟ್ವೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದು ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಅವರ ಅತಿಶೆರ್ೕಷಠ್ ಕೃತಿಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ಎಂದು
ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ಗಳನೂನ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ
ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಒಳನೋಟಗಳೇ ಅಲಲ್ದೆ ಅತಿ ಸಪ್ಷಟ್ ಭಾಷೆ ಮತುತ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾನು ಈ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅತಾಯ್ಸಕಿತ್ಯಿಂದ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದೆ. ನನನ್ ಬೌದಿಧ್ಕ
ದೃಷಿಠ್ಕೋನವನುನ್ ಇದು ವಿಸತ್ರಿಸಿತೆಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಲೆಲ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ವಿಜಾಞ್ನದ
ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯರ್ವೆಂದರೇನೆಂದು ಇದರಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಅದರಲಿಲ್ ನೀಡಿದ
ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ನನನ್ ಗಮನಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇವನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ
ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ”.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು—ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಗೆ ಪರ್ವೇಶ
ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಅತುಯ್ನನ್ತ ಸಕಾರ್ರಿ
ಹುದೆದ್ಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಸವೀರ್ಸು (ICS). ICS ಗೆ ಕೊಂಚಕಾಲ ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿನಲಿಲ್
ತರಬೇತಿಯ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿದುದ್ದರಿಂದ, ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಸಾಧಯ್ವಿತುತ್. ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಫೈ಼ನಾನಿಸ್ಯಲ್ ಸವೀರ್ಸಿಗೆ (F.C.S.) ಹೋಗಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಮನ್ರವರು
F.C.S. ಪರೀಕೆಷ್ಗೆ ಕೂತರು, ಅದರಲಿಲ್ಯೂ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ತೇಗರ್ಡೆಯಾದರು (1907). ಅವರ
ಹಿರಿಯಣಣ್ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಅಯಯ್ರ್ ಈ ಮೊದಲು ಇದೇ ಸೇವೆಯಲಿಲ್ ಇದದ್ರು.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ಆಗುವ ವೇಳೆಗೆ, ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರು M.A. ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಮದುವೆಯಾದರು. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ಸಾವ್ಮಿ ಅಯಯ್ರ್ ಅವರು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಂಟ್ ಆಫಿಸ್ೕ ಕಸಟ್ಮ್ಸ್
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಅವರ ಮಗಳು ಲೋಕಸುಂದರಿ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಟಟ್ಳೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಇದು
ಒಂದೇ ಪಂಗಡದಲಿಲ್ ಆದ ಮದುವೆಯಲಲ್. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟಟ್ಳೆಯನುನ್ ಮೀರಿದಾದ್ಗಿತುತ್. ಹೆಣಿಣ್ನ
ತಂದೆಗೆ ರಾಮನ್ ಇಷಟ್ವಾಗಲಿಲಲ್ವಂತೆ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾದ ರುಕಿಮ್ಣಿ ಅಮಾಮ್ಳ್ಗೆ ಒಪಿಪ್ಗೆಯಿತತ್ಂತೆ.
ಕಥೆಯ ಪರ್ಕಾರ ರಾಮನ್ರವರು ಹೆಣುಣ್ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ, ಲೋಕಸುಂದರಿಯವರು
‘ರಾಮ ನೀ ಸಮಾನಮೆವರು ರಾ’ ಎಂಬ ತಾಯ್ಗರಾಜರ ಕೃತಿಯನುನ್ ವೀಣೆಯಲಿಲ್ ನುಡಿಸಿದರಂತೆ.
ರಾಮನೇ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿಯಾರು ಎಂಬಥರ್ ಕೊಡುವ ಈ ಹಾಡು ರಾಮನ್ರವರ ಹೃದಯಕೆಕ್
ನಾಟಿತೆಂದು ತೋರುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ ಹುಡುಗಿಯನುನ್ ಒಪಿಪ್ಬಿಟಟ್ರು. ಈ ಘಟನೆಯನುನ್
ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ ಲೋಕಸುಂದರಿಯವರು, ರಾಮನ್ ನನನ್ನುನ್ ನೋಡಿ ಒಪಿಪ್ದರೋ, ವೀಣೆಯ ನಾದ
ಕೇಳಿ ಒಪಿಪ್ದರೋ ಗೊತಿತ್ಲಲ್ ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರಂತೆ. ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ F.C.S. ನಲಿಲ್ ರೂ 150
ಹೆಚುಚ್ ಭತೆಯ್ ಕೊಡುತಿತ್ದದ್ರಂತೆ (ಇದೂ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೆ?). 1907ರಲಿಲ್ ಮದರಾಸಿನಲಿಲ್ ಮದುವೆ
ನಡೆಯಿತು.
1907ರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಸಾರವು ಕಲಕ್ತತ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿತು. ಅಸಿಸೆಟ್ಂಟ್
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 181 /2 ವಷರ್.
ಬೌಬಜಾರ್ ಬೀದಿಯ ಪಕಕ್ದ ಗಲಿಲ್ಯಾದ ಸಾಕ್ಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ನಲಿಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹಿಡಿದರು. ಹಣಕಾಸು
ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಪೂರಾ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ್ಸಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಥ್ನಗಳಿಸಲು ಎಲಲ್ ರೀತಿಯ
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ತಯಾರಿಯೂ ಆದಂತೆ ಇತುತ್. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರ ಅಂತಃಪಿರ್ೕತಿ ಇದದ್ದುದ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್. ಅವರ
ಈ ಪಿಪಾಸೆಯು ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರ ಮನೆಯ ಹಲವು
ಗಜ ದೂರದಲಿಲ್ ನಂ.210 ಬೌಬಜಾರ್ ಸಿಟ್ೕಟ್ನಲಿಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್
ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿತು.

ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು 1876 ರಿಂದಲೂ ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರದಲಿಲ್ತುತ್. ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್ ಎಂಬ
ಪರ್ಸಿದಧ್ ವೈದಯ್ರಿಂದ ಸಾಥ್ಪಿತವಾಗಿತುತ್. ಅವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಅದಮಯ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತತ್ಲಲ್ದೆ ಭಾರತದಲಿಲ್
ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಉತತ್ಮ ಭವಿಷಯ್ವಿದೆಯೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತುತ್. ಅವರು ರಾಯಲ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಷನ್ ಆಫ್
ಲಂಡನ್ ಮತುತ್ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳ ವಿಶೇಷಗಳನುನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಕಟಟ್ಲು ಬಯಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನೂನ್
ಮುತಸ್ದಿದ್ಗಳನೂನ್ ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಸಂಸೆಥ್ ಕಟಿಟ್ದರು. ಇದರಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯರು ಬಂದು ವಿಜಾಞ್ನ ಅಧಯ್ಯನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಕಟಟ್ಡದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಹಜಾರಗಳಿದದ್ವು.
ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯವಿದಿದ್ತು. ಒಂದು ಸುಸಜಿಜ್ತ ಉಪನಾಯ್ಸ ಮಂದಿರವೂ ಇತುತ್. ಅವರು
ಬದುಕಿದದ್ಷುಟ್ ಕಾಲವೂ ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್ ಅವರು ತಾವೇ ಖುದಾದ್ಗಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ
ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ವಿಜಾಞ್ನ ಪರ್ಚಾರೋಪನಾಯ್ಸಗಳನುನ್
ಏಪರ್ಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ಸಕಾರ್ರ್ ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕನಸು
ನೆರವೇರಲಿಲಲ್.
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸುದಿಧ್ಯೇ ಇರಲಿಲಲ್. ಸಂಸೆಥ್ಯು 25
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿದ್ತು. ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳು ಹಾಳು ಬಿದದ್ವು. ಕೊಠಡಿಗಳಲಿಲ್ ಧೂಳು
ತುಂಬಿತು. ಹತಾಶರಾದ ಸಕಾರ್ರ್ ಅವರು ಹೀಗೆಂದರಂತೆ, “ವಿಜಾಞ್ನ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳ್ಲು
ನಮಮ್ ಜನರಲಿಲ್ ಸಮಸೆಯ್ ಏನಿದೆಯಂದು ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಯುವಕರು ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯೊಳಗೆ ನುಗಿಗ್
ಅದನುನ್ ಬೆಳಸಬೇಕಿದೆ”. ಈ ಅಭೀಪೆಸ್ಯನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದರು.
1904ರಲಿಲ್ ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿಯೇ ಅಸುನೀಗಿದರು.
ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಮಗ ಡಾ।। ಅಮೃತ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್
ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ರಾಮನ್ರವರ ಗಮನಕೆಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನುನ್
ನಿವರ್ಹಿಸುತಿತ್ದದ್ವರು ಇವರೇ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಟಾರ್ಮ್ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಪಯಣಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗ ರಾಮನ್ರವರ
ಕಣಿಣ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಫಲಕ ಕಂಡಿತು. ಅವರು ತಕಷ್ಣವೆ ಟಾರ್ಂನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಸೋಸಿ
ಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನುಗಿಗ್ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವೂ, ಉತಾಸ್ಹವೂ ಇದಿದ್ತು.
ಆಶುತೋಷ ಡೇ ಎಂಬುವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವರು
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಬಲಗೈ ಆದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಅಮೃತ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್
ಅವರನುನ್ ಕಂಡು ತಮಮ್ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಕಥೆ
ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಕಾರ್ರ್ ಅವರು ಎದುದ್ ಬಂದು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಅಪಿಪ್ದರಂತೆ. ಇಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು
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ನಿಮಮ್ಂತಹವರು ಒಳಗೆ ಬಂದಾರೊ ಎಂದು ಕಾಯುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ಎಂದರಂತೆ. ತಮಮ್ ತಂದೆಯವರಿದಿದ್ದದ್ರೆ
ರಾಮನ್ ಅಂತಹವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದುದ್ ಎಷೊಟ್ಂದು ಸಂತೋಷ ತರುತಿತ್ದಿದ್ತು ಎಂದು
ಮರುಗಿದರಂತೆ.
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲಿಲ್ ದೊಡಡ್ದೊಂದು ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೊಠಡಿ ಇತುತ್.
ಇದರಂತೆಯೇ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯವೂ ಇದಿದ್ತು. ಇದರಲಿಲ್ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಗಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿಟಟ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಹುಭಾಗ ಇದದ್ವು. ಹೀಗಿದದ್ರೂ ರಾಮನ್ರವರು ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಮತುತ್ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸ
ತೊಡಗಿದರು. 1907ರಿಂದ 1917ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ರಂಗೂನ್ ನಲಿಲ್ಯೂ,
ನಾಗಪುರದಲಿಲ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ್ನುನ್ ಬಿಟಟ್ರೆ, ಉಳಿದ ಕಾಲವೆಲಾಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ದುದ್ಕೊಂಡು ತಮಮ್
ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯ ಬಹುಭಾಗವನುನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲಿಲ್ಯೇ ಕಳೆದರು. ಅಂದರೆ ಪರ್ತಿದಿನ
ಬೆಳಿಗೆಗ್ ಮತುತ್ ರಾತಿರ್ ಬಹುಹೊತಿತ್ನವರೆಗೆ ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತರಾಗಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ಆಗಿನ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇತುತ್. ಇವರ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲಿಲ್ಯೂ, ಹೊರದೇಶದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ
ಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಪರ್ಕಟಿಸತೊಡಗಿದರು.
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲಲ್ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗಿದದ್ವು. ಹಾಗೂ ಆಶುತೋಷ ಡೇ
ಅವರಂತಹ ಸಹಕಾಯರ್ಕತರ್ರಿದದ್ರು. ಅವರನುನ್ ಆಶುಬಾಬು ಎಂದೇ ಎಲಲ್ರೂ ಕರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಕೆಲ ಸಮಯದಲೆಲ್ೕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಹ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದರ್ವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಥ್ಳೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತುತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳ
ಉಪಾಧಾಯ್ಯರೂ, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೂ ರಾಮನ್ರವರ ದಕಷ್ ಕಾಯರ್ಕೂಕ್ ಅವರ ಕಾಯರ್ಮಗನ್ತೆಗೂ
ಆಕಷಿರ್ತರಾದರು. ಅವರ ನಿದೇರ್ಶನದಲಿಲ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಇವೆಲಲ್ವೂ ನಡೆಯುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಲೋಕಸುಂದರಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ಜೀವನವಿತುತ್.
ಯುವತಿಯೊಬಬ್ಳು ಪರ ಊರಿನಲಿಲ್ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡನೊಡನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ದುಡಿಯುವ
ಪತಿಯೊಡನೆ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ ಸಿಥ್ತಿ. ಲೋಕಸುಂದರಿಯವರು ರಾಮನ್ರವರ ದಿನಚರಿಯನುನ್
ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದುದ್ ಹೀಗೆ— “ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.30 ಕೆಕ್ ರಾಮನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೊರಡುವರು.
9.45ಕೆಕ್ ವಾಪಸ್, ಸಾನ್ನ ಮಾಡಿ, ಗಬಗಬನೆ ತಿಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊರಡುವರು. ಸಮಯವಿಲಲ್ದದ್ರಿಂದ
ದಿನವೂ ಟಾಯ್ಕಿಸ್ಯಲೆಲ್ೕ ಹೋಗುವರು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ.
ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು 9.30 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ. ಕೆಲಸವೆಲಾಲ್ ಲಾಯ್ಬೋರೇಟರಿಯೊಳಗೆ,
ಭಾನುವಾರಗಳೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮೀಸಲು.” ಪತಿನ್ಯೊಬಬ್ಳು ಇಂತಹ ಜೀವನಕೆಕ್ ಹೇಗೆ
ಒಗಿಗ್ಯಾಳು?
ರಾಮನ್ರವರ ವಿಜಾಞ್ನ ಪಿಪಾಸೆಗೆ ಲೋಕಸುಂದರಿಯವರು ಒಗಿಗ್ಕೊಂಡದುದ್ ಆಶಚ್ಯರ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನಿಷಠ್ ಗೃಹಿಣಿಯಂತೆ ಲೋಕಸುಂದರಿಯವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪಕರ್ಕೆಕ್ ಬಂದವರನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಒಮೆಮ್ ಅವರು ನಗುನಗುತಾತ್ ನುಡಿದಿದದ್ರು
— “ರಾಮನ್ ಮನಸಸ್ನುನ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು
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ಎಷೊಟ್ಂದು ಕಷಟ್ವಾಗಿತುತ್! ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ 1921ರಲಿಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರರೂ ಮತುತ್ 1929ರಲಿಲ್
ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರೂ ಹುಟಿಟ್ದುದು ಚಮತಾಕ್ರವೆ ಆಗಿತೆತ್ಂದು ಲೋಕಸುಂದರಿ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ೕ ಪರ್ಥಮ ಪಿರ್ೕತಿಯಿತುತ್.

ಪಾಲಿತ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್
ರಾಮನ್ರವರು ಕಲಕ್ತತ್ದ ಶಿಕಷ್ಣವಲಯದಲಿಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಲಿಲ್ಯೂ ಎಂತಹ
ಉತತ್ಮ ಛಾಪು ಒತಿತ್ದರೆಂದರೆ, ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ವೈಸ್ ಛಾನೆಸ್ಲರಾಗಿದದ್ ಸರ್ ಆಶುತೋಷ
ಮುಖಜಿರ್ರವರು, ಅವರನುನ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಭೌತಶಾಸತ್ದ, ತಾರಕಾನಾಥ
ಪಾಲಿತ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬರುವವರು ಹೊರದೇಶದಲಿಲ್ ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಇದಕೆಕ್ ಒಪಪ್ಲಿಲಲ್. ವೈಸ್ ಛಾನೆಸ್ಲರು ಈ
ನಿಯಮವನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಳಿಸಿ 1917ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ನೇಮಿಸಿದರು. FCS ನಲಿಲ್ನ
ಉದೊಯ್ೕಗಕೆಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದೆಂದರೆ, ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳವನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಸಂಬಳವಿರಲಿಲಲ್.
ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅಲಂಕರಿಸಲು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಆಯಾದ್ಗ ಆಶುತೋಷ ಮುಖಜಿರ್ಯವರು
- “ಸರ್ ತಾರಕಾನಾಥ ಪಾಲಿತ್ ಅವರ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಅಧಯ್ಯನ ಪೀಠಕೆಕ್,
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ರವರು ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ನಮಮ್ ಸುದೈವ. ಈ ಮಹನೀಯರು
ತಮಮ್ ಮಹತವ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಯುರೋಪಿನಾದಯ್ಂತ ಹೆಸರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ನ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಅತಯ್ಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಗಳಲೂಲ್, ತಮಮ್ ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಒತತ್ಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ
ಸಾಧಿಸಿದಾದ್ರೆ.”
“ಇಂತಹ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ಉದೊಯ್ೕಗವನುನ್ ತಾಯ್ಗಮಾಡಿ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯ
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಒಪಿಪ್ರುವುದನುನ್ ನಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸದಿದದ್ರೆ
ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪವೆಸಗಿದಂತಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಯ ಸಂಬಳವು ಅಸಮಪರ್ಕವೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುತತ್ದೆ. ಜಾಞ್ನದೇಗುಲದಲಿಲ್ ಸತಯ್ಶೋಧಕರಿಗೆ ಇರುವ ಕೊರತೆ ಇದೆಂದು ಈ
ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಾದರಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಞ್ನದೇಗುಲ ಸೃಷಿಟ್ಯೇ ನಮಮ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.”
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಿಕಕ್ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅಹರ್ರು. ಆಶುತೋಷ
ಮುಖಜಿರ್ಯವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ರವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಧಾರ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊರನೋಟಕೆಕ್
ಕಾಣುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಹತವ್ವಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ದೇಶದ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯ ಹಿನನ್ಲೆಯಿಂದ
ಇದನುನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಒಂದು ಕಸುಬಾಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ನಮಮ್
ದೇಶದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಮಾತು. ಪರ್ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ
ಹುದೆದ್ಗಳಿಗೆ ಜಾರಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ಭೌತಿಕ ಸುಖಕೆಕ್ ಅಸಡೆಡ್ ತೋರಿ, ಅಧಾಯ್ಪನ
ರಂಗಕೆಕ್ ಬಂದಿದುದ್ ಅತಾಯ್ಶಚ್ಯರ್ಕರ ಮತುತ್ ಅತಿವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯಾಗಿತುತ್. ಅವರ ಈ ನಿಧಾರ್ರವು
ಮಹತವ್ದಾದ್ಗಿತುತ್. ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಧೈಯರ್ವಿದಿದ್ೕತು.
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ಜಾಞ್ನ ಪಿಪಾಸೆಗೋಸಕ್ರ ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಬಳ, ಪರ್ತಿಷೆಠ್ಯಿರುವ ಕೆಲಸಬಿಟುಟ್ ಬರುವುದು ಕಷಟ್.
ಅಲಲ್ದೆ ಸಂಸಾರವಂದಿಗರಾಗಿ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಸಿಥ್ತಿವಂತರೆನಿನ್ಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸುಭದರ್ತೆಯನುನ್
ತೊರೆಯುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಟಿಟ್ ಹೃದಯದವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಸಾಧಯ್. ಆದರೆ ಇಲಿಲ್
ಆಸಕಿತ್ದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿದೆ. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅಷೆಟ್ೕನು ಮಹತವ್ದ
ನಿಧಾರ್ರವಲಲ್ ಎಂದರಂತೆ. ಆಶೋತೋಷ ಮುಖಜಿರ್ಯವರು ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರನೊಬಬ್ನಿಗೆ
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕನ ಪೀಠ ಕೊಟಿಟ್ದುದ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಧೈಯರ್ದ ಕಾಯರ್ವೆನಿಸಿತುತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದದ್ರಂತೆ.
ಅವರಿಗೆ ತಾವು ತಮಮ್ ಅಭೀಪೆಸ್ಯಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡದುದ್ ಮುಖಯ್ವೆನಿಸಲಿಲಲ್. ಮುಂದೆ ನಡೆದ
ಘಟನೆಗಳು ಆಶುತೋಷ ಮುಖಜಿರ್ಯವರ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೂ ರಾಮನ್ರವರ ನಿಧಾರ್ರಕೂಕ್ ಎಷೊಟ್ಂದು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂಬುದನುನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು.
ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ರಾಮನ್ರವರ ವಾಸದ ಮನೆಯಿತುತ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ
ಬರುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ವೇಳೆಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್
ತೊಡಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇರಲಿಲಲ್.
ಆಶುತೋಷ ಡೇ (ಆಶುಬಾಬು) ಅವರು
ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲೆಲ್ೕ ವಾಸವಿದುದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮನ್ರವರ ನೆರವಿಗೆ
ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಅಸಿಸಿಟ್ಂಟ್ ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರ ಎಲಲ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯದಲಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಇಡೀ ರಾತಿರ್
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲಿಲ್ನ ಬೆಂಚೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಬೆಳಿಗೆಗ್ ಆಶು ಬಾಬು ಬಂದು
ಎಬಿಬ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಎಷೊಟ್ೕ ಮುಂಜಾನೆಗಳಲಿಲ್ ಉಟಟ್ ಬಟೆಟ್ಯಲೆಲ್ೕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು 9.30
ರವರೆಗೂ ಪರ್ಯೋಗನಿರತರಾಗಿದುದ್ದುಂಟು. ಆಗ ನಾಲುಕ್ ಮೈಲಿ ದೂರದ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ
ಮಾಡಬೇಕಾದುದನುನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ತಕಷ್ಣ ಹಿಂದಿದದ್ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಗಡಡ್ಕೆರೆದು ಸಾನ್ನ
ಮುಗಿಸಿ, ದಿರಿಸುಹಾಕಿ ಮದಾರ್ಸ್ ಪೇಟ ಸುತಿತ್ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ಂದಲೇ “ಆಶು ಬಾಬು-ಟಾಕಿಸ್ೕ”
ಎಂದು ಎತತ್ರದ ಧವ್ನಿಯಿಂದ ಕಿರಿಚುತಿತ್ದದ್ರು. ಆಶು ಬಾಬು ಅಷೆಟ್ೕ ಗಟಿಟ್ಯಾಗಿ ಉತತ್ರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ತಿಂಡಿಯನುನ್ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನುಗಿಗ್ ಬರೆದಿಟಟ್ ಒಂದೆರಡು ಹಾಳೆಗಳನುನ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಯುತಿತ್ದದ್ ಟಾಯ್ಕಿಸ್ಗೆ ಹಾರಿ ಕುಳಿತಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಆಗಲೇ ಅದರಲಿಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿ
ಅಟೆಂಡರ್ ಶಿವಾನಂದನ್ ಇರುತಿತ್ದದ್. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಮಯಕೆಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನುಗುಗ್ತಿತ್ದದ್ರು.
ಉಪನಾಯ್ಸ ಶುರು ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಇದದ್ಷುಟ್ ಸಮಯವೂ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಇದೇ
ಆಗಿದಿದ್ತು.
ದೇಶದಲಿಲ್ ಅಹಿಂಸಾತಮ್ಕ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ಕಾಲ. ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನಾನ್ಗಲೀ
ಅಥವಾ ಅಧಾಯ್ಪಕರನಾನ್ಗಲೀ ಅಡಡ್ಗಟುಟ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೂ ಎಷೊಟ್ೕ ಬಾರಿ ರಾಮನ್ರವರು
ಒಳೆಳ್ಯಮಾತುಗಳಿಂದ, ಪಿರ್ೕತಿಯಿಂದ ಬೆನುನ್ತಟಿಟ್ ಅಥವಾ ಇನಾನ್ವುದೋ ಜಾಣತನದಿಂದ
ಒಳನುಗುಗ್ತಿತ್ದದ್ರು. ‘ರಾಮನ್ ಸಾಹೇಬ್’ ಎಂದು ಪಿರ್ೕತಿಯಿಂದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದದ್ರು.
ಕಲಕ್ತತ್ ಇಂತಹ ಧರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಿಂಸಾತಮ್ಕವಾಗಿತುತ್.
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ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಎಂ. ಎಸ್.ಸಿ. ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರೂ,
ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣಗಳಾವುವೂ ಇಲಲ್ದೆ ಭಣಗುಟುಟ್ತಿತ್ತುತ್. ಅದು 1920ನೇ ಇಸವಿ, ಅನೇಕ
ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ್.
ಇದದ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ತಮಮ್ ನೇರಕೆಕ್ ತಿರುಚಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
ಆದದ್ರಿಂದ ಇವನುನ್ ಸರಿಮಾಡಿ,
ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೌಶಲಗಳನುನ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೈಡ್ಗಳೂ
ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದಿದ್ತು. ಇದು ಬಹಳ ಉತಾಸ್ಹ ತುಂಬುತಿತ್ದದ್ ಕೆಲಸ. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ತಂಡವು
ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಿಟಾಟ್ಗ, ಅದು ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ
ವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೆ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ M.Sc. ಪಠಯ್ಕೆಕ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಾದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ
ಹೊಸ ಸಲಕರಣೆಗಳನುನ್ ತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೊರದೇಶಕೆಕ್ ಮೊದಲ ಪಯಣ ಮತುತ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ
ಆಕ್ಸ್ಫ಼ಡ್ರ್ನಲಿಲ್ 1921ರಲಿಲ್ ನಡೆದ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟೀಸ್ ಆಫಿ ಟಿಷ್
ಎಂಪೈರೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರ ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಪರ್ಯಾಣ ನಡೆಯಿತು. ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯವನುನ್
ಅವರು ಅಲಿಲ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನವಿದದ್
ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ವಿದಾವ್ಂಸರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಲಂಡನ್
ಫಿ಼ಸಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಯೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ನೆರೆದಿದದ್
ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರ ಮೆಚುಚ್ಗೆಗೆ ಪಾತರ್ವಾಯಿತು. ಬೆಳಕು ಮತುತ್ ಧವ್ನಿಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆಧುನಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ರಾಮನ್ರವರು ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಆಸಕಿತ್ಯು ಬೆಳೆಯುತಿತ್ತುತ್. ಅತಯ್ಲಪ್
ಕಾಲದಲೆಲ್ೕ ಪರ್ಯಾಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಅದುಭ್ತ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಭದರ್ ಬುನಾದಿಯನುನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಪರ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಅಪಾರ ಪೆರ್ೕಮ,
ಬಣಣ್ ಬಣಣ್ಗಳ ಪರ್ಕೃತಿ ದೃಶಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಆಕಷರ್ಣೆ, ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳ ಸೌಂದಯರ್ ಆಸಾವ್ದನೆ
– ಇವುಗಳು ರಾಮನ್ರವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು. ವಾಪಸಾಸ್ಗುವಾಗ ಸಮುದರ್ ಪರ್ಯಾಣದಲಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರು ಸಮುದರ್ದ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣಣ್ದ ಬಗೆಗ್ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡರು.
ದಿವಂಗತ ಲಾಡ್ರ್ ರಾಯ್ಲೇ ಅವರು ಪರ್ಕೃತಿಯ ಇನೊನ್ಂದು ವಿದಯ್ಮಾನವಾದ ನೀಲಿ
ಆಕಾಶವನುನ್ ವಿವರಿಸಿದದ್ರು. ನೀಲಿ ಬಣಣ್ವು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯೆಂದು ಸಮಪರ್ಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದದ್ರು. ಇಂತಹ ಸಮಥರ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ಸಮುದರ್ದ
ನೀಲಿ ಬಣಣ್ವು ಆಕಾಶದ ಬಣಣ್ದ ಪರ್ತಿಫಲನವೆಂದು ತಪಾಪ್ಗಿ ಅಥೈರ್ಸಿದದ್ರು.
ಸಮುದರ್ ಪಯಣದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಇದನುನ್ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿ, ನೀಲಿ ಬಣಣ್ಕೆಕ್
ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಕಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅತಿ ಸರಳ ಉಪಕರಣವಾದ ನಿಕೋಲ್
(Nicole Prism—ಬೆಳಕನುನ್ ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಲಲ್ ಪಟಟ್ಕ. ಸಾಮಾನಯ್ ಕಿರಣವನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್
ವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಪರ್ತಿಫಲನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಕಿರಣವನುನ್ ಮಾತರ್ ಹೊರ ಸೂಸುವಂತೆ,
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ಇದನುನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.) ಪಟಟ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅದುಭ್ತ ಕಲಪ್ನಾ ಶಕಿತ್ಯ
ರಾಮನ್ರವರು, ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಯ ಪರ್ತಿಫಲನವನುನ್ ಓರೆಯಾಗಿ ಇಟಟ್ ಎರಡು ನಿಕೋಲ್
ಪಿರ್ಸಂಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೃಸಿಟ್ೕರಿಯನ್ (Brewsterian angle — ಆಪಾತಗೊಂಡ
ಬೆಳಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನ-ಪರ್ತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಮತುತ್ ವಕಿರ್ೕಭವನಗೊಂಡ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ
90°ಕೋನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಪಾತ ಕೋನ.) ಕೋನದ ದಿಕಿಕ್ನಿಂದ ಅಡಡ್ಲಾಗಿಟಟ್ ಪಟಟ್ಕ
ಭಾಗದಿಂದ ಸಮುದರ್ವನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ ಕಾದಿತುತ್. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್
ದಟಟ್ ನೀಲಿ ಬಣಣ್ವು ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಗಿಂತಲೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗಿತು.
ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳ ವೈಪರೀತಯ್ವಿದಾದ್ಗಲೂ ಬಣಣ್ದ ದಟಟ್ಣೆಯಲಿಲ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಾಗಲಿಲಲ್. ನಿಕೋಲ್
ಪಿರ್ಸಂಗಳನುನ್ ಅಡಡ್ಲಾಗಿಟಾಟ್ಗ ಬೆಳಕು ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡರೂ ಬಣಣ್ ಬದಲಾಗಲಿಲಲ್. ಸಾಗರದ
ನೀಲಿ ಬಣಣ್ವು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಿಂದಾದ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದಯ್ಮಾನವೆಂದು
ಅವರು ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರಕೆಕ್ ವಾಪಸಾಸ್ಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತುತ್. ಲಾಡ್ರ್ ರಾಯ್ಲೇ ಹೇಳುವಂತೆ
ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣಣ್ದ ಪರ್ತಿಫಲನವಲಲ್ವೆಂದು ಮನದಟಾಟ್ಯಿತು.
ಕಲಕ್ತತ್ಕೆಕ್ ಬಂದೊಡನೆ ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆಯತಾಕಾರದ ಬಾಟಲುಗಳಲಿಲ್ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟುಟ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಶಕಿತ್ಯುತ
ಸಮಾಂತರ ಬೆಳಕು ಹಾಯಿಸತೊಡಗಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕೆಕ್ ಲಂಬವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳಬಹುದಾದ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸತೊಡಗಿದರು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು-ನಾಲುಕ್ ವಾರಗಳಲಿಲ್ ಅವರು
ನೀರನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸೂಕಷ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ನೀರಿನಲಿಲ್ರಬಹುದಾದ
ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನುನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು, ನೀರನುನ್ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಾಟಲುಗಳಲೆಲ್ೕ ಸಿಥ್ರವಾಗಿ
ಇಡಲಾಯಿತು. (ಅಳಿದುಳಿದ ಧೂಳು ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಲಿ ಎಂಬ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ). ಇದರ ನಂತರ ಮಾಡಿದ
ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಲಂಬರೇಖೆಯಲಿಲ್ ಚದರಿದ ಬೆಳಕು ತೀವರ್ ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡು ಕಿಷ್ೕಣ ನೀಲಿ
ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗಿತು. ನೀರಿನಿಂದ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆಯು, ಧೂಳುರಹಿತ ಗಾಳಿಯಲಿಲ್
ಚದರುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆಗೆ 160 ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿತುತ್. ಇದನುನ್ ಐನ್ಸಿಟ್ೕನ್–ಸೊಮ್ೕಲುಚೊವ್ಸಿಕ್
ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಸಂಧಿಗಧ್ (Critical Temperature) ತಾಪದಲಿಲ್ ದರ್ವಗಳ ಅಪಾರಕತೆಯನುನ್
(Opalescence) ವಿವರಿಸುವ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು
ಸಮುದರ್ ಪಯಣದಿಂದ ಬಂದ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ “ಸಾಗರದ ಬಣಣ್ ಮತುತ್ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆ” (The Molecular scattering of light in water and the colour of the Sea)
ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಡಿಯಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವನುನ್ ಬರೆದರು. ಇದು Proceedings of the
Royal Society of London (vol A 101, 1921, pp. 64–80) ಪರ್ಕಟವಾಯಿತು. ಈ
ಲೇಖನವನುನ್ ಜರೂರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮಮ್ ಪತಿನ್ಯನುನ್ ನೋಡಲು ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತಕೆಕ್
ಪಯಣಿಸಿದರು.
ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತದ ಪರ್ವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೊಡನೆ ಅವರು ‘ಆಣವಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವಿವತರ್ನೆ’ (Molecular diffraction of light) ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ತಮಮ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ವಿವರಣೆಯನುನ್ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ
ದಾಖಲಿಸತೊಡಗಿದರು. ಈ ನೆನಪಿನ ಪುಸತ್ಕದ ಅಧಾಯ್ಯಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ
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ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಲ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಪರ್ಯೋಗಗಳ ರೂಪರೇಷೆಗಳನುನ್ ನೀಡಿದರು.
ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್, ದರ್ವ-ಅನಿಲಗಳ ಸಮಾಗಮವಿರುವ ಮಾಧಯ್ಮಗಳಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗಬಹು
ದಾದ ವಿವತರ್ನೆಯನುನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಯಾ ವಸುತ್ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ
ರಚನೆಗಳನುನ್ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧಯ್ವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಲಲ್ದೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕವೆನಿಸಿದ
ಕಾವ್ಂಟಮ್ ಸಿದಾಧ್ಂತಕೆಕ್ ಈ ಬಗೆಯ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಥರ್ನೆಯ ಬಗೆಗ್ಯೂ
ಒಂದು ಅಧಾಯ್ಯದಲಿಲ್ ಬರೆದರು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕೆಕ್ ಭವಿಷಯ್ವಾಣಿಯಾಗಿತುತ್. ಈ ನೆನಪಿನ
ದಾಖಲೆಯ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಅದು ಬರೆದ ವೇಗದಲಿಲ್ಯೇ ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಪೆರ್ಸ್ನವರು 1922ರ
ಫೆಬರ್ವರಿಯಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಬರೆದದುದ್ ಎರಡೇ ಪುಸತ್ಕಗಳು. ಅರವತತ್ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಬರೆದ Physiology of Vision ಎರಡನೆಯದು. ಅವರೇಕೆ ಪುಸತ್ಕ ರಚನೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್ವೆಂಬ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ,
ಉತತ್ರ ಹೀಗಿರುತಿತ್ತುತ್— “ನಾನು ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೊಡನೆ ನನಗೆ ಅಸಂಖಯ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ಒಮೆಮ್ಗೇ ಬಂದು ಬರೆಯಲು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ತಕಷ್ಣವೇ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ್ ತೆರಳಿ ಇವೇ
ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆ”. 1921ರ ಬಳಿಕ ರಾಮನ್ರವರು
ಮುನನ್ಡೆಸಿದ ತಂಡಕೆಕ್, ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಅಧಯ್ಯನವೇ ಧೆಯ್ೕಯವಾಗಿ, ಮುಂದೆ
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರಕೆಕ್ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟಿಟ್ತು.
1924ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಜಗತಪ್ಸಿದಿಧ್ ಪಡೆದವು. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಲಂಡನ್ — ಇವರು ತಮಮ್ ಅತುಯ್ನನ್ತ ಗೌರವವಾದ (Fellow of Royal Society) FRS ಯನುನ್
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಪರ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ 36ರ ಹರೆಯ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ದೇಶಿ
ಬುದಿಧ್ಮತೆತ್ಗೆ ಸಿಕಕ್ ಗೌರವವೆಂದು ರಾಮನ್ರವರ ಪರ್ತಿಷೆಠ್ ಹೆಚಾಚ್ಯಿತು.

ಪಸಾಡೆನಾಗೆ ಭೇಟಿ
ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡಾವ್ನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಕೆನಡಾದ
ಟೊರೆಂಟೋದಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಗೋಷಿಠ್ ಕರೆದರು. FRS ಗಳಿಸಿದ
ಬಳಿಕ 1924ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಈ ಗೋಷಿಠ್ಯ ಉದಾಘ್ಟನೆಗೆಂದು ಆಹಾವ್ನಿಸಿದರು. ಈ
ಗೋಷಿಠ್ಯ ಉದಾಘ್ಟನೆ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ರಾಮನ್ರವರು ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಸುತಾತ್ಡಿ
ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ಪರ್ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಗಣಿತಜಞ್ರ ಸಮಾವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಮತೆತ್
ಟೊರೆಂಟೋ ನಗರಕೆಕ್ ತೆರಳಿದರು. ಅಲಿಲ್ಂದ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಫಾರ಼್ಂಕಿಲ್ನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನ ಶತಮಾನೋತಸ್ವಕಾಕ್ಗಿ
ಫಿ಼ಲಡೆಲಿಫ್ಯಾ (ಅಮೆರಿಕಾ)ಗೆ ಹೊರಟರು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಸುಪರ್ಸಿದಧ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ
ಆರ್. ಎ. ಮಿಲಿಲ್ಕನ್ ಬಂದಿದದ್ರು. ಅವರು (ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ಮಟಿಟ್ಗೆ) ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆಟ್ಕಾನ್ಲಜಿಯಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಕರೆದರು. ಇದು ಪಸಾಡೆನಾದಲಿಲ್ದೆ.
1924ರ ಚಳಿಗಾಲದಲಿಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಿಗೆ ಥಮೋರ್ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ವಚನ
ಸರಣಿಯನೆನ್ೕ ರಾಮನ್ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಪಸಾಡೆನಾದ ನಾಮರ್ನ್ ಬಿರ್ಜ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯಲಿಲ್
ನಡೆಯಿತು.

ಪಸಾಡೆನಾಗೆ ಭೇಟಿ
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1940ನೆ ಇಸವಿಯಲಿಲ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರವರೊಡನೆ ಆರ್. ಎ. ಮಿಲಿಲ್ಕನ್. (ಫೇಟೋ ಕೃಪೆ:
ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ, ಆಖೈರ್ವ್ಸ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಪಸಾಡೆನಾ).

ಪಸಾಡೆನಾ ಸಾಟ್ರ್ ನೂಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಥ್ಳೀಯ ಪತಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್
ನೀಡಿದ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳ ಬಗೆಗ್ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಲಿಲ್ ರಾಮನನ್ರ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು
ಪಾಮರರೂ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಷುಟ್ ಸರಳವಾಗಿದದ್ವೆಂದು ಹೊಗಳಲಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರ
ಹಾಸಯ್ ಪರ್ಜೆಞ್ಯನೂನ್, ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನೂನ್, ಸವ್ಷಟ್ತೆಯನೂನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ
ಪರ್ಶಂಸಿಸಲಾಗಿತುತ್.
1924 ನವೆಂಬರ್ 18ರ ಸಂಜೆ, ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಕಲ್ಬ್ನಲಿಲ್ ನೀಡಿದ ಭಾಷಣದ ಬಗೆಗ್,
ಮಾರನೇ ದಿನದ ಪತಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ “ಭಾರತದ ಸುಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿದಾವ್ಂಸರಿಂದ ಭಾಷಣ” ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಡಿ
ಪರ್ಕಟವಾಯಿತು. ‘A Game of chance’ ಎಂಬುದು ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಷಯ.
ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ಥಮೋರ್ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಮನ್ರವರು ಇಡೀ
ಏಷಯ್ದಲಿಲ್ಯೇ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು. ಅವರು ಪಸಾಡೆನಾದಲಿಲ್ನ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್
ನಲಿಲ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.” ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತು.
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ಪೂವರ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ವಿದಾವ್ಂಸರೊಬಬ್ರು ತಮಮ್ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆಂದು
ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಕಲ್ಬ್ನ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿದದ್ ಕಿಲ್ಂಟನ್ ಕೆ. ಜೂಡಿ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ
ಕೊಡುವಾಗ ಉದಗ್ರಿಸಿದರು. “ನಮಮ್ ದೇಶಕೆಕ್ ಬರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದೋ ತತ ಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಂತರ್-ತಂತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಭಾಷಣವೀಯುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಇಲೊಲ್ಂದು
ಅಪವಾದವಿದೆ. ಪಾಶಾಚ್ತಯ್ ವಿದವ್ತ್ ಪರಂಪರೆಯನುನ್ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇವರು”. ಎಂದರು ಬೊರ್
ಫೆ಼ಸರ್ ಜೂಡಿ.
ಡಾ।। ರಾಮನ್ರವರು ಸಹ ಬಹಳ ಉತತ್ಮ ವಾಗಿಮ್ತೆ ಪರ್ದಶಿರ್ಸಿದರು. ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ಹಾಸಯ್ಲೇಪವೂ
ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಮಾನವನ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಯಾದೃಚಿಛ್ಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆಟ-ಪಾಟಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಆಸಕಿತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪುರಾತನ ಸಂಸಕ್ತ ವಾಙಞ್ಯದಲಿಲ್ ಮಾನವರು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ
ಜೂಜಾಡುವ ಕಥೆಗಳನುನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾದೃಚಿಛ್ಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆಟಗಳು ಮತುತ್ ನಿತಯ್ ಜೀವನದ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳ ನಡುವೆ
ಅಂತಹುದೇನೂ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಿಲಲ್ವೆಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾದೃಚಿಛ್ಕವಾಗಿ ಏನೂ
ನಡೆಯುವುದಿಲಲ್ ಎಲಲ್ವೂ ಕಾಯರ್ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಾತರ್ ಆಗುವಂತಹವು. ಯಾವುದಕೆಕ್
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಕಾರಣಗಳು ವೇದಯ್ವಾಗುದಿಲಲ್ಶೋ ಅವನುನ್ ಯಾದೃಚಿಛ್ಕ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಗಣಿತಜಞ್ರು ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ರಾಮನ್
ನೆನಪಿಸಿದರು. ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಕಲ್ಬ್ನ ಸದಸಯ್ರುಗಳೂ ಸಹ ತಮಮ್ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲಿಲ್
ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಜೂಜಾಟಗಳಲಿಲ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ, ಯಾದೃಚಿಛ್ಕತೆ ಹಾಗೂ ಆಯೆಕ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಗಮನಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಜಾಞ್ಪಿಸಿದರು. ವಿಪಯರ್ಯ (Irreversibility) ನಿಯಮದ ಬಗೆಗ್
ಯಾರೂ ಸಹ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದುದ್ ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯವಾಗಿತುತ್.
ಈ ಭಾಷಣವು ಬೌದಿಧ್ಕ ಕಸರತಿತ್ನಂತಾಗಿತುತ್. “ಅತಿ ದೊಡಡ್ ಯಾದೃಚಿಛ್ಕತೆ ಇರುವುದು
ಪರ್ಕೃತಿಯಲಿಲ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಭಿಕರನುನ್ ಉನನ್ತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯದ್ರು. ಪಸಾಡೆನಾ
ಸಾಟ್ರ್ ನೂಯ್ಸ್ ಪತಿರ್ಕೆಯು 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1924ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಇನೊನ್ಂದು ಉಪನಾಯ್ಸದ
ಬಗೆಗ್ ವಿವರ ಪರ್ಕಟಿಸಿತು. “ಬೆಳಕಿನ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಡಾ।। ರಾಮನ್ರವರ
ಉದೊಭ್ೕಧಕ ಉಪನಾಯ್ಸ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ” ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆ ನೀಡಿತುತ್. ಅದರಲಿಲ್ —
“ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾದ ಡಾ।। ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರವರು
‘ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆ ಮತುತ್ ಅಣು ಮತುತ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ವಿನಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಅದರ ಸಂಬಂಧಗಳು’ ಎಂಬ
ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೆ಼ನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕೊನ್ೕಲಜಿಯಲಿಲ್ ಸೇರಿದ 300 ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್
ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪದವೀಧರರನುನ್ ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಟೊರಂಟೋ ನಗರದಿಂದ ಸೌಥ್ಲಾಯ್ಂಡ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಈ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು
ಭಾರತದವರಾಗಿದುದ್ ಇಲಿಲ್ನ ಸಭಿಕರಿಂದ ಅಧಿಕ ಪರ್ಶಂಸೆಯನುನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರೂ ಹೌದು ಮತುತ್ ರಸಾಯನ ಶಾಸತ್ಜಞ್ರೂ ಹೌದು. ಇವೆರಡೂ
ಶಾಸತ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ದುಯ್ತಿ ಶಾಸತ್ವು ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯುತತ್ದೆ. ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ
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ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲ್ತತ್ದೆ. ಇವೆರಡೂ ಶಾಸತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿ ಎರಡನುನ್ ಸನಿಹಕೆಕ್
ತರುವುದೇ ತಮಮ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮಮ್ದೇ ಆದ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಮಧಯ್ಪಾರ್ಚಯ್ದ
ಸಮುದರ್ಯಾನದಲಿಲ್ ರೂಪಿಸಿದರು. ಸಾಗರದ ಬಣಣ್ ನೀಲಿ ಏಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸೆಯ್ ಕಾಡಿತು. ಅವರ
ತೃಪಿತ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು, ಅಣುಗಳಿಂದ ಚದರಿ
ಹೀಗಾಗುತತ್ದೆಂದು ನೂರಾರು ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರ ಉಪನಾಯ್ಸದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಸರಳ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿದದ್ವು. ಅಲಿಲ್ ನೆರೆದಿದದ್ ವಿಜಾಞ್ನವೇತತ್ರಿ
ಗಿಂತಲೂ ಪಾಮರರಾದವರಿಗೂ ಅಥರ್ವಾಗಬಲಲ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದದ್ವು.
ಅವರು ತಂದಿದದ್ ಒಂದು ಪರ್ಯೋಗದ ಉಪಕರಣವು ಏಳು ಅಡಿ ಉದದ್ವಿತುತ್. ಅದರಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತರು ತೂರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳಳ್ಬಹುದಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಇದನುನ್ ಕಲಕ್ತತ್ದ ಕಪುಪ್ರಂಧರ್
ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. (Blackhole of Culcutta ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ.
ಸುಮಾರು 300–400 ಜನ ಬಿಳಿಯರನುನ್ ಒಂದು ಸಣಣ್ರೂಮಿನಲಿಲ್ ಕೂಡಿಹಾಕಿದದ್ರಂತೆ. ಅಲಿಲ್ ಜನ
ಉಸಿರಾಡಲಾಗದೆ ಹುಚೆಚ್ದುದ್ ಹೋಗಿ ಸತತ್ರಂತೆ).
ಒಂದು ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಯಲಿಲ್ ಮುಳುಗುವ ಸೂಯರ್ನ ವಣರ್ ದೃಶಯ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಒಂದು
ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಾಟಲಿಯಲಿಲ್ ದರ್ವವನುನ್ ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಹಾಯಿಸಿದದ್ರು (ಇದೇ
ಮುಳುಗುವ ಸೂಯರ್ವಾಗಿತುತ್). ಇದಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಸೆ ಡ್ ಬಳಸಿರಲಿಲಲ್.
ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ಮದರಾಸ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಓದಿದವರು. ವಿಜಾಞ್ನ
ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಇವರು ಪರ್ಖಾಯ್ತ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ, ಹಾಗೂ
ಕಾಯ್ಲಿಫೆನಿರ್ಯಾಗೆ ಬಂದಿದಾದ್ರೆ. ನಮಮ್ ಸೌಥ್ ಲಾಯ್ಂಡ್ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದರು.
ಇಲಿಲ್ರುವವರ ದುಯ್ತಿ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ನೋಡಿ ಆಶಚ್ಯರ್ಗೊಂಡರು. ಭಾರತದಲಿಲ್
ವಿಜಾಞ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬೊರ್ೕತಾಸ್ಹವಿಲಲ್ವೆಂದು ಖೇದ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಪಸಾಡೆನಾಗೆ ಬಂದದದ್ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಪರಿಚಯ
ವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್. ಎ. ಮಿಲಿಲ್ಕನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಪಯರ್ಂತ ಸೆನ್ೕಹ
ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಮಿಲಿಲ್ಕನ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರ ಮೆಚುಚ್ಗೆಯನುನ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕೊನ್ೕಲಜಿಯಲಿಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಕಟಣೆಯೊಂದು
ತಿಳಿಸುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್ ತಯಾರಿಸಿದವರು ಮಿಲಿಲ್ಕನ್ ಅವರೇ. ಇದು 1924ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು
ಪರ್ಕಟಗೊಂಡಿತು.
“ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್ ಶುಕರ್ವಾರದ ಸಂಜೆಯ ಉಪನಾಯ್ಸವು ಅತಿ ವಿಶೇಷದುದ್.
ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಲಿರುವ ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾದ ರಾಮನ್ರವರದುದ್
ವಿಶೇಷ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್. ಅಲಲ್ದೆ ಅವರು ಮಂಡಿಸುವ “ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ಗಳ ಅಧಯ್ಯನ ವಿಷಯವು” ಮತೂತ್
ವಿಶೇಷವಾದದುದ್.
ಪೂವರ್ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಯಾಗಿ
ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಸಾಥ್ನ ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಶಿಷಠ್ ಅಧಯ್ಯನಗಳೇ ಅಲಲ್ದೆ ಅವರು
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ಹಲವಾರು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದಾದ್ರೆ. ತಂತಿ ವಾದಯ್ಗಳ ಮೇಲಿನ
ಅವರ ಸಂಶೊಧನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಖಾಯ್ತಿ ತಂದುಕೊಟಿಟ್ದೆ. ಇದರ ಬಗೆಗ್ಯೇ
ಅವರು ಇಲಿಲ್ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಈ ವಿಷಯವೇ ಅತಿ ವಿಶಿಷಟ್ವಾದರೂ, ರಾಮನ್ರವರ
ವಾಗಿಮ್ತೆಯು ಪರ್ಶಂಸನೀಯವಾದುದು, ಅವರ ಭಾಷಣದ ಆಳ, ಹರಹುಗಳು ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕ.
ಅವರ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯ ರೀತಿ ಅತಿವಿಶೇಷವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ವಿಷಯ ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಅವರ
ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರ್ಭುತವ್ಗಳು ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಅವರು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲಿಲ್
ಥಮೋರ್ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ಸರಣಿ ನೀಡಲು ಬಂದವರಾದರೂ, ಜನಪಿರ್ಯ ವಿಜಾಞ್ನ
ಉಪನಾಯ್ಸಕಾಕ್ಗಿ ತಂತಿ ವಾದಯ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಗಳನೂನ್ ನೀಡಲಿದಾದ್ರೆ.”
ಈ ಉಪನಾಯ್ಸವು ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ “ನಾಮರ್ನ್ ಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿ
ಹಾಲ್ ನಲಿಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕತ್ವಾಗಿದುದ್ ಯಾವುದೇ ಶುಲಕ್ವಿರುವುದಿಲಲ್”.
ರಾಮನ್ರವರು 1925ರ ಫೆಬರ್ವರಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಸವ್ದೇಶಕೆಕ್ ಮರಳಿದರು. ಈ
ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾದ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್, ಮಾಕ್ಸ್ ಪಾಲ್ಂಕ್, ಫೆಬಿರ್ೕ, ಸೀಗ್
ಬಾಹನ್ ಮುಂತಾದವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ರಾಮನ್ರವರ ವಿದೇಶ ಪರ್ಯಾಣಗಳೂ ಮತುತ್ ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಪಕರ್ವೂ ಅವರ
ಕಾಯರ್ದ ಮೇಲೂ ಹವಾಯ್ಸಗಳ ಮೇಲೂ ದೊಡಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಮನ್ರವರು
ಹಗಲು ರಾತಿರ್ಯೆನನ್ದೆ ಕಾಯರ್ಮಗನ್ರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆಂದರೆ
ಒಮೆಮ್ಗೇ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ನಿದೆರ್ಗಳ ಪರಿವೆಯೇ ಇರಲಿಲಲ್. ಇವರ
ವಿದೇಶಿ ಪರ್ಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಇವೆಲಲ್ವೂ ಮಾಪಾರ್ಡಾದವು. ಅವರು ಹೆಚುಚ್ ವಯ್ವಸಿಥ್ತವಾಗಿಯೂ,
ನಿಯಮಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ಶಿಷಯ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಂಚುವಾಗಲೂ, ಅವರು
ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ವಾಗಲೂ ಹೆಚುಚ್ ವೃತಿತ್ಪರತೆ ತಂದುಕೊಂಡರು. ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕೆಕ್
ತಿಂಡಿ ತೀಥರ್ಗಳೂ ಆಗಾಗ ವಿರಾಮಕೆಕ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದೂ ಶಿರ್ೕಮತಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ
ಆಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು.
ರಾಮನ್ರವರು FRS ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯವರು ಅವರ ವೇತನ
ಹೆಚಿಚ್ಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್. ಎ. ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ರಾಮನ್ರವರು ಒಂದು
ಕುದುರೆಗಾಡಿಯನುನ್ 1924ರಲಿಲ್ ಕೊಂಡರಂತೆ. ಅದರ ಪಾಲಕನೂ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವವನೂ ಒಬಬ್ನೇ
ಆಗಿದದ್ನಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಯ್ಕಿಸ್ಯ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ರವರ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲಲ್ವಾಯಿತು. ಕಂದು
ಬಣಣ್ದ ಕುದುರೆ ಕರಿಬಣಣ್ದ ಗಾಡಿ ನೋಡಲು ಭಜರ್ರಿಯಾಗಿದದ್ವಂತೆ. ಇದರಲಿಲ್ ಸಾಯಂಕಾಲದ
ವಿಹಾರಗಳಲಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿರ್ೕಮತಿ ರಾಮನ್ರವರು ಇರದಿದಾದ್ಗ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಶೋಧಕ
ಮಿತರ್ರನುನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರಂತೆ.
ರಾಮನ್ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಪಯಣವನುನ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತಾತ್ರೆ –
“ಸಂಜೆಯ ವಿಹಾರವು ಕಲಕ್ತತ್ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತಿತ್ತುತ್. ಅದು ಲಾಡ್ರ್ ಕಿಚನ್ರ್ ಅಥವಾ
ಲಾಡ್ರ್ ರೋಬಟರ್ರ್ವರ ಪುತಥ್ಳಿಗಳ ಬಳಿ ನಿಲುಲ್ತಿತ್ತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಫೇಟ್ರ್ ವಿಲಿಯಂನ
ಕಡೆಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಬಳಿಕ ದಂಡಹಾಕಿ ಕಸರತುತ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ಂದ
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ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ. ಒಮೆಮ್ ಹೀಗೆ ಗಾಡಿಯ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಜೆಜ್ಹಾಕುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಅಧರ್ ಮೈಲಿ ಸಾಗಿದ
ನಂತರ ಈಗ ವೇಳೆಯೆಷುಟ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು 7.20 ಎಂದೆ. ನಿನನ್ ಬಳಿ ವಾಚ್ ಇದೆಯೇ
ಎಂದರು. ನಾನು ದೂರದ ಗೋಪುರದ ವೈಟ್ ವೇ ಮತುತ್ ಲಿಡಾಲ್ ಗಡಿಯಾರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು
ಈ ನಡಿಗೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ 12 ನಿಮಿಷಗಳಾಗುತತ್ವೆಂದೂ ನಾನದನುನ್ ಲೆಕಕ್ವಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಗಾಡಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ 7.32 ಆಗಿತುತ್. ನಾನು ನಿಟುಟ್ಸಿರು ಬಿಟೆಟ್. ನನನ್
ಕಣಿಣ್ನ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ಮೆಚುಚ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಗಾಡಿಯಲಿಲ್ ವಾಪಸಾಗುವಾಗ ನಮಮ್
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ಚಚಿರ್ಸಿದೆವು. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮಾಗರ್ಗಳು ಹೊಳೆದವು. ಸಮಯ
ಕಳೆದಿದೆದ್ ಗೊತಾತ್ಗಲಿಲಲ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಳಿಯಲಿಲ್ಯೇ ನನನ್ ಮನೆಯೂ ಇತುತ್. ಒಳಗೆ
ನುಗಿಗ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಗೇಟಿನಿಂದ ತೂರಿ ಮನೆಗಳನುನ್ ತಲುಪಿದೆವು. ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಿಡಿದ ಕೆಲವೇ
ಮಂದಿಯಲಿಲ್ ನಾನು ಒಬಬ್”.

ರಾಮನ್ ಎಫೆ಼ಕ್ಟ್ನ ಆವಿಷಾಕ್ರ
ರಾಮನ್ರವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರು ನೀರಿನಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ 1923ರಲಿಲ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು. ನೀರನುನ್ ಒಂದು
ಬಾಟಲಿಯಲಿಲ್ಟುಟ್ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಇದಕೆಕ್ ಲಂಬವಾಗಿ ಚದರುವ
ಬೆಳಕನುನ್ ವೀಕಷ್ಣೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪರಸಪ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬಲಲ್ ಸೋಸುಕಗಳನುನ್ ಬಳಸಿ
ಹಾಯುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆಯನುನ್ ದಾಖಲಿಸತೊಡಗಿದರು. ಲಂಬವಾಗಿ ಚದರುವ ಬೆಳಕನುನ್
ಕಿಷ್ೕಣ ದೀಪಿತ್ (Luminescence) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದದ್ರು. ಇದು ದರ್ವದಲಿಲ್ ಇರಬಹುದಾದ
ಅಶುದಧ್ ಕಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಕಿರ್ಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದರ್ವವನುನ್
ಬಾಷಿಪ್ೕಕರಣದಿಂದ ಶುದಿಧ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಕಿಷ್ೕಣ ದೀಪಿತ್ಯು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು.
ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಯೋಗವು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲಲ್. ಅವರು ಇದು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯೊಳಗೆ
ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮವಿದದ್ಂತೆ, ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ವಿದಯ್ಮಾನವಿರಬಹುದು
ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು.
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ 65 ಬಗೆಯ ಶುದಧ್ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಈ
ಬಗೆಯ ದೀಪಿತ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರು ಈ ಚದರಿದ
ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಮುಖಯ್ ವಿಷಯವನುನ್ ತಿಳಿದರು. ಅದು ಈ ದೀಪಿತ್ ಬೆಳಕು ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆಯೆಂಬ ಅಂಶ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನಯ್ ದೀಪಿತ್ಯು ಹೀಗಾಗುವುದಿಲಲ್ ಇವರು
ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಮಸೂರದಿಂದ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿ,
ದರ್ವ ತುಂಬಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ದರ್ವದ ಮೂಲಕ ಹಾಯುವ
ಬೆಳಕನುನ್ ನೇರಳೆ-ನೀಲಿ ಫಿ಼ಲಟ್ರಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಚದರಿದ ಬೆಳಕು ಹಸಿರು-ಹಳದಿ
ಫಿ಼ಲಟ್ರಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯುದ್ ಬರುತಿತ್ತುತ್.
ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರು 1925ರಲಿಲ್ ಇದೇ
ಕೆಲಸವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಫೇಟೋ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು
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ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದರಾದರೂ, ಅದು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಸಾಧಯ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ಫಿ಼ಲಟ್ರಗ್ಳ ಮೂಲಕ
ಹಾಯುದ್ ಬಂದ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಫೇಟೋ ಮೂಡಿಸುವಷುಟ್ ತೀವರ್ತೆಯಿರಲಿಲಲ್. ಇವೆಲಲ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳೂ ರಾಮನ್ರವರ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದಲಿಲ್ಯೇ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರು ಕಿಷ್ೕಣ
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬೆಳಕನುನ್ ಒಪಪ್ಲಿಲಲ್. ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡವಾದರೂ
ಅವು ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯವಲಲ್ ಎಂಬ ಊಹೆ ಅವರಿಗಿತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆ
ಜಾಸಿತ್ಯಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವು ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲಲ್. ಇದು ಇನಾನ್ವುದೋ ಬಗೆಯಲಿಲ್
ಹೊರಸೂಸುವ ಕಿರಣಗಳಿರಬಹುದೆಂದು, ದೀಪಿತ್ಯ ಕಿರಣಗಳಲಲ್ವೆಂದೂ ಅವರು ಊಹಿಸಿದದ್ರು.
1927ರಲಿಲ್ ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವು ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ
ಇದೇ ಬಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒತಾತ್ಸೆ ನೀಡಿತು. ಕಲಕ್ತತ್ದ ದಿನಗಳಲಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರ ಶಿಷಯ್ರಾಗಿದದ್ ಬಿ. ಎನ್. ಶಿರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ನವರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲಿಲ್ ನಡೆದ ಈ
ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕಿಷ್ಯಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ“1927ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಜೆ ನಾನು ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ದೆದ್. ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್ ಪರೀಕೆಷ್ ಮತುತ್
ಸಂದಶರ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನ್ರವರ ಆಶೀವಾರ್ದ ಪಡೆಯಲು ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ
ಹೊಕೆಕ್. ಆಗ ರಾಮನ್ರವರ ಹಿರಿಯ ಅಣಣ್ಂದಿರಾದ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಅಯಯ್ರ್ (ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತ
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರ ತಂದೆ) ಅಲಿಲ್ದದ್ರು. ನಾನು ಅಲಿಲ್ದದ್ಂತೆಯೇ ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್ ರವರು
ಅತುಯ್ತಾಸ್ಹದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಸಂಜೆಯ ಪತಿರ್ಕೆಗಳಲಿಲ್ ಎ. ಎಚ್. ಕಾಂಪಟ್ನ್ ರವರಿಗೆ
ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟಿಟ್ರುವುದನುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಬಳಸಿದ ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಎಫೆ಼ಕ್ಟ್
ಆವಿಷಾಕ್ರಕೆಕ್ಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಅದನುನ್ ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ರಾಮನ್ರವರ ಮುಖ ಅಗಲವಾಯಿತು.
ಅವರದೇ ಶೈಲಿಯಲಿಲ್ “ಎಂತಹ ಅದುಭ್ತ ಸಮಾಚಾರ...... ಬಹಳ ಒಳೆಳ್ಯದಾಯಿತು. ಇಲಿಲ್
ನೋಡಿ ಕೃಷಣ್ನ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದದಾದ್ದರೆ, ಬೆಳಕಿಗೂ ನಿಜವೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು
ಇದನುನ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ್ ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ಸಾದೃಶಯ್
ಪರಿಣಾಮವಿರಲೇ ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲೆಲ್ೕ ಇವೆ.
ನಾವಿದನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಿಕೆಕ್ೕ ಸಿಗುತತ್ದೆ. ನಾವು ಆವಿಷಕ್ರಿಸಬೇಕು, ನೊಬೆಲ್
ಬಹುಮಾನ ಗೆಲಲ್ಲೇಬೇಕು”.
ಇದಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ನೀಡಿದ “On the New
Radiation” (ಹೊಸ ಕಿರಣಗಳು) ಉಪನಾಯ್ಸಕೂಕ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಹಾಜರಾಗಿದದ್ರು.
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸಲಾಗಿತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್
ಅವರು ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಗಣಿತೀಯ ಸಮಸೆಯ್ಗಳತತ್ ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು.
1927 ರ ಚಳಿಗಾಲದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶದ ವಾಲೆಟ್ೕರ್ ನಗರಕೆಕ್ ವಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ
ತೆರಳಿದದ್ರು. ಇದು ಸಮುದರ್ ತೀರದಲಿಲ್ರುವ ನಗರ. ಅವರ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮವೇ
ತುಂಬಿತುತ್. ಇದರ ಬಗೆಗ್ಯೇ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಅವರ
ಸಮೀಕರಣವನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ ತಾವು ಕಂಡಿದದ್ ಕಿಷ್ೕಣ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ಕಾಂಪಟ್ನ್
ಪರಿಣಾಮದಂತೆಯೇ, ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಕಿರ್ಸಿದರು.
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ಈ ಹೊಸ ಹೊಳಹನುನ್ ಹೊತುತ್ ತಂದ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ತೀವರ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಕೃಷಣ್ನ್ ರವರಿಗೆ ಅವರ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಗಣಿತ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಸಥ್ಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಹೇಳಿ ದರ್ವಗಳು ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಆವಿಯ ಮೂಲಕ
ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಇನನ್ಷುಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಆದೇಶಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರನುನ್ ದರ್ವಗಳನುನ್ ಶುದಿಧ್ಕರಿಸುವ ಕೆಲಸಕೆಕ್
ಹಚಿಚ್ದರು. ಈ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಪುನಃ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನವರಿ
1928ರಲಿಲ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರು, ಗಿಲ್ಸರಿನ್ ದರ್ವದ ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ಚದರಿದ ಬೆಳಕು ನೀಲಿ
ಬಣಣ್ದಲಿಲ್ಲಲ್ದೆ ಹಸಿರು ಬಣಣ್ದಲಿಲ್ತೆತ್ಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಲ್ದೆ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು
ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡಿದದ್ವು. ಇದು ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇನನ್ಷುಟ್ ಸಬಲ ಕಾರಣ
ನೀಡಿತು.
ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಂದರ್ತೆಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಮಾಡಲು ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಹೊಸ
ಪರ್ಯೋಗ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಈ 18ಸೆ.ಮೀ. ದೂರದಶರ್ಕದಿಂದ
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಹಾಯಿಸಿ, ಅದನುನ್ ಮಸೂರದಿಂದ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳನುನ್
ಜೋಡಿಸಿದರು. ಈ ಬೆಳಕನುನ್ ನೇರಳೆ ಫಿ಼ಲಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಮೊಹರು
ಮಾಡಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಪರ್ಯೋಗ ದರ್ವವನುನ್ ಇರಿಸಿದರು. ಈ ದರ್ವವನುನ್ ಹಲವಾರು
ಬಾರಿ ನಿವಾರ್ತದಲಿಲ್ ಬಾಷಿಪ್ೕಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಶುದಿಧ್ೕಕರಿಸಲಾಗಿತುತ್. ಮೊದಲು ಇರಿಸಿದ ನೀಲಿ-ನೇರಳೆ
ಫಿ಼ಲಟ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಫಿ಼ಲಟ್ರನುನ್ ಇಟುಟ್ ಬೆಳಕು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳಕಿನ ಲಂಬ ದಿಕಿಕ್ಗೆ,
ದರ್ವದಲಿಲ್ ಯಾವ ಬೆಳಿಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯೂ ಕಾಣಲಿಲಲ್. ಇದೇ ಫಿ಼ಲಟ್ರನುನ್ ದರ್ವದ ಬಾಟಲಿ ಮತುತ್
ನೋಡುವ ಕಿಂಡಿಯ ನಡುವೆ ಇಟಾಟ್ಗ, ಕಿಷ್ೕಣವಾದ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆ ಕಾಣತೊಡಗಿತು.
ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರು ಇದೇ ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ಮಾಡಿ
ಕಿಷ್ೕಣವಾದ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯಿದೆಯೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದದ್ನೆನ್, ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಫೆರ್ಬರ್ವರಿ 7, 1928ರಲಿಲ್
ಧೃಡೀಕರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 80 ಸಂಖೆಯ್ಯಷುಟ್ ಜೈವಿಕ ದರ್ವಗಳೂ ಅಜೈವಿಕ ದರ್ವಗಳೂ, ಸುಗಂಧ
ದರ್ವಯ್ಗಳೂ ಈ ಪರ್ಯೋಗಕೆಕ್ ಒಳಪಟುಟ್ ಇವೆಲಲ್ವುಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ಕಂಡು
ಬರಲು, ಇದೊಂದು ವಿಶವ್ವಾಯ್ಪಿ ಪರಿಣಾಮವೆಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗತೊಡಗಿತು.
ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯಂತಿರಲಿಲಲ್. ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಿಷ್ೕಣ ಬೆಳಕಾದರೂ, ಅದು
ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಳಕಿನ ಲಕಷ್ಣದಾದ್ಗಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಖುದಾದ್ಗಿ ಈ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಪರೀಕೆಷ್ಗೊಳಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ
ಬಹಳ ಉತೆತ್ೕಜಿತರಾಗಿದದ್ರು. ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಡೈರಿಯಲಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ, ಫೆಬರ್ವರಿ 7 ರಂದು
ರಾಮನ್ರವರು ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕೆಕ್ ಓಡಿಬಂದರು. ತಾವು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸಂಶೋಧಿಸಲು
ತೊಡಗಿದದ್ ಕೆರ್ೕಮರ್ ಹೈಸನ್ ಬಗ್ರ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯು ಈ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ದೆ ಎಂದರು. ಇದನುನ್
ಅವರು “ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಚದರಿದ ಬೆಳಕು” ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಈಥರ್ ಮತುತ್ ಅಮೆಲೀನ್ ದರ್ವಗಳ ಆವಿಯಲಿಲ್ ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳಕನುನ್ ಪಡೆಯುವುದರಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ರವರು ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಸಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು
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ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಣಾಮಶೊಂದನುನ್ ಸಂಶೋಧಿಸಿದಾದ್ಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನೇಚರ್ ಪತಿರ್ಕೆಗೆ
1928ರ ಫೆಬರ್ವರಿ 16ರಂದು ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನೇಚರ್ ಪತಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್
ಓದುಗರ ಪತರ್ದ ಅಂಕಣದಲಿಲ್ ‘ಹೊಸ ಬಗೆಯ ದಿವ್ತೀಯಕ (Secondary) ಕಿರಣ’ ಎಂಬ
ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಡಿ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡಿತು.
ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮದಂತೆ, ಅಣುಗಳಲಿಲ್ ನಡೆಯುವ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಿದದ್ಂತೆಯೇ, ಈ ಚದರುವಿಕೆ ಇದೆಯೆಂದೂ ಅಣುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ
ಇದುಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು–ರಾಮನ್ರವರ ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯನುನ್ ಮುದಿರ್ಸಿದದ್ರು. ಈ ಹೊಸ ಬಗೆಯ
ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕೆ ಡ್ ಮತುತ್ ನೈಟರ್ಸ್ ಆಕೆ ಡುಗಳಲಿಲ್ಯೂ ರಾಮನ್ ಮತುತ್
ಕೃಷಣ್ನ್ರವರುಗಳು ಪತೆತ್ ಹಚಚ್ಲು ಸಫಲರಾದರು. ಹೆಚಿಚ್ನ ತಾಪ ಮತುತ್ ಒತತ್ಡಗಳಿರುವಾಗ
ಈಥರ್ ಮತುತ್ ಪೆಂಟೇನ್ಗಳ ಆವಿಗಳಲಿಲ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಹಾಗೂ ಈ ಕಿರಣಗಳ ಧುರ್ವೀಕರಣವೂ ಶಕಿತ್ಯುತವಾಗಿತುತ್. ಇವು ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು
ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡಂತೆಯೇ ಇದದ್ವು.
ಈ ಬಗೆಯ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಜೋಡಿಯು
1928 ಫೆಬರ್ವರಿ 28ರ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಒಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆಕ್ ಬಂದರು. ಆಪಾತ ಕಿರಣಗಳ ತರಂಗಾಂತರವು
ಮಾಪಾರ್ಡಾಗಬಲುಲ್ದೇ ಎಂಬುದನುನ್ ಪರೀಕೆಷ್ಗೊಳಪಡಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳ
ಚಿಕಕ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯೊಳಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ದಿಂಡನುನ್ ಫಿ಼ಲಟ್ರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಪರ್ಯೋಗ
ಮಾಡಿದರು. ಚದರಿದ ಬೆಳಕನುನ್ ರೋಹಿತದಶರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವೀಕಿಷ್ಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಶವ್ಯರ್ಕರ
ದೃಶಯ್ ಕಂಡಿತು. ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಆಪಾತ ಕಿರಣಗಳ ವಣರ್ ಪಟಿಟ್ಯ ತುಸು ದೂರದಲಿಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ಪಟಿಟ್
ಇದಿದ್ತು. ನಡುವೆ ಕಪುಪ್ ಪಟಿಟ್ ಇದದ್ವು. ಆದರೂ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂದಾದ ಕೆಲಸವನುನ್ ಅದೇ ವಷರ್ ಮಾಚ್ರ್ 16 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ನೀಡಿದ
ಉಪನಾಯ್ಸದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು, “ಈ ಪರ್ಯೋಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಏಕವಣೀರ್ಯ
ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಬಳಸಿ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ ಎಂದು ಉತಾಸ್ಹ ಭರಿತನಾದೆ. 4358 A.U.
ತರಂಗಾಂತರ ಸೂಸುವ ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಪಾದರಸ ದೀಪವನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರ ಮುಂದೆ
ಫಿ಼ಲಟ್ರಗ್ಳನುನ್ ಇರಿಸಿ, ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಏಕವಣೀರ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಎಚಚ್ರವಹಿಸಿದೆ.
ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಒಂದಿನಿತೂ ಧೂಳು, ಕಲಮ್ಷಗಳಿಲಲ್ದ ದರ್ವವನುನ್
ಬಾಟಲಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ, ಚದರಿದ ಬೆಳಕನುನ್ ರೋಹಿತ ದಶರ್ನದ ಮೂಲಕ ವೀಕಿಷ್ಸಿದಾಗ,
ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಹಸಿರು ಮತುತ್ ನೀಲಿ ವಣರ್ಗಳ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಗೋಚರಿಸಿದವು. ಇವು ಪಾದರಸ ದೀಪದ
ವಣರ್ಪಟಿಟ್ಯಲಾಲ್ಗಲೀ,
ಅಥವಾ
ಆಪಾತ
ಬೆಳಕನುನ್
ಸೋಸಿದ
ಬೆಳಕಿನಲಾಲ್ಗಲೀ ಕಾಣಲಿಲಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ದರ್ವಯ್ದಲಿಲ್ನ ಅಣುಗಳೇ ಕಾರಣ”.
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರುಗಳು ರಾಮನ್ರವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದದ್ರಿಂದ, ಈ
ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಉಗಮದ ಬಗೆಗ್ ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದದ್ರು. ಮಿಕಕ್
ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಯೋಗದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅದೇ ದಿನ ಲಭಯ್ವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು
ವಣರ್ದಶರ್ಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೊನೆಮುಟಿಟ್ತು.
ರಾಮನ್ರವರ ಶಿಷಯ್ರಾದ ರಾಮದಾಸ ಎಂಬುವರು ಇದನುನ್ ‘ರಾಮನ್ ಎಫೆ಼ಕ್ಟ್’ ಎಂದು ಕರೆದರು.

ರಾಮನ್ ಎಫೆ಼ಕ್ಟ್ನ ಆವಿಷಾಕ್ರ

23

ನೇಚರ್ ಪತಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ (Vol. 122, p.57) ಜುಲೈ 1928ರಲಿಲ್ ಬರೆದ ಪರ್ಬಂಧದ ಹೆಸರು “The
Raman effect and the spectrum of zodiacal light” ಪರ್ಕಟವಾಯಿತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಬೆನ್ಜೀ಼ನ್ ದರ್ವದಲಿಲ್ ವಣರ್ದಶರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದದ್ರೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್ ಇದನುನ್
ನನಗೆ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ನೋಡುಗರು ಸವ್ಲಪ್ಹೊತುತ್ ಕತತ್ಲಿನ ರೂಮಿನೊಳಿದುದ್ ಕಣಣ್ನುನ್
ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ನೋಡಬಹುದೆಂದರು. ಹೌದು ಬೆನ್ಜೀ಼ನ್ನಲಿಲ್ ನನಗೆ
ರಾಮನ್ ಎಫೆ಼ಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬರಿಗಣಿಣ್ಗೆ ವಜರ್ದಲೂಲ್ ಕಂಡಿತು.
ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಬರೆದಿಟಟ್ ದಿನಚರಿಯ ಸಂಕಿಷ್ಪತ್ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಇಲಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧ
ನೆಯ ಜಾಡು ಹುಡುಕುತತ್ ಹೊರಟ ರಾಮನ್ರವರು, ಅದೆಷುಟ್ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್
ತೀವರ್ಮಗನ್ರಾಗಿದದ್ರೆಂದು ತಿಳಿಯುತತ್ದೆ.
ಫೆಬರ್ವರಿ 5, 1928, ಭಾನುವಾರ: ಕಳೆದ ಮೂರು ನಾಲುಕ್ ದಿನಗಳಿಂದ ನನನ್ ಕಾಲವು
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಗೆ ವಯ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಅಧಯ್ಯನವು ಬಹಳ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಬಹುದೆಂಬ
ಭರವಸೆ ತೋರಿಸುತಿತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ಈಗಿನ ಯಾವ ಸಿದಾಧ್ಂತವೂ
ವಿವರಿಸಲಾರದು.
ಅಂಥಾರ್ಸೀನ್ ಆವಿಯ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಜೋಡಿ ಪಟಟ್ಕಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಬಿಂಬವು
ಶಕಿತ್ಯುತ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ತೋರಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಬೆಳಕು ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡಿರಲಿಲಲ್. ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್
ಅವರು ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಎಲಲ್ ಕಾಲದಲೂಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಫೆರ್ಫೆ಼ಸರ್ ರವರು ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸುಗಂಧ
ದರ್ವಯ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಇವು ಅತಿನೀಲ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದುದ್
ಹೆಚುಚ್ ಧುರ್ವೀಕರಣ ಪರ್ದಶಿರ್ಸುತತ್ವೆ. ಆದರೆ ಅಂಥಾರ್ಸೀನನ್ ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ಧುರ್ವೀಕರಣ
ಕಾಣುವುದರ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರು ಪರ್ಯೋಗದೋಷವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಮತೆತ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದಾದ್ರೆ.
ಫೆಬರ್ವರಿ 7, ಮಂಗಳವಾರ: ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ವಣರ್ರೋಹಿತ ತರಂಗಗಳಲಿಲ್
ಧುರ್ವೀಕರಣವಾಗುವುದೇ? ಕೆಲವು ಸುಗಂಧ ದರ್ವಯ್ಗಳು ಸೂಸುವ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ಸೂಕಷ್ವಾಗಿ
ಗಮನಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಅತಿನೇರಳೆ ವಣರ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಆಚೀಚೆ ಇರುವ ತರಂಗಗಳು ಹೆಚುಚ್
ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಳುಳ್ತತ್ವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಸಾಂದಭಿರ್ಕವಾಗಿ ಎಲಲ್ ದರ್ವಗಳೂ ಸಾಮಾನಯ್
ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಗಾಢ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತತ್ವೆಂಬುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದಲಲ್ದೆ ಇವೆಲಲ್ವೂ
ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡಿದದ್ವು. ಅಲಲ್ದೆ ಆಲಿಫಾಯ್ಟಿಕ್ ಜೀವದರ್ವ (ಉಂಗುರ ರಚನೆ ಇರುವ ಅಣು)
ಗಳಲಿಲ್ ಸುಂಗಂಧ ದರ್ವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್ ಧುರ್ವೀಕರಣವಿರುತಿತ್ತುತ್. ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಳಕು ಯಾವ
ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಧುರ್ವೀಕರಣ ತೋರಿಸುತಿತ್ತೊತ್ೕ, ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಆಯಾ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬೆಳಕು ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಳುಳ್ತಿತ್ತುತ್. ಇದರ ಅಥರ್ ಇನೂನ್ ವಿಶಾಲ. ಒಂದು ಅಣುವಿನ
ದಿಶಾವಲಂಬಿ ಗುಣವು (ಅದರ ಗುಣವು ಅದರ ಅಳತೆಯ ದಿಶೆಯನುನ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು)
ಚಿಕಕ್ದಾಗಿದಾದ್ಗ, ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯು ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯು ದರ್ವದ ಅಣುಗಳ ದಿಶಾವಲಂಬಿ
ಯಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರೆಗ್ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅದನುನ್ ನಂಬಲಿಲಲ್.
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ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಳಕಿನ ವಣರ್ಗಳಲಿಲ್, ಎಲಾಲ್ ದರ್ವಗಳೂ ಈ ಬಗೆಯ ಪರ್ತಿ ದೀಪಿತ್ಯನುನ್
ತೋರಿಸುತತ್ವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ. ನನನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ರಾಮನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪೆಂಟೇನ್ ದರ್ವವನುನ್
ಬೆಳಕಿನ ಅಡಡ್ಲಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆದ್. ಆಪಾತ ಬೆಳಕು ನೀಲಿ ಫಿ಼ಲಟ್ರು ಹಾಯುದ್ ಹೋಗುತಿತ್ತುತ್. ಹಸಿರು
ಮತುತ್ ಹಳದಿ ಫಿ಼ಲಟ್ರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚದರಿದ ಬೆಳಕನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿದರು ಬಳಿಕ ಹೀಗೆಂದರು“ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರೇ ಇವೆಲಲ್ವೂ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯದೇ ಬೆಳಕೆಂದು ಹೇಳುತಿತ್ಲಲ್ತಾನ". ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ಹಸಿರು
ಮತುತ್ ಹಳದಿ ಫಿಲಟ್ರಗ್ಳನುನ್ ಸೇರಿಸಿಟಾಟ್ಗ ಯಾವ ಬೆಳಕೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದೇ ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ವೀಕಿಷ್ಸಿದರು. ಇದೊಂದು
“ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ ವಿದಯ್ಮಾನ” ಎಂದರು. ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆವು ಪರ್ತಿ
ದಾರ್ವಣದಲೂಲ್ ಇದೇ ಬಗೆಯ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. “ಅಪವಾದಕೆಕ್ ಒಂದೂ ಇಲಲ್. ನಾವು
ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನುನ್ ಕಂಡಿಲಲ್ವೇಕೆ”, ಎಂದರು.
ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಧುರ್ವೀಕರಣದ ಕೆಲವು ಮಾಪನಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಮತುತ್ ನಾನು
ರಾತಿರ್ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ರೂಮಿನಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್
ಅವರು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನನ್ನುನ್ ಹೆಸರಿಟುಟ್ ಕರೆದರು. ನಾವಿಬಬ್ರೂ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋದೆವು. ರಾಮನ್ರವರು ಬಹಳ ಉತಾಸ್ಹದಲಿಲ್ದದ್ರು. ನಾವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗೆಗ್
ವೀಕಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದುದ್ ಕೆರ್ೕಮರ್–ಹೈಸನ್ ಬಗ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರು. ಇದನೆನ್ೕ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ
ಹುಡುಕುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದದ್ರಲಿಲ್ ಇದೇ
ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ಪರ್ಶಂಸೆ ಮಾಡಿದರು.
ಫೆಬರ್ವರಿ 8, ಬುಧವಾರ: ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಮಾಪಾರ್ಡಾದ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ
ಧುರ್ವೀಕರಣದ ಮಾಪನಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಫೆಬರ್ವರಿ 9, ಗುರುವಾರ: ಉದದ್ನೆಯ ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪನುನ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಮೂಲ
ಮಾಪನಗಳನುನ್ ಆವಿಯಲಿಲ್ ಮಾಡಲು ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇವು ಆಗುವ ಮೊದಲೇ
ಫೆರ್ಫೆ಼ಸರರ್ವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಈಥರ್ ಆವಿಯಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಚದರಿದ ಬೆಳಕು
ಎದುದ್ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಅನೇಕ ದರ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯೋಗ
ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಫಲತೆಯು ಕಾಣಲಿಲಲ್.
ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರರ್ವರು ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನನ್ ಪರ್ಯೊಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್
ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನೂನ್ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಇದಿದ್ತು. ಕೂಗಾಡುತತ್ ಅವರು ಪರ್ಯೋಗ ಶಾಲೆಗೆ
ಓಡಿದರು. ಇದೊಂದು ಅಭೂತಪೂವರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ತಮಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸದಲಿಲ್ ಮನಸೆಸ್ೕ
ನಿಲಲ್ಲಿಲಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರ್ಯೋಗವೇ ಮನಸುಸ್ ಆವರಿಸಿತುತ್. ಆದರೂ ನಿನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತುತ್.
ನೀನು ಕಾಲವಯ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಇದೇ ವಿದಯ್ಮಾನ ಸಂಶೋಧಿಸಿದೆ. ‘ಎಲಲ್ರನೂನ್
ಕರೆ ಇದನುನ್ ನೋಡಲಿ’ ಎಂದರು. ತಕಷ್ಣವೇ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ತಾಪದ ಆವಿಯಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು
ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸತೊಡಗಿದರು.
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ಸಂಜೆ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಫೆರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಅವರು ನಾನು ಇಂತಹುದೇ ದೊಡಡ್
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದರು. ಈ ಪರ್ಯೋಗ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲೆಕಾಟ್ನ್ ಭರ್ಮಣಕೆಕ್
(Spin) ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ಸಾಕಷ್ಶೊದಗಿಸುವುದಕೆಕ್ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
10 ಫೆಬರ್ವರಿಯಿಂದ-15 ಫೆಬರ್ವರಿ: ಅನೇಕ ಆವಿಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ
ಆವಿಗಳಲಿಲ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ
ಧುರ್ವೀಕರಣದ ಬಗೆಗ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲಲ್.
16 ಫೆಬರ್ವರಿ, ಗುರುವಾರ: ಪೆಂಟೇನ್ ಆವಿಯನುನ್ ಉನನ್ತ ಉಷಣ್ತೆಯಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸಿದೆವು. ಇದು ಮಾಪಾರ್ಡಾದ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಧುರ್ವೀಕರಣ
ತೋರಿಸಿತು. “A new type of secondary radiation” ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ದಿವ್ತೀಯಕ
ವಿಕಿರಣಗಳು ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ ನೇಚರ್ ಪತಿರ್ಕೆಗೆ ತಂತಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು.
17 ಫೆಬರ್ವರಿ ಶುಕರ್ವಾರ: ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ರವರು ಪೆಂಟೇನನ್ ಆವಿಯಲಿಲ್ ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡ
ಬೆಳಕನುನ್ ಧೃಢಪಡಿಸಿದರು. ನನನ್ ಎಡಗಣಿಣ್ಗೆ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಇನೂನ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ತಾವೇ ಎಲಾಲ್ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
19 ಫೆಬರ್ವರಿ-26 ಫೆಬರ್ವರಿ: ಇನನ್ಷುಟ್ ಆವಿಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದೆ.
27 ಫೆಬರ್ವರಿ, ಸೋಮವಾರ: ಮನೆಯಲಿಲ್ ಪೂಜೆ ಇತುತ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲಲ್.
28 ಫೆಬರ್ವರಿ, ಬುಧವಾರ: ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಹೋಗಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು.
ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರರ್ವರು ಇದದ್ರು. ನಾವು ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರವು ಈ ವಿದಯ್ಮಾನದಲಿಲ್
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ತಿಳಿಯಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ಯುರೇನಿಯಮ್ ಗಾಲ್ಸ್ನ
ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ-ನೇರಳೆ ಸೋಸುಕವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀಲಿ ನೇರಳೆ ಫಿಲಟ್ರಿಗಿಂತಲೂ
ಕಡಿಮೆ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳನುನ್ ಇದು ಹಾಯಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ಕಂಡು ಬಂದದುದ್
ಆಶಚ್ಯರ್ವುಂಟು ಮಾಡಿತುತ್. ರೋಹಿತದಶರ್ಕದಲಿಲ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿದಾಗ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಚದರಿದ
ವಣರ್ರೋಹಿತವು ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತಕಿಕ್ಂತ ದೂರ ಇದುದ್ ಮಧಯ್ದಲಿಲ್ ಕಪುಪ್ ಜಾಗವಿತುತ್.
ಈ ವಿಷಯವು ಮುಂದಿನ ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ಏಕವಣರ್ ಆಪಾತ ಬೆಳಕನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ನೋಡಲು ನಮಮ್ನುನ್ ಉತೆತ್ೕಜಿಸಿತು. ಪಾದರಸದ ಆಕ್ರ್ ಬೆಳಕನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ
ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಮೊನಚಾದ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡವು. ಇವು ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಇರಲಿಲಲ್.
ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪೆರ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನುನ್ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಹಿಲಗ್ರ್ ಬೇಬಿ
ರೋಹಿತದಶರ್ಕದಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತವನುನ್ (Raman spectrum)
ಛಾಯಾಗರ್ಹಣದಲಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಇದರಲಿಲ್ ಸೊಪ್ೕಕ್ಸ್ ಮತುತ್ ಆಂಟಿಸೊಪ್ೕಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕಂಡವು. 8 ಮಾಚ್ರ್ ರಂದು
ನೇಚರ್ ಪತಿರ್ಕೆಗೆ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರುಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರವನುನ್ ಆ
ಪತಿರ್ಕೆಯ ರೆಫ಼ರೀ ತಿರಸಕ್ರಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸರ್ ರಿಚಡ್ರ್ ಗಿರ್ಗೊರಿ
ಅವರು 21 ಏಪಿರ್ಲ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ್ ಇದನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಜವಾಬಾದ್ರಿ
ಹೊತುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದದ್ರು.
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ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರವರು

ಆಧುನಿಕ ಲೇಸರ್ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಶರ್ಕ

ರಾಮನ್ ಎಫೆ಼ಕ್ಟ್ನ ಆವಿಷಾಕ್ರ
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ಮಕುಯ್ರ್ರಿ ಆಕ್ರ್ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಪಡೆದ ಬೆನ್ಜೀ಼ನ್ ದರ್ವದ ಮೊಟಟ್ ಮೊದಲ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತ
(Raman spectrum)

ರಾಮನ್ರವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪೂಣರ್ ವಿವರಗಳನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್
ಸೌಥ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲಿಲ್ 1928, 16 ಮಾಚ್ರ್ ರಲಿಲ್ ನಡೆದ ಉಪನಾಯ್ಸದಲಿಲ್
ನೀಡಿದರು. ಈ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಿ ಕಲಕ್ತತ್ಕೆಕ್ ಮರಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ರಾತಿರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದರ
1000 ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಪಿರ್ಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ಜಗತಿತ್ನ ಎಲಲ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೂ ಟಪಾಲು
ಮಾಡಿಬಿಟಟ್ರು. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಬಬ್ರಿಗೆ ತಮಮ್ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಗುರುತರ ವಿದಯ್ಮಾನದ
ಅರಿವಾಗಿ, ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಹೋಲಿಕೆಯನುನ್ ಮುಂದೆಂದೂ ತಮಮ್ ಲೇಖನಗಳಲಿಲ್ ಎತತ್ಲಿಲಲ್.
ಕೂಡಲೇ ವಿಜಾಞ್ನ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ವಿಷಯವು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ
ವಸುತ್ವಾಯಿತು.
ಮುಂದೆ, ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚಿಕಾಗೋದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಅಣಣ್ನ ಮಗನಾದ
ಡಾ।। ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್ರವರ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಮದರಾಸಿನ
ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಆನಸ್ರ್ನಲಿಲ್ ಪರ್ಥಮ ವಷರ್ದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿದದ್ರು.
ಅವರು ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನನ್ ಮದರಾಸಿನ ತಮಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದುದ್ದನುನ್
ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. “ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನನ್ ರಾಮನ್ರವರು ನಮಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದುದ್ದು
ನನಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಜಾಞ್ಪಕವಿದೆ. ಅಲಿಲ್ ಅವರು ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ವಿವರಿಸುವವ
ರಿದದ್ರು. ಸೌಥ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ್ನ ಅಡಿಯಲಿಲ್ “ಒಂದು ಹೊಸವಿಕಿರಣ”
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡುವವರಿದದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬ ಉತಾಸ್ಹಿಗಳಾಗಿದದ್ರು ಮತುತ್
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೀಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಮೊದಲ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತವನುನ್ (Raman spectrum)
ನಮಗೆಲಲ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ್ (ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ 1927)
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ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದ ಬಗೆಗ್ ತುಂಬ
ಬಿಗುಮಾನವಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಇದನುನ್ ಒಂದು ವಷರ್ಮೊದಲೇ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದದ್ರೆ ಏನಾಗುತಿತ್ತುತ್
ಎಂದು ಯಾರೋ ಒಬಬ್ರು ಕೇಳಿದದ್ಕೆಕ್ ಅವರು ತಕಷ್ಣ “ಆಗ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನುನ್ ಕಾಂಪಟ್ನ್
ರವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳ್ ಬೇಕಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದು ನನಗಾಗದು. ನನಗೆ ಪೂತಿರ್
ಬಹುಮಾನವೇ ಬೇಕು” ಎಂದರು.
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ರವರು 1928 ರ ಏಪಿರ್ಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತುತ್ 1929 ರ
ಏಪಿರ್ಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳನುನ್ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಕಳೆದರು. ಅವರು ರಾಮನ್ರವರ ಅನೇಕ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿ
ಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆನ್ೕಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸುತಾತ್ರೆ. “ನನನ್
ಮೇಲೆ ಅಲಿಲ್ನ ಉತಾಸ್ಹಭರಿತ ವಾತಾವರಣವು ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ
ಮಾಸಿಲಲ್. ಅಲಿಲ್ನ ಎಲಲ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೂ ತಾಶೊಂದು ಅದುಭ್ತ ಆವಿಷಾಕ್ರದಲಿಲ್ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದೆದ್ೕವೆಂದು
ಆನಂದವಾಗಿದದ್ರು”.
ಇಲಿಲ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಶೊಂದಿದೆ. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಪರ್ಯೋಗ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್
ತೊಡಗಿದಾದ್ಗಲೇ ಫಾರ್ನ್ಸ್ ಮತುತ್ ರಷಾಯ್ಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಇದೇ ದಿಸೆಯಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ನಡೆಯು
ತಿತ್ದದ್ವು. ಕೋಕಾಡ್ ಎಂಬಾತ ಫೆರ್ಂಚ್ ವಿಜಾಞ್ನಿ. ಅವನ ಗಣಿತ ಸಿದಾಧ್ಂತವು ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ
ತರಂಗಾಂತರವು ಅಣುಗಳ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ವಯ್ತಯ್ಯಗೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಪರ್ತಿಪಾದಿಸಿದಿದ್ತು. ರೋಕಾಡ್ರ್
ಮತುತ್ ಕಬಾಬ್ನೀಸ್ ದವ್ಯರು ಇಂತಹ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದದ್ರು.
ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್
ಕಾಣಲಾಗಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರು
ವಿಕೆಯು ಶಕತ್ವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ರಾಮನ್ರವರ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಓದಿದ
ಆ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ತಮಮ್ ತಪಪ್ನುನ್ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ತನೂಮ್ಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಮಹತವ್ವನುನ್
ಅರಿತರು.
ಲಾಯ್ಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ರ್ ಮತುತ್ ಮಂಡಶೆಬ್ಮ್ ಎಂಬ ರಷಾಯ್ ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ
ಬೇರೊಂದು ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ನಿರತರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಸಫ್ಟಿಕದಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆ
ಯನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವರೂ ಸಹ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಭಿನನ್ಗೆರೆ
ಇರುವುದನುನ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಆದಯ್ತೆಯನುನ್
ಬಲವಾಗಿ ಸಾಥ್ಪಿಸಿಬಿಟಿಟ್ದದ್ರು. ಬಹಳ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಧೋರಣೆಯು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿದಿದ್ತು.
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅತಿ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಪರ್ಕಟವಾಗಬೇಕು. ಇದನುನ್ ಅವರು ಜೀವನ ಪೂತಿರ್
ಪಾಲಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿಯೇ ಅವರು ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ Indian Journal of Physics
ನಿಯತಕಾಲಿಕವನೂನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೊಡನೆ Proceedings of Indian Academy of Sciences
ಅನೂನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು: ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ವಿಪಥಿಸಲು ಕನನ್ಡಿ,
ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಲು ಮಸೂರ, ಬೆನ್ಜೀನ್ ದರ್ವದ ಬಾಟಲು, ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್
ರೋಹಿತದಶರ್ಕ, ಇವೆಲಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ.500/- ಇರಲಿಲಲ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ

ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ರವರ ಕಲಕ್ತತ್ ಭೇಟಿ
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ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರವು ಆಕಸಿಮ್ಕವಲಲ್. ಸತತ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ
ವಯ್ವಸಿಥ್ತ ಮತುತ್ ಶರ್ಮಭರಿತ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಪರಾಕಾಷೆಠ್. ಇದನುನ್ ಕೈಗೊಂಡವರು ರಾಮನ್ ಮತುತ್
ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕೆಕ್ ನಮಮ್ ದೇಶದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯಾವ
ಉತೆತ್ೕಜನವೂ ಇರದಿದಾದ್ಗ ಈ ಕಾಯರ್ಸಿದಿಧ್ಯು ಮಹೋನನ್ತವೆ.
ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ ಪರ್ವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ, ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಚರಿತೆರ್ಯು ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನುನ್
ಕಲಿಸುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ ಆವಿಷಾಕ್ರಕೆಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಮೌಲಯ್ದ ಉಪಕರಣಗಳು ಅವಶಯ್ವೆನಿಸುವುದಿಲಲ್,
ಬದಲಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಸಾಮಥಯ್ರ್, ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ ಮತುತ್ ಏಕಾಗರ್ತೆಗಳು ಮುಖಯ್. ಯಾವುದೇ
ಆವಿಷಾಕ್ರವಾಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ, ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತೋರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಪರ್ಕೃತಿಯು ತನನ್ ಗೌಪಯ್ಗಳನುನ್
ಸವ್ಲಪ್ ಸವ್ಲಪ್ವಾಗಿ ಹೊರಗೆಡುತತ್ದೆ. ಬೇರೊಬಬ್ರು ವಿವರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಹಿರಿಯ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು
ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.

ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ರವರ ಕಲಕ್ತತ್ ಭೇಟಿ
1928ರಲಿಲ್ ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ನಂತಹ ಉನನ್ತ ದಜೆರ್ಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಕಲಕ್ತತ್ದ ರಾಮನ್

ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಗೆ ಬಂದದುದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ್ ಮಾತೇ ಸರಿ. ಅವರು ಅಲಿಲ್ಗೆ ಬಂದು ರಾಮನ್ರವರ
ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆಗ ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ್ ತೀವರ್ತೆಯಿಲಲ್ದ, ಇಂತಹ ಕಿಷ್ೕಣ ವಿಕಿರಣವನುನ್
ರಾಮನ್ರವರು ವೀಕಿಷ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ಸಂಶಯ ಪಡುವ ಜನರಿದದ್ರು. ಸಾಮಿರಿ಼ಫ್ೕಲ್ಡ್
ಅವರು 1928 ಅಕೊಟ್ೕಬರನ್ಲಿಲ್ ಬಂದರು. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ತೋರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಿರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ರವರಿಗೆ, ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ನ, ರಾಮನ್ರವರ ತೀವರ್ ಸಮಪರ್ಣಾ ಭಾವವು
ಇಷಟ್ವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಗಳೂ ಮೆಚುಚ್ಗೆಯಾದವು.
ಆನಾರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಮಿರಿ಼ಫ್ೕಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲ್ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅತಿಥಿ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್
ಆಗಿರಲು ಆಹಾವ್ನ ಬಂದಾಗ (1929), ಅವರು “ಸಾಮಾನಯ್ವಾದ ದಾರಿ ಬಿಟುಟ್, ಅಸಾಮಾನಯ್ವಾದ
ಪೂವರ್ದೇಶಗಳ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ” ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವ ತೀಮಾರ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ
ಭಾರತದ ಆಕಷರ್ಣೆ ತೀವರ್ವಾಗಿತುತ್. ಅವರಿಗೆ ಇಲಿಲ್ನ ಅದುಭ್ತಗಳೂ, ಪಾರ್ಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯೂ
ಮತುತ್ ಉನನ್ತ ಧಾಮಿರ್ಕ ಮತುತ್ ತತ ಶಾಸತ್ ಪದಧ್ತಿಗಳೂ ಆಸಕಿತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದದ್ವು. ಅಲಲ್ದೆ
ಇಲಿಲ್ನ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ಅಧಯ್ಯನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅದರಲೂಲ್ ಜಗತಿತ್ನ
ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಮಟಟ್ದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿತ್ದದ್ ರಾಮನ್ರವರ ಬಗೆಗ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯವಿತುತ್.
ಅದಕಾಕ್ಗಿಯೇ ಸಾಮಿರಿ಼ಫ್ೕಲ್ಡ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಪಯಣಿಸಿದರು. ಇದು ರಾಮನ್ರವರು
ತಮಮ್ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಶೋಧಿಸುವ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀಮಾರ್ನ.
1928, ಫೆಬರ್ವರಿ 11ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಸಾಮಿರ್ಫೀಲ್ಡ್ರವರಿಗೆ ತಂತಿ ಕಳುಹಿಸಿದದ್ರು–
“ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯವು ಆಹಾವ್ನಿಸುತಿತ್ದೆ. ಸಂಭಾವನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಭಾರತಕೆಕ್
ಬರುವ ದಿನವನುನ್ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ”.
ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅನೇಕ ಆಹಾವ್ನಗಳು ಬಂದಿದದ್ವು. ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದ
ಬಗೆಗ್ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗಳಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡುವುದೂ ಅಲಲ್ದೆ ಮೇಘನಾಡ್
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ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ — ಒಂದು ನೆನಪು

1928ರಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ತೆಗೆದ ಚಿತರ್. ಆನಾರ್ಲ್ಡ್ ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ರವರು ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್
(ಬಲ), ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷನ್ (ಎಡ)ರವರೊಡನೆ (ಫೇಟೋ ಕೃಪೆ: ಲುಡ್ವಗ್-ಮಾಯ್ಕಿಸ್ಮಿಲಿಯನ್
ಯುನಿವಸಿರ್ಟಿಯ ಡಾ ಜಿ. ತೋಕರ್ರವರು ನೀಡಿದುದ್. ಡಾಯಿಷ್ ಮೂಯ್ಸಿಯಮ್, ಮೂಯ್ನಿಕ್ನಲಿಲ್ದೆ).

ಸಹಾ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಣ ಮಾಗರ್ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ದದ್ ವಿವಿಧ ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ
ಮುಖಯ್ವಾದುವು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತಕೆಕ್ ಬರುತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ ಅನಾರೋಗಯ್ದಿಂದ ಬಳಲಿದರು.
ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತಕೆಕ್ ಬರಲು ಮುಖಯ್
ಕಾರಣವಾದ ಕಲಕ್ತೆತ್ಗೆ 1928, ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 4ರಂದು ಬರಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು. ಅವರ ಡೈರಿಯಲಿಲ್
ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಸಮಯ ಕಳೆದದುದ್ ಹೀಗೆ:
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 4: ಹೌರಾ ಸೆಟ್ೕಶನ್ ನಲಿಲ್ ಅಭೂತಪೂವರ್ ಸಾವ್ಗತ. ರಾಮನ್, ಬೋಸ್,
ಕೃಷಣ್ನ್, ಸೇನ್, ಘೋಷ್, ಮಿತರ್..... ಅಲಲ್ದೆ ನನನ್ ವಾಸ ನಿಗದಿಯಾಗಿದದ್ ಜಮರ್ನ್ ವೈಸ್
ಕೌನ್ ಸೆಲ್ ಎಬೆರ್ಲ್,....... ಇವರ ಮನೆಯಲಿಲ್ 3 ಸುಂದರ ರೂಮ್ಗಳು, ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಸಹಿತ
ನನಗಾಗಿ...... ದಾಸವಾಳ ಹೂಗಳು ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಎದುದ್ ನಿಂತಿದದ್ವು....... ಬೋಸ್
ನನನ್ನುನ್ ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು...... ಅವರು ವಿವತರ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಬಂಧ
ತೋರಿಸಿದರು.
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 6: ಬೆಳಿಗೆಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಪಲ್ರನ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮೊದಲ ಉಪನಾಯ್ಸ, 10
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಚಚೆರ್..... ಬಳಿಕ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಕಣಿಣ್ನಲಿಲ್ ನೋಡಿದುದ್; ನೀಲಿ ಫಿಲಟ್ರ್
ಪೂರಕ ಸಿಕ್ೕನ್; ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ. ಅನಂತರ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದೆ ಇಟಿಟ್ದುದ್......
ವಯ್ತಾಯ್ಸ.
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 7: ಭಾನುವಾರ....... ರಾಮನ್ ಅವರಿಂದ ಅದುಭ್ತ ಉಪನಾಯ್ಸ (ಹಾಗೂ
ಅಣುಗಳ ಭರ್ಮಣವನುನ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲಲ್, ಮಾಪಾರ್ಡಾದ ವಿಕಿರಣ.....)
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ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 8–13: 8–10 ರವರೆಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು ಆಕಷರ್ಕ ಚಚೆರ್ಗಳು......
“ನಾನು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಮಂಜುಗಡೆಡ್ಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯನುನ್
ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಚದರು ಬೆಳಕೇ. ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಎಲಲ್ವೂ ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ
ಬಾತ್ ರೂಮ್ಗಳು ಮಾತರ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ.”...........
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಸೊಮರಿ಼ಫ್ೕಲ್ಡ್ರವರ ಆಸಕಿತ್ಗಳು ಭೌತಶಾಸತ್ಕೆಕ್ ಮಾತರ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗೆ
ಇಲಿಲ್ ಜನಜೀವನ ಮತುತ್ ಕಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್.
ಉತತ್ರ ಭಾರತದಲಿಲ್ನ
ಕೆಲವು ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ನೋಡಲು 14 ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ ರಂದು ಕಲಕ್ತತ್ದಿಂದ ಹೊರಟರು.
ಅವರು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ಬೆನಾರಸ್ ಮತುತ್ ಆಗಾರ್ಗಳಿದದ್ವು.
ದೆಹಲಿಯನುನ್
ನೋಡುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಆಶಿಸಿದದ್ರು. ಅಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೊಬೆಲ್
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದದ್ ಟಾಗೂರರು, ಅವರನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದದ್ರು. ಈ ಆಹಾವ್ನವನುನ್ ಬಹಳ
ಮೆಚುಚ್ಗೆಯಿಂದ ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದದ್ರು. ಜಮರ್ನ್ ಕವಿ ಗೊಯೆತ್ಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ
ಟಾಗೊರರ್ನುನ್ ಸಮೀಕರಿಸುತಿತ್ದದ್ ಅವರು, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲಿಲ್ “ಭಾರತದಲಿಲ್ ಶರತ್ ಕಾಲದ ಒಂದು
ಶಾಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿ” ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 26 ರಂದು ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ ಭಾರತವನುನ್
ಬಿಟಟ್ರು. ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಬಂದರ್ ವರೆಗೆ ಬಂದವು..... ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಂದ ಹೂಮಾಲೆಯ
ಧಾರಣೆಯಾಯಿತು, ಎಕಸ್-ರೇ ಮಾನವನಿಂದ ಹೂಗುಚಛ್.......” ಹೊರಡುವ ಮುನನ್ ರಾಮನ್
ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನ್ ದಾಖಲಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಇದರಲಿಲ್ ಅವರ ಸ ತಿಗಳೂ, ಪರ್ವಾಸದ
ಅನುಭವಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರಲಿಲ್ ಭಾರತದ ಆಥಿರ್ಕತೆ ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಕುರಿತು
ಕಟು ವಿಮಶೆರ್ಗಳಿವೆ. ದೇಶದ ಮತುತ್ ಬಿರ್ಟನಿನ್ನ ನಡುವೆಯ ಸಂಕಷಟ್ಕರ ಬಾಂಧವಯ್ ಕುರಿತೂ
ಮಾತುಗಳಿವೆ. “ಗರಿಷಠ್ ಸಂಸಕ್ತಿಯ ದುಃಖಭರಿತ ರಾಷಟ್ಕೆಕ್ ನನನ್ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲಿಲ್
ನನನ್ನುನ್ ಗೌರವಿಸಿ, ಸೆನ್ೕಹ ತೋರಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ಭಾರತದಿಂದ
ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗುಂಟಾದ ಕೃತಜಞ್ತೆಯ ಭಾರದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಕೆಕ್
ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯವು ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಮನಃತುಂಬಿ ಸೊಮರ್
ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ ಅವರನುನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು– “ನಿಮಮ್ ಈ ಕರುಣಾಭರಿತ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೃತಜಞ್ತೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಿವಾಗುತಿತ್ಲಲ್. ನನನ್ ಹೊಸ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನಗಳು
ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ. ಡಿಸೆಂಬರನ್ಲಿಲ್ ನಿಧಾರ್ರವಾಗುವ ನೊಬೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲಿಲ್ ನನನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಸಿಗಬಹುದೇನೋ”.
ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಮನ್ರವರು, ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ ಅವರನುನ್ ಮೂಯ್ನಿಕ್
ನಗರದಲಿಲ್ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇವರನುನ್ ಅತಯ್ಂತ ಆದರ ಆನಂದಗಳಿಂದ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
“ನಾವು ಈ ಅತಿಥಿಯನುನ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿ ಸಂಶೋಧಕನೆಂದು, ಮಾತರ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ಲಲ್
ಬದಲಿಗೆ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿಗೆ ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನ ಕಾಣುತಿತ್ರುವ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಸಂಸಕ್ತಿಯ
ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತೆತ್ೕವೆ. ಈ ಸಂಸಕ್ತಿಯು ಪಶಿಚ್ಮದ ಸಂಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸೂಫ್ತಿರ್
ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಒಂದೇ ಗುರಿಯತತ್ ಮುನುನ್ಗುಗ್ತಿತ್ದೆ”.
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1929ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಹೆಸರನುನ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಕೆಕ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದವರು
ನೀಲ್ಸ್ ಭೊರ್ ಮತುತ್ ಸಿ.ಫೆಬೆರ್ೕ. 1930ರಲಿಲ್ ಇ.ಬಾಲ್ಚ್, ನೀಲ್ಸ್ ಭೋರ್, ಡಿಬಾರ್ಗಿಲ್ (ತಂದೆ, ಮಗ),

ಓ.ಖೊವ್ಲ್ ಸನ್, ಜಿ.ಪೆರಿರ್ನ್, ಆರ್.ಫೈಪರ್, ಇ.ರುದಫೇರ್ಡ್ರ್, ಜಿ.ಸಾಟ್ಕ್ ಮತುತ್ ಸಿ. ಟಿ.
ಆರ್.ವಿಲ್ ಸನ್. ಇವರಲಿಲ್ ಸೊಮರ್ಫಿ಼ೕಲ್ಡ್ಅವರ ಹೆಸರಿಲಲ್ವೇ ಇಲಲ್. ಬಹುಶಃ ಇವರು ನೊಬೆಲ್
ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರೆದ ಪತರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇದಿದ್ರಬಹುದು. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ 1930ರಲಿಲ್
ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಇದಕೆಕ್ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕವಾಗಿ ಸಾವ್ಗತ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಆಗ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ
42 ರ ವಯೋಮಾನ. ಅವರು ಮತುತ್ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ
ಸಿವ್ೕಕರಿಸಲು 1930ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಹೊರಟರು.
ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಗೌಪಯ್ವಾಗಿ ನಡೆಯುತತ್ವೆ. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ
ನವೆಂಬರನ್ಲಿಲ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧಯ್ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಸಮಾರಂಭ
ನಡೆಯುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ, ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ತಂತಿ ಬಂದ
ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೊರಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಉಗಿ ಹಡಗುಗಳ ಪಯಣದಲಿಲ್
ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಟ್ಕ್ಹೊಂ ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗಿತುತ್. ಈಗ ಚರಿತೆರ್ಯ ಸತಯ್
ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಗೂ ತಮಮ್ ಪತಿನ್ಗೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲೆಲ್ೕ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್
ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಗೆ ನಾಲುಕ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರನ್
ಮೊದಲವಾರದಲೆಲ್ೕ ಅಲಿಲ್ ಹಾಜರಾಗಿದದ್ರು.

ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂ ಮತುತ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಾರಂಭ
1931ರಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ ನವರು Address to Prof. Raman

(ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಿನನ್ವತತ್ಳೆ) ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಹೊರಡಿಸಿ
ದರು. ಇದು Raman Number (ರಾಮನ್ ಪುರವಣಿ) ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದರಲಿಲ್
ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂನಲಿಲ್ ನಡೆದ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಾರಂಭವನುನ್ ಕಣಿಣ್ಗೆ ಕಟುಟ್ವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದಾದ್ರೆ. ‘ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂ
ನಲಿಲ್ ಒಂದು ವಾರ’ ಎಂಬ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ. ಅದರಲಿಲ್– “ಸಿವ್ೕಡನ್ನಲಿಲ್
ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಹಬಬ್ದ ವಾತಾವರಣ, ಭಾರತದಲಿಲ್ದದ್ಂತೆ ಹೂಮಾಲೆಗಳೇನಾದರೂ
ಸಿವ್ೕಡನ್ನ ಸಂಪರ್ದಾಯವಾಗಿದದ್ರೆ, ಅದು ಬೆಟಟ್ದಷಾಟ್ಗುತಿತ್ತುತ್. ಆದರೆ ಅಲಿಲ್ ಫೇಟೋ ಕಿಲ್ಕಿಕ್ಸುವುದೇ
ದೊಡಡ್ ಸಂಭರ್ಮ. ಬಾಲಿಟ್ಕ್ ಸಮುದರ್ದಲಿಲ್ ಸಿವ್ೕಡನ್ಗೆ ಪಯಣಿಸುವ ದೋಣಿಯಲಿಲ್ಯೂ ಪತಿರ್ಕಾ
ವರದಿಗಾರರಿದದ್ರು. ಇತರ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವೇತತ್ರನುನ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುವರೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್. ಆದರೆ ಸಿವ್ೕಡನ್ನ ಕಣಿಣ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತಾತ್ರೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅತಿಥಿಗಳ
ಉಪಚಾರವನುನ್ ಧಾಮಿರ್ಕವಾಗಿ ನೋಡುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಅತಿಥಯ್ವೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನುನ್
ಸಿವ್ೕಡನ್ನಲಿಲ್ ನೋಡಿದೆ.
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ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂನಲಿಲ್ ನಮಮ್ ವಾಸತ್ವಯ್ವು ವಾರದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 16 ವರೆಗೆ
(1930) ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಸಿವ್ೕಡನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂಗೆ ನಾವು ಟೆರ್ನ್ನಲಿಲ್
ಬಂದಿಳಿದೆವು. ಅತಿಥಿಗಳನುನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಪಾಲ್ಟ್ಫಾಮ್ರ್ನಲಿಲ್ ಜನರು ಕಿಕಿಕ್ರಿದಿದದ್ರು. ನಾವು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರ ಬೆಳಿಗೆಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂಗೆ ಬಂದಿದೆದ್ವು. ಕನಿಷಠ್ ಹತುತ್ ಕಾಯ್ಮೆರಾಗಳು
ಕಾಯುತಿತ್ದದ್ವು. ಉತತ್ರದ ಅಕಾಷ್ಂಶಗಳಲಿಲ್ ಚಳಿಗಾಲದಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿರುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಹಗಲೂ
ರಾತಿರ್ಗಳಲಿಲ್ ವಿದುಯ್ದಬ್ಲ್ಬ್ಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲಲ್. ನಮಮ್ನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದವರೆಲಾಲ್ ನೀವು ನಮಮ್
ದೇಶಕೆಕ್ ಕತತ್ಲು ತುಂಬಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದಲಿಲ್ ಬಂದಿದಿದ್ೕರಿ. ದೇಶದ ಸೌಂದಯರ್ ಸವಿಯಲು ಬೇಸಿಗೆ
ಯಲಿಲ್ ಬಂದಿದದ್ರೆ ಚೆನನ್ ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಆ ದೇಶದಲಿಲ್ ಸೂಯರ್ನು ದಿಗಂತದಿಂದ ಮೇಲೇರುವುದೇ
ಇಲಲ್ವಾದದ್ರಿಂದ, ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆಗ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಮೌಲಯ್ ಅಥರ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೆ
ಅವರೇನಾದರೂ ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ಸೂಯರ್ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಏಪಿರ್ಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ನೋಡಿದಾದ್ದರೆ
ಅವರ ಅತಾಯ್ಸೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿತ್ತೊತ್ೕ ಏನೋ? ಎಲೆಕಿಟ್ಕ್ ಬೆಳಕು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೀವರ್ತೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಫೇಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾಲ್ಷ್ ಲೈಟನೆನ್ೕ ಬಳಸುತಾತ್ರೆ. ಕಾಯ್ಮರಾಗಳ ಮಿಂಚು
ಹೊಳೆದಂತೆ ರಾಚುವ ಬೆಳಕು ಮತುತ್ ಬಲ್ಬ್ನ ಶಬದ್ವು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟಿಟ್ಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು
ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಅಭಾಯ್ಸವಾಗಿ ಬಿಡುತತ್ದೆ. ನಾವು ಬಿಳಿಬಣಣ್ದವರಲಲ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲಿಲ್ನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯಲಾಗಲಿಲಲ್. ನಾವು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿಬಿಡುತಿತ್ತುತ್. ಅಲಲ್ದೆ ನಮಮ್
ಬಣಣ್ಬಣಣ್ದ ದಿರಿಸು/ಉಡುಪು ನಮಮ್ನುನ್ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎದುದ್ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ತುತ್.
ಈ ಸಾಕ್ಂಡಿನೇವಿಯನನ್ರು ಒಳೆಳ್ ಎತತ್ರದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು. ನಾನು ಕುಳಿಳ್ಯಾದದ್ರಿಂದ ಮುಜುಗರ
ವಾಗುತಿತ್ತುತ್. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಅನುನ್ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ವರದಿಗಾರರೂ, ಛಾಯಾಗಾರ್ಹಕರೂ
ನಮಮ್ನುನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತತ್ಲೇ ಇದದ್ರು. ಭಾರತೀಯರು ಸಾಕ್ಂಡಿನೇವಿಯಕೆಕ್ ಹೊಸಬರು. ಆದದ್ರಿಂದ
ನಮಮ್ ಭಾವಚಿತರ್ಗಳು ಎಲೆಲ್ಂದರಲಿಲ್ ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿದವು. ವರದಿಗಾರರನುನ್ ದೂರವಿಡುವುದು
ಕಷಟ್ವೆನಿಸಿತು. ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಯಬಯಸಿದರು. ನನನ್ ಯಜಮಾನರು
ಶಿಕಷ್ಣದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಏನು ತಾನೆ ಮಾತನಾಡಲಿ? ನಾನು ನನನ್ ದೇಶದ
ಹವಾಯ್ಸಗಳು, ಸಂಪರ್ದಾಯಗಳು ಮತುತ್ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತರ್ ಮಾತನಾಡಬಲೆಲ್. ಅವರಿಗೆ ಇದು
ಇಷಟ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಜೀವನ ಆಶಚ್ಯರ್ ತರಿಸುತಿತ್ತುತ್. ನನಗೆ ಅವರ ಸೂಯರ್ರಹಿತ
ದಿನಗಳು ಆಶಚ್ಯರ್ ತರಿಸಿದಂತೆ”.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲಿಲ್ ಟೀ ಆಯಿತು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಆಲೆ ಡ್
ನೊಬೆಲ್ ರವರ ಸಂಬಂಧಿ ಇ. ನೊಬೆಲ್ ರವರು ಸಿವ್ೕಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ಔತಣಕೂಟಕೆಕ್
ಕರೆದೊಯದ್ರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನುನ್ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್
ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
–“ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವು 10ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂದು ಸಂಜೆ 4
ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೂಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾವುಟಗಳಿಂದಲೂ ಭಜರ್ರಿಯಾಗಿ
ಅಲಂಕರಿಸಿದದ್ ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂನ ಸಂಗೀತ ಸಭೆಯನುನ್ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕಣುಮ್ಚಿಚ್ ಚಿತಿರ್ೕಕರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಲೆಲ್.
ಅದರಲಿಲ್ 4000 ಜನಕೆಕ್ ಆಸನ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಿತುತ್. ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲಿಲ್ ರಾಜ, ರಾಣಿ ಮತುತ್ ರಾಜ
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ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಸಾಥ್ನವಿತುತ್. ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತರು ನಂತರ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸತೊಡಗಿ
ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ನುರಿತ ಬೊರ್ಫೆಸರುಗಳೂ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ
ಬಹುಮಾನವೇತತ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂನಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಿದದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸಯ್ರೂ ಬಂದರು.
ಸಭೆಯು ಎದುದ್ನಿಂತು, ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಲ್ ಸಾಗಿದ ಸದಸಯ್ರು ಆಸೀನರಾಗುವವರೆಗೂ, ಟರ್ಂಪೆಟ್
ನಾದದಲಿಲ್ ಗೌರವ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು. ಸೆಟ್ೕಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆಡೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತರೂ, ಇನೊನ್ಂದೆಡೆ
ಅವರನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರಗ್ಳೂ ಕುಳಿತರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯವರು
ವರದಿ ಮಾಡಿ, ನೊಬೆಲ್ ರವರ ಜೀವನದ ಬಗೆಗ್ ಕುಲ್ಪತ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾ।। ವೆ ಜಿಲ್,
ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ಎಲೆಕೊಟ್ಟೆಕಿನ್ಕ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ನನನ್ ಪತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ
ಬಗೆಗ್ ಇಪಪ್ತುತ್ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆ ಮತುತ್ ಅವರ ನೂತನ
ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಬಗೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಅಧಯ್ಯನದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಈ ಭಾಷಣದ
ಸಂಪೂಣರ್ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ). ಇದರ ಬಳಿಕ, ನನನ್ ಪತಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೀಗೆಂದರು.
“ಸರ್ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ರವರೇ, ನಿಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾದ ಅನಿಲಗಳ ವಿಸರಣ (Diffusion)
ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ರವರು
ಭೌತಶಾಸತ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದಾದ್ರೆ. ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ವಸುತ್ ವಿನಾಯ್ಸದ
ಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನುನ್ ತೆರೆದಿಟಿಟ್ದೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಮುಖಯ್ ಫಲಗಳನುನ್ ನೀಡಿದೆ.
ನಾನು ಈಗ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಲು ನಿಮಮ್ನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ”.
ಚಂದರ್ಶೇಖರರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಎದುದ್ನಿಂತ ತಕಷ್ಣ, ಇಡೀ ಸಭೆಯು, ರಾಜರೂ
ಸೇರಿ ಎದುದ್ ನಿಂತರು. ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಧವ್ಜವು ಮೇಲೆ ಹಾರಿತು. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತರು ರಾಜರ
ಸಿಂಹಾಸನದೆಡೆಗೆ ನಡೆದು ಬಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು. ಅವರು ಹಸತ್ಲಾಘವ ನೀಡಿ, ನೊಬೆಲ್
ಪದಕವನೂನ್, ಬಹುಮಾನವನೂನ್ ಮತುತ್ ಪರಿಪತರ್ವನೂನ್ (Diploma) ಕೈಗಿತತ್ರು. ಇದರ ಹಿನನ್ಲೆಗೆ
ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಆಕೆರ್ಸಾಟ್ ಸಂಗೀತವೂ, ಗಟಿಟ್ಯಾದ ಸಂತೋಷೊದಾಗ್ರಗಳೂ ಇದದ್ವು.
ಇದರ ಅನಂತರ ಮಿಕಕ್ ಬಹುಮಾನಿತರ ಬಗೆಗ್ ವಿವರಣೆಗಳೂ ಅನಂತರ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರಿಗೂ
ಮೆಡಲ್, ಬಹುಮಾನ ಮತುತ್ ಡಿಬೊಲ್ಮಾಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಲಾರ್ ಸರೋವರದ
ಪಕಕ್ದ ಮೆಳಾ ಅರಮನೆಯಲಿಲ್ ಭೋಜನಕೂಟ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲಿಲ್ 400 ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡುವ
ಬಾಯ್ಂಕೆವ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಇತುತ್. ರಾಜರ ಟೇಬಲಿಲ್ನ ಸುತತ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಿತರು ಕುಳಿತರು. ಊಟವು
ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾಗಿ ಭಜರ್ರಿಯಾಗಿತುತ್. ವೈನ್ ಹರಿಯುತಿತ್ತುತ್. ಕೆಲವು ಸಸಯ್ಹಾರಿ ಭಕಷ್ ಗಳನುನ್ ನಮಗಾಗಿ
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತುತ್. ಎಲಲ್ರ ಆರೋಗಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ವೈನ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಮಮ್ ಕಪ್ಗಳಲಿಲ್ ನೀರಿತುತ್.
ಭೋಜನದ ಭಾಷಣದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಬುದಧ್ನ
ತಾಯ್ಗವನುನ್, ಜೀವನವನೂನ್, ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನೂನ್ ಮತುತ್ ಜೀವನ ಪಿರ್ೕತಿಯನೂನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭೋಜನ ಕೂಟವು 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಮಾರನೇ ದಿನ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಿತರನುನ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯಯ್ಲಾಯಿತು.
ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಬಹುಮಾನಿತರೂ ತಮಮ್ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಭಾಷಣಗಳನುನ್
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ಒಂದು ಪುಸತ್ಕವಾಗಿ ಅನಂತರ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ರಾಜ ಮತುತ್ ರಾಣಿಯವರಿಂದ ಅರಮನೆಯಲಿಲ್
ಸನಾಮ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದದ್ರು. ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಯ ಗರ್ಂಥಾಲಯವನುನ್ ಮತುತ್ ಕಲಾವಸುತ್
ಸಂಗರ್ಹಗಳನೂನ್ ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಜ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದದುದ್ ಗೊತಾತ್ಗಲೇ ಇಲಲ್. ಅಲಿಲ್
ಟಾಲ್ ಸಾಟ್ಯ್ ರವರ ಮೊಮಮ್ಗನನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಸುತತ್ ಮುತತ್ಣ ಪರ್ವಾಸಿ
ತಾಣಗಳನುನ್ ತೋರಿಸಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, ಬಹಳ ಚಳಿ ಇದದ್ ದಿನ. ಚಳಿಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿತ್ತುತ್. ಆ ದಿನ ರಾತಿರ್ ಲೂಸಿಯ
ಲೈಟ್ ಎಂಬ ಸಥ್ಳೀಯ ಹಬಬ್ದ ಆಚರಣೆಯನುನ್ ನೋಡಿದೆವು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಲ್ ಕಾಯ್ಂಡಲ್ಗಳ
ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬಬ್ಳಿದದ್ಳು. ಸಥ್ಳೀಯ ಪುರಾಣದ ಪರ್ಕಾರ ಲೂಸಿಯ ದೇವತೆಯು ಹಿಮ
ಬೀಳುವುದನುನ್ ಸೂಚಿಸುವಳಂತೆ. ಆಶಚ್ಯರ್ವೆಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವು ಎದಾದ್ಗ ನಗರದ ತುಂಬ
ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯಿತುತ್. ಇದು ನಗರ ಸೌಂದಯರ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಿತುತ್. ಯುರೋಪಿನಲಿಲ್ ವೆನಿಸ್
ನಗರದ ನಂತರ ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂ ಅತಿ ಸುಂದರ ನಗರವೆಂಬ ಪರ್ತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ನಗರದ ಕೇಂದರ್ದಲಿಲ್
ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ದೊಡಡ್ ಸರೋವರವಿದೆ. ತಟದಲಿಲ್ ಅತಿಸುಂದರ ಕಟಟ್ಡಗಳಿವೆ. ರಸೆತ್ಗಳು ಸವ್ಚಛ್ವಾಗಿ
ಅಗಲವಾಗಿವೆ.
ಆ ದಿನ ನಮಗೆ ಇತರೆ ಕಾಯರ್ಗಳಿಲಲ್ದದ್ರಿಂದ ನಗರ ಸೌಂದಯರ್ ವೀಕಷ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಷುಟ್
ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಕೃತಕ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿದದ್ ನಗರವು ಮಂತರ್ದಂಡ ಬೀಸಿದಂತೆ
ಸೌಂದಯರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತುತ್.
ಮಾರನೇ ದಿನ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 14) ನಮಮ್ನುನ್ ಸಿವ್ೕಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾದ ಡಾ।।
ಪೀಟಸರ್ನ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಭೋಜನಕಾಕ್ಗಿ ಕರೆದೊಯಯ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ರಬೀಂದರ್ನಾಥ
ಟಾಗೊರರು ಬಂದಿದಾದ್ಗ, ಅವರು ಹಾಡಿದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ನೆನಪು ಇವರಿಗೆ ಇನೂನ್ ಇತುತ್. ಹೇಗೋ
ಏನೋ ನನನ್ ಪತಿಗೆ ಹಾಡಲು ಪರ್ಚೋದಿಸಿಬಿಟಟ್ರು. ಇನೂನ್ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂತೋಷ ವಿಹಾರದ
ಬಳಿಕ, ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಸೀಗಬಾನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಆತಿಥಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಮಮ್ನುನ್ 16ನೇ ತಾರೀಖು ಉಪಸ್ಲಾ
ನಗರಕೆಕ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂನಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮರಳಿದ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ನೋಡಲು,
ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಲು ಅಸಂಖಯ್ ಜನಸಾಗರವು ಕಾದಿತುತ್. ಅವರ ಜನಪಿರ್ಯತೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟಿಟ್ತುತ್.
ಹೋದೆಡೆಯಲೆಲ್ಲಾಲ್ ಅವರು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ನಾಗರಿಕರನುನ್ ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿ ವಿಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್ ತಮಮ್
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಲೇ ಬೇಕಿತುತ್. ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ಜನಸಂದಣಿಯನುನ್ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸಿಥ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ಜಾರಿಯಲಿಲ್ತುತ್.
ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ಭೌತಶಾಸತ್ ಸಮಿತಿಯ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಎಚ್. ಪೆ ಜೆಲ್
ರವರ, ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಆಯೆಕ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ.
“ಘನತೆವೆತತ್ ಮಹಾರಾಜರೆ, ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಣಿರವರೇ ಮತುತ್ ನೆರೆದ ಸಭಯ್ ಸಿತ್ೕ-ಪುರುಷರೇ
1930 ರ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನುನ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ
ಮತುತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರಕಾಕ್ಗಿ ನೀಡಲು, ಅಕಾಡೆಮಿ
ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ.
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ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣದ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಗೊತಿತ್ರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಕಣಿಣ್ಗೆ ತಾಗುವವರೆಗೂ ನಮಮ್ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಕಿರಣಗಳ ದಂಡವು
ಒಂದು ಮಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಗ, ಅದರಲಿಲ್ ಸೂಕಷ್ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಇದಾದ್ಗ, ಬೆಳಕಿನ
ಪಥ ಕಾಣುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಚದರುತತ್ದೆ. ಆಗ ಅದು ಪಾಶವ್ರ್ದಲೂಲ್ ಕಾಣುವಂತಾಗುತತ್ದೆ. ನಾವು ಇಲಿಲ್
ಆಗುವ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ವಿದುಯ್ತ್ ಪರ್ಭಾವವು ಧೂಳಿನ
ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ಕಂಪಿಸತೊಡಗುತತ್ದೆ. ಇವು ಬೆಳಕು ಸೂಸುವ ಕೇಂದರ್ಗಳಂತಾಗಿ
ಇಲಿಲ್ಂದ, ಎಲೆಲ್ಡೆ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಡುತತ್ವೆ. ಈ ವಿಸರಣ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ತರಂಗ ದೂರ ಅಥವಾ
ಸೆಕೆಂಡೊಂದಕೆಕ್ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯು, ಮೂಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಷೆಟ್ೕ ಇರುತತ್ದೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಿಭಿನನ್ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುತತ್ದೆ. ಕಮಿಮ್ ತರಂಗದ
ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ತೀವರ್ತೆ ಹೆಚುಚ್, ಉದದ್ದ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ತೀವರ್ತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಅಥರ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್
ನೀಲಿ ಭಾಗದೆಡೆಗೆ ತೀವರ್ತೆ ಹೆಚುಚ್, ಕೆಂಪು ಭಾಗದೆಡೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಲ್ ವಣರ್ಗಳ ಬೆಳಕಿನ
ದಂಡವು ಒಂದು ಮಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಾದ್ಗ, ಹಳದಿ ಮತುತ್ ಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು ಅಷೊಟ್ಂದು
ಚದರದೆ ತಮಮ್ ಪಥವನುನ್ ಕರ್ಮಿಸುತತ್ವೆ. ನೀಲಿ ಕಿರಣಗಳು ಮಾತರ್ ಪಾಶವ್ರ್ದಲಿಲ್ ಚದರುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೆ
ಒಳಪಡುತತ್ವೆ. ಈ ವಿದಯ್ಮಾನಕೆಕ್ ‘ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ’ (Tyndoll effect) ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ.
ಲಾಡ್ರ್ ರಾಯ್ಲೆ ರವರು ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ವಣರ್
ಮತುತ್ ಸೂಯೊರ್ದಯ ಸೂಯಾರ್ಸತ್ಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪು ವಣರ್ಗಳು ವಾತಾವರಣದಲಿಲ್ನ ಸೂಕಷ್
ಧೂಳಿನಕಣಗಳು ಮತುತ್ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆಂಬ
ಆಧಾರ ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಮುಂದಿಟಟ್ರು. ಇದರ ಪರ್ಕಾರ ನೀಲಿ ವಣರ್ವು ಪಾಶವ್ರ್ದಲಿಲ್ ಚದರುವ
ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಿದಿದ್ತು. ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಂಪು ವಣರ್ವು ವಾತಾವರಣದ ಕೆಳಸತ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಯುತತ್ದೆ.
ಇಲಿಲ್ ನೀಲಿ ವಣರ್ವು ಪಾಶವ್ರ್ ಚದರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲಲ್. ಇದೇ ರಾಯ್ಲೆರವರು
1899ರಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಆಧಾರ ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ವಾತಾವರಣದ ಅಣುಗಳೇ ಚದರುವಿಕೆಗೆ
ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
1914ರಲಿಲ್ ಕಬಾಬ್ನಿರವರು, ಧೂಳು ರಹಿತ, ಶುದಧ್ ಅನಿಲಗಳ ಅಣುಗಳೂ ಸಹ ಬೆಳಕನುನ್
ಚದರಿಸುತತ್ವೆಂದು ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯು ಅನಿಲಗಳು, ದರ್ವಗಳು ಮತುತ್ ಘನ ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್,
ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮದ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರದಂತೆ ಇರುವುದಿಲಲ್ವೆಂಬ ಅಂಶವು ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಪರಿಣಾಮದ
ಆಧಾರ ಕಲಪ್ನೆಯಂತೆ ಪಾಶವ್ರ್ದಲುಲ್ಂಟಾಗುವ ಚದರುವಿಕೆಯು ಧುರ್ವೀಕರಣ ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು
ಹೀಗೆ ಕಾಣಲಿಲಲ್.
ಹೀಗುಂಟಾದ ವಯ್ತಯ್ಯದ ಮೂಲವನುನ್ ಅರಿವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್
ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅನೇಕರಂತೆ ಕಿರ್ಯಾಶೀಲರಾದರು.
ಅಣುಗಳಲಿಲ್ರುವ ಅಸಮಮಿತಿಯ ನಿಯಮ ವಿರೋಧ ವಿದಯ್ಮಾನಕೆಕ್ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಹುಡುಕಲು
ಮುಂದಾದರು. ಈ ಅಧಯ್ಯನಗಳ ಶೆರ್ೕಣಿಯಲಿಲ್ ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ
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ಆವಿಷಾಕ್ರ ಮಾಡಿದರು. 1928ರಲಿಲ್, ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಿರಣಗಳೇ ಅಲಲ್ದೆ,
ವಿಭಿನನ್ ತರಂಗಗಳ ಇತರೆ ವಿಕಿರಣಗಳ ಇರುವನೂನ್ ಅನಿರೀಕಿಷ್ತವಾಗಿ ಕಂಡರು.
ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಪಾದರಸ ದೀಪದ
ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಡಡ್ಲಾಗಿ ಫಿಲಟ್ರಗ್ಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಏಕತರಂಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯನುನ್ ರೋಹಿತ ದಶರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವೀಕಿಷ್ಸಿದರು.
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಅಲಪ್ ವಯ್ತಯ್ಯದ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗದ ಗೆರೆಗಳನುನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ಇಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಪಾದರಸ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಆಯದ್ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗದ ಗೆರೆಗಳ
ಜೊತೆಗೆ, ಆಚೀಚೆ ಇನಿನ್ತರ ಗೆರೆಗಳನೂನ್ ಕಂಡರು. ಪಾದರಸ ಬೆಳಕಿನ ಇನೊನ್ಂದು ತರಂಗಕಿರಣವನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇದೇ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ದಿವ್ತೀಯಕ ಗೆರೆಗಳು ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಕಂಡವು.
ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಿರಣಗಳ ತರಂಗಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ
ತರಂಗಗಳೂ ಅದೇ ಪರ್ಮಾಣದಲಿಲ್ ಬದಲಾದುವು. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಿರಣದ ಮತುತ್ ಬದಲಾದ ಕಿರಣದ
ತರಂಗ ವಯ್ತಾಯ್ಸವು ಒಂದೇ ಆಗಿದಿದ್ತು.
ಹೀಗೆ ಈ ಪರಿಣಾಮದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಅನವ್ಯವನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅನೇಕ ಸಂಖೆಯ್ಯ
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಮಾಧಯ್ಮವನಾನ್ಗಿ ಬಳಸಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದವರು
ರಾಮನ್ರವರೆ. ಇದಕೆಕ್ ವಿವರಣೆಯನುನ್ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಮೂಲಕ ಅವರೇ
ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರ ವಸುತ್ಗಳು ಬೆಳಕನುನ್ ಹೀರುವುದೂ, ಬೆಳಕನುನ್ ಹೊರಸೂಸುವುದೂ
ಕೂಡ (ಅವಿಚಿಛ್ನನ್ವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ) ‘ಕಾಟ್ಂಟ’ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಶಕಿತ್ ಸಂಚಯಗಳಲಿಲ್ ಮಾತರ್
ನಡೆಯುವ ವಿದಯ್ಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕಿತ್ಯು ಅಣು ಪರ್ಮಾಣದಲಿಲ್ ಇರುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ
ಕಾಟ್ಂಟಂ, ಅದೇ ಬೆಳಕಿನ ಆವತರ್ಕೆಕ್ ಅನುಪಾತೀಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಈ ಆವತರ್ವು ದಿವ್ಗುಣಗೊಂಡರೆ,
ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಗಳೂ ಸಹ ದಿವ್ಗುಣಗೊಳುಳ್ತತ್ವೆ.
ಅಣುಶೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಉತಸ್ಜರ್ನೆ (Emission) ಗೊಳಿಸುವುದೂ, ಹೀರುವುದೂ
(absorption) ಯಾವ ನಿಯಮ-ನಿಬರ್ಂಧಗಳಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ವಿಜಾಞ್ನಿ
ಭೋರ್ ರವರು ನೀಡಿರುವ ದೃಷಾಟ್ಂತವನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಕೇಂದರ್ದಲಿಲ್
ಧನಾತಮ್ಕ ಆವೇಶವಿರುವ ನೂಯ್ಕಿಲ್ಯಿಸ್ ಇದುದ್ ಅದರ ಸುತತ್ ಋಣ ಆವೇಶಗಳಿರುವ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳು
ವೃತಾತ್ಕಾರದಲಿಲ್ ವಿವಿಧ ದೂರದಲಿಲ್ ಸುತುತ್ತಿತ್ರುತತ್ವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಥದ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳಿಗೆ
ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಮಾಣದ ಶಕಿತ್ ಸಂಚಯ ಇರುತತ್ದೆ.
ಕೆಲವು ಪಥಗಳು ಮಾತರ್ ಸಿಥ್ರವಾದವು. ಹೀಗೆ ಸಿಥ್ರ ಪಥಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ
ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲಲ್. ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಶಕಿತ್ ಸಂಚಯವುಳಳ್ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್, ಕಡಿಮೆ ಶಕಿತ್ ಸಂಚಯವಿರುವ
ಪಥಕೆಕ್ ಜಾರಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಪಥದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಪಥಕೆಕ್ ಜಾರಿದರೆ, ಆಗ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್
ಬೆಳಕಿನ ಕಾಟ್ಂಟ ಹೊರಹಾಕುತತ್ದೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಗಳು ತಾವು ಹೊರಹಾಕಿದ ಆಯಾ ಪಥಗಳ
ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತತ್ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾಣುಶೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆವತರ್ಗಳನುನ್
ಹೊರಚೆಲುಲ್ವುದೆಂದರೆ ಅದರ ಇಲೆಕಾಟ್ನಗ್ಳ ಸಿಥ್ರ ಪಥಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಇಲೆಕಾಟ್ನ್ ಜಿಗಿತಗಳನುನ್
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ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಶಿಷಟ್ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾಣುಶೊಂದು ಸಿಥ್ರ ಪಥಗಳ
ನಡುವಿನ ಶಕಿತ್ ವಯ್ತಯ್ಯಗಳೆಷಿಟ್ವೆಯೋ, ಅಷುಟ್ ಬಗೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಆವತರ್ಗಳನುನ್ ಹೊರಸೂಸುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಯಿರುತತ್ದೆ. ಆವತರ್ಗಳಿಗೊಂದೊಂದರಂತೆ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡುತತ್ವೆ.
ಆಪಾತ ವಿಕಿರಣವನುನ್ ಪರಮಾಣುವು ಹೀರಿದಾದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆಡವಬಹುದಾದ ಬೆಳಕಿನ
ಕಾವ್ಂಟಂದಂತೆಯೇ, ಆಪಾತ ವಿಕಿರಣದ ಕಾವ್ಂಟಂನಂತೆ ಇದೆ ಎಂದಥರ್.
ಈಗ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ನಿಯಮದ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿದೆ. ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ
(Raman spectrum) ಗೆರೆಗಳು, ಪರಮಾಣುವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗೆರೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನನ್ವಾಗಿ
ದಾಖಲಾಗುತತ್ವೆ. ರಾಮನ್ರವರು ಈ ವೈರುದ ವನುನ್ ವಿವರಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಹೊಸ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗೆಗ್
ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಾದ ಆವತರ್ಕೂಕ್, ಪರಮಾಣುವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾವ್ಂಟಾದ ಆವತರ್ಕೂಕ್ ಇರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಈ
ವಯ್ತಾಯ್ಸವು ಪರಮಾಣುವಿನ ಸುತತ್ ಪಥಗಳಲಿಲ್ ಸಂಚರಿಸುವ ಇಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳು ಒಂದು ಪಥದಿಂದ
ಮತೊತ್ಂದಕೆಕ್ ಜಿಗಿಯುವಾಗ ಹೊರಗೆಡಹುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಾದ ಆವತರ್ದ ಸಮವಾಗಿದದ್ರೆ ಬೆಳಕು
ಅಪಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತತ್ದೆ. ಆಗ ಪರಮಾಣುವು ತನನ್ಲುಲ್ಂಟಾದ ಶಕಿತ್ ಸಂಚಯವನುನ್ ಕಾವ್ಂಟಂ
ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತತ್ದೆ. ಇದರ ಆವತರ್ವು, ಪರಮಾಣುವಿನ ಆವತರ್ ಹಾಗೂ ಉತೆತ್ೕಜಕ ಬೆಳಕಿನ
ಆವತರ್ಗಳ ಮೊತತ್ ಅಥವಾ ವಯ್ತಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಸಮನಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ
ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದ ಆಚೀಚೆ ಕೊರ್ೕಢಿಕರಿಸುತತ್ವೆ. ರೋಹಿತದಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ಗೆರೆಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಚೋದಕ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು, ಪರಮಾಣುವಿನ
ಆಂದೋಲನಗಳ ಕನಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ದಾದ್ಗಿರುತತ್ದೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಪರಮಾಣು (ವಸುತ್ವಿನ) ಅವಕೆಂಪು
ರೋಹಿತದ ಕನಿಷಠ್ ಮೌಲಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಈ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳೆಲಲ್ವೂ
ಅಣುಗಳಿಗೂ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಚೋದಕ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಆವಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು, ಮೂಲ ರೋಹಿತದವರೆಗೆ
ಎಳೆದುತಂದಂತಾಗುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ ಆವಿಷಾಕ್ರವು ಅಣುರಚನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಯಲು ಅಪಾರ ನೆರವು
ನೀಡುತತ್ದೆ.
ಇದುವರೆಗಿನ ಪರ್ಯತನ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವಕೆಂಪು ರೋಹಿತವನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ಅದೆಷೊಟ್
ತೊಂದರೆಗಳಿದದ್ವು. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಹಿತವನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಫೇಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ಪೆಲ್ೕಟ್,
ಅವಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳನುನ್ ಅಷುಟ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು ಸಂಪಾತ
ವಾಗುವ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಫೇಟೋ ಪೆಲ್ೕಟಿನ ಸಂವೇದನೆ ತೀವರ್ವಾಗಿರುವುದಿಲಲ್. ಈ ತೊಂದರೆಯನುನ್
ರಾಮನ್ರವರ ಆವಿಷಾಕ್ರವು ನೀಗಿದೆ. ಅಣುಗಳ ನೂಯ್ಕಿಲ್ಯಸ್ನ ಆಂದೋಲನಗಳನುನ್ ದಾಖಲಿಸುವವ
ರೆಗೂ ಹೆದಾದ್ರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ಆವತರ್ವನುನ್, ಎಲಿಲ್ ಫೇಟೋ ಪೆಲ್ೕಟಿನ
ಸಂವೇದನೆ ಎಲಿಲ್ ತೀವರ್ವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದನೆನ್ೕ ಆಯುದ್ಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಆಗ ಅವಕೆಂಪು ರೋಹಿತವನುನ್
ಇದೇ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತಿ ನಿಖರ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
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ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿನೇರಳೆ ರೋಹಿತವನೂನ್ ಸಹ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅಧಯ್ಯನ
ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಣುಗಳ ಆಂದೋಲನಗಳ ಪೂಣರ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಸರಳ
ಮತುತ್ ನಿಖರ ಮಾಗರ್ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಸಹವತಿರ್ಗಳು ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರ ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಘನ, ದರ್ವ
ಮತುತ್ ಅನಿಲ ವಸುತ್ಗಳ ಆವತರ್ಗಳನುನ್ ಅಪಾರ ಸಂಖೆಯ್ಯಲಿಲ್ ಶೋಧಿಸಿ ತೆಗೆದಿದಾದ್ರೆ. ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದದ್ಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ (Raman spectrum) ಗೆರೆಗಳು ಯಾವ
ಬಗೆಯಲಿಲ್ ಮಾಪಾರ್ಡಾಗುತತ್ವೆಂದು ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಇವೂ ಅಲಲ್ದೆ ಅಣುಗಳಲಿಲ್ನ
ವಿದುಯ್ದಿವ್ಭಾಜಕೀಯ ವಿಯೋಜನೆಯನೂನ್ (Electrolytic Dissociation) ಮತುತ್ ಸಫ್ಟಿಕಗಳ
ಹೀರಿಕೆ ರೋಹಿತಗಳನೂನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ.
ವಸುತ್ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಮುಖಯ್
ಫಲಿತಗಳನುನ್ ನೀಡಿದೆ. ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್ ವಸುತ್ಗಳ ಸಂರಚನೆಯ ಆಳ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮವು ನಮಮ್ ಕೈಯಲಿಲ್ ಅತಯ್ಮೂಲಯ್ವಾದ ಉಪಕರಣವನುನ್ ನೀಡಿದೆ.

ಕಲಕ್ತತ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸನಾಮ್ನ
ರಾಮನ್ರವರು ಮರಳಿ ಬಂದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಕ್ ಸನಾಮ್ನಗಳಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತೆತ್ಯ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್
ನೀಡಿದ ಸತಾಕ್ರವು ವಿಶೇಷವಾದದುದ್.
ಜೂನ್ 26, 1931, ಶುಕರ್ವಾರ, ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ ಸತಾಕ್ರವನುನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ
ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಕ್ತೆತ್ಯ ಟೌನ್ಹಾಲ್ನಲಿಲ್ ಭಜರ್ರಿ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಡಸಾಲೆ
ಯನುನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದದ್ರು. ಕಲಕ್ತೆತ್ಯ ಪರ್ಸಿದಧ್ ನಾಗರಿಕರು ಅಲಿಲ್ ನೆರೆದಿದದ್ರು.
ಪುರಪಿತೃಗಳು ಇಂತಹ ಅತಯ್ಪೂವರ್ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತರನುನ್ ಸನಾಮ್ನಿಸಿದರು.
ಕಟಟ್ಡದ ಮೆಟಿಟ್ಲು ಹತುತ್ತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ ಪುರಪಿತೃಗಳೂ, ಆಲಡ್ರ್ ಮನ್ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಶಿರ್ೕಮತಿಯವರನುನ್ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. ಅವರು
ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲನುನ್ ಪರ್ವೇಶಿಸುತಿತ್ದದ್ಂತೆ, ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಎದುದ್ನಿಂತು ಉದೊಘ್ೕಷ
ಮಾಡಿತು.
ಟೌನ್ ಹಾಲಿನ ರಂಗವನುನ್ ಹತುತ್ತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ ಮೇಯರ್ ರವರು ಮಾಲಾಪರ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಕುಚಿರ್ಯಲಿಲ್ ಮಂಡಿಸುತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೂಮಳೆ ಗೆರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರ ಬಲಗಡೆ ಮೇಯರ್ ಕುಳಿತರು. ಎಡಗಡೆಗೆ ಡೆಪೂಯ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಇದದ್ರು.
ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಆಲಡ್ರ್ ಮನ್, ಪುರಪಿತೃಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನ ಮುಖಯ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಳಿತರು. ಮೇಯರ್ ತಮಮ್ ಭಾಷಣ ಓದಿದರು. ಅದನುನ್ ಚಿನನ್ದ ಅಂಚಿನ ಖಾದಿಯ
ಮೇಲೆ ಅಚುಚ್ಗೊಳಿಸಿದದ್ರು. ಅದನುನ್ ಬೆಳಿಳ್ಯ ತಟೆಟ್ಯಲಿಲ್ಟುಟ್ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆಗ
ಇಡೀ ಸಭೆ ಹಷೋರ್ದಾಗ್ರ ಮಾಡಿತು.
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ಸರ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರವರು ಬಿನನ್ವತತ್ಳೆಯನುನ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿ ಮನಮುಟುಟ್ವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರವನುನ್ ಹೊಗಳಿದರು. ಅದು “ಬಂಗಾಳದ ಬೌದಿಧ್ಕ ನಗರ ಮಾತರ್ವಲಲ್, ಇಡೀ ಭಾರತದ
ಅಷೆಟ್ೕ ಏಕೆ ಇಡೀ ಏಶಿಯಾದ ಬೌದಿಧ್ಕ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿದುದ್ ತನನ್ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಎಲೆಲ್ಡೆ ಪಸರಿಸುವ
ಶಕಿತ್ಯಿದೆಯೆಂದರು”.
ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಮೇಯರ್ ರವರು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭಕಾಕ್ಗಿ ಅಂದು ಜುಲೈ 2ನೇ ತಾರೀಖು ಗುರುವಾರ ಕಲಕ್ತತ್ದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ
ರಜೆ ಘೋಷಿತವಾಗಿತುತ್.
ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನ ಭಿನನ್ವತತ್ಳೆಯು ಈ ರೀತಿ ಇತುತ್. “ಸರ್. ಆಲಡ್ರ್ ಮನ್ ಮತುತ್
ಕಲಕ್ತತ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನ ಪುರಪಿತೃಗಳಾದ ನಾವು, ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ದೈತಯ್
ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೈಯುತೆತ್ೕವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂದ ವಿಜಾಞ್ನದ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ, ರಾಯಲ್
ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಡಲ್, ಮಟಿಟ್ಯುಚಿಚ್ ಮೆಡಲ್ಗಳು ಪರ್ತಿಯೊಂದೂ, ಏಶಿಯಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಸಂದ ಪರ್ಥಮ
ಗೌರವಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದಲಿಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತುತ್ ನಿಮಗಿರುವ
ಶಿರ್ೕಮಂತ ಜಾಞ್ನದ ದೊಯ್ೕತಕವಾಗಿವೆ.
ನೀವು ಭಾರತದ ಒಂದು ಪರ್ಯೋಗಾಲಯದಲಿಲ್,
ಭಾರತೀಯ ಆಲೋಚನೆಯನೆನ್ೕ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಔನನ್ತಯ್ ಸಾಧಿಸಿ, ವಿಜಾಞ್ನ
ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಭಾರತವು ತಲುಪಿದ ಹಂತವನುನ್ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ೕಕರಿಸಿರುವಿರಿ.
ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ಏಕಮುಖ ನಿಷೆಠ್ ಮತುತ್ ಅತಿ ಧೈಯರ್ದ ಆದಶರ್ವಾದಗಳು ನಿಮಮ್ ದೇಶ
ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆದರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮಮ್ 18ನೇ ವಯಸಿಸ್ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೆಲಸದಲಿಲ್
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಯುಕತ್ ಪದವಿಯು ನಿಮೆಮ್ಲಲ್ ಸುಖ ಸಂಪತುತ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದಾಗಿತುತ್.
ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ತುಡಿತವು ನಿಮಮ್ನುನ್ ಆ ಸಣಣ್ ವಯಸಿಸ್ಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದರ ಅಭಿವಯ್ಕಿತ್ಗಾಗಿ
ನೀವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುವಂತಾಯಿತು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ನೀವು ನಿಮಮ್ ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕ
ಸಕಾರ್ರಿ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಕೊಟಟ್ರಿ. ನಿಮಮ್ ಈ ಅನುಕರಣೀಯ ಆದಶರ್ವು ನಿಮಮ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ನೀವು ಹುಟುಟ್ಹಾಕಿದ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರ್ಲ್ ಆಫಿಫ್ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು
ದೇಶದಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಪಂಚಕೆಕ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇಶಬಾಂಧವ
ರನುನ್ ಉತೆತ್ೕಜಿಸುತಿತ್ದೆ.
ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ನಿಮಮ್ ಸಾಧನೆಗಳನುನ್ ಪಟಿಟ್ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮಮ್ದಲಲ್ ಆದರೂ ನಿಮಮ್
ಆವಿಷಾಕ್ರವಾದ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ನಾವು ಹೆಸರಿಸುತೆತ್ೕವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿಜಾಞ್ನದ
ಚರಿತೆರ್ಯಲಿಲ್ ಶಾಶವ್ತಸಾಥ್ನಗಳಿಸಿದಿದ್ೕರಿ. ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಚಚ್ ಹೊಸ
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ತತವ್ಗಳು ಪರ್ತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕ ರಾಷಟ್ದ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮುಮ್
ವಂತಾಗಿದೆ.
ನಮಮ್ ದೇಶದ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಅಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಮ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೌದಿಧ್ಕ ಹರಹನುನ್
ಹೊರಗೆಡಗಿರುವಿರಿ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ಹಾಸಯ್ಭರಿತವಾಗಿಯೂ, ಪಾಂಡಿತಯ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿಯೂ
ಮಂಡಿಸುವ ಕಲೆ ನಿಮಗಿದೆ.

ಕಲಕ್ತತ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸನಾಮ್ನ
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ನಾವು ಇಲಿಲ್ ಹೆಮೆಮ್ಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ, ಇದೇ ನಗರದ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ನಾಗರಿಕರಾದ,
ನಮಮ್ ರಾಷಟ್ಕವಿಯೆನಿನ್ಸಿದ ರವೀಂದರ್ನಾಥ ಟಾಗೂರರು ತಮಮ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಪೂವರ್
ಜಗತಿತ್ಗೆ, ಪಶಿಚ್ಮದ ಅತುಯ್ನನ್ತ ಪರ್ಶಸಿತ್ಯಾದ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನುನ್, ಏಷಾಯ್ದಲಿಲ್ಯೇ ಪರ್ಥಮ
ವಯ್ಕಿತ್ಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ನಗರದ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ವಯ್ಕಿತ್ಯಾದ ನೀವು ಪರ್ಕೃತಿಯ ನಿಗೂಢ
ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತೆಗೆದು, ಈಗ ಪೂವರ್ ದೇಶಕೆಕ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಅತುಯ್ನನ್ತ ಪರ್ಶಸಿತ್ಯನುನ್ ಪಶಿಚ್ಮದಿಂದ
ತಂದು ಕೊಟಿಟ್ದಿದ್ೕರಿ.
ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ಪಲಿಟ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಪೀಠದಲಿಲ್ ರಾರಾಜಿಸಿ, ಮಾನವನ
ಜಾಞ್ನಕೋಶವನುನ್ ವಿಸತ್ರಿಸುವಲಿಲ್, ನಿಮಮ್ ನಗರದ ಈ ಶಿಕಷ್ಣ ದೇಗುಲಕೂಕ್ ಭದರ್ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ
ಕೊಟಿಟ್ದಿದ್ೕರಿ.
ನಿಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದು ಈ ನಗರಕೆಕ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಕೀತಿರ್ ತರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಮ್
ಸನಾತನ ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ತವರೂರಾದ ನಮಮ್ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೂ ಗೌರವ ತರಲಿ ನಿಮಮ್ ಈ ಸೇವೆಯಲಿಲ್
ಸಹಭಾಗಿತವ್ವು ನಮಗಿರಲಿ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸೇವೆಯಲಿಲ್ ನಾವು ಆಲಡ್ರ್ ಮನ್, ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರನ
ಪುರಪಿತೃಗಳು ಇದಾದ್ರೆ.
–ಭಿಧಾನ್ ಚಂದರ್ರಾಯ್

(ಕಲಕ್ತತ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಸನಾಮ್ನ)
ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರವರು ಪರ್ತುಯ್ತತ್ರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.
—ಮಾನಯ್ ಮೇಯರ್ ಮತುತ್ ಕಲಕ್ತತ್ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನ್ನ ಪುರಪಿತೃಗಳೇ, ಮಹನೀಯರೇ,
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್ ಎಷೆಟ್ೕ ನಿಭಾರ್ವ ಮಾನವರಾದಾಗೂಯ್, ಭಾವ ತೀವರ್ತೆಯುಂಟಾಗುತತ್ದೆ.
ಒಬಬ್ ಆದಶರ್ ವಿಜಾಞ್ನ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯು ಯಾವುದೇ ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ, ಭಾವತೀವರ್ತೆಗಳಾಗಲಿ
ಇಲಲ್ದೆ ಆದಶರ್ ಚಿಂತಕನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಇಂತಹ ಆದಶರ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯಲಲ್ ಎಂಬುದು ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ
ಗೊತಾತ್ಯಿತು.
ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರನ್ಲಿಲ್, ಯುರೋಪಿನ ಅತಿ ಶೈತಯ್ದ ದೇಶದ ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂ
ನಗರದಲಿಲ್, ಪೂವರ್ದ ಅಧಿಕ ತಾಪದ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವನಿಗೆ, ಅವರು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತುಯ್ನನ್ತ
ಬಹಮಾನವನುನ್ ನೀಡಿದ ಸಂದಭರ್ವದು. ಈಗಿನ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್ ಸಹ ನನನ್ಲಿಲ್ ಪದಗಳೇ ಹೊರಗೆ
ಬರುತಿತ್ಲಲ್. ನನನ್ ಭಾವನೆಗಳನುನ್ ಹೇಳಲಾಗುತಿತ್ಲಲ್. ಕಲಕ್ತತ್ದ ನಾಗರಿಕರು ಅತುಯ್ನನ್ತ ಗೌರವವೆಂದು
ಭಾವಿಸುವ ಈ ಸನಾಮ್ನವನುನ್ ನನಗೆ ನೀಡಿದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಿಮಗೂ, ನಿಮಮ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿ ಕೌನಿಸ್ಲರಿಗೂ ನಾನು
ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತೆತ್ೕನೆ.
ಸರ್, ನೀವು ನನನ್ ಹಳೆಯ ವೃತಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪ ಮಾಡಿದಿದ್ೕರಿ. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ ದೆಸೆಯ
ಆದಶರ್ಗಳು, ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಮಾನವರಾದಾಗ ಕೈಗೆಟಕುವುದಿಲಲ್. ನನನ್ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆಯು
ಪರ್ಕಟವಾಗಿ ಇನೆನ್ೕನು 25 ವಷರ್ಗಳು ತುಂಬಲಿವೆ ಆ ಬಾಲಿಷ ವಿಜಾಞ್ನಾಸಕಿತ್ಯು ಇನೂನ್ ಆರದೆ ಇದೆ
ಎಂದರೆ ಅದಕೆಕ್ ಈ ಭವಯ್ ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರವು ಕಲಿಪ್ಸಿಕೊಟಟ್ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಇಬಬ್ರು ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ
ಋಣಭಾರ ತೀರಿಸಲಾರೆ.
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ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸೊಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಸಂಸಾಥ್ಪಕರಾದ ಡಾ।।
ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್ ರವರು ನನನ್ ಬಾಲಯ್ದ ಕನಸುಗಳನುನ್ ಜಾಜವ್ಲಯ್ವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗಿಸಿದರು. ಸಕಾರ್ರ್ ರವರು ತಮಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ವಯ್ಯಮಾಡಿ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ಕಟಿಟ್ ಬೆಳೆಸಿದದ್ರು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಡುತತ್ದೆಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಇದರಲಿಲ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಯಾರು
ಬಂದಾರೋ ಎಂದು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಾಗಿಲನುನ್ ತೆರೆದಿಟಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಬಂದವನು ನಾನೇ.
ಡಾ।। ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್ ರವರು ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದನುನ್ ನೋಡಲಿಲಲ್. ಅವರು
ಬಿತಿತ್ದ ಬೀಜವನುನ್ ಇತರರು ಬೆಳೆಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.
ಇನೊನ್ಬಬ್ ಮಹನೀಯ ಡಾ।। ಆಶುತೋಷ ಮುಖಜಿರ್ಯವರು ಬಹಳ ದೂರದಶಿರ್ತವ್ವಿರುವ,
ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್, ಅತಾಯ್ದಶರ್ಗಳಿಂದ ಪೆರ್ೕರಿತರಾದವರು. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಆಗಿನ
ಕಾಲದಲಿಲ್ ಅನಾಮಿಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬಬ್ನನುನ್ ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್
ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ನಿರತನಾಗಲು ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಇದು ಅತಿಧೈಯರ್ದ ನಡೆಯಾಗಿತುತ್.
ನನಗೆ ನನನ್ ಅಭೀಪೆಸ್ಯನುನ್ ಪೂರೈಸಿಕೊಳುಳ್ವ ಅವಕಾಶವಾಗಿತುತ್. ಸರ್ ಆಶುತೋಷ್ ರವರು ಈ
ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದದ್ರೆ ನನನ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ವೃತಿತ್ ಕಮರಿಹೋಗುತಿತ್ತುತ್.
ನಾನು ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ನನನ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಒತಾತ್ಸೆ ನೀಡಿದ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ,
ಕಲಕ್ತೆತ್ಯ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನುನ್ ನೆನೆಯುತೆತ್ೕನೆ. ಇವರಲಿಲ್ ಅತಿ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತರಾದ ಸರ್ ಪರ್ಫುಲಲ್
ಚಂದರ್ರಾಯ್ ರವರು ಇಲಿಲ್ರುವುದು ನನನ್ ಸುಯೋಗ. ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ರಾಯ್ ರವರು ಬಂಗಾಳದ
ಶಿಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿಯೂ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಮುಂದಾಳತವ್ ವಹಿಸಿದವರು. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು
ನನನ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿತ್ ಪೀಠದಲಿಲ್ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ರುವುದು ನನನ್ ಮಟಿಟ್ಗಂತೂ ನನನ್
ಸುಕೃತವೇ ಸರಿ. ನನನ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಹೆಜೆಜ್ಯಲೂಲ್ ಅವರ ಅನುಭವವನೂನ್,
ಸಹಕಾರವನೂನ್, ಕರುಣೆಯನೂನ್ ನಾನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿದೆದ್ೕನೆ. ಕಳೆದ 15 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್
ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿ ಸಹಕಾಯರ್ಕತರ್ರಿರುವುದು ನನನ್ ಅದೃಷಟ್ವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಇವರಿಗೂ
ನನನ್ ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. ನನನ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯದಲಿಲ್ ಕೈಗೊಂಡ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಲಿಲ್ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಕೈಗೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಲಾಭವಾಗುತತ್ದೆಂದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಬೊರ್ಫೆಸರರೂ
ಇದಕೆಕ್ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುತಾತ್ರೆ. ಪರ್ತಿಭಾನಿವ್ತ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿದಾದ್ಗಲಂತೂ ಇದು ನಿಜ. ನಾನು
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಹಕಾಯರ್ಕತರ್ರನುನ್ ಆಕಷಿರ್ಸುವ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಹೆಚುಚ್ ಕಲಿಯುತಾತ್ರೆಂದೇ
ನಂಬಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್, ಒಂಟಿದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್ ನೀಡಿದಂತಾಗುತತ್ದೆ.
ಸರ್, ನೀವೆಲಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್, ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಲೂಲ್
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿಲಲ್ವೆಂದು ಹೇಳಿದಿದ್ೕರಿ. ಇದು ಅದೃಷಟ್ದ ಆಟವೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಒತಾತ್ಸೆಯು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ನನನ್ ಆಸೆಯೆಂದರೆ,
ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ನಮಮ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ನಮಮ್ ದೇಶದಲೆಲ್ೕ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತು ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್
ಉತುತ್ಂಗ ಸೃಜನ ಕಾಯರ್ವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನೆಂದರೆ, ನಾವು ಯುರೋಪಿನ
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ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬಾರದೆಂದಲಲ್. ಆದರೆ ನಮಮ್ ದೇಶದ ಚೌಕಟಿಟ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿತು
ಸಾಧಿಸಬೇಕು.
ಸರ್, ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗುವ ಅಪೇಕೆಷ್ಯನುನ್ ನೀವು ವಯ್ಕತ್
ಪಡಿಸಿದಿದ್ೕರಿ. ನನಗೆ ಇದು ಇಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ನಾನು ಕಲಕ್ತತ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ 25 ವಷರ್
ಕಳೆದಿರುವುದು ನನನ್ ಅದೃಷಟ್ವೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಕೆಲವರು ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ
ವೈಪರೀತಯ್ಗಳಿಲಲ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಅಥವಾ ಡೇಹರಾಡೂನಿನಂತಹ ಸಥ್ಳಗಳು ಸೂಕತ್
ಎನುನ್ವವರಿದಾದ್ರೆ. ಕಲಕ್ತತ್ದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ತಾಪದ ದಿನವನುನ್ ಇದಕೆಕ್ ಹೋಲಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ
ಸಂಶೋಧನೆಯ ದೃಷಿಟ್ಯಿಂದ ಹವಾಮಾನವು ಗೌಣ ಪಾತರ್ವಹಿಸುತತ್ದೆ. ಬೌದಿಧ್ಕ ವಾತಾವರಣದ
ಪಾತರ್ ಹೆಚಿಚ್ನದು. ಕಳೆದ ನೂರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರವು ಬಂಗಾಳದ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಬೌದಿಧ್ಕ ನಗರವೇ
ಆಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಏಶಿಯಾ ಖಂಡದ ಬೌದಿಧ್ಕ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಹೌದು, ಅನೇಕ ಬೌದಿಧ್ಕ ಅಧಯ್ಯನಗಳ
ಬೇರುಗಳು ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಚಾಚಿವೆ. ಕಲಕ್ತತ್ವಾಸಿ ಯೂರೋಪಿಯನನ್ರೂ ಮತುತ್
ಭಾರತೀಯರೂ ತಮಮ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ದೇಣಿಗೆಯನುನ್ ಈ ನಗರಕೆಕ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ್
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆಧ್ೕ ನನನ್ ಭಾಗಯ್.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲ್ ವಿದೇಶದ ಅನೇಕ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳನುನ್ ನಾನು ಸಂದಶಿರ್ಸಿ
ದೆದ್ೕನೆ. ವಿಜಾಞ್ನದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳನುನ್ ಪುನಃ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತುತ್ ಯುರೋಪಿನಲಿಲ್ ರಾಕಫೆಲಲ್ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
ರವರು ಪೂಣರ್ ಸಹಾಯ ಹಸತ್ ಚಾಚಿದಾದ್ರೆ. ಇವರಿಂದ ವಿಜಾಞ್ನದ ಹಲವರು ತಮಮ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕನಸುಗಳನುನ್ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಇದು
ಅತಿ ಪರ್ತಿಭಾವಂತ ಸಹಕಾಯರ್ಕತರ್ರ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ನನನ್ ಆಸೆಯೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲೈಬರ್ರಿ
ಮತುತ್ ಪರ್ಯೋಗ/ಸಂಶೋಧನಾಲಯಗಳನುನ್ ಮರು ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವಿದೇಶಿ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳೊಡನೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದಾಗಿದಾದ್ದರೆ ದೇಶದ ವಿವಿದೆಡೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ
ಕೆಲಸಕಾಕ್ಗಿ ಬರುವ ಎಲಲ್ ಆಹಾವ್ನಗಳನೂನ್ ಬದಿಗೊತಿತ್ ಇದೊಂದನೆನ್ೕ ಹಿಡಿಯುತೆತ್ೕನೆ. ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ಯೇ
ಇರುತೆತ್ೕನೆ.
ನನಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಗೌರವಕೆಕ್ ಋಣಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತ್ೕನೆ.
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ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಯಣ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್
ಜೆ. ಎನ್. ಟಾಟಾರವರು ಸಾಥ್ಪಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಿಸಲು 1933ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸವ್ಲಪ್ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಇದನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು. 25 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಲಕ್ತತ್ವಾಸಿಯಾಗಿದುದ್ ವಿಭಿನನ್ ವಾತಾವರಣ ಮತುತ್
ಹವಾಮಾನ ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಮನಸುಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ
ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವಿದೆಯೆಂದು ಅನಿಸಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರನುನ್ ಇಷಟ್ಪಟಟ್ರು. ಅಲೆಲ್ೕ
ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದರು.
1909ರಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ ಸಾಥ್ಪನೆ ಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ಉದೆದ್ೕಶವು ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್
ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತುತ್ ಆಧುನಿಕ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್
ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಬಹು ದೂರದೃಷಿಟ್ಯಿದದ್ ಜೆ.ಎನ್.ಟಾಟಾರವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು
ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೌದಿಧ್ಕ ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನಕೂಕ್, ಆಧುನೀಕರಣಕೂಕ್ ಮೂಲಸಾಥ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದು
ಅನಿನ್ಸಿತು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾಡ್ರ್ ಕಜರ್ನ್ರವರಿಗೆ ಇದು ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕೆಕ್
ದೊರ್ೕಹವೆಸಗುವ ಕಾಯರ್ವೆನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನುನ್ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಏನೇ
ಆದರೂ ಟಾಟಾರವರ ನಿಧನದ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗಿನ
ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯ ಫಲವಾಗಿಯೂ ಸಕಾರ್ರವು ಕೊಡಮಾಡಿದ 150 ಎಕರೆಯ
ಭೂಮಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿಯೂ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಕಾರ್ರವು
ಭೂಮಿಯನೆನ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ಇನನ್ಷುಟ್ ಅನುಕೂಲಗಳನೂನ್ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ್ತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಪರ್ವೇಶವಾಗುವವರೆವಿಗೂ, ಸಂಸೆಥ್ಯ ಎಲಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರೂ, ಬೋಧಕ
ಸಿಬಬ್ಂದಿಯೂ ಸಹ ಬಿರ್ಟೀಷರೇ ಆಗಿದದ್ರು.
ಸಂಸಾಥ್ನದಲಿಲ್ದದ್ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರವರ
ಬೊರ್ೕತಾಸ್ಹದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆಯೆಂದು
ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸಿಟ್ ಮತುತ್ ಎಲೆಕಿಟ್ಕಲ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ವಿಭಾಗಗಳನುನ್
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ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಒಡೆತನದ ಕೋಲಾರ ಚಿನನ್ದ ಗಣಿಗಾಗಿ ಇವು ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಜನರಿದದ್ರು. ಸಂಸೆಥ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳು ರಾಷಟ್ವಾಯ್ಪಿ ಪರ್ಭಾವ
ಹೊಂದಿದದ್ವು. ಆದರೂ ರಾಷಿಟ್ೕಯವಾದಿಗಳು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅತೃಪತ್ರಾಗಿದದ್ರು.
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಯಥೇಚಚ್ವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದದ್ರೂ ದೇಶದಲಿಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕೆಕ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಏನನೂನ್
ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂದೂ ಅಥವಾ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ ದೇಶಕೆಕ್ ಕೀತಿರ್ಯನುನ್
ತಂದಿಲಲ್ವೆಂದೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಉನನ್ತ ಶಿಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರಾಷಟ್ದ ಆಥಿರ್ಕತೆಗೆ ಇಂಬುಕೊಡಬೇಕಾದರೆ,
ಇವೆರಡೂ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು, ಅತಿವೇಗ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಮನ್
ತಿಳಿದಿದದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಮಾಪಾರ್ಡುಗಳನುನ್ ವೇಗವಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿದರು.
ಪರ್ಕೃತಿಯನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುತಿತ್ದದ್ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಹಸಿರು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಒಳೆಳ್ಯ
ಮರಗಳನುನ್ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳನುನ್ ನೆಡಿಸಿದದ್ರು. ಇದಕೆಕ್ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥ್ನ
ದಿವಾನರಾಗಿದದ್ ಸರ್ ಮಿಜಾರ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ರವರೂ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಮುಖಯ್ ಹಾಟಿರ್ಕಲಚ್ರಿಸ್ಟ್
ಆಗಿದದ್ ಕುರ್ಂಬಿಗೇಲ್ರವರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ಆಧುನಿಕ ಕಟಟ್ಡಗಳು
ಎದಿದ್ವೆಯಾದರೂ, ಸಂಸೆಥ್ಯು ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದೆ.
ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಜಮರ್ನಿ ಬಿಟುಟ್
ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕರೆತರಲು
ನಿಶಚ್ಯಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಸಾಥ್ನಮಾನ ಕಲಿಪ್ಸಿದರೆ,
ದೇಶದ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗುತತ್ದೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಕ್ಸ್
ಬಾನ್ರ್ ರವರನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿ, ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಹೊಸತೊಂದು ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಕೊಡಿಸಲು,
ಬಹುತೇಕ ಸಫಲರಾದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಶೊರ್ೕಡಿಂಗರ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ನೀಡಲು ಆಹಾವ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಮೀರಿತುತ್. ಅವರು ಡಬಿಲ್ನ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೊರಟು
ನಿಂತಿದದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅವರ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರ ಖಡಕ್
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವೂ ಅವರ ಕಾಯರ್ಶೈಲಿಯೂ, ಟಾಟಾವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೂ,
ಅಲಿಲ್ನ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯೊಂದಿಗೂ ಮನಸಾತ್ಪ ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷಿಟ್ಯಾಯಿತು. ಇದು
ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರಾಮನ್ರವರು ನಿದೇರ್ಶಕ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ವಿರಮಿಸ ಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೂ 1948ರಲಿಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಿಲ್ ಉತಾಸ್ಹಿಗಳಾಗಿದದ್ರು.
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗವನುನ್ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ
ಅಂತಃಸತ ದ ಬಲವಿತುತ್. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಮೊದಲದಜೆರ್ಯ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾಗಿ
ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರ ವೃತಿತ್ಜೀವನವನೂನ್ ಅವರ ಭವಿಷಯ್ವನೂನ್ ರೂಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಹೊಸ
ವಿಷಯಗಳಾದ ಅಲಾಟ್ಸೋನಿಕ್ಸ್, ಟಿರ್ಲೊಲ್ಯಿನ್ ಸಾಕ್ಟೆರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಾಕ್ಟೆರಿಂಗ್ ವಜರ್ಗಳ
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ಭೌತಶಾಸತ್, ಜಾಲಕ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಟಟ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯ ಪರ್ಯೋಗಗಳೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ವು.
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ 15 ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ್, ಅವರ ಮುಖಯ್ ಅಧಯ್ಯನವು
ಶರ್ವಣಾತೀತ ಧವ್ನಿತರಂಗಗಳಿಂದ, ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣ. ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಇದಿದ್ತು. ಈ ಶರ್ವಣಾತೀತ
ತರಂಗಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣವು ಅಮೆರಿಕದಲಿಲ್ ಡೇಬೆಯ್ ಮತುತ್ ಸೀಯರ್ ರವರಿಂದ 1932ರಲಿಲ್
ಆವಿಷಾಕ್ರಗೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಫಾರ್ನ್ಸ್ನ ಲೂಕಾಸ್ ಮತುತ್ ಬಿಕಾಡ್ರ್ ಎಂಬುವರೂ
ಇದನೆನ್ೕ ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ತಮಮ್ ಸಹವತಿರ್ ನಾಗೇಂದರ್ನಾಥ್ರವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಮೌಲಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ
ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ರಾಮನ್–ನಾಥ್ ಸಿದಾದ್ಂತವು ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ
ವಿವರಿಸಿದೆದ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಿತು.
ರಾಮನ್ರವರ ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿ ಸಲಹೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವೆಂಬುದನುನ್
ನಾಗೇಂದರ್ನಾಥ್ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾದ್ರೆ. -“ಒಂದು ದಿನ ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿರವರು ಜೈವಿಕ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್
ಶರ್ವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳಿಂದ, ಶಬದ್ವೇಗವನುನ್ ವಿಸರಣದಿಂದ ಅಳೆಯುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಟಿಪಪ್ಣಿ
ನೀಡಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಅವರು ಇದನುನ್ ವಿವರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಬೊರ್ೕಫೆಸರ್ ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಯನುನ್ ಎತಿತ್ದರು.
ಬಿರ್ಲೌಲ್ಯಿನ್ ಸಿದಾಧ್ಂತ ಪರ್ಕಾರ ವಿಸರಣದ ಎಷುಟ್ ಶೆರ್ೕಣಿಗಳು ಇದರಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು?” ಮೊದಲ
ಎರಡು ಶೆರ್ೕಣಿಗಳೆಂಬ ಉತತ್ರ ಬಂದಿತು”. ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ಕಂಡದೆದ್ಷುಟ್? “ಮುಂದಿನ ಪರ್ಶೆನ್.”
ಪರ್ಯೋಗ ಫಲಿತಾಂಶದಲಿಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದೆದ್ೕ ಇಲಲ್. ಬೊರ್ೕಫೆಸರ್ ಬೋಡ್ರ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು
ಥಿಯರಿಯನುನ್ ಭಿನನ್ ನೆಲೆಯಲಿಲ್ ಪುನರ್ ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಧವ್ನಿ ತರಂಗಗಳು ಒತತ್ಡವನುನ್
ಮತುತ್ ವಿರಳತೆಯನುನ್ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಉಂಟು ಮಾಡುತತ್ವೆ. ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗವು
ಒತತ್ಡವಿದಾದ್ಗ ವೇಗ ತಗಿಗ್ಸಿ ವಿರಳತೆಯಿದಾದ್ಗ ವೇಗ ಹೆಚಿಚ್ಸಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತರಂಗ ಮುಖವು
ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಜಿಂಕ್ಶೀಟ್ನಂತೆ ಆಗುತತ್ದೆ. ಈ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನಕೆಕ್
ಪೂಣರ್ ವಿವರಣೆ ದೊರಕುತತ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅದನುನ್ ಒಪಿಪ್ದರು. ನಮಿಮ್ಬಬ್ರ ಜಂಟಿ
ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳ ಸರಣಿ ಹೊರಬಿದುದ್ ಈಗ ರಾಮನ್–ನಾಥ್ ಥಿಯರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ”.
ರಾಮನ್ರವರದುದ್ ಪರ್ಯೋಗಶೀಲ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ದೃಷಿಟ್ಕೋನ. ಆದರೂ ಅವರು ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ
ಫಲಗಳಿಗೆ ಭೌತ ಅನುರೂಪಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪಟುಟ್ಹಿಡಿಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಿದಧ್
ಮಾದರಿಗಳಿದದ್ವು. ಇವನೆನ್ೕ ಅವರು ವಿಭಿನನ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳನುನ್ ವಿವರಿಸಲು ಪದೆ ಪದೆ
ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ಬಾನ್ರ್ ಒಮೆಮ್ ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು “ಅವರು ಗಣಿತವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸಿ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುತಾತ್ರೆ ”.
ಜಾಲಕ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕುರಿತು ಬಾನ್ರ್, ಡೇಬೆಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು
ಕಟುವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಸರಿಯಿರಲಿಲಲ್. ಆದರೂ ತಮಮ್
ಹಾದಿಯೇ ಸರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತುತ್. ಈ ಬಗೆಯ ಮೊಂಡುತನವು ಅತಿರೇಕಕೆಕ್ ಹೋಗುತಿತ್ತುತ್. ಅತಿ
ಭಾವುಕರಾಗಿ, ಜಾಲಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮಟಿಟ್ಗೆ ವಿಚಾರಶೂನಯ್ರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದು ಅವರ ವೃತಿತ್
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ಜೀವನಕೂಕ್ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತು. ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುಖಯ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಅವರು ಹಾದಿ ತಪಿಪ್ದರು.
ರಾಮನ್ರವರ ಅತಯ್ಪೂವರ್ ಶಕಿತ್ಯಿದಿದ್ದುದ್ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಅದರಲೂಲ್ ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನ
ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಅವರ ಅಂತಃಶಕಿತ್ಯೂ ಒಳನೋಟಗಳೂ ಅತಿವಿಶಿಷಟ್ವಾಗಿದದ್ವು. ಇದನುನ್ ಬಿಟುಟ್
ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬಾರದಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಜೀವನಾದಯ್ಂತ ವಜರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕಿತ್ಯಿದುದ್, ತಮಮ್ಲಿಲ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಸಂಗರ್ಹ
ಮಾಡಿದದ್ರು. ಅವರು ಅತುಯ್ತತ್ಮ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ದುರದೃಷಟ್ ವಶಾತ್
ಮತೆತ್ ವಿವಾದಕೆಕ್ ಸಿಕಿಕ್ಕೊಂಡರು.
ಈ ವಿವಾದಗಳು ರಾಮನ್ರವರು ದುಯ್ತಿಶಾಸತ್ಕೂಕ್ ರೋಹಿತ ವಿಜಾಞ್ನಕೂಕ್, ಸಫ್ಟಿಕ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಕೂಕ್
ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಯನುನ್ ಮರೆಸಲಾರವು. ಸಫ್ಟಿಕ ಶಿಲೆ (Quarty) ಆಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದುವಾಗ,
ಸಾಫ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ನೆಡುಂಗಾಡಿಯವರು ಮೊದಲ
ಬಾರಿ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಸಿದರು. ಎರಡು ದಶಕಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಕೋಹರ್ನ್ರವರು ಈ ವಿದಯ್ಮಾನದ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ
ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಇದು ಪರ್ಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಸಫ್ಟಿಕ
ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಶಂಕು ವಕಿರ್ೕಭವನ, ದುಯ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತುತ್ ಇತರ ದುಯ್ತಿ ಸಫ್ಟಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ್
ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ದಾದ್ಗ, ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಅನೇಕ
ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ್ ವಿಭಿನನ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗುತಿತ್ದದ್ವು. ಇವೆಲಲ್ವೂ ರಾಮನ್ರವರ ಒತಾತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ
ಆಗುತಿತ್ತುತ್. ಈ ಅವಧಿಯಲೆಲ್ೕ ಕೃಷಣ್ನ್ರವರು ತಮಗೆ ಕೀತಿರ್ ತಂದು ಕೊಟಟ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್
ಕೈಗೊಂಡಿದುದ್. ಅಯಸಾಕ್ಂತಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದ, ನೀರಿನಿಂದ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಪಾದರಸದೀಪದಿಂದ
ಹೊರಟ ತರಂಗಾಂತರ =2536Å ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ವಿಕಿರಣವನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನ್ ಚದರುವಿಕೆ
ಯನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕೆಕ್ ರಾಸೆಟಿಟ್ ತಂತರ್ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಈ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವು
ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದ (Raman spectrum) ಎರಡನೇ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದ (Raman spectrum) ಎರಡನೇ ಆವೃತಿತ್ಯು ಮೊದಲನೇಯದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಸಾವಿರ ಪಟುಟ್ ಕಿಷ್ೕಣವಾಗಿರುತತ್ದೆ,
ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವಸುತ್ಗಳು ವಜರ್, ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್, ರಾಕ್ಸಾಲ್ಟ್, ಮಾಗಿನ್ೕಶಿಯಂ ಆಕೆ ಡ್ ಎಲಲ್ವೂ
ಸಫ್ಟಿಕಗಳೇ. ಈ ಅಧಯ್ಯನವು ಅವರನುನ್ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಆಕಷಿರ್ಸಿತು. ರಾಮನ್ರವರು
ನಿವೃತತ್ರಾದನಂತರ, ಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ರಾಮನ್ರೋಹಿತ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ವೃತಿತ್ ಜೀವನವು ಸುಂದರವಾಗೇನೂ ಇರಲಿಲಲ್.
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಘಟನೆಗಳು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಕದಡಿದವು. ಅವರು
ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ತಮಮ್ ದುಗುಡವನುನ್ ಹೇಳಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಹೀಗೇಕೆ
ಸೋತರು? ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಏನು ಕಾರಣ? ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ನೈಜ
ಉತತ್ರಗಳಿಲಲ್. ಎಸ್. ರಾಮಶೇಷನ್ರವರು ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿದಾದ್ಗ
ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಒಂದಿಷುಟ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ. ರಾಮನ್ರವರು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಜಗತಿತ್ನಲೆಲ್ೕ
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ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದರು. ಅವರು ಕಂಡದುದ್ ಅರೆನಿದೆದ್ಯಿಂದ ಎದದ್
ವಾತಾವರಣ. ಹೆಚುಚ್ ವೇತನ ಗಳಿಸಿ ಅತಯ್ಲಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಜನರಿದದ್ದುದ್ ವಾಸತ್ವ. ರಾಮನ್ರವರು
ಹೆಚುಚ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡತೊಡಗಿದಾಗ, ಸಿಬಬ್ಂದಿಯು ಅದನುನ್
ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ತೆಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ಬಣಿಣ್ಸತೊಡಗಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಒಂದೆರಡು
ವಷರ್ ಕಾದು ಆನಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್.
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಉತತ್ಮ ಸಾಥ್ನವಿದೆಯೆಂದೇ ಆಶಿಸುವ ಜನರು ರಾಮನ್ರವರನುನ್
ಸುತುತ್ವರಿದಿದದ್ರು, ಇವರಲಿಲ್ ಬಿರ್ಟೀಷರೂ, ಭಾರತೀಯರೂ ಇದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ವಿಭಾಗದವರು
ಒಬಬ್ ಭಾರತೀಯನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡಲಿಲಲ್. ಈ ಅನುಭವವು ಅವರಿಗಿರಲೇ
ಇಲಲ್. ಈ ಸಿಬಬ್ಂದಿವಗರ್ದವರು ಆಗಿನ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಸಕಾರ್ರದ ಕಿವಿಹಿಂಡಿ, ಟಾಟಾ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ್ ಟಾಟಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯ್ರು
ಇರಲಿಲಲ್ವಾದರೂ ಅವರು ಸಕಾರ್ರವನುನ್ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ವವರಲಲ್. ಅವರ ವಾಣಿಜಯ್
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇದಿದ್ತು. “ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಸರಿಗಟುಟ್ವ
ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ನೂ ಇಲಲ್.
ಅವರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕೂಕ್, ಚುರುಕುತನಕೂಕ್
ಭಾವತೀವರ್ತೆಗೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲಲ್ಬಲಲ್ವರಿಲಲ್. ಯೂರೋಪಿಯನನ್ರಿಗಿರುವ ಈ ಲಕಷ್ಣಗಳು
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಹುಟಿಟ್ಸುತಿತ್ದದ್ವು” — ಬಾನ್ರ್ ರವರು ಹೀಗೆಂದಿದಾದ್ರೆ. ರಾಮನ್ರವರು
ತಂದ ಎಲಾಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಎದಿದ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗವು ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಎಲಾಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಬದಿಗೊತಿತ್ದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಬಗೆಗ್ಯೇ
ಹೆಮೆಮ್ ಇತುತ್. ಅವರು ಮಿಕೆಕ್ಲಲ್ರನೂನ್ ಕನಿಷಠ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಅತಿವೇಗದ ಚಿಂತನೆ ಮತುತ್
ಖಾರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಎಲಲ್ರನೂನ್ ದೂರ ಮಾಡಿದವು.
ಇವೆಲಲ್ವೂ ರಾಮನ್ರವರ ಹೆಸರು ಕೆಡಲು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿದ
ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಓರೆಗಣಿಣ್ನಿಂದಲೇ ನೋಡುತಾತ್ರೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಲಲ್ಸಲಲ್ದ ಆರೋಪಗಳನುನ್,
ಕಿರುಕುಳವನೂನ್ ನೀಡುತಾತ್ರೆ. ರಾಮನ್ರವರು ಕಲಕ್ತತ್ ಬಿಟುಟ್ ಬಂದದೂದ್ ಕೂಡ ಅಲಿಲ್ನ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯ
ಕಿರುಕುಳ ಮತುತ್ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯ ದೆವ್ೕಷ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂಬುದು ಗೊತಿತ್ದೆ. ಇಂಡಿಯನ್
ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲೂಲ್ ದೊಡಡ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿದುದ್ ಅಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೂ,
ಇಂಜಿನಿಯರಗ್ಳೂ ವಿಭಿನನ್ ಹಿನನ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತುತ್ ಪೂವರ್ಗರ್ಹಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದವರಾಗಿದದ್ರು.
ಪರಿಸಿಥ್ತಿ ಹೀಗಿದಾದ್ಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕಷ್ತನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದಿದ್ತು. ದುರದೃಷಟ್
ವಶಾತ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತಾಳೆಮ್ ಎಂಬುದೆ ಇರಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರು ಇತರರ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳುಳ್ವವರಲಲ್ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆವೇಶಭರಿತರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅನಿನ್ಸಿದದ್ನುನ್
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಲ್ದೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ರೀತಿಯು ಅವರ ಮೂಗಿನ
ನೇರಕೆಕ್ೕ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಾದದುದ್ ಸರಿ, ಇಷಟ್ವಾಗದುದ್ ಇಲಲ್. ಇವೆಲಲ್
ಅವರನುನ್ ದೆವ್ೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ಸರಳ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳಾದವು. ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು
ಜನ, ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಬೋಧನಾ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದಧ್ ನಿಂತರು.
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ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಖಾಯಂ ಹುದೆದ್ಗಾಗಿ
ಆಹಾವ್ನಿಸಲು ರಾಮನ್ರವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಇತರೆ
ವಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಭೌತಶಾಸತ್ವನೆನ್ೕ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಇನೊನ್ಂದು
ಆರೋಪ. ಅಲಲ್ದೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆವರಣವನುನ್ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಹಣ ಬೋಲುಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ
ಎಂದೂ ಆರೋಪವಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಸವ್ಲಪ್ ಮೊಂಡುವಾದಿಯೇ ಆಗಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ “ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ
ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್” ಇವರ ಅವನತಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಕಾರಣವಿದಿದ್ರಬಹುದು. ರಾಮನ್ರವರಂತಹ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೆ
ಈ ಬಗೆಯ ಅವಮಾನವಾಯಿತೆಂಬುದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಎಲಲ್ರ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್
ಕೂಡಿಸಿ ತೀಮಾರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯು ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸಂಸೆಥ್ಯು
ರಾಮನ್ರವರ ಗುಣಕೆಕ್ ಸರಿಹೊಂದಲಾಗದಂತಹುದು. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದೊಡನೆ
ಅವರು ತಮಮ್ದೇ ಆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಲಿಲ್
ತಮಗಿಷಟ್ವೆನಿಸಿದ ರಂಗದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳಳ್ಬಹುದಾಗಿತುತ್.
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ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗಲೇ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಖಾಸಗಿ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದದ್ರು. ಅವರು ನಿವೃತಿತ್ಯಾದನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು 11 ಎಕರೆ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳೆಳ್ಯ
ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದದ್ರು. ಇದೇ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ಕಟಟ್ತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ನಿವೃತತ್ರಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಕಟಟ್ಡವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕೆಕ್ ಬಂದಿತುತ್.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತತ್ರದ ಸರಹದದ್ನುನ್ ನಿದೇರ್ಶಿಸುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೋಪುರದ ಪಕಕ್ದ ಭೂಮಿಯಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಇದೆ (16ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸರಹದದ್ನುನ್
ಗುರುತಿಸುವ ಈ ಗೋಪುರಗಳ ನಿಮಾರ್ಣವಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯನುಸಾರ ನಗರವು
ಈ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದದ್ರೆ ಅದೃಷಟ್ವಿರುತತ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು
ಈ ಮಿತಿಯ ಹಲವು ಪಟುಟ್ ಹಿರಿದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆಯ ದಟಟ್ಣೆ, ನೀರಿನ
ಕೊರತೆ, ಮತುತ್ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ್ ಹಾಸುಹೊಕಾಕ್ಗಿದೆ). ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯು
ಸಟುಟ್ಮಣಿಣ್ನದು, ಉತತ್ರಕೆಕ್ ವಾಟವಿದೆ. ಇದರ ಅಗೆನ್ೕಯ ಮೂಲೆಯಲಿಲ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೋಪುರವಿದೆ.
ಇದು ಚಿಕಕ್ದಾದ ಮಣಿಣ್ನ ಗುಡಡ್ದ ಮೇಲಿದೆ. ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿದಾದ್ಗ ಇದು ಕೆಂಪನೆಯ ಗುಡಡ್ವಾಗಿ
ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಇಲಿಲ್ಂದ 30ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿಲ್ರುವ ನಂದಿ ಬೆಟಟ್ವನುನ್ ನೋಡಬಹುದಿತುತ್. ದಕಿಷ್ಣದ
ಕಣಿವೆಯಲಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಿದೆ. ಇತಿತ್ೕಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಇಲಿಲ್ನ ತೋಟಗಳೂ, ಹಸಿರು
ಮೈದಾನಗಳು ಮನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ.
ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಆಸಿತ್ಯನುನ್ ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಇಟಿಟ್ದದ್ರು. ಭೂಮಿಯ ಪರ್ತಿ ಇಂಚೂ ಅವರಿಗೆ
ಪಿರ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಳುಳ್ ಬೇಲಿಯ ತಂತಿಯನುನ್ ಹಾಕಿಸಿಬಿಟಟ್ರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ.
ಬಳಿಕ ಈ ಬರಡು ನೆಲದಲಿಲ್ ಗಿಡನೆಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಹೂ ಮರಗಳನುನ್ ನೆಟಟ್ರು. ವೇಗವಾಗಿ
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ಬೆಳೆಯುವ ನೆರಳು ನೀಡುವ ವೃಕಷ್ಗಳ ಬೀಜನೆಟಟ್ರು. ಬೊದೆಗಳು, ಸಣಣ್ಗಿಡಗಳೂ ಬಂದವು. ಮೊದಲ
ಕಟಟ್ಡವು ತಿಳಿಬೂದು ಬಣಣ್ದ ಗಾರ್ನೈಟನ್ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ್ಡ. ಕೆಲವು ಕಟಟ್ಡವಿನಾಯ್ಸಕಾರರು
ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೂ, ರಾಮನ್ರವರೇ ಈ ಕಟಟ್ಡದ ವಿನಾಯ್ಸ ಕತರ್ರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅತಿ ಎತತ್ರದ
ಕೊಠಡಿಗಳೂ, ಒಳೆಳ್ಯ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇರುವಂತಹ ಕಿಟಕಿಗಳು ಬೇಕಿದದ್ವು. ಪೂವರ್, ಪಶಿಚ್ಮಗಳಿಗೆ
ಚಾಚಿದ ಉತತ್ರ ಮುಖ ಕಟಟ್ಡವು ಎದಿದ್ತು. ಪಶಿಚ್ಮದಲಿಲ್ ಮುಂಚಾಚಿದ ಅಂಗಣವು ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಪರ್ವೇಶದಾವ್ರವಾಯಿತು. ನೆಲ ಮಹಡಿ ಮತುತ್ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲು ಕಂಬಗಳಿದದ್ ಪಡಸಾಲೆಗಳೆದದ್ವು.
ಗಾರ್ನೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳು ಇದದ್ವು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹತಿತ್ ಹೋಗಿ 180°
ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಡಿ ಸಿಗುತಿತ್ತುತ್. ಈ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಗಾರ್ನೈಟ್ ಕಲುಲ್ ಹೊದಿದ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ಇದನುನ್ ಪಕಕ್ದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಹಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳನುನ್
ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಆನೆಯನುನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸಬಲೆಲ್ ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಈ
ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಟಕಟೆಗಳ ಅಲಂಕಾರವೂ ಇತುತ್.
ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಹತಿತ್ದ ನಂತರ, ಕಂಬಗಳ ಮಂಟಪದಂತಹ ಜಾಗ ಎದುರಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಬಲು ಇಷಟ್ವಾದದುದ್. ಇಲಿಲ್ಂದ ಬಾನಿನಂಚು ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತುತ್. ದೂರದ
ನಂದಿ ಬೆಟಟ್ವೂ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಅದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ನಂದಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ದೂರದಶರ್ಕ
ದಲಿಲ್ ಇದು ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಕಟಟ್ಡದ ಮುಂಭಾಗ ಬರಡು ನೆಲವಾದರೂ ಅತಿ ದೂರದವರಿಗೆ
ಹರಡಿದ ಭೂಪರ್ದೇಶವು ಚೆನಾನ್ಗಿಯೇ ತೋರುತಿತ್ತುತ್. ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇತುತ್. ರಾಮನ್ರವರ
ವಿವರಣೆಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ಇದು ಮರೆಯಲಾರದ ದೃಶಯ್.
ಪೂವರ್ಕೆಕ್ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಭವಯ್ ಗೋಪುರ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಟಟ್ಡಗಳು
ಮುಂಚಾಚಿದದ್ವು. ಈ ದೃಶಯ್ವು ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಆಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು
ಎತತ್ರದ ಯೂಕಲಿಪಟ್ಸ್ ಗಿಡಗಳನುನ್ ಈ ಬದಿಗೆ ನೆಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಹಿ
ಅನುಭವಗಳು ಬೇಕಿರಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗೆ ಇದು ತೀವರ್ ಘಾಸಿಯುಂಟು ಮಾಡಿತುತ್. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಟಾಟಾ
ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ತಕಷ್ಣವೇ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತು
ಬದಲಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ನೀಲಗಿರಿ ವಾಸನೆ ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿರುತತ್ದೆ ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು.
1949ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಟಟ್ಡವು ಅಪೂಣರ್
ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ತುತ್. ನೀರಿನ ಪೈಪುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಕರೆಂಟ್ ಇರಲೇಇಲಲ್. ನಾನು ರಾಮನ್
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಅಸಿಸೆಟ್ಂಟಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರನುನ್
ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನೇಮಿಸಿದದ್ರು. ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಒಬಬ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇದದ್ರು. ನಾವು
ಮೂವರೇ ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನ ಕೇಂದರ್ ನೌಕರರು.
ರಾಮನ್ರವರು ನೌಕರರನುನ್ ತಮಮ್ದೇ ಶೈಲಿಯಲಿಲ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ
ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ದದ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಪದಧ್ತಿಗಳಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಪೇಪರ್ ನಲಿಲ್ದದ್
ಡಿಗಿರ್ಗಳಿಗಂತಲೂ ಮೆರಿಟ್ ಮತುತ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಧಾನಯ್ತೆ ನೀಡಿ, ಇವುಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ತಮಮ್ದೇ
ಮಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಇವರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳುಳ್ವ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯ
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ನೇಮಕ ಪದಧ್ತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಬಂದಿತು. ರಾಮನ್ – “ಅವರು ತೋರುವ ಮೆರಿಟ್ ಪರ್ಕಾರ” ಎಂದು
ಮಾರುತತ್ರ ಬರೆದರು.
ಜಿ. ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರು ಮೊದಲ ತಾಂತಿರ್ಕ ಉದೊಯ್ೕಗಿಯಾದರು. ಇವರನುನ್ ಎಚ್.
ಪರಮೇಶವ್ರನ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದದ್ರು. ಇವರು ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರನುನ್ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿಸ್ಟ್
ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದದ್ರು. ಪರಮೇಶವ್ರನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲಿಲ್ ಚೆನೆ ನ ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್
ಆಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿದದ್ರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ತಿರ್ವೇಂಡರ್ಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿಲ್ ಡೈರೆಕಟ್ರ್ ಆಫ್ಇಂಡಸಿಟ್ೕಸ್,
ತಾರ್ವಂಕೋರ್ ಸೆಟ್ೕಟ್, ಆದರು. ಪರಮೇಶವ್ರನ್ ಆಪಿಟ್ಕ್ಸ್ನಲಿಲ್ ಅನುಭವವುಳಳ್ವರು. ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪ್
ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ದುಯ್ತಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಹೀಗಾಗಿ
ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಅವರೊಬಬ್ ಮಾಸಟ್ರ್ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಟೆಕಿನ್ಷಿಯನ್
ಆಗಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರ ಕೌಶಲಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಮತುತ್ ಮೆಚುಚ್ಗೆ.
ಇಪಪ್ತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಸುದೀಘರ್ ಕಾಲದವರೆಗೆ ರಾಮನ್ರವರು ನಿಧನವಾಗುವವರೆಗೆ ಪದಮ್ನಾಭನ್
ಜೊತೆಗಿದದ್ರು. 1984 ರಲಿಲ್ ಇವರು ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾದರು. ಅವರು ಒಟುಟ್ 35 ವಷರ್
ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿದದ್ರು. ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರಿಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಶರ್ದೆಧ್ ಮತುತ್ ಭಕಿತ್.
ರಾಮನ್ರವರೂ ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರನುನ್ ತುಂಬ ನಯವಾಗಿ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
ನನನ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಮನ್ರವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಒಂದು ಆಕಸಿಮ್ಕ. ಈ ಭೇಟಿಯು
ನನನ್ ಜೀವನಕೆಕ್ ಅತಯ್ಂತ ಆನಂದವೀಯುವ ಅವಧಿಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1949ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್
1960ರ ವರೆಗೆ ಇತುತ್. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ಯೇ ನನನ್ ವೃತಿತ್ ಜೀವನದ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲುಲ್ಗಳಾದವು.
ಮದರಾಸು ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸಿಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾನು ವಾಯ್ಪಾರಿ ವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್
ಒಂದೂವರೆ ವಷರ್ ಕಳೆದೆ. ಇದರಲಿಲ್ ನನಗೆ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ತೃಪಿತ್ ಸಿಗಲಿಲಲ್. ಅದಕಾಕ್ಗಿ
ನಾನು ರಿಸಚ್ರ್ ಅಸಿಸೆಟ್ಂಟ್ ಆಗಿ ಗಿಂಡಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಭೌತರಸಾಯನಶಾಸತ್
ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಅಲಿಲ್ನ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೊಬಬ್ರ ಬಳಿ ಸೇರಿದೆ. ಅಲಿಲ್ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆದಾರ ಆಗಿದೆದ್. ಒಂದಿಷುಟ್
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ ಕೆಲಸವೂ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ನಾನು ಹೆಚಿಚ್ನ ಕಾಲವನುನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಕಳೆದೆ. ನನನ್
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಧಿಯು ನನಗೆ ಎಲೆಕಿಟ್ಕಲ್ ಮತುತ್ ಮೆಕಾಯ್ನಿಕಲ್
ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ್ ಸವ್ಯಂ ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಈ ಅನುಭವವು ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ವೃತಿತ್
ಜೀವನದಲಿಲ್ ಫಲನೀಡಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸರಿಯಾದ ಸಥ್ಳವಲಲ್ವೆಂದು
ತಿಳಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾಟಾವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲಿಲ್ ಸಥ್ಳ ಸಿಗಲಿಲಲ್.
ನಾನೊಮೆಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದಭರ್ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಕಬಿಬ್ಣವಲಲ್ದ ಲೋಹಗಳನುನ್ ಕುರಿತು
ವಾಯ್ಪಾರ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಬಂದೆ. ಆಗಲೇ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಟೆಲಿಫೇನ್ನಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅದೇ ದಿನ
ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಅವರನುನ್ ಕಾಣಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಒಪಿಪ್ದರು. ನಾನು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಹೋದಾಗ ಅವರು ಆವರಣದಲಿಲ್ ತಿರುಗಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲೆಲ್ೕ ನನನ್ನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದದ್ಲಲ್ದೆ ಅವರ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಮಧೆಯ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ನನಗೆ ಏನು ತರಬೇತಿ
ಸಿಕಿಕ್ದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ನನಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಮೋಡಗಳ ಬಗೆಗ್
ಪರ್ಶೆನ್ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಸರಿ ಉತತ್ರ ನೀಡಿದಿದ್ರಬೇಕು. “ಹೌದು ನಿನಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಜಾಞ್ನ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ
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ಎಂದರು” ಎಲೆಕಿಟ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೇಳಿದರು. ಗಿಡಗಳು,
ಹೂಗಳು ಮತುತ್ ಬಣಣ್ಗಳ ಉಗಮ ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಶಿನ್ಸಿದರು. ನಾನು ಸಸಯ್ಶಾಸತ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು
ಕೋಸ್ರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವುದು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು.
ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಹೊತುತ್ ಕಳೆದಿರಬಹುದು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿಯೇ ತಿರುಗಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು.
ಬಳಿಕ ಅವರೆಂದರು — “ನನನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲಿಲ್ ಒಬಬ್ ಸಹಾಯಕರ
ಅಗತಯ್ವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು”. ನಾನು
ಹೇಳಿದೆ “ಸಾರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟಟ್ರೆ ನನನ್ ಶಕಿತ್ ಮೀರಿ ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವೆ”.
ತಕಷ್ಣವೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಷರತುತ್ ಹಾಕಿದರು — ನೀನು
ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೊರ್ಬೇಷನರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಬಳಿಕ ನಿನನ್ ಕೆಲಸ ಇಷಟ್ವಾಗಿದದ್ರೆ
ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು”.
ಅವರು ನಗುತಾತ್ ಹೀಗೆ— “ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಹಂಪಿರ್ಡೇವಿಯವರಿಗೆ ಫಾರಡೇ ಇದದ್ಂತೆ ನೀನೂ
ಆಗಬಹುದು”. ಇದು ನನನ್ ಜೀವನಕೆಕ್ ಒಂದು ಮಹತವ್ದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅತಿ ಸಂತೋಷಕರ
ಗುರಿ ಮುಟಿಟ್ತು. ಈ ಬಗೆಯ ತಿರುವು ಅದುವರೆವಿಗಾಗಲಿ, ಆನಂತರವಾಗಲಿ ನನನ್ ಜೀವನದಲಿಲ್
ಬಂದಿಲಲ್. ಈ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಪಕರ್ ಪಡೆದು, ನನನ್ ಹೃದಯಕೆಕ್
ಹತಿತ್ರವಾದ ಪಥದಲಿಲ್ ಸಾಗಲು ಅಣಿ ಮಾಡಿದ ತಿರುವು. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು
ಸಹಿಸಿದ ನಿರಾಶೆಗಳೆಲಲ್ವೂ ಒಳೆಳ್ಯದಕೆಕ್ೕ ಆದವು ಎನಿಸುತತ್ದೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದುದ್ ನವೆಂಬರ್ 1,
1949ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಕಷ್ಣವೇ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರಿಗೆ ಉದೊಯ್ೕಗ ಪತರ್ದ ಒಕಕ್ಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಅದನುನ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನನನ್ ಕೈಗಿತತ್ರು. ನನಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರಲು ಹತುತ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಬಸ್ಸಾಟ್ಂಡಿನ ವರೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟಟ್ರು. ನಾನು ಮದರಾಸಿಗೆ ಅದೇ ರಾತಿರ್ ರೈಲು
ಹತಿತ್ದೆ. ಒಂದು ವಾರ ನನನ್ ಹಳಿಳ್ಯಲಿಲ್ ಕಳೆದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದೆ. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರ ಬಾಲಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರುಗಳು ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದುದ್ ಇಲಿಲ್ಂದಾಚೆಗೆ.
ರಾಮನ್ರವರು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನೂನ್ ಇತರೆ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನುನ್
ಕೂಡಿಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಕಷ್ ದಶರ್ಕಗಳನೂನ್, ರೂಮಿನ ತುಂಬ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್
ಉಪಕರಣಗಳನೂನ್ ಜೋಡಿಸಿದದ್ರು (ಇವು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯವರ ಉಪಕರಣಗಳು, ಯುದಧ್
ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಂತಹವನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೆ ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೆ DGTDಯು
ಕೊಡಮಾಡಿತುತ್) ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟೋಟಾರ್ನ್, ಸೂಕಷ್ ತರಂಗೋತಾಪ್ದಕ, ಆಂದೋಲಿಗಳು
ವಿದುಯ್ತ್ ಅಲೆಗಳ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಏರಿಯಲ್ ಕಾಯ್ಮೆರಾಗಳು, ದುಯ್ತಿಉಪಕರಣಗಳು, ಅವಕೆಂಪು
ವೀಕಷ್ಣಾ ಸಾಧನೆಗಳು ಸೇರಿದದ್ವು. ಮೆಷೀನ್ ಟೂಲ್ಗಳು, ಲೇಥ್ಗಳು, ನೈಟೊರ್ೕಜನ್ ದರ್ವೀಕರಣ
ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ದೇಣಿಗೆಯಲಿಲ್ ಅದೃಷಟ್ವಶಾತ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದದ್ವು.
ರಾಮನ್ರವರ ಕೊನೆಯ ಮಗ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಯೆಕ್ಯಲಿಲ್ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದದ್ರು. ಅವರು ಹವಾಯ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ ತಜಞ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದುವೆಲಾಲ್
ಕಾಯರ್ನಿರತ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ರಲಿಲಲ್. ಕೆಲವು ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತುತ್ ಬೆಳಕಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತರ್
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ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ವು. ಪಶಿಚ್ಮದ ಬಯಲಿನಲಿಲ್ ಇವಕೆಕ್ ದೊಡಡ್ದೊಂದು ಕಟಟ್ಡ ಕಟಿಟ್ಸಿ ಅಲಿಲ್ ಲೇಥ್ಗಳು,
ಮೇಷೀನುಗಳು, ಗಾಜು ಊದುವ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಾಯ್ಬ್, ಇತಾಯ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಮುಖಯ್ ಕಟಟ್ಡದ ಪೂವರ್ಕೆಕ್ ರೋಹಿತದಶರ್ಕ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ ಕಟಟ್ಲಾಯಿತು. ಕಟಟ್ಡಗಳ
ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅವೆಲಲ್ವೂ ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಗಾರ್ನೈಟ್ನಲಿಲ್ರಬೇಕೆಂದು ಇಷಟ್.
ಅವುಗಳ ವಿನಾಯ್ಸದ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಶಿಚ್ತವಾದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳಿದದ್ವು. ಮುಖಯ್ ಕಟಟ್ಡವು
ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದದ್ರು. ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ
ದದ್ರು. ಮುಖಯ್ ಕಟಟ್ಡಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ, ಗರ್ಂಥಾಲಯ, ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ, ಕಚೇರಿಗಳು,
ವಾಚನಾಲಯ ಮತುತ್ ಬಾತ್ರೂಂಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದದ್ರು.
ಸಂಗರ್ಹಾಲಯದ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ದದ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಾಚನಾಲಯವು ಅದುಭ್ತವಾಗಿತುತ್, ಸುತತ್ಲೂ ಟೀಕ್
ಮರದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ, ತೇಗದ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಿದದ್ವು. ಮೂಲೆಗಳಲಿಲ್ ಖನಿಜಗಳ ಮಾದರಿಗಳನುನ್
ಇಟಟ್ ಶೋಕೇಸ್ಗಳಿದದ್ವು. ಒಂದು ದೊಡಡ್ ತೇಗದ ಮರದ ಮೇಜು ಕೊಠಡಿಯ ಕೇಂದರ್ದಲಿಲ್ತುತ್.
ಇದರ ಮೇಲೆ ಕರಿಯ ಗಾಜಿನಫಲಕ ಇರಿಸಿದದ್ರು. ಸುತತ್ಲೂ ಆರಾಮ ಖುಚಿರ್ಗಳಿದದ್ವು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ
ಗೋಪುರವನುನ್ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯೂ, ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗಾಡ್ರ್ನ್ಗಳನುನ್ ದಕಿಷ್ಣದ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ
ನೋಡ ಬಹುದಿತುತ್. ಅತಯ್ಂತ ಶಿರ್ೕಮಂತವಾಗಿ ಅನುಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಂದವಾದ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿತುತ್.
ಅನೇಕ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಮತುತ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಅಲಿಲ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇದು
ವಾಚನಾಲಯ. ಅಲೆಲ್ೕ ಅವರು ತಮಮ್ ಸಂದಶರ್ಕರನುನ್ ಎದುರುಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಪಕಕ್ದ ಸಣಣ್
ರೂಂನಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನುನ್ ಪರ್ದಶಿರ್ಸಿದದ್ರು. ಎಲಲ್ವೂ ಅಚುಚ್ಕಟಾಟ್ಗಿ ಜೋಡಿಸಿ
ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಅಂಟಿಸಿದದ್ರು. ವಾಚನಾಲಯದಿಂದ ಒಳಬರಲು ಇದಕೆಕ್ ಬಾಗಿಲಿತುತ್. ಕೆಳಮಹಡಿಯಲಿಲ್
ಈಶಾನಯ್ ಮೂಲೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿ ಇತುತ್. ಇದು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ
ಪಕಕ್ದಲೆಲ್ೕ ಇತುತ್. ಅಲಿಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬಬ್ಂದಿಗಳು ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಖಾಸಗಿ
ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್, ತಮಮ್ ಪೂಣರ್ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಇಟಿಟ್ದದ್ರು - ಅವರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳು,
ಮೆಡಲ್ಗಳು, ಡಿಬೊಲ್ಮಾಗಳು, ಡಾಕೊಟ್ರಲ್ ಗೌನ್ಗಳು, ವಜರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಫ್ಟಿಕಗಳು
ಇತಾಯ್ದಿ. ಅವರು ಫೇನ್ಕಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದೂ, ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡುವುದೂ, ಆಡಳಿತ
ವಿಚಾರಗಳನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದೂ ಇಲಿಲ್ಯೆ ಜರುಗುತಿತ್ದದ್ವು.
ರಾಮನ್ರವರು ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕೆಕ್
ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದದ್ರು. ವಿಶವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಕಛೇರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗುವ
ಸಂದಭರ್ವಿದುದ್, ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಸದಸಯ್ರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಲಲ್.
ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಸಂದಭರ್ವನುನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿ ಮತುತ್ ಮುರೆರ್ಹಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದದ್ರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ವಾಯ್ಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಬಹು ಮೌಲಯ್ದ ವಜರ್ಗಳನುನ್, ಖನಿಜಗಳನುನ್ ಕೊಂಡು
ಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೇರುವಾಗಲೇ ಇವೂ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿಳಿದವು.
ಸಫ್ಟಿಕಗಳ, ಖನಿಜಗಳ, ವಜರ್ ರತನ್ಗಳ ಮತುತ್ ಭೂಗಭರ್ಶಾಸತ್ ವಿಷಯಗಳ ಸುಸಜಿಜ್ತ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಕೆಕ್

ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್

55

ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಒಳೆಳ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿದದ್ವು. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್
ಮೀಸಲಾಗಿಟಿಟ್ದದ್ರು. ಅವರು ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಲು ಈ.ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್
ರವರನುನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಛಾಯಾಚಿತರ್ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಮತುತ್ ಛಾಯಾಚಿತರ್
ಸಂಬಂಧಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಮಾರುತಿತ್ದದ್ರು. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ರವರಿಗೆ ಸೌಂದಯರ್ ಪರ್ಜೆಞ್
ಇತುತ್. ಅವರು ಟೀಕ್ ಬೀರುಗಳನೂನ್, ಸರಿಯುವ ಗಾಲ್ಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನುನ್ ಇರಿಸಿ ಬೆಳಕು
ಒಳಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೀರುಗಳೊಳಗೆ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಶೀಟ್ ಗಾಲ್ಸ್ನಿಂದ
ಇರಬೇಕೆಂದರು. ಟೀಕ್ ಮರದ ಪಟಿಟ್ಗಳಲಿಲ್ ಚಿತರ್ಗಳ ವಿನಾಯ್ಸಗಳಿದುದ್ ಅದಕೆಕ್ ಮರದ ತೊಗಟೆಯ
ಗೆರೆಗಳು ಎದುದ್ ಕಾಣುವಂತೆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಬಡಗಿಗಳನುನ್ ಕರೆಸಿ
ಸಂಸೆಥ್ಯಲೆಲ್ೕ ಬೀರುಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲಿಲ್ಯೂ ರಾಮನ್ರವರ
ಸಲಹೆ ಕೋರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಸಮಮ್ತಿ ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಾಗದದ್ನುನ್
ಗೋವಿಂದರಾಜ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತಿತ್ದದ್ವು. ಗೋವಿಂದ
ರಾಜ್ ಬಹಳ ಚುರುಕು. ಬಹುಬೇಗನೇ ರಾಮನ್ರವರ ಇಷಟ್/ಅನಿಷಟ್ಗಳನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಬಿಟಟ್ರು. ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನುನ್ ಕೂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಗಳನಿನ್ಡಲು
ಬಹಳ ಮುತುವಜಿರ್ ವಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವರೇ
ಕೈಯಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮಮ್ನುನ್
ಸುತತ್ಲೂ ನಿಲಿಲ್ಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ “ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ”
ಎಂದು ಪರ್ತಿಬಾರಿಯೂ ಕೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪರ್ತಿ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಜೋಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ
ತಗಲುತಿತ್ತುತ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದದ್ದುದ್ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದುದ್
ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂದು. ಈ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು ಗಂಟೆಗಟಟ್ಲೇ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ವು.
ನಾವು ರಾಮನ್ರವರ ಸಹವಾಸವನುನ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟುಟ್ ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಅವರ
ವಾಯ್ಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕೇಳುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಅವರು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಲು ಸಮಮ್ತಿಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್,
ಅವನೆನ್ಲಲ್ ತೆಗೆದಿರಿಸಿದರು. ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ತಲೆಯಲಿಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ತರಬೇತಿಯಲಿಲ್ ನಾನು ಮತುತ್ ಪದಮ್ನಾಭನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಇದುದ್ದದ್ರಿಂದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಖನಿಜ, ಮಾದರಿಯ ಹೆಸರುಗಳನೂನ್, ಅವುಗಳು ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಸಿಕಿಕ್ದ
ಬಗೆಯ ಚರಿತೆರ್ಯನುನ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದೆವು.
ಅತಿವಣರ್ರಂಜಿತ ಹೊಳಪಿನ ಸಫ್ಟಿಕಗಳನುನ್ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪಾಶವ್ರ್ದಿಂದ ಬೆಳಕು ನುಗುಗ್ವ ಮೂಲೆ
ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್ ಇಟೆಟ್ವು. ಬೆಸೆಸ್ೕಸರ್ ಲಾಲ್ ಹಲಾವ್ಸಿಯಾ ಮೂಯ್ಸಿಯಂ ವಿಶಾಲವಾಗಿತುತ್. ಇಲಿಲ್ ಅತಿ
ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದ ಖನಿಜ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಇಟೆಟ್ವು. ಇದರಲಿಲ್ ತೇಗದ ಮರದ ಉದದ್ನೆಯ ಕಪಾಟಿತುತ್.
ಇದಕೆಕ್ ಗಾಜಿನ ಛಾವಣಿಯೂ ಸರಿಸಮ ದಾವ್ರಗಳೂ ಇದದ್ವು. ಇಲಿಲ್ ಸಫ್ಟಿಕಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಕೃತಕ
ವಜರ್ಗಳನುನ್ ಇರಿಸಿದೆದ್ವು. ಮೂಲೆಯ ರೂಮಿನ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ಸಣಣ್ ಕೊಠಡಿ ಇತುತ್. ಅದರಲಿಲ್
ಅತಿ ನೇರಳೇ ಕಿರಣಗಳಲಿಲ್ ದೀಪಿತ್ಸೂಸುವ ಖನಿಜಗಳನುನ್ ಪರ್ದಶರ್ನಕೆಕ್ ಇದದ್ವು. ಪರ್ಕಾಶಮಾನವಾದ
ಹಸಿರು ವಿಲೆಲ್ಮೈಟ್, ಕೆಂಪು ಕಾಲೆ ಟುಗಳು, ನೀಲಿ ಫೂಲ್ರಾ ರ್ ಮತುತ್ ನೂಯ್ಜಸಿರ್ಯಿಂದ
ತಂದ ಹಲವು ವಣರ್ಗಳ ಫಾರ್ಂಕ್ಲೈನೈಟ್ ಇವು ಪರ್ದಶರ್ನಕೆಕ್ ಇಟಟ್ ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳು. ಇವು
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ಕತತ್ಲಕೋಣೆಯಲಿಲ್ದುದ್, ಅತಿನೀಲ ಬಲ್ಬ್ ಹೊತಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೀವ ಪಡೆಯುತಿತ್ದೆದ್ವು. ರಾಮನ್ ಈ
ಖನಿಜಗಳನುನ್ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅತಿನೀಲ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಜಗಮಗಿಸುವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದರಿಂದ ದಶರ್ಕರಿಗೆ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ತಿಳಿಯುತಿತ್ತುತ್; ಮಾಯಾ ಲೋಕಕೆಕ್
ಕರೆದೊಯದ್ಂತೆ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಆಗ ರಾಮನ್ರವರು ದೀಪಿತ್ಯೆಂದರೇನು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ
ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್ ನಡೆಯುವ ಮಾಯೆಯನುನ್ ಸಂದಶರ್ಕರು ತಮಮ್ ನೆನಪಿನಲಿಲ್ ಕೊಂಡೊಯುಯ್ತಿತ್ದದ್ರು.
ಪಶಿಚ್ಮದ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಭೂವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದದ್ರು (ಶಿಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಶಿಲೆಗಳನುನ್ಂಟು ಮಾಡುವ
ಖನಿಜಗಳು). ಇದರ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳಲಿಲ್ ಚಿಟೆಟ್ಗಳು, ಜೀರಂಗಿಗಳು, ಹಕಿಕ್ಗಳು ಮತುತ್
ಹೊಳೆಯುವ ಕಪೆಪ್ಚಿಪುಪ್ಗಳಿದದ್ವು.
ಹೀಗೆ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಗಳು, ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೊಠಡಿ, ಗರ್ಂಥಾಲಯ,
ಕಚೇರಿ ಮತುತ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಿ ತಮಮ್ ಬೆಟಟ್ದಷುಟ್ ಉತಾಸ್ಹ ಮತುತ್
ಕಾಯರ್ಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ತೊಡಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಾದರೂ, ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ್ ಬಯಸುವ ವಿಜಾಞ್ನ
ರಂಗಗಳಲಿಲ್ಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಶಿರ್ೕಮಂತರ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿದದ್ವು. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆವರಣದಲಿಲ್
ನೆಲಮಟಟ್ದ ಹೂ ತೋಟವಿರಬೇಕೆಂದೂ ಹಸಿರು ಚಪಪ್ರದ ಹಾದಿಯಿರಬೇಕೆಂದು ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ಯೇ
ತಮಗೊಂದು ವಸತಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಮಹಾರಾಜರಲಿಲ್ಗೆ ಮತೆತ್ ಸಾರಿದರು.
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ದಕಿಷ್ಣಕೆಕ್ ಇರುವಂತೆ ನಾಲುಕ್ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುನ್ ಕೋರಿದರು. ಇದು ಕೃಷಿ
ಭೂಮಿಯಾಗಿತುತ್. ಮಹಾರಾಜರು ಇದನುನ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅತಿಸಂತೋಷ ಪಟಟ್ರು. ಜಮೀನು
ಸುಪದಿರ್ಗೆ ಬಂದ ತಕಷ್ಣ ಅದಕೆಕ್ ಮುಳುಳ್ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಮರಗಳನೂನ್ ನೆಡೆಸಿದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ತಮಮ್ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನುನ್ ಕಟಿಟ್ಸಿದರು. ಇದು ಜಮೀನಿನ
ಆಗೆನ್ೕಯ ಭಾಗದಲಿಲ್ತುತ್. ಗಾರ್ನೈಟ್ ಶಿಲೆಯಲಿಲ್ ಕಟಿಟ್ದ ನಿದೇರ್ಶಕರವರ ಬಂಗಲೆಯು ಒಂದು
ಮಹಡಿಯುಳಳ್ ಉದದ್ನೆಯ ಕಟಟ್ಡ. ಇದರ ದಕಿಷ್ಣಭಾಗದಲಿಲ್ ನೆಲಮಟಟ್ದ ಹೂ ತೋಟವಿತುತ್.
ಇದರಲಿಲ್ ಅತಿ ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನುನ್ ಬೆಳೆಸಿದದ್ರು. ಬಂಗಲೆಯ ಪೂವರ್ದಲಿಲ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ
ಉತತ್ರದ ಗೋಪುರವಿತುತ್. ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣಣ್ದ ಗುಡಡ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು
ತಮಮ್ ಬಂಗಲೆಯಲಿಲ್, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೋಪುರವನುನ್ ನೋಡಬಹುದಿತುತ್.
ಹೂವಿನ ಚಪಪ್ರದ ಹಾದಿಗೆ ರಾಮನ್ರವರು ಹಳದಿ ಮತುತ್ ನೇರಳೆ ಬಣಣ್ದ ಹೂವಿನ ಬಳಿಳ್ಗಳನುನ್
ಆಯುದ್ಕೊಂಡರು. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರು ನಿಲಲ್ಲು ಚಕಾರ್ಕಾರದ ಹಾದಿ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ನೈಟ್ನಲಿಲ್
ಬೋಟಿರ್ಕೋ ನಿಮಿರ್ಸಿದದ್ರು. ಬಂಗಲೆಯ ಪಶಿಚ್ಮಕೆಕ್ ಅನೇಕ ನಡೆಹಾದಿಗಳನುನ್ ಹೂಗಿಡಗಳನುನ್
ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದದ್ರು. ಒಟಿಟ್ನಲಿಲ್ ಬಂಗಲೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರದಲಿಲ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಇಷೆಟ್ಲಲ್ ಸುಂದರ ಬಂಗಲೆ ಕಟಿಟ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲಿಲ್ ವಸತಿ ಮಾಡಲಿಲಲ್. ಮೂರು
ಮೈಲಿ ದೂರದ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರದ ಬಂಗಲೆಯಲೆಲ್ೕ ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಬಂಗಲೆಯಲಿಲ್ ವಾಸಕೆಕ್ ಮೊದಲು
ಬಂದವರು ಪಾಮರ್ ಕೆರ್ಗ್ ಎಂಬ ಅಮೇರಿಕದ ಇಲೆಕಿಟ್ಕಲ್ ಕಮುಯ್ನಿಕೇಶನ್ನ ಸಂದಶರ್ಕ ಬೊರ್ಫೆ
◌಼ಸರ್. ಇವರು ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬಂದಿದದ್ರು. ಇದಾದದುದ್ ಹೀಗೆ, ಕೆರ್ಗ್ರವರು ಒಮೆಮ್
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ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದಾದ್ಗ ತಮಮ್ ಮನೆ ಹುಡುಕುವ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್
ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೀಗೆಂದರು “ನನನ್ ಬಳಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಲೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಬಾಡಿಗೆ
ನೀವು ಕೊಡುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಗೊತುತ್”. ಕೆರ್ಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷುಟ್ ಹೇಳಿ ಎಂದರು. ರಾಮನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ
2000 ರೂ ಎಂದರು. ಕೆರ್ಗ್ ಮನೆಯನುನ್ ನೋಡಿದರು. ತಕಷ್ಣವೇ ಅದೇ ಮೊತತ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲು
ಮುಂದಾದರು. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಬೊರ್ೕಫೆಸರೆಗ್ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚೆಚ್ನಿಸಲಿಲಲ್. ಬಂಗಲೆಯೂ
ಸುಂದರವಾಗಿತತ್ಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರು ಸಿಕಿಕ್ಬಿದದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ವಷರ್ದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ನೀಡಲು ಒಪಿಪ್ದರು. ಅಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ಮೊತತ್ವೆನಿಸಿದ ಬಾಡಿಗೆಯನುನ್ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಒಳತಿಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಎರಡು ವಷರ್ ಹತಿತ್ರವಾಗುತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ
ಅಸಹನೆ ಮೂಡಿತು. ತಮಮ್ ಬಂಗಲೆಯನುನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟಿಟ್ದೆದ್ೕ ತಪುಪ್ ಎಂದು ನನೊನ್ಡನೆ ಹೇಳಿದದ್ರು.
ಹೆಚಿಚ್ನ ಬಾಡಿಗೆಯ ಆಸೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಾರದಾಗಿತುತ್ ಎಂದಿದದ್ರು.
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆವರಣದಲಿಲ್ ಒಂದು ಹಾಸಟ್ಲ್ ಮತುತ್ ಎರಡು ಮನೆಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ಲು ವಯ್ವಸೆಥ್
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನನನ್ ವಾಸಕಾಕ್ಗಿ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅವನುನ್ ಈ ಮನೆಗಳ
ವಿನಾಯ್ಸದಲಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. “ನೀವು ಇಲಿಲ್ ಸುಖವಾಗಿ, ತೊಂದರೆಯಿಲಲ್ದೆ ಇರಬೇಕು,
ಬಾತ್ರೂಂಗಳಲಿಲ್ ಗೀಸರ್, ವೆಸ್ಟ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ
ಈ ಮನೆಯನುನ್ ಬಾಡಿಗೆಯಿಲಲ್ದೆ ನೀಡಿದದ್ರು. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ನಲಿಲ್ರುವುದು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಕಾಯರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವೆನಿಸಿದರೂ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಈ ಸಥ್ಳವು ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ
ಬಹಳ ದೂರವಿದೆಯೆಂದು ಅನಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಹಿತಕರವಾಗಿತುತ್, ಸುತತ್ಮುತತ್ ಸುಂದರ
ಹಸಿರಿತುತ್. ನಾನು, ನನನ್ ಕುಟುಂಬ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನ್ಸ್ಸ್ನ ಮಾಯ್ನೇಜರ್
ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಇದೆದ್ವು. ಅಲಿಲ್ನ
ಗಾಳಿ ಬೆಳಕನುನ್ ಊರ ಹೊರಗಿನ ತಾಪತರ್ಯಗಳನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೇ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು.
ರಾಮನ್ರವರು ಕಾಯ್ಂಪಸ್ನಲಿಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಬಂಗಲೆಗೆ ವಾಸಕೆಕ್ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
ನಲಿಲ್ದದ್ ದೊಡಡ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ ವಾಸವಾಗಿದದ್ರು. ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಪಂಚವಟಿ (ಅಂದರೆ ಆಶರ್ಮ)
ಅದರಲಿಲ್ ಬೇವು, ಮಾವು, ಹಲಸು ಮತುತ್ ಇತರ ಮರಗಳಿದದ್ವು. ಈ ಮನೆಯನುನ್ ಬಹಳ ಚೌಕಾಸಿ
ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರಾಮನ್ ಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪರ್ಕಾರ ಈ ಮನೆಯಲಿಲ್ ದೆವವ್ದ
ಕಾಟವಿತತ್ಂತೆ, ಅದಕೆಕ್ ಇದನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್ವಂತೆ. ರಾಮನ್ಗೆ ಇದು
ಗೊತಾತ್ದಾಗ, ನಾನು ಅದಕಿಕ್ಂತಲೂ ದೊಡಡ್ದೆವವ್; ಅದೇ ಮನೆ ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗ ಬೇಕಷೆಟ್ ಎಂದಿದದ್ರಂತೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಕೆಂಗೇರಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ 100 ಎಕರೆಯ
ಎಸೆಟ್ೕಟ್ ಇತುತ್. ಇಲೊಲ್ಂದು ಒಳೆಳ್ಯ ಬಂಗಲೆಯಿತುತ್. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೂ, ನೂರಾರು
ಮರಗಳೂ ಇದದ್ವು. ಇದರ ನೈರುತಯ್ ಭಾಗದಲಿಲ್ ತೊರೆಯೊಂದು ಹರಿಯುತಿತ್ತುತ್. ಈ ಎಸೆಟ್ೕಟ್
ಅನುನ್ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ನ ವಿಶಾರ್ಂತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ ನಡೆದಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಇಷಟ್. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಅಲಿಲ್ಗೆ ಹೊರಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲದ
ಸೂಯಾರ್ಸತ್ ನೋಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹವಾಯ್ಸವಾಗಿತುತ್. ಎಸೆಟ್ೕಟ್ನ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಜಾಗದಲಿಲ್ ನಿಂತು
ಸೂಯಾರ್ಸತ್ವನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಅವರೊಡನೆ ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಬೇಕು
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ಬೇಡಗಳನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಬಂಗಲೆಯಲಿಲ್ ಎಲಲ್ ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಇದದ್ವು. ಲೇಡಿ
ರಾಮನ್ರವರು ಅಲಿಲ್ನ ನೌಕರರನುನ್ ನಿಬಾಯಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ ತರಕಾರಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಧಾನಯ್ಗಳನೂನ್
ಬೆಳೆಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರು ಒಂದು ಉದದ್ನೆಯ ನಡಿಗೆಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಕೃತಿ ವೀಕಷ್ಣೆ ಬಹಳ ಮೆಚುಚ್. ಅಲಿಲ್ ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಊಟ,
ವಿಶಾರ್ಂತಿಗಳಾದ ನಂತರ ಹೊರಟು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು
ಅಲಿಲ್ ಒಂದು ಖಗೋಳವೇಧ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೂವರ್ಕೆಕ್ ಇದದ್ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನುನ್ ರಾಮನ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಇಚಿಚ್ಸಿದರು.
ಆಗ ಸಿಟಿ ಇಂಬೊರ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೋಡ್ರ್ ಇತುತ್. ಮಹಾರಾಜರ ಎಲಾಲ್ ಜಮೀನು ಇದರ
ಕೈಯಲಿಲ್ತುತ್. ಈ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ 3,00,000/- ರೂ ಕಟಿಟ್ದರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೋಪುರದ ಉತತ್ರ
ಭಾಗದ ಸಟುಟ್ಮಣಿಣ್ನ ಗುಡಡ್ದ ಪರ್ದೇಶ ಇದು.
ಸಂಸೆಥ್ಯು ಬೆಳೆದಹಾಗೆಲಲ್ ಈ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಿಲ್
ಹೊಸ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಕಟಟ್ಬೇಕೆಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಸಿದದ್ರು. ಈ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಕಟಟ್ಡಗಳಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಸಿಟಿ
ಬೋಡ್ರ್ ಜಾಗವನುನ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿತುತ್. 70ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಕಟಟ್ಡಗಳು ಮೇಲೆದದ್ವು. ರೇಡಿಯೊ ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪ್ನ ಕಟಟ್ಡವು
ಠೀಕಾಗಿ ಎದುದ್ ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು. ಈ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದಶರ್ಕ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತರಂಗಾಂತರದುದ್.
ರಾಮನ್ರವರ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯು ಹೀಗೆ ಖುಜುವಾಯಿತು. ಈ ಜಾಗದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಇನೂನ್ರು ಅಥವಾ
ಮುನೂನ್ರು ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಈ ಜಾಗವನುನ್ ಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ, ಸಂಸೆಥ್ಯು
ವಿಜಾಞ್ನದ ಈ ಹೊಸರಂಗದಲಿಲ್ ಕಾಲಿಡಲು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಮದರಾಸಿನಲಿಲ್ಯೂ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲಿಲ್ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ
ಹೂಡಿದದ್ರು. ನಗರದ ಈ ಭಾಗವು ಅತಿ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಅದರ ಮೌಲಯ್ ಹೆಚಿಚ್ತು. ಅಲಿಲ್
ಬಂಗಲೆಯೊಂದನುನ್ ಕಟಿಟ್, ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಖೆಯೊಂದನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಇಚಿಚ್ಸಿದದ್ರು. ಇಲಿಲ್
ಗಣಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಜಮೀನನುನ್ 60ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ದಶಲಕಷ್ಕೂಕ್
ಹೆಚಿಚ್ನ ಹಣಕೆಕ್ ಮಾರಿಬಿಟಟ್ರು.

ಪಾರ್ರಂಭದ ದಿನಗಳು
ನಾನು ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 1951ರ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್
ವಿದುಯ್ಚಚ್ಕಿತ್ ಇರಲಿಲಲ್. ನಾವು ಫೇಟೋಗರ್ಫಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕತತ್ಲೆ ಕೋಣೆಯನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಿದೆದ್ವು.
ಪಶಿಚ್ಮದಲಿಲ್ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಮೂಲೆಯೊಂದನುನ್ ಕತತ್ಲು ಮಾಡಿ, ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆವು. ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು
ತೊಡಗಿದೆವು. ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸವ್ಲಪ್ ದೂರದಲಿಲ್ ಕಂಬಶೊಂದನುನ್ ದಕಿಷ್ಣ ಭಾಗದಲಿಲ್ ನೆಟುಟ್
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನನ್ಡಿಯನುನ್ ಸಿಕಿಕ್ಸಿ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಪರ್ತಿಫಲನಗೊಳುಳ್ವಂತೆ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಈ ಪರ್ತಿಫಲನವು ಹೀಲಿಯೋಸಾಟ್ಟಿನ್ಂದ ಆಗುತಿತ್ತುತ್. ಹೀಲಿಯೋಸಾಟ್ಟ್ ಎಂದರೆ
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಫಲನಗೊಂಡು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯಂತರ್.
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ಇದರಲಿಲ್ ಕನನ್ಡಿಯನುನ್ ತಿರುಗುವ ಅಕಷ್ದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಈ ಅಕಷ್ವು ಉತತ್ರಧುರ್ವಕೆಕ್
ವಾಲಿರುತತ್ದೆ. ಒಂದೇ ಕೋನದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಫಲನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದು ಇದರೊಳಗಿನ
ಗಡಿಯಾರದಂತಹ ಯಂತರ್ದಿಂದ, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ನೌಕರನೊಬಬ್ನೇ ಈ ತಿರುಗಿಸುವ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್. ಅವನು ಹೊರಗಡೆಯೇ ಕಂಬದ ಬಳಿ ಇರಬೇಕಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್
ಅವನಿಗೆ ನಿದೆದ್ ಬಂದುಬಿಡುತಿತ್ತುತ್. ಆಗ ಪರ್ತಿಫಲನಗೊಂಡ ಸೂಯರ್ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವ ಕಡೆಗೋ
ಚಲಿಸಿ ಬಿಡುತಿತ್ದದ್ವು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಕಿಟಕಿ ಬಡಿಯಬೇಕಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವನಿಗೂ, ಈ
ಅಟೆಂಡರೂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವೇ ಆಗುತಿತ್ತುತ್. ಆಶವ್ಯರ್ವೆಂದರೆ ಈ ಎಲಲ್ ತಾಪತರ್ಯಗಳ
ನಡುವೆಯೂ, ನಾವು ತೆಗೆದ ಚಿತರ್ಗಳು ಒಳೆಳ್ಯ ಗುಣಮಟಟ್ದವು. ಅನೇಕ ಮೌಲಯ್ಯುತ
ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ವಿದುಯ್ಚಚ್ಕಿತ್ ಇಲಲ್ದಾಗೂಯ್ ಇದು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು.
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಶಕಿತ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಎಲಿಲ್ಲಲ್ದ ನಂಬಿಕೆ. ಇದನುನ್ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದರಿಂದಲೇ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ ಚದರು
ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಕಂಡರು. ಆದದ್ರಿಂದ ವಿದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೂ ರಾಮನನ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರಲಿಲಲ್.
ಮೊದಲ ದಜೆರ್ಯ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ವಣರ್ದೀಪಿತ್ ಇರುವ ಫೆಲ್ಡ್ಸಾಟ್ರಗ್ಳು
ಅಂದರೆ ಲಬರ್ಡೊರೈಟ್, ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್, ಮತುತ್ ಓಪಲ್ಗಳ ದುಯ್ತಿ ಅಧಯ್ಯನಗಳನುನ್
ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು. ವುಡ್ಸ್ ಗಾಜುಸೋಸುಕವನುನ್ ಬಳಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು
ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಆಕರವಾಗಿತುತ್. ಇದರಿಂದಲೇ ವಜರ್ದ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ಮತುತ್ ವಜರ್ದ
ತಟೆಟ್ಗಳ ದೀಪಿತ್ ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಫೇಟೋಗಳನುನ್ ತೆಗೆದದುದ್. ಡಾಕ್ರ್ ರೂಂನಲಿಲ್ ನಾವು ಗಂಟೆಗಟಟ್ಲೇ
ಕೂರುತಿತ್ದೆದ್ವು. ರತನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಶೊಂದು ಹಾಯಾದ್ಗ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ ಫೇಟೋ
ತೆಗೆದು ಗೆಲುವಿನ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತಿತ್ದೆದ್ವು.
ಅದು ವಜರ್ಗಳ ದೀಪಿತ್ ಇರಲಿ, ಓಪಲ್ನ ವಣರ್ರಂಜಿತ ರೋಹಿತವಿರಲಿ, ಫೆಲ್ಡ್ಸಾಟ್ರ್ ಸಫ್ಟಿಕಗಳ
ಅತಿವಣರ್ಗಳ ರೋಹಿತವಿರುವ ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ಗಳಲಿಲ್ ವಿವತರ್ನೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಣರ್ಗಳು
ಪರ್ದಶರ್ನಗೊಳುಳ್ವಿಕೆ (ಶಿಲಲ್ರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್)–ಆಗಲಿ ರಾಮನ್ರವರ ಅಮಿತೋತಾಸ್ಹಕೆಕ್ ಎಲೆಲ್ಯಿರು
ತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರು ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತರಾಗಿದಾದ್ಗ ಗಟಿಟ್ ಧವ್ನಿಯಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್
ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದನುನ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವವೆನಿಸಿತುತ್, ಈ ಸಂದಭರ್ವು
ಹೀಗಿರುತಿತ್ತುತ್.
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಬಿದದ್ ಒಂದು ಸಫ್ಟಿಕವನುನ್ ಗಮನಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದುಕೊಳಿಳ್, ಆ ನೋಡಯಯ್
ನಾನು ಕಂಡದುದ್ ನೀನು ನಂಬುವುದಿಲಲ್, ಇದು ಅತಿ ಸುಂದರ ಪರಿಣಾಮ ಎನುನ್ವರು ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯದ
ಬಳಿಕ “ನಾನು ಇದನುನ್ ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ ಅನಿಸುತತ್ದೆ. ಇದು ಈಗ ಕಾಣುತತ್ದೆ ಮತೆತ್ ಕಾಣುವುದಿಲಲ್”
ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ನಿಂತಿರುವವರ ಉತತ್ರ “ಹೌದು ಸಾರ್” ಎಂದೇ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ವೀಕಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಉದಾಗ್ರ ಹೀಗಿರುತಿತ್ತುತ್ – “ನನನ್ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲಲ್ವೆಂದೇ
ಅನಿಸುತತ್ದೆ, ಈಗ ನನನ್ ವೀಕಷ್ಣೆಗೆ ಇದು ದಕುಕ್ತಿತ್ಲಲ್. ಹೀಗೆ ಕಣುಣ್ಮುಚಾಚ್ಲೆಯಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವನುನ್
ನಿಜವೆಂದು ಕೊಳುಳ್ವುದು ಮೂಖರ್ತನ”. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ನಿಂತವರು ‘ಹೌದು’
ಎನನ್ಲಾದೀತೆ? ರಾಮನ್ರವರು ರೇಗಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪಾಪ್ಗಿ ತಿಳಿದರೆ? ಆದರೆ ಇದಾವುದರ
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ಪರಿವೆಯೂ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಅಕಕ್ಪಕಕ್ದವರು ಏನೆಂದರೂ ಸರಿ. ಅವರು ಗಟಿಟ್
ಧವ್ನಿಯಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಒಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್ ಹೊರಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು ಅಷೆಟ್! ಅವರ ಕುತೂಹಲವನೂನ್,
ಉತಾಸ್ಹವನೂನ್ ಪಕಕ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
1950ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಮನ್ರವರು ಏಳು ಸಂಶೋಧಕರನುನ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದದ್ರು.
ಮೈಸೂರು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದಿಂದ ಭೂವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಎಂ.ಎಸಿಸ್. ಪಡೆದ ಟಿ.ಕೆ.ಶಿರ್ೕನಿವಾಸನ್ರವರು,
ಮದಾರ್ಸ್ ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ಗಣಿತದಲಿಲ್ ಎಂ.ಎ. ಪಡೆದ ಕೆ. ಎಸ್. ವಿಶವ್ನಾಥನ್ರವರು, ಹೀಗೆಯೇ
ಬಿ.ಎಸಿಸ್. (ಆನಸ್ರ್) ಮಾಡಿದದ್ ಡಿ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರು, ನಾಗಪುರದಲಿಲ್ ಎಂ.ಎಸಿಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದದ್
ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರರ್ವರು, ಏ.ಕೆ.ರಾಮದಾಸ್ರವರು, ಪೂನಾ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸಿಸ್.
(ಆನಸ್ರ್) ಮಾಡಿದದ್ ಎಂ. ಆರ್. ಭಟ್ರವರು ಮದರಾಸಿನಲಿಲ್ ಬಿ.ಎಸಿಸ್. (ಆನಸ್ರ್) ಮಾಡಿ,
ಕಮುಯ್ನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲಿಲ್ ವೃತಿತ್ಪರ ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿದದ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ರ
ವರು ಹೀಗೆಯೇ 1954ರಲಿಲ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಪಂಚರತನ್ಂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲಿಲ್ ನಾಗಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಎಸಿಸ್ ಪಡೆದಿ
ದದ್ರು. ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.ನಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮತುತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು ಸಿಕಕ್ವು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಖನಿಜಗಳ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್, ಅದಕಾಕ್ಗಿ
ಭೂವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. ಖನಿಜಗಳ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು ಶಿರ್ೕನಿವಾಸನ್
ರವರನುನ್ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಶಿರ್ೕನಿವಾಸನ್ರವರ ಕಾಯರ್ದಿಂದ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಸಂಗರ್ಹಾಲಯದ ಮಾದರಿಗಳು ಹಿಗಗ್ತೊಡಗಿದವು. ಶಿರ್ೕನಿವಾಸನ್ರವರಿಗೆ ಖನಿಜಗಳ ದುಯ್ತಿ
ಲಕಷ್ಣಗಳನೂನ್ ಮತುತ್ ಶಿಲೆಗಳ ಕಾಂತೀಯ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸನ್ರವರ ಅಧಯ್ಯನವು ಮೇಲೇಳಲೇ ಇಲಲ್.
ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡು
ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲಿಲ್ ಭೂವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್
ಯನೆನ್ೕ ತೊರೆದರು. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ರವರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸವ್ಲಪ್ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿಟಟ್ರು.
ಪರ್ಯೋಗಶೀಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ವಿದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ಯಿಲಲ್ದ ಕಾರಣ ಬಲು ಬೇಗ
ಬೇಸರಗೊಂಡರು. ಎರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಬರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಪರ್ಯೋಗ
ಮಾಡಲಾಗಲಿಲಲ್. ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಅಧಯ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡ ವಿಶವ್ನಾಥನ್ ಮತುತ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರರ್ವರು
ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದದ್ರು. ಆದದ್ರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರನುನ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ
ಬಿ. ಎಸ್. ಮಾಧವರಾವ್ ಮತುತ್ ಕೆ. ಸುಬಬ್ರಾಮಯಯ್ನವರ ಥಿಯರೇಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಜರಾಗಲು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನ ರೋಹಿತದಿಂದ ವಜರ್ದ ಸಿವ್ೕತಿಸಾಥ್ಪಕ ಸಿಥ್ರಾಂಶಗಳನುನ್
ಅಳೆಯುವ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಕೊಟಟ್ರು. ಅವರು ಇದರಲಿಲ್ ಸಫಲರಾದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದರ್ಶೇಖರರ್ವರು ಸಫ್ಟಿಕಗಳ ದುಯ್ತಿ ಲಕಷ್ಣಗಳ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಅಧಯ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡರು.
ವಿಶವ್ನಾಥನ್ರವರಿಗೆ ಜಾಲಕ ಗತಿಶೀಲಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ಸಿಕಕ್ವು. ಸೈಂದಾಧ್ಂತಿಕ ಜಾಞ್ನವು ಒಳೆಳ್ಯ ತಳಹದಿ
ಹಾಕಿದರೂ, ಪರ್ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲಲ್ದಿದದ್ರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿರುತಿತ್ತುತ್.
ಅಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರ ಸವ್ಂತ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ದದ್ವು, ಇದರಲಿಲ್ ನಾನು
ಮಾತರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆದ್. ಶಿರ್ೕನಿವಾಸನ್ರವರು ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ನ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ
ಒಂದು ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆದರು.

ಪಾರ್ರಂಭದ ದಿನಗಳು

1951ರ ಕೊನೆಯ ಹೊತಿತ್ಗೆ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ವಿದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಬಂದಿತು.
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ಪಾತರ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಸಿವ್ಚ್ ಅದುಮಿದಾಗ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಹಬಬ್ದ ದಿನ. ರಾಮನ್ರವರಿಗೂ
ಆನಂದವಾಯಿತು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ಮಹಡಿ ಮೆಟಿಟ್ಲನುನ್ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ
ಹತಿತ್ ಅತಿನೀಲ ದೀಪಗಳನುನ್ ಖನಿಜ ಸಂಗರ್ಹ ಕೋಣೆಯಲಿಲ್ ಹತಿತ್ಸಿದರು. ಅಲಿಲ್ನ ಖನಿಜಗಳ
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. 1952ರ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಮಮ್ಲಿಲ್ ರೋಹಿತದಶರ್ಕಗಳು
ಬಂದವು. ಹೀಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಘಟಕಗಳು ಮತುತ್ ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪೂರಾ ವಕ್ರ್ಶಾಪ್
ತಯಾರಾಯಿತು. ಈ ಎಲಲ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ನಾನೇ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿವತರ್ನ
ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಟಟ್ರು.
ಹೀಗೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರತೊಡಗಿದಾಗ ರಾಮನ್ ತಂತರ್ಜಞ್ರನೂನ್, ಯಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್
ಕೆಲಸಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಡಗಿಗಳೂ ಮತುತ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಜಞ್ರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಒಬಬ್
ಬುಕ್ ಬೈಂಡರನನುನ್ ಬಹಳ ಮುತುವಜಿರ್ಯಿಂದ ಆಯುದ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟಟ್ರು. ಇವನ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ
ಗರ್ಂಥಾಲಯದ ಪುಸತ್ಕಗಳನೂನ್, ಜನರ್ಲ್ಗಳನೂನ್ ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕವಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ
ಸುವಣರ್ದ ಅಕಷ್ರಗಳಿಂದ ಬೈಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸತ್ಕದ ಹೆಸರನುನ್ ಕೊರೆದು ಇಡುವುದು. ತಂತರ್ಜಞ್ರು
ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಬಹುಕಾಲ ಸೇವೆಸಲಿಲ್ಸಿ, ತಮಮ್ ವೃತಿತ್ ಜೀವನ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರಲಿಲ್ ಗಾಜು
ಊದುವ ಕುಶಲಿ ಬಾಲಕೃಷಣ್ನ್ ಒಬಬ್ರು. ಇವರು 1952ರಲಿಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಬಂದರು. ಶೀಘರ್ದಲೆಲ್ೕ
ರಾಮನ್ರವರ ಪರಮಾಪತ್ರಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತಂತರ್ ಕೌಶಲಗಳು ತಿಳಿದಿದದ್ವು. ಅನೇಕ
ವಿದುಯ್ತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ ಇದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ರವರು ಕೌಶಲಯ್ವನುನ್
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನೂನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ಗುರುತಿಸಿ ಬೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಪರ್ಶಂಸಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರವು ವಾಯ್ಪಾರೀ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿತುತ್. ಅತಿ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ
ಪತರ್ಗಳಿಗೆ ಉತತ್ರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಯಾವುದಾದರೂ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ತಕಷ್ಣವೇ
ಕಾಯರ್ಪರ್ವೃತತ್ರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ತೀಮಾರ್ನಗಳನುನ್ ತಟಟ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಎಲಲ್ರಿಗೂ
ಮುಕತ್ವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರಲಿಲಲ್.
ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ನೌಕರನೂ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತುತ್. ರಾಮನ್
ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುತಿತ್ದುದ್ ಗಿಡಮರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯವೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ ಎಂಬುವ ಬಹಳ
ಚುರುಕು ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷಠ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ದ ಚಾಲಕನಿದದ್ನುನ್. ಅವನದೆದ್ೕ ವಿಶಿಷಟ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿಶಾವ್ಸವಿತುತ್. ಕಾರಿನ ಬಗೆಗ್ ಅವನು ಹೇಳಿದೆದ್ೕ ವೇದವಾಕಯ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಯಂತರ್ಕನೂ ಅವನೇ ಆಗಿದದ್ನು. ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಅನೇಕ
ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳಿದದ್ವು. ಆದರೆ, ಅದನುನ್ ಕಟಿಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ಮರೆತುಬಿಡುತಿತ್ದದ್ರು ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ್
ಕೀಲಿ ಕೊಡುವುದನುನ್ ಮರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ತೋರಿಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಡೆರ್ವರ್ ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ ಬಳಿ ಹಳೆಯದೊಂದು ಕೈಗಡಿಯಾರವಿತುತ್. ಅದರಲಿಲ್
ನಿಮಿಷದ ಮುಳುಳ್ ಇರಲಿಲಲ್. ಗಂಟೆಯನುನ್ ಮಾತರ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಳುಳ್ವ
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ಮುನನ್ ಸಮಯವೆಷೆಟ್ಂದು ರಾಮನ್ ಕೇಳುತಿತ್ದದ್ರು, ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ, ಗಂಟೆಯ ಮುಳುಳ್ ಎಷುಟ್ ಸರಿದಿದೆ
ಎಂದು ಲೆಕಕ್ ಹಾಕಿ ಕರಾರುವಾಕಾಕ್ಗಿ ಸಮಯ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್. ಆಗ ರಾಮನ್ರವರಿಂದ ಆಡರ್ರ್
ಬರುತಿತ್ತುತ್. “ಹೌದೋ ಹೊರಡೋಣ, ಸಮಯ ಮೀರುತಿತ್ದೆ” ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಹಳೆಯ
ಬೂದುಬಣಣ್ದ ಸೆಡನ್ ಕಾರು ಇದಿದ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿತು. 1951ರಲಿಲ್
ಅವರು ಬೂದು ಮತುತ್ ಹಸಿರು ಬಣಣ್ಗಳ ಸುಟ್ಡ್ ಬೇಕರ್ ಕಾರನುನ್ ಕೊಂಡರು.
ರಾಮನ್ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹು ಬೇಗನೇ ಎದುದ್ ಕಾಯರ್ನಿರತರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಬೆಳಿಗೆಗ್ 6
ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕೂಕ್ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್ ಅವರು
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ಂಕಿ ರಸೆತ್ಯನುನ್ ಹಾದು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಲೇಡಿ
ರಾಮನ್ರವರು ಅವರ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನುನ್ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಕಳುಹಿಸುವರು. ಉಪಾಹಾರವೆಂದರೆ
ಬೆರ್ಡ್ಟೋಸ್ಟ್, ಬಾಳೇಹಣುಣ್ ಮತುತ್ ಕಾಫಿ. ರಾಮನ್ರವರು ಒಂದು ದಿನ ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ತಾವು
ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನನುನ್ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡರು. ಎರಡು
ದಿನ ನಾನು, ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲಿಲ್ ಪಯಣಿಸಿದೆವು. ಇದು ಸರಿ
ಹೋಗಲಿಲಲ್, ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ದಿಣೆಣ್ ಹತುತ್ವಾಗ ಬಹಳ ದಣಿವಾಗುತಿತ್ತುತ್ ಮತುತ್ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಲು
ಆಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವೃತತ್ದಿಂದ ಹೆಬಾಬ್ಳದ ವೃತತ್ದವರೆಗೆ ಸೈಕಲನುನ್
ತಳಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮನ್ ರೋಡಿನಲಿಲ್ದದ್ ಸಂಚಾರ ವಾಹನಗಳ
ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುತತ್ಲೇ ಇರಲಿಲಲ್. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇವರೇ ಅಡಡ್ಹೋಗಿ ಬಿದಿದ್ದದ್ರು. ಇದು
ಭಯಾನಕವೆನಿಸಿತುತ್. ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಯಾಣವನುನ್ ನಿಷಿದದ್ಗೊಳಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು
ಸೈಕಲಲ್ನುನ್ ಪದಮ್ನಾಭನ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಸೈಕಲ್ ಹತುತ್ತಿತ್ದುದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ನೋಟವೇ. ಒಂದು ಕಾಲಿಟುಟ್, ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇನೊನ್ಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ತಳಿಳ್, ಸೀಟಿನ
ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಇದು ಸೈಕಲ್ ಹತುತ್ವ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಆಗ 61 ವಷರ್ದ ನೋಬೆಲ್ ವಿಜೇತರು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶಯ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ ಇದಕೆಕ್ಲಾಲ್ ಗಮನ ಕೊಡುತಿತ್ರಲಿಲಲ್.
ಇನೊನ್ಂದು ಬಾರಿ ಅವರ ಹೆಬೆಬ್ರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಡೇಜ್ ಸುತಿತ್ಕೊಂಡರು. ಒಂದು
ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದು ವಾಸಿಯಾಗಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ದೈನಂದಿನ ವಯ್ವಹಾರದಲಿಲ್ ಒಂದಿಷುಟ್
ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲಲ್. ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಪೂಣರ್ ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಏನೂ ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ದೆ
ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಇತರರು ಏನೆಂದುಕೊಳುಳ್ವರೋ ಎಂಬ ಪರಿವೇಯೇ ಅವರಿಗಿರಲಿಲಲ್.
ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖು ರಾಮನ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಕತರ್ವಯ್ದಂತೆ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊರಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಬರುವಾಗ ಹೊಸತಾದ ಗರಿಗರಿ ನೋಟುಗಳನುನ್ ತರುತಿತ್ದದ್ರು.
ಇದು ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಬಳಕಾಕ್ಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಖುದಾದ್ಗಿ, ಹೋಗಲು ಆಗದಿದಾದ್ಗ ಅವರ
ಪತಿನ್ಯನಾನ್ಗಲೀ ಅಥವಾ ನನನ್ನಾಗಲೀ ಕಳುಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಂಬಳ
ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತಿತ್ತುತ್. ನೌಕರರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೃಪತ್ರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಒಂದು ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಂಡರೆ ತಕಷ್ಣವೇ ರಾಮನ್ ಪರ್ಶಂಸೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅದು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಕಾಯರ್ವೇ ಇರಲಿ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕೌಶಲಯ್ಶೋ ಅಥವಾ ಇನಾಯ್ವ ವಿಷಯವೇ ಇರಲಿ, ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರು
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ಗಾಜಿನ ಮತುತ್ ಸಫ್ಟಿಕದ ಗೋಲಗಳನುನ್ ಮಾಡುವಲಿಲ್ ಕುಶಲರು. ಅವರು ವಿಭಿನನ್ ಗಾತರ್ಗಳಲಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರಿಗಾಗಿ ಗೋಲಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ತಮಮ್ದೇ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕೌಶಲ ಸಂಶೋಧಿಸಿದದ್ರು. ಸಫ್ಟಿಕದ
ಗೋಲಗಳನುನ್ ನೋಡುವುದೇ ಚಂದ. ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಂತಿರ್ಕ ಶಕಿತ್ಯಿದದ್ಂತೆ ಅನಿಸುತಿತ್ತು. ರಾಮನ್
ಈ ಸಫ್ಟಿಕ ಮಣಿಗಳನುನ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಒಂದು ಗೋಲವನುನ್
ಅವರ ಕೈಯಲಿಲ್ರಿಸಿದಾಗ ರಾಮನ್ “ಓಹ್, ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಲಲ್ವೇ? ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಇದು ಬಲು
ಸುಂದರ ಅದುಭ್ತ” ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅಡಡ್ಹಾಯಿಸಿದ ಬೋಲರೈಸಸ್ರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಫ್ಟಿಕ ಗೋಲವನುನ್
ವೀಕಿಷ್ಸಿ ಅಲಿಲ್ಕಾಣುವ ವೃತಾತ್ಕಾರದ ವಣರ್ದ ಉಂಗುರಗಳನುನ್ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುತಿತ್ದರು.
ಬಾಲಕೃಷಣ್ನ್ರವರ ಕೈಬರಹ ಸುಂದರವಾಗಿತುತ್ ಆದುದರಿಂದ, ರಾಮನ್ ರವರು ಉಪನಾಯ್ಸ
ನೀಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಣಣ್ ಬಣಣ್ದ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ನಲಿಲ್ ಇವರ ಕೈಬರಹದಿಂದ ಕರಿ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಬರೆಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಪರ್ಕೆಷ್ೕಪಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ದೇ ಆದ
ವೂಯ್ಗಾರ್ಫ್ಗೆ ಡಾರ್ಯಿಂಗ್ ಬರೆದು ಅದನುನ್ ತಂತರ್ಜಞ್ರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಯಂತರ್ವನುನ್ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್, ಬಾಲಕೃಷಣ್ನ್ ರವರ ಕೈಬರಹದ ಬಗೆಗ್ ತುಂಬ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರ
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಹೀಗಿತುತ್.

ಖನಿಜಗಳ, ಸಫ್ಟಿಕಗಳ, ರತನ್ಗಳ ವಣರ್ಗಳು
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಖನಿಜಗಳು, ಸಫ್ಟಿಕಗಳು ಮತುತ್ ಶಿಲೆಗಳು ಪರ್ದಶಿರ್ಸುವ ವಣರ್ಗಳೆಂದರೆ
ತುಂಬ ಇಷಟ್. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವೂ
ಈ ಅಧಯ್ಯನಗಳಲಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆದ್ವು. ತಮಮ್ ಮೂಯ್ಸಿಯಂನಲಿಲ್ ಇದದ್ ಸಂಗರ್ಹವು ಈ ಎಲಲ್
ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಆಕರವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮೆಮ್ಯ ವಿಷಯ. “ನಾನು ಈ ವಸುತ್ ಸಂಗರ್ಹ
ಮಾಡಿರುವುದು ಬರಿ ಪರ್ದಶರ್ನಕಕ್ಲಲ್. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೇ ನನನ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರುವುದು”
ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಬಳಿ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ ಸೂಸುವ ಫೆಲ್ಡ್ಸಾಟ್ರಗ್ಳ ಸಂಗರ್ಹ ದೊಡಡ್ದಾಗಿತುತ್. ಇವು
ನೈಸಗಿರ್ಕವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವ ಸಿಲಿಕೇಟು ಖನಿಜಗಳು. ಇವು ಅತಿವಣರ್ರಂಜಿತ ದುಯ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ
ಆಗರ. ಇವುಗಳನುನ್ ಲಾಬರ್ಡೋರೈಟ್, ಪೆರಿಸೆಪ್ರೈಟ್, ಮುಕಿರ್ಸೋನೈಟ್, ಅಮೆಜಾನೊಯ್ೕಟೈಟ್,
ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ ಮತುತ್ ಸನ್ಸೊಟ್ೕನ್ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್.
ಲಾಬಡೋರೈಟ್ ಮತುತ್ ಪೆರೆಸಿಟ್ರೈಟ್ಗಳು ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದಲಿಲ್ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು. ಇವು
ಚಪಪ್ಟೆಯಾಗಿ, ನುಣುಪು ಮೈ ಹೊಂದಿರುವುದು, ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್, ಮಕಿರ್ಸೋನೈಟ್ ಮತುತ್
ಸನ್ಸೊಟ್ೕನ್ಗಳು ಚಿಕಕ್ವು. ಇವು ನುಣುಪಾದ ಗೋಲಗಳಾಗಿ ದೊರೆಯುತತ್ವೆ. ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್
ಗೋಲಗಳಾಗಿಲಲ್ದ ಕಲುಲ್ಗಳೂ ಇದದ್ವು. ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಸೀಳು ವಿನಾಯ್ಸಗಳು ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ವು. ಈ
ಎಲಲ್ವುಗಳಲಿಲ್ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ ಸೂಸುವ ಲಾಬಡೋರೈಟ್ ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್
ಹಿಡಿದಾಗ, ಒಳಗಿನಿಂದ ತೂರಿಬರುವ ಪರ್ತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕು ಲೋಹದಂತೆ ಪರ್ಜವ್ಲಿಸುತತ್ದೆ.
ಲಾಬಡೋರೈಟ್ನ ಕಪುಪ್ ಹಿನನ್ಲೆಯು ಈ ವಣರ್ರಂಜಿತ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ತೀವರ್ವಾಗಿಸುತತ್ದೆ. ಆಪಾತ
ಬೆಳಕಿನ ಕೋನವು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡುವ ದೃಷಿಟ್ಯ ಕೋನವು ಬದಲಾದಂತೆ ವಣರ್ಗಳೂ
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ಬದಲಾಗುತತ್ವೆ. ಚೆನಾನ್ಗಿ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಬಡೋರೈಟ್ ಖನಿಜವು ಎಂಥಹವರನೂನ್ ಮರಳು
ಮಾಡಿ ತನನ್ಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತತ್ದೆ.
ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ನಲಿಲ್ ಕಾಣುವ ಬೆಳಕು, ವಿಸರಿತ ಪರ್ತಿಫಲನದಿಂದ ಆದದುದ್. ಇದರ ಬಣಣ್ವು
ಗಾಢನೀಲಿ, ನೀಲಿಮಿಶಿತ ಬಿಳಿ, ಬೆಳಿಳ್ಯಂತಹ ಬಿಳಿಯ ರಂಗುಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಉತತ್ಮವಾದ
ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ಗಳು ಶಿರ್ೕಲಂಕಾ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತತ್ವೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣುವ
ಬೆಳಕು ಆಕಾಶನೀಲಿಬಣಣ್ದ ವಿಸರಣವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿಯಿದದ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಮಟಟ್ದ
ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ಗಳು ಸಿಲೋನ್ ಮತುತ್ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದುವು.
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಮೊದಲು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ‘ವಣರ್ದೀಪಿತ್ಯಿರುವ ಫೆಲಾ ರ್’ ಬಗೆಗ್
ಯಾಗಿತುತ್. ನಾನು ಇದರಲಿಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆದ್. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ವಿದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಇರಲಿಲಲ್
ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನೆನ್ೕ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಬಹುಷ: ಇದೇ ಅತುಯ್ತತ್ಮ
ಬೆಳಕಿನ ಆಕರ. ಸಣಣ್ದೊಂದು ಹರಳನುನ್ ದರ್ವದಲಿಲ್ ಮುಳುಗಿಸಿಟುಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನುನ್
ಹಾಯಿಸಿ, ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಬೆಳಳ್ಗಿನ ಕಾಗದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದದ್ ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಿನಾಯ್ಸ
ನೋಡುವುದಕೆಕ್ ಈ ಬೆಳಕೇ ಸಾಕು, ದುಯ್ತಿ ಪರಿಣಾಮವು ಪರ್ತಿಫಲನವಾಗಿದದ್ರೆ, ಬಿಳಿ ಕಾಡಿರ್ನ ಮೇಲೆ
ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಬಂದಾಗ, ಪರ್ತಿಫಲನ ಬೆಳಕು
ದೀಘರ್ವೃತಾತ್ಕಾರವಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಬಣಣ್ ಸನ್ಸೊಟ್ೕನ್ನಲಿಲ್. ಇದು ಚಿನನ್ದ
ಬಣಣ್ದಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಡ್ರ್ನುನ್ ಬೆಳಗುತಿತ್ತುತ್.
ಇವೆಲಲ್ವೂ ಖನಿಜಗಳ ದುಯ್ತಿಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳುತತ್ವೆ. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆ, ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣ ಮತುತ್ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅಂತ:ದೃಷಿಟ್ಯಿತುತ್. ಸಫ್ಟಿಕಗಳು
ಮತುತ್ ಮಣಿಗಳ ವಣರ್ರಂಜಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದದ್ವು. ನಮಗೆ
ಭೌತಶಾಸತ್ವನುನ್ ಕಲಿಯಲು ಒಳೆಳ್ಯ ಅವಕಾಶ. ನಮಗೂ ಸಹ ಅಂತರೀಕಷ್ಣೆಯ ಅಭಾಯ್ಸವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಡಜನ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಓದಿದಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಪೌರ್ಢಕಲಿಕೆ ಅಸಾಧಯ್ವಾಗಿತುತ್. ಎಲಲ್
ಅಧಯ್ಯನಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದದ್ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ ಸೂಸುವ ಫೆಲ್ಡ್ಸಾಟ್ರಗ್ಳಲಿಲ್ನ ದುಯ್ತಿ
ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಖನಿಜಗಳೊಳಗಿನ ವಿಜಾತೀಯ ಖನಿಜಗಳ ಮಿಶರ್ಣವೇ ಕಾರಣ. ಈ ವಿಜಾತಿಯ
ಖನಿಜಗಳ ಗಾತರ್ ಮತುತ್ ಆಕಾರಗಳು ಆಯಾ ದುಯ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ
ಲಾಬರ್ಡೊರೈಟ್ನ ಅತಿಪರ್ಕಾಶಮಯ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ಯು ಉಂಟಾಗುವುದು, ಇದೇ ಖನಿಜ ಕುಟುಂಬದ
ಒಂದು ಬಗೆಯ ಖನಿಜದ ಒಂದು ತೆಳು ಪದರವು ಇಡೀ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಅಡಡ್ಹಾಯಿದ್ರುವುದು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಪಾತ ಬೆಳಕು, ಖನಿಜದೊಳಗೆ ಎರಡು ಮಾಧಯ್ಮಗಳಾದ ಖನಿಜಪದರ ಮತುತ್
ಸುತತ್ಲಿನ ಖನಿಜ ವಸುತ್ಗಳಿಂದ ವಕಿರ್ೕಭವನಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಇದೇ ಅಲಲ್ದೆ ಪರ್ತಿಫಲನ, ವಿಸರಣಗಳೂ
ಎರಡೆರಡು ಮಾಧಯ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತತ್ವೆ. ತೆಳು ಪದರದ ದಪಪ್ ಮತುತ್ ಅದು ಅಡಡ್ಹಾಯದ್
ಖನಿಜದ ಸವ್ರೂಪಗಳ ಮೇಲೆ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ಯು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಸತ್ತ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನೀಲಿ ಮತುತ್
ಬೆಳಿಳ್ಯಂತಹ ಬಿಳುಪಿನ ವಣರ್ವು ಉಂಟಾಗುವ ಬಗೆ. ಸೋಡ ಫೆಲ್ಟ್ಸಾಟ್ರ್ ಎಂಬ ಖನಿಜ ಪದರವು
(ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗದಷೆಟ್ೕ ದಪಪ್ವಿದುದ್) ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡಡ್ಹಾಯಿದ್ರುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಪರ್ಟಟ್
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ಎರಡು ಪದರಗಳು ಬೆಳಕನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಪರ್ತಿಫಲನೆ ಮಾಡುತತ್ವೆ. ಈ ವಿಜಾತೀಯ ಕಲಬೆರಕೆಯು
ಮೂನ್ಸೊಟ್ೕನ್ನಲಿಲ್ ಸಿಗಾರ್ ಆಕಾರದಲಿಲ್ ಇರುತತ್ದೆ.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕದ ಬಗೆಗ್ ಆಸೆಥ್ಯುಂಟಾಯಿತು, ಇದು ಸಿಲಿಕಾದ ಒಂದು ರೂಪ.
ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳಳ್ವು. ಹಂಗೇರಿ ಮತುತ್ ಆಸೆಟ್ೕಲಿಯಗಳಿಂದ ತರಿಸಿದದ್ ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳ
ದೊಡಡ್ ಸಂಗರ್ಹವೇ ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಇತುತ್. ಕೆಲವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದದ್ವು. ಇವುಗಳ
ಕೂಲಂಕುಷ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್, ಪರ್ತಿಫಲನ ಲಕಷ್ಣಗಳನೂನ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಅಧಯ್ಯನವನೂನ್
ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳ ವಸುತ್ವಿಗೆ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ
ಅಸಫ್ಟಿಕ ಲಕಷ್ಣವಿದುದ್, ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ನಂತಹ ಮತುತ್ ಕಿರ್ನೊನ್ೕಬೊಲೈಟ್ ನಂತಹ ಎರಡು
ಬಗೆಯ ವಿನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ ಅಣುಗಳು ಇರುತಿತ್ದದ್ವು. ಇವೆರಡರ ವಕಿರ್ೕಭವನ ಸೂಚಯ್ಂಕಗಳಲಿಲ್ನ
ವಯ್ತಾಯ್ಸದಿಂದ ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ನ ಬೆಳಕಿನ ವಣರ್ವೈವಿದಯ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುತತ್ವೆ. ಇತಿತ್ೕಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್
ಇಲೆಕಾಟ್ನ್ ಮೈಕೊರ್ೕಸೊಕ್ೕಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನನ್ಷುಟ್ ವಿವರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳ
ಒಳಗೆ ಪದರ ರೂಪದಲಿಲ್ರುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಖನಿಜ ವಸುತ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುನರಾವತಿರ್ತ ವಿನಾಯ್ಸ
ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪುನರಾವತಿರ್ತ ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯು ತುಂಬಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ
ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕದಿಂದ ಪರ್ಕಾಶಮಾನ ಪರ್ತಿಫಲನ ಬೆಳಕು ಹೊಮುಮ್ತತ್ದೆ. ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳನುನ್ ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ
ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಕ ಕಿಷ್ೕರಸಫ್ಟಿಕಗಳನುನ್ ಸೊಲ್ೕಚೆಮ್ ಸೊಟ್ೕನ್ಸ್ (Slochum
stones) ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ.
ರಾಮನ್ರವರ ಅಧಯ್ಯನವು ಮುತುತ್ಗಳ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ ಅಗೇಟ್, ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್, ಜೇಡ್ ಮತುತ್
ಸಿಲಿಕಾ ಖನಿಜಗಳವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿತುತ್.
ಪರ್ತಿಯೊಂದರಲೂಲ್ ಅವರು ಹುಡುಕಿದುದ್ ಬಣಣ್ಗಳ
ಅಥವಾ ಅದರಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕೂಕ್ ಅವರಲಿಲ್
ವಿವರಣೆಗಳಿದದ್ವು. ಇನೆನ್ರಡು ಖನಿಜಗಳು ರಾಮನ್ರವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವು ವಣರ್ದೀಪಿತ್
ಯಿರುವ ಬೋಟಾಷಿಯಂ ಕೊಲ್ೕರೇಟ್ ಮತುತ್ ಕಾಲೆ ಟ್ಗಳು. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರು ಬೊಟಾಷಿಯಂ
ಕೊಲ್ೕರೇಟ್ನ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿದದ್ರು.
ಏಕತರಂಗ ಕಿರಣದಿಂದ ಇದೇ ಖನಿಜದಲಿಲ್
ಪರ್ತಿಫಲನಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತ ಪಡೆದಿದದ್ರು. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಈ
ಸಫ್ಟಿಕದೊಳಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತೆ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೆಣಿಗೆಯ ವಿನಾಯ್ಸವು
ಜೋಡಿ ಹೆಣಿಗೆಯಂತೆ ಇದುದ್, ಇದೇ ಪುನರಾವತರ್ನೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಇಂತಹ
ಸಫ್ಟಿಕದ ಮೇಲೆ ಬಿದದ್ರೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಪರ್ತಿಫಲನಗೊಂಡು ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಚೆಲುಲ್ತತ್ದೆ.
ಈ ಪರ್ತಿಫಲನದ ವಿನಾಯ್ಸವು ಸಫ್ಟಿಕದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವಿನಾಯ್ಸವು
ಬಾರ್ಗ್ ವಿನಾಯ್ಸವನುನ್ ಹೋಲುತತ್ದೆ. ಬೊಟಾಷಿಯಂ ಕೊಲ್ೕರೇಟ್ನಲಿಲ್ ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಅಂತರವು
ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂರತದಷೆಟ್ೕ ಇರುತತ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾರ್ಗ್ ರೋಹಿತದಂತೆ ಪರ್ತಿಫಲನಗಳು ಇರುತತ್ವೆ.
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರು ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್
ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರುಗಳು ಈ ವಿದಯ್ಮಾನದ ವಿವರಣೆಯನುನ್ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ
ಪರ್ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು.
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ರಾಮದಾಸ್ರವರು ರಾಮನ್ರವರೊಡನೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿದುದ್ ಕಾಯ್ಲ್ಸೈಟ್ ಹರಳುಗಳ
ವಣರ್ದೀಪಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್. ಈ ಹರಳಿನಲೂಲ್ ಸಹ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ಯು, ಒಡೆಯದಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ
ಖನಿಜ ಅಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದೆದ್ಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದರಲಿಲ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸವ್ಲಪ್ ಮಾತರ್
ಹೆಣಿಗೆಯಿದದ್ರೂ, ಪರ್ಸರಣ ಮತುತ್ ವಕಿರ್ೕಭವನಗಳು ಹೆಣೆಗೆಯಿರುವ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಒಟಿಟ್ಗೇ
ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಸೂಚಯ್ಂಕಗಳ ವಯ್ತಯ್ಯವು ಜಾಸಿತ್ಯಿದದ್ಲಿಲ್ ವಣರ್ದೀಪಿತ್ಯೂ
ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುತತ್ದೆ.
ಇವೆಲಲ್ ಅಧಯ್ಯನಗಳು Proceedings of Indian Academy of Sciences ನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ್
ಪರ್ಕಟಗೊಂಡವು. ಇವನುನ್ Memoires of Raman Research Institute ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಡಿ
ಯಲಿಲ್ ಮತೆತ್ ಮುದಿರ್ಸಿ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚಚ್ರ
ವಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಭಾಷೆ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತುತ್, ವಾಯ್ಕರಣ ಶುದಧ್ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತುತ್
ಅದರಲಿಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳು ಸಾಹಿತಯ್ ಕೃತಿಗಳಂತೆ
ಇರುತಿತ್ದದ್ವು.
ಖನಿಜಗಳು ಮತುತ್ ರತನ್ಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬಹಳಷುಟ್ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ಇದು ಅವರ ಸೌಂದಯರ್ ಪರ್ಜೆಞ್ಗೆ ಸಾಕಿಷ್ಯಾಗಿತುತ್. ಅವರು ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲಿಲ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ದುಯ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್
ವಿವರಿಸಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರು, ಪರ್ಧಾನಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರನುನ್
ಕಾಣಲು ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಸಂಗರ್ಹಾಲಯದಲಿಲ್ದದ್ ರತನ್ಗಳ ಮತುತ್ ವಜರ್ಗಳನುನ್ ನೋಡಿ ಅದರ
ಕಥೆಗಳನುನ್ ಕೇಳಿ ಉನಾಮ್ದಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.

ವಜರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ
ರಾಮನ್ರವರ ವಜರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಿರ್ೕತಿ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದದೆದ್ೕ. ಘನವಸುತ್ಗಳ ರಾಜನೆಂದು
ಕರೆದ ವಜರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ ಅನೇಕ ಅಧಯ್ಯನಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ವಜರ್ದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ
ಬೆಳಕು ಚದರುವ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ ಪಾರ್ರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೆಲಸವನುನ್ ಅವರ
ತಮಮ್ ಸಿ. ರಾಮಸಾವ್ಮಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪರ್ಚಲಿತ ಪರ್ಸಂಗವೆಂದರೆ, ರಾಮಸಾವ್ಮಿಯವರು
ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅವರ ಮಾವನವರು ಆಗಿನ ಸಂಪರ್ದಾಯದಂತೆ ವಜರ್ದ ಉಂಗುರವನುನ್
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ರಾಮನ್ರವರ ಕಣಿಣ್ಗೆ ಬಿತುತ್. ಅವರಿಗೆ ವಜರ್ದ ಹೊಳಪು
ಮತುತ್ ಪರಿಶುದಧ್ತೆ ಹಿಡಿಸಿತು. ರಾಮಸಾವ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಆ ವಜರ್ದ ರೋಹಿತವನುನ್ ಚದರು
ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ವಜರ್ದ ಜಾಲಕದಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವ ತೀಕಷ್ ಕಂಪನಗೆರೆಯನುನ್ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಲ್ದೆ ಅತಿನೀಲ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್
ವಜರ್ವು ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯುಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದುದ್ ಈ ಪರ್ಯೋಗದಿಂದಲೇ ಇದನುನ್ ಕುರಿತು
ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನವನುನ್ ರಾಮನ್ ಬರೆದರು, ಹೀಗೆ ವಜರ್ದ ಅಧಯ್ಯನವು ರಾಮನ್ರವರ
ಜೀವನವನುನ್ ಪರ್ವೇಶಿಸಿತು.
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ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 600 ವಜರ್ಗಳು ಇದದ್ವು. ವಜರ್ಗಳ ಎಲಲ್ ವಿಧಗಳೂ
ಅದರಲಿಲ್ದದ್ವು. ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದದ್ವು. ಕೆಲವನುನ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದದ್ರು.
ಈ ಎಲಲ್ ವಜರ್ಗಳನೂನ್ ಅವರು ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಿದದ್ರು. ಅವುಗಳನುನ್ ಗುಣಗಳ ಪರ್ಕಾರ
ವಿಂಗಡಿಸಿದದ್ರು ಹಾಗೂ ಬಹು ಸುಂದರವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲಿಲ್ ಜೋಡಿಸಿದದ್ರು. ಪರ್ತಿಯೊಂದಕೂಕ್
ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನಿನ್ಟಿಟ್ದದ್ರು ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿಯೊಂದಕೂಕ್ ಹೇಳಲು ಕಥೆಯೊಂದಿರುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ರಾಜಸಭಾಭೂಷಣ ಎಂಬ ಬಿರುದನುನ್ ಇತಾತ್ಗ
(1933) ಅವರಿಗೆ 63 ವಜರ್ಗಳು ತೊಡಿಸಿದ ಪದಕಶೊಂದನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿತುತ್. ಈ ಅತಿಸುಂದರ
ಆಭರಣವು ರಾಮನ್ರವರ ಅಧಯ್ಯನ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಸೇರಿತು. ಈ 63 ವಜರ್ಗಳ ದೀಪಿತ್ಯನುನ್
ರಾಮನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅತಿ ನೀಲ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉದಿದ್ೕಪನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್, ಅದರ ತೀವರ್ತೆ ಮತುತ್ ಇತರ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. 40ರ ದಶಕದಲಿಲ್
ಬೊರ್ಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕಾಡಾಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ (Proceedings of Indian Academy
of Sciences) ನಲಿಲ್ ವಜರ್ಗಳ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ.
ಈ ವಜರ್ಗಳನುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭದರ್ತೆಯಲಿಲ್ ಇಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಇದನುನ್ ಆಯದ್ ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ
ಮಾತರ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಅದೃಷಟ್ವಿದದ್ವರಿಗೆ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯುಂಟು ಮಾಡುವ ವಜರ್ಗಳ ಕಾಂತಿ
ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತಿತ್ತುತ್. ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಒಗೂಗ್ಡಿಸಿ, ಅತಿ ನೀಲ ಕಿರಣಗಳನುನ್
ಹಾಯಿಸಿ ಕತತ್ಲು ಮಾಡಿದ ಕೊಣೆಯಲಿಲ್ ನೋಡುವುದೇ ಚಂದ. ಸೋಸುಕವನುನ್ ವುಡ್ಸ್ಗಾಲ್ಸ್ನಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಲಿಲ್ ಅತಿ ನೀಲ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಮಾತರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು, “ನನನ್ ಕೋಹಿನೂರ್” ಎಂದು ಒಂದು ವಜರ್ವನುನ್ ಕರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದು ಅತಿನೀಲ
ಕಿರಣಗಳಡಿಯಲಿಲ್ ಅತಿ ಪರ್ಖರ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ಸೂಸುತಿತ್ತುತ್. ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನುನ್
ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿಸಿ ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಈ ವಜರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಟಾಟ್ಗ ಇಡೀ ಕೊಠಡಿಯೇ
ಹೊಳೆಯುತಿತ್ತುತ್. ‘ಹಸಿರು ವಜರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಿಟ್ದದ್ ವಜರ್ವೂ ಹಸಿರು ದೀಪಿತ್ ಹೊರಸೂಸಿ
ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಬೆಳಗುತಿತ್ತುತ್. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಣರ್ಗಳನುನ್ ದೀಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ಹೊರಹಾಕುವ ವಜರ್ಗಳೂ,
ರತನ್ಗಳೂ ಅನೇಕವಿದದ್ವು. ಯಾವುದೇ ವಜರ್ದ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯು ಬೆಳಗಿದಾಗ ರಾಮನ್ರವರ “ಇದು
ಸುಂದರವಲಲ್ವೇ”! ಎಂಬ ಉದಾಗ್ರ ಎಲಲ್ರ ಕಿವಿಯಲೂಲ್ ಬಹಳಕಾಲ ಮೊಳಗುತಿತ್ತುತ್. ಈ ಬಗೆಯ
ವಜರ್ಗಳ ಶೋಭೆಯನುನ್ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲಲ್ ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವವಾಗುತಿತ್ತುತ್ ಹಾಗೆಯೇ
ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಸೌಂದಯರ್ವನುನ್ ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯೂ ಒಂದು ಅನುಭವವೇ ಆಗಿತುತ್.
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲಿಲ್, ರಾಮನ್ರವರು ವಜರ್ಗಳ ದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ತೋರಿಸಿ,
ವಜರ್ಗಳನುನ್ ಕೊಳುಳ್ವ ಮುನನ್ ಅದನುನ್ ಪರೀಕೆಷ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು
ವಿವರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯಲಿಲ್ ವಜರ್ದ ಒಂದು ಪರ್ಬೇಧವಾದ “ಬೂಲ್
ಜಾಗಸ್ರ್” ಬಹಳ ಜನಪಿರ್ಯ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿತುತ್. ಶಕಿತ್ಯುತ ಬಿಳಿವಣರ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಡಿಯಲಿಲ್
ಈ “ಬೂಲ್ ಜಾಗಸ್ರ್” ಎಲಲ್ ವಜರ್ಗಳಂತೆ ಪರ್ಖರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿತ್ತುತ್, ಒಂದಿಷುಟ್ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನುನ್
ಹೊರಸೂಸುತಿತ್ತುತ್. ಈ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ವಜರ್ದ ದೀಪಿತ್ಯಾಗಿದಿದ್ತು. ಈ “ಬೂಲ್ ಜಾಗಸ್ರ್” ಅತಿ
ನೀಲಕಿರಣಗಳಡಿಯಲಿಲ್, ಬಹಳ ಪರ್ಖರ ದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಇದು ವಜರ್ ಪರೀಕೆಷ್ಗೆ
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ಸರಳ ವಿಧಾನ. ಇದಲಲ್ದೆ ವಜರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅತಿ ಸೂಕಷ್ ನೂಯ್ನತೆಗಳೂ ಇರುತತ್ವೆ. ಇದು ಒಂದು
ಮಸೂರದಡಿಯಲಿಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಕಷ್ ದಶರ್ಕದಡಿಯಲಿಲ್ ಮಾತರ್ ಕಾಣಿಸುವವು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಸೂಕಷ್
ಸೀಳುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾರ್ಫೈಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದದ್ರೆ ಕಪುಪ್ ಚುಕೆಕ್ಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ಹಾಗೆಯೇ ವಜರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಣಣ್ವು ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪುಪ್ ಬಣಣ್ವೂ
ತೋರಿಸಬಹುದು.
ವಜರ್ವನುನ್ ಕೊಳುಳ್ವವರು ಮೂರು ‘C’ ಗಳನುನ್ ನೋಡಬೇಕು ಎನುನ್ವರು. Colour (ಬಣಣ್),
Clarity (ಪಾರದಶರ್ಕತೆ) ಮತುತ್ Cut (ಸಾಣೆ). ಒಂದು ವಜರ್ವನುನ್ 10x ಮಸೂರದಿಂದ
ಪರೀಕಿಷ್ಸಬೇಕು ಅದರಲಿಲ್ ಒಡಕು ಇದೆಯೇ, ಅದಕೆಕ್ ಹಿಡಿದ ಸಾಣೆ ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಇತಾಯ್ದಿ. ಕೃತಕ
ವಜರ್ಗಳ ಬರಾಟೆ ಹೆಚಿಚ್ರುವ ಈ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತವನುನ್ (Raman spectrum)
ಪಡೆಯುವುದೇ ನೈಜ ಪರೀಕೆಷ್ಯಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು ಲೇಸರಿನ್ಂದ ಸಾಧಯ್. ನಿಜವಾದ ವಜರ್ವು
1332 cm−1 ತರಂಗಾಂತರದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ (Raman spectrum) ಗೆರೆಯ ಪಲಲ್ಟ
ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದನುನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲಿಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅವರಲಿಲ್ ಇದದ್ದುದ್ ವಜರ್ಶೋ, ಅಲಲ್ಶೋ ಎಂದು ಪರೀಕೆಷ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು, ಆಗೊಮೆಮ್ ಈಗೊಮೆಮ್
ಯಾರೊಬಬ್ರಾದರೂ ಒಂದು ಚೀಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತಿತ್ದರು. ರಾಮನ್ ಅದನುನ್ ನೋಡಿದ
ಕೂಡಲೇ ವಜರ್ಶೋ ಅಲಲ್ಶೋ ಎಂದು ಹೇಳಬಲಲ್ವರಾಗಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರು ಅದರ ದೀಪಿತ್ಯ
ಪರೀಕೆಷ್ ಮಾಡದೆ ಹೇಳುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಹರಳಿನ ಕಠಿಣತೆ ಮತುತ್ ದಿವ್ವಕಿರ್ೕಭವನವನುನ್ ಎರಡು
ಧುರ್ವೀಕರಣ ಮಸೂರಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕಿಷ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಬಹುಮಟಿಟ್ಗೆ ಹೊರಗಿನವರು
ತಂದ ಕಲುಲ್ಗಳು ವಜರ್ಗಳಾಗಿರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಅವು ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಸಫ್ಟಿಕಗಳಾಗಿರುತಿತ್ದುದ್ದೇ ಹೆಚುಚ್. ಆಗ
ಅದನುನ್ ಕೊಂಡು ತಂದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಜಿಗುಪೆಸ್ಯಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಮಿಕಕ್ ಕೆಲವರು ಆಭರಣಗಳನುನ್ ಕೊಳುಳ್ವ
ಮೊದಲೇ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ವಜರ್ಗಳು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ, ಜುಮುಕಿಗಳಿಗೆ
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತಿತ್ದದ್ವು. ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೂ, ಲೇಡಿ
ರಾಮನ್ರಿಗೋ ಪರಿಚಯವಿದದ್ವರು ಬಂದರೆ ಅವರೇ ಖುದಾದ್ಗಿ ವಜರ್ ಪರೀಕೆಷ್ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳುಳ್
ತಿತ್ದದ್ರು. ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಈ ಕೆಲಸವನುನ್ ನನಗೋ, ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರಿಗೋ ವಹಿಸಿಬಿಡು
ತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಬಿಟಟ್ ಮೇಲೆ ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರು ತಮಮ್ ಈ ಕೌಶಲವನುನ್
ವಾಣಿಜಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ವಾಯ್ಪಾರ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಮೆಕೆಕ್ಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಜರ್ದ ತಟೆಟ್ಗಳೂ ಸೇರಿದದ್ವು. ಈ
ತಟೆಟ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ಮಿಲಿ ಮೀಟರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡಡ್ಗಾತರ್ದವರೆಗೂ ಇರುತಿತ್ದದ್ವು. ಇವು
ವಜರ್ವನುನ್ ಒಡೆದಾಗ ಅದರ ಸಾವ್ಭಾವಿಕ ಸೀಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತಿತ್ದದ್ವು. ಇವುಗಳ ದಪಪ್ವು
1 ರಿಂದ 2 ಎಂಎಂ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ವಜರ್ವು ಅತಿ ಕಠಿಣ. ವಜರ್ದಷುಟ್ ಕಠಿಣ ವಸುತ್ವು ಇಲಲ್ವಾದರೂ
ಅದನುನ್ ಕುಶಲ ಕಮಿರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಾಕು ಮತುತ್ ಸುತಿತ್ಗೆಯನುನ್ ಬಳಸಿ ಸೀಳಬಲಲ್ರು.
ವಜರ್ವನುನ್ ಗಟಿಟ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಚಿಚ್ನಲಿಲ್ ಅದರ ಅಷಟ್ ಘನ ಸೀಳಿಕೆಯನುನ್ ಅರಿತು ಕೂರಿಸಬೇಕು. ಈ
ಸೀಳಿಕೆಯ ಗುಂಟ ಏಟು ತಾಗುವಂತೆ ಚಾಕುವನುನ್ ಇಡಬೇಕು ಆಗ ಚಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ ಏಟು ಬಿದದ್ರೆ
ವಜರ್ವು ಸೀಳುತತ್ದೆ. ವಜರ್ವು ಎಷುಟ್ ಕಠಿಣವೆಂದರೆ, ಅದನುನ್ ನುಣುಪುಗೊಳಿಸಲು ವಜರ್ವೇ ಬೇಕು.
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ವಜರ್ವನುನ್ ಸೀಳುವುದು, ಆಕಾರಕೊಡುವುದು, ನುಣುಪುಗೊಳಿಸುವುದು, ಅರೆಯುವುದು ಇವೆಲಲ್
ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಕೌಶಲಗಳು. ಆಧುನಿಕ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವು ಕೆಲವು ನವೀನ ಪದದ್ತಿಗಳನುನ್
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಸೀಳಿದ ತಟೆಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಅಧಯ್ಯನಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾದವು. ಅತಿನೀಲ ಕಿರಣಗಳ
ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಈ ಸೀಳು ತಟೆಟ್ಗಳು ದೀಪಿತ್ ವಿನಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ. ಆದರೆ ಈ
ವಿನಾಯ್ಸಗಳು ಎಲೆಲ್ಡೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ತೋರುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಜಾಯ್ಮಿತೀಯ ವಿನಾಯ್ಸಗಳಾಗಿ
ಖಂಡಿತ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ರವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅಸಂಖಯ್ ದೀಪಿತ್ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಫೇಟೋ ತೆಗೆದಿದೆದ್ೕನೆ.
ಈ ಸೀಳು ತಟೆಟ್ಗಳು ದಿವ್ವಕಿರ್ೕಭವನವನುನ್ ಪರ್ದಶಿರ್ಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದನುನ್ ಅಡಡ್ಲಾಗಿಟುಟ್
ಧುರ್ವೀಕಾರಕಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕಿಷ್ಸಬೇಕು. ಈ ದಿವ್ವಕಿರ್ೕಭವನ ವಿನಾಯ್ಸಗಳು ದೀಪಿತ್ವಿನಾಯ್ಸಗಳಂತೆಯೇ
ಇರುತತ್ವೆ. ಇದರ ಅಥರ್ ಇವೆರಡರ ಮೂಲ ಒಂದೇ. ರಾಮನ್ರವರು ತಿಳಿದಂತೆ ಇದು ವಜರ್ದ
ಆಂತರಿಕ ವಿನಾಯ್ಸದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.
ವಿಶವ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ಸಿದಿಧ್ ಹೊಂದಿದ ಅನೇಕ ವಜರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತವೇ ತವರೂರು ಎಂಬುದನುನ್ ರಾಮನ್
ಅರಿತಿದದ್ರು. ಭಾರತಕೆಕ್ ಈ ವಜರ್ಗಳು ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತ ಪರ್ಸಿದಿಧ್ ತಂದುಕೊಟಟ್ವು. ವಜರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮೌಲಯ್
ಬರಲು ಭಾರತವೇ ಕಾರಣ. ಈಗಿನ ಮಧಯ್ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ರುವ ಪೆನಾನ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿಲ್ ಇಂದಿಗೂ
ವಜರ್ಗಳು ದೊರೆಯುತತ್ವೆ. ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಪೆನಾನ್ದ ಅನೇಕ ವಜರ್ಗಳಿದದ್ವು, ಈ ಪೆನಾನ್ ವಜರ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ.
-“ಕೇಂದರ್ ಭಾರತದ ಪೆನಾನ್ ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಇಂದಿಗೂ ವಜರ್ಗಳು ಗಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತಿತ್ವೆ.
ನಾನು ಈ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದೆದ್ೕನೆ. ಆಗ ಸಥ್ಳೀಯವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಿರುವ ವಜರ್-ಸಫ್ಟಿಕ
ಶಿಲೆಗಳನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಇಲಿಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪೆನಾನ್ದ ಮಹಾರಾಜರ
ಬಳಿ ಇರುವ 52 ಕಚಾಚ್ ವಜರ್ಗಳ ಹಾರ. ಇದರಲಿಲ್ ಸಾಣಿಹಿಡಿಯದ 2 ಕಾಯ್ರೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು
25 ಕಾಯ್ರೆಟ್ವರೆಗಿನ ವಜರ್ಗಳಿವೆ. ನಾನು ಪೆನಾನ್ದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ವಜರ್ಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನಕಾಕ್ಗಿ
ಸಂಗರ್ಹಿಸಿದೆದ್ೕನೆ.
ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ಹೊರಬಿದದ್ ಅಂಶಗಳು ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಬೋಧಕರವಾದುವು. ಈ ವಜರ್ಗಳು
ಅನೇಕ ಗಾತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಆಕಾರಗಳಲಿಲ್ ಸಿಗುತತ್ವೆ. ಎರಡಂತೂ ಅಷಟ್ಮುಖಿ ಘನಗಳಂತಿವೆ.
ಆದರೆ ವಜರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಷಟ್ಕೋನಾಕಾರದ ಅಂಚುಗಳು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಕಣರ್ಗಳ
ಗುಂಟ ಇರುವ ಸಮತಲಗಳ ಭಾಗದ ಮೈಯನುನ್ ಮುಟುಟ್ವಾಗ ಅಂಚುಗಳು ಎದುದ್ ಕಾಣುತತ್ವೆ.
ಈ ಸಮತಲಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಎಲಿಲ್ ಸಂಧಿಸುತತ್ಶೋ ಅಲಿಲ್ಯೇ ಅಷಟ್ಮುಖಿ ಆಕೃತಿಯ ಆರು
ಶೃಂಗಗಳೂ ಇರುತತ್ವೆ (ಇವು ಕಾಣದಿದದ್ರೂ) ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರು ಸಮತಲಗಳು ಎಂಟು ಶೃಂಗಗಳಲಿಲ್
ಸಂಧಿಸುವುದು. ವಜರ್ದ ಬಾಗಿದ ಎಂಟು ಮುಖಗಳಲಿಲ್ ತೋರಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ವಜರ್ಗಳ
ಆಂತರಿಕ ವಿನಾಯ್ಸವು ಚತುಮುರ್ಖ ಘನವಾದರೂ ಸಹ ಹೊರಗಿನ ಮೈ ಅಷಟ್ಮುಖ ಘನಾಕಾರವನುನ್
ಹೋಲುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು — ಎರಡು ಪರಸಪ್ರ ಅಭಿಮುಖ ಚತುಮುರ್ಖ ಘನ
ವಿನಾಯ್ಸಗಳು ಅಡಡ್ಹಾಯಾದ್ಗ ಮಾತರ್. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಪೆನಾನ್ ವಜರ್ಗಳಲಿಲ್ ಚತುಮುರ್ಖ ಘನ
ವಿನಾಯ್ಸವೇ ಎದುದ್ ಕಾಣುವುದು. ಕೆಲವು ವಜರ್ಗಳು ಚತುಮುರ್ಖವೂ ಅಲಲ್ದ ಅಷಟ್ಮುಖವೂ
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ಅಲಲ್ದ ಬಾಗಿದ ಹೊರಮೈ ತೋರುತತ್ವೆ. ಇವು ಬಹುಮಟಿಟ್ಗೆ ಚೆಂಡಿನಂತಿರುತತ್ವೆ. ಆದರೂ
ಚತುಮುರ್ಖ ಘನದ ಕಣರ್ಗಳ ಆರು ಸಮತಲಗಳ ಸಂಧಿಗಳುಂಟು ಮಾಡಿದ ಅಂಚುಗಳನುನ್
ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ.

ವಜರ್ದ ಭೌತಶಾಸ
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ವಜರ್ದ ಬೌತಶಾಸತ್ದ ಬಗೆಗೆ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್. ಅವರ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಹಲವಾರು
ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯವನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಅವರು ಕಂಪನ (Vibrational Spectrum) ರೋಹಿತವನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಬಯಸಿದರು. ಇದು ಅವರನುನ್ ಜಾಲಕ ಗತಿಶಾಸತ್
ಸಿದಾಧ್ಂತದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿದ್ತು. ಆನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಜರ್ಗಳಿವೆಯೆಂದು ವಾದ
ಮಂಡಿಸಿದರು. ವಜರ್ಗಳು ಎರಡು ಭಿನನ್ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ವು, ಇದನುನ್ ಆಧರಿಸಿ,
ರಾಮನ್ರವರ ವಾದವಿತುತ್. ವಜರ್ದಲಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿವತರ್ನವನುನ್ (Diffraction) ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಿ
ರಾಮನ್ರವರು ಹೊಸಬಗೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರ್ತಿಫಲವನುನ್ “ಕಾವ್ಂಟಂ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರ್ತಿಫಲನ” ವೆಂದು
ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಗೆಗ್ Proceedings of Indian Academy of Sciences ನ ಪುಟಗಳನುನ್
ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು.
S–P ಬಂಧ ಇರುವ ಕಾಬರ್ನ್ ಅಣುಗಳು ಸಫ್ಟಿಕವಾಗುವಾಗ (Td) (Tetrahedral
Symmetry) ಚತುಮುರ್ಖ ಸಮಮಿತಿಯಿಂದ ಇರುತತ್ದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಸಮಮಿತಿಯನುನ್ ತಲೆಕೆಳಗು
(Inverse) ಮಾಡಲು ಕೇಂದರ್ವೇ ಇರುವುದಿಲಲ್. ಈ ಬಗೆಯ ಸಫ್ಟಿಕಗಳಿಗೆ ಅತಿನೀಲ ಮತುತ್ ಅವಕೆಂಪು
ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಹೀರಿಕೊಳುಳ್ವುದು ನೀಲಿಬಣಣ್ಕೆಕ್ ಹೊಳಪು ತೋರುವುದು ಇತಾಯ್ದಿ ಲಕಷ್ಣಗಳಿವೆ.
ಸಫ್ಟಿಕದ ಇನೊನ್ಂದು ಬಗೆ (Ob) ಅಷಟ್ಮುಖಿ ಸಮಮಿತಿ. ಇದು ಅತಿನೀಲ ಮತುತ್ ಅವಕೆಂಪು
ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಪಾರಕವಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಇದು ಹೊಳಪು ತೋರಿಸುವುದಿಲಲ್. ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನನ್
ಲಕಷ್ಣಗಳ ಹಿನನ್ಲೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಮೇಲ್ಸತ್ರ ಲೇಖನದಲಿಲ್ ಲೂಮಿನಸೆನ್ಸ್ ವಿನಾಯ್ಸಗಳನುನ್,
ಬೈರಿಫಿರ್ಂಜಿನ್ಸ್ (Birefringence) — ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಜರ್ಗಳಿವೆ
ಯೆಂದು ಪರ್ತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಈ ಲಕಷ್ಣಗಳು ನಿಜವೆಂದು ತೋರಿದರೂ 1958ರಲಿಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ
ಪರ್ಯೋಗಗಳು ಇನೊನ್ಂದು ಲಕಷ್ಣವನುನ್ ಎತಿತ್ತೋರಿದವು. ಅದೆಂದರೆ ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ನೈಟೊರ್ೕಜನ್
ಕಲಮ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ವಜರ್ದಲಿಲ್ ಈ ಬಗೆಯ ಭಿನನ್ತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರು
ಸೂಚಿಸಿದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಜರ್ಗಳಿರುವುದಿಲಲ್. ವಜರ್ಗಳ ಅಷಟ್ಕೋನ ಸಮಮಿತಿಯೊಂದೇ
ಘನೀಕರಣದಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕಲಮ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಚತುಭುರ್ಜ ಸಮಮಿತಿ
ರೂಪುಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರ್ತಿಫಲನಗಳು ರಾಮನ್ ತಿಳಿದಂತೆ “ಕಾವ್ಂಟಂ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರ್ತಿಫಲನ
ದಂತಿರದೆ.” ನೈಟೊರ್ೕಜನ್ ಕಲಮ್ಷದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತತ್ವೆ. ನೈಟೊರ್ೕಜನ್ ತಟೆಟ್ಯಾಕಾರದ
ವಿನಾಯ್ಸಗಳುಂಟು ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾರ್ಗ್ ಕಿರಣಗಳಲಿಲ್ಲಲ್ದ ಚುಕಿಕ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಸುತತ್ದೆ.
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60ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ದೃಷಿಟ್ ಶರೀರ ವಿಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ ತಳೆದರು. ಕಣಣ್ನುನ್
ಕುರಿತಂತೆ ಶರೀರ ಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಜಾಞ್ನಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕಣುಣ್ ಹೇಗೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ದೆ? ದೃಷಿಟ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇವು ಅವರ ಆಸಕತ್ ವಿಷಯಗಳು. ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಬಂದ ಸಂದಶರ್ಕರ ಬಳಿ ರಾಡ್ವಿಷನ್, ಕೋನ್ವಿಷನ್, ಕಣಿಣ್ನ ವಣರ್ ಕುರುಡುತನ ಮತುತ್ ಶುಭರ್
ದೃಷಿಟ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಬಣಣ್ದ ಸೋಸುಕಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮಮ್ ಮೇಲೂ
ಮತುತ್ ಇತರರ ಮೇಲೂ ಸರಳ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಈ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಅಂತಿಮ
ಫಲವಾಗಿ The Physiology of Vision ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕ ಬರೆದರು.
19ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕಣಿಣ್ನ ಬಗೆಗಿನ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜಾಞ್ನವು

ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲ್.
ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಯಥಾವತ್ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ
ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದದ್ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಕಣಿಣ್ನ ದೃಷಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವಿವರಣೆಗಳು
ನಮಗೆ ಈಗ ಸಾಲುವುದಿಲಲ್. ರಾತಿರ್ ಕಾಣುವ ವಣರ್ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹೂಗಳು, ಚಿಟೆಟ್ಗಳು ಮತುತ್
ಹಕಿಕ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ನೈಸಗಿರ್ಕ ವಸುತ್ಗಳು ಪರ್ದಶಿರ್ಸುವ ವಣರ್ ವೈವಿಧಯ್ದ ಗಾಢ ಅಧಯ್ಯನದಿಂದ
ರಾಮನ್ ಈ ನಿಧಾರ್ರಕೆಕ್ ಬಂದಿದದ್ರು. ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮಮ್ ನಿಧಾರ್ರಗಳನುನ್
ಪುಷಿಟ್ಗೊಳಿಸುವ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ, ಮತುತ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳು
ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಇದು ಅವರ ಸವ್ತಂತರ್ ಕೃತಿ. ಯಾವುದೇ ಪುಸತ್ಕವನಾನ್ಗಲಿ, ಅವರು
ಸವ್ತ: ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗವನಾನ್ಗಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲಲ್. ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು – “ನನಗೆ ಇನೊನ್ಂದು ಬಾರಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದರೆ ಇದಕೆಕ್ ಬರುತತ್ದೆ”
ಈ ವಿಷಯಕೆಕ್ 1967ರಲಿಲ್ ರಾಗನ್ರ್ ಗಾರ್ನಿಟ್ ಮತುತ್ ಕೆಫರ್ ಹಾಟ್ರ್ಲಿನ್ ಮತುತ್ ಜಾಜ್ರ್ವಾಲ್ಡ್
ರವರಿಗೆ ಕಣಿಣ್ನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಶಾರೀರಿಕ ಮತುತ್ ರಸಾಯನಿಕ ಮುಖಯ್ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ
ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ ಎಷೊಟ್ಂದು ವಿಭಿನನ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನುನ್ವುದು ಆಶಚ್ಯರ್
ತರಿಸುತತ್ದೆ. ಹೂಗಳು, ರತನ್ಗಳು ಮತುತ್ ರೆಟಿನಾದ ರಚನೆ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಇದು
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೂಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಆಸಟ್ರಗ್ಳು, ಆಕಿರ್ಡ್ಗಳು, ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತುತ್
ಇನಿನ್ತರ ಹಲವಾರು ಬಣಣ್ದ ಹೂಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ಬಮಾರ್ದ ಕೆಂಪು
ರೂಬಿಗಳು, ಸಿಲೋನಿನ ನೀಲಿ ಸಫೈರಗ್ಳ ಬಗೆಗ್ ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಪರ್ಯೋಗ
ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕಣಿಣ್ನ ರೆಟೀನಾ ವೀಕಿಷ್ಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಅವರೇ ರೂಪಿಸಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಂದ
ತಿಳಿದಂತಹವು. ರೇಟೀನಾ ವೀಕಷ್ಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಸವ್ರೂಪ ಮತುತ್ ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೊಂಚ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ದೊರೆಯುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ರವರ ಅಧಯ್ಯನ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಈ ಪುಸತ್ಕವು ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲ್ತತ್ದೆ. ಇದನುನ್
ಅವರು ತಮಮ್ ಜೀವನದ ಸಂದಾಯ್ಕಾಲದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತ ಅವಧಿಯಲಿಲ್
ಸಂದಶರ್ಕರನುನ್ ಕತತ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಆಹಾವ್ನಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. “ನೀವು ನಿಮಮ್ದೇ ಅಕಿಷ್ಪಟಲ (Retina)
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ನೋಡಬಹುದೆಂದು” ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ರಾಮನ್ರವರೇ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದ ಪರ್ಯೋಗಶೊಂದಿತುತ್.
ಅದು ಹೀಗಿತುತ್ –
“ಗೋಚರ ರೋಹಿತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುನ್ ಮಾತರ್ ಅಡಡ್ಗಟುಟ್ವ ಸೋಸುಕಗಳಿಂದ
ಅಕಿಷ್ಪಟಲವನುನ್ ನೋಡುವ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ರಾಮನ್ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಬಣಣ್ಗಳ
ಸಾಂದರ್ತೆಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ನೊಡನೆ ಮಿಶರ್ಮಾಡಿ ಅದನುನ್ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ
ಹಚಿಚ್, ಗೋಚರ ರೋಹಿತದ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅಡಡ್ಗಟುಟ್ವ ಸೋಸುಕವನುನ್
ತಯಾರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಣಣ್ದ ಸೋಸುಕವನುನ್ ಕೈಯಲಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಅದರ
ಮೂಲಕ ಪರ್ಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಳಿಯ ಸಿಕ್ೕನ್ಅನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ರಬೇಕು. ತಕಷ್ಣ ಸೋಸುಕವನುನ್
ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸಿಕ್ೕನ್ನಲಿಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿಟ್ ನೆಟಿಟ್ರಬೇಕು. ಆಗ
ತಕಷ್ಣವೇ ಬಣಣ್ಬಣಣ್ದ ದೃಶಯ್ವು ಸಿಕ್ೕನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣತೊಡಗುತತ್ದೆ. ಇದು ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ
ಕಣಿಣ್ನ ಅಕಿಷ್ ಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದದ್ ಬೆಳಕನುನ್ ಹೀರಿದ ಪಟಲವು, ಅದಕೆಕ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುತತ್ದೆ.
ಇದು ಅಕಿಷ್ ಪಟಲದ ಪೂಣರ್ ಚಿತರ್ವಲಲ್. ಒಂದು ಭಾಗದ ವಿಪರೀತ ಹಿಗಿಗ್ದ ಚಿತರ್ ಅಷೆಟ್ೕ. ನಿಮಮ್
ದೃಷಿಟ್ ಬಿಂದುವು ಬದಲಾಗುತಿತ್ದದ್ಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನಾಯ್ಸ ಕಾಣುತಿತ್ರುತತ್ದೆ. ಇದು ಅಕಿಷ್ಪಟಲವು
ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ನುಗಿಗ್ದ ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಸುಕಗಳನುನ್
ಬಳಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಾಂತರದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಅಡಡ್ಗಟಟ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಗೋಚರ
ರೋಹಿತದ ತರಂಗಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಅಕಿಷ್ಪಟಲದ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.”
ಇದಲಲ್ದೆ ಬಟೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಟುಟ್ವ ಬಣಣ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ರಾತಿರ್ ಕುರುಡುತನದ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರ
ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದದ್ವು. ಕಣಿಣ್ನ ದೃಷಿಟ್ಯ ಶರೀರಶಾಸತ್ದ ಬಗೆಗ್ ಈ ಪುಸತ್ಕವು
ರಾಮನ್ರವರ ದೂರದೃಷಿಟ್ಕೋನದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪಾತರಗಿತಿತ್ಗಳು
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೂಯ್ಸಿಯಂನಲಿಲ್ ಜೀರಂಗಿಗಳ ಮತುತ್ ಚಿಟೆಟ್ಗಳ ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಗರ್ಹಗಳಿವೆ.
ರಾಮನ್ರವರು ಇವುಗಳ ಬಣಣ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಆಸಕಿತ್ ತಳೆದರು. ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಅತಿ ವಣರ್ರಂಜಿತವಾದ
ಚಿಟೆಟ್ಗಳೆಂದರೆ ಬೆರ್ಜಿಲ್ನ ಮಾಫೆರ್ ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಹಿಮಾಲಯದ ಚಿಟೆಟ್ಗಳು. ಇವುಗಳ
ರೆಕೆಕ್ಗಳು ಅಗಲ, ಆ ರೆಕೆಕ್ಗಳನುನ್ ಅಗಲಿಸಿದಾಗ ಅದುಭ್ತ ಸೌಂದಯರ್ದಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಣಣ್ಗಳು ಹೊಳೆ
ಯುತತ್ವೆ.
ಈ ಬಣಣ್ಗಳ ಉಗಮದ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇತುತ್. ಅವರು ಇದನುನ್
ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವನುನ್ ಬರೆದರು. ಅವುಗಳ ರೆಕೆಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರತಿಯ
ಸಾಲಿನ ಶಬಲಗಳ ವಿನಾಯ್ಸವು ಈ ಬಣಣ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರು. ಇದು ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು
ವಿವತರ್ನದಿಂದ. ಇದು ನೋಡುಗನ ದೃಷಿಟ್ಕೋನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಅದು ಹೊಳೆಯುವ
ಲೋಹ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಬಣಣ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
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ಚಿಟೆಟ್ಗಳ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್, ರೆಕೆಕ್ಗಳಲಿಲ್ನ ಬಣಣ್ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಹೀರುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಣರ್
ಪರ್ದಶಿರ್ಸುವುದು ಸಾಮಾನಯ್. ಹಸಿರು ಮತುತ್ ನೀಲಿ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಂಪು ಎದುದ್
ಕಾಣುತತ್ದೆ.
ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಈ ಹೀರು ಬಣಣ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್. ಈ ಬಗೆಯ ಚಿಟೆಟ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದದ್ರು. ಅವರೆಂದೂ ಕಾಯರ್ಪರ್ವೃತತ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಚಿಟೆಟ್ಗಳನುನ್
ಹಿಡಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇದಕಾಕ್ಗಿ ತಮಮ್ ಕೆಂಗೇರಿಯ ಎಸೆಟ್ೕಟ್ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅಲಿಲ್ ಕೋಲಿಗೆ ಸೊಳೆಳ್ ಪರದೆಯ ಬಾಯ್ಗ್ ಹಚಿಚ್ ಚಿಟೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತಿತ್ದದ್ರು. 65 ವಷರ್ದ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್
ಹೀಗೆ ಓಡುವುದು ಸಾಮಾನಯ್ವಲಲ್. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಇದು ನಡೆಯದು. ಅನೇಕ ವಾರಗಳ ವರೆಗೆ ಅವರು
ಈ ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತರಾದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಕೂಡ ಇದದ್ರು. ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತರಲಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರೋಬಬ್ರೇ ಹೀಗೆ ಚಿಟೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದವರು. ಇದು ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇದನುನ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ
ಚಿಟೆಟ್ಗಳನುನ್ ಒಂದು ಜಾಡಿಯಲಿಲ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ತಂದರು. ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಅದನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿಸಿ
ಸಂಗರ್ಹಾಲಯದಲಿಲ್ ಗಾಜಿನ ಕೇಸ್ಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ನಿದೇರ್ಶನದಂತೆ ಇಟಟ್ರು.
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ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಇರುವುದು ಗುಡಡ್ದ ಮೇಲೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಇದರ ಸುತತ್ಲೂ
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೇ ಇದಿದ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಆಚ್ರ್ಡ್ರ್, ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ತೋಟಗಳೂ
ಇದದ್ವು. ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಇದು ಸವ್ಗರ್ವೇ ಆಗಿತುತ್. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೂವರ್ದ ಸೂರಿನ ಕೆಳಗೆ
ಜೇನುಗೂಡು ಕಟುಟ್ತಿತ್ದದ್ವು. ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಗೋಪುರದಲಿಲ್ ಈ ಹೆಜೆಜ್ೕನುಗಳನುನ್ ಈಗಲೂ
ನೋಡಬಹುದು. ಇವು ಕಾಡು ಜೇನುಗಳು. ಇವು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿ ಕುಟುಕುವವು.
ಮುಖಯ್ ಕಟಟ್ಡದ ಪೂವರ್ಕೆಕ್ ರಾಮನ್ರವರು ರೋಹಿತದಶರ್ನ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ ಕಟಿಟ್ದದ್ರು.
ಇದು ಕಲಿಲ್ನ ಕಟಟ್ಡ. ಎತತ್ರದ ಗುಮಮ್ಟ ಇತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಇಲಿಲ್ ಖಗೋಳ ದೂರದಶರ್ಕ
ಇಡಲು ಯೋಜಿಸಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಅತೀವ ಆಸಕಿತ್ ಇತುತ್, ರಾಮನ್ರವರ
ಜೀವಿತಕಾಲದಲಿಲ್ ದೂರದಶರ್ಕ ಇರಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲಲ್.
ನೇರ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳು ಮತುತ್
ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೂ ಗುಮಮ್ಟ ಹತತ್ಬಹುದಾಗಿತುತ್. ಈ ಗುಮಮ್ಟಕೂಕ್ ಬಾಗಿಲಿತುತ್. ಇದನುನ್
ತೆರೆದರೆ ರೋಹಿತದಶರ್ನ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯದ ಛಾವಣಿ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಮುಖಯ್ ಕಟಟ್ಡದಲಿಲ್ ಕಟಿಟ್ದದ್
ಜೇನುಗೂಡು ಗುಮಮ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದದ್ನಂತರ ಸಿಗುವ ಛಾವಣಿಯ ಎತತ್ರವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದಿದ್ತು.
ರಾಮನ್ರವರ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್
ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದವರನುನ್ ಸಂದಶರ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಕರೆತಂದಿದದ್ರು. ಈ ಮೂವರೂ ರೋಹಿತದಶರ್ನ
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹತಿತ್ದರು. ರಾಮನ್ ನೂರಡಿ ದೂರದಲಿಲ್ದದ್ ಜೇನುಗೂಡನುನ್
ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ತಕಷ್ಣವೇ ಜೇನು ಹಿಂಡೊಂದು ಈ ಮೂವರನೂನ್ ಕಚಚ್ತೊಡಗಿತು. ಅವರು ತೆರೆದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಗೆ ನುಗಿಗ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವುದನುನ್ ಮರೆತರು. ಜೇನುಗಳು ಒಳಗೆ ನುಗಿಗ್
ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಕಚಚ್ ತೊಡಗಿದವು. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದ ಸಂದಶರ್ಕನು ತನನ್ ಕೈಯನುನ್ ಎಷುಟ್
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ಜೋರಾಗಿ ಕೊಡವಿದನೆಂದರೆ ಅವನ ಚಿನನ್ದ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಗಡಿಯಾರವು ಎಲೊಲ್ೕ ಬಿದುದ್ ಹೋಯಿತು.
ಈ ಮೂವರೂ ತಮಮ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಕೂಗುತಾತ್ ಕಿರುಚುತಾತ್ ಎಲೆಲ್ಂದರಲಿಲ್
ಓಡಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ತಮಮ್ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಹೊಕಿಕ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್
ನೌಕರರೂ ಜೇನು ಕಡಿತವನುನ್ ತಾಳಲಾರದೆ ಎಲೆಲ್ಂದರಲಿಲ್ ಓಡ ತೊಡಗಿದರು. ಕೆಲವರಂತೂ ನೀರು
ತುಂಬಿದ ತೊಟಿಟ್ಗಳೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಜೇನಿನಿಂದ ಪಾರಾದರು.
ಆಗ ನಾನು ಫೇಟೋಗರ್ಫಿ ಡಾಕ್ರ್ ರೂಮಿನಲಿಲ್ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟೀವ್ಗಳನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ದೆದ್,
ರಾಮನ್ ಅಲಿಲ್ಗೆ ಬಂದರು. ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪೇಟ ಕಳಚಿತುತ್ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ
ಕಿರುಚುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಓಡಿದಾಗ ಪೇಟ ಎಲೊಲ್ೕ ಬಿದುದ್ದರಿಂದ ಜೇನು ತಲೆಗೂ ಕಚಿಚ್ಬಿಟಿಟ್ದದ್ವು.
ಅವರು ಡಾಕ್ರ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೇನಿನಿಂದ ಬಚಾವಾದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳಿಗೆ
ಕತತ್ಲಲಿಲ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಾಗ ನನನ್ನುನ್ ಕೆಲವು
ನೊಣಗಳು ಕಚಿಚ್ದವು. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ನಿಜ ಸಿಥ್ತಿ ತಿಳಿದದುದ್. ಡಾಕ್ರ್ ರೂಮಿನಲಿಲ್ ವಿಶಾರ್ಂತಿ ಪಡೆದ
ನಂತರ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ವಿಶಾಲ ಕೋಣೆಯೊಂದಕೆಕ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಹೊಸಗಾಳಿ ಬರಲಿ
ಎಂದು ಒಂದು ಸುಖಾಸನದಲಿಲ್ ಕೂರಿಸಿ ಏನಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪರೀಕಿಷ್ಸಿದೆ. ಅವರ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಅಧರ್
ಡಜನ್ ಜೇನುಗಳನುನ್ ಫೆರೆಸ್ಪ್ಸ್ನಿಂದ ಎಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಟುಕಿದದ್ ಮುಳುಳ್ಗಳನುನ್
ತೆಗೆದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ ಮತುತ್ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿದದ್ದದ್ನೂನ್ ತೆಗೆದೆ, ರಾಮನ್ ಸುಸಾತ್ಗಿದುದ್ ಅವರು
ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಮೈಬೆವರುತಿತ್ತುತ್ ನಾನು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟೆಟ್. ಸವ್ಲಪ್
ವಿಶಾರ್ಂತಿಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.
ಅಮೇರಿಕದ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಜೇನು ಕಡಿತವು ಭಯಂಕರವಾಗಿತುತ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಹದ
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಕಪಪ್ಗೂ, ನೀಲಿಯಾಗಿಯೂ ಮರಗಟಿಟ್ ಹೋಗಿತುತ್. ಅವರು ಹುಲಿಲ್ನ ಮೇಲೆ
ಪರ್ಜೆಞ್ ತಪಿಪ್ ಬಿದದ್ರು. ಅವರನುನ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಕುಳಿತು
ಮಾಯವಾಗಿದದ್ರು. ಮೂರನೇ ದಿನ ರಾಮನ್ ಸಹಜ ಸಿಥ್ತಿಗೆ ಬಂದರು ಮತುತ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬಂದು “ಜೇನು
ಕಡಿತ ನನನ್ನುನ್ ಬಲಿಷಠ್ನನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 66ರ ಹರೆಯ ಅವರು ಬಲು
ಬೇಗನೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರದುದ್ ಗಟಿಟ್ ದೇಹ.
ಈ ಘಟನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ ಜೇನುಗೂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ ಸಾರಿದರು. ಪದಮ್ನಾಭನ್
ಈ ಸಮರ ಸೇನಾನಿಯಾದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನೂನ್ ಬೆಂಕಿಯನೂನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಜೇನು ಓಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜೇನುಗಳು ಮತೆತ್ ಬಂದವು. ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಮತೆತ್ ಓಡಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು
ನಿರಂತರ ಸಮರವಾಯಿತು.

ಮತೆತ್ ಮೊದಲಿನಿಂದ
1950ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಮನ್ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಎಲಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೂ
ಡಾಕೊಟ್ೕರೇಟ್ಗಳು ಸಿಕಿಕ್ದವು. ಚಂದರ್ಶೇಖರವರಿಗೆ 1951ರ ಎಕಿಸ್ಬಿಷನ್ ಸಾಕ್ಲರಿಶ್ಪ್ ದೊರಕಿ,
1954ರಲಿಲ್ ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ಗೆ ಹೊರಟರು. ಫುಲ್ಬೆರ್ಟ್ ಗಾರ್ಂಟ್ನಲಿಲ್ ಭಟ್ ರವರು ಅಮೆರಿಕಕೆಕ್ ತೆರಳಿ
ಅಲಿಲ್ ಓಹಿಯೋ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಪಡೆದರು. 1956ರಲಿಲ್ ರಾಮದಾಸ್ರವರು
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ಪಡುಯ್ರ್ (Purdue) ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದಲಿಲ್ ಬೋಸಟ್ಡಾಕ್ ಸಾಥ್ನಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಾದನಂತರ
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವಿಶವ್ನಾಧನ್, ಪಂಚರತನ್ಮ್ ಮತುತ್ ನನನ್ನುನ್ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಅಸಿಸೆಟ್ಂಟ್ ಬೊರ್
ಫೆ಼ಸರುಗಳಾಗಿ 600-50-1000 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯಲಿಲ್ ನೇಮಿಸಿದರು. ವಸತಿ ಪುಕಕ್ಟೆಯಾಗಿದದ್ರಿಂದ
ಈ ವೇತನ ಸರಿ ಎನಿನ್ಸಿತು. ನಾವೆಲಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಿಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತ್
ನಮಮ್ ನಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸುತಿತ್ದೆದ್ವು.
1960ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯವರು ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಕೆಲವು
ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾದವರನೆನ್ೕ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಮನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವಿಶವ್ನಾಥನ್ ಮತುತ್
ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿನಿಂದ ಮರಳಲಿದದ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರರನುನ್ ಅವರು ಯೂನಿವರಿಸ್ಟಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇವೆಲಲ್ವನುನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ “ನಾನು ನಿಮಮ್ನುನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್. ಆದರೆ ನಿಮಮ್ನುನ್
ಮತುತ್ ಪಂಚರತನ್ಂರವರನುನ್ ಇಲೆಲ್ೕ ಇರಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಮಿಕೆಕ್ಲಲ್ರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಅವಕಾಶವೇ
ಸಿಕಿಕ್ದೆ.”
ನಾನು 1960ರ ಅಕೊಟ್ೕಬರನ್ಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ತೊರೆದು, ಹೈ ಎನಜಿರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್
ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಬೊರ್ೕ: ಜಾಜ್ರ್. ಸಿ. ಕೆನಡಿಯವರ ಬಳಿ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫಿಜ್ಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್,
ಕಾಯ್ಲಿಫೆನಿರ್ಯಾಗೆ ಸೇರಿದೆ, ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಕಾಣಲಿಲಲ್. ನಾನು ರಾಮನ್ರವರ
ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಕೆನಡಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಿದುದ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲಲ್. ನಾನು ಇದನುನ್ ಮುಚಿಚ್ಟೆಟ್ೕ
ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮನ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯುಸುತಿತ್ದದ್ರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತುತ್.
ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಅವರು, ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಪಡೆದು ಹೊರದೇಶಕೆಕ್ ಹಾರುವವರನುನ್ ಕಂಡರೆ
ನನಗಾಗದು ಎಂದು ನನೊನ್ಡನೆ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಅನೇಕಬಾರಿ ನನನ್ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಪಿ.ಎಚ್
ಡಿ. ಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೀಗೆನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು -“ಇಲಿಲ್ ನೋಡಿ
ನಾನು ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯನೂನ್ ಕೊಡುವುದಿಲಲ್. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ.
ಪಡೆದಿಲಲ್. ನಿನಗೇಕೆ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಇದದ್ರೂ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೂ ನನನ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ
ನಿನನ್ ಮೌಲಯ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಾಗುವುದಿಲಲ್”. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ನನನ್ ಮರುಮಾತಿಲಲ್. ಒಮೆಮ್
ಅವರ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಇದುದ್ದದ್ನುನ್ ಹೇಳಿದದ್ರು” ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಸಿಗುತತ್ದೆ. ನೀವು ನನನ್ನುನ್
ತೊರೆಯುತಿತ್ೕರಿ, ಹೊರದೇಶದ ಲಾಯ್ಬ್ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ೕರಿ”. ನನಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಮನದಟಾಟ್ಯಿತು.
ಅವರು ನನಗೇನು ಬೇಡ ಎಂಬುದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪಡಿಸಿದದ್ರು. ನಾವಿಬಬ್ರೂ ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಲಾರದ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆದ್. ನನನ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿ, ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶಾವ್ಸ,
ಗೌರವಗಳು ನನನ್ ಹೆಚುಚ್ಗಾರಿಕೆ ಯಾಗಿದದ್ವು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಿಲಲ್ದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂನ್
ಮಾಡಿರಲಿಲಲ್.
1960 ದಶಕದ ಮೊದಲಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಕೊನೆಗೂ ನನನ್ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಗಾಗಿ ಸಮಮ್ತಿಸಿದರು.
ನಾನು ದಶಕದ ಕಾಲ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಕಳೆದು ಒಂದು ಬಗೆ ಬೇಸರದಲಿಲ್ದೆದ್. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕುತಿತ್ದೆದ್. ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಸೆಯಲಿಲ್ದೆದ್. ರಾಮನ್ರವರಂತಹ ದೈತಯ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಅದುಭ್ತ ಅವಕಾಶವೇ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನನನ್ದೇನಾದರೂ
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ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆದ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಸೌರಿರಾಜನ್ರವರಿಗೆ ಪತರ್ಬರೆದೆ. ಆಗ ಅವರು
ಕೆನಡಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ UCLA ನಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಬಿರ್ಜ್ಮನ್ರವರ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್
ಓದಿದೆದ್ ಮತುತ್ ಅದರಲಿಲ್ ಆಸಕಿತ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆದ್. ಅದು ಹೈಪೆರ್ಷರ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಆಗಿತುತ್. ಸೌರೀರಾಜನ್
ರವರು ಕೆನಡಿಯವರಿಗೆ ಬರೆಯಲು ನನನ್ನುನ್ ಉತೆತ್ೕಜಿಸಿದರು. ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ
ಎರಡು ವಾರದಲಿಲ್ ನನಗೊಂದು ಆಹಾವ್ನ ಬಂದಿತು. ಅಸಿಸೆಟ್ಂಟ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ
ನೇಮಕದ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಕೆನಡಿಯವರ ಲಾಯ್ಬೋರೇಟರಿಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು. ಆಗ ನನಗೆ ಪಿ.ಎಚ್
ಡಿ. ಇರಲಿಲಲ್.
ನಾನು UCLA ನಲಿಲ್ಯೇ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಕೆನಡಿ ಬರೆದಿದದ್ರು. ನಾನು
ಆಗ ನನನ್ ಕೆಲಸವನೂನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್. ಈ ಪತರ್ವನೆನ್ೕ ನಾನು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದುದ್.
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪಬಂದಿತು. ನಾನು ಪರ್ಪಂಚ ನೋಡಲು ಇಚಿಚ್ಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೊಸ
ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕಾಯ್ಲಿಬೋನಿರ್ಯಾದಲಿಲ್ ಎರಡು
ವಷರ್ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು “ಅದೇನೂ
ಬೇಡ. ನೀನು ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ತೊರೆದರೆ ಮತೆತ್ ಬರುವುದಾಗದು” ನಾನು ಹೀಗಂದೆ “ಸರ್, ಇದು
ನಿಮಮ್ ತೀಮಾರ್ನವಾದರೆ ಅದು ನನನ್ ದುರದೃಷಟ್ವೆಂದುಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಲು
ನಿಶಚ್ಯಿಸಿದೆದ್ೕನೆ”. ಆಗ ಅವರು ಕೆನಡಿಯವರ ಪತರ್ವನುನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಓದಿದರು “ಆಗಲಿ ನೀನು
ನಿನನ್ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಒಪಿಪ್ಸು. ಅದರ ಬಳಿಕ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ನೀನು ಇಲಿಲ್ಗೆ
ವಾಪಸ್ ಬರುವಹಾಗಿಲಲ್. ನೀನು ವಾಪಸಾಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುವಿಯೋ ಗೊತಿತ್ಲಲ್”. ನನಗೆ ನಿಜಕೂಕ್
ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನಾನು ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೊರೆದು ಹೋಗುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು. ಅದರಲೂಲ್
ನನನ್ನುನ್ ಬೆಳೆಸಿದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿ ಹೋಗುತಿತ್ದೆದ್ೕನಲಾಲ್ ಎಂದು.
ಆ ನಂತರದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲ್ ನನನ್ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅದನುನ್
ಮದರಾಸು ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗೆ ಒಪಿಪ್ಸಿದೆ. ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 12, 1960ರಲಿಲ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರನುನ್
ಬಿಟುಟ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾಗೆ ಬಂದೆ. ರಾಮನ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆಯೇ ನಾನು
ಆಗಿಬಿಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿತುತ್. ಇದೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಡಲೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ನನನ್
ಕಣಿಣ್ನಲಿಲ್ ನೀರಿತುತ್. ನಾನು ನನನ್ ಪಿರ್ೕತಿಯ ಬೊರ್ೕಫೆಸರರ್ನುನ್ ಬೀಳೊಕ್ಂಡೆ. ಹನೊನ್ಂದು ವಷರ್ದ
ವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಆಪತ್ನಾಗಿದೆದ್. ಅವರೂ ಸಹ ನನನ್ ಬಗೆಗ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಆಸಕಿತ್ಯಿಂದ
ವಯ್ವಹರಿಸಿದರು. ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿ ಮತುತ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಪರ್ಕೃತಿಯನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುವುದನುನ್ ಕಲಿತೆ, ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ ಸೌಂದಯರ್
ಹುಡುಕಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಷೆಗಳನುನ್ ತಿಳಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು
– “ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಆಸಕಿತ್ ಹುಟಿಟ್ದರೆ, ನೀನೇ ಸವ್ಯಂ ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ಮೊದಲಿಡು.
ಆಗ ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣದ ಸತಯ್ ನಿನಗೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಬಹಳ ತೀಕಷ್ ಮತುತ್ ತೀವರ್ ನೋಟಗಳು ಮಾತರ್
ಮುಖಯ್ವಾಗುತತ್ವೆ. ಇದರ ಬಳಿಕವಷೆಟ್ೕ ನೀನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳತತ್ ಕಣುಣ್
ಹಾಯಿಸು”. ನನನ್ ಅನೇಕ ಅಧಯ್ಯನಗಳಲಿಲ್ ಇದು ನಿಜವೆನಿನ್ಸಿತು.
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1960ರಲಿಲ್ ನಾನು ಬಿಟಟ್ನಂತರ ರಾಮನ್ ಬಹಳ ಕುಪಿತರಾದರು. ಅವರ ಎಲಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ

ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂಚರತನ್ಂರವರನುನ್ ತಮಮ್
ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಬೊರ್ೕಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಬಯಸಿದದ್ರು. ಪಂಚರತನ್ಂ ಒಪಪ್ಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದವರೆಲಾಲ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯ ಸೇರಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು
ನಾಯ್ಯಾಂಗ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಆಯಿತು. ನೇಮಕಾತಿಯಲಿಲ್ ಅನಾಯ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೋ
ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಎಳೆದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಸಾಕಿಷ್ಯಾಗಿ ಕೋಟಿರ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೊನೆಗೆ ಎಲಲ್ವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು. ರಾಮನ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ವಾದುದನೆನ್ೕ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ನೀಡ
ಬೇಕೆಂದಿದದ್ರೂ, ಈ ರಗಳೆಯಲಿಲ್ ತಾವೇ ಘಾಸಿಗೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಒಲವು
ತೋರಿರಲಿಲಲ್.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಮನ್ರವರು ಬಹಳ ಸಿನಿಕರಾದರು. ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಯಾರನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್.
ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಮತುತ್ ಬಾಲಕೃಷಣ್ನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಅವರು ನಿಧನವಾದ
ಇಸವಿ 1970 ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
1964ರಲಿಲ್ ನಾನು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರ ಕೋಪವಿನೂನ್ ಇಳಿದಿರಲಿಲಲ್ವೆಂದು
ನನಗೆ ಅನಿಸತೊಡಗಿತುತ್. ಆದರೂ ಅವರ ತೋಟದಲಿಲ್ ನಡೆದಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನನನ್ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗೆ
ಅರುಹಿದೆ. ಅವರು ಕುಗಿಗ್ದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅವರ ಆರೋಗಯ್ ಚೆನಾನ್ಗಿತುತ್.
ಅವರು ಸಾಯುವ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಆರೋಗಯ್ವನುನ್ ಸುಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್
ಇಟಿಟ್ದದ್ರು. ಅವರ ನಡೆದಾಟ ಅವರ ಆಹಾರ, ವಿಶಾರ್ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗಯ್ ಕೊಟಿಟ್ದದ್ವು. ನಾನು
1949ರಲಿಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 61 ವಷರ್ ವಯಸಾಸ್ಗಿತುತ್. ಅವರು ದಷಟ್ಪುಷಟ್ರಾಗಿದದ್ರು.
ಅವರಿಗೆ ಹನಿರ್ಯಾ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ 1952ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ
ಇದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರನುನ್ ಅಮೆರಿಕನ್
ಹಾಸಿಪ್ಟಲ್ ವೆಲೂಲ್ರೆಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಅವರಿಗೆ
ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಸೋಮರೆವ್ಲ್. ರಾಮನ್ರವರು ಬಲುಕಷಟ್ದ ಪೇಷೆಂಟ್. ಡಾಕಟ್ರರು
ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ತಮಮ್ ಮಾತು ಕೇಳದಿದದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಸಾವ
ನನ್ಪುಪ್ವರೆಂದು, ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಸೋಮರೆವ್ಲ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್ವೆಂದೂ ಹೇಳಿಬಿಟಟ್ರು.
ಆಗ ರಾಮನ್ ಡಾಕಟ್ರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದರು. ಹನಿರ್ಯಾ
ಸಮಸೆಯ್ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ರಾಮನ್ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಗಯ್ದಿಂದಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಣಣ್ ಪುಟಟ್
ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತಿತ್ದದ್ವು.
ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಡಾ।। ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಎಂಬುವರನುನ್ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್
ರವರಿಗೆ ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಇಷಟ್ವಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅವರು ಎದುರಾಡುತಿತ್ರಲಿಲಲ್.
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ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಎಲಲ್ ಆಸಿತ್ಯನೂನ್ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದಾನ
ಮಾಡಿದರು ಮತುತ್ ಸಂಸೆಥ್ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದದ್ರು. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾವ್ತಂತರ್ವನುನ್
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ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತತ್ದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು
ವಿರೋಧಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ಮಂತಿರ್ ಎಂ.ಸಿ.ಛಗಾಲ್ ಒಮೆಮ್ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಹೀಗೆಂದರು– “ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿಲ್ ಒಯಸಿಸ್
ನಂತಿರಬೇಕೆಂದು ಇಚೆಛ್ಯಿದೆ. ಸಕಾರ್ರದ ಯಾವ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಇರಬಾರದು. ಹೀಗಾದಲಿಲ್
ಸಂಸೆಥ್ಯು ಕೆಡುತತ್ದೆ. ಏನೇ ಇದದ್ರೂ, ನಿಮಮ್ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಕಾಕ್ಗಿ ವಂದನೆಗಳು”.
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೇಗೆ ಕಟಟ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನುನ್ವುದರ ಬಗೆಗ್
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದದ್ವು. ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಎಂತಹ ಜನರು ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ
ಅವರಿಗೆ ಕಲಪ್ನೆಯಿತುತ್. ಅವರು ತಮಮ್ ಈ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ. ಆದರೂ
ಅವರು ಸಾಯುವ ಕೆಲದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದದ್ನುನ್ ಇಲಿಲ್ ನಮೂದಿಸುವುದು ಸೂಕತ್. ಇದನುನ್
ಅವರದೆದ್ೕ ವಾಕಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬಬ್ರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು.
“ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಅನುನ್ ನಾನು 1948ರಲಿಲ್ ಕಟಿಟ್ದೆ. ನನಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ
ಮಾಡಲು ಒಳೆಳ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಆಗ ಇದದ್ ಸಥ್ಳೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮುಕತ್
ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗಿತುತ್. ನನಗೆ ವಿಜಾಞ್ನದ ಹಾದಿಯು ಸೌಂದಯರ್ ಮತುತ್ ಆನಂದದ ಹಾದಿ.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ನನನ್ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಆಸಕಿತ್ಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸವ್ಗರ್ದೋಪಾದಿಯಲಿಲ್ದೆ. ನನನ್ ಬಳಿಕ
ಈ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದಧ್ತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಾಞ್ನದ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಇದಕೆಕ್ ಆಕಷಿರ್ತರಾಗಬೇಕು.
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಸಿತ್ಭಾರವನುನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಡಡ್ ಲೈಬರ್ರಿ, ಸುಂದರ
ತೋಟಗಳು ಮತುತ್ ಬೃಹತ್ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಗಳು ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿಸುತತ್ವೆ.
ಒಳಗಿನ ಒತಾತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ವಿಜಾಞ್ನ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆಂದು ನನನ್ ಎಂದಿನ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊರಗಿನ ಒತತ್ಡದಿಂದ ಅದು ಬೆಳೆಯಲಾರದು. ಮೂಲಭೂತ ವಿಜಾಞ್ನವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ
ಆದೇಶಗಳಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ, ಸಕಾರ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಒತತ್ಡಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾರದೆಂದು
ನನನ್ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನೊಬಬ್ Practical Man ಮತುತ್ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುತಿತ್ರುವ ಒಳೆಳ್ಯ
ಸಂಸೆಥ್ಯು ಹಣಕಾಸಿಲಲ್ದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಾರದೆಂಬ ಪರಿಜಾಞ್ನ ನನಗಿದೆ. ಇದು ಇತರರಿಂದ
ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ನಾನು ನನನ್ ಎಲಲ್ ಆಸಿತ್ಯನೂನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದಾನಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ದುರದೃಷಟ್ವಶಾತ್ ಇಷುಟ್
ಮಾತರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಲದಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ
ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಾರದೆಂಬ ಷರತುತ್ ಹಾಕುವುದಿಲಲ್. ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರೂ ಅದಕೆಕ್
ಷರತುತ್ಗಳಿರಬಾರದೆಂದು ಕೋರುತೆತ್ೕನೆ.
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೂಣರ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಅದನುನ್ ಮುನನ್ಡೆಸುವ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಾತರ್
ಹೊರಹೊಮಿಮ್ಸಲು ಸಾಧಯ್. ಈ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಹೊರಲಿರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅನೇಕ
ಗುಣಗಳಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ನಿಷೆಠ್, ದೂರದೃಷಿಠ್, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮುಕತ್ ಆಹಾವ್ನವೀಯುವುದು,
ಮತುತ್ ಯುವಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಕತ್ ಅವಕಾಶವೀಯುವ ದೊಡಡ್ತನ– ಇವು ಅತಯ್ವಶಯ್. ಇವುಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದಲಿಲ್ನ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಕೀತಿರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದದ್ರೆ, ಅಂತಹವರು ಈ
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ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಉದೆದ್ೕಶಿತ ಎತತ್ರಕೆಕ್ ಕೊಂಡೊಯಯ್ಬಲಲ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕೂಕ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಲಲ್ರು. ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಗಳು, ಲೈಬರ್ರಿಗಳು, ವಕ್ರ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮತುತ್
ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂಣರ್ ಅಧಿಕಾರವಿರಬೇಕು. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಸರಿನಲಿಲ್ ಹಣ ಪಡೆದು ಅದನುನ್
ಖಚುರ್ ಮಾಡುವ ಪೂಣರ್ ಅಧಿಕಾರವಿರಬೇಕು. ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವಿರಬೇಕು. ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ
ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗದ ಮುದಿಗೊಡುಡ್ಗಳು ಆವರಣದಲಿಲ್
ಗೊತುತ್ಗುರಿಯಿಲಲ್ದೆ ಓಡಾಡುತಿತ್ರುವುದು”.
ಇದರಿಂದ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುವುದೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಆಸಕಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ
ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಕಟಿಟ್ದರು. ತಮಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಂತರ ಇದನುನ್ ಭಾರತದ
ಮುಂದಿನ ವಿಜಾಞ್ನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಿಡಲು ಇಚಿಛ್ಸಿದರು. ಒಮೆಮ್ ವರದಿಗಾರರೊಬಬ್ರ
ತೀಕಷ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ಉತತ್ರಿಸುತಾತ್ ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು– “ಈ ಸಂಸೆಥ್ ನನನ್ ಗವರ್ಕೆಕ್ ಸಾಕಿಷ್. ನಾನು
ಗವಿರ್ಷಠ್ನೆ. ಈಜಿಪಿಟ್ನ ಅರಸರು ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನನನ್ ಪಿರಮಿಡ್”.
ಈ ವರದಿಗಾರರ ಪರ್ಶೊನ್ೕತತ್ರಗಳ ಸಂದಭರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಇದು
ರಾಮನ್ ರವರ ಸಾವ್ಭಿಮಾನ ಮತುತ್ ಆತಮ್ಬಲಕೆಕ್ ಸಾಕಿಷ್ಯಂತಿದೆ. ಇಂತಹುದೇ ವಿಶಾವ್ಸವನುನ್ ಅವರು
ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ದಲೂಲ್ ಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮಾತಿನಲಿಲ್ ಅವರು ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು –“ನಾನು ಟಾಟಾ
ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ 60ನೇ ವಯಸಿಸ್ಗೆ ನಿವೃತತ್ನಾಗಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಹಾಗಾಗಿ
ನಿವೃತತ್ನಾಗುವ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ.
ನಾನು ನಿವೃತತ್ನಾದ ದಿನ, ನನನ್ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯೊಳಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಒಂದು
ದಿನವೂ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲಲ್” ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನೂನ್ ಕಟಿಟ್ದ ಉದೆದ್ೕಶ ಇದು. ಅವರ ಈ
ಆಶಯವನುನ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿತು. ಇಪಪ್ತುತ್ ವಷರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ಟಾಟಾ
ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ವಿಜಾಞ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು.
ಚರಿತೆರ್ಯಲಿಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ರಾಷಿಟ್ೕಯ ಫೆರ್ಫೆಸರ್
ಆಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗುವಂತಾಯಿತು. ಒಂದು ಪರ್ಸಂಗವಿದೆ.
ರಾಮನ್ರವರು ಭಾರತದ ಉಪರಾಷಟ್ಪತಿಯಾಗಲು ಇಚಿಛ್ಸುವರೇ ಎಂದು ಯಾರಲೊಲ್ೕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ ದೊಡಡ್ದಾಗಿ ನಕುಕ್ ಹೇಳಿದರಂತೆ “ಅದನುನ್ ಕಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು
ಮಾಡಲಿ” ರಾಮನ್ರವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿಗೂ ಸದಸಯ್ರಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಆಗಿದದ್ ಕೆಲವಕೂಕ್
ರಾಜೀನಾಮೆಯಿತತ್ರು. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟಟ್ರು. ಕೊನೆಯ
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನ ಆಸಕಿತ್ಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿ ಕೊಳುಳ್ವುದೂ ಮತುತ್ ರಾಮನ್
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಇವೆರಡೇ ಅವರ ಗಮನದಲಿಲ್ದದ್ವು.
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ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳು
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ದೇಶದಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನ ಪರ್ಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅಸಮಾಧಾನವಿತುತ್. ಜೊತೆಗೆ
ತಮಗೆ ಇಷಟ್ವಾದ ಕಾಯರ್ರಂಗದಲಲ್ಷೆಟ್ೕ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾಸಕತ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಇವೆರಡೂ ರಾಮನ್
ರವರನುನ್ ದೇಶದ ಇತರೆ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟಿಟ್ತು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನುನ್ ವೃದಾಧ್ಪಯ್ದ
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿತುತ್. ಅವರು ಭಾರತದ ವಿಜಾಞ್ನ ಪರ್ಗತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಓರೆನೋಟ
ಹೊಂದಿದದ್ರು. ಇದು ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ಲೇ ಹೋಯಿತು. ಹೊರದೇಶಗಳ ಸಲಕರಣೆಗಳು,
ಪದವಿಗಳು ಮತುತ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಮನಸುಸ್ ತುಂಬಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಹೊರದೇಶಗಳಲಿಲ್ ತಮಮ್ ವಿಜಾಞ್ನ ವೃತಿತ್ ಬಯಸಿ
ಹೋಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸವ್ಲಪ್ವೂ ಇಷಟ್ವಿರಲಿಲಲ್. ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಪರ್ಚಲಿತ ವಿದಯ್ಮಾನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ ಹಣ ವಯ್ಯ ಮಾಡುವುದನುನ್ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸು
ತಿತ್ದದ್ರು. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿದದ್ರೆ ಅತಿದೊಡಡ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಗೌಣವೆನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಭಾರತ
ಸವ್ತಂತರ್ವಾದ ಮೇಲೆ, National Laboratories ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಾವ್ಮಯ್ದ ವಿಜಾಞ್ನ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸಾಥ್ಪನೆಗೊಳಳ್ ತೊಡಗಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮನ್ ರವರ ಕಲಪ್ನೆಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ,
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಕಲಪ್ನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಿರುವಂತಾಯಿತು. ಅವರು
ಒಂಟಿಯಾಗತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಸಿನಿಕತನಕೆಕ್ ಜಾರಿದರು. ದಿವಂಗತ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ
ರವರು, ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ದಂತಗೋಪುರಗಳಿಂದಾಚೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು
ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮನ್ರವರು ಅಷೆಟ್ೕ ಕಟುವಾಗಿ ಉತತ್ರಿಸಿದದ್ರು – “ದಂತಗೋಪುರಗಳಲಿಲ್ ಕುಳಿತ
ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷಯ್ರು. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಲ್ನ ಶೆರ್ೕಷಠ್ರು. ಇಡೀ ಮಾನವತೆಯ
ಅಸಿತ್ತವ್ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇವರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ”.
ಅನೇಕ ಸಾಮಾನಯ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅನೇಕರು ಅವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು.
ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ವಿಜಾಞ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಮಿಕಾಕ್ವುದಕೂಕ್ ರಾಮನ್ ಉತತ್ರಿಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಇಂತಹ ಒಂದು
ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಜೂನ್ 16, 1964 ರಂದು ಅಮೆರಿಕವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತತ್ರಿಸಿದದ್ರು.– “ನನನ್
ವೈಯಕಿತ್ಕ ತಾತಿ ಕ ವಿಚಾರವು ನನನ್ ವೃತಿತ್ ಜೀವನವನೆನ್ೕ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತತ್ದೆ. ನನನ್ ಮೊದಲ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧವು ನನನ್ 18ನೇ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಲಂಡನಿನ್ನ Philosophical Magazine ನಲಿಲ್
ನವೆಂಬರ್ 1906ರಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಯಿತು. ನನಗೀಗ 75 ವಷರ್ ವಯಸುಸ್. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಒಂದು
ದಿನವೂ ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಚಾರದಿಂದ ವಿಮುಖನಾದ ನೆನಪು ಇಲಲ್. ನಾನು ಇಂದೂ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆದ್ೕನೆ.” ಇದು ರಾಮನ್ ರವರ ಜೀವನ ದೃಷಿಟ್ಯನುನ್ ಎತಿತ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ದಿವಂಗತ ವಿಕರ್ಂ ಸಾರಾಭಾಯ್, ರಾಮನ್ ರವರ 80ನೇ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ವನುನ್ ಆಚರಿಸಲು,
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮಾರಂಭವನುನ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಫಿಸಿಕಲ್
ರಿಸಚ್ರ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯಲಿಲ್ 1968ರಲಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದದ್ರು. ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಡಿಸೆಂಬರ್
ನಲಿಲ್ದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ ರವರನುನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಮತುತ್ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು
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ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆ 1968ರಲಿಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್ ನಡೆದಾಗ ವಿಕರ್ಂ
ಸಾರಾಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್. ಅಂದು ರಾಮನ್ ರವರ 80ನೇ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲ್ಸಲಾಯಿತು.

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆದ್. ರಾಮನ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಮನಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ದರು. ಅಲಿಲ್ ನೆರೆದಿದದ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮುಕತ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಬೆಲ್ಲಾಯ್ಬ್ಸ್ನಲಿಲ್ ಬೆಳೆಸಿದದ್ ಕೃತಕ ಸಫ್ಟಿಕಗಳನೂನ್, ಜನರಲ್
ಎಲೆಕಿಟ್ಕ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಲಾಯ್ಬ್ನಲಿಲ್ ಬೆಳೆಸಿದದ್ ಕೃತಕ ವಜರ್ಗಳನೂನ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾದ ಶೆನ್ನೆಕಾವ್ಡಿ, ಎಪ್.ಪಿ.ಬುಂಡಿ, ಮತುತ್ ಡಬುಲ್.ಎಚ್.ವೆಂಟಾರ್ಫ್ ರವರುಗಳು ಈ ಕೃತಕ
ಹರಳುಗಳನುನ್ ನನಗೆ ನೀಡಿ ಅವನುನ್ ‘R’ ಅಕಷ್ರದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಪಾಲ್ಸಿಟ್ಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸಿದದ್ರು.
ಬರಿಗಣಿಣ್ಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಕಷ್ರ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ನಾನು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನುನ್ ಕೆಲವು ಒಳೆಳ್ಯ
ಮಾತುಗಳನಾನ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿಪ್ಸಿದಾಗ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ್
ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದದ್ರಂತೆ- “ಜಯರಾಮನ್ಗೆ ನನನ್ ಹೃದಯ ತಟುಟ್ವ ವಿಧಾನ ಗೊತುತ್.
ದುರದೃಷಟ್ವೆಂದರೆ, ಅವರನುನ್ ಈ ದೇಶಕೆಕ್ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳಳ್ಲು ನನನ್ ಕೈಯಲಿಲ್ ಏನೂ ಮಾಡಲೂ
ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್”.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಯ್ಬನ್ ಹುಲುಲ್ಗಾವಲಿನಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರನುನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಸಂಜೆಯ ಔತಣಕೂಟ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಕೇಂದರ್ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಸುತತ್ಲೂ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಕುಳಿತಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರ ಹಳೆಯ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೂ ಇದದ್ರು. ಔತಣದ ನಂತರ ಅನೇಕ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ರಾಮನ್
ರವರನುನ್ ಹೊಗಳಿದರು. ಕೆಲವರು ತಮಮ್ ವೃತಿತ್ ಜೀವನಕೆಕ್ ರಾಮನ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆಯನುನ್
ನೆನೆದರು. ರಾಮನ್ರವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಹಿರಿಮೆಯನುನ್ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ
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ಜಿ. ಎನ್. ರಾಮಚಂದರ್ನ್ರವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯ್ಗಳಷೆಟ್ೕ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು.
ಅವರು ಅತಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನ್ ಉತತ್ರಿಸಿದರು.
–“ನಾನು ಈ ಕಾಲದಲೂಲ್, ಈ ವಯಸಿಸ್ನಲೂಲ್ ಈ ರುಮಾಲನುನ್ ಧರಿಸುವುದೇಕೆ ಎಂದು
ಆಶಚ್ಯರ್ ಪಡುತಿತ್ರಬಹುದು. ಏಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆತ್ೕನೆ. ನೀವು ನುಡಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನನನ್
ತಲೆ ಎಲಿಲ್ ಉಬಿಬ್ ಹೋಗುವುದೋ ಎಂದು ನಾನು ತಲೆಪಾಗು ಸುತಿತ್ ಭದರ್ ಪಡಿಸಿದೆದ್ೕನೆ....” “ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ತಲೆ ಎತಿತ್ ಮರ, ಗಿಡ ಆಕಾಶ, ತಾರೆಗಳನುನ್ ನೋಡಿದರು. ಪರ್ಕೃತಿಯ ಅದುಭ್ತಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ಒಬಬ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೆ ಆಗುವ ಕುತೂಹಲವೂ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸತಯ್ದ ಅನೆವ್ೕಷಣೆಯು
ನೀಡುವ ವಿನಯವನೂನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು. ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುವುದು
ಎಷೊಟ್ಂದಿದೆಯೆಂದರೆ ತಾವು ಏನನೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲಲ್ವೆಂದರು.
ಪಾಯ್ಸಕ್ಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು– “ಶೊಯ್ೕಮದಲಿಲ್ನ ಗೋಳದಂತೆ ಜಾಞ್ನವಿದೆ. ಅದರ
ಗಾತರ್ ಹೆಚಿಚ್ದಷೂಟ್, ಅರಿವಿಗೆ ಸಿಗದ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪಕರ್ ಹೆಚುಚ್ತತ್ದೆ.”
“ನೀವೆಲಲ್ ನನನ್ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ನನನ್ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದಿದ್ೕರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ
ತೃಪಿತ್ಯಿಲಲ್. ಐನ್ಸೆ ನ್ ರಂತಹವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲಿಲ್ದೆದ್ೕನೆ.” ಜೀವನದ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳನುನ್
ಅರಿತುಕೊಳಳ್ಲು ಆಧುನಿಕ ಜೀವಶಾಸತ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಒದಗಿರುವ ಸವಲತುತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಲಿಲ್ ನೆರೆದಿರುವ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.
ರಾಮನ್ರವರು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸೆಥ್ಯೇ ಆಗಿ ಬಿಟಟ್ರು. ಅವರ ಒಂಟಿತನ ಹೆಚಿಚ್ದಂತೆಲಾಲ್
ಅವರಾಯಿತು, ಅವರ ಕೆಲಸವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಖಾಯಿಲೆಯಾದಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರು.
ಅಲಿಲ್ಂದಲೇ ಡಾಕಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು– “ನಾನು ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ವಾಸಿಯಾದರೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ
ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಬದುಕಲು ಇಚಿಛ್ಸುವುದಿಲಲ್”. ಮರಣಕೆಕ್ ಎರಡು
ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ (2-10-70), ಚಿಕಕ್ ಹುಡುಗನ ರೀತಿಯ ಉತಾಸ್ಹದಲಿಲ್ ಮೆಟಟ್ಲು ಹತಿತ್, ಮೊದಲನೇ
ಮಹಡಿಯಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕದಲಿಲ್ ಕೇಳುಮೆಯ (Hearing) ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಬಗೆಗ್ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್
ನೀಡಿದರು. ಇದು ರಾಮನ್ರವರ ಕೊನೆಯ ಉಪಾನಾಯ್ಸವಾಗಿತುತ್. ಅವರ ವಿಷಯ ವಿಸಾತ್ರವನೂನ್
ಮತುತ್ ಅವರ ಅಧಯ್ಯನದ ಆಳವನೂನ್ ಈ ಉಪನಾಯ್ಸವು ಎತಿತ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಹೊಸದನುನ್ ಕಲಿಯುತಾತ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುತಾತ್, ದಣಿವರಿಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವರ
ಜಾಯಮಾನವನುನ್ ತೆರೆದಿಡುತತ್ದೆ.
ನಾನು ನನನ್ ವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಂದೆ.
ನಾನು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹೈ ಪೆರ್ಶರ್ ರಿಸಚ್ರ್ಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದೆದ್. ನಾನು ಬಂದೊಡನೆ
ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನ ಸಲಿಲ್ಸಲು ಹೊರಟೆ. 1968 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್ ಕಂಡಾಗ
ಬಹಳ ಬೇಗ ದಣಿಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಜನವರಿ 1969 ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1970 ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ
ಬಾರಿ ಆನಾರೋಗಯ್ ಪೀಡಿತರಾಗಿದದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಕಸುವು ಇರಲಿಲಲ್. ನಾನು ಅವರ ಬಂಗಲೆಗೆ
ಹೋದೆ. ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಬೇಡವೆಂದರೂ, ಅವರು ನನೊನ್ಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಎದುದ್ ಕುಳಿತರು.
ಇದೇ ನನನ್ ಕೊನೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಸೇರಿದರು. ಕೊಂಚ
ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ನವೆಂಬರ್ 21, 1970 ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ
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ಜಾವ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆವರಣದಲೆಲ್ೕ ಅವರ
ಅಂತಯ್ಕಿರ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕರು, ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು, ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಆವರಣದಲಿಲ್ ನೆರೆದು ಶರ್ದಾಧ್ಂಜಲಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಸಾವು ಅನಿವಾಯರ್, ಆದರೆ ನಿಮಮ್ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿ ಅದಕೊಕ್ಂದು ಮೌಲಯ್ ನೀಡಿದವರಿಗೆ
ಸಾವು ಬರುವುದು ಬೇಡ ಎನಿಸುತತ್ದೆ. ನಾನು ಅವರು ಪರ್ಕೃತಿಲೀನರಾದಾಗ ಇಲಿಲ್ದೆದ್ ಎನುನ್ವುದಷೆಟ್ೕ
ಸಮಾಧಾನ. ನನೊನ್ಳಗೆ ನಿಶಶ್ಬದ್ ರೋದನವಿತುತ್. ನಾನು ಅವರು ಪರ್ಕೃತಿಲೀನರಾದಾಗ ಇರದಿದದ್ರೆ
ಬಹಳ ಬೇಸರ ಪಡುತಿತ್ದೆದ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಶರ್ದಾಧ್ಂಜಲಿ ಅಪಿರ್ಸಿದುದ್ ನನಗೆ
ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತುತ್.
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಡೈರೆಕಟ್ರಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರ ಕೊನೆಯ ಮಗ ರೇಡಿಯೋ ವಿಜಾಞ್ನಿ ವಿ. ರಾಧಕೃಷಣ್ನ್
ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಕಳೆದ 16 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಉದದ್ಗಲಗಳಲಿಲ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಖಭೌತಶಾಸತ್
ಮತುತ್ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳವಿಜಾಞ್ನಗಳಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ.
ರಾಮನ್
ಊಹಿಸಿದದ್ಕಿಕ್ಂತಲೂ ಬೃಹತಾತ್ಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವೃದಿಧ್ಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾರ್ರವು ಹೆಚಿಚ್ನ ಅನುದಾನ
ನೀಡುತಿತ್ದೆ.

ರಾಮನ್ರವರ 80ನೇ ಹುಟುಟ್ ಹಬಬ್ದ ಆಚರಣೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲಿಲ್ 1968ರಲಿಲ್ ಜರುಗಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆ.
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ಸಂದಶರ್ಕರು, ಸಹವತಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರರು
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್, ತಮಮ್ ಬಗೆಗ್, ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳಿಕೊಳಳ್ಲು
ಬಹಳ ಇಷಟ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಮನಸಿಥ್ತಿ ಇದಾದ್ಗ, ಅವರಂತಹ ಉತಾಸ್ಹ ಭರಿತ, ಉತೆತ್ೕಜನ
ನೀಡುವ, ಪಿರ್ಯ ವಯ್ಕಿತ್ ಬೇರೊಬಬ್ರು ಇಲಲ್ ಎನಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಅವರು ಕೆಟಟ್ ಮನಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ ಇದದ್ರಂತೂ
ನೀವು ದೂರವಿರುವುದೇ ವಾಸಿ. ರಾಜಕುಮಾರರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮುತಸ್ದಿಧ್ಗಳು, ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು,
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರುಗಳು ರಾಮನ್ ಅವರನೂನ್ ಅವರ ಸಂಸೆಥ್ಯನೂನ್ ನೋಡಲು
ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರನುನ್ ತಮಮ್
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಕೂಕ್, ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ, ಪಡಸಾಲೆಗೂ ಅಲಲ್ದೆ ಮಹಡಿಯಲಿಲ್
ಕಾಣುವ ದೂರದ ತೋಟ, ದಿಗಂತವನೂನ್ ತೋರಿಸಲು ಕರೆದೊಯುಯ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಬಗೆಗ್ ವಿವರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಖುದಾದ್ಗಿ ಪರ್ಯೋಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯುದ್ ತಮಮ್
ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಆಯದ್ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ತಮಮ್ ಬಹುಮಾನಗಳನೂನ್, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂನ್, ಪದಕಗಳನೂನ್,
ಗೌರವ ಡಾಕಟ್ರೇಟ್ ಗೌನುಗಳನೂನ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಅತಯ್ಮೂಲಯ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಅವರ ನೊಬೆಲ್ ಡಿಬೊಲ್ಮಾ ಮತುತ್ ಪದಕಗಳು ಪರ್ಮುಖ ಸಾಥ್ನದಲಿಲ್ರುತಿತ್ದದ್ವು.
ಅವರ ಡಿಬೊಲ್ಮಾ (ಬಿನನ್ವತತ್ಳೆ)ದಲಿಲ್ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅಕಷ್ರಗಳಿದುದ್ ಆಕಷರ್ಕ ಚೌಕಟಿಟ್ನಲಿಲ್ತುತ್.
ಆಲ್ಫೆರ್ಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಉಬುಬ್ ಶಿಲಪ್ವಿರುವ ಚಿನನ್ದ ಮೆಡಲನುನ್ ಎಲಲ್ರೂ ನೋಡಲೂ, ಕೈಯಿಂದ
ಮುಟಟ್ಲೂ ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಆಫಾ ರಿಸ್ನ ಗೌರವ ಡಾಕಟ್ರೇಟ್ ಗೌನ್ ಬಹಳ
ವಣರ್ರಂಜಿತವಾಗಿದುದ್ ಅದಕೆಕ್ ಸರಿಹೊಂದುವ ಟೊಪಿಪ್ಗೆಯೂ ಇತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ಈ
ಗೌನ್ ತೊಟುಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಯ್ರಿಸ್ನಲಿಲ್ ಡಾಕಟ್ರೇಟ್ ಒಪಿಪ್ಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಗಂಭೀರ ಹೆಜೆಜ್ ಹಾಕುತಿತ್ದುದ್ದನುನ್
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಅವರೊಮೆಮ್, ತಾವು ಗಳಿಸಿದುದ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಡಿಗಿರ್ ಮಾತರ್, ಉಳಿದೆಲಲ್
ಗೌರವ, ಡಾಕೊಟ್ರೇಟುಗಳೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದದ್ರು. ಇವೆಲಲ್ ನೆನಪಿನ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು
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ಸಿಟ್ೕಲ್ ಕಪಾಟು ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ರೂಮಿನಲಿಲ್ಟಟ್ದದ್ರು. ಅದಕೆಕ್ ಭದರ್ವಾಗಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಅದರ
ಕೀಲಿಕೈಯನುನ್ ಜೋಪಾನವಾಗಿಟಿಟ್ದದ್ರು.
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪರ್ಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ, ಸಿಟ್ೕಲ್ ಕಾಯ್ಬಿನೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಕೀಲಿಕೈ
ಗಳನುನ್ ಸುವಯ್ವಸಿಥ್ತವಾಗಿ ಭದರ್ಪಡಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಪಾರ್ರಂಭದಲಿಲ್
ಅವರೇ ಸೇಫ಼್ ತೆಗೆದು ವಿವಿಧ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಗಳ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನೂನ್, ಇತರೆ ಕೊಠಡಿಗಳ
ಕೀಲಿಕೈಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ನನನ್ಲಿಲ್ಯೂ ಮತುತ್ ಪದಮ್ನಾಭನ್
ಅವರಲಿಲ್ಯೂ ವಿಶಾವ್ಸ ಕುದುರಿತು. ನಮಗೆ ಸೇಫ್ನ ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಕೀಲಿಕೈಗಳ
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಗುಚಛ್ಕೂಕ್ ಅದರದೆದ್ೕ ಆದ ನಿಧಾರ್ರಿತ ಸಥ್ಳವಿರುತಿತ್ತುತ್. ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ನಾವು
ಬದಧ್ರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಸಂದಶರ್ಕರು ಬಂದಾಗ ಕೀಲಿಕೈ ಗುಚಛ್ ಹಿಡಿದು
ರಾಮನ್ರವರು ಆಯಾ ರೂಂಗಳ ಬೀಗ ತೆಗೆದು/ಹಾಕುವುದನುನ್ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ರಮಯ್
ದೃಶಯ್ವೆನಿಸುತಿತ್ತುತ್. ನಮಮ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೀಲಿಕೈಗಳ ನಕಲು ನೀಡಿದದ್ರು. ಕೀಲಿಕೈಗಳ
ಜೋಪಾನದ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ನನನ್ಲಿಲ್ ಬಹಳ ವಿಶಾವ್ಸವಿರಿಸಿದದ್ರು ಮತುತ್ ಸೇಫ್ನ ಪರ್ಧಾನ ಕೀಲಿಕೈಯನುನ್
ಅವರು ಊರಿನಲಿಲ್ ಇಲಲ್ದ ಸಮಯದಲಿಲ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಜಾಗರೂಕತೆಯು
ಇರಬೇಕಾದದೆದ್ೕ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಟಿಟ್ದದ್ ವಸುತ್ಗಳು ಅಂತಹ ಮೌಲಯ್ವುಳಳ್ವು.
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೊದಲ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಂದಶರ್ಕರನುನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ರಾಮನ್ರವರು
ಉತಾಸ್ಹಿಗಳಾಗಿದದ್ರು. ಯಾರನೂನ್ ಬೇಡವೆನುನ್ತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಅವರೇ ಸಂದಶರ್ಕರನುನ್ ಎಲೆಲ್ಡೆ
ಕರದೊಯುಯ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ನನಗಾಗಲೀ, ಪದಮ್ನಾಭನರವರಿಗಾಗಲೀ ಈ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್
ವಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಕೆಲವು ಕಾಲದನಂತರ ಈ ಸಂದಶರ್ಕರ ಬರುವಿಕೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕೂಕ್, ಶಾಂತಿಗೂ
ಭಂಗ ತರುವುದೆಂದು ಅನಿನ್ಸತೊಡಗಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದಶರ್ಕರು ಬೇಡವೆನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಬಹಳ
ಮುಖಯ್ವೆನಿನ್ಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಕದ ತೆರೆಯುತಿತ್ತುತ್. ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಗೇಟಿಗೆ
“ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ವೇಶವಿಲಲ್” ಎಂಬ ಬೋಡ್ರ್ ನೇತುಹಾಕಿ ಬಿಟಟ್ರು.
ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಕಾಣಲು ಬಂದ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಇವರು
ಜಿ. ಡಿ. ಬನಾರ್ಲ್, ಎಚ್. ಜೆ. ಭಾಬಾ, ಇ. ಸಿ. ಬುಲಾಲ್ಡ್ರ್, ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸಿ. ಜಿ. ಡಾವಿರ್ನ್,
ಪಿ. ಎ. ಎಮ್. ಡಿರಾಕ್, ಜಿ. ಬಿ. ಎಸ್. ಹಾಲೆಡ್ೕನ್, ಲೀನಸ್ ಪೌಲಿಂಗ್, ಸಿ. ಎಫ್. ಬೋಪಲ್, ನಾರ್
ಬಟ್ರ್ ವೀನರ್ ಮತುತ್ ಜಿ. ವೆಂಟಜಿಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಜನವರಿ
ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ತನನ್ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ತುತ್. ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್
ಆಹಾವ್ನಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವರೆಲಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಕೇಂದರ್ವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ
ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿ ಇಲಿಲ್ದದ್ರು. ಅಲಲ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆಕಷರ್ಣೆಯೂ ಇದಿದ್ತು. ಹತಿತ್ರವಿದದ್
ವಣರ್ರಂಜಿತ ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ್ ನೋಡಲು ಅಂದವಾದ ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆಯೂ ಕೃಷಣ್ರಾಜ
ಸಾಗರವೂ, ಬಂಡೀಪುರ ಕಾದಿಟಟ್ ಕಾಡೂ ಇದದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್
ಆಫೆ ನ್ಸ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗಳು ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳಗಳ ಯಾದಿಯಲಿಲ್
ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇರುತಿತ್ದದ್ವು.
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ಆ ದಿನಗಳ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ಗಳಲಿಲ್ ರಷಾಯ್ದಿಂದ ಬರುವ ಭಾಗಿಗಳ ಗುಂಪು ಬಹಳ
ದೊಡಡ್ದಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ಇವರ ಲೀಡರ್ ಬಹುಮುಖಯ್ ವಿಜಾಞ್ನಿ-ಅಕಾಡೆಮೀಶಿಯನ್ ಆಗಿರುತಿತ್ದದ್ರು.
ಉಳಿದವರು ಯುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು. ಈ ರಷಯ್ನ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ತಪಪ್ದೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಳಿ
ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ಯಂತೂ ರಾಮನ್ರವರು ಊರಿನಲಿಲ್ರಲಿಲಲ್. ನಾವು ರಷಯ್ನ್ ತಂಡವನುನ್
ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿಶಿಯನ್ ಎನ್. ವಿ. ಬೆಲೋವ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಸಫ್ಟಿಕ ವಿಜಾಞ್ನಿ
ಈ ತಂಡದ ಅಧವ್ಯುರ್. ಇವರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೂ ಇದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಇಲಲ್ದದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮಮ್ ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ
ಸಥ್ಳಗಳ ಕಾಲಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತೆತ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ್
ಸಿಕಿಕ್ದುದ್ ಒಂದು ವಾರದನಂತರ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ಗೇ ಅಲಲ್ದೆ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಆಹಾವ್ನದ ಮೇರೆಗೆ
ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ದೇಶಕೆಕ್ ಬಂದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೇಟಿ ಜರೂರಾಗಿ ಇರುತಿತ್ತುತ್.
ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ವಷರ್ವಿಡೀ ಸಂದಶರ್ಕರು ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಸಂದಶರ್ಕರನುನ್
ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲಲ್ವನೂನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಮಾತಿಗಿಳಿದು
ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಇಷಟ್ವಾದ
ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜಾಲಕ (Lattice). ಸಪ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಕರ್ಮಬದಧ್
ಆವತರ್ನೀಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ದೇ ಆದ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ರೂಪಿಸಿದದ್ರು.
ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ಬಾನ್ರ್ ಅವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರೇ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದದ್ರೂ, ಅವರ ಬಗೆಗ್ ಅತಿಶಯ
ಗೌರವಾದರಗಳು ಇದುದ್ವಾದರೂ ಜಾಲಕದ ಬಲಶಾಸತ್ (Lattice Dynamics) ವಿಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್
ಅವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯಗಳಿದದ್ವು. 1950 ರಿಂದ 1960ರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಸಂದಶರ್ನವಿತತ್ ಬಹುಮುಖಯ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿ. ಡಿ. ಬನಾರ್ಲ್
ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಪರ್ಮುಖರಲಿಲ್ ಜಿ. ಡಿ. ಬನಾರ್ಲ್ ಮೊದಲಿಗರು.
1950ರ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ಗೆ ಆಹಾವ್ನಿತರಾಗಿದದ್ ಅವರು ಅಲಿಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಬನಾರ್ಲರನುನ್ ಅತುಯ್ತಾಸ್ಹದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಮ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನ
ಸಂದಶರ್ನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ತಾವು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಆಕರದಲಿಲ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್
ತೋರಿಸಿದರು. ಬನಾರ್ಲ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿ, ಸಫ್ಟಿಕ ವಿಜಾಞ್ನಿ, ಸಫ್ಟಿಕರಾಸಾಯನಿಕ
ವಿಜಾಞ್ನಿ ಇವೆಲಲ್ವೂ ಒಟಿಟ್ಗೇ ಆಗಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮೊನಚಾದ ಬುದಿಧ್ಶಕಿತ್ಯೂ, ಧೀಮಂತ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವೂ
ಇದದ್ವು.
ಲಂಡನಿನ್ನ ಬಿರೆಬ್ಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಬನಾರ್ಲ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು
ಜಾಲಕ ಬಲಶಾಸತ್ (Lattice Dynamics) ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದದ್ ಕಾಯರ್ವನೂನ್, ಮಾಕ್ಸ್ಬಾನ್ರ್
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದದ್ ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯಗಳನೂನ್ ತಿಳಿದಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಕತಿಲ್ೕನ್ ಲಾಂಡ್
ಸೆಲ್ೕಡ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ವಜರ್ದ ಜಾಲಕ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯದ ಅರಿವೂ ಇದಿದ್ತು.
ಇದು ವಜರ್ದಲಿಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿವತರ್ನವುಂಟಾದಾಗ ಹೊಮುಮ್ವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪರ್ತಿಫಲನ ಕುರಿತಾಗಿತುತ್.
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ರಾಮನ್ರವರು ಈ ವಿಷಯ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡಾಗಲೆಲಾಲ್ ಬನಾರ್ಲ್ ವಿಲಕಷ್ಣ ನಗೆ ಬೀರಿ ತುಂಬ ತೂಕದ
ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಆವರು ರಾಮನ್ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್ ಸಮಥಿರ್ಸುವ ಗೋಜಿಗೆ
ಹೋಗಲಿಲಲ್.
ರಾಮನ್ರವರು ವಿಲಿಲ್ಸೇಡನ್ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಶರ್ನಕೆಕ್ ಬನಾರ್ಲ್ ಅವರನುನ್
ಕರೆದೊಯದ್ರು. ನಾನು ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಚಿಕಕ್ಮಗ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆದ್ವು. ಕಬಬ್ನ್
ಪಾಕ್ರ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗಳನುನ್ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ದೊಡಡ್ ಬಸವನ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಅಲಿಲ್ನ
ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಸವನ ವಿಗರ್ಹದ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಗಭರ್ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ
ಇರಿಸಿದದ್ ತಿರ್ಶೂಲದ ಬಗೆಗ್ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಬನಾರ್ಲರು ಅದೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಶಿವನ
ಆಯುಧವೆಂದೂ, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲಿಲ್ ಬಸವನ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ದ ಬಗೆಗ್ಯೂ ರಾಮನ್ರವರು
ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯು ಚೆನಾನ್ಗಿತುತ್. ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಈ ಪರ್ವಾಸದಲಿಲ್ ಖುಷಿಪಟೆಟ್ವು.

ಎಚ್. ಜೆ. ಭಾಬಾ
ಭಾಬಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಲೊಲ್ಬಬ್ರು. ಭಾರತದ ಅಣುಶಕಿತ್ ಕಾಯರ್
ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಗಟಿಟ್ಯಾದ ಬುನಾದಿಯನುನ್ ಹಾಕಿಕೊಟಟ್ರು. 1909ರಲಿಲ್ ಬಾಂಬೆಯಲಿಲ್ ಜನಿಸಿದ ಅವರು,
ಉದಯ್ಮಿಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಅವರ ಹತಿತ್ರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಕೇಯಸ್ ಕಾಲೇಜು
ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ ಮತುತ್ ಗಾನ್ ವಿಲೆಲ್ಗಳಲಿಲ್ 1927ರಲಿಲ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲು ದಾಖಲಾಗಿ,
ತದನಂತರದಲಿಲ್ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ಕೆಕ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 1930ರಲಿಲ್ ಬಿ.ಎ.
ಡಿಗಿರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. 1935ರಲಿಲ್ ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ನ ಕಾಯ್ವೆಂಡಿಷ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯಲಿಲ್ ವಿಶವ್ಕಿರಣ
ಗಳಿಂದ ಹೊಮುಮ್ವ ಇಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪಡೆದರು. 1939ರವರೆಗೆ ಕೇಂಬಿರ್ಜ್
ನಲಿಲ್ಯೇ ಇದದ್ರು. ಈ ಕಾಲದಲಿಲ್ ರೋಂನಲಿಲ್ ಫಮಿರ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೂ, ಜೂರಿಖ್ ನಲಿಲ್
ಪೌಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೂ, ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ನಲಿಲ್ ನೀಲ್ಸ್ ಭೋರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ನಲಿಲ್ಯೂ
ಕೆಲಸಮಾಡಿದರು. 1937ರಲಿಲ್ ಹೈಟಲ್ರ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಿಶವ್ ಕಿರಣಗಳಲಿಲ್ನ ಮುಯ್ಆನ್ ಗಳು ಮತುತ್
ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ ರಂಗದಲಿಲ್ ನಿಚಚ್ಳವಾದ
ಕೀತಿರ್ ದೊರೆಯಿತು. 1939ರಲಿಲ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದಧ್ ಮೊದಲಾದಾಗ ವಿಶಾರ್ಂತಿ ಪಡೆಯಲು
ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಂದರು. ಯುದಧ್ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ಗೆ ಮರಳಲಾಗಲಿಲಲ್.
ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ವಿಶವ್ ಕಿರಣ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ರಾಮನ್ರವರು ಆಗ ಭೌತಶಾಸತ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾಗಿದುದ್, ಭಾಬಾ ಅವರಿಗೆ
ಪೂಣರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ರಾಮನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ
ಟಾಟಾ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ, ಭಾಬಾ ಅವರು ವಿಶವ್ ಕಿರಣಗಳು ಮತುತ್ ಬೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್
ಅಧಯ್ಯನಕಾಕ್ಗಿ ಒಂದು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹುಟುಟ್ ಹಾಕುವಲಿಲ್ ಸಫಲರಾದರು. ಭಾಬಾರವರು
ಡೈರಕಟ್ರ್ ಆಗಿ 1945 ಜೂನ್ ನಲಿಲ್ ಟಾಟಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫಫ್ಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಬಳಿಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. 1948ರಲಿಲ್
ಭಾರತೀಯ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನಜಿರ್ ಕಮಿಷನ್ ಹುಟುಟ್ಹಾಕಿದಾಗ ಭಾಬಾ ಅದರ ಛೇಮರ್ನ್ ಆದರು.
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ಈ ಕಮಿಷನ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲಾಲ್ ಟಾಟಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫಫ್ಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಚ್ರ್
ನಲಿಲ್ಯೇ ನಡೆದವು.
ಐವತತ್ರ ದಶಕಗಳಲಿಲ್ ಭಾಬಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಬೆಲೂನು
ಉಡಾಯಿಸಿ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಿಶವ್ ಕಿರಣಗಳ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದೂ ಸಹ
(ಟಿ.ಐ.ಎಫ್.ಆರ್) ನಲಿಲ್ಯ ವಿಶವ್ ಕಿರಣ ಘಟಕದಡಿಯಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ತುತ್. ಈ ರಂಗದಲಿಲ್
ಭಾಬಾ ಅವರನುನ್ ಜಗತಿತ್ನ ಮಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ರುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಭಾಬಾ
ಮತುತ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬಹಳ ಸೆನ್ೕಹದಿಂದ ಇದದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಾಲ್ ರಾಮನ್
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಭಾಬಾ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ ಅವರ ತಾಯಿಯನೂನ್ ಸಹ ಕರೆ ತಂದಿದದ್ರು.
ಭಾಬಾ ಅವರು ಕಲೆಗಳಲಿಲ್ ತೀವರ್ ಆಸಕತ್ರು ಮತುತ್ ಅವರೇ ಬಣಣ್ದ ಚಿತರ್ ಬಿಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
1949ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಹು ಹೋಲಿಕೆಯ ಚಿತರ್ ಬಿಡಿಸಿದದ್ರು.
ಐವತತ್ರ ದಶಕದ ಮಧಯ್ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಭಾಬಾ ಅವರು ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯಲಿಲ್ ಬಹು
ಮಹತವ್ ಪಾತರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪರಮಾಣು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ
ಗಳನೂನ್, ಸಂಸೆಥ್ಗಳನೂನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೊಳಪಡಿಸಿದರು. ಸಕಾರ್ರದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ಬೆಂಬಲ
ದೊರೆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ನೆಹರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪಕರ್ ಸಾಧಯ್ವಿದಿದ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪರ್ಭಾವ ಮತುತ್ ಗೌರವಗಳು ನೂಮರ್ಡಿ ಹೆಚಾಚ್ದವು. ಅವರು ಭಾರತದ ಬಹು
ಪರ್ಭಾವಿ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರೆನಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಅಣುಶಕಿತ್ ಕಮಿಷನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಛೇಮರ್ನ್
ಆಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಿದದ್ರು. ಅವರು 1966ರ ಜನವರಿ 24ರಂದು ಸಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿಲ್
ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲಿಲ್ ಮೃತರಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಹುದೆದ್ಯಲಿಲ್ ಮುಂದುವರಿದಿದದ್ರು.
ಒಮೆಮ್ಗೇ ಮೂರು ಪರ್ಮುಖ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿದದ್ರು. ಅಣುಶಕಿತ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಛೇಮರ್ನ್, ಟಾಟಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫಫ್ಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ನ ನಿದೇರ್ಶಕ, ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಅಣುಶಕಿತ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯಾಗಿ ಇದದ್ರು. ಈ ಮೂರು ಹುದೆದ್ಗಳಲೂಲ್ ಕಳಂಕರಹಿತರಾಗಿ
ದುಡಿದರು. ಆದರೆ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ
ಕಾಯರ್ಗಳು ಕುಂಠಿತವಾದವು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅತಿದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೆಂದರೆ ಆಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ದೊಡಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗಣವೆಂದರೆ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗವೆಂದೇ ಅವರು ತಿಳಿಯುತಿತ್ದದ್ರು. 1945ರ ಬಳಿಕ ಭಾಬಾ
ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲೇ ಇಲಲ್. ಇದು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುನಿಸು
ತಂದಿತುತ್. ತಮಮ್ನುನ್ ಕಾಣಲು ಬಂದವರಿಗೆ ರಾಮನ್ರವರು ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳ
ಕಂತೆಗಳನುನ್ ತೋರಿಸಿ “ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಹಿತಯ್ದಲಿಲ್ ಎಲಾಲ್ದರೂ ಭಾಬಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಣುತತ್ದೆಯೇ.
ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನದಿಂದಲೇ ದೂರವುಳಿದಿದಾದ್ರೆ” ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು.
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ಇಂಗೆಲ್ಂಡನಲಿಲ್ನ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿದದ್ ಬುಲಾಲ್ಡ್ರ್
ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್
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ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನ ಬಗೆಗ್ ನೀಡಿದ ಪರ್ವಾಸ ಕಥನವನುನ್ ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚಿಚ್ಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೆನ್ಲಾಲ್ (ಅಂದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಮೆಡಲ್, ಫಾ಼ರ್ಂಕಿಲ್ನ್ ಮೆಡಲ್
ಮತುತ್ ಮೆಟುಬೆಟ್ ಮೆಡಲ್ಗಳೂ ಸೇರಿದದ್ವು. ಗೌರವ ಡಾಕಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಧರಿಸಿದದ್ ಗೌನುಗಳನೂನ್)
ಬುಲಾಲ್ಡ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ರದರ್ ಫೇಡ್ರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ
ಬಗೆಗ್ ಬುಲಾಲ್ಡ್ರ್ ಅವರು ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ ತೋರಿದರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ರದರ್ ಫೇಡ್ರ್ ಅವರ
ಉನನ್ತ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ದ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ಗೌರವವಿತುತ್. ಅವರ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ತೂಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ರದರ್ ಫೇಡ್ರ್ ಅವರೂ ಸಹ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬರಲು ಶಿಫಾರಸ್
ಮಾಡಿದೆದ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ರದರ್
ಫೇಡ್ರ್ ಇಬಬ್ರಲೂಲ್ ತುಂಬ ಸಾಮಯ್ಗಳಿದದ್ವು. ಇಬಬ್ರೂ ತುಂಬಾ ಶಕಿತ್ವಂತ ಮತುತ್ ಪರ್ಭಾವಿ
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವುಳಳ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಇಬಬ್ರೂ ತಮಮ್ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಅಧಯ್ಯನ ಪೀಠಗಳನುನ್ ನಡೆಸಿದರು.

ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಮ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ರವರು ರಾಮನ್ ಅವರ ಅಣಣ್ನ ಮಗ, 1982ರಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ
ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿತು.
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರು 1910ರಲಿಲ್ ಲಾಹೋರನ್ಲಿಲ್ ಜನಿಸಿದರು. 1930ರಲಿಲ್ ಮದರಾಸಿನ
ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಬಿ. ಎಸಿಸ್ ಆನಸ್ರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ 25 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ
ರಾಮನ್ರವರು ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದದ್ರು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಡಿಗಿರ್ ಮುಗಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗ
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತವಾಗಿತುತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರ
ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಪರ್ಭಾವವು ಗಾಢವಾಗಿಯೇ ಇದಿದ್ರಬೇಕು. ಈ ಯುವ
ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರು ಅತುಯ್ನನ್ತ ಗುರಿಯನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡೇ, ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕಾಕ್ಗಿ
ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರಿಗೆ ಎಡಿಡ್ಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ಪುಸತ್ಕವು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಬಂದಿತುತ್. ಅದನುನ್ ಓದಿ ಅವರು
ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಖಭೌತ ವಿಜಾಞ್ನದೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ
ದಾದ್ಗಲೇ ಖಭೌತಶಾಸತ್ದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿಗೆ ಪಯಣ
ಮಾಡುತಿತ್ರುವಾಗ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಸಾವಿನ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಅವರ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ನಾಟಿತು. ಅವರು
ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ನಲಿಲ್ ಇದಾದ್ಗ ಎಡಿಡ್ಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.
ದಿನವೂ ಅವರೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ನಲಿಲ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಬೈಜಿಕ ಕಿರ್ಯೆ
ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡು ತಣಣ್ಗಾಗತೊಡಗಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಿತು.
1935ರ ಜನವರಿ 11ರಂದು ರಾಯಲ್
ಅಸೊಟ್ನೋಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಂಡನ್ ಸಭೆಯಲಿಲ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗ್ ಎಡಿಡ್ಂಗ್ ಟನ್ ಅವರು
ಚಂದರ್ಶೇಖರರ ವಿಚಾರಗಳನುನ್ ಕಟುವಿಮಶೆರ್ ಮಾಡಿ ಅಲಲ್ಗಳೆದರು. ತಣಣ್ಗಾಗ ತೊಡಗಿದ ನಕಷ್ತರ್ವು
ತನನ್ ಗುರುತವ್ಭಾರದಲಿಲ್ ಕುಸಿದು, ಕುಬಜ್ ನಕಷ್ತರ್ವಾಗುವುದಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ತಿಳಿಯಲಾಗಿತುತ್.
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ಚಂದರ್ಶೇಖರರು ಪೌಲಿಯ ಬಹಿಷಕ್ರಣ ತತ ದ ನೆರಳಿನಲಿಲ್ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ
ಮಾಡಿದದ್ರು. ಒಳಗಿನ ಬೈಜಿಕ ಶಕಿತ್ಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಗುರುತವ್ ತತ ವು ಸರಿತೂಗಿದಾಗ ಮಾಡಿದ
ಲೆಕಾಕ್ಚಾರದಿಂದ, ಸೂಯರ್ನ ವಸುತ್ ರಾಶಿಗಿಂತಲೂ 1.4 ಪಟುಟ್ ರಾಶಿಯಿರುವ ನಕಷ್ತರ್ಗಳು, ಭಾರ
ಕುಸಿತಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗುತತ್ವೆ. ಇದರಲಿಲ್ನ ಇಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳ ವೇಗವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕೆಕ್ ಹತಿತ್ರವಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಇದಕೆಕ್
ಸಾಪೇಕಷ್ ಶಿಥಿಲತೆ ಎನುನ್ವರು. ಇದರಿಂದ ಒಮೆಮ್ ಕುಸಿದ ನಕಷ್ತರ್ವು ಪದೇ ಪದೇ ಕುಸಿತಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗುತತ್ದೆ.
ಹೀಗೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಶಕಿತ್ ಕಳೆದು ಕೊಳಳ್ತೊಡಗಿದ ನಕಷ್ತರ್ವು ಎಷುಟ್ ಸಾಂದರ್ವಾಗುತತ್ದೆಂದರೆ
ಬೆಳಕು ಸಹ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಾರದು. ಆಗ ನಕಷ್ತರ್ವು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲಲ್. ದೃಶಯ್ದಿಂದ
ಕಣಮ್ರೆಯಾಗುವುದು. ಈಗ ಇಂತಹ ಕಾಯವನುನ್ ಕಪುಪ್ ಕುಳಿ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್
ಬಿಳಿ ಕುಬಜ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳು, ನೂಯ್ಟಾರ್ನ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳು (ನಕಷ್ತರ್ಗಳಲಿಲ್ ನೂಯ್ಟಾರ್ನ್ಗಳು ಮಾತರ್ ಇರುತತ್ವೆ)
ಅಥವಾ ಕಪುಪ್ಕುಳಿಗಳು ನೋಟಕೆಕ್ ಸಿಕಿಕ್ರಲಿಲಲ್.
ಚಂದರ್ಶೇಖರರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹುವಾಯ್ಪಿತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ತದನಂತರದ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್
ಅವರ ಸಿದಾದ್ಂತಗಳು ಋಜುವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎಡಿಡ್ಂಗ್ಟನ್ ನಕಷ್ತರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕೊನೆಗಾಲವನುನ್
ಒಪಿಪ್ರಲಿಲಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚಂದರ್ಶೇಖರರ ವಿಚಾರಗಳನುನ್ ವಿರೋಧಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ
ಚಂದರ್ಶೇಖರರದುದ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಋಜು ಸಿದಾಧ್ಂತವಾಗಿತುತ್.
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್
ಚಂದರ್ಶೇಖರರಿಗೆ ಎಡಿಡ್ಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ವತರ್ನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಖೇದವುಂಟಾಗಿತುತ್.
1936ರಲಿಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಅವರು ಚಿಕಾಗೋ ನಗರಕೆಕ್ ವಲಸೆ ಹೊರಟರು.
ಅಲಿಲ್ನ
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಅಧಯ್ಯನ ವಿಷಯಗಳನುನ್
ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಫ಼ರ್, ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಸಂರಚನೆಗಳು ಮತುತ್ ಮಾಯ್ಗೆನ್ಟೋ ಹೈಡೊರ್ೕಡೈನಮಿಕ್ಸ್
ಗಳಿಗೆ ವಿಸತ್ರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಮ್ ಇಳಿವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಕಪುಪ್ ಕುಳಿಗಳ ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಾಮಾನಯ್ ಸಾಪೇಕಷ್ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಬಗೆಗ್ ಆಸಕತ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಈ ಪರ್ತಿಯೊಂದು
ಅಧಯ್ಯನ ವಿಷಯದಲೂಲ್ ಅವರು ಮೌಲಯ್ಯುತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೂ
ಅವರ ಸವ್ಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ 1982ರಲಿಲ್ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಇವರು
ಇದನುನ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೆನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆಟ್ಕಾನ್ಲಜಿಯ ವಿಲಿಯಂ ಎ. ಫೌಲರ್ ರವರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಂದರ್ ಶೇಖರರು ಮಾಯ್ಗನ್ಟೋ ಹೈಡೊರ್ೕಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮತುತ್ ಕಪುಪ್ ರಂಧರ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಅಭಿಜಾತ ವೆನಿಸಿದೆ. (ಚಂದರ್ಶೇಖರರ್ವರು 1995 ಇಸವಿಯಲಿಲ್
ನಿಧನರಾದರು.)
1951ರಲಿಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಅವರು ಭಾರತಕೆಕ್ ಪರ್ವಾಸ ಬಂದರು. 1937ರಲಿಲ್ ಅವರು ಚಿಕಾಗೋಗೆ
ಹೊರಟ ನಂತರ ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಂದದುದ್ ಆಗಲೇ ಎಂದು ನನನ್ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು
40 ವಯಸಾಸ್ಗಿತುತ್, ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಉಳಿದರು. ಚಂದರ್ಶೇಖರರನುನ್
ಭೇಟಿಯಾದ ತರುವಾಯ ರಾಮನ್ ಅವರ ಉದಾಗ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿತುತ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ತಾಯಾನ್ಡಿಗೆ ಬಂದದದ್ನುನ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿ “ನೀನು ಹಾಯ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತುವಿನಂತೆ ಬಂದಹಾಗಿದೆಯಲಾಲ್”
ಎಂದಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರ ಮಾತು ಬಲು ತೀಕಷ್ ಮತುತ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಪದಗಳು
ಹೊರಬೀಳುತಿತ್ದದ್ವು.
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ಚಂದರ್ಶೇಖರರ್ವರು ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿಲ್ ವಿದುಯ್ತ್ ಇರಲಿಲಲ್. ಆದರೂ
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ವು. ಅಂದಿಗೆ
ನಾವು ಚಂದರ್ಕಾಂತಶಿಲೆಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣದ ಬಗೆಗ್ ಅಧಯ್ಯನ ನಡೆಸುತಿತ್ದೆದ್ವು. ರಾಮನ್ರವರು
ಸಪ್ಟಿಕದ ಮೂಲಕ ಕಾಣುವ ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ಭಾವಳಿಯ ಜಾಯ್ಮಿತೀಯ ಮಾನಗಳನುನ್ ಗಮಿನಿಸಿ
ಅದರೊಳಗಿನ ಕಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ರೀತಿಯನುನ್ ಅರಿಯುವ ಬಗೆಯನುನ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿಟ್ದದ್ರು.
ನಾವು ಇದನುನ್ ಬೆಳಕಿನ ವಿವತರ್ನ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರಿಸುತಿತ್ದೆದ್ವು. ರಾಮನ್ರವರು
ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರರಿಗೆ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಚಂದರ್ಶೇಖರರು ರಾಮನ್
ಅವರ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ ಉಲಾಲ್ಸಿತರಾದರು. ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನಿ ಮಿಯೇ (MIE) ಅವರ ಚದರುವಿಕೆಯ
ಸಿದಾಧ್ಂತವು ಇಲಿಲ್ ಸೂಕತ್ವೆನಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಊಹಾತಮ್ಕ
ವಿವರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಗಣಿತೀಯ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರಳವಾಗಿತುತ್. ಸೂಯರ್ನ
ಬೆಳಕನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ ಹಲವಾರು ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರರಿಗೆ
ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪೈಕಿ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗುವ ವಜರ್ದ ದೀಪಿತ್
ಪರ್ಯೋಗವೂ ಇದರಲಿಲ್ ಸೇರಿತುತ್.
ಐವತತ್ರ ದಶಕಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಚಂದರ್ಶೇಖರರ ಹೆಸರನುನ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಕೆಕ್
ಸೂಚಿಸಿದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅದೇ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಅವರು “ಆಕಾಶದ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಧುರ್ವೀಕರಣ” ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಭಾರತೀಯ
ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪಾಂಡಿತಯ್ ಪೂಣರ್ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ರಾಮನ್
ರವರು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲಿಲ್ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಿ. ಜಿ. ಡಾವಿರ್ನ್
ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿನ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ ಸಿ.ಜಿ.ಡಾವಿರ್ನ್ ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ಭೋಜನಕೂಟವನುನ್ ರಾಮನ್ರವರ
ಮನೆಯಲಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿತುತ್. ಡಾವಿರ್ನ್ ಅವರು ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬೆಳಿಗೆಗ್
ಬಂದರು ಎಂದಿನಂತೆ ರಾಮನ್ರವರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ, ಲಾಯ್ಬ್ಗಳನುನ್ ತೋರಿಸಲು
ಕರೆದೊಯದ್ರು. ಅನಂತರ ತಮಮ್ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಡಾವಿರ್ನ್ ಅವರು ಇದಕೆಕ್ ಒಪುಪ್ತಾತ್ರೆ ಎಂದೆನಿಸಿ 45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾವಿರ್ನ್
ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು “ನಾನು ಇದಕೆಕ್ ಒಪುಪ್ವುದಿಲಲ್” ಎಂದು ಬಿಟಟ್ರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ನಖಶಿಖಾಂತ ಕೋಪವೇರಿತು ”ನಾನು ನನನ್ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆಲಲ್
ಪೂವರ್ಗರ್ಹಗಳಿವೆ.
ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಂಬಿಸುವುದು ನಾಯಿಯ ಬಾಲವನುನ್
ನೇರವಾಗಿಸುವಷೆಟ್ೕ ಹೀನಾಯವೆಂದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ವಯ್ವಹಾರ ಜಾಞ್ನವಿರಬೇಕಿತುತ್” ಎಂದು
ಬಿಟಟ್ರು. ಡಾವಿರ್ನ್ ಅವರು ಬಿಳೊಕ್ಳುಳ್ವಾಗ ಸಂಜೆಯ ಭೋಜನವಿದೆಯೇ ಎಂದೇ ಸಂಶಯವಾಗಿ
ಬಿಟಿಟ್ತುತ್. ಅವರು “ನಾವು ಸಂಜೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆಯೇ” ಎಂದರು ಅದಕೆಕ್ ರಾಮನ್, “ಹೌದು
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ಹೌದು ನನನ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಭೋಜನವಿದೆ” ಎಂದರು. ಬಿರ್ಟಿಷ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೆಲಾಲ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರ
ಪರ್ಭಾವಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗಿದಾದ್ರೆಂದು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅನಿನ್ಸಿಬಿಟಿಟ್ತುತ್.

ಪಿ. ಎ. ಎಮ್. ಡಿರಾಕ್
1945ರಲಿಲ್ ಬಂದ ಡಿರಾಕ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಬಹಳ ಉಲಾಲ್ಸಕಾರಿಯಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತಿಥಿಗೆ 3-ದಿನಗಳ ಪೆರ್ೕಕಷ್ಣೀಯ ಸಥ್ಳಗಳ ದಶರ್ನದ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಡಿರಾಕ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಬಂದಾಗ ಇವೆಲಲ್ ತಲೆಕೆಳಗಾದುವು. ಆದರೂ ಡಿರಾಕ್, ರಾಮನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ
ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಮಾರನೇ ದಿನ, ಅವರನುನ್ ತಿಪಪ್ಗೊಂಡನಹಳಿಳ್ ಕೆರೆಗೂ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಹಳಿಳ್ ಮನೆಗೂ
ಕರೆದೊಯದ್ರು.
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಡಿರಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ರಾಮನ್ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ
ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗ್ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಉಪನಾಯ್ಸ
ಕೊಟಟ್ರು. ಇದಾದಾಗ ನಾವೂ ಕೆಲವರಿದೆದ್ವು. ರಾಮನ್ ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಡಿರಾಕ್ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯ
ಕೇಳಿದರು. ಡಿರಾಕ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ “ನೀವು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ತಾಕಿರ್ಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದ ತಕಷ್ಣ
ರಾಮನ್ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು, “ನೀವು ನನನ್ ತಕರ್ವನುನ್ ಗಮನಿಸುತಿತ್ೕರಿ ಎಂದು ಗೊತಿತ್ತುತ್. ಅತಿ
ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದೆ” ಎಂದುಬಿಟಟ್ರು. ಡಿರಾಕ್ ಮುಂದೆ
ಮಾತನಾಡಲಾಗಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ, ಡಿರಾಕ್ ತಮಮ್ ಮಾತನುನ್ ಒಪಿಪ್ದಾದ್ರೆಂದು ಅನಿಸಿಬಿಟಿಟ್ತುತ್.

ಜೆ. ಬಿ. ಎಸ್. ಹಾಲೆಡ್ೕನ್
ಹಾಲೆಡ್ೕನ್ ಅವರು ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಜೀವಶಾಸತ್ಜಞ್ರು. ಭಾರತವನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸಿ, ಕೊನೆಗಾಲದಲಿಲ್ ಇಲಿಲ್ಯೇ
ವಾಸವಾಗಿದದ್ರು. ಇಲಿಲ್ ವಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಂಗಾಳಿಗಳಂತೆ ಧೋತಿ ಉಡಲು ಕಲಿತು,
ಭಾರತೀಯರಂತೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒರಿಸಾಸ್ದ ಭುವನೇಶವ್ರದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸಲು ತೊಡಗಿ
ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸತ್, ಕೃಷಿ, ಜೀವಶಾಸತ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡರು.
ವಿಜಾಞ್ನದ ಎಲಲ್ ರಂಗಗಳಲಿಲ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿದದ್ ವಿರಳ ವಯ್ಕಿತ್ ಹಾಲೆಡ್ೕನ್. ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ,
ಭೌತಶಾಸತ್, ರಸಾಯನಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಜೀವಶಾಸತ್ಗಳಲಿಲ್ ಪರಿಣತಿಯಿತುತ್. ಅವರು ಎತತ್ರದ
ಕಟುಟ್ಮಸಾತ್ದ, ಆಕಷರ್ಕ ವಯ್ಕಿತ್.
ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಅವರ ಭೇಟಿ ಸಮ್ರಣಿಯವಾಗಿತುತ್. ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್
ಬೆಳಗಿನ ಉಪನಾಯ್ಸ ಮುಗಿಸಿ, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿತುತ್. ಅವರು ಕಾರು
ಹತತ್ದೆ, ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರವನುನ್ ದಾಪುಗಾಲಿಟುಟ್ ನಡೆದು ಬಂದರು. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅವರದುದ್ ಪಾದಯಾತೆರ್ಯಾಗಿತುತ್.
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮುಂಭಾಗದಲಿಲ್ ಅವರನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದ ರಾಮನ್, ಎಲೆಲ್ಡೆ ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಮನ್
ಅವರ ಮೊದಲ ಮಾತು “ಹಾಲೆಡ್ೕನ್ ರವರೇ ನೀವೇಕೆ ನಡೆದು ಬಂದಿರಿ. ನನನ್ ಕಾರನುನ್
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿತ್ದೆದ್”. ಹಾಲೆಡ್ೕನ್ ತಾವು ನಡೆಯಲು ಇಷಟ್ಪಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಳೆಳ್ಯ
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ವಾಯ್ಯಾಮವೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಹಾಲೆಡ್ೕನ್ ಅವರನುನ್ ತಮಮ್ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಕೆಕ್
ಕರೆದೊಯುದ್ ಅಲಿಲ್ನ ಕಪೆಪ್ ಚಿಪುಪ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹವನೂನ್, ಹಕಿಕ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹವನೂನ್, ತೋರಿಸಿ, ತಾವು
ಜೀವಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಅವರಷೆಟ್ೕ ಉತುಸ್ಕರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟಟ್ರು.

ಮಾಕ್ರ್ ಓಲಿಫಾಂಟ್
ರುದರ್ ಫೇಡ್ರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ನೀಡಲು ಆಸೆಟ್ೕಲಿಯಾದ ಪರ್ಸಿದಿಧ್
ನೂಯ್ಕಿಲ್ಯರ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ ಸರಾಮ್ಕ್ರ್ ಓಲಿಫಾಂಟ್ರವರು 1956ರಲಿಲ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಂದರು.
ಮದರಾಸಿನಲಿಲ್ ಮಾಯ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನಸ್ಸ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟನ್ ಡೈರೆಕಟ್ರರಾದ ಅಲಾಲ್ಡಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ನ್
ಅವರು ಆಹಾವ್ನ ನೀಡಿದದ್ರು. ಮದರಾಸು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಲು
ಓಲಿಫಾಂಟ್ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅವರ ಉಪನಾಯ್ಸಕೆಕ್
ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ್.
ರಾಮಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತಿರ್ಕೆಯ ವರದಿಗಾರರು, ಓಲಿಫಾಂಟ್
ಅವರನುನ್ ಪರ್ತಿಕಾ ಸಂದಶರ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಉಪನಾಯ್ಸದ ಸಾರಾಂಶವನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲು
ಬಯಸಿದರು. ಓಲಿಫಾಂಟ್ ಅವರು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ, ಸಾರಾಂಶದ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ನೀಡುವುದನುನ್
ಮರೆತು, ತಾವು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ ಪೂಣರ್ ಉಪನಾಯ್ಸವನೆನ್ೕ ಕೊಟುಟ್ ಬಿಟಟ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿನ
ಹಿಂದೂ ಪತಿರ್ಕೆಯು ಈ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿಲ್ಸಲು ಇಡೀ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ಚಾಚೂ ತಪಪ್ದೆ
ಮುದಿರ್ಸಿಬಿಟಿಟ್ತು. ಪತಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ಓದಿದ ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗ ತಾನೇ
ಬಂದಿದದ್ ಓಲಿಫಾಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲ್ಸಿ, ಉಪನಾಯ್ಸದ ಕರಡನುನ್ ಓದಿರುವುದಾಗಿಯೂ
ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅತಿಥಿಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟಲಿಲ್ನಲಿಲ್ ತಂಗಿದದ್ರು.
ಓಲಿಫಾಂಟ್ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಜುಗುರ ಪಟುಟ್ಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್ರಂತಹವರು ಮುಂದೆ
ಕುಳಿತಾಗ ಹಿಂದಿನ ಉಪನಾಯ್ಸವನೆನ್ೕ ಪುನರಾವತಿರ್ಸುವುದು ಬೇಡವೆನಿನ್ಸಿತು. ಅದೃಷಠ್ವಶಾತ್ ಅವರ
ಬಳಿ ಉಪನಾಯ್ಸದ ಇನೊನ್ಂದು ಪಾಠಾಂತರವಿತುತ್ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ತೀಕಷ್ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ
ಬಚಾವಾದರು.
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಎದುರು ಸರ್. ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಚೆಟಿಟ್ ಟೌನ್
ಹಾಲ್ನಲಿಲ್ ಈ ಉಪನಾಯ್ಸ ಜರುಗಿತು. ನಾನೂ ಹಾಜರಿದೆದ್. ರಾಮನ್ರವರು, ರುದರ್ ಫೇಡ್ರ್
ಅವರನೂನ್ ಮತುತ್ ಈ ಉಪನಾಯ್ಸಕಾರರನೂನ್ ಮುಕತ್ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದರು.

ಲೈನಸ್ ಪೌಲಿಂಗ್
1954ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಕಾಣಲು ಪೌಲಿಂಗ್ ಬಂದರು.

ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್
ಸಂಗರ್ಹದ ಸಪ್ಟಿಕಗಳು, ರತನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಖನಿಜಗಳನೂನ್ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಮ್
ಲಾಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗ್ ಚಿಕಕ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುವವರೆಂದು ಕಾದರು. ಆದರೆ
ಪೌಲಿಂಗ್, “ನಾನು ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ನುಣುಚಿಕೊಂಡರು.

ಎಸ್. ಭಗವಂತಂ
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ಭಾರತಕೆಕ್ ಬರುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪೌಲಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವು
ಘೋಷಿತವಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ನೆರೆದಿದಾದ್ಗ
ಯಾರೋ ಒಬಬ್ರು ಈ ವಿಚಾರವನೆನ್ತಿತ್ದರು. ರಾಮನ್ರವರು ತಕಷ್ಣ “ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ಗೆ ವಷರ್ಗಳ ಮೊದಲೇ ಇವರ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ ಗಮನಿಸಿ ಚುನಾಯಿಸಿದೆದ್ ನೊಬೆಲ್
ಕಮಿಟಿಯು ಇದನುನ್ ಈಗಷೆಟ್ೕ ಗಮನಿಸಿದೆ” ಎಂದರು.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕಿಕ್ಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚಾಚ್ಗಿಯೇ ಪೌಲಿಂಗ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯನುನ್ ರಾಮನ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸಾಟ್ರ್ ಆಗಿದದ್ ಪೈ ಅವರು ರಾಮನ್
ಅವರ ಬಳಿ ಇದನುನ್ ಕಟುವಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿದರು. ಪೌಲಿಂಗ್ ಅವರು “ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯ ಮತುತ್
ಅದರ ಅಣುಗಳ ಜೀವಶಾಸತ್ ಬುನಾದಿ”ಯ ಬಗೆಗ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು
ಪೈಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಉತತ್ರಿಸಲಿಲಲ್ವೆಂಬುದು ಆಶಚ್ಯರ್ವೇ. ರಾಮನ್ನಂತಹವರ ಬಳಿ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಮಾತನಾಡಬಾರದಿತುತ್.

ಸಿ. ಎಫ್. ಬೋವೆಲ್
ಎಚ್.ಜೆ.ಭಾಬಾ ಅವರ ಆಹಾವ್ನದ ಮೇರೆಗೆ, ಬಿರ್ಸೊಟ್ೕಲಿನ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಶವ್ ಕಿರಣ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿ
ಬೋವೆಲ್ 1956ರಲಿಲ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಂದಿದದ್ರು. ಫೇಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ಎಮಲ್ ಶನ್ನಲಿಲ್ ವಿಶವ್ ಕಿರಣಗಳನುನ್
ಹಿಡಿದಿಡುವ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಬೋವೆಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸಿದರು. ತನೂಮ್ಲಕ ಅನೇಕ ಹೊಸಬಗೆಯ
ಮೂಲಭೂತ ಕಣಗಳನುನ್ ಸಂಶೋಧಿಸಿದದ್ರು. 1950ರಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕಿಕ್ತು.
ನಮಮ್ ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಎಮ್.ಜಿ.ಕೆ.ಮೆನನ್ ಅವರು 1950ರ
ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಬೋವೆಲ್ ಅವರ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ್ರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೋವೆಲ್, ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು
ಫೇಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ಎಮಲಶನ್ ಬಗೆಗ್ ಪೂಣರ್ ವಿವರ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಬಯಸಿ, ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ
ಮಂದಿರದ ಗರ್ಂಥಾಲಯದಲಿಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತಯ್ವನುನ್ ಹುಡುಕಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಂಬಶೇರ್
ಮತುತ್ ಬಾಲ್ ರವರು 1907ರಲಿಲ್ ಈ ತಂತರ್ವನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾದ್ಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದನೆನ್ೕ
ಬೋವೆಲ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದದ್ರು. ಈ ವಿಷಯಗಳನೆನ್ಲಾಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಗೆಲುವಿನ ಸಂತಸವೆಂಬಂತೆ
ವಿವರಿಸಿದದ್ರು. ಬೊವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧಯ್ಯನದ ಆಳ ಮತುತ್ ಕುತೂಹಲಗಳು
ಮೆಚುಚ್ಗೆ ತಂದವು.
ವಿಶವ್ಕಿರಣ ಭೌತಶಾಸತ್ಕೂಕ್, ಅದರ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೂ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹುಮುಖಯ್ವಾದವು. ಬೊವೆಲ್
ಅವರು ಉದೊಬ್ೕದಕ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಇದನುನ್ ಬಹಳ ಆನಂದಿಸಿದದ್ರು.

ಎಸ್. ಭಗವಂತಂ
ಕೇವಲ 18 ವಷರ್ದವರಿದಾದ್ಗಲೇ ಭಗವಂತಂ ಅವರು, ಸಂಶೋಧಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್ರವರು ಇವರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ತಮಮ್ ಅಂತಬೋರ್ಧೆಯಿಂದಲೇ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇವರೊಳಗಿನ ಅಹರ್ತೆಯನೂನ್ ಮತುತ್ ಅಕಾಲ ಪೌರ್ಢಿಮೆಯನೂನ್ ಗಮನಿಸಿದರು.
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ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ದುಯ್ತಿ ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ ಅಸಮವತಿರ್ ಗುಣಗಳ ಅಧಯ್ಯನದಿಂದ
ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು. ಸುಗಂಧ ಸಂಯುಕತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಉಂಗುರ ವಿನಾಯ್ಸವುಳಳ್ ಸಂಯುಕತ್ಗಳ
ಅಣುಗಳ ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ ಚಯೆರ್ಯನೂನ್ ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಸಫ್ಟಿಕ ರಚನೆ ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೂ ಹರಿದವು. 1928ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಆವಿಷಾಕ್ರಗೊಂಡ
ಬಳಿಕ, ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ನ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದ (Raman spectrum) ಅಧಯ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಅವರು ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದೊಳಗೆ ಒತತ್ಡವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ
ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದದ್ರು. ಅಣುಗಳ ಸಂರಚನೆ ಮತುತ್ ಸಿನ್ಗಧ್ತೆಗಳು ರಾಮನ್
ಬಾಯ್ಂಡ್ಗಳ ಭರ್ಮಣೆಯ ವಿನಾಯ್ಸಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಿಲ್
ಹೊರಬಿದದ್ವು.
1932ರಲಿಲ್ ವಾಲೆಟ್ೕರನ್ ಆಂಧರ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಕೆಕ್ ಭಗವಂತಂ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಅಲಿಲ್
ಹದಿನಾರು ವಷರ್ ಕಾಲವಿದುದ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾದರು. ಅಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾಗಿ,
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿಯೂ ಮೇಲೇರಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮದಲಿಲ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮುಂದುವರಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗಲೇ, ಶಬಾದ್ತೀತ ತರಂಗಗಳ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹುಟುಟ್ಹಾಕಿದರು ಮತುತ್ ಸಪ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ಸಿಥ್ತಿಸಾಥ್ಪಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳನುನ್
ಅಳೆಯಲು ಹೊಚಚ್ಹೊಸ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಶೋಧಿಸಿದರು. Scattering of light and Raman
effect ಮತುತ್ Theory of groups and its applications to Physical problems ಎಂಬ
ಎರಡು ಮೌಲಿಕ ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ಬರೆದರು. ಇವರೆಡೂ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೂ ಉತತ್ಮ
ಮಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳು. ವೆಂಕಟರಾಯುಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಪುಸತ್ಕವು ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ರೋಹಿತ (Raman spectrum) ಅಧಯ್ಯನಕೆಕ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ. ಅಣುಗಳಲಿಲ್
ಅವನತ (Degenerate Vibration) ಕಂಪನವುಳಳ್ವು, ಸಫ್ಟಿಕಗಳಾಗಿ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಾಗ ಸಫ್ಟಿಕ
ವಿನಾಯ್ಸದ ಪಾತರ್ವನುನ್ ಗೂರ್ಪ್ ಥಿಯರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೆಲ್ೕಷಿಸುವ ಬಗೆಯನುನ್ ವೆಂಕಟರಾಯುಡು
ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು.
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಔನನ್ತಯ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಕೌಶಲಯ್ವನೂನ್ ಮೇಳೈಸಿದ ವಯ್ಕಿತ್ ಭಗವಂತಂ.
ಅವರು ತಮಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಪರ್ಮುಖ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಲಂಕರಿಸಿದದ್ರು. ಬಿರ್ಟನಿನ್ಗೆ
ಸವ್ತಂತರ್ ಭಾರತದ ಪರ್ಥಮ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ವಾಪಸಾದ
ಮೇಲೆ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿಲ್ನ ಉಸಾಮ್ನಿಯ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್
ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ
ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ವಿಶವ್ ಕಿರಣಗಳು ಉನನ್ತ ಪಾಲಿಮರಗ್ಳು ಮತುತ್ ಘನ ಸಿಥ್ತಿ
ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು ಮತುತ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮೌಲಿಕ ಪುಸತ್ಕ
Crystal Symmetry and Physical properties ಅನುನ್ ಬರೆದರು.
1957 ರಿಂದ 1962 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ
ಕೆಲಸಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಲಂಡನ್ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದದ್ ವಿ.ಕೆ.ಕೃಷಣ್ಮೆನನ್ ಅವರ
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ಆಹಾವ್ನದ ಮೇರೆಗೆ, ರಕಷ್ಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದರು. ಅವರು ಅನೇಕ
ವೃತಿತ್ಪರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾದರು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಭಗವಂತಂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿಷಠ್ರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು. ರಾಮನ್ಗೆ,
ಭಗವಂತಂ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿತುತ್. ಭಗವಂತಂ ಅವರೊಡನೆ ಬಹಳ ಮೆಚುಚ್ಗೆಯಿಂದ
ವಯ್ವಹರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವವನೂನ್ ಭಗವಂತಂ ಇರಿಸಿದದ್ರು.
ಅವರಿಬಬ್ರೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಚಚಿರ್ಸುತಿತ್ದುದ್ದನುನ್ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಇಂಡಿಯನ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಭಗವಂತಂ ಎಂದಿಗೂ ತಪಿಪ್ಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್.
ನಾನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿದುದ್ದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ್ನೂ ಆಗಿದೆದ್.
(1956 ರಿಂದ 1961 ರವರೆಗೆ) ಆಂಧರ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ಯೂ, ಹೈದರಾಬಾದಿನಲಿಲ್ಯೂ
ಭಗವಂತಂ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳನುನ್
ಆಯೋಜಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯಲಿಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮತುತ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರಾಗಿರು
ವಾಗ ನಾನು 1950ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಾಜರಾಗಿದೆದ್.
ಆದಯ್ಂತವಾಗಿ, ಅತಿ ಸವ್ಷಟ್ ಮತುತ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಇರುತಿತ್ದದ್ ಭಗವಂತಂ ಅವರ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳನುನ್
ರಾಮನ್ ಮೆಚಿಚ್ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1988ರಲಿಲ್ ನಾನು ಭೇಟಿಯಿತಾತ್ಗ ಭಗವಂತಂ ಅವರು
ಕಲಕ್ತತ್ ದಿನಗಳನೂನ್, ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಮ್ 80 ನೆಯ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ 1989ರ
ಫೆಬರ್ವರಿಯಲಿಲ್ ಭಗವಂತಂ ತೀರಿಕೊಂಡರು.

ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್
1923ರಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೃಷಣ್ನ್, ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿದರು. ಕೃಷಣ್ನ್

ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಥರ್ ಪರ್ಯೋಗಶೀಲರು ಮತುತ್ ದುಯ್ತಿ, ವಿದುಯ್ತ್ ಮತುತ್ ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅಸಮವತಿರ್ ಅಣುಗಳಲಿಲ್ನ ದಿವ್ವಕಿರ್ೕಭವನ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಶೆರ್ೕಣಿಯಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ರವರುಗಳು ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ
ದಿವ್ವಕಿರ್ೕಭವನವನೂನ್, ವಿದುಯ್ತ್ ದಿವ್ವಕಿರ್ೕಭವನವನೂನ್ ದುಯ್ತಿ ಅಸಮವತಿರ್ ಅಣುಗಳ ಧುರ್ವೀಕರಣ
ವನೂನ್ ಚಚಿರ್ಸಿದದ್ರು.
ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರ ಅದಿವ್ತೀಯ ಪರ್ಯೋಗಶೀಲತೆಯು ಅವರಿಗೆ M.Sc ಪದವಿಯನೂನ್ ಬಳಿಕ
D.Sc ಯನೂನ್ ಮದರಾಸು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯವು ನೀಡಿತುತ್. ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರದ
ದಿನಗಳಲಿಲ್, ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಪರ್ಯೋಗ ಕೌಶಲದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ
ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರ್ಕಟಿಸಿದದ್ರು. ಈ ಬಗೆಯ
ಜಂಟಿ ಕಾಯರ್ವು, ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಢಾಕಾ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಅಧಾಯ್ಪಕ ವೃತಿತ್ಯನುನ್
ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ವವರೆಗೆ (1930) ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ತಂಡಶೊಂದು ಢಾಕಾದಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿಕ್ತು.
ಅವರೊಡನೆ ಅಜೈವಿಕ ಮತುತ್ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳ ಆಯಸಾಕ್ಂತೀಯ ಪೆರ್ೕರಣೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅತಿ
ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. 1933ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ
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ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಡೈರೆಕಟ್ರರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕಲಕ್ತಾತ್ಕೆಕ್ ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫಕ್ಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ಗೆ ಕೃಷಣ್ನ್ ಸೇರಿದರು. ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ
ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಲಂಡನ್ಗೆ ಕೃಷಣ್ನ್ ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡರು. 1942ರಲಿಲ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ಗೆ
ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಅಲಿಲ್ ಎ. ಬಿ. ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಗಣಿತಜಞ್
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯೊಡಗೂಡಿ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದೆಡೆಗೆ ಆಕಷಿರ್ತರಾದರು. ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ
ಸಂಪರ್ದಾಯವನುನ್ 1947ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಲಿಲ್ರುವಾಗಲೇ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಸಕಾರ್ರವು ಅವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ನೀಡಿತು.
ಅಲಿಲ್ಂದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಗೆ ಅದರ ಮೊದಲ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳೂ ವಿಶೇಷ
ಪದವಿಗಳೂ ಸಂದವು.
ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿದದ್ವು. ಅವರು ತಮಿಳಿನ ವಿದಾವ್ಂಸರೂ ಆಗಿದದ್ರು.
ಅವರು ಹಾಸಯ್ಭರಿತ ವಾಗಿಮ್ತೆಯನುನ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಅವರು ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಭಾಷಣಾ ಚತುರರೂ
ಆಗಿದದ್ರು. ಪರ್ಧಾನಮಂತಿರ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಕೃಷಣ್ನ್ರನುನ್ ಬಹಳ ಮೆಚುಚ್ತಿತ್ದದ್ರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ
ಅವಕಾಶವಿದಾದ್ಗ ಕೃಷಣ್ನ್ರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವುದಕೆಕ್ ಇಷಟ್ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್
ಅವರನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೇ 1951ರಲಿಲ್ ನೋಡಿದೆದ್. ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ನ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಫಿ಼ಸಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ರ್
ಕಮಿಟಿಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿದದ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸಯ್ರಾಗಿ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿದದ್ರು. ಕಮಿಟಿಯ
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ನಿಯಮಿತರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಾಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೆನ್ೕಹದಿಂದ ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ 1953ರಲಿಲ್ ಈ ಸೆನ್ೕಹ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿತುತ್.
ಏನಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷಟ್. ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಅಂದಿಗೆ ಪರ್ಚಲಿತವಾಗಿದದ್ವು. 1953ರಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ರಜತ ಮಹೋತಸ್ವದ ವೇಳೆಯಲಿಲ್, ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರಕೆಕ್ ನೀಡಿದ
ದೇಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗ್ ಕಿಷ್ೕಣ ಧವ್ನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತಿತ್ದದ್ವು. ಇದು ರಾಮನ್ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದ್ತು. ಇದರ
ಸತಾಯ್ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸುವ ಬದಲು, ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರೇ ಇದರ ಹಿಂದೆಯಿದಾದ್ರೆಂದು ರಾಮನ್
ನಂಬಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾದಂತಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗುಗ್ವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷಣ್ನ್
ಅವರನುನ್ ಅಸಡೆಡ್ಯಿಂದ ಕಾಣತೊಡಗಿದರು. ಈ ನಾಟಕದಲಿಲ್ ಇಬಬ್ರ ಸೆನ್ೕಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳೂ
ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರ ತೀವರ್ಭಾವನೆಗಳು ಹಲವರ ಮನದಲಿಲ್
ಗಾಬರಿ ಹುಟಿಟ್ಸಿತು. ಇದು ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ್ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಾಗಿ
ಉಳಿದುಬಿಟಿಟ್ತು.
ದುರದೃಷಠ್ವಶಾತ್ ಈ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳೂ ಇಂದೂ ಪರ್ಕಟಗೊಳುಳ್ತಿತ್ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನವೆಂಬರ್ 2, 1988ರಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಬರೆಯುತತ್ ಶಂಕರ ಚಕರ್ವತಿರ್ಯವರು
ಹೀಗೆನುನ್ತಾತ್ರೆ. – “ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರದಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರದುದ್ ಮಹತವ್ದ
ಪಾತರ್ವಿದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೊತತ್ ಈ ಪರಿಣಾಮದಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ
ಇರಬೇಕಾಗಿತೆತ್ಂದು ಹಲವಾರು ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಪಡುತಾತ್ರೆ ”. ಆದರೆ ನೀವು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ
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ಚರಿತೆರ್ಯನುನ್ ಒಮೆಮ್ ನೋಡಿ. ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ರಾಮನ್ ಅವರ
ಅಧವ್ಯುರ್ತನದಲಿಲ್ಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು 1921ರಲಿಲ್ ಯೂರೋಪಿನ ಪರ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದ
ಕೂಡಲೇ ಇದನುನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು. 1921 ರಿಂದ 1928 ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದದ್ರು. ಅವರಲಿಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಮನಾಥನ್,
ಕೆ.ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ಇತರರು. ಇವರುಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ನಿಶಚ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪಾತರ್ವಹಿಸಿದರು. ರಾಮನ್
ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಗಾಢ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿದದ್ವು. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್
ಇವರಿಬಬ್ರೇ ನಿಜಾಥರ್ವನುನ್ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಇತರರಲಲ್. ಇದೇ ಅಲಲ್ದೆ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು
ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅತಿ ಆಳವಾಗಿ, ಸೂಕಷ್ ವಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ರಾಮನ್ ಅವರ
ಮುಂದಾಳತ್ನವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಅಡಿಡ್ಯಾಗಲಿಲಲ್. ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರದಲಿಲ್
ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಇಲಿಲ್ ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾದೊದ್ಂದಿದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಒಕಕ್ಣೆಯಲಿಲ್ – “ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತನಿಖೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಪರಿಣಾಮದ
ಆವಿಷಾಕ್ರಕಾಕ್ಗಿ”– ಎಂದಿದೆ. ಬರೀ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾಕ್ಗಿ ಮಾತರ್ ಅಲಲ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ್
ನೆನೆದಿದಾದ್ರೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳಲಿಲ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಅವರ
ಹೆಸರೂಗಳೂ ಒಟಿಟ್ಗೇ ಇವೆ. ಇದೂ ಅಲಲ್ದೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಕೊಡುಗೆಯನುನ್
ಮರೆಮಾಚಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಿಲಲ್. ಪೂವರ್ಗರ್ಹವಿಲಲ್ದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಬೆಳಕಿನ
ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ನವು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತತ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾರ
ಸಹಾಯವಿರದಿದದ್ರೂ, ರಾಮನ್ ಅವರ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ಈ ನಿಟಿಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಲುಲ್ತಿತ್ದದ್ವೆಂದು
ಅನಿನ್ಸದಿರಲಾರದು. ಒಂದು ವಿಷಯವನುನ್ ಇಲಿಲ್ ಸಮ್ರಿಸಬೇಕು. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರ್ಯೋಗಗಳ
ಚರಿತೆರ್ಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದುದ್. ಕಾಲದ
ಮಿತಿಯಿದಾದ್ಗ, ಅನೇಕರು ಕೈ ಹಾಕಿದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಯ್ದ ಫಲಿತವು ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿತು.
ಅಂದು ಕಾಲವೇ ಅತಿ ಮಹತವ್ದಾದ್ಗಿತುತ್. ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಪೂಣರ್ ಸಾವ್ಮಿತವ್ವು ಕೈ
ಜಾರುತಿತ್ತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ರಷಾಯ್ದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾದ ಲಾಯ್ಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ರ್ ಮತುತ್ ಮಂಡೆಲ್ ಶಟ್ಮ್ ರವರು
ಇದೇ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ದಕಿಕ್ಸಿಕೊಂಡರು.
ನನನ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಇವೆಲಲ್ವೂ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತತ್ವೆ. ಭಾರತದ ಅತಿಶೆರ್ೕಷಠ್
ವಿಜಾಞ್ನಿಯೊಬಬ್ರ ಬಹುದೊಡಡ್ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಚಿಲಲ್ರೆ ದೃಷಿಟ್ಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ನಮಮ್ನುನ್
ಎಲಿಲ್ಗೂ ಕೊಂಡೊಯಯ್ದು.

ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮನಾಥನ್
ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ರಾಮನಾಥನ್. ಇವರು
ಫೆಬರ್ವರಿ 28, 1893ರಲಿಲ್ ಹುಟಿಟ್ದರು. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಐದು ವಷರ್ ಚಿಕಕ್ವರು.
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ಪಾಲಕಾಕ್ಡಿನ ವಿಕೊಟ್ೕರಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಓದಿದರು. ಅನಂತರ ತಮಮ್ ಪದವಿಯನುನ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್
ಮದರಾಸಿನ ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ತಿರ್ವೆಂಡರ್ಮ್ನ ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್
ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ದುಡಿದರು. 1921ರಲಿಲ್ ಮದರಾಸು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಿಂದ
ಬಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪಟುವಾಗಿ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಣುಗಳಲಿಲ್
ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯನೂನ್ ದರ್ವಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಮತುತ್ ಮಿಶರ್ಣಗಳಲಿಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇಯ
ವಿವತರ್ನವನೂನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ ರಾಮನ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ವಷರ್ದಲಿಲ್ ಹತುತ್
ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಬರೆದು ಮದರಾಸು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಿಂದ ಡಿ.ಎಸಿಸ್ ಪಡೆದರು.
1922ರಲಿಲ್ ರಂಗೂನಿನಲಿಲ್ ಅಧಾಯ್ಪನ ವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ರಾಮನ್ ಅವರ
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ್ ರಜೆ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ನೀರಿನಲಿಲ್ ಅಣುಗಳ (ವಿವತರ್ನವನುನ್) ತೀವರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು.
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಮತುತ್ ಸೋಸುಕಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರು ಕಿಷ್ೕಣ
ದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ನೀರಿನಲಿಲ್ಯ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು
ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ದೀಪಿತ್ಯನೆನ್ೕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅಧಯ್ಯನ
ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊನೆಮುಟಿಟ್ತು (1928).
1925ರಲಿಲ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಭಾಗವನುನ್ ಸೇರಿ, ಅದರ
ಡೆಪೂಯ್ಟಿ ಡೈರೆಕಟ್ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 1948ರಲಿಲ್ ನಿವೃತತ್ರಾದರು. ನಿವೃತಿತ್ಯ ಬಳಿಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ರ್
ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಉನನ್ತ ವಾತಾವರಣದ
ಅಧಯ್ಯನ ಕೇಂದರ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು. 1966ರಲಿಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಆಗಿ ನಿವೃತತ್ರಾದರೂ ಎಮರಿಟಸ್
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಅವರು ವಿಕರ್ಂ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಶೊಯ್ೕಮ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ದೇಶದಲಿಲ್
ಹುಟುಟ್ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕುಟುಂಬದವರು ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಗೌರವ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಸಾರಾಭಾಯಿರವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೆನ್ೕಹಿತ, ತತವ್ಜಾಞ್ನಿ ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕರಾಗಿದದ್ರು. 91ನೇ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್ 1984ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು
ತೀರಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಿರ್ೕತಿ ಮತುತ್ ಗೌರವಗಳಿದದ್ವು. ಅವರು
ಕೇವಲ ಐದು ವಷರ್ ಚಿಕಕ್ವರಾದದ್ರಿಂದ ರಾಮನ್ರವರು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ರು. ಮಟೀರಿಯೋ
ಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ 23 ವಷರ್ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಬುನಾದಿ
ಹಾಕಿಕೊಟಟ್ರು. ವಾತಾವರಣ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಭೌತಶಾಸತ್ವನುನ್ ಮೇಳೈಸಿ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ತಂಡವನುನ್
ಕಟಿಟ್ದರು. ಇವರೆಲಲ್ರೂ ಬಹುಮಟಿಟ್ಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಶಿಷಯ್ರೇ. ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಯುವ
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಹಾದಿಗಳು ಮಾತರ್ವೇ ದೇಶದಲಿಲ್ದದ್ವು. ಒಂದು ಅಧಾಯ್ಪನ ಇನೊನ್ಂದು
ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ಉನನ್ತ ಸಾಥ್ನಗಳಿಗೂ ಮತುತ್ ಹವಾಮಾನ
ಮತುತ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನಾಥ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡುವುದನುನ್ ರಾಮನ್ ಬಹಳ ಇಷಟ್ ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಇವರನೆನ್ೕ ಆರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.

ಎಲ್. ಎ. ರಾಮದಾಸ್
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ರಾಮನಾಥನ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ನಡುವೆ ನೈಜ ವಿಶಾವ್ಸ, ಗೌರವಾದರಗಳಿದುದ್ದನುನ್
ನಾನು ಹತಿತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ. ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಮನ್ರವರು ನಾಯಕ ಮತುತ್
ನೆಚಿಚ್ನ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಆಗಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ, ರಾಮನಾಥನ್ ನಿಷೆಠ್ ಮತುತ್ ಆರಾಧನೆಯ
ಸಂಕೇತವಾಗಿದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ ಮಾತರ್ ಈ ಸಂಬಂಧಕೆಕ್ ಕರಿಯ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತುತ್. ಅದು 1933ರಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳಿಳ್ ಹಬಬ್ವನುನ್ ಆಚರಿಸಿದಾಗ.
ಬಾಂಬೆಯಲಿಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣಣ್ ಘಟನೆಯು ಈ ಸಂಬಂಧದಲಿಲ್ ಕಹಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣಶೊಂದರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಪಾದರಸದ ಆಕರ್ಲಾಯ್ಂಪನುನ್ ಆಕಸಿಮ್ಕವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆವಿಷಾಕ್ರ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಟ್ರು. ಅಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿತೆತ್ಂದೂ, ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ಇಲಲ್ದದ್ರಿಂದ ಮಕುಯ್ರ್ರಿಲಾಯ್ಂಪ್ ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತೆಂದು
ಹೇಳಿದದ್ರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದದ್ವರು ರಾಮನ್ಗೆ ಈ ಸುದಿದ್ ಮುಟಿಟ್ಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನಖಶಿಖಾಂತ ಕೋಪನೆತಿತ್ಗೇರಿ ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಳಳ್ದಾದರು. ರಾಮನ್ರವರು
ಘಾಸಿಗೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆಯೇ ಆಡುತಿತ್ದದ್ರು. ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಲಿಲಲ್.
ಒಂದೆರೆಡು ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಎಲಲ್ವೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು.
ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರು ಏಕೆ ಹೀಗೆಂದರೆಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ರಾಮನ್ ತಂತಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ರಾಮನಾಥನ್ ಶೀಘರ್ವೇ ವಿಮಾನದಲಿಲ್ ಬಂದಿಳಿದರು. ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಕಂಡರು.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಬಬ್ರೂ ಬಹಳ ಕಾಲ ಚಚಿರ್ಸಿದರು.
ರಾಮನಾಥನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಪತಿರ್ಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತಾವು ನುಡಿದದುದ್ ತಪಾಪ್ಯಿತೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಮನ್, ರಾಮನಾಥನ್ ಅವರ ಸೆನ್ೕಹ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು,
ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಎಲ್. ಎ. ರಾಮದಾಸ್
ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಪಾಲಿಟ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ 1923ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದರು.
ಅವರು ಪಾದರಸ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶುದಧ್ ದರ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಯಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಚದರಿಕೆಯನುನ್
ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲಲ್ದೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ ಏಕ ಅಣು ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ
ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಪೂರ್ರ ಹರಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನೆಯನೂನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು.
ಅವರು 1926ರಲಿಲ್ ಮೆಟೀರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ತಮಮ್ ರಜಾದಿನಗಳಲಿಲ್
ಕಲಕ್ತತ್ಕೆಕ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಚದರಿಕೆಯನುನ್
“ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ” ಎಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಿದುದ್ ರಾಮದಾಸರವರೇ.
ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ನ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಟೀರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ್
ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಇದದ್ವು. ಅವರು ಪುಣೆಯಲಿಲ್ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆದರು. ಇದು
ಭೂಮಿ ಮತುತ್ ಹವಾಮಾನ ನಡುವಿನ ಭೌತಶಾಸತ್ವನುನ್ ಕುರಿತ ಅಧಯ್ಯನವಾಗಿತುತ್. ಈ ರಂಗದಲಿಲ್
ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ದದ್ವು. ನಿವೃತಿತ್ಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ನವದೆಹಲಿಯ
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ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಅಧಯ್ಯನ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ರಾಮನ್ರ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ಗೌರವ ಆದರಗಳನುನ್ ಇಟಿಟ್ದದ್ರು. ಅವರು
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಲಲ್ದೆ ಅವರ ಪುತರ್ ಎ.ಕೆ.ರಾಮದಾಸ್ ರಾಮನ್ ಅವರ
ಬಳಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ದದ್ದೂ ಆಕಷರ್ಣೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿತುತ್.
ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣಾ ಚತುರರು ಅವರ ಕಲಕ್ತತ್ ದಿನಗಳ ಕಥೆಗಳನೂನ್ ಅವರ
ಅನುಭವಗಳನೂನ್ ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. 1971 ಮತುತ್ 1973ರಲಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರ್ಲ್
ಆಫಿಫ್ಸಿಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಎರಡು ಉದೊಭ್ೕದಕ ಬರಹಗಳನುನ್
ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಜೊತೆಗಿದದ್ ಕಲಕ್ತತ್ ದಿನಗಳ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಈ ಬರಹಗಳಲಿಲ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಆ ದಿನಗಳ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಮತುತ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿದದ್ ಜೀವನ
ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪರ್ಬಂಧಗಳು ಇವೆರಡೇ ಆಗಿವೆ, ಈ ಪುಸತ್ಕಕೆಕ್ ಈ ಎರಡು ಬರಹಗಳ
ಸಾಮಗಿರ್ಯನುನ್ ಬಹುವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ.
ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪರ್ಬಂಧ ಬರೆಯ ಬೇಕೆಂದಿದದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧಯ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ಹಾಗಾಗಿ
ಕಲಕ್ತತ್ ದಿನಗಳ ಅಮೂಲಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ದಕಕ್ಲಿಲಲ್.

ವಿಕರ್ಂ ಸಾರಾಭಾಯ್
ವಿಕರ್ಂ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚಿಚ್ಕೊಂಡಿದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರ
ಬಗೆಗ್ ತುಂಬುಗೌರವ ಇರಿಸಿದದ್ರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಶಿಷಯ್ರೂ
ಆಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು.
ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ತುಂಬ
ಅನುಕೂಲಸಥ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಇವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ತುಂಬ ಹಚಿಚ್ಕೊಂಡಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು
ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್ ಇವರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್
ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಹಳ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದಲೂ
ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದರು.
ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕುಟುಂಬದಲಿಲ್ ವಿಕರ್ಂ ಅವರೊಬಬ್ರೇ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗಕೆಕ್ ಬಂದವರು. ಅವರು
ವಿಶವ್ ಕಿರಣ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಒಳೆಳ್ಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಶೊಯ್ೕಮ
ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಭಾಗವನುನ್ ಸಂಘಟಿಸುವುದರಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಸಕಾರ್ರಿ ಅನುದಾನಿತ
ಬೃಹತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದರ್ವೆನಿಸಿದೆ. ಭಾಬಾ ಅವರ ದುಮರ್ರಣದ ನಂತರ, ಅಟಾಮಿಕ್
ಎನಜಿರ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಭಾರವು ಸಾರಾಭಾಯಿರವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿತುತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಮತುತ್ ತಂತರ್ಜಞ್ರು ನೌಕರಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಮೆಮ್ಗೇ ನಾಯಕತವ್
ವಹಿಸಿದದ್ರು. ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷೊಟ್ಂದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿದುದ್ವೆಂದರೆ, ಅವರು
ಎರಡೂ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಅಚುಚ್ಕಟಾಟ್ಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಎಲಲ್ರೊಂದಿಗೂ ಸೆನ್ೕಹದಿಂದ ಇದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಸಂಕಷಟ್ಗಳು ಒದಗಲಿಲಲ್.
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ರಾಮನ್ರವರು ವಿಕರ್ಂರನುನ್ ಕಂಡರೆ ಮೆಚುಚ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಮತುತ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೊರ್ೕತಾಸ್ಹ
ಕೊಟಟ್ರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್
ಮಂಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಕೊಟಟ್ರು. 1953ರ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ
ತಂಡದವರು ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳನೂನ್ ಪರ್ಬಂಧಗಳನೂನ್ ಮಂಡಿಸಿದುದ್ ನನಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನೆನಪಿದೆ.
ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ 1968ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ 80ನೇ ಹುಟುಟ್ ಹಬಬ್ವನುನ್ ಆಚರಿಸಲು
ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲಿಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಭೆ ಸೇರಿತು. ಇದೊಂದು ಆನಂದಮಯ ಸಂದಭರ್ವಾಗಿತುತ್.
ಭಾರತದ ವಿಜಾಞ್ನಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ನಿಗೆ ಅನೇಕರು ತಮಮ್ ಗೌರವವನೂನ್ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು
ಇದರ ಮುಂದಾಳತವ್ವನುನ್ ವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಕಿರ್ಯಾಶೀಲರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರ ಬಿಡುವಿಲಲ್ದ ಕೆಲಸಗಳ
ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಸಮೆಮ್ೕಳನದ ಪೂಣರ್ ಅವಧಿಯವೆರೆಗೆ ಇದದ್ರು.
ಈ ಸಮೆಮ್ೕಳನ ನಡೆದ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯ ಹುಲುಲ್ ಮೈದಾನದಲಿಲ್
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕುಳಿತು ಸಲಾಲ್ಪ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಅಲಿಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಆಗ
ರಾಮನ್ರವರು, ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ತಿರ್ವೆಂಡರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಣಿಸಿ
ಮೂರು ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತಿತ್ೕರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸಾರಾಭಾಯಿ ತಮಮ್
ಕಾಯರ್ವಿಧಾನ ಅರುಹಿದರು ರಾಮನ್ ಹೀಗೆಂದರು, “ವಿಕರ್ಂ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ಗೂ ಬಹಳವೇ.
ವಿಮಾನದಲಿಲ್ ಪಯಣಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗಲೇ ನೀವು ನಿಜೀರ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಇದನುನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು
ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ” ಎಂದರು. ವಿಕರ್ಂ ನಕುಕ್ ಮಾತು ತೇಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಅವರ
ಮಾತು ಸತಯ್ವಾಯಿತು. 1971ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ತಿರ್ವೆಂಡರ್ಮ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲಿಲ್ ಸಾರಾಬಾಯಿ
ಮರಣಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತುತ್. ಅವರು ಶೊಯ್ೕಮ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದದ್ರು.
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ಅರೆಕಾಲಿಕ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಉದೊಯ್ೕಗದಲಿಲ್ ಏಗಿ ಸಾಗಿ, ಅತುಯ್ತತ್ಮ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೆಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್. ಪೂಣರ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನುನ್
ಸಂಜೆಯಲಿಲ್, ರಾತಿರ್ಯ ಪಾಳಿಯಲಿಲ್, ರಜಾ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲೂಲ್ ದಶಕದ ಕಾಲ
ಜತನದಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಪೂಣರ್ ಸಮಪರ್ಣಾ ಭಾವದ ನಡೆ.
1923ರಲಿಲ್ ಕಲಕ್ತತ್ದ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಗೆ ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಯಾರೂ
ಮಾಡಿರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆಮಲ್ ದಾರ್ವಣಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಯುಕತ್ ದಾರ್ವಣಗಳಲಿಲ್ನ
ಅಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯನುನ್ ಅಧಯ್ಯನಗೈದರು. ಅವರು ಮದರಾಸಿನ
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಿಂದ ಮೊದಲು M.Sc ಬಳಿಕ D.Sc ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ
ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿ ಪಡೆದ ಪದವಿಗಳು. ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರದಲಿಲ್ ಅತಿ ಮಹತವ್ದ
ಪಾತರ್ ವಹಿಸಿದರು. ಶುದಧ್ ಗಿಲ್ಸರಿನ್ ನಲಿಲ್ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ರಾಮನ್ ಅವರ ಗಮನ
ಸೆಳೆದವರು ಇವರೇ. ಈ ಕಿಷ್ೕಣ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಗೆ ಕಾರಣವನುನ್ ಹುಡುಕಲು ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್
ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತುತ್ ಇದೇ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರಕೆಕ್ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.
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ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗಲೇ ಈ ದಣಿವರಿಯದ ವಯ್ಕಿತ್, ಲಾ ಪದವಿ
ಯನೂನ್ ಮುಗಿಸಿದರು. ಕಲಕ್ತತ್ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರಿದರು. ಭಾರತದಲಿಲ್
ಟೆರ್ೕಡ್ಮಾಕ್ಸ್ರ್ ರಿಜಿಸಿಟ್ಯ ಕಲಪ್ನೆ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ ವಿಧಾನಗಳು ಪೂತಿರ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರದೆದ್ೕ.
ಅವರ ಸೇವೆಯ ಅಂತಯ್ದಲಿಲ್ ಭಾರತದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಟೆರ್ೕಡ್ ಮಾಕ್ಸ್ರ್ ರಿಜಿಸಿಟ್ಗಳೆರಡನೂನ್
ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮತುತ್ ಇವನುನ್ ಇಡೀ ಭಾರತಕೆಕ್ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಎದುರಾದ ಸಂಕಷಟ್ಗಳಿಗೆ
ಎದೆಗುಂದದೆ, ಮುನುನ್ಗುಗ್ವ ಛಾತಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಸೂಫ್ತಿರ್ದಾಯಕವೇ.
ಕಲಕ್ತತ್ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕವೂ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ವೇಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರು ಪರಸಪ್ರ ಸಂಪಕರ್ದಲಿಲ್ದದ್ರು
ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಕಾಣಲು ಆಗಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಬಾಂಬೆಗೆ
ಹೋದಾಗಲೆಲಾಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರ ಮನೆ “ತುಳಸಿ ವಿಹಾರ” ದಲಿಲ್ ತಂಗುತಿತ್ದದ್ರು.
ಇದು ಪರ್ಸಿದಧ್ ಮರೀನ್ ಡೈವ್ನಲಿಲ್ತುತ್. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ರಾಮನ್ ಬಹುವಾಗಿ
ಶಾಲ್ಘನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಅವರೂ ಸಹ ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾದರಗಳನುನ್
ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು.

ಕೆ. ಹನುಮಂತಯಯ್
ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡಿಡ್ಯವರ ನಂತರ ಕನಾರ್ಟಕ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯಾದ ಕೆ.ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರು ಬಹಳ
ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್. ಬೆಂಗಳೂರನುನ್ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದದ್ವು.
ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮುತಸ್ದಿಧ್ತನಕೆಕ್ ವಿಧಾನ
ಸೌಧವೇ ಸಾಕಿಷ್.
ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಮೆಚುಚ್ಗೆ. ಇಬಬ್ರೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗು
ತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ಯಂತೂ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ನ ವಯ್ವಹಾರದಲಿಲ್ ಇವರ
ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದದ್ರು. ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗೊತುತ್. ಯುದಧ್ದ
ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರ ಬಾಯ್ಂಕ್ಗೆ
ಕಪುಪ್ ಹಣವನುನ್ ಆಕಷಿರ್ಸಿ ಬಹಳ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದದ್ರು. ಬಾಯ್ಂಕಿನಲಿಲ್ ಇಟಟ್ ಹಣಕೆಕ್ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್
ಬಡಿಡ್ ಕೊಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಬಡಿಡ್ಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥ್ನದ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳನೇಕರು ತಮಮ್ ಹಣ
ತೊಡಗಿಸಿದದ್ರು. ಈ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿತು. ಗೋಪಾಲರಾವ್,
ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥ್ನ ಕಂಡರಿಯದ ಮಹಾ ದಾನಿಯಾದರು. ಅನೇಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ರತಾನ್ಕರನೆಂಬ ಬಿರುದು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು, ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ನಲಿಲ್ ತಮಮ್ ನೊಬೆಲ್ ಹಣದ ರೂ 200,000 ವನುನ್
ಹೂಡಿಕೆಮಾಡಿದರು.

ಕೆ. ಹನುಮಂತಯಯ್
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ಪರ್ಧಾನಮಂತಿರ್ ನೆಹರು ಮತುತ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್, ಕನಾರ್ಟಕದ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ ಹನುಮಂತಯಯ್
(ಮದಯ್) ಕೇಂದರ್ದಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ. 1957ರಲಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೆಸಿಡೆನಿಸ್ಯಲಿಲ್ ತೆಗೆದ ಚಿತರ್.

ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಮೊದಲು ಬಡಿಡ್ ಹಣವನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ ಬಂದರು ಆದರೆ ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ
ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಒಂದು ದಿನ ಗಾಳಿಗುಳೆಳ್ ಒಡೆದಂತೆ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ಹೋಯಿತು. ರಾಮನ್ರವರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು
ಪರ್ತಿಕೆಯವರು ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಉತತ್ರ ಸಿಕಿಕ್ತು. “ಮೋಸ ಮಾಡಿದದ್ಕೆಕ್ ಅವನಿಗೆ ನೊಬೆಲ್
ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು”.
ಸಕಾರ್ರವು ಹಸತ್ಕೆಷ್ೕಪ ಮಾಡಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನ ಆಸಿತ್ಯನುನ್ ಮುಟುಟ್ಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಉಳಿದ
ಆಸಿತ್ಯನುನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಂಚುವ ನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಕಾಲೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯಾಗಿ ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರು ಈ ಉಳಿದ ಆಸಿತ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ
ಯಲಿಲ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಪಡೆದಿದದ್ರು. ಆಗ ರಾಮನ್ ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರ ಬಳಿ ಸಾರಿದರು. ಉಳಿದ
ಆಸಿತ್ಯಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಹಣವನುನ್ ತಮಗೆ ನೀಡದೆ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಲು
ಕೋರಿದರು. ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್
ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣವನುನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಪಡೆಯುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ದಿನ,
ರಾಮನ್ರವರು, ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರ ಬಗೆಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಮಾತುಗಳನಾನ್ಡಿದರು. ಅನಂತರದ
ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಹನುಮಂತಯಯ್ನವರಿಗೆ
ರಾಮನ್ ಅವರೊಡನೆ ಉತತ್ಮ ಸೆನ್ೕಹವಿತುತ್.
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ಮಿಜಾರ್ ಎಂ. ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದದ್ರು. ಕೆಲವರು ಶತುರ್ಗಳೂ ಮತುತ್
ಅವರ ಒಡನಾಟದ ಗಾಢ ಸೆನ್ೕಹಿತರೂ ಇದದ್ರು. ಸರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅವರು ಒಳೆಳ್ಯ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾಗಿ
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೂ, ಮಿಜಾರ್ ಅವರ
ಹವಾಯ್ಸಗಳೂ, ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳೂ ಮೆಚುಚ್ಗೆಯಾಗಿದದ್ವು. ಅವರು ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟಿಟೂಯ್ಟ್ಗೆ
ಬಂದದುದ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಯಾದರೂ, ಅದು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅವಿಸಮ್ರಣೀಯವೆನಿಸಿತುತ್.
ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಂಕಷಟ್ಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಮಿಜಾರ್
ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದದ್ರು. ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಿಂದ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಹೊರಹಾಕಲು
ಹುನಾನ್ರ ನಡೆದಿತುತ್. ಕೆಲವು ಪರ್ಭಾವಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಿಂದ ಇದು ತಪಿಪ್ತು. ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪರ್ಕಾರ
ಮಿಜಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿನ, ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಿ ಇದನುನ್
ತಪಿಪ್ಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರು ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾಗಿ ಅದೇ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್
ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗಾಯಿತು.
ಮಿಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ನೇರನುಡಿ ಇಷಟ್ವಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ನೈಜ
ವಿಜಾಞ್ನಿಯಂತೆ ಮತುತ್ ಅತಿ ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಯಂತೆ ನೋಡಿದರು. ಮಿಜಾರ್ ಅವರೂ, ರಾಮನ್
ನಂತೆಯೇ ಧೃಡ ಸಂಕಲಪ್ದ ದಿಟಟ್ ವಯ್ಕಿತ್. ಅವರ ಪರ್ಕೃತಿ ಪಿರ್ೕತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದಯರ್ ಪರ್ಜೆಞ್ಗೆ ಹೆಸರು
ವಾಸಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಇಂದು ಉದಾಯ್ನ ನಗರಗಳೆನಿಸುವ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳನುನ್ ಬೆಳಸು
ವಲಿಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಪಾತರ್ವಹಿಸಿದದ್ರು. ಕನಾರ್ಟಕದ ಈ ನಗರಗಳಲಿಲ್ರುವ ಭವಯ್ ಬಂಗಲೆಗಳು, ಸುಂದರ
ಉದಾಯ್ನಗಳು ಮತುತ್ ಪಟಟ್ಣದ ವಿನಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗಮನಿಸದಿರರು.
ಮಿಜಾರ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳೂ ಮತುತ್ ರಾಜಗಾಂಭೀಯರ್ವೂ
ಇದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇದಕೆಕ್ ಸರಿಸಮನಾದ ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವಿತುತ್. ಇಬಬ್ರ ನಡುವಿನ
ಸೆನ್ೕಹವು ಸಾವ್ಭಾವಿಕವಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ಜೀವನಾದಯ್ಂತ ಮುಂದುವರಿದದುದ್ ನಿಜವೇ. 1934ರಲಿಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ಸಮೆಮ್ೕಳನವನುನ್ ಉದಾಘ್ಟಿಸಿದೊದ್ಂದೇ ಮಿಜಾರ್ರವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಕಾಯರ್ವಾಗಿತುತ್.

ಯಹುದಿ ಮೆನುಹಿನ್
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವನುನ್ ಅದಮಯ್ವಾಗಿ ಪಿರ್ೕತಿಸುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಯಲಿನ್ ವಾದಕರು
ಯಹುದಿ ಮೆನುಹಿನ್. ಐನ್ಸೆ ನ್ರವರಿಂದಲೇ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಬಾಲ
ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿಯಾಗಿದದ್ರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದಾದ್ಗ ಮೆನುಹಿನ್, ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನನಗೆ
ಈ ಭೇಟಿಯು ನೆನಪಿರುವುದೇಕೆಂದರೆ, ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ಟಿಟ್ದದ್ ಪಿಟೀಲನುನ್
ಚೆನಾನ್ಗಿ ಒರೆಸಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದದ್ರು. ಅಕಸಾಮ್ತಾತ್ಗಿ ಮೆನುಹಿನ್ ನುಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದದ್ರೆ, ಅದು
ಸಿದಧ್ವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತುತ್.
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ಮೆನುಹಿನ್ ಬಂದಾಗ, ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ
ರಾಮನ್ರವರು ಪಿಟೀಲಿನ ಬಗೆಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅರಿವಿತುತ್. ಇಬಬ್ರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು, ಮೆನುಹಿನ್ ಇಚಿಛ್ಸಿದರೆ ಸಿದಧ್ವಾದ ಪಿಟೀಲನುನ್
ನುಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೆನುಹಿನ್ ಅವರು ಇದನುನ್ ಬಯಸದೆ, ನಯವಾಗಿ
ಮಾತು ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಏನಾದರೂ ಇದೊಂದು ಸಮ್ರಣೆಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿತುತ್. ಈ ಭೇಟಿಯನುನ್
ರಾಮನ್ ಬಹಳ ಇಷಟ್ ಪಟಿಟ್ದದ್ರು.

ಜಿ. ಡಿ. ನಾಯುಡ್
ಕೊಯಮತೂತ್ರಿನ ಈ ಉದಯ್ಮಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದದ್ರು.
ಅವರ
ಗೌರವವಾದರಗಳು ಪರಸಪ್ರವಾಗಿದದ್ವು. ನಾಯುಡ್ ಅವರು ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿ. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಪದವಿ ಪಡೆಯದಿದದ್ರೂ ಯಂತರ್ ವಿನಾಯ್ಸ ಚತುರರು. ಅವರಿಗೆ ಜಮರ್ನಿ ಮತುತ್ ಜಮರ್ನ್
ವಸುತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ವಿಪರೀತ ಆಸಕಿತ್ ಇತುತ್. ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜಮರ್ನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಿತಿತ್ದದ್ರು.
ಜನರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಲಿಲ್ನ ಉದಯ್ಮಿಗಳು, ನಾಯುಡ್ರವರು ಸೂಚಿಸಿದ ತೀಕಷ್ ಬುದಿಧ್ಯ ಉಜವ್ಲ
ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಕಾಖಾರ್ನೆಗಳ ಯಂತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಾಯುಡ್ ಅವರು
ಬಹಳ ಬುದಿಧ್ವಂತರು. ಅವರು ಸವ್ಯಂ ವಿದಾಯ್ಪಾರಂಗತರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಹಠಮಾರಿತನಕೂಕ್,
ವಿಲಕಷ್ಣ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ಕೂಕ್ ಹೆಸರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಇತರರನುನ್ ಇಕಕ್ಟಿಟ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದರಲಿಲ್
ನಿಷಾಣ್ತರು. ಅದರಲೂಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಗುರಿಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲ್ದ ಬೆಲ್ೕಡನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಲು ಎಲಲ್ರಿಗೂ
ಕೊಡುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಇಂತಹ ಬೆಲ್ೕಡುಗಳನುನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್ ನಾನು
ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಬೆಲ್ೕಡುಗಳು ಇದದ್ವಾದರೂ, ಅವು ವಾಣಿಜಯ್ ರಂಗದಲಿಲ್
ಗೆಲಲ್ಲಾಗಲಿಲಲ್. ಸಸಯ್ಗಳ ಕಸಿಯಲೂಲ್ ಅವರದುದ್ ಎತಿತ್ದ ಕೈ. ಒಂದು ವಿಧದ ಪಪಾಪ್ಯಿಯನುನ್
ಕಸಿಮಾಡಿ ಬೆಳಸಿದದ್ರು. ಅದು ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿಯೂ, ಅತಿ ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ಕೂಕ್ ಇರುವ ಕಾಯಿ
ಬಿಡುತಿತ್ತುತ್. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ನಾಯುಡ್ ಅವರು ಪರಸಪ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದದ್ರು. ಕೊಯಮತೂತ್ರಿಗೆ
ಭೇಟಿಯಿತಾತ್ಗಲೆಲಾಲ್ ರಾಮನ್, ನಾಯುಡ್ ಅವರೊಡನೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾಯುಡ್ ಅವರು
ಒಮೆಮ್ ಮಾತರ್ ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದದ್ರು, ಅಂದು ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್
ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತೋರಿಸಿದದ್ರು.
ನಾಯುಡ್ ಅವರು, ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಿಟ್ೕಲ್ ವೈರ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ರನುನ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತತ್ರು.
ಇದು ಆಧುನಿಕ ಟೇಪ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರವಾಗಿತುತ್. ಈ ಯಂತರ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ತುತ್. ಇದನುನ್ 1952ರ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನುನ್ ರೆಕಾಡ್ರ್
ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದೆದ್. ಭಾಷಣವು ಜಾಲಕ ಗತಿಶೀಲತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತುತ್. ಅಂದು ಸಮೆಮ್ೕಳನಕೆಕ್
ಬಂದಿದದ್ ಪರ್ತಿಷಿಠ್ತ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾದ ರುಡೋಲ್ಭ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಮತುತ್ ಜಿ. ವೆಂಟಸೆಲ್ ಅವರು ಬಹುದೊಡಡ್
ಸಭಿಕರ ಗುಂಪಿನಲಿಲ್ದದ್ರು.
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ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಬಂದದುದ್ ನಮಗೆಲಾಲ್ ಅವಿಸಮ್ರಣೀಯವಾಗಿತುತ್. ಅವರು
ತಮಮ್ ಇಬಬ್ರು ಮೊಮಮ್ಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದದ್ರು.
ಶಿರ್ೕಮತಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದಾಗ, ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಯಾತೆರ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇಂದಿರಾ
ಅವರು ಆಗ ಸುಮಾರು 40 ವಯಸಿಸ್ನವರಿದಿದ್ರಬಹುದು. ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿಯೂ,
ಆಕಷರ್ಕವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಸಫ್ಟಿಕಗಳ ಅಂದವನುನ್ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಒಳೆಳ್ಯ
ಹುರುಪಿನಲಿಲ್ದದ್ರು. ಅವರು ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯಾಗುವ ಖನಿಜಗಳನೂನ್, ರತನ್ಗಳನೂನ್ ತೋರಿಸಿದರು.
ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಗಳನುನ್ ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಿರ್ೕಮತಿ ಗಾಂಧಿಯವರನುನ್ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ
ಕರೆದೊಯದ್ರು. ದೂರದ ನಂದಿ ಬೆಟಟ್ವನೂನ್ ಸುಂದರ ದಿಗಂತವನೂನ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಹೊರಡುವಾಗ
“ನೀವು ತುಂಬ ದಣಿದಿರಬಹುದು. ಕಟಟ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡಿದಿದ್ೕರಿ. ನೀವು ರೆಸಿಡೆನಿಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ
ವಿರಮಿಸುವುದು ಒಳೆಳ್ಯದು”. ಅನಂತರ ಯೋಚಿಸಿ “ನಿಮಮ್ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದದ್ನುನ್
ಹೇಳಿ ಅವರನುನ್ ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ” ಎಂದರು.
ಅದೇ ದಿನ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಗಳು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಫೇನ್
ಮಾಡಿ, ಅನುಕೂಲವಿದದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಭೇಟಿಗೆ ಬರುತಾತ್ರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಮನವಿಯನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಮತುತ್ ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ
ದರು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಕಂದು ಬಣಣ್ದ ಉದದ್ನೆಯ ಕೋಟು ಮತುತ್ ಬಿಳಿಯ ಅಚ್ಕನ್
ತೊಟುಟ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳು ತಮಮ್ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಹಸತ್ಲಾಘವ
ಕೊಟುಟ್ ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನನನ್ ಎಂಟು ವಷರ್ದ ಮಗಳು ಗೀತಾ, ನೆಹರೂ
ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗುಚಛ್ಶೊಂದನುನ್ ನೀಡಿದಳು. ನೆಹರೂ ಅವರ ಮುಖ ಅಗಲವಾಯಿತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಸಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನುನ್ ನೀಡಿದರು. ಇದನುನ್ ನೆಹರೂ ಅವರು
ತಮಮ್ ಕೋಟಿಗೆ ಸಿಕಿಕ್ಸಿಕೊಂಡರು. ಕೋಟಿನ ಬಟನ್ ರಂದರ್ದಲಿಲ್ ಹೂ ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದೆಂದರೆ
ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷಟ್. ನೆಹರೂ ಅವರು ಅಚುಚ್ಕಟಾಟ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಹಳ ಆಪಾಯ್ಯಮಾನ
ವಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದರು. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಶಿಮತಿಯವರ ಬಗೆಗ್ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಾದನಂತರ ಇಡೀ ತಂಡವನುನ್ ರಾಮನ್, ತಮಮ್ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ, ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಮತುತ್ ಉಪನಾಯ್ಸ
ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯದ್ರು. ಗರ್ಂಥಾಲಯದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಸಿಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನೆಹರು ಆತಿಮ್ೕಯತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸತ್ಲಾಘವ ಕೊಟಟ್ರು.
ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಭವಿಷಯ್ಕೆಕ್ ಒಂದು ನಿಧಿ ಸಾಥ್ಪನೆ ಅಗತಯ್ವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಅದಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರದವರು ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂಪಾಯಿಯ
ದತಿತ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾತು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೆಹರೂ ಎದುದ್ ನಿಂತು
ರಾಮನ್ ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ - “ರಾಮನ್ ಅವರೇ ನಿಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ನೀವೇಕೆ ಚಿಂತಿಸುವಿರಿ?
ಸಕಾರ್ರವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ” ಎಂದರು. ಇದಕೆಕ್ ರಾಮನ್ರವರು–
“ಸರ್, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಭವಿಷಯ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ನುಡಿಗಳನೂನ್ ಯಾರು ತಾನೇ ಬಲಲ್ರು? ನನಗೆ
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ನಿಮಮ್ಂದ ಅನಿಬರ್ಂಧಿತ ವಾಗಾದ್ನ ಬೇಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯವಾಗಲು ನನಗೆ
ಇಷಟ್ವಿಲಲ್” ಎಂದರು. ನೆಹರು ಮುಗುಳನ್ಕುಕ್ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯಿಸಲಿಲಲ್. ಉಳಿದಂತೆ
ಭೇಟಿಯು ಸುಗಮವಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ನಗುನಗುತಾತ್ ಈವರ್ರೂ ಬೀಳೊಕ್ಂಡರು.
ಅಂದು ಅಲೆಲ್ೕ ಒಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆಕ್ ಬರಬಹುದೆಂಬ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು.
ಅವರಿಗೆ, ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳೂ ಸಹ ಆತುರದಲಿಲ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲಾರರೆಂದು
ತಿಳಿದಿತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಾಲಿರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಮಾತುಗಳು
ಕಟುವಾಗಿದುದ್ವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಹೌದು ಎಂದೆ. ಆದರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಇದನುನ್
ತೋರಿಸಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಯಾರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳಿಗೂ
ಭಯ ಪಡುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದದ್ನುನ್ ನೂರು ಶತ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ
ಎಂದರು. ರಾಮನ್ರವರು ನಿಭರ್ಯರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಕೆಕ್ ತಟಿಟ್ದದ್ನುನ್ ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಯಾವ ಮುಜುಗರವೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಈ ಗುಣವನುನ್ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮೀರಲಾಗಲಿಲಲ್.
ಇದೊಂದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳೂ ಉಂಟಾದವು.
ನೆಹರೂ ಅವರು ತಮಮ್ ಭೇಟಿಯ ಬಗೆಗ್, ತಮಗುಂಟಾದ ಸಂತೋಷದ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ಪತರ್ ಬರೆದು ಶಾಲ್ಘಿಸಿದರು.

ಶಿರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ
ಉತತ್ರ ಪರ್ದೇಶದ ಪರ್ಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಬಹಳ ಕಾಲ ಮದರಾಸಿನ
ಗೌನರ್ರ್ ಆಗಿದದ್ ಶಿರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪುತರ್ರು. ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್
ಅವರೂ ಪಂಡಿತರಾಗಿದುದ್ ‘ಭಾರತ ರತನ್’ ಪರ್ಶಸಿತ್ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ್ರು. ಭಾರತ ದೇಶದಲಿಲ್
ಕೊಡಮಾಡುವ ಅತಿಶೆರ್ೕಷಠ್ ಪರ್ಶಸಿತ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಿರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ನೋಡಲು ಬಂದರು.
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಆಗ ತಾನೆ ಶುರುವಾಗಿದುದ್, ಕಟಟ್ಡವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ನೀರು ಇತಾಯ್ದಿಗಳಿಗೆ
ಇನೂನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಇರಲಿಲಲ್. ಗವನರ್ರ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯು ಬಾಜಾಭಜಂತಿರ್ಗಳೊಡನೆ ಬಂದಿತು. ರಾಮನ್
ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನುನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಗಳನುನ್ ತೋರಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನುನ್
ಪರ್ದಶಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದದ್ರು. ಆಗ ಶಿರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯ ಎಲಿಲ್ದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಕಛೇರಿಯ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ದದ್ ಖಾಸಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಅನುನ್ ತೋರಿಸಿದರು.
ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಗವನರ್ರ್ರವರು ಅಲಿಲ್ ನೀರು ಇಲಲ್ವೆಂಬುದನುನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಅಲಿಲ್ ಟಿಶೂಯ್ ಪೇಪರೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯೂ ಅಂದಿಗೂ ಸಮಪರ್ಕ
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. 40 ವಷರ್ಗಳಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸುದಾರಿಸಿಲಲ್, ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೆ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಒಂದನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಗೌನರ್ರ್
ಸಾಹೇಬರು ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆತರ್ನಾದ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅದೃಷಟ್ವಶಾತ್ ರಾಮನ್
ತಮಮ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ದದ್ರು. ಗವನರ್ರ್ರ ಕೂಗನುನ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರೂ ಸಹ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ
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ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಗವನರ್ರ್ರ ಎ.ಡಿ.ಸಿ. ಏನೂ ತೋಚದೆ ಅತಿತ್ತತ್ ಓಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ್ಡವೇ
ಹೊಸದು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ತಮಮ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ದದ್ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿನ ಮಣಿಣ್ನ ಹೂಜಿಯನುನ್ ಟಾಯೆಲ್ಟ್ ನ ಬಾಗಿಲಲಿಲ್ ಇಟುಟ್, “ರೀ, ಶಿರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ ಅವರೇ,
ಬಾಗಿಲಲಿಲ್ ನೀರಿನ ಮಡಕೆ ಇಟಿಟ್ದೆದ್ೕನೆ. ಇದನೆನ್ೕ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಿಕೊಳಿಳ್” ಎಂದರು. ಗವನರ್ರ್
ರು ಅದನೆನ್ೕ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಕಾಲದ ನಂತರ ನಗುತಾತ್ ಹೊರಬಂದರು. ರಾಮನ್
ಏನೂ ಆಗದವರಂತೆ ತಮಮ್ ಪೂವರ್ಯೋಜಿತ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ಮಗನ್ರಾದರು. ಗವನರ್ರರಿಗೆ ಭಜರ್ರಿ
ಬೀಳೊಕ್ಡುಗೆಯೂ ಆಯಿತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಟಟ್ಡದ ಕಂಟಾರ್ಕಟ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀರಿನ ಟಾಯ್ಂಕ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸ
ಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್
ಕನಾರ್ಟಕದ ಸುಪರ್ಸಿದಧ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ನವರು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು
ಸಂಸಾಥ್ನದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಉದಯ್ಮಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವುದಕೆಕ್ ಕಾರಣರಾದವರು. ಭದಾರ್ವತಿಯ ಕಬಿಬ್ಣದ
ಉದಯ್ಮವೂ ಮತುತ್ ಅನೇಕ ಜಲವಿದುಯ್ತ್ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಇವರ ಕನಸಿನಿಂದ ಬಂದವು.
ಅವರ ತಮಮ್ ದೂರದೃಷಿಠ್ಗೂ ಮತುತ್ ಕತೃರ್ತವ್ ಶಕಿತ್ಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಸಂಸಾಥ್ನದ
ದಿವಾನರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದದ್ರು. ಅವರು ಶತಾಯುಷಿಯಾಗಿ, ಶಿಸುತ್ ಸಂಯಮಗಳನುನ್ ಕೊನೆಗಾಲದ
ವರೆಗೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜರಿಪೇಟ ಮತುತ್ ಭಜರ್ರಿ ಸೂಟ್ನಲಿಲ್ಯೇ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ವಿಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ನವರು ಪರಸಪ್ರ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದಿದ್ರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನನ್
ಕಾಲದಲಿಲ್ ಅವರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನೋಡಲು ಒಮೆಮ್ ಮಾತರ್ ಬಂದಿದದ್ರು. ಅದೂ ಅವರ ಅತಿ
ವೃದಾಧ್ಪಯ್ದಲಿಲ್. ಅವರು ತುಂಬ ನಿತಾರ್ಣರಾಗಿದದ್ರಿಂದ ಅವರನುನ್ ಇಬಬ್ರು ಹೊತುತ್ ತರಬೇಕಾಗಿತುತ್,
ಆಗಲೂ ಅವರು ಸೂಟುಧಾರಿಗಳಾಗಿದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರ ಬುದಿಧ್ಶಕಿತ್ಗಳು ಚುರುಕಾಗಿದದ್ವು. ರಾಮನ್
ಅವರನುನ್ ಆದರಿಸಿ ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ನವರು– “ರಾಮನ್
ನೀವು ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಗಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಮ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು
ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಬಿಟಟ್ರು. ಇದು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲಲ್.
ಆದರೆ ಮೌನವಾಗಿದದ್ರು. ಅನಂತರ ರಾಮನ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು– “ಈ ಜಝರ್ರಿತ ಮುದುಕ
ನನಗೆ ಇದನುನ್ ಹೇಳಲು ಇಷುಟ್ ದೂರ ಬರಬೇಕಿತೆತ್?”. ಈ ಭೇಟಿಯ ಕೊಂಚ ದಿನಗಳಲೆಲ್ೕ
ವಿಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ನವರು ಕಾಲವಾದರು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥ್ನದ ಔದಯ್ಮೀಕರಣಕೆಕ್ ಬಹಳಷುಟ್ ದುಡಿದ
ಮುತಸ್ದಿಧ್ ಕಣಮ್ರೆಯಾದರು.

ಮಾಷರ್ಲ್ ಬುಲಾಗ್ನಿನ್ ಮತುತ್ ನಿಕಿತಾ ಕುರ್ಶೊಚ್ೕವ್
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ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಒಡೆಯರ್
ರಾಮನ್ರವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರನುನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚುಚ್ತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರ
ಸಾಧನೆಗಳನುನ್ ಶಾಲ್ಘಿಸುತಿತ್ದದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಕನಸಿನ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದಾಗ, ಹನೊನ್ಂದು ಎಕರೆ
ಭೂಮಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲಲ್ದೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ ನಿವಾಸ ಕಟಟ್ಲು ರಾಮನ್
ಮತೆತ್ ಕೋರಿದಾಗ, ಪಕಕ್ದ ನಾಲುಕ್ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನೂನ್ ನೀಡಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಭೂ ಆಸಿತ್ಯ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಕರಗತವಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ಅದರಲಿಲ್
ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭಗಳಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ ಮದರಾಸಿನ ಆಳಾವ್ರ್ ಪೇಟೆಯಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಎಕರೆ
ಭೂಮಿಯನುನ್ ಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಆಗ ಅಲಿಲ್ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಕನಿಷಠ್ವಾಗಿತುತ್. ಅದು ಅತಿ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ
ಸಾವಿರ ಪಟುಟ್ ಬೆಲೆಯಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಸುಮಾರು ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭಗಳಿಸಿ
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಾರಾಜರ ಭೂಮಿ ದೇಣಿಗೆಯು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ಅತಿಮೌಲಯ್ದ ಮತುತ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿತುತ್.
ಮಹಾರಾಜರು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಂಸಾಥ್ನದ ಸನಾಮ್ನ ನೀಡಿದದ್ರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ
ಅಧಿಕೃತ ದಬಾರ್ರ್ ನಲಿಲ್ ಅವಕಾಶ ಮತುತ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳಿದದ್ವು. ದಸರಾ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ದಬಾರ್ರ್ ಕರೆದಾಗ
ಅದಕಾಕ್ಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದದ್ ಉಡುಗೆಯನುನ್ ಧರಿಸಿ, ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಗೌರವ ಸಲಿಲ್ಸಬೇಕಾಗಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬಾರ್ರೆಗ್ ಆಹಾವ್ನವಿರುತಿತ್ತುತ್.
ಸಾವ್ತಂತರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಸಾಥ್ನವು ಮಾಯವಾಗಿ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ವಾಯಿತು, ಜನಪಿರ್ಯ
ಸಕಾರ್ರ ಬಂದಿತು, ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ರು ಮದರಾಸಿನ ಗೌನರ್ರ್ ಆದರು. ಅಲಿಲ್ ಅವರು
ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಇದದ್ರು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಆದೂಧ್ರಿಯ ಸಮಾರಂಭವನುನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಜರ್ರಿ ಸಾವ್ಗತ
ನೀಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಲು ಆಕಷರ್ಕ ವಯ್ಕಿತ್. ಅತಿ ಗಂಭೀರ ಸವ್ರೂಪದವರು.
ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಮತುತ್ ಉದದ್ನೆಯ ಕೋಟ್ ಧರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್
ಪಂಡಿತರಾಗಿದದ್ರು. ತತವ್ಜಾಞ್ನದಿಂದ, ಸಂಗೀತದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಪಾಂಡಿತಯ್, ಗೌರವಗಳಿದದ್ವು.
ಅತಿ ವಣರ್ರಂಜಿತವಾಗಿದದ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲವು ಕಣಮ್ರೆಯಾಗಿದುದ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ವಯ್ಥೆಯುಂಟು ಮಾಡಿತುತ್.

ಮಾಷರ್ಲ್ ಬುಲಾಗ್ನಿನ್ ಮತುತ್ ನಿಕಿತಾ ಕುರ್ಶೊಚ್ೕವ್
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಗಣಯ್ರು ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. 1955ರಲಿಲ್ ಇಂತಹ ಒಂದು
ಭೇಟಿ ನಡೆಯಲಿಲಲ್. ಮಾಷರ್ಲ್ ಬುಲಾಗ್ನಿನ್ ಮತುತ್ ಕುರ್ಶೆವ್ೕವ್ ಅಂದಿನ ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ನ
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮತುತ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕೆರ್ಟರಿ ರವರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಯಿತುತ್. ಆದರೆ
ಅವರ ವಿಮಾನವು ತಡವಾಗಿ ಬಂದದದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು ರದಾದ್ಯಿತು.
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ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಕಮುಯ್ನಿಷಟ್ರನುನ್ ಅವರ ಸಿದಾಧ್ಂತವನೂನ್ ಕಂಡರಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಆದರೂ
ಕನಾರ್ಟಕದ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳು ವಿನಂತಿಸಿದದ್ರಿಂದ ಇವರ ಭೇಟಿಗೆ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು. “ಅವರು
ದೊಡಡ್ ದೇಶದಶೊಂದರ ನಾಯಕರಲಲ್ವೇ ನಾವು ಅವರನುನ್ ಸಾವ್ಗತಿಸಬೇಕು” ಎಂದಿದದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾದ್ಯಿತು.
ರಾಮನ್ ತಮಮ್
ಸಿಬಬ್ಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದರು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಮೊದಲು,
ರೆಸಿಡೆನಿಸ್ಯಿಂದ ಟೆಲಿಫೇನ್ ಕರೆಬಂದಿತು. ಅನಿವಾಯರ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಕೋಪ ನೆತಿತ್ಗೇರಿತು ಅವರ ಉತಾಸ್ಹ ಕುಂದಿತು.
ತೋರಣದ ಅಲಂಕಾರಗಳನುನ್ ಕಿತೆತ್ಸೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ, “ಕಿತುತ್ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನುನ್ ಇಂತಹ ಕಮುಯ್ನಿಸಟ್ರು
ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬರದಿದುದ್ದು ಒಳೆಳ್ಯದೇ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದರು.
ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಅನಂತರ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಲೆನಿನ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತು. ಅವರು
ಮಾಸೊಕ್ೕಗೆ ತೆರಳಿ ಅದನುನ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದರು. ಬಹುಮಾನದಲಿಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ ನಗದು ಬಂದಿತು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಲೆನಿನ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದದುದ್ ಅಷೆಟ್ೕನೂ ಸಂತೋಷ ತರಲಿಲಲ್ ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಬಂದ ರೂಪಾಯಿ 150,000 ವನುನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದಲಲ್ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ. ರಾಮನ್ ಅದನುನ್
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಹುಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಬಂದದುದ್ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಪರ್ಶೆನ್ಯೇ. ಆದರೆ
ರಿಟೈಡ್ರ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸೊಖೇಯವರು ಇದರಲಿಲ್ ಪಾತರ್ವಹಿಸಿದದ್ರು. ಈ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ
ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸಾಕ್ರ ಬಂದಿತುತ್. ಅವರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬಂದಿದದ್ರು. ಈ ಭೇಟಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್
ಅವರ ಒಪಿಪ್ಗೆಯನುನ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಮನನ್ರ ಹೆಸರನುನ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಷಾಯ್ ದೇಶದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರಾಮನ್ ಹೋದರು.
ದಾರಿಯಲಿಲ್ ಹಂಗೇರಿಯಲಿಲ್ ಹೈರೋವ್ ಸಿಕ್ೕಯವರನುನ್ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ನಗರದಲಿಲ್ ಭೇಟಿ
ಯಾದರು. ಇವರು ಪರ್ಸಿದಧ್ ಎಲೆಟ್ಕೊಟ್ೕಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಬೋಲರಾಗರ್ಫಿಯ ಶೋಧಕರು. ತಮಮ್
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ್ ರಾಮನ್ ಬಂದಿದುದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿತು.
ರಷಾಯ್ದಲಿಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವು ಚೆನಾನ್ಗಿಯೇ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಕಾಣುತತ್ದೆ.
ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಈ ಪರ್ವಾಸವು ಇಷಟ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ
ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಬಂದವು. ರಷಾಯ್ದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾದ ಲಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ರ್ ಮತುತ್
ಮಂಡೆಲ್ ಶಾಟ್ಮ್ ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಅದೇ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಸಾಧಿಸಿದದ್ರು. ಮತುತ್ ಅವರಿಗೂ ಇದರ
ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಇದು ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ಅವರು “ನಾನು ಈ ಬಹುಮಾನವನುನ್
ಸಿವ್ೕಕರಿಸಬಾರದಿತುತ್” ಎಂದರು. ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಲಲ್ವೂ ಮರೆತು ರಾಮನ್ ಮೊದಲಿ
ನಂತಾದರು.

ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್
ರಾಮನ್ ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜೀವನದಲೂಲ್, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲೂಲ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಸಾಥ್ನವಿದೆ. 1935ರಲಿಲ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ದುದ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ತರುವಾಯ
ಇಂಗೆಲ್ಂಡಿಗೆ ಮರಳಿದದ್ರೆಂಬುದನುನ್ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆದ್ೕನೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ
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ಚೆಕೋಸೊಲ್ೕವಾಕಿಯಾದ, ಸಂಸಕ್ತಿ ಮತುತ್ ಶಿಕಷ್ಣ ಮಂತಿರ್ಗಳಾದ ಡೆನೆಕ್ ನೆಯೆಡಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ,
1958ರ ಪಾರ್ಘಾ ಪಟಟ್ಣದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಶಿರ್ೕಮತಿಯವರು. ಫೇಟೋ ಕೃಪೆ: ದ
ಹಿಂದೂ ಪತಿರ್ಕೆ.

ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಖಾಯಂ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವು ನೆಲಕಚಿಚ್ತುತ್. ಇಲಿಲ್ ಮಾಕ್ಸ್
ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕತ್. ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಅವರ ಭಾರತದ
ಪರ್ವಾಸದ ಅನುಭವಗಳು, ಅವರು ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ನಡುವೆ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಬಗೆಗ್
ಹೇಳಬೇಕು. ಇವೆಲಲ್ವೂ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಇದಾದ್ಗಲೇ ನಡೆದವು.
ಬೆರ್ಸಾಲ್ ನಗರದಲಿಲ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ 1882ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಹುಟಿಟ್ದರು ಮತುತ್
ಗಾಟಿಂಜೆನ್ ಪಟಟ್ಣದಲಿಲ್ 1970ರ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ತಮಮ್ 88ನೇ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ತೀರಿಕೊಂಡರು.
ನಾಲುಕ್ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಟಿಂಜನ್ ನಗರವು, ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ರಿಂದಾಗಿ ಜಗತಿತ್ನ ಎಲಲ್ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿ
ಗಳ ಕಾಶಿಯಾಗಿತುತ್. ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪಿತೃ ಸವ್ರೂಪದಲಿಲ್ದುದ್ ಎಲೆಲ್ಡೆ ಅತಿ
ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಪುರಸಕ್ತರಾಗಿದದ್ರು. ಐದು ಮಂದಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಿತ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಅವರು
ಮುಂದೆ ತಂದರು. ವನರ್ರ್ ಹೈಸೆನ್ ಬಗ್ರ್, ಶೊಲ್ಛ್ ಗಾಂಗ್ ಪೌಲಿ, ಎನಿರ್ಕೋ ಫಮಿರ್, ಪಾಲ್
ಡಿರಾಕ್ ಮತುತ್ ಮಾರಿಯಾ ಗೋಯೆಪಪ್ಟ್ರ್ ಮೇಯರ್ ಅವರೇ ಈ ಐವರು.
ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಭೂರ್ಣಶಾಸತ್ಜಞ್ರೂ ಮತುತ್ ಮೂಳೆ ತಜಞ್ರು. ಬಾನ್ರ್ ಅವರು
ತಮಗಿದದ್ ಗಣಿತ ಪೌರ್ಢಿಮೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅರಿವಿದದ್ರೂ, ಮೊದಲು ಕಾನೂನು, ತತ ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್
ಖಗೋಳಶಾಸತ್ಗಳನೊನ್ೕದಿ ಅನಂತರ ಭೌತಶಾಸತ್ದೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಗಾಟಿಂಜೆನ್, ಜೂರಿಖ್,
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಊರಾದ ಬೆರ್ಸಾಲ್ ನಗರಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಮೈಲಿಗಲಾಲ್ದವು.
1907ರಲಿಲ್ ಸಿಥ್ತಿ ಸಾಥ್ಪಕ ಪಟಿಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ತಂತಿಗಳಲಿಲ್ನ ಸಿಥ್ರತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಗಾಟಿಂಜನ್ ನಲಿಲ್ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ
ಪಡೆದರು. ಈ ಪರ್ಬಂಧದ ಪೌರ್ಢಿಮೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ

114

ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ — ಒಂದು ನೆನಪು

ಬಳಿಕ “ಸಾಪೇಕಷ್ ಇಲೆಕಾಟ್ನ್” ಪರ್ಬಂಧ ಬರೆದು ಉಪನಾಯ್ಸಕ ಪದವಿಗೆ ಅಹರ್ರಾದರು. 1912ರಲಿಲ್
ಸಾಪೇಕಷ್ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಬಗೆಗ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಲು ಚಿಕಾಗೋಗೆ ತೆರಳಿದರು. 1914ರಲಿಲ್ ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ ಪಾಲ್ಂಕ್
ಅವರ ಆಹಾವ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಲಿರ್ನ್ಗೆ ಹೋದರು ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ಯೇ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್
ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾದರು. 1921ರಲಿಲ್ ಗಾಟಿಂಜಿನ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಂಕ್ಫಟ್ರ್ನಲಿಲ್
1919ರಲಿಲ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಪದವಿಗೇರಿದರು.
ಬಲಿರ್ನ್ನಲಿಲ್ ಅವರು ಫಾಲ್ಂಕ್ ಮತುತ್ ಐನ್ಸಿಟ್ೕನ್ ಅವರ ಆಪತ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾಗಿದದ್ರು. ಆಗ
ಗೋಟಿಂಜಿನ್ ಈ ತಿರ್ಮೂತಿರ್ಗಳಿಂದ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಾಥ್ನವೆನಿನ್ಸಿತು. ಬಾನ್ರ್
ಅವರು ಇದರ ಕೇಂದರ್ ಬಿಂದುವಾಗಿದದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಗಣಿತಮಯವಾದ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ
ಭೌತಶಾಸತ್ವನುನ್ ಜಾಞ್ನದಾಹಕಾಕ್ಗಿ ಮಾತರ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿದದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ
ತಮಮ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿರುವುದು “ವಿಜಾಞ್ನದ ತಾತಿ ಕ ಹಿನೆನ್ಲೆಯ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳತತ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾದ ಫಲಗಳಲಿಲ್”
ಎಂದಿದದ್ರು. ಹೀಗಿದದ್ರೂ ಅವರ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲಿಲ್ 300 ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನೂನ್
20 ಪುಸತ್ಕಗಳನೂನ್ ಬರೆದರು. ಐನ್ಸೆ ನ್ ಮತುತ್ ಫಾಲ್ಂಕ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಗ ತಾನೆ
ಉದಯಿಸುತಿತ್ದದ್ ಹೊಚಚ್ಹೊಸ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳನುನ್ ಅರಿತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವವರಲಿಲ್
ಒಬಬ್ರೆನಿಸಿದರು.
ಪರ್ಚಲಿತವಿದದ್ ಭೌತನಿಯಮಗಳಂತೆ, ಗಣಿತರೀತಯ್ ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಮಾಣುಗಳಲಿಲ್ನ
ಬೊರ್ಟಾನ್ ಮತುತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳು ಕಕೆಷ್ಗಳಲಿಲ್ ಚಲಿಸುವುದಿಲಲ್ವೆಂಬ ವಿಚಾರವನುನ್ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ
ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ಬುದಿಧ್ಮತೆತ್ಗೆ ನಾವು ಋಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಖಾಯ್ ಶಾಸತ್ದ ಅನುಸಾರ ಇದು
ಸಾಬೀತಾದರೂ, ಆಗ ಈ ವಿಚಾರವು ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕಿಷ್ತ ಘಾಸಿ ನೀಡಿದ ಅಂಶ. ಅವರ
ಸೆನ್ೕಹಿತರಾದ ಐನ್ಸೆ ನ್ ಸಹ “ದೇವರು ಪಗಡೆಯಾಡುವನೇ” ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ಊಹೆ ಸರಿಯಾಗಿತುತ್. 1926ರಲಿಲ್ ಅವರ ಸಹವತಿರ್ಗಳಾಗಿದದ್ ಹೈಸನ್ ಬಗ್ರ್ ಮತುತ್
ಜೋಡರ್ನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಹೈಸನ್ ಬಗ್ರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಣಿತರೀತಯ್ ಪಡೆದಿದದ್ ಅನೇಕ
ಸಾಧನೆಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಮಾಣು ವಿದಯ್ಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾವ್ಂಟಂ ಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಶಾಸತ್ವನುನ್
ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ಅಣುಗಳ ಸಂರಚನೆಯ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಮೋಹವಿತುತ್.
ಅವರ ಯಹೂದಿ ಹಿನನ್ಲೆಯನುನ್ ಗಮನಿಸಿ, ನಾಜಿಗಳು ಅವರಿಗೆ 50 ತುಂಬಿದಾಗ ‘ರಿಟೈರ್’
ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ ತಾತಾಕ್ಲಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದದ್ರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಜಮರ್ನಿ ತೊರೆದರು.
ಅವರು ಇಂಗೆಲ್ಂಡ್ಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಎಡಿನ್ಬಗ್ರ್ ನಲಿಲ್ ಖಾಯಂ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಹುದೆದ್
ಸಿಗುವ ಮುನನ್ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಭಾರತದಲಿಲ್ದದ್ರು. 1953ರಲಿಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಅಲಿಲ್ಯೇ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. (ಇದದ್ ಸಥ್ಳದಲೆಲ್ೕ ಬಹುವಷರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ್ಕೆಕ್) ಅವರೇ ನಗೆಯಾಡಿದುದ್
ಹೀಗೆ– “ಡಾವಿರ್ನ್ನ ಹೆಜೆಜ್ಯಡಿಯಲಿಲ್ ನನನ್ಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಆಯದ್ ಕೆಲಸ (ಇದು)”. 1954ರಲಿಲ್
ಅವರು ಜಮರ್ನಿ (ಹೊಸ ಜಮರ್ನಿ ರಿಪಬಿಲ್ಕ್)ಗೆ ವಾಪಸಾದರು. ಅದೇ ವಷರ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್
ಬಹಮಾನ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಏನೊಂದೂ ಉತೆತ್ೕಜಿತರಾಗದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು– “ನಾನು ನೈಲಾನ್
ಅಥವಾ ನಿಯಾನ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಣಿಜಯ್ ಲಾಭವಾಗುವಂತಹ ಯಾವ ಆವಿಷಾಕ್ರವನೂನ್
ಮಾಡಿಲಲ್. ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸದೊಂದು ರೀತಿಯನುನ್ ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಷೆಟ್”.
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ಅವರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ನೈಜ ಮತುತ್ ಸಂಭವನೀಯ ಪಾತರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ
ಅಭಿಪಾರ್ಯವೇನೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಪರಮಾಣು ಅಸತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಎಚಚ್ರಿಕೆ
ನೀಡಿದದ್ರು. ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳು ಜಾಸಿತ್ಯಾಗುತತ್ಲೇ ಹೋಯಿತು. ಪರಮಾಣುವನುನ್
ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸಿದದ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಅವರಿಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು:
–“ನಾನು ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರೂ ನಮಮ್ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ
ಚಾರಿತಿರ್ಕ ವಿಕಾಸ ಮತುತ್ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನವು ಅಡಡ್ಲಾಗಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ
ಹೊರಬರಲಾರೆ. ನನನ್ ಜೀವನದಲಿಲ್ ನಾನು ಕಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯ ದುರಂತಗಳು
ಮತುತ್ ಮೌಲಯ್ಗಳ ಕುಸಿತಗಳು ಸಮಾಜದ ತಾತಾಕ್ಲಿಕ ಹಿನನ್ಡೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಮಾತರ್ವಾಗಿರದೆ,
ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುನನ್ಡೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದೂ ತಕಿರ್ಸಬಹುದು. (ವಿಜಾಞ್ನವು) ಮಾನವ ಬುದಿಧ್ಶಕಿತ್ಯ
ಪರಾಕಾಷೆಠ್ಗಳಲೊಲ್ಂದು.
ಇದು ನಿಜವೇ (ಪರಮಾಣು ವಿಜಾಞ್ನ) ಆಗಿದದ್ರೂ ಮಾನವನ
ಜವಾಬಾದ್ರಿಯುತ ಮತುತ್ ಮುಕತ್ ಜೀವನಕೆಕ್ ಮಾರಕವೇ ಸರಿ”.
ಶೊಯ್ೕಮಯಾನಕೆಕ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೀಗಿತುತ್ – “ಮಾನವನ ಧೀ ಶಕಿತ್ಯ ಗೆಲುವು. ಆದರೆ
ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸೋಲು”. ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ಹೀಗೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. – “ಭೂಗರ್ಹದ
ಮೇಲೆ ಆಲೋಚಿಸಬಲಲ್ ಜೀವಿಯನುನ್ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪರ್ಕೃತಿ ಸೋತಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತತ್ದೆ.” ಈ
ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾನವನ ಕೈಯಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಸಂಶಯ ಪಡುವಂತೆಯೇ
ನಮಮ್ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಗಾರ್ಸ ಒದಗಿಸುತತ್ವೆ. “ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ತಮಮ್ ಕಾಯೋರ್ತಾಸ್ಹಕೂಕ್ ಮತುತ್
ಮನುಕುಲದ ಹಿತಕಾಕ್ಗಿ ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ಫಲಿತಗಳ ಸದಭ್ಳಕೆಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಲ್”. ಕೊನೆಯವರೆವಿಗೂ ತಮಮ್ ಈ ಅಭಿಪಾರ್ಯವು ಸುಳಾಳ್ಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸು
ತಿತ್ದದ್ರು.
ತಮಮ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್ Luxury of Conscience (ಅವರ ಪುಸತ್ಕಶೊಂದರ ಶೀಷಿರ್ಕೆ
ಯಾಗಿತುತ್)– ‘ಅಂತಃಸಾಕಿಷ್ಯ ಭೋಗ’ (ಮನುಕುಲದ) ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದದ್ರು. ಅಣುಬಾಂಬ್
ನೀಡಿದ ಭೌತಶಾಸತ್ವೇ, ಯುದಧ್ಗಳನುನ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾರಿತೋರಬಲುಲ್ದೆಂದು
ಭಾವಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದದ್ರು. “ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಸಾಧನೆಗಳನುನ್ ಜನ ಸಂಪದಗಳ ವಿನಾಶಕಾಕ್ಗಿ
ಬಳಸಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲಿಲ್ ನಿಂತಿರುವ ಜಗತುತ್, ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಕಾಯರ್ವಿಧಾನದಲಿಲ್ ಬಳಸುವ ವೈಚಾರಿಕ
ಪದಧ್ತಿಯನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳೆಳ್ಯದು. ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳನುನ್ ಸಮಂಜಸ
ವಾಗಿ, ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ರಾಜಿಸೂತರ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೌತಶಾಸತ್ವು ಮಾಡಿದೆ”.
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೊಬಬ್ ಯುವ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ
ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ನನುನ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರನುನ್, ರಾಮನ್ ಕೇಳಿ ಪತರ್
ಬರೆದರು. ಸವ್ಲಪ್ ಕಾಲದ ನಂತರ ಬಾನ್ರ್ ಅವರನೆನ್ೕ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ
ನೀಡಲು ಆಹಾವ್ನಿಸಿದರು.
ಬಾನ್ರ್ ಅವರು 1935ರ ಮಾಗಿಕಾಲದಲಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪತಿನ್ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬಾನ್ರ್
ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಮ್ರಿಸಿಕೊಂಡರು – “ನಮಮ್ನುನ್ ಲೇಡಿರಾಮನ್ರವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಮಮ್
‘ಬಂಗಲೆ’ – (ಇದೊಂದು ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳ ಬಹು ಕೊಠಡಿಗಳ) ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯದ್ರು. ಮುಂದೆ
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ದೊಡಡ್ ಹೂ ಗಿಡಗಳೂ, ಮರಗಳೂ ಇದದ್ ಉದಾಯ್ನವಿತುತ್. ರಾಮನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬೀದಿಯ
ಆಚೆಗೆ ನಮಮ್ದೇ ತರಹಯ ಬಂಗಲೆಯಲಿಲ್ತುತ್”.
“ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಇಷಟ್ಪಟೆಟ್ವು. ಅವರ ಪತಿ
ಕೆಲದಿನಗಳ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ನಿಲುವು ಮತುತ್ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ನಾವು
ಆಕಷಿರ್ತರಾದೆವು. ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ನ ರಾಜಕುವರನಂತೆ ಪೇಟ ಮತುತ್ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದಾದ್ರೆಂದು
ಹೆಡಿ (ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ಪತಿನ್) ಹೇಳಿದಳು.
ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರು ಉಪನಾಯ್ಸಗಳ ಶೆರ್ೕಣಿಯನೆನ್ೕ ನೀಡಿದರು. ಈ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಿಗೆ
ರಾಮನ್, ಅವರ ಸಿಬಬ್ಂದಿ, ಸಂಸೆಥ್ಯ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಹಾಜರಿದದ್ರು. ಸಫ್ಟಿಕಗಳು, ಸಫ್ಟಿಕ ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನ, ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ
ಕಿರ್ಸಟ್ಲ್ ಲಾಟಿಸ್ಗಳ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನಡೆದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಗಣಿತೀಯ
ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ ಬಿ. ಎಸ್. ಮಾಧವರಾವ್ ಅವರು ಬಾನ್ರ್ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿ, ಅವರ
ವಿದವ್ತುತ್, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತುತ್ ಗಣಿತದಲಿಲ್ನ ಆಳ ಅರಿವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಶಾಲ್ಘನೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ.
ಬಾನ್ರ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಮನ್ ಅವರ ಶಿಷಯ್ ನಾಗೆಂದರ್ ನಾಥ್ ಅವರ ವಿದವ್ದೋತಾಸ್ಹಕೆಕ್ ಆಶಚ್ಯರ್
ವಾಯಿತು. ಅವರು ಅನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಹೀಗೆಂದರು – “ನಾನು ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ
ಚಚೆರ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಸಹವತಿರ್ಗಳೂ, ಅವರೂ ಸೇರಿ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಸುತತ್ಮುತತ್
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಬಗೆಗ್ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದೆ. ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ತತವ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ನನಗೂ ರಾಮನ್
ಅವರಿಗೂ ಅತಿ ತೀವರ್ ವಾಗಾವ್ದಗಳಾದವು. ಒಟಾಟ್ರೆ ನಾವು ಸೆನ್ೕಹದಿಂದಲೇ ಇದೆದ್ವು”.
ಬಾನ್ರ್ ದಂಪತಿಗಳು, ಅದರಲೂಲ್ ಹೆಡಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನವನುನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಕಳೆದರೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು – “ನಮಮ್ ಭಾರತದ ಜೀವನವು ಬಹಳ
ಆನಂದಮಯವಾಗಿದಿದ್ತು. ನನಗಿಂತಲೂ ನನನ್ ಪತಿನ್ ಹೆಡಿ ಹೆಚುಚ್ ಖುಷಿಪಟಟ್ಳು. ರಾಮಕೃಷಣ್
ಮಠದ ಸಾವ್ಮಿಯೊಬಬ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾದರು. ಅವರು, ಇವಳು ತನನ್ ಹಿಂದಿನ
ಜನಮ್ದಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯಾಗಿದದ್ಳೆಂದೂ, ಅದಕಾಕ್ಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಅಧಾಯ್ತಮ್ ಜೀವನವು ಚೆನಾನ್ಗಿ
ಅಥರ್ವಾಗುತತ್ದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ”.
ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಹುದೆದ್ ನೀಡಲು ರಾಮನ್ರವರು
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದರು. ಹೆಡಿಯವರು, ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರಂತೆ.
ಬಾನ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಬೇರೇನೂ ನೌಕರಿ ಇರಲಿಲಲ್’. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಒಪಪ್ಲು ತಯಾರಾಗಿ
ದದ್ರು. ಇದಕೆಕ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಪಪ್ಬೇಕಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು
ಎದುರಾದದುದ್ ಇಲಿಲ್ಯೇ, ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಪರ್ಕರಣವು ಕಹಿಯಲಿಲ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ರಾಮನ್ರವರು
ಇದನುನ್ ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲಲ್ವೆಂದು ಬಾನ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಿನ್ಸಿತು. ಬಾನ್ರ್ ಅವರನುನ್
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಕೂರಿಸುವ ಮಹದಾಸೆಯಲಿಲ್, ರಾಮನ್ ಅನೇಕ ತಪುಪ್ ಹೆಜೆಜ್ಗಳನುನ್
ಇರಿಸಿದರೆಂದು ಬಾನ್ರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರೊಬಬ್ರು, ಬಾನ್ರ್
ಅವರ ಸಮುಮ್ಖದಲಿಲ್ಯೇ ಅವರನುನ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದದ್ರು. ಇದು ರಾಮನ್ರವರು
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ಕರೆದ ಸಿಬಬ್ಂದಿಯ ಸಭೆಯಾಗಿತುತ್. ಅಲಿಲ್ಗೆ ಬಾನ್ರ್ ಅವರನೂನ್ ರಾಮನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದದ್ರು.
ಎಲಲ್ವೂ ಅವರೆಣಿಸಿದಂತೆ ಪೂವರ್ಯೋಜಿತವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತತ್ದೆಂಬ ರಾಮನ್ ಅವರ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ
ಸುಳಾಳ್ಯಿತು. ಸಭೆಯಲಿಲ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಇಕಕ್ಟುಟ್ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆಂದು ರಾಮನ್
ಊಹಿಸಿರಲಿಲಲ್.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಾನ್ರ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸದೆ ಇಂಗೆಲ್ಂಡ್ಗೆ ಮರಳುವ ತಯಾರಿ
ನಡೆಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಪರ್ಕರಣದ ನಂತರ ತಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ನೀಡಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಬಾನ್ರ್ ತಿಳಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು – “ಈ ಪರ್ಕರಣದ ಕಹಿಯು
ರಾಮನ್ರ ಮನಸಾಸ್ವರಿಸಿತೆಂದು ನನನ್ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಭಿನನ್ಭಿಪಾರ್ಯಗಳು ನಮಿಮ್ಬಬ್ರ
ನಡುವೆ ಎದದ್ವು. ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ನನನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿ ಮತುತ್ ಅವರ
ವತರ್ನೆಗಳು ಈ ಕಹಿಯನೆನ್ೕ ಬೆಟುಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ”. ಈ ವಿವಾದವು ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್
ಕುರಿತಾಗಿತುತ್. ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಒಂದಿಷುಟ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು ಉಚಿತವೆನಿಸುತತ್ದೆ.

ರಾಮನ್, ಬಾನ್ರ್ ಮತುತ್ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್
ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ಅಣುಗಳ ಸಂರಚನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಘನಸಿಥ್ತಿ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ಈ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್
ವಿಷಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಒಂದು ಸಫ್ಟಿಕದಲಿಲ್ ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ತಮಮ್
ಪರಸಪ್ರ ಆಕಷರ್ಕ ಶಕಿತ್ಯಿಂದ ಒಂದು ವಿನಾಯ್ಸದಲಿಲ್ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುತತ್ವೆ. ಹೀಗೆ ವಿನಾಯ್ಸದಲಿಲ್
ಕುಳಿತ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತಿತ್ರುತತ್ವೆ. ಇದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದಿಟಟ್ ತಂತಿಯ
ಕಂಪನದಂತೆ. ಈ ಕಂಪನಗಳು ಸಫ್ಟಿಕದ ಅಣುಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಸಮಮಿತಿ ಲಕಷ್ಣಗಳು ಮತುತ್
ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನಲಿಲ್ನ ಅಣುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತತ್ದೆ. ಸಫ್ಟಿಕವು ಹಲವು
ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಸಫ್ಟಿಕದೊಳಗಿನ ಅಣುಗಳ ಕಂಪನವನುನ್ ರಾಮನ್
ರೋಹಿತ (Raman spectrum) ಜಾಞ್ನದಿಂದ ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು.
ವಜರ್ದಂತಹ ಸಫ್ಟಿಕವನುನ್ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದ ಅಡಡ್ಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದುಂಟಾದ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯನುನ್ ರೋಹಿತ ದಶರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮದ ರೋಹಿತದಲಿಲ್, 1332 ತರಂಗ ಆವೃತಿತ್ಯ ಗೆರೆಯನುನ್ ಕಾಣಬಹುದು. ವಜರ್ದ
ಲಾಯ್ಟಿಸ್ (ಅಣುಜೋಡಣೆ) ನಲಿಲ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನಲಿಲ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಬರ್ನ್
ಪರಮಾಣುಗಳಿರುತತ್ವೆ. ಇದರ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಮಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ಸರಳವಾದ ಒಂದೇ ತರಂಗ ಆವೃತಿತ್ಯ
ರಾಮನ್ ರೋಹಿತ (Raman spectrum) ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಮಿತಿ ಇರುವ
ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್, ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳಿದದ್ಲಿಲ್ ನೂರಾರು ರಾಮನ್
ರೋಹಿತ (Raman spectrum) ಶೃಂಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುತತ್ವೆ. ರೋಹಿತ ಶೃಂಗಗಳು
ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸರಳ ಸಮೀಕರಣವಿದೆ.
ಸಫ್ಟಿಕದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಲಿಲ್ರುವ ಅಣುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ −p, ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಿಗೂ ಕಂಪನಕಾಕ್ಗಿ
ಇರುವ 3 ಡಿಗಿರ್ ಆಯಾಮದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಇಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇರುವ ಕಂಪನ ಸಾವ್ತಂತರ್ದ
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ಆಯಾಮಗಳನುನ್ ಕಳೆದಾಗ = (3p−3)- ಈ ಬಗೆಯ ಕಂಪನಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯು ಬರುತತ್ದೆ. ವಜರ್ದ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ p = 2. ಅಂದರೆ 3 ಅಣುಕಂಪನಗಳ ಆವೃತಿತ್ಯು ವಜರ್ದಲಿಲ್ ಒಂದು.
ಇಂತಹ ಕಂಪನಗಳನುನ್, ಆಧುನಿಕ ಘನ ಸಿಥ್ತಿ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್, ‘ಜೊನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪಿಟ್ಕಲ್
ಫೇನೋನ್’ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ತರಂಗ ದೂರವು ಅನಂತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಆದರೆ
ಸಫ್ಟಿಕಶೊಂದರಲಿಲ್ ಈ ಜೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಪನಗಳ ಪೂಣರ್ ಆವೃತಿತ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ,
ಸಫ್ಟಿಕದ ಅಣುವಿನಾಯ್ಸ (ಲಾಯ್ಟಿಸ್)ದ ಎಲಲ್ ಕಂಪನಗಳ ಆವೃತಿತ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಅವರೊಡಗಿನ ವಿವಾದವು ಈ ಕಂಪನ ಆವೃತಿತ್ಗಳ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ,
ಅದರಲೂಲ್ ಸಾವ್ಭಾವಿಕ ಕಂಪನವೆಂದರೇನು ಎನುನ್ವುದರ ವಾಯ್ಖೆಯ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಇದಿದ್ತು.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಇತುತ್. ಸಾವ್ಭಾವಿಕ ಕಂಪನ ಬಹುವತಿರ್ ಎಂದರೆ,
ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ನಲಿಲ್ ಆಜೂ ಬಾಜೂ ಇರುವ ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳ ಕಂಪನ ಒಂದೇ ಪಾರದಲಿಲ್
(Amplitude) ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ರಲಿ (Phase) ಇಲಲ್ದಿರಲಿ, ಇವನುನ್
ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡಲು, ರಾಮನ್ರವರು ಸಫ್ಟಿಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಅನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ದರು. ಸಫ್ಟಿಕದ ಅಂಚುಗಳಲಿಲ್ ಇರುವ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳನುನ್ ದಿವ್ಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಅದನುನ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್
ಎಂದರು. ಈ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್, ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಿಂತಲೂ 8 ಪಟುಟ್ ದೊಡಡ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ
ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 8 p ಆಗುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ ಈ 8 p ಅಣುಗಳ ಕಂಪನ ಆಯಾಮಗಳು
(8 × 3 = 24) ಇರುತತ್ವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ ಅನುನ್ ಇಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ
ಅದರ ಒಟುಟ್ ಕಂಪನ ಆಯಾಮವು 3 ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕರಣವನುನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿಳ್. ಇದರ
ಪರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ನ ಕಂಪನ ಬಹುವತಿರ್ (24, p−3) ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೂಪರ್
ಸೆಲ್ನ ಸಾವ್ಭಾವಿಕ ಕಂಪನಗಳ ಆವತರ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಸಫ್ಟಿಕದಲಿಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದಕೊಕ್ಂದು
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಪನಗಳು ಕಷ್ಯವಾಗುತತ್ವೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಸಂಖೆಯ್ಗಿಂತಲೂ
ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಕಂಪನ ಆವತರ್ಗಳಿರುತತ್ವೆ. ವಜರ್ದಲಿಲ್ p = 2 ಪರಮಾಣುಗಳಿರುವಾಗ ರಾಮನ್ರ
ಈ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಪರ್ಕಾರ 45 ಸಾವ್ಭಾವಿಕ ಕಂಪನ ಆವತರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಜರ್ದಲಿಲ್ ಅತಿ
ಹೆಚುಚ್ ಸಫ್ಟಿಕ ಸಮಮಿತಿ ಇರುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಕಂಪನ ಆವತರ್ಗಳು ಅಷಟ್ ಭುಜಾಕೃತಿಯ
ಮತುತ್ ಷಡುಭ್ಜಾಕೃತಿಯ ಸಮತಳದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ್ಯ ವಿಭಿನನ್ ಆವತರ್ಗಳಿರುವ ಅಂಶವು ಬಾನ್ರ್–ವಾನ್ ಕಮನ್ರ್ ಅವರ ಲಾಯ್ಟಿಸ್
ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತ ಸಿದಾಧ್ಂತಕೆಕ್ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿದೆ.
ಬಾನ್ರ್–ವಾನ್ ಕಮರ್ನ್ರ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಪರ್ಕಾರ ಈ ಕಂಪನಗಳ ಆವತರ್ಗಳು ಅನಂತ
ಸಂಖೆಯ್ಯಲಿಲ್ದುದ್, ತರಂಗ ಸವ್ರೂಪದಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಇದರ ರೋಹಿತವು ಬಹುಮಟಿಟ್ಗೆ
ಅವಿಚಿಛ್ನನ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಈ ಸಿದಾಧ್ಂತವು ಸೈಕಿಲ್ಕ್ ಪಾಸುಟ್ಲೇಟ್ ಎಂಬ ಮಿತಿಯನುನ್ ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ.
ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ನೂಯ್ಟಾರ್ನ್ ಪರ್ಸರಣ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು.
ಆದರೂ ರಾಮನ್ರವರು ಬಾನ್ರ್–ವಾನ್ ಕಮರ್ನ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ನಖಶಿಖಾಂತ ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
ತಮಮ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಇಡೀ ಜಗತುತ್ ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗಲೂ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡಲಿಲಲ್.
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ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬೆಳಕಿನ-ಚದರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಮಾಡಿದ
ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಹಿನನ್ಲೆಯಲಿಲ್, ತಮಮ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ನಂಬಿದರು. ಇದು ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್
(Raman spectrum) ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಗೆರೆಗಳನುನ್ ಆಧರಿಸಿದಿದ್ತು. ಅವರು ಇದನೆನ್ೕ
ಮೂಲ ಸಾಮಗಿರ್ಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆದರೆ
ಹೆಚುಚ್ ಸೂಕಷ್ ವಾದ ನೂಯ್ಟಾರ್ನ್-ಚದರಿಕೆಯ ಪರ್ಯೋಗಗಳು, ಬಹುಮಟಿಟ್ನ ಅವಿಚಿಛ್ನನ್ ಲಕಷ್ಣವನುನ್
ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದವು.
ಇದೂ ಅಲಲ್ದೆ ವಜರ್ದಲಿಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಲೇಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್,
ರಾಮನ್ರವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು, ಸೂಕಷ್ ವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳೊಡಗಣ
ಅವಿಚಿಛ್ನನ್ ಲಕಷ್ಣವನುನ್ ಎತಿತ್ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ. ಇದು ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಸಮಥರ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮನ್ರವರ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಪರ್ಕಾರ, ಸಾಮಾನಯ್ ಬಹುವತಿರ್ (ಕಂಪನ)ಗಳನುನ್ ತರಂಗಗಳಂತೆ
ಚಿತಿರ್ಸಿಕೊಳಳ್ಲಾಗುವುದು. ತರಂಗಗಳ ಸದಿಶಗಳು ಬಿರ್ಲೊಲ್ೕಯಿನ್ ಜೋನ್ದಲಿಲ್ ಹಂಚಿಹೋಗಿರುತತ್ವೆ.
ಈ ಬಿರ್ಲೊಲ್ೕಯಿನ್ ಜೋನ್ ಎಂದರೆ-ಸಫ್ಟಿಕದಲಿಲ್ನ ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲಿಲ್, ಮೂಲ
ಕೋಶರೂಪದ ಅಣು ಜೋಡಣೆ. ಈ ಕೋಶದ ಆವರಣಕೆಕ್ ಜೋನ್ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ.
ಈ ಕೋಶರೂಪದ ಅಣು/ಪರಮಾಣು ಜೋಡಣೆಯಲಿಲ್ ಈ ಜೋನ್ನ ಅಂಚಿನಲಿಲ್ರುವ
ಕಂಪನಗಳ ತರಂಗಗಳ ವೇಗವು ಒಟಾಟ್ರೆಯಲಿಲ್ ಶೂನಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಇವು ರಾಮನ್ರವರು
ಸೂಚಿಸಿದ ಕಂಪನಗಳೇ ಆಗಿರುತತ್ವೆ. ಅಂದರೆ ಬಾನ್ರ್ ರವರ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಅನುಸಾರ ಸಾಧಯ್ವಿರುವ
ಅನಂತ ಕಂಪನ-ತರಂಗಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಂಪನಗಳು, ಜೋನನ್ ಅಂಚಿಗೆ ಮಾತರ್
ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಂದು ಉಪಗಣವಿದದ್ಂತೆ. ರಾಮನ್ ಸಿದಾಧ್ಂತದಲಿಲ್ನ ಹುಳುಕುಗಳನುನ್
ಬಾನ್ರ್ ರವರು ಅತಿ ಸವ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಎತಿತ್ ತೋರಿಸಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಿದಾಧ್ಂತಕೆಕ್ ಮತೆತ್ ಮತೆತ್ ಸಮಥರ್ನೆ ನೀಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದರು. ಅವರು
ಬಾನ್ರ್, ಡಿಬೆಯ್ ಅವರುಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ಯೂ, ಪರ್ಕಟಿತ ಲೇಖನಗಳಲಿಲ್ಯೂ
ತೀವರ್ವಾಗಿ ವಿಮಶಿರ್ಸಿದರು. 1952ರ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿಲ್
ದೊಡಡ್ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ಒಂದೂ ಮುಕಾಕ್ಲು ಗಂಟೆ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್
ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾನ್ರ್ ಅವರನುನ್ ಯದಾವ್ ತದಾವ್ ತೆಗಳಿದರು. ಪೈಯಸ್ರ್ ಎಂಬ
ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದದ್ರು. ಅವರು ಉದಿವ್ಗನ್ರಾದರು. ಎದುದ್ ನಿಂತು ಪರ್ಶಿನ್ಸತೊಡಗಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ನೀಡಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಇಡೀ
ಸಭೆ ಕಹಿಯಲಿಲ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಮನ್ರವರು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳಿಗೂ
ಬಂದು ಕೂರಲಿಲಲ್.
ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಬಾನ್ರ್ ಅವರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಡಿದಾದ್ಗಿ
ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಬೋಡೋರ್ದಲಿಲ್ 1948ರಲಿಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೂ, ಬಳಿಕ ಲಿಂಡೋ ನಗರದಲಿಲ್
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಕಂಡರು. ಅವರು ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ– ಅವರಿಗೆ “ಗೌರವ ಡಾಕೊಟ್ರೇಟ್
ನೀಡಲಾಯಿತು. ನನಗೂ ಇದನೆನ್ೕ ನೀಡಿದರು.” ನನನ್ ಫೆರ್ಂಚ್ ಮಿತರ್ರು ಈ ವಿವಾದ
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ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ರಿಸಿಕೊಂಡು, ನನನ್ ವಾದ ಸರಿ ಎಂಬಥರ್ದಲಿಲ್ ನನಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆಂದು ನನನ್ ಅನಿಸಿಕೆ.
ಬೋಡೋರ್ ನಗರದಲಿಲ್ ಪರ್ಥಮ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ರಾಮನ್ರವರು
ನನೊನ್ಡನೆ ಉಲಾಲ್ಸದಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಯಾರೋ ಒಬಬ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ನನುನ್, ಅವನು ಕಳಪೆ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡುತಾತ್ನೆಂದು
ಬಯದ್ರು. ನಾನು ಹೀಗೆಂದೆ – “ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಅವರೆ ಇದನೆನ್ ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮಾಡಿದರೆ
ಹೇಗೆ? ಪರ್ಯೋಗಶೀಲ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಸಿದಾಧ್ಂತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ?” ಅಥವಾ ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್
ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಸೆನ್ೕಹ ತೋರಿಸಿದರೂ ಇದರ ನಂತರ ಕೋಪಿಷಠ್ರಾದರು.
ಭೋಜನ ಕೂಟದಲಿಲ್ ಅವರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಕರ್ಮಣ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ಮುಂದಿನ
ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ್ವೆಂದರಂತೆ. ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಹೆಡಿಗೆ ತುಂಬಾ
ತಾರ್ಸವಾಯಿತಂತೆ. ಇಡೀ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ರೇಗುತಾತ್ ಮಾತೆತಿತ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಾತ್,
ಇರುಸುಮುರುಸಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ಲಿಂಡೋದಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ಭೇಟಿಯಾದೆ.
ಅವರು ಸಾಕ್ಶೆನ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಭೋಜನ ಮಂದಿರದಲಿಲ್ ನನನ್ ಪಕಕ್ದ ಟೇಬಲ್ ನಲಿಲ್ ಕುಳಿತು
ಕೊಂಡಿದದ್ರು. ನನನ್ನುನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಉಲಾಲ್ಸದಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಟೇಬಲ್ ನಿಂದ
ಟೇಬಲುಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲಲ್ರನೂನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರ
ದೃಷಿಠ್ಯೇ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟಿಟ್ತು. ನಮಮ್ನುನ್ ಕಂಡರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ
ನಾನು ‘ಶತುರ್’ ಎಂದು ತಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಅನಿನ್ಸಿರಬೇಕು.
ನಿಜ ಹೇಳಿಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹಾಗಿರಲಿಲಲ್. ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಆಕಷರ್ಕ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್,
ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವರ ಸಮಪರ್ಣಾಭಾವಗಳನುನ್ ಮೆಚುಚ್ತೆತ್ೕನೆ. ನನನ್ನುನ್ ಭಾರತಕೆಕ್
ಆಹಾವ್ನಿಸಿ ಮತುತ್ ನನಗಾಗಿ ಖಾಯಂ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸೃಜಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿ ತಮಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ
ತಂದುಕೊಂಡರೇನೋ ಎಂದು ನನಗೆ ವಯ್ಥೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಸಂಗದಲಿಲ್ ನನನ್ ಪಾತರ್ವೇನೂ
ಇರಲಿಲಲ್. ನನನ್ ದುರಾದೃಷಟ್ವನುನ್ ದೂಷಿಸಿ ಪರ್ಯೋಜನವಿಲಲ್ ಅಥವಾ ತಪಾಪ್ದ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಒಪಪ್ಬೇಕೆಂದಿಲಲ್. ಹೆಡಿ ಮತುತ್ ನಾನು ಇವೆಲಲ್ವನುನ್ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ವಯ್ಥೆಪಡುತೆತ್ೕವೆ.
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಬಹು ಪಿರ್ೕತಿ ತೋರಿದ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ದೂರವಾದದುದ್ ಇನೂನ್ ನೋವುಂಟು
ಮಾಡುತತ್ದೆ”.
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರು ಅವರವರ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಔನನ್ತಯ್ ಪಡೆದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು, ಗಟಿಟ್
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ವುಳಳ್ವರು ಹಾಗೂ ಇಬಬ್ರೂ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾಗಿ ಹೆಜೆಜ್ಯಿಟಟ್ರು. ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಅವರವರ
ಗವರ್ಗಳು ಅಡಡ್ಬಂದವು. ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದಂಶವನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೂ ಸಹ ಇತರರಂತೆಯೇ ಮಾನವರು. ಎಲಲ್ರೂ ತಪುಪ್ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರೂ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ, ಬಾನ್ರ್ ನಂತಹ ಮೇಧಾವಿ ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರನುನ್ ಎದುರು
ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಲು ಎಂಟೆದೆ ಬೇಕಾಗಿದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ ಇದರಲಿಲ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿದುದ್ ನಿಜವಾದರೂ, ತಮಮ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಗಳನುನ್ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದರು. ಅವರ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಮಿಕಕ್ವನುನ್
ಮುಂದಿಟುಟ್ ಈ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ವಿವರಿಸಲಾಗದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ಈ
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ವಿವಾದದಿಂದ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಚಚೆರ್ಯನುನ್ ಒಂದು ದಶಕದವರೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಟಿಟ್ತು.
ನೂಯ್ಟಾರ್ನ್ ರೋಹಿತ ವಿಜಾಞ್ನವು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಸಿಕಿಕ್ತು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಶೊಂದಿದೆ. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರು, ಶೊಯ್ೕಮಯಾನ ಮತುತ್
ಜನ ಸಂಹಾರಕೆಕ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಒಂದೇ ಅಭಿಪಾರ್ಯವುಳಳ್ವರಾಗಿದದ್ರು (ರಾಮನ್ ಅವರ
ಭಾಷಣ ಮತುತ್ ಇದೇ ಪುಟಗಳಲಿಲ್ ಬಾನ್ರ್ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್ ನೋಡಿ).

ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಸಿ.ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿಯವರು ಸಮಕಾಲೀನರು. ಆದರೆ ಭಿನನ್ ರಂಗಗಳನುನ್
ಆಯುದ್ಕೊಂಡರು. ಸಿ. ಆರ್. ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರು ಮೌಂಟ್ ಬಾಯ್ಟನ್
ಅವರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಗವನರ್ರ್ ಜನರಲ್ ಪದವಿಗೇರಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ದೇಶದ
ಅತಿವಣರ್ರಂಜಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಯಾಗಿ, ವಿಜಾಞ್ನದ ಪರಮೋಚಛ್ ಸಾಥ್ನದಲಿಲ್ ನಿಂತರು. ಭಿನನ್ ಜೀವನೋದೆದ್ೕಶ
ಗಳು ಇವರ ಬಾಳನುನ್ ರೂಪಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಇಬಬ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಂಸಕ್ತಿಯಲೂಲ್, ಒಂದೇ
ಕಾಲಘಟಟ್ದಲೂಲ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಜೀವನವನೂನ್, ಬೌದಿಧ್ಕ ಗುರಿಗಳನುನ್ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮಮ್ ನಿವೃತಿತ್
ಜೀವನದಲಿಲ್ ಸಿ. ಆರ್. ಬರಹಗಾರರಾದರು. ಧಾಮಿರ್ಕ ಸಾಹಿತಯ್ವನುನ್ ಸೃಷಿಟ್ಸಿದರು. ಸಿ. ಆರ್.
ಅವರ ಬರಹಗಳಲಿಲ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣಶೊಂದಿತುತ್. ಅವರು ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ ಸರಳ ಭಾಷೆ, ಮನತಟುಟ್ವ
ಉಪಮೆಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರಿಗೆ ಗಾಢ ತತ ಗಳನುನ್ ತಿಳಿಸುತಿತ್ದದ್ವು.
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಸಿ. ಆರ್. ನೇರ ಮಾತಿನವರು. ತಮಮ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ
ನಿವೇದಿಸುವವರು. ಇದರಲಿಲ್ ಸಿ. ಆರ್. ತುಂಬ ಸೂಕಷ್ ವಾಗಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಮುಖಕೆಕ್ ರಾಚುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರನುನ್
ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು – “ರಾಮನ್ರವರು ಸಾಣೆಹಿಡಿದ ವಜರ್ದಂತೆ, ಹೊಳೆಯುವ ವಜರ್ವನುನ್
ತಪಾಪ್ಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ಕೈಬೆರಳೇ ಕೊಯುಯ್ತತ್ದೆ”.
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಸಂಪಕರ್ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಎದದ್ವು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಮಸೆಯ್ಯು
ಹೆಡೆಯೆತುತ್ತಿತ್ದೆ. ಐವತತ್ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಭುಗಿಲೆದದ್ ಈ ವಿಚಾರಕೆಕ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಡಾ।। ಖೇರ್
ಅವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯಲಿಲ್ ಒಂದು ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿ, ದೇಶದ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಸಂಗರ್ಹಿಸಿ ಭಾಷಾ
ನೀತಿಯನುನ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಖೇರ್ ಅವರು ದೇಶವಿಡೀ ಸುತಾತ್ಡಿ ಎಲಲ್
ವಗರ್ಗಳ ಪರ್ಮುಖರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ರಾಮನ್ರವರನುನ್
ಆಹಾವ್ನಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತಮಮ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಕೈಬಿಟುಟ್
ಹಿಂದಿಯನುನ್ ಸಂಪಕರ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನುನ್ ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶಕೆಕ್ 100 ವಷರ್ಗಳ ಹಿನನ್ಡೆಯುಂಟಾಗುವುದೆಂದೂ, ಹೇಳಿದರು. “ನೀವು ಇಂಗಿಲ್ಷನುನ್ ಕೈಬಿಟುಟ್
ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿದದ್ರೆ ನಮಮ್ದೇ ಸಂಸಕ್ತವಿಲಲ್ವೇ?”. ಎಂದರು. ಇದು
ಆಗಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಸಿ. ಆರ್. ಅವರ ಬೋಸ್ಟ್ ಕಾಡ್ರ್
ಬಂದಿತು. ಅದರಲಿಲ್ “ರಾಮನ್ ಅವರೇ, ಖೇರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಂದೆ ಭಾಷಾ ನೀತಿಯ ಬಗೆಗ್ ನೇರ
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ನುಡಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚೆನಾನ್ಗಿ ಹೇಳಿದಿದ್ೕರಿ.” ಈ ಪತರ್ದ ಒಕಕ್ಣೆ ನೋಡಿ ರಾಮನ್ರವರು
ಉಬಿಬ್ಹೋದರು.

ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 1936ರಲಿಲ್ ಮಹಾತಾಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದಿದದ್ರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸದಾರ್ರ್ ಪಟೇಲ್, ಕಸೂತ್ರ್ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್ ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿಯವರಿದದ್ರು. ರಾಮನ್
ರವರು ತಮಮ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗಕೆಕ್ ಅವರನುನ್ ಕರೆದೊಯುದ್ ತಮಮ್ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಲಿಲ್, ನಗೆ
ಚಾಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ವಿವರಿಸಿದದ್ರು.
ವಿಜಾಞ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ ಅವರಂತಹ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ
ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳಿರುತತ್ವೆಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್
ಅವರನುನ್ ಕೋರಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬರೆದರು:
ವಿಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಭೂಮಿಯ ಧುರ್ವಗಳಷೂಟ್ ಎದುರು ಬದುರಾಗಿವೆ. ನಾನು
ಎಂದೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿಲಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಯೂ
ಇಲಲ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಗಾಂಧಿಯವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಶೂನಯ್ಕೆಕ್ ಹತಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ
ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ನಾನವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಈ ಭೇಟಿಗಳು ನನನ್
ನೆನಪಿನಲಿಲ್ ಹಚಚ್-ಹಸುರಾಗಿದುದ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಯೋಗಯ್ವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ನಾನು ಮುಂಬೈನಲಿಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದೆದ್.
ಅದು 1945ರಲಿಲ್. ನನನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು ವಿಕರ್ಂ ಸಾರಾಬಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದ್ರು.
ಅವರು ಆಗ ನೇಪಿಯರ್ ಸೀ ರೋಡಿನ ಮನೆಯಲಿಲ್ದದ್ರು. ಒಂದು ಸಂಜೆ ವಿಕರ್ಂ ಅವರು ನಾನು
ಗಾಂಧಿಯವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಉಚಿತವೆಂದೂ, ಅವರು ಸಮುದರ್ ತಟದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ
ಪಾರ್ಥರ್ನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನಲಿಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾರ್ಥರ್ನೆ
ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ, ಜನಸಂದಣಿಯು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅಂಚಿನಲಿಲ್ ಕಾದಿದುದ್ ಅನಂತರ ಅವರ ಬಳಿ
ಸಾರಿದೆ. ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ತಕಷ್ಣ ಗುರುತು ಹಿಡಿದದುದ್ ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ ತರಿಸಿತುತ್. ನನನ್ ಬಗೆಗ್ಯೂ,
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲಲ್ದೆ ಹಲವಾರು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ
ನನನ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ್ ಬಂದುದದ್ನುನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ವಾದ
ಮೃದಂಗದಲಿಲ್ ಬರುವ ನಾದ/ಕಂಪನಗಳ ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಕೆಯನುನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಇಷಟ್ವಾಗಿತುತ್.
ಇನೊನ್ಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 30 ಮೈಲಿ ದೂರದ ನಂದಿಯ ಗಿರಿಧಾಮದಲಿಲ್
ಚೇತರಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿತುತ್. ನಾನು ಆಗ ಸಿವ್ಸ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಟಟ್ ಹತಿತ್
ಹೋದೆ. ಇವರು ಟಡಿರ್ಗಾರ್ಡ ಎಂಬ ನೀರಿನ ಹೇನಿನ ಬಗೆಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ
ಜೀವಿಯು ಅತಿ ಶೈತಯ್ವನುನ್ ತಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಲುಲ್ದು. ಸಿವ್ಸ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ತಮಮ್ನುನ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದದ್ರು. ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಅವರನುನ್ ಕಂಡಾಗ ಅವರು ತಮಮ್ ಸಂಗಡಿಗರ
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ನಡುವೆ ನೆಲದಲಿಲ್ ಕುಳಿತಿದದ್ರು. ನಾನು ಸಿವ್ಸ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯನುನ್ ಇವರು ಪರ್ಸಿದಧ್ ಜೀವಶಾಸತ್ಜಞ್ರು.
ಹನೆನ್ರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲಲ್ದೆ ಬದುಕಬಲಲ್ ಜೀವಿಗಳನುನ್ ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಹೊರಟಿದಾದ್ರೆ.
ತಕಞ್ಣವೇ ಮಾರುತತ್ರ ಬಂದಿತು “ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯರ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪರ್ಬಂಧದ
ನಕಲನುನ್ ನೋಡಲಿಚಿಛ್ಸುತೆತ್ೕವೆ”.
ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಂತಕನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಮತುತ್ ದೇಶವು ಈ ದುಘರ್ಟನೆಯ ವಾತೆರ್
ಯನುನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನನ್ ಭಾವನೆಗಳನೂನ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ
ವಾಕಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನವನುನ್ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕಾಗಿತುತ್. ನಾನು ಹೇಳಿದದ್ರ ಸಾರಾಂಶ
ಹೀಗಿತುತ್. “ಅವರು ದೊಡಡ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಎಲಲ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನಹಿತ
ಬಯಸುವವರಾಗಿದದ್ರು”.
ಸಿವ್ಸ್ ವಿಜಾಞ್ನಿ (ಡಾ।। ರಾಹ್ಮ್) ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಯುದಧ್ಗಳು,
ನಾಸಿತ್ಕವಾದ ಮತುತ್ ಮತ ಸಂಘಷರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ರಾಮನ್ ತಲೆಹಾಕಿ ಹೀಗೆಂದರು “ನಾನು ನಿಮಮ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ಉತತ್ರ
ನೀಡಬಲೆಲ್. ದೇವರೊಬಬ್ರಿದದ್ರೆ ಅವನನುನ್ ವಿಶವ್ದಲಿಲ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅವನು ಅಲಿಲ್ಲಲ್ವಾದರೆ
ಹುಡುಕುವುದೇ ವಯ್ಥರ್. ನನನ್ನುನ್ ಅನೇಕರು ನಾಸಿತ್ಕ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ನಾನು ನಾಸಿತ್ಕನಲಲ್. ಭೌತಶಾಸತ್
ಮತುತ್ ಖಗೋಳ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ನ ನೂತನ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ಸವರ್ಶಕತ್ನ ಬಗೆಗ್ ಹೊಸಬೆಳಕು ಚೆಲುಲ್ತಿತ್ವೆ.
ಮಹಾತಾಮ್ಜೀ, ಧಮರ್ಗಳೆಂದೂ ಮಾನವರನುನ್ ಒಗೂಗ್ಡಿಸಲಾರವು. ಇಂತಹ ಒಗಗ್ಟಿಟ್ಗೆ ವಿಜಾಞ್ನವೇ
ಸೂಕತ್. ವಿಜಾಞ್ನಾಸಕತ್ರೆಲಾಲ್ ಅಣಣ್ ತಮಮ್ಂದಿರೇ”. ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂದರು– “ಇದರ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿ,
ವಿಜಾಞ್ನದ ಅಜಾಞ್ನಿಗಳು ಸಹೋದರರಲಲ್ವೇ?” ಈ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ಈ ನಗೆ ಚಾಟಿಯನುನ್ ಗರ್ಹಿಸಿ
– “ಎಲಲ್ರೂ ವಿಜಾಞ್ನದ ಅರಿವು ಪಡೆಯುಬಹುದಲಲ್” ಎಂದಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಮುಂದುವರಿದು – “ವಿಜಾಞ್ನವೆಂದರೆ ಸತಯ್ವನುನ್ ಅರಸುವಿಕೆ – ಹೊರಗಿನ ಜಗತಿತ್ನ
ಸತಯ್ವನೆನ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ, ತಾಕಿರ್ಕ ಜಗತತ್ನೂನ್, ಮಾನಸಿಕ, ಜಗತತ್ನೂನ್ ಕೂಡ. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮನೋವೃತಿತ್
ಎಂದರೆ ಅಸತಯ್ವನೂನ್, ಸುಳಳ್ನೂನ್ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ಅಸತಯ್ವನುನ್ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸದುಗ್ಣ
ವಲಲ್ವೆಂದು ವಿಜಾಞ್ನವು ಸಾರಿ ಹೇಳುತತ್ದೆ. ಜೀವ ವಿಜಾಞ್ನದ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರ್ಕಾರ
ಮಾನವನ ಜೀವನಕೂಕ್, ಅತಿ ಕುಷ್ದರ್ ಜೀವಿ ಪರ್ಭೇದದ ಜೀವನ ಕರ್ಮಕೂಕ್ ನಡುವೆ ಭಿನನ್ತೆಯೇನೂ
ಇಲಲ್ವೆಂದು ತಿಳಿಸುತತ್ದೆ. ಜೀವನದ ಸಾಥರ್ಕಯ್ವಿರುವುದು ಜೀವಿಯೊಂದು ತನನ್ ಜೈವಿಕ ಪರ್ಭೇದವನುನ್
ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಲಿಲ್ – ವಯ್ಕಿತ್ಯನುನ್ ಸಮಷಿಠ್ಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹುಟಟ್ರಿವಿನಲಿಲ್.
(ಹರಿಜನ್–30.5.36).
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ಸರ್ ಜಾನ್ ಆಯ್ಂಡರ್ಸನ್, ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್, ವಿ. ಕೆ. ಕೃಷಣ್ಮೆನನ್ ಮತುತ್ ಸರ್. ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಡಾವಿರ್ನ್
ಅವರು. ತಾ 11 ಮೇ 1948ರಲಿಲ್ ಲಂಡನ್ನಲಿಲ್ ಹೈ ಕಮೀಷನರು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ಸನಾಮ್ನಿಸಿದ
ಸಂದಭರ್ (ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತಿರ್ಕೆ).

ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1951ರಲಿಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಯನುನ್
ರಾಷಾಟ್ಧಯ್ಕಷ್ರಾದ ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ ಅವರು ಉದಾಘ್ಟಿಸುತಿತ್ರುವುದು. ರಾಮನ್ರವರು ಎಡಗಡೆ
ಕುಳಿತಿದಾದ್ರೆ (ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತಿರ್ಕೆ).

ಲಿಂಡೋದಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತರ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ (1956). ವುಲ್ಫ್ ಗಾಂಗ್ ಪೌಲಿರವರು ವಿನೋದದಲಿಲ್ ಹಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.
ಮಾಕ್ಸ್ ಬಾನ್ರ್ ಚಿತಾತ್ರದ ಟೈ ಕಟಿಟ್ದಾದ್ರೆ (ದಿ ಹಿಂದು ಪತಿರ್ಕೆ).
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ಅಧಾಯ್ಯ 4

ಗೌರವಗಳು ಮತುತ್ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳು
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲಿಲ್ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಮತುತ್ ಬಹುಮಾನಗಳೂ
ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ್ 1924 ರಲಿಲ್ ಸಂದ ಫೆ಼ಲೋ ಆಫಾರ್ಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗೌರವವು ಅವರಿಗೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತುತ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಮಹತತ್ರವಾದದುದ್.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ತರುವಾಯ ರಾಮನ್ರವರು 1925 ರಲಿಲ್ ರಷಾಯ್ ದೇಶಕೆಕ್
ಹೊರಟರು. ಅಲಿಲ್ ಲೆನಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತುತ್ ಮಾಸೊಕ್ೕಗಳಲಿಲ್ ರಷಯ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್
ನ ದಿವ್ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯನುನ್ ಅಲಿಲ್
ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಿದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತ ಪೂವರ್ ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ಸಾವ್ಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರನುನ್ ಕಾಕಸಸ್ ಪರ್ದೇಶಕೂಕ್, ಜಾಜಿರ್ಯಾ ಮತುತ್ ಕಾಸಿಟ್ಯನ್ ಸಮುದರ್ ತಟಕೂಕ್ ಕರೆದೊಯಯ್
ಲಾಯಿತು. ಲೆನಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಾಲಿಟ್ಕ್ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಜಮರ್ನಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅಲಿಲ್ಂದ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಸರೋವರಗಳನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿ ಭಾರತಕೆಕ್ ಮರಳಿದರು.
1929 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೈಟ್ಹುಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 1928
ರಲಿಲ್ ಇಟಲಿಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಮೆಟುಯ್ ಮೆಡಲ್ ನೀಡಿದರು. 1930 ರಲಿಲ್ ಹೂಯ್ಸ್
ಮೆಡಲನುನ್ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫಲ್ಂಡನ್ ನೀಡಿತು. ಇದನುನ್ ಅವರಿಗೆ ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವಾಗ ರುದರ್ ಫೇಡ್ರ್ರವರು
ಅಭಿನಂದನಾ ಪತರ್ವನುನ್ ಹೀಗೆ ಓದಿದರು.
“ಸರ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ರವರು ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಅಧವ್ಯುರ್ಗಳು. ಅದರಲೂಲ್ ಬೆಳಕಿನ
ಚದುರುವಿಕೆಯನುನ್ ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡವರು. ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲ್ ಅವರು ಚದುರುವಿಕೆಯಲಿಲ್
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಬಣಣ್ ಬದಲಾಗುತತ್ದೆಂದು ಅನೆವ್ೕಷಿಸಿದರು. ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಮೊದಲೇ
ಊಹಿಸಿದದ್ರೂ, ಅದು ವಿಜಾಞ್ನಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ದಕಿಕ್ರಲಿಲಲ್. ಕಳೆದ ದಶಕದಲಿಲ್ ಆವಿಷಾಕ್ರಗೊಂಡ ಮೂರು
ನಾಲುಕ್ ಪರ್ಮುಖ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಘನ
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ವಸುತ್ಗಳ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ಅದು ಅತಿ ಮೌಲಯ್ಯುತ ಸಾಧನವೆಂದು ಇಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೂ
ಸಾಬೀತಾಗುತತ್ದೆ. ಇನಿನ್ತರ ವಿಜಾಞ್ನ ಶಿಸುತ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ದೇಣಿಗೆಯು ಮಹತತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಕಲಕ್ತತ್
ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ಅವರು ಉತತ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಾಲೆಯೊಂದನುನ್ ಕಟಿಟ್ ಬೆಳೆಸಿದಾದ್ರೆ.”
1942ರಲಿಲ್ ಫಿಲಡೆಲಿಫ್ಯಾದ ಫಾಂಕಿಲ್ನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ನವರು ಫಾಂಕಿಲ್ನ್ ಮೆಡಲನುನ್ ನೀಡಿದರು.
ಇದರ ಒಕಕ್ಣೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಭೌತವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಅತುಯ್ಚಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್
ಮಾಡಿದವರೆಂದೂ, ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನಕೆಕ್ ದುಡಿದವರೆಂದೂ ಶಾಲ್ಘಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸಾಕ್ರವನುನ್ 1957 ರಲಿಲ್ ಅಂದಿನ ಸೋವಿಯಟ್ ಯೂನಿಯನ್
ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗಳು ಗೌರವ ಡಾಕಟ್ರೇಟ್ ನೀಡಿದವು. ಕಲಕ್ತತ್, ಬಾಂಬೆ,
ಮದರಾಸ್, ಬೆನಾರಸ್, ಡಾಕಾ (ಅದು ಭಾರತದಲಿಲ್ತುತ್), ಅಲಹಾಬಾದ್, ಪಾಟನ್, ಲಕೊನ್ೕ,
ಉಸಾಮ್ನಿಯಾ, ಮೈಸೂರು, ದೆಹಲಿ, ಕಾನ್ಪುರ ಮತುತ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗಳು ಹೀಗೆ
ಗೌರವಿಸಿದವು. ಹೊರದೇಶದ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗಳಲಿಲ್, ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಆಫಿ ೕಡ್ಬಗ್ರ್ ಪಿಎಚ್ಡಿ
ಗೌರವವನುನ್ ನೀಡಿತುತ್, ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಆಫಾ ರಿಸ್ ಎಸ್.ಡಿ. ಗೌರವ ನೀಡಿತುತ್, ಹಾಗು ಗಾಲ್ಸ್ಗೋ
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯವು ಎಲ್ಎಲ್.ಡಿ ಗೌರವವನುನ್ 1930 ರಲಿಲ್ ನೀಡಿತು.
ಅವರು ಜೂರಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮೂನಿಕ್ನ ಡಾಯಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗಾಲ್ಸ್ಗೋನ
ರಾಯಲ್ ಫಿಲೋಸೊಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತುತ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್, ರಾಯಲ್
ಐರಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್
ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದದ್ರು.
1929 ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ಸಂಸಾಥ್ಪಕ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿ 1934 ರಿಂದ ಆಜೀವ
ಪಯರ್ಂತ ಅದನುನ್ ನಡೆಸಿದರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್, ರಷಾಯ್ ಮತುತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್,
ಪಾಯ್ರಿಸ್ಗಳ ವಿದೇಶೀ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದದ್ರು. ಹೀಗೆಯೇ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ಅಮೇರಿಕಾ,
ಮಿನರಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್, ರಿಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಫುರ್ಮೇನಿಯಾ,
ಕಾಟ್ಗಟ್ ಅಕೌಸಿಟ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತುತ್ ಝೆಕೋಸೊಲ್ವೇಕಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್
ನ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದದ್ರು. 1961 ರಲಿಲ್ ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ಗೆ ಬೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್
ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟದಲಿಲ್ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವು ಕೊನೆಗೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವಾಗ, ಭಾರತದ ಅನೇಕ
ಮಂದಿ, ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟವನುನ್ ದಮನ ಮಾಡುವ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ, ತಮಮ್ ನೈಟ್ಹುಡ್ಗಳನುನ್
ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಪರ್ತಿಭಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಿಸಿಸ್ನಿಂದಾಗಿ ನೈಟ್ಹುಡ್ ದೊರೆತಿಲಲ್ವೆಂದು, ಅದನುನ್
ತಮಮ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಗೆ ನೀಡಿದೆದ್ಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಭಾರತಕೆಕ್ ಸಾವ್ತಂತರ್
ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬಿರ್ಟೀಷರು ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಬಿರುದುಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇರಲಿಲಲ್.
ಆದರೂ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ಎಲಲ್ರೂ ‘ಸರ್’ ಅನುನ್ ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ರು.
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ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳಲಿಲ್, 1935 ರಲಿಲ್ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ನೀಡಿದದ್
ರಾಜಸಭಾಭೂಷಣವನುನ್ ಹೆಸರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ರಾಜರ ಒಡೊಡ್ೕಲಗಕೆಕ್ೕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವವ
ರೆಂದು ಅಥರ್. 1954ರಲಿಲ್ ಭಾರತದ ಅತುಯ್ಚಚ್ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತರತನ್ ಪರ್ಶಸಿತ್ಯೂ ಬಂದಿತು. ಈ
ಪುಸತ್ಕ ಪರ್ಕಟವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪರ್ಶಸಿತ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವಿಜಾಞ್ನಿ ಎಂದರೆ ರಾಮನ್ (ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಬೊರ್।
ಸಿ. ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ರವರಿಗೂ ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ).
ನಾನು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ದಾದ್ಗ, ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಜಮರ್ನಿಯ ಕಾಂಸಟ್ನ್ಸ್ ಸರೋವರದಲಿಲ್ 1935 ರಲಿಲ್ ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತರ ಸಭೆ, ಲಿಂಡೋ ಕಾನಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ
ತೆರಳಿದದ್ರು. ಇದನುನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಜಮರ್ನಿಯ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೆಟಿಟ್ಯಿತತ್ರು. ಈ
ಪರ್ಯಾಣವನುನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡರು. 1958ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಲೆನಿನ್
ಶಾಂತಿ ಪುರಸಾಕ್ರವನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಲು ರಷಾಯ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿರ್ೕಮತಿ ರಾಮನ್ರವರೂ
ಇದದ್ರು. ಮಾಗರ್ಮಧಯ್ದಲಿಲ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ರವರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿದರು. ಮೂವರೂ ಒಟಿಟ್ಗೇ ಪರ್ವಾಸ
ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪರ್ವಾಸದಲಿಲ್ದದ್ರು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಎಲಲ್
ವಯ್ವಹಾರಗಳನೂನ್, ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರವನೂನ್ ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಆದೇಶಿಸಿದದ್ರು.

ರಾಮನ್ರವರ ಬಹುಮುಖಿ ಆಸಕಿತ್ಗಳು
ಭೂಗಭರ್ಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್. ಖನಿಜಗಳು ಮತುತ್ ಖನಿಜ
ಗಳಿರುವ ಶಿಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಜಾಞ್ನವು ಭೂಗಭರ್ಶಾಸತ್ಜಞ್ರನೂನ್ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿತುತ್. ಅವರ
ಮೂಯ್ಸಿಯಂನಲಿಲ್ ಅತೀ ಸುಂದರ ಗಾರ್ನೈಟ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹವೇ ಇತುತ್. ಜಗತಿತ್ನ ಎಲೆಲ್ಡೆಯಿಂದ
ಸಂಗರ್ಹಿಸಿದ ಸುಣಣ್ದ ಕಲುಲ್ಗಳೂ ಇದದ್ವು. ಇವುಗಳೆಲಲ್ವನುನ್ ಪಾಲೀಷ್ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಿನ ವಣರ್
ವಿನಾಯ್ಸ ಎದುದ್ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ನಮಮ್ ದೇಶದ ರೆಂಟಿಚೆಂತಲ್ ಸುಣಣ್ದ ಶಿಲೆಯನುನ್
ಮತುತ್ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಕರಾರ್ರ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನೂನ್ ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ರಾಮನ್ ಹೆಮೆಮ್
ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಹೀಗೆಯೇ ಮರುಳುಗಲುಲ್, ಸೆಲ್ೕಟ್ ಮತುತ್ ಸಂಚಿತ ಶಿಲೆ (ಅವಸಾದನ)ಗಳ
ಮಾದರಿಗಳಿದದ್ವು. ಅವರು ಶಿಲೆಗಳು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಖನಿಜ ತುಂಬಿದ ಶಿಲೆಗಳು
ಉಂಟಾಗುವ ಬಗೆಗ್ ವಿದವ್ತ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು.
ಮೈಸೂರು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ಭೂಗಭರ್ಶಾಸತ್ದ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಆಗಿದದ್ ಎಲ್. ರಾಮರಾವ್
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ತಜಞ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಹೀಗೆನುನ್ತಾತ್ರೆ: “ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ ರವರನುನ್
ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದದ್ ಯಾರೇ ಭೂಗಭರ್ಶಾಸತ್ಜಞ್ರಿಗೂ ತಮಮ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದೇ
ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ ಕಾದಿರುತಿತ್ತುತ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
– ಸೂಕಷ್ ಜೀವಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ವಿಷಯ ಭೌತಶಾಸತ್ದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾದದುದ್. ಇದರ ಬಗೆಗ್ಯೂ
ಸಹ ಎಲಲ್ ಬಲಲ್ವರಂತೆ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳನೋಟಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡ
ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಒಳನೋಟಗಳು ನಿಮಮ್ನುನ್ ವಿಷಯದ ಇನೊನ್ಂದು ಮುಗುಗ್ಲನುನ್
ತೋರಿಸಿ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ತುತ್.”
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ಅವರ ದೇಹಾಂತವಾಗುವ ಕೆಲ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಮನ್ರವರು ಆಂಧರ್ ಪರ್ದೇಶದ
ಕೃಷಣ್ ಕಣಿವೆಯ ಭೂವಿಜಾಞ್ನವನೂನ್, ಖನಿಜ ವಿಜಾಞ್ನವನೂನ್ ತೀವರ್ವಾಗಿ ಅಭಯ್ಸಿಸಿದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ನ
ಉಪನದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದದ್ರು. ಈ ಪರ್ದೇಶವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ತನನ್ ವಜರ್
ಸಂಪತಿತ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದಿದ್ತು. ಅಲಿಲ್ ವಜರ್ ಹೊತತ್ ಖನಿಜಗಳು ಇನೂನ್ ಲಭಯ್ವಿರುವವೆಂದು ರಾಮನ್
ನಂಬಿದದ್ರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ :
ಕೃಷಣ್ ನದಿಯೂ, ಅದರ ಮುಖಯ್ ಉಪನದಿಯಾದ ತುಂಗಭದರ್ ನದಿಯೂ ಪೂವರ್ಕೂಕ್,
ನೈರುತಯ್ಕೂಕ್ (SE) ಹರಿಯುತತ್ವೆ. ಇವನುನ್ ನಕಾಶೆಗಳಲಿಲ್ ಕನೂರ್ಲ್ ಫಾಮೇರ್ಶನ್ ಎಂದು
ತೋರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಇವೆರಡೂ ಸಂಗಮೇಶವ್ರಮ್ನಲಿಲ್ ಕೂಡುತತ್ವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಾದ
ನದಿಗಳು ಕಡಪಾ ಫಾಮೇರ್ಶನ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಹರಿಯುತತ್ವೆ. ಇದು ನದಿಗೆ ತೀವರ್
ಕಷಟ್ಕರ ದಾರಿ. ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳು ಜಾಸಿತ್ ಶಿರ್ೕಶೈಲಂನಲಿಲ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ದಿಕುಕ್ಹೊರಳಿಸುತತ್ದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ಹರಿಯುವ ನದಿಯು ಕಡಪಾ ಫಾಮೇರ್ಶನ್ನಿಂದ ಹೊರಚಾಚುತತ್ದೆ.
ಇದು ಕೊಂಚ ದೂರ ಮಾತರ್ ಹರಿದು ಮತೆತ್ ಇದು ಮೊದಲಿನ ಕೆಷ್ೕತರ್ಕೆಕ್ ವಾಪಸ್ ಹರಿಯುತತ್ದೆ. ಇದರ
ಬಳಿಕ ನದಿಗೆ ದಕಿಷ್ಣದೆದ್ೕ ದಾರಿ. ನದಿಯ ಪಾತರ್ ಅಗಲವಾಗಿ ವಿಜಯವಾಡ ಸೇರುತತ್ದೆ. ಇಲಿಲ್ಂದ
ಮುಂದೆ ಇನೊನ್ಂದು ಕಣಿವೆ ಹಾದು ವಿಸಾತ್ರವಾದ ಬಯಲಿನಲಿಲ್ ಹರಿದು ಸಮುದರ್ ಸೇರುತತ್ದೆ.
ಸಂಗಮೇಶವ್ರದಿಂದ, ವಿಜಯವಾಡದವರೆಗಿನ ನೇರದಾರಿ 178 ಮೈಲಿ ಆದರೆ ನದಿಯ
ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ದಾರಿ 278 ಮೈಲಿ. ಈ ನೂರು ಮೈಲಿಗಳಲಿಲ್ ಕಣಿವೆಗಳೂ, ತಿರುವುಗಳೂ ಈ ಹಿಂದೆ
ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಮರಾಬಾದ್ನ ಸಮತಟಾಟ್ದ ಭೂಮಿಯನುನ್ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಮುನುನ್ಗುಗ್ವಾಗ ಕಡಪಾ
ಶಿಲೆಗಳ ನೂರು ಮೈಲಿಗಳ ಕಣಿವೆಯನುನ್ಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ.
ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ನೆಲೂಲ್ರಿನವರೆಗೆ ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷಣ್ ಮತುತ್ ಪೆನಾನ್ರ್ ನದಿಗಳು ಹೊತುತ್ತಂದ
ಮಣಣ್ನುನ್ ಸುರಿದು ಕರಾವಳಿ ಪರ್ದೇಶವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ. ನಕಾಶೆಗಳಲಿಲ್ ಇದನುನ್ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಭೂ ಸೃಷಿಠ್
ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಚಿತರ್ವಾದ ನಾಲಿಗೆಯಾಕಾರದಲಿಲ್ದೆ. ಉದುದ್ದದ್ನೆಯ ಶಿಲೆಗಳು
ಒಳಗೆ ಬಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೃಷಣ್ನದಿಯು, ವಿಜಯವಾಡದ ಹಿಂದಿನ ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಹರಿಯುವಾಗಿನ
ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ದೆ.
ಖೊಂಡಲೈಟ್ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಶಿಲೆಗಳಿದದ್ ಬೆಟಟ್ಶೊಂದನುನ್ ಕೊರೆದು ನದಿ
ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡ ದಾಟುವ ಮುನನ್, ನದಿಯು ಈ ಕಣಿವೆಯಲಿಲ್
ತಂದು ಸುರಿಯುವ ಕಲುಲ್ ಚೂರುಗಳಲಿಲ್ಯೇ ವಜರ್ಗಳು ದೊರಕಿವೆ.
1929 ರಲಿಲ್ Journal of Hyderabad Geological Survey ಪರ್ಕಟಿಸಿದ ತನನ್ ಮೊದಲ
ಹೊತಿತ್ಗೆಯಲಿಲ್ ಈ ಪರ್ದೇಶದ ಎಲಲ್ ವಜರ್ದ ಗಣಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಯ್ವಿದೆ. ಈ ಗಣಿಗಳೆಲಲ್ವೂ
ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಣಿವೆಯ ಹತಿತ್ರದಲಿಲ್ಯೇ ಇವೆ. ಪಟಿರ್ಯಾಲ ಅಟೂಕ್ರು, ಮುನನ್ಲೂರು,
ಮೋಗಲೂರು, ಕೊಡುವಟಕ್ಲುಲ್, ಉಸಟ್ಪಲಿಲ್ ಗಣಿಗಳೆಲಲ್ ನದಿಯ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ಇವೆ, ಕೊಲೂಲ್ರು ಮಾತರ್
ದಕಿಷ್ಣದಲಿಲ್ದೆ. ಇದೇಕೆಂದರೆ ಇಲಿಲ್ ಬೆಟಟ್ಶೊಂದು ಅಡಡ್ಬಂದು, ಅದು ತೀವರ್ವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಈಶಾನಯ್ಕೆಕ್
ಹರಿಯುತತ್ದೆ. ಕೊಲೂಲ್ರಿನಲಿಲ್ ಅತಿಹೆಚುಚ್ ವಜರ್ಗಳು ದೊರಕಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ತಾವೆನಿರ್ಯರ್ ಇಲಿಲ್ಗೆ
ಬಂದು ಇಲಿಲ್ 60000 ಜನರು ವಜರ್ದ ಗಣಿಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾದ್ನೆ.
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ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ವಜರ್ದ ಗಣಿಗಳಿರುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಬರಿದಾಗಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದು
ಬರಿದಾಗಿರುವುದು ಈಗಿನ ಸಿಥ್ತಿ. ಇದು ನೀಡಿದ ಅತಯ್ಮೂಲಯ್ ಸಂಪತುತ್ ಈಗ ನೆನಪಷೆಟ್ೕ. ಇಂತಹ
ಗಣಿಗಳಲಿಲ್ ಇನೂನ್ ಕೆಲವು ತನನ್ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ಒಡಲಲಿಲ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ
ಅತಿ ಆಳಕೆಕ್ ಅಗೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತಯ್ವಿದೆ. ನಕಾಶೆಗಳನುನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ
ಕೃಷಣ್ನದಿಯ ಪಾತರ್ದ ಹರಿವು ದಕಿಷ್ಣದಿಕಿಕ್ಗೆ ಸರಿಯುತಿತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ನದಿಯಲಿಲ್ ಹರಿದು
ಬರುವ ಶಿಲೆಗಳು ಮಣುಣ್ ಸಂಗರ್ಹವಾಗುವುದರಿಂದ ವಜರ್ ಹುಡುಕಲು ಹೊಸ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಗಣಿಗಳೆಲಲ್ವೂ ದೂರವೇ ಇದೆ. ಇಲಿಲ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಲುಲ್ದು. ಆದರೆ
ಇಲಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಶೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಣ್ನದಿಯು ಶಿಲೆಗಳನುನ್ ಭೇದಿಸಿ ಹೊತುತ್ ತಂದ ಮಣಿಣ್ನಲಿಲ್
ವಜರ್ ಹುಡುಕುವ ಮುನನ್, ವಜರ್ಗಳಿರುವ ಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳಾವುವು ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ
ಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳು ಶೋಧಗೊಂಡರೆ ಅದನುನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಡಪಾ ಫಾಮೇರ್ಶನ್ಸ್ನ ಮೇಲಾಭ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಸಂಗಮೇಶವ್ರಮ್ ಮತುತ್
ವಿಜಯವಾಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೃಷಾಣ್ನದಿಯ ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಉದದ್ನೆಯ ಹರಿವು ಇದೆ. ಕೊಂಚಭಾಗ
ಮಾತರ್ ಕನೂರ್ಲ್ ಫಾಮೇರ್ಶನ್ನಲಿಲ್ ಇದೆ. ಇವನುನ್ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿದುಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ,
ನದಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಸಂಗರ್ಹವಾದ ವಜರ್ಗಳು ಈ ಕಣಿವೆಗಳನುನ್ ಪರ್ವಾಹ ಬಂದಾಗ ಮಾತರ್
ಶಿಲೆಗಳನುನ್ ಕೊರೆದು ಹೊತುತ್ ತಂದ ಸಂಗರ್ಹಗಳಲಿಲ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಕೊರೆದ ಶಿಲೆಗಳು ಕಣಿವೆಯ ಭಾಗದೊದ್ೕ
ಎಂಬುದನುನ್ ತಿಳಿಯಲು ಹಲವಾರು ಆಳ ಅಧಯ್ಯನಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಜರ್ಕರೂರು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ವಜರ್ದ ವಾಯ್ಪಾರಕೆಕ್ 16 ಮತುತ್ 17 ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲಿಲ್
ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಿದ್ತು. ಇದು ಪಶಿಚ್ಮದಲಿಲ್ ಲಟಾಟ್ವರಮ್ ಮತುತ್ ಗುಂತಕಲ್ ಪೂವರ್ದಲಿಲ್ ಧೋನೆ
ಮತುತ್ ಗೂಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಣ್ ಕಣಿವೆಯು ಈ ಪರ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷುಟ್ ಉತತ್ರದಲಿಲ್ದೆ.
ಭೂಶಾಸತ್ದ ನಕಾಶೆಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಈ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಕಡಪಾ ಫಾಮೇರ್ಶನ ಆಚೆಗೆ ಇವೆ. ಇದರ
ಅಥರ್ ಏನೆಂದರೆ ಕೃಷಾಣ್ ನದಿಯ ವಜರ್ ಸಂಪತಿತ್ಗೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಜರ್ಕರೂಲಿನ ಸುತತ್ ಸಿಗುವ
ಭೂ ಮೇಲಾಭ್ಗದ ವಜರ್ ಲಭಯ್ತೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲಲ್. ಇಲಿಲ್ ಯಾವ ಅಗಿನ್ಪವರ್ತಗಳು
ಇಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಾಣ್ ಕಣಿವೆಯ ವಜರ್ಶಿಲೆಗಳು ಆಸೊಫ್ೕಟಗೊಂಡ ಈ ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಚದುರಿ
ಬಿದಿದ್ವೆಯೆಂಬ ದಾಖಲೆಯಿಲಲ್.
ಈ ಪರ್ಬಂಧದ ಉದೆದ್ೕಶವೇನೆಂದರೆ ಕೃಷಣ್ ಕಣಿವೆಯ ವಜರ್ ಶಿಲೆಗಳ ಚರಿತೆರ್ ಹೇಳುವುದೊಂದೇ
ಅಲಲ್ದೆ, ಇದನುನ್ ಮುಗಿದ ಅಧಾಯ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಬರೀ ಚರಿತೆರ್ಯಲಿಲ್ ಬರುವ
ಅತಿ ರಂಜಿತ ವಜರ್ಗಳಿಗಷೆಟ್ೕ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿಯೂ
ಇದನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಆಳಕೆಕ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತಯ್ವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ಇದನುನ್ ಒಬಬ್ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿಯು ಇಷುಟ್ ವಿಶಾದವಾಗಿ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವರೆಂಬುದನುನ್
ನಂಬುವುದಕೆಕ್ ಆಗದು. ಈ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆಯುವುದಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಆಂಧರ್ ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್
ನೀಡಿದ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ, ರಾಮನ್ರವರು ಈ ವಿಷಯವನುನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾದ್ರೆಂದೂ, ಮತುತ್ ವೈಯಕಿತ್ಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆಂದೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದಿರದು.
ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರೂ ಅದರಲಿಲ್ ಗಾಢವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
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ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲೊನ್ೕಟದ ವಿಷಯ ಸಂಗರ್ಹಕಾರರಲಲ್. ಅವರೆಂದಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಶೆನ್ಯೆತುತ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಡುವವರೇ ಇರಲಿಲಲ್.
ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ದಲೂಲ್ ಸಹ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ಪರ್ತಿ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ಯೂ, ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಚಚೆರ್/ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಿಗೆ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. 1951 ರ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್
“ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಭೌತಶಾಸತ್” ದ ಬಗೆಗ್ ನಡೆದ ಚಚಾರ್ಕೂಟವಿನೂನ್ ನನನ್ ನೆನಪಿನಲಿಲ್ದೆ. ಬಂಗಾಳದ
ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ‘ನಾರ್ ವೆಸಟ್ರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದುದ್, ಇದರ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಪೂರಿತ
ಚಚೆರ್ಗಳು ಇದದ್ವು. ಈ ಚಚೆರ್ಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ತೀಕಷ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಕೇಳಿ,
ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಭೌತಶಾಸತ್ವನುನ್ ಅರಿಯಲು ಯತಿನ್ಸಿದರು.
ವಾಲೆಟ್ೕರ್ನಲಿಲ್ ನಡೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1956 ರ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ‘ಜೆಟ್ ಸಿಟ್ೕಮ್ಸ್’ ಇನ್ ದಿ ಅಪಪ್ರ್
ಏರ್’ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರ ತಮಮ್ ಸಿ. ರಾಮಸಾವ್ಮಿಯವರು ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಿದರು. ನಾನು
ಇವರ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಲೆಲ್. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹತಿತ್ ನಿಂತಿರುವುದನೂನ್
ಚಿತಿರ್ಸಿಕೊಳಳ್ಬಲೆಲ್. ಅವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಹಿರಿಯಣಣ್ ರಾಮನ್ರವರ ಮುಂದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು
ಮುಜುಗರವಾಗಿತುತ್. ಬಹು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ತಮಮ್ ಸಿಥ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್ರವರೂ
ಸಹ ಬಹಳ ಆಸಕಿತ್ವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಕೇಳಿದರು. ರಾಮಸಾವ್ಮಿಯವರ ಈ ಉಪನಾಯ್ಸದ
ವಿಷಯವನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಎಷುಟ್ ಆಗರ್ಹಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದರೆ, ಒಂದು ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಅವರು
ಜೆಟ್ ಸಿಟ್ೕಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಹವಾಮಾನದಲುಲ್ಂಟಾಗುವ Circulation ಬಗೆಗ್ ಎರಡು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಬರೆದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಬರೆದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಗೊತಿತ್ದುದ್ವೇ ಆಗಿದದ್ವು.
ಆದರೂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯು ಅತಿ ಮೇಲ್ಸತ್ರದ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ್ನ ಪಶಿಚ್ಮದ ಜೆಟ್
ಸಿಟ್ೕಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕೆಳಗಿನ ಬೀಸುಗಾಳಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತಾಗಿತುತ್.
ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಬಂಧಗಳಲಿಲ್ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳ ಹೊಸತನ,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಪರ್ಬಂಧಶೊಂದರಲಿಲ್ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಭರ್ಮಣೆಯ ಬಗೆಗ್ ಶುರು
ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ದ ಮೂಲಭೂತ ತತವ್ಗಳನುನ್
ಹೊರಗೆಳೆಯುತಾತ್ರೆ. ಇವೆಲಲ್ವೂ ಕೇವಲ ಏಳು ಪುಟಗಳಲಿಲ್. ಈ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಬರೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ
80 ವಷರ್ ವಯಸುಸ್. 1967ರ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಸಂಸಮ್ರಣ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ನೀಡಿದಾಗ
“ಹವಾಮಾನ ಮತುತ್ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಲನೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯ ಆಯುದ್ಕೊಂಡರು. ಇದನೆನ್ೕ
ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 20, 1967ರ Current Science ನಲಿಲ್ Zonal winds and jet streams
in the atmosphere ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್
ಸ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1967 ರ ಮದರಾಸಿನ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲೂಲ್ ಅವರು ಅಧಯ್ಕಷ್ ಭಾಷಣಕೆಕ್ ಇದೇ
ವಿಷಯವನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಂಡರು.
ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಅತಿ ಹೊಸದೃಷಿಟ್ಯಿಂದ ನೋಡುವ ಅಂತಃಶಕಿತ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗಿತುತ್.
ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ವನೂನ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ದೃಷಿಟ್ಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಪರ್ಕಾಂಡ
ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಇತತ್ರು. ಅವರ ಶಿಷಯ್ರು ಅನೇಕರ ಹವಾಮಾನ ತಜಞ್ರಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಖಾಯ್ತಿ
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ಪಡೆದರು. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ಜಞ್ರನೂನ್, ಜೊಯ್ೕತಿಷಾಸತ್ಬಲಲ್ವರನೂನ್
ಒಂದೇ ಮಾಡಿ “ಹವಾಮಾನ ಶಾಸತ್ಕೂಕ್, ಜೊಯ್ೕತಿಷಾಸತ್ಕೂಕ್ ಸಮಾನ ಅಂಶಶೊಂದಿದೆ, ಹವಾಮಾನದ
ಭವಿಷಯ್ ಹೇಳುವವರು ನನಗೆ ಸಿಕಿಕ್ಲಲ್.” ಇದು ಸಭಿಕರಲಿಲ್ ನಗೆಅಲೆ ಎಬಿಬ್ಸಿದರೂ, ಹವಾಮಾನ ತಜಞ್
ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಇದನುನ್ ಬಹಳ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಹಚಿಚ್ಕೊಂಡವರು ರಾಮನ್ರ ಸಹೋದರ
ರಾಮಸಾವ್ಮಿಯವರು. ಅವರು ರಾಮನ್ರವರು ಸುತತ್ಮುತತ್ ಇಲಲ್ದಿದಾದ್ಗ ತಮಮ್ ಶಾಸತ್ದ ಶಿಸತ್ನುನ್
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ಹಳಬರಾದ ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮನಾಥನ್ ಮತುತ್ ಎಲ್. ಎ. ರಾಮ
ದಾಸ್ರವರು ಈ ತಮಾಷೆಯನುನ್ ಆತಿಮ್ೕಯತೆಯಿಂದ ರಾಮನ್ರವರಂತೆಯೇ ಸಿವ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಖಗೋಳ ಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಆಸಕಿತ್ಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು. ಅವರು 1924 ರಲಿಲ್
ಪಸಾಡೆನಾದಲಿಲ್ರುವ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆಟ್ಕಾನ್ಲಜಿಗೆ ಭೆಟಿಟ್ಯಿತಾತ್ಗ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್
ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ವಿಲಸ್ನ್ ವೇದ ಶಾಲೆಯಲಿಲ್ ಕೆಲಕಾಲ
ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಈ ವೇದ ಶಾಲೆಯು ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಹೆಸರು
ಗಳಿಸಿತುತ್. ಅವರು ಅಲಿಲ್ ರಾತಿರ್ಯಲಿಲ್ ಆಕಾಶ ವೀಕಷ್ಣೆಯನೂನ್ ಹಗಲಲಿಲ್ ಪರಿಸರದ ವೀಕಷ್ಣೆಯನೂನ್
ಮಾಡತೊಡಗಿದದ್ರು. ಅಲಿಲ್ನ 100 ಇಂಚು ಟಿಲಿಸೊಕ್ೕಪ್ ಹಬಲ್ರವರ ಕೈಯಲಿಲ್ ಹಲವಾರು
ಅದುಭ್ತಗಳನುನ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿತುತ್. ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ವಿಶವ್ದ ಕಾಯಗಳ ದೂರಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿಲ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರೂ ಸಹ ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪ್ನಲಿಲ್ ದೂರ-ದೂರದ ಅನಿಲ ರೂಪದ ನೆಬೂಯ್ಲೊಗಳನುನ್ ವೀಕಷ್ಣೆ
ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅನುಭವವು ಅವರ ಖಗೋಳಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ವನುನ್ ವಿಸತ್ರಿಸಿತುತ್.
ಮೌಂಟ್ ಪಾಲೋಮಾನರ್ 200 ಇಂಚು ಟಿಲಿಸೊಕ್ೕಪಿನ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ
ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅದು ಯಾಂತಿರ್ಕ ಕೌಶಲದ ಅದುಭ್ತವೆಂದೂ, ಆಕಾಶ ವೀಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಸಿಟ್ಲ್
ವಾಚ್ನ ನಿಖರತೆಯನುನ್ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಇಂದಿಗೂ ಮೌಂಟ್
ಪಾಲೋಮಾರ್ ಖಗೋಳ ವೀಕಷ್ಣೆಯ ಮಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ದೆ, ಖಗೋಳ ಶಾಸತ್ಕೆಕ್ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ
ಮಂಚೂಣಿಯ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ (ಈ ಅಧಾಯ್ಯದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ
ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಭಾಷಣ ನೋಡಿ).
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸೆಪ್ಕೊಟ್ೕಸೊಕ್ಪಿ ಲಾಯ್ಬೋರೇಟಿರಿಯಲಿಲ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದದ್ರು. ಅದೇನೋ ಅದು ಸಾಧಯ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ಅವರು ಒಂದು ಅಡಿ ವಾಯ್ಸದ
ಎರಡು ನಿಮಮ್ ದಪರ್ಣಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾದ ಎಚ್. ಪಿ. ವಾರನ್ (ಪರಮೇಶವ್ರನ್) ರವರಿಂದ
ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಖಗೋಳ ಶಾಸತ್ಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಲು ಯತಿನ್ಸಿದದ್ರು. ಅವರು
ಪದಮ್ನಾಭನ್ರೊಡನೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್ ವಾಯ್ಸದ ದಪರ್ಣಗಳನುನ್
ಎರಕಹೊಯುದ್, ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವೇ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಪದಮ್ನಾಭನ್ ಆಗಬಹುದೆಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ವಿಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ದುಯ್ತಿ ಶಾಸತ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್. ಖಗೋಳ ಶಾಸತ್ವು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ
ಒಳೆಳ್ಯ ದುಯ್ತಿಶಾಸತ್ ಕೌಶಲಯ್ವುಳಳ್ವರ ಅಗತಯ್ವಿದೆಯೆಂದು ಬಯಸಿದದ್ರು. ದಪರ್ಣಗಳನುನ್
ಎರಕಹೊಯುಯ್ವುದು, ಉಜುಜ್ವುದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಯ್ಂತ ಕೌಶಲಯ್ ಬೇಡುವ ಕೆಲಸಗಳು.
ಇವು ವಿಜಾಞ್ನ ಬಯಸುವ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಕೆಕ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
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ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆವರಣವನುನ್ ಅದುಭ್ತ ವೃಕಷ್ಗಳಿಂದಲೂ, ತರುಲತೆಗಳಿಂದ
ಲೂ ತುಂಬಿಸಿಟಿಟ್ದದ್ರು. ಅನೇಕ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮರಗಳೂ, ಕುರಿಚಿಗಿಡಗಳೂ, ಸುಂದರ ಗುಲಾಬಿಗಳೂ
ಇದದ್ವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ದೊರಕುವ ಎಲಲ್ ಬಗೆಯ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಕಣಾಗ್ವಲಿನಲಿಲ್ಯೇ
ತೋಟಮಾಡಿದದ್ರು. ಅವರು ಈ ಹೂಗಳನುನ್ ಚಿಕಕ್ ಮಗುವಿನಂತೆಯೇ ಇಷಟ್ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಬೆಳೆದಿದದ್ ಮರಗಿಡಗಳ ಸಸಯ್ ಶಾಸಿತ್ೕಯ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿದಿದದ್ವು. ಅವುಗಳನುನ್ ಹೂ
ಬಿಡುವ ಅಂದಕಾಕ್ಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದದ್ರು. ದಿನಕೆಕ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಚಾರಗಳನುನ್
ತಲೆಯಲಿಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಮಮ್ ತೋಟದ ಸುತತ್ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ
ಖುಷಿ ಮತುತ್ ಸಮಾಧಾನ ತರುತಿತ್ತುತ್. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮಮ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ತೋಟದಲಿಲ್ಯೇ ಸಂವಾದ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಹವಾಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದಾದ್ಗಲೆಲಾಲ್ ಪರ್ತಿದಿನ ಅವರು
ಕಬಬ್ನ್ ಪಾಕ್ರ್ಗೆ ತೆರಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನೂ ಅವರೊಂದಿಗಿರುತಿತ್ದೆದ್. ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನ
ಪರ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೇ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಮಮ್ ನಡಿಗೆಗಳು ಆಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಅವರು ಹೂಗಳನುನ್, ಎಲೆಗಳನುನ್ ಹಾಗು ಮರದ ಗಾತರ್ವನೂನ್ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಎಲೆಕಿಟ್ಕಲ್ ಕಮುಯ್ನಿಕೇಶನ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ನ್
ರವರು, ಕಬಬ್ನ್ ಪಾಕ್ರ್ನಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದಭರ್ವನೂನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ
– ಡಾ।। ಧವನ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಕಬಬ್ನ್ ಪಾಕ್ರ್ನಲಿಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ ರಾಮನ್ರವರು
ಸಂಜೆಗತತ್ಲಿನಲಿಲ್ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಏನನೊನ್ ಹುಡುಕುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಕಂಡೆವು. ನಾವು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದದ್ ಹುಳುಗಳ ರೆಕೆಕ್ಗಳನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಳಿಳ್
ಎಂದರು. ದೀಪದ ಹುಳುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖೆಯ್ಯಲಿಲ್ ಅಲಿಲ್ ಸತುತ್ ಬಿದಿದ್ದದ್ವು. ಈ ಹುಳುಗಳು
ಮಳೆ ಬಿದದ್ ಬಳಿಕ ದೀಪದ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಆತಮ್ಹತೆಯ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. ನಾವು ಈ ರೆಕೆಕ್ಗಳೇಕೆ ಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳುವ ಧೈಯರ್ ಮಾಡಲಿಲಲ್. ಒಂದು ಬೆಂಕಿಪೆಟಿಟ್ಗೆಯಲಿಲ್ ತುಂಬುವಷುಟ್ ರೆಕೆಕ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಿ
ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆಟ್ವು. ‘ಬನಿನ್ ಈ ಕಡೆ’ ಎಂದು ನಮಮ್ನುನ್ ಮಕುಯ್ರ್ರಿ ದೀಪದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯದ್ರು.
ಒಂದು ರೆಕೆಕ್ಯನುನ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಿಡಿದರು. ತಕಷ್ಣವೇ ರೆಕೆಕ್ಯೊಳಗೆ ತೂರಿ ಬಂದ ಬೆಳಕು ವಿವತರ್ನ
ಗೊಂಡಿತುತ್. ರಾಮನ್ನಂತಹ ನೈಸಗಿರ್ಕ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಮಾತರ್ ಎಲಲ್ ಜೀವಿಗಳನುನ್ ಆವರಿಸುವ
ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್ ಗಮನಿಸಿಯಾರು.”
ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದದ್ ಬೀಜಗಳನುನ್ ಎತಿತ್ಕೊಂಡು ಅದನುನ್ ಒರೆಸಿ ಅದರ ಆಕಾರವನೂನ್,
ಬಣಣ್ಗಳನೂನ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವರು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಅವನುನ್ ಜೇಬಿನಲಿಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತಮಮ್
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ತಂದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡುವರು. ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಅವರ ಶರಟು, ಕೋಟಿನ
ಜೇಬುಗಳಲಿಲ್ ವಿಚಿತರ್ ಬೀಜಗಳನೂನ್ ಹೆಕಿಕ್ ತೆಗೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಬಯಲಿನಲಿಲ್ ನಿಂತಿದಾದ್ಗ ಆಕಾಶ
ನೋಡಿ ಅಲಿಲ್ನ ನಕಷ್ತರ್ಗಳನೂನ್ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಹೇಳುವರು.
ಅವರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಪುಷಪ್ ಪರ್ದಶರ್ನವನುನ್ ಎಂದೂ ತಪಿಪ್ಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಇದು
ದಕಿಷ್ಣದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೋಪುರವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಸೊಯ್ೕದಾಯ್ನ. ಭವಯ್ಗಾತರ್ದ ಮರಗಳು
ಸಾಲುಗಟಟ್ಲೆ ಹೂಮರಗಳು, ಹೂಗಳ ಭೂಮಟಟ್ದ ಸಾಲುಗಳು ಮತುತ್ ಒಂದು ಗಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಈ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ವೈಶಿಷ ಗಳು. ರಾಮನ್ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬಬ್ರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದಾದ್ಗ
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ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ – “ಎಲಲ್ ಜನರೂ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದಿದದ್ರು, ಒಬಬ್ರೇ ಒಬಬ್ರು ಕೈಯಲಿಲ್ ಲೆನ್ಸ್
ಹಿಡಿದು ಹೂಗಳನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇನೊನ್ಂದು ಕೈಯಲಿಲ್ ಬೆಗೋನಿಯಾ ಹೂಗಿಡದ ರೆಂಬೆಯಿತುತ್.
ಅದರ ಬಣಣ್ದ ವಿನಾಯ್ಸವನುನ್ ಅವರು ನೋಡುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಸೆನ್ೕಹಿತರು ಅವರ ಬಳಿ
ನಡೆದವು. ಅವರು ನಮಮ್ನುನ್ ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಕಣುಣ್ಗಳಲಿಲ್ ಬೆರಗು ಇತುತ್. ತಾವು ಕೈಯಲಿಲ್
ಹಿಡಿದ ಹೂವಿನ ವಣರ್ವಿನಾಯ್ಸವು ಅವರ ತೀಕಷ್ ಬುದಿದ್ಶಕಿತ್ಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಂತಿತುತ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅವರು ತಮಮ್ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ನಮೊಮ್ಡನೆ ಅವರ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್ ಪರ್ತಿದಿನವೂ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರನೂನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಒಂದೆರೆಡು ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ನೋಡಿದ ತಕಷ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ
ತೋರಿಸುವುದು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಪರ್ದಾಯವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಅನೇಕಬಾರಿ ಅವರ ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನದಂದು ನಾವು
ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದುದ್ಂಟು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲಲ್. ನಾವು ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ದುದ್
ಒಳಗಿನವರೇ ಆದದ್ರಿಂದ ಜನಮ್ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲಲ್ ಎನಿನ್ಸಿರಬೇಕು. ಅಲಲ್ದೆ ನಮಮ್
ಮತುತ್ ರಾಮನ್ರವರ ನಡುವಿನ ವಯಸಿಸ್ನ ಅಂತರವೂ ಇದಕೆಕ್ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ವಷರ್
ನೆನಪಿಲಲ್. ಅದು ಐವತತ್ರ ದಶಕದ ಮಧಯ್ಭಾಗದಲಿಲ್ರಬೇಕು. ನಾವೆಲಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಜನಮ್ದಿನದಂದು
ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲ್ಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆವು. ನಾವೆಲಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ
ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತೆವು. ರಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ
ಹೂಗುಚಛ್ವನುನ್ ಅವರ ಕೈಯಲಿಲ್ ಇಟೆಟ್. ಎಲಲ್ರೂ, “ನಾವು ನಿಮಮ್ ಜನಮ್ದಿನದಂದು ಅಭಿನಂದನೆ
ಸಲಿಲ್ಸುತೆತ್ೕವೆ” ಎಂದೆವು. ರಾಮನ್ರವರು ಒಂದು ಕಷ್ಣ ಹಿಮೆಮ್ಟಿಟ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷಪಟಟ್ರು.
ಆ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಭಾವನೆಗಳನೆನ್ಂದೂ ಹೊರಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಗುಲಾಬಿ
ಹೂಗಳನುನ್ ಆಘಾರ್ಣಿಸಿದರು “ಏನಪಾಪ್ ಈ ಹೂಗಳು ಇಷುಟ್ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ. ಎಲಿಲ್ಂದ ತಂದಿರಿ? ಸದಯ್
ಇವು ನಮಮ್ ತೋಟದಿಂದ ಕಿತತ್ದದ್ಲಲ್ವಲಲ್.” ನಾವು ಸುಳುಳ್ ಹೇಳಲಾಗಲಿಲಲ್, ಅವು ಸಂಸೆಥ್ಯ ತೋಟದೆದ್ೕ
ಎಂದು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡೆವು. ರಾಮನ್ “ನೀವು ಇವನುನ್ ಗಿಡದಲೆಲ್ೕ ಬಿಟಿಟ್ದಿದ್ದದ್ರೆ ಚೆನಾನ್ಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ಅವು
ಹೂಗುಚಛ್ಕಿಕ್ಂತಲೂ ಗಿಡಗಳಲಿಲ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ವು. ಇರಲಿ, ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಥಾಯ್ಂಕ್ಸ್ ಎಂದು
ಬಿಟಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಲ್ಸಿದುದ್ ಇದೇ ಮೊದಲು ಮತುತ್ ಕೊನೆಯ ಸಲ.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಯೂರೋಪಿನ ಆಲ್ ಪವರ್ತಗಳೂ ಮತುತ್ ಅದರ ಕಣಿವೆಗಳು ಬಹಳ
ಆನಂದ ತರುತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರು ಅಲೆಲ್ಲಾಲ್ ಭಿನನ್ ಸಥ್ಳಗಳಿಂದ ಪರ್ಕೃತಿಯನುನ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದದ್ರು.
ಒಮೆಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು– “ನೀನೆಂದಾದರೂ ಯೂರೋಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಸ್ಬುರ್ಕ್
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲಿಲ್ನ ಗಿರಿಗಳನುನ್ ನೋಡು ಅದೊಂದು ಅದುಭ್ತ ದೃಶಯ್. ನಾನು ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ
ಅನಂತರ ಇನ್ಸ್ಬುರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಲಿಲ್ನ ದೃಶಯ್ವನುನ್ ಕಂಡಾಗ ರಾಮನ್ರವರ ನುಡಿಗಳು ಕಿವಿಯಲಿಲ್
ಉಳಿಯುತಿತ್ದದ್ವು. ಕಲಕ್ತತ್ದ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಆಗಾಗ ಡಾಜಿರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅಲಿಲ್ಂದ ಮರಳಿದಾಗ ಅಲಿಲ್ನ ಸೂಯೋರ್ದಯ, ಸೂಯರ್ಸತ್ ಮತುತ್ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಗಿರಿ
ಶೃಂಗಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೇ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾದ್ಗಲೆಲಾಲ್ ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳು,
ಕಾನನಗಳು, ಸರೋವರಗಳ ಸಾನಿಧಯ್ ಆಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗಿದದ್ವು. ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಆಸಕಿತ್ ಮತುತ್
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ಪರ್ಕೃತಿಯಲಿಲ್ನ ಆಸಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಪಾರ್ಕೃತಿಕ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಮತುತ್
ಪರ್ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಉತೆತ್ೕಜನ ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಷಯದಲಿಲ್
ಅತಿ ಆಧುನಿಕರು. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದವರು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದದ್ಲಲ್. ಒಮೆಮ್ ಮಾತರ್
ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಯಾತೆರ್ ಮಾಡಿದುದ್ಂಟು. ಅದು ಸಕಾರ್ರವು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್
ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟರಿ ಪರ್ದಶರ್ನವನುನ್ ನೋಡಲು ಮಾತರ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಗಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸೆತ್
ಗೆ ನನನ್ನುನ್ ಹಾಗು ಪದಮ್ನಾಭನ್ರವರನೂನ್ ಕರೆದೊಯದ್ರು. ಥಿಯೇಟರ್ನ ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ರಾಮನ್
ರವರನುನ್ ಕಂಡು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಮನ್ರವರು ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನುನ್ ಒತಾತ್ಯಮಾಡಿ
ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮೂವರಿಗೆ ಹತುತ್ ರೂ. ನೀಡಿದರೆಂದು ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲಿಲ್ ‘ಆನಾ
ಅಂಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫಸ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬ ಚಿತರ್ ನಡೆಯುತಿತ್ತುತ್. ಚಿತರ್ ಪರ್ದಶರ್ನಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಫಿ಼ಲ್ಮ್
ಡಿವಿಶನ್ನ ಲಘು ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಂದು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಡಾಯ್ಕುಮೆಂಟರಿ
ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದನುನ್ ನೋಡಿ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ತೃಪಿತ್ಯಾಯಿತು. ನಮೊಮ್ಡನೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನಲಿಲ್ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಾವು ಮೇಲೆದದ್ವು
ರಾಮನ್ರವರು ಉಳಿದ ಚಿತರ್ ಪರ್ದಶರ್ನವನುನ್ ನೋಡುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಕೊಂಡೆವು. ರಾಮನ್
“ಏನಯಾಯ್ ನಾವು ಹಣ ನೀಡಿಲಲ್ವೇ, ಸವ್ಲಪ್ ಹೊತುತ್ ಕೂಡಿ ಚಿತರ್ ನೋಡೋಣ” ಎಂದರು. ನಾವು
ಹತುತ್ ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು ಚಿತರ್ದಲಿಲ್ ಯೂಲ್ ಬರ್ನನ್ರ್ ಸಯಾಮನ್ ರಾಜನ ಪಾತರ್ದಲಿಲ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರಿಗೆ ಚಿತರ್ ಹಿಡಿಸಲಿಲಲ್. “ಇದೆಂತ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಣಯಯ್ ಸಯಾಮನ್ ರಾಜನನೂನ್ ತಲೆಬೋಡಿಸಿ
ಕೂರ್ರ ಮಾನವನಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದೇ, ಇದು ನನಗೆ ಇಷಟ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್” ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ
ಹೊರಬಿದುದ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರೆಟೆವು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಡಗಳು ಇಷಟ್ವಾಗಿದದ್ವು. ಮೋಡಗಳ
ವಿನಾಯ್ಸಗಳು ಮತುತ್ ಅವು ಚಿತಿರ್ಸುವ ಪರ್ಕಾಶಮಾನವಾದ ವಣರ್ಗಳು ಅವರನುನ್ ಸಂತೋಷ
ಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರು ಆಕಾಶ ನೋಡುತಾತ್ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ತಮಮ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳಳ್ಲು
ಬೇಸರಿಸುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ನಾನು ಜಾಲಹಳಿಳ್ಯ ಏರ್ ಫೆಸ್ರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಲ್ಬ್ಗೆ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ
ಪತಿನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದೆದ್. ಅಲಿಲ್ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಚಿಕಕ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಆಹಾವ್ನಿಸಿದದ್ರು.
ಅಲಿಲ್ ಅವರು ಮೋಡಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೋಡಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನೂನ್ ಹಾಗು ಅವು
ವಿಭಿನನ್ ಆಕಾರ ಹೊಂದುವುದನುನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕುಯ್ಮಲಸ್ ಕುಯ್ಮುಲೋನಿಂಬಸ್, ಸಾಟ್ಟಸ್
ನಿಂಬೋಸಾಟ್ಟಸ್ ಮತುತ್ ಹೊಳೆಯುವ ಇರಿರ್ಡೆಸೆಂಟ್ ಮೋಡಗಳನುನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅತಿ ಎತತ್ರದ
ಮೋಡಗಳಲಿಲ್ನ ಸವ್ಟಿಕಗಳು ಚಂದರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ವಿವತರ್ನಗೊಳಿಸಿ ಚಕಾರ್ಕಾರ ಪರ್ದಶಿರ್ಸುವುದನುನ್
ಹೇಳಿದರು. ರಾಮನ್ರವರ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ಎಲಲ್ರೂ ಇಷಟ್ಪಟಟ್ರು. ಆ ದಿನ ರಾಮನ್ರವರು
ಅತಾಯ್ನಂದದಿಂದ ಸಂಜೆ ಕಳೆದರು.
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೂಯ್ಸಿಯಂನಲಿಲ್ ಸಂರಕಿಷ್ಸಿದ ಹಕಿಕ್ಗಳು, ಚೀರುಂಡೆಗಳು, ಕಪೆಪ್ಚಿಪುಪ್ಗಳು
ಮತುತ್ ಸಮುದರ್ ಜೀವಿಗಳು ಇದದ್ವು. ಅವರು ಅವುಗಳ ವಣರ್ವಿನಾಯ್ಸಕಾಕ್ಗಿ ಸಂಗರ್ಹ ಮಾಡಿದದ್ರು.
ಹಕಿಕ್ಗಳಲಿಲ್ ಫೆಸಂಟ್ ಕೋಳಿಗಳು, ನೀಲಕಂಠ, ಗೋಲಡ್ನ್ ಓರಿಯೋಲ್ಗಳಿದದ್ವು. ಚೀರುಂಡೆಗಳು
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ಹೊಳೆಯುತಿತ್ದದ್ವು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಣರ್ರಂಜಿತ ವಿನಾಯ್ಸಗಳಿದದ್ವು. ಅವರು ಆಗಾಗ
ಅವುಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಮತೆತ್ ನೋಡುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್
ಮೂಯ್ಸಿಯಂನಲಿಲ್ ಇಡಲು ಸಂರಕಿಷ್ಸಿದ ಎರಡು ಫೆಸಂಟ್ ಕೋಳಿಗಳನುನ್ ಗಾಜಿನ ಕಪಾಟಿನಲಿಲ್ಟುಟ್
ಬೀಗ ಹಾಕುವುದನುನ್ ಮರೆತೆವು. ನಮಮ್ ದುರಾದೃಷಟ್ಕೆಕ್ ಎರಡು ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಮೂಯ್ಸಿಯಂ
ಹೊಕಕ್ವು. ಒಂದು ಫೆಸಂಟ್ ಹಕಿಕ್ಯನುನ್ ಎಳೆದಾಡಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಬಿಟಟ್ವು. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ
ಈ ದುರಂತವನುನ್ ನೋಡಿದೆವು. ನಮಗೆ ಆಘಾತ ಆಯಿತು. ಕಪಾಟಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಿಲಲ್ವೆಂಬುದು
ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸುತತ್ದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತುತ್. ಈ ದುಘರ್ಟನೆಯನುನ್ ಮುಚಿಚ್ ಹಾಕಲು
ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್. ನಾವು ಅಲಿಲ್ದದ್ ಹಕಿಕ್ ಪುಕಕ್ಗಳ ಗಲೀಜನುನ್ ತೆಗೆದು ಶುದಧ್ ಮಾಡಲು
ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನುನ್ ದೂರದಲಿಲ್ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಮುಚಿಚ್ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದೆವು.
ರಾಮನ್ ಬಂದರು. ಮೂಯ್ಸಿಯಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದರು. ಎರಡು ಕೋಳಿಗಳಲಿಲ್
ಒಂದಿಲಲ್ವೆಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಏನಾಯೆತ್ಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ನಾವು ಇದದ್ದುದ್ ಒಂದೇ ಎಂದೆವು.
ರಾಮನ್ರವರು ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡರು. ತಾವು ಆಡರ್ರ್ ಮಾಡಿದುದ್ ಎರಡು ಹಕಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಂದು
ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ ಇನೊನ್ಂದು ಏನಾಯೆತ್ಂದು ಚಿಂತಿಸಿದರು. ಬಂದ ಹಕಿಕ್ ಒಂದೇ ಎಂದು ನಾವು
ಪಟುಟ್ ಹಿಡಿದಿದದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಲಕ್ತತ್ದವನು ಎರಡು ಹಕಿಕ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದನೆನ್ೕ ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಳುಹಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟ್ಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ ತೋಟದಲಿಲ್ ತಿರುಗಾಡಲು
ಹೋದರು.
ಇಪಪ್ತುತ್ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೈಯಲಿಲ್ ಹಕಿಕ್ಯ ಪುಕಕ್ವನುನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು.
ಅದು ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಕಿತುತ್ ಹಾಕಿದದ್ ಪುಕಕ್ಗಳಲಿಲ್ ಒಂದಾಗಿತುತ್. ಹಕಿಕ್ಯನುನ್ ಹೂತುಹಾಕುಲು ನಾವು
ಹೇಳಿದ ವಯ್ಕಿತ್ ಇದೊಂದು ಪುಕಕ್ವನುನ್ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದದ್. ನಾವು ನಮಮ್ ಸುಳಳ್ನುನ್ ಅದುಮಿಡಲು
ಕಷಟ್ಪಟೆಟ್ವು. ಆದರೂ ಆ ಪುಕಕ್ವು ಇನಾನ್ವುದೋ ಹಕಿಕ್ಯು ತಂದು ಬಿಸುಟಿರಬಹುದೆಂದು ವಾದಿಸಿ
ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರನುನ್ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದೆವು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇದು ವಿಚಿತರ್ವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು.
ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೇರಿದೆದ್ವು. ನಮಮ್ ಬೇಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರೆ ಎಲಿಲ್ ಹೊರಗೆ
ಹಾಕುವರೋ ಎಂಬ ಭಯ ನಮಮ್ಲಿಲ್ತುತ್. ನಮಗೂ ಈ ಘಟನೆ ಹಿತವಾಗಿರಲಿಲಲ್.

ರಾಮನ್ರವರ ಜೀವನೋತಾಸ್ಹ ಮತುತ್ ಇತರ ಲಕಷ್ಣಗಳು
ರಾಮನ್ರವರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸವ್ಭಾವದ ವಯ್ಕಿತ್. ಅವರಿಗಿಷಟ್ವೆನಿಸಿದ ವಿಷಯದಲಿಲ್
ಗಾಢವಾಗಿ ಮುಳುಗುವವರು. ಅದು ವಿಜಾಞ್ನವೇ ಇರಲಿ ಇತರೆ ವಿಷಯವಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಳಕೆಕ್
ಇಳಿಯದ ಜಾಞ್ನ ಬೇಕಿರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಆಥಿರ್ಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಯಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ತಮಮ್ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ್ದದ್
ಕತರ್ವಯ್ಗಳಿಗೆ ಸವ್ಲಪ್ವೂ ಚುಯ್ತಿಬಾರದಂತೆ, ಚಾಣಾಕಷ್ತನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಲ್ಘನೆಯೂ ಸಂದಿತು.
ಅವರು ನಾಗಪುರದಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕತೆಯೊಂದಿದೆ. ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಕೆಲವು ಅರೆಸುಟಟ್
ನೂರು ರೂಗಳ ನೋಟುಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ರ ಬಳಿ ತಂದರು. ಅಕೌಂಟಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸಿನ
ಯಾರಾದರೂ ಇದನುನ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ಆ ನೋಟುಗಳನೂನ್
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ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ತಾವೇ ಪರೀಕಿಷ್ಸಿದರು. ಇದಕೆಕ್ ಮಸೂರವನೂನ್ ಬಳಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಖಜಾಂಚಿಗೆ ಈ ನೋಟುಗಳನುನ್ ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ನೋಟು ನೀಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅರೆಸುಟಟ್
ನೋಟುಗಳಲಿಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಖೆಯ್ ಕಾಣುವಂತಿತುತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಲಿ ನೋಟು ಎಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರ ತೀಕಷ್ ಪರೀಕಾಷ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಈ ಘಟನೆಯು ಎದುದ್
ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. 1907 ರಿಂದ 1917 ರವರೆಗೆ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅವರು ಆಶುತೋಷ ಮುಖಜಿರ್ಯವರ ಸಮುಮ್ಖದಲಿಲ್, ಮಾಡಿದ
ಭಾಷಣದಲಿಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1917ರಲಿಲ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನಶೊಂದು ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಜರುಗಿತು. ಆಗ
ರಾಮನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು–
“ನಾನು ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಪಾಲಿತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕನಾಗಿ ಸೇರಿದ ಜುಲೈ 1907
ರಿಂದ ಜೂನ್ 1917ರ ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ್, ಭೌತಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಉನನ್ತ
ಅಧಯ್ಯನಗಳಿಗೆ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್, ನಿಷಪ್ಕಷ್ಪಾತವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಮ್ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆಗ್
ಅಭಿಮಾನವುಂಟಾಗದಿರದು. ಈಗ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಭಾರತದ ಬೇರಾವ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದಲಿಲ್
ಇರದಂತಹ ಭೌತಶಾಸತ್ ಅಧಯ್ಯನ ತಂಡ ಇದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಯೂರೋಪಿನ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಗಳಲಿಲ್ ಇರುವ ಇದೇ ಬಗೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲುಲ್ತತ್ದೆ. ನಾವು
ಸಾಧಿಸಿದ ವೇಗದ ಬಗೆಗ್, ಕೇವಲ ಹತುತ್ ವಷರ್ದ ಹಿಂದೆ ಇಲಲ್ದುದ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ಭವಿಷಯ್
ನುಡಿಯುತತ್ದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮನತಟುಟ್ವ ವಿಚಾರ.
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ನನನ್ ಕೆಲಸವು 1907ರಲಿಲ್ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಇದು ಈಗಿನ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್
ಯವರಾದ ಡಾ।। ಎ.ಎಲ್. ಸಕಾರ್ರ್ ರವರು ಕೊಡಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಿಂದ ಸಾಧಯ್
ವಾಯಿತು. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಇಲಿಲ್ನ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯವನುನ್ ನನಗಾಗಿ ಅನಿಯತ ವೇಳೆಗಳಲಿಲ್ ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲಿಲ್ನ ನನನ್ ಕೆಲಸಗಳಲಿಲ್ ಇತರರೂ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಗಳು ಮರುಹುಟುಟ್ ಪಡೆದವು. ನಮಮ್ ಸಾಧನೆಯನುನ್ ಅಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದ ಹದಿನಾಲುಕ್ ವಿಶೇಷ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳು, ಬೊರ್ಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೆಸರಲಿಲ್
ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು ಮತುತ್ ವಾಷಿರ್ಕ ವರದಿಗಳನುನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಹೊರದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಈ
ಪರ್ಕಟಣೆಗಳನುನ್ ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. ಇಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜಗತಿತ್ನ ಪರ್ಸಿದಧ್
ಸಂಸೆಥ್ಗಳಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳನುನ್ “ಕೊಡುಪಡೆ” ಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಥ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.”
ರಾಮನ್ ಹೀಗೆಂದರು–
“ಕಲಕ್ತೆತ್ಯ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಫಿಫ್ಸಿಕ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಬಹುವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ.
ಭೌತಶಾಸತ್, ಧವ್ನಿಶಾಸತ್, ದುಯ್ತಿಶಾಸತ್, ವಿದುಯ್ತ್ ಕಾಂತೀಯ ಸಿದಾಧ್ಂತ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಗಳು ರೋಹಿತಶಾಸತ್
ಮತುತ್ ವಿಕಿರಣಗಳ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ನಮಮ್ ತೆಕೆಕ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಇನೂನ್
ಹೆಚಾಚ್ಗಲಿದೆ. ಸದಯ್ದಲೆಲ್ೕ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಬರಲಿವೆ. ನನಗೆ ಹಲವಾರು
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ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿ ತಯಾರಿಕೊಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ. ನಮಮ್ ಕಾಯರ್
ಸಾಧನೆಗೆ ಪುರಾವೆಯೆಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಮತುತ್ ಬಮಾರ್ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ನಮಮ್ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯ
ದಲಿಲ್ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೈಯಲು ಅನೇಕರು ಕಾತರರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಇದು ಇಲಿಲ್ ನಾವು
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿದ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ವಾತಾವರಣದ ದೊಯ್ೕತಕವಾಗಿದೆ.”
ಈ ವರದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು
1. ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗ
ಬೇಕು.
2. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ಆವರಣದಲಿಲ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರುಗಳಿಗೂ, ಸಿಬಬ್ಂದಿಗೂ ಉಳಿದು
ಕೊಳಳ್ಲು ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮಮ್ ಪೂತಿರ್ ಸಮಯವನುನ್
ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವಂತಾಗುತತ್ದೆ.
3. ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವೃತಿತ್ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚಾಚ್ಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್
ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು–
“ಬಹಳಷುಟ್ ಜನರಿಗೆ, ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮಾನಯ್ತೆಯೆ, ಉಪೇಕೆಷ್
ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಪರ್ಚೋದನೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ.”
ರಾಮನ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಂತೆಯೇ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಶಕಿತ್ಯೂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದಿದ್ತು.
ಇತರರಂತೆ ರಾಮನ್ ಎಂದೂ ವಿಶಾಂತಿರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಇದೊಂದು ಅವರ ಅದುಭ್ತ
ಲಕಷ್ಣ. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ರೋಚಕತೆ, ಅವು ಒಡುಡ್ವ ಸವಾಲುಗಳು ಎಂದೂ ಕುಗಗ್ದ
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳು ಅವರ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಜವ್ರದ ಕಾವನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರಿಗೆ ಬೌದಿಧ್ಕವಾಗಿ
ಅತುಯ್ನನ್ತ ಮನಃಕೇಂದಿರ್ಕರಣದ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವಿತುತ್. ಒಮೆಮ್ ಅವರು ಕಲಕ್ತೆತ್ಯಲಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿನ
ಕಾಯಾರ್ಲಯದಲಿಲ್ದದ್ರು. ಅವರು ಕಿಲ್ಷಟ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು.
ಆಗೊಬಬ್ ಸಾವ್ಮೀಜಿ ಬಂದು ಕುಳಿತರು. ರಾಮನ್ ಅತಿಥಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಗತಿಸಿ ತಾಶೊಂದು ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್
ಮಗನ್ರಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕಷ್ಣ ಸಾವ್ಮೀಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷುಟ್ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವು
ದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಕೆಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾವ್ಮೀಜಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ
ನೋಡಲಿಲಲ್. ಅವರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕಷ್ಣ ತಲೆಯೆತಿತ್ದಾಗ ಸಾವ್ಮೀಜಿ ಕಾಯುತಿತ್ರುವುದನುನ್
ಕಂಡರು. ರಾಮನ್ರವರು “ನನಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಇನೊನ್ಂದು ಕೆಲಸಕೆಕ್
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆಯಾದದ್ರಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲಸವೇನೆಂದು ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದೇ” ಎಂದರು.
ಅದಕೆಕ್ ಸಾವ್ಮಿಜಿಯವರು ಮನಸಿಸ್ನ ಏಕಾಗರ್ತೆಯನೆನ್ೕ ಅಧಾಯ್ತಮ್ ವಿದೆಯ್ ಅರಸುವವರು ಅಭಾಯ್ಸ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಇದು ಸಿದಿಧ್ಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲಿಲ್ ಈ ಏಕಾಗರ್ತೆ
ಪರ್ದಶಿರ್ಸಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮಮ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ದೇಣಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ತಕಷ್ಣವೇ ರಾಮನ್
ಅದನುನ್ ನೀಡಿ ಬಿಟಟ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜೀವನದಲಿಲ್ 1920 ರಿಂದ 1928ರ ಅವಧಿಯನುನ್ ಸುವಣರ್ಯುಗ
ವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತುತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ ಎರಡೂ
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ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲಿಲ್ದದ್ವು. ಅವರದುದ್ ಬಹಳ ತೇಜಿಯ ಜೀವನವಾಗಿತುತ್.
ಎಲ್.ಎ.ರಾಮದಾಸ್ ರವರು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ–
“ಬೆಳಗಿನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತಿತ್ದದ್ವು. ಪರ್ಯೋಗ
ಸಿದಧ್ತೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಧಾಯ್ಹನ್ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ. ಬಿರುಸಿನ ಊಟದ ನಂತರ ಎಲಲ್ರೂ 2
ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರು. ಇಲಿಲ್ಂದ ರಾತಿರ್ಯ 9 ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ. ಅಥವಾ ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ
ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಬಿರುಸಿನ ಕೆಲಸವಿದಾದ್ಗ ಅನೇಕರು ಒಂದೇ ವಷರ್ದಲಿಲ್
ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಮೌಲಯ್ಯುತ ಫಲ ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಹೊಂದಿಕೊಳಳ್ಲಾರದವರು
ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು!”
1920ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ಅತಿ ಪರ್ತಿಭಾ ಸಂಪನನ್ರನುನ್ ಜಮಾಯಿಸಿ
ಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಇವರಿಂದ ಹೆಚುಚ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮುಕತ್ ಅವಕಾಶಕೊಟುಟ್ ಅವರ ಸವ್ಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆನ್ೕ
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಳಿಸಲು ಬೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿ ಚಚೆರ್ಗೆ
ಎಳೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಬಬ್ ಸಂಶೋಧಕನು ಅನೆವ್ೕಷಣೆಯ ಹಂತದಲಿಲ್ದಾದ್ನೆಂದು
ಅನಿಸಿದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ತಮಮ್ ಪೂಣರ್ಸಮಯವನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಗಳನುನ್
ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದು ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಮುಂದಿನ
ಹಂತಗಳನುನ್ ಚಚಿರ್ಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಋಜುವಾದ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ದತಾತ್ಂಶಗಳನುನ್ ಅತಿ
ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಪರ್ಕಟಿಸುವುದು– ಈ ಬಗೆಯ ಸಹಕಾರದ ಮಾದರಿಯನುನ್ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಶಿಷಯ್ರೊಂದಿಗೆ
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ತಂದರು. ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಶಿಷಯ್ನಿಗೂ ಈ ಪೂಣರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಾತಾವರಣವು
ದಕುಕ್ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಇದರೊಡನೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ,
ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯೋಗ ಕೇಂದಿರ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೂ ನಿಬರ್ಂಧಗಳಿರಲಿಲಲ್.
ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದಧ್ವೆನಿಸಿತುತ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ವಿಷಯಗಳ ಪೂಣರ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ ಅಧಾಯ್ಪನ ಮನೋಭಾವವು
ಮೇಳಗೊಂಡಿತುತ್. ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯವರಾಗಿದದ್ ಆಶುಬಾಬು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಣದಲೂಲ್ ಯಾವುದೇ ಉಪಕ
ರಣ/ಸಾಮಗಿರ್ ಬೇಕಾದರೂ ತುದಿಗಾಲಿನಲಿಲ್ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಪರಸಪ್ರ ಸಹಾಯ
ಹಸತ್ ನೀಡುವ ಸಂಪರ್ದಾಯವು ಅಲಿಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ಸದಸಯ್ರಲೂಲ್ ಇದಿದ್ತು.”
ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಶಿಷಯ್ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂಪರ್ದಾಯವನುನ್ ತಮಮ್
ಜೀವನವಿಡೀ ಚಾಚೂ ತಪಪ್ದೆ ಪಾಲಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ
ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ಸಂದಶರ್ನಶೊಂದು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿತುತ್. ಇದರಲಿಲ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳ
ಬಗೆಗಿನ ಆಳ ಅರಿವುಗಳ ಸೂಕಷ್ ಪರೀಕೆಷ್ ನಡೆಯುತಿತ್ತುತ್. ಅವರಿಗೆ ಸವ್ಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ಇವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿತಾತ್ದರೂ,
ರಾಮನ್ರವರು ಮಹತವ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ದುದ್ ತಮಮ್ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕೆಕ್. ಹೀಗೆ ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ ಅನಂತರ ಎಲಲ್ವೂ ಸಲೀಸಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸವ್ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನೂನ್, ಆತಮ್ವಿಶಾವ್ಸವನೂನ್ ಬೆಳೆಸುತಿತ್ದದ್ರು. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನುನ್
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ಚಚಿರ್ಸುವಾಗ ಅವರು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ತಮಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನಿಲಿಲ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಪರ್ತಿದಿನವೂ
ಬೆಳಿಗೆಗ್ ಪರ್ತಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಬಳಿ ಸಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕುರಿತು ಚಚಿರ್ಸುವುದು ಅವರ
ಅಭಾಯ್ಸವಾಗಿತುತ್. ಆಗ ಅವರ ಪರ್ಯೋಗಗಳನೂನ್ ಗಮನಿಸಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಹೊಸ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಅವರ ಗಮನಕೆಕ್ ತಂದಾಗ ಮುಕತ್ವಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾಗೇಂದರ್ನಾಥರು
ಹೀಗೆನುನ್ತಾತ್ರೆ– “ಒಂದು ದಿನ ವಜರ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಗೊಳುಳ್ವ ರಾಮನ್ ಲೈನ್ ಬಗೆಗ್ ನನಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಕಿಕ್ದೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನುನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ನೊಬೆಲ್ ಭಾಷಣದಲೂಲ್ ಹೇಳಿದದ್ರು. ಅದೇನೆಂದು
ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಈ ರಾಮನ್ರೇಖೆಯು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸಫ್ಟಿಕಗಳ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ಗಳ
ಕಂಪನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.” ತಕಷ್ಣವೇ ಅವರು “ನಿನನ್ವಾದ ಸರಿ. ನಿನನ್ ವಾದ
ಸರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿಬಿಟಟ್ರು. ತಕಷ್ಣವೇ ಪರ್ಬಂಧ ಬರೆದು ಬಿಡು ಎಂದು ಒತಾತ್ಯಿಸಿದರು. ಅವರು
ನನನ್ ಈ ಕಾಯರ್ದಿಂದ ಭಾವಾವೇಶಕೆಕ್ ಒಳಗಾದರು. ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಫೆಲೋ ಆಗಿ
ನನನ್ನುನ್ ಚುನಾಯಿಸಿದಾಗ ನನನ್ ವಯಸುಸ್ 23. ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನೂನ್
ನೀಡಿರಲಿಲಲ್.”
ಮದರಾಸ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಪಕಷ್ಪಾತ ತೋರಿಸುತಾತ್ರೆ ಎಂದು
ಆರೋಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದದ್ರು.– “ಅಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಪಾಠ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕೆಕ್ಂದೇ
ನನಗೆ ಬರುವ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನನಿನ್ಷಟ್ದಂತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಒಳೆಳ್ಯ ಕಚಾಚ್ ಸಾಮಗಿರ್ ದೊರಕುತತ್ದೆ.” ಈ
ಆರೋಪವು ಸುಳೆಳ್ಂದು ನನನ್ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರ ಬಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರೆಂದೂ ಪಕಷ್ಪಾತ ತೋರಿಸಿರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಅಹತೆರ್ಯ ಮೇಲೆ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಂದ ತರಬೇತುಗೊಂಡ ಶಿಷಯ್ರು ಮುಂದೆಯೂ
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ತಮಮ್ನುನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಶಿಷಯ್ರ ಬಗೆಗ್ ಅವರ
ಹೃದಯದಲಿಲ್ ಒಲವಿತುತ್. ಅವರ ಶಿಷಯ್ರಿಗೂ ಗುರುವಿನ ಬಗೆಗ್ ಅಭಿಮಾನವಿದುದ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲೂಲ್
ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾವ್ತಂತರ್ವಿದಿದ್ತು.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಶಿಷಯ್ರ ಬಗೆಗ್ಯೂ, ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವು ಅವರ ಶಿಷಯ್ರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ
ವುಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿಲ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಧೃಡತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಉತೆತ್ೕಜಿತ
ರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಶಿಷಯ್ವೃಂದದಲಿಲ್ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಬಳಕೆ ಇದಿದ್ತು.

ಶೀಘರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ರೋಮಾಂಚನ
ರಾಮನ್ರವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಪರ್ಕಟಣೆಗೊಳಳ್
ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದದ್ರು. ಇದನುನ್ ಅವರು ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ಪಾಲಿಸಿದರು. ಎಲ್. ಎ. ರಾಮದಾಸ್
ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಲಕ್ತೆತ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲಿಲ್ ವಾರಕೊಕ್ಂದಾದರೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವಾಗಲಿ,
ಅಡಿ ಟಿಪಪ್ಣಿಯಾಗಲೀ ಪರ್ಕಟಣೆಗೊಳುಳ್ತಿತ್ತುತ್. ಇವು ವಿದೇಶಿ ಜನರ್ಲ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಲಕ್ತಾತ್
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಪೆರ್ಸ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತಿತ್ದದ್ Proceedings of the Indian Association for Cultivation of Science ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ತುತ್. ತಮಮ್ದಾಗಲಿ ಇತರರದಾಗಲೀ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್
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ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಮುನನ್ ಅದನುನ್ ತೀವರ್ ವಿಮಶೆರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ಪರ್ಕಟಣೆಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮೀರುವಂತಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲಿಲ್
ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಮುಟಿಟ್ಸಿದೂದ್ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಿಂದ
ಸಂದೇಶ ಮತುತ್ ರಸಗುಲಲ್ (ಬೆಂಗಾಳಿ ಸಿಹಿ) ತರಿಸಿ ಎಲಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಂದು ಸಂತೋಷ
ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದನುನ್ ಭೀಮನಾಗ್ ಎಂಬ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರಿಸುತಿತ್ದದ್ರೆಂದು ರಾಮದಾಸ್
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.
ಹೀಗೆ ಅತಿ ಶೀಘರ್ವಾಗಿ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತತ್ ಬಂದ ರಾಮನ್ರವರು, ಜಗತಿತ್ನ
ಇತರೆಡೆಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ ಊಹೆಮಾಡಲು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದದ್ರು. ಇನೊನ್ಂದು ಲಾಭವೆಂದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ್ ಒಂದೆರಡು ವಷರ್ದಲಿಲ್ ಸಾಕಷುಟ್
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರ್ಬಂಧಗಳು ಪರ್ಕಟಗೊಂಡು ಡಾಕಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಅಹರ್ರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು.
ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಸಕಾರ್ರದ ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲೂಲ್, ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ
ಗಳಲೂಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪದ ಸಾಥ್ನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳಳ್ಲು ಬೊರ್ತಾಸ್ಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿಯು
ಪರ್ಯೋಗಶೀಲ ಯುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೊತ್ೕತರ್ವಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅದು ಮಡುಗಟಟ್ಬಾರ
ದೆಂದೂ ಅವರ ನೀತಿಯಾಗಿತುತ್. ಹೀಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ಪರ್ಯೋಗ ಸಂಪರ್ದಾಯವನುನ್ ಈ
ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ತಾವೆಲಿಲ್ದದ್ರೂ ಮುಂದುವೆರಿಸಿ ತಮಮ್ ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ಕೆಷ್ೕತರ್ಕೆಕ್ ಶೋಭೆ ತಂದರು.
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ಎಲ್.ಎ.ರಾಮದಾಸ್ ರವರು ಬರೆದ ಲೇಖನದಿಂದ ಈ ಭಾಗವನುನ್ ಉದಧ್ರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ.
–ಪಾಲಿತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅದುವರೆವಿಗೂ ಅಧಾಯ್ಪನ
ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳಾವುವೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಆದರೂ ಅವರು ಎಂ.ಎಸಿಸ್. ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಾಯ್ಪನ
ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು. ಒಬಬ್ ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತ ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ಶಿಕಷ್ಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಅವರ
ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧಕನ ಪರ್ಶಿನ್ಸುವ ಪರ್ವೃತಿತ್, ಮತುತ್ ಹೊಸದಾರಿಗಳನುನ್ ಶೋಧಿಸುವ ಪರ್ವೃತಿತ್
ನುಸುಳುತತ್ದೆ. ಸಾಮಾನಯ್ ಶಿಕಷ್ಣಕೂಕ್ ಸೂಫ್ತಿರ್ದಾಯಕ ಶಿಕಷ್ಣಕೂಕ್ ಇರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸವೆಂದರೆ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ. ಎಂ.ಎಸಿಸ್. ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಮಗೆ (ನಾನು ಮತುತ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಕಿರ್ಷಣ್ನ್ 1920ರಲಿಲ್
ಈ ಕೋಸ್ರ್ ಗೆ ಸೇರಿದೆದ್ವು) ರಾಮನ್ರವರು ಉಪನಾಯ್ಸದ ನಡುವೆ ಒಮೆಮ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದದ್ರು.
“ಯಾವುದೇ ಭೌತಶಾಸತ್ ಅಧಯ್ಯನದ ಮರು ಓದಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತಥಯ್ ಗರ್ಹಿಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ
ಒಳೆಳ್ಯ ಹಾದಿಯೆಂದರೆ ಎಂ.ಎಸಿಸ್. ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು.”
ಎಂ.ಎಸಿಸ್. ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರೂ ಉಪನಾಯ್ಸಕರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
1920–21ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ವಿದುಯ್ತ್ ಮತುತ್ ಅಯಸಾಕ್ಂತ ಶಾಸತ್ವನುನ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು. ದುಯ್ತಿ
ಶಾಸತ್ವನುನ್ 1921–22ರಲಿಲ್ ಕೈಗೊಂಡರು. ಎರಡೂ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಭೌತಶಾಸತ್ದ
ದೈತಯ್ನೊಬಬ್ನ ಸೂಫ್ತಿರ್ದಾಯಕ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು ತಮಗೆ ದಕಿಕ್ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸಂತಸಪಟಟ್ರು. ಈ ತರಗತಿಗಳಲಿಲ್
ಸವ್ಂತಿಕೆಯ ಘಮವೂ, ಶಾಸತ್ವನುನ್ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಯರ ಭಾಶೋದೆರ್ೕಕವೂ ತುಂಬಿದದ್ವು. ಬೆಂಜಮಿನ್
ಫಾರ್ಂಕ್ಲಿನ್, ಬಿಯರ್ ಸೆಪ್ಡ್, ಅರಾಗೋ ಗಾಸ್, ಫಾರಡೇ, ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಹಟ್ಸ್ರ್, ಲಾಡ್ರ್

142

ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ — ಒಂದು ನೆನಪು

ಕೆಲಿವ್ನ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳೂ ಈ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ನಡೆದ ದಾರಿಯ ಉದೆರ್ೕಕಗಳೂ (ಸುಮಾರು
30 ತರಗತಿಗಳ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್) ನಮಗೆ Electricity and Magnetism ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ
ರಾಮನ್ರವರಿಂದ ಬೋಧನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ ಪಾಠವಿರದಂತೆ ಶಾಸತ್ ವಿಷಯದಲಿಲ್ನ
ಚಾರಿತಿರ್ಕ ನಡೆಯಾಗಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಅದುಭ್ತ ಹಿಡಿತ, ಅವರ
ಬೋಧನೆಯ ಉತಕ್ಷಟ್ ಶೈಲಿ, ಅವರಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿಖರ ಪದ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತಿತ್ತುತ್.
ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ತಾವೇ ಮರೆತು ತನಮ್ಯರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ತರಗತಿಗೆ ಇದದ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ
ಅವಧಿಯು ಕರಗಿ ಹೋಗುತಿತ್ತುತ್. ಮುಂದಿನ ಗಂಟೆಯ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದದ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ರಾಮನ್ರವರ ತರಗತಿಯಲಿಲ್ ಇಣಕು ಹಾಕಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬೇಸರ ತಳೆದ
ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿಶಯ್ಬಧ್ವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್ ಇಡೀ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ತರಗತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ. ಅವರ ಬೋಧನಾ ಪಿರ್ೕತಿ ಅಷಿಟ್ತುತ್.
ಗಣಿತ ಭಾಗವನುನ್ ತಮಮ್ದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮರು ಸೃಷಿಠ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಭೌತಿಕ
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದುಭ್ತವಾಗಿರುತಿತ್ದದ್ವು. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು ಅವರನುನ್ ಪಠಯ್ದ
ವಿಷಯದಿಂದಾಚೆಗೆ ಎಲೆಲ್ ಕೊಂಡೊಯುಯ್ತಿತ್ತುತ್. ತರಗತಿಗಳಲಿಲ್ ಅವರ ಹಾಸಯ್ ಚಟಾಕಿಗಳೂ,
ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಬುದಿಧ್ಮತೆತ್ಯೂ ಆಹಾಲ್ದಕರವಾಗಿರುತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರ ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿಯ
ಬಳಿಕವೂ ನಾವು ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನೂನ್ ಅಭಿಜಾತ ಗರ್ಂಥಗಳಾದ ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ವೆಲ್ನ
“Electricity and Magnetism”, ಜೆ. ಜೆ. ಥಾಮಸನ್ನ “Conduction of Electricity”, ಫಾರಡೇಯ “Experimental Researches” ಲಾಡ್ರ್ ರೇಲೇ ಮತುತ್ ಕೆಲಿವ್ನ್ ರವರ
“Collected papers” ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನುನ್
ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಬರೆದು, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು, ವಿದುಯ್ತ್ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳಿದದ್ಂತೆ ಎಂದು
ತೋರಿಸಿದ ಕಷ್ಣ, ತರಗತಿಯಲಿಲ್ ವಿದುಯ್ತ್ ಸಂಚಾರವುಂಟಾಗಿದುದ್ ನನನ್ ನೆನಪಿನಲಿಲ್ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.
ಭೌತದುಯ್ತಿಶಾಸತ್ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯರ್ ಕೈಗೊಂಡಿದದ್ರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯದಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ಪರ್ಯೋಗ ವಿಷಯಗಳು
ತರಗತಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸದಲಿಲ್ ನುಗುಗ್ತಿತ್ದದ್ವು. ಹಾಯೆಗ್ನ್ಸ್, ಫೆರ್ನೆಲ್, ಮಸಾಕ್ಟ್ರ್, ಶುಸಟ್ರ್, ವುಡ್,
ರೇಲೈ ಮತುತ್ ಇತರ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ದೈತಯ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ ನೇರ ಪರ್ವೇಶವಾಗಿ
ಬಿಡುತಿತ್ತುತ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಳುಗರಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಆಸೆಯೂ, ಪಿರ್ೕತಿಯೂ ಹುಟಿಟ್ ರಾಮನ್ರವರ
ಪಾದದಡಿಯಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನ ವೃದಿಧ್ಸಿಕೊಳುಳ್ವ ಅವಕಾಶವು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗಿತುತ್. ಉಷಣ್ಗತಿಶಾಸತ್ ಇರಲಿ,
ಅನಿಲಗಳ ಚಲನ ಸಿದಾಧ್ಂತ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನ ಇರಲಿ ರಾಮನ್ರವರ ವಿಷಯ
ಪರ್ವೇಶವು ಸೊಪ್ೕಪಜಞ್ವಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮನದಲಿಲ್ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಮುದಿರ್ತವಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಈ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನುನ್ ದಾಖಲಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಎಂ.ಎಸಿಸ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ, ರಾಮನ್ರವರ ಸವ್ಂತ
ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ ಮುಕತ್ ಪರ್ವೇಶದ ಲಾಭ ನನಗಿತುತ್. ಅವರು ಓದಿದ ಪುಸತ್ಕಗಳೆಲಲ್ದರಲೂಲ್ ಒಂದೂ ಪುಟ
ಬಿಡದೆ, ಇವರ ಕೈ ಬರಹದಲಿಲ್ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳಿರುತಿತ್ದದ್ವು. ಇದನುನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಯಿತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಲೆಕಕ್ ಬಿಡಿಸದ ಯಾವ ಪುಸತ್ಕವೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲಲ್. ಅಧಾಯ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ
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ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ರಾಮನ್. ಫೇಟೋ ಕೃಪೆ: ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್

ನೀಡುವ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಪರ್ಶೆನ್ ಲೆಕಕ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ಯನೂನ್ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿದದ್ರು. ಕೆಲವು ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್
Excellent ಎಂದೋ Elementary ಅಥವಾ Silly ಎಂದೋ ಬರೆದಿಟಿಟ್ದದ್ರು. ಇಷಟ್ನುನ್ ನೋಡಿ
ನನಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ ದೆಸೆಯು (ಎಲಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗಿರುವಂತೆ) ಸುಖಕರವಾಗಿರದೆ,
ಒಬಬ್ ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿಗೆ ಇರುವ ಅತಯ್ಂತ ಶರ್ಮದಾಯಕ ಅಧಯ್ಯನದ ವೇದನೆ ಸಹಿಸುವ ಅನಂತ
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.”
ಹೀಗೆ ರಾಮನ್ರವರು ಬೋಧನೆಯನುನ್ ಮನಸಾರೆ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದದ್ರು. ಅವರು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಲಿಲ್
ಸೂಫ್ತಿರ್ ತುಂಬುತಿತ್ದದ್ರು. 1917ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ Ionisation
Equation ಗೆ ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾದ ಎಂ. ಎಸ್. ಸಾಹಾ ಮತುತ್ ಎಸ್. ಎನ್. ಬೋಸ್ ರವರು ಇದದ್ರು.

ರಾಮನ್ರವರ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರದುದ್ ಅದುಭ್ತ ಹಿಡಿತ. ಅವರು ಯಾವುದೇ
ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಅಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಈಜಿಪಿಟ್ನ ಚರಿತೆರ್’ ಯ ಬಗೆಗ್ಯೂ ತಟಟ್ನೆ
ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹಬಬ್ದಂತಿರು
ತಿತ್ದದ್ವು. ಅವರು ಅದುಭ್ತ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಕುಶಲಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಎತತ್ರದ ಧವ್ನಿಯಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇರಲಿಲಲ್. ಸಾಂಕೇತಿಕ
ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಅದುಭ್ತ ವಾಗಿಮ್ತೆ, ಹಾಸಯ್ ಚಟಾಕಿಗಳು ತುಂಬಿರುತಿತ್ದದ್ ಅವರ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು
ಜನಪಿರ್ಯ ಶೈಲಿಯಲಿಲ್ ಇರುತಿತ್ದದ್ವು. ತುಂಬಿದ ಸಭಿಕರೆಲಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ ವಿಜಾಞ್ನ
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ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ — ಒಂದು ನೆನಪು

ವಿಷಯಗಳು ಅಥರ್ವಾಗಿದೆ ಎನಿನ್ಸುವಂತೆ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಒಮೆಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದರು
“ಒಂದು ಒಳೆಳ್ಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣವೆಂದರೆ, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರನು ಹೇಳುವುದೆಲಲ್
ಅಥರ್ವಾಗಿಬಿಟಿಟ್ದೆ ಎಂಬ ಭರ್ಮೆಹುಟಿಟ್ಸಬೇಕು.” ಅವರು ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ದೂದ್ ಇದೇನೇ. ಸಾವಿರಾರು
ಸಭಿಕರಿಗೆ ಇದೇ ಭರ್ಮೆ ಹುಟಿಟ್ಸುವಂತೆ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳಿರುತಿತ್ದದ್ವು.
ಕಶಯ್ಪ್ರವರು, ರಾಮನ್ರವರ ಭಾಷಣ ಶೈಲಿಯನುನ್ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತಾತ್ರೆ–
“ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ ಎತತ್ರದ ವಯ್ಕಿತ್, ನೇರ, ನೆಟಟ್ನೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯತತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಬಂದರು. ಅವರ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ದದ್ ಸಂಘಟಕರೊಡನೆ ಬಾಗಿದ ಶರೀರದ ಒಂದೋ, ಎರಡೋ ಮಾತು.
ವೇದಿಕೆಯಲಿಲ್ ಕೂತ ಕಷ್ಣದಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ತರಾತುರಿ, ವಿಶಾವ್ಸ ತುಂಬಿದ ಮೂತಿರ್ಯಂತಿದದ್
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್, ಅವರು ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನನ್ವೇ ಇವರೊಬಬ್ ನುರಿತ ಭಾಷಣಕಾರರೆಂದು
ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತಿತ್ತುತ್.”
ವೇದಿಕೆಯಲಿಲ್ ಉಪಸಿಥ್ತರಾದೊಡನೆಯೇ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾವ್ಗತ,
ಪರಿಚಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿತ. ಇವು ಉದದ್ವಾದಾಗ ಒಂದು ತೀಕಷ್ ನೋಟವು ಸಾಕಾಗಿತುತ್. ಹೀಗೆ ಸುಂದರ
ವಾಗಿಮ್ತೆಯನುನ್ ಹಾಳುಗೈಯುವ ಪರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತಿತ್ತುತ್. ಭಾಷಣದ ಮೊದಲೆರಡು ವಾಕಯ್ಗಳೇ
ವಿದುಯ್ತ್ ಸಂಚಾರವುಂಟು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತಿತ್ದದ್ವು.
ಅವರು ಅಂದು ಸೋಪಿನ ನೊರೆಗುಳೆಳ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದುದ್ ಒಂದು ಕಷ್ಣದಲಿಲ್ ಒಡೆದು
ಹಾಳಾಗುವ ಈ ನೊರೆಗುಳೆಳ್ಯು ಅಂದು ಅಧರ್ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಸಭಿಕರ ಮನಗೆದಿದ್ತು.
ರಾಮನ್ ಕೇಳಿದರು — “ನೀವು ಈ ನೊರೆಗುಳೆಳ್ಯನುನ್ ಬಹಳಕಾಲ ಇರುವಂತೆ ಯೋಚಿಸಿದಿದ್ೕರಾ”
ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಯು ಸಭಿಕರಿಗೆ ಹೊಸದು ಅವರು ಬೆರಗಾಗಿ ಕೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದರಲಿಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದರೆ
ನೊರೆಗುಳೆಳ್ಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಹನಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ತಳ ಸೇರಬಾರದು” –ರಾಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ತಾವೂ ಮತುತ್ ಫಾರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೆಲ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಇಂತಹ ಕಷ್ಣಿಕ ನೊರೆಗುಳೆಳ್ಯನುನ್ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಕಾಯಿದ್ಟುಟ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ನೊರೆಗುಳೆಳ್ಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಲ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿದಿಧ್
ಪಡೆದೆವೆಂದರು.
ಒಂದು ಕಷ್ಣವೂ ಬೇಸರವಾಗಲಿಲಲ್. ಭಾಷಣ ಮುಗಿದದೆದ್ೕ ತಿಳಿಯಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರ
ಭಾಷಣ ಕೇಳುವುದೆಂದರೆ ಭೌತಶಾಸತ್ಕಿಕ್ಂತ ಮಿಗಿಲಾದದದ್ನುನ್ ಕಲಿತಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತಯ್ಂತ ಉತಕ್ಷಟ್
ಪದಪುಂಜಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ ತಂತರ್ ಲಭಿಸಿತುತ್. ಈ ತಂತರ್ಗಳು ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕಗಳಲೂಲ್ ಇರುವುದಿಲಲ್. ತಮಮ್
ಕೋಟನೂನ್ ಆಗಾಗ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಭಾಯ್ಸವಾಗಿ ಬಿಟಿಟ್ತುತ್. ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿ ಅವಕೆಕ್
ಅತಿ ಸಪ್ಷಟ್ವಾದ ಉತತ್ರ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು.”
ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ವಿಮಶೆರ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. 1958ರಲಿಲ್ ಬರೋಡಾದಲಿಲ್ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ಉಚಚ್ಶಕಿತ್ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ನೊಬಬ್ನು ಬೋಡಿರ್ನ
ತುಂಬ ಗಣಿತ ಸಮೀಕರಣಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಸಿದದ್. ಇವರು ಎದುದ್ ನಿಂತು “ಅಯಾಯ್ ನೀನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದನುನ್ ಕೆಲವೇ ವಾಕಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸು. ಹಾಗಾಗದಿದದ್ರೆ ಈ ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೇಳಿ
ಪರ್ಯೋಜನವಿಲಲ್” ಎಂದು ಬಿಟಟ್ರು.
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ಅರವತತ್ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಉಸಾಮ್ನೀಯ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲಿಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಯಿತುತ್. ಅಲಿಲ್ನ ರಾಜಯ್ದ ಗವನರ್ರ್, ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಆಗಿದದ್ರು.
ಅವರು ಸಾವ್ಗತ ಭಾಷಣವನುನ್ ಬಹಳ ಉದದ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಲ್ದೆ ಅವರ ಭಾಷಣದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು
ತಮಮ್ ದಂತಗೋಪುರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕೆಂದೂ, ದೇಶದ ಆಮಧು ಪದಾಥರ್ಗಳಿಗೆ ಪಯಾರ್ಯ
ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ರಫುತ್ ಮಾಡುವ ವಸುತ್ಗಳಿಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ,
ರಕಷ್ಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದೂ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಪುಂಖಾನು
ಪುಂಖವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನೆನ್ೕ ಹರಿಯಿಬಿಟಟ್ರು. ಕೊನೆಯಲಿಲ್ “ಈಗ ರಾಮನ್ರವರು
ಭಾಷಣ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಅವರ ವಿಷಯ Physiology of Vision ನಿಮಗೆ ಮತುತ್ ನನಗೆ ಅವರು
ಹೇಳುವುದು ಅಥರ್ವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅವರೊಬಬ್
ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞ್ನಿ” ಎಂದರು.
ಈ ಬಗೆಯ ‘ಸಾವ್ಗತ’ವು ರಾಮನ್ರವರ ಮನ ಕೆಡಿಸಿತು. ರಾಮನ್ರವರ ಭಾಷಣಗಳೆಂದಿಗೂ
ಅತಿ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲಿಲ್ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ
ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸದೆ ತಮಮ್ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನುನ್ ಸುಲಲಿತ ಭಾಷೆಯಲಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಷಣದ
ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಗವನರ್ರ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೀಗೆಂದರು. “ಮಾನಯ್ ಗವನರ್ರ್ ಸಾಹೇಬರೇ ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್
ಬಹುಮಾನ ಬಂದಾಗ ನನನ್ ಅಶಿಕಿಷ್ತ ಚಿಕಕ್ಮಮ್, ಈ ಬಹುಮಾನ ಬರಲು ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಬಗೆಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು,
ಇಂತಹ ಸರಳ ವಿಷಯವನುನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಇಷುಟ್ ದೊಡಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟಟ್ರೇ ಎಂದು
ಆಶಚ್ಯರ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದರು. ಗವನರ್ರ್ ಸಾಹೇಬರೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ
ಅಥರ್ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಊಹಿಸುತೆತ್ೕನೆ.” ಸಭೆಯು ಕಿವಿಗಡಚಿಕುಕ್ವಂತೆ ಚಪಾಪ್ಳೆ ತಟಿಟ್ತು.
ಅನೇಕ ವಣರ್ರಂಜಿತ ಸೆ ಡುಗಳು, ಚಿತರ್ಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಮನ್ರವರ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳ
ತಯಾರಿಯು ಅತಿ ಶರ್ಮದಾಯಕವಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಣರ್ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ನಾನೇ
ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತಿತ್ದೆದ್. ನಾನೊಮೆಮ್ ರತನ್ಗಳು ಸೂಸುವ ವಣರ್ಗಳನುನ್ ಫೇಟೋ ತೆಗೆದಿದೆದ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಅದನುನ್ ಸೆ ಡು ಮಾಡಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ತೆಗೆದೊಯದ್ರು. ಸೆ ಡುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿ
ಮೂಡಿ ಬಂದವು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ತಕಷ್ಣವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಎಕ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್ ಟೆಲಿಗಾರ್ಂ ಕಳುಹಿಸಿ ತಮಮ್ ಸಂತೋಷ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೆಚುಚ್ಗೆಗಳಲಿಲ್
ಕಪಟವಿರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ತಕಷ್ಣ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ಸಿಗುತಿತ್ತುತ್. ಅಲಲ್ದೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ
ಇಂತಹವರು ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸಮಾಡಿದಾದ್ರೆ, ಅವರು ಅದುಭ್ತ ಆವಿಷಾಕ್ರ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು ಮುಕತ್ವಾಗಿ
ಹೊಗಳುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೊಠಡಿ ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿತುತ್. ಒಳೆಳ್ಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು
ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಕೊಠಡಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲಿಲ್ ಗಾಜಿನ ಬೋಡ್ರ್ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊನ್ಂದು
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹರಡಿತುತ್. ತೇಗದ ಮರದ ಉದದ್ನೆಯ ಮೇಜು ಭಾಷಣಕಾರರ ಮುಂದೆ
ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಸಾಯ್ಟಿನ್ ಬಟೆಟ್ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ನೂರು ತೇಗದ ಕುಚಿರ್ಗಳು ಮೆಟಿಟ್ಲು ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳಾಗಿ
ಮೇಲೇರುವ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿಲ್ ಜೋಡಿಸಿದದ್ವು. ಈ ಕುಚಿರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಗಲವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನುನ್
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ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಕೈಒತುತ್ಗಳಿದದ್ವು. ಇವೆಲಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಇಷಟ್ದಂತೆ ಸಭಿಕರ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ
ಮಾಡಿದವು. ಇಲೆಲ್ೕ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳನೂನ್ ಮತುತ್ ವಿಶೇಷ
ಉಪನಾಯ್ಸಗಳನೂನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಪರ್ತಿವಷರ್ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಉಪನಾಯ್ಸವನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಗಾಂಧಿ
ಪೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರವರು ಇದಕಾಕ್ಗಿ ದತಿತ್ಯನುನ್ ಇಟಿಟ್ದದ್ರು. ಈ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯ
ತುಂಬ ಜನರು ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದೊಂದೇ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ರಾಮನ್ರವರ ಭಾಷಣ
ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತುತ್. ಈ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳಿಗೆ ಮುಕತ್ ಸಾವ್ಗತವಿತುತ್. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ
ಆದಯ್ತೆಯ ಪರ್ಕಾರ ಟಿಕೆಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರ ಕಾಯರ್ಕೆಷ್ೕತರ್ದ ವಿಷಯಶೋ ಅಥವಾ
ಇನಾನ್ವುದೇ ರೋಚಕ ವಿಷಯವನೊನ್ೕ ಅವರು ಉಪನಾಯ್ಸಕಾಕ್ಗಿ ಆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ವಿಷಯವನೆನ್ೕ
ಅದುಭ್ತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಮೆಮ್ Physiology of Vision ಬಗೆಗ್ಯೂ, ಭೂಕಂಪಗಳು,
ವಾತಾವರಣ, ಧವ್ನಿ, ಮಾತು ಮತುತ್ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ವಿಷಯಗಳ ಆಯೆಕ್ ಇರುತಿತ್ತುತ್. ಅವರ
ಕೊನೆಯ ಗಾಂಧಿ ಉಪನಾಯ್ಸವು ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2, 1970ರಲಿಲ್ ಇತುತ್.

ರಾಮನ್ರವರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಹತಿತ್ರದಿಂದ ಬಲಲ್ವರಿಗೂ, ದೂರದಿಂದ ಕಂಡವರಿಗೂ, ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ
ಗುಣಗಳು ಎದುದ್ ಕಾಣುವಂತಿದದ್ವು. ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಿನಂತಹ ಕುತೂಹಲವಿತುತ್. ಪರ್ಕೃತಿಯನುನ್
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲೂ, ನಿಗೂಢ ವಿಷಯಗಳಲೂಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿದಿದ್ತು.
ಈ ಬಗೆಯ ಪೆರ್ೕರಣೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಪರ್ಕೃತಿಯೇ ರೋಚಕವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಖನಿಜಗಳಲಿಲ್
ವಣರ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಹಕಿಕ್ಗಳಲೂಲ್, ಚಿಟೆಟ್ಗಳಲೂಲ್ ಬಣಣ್ಗಳಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಸಾಗರದ
ನೀಲಿ ಬಂದದುದ್ ಹೇಗೆ– ಈ ಬಗೆಯ ಮೂಲ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳೇ ರಾಮನ್ರವರ ಮುಖಯ್ ಸಂಶೋಧನಾ
ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಕೃತಿಯ ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ಶೊಯ್ಮ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ವಯ್ಯಿಸುವುದು ಸವ್ಲಪ್ವೂ
ಇಷಟ್ವಿರಲಿಲಲ್. ಪರ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಇಲಿಲ್ನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳ್ಯದುಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್
ಬಿಟಟ್ವು ಜೀವಸಂಕುಲಕೆಕ್ ಹಿತವಲಲ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗಿತುತ್.
ಅವರಿಗಿದದ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಾದ ನವಿರಾದ ಹಾಸಯ್ ಪರ್ಜೆಞ್, ತೀಕಷ್ ವಯ್ಂಗಯ್, ಪರ್ಕೃತಿ ಪೆರ್ೕಮಗಳು,
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದಾಗ ಹಾಸುಹೊಕಾಕ್ಗಿರುತಿತ್ದದ್ವು. ಒಮೆಮ್ ಅವರು
ಗಾರ್ಮ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಮತುತ್ ವಾತಾವರಣದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೀಗೆಂದರು–
“ನಗರಗಳಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಹವಾಮಾನವು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲವಷೆಟ್. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಸವ್ಲಪ್
ಯೋಚಿಸಿ ಊರುಗೋಲಿನ ಬದಲು ಕೊಡೆಯೊಂದನುನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರಾಯಿತು. ಇದನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಹವಾಮಾನದ ಬಗೆಗ್ ನಗರ ವಾಸಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವೇ ಬರುವುದಿಲಲ್.
ಆಕಾಶದಲಿಲ್ನ ವಿವಿಧ ವಿನಾಯ್ಸಗಳು ಅತಿ ಸುಂದರ. ಸೂಯೋರ್ದಯ, ಸೂಯಾರ್ಸತ್ಗಳು ನಗರ
ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಮಾತರ್. ಆಕಾಶವಾದರೋ ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ಟೆಲಿಫೇನ್,
ವಿದುಯ್ತ್ ತಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣುವುದಷೆಟ್. ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುವ ತಾರೆಗಳು, ಬೆಳಿಳ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತರ್.

ರಾಮನ್ರವರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
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ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್ರು ಇದಾದ್ರೆಂದು ಗೊತಿತ್ದದ್ರೂ ಅವು ಯಾವಾಗ ಎಲಿಲ್ರುತತ್ವೆಂದು ತಿಳಿಯುವ
ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲಲ್.”
ವಿಜಾಞ್ನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
ಅವರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳಲೂಲ್ ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲೂಲ್ ವಯ್ಕತ್ವಾಗುತಿತ್ದದ್ವು.
ವಿಜಾಞ್ನದ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇತುತ್.
“–ಹೊರಗಡೆಯ ಜಗತುತ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯ ಅತಿ ಪರ್ಮುಖ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾವ್ಗತವು
ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂಣರ್ ಶಾಲ್ಘನೆಯಂತಿರುವುದಿಲಲ್. ಆಲೋಚನಾ ಶೂನಯ್ರೂ, ಅಸೂಯೆ
ಪಡುವವರೂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಅದೊಂದು ಆಕಸಿಮ್ಕವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದು
ಅಥವಾ ಅದೃಷಟ್ದ ಕಷ್ಣವೆಂದೂ (ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ) ಎಂದೆನುನ್ವುದು. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಅಥರ್ವಿಲಲ್ದುದ್ ಅಥವಾ ಖಂಡಿಸ ಬೇಕಾದಂತಹವು. ಒಂದು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಆವಿಷಾಕ್ರವು, ಆಕಸಿಮ್ಕವಾಗಿ
ಘಟಿಸುವಂತಹದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ತಪುಪ್. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ‘ಆಕಸಿಮ್ಕವು’ ಅದರ ಹಿಂದೆ
ಶರ್ಮಗೈದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗೇ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ, ಎಂಬುದಕೆಕ್ ಉತತ್ರವಿಲಲ್. ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ
ಜಾಞ್ನದ ಮತುತ್ ಸತಯ್ದ ಅನೆವ್ೕಷಣೆಯೇ ಗುರಿ. ಅವನು ಆಯುದ್ಕೊಂಡ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಅವನ ಶರ್ಮ
ವಯ್ಯಿಸಿ ಸವ್ಲಪ್ವಾದರೂ ಹೊಸತನುನ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅವನದು. ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್
ಆಕಸಿಮ್ಕಗಳೆಂದು ವಿಮಶಿರ್ಸುವವರು, ನೈಜ ಸತಯ್ ಶೋಧನೆಯನುನ್ ಗಮನದಲಿಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಹಿಡಿದಿಡುವುದೇ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗುತತ್ದೆಂಬುದನುನ್ ಮರೆಮಾಚುತಾತ್ರೆ. ಈ ಬಗೆಯ
ನಿರಂತರ ಗಮನ ಸಾಧಯ್ಕೆಕ್, ಸಾಧಕನೊಬಬ್ನಿಗೆ ವಿಷಯದ ವಿಸತ್ತ ಜಾಞ್ನವೂ ಇರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಬಹಳ
ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯರ್ವಿಧಾನ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹೊರತು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವುದು
ಕಷಟ್. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಥವಾ ವಷರ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ ಆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದಲಿಲ್
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಇವು ಕೈಗೆಟುಕಲು ಸಾಧಯ್.”
“ವಿಜಾಞ್ನವು ಅತಿ ವಿಶಿಷಠ್ ಮತುತ್ ಕಿಲ್ಷಟ್ ಮನೆಯೊಡತಿಯಿದದ್ಂತೆ” ಎಂಬುದು ರಾಮನನ್ರ
ಬಹುವಾಚಿಕವಾಗಿತುತ್. “ಅವಳ ಸಂಪತಿತ್ಗಾಗಿ ಪಿರ್ೕತಿಸಿದರೆ ಒಲಿಯುವವಳಲಲ್. ಅವಳು ಹೇಗಿದಾದ್ಳೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಪಿರ್ೕತಿ ತೋರಿದರೆ ಮಾತರ್ ಒಲಿದಾಳು. ಅಲಲ್ದೆ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತನನ್ ಗುಟುಟ್
ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವವಳಲಲ್. ಕೊಂಚ, ಕೊಂಚವಾಗಿ ಮಾತರ್ ಗುಟುಟ್ ಹೊರಬಿದಿದ್ೕತು.” ವಿವೇಚನೆಯುಳಳ್
ಹಲವಾರು ವಿಮಶರ್ಕರು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಮನ್ರವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತುತ್
ಅವರನುನ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರಿದಾದ್ರೆ.– “ಜಾಞ್ನ ಶಿಸಿತ್ಗೆ ಹಲವಾರು
ಶತಮಾನಗಳ ಬಳಿಕ ನಮಮ್ ಭಾರತ ದೇಶವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ರಾಮನ್ರವರು.” ನಾವು
ಅವರನುನ್ ಒಬಬ್ ಅದೃಷಟ್ವಂತ, ಗೆಲುವು ಸಾಧಯ್ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಜಾಞ್ನಿಯಂತೆ ನೋಡುವ ತಪುಪ್
ಮಾಡಬಾರದು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಫಲ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿದಾದ್ರೆ, ಸಫಲ ವಾಯ್ಪಾರಿಗಳಿದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ
ಸಫಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೂ ಇದಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಹೀಗಲಲ್. ಇಂತಹವರು ಆಗಾಗ ಜನಮ್
ಪಡೆಯುವುದಿಲಲ್. ವೃತಿತ್ ಸಫಲತೆಯತತ್ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಜಗತುತ್ ರಾಮನ್ನಂತಹ ದೈತಯ್ ಪರ್ತಿಭೆಯ
ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನೂನ್ ತೀಕಷ್ ಪರ್ತಿಭೆಯನೂನ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿದದ್ಲಿಲ್ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಹೀಗೆ
ಉದಾಹರಿಸಬಹುದೇನೋ.
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“ಗೌರಿಶಂಕರ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡಲಾಗದಿದದ್ರೆ ಅದು ಗಿರಿಶಿಖರದ ತಪಪ್ಲಲ್.”
ರಾಮನ್ರವರು ತೀವರ್ ಆಶಾಭಂಗಗಳ ನಡುವೆ, ಹತಾಶೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅನೇಕ ಸಂಕಷಟ್ಗಳನುನ್
ದಾಟಿ, ವೃತಿತ್ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಉತುತ್ಂಗಕೆಕ್ ಏರಿದವರೆಂಬುದನುನ್ ಅನೇಕರು ಅರಿಯರು. ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್
ಅವರು ತಮಮ್ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನವನುನ್ ಮೆಲಕು ಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲಾಲ್, ತಾವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿರಾಶೆ, ಆಶಾಭಂಗಗಳು, ಹೋರಾಟ ಮತುತ್ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಕಷಟ್ಗಳೇ ನೆನಪಿಗೆ
ಬರುತತ್ವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ನಂಬಲಾಗದಿದದ್ರೂ ನಿಜಾಂಶಶೊಂದಿದೆ. ಎಲೊಲ್ೕ ಸವ್ಲಪ್
ಆತಮ್ವಿಶಾವ್ಸ ಮತುತ್ ಸಫಲತೆಗಳು ಹಿನೆನ್ಲೆಗಿದದ್ರೂ ಅವರು ಹೀಗೆನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು– “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಗೆಲುವಿನ ಕಷ್ಣಗಳಿವೆ. ನನನ್ ದಾರಿದರ್ ಮತುತ್ ಬಡ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ
ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಕೊಟಿಟ್ತು.” ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತೆರ್ಯ ಟಿಪಪ್ಣಿಯನುನ್ ಅವರ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿ
ಗಳು ತಯಾರಿಸಿದದ್ರು. ಅದನೊನ್ೕದಿದ ಅವರು “ಈ ಟಿಪಪ್ಣಿಯಲಿಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಗೆಲುವಿನಿಂದ
ಮತೊತ್ಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಚಿನನ್ದ ಕುಚಿರ್ಯಲಿಲ್ ಕುಳಿತು ಎಲೂಲ್ ಕಣಿಣ್ೕರಿನ ಕುರುಹೇ ಇಲಲ್ದೆ, ಸಾಗುತಿತ್ದೆದ್
ನೆಂದು ಚಿತಿರ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಹೀಗಿದಿದ್ದದ್ರೆ ಎಷುಟ್ ಚೆನಾನ್ಗಿರುತಿತ್ತುತ್! ಆದರೆ ನನನ್ ಜೀವನ
ಹೀಗಿರಲಿಲಲ್ವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತುತ್.”
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಜೀವತಾವಧಿಯಲಿಲ್, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಂಗದ ಗೆಲುವುಗಳೂ ಸಂಕಷಟ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲಿಲ್
ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಬರುತತ್ವೆ. ರಾಮನ್ರವರ ಜೀವನವು ಇದಕೆಕ್ ಹೊರತೇನಲಲ್. ಅವರು ಟಾಟಾ
ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲೂಲ್, ಕಲಕ್ತತ್ದಲೂಲ್ ಕೆಟಟ್ ದಿನಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಭಾವನಾತಮ್ಕ ಆಘಾತವುಂಟಾಯಿತು. ಇವು ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದಿಂದ ಬಂದವಲಲ್, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವಿಜಾಞ್ನ
ರಂಗದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಉಂಟಾದವು.
1928ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಆವಿಷಾಕ್ರಗೊಂಡು ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದನಂತರ,
ರಾಮನ್ರವರ ಕೀತಿರ್ ಉತುತ್ಂಗಕೆಕ್ ಏರಿತು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ಪರ್ಸಿದಧ್ರಾದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಏರಿದ ಎತತ್ರ ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಕ್ ಮಾನಯ್ತೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟಿಟ್ಸಿದುದ್
ಸಹಜ. ಇದರಿಂದ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯ ದಿನಗಳು ಎದುರಾದವು. ಬಂಗಾಳದ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ರಾಮನ್ ಅನಾಯ್ಯ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆಯೆಕ್
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ಪಕಷ್ಪಾತ ತೋರಿಸುತಾತ್ರೆಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳು ಹೆಚಾಚ್ದಂತೆಲಾಲ್, ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳೂ ಹೆಚಾಚ್ದವು. ವಿವೇಚನೆ
ಯುಳಳ್ ಮಹನೀಯರಾರೂ ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆದರೂ ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್ ಇಂತಹ
ಆರೋಪಗಳೇ ಕಹಿ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಸೃಜಿಸಿದುದ್ಂಟು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫಕ್ಲಿಟ್ವೇಶ
ನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ ರಾಮನ್ರವರ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ತಳಹದಿ ಒದಗಿಸಿತುತ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ
ಅವರು ಸದಿದ್ಲಲ್ದೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೂ ಅಲಲ್ದೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಕಟು ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಉತತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಘಟಟ್ದಲಿಲ್ ಅವರು “ನಾನು, ಇಡೀ ದೇಶಕೆಕ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ಅಧಯ್ಯನ
ಪೀಠ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಬಂಗಾಳ ಭೌತಶಾಸತ್ ಅಧಯ್ಯನ ಪೀಠ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತುತ್. ಆಗ ನೊಬೆಲ್
ಬಹುಮಾನವು ಪೂವರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಸೂಯಜ್ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್ವೆಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆಲ್.”

ರಾಮನ್ರವರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
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ಕಲಕ್ತತ್ದ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಪತಿರ್ಕೆಯೊಂದು ತನನ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಬಗೆಗ್ ಕಟು
ವಿಮಶೆರ್ ಮಾಡಿತು– “ವಿಜಾಞ್ನಿಯೊಬಬ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗ ಬೇಕಿಲಲ್. ವಿಜಾಞ್ನಿಯೊಬಬ್ನ
ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವನಿಗೆ ದಿನನಿತಯ್ದ ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಕುಶಲತೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಇವು
ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲೂಲ್, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಜೀವನದಲೂಲ್ ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ವೆ.” ಆದರೂ ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್
ಅನೇಕ ಪರ್ಸಿದಧ್ರೂ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿಗಳೂ ಇದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷುಟ್ ವಿಶಾಲದೃಷಿಠ್ಯೂ
ಇದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ರವರು ವಿಶೇಷ ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿಗಳೆಂದೂ, ಅವರ ಕಾಯರ್ಶೈಲಿಯನುನ್ ಗೌರವದಿಂದ
ಕಾಣಬೇಕೆಂದೂ, ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಇತರೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಜನರಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತಯ್ವಿಲಲ್ವೆಂದೂ
ಅವರುಗಳು ಅಭಿಪಾರ್ಯ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದದ್ರು.
1933ರಲಿಲ್ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗಲೂ ಅವರು
ಸಂಕಷಟ್ದ ದಿನಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲಿಲ್ನ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದರೆ, ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ನೀತಿರೂಪಣಾ ಸಮಿತಿಯು ರಾಮನ್ರವರ ಕಾಯರ್ಶೈಲಿಯನುನ್ ಮಾನಯ್ಮಾಡಲಿಲಲ್. ಅವರು
ಮಾಡಿದೆದ್ಲಲ್ವನೂನ್ ಋಣಾತಮ್ಕವಾಗಿಯೇ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸರಿಯಿಲಲ್ದಿದದ್ರೂ, ಅವರು ಅಲಿಲ್ಯೇ
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ತಮಮ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡರು.
1948ರಲಿಲ್ ಅವರು ನಿವೃತತ್ರಾದದುದ್ ಟಾಟಾ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ಯೇ.
ಈ ಎಲಲ್ ಘಟನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬಾದ್ರಿ
ಹೊರಿಸದಿದದ್ರೆ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗಕೆಕ್ ಬಹಳವೇ ಲಾಭವಾಗುತಿತ್ತುತ್ ಎಂದು. 1907ರಲಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದದುದ್ ರಾಮನ್ರವರ ಮಟಿಟ್ಗೆ
ಪವಾಡವೇ. ಹಾಗೆಯೇ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯವರಾದ ಆಶುತೋಷ್ ಮುಖಜಿರ್ಯವರು 1917ರಲಿಲ್
ಪಾಲಿತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಕಲಕ್ತತ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ನೀಡಿದುದ್ ಪವಾಡ ಸದೃಶವೇ.
ಇವೆರಡೂ ಇಲಲ್ದಿದದ್ಲಿಲ್ ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ರಾಮನ್ರವರು ಅತಿದಕಷ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುತಿತ್ದದ್ರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ರವರು ಒಟಾಟ್ದದುದ್ ಭಾರತಕೂಕ್, ಭಾರತದಲಿಲ್ನ
ವಿಜಾಞ್ನ ಪರಂಪರೆಗೂ ಅದೃಷಟ್ವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದಲಿಲ್ನ ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳು
ಆಕಸಿಮ್ಕಗಳಾಗಿರುತತ್ವೆ. ಈ ಆಕಸಿಮ್ಕಗಳು ಘಟಿಸದಿದದ್ರೆ ಏನಾಗುತಿತ್ತೆತ್ಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಸಂಬದದ್
ವೆನಿಸುತತ್ದೆ. ಬಿರ್ಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯಾವ ಬೊರ್ತಾಸ್ಹವೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಇಂತಹ
ಪರಿಸರವಿದಾದ್ಗ ರಾಮನ್ನಂತಹವರು ಇದದ್ದುದ್ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಸುಸಂದಭರ್. ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಕ್
ಅವಕಾಶವನುನ್ ರಾಮನ್ ಕೈಬಿಡದೆ ದೈತಯ್ರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವು ಭಾರತದ ಮಟಿಟ್ಗೆ
ಅತಿ ವಿರಳ ವಿದಯ್ಮಾನ. ಅಷೆಟ್ೕ ಏಕೆ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಇನೊನ್ಂದಿಲಲ್.
ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತತ್ಡಗಳಿರಲಿಲಲ್. ಕಲಕ್ತತ್ದಲೂಲ್,
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲೂಲ್ ಕಲಿತ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಅವರನುನ್ ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಗೆ ಸೂಕಷ್
ಸಂವೇದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದವು. ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯವುಂಟಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಈ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿಯೇ ಅವರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಖಾಸಗಿ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು.
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ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೋದಯ್ಮಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು ಅವರು ಹೊರಟಾಗ, ಯಾರೋ ಒಬಬ್ರು,
ಭಾರತದ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ಭಿಕೆಷ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರದಾಗಿತುತ್ ಎಂದರು. ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು– “ನಮಮ್
ದೇಶದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಾದ ಬುದಧ್, ಶಂಕರ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿಯೂ ಸಹ ಬಿಕುಷ್ಕರೇ.”
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಭದರ್ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲಿಲ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಹಿರಿಯಾಸೆ
ಯಾಗಿತುತ್.
ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಡಳಿತದ ಹಿಡಿತದಿಂದ
ಮುಕತ್ವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮಿಸಿದರು.
ವಿಜಯನಗರದ ಕೋಟೆಗಳ ಸರಹದಿದ್ನಲಿಲ್ ಚಿನನ್ದ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ಅಡಗಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಲಲ್
ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದರು. ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಲೆಕಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ನೆಲದಲಿಲ್ ಹುದುಗಿದ ಸಂಪತತ್ನುನ್ ಹೊರಗತೆಗೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ವಿಷಯ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು ನನಗೊಮೆಮ್ ಹೇಳಿ
ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ಉಪಕರಣಶೊಂದನುನ್ ಸಿದಧ್ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದರು. ನಾನು
ಕೆಲವು ಪುಸತ್ಕಗಳನೊನ್ೕದಿ ಉಪಕರಣದ ರೂಪರೇಷಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್
ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆಗಿದುದ್ ಲೋಹದ ಹತಿತ್ರ ಆನೆವ್ೕಷಕ ದಂಡವನುನ್ ತಂದರೆ, ಅದರ ವಿದುಯ್ತ್ ಕಾಂತೀಯ
ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಪೆರ್ೕರಕಶಕಿತ್ಯುಂಟಾಗಿ, ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸೂಚಿಸುವ ತರಂಗಗಳ ಆವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್ ವಿಪರೀತ
ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಈ ಆಸಿಲೇಟರನುನ್ ವಾಹನದಲಿಲ್ ಹೊತುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಂಧರ್
ಪರ್ದೇಶದ ಆಯದ್ ಪರ್ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಮುಚಿಚ್ಟಟ್ ಧನ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಅದೇನೋ
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲಲ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಪರ್ಯೋಗವೇ ಅಸಂಬದಧ್ವೆಂದು
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅನಿನ್ಸಿರಬೇಕು.
ನೆಹರೂರವರು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬೇಟಿಯಿತತ್ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸೆಥ್ ನಡೆಸಲು ಸಕಾರ್ರವನುನ್
ಬೇಡುವುದು ಅಸಾಧಯ್ವೆಂದು ಅನಿನ್ಸಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡ್ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ
ಹಣಕಾಕ್ಗಿ ಮೊರೆಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಸಿತ್ಪಾಸಿತ್ಗಳನುನ್ ಪಟಿಟ್
ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು ಮತುತ್ ಭವಿಷಯ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನೂನ್
ಚಿತರ್ಗಳ ಸಮೇತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನೇಕ ಫೇಟೋಗಳನುನ್
ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಂಗೇರಿಯಲಿಲ್ನ ಅವರ ಎಸೆಟ್ೕಟ್ನ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ತೆಗೆಯಲು
ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಸೆಟ್ೕಟನುನ್ ಅವರು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದದ್ರು. ಈ ಹಳಿಳ್ಯಲಿಲ್ದದ್ ಜಮೀನು
ಮತುತ್ ಮನೆಯನುನ್ ಖಗೋಳಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಖಭೌತ ಶಾಸತ್ಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿದದ್ರು. ಫೇಡ್ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನೀಡಲು ಒಳೆಳ್ಯ ದಸಾತ್ವೇಜನುನ್ ಸಿದಧ್ಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಹಣಕಾಕ್ಗಿ ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತಕರ್ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ಮಂಡಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ
ಫೇಡ್ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರವರು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಮಾನಯ್ ಮಾಡಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತೀವರ್
ಬೇಸರವಾಯಿತು.
ಫೇಡ್ರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರವರು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದದ್ರು. ಅವು
ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದದ್ವು. ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧಯ್ಯನಗಳೂ ಇದದ್ವು. ಇವೆಲಲ್
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಬರುತಿತ್ದದ್ವು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಖಾಸಗಿ

ವೈಯಕಿತ್ಕ ಚಯೆರ್ ಮತುತ್ ಭಾವನೆಗಳು

151

ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿದದ್ರಿಂದಲೂ, ಫೇಡ್ರ್ ರವರ ಹೆಸರು
ಇದುದ್ದರಿಂದಲೂ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರ ಖಾಸಗಿ ಆಸಿತ್ ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಬಹುತೇಕ
ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹಣಹೂಡಿದದ್ರು. ಇದರಲಿಲ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಹಲವು ದಶಲಕಷ್ ರೂ
ಗಳಷಿಟ್ತುತ್. ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯಿತುತ್. ಇವೆಲಲ್ವನೂನ್ ಅವರು
ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ದಾನಮಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಹಣ ಹೂಡಿದದ್ರು. ಇದು
ಪೆಟೊರ್ೕಮಾಕ್ಸ್ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬತಿತ್ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಅವರ ಶಿಷಯ್ರಾದ ಡಾ।। ಡಿ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್
ಯರಿಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡಿ, ತಮಮ್ದೇ ಬಂಡವಾಳವನೂನ್ ಕೊಟುಟ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದದ್ರು.
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರು ರಸಾಯನಶಾಸತ್ ತಜಞ್ರು. ಕಂಪನಿಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಜವಾಬಾದ್ರರು.
ಬಹುಶಃ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕಷ್ದವರೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರ ಪಾಲು ಇದರ
ಕಾಲು ಭಾಗದಷಿಟ್ದಿದ್ರಬಹುದು. ಪೆಟೊರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಬತಿತ್ಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ ಚೆನಾನ್ಗಿತುತ್. ಹಾಗೆಯೇ
ಅದರ ಮಾರಾಟವೂ ಉತತ್ಮವಾಗಿತುತ್. ಒಂದು ದಶಕದವರೆಗೆ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ವಾಷಿರ್ಕವಾಗಿ
1,50,000/- ರೂ ಆದಾಯ ಬರುತಿತ್ತುತ್. ಇವೆಲಲ್ವನೂನ್ ಸಂಸೆಥ್ ನಡೆಸಲು ರಾಮನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಶೇರುಗಳು ಮಾತರ್ ಅವರಲಿಲ್ಯೇ ಇದದ್ವು. ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಮುಖಯ್ ಆದಾಯವೆಂದರೆ ಇದೆ. ಇದೇ
ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಟಟ್ಡಗಳನೂನ್ ಕಟಿಟ್ದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಹೆಚಿಚ್ನ ಹಣವನುನ್ ಟಾರ್ವಂಕೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲೂಲ್ ಹೂಡಿದದ್ರು.
ಇಲೂಲ್ ಸಹ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಯವರದೆದ್ೕ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕ
ಗೊಬಬ್ರಗಳನೂನ್, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನೂನ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುತಿತ್ತುತ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಕಂಪನಿಯಲಿಲ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ ವಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಮತುತ್ ಇದರ ಬೋಡ್ರ್
ಮೀಟಿಂಗುಗಳು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲೆಲ್ೕ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ವು.
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ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರಾಮನ್ರವರ ಧಾಮಿರ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು ಎದಿದ್ವೆ. ನಾನು
ಅವರೊಡನೆ ಕಳೆದ ಹನೊನ್ಂದು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ನನಗೆ ಧಾಮಿರ್ಕ ಭಾವನೆಗಳುಳಳ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯೆಂದು
ಕಾಣಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ತಾವು ನಾಸಿತ್ಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತರ್ ನಾನು
ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದದ್ನುನ್ ನೋಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ನ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳು
ತಿರುಪತಿ (1952) ಮತುತ್ ಚಿದಂಬರಮ್ (1959) ನಲಿಲ್ ನಡೆದಾಗ ರಾಮನ್ರವರು ಪಂಚೆಯುಟುಟ್,
ಶರಟು ಹಾಕದೆ ಶಲಯ್ಹೊದುದ್, ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಪೂಜೆ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು. ಆಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಇತರೆ ಸದಸಯ್ರೂ ಇದದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತಂರವರೂ ಇದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಸವ್ಯಂ ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಮಮ್ನುನ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರಿಗೆ ದಣಿವರಿಯದ
ಆತಮ್ವಿಶಾವ್ಸವೂ, ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಅದಮಯ್ ಆಸಕಿತ್ಗಳೂ ಇದದ್ವು. ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಅವರ ಸಮಪರ್ಣಾಭಾವ
ವನುನ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿ, ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ್ ಹೋಲಿಸಬಹುದಿತುತ್. ಪರ್ಕೃತಿಯೇ ಅವರು
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ಪೂಜಿಸುತಿತ್ದದ್ ದೇವರು. ವಿಶವ್ದ ನಿಗೂಢಗಳನುನ್ ಅರಿಯುವುದೇ ಅವರ ಧಾಯ್ನದ ಗುರಿ. ದೇವರು
ದಿಂಡಿರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಇದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ಅವರಿಗೆಂದೂ ಅನಿನ್ಸಿರಲಿಲಲ್. ಮನುಷಯ್ನನುನ್ ಆವರಿಸಿದ ಈ
ಸುಂದರ ಜಗತಿತ್ಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯದು ಇದೆಯೆಂದು ಅವರಿಗೆಂದೂ ಅನಿನ್ಸಿರಲಿಲಲ್. ದೇವರಿದಾದ್ನೆಯೇ
ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪರ್ಶೆನ್ಯನೆನ್ ತಳಿಳ್ಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು. ಸುತತ್ಲಿನ ಜಗತೆತ್ ಮಾನವನಿಗೆ
ಬೆಟಟ್ದಷುಟ್ ಕಲಿಯಲು ಇರುವಾಗ ಇದರ ಗೊಡವೆಯೇಕೆ? ಎನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ
ಧಾಮಿರ್ಕ ಭಾವನೆಗಳನುನ್ ಹೇಳಿದವರಲಲ್. ಒಮೆಮ್ ಮಾತರ್ ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ಶೊದಗಿ ಬಂದಿತು.
ಗೌತಮ ಬುದಧ್ ಮತುತ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವರ ಮರಣದ
ನಂತರ ಪರ್ಕಟವಾದ, ಅವರ ಕೈ ಬರಹದ ಪತರ್ಶೊಂದರಲಿಲ್, ಅವರು ದೇವರ ಬಗೆಗ್ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ.
ಅದರಲಿಲ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ– “ನನಗೊಂದು ತೀವರ್ ಆಸೆಯಿದೆ. ನಮಮ್ ದೇಶದ ಆಷೇರ್ಯ
ಸಂಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದರ್ಶೊಂದನುನ್ ದೇಶದಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅಲಿಲ್ ನಮಮ್ ದೇಶದ ಹರಿತಬುದಿಧ್ಯ ಹುಡುಗ/ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಶವ್ದ ನಿಗೂಢಗಳನುನ್ ಅರಿಯಲು
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಾತ್ ಅವರನುನ್ ಮುನನ್ಡೆಸುವ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್ ನಮಗೆ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನನನ್ ಆಸೆಯು ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ
ದೇಶಪೆರ್ೕಮವಿರುವ ಎಲಲ್ರೂ ಒಟಾಟ್ಗಿ ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ತೊಡಗಬೇಕು.”
ರಾಮನ್ರವರ ಪೇಟದ ಕೆಳಗೆ ಸಣಣ್ದೊಂದು ಜುಟುಟ್ ಇದಿದ್ತು. ಅವರು ಜನಿವಾರವನೂನ್
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಳಸುವ ಇವೆರಡೂ ಚಿಹೆನ್ಗಳು ಅವರ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಯಾವ
ಅಥರ್ವನೂನ್ ನೀಡಿರಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ಇವರೆಡನೂನ್ ಅವರು ಎಂದೂ ತಯ್ಜಿಸಲಿಲಲ್ವೆಂಬುದೂ ಅಷೆಟ್ೕ ನಿಜ.
ಅವರು ಮಡಿವಂತ ಬಾರ್ಹಮ್ಣರಾಗಿ ಎಂದೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಗಳು
ಅವರಿಗಿದದ್ವು. ಖುದಾದ್ಗಿ ನನನ್ ಗಮನಕೆಕ್ ಬಂದ ಒಂದೆರಡು ನೆನಪುಗಳನುನ್ ದಾಖಲಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದದ್ ಒಬಬ್ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಯೊಬಬ್ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯನುನ್ ಮದುವೆಯಾಗುವನೆಂಬ
ಸುದಿದ್ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತುತ್. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಚಡಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಕೆರದು
ಅವನಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಕೈಬಿಡಲು ಹೇಳಲೇ ಎಂದರು. ನಾನು ಇದನುನ್ ಹೇಳಲು ಬಹಳ
ಸಮಯವಾಯಿತು ಅವರು ತಮಮ್ ನಿಧಾರ್ರ ಬದಲಿಸುವುದಿಲಲ್ ಎಂದೆ. ಅವರು ಸವ್ಲಪ್ ಹೊತುತ್
ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತರು. ಬಳಿಕ “ಇದು ಅವನ ಇಚೆಛ್, ನಾನೇಕೆ ಇದನುನ್ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು”
ಎಂದರು.
ರಾಮನ್ರವರು ಕಟಾಟ್ ಸಸಾಯ್ಹಾರಿ. ಎಂದೂ ಮದಿರಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದವರಲಲ್. ಅವರಿಗೆ
ಬಾಳೆಹಣುಣ್, ಬೆರ್ಡ್, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಅನನ್ಗಳಿದದ್ರೆ ಅಷೆಟ್ೕ ಸಾಕು. ಮೊಸರನನ್ದ ರುಚಿಯ
ಬಗೆಗ್ ಅವರು ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು– “ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಇದಕಿಕ್ಂತ ಆಪಾಯ್ಯ ಮಾನವಾದ ಆಹಾರ
ಇನೊನ್ಂದಿಲಲ್” ಇನೊನ್ಂದು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಾರಿನ ಬಗೆಗ್ ದಕಿಷ್ಣಾತಯ್ರಿಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನವನುನ್ ಹೇಳಿದರು.
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ತಿರುಪತಿಯಲಿಲ್ ನಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾಷಿರ್ಕೋತಸ್ವದಲಿಲ್ ಡಾ।।
ಪದಮ್ನಾಭನ್ ರವರು “ಭಾರತದಲಿಲ್ ಭತತ್ಕೆಕ್ ಅಂಟುವ ರೋಗಗಳು ಮತುತ್ ಅದರ ನಿರೋಧ” (The
present status of rice diseases and their control in India) ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಅದುಭ್ತವಾಗಿ
ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಿದರು. ಇದನುನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ದಾಕಿಷ್ಣಾತಯ್ ಭೋಜನವನೂನ್ ಮುಗಿಸಿದ
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ರಾಮನ್ರವರು, ಪದಮ್ನಾಭನ್ ರವರನುನ್ ಹೊಗಳ ತೊಡಗಿದರು. “ಇದಕೆಕ್ ಕಾರಣ ರಸಂ ಕಣಯಾಯ್,
ರಸಂ” ಎಂದು ಅರಚಿದರು. ರಸಂ ತಿನುನ್ವುದರಿಂದ ಒಳೆಳ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತತ್ವೆಂದು ಅವರ
ಅಭಿಪಾರ್ಯವಾಗಿತುತ್.
ಒಮೆಮ್ ಉಪನಾಯ್ಸದ ನಂತರ, ಜಮರ್ನ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರೊಬಬ್ರು ರಾಮನ್ರವರನುನ್ ಕೇಳಿದರು.
“ರಾಮನ್ರವರೇ ಇಂತಹ ಅದುಭ್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಲ್ಂದ ಬರುತತ್ವೆ.” ಈ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್
ಹೇಳಿದರು– “ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಇದು ನನನ್ ಸೀಕೆರ್ಟ್. ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆತ್ೕನೆ. ನಾನು
ಮುಂಜಾನೆ ಎದದ್ ತಕಷ್ಣ ನನನ್ ಪತಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಾರ್ಹಮ್ಣ ಕಾಫಿಯನುನ್ ಕುಡಿಯುತೆತ್ೕನೆ.”
ಇನೊನ್ಂದು ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಮುಮ್ ಇತುತ್. ನಾನು ವಾಟರ್ ಬರಿಕಾಂಪೌಂಡ್
ಕುಡಿಯಬಾರದೇಕೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಇತೆತ್. “ಸರಿ ತೊಗೊಳೊಳ್ೕಣ ನಡಿ” ಎಂದು ಔಷದ ಅಂಗಡಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತಂದೆವು. ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಕುಳಿತ ಅವರು ಬಾಟಲಿನ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿದರು. ಅದರಲಿಲ್ ಶೇ
15 ರಷುಟ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಓದಿದ ತಕಷ್ಣ ಕಾರು ನಿಲಿಲ್ಸಲು ಹೇಳಿದರು. “ಏನಯಾಯ್
ಇದರಲಿಲ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್. ನಿನಗೆ ಕೆಮುಮ್ ಬಂದಾಗ
ಇದನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ” ಎಂದು ಬಿಟಟ್ರು. ನಾನು ಇದು ಔಷದವಲಲ್ವೇ ಯಾವುದಿದದ್ರೆ ಏನು
ರೋಗವಾಸಿಯಾಗಬೇಕಷೆಟ್ ಎಂದರೂ ಅವರು ಒಪಪ್ದೆ, ವಾಟರ್ ಬರಿ ಬಾಟಲನುನ್ ನನನ್ ಕೈಗಿತತ್ರು.
1948ರಲಿಲ್ ಬೋಡೋರ್ ನಗರ ಭೋಜನಕೂಟಶೊಂದರಲಿಲ್ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು.
ರಾಮನ್ರವರೇ ಅಲಿಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಅತಿಥಿ. ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಕನಾನ್ಬಿನ್ ರವರು ರಾಮನ್ರವರಿಗಾಗಿ
ಟೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಲಲ್ರ ಕೈಯಲೂಲ್ ವೈನ್ ಗಾಲ್ಸ್ ಇದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ರವರು ನೀರು ತುಂಬಿದ
ಗಾಲ್ಸ್ ಎತಿತ್ದಾಗ ಎಲಲ್ರೂ ನಕಕ್ರು. ಅದಕೆಕ್ ರಾಮನ್ –“ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು
ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಏನೆಂದು ಗೊತಿತ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ರಾಮನ್ ಮೇಲೆ
ಆಗಲು ನಾನು ಯತಿನ್ಸಲಾರೆ.” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನೀರನುನ್ ಕುಡಿದು ಟೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ
ಘಟನೆಯನುನ್ ಕುರಿತು ತಮಮ್ ಸಂಬಂಧಿ ಡಾ।। ಬಾಲಕೃಷಣ್ನ್ ರವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ– “ಆ
ಕೂಟದಲಿಲ್ ವೈನ್ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡದ ಒಬಬ್ನೇ ಇದದ್– ನಾನೇ ಆ ದಕಿಷ್ಣಾತಯ್ ಬಾರ್ಹಮ್ಣ.”
ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುವುದೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಆಗದ ವಿಷಯ. ಯಾರಾದರೂ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು
ಸೇದುವುದು ಅವರ ಕಣಿಣ್ಗೆ ಬಿದದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಗರ್ಹಚಾರ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಡಾ।। ನೀಲಕಂಠನ್
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಪಿರ್ಯ ಶಿಷಯ್. ಈ ಕಥೆಯನುನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮನ್ರವರ ಕೈಗೆಳಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಭೂವಿಜಾಞ್ನ ಶಾಸತ್ಜಞ್ರಾದ ಬೊರ್. ಮಹಾದೇವನ್ ರವರ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆಯ
ಬಗೆಗ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1944ರಲಿಲ್ ಪುಣೆಯಲಿಲ್ ನಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನದಲಿಲ್ ಡಾಲಖನ್
ಪಾಲ್ ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ– “ಒಂದು ತೆರೆದ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಗಳು ಉಪನಾಯ್ಸ
ಕೇಳಲು ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದಕೆಕ್ ಸಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಂದು ಕಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನಮಮ್ ಕಾರನುನ್
ಹಿಂದಕೆಕ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿತು. ಅದರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿದದ್ರು. ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಮಹಾದೇವನ್ ನಮಮ್ ಜೊತೆ
ಕುಳಿತು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತಿತ್ದದ್ವರು, ತಕಷ್ಣವೇ ತಮಮ್ ತಲೆಯನುನ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಖ
ಮುಚಿಚ್ಕೊಂಡರು. ತಪುಪ್ ಮಾಡಿದ ಮಗುವಿನ ತರಹ, ರಾಮನ್ ಎಲಿಲ್ ನೋಡಿಬಿಡುವರೋ ಎಂದು.”

154

ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ — ಒಂದು ನೆನಪು

1952ರಲಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ನಡೆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ

ವಿದೇಶಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಬಂದಿದದ್ರು. ಅವರಲಿಲ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಜಿ. ವೆಂಟ್ ಸೆಲ್, ಚಿಕಾಗೋ
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದವರೂ ಒಬಬ್ರು. ಅವರು ಸಿಗಾರ್ ಸೇದುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಸಿಗಾರನ್ ವಾಸನೆ ಅತಿ
ಕಟು. ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ, ರಾಮನ್ರವರೇ ಅವರನುನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ದಶರ್ನ
ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದೊಯದ್ರು. ವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗಾರ್ ಹಚಿಚ್ದರು. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ತಡೆಯಲು
ಆಗಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ಏನನೂನ್ ಹೇಳಲಿಲಲ್. ವೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು “No
Smoking” ಬೋಡ್ರ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದೂ, ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಕೆ ತಂಬಾಕು ಸೇದುವವರನುನ್ ಬಿಡಲೇ
ಬಾರದೆಂದೂ ಹೇಳಿಬಿಟಟ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರ ನೇರ ನುಡಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೋವು ತರುತಿತ್ತುತ್. ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ನಡೆದ
ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯಗಳೂ ಅದರಲೂಲ್ ಲಾಯ್ಟಿಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ವಾಯ್ಜಯ್ವೂ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷುಟ್ ಕೆಟಟ್
ಹೆಸರುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ವಿಷಯ ಎತಿತ್ದಾಗಲೆಲಾಲ್ ತಾವೇ ಸರಿಯೆಂದು, ಇಡೀ ಜಗತೆತ್ ತಪೆಪ್ಂದೂ
ವಾದಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಸೂಕಷ್ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಬದಿಗಿಟಟ್ರೆ, ಅವರು ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕ ವಯ್ಕಿತ್. ಅವರಿಗಿದದ್
ಅಭಿಜಾತ ಪರ್ತಿಭೆಯೆಂದರೆ, ಪರ್ಕೃತಿಯಡೆಗೆ ತಮಮ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದರಲಿಲ್ ಸಂತಸ ಪಡುವುದು.
ಪರ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಅವರಿಗಿದದ್ ಗಾಢ ಪಿರ್ೕತಿ, ಶಿಕಷ್ಣದ ಬಗೆಗ್ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳು, ವಿಜಾಞ್ನ ನೀತಿ,
ತಾಂತಿರ್ಕ ಮುನನ್ಡೆ ಮತುತ್ ಸವ್ದೇಶಿಯ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಐಐಟಿ ಮದರಾಸಿನ
ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಭಾಷಣದಲಿಲ್ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಇದನುನ್ ಅವರು 30 ಜುಲೈ 1966ರಲಿಲ್
ನೀಡಿದರು. ಈ ಭಾಷಣದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಛಾಪು ಅಡಗಿದೆ. ಅವರ ಭಾವ ತೀವರ್ತೆ, ನಿಭರ್ಯತೆ,
ಸಪ್ಷಟ್ತೆ ಮತುತ್ ಸತಯ್ನಿಷೆಠ್ಗಳು ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಚಿಂತಕನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು. ನಾನಿಲಿಲ್
ಇಡೀ ಭಾಷಣವನೂನ್, ಐಐಟಿ ಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.

ಐಐಟಿ ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಭಾಷಣ
ನಾನು ನನನ್ ಧೀಘರ್ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಸಾನ್ತಕ ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆದ್ೕನೆ,
ಕೆಲವು ಸಂಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ನನಗೂ ಸಾನ್ತಕ ಗೌರವ ಪದವಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಆದರೂ ಅಷೊಟ್ಂದು ಭವಯ್
ಸಮಾರಂಭದ ಅನುಭವವಾಗುತಿತ್ರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನನಗಿದು ಒದಗಿದ ಸುಸಂದಭರ್ವೆಂದೇ
ಬಗೆಯುತೆತ್ೕನೆ.
ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನನ್ ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ನಿಮಮ್ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ನ ಯಾತೆರ್
ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಾನಿದನುನ್ ಆನಂದದ ಯಾತೆರ್ಯೆಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಪುರಾತನ ಆಲದ ಮರಗಳು,
ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ಮುಳುಳ್ಗಂಟಿಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಹುಲುಲ್, ಅಲೊಲ್ಂದು ಇಲೊಲ್ಂದು ಕಟಟ್ಡಗಳು,– ಇವು
ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಪರೀಕೆಷ್ಗಳು, ಗರ್ಂಥಗಳು, ಉಪನಾಯ್ಸಗಳು,
ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ, ನಾನಿಲಿಲ್ ಮಹಿಳೆಯರನುನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಶಿಕಷ್ಣದಲಿಲ್ ಅಲಪ್
ಪಾತರ್ ವಹಿಸುತತ್ದೆಂದು ತಿಳಿದವನು ನಾನು.

ಐಐಟಿ ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಭಾಷಣ

155
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ನಾನು ನನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ನೆನಪಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಜಗತಿತ್ನ ಪರ್ಮುಖ ಲಕಷ್ಣವು, ಪರ್ಕೃತಿ
ಮಾತರ್ವೇ. ಪರ್ಕೃತಿಯೆ ಅದುಭ್ತ ಕಲೆಗಾರಳು. ವಣರ್ರಂಜಿತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಸರಿಗಟಟ್ದ ಹಾಗೆ,
ಆಪಾಯ್ಯಮಾನವಾಗಿ, ಸೌಂದಯರ್ದ ಪರ್ತಿಮೆಗಳನುನ್ ಸೃಜಿಸುವಳು. ಇದು ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ
ನಡೆದುಬಂದ ವಿದಯ್ಮಾನ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಶಿಲಿಪ್ಗಳಿಗೆ, ಚಿತರ್ಕಾರರಿಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೊರ್ೕತವೆಂದರೆ “ಪರ್ಕೃತಿ.” ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತತ್ದೆ.
ಈಜಿಫಿಟ್ನ ಲಕಾಸ್ರ್ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳ ಬಳಿ ನಾನು ನಿಂತಿದೆದ್. ತಲೆಯೆತಿತ್ ನೋಡಿದಾಗ
ಕಂಡಿದೆದ್ೕನು? ಪಾಪೈರಸ್ ಕಮಲಗಳು. ಸೌಂದಯರ್ ಪರ್ತೀಕಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಉತಾಸ್ಹ
ತುಂಬುವಂತವು. ಇವು ನಿಮಮ್ಂತಹ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉತಾಸ್ಹ ತರಿಸುತತ್ದೆಂದೂ ಹೇಳಬಲೆಲ್.
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಉದಯ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಮ, ದೂಳು, ಕುರೂಪ,
ಕಸ ಮತುತ್ ಇನೆನ್ಲಾಲ್ ಕೆಟಟ್ ಅಂಶಗಳೂ ಬೆಸೆದಿರುತತ್ವೆ. ಇವು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿಲಲ್. ನನನ್ ಯುವ
ಸೆನ್ೕಹಿತರೇ ಜೀವನವು ಆಹಾರ, ಬಟೆಟ್ ಮತುತ್ ವಸತಿ ಪಡೆಯುವುದಕಕ್ಷೆಟ್ೕ ಸೀಮಿತವಾದರೆ, ನಿಮಮ್
ಶಿಕಷ್ಣ ಅಪೂಣರ್ವೆನಿಸುತತ್ದೆ. ಮಾನವನು ಆಹಾರಶೊಂದರಲೆಲ್ೕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್.
ಇದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದದೆದ್ೕ. ಬದಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಹೂಗಳು, ಸೌಂದಯರ್ಪರ್ಜೆಞ್ ಮತುತ್
ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಮುಮ್ವ ಆತಮ್ ತೃಪಿತ್ಗಳು ಜೀವನಾವಶಯ್ಗಳು. ಇವೆಲಲ್ ಜೀವನದ ಭವಯ್ ಅಂಶಗಳು.
ಮದರಾಸಿನ ಮಟಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಗೀತಕೆಕ್ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿಲಲ್. ನೀವೆಲಾಲ್ ಸಂಗೀತಾಸಕತ್ರೇ, ಹೀಗೆ
ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ನಿಮಮ್ ಬಗೆಗ್ ಅನುಕಂಪ ಮೂಡುತತ್ದೆ. ಇಂತಹ ಸೂಕಷ್ ಅಂಶಗಳು ಜೀವನವನುನ್ ಸೊಗಸು
ಮಾಡುತತ್ವೆ. ಜೀವನವನುನ್ ಸಾಗಿಸಲು ಮೌಲಯ್ ನೀಡುತತ್ವೆ.
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಈ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ್,
ಭಜರ್ರಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯಗಳಲಿಲ್, ಉತತ್ಮ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಎಲಲ್ಕಿಕ್ಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ
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ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಿದ ಪರಿಸರದಲಿಲ್ ಶುದಧ್ಗಾಳಿಯಲಿಲ್ ಜೀವಿಸುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. ಇದು ಜಮರ್ನ್ ದೇಶವಂತೂ
ಅಲಲ್. (ಸೂಚನೆ: ರಾಮನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದ್ ಏಕೆಂದರೆ– ಮದರಾಸಿಗೆ ಐಐಟಿ ಜಮರ್ನಿಯ ಸಹಾಯ
ಒದಗಿತುತ್. ಅಂದು ಜಮರ್ನಿಯಿಂದ ಅಧಾಯ್ಪಕರು ಬರುತಿತ್ದದ್ರು.) ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ್
ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಯರೋಗವಂತೂ ಬರಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ಇಲಿಲ್ ನನಗೆ ಹಸತ್ಲಾಘವ ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯ
ರಿದಾದ್ರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹಸತ್ಲಾಘವ ನೀಡಿದುದ್ ನನನ್ ಸುಯೋಗವೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೆದ್ೕನೆ. ನಾನು ಎಲಾಲ್
ಪದವೀಧರರಿಗೂ ಹಸತ್ ಚಾಚಿದಾದ್ದರೆ ನನನ್ ಕೈಗಳು ಸೋತುಹೊಗುತತ್ವೆ. ಸದೃಢ ಯುವಕರ ಹಸತ್ಗಳು
ಬಲು ಗಟಿಟ್. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಭಾರವಾದ ಸುತಿತ್ಗೆಯನುನ್ ಎತತ್ಲಾರರಿಯೆಂದರೆ
ಇಂಜೀನಿಯರಾಗಿ ಪರ್ಯೋಜನವೇನು? ದೇಹ ದಾಡಯ್ರ್ತೆ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಆವಶಯ್ಕತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಮ್ನುನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಮ್ ದೇಹವನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದಿದ್ೕರಿ ಎಂದು ಅನಿನ್ಸುತತ್ದೆ.

ಜಮರ್ನರ ಕೊಡುಗೆ
ನಾನಿಲಿಲ್ ಜಮರ್ನ್ ದೇಶದ ಬಗೆಗ್ ಕೊಂಚ ಹೇಳುವುದು ಒಳಿತು. ನಿಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಒಳೆಳ್ಯ
ಶಿಕಷ್ಣ ನೀಡುವಂತಾಗಲು ಈ ದೇಶವು ಬಹಳಷುಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜಮರ್ನಿ ಎಂದರೆ ನನಗೆ
ಭೂಪಟದ ನೆನಪು ಬರುವುದಿಲಲ್. ಜಮರ್ನಿ ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶವನುನ್ ಕಟಿಟ್ದ ಧೀಮಂತರ ನೆನಪು
ಬರುತತ್ದೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಹೇಳಬಲೆಲ್. ಆದರೆ ನಾನು ಇಬಬ್ರನುನ್ ನೆನಸುತೆತ್ೕನೆ. ಇವರು
ಜಗತುತ್ ಕಂಡ ಅತೀ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ತತ ಜಞ್ರು ಮತುತ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಮರ್ನ್ ವಾನ್
ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಮತುತ್ ಈಗಿನ ಆಲಬ್ಟ್ರ್ ಐನೆ ನ್. ಇವರಲಲ್ದೆ ಅನೇಕರೂ ಇದಾದ್ರೆ. ತಮಮ್
ತಮಮ್ ಹೆಸರನುನ್ ದಾಖಲಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಜಮರ್ನಿ ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶಕೆಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಲಲ್ ಜಮರ್ನಿ
ಎಂದರೆ ಈ ಧೀಮಂತರೇ ನನನ್ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಬರುತಾತ್ರೆ. ದೇಶವು ಚಿಕಕ್ದೆನಿಸಿದರೂ ಕೀತಿರ್ಯಲಿಲ್ ಹಿರಿದಾದ
ಜಮರ್ನಿಯ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಸಥ್ಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನನ್ ಅಭೀಪೆಸ್. ಹೈಡೆಲ್ ಬಗ್ರ್, ಗಾಟಿಂಜನ್,
ಮರ್ ಬಗ್ರ್, ಮುಂತಾದ ಊರುಗಳಿಗೆ. ನನಗೆ ಈ ಅದೃಷಟ್ ದೊರಕುವುದು ಈಗ ದುಸತ್ರವೆ.
ಆದರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಲಾಂಡೋ ಪಟಟ್ಣಕೆಕ್ ಆಹಾವ್ನ ಬಂದಿತುತ್. ನಾನು ಇದು
ನನಗೊದಗಿದ ಸುವಣಾರ್ವಕಾಶವೆಂದೇ ತಿಳಿದೆ. ನಾನಲಿಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಲಾಂಡೋ ಬಹಳ ವಿಚಿತರ್
ಸಥ್ಳವೆನಿಸಿತು. ಅದೆಷುಟ್ ವಿಚಿತರ್ವೆನಿಸಿತೆಂದು ನಾನಿಲಿಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲಲ್. ಈ ಪಟಟ್ಣವು ಕಾಯ್ನ ನ್ಸ್ ಎಂದು
ಕರೆಯುವ ನದಿಯ ದಡದಲಿಲ್ದೆ. ಜಮರ್ನನ್ರು ಇದಕೆಕ್ ಬೊಡೆನಿಸ್ೕ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಇದು
ಸರಿಯಾದ ಉಚಾಚ್ರಣೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲಲ್. ಅದು ಜಮರ್ನ್ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ದ ಸುಂದರ ಊರು.
ಅದಕೊಕ್ದಗಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾವ್ತಂತರ್ವೆಂದರೆ ಅಲಿಲ್ನ ಕಾಯ್ಸಿನೋ–ಎಂದರೆ ಜೂಜಾಡುವ ಸಥ್ಳ. ಇದು
ವಿಶೇಷ ಸಾವ್ತಂತರ್ವೆನಿಸದಿದದ್ರೂ ಜನರು ಅಲಿಲ್ ಜೂಜಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಈಗಲೂ ಅಲಿಲ್
ಜೂಜಿದೆ. ಜನ ಹಣ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಜೂಜಿನ ಕಟೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವವರೆಲಾಲ್ ಹಣ ಮಾಡುತಾತ್ರೆಂದು
ಜನ ತಿಳಿಯುತಾತ್ರೆ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲಲ್. ಜೂಜಿನ ಕಟೆಟ್ ನಡೆಸುವವನು ಮಾತರ್ ಹಣ ಮಾಡುತಾತ್ನೆ ಅಷೆಟ್ೕ.
ಹೀಗೆ ಲಾಂಡೋ ಪಟಟ್ಣವು ಸಾಕಷುಟ್ ಹಣ ಮಾಡಿತು. ಅಲಿಲ್ನ ಪುರಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣದಿಂದ ಏನೋ
ಮುಜುಗರ. ಅದಕೆಕ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಸಾಕಿಷ್ ಪರ್ಜೆಞ್ಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪರ್ತಿವಷರ್
ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಏಪರ್ಡಿಸುತಾತ್ರೆ ಅದಕೆಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸಕ್ತರನೆನ್ೕ ಆಹಾವ್ನಿಸುತಾತ್ರೆ. ನೊಬೆಲ್
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ಬಹಮಾನವೇ ಈ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ್ ಕನಿಷಠ್ ಅಹರ್ತೆ. ಪರ್ತೀ ವಷರ್ವೂ ಇದು ಜರುಗುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ
ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಆಹಾವ್ನ ಬಂದಿತುತ್. ನಾನು ಹೋದೆ. ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಊರು. ನಾನು
ಹೋಗಲು ಮುಜುಗರವೆನಿಸಲಿಲಲ್. ಅಲಿಲ್ನ ಸರೋವರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ದಿವ್ೕಪವಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಮೈನಾ
ದಿವ್ೕಪವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕೆಕ್ ವಾರಸುದಾರರು ಕೌಂಟ್ ಬನಾರ್ಡೊಟೆಟ್ ಎಂಬುವವರು. ಅವರು
ಸಿವ್ೕಡನ್ನ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಆತಿಥೇಯರಾಗಿದದ್ರು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲಿಲ್ ಪುರಾತನ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯವಾದ ಬೆರ್ಸೊಗ್ೕದಲಿಲ್ರುವ ಫೈಬಗ್ರ್
ಗೆ ಹೋದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕೊಟ್ರೇಟ್ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ. ಅಲಿಲ್ ಒಂದು
ವಾರವಿದುದ್ ಬಾನ್ ನಗರಕೆಕ್ ತೆರಳಿದೆ. ಬಾನ್ನಿಂದ ಮೂಯ್ನಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ಜಮರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದೆದ್.
ನಾನು ಬಾನ್ ನಲಿಲ್ದಿದ್ದುದ್ ಒಂದು ವಾರ ಮಾತರ್. ಆಗಿನೂನ್ ಜಮರ್ನಿ ಇಸವಿ 1956ರಲಿಲ್ಯೂ
ಯುದಧ್ದ ಧವ್ಂಸದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲಲ್. ಎಲೆಲ್ಡೆ ಮರು ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್
ನಡೆಯುತಿತ್ತುತ್. ಅಲಿಲ್ನ ಮೂಯ್ಸಿಯಂ ಆಫಿಮ್ನರಾಲಜಿಯನುನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಪರ್ಭಾವಿತನಾದೆ.
ಇದು ಬಾನ್ ನಗರದಲಿಲ್ದೆ. ಯುದಧ್ ಸಂತರ್ಸತ್ ದೇಶದಲಿಲ್ ಅಂತಹ ಒಳೆಳ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನುನ್
ಜೋಡಿಸಿಟಿಟ್ರುವುದು ನಂಬಲಿಕೆಕ್ೕ ಆಗಲಿಲಲ್. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಸುಂದರ ವಿಷಯವಾಗಿತುತ್.
ಮಿಕಕ್ ಅನುಭವಗಳನುನ್ ನಾನಿಲಿಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲಲ್.
ಅಂದಿನ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಹೀಗಾಯಿತು. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಹೇಳಿದುದ್ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ. ನಮಮ್ ದೇಶದ
ಪರ್ಧಾನಿ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಅಲಿಲ್ದದ್ರು. ನಾನಲಿಲ್ ಇದದ್ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಅವರಿದದ್ರೆಂದಲಲ್.
ಇದೊಂದು ಆಕಸಿಮ್ಕ ಅಷೆಟ್. ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಆಗಾಗೆಗ್ ಸಂಭವಿಸುತತ್ವೆ. ಅಲಿಲ್ನ
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಯು ಜಮರ್ನಿ ದೇಶದ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕರೆದಿದದ್ ಭೋಜನ ಕೂಟಕೆಕ್ ನನನ್ನೂನ್
ಆಹಾವ್ನಿಸಿದದ್ರು. ಟೇಬಲ್ನ ಸುತತ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು, ರಾಯಭಾರಿಗಳು,
ನಾನು, ಮತಿತ್ತರರು ಕುಳಿತೆವು. ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಅಲಿಲ್ನ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಜಮರ್ನ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ್
10 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಡನೆಯೇ ದುಭಾಷಿಗಳು ಅಷೆಟ್ೕ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ಗೆ
ತಜುರ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ನೆಹರೂರವರು 10 ನಿಮಿಷ ಉತತ್ರಿಸಿದರು. ಇದನುನ್
ಜಮರ್ನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಹೇಳಲಾಯುತ್. ಅವರುಗಳ ಭಾಷಣ ನನಗಿಲಿಲ್ ನೆನಪಿಲಲ್ವೆಂದು
ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದರೂ ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಭಾಷಣಗಳ ಹಾಗೇ ಇವೂ ಇದಿದ್ರಬೇಕು.
ನಾನು ಇದನುನ್ ಏಕೆ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಔತಣ ಕೂಟದಲಿಲ್ಯೇ ನಿಮಮ್ ಐಐಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಜಮರ್ನಿಯ ನೆರವು ಕೋರಿಕೆಯ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದುದ್, ಈ ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳು ಹಿಂದಕೆಕ್ ಸರಿದಿವೆ.
ಇಲಿಲ್ನ ಕಾಡು ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಹಾವು, ಚೇಳುಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ನಿಮಮ್ ಐಐಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಯು
ಸುಂದರವಾಗಿ ಎದುದ್ ನಿಂತಿದೆ. ಎಷೊಟ್ಂದು ಪರಿಕರಗಳೂ, ಕಟಟ್ಡಗಳೂ ಸೇರಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಇಲಿಲ್
ಕಲಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ನನನ್ ಭಾಷಣಕೆಕ್ ಎಷೊಟ್ಂದು ವಣರ್ರಂಜಿತ ಜನಸೊತ್ೕಮ ಬಂದಿದೆ. ನನಗಿದು
ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಣಣ್ಗಳನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡುತೆತ್ೕನೆ. ಗಂಡಸರು ಗಾಢ ಬಣಣ್ಗಳನುನ್
ತೊಡಬಾರದೆಂಬ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹೆಂಗಸರು ಇದನುನ್ ತೊಡಬಹುದು, ಅವರು ತೊಡುತಾತ್ರೆ
ಕೂಡಾ. ಇದಕೆಕ್ ಒಂದು ಅಪವಾದವಿದೆ. ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪವಾದ. ಇಲಿಲ್ ಗಂಡಸರೂ
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ಕೂಡಾ ರೋಹಿತದ ಎಲಾಲ್ ವಣರ್ಗಳಲೂಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಕಾಣದ ಬಣಣ್ಗಳಲಿಲ್
ಅವರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆಕಷಿರ್ತವಾಗಲು ದುಸುತ್ ಬಳಸಬಹುದೆನಿನ್.
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ಇದೊಂದು ಆನಂದಮಯ ಸುಸಂದಭರ್. ಈ ಹಿರಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ್ ನನನ್ ಯುವ
ಸೆನ್ೕಹಿತರೆಲಾಲ್ ಸಂತೋಷ ಭರಿತರಾಗಿದಾದ್ರೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಇದು ವಿಶೇಷ
ಸಂದಭರ್ವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲ ನೆನಪಿರುತತ್ದೆ. ನನನ್ ಮನಸುಸ್ 60 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತತ್ದೆ.
60 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪಟಟ್ಣದಲಿಲ್ ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಪದವೀಧರನಾಗಿ ನನನ್ ಜೇಬಿನಲಿಲ್
ಇನೂನ್ ಕೆಲವನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡು (ಅದೇನೆಂದು ಹೇಳಲಾರೆ) ಹೊರ ಬಂದೆ. ಆ ಘಟನೆಯು ನನಗೆ
ಪರ್ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದೆ. ನಾನದನುನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ
ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಗುತಿತ್ದೆ. ನಾನು ಆ ನಾಲುಕ್ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳು, ನನನ್ 60
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಏನೆಲಾಲ್ ಸಾಧಿಸಿದೆದ್ೕನೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಹೋಗಿಲಲ್. ಇದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ
ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆ ನಾಲುಕ್ ವಷರ್ಗಳು, ನಾನು ಈ 60 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ವನುನ್
ಗಣಿತ ಸಮೀಕರಣದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ನಾಲುಕ್ ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಸಿಕಕ್
ಅವಕಾಶಗಳು ನನನ್ ಮನಸಸ್ನುನ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದಿರ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ನೆರವಾದವು. ನಾನು
ಈ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇಂದೂ ವಿಮುಖನಾಗಲಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಯುವ ಉತಾಸ್ಹದ ಶಕಿತ್
ಅಂತಹದು. ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 14 ವಷರ್. ಅಲಿಲ್ಂದ ಮಾಸಟ್ರ್ ಡಿಗಿರ್ ಪಡೆದು
ಹೊರಬಿದಾದ್ಗ 18 ವಷರ್. ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಾಗ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕಿಕ್ತುತ್.
ನನನ್ದೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಪರ್ಕಟವಾಗಿ, ನನನ್ಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನಿಯ ಉದಯವಾಗಿತುತ್.
ಇವೆಲಲ್ವೂ ಆ ಹದಿನೆಂಟರ ಹರೆಯದಲಿಲ್. ಆ ಯುವ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನಾನ್ಗಿ
ನಾಟುತತ್ವೆ.
ನಾನಿದನುನ್ ನಿಮಗೆ ಒತಿತ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾಲುಕ್ ಅಥವಾ ಐದು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್
ನಿಮಗೆ ನುರಿತ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಸಂಪಕರ್ವಿರುತತ್ದೆ, ಹಾಗಯೇ ಹಳೆಯ ಆಲದ ಮರದ ಸಂಪಕರ್ವೂ
ಇರುತತ್ದೆ. ಇದು ನಗಣಯ್ವೇನಲಲ್.
ಇವುಗಳ ಪರ್ಭಾವಗಳೆ ನಿಮಮ್ ಭವಿಷಯ್ದ ವೃತಿತ್ಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುತತ್ವೆ. ಅಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ ನೀವು
ಏನಾಗಲಿದಿದ್ೕರಿ ಎಂಬುದು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ೕರಿ ಎಂಬುದರ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನೋವಿನ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಡಿಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸಕೆಕ್
ಸೇರಿ ಬಹುಶಃ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಕಲಿತಿದೆದ್ಲಲ್ವನೂನ್ ಮರೆತು ಬಿಡುತಾತ್ರೆ. ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಒಂದಿಷುಟ್ ಮೌಲಯ್ಯುತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ನಾಲೆ ದು
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ನ ನಿಮಮ್ ಅನುಭವವೇ ತಳಹದಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನೀವು
ಭವಿಷಯ್ ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾದೆದ್ಂದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಮರೆಯಬಾರದು.
ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ರುವ ಅತಯ್ಮುಲಯ್ ವಸುತ್ವೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮಮ್ ದೇಹ. ಇದು ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಇದನುನ್
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ನಮಮ್ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಅಧಯ್ಯನಗಳಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್,
ರಸಾಯನಶಾಸತ್, ಖನಿಜಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಗಣಿತಶಾಸತ್ಗಳನುನ್ ಕೈಬಿಟುಟ್ ಮಾನವನಿಗಿರುವ ಲಕಷ್ಣಗಳ
ಬಗೆಗ್ ನನನ್ ಗಮನವನುನ್ ತಿರುಗಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ನಮಮ್ ಗೋಚರಕೆಕ್ ಬರುವುದಿಲಲ್.
ನಾವದರ ಇರುವಿಕೆಯನುನ್ ಯೋಚಿಸದೆಯೇ ಒಪಿಪ್ ಬಿಡುತೆತ್ೕವೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಶರೀರ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್
ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ನಮಮ್ಲಿಲ್ ಎಂತಹ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ದಾಸಾತ್ನು ಇದೆ ಎಂದು ಚಕಿತಗೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ.
ಇನೊನ್ಂದು ಸಣಣ್ ವಿಷಯವನುನ್ ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಮರೆತು ಬಿಡುತೆತ್ೕವೆ. ಈ ಸಣಣ್ದನುನ್ ‘ಹೃದಯ’
ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ನೀವು ಹುಟಿಟ್ದ ತಕಷ್ಣ ಇದು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಅಥವಾ ಹುಟುಟ್ವ
ಮೊದಲೇ ತನನ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುತತ್ದೆ. ಢವ, ಢವ ಶಬದ್ದೊಡನೆ ನೀವು ಯುವಕರಾದಾಗಲೂ
ಇರುತತ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ವಯಸಾಸ್ಗತೊಡಗಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಟಿಕಿ ಟಿಕಿ ಸದಿದ್ನೊಡನೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ
ನಿಮೊಮ್ಡನೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಢವ, ಢವ ಶಬದ್ವಿಲಲ್ದಾಗ ನೀವು ಸತತ್ಂತೆಯೇ. ಈ ಯಂತರ್ವನುನ್ ನನನ್
ಯುವ ಸೆನ್ೕಹಿತರೇ – ‘ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಅಚಾನಕಾಕ್ಗಿ ಕುಸಿದು
ಬೀಳುವುದನುನ್ ನೀವು ನೋಡಿರುತಿತ್ೕರಿ. ಅವರ ಡಾಕಟ್ರರು ಇದಕೆಕ್ ಹೃದಯ ಸಥ್ಂಬನವೆನುನ್ತಾತ್ರೆ.
ಹೃದಯ ನಿಂತು ಜನ ಸಾಯುತಾತ್ರೆ. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗಾಗುತತ್ದೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ
ಸಣಣ್ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಿಪರೀತ ದುಡಿಸಿರುತಾತ್ರೆ. ಅವರ ದೇಹವನೂನ್ ಅಪವಯ್ಯ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರು
ತಾತ್ರೆ. ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲೆಲ್ ಎಂದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದು, ರಾತಿರ್ಯಿಡೀ ಥಿಯೇಟರಿನಲಿಲ್ ಕುಳಿತು, ಸೆನ್ೕಹಿತರೊಡನೆ ಪಾಟಿರ್ಗಳನುನ್
ಮಾಡುವುದೇ ಖುಷಿ ಎಂದು ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. ಆ ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ದೇಹವು ತಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಲಲ್ದು. ಇದರ
ಬಳಿಕ ಏನಾಗುತತ್ದೆ? ನಿಮಗೆ ಬಲು ಬೇಗನೆ ವೃದಾಧ್ಪಯ್ ಅಂಟುತತ್ದೆ. ಹೃದಯ ಬೇನೆ ಆವರಿಸಿ
ನಿಮಮ್ನುನ್ ಸಾವಿನೆಡೆ ಕೊಂಡೊಯುಯ್ತತ್ದೆ. ನೀವು ಯುವಕರಾಗಿದಾದ್ಗಲೇ ಇದನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳಿಳ್ ಎಂದು
ಆಶಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಾನು ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗದದ್ನುನ್ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು
ಕೊಳಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಇದನೆನ್ಲಾಲ್ ಅನುಸರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ, ನಾನು ಉಪದೇಶದಲಲ್ಲಲ್ – ಆಚರಣೆಯಲಿಲ್ ನಂಬಿಕೆ
ಇರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಒಬಬ್ ಉತತ್ಮ ಶಿಕಷ್ಕನು ತನನ್ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಮಾತರ್ವೇ ಶಿಕಷ್ಣ ನೀಡಬಲಲ್.
ಉಪದೇಶದಿಂದಲಲ್. ಈಗ ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ ಬಿಸಿ ರಕತ್ ಹರಿಯುತಿತ್ದೆ. ನೀವು ಯುವ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಇದಿದ್ೕರಿ.
ನೀವು ಇಲಿಲ್ ಕಲಿತಿದದ್ದದ್ರಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ದೇಶದಲಿಲ್ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಅತಿಹೆಚುಚ್. ನಾವೆಲಲ್ ನಮಮ್ ದೇಶವನುನ್ ಭವಯ್ವಾಗಿಸಲು
ಹೊರಟಿದೆದ್ೕವೆ. ಆದರೆ ಇದಕೆಕ್ ದುಡಿಯುವವರಾರು? ದೇಶದ ಬುದಿಧ್ವಂತ ಯುವ ಜನತೆ ಮಾತರ್.
ಅವರ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳನೆನ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ಅವರ ಮೆದುಳನೂನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಲಿಯ ಬೇಕಿದೆ.
ಜೀವನದ ಎಲಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲಿಲ್ ತೀವರ್ತೆ
ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸಣಣ್ಪುಟಟ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರಗಳೂ, ಆತುರದ ಆನಂದಗಳೂ ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳಳ್ಬಾರದು. ವಿಜಾಞ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ನಿರತವಾಗಿ
ನಾನು ಕಳೆದ 60 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಕಲಿತಿದುದ್ ಇದೇ. ಸಾಧನೆಯೇ ಮನುಷಯ್ನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ
ತರುವ ವಿಷಯ. ಏನಾದರೂ ಮೌಲಯ್ಯುತ ಸಾಧನೆಗೈದರೆ ಮಾತರ್ ಜಗತುತ್ ಗುರುತಿಸುತತ್ದೆ. ರಿಸವ್ರ್
ಬಾಯ್ಂಕ್ ನಲಿಲ್ ನೀವು ನೋಡುವ ಹಣದ ಚೀಲಗಳು ನಿಮಮ್ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಗೌಣವಾಗುತತ್ವೆ.
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ಸಾಧನೆಯ ಆನಂದವೇ ಹಿರಿದಾದುದು. ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಯುವಕರು
ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂತೋಷವುಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ ಎಂದೂ, ಮತುತ್ ಅವರು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತತ್ನುನ್
ಗಳಿಸುವ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಎಂದೂ ಮತುತ್ ದೇಶಕೆಕ್ ಖಾಯ್ತಿ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ
ಬಗೆಗ್ಯೂ ಯೋಚಿಸುತಾತ್ರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಯುವಕರಾಗಿದಾದ್ಗ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದರೆ
ಮಾತರ್ ಅವರು ಇವನುನ್ ಸಾಧಿಸಬಲಲ್ರು.
ನಾನು ಯೌವನ ಮತುತ್ ವೃದಾಧ್ಪಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನೆನ್ೕ ಮಾಡಬಲೆಲ್.
“ವಯಸುಸ್ ಮತುತ್ ಯೌವನ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಅಧರ್ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಬಲೆಲ್. ಮುಗಿದ
ವಯಸಸ್ನುನ್ ಬುದಿಧ್ವಂತಿಕೆಯೊಡನೆ ಜೋಡಿಸುತಾತ್ರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತ್ದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರು
ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲಿ ನಾನು ಇದನುನ್ ಪರ್ಶಿನ್ಸುತೆತ್ೕನೆ. ಯೌವನವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನನುನ್
ಹೊತುತ್ ತರುತತ್ದೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆತ್ೕನೆ. ನೀವು ಯೌವನದಲಿಲ್ ನಿಮಮ್ನುನ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ, ನಿಮಮ್ ಹಲುಲ್ ಉದುರುತತ್ದೆ, ಮೂಳೆ ಸವೆಯುತತ್ದೆ, ಕಣುಣ್ ಮಂಜಾಗುತತ್ದೆ,
ಕಿವಿ ಮಂದವಾಗುತತ್ದೆ ಇದಕಿಕ್ಂತಲೂ ದುರಂತವೆಂದರೆ ನೀವು ಇತರರನುನ್ ಅಸಡೆಡ್ಯಿಂದ ಕಾಣುವಿರಿ,
ನೀವು ಸಿನಿಕರಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಕುಸಿಯುತಿತ್ೕರೆಂದರೆ, ಬದುಕಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ಛಲ
ಇಲಲ್ದೇ ಹೋದರೆ, ಮಾಫಿರ್ನ್ ನುಂಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದು ಕೊಳಳ್ಲು ಸಿದಧ್ರಾಗುವಿರಿ. ಹೆಚಿಚ್ನಂಶ ಇದನುನ್
ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಕಷಟ್ ಬಂದರೂ ಎಲಲ್ರಿಗೂ
ಬದುಕಿ ಮುನನ್ಡೆಯುದ ಛಲ ನೀಡಿದಾದ್ನೆ. ನಾನಿದನುನ್ ನಿಮಗೇಕೆ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆಂದರೆ, ವೃದಾಧ್ಪಯ್ದಲಿಲ್
ಉತಾಸ್ಹ, ಆಸೆಗಳು, ಸಾಧನೆ ಗೈಯಲು ಉದೆದ್ೕಶ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕಿತ್ ಮುಂತಾದುವನುನ್
ಕೊರ್ೕಡಿಕರಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದೇ ದುಸತ್ರವಾಗುತತ್ದೆ. ಯೌವನವೇ ಜೀವನದ ಅತಿ ಭವಯ್ ಕಾಲಾವಧಿ.
ವಿಜಾಞ್ನದ ಅತಯ್ದುಭ್ತ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಯುವಕರೇ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ಹೊರಬರಲು
ಯುವ ಉತಾಸ್ಹವೂ, ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೆಂಬ ಹಠವೂ, ಹೊಸದೃಷಿಟ್ಕೋನವೂ
ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆಯೇ ಹೊರತು, ವೃದಾಧ್ಪಯ್ದಿಂದ ಬರುವ ಜಾಣತನದಿಂದಲಲ್. ಇವೇ ಜೀವನವನುನ್
ಮೌಲಯ್ಯುತವಾಗಿಸುವುದು. ನೀವಿದನುನ್ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಾನು ಇನೂನ್ ಯುವಕನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ.
ನನನ್ಲಿಲ್ ಯೌವನೋತಾಸ್ಹವಿದೆ. ನನನ್ ಕೈಯಲಿಲ್ ಏನು ಸಾಧಯ್ಶೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ
ಮಾತರ್ವೇ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ವೆ.

ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮತುತ್ ನಿಭರ್ಯತೆ
ಇದೆಲಲ್ಕಿಕ್ಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ನನನ್ ಸವ್ಂತ ಅನುಭವವೆಂದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮಮ್ನುನ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ
ಬಂದ ಆಕರ್ಮಣಕಾರರು ತುಳಿದಿಟಿಟ್ದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಇವರ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಹೇಳಲು ಇಚಿಛ್ಸುವುದಿಲಲ್. ಈ
ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ನಮಮ್ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿರುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ “ಕೀಳರಿಮೆ.” ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ
ಬಂದವರನುನ್ ಅಥವಾ ಬಂದದದ್ನುನ್ ಪರ್ಶಿನ್ಸುವುದಿಲಲ್. ನಮಗೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆದ್ಲಾಲ್ ನಿಜವೇ
ಎನಿನ್ಸುತತ್ದೆ. ಯಾರೋ ಒಬಬ್ ದೊಡಡ್ ಮನುಷಯ್ ಹೇಳಿದಾದ್ನೆಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತತ್ ನಿಲುಲ್ತೆತ್ೕವೆ. ಇದು ನಮಮ್ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತಾಗುತತ್ದೆ. ಅಂದರೆ
ನೀವೆಲಲ್ ನಮಮ್ ಹಿರಿಯರನುನ್ ಅಗೌರವಿಸಿ, ಗವಿರ್ಷಠ್ರಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತಿತ್ಲಲ್. ನಾನು ನಿಮಮ್ ಗಮನ

ವಿಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನಗಳ ಮುನನ್ಡೆ

161

ಸೆಳೆಯುತಿತ್ರುವುದು, ಯಾರೂ ಸಹ ಋಷಿಗಳಲಲ್. ಅಜೇಯರಲಲ್, ಹಮರ್ನ್ ವಾನ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್
ಕೂಡ. ಐನ್ಸೆ ನ್ ಸಹ ಯಾರೂ ಅಜೇಯರಲಲ್. ಹೊಸ ಜಾಞ್ನವು ಈವರೆಗೆ ಅರಿತಿದುದ್ದನೆನ್ಲಾಲ್
ಹೊರಗೆಸೆಯಬಹುದು.
ಹಾಗಾಗಿ ನನನ್ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದರೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಿಭರ್ಯರಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವು
ದನುನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಲಕಷ್ಣ ನಮಗೆ ಅತಯ್ಂತ ಅವಶಯ್. ಇದಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ನಾವು ಮುನನ್ಡೆಯುವುದು
ಕಷಟ್ಸಾಧಯ್. ನಾವಿಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಣವನುನ್ ಸಾಲ ತರುತೆತ್ೕವೆ. ನಾವು
ನೂರು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚುಚ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ.
ನಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಎಂತಹದು? ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಹೊರಳದೆ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈಗ ನಮಮ್ನುನ್ ಸಾಲನೀಡಿದ ಹೊರರಾಷಟ್ಗಳ ಕೂಟವು ನಮಮ್ನುನ್ ಆಳುವಂತಾಗಿದೆ.
ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ಆಳಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ಲಲ್. ಇದನುನ್ ಪಕಕ್ಕೆಕ್ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹಣವನುನ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದೇ
ಸರಿಯಿಲಲ್ವೆನಿನ್ಸಬಹುದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಮಮ್ಲಿಲ್ನ
ಜಾಞ್ನದ ಕಥೆ ಏನು? ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ಮರೆತರೆ? ಈ ಬಗೆಯ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನುನ್
ಹೊರಗೆಸೆಯಬೇಕು. ಕರುಣೆಯಿಲಲ್ದಂತೆ ತೊಳೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಮಮ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು
ನಿಲಲ್ಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ನಮಮ್ಲಿಲ್ರುವ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡೇ
ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಪುಕಕ್ವನುನ್ ಜುಟಿಟ್ಗೆ ಸಿಕಿಕ್ಸಿಕೊಳುಳ್ವ
ಬದಲು, ನಮಮ್ಲಿಲ್ನ ಕನಿಷಠ್ ಸವಲತುತ್ಗಳಲೆಲ್ೕ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ತೊಡಗುವುದು ಒಳಿತು. ನಾವಿದನುನ್
ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಇದನುನ್ ಅರಿಯದಿದದ್ರೆ ಮುನನ್ಡೆ ಅಸಾಧಯ್. ನನನ್ ಉದಯ್ಮಿ
ಸೆನ್ೕಹಿತರು ಹೆಚುಚ್ ದುಡುಡ್ತೆತುತ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ತರಬೇಕೆಂದಿದಾದ್ರೆ.
ಅವರು ಇದರಲಿಲ್ ಉದಾಧ್ರವಾಗುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಬಲೆಲ್. ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯು
ವುದು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ಇದರ ಲಕಷ್ಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಚರಿಸುತಿತ್ವೆ. ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಮಿನೂ ಮಸಾನಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ (ಸೂಚನೆ: ಸವ್ತಂತರ್ ಪಕಷ್ದ ನೇತಾರರು) ಈಗಿನ ವಿನಿಮಯ
ಬೆಲೆ ಐದು ಸೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲೂ ಬಹುದು. ಇದು ಹೀಗಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲಲ್.
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ನೀವೆಲಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು. ಆದರೂ ನಾನಿಲಿಲ್ ಇದನುನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನೈಜ ಜಾಞ್ನದ
ತಳಹದಿಯಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವೂ ಔದಯ್ಮಿಕ ರಂಗದಲಿಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾರದು. ವಿಜಾಞ್ನ
ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠವಿದು. ವಿಜಾಞ್ನವು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಮಾಡಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ,
ವಿಜಾಞ್ನ ಮೊದಲು ಹೆಜೆಜ್ಯಿಟಟ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಅಡಿಯಿಡುತತ್ದೆ. ವಿಜಾಞ್ನವಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವಿಲಲ್. ಜಮರ್ನಿ ಏಕೆ ಅಷೊಟ್ಂದು ದೊಡಡ್ ಸಾಧಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ? ಏಕೆಂದರೆ 19ನೇ
ಶತಮಾನದಲಿಲ್ ಜಮರ್ನಿಯಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯಲಿಲ್ಯೂ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು
ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಹೋದರು. ಅವರು ತಂತರ್ಜಞ್ರಲಲ್. ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಗಳಲಿಲ್ ಸಾಮಾನಯ್
ಶಿಕಷ್ಕರಷೆಟ್ೕ. ಆದರೆ ಅವರು ಜಾಞ್ನ ಪಿಪಾಸುಗಳು. ಅವರು ತಮಮ್ ಶಿಷಯ್ರನುನ್ ಜಾಞ್ನದ ಅನೆವ್ೕಷಣೆಗೆ
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ಹಚಿಚ್ದರು. ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನದ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿದದ್ರು. ಈ ಚಿಲುಮೆಯೇ ನದಿಯಾಗಿ ಪರ್ವಹಿಸಿ
ಜಮರ್ನಿಯ ಔದಯ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಜಗತಿತ್ನ ಎಲಾಲ್ ದೇಶಗಳಲೂಲ್ ವಿಜಾಞ್ನವೇ ಮೊದಲು ಮತುತ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಅನಂತರವೆಂದು
ಗುರುತಿಸುತಾತ್ರೆ. ನೀವು ಔದಯ್ಮಿಕ ದೇಶವನುನ್ ಕಟಟ್ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಟಟ್ದಷುಟ್ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು,
ದೇಶದ ಸಾಲವನುನ್ ತೀರಿಸಬೇಕಂದಿದದ್ರೆ, ತಂತರ್ಜಾಞ್ನಶೊಂದನೆನ್ೕ ಆಶರ್ಯಿಸಿದರೆ, ಸೋಲು ಕಟಿಟ್ಟಟ್
ಬುತಿತ್. ಈ ವಿಷಯವನುನ್ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲಲ್ದೆ ಹೇಳಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ, ನಾವು ನಮಮ್ ಮನೆಯನುನ್
ಸುಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ಡಬೇಕು. ವಿದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್, ಲೋಹಶಾಸತ್, ರಸಾಯನಶಾಸತ್, ಮುಂತಾದವುಗಳಲಿಲ್ ಸಶಕತ್
ಆಲೋಚನಾ ಪಂಥಗಳನುನ್ ಹುಟುಟ್ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಅವರು ತಂತರ್ಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನುಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡಿಯಾರು. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಾವುವೂ
ತಾಂತಿರ್ಕ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ್. ಅವು ಸಂಶೋಧಕ ಲಾಯ್ಬ್ಗಳಲಿಲ್ ದೊರೆಯು
ತತ್ವೆ. ಇಲೆಲ್ೕ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅರಿವಾಗದ ಜಗತತ್ನುನ್ ಅರಿತುಕೊಳಳ್ಲು
ಪರ್ಯತನ್ಪಡುವುದು ಇಲೆಲ್ೕ. ಇಲಿಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ವಿಷಯವನುನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳಿತು. ಎಷೊಟ್ೕ ವೇಳೆ
ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದಾದ್ರೆ.
19ನೇ ಶತಮಾನದಲಿಲ್ನ ಖಗೋಳ ಶಾಸತ್ದ ಚರಿತೆರ್ಯನುನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಳಿಳ್. ಖಗೋಳ ಶಾಸತ್ವನುನ್
ಅಪರ್ಯೋಜಕವೆಂದು ಬಗೆಯುವವರಿದಾದ್ರೆ. ನಮಮ್ ಪೂವರ್ಜರಿಗೆ ಖಗೋಳವು ಬಹಳ ಆಸಕಿತ್ದಾಯಕ
ವಿಷಯವಾಗಿತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಯರ್, ಚಂದರ್, ನಕಷ್ತರ್ಗಳು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಭಾವ
ಬೀರುವವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದದ್ರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಖಗೋಳ ವಿಜಾಞ್ನವು ನಮಗೆ
ಬಹುಮುಖಯ್. ಮಾನವರ ಜೀವನಕೆಕ್ ಈ ವಿಜಾಞ್ನವು ಬಲುದೂರವೆಂದು ಅನಿನ್ಸಬಹುದು. ನೀವು
ನಕಷ್ತರ್ ಭವಿಷಯ್ವನುನ್ ನಂಬದಿದದ್ರೂ, ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್, ಸೂಯರ್ನ ಬಗೆಗ್ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವಿಶವ್ದ
ಬಗೆಗ್, ಕೊನೆಗೆ ನಮಮ್ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗ್ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿರುವುದು ಖಗೋಳ
ಶಾಸತ್ದ ಅಧಯ್ಯನದಿಂದ ಎಂಬುದನುನ್ ಅರಿಯಬೇಕು. ಖಗೋಳಜಞ್ರು ತಮಮ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್
ಅತಿ ಸೂಕಷ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನಕಷ್ತರ್ಗಳ ದೂರವನುನ್ ಅಳೆಯಲು, ಗರ್ಹಗಳ
ಚಲನೆಯನುನ್ ಗಮನಿಸಲು, ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನುನ್ ಅಳೆಯಲು, ಮುಂತಾಗಿ ಅತಿಶೆರ್ೕಷಠ್
ದಜೆರ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾದುವು. ಈ ಕೆಲಸಕಾಕ್ಗಿಯೇ ಜಮರ್ನಿಯ ಬೆಸೆಸ್ಲ್ ಕಂಪನಿಯು
ಹುಟಿಟ್ಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀವರ್ ಸೂಕಷ್ ತೆಯ ಯಂತರ್ಶಾಸತ್ವು ಬೆಳೆಯಿತು. ನಿಮಗೆ
ತೀವರ್ ಸೂಕಷ್ ತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ ಅಥರ್ವಾಗಬೇಕು. ಮೌಂಟ್ ಪಾಲೋಮಾರ್ ನಲಿಲ್ 200
ಇಂಚು ವಾಯ್ಸದ ಪರ್ತಿಫಲನ ದಪರ್ಣವಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತರ್ದ ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಲವು
ನೂರು ಟನ್ ತೂಗುತತ್ದೆ. ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ್ೕಪ್ ಅನುನ್ ಚಲಿಸಲು ಸಿವ್ಸ್ ಗಡಿಯಾರದಷುಟ್ ನಿಖರತೆ ಬೇಕು.
ಈ ನಿಖರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಮತೆಯಲಿಲ್ ಖಗೋಳಜಞ್ರು ಕೆಲಸಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಸಿವ್ಸ್ ಗಡಿಯಾರದ
ಸೂಕಷ್ ತೆ, ನಿಖರತೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತಿತ್ದೆ. ನನನ್ ಕೈಯಲಿಲ್ ಕಟಿಟ್ದ ಗಡಿಯಾರದಶೊಂದಿದೆ. ಇದನುನ್
ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ಮಾತರ್ ಬಳಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಾನಿದಕೆಕ್ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತರ್
ಕೀ ಕೊಡುತೆತ್ೕನೆ ಅಷೆಟ್. ಆದರೂ ಇಡೀ ವಷರ್ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಖಗೋಳ
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ವಿಜಾಞ್ನವು ಇಂತಹ ಶೆರ್ೕಷಠ್ಮಟಟ್ದ ನಿಖರತೆಯನುನ್ ಬಯಸುತತ್ದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸತ್ದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯೇ
ಸೂಕಷ್ ಯಂತರ್ಶಾಸತ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಬಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸಸಯ್ಶಾಸತ್ಜಞ್ರು,
ಜೀವಶಾಸತ್ಜಞ್ರು ಸೂಕಾಷ್ಮ್ತಿಸೂಕಷ್ ಜೀವ ವಿನಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಾಗಿಯೇ ಕಾಲ್ರ್
ಸೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಹುಟಿಟ್ತು. ಇದರ ಅಧವ್ಯುರ್ ಅನೆರ್ಸ್ಟ್ ಅಬೆಬ್ ಈ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಯನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳ
ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ತೀರಿಸಲು ಹೊರಟ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವು ಈಗ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ದಕುಕ್ವಂತಾಗಿದೆ. ಒಳೆಳ್ಯದು
ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 60 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳು
ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಸೂಕಷ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸೃಷಿಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇವು ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಮಸಿತ್ಷಕ್ದಲಿಲ್ ಹುಟಿಟ್,
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕೆಕ್ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಪರ್ತಿಯೊಂದು
ಜಾಞ್ನ ಶಿಸಿತ್ಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತಿತ್ದೆ. ಈಗ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಲೋಹ ತಜಞ್ನು, ಸೂಕಷ್ ದಶರ್ಕವನೂನ್
ಬಳಸುತಾತ್ನೆ. ಇದನುನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಊಹಿಸಿದದ್ರೇ? ಒಬಬ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯು ತನನ್
ಅವಶಯ್ಕತೆಗೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂದು ಮಾತರ್ ಯೋಚಿಸುತಾತ್ನೆ. ಇತರರು ಇದನುನ್ ಹೇಗೆ
ಬಳಸುವವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲಲ್.
ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನಿಲಿಲ್ಸಲು ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಆಸಕಿತ್ ಮತುತ್
ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನನನ್ ಮಾತುಗಳನುನ್ ಆಲಿಸುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ನಾನು
ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾನಿದನುನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ 60 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಉಂಟಾದ,
ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗಗಳಲಿಲ್ನ ಮುನನ್ಡೆಯನುನ್ ನಾನು ಒಳಗಿನವನಾಗಿ ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾನು
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗೂ ಸಾಕಿಷ್ಯೆಂದು ಹೇಳುತಿತ್ಲಲ್. ಬಹುಮಟಿಟ್ಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯನುನ್ ಒಳಗಿದುದ್
ಕಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನನಗೆ ಈ ಅನುಭವವು ಅಧಿಕವಾದ ತೃಪಿತ್ ನೀಡಿದೆ.
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ಕಳೆದ 60 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನವು ಇಂತಹ ಸೊಪ್ೕಟಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ಕಂಡಿದುದ್ ಏಕೆ?
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಇದಕಿಕ್ವೆ. ನಾವು ಇವನುನ್ ವಿಶೆಲ್ೕಷಿಸಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ
ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಅಥವಾ 20ನೇ
ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಯುಗ ಪಲಲ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳುಂಟಾದವು. ಇವು
ನಮಮ್ ಮೂಲಭೂತ ಜಾಞ್ನ ಶಿಸಿತ್ನಲಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದವು. ಪಾಲ್ಂಕ್ ರವರ ಕಾವ್ಂಟಂನ ಆವಿಷಾಕ್ರ,
ಐನ್ಸೆ ನ್ ರವರ ಬೆಳಕಿನ ಕಣಸಿದಾಧ್ಂತ, ಇವೆರಡನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾಣುಗಳ ರಚನೆಯ
ಬಗೆಗ್ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ರವರ ಸಿದಾಧ್ಂತ, ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಣುಗಳ ಬಗೆಗಿನ
ಅಧಯ್ಯನಗಳು, ಮುಖಯ್ವಾದವು. ವಸುತ್ಗಳ ಸಂರಚನೆಯ ಬಗೆಗ್, ಈ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ಅತುಯ್ತತ್ಮ
ಜಾಞ್ನಶಿಸಿತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ವಸುತ್ಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗೆಗ್ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಆಸೊಫ್ೕಟಕ ನಡೆ ನಿಂತಿಲಲ್.
ಇನೊನ್ಂದು ಬಗೆಯ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜಾಞ್ನ ಶಿಸುತ್ ಇದೇ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ಹೊರಹೊಮಿಮ್ದೆ. ಅದೆಂದರೆ
ನಮಗೆ ಗೊತಿತ್ರುವ ವಿಜಾಞ್ನವು ಮಾನವನ ಒಳಿತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತಿತ್ದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ
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ರಂಗದಲಿಲ್ಯೂ ಅನುವಂಶಿಕ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ಯೂ ಮೆಂಡಲ್ನ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಎದುದ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
ಇವು ಕೃಷಿ ರಂಗಕೆಕ್ ಅತಿ ಹಿರಿದಾದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿವೆ. ನಿಮಮ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಿರುವ
ಆವಿಷಾಕ್ರವೆಂದರೆ ಪಾಲ್ಸಿಟ್ಕ್. ಇಡೀ ಮೈಕೊರ್ೕ–ಎಲೆಕೊಟ್ೕಕೆಮಿಸಿಟ್ ಯಂತಹ ವಿಜಾಞ್ನ ಶಾಖೆಯು
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು, ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದ ಅಣುಗಳ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಶಾರ್ಂಡಿಂಗರ್ ಎಂಬ
ವಿಜಾಞ್ನಿ ಕಾರಣ.
ಇದರಿಂದ ಜಾಞ್ನಶಿಸುತ್ ಆಸೊಫ್ೕಟಕ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾವಿಂದು ಪಾಲ್ಸಿಟ್ಕ್ ಇಲಲ್ದೆ
ಬದುಕಲಾರೆವು. ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಪಾಲ್ಸಿಟ್ಕ್ ಕಪ್ ಗಳಲಿಲ್ಯೇ. ನಾವು ನೈಲಾನ್ ಮತುತ್
ಪಾಲ್ಸಿಟ್ಕ್ಗಳ ಕೃತಕ ರೇಷೆಮ್ ಬಳಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ. ವಿಜಾಞ್ನದ ಒಂದು ಆವಿಷಾಕ್ರವು ಇಡೀ ಉದಯ್ಮಶೊಂದನುನ್
ಬೆಳೆಸಿ ನಮಮ್ ಜೀವನವನುನ್ ಎಷೊಟ್ೕಂದು ಪರ್ಭಾವಿಸಿದೆಯೆಂಬುದಕೆಕ್ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
ಇದಲಲ್ದೇ ವೈದಯ್ಕೀಯ ರಂಗದಲಿಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾನವನ
ಶರೀರಗಳು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತಾತ್ಗುತಿತ್ವೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಮಂದಿ
ಬಹಳಷುಟ್ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಆಧುನಿಕರು ಇವರನುನ್ ಆಧುನಿಕ ಮಾಂತಿರ್ಕರು ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ.
ಇಂತಹ ಮಾಂತಿರ್ಕ ವೈದಯ್ರ ಔಷಧಿಗಳ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳು ನಾಗಾಲೋಟ ಕಂಡಿವೆ.
ಕಳೆದ 60 ವಷರ್ದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನವು ಮೂರನೇ ರಂಗದಲಿಲ್ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು
ಯುದಧ್ಕಾಕ್ಗಿ. ಅದು ಆಕರ್ಮಣಾತಮ್ಕ ಯುದಧ್ವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ರಕಷ್ಣಾತಮ್ಕ ಯುದಧ್ವಾಗಲೀ
ಔಷಧ ವಿಜಾಞ್ನದ ಅಧರ್ಭಾಗದಷುಟ್ ಜಾಞ್ನವು ಯುದಧ್ದಲಿಲ್ ಮಡಿದವರ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಸತತ್ವರ
ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೆಣಗಳನುನ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕವಾಗಿ ವಿಶೆಲ್ೕಷಿಸಿದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ
ಭರಿಸಲಾರದಷುಟ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಯುದಧ್ವು ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ವಿಜಾಞ್ನದ ಬಹುಭಾಗವು ನಮಗೆ ಯುದಧ್ರಂಗದ ಆಸುಪಾಸಿನಲೆಲ್ೕ ಲಭಯ್ವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದಧ್ದಲಿಲ್ ಸರ್ರದರ್ ಫೇಡ್ರ್, ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಬಾರ್ಗ್ ಮುಂತಾದ ಬಿರ್ಟಿಷ್
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಜಲಾಂತಗಾರ್ಮಿ ನೌಕೆಗಳನುನ್ ಧವ್ನಿ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಪತೆತ್ ಹಚುಚ್ವುದು ಹೇಗೆಂಬುದರ
ಬಗೆಗ್ಯೇ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿ, ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ
ಉಪಕರಣಗಳು ಎಲಾಲ್ ರಂಗಗಳಲೂಲ್ ಬಳಕೆಯಲಿಲ್ದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದಧ್ದಲೆಲ್ೕ ವೈಮಾನಿಕ
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಬೆಳೆದಿತುತ್. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದಧ್ದಲಿಲ್ ಇದು ದೊಡಡ್ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದೇ ಅಲಲ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದಧ್ವು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬನುನ್
ಅಸಿತ್ತ ಕೆಕ್ ತಂದಿತು. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನೇರವಾಗಿ ಜೂಯ್ಲಿಯಟ್ ಕೂಯ್ರಿಯವರ ಲಾಯ್ಬೋರೇಟರಿ
ಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಪರಮಾಣುಗಳ ವಿಭಜನೆಯನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಾನು
ಪಾಯ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅದನುನ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಇದು ತತ್ ಕಷ್ಣವೇ ಜನರನುನ್
ಆಲೋಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರ ಪರಮಾಣುಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಮನುಕುಲದ ನಾಶಕೆಕ್
ಬಳಸಬಹುದು. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬನುನ್ ಬಳಸುಬಿಟಾಟ್ರು ಎಂಬ ಭಯವೇ ಜಗತಿತ್ನ ಅನೇಕ
ರಾಷಟ್ಗಳಲಿಲ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯುತ್. ಇದರ ಬಳಿಕ ಹೈಡೊರ್ೕಜನ್
ಬಾಂಬ್ ಬಂದಿತು. ಇದಾದ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲೆಲ್ಲೂಲ್ ಭಯವೇ ತಾಂಡವವಾಡುತಿತ್ದೆ. ಎಲೆಲ್ಲೂಲ್
ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಇದನುನ್ ನೋಡುವುದೇ ಭಯಂಕರವೆನಿಸುತತ್ದೆ. ಹಣ ಸಾಲ ಮಾಡಿ
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ತೀರಿಸಲಾಗದೆ, ಬಡಿಡ್ ಏರುತಾತ್ ಹೋದಂತೆ, ಮಾನವನ ಭಯವು ಹೆಚಾಚ್ದಂತೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಸಾಲಕೂಕ್, ಏರಿರುವ ಹಣದ ಮೊತತ್ಕೂಕ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲಲ್. ಇಂತಹ ಆಸೊಫ್ೕಟಕ ಭಯವೇ
ಮಾನವನ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಮನೋರೋಗಗಳಿಗೂ ದೈಹಿಕ ಜಡುಡ್ಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಲಿಲ್ ಕೆಟಟ್
ಅಂಶಗಳೆಲಲ್ ಮನೆಮಾಡಿಬಿಟಿಟ್ವೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಯುದಧ್ಕಾಕ್ಗಿ ವಿಜಾಞ್ನ ಎಂಬಂತೆ, ಅದುಭ್ತ
ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅಂತರಿಕಷ್ಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಿದದ್ ದಾರ ಕಟಿಟ್ಕೊಂಡ ಇಬಬ್ರು
ಅಂತರಿಕಷ್ಯಾನಿಗಳು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತೇಲಿದಾದ್ರೆ. ಎಲಲ್ರೂ “ಓಹೋ ಎಂತಹ ಸಾಧನೆ”
ಎಂದು ಉದಗ್ರಿಸುತಾತ್ರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸುವುದೆಂದರೆ, ಇದಕೆಕ್ ನನನ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ದುರಂತದ
ಛಾಯೆಯ ಮುಗುಳನ್ಗೆ ಮಾತರ್. ಈ ದುರಂತದ ಮನಸಿಥ್ತಿಯಲೆಲ್ೕ ಮನುಕುಲದ ಈ ಹುಚಾಚ್ಟವನುನ್
ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೋರೋಗಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲಲ್. ಕೋಟಾಯ್ಂತರ ಡಾಲರುಗಳನುನ್
ಇದಕೆಕ್ ಸುರಿಯುತಾತ್ರೆ. ಅಂತರಿಕಷ್ದಲಿಲ್ ನಡೆದಾಡಲು ಮಾನವರ ಬದಲು, ಎರಡು ಮಂಗಗಳನೂನ್
ಕಳುಹಿಸಿದದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಿತುತ್. ಇದೊಂದು ಸಬೂಬು ಅಷೆಟ್ೕ. ಚಂದರ್ನಲಿಲ್ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು
ಹೊರಡುವುದು ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್ವಲಲ್. ನಾನಿದನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯಿಂದ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.
ಇದಕೆಕ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮೌಲಯ್ವಿದೆಯೆಂಬುದನುನ್ ನಾನು ಅಲಲ್ಗಳೆಯುತೆತ್ೕನೆ. ಇದು ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನ
ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತರ್. ಇದು ವಯ್ಸನವುಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ನಮಮ್ ವಿಜಾಞ್ನ ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ವಿಜಾಞ್ನದ
ದುಬರ್ಳಕೆ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ನೀವು ನಿಮಮ್ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ದುಬರ್ಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಪರ್ತಿಜೆಞ್
ಮಾಡಿದದ್ನುನ್ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ದದ್ರೆ ನಿಮಮ್ ಜಾಞ್ನವು
ಹೀಗೆ ದುಬರ್ಳಕೆ ಆಗುತಿತ್ತುತ್. ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತಯ್ದ ಊಟಕೆಕ್ ಸಂಚಕಾರ ತರುವ ಪರ್ತಿಜೆಞ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪರ್ಯೋಜನವೇನು? ಈಗಾಗುತಿತ್ರುವುದು ಇದೇ. ಆ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಇಂತಹ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳಿಗೆ
ಸಿಡಿದೇಳುವ ಸಾಕಿಷ್ ಪರ್ಜೆಞ್ಯುಳಳ್ ಜನರು ಇದಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲಲ್ದೆ ವಿಜಾಞ್ನದ ವಯ್ಭಿಚಾರ
ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳುಳ್ವೆಂಬುದನುನ್ ನಾನು ಕಾಣೆ.
ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷೆಟ್. ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲಿಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಗುಲಾಮರಿದದ್ಂತೆ. ನಾವು ನಮಮ್
ಸೆನ್ೕಹಿತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ್ವವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆದ್ೕವೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಅನಿವಾಯರ್.
ಅಮೆರಿಕದಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರು, ತಮಮ್ ಎಲಲ್ ಶಸಾತ್ಸತ್ಗಳನುನ್ ಪಾಕಿಸಾತ್ನಕೆಕ್ ಕೊಡುತಾತ್ರೆ. ಇದನುನ್
ನಮಮ್ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸುತಾತ್ರೆ. ಅವರು ನಮಮ್ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿ ಯುದಧ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಾವೂ ಉತತ್ರಿಸ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ರಷಯ್ನನ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲಿಲ್ ಚೀನಿಯರ ಸೆನ್ೕಹಿತರೆಂದು ತಿಳಿದಿದದ್ರು.
ಅವರು ಚೀನಿಯರಿಗೆ ಯುದಧ್ಕಲೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಚೈನಾ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದು ರಷಾಯ್ ಹೇಳಿ
ಕೊಟಿಟ್ದದ್ನೆನ್. ಇದು ಭಯಂಕರ ಸಂದಭರ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.
ಒಬಬ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಜಾಞ್ನದ ವಯ್ಭಿಚಾರವನುನ್ ನನನ್ ಹೃದಯ ಒಪಪ್ದು. ನಾವು ಏನು
ಮಾಡಲೂ ಅಸಮಥರ್ರು. ನಾವು ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯನುನ್ ಇದದ್ ಹಾಗೆ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಾನು ಈ ವಯ್ಸನದಿಂದ ಮತುತ್ ದುರಾದೃಷಟ್ದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಹೇಳಿ
ಮಾತು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೇನು ಮಾಡುವುದು, ಇದೇ ವಾಸತ್ವ.
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ಈ ಕಾಲಘಟಟ್ದ ಅವಶಯ್ಕತೆ — ಸಾವ್ವಲಂಬನೆ
ನಾನು ನನನ್ ಮಾತನುನ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮುನನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದಿದ್ದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಮಮ್ ದೇಶಕೆಕ್ ಭವಿಷಯ್ವಿರಬೇಕೆಂದಾದರೆ ನಾವು ನಮಮ್ ಕಾಲಿನ
ಮೇಲೆ ನಿಲಲ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ನುನ್ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮತೆತ್ ಗಾಂಧಿ
ಯುಗಕೆಕ್, ಎತಿತ್ನ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸುವ ಕಾಲಕೆಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವಿದನುನ್ ದುರದೃಷಟ್ವಶಾತ್
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ನಾವು ಯೂರೋಪಿಯನನ್ರ ಬಾಲಕೆಕ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕವೆ. ಇದರಲಿಲ್ ನನನ್ನೂನ್
ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ನಾನು ನಮಮ್ ನಾಗರೀಕತೆ ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ಪರ್ಶೆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ತೆತ್ೕನೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಎಂದರೇನು? ಎಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕನೆ. ಇದಕೆಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್
ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೇಗೆಂದು ಗೊತುತ್. ನಾವು ಇವರ ಬಾಲ
ಹಿಡಿದಿದೆದ್ೕವಲಲ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಕಕ್ದ ರೂಂ ನಲಿಲ್ ಬೇಕಾದಷುಟ್ ವಟಗುಟುಟ್ತಿತ್ದದ್ರೆ ಮಾತರ್ ನಾವು
ಆನಂದವಾಗಿರಲು ಸಾಧಯ್ವೆಂದು ಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕನೆ. ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲಲ್. ನನಗೆ
ಇದನುನ್ ಕಂಡರಾಗುವುದಿಲಲ್. ನಮಗೆ ಚಿಕಕ್ಂದಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಟಿಟ್ರುವುದೆಂದರೆ ಸಿಕ್ೕನ್ ಮೇಲಿನ
ಕುಣಿದಾಟ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು.
ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡುವುದಿಲಲ್ ಕಳೆದ 20 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಒಮೆಮ್ಯೂ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್
ನಲಿಲ್ ಕಾಲಿಟಿಟ್ಲಲ್. ನಾನು ನನನ್ ಯುವ ಮಿತರ್ರಿಗೆ ಇದನುನ್ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಹೇಳಿದರೂ
ಅವರು ಕೇಳುವುದಿಲಲ್. ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದರೆ, ದೂರದಶರ್ನದಲಿಲ್ ಹುಡುಗಿಯೊಬಬ್ಳು ಕುಣಿಯುವುದನುನ್
ನೋಡದಿದದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲಲ್ವೆಂದೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿಟ್ದಾದ್ರೆ.
ನೋಡಿ, ನಮಮ್ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬೆರಕೆಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಆಲದಮರಗಳನುನ್ ನೋಡಲು
ಬಯಸುವುದಿಲಲ್. ನಾನು ಈಗ ನನೆನ್ಲಲ್ ಶಕಿತ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಅಮೆರಿಕ,
ಯೂರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ಅನಿಷಠ್ಗಳನುನ್ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದು ಅವರ ವಿಜಾಞ್ನವನೂನ್ ನಿಂದಿಸಲು
ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ನಾವು ಪಶಿಚ್ಮದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತುತ್ ಆದಶರ್ಗಳನುನ್
ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟುಟ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಬಾರದು. ಇವರೆಲಲ್ ನಮಮ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಿತುತ್ಕೊಂಡು, ನಮಮ್
ಹಣದ ಬೆಲೆಯನುನ್, ಮಸಾನಿ ಹೇಳುವಂತೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಐದು ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿಸುವಂತಹವು.
ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ನಾವೇ ಮಾಡಲಾಗದಿದದ್ರೆ, ಅಂತಹವನುನ್ ಕೈಬಿಡಿ. ಕಾಲನ್ಡಿಗೆ
ಮಾಡೋಣ. ಎತಿತ್ನಗಾಡಿಯಲಿಲ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗದಿದದ್ರೆ,
ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು? ನಾವು ಅದರ ಒಳಭಾಗಗಳನೂನ್ ಏಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಳ್
ಬೇಕು? “ಓಹ್, ಶೇಕಡ 85 ಭಾಗ ಸಥ್ಳೀಯವಾದುದ್ ಮಿಕಕ್ ಶೇ 15 ಭಾಗ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡದುದ್”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಮಾಷೆಯೆನಿನ್ಸುತತ್ದೆ. ಅವರು ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗೆಗ್ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ.
ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆಲ್ಲಾಲ್ದರೂ, ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ವಾಲ್ಟ್ನ ಮುಖಯ್ ಭಾಗಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುವವ
ರಿದಾದ್ರೆಯೇ ಎಂದು ಹುಡುಕಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಯ್ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಹರಿಯುವ ವಿದುಯ್ತ್ ತಡೆದುಕೊಳುಳ್ವ
ಫಿಲಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು. ಇದನುನ್ ದೇಶದಲಿಲ್ ತಯಾರಿಸಿದಾದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ.
ನಾನು ಇದನುನ್ ಕೇಳಿಯೇ ಇಲಲ್. ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ಉದಯ್ಮಕೆಕ್ ತಳಹದಿಯೇ ಇದು. ನಾವಿದನುನ್
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ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆಯೇ? ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಕೊಳುಳ್ವ ಮುನನ್, ನಾವಿದನುನ್
ಮಾಡಲು ಕಲಿಯೋಣ. ಅದುವರೆವಿಗೂ ಕಾಯೋಣ. ಹೀಗೆ ಕಲಿತರೆ ಮಾತರ್ ಸಾವ್ವಲಂಬನೆ
ಯಾಗುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಕಲಿತರೆ ಮಾತರ್ ನಮಗೆ ಭವಿಷಯ್ವಿದೆ.”
ಈ ಘಟಿಕೋತಸ್ವ ಭಾಷಣವು ವಾಯ್ಪಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್, ರಾಮನ್ರವರ ದೃಷಿಟ್ಕೋನವನುನ್
ತಿಳಿಸುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ರವರಷುಟ್ ನಿಭರ್ಯರಾಗಿ, ದೇಶದಲಿಲ್ ಯಾರೂ ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿದಿದ್ಲಲ್.
ಅವರು ಅತಿ ತೀವರ್ ರಾಷಟ್ವಾದಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ
ವಿಶಾವ್ಸ. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಬೌದಿಧ್ಕ ಪಲಾಯನ’ ವಾದವನುನ್ ಅವರು ಇತರರಂತೆ ನಂಬುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಯಾವುದೇ
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಕಿಕ್ಂತಲೂ, ನಿಜವಾದ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮನೋಧಮರ್ಗಳು
ಅವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದದ್ವು. ಅವರೊಮೆಮ್ ಹೀಗೆಂದರು– “ವಿಜಾಞ್ನದ ಮೂಲ ಸೂತರ್ವೆಂದರೆ ಸವ್ತಂತರ್
ಆಲೋಚನೆ, ಕಷಟ್ದ ದುಡಿಮೆ, ಉಪಕರಣಗಳಲಲ್. ನನಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಾಗ ನಾನು
200 ರೂ ಸಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಖಚುರ್ಮಾಡಿರಲಿಲಲ್.” ನನನ್ ವೀಕಷ್ಣೆಯ ಶರೀರ ವಿಜಾಞ್ನದ
“ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ನೋಡಿ. ನಾನೇ ರೂಪಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ನನನ್ ಡಾರ್ಯರ್ ನಲಿಲ್ವೆ. ಇವನುನ್
ಬಳಸಿಯೇ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.” ಒಂದು ಪರ್ಯೋಗಾಲಯವನುನ್ ಉದಾಘ್ಟಿಸಬೇಕಾದಾಗ
ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದರು – “ಈ ಭವಯ್ ಕಟಟ್ಡದೊಳಗೆ ತುಂಬಲು, ಮೆದಳುಗಳು ಎಲಿಲ್ವೆ?
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿಳ್, ರೇಡಿಯಂ ಅನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದದುದ್ ಒಂದು ಟಿನ್ ಶೆಡ್ನಲಿಲ್.”
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ರಾಮನ್ರವರು ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್ದ ರೂವಾರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಶೋಧನಾ
ಕೇಂದರ್ಗಳನೂನ್ ತೆರೆದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫಕ್ಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ, ಚೇತನ ಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಲಕ್ತತ್ದ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೆ
ನ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆದರು. ಹೀಗೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ಯೂ
ಮಾಡಿದರು. ಇವೆರಡನೂನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದರ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಜಗತಿತ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆಥ್ಯನೂನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿ ವಿಶವ್ಖಾಯ್ತಿ ತಂದರು. ವಿಜಾಞ್ನದ
ಜನರ್ಲ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಗೊಳಿಸುವ ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಬಲು ಹಿಂದೆಯೇ ಮನಗಂಡು ಕಲಕ್ತತ್ದ ಇಂಡಿಯನ್
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಜನರ್ಲ್ ಒಂದನುನ್ ಹುಟುಟ್ ಹಾಕಿದರು. ಇದೇ
ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರ್ಲ್ ಆಫಿಫ್ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿಲ್ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಬಂದಾಗ Proceedings of Indian Academy of Sciences ಎಂಬ ಜನರ್ಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದರು.
1932ರಲಿಲ್ Current Science ಜನರ್ಲ್ ಪರ್ಕಾಶನವನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಿದರು. ಇದನುನ್ Nature ಮಾದರಿಯಲೆಲ್ೕ ಹೊರತರಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಭಾರತದಲಿಲ್
ಹೊರಡುವ ಜನರ್ಲ್ಗಳಲೆಲ್ೕ ಪರ್ಕಟಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದದ್ರು. ಅವರ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲಲ್ವನೂನ್ ಭಾರತೀಯ ಜನರ್ಲುಲ್ಗಳಲೆಲ್ೕ ಪರ್ಕಟಿಸಿ ಮಿಕಕ್ವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದರು.
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಶಿಷಯ್ರು Proceedings of Indian Academy of Sciences ನ ಪುಟಗಳನೂನ್
ತುಂಬಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
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ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೂ ಸಕಾರ್ರಕೂಕ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ವಿಷಯಗಳ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಸೆಥ್ಯೊಂದರ
ಅವಶಯ್ಕತೆಯನುನ್ ಕಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ಅನುನ್ 1934ರಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಎಲಲ್ ಮುಖಯ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಇದರ
ಸಾಥ್ಪಕ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿ, 1970 ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಜನರ್ಲ್ ಆದ
Proceedings ನಲಿಲ್ ಉನನ್ತ ಗುಣಮಟಟ್ ಕಾಯದ್ರು. ಈ Proceedings ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳೂ
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗೊಳುಳ್ತಿತ್ತುತ್. ‘A’ ಭಾಗವು ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಕೂಕ್ ‘B’ ವಿಭಾಗವು ಜೀವ
ವಿಜಾಞ್ನಕೂಕ್ ಮೀಸಲಾಗಿದದ್ವು. ಇದನುನ್ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕೆಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ಅನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದದ್ ಆದಶರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ ಸೇವೆಯ ಉದೆದ್ೕಶವನುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರೇ ಹೀಗೆ
ವಿವರಿಸಿದಾದ್ರೆ.
“ಅಕಾಡೆಮಿಯು, ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗಕೆಕ್ ಎಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ್
ವಿವರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲವೆಂದು ಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕನೆ. ನಾವು ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುನನ್ಡೆಯ
ಯುಗದಲಿಲ್ದೆದ್ೕವೆ. ಇದರ ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ಭಾರತವೂ ಸಹ ತನನ್ ಛಾಪನುನ್ ಒತತ್ಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು
ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜಾಞ್ನವು ಎರಡು ವಿಭಿನನ್ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿಲ್ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತ್ದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಟಟ್ದಷುಟ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಾಮಗಿರ್ ಕೂಡಿ ಬೀಳುತಿತ್ದೆ. ಇದನುನ್ ವಿಶೆಲ್ೕಷಿಸ ಬೇಕಾದರೆ
ಆಯಾ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳ ತಜಞ್ರೇ ಬೇಕು. ಇನೊನ್ಂದೆಡೆ ವಿಜಾಞ್ನ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಶೆಲ್ೕಷಣೆ (Synthesis)
ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ಇದು ವಿಜಾಞ್ನದ ಪೌರ್ಢ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಗಳನುನ್ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಜಾಞ್ನದ ಮೂಲ
ತತ ಗಳನುನ್ ಮೇಳೈಸಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ. ವಿಜಾಞ್ನವು ತನನ್ ಹರವಿನಲಿಲ್ ಮೂಲತಃ
ಒಂದೇ ಜಾಞ್ನ ಶಿಸುತ್ ಮತುತ್ ಅದರಲಿಲ್ನ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೃತಕವೆಂದು ನಮಗೆ ಮನದಟಾಟ್ಗಿರಬೇಕು.
ವಿಜಾಞ್ನ ಚರಿತೆರ್ಯಲಿಲ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಾಥ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಸತಯ್ವೆಂದರೆ, ಈ ಕೃತಕ ಗೋಡೆಗಳನುನ್
ತಳಿಳ್ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ನೈಜ ವಿಜಾಞ್ನ ಹೊರಹೊಮಿಮ್ದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಲಕಷ್ಣವೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ನಮಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಭಿನನ್ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ್
ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕಲೆತು ಏಕಮನಸಕ್ರಾಗಿ, ತಮಮ್ ಶಾಖೆಗಳ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವಂತಾ
ಗುತತ್ದೆ.” ವಿಶೇಷ ಅಧಯ್ಯನವು ಅತಯ್ಗತಯ್ವೆನಿನ್ಸಿದರೂ, ಅತಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವು,
ವಿಜಾಞ್ನದ ಮೂಲ ಆಶಯಕೆಕ್ ಧಕೆಕ್ಯುಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ವಿಜಾಞ್ನದ ಆಶಯವೆಂದರೆ ಪಕೃತಿಯನುನ್
ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರಿಯುವುದು. ಆದದ್ರಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರ್ಮುಖ ಉದೆದ್ೕಶವೆಂದರೆ ವಿಭಿನನ್
ವಿಜಾಞ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ರುವವರೊಡನೆ ಪರಸಪ್ರ ಸಂಪಕರ್ವುಂಟು ಮಾಡುವುದು.
ಇದನುನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಮ್ ಜನರ್ಲ್ ಆದ Proceedings of Indian
Academy ಯಲಿಲ್ ನಮೊಮ್ಂದಿಗಿರುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ನಮಮ್ ದೇಶದ ಇತರರು ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ
ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿದಾದ್ರೆಂದು ತಿಳಿಯುತತ್ದೆ. ನಾವು ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಸಿಂಬೋಸಿಯಂ (ಚಚಾರ್
ಕೂಟ–ಉಪನಾಯ್ಸ) ಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ಇತರೆ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವಿರುತತ್ದೆ.
ಅವರವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಇತರರ ದೃಷಿಟ್ಕೋನಗಳ ಲಾಭವುಂಟಾಗುತತ್ದೆ.
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ದೇಶವನುನ್ ಗಮನದಲಿಲ್ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗೆಗ್ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು.
ನಮೊಮ್ಡನೆ ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಕಾಯರ್ನಿರತ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೇ ಇದಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ
ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ದೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನ ಕೆಷ್ೕತರ್ದ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ರಾಷಟ್ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ್ ಬಹುದಾದ
ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳಷಿಟ್ರುತತ್ವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುನನ್ಡೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನನುನ್
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವೆನುನ್ವುದು ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಬೊರ್ೕತಾಸ್ಹ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಸಹಾಯಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಧಾರ್ರಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮಮ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು
ಇಲಲ್ವೆನುನ್ವುದಿಲಲ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತುತ್ ಅದರ ಜನರ್ಲ್ Proceedings ಗಳು
ಎರಡು ಪರಂಪರೆಗಳಾಗಿ ಇದರ ಹೊಣೆಹೊತತ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಹೆಗಲೇರಿವೆ.
ರಾಮನ್ರವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲಲ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳಲೂಲ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ ತೋರುತಿತ್ದದ್ರು.
ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು, ಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತುತ್ ದಿನಂಪರ್ತಿ ಕಛೇರಿ ನಡೆಸುವುದು ಇತಾಯ್ದಿ. ಇದಕೆಕ್
ಹೆಗಲು ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ನಂಬಿಕಸತ್ರಾದ ಬಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ ರವರಿದದ್ರು.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಛೇರಿಯು ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ನಲೆಲ್ೕ ಇದುದ್, ಪರ್ತಿನಿತಯ್ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್
ರವರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು, ರಾಮನ್ ಅಲಿಲ್ಗೆ ನಡೆದೇ ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ವೆಂದರೆ ಅದರ ಜನರ್ಲ್ Proceedings ಅನುನ್ ಸಕಾಲಕೆಕ್ ಹೊರತರುವುದು.
ಅದರಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಗಬೇಕಾದ ಬಹುಮಟಿಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ರವರೆ, ಅವುಗಳ
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಋಜುವಾತಿಗೆ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಗೆ ಮತುತ್ ಬರಹದ ಶೈಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕೆಷ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಜನರ್ಲ್ ಅನುನ್ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೊರತರಲೇ ಬೇಕೆಂದೂ, ಅದು ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ
ತಾರೀಖು ಟಪಾಲಿನಲಿಲ್ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದೂ ಅವರು ತಾಕೀತು ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೆಲೋಗಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗುವವರ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ ವಿಶೇಷ ಆಸಕಿತ್
ತಳೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಪರ್ತಿವಷರ್ ಸುಮಾರು ಅಧರ್ ಡಜನ್ ಫೆಲೋಗಳು ಆಯೆಕ್ಯಾಗುತಿತ್ದದ್ರು.
ಫೆಲೋಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳನೂನ್, ಅವರ ಯೋಗಯ್ತೆಯನೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕೌನಿಸ್ಲ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಉತತ್ಮ ಭವಿಷಯ್ವಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದವರ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರೇ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಮಂಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
1954ರ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ನನನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು – “ನಾನು ನಿನನ್ನುನ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸಲಿಲ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ” ಎಂದರು. ನಾನು
ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು “ಸರ್, ನಾನು ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಈ ಗೌರವಕೆಕ್ ಅಹರ್ನೇ” ಎಂದೆ. ಅವರ
ಉತತ್ರ ಹೀಗಿತುತ್. – “ನನಗೆ ಮನುಷಯ್ರನುನ್ ಬೆಲೆ ಕಟಟ್ಲುಗೊತಿತ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಉತೆತ್ೕಜನ
ನೀಡಬೇಕು, ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೋಗಯ್ತೆಯಿಲಲ್ದೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು
ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್.” ಆ ವಷರ್ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿಲ್ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಫೆಲೋ ಆದೆ.
1956ರಲಿಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಸಾಥ್ನವು ತೆರವುಗೊಂಡಿತು. ರಾಮನ್ರವರ ಸಲಹೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ನನನ್ನುನ್ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡುವವರೆಗೂ ನಾನು
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ಈ ಹೊಣೆ ಹೊತಿತ್ದೆದ್. ನಾನು ಈ ಹುದೆದ್ಯಲಿಲ್ದದ್ರಿಂದ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಸದಸಯ್ನಾದೆ.
ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನೀತಿ, ನಡವಳಿಕೆಗಳನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಇವೆಲಲ್ಕೂಕ್ ನಾಯಕರೆಂದರೆ ಸಿ.
ವಿ. ರಾಮನ್ರವರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ನನಗೆ ಭಾರತದ ವಿಜಾಞ್ನ ಶೆರ್ೕಷಠ್ರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳುಳ್ವ
ಸುಯೋಗ ಒದಗಿತುತ್. ಇದರಲಿಲ್ ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಡೈರೆಕಟ್ರಾಗಿದದ್ ಎಸ್. ಭಗವಂತಂ
ಇದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂ. ವಿ. ಗೋವಿಂದಸಾವ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಹಾಹ್ನ್ಸ್ ಡೈರೆಕಟ್ರರು, ಇದದ್ರು.
ಇವರು ಒಬಬ್ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಮಾನಸಿಕ ತಜಞ್ರೂ ಆಗಿದದ್ರು. ಇವರಲಲ್ದೆ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿರ್ನಿಸ್ಪಾಲರೂ,
ಗಣಿತದ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರರೂ ಆಗಿದದ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಮಾಧವರಾವ್, ಪರ್ಸಿದಧ್ ನೇತರ್ ತಜಞ್ರಾಗಿದದ್ ಬಿ. ಕೆ.
ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸವೆರ್ಯ ಪಿ. ಎಸ್. ಪಿಚಚ್ಮುತುತ್ ಪಳೆಯಳಿಕೆಗಳ
ತಜಞ್ರಾದ ಎಲ್. ರಾಮರಾವ್ ಇವರು ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ದುದ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದದ್ರು- ಇಂತಹ
ಮಹನೀಯರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕಿಕ್ತುತ್.
ಕೌನಿಸ್ಲನ್ ಸಭೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ರಾಮನ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ಈ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ
ಅನುಭವವನುನ್ ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಸೊಗಸು. ಅಧರ್ ಡಜನ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಸದಸಯ್ರಿದದ್ ಸಭೆಯನುನ್
ರಾಮನ್ರವರೇ ಆವರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಒಳೆಳ್ಯ ಉಪಹಾರ ಮತುತ್ ಕಾಫಿಯ ಸಮಾರಾಧನೆಗಳು
ಇರುತಿತ್ದದ್ವು. ರಾಮನ್ ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನುನ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ನಿಂದ ಸಮಮ್ತಿ ಪಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರು.
ಸಭೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಧಾನದಲೆಲ್ೕ ಕೊನೆಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ವು.
ಇಂತಹದೊಂದು ಸಭೆಯಲಿಲ್,
ನಾರಾಯಣರಾಯರು ಕೌನಿಸ್ಲ್ಗೆ ಯುವಕರನುನ್ ಕರೆತರ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಮನ್ರವರ
ಉತತ್ರ ಹೀಗಿತುತ್– “ಹಳೇ ಶೂ ಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನಾನ್ಗಿರುವುದು ಇನೊನ್ಂದಿಲಲ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಅವು
ಯಾವ ತೊಂದರೆಯನೂನ್ ಕೊಡುವುದಿಲಲ್. ನನಗೆ ಹಳೆಯ, ಬಿಳಿಕೂದಲಿನ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ರುಮಾಲುಗಳಿದದ್ರೆ ಇಷಟ್.” ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮತುತ್ ರಾಮನ್ ಇಬಬ್ರೂ ರುಮಾಲು ಧರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಎಲಲ್ರಿಗೂ ನಗು ಬಂದಿತುತ್.
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು ಬಹಳ ಮುತುವಜಿರ್ ವಹಿಸಿ
ಆಯೋಜಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳೂ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳೂ ಇರುತಿತ್ದದ್ವು.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉಪನಾಯ್ಸಗಳೇ ಈ ಸಭೆಗಳ ಉತತ್ಮ ಕಷ್ಣಗಳು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೆಲೋಗಳು ಅತುಯ್ಚಛ್
ಮಟಟ್ದ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಗಳು
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಆಯೋಜಿಸುತಿತ್ದದ್ವು.
ಅಲಿಲ್ನ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೂ,
ಅಧಾಯ್ಪಕರಿಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲು ಮತುತ್ ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್
ಯುವಕರನುನ್ ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗಕೆಕ್ ಆಕಷಿರ್ಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ವು.
ನಾನು ಇಂತಹ ಹತುತ್ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ಹಾಜರಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್
ಪೂತಿರ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯು ಕಲೆಯನೂನ್, ಒಂದಿಷುಟ್ ಹಾಸಯ್ವನೂನ್
ಬೆರೆಸುತಿತ್ತುತ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ತೀಕಷ್ ವಾಗಿ ಪರ್ಶಿನ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಭೀರವಾದ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡುವವರಿಗೆ ತಮಮ್ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಅಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲಲ್ದೆ ಹೋದರೆ ಅವಮಾನ ಕಟಿಟ್ಟಟ್ ಬುತಿತ್. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರ
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ಕಟುವಿಮಶೆರ್ ತಡೆಯಲಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಈ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನಗಳನುನ್ ಇತರರು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ
ರಾಮನ್ ಸಕರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು. ತಮಮ್ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಟಟ್ರೆ ರಾಮನ್
ಎಂದೂ ಈ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಮೆಮ್ೕಳನಗಳನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ರಾಮನ್ ಗತಿಸಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿಲ್
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯರ್ಬಾಹುಳಯ್ ದಿವ್ಗುಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಪರ್ಕಟಣಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಅನೇಕ
ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ.
1938ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ 50 ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಸುವಣರ್ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ್
ಹೊರತಂದರು. ಅದರಲಿಲ್ರುವ ಒಂದು ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಇಲಿಲ್ ಉದದ್ರಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ
ಯಾಗಬಹುದು. ಆಗಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ವಿಜಾಞ್ನ ವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್ ಉತುತ್ಂಗದಲಿಲ್
ದದ್ರು. ಅವರು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅತಿಶಕತ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುನ್ ಹುಟುಟ್ಹಾಕಲು ಸಫಲರಾಗಿದದ್ರು.
–“ಕಳೆದ ಕಾಲು ಶತಮಾನದಲಿಲ್ ಭಾರತದಲುಲ್ಂಟಾದ ವಿಜಾಞ್ನದ ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನದ ಅಧವ್ಯುರ್
ಇವರು. ನಿಜ ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಪುನರುಜಿಜ್ೕವನದ ಜನಕರೂ, ಮುತಸ್ದಿಧ್ಗಳೂ ಇವರೇ ಆಗಿದಾದ್ರೆ.
ವಿಜಾಞ್ನದ ಎಲಲ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾಸಕಿತ್ ಇಂದು ದೇಶದಲಿಲ್ದದ್ರೆ, ಅದು ರಾಮನ್ರವರ
ಉತೆತ್ೕಜನ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ದಕಷ್ತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.”
“ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ದೇ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ, ತಮಮ್ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಗಮನವನುನ್ ಭಾರತದತತ್ ಸೆಳೆಯುವಲಿಲ್ ಸಫಲರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಮಟಟ್ದಾದ್ಗಿವೆ. ಅವರು ಉತತ್ಮ ಶಿಕಷ್ಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ನೀಡಿ, ಈ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ತಮಮ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದಾದ್ರೆ. ರಾಮನ್
ರವರಿಗೆ ಸಂವಹನೆಯ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಕುಶಲತೆಯಿದೆ. ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನಕೆಷ್ೕತರ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿಯೂ
ಮೇರು ಕಾಯರ್ವೆಸಗಿದಾದ್ರೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಒಳೆಳ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ
ಕೇಂದರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಯು ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಆಸಕತ್ರಾಗುವಂತಿದೆ.
ಅಲಲ್ದೆ ಅನೇಕ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜನರ್ಲ್ ಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿ ಮುನನ್ಡೆಸಿದಾದ್ರೆ. ಇವು ದೇಶದಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್
ಮುನನ್ಡೆಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ.”
1938ರಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾದ ಈ ವಿವರಣೆಯು, ಅನಂತರದ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆ.
ತಮಮ್ ಕೊನೆಗಾಲದಲಿಲ್ ದೇಶದಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುನನ್ಡೆ ಮತುತ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಂಗದಲಿಲ್ನ
ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬೇಸತುತ್, ಸಿನಿಕರಾದರು. ಅವರು ದೇಶದ ಹಾಲಿ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಎಲಲ್
ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಕಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬೃಹತ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಲಿಲ್ ನಂಬಿಕೆಯಿರಿಸಲಿಲಲ್.
ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಬಗೆಗ್ ಸಂಶಯ ತಾಳಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆನುನ್ತಿತ್ದದ್ರು.
–“ಇಂತಹವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನದ ಆಡಳಿತವೇ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ಅಸಲಿ ವಿಜಾಞ್ನವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತತ್ದೆ”
ಆದರೂ ಕಡೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಅವರ ಸವ್ಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ, ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಗಳಿಂದಲೂ, ತಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲಲ್.
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೈರೆಕಟ್ರಾದ, ರಾಮಶೇಷನ್,
ರಾಮನ್ರವರ ದೂರದ ಬಂಧುಗಳು, ಇವರು ಕಡೆಗಾಲದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಹತಿತ್ರವಾದರು. ತಮಮ್
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ಅನಂತರ ತಾವು ಕಟಿಟ್ದ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ರಾಮಶೇಷನ್ ರವರ ಬಳಿ, ರಾಮನ್ ಚಚಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ತಮಮ್ ನಿಧನ ನಂತರ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನಿದೇರ್ಶಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್, ತಮಮ್ ಮಗ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್
ವಹಿಸಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿತುತ್. ರಾಧಾ ಕೃಷಣ್ನ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳ
ವಿಜಾಞ್ನಿಯಾಗಿದದ್ರು. ರಾಮಶೇಷನ್, ರಾಮನ್ರವರ ಇಚೆಚ್ಯನುನ್ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರು.
ರಾಮನ್ ಒಬಬ್ ರಾಷಿಟ್ೕಯವಾದಿಯಾಗಿದದ್ರು. ತಮಮ್ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅದರ
ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಗವಿರ್ಷಟ್ರೂ ಆಗಿದದ್ರು. ನೆಹರೂ ಮತುತ್ ಮಹಾತಾಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ
ಗಳಾಗಿದದ್ರೂ, ಅವರ ಎಲಲ್ ನೀತಿಗಳನೂನ್ ಒಪುಪ್ತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದ ಮಟಿಟ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯರು
ಪಶಿಚ್ಮದ ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳಾಗಬಾರದೆಂದು ಅವರು ತಾಕೀತು ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು
ಸಥ್ಳೀಯರ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕೆಂದೂ, ಅವರು ಸೊವ್ೕಪಜಞ್ತೆ ಮೆರೆಯ
ಬೇಕೆಂದೂ ಒತಿತ್ ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ವಿದೇಶಕೆಕ್ ತರಬೇತಿಗೆಂದು ಹೋಗುವುದನುನ್
ವಿರೋಧಿಸುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸೊವ್ೕಪಜಞ್ತೆಗೆ ದಕೆಕ್ಯುಂಟಾಗುತತ್ದೆಂದು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅವರ ಈ ಅಭಿಪಾರ್ಯವು ಸರಿಯೋ ತಬೊಪ್ೕ ಹೇಳುವುದು ಕಷಟ್. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರ
ಮಟಟ್ಕೆಕ್ೕರುವ ವಿಜಾಞ್ನಿಯನುನ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಭಾರತವು ಇದುವರೆಗೂ ಸೃಷಿಠ್ಸಲಾಗಲಿಲಲ್ ಎನುನ್ವುದೂ ಅಷೆಟ್ೕ
ನಿಜ. ರಾಮನ್ರವರ ಕಾಲಕೆಕ್ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಜಾಞ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಬೆಟಟ್ದಷುಟ್ ಹಣ ಇಂದು ದೇಶದಲಿಲ್
ವೆಚಚ್ವಾಗುತಿತ್ದೆ.
ರಾಮನ್ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತಮ್ಕ ವಯ್ಕಿತ್. ಅವರಿಗೆ ಶೀಘರ್ ಕೋಪವಿತುತ್. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಚುರುಕಾದ ಹಾಸಯ್ ಪರ್ವೃತಿತ್ಯೂ ಇದಿದ್ತು. ಅತಿ ಸಾಮಾನಯ್ವೆನಿನ್ಸುವ ಪರ್ಸಂಗವನುನ್ ತಿರುಚಿ, ಇಡೀ
ಸಭೆಯನುನ್ ನಗೆಗಡಲಿನಲಿಲ್ ತೇಲಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಎಲಲ್ಕೂಕ್ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ ವಯ್ಕಿತ್,
ಮಗುವಿನ ಸವ್ಭಾವದವರು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಮಕಕ್ಳಂತೆ ತುಂಟರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಐನ್ಸಿಟ್ೕನ್ ಸತಾತ್ಗ,
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಭೆಯಿತುತ್. ಅಲಿಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಎದುದ್ ರಾಮನ್ ಮಗುವಿ
ನಂತೆ ಅತಿತ್ದದ್ರು.
ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದವರಿಗೆ, ಅವರ ಜೀವನೋತಾಸ್ಹವು ಎದುದ್ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಅವರ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವ ಉತಾಸ್ಹವು ಸಾಂಕಾರ್ಮಿಕವಾಗಿತುತ್. ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ಟಾನಿಕ್
ಕುಡಿದಂತೆ ಅನಿನ್ಸುತಿತ್ತುತ್. ಅವರ ಅಂತಃ ಪಿಪಾಸೆಯನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದೇ ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿತುತ್. ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನವನುನ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ ರೀತಿ ಬಹಳ
ಉದೆರ್ೕಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುತಿತ್ತುತ್. ಆನಂದದ ಕಾಯರ್, ಸೌಂದಯರ್ದ ಅನೆವ್ೕಷಣೆ ಮತುತ್ ಅತಯ್ಂತ
ಖಾಸಗಿ ಕಾಯರ್ವೆ ವಿಜಾಞ್ನ ಕಾಯರ್.
ವಿಜಾಞ್ನ ರಂಗದಲಿಲ್ ದೇಶಕೆಕ್ ರಾಮನ್ ನೀಡಿದಷುಟ್ ಕೊಡುಗೆಯನುನ್ ಯಾರೂ ನೀಡಿಲಲ್. ಅತುಯ್ನನ್ತ
ಮಟಟ್ದ ಸಮಪರ್ಣಾ ಭಾವದಿಂದ, ತಮಮ್ ಅಧಾಯ್ಪನ ಮತುತ್ ನಾಯಕತವ್ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ
ಪೀಳಿಗೆಗಳ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ದೇಶವಿಡೀ ಅನೇಕ
ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಶಿಷಯ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೂ. ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಜನರ್ಲ್ಗಳೂ, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂವಹನಾ ಸಾಧನೆಗಳೂ ಸಾಧಯ್ವಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲಿಲ್

ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ರಾಮನ್ರವರ ಕೊಡುಗೆ
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ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಜಾಞ್ನಾಸಕಿತ್ ಬೆಳೆಯಿತು. ದೇಶದ ವಿಜಾಞ್ನರಂಗದ ಮುನನ್ಡೆಗೆ ರಾಮನ್ರವರ ಏಕವಯ್ಕಿತ್
ಸಾಧನೆ ಅಪೂವರ್ವಾದುದು.
ರಾಮನ್ರಂತಹ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಈಗ ವಿರಳ. ಅವರು ಭೌತಶಾಸತ್, ಜೀವಶಾಸತ್, ರಸಾಯನಶಾಸತ್
ಗಳಲಿಲ್ ಮುಕತ್ವಾಗಿ ವಿಹರಿಸಿದರು. ಜಗತಿತ್ಗೆ ನಮಮ್ ದೇಶವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರ
ರೊಬಬ್ರೇ ನಿಲುಲ್ತಾತ್ರೆ. ರಾಮ, ರಾವಣರ ಯುದಧ್ವನುನ್ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಕವಿ ವಾಲಿಮ್ೕಕಿ, ಅವರಿಗೆ
ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. “ಆಕಾಶಕೆಕ್, ಉಪಮೆಯಾಗಿ ಅದನೆನ್ೕ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಾಗರಕೆಕ್ ಉಪಮೆ
ಎಂದರೆ ಸಾಗರವೇ. ಹೀಗೆ ರಾಮ, ರಾವಣರ ಯುದಧ್ಕೆಕ್ ಅದೇ ಉಪಮೆಯಾಗಿ ನಿಲುಲ್ತತ್ದೆ.” ಎಂದರು
ವಾಲಿಮ್ೕಕಿ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರು ಮಾತರ್.

ಅಧಾಯ್ಯ 5
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್
ಶಿರ್ೕಮತಿ ಲೋಕಸುಂದರಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಇಲಿಲ್ ಸೂಕತ್ವೆನಿನ್ಸುತತ್ದೆ.
ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಗೆಗ್ ಲೋಕ ಸುಂದರಿಯವರಿಗಿದದ್ ಭಕಿತ್ಯು ಅವರನುನ್ ಹತಿತ್ರದಿಂದ ಬಲಲ್ವರಿಗೆ
ಗೋಚರವಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಅನೇಕ ಪರ್ವಾಸಗಳಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗಿದುದ್ ಅವರ ಯೋಗಕೆಷ್ೕಮವನುನ್
ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಮನ್ ಅವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜೀವನಕೆಕ್ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ಬಾರದಂತೆ
ಕಾಯುವುದೇ ತಮಮ್ ಜೀವನದ ಸಾಥರ್ಕತೆಯೆಂದು ಅವರು ಬಗೆದಿದದ್ರು. ಪತಿಯಿಂದ ಭಿನನ್ವಾದ
ತಮಮ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ಶೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರೆಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ಇದು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪರ್ದಾಯಬದಧ್ ನಾರಿಯ ಗುಣವೆನಿನ್ಸಿದರೂ, ಅವರ ಹತಿತ್ರದವರ ಗಮನವನುನ್
ಗಾಢವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತಿತ್ತುತ್.

ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತಿತ್ರುವ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್. ಫೇಟೋ ಕೃಪೆ: ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್

ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಸೌಮಯ್ ಸವ್ಭಾವದವರು. ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳಲಿಲ್ ಗಾಂಭಿಯರ್ವೂ,
ಸಂಸಕ್ತಿಯೂ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಅವರು ಯಾವ ಒಡವೆಯನೂನ್ ಧರಿಸದೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೀರೆಯನೆನ್ೕ
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ಉಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತಿತ್ದದ್ವು. ತಮಿಳು ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ,
ಆದರೂ ಬೆಂಗಾಲಿಯನುನ್ ನಿರಗರ್ಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಇಂಗಿಲ್ಷ್, ಕನನ್ಡ, ಹಿಂದಿ
ಮತುತ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ವಯ್ವಹರಿಸಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್
ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ತಮಮ್ನುನ್
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು.
1936ರ ಆದಿಯಲಿಲ್ ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿಯವರೊಡನೆ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಮಾಡಿದ
ಸಂಭಾಷಣೆಯಲಿಲ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಆಸಕಿತ್ಗಳೂ, ಸವ್ಭಾವಗಳೂ ಕಾಣುತತ್ವೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು, ತಾವು
ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಅನುನ್ ನೋಡಲು ಉತುಸ್ಕರಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅಲಿಲ್ ಯಾವುದಾದರೂ
ಕಣೆಸ್ಳೆಯುವ ಮಾಯ್ಜಿಕ್ ನೋಡಲಿಚಿಛ್ಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. “ನಿಮಮ್ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ ಅವರ
ಬಾಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಕೇಳಿದೆದ್ೕನೆ. ಆದರೆ ಅವು ಎಷುಟ್ ಸತಯ್ ಎಂದು
ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ತಾವು ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದಾದ್ಗ, ನೀವು ಅನೇಕ
ಮಾನವತಾವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ೕರಿ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದದ್ರು”.
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ – “ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದಾದಷುಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲಲ್. ಆದರೆ ಖಾದಿ,
ಹರಿಜನೋದಾಧ್ರ ಮತುತ್ ಇಂತಹ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿಲ್ ನನಗೆ ಆಸಕಿತ್. ಮಹಾತಾಮ್ಜೀ,
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನೂಲು ತೆಗೆಯುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು
ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೂಲಿನ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಬಟೆಟ್ ನೇಯುದ್ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆದ್.
ದಿವಂಗತ ಮದನ್ ಲಾಲ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೇಯದ್ ಬಟೆಟ್ಯನುನ್ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಗ
ನನನ್ ಪತಿಯವರಿಗೆ ಚರಕದಲಿಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲಲ್. ಅವರು ನನನ್ ಚರಕವನುನ್ ಬಿಸಾಡುತಿತ್ದದ್ರು, ಮುರಿದು
ಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಚರಕವನುನ್ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದಿಲಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯನುನ್
ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ”.
ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೀಗೆಂದರು “ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇರಲಿ ನೀವು ನನಗೆ
ಸಣಣ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೀವು ಕಮಲನೆಹರೂ ಅವರನುನ್ ಎಂದಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದ
ದುದ್ಂಟೇ?” ಲೇಡಿ ರಾಮನ್– “ಮಹಾತಾಮ್ಜೀ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನನಗೆ
ಶಿರ್ೕಮತಿ ನೆಹರೂ ಅವರು ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗೊತುತ್”. ಗಾಂಧಿ – “ಕಮಲ ಅವರು ಎಷುಟ್ ಒಳೆಳ್ಯವರೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಲಲ್. ಅವರು ದೇಶಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮಮ್ನುನ್ ತೇಯುದ್ಕೊಂಡರು ಎಂಬುದೂ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮೌಲಯ್ಕೊಡುವುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಗಲಲ್. ಅವರ
ಆಧಾಯ್ತಮ್ ಸೌಂದಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಸಿತ್ೕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಗೊತಾತ್ಗಬೇಕು”.
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ – “ಹೌದು ಅವರ ಸೇವೆಗಳೂ ಮತುತ್ ಅವರ ನೈತಿಕ ಸೌಂದಯರ್ವೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ”.
ಗಾಂಧಿ – “ಹಾಗಿದಾದ್ಗ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೊಂದು ಸಾಮ್ರಕವನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸಲಿದೆದ್ೕವೆ.”
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ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪಿಪ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮುಂದುವರೆಯು
ತಿತ್ದಾದ್ಗ ರಾಮನ್ರವರು ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಹಿಂದಿಯಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ತುತ್. “ಇವಳ
ಹಿಂದಿ ಸುಫ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಗಾಂಧಿ – “ಬಹಳ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ. ನಿಮಮ್ ವಿಜಾಞ್ನದಷೆಟ್ೕ ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ”.
ರಾಮನ್ – “ಹೌದು, ಭಾಷೆಗಳನುನ್ ಕಲಿಯುವುದರಲಿಲ್ ಇವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚುರುಕುತನವಿದೆ.
ಇವಳಿಗೆ ಹಿಂದಿಯೂ ಗೊತುತ್. ಬೆಂಗಾಲಿಯು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗೊತುತ್”.
ಗಾಂಧಿ – “ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಇವರು ಕಲಕ್ತಾತ್ದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು ಇದದ್ರಲಲ್ವೇ”.
ರಾಮನ್ – “ಆ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ ಅಲಲ್. ನಾನೂ (ಇವಳ ಜೊತೆ) ಇದೆದ್ನಲಲ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಪದವೂ
ಬರುವುದಿಲಲ್, ಆದರೆ, ಇವಳು ಇಲಿಲ್ ಕನನ್ಡವನುನ್ ಕಲಿತು ಬಿಟಿಟ್ದಾದ್ಳೆ. ಕನನ್ಡದಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡಬಲಲ್ಳು”.
ಬಳಿಕ ರಾಮನ್ರವರು ಭಾರತ ದೇಶಕೆಕ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸೂಕತ್ವೆಂದು ಚಚಿರ್ಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರ
ಒಲವು ಇಂಗಿಲ್ಷ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇತುತ್”. (ಹರಿಜನ್ 6.6.36)
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಪರ್ಮುಖ ಆಸಕಿತ್ಯು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದೇ
ಆಗಿತುತ್. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಊಟೋಪಚಾರಗಳೂ, ಅವರನುನ್ ವಿಶಾರ್ಂತಿ ಪಡೆಯಲು ತಾಕೀತು
ಮಾಡುವುದೂ ಇದರಲಿಲ್ ಸೇರಿತುತ್. ತಮಮ್ ಕುಟುಂಬವನುನ್ ಬಹಳ ಅಚುಚ್ಕಟಾಟ್ಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಆಶಯಗಳನುನ್ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ, ತಮಮ್ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು
ಸಿಬಬ್ಂದಿಯಿದದ್ರೂ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಪಾಕ ನಿಪುಣರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರೊಬಬ್ರೇ ಅಡುಗೆ
ಮನೆಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಬಂಧುಗಳೂ, ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಿ
ಬಂದ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರದುದ್ ಕರುಣಾಮಯ ಹೃದಯ.
ಬಡವರಿಗೂ, ಅಶಕತ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ.

ಕೌಸಲಯ್ ರಾಮಶೇಷನ್, ಲೋಕಸುಂದರಿ ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಕಮಲ ಜಯರಾಮನ್

ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು ಸವ್ಯಂ ಶಿಕಷ್ಣ ಹೊಂದಿದ ವಯ್ಕಿತ್. ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದುದ್ ಅವರ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಪಕರ್ದಿಂದ ಬಹಳಷುಟ್ ಜಾಞ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಯಾವುದೇ ಸಂದಭರ್ವನುನ್ ಎದುರಿಸಬಲಲ್ವರು. ರಾಮನ್ರವರು ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನುನ್
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ಪಡೆಯಲು ಸಾಟ್ಕ್ಹೋಂಗೆ ಹೋದ ಪರ್ವಾಸದ ಅನುಭವವನುನ್ ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿ
ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್, ಮತುತ್ ಅನೇಕ ಸೂಕಷ್ ನೋಟಗಳೂ, ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತಿತ್ತುತ್. ತಮಮ್
ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ನ ಅನೇಕ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಪತಿನ್ಗೆ ಒಪಿಪ್ಸಿದದ್ರು. ಪಾರ್ಪಂಚಿಕ
ವಯ್ವಹಾರಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಲಹೆಗಾರರು.
ಒಮೆಮ್ ರಾಮನ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ನಲಿಲ್ಯ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯಕೆಕ್ ಬಂದಿದದ್ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ
ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ನಾನು ಜೊತೆಗಿರಲು ಹೊರಟೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ದಶರ್ನಕೆಕ್
ಇಟಿಟ್ದದ್ವುಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಅಂಶಗಳನುನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಅವರು ನನನ್ನುನ್
ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಹಿಂಜರಿದರು. ತಾವೇ ಸಂಭಾಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಂದಿಯನುನ್
ಕರೆದೊಯಾದ್ಗ ನಾನು ಹಿಂಬದಿಗೆ ಇದೆದ್. ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತಿತ್ದುದ್ದನುನ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ.
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ಅಲಿಲ್ದದ್ ವಜರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಇನಿನ್ತರ ಹರಳುಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ
ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿತುತ್. ಬಂದಿದದ್ ಸಂದಶರ್ಕರಿಗೆ ತೃಪಿತ್ಯಾಗಿತುತ್.
ವಿಜಾಞ್ನದಲೆಲ್ೕ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವ ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಅವರ ಶಿರ್ೕಮತಿಯವರಿಗೆ
ಕಷಟ್ಕರವೆನಿಸಿತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ಬಗೆಯ (cynical) ಅಸಡೆಡ್ ಆವರಿಸಿತುತ್. ಅವರು ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬಲಲ್ವರಾಗಿದದ್ರು. ಸಹಾಯ ಹಸತ್
ಚಾಚುವ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್ ಇದಕೆಕ್ ತದಿವ್ರುದಧ್ವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ ತಮಮ್ ಇಬಬ್ರು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿರ್ೕತಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರ ದೊಡಡ್ಮಗ
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಮನೆ ಬಿಟುಟ್ ಹೊರ ನಡೆದಿದದ್. ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತುತ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳಲಿಲಲ್. ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯ
ದಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಗಾರ್ಜುಯೇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಕೆಕ್ ಹೋದರು. ಅವರು ವಾಪಸಾದದುದ್
ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ, ರಾಮನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾದಾಗ. ಮಕಕ್ಳು ದೂರವಾದದುದ್
ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಾದವು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಭಕಿತ್ಗೆ
ಕುಂದಾಗಲಿಲಲ್.
ರಾಮನ್ರವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಪಾಥಿರ್ವ ಶರೀರವನುನ್ ಪರ್ದಶರ್ನಕಿಕ್ಟಿಟ್ದದ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ
ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವರ ಶಿರ್ೕಮತಿಯವರು ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ದುದ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿನಂತೆ ಅತತ್ರು.
“ನಾನು ಅವರನುನ್ ಅರವತುತ್ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆದ್. ಈಗ ನೀವು ವಾಪಸಾಗದಂತೆ
ಅವರನುನ್ ಕರೆದೊಯುಯ್ತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ” ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು. ಒಬಬ್ ಗಂಭೀರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ದ ವೃದೆಧ್ಯ
ಈ ಅಳಲು ಹೃದಯ ಕಲಕುವಂತಿತುತ್. ಆಕೆಯು ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ
ಆತಮ್ವಿಶಾವ್ಸವು ಗುರುತರವಾಗಿತುತ್. ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು, ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಡೈರೆಕಟ್ರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತಾದರು. 1971 ರಿಂದ 1980ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗುತಿತ್ದಾದ್ಗ ಬಹಳ ಆತಿಮ್ೕಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಲೇಡಿ
ರಾಮನ್ರವರು ಅನಂತರ ಒಂದು ದಶಕಕೂಕ್ ಮೀರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ 1980 ಮೇ ತಿಂಗಳಲಿಲ್
ಕಾಲವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಮೊಮಮ್ಗನ ಜನನವಾದದೂದ್, ಮಗ ಡೈರೆಕಟ್ರಾದದೂದ್ ಬಹಳ
ತೃಪಿತ್ ತಂದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದದ್ವು.
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ರಾಮನ್ ಅವರ ದಿವ್ತೀಯ ಪುತರ್ ವಿ. ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ನಮಗೆಲಾಲ್ ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆವಿಷಾಕ್ರಗೊಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ 1929ರ ಮೇ 19 ರಂದು ಇವರ
ಜನನವಾಯಿತು. ರಾಮನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಸೇರಿದ ಅನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 1949ರಲಿಲ್ ಇವರನುನ್ ನಾನು
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡೆ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ನಲಿಲ್ರುವ ರಾಮನ್ ಅವರ ಬಂಗಲೆ ‘ಪಂಚವಟಿ’ ಯಲಿಲ್,
ಊಟದ ಮನೆಯ ಕಾರಿಡೋರೆಗ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದದ್ ಸಣಣ್ ಕುಟೀರದಂತಿದದ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಅವರು
ವಾಸಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಆ ಕುಟೀರದಲಿಲ್ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಅಚುಚ್ಕಟಾಟ್ಗಿ ಜೋಡಿಸಿದದ್ವು.
ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ಸ್ನಲಿಲ್ ವಿಪರೀತ ಆಸಕಿತ್. ‘ಅಮೆಚೂರ್ ರೇಡಿಯೋ’ ಮಾಯ್ಗಜೀನ್ನ
ಎಲಾಲ್ ಹೊತಿತ್ಗೆಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇದದ್ವು. ಅಂದಿಗೆ ಅವರು ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್
ಬಿ.ಎಸ್ಸ್ (ಆನಸ್ರ್) ಓದುತಿತ್ದದ್ರು. ರಾಯ್ಡ್ ನನೊನ್ಡನೆ ಬಹಳ ಸೆನ್ೕಹದಿಂದ ಇದದ್ರು. ನಾವಿಬಬ್ರೂ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತಿತ್ದೆದ್ವು. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷುಟ್ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೆ. ನಾನೂ ಸಹ
ಹವಾಯ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ ಫಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆದ್. ಇದಲಲ್ದೆ ನನಗೆ ಆಕಾಶದ ತಾರೆಗಳು ಮತುತ್ ರಾಶಿಗಳನುನ್ ಅವರು
ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯುಯ್ತಿತ್ದದ್ರು. ನಾವು ಪರಸಪ್ರ ಹತಿತ್ರವಾದೆವು.
ಬಿ.ಎಸಿಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆಗ ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್ ಇದದ್ ಭೌತಶಾಸತ್ ವಿಭಾಗಕೆಕ್ ಟಾಟಾ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ನಲಿಲ್
ದಾಖಲಾದರು.
ಆದರೆ ಬಹಳ ದಿನ ಅಲಿಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲಿಲಲ್. 1953ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ರಿಡ್
ಬೆಕ್ (ಚಾಲ್ಮ್ಸ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆಟ್ಕೊನ್ೕಲಜಿ, ಸಿವ್ೕಡನ್) ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು.
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ಇವರು ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಬಹಳವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಇವರು ನಮಮ್
ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೂ ಭೇಟಿಯಿತುತ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಿದದ್ರು. ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರೂ ರಿಡ್
ಬೆಕ್ ಅವರೂ ಒಳೆಳ್ಯ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾದರು. ಬಹುಶಃ ಇದರಿಂದಲೇ ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ
ಖಗೋಳವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಒಲವು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡರು. ಬಹುಶಃ ರಿಡ್ ಬೆಕ್, ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ್
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವನುನ್ ಸೇರಲು ಆಹಾವ್ನಿಸಿದರೆಂದು ತೋರುತತ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇದದ್ಕಿಕ್ದದ್ಂತೆ
ರಾಯ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತೊರೆದು ಇಂಗೆಲ್ಂಡ್ಗೆ ಹೊರಟರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಂಪಕರ್
ನನಗಿಲಲ್ವಾಯಿತು. ಅವರು ರಿಡ್ ಬೆಕ್ ತಂಡವನುನ್ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲಲ್. ಅವರು
ಗುರುಗರ್ಹದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉತತ್ಮವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಕೇಳಿ ಬಲೆಲ್.

ರಾಯ್ಡ್ ಮತುತ್ ಡೇವ್ ರವರ ಜೋಡಿ, ಸಿಡಿನ್ ಪಟಟ್ಣದಲಿಲ್ 1966

ನಾನು University of California Los Angeles ಗೆ ಸೇರಿದ ಸವ್ಲಪ್ ಕಾಲದ ನಂತರ
ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾದ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್, (ಮೆಟೆರೋಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ದದ್ರು) ಇವರು ರಾಯ್ಡ್
ಕಾಯ್ಲಿಹೋನಿರ್ಯ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಹ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ (ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್)ಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದೂ
ಪಸಾಡೆನಾದಲಿಲ್ ವಾಸವಾಗಿದಾದ್ರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ರಾಯ್ಡ್ ಅವರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಿದೆ.
ನನನ್ನುನ್ ನೋಡಲು ಬಂದದೆದ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ, ತಮಮ್ ವಾರಾಂತಯ್ದಲಿಲ್ ಅಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯದ್ರು.
ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಷಟ್ವಾಗಿದದ್ವು. ಅವರ ಅಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ನಲಿಲ್
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದದ್ ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತದ ಪಾಕಶಾಸತ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತಿತ್ದೆದ್. ಹೀಗೆ
ನನಗೆ ಸಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇನೊನ್ಮೆಮ್ ನನನ್ನುನ್ ಓವೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಲಿಯಲಿಲ್ದದ್ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದಶರ್ಕ
ತೋರಿಸಲು ಕರೆದೊಯದ್ರು. ಅಲಿಲ್ದದ್ ದೊಡಡ್ಗಾತರ್ದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಸಂಗರ್ಹಕಗಳನೂನ್ ಅವುಗಳ
ಕಾಯರ್ವಿಧಾನವನೂನ್ ನಾನಿದದ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಲಿಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ನಲಿಲ್ ಅವರು ಜಾನ್
ಬೋಲಟ್ನ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲಿಲ್ದದ್ರೆಂದು ನೆನಪು. ಇವರು ಆಸೆಟ್ೕಲಿಯದವರು. ಇವರು
ತೋರಿಸಿದದ್ನೆನ್ಲಾಲ್ ಕಂಡು ನಾನು ಪುಳಕಿತನಾದೆ. ಅವರು ಹತಿತ್ರದ ಸಾನ್ ಗಾಬಿರ್ಯೇಲ್ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ
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ಕರೆದೊಯಾದ್ಗ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಂಜು ಬಿದುದ್ದನುನ್ ಕಂಡೆ. ಮಂಜಿನ ಉಂಡೆಗಳನುನ್ ಪರಸಪ್ರ
ಎಸೆದು ಮಕಕ್ಳಂತೆ ಖುಷಿಪಟೆಟ್ವು. ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ನಲೂಲ್ ನನನ್ನುನ್ ಓಡಾಡಿಸಿ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಪರ್ಸಿದಧ್
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನನನ್ ಪತಿನ್ ಕಮಲ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ವುಡ್,
ಲೆವೆರಿಂಗ್ ಅವೆನೂಯ್ದಲಿಲ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರಾಯ್ಡ್ನನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸಿದೆದ್ವು.
ನನನ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಬಹಳ ಇಷಟ್ಪಟಿಟ್ದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಮಲಳು ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯೂ
ಇಷಟ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್. ನಮಮ್ ಮಾತುಕತೆಯೆಲಾಲ್ ತಮಿಳಿನಲೆಲ್ೕ ಆಗುತಿತ್ತುತ್.

ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ರಾಯ್ಡ್

ಮೈಕೊರ್ೕವೇವ್ ಆಂಪಿಲ್ಫೈಯರ್ ಬಗೆಗ್ ಕಲಿಯಲು ಅವರು ನೂಯ್ಜಸಿರ್ಯ ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬ್ಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲಿಲ್ ಡೆರಿಕ್ ಸೊಕ್ವಿಟ್ ಎಂಬುವರು ಈ ರಂಗದಲಿಲ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ರು. ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ಗಾಗಿ
ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಅತುಯ್ನನ್ತ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸೂಕಷ್ ತರಂಗವಧರ್ಕವನುನ್ ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬ್ಸ್,
ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ಗಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಡಲು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡಿತುತ್. ಡೆರಿಕ್ ಅವರ ತಂಡದಲಿಲ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು
ವಷರ್ ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ರಾಯ್ಡ್ ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ಓವೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಲಿಯಲಿಲ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬ್ನಲಿಲ್ ಇದಾದ್ಗ ನಾನು ಲೇಸರಗ್ಳ ಬಗೆಗ್ ಅತಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದೆದ್. ಬೆಲ್
ಲಾಯ್ಬ್ನಲಿಲ್ದದ್ ಅನೇಕ ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್. ನಾನು ಅವರ ಅಪಾಟ್ರ್
ಮೆಂಟ್ನಲಿಲ್ ಇದಾದ್ಗ University of California Los Angeles ದಲಿಲ್ನ ನನನ್ ಕೆಲಸದ
ಬಗೆಗ್ಯೂ ಚಚೆರ್ಗಳಾದವು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ 7–8 ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ನಮಮ್ ಸಂಪಕರ್ವಿರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ ಬಿಟುಟ್
ಆಸೆಟ್ೕಲಿಯಾಗೆ ಹೋದರೆಂದೂ, ಅಲಿಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಒಳೆಳ್ಯ
ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೆಂದೂ ಬಲೆಲ್. ಬಹುಶಃ 1968-69ರಲಿಲ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಪತಿನ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ರವರೊಂದಿಗೆ
ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದರು. ನಾವು ಮುರೆರ್ಹಿಲ್ ನಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ನಮಮ್ ಆತಿಥಯ್ವನುನ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಟಿಟ್ಗೆ
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ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಮಮ್ಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟೆಟ್ವು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಿಗರೇಟ್
ಸೇದುತಿತ್ದದ್ದುದ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಬೀಳಲಿಲಲ್. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಧೈಯರ್ ಮಾಡಲಿಲಲ್.
ಇದರ ಅನಂತರ ನಮಮ್ ಬೇಟಿಯಾದದುದ್ 1970ರಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಮರಣಿಸಿದಾಗ. ಆಗ ನಾನು ನನನ್
ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ರಜೆ ಪಡೆದಿದೆದ್. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹೈ ಪೆರ್ಶರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್. ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು, ತಮಮ್ನುನ್ ರಾಮನ್
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಭಾರಹೊರಲು, ಒತತ್ಡ ತರುತಿತ್ದುದ್ದದ್ನುನ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ಈ ಹೊರೆ ಹೊತತ್ರೆ ಒಳೆಳ್ಯದಾಗುವುದೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ
ಅವರು ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಡೈರೆಕಟ್ರಾಗಲು ಒಪಿಪ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಎರಡು
ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಅವರ ಅಧವ್ಯುರ್ತನದಲಿಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಪರ್ಗತಿ ಕಂಡಿತು. ರಾಯ್ಡ್
ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡಿ, ಅದರ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಏರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಲೂಲ್, ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಮಟಟ್ದಲೂಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.
ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹವಾಯ್ಸಗಳಿದದ್ವು. ಅವರು ಹಾರುವ ವಿಮಾನಗಳನೂನ್, ಸಾಗರ
ಸಂಚಾರಿ ಬೋಟ್ ಗಳನೂನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಹಾರುವ ಯಂತರ್ವನುನ್ ತೋರಿಸಿದೆದ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ಇದರಲಿಲ್ ಅವರಿಗಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ
ಅಪಘಾತದ ಬಗೆಗ್ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದದ್ರು. ಅವರು ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ ‘ಕಟಮಾರನ್’
ಬೋಟ್ನ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನುನ್ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದದ್ರು. ಅದರಲಿಲ್ ಆಧುನಿಕ ಸಾಗರ ಸಂಚಾರ
ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸಿದದ್ರು. ಇದನುನ್ ಕೊಚಿನ್ ಬಳಿಯ ಸಮುದರ್ಕೆಕ್ ಅವರು ಕೊಂಡೊಯುದ್
ಪರ್ಯಾಣಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾದ್ಗ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದು ಅವರು ತಮಮ್ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಕೈಬಿಡ
ಬೇಕಾಯಿತಂತೆ.

ರಾಯ್ಡ್ರವರೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಗೆ ಡರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಫೇಟೋ ಕೃಪೆ: ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009ರಲಿಲ್ ಅವರನುನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕಂಡೆ. ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟ ಬಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್
ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ ನಾನು ರಾಮನ್ ಅವರನುನ್ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಕಣಿಣ್ೕರಿಟಾಟ್ಗ ನನನ್ನುನ್ ತುಂಬ
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ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದದ್ರು. 2011 ಮಾಚ್ರ್ 3 ರಂದು ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರೆಂದು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ನಾನು ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಬರೆದ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಆಕೆ ತುಂಬ
ವಿನಯದಿಂದ ಉತತ್ರಿಸಿದದ್ರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಮನೆಯಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಲೇಡಿ
ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೀವನದಂತೆಯೇ ಇವರ ಜೀವನವೂ ಆಗಿದೆ. ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ
ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಂತೆಯೇ ಇದದ್ರು. ಬಹಳಷುಟ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಆಲೋಚನೆಯ ವಯ್ಕಿತ್. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರ
ಅಂತಸುತ್ ನೋಡದೆ ಆತಿಮ್ೕಯರಾಗಿರುತಿತ್ದದ್ರು. ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ದದ್ ನೌಕರರ ದುಃಖ ದುಮಾಮ್ನಗಳನುನ್
ತಾಳೆಮ್ಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಎಂದೂ ನಾಯ್ಯಪರವಾಗಿದದ್ರೆಂದು
ಕೇಳಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದು ಸತಯ್ವೆಂದೇ ನನಗೆ ಅನಿಸುತತ್ದೆ. ಬುದಿಧ್ವಂತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟುಟ್
ಹತಿತ್ರಕೆಕ್ ಕರೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಡಿಗಿರ್ಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಅವರೂ ಸಹ
ಯಾವುದೇ ಡಿಗಿರ್ ಪಡೆಯದೇ ಉತತ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾದರು.
ರಾಯ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದುದ್ ಅವರ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ
ಇಂತಹವರು ನನನ್ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದದ್ರೆಂಬುದೇ ನನನ್ ಭಾಗಯ್.

ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಗೀತಾಸಕಿತ್ ಮತುತ್ ವಾದಯ್ಗಳು
ಹೆಲ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಮತುತ್ ರಾಯ್ಲೈರವರ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳು ರಾಮನ್ರವರ ಆಲೋಚನೆ
ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಪರ್ಭಾವಿಸಿವೆ. ರಾಮನ್ರವರು, ಲಾಡ್ರ್ ರಾಯ್ಲೈರವರನುನ್
ತಮಮ್ ಗುರುವೆಂದೇ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದದ್ರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಗುರುವನುನ್ ಎಂದೂ ಸಂಧಿಸಿರಲಿಲಲ್. ಈ
ಇಬಬ್ರು ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ಧವ್ನಿಯ ಬಗೆಗ್ ಉತತ್ಮ ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ರಚಿಸಿದದ್ರು. ತಮಮ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್
ದೆಸೆಯಲಿಲ್ಯೇ ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ಓದಿದದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸೂಫ್ತಿರ್ಗೊಂಡು
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫೆ ನ್ಸ್ನಲಿಲ್ ಅವನೆನ್ೕ ಮತೆತ್ ಓದಿ, ಧವ್ನಿ
ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಧವ್ನಿ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ವಾದಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅವರು
ಗಾಢ ಆಸಕಿತ್ ವಹಿಸಿದರು.
ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ಗಣಿತಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳುಳಳ್ವು. ಇವೆರಡೂ ಮಾನವ ಬುದಿಧ್
ಶಕಿತ್ಯಿಂದ ಸೃಜಿಸಿದವು. ಆದರೂ ಸಂಗೀತಜಞ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಣಿತಜಞ್ನಾಗಲಿ ತನನ್ ಕೆಷ್ೕತರ್
ಬಿಟುಟ್ ಬೇರೆ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ತಲೆ ಹಾಯಿಸಲಿಲಲ್. ಇದಕೆಕ್ ಅಪವಾದವೆಂದರೆ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಒಬಬ್ನೇ.
ಇವೆರಡೂ ರಂಗಗಳಲಿಲ್ ಸಿದಿಧ್ ಪಡೆದು ಮಾನವನ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ಯಾವ ಧವ್ನಿ ಎಂದು
ಸಂಶೋಧಿಸಿದವನು. ಮೀಟಿದ ತಂತಿಯ ಕಂಪನಗಳ ಶುರ್ತಿ/ಸಾಥ್ಯಿಯು, ತಂತಿಯ ಉದದ್ವನುನ್
ಅಧರ್ಕೆಕ್ ಇಟುಟ್ ಮೀಟಿದಾಗ, ಒಂದು ಆಕೆಟ್ೕವ್ನಷುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್ ಆಧಾರವಾಗಿಟುಟ್ಕೊಂಡು
ಸವ್ರ ಮೇಳದ ಸಿದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಒಂದು ತಂತಿಯನುನ್ ಮೀಟಿದಾಗ ಮೂಲ ಆವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್ನ
ಕಂಪನವಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ, ಇತರೆ ಉನನ್ತ ಸವ್ರಗಳನೂನ್ ಹೊರಡಿಸುತತ್ದೆ. ಒಳೆಳ್ಯ ಸಂಗೀತವಾಗುವುದು
ಈ ಅನುಸವ್ರಗಳು 1:2:3 ಅನುಪಾತದಲಿಲ್ದಾದ್ಗ. ಈ ಅನುಸವ್ರಗಳೇ ಮಾನವನ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ
ಕೇಳಿಸುತತ್ವೆ.

ರಾಮನ್ರವರ ಸಂಗೀತಾಸಕಿತ್ ಮತುತ್ ವಾದಯ್ಗಳು
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ಪಿಟೀಲಿನಂತಹ ತಂತಿ ವಾದಯ್ಗಳಲಿಲ್, ದಾರದ ಕಮಾನಿನಿಂದ ಕಂಪನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.
ಇಂತಹ ವಾದಯ್ಗಳ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಬಗೆಗ್ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೊದಲಿಟಟ್ರು. ತಂತಿಗಳ
ಕಂಪನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಗಣಿತಜಞ್ರಿಗೂ, ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಿಗೂ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್. ಇದರಲಿಲ್ ಹುಟುಟ್ವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು
ಇಬಬ್ರಿಗೂ ಅಪಾಯ್ಯಮಾನ. ಅಲಲ್ದೆ ಸವ್ರಗಳ ಮೇಳವೂ ಅತಿ ಸುಂದರ. ತಂತಿಯೊಂದನುನ್ ಎಳೆದು
ಎರಡು ಗೂಟಗಳ ನಡುವೆ ಕಟಿಟ್, ಅದರಲುಲ್ಂಟಾಗುವ ಸರಳ ರೇಖಾತಮ್ಕ ಕಂಪನಗಳ ಸಿದಾಧ್ಂತವು
ಚೆನಾನ್ಗಿಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತುತ್. ಆದರೂ ಪಿಟೀಲಿನಂತಹ ತಂತಿ ವಾದಯ್ದಲಿಲ್ ಸೃಜಿಸಬಹುದಾದ
ಸವ್ರ ಮೇಳವುಂಟಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲಲ್. ಆಗಿನ ಕಾಲಕೆಕ್ ಸಾಟ್ಡಿವೇರಿಯಸ್ ನಂತಹ
ಉತತ್ಮ ಪಿಟೀಲುಗಳಿದದ್ವು. ಪಿಟೀಲು ಸವ್ರ ಮೇಳಗಳ ನಿಯಮಗಳೂ ಸಹ ನಿಗೂಢವಾಗಿದದ್ವು.
ರಾಮನ್ರವರು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಿಲ್, ಪಿಟೀಲಿನ ಕಮಾನು ತಂತಿಯನುನ್ ಸಪ್ಶಿರ್ಸುವ
ಬಿಂದುವಿನ ಚಲನೆ ಮತುತ್ ತಂತಿಯನುನ್ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟ್ದಾಗ ಪಿಟೀಲಿನ ಕಾಯಭಾಗಕೆಕ್ (Body)
ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ “ಕುದುರೆ” ಗಳು ಪರ್ಧಾನ ಪಾತರ್ವಹಿಸುತತ್ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಚಮರ್ವಾದಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ಅತಿ ಮುಖಯ್ವಾದವು.
ಚಮರ್ವಾದಯ್ಗಳು ಅತಿ ಪಾರ್ಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದವುಗಳು. ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ
ಚಮರ್ವಾದಯ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತತ್ವೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಬಲಾ ಮತುತ್
ಮೃದಂಗಗಳು ಬಳಕೆಯಲಿಲ್ವೆ. ಇವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷಟ್ವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಲ್ ಬಗೆಯ ಚಮರ್
ವಾದಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಂಗತಿಗಳ ಸುತತ್ಮುತತ್ ಇರುವ ಅನುಸವ್ರಗಳನುನ್ ಹೊರಡಿಸುವ ವಾದಯ್ಗಳು ಇವೆರಡೆ.
ಮಿಕೆಕ್ಲಲ್ ಚಮರ್ ವಾದಯ್ಗಳಾವುವೂ ಅಂಶಸವ್ರಗಳನುನ್ ಹೊರಡಿಸಲಾರವು. ಅಂದರೆ ಇವೆಲಲ್ ಶಬದ್
ಹೊರಡಿಸುತತ್ವೆ ಅಷೆಟ್, ನಾದವನನ್ಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ಗಳ ವೈಶಿಷ ವನುನ್
ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದರ ಭೌತಶಾಸತ್ ಕಾರಣಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅವರ ಕುತೂಹಲವು ಇಮಮ್ಡಿಗೊಂಡಿತು.
ತಬಲ ಮತುತ್ ಮೃದಂಗಗಳು ಸಂಗತಿಗಳ ಸುತತ್ ಇರುವ ಅಂಶ ಸವ್ರಗಳನುನ್ ಹೊರಡಿಸುತತ್ವೆಂದು
ತಿಳಿಸಿಕೊಟಟ್ರು. ಇದು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದು ಇವುಗಳ ಚಮರ್ ಹೊದಿಕೆಯ ಕೇಂದರ್ದಲಿಲ್ ಮೆತಿತ್ದ
ಮೆದು ಹಿಟಿಟ್ನಿಂದ. ಈ ಮೆದುವಾದ ಹಿಟುಟ್ ಅಂಟಾಗಿಯೂ, ಮೆತತ್ಗೂ ಇರುತತ್ದೆ. ಚಮರ್ದ
ಮೇಲೆ ಹಿಟುಟ್ ಮೆತಿತ್ರುವುದರಿಂದ, ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಏಟು ಬಿದಾದ್ಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಸವ್ರಗಳು,
ಇದೇ ಚಮರ್ದ ವಿಭಿನನ್ ಕಂಪನ ಆವೃತಿತ್ಗಳಲಿಲ್ ಇರುತತ್ವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್
ಹೊರಬಿದಿದ್ತು. ತಬಲ/ಮೃದಂಗವನುನ್ ಬೆರಳುಗಳಲಿಲ್ ತಾಡಿಸಿ ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಎಲಾಲ್ ಬಗೆಯ
ಕಂಪನ ಆವೃತಿತ್ಗಳನುನ್ ಕೆಲ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆರಳುಗಳಲಿಲ್ ಬಡಿದು ಪಾರ್ತಯ್ಕಿಷ್ಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನುಸವ್ರಗಳಿರುತತ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಈಗಿನಂತೆ ಆಂದೋಲಕಗಳು
ಇರಲಿಲಲ್. ವಿದುಯ್ನಾಮ್ನ ವಿಶೆಲ್ೕಷಕಗಳೂ ಇರಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗಿದದ್ದುದ್ ಅವರ ಸೂಕಷ್ ಕಿವಿಯೊಂದೇ.
ರಾಮನ್ರವರು ಚಮರ್ವಾದಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಈ ಅಂಶಸವ್ರಗಳನುನ್ ಕಾಣಲು ಮೃದಂಗ/ತಬಲಗಳ ಚಮರ್ದ
ಮೇಲೆ ಲೈಕೋಬೋಡಿಯಂನ ಧೂಳನುನ್ ಹಾಕಿದದ್ರು. ಚಮರ್ ತಾಡನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವ ತರಂಗ ವಿನಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸಿ ತಮೆಮ್ಲಾಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್
ಮಾಡಿದದ್ರು.
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ದಶಕಗಳುರುಳಿದನಂತರ ಚಮರ್ ವಾದಯ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್
ರಾಮಕೃಷಣ್ರವರು ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಚಮರ್ವನುನ್ ವಿವಿಧ ಆಧುನಿಕ
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಉತೆತ್ೕಜಿಸಿ, ರಾಮನ್ರವರ ಎಲಾಲ್ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳನುನ್ ನಿಜವೆಂದು
ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು. ರಾಮಕೃಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ತಂಡದವರು ಇದನುನ್ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೈದು
ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ.
ವೀಣೆ ಮತುತ್ ತಂಬೂರಿಗಳನುನ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ದೈವದತತ್ವೆಂದೇ ಬಗೆದಿದಾದ್ರೆ. ಇವುಗಳ ನಾದದ
ಇಂಪು ಕಿವಿಗೆ ಬಲುಹಿತ. ಧವ್ನಿಶಾಸತ್ದ ಪರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಅಂಶಸವ್ರಗಳು ಈ
ಎರಡು ತಂತಿ ವಾದಯ್ಗಳನುನ್ ಮೀಟಿದಾಗ ತೀವರ್ವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುತತ್ವೆಂಬುದನುನ್ ರಾಮನ್ರವರು
ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಇದು ಯಂಗ್–ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ ನಿಯಮವನುನ್ ಮೀರಿದಂತೆ ಆಗುತತ್ದೆ. ಎರಡೂ
ವಾದಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಈ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವುದು ಕಮಾನಿನಂತಹ “ಕುದುರೆ” ಯಿಂದಾಗಿ. ಇದನುನ್
ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ಸಂಗೀತಜಞ್ರು ಅನೇಕ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಹೀಗೆ ವೀಣೆ
ಮತುತ್ ತಂಬೂರಿಗಳು ಹೆಚಿಚ್ನ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಶಬದ್ ತರಂಗಗಳನುನ್ ಹೊರಡಿಸಬಲಲ್ವು. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ
ತಂಬೂರಿಯಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಸಾಧಯ್ವೇ ಇಲಲ್. ಹಿಮೆಮ್ೕಳದ ಶುರ್ತಿಗಾಗಿ ತಂಬೂರಿ ಇರಲೇ ಬೇಕು.
ರಾಮನ್ರವರ ಧವ್ನಿಶಾಸತ್ದ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾದಯ್ಗಳಿಗಷೆಟ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲಲ್.
ಪಶಿಚ್ಮದ ಸಂಗೀತಕೂಕ್ ಅದು ಹರಡಿತುತ್. ನಾವು ಪಿಟೀಲಿನ ಬಗೆಗ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್
ವಿವರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಪಿಯಾನೋ ವಾದಯ್ಗಳಲಿಲ್ನ ಸುತಿತ್ಗೆಯ ಏಟು ಹೇಗೆ ನಾದ ಉಂಟು ಮಾಡುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೂಲ್ಫ್ನೋಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸವ್ರವು ಚಲೊಲ್ೕ ಮತುತ್ ಪಿಟೀಲುಗಳಲಿಲ್
ಮಾತರ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧಯ್ ಎಂಬುದು ಅಭಿಜಾತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಮತುತ್ ಇದಕೆಕ್
ರಾಮನ್ರವರು ನೀಡಿದ ಗಣಿತ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಮಾದರಿಗಳು ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತ ಪರ್ಸಿದಿಧ್ ಪಡೆದವು. ಸಂಗೀತ
ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಅಭಿಜಾತ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಮನನ್ಣೆ ನೀಡಿ, Handbuch der Physik ಎಂಬ
ಪರ್ಸಿದಧ್ ವಿಶವ್ಕೋಶಕಾಕ್ಗಿ ಧವ್ನಿಶಾಸತ್ ಸಂಬಂಧಿ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಬರೆದುಕೊಡಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಯಿತು.
ಅರವತತ್ರ ದಶಕದಲಿಲ್ Catgut Acoustical Sty in America ಸಂಸೆಥ್ಯು (ಪಿಟೀಲಿನ ಧವ್ನಿಶಾಸತ್ಕೆಕ್
ಮೀಸಲಾದ ಸಂಸೆಥ್). ರಾಮನ್ರನುನ್ ಗೌರವ ಸದಸಯ್ರಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಿತು.
ರಾಮನ್ರವರು ಸಂಗೀತವನುನ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತರ್ ಬಳಸಿಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ಅವರಿಗೆ
ದಕಿಷ್ಣಾದಿ ಸಂಗೀತ ಬರುತಿತ್ತುತ್. ಅವರು ಪಿಟೀಲು ವಾದಕರೂ ಆಗಿದದ್ರೂ. ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು
ವೀಣಾ ವಿದುಷಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಅವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಯನ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ಕಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾನೂ ಸಹ ಅವರನುನ್ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯಿದ್ದೆದ್ೕನೆ. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರನುನ್
ಸಂಗೀತ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ನಾನು ಕಂಡಿಲಲ್. ಒಮೆಮ್ ಯಾರದೋ ಮದುವೆಯ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ನಲಿಲ್ ಎಂ.
ಎಸ್. ಸುಬಬ್ಲಕಿಷ್ ಯವರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಕಾರನುನ್ ಈ ಮದುವೆ
ಮಂಟಪದ ಹೊರಗೆ ನಿಲಿಲ್ಸುವಂತೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ
ಸುಬಬ್ಲಕಿಷ್ ಯವರ ಸಂಗೀತ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೊರಡಲು ಹೇಳಿ ನನನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ–“ನೋಡಯಯ್
ಸುಬಬ್ಲಕಿಷ್ ಯ ಕಂಠ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಿನನ್ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತೇ” ಎಂದರು. ನಾನೂ ಹೌದು
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ಎಂದೆ. ಸುಬಬ್ಲಕಿಷ್ ಯವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡುತಿತ್ದದ್ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿ, ಈಗ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಂಗೀತ
ವಿದುಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ್ದದ್ರು.
ಅರವತತ್ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಒಮೊಮ್ಮೆಮ್ ತಾತಾಚಾರ್ ಎಂಬ ವಯೋಲಿನ್ ವಾದಕರನುನ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸು
ತಿತ್ದದ್ರು. ಲೇಡಿ ರಾಮನ್ರವರು, ತಮಮ್ ಪತಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಏಪರ್ಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರ ಅಣಣ್ಂದಿರಾದ ಸಿ.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಅಯಯ್ರ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಪಿಟೀಲು ವಿದಾವ್ಂಸರಾಗಿದದ್ರು.
ಅವರು Grammar of South Indian Carnatic Music ಎಂಬ ಪುಸತ್ಕ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ. ಇದರಲಿಲ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತದ ರಾಗ ಮೇಳಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ, ಸವ್ರಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ, ಸುಸವ್ರ ರಾಗಗಳಲಿಲ್ನ ತರಂಗ
ಆವತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ. ಇದು ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಿದಾಧ್ಂತ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅತುಯ್ತತ್ಮ
ಗರ್ಂಥ. ಮದಾರ್ಸ್ ಮೂಯ್ಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಭೆಗಳ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯು ರಾಮನ್ರವರ
ಅಣಣ್, ಸಿ. ಎಸ್. ಅಯಯ್ರರ್ವರದಾಗಿತುತ್. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಡಿಸೆಂಬರನ್ ಕೊನೆಯ ಎರಡು
ವಾರಗಳಲಿಲ್ ತನನ್ ಸಂಗೀತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸುತತ್ದೆ. ಸಂಗೀತದ ಅತಿ ಸೂಕಷ್ ವಿಚಾರಗಳ
ಬಗೆಗ್ಯೂ ಅಲಿಲ್ ಚಚಾರ್ಕೂಟಗಳಿರುತತ್ವೆ.
ರಾಮನ್ರವರ ಕುಟುಂಬದಲಿಲ್ ಸಂಗೀತದ ಎಳೆ ಹರಿಯುತಿತ್ತುತ್. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಗೀತಾಸಕಿತ್ ಮತುತ್ ಸೆಳೆತಗಳಿದದ್ವು. ಇವೇ ರಾಮನ್ರನುನ್ ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ಗಳ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಗೆ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸಿ ಅದರಲಿಲ್ ಅತಿ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಪೆರ್ೕರಣೆಯಾಯಿತು.
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ಜನಸಾಮಾನಯ್ರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ವಿವರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲಲ್. ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಇದು ಅಥರ್ವಾದೀತು. ಆದರೆ ರಾಮನ್ರವರು
ತಮಮ್ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಕುರಿತು “A New Radiation” “ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಕಿರಣ” ಎಂಬ
ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಡಿಯಲಿಲ್ ಜಗತಿತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಉಪನಾಯ್ಸವು ಅದರ ಸರಳತೆಗೂ, ಸಪ್ಷಟ್ತೆಗೂ ಜವ್ಲಂತ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಲುಲ್ದು. ಚಾರಿತಿರ್ಕವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸವಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಇದನುನ್ ಯಥಾವತಾತ್ಗಿ ಇಲಿಲ್ ಉದಧ್ರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ.
ಒಮೆಮ್ ಹೈಸೂಕ್ಲು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಗುಂಬೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ರಾಮನ್ ಸಂಸೆಥ್ ನೋಡಲು
ಬಂದಿತುತ್. ಇಬಬ್ರು ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು 30 ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕರೆ ತಂದಿದದ್ರು. ರಾಮನ್ರವರು ಇವರನೆನ್ಲಾಲ್
ತಮಮ್ ಸಪ್ಟಿಕಗಳ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ತೋರಿಸಲು ಕರೆದೊಯದ್ರು. ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅಲಲ್ಲಿಲ್ ತಮಿಳನೂನ್
ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನಮಗೆ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ತಮಿಳಿನಲಿಲ್ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿದರು. ರಾಮನ್ರವರು ಈ ಗುಂಪನುನ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್ ಕೂಡಿಸಿ ತಮಿಳಿನಲಿಲ್
ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ನಾನು ಅಲಿಲ್ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತೆ. ಇವರು ತಮಿಳಿನಲಿಲ್ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುವರೆಂಬ
ಕುತೂಹಲವೂ ಇತುತ್. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲಿಲ್ ಹೇಳಿದುದ್ ಹೀಗೆ
–ಟೆನಿನ್ಸ್ ಕೋಟ್ರ್ನಲಿಲ್ ಚೆಂಡನುನ್ ಆಚೀಚೆ ಬಾಯ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದನುನ್ ಜಾಞ್ಪಿಸಿಕೊಳಿಳ್.
ಬಾಯ್ಟ್ ಅನುನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಕೆಕ್ ಬೀಸಿ ಚೆಂಡನುನ್ ಹೊಡೆಯ ಬೇಕಷೆಟ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು
ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ಇಟುಟ್ಕೊಳಿಳ್. ಹೀಗೆ ಎದುರಿನಲಿಲ್ರುವ ಕೋಟ್ರ್ಗೆ ನುಗಿಗ್ದ ಚೆಂಡು, ಅಲಿಲ್
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ಬೀಸುವ ಬಾಯ್ಟನುನ್ ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಬಾಯ್ಟ್ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವ ದಿಕಿಕ್ನಲೆಲ್ೕ, ಹಿಂದಕೆಕ್ ಚಲಿಸಿದಾದ್ದರೆ,
ಬಾಯ್ಟಿನಿಂದ ಪುಟಿಯುವ ಚೆಂಡು ತನನ್ ಕೊಂಚ ವೇಗವನುನ್ ಕಳೆದು ಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಹಿಂದಕೆಕ್ ವಾಪಸ್
ಬರುತತ್ದೆ. ಆದರೇ ಇದೇ ಚೆಂಡು ಮುನುನ್ಗಿಗ್ದಾಗ ಬಾಯ್ಟು ಮುಂದಕೆಕ್ ಚಲಿಸಿ ಚೆಂಡನುನ್ ಘಟಿಟ್ಸಿದರೆ,
ಬಾಯ್ಟಿನ ವೇಗವು ಚೆಂಡಿಗೆ ದಾಟಿ ಅದು ಹಿಂದಕೆಕ್ ಪುಟಿಯುವ ವೇಗ ಹೆಚಾಚ್ಗುತತ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅದನುನ್
ಎಸೆದಾಗಿನ ವೇಗಕಿಕ್ಂತಲೂ, ವಾಪಸ್ ಬರುವ ವೇಗ ಹೆಚುಚ್.
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಬೆಳಕು, ಮತುತ್ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ನೀವು ಆಪಾತ
ಬೆಳಕನುನ್, ಒಳಗೆಸೆದ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ, ಅಣುಗಳು ಈ ಬೆಳಕನುನ್ ಘಟಿಟ್ಸಿ ಪುಟಿಸುತತ್ವೆ.
ಅಣುವಿನಲಿಲ್, ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತಿತ್ರುತತ್ವೆ. ಈ ಕಂಪನವು ಸಮಬಲ
ಕೇಂದರ್ದ ಆಚೀಚೆ ಉಂಟಾಗುತಿತ್ರುತತ್ದೆ. ಬೆಳಕಿಗೂ ಸಹ ಕಂಪನವಿದೆ. ತರಂಗಾಂತರವೂ
ಇದೆ. ಅದು ಏಕವಣೀರ್ಯವಾಗಿದಾದ್ಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಣವು, ಅಣುವಿಗೆ ಘಟಿಟ್ಸಿದಾಗ, ಬೆಳಕಿನ
ಆವತರ್ವು ಹೆಚಾಚ್ಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಣುವಿನ ಶಕಿತ್ ಸಂಗರ್ಹದ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅಣುವು ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ದಾಟಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಆವತರ್ವು ಜಾಸಿತ್
ಯಾಗುವುದು, ಅದರ ಆವತರ್ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು — ಅಣುವು ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ
ಟೆನಿನ್ಸ್ ಚೆಂಡು ಬಾಯ್ಟಿನಿಂದ ವೇಗ ಪಡೆಯುವುದೂ, ವೇಗ ತಗಿಗ್ಸಿಕೊಳುಳ್ವುದೂ ಇದದ್ಂತೆ.
ಇದನುನ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೋ ಇಲಲ್ಶೋ ನಾ ಕಾಣೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅತಯ್ಂತ
ಸಮಂಜಸ ಉದಾಹರಣೆ.

ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಕಿರಣ1
ಪೀಠಿಕೆ:
ಅಣು ಮತುತ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸುವ ಬೆಳಕನ ಹೊಸಬಗೆಯ ಕಿರಣಗಳ ಬಗೆಗ್
ಇಂದಿನ ಸಂಜೆ ಮಾತನಾಡಲು ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದರ ಗಹನತೆಯನುನ್ ಮನದಟುಟ್ ಮಾಡಲು,
ನಾವು ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಚರಿತೆರ್ಯನುನ್ ಒಂದಿಷುಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವೇ ನಮಮ್ನುನ್
ಈ ಹೊಚಚ್ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದವು. ಇವನುನ್ ನಿಮಮ್ ಮುಂದಿಡುವ ಮುನನ್
ಅಣುಗಳು ಮತುತ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗೆಗ್ ಒಂದಿಷುಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ
ಇಲಿಲ್ ವಿಷಯಾಂತರವಾಗಲಾರದು.
ಅಣುಗಳು ಮತುತ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಬೆಳಕು ಸೂಸುವ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳು ಭೌತವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಸುತ್ಶೊಂದನುನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಸುತ್ವಿಗೆ ಎಲೆಕಾಟ್ನುಗಳ
ಪರ್ವಾಹಶೊಂದನುನ್ ತಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಣು ಮತುತ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಬೆಳಕನುನ್ ಹೊರ ಚೆಲುಲ್ತತ್ವೆ. ಹೀಗೆ
ಹೊರಬಿದದ್ ಬೆಳಕು ಆಯಾ ಅಣು, ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಣ ಲಕಷ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತತ್ವೆ. ಇದಕೆಕ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ 1928ರ ಮಾಚ್ರ್ 16, ಶುಕರ್ವಾರದಂದು ದಕಿಷ್ಣ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಘದ ಉದಾಘ್ಟನ
ಭಾಷಣವನುನ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗು ಅದೇ ವಿಚಾರವನುನ್ Indian Journal of Physics, 1928, Vol. 2,
pp. 387–398 ನಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾಗಿದೆ.
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ಪೆರ್ಮರಿ (ಪಾರ್ಥಮಿಕ) ವಿಕಿರಣಗಳು ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳನುನ್
ಒಡಿಡ್ದಾಗಲೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊರಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ
(ದಿವ್ತೀಯಕ) ವಿಕಿರಣಗಳು ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಗೊತಿತ್ರುವ ವಿಸರಣ (ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯು) ದಿವ್ತೀಯಕ
ವಿಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹಣೆಯಾಗಬಲುಲ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತರ್. ಇಂತಹವನುನ್ ವಸುತ್ವಿನ
ಮೇಲೆ ಯಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪರ್ತಿಫಲನಗಳ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ
ವಸುತ್ವಿನ ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇಂತಹ ದಿವ್ತೀಯಕ ವಿಕಿರಣ ಸೂಸುವಿಕೆಯಲಿಲ್
ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ವುದೇ ಇಲಲ್. ದಿವ್ತೀಯಕ ನೈಜ ವಿಕಿರಣಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನು ಸೊಟ್ೕಕ್ಸ್ ಎಂಬ
ವಿಜಾಞ್ನಿ. ಇವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ (Florascence) ಎನುನ್ತಾತ್ರೆ. ಸೊಟ್ೕಕ್ಸ್
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನೂನ್ ಈ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದಾದ್ನೆ. ಹಲವಾರು ಸಾವಯವ ಬಣಣ್ಗಳು
ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ. ನಾನು ಇಲೊಲ್ಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನಿನ್ರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ.
ಬಹಳ ಅಲಪ್ ಪರ್ಮಾಣದಲಿಲ್ ಸಂಯುಕತ್ ವಸುತ್ ಫೆಲ್ೕರೆಸೀನ್ ಸೇರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಇದನುನ್ ಲಾಂಟೆರ್ನ್ನ
ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಇರಿಸಿದಾದ್ದರೆ, ಈ ನೀರು ಹಸಿರು ಬಣಣ್ದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತಿತ್ದೆ. ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಫಿಲಟ್ರ್
ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್, ಬೇಕಾದ ಬಣಣ್ದ ಬೆಳಕು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬಾಟಲಿನಿಂದ
ಹೊರಬೀಳುವ ಬೆಳಕಿನ ಬಣಣ್ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ನೇರಳೆ ಬಣಣ್ವು, ಹಸಿರು ಬಣಣ್ದ ಪರ್ಖರತೆಯನುನ್
ಹೆಚುಚ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣಣ್ವು ಇದನುನ್ಂಟುಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ಖರತೆ
ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಬಣಣ್ವಲಲ್.
ಇನೊನ್ಂದು ಬಗೆಯ ದಿವ್ತೀಯಕ ವಿಕಿರಣ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವಂತಹುದು. ಇದನುನ್ ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದ
ನೀಲಿ ಬಣಣ್, ಆಳ ಸಾಗರದ ನೀಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶುದಧ್ ಮಂಜುಗಡೆಡ್ಯ ಅಪಾರಕತೆಗಳು (Opalascence) ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದವುಗಳು. ನನನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ದೊಡಡ್
ಬಾಟಲಿಯಲಿಲ್ ಟೌಲೀನ್ ದರ್ವವಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೆರಕೆಯಿಲಲ್ದ ಶುದಧ್ ಪಾರದಶರ್ಕ ದರ್ವ.
ಆದರೂ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕು ಅದರ ಪಥವನುನ್ (ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲಿಲ್) ಹೊಳಪು
ನೀಲಿ ಬಣಣ್ದಿಂದ ತೋರಿಸುತಿತ್ದೆ.
ಟೌಲೀನ್ ದರ್ವವನುನ್ ಅದೆಷೆಟ್ೕ ಬಾರಿ ಶುದಧ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಈ ಬಣಣ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಇದೇ
ಬಗೆಯ ಚದರುಬಣಣ್ವು ಅನಿಲಗಳಲೂಲ್, ಆವಿಗಳಲೂಲ್ ಮತುತ್ ಘನವಸುತ್ಗಳಲೂಲ್ ಕಿಷ್ೕಣವಾಗಿಯಾದರೂ
ಕಂಡು ಬರುತತ್ದೆ. ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಪಾರದಶರ್ಕ ಮಂಜುಗಡೆಡ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್
ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪಥವು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನುನ್ ಸೂಸುತತ್ದೆ. ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಗಾಜಿನ ಖಂಡಗಳನುನ್
ಪೇರಿಸಿಟಾಟ್ಗ ಉಂಟಾಗುವ ಚದರ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ಕಿಯೆಯನುನ್ ಇದೇ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಅಣುಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದು ವಸುತ್ಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಲಕಷ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಕಳೆದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಿಂದ, ಪಾರದಶರ್ಕ ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ ಚದರುವ ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆಗ್,
ತೀವರ್ವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ. ಹೊಸ ಪರ್ಯೋಗಗಳೂ, ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳೂ ಹೊರ
ಬರುತಿತ್ವೆ. ಇದರದೆದ್ೕ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಸರಣಿಯಲಿಲ್ ನಾನಿಲಿಲ್ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವ ಆವಿಷಾಕ್ರ
ವಾಗಿದೆ. ನಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದದ್ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದರು
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ವಿಕೆಯು ಅಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಡೀ
ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಉಷಣ್ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಉಷಣ್ದಿಂದಾಗಿ ಅಣುಗಳು
ಕಂಪಿಸತೊಡಗುತತ್ವೆ, ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಅಸತ್ವಯ್ಸತ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರಲಿಲ್ ಯಾವುದೇ
ವಿನಾಯ್ಸವಿರುವುದಿಲಲ್. ಹೀಗಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ದುಯ್ತಿವಿಭಿನನ್ತೆ (heterogenity) ಮತುತ್
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿಸರಣ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯು
ಅಣು ಭೌತವಿಜಾಞ್ನ, ಉಷಣ್ಗತಿ ಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ವಿಕಿರಣಗಳ ತರಂಗ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳ ಮೇಳದಿಂದಾಗಿ
ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಊಹೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟುಟ್, ಅವುಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಆಧುನಿಕ ಭೌತವಿಜಾಞ್ನದ ಗೆಲುವು ಎನಿನ್ಸುತತ್ದೆ.

ನವೀನ ಪರಿಣಾಮ
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಉಷಣ್ಗತಿಶಾಸತ್ ತರಂಗ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳ
ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದನುನ್ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದವು. ಆದರೂ ಕೆಲವು
ಹೊಸ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮಮ್ ಪೂವರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದದ್ವು. ನಮಮ್ ಪೂವರ್
ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೂ, ಹೊಸ ಪರಿಣಾಮದ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದಲಿಲಲ್. ನನನ್
ಸಹವತಿರ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1921ರಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್,
ಬಾಷಿಪ್ೕಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕನುನ್ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೆಳಕಿನ
ಧೃವೀಕರಣವನುನ್ ನಿಕೋಲ್ ಪಟಟ್ಕ ಮತುತ್ ದಿವ್ ಪರ್ತಿಬಿಂಬ ಪಟಟ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಯಿತು.
ಆಗ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನೇರಳೆ ಫಿಲಟ್ರನುನ್ ಇಟಾಟ್ಗ, ಈ ಧೃವೀಕರಣವು ಹೆಚಾಚ್ಗುತಿತ್ತುತ್.
1922ರಲಿಲ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಲಮ್ಷ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ ಶುದಧ್ ಪಡಿಸಿದ ಅನೇಕ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಇದು
ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದು ಮೀಥೈಲ್ ಮತುತ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ನಲಿಲ್ಯೂ, ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಈಥರ್ ನಲೂಲ್
ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ವ ಮಾಧಯ್ಮಗಳಲಿಲ್ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಬಣಣ್ವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿಲಲ್.
ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಡಾ।। ರಾಮನಾಥನ್ ರವರು, 1923ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿಲ್,
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗವು ಇನನ್ಷುಟ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿಲ್ತು. ಇವರು ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಹೆಚುಚ್
ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಅಂಶವನುನ್ ಹೊರಗೆಡಹಿದರು. ಅದೆಂದರೆ ನಾವು ಅಳೆಯುವ
ಧೃವೀಕರಣವು ಚದರುವ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ, ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ
ತರಂಗಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುತತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್,
ರಾಮನಾಥನ್ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬೆಳಕೂ ಸಹ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್ ನಾವು
ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಶೋಧಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೀಗೆ – ನಾವು ಬಳಸಿದ ನೀಲಿ ಸೋಸುಕವನುನ್ ಆಪಾತ
ಬೆಳಕಿನ ಅಡಡ್ಲಾಗಿಟುಟ್ ಅಧೃವೀಕರಣವನುನ್ ಮತೆತ್ ಅಳೆಯುವುದು. ಮೊದಲನೇ ಅಳತೆಯಲಿಲ್
ಅಧೃವೀಕರಣವು ಎರಡನೆಯದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಕಮಿಮ್ಯಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ಹೀಗೆ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಕಿಷ್ೕಣ
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫಲಿತ ಬರಲು ಸಾಧಯ್ ಎಂಬ ತಕರ್ವನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡು ಇದು
ದರ್ವದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರಬಹುದಾದ ಕಲಮ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳಳ್
ಬೇಕಾದ ಅಗತಯ್ ಬಿದಿದ್ತು. ಡಾ।। ರಾಮನಾಥನ್ ರವರು ಈ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನುನ್
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ಬಳಸಿ ದರ್ವ ಶುದಿಧ್ೕಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಜುಗಡೆಡ್ ಕರಗುವ ಉಷಣ್ತೆಯಲಿಲ್ ನಿಧಾನ
ಬಾಷಿಪ್ೕಕರಣ ಮಾಡಿ ದರ್ವ ಶುದಿಧ್ಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಶುದಿಧ್ೕಕರಣಗೊಂಡ ದರ್ವದಲೂಲ್ ಈ
ವಿದಯ್ಮಾನವು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ಈ ಕಿಷ್ೕಣ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬಗೆಗೆ 1923 ರಿಂದಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ.
1924ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿಲ್ ಕಿರ್ಷಣ್ನ್ ರವರು 60 ವಿವಿಧ ದರ್ವಗಳನುನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಯಲಿಲ್ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ನೀರು, ಈಥರ್, ಎಲಾಲ್ ಮೋನೋ ಹೈಡಿರ್ಕ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್
ಗಳು ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತತ್ದೆಂಬ ಅಂಶವು
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊತಿತ್ಕೊಂಡ ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಸಮಾನ ಅಂಶವಿದೆಯೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ವಸುತ್ಗಳ ಸಂರಚನೆಯಲಿಲ್ನ ಅಣುಗಳೆಲಲ್ವೂ ಧೃವೀಕರಣ ಹೊಂದಿದುವೇ ಆಗಿದದ್ವು.
1925ರಲಿಲ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್ ಈ ಬಗೆಯ ವಸುತ್ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಶೋಧಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಸಮಾನ ಅಂಶವನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,
ಮಿಕಾಕ್ವ ಸಾಮಾನಯ್ತೆಗಳೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲಲ್. ಶೋಧನೆಯ ಈ ಮಾಗರ್ವನುನ್ ಅಲಿಲ್ಗೆ ಅವರು
ಸಥ್ಗಿತಗೊಳಿಸಿದದ್ರು. ಆದರೆ ಜನವರಿ 1928ರಲಿಲ್ ಮತೆತ್ ಈ ಕೆಲಸವನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಒಣಗಿಸಿದ ಗಿಲ್ಸರೀಸ್ ನಲಿಲ್ ಅತಿನೀಲ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಹಾಯಿಸಿ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು
ಅದುಭ್ತ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಿದಿದ್ತು. ಈ ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ಹೊರಬಿದದ್ ಬೆಳಕು ಧೃವೀಕರಣ ಗೊಂಡಿದಿದ್ತು.
ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಕಾನಿರ್ಂಗ್ ಗಾಲ್ಸ್ ಜಿ-586 ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಅತಿನೀಲ
ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿತುತ್.
ಇದೇ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಅನಿಲಗಳಲೂಲ್, ಆವಿಗಳಲೂಲ್ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಲಕ್ತತ್ದ
ಸಂಶೋಧಕ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು ಕಾಯರ್ಪರ್ವೃತತ್ರಾದರು. ಆವಿ, ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ ಬಹಳ ಕಿಷ್ೕಣ ಬೆಳಕು
ಹೊರಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಈ ಮಾಗರ್ದಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್
ಪರ್ಯೋಗಶೀಲರಾಗಲಿಲಲ್.
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ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಡಾ।। ರಾಮನಾಥನ್ ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ ರವರುಗಳು ಕಿಷ್ೕಣ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಲೇಖನವನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನನನ್ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸಬಗೆಯ
ವಿಕಿರಣವೆಂದೂ, ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಿಕಿರಣಕಿಕ್ಂತಲೂ ಭಿನನ್ವಾದ ದಿವ್ತೀಯಕ ವಿಕಿರಣ
ವೆಂದೂ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಯನುನ್ ಪರ್ಚಾರಗೊಳಿಸಲಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಕೆಲವೇ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತುತ್. ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿ ದೀಪಿತ್ಯ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಂತೆಯೇ ಇದೂ ಸಹ ಧೃವೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಲ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಇತುತ್.
ಒಬಬ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸತ್ ವೇತತ್ನು, ನಾವು ಬಳಸಿದ ದರ್ವಗಳ ಶುದಿಧ್ೕಕರಣ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿರದೆ,
ಅದರಲಿಲ್ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯುಂಟು ಮಾಡುವ ವಸುತ್ಗಳು ಸೂಕಷ್ ಪರ್ಮಾಣದಲಿಲ್ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿವೆ
ಎಂದೂ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಪಡಬಹುದಾಗಿತುತ್. ಪರಿಸಿಥ್ತಿ ಹೀಗಿದಾದ್ಗ ಈ ವಷರ್ದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲಿಲ್
ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರವನುನ್ ಚಿಂತಿಸಿದೆ. ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ
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ಎಕ್ಸ್–ರೇಗಳ ಚದರುವಿಕೆಯಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಲಿಲ್ ಉಂಟಾಗಿರಬಾರದೇಕೆ? ಎಂದು ಅನುಮಾನಿ
ಸಿದೆ. ಬೊರ್. ಕಾಂಪಟ್ನ್ ರವರಿಗೆ ಇತಿತ್ೕಚಿಗೆ ಇದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿದೆ.
ನಾನು ತಕಷ್ಣವೇ ಈ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದೆ. ನನನ್ ಜೊತೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ನ್
ರವರೂ ಇದದ್ರು. ಇದು ಒಳೆಳ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜೆಜ್ಯಾಗಿ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು
ಎಲಾಲ್ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿದಿದ್ತು. ನಾವು ಇದಕಾಕ್ಗಿ
7 ಇಂಚು ದೂರದಶರ್ಕವನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಹೀಲಿಯೋ ಸಾಟ್ಟನ್ ಮೂಲಕ
ಕೇಂದಿರ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಬೆಳಕನುನ್ ನೀಲಿ–ಅತಿ ನೀಲಿ ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದೆವು. ಇದರ
ಬಳಿಕ ನಾವು ಆಯುದ್ಕೊಂಡ ದರ್ವದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದೆವು. ಈ ದರ್ವವನುನ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ಬಾಷಿಪ್ೕಕರಿಸಿ ಶುದಿಧ್ೕಕರಿಸಲಾಗಿತುತ್. ಇದನುನ್ ನಿವಾರ್ತವಿರುವ ಬಲಿಬ್ನಲಿಲ್ ತುಂಬಿಸಿಟುಟ್ ಪರ್ಯೋಗ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಈ ದರ್ವದಿಂದ ಹಾಯುದ್ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ, ಹಸಿರು ಸೋಸುಕವು ಮೊದಲಿರಿಸಿದ
ನೀಲಿ–ಅತಿನೀಲಿ ಸೋಸುಕಕೆಕ್ ಪೂರಕವಾಗಿತುತ್. ಈ ಹಸಿರು ಸೋಸುಕವನುನ್ ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಡಡ್ಲಾಗಿ
ಇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ದೀಪನವೂ ಇರದೆ ಬೆಳಕು ಮಾಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದನೆನ್ೕ ದರ್ವ ಮತುತ್ ನೋಡುಗನ
ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದರೆ ದರ್ವದಲಿಲ್ನ ಅಪಾರದಶರ್ಕ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿಯು ಕಿಷ್ೕಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತುತ್. ನಾವು
ಆಯುದ್ಕೊಂಡ ಎಲಲ್ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ಯೂ (ಅವುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 80) ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಎದುದ್ ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತುತ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನದ ಸವರ್ವಾಯ್ಪಕತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವುಂಟಾಗಲಿಲಲ್. ಇಲಿಲ್
ಗಾಜಿನ ಬಲ್ಬ್ ನಲಿಲ್ ಟಾಲೀನ್ ದರ್ವವಿದೆ. ಲಾಂಟರ್ನ್ ಬೆಳಕನುನ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಈ
ವಿದಯ್ಮಾನವು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತೋರುತಿತ್ದೆ. ನಾನು ಅತಿನೀಲಿ ಮತುತ್ ಹಸಿರು ಸೋಸುಕಗಳನುನ್ ಇರಿಸಿದಾಗ,
ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಬೆಳಕು ಮಾಯವಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ನೋಡುವ ಕಣುಣ್ ಮತುತ್ ದರ್ವದ ನಡುವೆ
ಸೋಸುಕಗಳನಿನ್ರಿಸಿದಾಗ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಪೂರಕ ಸೋಸುಕಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಯೇ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯನುನ್ ಶೋಧಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದು ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್
ಯನುನ್ ಶೋಧಿಸಿದ ಸೊಟ್ೕಕ್ಸ್ರವರೇ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಧಾನ. ಈಗ ನೀವು, ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಪರ್ತಿ
ದೀಪಿತ್ಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನನ್ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಕೆಕ್ ಉತತ್ರವೆಂದರೆ– ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ
ಬೆಳಕಿನ ತೀವರ್ತೆಯ ಮಟಟ್ವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮತುತ್ ಕೃಷಣ್ನ್ರವರು
ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ಅಂಶವು ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಈ ವಿಕಿರಣವು ಧೃವೀ
ಕರಣಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ವಿಕಿರಣಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಧೃವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲಲ್.
ಟೋಲಿನ್ ದರ್ವದ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಚಿತರ್ 1 ಮತುತ್ 2ರಲಿಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ (ಪೆಲ್ೕಟ್ XII). ನೀಲಿಅತಿನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯನುನ್ ಚಿತರ್
1ರಲಿಲ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದನುನ್ ಐಸ್ ಲಾಂಡ್ ಸಾಪ್ರ್ ನ ಜೋಡಿ ಪಟಟ್ಕದ ಮೂಲಕ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಡಿಡ್ಕೆಯಲಿಲ್
ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಚಿತರ್ 2ರಲಿಲ್, ಕಾಯ್ಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹಸಿರುಗಾಜನುನ್ ಇರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಇಲಿಲ್ ಕಾಯ್ಮೆರಾ ಒಡಿಡ್ಕೆಯು ಜಾಸಿತ್ಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೇಟೋ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಹಸಿರು
ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಸಂವೇದಿಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯ್ಮೆರಾ ಒಡಿಡ್ಕೆಯು 25 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ
ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಚಿತರ್ 1 ಮತುತ್ ಚಿತರ್ 2ರಲಿಲ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಧೃವೀಕರಣಗೊಂಡ
ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ಖರತೆಯ ವಯ್ತಾಯ್ಸದಿಂದ ಉಂಟಾದದುದ್.
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ನಾನು ಮತುತ್ ಕಿರ್ಷಣ್ನ್ ರವರು ಅನೇಕ ಸಂಯುಕತ್ ಆವಿಗಳಲೂಲ್, CO2 ಮತುತ್ N2 O
ಅನಿಲಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಈ ಹೊಸ ವಿಕಿರಣವನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಸಫಲರಾಗಿದೆದ್ೕವೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಇವುಗಳಲಿಲ್
ಆಂಶಿಕ ಧೃವೀಕರಣವನೂನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ್ನ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದರೆ ಚದರಿದ ಬೆಳಕನುನ್
ಬೇಕಾದ ಸಾಂದರ್ತೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಾಂದರ್ತೆಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿದದ್ಲಿಲ್ ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ
ಹಾಯದ್ ಬೆಳಕು, ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಮುಚಿಚ್ದ ಬಲ್ಬ್ ನಲಿಲ್ ಅನಿಲದ
ಉಷಣ್ತೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಿ ಅಥವಾ ಉಕಿಕ್ನ ಬುರುಡೆಗಳಲಿಲ್ ಅನಿಲ ಸಂಗರ್ಹಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಒತತ್ಡ
ಹೆಚಿಚ್ಸಿಯೂ ಸಾಂದರ್ತೆಯ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಇದೂ ಅಲಲ್ದೆ ಬೆಳಕಿನ
ಗೆರೆಯನುನ್ ಯಾವ ಹಿನನ್ಲೆಯಲಿಲ್ ಪಡೆಯುತೆತ್ೕವೆ (ಚಿತರ್ ಪಡೆಯುತೆತ್ೕವೆ) ಎನುನ್ವುದೂ ಸಹ
ಮುಖಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಈ ಹೊಸಬಗೆಯ ದಿವ್ತೀಯಕ ವಿಕಿರಣವು ಸಪ್ಟಿಕಗಳಲೂಲ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಮಂಜುಗಡೆಡ್ಯಲೂಲ್,
ಇತರೆ ಸಪ್ಟಿಕವಲಲ್ದ ವಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನದ
ಸಾವರ್ತಿರ್ಕತೆಯು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
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ಪೂರಕ ಸೋಸುಕವನುನ್ ಹಾಯುದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಈ ದಿವ್ತೀಯಕ ವಿಕಿರಣವು
ಧೃವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ. ಇದನುನ್ ಅಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾಮಾನಯ್ ಚದರುವಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸುವ
ಮಟಿಟ್ಗೆ ಧೃವೀಕರಣವಿರುತತ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ಚದರಿದ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ
ಬೆಳಕುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನನ್ವಾದ ವಿಕಿರಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತತ್ದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ರೋಹಿತವು
ಇದಕೆಕ್ ನೈಜ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರ ಮತುತ್ ನಿಖರ ಅಂಶಗಳು
ತಿಳಿಯುತತ್ವೆ. ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ವಿವಿಧ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲಿಲ್ ವಿವಿಧ ಸೋಸುಕಗಳ ಮೂಲಕ
ಹಾಯಿಸಿ ಪಡೆದ ರೋಹಿತಗಳಲಿಲ್, ಅವೇ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲಿಲ್ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡರೂ, ಕೊಂಚದೂರದಲಿಲ್
ಇನನ್ಷುಟ್ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತತ್ವೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಕಪುಪ್ ಪಟಿಟ್ಯಿದೆ.
ಇದು ನಮಮ್ನುನ್ ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರದ ಬೆಳಕನುನ್ ಬಳಸಿ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸಿತು.
ಈ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನುನ್ 4358 A.U. ತರಂಗಾಂತರದಲಿಲ್ ಸೂಸುವ ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಪಾದರಸದ
ಆಕ್ರ್ ಲಾಯ್ಂಪ್ ಸೂಕತ್ವೆನಿಸಿತು. ಈ ಬೆಳಕನುನ್ ಶುದಧ್ ದರ್ವದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ, ಚದರಿದ ಬೆಳಕನುನ್
ನೇರ ನೋಟದ ರೋಹಿತ ದಶರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವೀಕಿಷ್ಸಿದಾಗ, ಒಂದೆರಡು ಪರ್ಖರ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು
ರೋಹಿತದ ನೀಲಿ ಮತುತ್ ಹಸಿರು ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು ಆಪಾತ
ಬೆಳಕಿನಲಾಲ್ಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾದರಸದ ನೇರ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಪಡೆತ ರೋಹಿತಗಳಲಿಲ್ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲಲ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ದರ್ವದ ಅಣುಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್
ಚಿತರ್ 3(1) ಮತುತ್ 3(2) ಹಾಗೂ ಚಿತರ್ 4(1) ಮತುತ್ 4(2)ರಲಿಲ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇವು
ಹಿಲಗ್ರ್ ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಉಪಕರಣದಲಿಲ್, ಬೆನ್ಜೀನ್ ದರ್ವದಲಿಲ್ ಪಡೆದ ರೋಹಿತಗಳು. ಚಿತರ್ (3)ರಲಿಲ್
ಕಾಣುವ ರೋಹಿತವನುನ್ ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಪಾದರಸ ದೀಪದ ಬೆಳಕನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ,
ಇದರಲಿಲ್ 3500 A.U. ಗಳಿಂದ 4400 A.U. ತರಂಗಾಂತರದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು
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ಚದರುವಿಕೆಯ ದುರ್ವೀಕರಣ ಚಿತರ್ 1: ಸಂಸಕ್ರಣಗೊಳಳ್ದ ಚಿತರ್, ಚಿತರ್ 2: ಸಂಸಕ್ರಣಗೊಂಡ ಚಿತರ್,
ಚಿತರ್ 3(1): ಆಪಾತರೋಹಿತ ಚಿತರ್ 3(2): ಚದರಿದ ರೋಹಿತ, ಚಿತರ್ 4(1): ಆಪಾತರೋಹಿತ ಚಿತರ್
4(2): ಚದರಿದ ರೋಹಿತ. ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದ (Raman spectrum) ರೇಖಾತಮ್ಕ ಗುಣವನುನ್
ಪರ್ದಶಿರ್ಸುವ ಮೊಟಟ್ಮೊದಲ ಚಿತರ್.

ಇರುತತ್ವೆ. ಈ ಬೆಳಕನುನ್ ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆಪಾತ
ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವು ಚಿತರ್ 3(1)ರಲಿಲ್ದೆ. ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವು ಚಿತರ್ 3(2)ರಲಿಲ್ದೆ. ಇದರಲಿಲ್
ಚಿತರ್ (1)ರಲಿಲ್ ಇಲಲ್ದ ಅನೇಕ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುತತ್ವೆ. ಈ ಬಗೆಯಲೆಲ್ೕ ಚಿತರ್ 4(1) ಮತುತ್ 4(2)
ಗಳಲಿಲ್ ಬೊಟಾಸಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ದಾರ್ವಣವನುನ್ ಸೋಸುಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆನ್ಜೀನ್ ದರ್ವದಲಿಲ್
ತೆಗೆದ ರೋಹಿತಗಳಿವೆ. ಇಲೂಲ್ ಸಹ ಹೊಸ ಗೆರೆಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ
ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ ಬೆಳಕು 4358 A.U. ತರಂಗಾಂತರದಲಿಲ್ ಮಾತರ್ ಇರುತತ್ದೆ.
ಇದನುನ್ ಕಿವ್ೕನೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದಾರ್ವಣದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ, ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವನುನ್
ವೀಕಿಷ್ಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲಿಲ್ ದೊಡಡ್ ತರಂಗಾಂತರದ ಗೆರೆಗಳು ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಕಾಣುತತ್ವೆ. ಚಿಕಕ್
ತರಂಗಾಂತರವು ಮಾಯವಾಗುತತ್ವೆ. ಹೀಗೆ ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಗೆರೆಯೂ,
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ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ್ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ತರಂಗಾಂತರದುದ್,
ಎರಡನೆಯದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ತರಂಗಾಂತರದುದ್. ಎರಡನೆಯ ಗೆರೆಯ ತರಂಗಾಂತರವು
ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರಕಿಕ್ಂತಲೂ ದೊಡಡ್ದಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳಲಿಲ್ ನಡೆಯುವ
ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ದೃಶಯ್ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ದರ್ವಗಳ ರೋಹಿತಗಳನೂನ್ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದ ಕಾಯ್ಮೆರಾ
ಚಿತರ್ಗಳ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಯನೂನ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲಲ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಹು ಸಂಖೆಯ್ಯ ದರ್ವಗಳ
ರೋಹಿತವನುನ್ ವೀಕಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ವಿವಿಧ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಪಡೆದ ರೋಹಿತಗಳಲಿಲ್ ಆಶಚ್ಯರ್
ಹುಟಿಟ್ಸುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. 4358 A.U. ತರಂಗಾಂತರದ ಕಿರಣವನುನ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಚದರಿದ
ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಸುಮಾರು 5000 A.U. ತರಂಗಾಂತರದ ಕಿರಣವಾಗಿ ಮಾಪಾರ್ಡು ಗೊಂಡಿತು.
ಇದು ಪೆಂಟೇನ್, ಹೆಕೆಸ್ೕನ್ ಮತುತ್ ಆಕೆಟ್ೕನ್ಗಳಲಿಲ್ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಬೆನ್ಜೀನ್
ಅಥವಾ ನೀರನುನ್ ಬಳಸಿ ಪಡೆದ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಇವಕಿಕ್ಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿತುತ್. ಕಿಪ್ೕನೈನ್ ಸಲೆಫ್ೕಟ್
ದಾರ್ವಣವನುನ್ ಬಳಸಿ, ಪಾದರಸದ ಆಕ್ರ್ ಬೆಳಕಿನ 4047 A.U. ಗೆರೆಯನುನ್ ಆಪಾತಗೊಳಿಸಿದಾಗ,
ಅನೇಕ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ರೋಹಿತದ ನೀಲಿ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಎರಡನೇ ಗೆರೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಬೆನ್ಜೀನ್ ಮತುತ್ ಟಾಲೀನ್ ದರ್ವಗಳಲಿಲ್ ಪಡೆದ ರೋಹಿತಗಳ ಚಿತರ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ
ದೆದ್ಂದರೆ, ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಗೆರೆಗಳು ಜೋಡಿಗೆರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಬೆನ್ಜೀನ್ ಮತುತ್ ಟಾಲೀನ್ ಗಳಲಿಲ್ ಪಡೆದ ರೋಹಿತಗಳ ಚಿತರ್ಗಳು ಒಂದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್
ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಗೆರೆಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗೆರೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ಅನೇಕ ದರ್ವಗಳ ರೋಹಿತಗಳಲಿಲ್, ಸಪ್ಷಟ್ಗೆರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಕೆಯೊಂದನೆನ್ೕ ತೋರಿಸು
ವಂತಿದೆ. ಕಾಬರ್ನ್ ಡೈಸಲೆ ಡ್ ವಿಚಿತರ್ವಾಗಿ ವತಿರ್ಸುತತ್ದೆ. ಇದರ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಅಸಪ್ಷಟ್
ಪಟಿಟ್ಕೆಯಿದೆ.
ನಾವು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಕಂಡ ಹೊಸ ಗೆರೆಗಳು ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದೂ ಅಲಲ್ದೆ ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಯೂ ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಧೃವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.

ಹೊಸ ವಿಕಿರಣದ ಸವ್ರೂಪ
ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷಾಕ್ರವು ಇನನ್ಷುಟ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ ತೋರುತತ್ದೆ. ಮೊದಲ
ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ ನಾವು ಪಡೆದ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ವಿಕಿರಣವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ದರ್ವದಲಿಲ್ನ
ಅಣುಗಳಿಂದ ಚದರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೊಸ ವಿಕಿರಣವಾಗುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಇವುಗಳಿಗೆ
ತಾತಾಕ್ಲಿಕ ಉತತ್ರವಾಗಿ ಕಾವ್ಂಟಂ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಪರಿಭಾಷೆಯನುನ್ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ
ಕಾವ್ಂಟಂನ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಅಣುವು ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಳಿದದದ್ನುನ್ ಚದರಿಸುತತ್ದೆ. ಈ
ಉತತ್ರವು ಅಸಂಬಂದಧ್ವೆನಿಸುವುದಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆರ್ೕಮರ್– ಹೈಸನ್ ಬಗ್ರ್ ರವರ ಪರ್ಸರಣ (dispersion) ಸಿದಾಧ್ಂತವು ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈ ಸೂಚನೆಯನುನ್
ಆಧರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಂ ಮತುತ್ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಗಳ ನಡುವಿನ
ವಯ್ತಾಯ್ಸವು, ಅಣುವು ಹೀರಿಕೊಂಡ ಕಾವ್ಂಟಂ ಶಕಿತ್ಯಿರಬಹುದು. ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ ಹೊಸ ಗೆರೆಗಳ
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ಆವೃತಿತ್ಯ ನಿಖರ ಅಳತೆಗಳು, ಅಣು ರೋಹಿತದ ಆವಕೆಂಪು ಭಾಗದಲಿಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ
ತೆರೆಯುತತ್ದೆ.
ಆಪಾತ ವಿಕಿರಣದ ಕಾವ್ಂಟಂನ ಅಂಶವನುನ್ ಅಣುವು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಳಿದದದ್ನುನ್ ಚದರಿಸುವುದು
ಎಂದಾದರೆ, ಅದೇ ಅಣುವು ತನನ್ದೇ ವಿಶಿಷಟ್ ಗುಣಹೊಂದಿದ ತರಂಗಾ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಆಪಾತ
ಕಾವ್ಂಟಂನುನ್ ಚದರಿಸುವಾಗ ದಾಟಿಸಲೂ ಬಹುದು. ಹೀಗಾದಲಿಲ್ ನಾವು ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ ಗೆರೆಯು
ಅಧಿಕ ತರಂಗಾ ಆವೃತಿತ್ಯ ಭಾಗದಲಿಲ್ರುತತ್ದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಗೆರೆಯನುನ್ ಚಿತರ್ 3(2) ರ
ಎಡ ಭಾಗದಲಿಲ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಇನನ್ಷುಟ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಂದ
ಸಾಬೀತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಆವೃತಿತ್ಯು ಜಾಸಿತ್ಯಾಗು
ವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲವು ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಭಿನನ್ ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಈಗ ಏನನೂನ್ ಹೇಳಲಾಗು
ವುದಿಲಲ್. ಇದು ಅಣುವಿನ ಮಾಪಾರ್ಡಿನಿಂದ ಉಂಟಾದದೆದ್ೕ ಅಥವಾ ಸಿಥ್ತಿಸಾಥ್ಪಕತೆ ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್
ಲಾಗದ ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯ ಅಣು ಘಟಟ್ನೆಗಳಿಂದಾದುದೇ ತಿಳಿದಿಲಲ್. ಹೀಗಾದಲಿಲ್ ಆಪಾತ ಕಾವ್ಂಟಂನ
ಆಂಶಿಕ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಣುಗಳ ಚಲನ ಶಕಿತ್ಯ ಮೇಲೆ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರುವುದೇ ಎಂಬುದು
ಪರ್ಶೆನ್ಯಾಗುತತ್ದೆ. ಇನನ್ಷುಟ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ್ಹಗೊಂಡಾಗ ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ತೆ
ಮೂಡುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ದಾರ್ವಕದ ಪಾತರ್ವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ಯೂ
ತಿಳಿಯುತತ್ದೆ.

ಉಷಣ್ಗತಿ ಶಾಸ ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಪೀಠಕೆಯಲಿಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಮಾನಯ್ ಚದರುವಿಕೆಯನುನ್ ಅಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ
ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೀ ಮಾಧಯ್ಮದ ಉಷಣ್ಗತಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ
ಉಂಟಾದದೆದ್ಂದೂ ಅಥೈರ್ಸಬಹುದು. ಇಲಿಲ್ ಏಳುವ ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ, ನಾವು ಕಂಡ ದಿವ್ತೀಯಕ
ವಿಕಿರಣವು ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾತರ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅಥವಾ ಅಲಲ್ವೇ? ಮತುತ್ ಉಷಣ್ಗತಿ
ಶಾಸತ್ಕೆಕ್ ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಈ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಸಿದಾಧ್ಂತ ಮತುತ್ ಪರ್ಯೋಗಗಳ
ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಉಷಣ್ತೆಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ವಸುತ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ಸಿಥ್ತಿಗಳಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲಿಸುವುದು ಮುಖಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅನಿಲಗಳಲೂಲ್ ಮತುತ್ ಆವಿಗಳ
ಲಿಲ್ಯೂ ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆದ್ೕನೆ. ಬೆಳಕಿನ
ಧೃವೀಕರಣವನೂನ್ ಮತುತ್ ತೀವರ್ತೆಯನೂನ್ ಈ ಮಾಧಯ್ಮದಲಿಲ್ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ.
ಘನಸಿಥ್ತಿಯ ನೀರಿನ ಸಫ್ಟಿಕವಾದ ಮಂಜುಗಡೆಡ್ಯೂ ಸಹ ಈ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
ನೀರಿನಲಿಲ್ ಪಡೆದ ರೋಹಿತದ ಗೆರೆಗಳಂತೆಯೇ ಮಂಜುಗಡೆಡ್ಯ ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವಿರುವುದು
ಆಶವ್ಯರ್ ತರಿಸುತತ್ದೆ. ಸಫ್ಟಿಕವಲಲ್ದ ವಸುತ್ವನುನ್ ಪರ್ಯೋಗಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದು ದುಯ್ತಿ ಗಾಜಿನಲಿಲ್
ಮಾತರ್. ಇದರ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಗೆರೆಗಳಿಲಲ್. ಬದಲಿಗೆ ವಿಸರಿತ (Diffuse) ಪಟಿಟ್ಕೆಯಿರುತತ್ದೆ.
ಇದು ಎಲಾಲ್ ಅಸಪ್ಟಿಕ ವಸುತ್ಗಳಿಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುತತ್ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉಷಣ್ತೆಯ ಹೆಚುಚ್ ಕಡಿಮೆಗಳಿಗೆ
ವಯ್ತಯ್ಯಗಳುಂಟಾಗುತತ್ವೆಯೇ? ಪರ್ಯೋಗಗಳೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ
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ಸಂಸಕತ್ ಅಥವಾ ಅಸಂಸಕತ್ ವಿಕಿರಣಗಳೇ?
ಪರ್ಯೋಗಗಳಲಿಲ್ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕಾದ ಬಹುಮುಖಯ್ ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ
ಅಣುಗಳಿಂದ, ಚದರುವಿಕೆಯಲಿಲ್ ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ವಿಕಿರಣಗಳು ಪರಸಪ್ರ ಅಸಂಸಕತ್
(Incoherant) ವಾಗಿರುತತ್ವೆಯೇ. ಬಹುಷಃ ಹೀಗೆಯೇ ಇದಿದ್ರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ
ಆಕೆ ಡ್ ಅನುನ್ ಉಕಿಕ್ನ ಪಾತೆರ್ಗಳಲಿಲ್ರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ಈ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಡೆಯೊಡುಡ್ತತ್ವೆ.
CO2 ಅನಿಲವನುನ್, ಉಕಿಕ್ನ ಪಾತೆರ್ಯ ಬಿರಡೆ ತೆಗೆದು ಹೊರದಬಿಬ್ದಾಗ, ಪಾತೆರ್ಯೊಳಗೆ ಮೋಡ
ಶೊಂದು ಉಂಟಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮೋಡವು ಬೆಳಕನುನ್ ಚದರಿಸುತತ್ದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ ಚದರುವಿಕೆಯೇ
ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಪೂರಕ ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೋಡವನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿದಾಗ ತರಂಗ ಆವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್
ಮಾಪಾರ್ಡುಗೊಂಡ ಚದರಿದ ವಿಕಿರಣವು ಅಧಿಕ ಪರ್ಕಾಶ ಹೊಮಿಮ್ಸುತತ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ
ಹಿಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ ಅಸಂಸಕತ್ತೆ ಇಲಲ್ವೆಂದಾಗುತತ್ದೆ. ಇದೂ ಅಲಲ್ದೆ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲೊಕ್ೕಹಾಲ್ ಮತುತ್
ಕಾಬರ್ನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ನ ಮಿಶರ್ಣವೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಧಿರ್ಷಟ್ ಉಷಣ್ತೆಯಲಿಲ್ ಪರ್ಕಾಶ
ಹೊಮಿಮ್ಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದನುನ್ ನಿಖರ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಸತಯ್ ತಿಳಿಯುತತ್ದೆ.

ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಾದೃಶ ಸಾಧಯ್ತೆ
ದೃಶಯ್ ಭಾಗದ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ ಕಾವ್ಂಟಂ ಅನುನ್ ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಮಿಕಿಕ್ದದ್ನುನ್
ಚದರಿಸುವ ಹಾಗಿದದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳಲೂಲ್ ಇದೇ ವಿದಯ್ಮಾನ ಉಂಟಾಗ ಬಾರದೇಕೆ? ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್
ಕಾಂಪಟ್ನ್ ರವರು ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಚದರುವಿಕೆಯು ತರಂಗ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ರೂಪಾಂತರ
ಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಚದರುವಿಕೆಗಳಲೊಲ್ಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹವು ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಗೆರೆ
ಮೂಡಿಸುವಂತಿರಬಹುದು ಮಿಕಕ್ವು ನಿರಂತರ ತರಂಗಾಂತರದ ವಿಕಿರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ರೋಹಿತದ
ಅತಿ ನೀಲಭಾಗವು, ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹತಿತ್ರವಾದದುದ್ ಇದು ಹೊಸ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೊಸ
ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧಯ್ವಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ
ತರಂಗ ಸಿದಾಧ್ಂತ ಮತುತ್ ವಿಕಿರಣ ಸಿದಾಧ್ಂತ ಶಿಸುತ್ಗಳಲಿಲ್ನ ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬೆಳಕು
ಚೆಲಲ್ಬಹುದಾದ ಪರ್ಯೋಗ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳ ಹೊಸಿತ್ಲಲಿಲ್ದೆದ್ೕವೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ದುಯ್ತಿ ಶಾಸತ್, ಅಣು ಮತುತ್
ಪರಮಾಣು ರೋಹಿತಗಳು, ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್, ಚದರುವಿಕೆ, ರಸಾಯನಶಾಸತ್ ಮತುತ್ ಉಷಣ್ಗತಿಶಾಸತ್ಗಳೂ ಈ
ಪರ್ಯೋಗಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ಬರುತತ್ವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನನನ್ ಪರ್ಯೋಗಶಾಲೆಯ ಸಹಾಯ ಸಿಬಬ್ಂದಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಕಿರ್ಷಣ್ನ್ ಮತುತ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನ್
ರವರ ನೆರವನುನ್ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೆನೆಯುತೆತ್ೕನೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ್ೕನೆ.
28 ಫೆಬರ್ವರಿ, 1928 ರ ದಿನದಂದು ಹೊಸವಿಕಿರಣದ ಗೆರೆಗಳುಳಳ್ ರೋಹಿತವನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸ
ಲಾಯಿತು. ಮಾರನೆ ದಿನ ಈ ವಿಷಯವನುನ್ ಪರ್ಚಾರ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
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ಡೇವಿಸನ್ರವರು ರಾಮನ್ರವರ ಬಗೆಗ್
ರಾಮನ್ರವರ ಆವಿಷಾಕ್ರದ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ನೇರ ನುಡಿಯ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಸಿ. ಜಿ. ಡೇವಿಸನ್
ರವರು 1931ರಲಿಲ್ ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರೀಸ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ನಲಿಲ್ ಬರೆದರು. ಆಗ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ
ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತುತ್. ಡೇವಿಸನ್ ಬೆಲ್ ಲಾಯ್ಬೊರೇಟರೀಸ್ನಲಿಲ್ಯೇ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ
ದದ್ರು. ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಡೇವಿಸನ್, ಜಿ. ಪಿ. ಥಾಮಸ್ನ್ ರವರೊಡನೆ ಎಲೆಕಾಟ್ನನ್ ತರಂಗ
ಸವ್ರೂಪದ ಬಗೆಗ್ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಪರ್ಬಂಧದ ಸಂಕೆಷ್ೕಪ ರೂಪವನುನ್
ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಮೊದಲ ಅಧಾಯ್ಯಗಳಲಿಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಲಿಲ್ ಇದರ ಪೂಣರ್ಪಾಠವನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.
1930ರಲಿಲ್ ಸರ್ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನುನ್ ನೀಡಿ ಸಿವ್ೕಡಿಷ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೆ ನಸ್ಸ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳು ರಾಮನ್
ಪರಿಣಾಮವು ಇತಿತ್ೕಚಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಹಿರಿಯ ಆವಿಷಾಕ್ರವೆಂಬ ಅಭಿಪಾರ್ಯಕೆಕ್
ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವು, ಹಿಂದಿನ ಪದಧ್ತಿಯಂತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಯೋಗದ
ಫಲಿತಾಂಶಕಾಕ್ಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಷುಟ್ ಘನವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದೂ ವೇದಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಹಿಂದೆ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಪರ್ಯೋಗಗಳಂತೆ, ಇದೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸರಳ ಪರ್ಯೋಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ
ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ಯಾವ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಲೂಲ್, ಯಾವ ಸಮಯದಲೂಲ್ ಕಳೆದ
ನಲವತುತ್, ಐವತುತ್ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತುತ್. ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್
ಘೋಷಿಸಿದ ವಷರ್ವೇ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದೇ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನುನ್
ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ.
ಈ ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್, ಒಂದು ಪಾರದಶರ್ಕ ವಸುತ್ವಿನ ಮೂಲಕ ಏಕತರಂಗ ಕಿರಣವನುನ್
ಹಾಯಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಬೆಳಕನುನ್ ವಸುತ್ವು ಚದರಿಸುತತ್ದೆ. ಚದರಿದ ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತವನುನ್
ಪಡೆದಾಗ, ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಆ ವಸುತ್ವಿನ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ ಇರಬೇಕಾದ ಗೆರೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡವು. ಈ ಹೆಚಿಚ್ನ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಲ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಗರ್ಹಗಳೆಂಬಂತೆ ಇದದ್ವು. ಮುಖಯ್
ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚದೂರದಲಿಲ್ ಇವುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಅಂದರೆ ಮುಖಯ್ ಗೆರೆಗಳ ಸಾಥ್ನ
ಬದಲಿಸಿದಾಗ, ಈ ಉಪಗರ್ಹದಂತಹ ಗೆರೆಗಳು ಅಷೆಟ್ೕ ದೂರದಲಿಲ್ ಸಾಥ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡವು.
ಮಕುಯ್ರ್ರಿ ಆಕ್ರ್ ಕಿರಣಗಳನುನ್ ಬಳಸಿ, ರಾಮನ್ರವರು ಅನೇಕ ಸಾವಯವ ವಸುತ್ಗಳ
ರೋಹಿತಗಳನುನ್ ಪಡೆದರು. ದೀಘರ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ರೋಹಿತಪಟಟ್ಕವನುನ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗೆರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಹೆಚಿಚ್ನ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗೆರೆಗಳು ಯಾವ ಮುಖಯ್ ಗೆರೆಗಳ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅಲಲ್ದೆ
ಈ ಸಂವಾದಿ ಗೆರೆಗಳು, ಮುಖಯ್ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಆವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು
ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ರೋಹಿತ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಗೆರೆಗಳಾದರೂ ಸಹ,
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಆವೃತಿತ್ಯ ಭಿನನ್ತೆಯನುನ್ ಪತೆತ್ಹಚುಚ್ವುದು ಕಷಟ್ವಾಗಲಾರದು. ಇನೊನ್ಂದು ಬಗೆಯಲಿಲ್
ಮುಖಯ್ ಗೆರೆಗಳ ಆಚೀಚೆಯೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗೆರೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕಂಡು ಬಂದ ನಿಯಮದಂತೆ
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ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗೆರೆಗಳ ದಟಟ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತಿತ್ಯ ಕಡೆಗೇ ಇರುತತ್ದೆ. ಹೆಚಿಚ್ನ ಆವೃತಿತ್ಯಿರುವ ಗೆರೆಗಳು
ಮುಖಯ್ಗೆರೆಗಳ ಪಕಕ್ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೂ ಮುಖಯ್ ಗೆರೆಗಳ ಆವೃತಿತ್ಗೂ ಇರುವುದು
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವೇ. ಅಲಲ್ದೆ ಇದೇ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಯ್ತಾಯ್ಸವೇ ಕನಿಷಟ್ ಆವೃತಿತ್ಯಿರುವ ಗೆರೆಗಳು ಮತುತ್
ಮುಖಯ್ ಗೆರೆಗಳಿಗೂ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ಆಪಾತ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಆವೃತಿತ್ಗೆ, ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್
ಮೊತತ್ವನುನ್ ಸೇರಿಸಿ ಚದರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಮೊತತ್ವನುನ್ ಕಳೆದು ಚದರಿಸುವುದು
ವಸುತ್ವು ಮಾಡುತಿತ್ದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತತ್ದೆ.
ಈ ಸರಳ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗಳು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಮಿಕಕ್ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಭಿನನ್ವಾಗಿರುವನುನ್ ಎತಿತ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ, ಅಲಲ್ದೆ ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್ ವಿದಯ್ಮಾನವು ಕೆಲವೇ ವಸುತ್ಗಳಲೊಲ್ೕ/
ಖನಿಜಗಳಲೊಲ್ೕ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶವ್ಮಾನಯ್ ಪರಿಣಾಮ. ಎಲಲ್
ಪಾರದಶರ್ಕ ವಸುತ್ಗಳಲೂಲ್ ಅವರು ಘನ, ದರ್ವ ಅಥವಾ ಅನಿಲಗಳಾಗಿದದ್ರೂ ಈ ಪರಿಣಾಮವು
ಸಾಬೀತಾಗುತತ್ದೆ.
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗಳು ಮತುತ್ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸಹ
ಬೆಳಕಿನ ಕಾವ್ಂಟಾ ಮತುತ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಣುಗಳ ಲಕಷ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿಯೇ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರವನುನ್ ಬಹುಮುಖಯ್ ಸಂಶೋಧನೆ
ಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನುನ್ ತರಂಗಗಳಂತೆಯೂ, ಕಣಗಳಂತೆಯೂ
ವಿವರಿಸುವ ಅನೇಕ ದುಯ್ತಿ ಪರ್ಯೋಗ ಮತುತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪಟಿಟ್ಗೆ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಸಹ
ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
ದುಯ್ತಿವಿದುಯ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತ ಐನ್ಸೆ ನ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವು ಬೆಳಕಿನ ಕಣ ಸಿದಾಧ್ಂತಕೆಕ್ ಮರುಜೀವ
ನೀಡಿತು. 1924 ಕಾಂಪಟ್ನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಕಣಸಿದಾಧ್ಂತ ಮತುತ್ ತರಂಗ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳ ನಡುವಿನ
ವೈರುದ ಗಳಲಿಲ್ ಓಲಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಆಯಾ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಕಣ ಮತುತ್
ತರಂಗಗಳ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ್ ವಿದಯ್ಮಾನಗಳನುನ್ ವಿವರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಹೀಗಾದಾಗಲೂ ಕಣಗಳು
ಮತುತ್ ತರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ ವಿವರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲಿತ್ಯಲಿಲ್ರುವ ಎರಡು
ಭೌತಶಾಸತ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಬಳಸುತೆತ್ೕವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಕಣಗಳು ಅಂದರೆ ಫೇಟಾನುಗಳ ಶಕಿತ್ಯ
ತರಂಗಗಳ ಆವೃತಿತ್ (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷುಟ್ ತರಂಗಗಳು), ಅನುಪಾತದಲಿಲ್ರುತತ್ದೆ. ಈ ಅನುಪಾತದ ನಿದಿರ್ಷಟ್
ಸಂಖೆಯ್ ಪಾಲ್ಂಕ್ ಕಾನ್ ಸೆಟ್ಂಟ್ h ಆಗಿರುತತ್ದೆ.
ಕಣ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಪರ್ಕಾರ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಈ ಬಗೆಯಲಿಲ್ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಆಪಾತ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಫೇಟಾನುಗಳು, ಅಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಾದ್ಗ ಅವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಿ
ಣಾಮವು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತತ್ದೆ. ಅಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಫೇಟಾನುಗಳು, ಶಕಿತ್ಯನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಚಿಮುಮ್ತತ್ದೆ. ಇವೇ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರಿಕೆಯ ವಿದಯ್ಮಾನವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದನೆನ್ೕ
ವಯ್ತಯ್ಯಗೊಂಡ ಆವೃತಿತ್ಯ ಬೆಳಕೆಂದು ರಾಮನ್ ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದುದ್. ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿಗೂ ಈ
ವಿಶೇಷ ಲಕಷ್ಣವಿರುತತ್ದೆ.
ಅಣುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಶಕಿತ್ಯು ಕೆಲವು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಮಟಟ್ಗಳಲಿಲ್ರಲು ಮಾತರ್ ಸಾಧಯ್. ಅಣುಗಳ ಕೆಲವು
ಶಕಿತ್ ಮಟಟ್ಗಳಲಿಲ್ ಮಾತರ್ ತಮಮ್ ಸಿಥ್ರತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಇವು
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ಒಳಕೆಕ್ ಸೆಳೆದು ಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆಗ ಅಣುವಿನ “ಶಕಿತ್ಯ ಮಟಟ್ಗಳಲಿಲ್
ವಯ್ತಯ್ಯವುಂಟಾಗುತತ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಘಟಿಟ್ಸಿದ ಫೇಟಾನ್ಗಳು, ಅಣುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಶಕಿತ್ ಮಟಟ್ವನೂನ್
ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬಲಲ್ವು. ಫೇಟಾನು ಶಕಿತ್ ಹೀರಿದ ಅಣುವು ಮೇಲಮ್ಟಟ್ದ ಶಕಿತ್ಯಿಂದ
ಕೆಳಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಇಳಿಯುವಾಗ ಹೊರಹಾಕುವ ಶಕಿತ್ಯು ಫೇಟಾನ್ ರೂಪದಲಿಲ್ಯೇ ಇರುತತ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಹೊರಬಿದದ್ ಫೇಟಾನ್ಗಳು, ಆಪಾತ ಫೇಟಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತೋರಿಸುವ ಶಕಿತ್
ವಯ್ತಯ್ಯವು, ಅಣುಗಳ ಶಕಿತ್ ಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲುಲ್ದು. ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್
(Raman spectrum) ಕಾಣುವ ಸಪ್ಷಟ್ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಅಣುಗಳ ಶಕಿತ್
ಮಟಟ್ ತಿಳಿದಿದದ್ರೆ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದ ಫೇಟಾನ್ಗಳು ಹೊಂದಿದ ವಯ್ತಯ್ಯಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಅಧಿಕ ಆವೃತಿತ್ಯ ರಾಮನ್ ರೋಹಿತದಲಿಲ್ನ (Raman spectrum) ಗೆರೆಗಳನುನ್ ಹೀಗೆಯೇ
ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಫೇಟಾನ್ಗೆ ಅಣುವನುನ್ ಸಂಘಟಿಟ್ಸಿದಾಗ, ಅಣುವಿನ ಶಕಿತ್
ಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಾದರೆ, ಅದೇ ಅಣುವಿಗೆ ಇನೊನ್ಂದು ಫೇಟಾನ್ಗೆ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಒದಗಿಸಲೂ ಸಾಧಯ್ವಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ಎಲೆಕಾಟ್ನ್ ಮತುತ್ ಅಣುಗಳ
ನಡುವಿನ ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯ ಸಂಘಟಟ್ನ ವಿನಿಮಯ ಎನುನ್ತೆತ್ೕವೆ. ರಾಮನ್ ರೋಹಿತ (Raman spectrum) ಗೆರೆಗಳಲಿಲ್ ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಆವೃತಿತ್ಯ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ, ಕನಿಷಠ್ ಆವೃತಿತ್ಯ
ಗೆರೆಗಳಿರುವುದು ಈ ಬಗೆಯ ವಿದಯ್ಮಾನದಿಂದಾಗಿ. ಇವು ಕಿಷ್ೕಣ ರೋಹಿತವಾಗಿ ತೋರುವುದೇಕೆಂದರೆ
ಸಾಮಾನಯ್ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ ವಸುತ್ವಿನ ಅಣುಗಳು ಕನಿಷಠ್ ಮಟಟ್ದ ಶಕಿತ್ಯಲಿಲ್ಯೇ ಇರುತತ್ವಾದದ್ರಿಂದ ತಮಮ್
ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲಾರದ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ರುತತ್ವೆ.
ಹೀಗೆ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ ಇರುವುದು ಇಲಿಲ್. ನಮಮ್ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ಪರ್ಕೃತಿಯ
ಈ ವಿದಯ್ಮಾನವನುನ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸಿರುವುದು. ಫೇಟಾನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನುನ್ ಸಾಬೀತು
ಪಡಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಭಾಗವಾದರೆ, ಅಣುಗಳ ಶಕಿತ್ ಮಟಟ್ವನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಇನೊನ್ಂದು
ಭಾಗ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಪರ್ಯೋಗವನುನ್
ಯಾವುದೇ ಭೌತ ವಿಜಾಞ್ನದ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬಹು
ದಾಗಿತುತ್. ಇದು ಅಂತಹ ಸರಳ ಪರ್ಯೋಗ. ರಾಮನ್ರವರೇ ಈ ಪರ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದುದ್
ಆಕಸಿಮ್ಕವೇನಲಲ್. ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ನ ಅತಿ ಪರ್ಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅದರಲಿಲ್ಯೂ ಅತಿ
ಸರಳವೆನಿನ್ಸುವ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತರ್
ದಕಕ್ಬಲಲ್ದು. ಇತರರಿಗಲಲ್. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಇದಕೆಕ್ ಅಪವಾದವಲಲ್. ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರ್ಯೋಗ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು ರಾಮನ್ರವರೊಬಬ್ರೇ. 1907ರಲಿಲ್ ಮದರಾಸಿನ
ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವೀಧರರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಪರ್ಕಟಿಸಿರುವ ಹೊತಿತ್ಗೆಗಳಿಂದ– ಕಂಡು
ಬರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ–ಯಾಂತಿರ್ಕ ಕಂಪನಗಳು. ಸಂಗೀತ ವಾದಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಶಬದ್ ಸಂಬಂಧಿತ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ಆಸಕತ್ರಾದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲೂಲ್ ಸಹ ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್ಯೂ ಅವರ ಒಲವಿತುತ್. 1920ರ ಸುಮಾರಿನಲಿಲ್ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪಾಲಿತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರೆಂದು
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ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ಅವರು ಶಬದ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಯ್ಯನದಿಂದ ದುಯ್ತಿ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಗೆ ಆಸಕಿತ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲೂಲ್ ಬೆಳಕಿನ
ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ನಿಷೆಠ್ ತೋರಿದರು. ಅವರು ಪರ್ಯೋಗಶೀಲರಾದದೆದ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ
ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಾಯರ್ ಪರ್ವೃತತ್ರಾದರು. ಒಂದು ನೂರಕೂಕ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್
ರಾಮನ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಪರ್ಕಟಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ್ 83 ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆಗ್ಯೂ,
49 ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಇವೆ.
ಇದು ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಜಾಞ್ನದ ಮುನನ್ಡೆಯನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್
ವಿದವ್ತಿತ್ಗೆ ಹೊರದೇಶಗಳ ಯಾವ ಭೌತಶಾಸತ್ಜಞ್ರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿಲಲ್. ರಾಮನ್ರವರ
ವಿಜಾಞ್ನ ಶಿಕಷ್ಣವು ಭಾರತದಲೆಲ್ೕ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ವಷರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಿಕೆಕ್ಲಲ್ ಜೀವನವನುನ್
ತಮಮ್ ದೇಶದಲೆಲ್ೕ ಸವೆಸಿದಾದ್ರೆ. 1924ರಲಿಲ್ ಟೊರೆಂಟೋದಲಿಲ್ ನಡೆದ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ
ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯ್ಲಿಫೇನಿರ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫೆಟ್ಕಾನ್ಲಜಿಯಲಿಲ್ ಕೆಲವು
ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿದದ್ರು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪರ್ಶಸಿತ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಯನ್ಸ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ಗೆ
ಸಾಮಾನಯ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲಿಲ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿದಾದ್ರೆ. ಕಿಂಗ್ ಜಾಜ್ರ್
ರವರಿಂದ ನೈಟ್ ಹುಡ್ 1929ರಲಿಲ್ ಸಿಕಿಕ್ದೆ. ಚಂದರ್ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪರ್ಶಸಿತ್
ಬಂದಿರುವುದು ಭಾರತಕೆಕ್ ಬಂದ ಮೊದಲ ನೊಬೆಲ್ ಕೀತಿರ್ಯಾಗಿದೆ”.

ಹಿನುನ್ಡಿ
ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲಿಲ್ ಅಸಾಮಾನಯ್ವಾದುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಸಾಮಾನಯ್
ಜೀವನಾವಧಿಯಲಿಲ್ ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದೂದ್ ಆಕಸಿಮ್ಕವೇ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಅವರು ವಿಜಾಞ್ನವನೆನ್ೕ ಏಕೆ ಆಯುದ್ಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ವೇದಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭೌತ
ವಿಜಾಞ್ನದೆಡೆಗೆ ಅತಯ್ಪೂವರ್ ಸೆಳೆತವಿತುತ್. ಅವರಲಿಲ್ನ ಸೃಜನ ಶೀಲ ಪಿಪಾಸೆಯು ಈ ವಿಜಾಞ್ನ ಶಿಸಿತ್ನಲಿಲ್
ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಶೋಧ ಮಾಡತೊಡಗಿತು. ಆದರೆ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಎನುನ್ವುದು ಅವನೊಳಗಿನ
ಸವ್ತಂತರ್ ಕತೃರ್ತವ್ಶಕಿತ್ ಮತುತ್ ಅವನಿಗೊದಗಿಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅವಕಾಶ/ಸಂದಭರ್ಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವುದು ಯಾದೃಚಿಛ್ಕವಾಗಿ. ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಡಿತವಿರುವುದಿಲಲ್. ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಈ ಅಂಶಗಳೇ
ಪರ್ಧಾನ ಪಾತರ್ವಹಿಸುತತ್ವೆ. ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ
ಸಕಾರ್ರದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲಿಲ್ ಸಿಕಕ್ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನೋಪಾಯಕಾಕ್ಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂದಭರ್ಶೊದಗಲಿಲಲ್. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಭದರ್ತೆ ಮತುತ್ ಕಲಕ್ತಾತ್ ನಗರವಾಸವು ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಾದ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುವುಮಾಡಿ ಕೊಟಿಟ್ತು.
ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಬೌದಿಧ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಸಕ್ತಿಕ ಪರಿಸರಕಾಕ್ಗಿ ಕಲಕ್ತತ್ ನಗರವು ಹೆಸರು ಮಾಡಿತುತ್.
ವಿಜಾಞ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೌದಿಧ್ಕ ವಲಯಗಳಲಿಲ್ ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಹವಾಯ್ಸವೆನಿಸಿತುತ್. ಇದರ ಬಗೆಗ್
ರಾಮನ್ರವರು ಹೀಗೆಂದಿದದ್ರು “ಒಂದು ಪರ್ಸಿದಧ್ ನಗರವು ಮತುತ್ ಅದರ ಜನತೆಯು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಪರಿಸರಕೆಕ್ ಅನುವುಮಾಡಿ ಕೊಡಬಲುಲ್ದೇ ಎಂಬುದು ಪರ್ಶಾನ್ಥರ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಇಲಲ್
ಎಂಬ ಉತತ್ರವೇ ಸಾಧುವೆನಿನ್ಸಬಹುದು. ಇದಕೆಕ್ ಹಲವಾರು ನಿದಶರ್ನಗಳೂ ಇವೆ. ಬಿರ್ಟನ್
ನಲಿಲ್ಯೂ ಸಹ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದು ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ನಲಿಲ್ಯೇ ಹೊರತು ಲಂಡನ್
ಅಥವಾ ಎಡಿನ್ ಬಗ್ರ್ ನಂತಹ ಪರ್ಸಿದಧ್ ನಗರಗಳಲಲ್ಲಲ್. ಇದು ಆಕಸಿಮ್ಕವೇನಲಲ್. ಆದರೆ ಪಾಯ್ರಿಸ್
ನಗರ ಹಾಗಿಲಲ್, ಅದು ನಿಜಕೂಕ್ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸಕ್ತಿಕ ಮತುತ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಾಜಧಾನಿ.
ಬಂಗಾಳ ಪಾರ್ಂತಯ್ದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಕಲಕ್ತಾತ್ನಗರವು ಇದೇ ಬಗೆಯಲಿಲ್ದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲಿಲ್ ಈ
ನಗರವು ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದದ್ದುದ್, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ರಂಗದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುತಿತ್ರುವುದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಎದುದ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಕಲಕ್ತಾತ್ ನಗರದ ಪರ್ತಿಷೆಠ್ ಮತುತ್
ಪರ್ಭಾವವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಶಿಕಷ್ಣದ ಮತುತ್ ಜಾಞ್ನ ಪಿಪಾಸೆಯ
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ಸಂಪರ್ದಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಮತುತ್ ಈ ನಗರವನುನ್ ಶಿರ್ೕಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕಷ್ಣವೇತತ್ರೂ ಪಂಡಿತರೂ,
ಬುದಿಧ್ಜೀವಿಗಳಿಂದ (ಭಾರತೀಯ–ಯೂರೋಪೀಯ) ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಡಾ।। ಮಹೇಂದರ್ ಲಾಲ
ಸಕಾರ್ರ್, ಸರ್ ಆಶುತೋಷ ಮುಖಜಿರ್ ಮತುತ್ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ವಿದಾವ್ಂಸರು ಉನನ್ತ ಶಿಕಷ್ಣ ಮತುತ್
ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಶರ್ಮದ ಫಲವನುನ್ ಇಂದು ಜನತೆಯು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.”
ಇಂತಹ ಬೌದಿಧ್ಕವಾದ ವಾತಾವರಣವಿಲಲ್ದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್
ಕಲಿಟ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಯನ್ಸ್ ಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೂಲಕವೇ ರಾಮನ್ರವರು ತಮಮ್
ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಂಸೆಥ್ಯೊಂದು ನಗರದಲಿಲ್ದುದ್
ಅದರ ಪರಿಚಯವು ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಆದದೆದ್ೕ ಒಂದು ಆಕಸಿಮ್ಕ ಘಟನೆಯಾಗಿತುತ್. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು
ತನನ್ ತೆರೆದ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸಾವ್ಗತಮಾಡಿದದ್ಷೆಟ್ೕ, ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತೆತ್ೕಜನವಾಗಿತುತ್.
ಇವೆರಡೂ ರಾಮನ್ರವರ ಜೀವನದಲಿಲ್ನ ಮಹತವ್ದ ತಿರುವುಗಳು. ರಾಮನ್ರವರ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ಕೆಕ್
ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಇದಿದ್ತು. ರಾಮನ್ರವರು ಇಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಸಂಪೂಣರ್
ಸಾವ್ತಂತರ್ವನುನ್ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಕ್ ಮುಕತ್ ಅವಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉನನ್ತ ಕಿರ್ಯಾಶೀಲತೆ
ಸಿದಿಧ್ಸಿತು.
ರಾಮನ್ರವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ತೀವರ್ ಒಲವು ಮತುತ್ ಅದಮಯ್ ಆಸಕಿತ್ಯಿತುತ್. ಮುಕತ್
ಆಲೋಚನೆ, ಸಂಕಲಪ್ ಶಕಿತ್, ದಣಿವರಿಯದ ದುಡಿತ ಮತುತ್ ಕತೃತವ್ಶಕಿತ್ಗಳು ವಿಜಾಞ್ನದ ಸಾಧನೆಗೆ
ಆಧಾರ ಸಥ್ಂಬಗಳು. ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರ ಒಳನೋಟಗಳು, ಅವರನುನ್ ಪರ್ಮುಖ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯತತ್ ಸೆಳೆದವು. ತಮಗಿದದ್ ಅಲಪ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಾಮಗಿರ್ಯನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಿಲ್ ಸಿದಿಧ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಲಪ್
ಉಪಕರಣಗಳಲಿಲ್ ಉನನ್ತಮಟಟ್ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದರು. 1907 ರಿಂದ 1917ರವರೆಗೆ
ಅಸಿಸಟ್ಂಟ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವಿಲಲ್ದ ಸಶರ್ಮ ದುಡಿತವಿದದ್ರೂ ಸಹ ತಮಮ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಮ್ ಕಛೇರಿಯ ದುಡಿತದಿಂದ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲಿಲ್,
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಯನ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್
ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅಲಿಲ್ ಶರ್ಮವಹಿಸಿ ಪರ್ಯೋಗಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಿದಧ್ಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು.
ತಾವು ಬೆಳಕು ಮತುತ್ ಧವ್ನಿಗಳ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಪರ್ಯೋಗಗಳು ಫಲನೀಡತೊಡಗಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ್ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರ್ಯೋಗಶೀಲತೆ ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ತೀವರ್ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟಿಟ್ತು. ಸವ್ಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬಲೆಲ್ನೆಂಬ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ತಮಮ್
ಉದೊಯ್ೕಗವನುನ್ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾದರು.
ಅವರನುನ್ ಪಾಲಿತ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಎಂದು
ನೇಮಿಸಿದಾಗ, ರಾಮನ್ರವರು ಪೂಣಾರ್ವಧಿಯ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ್ದರು.
ಬೆಳಕಿನ ಚದರುವಿಕೆ ಮತುತ್ ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನಗಳಲಿಲ್ ತೀವರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳಿವೆಯೆಂದು
ಮನಗಂಡು, ತಮಮ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ವನುನ್ ಧವ್ನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ರಂಗದಿಂದ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಬಗೆಗ್
1968ರಲಿಲ್ ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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“ನನನ್ ವಿಜಾಞ್ನ ವಯ್ವಸಾಯದಲಿಲ್ ತಂತಿ ವಾದಯ್ಗಳಲಿಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ
ವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕನೆ. ಇವು 1914 ರಿಂದ 1918 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಜುಲೈ 1917ರಲಿಲ್
ನನಗೆ ಫೆರ್ಫೆಸರ್ ಆಗಲು ಆಹಾವ್ನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತುತ್ ದುಯ್ತಿ ವಿಜಾಞ್ನದ ಕಡೆಗೆ ನನನ್ ಆಸಕಿತ್ಯು
ಹೊರಳಿತು. ಪಿಟೀಲು ಮಾದರಿಯ ತಂತಿ ವಾದಯ್ಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನನಿನ್ಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು”.
ಅವರಿಗೆ ವಿಜಾಞ್ನದ ಅಂತಗರ್ತ ಸೌಂದಯರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಸೆಳೆತವಿತುತ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳ ಪೈಕಿ
ಲಾಡ್ರ್ ರಾಯ್ಲೈ ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಅವರ
ಸಂಶೋಧನೆ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ತಾಳೆಮ್, ಗುಣಾತಮ್ಕ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮತುತ್ ನವೀನ ಸಂಶೋಧನಾ
ಮಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಈ ರಂಗದಲಿಲ್ ಅತಿ
ವಿಶಿಷಟ್ ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಖಾಯ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಾಮನ್ರವರು ಅತುಯ್ನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಪರ್ಯೋಗಶೀಲ ವಿಜಾಞ್ನಿ. ಇದು
ಅವರ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲೂಲ್ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯೋಗ ರಂಗದಲಿಲ್
ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಸಿಕಿಕ್ರಲಿಲಲ್. ಇಂದೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಗಳಲಿಲ್
ಪರ್ಯೋಗಶೀಲತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಲ್.
ಬರೀ ಪುಸತ್ಕದ ಓದಿಗಷೆಟ್ೕ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಿಕಷ್ಣ
ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ.
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮನೋಧಮರ್ವು ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಪರ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮೊದಲ
ಹೆಜೆಜ್ಯಿಡುತತ್ದೆ. ನೈಸಗಿರ್ಕ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯು ಹರಳುಗಟುಟ್ತತ್ದೆ. ಪರ್ಯೋಗ
ಶೀಲತೆ, ವೀಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆಗಳು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪದಧ್ತಿಯ ಸೋಪಾನಗಳಾಗಿವೆ. ತಾಳೆಮ್ ಮತುತ್
ಸಂಲಗನ್ತೆಗಳು ಮಾಗರ್ದಲಿಲ್ ಮುನನ್ಡೆಸುವ ಊರುಗೋಲುಗಳಾಗಿವೆ. ತಮಮ್ ಜೀವನ ಮತುತ್
ಕಾಯರ್ಶೀಲತೆಗಳಲಿಲ್ ರಾಮನ್ರವರು ಒಬಬ್ ನೈಜ ವಿಜಾಞ್ನಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ
ಮತುತ್ ನಡತೆಯನುನ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟಟ್ರು. ಒಂದು ಕಷ್ಣವೂ ಸಹ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ತಮಮ್ ಜೀವನದುದದ್ಕೂಕ್ ಎದುರಾದ, ಸೋಲು ಮತುತ್ ಹತಾಶೆಗಳಿಗೆ
ಕುಗಗ್ಲಿಲಲ್.
ರಾಮನ್ರವರು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ್ವಂತಹ ವಿನಯಶೀಲರಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ
ಗವಿರ್ಷಠ್ರು. ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ತಲೆತೂಗುವವರು. ಕೆಲಶೊಮೆಮ್ ಅಸಾಧಯ್ ಕೋಪ ಪರ್ದಶಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಆಗ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಈ ಬಗೆಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತೀವರ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ
ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಆದರೆ ಅವರ ಹತಿತ್ರದವರಿಗೆ, ಅವರಲಿಲ್ನ ವಿಜಾಞ್ನಿಯೊಬಬ್ನ ಗುಣಗಳೂ
ಮತುತ್ ಪರ್ಕೃತಿಯನುನ್ ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಯೂ ಈ ಕೊರತೆಗಳನುನ್ ಮೀರಿ ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುತಿತ್ತುತ್.
ಅವರ ಜೀವನೋತಾಸ್ಹ, ಸರಳತೆ ಮತುತ್ ನೇರ ನುಡಿಗಳು ಅವರ ಹತಿತ್ರ ಬಂದ ಎಲಲ್ರನೂನ್
ಸೆಳೆಯುತಿತ್ತುತ್.
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1907–1917
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1917 ಜುಲೈ
1919
1921
1924
1928 ಫೆಬರ್ವರಿ 28
1928 ಮಾಚ್ರ್ 16

—
—
—
—
—
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1929
1930

—
—
—
—
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1933 ಮಾಚ್ರ್ 31
1934

ತಿರುವಣೈಕಾಕ್ವಲ್, ತಿರುಚಿನಾಪಳಿಳ್ಯ ಹತಿತ್ರ ಜನನ
ವಿಶಾಖಪಟಟ್ಣದಲಿಲ್ ಮೊದಲ ಶಿಕಷ್ಣ
ಮೆಟಿರ್ಕ್ ಪರೀಕೆಷ್
ಎಫ್.ಎ. ಪರೀಕೆಷ್, ಪೆರ್ಸಿಡೆನಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮದರಾಸ್ಗೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ
ಬಿ.ಎ. ಮೊದಲ ಚಿನನ್ದ ಪದಕ
ಫಿಲಾಸೊಫಿಕಲ್ ಮಾಯ್ಗಜಿನ್, ಲಂಡನ್ನಲಿಲ್ ಮೊದಲ
ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನ ಪರ್ಕಟ
ಎಂ.ಎ. ಮೊದಲ ರಾಯ್ಂಕ್, ಫೈನಾನಿಸ್ಯಲ್ ಸಿವಿಲ್
ಸವೀರ್ಸ್ ಪರೀಕೆಷ್
ಲೋಕ ಸುಂದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ
ಕಲಕ್ತತ್ದ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ನಲಿಲ್, ಅಸಿಸೆಟ್ಂಟ್
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸೊಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಲಿಟ್ವೇಶನ್ ಆಫ್
ಸೈನ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಶುರು
ಅಧಿಕಾರಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಕ್ತತ್, ರಂಗೂನ್,
ನಾಗಪುರ ಮತೆತ್ ಕಲಕ್ತತ್
ಪಲಿತ್ ಫೆರ್ಫೆಸರ್, ಕಲಕ್ತತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ
ಸೆಕೆರ್ಟರಿ IACS
ವಿದೇಶಕೆಕ್ ಮೊದಲ ಪಯಣ ಇಂಗೆಲ್ಂಡ್ಗೆ
ಲಂಡನ್ ನ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದದುದ್
ಕಲಕ್ತತ್ದಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷಾಕ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ನಲಿಲ್ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗ್
ಮೊದಲ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉಪನಾಯ್ಸ
ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ನೈಟ್ ಹುಡ್
ಭೌತಶಾಸತ್ದಲಿಲ್ನ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ
ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹೂಯ್ಸ್ ಪೆರ್ಸ್
ನಿದೇರ್ಶಕ, ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಾಮನ್ರವರರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ
ಸಾಥ್ಪನೆ
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1937
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—
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1942
1948 ಜುಲೈ

1954
1957

—
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1961

—

1970 ನವೆಂಬರ್ 21

—

ರಾಮನ್– ನಾಥ್ ಸಿದಾಧ್ಂತ –ಶಬಾದ್ತೀತ ತರಂಗಗಳ ವಿಸರಣ
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನಿದೇರ್ಶಕ ಆಗಿ ಪದತಾಯ್ಗ, ಆದರೆ
ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಮುಖಯ್ಸಥ್ರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು
ಕಾವ್ಟ್ಸ್ರ್ ಸಪ್ಟಿಕದಲಿಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೋಡನುನ್
ರಾಮನ್–ನೆಡುಂಗಾಡಿ ಜೋಡಿಯು ಆವಿಷಕ್ರಿಸಿದರು.
ಫಾರ್ಂಕಿಲ್ನ್ ಮೆಡಲ್
ಟಾಟಾ ವಿಜಾಞ್ನ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್
ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿ ಟೂಯ್ಟ್ ನ ಸಾಥ್ಪನೆ
ನಾಯ್ಶನಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಬೊರ್ಫೆ಼ಸರ್ ಹುದೆದ್
ಭಾರತ ರತನ್
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೕಯ ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸಾಕ್ರ, ಸೋವಿಯತ್
ಯೂನಿಯನ್ ನಿಂದ
ವಾಯ್ಟಿಕನ್ನ ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನಸ್ಸ್ಗೆ
ಸದಸಯ್ರಾಗಿ ನೇಮಕ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ್ ಮರಣ
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ಪದ ವಿವರಣಾ ಪಟಿಟ್
A.U.

–

Aromatic Compound
Aliphatic Compound
Anitrophy

–
–
–

Alderman

–

Amplitude
Amorphous
Blackhole of Culcutta

–
–
–

Brillouin Theory

–

Brewsterian Angle

–

Coherant
Congenial
Compton effect

–
–
–

Corpuscular theory
Crystal
Cleavage
Complementary

–
–
–
–

ಆಂಗ್ಸಾಟ್ಮ್ ಯೂನಿಟ್ - 10−10 ಮೀಟರ್
ತರಂಗಾಂತರದ ಅಳತೆ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗ ದೂರವನುನ್
ಅಳೆಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಅಳತೆ
ಅಣುಗಳಲಿಲ್ ಬೆನ್ಜೀನ್ ಉಂಗುರವಿರುವ ಸಂಯುಕತ್
ಉಂಗುರ ರಚನೆಯಿರುವ ಸಂಯುಕತ್
ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ದಿಶೆಯನುನ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನನ್ ಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್
ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಗುಣ
ಬಿರ್ಟಿಷರ ಕಾಲದಲಿಲ್ ನಗರ ಕಾಬೋರ್ರೇಷನಿನ್ನ ಉಪ
ಮೇಯರ್ ಪಟಟ್
ಪಾರ
ಅಸಫ್ಟಿಕ
20 ಜೂನ್ 1756ರಲಿಲ್ ಸಿರಾಜುದೌದ್ಲನು ಬಂಗಾಳದ
ನವಾಬನಾಗಿದಾದ್ಗ, ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನುನ್ ಫೇಟ್ರ್
ವಿಲಿಯಂನಲಿಲ್ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದದ್ನು. ಇಲಿಲ್ ಉಸಿರುಕಟಿಟ್ 123
ಜನ ಸತಿತ್ದದ್ರು.
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹಾಯುವ ಮಾಧಯ್ಮದ
ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳು ಜಾಲಕದಿಂದ
ರೂಪಾಂತರಗೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಚದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು
ಪಾರಕತಲದಿಂದ ಪರ್ತಿಫಲಿತವಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ
ಧುರ್ವೀಕರಣದ ಪರ್ಮಾಣವು, ಪರ್ತಿಫಲಿತ ಕಿರಣವು
ವಕಿರ್ೕಭವನ ಕಿರಣಕೆಕ್ ಲಂಬವಾಗಿರುವಾಗ ಗರಿಷಠ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
ಈ ಗರಿಷಠ್ ಧುರ್ವೀಕರಣ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಪಾತ ಕೋನ.
ಸಂಸಕತ್
ಸಜಾತೀಯ
ಎಕ್ಸ್-ರೇ/ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳ ಫೇಟಾನಗ್ಳು ಎಲೆಕಾಟ್ನ್
ಗಳಿಂದ ಚದರಿಸಲಪ್ಟಾಟ್ಗ ಫೇಟಾನ್ಗಳ ಶಕಿತ್ ಕುಗಿಗ್
ಎಲೆಕಾಟ್ನ್ಗಳ ಶಕಿತ್ ಹಿಗುಗ್ವ ಪರಿಣಾಮ
ಬೆಳಕಿನ ಕಣ ಸಿದಾದ್ಂತ
ಸಫ್ಟಿಕ
ಭಾಗವಾಗು
ಪೂರಕ
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Dispersion
Diffusion

–
–

Double Image Prism

–

Diffraction

–

Florascence
Filter
Heliostat
Hypothesis
Heterogeniety
Incoherant
Lamelle
Lattice

–
–
–
–
–
–
–
–

Lattice Dynamics
Mode

–
–

Moonstone
Nicole Prism

–
–

Oscillation
Opalascent
Prism
Polarisation
Physiology
Rasette Technique

–
–
–
–
–
–

ಪರ್ಸರಣ
ವಿಸರಣ – ಅಣು/ಪರಮಾಣುಗಳು ಮಿಶರ್ಗೊಳುಳ್ವ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ. ಮಿಶರ್ಣವು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದು
ಐಸ್ ಲಾಂಡ್ ಸಾಪ್ರ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟಟ್ಕ ಪರಸಪ್ರ
ಧುರ್ವೀಕರಣಗೊಂಡ ಎರಡು ಬಿಂಬಗಳನುನ್
ಹೊರಗೆಡಹುವುದು
ವಸುತ್ವಿನ ಅಂಚುಗಳನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು
ಚಲಿಸುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ. ಬೆಳಕು ವಸುತ್ವಿನ ಅಂಚಿನ ಗುಂಟ ಬಾಗಿ
ಚಲಿಸುವ ಕಿರ್ಯೆ
ಪರ್ತಿದೀಪಿತ್
ಸೋಸುಕ
ಸೂಯರ್ ಸಿಥ್ರ ದಶರ್ಕ
ಆಧಾರ ಕಲಪ್ನೆ
ವಿಭಿನನ್
ಅಸಂಸಕತ್
ಪದರ
ಜಾಲಕ – ಸಫ್ಟಿಕಗಳಲಿಲ್ ಅಣುಗಳ/ಪರಮಾಣುಗಳ ಕರ್ಮಬದಧ್
ಆವತರ್ನೀಯ ಜೋಡಣೆ
ಜಾಲಕ ಗತಿಶಾಸತ್
ಸಂಖಾಯ್ಗಣದಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ಸಲ ಪರ್ಕಟವಾಗುವ ಸಂಖೆಯ್
ಬಹುವತಿರ್
ಚಂದರ್ಕಾಂತ ಶಿಲೆ
ಐಸ್ ಲಾಂಡ್ ಸಾಟ್ರ್ ಸಪ್ಟಿಕದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟಟ್ಕ.
ಸಪ್ಟಿಕದ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಆಪಾತ ಬೆಳಕು ಎರಡು ಕಿರಣಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ
ಆಂದೋಲನ
ಅಪಾರದಶರ್ಕ
ಪಟಟ್ಕ
ಧುರ್ವೀಕರಣ
ಶರೀರ ವಿಜಾಞ್ನ
ಪಾದರಸದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನುನ್ ಬಳಸಿ ದಿವ್ತೀಯಕ
ರೋಹಿತವನುನ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ
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Spectrum
Spectroscope
Sunstone
Sensitive
Scattering
Tyndall effect

–
–
–
–
–
–

Twinning
Thermodynamics

–
–

ರೋಹಿತ
ರೋಹಿತದಶರ್ಕ
ಸೂಯರ್ಕಾಂತಿ ಶಿಲೆ
ಸಂವೇದಿ
ಚದರುವಿಕೆ
ಬೆಳಕಿನ ಪಥದಲಿಲ್ ಸೂಕಷ್ ಕಣಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವ
ಚದರಿಕೆ
ಹೆಣಿಗೆ
ಉಷಣ್ಗತಿಶಾಸತ್

