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ਡਾ. ਹਰਗਬੋ ਿੰਦ ਖਰੁਾਣਾ                     
 
 ਡਾਕਟਰ ਹਰਗਬੋ ਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਬਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ 
ਤਬਹਸੀਲ ਕ ੀਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਾ ਮਲੁਤਾਨ (ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਬਕਸਤਾਨ ਬਵੱਚ ਹੈ) 
ਬਵੱਚ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬਪਤਾ ਲਾਲਾ ਗਨਪੱਤ ਰਾਏ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। 
ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤ ੇਹਰਗੋਬ ਿੰਦ ਸਾਬਰਆਂ ਨਾਲੋ ਛਟੋਾ ਸੀ। 
         
  
ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਆਪਣ ੇਭਣੈ ਭਰਾਵਾਂ ਬਵੱਚੋੋਂ ਸਭ ਤੋੋਂ ਛਟੋਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਤਿੰਨ ਹਰੋ ਭਰਾ ਅਤ ੇਇਕ ਭਣੈ ਸੀ। 
ਘਰ ਬਵੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰੀ ੀ ਸੀ ਬਫਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ  ੱਬਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀੋਂ ਸਗੋੋਂ ਇਕ 
ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਕਲੂ ਵੀ ਬਪਿੰਡ ਬਵੱਚ ਖੋਬਲਆ। ਛਟੋ ੇਹਿੁੰਬਦਆਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ  ਹਤੁ ਸਾਜਰ ੇਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਬਕ ਘਰ 
ਬਵੱਚ ਅੱਗ  ਾਲਣ ਲਈ  ਾਹਰੋੋਂ ਬਕਸੇ ਦੇ ਘਰੋੋਂ ਅਿੰਗਾਰਾ ਬਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬਜਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬਵੱਚ ਅੱਗ  ਾਲੀ 
ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਪਿੰਡ ਬਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਬਕ ਬਜਸ ਘਰ ਬਵਚੋੋਂ ਧਿੂੰਆਂ ਬਨਕਲ ਬਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇ ਬਫਰ ਉਸ ਘਰੋੋਂ ਇਕ 
ਅਿੰਗਾਰਾ ਮਿੰਗ ਕੇ ਬਲਆਉੋਂਦਾ। ਇਸ ਤੋੋਂ ਬ ਨਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ  ਾਹਰ ਪੜੌ੍ੀਆਂ ਉੱਤ ੇ ੈਠ ਕ ੇਲਕੋਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬਚੱਠੀਆਂ ਬਲਖਦਾ। 
 
ਹਰਗੋਬ ਿੰਦ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਏਪੁਰ ਬਵੱਚ ਹਈੋ। ਉਸਨੇ ਬਮਡਲ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਕਲੂ ਤੋੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਮਟੈਬਰਕ 1938 ਬਵੱਚ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਹਾਈ ਸਕਲੂ ਮਲੁਤਾਨ ਤੋੋਂ 646 ਨਿੰ ਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋੋਂ  ਾਦ ਡੀ. 
ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਲਹਰੌ ਬਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬਲਆ। ਐਫ. ਐਸ. ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1940 ਬਵੱਚ ਹਰਗੋਬ ਿੰਦ ਨੇ  ੀ. 
ਐਸ. ਸੀ. ਆਨਰਿ  ਅਤ ੇ1944 ਬਵੱਚ ਗੌਰਬਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਲਹਰੌ ਦਾ ਬਵਬਦਆਰਥੀ  ਣ ਕੇ ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. ਪਾਸ 
ਕੀਤੀ। 1945 ਬਵੱਚ ਕੋੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲਾਇਕ ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. ਪਾਸ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸਾਇਿੰਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟਰੇਬਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿੰਗਲੋੈਂਡ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਭਬੇਜਆ। ਹਰਗੋਬ ਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚੋੋਂ ਇਕ 
ਸੀ। ਉਸਨੇ 1948 ਬਵੱਚ ਬਲਵਰਪਲੂ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਤੋੋਂ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਬਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1948 ਬਵੱਚ 
ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਦੀ ਬਡਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋੋਂ  ਾਦ ਉਹ ਸਬਵਟਿਰਲੈੋਂਡ ਚਲਾ ਬਗਆ ਇਕ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥ ੇਫਡੈਰਲ 
ਰੀਸਰਚ ਇਨਸਟੀਬਚਊਟ ਆਫ ਟਕੈਨਾਲੋਿੀ ਬਵੱਚ ਲਾਇਆ। 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵੱਚ ਉਹ ਘਰ ਵਾਬਪਸ 
ਆਇਆ। ਬਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਦੇ ਕਮੈਸਟਰੀ ਡੀਪਾਰਟਮੋੈਂਟ ਬਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ  ਣਨ 
ਲਈ ਅਰਿੀ ਬਦੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਬਲਆ ਬਗਆ। ਮਾਯਸੂ ਹ ੋਕੇ ਉਹ ਵਾਬਪਸ ਇਿੰਗਲੋੈਂਡ ਚਲਾ ਬਗਆ। ਉਦੋੋਂ 
ਕੈੋਂ ਬਰਜ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਬਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਗਜੈੋਂਡਰ ਟਾਡ ਬਜਹੜ੍ਾ ਕਬੈਮਸਟਰੀ ਦੇ ਨੋ ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਜੇਤੂ 
ਸੀ, ਆਰਗਬੈਨਕ ਕੈਬਮਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱ ਡ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨੂਫੀਲਡ ਫਲੈੋਬਸ਼ਪ ਲ ੈ ਬਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਖੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕ ੇਆਰਗੈਬਨਕ ਕੈਬਮਸਟਰੀ ਬਵੱਚ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਦੱਤੀ। ਦੋ ਸਾਲ  ੜ੍ੀ ਬਮਹਨਤ 
ਮਸ਼ੁਕਤ ਕਰਦਾ ਬਰਹਾ। 
  
ਉਹਦੀ ਗਰੀ ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਬਕ ਉਹ ਸਬਵਟਿਲੈੋਂਡ ਬਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੀਫ ੇਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹ ੋਗਏ 
ਅਤ ੇਉਹਨੂੰ ਮਿ ਰੂਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਬਪਆ। ਅਤ ੇਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈੋਂ ਬਰਿ ਬਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਮਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 
ਪਬਰਵਾਰ ਨੇ ਪਸੈੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਿ ਦਾ ਬਟਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਦੱਤਾ ਸੀ। 
  
1952 ਬਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ Esther Elizabeth Sibler ਨਾਲ ਬਵਆਹ ਕਰਵਾ ਬਲਆ। ਜੋ ਇਕ ਸਬਵਸ 
ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 1947 ਬਵੱਚ ਪਰਾਗ ਬਵੱਚ ਬਮਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ  ਹਤੁ ਬਿਆਦਾ ਧਰਵਾਸ 
ਬਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸੀ ਜੇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗੀਤ ਵੱਲ 
ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੇਬਟਿੰਗਿ,  ਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇਿੰਸ ਦੀਆਂ ਬਕਤਾ ਾਂ, ਅਰਟ ਅਤੇ 



ਲਖੇਕ: ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹਤੋਰਾ                                                                            Page 2 of 3 

 

ਬਫਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਬਕਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਭਬਰਆ ਬਪਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ  ਹਤੁ ਬਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ 
ਅਤ ੇਲਿੰ ੀਆਂ ਸੈਰਾਂ, ਇਕਾਂਤ ਬਵੱਚ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗਦੋ ਬਵੱਚ ਕਬਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਕ ਸਾਇਿੰਸ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਬਸਆਵਾਂ  ਾਰੇ ਡਿੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਰੈਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। 
 
 ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤ ੇEsther ਦੇ ਬਤਿੰਨ  ੱਚੇ ਹਏੋ। ਜਲੂੀਆ ਇਬਲਿ ੈਥ (Julia Elizabeth) 1953 ਬਵੱਚ 
ਜਨਮੀ, ਐਮਲੀ ਐਨ (Emily Anne) 1954 ਬਵੱਚ ਜਨਮੀ ਅਤ ੇ 1979 ਬਵੱਚ ਚੱਲ ਵਸੀ ਅਤ ੇ Dave 

Roy 1958 ਬਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹਇੋਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ  ੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਪਾਣੀ 
ਮਸ਼ਹਰੂੀ ਬ ਲਕੁਲ ਪਸਿੰਦ ਨਹੀੋਂ ਸੀ, ਉਹ  ਹਤੁ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। 
 
 1952 ਬਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ  ਬਰਬਟਸ਼ ਕਲੋਿੰ ੀਆ ਬਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਦੇ ਆਰਗੈਬਨਕ ਕਬੈਮਸਟਰੀ  ਦਾ ਹਡੈ  ਣਾ 
ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ। ਇਸ ਪਦਵੀ ਤ ੇਉਹ 9 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਵੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੀਸਰਚ ਕਰਦਾ ਬਰਹਾ। Peptides, 
proteins and Synthesis of Co-Enzime A ਉੱਤ ੇਖੂ  ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਚਿੰਗਾ ਜੱਸ ਖੱਬਟਆ ਅਤੇ 
ਪਰਬਸੱਧ ਹ ੋਬਗਆ। ਇਸ ਕਿੰਮ ਅਤ ੇਪਰਬਸੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਉਹ 1960 ਬਵੱਚ ਇਿੰਸਟੀਚਊਟ ਆਫ ਇਿੰਨਜਾਇਮ 
ਰੀਸਰਚ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਣ ਬਗਆ। ਇੱਥ ੇਵੀ ਉਸਨੇ ਖੂ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤ ੇਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਖੋਜ ਦਾ ਕਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਬਖਆ ਅਤ ੇ ਬਫਰ ਉਹ ਬਵਸਕਨੋਬਸਨ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਬਵੱਚ ਪਰਫੋਸੈਰ ਆਫ ਲਾਇਫ 
ਸਾਇਿੰਸਿ  ਣ ਬਗਆ। ਅਕਤ ੂਰ 1968 ਬਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬ ਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਰੋ ਅਮਰੀਕਨ 
ਸਾਇਿੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਫਬਜਆਲੋਜੀ ਐੋਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨੋ ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਮਬਲਆ। ਹਰੋ ਮਿ ਨੂਾਂ ਦੇ 
ਨੋ ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਇਿੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਮਲਦੇ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ  ਾ ਤ ਅਖ ਾਰਾਂ ਬਵੱਚ ਖ ਰਾਂ ਅਤ ੇਲੇਖ 
ਬਨਕਲਦੇ ਰਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਵੱਚ ਆਪਣ ੇ ਸਾਇਿੰਸਦਾਨ ਖੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨੋ ਲ ਲਾਰੀਏਟ  ਣਨ ਤੇ 
 ੜ੍ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤ ੇਪਰਧਾਨ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਖ ੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਨਕਾਲੇ। 
ਵਿੀਰਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਵੱਡ-ੇਵੱਡ ੇਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ ੂ ਧਿੂੰਆਂਧਾਰ ਲਖੇ ਬਲਖੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੈਰ-ਮਾਮਲੂੀ ਬਜਹੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤ ੇਅਮਰੀਕਨ ਅਖ ਾਰਾਂ ਬਵੱਚ ਕੁੱਝ ਚਰਚਾ ਹਈੋ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦੋਸਤ 
ਨੇ ਬਲਬਖਆ ਬਕ ਖੁਰਾਣਾ  ੜ੍ੇ ਠਿੰਡੇ ਅਤ ੇਸੀਤਲ ਸੁਭਾੳੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 
ਕੜੌ੍ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਮਪਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਤਿੰਨ ਭਰਾ ਬਦੱਲੀ ਰਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ 
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਬਰਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇਫੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਬਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੜ੍ੀ  ਠੈਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਸ਼ਬਹਰੀਅਤ ਬਤਆਗ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਬਹਰੀ  ਣ ਬਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-
ਭਮੂੀ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਨਹੀੋਂ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਵਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹ।ੈ 
 
ਜਦੋੋਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੋ ਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਸਲਬਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈੋਂਕੜ੍ੇ ਹੀ ਨੋ ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਾਇਿੰਸਦਾਨਾਂ, ਬਲਖਾਰੀਆਂ, ਬਫਲਾਸਫਰਾਂ ਆਬਦ ਨੇ ਬਜੱਤ ੇਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ 
ਸਾਰੇ ਸਿੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋੋਂ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਸਾਨੂੰ ਅਿੰਗਰੇਿੀ ਰਾਜ ਵਲੇੇ ਦੋ ਨੋ ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਜੱਤਣ ਦਾ 
ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਹਇੋਆ ਸੀ। ਇਕ ਰਾਬ ਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟਗੈੋਰ ਨੂੰ ਬਲਟਰੇਚਰ ਦਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਲਖਣ ਉੱਤ ੇਅਤ ੇਦੂਜਾ 
ਸਰ ਸੀ. ਵੀ. ਰਮਨ ਨੂੰ ਬਫਬਿਕਸ ਦਾ। 
 
 ਬਜੱਥ ੇਤਾਕਤ-ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਗਲ ਾ ਹਵੋੇਗਾ, ਉੱਥ ੇਸਾਇਿੰਸ ਪਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 
ਸਵਰਾਜ ਬਮਬਲਆ ਹ,ੈ ਇੱਥ ੇਤਾਕਤ-ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਿਜ ਾ ਗਾਲ  ਹ ੈਅਤ ੇਹਰ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਤਾਕਤ-ਪਰਸਤੀ ਦਾ 
ਹੀ  ੋਲ ਾਲਾ ਹ।ੈ ਕੈੋਂ ਬਰਿ ਬਵੱਚ, ਆਕਸਫਰੋਡ ਬਵੱਚ ਅਤ ੇਹਰੋ ਬਵਕਬਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀਆਂ 
ਬਵੱਚ ਲੋਕੀੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਨ ਅਤ ੇ ਖੋਜ ਬਵੱਚ ਮਗਨ ਰਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਬਲਆਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹਿੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਤਾਕਤ-ਪਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇ ਝਗਬੜ੍ਆਂ ਦਾ ਆਖਾੜ੍ਾ ਨਹੀੋਂ  ਣਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਬਵੱਚ ਬਕਸ ੇ
ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ ਦੀ ਕਾਨਵਕੋਸ਼ੇਨ ਹਵੋੇਗੀ, ਕਾਨਵਕੋੇਸ਼ਨ ਐਡਰਸੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਧਾਨ-ਮਿੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। 
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ਛਟੋ-ੇਛਟੋ ੇ ਬਵਬਦਅਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਬਵੱਚ ਵੀ ਕਈੋ ਜੜੋ੍ਮਲੇਾ ਹਵੋੇ ਚਧੌਰ ਵਿੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹਰੋ ਰਾਜਸੀ ਆਗਆੂਂ ਦੀ 
ਹਵੋੇਗੀ। ਬਜਸ ਤਰਹਾਂ  ੋਹੜ੍ ਦੇ ਸਾਏ ਹਠੇਾਂ ਗਲੁਾ  ਦਾ  ਟੂਾ ਪਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀੋਂ ਹ ੋਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਾਏ 
ਹਠੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ  ਟੂਾ ਮਰੁਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਥੇ ਦਾਖਬਲਆਂ ਵਲੇੇ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼, ਇਮਬਤਹਾਨਾਂ ਵੇਲੇ 
ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਲੱਬਗਆਂ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਣੋ ਵਲੇੇ 
ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿੀਰ, ਇਹ ਐਮ.ਪੀ., ਇਹ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ 
ਹਿੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਇਿੰਸ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹਿੁੰਬਦਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿੁੰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾਬੜ੍ਆਂ 
ਤੋੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ।ੈ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੜੌ੍ ਆਉਣੀ 
ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। 
 
ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣੇ ਦੀ ਖਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਲਈ  ੜ੍ੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ।ੈ ਬਜਸ ਤਰਹਾਂ ਮਲੌੀਬਕਊਲ ਦੇ ਅਿੰਦਰ 
ਛਟੋ ੇਬਕਣਕ ੇਐਟਮ ਹਿੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਐਟਮ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਛਟੋ ੇਬਕਣਕ ੇਅਲੈਕਟਰਾਨ ਅਤ ੇਪਰੋਟਾਨ ਹਿੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਜੀਵਾਣਿੂੰਆਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਰੋਮੋਸੋਮਿ ਅਤ ੇਕਰੋਮੋਸੋਮਿ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਿੀਨਿ ਹਿੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈੋਂਡਲ 
ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸੱਧ ਕੀਤੀ ਬਕ ਜੱਦੀ ਗੁਣਾਂ, ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਿੀਨ ਕਿੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1910 ਬਵੱਚ 
ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਬਕ ਿੀਨ, ਕਰੋਮੋਸੋਮਿ ਬਵੱਚ ਹਿੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
 ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ 1950 ਬਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਟਾਡ ਨਾਲ ਕੈੋਂ ਬਰਿ ਬਵੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 
ਉਸਨੇ Complex organic compound, ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੰ Nucleotides ਕਬਹਿੰਦੇ ਹਨ,  ਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ 
ਰੀਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈੋਂ ਬਰਿ ਛੱਡਣ ਤੋੋਂ  ਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤ ੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਰਣੇੀ 
ਦੇ Deoxyribonucleic Acid  ਣਾਉਣ ਬਵੱਚ ਕਾਮਯਾ  ਹਇੋਆ। ਇਹ  ੜ੍ਾ ਗੁਿੰਝਲਦਾਰ ਯੋਬਗਕ ਹ।ੈ 
ਇਸਦਾ ਫਾਰਮਲੂਾ ਬਲਬਖਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਹਤੁ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਲਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਗੀ 
ਬਸਰਦਰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਤਿੰਨਾਂ ਬਹੱਬਸਆਂ ਦੇ ਪਬਹਲੇ ਅੱਖਰ ਲ ੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ 
ਨਾਂ D.N.A. ਧਰ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ। ਇਹ ੋ ਬਜਹਾ ਇਕ ਯੋਬਗਕ, ਬਜਹੜ੍ਾ ਇਸ ਨਾਲੋੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੁਿੰਝਲਦਾਰ 
ਹ,ੈ Ribo Nucleic Acid ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਮਬਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ R.N.A. ਰੱਬਖਆ ਬਗਆ। ਡਾਕਟਰ 
ਖੁਰਾਣਾ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ DNA ਅਤ ੇਇਸ ਤੋੋਂ ਹਰੋ ਕਈ ਬਕਸਮ ਦੇ Nucleotides  ਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੋ ਉੱਤ ੇ ਲੱਗ ੇ ਰਹ।ੇ ਜਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ 1968 ਬਵੱਚ ਦੋ ਹਰੋ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨੋ ਲ 
ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਮਬਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ Nucleotides ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਸੀ। 
  
ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ  ਹਤੁੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋੋਂ ਹਈੋ ਬਕ ਉਹ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਪੱਛੋੋਂ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਖਜੋ ਬਵੱਚ ਮਸਤ ਬਰਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ 1966 ਬਵੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਗਬਰਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। 
ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਇਕ  ਹਤੁ ਖੁਲਹ-ਬਦਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤ ੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਬਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਮਸਬਟਰੀ ਤੋੋਂ 
 ਾਹਰ  ਬਫਬਿਕਸ ਅਤ ੇ ਬ ਉਬਲਿੀ ਦੀਆਂ ਲ ੈਾਰਟਰੀਆਂ ਬਵੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿੁਰ ੇ ਕਰਦਾ  ਰਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। 
ਉਹਦਾ ਬਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਬਕ ਉਹ ਹਰੋਾਂ ਲੈ ਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋੋਂ ਨਵੇੋਂ ਢਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਖਜੋ ਲਈ ਬਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਇਿੰਸਦਾਨਾਂ ਲਈ  ੜ੍ੀ ਅਨੋਖੀ ਸੀ।  ਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਬਵੱਚ ਸਵੇਾਮਕੁਤ ਹਣੋ ਤੱਕ, ਉਹ 
2007 ਤੱਕ ਬਵਿਨ ਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਬਰਹਾ। ਨੋ ਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰੋ ਵੀ  ਹਤੁ ਪੁਰਸਕਾਰ 
ਬਮਲੇ। 
 
 ਅਿੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲ ੈਾਰਟਰੀ ਬਵੱਚ DNA  ਣਾਉਣ ਬਵੱਚ ਕਾਮਯਾ  ਹਇੋਆ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਡ ੇਤੋੋਂ ਸਦਾ 
ਲਈ 9 ਦਸਿੰ ਰ 2011 ਨੂੰ Concord, Massachusetts, USA ‘ਚ ਬਵੱਛੜ੍ ਬਗਆ।   
 


