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��ండవ ��ం� ట�బ�� సమ����ాల ��సం లండ� ����న �ాం��� అక��� �ాయ�           
ఇ��ి�ట��� ఆ� ఇంట���షన� అ��ౖర�్ (Royal Institute of International Affairs) తమ          
సంస�� సంబ� ��ం� మ�ట�� డమ� �ి��ం��. 20-10-1931న �ాం�� ఆ సంస�ల� మ�ట�� ��ర�.         
సభ�� అ��కమం�� ��ట�� ����వ�ల� వ���ర�. ల��� ల���య� ఆ సభ�� అధ��త          
వ��ం��ర�. �ాం�� మ�ట�� డవల�ిన �షయం- ''��రత�ేశప� భ�ష�త�� .'' �����ౖ మ�ట�� �ే        
మ�ందు �ాం�� - ''��ందూ-మ��ి� ం-�ి� '' ల సమస�, ''అంట�ా�తనం'', ''� �ామ�ల�� �        
��ద��కం'' అ�� అం�ాల� స�ృ�సూ� , ��ల� అల��క�ా, అంత�ా�ణ� ప�బ� ��ం�నట�� �ా        
''��ట�� �ార� �ావ����� మ�ందు కంట� ఇప��డ� �ర��ాసు�ల� ఎక��వ వ����ర�'',        
''��ట�� �ార� ����వ�వస�� ��ర�గ�పరచడం ప�క�నవ�ం�, ���� సమ�లం�ా ��క�ం�       
���ార�. ఓ �ెట�� �దల�ను త��, ��ర�� బయట�� ��ి, అల� వ��ల��ార�. ఓ అంద���న            
వృ�ం ��శనమ��ం��'' అ���ర�. ��ల� ప��ాఢ ��ా�సం�� అవసరమ��ే �� ప�కటన�         
ఎవ����� అం��ల�� ప���ంచ వచు�ను అ���ర�. 

సభల� అలజ��. ��ట�ష��ార� �ాకమ�ందు ��రత�ేశంల� ఎక��వ అ��ాసు�ల�       
ఉ���ర� అన� �ాం�� మ�టల� ��ట�� �ా���� �వ����న ఆ��పణల��ా �����. ఇ�� ��ట��            
సభ�సమ�జ��� ��ల� �వ�ం�ా కలవరపర�ం��. ��ల�మం�� ����ష�� ల�ౖ, మ�నం�ా       
వ�ం���� ���, �ాం�� ��ి��న ఈ స�ాల�� స� �ి�� ���� � అ�� వ���� ఒప����ల�దు.           
ఈయన ��ా చ��ే�ాల అధ�యన సంస� School of Oriental Studies �ా� పక�డ�, అంతక� మ�ందు           
���ా య��వ���ట� ఉపక�లప�, ��ట�� ప�భ�త�ం ��రత�ేశంల� ����వ�వస�ల       
��ర�గ���సం 1918-30ల మధ� ���ిన అ��క క�ట�ల�� �ౖె� ��� . ఆ �ట�ం� ల��� �ాం���          
ప���ంచడ���ాక, ����ప� ఓ ద�ాబ�ం�ాట� �ాం���-�వ� �ె�ి�న మ�టల� ఋ�వ��ే�,        
ల�క�� �ే బ��రంగం�ా � మ�టల� ��న��� �సుక��, �మ�పణ ��రమ� ��ంటబడ��డ�.         
�ాం�� క��� తను �ె�ి�ం�� తప�� అ� �ే��ే తనమ�ట�� ��న��� �సుక�ంట�ను అ�,           
��రత�ేశం ����� �����క ����� సంబం��ం�న ఆ���ాల� బయట��డ��ను అ� అ���డ�.         
ఇం��య��� ����� �ా�ా�� �ాం�� అ��స�� ఎర�ాడ జ�ౖల�ల� వ�ండటం, ఈ �షయ���          
�షయ��కరణ �ేయమ� ��.ట�.�ా � ఆ�ే�ంచడం జర�గ�త�ం��. 

��.ట�.�ా ���� � �� గతంల� మ�క�్ మ�ల� � , ల� ల�, ���ండ� �ా�� , ��మ� మ���, డబ�� �.         
ఆడ� , �.డబ�� �. �టర�్ ... ఇల� అ��కమం�� 17, 18 శ��బ�� ల ��రత ����వ�వస� గ���ం�           
�ే�ిన �ా�ఖ����ల�, ���� �� ల� అధ�య��ల�� క��ిన �వణ�త�క���న ఉత�రం ��ా �ా� డ�.         
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�ా� ఎ�� ఆ���ాల� చూ�ి�� ���� � ఒప����క, �ాం��� తన మ�ట��         
ఉపసంహ��ంచు��మ� పట�� బడ��డ�. �ాం�� తప�� �ె�ా���? 

ధర��ా� (1922-2006) �ాం�ేయ�ా��. �ాం�� ఆల�చనల గ���ం� ��ల� �స� ృతం�ా        
ప������ం�, ����ప� 16 ప�స��ాల�, 8 ��ష����న �ా��ాల�, 23 ప����ధక ప��� ల�, 40           
ఉప����ాల�-�ా��ాల�, ప��ే�కం�ా మ�����ాం����ౖ 9 ప��ే�క రచనల�, 10 ఇంటర���ల�,        
25 ��ం�� రచనల� �ే�ిన ��ష�వ����. తన రచనల ����ా �ా� మ��హ� ల���య���, ఇం�ా           
అ��క���న �ాం�� అనుయ�య�ల�� �ాం�� గ���ం�, ��రత�ేశప� ����త�క �షయ�ల గ���ం�,         
మ�ఖ�ం�ా 17, 18, 19 శ��బ�� ల ��రతచ��త� గ���ం�న ��న� అం�ాల�-చ��త�, సంస�ృ�,          
�ద�, ��ౖన�్ , �ాం���కరంగం ... ఇల� అ��క అం�ాల��ౖ ప������ం� �ా���ా��క         
ప����ధ��ం�ాలను ఆయ���ల��ా ఇ���డ�. 

19-02-1922 ల� ఉత�రప��ే� ల�� కం��లల� జ��ం�న ధర��ా� , 1920       
�వ���ాలంల� ల�హ� � �����ర�. 7 సంవత��ాల వయసు�ల� ��రత జ��య �ాం���� ల�హ� �           
సమ����ాల�� ��న��� కల�ి �జరయ��డ�. 1938ల� ల�హ� � ల� ��ర�� �స� �ాల��ల�        
�.ఎ� .�ి. (�ి�క�్ )ల� �ే��, తర��ాత 1940ల� బ�����ౖ �ర� �ాల��ల� �ే�ార�. 1940ల���          
�ా�తంత�� �� �ాటంల� ��గం�ా �ాల�� చదువ�ల� వ��ల��ి ఉద�మంల� �ే��, ఆగ�� 8, 1942           
���� ఇం��య� సమ����ాలల� �ాల�� �, తర��ాత అ����  అ�� 1943 ఏ�ి�� - �� లల�          
�� �సు కస���ల� వ����డ�. 1944ల� ��ాబ�� �� కల�ి ర����, హ������ లల� � �ా�ణ         
అ�వృ��� �ార�క�మ�ల� �ేపట�� ర�. 1947 నుం�� �ాం���� �� ష��� �ా���ల� �ేశ�భజన         
సమయంల�� ��ం���క�ల ప�న����ాస ��ం��� లక� ��ా�హక�డ��ా వ����డ�.      
ల���య���నూ, కమల��ే� ఛట��ా���యల�� కల�ి ప��ే�ాడ�. 

1949ల� �ి��� ఎల�� � �� �� అ�� ఆంగ� య�వ�� �����ేసుక����డ�. 1950ల� �����          
��ాబ�� �� క��ి ���ి��� ల� సహ�ార �����ల��ౖ ఓ � �ామ��� ����ం��డ�. ����� 1954ల�           
లండ� ����, 1957ల� ఇం��య�వ��, పం���� �ా� వ�వస���ౖ అ��క ప����ధనల�         
�ే�ాడ�. 1965ల� ��ట� ���������- 17, 18, 19 శ��బ�� ల ��రత�ేశ ఆ���క, �ామ��క,           
�ాంస�ృ�క �షయ�ల��ౖ ��ట�� �ాత ���ార�� ల ఆ��రం�ా అ��క ప����ధనల� �ే�ాడ�. ఇల�          
మధ�ల� లండ� , ����� ఇం��య�ల� వ�ంట� అ��త ��ా చ�, ��ా �ా�త� ����త��ాం�ాల��ౖ         
ప������ం�- ��� గ�ంథం ''పం��య��ా� ఆ����త ��రత �ాజ�వ�వస� '' (Panchayat Raj         
and India Policy) (1962) ప�చు��ం��ర�. 

�ా� ఆయన ప����ధనల�� అత�ంత చర��య�ంశ���న ���� ప�స��ాల�- ''18వ        
శ��బ�ంల� ఇం��య�ల� ��ౖన�్ మ��య� ట��ా�ల�'' (Indian Science and Technology         
in the Eighteenth Century - 1971), ''స�య ��ాకరణ- ��ర�య �ాంప���యం,''          
(Civil Disobedience in Indian Tradition - 1971), ��ర�య �త� , మ�నస, �ాల           
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(Bharatiya Chitta, Manasa and Kala - 1991), ''�ాం��� అర�ం �ేసు��వడం”          
(Understanding Gandhi 2003) ... అ��ే ఆయన 1983ల� ప�చు��ం�న ''అంద���న         
వృ�ం- ప�ె���దవ శ��బ�ంల� ��రత�ేశంల� స��ే� �ద�'' (THE BEAUTIFUL TREE :          

Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century) ఓ సంచల����� సృ�ి�ం�ం��. అ��           
1931ల� �ాం�� �ాయ� ఇ��ి�ట��� ఆ� ఇంట���షన� అ��ౖర�్ , లండ� ల� �ె�ి�న మ�ట�          
ఋ�వ��ే�� ప�యత�ం. ���ష���న శ�మ��, �స� ృతం�ా ఇం��య�, లండ� లల�� అ��క        
��ా �న ��త ఆ���ాలను ��క��ం�, చ���, �ప��క��ం�న ప�యత�ం. 

ఇర��ౖయవ శ��బ�ప� �����ళ��� ��రత�ేశంల� జ�� నుల�, చదువ�క�న��ార�,      
ఇం���ష��ా�� స�ర����� ��ర�య�ల�� జ�� నం ఉద�ం�ం�� అ� బలం�ా న����ార�.        
ఇప�ట��� ఆ ఆల�చన ������క�ల�� ��ల� �ాఢం�ా వ�ం��. 1800 నుం�� 1900ల మధ�           
ప�ట��న మ�డ�, ��ల�గ� త�ాల� తమ గ���ం� ��మ� ప�����ా మర��� ��ల� ��ల�          
�జయవంతం�ా �ేయగ��ార� ��ట�� �ార�. ఈ మధ� ����� నవల� రచ�త,        
వలస�ా��నంతర ��ౖ��� ం�క కర�- నూ��� �ా ��య�ం�� (Ngui Wa Thiango) ��ా �ిన Decolonizing the            

Mind : The Politics of Language ను చ��� ఊ���� �న ��ర�య ����వ�ల�� ధర��ా� అర�ం             
�ాల�దు. ఎందుకంట� బయట�నుం�� వ�ే� జ�� ����� అల�ాట�పడ� సగట� ��ర�య        
చదువ����, ������� ధర��ా� , �ాం��ల� అర�ం అవడం కష���! 

మన దు�ి�� ఏ�టంట� మన గ���ం� మనం �ెల�సు������� ��ట�� �ా�� ���ార�� లల�         
��త����వడం. ఆ మధ� ప�ణ� మ�ఖ��� (��వంగత మ�� ��రత�ేశ అధ��ల�) �ార���ంట�ల�          
ఆ���క�ాఖ�మం���ా వ�ంట� (08-12-2011న) అప�ట� ఆ���క ప���ి����ౖ FDI ల గ���ం�         
మ�ట�� డ�త�- ''ఈ FDI ల� ల�కమ�ందు మన��� బల�� �� �ంట� వ�ండల�దు.'' (“We did’t           
eat lizards when there was no FDI”) అ���ర�. అల��� ��ట�ష��ార� �ాకమ�ందు ఈ �ేశంల�             
��ౖన�్ , ట��ా�ల�, చదువ�ల� ల�వన� అసంబద� ��వన� ప���ంటడ�� ఈ The Beautiful Tree           
ఉ�ే�శ�ం. �జ���� అ�ే సమయంల� (సుమ�ర� 1700లల�) ��రత�ేశ ఆ���క, ����, �ాస� �,          
�ాం���క రం�ాల� ఇం�ా� ం� కంట� ��ల� ఎక��వ�ా� �ల� వ�����.       
en.www.wikipedua.org>wiki>economics ల� Economic History of India అ��       
�షయం చ����ే 1700 ��ట��� ఇం��య� జ���� 16.5 ��ట�� , GDP (ppp) (1990           
Dollars) 9075 ��ట� ��లర�� . ఆ ��ట��� ప�పంచంల� అ���ద� ఆ���క వ�వస� . అసల� ఇం�ా� ం�             
ఎదుగ�దల అ�����ా, ��ర� ల, ఆ�ియ�, ఆ�ి��ా �ే�ాల సహజ వనర�ల �ో�ి�� ఫ�త�� అ�           
ల���య��� స� అ��కమం�� ��ర�య �ంత��పర�ల� క��� �ె�ా�ర�. 
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��ండవ ��గం 

''18వ శ��బ�ంల� ఇం��య� �ాస� �, �ాం���కత'' (Indian Science and Technology in the           
Eighteenth Century(1971))ల� అ��క ఉ��హరణల�� ఇం��య�ల�� ఆ �ాలప� �ాస� �,        
�ాం���కతల ఔన������ �వ��ం�న ధర��ా� , The Beautiful tree ల� 17, 18 శ��బ�ంల�           
��రత�ేశంల� �ద� గ���ం� �� ��హరణం�ా �వ��ం��ర�. �జ���� య���� అంతట� 17,         
18వ శ��బ�� ల��ట��� ��రత�ేశ వ�వస� గ���ం� ఉత��కత ������, అ��క అం�ాల��ౖ �జ�ల�          
��క��ం�ే ప�ల�ప��� ర�. ��ల�� � , అబ�� ����� , జ�� �ిల���� ల� �ాక, ఆడ� ��ర�� �స� ,           
���య� �ాబ�� స� , జ�� ��� ���� ల� (ఎ��ంబ�� �శ�����లయం) క��� ��ల� �వ�ాల�         
��క��ం��ర�. అ�ే సమయంల� ������ ���న�్ , ���య� జ�న�్ ...త��తర�ల� సంస�ృతం,         
ఇతర ��ర�య ��షల అధ�యనం��ౖ మక��వ ��ంచుక����ర�. 

���య� ఆడమ�్ అ�� అతను 1830లల� బ�ం�ా� , ��ర�లల� స����ే�ి- ఈ         
��ా ం��లల� సుమ�ర��ా 1,00,000 � �ామ �ాఠ�ాలల� ఉ���య� �ె�ా�ర�. తర��ా�        
�ాలంల� ��ల�మం�� ��ట�� ���న ర�పకర�ల� ఈ �జ��� �రస���ంచ����� ��ల�         
కష�ప��� ర�. ఆడమ�్ క� మ�ం�ే మ��� � ����ి�ె�� గ���ం� ��మ� మ��� ''ప�� � �ామ���� ఓ           
�ాఠ�ాల వ�ం��'' అ� ��ా �ాడ�. బ�ంబ� ����ి�ె�� గ���ం� �.ఎ� . ��ం�ె� �ా�� అ�� ��ట��            
అ���ా�� క��� 1820లల� ''ఈ ��ా ంతం �త�ంల� క�సం ఒక� �ాఠ�ాల క��� ల�� ����,            
��ద� � �ామం ల�దు. ��ద� � �ామ�లల� ఇం�ా ఎక���� వ�����'' అ� ���� ర�� �ే�ాడ�.           
1850లల� పంజ�� ��ా ంతం��ౖ ప������ం�న ��.�.డబ�� �. �ట�� ఇల�ంట� �ి����        
గమ�ం��డ�. ఈ ���� ర�� ల� చూ�ిన �షన�� అ���ార�ల� �ట�� ��ల� �వ����న         
అస���ల��ా �రస���ంచడం �దల���ట�� ర�. ఎందుకంట� �ెల��ా�ే ఉన�త�డ� అ�� ��వన        
�ా��� క����ిం��. ఆ సమయ���� ఇం�ా� ం� ల� ��ల� తక��వ సూ�ళ��, ��ల� తక��వ          
����ర�� ల� ! 

ఉ��హరణ�� �ెల�గ� మ�ట�� �ే ��ా ం��లల� సుమ�ర� 1823 ఆ ��ా ం��లల� 3,454         
సూ�ళ��, 32,801 మం�� ����ర�� ల�, అల��� 606 క���ాలల�, 2592 మం�� ����ర�� ల�          
ఉ���ర� అంట� మనం నమ�గలమ� ఈ ���? అల��� క�ల�లపరం�ా చూ��� 13,893 (           
బ�� హ�ణ�ల�), 121 (���య�ల�, �ా�ల�) 7676 (��ౖ��ల�), 10,076 (�ద�), 4,755         
(ఇతర క�ల�ల�), 1,639 (మ��ి� ంల�) ����ర�� ల��ా వ����ర� అ� గణ�ం�ాల�        
�ెబ�త����యట! ట�బ�� I & II, ప�� ��షన�్ ���జ�, 2015, Essential Writings of            
Dharmapal, ప�� ��షన�్ ���జ�, 2015, P. 212-13 (ఇ�� ��ట�� అ���ార�ల� ��ట��           
ప�భ������� ఇ��న ���� ర�� ల ఆ��రం�ా తయ�ర��ే�ినవ� ధర��ా� �వరణ). ��ట�� �ార�        
�ావ����� మ�ందు ��వలం ఉన�తక�ల�ల�, తరగత�ల�� �ద� ప���త���ంద� �ా��రణం�ా        
న��� ��ర�య ����వ�లక� ఈ ల�క�ల� ��ంత �ర�మవడం కష��� ! ఇల� ఈ ప�స��ాలల�            
ప�ర�ష, �ీ� �ల ల�క�ల� ఉ����. అల��� క�స వయసు�, �����ాలం చ���� సబ��క�� ల�          
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ఉ����. �ామ�యణం, ��రతం, ��గవతం �ామ� సబ��క�� ల��ావ����, ����ర�� ల       
�ామ��క ��పథ�ంబట��- �శ�కర� ప��ాణం ల�ంట� ఇతర �షయ�ల� (ఉత��� క�ల�ల         
�షయంల�), �ెన�, బసవప��ాణం త��త�ాల�(�ం�ాయత� �ిల�ల��), పంచతంత�      
ఇ���దుల�, �ఘంట�వ�ల�, �ా�కరణ�ల� �ా�ా�ం�ాల��ా ఉం�ేవ� �ెల���� ం��. �ల�       
�ామ�యణం, ��శర�� శతకం, సుమ� శతకం ఇ���దుల� �ా�ా�ం�ాల��ా వ�న�ట��        
�ెల���� ం��. 

అల��� ఉన�త �ద�లల� ఎక��వ�ా బ�� హ�ణ���క�ం ఉ��� అ� ��వలం మత, తత� �,          
��, ���య�ా�ా� � ల వరక� ప���తం అ�, ఖ��ళ�ాస� �ం, ��ౖద�ం ల�ంట� �ా�ా� � ల� అ�� క�ల�ల,           
వ�ా� ల�ార� ����ప� సమ�నంగ చ���నట�� ధర��ా� �ెబ�త����ర�. 1812ల ��ా ంతంల�        
మలబ�ర�, మ��� సు ��ా ం��లల� 808 మం�� ఖ��ళ�ాస� �ం చదువ�త�ంట� ��వలం 78 మం��,          
194 మం�� ��ౖద��ాస� �ం చదువ�త�ంట� 31 మం�� మ�త��� బ�� హ�ణ�ల�, �గ���ార�         
అన�క�లసు� ల� ధర��ా� �ెబ�త����ర�. (అ�ే ప�స�కం, ���.221) శస� ����త�ల�       
ఎక��వమం�� మంగ�క�లం �ార� ��ప�ప�తనం ఉన��ార� ఆ �ాలప� ��ట��         
��ౖద��ప�ణ�ల� ���ం�నట��  �ెల���� ం��.  

అల��� �ీ� �ల �ద� �షయంల�నూ అప�ట� మలబ�� , జ�యప�� (�జయనగరం)        
��ా ం��ల గణ�ం�ాలనుబట�� ��ా థ�క�ద�ల� బ�� హ�ణ�ల ప�ర�ష- �ీ� � �ష��� సూ�క        
2230-5, ��ౖ��లల� 84-13, �దు� లల� 3697-707, ఇతర�లల� 2756-343, మ��ి� ంలల�        
3196-1122 (మలబ�ర� ��ా ంతం), అల��� జ�� ప�� ��ా ంతంల� 254-941 (బ�� హ�ణ),        
38-01 (��ౖశ�) 266-71 (�ద�) 213-64 (ఇతర) మ��య� 0-0 (మ��ి�మ�ల�)గ వ�ం��. 

అ��ే �ాం���ా�� మ�టల�� � స���ల� ������ ప�యత�ం ధర��ా� �ార� ��వలం        
�ద�క� మ�త��� ప���తం �ేయల�దు. ��ట�� �ార� �ావ����� మ�ందు ఆ���క, �ాజ��య         
వ�వస�ల�, ��ౖను�, ట��ా�ల�ల�, పం��య� వ�వస�� ... ఇల��� అ��క అం�ాల� స�ృ�సూ� ,          
ఆ��ట� య���� �� �� ల��క�ంట� అ��క రం�ాలల� ఇం��య� ఉన�త �ి��ల� ఉంద�,         
��ట�� �ా�� �వ��� క���న �����ల� తర��ా� �ాలంల� అ��క రం�ాల� భయంకరంగ         
�ెబ���ాయ�� �జం, ��ం�ెం కట�వ��ా వ����స��, మనక� �ెల�ప���ం��.  

ధర��ా� రచనల� 5 ���ాల��ా �ొర�క�త����, ��రతప�భ�త�ప� అ���ార ప�చురణ�ా        
Essential Writings of Dharmapal అ�� ��ర��� ప�� ��ష� ���జ� �ార� 2015ల� ���ార�.           
��రత�ే�ా�� ����� అర�ం �ేసుక��� అ��క ప�స��ాల� ఈ మధ� వసూ� ����. �ా� ఆ           
�ా��త�ప� ��� మ�ర�����శక�లల� ధర��ా� ఒకర�. చక�� �ాం�ేయ�ా��. అల��� పం���         
సుంద� ల�� అన� వ���� క���ను. నూ��� �ా ధయ�ం��, ��ా ం� ����� లను ఊకదంప�డ�           
ఉప����ాల�గ, �ా��ాల��ా �ేశం��ౖ వ��ల� జ�� నుల� ధర��ా� రచనలపట� మ�త�ం ��ల�         
��త����న మ�నం వ���ా� ర�. ఎందుకంట� ఇప�ట��� ��ల�మం��ల�, బయట��� ఎ�� �ె�ి���,         
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ఆ వలస�ాదం సృ�ి�ం�న మనస����ల� బలం�ా ఉ����. ఇప�ట������ ఈ ����వ�ల�         
��రత�ేశ చ��త��, మ�ఖ�ం�ా గత 2 ల��� 3 వందల సంవత��ాల చ��త�� ����� చద�ా��న            
అవసరం వ�ం�� అ� �ాం�ేయ �ా�� ధర��ా�  గ�ర��  �ేసు� ���ర�. 

�ా� � అల��ర�్ అ�� ���ాక� �ెం��న ప�ా�వరణ ��త� , ��������ా 1976 ��ా ంతంల�          
�లం� ల� ప��మ �ే�ాల�� , �ౖె��ల�, ఇం��య�ల� �ాస� � �జ�� నం, సంస�ృ� అ�� అం�ాల��ౖ           
త�ల��త�క ప����ధన�ా తన �ి���.��. �ేసు� ���ర�. ఆయన�� �లం� ల�� గ�ం��లయ�ల��         
అ�� అం�ాల��ౖ ��ంత �షయం �ొ������, ఇం��య� గ���ం� ఏ� �ొరకటం ల�దు.          
అక�ా�త�� �ా ఒక ���న ఆ� ���� ��� ల�� South-East Asia Institute ల� ధర��ా�            
��ా �ిన ఇం��య� ��ౖన�్ అం� ట��ా�ల�… ప�స�కం �ొరకడం�� ఆయన �ి���.��.         
�జయవంతం�ా �ేేయగ��ార�. ఆయన ����� ర� ���ి� ����ా ప����త���న ��ంతమం��        
మ��� �-�ానూ�� ఐ.ఐ.ట�. ����ర�� ల� ఆయన ����ా ధర��ా� గ���ం� �ెల�సుక����ర�.        
ఈ ����ర�� ల� ��ల� �ాలం �ే�య �ాం���కత ��ౖ ��ప� ప����ధనల� �ే�ారట. అల� ధర��ా�            
అ��క �ాస� � ప����ధనలక� ��డ���� ర�. అల��� ��ల�ౖ� ���� అ�� అ����క� ల�ౖబ����య�,          
��ౖను� చ��త� �ా��ణ� ��ల�వ��ం�న Encyclopaedia of Non-Western Science,        
Technology and Medicine (1997) అ�� ప�స�కంల� ధర��ా� ప��ా� వన వ�ం��. �ా�          
��ర�య�ల��  ��ల� తక��వ మం���� ధర��ా� �ెల�సు.  

��ట�� �ార� �ాకమ�ం�ే మ� ����వ�వస� బ�గ�ం�� అ�� 1931ల�� �ాం��� మ�టను          
ఋ�వ� �ే�ిన ప�యత�ం ��ల� ప�శంస�యం. The Beautiful Tree ప�స�కం ����ప�          
420 ���ల �స� ృత ప����ధ�� పత�ం. 17-18వ శ��బ�� ల అ��క ��ట�� - ఇం��య�           
అ���ార�లను ప����ం�, ప��ష���ం�, ప�కట�ం�న ఈ ప�స�కం �ాం�� మ�టల�� � స�����         
�లబ�ట��ం��. �ాం�� ప���న భ��క సత�ం. మ�� �ాం�� మ�టల�� �� స����� ��దకడం అంట�           
ఎంత �ాహసం. �ా� ఆ ప�యత�ంల� ��ల� వరక� సఫ�కృత�లయ��ర� ధర��ా�.  

  

��. అవ��నం రఘ�క�మ��  
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