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³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾ÖÖÖ¾Ö¸ü ¬Ö´ÖÔ ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ
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µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖÖê •ÖÖÖ“µÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ Ö¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯ÖÖ Æüß ÃÖÓ–ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¯Öã¸üºþ••Öß¾ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü êú¾Öôû ŸµÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¸Óü×³Öú
ŸÖÖŸúÖ»Ößú úÖ¸üÖ ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖê, ŸÖ¸ü µÖÖ ¿Ö²¤üµÖÖê•ÖÖê´Öãôêû ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ´µÖú Ã¾Öºþ¯Ö Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
¿Ö²¤ü †×¬Öú †¾Ö¬ÖÔú ´ÆüÖæÖ Ã¾ÖßúÖ¸üÖê µÖÖêµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ †Öê¸üß¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»Öê»µÖÖ Ö¾Ö×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ»ÖÖ
´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ¾Öî³Ö¾Ö¿ÖÖ»Öß ¸üÖê´ÖÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ‡ÃÖ¾Öß ÃÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ´Ö¬µÖê ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê
ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ ¸üÖê´Ö ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖ ˆ¤ü³Ö¾Ö»Öê»Öê ‹ú ²ÖÖµÖ—Öò™üÖ‡Ö ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖ ¯Öæ¾ÖÔ µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê
×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. ‡.ÃÖ. 1453 ´Ö¬µÖê ŸÖãúá ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖÖ™üß Æü»µÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß
¸üÖ•Ö¬ÖÖÖß úÖòÃ™òüÛ™üÖÖê¯ÖÖ»Ö Æêü ¿ÖÆü¸ü ¯Ö›ü»Öê ¾Ö ŸÖê ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÆüß úÖêÃÖôû»Öê. µÖÖ ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“Öß ²ÖÖúß
ÛÃ£ÖŸÖß ú¿ÖÆüß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß, ŸÖê ×¾Ö¤üÖÖÖÓÖÖ †ÖÁÖµÖ †Ö×Ö †³ÖµÖ †ÃÖê. “ÖÖî¤üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ
ŸÖãúá“Öê Æü»»Öê ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ úÖòÃ™òü™üßÖÖê¯Ö»Ö´Ö¬Öß»Ö úÖÆüß ×¾Ö¬¤üÖÖ †×¬Öú ÃÖã¸ü×ÖŸÖŸÖêÃÖÖšüß
µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê µÖêŸÖ“Ö ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ‡.ÃÖ. 1453 ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö µÖê£Öê ¸üÖÆüÖê †¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê †Ö¯ÖÖ¯Ö»Öê •ÖãÖê
ÖÏßú ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö ÖÏÓ£ÖÃÖÓÖÏÆü ‘Öê¾ÖæÖ ŸÖê ×¾Ö¬¤üÖÖ µÖã¸üÖê¯Ö“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾Ö ¤ü×ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ŸÖ¸üß
´ÖãµÖŸÖ: ‡™ü»Öß´Ö¬µÖê ŸÖê£Öß»Ö ¬Ö×ÖúÖ“µÖÖ †ÖÁÖµÖÖÖÖ»Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖªÖ¾µÖÖÃÖÓÖ ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ. •ÖãµÖÖ
ÖÏßú ¾Ö »Öò™üßÖ´Ö¬Öß»Ö –ÖÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ ×¾Ö¬¤üÖÖÖÓÖß ¯ÖãÆüÖ ˆ•ÖÖôûÖ †ÖÖ»ÖÖ. ÖÏßú - ¸üÖê´ÖÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
¥üÛÂ™üúÖêÖÖÓ“ÖÖ †Ö×Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ‹ú Ö¾ÖÖ“Ö †£ÖÔ ˆ»ÖÖ›æü »ÖÖÖ»ÖÖ µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÎúÖÓŸ Öß»ÖÖ
¯Öã¸üºþ••Öß¾ÖÖ ´Æü™ü»Öê Öê»Öê, •ÖãµÖÖ ÖÏßú ¾Ö ¸üÖê´ÖÖ –ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖãÆüÖ Ö¾µÖÖÖê ´ÖÆü¢¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê ŸÖê
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ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ÆüÖêµÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ •ÖãµÖÖ ÖÏÓ£ÖÖ“Öß ±úŒŸÖ ¯ÖÖ¸üÖµÖÖê êú»Öß •ÖÖŸÖ Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖŸÖæÖ †Öêú Ö¾µÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓÖÖ “ÖÖ»ÖÖÖ ×´ÖôæûÖ Ö¾Ö×•Ö¾ÖÖÖ“Öß, Ö¾µÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú ¾Ö •ÖÖÖéŸÖß“Öß ŸÖãŸÖÖ¸üß ±ãÓúú»Öß
Öê»Öß. ´ÆüÖæÖ µÖÖ ÎúÖÓŸÖß»ÖÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûß †Ö‘ÖÖ›üß¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖ“Öê ÃÖ´Öé¬¤ü •Öß¾ÖÖ ÃÖÓú™üÖŸÖ †Ö»Öê ÆüÖêŸÖê.
ˆŸéúÂ™ü ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ ŸÖŸ¾Ö¿ÖæµÖ ú´ÖÔúÖ›ü †ŸÖÔú×ÖÂšü ×ÎúµÖÖú´ÖÔ, Îæú¸ü ¯ÖÖ¿Ö¾Öß ¯ÖÏ£ÖÖ, ºþœüß,
¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ µÖÖÓÖß ‘ÖêŸÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ Ö´ÖÖ¾ÖæÖ µÖê£Öß»Ö •ÖÖŸÖÖ †×¾Ö¾ÖêúÖ“µÖÖ †Öê—µÖÖÖÖ»Öß
¤ü²Ö»Öß Öê»Öß ÆüÖêŸÖß. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖß“Öß Öã»ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
†Ö×Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖŸÖ ¾Ö ¬Ö´ÖÔÖê¡ÖÖŸÖ ¾Ö úÖ»ÖÖÖê¡ÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •ÖÖŸÖÖ Öã»ÖÖ´Ö —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. êú¾Öôû
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓÃéúŸÖß“Öê, ¾Öî³Ö¾ÖÖ“Öê “ÖîŸµÖÖ×ÆüÖ ÃÖÖÓÖÖ›êü ŸÖê¾Öœêü ×¿Ö»Ö»Öú ¸üÖ×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê.
´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ´ÆüÖ•Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ‡.ÃÖ. 500-1500 µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ÃÖãÃÖÓ‘Ö™üßŸÖ ¾Ö
ÛÃ£Ö¸ü ¸üÖ•µÖê Ö¾ÆüŸÖß ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú Ã¾ÖÖÃ£Ö Ö¾ÆüŸÖê. •ÖÖ´ÖŸÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ¸üÖ•µÖÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸üÆüß ×õÖÃŸÖß
¬Ö´ÖÔÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ ÆüÖêŸÖÖ. ŸÖ¸üßÆüß ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê úÖÆüß ×¾ÖªÖ¯Ößšêü Ã£ÖÖ¯ÖÖ —ÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß.
¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¿ÖÆü¸üÖŸÖæÖ ×¾Ö¬¤üÖÖÖÓÖÖ £ÖÖê›üÖ²ÖÆæüÖ †ÖÁÖµÖ ×´ÖôûÖ»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. µÖã¸üÖê¯Ö ¾Ö †Ö×¿ÖµÖÖ ÖÓ›üÖ“µÖÖ
ÃÖß´ÖÖ¸êüÂÖÖÓ¾Ö¸ü ×õÖÃŸÖß †Ö×Ö ´ÖãÃÖ»Ö´ÖÖÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖ •Öß ¬Ö´ÖÔµÖã¬¤êü —ÖÖ»Öß, ŸµÖÖ´Öãôêû úôûŸÖ ÖúôûŸÖ
µÖã¸üÖê¯ÖßµÖÖÖÖÓ“Öß –ÖÖÖ»ÖÖ»ÖÃÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖ »ÖÖÖ»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸÖë¾ÆüÖ ‡.ÃÖ. 1453 ¯Öã¾Öá µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ãúšêü úÖÆüß
–ÖÖÖÖ“ÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ, ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ú»Öê“ÖÖ úÖòÃ™òüÛ™üÖÖê¯ÖÖê»Ö“ÖÖ ¯ÖÖ›üÖ¾Ö Æêü“Ö ‹ú´Öê¾Ö úÖ¸üÖ
‘Ö›ü»Öê †ÃÖê ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ÆêüÆüß Ö¸êü úß, ŸµÖÖ ¾Öî“ÖÖ×¸üú †ÖÓ¤üÖê»ÖÖÖ»ÖÖ Öæ¯Ö ¾ÖêÖ †Ö»ÖÖ †Ö×Ö Ö¾Öê
¾ÖôûÖ, ×´ÖôûÖ»Öê, ŸÖê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¾Ö ŸÖÖê ¾ÖêÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Öæ“Ö †ÖÆêü.
¯ÖÏÖ×“ÖÖ ¾Ö ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ †Ö×Ö
¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüµÖÖ ¬ÖÖÙ´Öú ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ“Ö êú»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. »ÖÖîúßúÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ’û´ÖµÖ×ÖÙ´ÖŸÖßŸÖ
Ã£ÖÖÖ Ö¾ÆüŸÖê. ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖúÖôûÖŸÖ»µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÖê Æüß ÛÃ£ÖŸÖß ¯ÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖæÖ ™üÖú»Öß. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öê
Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ¯ÖÏúÖ¸ü ¾Ö Ö¾ÖÖ¾ÖßÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¯Öã¾Öá“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¬Ö´ÖÔ, ¤êü¾ÖŸÖÖ, “Ö“ÖÔ,
¬Ö´ÖÔÖãºþ ¾Ö ¬ÖÖÙ´Öú ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ÆüµÖÖ“Ö ×¾ÖÂÖµÖÖÓŸÖ ÖãŸÖæÖ ¯Ö›ü»Öê»Öê ÆüÖêŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖúÖôûÖŸÖ»µÖÖ
»ÖêÖúÖÓÖß ´ÖÖÖ¾µÖ¾ÖÖ¤üß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ •Ö´ÖÖ»ÖÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê.
µÖã¸üÖê¯Ö´Ö¬µÖê ´Ö¬µÖµÖãÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ÖÏßú †Ö×Ö ¸üÖê´ÖÖÖÓÖß †Ö×Ö µÖã¸üÖê¯Ö²ÖÖÆêü¸ü ¯ÖÏÖ“ÖßÖ ‡×•ÖÛ¯¿ÖµÖÖ,
ÃÖã´Öê×¸üµÖÖ ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖî¸ÓüÖß ÃÖÖÖê»Ö¯ÖÖê ¸üÃÖÖµÖÖ, ¾Öîªú¿ÖÖÃ¡Ö ÖÖÖê»Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾ÖÖî¸êü ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“ÖÖ
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†³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ Æêü –ÖÖÖ †Ó¿ÖŸÖ: ×¾ÖÃÖ¸ü»Öê Öê»Öê ÆüÖêŸÖê, ŸÖ¸ü †Ó¿ÖŸÖ: ¬Ö´ÖÔÖãºþÖß
ŸÖê ¤ü›ü¯Ö»ÖêÆüß ÆüÖêŸÖê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö, ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖÆüß ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ¸üÖò•Ö¸ü ²ÖêúÖÃÖÖ¸üÖê ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ÆüÖê‰úÖ
Öê»Öê ÆüÖêŸÖê úÖêÖŸÖßÆüß ÖÖêÂ™ü ¯ÖÏŸµÖÖ ×Ö¸üßÖÖÖÖê †Ö×Ö ¯ÖÏµÖÖêÖÖÖê ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖÖê¸üß•Ö Ã¾ÖßúÖºþ ÖµÖê,
†ÃÖê šüÖ´Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸üÖ ¸üÖò•Ö¸ü ²ÖêúÖ Ö¾Ö×¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ †Ö×Ö ´ÆüÖæÖ Ö¾ÖµÖãÖÖ“ÖÖ •ÖÖú“Ö ´ÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
¯ÖÖê»ÖÓÖ›ü´Ö¬Öß»Ö ×ÖúÖê»ÖÃÖ úÖê¯ÖÙÖúÃÖÖê ‡.ÃÖ. 1473-1543 †Ö¯Ö»µÖÖ Ö¾µÖÖ ÖÖÖê»Ö¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ
×ÃÖ¬¤üÖŸÖÖÖê ÃÖÖ¸êü µÖã¸üÖê¯Ö Æü»Ö×¾Ö»Öê. ÃÖãµÖÔ ÛÃ£Ö¸ü †ÖÆêü †Ö×Ö ¯Öé£¾Öß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÖÏÆü ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß ×±ú¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖŸÖ Æêü ŸµÖÖÖê“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¤êü¾ÖæÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤üÖ êú»Öê. ‡™ü»ÖßŸÖß»Ö Öò×»Ö×»Ö†Öê ‡.ÃÖ. 1564 ‡.ÃÖ.
1630 •Ö´ÖÔÖßŸÖß»Ö êú¯Ö»Ö¸ü ‡.ÃÖ. 1571, ‡.ÃÖ. 1630 ‡ŸµÖÖ¤üß ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖÓÖß úÖê¯ÖÙÖúÃÖ“ÖÖ
¯ÖÖšü¯Öã¸üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖ. µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸµÖÖÓÖß “Ö“ÖÔú›æüÖ ±ú™üŒµÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ŸÖê •Öß¾ÖÓŸÖ •ÖÖôæûÖ ‘ÖêµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ
×¿ÖÖÖ ³ÖÖêÖ»µÖÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö µÖæ™üÖ ‡.ÃÖ. 1642-1727 µÖÖÖê
†Ö¯Ö»ÖÖ ÖãºþŸ¾ÖÖúÂÖÔÖÖÓ“ÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖ ÃÖÖÓÖæÖ †Ö¬Öã×Öú ×¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ‘ÖÖŸÖ»ÖÖ. †¿ÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü µÖÖ úÖôûÖŸÖ ¾Öîªú¿ÖÖÃ¡ÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ×¾Ö–ÖÖÖÖ“ÖÖÆüß †³µÖÖÃÖ ¾ÖÖœüß»ÖÖ »ÖÖÖ»ÖÖ.
‘Ö›ü¶Öôû, ¤ãüÙ²ÖÖ ¾ÖÖî¸êü Ö¾Öß ¯ÖÏÖµÖÖê×Öú ˆ¯Öú¸üÖê ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß †Ö×Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ“Öß
ÃÖŸµÖŸÖÖ úÖÆüß †¿Öß ¯ÖÏŸµÖÖ¯ÖÖê ¤üÖÖ×¾ÖŸÖÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öß.
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¿ÖÖÃ¡ÖÖÓ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖê¾ÖæÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖ —ÖÖ»Öê. Ã¾ÖÖÔ, Ö¸üú,
´ÖÖêÖ, ¤êü¾ÖŸÖÖ, ¬Ö´ÖÖÔ ‹¾Öê•Öß ´ÖÖÖ¾Öß •Öß¾ÖÖ, ´ÖÖÖ¾ÖÖ“Öê †ÓŸÖ¸ÓüÖ, ³ÖÖ¾Ö³ÖÖ¾ÖÖÖ, ×¾Ö“ÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖÖ¾Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öê
×¾Ö¾Öê“ÖÖ ú¸üÖÖ¸êü ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖÆüß ¾Öî×¾Ö¬µÖŸÖÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öß. ¬Ö´ÖÔÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ,
¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß´Öãôêû ´ÖÖÖ¾Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü ´ÖãúŸÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ Ö×¾ÖÖ ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ¾Ö
¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öß ×ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖÖ¾ÖŸÖÖ¾ÖÖ¤ü (Humanitarisnism) ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ –ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ
ÆüÖêŸÖÖ.
ŸÖÓ¡Ö×¾Ö–ÖÖÖÖ“µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ úÖ»ÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ´ôûÖ•Öê ”ûÖ¯ÖÖÖµÖÖ“ÖÖ.
•Ö´ÖÔÖßŸÖß»Ö Ö™êü²ÖÖÔ (‡.ÃÖ. 1400-1468) ÆüÖ µÖÖ ´Öã¦üÖú»Öê“ÖÖ •ÖÖú. µÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú
Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÖ ¯Öã¾Öá —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¾ÖÔ ¥üÂ™üßÖß ÃÖÖê×µÖÃú¸ü †Ö×Ö ÃÖãÃÖ•µÖ †ÃÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ
”ûÖ¯ÖÖÖÖÖ Öã™êüÖ²ÖÖÔÖê ˆ³ÖÖ êú»ÖÖ. ´Öã¦üÖú»Öê“µÖÖ ¾ÖÖœüß»ÖÖ ‡Ó»Ö›ü´Ö¬Öß»Ö òúŒÃ™üÖ µÖÖ“ÖÖ ˆªÖêÖÆüß
²Ö¸üÖ“Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖß šü¸ü»ÖÖ. µÖê£ÖæÖ ¯Öãœêü µÖã¸üÖê¯Ö³Ö¸ü †Öêú ×šüúÖÖß ”ûÖ¯ÖÖÖÖê ×Ö‘ÖÖ»Öê. ‘Ö¸üÖê‘Ö¸üß
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖã»Ö³Ö¯ÖÖê –ÖÖÖ ¯ÖÖê“Ö¾ÖÖµÖ“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ×»Ö×ÖŸÖÖ“µÖÖ Æü•ÖÖ¸üÖê,
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»ÖÖÖÖê ¯ÖÏŸÖß ×Ö‘ÖÖ»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÆüß †»¯ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †Ö×Ö †»¯ÖÖ“ÖÖÔŸÖ Æêü êú¾Öôû ´Öã¦üÖú»Öê“µÖÖ
¿ÖÖê¬ÖÖÖê“Ö ¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê. Ö¾ÖµÖãÖßÖ ú»¯ÖÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÃÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö
Ö¾ÖÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ×ÖÙ´ÖŸÖß»ÖÖ •ÖÖê ¾ÖêÖ †Ö»ÖÖ, ŸÖÖê ”ûÖ¯ÖÖÖµÖÖÖê¸üß•Ö µÖê‰ú“Ö ¿ÖúŸÖ Ö¾ÆüŸÖÖ.
¾Öî“ÖÖ×¸üú †Ö×Ö »Ö×»ÖŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÆüß ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ¯ÖêÖÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¾ÖêÖôêû ×¤üÃÖæ »ÖÖÖ»Öê.
¯Ö×Æü»Öß †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÖÖêÂ™ü †¿Öß úß, ŸµÖÖ úÖôû“Öê ²Ö¸êü“Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ‡™ü»Öß, ±ÏúÖÃÖ, ‡Ó»Ö›ü ¾ÖÖî¸êü
¤êü¿ÖÖŸÖæÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓÖÖ ÃÖ´Ö•ÖÖÖ·µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê. ¸üÖê´ÖÖ
ÃÖÖ´ÖÏÖ•µÖÖ“µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Ö×Ö ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ µÖã¸üÖê¯Ö“Öß –ÖÖÖÖ“Öß, ¤êü¾ÖÖÖ‘Öê¾ÖÖÖß“Öß ³ÖÖÂÖÖ »Öò™üßÖ Æüß
ÆüÖêŸÖß. »Öò™üßÖ ´ÖãµÖŸÖ: ×õÖÃŸÖß ¬Ö´ÖÔÃ£ÖÓ“Öß ³ÖÖÂÖÖ, »Öò™üßÖ´Ö¬µÖê ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüŸµÖÆüß ¯ÖãÂúôûÃÖê
¬Ö´ÖÔ¿ÖÖÃ¡ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÃÖê. úÖÆüß ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ÖÏßú ³ÖÖÂÖÖÃÖã¬¤üÖ ×¾Ö¬¤üÖÖÖÓ´Ö¬µÖ»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÓ“Öê
´ÖÖ¬µÖ´Ö ÆüÖê‡Ô. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ´ÖÖµÖÖÓÖÖ µÖÖ ¤üÖêÆüß ³ÖÖÂÖÖ †¾ÖÖŸÖ ÖÃÖŸÖ. ŸÖë¾ÆüÖ ÖÏßú †Ö×Ö »Öò™üßÖ µÖÖ
³ÖÖÂÖÖÓŸÖß»Ö –ÖÖÖÖ“Öê ¯ÖãÖºþ••Öß¾ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß, ŸÖê –ÖÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÂÖÖŸÖæÖ
¯ÖÖê“Ö×¾ÖµÖÖ“Öß Ö¸ü•Ö ÆüÖêŸÖß. †£ÖÖÔŸÖ µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖÆüß ´Ö¬µÖµÖãÖÖŸÖ“Ö —ÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ›üÖ™êü µÖÖ
ÃÖã¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¾ÖßÖê »Öò™üßÖ»ÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ´Ö šüÖêæúÖ ‡™ü×»ÖµÖÖ´Ö¬ÖæÖ †Ö¯Ö»µÖÖ úÖ¾µÖ¸ü“ÖÖÖ êú»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ.
¯Öê™ÒüÖÔú (‡.ÃÖ. 1304-1374) ÆüÖ ‡™üÖ×»ÖµÖµÖÖÖ´Ö¬ÖæÖ ×»Ö×ÆüÖÖ¸üÖ ¤ãüÃÖ¸üÖ ú¾Öß ²ÖÖêòú×¿Ö†ÖêÖê (‡.ÃÖ.
1313-1375) ŸµÖÖ“Ö ³ÖÖÂÖêŸÖ †ÖúÂÖÔú Öª ×»Ö×Æü»Öê ÆüÖêŸÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÖÖêÂ™üßŸÖæÖ ŸµÖÖÖê ¬Ö´ÖÔÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö
†Öî×ŸÖú †Ö×Ö ˆ“”ûÖ»Ö ¾ÖŸÖÔÖÖ“Öê ×“Ö¡ÖÖ úºþÖ †Ö×Ö ŸÖê£Öß»Ö Öî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü “Ö¾ÆüÖ™ü¶Ö¾Ö¸ü †ÖÖæÖ,
†Ö¤üß †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×™üæúÖ ¸üÖ×Æü»Ö †¿Öß †±úÖ™ü »ÖÖêú×¯ÖÏµÖŸÖÖ ×´Öôû¾Ö»Öß.
(ŸÖê¸üÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæÖ ÃÖÖêôûÖ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖµÖÕŸÖ –ÖÖÖêÀ¾Ö¸ü, ÖÖ´Ö¤êü¾Ö, ‹úÖÖ£Ö ¾ÖÖî¸êü ÃÖÓŸÖú¾ÖßÖÓß
×Ö¬ÖÖÔ¸üÖÖê ÃÖÓÃéúŸÖ“ÖÖ ŸµÖÖÖ úºþÖ †Ö¾ÆüÖÖ¯Öæ¾ÖÔú ´Ö¸üÖšüßÃÖÖ¸üµÖÖ »ÖÖêú³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ÖÏÓ£Ö¸ü“ÖÖÖ êú»Öß. ÆüÖ
úÖ»ÖµÖÖêÖ »ÖÖÖßµÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖê Ö¸üÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¤ãü¤ìü¾ÖÖÖê µÖÖ ÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖÖÖŸÖæÖ µÖã¸üÖê¯ÖÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ö¾ÖµÖãÖÖ“Öê
¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖ ÖÖÆüß)
†ò×¸ü†ÖêÃ™üÖê (‡.ÃÖ. 1474-1521) ÆüÖ ¯ÖãÖºþ••Öß¾ÖÖ úÖ»ÖÖŸÖß»Ö ‡™üÖ×»ÖµÖÖ
ú¾Öß »ÖÖêú³ÖÖÂÖêŸÖæÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ×ÖÙ´ÖŸÖß ú¸üµÖÖ“Öß“Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ ¯Öãœêü “ÖÖ»Ö¾ÖßŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸÖÖê £ÖÖê›üÖ ¯Öãœêü
Öê»ÖÖ †Ö×Ö ŸµÖÖÖê †ÖŸÖÖ †Ö¯ÖÖ ¤êü¾ÖÖ×¤üúÖÓ“µÖÖ †Ö×Ö ÃÖÖ¬ÖæÃÖÓŸÖÖÓ“µÖÖ ³ÖÖú›üú£ÖÖ Ö ÃÖÖÓÖŸÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖÓ“Öß
ÃÖãÖ-¤ãü:Öê“Ö ÃÖÖÓÖÖÖ¸ü †ÃÖê •ÖÖÆüß¸ü úºþÖ ‹ú ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖúÖ»ÖÖ“Öê ¬µÖêµÖ“Ö ÃÖÖÓÖæÖ ™üÖú»Öê.
‡™üÖ×»ÖµÖÖ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê Øú¾ÖÖ ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖ“Ö ±Ïëú“Ö, ‡ÓÖÏ•Öß ¾ÖÖî¸êü ³ÖÖÂÖÖŸÖæÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú
»ÖÖÖ»Öê. ÃÖ¾ÆüÖÔŸÖê“µÖÖ (‡.ÃÖ. 1547-1616) Ã¯Öò×Ö¿Ö´Ö¬Öß»Ö ›üÖòÖ ÛŒú—ÖÖê™ü µÖÖ »Ö×»ÖŸÖ éúŸÖßŸÖ
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ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ ³Ö¯Öêú²ÖÖ•Ö¯ÖÖÖ“Öê ŸÖ¸ü ¤ü¿ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê“Ö, ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß, ´ÖÖÖê¸Óü•Öú
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖÆüß ŸÖÖê ¿Öã³ÖÖ¸Óü³Ö ÆüÖêŸÖÖ. ‡ÓÖÏ•ÖßŸÖæÖ †Ö¸ü ÖÖ™üµÖéúŸÖß ×Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ¿ÖêŒÃÖ×¯Ö†¸ü
(‡.ÃÖ. 1564-1616) ÆüÖ Æüß µÖÖ Ö¸üÖÖã¸üÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×Ö¬Öß †ÖÆêü. µÖÖ úÖôûÖŸÖ ±úŒŸÖ »Ö×»ÖŸÖ éúŸÖß“Ö
×Ö´ÖÖÔ—Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÃÖê ÖÖÆüß. ´ÖÖò™êüÖ (‡.ÃÖ. 1533-1582) µÖÖÖê ×Ö²ÖÓ¬Ö »ÖêÖÖ êú»Öê. ŸµÖÖ“µÖÖ
»ÖêÖÖÖŸÖ šüÖµÖßšüÖµÖß ´ÖÖÖÃÖÖŸÖß»Ö †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖ“Öê †Ö×Ö ×•Ö§üß“Öê ¤ü¿ÖÔÖ ‘Ö›üŸÖê. ™üÖò´Ö¸ü ´Öæ¸ü“µÖÖ
(‡.ÃÖ. 1478-1535) µÖã™üÖê ×¯ÖµÖÖ (úÖ»¯Ö×Öú †Ö¤ü¿ÖÔ ¸üÖ•µÖ) µÖÖ ÖÏÓ£ÖÖŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ úÖôû“µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•Ö¸ü“ÖÖê×¾ÖÂÖµÖß“Öß †Ö×Ö ¸üÖ•µÖ¯Ö¬¤üŸÖß×¾ÖÂÖµÖß“Öß ŸµÖÖ“Öß †ÃÖÓŸÖãÂ™üŸÖÖ Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
‡Ó»Ö›ü´Ö¬Öß»Ö ±ÏúÖÛÃÖÃÖ ²ÖêúÖÖê (‡.ÃÖ. 1560-1626) ŸÖŸúÖ»ÖßÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÓ¾Ö¸ü Ã±ãú™ü
×Ö²ÖÓ¬Ö ×»Ö×Æü»Öê. ‡™ü»ÖßŸÖß»Ö ´Öò×úµÖÖ¾Æêü»ÖßÖê (‡.ÃÖ. 1469-1527) ×¯ÖÏÃÖ ÆüÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“Öê ŸÖÓ¡Ö´ÖÓ¡Ö
ÃÖÖÓÖÖÖ¸üÖ ÖÏÓ£Ö ¬Ö´ÖÔÃÖã¡ÖÖ“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü Ö ‘ÖêŸÖÖ ×»Ö×Æü»ÖÖ.
‡™ü»Öß´Ö¬µÖê ¯ÖÖê¯Ö“Öê ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö †Ö¯Ö†Ö¯ÖÃÖÖŸÖ»µÖÖ ±úÖ™üÖ±ãú™üß´Öãôêû ÖßÖ —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê. »ÖÆüÖÖ»ÖÆüÖÖ
“ÖÖôûßÃÖ - ¯Ö®ÖÖÃÖ ¸üÖ•µÖ ¾Ö ‘Ö™üú ¸üÖ•µÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ‡™ü»Öß“Öê ŸÖãú›êü —ÖÖ»Öê ÆüÖêŸÖê.
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