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న వపా 

జాందూదేకశము: 

స్తవ ప ప్రభుత్వ ని ర్తాణ తత్త్వము (0 

ఇ = 

($॥ “4 కేంద రుం భ్, టీ ఎన్న? CoN చెహొ, ల్ లి 

ననంబఒను ౧౯ొ= 2. 

ఆనుహోకహాడ్ను 

హీధర జ గోస్ట్ హా.న రా.వ్వుు 



మహీధర రామమోహానరాన్రు, 

en 'సరపాదకుడు, 

విశ్వసాహిత బ్రమొలా 

ముంగండ, 

(Vi) ఆంభాజీ పేట్క తూ, గో. 



రండే మూటలు !! 

నేడు (పసంచం అంతా తన తన సాహిత్యాన్ని 

సర్వతో ముఖంగా వ్యా ప పం చేసుకుంటూాందడి. కార్య నాది 

యె యున్న ఈ ఏశాల (పపంచంలో ఓక... త. చే 

తులు ముడుచుకొని కూర్చుండి యున్నాడు జాతీయకా 

న్న త్యానిక్ తోడుపడే సాహిత్యంనూట ఆతడు వురచియే 

పోయేడు (పాచ్య.- పాశ్చాత్య భాష లన్ని ౦టి లోన్మూ 

దినడినానికీ, అన్ని జాఖలలోనూ, నూతన తేజగుతో వే 

నకువేలు (గంథాలు వెలువడుతున్నాయి. కాని ఆంధ 

భాషలో +__ 

మనకి కావలసినది వినోదకరమైన ల. 

కాదు, పహోస్యమా పెరిట అసభ్య[గంథములు కావు. చాతీ 

కంతకీ నూతన నోలేజం కలుగ జేయగల "వె వె జ్ఞానిక (గంథాలు 

కావాలీ, శారిత్రకగంభాలు హు ఆరిక- రాజు 

కీయ- పారిశ్రామిక వాజ్మయం విస్తారంగా _పఫకటించబ 

డాలి. సాజే మనభావ జీవంళో ఉందని అనవచ్చు. ఆం 

(ధులు తమ కర్తవ్యం మరచిపోలేదని చాటవచ్చు !_ 

నున సారస్వమ'లో యు తవా త్తమ (గ్రంథాలు... 

,నామాన్వ (ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు... (ప్రక 

టెంచడానికీ ప్రయత్ని స్తూ వున్న (గంథమాలలకి-' షతిక 



మ 

లకే చేయూత నిచ్చి, “ఆం(ధులు చదవడమే కాని- కొన' 

డం ఎరగా రచనే అ(పతి పని పోగొట్లుకొొనడం వున విణ! 

యకం. అందులోనే ఆంభజాతికి గారవం ఉంది. 

ర్డీ ఆంధుణా 1 అప్పుడు న్స్ కర్తవ్యం ఏమిటి = 



పకవనుణిక = 
మన భారతజేశములో బార్మితకయుగమునుండియు 

ననేక సా(వాజ్యములు పుట్టినవి, పాలించినవి, యంత 

రించినవి. కాని వాటిలో 'యేదియును, యీ (విటీవు సా 
(మాజ్యము నంత విశాలమైనదియు, ప న దై. 

యుండ లేదు. హిందూడేకీ యులలో కారమందికి “యా 

ఆంగాసా(మాజ్యమున కన్నటికిని చలనమే లేదను యభఖి 

(పాయము కలుగ జేసినట్టి, యు పరిపాలనావిభాన మేమూ 

లసూ[త్రములపై నాభారపడి యున్నదో తెలిసికొనుట 

(ప్రతిభారతీయునికిని (ప్రథమక_ర్వవ్యము. ఈ విషయమే సం 
(గ్రహముగా సీ చిన్న(గంథములో చదువగలరు, 

దీనిని సుప్రసిద్ధ చరి(త్రకారుడున్కు ేశభక్తుడును 
యగు మేజరు బి డ్, చాను మహాశయుడు తో లుత 

వ్యాసరూపమున రచించి “మోడరన్ రివ్యూ” యందు (ప 
నటించి యున్నాడు. తర్వాత నా యూ వివిధ ఐగ్యాసము 

లను స్వల్పమార్పులతో, కూర్చి ‘Consolidation of the 

Christian Power in India’ యనువేర నొక (గంధగూ 

పమున (పకటించెను, ఆ (గంథము ననుసరించియే దీనిని 
(వాసి ఆం(ధమపహాజనుల యదుట బెట్టయున్నాము, భా 

రత'జేశములో (బిటీమ (ప్రభుత్వను సుస్టిరముగా నుండు 
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నట్లు చేయుట శెట్టి విభానను లవలంబింపబడినవో అెలిసి 

కొనుట కీ (గంధము కాలవరకు తోడ్పడగలదు. 

ఈ (గంథమున “హీభెన్” యను శబ్దను, తేరచు 

గా (పయోగింపబడినడి. కై) సవులు, తమ నుత మొ 

క్క-టియ్ సత్యమైన దనియు, అట్టి సత్యమతమందు వి 

వ్యాస ముంచనివారందరును పతితు లనియు పరిగణించి, 

వారిని “పీా=ఖభిన్” లని వీలచి నిరసింతురు. హిందువుల 

మ్రేచ్చశబ్దము, మహామ్మదీయుల శాఫిర్ శబము, కె స్త 
౧ 

యి Te అడం 

వుల “కం ఇన్ ” శబ్దమును యేకభావమూలకములు. “(బి 

టీషు (పభుత్య నిరాాణత కష్టము’ అనుటకు బదులు “క 

సవపభుత్వ్ట? మనుటతోగల యుద్దేశ్యమును (గంథక ర్హయే 
యంతిమూధ్యాయమున సూదించి యున్నాడు. పాఠక 

లది గమనింతురు గాత, 

గ్రంథకర్త, 



విషయ సూళు9 

౧. స్వచేశ సంస్థానముల సంరక్షణ 

౨ భారతదేశములో కై ) స్తవమత ము 

క్ర మహామ్మదీయమత ము నణచి వేయుట 

ర (దవోత్స తినాధనముల నభివృద్ధి చేయుట 

ల్వే నిర్మాణము 

(హత్తిపంట నభివృద్ధి చేయుట 

టిటిను పెట్టుబడిదారులకు సౌకర్యములు 

ఉదో్యోగములలో (ఛిటివువారి నెక్కు_న 

నియమించు€ళు 

స్వపరిపాలనను నిశాకరించుట 

౫. భేదించి పాలించుట 

జ, రాష్ట్ర్రీయస్వవరిపాలన 
జః (పభుత్వశ క్తిని కేం(దీకరించుట 

లా, హిందూదేశము.. వీనల్ కోడ్ 

లా, హీందూ దేశము... ఆంగ్లేయుల వలస 

౧ం, దూరస్థితసా(మాజ్యము 

౧౧. హిందూ చేకశోమును జుణమునముంచివై చుట 

౧% రాణీ [పకటన 

౧౨, పంజూభీలను భాయ పెట్ట పందలను చెయుట 

సమా పి 

౧౩౦ 

౧౩_౨ 

౧౩9౯ 

౧౩౭ 

వారం 

౧౮౩ 

౧రో౬. 

Spt] 

OM 

౧౯ాటి 





శ 
దేక్ల ము ంా 

త్వనిర్తా 

లా 

(వే స్ స be 





యం స్వ దెళసంస్థాన ముల సంరక్షణ 

ఈస్లు యిండియా కంపెనీ, తము పరిపాలనా కాల 

ములో, స్టిబేశసంస్లానములు పెక్క_లటిని ఆ[కమించి, తము 

రాజ్యములో కలుపుకొన్నారు, దురాళాపరులై న కంపె 

సవారెకీ, వారితరఫ్టు (పతినిధులకి, దూూరాలో-చన న యమా 

తమూ లేకపోయినడి. దూరాళోచనాపరులూూ మహో 

మేధావులూ, అయిన (బిటీవు రా జనీతిజ్ఞు లనేకల్కు (I 

స్వచేశ సంస్తానా[కనముణపద్గతి, అనరదాయక మని వెంుజు 

పెట్టినా, అప్పటిలో లాభం లేకపోయినది. ఈపద్షితి న్యా 

యదృష్టి లోను, రాజకీయంగాను, ఆర్థికంగా నూకూడ మం 

చిది కాదని యెంతమంది చెప్పినా, లత్త్యం చేయక కంపెనీ 
వారు, తమ నూర్షమునే అనుసరించిరి. తత్ఫలితంగా 

సిపాంాలకలహం౦ జరుగుటయు, కంసపెనీ(పభుత్వం బోయి, 

రాణ్లీ ప్రభుత్వం లోనికి, భారతజేశాన్ని తీసకొనుటయ్యు 
తటస్షించినది. ఈ కలవోనికి పూర్వమునుండియు యిండి 

యా రిఫాగమ్ సొసె టీవారి రచనలూ, పార్షమెంటు మెంబ 

ర ర్ల విమర్శనలూ, “సింహాసన భ్రవ్లతెన 'జేశీయ(ప్రభువులు 

తమ యేజంట్ల ద్వారా యింగ్లాండులో జరిపిన ఆందోళ 

నలూ కూడ యిరం్రాండుువజల అభిప్రాయాన్ని, రా 

౧౧ 



కాం. దూచేశము; 

ఆ్మకమణ విషయంలో, కొంతవరకు నూర్చగలిగినవప 

కూడ చెప్పవచ్చును. 

కాకా సల్లి వాక’ అను (బిటీవమ[ప్రముఖు జఉావోజు 

లలో, (పాందవ రాజుల రాజ్యా (క్రమణనిషయ ములలో 

తీవ్రముగా వనిమర్శించెడివాడు,. 1858 లో, అతడు “మ 

నము సంధిషరతుల ననుసరించుచుంటిమాి” యను కరప 

(తమును (ప్రచురించి స్ఫదేశి ప్రభువుల విషయంలో జరుపు 

చున్న అ[క్రమములను పీవముగా ఖ౦ంశించెను. అందులో, 

“హిందూదేశమును గుగించిన, సమస్య యేదై 
నను వచ్చినపుడు, మన మో (క్రిందివిషయముల నయిదిం 

టిసీ, బాగుగా అలోచించనిచేే యేపనియు వేయకూడదు. 

మొదటిది; “అడి న్యాయసనమ్ముత మా ?” 

రెండవది: “(ప్రజల (ప్రవర్తన నభివృద్ది చేయునా ? 
పాడువేయునా ?” 

మూడు! “వారికి మనయందు జ్వేషభావము గలిగిం 

చున ? లేక వనయందడలి [(వేమను వ్భ 

ద్ధిబాందించునా 42 

నాలుగు? మన్నవభుత్యమునకు బలము గలిగించునా? 

. లేక కూకటివేళ్లతో పెల్లగించునా ?? 
అయిదు “ఆ*కంగా మనకు లాభకరనూ ? నష్ట 

దాయక నూ 12” 

కుం 



kl y _స్త్రవ్యపభుత్వనిరాశ్రణత తము 

ఆంశ్రేయులను "మొదటి నాలుగు పశ్నిలూ యేమి 

యు చలింపజేయ లేకపోయిన వి, నా్యాయముగాని, కక 

పోనీ (ప్రజలకు కష్టనప్రదాయకము గాన్, (జిటిమువారి 

శకేమిబాధ | అనాగరికుటు కీ భన్ లు అయిన ఈయూ 

జార్భాగ్యభారతీయ ల, సజభి(పాయమునకు, ఆంగేయు 

లేమి ముగంవాచిపోకేదు. ఆ(క్రమించుచున్న [పతి అం 
గుశమును, వారికి లాభమే కాది? ఆ కరప[త్రముభోనే 

సల్లివాగ్ మహాశయుడు వురియొక-వోట. యిట్లు (వాసి 
యున్నాడు. 

“మన (ప్రభుత్వంలో యేపొద్దఉద్యోగములోనూ 
జేశీయులకు స్థానం లేదని (ప్రచురించితిమి. వై స్థ్వవమతం 
స్వీకరించి నాగరకులయిననేగాని, మనతో మాట్లాడుట 
కర్హత లేదని తెలియజేసితిమి చేశీయులకు, పూర్వపు 

మహారాజులు నబౌబులు యిన జూగీరులు, యానా 

ములు లాగి వేసికొంటిమి. అంతటితోనై న చాలించిన 
మన యెక్కువ యేమున్నడి. గొప్పరాజులనే పద(భష్టు 
లను జేసి, వారి రాజ్యములన; ఆకమించితిమి:. అక్కడ 

మన బేశస్తులకు సర్వసౌకర్యములను కలుగజేసి చేశీయు 
లను అనాధులను చెేసికిమి. గత పదిసంవత్సరములలోన్ను 

అయిదు సంన్థానములను, రూపువూ+పి పొట్టను బెట్టికొం 

టిమి, చేశీయుల నష్టము లెక్కి-ంపరానిది. పాపము, 

ళ్ 

[లక 



కీఅందూ బేశము? 

దయతలచి యామధ్య, కొంచం చిన్నయుద్యోగాలు, 

వారిక్ యిచ్చితిమి, రాజ్యములు లాగుకొని, విడిశెడు 

గింజలు మున్ట్రీశో (బతుకమంటిమి. డేశీయుడు పోగొట్టు 
కొనిన ప్రతివై పె సయు, మనకు లాభమే కదూ! బ్రంతిరకీ 
గా! ఒక రాజ్యాన్ని ఆ(క్రమించినసుడు, మనతాలూకు 

శాబేదొరు “కమిషనర్ ౨ చేరుతో వెళ్ళి, రాజ్యమును 

స్వాధీనము చేసికొని అంతవరకూ అధి కారంలోనున్న 

డజన్ల కొలదీ య తీసివై చి, తనసహచర్లు Oe 
తోనే, వ్యవహారములు నిగ్గహించుకొనుచుండును, రాజు 
పోషీంచుచున్న వేలకొలది సిపాయిోాలను తొలగించి, కొ 

ద్దిమంది సోల్లరాలతో, తమ(న్రభను వెలుగబెట్టును. రాజ 
సాలు మాయమగును. వ రకము శీణించును. వ్యవసా 
య మడుగంటును, పరి శ్రమలు నాశనము చేయబడును, 

(ప్రజలు బీదవారగుదురు, ఆంగోయుడ్కు గ౭గాతీరమందలి, 
అపారధననంపదన్సు జలగవలె పీల్చి తెగబలిస్కి భేమ్చు 

నదీతీరముకు వచ్చి చేరుచుండును.” 

కాని “సల్లివాన్? మహాశయుని చదువు లేసీ కఠిన 

'హృదయులెన, యీ బ్రిటిను కై )స్తవుల హృదయ 
ములను కరగించలేకపోయినపి. సంస్థానా క్రమణ తత్వము 

న్యాయము కాకపోయిన నేమి? (పజల అభివృద్ధి నరి 

_ కట్టున్నదెన వారికి చాథా ?! ఇండియా(ప్రభుత్వానికి య్ 

గద 



క గ్గ స్తన ప్రభుత్వనిరా శ్రిత త్వ్వము 

టా నవమ వస్తే యవరికి నొప్పి ౪ నారి సరకుఒక్కు తగ్గిన 

వి క్రయస్తానములు దొరకవతను,. వారి దేశీయులకు వేల 

కొలదీ జీతములిచ్చి పోషించెడి పారుండవలెకు. కాసుల 

మూటలు కావలెనేగాని, పరోపవకారమూూ సోడరమాన 

వుల వేము -భినృద్టి, యినరికి కావతెకు ? అందువే “హీ 

"ధిన్ "లు, అనాగగకులు నగు యీ చేశీయ(పభువులక, 

చూపు యిాఆడరణ, తమశే భంగకరనుని తెలియ చెప్పిన 

గాని వొవకి నాటదు. 

అందులకే 1కికకి లో యిండియా రిఫా రమ్ సౌ 
సె టీవారు (ప్రచురించిన, 2.వ నంబరు (టాకులో యీవివ 
యా 

అ | 

యము వివదించటసెను, 

“మనకు రాబడి మూాడురెట్లయినా ఫాచ్చు బేదు, 

కాని బుణాము ఆరురెట్టు పెరిగినది. దీనికితో డు, యేటా 

రాఒడిలో, లోటును భ ర్రీచేయుటక్రై కొ తజుణములు, 

కోయుచునే యున్నాము.” 

“నూటికి అయిదుచొప్పున తేచ్చిన సొమ్ముతో , 
నూటికి మరాదుకుడ రాబడిలేని, భూములను కొని బో 

గుచేసెడి, భూదావాముకలవాని పదతిలా?పన్న బేకాని, 
"రొడ్యపొలనాని ధానంవలె కాన్సించుటళేదు, యుదంలో 

జయించడానికి ఫలితం కొ త్తరాషస్ట్రాలు కలుపుకోవడమేే 

ox 



రం దూచేశము; 

యమ అభిపాయమే, మన కీ “భూదాహాము” కలుగుటకు 
కారణము. రెండనది స్వబేశ్శీపభువులకు లాభదాయక 
ముగా నున్న, యా రాడ్య పాలన, మనకిమా।తం, రాజ 

డికి కారణ మవకపోదా +) కాని యీోవివయంలంలో హే 
స్రిగ్సు: శైవుల, అభ్మిపాయామును చరాడుడు. బంగాళ 

మును మీ-చె మనము రాజ్యమును సంపాదించిన, అది 
నకి భారభూత మగుటయెకాక నష్ట్రదాయకముకూడా 

నని వారు స్పష్టంగా, చస్పియున్నారు. ఆరికముగా 

చూచిన, వారి యభిిఫపాయ.ము నిశృయమే. ఎక్కువ వి 

స్తీర్ణముగల రాజ్యుమూ, యెక్కువ బుణం ! ఎందుచే 

కను? జీశీయులు ఫొందినంతలాభము, పర'చేశీయులః 
పాందజాలరు, ౫” 

“మాచియే యుంటిమి గణా, భూములు విస్త న 

రము పొందుతూ వున్నంతవరకు, మన చాధ్యతలుకూడ 

ుక్కు.వ యగుచున్న వని. 1792 లో మునకు ఖర్సులః 

పోను నికరాదాయం, పదిలక్షల పౌనులు, ఆ సంవత్స 

రమువరకు మనకున్న బుణము, ఒకో సంవత్స రాదాయ 

ముక న్న త్రక్త్కు_వే. మనం స్వ బేశసంస్థానములను కలుపు 

కొనుట [పారంభించిన దొవత్సరమే, మన రాజ్యవి న స్తీర్ణము 

బాణా పెరిగినది కాని 'యేడాదికి పదిలక్షల పొనులు 

నికరనప్టము.”” 

౧కు 



శి స్తవ ప్రభుత్వేని ర్మాణత త్త్వము 

ఈ విధానమే అవలంవింపబడువో, వురల 

కొత అప్పులు తీనీకొనిరావలసిన, అవసరము కలుగును, 
పకీయేటాలాశే యూ నంవత్పరముకూడ *ఈధ్రాన్స్లర్ 

ఆఫ్ ఎక్స్ఫృకర్ ? బుణప్మతములను [1వాయవలనీ యుం 

డును. మాకందరకును, యా (వాతవల్ర కష్టము కలుగవ 

చ్చును, కాని ఉన్న పరిస్థితు లివి యని చెప్పక తప్పదు,” 

ఈ సంఘకార్యదర్శియయిన “జాన్ డికిన్ సన్ ” యీ 

కరప తొాదులనే గాక, యింక రెండింటినికూడ, యావిష 
యములో (వాసెను 4-వ నంబరు కరష(తము “భారత 

జేశమందలి స్వ బేశసంస్తానములు), 9-వ నంబరు కరపత్ర 
ము “స్వ చేశ్యపభువుల పరిపాలన (కింద రాజ్య సరిస్థితులు?. 

ఫీటితో, స్వ చేశ రాజుల సరిపాలనానాష్టవము, సేజేకీయ 

కై) స్తవ నాగరక (ప్రభుత్వ పరిపాలన శేవిధమునను తీసి 
పోవదని, బాటబడ్ యున్నది. కాని [1858 లో యీ 

సంభఘమువారు [ప్రచురించిన కరష్మతను లేమి ఉపయో 

గకారులు కాలేదు, ఇంగ్లాండులో గాని హిందూచేశ 

.ములో గాన్సి తెల్లవారిలోో యా కరప్మ్యతాలు సంచల 

నము కలుగ చేసినట్లు కాన్సించదు. ఇందుకు తౌర్మాణ 

ముగా 1854, 1856 సంవత్సరములలో నాగపూరు, = 

యోభ్యా రాజ్యములు "రెండును ఆ(క్రమించబడి, (వీటీషు 

ఛాజ్యవి నీర్లమును వృద్ధిచేసెను, 

౧౬ 



కిందా బేగోము? 

మహవముదీయ రాబ్యమగు అయోధ్యను ఆ(క్రమిం 

చినత ర్వాతనే, సర్ ఎర్ స్కిన్ పె, యా అకమణవిఛాన 
మును ఖండించూచు, యిం౦డియా(ప్రభుత(ముకు రాబడ్ 

తగ్గిపోయి. బు*మగుటకు కారణ మదియేయనిి 1856 
యే(ప్రిలు 18 తేదీని, తీవ్రోపన్యాసము నిచ్చెను. 

“పతి ఆ(క్రమణవల్లను లతులకొలది ధనము ఖర్చు 

అగుటయేగాక, మన, బాధ్యతలు వ ది యగుచున్న వి. 

య ద్దపుఖర్చులకుత్రోడు రి వెళ్యూపద్ధతి మౌార్చువల్ల కూడ 

చాలేనష్టము గలుగుచున్న ది, ”* 

ఈ వ్రతిరాజ్యమును ఆ(క్రమించుటకున్ను త రాత 

రక్షీంచుటకున్కు అగు మై నికవ్యయమునకు పగిమిత్ లే 

కుండ నున్నది.” : 

“బంతియేగాక రాజ్యూ(క మణనలన మేలాభమైన 

నుండునన్నచో, చానికంకొ, మనమే 'యేర్పరచికొన్న 
సంభినిబంధనలను, ఖ రారులను అతి[కమించుటచే, (బిటీ 

మువారి న్యాయపరత్వ మునకు మాయనిమచ్చయొ, డీల్లీ 

యులకు మనయందలి నిశ్యాసము నశింపజేసి ముందు 

ముందు, పెక్కునుడుంగులు నష్టము రాగలదు.”” 

తరువాత నాతడు తన తీ వోషన్యాసము నిట్లు 
ముగంచెను, 



శె  స్తవ్యవభుత్వని ర్మాణత తము 

“మనము జగగించానిక్ వగచి పనిలేదు. ఈము 

హామహులసభలో, నావంటి యల్సజ్ఞు డుపన్యసించిన విను 
వారుండరు. శాని ముందు భవివమ్యతు అనునడే లేనిచో, 
నేను మాట్లాడక పోయియుందును. ఆ(క్రమణత _క్వమును 

(పోత్సహించు చువారి యాశలు తీరునట్లు లేవు. ఇండియన్ 
(సెస్, (పముఖిలచే (వోత్సహించబడి నొ జాము రాజ్య 

మునుకూడ ఆ(క్రమించుటకు వేగిరపెట్టుచున్న ది. త ర్వాత 
యా త్రి నలదుందు పంటలకు పనిద్దిజేందిన, మాల్యాదేశ 

ము తేన | నల్లనేలలతో ఆశ జనింపచేయుచున్న ది. అంత 

కొంకు సారవంత మె, వ్యవసాయ దారులకు (ప్రసిద్ధి జెందిన, 

గజ రాతు కూడ మాల్యాకు (పక్కనే యున్నది. రొజు 

పు (త్రస్థానమును మా(త్రబు వదలిపెట్రగలమా ? ఆరుగోట్ల 

(వజలకు, నివాసభూమిమెన, ఆ ఏరభూమిని కూడ, మన 

ము వినాశనము చేయకుండ గలమా + 

“ఈకారణము లిట్టుండనిండు, అగ శ్రా 

చినన్కు యి ఆక్రమణసూ[తము మనకు అనసరణీయ 
మగా కాన్సింపదు, ఈ విషయమును బేెగుగా నాతో 

చింపనిచే, సభనారు తమసమ్మకి నొసంగరని కోరుచు 
న్నాను, కాని యింతకన్న ముఖ్యముగా గమనింపవలసిన 

విషయము లున్నవి, వాటిని అకమించుటకు మనకు హా 
క్కు. ఉన్నదా? భగవంతుని దృష్రీలోగాని, మూననైని 
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కూ దూ జేశము; 

దృష్టిలోగ ని మనము చేయుచున్నపని న్యాయసమ్ముత 
మూ? వున మనవలందిం చిన పవిత శ కై) సవ మతమును, 

న్యాయ మహారానువర్త రనుల మను మున జూతి అపహాంకార 

మును అవనూనపరచినవారమై, తూక్ను దేశములలో 
మనకున్న ప పలుకుబడిని, గారవమును, గోల్చోయిననార 

మగుదుము. ఈ సందర్భములో, నే (పచురించిన కొందరు 

ఆదర్శపురుమల యభి(పాయనులనుగూడ పర్యాలో చించి, 
యీ విషయములోనిక్ విచారణ సల్పి, భగవానునిచే 

మన కివ్వబడిన భారత దేశ పరిపాలనాభారమును సవ్యమా 
ర్షములో నిర్వహించవలయును, దూరదృస్తీయ, అంత 

రాత్మయు లేని మన హిందూ చేశోద్యోగులు, యా అ 

న్యాయ కార్యములకు (పోత్సహించూచునే యుందురు. 

కాని యాసభవారు తము ధర్మమును, బాధ్యతను గు 

రించి యూ విషయములో వారిని శానీంప నోరుచు 

న్నాను. కడకు నే జెప్పున బేమన న్యాయమును హక్కు 
లను గమనింపకండ, మనము రాజ్య కాంతుత్రో నే, పని 

వేసినచో, మనజూాతికి చెడ్డపేరు 'తెచ్చుటయే గాక్క తూ 

ర్సు దేశములలో మున ప్రభుత్వము త్వరలో రూపు మూ 

పోన్టటకు కారణులను గా గలము.” 

సర్ ఎర్ స్కిన్ 'షెర్రీయొక్క భవిహ్యచ్వాణి నిజమే 

యయ్యును. “తూర్పు బేశములలో, మన (ప్రభుత్వము త్వ 
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కె ) స్తవ్యపభుత్వనిర్యాణత తము 

రలో రూపు మౌాసిపోన్రటకు? తగు ఘటనలు, నంవచత్స 
రము తిరుగకుండగ నే తటస్టిం చెను. స్వ దేశసంస్థానములను 
(మింగి వేయు పద్దతిని మానుకోొసన్నద, నీవాయీల కలవా 
ముతరువాతనే, యా (బిటీమకై. 3 స్తవ్రులు, 

రాజ్య్యభష్ష్యులెన, యి నిర్భాగ్యపు క్రీం భెన్ ” 
(పభువులు, తిము 'యేజంట్లను యింగ్లా౦డు పాపి లక్షల 

కొొలదిగా ధనము ఖర్చువేసికొని, న్యాయవాదులను బెటి 

వాడించియు, (ప్రయోజనమును పొంద లేకుండిరి, ఒక్క-.వివ 

యములోకూడ సీ? (ప్రయత్నములు, సఫలములు గా లేదు, 

వి(గహారాధకులగు హిందునులన్తు వి(గపోరాధకులు 

కానిమహ మెదీయులనుకూడ, చారు సమూనముగానే మూ 

చిర. స్త్రీలను, పురుషులను కూడ, అభేదభావముతోనే 
ఆడరించిరి, వీదలను, ధనవంతులను ఒక్కలాగుననే గార 

చిరి. సభాళా సింహాసన (భష్టుడెన మహోరాజుయొక 

పసన. “రంగో బాపూజీిని, వా రేవిధమున అవమా 

నించి అవూనుషముగా చమూచినదియు “సతారాకధ 
నమును చదివిన వారికి కెలియకపోదు. అయోధ్యనవా 

బుయొున్త్యృా వృద్ధమాతను పెట్టినపొట్టు, ‘Decoite in 

Excelsis’ యొక. అనుబంధములో మిరారు చూడగలరు, 

కొని దూ యేజంట్ల (ప్రచారము కో"ంతవరశై నన్కు యిం 

_* “The Story of Satara’ By the same author. 
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కిందా చేకము; 

గాండు(పజలలో భావసం-చలనము గలిగించినదని చుప్పక 

తప్పదు సీపాయీాల కలసాముత ర్యాతకూడ, యా స్వ 

బేశసంస్థా ని" క్రమణ వాదులయొక్క, మూధాపుపట్టుదల త 
సలేదు. అ దుచెతన్కే తనవేరు (వానికొనుటకు సిగ్గుపడిన 
(గంథక ర యొకడు, 1858 లో యొక్క కరప(తనులో 

నిట్లు (వాసియ న్నాడు. 

“డేశీయ[పభున్రుల కా జ్యములను, ఆక్రమించుట 
లో మన ముఖ్యో దేశము, (ప్రజలవద్ద కుంగి వనూలుపరచి 

దుర్భషయ మొనరించుచున్న ఆ పన్నులమొత తమునుగూ 

డ, హిందూ చేశపు (శుజరీకి వేర్చుటశే, వ్ ఒకేగాక క 

ఫపురాజుల సె స్టృముల నన్ని టిని, నిరాయు.ధులను చేసి, 

"చెదరగొట్టి చేయుదుము. మన (పభుత్వముకు, [కొ త్రఆటం 

కము గలిగినది గాని, లేనిచో అన్ని రాజ్యములను వెంటనే 
మన మా (క్రమించుకొనవలసీ యుందుము. అభబేనన 'ేకీ 
య(ప్రభువ్రబ్బ్కు సిపాయీల విప్థవసమయములో, మనకు 

వుహోపకారు లయిరి. ఇంకొక కారణముకూడ నున్న ది, 

ఈ |ప్రభుతముయుక్క_ (స్తుత రాజసీత్కి దేశీయ రాజ్య 
ముల నున్న ట్లుండనిచ్చుటయె న స కాని యాప 

ద్ధతిని (పోత్సహించు వారి బుద్గిహీనత స్పష్టముగా కా 

న్నీంచుచ చునే యున్నది. ఎందుచేతనన యిండియాలో 

యేప్రభువె నను మన సహాయుముచేతనే సింహాసనము పై 
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శా అష అద, ఆక విదా ఆ టల 

శే ) సన్మపభుత నిర్మాణత త్రము 

నుంపగలుచున్నాడు. మన సె న్నబలమున్యనే వారి రా 
౧ ర ౬ on 

జస్యములు నిలచియున్న ని. లకులకొలదిగా పన్నులు వ 

సూలగుటకు కారణముగూడ, మన సహాయసంప తియ్. 
అలానే 

ఏబదిలక్షల సవరనులకు ప గా వచ్చు, నా రాబడియంత 

యు, మనమే తీసికొన్న వో బాగుండును. ఈ అవ్యకల 
అటో 

సహాయసంప తికంయె ఆ యజబదిలక్షలవలననే, మన మె 
వాన 

క్కు_డు సహాయనును ఫొందగల్లుదును =) 

“(ప్రస్తుతము (పజల కుపకరించుచున్న యీ సొ 
మృ్ముంతయు, ముందు (విటిమ్మపభోక్టమునశకే లాభించు 
See ఈ యేబది లక్షల పొనుల ఆణాయమును, 
మనకు లభించువచో ఉప్పూపన్నాను రద్దు చేయగలుగుదుమ్యు 
(ఈ (కూరమగు పన్ను లేకుండ మనము హిందూటేశ 
మును, పరిపాలింపలేనిచో, అదియే నున మోదేశమును 
పాలించుటకు, అనగ్గాలమని ఇణాటగలదు.) (ప్రజోపయోగ 
కరములై స పనులను గొన్నిటినై న చేయవచ్చున్యు (ప్రజ 
అలో నిజముగా విద్యావ్యాప్తికి తోడ్పడగలుగుదుము, 

ఒకచోట భూమిపన్నునుకూడ రద్దుచేయుటకున్ను మరి 
యొక-చోట నీచమగు ఉప్పుపన్నుతో (పజలను వీడించుట 

కును మనకు హక్కు. గలదా? తన(ప్రజలను సరిగా పొ 

లీంపకేక పోవుటయే గాక, వారిని వీడించుచు, వారి సంట 

నంతను పన్నులచజేరున దోచుకొనుచ్కు దానినంతను దుక్వి 
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నియోగము చేయుచున్న, యా రాజనామభేయులై న 

అపస్మారులను, మనమై న్యబలమే లేనివో, మనము వారి 

పక్ష మవలంబించగలమను భయమే లేనిచో, (పజ లీవా 
6కి రాజ్య(భహ లను జేయకపోయియుందురా ? వారికి 

తోేడ్సడుటనశై , మనము సంధులను జేనికొన్నా మని చెప్పె 

దరు. కాని యాసంధులను జేనీకొనటకు మోకు హూ 

క్కావ్వ రిచ్చిరి? మనము యా సంధిప్మ[త్రముల వెరు జెప్పి, 

అనూయకులైన (ప్రజలను, వారిని వీడించి, 'బాధలుపెట్టు 
౦1ారెజాఒ “చేతులతో, ఫాశ్య్వతముగా నుంచుటకు, ష్ 

నకు హాక్కున్నచదా ? క ర్రవ్యనిరహాణము చేసికొన లేని 
యో రాజనావముధారిి (ఒకొక్క పుడు, మన చి తంవచ్చి 

నవానిని తీసికొనివచ్చి నిలుప్తుటయు గలదు.) పవిిత్రమగు 

తన సేరుకుకూడ కళంకము గలిగించుకొను యాతడు, 

మన సంధిపేరు జెప్పుకొని తన (సజలను శాళ్వతముణా 

వీడించవలసిన బేనా ? ఇంత యెందులకు. సంధివిషయ 

ముల నె త్తకుడు. ఈ సంధులన్ని యును బహు క్రూర మై 

నవియే. "అన్యాయ మె వెనవి య్, కచ్చితమైన, యీ మన 
(పతిజ్ఞలను గురించి మాట్లాడక స్ట అంతకు కుటిభముగా 

వాటి నములు జరుపకుడు, ””. 

“బ్షంతేకాక (పజలవద్దనుండి వసూలు చేయబడు 
పన్నులు (ప్రజలకు (టస్టువంటివి, ఆ(టస్టు నరిణా వ్యవ 

95 



ష్ న సవ(పభుత్వని రాణక కష్టము 

సారింపబడనపుడు, యీ రి వెన్యూ మొ త్రమంకయు, ఆతరు 

వాతి (పభుతము న్యాధీనము చేసికొననలయును, 

66 ప్రసుతీము యో ఆ[కమణను కూడదను యీ 

రాజనీతిని, న్యాయమును సరిగా అమలులో 'బెట్టవల 

యుననిన, అతగ జ్యాగము చేయవలసి యుండును. ,...., 

' ఇక్కడ కొంద రడుగవచ్చును హిందూనాజులను సింహో 

సన్యభష్టుల నొనరించుటకు, మనకు (యింగీమునారికి) 
హశ్కేమిగలదు ? దానికి సమాభానముగ్మా. నే నిట్టడి 

గినచో * ఆరాజులకు సహాయము చేయుటకు మనకు హా 

క్కవ్వంచ్చిరి ! దాపరికము లేకుండ మూాట్లాడుదో, మ 

సము హాక్కు_లసంగతి నెత్తుకొననేవద్దు. (కంబళీలో తిం 
శరా వెండుకలు లెక గాపెట్టినట్టుంటుంది. ) ఎన్నటికి ఆ 

రాజ్యాలను అక్రమించ మనియు, ఆకమించుకొననియ 

మనియు వగైరా నిబంధనలతో కూడియున్న సంధిప 
(తాలనన్నిటినీ మన(ప్రభుత్వము, బహుజా(గ తగా (లేని 

చో వురియొక విప్టవను రావచ్చు) (తోసివె చుచునే 
యున్నది. *” 

“ఇన్నిమాట లెందుకు? పూర్తిగా హీ దూదే 

శాన్నంతనూ ఆకమించుట,, మనకు క ర్రవ్యము; విధి ఆ 

శ ర్తవ్యమున్ను మన మె్లైనను చెర వేర్చదలచియే యు 

ఖే ale ష్ 

వె కీ 

య 

న్నాము. కాని ఆ కృవ్యనిర్వహణముల్లో, మనత్లునలం 



కీంందూూ 'జేకము;? 

బవించవలసిన, మార్షములు, బహూ సునిశ్తము లె యుండి 

నతలెను. నేను జెప్ప నుపాయ మొక్క_టి గలదు. ఇప్పుడు 

జీవించియున్న రొజుల నెన్వరినీ, సింహాసన భ ములను జే 

యవద్దు, పీక చనిపోయినత ర్వాతనే ఏ5 రాజ్యములను 

కలుపుకొనవచ్చును 3.౦. ఈ సంధుల చిక్కు, వద 

ల్పుకొనలేమా, మనము ! మన అధి కాగం పూర్తిగా స్ట్ 

పడినతరునాత యీ రాజుల నందరన్కూ సమావేశపరచి, 

మన గవర్నరుదనరలుు వారికి, నచ్చచెప్పవలసియుండును, 
హిందూటబేశములో (విటీమ్మపభుత్వము మార్పు జెందితీర 
వలసియున్న దనియు, కాని ఏరియందలి అభిమాన ముచేత 
నే, యీరాజ్యములను, వారిచేతులలో ఉంచుచు౧టిమని 

యు వారి వారి జీవిత కాలపర్యంత నురా, యిీారాజ్యు 

ముల ననుభవించి వారి తదనంతగ. వారసుగా, యింగ్రాం 

డురాణిని యేర్పాటు చేయవలసిన దనియు, కొంత కాల 
పరిమితి యిచ్చిసట్లయిన, య వున స పాతుక మైన కోరి 

కక్కు వారును సమ్మకించగలరా.”? 

ఎంత సపాతుకమున, న్యాయసన్ను తమునూ అ 

ణు కోరికయో, మాచితిరా ! హిందూ దేశమునంత నూ, 

వళశపరచుకోవలసినదని 'చెప్వివారి, వాదనలూ, ఆధార 
ములూ ఉపాయములూ, యిట్టుండెడివి. కాకపోయినను, 

అనాగరికులు, “హీభెిన్ోలు అగు 'జేశీయ[పభువులకు, రో 

అవుకు 



వై ) స్తవ ప్రభుక్వని ర్మాణత త్వము 

వ్యవాలనాధి కారం యక్క-డిది + పాలించినా, మానినా 

వై 9 స్తవులగు యీ 'తెల్లవారిదే రాజ్యం, కాదా మరి! 

సంస్తానా[కముణ వాదులు పంజూబుయొక్క_ ఆ(క్ర 

ముణవలనస్కే సిపాయీోల కలహము నణచగలిగితిముని, చె 

ప్రూచుందురు. కావి పంజాబు, సిపాయీల కొలహాంలో 

వేరకవోవుటకు్కుు కారణములు వేరని వారు తెలిసికొనుట 

కెంతవమూా (తమును, యిచ్భయింపరు, 

పంజాబు (బిటీషుపై న్యములచే, బలవంతముగా 

అణచిపెట్లబడ్ యుండెను. 1858 జూలై 28 తేదీని, 

యిండియన్ న్యూస్ ప(తిక యీవిధంగా (వాసిని: 

“పంజాబులోన్కి మన ఆదర్శ (పభుత్వ విధానమే” 

యిండీయాను రశ్షీంచిన దని మనవారిలో, ఆత్మశ్లాఘాప 

రాయణులుు చెప్పుచుందురు. కాని మా కావిషయము 

లో, పెద్ద సంచేహాములు కలవు,.,.*.*..4492 

సీస్ 'జంగాలులోను, పశ్చ్వోా త్తర రాష్ట్ర 

నులలోను, యిదివరలో మనముంచిన, [విటీషు సెన్య 

ములలో, పదింట యొనిమిది వంతులు పంజాబులో నుం 

చవలసి వచ్చినది. (బ్రిటీషుసరివాద్దు, సక్రైజి నదివరకునూ+ 
(తము వ్యాపించి యున్నపుడు, డెబ్బది నుళ్ళుమా।త్ర 

ముండెను. దులీప్ సించాుని చేర పంజాబును పరిపాలిం 
చుట్ట మన కసాధ్యమైనపుడు, రకమును మార్చి వేసిత్మి, 

తం 



కూందూ దేశము: 

పంజూబును పూర్ణముగా, (బిటీవు పరగణా గా నొనరించి, 

నామమా(తావిశేప.మైన సింగులి పాలనను (తోసి నపుచ్చ 

గనే మన సకివాద్దు 700 మైళ్లు త మన 

కొ త్రరాజ్యభాగములోని (వడలనుు, వెంటనే నిరా 

యుధులను గావించితిమి. ఇతర 'రాష్ట్రములలోని (బ్రిటీషు 

సైన్యముల నన్ని టీని, పంజాబులో ఏప్లనము కలుగకుండ 
అణచియుంచుబకై, రప్పించితిమి. సె సై న్యపుఖర్చులను 

సదివె ప్టెటనై నై; రి వెన్యూ రాబడిని బలపూర్వకముగా హె 

చ్చించి వసూలు ఛేసితిపి. పంజువీయులకు, 'శీవలనమూ, 
తుపాకులచేతనే అణచి యుంచితిమి. భారత జేళముందలి 

తెల్ల సై ఎ న్య మంతేయునుు నిరాయుధులగు నా పంజూబు 

కవ ములక వేయికన్ను లతో చూచుచుండవలసి వ 

చ్చెను. నిజపరిస్టితు లిట్టుండగా, పంజాబు వున (పభుత్వ 

మును కాపాజెనని చెప్పుచుంటిశే ! ఆశ్చర్యకరమైన ఏవ 
యమే ! ఎందుచేతనన, పంజాబు, మనకు భారత బేశమునే 

పోగొట్టుటకు, సిద్ధపడిన దనుటలో, చాల నిజ మున్నది.” 

“కేనలమూా నిరాయుధులై స పంజాబు (పజలను, 

ఆణచి యుంచుటశే, యావద్భారత ేశములోనూ ఉన్న 
తెల్లసోల్డర్లు ఇవాలలేదు. మన పటాలముల నన్నిటినీ, పం 

జాబులో "క్రీం ద్రీక రించుటచేతనే, సమయమునకు ఢిల్రీ కి 

రశ్చీంచుకొన తేకపోయితిమి. మన సె న్యాధ్యములు వ్య 

అపాం" 



కై స స్తవ ప్రభుత్వనిర్మాణత కము 

స్టల రి, విప్లవకారులు తండోపతండములుగా, ఢిల్లివై. 
ఎ స్వాధీనము చేసికొనినన్కు యేమియు చేయడాలకి 

పోయితిమి,. మనము అగారవించ, బాధించిన “దోనువు 

హమ్మదు*, తలచుకొనలేదు గాని, లేనిచో తన ఆఫ్ ఘన్ 

వీరులతో పెపావరునుకూడ స్వాధినపరచుకొన జాలీయుం 

డును. అందుచే పంజూబు యిండియాను రశ్నీంచినదని 

వప్పుట అసంబద్దము, జిరిగినడి, వా సవముగా తద్వ్యతి 

శేకమే, పంజాబున్కు మనము స్వాధీనము చేసికొనుటవల 

నస్, విప్రవమును, ముదటనే (తుంచివై చుటకు మనకు 

సావకాశము గలుగ లేదు. అందువలనే, విప్రవమునకు 

బలము గలిగినది. వంగదేశముళో ిటీషుసోల్డరుల న 

మున్క 92000 పంజూబీయులకు పప ఈ చెరు 

కొంటిమి. ఆరోజులలో మనను చేయగలిగిన, నురొక 

విధాన మేమియు, మనకు మిగులలేదము. నెరిసే న య 

లసి వచ్చెను. ఇంతేకాక మరొక రహస్యము. ఆ భయ 
కర దినములలో, యూ పంజాబు సింహాములను, as 

ములోనే యుంచిన, (ప్రమాదకరము న ఒక్క 
'జెబ్బశే రెండు క లన్నట్లు, పీరినందరినీ సై న్యములో 

చేర్చి, విజేశములకు పంపినచో, చెప్పినట్టు విని మనకు 
హింద్వూ'దేశమును నిలువబెట్ట గలిగిరి.?? 

శై స్తవ ఆక మణ వొదుల కోరికకు పూ రగా 

అలు 



భీ. దూ 'బేశము: 

లోజడుట, (బిటీను రాజకీయ వే తలకు, (ప్రమాదకరము 

గా గాన్నించినది. ఈ పదతిభో తను గాకుండ, 

(బటీషవు సామాజ్యముయొక్క- పునాదులను కూడ కది 

లించివేయగల, (ప్రమాద మున్నటుల (గహించిరి, (పజ 
ఆలో అసంతృప్తి, బయలుదేరును. నిరంకశులన్కూ పలు 

కుఖడి గలవారును అగు యా రాజ్య(భష్టులును, నిరు 

దో్యోగులుగా వేయబడిన సంస్థానోద్యోగులు, మై "సె నికులును 

కలసి, (పజలలో తిరిగి విస్లసమును బయలు చేరతీయుదు 

రనియే, భిటీషు రాజకీయనిపుణులు, యా భారత సంస్థా 

నాధీశులనుు ఉత్పవ విగహానులవలె సింహాసనముల 

కూర్చుండనిచ్చిరి. ల 

మ్మ్యదాసు గవర్నరు “సర్ థావుస్ మన్రో” సిపా 
యోీల కలహమునకు పూర్వమే, యింగ్లాండున కిట్లు (వా 

సను 

““పటాలములలో నుండి చెదరగొట్రబడి న సిపా 

యాలు రివెన్యూ, పోలీసు శాఖలలో పనిేసియున్న 

బుద్దిశాలులు, సాహసికులును, (ప్రజలతో చేరుదురు, (ప్ర 

స్తుతీము ఉద్యోగులుగా నున్నను, i గొప్ప పదవుల నారిం 

చువారు కూడ ఏరితో చేరి కుట సలుపుదురు, వారికి 

తము స్వదేశములో సహజముగా నుండు పలుకుజడితో, 

'దేశమునందలి రవెన్య్యూ అధికారమును తద్ద్వారా రా 

20 



"చై చం A sn త పంద 

EI 
జార్టింగ మును, పూ రో స్వాఫన మొనరించుకొనగలరు,”?” 

ఈతని భవిష్య దా ణి ఫలించెను. సిపాయిల 

కలహమని, చరిత్ర కారులచే చేరొ_నబడిన, భాకత స్వా 
రం(త్యోయుద్ధ వమనతికాలములో నే జరిగెను. (విటిషు రాజ 

కీయవేత్త , తమ (భాంతినండి మేల్కాంచి, వెంటనే, 

తను వ మార్పుకొనిరి* 

మరొక చిన్న విషయము.  'జేశీయ సిపాయిలు 

శవలముూ, కూలికి పనిచేసెడివాశకే. జకేకీయ పటాల 

ములలో సిపాయీోాలన్ము నంసానమ ఆబో నుండి, యేక్ను 

కొనవచ్చును. వారు తమ దేశములోనే విజేశీయుళై ఫో 
గలిగిరి, [విటీవు యిండియా (ప్రజలకును, సంస్థానీయులై న 

ఏీరికిని, సామరస్యము కలుగజాలదు. అందుచేతనే “ఏడే 

సీయులై న, యాసిపాయాలు ఆ- గ్ల(పప్రభుత్వమునకు వ్యతి 

శేకముగా, యీ (పజోద్యమములోనూ చేరుట కిప్లపడరు, 

ఈపద్దతి ననుసరించుటచే మరోక విప్పవము బయలుదేరు 

టకు సావకాశము లేదుకదా ! 

ఈ విషయము లన్ని టిసీ, పర్యాలోచించి, చూ 

డుడు. (బ్రిటీషువారు న్యాయతత్సరత చేతను, మానవ (పే 

మచేతనూ, పరోపకార దృవ్టీతోనూూ, జేశీయ సంస్థానా 
(కమణనీతినుండిి విరమించి రనియే, మా రింకను భావిం 

చుచుంటిరా ? 

విం 



౨. భారతదేశములో కెననమతము 

సీపాంయయాల కలహా మెనత ర్వాత, దదూరదృష్టైగల 

3  స్తవులు, హీందూదేశములో, తము, వముతొవఅంబ 

కులు కొందరున్న చో, తమ (పభుత్యమున కండయై యుం 
దురని, తలంచసాగిరి. కొందరినె నను కై 9 స్తవులనుగా చే 
యగలిగినవో, వారు, (ప్రజలకు వ్యతిశేకముగా, తమతో 
కలసియుండి, వినయవిభేయు లై ౪ తెమ నూతృభూమికి 

ఫఘోరశ[త్రులు గాజూలకపోరన్కి వారు తలంచిన దానిలో 
కొంత నిజము లేక పోలేదు. 

ఈపదతి నామోదించువారు కొందరు, నీపాయిాల 

విప్లవ మణగిపోయినత ర్వాత, యిట్లు చెప్పుటకుకూడ సా 

హాసించిరి. 

“ఏ మహామ్మదీయమతమును మనము హ్లైఘించి 

యుంటివో యీ వి[గహారాధకుల హిందూముతమును, 
మన నువమానించితీమో, ఆ మతములవాచే మునకు (ప 

బలవిరోధులు. కాని మన మివనరీలు కె 9) స్తవులనుగా 
జేసినవారే మనకు నిజమగు మితులై 3.” 

కాని యీ పవి(త్రకై 9 స్తవులకే కాదు సరిగదా, 

వ్ర 



[= జ జ” ఉట ల వ శే ) స్తవ పభుత్వని ర్యాణత త్రము 

వారి చేవునికే తెలియదు, విప్రవసవుయములో, అంగ్ల(ప 
భుత(ముకు వారిమతస్తులు వేసిన సహాయ మేమిటో, 
వారి బల మారోజులలో యంతవరకూ యుంజెడినో. 

దూరద్భషగల శె ఇ సన్ఫలు, కేవలమూూ, రాజకీ 
౬ య ఆవి | 

యశారణముల వలననే, హి" దూటేశవుందలి “హీభిన్” 

(ప్రజలలో, కొందరుమూ[తమే, తమ మతమును న్వీకరించ 
వలెనని కోరుచుండిరి. (ప్రజలండరును కై ) స్తవులు గావలె ల Na 
నన్వి వారెప్పుడుకు కోరుచుండలేదు. ఒకే మతమునకు 
జెంది యేక దేశీయు లెనక్కు అమెకా మొదలగు దేశ 
ముల (పజలు, తమ స్వాతం(త్ర్యమున కె పోరాడి యుండ 

షా 

తేడా ? హిందూదేశములో హిందూవుతనుల్సు ముహు 

మ్మదీయులు, కై స్తవులూ కూడ వుండవలెను. వారిని 
"కాదని వీరిని వీరిని కాదని వారినీ చేరదీయుచు, హిం 

దూబేశమును చిరకాలమునరకూ తవు అధికారములోనే 

యుంచు కొనవచ్చును. అంతిరే గాని), యా కె) స్తవులకు, 

మతమందలి భక్షి విశ్వాసముతే యనుకొంటిరి కాబో 

లిదియంతయు.  */క్రీస్తుబోధనలు వినకు యీామౌానవు 
అంతా నరకకూూపములో బడిపోవుచున్నా లే యని అను 

"'తాపముచేతనే యింత ధనవ్యయము చేస్తి మత(పభార 

ము చేయుచున్నారన్సి మిరు తలంచు చుంటిరి, కాబోలు! 

నీిపొయూాల కలహపురోజులలో హిందూ 'బేశములో పని 

దవ 



కీంందూ బేశకము? 

జేసి తరాగత, ఆ([గా హాకోరు జడీగా పనిచేసిన *విలి ’ bs URE ప్ 0 

యమ్ ఎడ్వర్తు యిట్లు వాసీయున్నాడు, 

“వనము విజేలీయులమగు విజేతలముగాన్సే [పజ 

లచే భావింపబడుచుంటిమి. ముందుకూడ నశ తలంప 

బడుదుము. [ప్రజలలో విద్భయు, నాగరకతయు వ్యా విం 

చుకొలదియు, వారు నున బంధనములలోనుండి విడ్పించూ 

కొని స్వతంత్రులు గాజూచాచునే యుందురు. వున (ప 

భుత్వ మిాబేశములో కొంత కాలమువరకై నన్కు స్థిరము 
య థి 

ణా యుండవలెవనిన-దో, యో జేలీయులలో కొండరినె 

నను 'కై 9 స్తవ్రులనుగా జేసితీరవలయును. శ 9 స్తవమతేస్వీ 
ర 7 జాన్ Ge, jo 

కారమునలన్క, జాతీయాభిప్రాయములును, స్వాత త్యేచ్చ 
యున్కు నశించిపోవునని కాదు, నా యభీ(ప్రొయయు. =) 

సవమత(ప్రచారమున్ము వ్యా పియు మెల్లగా జరుగుచుం 

డును, ేశమందంతటనూా వ్యాపించియున్న, కై 9 స్తవ 
Qo J జాని 

సంఘములు మన (ప్రభుత్వమునకు బెట్టనికోటలై యుండ 
సలవు, దేశమందలి (ప్రజలలో భాలభాగము వి[గహారా 

భకులూగాను, మహాన్మడీయులుగాన, య ౦కునంతనరకు, 

పీకు నునపకుమును వీడ, పోజూలరు 

క రి స్తనాధికారు లిదివరళో, మిషనరీలన్కూ యిం 

డియాలో ముత ప్రచారము చవేయనియ్యకుండెడివారు. కా 
ని [క్రమముగా వారి (ప్రభుత్వము బలపడుచున్న కొలది 

ఫర 



కె  స్త్రవ(వభుత్వని ర్నాణత త్తమ: 

యు స్త్వాయముగా kD స్తవమిషననీలశు (పోత్సహించుట 

యేగాక, క్ర్రైస్త వేతరులకు చూషించుట, వారిముత ముల 

నవమానించుట్క కై ) స్తవమత మవలంబించునట్లుగా (ప్ర 
Qa / —© య 

జలను బలాత్మ_రంచుట్క, మొదలగు అమానువచర్య లను 

గూడ, మూాంచియు చూడనట్లు సహి:ంచుచుండిది, ఈ వివ 

యములలో, గొప్ప సంస్క ర్త “లాష్తు విలియమ్ బెంటిక్”, 

మ(చాసు గవర్నరుగా నుండునపుడుు బెహోటముగాొ 

E స్తవ మివనరీలకు (ప్రోత్సాహ మిచి చ వెల్లూరు విప్ప 
ఇ ) ఆవి ౧) యా 

వనునకు ముఖ్యకారణు డయ్యెను. తయమవాత యిండి 

యాకు గవర్నరుజనరలుగా వచ్చినపుడుగూడ్క యూ త 

త్వమునే అవలంబించసాగెను, 1852 లో, యాతడు రిగ్యు 

లేషన్ నొకదానిని “ప్యాన్” జేసెను. కై ) సవమతవ్యా 
ee J ఆలానే 

పికి (పబలాటంకముగానున్న, హౌందవ సమివ్న్ కుటుంబ 
అలాని టా వి, 

ములందలి, ఆ స్తిహాక్కు_ల నీ రిగ్యులేష౯ా సవరించి వై చెను. 
పీందూమనముత ములో సమిష్టి కుటుంబముయొక్క_. ఆస్తి 

యందు, కుటుంబ మెంబర్హ్శందగక న్కు సమానవాక్కు_లు 

గలవు. కాని యేవ్య కియయినను, మత భష్టు డై నపుడు, 

వానికి జాయింటు కుటుంబౌ స్రిలో,' హక్కు తొలగిపో 

వును. ఈ రిగ్యులేషన్ వల్ల, వై స్రవవుత మవలంబించిన 
వ్వ కి క్స్ సదరు సమిష్స కుటుంబా సిలో, వాక్కు. తొలగి 

అలాటి ee అటి 

పోదు. ఇందువల అనేకులకు కె  సవనుత మవలంబించు 
౧|| షా నీ 
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పీాాందరాబేశేవము: 

టకు (పోత్పాహము గ లెను, 

జెంటికు(పభున్ర, యీ విషయములలో, లార్డు 

మకాలేను తనక్కు సహాయము జేసికొనను మెకాలే 

కూడ, యిండియాలో శై_9 _స్తనముత వ్యా ప్పి చేయవలెనను, 

ఆస కి గలవారిలో నొకడు, ఆంగ్లవిద్యావ్యా సీ, క 

స్తవమతవ్యా పికి సహకారి కాగల దనియ్కే యీోాతేడు 

యిండియాలో యింగీ ముపాఠళాలలను స్థాసిం చెను. 1886 

లో యిండియానుండి తండి కు తీరము (నాయుచు, మె 

కాలే యిట్లు (వాసియున్నాడు, 

“హిందువులలో యీవిద్య, చాల మార్పు గలి 

గించగలదు. ఇంగ్లీషనిద్య నభ్యసించిన, మోందవు డెవ్య 
డును మనస్ఫూర్తిగా, తన మతేమును నమ్మియుండ లేడు. 

కొండరు కేనవలమరా ఉవేశ్షాభాననుతోచనే, తము మతము. 
లోన యుండిపోయదరు. మరికొందరు (శ్రుతి బాహ్యూలు 

గా నుండగలకు. బ్తంకొకకొందరు (పత్యక్షముగా, శ్ర) 
సవమత మువలంబించెదరు. నేను యెర్నరచిన, యా వి 

డ్య్యావిథధానమును కొనసాగించినచో, ముప్పది సంవత్సర 

ములలోనే, వంగభూమియంచు, హిందూమతమందు నవు 

కము గలవానిన్సి మనము చూడలేమనియే నా దృఢవి 
శాషాసము, '? 

ఇండియాలో కై ) సవ మివనరీలకుగానిి ఆ మత 

ry 
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కె ) స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత తము 

(పా నారమున కే పాటుబశకు యితరులకు గాని, (పజలతో 

సామరస్వము లేదు. దీనికి కారణము, నారు శె కె) సను 

లగుటచేత గాదు. వారును వాగిమతస్గులును కాము 
యో (పజలకన్న భిన్నుల మనియు, వారికంచ అధికల 

మనియు తలంచుచు, వారితో కలియక, “పెడసరము 
గానే యుందురు. ఉత్తములగువారిని, కొందగను మినహో 

యించి, మిగిలినవారి నందరన్తు *'Flogging Missione- 

ries గా నొక యింగ్లీషు |గంథశాకుడు వాకుచ్చి యు 
న్నాడు. బ్రందులో నతిశయా కి యెంతమా(తమును 
లేదు . త్రింగ్లాండులోనే, (గ'మాదులలో మళెధికారులు, 

“మూకను! యేవిధముగా ఆదరింతురో తెలిసికొనినచో, 

నున మోవిషయమున సం'దేహీంప బని లేదు కదా! ఒక 

ఆంగ్గచర్మత్ర కారు డిట్టు (వాయుచున్నాడు: 

5 గామనీమలలో, మతాచాక్యులు, (సజలతో 
విరోధులై , తమ' నిత్యవిధుల నువేక్నీంచుచు, యేరాజ 
కీయ కశ గారులతోనో చేరియుందురు. మాప్టరు మాన్ 

మహాశయుడు చెప్పినరీతీగా, యెప్పుడునూూ యేునుతా 

చారు ఫ్రడునూ, వీదసాదలకు, వ్యతిరేకుడు గానే యుండుట, 

మనము (ప్రత్యక్షుముగానే చూచుచున్నాము. గొప్పు 

శా History of Education in India under the rule of 

the East India Compuny. 207-8. 
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పింందూూ దేశము: 

ఆ చస్తే (ప్రత్యే కాధి శకారముబు, (పజల పి విశేషమైన పలు 

కుబడి, గలిగియున్న (పబలరాజకీయక క్షతో వేరి చారి 

కొనుచరులై యుండుట పీరికి పరిపాటియై యున్నది.” 

“Enclosures కౌలమునుండియు, యో మతొ 

చార్యులు, గొప్పవారును, బలవంతులు నగు (ప్రభువుల 

పక్షమున చేరి, (పజాసామాన్యముయొక్క భూములను 

లాగుకొనుటలోను, వారి నణచిపెట్లుటలోను, సహాయ 

పడుచునే యుండిరి. ఇంకను పూగరకాలములో విజేకీయ 

సెనికులు, ఇంగ్లాండు పె బడి, (ప్రజలను దోచి, బీదరెతు 

లను, కూలీలను అవమానించి, హింసించి, చిత్రవధ వేస, 

ఉర్మిమానులకై నను, ఇెర్చిశిఖరములపై నను తోరణము 
లుగా వారి  కశేబరములను (శేలాడదీసినపుడు, యథా 

కె స్త సవచెర్చి, వరాచుచు యూరకొనియీ యుండెను, 

ఇంతియేగాక య్యా వీదవారు, నీళు "బాల వృద్ద భేదము 

చేకుండ్క ' వందలకొలద్కి శాశ్వతముగా తమ, మాతృభూ 

మినుండి నిర్వాసితులు గా జెయబడినప్పూడు, స్వింగుదోపి 

డులసందర్భములో, నిక ఛెష్టరు ఇ తెడ్రలు మతగురువులు, 

యీ అమానువశిక్షలను తగ్గించి, కరుణించమని (ప్రజలు 
(నాసికొనిన అర్జలో, సంతకములు చేయుటకుకూడ నిరా 
కరించిరి, 30 బ్లు 

—  * Problems 01 Village its, By K. N. Bernett. 
Pages 128-129, Home University oy of modern 
knowledge. 

వా 



స్ట 9 స్తవ్యపభుత్వనిరా్రణత తము 
షి / ఎవి 

కెంందరా దేశమునకు వచ్చు మిసనరీలును మతా 

చార్యులున్వు విద్యావంతులు గౌరవనీయులు నగ నున్న 

తనంశీయులు గారు. జంతపర శేందులకు. వారి చేశము 

లోనే యూ మతశాఖలోనికి వచ్చువార్కు మిక్కి-లి అసమ 

గులును, అవ్యకులును అయియున్నా రని ఆందోళన జరు 
రై అవల 

య్ జ వ ఎ చి ఉధ్య ౧'సచునే యున్నది. పైన్నవాసిన [గంథకర్త యి ట్రుదాహా 

రెంచుచున్నా డు; 

“ఆక్కుఫర్లు, శేంభిడ్త, మరి యితర యూనివర్సిటీ 
రవ జ 

విద్యారుల జాబితొలను పఫపరిశీలింపుడు. తెలివికేటలును, 

సమక్థ్రతయు గలిగిన, వచారు 'లెప్పుడును, మతేజీవిత 

మును గడపుటకు పోయియుండ తేదు. పె తరగతులకు బో 
వేని, అసమర్థులే తరచుగా పవి్శత్రనుతజీవిత మును గడపుట 
కిచ్చయించుటు చూచుచునే యున్నాము, త(తావీ, 

మరీ అసమర్జులు, (గానుసీమలలోని మతాభార్యపదవు 
యను స్వీకరించుటకు ముందంజ వేయుట (పత్యత(ప్రమా 

అమే”) 7 

ఇండియాలో, యో క) స్తవమిషనరీల్కు చేయగల 

పని 'యేమి లేదని, మో కింకనూ సం'బేహమేనా ! కొల 

Ly) 

+ Tbid. Page 128. 
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కం. దూ దేశము: 

9 భ నము 4 ~ 3 గరి కతా రిన్ర్యూ ప్మకతిక కి0 వాల్యూము యిట్లు (వాసి 

యున్న ది; 

“మనము గొప్ప క రృన్యమును నెర వేర్చనలచి, 

హిందూ టచేశములోనికి పంపిన ౩ 9 స్త్వవవింపనరీల, యో 

గ్యతలను సరిగా, గమనించుట లేదు.” 

ఇండియా గవర్నమెంటు, హిందూచేశ పజలను, 

౩ 9) సవులనుగా మార్చుటలో, యింత పాటుపడుచు 

న్నను ఆ పవిత్ర కై? స్తవ్రుబు, (ప్రభుత్వము నింకను దూ 

రుచునే యున్నారు. ఈ నిర్భాగ్యభారతీయులు, భయం 
కర నరకకూపము-లో పడిపోకుండ, కై ? స్త్రవమత మిచ్చి, 

వారి యంత రాతల నషా చుటు (పభుత్వమః, సరి 

మైన చర్యలను తీసికానుట లేదనియే, పాపము వారివిబా 
రము! శో 

అప్పటి “కలక రివ్వ్యూ? యిట్లు (వానీనది. 

. ోన్యూజీలాండులో [్రీస్తుసందేశ మెంతత్వరలో 
వ్యాపించుచున్నదియు. ఫిలిై, ఎనుదివులలోను, యింకను 

వారికి లోబడియున్న యితర (పదేశములలోను, స్పెయిన 

(ప్రభుత్వము, (ప్రజల నెంతత్వరలో క) స్తవులనుగా శ 

ఇ ఇహలోక నుఖుములను వారి కెట్టును గలంగనివ్యము గదా 

పరలోక నుల్ల ము_లెన నివవభద్యా యని యీ కై 9) స్తవుల యాలో 

చళగాబోలు అను; 

రం 



శీ_) సవపభుత్వని ర్మాణత తము 

ముచున్నదియు, చూచిన యే సహృదయుణై న కై 9 స 
వ్ర్రకున్ను, పమిత్రుజై , మనో.ఐ*క్కా_యకర్శభిః కై) స్తవ 

వుత వ్యా పిలి కోరు యే మకౌచార్యుడున్న, ఓీంందూ దే 

శమున యీ వుతవ్యా వీ ఉవేక్షింపబడుటను చూచి, 

పహి౨పజూలడు దినికంతకును, యూ చేశ పభుత్వమే జ 

వాబుదారీయె యున్నది. ఇట్టితరుఇమున, యెవ్యరును, 

సహించి యూనకొనజాలరు, వెంటనే బలిష్టమె, సౌకర్య 

యుత మైన, యీ (పభుత్వస,-.0ధము నధిరోహించి, క ర్త 

వ్యనిద్ధి నొందువరకు వదలి వేయకడు. 

“ఈ "దేశములో యేకార్యమును, (ప్రభుక్ణము చే 

కొననిదే కొనసాగదు. (ప్రభుత్వము (ప్రతియుద్య మమును 
సారధియె, నడుపవలయును. ఒక రె లుమార్లమును ణా 

యసీ, కాలువలు (గ్రవ్వనీ, ఆనకట్టలు కట్టన, స్రీముబోటు 
కంపెనీలు స్థాపించనీ, మరేయితరపనులు [పారంభించని, 

గవర్నమెంటు (ప్రారంభింపనై నవలెను, లేదా (ప్రభుత్య 

పూచీసె ననయిన్క పని జరుగవలెను, అశ్లై యీ మతవి 

సషయములలోకూడ,  (పభుత్వమువార పోత్సాహాము 

ఛేని'దే, మనము పని చేయజాలము, ఇక్కడనే, మనము 
పొరపాటు చేయుచున్నాము. .....+,=. ఈ |పభుత్టము, 

సహాయము చేసితీరవలెను. స్వతహాగా చేసితీరును, వొ 
రికి సాధ్యమైనంతవరకు, తగినంతవరక్కు పరోశత్నముగా, 

ళో 



కిం దూదేశము: 

యిోాబేశపు అపాయకగమైన మతమునుండి, లాభ కరమైన 
శై_) స్వవమతేములోనికి, (ప్రజలను చేర్చుటకు, సహాయము 
చవేయుచునే యుండగలరు,”” 

పంజాబులో శే క) సవ (పభుత్ళము, విచిత్రమైన 

(క్రిస్టియన్ పద్ధతులపై శు ననే సొపింపబడి, తచాదిగా పంజూబు 

కాక వై స్తవ పరగణాగా చేయుటకు (ప్రయత్నములు 

సలుపబడుచునే యున్నవి. పీనికన్నిటికిని సూూతే ధారు 
లు, సర్ హానీ లాశెన్సు, సర్ జాన్ లా రెక్సు, %ొసర్ 

రాబగ్లు వూంటుగొమరీ, శోనాల్డు మేకలియాడ్, కల 

నల్ "హెచ్. వ్, ఎడ్వోర్డిన్, మొదలగు స్థిత ప్రజ్ఞులగు శ వై 

_స్తవగోన్లులు. ఈ అతీరధులండరును, గవర్నముంటు పొ 

* సర్ రాబర్జు మాంటుగొమర్సీ పంజాబుకు పథము లెఫీ 
చింటు గవర్నరు ఆతేడు గొప్ప మతీవిశాషసముగల కై9. నవుడు శా 

పరిగణింపబడెడివాడు, ఈ పవిశాగిత్ముని సహామతన్దుడును, మూ 

నవశేరియోభిలాషియు నగు మితుి డొళడుు ఒక “నిళాంిమదిన 
మున, యితని ఫఘునకార్య ములను గహార్శి యిట్లు వీస్నవించెను. 

“Progress and present state of British Iadia" 
అను పుస్త సక ములో (మా వీన్ + లేఖ నొకచాని నుదావారించెను, అది 

లాసకోభున్నండి, ఆదివాకము, ఉదయం 8 గంటలకు, లెఫ్టీనెంటు 

%వర్నరు కేన కమిషనరులలో నొక డెన .ఫెడంక్ కూపర్” నకు 
వాఏసినది, ఈ కెమోవనరువశే .తేలారిఫెగెడరిక” ఆను బిరుద నాను 
ముండెను. ఆ లేఖలో 20న చేశీయ పడాతివటాలమున్ను శేధల 

మూ, విరుద్ధముగా . పోవ ర్తించగలరను ఆనుమా నముచేత జే యి 

ర్ి 



వై ) సవపభుత్వని ర్థాణక త్రము 

ఠళాలలలోని, వి ద్యాళిక్షు ఇక ౦కు, మిషనరీపాళళఫళాలలళోని 

బోధన చాల బౌగుగా నున్నదని, అభ్మిపాయ మిచ్చి 

యున్నారు. మేక్ లియోడ్ మహాశయుడు 1858 లో, 

తన “మినిట్ ఆన్ ఎడ్యు కేవన్? లో యిట్లు (వాసెను; 

“సాధారణ పరిస్థితులలో, యే గవర్న మెంటు పొ 

ఠశాలయు, మివనరీపాఠశాలతో సమానము “కాజాలదు. 

గవర్న మెటు పాఠళాలో పొధార్థయులును, మిషనరీలవలె 

శద్దాభక్తులతో, పాళఠములను గరపుట చూడము. మిష 

పాపభూయిష్ట్రమగు లోకమునుండిి తుడిచి కైచినందుల కభినందిం 
చుచు, 'ఇకు- కూడ మూడు పటాలములలోని "సెనికఎ4 చంద 

లము7 నున్నట్లు తోచుచున్నది కాని వారు 'బహిరంగయుగా 

విడలిపోవునట్లు లేదు. వా రట్టు చేరువ తెవనియే నీను కోరుచు 

న్నాను. ఎందువల్లననిన, వారు తిరుగబడుటమే తటస్టించుచో, 

ఒక్కానినెవను బతికి, పోనివ్వను ' అని నారి సెను. కె 9 స్తనదుక 

మును బోధించి, పిజల నుద్దరించుటకు, ఫూనుకొనివ; యా గవర్న 
రు వేయిమంది నిరపరాధులను చంపివందులకై, తన న్నేహీతు 

నఖినందించుటయు, నురి మాడు వేలమందిని. చంపుటకు తగు స్వ 

లృకారణము, దొరకుట లేదని కీంచ పడుట ము, పరస్పరవిరుద్ధము 

బంగా, కాన్చింపవచ్చును, కాని యీ గొంధకర్శ యిట్టికారణముల 

వల్ల నే బ్రిటీషువారు హీందూదేశములో, కై) స్త్రవమ వ్యా ప్రి, చే 
యుటలో, పరాజయము పొందిరని, వాియుచున్నాడు.?) 

t 

The company and the crown, Page 10210౮9, 

By the Honourable T. J. Howell Therrlow, 1867. 
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కింందూ బేశము: 

నదీ మేనేజిమెంటు[కిందగల న్మూలుతో యుపాభా 

యులు, బహాు(శద్ధగా విద్య గరపుదురు. ఈ కారణము 

లచే గవర్న మెంటు ఆ పరిస్థితులలో, విద్యాళాఖనుండి త 
ప్వూకొని, తమకన్న బాధ్యతగా, శేవలమూ, ఉపకార 

బుద్దితో పనిచేయుచున్న మివనరీలకు, వదలివేయిట. 
బాల (శేయస్కరము.”” 

ఆ రోజులలో, యిండియాకు లారు డల్ హానీ’ 

గవర్నరు జనరిలుగా నుండెను. ఆతడు మేకొలియోడ్ 

యొక్క సూచనలను, పరిపూర్ణముగా నామోొడిం పెను, 

ఈతడు 1854 జూన్ లో, మినిట్ లో యిట్లు అభిప్రా 

య మిచ్చియున్నాడు, 

“"కేవలమూ, మిషనరీ పాఠళాలలతో పోటీగా, 

పభుత! పాఠశొల లుంచకూడదనియు గాక, నరియెన ని (౨ యా 
ద్యాన్యూప్రీకై) పనిచేయుచున్న, యో మిషనరీ వాఠథా 

లలన్కు [పభుత్వధనముతో  పోవీంచవలసిన అవసరమును 
గూర్చియు అదనపు (గాంటులను సహోయూర మై యిచ్చు 

టను గూర్చియు కూడ, “మేక్ లియోడ్” సన లం 

యున్నాదు.....*46 40 

“నాయొక్క అభిప్రాయ మేమనిన, మనము నృ 

ధాగా భయపడి వెనుకంజ వేయుచున్నావునియే, రాజ 

క్రీయదృష్ట్రీతో చూచినను మన సత్యమగు మతస్తులచే 

ర 



శె 9 _స్త్రవ్యపభుత్వనిరాాణత కము 

(పోత్సహింపబడుచున్న విద్యావిధానముగ్కు మన నువే 
కాూభావముతో చూచుటల్తో వాల ఫెరపాటు పడుచు 
న్నామనియే, తోచుచున్నది. మిపషనరీలచే నడుపబడు 

చున్న, యీ విద్యావిధానమున్కు (పభుత్వధనముచే బో 

వీంపదగు సమయము వచ్చియున్నదని, నావిళ్వాసము.”* 

డై రక్టరు సభవారు కూడ, మేక్ లియోడ్, డల్ 

పొనీ (పభువులు (వాసినదానినే యామోదించిరి. సర్వ 
లను యా కై) సవసమితివారు, యిట్లు (వాసిరి; 

“పంజాబులో, వీద్యావి ధాననును కొనసాగించు 

టలో, చూపుచున్న. [శదకు అపారమెన సంతోష మె 
థి ర Ca 

నది. ఛీఫ్ కమిాషనరుకునుు, నూంటుగొమురీకిని మేక్ లి 

యోడ్కున్కు యితర ఉదో్యగులకును మొ హృదయ 

పూర్వక వందసములు, తెలియ జేయ కలయును, _ పీరంద 

రును జహూు (పయాసపడ్కి తయారుచేసిన, యీ (పణాళి 

కల నమలుసం దుంచాటవల్ల గలుగు, మహోపకారము 

లందు, మాకు సంపూర్షవిళ్వాసము గలదు. (బిటీషుపరి 

వొాలననలన గలుగు మహోపకారనులను (యిండియా 

(ప్రజలకు) పంజాబు (ప్రత్యకుముగా, యాన(త్చ్స్రపంచమున 

కును బొటుగాత యని, వాంధించు చున్నాము 

ముల్తాన్ దండయాత్రలో విచిత్రమైన కై) స్తవ 
పద్ధతుల నవలంబించిన, యా గాఢవిశ్వాసి యగు కస్త 

apt 



కింందూ దేశము: 

వడ్రోమ్టుతు, హెర్చర్హు ఎడ్వర్లిన్, యితర కై ) స్తవ ప్రభుత్వ 
ముల దృష్టిలో, నాధిక్యతను సంపాదించుటకై, యిండి 

యా (ప్రభుత్వముసకు కొన్ని పద్దతులను సూచించెను. 

“(విటీషు యిండియా గవర్న మెంటులో, క్ వం స్స సవాఇార 

ములు గానివానిని తోలగించుటిి యను సమయమును 

గురించి మెమొరాండమును (వాయుచు యీ ఆదర్శపు 

రువు డీట్లు సూచించెను: ఈతని యు దైశ్యములో, 

అక 9) స్తవపద్ధతు లేవన్య; 

1. (ప్రభుత్వ కళాళాలలలోన్కు పాఠళొలలళోనుు 

బైబిలును, కై నవబోధను, ఉంచక పోవుట; 

ఏ, విగ్రహారాధనను, నుసాన్ఫుదీయముతమున్ను, 

(ప్రభుత్వము సహించియుండుట; 

లీ. జాతి మత వివక్షతను (పభుత్వమువారు, ఒప్పు 

కొనుట; 

ఓ. (ప్రభుత్యముయొక్క_ వివిధశాఖలలో, బేలీ 
యుల పండుగలను పరములన్కు సెలవుదినములుగా (ప 

కటించుట; 

5. (క్రీమినల్కు సివిలు శాఖలలో, హిందూ మహ 
మదీయ ధర్మశాస్ర్రు(ప్రమాణముల పై తీర్పు లిచ్చుట; 

6. విగహారాధకులయ., మహమ్మదీయలయ, 

రోజ 



కె ) స్తవ ప్రభుత్వని ర్యాణత త్త్యము 

ఉత్పనాదులను బాహాటముగా జరుగుటకు సమ్మతి జూ 

పుట; 
7. వేశ్యలను, ఏధులలో, తరచుగా, మేళముల 

జేయనిచ్చుట; 

త్రి యూరకోవీయసోలర్ల వివాహనిషయమై యు 

న్న కట్టు బౌట్లును, పవత లమ 'తెల్లపోల్డర్లకు, సె 

న్యని వేశనములలో (Barracks) తగ్గు సదు పోయములు, 

లేకుండుటయును; 

9. గవర్న మెంటువారు నల్లమందు వ రకముతో 
సంబంధము గలిగించుకొనుట; 

10 ఇండియన్ ఆబ్కారీ నిబంధనలు; 

వీటితో ఆఖరు నాలుగు వివయములును అంద 

రును గర్హి ంచదగిన వే; కాని మొదటి ఆరువిషయము 
లును (ప్రభుత్వము కలుగ జేసికొనుటకు, సంబంధ మేమి 

కలదో యూహింపుడు. 

ఎడ్విర్హిన్, యా మెమొరాండముయొక్క. కావీ 

నొకదానిని, 'యింగ్లాండులోని వై పై యధికారులలో నొకరిక్ష 

య. ఆతడు సుప్రసిద్ధ వై కె స్తవుడగస “ఎగలు ఆఫ్ 

పూస్పైబరీ యీ. ఎడ్వర్షిన్యెక్క,- య;ీాయవి వేకపుపనిని, 

ఆశని స్వ దేశన్థులలో నొకడు “అబ్దుల్ వాహబ్” అను 

ర్౭ి 



కంందూ చేతనము; 

మారుపేరుతో, కఠినముగా విమర్శించెను. “హిందూ డే 

నములో (బిటీము (పభుత్వముయొక్క_ వై ) స్తవవిధులు”” 

యను కిరపష[త్రములో యాత డిట్లు వాసెను; 

6క్షల్రనల్ ఎడ్వోర్డెన్ న్ యొక్క అభి పాయములు, 

యదార్లమున్కు పటుత్వమును, కలవై యుండసీ యుండ 

కపోసీ యిందులో గమనార్హమైన, చిన్న విషయ మొక 

టున్నది. అది యింగ్రాండులో యెనరును (పశ్నింపక పోవ 

చ్చును, గాని, యిచ్చట యిండియాలో యిది, యెవరి 

వివుర్శకును లోనుగాకుండ్క, నుండజాలదు, (క్రమముగా 

పొందదగిన, మిక్కిలి గొప్పపదవిలోనున్న , యీకేడు, 

"తాను "బాధ్యతగలవా డ్రై యుండియు, కౌను వేవించు 

చున్న పభుత్వముయొక్క_ ఉ త్తరువులను నిర్వహించవల 

నీనవాడే గాని, వాటిని విమర్శించి, సలహోల నిచ్చుసాటి 

వాడెట్ల్టయ్యెను ! ఆ సలహోలున్తు గవర్నమెంటు కేవల 

మరా అక క వసంతాల కు వె నడుపబడుచున్నదనియా ? 

ఆ (పభుత్వ మూలసూ(త్రములనే ఖండించుచు, మము 

రారడము నొక దానిని, యిన గ్లాలండులోని (పభువ్రలలో 

నొకనికి, పర్యాలోచించుట కై పంపుటయా *2” 

ఈ కలనలుగారి మెమొరాండమునకు దగుసలము, 

చితుకాగితముల బుట్టయే, కాసి యింగ్లాండునుండ్, యి 

ది, 6 ఆ రోజులలో ప౭జాబునకు ఛీఫ్ కమూావనరగు సర్ 

రతా 



శే గ సవపభుత్వనిర్మాణత తము 

జాన్ లా రెక్సునకు పంపబడెను. అసె; హా) స్రవుడును, ద్ 

నికి తగని విలువ నిచ్చి, తగుసూచనలతో యిండియా 

గవర్న మెంటునకు పంపునిమి త్త త్తమె, తన కార్యదర్శియగు 

“శ్పాంప్పుటు నకు పం పెరు. (ఈతే తరువాత సు(ప్రసిద్దు 

డగు సర్ రివార్డు కెంపులు.) ఆ రోజులలో, రు 

లోని, తల్ల ఉద్యోగులలో, చాలమంది యించూమించు 

గా, ఎడ్వకి్ తో సమానాభి పాయములు కలవారే మె 

యుండిరి, నీఫ్ కమిషనర్ కూడ, వీరితో సమానపాం 
డిత్యము గలవాడే. ఆతకును శా బేజీలలోను, పాఠశౌల 

లలోను, బె బిలుబోధన లుంచవపెౌనను, er చౌ 

నాన్ను కవిాషనరగు “డోనాల్లు మేక్ లియోడ్ కూడ 

పరిమొగ్షమునే బలపర చెను. 

కాని యా యధి(పొయము, పంజూబుకు “జెర 

వ్ర ఆఫ్ పల్లీకు యిన్ స్ట్రక్షన్” గానున్న, 1.10. ఆ 

ర్నాల్డుచె నీరాకరింపబడేను ఈతకు “రెవకెండు డాక్టరు 

థామస్ ఆర్నాల్లు ఆఫ్ రగ్బీ” యొక్క_ పుత్రుడు. బా 

ల్యమునుండియు కై వస సవ పద్దతుల పై జృుంచబడినవాడు, 

ఆతడు స్వబుద్దిసె న పెననే మరవక. యుండుచో, ఛీఫ్ * 

కమిోాపనరుక వలెనే, (పభుతపాఠళాలలలోనుు కళాళాల 

లలోను బె విలు బోధను (ప్రవేశపెట్టుటకు అనుకూలుడే 
యెయుండును. కాని తనశాఖకు సంబంధించిన వ్యవహా 

రా 



కింందూ దేశము: 

రము లన్నింటిని తన ముఖ్య సహా యోద్య్యోగి యగు 

% కూరా ఇ్యామచరణవసు” యొక్క యిజాానుసార 

ముగా నిర్వ రించుచున్న ట్లు, ఆ రోజులలో పంజాబులో 

యందరికిని తెలిసియె యుండెను. ఈ వసుమహోశయుడు, 

డాక్షరు అలెగ్జాండరు డఫ్ యొక్క. శిక్షణలో, కలక తా 

వై స్తవ పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసము షకీసియు0౦ డెను, 

అ లెగ్జా౨డరుడఫ్ యొక్క. (సియతవు శిమ్యుడు, తరువాత 

లాహాోరులోని, అమెరికన్ మిషన్ స్కూలుకు, మొదటి 

వాన్ పాథఖ్యాయుడు గా నుండెను. అందుచే నీతడు ద 

బిలుతోన్కు కై స్తవ ధర్మములతో ను, చిరపరిచికుడే. 
ఈ బంగాభీయునియుక్క పలుకుబడి చేతనే, ౨౮౫ క కస్త సవ 

మ తౌచార్య పు, (తుడు గవర్న మెంటు bead చె 

వీలు బోధనమును, వలదని వాదించెను. 

జాక్షరు * ఆర్నాల్లుయొక్క. _వ్యతిరేకాభి ప్రాయ 

ఎక ఆరో హలలో పంజాబులో యేక మాతదినపతి)౯ ‘Th 

Indian Pablic Opinion’ చాక్షరు 6. . లీటర్నుచే. నడుప 
బడుచుం డెను. 1667 అగస్టు 16 | శస పతిసకలో ఇాబూ శ్యామ 

చరణవనువు మరణవా ర్హను వాషాయుచు, యిట్లు పికటించిరి: 

' తశపరజాబులో విద్యావి ధానముపల్ల గలిగిన, యుపయోగకలళ 

కార్య మలస్న యు, విద్యాశాఖకు ముఖ్య'సహాయ కో దో్యోగియ యిన, 

యా దేశీయునికే చెందియున్నవి. వాటివల్ల గలుగు గొౌరవమంత 
యు, ముఖ్యముగా యా మహాళయూని'కే చేరవలసియున్నది.?” 

AO 



కై స్తవ(ప్రభుత్వని ర్నాణక తత్త్వము 

మును గురెంచి, సె్టకిటరీ, శుంపులు, యిండియా (ప్రభుత్వ 

కార్యదరి కెట్లు |ఇాసెను: 
య 

“18559 జూలె శి. (పభుత్వ పాఠశాలలలో బై 

బిలు బోధనను (పవేశపెటుటచే, సర్వమత తాటస్ట్వ్రభాన 
లు 

ముకు భంగము గలుగునని, ఆర్నాలు వాదన. కే ౧ సవ 
రం లే న jj —5 

వుతమునకు (వాముఖ్యము నిచ్చి, యితేరవుతేముల నిర 

సించినట్టును, గాన్సించుకు. బోధనాతిగగతులలోనికి, యి 
అ అం ర వ్ ముద ఇ జర చమున కనా ల; రావచ్చునని యున్నను (ప్రజలు 

తిద్వ్య్యతి రకముగ- నే భావింతురు. ఈ నిఛానము:, మతే 

మును మార్సించుట్క లేక నెమ్మదిగా బలవంతపరచుట 

లో చేరగలదు. (ప్రజలకు ధర్మక ర్లలముగానున్న, మన 
ము నారి పన్ను లచేతనే క్ గ్ సవనుతబోధన నుత్సహించు 

Qn జాని | 

విద్యావి ధానమును, (ప్రవేశపెట్లుట ససుంజసము గాదు; 

క . _సవమతబోధనచే మనము నుతకలహాములలోనికి, 

యీాశ్వబడుదునము. తునకు యూ బోధనలచ్కే మన 

(పభుత్వముకు కూడ, అపాయము తచ్చికొనినవార ముగు 

దుము, ఈ పె వాదనలనేగాక్క్ యితరములనుగూడ, ఆ 

ర్నాల్లు బాల నిపుణతత్రో, పోమీంచెను,.....,..కాని 

యా వాదనల కన్ని టికిని, ఛీఫ్ కమిషనరు కేవలము 

వ్యతికే కాభి పాయ మిచ్చెను* 

“ఆర్నాల్లు వోదనలన్నియుు మన (ప్రభుత్వము, 

MON 



మందూ దేశము: 

(పజలకు (ప్రతినిధిగానున్న దను భావము చేతనే చెప్పబడి 

యున్నవనియ, మేక్ లియోడ్ కూడ, చెప్పుచున్నాడు. 

"కాని -సఫ్ కమిషనరు దృష్టిలో యశక్షైంతమాత్రమును 

చేదు, ఇంగ్లాండు, అమురికాలలోని, కాన్టిట్య్యూ పనలు 

గవర్న మెంటునకున్కూ యిండియా (బ్రిటీషు (ప్రభూత మున 

కును, కూల భేద మున్నది. మనము (పజల (పతినిధు 

లమే యయి'నవో, (ప్రజాభిపాయమునకు వ్యతిరేకముగా, 

మన మేమియు చేయ వలనుపడదు. కాని మన మట్టిస్థితి 

భో భీము. (ప్రజలచే మన వెన్న కొనబడినవారము గా 

మము. వారు మనకీ యధికారమును కోరి యిచ్చియుండ 

లేదు. మనకీ పదవి శేవలము మన నై తికాధిక్యతనల్ల 

నూ, కార్య కారణములవల్ల నూ; భగవంతుని యిచ్చవే 

తనూ మాత్రమే లభించినది. ఇండియాను శాసించుటలో, 

మనకు, యిీనిషయము, ముఖ్యముగా, గమనార్హ్హమై 

నది. (పజా(ప్రతినిధి (ప్రభుత్వమునకును, [పజలకును ఉండు 
సంబంధము, యిండియాలో "శివలము, విడంబనామా 

[(తమే.”” 

(బిటిషు “కై స్తవపభుత్వము (ప్రజలకు బాధ్యత 
గలదని కాని, శేవలమూ (పతినిధియని "కాని, ఆర్నాల్లు 

తలంచిసట్లు ఇెప్పుటలో, ఛీఫ్ క మోవనరు, బాల హార 

బడినాడు. ఎందునల్లనన, తనమతస్థు లందరివలెనే, తేట 
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తతత 

డేశాభిమూను లందరివలెనే “పంజాబు డే రొక్రరు 

పక్లికు యిన్ స్ట్రక్షన్” రూడ, (పజాబ్వేషియు, కరన. కును, 

నే నిరంకంశాంగ్లేయుడే. 1858 డెసెంబరు నెల కలక కా 

రివ” , యా re డగు ఆశ్నాల్లుడొర 

కస సాందవుల తప్పలు. ఆంగేయుల యపవాదములు? ! 

Indian Faults and Euglish calumnies} యను 

వ్యాసములో, యిట్లు వాసియున్నాడు: ష్ 

aes se యేషియాకుక్కు వాల భేద 

మున్నదని, లేక, యింస్లా౧డుకును, సాం౦డిధురాకున్కూ బాల 

తేడాయున్నదని, మన లిబరలుపశ్షుణు నారు, మరచినట్లు 

న్నారు. ఆంగేయుల కంత స్వేచ్చ, నొసగినను, అధికము 

కాజాలదు. హైం౦దవుల నంతయణచిపెట్టినను, యెక్కువ 

కాజాలదు, ౫” 

ళం, -ంనిరంకుశముగా వాలించుట్క యిం 

గీషమవాని నవమానించుటయే. పాంందూూసానీయుని, స్వే 

గా వదలుట, వాసిని పాడుశేయుటయే 1 

ఎంత నిప్పక్షుపాత బుద్ది ! ఎంత యురారానయ 

ములు !! ఆర్నాల్లును, తన యభి(సాొయానుసారము గా, 

పోనిచ్చుచో, హిందూ దేశము ఛో జేశీయ। పభువ్ర నొ 

= తేరునాళు దానిని, మరికొన్ని వ్యాసములతో కలిపి యా 

చేద్దం, తిరిగి పుచురించిరి, 
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కీూాందా దేశము: 

క్కనినై న, సింహాసన(భష్టుని "చేయకుండ, నుండని చ్చెడి 
వాడు గాడు. ఈతని 'యభిపాయము [(పకారము; 

“పొడవగు గసగసాలు, యెషూడును తేమ 
ముగా నుండవనుట్క మును సపెంతనిజమో,  యిష్పుడును 

అంతియే నిజము 

సంస్థానాకమణలవిషయ ములో, యాతని యి 

(సాయము లిట్టుండెను: 

“మన కివ్హమున్నను, లేళపోయినను, దేశీయసంస్థా 
నా(క్రమణము, వినకు క ర్గవ్యము, విధి; భవిమ్యత్తునం 

దుగూాడ నే యుండగలదు. ”” 

“ఒకసారి య ఆ(కమణవీధానముమండి విరమిం 

చితిమేని, మనము యిండియాను వదలి పోవలసిన గతి 

పట్టగలదు. 22 

మన మెంత సామరస్య బుద్ధితో చూచినను, యూ 
రోపియనులయు, ఆసియమలయ. , " యు్రేశము ౫ ఆశలు, 

భయములు, కోరికలు, (వేరులు, అసహ్య ములు గహాడ 

పరస్పర విరుద్ధ ములుగానె యుండును. మన మాదేశనుం 

దుందునంతవప్కి, ఆసీియనుల్కు యూరోపియనులకు జో 

పో రొనర్బుచుండుటయే, చరిత్రలో కాన్సించగలదు. 
దినినే తేల్ప వారి నిరంకుశత్యము, (కూర యనువో, మ 

నము వెంటనే యా దేశమును వదలి పోవలసి యిండును, 
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శ) స్తవ ప్రభుత్వనిర్భాణత తము 

సన మిక్క డ నుండదలచినచో, మనస్సులలో పాపళీతిని 

ర (దోలుడు. మన జీవితపధమును ఆసియనుల దృష్టితో 

మాడజాలము, చూడగూడదు,. మన మెంతసేపును, 
ననారోపియను పదతులనే యనలంబించవలయును. సహ 
శీలత, పరస్ప్సగరసానుభూకి, కుటిలనీతియుు, మనకు, బాం) 

ముపక రించి యున్నపి; ముం దుపకరించ గలవు. ఈ మన 

ఏద్దతి 'బేశీయులక్కు అప్రత్యక్షముగాను తక్కువ బాధా 
రముగాన్కుు యుండగలదు. కాని నున కార్యము లవ్యా 

హాతముగా కొనసాగి పోనశ్చ్రచుండును నునకు లోబడీ 

నున్న (ప్రజలకు, లోబడవలనీయున్న (పజలకు, మూత 

ము మనవిధానము యెంత నూ[త్రమును, సమ్య్రతముగా 

లేదు, ముందు సమ్మాతముగా నుండజూలదు, '’ 

ses కాని ఒక్కమాట. పెద్ద యుద్యో 

ములకు మాత్రము, చేకీయులను చెర్చుకొన వలదు, 

ఎందుచేత ననిన, వాకు నమ్మదగినవారు కారు. (మన 

యభి(పాయము (ప్రకారము), చారి యభి(ప్రాయములును, 

మన యుధైశములును గూడ, కొనసాాసట్ట సంభవవూ ) 

4424 66 బ్పప్తునున్న యుద్యోగములకన్న, యున్నత 

ములగు వానిలో, మనము, వారిని, నియమించశూడదు, 

ఈ యుదో్యోగములై నను, ముందుముందు యివ్వగలమూ 
యనునబే సందేహాస్సద ము [ మన మెంత యోగ్యులమోా, 
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భూందూ'దేశ ణు: 

'దేశీయులును అంత యోగ్యులే కావచ్చును. వారి నై తిక 
పథము, వున సీతిపథమువలె, నిరులము గావచ్చును. అం 

తేగాని వారునూ (తను, మనక ౦కు భిన్ను లఅనుమాట 

కూడ నిజము గాదా? ఈ రెండింటికసి సంఘ రణము 

వచ్చినపుడు, మన యఖి[పాయములను, వ్య కపరచినరీతినే 
కొనసొగింపవలసి యుండుము. ”” 

ఆర్నా బ్రంయొక్క_ యో యభి(పాయములకు చూ 

చితిరి గడా! (ప్రభుత్వ పాఠళాలలళలోను, కళాళాలలలోను, 

బె బిలు బోధన కూడదను, సున్వక్తాభిపాయము బౌబూ 
జ్యామచరణవసు మహోాళయుని దని మోకు స్పష్టమే 

కదా! ఈతని పట్టుదలచేతనే, అప్పటిలో బై బిలు బో 
ధన, యిండియాలోని పాఠశాలలలో (ప వేశపెట్ర్టబడ 

లేదు. భారత(పభుత్వము, జహిరంగముగా కై) సవ 
మతమును (పోత్సహింపకపోయినను, ప్రమ తం. కస్ట. న 

స్త్రవముగా నొనరింప గలంతయునుు శకి వంచన తేకుందే 

శెయుచునే యుండిరి, (పభుత్వమును, తదుద్యోగులును 

వై) స్తవ మిషనరీలకు, అనేక సదుపాయములను గలుగ 

Kian 

భారత 'ేశియ "సె త కిన్ % నము 
సల్మాన్ సిపాయాలన్క, శె కి ౧) స్తవులనుగా జేయుటకు, 

రమపవిత్రులై న కె కస్త సవే సవాధిపతుం లొనరించిన్మ నిర 

సదు 



క ) సవపభుత్వనిర్మాణత త్రము 

కర ప్రయత్నము లే, 18;-వ సంవత్సరపు *“సిపాయీల 
లవాముికుు ము ఖ్య కారణములు. “ఒక వంగ'బేశపు 

పోందవుని”చే (వ్రాయబడి, “భారతవిప్లవయునకు కారణ 
ములు అను వేరు గలిగి లండనులోని, 6 భారింగ్యుకా 

పును౨డి లడ్వుడ్ష స్తాన్ ఫోస్టు చే (పకటింపబడి, యిండి 

యాలో, మ దాసు సు! ప్రీముకోర్టు రెండవ న్యాయా॥ "కా 

రియుు గవర్న మెంటు (వావిస్షియల్ మెంబరున్తు యయిన 

“నూల్కామ్ అవిన్ చే సంపాదిత మైనట్టియు, కరప[త 

ములో, 1857 ఆగస్తు 18 తేదిని, యిట్లు (వాయబడి 

యుండెను; 

“క్క సంవత్సర (ఫారంభములో, (7857) భారతీ 

య సై న్జములలోని “కొలనల్ ’ లందరును సిపొాయీాలను 

క 9 స్తవులనుగా జేయుటకు (ప్రయత్నించుచున్నారని "తె 

లియవచ్చెను, పీకు (శ్రద్ధగలవారు గావచ్చును, గాని 

వాకహీనులు కూడను. పాఠశాలలలోను, క ళాళాలలలోను, 

మిషనరీలు వేయు మతబోధవలన బాగుగా యుపయోగిం 

చుట లేదన్సి తలచి త్వరలో భారత దేశమును కై సవ 

మొనరింపదలంచి, “సై న్యరంగమున (బవేశించికి, ధనసం 

పాదనకొరకుగాన్సి వారి రుచులకు మతబోధ నచరిపడబట్ట 

గాని వా రీపనిలోనికి దిగియుండరనుట్ట నిగష్టవాదాం 

శు. కేవలమూ, సిపాయీలన్కు శై స్తవ్రులనుగా జే 
యా 
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కాదూ దేశము: 

యుటశే, మూరత గలిగియుండిరి. పల్లెపల్లెకును తిరుగ 
బని లేదు, ధినవ్యయ నుక్కరలేదు, [శమ మవసరము లేదు, 

మరి యితరసౌకర్యము లెన్ని చూ యున్నవీ. సె నికులు 

భాంతిసముయ ముల”ో బహాఎతి8కగా నుందురు గదా 

ఎటుజూచినను “హీభెన్లు గుంపులుణా  యుంటూం 

టారు, ఏరకిలో వుతబోధ వేసిన మంచిఫలిత మొనగూడ 

గలదు, బట్టి నీచకృత్యమునకు తగని పట్టుదలతో, బుద్ధి 

పీనతతో, అవి వేకతతో, అనాలోచితముగా యా 
వై ) సవాధికారు లీపనిని (పారంభించిరి. ఏప్ర పిందూ 

నుహమ్మదీయ సివాయాలలోను, ఆఫీసర్హలోను నుతబోధ 

చేయుట, బైబిలు తగ్గుమాలను, వారి వారి నముతమును 

దూషించుచు [వాసిన కరపషత్రములను పంచిపెట్టుట, 

మొదలగు కృత్యముల నొనర్బుటకు (షారంభించిరి మొ 

దట సిపాయిలు సహించి యూరకొనుచుండెడివారు. 

ఒక్కొక్క.పు డసహ్యూముశోను, మరియొక పుడు నిరసనా 
భావముతోను, యాః అత్య చారముంను వరాచుచుండిరి, 

కాని యీాపద్ధతీ విరమింపబడక, ముదురుచుంజెను. రో 

జురోజుక్కు కై? సవులనుగా మార్చు (ప్రయత్నము లను 
పేక్షసియములై , బౌ ధాకరములు గాబొచ్చెను. ఉభయ 

మతముల సిపాయాలును దిగులు జెంద నారంభించిరి, ఈ 

యమర్యాదాకరవుగు కృత్యముల నుచేకు చేసి యూరకొ 

pep 



వె ) స్తవ(ప్ర భుత్వని ర్మాణత తము 

౨, తమ పూన్వులము తమ మతమును యవమానిం 

టయే యని తెలంచి, ర్యాక్రి సభలను జరపుచుండిరి, 
యనిశ్చయముకును, రాలేకపోయిరి. ఈలోఫున 

౨(త(పకృతిగల, యా మతొాచార్వ్యు లరారకొంటిశా ? 

యాలు సహించి యూరకొనుటచో నే, యో మిష, 

' కలనల్ ”, “ఫాదిరీ 'లెన్టినెటులు, మరింత విజృంభించి, 

అందరూ మహామ్మదీయ మతములను ఖండించి, యవమా 

ుచుటలోో ముందడుగు చై చీరి. హిందువులను మహా 

గదీ ములన్సు వారి పరిహాసపా(త్రములై న కోట్లకొలది 

లర దేవతలను, వారి రావు, మహమ్ముదుబము, పరివా 

౦చ్హి వారు మాననపశును లనియుు గొప్ప మోసగాం 

కనియునుు పలుగాకులనియు, బహిరంగముగా, వాట 

"చ్చిరి. కై )స్త్వవమతమును నమిత అకార ఆ 

రమేశ్వరుని, ఆతని పృుత్రుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా, గొ 
చి, ము కిని బూందుడని బోధించిరి, 4,...... (కమ 

కవుముగణా, యా మతేబోధకులగు “కలనల్ 'లు, సిపా 

1ాలకు లంచములనుు బహూుదుకులను, యూసపెట్టిరి. 

కము యధి కారమును, దుర్విని యోగపరచి, లజ్ఞాహీను 

లౌ, తమకు (పస క్రి లేని మతివిషయన్కులలోకూడ, జూప 

నారంభించఛిరి. వూతము త్యజించిన (సతిసిపాయిని హవల్లా 

రుని చేయుటకున్కు (ప్రతివావల్దారుని సుబేదారు మేజరుగా 

ఎడా 



పిాందూూబేవము; 

చేయుటకును, వాగ్దానములు చేయజెచ్చిరి. (ప్రతి సివా 
యియు, తేన యసంతృ ప్రిని వెలిబుచ్చిరి. ఖండితముగా, 
తను యనంగీకారమును నూచించిరి. ఈ విరామరహిత 
ములగు (ప్రయత్న ములకును, పుస్తకములకు, కరపత్రము 
లక్కు ఖర్చుచెయు, అసంఖ్యాక (ద్రవ్యములు, తెల్లవారి 

యొక. (ప్రత్యేకసహాయమువల్ల నే, లభించుట 'శేదని 
యును దీనికంతకును శక స్తవ (ప్రభుత్వమే మూలాధార 
మె యున్న దనియును యనుమానించిరి. సీపాయీలు 
తమ యభి(ాయములను, కష్టనిష్టురములన్సు తెలుపుకొ 
నిరి. కాని పతిక లన్నియున్కు యీ “మతబోధకులను” 
చివాట్లు పెట్టుటకు నూరుగ్యా సిపాయాలను పరిహాసము 

చేసివై చెను.'? 

సిపాయీనిప్రవమును గురించి (ప్రచురింపబడిన ఫు 

స్త్ ములు శరప(త్రములు, వ్యాసములు, విమర్శనలూ 

అసంఖ్యాకములు. తె)మాస్క మాస్క వార, దినప త్ర 

కలలో వేటిళోక్కు ఆరోజులలో, యీ “నంగదేశప్పు 
హైందవుని’ (వాతలు ఖండించుచు (వాసిన, శె శస 

నుజే లేడు. అందుచే దీనిని సత్యేతరమని తేన వేయు 
టకు వీలు లేదు గచా! 

ఈతడేే యింకను, యిట్లు (వ్రాసెను: 
విప్లవ (పారంభముబోో గవర్నరు జనరలా, (ప 

కటన నొకదాని నొనరించెను,. “వరా (ప్రభుత్వ మెన్న 

ల 



శ్ _స్త్రవ్వపభుత్వనిర్మాణత త్వము 

డున, దేశీయుల మతములలో, జోక్యము గలిగించుకొని 
యుండలేదు, భవివ్యుత్తునందుకూడ, యట్లు చేయజా 

లదు.’ కాని మొదటి విషయము, కేవలము శుదాబద 

మన్కి యా పరమ(ప్రభునకు, హిందూ దేశము, మౌనవప 

శీతనే (ప్రత్యుత్తర మొసగెను.. ఇక 'రెండవవాగ్దానము 

ఎట్లు నిరసించిరి, “ముం డటు చేయరని, మాకు నమ్మక 

మటుండగలదు ? ఐదివరలో, యీ (పభుత్వమే, తనమత 

తొటస్థ్యసిద్ధాంతమును, వీటిబుచ్చి, మతవిషయములలో 

కలుగ జేనికొన లేదా ?’ 

చాలును. ఈ 'హీఛన్’ యొక్క (వాతల నుదా 

కారించుట మాని, యింక సనీష్మతికకు సంపాదకుడగు నా 

బిటిము కై) సవుడు *మాల్కా-మ్ లెవిన్? యొక్క. (వా 

ను చూచదనుగాక, 

“వున ముకరినొక రెరుంగము. నూనవసంఘ 

్భ్యాతలో, మునకు చాల అంతరము గలదు. “స్పాన్లాను 

కును,” హిలాటులకును,  యెంతయెకి మత్యకారణములు 

లవో మనకును యంతియే గలను, నూనవజీవితమును 
నాంఛసీయముగాను, సుఖకరముగాను యొనరించు (ప్రత్ 
స్తువున్కు జలవంతముగా (ప్రజలనుండి లాగుకొని, వారిని 

భ్యూలనుగాన్కు మానవులనుగాను చేయగల (ప్రతియత్న 

రును యొదిరించ్కి వారిక్ (పబలశ(త్రునవ్రుల మెతిమి; వారి 



హాందూూదేశణుః 

మతముల నవమానించితిమి; వారి జూతిని, నిరసించితిమి; 

వారికీ పరంపరానుగతములగు, వారసత్వపు హూక్కులను, 
వివాహా నిబంధనలను రద్దుపరచి, (త్రోసివై చితిమి; నారి 
మతములలో పరనుపవి విత్రములగు కరష్ణులన్కు నునము తృ 

ణేకరించితిమి; నారి చేవాలయములయు, ధర్శములయు, 

ఆస్తులను, (పభుత్వస్వాధిన ము చేసికొంటిమి; (పభుత్వ పు 

స్తకములలో, వారిని కాన్ అపర ని న్య్యూన 

పరచితిమి; వారి మహారాజులయు, [పభువలయు, రాజ్య 

ముల పొశ్రమించి, ఆస్తుల నపహారించి, జమి౦ందారుల 

యెసే సీటులను, (ప్రభుత్వముకు, సంక్రోమింప జెసితిమి, పన్ను 

లను కూర ఏ థానములచెే, విధించి, వసూలు చేసితెమి; 

దేశీయుల (పాణ మాన ధనములకు విలువ లేకుండ జేసీ 
తిమి; 'దేశమునంతను, మన నిర్బంధవిభానములనే, క్రో 
భింపశేసితిపి. (పపంచములోనికంతకును నతిపురాతన 

ముగు, నిరంకుశ (పభువులను, వారి పాలనమును, తొల 

గించి వారిని బావిసలకన్న నధముల నొనరించియు మ 

నకు తృప్తి లేదు.” 

“తన వంశౌన్నస్యమునకు గర్వించు తన మత 
(పచారమున శై యత్యంతాస క్రి కిని చూపు నా బాక్సు 

బరీ (పభువు తన స్వవిషయమున్క యిట్టి నూర్పుకు, అం 
గీకరించ గలడా +” 



క) స్తవ ప్రభుత్వనిర్మాణత తము 

క్క కవితో, నే నన్ని ముఖ్యవిషయములలోను, 

'యేశభివించుచున్నాను. మన పటిక లవ్నియున్సు (పతీ 
కారము కొరక, (వోత్సహించాచున్న వి; ముతములెు 

ద (on 

యుద్దమునకు పుిగొల్పుచున్న వి; కై?) సవమతబోధినకై 

వెగిరించుచున్నవి. పీనినన్నిటిని చూచి, నామనస్సు, 
కుదపరీత మెపోవుచున్న ది. వహిందువులసభ్యుత, "వేలకొ 

అది సంనత్సరములనుండి సు(ప్రతిష్టిత మై యున్న దో, యిం 

గాండు, (పపంచములో 'నవ్వరికిని తెలియబడకపూర్వమే, 

య్ీవారివాగ రిక్రత్ర పంపూర్షమై యుండెన్నో  యేహిందు 
వుల కళాకౌశలమునకు నారి 'దేవాలయాదులు సాఖ్నీభూ 

తములై యున్నవో, యొవ్వరి శాంతస్మత్సవ ర్రన మన 
కనుభూత మో, యట్టి హిందువుల మతమును సభ్యుతను, 

కుంకటి. వేళ్లతో పెల్చగించియు, మనకు సాథ్యమగునా, 

యనునదే, నా సందేసాము. ఇంగ్లాండు [పయోగింపగల, 

గరిషఘ్టబలముకూడ, యా జూతిని కదిలింపజాలక పోవచ్చు 

నని మూచినవారు (గహింపక పోరు. *” 

“పండునుబట్టి, చెట్టును, (గహీంప వీలగునని 

కదా చెప్పుదురు, ఇంగ్టాండు, యిండియాల వముతములకు, 

పరీవ్రూసాధనములుగ్యా ఆయా మత సీతి నియమములను 

గ్రహించి, సంపోల్చినచో, యిండియాకు ఓటమి కలుగు 

నని తోచదు.” 

జో 



వ నుహవమ్గదియ ముతము 

నణచిచవేయుట 

ఈ (శ్రిందివిషయనులు, 1858 నూర్చి నెల, “కొల 

కత్రా రివ్యూ”; 163-వ పుటలో (వాయబడి యున్నవి. 

కవు రమాన సంవత్సరములో జరిగిన కార్యముల 

ఫలితముగా, , పజలలో*ి విశేపాందోళన మేమియు లేని 

చో, ఆశ్చర్యకరమే యని చెప్పవచ్చును. కాలానుగుణ్య 
ముగానే [పజలనుండి, యిీవిధ-వైంస కేకలు వినవచ్చుచు 

న్నవి: “హింందవా దేశము క ) స్తవము గావఠలెను, +హిం 

దూూబేశను, యూరోపియనులకు వలసబేశముగా నుండవ 
వెను, “తువామ్మదీయనుతము నణచివేయవలయును”, 

“జేశభాషలను ,తోసివె చి, మన మాతృభాపను (ప్రణా 
రముకు తేవలయును. 3” (పజల యూందోళనలలో, యివి 

లేశమా(త్రమే, అయినను మనలను ఆశ్చర్యసము[(దములో 
ముంచజాలినవై యున్నవి. (పజల యు(బేకపూరిత వాక్య 
ములును, ఆందోళనలును, రాజకీయ చర్యలకు కారణము 
లవగల్లినచో, అధవా తర్మ్క_ముయొక్క-_యు, |పజాభి(పా 

+ పిజలలో, యంస్కే "తెల్లవారిలో యనియే, 

ఇర 



కై స్తవ [పభుత్వని రా శ్రే త్త్వ్రము 

యముయొక్క-యు, సల మా[కమింప జూలినచో పజ 

లచే యింత గాఢముగా వాంభింపబడు తున్న యీ ము 

ఇ్యనులై, ఆచరణ యోగ్యములై న కోరికల (ప్రకారము 
నా 

ఫేయుటయి, (పభుతముయొక్క. క _రృవ్యము.** 

కానింగు |పభువ్రు, యా మహామ్మదీయమతము 

నణచివేయవలెనన్న యాందోళనను, సరకుగొనలేదన్న 
కారణముకే యాతని నా యుద్యోగమునుండి తప్పించి, 

యింగ్లాండుకు పిభిపించవ'లెననిి *ోప్రజలు ఫిటీవను "పెట్టు 

కొనిరి. “డ్యూక్ ఆఫ్ అర్షిల్ చే [వాయబడిన వ్యాసము 

నుండి, మూ విషయము స్పష్టము గాగలదు, 

“విప్లవపురోజులలో కూడ, కానింగుప్రభువు, అ 

చ కొశ మున్నపు డెల్ల, 'జేశీయులయందు సంపూర్ణ విశ్వాస 

ముంచినట్టు, కనబడుచున్నాడు. ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వము 
లోని, నీవిలు శాఖలలో దేశీయుల కుదో్యోగము లఖీయ 
కరూడదని, 'చాలకాలమునుండి యాందోళన వేయుచు 

న్నను యిటీవల యా యుద్యోగములలో, మీక్కు.టము 
గా, చేకీయులవే చేర్చ బడు చుండిరి. విప్రవము భయంకర 

ముగా వెలకేగిన రోజులలో, యి యుదోర్టగీయులలో 

కొందరియొద్ద, విదోహసూచనలు కాన్సించినవి. కాని, 

షో ఇట్టి స్థలములలో పిజలన్న, తెల్లవారనియే, పాఠకులు 

గహింతురు గాక, | 
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కి+ందూూబేశము: 

కానింగువభువు, మూలకందనుగు. నీ పద్దతిని మార్పుచే 

యుటకు సవ్మతించ లేను, కా నింగును, యిం౦గ్లాండును 

విలిపించవలసినదనిి కలక త? వాసులై న యూూారొపియ 

నులు [(వాసిన కిటీషనాలో, as పాట్నా డిఫ్యూటీ 

కమోవనరుగా, మహామ్మదీయు నొకనిని, నియమించు 

టయు, యింక కొందరు మహన్ముదీయులను విశ్వాసార్డ 

ములైన యుద్యోగ ను “లలో సియమించుటయు, తద్ద్వారా 

వంగ చేశమందలి యూరోపియనులను, నిరుత్ప్చావా సరచు 

తీయు, మొదలగునని కొన్ని ముఖ్య కారణము లే యు 

న్నవి.?? ఈ 

ఎలెన్ బరో (పభువు గవర్నరు జనరలుగా వచ్చిన 

వెంటనే, చందధ్వజుల నణచియించుటయే, తన రాజనీతి 

యనియు, వారిసితిని బాగుపరచు యేకాగ్యములళోనై 

నను తొను సహాయము వేయకుండుటయి గాక, వాటిని 

నిరుత్సాహ పరచుటకూడ తన కార్య్మకమము గాగలదని, 

నొక్కి. చాకును. సిమూనుండ్, 1842 అక్టైబరు 4 తే 

దీసి, “డ్యూక్ అఫ్ విల్లీంగన్'కు త, ఘుజినీలు 

పతన ముండినత రాత, యిట్లు (వాసియు'ర్నా డు; 

“India under Dalhousie and Canning, Page 98. 
By Duke of Argill, from the ‘Edinburgh Review of 
January and April, 1868; London, Longmun, Green, 
Longmon, Robert, and Green, 1865. 
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కె స్ _స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత త్రగము 

“ఆఫ్ ఘనిసానములో, మనయొక్క_ అపజయము 

నే, యిచ్చటి మహమ్మదీయులు వాంభిఃంచి యుండిరి. మ 

న మొదనే కేవలమాభఛారపడి, మననాకరు'లె యున్న వారి 

లోకూడ, యిట్టిభావమే వ్యాపించియున్న ది.*” 

స తద్వ్య్యతిలేకముగా హిందువులు సం 
తోషమునే పొందిరి. పదియవవంతు జనుల శతుభావము 
మనకు స్పష్టముగా కాన్సించునపుడు, తొమ్మిదివంతుల 

జనసంఘముగల, విశ్వాసపా(తులై న హిందువుల, సదఖి 

(పాయమును, సహాయమును, సంపాదించుట, నునకు జే 

యస్క-రము కాగలదు. ”” 

మరియుకసారి, 1848 జనవరి 18 కేదీన్సి మూ 
ఎల్లెన్ ౧కో(ప్రభు వే, డ్యూక్ ఆఫ్ ఎల్లింగ్గన్కు (వాయుచు, 
యిట్లు తెలిపెను: 

“స్వతప్పుద్దముగూ 'యాజాతి (మవామ్ముదీయులు) 

మనయందు, మిక్కిలి ద్వేషభావము గలదను వాదనలో 
చాల సత్యము గలదు. అందుచే మనయొక్క. నిజవైంన 

రాజనీతి, యేదన, హిందువులను జేరదీసి, మెల్లగా దువ్వు 

చుండుటయే. ”” 

ఈ (ప్రభూ త్తముని విచిత్రమనో(ప్రవృ త్తికిని, మహ 
మ్తదీయులయందలి ్వేషమున సమ, కారణ మిా[కింది 
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మందూ చేశము: 

ఘటన కాజూలునేమో ! ఈత నిభార్యి, యాతనిని వదలి 

వె చి యొకానొక అరప్పీనాయకుని జనానాలో, సయ 
యా 

ముగా పోయి, వెరియుండెను. 

ఎలెన్బరో, సింధుబేశపు అమరుల నందరిని, 

సీచముగా నవమానించి, వారి రాజ్యముల నన్నిటిని, 
ఆ(క్రమించ్చి ఆంగ్లరాజ్యములో కలిపెను మహమ్థగ్దదు 
(ప్రవ కయొక్క-, అనుచరులయం దీతనికున్న 'ద్వేషమున 
కిది గొప్ప తా ర్కా-ణ గదా! 

ఇండియన్ మూూటిన్ కాలముళో యాతడు జీ 

వించియే యుండెను, ము సల్మానలయెడల యీాత జంత 

యీోార్హ్యాగ్నిని రగుల్కౌలిపెనో, యూహింప లేము. 

మహమ్మాదీయు లింత జ్వేవపాతు లగసటకు కార 

అమలను, 1858 లో (ప్రచురింపబడిన యొక కరపత్రము 

నల్ల తెలిసికొనగలము. బెంగాలు సీవిలుసర్వీసులో పని 

చేస్తీ విరమించిన *హె(్రీ హేరింగ్గను ధామస్” అను ఆం 

వేయునిచే యీ కరప(త్రము (వాయజడెను. ఈతని య 
భి|పాయము(పకారను, మ్యూటిసీకీ కారకులు మహా 

వు శ్రదీయులే యని; ఆత డిట్లు (నాసియున్నాడు; 

వే విప్తపమునకు, మొ: దువ్రుటు రణులును, 

కారకులును గూడ. కారని, నేను నెప్పియేయున్నాను 
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కై) స్తవ వ్ర భుత్వనిర్మాణఆత తము 

గదా, ఇంక దీనికి మహమ్ముదీయులే కారకులని చూపె 
దను. ఈకు(ట్ర మన మనుకొన దానికన్న పూరరిమునుం 
డియ్కు జరుగుచునే యున్నది. పిప్టవకారకు లనుకొనిన 

దానికన్న, కొన్ని జారణాంతరములవల్ల, త్వరలోనే 
యీోావిప్పపము బలపడి, బహిరంగముగా చలరేగకు డే 

శములోనున్న (ప్రతికై ” సవపురుషుని, స్ర్రీని, దిచుప్రునుు , 

'డారుణముగా వ తల పెట్టిన, యూ యుద్య్వమ 

మునక్కు పునాదులు వేసినవా రెవరు ? బీజావాపన చేన్ 

పోషించిన డెవరు? హిందువులను వారి స్వబుద్ధికిని, 

వారి కార్యనిర్యవా ణాసామర్గ్య మున నకును, వదలి వె వై చిన, 

వారెన్నడును యిట్టి దారుణకృత్యమును చేయరు, , చేయ 
న లాల కాదు. మనము యా భయంకర విదో 

హముకు మూలకారణమును వెదుకవలె ననిన, హిందు 

వులలో, కాదు నెతుకనలసినది; మహమ్మాదియులలోనే 

గాలించవలయును, .....-. . కాని మనలను ఫూర్తిగా నా 

గనమొనరిం చుటక్కు పన్నబకిన యీ కుట్రలో, హిందు 

వులకన్న, మహామ్మదీయులకు గలకారణములను, పూరి 
గా అవగాహాన వెసివొనవలయు నన్న నో, మహమగిది 

యుల స్వభావములను, నిదా రత యులను; "తెలిసికొన ని చే, 

సాధ్యము కాదు. పూర్వపు 'ఖుతీఫాిల కొలమునం డె 
టుండిరో, నేటికిని, మహమ్తదీయు లట్టి స్వభావమునే 
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హూందూ చేళనుు; 

గల్లియున్నారు. [కూరత్వము, వరమతౌసహానవ-, దు 
ర్వము, మౌర్ష్వము, యీకుటిలమార్షములవలన గానీ, న్ 

హమ్మదీయ రాజత్వమును నిలుపుట శెడతేగని (పయత్మ 
ములు చేయుట, కై 9 స్తవులయెడల ద్వేవభావము, యి! 

యే మహమ్మదీయుల ముఖ్యగుణములు. ఏ యితరనుః 
మునకు సంబంధించిన (పభుత్వము, గానిండు, ఏరు దా 

నిని కూల| దోయుటకు (పయత్నించుచునే యుందురు 

“ఖురాన్” యందలి “ఆజ్ఞాసూ(తములు]! యితరమత(పభు 
తము నోర్వజూలవు, మహమ్ముదియుడు కాని |పభువ్ర 

[కింద యు౦డుటయన్న వికి కంటకముగానే యుండును. 

ఈ కారణములచే, పీరియెడల నెంత (వక్యేశాభినూన 

మును మావినను గొరవించినన్తు వాకు తృ వ్రీనొందలేరు. 

కాని వారు, లొంగియున్న ళ్లు, యవ కాశము లభించు 

దాక, నటించగల వేర్పుగలవారు. నారి నిజమగు సభా 

వను, అవకాశము లభించినపుడే (పత్యతుమగును. ..... 

..భారత దేశములో మనయందు వారికి ద్వేష మంకురిం 
చుటకుు యితేర కారణములు కూడ గలవు, వా రశేక 
తిరములనుండ్.  6౬౦డజియూ+లో. (పభుత్వ్పిమును వహీంచి 

యున్నారు. ఈ (బిటేవు (వభుత్వమును కూల(దోయగల్ల 
ననో, తావు? తిరిగి హిందువులపై (ప్రభుత్వమును వలా 
యించనచ్చునని, వారి గాఢ విశ్వాస సము. 'జేశీయషటాల 
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ష్ _స్త్రవపభుత్వనిర్మాణత తపము 

ములలోని, యసంతృ ప్రిని గ్రహించి, కటలమే దానిని 
జ్వలింపజేసిక, కాని వారిక హిందువుల తోడ్చాటు లేని 

చే జయించగలమనవ్న,  విళ్యాసను లేకవోవుటచే, హీం 

దూసై న్యములను, తమతో వేర్చుకొన ట కూహించిః. 
అందుచే, “మో మతము అపాయస్థితిలో నున్న దనియు, 

యయా (ప్రభుత్వము; మిమ్ముల నందరను చై సవులుగా ద 

యుటకు (ప్రయత్ని ంచుచున్న దనియు, (బాహ్మణులలో 
(వచారము వేసిర, (బౌహ్మణులును, వారి [పచారమును 

నమ్మి దానిని తమవారిలో, (పతిఢ(ని మ బెపిరిం 

మహామ్మదీయులు, జాతీయముగా, హిందువులకన్న బుద్ది 
లోను, విద్ద్వభోన్కు చాల యధికులు. పోల్చి చూచిన 

చో, హిందువులు, మవామ్మదీయులముందు, కేవలము 

చిళ్ళువాయులు, బ్రంతేకాక వొహనుుుదీయులయం౦దు కొ 

ర్యనిపుణతయు, కార్యధురీణతయు, "హాచ్చుగా నుంటభే, 

(వభుళోోద్యోగములయందు వారినే యెక్కువగా నియ 

మించిక, అందుశేతశే (పభుత్యవిధానములను, తత్వము 

లన్కు యెప్పటివప్పుడు తేలిసికొనజూలి యుండిరి ఈ కార 

ణమువేకూడ, వారీ యూహలకు, (ప్రాముఖ్యత గలించు 

టకు, వీలు కలిగెను.........ఈ క[టనంతన్కు మహా 
మదీయ లే పన్ని, నడికపించిరి, శేవలముా మహమ్థదీ 

యులు, తము ఆధిక్యతను సంపాడించుఓకై సలిపిన యా 

en 



కిం ందూ బేశము: 

కుట్రకు, వంగ దేశపు పాందవసిపాయాలు, ఉపకరణ వూ 

(పులు మహమ శ్రదీయుల చ౭ిలోని కీలుబొమ్మ్మణం, జీ 

ఈ (గంథకారుడే, మహామ్మదీ యులను వై స్తవ 

చుతములోనికి చేర్చుట, యసంభి'నమని చెప్పుచు, యిట్లు 

(వాసియున్నాడు: 

“మిషనరీలు మవామ్మదీయుల నెన్న టికిని యొ 
ప్పించలేరు. అట్లు రమొప్పించలెకపోవుటకు కారణ యి, 

యోోాతేడు కై) స్తవు డగుటయే సాధాగణముగా నుహూ 

మృదీయు డెన్నడును; యీతని వాదనలను, యుపటే? 
ములను విననేవినడు, ఒకానొక వేళ, వానిని, పూర్తిగా 

తిరస్క్లరింపకపోయినన్ను వారి వాడములను, ఛెన్రలతో 

దూరనివ్వడు. మవామ్మదీయులకంశు హిందువులు, స్వత 
సిద్దముగా మెత్తని హృదయము గలవారు, వా. 

చేనివారును యగుటచే, మిషనరీల వాకష్టములను, సావన 

ఛానముగా విని, వారికి లోబణుదుందుగు. ”” 

1016 Page 26. 

వి ప్ట్లవకాలములో శ్రీ పురుష వివక్షత లేకుండ, 

కై స్తవు 'లందరిమై నను, మహమ్మదీయులు, దారుణ 

మగు యత్యాచారములను సలివీరన్హి (గంథకారు లనే 

* The Late Rebillien in India and Our Future 
Policy, Pages 18-17; By Henry Harington Thotnas. 
London, 1858. 
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కై స్తవ ప్రభుత్వని ర్థాణత త్రము 

కులు వాయుచున్నారు. కాని కె స్తవాధికారులక, 
షా /-౨ 

మహవమ్ముదీయుల పై గల పక్షపొతమును చూచిన, యిం 

'దెంతవరకు నిజము గలదో యని, సందేహించుట కవకా 
. టీ క వశము గలుగుచున్నది. “కలకత్తా రివ్యూ ప(తిక యో 

(కింది వాతను, గుండెలు లేకుండ, (వాయగలినది: 
స ౧ 

మహమ గదీయమత ము నణదివేయవళలెను.లి” 

“బ్బంగ్లాండుయెడల, అత్యంత ద్వేషభావమును చూ 

నిన, మహమ్మదీయుల వివషయముళో, యింకముందునుండి 

కఠినమును, (కూరముసైన సై నిక రాజనీతిని మా(తమే 

వరాపవలయునని, యభి(ప్రాయ పడుచున్నాము, కాన్సి, 
మరొక (ప్రశ్న నడుగనచ్చును. మన భావిరాజ్యూంగ 

తత్వమును టి ననిచే, వీరితో 'ద్యేషభావమును 

గలిగించుకొన వచ్చునా? యని. ఏ మూడుకోట్లజనుల 

నజ్ఞానా ౧ధకా రములొనే యుంచివై చినచో, వారికి మన 

యందున్న చ్వేవభానములు చావుమాయవో, యట్టి 

రాజనీతి మనకు షేమదాయకవమూ ? రహా వారు, డే 
వలె యిండియాసె బడి తన్నుకొని పోవలెనని, క్ి పెట్టి 

నూచాదునే యున్నారు. వారిదృష్టిలో నువామ్ముదీ 

యులు, మంచి యవకాశముకు, ఆశే “కల్లించుచున్నారు. 
పరిపియావారికి మార్గము కాగలదు. ముసల్మానులలో 

విళాలదృష్టిని కలుగ చేయుటకు తెగిన విద్య, శితిణ వారి 
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కాందూ దేశము: 

కీయనిచో, వారి నై తిక, మతవాతావరణమును, పవిత్రీ 
కరణ మొనరింప, 'ఒయత్సి ౦పనిచో, వారి నికు యజ్ఞాన, 

మూర తాంధ కారములలో నుంచియే యుండుచో. ను 

నము వారివల్ల నిరుషదవముగా నుండజాలము. జానా 

దీ్భపపు చి తడినేలలభో, ఆరోగ్యమున ఇానీంచు వెంగ 

లికివల్కె మనకును అ(ప్రాహమైెన విషయము. అట్లు చేసి 

మనము వారిని, గప్యా చేతులలోవికి, బుద్ధివ్రూర్వకముగా 

పోనిచ్చినవార మగుదును. వారికి (ప్రత్యేకముగా నేర్చన 

లసిన నిద్యావిధానమును, ఆలోచించి, సారికి తగు జ్ఞా 

సాభివృద్ధి నిచ్చుట శై వున మేమియు (ప్రయత్నములు 

చేసియురడ లేదు. కొందరు బుదిమంతులు, వివిధపద్ధతు 

లన్సు [పణాలెికలను, సూచించి యుండిరి. శానివాస్త 

వము వెప్పవలసినవో, వారికి ఉత్తర అమెరికా యి+డి 

యన్లను గుంచి యెంత తెలియునో, ప మా 

స్వభావసాంపదాయములను గూర్చియు వా శెరింగిన 

దంతియ. మహామ్ముదీయుణు, తరతరములనుండియు రొ 

జ్యవి చేతలు . స్వత హో రాజసగుణుకై న, ఏరికి యీవివష 

యము చాల గర్భము కలుగ జేయుచున్నది. ఈ జాతి 

వారు ఆదు శ తాబ్బములమండి, పిాందూబేశములో ని 

రంకుశులుగా నుండుటయీగాక, ఏరిపూర్వులగు తురు 

ములు తమ సా(మాజ్యము నో కానొకప్పుడు (ఫ్రాన్సు 
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వెం సవపభుత్వనిరా శ్రోత త్రము 

వరకును, వ్యావీంస జేసి యుండిని, ఇట్ల, యా వుహమ్మ 

సయులకును స్వతం_తాభిపాయళూన్యులు, పిరికివారు, 
ఆ(ితులుు వానరవుః ఖుల్కు మొన బంగాళీ వారికిని, ఒే 
విధానముగల్క విద్న్యాపణాళిక కూడియుండువని, వాకు 
అభి పాయ మిచ్చి య౦డిరి, అయిదు సంవత్సరముల క్రింద, 

యీ వ్యాసకారుడు, ఢిల్లీ! వచ్చి, యచ్చటి మహమ్మ 
దీయ వార్మాపచారణానె పుణిని చూచి, పరమా శ్నర్య 

మును పొందెను. ఎంతవరకు మనము, మహమ్మదీయు 

లో విశాలదృష్టిని కలుగ జేయమో, యెంతవరకు వారి 

యసూయాడద్వేవములను శొంతిపగచమో, అంతవరకును, 
యీ విరోధము చల్లారదు. కత్తిచే వారి విద్వేషము 

నణచి యుంచగలనే కాని, చల్లార్చలెము. ” 

““మ వామ్టదీయుల సదభి|పాయమున్కు మసము 

సంసా దింపలేవుని, చాలనుండి చెప్పెదరు. కాని, వారిని 

మనపక్షమునకు చెప్పకొనుటక, మని మేమి[పయత్న 
ముల నిండియాళో యొనరించికిమి ? నీ యుద్యానమంత 
టను అడవిపెరుగనిచ్చి, త ర్వాత అడవిగానున్న దని విభా 
రించిన ఫలమేమి +) చరిత్రలో మనము చమసుచుండుట 
లేదా! అక్బరు యెట్టి ముతసహనమును సంస్క్రరణము 

లను, విజ్ఞానవ్యా ప్తిని ప్రదర్శించెను? _బాగ్గాభుల్లోని యి. 
దొ! ఫాిలు కూడ యా వితామిగోకి మిష్ట్రఫిపుక్షక్ 



కందా దేకము: 

"స్పెయినులోని, తమ నాలుగు శ్రతాబ్దముల పరిపాలనలో 

న్కు మూరు లెట్టిసహానమును చూపిరి, మహామ్మదుప్ర 

వక మరణానంతేరము, అశేవియా యణశారులనుండి బయ 

లువెడ నలిన మూక, యొట్లె కూర, పశు స్వభావములు 

౫లది? వారి సంతతివా వేయగు “హాగూాకా అల్ రాళ్ళ్చిదు” 

చృక్రవ ర్తి, ఉద్యోగులు, యెట్టి నాగరకులు ? మధ్యయుగ 

మ-దలి అరేసియరా వాొజ్మియమునుు ఇాస్త్రుములును, 

పుగాతన్క, అధునిక విజ్ఞానములకు, సంబంధము కలుపుట 

లేదా ??’ 
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కాని తరువాత కూడ యిరువదియయిదు సంవత్స 

రములవర కును (బ్రిటీషువారు నుహామ్మదీయుల ననుమాన 
దృష్టితోనే నరాచుచుండిరి. హిందూదేశమందలి రాజ 

నీతిజ్ఞాలలో యొక్క_డై నన్కు యిండియాయం 'దేభాగము 
నందుండు మహమ్మదీయులనై నను, తన యభి,పాయము 

లో నమ్మదగినవారుగా సూచించి యుండలేదు. 

ఈ సూత్రము ననుసరించియే కాబోలు, బీరారు 
న్కు సై జామున క్రీయకుండుట ! మైసూరును న్యాయమైన 
హక్కు దారుడగు, హిందూరాజున కిచ్చుటకు, కారణ, 
మా రాజనీతియెనా: ? అయి యుండవచ్చును. మైసూరు 

రజ. 



శె గ్ స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత తము 

సా(క్రమించి, ఆంగ్గసా(మాజ్యములో కలుపుకొనునెడల్క 
సంధిపరతు ననుసరించి నై జూమున కందుళో సగము 

సె గ్యా యివ్వవలయును.. ఇట్లు చేయుచో వీరారును, 

లాగక కొనుటవల్ల గలిగిన నహ్హము  కూడివచ్చుటయే గాక, 

నై జాము మిక్కిలి న ఇ కాగలడు, ఆ కానణము 

ననే. మైసూరురాజ్యమును, న్యాయసమ్ముత మైన హాక్కు._ 

చారుడగు హిందూరాజున కిచ్చి, తమ న్యాయెకపరత్వ 

మును దూపిరి, 

అంబేలా దండయా(తకును వాహబీల విచారణ 
కాను రెండవ ఆఫ్ఫున్ యుదమునకును గూడ, 1బిటీము 

వారికి మహమ్థ్ధదీయులయందున్న యా యభినూనమే 

కారణమై యుండవచ్చును. యూరోపుల*, 15850త 

ర్వాత “జరిగిన వ కిదియే హేతువు ఆంగ్ల 

సామ్రాజ్యమహోమం(త “గాన్ సన్”, గాఢమైన నుతవి 

స్రాాసము గలవాడు. “కూసేడరులి” మందున్న మూథ 

విళాషసము, పగుత్వము కూడ యీతనియందు మూ & 

భవించి యుండెను, ఈ నుహాత్నుడు చనిపోవువరకున , 

నహాన న పతనమునకుు చేయగల కృషిన౦తేను జే 

యుచునే యుండెను. టర్కీ సాను*జ్యమునకు, యూరో 

పులో జూనెకుస్థల మైన శేకుండ 'జేయుటకును భూలోక 

సంబంధ నై, నశ్వరమగు సమ స్తసంపదలతో తగులాట 
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హూందూదేశణు: 

మును టర్కీ(ప్రభుత్వ:మునకు వదిలంచి, యూరొపు రా 
కేయరంగమునుండి టర్కీకి “స్ట ని” చెప్పించుటకున్కు యీ 
తని చల్లనిదృష్టియే కారణమని, చర్మిత్రకారుణు చెప్పు 
దురు. 18892 లే యాజిప్పుటేశము, న్కు పముశలముచే న్యా 
ధీనము చేసికొనుట యు స 'మం[శిపుంగన్రని కాలములోనే 

జరిగినది, 

“గాంతులు, పరమేశ్వరుని చే ఆశళీర రర్టదింపబడుదురు. 

ఎందుచేతనన వారే యీ భూమిని పొందుటకు హాక్స్కు 
గలవారు,’ అని క్రీస్తు తన యనుచరులకు చెప్పియు 

న్నాడు. ఏవిధమైన యాధిక్యతే గానిండు, బలము, బుద్ధి 

నె శిత్యము, ధనము, యేప3గానిండు, వీటిని గలిగియున్న 
వ వముదాంధు లై, మయూపరిమసత్య మును తోసిఫుచ్చి, 

సోదరనూఃనవ్రులపె , అధికారమును, అత్యాచారమును, 

సలుప వెనుకంజ వేయరు. వారు గర్వోన ముని, (కూరులు, 

మ ర్యాదాహీనులు, పశుతుల్యులు, 

“థార్? చెప్పినట్లుగా, 

“బలమే |పప౦చమును శొసించినడ్కి శొసించ గలదు, శా 

సించాను; సాధుత్యము (శాంతము బలహీనత; ఎలప 

యోగమే జయసాధనము.”” 

కాని శాంతము కట్టకడకు జయమును పొందగ 
అదు _ గర్చష్టులవై, అహుకారులై, తోటిమానవ్రలను, 
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ss ' స్తవ ప్రభుత్వని రాస్ట్రణత త్రము 

కూరముగాను అవూ+నుషముగాను చూదువారు, తేమ 
పతనమును తోరె పెకుకొన్న వా రగుదురు. తార్కాణకు 

దూరము పోనక్క_రేదు, మవామృదీయసామాజ్యమును 

చూడుడు. ఒ శానొకప్పుడు సుహశ్ముదీయుం చందధ్య 
జము పశ్చిమమున యట్లాంటికు మహాసము(దమువరకును 

తూర్పున బంగాళాఖాతమువరకునుగల దేశములలో, సగ 

ర్టచుగా మెగురుచుండెడిది, అర్లశ తాబ్బము [క్రిందటివర 

కును తురుష్కుసా( మూవ నాము, (పపంచములో నొకమహో 

న్రక్రి క్రీ గలదె న. ఈ సా(మాజ్యములు, తను 

డారుణకృత్యముల శై స మతిస్సర్షల. లన “కాఫీర్’ లను 

పెన దాగుణహింనలకై , (పతీకారముగా, ననించిపోయి 

నవీ- మూరులయు, పరివీయనులయు సామాజ్యుము లిష్వూ 

'డెదణగపోయినని + 

ఫఘన్నులై న వోూగలుల నామ(శవణనూ (తమ్మన 

యఖల కై) సవలోకమును భయభక్తులచే వినమ్ర మగు 
చుండెకిడి. అ సామ్రాజ్య మెక్కడనున్నదో, కడపటి 
మొగలుచ(క్రవరులు (కూరులె , వ్యభిచారులై , దునాణా 

ద QQ CG నా 

రులె, బుద్లిహీనువె తమ పతనమున్కు తామె తెచ్చు 
యి mp యె యా 

కొనిరి, 

క 9 స్తవ్రలు తమ వంక క వచనానుసారముగా, త 
మా యెహి౩క్ర ధన్ సంపదలనుండి వంచించినారని, వముహో 

డిగా 



భాందూ దేశము: 

మ్మువీయుల, యపోవా ! ఎందుచేతనన, మహామ్ముదీయులు 

సాభువులు గారు; అట్టివారికి యి భూమిపై యధికాన 

ముండరాదు గచా, (క్రీస్తు వచనానుసారముగా !! మాచి 

తిర్హా కై స్తనులక్కు తమ రతుకున్సి వచనములయం 
టా 
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ఆ, ద్ర వ్యోత్పత్తి సాయన ముల 

న భివృద్ధి చేయుట 

స న్ (బిటీము పరిపాలనయందు, 
“పరి పాలన వీడి యీ రెండును పర్యాయపదములు, 

ఎప్పుడు హాటే యిండియాలో, తము యథికార 
మును స్థాసించిరో, యప్పటికుండియు చారిక్తి “బంగారము” 

మూ(త్రమే నాంఛనీయముగా నుండెను. 

ఇండియానుండి దో చుక్ "నిపోబడిన యపారధనము 

“ద్రింగ్లాండు లోని వ్యక్తులను కోటీశ్వరుల నొనరించుబయే 
గాక ' యింగ్లీ ముారికి తమ పరి(శ్రవులనుు పరి[శమాగార 

ములను వృద్ధిబొందించుకొన జేసెను. కాని సిపాయాల 

విప్టవాన నంతరమునుండియు, యో “దోపిడి, మరియొక 

మార్షము ననుసరించెనుః అంతవరకును యిండియాలోని 

“పీ ధన్) రాజుల రాజ్యములను కలుపుకొని, వారి య 
పకిమిత ధన రాసులను దోచుకొనుట కవకాశేము లుంజె 

డివి, కాని యప్పటినుండియు “సంస్తాన్నాకమణతత్వ్పము”ను 

విఠరమింపబకుటచే, మరియొక మార్గ". మవలంబించవలసి 

వచ్చెను, హిందూ దేశీయుల ఖర్చుమై వెం ఆంగై యులను 
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దూ దేశము: 

ధనవంతులనుగా జేయు మారము ననుసరింపవలయును, 

వారి యీ కుటిలనీతిస “హి ౦దూ బేశముయొక్క_ (డవ్యో 

త్స క నభివృద్ధి చేయుటిి యను (శవ్యమగు 

మతం ఇప్పిపుచ్చిరి. ఈ నాధనములను బున 

బొందించుట, యెట్లు, యెదులకు, యనువిషయమును 

రహస్యముగా ను.చ బనిలేబు., 'శ్యూక్ ఆఫ్ ఆగిల్? 

యావిషయమున యిట్లు చెపి వృియునా షడు: 

హిందూ బేనముమయొక్క_ ఉ త్పాదనళ కిని వృద్ద 

బొందించుటకై యింగ్లీషువారి ధనమును నేర్పును య 
త్న మునుగూడ, సాధ్యమైనంత యెస్కువగా, వినియో 

గింపవలసిన యవసరమును గూర్చి స్తానిపభును చెపిన 
, క ట్ ఛి 

మూటలు, చాల విలువగలసి.” ౫)” 

హిందూదేశముయొక్క- (ద్రవ్యోత్స త్తిసాథనముల 
నభివృద్ధి చేయుటకై యీ కిందివి థా నములు, ముఖ్య 

ముగా ' నవలంబించూడినవి, రైల్వేలకు నిర్మించుట, (ప్ర 
త్తిపంట నభివృద్దిచేయుట; బ్రిటీషు పెట్టుబడిదారులకు 
ప్రక్యేకనాకు_ల నిచ్చుట; ఉద్యోగములలో నాంగ్లేయుల 
నెక్కునగా నియమించుట; హీందూ జేశనునకు స్వపరి 

పాలనను నిరాకరించుట్య ద్రవ్యసాధనోత్ప త్తికై తగు యే 
'ర్చాటులు పేయవలె నన్న వో వూల పెట్టుబడి కావల 

‘India under Dalhousie and Canning’ Page 139. 

౮౨ 



కె గ్గ _స్తవపభుత్వని ర్మాణత తము 

యును గదా, ఇండియా యన్ననో కడు బీదది. అందు 
వీ యితన చేశీయులనుండి, బుణము చేయవలయును, ఆ 
రోజులలో యాంగ్లోయుల "పట్టుబడి, కుం'చేటికొమురవం 
టిడి. కాని వుట్టిపిల్లియయిన నేమి యలుకోలను పట్టుచో, 
ఈ యబద్దపు బ్రంగ్నీషు పెట్టుబడి పేరుచెప్పి, 'భారతదేశర కి 
మును వీల్చి వేయవలెను, శాలిస్ బరీ ప్రభువు చెక్పీనట్లు. 

వవన్నియు యాఖథారరహితములై న మాట లను 
కొనుచుంటిరా ? పాఠకులారా! యూ (గంధ కారునిచేతనే 
రచింపబడిన, “భారతదేశ వర్తకపరిశమల వినాశనము 
అమ (గ్రంథమును చూడుడు, సాద (ప్రకరణము, ) 

రైల్వే నిర్మాణము, 

భారత దేశములో రె ల్వేలను నిర్మించుటలో, హిం 
దూ బేనీయులకు మాల యనా్యాయము జరిగినది. “అంగ 

య పెట్టుబడి యనబడిన ధనముబే (ప్రభుత్వ పూచీగల 5 
క్షుణములపై యివి నిర్మింపబడినవి, (పభుత్వపూచిప్రై 

భగము నిచ్చుటకు, దేశీయులు సిదముగా నుండగా, 

యాంగోయులనుండి బుణము తేవలసిన యగత్య మేమి 
కలదో యాలోచింపుడు. 

బ్రందులోని ముూూలరవాస్య మేమనిన, హీందూటే 
ఫీయుల వ్యయముసె యాంగోయులను ధనవంతులనుగా 

P 
+ 

SR 



కింందూచేళశము; 

జేయుటయే, సుపసిద్దులును నిష్క_పటులును యగు సర 
ఆగ్షర్ కాటన్ మహాోశయునివంటి గొప్ప యింజనీరు 

లనేఖు లా రోజులలో బహూువ్యయనా ధ్యము ల న. ర లేల 
యి అక * 

కన్న పంటకాలువలును, కంక రబటలును, భీాందూదేశ 

మున కత్యవనరమని (వాసియుండిరి, 

శ ల్వేలకు వ్యయపరచు (పతిఅణాలోను యెనిమిది 
పెసలు యింగ్లాండుకు పోనునవియే, హౌస్ ఆఫ్ శా 

మన్సా లో 1890 ఆగస్టు 14 తేదీని, మాట్లాడుచు, “సి 
ఫ్రుమేక్ నీల్” మహోశయు డిట్లు నుడివియున్నా డు; 

“ర ల్వేలకొరకై వ్యయము చేయదలచిన (ప్రతి 
Qa ఫం 

వీటింగులోను 8 సన్నీ లు, తిరిగి యింగ్లాండు శే వచ్చి 
వేరును.?” *# 

రె ల్వేలను నిర్భించుటలో ఆంగ్లేయులకు వారి 

నెక లాభము గలదు, వ్రండియానుండి గోధుమలు 
మొదలగు నాహారపదార్భముల నతిసులభిముగా మగు 

మతి చేయుట కివి సహాయశారులై , యింగ్లాండుళోే రో 

ప్పెఖరీదును చాల చౌక చేయును గదా! 

ఇంతేగాక యింగాం౦డుయొక్క_. పారి(శామికనసు 
nn ~~ అవీ 

జ Hansard’s Parliamentary Debates Vol. 245 

Page 1051. 
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క్ _స్తవ(పభుత్వని రా్మాణత త్తర్పము 

నుల నిండియాలోని, కడూలమూలలకు త్వరలో వ్యాప్త 

మొనరించి, హా దూడేరీయ పరిశ్రమలను, వినాశన మున 

ర్చుటకు, రె లే లంతయో యుపయోగించును, 

పోనిండు, ఆంగ్ల పెట్టుబడిదారులకు ఆంగ పభుత్యి 
౧౧ ఈ యా 

ముకు, ఆంగ్ల (ప్రజలకును గూడ, యింతే వుహోపకారు 

లన 3 'బ్వేలు, హిందూచేళీ యులకు కొంచెమెన సహో 
వా (౧... రా 

యపడవా యని, మిరు (ప్రశ్నింపవచ్చును కానివాస్త 

వము చెప్పవలయు ననినచో 5 ల్వేలు, హిందూ బేశీయుల 

శెంతమా[త్రము లాభకరములు గాకపోనుటయే, కాక్క 
యనేకవిధముల నష్టమునకూడ గలిగించినవి. భారతీ 

యులను బుణభారముతో (క్రుంగదీసినవి. వారి పరిశమ 
లను, వినాశన మొనరించినవీ, వారి యారోగ్యమును పా 

“ఉెనరించిసపి. పట్టణవానులనే గాక (గామాణులను గూడ 

నులేరియాజే వాతము చేసినని. భారతదేశము శూమబే 

నతకు, శాశ్వత నివాసస్థానముగా జేయుట కీర ల్వేలు 
సహాయకారులై నవి. రె ర ల్వేలచే నిర్మానువ్యములై. ప్రో 

యిన (గామము లెన్నీ యో, కీంందూ బేశ మున గలను, 

(బిటీవు (ప్రభుత్వమునకు యుద్ధ కాలములో సెన్య 
విన్యాసమున కత్యంతోప కారుల, య్యా రె రై_ల్వేలు, ఆ గ్త్ 

సా(మాజ్యమునుు నుస్టిరముగా  నుండునటుగా. జేయు 
పీ . ట్ చును ఏ, 

ఎన. 



హీంందూ దేశము: 

ఈ విషయముల నన్నిటిని, గమనించి చూమవా 

రికి భారత దేశములో రె రై ల్వేలు ఆర్టికముగాగాని, ఆరో 

గ్యనమునకై గాని, యించుకంతయు, భారతీయుల కుపకరిం 

పకపోన్రుటయే గాక, బిటీవువారికి అర్లికముగాను, రాజకీ 

యముగాను, మిక్కిలి లాభకరమై యున్నవని, తెలియక 

పోదు, * 

ఎస్కే త్తిపంట నభివృద్ధి చేయుట, 

ఆంగ్లేయులను ధ నాఢ్యులకఃగా జేయుటలోో, య్ 

యితర పరె(శ్రమయుు యీ (ప్రత్తిపరిశమయంత యెక్కు_ 

వగా సహాయపడి యుండలేదనుట, నిశ్చయము. వా 

రిదివరశే, వారి పార్మిఖామిక వస్తువులకు, యిండియాలో, 
నంగడుల నేర్పరచుకొని యుంగిరి. కాని ముడివస్తువుల 

శ, అమెరికాపై యధికముగా నాధారపడి యుండవలసీ 

వచ్చెడిది. పురాతన కాలమునుండియు, భారత చేశదు?, 

(ప్రత్తివి పండించు "దేశములలో న్యగగణ్య మైనదిగా నుం 
డెను, (ప్రత్తి తిని పండించునట్టియు, పండించుట కవళాళను 

లున్న టియు, పరగణా లన్నియు, 'చేశీయ(ప్రభువుల పరివా 

లనలో చే యుండెను, తమ కార్యసాఫల్యమునకై యా 

x ‘Railways in India ఆను వ్యాసమును, 1909 జాక్ 

మాసప్ప్ర + మోడరన్ రివ్యూ” లో చూడుడు, 

డద. 



శె గ్ _స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత కము 

రాష్ట్రముల నన్నిటిని, (బిటిమవారు తమ యాధిక్ళ ము 
(క్రిందకు నొనిరావలయును గదా! వీరార్కు సింధు, పం 

9 ఇభ ౫ “నవ ఒక ఆ క్ర టై జూబు రాష్ట్రములు, (పశ స్తమెన (పతీ నుత్స త్తి చేయగ 

అవు. వీటిని |బ్రిటీషువా కెబు ఆ(క్రమిఎచినదియున్వు పాఠ 
కులకు తెలిసిన విషయము. * 

* See Rise of the Christian Power in Indian 

స వాల్యుం గ. జాన్ లడ్డో మాల్కామ్ "00062063 on the 

Policy of the Crown towards Indin అను »సథమ్వలో 55, 

59 “పేజీలలో నిట్లు వాగిసెను, 

“ఈ వృనహాగములలో నున్న కిటుకును, కనిపెట్టవలెననిన, 
సార్ల మెంటరీ పేపర్లు చూచిన దొరకదు. నాగవ్రూకకు సంబంధించిన 
కాగికముణు చూచిన, లభించగలదు. 185కి లా -ఊనేజూాముమయొక్క- 
లూంగుబాటు 1854 లో శాగవూరోను, ఆకరిమించుటకు, కారణ 
మయ్యెను. దల్హౌాశీప్రభువు శెప్పినట్లు, చిటీషువారి సౌభాగ్య 
ము, నాగఫ్లూరు రాజ్యకూ చిగిటీహులోనికి వచ్చుటయం౦దే యున్నది. 
ఇండియాలోని కంతటికిని చౌక యెనట్టియు, శేస్టమెనట్టియు 
ప్వత్తి వీరారు (నైజామువద్ద లీశికొనివది) లోను దానికీ “చేరియు 
స్ప పిదేశము లలోను మాక్కంచే పండుచున్నది. *చేరియున్న 

సిదేళి మన్న నాగవ్రూ'ప రాజ్యమని యగ్ధము కిందటి సంవత్స 

రము సెజాముతో కవేసికొనీిన సంధివలన బిటీటువారు, పీఠారుపపె 
తమ శాళ్వుతహాకుగ్రాను, పొలశా స్వ్యాత ౦త్యే) మును పొంది యు 

న్నారు. కాని యీ గొప్ప పి త్తిపంటజేళము, కైలురోడ్గు శేకుం 
కుట వే, చర నశక్యము గా నున్నది. నాగఫూరునుగూడ సంపాదిం 

దువో, వె లుమాన్ర్దమాను నిర్మించుటకు వీలు కలుగును. ఆందుచేతి సే 
a 

మన మో కెండుపకగణాఖవు గూడ వాకిమించి యుంటిమి,”” 

౮2౭ 



కీాందవూ బేనము; 

1855-వ సంవత్సరములో మాంఛెస్లరు నుండి, 

“'ఐ. జి, శాలిన్సు యనునాతని చే, యా [కింది విచిత్ర 

నామభేయముగల కెిరపుత మొకటి (పకటించబడినది. 

“ప్రపంచమందలి (ప్ర త్రియంగడులళొ, అమెరిశా 
బానిస రాష్ట్రోములయొక్క- స్థానము నా(క్రమింపగలుగు 

సవి, భారత దేశముణు లనదగు సింధు, పంజూబు రాష్ట్ర) 

ములే.** లేక, “ముడి(ప్ర తిని సప్టయి చేయలశేకపోవుట 
యను గొప్ప యాటంక నును, నివారించుటకై , యింస్లీ 

షుజాతికి కొన్ని సూచనలు,”” 

ఆ దినములలో “బోర్డు ఆఫ్ కంటటోలునకు (పకి 

జెంటుగా నుండి, తరువాత మొట్ట మొదటి “పె కటరీ అఫ్ 
స్తేబు టు యిండియా” యయిన నీ, (పభువు”నకు, &ి పూ 

దూదేశముయొక'. ఉత్స ల తిసాథనములను (ముఖ్యముగా 

(ప త్తిపంటవిషయ మై అభివృద్ధి చేయుటలో, మిక్కిలి | 

నుపడి, పని చేసినందులకై , సృెతజ్ఞ కావూర్వకముగా, ఆ 

(ప్రభువు ననువతిపై కృతీసమర్చణము చేయబడినదీ, కర 
పతనము. 

సింధు పంజాబు రాష్ట్రిములన, (విటీమచా రాక 

మించినందులళకై, మన మాశ్చర్యపడవలసిన పని యేమైన 

నున్న బ్యా, మర్ క్ 

ఈ మైన (వ్రాసిన కవియే, తన కరష్మత్రమును, 

౮౮ 



ge జగ ఆగ a వవ 6 శై) స్తవ పభుశ్వని రాణ క త్రము 

ముగింపు చేయుచు, యిట్లు (వాసియుం డెను. 

“మన తూర్చు సా_మాజష్టమును, లాంకమెరు 

మొక్కయు తదాప్రరా (పప౦చము యొక్కయు, అవసర 
ములను, తీర్చువట్లు వేయుట మన వేతులయంజే యు 

న్నది. అట్లు చేయనిచో, మన నేరము, క్షేనూర్శము 
గానిదియుు మన షప కొలు డరానిదియు, 

కాగిలదు. ఈ నిషయములతలో, esr స్నో, 

వ యున్నా డు; “అమెరికాలోని అప్ లాండు మో 

బె-బ, న్యూ అర్షియన్సులయందలి (వ్ర త్రికన్న (శేష్ట్రమెన 
చానిని, ర స సగముకంకు తక్కువ oe 

మే, సహ్టయి చేయగలదని, నా దృఢవిశ్వాసనము. మికు 

అసాధ్య మ కాన్సించినను, నాకు మరియొక, యభిషా 

యముకూడ గలను. బ్రండిమా(ప్ర లి త్రి యింగ్లీషు నూ 

"ర్కె_టునుండ్కి అమెరికా (పత్తిని వార(దోలుటయేగాక, 

మనమే యమెరిశాకు చౌకగా (ప్రత్తిని వికయింపగలుగు 

చుము.’ అందుచే వాలస్యము వఎదు. వెంటనే కా రాస 

రంభమునకు దిగుడు, కుందేలు వంటయింటనే జొరూడీ 

యున్నది. దాని పనిష్టుటకు, మనక్కు యిచ్చమోశత్ర 
మున్న జూలును.” 

శు వము) గానే “యాస్తు యిండియా కాటన్ కం 

సుని కోక తానని, (ప్రారంభించుటకై , పొ స్పెక్షనును త 

౮౯ 



హూ (దూ దేశము: 

యారు వేసిరి, వాటా 1టిక్కి 10 పొౌనులు చొప్పున, 

100000 వాటాలు గలిగి, యిండియాలొ (పత్తి తిని పండిం 

చుటకును, కొనటకినుు యీోాకంపనీ యుచేశింపబడి 

యుండోరు. 

“కాటకా సప్పె యసోపయేవన్” యను సేరితో 

“జూన్ వీఛామ్ి MP. /z (స ర్హ మెంటు మెంజ రుు యొక్క 

ఆధిపత్యమున నొక కంపెనీని, బయలుదేర దీసి3. 1859 

జాన్యుయరిలో లండనునుండి, J. B. స్నిత్తు, యూ జూన్ 

చీథామ్ కు త్తరము (వాయుచు, యిట్లు చెప్పెను. 

“మనము (ప లీకొరకె , అమెరికాకు బోన్రటకు 

కారణము. అచ్చట యితర చఛోట్లకంచు చౌకగా (ప్రత్తి 
దొరకుటయేగడా......... యం((కౌగారము లెన్ని మొ 
నన్కు ఒకటి రెండేండ్లలో స్తాపించి, పనిచేయగలము, 

కాని ముడిసగకుల తయారట్టు సులభసాధ్య్యము గాదు, 

వాల 'కాలములోగాసీ మనకు వలసిన ముడివసువులను, 

తయారొనరించు సట్టొనర్చజూలము గాన, మనము వెంటనే 

యిపనికి పూనుకొని మార్తముననన్న యాటం౦కము 
లను వెంటనే తొలగింప, (పయత్నించ వలయును.”” 

“మన కర్తవ్యమేమనిన్యు అమెరికా (ప త్రిగంకు 

చౌకగా గాని, అధరకైన గాని, యితర స్థలమునుండి 

(పత్తిని క"నుటక్కు (పప్రయత్నింపవల యును. ఈ కార్యము, 

౯ చి 



కై) స్తవ ప్రభుత్వని రారణక త్తమ: 

నకు సాధ్యుమగునా )......... సాధ్యమే యగచో, 

మురువది సంవత్పరములనో, అమెరికా (ప తిని పడగొ 

గలిగినది, హిందూటబేశముకన్న మరియొకటి యేది ? 
ఎందుచే మీ్మపయత్న ముల నన్నిటిని, భారత బేశము 
కష శేం దీకరించుడు.”? 

ఇంగ్లాండు, తన ముపదారనుల కస యిండియా 

పయొ టా ధారపడి యున్నదియు తెలుపుట కింతకన్న 

దర్శన మేమి కావలయును? ఇండియా, తన (ప్రత్తినం 

న్యూ యింగ్లాండునకు, సప్తయి కోయుటయే గాక, లాంక 

పెరు మిల్లులలో తయారగు బట్లలనన్ని టిని విక్రయించు 

ఎకు, తగిన టజారుగా చేయబడెను. (ప్తి తికొరకై, భా 

“తచబేశమున కిచ్చిన స్వల్పమూాల్యమును గూడ, తనబ 
బల నిండియా పై కట్ట బెహై యింగ్ధాండు, వడ్జీతోను, శాం 

రొండు నడ్డి శోను లొగుకొనిను. 

దూ చ్ అవు Yo ఏ 

(ఈ టవ పెట్టుబడిదారులకు Ss రర ములు. 

భారత దేశమును (బిటీషమవారి, నలసరాజ్య ముగా 

కౌనరింప నూహించిి నారి కిచ్చట (పత్యేక సౌకర్యముల 

గల్సిందిరి, ఇట్ట చేయుటచే, యిండిసూను శాశెషతము 

గ్యా తెల్ల పెట్టుబడిదారులదిగానే యుచుటకు, ఆంగ్ల రాజ 

ఆజ్ఞ లూహించికి. పీరి క్లీచేశమున గల్సించిన (ప్రత్యెక 

న 



క్రిం (దరూ దేశము: 

సౌకర్యము లె2ివో, వివరముగా తెలిసికొన గోసవారు 

యీ (గంధక ర్తచే రచింపబడీను ‘The Colonisation of 

India by Europeans యను (గంధమును మాచిన, 

తెలసుకొనగలరు, 

హీందూదేశములో (ప్రత్యేక సౌకర్యములను పొం 
దన యూరోకియశకులు, జేకీయులను కకైలు కొట్లువారిని 

గాను సళ్ళు మోయువారినిగాన్కు చెసి, వారి పర(శమబు 

నాశనము చేసి, దేశసాభాగ్యము న్కు తానే యనుభ 

వింప డలచిరి. రాజకీయముగా వారు పొందిన యాధిక్య 

తను పురస్కరించాకొని, చేశీయిల నిక్క_డ నే బానిసలుగా 
జేసి తాము పరాన్న భుక్కు.'లై, మదించి, చేశీయులను 

తమ కాలికింద, ఇాశ్వతముగా యణచి యుంచళోరు 

పీని కై సను లనవలెనో, లేక మలేనునవలెనో చె 
పుడు, శారీరక, ధన, నె అలన క వారు, న్యా 

యము'వేరు చెప్పి, యమాయికులను బలహేంకులన్కు వం 

చించుట చూచుచున్న మి కీ సంఘముయొక్క_ నీతియం 
దు విశ్వాస మున్నదా + ఈ కై ౫) స్తవులలో చాలమంది 
సీలినుందుపంటళో నిమగ్నులై రి. ఈ నీలిమందుపంట యా 
సహాయులై , అభాగ్యులగు హీ ందూా దేశ వ్యావసాయిక 

అకు మారణయం[త మయ్యెను. ఆఅఎగ్గేయాధికారులు తమ 

నాగరక [కూరకృత్యములచె, 'దేశీయ.ల నణచివై చి నా 

మ 



కై) స్తవ్య(భుత్వనిరాణత తత్వము 

నము జేస్తి వారి కిహ్టముల ఫలితమును తామే యనుభ 

ుంచుచుండికి. _దేశమంతటను వీకే (క్రూరకృత్యములను 
వార్చి, గగ్గోలు బయలుబేశెను గవర్న మెంటు చాల 

రులజడి జరిగినమోదట, యనేక (పకటనల నొనరించిగి. 
కాని యవియన్నియున్సు పశ్నుపాయులున్కా స్వార్గపరు 

ఏన్కు అగు నీ ఆంగ్రేయపె ్ రుబడిదారుల యమానుషహ 

ృతేస్టేములన్న, కప్పిపుచ్చుట'కే మొ యెయుండెను. జ 

న్ 1860 జోలె ౨ 1 తేదీ ళనివారవబన, కలక తాటో ముం 

గక మోపక్ * మెడలు Ms గౌరవవీ యు దైన ఈడెక్షా 

'కరువాత నీకడే (ఏర్ ఆష్టీ గెస్? యయి, తక లెఫ్టీ సం 
యు గవక్న రుపదము నధిష్టించెను) యి యిట్లు వసు, నుక 

“ఇ -డియాలో నలిమందుపంట, కేవల మా వా ఏల. 

$ముఎపెన నే గాని, రెతులు స్వయముగా జేయ నేదు ?” ఇటు ఆధ 

కూ యప డుటకు తగ కార్యకారణ, నిదర్శవ ములను PO OO 

గా కోగబడి, యిట్లు సమాధాన మిచ్చెను; 

“1, ఈ న్యవ సాయ ము, శాక చాయ క మెన3 గాదని నా 

మ భిపూఫయము. అందుచే తనకు ఆర్థికయుగా చాల స్ట దాయక 
మన యో న్యన సాయ ము నేనెతూ, స్వబుద్రిచే జేయుటికే కిచ్భుగి వ పు 

కని "నేను నమ్ముచున్నాను. 

ర్తి ఇందులో, పరుల Homer గాన బాధాకర మైన 

మా యనవ'స సరళ మ పశుటక్ష, యే స్వతింతుం డును కో రడని, నా 

నానన 

క. వంగచేళపు కమినలు రికార్డుకుబట్టి చూచినచో, జే 

కా 



హూందూ చేశము: 

'తేయాకశొోటల పరిశమయును, (పభుత్వమువల్ల 
(పోత్పహింపబడిన దే ఇది 'బానిసకృపువల్లగాని, లాభ 

పదము కానేరదు. “రస్పెబస్కిత్ ) తన “యిండసిియల్ (3 సస ఉం 

శియరెకు లీ వృనపాయాము నే చేయుచు-డున ట్లొవరి-చుటకె, 
ఆ గ్గ పెట్టుబడి దారులగు పా టవలు, యెట్టి జారుగా భయావవా 

కృత్య ముల నొనరించిరో, తెలియ గలగు 

4 రైగులు, న్వేచ్చగా వథభలివేయబకునో నీలిమందు 

వ్యపసౌొంరుము చేయుట కిష్టళడరన్సి మన 'ప్లాంటరులే, ఒప్యుకొను 
(3 వ య 

చున్నారు 

ర్, వున “పాటలు, జమో ౧దారీలు మొదలగునాటి జు 

మిత భసన్యయ ము చే సీ కొని తమ జమోందారీణోని -రెతులను, 

(తమకన్నా బిసిభు' శషసహోయమును ప్రుగస్కరి౦చుకొని) నీలిమందు 

పంట పండించుటుకు బలవంతముగా యొవంబడ జేయుచున్నాకరు 

6. “మేను పనిచేసియున్న జిల్లాలలో ని పజల యు, "శతు 

అదు వాజ్యూలములనల్ల శూ యావిషయ ము దృవపడుచుస్నది 

7. ప్రజ లెప్పుడుు తాము, న్యాయ చట్టయలపల్లను, పి 

త్యతము గానూః కాడ  స్యతంతు"లవుని తేలిసికొనిరో, యప్పకజ్ష 

యీపంటను, వారందరును నూనివేసి యుండుటచేకను; తిరిగి షా 
గంభింప నిరాకరించుబచేతనూ గూడ్క సే నిట్లు విళ్యసించుచు 
న్నాను. 

నీలిపంట గుతదార్నుళ, బిటీిషువాకు చేపిన కౌర్ల్గనంముల 
తప్రన్య్సు అమానుష కృత్యము లక్ ను, యింతేకన్నా వేరొక నిదర్శన శే 

మికావతెపో, తెలుపుడు. 



న క్రమ 
ఎండ్ కమర్షియల్ జూ(గిఫ్స్) యందు, క01-802 వేజీలలో 

ఎతు (వాసీయున్న్నా డు: 
cn a 

“సంయు కపరగణాల కేయాకుపంట, కూలీల సమస్య స్ 

తేయాకు చెట్లను జూ[గతణా “పంచుటలోనూ, కతి 

ంచుటలోనూ, చాలమంది కూలీ లనసరమై యుందురు. 

ఏంటేళాక, తేయాకు నేరుటలోనూ తయారు చేయుట 
గోనూ గూడ, బహు కృషి కావలయును. ఇందువలన 

కీ యిండియ్యా నీశోనులు ెండింటికంశుచు, నూరు రెట్టు 

అధికముగా తేయాకును బండింప వీలున్నన్కు యిచ్చట 
$ేయాకు పరిశ్రమ వెనుకబడి యున్నది. ఛార్లెస్ టన్ 

ద, "శీవలమూ న్మిగ్రోవిఖల క కని మూాలమున్క (శేవనుగు 

కాకు స్వల్పముగా, తయారగుచున్నది. కాని, మి 
గాలి పాచ్చుకూలి యిన్వవలసిన యీ చేశములో, తే 

నూకు పరె(శ్రమ పృదిబొందు సూచనలు గాన్సింపవు. ద 

ఒణకరోలినాలో ఒకపొను తేయాకు నేకటరకు, 15 సెం 

ఫు కూలి యగును. ఇచ్చట కూలీలకు తేయాకును కో 

మ నేర్చుకూడ లేదు. మొగ్గలను (తుంపకుండ, ఆకును 

హులాఘవముగా కోయుచు, వోనుబను వీ రెరుంగరు, 
)ందుచే వారు ఆకులో మూడవభాగమువరకగు వడలి 

సి మిగ లినదానినే [తుంచుదురు. *” 

న్ 



కిం -భదాబేకము: 

| పాముఖ్యతే వహించని తేయాకు పరగణాలు.” 

(పకృతిసిద్ధమ-గా త తేయాకు పెరుగు సలములలో, 

(పపంచనునం వ న్ని భాగములలోను, కొాొంచముగా స 

రాకు తోటలవు బెంచ నారంభించిరి, వాటిలో దుల 

యోాడీగ్టీప కల్పమునందలి సె "యిటు సెటితాంటులోని ప్త 

జోరు, (ఫెచిట్యాన్క కిన్, దశ్నీణబర్మా, జమైకా ఫిజీ 

చీషపములుు మెడగాస్కర్కు (జె౫ల్, (టాన్సుక శేషయా 

యును జే జేరొ్క-నదగి అ కాసి యిన్నిటలో నొ 

క్క-వోట నై నన్ను యో పరిశవు నృద్ధిబొందలే అదు, కార 

అము, కూలీల సమస్యయే. జః 

ఉదోళ్టగ ములలో (విటీషువాగి నెక్కు.వగా 

నియమించుట , 

“సర్ ఎడ్వర్హు సల్లివాన్ 5’, 1858 శో ‘Letters 

on India’ లో యిట్లు. వా ఇను; 

“(గేటు (బిటనులోని విద్యావంతులకు, యిండి 

భురూ యెక'ళతెరివి లేకుండ పని కల్పింపగలదు. ఏ యితేగ 

చేశ్రములభళోను దొళకజూలని సెద్దజీతముల పి, మన విద్యా 

వంతులకు తగు నుదో్యోగము లిండియాలో నేదొరకగలవుం” 

సమ + విద్యావంతులకు తగ జీవనోపాధ్గుల 

+ 

టే 



"శ్ర ౮) స్తవ్యప్రభుత్వని ర్మాణత తగ్గము 

గల్సింపలేన్సి వున చేశములతో నిరుద్యోగసమస్య (పబలు 
చున్న ది. చదువుకొని, సీరుదో్య్యోగులై , జీవనాభధారమనున 
చె యటమటి. చు, మధ్యతరగతి (పడలు, [పభుత్వమున 

కెంత యుషదవ కారులో, యకెంగిన వారికి యి డియా 

నంతేన్కు అధవా చాలభాగముగ్యూూ మన యధి కారము! కం 

దనే యుంచుకొను కె.త యవసరమో తెలియగలదు. 

దేశములోని, నిరుద్యోగులకు దారి కల్పించునదియె, మ 
నకు లోబడి, యిండియా యు:డుటచేతన్తే యూరోపం 

కయు క్రోగోభించుచున్నను యింగ్లాండు ఖాంతిముగా నుం 
కుటకు కారణనుని చెప్పు టలతిశయోక్ కానేరదు.” 

29 చేజ్, 
4 

“0... అమరకాయొక్క. శక్తి సొమర్ష్య్యము 
లక్క, తగు వినియోగముక్వు పచ్చిమ క ప్టము 'లెటు క్ర 

గా ౭ "nn 

ించుచున్నవో యశ, మన చేకీయుల విద్యాబుద్దు 

ఎక్కు బ్రండియా అరుపది సంవత్సరములమండియు, పని 
(ల్పీంచు చున్నది. (పతిసంవత్సరమును, అధికమగుచున్న 

వన 'ేకశీయుల శ శ్రికిన, ఆశకునూ తగు వినిమయమును 
గల్సించుచున్న ది, యిండీయాయే. ఏ దేశములోనై నను, 

హాహసికులున్ను అత్యధికసంఖ్యాకులును అగు యే (ప్రణా 
వంఘీమున్మ్యూూ నాధారణ కొటుంబములకు చెంది చదువు 
గొని వాంఛలచే పేశేసితులె, నిశితముగా నున్న పోటీ 

డి 



హిందూ దేశము: 

ఫో తమకు లభించునన్న యె-గిలొముతుకులకన్న, తమ, 

మునకు పాతులమన్న విశ్వాస ముగ ల, కొద్దిమంది రిక 

యువకులవున. గలుగు నుషదకమఘుభో, సగమెనను 
CE 

గల్పింప జాలరు,?”’ 

“బిండియాలో, చదువుకొన్న మనవారికి లభించు 

(వతిఫలము, (పసంచముళలో మరెచ్చటనై నను వొరకు 

బానికన్న కనీసము "రెండింతలై నను, గలదు. ”” స 

1925 డిసెంబరు నెల The Century Magazine 

లో అమిరికా సోమీయలిష్టు (ప్రొఫెసరు ఎడ్వస్టు ఆల్స్ 
వరురాన్, యిండియాలో నుద్య||్యోగములు చేయు చున్న 

ఆంగ్లేయు లందరును, తమ దేశములోకన్న రె_మురెట్టు 
సంపాదించు చున్నా వని (వానీయున్నాాడు 

ఆంగేయులను, యిండియాతో, "దేశీయుల ఖర్చు 

సై, ఉద్యోగములలో నుంచుటచే, చేశమునందలి (ద్రవ్య 
మునంతటిని దోచివై చి, భారత చేశమును బుణములలో 

ముంచివై చుచు, తమ (పభుత్వము నర్ 'మునరిం-చు 

కొనిరి స 

ననన క నక ననన. నన =. న 

జ Ibid Page కశేంర52, 
+ మేజరు విన్ ణేటుమొుక్యంా A few words on nur 

Financial Relations to India, యను *రంథములో మెదటి 
య భ్యూయ మును చూూడుటం . 

గ్ా 



కె.) స్తవ(పభుత్వని ర్మాణత తము 

స్వపకిసాలనమ నిరాకరించుట. 

న్కా-ట్లండు దేశియుడై , యిండియాలోని యొక 
సంస్థానములో రెసిడెంటుగా నున్న రమొక పెద్దమనిని, 

యూ (గంథక ర్ల రను కలనీకొని, యిట్లు చె ప్పెనుః 

“మేము మో దేశీయులకు విద్యావంతులనుగా జై 
సితమి. మి రిప్పుడు కంథ్లు తెరచి హక్కులు కావలె 

నని యాందోళన చేయుచున్నారు. మో వేనూభివృ 

ద్దులు, మాకు హోనికరములు, కాగలవు. కాన మి కో 
రెకుల నన్నిటిని, మేము మన్నింపజాలము.”* 

(విటీమవా రిండియాకు “కేవలము వ ర్రకులుగా వ 

చ్చిరి. వారికి దేశీయ([ప్రభువ్రు లన్ని విధములన్కు సహాయ 
ములను జేసి యుండిరి, కాని (బిటీషముజారు, రాజ్యాధిపత 

మునకు వచ్చియు, వెనుకటి, వాసనను వీడలేదు. వారు 

కేగలచుూ దుకాణదారుల, పెట్టుబడి దారుల సంఘము 

వారు. హీందూచేశీయులు కూడ వర్తకమును జేయుచుం 
డర. ఒశేపనిళోనున్న యిద్దరి శెప్పుడును, సఖ్యత పొస 
గదు, అందుచే (పభుత్వబలము నూతగాగొన్సి ఆంగ్లో 
యులు, యిండియాయొక్కో.. వ ర్రకమున్స్కు పరిశ్రమలను, 

నాశన మొనరించి, తమపై నాధా రపడి యు౦డునట్లు 

చేసిరె, 

తే 



హిం దాదేకము: 

ఇండియాకు స్వపరిపాలన నిచ్చుచో, తవు (ప్రత్య 
క్షదోపిడికి వీలు కలుగదనియీ, వాకు నిరాకకించి యు 

న్నారు, 

ఈవిధమున, ఆంగేయు భారత దేశమును లిక 

బానినత్లముకు భోబరచి, +, తమ సామాజ్య స ౨ రీకరణము 
నక్కు పునాదులు వె చికొనిరి, 

విప్రవముతర్వాత హీందూదేశసై న్య పునర్ని రాాణము. 

హిందువు తెలివిగల వారు, ధైర్యవంతులు, నీతి 

మంతు, శాననములకు బద్దులగుదురు; కాని ష్ 
వూ*ానవిహీనులు, ఈ విషయమును, (ఫెంచివారు క 

టర. (ఫెంచి సావాసికుడగు “గవర్నరు డూన్లై' ae 

యనులకు, యూరోవీయన్ యుద్ద క్రమమును నేర్నించి, 

వారిని తశు రాజ్య మిండియాలోో వ్యాపింప జయుటలో 

యుపయోగించి, యితరుల* మార్షదర్శకు డయ్యను. 

(ఛంచివారి నచాహరణగా తీసికొని, ఇ్రంగ్లీవు 

నారు కూడ, యిండియనులకు పటాలనములుగా తరిఫీదు 

యిచ్చి, వారి సహాయమునల్ల నే యా భారత దేశమందు, 

తము స్నామాజ్య మును వ్యాపింప చేసికొనిరి.  హిందూసి 

పొయాల శే కి నాను రములను, స్వామిభ శ్రీని గూర్చి 

పాశ్చాతు లనేకులు వేనోళ బొగడియుండిరి, 
యూ 

GGG 



కై? _స్త్రవ(పభుత్వని ర్థాణత తము 

ఎంత స్వామిభ కి గలిగి యూరోవీయనులను సే 

వించియున్నన్సు 'ేశీయసిపాయీా మయొపుడును, యజమా 
నులవల్ల, ఆదరమును పొందియుండ లేదు. వీరి కఠినజీవిత 
మును, దయసియపరిస్థితులను చక్క. చేయుటకు, యిస్టిం 

శియా కంపెనీ జీవించియుండగ్యా యెన్నడును కొం చమె 
నను (పయత్నించియుండలేదు. (బిటీషు సోల్టర్లను, తెగ 
బలియునట్టు, బోవించెడివారు. పరిశు భములై , విలువ 

గల దుస్తుల నిచ్చి, చక్కని గృహములలో నుంచెడి 

వారు దివ్వభోగ ముల ననుభవింప, సర్వసౌకర్యముల 

నొసంగెడినారు. వవన్నియును, (శోమజీవ్లులై , వొట్టకూ 

టికిని, గుడ్తకును కరవై యున్న 'జేశీయుల్క - ఖర్చుపై స ననే 
యనుమాట మరువకుడు. ద్రెది యిట్టుండ జేకీయవబాల 

ములలోని సిపాయోాలకు, యో నాకరర్ణను అలు. లేక పోను 
టయే గాక, విబేకీ కఠినముగా పని చేయ 
వలసివచ్చెడిది. డల్ హానీ (పభున్ర, యిండియా గవర్నరు 

జనరలు పదవినుండి విరమించునఫ్పడుు, (వాసిన మినిటు, 

యిట్లు చెప్పుచున్నది; 

“సోల్లరుల Wh ss బాగుగా అభీవృ 

ద్ద జేసియుంటేమి. హిందూ బేళములో ని, మన సోల్డరుల 

నీవాసస్థానములక న్న యెగక్కువనాటిని గాని, వాటితో 

సమానము లగువా'టిని గాని, (పపంచములో యేజాతి 

౧౦౧౦౧ 



హీంందూ దేశము: 

యు యీ (పభుత్యమున్కు తన పటాలములకి నిర్కెంచి 

యిచ్చియుండ లేదు 2 

తన (పల్యేకాజ్ఞలపై క (బిటీమసోల్టర్హ “బారక్సు' 

లలో యెన్ని నూతనా భివృద్ధులు కల్పింపబడినవో, యూ 

శై) స్తవ (పభువరేణ్యుడు, బేవరముణంనే (చొసికొ నెను. 

కాని కై * స్తవులుగాని సిసాయాల కట్టిసౌకర్యములనూ, 

గలుగ జేయుట్క, యవసరము గాదని, యూోతని సంపూర్ణ 

విశ్వాసము. 

“హిందూ బేశములో, బేశీయ సిపాయాలయొక్క_ 

పరిస్థితు 'లెస్తూడును, యిశ్షే యున్నని, వి రా పరిస్టితు 
లకు చిరకాలమునుండి యలవాటుపడి యున్నారు. అం 

దుచే యీతని శెట్టి, యభివృద్ధియు కలిగించు ననసరము 

గాన్సింవదు. zr 

హిధెన్ సిపాయాలటు, తవు బిడేశీయ కె) సవ 

యజమానులు ెట్టుచున్న యవమానములకు, అభిమా 
నమునే పొందుచుండిరి, 

తెల్లసె సైనికులు సాధారణముగా, యింగ్లాండు 

ఏర్హాండు డేకు లోని (్రమైనలా నేరస్తులనుండి యు వొ 

పర్షనుంజియు, యితర గారనహీనుల నుండియు, యేం 

ీసుకొని రాబడుచుండిరి. 

“సర్ జూన్ శేయీ) తన ‘History of the 5600 

౧౮న 



కై 9) స్తవ ప్రభుత్వని ర్యాణత త్త్వము 

wer లో, తల్లసోప్టైరును గురించియు, నల్ల సిపాయీని 
సురించియు, యిః ఖు 'థాసియున్నా న 

“హీ౧దూదేశములో ౫ మె న్న జను గూర్చుటయు, 
యింగ్లాండు తో యె గట్టమును గూర్య్యుటయు, క్ కక్షి వో నున్న 

పరీతమగు "భేదము, మరియే దిప్టిపిధములగు జీవిత మకా 
రములందును గాన్సిం పదు. ఇంగ్రాండులో ౫ సె న్యములలో 

చేరుట గౌారనముగ* యెవ్యరును భావి పరు. ఒక లాభ 
కరమగు ధనార్హనో పాయముగానూ, భావింపరు. ఉన్నత 
పదవికి వచ్చుటకును సంతోషోత్సాహములతోనూ, 
సై న్యములలో చేరువారు బహు తక్కువ, మిగిలిన 
యుదో్యోగములు -వేటికిని బనిక్రాక, [ వేయబడిన 

వాలే పటాలములలో చేరుదురు. ధనగిహీ నలె, యచ్చ 
టనూ, యేవిథమైన పరపతియు లేనివారే, ఆశపడి. 

మోసగింపబడి, పై న్యములలోనికి ఆకర ౦ప బడుదురు. 

నోడలపె నంటించబడిన యబదపు (వకటనలున్కు కలు 
ల ధి య 

అంగడులలో యేజంట్ల డు(వృచారమున్వు సార్గంటుల 

యొక్క. రంగురంగుల దుస్తులు డోలు, తి త్తియును, 
ఘాకున సారాయియు, ఆతవికి క వలలో పడ వే 

యను. ఆతడు, తన యర్లాంగితో పోట్లాడినవాడో , తేన 

యజమానని మోసగించినవాడో, మైయుండును. తన 

స్వంత కటుంబము వా౭ియొక్మ._ తాలిమి నంతయు ఖు 

౧౦౩ 



కాందూ దేశము: 

పెట్టించియు, సంఘముచే తిరస్క రింప బడియు, మరియొక 
గల్ కానక 3 సెనములలో చేరును. ఎప్పుడాతడు నారి 

యొక్క వీలి గును తీసికొన్నా డో, యప్పుడే యాతని 
కుటుంబ బంధనములు తెగిబోయినవి; మానవసంఘ 

సభ్యుడుగా నాతని జీవితచర్య ముగింపు చెందినది. ఆతని 

(పస్తుత యోగ్యత యేమనిన, సె న్యనులలోని, పటాల 

ములో వెయ్యవవంతు యని మా(తమే. బహుళా 

యాతడు తన వేరును మార్చుకొనును. తన్ను గుర్తింప 
దగిన పోలికల నన్నింటిని మావి వేయును. "వది యెఖ్లున్న 
నూ మానవసంఘుమున కాతడు జీవనృతుడు. ఆతని 

సంగతులేవియు లోకమునకు, వినబడవు, ఎవ్వనివై నను 

ముదుసలితల్లి, యచ్చటనై నను (బకికియున్నచో అమె 
మినహోగ్యా యీాతేని గూర్చి, వినుటకై నను కోరు హారుం 

డరుం మాత్ఫ్ళ పేమ, నిర్భాగ్యుడగు తనయుని పై పెననే 

యెక్కువగా (ప్రసరించునుగదా ! (పజల ఖప్చ్పై, 

ఖై దులో పోషింపబడుచున్న్క నేరస్థునికన్న, రాణిసై న్య 
ములో వేరియున్నా డనుట, యూంగ్లాండులో నేకుటుంబము 

నాకికిని _గౌరవాస్స్పదము. గాదనుటు ప్రసిద్దమైన 
విషయము. *? 

“కాని యిండీయాలో బేశీయసె సైనికుని విషయ 
నుట్టుగాదు, ఆతడు సె న్యములో చేదుటతోనే నభ్యో 
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సంఘముతో నాతని బఎధనములు అెగిఫోవు ఆతని 

సంసారసంబంధము చెడదు, పొరవాక్కు.లు నశింపవు, 

ఆతడు Gers గాకు బ్రంకియగాగ తన గొటు౦ 

బుమునకు, గారవాస్పదుడై గర్వి స౧చదగినవా డై యున్నా 

శు అపునపును తన యింటికీవచ్చి చూచి వోవు 

చుండును. తన జీతములో చాలభాగమును, కుటుంబ 

పోషణ కై, యొసంగుచుండును. తాము దేశములోని, 

గొప్ప (పభుత్య్వముకు చెందిన వారవును స 

తము జూతి, కులాభిమానములకు వన్నె, దెవ్చుటళే, జీ 

వింతురు. సెన్ నో్యోదో్యోగము, దండియాలో ఖా) 

యమె, యున్నత వంశీ యుల చెతనే కోరబడును, ఉద్యో 
గముమండి తోలగింపబడుటయే వారికి పెడ్డకిక్ను బాల 

యవనూనకరమగు సంఘటనము ,”” 

“ం్ప్దచ్చట మరియొక విమమయము చెప్పవలయు కు, 
భూముల పై చంశ పారంపర్యపు హాక్కు_గ లిగియున్న జీ? 

యులయడల యెక్కువ రాజభ' క్రీకిని, సృత్రవ ర్షనకును 

'కావ్రు గలిగియున్యది. ఆతడొన్మ. మై సకమా(తుడే 

గాదు; కొంపెనీయొక్క_పటాలములలో, కుడినుండి మూడ 

వలై నునందలి, ౨వ సిపాయిోమా(తమే గాదు. తేన 

సంఘములో నొక వ ముఖ్య సభ్యుడు; తన [గామములో 
గాొరననియుతును యగు వ్యక్తి. పటాలభులలతలో నొతని 

(rey: 



కం. దవా ేథము; 

శంతనిలువగలదథో, చేలీయులలోనూ అంతటి సభఛ్యాతగల 

వాడే. ఇతరులను గొరవించుదు, తన ఆత్యగారవమును 

నిలువు కొనును. తౌను సేనించుచున్న (పభుత్వము 

ముక్క శ్నేమాభివృద్దులలో, స్థిరత్సములో, నాతనికి 

కొంత స్వార్షముగూడ గలదు క్ 
థి 

బ్రంతేగాక సిపాయిాల జీతములుకూడ, చాల స్వ 

ల్పముగా నుండెను, సర్ హోని లారెన్స్కు సిపాయి? 

మ్య్యూటినీకి, సంవత్సరము ముందుగానే యిట్లు సూచించి 

యున్నా డు: 

ప్రస్తుత పరిస్తితులను (శ్రద్ధగా పరికించినవారికిని, 
పోందవీయ సై నిక చరిత్రమును చదివిన వారికిని, యా 

క్రింది వితము స్పష్టముగా, కాన్సించ గలదు, (పతి 

విస్టవమును అల్లరియును, గొప్పది కాని, కొద్దిపాటి జే 

గాన్స్ మన పొర పాటువల్లనో వ తప్పూవల్లనో సంభవించు 

చున్నది. జీతములనవిషవయము మనకు పెద్ద ఆటంకముగా 

నున్నది. జాల తిరుణుబాటులకు కారణము, (పభుత్వ 

ముయెకల, జీతముల విషయములోనై న సంబేహముల 
చేశకనే”” Calcutta Review of March 1856. 

ఏ తెల్ల సోల్లరుకన్న గ, అనేక విషయములలో 

తా నెక్కుడయ్యుకు అతనికంశు జీతములో చాల తక్కు 

వగానూ ఆదరములో సిచముగానూూ దూడబడుచుంటి 

రంజు 



కై) స్తవ (పభుత్వని ర్మ్నాణత కము 

నని చేశీయ సిపొయీలు తలపోయుట, సభా వేతరము 
గాజాలదు. 

సిపాంయిరా పప్ప వానంతరము రాయల్ కమిషను 

నేర్సరచిరి. ఇందువల్దనై న న యుపకారము లేకపోవుట రో యె 

గాక, యాతని స్థితి మరియూ, నై చ్యముకును, అగార 
వముకును బాల్పసెను. 

1858 యే పిలులొ, జె. కాల్ ఫీల్లు, యఫ్. ఆవ్, 

జ. యస్. 3, ‘India as connected with a native 

army’ అను వ్యాసములో యిట్లు (వాయబ డెను; 

“జ్ఞండియాలో సె న్యమును కూట్చు పద్ధతిలో, మ 

నము ళాల గొప్ప పొరపాటును చేనీకిమి. తేల్లసోల్డరుల 

కిచ్చు నిక అను, దుస్తులను, ఆఅయుధ ములను, మ 

3చ్చుట యే శాక, నారి పబాలములలో చాలమంది తెల్ల 

యుద్నోోగస్తుల నేర్చరచికిమి. ఈ పద్ధతిచే, సిపాయాల 
ను సోల్టరులను, సమాన (పతిప త్తి గలవారినిగా చేయ న 

మకి ట్లితిమి. ఇట్లు చేయుటచే ఆర్లికముగాకూడ, మనకు 

అల లాభకరమని, తలంచుచున్నారు. కాని నేను చె 

ప్పూనది, అక్టు చేయుట చాల వయ కారణ మగుననియే. 

ఈ విషయమును, సులభముగా నిరూపింపగలను.?? 

అందుచేతనే “యిండియన్ సైన్య పునర్ని రాణా” 

వసరము గల్లీనది, 

౧౦౬ 



హీందూదేకము: 

ఈ పునర్ని ర్మాణము, యిండియన్ లకు “ఆరి లరీ” 

లో బనిచేయు నవకాశము లేకుండ చేసినది. ఈ శాఖతో 

యిండియనుల కవశాశము. లేకుండ చేసిన కారణమును, 

Gl నుదాహారింషబశిన “కాల్ ఫీల్లు? యథ నుడువుచున్నా 

డు. “హైందవ సిపాయిలు యే యాయుధ (ప్రయోగము 

నందై నను ఆదర్శ పాయమగు నేర్పును సంపాడింప గలు 

వో, నది తుపాకియు ఫీరంగియునే యె యున్నవి ?’ 

హింందూ'దేకియ సిపాయాల విషయములో “సాను 
ర్టము”ను గూర్చి బహూ జా(గత తీసికొనిరి. “భేదించి 
పాలించుడు' అను నీతినిబట్టి, సిపాయోాల కెట్ట కార్యము 

లందును స్వాతం(త్య్య మివ్వక్క కేవలమూ, తమ తెల్ల 
యధికారులవై ననే యాథారపడి యుండునట్లు చేసిరి, 
బ్రంతేగాక ఏరికిచ్చు యాయుధ ములు కూడ, తోటి లెల్ల 

(క్రిస్టియన్ సోలరున కిచ్చువానిక ౧కు యధముములు, 

సిపాయూలమొక్క_ కష్టములు, బాధలు యనేక 

ములుగా నుండెను, వానిని సవరించుట కెవ్వరును, యెట్టి 
చర్యను గ్రైకొనలై రి (ప్రతి స్ఫల్పవిషయములోనను, ఆత 

నిని న్యూనత పరచుచుండిరి. తాను హీనుడనని, యాత 
శనుకొనునల్లు జేయుట యే, వారికి గావలసినది, ఇంత 

న్యర్థునిగా చేసియు ఆతడే యీ విప్పడముకు కారణు డ 

నిరి. ఊకనుండి బియ్యము దంచెనను టెట్టిచే కాబోలు | 

(ఏం 



kD _స్తవ(ప్రభుత్ఫనిర్మాణత _త్త్వము 

పాప్సుబరీ్యీపభువు యిట్లు (ప్రశ్నించెను. 

“ఈ విప్లవకారు లెవరు? ఈ సారుబోతు విదో 

"ము, యెవగివలన గలిగను *”’ 

ఈ క సవ (ప్రభువు, యిచ్చవచ్చినరితిని, తన 

'శ్నకు సమాధానముగా యిట్లు చెప్పెను; 

“పనిసాటులు లేని, 'తెగబలియ బెట్టిన ముఖస్తుతి 
ట్ర అలానె 

యబడిన, పారుబోతులగ్కు యా సోమరి సిసాయిాలవ 

నే యీ విప్లవము చెలెరేగినడి ౪? 

బట్టు చెప్పుట కాతేడు జంక లేదు, 

అందుచే యనర దాయకమైన యయా చెకీయాె న్య 
స్తా యా 

న్కు పూర్తిగా తీసివై చి, దానిస్థానమున యూరొవి 
ను సై నష్టము నుంచుటకు, చాలమంది కే ఏ సవులు ఆ 

నా Qe ల్ ef 

దనలను చెప్పిరి. 1858 లో లండనునుండి, యేక (గీవ 

గా (ప్రచురింపబడిన *యిండియన్ పోలసీ* యను కర 
తములో యిటు 1వాయబడ్నది: 

“ఈ క్లిష్రసమస్యను విడదీయుట కొక్క- కు మార్తి 

న్నది, అదేదన, కేవలము తెల్లవారినే సై న్యములలో 
స్పుట, ఈ పద్దతివలన కలుగు లాభము లనేకము లు 

వి, అయిలే, దీనికి రెండు పెద్ద ఆటంకములు ిక్రపో 

ఏ, మొదటీది మనకు తగుజనము దొరకరు, గెంశవది 

౧౦౯ 



కీందూ దేశము: 

అపరిమితవ్యయము.”” 

ఇట్లు, యీ చిక్కును విడదీయు దారిలేక, యీ 
కై) స్తవపముఖు డిట్లు చెప్పెను; 

“ప్మతికలు మొదలగువాటిల్లో కిందటి సంవత్స 

రమునుండియు జరుగుచున్న నాదోపవాదములు వీనినవా 
రికి, చేశీయమె న్యముల నంచుటలోో మన బుదిహీనత, 

వేరే తె + పనక్క-ర లేదు. జేశీియపటాలముల నెన్నిటి నుం 
చుదుమో, యంతేకు, మిక్కిలిగా వాటిని జ్యాగ త్రగా 

వరాచుచుండుటకై , తెబ్లసైన్యముల నుంచు టవస 

వ మ పాట " 

“నాచెప్పు విధానములోనున్న వి శేవమేమనిన, 
యిండియాలోనున్న మనకార్య నిర్యాహాకులకు, (పజల 

తోగల తమ కర్తవ్భమును డెలిసికొని, నిర్భయముగా 
వారితో వ్యవహరింప పీలుగలిగించున్యు (ప్రజల'సె చేసి 
యున్న నీచమును, (క్రూరమును యగు ఉప్పుపన్నును 
తొలగించి, ధనవంతుల పై రాబడిపచ్నునొగాన్కి మరియొక 

పన్నునుగాని థై ర్యనముగా వీధింపవచ్చును; చాహాటము 

గా తాను శై గస వమతమును (పోత్ప్చాహపరచుదురని, 
(ప్రభుత్వము చొటవచ్చున్యు నావిఢానము, మన కార్య 
నిర్వాహకులకు గోడమిోాడి పిల్లనాటనముగా నుండనక్కర 
లేకుండ జేయును. మత జాతీ కులభేదములను, విగ్రహా 

౧౦ 



శై  సవ్యపభుత్వని రా్యాణత త్రగము 

రాధనను, నిరుత్సాహ పరుపవచ్చును, చేవాలయాదుల 
కును ఉత్పవములకున్తు ధనమ నియ నిరాకరింపవచ్చును. 

సివాియాల సణుగులక సావకాశము౧డను;,....4+.*, 

వ్రంత యెందులకు? శేవలమూూ యూరోసియన్ సైన్యము 
లనే యుంచువో, మనకు న్యాయమని తోచుదానిని, 

నిర్భయముగా జేయుటకు చాల సావకాశముండును. 

నునకు యిష్టమగువో...4.,44 

“యూరోపియన్ సైస్యాము పనికిరాదనువారు 

మరియొక ఆటంకమును జెప్పదరు దేశీయుల వద్దనుండి 

పన్ను లరూపమున తీనీకొన్న డబ్బును, శేవలమూ, విబే 
క్ యుల శే యిచ్చి వేయుచున్న చో, వారి జన్భహక్కు_ లకు, 

దురన్యాయముగా భంగము కలుగజేసినవార మగుదు 

మనియే ! కాని శేదల యూరోపియను మె న్యమునే 
యుంచుటన్భు, 'జేలీయ విదేశీయ ైన్యములగు, రెండిం 

టినీ యుంచుటనల్లకం'కు, తక్కువ వ్యయమగుచో, ఆ 

మొతము యేటా పహీందూడేకీయులక్కు లాభమే 

గాది... seg? 

“బంక కొందరు, మరియొక నిశా ధార మైన భయ 

మును సూచించుచున్నారు. నిరంకశుళైన గవర్నరు 

జనరలు, తిరు గబడ్, యిండియాలో రెండవ నెపోలియన్ గా 

తయారగునేమోయ?. కాని యీ యు'దేశ్యము. seeds 

YY 



హూందూదేశను: 

ల ర ఇవాల పహోస్యాస్పదముగా కాన్సించు 

ఈఆంగ్ల చరిత్రకారుడు తప్పని వో, పూర్తిగా చే 

ఫీయులగువారిని చేర్చుటకం'కు, యాూాశేషీయనులను చేర్చు 
ట్కు ఉతమ పత్సమని, కూడ నాయ సాహసించి 

నస 1! 
““యూరేషియను, అన్ని (ప్రభుత్వ శాఖలలోనికిని, 

ఉచిత పద్ధతులపై తీసికొనవలెను. ఇదికూడ, నానామాన్య 
రాజనీతి యే, "సెన్యములలో చేరుటకుకూడ, వీరికి 
పూర్తిగా యవకాశ మియవలెను. ఎందుచేతననిన, 
వీరిలో చేశీయర కము రూపాయిలో మెనిమిదణాఆకం'కు 
మించియుండిదు, 9౨ 

కాని పూర్తిగా యూరోపియన్ మై న్యముల 
నుంచుటకు మన స లై — కా 
లేదు, శోక కథమునూ కాలేదు. జకీయ ముగా కూడ 
ఆ శ్రా (పోత్చాహకరముగా సు అందుచే 
నుధ్యనుపక్షముగా, (ప్రపంచమందడల్కి ఉప్ల'చేశీయులత్రో 
సై న్యనులను నింపుట కాలోచించిరి, కాల్ ఫ్ల్తు యిట్లు 
(వా సెను; 

“నన హింందూ చేశ సై నములలో, (పపంచ. 
మందలి, ఉమ బేకీయులను చేర్చుట మిక కలి (పాముఖ్యత 
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శై 9 స్తవపభుత్వని ర్మాణత త్త్వము 

వహింపదగియున్నదది. శితలబేశీయులమగు మనము, చేయ 
లేనీ, కఠినతరములగు పనలను చేయుటకు, వారవసరము, 

కానీ యిట్టి సై న్యములసంఖ్య, వీలుగా నండునంత 

తక్కుునగా నుంచవలెను. మరియు వారిని, కేవలమూూ, 

ఉపకరణ మా(తులనుగానే, తీసికొనవలెను ౨” 

అట్టు మన ేశరవమణ కై, కూలికి దీసికొని రాడల 

చినవారిలో అరబ్బీయులు, బర్మీ యులు, మలయాలు, 

ఆ(ఫీకన్ సీ గోలు, కలరు, అగబ్బీల సంతతొవారగు 

మోపలాలను నీపాయీణం. కలహోనంతరము నుండియు, 

యక్కవగా సె న్యములలోచేర్చి, చాల పటాలములుగా 

నుంచిరి. 

నీ|గోలను గూర్చి పై (గ్రంధకారు. డిట్లు చెప్పు 
చున్నాడు: 

“తూర్పు వశ్చిమతీరము లలోని ఆ(p కా స్మీగోలు, 

మన హిందూబేశ సైన్యములలో చేర్చడగిన వారిలో 
ముఖ్యులుగా, పరిగణించుచున్నారు. కాని వారు యు 

పనిలోనికి తగియుండలేదు. మూూారోపియనులను తెచ్చు 

ట శెంతఖర్చగునో, వీరిని తెచ్చుటకున్కు అంతఖర్చు 

నూ కాగలదు. వీరిని యూరోసియన్ యుద్య|ోగుల, 

యదధీనమున నుంచవలయును. శేనిచో విరపయోగులు , .. 

=... మనకొకప్పుడు, సిలోన్లో కొన్ని నీ[ోపటాల 

a3 



రం దూ బేశము: 

ములుంజెడివి. వారు బుద్ధిహీనులుగాను, మందమతులు 

గాను, తమతోనే బనిచేయు వములయాలకన్న. వెనుకబడి 

యు, నుంజెడివారు ”” 

మలయాళు, (పపంచములో వాల స్వల్పముగా 

వున్నారు, వ్రుతేగాక వారు జలమున కలవాటుపడీన 

వారగుటచ్చే నావికామై న్యమునకు తగినవారు స్సల 

సెన్యనున కంతగా నపయోగింపరు. మనమై న్యములో 

'వితోన్ రె ఫిల్సు” అను చిన్న పటాలమున్నది. వెనుక 

డచ్చివారిచే వింహుభములో నుంచబడిన, మలయా(పజ 

లలోనుండి | సిలోన్ (ప్రభుత్వసహాయమున) మనుష్యులను 
తెచ్చుచున్నను, యూయొక్క_. పటాలము నుంచుటశే, 
వాలీచాలక యున్నారు.” 

ద్రింత బరీశ్రయులు, సై న్యములకు తగినవారుగా, 

యెప్పూడు నూ యున్న బడుట లేదు. 

అందుచే చేకీయులను, పె న్యములలో చేర్చు 

కొనక, తప్పలేదు. కాని (పభుత్వమువాయి॥, యానీవష 

యములో కూడ, తగినజూగత తీసికొనిరి, తరతరముల 

నుండి, (విటీషుయిండియాలో నివసించుచున్న నారినిగాక, 

స్వ్రబేశసంస్తానములలో నివసించుచున్నట్రియు, ఒక విధ 

ముగా విజేశీయులై నట్లియు, వారినే పటాలములలో 

ముఖ్యము గా, చేర్చుకొనుచుండిరి, నేపాళమందలి ఘూ 
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కై స్తవ ప్రభుత్వనిర్మాణత తత్త్వము 

ర్థాలను, ఆఫ్ భనిస్థానమందలి సఠకానులను, జముం్దలోని 

శో(గాలను రాజస్లానమందలి రాజప్తుత్రులను, దక్కను 

లోనున్న మరాఠీ సంస్థానములోని మహో రాన్ట్ర)లను, 

పాకి మాలాయందలి విగక్కూలను, ముఖ్యముగా పటాలము 

లలో చేర్చుచు (చీటీవముయిండియాలోనున్న , పరజాతు 

అలోని వారినికూడ్క కొంచెముగా చేర్చి పటాల ములను 

కూర్పు చుందురు. 

గీ 

రులు, సిపాయామూటిస్ యణచబడినత ర్వాత దారుణ 

ఇిక్షలకు బాల్పడిరి. ఇట్టి యమానష శిక్షలకు, పీరు 

పొత్రు లెట్లయిరో, మనకు తెలియదు. 

“కాని నిరపరాధులై న యింజియన్ సిపొయిలనే 

బ్గండియాకు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్రేటు గానున్న ఫుడు, 

శ్యూక్ ఆఫ్ ఆర్తిలు, తన ‘India under Dalhousie 

and Canning’ యను పుస్తక విమర్శలో యిట్లు (వాసెను: 

“లార్డు 'కానింగ్కు యిండియన్ పటాలము లన్ని 

యును విప్లవము చేసాననుటను, విశ్వసించ లేదు...... 

న్ప్రవము (పారం'భ మెనపుడు, దక్షిణ రాష్ట్రములన్నిటి 

లోనూ 2400 తెల్ల సోల్లరులు మా(తమే యుండిరి, 

ఆనాష్ట్రములలోనే బి పారా 29000 మంది యుండిరి, 

కావి యోఛాగమూలోనే విప్ణవము, చాల తక్కు_వగా 

చెలశేగినది.” జేజీ 94, 
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పూందూ చేశను; 

ఈతడే మరియొక-వో నిట్లు (వాసెనుః 

“దేశీయసె న్యముల సహాయము లేనిదే మనము 
జయించిన యుద్ద మొకటియు లేదు. ముఖ్యముగా వారి 
పెననే వున నూధారపడి యుంటిమి,........మనము 

యో క్షివ ఘష్టసవమయములో నే, వారిపై నెక్కువ నన్ముక 

ముంచవలసి వచ్చినది. వారును, మన విశ్వాసమును, 
3 త్తి యొనరించి యుండలేదు. మన కిపూడు సహాయము 

చేసినట్లు మరెప్పుడును, చేసియుండ 'లేదనిన, సత్యదూర 
ము గాదు.’”’” Ibid 100-101, 

డేకీయ సె సె న్యములలో కొంత భాగము నూత్రమే 

విప్పవము చేసియుండ గా, యుకాయు క్రవిచషణ లేకుండ, 

యావతు 'జీలీయసె సె న్యములును దారుణముగా శీశ్నీంపట 
డుటకు హూతు చేని ? 'బేశీయ సైనికులకు, ఏిశ్యాసహీ 

నులగు తమ తెల్లయధికారులమై, 3 స్త గృయమగు కోపకార 

ణము లనేకములు గలను. కలనల్ మూలీసన్ యిట్లు 
(వాసి యున్నాడు: 

“సిపాయిీోలలో అ అసంతృప్తి వీని గలుగ జేసినదిి మ 

నకు వారియందు గల విళ్వాసహీనత య్. ”” 

“మొదటి అఫ్ఘస్ యుద్ద మెనప్పటినుండియు, వొ 

సమయెడల మన విశ్యాసహినత కనుపట్టుచున్నది, (| 

వుండక 



కై 9 స్తవ(పభుత్వని రాాణతత్త్రము 

కిపాంయాలకు డబుల్ బేటా యిచ్చు విషయము 

లో కంపెనీవారు తము మూట నెట్ట శప్పిరో, మాలీసస్ 

(వాసెను. 

6 పభుత్వమునారు భొంగమునే సిన వాగ్గాసము నే 

సిపాయోాలు చెల్టించ నిరాకరించినం౦ందులకు, నక్ష ంచిరి. 23 

అందుచే వూలీసన్' యుదేశ ప్రకారను, విశ్వాస 

హీనులె న కంపెనీ |పభుత్టమువారియెడల, సిపాయీలక్రు 
ద్యేషకారణములు గలవు ఇబ్బుండ దేశీయనసై నికులను 

తప్పించి, విదేశీయ జీతగాం(డ్రను, వారిస్టానే నియమించు 
టక్కు (వభుత(మువారు ఫూనిరి, వప్ల వాత్చూర్వమునుం 

డియు, హిందూ చేశమును, ఆంగ్లేయ సైనికులకు తరిఫీదు 

నిచ్చుటకు తగిన స్తలముగా జేయుటకు; (బిటీషు ఉద్యో 
గులు ఆలోచించుచునే యుండిరి. కలక తా రివ్యూ 26 

నాల్యూం, 177 చవేజీళో సర్ హాని లారెన్సు, జేజన్ 

కోర్టు అను (వెంచి బౌరన్ (వాతను (క్రోడికరించను. -ఈ 
జేజన్ కోర్టు, Five months in the camp Seb-_ 

estapole అను పు సకములో, యిట్లు (వాసె 

“ఆంగ్లేయులు See షై Phan (పారం 

భమునుండియు, మిక్కిలి దురవస్థ సలో నుండిరి. అంతరం 

గికపరిపాలన, అసౌష్టవ ముగా నురీడుటచే, వారి వన్య 

ములు మిగుల బలహీనములై యుండెను, సె నికులలో 
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హూందూ దేశము: 

అవినితీయు, జౌ ర్భాగ్యమున్వు నేవ న్రీంప లేనంత యక్కు 

వగా (పబలియుండెను. .. ,.... .ఆ(ఫీకాలోని యుద్ధమే, 

నునకు ఛాల యనుభవము నిచ్చి, సురవ్నీతులనుగా చేసి 

యున్నది, మన సైన్యములకు, విడియుటలోగల యను 

భవమును, వ్యూహరచనాపాటవమున్సు ఖంజె"ంతరమున 

సల్పిన దీర్థ (పయాణానుభవమున్కు మనకు బాల యుపక 

రించినవి, (క్రిమియాలో మనకు చాల యుపయోగ పడినది, 

మనకు యి స్వల్పవిషయములలో గల పరిచయమే 1)” 

ఈ (వాతను (కోడీకరించుచా, సర్ హెనీ లాగ 
న్సు యిట్లు (వా సెను: 

“ఉపయోగించుకొనుట తెలిసీయున్న చో, యిం 
డీయూ మనకు ఆఫికావంటిదే. శేవలదుూూ అంతేగాదు. 

మన కొచ్చట దండయాత్రలు ముట్టడులు. మై నికనివేళొో 

నుభవమును అన్నియును గలవు. వాటివలన, అనుభవ 

జనమును, లాభమును బొందుచున్న వా రెండ రు 

న్నారు 222% 

ఈ సిపాయిల కలహామును, సాకుగా గొని చిఠ 

కాలమునుండి కాంశ్రీంచుచున్న, వారి కోరికను తీర్చికొ 

నిరి, ఇండియాను ఆంగ్లసోల్డరులశో నింపి'వేసిరి. జేరీయు 

“ఇ Who Snould Pay the Piper’ in Modern Review 
for October 190%, Page 83832. 

౧౧౪౮ 



3౩ 9 సవపభుత్వనిర్మాణత త్రము 

ful 
ఎకు “ఆర్తిలరీ” (ఫీరం i లో స్థానము లేకుండ 
మయుటయీ గాక యితర పటాలములలో గూడ చేర్చు 

నేక, కఠననిబంధనల నేర్చరచిరి, 

ఈవిప్ప్రవము నణచుట కై స ఖర్చులకన్ని టికిని, భార 

కజేశమును క్ర రృగాజేసి, పష ముతత స 'పీందూజేక 

ముమై నంటగట్టిరి; (బిటీమ దేశములోను ండి సోబ్బరులను 

పోగు జేసి, తరిష్టీముయిచ్చి, యిండిచూూాకరు తెచ్చుచుండు 

అకున్ము అందులకగుఖర్ను వెచ్చవుల నన్నిటిని, యిండ 

మయూసపె ననే విధించుచుండుటకున్ను నిశ్చయించిరి. మేజరు 

విక్శేు. “డీ Few words on our Financial 

Relations with India’ యను పు న్త ములో యిట్లు 

(వాసెనువ * 

“హపిందూదేశముయొక్క_ జాతీయ బుణము 
లోనూ, సె నిక వ్యయములోనూూ వాల భాగము, 

నలసశాజ్యములతో త్రి యుద్ధములయందును, సా(మాజ్య 

కేమమునకును, మాత్రమే ఖర్వుచేయబడి యున్నది. 

1857 వ సంపత్పరముదలి, యెవిప్టనకు, మన హైందవ 

సాామాజ్యుమును (ప్రమాదస్థితీకి 'జెచ్చినదో, మన జాతి 

యూరోపులో (ప్రధమగణ్యముగా పరిగణింపబడుటకు 
భంగము బేసియుం జెదిదో, అట్టి సీపాయీవిప్లనము నణ 
- 

* ఈకరత్పంము నీతడు తిరిగి ప్రచురించి యున్నాడు. 

రాకా 



కింందూ బేళశము;: 

చుటలోకూడ మనము, ఒక్క_పై సనై నను ఖర్చువేయ 
చేదు, (విప్లవము సణచుటశై న యుద్దవ్యయములోనగు 

బుణమును చునము భరించుట కీయకోొన లేదు. ) ఎప్పుడై 

నను (బ్రటీమవారు గొప్పథ ర్యనాహసములను, త్యాగము 

ను మూపవలసి వచ్చినవో, అట్ట తరుణము నిప్పవకాల 

ములోన్కే యనక తప్పదు. ద్రీలనన (బిటీవు సా(మాజ్య 

మందమూాల్య మణియనదగు హిందూ దేశ ము, మునవా స స్త 

ములనుండి పెరికి వేయబడుటకు. సిదముగా నుండె డెను, 

మన చకి(త్రతో బహూ (ప్రమాదకర మైన యానుట్లమున 

గూడ, మన యిండియారాజనీతి, స్యార్ష పరత్వ యును పిక 
జూలక్సోయినది అద్వికీయమును, అనుపమా నమును 
యగు నీచతమును (ప్రదర్శించి, యిదినరకే తలమునిగి 
యున్న భారత చేశమును, అదనపు బుణభారమువే ముంచి 

వైచితీమి. మస ఆంగ్లసా[మాజ్యమును సంరవ్షీంచుకొను 
టకైన, యుద్దవ్యయమును, హిందూటేశముపై గట్లు 

టలోగల హేతువ్రలేవియోా! (ప్రయత్న మేడె న విఫలము ఎ 
గావచ్చున్కు గాని దానిని |ప్రేకేపించిన శ క్రిని యసమర్ష 
మనిగాని, దూమ్యమనిగాని చప్పపీలులేదు. నలస రాజ్య 

ములకు, విదేశ రాష్ట్రములకు, అవసరమైనపుడు ధనసపహ+ 
యము నుదారబుద్ధితో చేయు, సీ బ్రిటీషుసాచ్రూూజ్యము 
అనూహ్య సునట్టియు, అభ్యాసము లేనట్టియు, లోభిత్వ 

౧ ౨౦ 



కె ) స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత తము 

ముతో, తనకు అమూల్యమగు యిండియన్ సా[మాజ డ్య 

ముకు, మిక్కి-లీ (పమాడకరమెన అర్లికదురవస్లలో నుండ 

గాకాడ, సహాయముచేయ నిరాకకించుట, చాల అశ్చ 

స్యకరము, విజారకరము, లజ్ఞాకరము! ౫” 

6 వార్రకులకు, మనజాతీయాప రాధము నింతక న్న్న 

స్పష్టముగా జెపూూటకు, బుణ(గ _సమెయున్న, కిధిలావ స్త 

భోనున్న, భారతదేశ ఆడక సౌన్టవతవై , మనము నై చిన 

అదనపు భారములను, వివరి.పవలయుమవ, ఇటీవలనే 

కామన్సుసభ చారి యెదుట పెట్టబడిన సె నికవయము. 

అంచనాలు. (Army Estimates) ను ట్టి వమరాచిన, 

sr నుంచబడియుండి, యి డీయాఖజానా 

డ్కి పోషింపబను, అన్ని తరగతుల సె నికులను గలనీ 

ae గురున్నట్లు తెలియుచున్నది. వీరండరును మహో 
రాజ్జియుక్క  శాశ్వతపబాలములకు  జెందినవా'రే. ఈ 
న లన్ని యును, యిండియా లో నుంచబడియున్న 

క్కు (బిటీషుసా(మాజ్య ముయొక్క- రత్స్నణ కై యుంచబడి 

స (విటీషుఖజానానుండి పోవీంచు చున్న చో, 

మేవియు ననబనిలేదు. కాని వీరేగాక, ఫీ(బవరి మొదటి 
కేదీవరకు 'లెక్క_మాచిన, యిండియాలోని వివిధై నిక 
కిపోలకు జెండియున్న, 16427 గురు సైనికులు, మనదేశ 

ములోనే (యింగ్లాండు) యుంచబడియ్యు యిండియాఖజూా 

౮౧౨౧ 



కిం ందూ చేశము: 

నాచే పోపింపబడుచున్నారు, బ్రంగ్లాండులోనే యుంచ 

బడి, (బ్రిటీషు సా(మాజ్యములో నెచ్చటి కవసరము గలి 

గిననూ పంపుటకు వీలుగా నుంగకిన్వ యా 16427 గురు 

గా నికులునూ, కేవలమూ వారు యిండియన్ పటాలఫు 

డిపోలకు చెందియున్నారను హోస్యాస్సదమైన “కారణము 

చేతనే, హిందూ చేశ సిబ్బందిగా 'లెక్కించ బడి యిండి 

యా కిజూనానుండి పోపీంపబడుచున్నారు !* ఈ విధ 

మున, పటాలములు, (బిటీషుదీవులలో పని చేయుచున్నను 

కింందూ బేశ నిబ్బందిగా "లెక్కించ బడి, ఆఫీసర్ల జీతములు, 

ఖర్చులు, సొదర్హు సహో, యిండియా ఖజానానుండి వసూ 

లు చేయబడుచున్నవి. ఈవిధమగు దురన్యాయము, వి 

ఉఊీవువారి, యే యితంసా(వగాజ్యము వషయముశోనూ 

జరుపలేకపోవుచున్నాను. ఉదాహరణకు దూరము పో 

నక్క_రలేచు. వ్రండియాతీగమునకు కాన్సిం చు చునేయుండు 

వి .హళములో నుంచబడియున్న, (వీటీషు రెజిమెంటు 

* 1858 నూర్చి 4 తేదీన్సి కామన్ఫుపభభో, ఆర్కీయె స్త్రి మేట 

నుగూర్చి, యుపన్యసించుచు, జనరల్ పీల్, యిట్లు చెప్పెను: 

(ఈ 16427 గురు సోల్డరులును, హించూదేళమును రశక్నీంచుట కం 

చిన 105665 గురు న్య ములోమా, ఒకభా?”ము మాత్రమే, 

41559 చూర్చి 5 'కేది 6వైలమ్సు* సృతకలో జనరలు వీల్ యొక 

ఉఊపన్యానమునా చూశుడుం ' 

(౧౨2౨ 



ష్ష్ గ స్తవ (పభుత్వనిర్మాణత త్త త్రము 
ద 

మమొక్కు- జీత భత్యము న్ని యు, (బిటీషు ఖిజానాకు;డి 

యే, చెలింపబడుచున్న వి ”’ 

“నీబాడినిచముగు విషయమును నో +క్రింకొగు తెలు 

పలేదు. ఇటీవల జరిగిన యల్లరుల విషయములో జరిగి 

నట్లుగా, అదనపుపటాలములను యిం౦డితూకు పంపవలసి 

వచ్చుచో, ఆపటాలములు బయలుదేగుటకు ఆరువమూస 

ములు ముందువండియ, వాటికగు జీశభత్యములు, 

ఖర్వులు, (పరూణవ్యయములు, మొదలగునవన్ని యి 

యిండీయానల్ల రావలసిన బుణము7ా యెంచబడి, “వి 

టీవువే ఆఫీసు” వల్ల వసూలుచేయబడును, 

క్రండియా (పభుత్వమువల్ల రావలసిన బుణమేమ 

నిన, పంపబడిన అదనపు పటాలములమయొక్క_ తరిఫీదు 

దుస్తులు, భోజనము వై రాలకు, పంపబడుట కారుమాస 

ముల పూర్వోమునుండియు, యగు ఖర్చులే!” 

“హెందవ విప్లవ సమయనులోన్సు తరువాతను 

గూడ, ఆర్టికసౌష్టవముకు భంగము గలిగెను. ఇండియాకు 

అదననుగా పంపబడిన పటాలముల జీత భత్యములు, 

(పయాణాది వ్యయములు, ఆరునూసము లు పూర్వము 

నుండియుగూడ, (విటిష్మ ప్రభుత్వము, యి .జియావల్ల 

వసూలు చేసినది. ఇంగ్లాండులో బనిచేసిన ఆరుమవూసము 

౧౨౨ 



కింందళూ బేకము: 

లఅలకునుకూడ యగు ఖర్చు వెచ్చముల, సిండియానుండి 

యణాపై సలతో లాగుకొనుటకు కారణమేమి? హి6దవూ 

'చేశము నునపాదములయొద్ద పరాభూతమై పడియున్న 

దనియేనా ? ఇృంగ్రాండునందలి "పెట్టుబడి దారులయుు 

(పభువులయు స్వలాభమునకై పంపబడిన పటాలముల 

న్యయమున్కు యిదివరశే (కుంగదీయబడియున్ని యిండి 
యూహమై రుద్దుట, మన కేవిధమైన న్యాయ మో, సేతియో, 

గారవ వ్యాపార మో, సమా థఛాసము చెప్పవలసిన నె తిక 

"బాధ్యత మనపై నిలచియున్న ద. ఈపటాలము?లను, 

మసమేమెన, యింకియా పజల సంరక్షణకుగాని, వారి 

యుప యోగమునకుగాని పంపియుంటి మూ?” 

చెాందవసై న్య సుస్క్రరణను, యిండీయా చె 

ల్రీంచవలసిన మొ త్తముక (యింగ్లాండుకు వాల హెచ్చు 

వేసినది, అంతే శాక యిండియన్లను సిర్వీర్యుల నొనరిం 

చినది, చేశీయ సిపాయీలను, సెన్యనాయకత్వనునకు 

అసమర్హులనుగాను, వ్యర్గులుగాను అనర్హులుగాను చేసి 

నది ఈపరిస్లితులు (బిటీమవారికి బాల యుత్చాహమను 

నొల్సినది. అందుచేతనే “రాబర్టు (ప్రభువు యిట్లు 

(నాయుటకు నీగ్గున్కు సంకోచమును, పొందియుండ లేదు. 

“ద్రిండియాలో నలుబదియొక్క. చత్సరములు? అను తన 
(గంధము లో “అన్ని జాతులవతెన్కే యిండియన్ సీషా 
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వ) స్తవ భుత్వని రాశణత_త్త్యము 

యాలుకూడ యితరుల చేతనే నడివింపబడవలెకు, తూర్పు 

జూతులవారు, యుద్ధములం దారెతేరి యుండియు, అత్యం 

త ఇ ర్యవంతులయ్యును, నాయకత్వము వహించుటకు 

తగు గుణములు కలవారుకారని, మనకు చకితయు, 

స్వానుభవమును చెప్పుచునే యున్నవి, (మనయదృష్ట 
వశమున) ేశియోదొ్యోగు శెన్నటికీని, (బ్రిటీషు ఆఫీసర్ల 
పదవి నధిష్టించుటకు తగరు,” 

ఈసందగ్భ ములో “లారు రాబర్పు” యింకొక 
ce ) 

పిషయమునుకూడ చెప్పియుండిన సమంజసముగా నుండి 

యుంకును, “తూ పస్పజూతులు నాయ్యకగత్వము వహించి 

నడుపజాలకి పోవుటకు కారణము సిపాయీ విదోవాము 
త ర్యాతను, వెనుక నూ గూడ) తూట్పు యిండియా కం 

"పెనీ వారిచేతన్సు) (యితర రాజకీయవే తల సలహోసె, 
ఆ ర 

(ప్రస్తుత (పభుత్వముచేతన్వు యిండియా'ేశీయ పటాలము 

లలో (ప్రవేశపెట్టబడిన సంస్క_రణలేీ యని, 

ఈవిషయ ఎను లయొక్మ. సంభవా సంభవములను, 

"శీయీ మాలీసన్లచే రచింపదడిన “యిండియన్ విసన 

చరిత లో History of the Indian Mutiny of 

1857-58 by Kaye and Malleson, Vol 1. Page 148 
చూడ గలము, ఈజఆంగ్ల చరిత్రకారులు మొదట యిం 

డియన్ సీపొయీోలయు వార చేశీయ సై న్యాధిపతు 
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కాజందవూ చేశము: 

అయి, నాహ ఫ్రములను గూపష్పో యిట్లు (పాయు 

చున్నారు. 

“మధురాపట్రణమును ముట్రడించుటలో వారెంత 

నిర్భయముగా యుద్దము వేసిరో, ఆర్కా టును రశీంచు 

నపుడు వారెంత భే రసాహసములను చూవి పోరాడిరో, 

గూడలూరువద్ద, "ఫెంచిచారి ఉత్క్చుప్నసై న్యములతో 

ఖ డ్రాఖడ్డి న్యా పొ గ డిరొ, వర్లేంచుటకు, చరిత కారులు 

ఆనందమును , గర్వమును, జె దియున్నారు* సన్వాధి కార 

ములున్యు బాధ్యతలును, గారవములున్ను బహూకరణ 

ములునుు ఆరోజులలో శీవలవకా ఆం్సి మై న్యాధిపతు 

లశే గు తేకీబడి యుండలేదు. బహు (పమాదకరము 

గ Aces నగు, కార్య వు'లన్వు సాధించు 

; గొప్ప సై న్యములను పాందవ సై పై న్యాధిపతుల 

క్రింద పం పుచుండేరి, ఆరోజ లలో” యేే తల్ల సోల్లరున్క 

నల్ల సైన్యాథిపతి(క్రిడ పనిచేయుటకు పంపబడుటను, 
గారవపీఎనతగా పరిగణించెడివాడు గాడు, నల న్తసె న్యాధి 

పతులు, రంగుభేదమున్నను, గొప్పవారుగనే తలంవబడు 

చుండెడివారు. తిన మె న్యముల పురోభాగ ముస, అశ్యా 

రోహి*మైయుండ, ఆతని యా జలను, మరియొక చేశీయ 
శాతు, పటాలముల సుబేడారుల కందరకున్కు అ.దవేసెడి 

నాడు. ఛై ర్యసాహసములుగల్లి నేర్చరులగువారు, శ్రీవ 

౧౨౬. 



క్ అష అర, గ శె శ వే /_స్తన్యవభుత్విని ర్మాణతి త్త్యము 

అనరా తవు భె ర్యసాహసములవేతనే గారవిరపబడను 
నారుగాస్కి నెతి పె పాగాయున్న దొ టోేపీయున్న దా, 

అలన్ లుం 

మన్కు నీచవిభేదమునకు పాల్పజెడినారు గారు!” 

ఈచరి[త కారులు, బేశీయ సె న్యాధిపణులు, కం 
పెన్ వారిచే అనుమానింపబడిి అవమానింపబడి, కడు 

హీనస్లితి శెట్టు గోనిరాజడిరో కూడ (వానీయున్నారు, 
థి మ్ 

“దేశీయులనుండి కూర్చబడి, ఆదేకీయులలోనే 
ఉన్నత వంలీకులచే నడిపింపబడు చున్న (ఉన్న తజాణివారై 

తమ తాబేదారులనుండి ఆజ్ఞానిర్వహాణము చేయించు 
కొనుట కలవాటు బడియున్న సైన్యములయొక్క- విలు 

వను కని పెట్టియే, మనవారు, చేశీయసై న్యములను గూ 
ర్చిరి. కాని మస ఆధిక్యతయుు, (పభుత్వమునూ, బలపడు 

చున్న కొలదియు, యూరొోోపియగులకు సహజమగు పట్టు 
డలత్రో, చేశీయోద్యోోగులను తప్పించి, వారిని స్థాన భమ 
లను శేోయగలిగితిమి ఇందులో (ప్రకృతి విరుద్ది మేమి 

యును లేదు, తన పెరుగువారికన్న (పతిపనిని బాగుగా 
నెరవేర్చ గలనని, తెల్లవారు తిలంచుచుందురు, అనై 

మనము చేయుచున్న మంచియందు ఆత్మవిశ్వాసము గల 
వారమై, మనస్సూ ర్తిగాన్కే మనము దేశమురొక్క_ 
సివిలు, మిలిటరీ (ప్రభుత్వకళ్ళెమలను మన వశము 

చేసుకొిఎటిచి. ఉన్న తౌధి కారము లన్నిటిని, మనిచేతుల 
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భూ? దూేళశము; 

లోనికి తీసికొని నీచములు, హీనములు, కప్పతరములు 

నూయెన పమలనన్నిటినీ జేశీయులచేత నే చేయించుచు, 
వారిని గులానులుగా నొనరించితిమి న్యాయమును, 
విశాలమునగు దృష్టతో, యిీాసనుస్యను గుజటించి యాలో 
చించియున్న చో, యెప్పటికై నను మనపై నెదురుతీరుగు 

టకే యుద్యుకులగు, సీబేఫ్యయులయంచే, మిలిటరీ [పభు 

త్వము నంచియుందుము; యిట్టి దృష్టితో వఇవారించియి 

యున్న చో, (బిటీషుపభుతమును బలపరచుటళో తమ 
నె తికపతేనమును గు ర్రింపలేని విదేశీయ దురాళాపరుల 

చేతులలో, యీాఘనసై నిక క కినుంచుటకు, కలలోన న 

యూరాహీంపజాలీయుండ ము. కాని మన మట్టుగాక, 

ఆంగ్లజాతికి సహాదమగు పద్ధతినే యవలంనించితిమి. అట్లు 

కానిచో మన యాంగ్ల(పభుత్ట మేమైపోయియుండెడిదో! 
వప్పటివరకును పటాలము లలో నాధిప ఏళ్యమును నహించి, 

ఆనేక సారులు తమ తవు వ్య కృసామర్ధ్యముల్దకె బహూ 

కరింపబడి, వారి పదన్రలలోనుంకుట క దారగర్థమును 

బొందుచున్న, దేశియులగు (శోసివై చి, వారిని నామ 
మా|(తానేశేములనుగా జేసి వారి యధికారమునుే 
రామ విదేశీయులమగు మన మా(క్రమించితిమి' 

మన్య విభాగమునకున్కు ఒక్కొక్క ఆం ఉహసై 

అము. షం న. దేశీయ సైన్యాధి కాఠలు 
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కై 9 స్తవ(ప్రభుక్వని రాషణత_త్త్వము 

భాయావమూా[తముగా నిలిచియుంప బడిరి, ౨ 

దేశీయ సె నిగోద్యోగుల క్ ునదళశతో వాటు, సె 
నికుల వ్వవస్తయే మాగివోయెనా, గారవనీయులై, యు 

న్నతవంశములకు జంద, ఆజ్ఞాపించుటశే యలవాటుపడి 

యున్న వాలెవ్వరును, సెనికుఎగ*. జేరుట కుత్సహింవ 
ర. సెన్యములళో జేరి తమ జీవితము నౌన్నత్య 
ముకు కొనివచ్చుటకు, ఆభించుట వ్యర్థ మెపోయెను. సె 

నికగారవము లన్నియు నశిందిపోయెను. బేకీయ సె నికు 
లను జేర్చుపద్దతి, బహూ హీనదశకు వచ్చినది. నావు 

నూ(తముగా కొందరి కధి కారవదవులు లభించు చుండెను, 

ఉద్యోగములు, వాల యొక్కువవగానే కల్ప్చింపజఒడినవి, 
గాని ఉన్న తేపదన్రులకు వచ్చు సావకాశముల్కు దేశీయుల 
"కెవ్వరికిని మిగులలెదు. అందుచేతనే యప్పటినుండియు, 

సిపాయాలను కీంనజాతులనుండియుు, అల్పులనుండియు, 

మూ(తమే పేర్ప్చుకొనవలసి వచ్చినది. ఉన్నతవంశసంభాను 

లగువా శెవ్వరె న, యుద్దళాఖలోనికి చొరదలచిన-దో, 

చేశియ సంసానములకు బోయి ఆ యా (పభువులశే తవు 

ఖడ్డముల న్ఫాంచూ చుండిరి.?? 

2) 



సి “భేదించి పాలించుట' 

సిపాయీాల కలవామునకు పూర్వము సుమారు 

నలుబది సంవత్సరములు, అనగా 1821 మే నెల “వవ్, 

యాటిక్ జర్నల్” లో ఒక (భిటీవు ఉద్యోగి “కర్నాటి 

కస్ అను పేరుతో యిట్లు (వాసెనుః 

“ ‘Divide at Empera యళనుసదియే, మన 

మూాలసు తముగా నుండగలదు, రాజకీయ, సై నిక్క 

సివిలు పరిపాలనలలో టేనినై నను మనము భేదోపాయ 

(ప్రయోగము వలననే జరిగించవ లెను 

ఆ రోజులలో (బిటీమ యధికారుల యుళ్రైశ్యము 

లట్హవై నను, యిండియా గవర్న మెంటు, సాటిని బహిరం 

గముగా చాటజాటకపోయిరి. బ్రిడియస్ వీప్రవము జరి 

గినత ర్వాత, వా రనేకమారులు, హారి యు'దేశ్య ములను 
చఛాహాటముగా జూటిరి. బాధ్య తాహీకలై న షత్రికాధిప 

తులే గాక, (ప్రభుత్వోద్యోగులు కూడు యిండియా లోని 

జూత్తి మత్క కులబ్వేపములను (పోత్సహించుటకు సిగ్గు 

పడరై రి, మురాదడాబాదులో, బాధ్యతగల నేనాదిపతి 

7గానున్న “లెప్టినెటు కొలనల్ జూన్ కోట్” యిట్లా (వాసి 

యున్నాడు; 

రా 



కై) స్తవ పభుత్వని రాస్ట్రణత త్రము 

“మన యదృషప్టవళనున, యిండియాటో (ప్రబలి 

యున్న వినిధమతములు, జూతులు, కులములు, పరస్పర 

మా త్సర్యముతో యున్న ని. పిటిలో యెకచుత్యమును 

గిలిగించి రరా బాహ్య భేద ములను తొలగించుటకు మన 

మెంతమా(తమును (పయత్నించ గూకదు. క్రంచేగాక' 

వాటిని వృద్దిచేయుటకే మనము సహాయపడవేౌరు, బండి 
యా (ప్రభుత్వపు రాజనీతి “భేదించి పాలించుడు) అనున 

దియ.”” 

1859 మే 14 తేదిని, బొంబాయిగవర్న రు ల్ఫిన్ 

స్తన్ (ప్రభు వు (నాసెను; 

“పూర్వపు రోమనుల రాజనీతెియగు, “ఖేదించి 

పాలించుడు అనునది య మనకున్కా యిండియాలళలో యను 

సరణీయము. ”” | 

ఇటువంటి యుదాహరణ లెన్ని యేని చూపవ 
చును గాని, వాటివల్ల (పయోజన మేమి ! 

వ్రంతకున్తు యిండియాళలో తమ (పభుత(ము స్టర్ 

ముగా నుండునట్లు చేసికొనుటకై , యవలంబించిన రాజనీ 

తులలో కుటిలమైన యీపద్ధతి మిక్కిలి [పాముఖ్నత 

గాంచిన దనన కాలును, 



రాహీయ స్వపరిపాలన 
ఆం 

సిపాయాల విప్పవ నుణచబడినత ర్వాత, యిండి 

యాలో (బిటీము (పభుత్వమును సుస్థిర మునరించుకొొనుట 

శె వసీన యెతులలో నిది యొకటి. చా సవమునకు 

సా్యమాజ్యమును "వీలికలుగా చేయుటయే మః 'ఖ్యనూత్ర 

మెనను, రాజకీయ వే త్తలు, యా పద్దతికి, “రాన్ట్రీయ స్వ 

పరిపాలని యను మృదువై. న నాముభేయ మిచ్చిరి. (బీటీ 

మువారు నలస వచ్చి, స్పిరనివాసము లిండియాలో యేర్చ 

రచుకొను విషయమున (పన్నింపబడినప్పుడు, 'నుజరు విన్ 

గెట్ 1858 జూలై 8 తేదీని పార్లమెంటరీ కమిటీ 

యదుట నిట్లు సాతి మిచ్చెన' 3 

6677౯71, ేంద(పభుత్వమువలన గలుగు నపాయ 

ములను గూర్చి మాట్లాడుచున్నావు. ఈ విధమైన (ప్ర 

భుత్వమువలన, (ప్రజలలో యేకసూతత్ర బద్ధమైన 'భాపము 
లు లక్ష్య్భుములు గలుగుటుకునుు అసాయకరము లగుట 

కను అవకాశము లుండునసియేనా మూ యూహా ?° 

““అన్రను, వదైన డ్ మొక కార్య విషయమున, యిం 

డియా(ప్రజల కందరకును, యేకాఖి ప్రాయమున్న వో, ముస 

(౧౨౨ 



వై) స్త్రవ(పభుత్వనిరాాణత త్వము 

వి'జీశీయపాలకుల కది పనూదజనకము గావచ్చును. కాని 
వేల్వేరురాప్ర)ములుగా విడదీయు నో , య్ రాష్ట్రిములో 

నేని, యొకవైె పు (ప్రజలలో mens విరుదాభి పాయ 

ము గలిగినను, దానిని లక్ష్యుము చేయవలయునంతవరకు 
రాజాఃలదు. "ఈ సూత్రము ననుసరించియే సొ(మాజ్యము 

నంతను యు[రూకత లూగించు సమస్యలు వచ్చునో, మ 
నకు యీయొక్క_రాషి)ములో నె నను గలుగు సంజలన 

ee (0 ems 

ముకన్న, మన సామాజ్యపతనమున కెక్కువ తోడ్సడ 

గలదు.” 

“7772. డ్రాన్వీ సేవవూరక్ 

6పింందరా బేశపు |వజలందరును, 'యేవిషయమును 

గురించియెనన్కు యెక కాలమునందు, యే కాభిపాయులై 
ఆందోళన సలుపుదురనియేనా, మూ యభిప్రాయము ?” 

“అవును. అటు జరుగవచ్చువనియ్ నే నూహిం 
య 

చుచున్నాను.”” 
శ 

క్స్ రోజులలో (బిటీమువారి నందరిని, కలనర పు 

చున్న యూహలనే యాతడు న్య క్తి కీ కరించెను. ఇండియా 
లోని జూతి, మత, కుల, వర్ల, శాఖావిభేడముల నింకను 

పరిస్ఫుటములు గా జే జెన్సీ వారిలో యెక్యత. జాతీయత కలుగ 

సీయకుండ చేయుట కే, ఆంగ్లరాజనితిజ్ఞాలు, పాొబుబనుచుం 

౧౨9 



హీూందూదేకము: 

డిరి. పురాతన కాలమునుండియు యిట్టి కొలహాముల కాక 

మున యిండియనులలో, నవీనసర్వ మానవసమానత్వసిద్దాం 

తము, వ్యాపింప నీయక్య నవ్యనాగరక తా విదూరులగావి౨ 

A పరస్పరబ్వేవభా వములలో ముంచివె చి, డొ ర్భాగ్యుల 

ఇావించుటలో కృ తార్లులెరి, కాని యిండ్యా, బహూ 
ఠి ౯] జ. 

పురాతన కాలమునుండియు నొశకేజుకకి చెండియున్నదని, 
a పప క్ 
రమొకద్భ స్యా చాప్పకతోరదు, 

౧5౪ 



స వసుక కిని కేంప్ కరించుట 
షో —— నో 

"కానొక (చిటీము ఆఫీసరు యు అం (వాసియున్నా లు. 

“దేశీయుల. సృక్సవ రనన్కు నేకు గారవముచేతనే 

బహూకరింతునుఇాని, అధికారమిచ్చుటచేగాదు...” 

“*-దేలీయుల కధికారమివనక్క_రలేకుండగనే, వారి 

సదభిపాొాయమును, మనము చూరగొనవచ్చును. "కేవల 
మూ అధికారచిహ్నమును మాతిము యుచ్చినవో 
చాలును. రోచిఫాకల్లు మహాశయుడు చెప్పినట్లు, “నీ 

న్నే హితులతో (వవ రిల్లునపుడు, వా రెపుడో మయొకరోజున 

నికు శతు)లుగాగలరని తలచుచాన్తే జూగతగా (ప్రవ ర్లిం 

చుము ’ అను వివయమును, నావ్య _క్రిగత జీవితములో, 

నే నసహ్యించుకొందును. కాని బ్రిటీషు పిభుత్వము 
వారు మా(తము, యిండియాను పరిపాలించు నంతేశాల 
మును యాసూత9మును బౌగుగ్యా దృష్ట్రిపధమునందుం 

చుకొొనవలయును, ఏ 4 
క. 

x తూర్పు యిండియా కంపెనీ వ్యవహోరములపపె "సెలిక్షు 

కమిటీ రి పోర్టుకు ఆనుబంధమును చూడుడు, 1582 సం! వాల్యూ 

ముర్క మిలిటకీ పేజీ 4రం_4రికై క3్రైను పి, శశీయుకళ- మెము 

చాండము, 

౧౨౫ 



భూ దూ బేశము: 

సలహాల ననుసరించియే (దిటీము రాజనీతి వేత్తలు, 

సిపాయీలవిప్లవవుణచి వై వబ జినతన్య్వాత, తమపిభుత్వ 

మును సుస్తాపితమునరించుకొనుటలో (పన రించుచుండిరి, 

వ న్యమ' లభోనిక్ విద్యావంతులై , యున్నృతీపదములను 

వా7'ఫిచునట్టి వారిని, చేర్నుకొనటకు నిరాకరించిరి. అధి 

“కారమంతయు, నిజేకీయ(పధానో టో ఇగుల వొ స్తములలో 

నుంచబ జెను, కోట్ట్లకొలదిగా నున క SI స కా 

భెన్” పజల, జీవితమును వాంఛనియముగా చేయుట 

శెవ్వురును శద్దచూసలేదు, వారిని * మానన్రల ’ నుగా 

పరిగణించుట శీ వారివ్షసడ లేదు, Sa క్రినంతనుకై 
నసమొనరించువొనిన “ని జీకీయకై. 9 సవ పరిషాలకులకు, 

యిండియీిలోని “హీ ఖిన్” లు శక్తి 

యంతయు, పల. కేం దీకరింపబడెను. ఈపదలతిచే 

పురాతన కాలమునుండియు, యిండియాలోనున్న సు(ప్రత్థి. 

తమగు రాజ్యపద్ధతి నశింపుచెయబడినది. పరిపాలకుల 

మొక్కు-య్ము వాలితులగు (పజాసామాన్యముయొక్క_యు, 

పరస్పరసంబంధములనుగూార్చి మేజరు యివాన్సుబెల్ 

యిట్లు (వాసియున్నాడు. 

“పతిపరగణాలోన్యూ కర్షకునికి (ప్రభుత్టముతో 
గల్ల సంబంధమును నిఘాస్జలనముచేసికిమి. మంచియో,. 

చెడ్డయో మయనరు తోచి చినట్లుచేసితిమి, వు(చాసు రాజ 

చా 

భద 
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భఛానియందంతటను, రాజులు జమించాసలు, మళ 

"రాజులు పాలిగార్హు అందరును మనయథధికారచ కము 
మ్ 

(కిందబడి నళుగి రూపుమాసిబపోయిరి. వారి రాజ్యుముల 

నా(క్రపించితొమి. స్థిర చరాస్థులను కబళలించితివి. వారి 

,రె తులనందరన్న, వ్యవసాయ దారులకు మహామూరులన 

దగ్కూ కరణము తహనీలుదారుల కప్పగించితిమి. నెతు 

నకున్కా భూసాగమికినియున్న గారవనియమెభ సంబంధ 

మును నిరూలనము జేసి, (పాచీన హ్రైందవసాంఘికవ్యవస్ట ను 
శీ ౧__ 1 ప థి 

పాడొనరించితిమి,. ఈవి ధభానముచే. పనిపాటులుబేక తీరు 
బచాటుగలిగియుండు జనసంఘమును పారదోలి, మన 

నాజ్నుమును స్షిరస్తాపిత మునరించుకొొంటివిం,?? * 
వా (మై శ 

Foe irri tt epee ఇ 

శ డి యి. వాచా తన “యిండియన్ పోలిటురీ యనుగంం 
ధములోో శశి “పేజీలో, పిమాణముగా యిచ్చియున్నారు. 

Bombay 1895" 

౧౩౭ 



రా. హిందూచేళము.--_పీనలుకోడ్ 

1855.వ సంవత్సరపు ఛార్గరు (సన్నద్రు, హిం 

దూడేశముకు గసుంజెలమిోది కుంపటివంటి లామెంబరు 

నొకనిని |పసాదించియున్నడి. మనచేశముకు మొదటి 
లాముంబకు, మెకాలేపభువు. ఈవజే వీనలుకోడ్ ను 
తయారుచేసెను. కాని యీస్తు యిండియా కంపెనీ పరి 

పాలించినంత కాలమును, దీని నమలులో నుంచలేదు. ఆంగ 

'జేళలీయులగు నీపోకరీల పరిపాలనయంతమొండి, హిందూ 
దేశీము రాణి ప్రభుతభునకు వచ్చినప్పటెినుండియు యీ 

వీనలుకోడ్ , చట్రముగా చేయబడి, యవములులోనుంచిరి. 

ఐరిప్. జేశపు మహోవ క్ష * ఎడ్మండుబర్కు_ స్ట 

బరిప్ వీనలుకోడ్ను గురించి యిట్లు చెప్పియున్నాడు. 

“6 ప్రతివివయమును బాగుగా యోచింపబడియ్, 
"కాగితముపై సెట్టబడియున్న ది. (సజలకు దారిద్యమును, 

కీజనమును, , హాంసను, ఆత మై పాన్యతను, అనతి కాలములో 

గొని రాజాలిన, అమోఘ, సుఘటిత, మారణయంత 

మనజెల్లు నీచట్టమును కుమార్లణామియణు మానవుని 
వు తెలివికేటలచే యోాదచింపబడిన, నావంక 

etnies సంకుచితమునిాపజాలిన దీచట్టము.” 

' అ౧వల౮ా 
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ఇండియన్ వీనలుకోడ్, ఐ"ప్. వీనలుకోడ్ కన్న 

నె చ్యతగలది. న్యాయదృష్టిలో సరగ్గిమాసవులును సమా 

నులన్న, ముఖ సూ తెమునే, మాచట్టని ర్మాతలు | | ఎ 

వె చిరి చట్టములో కూడ రంగువి భేదములను ప వేశ పెట్టుట 

చేతన, వీర నచనషభావము, పక్షవాతబుదియు, తెలముస 
చున్నవి దీనికితోడు, .కీ (క్రిమినల్ పౌనీజరుకో థ్ మొకటి. 

తెల్ల వేరస్టుని (కూ, అమా నమషచర్యలనుండి, నల్ల వాడు, 

అధముడు పీంాన్? నల్లవాడు, తగుపరిహారములకు 
బొందుటను, కేవలమూూా ee eee దీచట్లమే. 

ద్రిండియన్ ల న తుకలసె కతినుంచి, వారినెల్ల పుడువ, 

తమకు వాదా(కాంతుణనుగా నుంచ క్ ని, వారియందు 

'బానిసవృ త్సిని కల్పి చుటచేత, హిందకూ దేశములో, తమ 

సా(మొడ్యమును సుస్థిరముగా నుంచాటకు సంకల్పించిరి, 

యామన(పభున్హులు. 

చట్టమునుగురించి చెప్పుచు సమర్థుడగు నొక 

న్యాయాధి కారి, * ఏలియమ్ గాడ్విన్ ” యిఖ్లు చెప్పు 

చున్నాడు, 

“చట్టమశగా, కిహానవతేగీమును వివాశసమొందించు 

తత్వముగల సంస్థ, ' 

అధి కారముగలవారు, య్యట్టిహింసలను, అత్యా 

వారనములను చేసినన * లా అండు ఆర్హరు ల పేరిటనే 

చేయుచున్నారు. , ఈవిహయము, పొందూచేళములో 
(పశ్యత మెనట్టింకొకవోట, చమూడజూాల ముం 



, హిందూదేశము._ ఆం గాయుల 
ఆవ వల 

డార్విన్ , వెల్లెస్ ల కాలమునుండియు పరిణామ 

నాదులు, పగిసికులకు నరవ మలా “నొక సృష్ట్ని నియమ 

ముగా తలంచు చుండిర్. జీననయుద్దములో, పరిసితుల శె 

నరు సరిపపుదురో, వారే కడకు జయించగలవారు. సగి 

పమ యనిన, వ్రీజోప్య ప పరిస్థితులకు, దేశ కాలపా(తము 

అక్క యితర పరిసరపరీస్టితులకు a తన్ను “తా సరికొ 

నుటయే. ఇండియా విష్ట్రవముళ శరువాత నే కొందరు యనా 
వోవియన్ లు, తమ (ప్రభుత్వము, యిండియాభో స్ట రత్వే 

ము పొందుటకు దీని నొక నుకఖ్యునూ[తము గా (గ(హాం 

ఇగ కలక "త? వ్యూ యిట్లు (ఇబాసెకుః 

“మన భావివ్య(దాజనీతిలో “ఎడాసే షన్” అను 

నదియ ముఖ్యసూ రా తేముగా నుండవల యును, “ పాక్పక్సిను 

చేకీయుల బుద్ధికి ఇా దంట భేద చున్నది. 

శీత స్థవరిస్థితులభోను, జాతినియమములలోనుు సంఘ 

కట్టుబొట్లలోగు, బారిత్రకస్మ్భతిలోను, యన్ని టిలోననూ 
బహాుళవిభేద మున్నది. దానిని మన పూరోజున మూ 
ర్చలేము. ఒక్కమారుగా మార్చబియత్నించుచో, 

౧లోం 
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యెద్దు ననుకరింపడల రాన కప్పవలై, ఆకవి నాశనమునకు 

దాకతీసికొననవారమగుదు బు. ఐక్యత లేకుండగనే, నున 

ము మొక్గతను (పదగ్శింపవచ్చును. వముతములోను, విద్య 

లోను, భావలోను, యొక్యత మగూర్చ నాహానించిన గత 

చక్రవర్తు లె ట్రేస్టితికివచ్చిరొ క హీ. దూ చేశచా। త చెప్పుచునే 

యున్నది, a ర్ు బుద్ధం. మధ్య యహఘాతమే* శైుయుం 

కనతెళు. కాని రొంకుదో బ్ర వుతెనలు యేర్చాబ్లుచేయ 

వచ్చును. ఒకటి కష స్తవ మతము, రెండు విజ్ఞానము, 

(పాగ్లేశీయుల యపెరు రుచిక తగువిధ మున ఆంగ్లైయవిజ్ఞాన 

క యింజి మాలో విస్తరింప ఏ జేయవలయును. ప “0 

వాల్యూము, వివ సెజ్, 

(్ర్రచివారు బేశపరిస్ట్రతుల కనుగుణముగా నక 
చుటచేతనే (ప్రజారంజకులె రీ విషయమును, ఆంగ్లేయులు 

మరువ బేదు, న రన హీబక్ యిట్లు 

(వాయుచున్నా డు. 

“ద్దిండితనా లోని యయూపాంతములతో (ఫెచివారి 

(పలిభ, ఇూల కొ లమ? (పజ్బలించి మున్న డి, వారికి (పజ 

లలో యువ్వ్విదమైన (ప్రతీతి మున్న దను విషయమును వా 
కబుచేయుటకు, నా యూయవకాశమును వినియోగంచి 

విని. బారుకూడ టా. కూకులనియు బాలముం 

దిచెప్పి3, కాని, యింగ్సీషు సాహబ్ లకన్న, (పజారంజక 

రాళోం 



ధం దూబేశము; 

ములున్కు నమా ధావకరములును యగు నలవాల్లుగలవా 

రని చెప్పిరి, వారిలో చాలమంది, దేశీయుల వేషభాపూ 

బారనముల నవలంబించి, (వజలత్రో కలసి మెలసియుండిరని 

తెలియుచున్నది బంగీ మవారట్లుగాక ఒంకుతుగా, (పజ 

లకొదూరముగానుండి, అసవానశ్లీలుకె యుందురు ఈగు 

ఆములు, పీరికిసహజము లె , వారెచ్చటికిబోయినను, వా 

రియందు జ్వేషముకలుగ చే ను నవియె యుంశును. వీరితేరు 

లను ద్యేషించి వారిచే బ్వేవింపబకుదురు, ఈవిధమగు 

మూర్హపు, గక్విష్ట, దుస్వభావపు, జాతీయాహాంభావము 
న్కు నేను నిత్యమును యిచ్చట (పత్యక్షుముగా, చూచు 

చునేయున్నాను. వ్రచ్చటకూడ యిట్రిస్త భావమువల్హగలు 

గు కీడులు స్వల్పములుగావు మనస్ఫూ ర్రీణా, అన్యాయ 

ము, హంస, చేయుచున్నా మనుటగాదు, కాని దేశీయుల 
బఫే మాొట్లాడుటలోకూడ, మనము అవమానకర మైన, 

చిరచిరలాముస్వ భావమును వెల్లడించుచు, అహంభావము 

తో వారిని మనసంఘమువండి వెలిగెట్టుచున్నా ము,” 

కాసి యిండియాను వలసకరాజ్యముగాచేయుట 

యస౦0భావమని తలచినప్పటినుండియు, యూారోపియన్ లు, 

యో ' ఎడాపేపన్ * నొకొపద్దతిశా వదలివె చి, తమ(పభో 
లి డు ఈ... 

లమును స్థిర మొనరించుకొనుట కితర మార్లములనే యవ 

లంటించుచు వచ్చిరి. 

౧౪౨ 



౨౧. దూరసిత సామ్రాజ్యము 
(°) అలో గి 

గటీషువారు యిండియాను సాలిచుటలో, స్థిర 
మైన నీతి ననలంపీంచలేదు. "* స్థిరమైన రాజ్యపాలనా 

నతి ' యను మాటను కంపెనివారెంగనే యొషంగరు, 

నునువ్య బ్వేవీ యగునా “మార్కస్ ఆఫ్ ళాలిస్ ఖుర్”, 

సూడ యిట్లు (వానీయున్నాాడు, 

4 వౌ త్త రాజ్యాంగవిధానమునకును, స్థిరత్వ 

మును కల్సించుటకు, మనకుళ క్రిలేదు.  మనపూర్వుల 

యేపద్ధతులను మనవతి[క్రమించియుంటివ్యోూ, యక్ష మన 

ముందుసంత 9 వారుకూడ చేయకుండురను నమ్మక మేమి 

యున్నది * మనపూర్వులయెకల మన మెట్టిగారవమును 

చూాజితిమో, యట్రిగారవమునే, మనసంతతివారివలస 

బొంద నాశింపవచ్చును. సర్ లూయ మేలట్, హిందూ 

చేశ ప్రభుత్వవి ధానమందలి, య'నేక పరన్నం వి భేదములను 
*హార్చి, జూట్ తా [(వాసియున్నాాడు, ఈపదతీ యిలంతటిత్తో 

నైన విరమింసబడునని తలుచుటకు అవకాశమేమున్నంది! 

ఈమార్పులు “శీవలనరా నించాపా[తములు మా(తమే 

గాక, యిండియా గదర్నమెంటు వనిధానమునుఖూార్వె 

ముండు వారికి హాచ్చరికగూర్చగలను. కార్యస్థికి (క్రమ 

౧౮౩ 



హూ దూ దేశ ను: 

మునుబ$] చూచిన యిండియూ | [ప భుతేరిను మ 

పుట్టయని బోధ భపడణగలదు. కీతోషప కసికులవలన పంచ 

వర్షపరెమిత మైన (పభుత్వముగల, మ పై 

eee పనిని నియనించు అధి కారముగలిగిక 

చేజ్ న, యింగ్రాండులొ' నున్న దనిన యదియు నిరంతరము 
డడ యా 

మూరుచుంచెడి సభ్యులు గల కాన్సిలునందును, (తింశతి 

ఇల్ల అల్ల 

మూసపి మి కౌెధికారముగల మొక కరాజకయోదొో్యోగియం 

దును, నిలచియున్నది. (పభుత్వమే పరనిపొలనజరుపవ అ 

ననినచో, నిరంతరచలసళీలమగు యీ(ప్రభుత్యవర్షమువలెనే 
రాజకీయతత్వములును మారకపిరదుగచా? బఇచ్చటి (యిం 

డియాలోని) రాజక $యోద్యోగులును, ఆంగ్లో హైంందవు 
లును స్పీరాభీ వాయు లై బలపరచువో, శాశ్వత రాజనీతి 

తత్వమును (ప వేశ పెట్రవచ్చును. కాని యట్టిది జరుగునబ్బు 

తోచదు. తాతా; లికమగు యేమార్చుు, యభివృద్ది 

యని జెప్పపీలులేదు, అ ట్రద్ (పస్తుత(ప భుత్యముచే కీర నా 

నహింపబడనచ్చుము. తరువాతి వ్రభుత్వముచే (తోసివేయ 
జకవచ్చునుగూడ.  నాజకీయవి ఛానమఎదలి నూర్చ్పుల 
జూకు తా నధివృద్ధికొందించుటలే, యిట్టి తోడ్చడగలనవు. 

ఇట్టివి పత. క్ క్రీ వవిమర్శనలకు గురి కాగలన్సు. ”” 

ఇండియన్ లాండు రివెన్యూసె నోట్సు. 

హి. మాబేశములో కై” సవ్యభుత్యమును సుస్లిర 
లం ఢి 

చో 
దము 

లారి 



గ స్తవ వ(పభు ఏత్వనిర్య్యాణచ త్త త్తగము 

మొనర్ఫుకొనుటక న్ హాజకీయనిజెని మాడు స్ప ముం టుడే 
ia క 

ముఖ్య సూ(త్రైెముగా రొటీవ్వవాలు 7 కొని". కాని మీది 
a క 

య్య. న్నను యోావమిధానములన న్నిటినివించ్చి అంది 

జేతను సమ్ముతంపబడు ఛాశ్యతనితి రక జశేక పోలేదు. 

సండియా వోతకించియున్న ది. చానిర కమును పిండ వేయ 
అనాను 

చుట్లు ప, 

అం యును, 

ok 



౧౧ హొందూచెళమును బుణమున 

వుం౦చివెచుటు 
ననా 

యూరోపియన్ రాజని సిత్రివే త్ర లొకశ తాబ్బపు 

అన భవముచేతనే, మూ: దవ(పభువులు, బు బ్ఫుుణామున కెట్లు 

వోలుడుదురో బాగుగా (గహించిరి వారెంత సులభము 

౫ా బుణమను యరకులొంగియుందురో (గ్రహించుట రే యె 

శాక్ బ్ఫుణమును తీర్చుటకు వారుత యలసులోకూడ 

(గహించిరి. తెల్ల వారినద్ద బై కొనిన యాబుశణమే, పాప 

మి*పభువులను, Shs as యడ బాప్బుచుం 

ఊౌడిది, రాజ్యలవమ్మీవిధురులై న కాయ ఆ లకాద కులు, 

కంపెనీనారిచ్చు భోరణమును గక కొని, చనూలపడియుండు 

అయ్ మూమూూారౌ లౌ పోయినది. హిందూ డదేశవటము చో 

బాలభాగము యగ్రనికంగుగా, యిాపై విధముననే మా 

ర్య్యబజినదని, చరితపాఠకు అెకగకపో లేదు. 

ఈపై పె పద్ధతి యేగాక, యుంచడేయమలను బుణబద్దు 

లనుగాజేయటక, చముదయొకవి వాసమును కని పెట్టిరి. నర్ 

జాన్ లాగెన్సు మొదలగు పంజాబు రాజసీలిజ్ఞులు, భార 
యులు తవుకు సమ్మినబంటుణై యుండునట్లుగా జేయు Vir: 

YY 

rr 



ఇ ర్ట అప గ్య ని z హ్ k ) సవపభుత్య ర్యాణతి తము 

టుశా యావిఛానమును (పసోాగించిరి సిపాయోల కలహ 

(వారంభదినములలో వంజూబీయ. లవద్ర *౦డి జలవంతము 

గ. బుణములవేరు జెప్పి, ధనమును కా నటనా స అయో 

“రాజనీతి నుపయోగించిరి. “బాస్వరు సి ఎకి యిటు 
క ని జాలి గళ 

(వాసియున్నాడు * 

“సర్ జన్ లా రెకుయముక్క. అల నసే పం 
యా 

జాబులోని వివిధ రష ములలో, (పజలవద్ద నుండి, నూటికి 
శు 

ఆరుచొపష్తున వ సె, బుణముటు బలవంతముగా |వోగు 
[-ye wan pS 

జెుబడెరు. ధన(ఫియులగు సిక్కులు, సుకరముగ్యా తము 

యొక్క. ధనమును సంశయాస్పదమెన కార్గమున ౩ 
పీ a గ్ లా 

ఏనియాగింప సమ్మృతింతు రా? సీపొంయయోా విప్లవము నణ 

చుట్లశై వారు (ప్రభుత్వోద్యోగుల బలవంతముకై ననే, 
తమధనము నొసంగుటకు సిదపడిరి. ఎకో యొక లాగున 

ధనము సమకూర్ప్చబడెను, రాజనీతియందూ, తయాప 

అద్యోతీయమెనదె యున్నది. దీనివలన మనకు అత్యవసం 
మ ప 

సమయములో వలయుధనము లభించుటయొగాక, పంజా 

బునందలి గొప్పభూస్వాములను, వ రకులను, మన (ప్రభుత్వ 
గ శ అట్ 

స్థిీరీకరణోద్యమమునందు, వమునపక్షమున  నిలుచునట్లుశోసి 
ఆ బజన | అసస రట, ళ్ యున్నది. ఈవ్యక్తులు, తేముకు మన (ప్రభుత్వముయొక్క 

* బాక్ల్సర్వు స్మిత్ చె (వాయబడిన “లానెన్సు (పభువు జీవి 

తము రెంగనవాల్ళూము, 3౧6 “పేచీ చూడుడు, 

రార౭ 



కింందూ దేశము: 

గ్గ 

ట్! ర్చి యిట్ట్ అద రాభిమానములుండవోల 

యునో , యరుగకపోరు. 55 

హి ౦దూ'దేశీయులను తమ శేవిధముననైన బు!1ణ 

స్టులనుగా జెయు పిపషదసహ్, యే క "త్రయునూ 

గాదు, విశేవమునూగాదు. యూరోకపియను లీపద్దతి 

నితరస్థలములలో (వపయోగించిి తమ వలస రాజ్యములను 

సావించుటలో కృతాగులెరి, సుుపసిద్దుడెన యొకానొక 
థ్. Pp శ @_~- ద 

మనుష్యమానసిశతత్వ వే త్ర యిట్లు [వాసియున్నాడు. 
జు ఆనీ cn 

“యూరోపియనులతో ఇతుభానముతోనున్న ను 
అమెరికన్ యిండియనులు సాంఘిక ఘోరదుర్శరణ ములకు 

లోనై, వినాశముండిరి. పోనీ మిత్రభావముతోనుస్న-వో 
పరభినృద్దికి వచ్చదరనిననూ, యూరోపీయనులతోటి 

మై(తివలన శ తుతమువలనకంకు యెక్కువ వినాశము 

గలుగుచుండెను. భివిష్యద్దూర దృష్టీ లేకుండగన్తే ఉత్త 

డమురికాయాదిను సివాసులు, లత్షలకొలదిమైస్లు నెళొ 

లృముగల (పబేశములన్కు యూరోవియనులకు యిచ్చి 
వె చిరి. అనేకసార్లు 'చేలీయులు మోసగింపబడుట యో, 

నిధించబడుటయో జరగుచుండెను. తత్ఫలితముంలు చాల 

హృదయవిగారకములై నవి. ఒక్కవిషయము నిచ్చట 

చెప్పెదను. శ్రీకులు, నలువదిసంవత్సరముల లోపలనే 
2 80,00,010 యకరములభూామిని యిచ్చివై చిరి వారికి 

౧లతళొా 



కె 9) స్తవ పభుత్వని రాషాణత తత్త్వము 

యితర [పదేశములు సిర్ణయింపబజెనవి. వారికి బబుణదాగ 

లుగా యూరోవీయన్ ల్కు యోనుఏళాలభూాఖండముకు 

యేకమా;త సర్వాధికారులె రనుటకు మోకాశ్సర్యము 6 Shs బలీ 
గలుగుచున్న దా!’ బ్లో 

ఇటునంటి మూలసూతములపె నాధారపడియే 
| విటీమవారు యి౧డీ మూ చేశస్తులకు పెద్దమొ త్రములక, 

బు+ములనుపేర నంటగట్టిరి, ఈ “బుాములి స్వభావ 

మునుగూర్చి మేజగు విన్గేటు తన '&ీ Few words on 
our Financial Relations with India.’ యమ (గం 

థములో (వాసీయున్నాడు, ఈకరష్మతము మొదట 1859 
లో (పచురింపబడి, తిరిగి 1926 లో, అలపహోబాదులో 

(పచురింపబ డెను. ) అందులో యిండియా జయింపబడినట్టి 

సొమంత రాజ్యముగాననే యింగ్హాండుకు కప్పము చెల్లించు 

చున్నదని (చాయుచు, 

“క్రప్పృమనిన, జయింపబడిన దేశము, తన్ను జయిం 

చిన దేశమున కొసంగు(ద్రవ్యము. సామంతరాజ్యముయొ 

క్క_ ఆచాయములోని, కొంతఛాగమును (పతిఫలరహిత 

ముగ్కా సా(మాజ్యమఃన కిద్చుటయే దీని నిధానము. 

దీనికి ఫలితముగా, ఒక'దేశము నిర్భాగ్య మైపోవు చుండ, 

ఈ అెట్ జ్ (నాకిన మనుప్యమాన సీకచత్వ శా. స్త్ర యు -ఫివై 

« An sthropology. 
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మందూ బేకము; 

పరిసిము నుంయొక చేశము ధనవంతమగుచుండురు. ఈ స్సి 

'లెచ్చటనుండునో యచ్చట సాలీనా యిట్టి (ప్రతిఫలళూ 
న్ష(దవ్యచ్యు ( కప్పమనబశవిండు లేక మరియొకవేర పిలువ 

బడనిండ్చు _ విధింపబడుచునేయున్నడి. ఆంగ్లేయులకు, 
“జయింపబడీన యిండియానుండి కప్పము యనుమాటలు 

కవణకోటువ్రుగాను, దార్జన్భమ గాను యుండును. అందు 

చేతనే యిాకఠీనపదము లను బహుజా(గోత గా (యిందులో 
'తెలివితేటలేఏ్ యవసరములెదు లెండి “హోము ఛార్జ్ 
ఆఫ్ ది యిండియన్ గవర్న మెంటు” యను మృదుపదరచ 
నలలో యిమిడి (వీటీము వారికి (గేవకణానందముగొాల్సిరి, ?’ 

“1884-85 మొదలుకొని 1330.51 వరకుగల 

పదు నేడువత్పరములలోనూ “హేయము ఛార్లస్" పరు'జెప్పి 

యింగ్లాండు, యిండిఇమానుండి లాగినద్రవ్యము యించు 

మించుగా క5?6,00,]59 పౌను లుండునని్సి 1852 లో 

వార మెంటులో దాఖలు వేయబడిన, యొకానొక “రటరన్? 

నుబటి 'తేలుచున్నది. ఈ మొత ములో శీవలవమూ 

60 60,040 పౌన'లకుమా(త్రము యిచ్చటినుండి మందు 

*సఫండు మొదలయిన సామానులు పంపబడినట్లు కనబడు 

చున్నది. ఇఇడియున్కు మరికొన్ని అనామతు చిల్లరలును 

దప్ప; యాయపార(ద్రవ్యముగు. (పతిఫల మంతమా(తే 

మాను, యిండియాకు ముట్టియుండ లేదు, 'ఈ(దవ్యమంతే 
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ము “హోము గవర్న మెటుి, “యీస్టిండ్ మూ నాల్? 

బాండు? బుజణనముల పై డివిడెండునిచ్చుటకి ను; యుండి 

నున్ మిలిటరీ, మేరైన్, సివిల్ సద్వీసులతాలూకు చరం 

గె యోద్య్యోగులకు పెన్హ నులు, సెలవుల పె జీతముటు యి 

క్పుటకును; యిండియాలో నుంచబడిన యాంగ్ల రా చే 

టాలములకు జీతములనిచ్చుటకును; (వతిఫలరహితము 

3న న యిట్టి యితరఖర్చులు చేయుటకును యెయుస దీం 

[నన్ని యూ ఆలోచించిన చో, యవాథనమంతయు (భిటేషు 

రారి స్వలాభమున కై ఖర్చు పట్టబడుచున్నదని, నిమృక్షు, 

ాతబుద్ధితో వరా చువాకికి స్ఫురించకపోదు. పయిండి 

నుకులనీ.౦డి పన్నులమూలముగా, బా ద్రవ్భమంతేయ! 

ఏ విండబడినదో, ఆహి*ందూటబేశీయుల యభివృద్ధికె. యిం 

కులో నొక పెన్ని యయినను ఖర్చు పెట్టయుంచ తేదు, హూం 

వాదేశపు రాబడిన.ండి, మన'జేశపు రాబడికి, యి*మొత్తీ 

నంతయు వేర్చుబడినది; నిరొగమాటముగా మాట్లాడు 

నో దీనిని కప్పము తీసీకొనుటయే యని చెప్పపలెు, ఈ 

ఏదతి హిందూ చేశముయొక్క_ భాగములో నొకథాగ 

న్కు గ్రేటునీటనుకువేర్చి ఆమొ త్రముయొక్క- పరిమి 

క్రి ఫు భాగ్యవంతముగాన్సు యిండియాను. దరద 

;ంతముగాను చేయునదిగాయున్న ది. ఈఖర్చ్బులన్నియు, 
బుండియాపరిపాలనత్రో సంబంధించియున్న వను కారణము 
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హూాందూ జేశము; 

చేతనే ఏటి యారిక(పయోజనము కొరతపడజాలదు, 

పిాంందూ చేశపు స న్యూ రాబడి (గలు బీటన్ యొక్క 

సారి ఆామికా భ్యున్నతివై , పరోతుముగా ఖర్చుచేయబడు 
చున్న దనుటను, యాకారణములు బలహీనపరచజాలవు. 

వదియెట్లున్నను, యిాయపాఠధనము, (విటీషువారి చయూాథఢో 

కృత నిండియాలో స్థిరపరచుట మ యే యుపయోగపడు 

చున్నది 20 

66 [ర్రిద్ట్ లి కు పూర్యము యింకియానుండి దోచిన 

ధనముయొక్క_ మొ తము, యిదివరలో చెప్పిన “హోము 

ఛార్జీలు?” 5,00,00 ,000 పొనులు మా(తమేగాదు. అనేక 

మంది (బిటీము ఉద్యోగుు, వర్తకులు, తమకుటుంబముల 
పోవణవేరు చెప్పి, యిచ్చటి కొపారధన[ప్రవాహమును పంపి 

యున్నారు. అచ్చటినుండి యుద్యోగ మును విరమించి, 

స్ట హో భి ముఖులగుకారు తమయ వాగ సంపదల నిచ్చటికి 

కొనిచాదలచిన దారిఖర్బుల[కిందనే లెక్కి డరానిమొ త్త 

ములను పంపియుండిరి. 

“మిం దూదేశములోనే కూర ఎబడిన యిండియా 

ఖకాము 6,00,00,000 పొనులకోను సుమారు క్త కోట్ల 

పొనులనరకును. యాం౦గ్లోయులనుండియే గై కొనబడినదై 
యున్న ది. ఈ విటీషువారి భననుంతయు, పీరు యిండీయా 

డి నంబ- ధముగలవారగుటవేత నే సంపాదించినది. ఈ 
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బ్య అధ్య ఎడ ఇడ కో నమణ కర కె ) స్త్రవ్యపభుత్వని రా ఇత త్రము 

సనమునే యింణడియా(పభుతముక బుణముగా నిచ్చుట 

చే యిదియం౦ంతయు (ఏటీవుజూతికి, ఆస్తి స్తోన మేరునగ, 

నది. ఈమొత తముకుతోడుగా, యాండ్లేయులు యి:డ్ 

ఇయయాలో పెట్టుబడి పెట్ట్రనధన మును, బ్యాంకులతో నిలువ 

-జేసినధన మునుగూ+డ మునకు జాతీయాదాయ మైయున్నడి. 

ఆదియంతయుు, యిండిదరూా (నిటీమవారితోడి "సంబంధము 

వలన గోత్యోయినజేగదా 15? 

బ్రవన్నియును సిపాయిల విప్రవాత్సూక్వపుపరిస్టి 

తులు. విప్లవానంతరము, యిండియాను బాగుగా గిశ్నీం 

చుటక్రై, యొ “కప్పముకుి బాగుగా వృద్ధిబాందిం చిర. 

అండీ కయ కు కోశము, దీనిని Sess 

డుటచేే (పతివత్సృరమును, బుణములో మునిగిపోవు 

వచ్చెను. ఈబుణములప్రై భరింపరానివడ్డీలు, ba 

యాను ఆాశ్వతిముగా ఆర్థికదాస్యములో ముంచివె చెను, 
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కిం. దూ బేశ పరిపాలనాబాధ్యతను వహించునపు 

యు వికోరియా చక్రవ ర్తిని, య; పకటనను చేయవలసిన 

యవసర కారణములను గురించి, యా(ంధక రృచే [నాయ 

బడిన ‘Rise af the Christian Power in India’ యను 

గంథములో 5 వాలర్య్యాము 414 చేజ్ మూాచినవారికి 

తెలియగలదు. అమాయికులగు హిందువులు రాణీగారి 

(సకటనయే తమకు దాస్యవిము క్తి జేయు స్వాతంత్ర్య దాన 
ప్యతమని నమ్బిరి. జరిగిన వా సవమేమన, యయా(పకటన 

లోని తియ్యనివాటలకు వారు సమ్మాహితులె పోయిరి. 

నది (విటీను! పభుత్వము యిండితయాూలో. సినము*గిన6దు 

టకు చాలతోోడ్బ్చడినది. సు ప్రసిద్దచరి త్ర కారుడగు 4 ఫ్రీమేన్’ 
యిటువంటి “రాజ[పకటనలి ను గురించి చెప్పిన చానిని, 

యిండియను లెరుగరు, పాపము | “మనన్ఫూూ ర్తిగా కోరు 

కొనియ్, మన మిాయసత్యవాగ్య్యూమిలోనిక్ వచ్చియున్నా 
ము. దీనినిబట్టి విక్టోరియా రాణి యిండియా (పజలను 
వంచింపసమకట్రినదని నుడువజూలము. ఆమె మనస్సూ హి. 

గా నిష్యలసావహాదయముతోో నే, య్యాపకటనను గా 

నించియ.ండనచ్చును. కాని యనేకమంద (విటిషమురాజ 
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క ౧ _స్తన ప్రభుత్వని ర్మాణత తము 

సీతివే త్తలును, రాజ్యతంతజ్ఞులును, యీా(పగటనకు కూడ 

(ఫ్రీమే షన్ రాజ(పకటనలకు సాభారణముగా యె తవిలువ 

నిచ్చియున్నాడో, యంతటిక న్న నక్యూ డు విలావనిచ్చి 

యుండ తేదు. ఉదాహరణగా కావలసిన “మార్కస్ 

ఆఫ్ శాలిన్ బరి” చెప్పినదే తొర్మాణ,. “వ్రింగ్లాండు, 

యిండియు-కు చేనీన వాగ్డానములన్ని యు కాజ్యతేంత్రమం 

దలి కూటనీతులు” అన మ; 

లా మెంబరుగాశుండ్న “సర్ జేమ్సు ఫిట్ట్ జెమ్సు సీ లెన్ 

శి, సి. ఎస్, బాడి, సీ ఎలి యిట్లు నుడివియున్నాడు. 

ఈ(వాతను (వాయునపు డాతడు తన్ను చా తెలిసికొనే 

స్థితిలోనే యుండియుండవలెనని యూహాంచుట కనకాళ 

హు గలవు, 

ఇరుకనొకపంచు యిండి మా గవర్న మెంటునకు 

“ఏదియిట్లున్నను యీి(పకటనకు చట్టబద్దమగు 

అర్థ ములేదు. సార్హమెంటు ఆక్టుకుకుడ, తందుతోప 

మాటలలో యిమిడియుండు దానికన్న యెక్కువ యర్భాధి 

కారములులేవు. ఈపార్ల మెంటు ఆమ్, యిండియా ఛ్ 

స్పేటివు కౌన్సిలుకు, చట్టబద్ధమైన యధికారపరివితిని చాటి 

విధింపబడిన నియమముల నతి[కమించిి యక్కు_వ యథి 

కారము నీయజాలదు. ఈవిషయమును గుగించి యనేక 

తప్పుటూపహాలు వ్యాపించియున్న వి: ప్రరిడియా గవర్న 

OANA 



భూందూ'దేకను: 

మెంటు ఆక్టొచే, యీి[ప్రకటనకు న్యాయనిర్లీ త మైన పాక 

గలుగ జేయబడినదను వాదన నిరా ధథారమైనది. ఆ అప్టలో 

యేప్రకటననుగూర్చియైనను ఒక్క-సారిమాతమే 7కి-వ 

సెక్షనులో (వాయబడియున్చ ది. “ఈ ఆప్టే చేరినత ర్వాత 

విలయినంతత్వరళోనే గవర్నరు జనరలు చేత వివధరాప్ర 

ములలోను, గవర్న మెంటలలోను (పకిటన గావింపబడ 

వలని” అనియే, తదనుగుణ్యము గానే 1855 నవంబరు 

1.వ తేదీని యాయాక్టునుగూర్చి వివిధ ప్రాంతములలో 
(పకటించినంతవే, యిది యమలులోనికి వచ్చియున్నదది, 

ఒక్క.మాట. [పకటనలోని సంసానాధిశుల హక్కులతో 

సలబంధించినట్టయు, యిండియా ఖా రెన్ ఆఫీనునకును, 

యీస్వ'బేశ(పభువులకును సంబంధించినట్టియు, భా౫ముం 

క్షనూత మీ న్య్థాయబద్దమె మెన యఖఫిశారముగలదు. అం 

'తీయేకాని మిగిలినఫాగవము లలో లేటిక్ని చట్టబద్దమైన 

పలున లేదు. (ప్రకటనకు మూూడునంవత్సర ములు తర్వాత, 

1861 లో చట్టముగా చేయబడిన యిండియన్ కాన్సిలు 

ఆక్టువల్ల, యిండియా లెజ నేటివు కాస్పిలున కీయబడిన 

యధికారమ లలో ేనినికూడ యా[పకటన సంకుచిత 

వరుపదు, పరుపజాలదు. ఈ(పకటన "శేవలమూూ ఆచారము 

నూ(త్రమేయైయున్న ది. మరయొక్క-దృష్ట్వా దీనికి విలువ 

నుంచజాలము, రాజకీయదృష్టిలో, యిడి కేనలననూ అభి 

౧౫౬. 



కై? స్తవ వ(పభుత్వని ర్నాణత త్వ త౦ము 

(పాయమున్కు సంకల్పమును మాత్రమే. [పశటనలో లేని 

యఖి[(వాయములకు సంకల్పముల* యంతవిలువగలదో 

(పకటనలోని పీటికిని యంతియ వీలువగలదు. నాయభి 

పాయములో, యిటి విశాలతతగషముగల అఆస్నషవ।[పకటన 

_ యెంతమా|తమును Mn a 

న్యాయచట్లనిర్ట్త మైన హక్కు. లెతమూ]తమును లేవని 

యే. విషయనిర్థ యమున కివి యుంతమా్శత నును ఆధార 

భూతనులు గొజాలవు, క్ ర్తలచే కేవలమూ ఘనతకొార శై 

గంభీరముగా చెప్పబడిన మాటలపొందికనూ(త్రమే. DE 

ఘనతవహించిన రాణీగారి [పకటనలను గురించి, 
యింతకంకు యెక్కువగా వాస్ట్రఖ్యాన నరించ్తి యనన 

సరః పాముఖ్యమొసంగు టసనుంజసను. 

భజనకు. కరస. మతానివన్నమాంఅవానాయా వబ ఉనాఖతా ఒలవాల పసల రాజసము. 

x ‘Letters on she Ibert Bill.Times ప తిక నుండీ 

ప్రునర్మదికిము, మేక్ళిఆన్ అండు కో 1598, పేబ్ 99.40. లండను, 

ఉం 



౧౩. పంజాబీలను భయ వెటి 

పందలను చేయుట 

బ్రండియాలోని, యేయితర్మపబేశమునుకన్న, పం 
జాబు నా(క్రమించుటలోనే యీస్లు యిండియా కంపెనీ 
వారు యక్కునగా “కై స్తవి పద్దతుల నుపయోగించి 

యున్నారు. ఈజారణమువలననే పంచనదీ చేశ(పజలును, 

సర్షారులును విచిితమగు క GE సవి ఆదరణనుబడసిరి. 

ఈవిషయములో వివరములు ‘Rise of the Christian 

Powes in India' 5 ఇ బాల్యము క్రీ77.79 చేజీలు చదు 

వుచో బడయగలరు. అందువలననే పాంశాలమును, 

నూదిరి శై స్తవ పరగణాగమార్సుటకు భునయత్నే ములు 

సలుపబడినవి. 

పంజూబు సహోాయమే బీనివో, 1857లో యిం 

గాండం, యింజడి యా సా_మాజ్యముని కొ"త్ఫోయి యుం 

డెడిదని, (పభుత్వ రికాగ్గలలోనే (బాసియున్నారు. పాం 
ఇాలురు చూవిన రాజభ క్తికి తగు బహూకృతులివ్వవల 

యునుగదా! పాందవ సిపాయిాలను కూర్చుకొానుటకు, 

పంజాబు చే . ముఖ్యస్థానముగా జెసికొనియుండిరి, సిపా 

GAT 



ళ్ RC అద టు ఆటీ భే చా ఇ Spy 
కె) సక ప్రభుత్వని ర్మాణతే త్రము 

యూల విప్ప బానంతరమునుండియు, యీిపః జాబీయులకు 

“ఫిరంగిసె సె నము లలో పనిచేయినర్హ్యతను తొలగించుట 

లో వాంచాలకేసరులకు యు కబహూకృతి కాలేదా ¢ 

పంజావీయులతి రాజభ క్రిగలవారగుటను “అతి సర్వత్ర 
వర్ణయే త్త తను*” నారో కీ సని పాటించియో  యన్నట్లు, 

యాయతిభ కీ కిషరులను పాలించుటకు, బహూుుకథినశాసన 

ములను నిర్మించి, వారి నణచియు౦చిన మస్తు యుండి సూ 

సిెస్కొరి కృతే తాట న చేమనవలయునో తెలియ 

as ! 

పంజుఃబు లో విప్పవపారంభమునుండి, విస్తవానం 

తరము కొంతకాలమువరకును, క సవమ కౌవలంబు 

లైన సర్ జూన్ లాలెన్సు, సర్ రాబర్లు మొంటుగొమరీ, 

మొదలగు బాధ్యతగల యుద్యోగులుకూడ బపహా కూర 

లు అమానషములునగు సంఘహత్యల నొనరించెనది, 

తమకు (పభుత్వ (పోత్సాహము వెనుకనుండబట్టి యేగ దా 1 

ఈస్టు యిండియా కంపెనీ నారి స్వర్లీయ [పభుత్వములోని, 

పవి త్రహృాదయుడగు నద్వోగి, (ఫెజరిక్ కూపర్, తన 

‘The Crisis in the Punjab’ యక (గ్రంథములో యిట్లు 
(వాయుట కేంతమూ(త్రమును నీగునుబాంద లేదు. 

“హింందనాసానములోని, యాభయంకగకర ఘటన 

లక్కు ఉత్పాతములకు సూచన, ఉదో్యోగులయందలి యవి 

OXF 



శాం దూ దేశము: 

శ్వాసము, రాజదోవాచింతనయునె యున్నది. న్యాయ 

విణూరణసనుయములభో యగ తాలివేయబడి, తమ కింద 

యుద్యోగులవల్ల నే, దేశీయ సేవకులవల్ల నే, యతిసా హస 

ముగా హత్య చేయబడిన జడ్జిలను, కలక్టృరులనుగూర్చి 

చదివీయున్నా ము, సాధారణముగా యమాసొావాసులు 

నుహమ్మదీయులై యున్నారు, పాంచాలముతో (పజలు, 

రాజభ' క్రీపరులుగానే యున్నారు. కాని యచ్చటకూడ 

మాంటుగోమరీ యాజ్ఞల పై శిక్కు జేటిలియన్ సుబేదారు 
నొకనిని, (పభుత్వవిధులను సృక్రముముణా నెరవేర్చు లేదను 

నెసముపై, నురితీయవలసివచ్చినది. అకు యశాగరోసు 
లగు పోలీసుల రసూలు దారు నొకనిని, జై లుదరో గా 

నొకనినికూడ బహిరంగముగా నురితీసిది, ఈ(వాంతేముల 

మోటు, యనాగరకవజలలో వభుత్వముయెడల భయ 
భకులుగలుగ జేయుట క్ట్టి బపారంగ కరినకోత్నులు నిర్వ 

హీంచుటకు పండాబులోని (వభుత్యోద్యోగు 'లెంతమా 
[తమును వనుదీయరని, యిందునమూూలముగౌా, పాంణాలు 

రకు బోధవడగలదు. (ప్రజలనుండే నిర్మలమైన, చురుకైన, 

స్పష్టమైన రాజభ కిని మినహోగ్యా యీ(ప్రభుత్వము, చేనిని 
సహింపదని |పజలు (గహింతురు, ఈమన। ప్రభుత్వము 

(పజలసీతిబావ్యా(ప్రజ ర రనమును మూచియు చూడనట్లూ 

రుకొనజూలదు, పంజాబీయుల మనస్సులను భయపూరిత 

౧౬౨ 



కై ౩ స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత త్త్టము 

ము లొనర్భుటకు యిచ్చటి యధఢి కారులెంతయు ముంద) 

జ'వేసియున్నారు.” జ 

జూన్ మాల్ కామ్ లతో, యీా[గంథ్రభాగ మును 

గూర్చి విమర్శించుచు, తన ‘Thoughts on the Policy 

nf the Crown towards India’ యను (గంధములో 

యిటు (వాసియున్నాడు, (ఈ[గంథము అలహాబాదులో 
he) 

పునర్ముద్రణ మెండియున్నడి, పేజీ 180-181.) 

“(ఫెడరిక్ కూపక్కు తోటిమానవులలో సుమా 
రయిదువందలకుండిని కనాయివానివలె వథించిగాని, 
యూావి రాడసీయక -చంపి గాని, సిగ్గుపడుట లేదు. అంతియ 

గాక యూకె సవుడు తనఫఘునకార్యమునుగూర్చి “దేవ 

వితృకర శ్రబందలి బలిసమర్చణ* ను గురించివలె, నీచమైన 

గర్వముతో (పగల్భములు పలుకుచున్నాడు. మానన్రని 
శిశ్సీంచుటలో న్యాయదయాగుణముల నతి(కమించి, గే 

మాళీలుడును, సర్వ కారుణికుడును యగు పరమేశ్వరునికిని 
హృదయముగల సర్వమానవులకును, మహా(ద్రోహియగు 
యావుానన కులక్ళంకుడు, తనకార్యమందలి నె చ్యమును 

గురించి, తలవంచుకొనునట్లా వేయవలసిన బాధ్యత యగ 

దరకును గలదని విన్నవించుచున్నాను చ(క్రవర్సి మొదలు 

x The Crisis in the Punjab పేజీలు 151153. 

OE ౧ 



హీ దూదేశము: 

కూలీవానివరకున గల [(పత్మాననుడున్తు యీాపనిలోో 

పాళొనవిలసినద విధిమయైయున్నది.”” శో 
(60 

ఉదయా దావ్స్ణ్యములు చూప్పుచుండ వలసినవని 

కాగితములలో (వానీన వాలదు. కూపరువంటివారు, 

* కూూపరు గొంధమగు ‘The crisis in the రము లా 

152-17: పేజీలు చూచినచో యా భీవశ్చకధనము గాంంవోవగపను , 
ఈగడు వాసిని మనుష్యులు నిరాయుధులు గావింపబడిన బేల్చీంయ ప 

టాలమునకు జె-ందిఐభారు. వా రొక వేళ తిరుగుబాటు చేసియున్న 

వో, ఆది శేవలమూ ఆత్మ ర క్షణకిొర కే యయి యుండును. వారు 

పాంిణగతుణకొగ కై పరుగినుచు. పరిశాంంతు.లె దయా భికేను కర 
ఖు కోరుచుంగిరి వారు తమ్ము పట్టుకొన్న వారికన్న యత్యధిక 

'5ంఖాకులు. నుశిక్షి తులు వారికి దయ చూవబకునని నమ్మకము 

తోచునటు నటి-చి వారి నందరిని తమవలలోనికి ఆకర్షి ంచుటలో, 
యా పపెశాచికహ్ఫుదయుడు, మిగుల దోోహీ యయ్యును , కీర్వాత 

యూరిదియుటకు తీకికానిపోవుటలో, పాపము కొందరు “సాహిబ్” 
కః యంతిమనందనము చేయనిమ్మని కోరికట! శిఖ్యు-తేలనరులలో 

నొకడు 15) మందిని కాలుునప్పు “నీకి వా కేక్సి పడిపోయొను. 

ఉన్ గురిని యూపి రాడనసీయక చంపి, యా ఫఘున కార్య మును “బ్రాక్ 

హోేలు ఆఫ్ కలకత్తా కు ప్రతిక] ియ యనుచు త్స పి సహీంచిన, 
హృదయ విపీనుడు, ఈ మాననకి శేబరమాలను జాపుననున్న నూతి 

శనికి తోసి వెచ్చి కాన్పూరునూత్కి (పతియనుచు నుడివిన, పిశాచ 
స్ఫాదయాడు. సర్ జూన్ లాశకౌన్సు + మాంటుగోమరీలు, ' తొందరపడి 
మబాశకికులకు ఆజ్జనిచిితినుని తన్వకోన చూచినంతేమా(త మున, వారి 
వాథ్యత తప్పిపోజూలదు,. “Thoughts on the Pulicy of the 
Urown tawards India' లో జూన్ నూల్కాక్ లడో | చాసీనది, 

లుం 



కై 9 స్తవ ప్రభుత్వనిర్మాణత తము 

వాటిని దుర్వనియోగసపరచి, యదమానపరచుటకు సమ 

నలు. చృక్రవ రిని పరిపాలన గాని, “కూపరిజమ్' గాని 
శేండిటితో చేదో యుకటియే, యో లోకయుబో నుండ 

గలదు గాని, యేక బేశముో యే: కాలమును, ₹ 89 

కని శ ముండజాలను. ్ఞొుండవదానిని అ 

రాణికి భక్తులు గాజాలరు, it 

కాని మాంటునొమరీ యి* యూజ్ఞమ తొందర పడీ 

యిచచ్చియుండ లేదు. వా స్తవము చచెస్సవలసి వచ్చువో 

నాత డతిసాహసవముఖో చౌ యీ యాజ్ఞ నిచ్చియుండెను. 

థర్లో తన “India under the Company and the 
Crohn యను గంథము లో యిట్లు (వాసియున్నా ను. 

(అలహా బాదులో తిరిగి ము[దించబడియున్న ది. 82-58 

పేజీలు.) 

“ద్ వనిర్హ యమున అరా కార్యములన్ని యు ఉల్లాస 

కర(ప్రకృతిగల సమున్నతశరీరుని చేత నే జరగియున్న వి. 

ఈతని నినీతస్వరూపము చూచినతో డనే అందరకు తెలిసి 

యున్న యీతని పరమకఠిన నస్వ భావము నమ్ముచగినది గా 

కాన్చింపదు, ఈతడు పవి[త్రమతకర్మలన్ని టే ఉీకిని పోజరగు 

న్కు బిగ్గరగా పురోహితుని మతిశోకములక |ప్రతిగాన 

ఇునరంచును; మతవ్యాప్తి పికె. జరుగు మిషనకీల పనులన్ని 

ఉిళలోను (శద్ధవహించున్వు శా శాని యీ కారము లేవియుసు, 

an) 

OE 



కెంందూ బేశము; 

యాతడు మరణరికును విధింపకుండను, అధవా దయచూ 

పనుగాని, యీతని యశుచరుఖు యురి త్రాటిని స్వేచ్చగా 

నుపయాగించుటనుణాని కొం 6చెమైనను స్లాఫింపకుండ 

నుంచజాలకపోయను. ఈనుతా వేప రునియందలి యా 

గర్హ్యనీయ, అమానుషత్వను, [గంధక ర్రల సునిశిత, నిష్ప 
కపాతవిమర్శనల కేదివర శే గురియెనది. ఈ సర్ రాబర్హు 

మాంటుగొవిరీనిగణూచ్చ మూ బ్రిన్ మహాశయుడు, తన 

‘Progress and Present state of British India’ 

యను (గంధములో | వాసియున్నాడు, అందులో లెస్టి 

నెంటు గవర్న రు మాంటుగొనురీ తన “తలారి కమిోవనరు” 
కూపరు నభివండించుచు, లాపహోరునుండి ఆదివారను* 

9 గంటలకు (వాసిన ఆ తరము నొకదాని నుచాహారిం 

వెను, కూపర్ , 20-వ 'జీశీయపదాతి పటాలమును, కేవల 

దూ సంశయాస్పద మైన (ఫవర్త్వనగిలిగ్ మున్నారను యము 

మానముసి యిహాలోకమునుండి తుడిచివై చి నందుల 

కభినందించుట యే గాక, ఆజాబుళలోనే యూస్మత్కె) స్తవు 

ey తేనవద్ద మరివమవాజుపటాలరులు కదలిక గలిగియు 

న్నవనియు, తొనవి యదురుతిరుగుటనే వాంఛించు చుంటి 

ననియు, యిట్లున్న చో యవి చాలరోత గానున్న వనియు, 
ఊుదురుతికిగినచో వాటిలో ఒక్కనినై న (బతికిపోనీయ 
ననియు (వాసియు౦డెము. క క) స్వవమతెవ్యా ప్తీవై పరితేషిం 

౧౬౭౬ల 



కై ) స్తవ పభుక్వని ర్మాణత త్రము 
(cn 

చెడి ఒశానొకమవ్య క్రిక్, "వేయిముందిమూానవుల మరణ 

మెట్టు యభినందింపదగియు జెనో, నుడి మూ:సవేలమం 

దిని తుడిచివై చుటకు తణనెపమున వై వేచియుండుట 

యట్లుపొసానో, సక పెట్టుట నాధ్యము కా లేదు. కాని 

జేశమును జయించుటలాో కృకౌర్షతవాందిన యూరోవి 

యనులు, మతబోధకులుగా అఆఅపజయముగాం చుటకు 

కారణమును తెబినిశొనగలిగితిమి, మాంబుగొమీ్, తన 

కితరులిచ్చిన యధి కారములను పూ డిగా జరుపగ లిగినంత 

వరకు యమబుజరుపుటచెశనే వాలించెను. మానవుల 

మొక్క యిష్టానిష్టనుల నాతకు పాటించచీదు. పళూకవ 

నెపోలియన్ కనిపెట్టిన వోబుపద్దతిని, (ప్రవేశపెట్టియున్న 
చో, యీతని పరిపాలన యెన్నడో యంతరించియుంవు 
ను, పాంఛాలముళలో లయూతడు, తనవ్య కిగారవమువలన 

వి 

గాదు, అధికారము వహించియున్న ద. తనస్వాధీనమం 

దున్న ఫీ5ంగుల బలమునలననే పాంణజాలమునం దీతని 

నిరంకుళొధి కారము సాగీయుం జెను, ఈతనివంటి పురుషులు 

అల్లరి వీప్రవము, యుడ్లము, వీటితో కలోలముగానున్న 
nN యయ ( మ్ : 

పుజే (ప్రకాశించెదరుగాని, శాంతిసముయబులలో, దేశము 
సుభిక్షముగానున్న పుడు యందుకూ పనికిరారని తెలుప 

వలసివచ్చుచున్న ది. 99 

పంజాబులోని సివిలియనుల తరెఫీదు యిటునంటి డై 

౧౬౫, 



హా దూ దేశము: 

యుండెను. వారిమనః[పవ్భ త్తి యెట్టున్నదియు మనకు 

యిటీవల “జలియన్ వాలాబాగ్ 9 లోని దారుణ అవా 

నుషహ త్యాకాంవబు వెబడి జేసి యేయున్న వి, ఖః 
nn 

as అమన... ల త Ch 
జ పంజాబులో నినసించుపానూన్య కై 9 స్తవలగు (బి శీ షువారి 

మొక సా యు శ్రైళ్యములు, మసోనృత్తి, యిండియన్ లను వరించి, 

యాలని యఖి పొయముఖను. లాసోరు సివిలు అండ్ మిలిటక్ 

గేజిట్.. 1906 "సెప్టెంబరు రన తేడాని (పచురింపబడివ దాని లో, 

కగరేరియ ని es పేరిట (పచురి౧పబడిన జూబునుబట్టి తెలి? 

షొనగ లము, 

“నేనెంతేమా[ తేము ను కంగారుపడకుండా శాంతముగాను, 

విచేకమతోను యీనిషయమును గురించి ఆలోచించము న్నాను. 

“స్వాధీన జాతీ” యందు (పబలుచున్న' రెజు వోహము: అగౌగనను, 

పొగరుబోతుతన ముం అకిక్యనపంగిత్వ్వమును. మనక రదరకును నిష 

యును అముభూతె ములగుచునేయున్నవి. “పభాధీనజాతి యను 
సూ కలలోని నంపూ నర్హారమును (హీ ంచుడు, ఊహాందవులు యెట్టి 

యు న్న తవంశీకులు గానీ, రింగ ఛనవం తులు గావ్ విద్యావంతులు 

గాని గొప్పయుద్యో గములలో నుండనివారు, విజేతలు, (చిటీషు 

రక్తము వారినిజయించియున్న ది, పాలించుచున్నది. (విటీషువారి 

పో యిండియ న్ లకును, మె ల్లకాలము లంద న్కు (పతి నోటను భేదము 

చూపబడప "లెను, ఇండియన్ లకంటు, (విటీషవార ధికగార వార్దులు ” 

ఈభాగములను తన ‘India and ihe Future యను 

గంధములో నుదావారించెనూ (విలియమ్ ఆక ఏర్” (Ma8.n4 పి జ్వ్సే 

య యిందుండియ్ నురీరెండునూ టబ టా ఉత. 

“నవువ ము సౌరి (పభుక్వశాఖలలోనికి మన తో భాగ సాష్ట 

నులుగాకాదు 'చేర్చుకొనినద, శేదలమా నేపకులనుగామా,(త్ వేం 

౧౬కు 



సన వ(ప్రభుత్వవిరాాణత వరము 

పవ నవ్యాజమున ఢీల్రీప్రజలమె (ప్రతిక్రియ చేయ 
య లా లా 

దలచి నిరుప(దవులును, అమాయికొలుష్క, నిర్ణామలు 
నగు (ప్రజల ననేకులను, (ప్రభుత్వాధికారులు [కూరకృత్వ 

చేర్పుకొంటిమని యిీనాబూలందరును తెలీశకొందుకు గాక హూ 

నోపియవలకు కల్లవారితో ఖాన సామికి యణు . దొంక్యాడ నైనను 
యుంోకతప్ప నిచో ఆఅచెనను పాలకజూతులనో చీగాని జానిషజబాకు 

బు చటక 

“aA సవిదుగ్శదృష్టిగో గాదు యు౧౧గ్ధాంకంసజ శ్రీజా 

యిీావిషయ ము నవశాహనడేనికొని ముంచుదు. “నాచాలునే, తిన క 

శవకకూతేలు కూయుచుండు, బి మే. ల సాగ్గ మెంటుకన్నష, మహో 

రాజూ ఆఫ్ వికనీరుయొుకగా ఆశోేచ నాగమితియందకి యగడిజను 

మిరిషి బుద్దిమంతులే విలువ యు 6౧చదగిపవారనుకంను *) 

ఇంకను, “యి౧డియాలో యేబదివత్సర ములు” ఆను బాబులో 

“స్టజేశిజయు క్రమముగా కాడీయిజము గామారి, కాజ దోహమును, 

తెల్ల జాతులయందలి ద్వేషకును, చెలించ్చునప్రుడు చేను చెప్పున 
'జీమున, *వెబుకుి కొరడా యనియే.”” 

అందువేశ "సే “విలియమ్ ఆగ్భర్ ” తెన| గండముల్రోే యిట్లు 

(వాసి దన న్యాయపరత్వెమును విల్లడి:-చియు న్నాడు 

“మునకు యిండియా పె సధికారము మనలోనున్న పాలనా 

శక్సినలన గాక ౩ శేఎలమూ యించ్చాండులోని (పతి తేల్లచగ్మముగల కూలి 

ఫల్ల వానికిని భగసద్ద త్త త ముగా నిరంకుశ పొలనకు తగు తెలివి లేటలున్న 

వనియాను, యి ఎడేయాను పాలించుటకు మనము సరర్షణయునురిడీ 

శాశ్వాతసన్నదును పొందియువ్నామని తేలంచు వారి నిరాఛారప్ప 

టూ హలవల్ల "నే యిట్టి బుద్ధిరూలినకూతలు చలుకునంత టి తెసవక లిగి 

నచేగాని చేరు గాదు) 

౬ 



హీంందూదేకీము: 

ముల శెరసెసిరి, పంజాబు సరిహద్దు పాంచాల(పభు త్వా 

ధీనమున నున్నంత శాలమురు “ఫాంటీర్ లా” అవులులో 
నుంచబడెకు, పెద్దనే రము లన్ని ం్డకిని, ఉరిశిక్షను గాని 

దీపాంతరవాసకిజ్రిన గాని విధించుటశేతను గూడ (ప్రభు 

త్వాధికారులు తృ వినొంబెడివారు కారు 

ఈ కార్య కారణము లను బటి చూచిన పంజాబీ 

యులలో ఛీభత్పము కలుగ జేయుటమూూలమున 3 కై9స్త సవ 

(పభుత్వమును, పిందూ దేశ ము. ఖో సుపతిష్థత మొనరిం 

ప నాంగ్లేయులు మాచిరని విస స్పష్టము గాకవోదు. 

పంజాబును రాజభ కీ గలిగియుండున ట్లానరింప 

వలయును గదా! కాన యచ్చటి విద్యావిధానమును శే 

వలన 'పాచ్యపద్ధతుల పై పె నడుపవలెకు రాజనీతినిపు 

ణుకఎన్ను మివనరీలు వై రాలందరును యా పదతినే యా 

మోదించిరి, పాంచాలములో (పాచ్లేశీయ సనాతన విద్యా, 
కా విశ్వవి త్యాలయమును నిర్ధంచుటనై తెల్లవారంద 

రును యీకకంళముతో గోల చేసిరి. పాపము! వారికి 

ఆర్యుల సనాతనధర ఆ్రముపై నెంఠవకు పాతమోా ! వారి కీ 

కంఠశోష యొందులకో ! 

విప్లవకాలములో యూరోవియనులవల్ల మిక్కిలి 

బాధ చెందినవారు మహమ్మదీయులు, హి3దువులకన్న 
మహమ్ముదీయు లే యుక్కు.నగా యురి తీయబడిర్కి ఫిరం 

౧౬౮ 



నరింపబడిరి, అందువల్లనే గడపటి డిదిచ నక యిక 

(వాసియున్నా డు; 

“లకులకొలదిగా అమామికపజలు నిచారణ తే 

కుండగ నే ఉరి తీయబడిరి.” 

“లాఖోల్ బెగనన్హోన్ కో దియా ఫే 

కాని (ప్రస్తుతము మహమ్మదీయుల |ప్రభుత్టముకా 
(పియతములై యున్నారు. అందుచే నీ (ప్రియురాలికి? 

వప్లవనమయమున జరిగిన గౌొరనమర్యాదల సీ శుభసమ 

యమున జ పికి తెచ్చుట మంచిది కాదు, పాపము, 

కొందరు ఆంగ్బ్య్యగంథ కారు వీయుదంత మూలను కప్పియుంచి, 

అసత్య (పకటనల జేయుటకు, చాల (శమపడిరి, (పస్తు 

తము యిండియాలోని సుప్రసిద్ద కై )స్తవ దినపత్రిక 
ధి 8 

“పయొనిర్”, విపవకాలములో కాన్ఫూరు, లక్నో పట్ట 
య చు 

ణములు జయింపబడిన తర్వాత యవాయికులగు హిం 

దువు లనేకులు, విచారణ సల్నబడి ఉరి తీయబడి రనుట 

యేగాక, నుహుమృదియు లేగతికి బాల్పడరో కప్పిపెట్ల 
@ యి బల 

(ఫెడరిక్ కూపర్ (వాసిన (గంధ వపకరణమందలి 

మొదటి వాక్యము లీవరలో నిచ్చియున్నాము, అందు 

లోనే యాసదయు డీకథఏము గావించినాడు. 

౧౬” 



హీ దూూబేశము: 

“మధ్యాహ్నామునకు వార వచ్చెన, జూలై ని] 

తేదిని, ఛాపినడి యెడమయొద్దుననుండి పోఫప్రుచుండగా, 

తహనీ*. చారు క వొందటువోలీసులశోను, (గ్రామస్టులతోను 

వెళ్ళి, సేషనుకు ౨౫ రువదియారు మెళ్ళ దూరములోనున్న 
థం లీ చ 

ఘట్టములో వారిని తలవనింఉలంపుగా యెడిరించీనట్లు. 

ఈ మూాకను వెంబడించుటకె తగు యేర్పాటు వేయ 
యుల (nn 

బడెను, 

సొయంకాలము నాలుగు గంటలకు మెనుబది, 

తొంబదిమంది గు[రపుస్వారులతో కూడ డిస్టి ఏను ఆ ఆఫీసరు 

అచ్చటిక చేరెను, 'పెద్ద చొమి జరిగిన యానవాళ్లు స్ప 

ప్ష్లముగా కాన్సించుచుంకెను. నేల యంతయుర కొమయ 

; వందలకొొలడి జ: నులపదసంఘుట్రనమున చదిసిన భూమి; 

న నదీతీరము; యిటీవల కుగిసీన వర్షములచే పొంగి 

|పవహించుచుండిన నదీ[పవాహూము.; శ యివన్నియు నచ్చట 

చొమిి జరిగినట్లు సొక్ష్యు మిచ్చుచుండెను, విష్టవకారు 

లను నదీతీరమున యొదిరించి, తుపాకులతో కాల్చి, వెను 
కక నదిలోనికి నెట్టి వేయుటచే, 150 మంది నదిలో పడి 
మునిగిపోయిరి. పాపము, వొ రదివరశే నల బది మైళ్లు 

(పాణభితిచే పరుగిడి వచ్చి, వరదలతో పొంగుచున్న ౩ నది 

లో లయావజాలకవోయిరి. వీకిళలో చాలమంది యెొగువకు 

పరుగ త్తిపోయి, తెప్పలపై కొందరున, యిది కొొందగును 

౧౬౦ 



శె ) స్తవ ప్రభుత్వని ర్మాణత శ్తగ్గము 

శీరమునకు మెలటుదూరములోనున్న లంకకు చేరి అ 
— మ 

క్కడ చలిచజే ౫జగజలాడువు కూర్చున్న యోాసంఘుము, 

చమూచుటకు అడవీ బాజుంచగుంఫువ లే ను ము ప్స్ప్ని 

పట కొని, అర మెన శ్కును విధి;పవలని యుండెను. 
డ్రా యంద 

వీ! దోహూుల దురదృష్టమున కన్సి యు అనుకూూు 

ముగానే యుండెను. దై వికి, మానువ్క శాలి+ములగు 

సర్వ కార్య ములును వారికి వ్యతిరేక దు: గా 'యేశ్పకుట 

చేత వారిని తగుశిక్ష చేయుటకు ఏబుగలిగెను, దినమం 

శయు చాల చల్లగానుండెమ. అమృత సర మునుండి (పయా 

ణఅమువెేేసి వచ్చినది, కాల దూరమ యును గుర ము 

తేవియు చనిపోలేదు. అమృతసరమచటికి 26 మెళ్టుం 

డెను. సూర్వుడపరా(ద్రిని 'చేరనుండెను,. ష్నదోహూులు 

నిరుత్చాహుల యు' డిరి. బహుశః తమ్ము యుదుర్కొ. 

నవచ్చిన శత్రువుల సుఖ్యనుగురించిి వారు (భమపడి 

యుందురు, వా సవముకన్న యధికులుగా నున్నారని 

యూహించుటకు తగుపరిస్థితు లేర్చడియు ౦ణెను. వ్రంతియ 

గాక మధా్యావ్నాము గాఢముగా పోరాడిన తహానీలు 

దారుడుకూడ (గ్రామస్సులతో గూడి ఫీరమున నే యుండీ 

యుండునని, నాకు తలంచియుందురు. కాని (గామసు 

అలో చాలమండి పారిపోయిన మ్మ దోపాులను నంబడిం 

చుటక్రై పోయియుండికి, డిస్టి)స్టుఅఫిసరు ఊవాలు కడకు 

౧౭౧ 



పౌంందూ జేశనము; 

యభార్షములే యయ్యాను 

రంగమున ఆసమయమున  సొడుస్షికయందున్న 

పడవలు రెండు నూ(తమే యుంజెను. పడవవాండుకూడ్ 

నేర్పరులుగారు. పట్టుటకు బోవువారిలో హిందూస్తానీ 

యులు ఛాలమంది కాన్పించువో కల్లోలమునరకును, 

(పమాదను న పారిపోవుటకును విదోహుల కవ కాళము 

గల్సింపవచ్చును, ముఖ్యసమస్య, వఏరందరును యుడు 

ద్కొ_నకండ లొంగిపోయిననూ, పళ్టకొని, యిీవలి తీర 

మునకు చేర్చుకుట్రనియే. రెండా మూడు తడవలకుగాని 

సీఠ_దరిని, తీరమునకు జేర్చుటసంభవము. ఒకవేళ 

మొదటిసారి కొందరిని తీరమునకు పడనలో చేర్చుసమ 

యమున, లకమోాడివారు, గాపలాదారుల నెదిరించి 

త్రవ్పించూకొని పోవచ్చున్వు లేదా మొదటిగుంపు తీరము 

చరినతరాషత, వారిని “గుర్రముల కాషలాశె ” (ప్రత్యక 

మగా నియమించి, మిగిలినవారికై , లంకమిడికి బోవు 

టకూడ, (ప్రమాదకరముగావచ్చును. ఇదివరలో జరగి 

యున్న పోరా టమునుబట్టి చూచిన, నిరాశచే సాహసికు 

లైన, యాసిపాయీాలు, సుకిరముగా లొంగరని తలంప 

ఒ డెను, 

వెంటనే ముప్పదిమంది సోవారు లశ్వావతరణ 

మొనరించి పడవలలో (వ పెశించిరి, పీకితో హిందూస్థా 

౧౭౨. 



కె 9 స్తన ప్రభుత్వని ర్మాణత త్రము 

సన్యు లుండకుండున టమ, వారందరును తీగముననే యుం 

డున ట్లున. జూ[గత వహించితిమి కొంత కష్టము 

పడవలు రెండున్వకూడ్క, లంకను యిరువది * మిషములలోే 

జేరుకొనను లంకయూాతయు రెల్లుతోనిండి, భీభత్స 

ముగా నండెకు (పకా హను హెచ్చుచు జం విదో 
వులు నిగుత్పొహూులు, నిగాహాగులు, తి డి విక, కు 

కొనుటకు వొడిబట్టలై నను లేక, చలి కాచుకొనుటకు క్రక్లై 

లుకేక, అలసిపోయి, బహుశో చనీయస్థితిలో ని ండిరెం 

ఇవన్నియు యిట్లూడ్ తోడేళ్ల గుంసపువ ఆ పె బడనున్న 

శత్రువులు, శతువులే వేళ పె బడుదురో యని నిరీక్షీం 

చుచు ఆభయం3ర (పబేశమున నుండుటయనిన గుండె 

లు సీరగుచున్నవి, సూర్యుడు బంగరు కాంతితో (గుంక 

నుంచెను. పడవలనుండి యరువది తుపాకుతొకవంక బభౌొరు 

'పెట్టబడియుండెను. ద్రివిగాక పీసోళ్లు రిబాల్యరులు కూడ 

గురిపెట్టబడి యుండెను, (కనుముగా పడవలు, లంకను 

సమీపించు చుండెను, దురదృష్టవంతులగు నాసిపొయిరా లు 

చేతులు జోడించి, సె కెతుకొని, దయాబికను చేదుచు, 

నీటిదరికి మెల్లగా మూగుకొనిరి, వారితో నలుబది, 

యెబదివుంద నిరీవులై , ప్రాణభయముచే నౌకల పెట్టున 

సీటిలోనికి దుమికి, (ప్రవాహవేగమున మునిగి కొట్టు 
కొని పోయిరి. ఏరు కొంత దూరమున తలలను పైకెత్తి 

౧౭౨ 



క్రీం. దదా బేశవము: 

రిగాని, నిర్ణయమై రావీనదీ (పవాహము, వారి ననంతా 
ఉనా 

వకాశములో లీసమువేనీవె చెను, 

ముప్పదిమంది “సోవారులు” సంటనే నీట దుమికి, 

చేతులలో సంకెలలను బట్టుకొని, లంకయొక్క. దిగువభా 

గము నా(గ్రమించిరి. సంకెల లత్యంతోప యోగకరములని, 
యిడినర కే జూ(గత చేయబడి యుండెను. ఈదిపోవుచున్న 
విదోహులను గురివూచి, ప్రు తుపాకుల నె తిరి, కాని 

నెంటనే “కాల్చని ద్దని యాజ్ఞాపింపబడిరి. అకస్యాాత్తు 

గాను, అనాలోచితము గాను యివ్వబడిన యా యాజ 

వలన పరిసితులు నూరిపోయెను, వి(దోహూుల సంక్షోభిత 
హృదయములలో నాశాతటిల్లత మెరసెను. వారికి కి 

చ్చినమస్తకము తోవెను; తము వెంటనే కాల్చి వేయుట 
వై గాక, బందీలనుశా చేసి, విశ్రాంతి నిచ్చి, తర్వాత 

విషారణ వేసియు ధిశ్నీంచెదరను యూహాశథో, వారి కండ 

గకను జీవితాశ లంకురించెను. వెంటనే బేడిలతో నొక 

నిని గట్టునకు బంపిరి,  ఆజూనుళూహూలు, సమున్న త దృథ 

శవిరులు నగు, యరువదియారుగురు సిపాయీల్సు కేవల 

ముక్క-నిచేతనే సంకెలలు వేయబవటకె లొంగిపోయిరి, 

బానిసలను పడ వేసిన్టుగా వీరందరి నొక కాళీపడవలో 
పశవై చితిమి. సుమారు నలుబదిమంది సాయుధులకు 

లంకొపె గాపుంచ్కి పడవలను తీరమునకు జేర్చి నిస్తే జమైన 

౧౭౪ 



0. 
J 

ఫ్ 
a) pu మన ప్యుక కేబరములను దించిరి. 'మొదటిగుంప్ప 

గా తీరముకు చేర్చుబడినతర్వాత, వారిని జాచి మిగిలిన 

వారు Se న భొంగిపోయిరి. గుంపు త ర్వాత 

pray తీరముకు శేక్చినత ర్వాత, (ప్రత్యేకముగా. నంద 
ను (తాళ్ళతో కట్టి వేసితిమి, 

వారి వీరుదులన్కు కంఠపోరములవి, అవమాన 

రచి (తేంపి పారవె చిఓిమి. అప్పటికి కొందరు రలు 

గుమిగూడిరి. ఈ (గామస్థులలో కొందరిని. కొందరు ౯ 

స సారులనూ గాపుంచి, యా విదోహులను అచ్చటి 

కారుమైళ్ళ దూరము స. “అజ్ నాలా” న్రేమనుకు నడి 

పట ఈళోపున కం యాహి (g౭౭5౭) గ వరల 

ను గొందరను వారి జ a “టవనానాి ఈ సో 

దరులను కొందరను, పడవలలళొ లంకకు పంవితిమి. తరు 

వాతి గంపుకూడ సురశ్నీతముగా తీరముకు చేర్చబడెను; 

మధ్య నొకసారి వి[ద్రోహుల నుంచిన పడవ, రత్నకమయెని 

కుల పడవకు కొంతదూరములోనికి పోయినపుడు, వారిని 

తప్పించుటకు కుట సలిపిరని భయపడితిమి, శాని కేకలు 
పిలిచి తుపాకిగుండ్రవగ్గ ము కురిపించెదమని భయ 

'పెట్టనమి=దట, ఆ పడవజనము కూడ జా(గతగా గ 

నకు చేర్చుబడిరి. తరువాత వఏీరినిగూడ యవమానపరచి 

* వీరిని షహాన్రారు పొంత ములలో చేర్చిరి. 

౧౬౫ 



కింందూ దేశము: 

గారవచిహ్నాలనుు, కంఠమాలలను (తెంపి వారనై చి 

కు విరచి ట్ర వేసితిమి. వ తుణమంచై నను విదోవు 

లెదిరించి యుండిన ర్ భయంకరపోరాటము జరిగియుం జె 

డిజే. కాని దై వనిర్లీత మబ్లు లేము. వెంటాడించువారు 
చేయు (ప్రతి కార్యమును, యదృష్ట 'దేవత మేలుచూప్పులో శే 

యుండెను, పాపము! విదోపులలో కొందరు, తమ 

భార్యాప్తుత్రులును దయయుంచి రత్న్ంపవలనీనదని (వా 

భీయపసడిరి. 

ఆఖరు విదోహికూడ కడకు తీఠమూనకు జేర్పబ 

కోరు. వాగిన మెల్లగా సేషనుకు బయలు బేరదీనీతిమి. 

రోడ్లన్ని యు మో కాలులోతు సీటీతోను, బురదతోను 
నిండియుండి, యొక్క_నినై నను తప్పించుకొని పోనీయకుం 

కుటలో తో డెను, ను ధాంచుడు, మేసుమాలికావి ని 

రుస్తకుడై , విదోహాులకు, తమ మృత్యుసన్నిధికి దారి 
వరాపుచున్నదో యనునట్లు (ప్రకాశించూచు, కోట్లకొలది 
గా (క్రింది నీటిముడుగులలోన్సు కాలువలలోను (ప్రతిఫలిం 
చుముండెను, 

వీరందరిని సురశ్షీతము గా పోలీనున్తేషనుకు కు చేర్పు 

నప్పటికి అర్ధర్యాత్ర మయ్యెను. వర్షము “కుంపురులుగా 

పయుయంకౌగ, అందుచే ఫీరిని కికీంచుట (బొద్దుటకు జ 
రుపబడోను, రాత్రి మరియొకగుంపు విదదోహూలు కొని 

౧౭౬ 



కై.) స్తవ ప్రభుత్వనిర్మాణత త్వము 

రాబడిరి. వా రరునదియారుగు రుండిరి, నేప నప్పటిశే 
పూర్తిగా నిండియుండుటచే వీరినందరిని గుమ్మాట మువంటి 

కొబులోనికి (తోసి మూసివె చితిమి. 
వి ర 

అమృతసరమునుండి డిప్యూటీ కమిషనరు బయ 
లుబేరుటకు పూర్వమే, పెద్ద పగ్గములను తెప్పించి యుం 

చెను. విదోహలలు స్వబల్బసంఖ్యాకు కౌనచో, యంరి ఓ 
యించుటశై (చెట్లాశ్లే లేవ్ర) యీ పగ్గములు చాలును. 
ఒకవేళ విదోవాు ణధికసంఖ్యాకు లగుచో, కాల్చివే 

యించుటకొర శై మేబదిమందికిఖ్యు.లనుకూడ చేక్పియిం 

చెను. నదిపై బోరాటము జరుపవలసివచ్చుచో, విరందు 
లకకూడ నుపయోగించుదురుగదా,. ఈయేర్చాటు వేని 
యీ యాతడు వచ్చెను. విదోహులను నదినుండి సేవ 
నుకు తీసికొని వచ్చు చున్నపుడే తొందరగావచ్చి, చారీత 
నిని మథ్యేమార్షముననే కలసికొనిరి, అమృతసరమునుండ్ 

యిరువదిమూడు మైళ్ళు (పయాణముచేస్తి చారురభస 
ముగావచ్చి, తమ ఘన కార్యమును నెర వేర్చుటకై కమిరా 

షనరును కలసికొనిరి అప్పటికి శిత్సింపనలసిన విద్రోహ: 

లసంఖ్య 282 ఇందులో నన్నితరగతులనారును యుం 

డిరి సెద్దయుద్యోగులు మొదలు గుడారరతుకునివరకు 

గలనారందరును. 

చంపిన త ర్వాత ఏ8ిక వేబరముల నేపిదేయవల 

౧౭౭ 



కిం ందూ దేశము: 

యుననునది, పెద్ద సవుస్య మగిలియుండెలు. ద్రింతవరకును 

అశనకూూలముగానున్న. విధి యిప్పుడు మూ [తము తద 

తికేక మెట్టగును. ఠాణాకు నూరుగజములలో, తోతె న 

సీరులేన పాడునూయి యొకటి కాన్చించెన్కు (పజారోగ్య 
ముకు భంగము కల్పింపకుండు నట్టుగా యవమానింప 

బడిన ౧ోసిపాయిాల శరీరముల నీనూతియందు పూడ్చ 

వచ్చును. 

అదృష్టము కలసివచ్చునపు డొంటరిగా రాదు. 

ఆగష్టు 1 న లేప్ వ. గొప్ప యుత్పవదిన 
స. “బకా.యిీద్ ” హీందూసానీ ముసల్యాను రాతు 

ల కందరకును, యానెపనమున సెలవిచ్చి, అమృతసర 

ముభో తమ మహోత్పవములు చేసికొనుటకు బంపి వేయ 

౧డిరి వారు చూచుచుండగా, నాకి స్వవుతస్తులను, 

శికీంచుటలో కొన్ని యిబ్బందు లుండగలన్ర. ఇప్పుడు 

కే స్తవు డొక్క_డే, నిళ్యాస పాత్రులైన శిక్కు.వికుల 

నహోయముతో, యిచ్చటి కవి కాండను నెర వేర్చ 

వచ్చును. ఉదయ మయ్యెను. వేడుక చూచుటకై , 

యువ్వరిని రాకుండ చేయుబకై. పట్టణము చుట్టును, 

కానలివారి నుంచిరి. ఉద్య్యోగులందరిని విలిపంచి కూ 

ముం బెట్టి, జారు నమూడబోవు దృశ్యమును గూర్చి 

బోధించిరి, 

౧౭౮ 



న 
పదులుగా వి వోహుులను పీలచుచుండిరి వాడ 

పేర్లను వరుసగా (నాయుచు, రెక్కలు విరచికట్టు అ ద 

రను మరియొక సెద్దతాటికి కట్టి, కాల్చివేయుటకు తీసి 

కొని పోవుచుండి" స్ఇిచి కాల్తుుట క కొంగను ది స్ద్ఖు 

wr ss ల క్ష్) 
లను తుపాకులతో సిద్ధముగా నంచిరి. వి, దోహులను పిల 
చుచు: డరి, సిదొహుబగు తవుశకేగతి గానున్న దో, తమను 

ముల కేశి క్షణము ననుభవింవవలసి యున్న దో, దూరమున 

నుండి ఛభయంకరమగు తుపాకుల మోతి ఏినబడుటతోడ నే 

వారికి న్య కమయ్యెను, కాని వారి కనశాశ మెంతమాత 
అనే ఈం 

మును యివ్వకుండగ నె తంవాకీగుండ్లు వారపాణముల మ 

ఫీసివె చెను, పాపను! విదోహూు లాశ్చర్య్ణపడికి (కోధా 
ఉం 

'వేశపరులె ర్వి నిరాశులై రి; పరనుయోగులవలె సుఖదుః 
టై 

ఖములచే వికారముపొందనట్టి శాంతమువనహించిరి. ఆం 

నోశాక్షను మేజస్రీటు, పోలీనుస్తేవను నీడను గూర్చుండి 
౧ గా రి రి 

యుండెను. ఆతేనిచుట్టును జేశీయాద్యో|ో్టగులు, ఆజ్ఞానిర్వ 

హణముచేయుచు పినితులై సంచరించుచుండికి.. నిద్రో 

సూటు గుంపులు గుంపులు", తమ చురగ్రరశామున క్ర 

యాపిక్క_నుండియ పీసికానిహోబడు చుండిరి. వాక లో 

నొకగుంపువా రాతనిశపించుచు, ఆతడుకూడ తమస్థితికే 
కోగొద్రోలో చ క్షం చుడ, తరాష వకులెని భ్యరలో పోవునని శేకలువె చిరి, తర్వాత యు 

రై 

పట్టుని పాయయాల గుంపును చాటివేోవు దు, శక్కాలువీరచి 
జల 

౧ల౯ా 



మందూ బేశము; 

కబ్రబడియున్నను గంతులు వై చుచు, కి: (సమరము నవవహా 
నించి, ౫ంగానూత పె యుట్రుబెట్టి, జ్ సవవమూ*న 

న్ లు 
చరి, కాని వీరిని తెగసటార్తు స్పృటకై. యచ్చట నుంచబడిన 
ఎయరావీరులు (గుక్కుమిక్కన లేదు. ఒక్క_సారికాబోలు 
[పత్యు తరమాాయబోయిరిగాని వెంటనే నోరుమూసికొను 
నా అలానే 

టు కాక్జాపించుబడిరి. మరికొందర వి(దోసాులు “సాహిబ్” 

స కదప అసం దయనియమనముగా చేడు 

శొనికి, 

“క్రమముగా నూటయెబదిమందడి విదోహుులు 

తుపాకి దెబ్బర కెరమెరి. హృదయవిణారకమగు. నీదృశ్య 
ను వూపజాలక్క శఖ్టుతలారులనో నొఃడు నూర, 

భోబడి సృశివిహీనుడో పోయెను. ఆతంవరులలో నాతదే 

కొంచెము నమయూధికుడుగానుంజె కొం చెముసే పు 
కః శాంతెయొ మసగజబడినత ర్వాత, న సట కాల్పులు (పారంభిం 

సబడెను. మరణసంభ్యి ౨97 వరకుచురెను. మిగిలిన పి పదో 

గులు బయటకు రా నిఠరాకరించుచున్నా రని, డిస్టిగు 

కీసరుకు కబురున చె చచ్చెను, వెం టనే సీబ్బందిఖో, స్ DE: 

న్ధుడు ber ప స. విదోహాుు లొక్కు 
ముడి డె ఆ  బడిపో రాకౌదరనియు, ఒకర నను తప్పించు 

సాని సోరాజ నియు తలచి, కిల్లుపీరులను తుపాకులతో 

సిద్ధముగానుంచిరి, ' మెల్లగా ఈ ల తెరచిచూచిగి. 

౧౮౦ 



క we 
పృావయవి దారక దృశ్యము గాన్సిం చెను, హో వెలువర్షిం 

చిన “క్లాక్ క హోలు ఆఫ్ కలక తా? వెలవియకుండగవే యి 

చ్చట పున 8(పవృ ల త్రముయ్యును.. కొదైగంటల చ ప వ 

గదీలోనికి (తోయబడిన నః బది కుగురు వదోహం3 
లును, భయముచేతను, అలనటకేగ పత కా గాల 

లేకపోవుట చేతను, (కూర రముగా చయాతనబడి మరణించిరి, 

రాత్రి వీరు దాహమనియు, గాలియనియు, అరచియుండి 

రటగాన్ని గు(రవుకాతుల కీకలభోను, పోలీసుల యడా 

వుడిలోను, తహనీలుబంటోతులయు, ఉ(దిక్తులకు గా 

మస్టులయు గందర గోళములోను, యేమియు వినబడ లీదు. 

అంత కలకలముగాను, గోలగాను, గందరనగోళముగా 

ను యుండుటచే,  యమవకును వారిదీనకరుణాలాపములను 

సకకుగొనినవారు అేరు. పీకి కళేబరములను తలారులచే 

బయ టకీడ్సించిరి, కాల్చి వేయబడిన వి(దోస లతో 

పాటు యోాశరీర ములనుగూడ ఆపాడు నూతిలోనికి (తోని 

వె చరి. 
aa 

శేవలనూూ ఒక్కవి(దోహికి మాత్రమే పోరాట 

ములో బొగుగా గాయములు తగిలియుంచెను. ఆతడు 

కదలజాలనిషి తియందుండుటశో నాతనిని కాల్చి వేయుటకు 

తీసికొనివోవుటై నను పిలుగలుగతేదు. అందుచే శాణి 

ఇారిపక్షమున సాఫీ గానుంచుబనై యాతనిణికు న కొంత 

౧౮౧ 



రాం దరాదేశను: 

కాలము నిలుపుచేసి, తరువాత పట్టుబడి తీసికొినిరాబడిన 

నలుబదియొక విదోహులతోబాటునా, అన్ఫుత సరము 

నుండి లాహోేరుకు పంవించిరి. *మోన్ సోర్?” లో నిదో 

హాచ్చకలవారని తల చబడిన పటాలములను నిలువ'బెట్టిం 

చి, వొటేకండ్ల ముందు గా పీడినందరిని, ఫిరంగిముఖముం 

నండి వేల్చి'నై చిరి. ఈవిధముగా “అశకొనాలాి హత్యా 

కాండ సూర్యోదయమున (పారంభింపబడి కొలదిగంటలలో 
ముగిసెను. నేరమువేసికని తలంచబకిన $00 మంది వా 

నవులు, న్యాయచట్రమువేరిట 48 గంటలలోనే దుర్భరణ 

మునొందింపబడిరి, అచ్చట గుంపులుగూడిన (గామ పజు 

అకు, యివి(దోహుల శీరములనుగూర్న్చి han 
వొరందకును యీాకార్యము న్యాయసు మెతక మేననియు, 

కాని యస పూర్తమనియు తలచిరి. ఎందుచేనన నిిదో 

పాుులతోబాటు. దిక్కు.మాలి పరుగి 'డివచ్చిన శ్రీలరువ 

జాల శిశువృద్దు లమె బడి, యానై ల స్తవ మేజనీ నెటు తన 

కసితీర్చుకొన లేదనియే. వారికి బెటీషువారి ఓరిమి, ఫాం 

తము దయ, న్యాయపరకత్వము చాల యూాశ్చర్యము 

గలుగ చేసినవి,’ 

పె విషయములన్ని యును (ప్రభానసూ(త్రధారిమె 
నడిపించినచానిచేతనే రచింపబడినవని వినుటకు, విాకాళ్ళ 

రష్టముగలుగక మానదు, ఒక్క-యాంగ్లోళాక్టన్ కస 
శ జట ఆలీ 
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వ 
రయ్హ/ఎు 

(ప భుత్వనిరాాణర తము 

వుడు, కొందరు యేషియావాసులన హాయముశో నింక 
ప మును నెర వే] స్ప, జ్ఞ జాపకార మెన యోహారుణ 

er 

హా తహ కాండను జ హుళాంతేముగో పూ ₹చేస్కి ర కపాతి 
PM + | అనే 

వఎను, 'అంవసరయుద్దట్రయాసయు కలుగ జేయకుండ ఇఒ భా 

కటిలనీతిశో | (పన మచ్చి hs ఆమా 

నువ(ప్రతీకారమును, స్వహ స్త సముశే “ చితించెననిన విద్యారు 

నమ్వూజాలరు కా? లు. కాని వఎజూజు గవర్న భుజా మునో 

వొక్కాయకర్మభిః, పూ రియో నాంగోయుబు, నా 

శెట్టి ద్ర రన్యకార్యమునై సను నెరవేర్చుటకు వెకుదీయరు. 

శమ ఆాజేదారులుకూడ క రవ్యనిర్వహణమందు పూర్తిగా 

న్మిగహముమాపవలెనని గోలెదరు అట్టి క క్రవ్భహరాయ 

ణులను శ్లాఘీంతురు. బహూక కరింతురు. ఇంగ్లాండు తన 

పు(తులెన్నడును క _ర్రవ్యవిముఖులగుటను సహింపదను 

నూట చవారుపూరిగా యరుంగుదురు, చేసిననేరమా 

విద్రోహము; వారిహాస్తములు హ త్యాకళంకితములు 
గాకపోవచ్చును, చట్టము న్యాయమునే వాంఛంచును, 

చట్టని ర్షీతమగు క కమరణమే ! 

అప్పటి రాజక కయ వరకు కూడ కూప రిట్ట 

దారుాకితులను వెంటనే యములు జరుపునట్లు చేసను 

“నిక్షల్సన్” ఢిల్లీకి సె న్యసమేతుడై వచ్చుచు లూఢియా 
మ్. న్ ఎ దాం 

నావద్ద నుండెను. ఈ సంగతు లన్నియు వీదోహులకు, 
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ఫంందవాబేనము; 

చాటింపబడినట్టుగా శాలినీ యుండెను, విప్తవము (వారం 

భించి మూడుమాససులై యున్నను, ఢిల్లీ (విటీవువా! 
కింకము లోబడియుండ తదు. పగిస్టితు లన్నియు బహు 

హముగాను పహారా యుండొను. డోబ్లతో 

ప — 1 నిరగాయుధులుగా చేయబడి యుండిరి. 

మరి రౌంశు హిందూస్థాన్ irregular పటాటములు సా 

యుధములు, సంచేహోస్పదమగు (పవర్త్సన గలదై యుం 
పను, అట్టి యనుకూలసరసితు 'లెప్వుడును తేటసించియుం 

డలేదు, పర యుండగిలదో యనచానిసి కాలమే 

కాని, క ముర కెవ్వరును సమద్ధులు శారు, ఇట్ట 
సవుయమున స ho 520 మంది సీప్రరుతను. 

సాహానులను ప బ్లుకోని, సేదదీర్చి, సురషేతేముకగా మరి 

యొక aes SNE బాల నంచేహాస్స్పడము, వా 
రిని ఖై దీలుగా నుంచుటకూడ చాల (ప్రమాదకరమైన వి 
షయము, అమృతసరములో నిరాయునులుగా చేయబడి, 

చెదరగొట్టబ బడిన *పూరబ్*” పటాలములు, వీరిని స్యతం 

తులనుగా జేయుట శేనిముషముం_డై నను (పయత్నింప 
వచ్చును, కాక విరిని సంపుటలోనే ఇబ (పమాదకర 

ముగు న తు 'లేర్పడగలవు. కోబ్ మమొక్కయు, (పజల 

రెయొక్ తు మున [పవృ తిని, (విటీషమవారు సరిగానే యం 

చనా వేసికొనిరి, ఎందువేతనన్క యీ సిపాయీలను యి 

అలలా 



చాలోకముకుండి తువీచివె చిన త శ్వాత తుచ చేః 
చ నే 

యు పటాల ములనోను, వహదంనొటటడినచవాె” రోను విష 
జ్ Ca 

చిహ్నము లేవియి కాన్సింపలేదు. ఈ 28_వ నేటీవు 
యిన్ ఫాంటీ సివాయాలు తసన్నిందుకొని పోగలిగిష గాని 

వారి శిక్ష విసంపబడినంతకంతు మా స 

అభముగా గాని యున్న యెకలమ్కు అచ ఎ పకాబము 

అన్నియు, ఏరి నమసకి:చి యుంైడివే. అన్ని జేకియ 

పటాలను లును యనురు కరెగ్సి కార్భరంగమున ముమికీ 

యున్నచో జరిగియుండెడి ఫలితమును “వార్చి తలంచుట 

నివ్ఫృలము; కాని సులభముగా నూహూంపదగివ జ గదా | 

వాని వినాశనమే, వేలకొలది మానవులను మహో(పశయ 

మునుండి రశీంచి యున్న ది. ఈ విషయమిునుగురించి చే 

సిన (పకటనలో “ధిఫ్కమోషనరు యిట్లు (వానీయున్నా 

డం; అహాభాశణ మె, సంవ్నీ ప్రమెన యా న్క్స మిగిలిన 

వారికి తగు నుదాహారణముగొ నుండగలదు, కూరమైవ 

టియు అకారణప హాత్యలచే కళంవత మెనట్టియు వంగసిపా 

యాల నోనుమ్ము యా నిక్షలను చూచియెనను బుద్ది E 

చృ్చుకొనునని తలంచెదను.*” 

తేప్పిం' చుకొని పారిపోయిన దురద్భహనంతులగు 

కూడ యా గతియే పక్షును. క సాహాసికుడగు మే 

జురు “జూల సన్ 7 కాంతీమంది = సె నికులతో జారిని ఇబ 
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పీింందూ చేశము: 

డించెను, అతివేగచుగా తన యనుచరవర్షమును చాటి 

పోయి, పరుగిడిపోయిన విప్లవ కారులలో నలు బదిమందిని 

'మయుదికించిను. అందులో భాలనుుదిని శాయపరచియ్సు, 

కొందరిని జంపియు బాల _ధెర్యముగా వ తామస 

పోరాటము జరిగిన (పజేశము చి త్రడినేల యగుటచే వి 

(దోహూులచే గాయపకగుపబడేెకు. విదోహూులు నిరాళు 

ఆ ముందుకు మధుపూర్ మీదుగా పరుగిడిపోయిరి. 

మధుపూ6 (ప్రజలు రాజభ' క్రియుతులుగానే యుండిరి, 

అచ్చట గార్పట్ , హన్నా లిద్దరును వి[దోహలుల నెది 

కించి యనేక సాొనాసక సకోస్టిములను జేసి. (పభుత్వమువల్ల 

తమసాహసక్ పత్రముల కై యచేక బహూకృతులనందిరి. 

విద్రోహులలో మిగిలిన కొద్దిమందినికూడ బట్టుకొని, 
తీసికొనివచ్చి, కాల్చిచంపి వేసిరి, *కాన్బూరులో” నొక 

నూయిగలదు; కాని *'అజ్నాలా” లో కూడ మరియొక 

నూయి యున్నదిసుమో !? 

ఈ(క్రిండి యుత్తరములను చూచినచో ' పంజాబు 
లోని యుద్యో 'సలందరును, పెయధికారుల (పోత్చొహా 
మును, అం పుకు తేవిజే, యేపనిని చేయరని 

జెలియగలదు. మేజసి టు మహాశయున కాఘనకార్యము 

els మరుసటిదినముననే, సె యథి కారులనుండి యభి 
ఎదనప్మతే ములు వచ్చిచేరెను. అందులో మొదటిది, 
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కె 9) స్త్రవప్రభుత్వని న్మాణత తము 

ఫఫ్ కమోవనరు సర్ జూన్లా లెను జి. సి, బి, వద్దనుండి; 
రెండవది, వానితరువాతి పెద్దయధి కారినుంగి. ఈబాబులు 
(వాసినవారి గుణ విశేషమును తెల్పు నవియేణాక వారి 

కన క్రళంకముగలట్లుం చునవియె యున్నవి, పంజా 

బులో (ఛిటీముగనర్న మెంటు జయ(ప్రదముగా కొనసాగు 
టనుగూర్చి యాశ్చర్యపడుచున్న వారికి సంశయవిచ్చేద 

మొనరింపగలవు 

Demi official irom Sir john Lawrence K. 6 B. 
Chief commissioner for The Punjab; 

లాహోేరు, 2-వ ఆగస్టు 1857. 

(పేమపాత్రుడగు కరూ పరునకు. 

26-వ నేటివుపదాతిపటాలము విషయములో నీవు 

పొందిన విజయమునకు అభినందనములు. నీవును, నీపోలి 

సులును ెలివితేటలతోను, థె ర్యముతోను బనిచేసినం 
దులనై, మోరు (ప్రభుతేర్థముకు బహూకరణ పా(తులగు 

దురు. ఈవి(ద్రోధూులగతినిమా దియెనన్కు మిగిలినవారికి 

బుద్ధివచ్చునని నమ్ము చున్నాను. ఇంకను యసంఖ్యాకులు 

గానున్న వి! (దోసాలను నిర్మూలన నముచేయుటకు సాధ్య 

సునంతవరకో (వయత్నించుము. 

బహూయుుమానముల పంపకము ను, రాబర్లు, స్స్ 

జుటునని విశషించుచున్నాను, వారివారి యక త 
నదలి అ నని పసి ol టీ 
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కూంందూూ దేశణు: 

లనుబట్టి తగుబహునూూనములు (పతివానికిని ముట్టునట్లు 99 

చూడుము. ఎవరి శేదితగునో యది వారిశే యియ్య 
వలయును, 

Yours sincerely, 

(Sd.) John Lawrence. 
Frederick Cooper Esq. D. C. 

Umritsar. 

Demi official from Robert Montgomery Esq. 
Judicial commissioner for The Punjab, 

Sunday 9 A. M 

(వేమపాతుడగు కూపరునకు __ 
సీవ్చచేసిన పనికి, గారవమంతయు నీకే చెందగలదు, 

ఈశకార్యమును, నీన్రచేయుట. మేలేయెనది. తొండర్చొటు 

గాని ఆలస్యముగాని, నెనుదీయుటగాని నీవద్దలేదు. స్ 

జీవిత కాలముంతకును యీాఘన కార్యము సీకు శిరోభూష 

ణమ యుండగలదు, 

గాయములుతగిలి సడియున్న వానివలన రాబట్ట 

వలసిన విషయములేవియు మిగల్బవలదు. విషయసం(గ 

హాణముజెసి బానిని లాహోరునకు బంపుడు. అచ్చట 

జరిగిన కార్యముల నితనిముఖతః (పజలు విందురుగాక, 

ఆక్లైనగాని వారికి పూ Om నమ్మక ముండదు, 
యాజ 

౧౮౮" 



k స్తవ పభుత్వనిర్మాణత త్వృము 

అఫీషియల్ రిపోర్టును వ్రాసి, వివరములతోసజో 

రికార్లులోనుంచుము. ఇందులో బాగుగా పనిచేసినవారి 

నందరను ముందుక: తీసికొనిర ముగి. సర్వమును బహూ 

నేర్పుగా నరవేర్చుము. అనగా మధ్యతరగతి, ౫ త్తమ 

తేరగతీ, ఉత్తమా తమతరగతి వ్యకులలో తగుకిలిని 

బహూకరించవలయును. 

Prima 12010 7 తహాపీలుదారు ను తమబహూు 

వూనాగు డని నాయుగ్తేశ్వము. పడవలను 'తెద్చుటలో 
oJ? దె 2 

వాశేమైన సంబేహించిరా ? తేడా? అతిహానీలులోని 

(ప్రజలకు, 26-వ బేశీయ పదాతిపటాలపు నీపాొయిీాలు 

తవ్పించుకొనిపోయినట్లు తెలియునా!? లేక వారినిచూచిన 

తర్వాతనే (గహించిరా ! 

అందరకును బహుమానము లిచ్చుటక, నీకు 
Qo 

పుష్కలముగా డబ్బుపంపెదము. తలవరులుగా పనిజేసిన 

దిక్కులకు మంచిమొ త్రములను ముట్ట జెష్పుము, 

సీజయమునుగూర్చి నాహృాదయఫూర్వక అభినం 

దనములు. బ్రిటునటుతప్పించుకోని పారిపోయిన వారెందరు! 

వారినందరినీ యేరివేయవలసినది, దొరకిన వారినందరను 

యిక్కొ_డకే పంపివేయుము. నీకు తగినంత కసాయిపని 

లభించినది. చాటున్ను ఇక్కడ పటాలములకు మచ్చు 

భల్లలా 



హిందూ బేశము; 

చరావించపలసియున్న ది. అంతేగాక సాత్యుమునకును పనికి 
రాగలరు. కాన దొరకినవారిని తప్పక పంపుము. 

Belive me, yours sincerely, 
Sd) R. Mont gomery. 

౯. కూపర్ 53800 6 

P 5 ఇచ్చటనున్న మాద పటాలములును, నిన్న 

ను వాల ఆందోళనకరముగానుండెను, కాని వారిష్వు 

జేమి కిక్కురుమునరు. వాళ్లు బయటపడితేనే బాగుండు 
ను. ఎందుచేనన వాళ్లు చాలయిబ్బందికలుగ జేయుచున్నా 

రు, అట్లయిన-చో వారిలో ఒక్క_డుకూడ (బతికిపోజూలదు. 

(Sd) R. Mont gomery, 

లార్డు కానింగు, ఆరోజులలో గవర్నరు జనరలుగా 
నుండెను, మంచిరిపోర్రులు, ఇచెడ్డరిసోర్టులుకూడ యతనిని 

కలతనొందించూచున్నను, న్యాయమునే చేయుటకు [పయ 
త్నించుదుండెడివాడు. ఆతడు యాపకరణమందు జెప్ప 

PNR ee 
బడియున్న “టూకీ మైన నీశ్షైణవ ధాన మును తీవముగా 

ఖ౦డించెను. 

‘The Crisis in the Punjab’ లోనే యిట్టి 

హిగుప్పాకరముతె న కార్యము లనేకము లభివర్తింపబడి 
రష ra 

యున్నని. మరియొకదాని సిక్రింద పొందుపరచెను. 

౧ 
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ఫిరంగి సెవ్యము 7th Irr. Cav. 

Plan of Parade for execution 

(The Crisis in the Punjab నుండి.) 
లన మా 



హిందూ దేశము? 

“గత |పకరణములఖళో, *మి+న్మిర్ ” లో చేరీ 
య వదాతిపటాలములను నిరాయుధులుగా జేయునపుడు, 

H. M. 81.వ పటాలములోని క800 సై నికులయు్కు క. 

EI.C.S. ఫీఠంగులలోని 12 గుభు యూరోపియను 

లయ్బు స్థానని స్టైశమును చిత్రించి యున్నాము. ఈ(ప్రక్క 
(వాయబడనపటము, మరియొక యద్భు తౌవవామైన దృ 

శ్యమును జెయుపగలదు. (భిటీమ గవర్న మొటు, మృత్యు 
వును తెచ్చి పెబ్టునని, ఉదాహరణరూపముగా మూపగ 

లదు. $1-వ పబాలములోని సుబేదారు మేజరును పట్టు 

కొని యురి తీనీరి, చనివోవువరికును ఆతడు తాను సంవ 
త్పరమునుండియు వి(ద్రోహిగానే యుంటిననియు, (బిటీషు 

గవర్న మెటన కంత్య కాలము వచ్చేయున్న దనియు, (ప 

గల్భములు పలుకుచునే యుండెను. ఈకని శరీరముపై 

500 రూప్యములు కనుగొనబడెకు, ఆతడు యాధనము 

నేమిచేయుదురని యడిగెను. ఆ యడుగుటలో నాతని 

యు'దేశ్యము, తన యంతిమకోరిక నెర వేర్పబడుననియు, 
అందులక్రై తనకు మిగిలియున్ని సన్ని హితు లెవ్వరున్నా 
రనియునుు యాలోచళించుచుండి యుండును! కాని యా 

తని యూవాలు వ్యర్షములు !! తను (వేలాడబోవు యురి 
స్త్ రబములక్రై యగు ఖర్నులనై 84 రూప్యములను మిన 

వోయించ్చి మిగిలినదానిని (ప్రభుత్వము నశపరచుకొను 

లగి 



క ననా రా గా త్త్గము 

"i క్ నని, యాతనికి తెలియజేసి!!! ఈత దురితీయబడే 

డురోజులలో తర్వాత పటాలము లన్ని టిని, క వ 

నిలువ బెట్ట, యాతని యనుచరుల ప- (జె. జడ ంముళను వరు 

సగా, యురికంబముల పై 1 వేలాడదియి౧చి9, త శాత 

0 మంది విషవకారులన్తు భయంకరముగా ఫిరంగుల 

నుండి కాల్చినె చిర్, బహూ శాంతి(పియు లై న యాం. 
మ్ 

యులు యురి స్తంభములను, మాచి పని ల (గహిం 

పగలరు. ఆ:తేగాక కురు కా యా నలుబడి 

మంది విద్రోవహులును తమ దుగ్షతిక్ పీసికొసఫపోబడున పు 

డు వారి మనోవృత్తి యెట్లుండునో కూడ తెలిసికొన 

లేకపోరు. వరిలో యాఖరిగుంపును, చారికి గారవ(్రద 

మెన శిక్షణస్థాసముకు, స్టృతివిహీనుకై యుండగా 

యిీజ్స్ తీసికొొనిపోవణని వచ్చును. (191 చీ యందలి 

పటము చూడుడు) వినముర్శవాదృష్ట్రత" చూచిన, విఫ్థన 

కారులకు తప్పించుకొొనిపోవు సవకాశము లేశ మైనను ఖే 

కుండ బహు క ట్రాదిట్రమైన యేశ్చాటు అీవిభమున చేసిన 

దియు "తెలియగలదు. “రిచ్” యను పార్లమెంటు మెంబ 

రొకడు ఫీరంగులనుండి కాల్చబడిన వి(ద్రోహూులనః గూ 

ర్చిన వివరములను తెలుపవలనీనదిగా తీరాస్ట్రనమును తెచ్చె 

ను! గాని దానిని “సెకండు” చేసినవారే పార్షమిుంటులో 

లేకపోయిరి!! ఆరోజులలో అమలులోనుంచిన బహూ 

౧౯౩ 



కిం ౦దూ దేశము: 

నిష్కురుణనులై న చట్టములన గూర్చి, వాటినవులులో 

పెట్టుటలో (పథముడగు “జనరల్ కాటన్” ను యడిగి 

యున్నచో, బహుుసంతోపషముగా సమ స్త్వవివరములను, 
యిచ్చియుంజెడివాడు! వీటిని యేకరువు పెట్టుటకు కంఠము 
రుద్ద మె, కన్నుఒలో 'బౌవృములు (గమ్మునంతేటి, .జాలి 

వాదయమును సున్నితమగు స్వభావమునుగల వాడు, 
గా డాలేదు!! 

ఈగంధథక ర్త మోపు స్తకములోన్కు తన యితర 
(గంథములలోన 3 “క్రిస్టియన్ 5 యను నూూటన్ము యోాస్తీం 

డియా కంపెనీ సేవకులకును వారి ప్రభుత్వమునకు కు, యేల 
నుపయోగించెనో చెప్పుట, అ్రస్తుతముగాదని తలంచె 
దను. ‘The Crisis in the Punjab’ (వాసిన (ఫెడరిక్ 

కాపర్, తన (గంథవీఠిక లో యిట్లు (వాసీయున్నాడు, 

“కలక'తానుండి ఢిల్లీవరకును విప్టనవమున్కు రాజ 
[(దోవామును వ్యాపించియుండెను. సిపాయిోసె న్యములు 

తనుళక్సియందు (ప్రబలవిళ్వాసముగలిగి, మ తేక్కి యుండె 

ను (పతిహృదయమును, యోూోసువి శాల బేశమందు వ్యూ 

_ప్పమెయున్న ౩3 9) స్తనులకొరకై , పరితొపమునొందు చుం 

తెన్కు గాని యాశమాత్రము యువ్వరికిని లేకుండెను. ?” 

Page xiv, 

వీఠకను ముగించుచు, యిట్టు (వాసెను 

గ్ల 



కె " స్తవ పభుత్వనిర్మాణత క్వము 

““పాటియాల, యుండి, వికసిరు, రాజలగారవ 

మందును, రాజభో క్రియందును, మనముంచిన విఖ్వాస 

మంతయు కృముగానున్నదియు, యీా[గంథమునో మూస 

గలరు. పంజాబు గవర్న మెంటు, యిట్టి పరిశూ సమయము 
లో, గొప్ప రాజనీతిసూూతము వాధారముగా జేసికొని, 

నిర్వ ర్తి రించిన ఘన కార్యములు యప్పటికిని (ప్రపంచములో 

తెలివికేటలకును, స్వార్థ త్వౌాగసాహానములకును, జ్ఞాపక 
చిహ్నాములుగా యుండీగలవని వాటుట యే, యా్మగంథ 

ము (వాయుటలో నాయుద్దేశ్యము. కాని ౫ తెలివియు, 
సాహసమును, మ (| స్త్రవమతమునవై సర్వశ క్రియుతుడగు 

నాపరమ(ప్రభువు, (ప్రత్యత్షముగాను, అశ్చ ర్యావవాము 
గాను యొనరించిన సహాయము ముందు, వట్టిపనికివూ 
లిన పతాక పోయినవి. పేజీ ౫౪1 

(ఫెడరిక్ కూపర్ తన్యగంథము నీ(క్రింది వాక్యము 

లతో ముగించియున్నా డు: 

“ఈసి పాయోొల విప్లవము జరగస చున్న కాలములో 

యూరోపంతయు గ్రేటుబ్రిటన్ యొక్క పరిపూర్ణ వినాళ 

నము నూహించుచు, కపట కుత్సిత మందహాసముతో 
చరాచుచుండెను, కాని (ోటు(బిటన్ యొక్క సుస్తరణేయ 
ముహావిజయమును నూచించు పురోవాచకు డిదరకే హిం 

దూ దేశములో “యిస్తాము 'రాజ్టపతనమును దుందుఖి 

CFA 



పిాంందోూబేకము: 

భఛా్ధనముతో చబాటించివె చెను, పకునములయందు నమ్ము 

కమున్నవారు. ఢిల్లీలోని కై ) స్తవచెర్చి మూదిబంగారు. 
“(-కాసును మాడుడు ! ఆకాశములో నిదియొక్క_ కు ధగ 

దగాయమౌాన మై, తేరిమాడ నళక్యమై, మొూనవవమా(త్రు 

నిచే తాకబడకయే మున్నది ! (ప్రపంచమం చేకై కసత్య 
మగు కె ఆ) సవమతమందు విళాగసము వేని మూర పుమూక 

రా / టి o 

యొక్క తుపాక గుండుదెబ్బలకు “కాస్” నిలచియున్న 

గోళము తూట్టుపడిపోయినను (కాసునూ(త్రము తుకుకలు 
గావింపబడిన గోళముపె , సగర్వముగా నిలువబడి యున్న 

చా 

ది చూడుడు !! సేజ్ 246, 



సవాపి 
అనా 

(వీటీము గవర్న మెంటు, తమ్మవభుతసము యిండి 

యూతో శాశ్వతము గానుండుటకై , యవలందబించిన కొన్ని 

విధానములను సూచించియుంటిమి. అంగ్రాఎకునందలి 

క సతి (పజల ముఖా్థశయము, భారత చేశమందలి 

శ్వీంిన్” (పజల వునోత శ్ర్వమును పూరిగా మార్చ 

వలయుననిమీ. భారతీయులను “కుక్క_బుది? (Canine 

mentality) గల చారినిగా జేయుటకు [శ్రిటీనువారు 
బహు సయాసపడికి. అందుచె కుక్కబుద్ధి” యననేమియో 

కొంచెము చప్పవలసియున్న ది. 

కుక్క_, నమునుజునియందు చాల విళ్వాసముగల 
జంతువు. అంతేగాక చాల యుపయోగకరగును యగు 

యన్నది. పాశ్చాత్య బేళములలోని బుద్ధిమంతులగు క్ర 

స్తవ గ్రంథక ర్హలు కొందరు, కుక్క, మనుమ్యుని తనకు 
దైవముగా చూచుకొనుననియు, అందు చేతనే విశ్వాసము 

గలిగియుండుననియు, నిస్పంకోచముగా (వాసియున్నారు, 

కాని మనుష్యునియందింత విశ్యాసముగల ఈునకముు, తేన 

జాపిజంతువులతో నెట్టు(ప్రవర్తించును ? ఎందులకు, ఒక 

కుక్క, మరియొక దానిని చూచుటకే సహింపదు, “కుక్క. 

౧౯-౭ 



భాందూ చేక యు: 

లు చింపినవి సరి” యనునది మనకుమా(తము (క్రొ తయా? 

గునక్రమునకు ధై వము మనుమవ్యుడే. ఈయూహాను 

మనమునందుంచుకొనయే, శసర్ ఏపెల్ గిఫిన్* అతిసాహ 
సముత్తో నిట్లు బలికినాడు, “మనము (ఆంగ్లేయులు) 

భారతీయులకు ఈశ్వర స్థానమునందు న్నాము.' 

భారతీయుల యందు శునకత(మును వృద్ధిబొందిం 
చుటకై , వారిమనస్సులను తీగువిధమున మార్చుటకు 

తగుయత్న ములను చేయసాగిరి, అబేవిధమున కొనసా 
గించినడియి, యీో|కింది విషయములను ఇచూచినగారికి 

తెలియక పోదు. 

లార్డు చెంటిక్, పందొమ్మిదవశ తౌబ (పారంభ 

మున మ(దాసుసకు గవర్నరుగానుండెరు, తన కౌన్సిలర్ల 

బో నొకడై న “విలియమ్ థాకరీ చేత నాతడొక “మినిట్ 

(వాయించెను, అందులో యిట్టున్న ది. 

“ఇంగ్లాండులో భూములవల్ల వచ్చురాబడిలో 

ఇొలభాగము కొన్ని కుటుంబములకు (పత్యేకింపబడు చున్న 

ది సినేటర్ణన, త_త్స్వ్వశ్ళా ప్ర్రజ్ఞాలను, రాజనీతి వేత్తలను, 

(ప్రభుత్వమును సేవించుచు, ఠవ్న్ంచుచుండుటకు వీరులను 

తయారుచేయుట కీపద్ధతీ, మిక్కిలి యనుసరణీయమైయు 
న్నది. గొప్పధనమును గలిగియుండుటవల్ల (పజలలో 

స్వాతం(త్య కాంత, దూరాలోచన్స అహంకారము, దబ 

౧౮: 



కె స్తన (పభుత్వని ర్మాణత త్త్వము 

లుచుుండుటకల:దు.. దీనిని యిండ్మాలో కలుగనీయ 
నాదు. ఎందువల్లనన మన (పభుత్వమునకును, స్వ్మపయోజ 

నమునకునప, యిందునల్ల నపాయము ఫఘుటించవచ్చును.””గో 

తళ భా స్తృజ్ఞుడ ననుకొను *నర్ జార్జి "కాంపు బెల్” 

పంజాబు నా[క్రమించుకొననలసినదిగా సలహ నిచ్చుచు, 

లారు డల్ హశాసీ కిట్లు (వాసియున్నా డు: 
& లా 

“ఆక్రమణలశకె (ప్రజల సమ శి గొనపూడరకుడు, 

అంతకి కె తెలివిగలట్టియు- కార్యసాధక మగునట్టియు 

మార్గము ననుసరింపుడు. వా స్తనమునకు కొన్న హాక్కు_లు 

కలిగియున్న టి చేశీయ(ప్రభువర్లము, నిక్కునాయకులు, 
జూగీరులున్న గురువులు, సోడీలు, ముల్లాలు మొదలగు 
నారి మాట యందుర్కా వారి నందరను సాధ్యమగునంతే 

వరకు అణగదొక్కి యుంచుము. యూరోపియనులకు, 

ధనవంతులె, సుఖతృప్తులెన (పభువర్ల ముండుట సమ్మ 

తమే. కొని మనము, ఆసియాలో పరిపాలకులముగా 

నుండగోరువో యచ్చటి (పభువర్షమును, నిరంకుశులను 

నిరూ్య్తిలించవలయును. . , ,.,.. .అటువంటివారి నందరను 

జీవనాథారమునకు సరిపోవు రాబడి గలవారినిగా చేయ 
వలయును ఆమా(తమైనను యుండనిచ్చు కుందులకనిన, 

x Rise of the Christian Power in 106414, 4 వాల్యూం 

4&2 పేజీ చూడుడు. 



భీంందూదేశము: 

వారు నిరాశులై తెగువపూనునట్టు చేయుట్క మనకే య 
పాయకర నుగును, _ బుంతేయుంచిన, మనకును, వారికిని 

గూడ శే మకరమో, అంతియనూ] తము వారికడ నుండ 

నీవచ్చును.”* శో 

పుజూబుళలో (బిటీవువారి నడుగు బెట్టనీయక తరిమి 
వై చిన జ్ర ర్యళాలులగు రిక్కు_లన్కు సింగు (సింవాను) 

లని పీలుచుచుండిరి. పంజాబుక. స్వాధీనము చేసికొనిన 

తర్వాత యా సింగులయందలి “సింహూత్వమును” నిరూ్యూ 

లించుటకు తగుచర్యలు ఫీస్పికొనిరి ఈ కార్యమునందు, 
జారు క ఇ తౌత్తు 'లెట్లయినది యు, Rise of the Christian 

Power in India’ 5 వాల్యూము తీ77.579 పేజీలు వరా 

చినవారికి తెలియగలదు. 

మొదటి నెగధ్రాయిలు అముదుసురున్తు కానింగ, 

ఎల్లీన్, లారెన్సు మేయో నార్తుబూక్ (పభునులు, 

యింతవరకు చెప్పిన వద్దతుల ననుసరించియే, కై స్తవప 
భుత్వమును యిండియాయందు శాశ్వతముగా నుంచు యే 

ర్పాటులగు జేసిరి. పికిలో సర్ జాన్ లారెన్సు (తర్వాత 

లార్జుగా చేయబడెను) సుప్రసిద్దుడు, ఆంగ్లో యిండియన్ 

బురా కాటుగా తయారుచేయబడి? యితడు 'డల్వశానీ? 

x Rise of the Christian Power inlndia 5 వాల్యూం 

౨69 పే చముకుడు, 

200 



కై) స్త్వవ్యపభుత్వని ర్మాణత త్తము 

క్రి నీష్యువర్లములో జీర్నదగిననాడు. పంజూబును విప్లవ 

ములో చేరకుండ జేనీ యిండియాళో, ్టీషు ప్రభు 

త్వము స్థ్రి సిరమగుటలో చాల తోడ్పడెను. ఈ సిద్ధహస్తుడు 

వె వె ప్రాయగా నున్నపుడే, ఒరిస్సాలో సుహోత్రామెము చెల 
ఈ, లతులకొలది మానవ్రలను (మింిగివె చెను. విప్లవము 

నణచుటలో యూత డవలఎబించిన 1కూరవిధానమువల 

నన్కే యీ కరవు కలుగుటకు కారణను లేర్సడెవమ, అప్ప 

టినుండియే యిండియాలో వైమము లధికమయ్యను, 

పింందూబేశముయొుక్క. “సహాజసంపడల ms పదినరత 

పద్ధతుల” వలననే (పత్యతముగానో, తచముగానోో 

యో కరవులు గలుగుచున్నవన్సి శాలమంది యభి(పాయ 

పడుచున్నారు. దాపకిక మందులకు, యీ యాంగ్లపరిసా 

లనావి భానములో “సహజసంపదల నభివృద్ది చేయుట) య 

నిన, సొధ్యమైనన్ని విధముల, సాధ్యమైనంతవరకు, వాటిని 

దోచుకొనిపోవ్రటయే యని యర్గము. (హిందూ దేశము 

లోనే సుడి). 

చేశమునంతను మలేరియా జ్యరబేనత పట్టి వీడించ 

నారంభించెను. ఇందుల కనేక కారణములు గలవు, నా 

టిలొ నొకటి, (పజలలో రోగనిరోధకశ క్రి తగ్గిపోయను, 

అందుచే నతిసులభముగా నీరోగనూనాత బడుచుండిరి. 





(పథానపోవుకులు. 

మహారాజశ్రీ (శ్రీ చెలికాని వెంకటరమణవమూూ రిగారు, 
మేనేజరు, దేవస్థానం. ei అన్న వరం, 

పోషకులు, 

5 నిట్లల శ్రీరామకృష్ణ మూూ ర్థిగారు, 
ఛాణేలంక', 

షు ఖండవిల్లి సుబ్బారాయుడుగారు ముంగ౦డ, 

సే గోవిందవర్బైల వెంక్టటామశరగ్త గారు, 

ముంగిండ. 

si పెయ్యల లథీ్ణాన సింహాసోమయాబజి గారు, 

ముుంగండ, 

స్ట పళ్ల పెరుమాళ్టుగారు, అాశేలంక్. 

4; సోనుయూజుల ఠామునాధంగారు, 

ఇసుక వూడ్, 

స్టే చేడ మంగయ్యపంతులుగారు, తొండంగి. 

క్ వడలి జోగయ్యకళొ(స్రీగారు, గంగలకు[రు. 

క్ శాలాం్రపు వెంకటావుగారు 

"పటోల్ డిపో నూపరింటుండెంటు, 

హా(గాబాదు. 
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మహాోరాజ।శ్రీ రోళ్ళ సీతా రామస్వామిగారు, కాకినాడ. 

99 శీ దువ్వూరి పెంకటపతిసోమ మా జాలు గా 

Son of Jabdatul, Yakaran, Sri | 
Suryanarayana Somayajulu gar 
Baphiat, Bashand, Zamindar, 

Mukkamala, గంగలకు(ర 

సహోయులు. 

మహోరాజబ( శ్రీ మం(త వాది సుబ్బా రాయుడుగార్వు 

మ్వుంగండి 

ప కురసాల గాసులుగారు, పంచాయతీబోర్ల 

("పెసిజెంటు, బ్రసుకపూూ 

డాకరు, “పెడాడ రాముమూూ రిగారు, 33 లు య లి 

అవములా పుర. 
= శ్ వాడవు జగ్గ రాజుగారు గంగలకు(రు. 

మా(గంథమాల ద్వితీయపువ్పము నకాలములో 
వెలువడుటకు సహాయ మొనరించిన ఉదారులై న వి(కవర్ 
లందరకు మాయభివందనములు, 

నంపాదకుడు , 



బ్రంతచౌకలో ఉ తమో త్తమ్యగంథాలు (పకటించ 

డానికి సాహసించిన (గంథమాల.. ఒక్క_ఆంధదేశొని కే 

గాదు.హిందూదేళానికంతటిశే ఇది ఒక్క శే ! 
600 పుటలు. (పోన్తేజతో రు 1.4.0. 

ట్ల స షో శ 

సియవనూలు 

త ప్రతిమనివి కీ. దేశంకీ __ జాతికీ__విజ్ఞానం సంస్కా._ 

రం కలిగించే పు స్త కాలే వరి కూరుసాము. 

వివిధబేళాల సాంఘిక.అఆరి క _. రాజకీయ చరి 
(తలు..వు హోపురుముల జీవితచగి(తలు.__ వివిధరా 

జ్యూ ౦గత త్యాల్న్ గురించిన (గంథాలు-_- తేట తెలుగు 

లో (పకటించు తొము. 

౨. చందాదార్గకి (పవేశరుసుము లేదు, 

వారు సంవత్సకం చందా అంతౌ (సూపాయి నా 

లుగణాలు) నుదటనే చెల్లించి వేయాలి, 

వి. పీ. లు చేయజూలము, 

చుందాదారులకి పోస్టేజీతో ౧-౪-౧ లకే వచ్చెడి 
(గ్రంథాలు ఇతరులకి హో స్టేజీకాకుండా ౧.౮ాంలు అన్ఫ 
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తొయి,. మేను అప్పుడప్పుడు (పచురించే అనుబంధ, గం 

ఖఛాలు మాచందాడార్షే లభం అవుతాయి. అఢ్రనా 

ఉచితంగా ! వంతకంకు వంకావాలి ? 

త్వరపడి. చందాదారులుగా... చేరండి. 

షః 3 * 

విశ్వసాహిత్యమాలా బుక్ డినో. 

మూ(గాహకుల సౌకర్యంకొర క మేమొకపు సక 

సికయళాలరు సెరచినాము. చదొనిశనుబంధముగా ఓక 

(పదర్శనళాలకూడ తెరచినాము. వినిధ్యపాంతములలోని 

ఆధునికాం(ధకన్రుల [గంథాలన్నీ ఒకేచోట (పదర్శించడం 

లోగల ఉసయోగం అధికం, నేడు పల్లెటూళ్లలో తెరువ 

బడుతూవ్రన్న (గంథాలయాలు... ఆధుని కాంధసాహి 

త్యం అంతా ఒక్కచోట దొరకకుండడంచేతను, పోస్తేజీ 

ఖర్చులు “అసలును మించిపోతూవుండడంచేతను, పు వ స్త 

కాల మంచిచెడ్డలు తెలియక పోవడంచేతను పురాతన(గం 

ఇాలతీ్ శే అధసంత్భ ప్లిప పీపడి యూరకుంటూన్రన్నాయి, 

(గంథక రలకు తగుప్రోత్సాహ ప కోల 

గడంలేదు. 

అట్టివారల సౌకర్యముకొణుకై మేమి* “బుక్. 

డిపో” న్కు (ప్రదర్శనశాలను తెరచినాము, ఆం(ధనువో 
జను లీరెంటివలన ఉపయోగమునందుదురు గాక, 



స్ట్ 

మావి(కయకశాలకు [గ్రంథాలు పంపించడములో 

(గంథక రలు గమనించవలన్న విషయాలు" డు, 

౧. మాకు వికయానికిబంప (పతిపు సకానికి ఒక 
లీ 

(పతి ఉచితంగా మా(ప్రదర్శనళాల కయాలి, 

తి, వికయసాకర్యం కోసం (పతి గంథము 12 

(పతులకి తక్కువకాకుండా మా కార్యాల 

యానికి పంపించాలి, (పదర్శనశాలకి (పతి 

పంపనిదే (గంథక ర్లలకు మేము సహాయము 

చేయజాలము. 

ఈనిబంధనలకి లోబడి పుస్తకాలు పంపించేవాకి 

పుస్తకాలని మా(గంథాలలోను.._విడిగానకూడ (వక 

టించి వి|క్రయించుకానము. (పతి ఆరునెలలకీ ఒకొక. 

మారు వి[క్రయధనము 1/8 కమిావన్ మినహాయించు 

కొని పంపుతూ ఉంటాము. (పదర్శనశాలఖర్చులకే కమి 
వన్ తీసుకోబడుతూంది ! (ప్రతిపక్లాటూరికి (పదర్శనమ 
నకై (గ్రంథములు తీసుక్"నిపోవ్రట మా(పదర్శనళాల 

(సంభార్భ) ఉేశ్యము tr 

షత్రికాసంపాదకు లొక్కొక్క(పతి బంపుచో 

వానిని మా (పదర్శన శాలలో (వదర్శించి. ఉచితముగా 

(పదర్శించెదము, కాని వారు సంవత్సరమునకు తి మారు 

లు తమప(తికలలో నూ(పకటన వేసుకోవలసియుంటురిది. 



"వేలకొలది ౬. ప్ర" “రాములు ఎ దన 

కొర్త పాటి ఆదినారాయణనూా రె నాయుడుగారి 

ది నె షధథ ములు. 
లి 

విళ్టుచ[క లేహ్య ము 

40 తులములు: రు రిఎా౮టాా0. 

లోహాభక సిందూరం 
1 తులం: రు 4.00 

ఈ జొషధరాజములు రెండు అనేకవనమూలికలు, 

భస్శములతోడ తయారుచేయబడి అనేకమందిచే పొగడ్త 
లుపొందియున్న వి. సర్భమేవాములకు సంజీవివంటివి, 

మూ్తిస్ సంజీవన్ టానిక్ 
ఇది గొప్ప బలవర్ల్షకనున జెవధరాజము, అనేక 

మంది జాక్ట్య ర్రచే పరీవీంపబడి (ప్రశంసించబడినది. రక్త 

మును శుభ్రపరచి, ఆకలి పుట్టించి శరీరమునకు నూతన 

తేజము 

పెద్దనీసా రు 8.0.0.  చిన్ననీసా రు 1.10.0. 
నరాః సము స్త్వవ్యాధులకు మాఆఫీనునందు నమ్మక మైన, శా(ప్రే 

రహా షభ ములు సరసయెన అతు దొరకును. శకేటలాగు 

ఉచిశమా, 

కు ఫుశ్నుణాద్నా గలము కృష్ణ . ఫార్ష లి 

ట్ట క్షు రీ న 












