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�ర�  ��� �   ఏం���  � �ద��� నవంబ� 1842� ��� � క���. ��ద�� మధ�
��� ం�క సహ�సం ��తం 1844 �ం� �ద�ం�. 1849� ���య�  �ప�వ ���వ
�నకప�� పట�డం� ��� �   ఇం��ం� � వలస ����  వ�� ం�. ఏం���   �� ��� �  � ��
ఇం��ం�  ���. ��� �   ���ం� ల� తల���ం� ఏం���   అక� �� వందల ���టర �
�రం� ఉన�  �ం�స�� � ��ంబ �జ�న� ం� ఉన�  ����� న�� �ధ� త�
����� �. 1850 �ం� 1870 వర� �� ��� �ధ� త��  ఉన� ప� �� ఏం���   ��� �  ల
మధ�  ��� ం�క బంధం �ఢం� �న�����ం�. ఇద�� ఏ �న�  అంశం� ��� పరస� రం
పం��� స� ������� . �� �పపంచ ప���ల� ఎ� అర �ం ����� ���
చ�� ం��� ��� . ఇ�ం� చర� ల �సం ���వ� ���న�  �ఖ� �ల సంఖ� �
ఉ�� యం� ఇద�� మధ�  జ��న ��� ం�క సం�షణ ఏ ����, ఏ ��వత� ��ం� అర �ం
���వ�� . ఆ �ం� ద��� ల �లం� ఇద�� మ��  �ం�న� ర �ల �ఖ� న���. మ�
1500 �ఖ� సమ��న �ప�వ���, �ష����, ��� క �య��, �ద� ఇంట�� షన� 
స�� ల� ��న �ఖ� ఉ�� �. ��� �� ��� �   ఏం���   అం��న�  మ� 10,000 �ఖ�
ఉండ� ఉ�� �. అదనం� మ� ఆ��ల �ఖ� �క�  ���న� ప� �� అ� ఎక� డ ఏ ����
ఉ�� � ��య���. ఈ �ఖ� అ�� త�న చ��త� ఆరం��. ఆ� �ఖ��  చర� �
���న అ�క ��� ం�క అం�ల� ��� �   ఏం���  � త�� � �లం� ప��ర�ం� అ�వృ�� ��
ఉండ�క�వ�� . �� అం�� ఉన�  �వ�� ������� న అవసరం �పపం��� ఉం�.
ఇద�� క�� ��� ��ల క�ల �ం� ����న 19వ శ��� ��త�  �ప��వన� ప�����
ఇద��� ఆ� �క �జ�య అం�ల� �� ���క �ంస� ృ�క, ���తక అం�ల� �� ఎంత�
ప�� ఉం� అర �మ��ం�. 
��� �   ఎ��� �ష��  ���ణ� ం సం���� ఏం���  � 12 �ష��  ప�� ఉం��. ���న�న
���  ��� �ష��  �� ��� �   ఏం���  � �ఖ� ��రం� �ళ��న�  �మర�� ం
�ట�ల�మ��ం�. �న�� ఉద�రణ� కంకంణం క���న�  ఇద�� ��త�  �పఖం��.
�ప���. ���  �య�  �ట�� ��� �  � కంఠ� వ�� . ఎ�ల� , �ం�, ��� �  రచన� ����
ప���. �ంచస��  �ం�దం� ప� �� �ల��  ఇ����� � � ఏం���   �ర ��లం అధ� ���
ఉ�� �. అ��� �� , ��, ��ం� ల రచన� ��క�ద ఉం��. �శ�  �ప�వం ��� ��� ల
��ం�న చర� � �� ఇద�� మధ�  జ��న సం�షణ�, ఉత�ర �ప�� త����  సమ��న ��స�
ప���నం, �ం��క అ�వృ��, ��ళ ��స�ం, �క� ర�యన ������  ఆ�ష� ృతమ��న�
��గ�, గ�తం, �నవ ప��మ ��స�ం ��ం�న �వ����  ��ల�ం� ����. ఏ �షయం
�స�� ��� �   ఆ�రపడగల ఏ�క వ� � �� ఏం���   ����. ��� �   ఏ సందర� ం� ఏ రక�న
సమస� , �పశ� , ��సం ఎ��� ��  ఆయన పలక�ం� �ద� వ� � � ఏం���  .
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��ద�� మధ�  ఉన� � �వలం �� సంబంధం ��త� ��. అ�� �య�న �నవ సంబంధం.
�� హ బంధం. ఏం���  � ��� �� సమస� ం� ��� �  � ��. ��ంబ ఆ� �క అవస�ల
�షయం� ఎ�ర��న�  �షమ ప����� �ద� ��ంబ స�� ల ఆ�గ�  సమస� �,
�గ�� �� అ�� ం�� ఏం���  � చ�� ం��� ��� �  . ��� �   అవస�� �ర� ���
ఏం���   తన� �� మ�� �� మ� �పయత� ం ���. ఏ ����� �యం అం�ంచగ���
�నకంజ �య��. ఈ �ధం� ��� �  � �ప�� క�న �� �ం� ��� న ���బ� �గం���  ���
�య��� �ర�నక �ం� ఏం���   అం�ం�న స�యం �లకట����. మ�� ����. 1867
ఆగ��� ���బ� �గంథం �� సం����  ��� ��న ఓ ��� ఏం���  � ��� ���ం�
''�� అ��  ర��� కృత����. �� �క�� ��� బ� �గంథం �ర��� � ��'' అ� ���.

�ద� క�� ��� ఇంట�� షన�  �నం�న వ� వ����  1864 �ం� ��� �   �గబ��వటం
వలన ఈ �గంథం మ�ంత ఆలస� �ం�. క�� ��� ఇంట�� షన�  ఏ�� �, ��� ణం,
�ర� హణ� �లక �యకత�  �రం ��� �  � అ�� ఏం���   �� తన�న�  అ��  శ� �
�మ�� � �, ���� � ���సం ��� ం��. ���  18, 1871 ��� �� ఊ�ం�న ఆ��ధం
���  క�� �  �పం� ఆ�ష� ృత�ంద�, �ష��� స�జ ��� ణం �శ� �� అ���
ప��యన�  �ర� �న� �� � �� ఊ�ం�న��కం� స�జం �గం�� ���ంద�
�� �ం��.
���  1881� మర�ం�న త�� త మ�ంత �గ����న ��� �   ఆ��� ��  ��టపర� ���
లండ� � �రం� బస ��ం�ల� �క ��� సల� ఇ�� న�� � �� ��� �   ఏం���  ల మధ�
ఉత�ర �ప�� త��� ఎన� � ఆగ��. రకర�ల సంద�� ��  ఇద��� రకర�ల �ర�� �ప�స
��� కవర � �య�� ����  ఉం���. ��క ��స�ం� ఏం���  �న�  ���ణ� ం ���  ఆయ��
జనర�  అ�, ��� �   గడ�ం, ���, ఇం� �� �ష�రణ ���  ఆయ��  ��  అ� �ద�
ఇంట�� షన�  �ర� వర � స�� � �������. ��� �   �������  చ���డ� ���
ఎ��� � ��� 'ఆ అసం�ర�ం� ���న �త�ప�ల� ఏ� ఒక� �యమ� ���  ఏం���  �
'' అం�� 
��� �  . 1883 ��� � ఓ మ�� హ� �ళ ��� �  � క��న ఏం���   ��� �   ఆఖ� ��క�
��వ���  అసం�ర�ం� ���న ���బ� �ం�, �� సం��ల� సంస� �ం� �ప��ం�
య����  �ప�� �. అ� ��� �  � ఏం���   ఆఖ��� �పత� �ం� క���వటం. ��� �  
మర�ం�న త�� త ఏం���   మ� �ష� ర�లం ��ం� ఉ�� �. ఈ �లం� �ప�న సమ���
���బ� �గంథం ��� �� అ�� � �ద�ం �య��� ��� ం�� ఏం���  .
తన ��తం �వ� ద�బ�ం� ��� �  � క�� ���� న ఉత�ర �ప�� త��ల� స� అ�క
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ప�ల� �య�క��న� ఏం���   �ధప�� �. ��� �   మర�నంతరం ఇద�� మధ�  జ��న
ఉత�ర �ప�� త��ల� ఓ వ�స �కమం� అమ���న�  ఏం���   ���  �గ��  ��� అర ����
��న త�� త �� బల� �ద �ఖ� ���  ��� న�  ��� �  � ��� ���ం��. ఈ
�ఖల� భ�దప��  �కమం� తర� ఏం���   ��� �  � �చ� �ం�న �ష��, ���పడ�
సంద�� �, మ��� న�� �న�  చర� �, ���న �ప�వ అవ��ల� మ�ం� ���  �ప�
�ప�వం ఎ�� � ఎక� డ అం� ��ం�న ��మధ�ల� ఏం���   ��ప�ల �ర� �క� �
��� �ం�న�  ప���  �ల�� ��� ���. ఎంత ���� ��� ��� ���ణం� ఉన�
��� �మం� �శమ ��� ��� � �క� ���� రం�� ���  ���బ��� వ� వస� ����
�ప� �ల� � �� రన�  �షయం� ఏ �� ��� ���  ��� ��. 
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