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 जनानाां वर्गीकरणस्य  कश्चन सरलतमोपायः वततते, यत ् तेषाां व्यवहाररक्या भाषया तेषाां 

पररभाषीकरणम ् । यदा वयां कमपप जनां तपमलः अथवा बङ्र्गः इपत व्यवहरामः, तदा अस्य 

सामान्याथतः भवपत अयां जनः तपमल्भाषाम ् अथवा बङ्र्गभाषाां वदपत, तथा च 

तपमल्नाड्ुपरदेद े ेअथवा बङ्र्गालरदेद े ेपनवसपत । वयां रदेत्येकां  के्षत्रां केनपचत ्पवप ष्टरदेकारकेण 

भोजनेन, वस्त्रेण, काव्येन, नतृ्येन, सङ्र्गीतेन तथा च पचत्रकलया योजयामः । यदा-कदा 

वयम ् एतादृ ीं सांस्कृपतां मत्वा चलामः, तथा च पचन्तयामः, यत ् एताः सांस्कृतयः यर््ग-

यर््गान्तरेभ्यः अपस्तत्वे सपन्त । परन्त ् पवपभन्नके्षत्राणाां मध्ये पवभाजक-सीमानाां 

रदेादभ्ातवसेमयस्य भपूमका आसीत ् । याां वयम ् अद्य के्षत्रीयसांस्कृपतम ् अवर्गच्छामः, सा 

(सांस्कृपतः) कालरदेभावात ्पररवपततता वततते (वस्तत्ः एषा अद्यापप पररवततमाना वततते) इमाः 

क्षेत्रीय-सांस्कृतयः जपिलरदेपियया पवकपसता अभवून ् । अस्याः रदेपकयायाः परररदेेक्ष्ये 

स्थानीयपरम्पराणाम ् उपमहापिपस्य अन्यभार्गस्थपवचाराणाम ् आदान-रदेदानेन 

पारस्पररकसाहाय्यम ् अभवत् । यथा वयां पश्यामः कापश्चत ् परम्पराः त ् केषापचचत ्

पव ेषक्षेत्राणाां  स्वस्य सपन्त, तथा च कापश्चत ् अन्याः परम्पराः पवपभन्नके्षते्रष ् समानाः 

रदेतीयन्ते । परन्त ् एतत ् अपतररच्य कापश्चत ् अन्याः परम्पराः कस्यपचत ् क्षेत्रपव षेस्य  

रदेाचीनाभ्यः क्षेत्रीयपरम्पराभ्यः  उत्पन्नाः,  परन्त ् अन्यपस्मन ् के्षते्र र्गत्वा तापभः पकचचन 

नवीनां रूपां रदेाप्तां भवपत  ।  

चेरभाषायााः तथा च मलयालमभाषायााः विकासाः 

आर्गच्नन्त,् भाषाके्षत्रयोः मध्ये अन्तःसम्बन्धस्य एकेन उदाहरणने स्वकीयां पवशे्लषणां क्मतः । 

नवम ताब्दद्याां महोदयपर्म ् इत्यस्य चेरराज्यस्य सांस्थापना रदेायिीपस्य दपक्षणपपश्चमभार्गे 

अभवत्, यः अद्यतनस्य केरलराज्यस्य कश्चन सम्भार्गः अपस्त । सांभवतः जनाः 

मलयालमभाषाां अपस्मन ्के्षते्र व्यवहरपन्त स्म ।  ासकाः मलयालमभाषायाः एवचच पलपयाः 

रदेयोर्गः स्वकीयापभलेखषे ् कृतवन्तः । वस्तत्ः अस्याः भाषायाः रदेयोर्गः उपमहािीपस्य 

सवतकारीयेष ्अपभलेखषे ्कस्यापश्चत ्के्षत्रीयभाषायाः रदेयोर्गस्य सवतरदेथमोदाहरणषे ् अन्यतमः 

अपस्त । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

के्षत्रीय-संस्कृतीनां सर्जनम ्
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सहवै चेरजनाः  सांस्कृतस्य परम्पराभ्यः अपप  बहून् अां ान ् र्गहृीतवन्तः। केरलस्य 

मवदिररंगमञ्चम,् यस्यपरम्परा एतद्यर््गपयतन्तम ्अन्वषे्टट ां  क्यते, सांस्कृतस्य महाकायेष ्आधतृा 

आसीत ् । मलयालमभाषायाः रदेथमसापहपत्यककृतयः यासाां कालः िाद  ताब्ददीं जनाः 

मन्यते, रदेत्यक्षरूपेण सांस्कृतस्य ऋपणन्यः  वततन्ते । इदम ्अपप  पकचचन अतीव रुपचकरां तथ्यां 

वततते यत ्चतद्त  ताब्दद्याः एकः ग्रन्थः लीलावतलकम,् यः व्याकरणस्य तथा काव्य ास्त्रस्य 

च पवषयसांम्बद्धः वततते, मविप्रिालम ्  इत्यस्याां  लै्याां  पलपखतः आसीत ् । मपणरदेवालस्य 

 ापब्ददकाथतः- हीरकम,् तथा च रदेवालम ्इपत । यः अत्र ियोः भाषयोः सांस्कृतके्षत्रीयभाषयोः 

सहरदेयोर्गां रदेपत सांकेतां करोपत । 

शासकााः तथा च धावमजकमरपरमरााः - र्ागदनाथसपरप्रिायाः 

 अन्यके्षते्रष ् क्षेत्रीयाः सांस्कृतयः के्षत्रीयधापमतकपरम्परातः पवकपसताः अभवून ् । अस्याः 

रदेपियायाः सवोत्तमम ् उदाहरणां वततते, पर्ी इपत । ओपडुपसारदेद े े जर्गन्नाथस्य सम्रदेदायः 

(जर्गन्नाथस्य  ापब्ददकाथतः वततते, सांसारस्य स्वामी यः पवष्णोः पयातयवाची अपस्त) ।  

एतावत्कालपयतन्तां जर्गन्नाथस्य काष्ठरदेपतमा स्थानीयजनजापतजनैः पनमीयते, येन इदां तात्पयं 

भवपत यत ्जर्गन्नाथमलूतः एकः स्थानीयदवेता आसीत,् कालान्तरे तस्यैव मान्यता पवष्णर्ूपेण 

अभवत ्। 

         िाद  ताब्दद्याां र्गङ्र्गवां स्य कश्चन अत्यन्तः रदेतापी राजा अनन्तवमतनः पय्ा ं

पर्ुषोत्तमजर्गन्नाथस्य कृते कस्यपचत ् मपन्दरस्य  पनमातणाथं पनश्चयां कृतवान ् । राजा 

अनङ्र्गभङ्र्ग-ततृीयः १२३० तमे स्वकीयां राज्यां पर्ुषोत्तम-जर्गन्नाथाय अपपततवान्, तथा च 

आत्मानां जर्गन्नाथस्य “रदेपतपनयक््तम”् इपत समद्घोषयत ्। 

 

 

 

 

 

 

वचत्रम ्-१ 

मलयालमे 

विरवचताः 

आरवपरभकाः 

केरलस्य कश्चन 

अवभलेखाः 

 

 

 

 

 

 

 

वचत्रम ्-२ 

बलभद्र-सुभद्रा-

र्गदनाथानां 

लघुमूतजयाःतालम

त्रस्य माण्डुवलवमाः 

(ओवडसाप्रिेशाः) 

 

अन्विष्यवत ुयत ्

भितः गहृ े 

भिवतः य ः 

भ ष ः िदन्वत, 

त स ां लखेन े

सिवप्रथमां प्रयोगः 

कद  ज तः  

स्य त ् । 
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कालान्तरे यदा यदा इदां मपन्दरां रदेपसद्धतीथतस्थलरूपेण 

पवख्यातम ् अभवत,् तदा सामापजक-राजनैपतकदृष््टया 

अपप महत्त्वपणूतम ् अभवत ् । येन केनापप 

ओपडुपसारदेद ेः पवपजतः, यथा मर््गलवां ीयेन, 

मराठासाम्राज्येन, ईस्ि-इपडडुपया-कम्पनी इत्यनेन, सवे 

अपस्मन ् मपन्दरे स्वकीयपनयन्त्रण-सांस्थापनाथ ं 

रदेायतन्त । ते इदम ्अनभ्वां क्वतपन्त स्म, यत ्  मपन्दरे 

पनयन्त्रण े सपत स्थानीयजनेष ्  तेषाां   ासनां स्वीकृतां  

भपवष्यपत । 

रार्मुत्रााः(रार्मूत) तथा च शूरिीरतायााः मरपरमरााः 

उनपवां  ताब्दद्याां पिपि जनाः तत ् के्षत्रम ् “यत्र  

अद्यतनस्य राजस्थानस्य भयूान ्  भार्गः  अवपस्थतः 

अपस्त राजपतूाना इपत कथयपन्त स्म । एतेन एतज्ञात्ां  क्नम्ः, यत ् सः एकः एतादृ ः 

रदेद ेः आसीत,् यत्र केवलम ्अथवा रदेमख्रूपेण राजपत््राः एव पनवसपन्त स्म, परन्त ् इयां 

वातात आांप करुपेण एव सत्यम ्अपस्त । एतादृ ाः अनेके समहूाः आसन ्(अद्यापप वततन्ते),  

ये उत्तरभारतस्य  मध्यवपततभारतस्य च  अनेकेष ्के्षते्रष ्आत्मानां राजपत््रां मन्यन्ते । इदम ्अपप 

सत्यां वततते, यत ्राजस्थाने राजपत््राणाम ्अपतररक्ताः अन्ये जनाः अपप पनवसपन्त । तथापप, 

रदेाय ः इदां मन्यते, यत ्राजपत््राः राजस्थानाय कापचचत ्एकाां पवप ष्टसांस्कृपतां रदेदत्तवन्तः । 

एताः साांस्कृपतकपरम्पराः तत्रत्यानाां  ासकानाम ्

आद शः सह तथा च अपभलाषैः सह सघनतया 

यक््ताः आसन ्  । रदेायः अष्टम ताब्दद्याः आरभ्य  

अद्यतनराजस्थानस्य अपधकेष ् भार्गषे ्

पवपभन्नक्ि्म्बानाां राजपत््रराञाां    ासनम ्आसीत ्। 

पथृ्वीराजः (पितीये्ध्याये) कश्चन एकः एतादृ ः 

एव  ासकः आसीत ् । एते  ासकाः एतादृ ानाां 

 रूवीराणाम ्आद ातन ्स्वहृपद सांस्थापयपन्त स्म, य े

वीराः रणके्षते्र वीरतापवूतकां  यध््यमानाः रदेायः 

पराजयस्य अपेक्षया मतृ्योः वरणां  कृतवन्तः पकन्त् 

रणके्षत्रात् पलायनां न कृतवन्तः । 

               चित्रसंख्या-४,  

बीकानेरस्य राजकुमार-राजचसंहः 

 

 

 

 

 

 

 

 

वचत्रम ्- ३ 

र्गदनाथमवदिरम,् 

मुरी 
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राजपत््र रूवीराणाां कथाः काव्येष ् र्गीतेष ् च सर्पक्षताः वततन्ते, इमापन र्गीतापन रदेायः 

रदेप पक्षत-चारणभिैः र्गीयन्ते । एतापन काव्यर्गीतापन एतादृ ानाां  रूवीराणाां स्मपृतां 

सांरक्षयपन्त, तथा च तैः काव्यर्गीतापदपभः आ ास्यते यत ् एतेन अन्ये जनाः अपप 

 रूवीराणाम ्अनक्रणाथं रदेेररताः तथा च रदेोत्सापहताः भपवष्यपन्त । सामान्यजनाः अपप 

एतया वीरर्गाथया आकपषतताः भवपन्त । एतास ् कथास ् रदेायः नािकीयतथ्यानाां तथा च 

स्वापमभपक्त-पमत्रता-रदेेम- ौयत-िोधादीनाां, रदेबल-सांवरे्गानाां पचत्रणां भवपत स्म । 

  पकम,् एतास ् कथास ् स्त्रीणाम ् अपप स्थानां भवपत स्म ? आम,् यदा कदा ताः पस्त्रयः 

पववादकारणरूपेण  पवद्यमानाः सपन्त, यदा पर्ुषाः  स्त्रीणाां जयाथं  तासाां सांरक्षणाथं वा 

परस्परां यध््यन्ते स्म । क्त्रपचत ्  इदमपप  पचपत्रतां वततते, यत ् पस्त्रयः स्वकीय रूवीरपतीनाां 

जीपवते मतेृ च  उभयथा  अनस्रणां क्वतपन्त स्म । सतीप्रथा अथातत ् पवधवास्त्रीपभः 

जीपवतास ्  सतीष ् अपप  स्वमतृकपतीनाम ् अपननपचतायाां आत्मदाहस्य अपप उल्लेखः 

रदेापयते । एतेन रदेकारेण जनाः  रूवीरतायाः आद ातन ् पालयपन्त, तैः रदेायः आद ातथतम ्

आत्मबपलदानां करणीयां भवपत स्म । 

 

 

 

 

 

मानचित्रम ्– १ 

तत ्के्षत्रं यस्य 

चिषये अचस्मन ्

अध्याये ििाा 

कृता अचस्त । 
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के्षत्रीयसीमादतेभ्याः मरे – कत्थकनृत्यस्य कथा 

यपद  रूवीरतायाः परम्पराः पवपभन्नके्षष ् पवपभन्नरूपेण रदेाप्त्ां  क्यन्ते, तदा नतृ्यस्य 

पवषये्पप इदमवे सत्यां वततते । आर्गच्छन्त,् नतृ्यस्य एकां  रूपां कत्थक इत्यस्य इपतहासां 

पश्यामः । इयां नतृ्य लैी उत्तरभारतस्य अनेकभार्गैः सम्बद्धा अपस्त । कत्थक ब्ददः 

कथा ब्ददने पनष्पन्नः वततते, यस्य रदेयोर्गः सांस्कृतादीष ् भाषास ् आख्यापयकायाः कृते 

भवपत । कत्थकः मलूरूपेण उत्तरभारतस्य मपन्दरेष ्आख्यापयकाां वदताां जनानाां कश्चन 

एकः समद्ायः आसीत ् । एते कथाकाराः स्वकीयापभनेन सांङ्र्गीतैः च स्वकथावाचनम ्

अलङ्क्वतपन्त स्म । पचचद  ताब्दद्याां तथा च षोडुप  ताब्दद्याां भके्तः आन्दोलनस्य 

रदेसारेण सह कत्थक इपत कस्यापश्चत ् पवप ष्टनतृ्य ैल्याः रूपे पररवततमानः आसीत् । 

राधाकृष्णयोः पौरापणकानाम ्आख्यानाां रदेस्तप्तकरणां लोकनाि्यरूपेण पियते स्म, यस्य 

नाम ‘रासलीला’ इपत उच्यत े । रासलीलायाां लोकनतृ्येन सह कत्थक-कथाकारस्य 

मलूापभनयः अपप सम्बद्धः भवपत स्म । 

       मर््गलसम्राजाां तथा च तेषाम ् अपभजातानाां  ासनकाले कत्थकनतृ्यस्य रदेस्तप्तः 

राजभवने भवपत स्म । अस्य नतृ्यस्य वततमानापन अपभलक्षणापन पवकपसतापन तथा च 

केनपचत ् पवप ष्ट लैीरूपेण पवकपसतम ् । कालेन इदां पिपवधपरम्परायाां पवभक्तम ् 

अभवत ् । राजस्थानस्य जयपर्ीय लै्याां (जयपर्घराना) तथा च लक्ष्मणपर्ीय ैल्याां 

(लखनऊ घराना) । इदम ्अवधरदेान्तस्य अपन्तम ासकस्य वापजद-अली ाहस्य सांरक्षणे 

रदेमख्कलारूपेण रदेपतपष्ठतम ् । इदम ् १८५०-१८७५ इपत कालावधौ नतृ्य लैीरूपेण 

जयपर्लक्ष्मणपर्योः क्षेत्र े एव न अपपत् अद्यतनानाां पचजाब-हररयाणा-जम्बकूश्मीर-

मध्यरदेद ेानाां पनकिवपततके्षते्रष ् अपप दृढतया सांस्थापपतम ् अभतू ् ।  नैः  नैः अस्य 

रदेस्तत्ौ पक्लष्टस्य एवचच द््रतस्य पदसचचालनस्य, उत्तमवे भषूायायाः, कथानाां 

रदेस्तत्ीकरणस्य अपभनयस्य च महत्त्वां वपधततम ् । उनपवां पत ताब्दद्याां तथा च 

पवां पत ताब्दद्याम ्अपधकाः पिपि रदे ासकाः अनेकपवधानाां साांस्कृपतक-र्गपतपवधीनाम ्

इव कत्थकनतृ्ये अपप अरुपचः 

पवञापपतवन्तः, तथापप इदां नतृ्यां 

स्वतन्त्रतायाः अन्तरम ् अस्य 

मान्यता षि् ास्त्रीय-नतृ्यरूपेण 

 अभवत्  । स्वातन््योत्तरम ् 

अस्य मान्यता षि् ास्त्रीय-

नतृ्यरूपेण अभतू ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नृत्यस्य कक्षा, 

लक्ष्मणमचदिरम,् 

खजुराहो ।  

 

? ज नवतु यत् कक 

भित ां नगरे ग्र मे 

ि  िीर ण ां 

िीर ङ्गण न ां च 

परम्पर  आसीत ्

? यदद आम्, तर्हह 

एत ः परम्पर ः 

र जपूत न ां 

िीरत पूण वदर्शः 

दकयवतीं 

स म्यत म् अथि  

न्भन्नत ां भजवते  ? 
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शास्त्रीयं नृत्यम ्  

 

कीदृशी कला शास्त्रीया भिेत ्? अस्य प्रश्नस्योत्तरं प्रायाः अतीि क्लेशाय भिवत । वकं ियं 

तादृशं रूमं शैलीं िा शास्त्रीयम ्इवत ििामाः, यस्य विषयाः धावमजकाः भिेत ्? अथिा वकम ्

एतत ् शास्त्रीयम ् एतिथं मदयामहे, यत ् यवस्मन ् अत्यवधककौशलस्य आिश्यकता भिवत, 

यत ् कौशलम ् अनेकैाः िषषाः प्राप्यते । अथिा एतिथं शास्त्रीयं भिवत यतोवह एतत ्

वनधाजररतवनयमानाम ् अनुगुिं प्रिवशजतं प्रस्तुतं च भिवत तथा च वििधतायै प्रोत्साहनं न 

िीयते ? एते एतादृशााः प्रश्नााः सवदत, येष ुविचाराः मरमािश्यकाः, इिम् अवम स्मतजव्यम ्अवस्त 

यत ्बहूवन नृत्यावन यावन लोकनृत्यावन इवत सवदत, तेषु तााः समानतााः सवदत यााः  शास्त्रीय-

नृत्यानां विवशष्टावन लक्षिावन सवदत । यद्यवम शास्त्रीयम ् इवत विशेषिस्य प्रयोगाः तेषां 

कलारूमािां शे्रष्ठतायााः अवभज्ञामकं भवितंु शक्नोवत, तथावम इि ंसिजिा शब्िशाः सत्यं न 

भिवत । 

अदयावन नृत्यरूमावि सपरप्रवत एषां गिना शास्त्रीयेषुनृत्येषु भिवत, तेषां नामावन- 

भरतनाट्यम ्(तवमलनाडु) 

कथाकली (केरलम)् 

ओवडसी (उवडसा) 

कुवचमुवड (आदरप्रिेशाः) 

मविमुरी (मविमुरम)्  

 

          एतेषु कस्यवचत ्एकस्य नृत्यस्य विषये सपरमूिं ज्ञानं कुिजदतु । 
 

 

? 
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संरक्षकेभ्याः वचत्रकला- लघुवचत्रािां मरपरमरा  

एका अन्या परम्परा या पवपभन्नरीपतभ्यः पप्ष्पता पल्लपवता च वततते, सा आसीत्  

लघप्चत्राणाां परम्परा । लघप्चत्रापण ( नाम्नैव अथतबोधः भवपत ) लघ्वाकारस्य पचत्रापण 

भवपन्त, येषाां पनमातणां सामान्यतः जलयक््तवणशः वस्त्रेष ् अथवा कर्गतदेष ् भवपत । 

रदेाचीनतमलघप्चत्रापण तालपते्रष ् अथवा काष्ठस्य फलकेष ्  पचपत्रतापन आसन ् । एतेष ्

सन््दरतमापन पचत्रापण, यापन पपश्चमभारते रदेाप्तजनैग्रन्थान ्सपचत्रीकत्ं  रदेयक््तापन आसन ्। 

अकबर-जहार्गीर- ाहजहााँ इत्यापदपभः मर््गल ासकैः अपतक् लपचत्रकारेभ्यः सांरक्षणां 

दत्तम ्आसीत ्ये रदेाथपमकरूपेण इपतहासानाां काव्यानाां च पाडड्ुपपलपीः पचत्रयपन्त स्म ।  

एताः पाडड्ुपपलपयः सामान्यतः र्गहनवणशः पचपत्रताः पियन्ते स्म, तथा च तास् रदेासादस्य 

यध््यस्य मरृ्गयायाः च दृश्यां, सामापजकजीवनस्य अन्यान्यपप वस्तपून पचत्रयपन्त स्म । 

रदेाय ः उपहाररूपेण एतेषाां पचत्राणाम ्आदान-रदेदानां पियते स्म , तथा च एतापन पचत्रापण  

राजपभः तथा च अन्तरङ्र्गजनैः एव द्रष्टट ां  क्यन्ते स्म ।   

 मर््गलसाम्राज्यस्य पतनेन सह  अनेके पचत्रकाराः 

मर््गलसाम्राज्यां पररत्यज्य  नवीनोदीयमान-क्षेत्रीय-

राज्यानाां साम्राज्यां र्गतवन्तः । पररणामस्वरूपां 

मर््गलानाां कलात्मकरुचीनाां रदेभावः दपक्षणस्य 

क्षेत्रीयसाम्राज्ये राजस्थानस्य राजपत््रीय-साम्राज्ये 

अभवत ् । परन्त ् एतेन सह ते स्वकीयाः पवप ष्टताः 

अपप सांरपक्षतवन्तः तथा च तासाां पवकासम ् अपप 

कृतवन्तः । मर््गलानाम ् उदाहरणापन अनस्तृ्य   

 ासकानाां तेषाां राजभवनानाां च पचत्रणम ्आरब्दधम ्। 

सहवै मेवाडुप-जोधपर्-बूांदी-कोिा-पक नर्गढ इत्यापदष ्

केन्द्रषे ्पौरापणक-कथानाां तथा च काव्यानाां पवषयस्य 

पचत्रणां  यथावत ्चलत ्आसीत् ।  

  एतादृ म ् एव एकम ् अन्यद ् अपप के्षत्रम ्आसीत,् 

आधप्नकपहमाचलरदेद ेस्य समीपां पहमालयस्य 

तलभमूःे (तलहिी) के्षत्रम ्।  

 

 

 

 

चित्रम ्- ७ 

मृगयायाः काले  

चिश्राचदतं कुिान ्

मुगलसम्राट् 

अकबरः 
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सप्तद  ताब्दद्याः अनन्तरेष ्वषषे,् अपस्मन ्के्षते्र लघप्चत्रकलायाः  कस्यापश्चत ्साहसपूणत लै्याः 

तथा च भावरदेवण- लै्याः पवकासो्भवत,् या ‘बसोहली’  लैी इपत उच्यते । अत्र यत ्

लोकरदेसपद्धां पस््तकां  पचपत्रतां तत् भानद्त्तस्य रसमचजरी आसीत ् । कलाकाराः १७३९ तम े

नापदर ाहस्य आिमणात ् तथा च पदल्लीपवजयस्य पररणामस्वरूपां समतलके्षत्राणाम ्

अपस्थरताभ्यः सांरक्षणाथ ं पवततीयां के्षत्रां रदेपत पलायनां कृतवन्तः तत्र र्गमनानन्तरम ् एव तेषाम ्

आश्रयदातारः सांरक्षकाः वा पसद्धाः आसन्, फलतः पचत्रकायातः काङ्र्गडुपा लैी पवकपसता  

अभतू ् ।  

 

 

 

चित्रम ्- ८,  

होलीक्रीडन ्

महाराणारामचसंह

चितीयः, 

राजपुत्रलघुचित्रम,् 

कोटा 

 

 

चित्रम ्- ९ कृष्णः, 

राधा तस्याः ि 

सख्यः तयोः 

 चमत्राचण,  

पिातीयं 

लघुचित्रम्, 

काङ्गडा 
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अष्टाद  ताब्दद्याः मध्यां यावत् काङ्र्गडुपायाः कलाकाराः कापचचत ् नवीनाां  लैीं 

पवकपसतवन्तः, येन लघप्चत्रकलायाः पवद्या नवपपल्वता जाता । तेषाां रदेेरणायाः स्रोतः, 

तत्रत्या वषै्णवपरम्परा आसीत ् । नील-हररत-मदृ-्वणातनाां रदेयोर्गः तथा च पवषयाणाां 

काव्यात्मकपनरूपणां काांर्गडुपा ैल्याः पव ेषता आसीत ्। 

    स्मरणां भवते,् यत ्सामान्यस्त्रीपर्ुषाः अपप पाते्रष,् पभपत्तष,् वस्त्रेष,् क्रिमषे ् स्वकीयकलाां 

पचत्रयपन्त स्म । कलायाः एतदद्ाहरणषे ्कापनचन  एव अवप ष्टापन  भवपन्त स्म । एतत ्

पवपरीतां लघप्चत्रापण रदेासादषे ् सावधानतया सांरक्ष्यन्ते स्म । येन   ताब्ददीः यावत् 

सर्पक्षतापन  भवये्ः  । 

बङ्गप्रिेशाः- वकमवम सूक्ष्मम ्ईक्षिम ् 

कस्यावश्चत ्के्षत्रीयायााः भाषायााः प्रभािाः   

यथा वयां रदेारम्भ े दृष्टवन्तः, वयां रदेाय ः के्षत्रस्य नामकरणां  तत्रत्यानाां जनानाम ्

उपयज््यमानभाषाम ् आधतृ्य पनणतयामः, वयम ् एतत्तकत यामः यत ् तत्रत्याः पनवापसनः 

अहपनत ां बङ्र्गभाषायामेव व्यवहरपन्त स्म । पकन्त ्इयां कापचत ्एका मनोरमा वातात वततते, 

यत ्  सम्रदेपत सांस्कृतभाषातः बङ्र्गभाषायाः उत्पपत्तः मन्यते । रदेारपम्भक (ई.प.ू 

रदेथम ताब्दद्याः मध्यभार्गस्य) सांस्कृतग्रन्थानाम ्अध्ययनेन ञायते यत ्बङ्र्गजनाः सांस्कृतात्  

पनष्पन्नापभः भाषापभः न व्यवहरपन्त  स्म ।  पन्ः तपहत नवीनभाषायाः उत्पपत्तः कथम ्

अभवत ्? 

ई.प.ू चतथ्त-ततृीय ताब्दद्याः बङ्र्गालमर्गधयोः (आध्पनकदपक्षणपवहारस्य भार्गः) 

वापणपज्यकसम्बन्धाः  स्थापपताः जायमानाः आसन,् येन कारणने सम्भवतः सांस्कृतस्य 

रदेभावः वधतमानः स्यात ् । चतथ्त ताब्दद्याां र्गप््तवां ीयः  ासकाः उत्तरबङ्र्गाले स्वकीय-

राजनीपतकां  पनयन्त्रणां स्थापपतवन्तः, तथा च तत्र िाह्मणान ्पनवापसतवन्तः । अनेन रदेकारेण 

मध्यायाः र्गङ्र्गोपत्यकायाः भाषारदेभावः तथा च साांस्कृपतकरदेभावः रदेबलतरौ अभवताम ्। 

सप्तम ताब्दद्याां चीनीयात्री ह्यनूसाांर्गः अपन्वष्टवान ् यत् बङ्र्गाले सवतत्र सांस्कृतेन 

सम्बद्धभाषाणाां रदेयोर्गः जायमानः आसीत ्। 

     अष्टम ताब्दद्याः पाल ासकानाां सांरक्षण े एकस्य के्षत्रीयराज्यस्य उद्भवः अभवत ्

(पितीयाध्याये) । चतद्त षोडुप  ताब्दद्योः मध्ये बङ्र्गरदेद े ेयवनसम्राजाां  ासनम ्आसीत,् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्- १० 

सिाप्रािीनतमा

याः बङ्गला-

रामायणस्य 

तालपत्रचनचमाता

याः पाण्डुचलपेः 

चकचचित ्पृष्ठम ्  
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ये पदल्लीपस्थत ासकेभ्यः  स्वतन्त्राः आसन ्(ततृीयाध्याये) । १५८६ तम ेयदा अकबरः 

एतां रदेद ेां पवपजतवान,् तदा अस्य नाम रदेान्तः (सबूा) अभवत ् ।  तपस्मन ्काले यद्यपप 

रदे ासनस्य भाषा फ़ारसी आसीत,् तथापप बङ्र्गभाषा के्षत्रीयभाषारूपेण पवकपसता 

आसीत ्। 

      वस्तत्ः पचचद  ताब्ददीपयतन्तम ् उपभाषा-क्षेत्रीयभाषयोः बङ्र्गसमहूः एकया 

सामान्यसापहपत्यकभाषया एकसपूत्रतः अभवत ् ।  एषा सापहपत्यकभाषा तस्य के्षत्रस्य 

पपश्चमभार्गस्य वातातलापस्य भाषा आसीत,् यस्य वततमानां नाम मवश्चमबङ्गाल इपत 

वततते । यद्यपप बङ्र्गभाषायाः उद्भवः सांस्कृतभाषायाः एव  अपस्त, परन्त ् इयां  

स्विपमकस्य पवकासस्य अनेकसोपानतः अवतररता वततते । तदपतररक्तां   सांस्कृतेतरणाां 

 ब्ददानाां कश्चन पव ालः  ब्ददार्गारः वततते, यः जनजापतजनानाां भाषापभः फ़ारसी-

यरूोपीयाद्यनेकभाषापभः च अनेकस्रोतोभ्यः सांरदेाप्तः अपस्त, आधप्नक-बङ्र्गभाषायाः 

कश्चन भार्गः जातः अपस्त । 

   बङ्र्गभाषायाः रदेारपम्भकसापहत्यां पिधा पवभक््तां   क्यते, एकः भार्गः सांस्कृतभाषायाः 

ऋणी वततत,े पितीयभार्गः स्वतन्त्रः वततते । रदेथम ेभार्ग ेसांस्कृतमहाकाव्यानाम ्अनव्ादः, 

यथा मङ्र्गलकाव्यम,्  ापब्ददकाथेष ्  भ्म ्अथातत ् माङ्र्गपलककायतसम्पादनाथं काव्यां 

यत ् दवेीदवेतासम्बद्धम ्अपस्त तथा च भपक्तसापहत्यम ् यथा –र्गौडुपीयवषै्णवान्दोलनस्य 

नेतः् श्रीचैतन्यदवेस्य जीवनकथाः (अष्टमाध्याये) इत्यादयः सपन्त । 

       पितीयभार्ग ेनाथसापहत्यम ्अपस्त, यथा मनैामती-र्गोपीचन्द्रस्य र्गीतम,् धमतठाक्रस्य 

पजूासम्बद्धाः कथाः, उपकथाः, लोककथाः र्गाथार्गीतापन च सपन्त । 

  रदेथमरदेकारकाणाां ग्रन्थानाां कालपनणतयः सरलः वततते, यतोपह एतादृश्यः अनेकाः 

पाडड्ुपपलपयः समप्लब्दधाः सपन्त, यपस्मन ् इदां सङ्केपततां वततते यत ् तासाां रचना 

पचचद  ताब्दद्याः उत्तराधे अपप च अष्टाद  ताब्दद्याः मध्यभार्ग े अभवत ् । 

पितीयरदेरकारकाः कृतयः मौपखकरूपेण कथ्यन्ते स्म श्रयून्ते स्म च  अतः तासाां 

कालपनणतयम ्इदपमत्थम ्इपत वक््तां  न  क्यते । ताः पव षेतया पवूतबङ्र्गरदेान्ते लोकपरदेयाः 

आसन,् यत्र अपेक्षाकृतः िाह्मणानाां रदेभावः न्यनूः आसीत ्।  

मनैामती,  र्गोपीचन्द्रः तथा च धमतठाक्रः  

नाथसम्रदेदापयनः सांन्यापसनः भवपन्त स्म, ये  पवपवधाः यौपर्गकाः पियाः क्वतपन्त स्म । 

इदां र्गीतपव ेषां यत ्रदेायः अपभनीयते, इदां ञापयपत यत ्कथां राञी मनैामती स्वकीयां पत््रां 

र्गोपीचन्द्रां नैकपवधास् बाधास ्सांन्यासां ग्रहीत्ां रदेोत्सापहतवती । 

धमतठाक्रः कश्चन लोकपरदेयः क्षेत्रीयः दवेः अपस्त, यस्य पजूा रदेाय ः पाषाणस्य 

अथवा काष्ठस्य मपूतं सांस्थापय पियते । 
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आध्यावत्मक-मागजिशजकााः (मीर) मवदिरावि च    

षोडुप  ताब्दद्याः आरभ्य जनाः महत्या सङ्ख्यया पपश्चमबङ्र्गालस्य अल्प-

उवतरायक््तके्षत्रापण पररत्यज्य दपक्षण-पपूवत-बङ्र्गालस्य वनके्षते्रष ् कच्छके्षते्रष ् रदेवासां कत्तम ्

आरब्दधवन्तः आसन् । यथाकालां ते पवूतपद ाां रदेपत अग्रेसराः जाताः ते वनापन कततपयत्वा 

तत्रत्याां भमूौ धान्यकृपषां कत्तम ्आरब्दधवन्तः ।  नैः  नैः स्थानीयाः मत्स्यग्राहकाः अपप च 

स्थानान्तरीय-कृपषकतातरः ये रदेायः जनजातीयसमद्ायीयाः आसन् कृषकाणाां नतूनेष ्

समद्ायेष ्सपम्मपलताः जाताः ।  

ते पवूत-नदी-मख्-पप्लन-रदेद ेस्य केपन्द्रयभार्गे पस्थतां ढाकानर्गरां स्वराजधानीम ्

उद्घोपषतवन्तः । रदेायः अपधकाररणः कमतचाररणः च भपूमां रदेापय तत्र यवनमपन्दराणाां पनमातणां 

क्वतपन्त स्म, यापन एतेषाां के्षत्राणाां धापमतकस्य रूपान्तरणस्य केन्द्राणाां रूपेण कायं क्वतपन्त  

स्म ।  

रदेारम्भ ेबपहभातर्गात् आर्गत्य अत्र पनवत्स्यमानाः जनाः एतास् अपस्थरास ्पररपस्थपतष ्वपसत्ां 

कापचचत ् व्यवस्थाम ् आश्वासनां च इच्छपन्त स्म । एतापन सख्सौपवध्यापन तथा च 

आश्वासनापन तेभ्यः समद्ायस्य नेतारः रदेदत्तवन्तः । एते नेतारः प क्षकाणाां पनणातयकानाां च 

भपूमकायाः अपप कदापचत ् पनवतहणां क्वतपन्त स्म । कदापचत ् एवमपप अन्मीयते स्म यत् 

एतेषाां नेतणॄाां पाश्वे अलौपकक्यः  क्तयः सपन्त । स्नेहने आदरेण च जनाः एतान ्पीर इपत 

कथयपन्त स्म ।  

अपस्मन् पीरवर्ग े साधवः अथवा सफूीजनाः  अन्ये च धापमतकाः  महान्भावाः साहपसनः 

उपपनवपे नः दवेत्वरदेाप्तसैपनकाः एवचच योद्धारः पवपभन्नाः पहन्दब्ौद्धदवेीदवेताः 

जीवात्मानः अपप सपम्मपलताः आसन ्। पीराणाां पजूापद्धतयः  अतीव लोकपरदेयाः अभवन् 

अपप च तेषाां  स्मारकापण  बङ्र्गाले सवतत्र दृश्यन्ते ।  

बङ्र्गाले पचचद  ताब्दद्याः परवपततवषेष ् मपन्दरपनमातणस्य कायं बाहटल्येन जातां 

यत ् एकोनपवां पत ताब्दद्याः अन्ते समापप्तां र्गतम ् । वयां दृष्टवन्तः यत ् पितीयाध्याये 

पचचमाध्याये च मपन्दरापण अन्यापन धापमतकापण च भवनापन रदेायः तैः जनैः समहूःै च 

पनमीयन्ते स्म ये  पक्त ापलनः जायमानाः आसन ् । ते एतेषाां माध्यमने स्व के्तः 

भपक्तभावस्य च रदेद तनां कत्तम ् इच्छपन्त स्म । बङ्र्गरदेान्ते साधारणापभः इपष्टकापभः 

मपृत्तकापभः च पनपमततापन अनेकापन मपन्दरापण पनम्नसामापजक-समहूःै यथा काल ू (तैली) 

इत्यनेन कां सारी इत्यापदपभः  (घडिाधातोः प पल्पनः ) यत ् साहाय्यां कृतां तेन समथेन 

पनपमततापन आसन ् । यरूोपीयेष ्वापणज्यसमहूषे ्आर्गतेष ्सत्स् नतूनाः आपथतकाः अवसराः 

उत्पन्नाः  । एतैः सामापजकसमहूःै सम्बदै्धः अनेकैः पररवारैः एतेभ्यः अवसरेभ्यः लाभः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? भित ां 

न्िच रेण 

न्ितीयश्रेण्यः 

कृतयः 

न्लन्खतरूपेण 

दकमथं न 

स्थ प्यवते स्म ?  

 

 

 

 

 

 

 

मीर 

फारसीभाषायाः 

शब्िः अचस्त 

यस्य अर्ाः अचस्त  

आध्याचत्मक-

मागािशाकः 
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र्गहृीतः । यथा यथा जनानाां सामापजका आपथतकपस्थपतः उन्नता जाता ते एतेषाां मपन्दराणाां 

स्मारकाणाां यथा यथा जनानाां सामापजका आपथतकपस्थपतः उन्नता जाता ते एतेषाां 

मपन्दराणाां स्मारकाणाां वा  पनमातणने स्वपस्थपतां रदेपतष्ठाां च रदेदप ततवन्तः । यदा स्थानीयाः 

दवेीदवेताः ये पवू ं ग्रामषे ् पणतक्िीरेष ् एव पजू्यन्ते स्म तेषाां दवेीदवेतानाां कृते िाह्मणाः 

मान्यताां रदेदत्तवन्तः तदा तेषाां रदेपतमाः मपन्दरेष ्स्थापयमानाः जाताः  ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चित्रम ्- ११ 

(िामतः) 

कचित ्

पणाकुटीरः 

 

चित्रम ्- १२ 

(िचक्षणतः)  

चकचिन 

िौिालामचदिरम ् 

 

र्ीििािाः  

इयं मादयता यत ्

िृक्ष-मािमेषु 

र्डिस्तुषु 

प्राकृवतकघटनासु 

च अवम र्ीिात्मा   

अवस्त । 

 

 

 

 

 

? अत्र प्रदत्तस्य 

मन्वदरस्य तुलन ां 

न्ितीय ध्य ये 

प्रदत्तेन मन्वदरेण 

सह कुिववतु । 
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       एतेषाां मपन्दराणाम ् आकृपतः  बङ्र्गालस्य छपदयक््तपणतक्िीराणाां  दोचाला अथातत् 

छपदिययक््तस्य    क्िीरस्य अपप च चौचाला अथातत ् छपदचतष््टययक््तस्य क्िीरस्य इव 

भवपत स्म । पचचमाध्याये वपणततां बङ्र्गापलमपन्दरप खरां स्मरन्त ् । यतः मपन्दराणाां 

स्थापत्यकलायाां पवप ष्टबङ्र्ग लै्याः रदेादभ्ातवः जातः । अपेक्षानर््गण्म ् अपधका जपिला 

चौचाला अथातत ् छपदचतष््टययक््ता, आकृत्या चतर्पत्रकोणीयछदयः  पभपत्तचत्ष्टयेष ्

स्थापयन्ते स्म, याः उपरर पतयतक्-रेखाम ् अथवा पबन्द्ां यावत ् र्गच्छपन्त स्म । मपन्दरापण 

सामान्यतया एकपस्मन ् वर्गातकारे चत्वरे पनमीयन्ते स्म । तेषाम ् अन्तभातर्गषे ् कापचत ् अपप 

सज्जा न भवपत स्म, परन्त ् अनेकमपन्दराणाां बाह्याः पभत्तयः पचत्रकलापभः 

अलङ्कृतपाषाणपरिकापभः मपृत्तकायाः परिकापभः अलङ्कृताः भवपन्त स्म । केषप्चत् 

मपन्दरेष ् पव ेषतया पपश्चमबङ्र्गालस्य बाांक्रामडडुपलस्थेष ् मपन्दरेष ् एतादृ ां सज्जीकरणम ्

अत्यन्तम ्उत्कृष्टां जातम ्आसीत ्।  

मत्स्यः भोजनरूपेण 

परम्परार्गताः भोजमसम्बद्धाः अभ्यासाः सामान्यतया स्थानीयरूपेण उपलभ्यमानेष ्

खाद्यपदाथेष ् आपश्रताः भवपन्त । बङ्र्गालः कपश्चत ्नादयेसम-के्षत्रम ्अपस्त ,यत्र मत्स्यानाां 

व्रीहीनाां च उत्पादनां बाहटल्येन भवपत । अतः एतत ्स्वाभापवकम ्अपस्त यत ्एततिस्ति्यम ्

एव पनधतन-बङ्र्गानाां भोजने अपप रदेमख्म ्अपस्त । मत्स्यग्रहणां तत्रत्यानाां रदेमख्ः व्यवसायः 

आद्यावपधः वततते अपप च बङ्र्गसापहत्ये मत्स्यस्य पद ेपद ेउल्लेखः उपलभ्यते ।  एतस्मात ्

अपधकां  पकां  वा भपवतम् ् अहतपत  यत ् मपन्दराणाां बौद्धपवहाराणाां च पभपत्तष ् याः मडृमयाः 

 

 

 

न्चत्रम् – १३ 

गोपीन्भः स र्धं 

कृष्णः, 

श्य मपुरमन्वदरस्य 

पक्वमृन्त्तक य ः 

एक  पट्टिक , 

न्िष्णुपुरम् । 
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परिकाः सांलननाः सपन्त तास ्अपप मत्स्यान ्स्वच्छीक्वतन्तः अपप च तान ्

कडडुपोलेष ्परूपयत्वा आपणां रदेपत नयन्तः जनाः दप तताः सपन्त ।  

िाह्मणाः  सापमषां भोजनां कत्तम ्अपधकाररणः न आसन्  परन्त ् स्थानीय े

आहारे मत्स्यस्य लोकपरदेयताां दृष््टवा िाह्मणधमतस्य पव ेषञैः 

बङ्र्गस्थिाह्मणानाां कृते एतपस्मन ् पनषधेे कामचाररता रदेदत्ता । 

“बहृद्धमतपर्ाणम”् यत ् बङ्र्ग े रपचतत्रयोद  ताब्दद्याः सांस्कृतग्रन्थः अपस्त 

अनेन ग्रन्थेन स्थानीयिाह्मणाः पवप ष्टरदेजापतयक््तान ् मत्स्यान ् खापदतम् ्

आपदष्टाः ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

(न्चत्रम् - १४) गृहस्य उपयोग य मत्सस्य न् 

सज्जीकुिवत्, न्िर् लक्ष्मीमन्वदरतः 

पक्वमृन्त्तक य ः  दकन्ित् पक्वमृण्मयफलकम्, 

आर मब गः इन्त 

अवयत्र                यूरोपे र ष्ट्रर ज्य न म् आन्िभ विः 

अष्ट दर्र्त ब्द् ः अवतपयववतां यूरोपीय ः जन ः आत्सम नां स म्र ज्यरूपेण मवयवते स्म यथ  आन्स्िय -

हांगेरीसम्र ज्ययोः प्रज ः अथि  कस्यन्चत ् क्र ईस्तमन्वदरस्य (चचव) यथ  यून न्नरूदिि ददनः 

क्र ईस्तमन्वदरस्य (चचव) सदस्य ः मवयवते स्म । परवतु अष्ट दर्र्त ब्द् ः अन्वतमेषु दर्केषु जन ः आत्सम नां 

एत दरृ्स्य समुद यस्य रूपेण अन्प पट्टरचेतुम् आरब्दर्धिवतः य े क न्ित् भ ष ां यथ  फ्रेंच जमवन ि  भ ष ां 

िदन्वत स्म ।  एकोनविर्त्सय ः र्त ब्द् ः आरम्भ े रोम न्नय य ां न्ि् लयीय-प ठ्यपुस्तक न्न ग्रीकभ ष य ः 

स्थ न ेरोम न्नय भ ष य ां न्लन्खत न्न अन्प च हांगरीदरेे् लैट्टिनभ ष य ः स्थ न ेहांगेट्टरयनभ ष  र जभ ष य ः 

रूपेण स्िीकृत  । एत दरृ्ीन्भः अवय न्भः च प्रदक्रय न्भः जन ः बोन्र्धत ः यत् प्रत्सयेकां  भ ष भ न्षसमुद यः 

पृथक् र ष्ट्रम् आसीत ्। एकोनविर्न्तर्त ब्द् ः अन्वतमेषु दर्केषु इिलीजमवनी इत्सयेतयोः एकीकरणस्य कृत े

ज त ैआवदोलनैः एतस्य ः भ िन य ः द्र र्ढ्वथवम ् अन्र्धकां  बलां प्रदत्तम् । 
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भिान ् किन राजपूत-राजकुमारः िताते । भिान ् स्िस्य कर्ाम ्

उत्तमतया केन प्रकारेण श्रािचयतुम ् एचषष्यचत । 

 

 

१ चनम्नचलचखतान ्मेलयदतु : 

अनदतिमानः    केरलम ्

जगदनार्ः    बङ्गालः 

महोियपुरम ्   उडीसा 

लीला-चतलकम ्  काङ्गडा 

मङ्गलकाव्यम ्   पुरी 

लघुचित्रम ्   केरलम ्

२ मचणप्रिालं चकं िताते ? अस्यां भाषायां चलचखतपुस्तकस्य नाम सूियदतु ? 

३ कत्र्कस्य प्रमुखाः संरक्षकाः के आसन ्?   

४ बङ्गालस्य मचदिराणां स्र्ापत्यकलायाः महत्त्िपूणााचन लक्षणाचन काचन सचदत ? 

 

५ िारण-भाटाः शूरिीराणाम ्उपलब्धीनाम ्उद्घोषणां चकमर्ाम ्अकुिान ्? 

६ ियं सामादयजनानां तुलनायां शासकानां सांस्कृचतकीनां रीतीनां परम्पराणां चिषये 
बहु अचधकं चकमरं् जानीमः ? 

७ चिजेतारः चकमरं् पुरीचस्र्तस्य जगदनार्स्य मचदिरे चनयदत्रणप्राप्तये  प्रयत्नान ्

कृतिदतः ? 

८ बङ्गाले मचदिराचण चकमरं् चनचमाताचन ? 

 

 

९ भिनानां प्रिशानकलानां चित्रकलानां चिशेषसदिभे स्िस्य के्षत्रस्य संस्कृतेः 
सिााचधकमहत्त्िपूणाानां लक्षणानां  चिशेषतानां िणानं कुिादतु । 

१० चकं भिदतः (क) भाषणाय (ख) पठनाय (ग) लेखनाय ि चभदनानां भाषाणां 

कल्पन ां कुिववत ु 

पुनः स्मरवतु 

आय वतु न्िच रय मः 

आगच्छवतु कृत्सि  पश्य मः 

 

 

 

 

 

 

 

 

बीजर्ब्ददः 

र् स्त्रीयः  

लघनु्चत्रम ्

र्धमवगरुः 

भ ष  
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प्रयोगं कुिाचदत ? एतेषु कस्याचित ् एकस्याः भाषायाः कस्याचित ्

प्रमुखरिनायाः चिषये चलखदतु तर्ा ि ििायदतु यत ् भिदतः एतत ्

रुचिपूणाम ्इचत चकमरं् भाियचदत ? 

११ उत्तरात ् पचिमात ् िचक्षणात ् पूिाात ् मध्यभारतात ् ि एकम ् एकं राज्यं 
चिदिदतु । एतेषु प्रत्येकं राज्यस्य तेषां भोजनानां सिूीं कुिादतु याचन 

सामादयतया सिवः चक्रयदते । भिदतः तत्र चकचचित ् अदतरं समानतां िा 

पश्यचदत, तचहा ति् चििेियदतु । 

१२ एतेभ्यः प्रत्येकं के्षते्रभ्यः पचिानां पचिानां राज्यानां सूिीं पुनः चनमाादतु 
तर्ा ि एतत ्सूियदतु यत ्प्रत्येकचस्मन ्राज्ये मचहलाचभः तर्ा ि पुरुष ः 

सामादयतया काचन िस्त्राचण धृताचन सचदत । स्िस्य चनष्कषेषु ििायदतु ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


