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೧. ಮ�ನ�3ಡ

ಈಗ ನ�ನ� ಬರ	ಯ�ತ9ರ�ವದ� ನಮ� ರ%ಶದ ಅ%ದರ	 ನಮ�  ಪರ�ಕರ ರಷಯ. ನಮ� ಪರ�ಕರ� 

ಯ�ರ�, ಅರರ� ಹ	�ಗದCರ�, ಹ	�ಗ	 ಜ�ರನ ನಡ	ಸದರ� ಎ%ಬ ಇತಹ�ಸದ ಬಗ	J  ನಮ� ಮ�%ದನ 

ಪ�ಳಗ	ಗ	 ತಳಸ�ವದ� ಈ ದ�ಖಲ	ಯ ಮ�ಖ� ಉದ	C�ಶ.     

ನ�ನ� ಸಣQರನ�ಗದ�Cಗ ನಮ� ತ�ಯಯರರ� ನಮ� ಪರ�ಕರ ಬಗ	J ಬಹಳಷ�* ಕಥ	ಗಳನ�3 

ಹ	�ಳVತ9ದCರ�. ಅವ ನನಗ	 ತ�%ಬ� ಇಷ*ವ�ಗ�ತ9ದCವ. ನಮ� ಪರ�ಕರ ಬಗ	J ಪತ� ತಳಯ�ರ 

ಕ�ತ
ಹಲ ಕ�ಯ�ರ
ಪಕ	] ಬರದ	 ಮನಸ^ನಲ` ಸ�ಪ9ವ�ಗ ಕ�ಳತತ�9.   

ಇತ9�ಚ	ಗ	 ನನ3 ಅಜb ರ�ಮಪcನರರ ಉಯಲನ ಪ�ತಯ%ದ� ನನ3 ಕ	eಗ	 ಸಕ]ತ�. ಅದ� ೧೯೧೯ ರಲ` 

ರಜಸ*ರ ಮ�ಡದ ದ�ಖಲ	ಯ�ಗದ	. ಅದನ�3 ಓದದ�ಗ ಅದ�ರರ	ಗ	 ಸ�ಪ9ವ�ಗದC ನನ3 ಕ�ತ
ಹಲ ಮತ	9 

ಪನರ�ಜb�ರನಗ	
%ಡತ�. ಆ ಉಯಲನಲ` ಮ
ರ� ಘಟಕಗಳನ�3 ಕ�ಣಬಹ�ದ�.  ಮದಲನ	ಯದ� 

ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಜ�ರನದ ಬಹ� ಮ�ಖ� ಘಟನ	ಗಳನ�3 ತಳಸರ�ವದ�. ತ�ವ ಯ�ರ ಸoತಯ%ದ 

ಯ�ರ ಸoತಗ	 ತಲ�ಪದರ� ಎ%ಬ�ದನ�3 ಚ	ನ�3ಗ ಬರ	ದದ�Cರ	.  ಎರಡನ	ಯದ� ಅರರ� ತಮ� ಏಳಗ	ಗ	 

ಕ�ರಣರ�ದರರನ�3 ನ	ನಸಕ	
%ಡ� ಅರರ ಉಪಕ�ರಕ	] ಕrತಜsತ	ಯನ�3 ಅಪ�ಸದ�Cರ	. ಮ
ರನ	ಯದ� 

ಅರರ� ಕ�ಲವ�ದನ%ತರ ಮಕ]ಳV ಮ�ಡಬ	�ಕ�ದ ಕತ�ರ�ಗಳನ�3 ರರರಸದ�Cರ	. ಆ ದ�ಖಲ	ಯ 

ಬರರಣಗ	 ಮತ�9 ರಷಯ ಸ%ಪತ�9 ಎಷ�* ಚ	ನ�3ಗದ	ಯ%ದರ	 ಇದನ�3 ನ�ವಗಳV ಕ�ಪ�ಡಕ	
%ಡ� 

ಮ�%ದನ ಪ�ಳಗ	ಗ	 ಹಸ�9%ತರ ಮ�ಡಲ� ಯಗ�ವ�ಗದ	. ಇದನ�3 ಓದದ ಮ�ಲ	, ಈರರ	ಗ	 ನನ3 

ಮನದಲ` ಸ�ಪ9ವ�ಗದC ಬಯಕ	ಯ� ಮತ	9 ಪನರ�ಜb�ರನಗ	
%ಡದCರ%ದ ನ�ನ� ನನ3 ಹರಯರ ಜ	
ತ	ಗ	 

ಮ�ತ�ಕತ	 ನಡ	ಸದ	ನ�. ಅದರ ಫಲವ�ಗ ಈ ಬರಹರನ�3 ನಮ� ಮ�%ದಡ�ತ9ದ	C�ನ	.



ನಮ� ಹರಯರ	ಲ`ರ ಜ�ರನ ರ�ತಯನ�3 ಅರಲ	
�ಕಸದರ	 ಅರರ�ಗಳV ತಮಗ	 ದ	
ರ	ತ ಅರಕ�ಶಗಳನ�3 

ಸರಯ�ದ ರ�ತಯಲ` ಉಪಯ�ಗಸಕ	
%ಡ� ಸ�ರ�ಕವ�ಗಯ� ಬ�ಳದರ	%ದ� ಹ	�ಳಬಹ�ದ�. ಹ%ದನ 

ಕ�ಲದಲ` ಈಗನಷ�* ಅನ�ಕ
ಲಗಳV ಇರಲಲ`. ಎಲ	ಕ*|ಕ ದ�ಪ, ರ	eಲ�, ಟ	ಲಫೋ	
�ನ� ಮ�%ತ�ದ 

ಸ�ಕಯ�ಗಳರಲಲ`. ಜ�ರನ ಈಗನಷ�* ಸ�ಗಮವ�ಗರಲಲ`. ಇ%ತಹ ವ�ತ�ರರಣದಲ` 

ಬ�ಳಬ	�ಕ�ಗಬ%ದ ನಮ� ಹರಯರ� ಶ��ಮ%ತರ�ಗರಲಲ`.  ಕಡ� ಬಡತನದಲ` ನ	
%ದ� ಬ	%ದರರ�. 

ಅರರ�ಗಳ�ರ
 ಅಸ�ಧ�ರಣ ಪ�ತಭ�ರ%ತರ�ಗಯ
 ಇರಲಲ`. ಇಷ�*ದರ
 ಅರರ�ಗಳಗ	 ಜ�ರನ 

ಮ�ಲ�ಗಳV, ಪರ�ಷಪ�ಯತ3, ಕತ�ರ� ಪ�ಜ	s ಇವಗಳಲ` ರಶ��ಸರತ�9.  ದ	�ರರಲ` ಅರರಗ	 ಅಪ�ರ 

ನ%ಬಕ	 ಇತ�9. ಒದಗಬ%ದ ಅರಕ�ಶಗಳನ�3 ಉಪಯ�ಗಸಕ	
%ಡ� ಧ	eಯ�ದ%ದಲ
 ರವ	�ಕದ%ದಲ
 

ಬ�ಳಲ� ಪ�ಯತ3ಪಡ�ತ9ದCರ�. ಹ�ಗ�ಗ ಅರರ� ತಮ� ಜ�ರತ ಕ�ಲದಲ`ಯ ತಮ� ಸ%ಪ�ದನ	ಯನ�3 

ರrದ�ಸಕ	
%ಡ� ಸ�ಕಷ�* ಆಸ9ಯನ�3ಗಳಸ ಸಮ�ಜದಲ` ಜನ�ನ�ರ�ಗಗಳ�ಗ ಒಳ	�ಯ ಸ�oನಮ�ನಗಳನ�3 

ಪಡ	ಯ�ರ%ತ�ದರ�. ಆ%ದರ	 ಅರರಗ	 ಜ�ರನದಲ` ಸ	
�ಲ�, ನರ�ಸ	, ದ��ಖ ಇವಗಳV ಇರಲ	� 

ಇಲ`ವ	%ದ� ಹ	�ಳಲ�ಗದ�. ಆ%ತಹ ಸಮಯಗಳಲ
` ಎದ	ಗ�%ದದ	 ಧ	eಯ�ದ%ದ, ಉತ�^ಹದ%ದ 

ಪ�ಯತ3ಶ�ಲರ�ಗ ಕತ�ರ�ರನ�3 ನರ�ಹಸದರ�. 

ನಮ� ಪರ�ಕರ ಜ�ರನರನ�3 ಗಮನಸದ�ಗ ಕ	ಲವ%ದ� ರಚ�ರಗಳV ತ�%ಬ� ಪರಣ�ಮಕ�ರಯ�ಗ 

ತ	
�ರ�ತ9ದ	. ಜ�ರನ ಮ�ಲ�ಗಳಲ` ಅರರಗದC ಧrಡವ�ದ ನ%ಬಕ	, ಪರಮ�ತ�ನಲ` ಭಕ9, ಶ�ದ	�, 

ನ�ಸ��ರ� ಸ	�ವ� ಮನ	
�ಭ�ರ ಕತ�ರ�ನಷ	� ಇವಗಳV ನಮ� ಮನಸ^ನಮ�ಲ	 ಮರ	ಯಲ�ಗದ 

ಪರಣ�ಮವ%ಟ�ಮ�ಡ�ತ9ವ	.              

ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಉಯಲನಲ` ಈ ರ�ತ ಬರ	ದದ�Cರ	-" ನ�ನ� ಕ	�ರಲ ಬಡರರ ಹ	
ಟ	*ಯಲ` 

ಹಳ�ಯಲ` ಹ�ಟ* ಬಹಳ ಚಕ] ರಯಸ^ನಲ` ತ%ದ	ಗಳನ�3 ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡ� ..... ರದ��ಭ��ಸ ಮ�%ತ�ದ�C 

ಕ	
%ಚವ ಇಲ`ದ	 ಇದCರ
 ಆ ಶ��ರ�ಮ ಕrಪ�ಕಟ�ಕ�  ನನ3 ಮ�ಲ	 ಉ%ಟ�ಗ ಅನ	�ಕ ಜನರ 

ಸಹ�ಯಗಳ%ದ ಈಗ ನನಗರ�ರ ಕ%ಚತ�9 ಸ�ತ�9ಗಳV ಪ��ಪ9ವ�ಯತ	� ಹ	
ರತ� ಯ�ವದ
 ಅನ��ಯ 

ಮ�%ತ�ದCರ%ದ ಪ��ಪ9ವ�ದ�ದಲ`. ಹ�ಗರ�ವದರ%ದ ಇದನ	3ಲ` ನ�ನ� ಕಷ*ಪಟ�*  ಸ%ಪ�ದನ	 

ಮ�ಡ�ತ	9�ನ	%ಬ ಅಹ%ಭ�ರನ	 ನನಗ	 ನಶ�ಯವ�ಗಯ
 ಉ%ಟ�ಗ�ವದಲ`. ಈ ರ�ತಯ�ಗ ಆ 

ಭಗರ%ತನ ಕrಪ�ಕಟ�ಕ�ದ%ದ ಪ��ಪ9ವ�ಗರ�ರ ಸ�ತ�9ಗಳಲ` ನನಗ	 ಆಗಬ	�ಕ�ಗರ�ರ ಸ�ಪ�ಯ�ಜನರನ�3 

ಮರ	ಯದ	 ಅದಕ
] ಕ%ಚತ�9 ರನಯ�ಗ ಬರ	ದ�, ಉಳದದCನ�3 ನನಗ	 ತಳದಮಟ*ಗ	 ಪ�ಪ%ಚ 

ಧಮ�ಕ]ನ�ಸ�ರವ�ಗ ನನ3 ಮಕ]ಳಗ	ಲ` ಪ�ಸ�ದರ
ಪವ�ಗರ�ರ%ತ	 ರ%ಗಡಸರ�ತ	9�ನ	. ಇದರ%ದ 

ಅರರಗ	 ತrಪ9ಯನ�3 ಕ	
ಟ�* ಅಭರrದC ಹ	
%ದಸ ಚರಕ�ಲ ಅರರ�ಗಳನ	3ಲ` ಸ�ಖವ�ಗಟ�* ಕ�ಪ�ಡಲ 

ಎ%ದ� ಭಗರ%ತನನ�3 ಯ�ವ�ಗಲ
 ಪ��ರ�ಸ�ತ	9�ನ	".  

ಅಣಮ�ತ�9ಗಳ%ತರ�ರ ಈ ಮ�ತ�ಗಳನ�3 ಓದದರ	 ಯ�ರಗ�ದರ
 ಆಶ�ಯ�ವ�ಗದ	 ಇರದ�. ಎಷ�* 

ಗ%ಭರವ�ದ ಬರರಣಗ	, ಎಷ�* ನರಹ%ಕ�ರದ ರಚ�ರಗಳV, ಪರಮ�ತ�ನಲ` ಎ%ರ ಅಚಲವ�ದ ಭಕ9, 



ಎಷ�*  ರನಯ, ಎ%ತಹ ನಲ�ಪ9 ಮನ	
ಭ�ರ, ಕರಯರಗ	 ಎ%ತಹ ಧಮ�ಬ	
ಧನ	, ಪ�ಸ�ದ ಮತ�9 

ಆಶವ��ದ? ಇದರ	
%ದಗ	 ನಮ� ಎಲ` ಹರಯರ� ನಡ	ಸದ ಜನ�ನ�ರ�ಗ ಕ�ಯ�ಗಳV, ದ	�ರಸ�oನಗಳ 

ಜ�ಣ	
��ದ��ರ, ನ�ಸ��ರ� ಸ	�ವ	 ಇವಗಳ	ಲ`ರನ�3 ನ	ನ	ಸಕ	
%ಡರ	 ಇ%ಥ� ಪಣ�ರ%ತರ ರ%ಶದಲ` 

ಹ�ಟ*ರ�ರ ನ�ವಗಳV ಅದrಷ*ರ%ತರ	%ದ	� ಭ�ರಸಬ	�ಕ�. ಹರಯರ� ಹ	�ಳದ%ತ	 ನಮ� ಮ�ಲ	 ಆ 

ಶ��ರ�ಮನ ಕrಪ�ಕಟ�ಕ�ರದ	ಯ%ದ� ಒಪcಲ	�ಬ	�ಕ�. 

ನಮ� ಪರ�ಜರ ರಚ�ರವ�ಗ ಇಷ	*ಲ` ಹ	�ಳದ�C ಹ	ಚ��ಯತ	ನ3ಸತ	? ಸರ ಹ�ಗ�ದರ	, 

ಅರರ	
ಬ	
�ಬ�ರ
 ಯ�ರ ರ�ತಯಲ` ಬ�ಳದರ�, ಎನ	�ನನ	3ಲ�` ಸ�ಧಸದರ�?. ನಮ�ಗಳ 

ಜ�ರಮ�ನದಲ` ಅರರ� ಯ�ರ ರ�ತಯಲ` ದ�ರದ�ಪಗಳ�ಗಬಲ`ರ�? ನ	
ಡ	
ಣ ಬನ3. 



೨. ಹನ	3ಲ	

ನಮ� ಪರ�ಕರ ಮ
ಲ ನ�ನ� ಕ	�ಳರ�ರ ಹ�ಗ	 ಹತ	
9%ಬತ9ನ	ಯ ಶತಮ�ನದ ಆರ%ಭಕ	] 

ಹ	
�ಗ�ತ9ದ	. ಆಗನ ಶr%ಗ	�ರ ಜಗದ�Jರ�ಗಳV ದಕ�ಣ ಇ%ಡಯ� ದ	�ಶದ ಪ�ವ�ಸದಲ`ದ�Cಗ 

ತ%ಜ�ವರ ಅರರ ಮ�ಯರರ%ನಲ` ತ%ಗದCರ�. ಅಲ` ನ	ರ	ದದC ಬ��ಹ�ಣ ಸಮ
ಹರನ�3 ಉದ	C�ಶಸ 

ಮ�ತನ�ಡ�ತ9, ಕ	ಲವ ಕ�ಟ�%ಬಗಳV ಮ�ಸ
ರ� ರ�ಜ�ದಲ` ಬ%ದ� ನ	ಲಸ�ರ%ತ	 ಕ	�ಳಕ	
%ಡರ�. 

ಜಗದ�Jರ�ಗಳ ಮ�ತನ�3 ಮನ3ಸ ರರ�ತರ ಗ	
�ತ�ಕ	] ಸ	�ರದ ನ�ಲ	]�ದ� ಕ�ಟ�%ಬಗಳV ಅಲ`%ದ 

ಮ�ಸ
ರ� ಸ%ಸ�oನಕ	] ಬ%ದ� ಇಲ` ನ	ಲ	ಸದವ. ಇದರಲ` ಒ%ದ� ಕ�ಟ�%ಬ ಶರಮಗJದ ಹತ9ರದ 

ಹರಕ	ರ	 ಎ%ಬ ಗ��ಮದಲ` ನ	ಲ	ಸತ�. ಉಳದ ಕ�ಟ�%ಬದರರ�  ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
�ಗ ಅಲ` 

ದ	�ರಸ�oನಗಳಲ`  ಅಚ�ಕರ�ಗ ಸ	�ರದರ�. ನನಗ	 ತಳದಹ�ಗ	 ಶ�� ದ�ಗ��ಭಟ*ರ ದ	
ಡ�ಪc  ಶ�� ಶ�ರದ	 

ಸ�ತರ�ಮ ಭಟ*ರ� ಮತ�9 ಶ�� ತಮ�ಣQ ಭಟ*ರ� ಶr%ಗ	�ರಯಲ` ನ	ಲ	ಸದ ಕ�ಟ�%ಬಗಳಗ	 ಸ	�ರದರರ�. 

ಹರಕ	ರ	 ಗ��ಮವ ಶರಮಗJದ ಹತ9ರ ತ�ರ�ಹಳ� ರಸ	9ಯಲ` ೫-೬ ಕ.ಮ ದ
ರದಲ`ದ	. ಇದ� 

ತ�%ಗ�ನದಯ ತ�ರದಲ` ಇದ	. ಅಲ` ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರಸ�oನ ಮತ�9 ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	�ರಸ�oನಗಳV 

ಇವ	. ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರಸ�oನ ಈಗ ಒಳ	�ಯ ಸoತಯಲ` ಇಲ`. ಶ�� ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	�ರಸ�oನ ಈಗಲ
 

ಏಳಗ	ಯಲ`ದ	. ಶ�� ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	�ರಸ�oನದ ಹ%ಭ�ಗ ತ�%ಗ�ನದಯ ದಡದಲ` ಸಣQ ಮತ�9 ದ	
ಡ� 

ಕಲ�` ಬ%ಡ	ಗಳವ	. ಇಲ` ನ
ರ�ರ�  ಶರಲ%ಗಗಳV ಇದ�C ವ�ತ�ರರಣ ಬಹಳ ರಮಣ�ಯವ�ಗದ	. 

ಅಲ` ಬ%ಡ	ಗಳ ಮ�ಲ	 ಎರಡ� ಸಮ�ನ�%ತರ ರ	�ಖ	ಗಳV ಹ�ದ� ಹ	
�ಗ�ತ9ವ	. ಇವ ರ�ರಣನ� 

ಸ�ತ	ಯನ�3 ರರದಲ` ಕದ�Cಕ	
%ಡ� ಹ	
�ಗ�ವ�ಗ ಮ
ಡದ  ರ	�ಖ	ಗಳV ಎ%ದ� ಪ�ತ�ತ. ಹರಕ	ರ	ಯ%ದ 

ಮ�%ದಕ	] ಹ	
�ದರ	, ತ�%ಗ�ನದಯ ಎರಡ
 ಕಡ	ಗಳಲ` ಸ%ಸ] ತ ಗ��ಮಗಳV ಎ%ದ� ಹ	ಸರ�ದ 

ಹ	
ಸಹಳ� ಮತ�9 ಮತ
9ರ� ಗ��ಮಗಳವ	. ಬ	ಳದ%ಗಳಲ` ನದಯ ವ�ತ�ರರಣವ ತ�%ಬ� 

ಚ	�ತ	
�ಹ�ರಯ�ಗರ�ತ9ದ	.  

೧. ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರಸ�oನ



ಶr%ಗ	�ರ ಗ�ರ�ಗಳV ತಮಳVನ�ಡನ%ದ ಬ%ದ ಬ��ಹ�ಣರಲ` ಒಬ�ರನ�3 ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ 

ದ	�ರಸ�oನರನ�3 ನ	
�ಡಕ	
%ಡ� ಪಜ	 ಪನಸ�]ರಗಳನ�3  ನಡ	ಸಲ� ಆದ	�ಶರತ9ರ�. ಇರರ	� ನಮ� 

ಪರ�ಜರ�. 

ಇಲ`%ದ ಹ%ದಕ	] ನನ3 ಐದನ	� ತಲಮ�ರಗ	 ನಮ�ನ�3 ಕರ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ಗ�ತ	9�ನ	. ಈ ಐದನ	 

ತಲಮ�ರನರರ ಹ	ಸರ� ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ. ಇರರ ಧಮ�ಪತ3 ವ	%ಕಮ�. ತ�ಯಯ ಹ	ಸರ� ಲಕ�¢ಮ�. 

ಆದರ	 ತ%ದ	ಯ ಹ	ಸರ� ತಳದಲ`. ಈ ದ%ಪತಗಳ ಜ�ರನದ ಬಗ	J ಹ	ಚ��ಗ ರರರಗಳ£ ತಳದಲ`. 

ನ�ನ� ನನಗ	 ತಳದರ�ರ ರಷಯಗಳ ಆಧ�ರದಮ�ಲ	 ನನ3 ಪರ�ಜರ ಕ�ಲದ ಬಗ	J ನಣ�ಯಸಲ� 

ಪ�ಯತ3ಸದ	C�ನ	.          

೨.೧ ಸತ��%ಶಗಳV:

1) ನಮ� ಅಜb ರ�ಮಪcನರರ ತ%ದ	 ತಪ�cಭಟ*ರ�. ಅರರ ತ%ದ	 ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಮತ�9 ತ�ಯ 

ವ	%ಕಮ�. ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಅರರ ತ�ಯ ಲಕ�¢ಮ�. ತ%ದ	ಯ ಹ	ಸರ� ಬಹ�ಶ� ಶ�ಮಯ� 

ಎ%ದದCರಬಹ�ದ�.   

2) ತಪ�cಭಟ*ರ ನಜ ನ�ಮಧ	�ಯ ಶ�ಮಯ�. ಅರರಗ	 ಸಹ	
�ದರ ಅರವ� ಸಹ	
�ದರಯರ� 

ಇರಲಲ`.

3) ರ�ಮಪc ೧೯೧೭ ರಲ` ಉಯಲ� ಬರ	ದದCರ�. ಆಗ ಅರರ ರಯಸ�^ ೭೨ ಆಗತ�9. 

ರ�ಮಪcನರರಗ	 ೧೬ ತ%ಗಳVಗಳV  ಆಗದ�Cಗ ಅರರ ತ%ದ	 ತ�ರಕ	
%ಡರ�.  

4) ತಪ�cಭಟ*ರಗ	 ಎರಡ� ಗ%ಡ� ಮತ�9 ಎರಡ� ಹ	ಣ�Q ಸ	�ರ ನ�ಲ�] ಮಕ]ಳV.

5) ಸ�ಮ�ರ� ೧೫೦ ರರ�ಷಗಳ ಹ%ದ	 ನಮ� ಪರ�ಜರ� ತಮಳVನ�ಡನ%ದ ಬ%ದದ�Cಗ ನಮ� 

ಮನ	ಯ ಹರಯರ� ಹ	�ಳVತ9ದCರ�. ಅ%ದರ	 ಸ�ಮ�ರ� ೧೮೦೦ ರ ಆದಯಲ` ನಮ� ಪರ�ಜರ� 

ಹರಕ	ರ	ಗ	 ಬ%ದರ	%ದ� ತಳಯಬಹ�ದ�.

೨.೨ ರಮಶ	�

1) ಆಗನ ಕ�ಲದಲ` ಅಜb ಮತ�9 ಅಜbಯರ ಹ	ಸರ�ಗಳನ�3  ಮಮ�ಕ]ಳಗ	 ಇಡ�ತ9ದCರ�. ತಪ�cಭಟ*ರ 

ಇನ	
3%ದ� ಹ	ಸರ� ಶ�ಮಯ�.  ಇದ� ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಅರರ ತ%ದ	ಯ 

ಹ	ಸರ�ಗದCರಬಹ�ದ�. ಹ�ಗ	ಯ� ತಪ�cಭಟ*ರ ಮಗಳ ಹ	ಸರ� ವ	%ಕಮ�(ಅ%ದರ	 ಅರಳ ಅಜbಯ 

ಅರರ ತಪ�cಭಟ*ರ ತ�ಯಯ ಹ	ಸರ�).

2) ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಮತ�9 ವ	%ಕಮ� ಕನ3ಡದ ಹ	ಸರ�ಗಳV. ಶ�ಮಯ� ಕನ3ಡ ಹ	ಸರ� ಮತ�9 



ಶ�ಮಯ�ರ ತಮಳVನ�ಡನ ಹ	ಸರ� ಆಗ�ತ9ದ	. 

3) ತಪ	c, ಕ�ಡ�, ಕಲ�` ಮ�%ತ�ದ ಕನ3ಡ ಹ	ಸರ�ಗಳV ಅರರ ಪಚ	�, ಕ�ಪ	c ಮ�%ತ�ದ ತಮಳV 

ಹ	ಸರ�ಗಳV ಹ�ಟ*ದ ಕ	ಲವ ಮಕ]ಳV ಸ�ಯ�ತ9ದCರ	 ಬದ�ಕ ಉಳಯ�ರ ಮಕ]ಳಗ	 ಇಡ�ರ 

ಹ	ಸರ�ಗಳV.  ಹ�ಗ	 ಉಳದ ಮಗ�ರಗ	 ತ%ದ	 ತ�ಯಗಳV ತಪ�cಭಟ* ಎ%ದ� ಹ	ಸರ� 

ಇಟ*ರಬಹ�ದ�.  

೨.೩ ಕ�ಲನಣ�ಯ

1) ರ�ಮಪcನರರ� ಹ�ಟ*ದ�C ಸ�ಮ�ರ� ೧೮೪೫ ಅರರ ೧೮೪೬. ಅರರ ತ%ದ	 ತ�ರಕ	
%ಡದ�C 

೧೮೪೬ ಅರರ ೧೮೪೭. 

2) ತಪ�cಭಟ*ರಗ	 ನ�ಲ�] ಮಕ]ಳV ಇದ�Cದರ%ದ ಅರರ� ಬಹ�ಶ� ಹದನ	%ಟನ	ಯ ಶತಮ�ನದ 

ಕ	
ನ	ಯಲ` ಜನಸರಬಹ�ದ�.  

3) ಅ%ದರ	 ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ೧೮ನ	 ಶತಮ�ನದ ಮಧ�ಕ	] ಮ�%ಚ	 ಹ�ಟ*ದರ	%ದ� 

ತಳಯಬಹ�ದ�.

4) ಶr%ಗ	�ರಯಲ` ಗ�ರ�ಗಳ�ಗದC ಶ�� ಉಗ� ನರಸ%ಹ ಭ�ರತಯರರ ಕ�ಲದಲ` ಮ�ಮ�ಡ 

ಕrಷQರ�ಜ ಒಡ	ಯರ ಅರರ� ಕ	ಲವ%ದ� ಗ��ಮಗಳನ�3 ಮತ�9 ಕ�ಡ�ಗಳನ�3 ಶr%ಗ	�ರಗ	 

ಬಳVರಳಯ�ಗ ಕ	
ಟ*ದCರ�. ಅದರಲ` ಕ�ಡ�ಗಲಮನ	 ಕ�ಡ� ನಮ� ರ%ಶದ ಪ�ಲಗ	 ಬ%ದತ�. 

ನಮ� ಪರ�ಜರ� ಆ ಕ�ಲದಲ` ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ಬ%ದ� ನ	ಲ	ಸ ಶr%ಗ	�ರ ಸ�ತ�9ಗಳನ�3 

ನ	
ಡಕ	
ಳV�ತ9ದCರ� ಎ%ಬ�ದ� ತಳಯ�ತ9ದ	.

5) ಇದರ%ದ ನಮ� ಪರ�ಕರ� ೧೮೦೦ ಆದಯಲ`ಯ� ಅರರ ಅದಕ]%ತ ಮದಲ	� ಮeಸ
ರ� 

ಸ%ಸ�oನಕ	] ಬ%ದ� ನ	ಲ	ಸದCರ� ಎ%ದ� ಹ	�ಳಬಹ�ದ�. 

6) ತಪ�cಭಟ* ಅರರ� ಮದಲ�ಗ	
%ಡ� ನಮ� ಪರ�ಜರ ಬಗ	J ನನಗ	 ತಳದ ರಷಯಗಳನ�3 

ಬರ	ಯ�ತ9ದ	C�ನ	.



೩. ತಪ�cಭಟ* (ಶ�ಮಯ�)

ಇರರ� ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಅರರ ಮಗ. ಇರರ� ಹರಕ	ರ	ಯ ಶ,ರ  ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರಸ�oನದಲ` 

ಅಚ�ಕರ�ಗದCರ�.  ಶ	�ಷಮ� ಇರರ ಧಮ�ಪತ3. ಬಹ�ಶ� ಇರರ� ತಮಳVನ�ಡನರರ� ಇದCರಬಹ�ದ�.

ತಪ�cಭಟ*ರ� ಹಣಕ�ಸ� ರಷಯಗಳಲ` ಅಷ	
*%ದ� ಅನ�ಕ
ಲವ�ಗರಲಲ`. ಅರರಗ	 ಸ�ಲc ಭ
ಮ 

ಇತ�9. ಆದರ	 ಅದರ%ದ ಬರ�ತ9ದC ಆದ�ಯ ಸ�ಕ�ಗ�ತ9ರಲಲ`. ಅರರ� ತಮ� ಅಚ�ಕ 

ಸ%ಭ�ರನ	ಯ%ದ ಬಹಳ ಕಷ*ದ%ದ ಜರನ ಸ�ಗಸ�ತ9ದCರ�. ಪ�ವ�ಸಗರ� ಕ	
ಡ�ತ9ದC ಚಲ`ರ	 ಕ
ಡ 

ಉಪಯ�ಗಕ	] ಬರ�ತ9ತ�9.

ಅರರ� ಬಹಳ ಒಳ	�ಯರರ�ಗಯ
 ನಯಮರ%ತರ
 ಆಗದCರ�. ಅರರಗ	 ಇಬ�ರ� ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳ£ 

ಮತ�9 ಇಬ�ರ� ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳ£ ಇದCರ�. ವ	%ಕಮ� ಅರರ ಹರಯ ಮಗಳV. ಅರರನ�3 ದಕ�ಣ ಕನ3ಡ 

ಜಲ	̀ಯಲ`ರ�ರ ಉಪcನ%ಗಡಯ ಹತ9ರರದC ಕ�%ಚ�ಣ ಊರಗ	 ಸ	�ರದ ವ	%ಕಟರಮಣಯ� ಎ%ಬ�ರರಗ	 

ಕ	
ಟ�* ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಲ�ಗತ�9.  ಎರಡನ	ಯ ಮಗಳV ಸ�ಬ�ಮ�. ಮದಲನ	ಯ ಮಗ 

ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ (ಅರರ ಸ
ರಪc) ಎರಡನ	ಯರರ� ನನ3 ಅಜb ಶ��ರ�ಮ (ಅರರ ರ�ಮಪc). 

ತಪ�cಭಟ*ರ� ಸ�ಮ�ರ� ೧೮೪೭ ರಲ` ಖ�ಯಲ	ಗ	 ಒಳಗ�ದರ�. ಅರರ� ತಮ� ಜ�ರನದ ಕ	
ನ	ಯ ಕ�ಲ 

ಬ%ದದ	 ಎ%ದ� ತಳದರ�. ಆಗ ಎರಡನ	ಯ ಮಗಳV ಸ�ಬ�ಮ� ಮದ�ವ	ಯ ರಯಸ^ಗ	 ಬ%ದದCಳV. 

ಹರಕ	ರ	ಯ ಶ�ಮಯ� ಎ%ಬ�ರರ	
ಡನ	 ಮದ�ವ	ಯನ�3 ನಶ�ಯ ಮ�ಡದರ�. ಶ�ಮಯ� ಅರರಗ	 

ನಲರತ�9 ರರ�ಷಗಳV ಆಗದCವ. ಅರರ� ತಮ� ಮ
ರ� ಹ	%ಡತಯರನ�3 ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡದCರ�. ಸ�ಬ�ಮ� 

ಅರರಗ	 ನ�ಲ]ನ	ಯ ಹ	%ಡತ ಆಗ ಬ%ದಳV.  ಶ�ಮಯ� ಒಳ	�ಯ ಮನ�ಷ�. ತಪ�cಭಟ*ರ� ತಮ� 

ಕ�ಟ�%ಬದರರ ಹ	
ಣ	ಯನ�3 ಶ�ಮಯ�ನರರಗ	 ರಹಸ ಕ�ಲವ�ದರ�. ನಮ� ಅಜb ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಆಗ 

೧೫ ತ%ಗಳVಗಳ�ಗತ�9. 



೪. ಸ
ರಪc (ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ )

ಸ
ರಪcನರರ� ನಮ� ಅಜb ರ�ಮಪcನರರ ಅಣQ. ತ%ದ	ಯ� ಕ�ಲವ�ದನ%ತರ ಅರರ� ಶ�ಮಯ� ಮತ�9 

ಸಹ	
�ದರ ಸ�ಬ�ಮ� ಅರರ ಬಳ ಬ	ಳ	ದರ�. ಸ
ರಪcನರರ� ಉಪcನ%ಗಡಗ	 ಹ	
�ಗ ಅಲ` ತಮ� 

ಇನ	
3ಬ� ಸಹ	
�ದರ ವ	%ಕಮ� ಅರರ ಜ	
ತ	ಯಲ` ಇರತ	
ಡಗದರ�. ಅರರ ಭ�ರ ಮತ�9 ಅಕ] ಅರರಗ	 

ಕ	ಲಸ ಕ	
ಡಸಲ� ಪ�ಯತ3ಪಟ*ರ�. ಆದರ	 ಇದ� ಸರಹ	
�ಗದ	 ಅರರ� ಹರಕ	ರ	ಗ	 ತರ�ಗ ಬ%ದರ�. 

ಅರರ� ರ%ಗಮ� ಎ%ಬ�ರರನ�3 ಮದ�ವ	 ಆಗದCರ�. ಅರರಗ	 ಒಬ� ಮಗ ರ�ಮಚ%ದ�ಯ�. ಅರನಗ	 ೧೬ 

ತ%ಗಳV ಆಗದ�Cಗ  ಸ
ರಪcನರರ� ತ�ರಕ	
%ಡರ�.



೫. ರ�ಮಪc

ರ�ಮಪcನರರ� ತಪ�cಭಟ*ರ ಮತ�9 ಶ	�ಷಮ� ಆರರ ನ�ಲ]ನ	ಯ 

ಮಗನ�ಗ ೧೮೪೬ ರಲ` ಜನಸದರ�. ಹದನ	eದ� ತ%ಗಳVಗಳ�ಗದ�Cಗ 

ತ%ದ	ಯನ�3 ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡರ�.  ತಪ�cಭಟ*ರ� ಅರರ ಅಳಯ 

ಶ�ಮಯ�ನರರಗ	 ಕ�ಟ�%ಬದ ಜವ�ಬ�Cರಯನ�3 ರಹಸದCರ%ದ 

ರ�ಮಪcನರರ� ಅರರ ಅಕ] ಮತ�9 ಭ�ರನರರ ಬಳ ಬ	ಳ	ದರ�.

ರ�ಮಪcನರರ ಅಲc ರದ��ಭ��ಸ ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ನಡ	ಯತ�. ಅರರಗ	 

೧೪ ರಷ�ವ�ಗದ�Cಗ  ಅರರ ಭ�ರ ಶ�ಮಯ� ರ�ಮಪcನರರನ�3 

ಉಪcನ%ಗಡಯ ಹತ9ರ ಇರ�ರ ಯಡಮ%ಗಲ ಎ%ಬ ಹಳ�ಗ	 ರವ�ಹಕ	] 

ಕರ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ದರ�. ಆದರ	 ರವ�ಹಕ	] ಮದಲ	� ಶ�ಮಯ� ಕ�ಲರ ಬ%ದ� ತ�ರಕ	
%ಡರ� . 

ರ�ಮಪcನರರ ಅಕ] ಸ�ಬ�ಮ� ಅಲ`ಯ ನ%ತ� ರ�ಮಪcನರರ ರವ�ಹರನ�3 ಗರಜಮ� ಎ%ಬ�ರರ 

ಜ	
ತ	ಯಲ` ನ	ರವ	�ರಸದರ�   ಆನ%ತರ ಹರಕ	ರ	ಗ	 ಎಲ`ರ
 ತರ�ಗ ಬ%ದರ�. ಅಕ] ಸ�ಬ�ಮ� ೨-೩ 

ರಷ�ಗಳನ%ತರ ತ�ರಕ	
%ಡರ�.  ಶ�ಮಯ� ಮತ�9 ಸ�ಬ�ಮ� ಅರರಗ	 ಮಕ]ಳV ಇರಲಲ`ವ�ದ�ದರ%ದ 

ಸ�ಬ�ಮ�ನರರ� ತಮ� ಆಸ9 ಎಲ`ರನ�3 ಸ
ರಪcನರರಗ	 ಮತ�9 ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಬಟ�* ಹ	
�ದರ�. 

ಇರರಬ�ರ	� ಎಲ` ಜವ�ಬ�Cರಯನ�3 ರಹಸಕ	
ಳ�ಬ	�ಕ�ಯತ�. ತಮ� ಜಮ�ನನಲ` ಬ	�ಸ�ಯರನ�3 

ಕ	eಕ	
%ಡ�  ಜ�ರನ ಸ�ಗಸ�ತ9ದCರ�. ಬ	�ಸ�ಯದ%ದ ಬರ�ತ9ದC ರರಮ�ನ ಸ�ಕ�ಗ�ತ9ರಲಲ`. ಸ�ಲc 

ರರ�ಷಗಳನ%ತರ ಪರಸoತ ಸ�ಧ�ರಸತ�. ಅಷ*ರಲ` ಸ
ರಪcನರರ�, ಹ	%ಡತ ಮತ�9 ೧೬ ತ%ಗಳನ ಗ%ಡ� 

ಮಗ�ರನ�3 ಬಟ�* ಮರಣ ಹ	
%ದದರ�. ಇದರ%ದ�ಗ ರ�ಮಪcನರರ� ಎಲ` ಜವ�ಬ�Cರಯನ�3 

ಹ	
ರಬ	�ಕ�ಯತ�.  

ರ �ಮಪcನರರ� ತಮ� ಬಡ�ರನ ವ	�ಳ	ಯನ�3  ನದಯ ತ�ರದಲ` ಕಳ	ಯ�ತ9ದCರ�. ತ�%ಗ�ನದಯನ�3 

ದ�ಟ ಮತ
9ರ� ಮತ�9 ಇತರ ಹಳ�ಗಳಗ	 ಹ	
�ಗಲ� ಯ�ವ�ಗಲ
 ತ	ಪcರನ	3 ಉಪಯ�ಗಸಬ	�ಕತ�9. 

ರ �ಮಪcನರರ� ಆಗ ಜನರಗ	 ಸಹ�ಯ ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಒಮ� ಅರರ� ತಮ� ಸ	3�ಹತ ತ�ರ�ಹಳ� 

ಭ�ಮರ�ವ ಅರರನ�3 ಕ%ಡರ�. ಅರರ� ರ�ಮಪcನರರಗ	 ರದ��ಭ��ಸರನ�3 ಮ�%ದ�ರರಸಲ� 

ಹ	�ಳದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಕ�ಟ�%ಬದ ಜವ�ಬ�Cರಯನ�3 ಮತ�9 ಹಣಕ�ಸ� ತ	
%ದರ	 

ಪರಸoತಯನ�3 ತಳಸ ರದ��ಭ��ಸ ಮ�%ದ�ರರಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗದCನ�3 ತಳಸದರ�. ಭ�ಮರ�ವ ಅರರ� 

ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಎರಡ� ಸ�ರರ ರ
ಪ�ಯಗಳನ�3 ಸ�ಲವ�ಗ ನ�ಡ ಅರರ ಸ	3�ಹತರ�ದ ಅಡರಪc ಶ	ಟ* 

ಅರರಗ	 ಇನ	
3%ದ� ಸ�ರರ ರ�ಪ�ಯಗಳನ�3 ಕ	
ಡ�ರ%ತ	  ಶಫ�ರಸ� ಮ�ಡ ಯ�ವದ�ದರ
 ವ��ಪ�ರ 

ಮ�ಡ�ರ%ತ	 ಹ	�ಳದರ�.

೨. ರ�ಮಪc (ಚತ�)



ಈ ಹಣರನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ರ�ಮಪcನರರ� ಕ�ಡನ ಒ%ದ� ಭ�ಗರನ�3 ಗ�ತ9ಗ	ಗ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�. 

ವ��ಪ�ರಕ	] ಬ	�ಕ�ದ�ಗ ಮ�ರವ�ಡಯ%ದ ಸ�ಲರನ�3  ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳV�ತ9ದCರ�. ಸರಕ�ರದ ಮರಕಡದ� 

ನ�ಟ�ಗಳನ�3 ಸರಕ�ರದ ಡಪಗಳಗ	 ತ�%ಬಸ�ರ  ಕ	ಲಸದ ಹರ�ಜ�ಗಳನ�3 ಸ��ಕರಸ ಕ�ಯ�ಗಳನ�3 

ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಸರಕ�ರದ ಅನ�ಮತ ಪಡ	ದ� ನ�ಟ�ಗಳ ವ��ಪ�ರರನ�3 ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಕ	ಲವ 

ರರ�ಷಗಳಲ` ಹಣಕ�ಸ� ಪರಸoತ ಸ�ಧ�ರಸತ�. ತ�ವ ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡದC ಸ�ಲರನ	3ಲ` ತ�ರಸದರ�. ಸ�ಲc 

ಕ�ಲದನ%ತರ ಕ�ಟ�%ಬದ ಪರಸoತ ಸಮತ	
�ಲನಕ	] ಬ%ದತ�. 

ಒಮ� ಮeಸ
ರನ ಮಹ�ರ�ಜರ� ಹರಕ	ರ	ಗ	 ಬ%ದದ�Cಗ ಅರರಗ	 ಸ%ತ	
�ಷ ಉ%ಟ�ಗ ಅಲ`ಯ ಕ	ಲವ 

ಬ��ಹ�ಣರಗ	 ಕ�ಡ� ಪ�ದ	�ಶಗಳನ�3 ಬಳVರಳಯ�ಗ ಇತ9ರ�.  ರ�ಮಪcನರರಗ
 ಸ�ಲc ಕ�ಡ� ಪ�ದ	�ಶ 

ಬಳVರಳಯ�ಗ ಸಕ]ತ�. ಆ ಕ�ಡ� ಪ�ದ	�ಶದಲ` ಇತರ	ಯರರ� ಅತಕ�ಮಸದCರ%ದ ನ��ಯ�ಲಯಕ	] 

ಮರ	 ಹ	
�ಗಬ	�ಕ�ಯತ�. ಆಗ ನ��ಯ�ಧ�ಶರ�ಗದC ಜಸ*ಸ ರಶ	�ಶ�ರಯ�ನರರ� ರಷಯ 

ಇತ�ರ�ವ�ಗ�ರರರ	ಗ	  ಆ ಕ�ಡನ ಉಪಯಗದ ಮ�ಲ	 ನಬ�%ಧ ಹ�ಕಬಟ*ರ�.

ಈ ಮಧ�ದಲ` ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಎರಡ� ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳ�ದವ. ಮಕ]ಳ�ದ ಶ�ಮಯ� ಮತ�9 ಗಣ	�ಶಯ� 

ಅರರ�ಗಳV ಸಣQರರ�ಗದ�Cಗಲ	�, ತ�ಯ ಗರಜಮ� ತ�ರಕ	
%ಡರ�. ರ�ಮಪcನರರ� ಎರಡನ	ಯ 

ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಕ	
ಳ�ಲ� ಸದCರರಲಲ`.       

ಆಗನ ಕ�ಲದಲ` ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
�ಗ�ರರರ� ಶರಮಗ�Jದ ಮ
ಲಕ 

ಹ	
�ಗ�ತ9ದCರ�. ಅರರ�ಗಳV ಶರಮಗ�Jದಲ` ಬ��ಹ�ಣ ಕ�ಟ�%ಬಗಳಲ` 

ತ%ಗ ಹ	
�ಗ�ವದ� ಸ�ಮ�ನ�ವ�ಗತ�9. (೧೮೬೮ ರಲ` ಬ	%ಗಳ£ರನ 

ತನಕ ರ	eಲ� ಬರ�ತ9ತ�9. ಅಲ`%ದ ಮ�%ದಕ	] ರಸ	9 ಪ�ಯ�ಣ. ೧೯೧೯ 

ರಲ` ಶರಮಗJದರರ	ಗ	 ರ	eಲನ�3 ರಸ9ರಸಲ�ಯತ�) ಸ�ಮ�ರ� ೧೮೮೯ 

ರಲ` ಒ%ದ� ದರಸ ವ	%ಕಟ	�ಶ ಘನಪ�ಠ ಎ%ಬ�ರರರ� ಪತ3ಯ%ದಗ	 

ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
ರಟ�  ತ%ಜ�ವರನ%ದ ಶರಮಗ	Jಗ	  ಬ%ದ�,  

ಅರರರರನ�3 ಕ	�ಳಕ	
%ಡ� ಹರಕ	ರ	ಗ	 ರ�ಮಪcನರರ ಮನ	ಗ	 ಬ%ದರ�. 

ಘನಪ�ಠಗಳ ಹ	%ಡತಗ	 ಆರ	
ಗ� ಸರ ಇಲ`ದ ಪ�ಯ�ಕ9 ಅರರ� ಎರಡ� 

ದನ ಅಲ`ಯ� ತ%ಗ ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
�ಗಬ	�ಕ�ಯತ�. ಘನಪ�ಠಗಳಗ	 ರ�ಮಪcನರರ ಹ	%ಡತ 

ತ�ರಕ	
%ಡದ�C ಮತ�9 ಅರರ� ಇನ	
3%ದ� ಮದ�ವ	ಯನ�3 ಮ�ಡಕ	
ಳ�ಲ� ನರ�ಕರಸ�ತ9ರ�ವದ� 

ಎಲ`ವ ತಳಯತ�. ಘನಪ�ಠಗಳV ರ�ಮಪcನರರನ�3 ಓಲ	eಸ ಇನ	
3%ದ� ಮದ�ವ	 ಆಗಲ� ಒತ�9ಯ 

ಮ�ಡದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� ಅರರ ತ�ಯಯ ಒತ9ಡದ%ದಲ
 ಘನಪ�ಠಗಳ ಒಲ	eಸ�ರಕ	ಯ%ದಲ
 

ಮದ�ವ	ಗ	 ಒಪcದರ�. ಇದರ ಫಲವ�ಗ ಘನಪ�ಠಗಳ ಅತ	9ಯ ತ%ಗಯ ಮಗಳV ಕ�ಮ�ಕ�ಯ ಜತ	ಯಲ` 

೧೮೯೦ ರಲ` ರ�ಮಪcನರರ ಮದ�ವ	 ನಡ	ಯತ�. ಕ�ಮ�ಕ�ಯರರಲ` ರ�ಮಪcನರರ� ನ�ಲ�] ಗ%ಡ� 

ಮಕ]ಳನ�3 ಮತ�9 ಮ
ರ� ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳನ
3 ಪಡ	ದರ�.  

೩. ಕ�ಮ�ಕ� ಪ�ಟ



ರ�ಮಪcನರರ� ತನ3 ಅಣQನ ಮಗ ರ�ಮಚ%ದ�ಯ�ನರರನ�3 ಬ	ಳ	ಸ, ಶಕ�ಣ ಕ	
ಡಸ ಮದ�ವ	ಯನ�3 

ಮ�ಡದರ�. ರ�ಮಚ%ದ�ಯ�ನರರ ಬ	�ಡಕ	ಯ ಮ�ರ	ಗ	, ಆಸ9ಯನ�3 ೧೯೦೬ ರಲ` ರಭ�ಗ ಮ�ಡ 

ಕ	
ಟ*ರ�. ಪತ��ಜ�ತ ಆಸ9ಯನ�3 ಮ�ತ�ರಲ`ದ	 ತಮ� ಸ�%ತದ ಆಸ9ಯನ
3 ಹ%ಚ ಕ	
ಟ*ರ�. ಆದರ	 

ಅರರ� ತಮ� ರ�ರಹ�ರಗಳನ�3 ಸರಯ�ಗ ನರ�ಹಸಲಲ`. ಸರಯ�ದ ಉದ	
��ಗರಲ`ದ	 ಅರರರರ 

ಮ�ತನ�3 ಕ	�ಳಕ	
%ಡ� ಕಷ*ಪಡಬ	�ಕ�ಯತ�. ವ	%ಕಟ�ಚಲ, ರ�ಜಲಕ�¢ ಎ%ಬ ಇಬ�ರ� ಮಕ]ಳನ�3 ಬಟ�* 

ಹ	%ಡತ ಸ�ತ�ಲಕ�¢ ತ�ರಕ	
%ಡಳV. ಆರಳ ತ%ಗ ರಜಯಲಕ�¢ಯನ�3 ಎರಡನ	ಯ ಮದ�ವ	 

ಮ�ಡಕ	
%ಡರ�. ಅರರಗ	 ವ	�ಣ�ಗ	
�ಪ�ಲ , ನಟರ�ಜ, ರ�ಧ�ಕrಷQ ಎ%ಬ ಮ
ರ� ಗ%ಡ�ಮಕ]ಳ£, 

ಕಲcಕ, ಸ�ತ�ಲಕ�¢, ಸರಸ�ತ ಎ%ಬ ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳ£ ಜನಸದರ�. ರ�ಮಚ%ದ�ಯ� ಸ�ಮ�ರ� ೧೯೪೦ 

ರಲ` ದ	eವ�ಧ�ನರ�ದರ�.         

೧೯೦೪ ರಲ` ವ	%ಕಟ	�ಶ ಘನಪ�ಠಗಳV ತಮ� ಭ�ರನರರ�ದ ರ�ಜಗ	
�ಪ�ಲ ಅಯ�ರ ರರರ ಮಗಳV 

ಶ�ರದ�%ಬನನ�3 ಹರಕ	ರ	ಗ	 ಕರ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಬ%ದ� ಅಲ`ಯ� ಬಟ�* ಹ	
�ದರ�. ಶ�ರದ�%ಬ ಅರರಗ	 

ತ%ದ	 ಮತ�9 ತ�ಯಯರ� ಇಲ`ವ�ದCರ%ದ ಕ�ಮ�ಕ�ಯರರ ಸ�ಪದ�ನಲ` ಬಟ*ದCರ�. ಶ�ರದ�%ಬ 

ಮದ�ವ	ಯ ರಯಸ^ಗ	 ಬ%ದ�ಗ ರ�ಮಪcನರರ� ಅರರ ಎರಡನ	ಯ ಮಗ ಸ�ತ�ರ�ಮನಗ	 ಕ	
ಟ�* 

ರವ�ಹ ನಡ	ಸದರ�.  

ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಮರಗಳನ�3 ಕಡದ� ಮ�ರ�ಟಮ�ಡ�ತ9ದ�Cದ� ಮನಸ^ಗ	 ಕಷ*ವ�ಗತ�9. ಸ�ಭ�ರದ%ದ 

ಗಡಮರಗಳನ�3 ಪ��ತಸ�ತ9ದCರ%ದ ಅವಗಳನ�3 ಕಡಯ�ವದ� ಅರರ ಮನಸ^ಗ	 ಬಹಳ ನ	
�ರನ�3 

ಉ%ಟ�ಮ�ಡ�ತ9ತ�9. ತಮ� ಮನಸ^ನ ವ	�ದನ	ಯನ�3 ಶr%ಗ	�ರ ಸ��ಮಗಳ ಹತ9ರ ತ	
�ಡಕ	
%ಡರ�. ಆಗ 

ಸ��ಮಗಳರರ� ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಒ%ದ� ಮರ ಕಡದ ತಪcಗ	 ಎರಡ� ಮರಗಳ ಸಸಯನ�3 ನ	ಡಲ� ಅಪcಣ	 

ಇತ9ರ�. ಇದ� ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಮ�ರನತ	
�ಪ ಮ�ಡಲ� ಪ	�ರಣ	ಯ�ಯತ�.

ರ�ಮಪcನರರ� ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ತ�%ಗ�ನದ ತ�ರದಲ` ಸ�ಲc ಜಮ�ನನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಮ�ರನ 

ತ	
�ಪ�ಗ ಮ�ಡದರ�.  ಅತ�9ತ9ಮ ಮ�ರನ ಸಸಗಳನ�3 ತ%ದ� ನ	ಟ*ರ�. ಅರರ� ಮತ�9 ಅರರ ಪತ3 

ಕ�ಮ�ಕ�ಯರರ� ತ�ವ	� ಸ�ತ�  ನದಯ%ದ ನ�ರನ�3 ತ%ದ� ಗಡಗಳಗ	 ಹ�ಕ ಗಡಗಳನ�3 ಬ	ಳ	ಸದರ�. 

ಅರರ ಉದ	C�ಶರನ�3 ತಮ� ಪತ3 ಕ�ಮ�ಕ�ಯರರಗ	 ಈ ರ�ತ ಹ	�ಳದCರ�:

1. ನ�ನ� ಮರಗಳನ�3 ಕಡಸದ  ಪ�ಪಕ	]  ಇದ� ಪ��ಯಸ�ತ9.

2. ಹಕ]ಗಳV, ಪ��ಣಗಳV ಮತ�9 ಕ�ಟಗಳV ನಮ� ತ	
�ಟದ ಮ�ರನ ಹಣ�Qಗಳನ�3 ತನ3ಲ.

3. ರಸ	9ಯಲ` ಹ�ದ�ಹ	
�ಗ�ರ ಪ�ಯ�ಣಕರ� ಕ
ಡ  ತ%ದ� ಸ%ತ	
ಷಸಲ. 

4. ಇಲ`ರ�ರ ನಮ� ನ	ರ	ಹ	
ರ	ಯರರಗ	 ಈ ಮ�ರನ ಹಣ�QಗಳV ರತರಸಲcಡಲ.

5. ಇನ�3 ಉಳದ ಹಣ�Qಗಳನ�3 ನಮ� ಕ�ಟ�%ಬದರರ� ಅನ�ಭರಸಲ.



ಈ ತ	
�ಟದ ಮ�ರನ ಹಣ�QಗಳV ಮeಸ
ರ� ಮಹ�ರ�ಜರಗ	 ಅಪ�ಸಲcಡ�ತ9ದCವ. ರ�ಷ*|ಪತಗಳಗ	, 

ಉಪರ�ಷ*|ಪತಗಳಗ	 ಮತ�9 ಹರಯ ಅಧಕ�ರಗಳಗ	 ಕ
ಡ ಕಳVಹಸಲ�ಗ�ತ9ತ�9. 

೧೯೧೦ ರ ಸ�ಮ�ರನಲ` ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ಮತ�%ಧರ ಗಲಭ	 ಆರ%ಭವ�ಯತ�. ಆಗ ಮ%ಡಲ 

ಗ��ಮದ%ದ ಮ�ಸಲ��ನರ� ಬ%ದ� ಹ%ದ�ಗಳ ಮನ	ಗಳನ�3  ಲ
ಟಮ�ಡತ	
ಡಗದರ�. ಹರಕ	ರ	 

ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	�ರಸ�oನದ ಹತ9ರರರ�ರ ಸ	
ಕ] ರ%ಗನ�ರ ದ	�ರಸ�oನರನ�3 ಲ
ಟಮ�ಡಲ�ಯತ� ಮತ�9 

ದ	�ರರ ಮ
ತ�ಯನ�3 ಒಡ	ದ� ಚ	ಲ`ಲ�ಯತ�. ಅದರ ಮ�ರದ ಪ�ದಗಳನ�3 ರ�ಮಪcನರರ ಅಕ] 

ವ	%ಕಮ�ನರರ ರ%ಶದ ಕ
ಡ` ರ�ಜ� ಅರರ ಮನ	ಯಲ` ಇಟ�* ಇ%ದಗ
 ಪಜ	 ಮ�ಡ�ತ9ದ�Cರ	.  

ಹರಕ	ರ	 ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಸ��ಮಯ ದ	�ರಸ�oನಕ	] ಇದರ%ದ ಹ	
ಡ	ತ ಬದCರಬಹ�ದ�. ಒ%ದ� ಲ%ಗದ%ತ	 

ಕ�ಣ�ರ  ಮ�ರದ ಕಲ�` ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	ರಸ�9ನದ ಎದ�ರನಲ`ರ�ರ ಒ%ದ� ಮ%ಟಪದಲ` ಇ%ದಗ
 

ನ	
�ಡಬಹ�ದ�. ಮ%ಟಪದ ಮ�ಲ	 ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಸ��ಮ ದ	�ರಸ�oನ ಎ%ದ� ಬರ	ಯಲ�ಗದ	. ಆದರ	 

ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಸ��ಮಯ ಲ%ಗರನ�3  ಕ�ಳ ರಗ�ಹದ ಕ	ಳಗಡ	 ಸ�oಪಸಲ�ಗದ	.

ಈ ಘಟನ	 ರ�ಮಪcನರರ� ಹರಕ	ರ	ಯ%ದ ಶರಮಗJಕ	] ಹ	
�ಗಲ� ಕ�ರಣವ�ಗರಬಹ�ದ�. ಅಲ` ಅರರ� 

ಎರಡ� ನವ	�ಶನಗಳನ�3 ಕ�%ಸ ಹ�ಚ
�ರ�ಯನರರ%ದ ದ	
ಡ� ಬ��ಹ�ಣರ ಬ�ದಯಲ` ಮ�ನ
3ರ� 

ರ
ಪ�ಯಗ	 ಕ	
%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. ಒ%ದರಲ` ಮನ	ಯನ�3 ಕಟ*ಸ ಮತ	
9%ದರಲ` ಮರಗ	ಲಸದ 

ಕ�ಯ�ರನ�3 ಆರ%ಭಸದರ�.

ರ �ಮಪcನರರ� ಗ	
�ಪನಶ	ಟ*ಕ	
ಪc ಗ��ಮದ ಶ�ನ�ಭ	
�ಗರ�ಗ ಕ	ಲಸ ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಅರರ� 

ನ	�ಮನಷ	�ಗಳಗ�ಗ ಸಮ�ಜದಲ` ಒಳ	�ಯ ಹ	ಸರ� ಗಳಸದCರ�. ಅರರ� ತಮ� ಒಳ	�ಯ ನಡತ	ಯ%ದ�ಗ 

ಅನ	�ಕ ಮತ�ರನ�3 ಗಳಸ ಅರರ	
ಡನ	 ಒಳ	�ಯ ಸ%ಬ%ಧಗಳನ�3 ಇರಸಕ	
%ಡದCರ�.   

ಒ%ದ�ಸಲ ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರ� ರ�ಮಪcನರರಗ	 ತ�ವ ಕ	
ಪc ತ�ಲ
`ಕನಲ` ಇರ�ರ ಬಕ]ಳ ಮತ�9 

ಸ�ತ9ಮ�ತ9ಲನ ಗ��ಮದ ಜಮ�ನ�ಗಳ ಮ�ಲ	 ಕ	ಲವ ಗ�ಡರಗ	 ಸ�ಲ ಕ	
ಟ�* ಅರರ� ಹ%ತರ�ಗ 

ಕ	
ಡದ	 ಸತ�ಯಸ�ತ9ರ�ರ  ಬಗ	J ತಳಸದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಮಗ ಶ�ಮಯ�ನಗ	 ಈ    ರಷಯ 

ತಳಸದರ�. ಆಗ ಶ�ಮಯ�ನರರ� ನರಸ%ಹರ�ಜಪರದಲ` ರಕ�ಲರ�ಗ ದ�ಡಯ�ತ9ದCರ�. ಈ ಜಮ�ನನ 

ರವ�ದರನ�3  ಶ�ಮಯ�ನರರ�  ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರ ಪರವ�ಗ ಕ	
�ಟ�ನಲ` ವ�ದಮ�ಡ 

ಗ	ಲ`ಸಕ	
ಟ*ರ�. ಆಗ ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರ� ತ�ವ ಬಕ]ಳ ಜಮ�ನನ�3 ನ	
ಡಕ	
ಳV�ರ ಪರಸoತಯಲ` 

ಇಲ`ವ�ದ�ದರ%ದ ಆ ಜಮ�ನನ�3 ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಮ�ರ�ವದ�ಗ ತಳಸದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� 

ಶ�ಮಯ�ನರರಗ	 ಕ	
ಡ ಎ%ದ� ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರಗ	 ತಳಸದ�ಗ ಶ�ಮಯ�ನರರ� ಆ ಜಮ�ನನ�3 

ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳ�ಲ� ನರ�ಕರಸದರ�. ಆಗ ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರ� ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಆ ಜಮ�ನನ�3 ೪೦೦೦೦ 



ರ
ಪ�ಯಗ	 ಮ�ರದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� ಆ ಹಣರನ�3 ತಮಗ	 ಅನ�ಕ
ಲವ�ದ�ಗ ಕ	
ಡಬಹ�ದ	%ದ� 

ಹ	�ಳದರ�.  ರ�ಮಪcನರರ� ಆ ಜಮ�ನನ�3 ರಶಕ	] ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�.                        

ರ�ಮಪcನರಗ	 ಎಪcತ	9ರಡ� ರಯಸ�^ಗದ�Cಗ ಅರರ ಸ	3ಹತರ� ಮತ�9  ಶr%ಗ	�ರ ಮಠಕ	] ಎಜ	%ಟ 

ಆಗದC ಶ��ಕ%ಠ ಶ�ಸ9|ಗಳV, ಬ. ಗರ�ಡ�ಚ�ರ  ಅಡ	
�ಕ	�ಟ, ತ�ರ�ಹಳ� ಭ�ಮರ�ವ, ಅಡರಪc 

ಶ	ಟ*ಯರರ� ಮತ�9 ಮಕ]ಳ�ದ ಶ�ಮಯ�, ಸ�%ದರಮ ಮತ�9 ಸ�ತ�ರ�ಮ ಅರರ�ಗಳ ಒತ�9ಯದ 

ಮ�ರ	ಗ	 ತಮ� ಉಯಲನ�3 ಬರ	ಯಲ� ನಶ�ಯಸದರ�.  ಈ ಉಯಲನ�3 ೧೯೧೭ ನ	 ಇಸರ ಜ�ಲ	eನಲ` 

ಬರ	ದ� ೧೯೧೯ ನ	 ಇಸರ ಜ�ಲ	e ತ%ಗಳಲ` ರಜಸ	*ರ ಮ�ಡಸದರ�. ಈ ಕ�ಲದಲ` ಅರರ� ಮರದ 

ಮ�ರ�ಟದ ಬಗ	J ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡದC ಮ�%ಗಡ ಹಣದ ಬ�ಕ  ೫೦೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗಳV ಮತ�9 ಅಡರಪc 

ಶ	ಟ*ಯರರಗ	 ಕ	
ಡಬ	�ಕ�ದ ಬಕ]ಳ ಜಮ�ನನ ಹಣ ೪೦೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗಳV ಅರರ ಮನಸ^ನ�3 

ಕ	
ರ	ಯ�ತ9ತ�9. ಅರರ� ಮಧ�ಮ�ಹದ%ದ ನರಳVತ9ದCರ�. ಅರರ ಆರ	
ಗ� ಸರಇಲ`ದ	 ಅರರ� ೧೯೧೯ 

ನ	 ಇಸರ ನರರ�ತ�ಗ	 ಮ�%ಚ	 ಸ�ಗ�ಸoರ�ದರ�.

ರ�ಮಪcನರರ� ಎಷ�* ಒಳ	�ಯ ಹ	ಸರ� ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡದCರ� ಎ%ಬ�ದಕ	] ಒ%ದ� ನದಶ�ನರನ�3 

ಕ	
ಡ�ತ	9�ನ	. ನ�ನ� ೧೯೫೮ನ	 ಇಸರ ಜ
ನ ತ%ಗಳಲ` ಕ%ಚಕ�ಮಕ	
ಟ ಪ�ಠದ ಗ�ರ�ಗಳ�ಗದC ಶ�� 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ	�%ದ� ಸರಸ�ತ ಅರರ ಪ�ರಚನರನ�3 ಮeಲ�ಪರದಲ`ರ�ರ ರವ	�ಕ�ನ%ದ ಕ�ಲ	ಜನಲ` 

ಕ	�ಳಲ� ಹ	
�ಗದ	C. ಪ�ರಚನದ ನ%ತರ ಗ�ರ�ಗಳಗ	 ನಮಸ�]ರ ಮ�ಡ ನ�ನ� ಮeಸ
ರ� ರ�ಜ�ದ%ದ 

ಬ%ದದ	C�ನ	 ಎ%ದ� ತಮಳನಲ` ಹ	�ಳದ	ನ�. ಗ�ರ�ಗಳV ಶ�ದC ಕನ3ಡದಲ` ನ�ನ� ಹರಕ	ರ	 ರ�ಮಪcನರರ 

ರ%ಶದರನಲ`ವ	 ಎ%ದ� ಪ�ಶ3ಸ ಆಮ�ಲ	 ನನ3ನ�3 ಹರಸ ಆಶ�ರ�ದಸದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� ತ�ರಹ	
ಗ 

೪೦ ರರ�ಷಗಳ ಮಲ�ಗತ�9. ನ�ನ� ಆ ಗ�ರ�ಗಳನ�3 ಅದ	� ಮದಲ ಬ�ರಗ	 ನ	
�ಡ�ತ9ದ	C. ಆದರ
 

ಗ�ರ�ಗಳ ನ	ನಪನಲ` ರ�ಮಪcನರರ� ಇನ
3 ಉಳದದCರ�.  

ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಎರಡನ	ಯ ಹ	%ಡತ ಕ�ಮ�ಕ�ಯಲ` ನ�ಲ�] ಗ%ಡ�ಮಕ]ಳV ಮತ�9 ಮ
ರ� 

ಹ	ಣ�Qಮಕ]ಳV ಆದವ.  ಮದಲನ	ಯ ಮಗಳV ರತ3ಮ� ಅರರನ�3 ಮ�ಗಡ ಶ��ನವ�ಸ ಅಯ�ರರಗ	 

ಕ	
ಟ�* ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಲ�ಯತ�. ಎರಡನ	ಯ ಮಗಳV ಶ�ರದ�%ಬ�ಳನ�3 ಮ�ಸ
ರನಲ` ಒರಸ��ರ 

ಆಗದC ರ�ಮಸ��ಮ ಶ�ಸ9|  ಅರರಗ	 ಕ	
ಟ�* ಮದ�ವ	 ಆಯತ�. ಮ
ರನ	ಯ ಮಗಳV 

ಸ�%ದರ�%ಬ�ಳನ�3  ವ	%ಕಟ	�ಶಯ� ಅರರಗ	 ಕ	
ಟ�* ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಲ�ಯತ�. ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳ ಬಗ	J 

ಮ�%ದಕ	] ರರರಸಲ�ಗದ	. 

ರ�ಮಪcನರರ ಎರಡನ	ಯ ಹ	%ಡತಯ�ಗ ಬ%ದ ಕ�ಮ�ಕ� ಪ�ಟಯರರ� ಸ�ಮ�ರ� ೯೨ ರಷ� 

ಬದ�ಕದCರ�. ಅರರ� ಸ�ಮ�ರ� ತ	
%ಬತ�9 ರಷ�ಗಳರರ	ಗ	 ದನವ ತ�%ಗ�ನದಗ	 ಹ	
�ಗಸ�3ನ 

ಮ�ಡಬರ�ತ9ದCರ�. ಬಹಳ ರಯಸ�^ದಮಲ	 ಅದನ�3 ಬಟ*ರ�.  ಅರರ� ಸ�ಹrದಯದರರ�ಗದCರ�. 

ಎಲ`ರಗ
 ದ	
ಡ�ಪ�ಟಯರರನ�3 ಕ%ಡರ	 ಬಹಳ ರಶ��ಸ ಮತ�9 ಇಷ*.



೬. ಶ�ಮಯ�

ಶ�ಮಯ�ನರರ� ರ�ಮಪcನರರ ಮದಲನ	ಯ ಮಗ. ಅರರ� ಸ�ಮ�ರ� ೧೮೬೨ ರಲ` ಹರಕ	ರ	ಯಲ` 

ಜನಸದರ�. ಅರರ ರದ��ಭ��ಸ ಶರಮಗJದಲ` ನಡ	ಯತ�. ಆನ%ತರ ಶr%ಗ	�ರಯಲ` ಶ�ಲ� 

ಮ�ಸ9ರರ�ಗ ಕ	ಲಸ ಮ�ಡದರ�. ಶr%ಗ	�ರ ಗ�ರ�ಗಳ�ದ ಶ�� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಯರರ� 

ಶ�ಮಯ�ನರರ ಶಷ�ರ�ಗದCರ�. ಶr%ಗ	�ರಯ%ದ ತ�ರ�ಹಳ�ಗ	 ಮ�ಸ9ರರ�ಗ ಬದಲ�ರಣ	 ಆಯತ�. 

ಅಲ` ಅರರ� ಕ�ನ
ನ� ಶ�ಸ9|ರನ�3 ಓದ ಪ`�ಡರ ಪರ�ಕ	�ಯನ�3 ಪ�ಸ� ಮ�ಡದರ�. ಆನ%ತರ 

ನರಸ%ಹರ�ಜಪರದಲ` ಪ`�ಡರ ಆಗ ಕ	ಲಸ ಆರ%ಭಸದರ�. 

ಶ�ಮಯ�ನರರ� ತ�%ಬ ಬ�ದCರ%ತರ� ಮತ�9 ಕ�ಯ�ಶ�ಲರ�ಗದCರ�. ಅರರಗ	 ಚ�ಣ�ಕ�ತ	 ಸ�ಭ�ರತ� 

ಬ%ದತ�9. ಅರರ� ತ%ದ	ಯ ಹತ9ರ ಇರದ	 ತ�ವ	� ತಮ� ನ	ಲ	ಯನ�3 ಕ%ಡ�ಕ	
%ಡರ�.  ಅರರ� 

ಲ�ಯರ ಆಗ ತ�%ಬ ಒಳ	�ಯ ಹ	ಸರ�ಗಳಸದCರ�. ನರಸ%ಹರ�ಜಪರದ ಸ�ತ9ಮ�ತ9ಲ� ಅರರ� ತ�%ಬ� 

ಆಸ9ಪ�ಸ9ಗಳನ�3 ಸ%ಪ�ದಸದರ�. ಅರರ� ಸ�ಲc ಕ�ಲ ಅಬಕ�ರ ಗ�ತ9ಗ	ದ�ರ�ಗದCರ�. ಇದ� ತ�%ಬ� 

ಸ%ಪ�ದ�ಯಸoರ�ಗದC ಅರರ ತ%ದ	ಗ	 ಇಷ*ವ�ಗರಲಲ`. ಬಕ]ಳ ಜಮ�ನನ�3 ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರಗ�ಗ 

ಗ	ದ�C ಕ	
ಟ*ರ�. ಆ ಜಮ�ನನನ�3 ರಶಕ	] ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳ�ಲ� ಹ	
�ದ�ಗ ಅಲ`ನರರ� ಇರರಗ	 ಬ%ದ
ಕ� 

ತ	
�ರಸ ಕ	
ಲ�`ವದ�ಗ ಹ	ದರಸ ಕಳVಹಸದರ�. ಶ�ಮಯ�ನರರ� ಚಕ]ಮಗಳ£ರಗ	 ಹ	
�ಗ ಅಲ`%ದ 

ಪ�ಲ�ಸ ಸಹ�ಯ ಪಡ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಬ%ದ� ಬಕ]ಳ ಆಸ9ಯನ�3 ರಶಪಡಸಕ	
%ಡರ�.  ಆನ%ತರ 

ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಹ	ಸರನಲ` ಆ ಜಮ�ನನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�.  

ಇರರ� ತಮ� ಸ�%ತ ಪರಶ�ಮದಲ` ತ�%ಬ� ನಷ	�ಯನ�3 ಇಟ*ದCರ�. ಅರರ� ತ�%ಬ� ದಯ�ಳVವ 

ಆಗದCರ�. ಅರರ ಮನ	ಯಲ` ಯ�ರ�ದರ
 ಅತರಗಳV ಪ�ತದನ ಇರಲ	�ಬ	�ಕ�ಗತ�9. ಊಟದ 

ವ	�ಳ	ಯಲ` ಯ�ರ
 ಅತರಗಳV ಇಲ`ದದ�Cಗ ಹತ9ರದ ಬಸ ನಲ�Cಣದ%ದ ಯ�ರನ�3ದರ
 ಊಟಕ	] 

ಕರ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಬರಲ� ಮಗನಗ	 ಹ	�ಳVತ9ದCರ�.

ಒ%ದ� ದನ ಸ�ಬ�ಹ�ಣ� ಶಮ� ಎ%ಬ�ರರ� ತಮ� ಮಗಳV ಲಕ¶¢�ದ	�ರಯನ�3 ರ�ಮಪcನರರ ಹತ9ರ 

ಕರ	ದ�ಕ	
%ಡ�ಬ%ದ�  ತಮ� ಮಗಳ ರವ�ಹಕ	] ಸಹ�ಯ ಮ�ಡಬ	�ಕ	%ದ� ಕ	�ಳದರ�. ರ�ಮಪcನರರ� 

ತಮ� ಮಗ ಶ�ಮಯ�ನನ�3 ಲಕ�¢�ದ	�ರಯನ�3 ರವ�ಹವ�ಗಲ� ಹ	�ಳದರ�. ಮದ�ವ	ಯ ನ%ತರ ಈ 

ಹ�ಡ�ಗ ಬಹಳ ದಡ�ಳ	%ದ� ತಳಯತ�. ರ�ಮಪcನರರ� ಬ	�ಜ�ರ� ಮ�ಡಕ	
%ಡ� ಶ�ಮಯ�ನಗ	 ಬ	�ರ	 

ಹ�ಡ�ಗಯನ�3 ತ%ದ� ಇನ	
3%ದ� ಮದ�ವ	 ಮ�ಡ�ವದ�ಗ ಹ	�ಳದರ�. ಶ�ಮಯ�ನರರ� ಒಪcಲಲ`.  

ಶ�ಮಯ�ನರರ�  ನರಸ%ಹರ�ಜಪರದಲ` ಸ%ಸ�ರರನ�3 ಆರ%ಭಸದರ�.  ಅರರಗ	 ಮ
ರ� ಗ%ಡ� 

ಮಕ]ಳV ಮತ�9 ಐದ� ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳV. ಅದರಲ` ಎರಡ� ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳV ತ�ರಕ	
%ಡದCರ%ದ ಅರರ 



ಬಗ	J ನಮಗ	 ತಳಯದ�. ಉಳದ ಶ	�ಷಮ�, ಜಯಲಕ�¢ ಮತ�9 ಗರಜ ಅರರನ�3 ಬ	ಳ	ಸ ಮದ�ವ	 

ಮ�ಡಕ	
ಟ*ರ�. ಶ	�ಷಮ�ನರರ ಗ%ಡ ಅರರನ�3  ರವ�ಹ ರಚ	·�ದನ ಮ�ಡದರ�. ಜಯಲಕ�¢ಯ ಗ%ಡ 

ಬಹಳ ಬ	�ಗನ	 ತ�ರಕ	
%ಡರ�. ಸ�ಬ�ಹ�ಣ� ನದಯಲ` ಬದ�C ತ�ರಕ	
%ಡನ	%ದ� ಪ�ತ�ತ. ಅರನ ಹ	%ಡತ 

ಮಕ]ಳV ಕ
ಡ ಸತ�9ಹ	
�ದರ� . ಶ�ಮಯ�ನರರ ಮಕ]ಳ	ಲ`ರ
 ದಡ�ರ�ಗದCರ� ಮತ�9 ಅರರ 

ಆಸ9ಯನ�3 ನಭ�ಯಸಕ	
ಳV�ರ ಚ�ತ�ಯ� ಇರಲಲ`. ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಉಯಲನಲ` ಇದರ ಬಗ	J 

ಬರ	ದದ�Cರ	. ಇವ	ಲ` ಶ�ಮಯ�ನರರ ಆರ	
ಗ�ದ ಮ�ಲ	 ತ�%ಬ� ಪರಣ�ಮರನ�3 ಉ%ಟ�ಮ�ಡತ�. 

೧೯೨೩ ರ ಸ�ಮ�ರನಲ` ಅರರ� ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದದ�Cಗ ಖ�ಯಲ	 ಮಲಗ ಸ�ಲcದನಗಳಲ` 

ಕ�ಲವ�ದರ�.

ಶ�ಮಯ�ನರರ ಎರಡನ	ಯ ಮಗ ಚ%ದ�ಶ	�ಖರನಗ	 ತ�ರ�ವ	�ಕ	ರ	ಯಲ`ನ ಸ�ತ�ರ�ಮ ಅಯ�ರ 

ಎ%ಬ�ರರ  ಮಗಳV ಪ�ರ�ತಯನ�3 ಕ	
ಟ�* ರವ�ಹವ�ಯತ�.   ಯ�ರ ಮಗನಗ
 ಆಸ9 ಪ�ಸ9ಯನ�3 

ನ	
�ಡಕ	
ಳ�ಲ� ಬ	�ಕ�ದ ಬ�ದCರ%ತಕ	 ಇರಲಲ`. ಆದ�ದರ%ದ ಶ�ಮಯ�ನರರ� ತಮ� ಆಸ9ಯಲ` 

ಬಹ�ಪ�ಲನ�3 ದ�ನ ಧಮ�ಗಳಲ	̀  ರ�ಯ ಮ�ಡದರ�. ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
ಗ�ರ ಪ�ಯ�ಣಕರಗ	 ಮಧ��ನ¸ 

ಊಟದ ರ�ರಸ	o ಮ�ಡದCರ� ಎ%ದ� ಪ�ತ�ತ. ಆಸ9ಯಲ` ಕರಗ ಹ	
�ಯತ�.  ಜಮ�ನನ ಮಲ	 

ಸ�ಲವ ಇತ�9. ಇದನ�3 ರ�ಮಪcನರರ ಉಯಲನಲ` ಹ	�ಳಲ�ಗದ	.  ಅದನ�3 ತ�ರಸಲ�ರದ	 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಅರರ ಮ�ರನ ಮನ	ಗ	 ಹ	
�ಗ ಇರತ	
ಡಗದರ�. ಒ%ದ� ದನ ಬಕ]ಳಯಲ` ನಮ� 

ತ%ದ	ಯರರ� ಸ	3�ಹತರ	
%ದಗ	  ಮ�ತ�ಡ�ತ9 ಇದ�Cಗ  ಮ�ಸದ ಬಟ	*ಯನ�3 ತ	
ಟ* ಗಡ� ಬಟ* ರ�ಕ9 

ಒಬ�ರ� ಅರರ ಎದ�ರಗ	 ಬ%ದ� ನ%ತರ�. ಯ�ರ� ಎ%ದ� ರಚ�ರಸದ�ಗ ಶ�ಮಯ�ನರರ ಮಗ 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಎ%ದ� ತಳಯತ�. ಅರರನ�3 ಮ�ರನ ಮನ	ಯಲ` ತ�%ಬ� ಹ�ನ�ಯವ�ಗ ನಡ	ಸ 

ಕ	
%ಡದCರ%ದ ಅರರ� ಬಕ]ಳಗ	 ಓಡ ಬ%ದ�ಬಟ*ದCರ�. ಅರರ� ಮದಲ� ಶರಮಗJಕ	] ಹ	
�ಗ ಅಲ` 

ತಮ� ಕ�ಟ�%ಬದ ಉಳದರರ� ಇರ�ವದನ�3 ನ	
�ಡ ಅಲ`%ದ ಬಕ]ಳಗ	 ಬ%ದದCರ�. ನಮ� 

ತ%ದ	ಯರರ� ಅರನನ�3 ಬಕ]ಳಯಲ` ತಮ� ಮನ	ಯಲ` ಇರಲ� ಹ	�ಳ, ಅರನನ�3 ತ�ರ�ವ	�ಕ	ರ	ಗ	 

ಕಳVಹಸ ಅರನ ಸ%ಸ�ರರನ�3 ಕರ	ಸಕ	
%ಡರ�.  ಅರರಗ	 ಎರಡ� ಹ	ಣ�Q ಮತ�9 ಎರಡ� ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳV. 

ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳ�ದ ಇ%ದರ�, ಶ�%ತ� ಮತ�9 ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳ�ದ ಕrಷQಮ
ತ�  ಮತ�9 ರ�ಜಗ	
�ಪ�ಲ 

ಅರರಗ	 ರದ��ಭ��ಸರನ�3 ಕ	
ಟ*ರ�. ಇ%ದರ ಅರಳ ಮದ�ವ	ಯನ
3 ಮ�ಡದರ�.  ರ�ಮಪcನರರ 

ಉಯಲನ%ತ	  ಬಕ]ಳಯ ಹತ9ರದ ಮ�ಕ	
�ಡ� ಎ%ಬಲ` ಸ�ಲc ಜಮ�ನ� ಅರನ ಹ	ಸರನಲ` ಉಳಯತ�. 

ಶ�ಮಯ�ನರರ ಕ	
ನ	ಯ ಮಗ ಆನ%ದರ�ಮ ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಕ	
ಳ�ಲಲ`. ಶರಮಗJದ 

ದ	
ಡ�ಮನ	ಯಲ`ಯ� ಬಹಳರಷ� ಇದCನ�. ಆನ%ತರ ಅರನ ಅಣQಮಗ ಕrಷQಮ
ತ�ಯ ಹತ9ರ ಇದ�C 

ಕ�ಲವ�ದನ�. 

ಶ�ಮಯ�ನರರ ಬ�ದCರ%ತಕ	, ಚ�ಣ�ಕ�ತನ, ಕ�ಯ�ಶ�ಲತ	  ಹಣಗಳಸ�ವದರಲ` ಇದC ನ	eಪಣ�ತ	 ಎಲ�` 

ಶ�ಮಯ�ನರರ ಜ	
ತ	ಯಲ`ಯ� ಹ	
ರಟ�ಹ	
�ಯತ�.   



೭. ಗಣ	�ಶಯ�

ಗಣ	�ಶಯ� ರ�ಮಪcನರರ ಎರಡನ	ಯ  ಮಗ. ಇರರ� ದಕ¶ಣ ಕನ3ಡ 

ಜಲ	̀ಯ ಕಲ��ಣಯರರನ�3 ರವ�ಹವ�ದರ�. ಗಣ	�ಶಯ�ನರರ� ತಮ� 

ತ%ದ	ಯ ಜ	
ತ	ಯಲ` ಇದ�C ಅರರಗ	 ಸಹ�ಯ ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಇರರಗ	 ಒಬ� ಮಗ ಮತ�9 ಇಬ�ರ� ಹ	ಣ�Qಮಕ]ಳV. ಮಗ 

ಕrಷQಸ��ಮ(ಕಟ*) ಶರಮಗJದಲ`ಯ� ಇದ�C ಸ�%ದರಮ 

ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಸಹ�ಯಕರ�ಗ ಇದCರ�. ಮದಲನ	ಯ ಮಗಳV 

ಕಮಲ  ಅಮrತ
ರ� ರ�ಮಸ��ಮ ಅಯ�ರ ಅರರನ�3 

ರವ�ಹವ�ಗದCರ�. ಎರಡನ	ಯ ಮಗಳV ಮ�ನ�ಕ� ಮದರ�ಸನ 

ರ�ರರ�ಘರ ಅಯ�ರ ಅರರನ�3 ರವ�ಹವ�ಗದCರ�. ಅರರಗ	 ನ�ಲ�] 

ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳ£ ಮತ�9 ಎರಡ� ಗ%ಡ�ಮಕ]ಳ�ದರ�.  ಆದರ	 ರ�ರ ರ�ಘರ ಅಯ�ರ ಅರರ ಅಕ�ಲಕ 

ಮರಣದ%ದ ಮ�ನ�ಕ� ಅರರ� ಮಕ]ಳ ಜ	
ತ	ಯಲ` ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದ� ಸ	�ರದರ�. ಗಣ	�ಶಯ� 

ಅರರ� ಸ�ಮ�ರ� ೧೯೧೨ ರ ಸಮಯದಲ` ಇನ ಫ`ಯ%ಜೋ� ಖ�ಯಲ	ಯ%ದ ಕ�ಲವ�ದರ�.  

೪. ಕಲ��ಣ ಪ�ಟ



೮. ಸ�%ದರಮ ಅಯ�ರ

ರ�ಮಪcನರರಗ	 ಎರಡನ	ಯ ಹ	%ಡತ ಕ�ಮ�ಕ�ಯಲ` 

ಜನಸದ ಮದಲನ	ಯ ಮಗ� ಸ�%ದರಮ ಆಯ�ರ. 

ಇರರ ಜನನ ೧೮೯೩ನ	 ಇಸರಯಲ` ಏಪ�ಲ ತ%ಗಳV 

೨೬ನ	 ತ�ರ�ಖನ%ದ� ಆಯತ�. ಅರರ� ಲ	
ಯರ 

ಸ	ಕ	%ಡರಯ ರರ	ಗ	 ಓದದCರ�. ಅರರ ತ%ದ	 ನಧನರ�ದ�ಗ 

ಅರರಗ	 ೨೬ ರಷ� ರಯಸ�^ಗತ�9. ಅರರ� ತಮ�ನ�ದ 

ಸ�ತ�ರ�ಮನರರ ಜ	
ತ	ಯಲ` ಕ�ಡಗ	 ಹ	
�ಗ 

ಮರಮಟ�*ಗಳ ಕ	ಲಸರನ�3 ನಭ�ಯಸ�ತ9ದCರ�. 

ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ರ�ರಹ�ರಗಳನ�3 ಸ�ಸoತಗ	 

ತ%ದದCರ
, ಅರರ ನಧನ ಸಣQರಸ^ನರರ�ದ ಸ�%ದರಮ 

ಅಯ�ರ ಮ�ಲ	 ಈ ಕ	ಳಗನ ಕ�ರಣಗಳ%ದ ಒತ9ಡರನ�3 

ತ%ದತ� ಎ%ದ� ಹ	�ಳಬಹ�ದ�:

1. ರ�ಮಪcನರರ� ನ�ಟ�ಗಳನ�3  ಸರಬರ�ಜ� ಮ�ಡಲ� ಹಣರನ�3 ಮ�%ಗಡ ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡದCರ�. 

ಅದರ ಗ�ತ9ಗ	ಯನ�3 ಪತ�ಮ�ಡಬ	�ಕ�ಗತ�9.

2. ಅಡರಪc ಶ	ಟ*ಯರರ%ದ ಪಡ	ದ ಬಕ]ಳ ಜಮ�ನಗ	  ೪೦೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗಳನ�3 

ಕ	
ಡಬ	�ಕ�ಗತ�9.

3. ೧೯೨೪ರಲ` ತ�%ಗ�ನದಯಲ` ಹ%ದ	 ಕ	�ಳರಯದದC%ತಹ ಪ�ವ�ಹ ಬ%ದ� ಮರ ಮಟ�*ಗಳV 

ನ�ರನಲ` ತ	�ಲಹ	
�ಗ ಬಹಳ ನಷ*ವ�ಯತ�. 

4. ಬಕ]ಳ ಜಮ�ನನ�3 ನ	
�ಡಕ	
ಳ�ಲ� ಅನ%ತಯ� ಎ%ಬ�ರರಗ	 ರಹಸಕ	
ಡಲ�ಗತ�9. ಆದರ	 

ಅರರ� ಸರಯ�ದ ಲ	ಕ]ಗಳನ�3 ಇಡದ	, ಸರಯ�ಗ ಫಸಲನ
3 ಕ	
ಡದ	 ಸತ�ಯಸ�ತ9ದCರ�. 

5. ತಮ�%ದರ� ಶ��ಕ%ಠ ಮತ�9 ಶರಸ��ಮಯರರನ�3 ಓದಸಬ	�ಕ�ಗತ�9. 

6. ಕಡ	ಯ ತ%ಗ ಸ�%ದರ�%ಬ�ಳಗ	 ರವ�ಹರನ�3 ಮ�ಡಬ	�ಕ�ಗತ�9.

7. ಜ%ಗ`ಯ ಮ�ಲ	 ಕ	
�ಟ� ನಬ�%ಧರದ�Cದರ%ದ ಅದರ%ದ ಬರ�ತ9ದC ಆದ�ಯ ಕಡಮ 

ಆಯತ�.

8. ಅರರ ಅಣQ ಶ�ಮಯ� ತ�ರಕ	
%ಡದCರ%ದ ಅರರ ಕ�ಟ�%ಬದ ಹ	
ಣ	ಯ� ಕ
ಡ ಇರರ ಮ�ಲ	 

ಬತ�9.                                       

ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪc ಮತ�9 ನನ3 ತ%ದ	ಯರರ� ಇ%ತಹ ಬಕ]ಟ*ನ ಪರಸoತಯಲ` ಮನ	ಯ 

೫. ಸ�%ದರಮ ಅಯ�ರ , ಮತ�9  

ಅರರ ಪತ3



ಜವ�ಬ�Cರಯನ�3 ರಹಸಕ	
ಳ�ಬ	�ಕ�ಯತ�. ಬಕ]ಳಯನ�3  ನರ�ಹಣ	 ಮ�ಡಲ� ಸ�%ದರಮ 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ತಮ� ಸ�ತ�ರ�ಮನರರನ�3 ಕಳVಹಸದರ�. ಎರಡನ	�ಯದ�ಗ ನ�ಟ�ಗಳನ�3 ಹ�ಗ	ಯ� 

ಮ�ರ�ಟಮ�ಡದ	 ಅವಗಳನ�3  ಪ�ಠ	
�ಪಕರಣಗಳನ�3ಗ  ಮ�ಪ�ಡಸ ಮ�ರ�ಟಮ�ಡದರ	 ಹ	ಚ�ನ 

ಲ�ಭ ಬರ�ವದ	%ದ� ಕ%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. 

ಆಗನ ದವ�ನರ�ಗದC ಸರ ಮಜ�ೋ� ಇಸ	��ಲರ� ಮeಸ
ರ� ಮಹ�ರ�ಜರ�ಗದC ಚ�ಮರ�ಜ 

ಒಡ	ಯರರರಗ�ಗ ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಹತ9ರ ಒ%ದ� ೬ ಅಡ ಎತ9ರ ಮತ�9 ೩ ೧/೨ ಅಡ 

ಅಗಲ ಡ	�ಸ^%ಗ ಟ	�ಬಲ`ನ�3 ಮ�ಡಸಕ	
ಡಲ� ಅಪcಣ	 ಇತ9ರ�. ಅದಕ	] ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪc 

ಬ	ಲbಯ%ನ%ದ  ಅತ�9ತ9ಮ ಕನ3ಡಯನ�3 ತರಸ ಅದನ�3 ಅಳರಡಸ ತ�%ಬ� ಚ	ನ�3ಗರ�ರ ಟ	�ಬಲನ�3 

ಮ�ಡಸ ಮಹ�ರ�ಜರಗ	 ಕಳVಹಸಕ	
ಟ*ರ�. ಮಹ�ರ�ಜರಗ	 ಅದರ%ದ ತ�%ಬ� ಸ%ತ	
�ಷವ�ಯತ� 

ಮತ�9 ಇನ�ಮ�ಗ ೧೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗಳನ�3 ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಕ	
ಟ*ರ�.

ಅದ	� ಕ�ಲದಲ` ಶ�� ಮಹ�ಲ%ಗಮ ಎ%ಬ�ರರ� ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಸ�ಮಯಣ	Q ರತರಣ	 

ಎಜನ^ಯನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳ�ಲ� ಹ	�ಳದರ�.  ಸ�ಮಯಣ	Qಯ� ರ	eಲನಲ` ಶರಮಗJಕ	] ಬರ�ತ9ತ�9. ಅದನ�3 

ಬಡಸಕ	
%ಡ�  ಡಬ�ಗಳಲ` ಹ�ಕ ಅ%ಗಡಗಳಗ	 ರತರಣ	 ಮ�ಡಬ	�ಕ�ಗತ�9. ಸ�%ದರಮ 

ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಇದರ%ದ ತ%ಗಳಗ	 ೪೫ ರ
ಪ�ಯ ಸ%ಬಳ ಬರ�ತ9ತ�9. ಅರರ ತಮ� ಶರಸ��ಮ 

ಚಕ]ಪcನರರ�  ಇದರ ನರ�ಹಣ	ಯನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�. ಚಕ]ಪcನರರ� ರ�ಮಮ
ತ�, ವ	%ಕಟರ�ಮ, 

ರ�ಮಸ��ಮ, ಕ	
�ದ%ಡ�, ಕಟ* ಮ�%ತ�ದರರ ಮ
ಲಕ ಈ ಕ	ಲಸರನ�3 ಚ	ನ�3ಗ ನರ�ಹಸದರ�. 

ಕ	ಲವ ರಷ�ಗಳನ%ತರ ಶರಸ��ಮ ಚಕ]ಪcನರರ ಒತ�9ಯದಮ�ರ	ಗ	 ಒ%ದ� ಸನ	ಮ� ಮ%ದರರನ�3 

ಕ	
%ಡ�ಕ	
ಳ�ಲ� ತ�ಮ��ನಸದರ�. ಚತ� ಮ%ದರರನ�3 ನಡ	ಸ�ವದಕ	] ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಅನ�ಮ�ನ, 

ಸ%ದ	�ಹಗಳV ಇದCವ. ಆ ಕ�ರಣಕ	
�ಸ]ರ  ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಶr%ಗ	�ರ ಗ�ರ�ಗಳ ಹತ9ರ ಹ	
�ಗ 

ಚತ�ಮ%ದರ ನಡ	ಸ�ವದಕ	] ತಮ� ಕಸರಸಯನ
3 ಸ%ದ	�ಹಗಳನ
3  ಹ	�ಳಕ	
%ಡ� ಜಗದ�Jರ�ಗಳ 

ಅಪcಣ	 ಕ	�ಳದರ�. ಸ��ಮಗಳV ಚತ�ಮ%ದರದ%ದ  ಬರ�ರ ಹಣರನ�3 ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಕ	eಯ%ದ 

ಮ�ಟ*ಕ
ಡದ� ಎ%ದ� ಸಲಹ	 ಮ�ಡ ಚತ�ಮ%ದರರನ�3 ನಡ	ಸ�ವದಕ	] ಅಪcಣ	 ಕ	
ಟ*ರ�.  ಆಮ�ಲ	 

ಸ�ಮಯಣ	Qಯ ಏಜನ^ಯನ�3 ೩೫೦೦ ರ
ಪ�ಯಗ	 ಮ�ರ�ಟಮ�ಡ ಸನ	ಮ� ಮ%ದರರನ�3 ೩೦೦೦ 

ರ
ಪ�ಯಗ	 ಕ	
%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. ಇದ� ಅರರ ಜ�ರನದ ಬಹಳ ಮ�ಖ� ತರ�ವ�ಯತ�. ಸ%ಸ�ರದ 

ಕಷ*ಗಳV ಕಡಮ ಆದವ. 

ಅದrಷ* ಬದಲ�ಯತ�. ಒಳ	�ಯ ಕ�ಲ ಆರ%ಭವ�ಯತ�. ಶ��ಕ%ಠ ಚಕ]ಪc ಪದರ�ಧರರ�ದರ�(ಬ.ಏ) . 

ನಮ� ತ%ದ	 ಬಕ]ಳಯಲ` ನ	ಲ	 ಕ%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. ಆದರ	 ಶರಸ��ಮ ಚಕ]ಪcನರರ ರದ��ಭ��ಸ 

ಮ�%ದ�ರರ	ಯಲಲ`. ಅರರಗ	 ವ��ಪ�ರದಲ` ತ�%ಬ� ಆಸಕ9 ಇತ�9.  ತ%ಗ ಸ�%ದರ�%ಬ ಅರರ 

ಮದ�ವ	ಯ� ನಡ	ಯತ�. ಶ��ಕ%ಠ ಮತ�9 ಶರಸ��ಮ ಚಕ]ಪcನರರ ಮದ�ವ	ಗಳV ನಡ	ದವ.



ಪ�ಠ	
�ಪಕರಣಗಳ ಕ�ಯ�ವ ನ�ಟ�ಗಳ ಅಭ�ರದ%ದ�ಗ ನಲ`ಸಲ�ಯತ�.  ಆದರ	 ರರಮ�ನದ 

ಕಡತವ ಚತ�ಮ%ದರದ%ದ ಉತ9ಮಗ	
%ಡತ�. ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರಗಳನ�3 ಕ	
ಳ�ಲ�ಯತ�. 

ಸ�ಗರದಲ` ಮತ�9 ಭದ��ರತಯಲ` ಚತ�ಮ%ದರಗಳನ�3 ಬ�ಡಗ	ಗ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳ�ಲ�ಯತ�. 

ರ�ಮಮ
ತ�, ವ	%ಕಟರ�ಮ, ರ�ಮಸ��ಮ , ಕ	
�ದ%ಡ�, ಕಟ* ಮ�%ತ�ದ ಮಕ]ಳ	ಲ`ರ
 ಒ%ದ	
%ದ� 

ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರರನ�3 ನ	
�ಡಕ	
ಳ�ತ	
ಡಗದರ�. ಹ�ಗರ�ವ�ಗ ಒ%ದ� ಸ%ಚ�ರ ಚತ� 

ಮ%ದರರನ�3 ೪೭೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗ	 ಮರ�ಟಮ�ಡ ಅದರ ಹಣದ%ದ ಬಕ]ಳಯ ೪೦೦೦೦ 

ರ
ಪ�ಯಯ ಸ�ಲರನ�3 ತ�ರಸಲ�ಯತ�.  

ಸ�ಮ�ರ� ೧೯೪೦ ರಲ` ಶರಮಗJದ ಮನ	ಯನ�3 ಕ	ಡರಸ ಹ	
ಸದ�ಗ ಕಟ*ಸಲ�ಯತ�. ಈ ಮನ	 

ದ	
ಡ�ಮನ	 ಎ%ದ� ಹ	ಸರ�ಯತ�. ಆ ಕ�ಲದಲ` ಆ ಬ�ದಯಲ`ದC ಮನ	ಗಳಲ` ಅದ	� ದ	
ಡ� 

ಮನ	ಯ�ಗತ�9.  ಇದರ ಬಗ	J ಕಸ
9ರ ಮ�ಸಕ ಪತ�ಕ	ಯಲ
` ಕ
ಡ ಒ%ದ� ಶ�ಷ�ಕ	 ಬ%ದತ�9.  ಹ%ದ	 

ತ�%ಗ�ನದಯಲ` ನ	ರ	 ಬ%ದ�ಗ ನ�ಟ�ಗಳV ಕ	
ಚ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ಗದCವ. ಆದ�ದರ%ದ ಈ ಬ�ರ 

ಮನ	ಯನ�3 ಕಟ�*ವ�ಗ ಮನ	ಯನ�3 ಎತ9ರದಲ` ಕಟ*ಲ�ಯತ�. ಶರಮಗJದಲ` ಏಷ	*�  ನ�ರ� ಬ%ದರ
 

ಕ
ಡ ಈ ಮನ	ಯ ಹ	
ಸಲ� ಕ
ಡ ನ	ನ	ಯ�ವದಲ`. ಚತ�ಗಳ ರತರಣ	ಯ ಕ�ಯ�ರನ�3 ಶರಸ��ಮ 

ಚಕ]ಪc  ಬ	%ಗಳ£ರನಲ` ಆರ%ಭಸದರ�.

ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಅಮrತ
ರ� ನ�ಲಕ%ಠ ಅಯ�ರ ಅರರ ಪತ� ಸ�ಬ�ಮ� ಅರರನ�3 

ರವ�ಹವ�ಗದCರ�.  ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಒಬ� ಮಗ ರ�ಮಮ
ತ� (೧೯೨೧) ಮತ�9 ಒಬ� ಮಗಳV 

ರ�ಜಲಕ�¢(ರ�ಜಮ�)(೧೯೨೩)  ಜನಸದರ�. ಸ�ಬ�ಮ�ನರರ� ರ�ಜಮ�ನ ಹ	ರಗ	ಯನ%ತರ 

ತ�ರಕ	
%ಡರ�. 

ಸ�ಮ�ರ� ೧೯೨೪ ರಲ`  ಶr%ಗ	�ರ ಗ�ರ�ಗಳ�ದ ಶ�� 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಯರರ� ದಕ�ಣ ನ�ಡನ 

ಪ�ವ�ಸದಲ`ದCರ�. ತರ�ಚಯ ಹತ9ರರದC ಕರ
ರನಲ` ಅರರ� 

ತ%ಗದCರ�. ಅಲ` ಒಬ� ಸ
]ಲ ಮ�ಸ9ರರ�ದ 

ರ.ಸ.ಸ�%ದರ	�ಶ ಅಯ�ರ ಅರರ� ತಮ� ಮಗಳV 

ಮ�ನ�ಕ�ಯ ರವ�ಹಕ	] ಸ��ಮಗಳ ಆಶ�ವ��ದರನ�3 

ಕ	
�ರದರ�. ಶ�� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಯರರ� ಸ�%ದರಮ 

ದ	
ಡ�ಪcನರರನ�3 ನ	ನ	ಸಕ	
%ಡ� ತಕ�ಣ ಕರ
ರಗ	 

ಬರಬ	�ಕ	%ದ� ಹ	�ಳ ಕಳVಹಸದರ�. ಸ�%ದರಮ 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಸ�%ದರ	�ಶ ಅಯ�ರ ಮಗಳV 

ಮ�ನ�ಕ�ಯನ�3 ಮದ�ವ	ಯ�ಗಬ	�ಕ	%ದ�     ಶ�� ಗ�ರ�ಗಳV 
೬. ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಮತ�9  

ಚ%ದ�ಮ�ಳ



ಅಪcಣ	 ಕ	
ಡಸದರ�. ಅ%ತ	ಯ� ಅರರ ರವ�ಹವ ಅಲ` ಕರ
ರನ  ಶr%ಗ	�ರ ಮಠದಲ` ನಡ	ಯತ�. 

ಆನ%ತರ ಅರರಗ	 ಮ
ರ� ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳV  (ಜಗದ�ಶ, ಗ	
ಪ�ಲಕrಷQ ಹ�ಗ� ಚ%ದ�ಮ�ಳ)  ಮತ�9 

ಮ
ರ� ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳV(ಲಲತ, ಲಕ�¢ ಮತ�9 ತ�ಪರಸ�%ದರ) ಹ�ಟ*ದರ�. 

ಈ ಮಧ	� ಶ�ಮಯ�ನರರ� ತ�ರಕ	
%ಡದCರ%ದ  ಅರರ ಹ	%ಡತ ಮತ�9 ಮಕ]ಳV ದ	
ಡ�ಮನ	ಗ	 ವ�ಸಕ	] 

ಬ%ದರ�.  ಶ	�ಷಮ�ನನ�3 ಶ�ರದ�%ಬ� ಅತ	9 ಕರ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ದರ�. ಗರಜಳಗ	 ಮದ�ವ	 ಆಗ 

ಅರಳV ಗ%ಡನ ಮನ	ಗ	 ಹ	
�ದಳV . ಆನ%ದರ�ಮನ� ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಕ	
ಳ�ದ	 ದ	
ಡ�ಮನ	ಯಲ`ಯ 

ಉಳದನ�. ಹಸ�ಗಳನ�3 ನ	
�ಡಕ	
ಳV�ರ ಜವ�ಬ�Cರ ಅರನ ಮ�ಲ	 ಬದCತ�. ಚ%ದ�� ಮತ�9 ಅರನ 

ಕ�ಟ�%ಬ ಬಕ]ಳಯಲ`ದCರ�. ಕ	ಲವ ರಷ�ಗಳಲ` ಶ�ಮಯ�ನರರ ಹ	%ಡತ ಲಕ�¢ದ	�ರ, ಅರರ ಮಗ 

ಸ�ಬ�ಹ�ಣ� ಅರನ ಹ	%ಡತ, ಮಕ]ಳV, ಅರನ ತ%ಗ ಜಯಲಕ�¢ ಎಲ`ರ
 ಕ�ಲವ�ದರ�.

ಗಣ	�ಶಯ�ನ ಎರಡನ	ಯ ಮಗಳV ಮ�ನ�ಕ�ಯನ�3 ಮದರ�ಸನಲ`ದC ರ�ರರ�ಘರ ಅಯ�ರ 

ಎ%ಬ�ರರಗ	 ಕ	
ಟ�* ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಲ�ಗತ�9. ಅರರಗ	 ಎರಡ� ಗ%ಡ� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ(ಪಯ�), 

ಗಣ	�ಶ(ಅ%ಬ), ನ�ಲ�] ಹ	ಣ�Q ರ%ಗಮಣ(ರ%ಗಮ ಮನ3 ನನ3 ಅಣQ ರ�ಜ� ಹ	%ಡತ), ಲಕ�¢, 

ಸ�ಲ	
�ಚನ ಮತ�9 ಲ�ಲ�ರತ ಮಕ]ಳ�ದರ�. ೧೯೪೧ ರಲ` ರ�ರರ�ಘರ ಅಯ�ರ ಮದರ�ಸನಲ` 

ತ�ರಕ	
%ಡರ�. ಅರರ� ಜ	
��ತಷ�ದಲ` ಉತ9ಮ ಪ�%ಡತ� ಹ	
%ದದCರ�. ಶ��ಕ%ಠ ಚಕ]ಪcನರರ� 

ಜ	
��ತಷ�ರನ�3 ಅರರಲ` ಕಲತದCರ�. ಅರರ ಸ�ರನ ನ%ತರ ಮ�ನ�ಕ� ಮತ�9 ಕ�ಟ�%ಬದರರ	ಲ` 

ಶರಮಗJ ದ	
ಡ�ಮನ	ಗ	 ಬ%ದರ�.          

ಆಗನ ಕ�ಲದಲ` ದ	
ಡ�ಮನ	 ತ�%ಬಹ	
ಗತ�9. ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಸ%ಸ�ರ, ಶ��ಕ%ಠ 

ಚಕ]ಪcನರರ ಕ�ಟ�%ಬ, ಗಣ	�ಶಯ� ಮತ�9 ಶ�ಮಯ�ನರರ ಕ�ಟ�%ಬದರರ� ಎಲ`ರ
 ಸ	�ರ ಸ�ಮ�ರ� 

೭೫ ಜನಗಳV ಇರ�ತ9ದCರ�. ಮನ	ಯಲ` ಎರಡ� ಮಹಡ, ೧೫ ಕ	
ಠಡಗಳV ಮ
ರ� ದ	
ಡ� ಹ�ಲ�ಗಳV 

ಇದ�Cವ. ಹ�ಗ�ಗ ಅದಕ	] ದ	
ಡ�ಮನ	 ಎ%ದ	� ಹ	ಸರ� ಬ%ದತ�9. ಅದರಲ` ಗ%ಡಸರಗ	 ಮತ�9 

ಹ	%ಗಸರಗ	 ಬ	�ರ	ಯ�ಗ  ಸ�3ನದ ಮನ	ಗಳV ಇದCವ.  ಮ�ಖ� ರಶ	�ಷ ಏನ	%ದರ	 ದ	�ವ	ರ ಕ	
�ಣ	ಗಳ£ 

ಕ
ಡ ಪಜ	ಗ�ಗ ಹ	%ಗಸರಗ	 ಮತ�9 ಗ%ಡಸರಗ	 ಬ	�ರ	ಯ�ಗಯ�  ಇತ�9. ಇದಲ`ದ	 ದ	
ಡ�ರರಗ	 ಮತ�9 

ಮಕ]ಳಗ	 ಬ	�ರ	ಯ�ಗ ಊಟದ ಮನ	, ಕ�ಫ- ಹ�ಲ� ಕ�ಯಸ�ವದ�, ತ%ಡ ಮ�ಡ�ವದ� ಇರಕ	]ಲ` 

ಬ	�ರ	 ಬ	�ರ	 ಕ	
ಠಡಗಳV ಇದCವ.  

ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಮನ	 ದಕ�ಣ ದ	�ಶದಲ` (ತಮಳVನ�ಡನಲ`) ಎಲ`ರಗ
 ಗ	
ತ�9ಗತ�9. ಇದಲ`ದ	 ೧೯೧೯ 

ರ%ದ ಶರಮಗJಕ	] ರ	eಲ� ಆರ%ಭವ�ಯತ�. ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
�ಗ�ರ ಜನರ� ರ	eಲನಲ` ಶರಮಗJಕ	] 

ಬ%ದ�  ದ	
ಡ�ಮನ	ಯಲ` ಸ�3ನ ಮ�ಡಕ	
%ಡ� ತ%ಡ/ಊಟಗಳನ�3 ಮ�ಡಕ	
%ಡ�   ಶr%ಗ	�ರಗ	 

ಬಸ^ನಲ` ಹ	
�ಗ�ತ9ದCರ�.  ವ�ಪಸ�^ ಬರ�ವ�ಗಲ
 ಇದ	� ರ�ತ ನಡ	ಯ�ತ9ತ�9. ದ	
ಡ�ಮನ	 ಎಷ�* 

ಪ�ಸದCವ�ಗತ�9 ಎ%ದರ	 ರ	eಲ� ಅರವ� ಬಸ�^ ನಲ�Cಣದ%ದ ಯ�ರನ�3 ಕ	�ಳದರ
 ದ	
ಡ� ಮನ	ಗ	  ದ�ರ 



ತ	
�ರಸ�ತ9ದCರ�.  

ಆಗನ ಕ�ಲದಲ` ಮನ	ಯಲ` ಯ�ವ�ಗಲ
 ಒ%ದಲ` ಒ%ದ� ರಶ	�ಷ ಇರ�ತ9ತ�9. ಹ�ಟ*ದ ಹಬ�, ಪಜ	, 

ಸಹಸ��ಚ�ನ	, ರ�ತಗಳV, ಉಪನಯನ, ಮದ�ವ	ಗಳV ಹಬ� ಹರದನಗಳV ಹ�ಗ	 ಯ�ವದ�ದರ
 ರಶ	�ಷ 

ಇರ�ತ9ತ�9. ಆ ಮನ	ಯಲ` ಒ%ದ	
%ದ� ಕಡ	 ಒ%ದ	
%ದ� ರ�ತಯ ವ�ತ�ರರಣ: ಕ	ಲರರ� ಭಜನ	, 

ಸ%ಗತದಲ` ನರತರ�ಗದCರ	, ಕ	ಲರರ� ತಕ�, ಜಗಳ, ಮ�ತ�, ಹರಟ	 ಇವಗಳಲ` ನರತರ�. 

ಹತ9ರದಲ`ಯ� ನಮ�ದ	� ಆದ ಸನ	ಮ� ಇದ�Cದರ%ದ ಮನರ%ಜನ	ಗ
 ಅರಕ�ಶರತ�9. ಒಟ*ನಲ` ಆ 

ಮನ	ಯ� ಒ%ದ� ಪ�ತ	��ಕ ಪಟ* ಪ�ಪ%ಚದ%ತತ�9. ಆ ಸ�ಮ��ಜ�ದಲ` ದ	
ಡ�ಪcನರರ� 

ದ	
ರ	ಗಳ%ತದCರ�. ಅಧಕ�ರ, ದಪ�ಗಳಲ` ಅರರನ�3 ಕ%ಡರ	 ಎಲ`ರ
 ಹ	ದರ�ತ9ದCರ�. ಆದರ	 ಅರರ 

ಮನಸ�^ ಮ�ತ� ಮrದ�. ಸ%ಸ] ತದಲ` ’ರಜ��ದಪ ಕಠ	
�ರ�ಣ ಮrದ
ನ ಕ�ಸ�ಮ�ದಪ - ರಜ�ದ%ತ	 

ಕಠ	
ರವ�ದರ
 ಹ
ರನ%ತ	 ಮrದ� ಎ%ದ� ಒ%ದ� ಸ�ಭ�ಷತರದ	. ನಮ� ದ	
ಡ�ಪc ಹ�ಗ	ಯ� 

ಇದCರ�. ಇ%ರ ವ�ತ�ರರಣರನ�3 ಅರರ� ತ�%ಬ� ಇಷ*ಪಡ�ತ9ದCರ�. ಮನ	ಗ	 ಯ�ರ� ಬ%ದರ
 ಅರರ� 

ವ�ಪಸ�^ ಹ	
ರಟರ	 ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಇಷ*ವ�ಗ�ತ9ರಲಲ`. ತ%ಗಯರ� ಮಕ]ಳ	
%ದಗ	 ತರರ� ಮನ	ಗ	 

ಬ%ದರ	%ದರ	 ಎಲ`ಲ`ದ ಸ%ತ	
�ಷ. ಇ%ತಹ ಒ%ದ� ವ�ತ�ರರಣದಲ` ಎಲ`ರ	
ಡನ	 ಒ%ದ�ಗ 

ಬ	ಳ	ಯ�ರ%ತ�ದ�C ನನ3 ಪಣ� ರಶ	�ಷವ	%ದ	� ಹ	�ಳಬ	�ಕ�. ಆ ಕ�ಲದ ನ	ನಪಗಳV ಆ ಮನ	ಯಲ`ದCರರ 

ಜ�ರನದಲ` ಸದ� ಹಸರ�ಗರ�ತ9ದ	. ಅದ	
%ದ� ಮರ	ಯಲ�ಗದ ಅನ�ಭರ. 

ಹರದ�ದ ಸ%ಸ�ರ ಹರದ�ದ ಸ%ತ	ನ	ರ	ದ	
%ದ� ಜ�ರಕ	] ಹರದ� ಹ	
�ದ%ತ	 ಸರ�ಜs ಎ%ದ� 

ಹ	�ಳದ%ತ	 ಕ�ಲ�ನ�ಕ�ಮದಲ` ಎಲ`ರ
 ಬ	ಳ	ದ� ಸ�ತ%ತ�ರ�ಗ ಬ	�ರ	 ಬ	�ರ	 ಕಡ	ಗಳಗ	 ಹ	
�ಗ 

ದ	
ಡ�ಮನ	 ಬರದ�ಗ ಹ	
�ಯತ�.                

ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಪಜ	 ಪನಸ�]ರಗಳ	%ದರ	 ಬಹಳ ಸ%ಭ�ಮ. ಪ�ತರಷ�ವ  ಶ�� ರ�ಮ 

ಪಟ�*ಭಷ	�ಕರನ�3 ತ�%ಬ� ರಜr%ಭಣ	ಯ%ದ ನಡ	ಸ�ತ9ದCರ�. ಪ�ತ ತ%ಗಳV ಸತ�ನ�ರ�ಯಣ ಪಜ	 

ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಕಮಲದ ಹ
ರನ%ದ ಸಹಸ�ನ�ಮ ಅಚ�ನ	ಯನ�3 ತ	
%ಬತ	9%ಟ�ಸಲ ಸಲ ಮ�ಡದರ�. 

ಬ��ಹ�ಣರ ಬ�ದಯಲ`ರ�ರ ಶ�� ಲಕ�¢ನ�ರ�ಯಣ ಮತ�9 ಶ�� ಭವ�ನ ಶ%ಕರ ದ	�ರಸ�oನಗಳನ�3 

ಪನರ�ಜb�ರನಗ	
ಳಸದರ�. 

ಪಳ�ಯ�ನಗರ ಎ%ಬ ಗ��ಮವ ಶರಮಗJದ%ದ ೬ ಕ ಮ ದ
ರದಲ`ದ	. ಇಲ` ಶ�� ವ	%ಕಟರಮಣ 

ಸ��ಮಯರರ ರಥ	
�ತ^ರ ಪ�ತರಷ� ನಡ	ಯ�ತ9ದ	. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಇದರಲ` ಬಹಳ 

ಕ�ಯ�ಶ�ಲರ�ಗದCರ�. ಒ%ದ� ರಷ� ದ	�ರರ ರರದ ಚಕ� ಮ�ರದ� ದ	
ಡ�  ಅಪಘ�ತ ಉ%ಟ�ಯತ�. 

ದ	�ರರ ದಯ ಇದ�Cದರ%ದ ಜನರ	ಲ`ರ
 ಅಪ�ಯದ%ದ ತಪcಸಕ	
%ಡರ�. ಸ�ವ ನ	
�ವಗಳV ಆಗಲಲ`. 

ಅದರ ಮ�%ದನ ರಷ� ಅಲ`ಯ ದ	�ರಸ�oನದ ಅಧಕ�ರಗಳಗ	  ರಥ	
�ತ^ರ ಮ�ಡ�ರ ಮನಸ^ರಲಲ`. 

ಅದಲ`ದ	� ಆ ರಷ� ನಮ� ದ	�ಶದಲ` ಧ�ನ�ಗಳ ಅಭ�ರ ಇತ�9. ಸ�ರ�ಜನಕ ಸಮ�ರ�ಧನ	 



ಮ�ಡ�ವದನ�3 ಮತ�9 ಅದಕ�]ಗ ಅಕ]ಯನ�3 ಉಪಯಗಸ�ವದನ�3 ಸರಕ�ರದರರ�  ನಷ	�ಧಸದCರ�. 

ಆದ�ದರ%ದ ಅನ3ದ�ನರನ�3 ಮ�ಡ�ರ ಹ�ಗರಲಲ`. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಶರಮಗJ ಡ	ಪ�ಟ ಕಮ�ಶನರನ�3 

ಭ	�ಟಯ�ಗ ಅರರ ಅನ�ಮತಯನ�3 ಪಡ	ಯಲ� ಪ�ಯತ3ಸ ರಫಲರ�ದರ�. ಆದರ
 ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 

ರಥ	
�ತ^ರರನ�3 ಕ	eಬಡಲ� ಇಷ*ರರಲಲ`. ಅರರ� ರಥ	
�ತ^ರಕ	] ಎಲ` ಸದCತ	ಗಳನ�3 ಮ�ಡಸದರ�. ಆ 

ರಷ� ಅನ3 ಇಲ`ದ	 ಸಮ�ರ�ಧನ	 ಮ�ಡ�ವದ	%ದ� ತ�ಮ��ನಸದರ�. ಕ	
ದ%ಡ�ರನ�3 ಹ�ಬ�ಳ�ಗ	 

ಕಳVಹಸ ಅಲ`%ದ ೪೦ ಡಬ� ಬ	ಣ	Qಯನ�3 ಮತ�9 ಬ��ಡಗಯ ಮಣಸನಕ�ಯಯನ
3 ತರಸದರ�. ಕಡಲ	 

ಖರ�ದಸ ಅದರ%ದ ಬ	�ಳ	ಯನ�3 ಮನ	ಯಲ	̀ � ಮ�ಡಸ ಅದನ�3 ಹಟ�* ಮ�ಡಸದರ�. ಬ	ಣ	Qಯನ�3 

ಮನ	ಯಲ` ಕ�ಯಸ ಹಸನ�ದ ತ�ಪc ತಯ�ರಸದರ�. ಮಣಸನಕ�ಯಯನ�3 ಬ	�ರ	 ಸ�ಮ�ನ�ಗಳ	
%ದಗ	 

ಸ	�ರಸ ಕ�ಟ* ಮಣಸನಪಡಯನ�3 ತಯ�ರಸಲ�ಯತ�. ಹರಕ	ರ	ಯ%ದ ಒಳ	�ಯ ಮ�ರನ ಕ�ಯ, 

ಹಲಸನ ಹಣ�Qಗಳನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಬ%ದರ�. ಇದನ	3ಲ` ಉಪಯ�ಗಸ ರಥ	
�ತ^ರಕ	] ಬ%ದ 

ಭಕ�9ದಗಳಗ	 ಹಲಸನ ಹಣQನ ಪ�ಯಸ, ತ�ಪcದಲ` ಕರದ ಲ�ಡ� ಮತ�9 ಮ�ರನ ಉಪcನಕ�]ಯ 

ಎಲ`ರಗ
 ಧ�ರ�ಳವ�ಗ ಸಮ�ರ�ಧನ	 ಮ�ಡದರ�. ಸ�ರರ�ರ� ಜನ ಬ%ದ� ಉತ^ರದಲ` 

ಪ�ಲ�ಗ	
%ಡರ�. ಪ�ಸ�ದವ ಬಹಳ ತ%ಗಳVಗಳರರ	ಗ	 ಎಲ`ರ ಮನ	 ಮ�ತ�ಗತ�9. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� 

ಕ�ಯದ	ಯನ�3 ಮ�ರಯದ	� ಚ�ಣ�ಕ�ತನದ%ದ ನಭ�ಯಸ ಎಲ`ರ ಮನಸ^ನ�3 ಗ	ದCದCರ�. 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಶರಮಗJದಲ` ಬಹಳ ಹ	ಸರ�ವ�ಸ ಆಗದCರ� ಎನ�3ವದಕ	] ಕ	ಲವ ನದಶ�ನಗಳನ�3 

ಕ	
ಡ�ತ	9�ನ	:

1) ೧೯೫೦ ರಲ` ಅರರ ಮಗಳV ಲಲತಳ ರವ�ಹವ�ದನ%ತರ ರರನ ಕಡ	ಯರರನ�3 ಬ	%ಗಳ£ರಗ	 

ಕಳVಹಸಬ	�ಕ�ಗತ�9. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ರ	eಲ� ನಲ�Cಣಕ	] ಮದಲ	� ಹ	
�ಗದCರ�. 

ಗ%ಡನಕಡ	ಯರರ� ಸ�ಲc  ತಡವ�ಗ ಬ%ದರ�.  ಡ	
ಡ�ಪcನರರ� ಎಲ`ರ
 ಕ�ಳತಮ�ಲ	 ತಮ� 

ಟರಲನ�3 ಬ�ಸ ತ	
�ರಸದನ%ತರ ಗ�ರ� ರ	eಲನ�3 ಹ	
ರಡಸದರ�. ರ	eಲನ�3 ತಡವ�ಗ 

ಹ	
ರಡಸಲ� ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಅರರನ�3 ಕ	�ಳಕ	
%ಡರಲಲ`.  

2) ಶರಮಗJ ಮತ�9 ಸ�ಗರಕ	] ಚತ�ದ ಪ�ತಗಳV ಮತ�9 ಇತರ	 ರಸ�9ಗಳV ರ	eಲ ಮ
ಲಕ 

ಬರ�ತ9ದCವ. ಅರನ�3 ರ	eಲ	�  ಗ�ಡ��ಗಳV ತಮ� ದಬ�ಯಲ`ಯ ಇಟ�*ಕ	
%ಡ� 

ತ%ದ�ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�. 

3) ಯ�ವದ	� ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರ ಪ�ದಶ�ನಕ	]  ಅಧಕ�ರಗಳ ಅಪcಣ	 ಪಡ	ಯಲ� 

ಕಷ*ವ�ಗ�ತ9ರಲಲ`. ಸ�%ದರಮ ಅಯ�ರ ಹ	ಸರ� ಹ	�ಳದರ	 ಸ�ಕ� ಕ	ಲಸ ನಡ	ಯ�ತ9ತ�9. 

4) ಒ%ದ� ಸಲ ನಮ� ಶರಮಗJ ಚತ�ಮ%ದರದಲ` ಕಳVವ�ಯತ�. ಬ	ಳಗ	J ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಎದ�ರಗ	 

ಕಳ�ನನ�3 ಹಡದ� ನಲ`ಸಲ�ಯತ�. ಆಗ ಅರನಗ	 ಒ%ದ� ಏಟ� ಕ	
ಟ�*  ಅರನನ�3 ಪಲ�ಸಗ	 

ಒಪcಸದರ�. ಆಮ�ಲ	 ಸ�3ನ, ಪಜ	 ಮ�ಡ ಊಟಕ	] ಮ�%ಚ	 ರ%ಗಸ��ಮಯರರನ�3 ಕರ	ದ� ಆ 

ಕಳ�ನನ�3 ಪಲ�ಸರ%ದ  ಬಡಸಕ	
%ಡ� ಬರಲ� ಹ	�ಳದರ�. ಕಳ�ನನ�3 ಬಡಸ ಅರನನ�3 ಮನ	ಗ	 

ಕಳVಹಸದನ%ತರವ	�  ಅರರ� ಊಟ ಮ�ಡದ�C. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಬ	eದ�ಬಟ*ರ	 ಕ	ಲಸಗ�ರರಗ	 



ಬಹಳ ಸ%ತ	
ಷ. ಸ�ಲc ಹ	
ತ�9ದಮ�ಲ	 ಅರರಗ	 ಮನಸ�^ ಬ	�ಜ�ರ�ಗ ಒ%ದಕ	]ರಡ� ಇನ�ಮ� 

ಕ	
ಟ�* ಕಳVಹಸ�ತ9ದCರ�. 

ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಶr%ಗ	�ರ ಮತ�9 ಶ�� ಗ�ರ� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ 

ಭ�ರತ ಅರರ ಮ�ಲ	 ಬಹಳ ಭಕ9 ಮತ�9 ರಶ��ಸ.  ಶ�� 

ಗ�ರ�ಗಳಗ
 ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಮ�ಲ	 ಬಹಳ ಪ��ತ.  ಮಠದ 

ಯ�ರ ಕ	ಲಸಕ
] ದ	
ಡ�ಪcನರರನ�3 ಕ	�ಳ ಮ�%ದ	 ಅಪcಣ	 

ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�. ೧೯೫೨ ರಲ` ಶ�� ಗ�ರ�ಗಳಗ	  ೬೦ ರಷ�ಗಳV 

ತ�%ಬ�ತ9ಲತ�9. ಆ ಸ%ದಭ�ದಲ` ಅತರ�ದ� ಸ��ಹ�ಕ�ರ 

ಮಹ�ಯ�ಗ ಮತ�9 ಸಹಸ� ಚ%ಡ ಯ�ಗಗಳನ�3 ಮ�ಡಸಲ� 

ಭಕ�9ದಗಳV ನಧ�ರಸದರ�. ಆಗನ ಕ�ಲದಲ` ಅಷ�* ದ	
ಡ� 

ಯ�ಗಗಳನ�3 ಮ�ಡ�ರ ಅರವ� ಮ�ಡಸ�ರ ಅರಕ�ಶಗಳV 

ಬಹಳ ರರಳ. ಆದರ	 ಗ�ರ�ಗಳV ಸ%ನ��ಸಯ ಜನ�ದನ 

ಕ	
%ಡ�ಡ�ರ%ತಹದಲ` ಎ%ದ� ಇದನ�3 ಒಪcಕ	
ಳ�ಲಲ`. ಕಡ	ಗ	 

ಲ	
�ಕ ಕಲ��ಣಕ�]ಗ ಹ	
�ಮಗಳನ�3 ಮ�ಡ�ವದ�ಗ 

ಭಕ9ರ	ಲ`ರ
 ಗ�ರ�ಗಳಲ` ಬ	�ಡಕ	
%ಡದCರ%ದ ಶ�� ಗ�ರ�ಗಳV 

ಅನ�ಮತ ನ�ಡದರ�.  ಆದರ	 ಹ	
�ಮ ಹರನಗಳV ತಮ� 

ಷಷ*ÄಬCಪತ� ಅ%ಗವ�ಗ ಇರಕ
ಡದ	%ದ� ಅಪcಣ	 ಮ�ಡದರ�. 

ಯ�ಗಗಳನ�3 ಏಪ�ಲ ೧೯೫೩ ರಲ` ನಡ	ಸ�ವದ� ಎ%ದ� 

ತ�ಮ��ನವ�ಯತ�.  ಇದಕ�]ಗ ಒ%ದ� ಸಮತಯನ�3 

ರಚಸಲ�ಯತ�. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಈ ಸಮತಗ	 ಕ�ಯ�ದಶ� 

ಆಗದCರ�. 

ಹಣರನ�3 ಒಟ�*ಗ
ಡಸಬ	�ಕ�ಗತ�9. ಆಗ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� 

ದಕ�ಣ ದ	�ಶದ ಯ�ತ	� ಕ	eಕ	
%ಡರ�. ದಕ�ಣ ದ	�ಶದಲ` 

ಇದCರರ	ಲ`ರ
 ಕ�%ಚ ಕ�ಮಕ	
�ಟ ಮಠಕ	] ಸ	�ರದರರ�. 

ಆದ�ದರ%ದ ಯ�ಗಕ	] ಬ	�ಕ�ದಷ�* ಹಣ ಬರಲಲ`. 

ಶರಮಗJ, ಚತ�ದ�ಗ�, ದ�ರಣಗ	ರ	, ರ�ಣಬ	ನ
3ರ, 

ಹ�ಬ�ಳ� ಎಲ�` ಕಡ	ಗಳಗ	 ಹ	
�ಗ ಸ%ತ	ಗಳ%ದ ಸಕ]ದಷ�* 

ಒಳ	�ಯ ಬ	ಣ	Qಯನ�3 ತ%ದ� ಕರಗಸ ತ�ಪcರನ�3 ಮ�ಡ 

ಡಬ�ಗಳಗ	 ಹ�ಕ ಸ�ಲ ಮ�ಡಸ ಇಡ�ತ9ದCರ�. ಹ�ಗ�ಗ 

ಯ�ಗದಲ` ಮ�ಡದ ಭಕ�Äಗಳ	ಲ` ಶ�ದC ತ�ಪcದ%ದಲ	� 

೭. ಶ�� ಗ�ರ� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ 

ಭ�ರತ ಸ��ಮಗಳV

೮. ಸ�%ದರಮ ಅಯ�ರ , ಅರರ 

೬೦ ರಷ�ದ ಹ�ಟ*ದಹಬ�



ಮ�ಡದ�C.

ಈ ಮಧ	� ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಮ
ಗನಲ` ಒ%ದ� ಕ�ರ� ಎದ�C ಹ�ಸಗ	 ಹಡಸಬಟ*ತ�. ಒಳ	�ಯ ವ	eದ�ರನ�3 

ಕರ	ಸ ಸ�ಕಷ�* ಉಪಚ�ರ ಮ�ಡಸಲ�ಯತ�.  ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಸಕ]ರ	 ಖ�ಯಲ	 ಇದ�Cದರ%ದ 

ನಧ�ನವ�ಗ ವ�ಸಯ�ಯತ�. ಆದರ	 ಹಣ ರಸ
ಲ ಕ�ಯ�ಕ	] ತ	
%ದರ	 ಬ%ದತ�. ನವ��ಹಕ 

ಮ%ಡಲಯರರ� ಹಣದ ಬಗ	J ಕಳರಳ ರ�ಕ9ಪಡಸದ�ಗ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಈ ಸಮ�ರ%ಭ ಸ�ಗಲ, ಯಜs 

ಯ�ಗ�ದಗಳV ನಯ�ಜಸದ%ತ	 ನಡ	ಯಲ, ಅಗತ�ಬದCರ	 ನನ3 ಎಲ` ಆಸ9ಯನ�3 ಮ�ರ�ಟಮ�ಡ 

ತ�ರಸ�ತ	9�ನ	 ಎ%ದ� ಹ	�ಳದರ�. ಶ�� ಗ�ರ�ಗಳ ಆಶ�ವ��ದದ%ದ ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಆರ	
ಗ� ೧೯೫೩ ರ 

ಫೋ	ಬ�ರರಯ ವ	�ಳ	ಗ	  ಸ�ಧ�ರಸತ�.  ಆಮ�ಲ	 ಯ�ಗರನ�3 ನಡ	ಸ�ವದಕ	] ಬ	�ಕ�ದ ಸದ�ತ	ಗಳV 

ಭರದ%ದ ನಡ	ಯತ	
ಡಗದವ. ಯಜs ಯ�ಗ�ದಗಳV ಏಪ�ಲ ೨ ರ%ದ ೯ರ ರರ	ಗ	 ನಡ	ಯತ�. 

ಹಣದ ಹ	
ಳ	 ಹರಯಲ�ರ%ಭಸತ�. ಹ	eದರ�ಬ�ದನ%ದ ಒಬ�ರ� ತ�%ಬ� ದ	
ಡ� ಮತ9ರನ�3 

ದ�ನಮ�ಡದರ�. ಹಣದ ತ	
%ದರ	ಗಳV ತ�ರ�ತ9 ಬ%ದವ. ಕಡ	ಯಲ` ಆದ�ಯ ಖಚ�ಗ%ತ ಹ	ಚ��ಗ 

ಸ�ಲc ಹಣ ಉಳಯತ�.   

ಯ�ಗ ಸಮ�ರ%ಭಗಳಗ	 ಭಕ�9ದಗಳV ಅಸ%ಖ��ತರ�ಗ ಬ%ದ� ನ	ರ	ದದCರ�. ಸ�ಮ�ರ� ೩೫ ರ%ದ ೪೦ 

ಸ�ರರ ಜನರ� ಬ%ದರಬಹ�ದ	%ದ� ಅ%ದ�ಜ�ಮ�ಡಲ�ಗತ�9. ತ�%ಗ� ನದಯ ದಡದಲ` ರಶ�ಲವ�ದ 

ಜ�ಗದಲ` ದ	
ಡ�ದ�ದ ಚಪcರಗಳನ�3 ಹ�ಕದCರ�. ರಸತ, ಭ	
ಜನ, ನ�ರ� ಮ�%ತ�ದ ಸಕಲ 

ರ�ರಸ	oಗಳನ
3 ಅತ�%ತ ಸಮಪ�ಕವ�ಗ ಮ�ಡಲ�ಗತ�9. ಸ�ರ�ಜನಕ ಕ�ಯ�ಕ�ಮವ�ದ�ದದರ%ದ 

ಸರಕ�ರವ ಪ�ವ	�ಶಪಡ�ರ%ತ�ಗ ಅರಶ�ಕ ಏಪ��ಡ�ಗಳನ
3 ಮ�ಡಲ�ಗತ�9.      

ಶ�� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಗಳV ಆ ಕ�ಲದಲ` ಅ%ತಮ��ಖರ�ಗರ�ತ9ದCರ�. ಆದ�ದರ%ದ ಅರರ� ಯಜs 

ಯ�ಗ�ದಗಳಲ` ಹ	ಚ�� ಆಸಕ9ರಹಸಲಲ`. ಶ�� ಅಭನರ ರದ��ತ�ರ� ಸ��ಮಗಳರರ ಅಧ�ಕ�ತ	ಯಲ` 

ಯ�ಗ ಕ�ಯ��ರ%ಭ ಆಯತ�. ತಮ� ಅ%ತಮ��ಖತ	ಯ%ದ ಯ�ರ ಕ�ಯ�ವ ನಲ`ಬ�ರದ	%ದ� ಶ�� 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತ  ಸ��ಮಗಳV ಅಪcಣ	 ಕ	
ಡಸದCರ�. ರ�ಷ*|ದ ಎಲ	̀ಡ	ಯ%ದ ಸ�ರರ ಸ�ರರ 

ಸ%ಖ	�ಯಲ` ಭಕ�9ದಗಳV ಆ ಅಪರ� ಯಜs ರ�ಕ�ಣ	ಗ�ಗಯ
 ಶ�� ಗ�ರ�ದ	�ರರನ�3 ಸ%ದಶ�ಸ ತಮ� 

ಭಕ9 ಗ�ರರಗಳನ�3 ಸಲ`ಸ�ವದಕ�]ಗಯ
 ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಬ%ದ� ಸ	�ರದCರ�. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಶ�� ಅಭನರ 

ರದ��ತರ� ಸ��ಮಗಳರರ ಜ	
ತ	ಯಲ`  ಶ�� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಗಳನ�3 ಯ�ಗಕ	] ಬ%ದ� 

ಅನ�ಗ�ಹಸಬ	�ಕ	%ದ� ಕ	�ಳಕ	
%ಡ�ಗ, ಅರರ� ಭಗರ%ತನ ಕrಪ	 ಆಗದ	, ಪಣ��ಹ�ತಗ	 ಮಳ	 ಬರ�ತ9ದ	 

ಎ%ದ� ಹ	�ಳ ತ�ವ ಸ�ತ� ಯ�ಗಕ	] ಬರಲ� ನರ�ಕರಸದರ�. ಗ�ರ�ರಯ�ರ� ಅಪcಣ	ಕ	
ಡಸದ%ತ	 

ಬಸಲ� ಹ	ಚ��ಗ ಇದ�C ಮಡ ಇಲ`ದದCರ
 ಪಣ��ಹ�ತಯ ಕ�ಲಕ	] ರರ�ಣದ	�ರನ� 

ಪಷcರrಷ*ಯನ�3 ಕರ	ದನ�. ಸ�ರರ�ರ� ಜನರಗ	 ಅನ�ಕ
ಲಸ�ರ%ತಹ ದ	
ಡ� ಶ�ಮಯ�ನಗಳV, 

ಟ	%ಟ�ಗಳV, ಎಲ`ರನ�3 ಹ�ಕದರ�. ಯ�ಗಶ�ಲ	, ಆಹ�ರ ರತರಣ	, ನ�ರ�, ಸಬ�%ದ ರ�ರಸ	o ಎಲ`ರನ�3 

ಚ	ನ�3ಗ ಮ�ಡಸದ�Cದ� ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಕ�ಯ�ಶ�ಲತ	ಗ	 ಸ�ಕ�ಯ�ಗತ�9.  ಎಲ`ರಗ
 ಸಮಪ�ಕವ�ಗ 



ಪಜ	ಗಳಗ	, ಪ�ಸ�ದ ರನಯಗಕ	], ಊಟರಸತಗಳಗ	 ರ�ರಸ	oಯ�ಗದ�C  ಬ%ದರರ	ಲ`ರ
 ಶ�� 

ಶ�ರದ�ದ	�ರ, ಶ�� ನರಸ%ಹ ಭ�ರತಯರರ ಅಧಷ�*ನ ಮತ�9 ಶ��ಮದಭನರ ರದ��ತ�ರ� 

ಸ��ಮಗಳರರ ದಶ�ನ ಪಡ	ದ� ಶ�� ಜಗದ�Jರ� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಗಳರರನ�3 ತಮ� ಹrದಯದಲ	̀ � 

ದಶ�ನಮ�ಡ ಉತ^ರದ ಸರನ	ನಪಗಳನ
3 ಭಗರ%ತನ  ಅನ�ಗ�ಹರನ
3 ಹ	
ತ�9 ಆನ%ದದ%ದ 

ಹ%ತರ�ಗದರ�. 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ತಮ� ಒ%ದ� ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರಕ	] ಶ�� ಭ�ರತ ಸ%ಚ�ರ ಚತ� ಮ%ದರ ಎ%ದ� 

ಹ	ಸರಟ*ದCರ�. ೧೯೫೨ ರ ಸ�ಮ�ರನಲ` ಈ ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರ ಶr%ಗ	�ರಯಲ` ಚತ� ಪ�ದಶ�ನ 

ಮ�ಡ�ತ9ತ�9. ಆ ಕ�ಲದಲ` ಮಠದ ಅಧಕ�ರಗಳV ತ�%ಗ� ನದಯ ಸ�3ನಘಟ*ಕ	] ಕಲ�`ಹ�ಕಸ ಭಕ9ರಗ	 

ಅನ�ಕ
ಲ ಮ�ಡಸ�ತ9ದCರ�. ಆಗ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಕ	ಲವ ಚತ�ಗಳನ�3 ಮಠಕ	
]�ಸ]ರ ಬ	ನಫಟ  ಶ	
� 

ಹ�ಕ  ಅದರ ಆದ�ಯರನ�3 ಮಠಕ	] ಕ	
ಟ*ರ�. ಅದರ%ದ ಸ�3ನಘಟ*ದ ಕ	ಲಸವ ನರ�ಳವ�ಗ ನಡ	ಯತ�.

ಚತ�ಮ%ದರ ಶr%ಗ	�ರಯಲ`ದ�Cಗ ಹ	�ಗ�ದರ
 ಮ�ಡ ಒ%ದ� ಚತ�ರನ�3 ಗ�ರ�ಗಳಗ	 

ತ	
�ರ ಸಬ	�ಕ	%ದ� ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ತ�%ಬ� ಆಸ	ಯ�ಯತ�. ಗ�ರ�ಗಳ ಅಪcಣ	ಯನ�3 ಕ	�ಳದ�ಗ 

ಅರರ� ನರ�ಕರಸಬಟ*ರ�. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಬಡದ	 ಮತ	9 ಗ�ರ�ಗಳನ�3 ಒಪcಸಲ� ಪ�ಯತ3ಪಟ*ರ�. 

ಎಲ`ತರಹದ ಪ�ಯತ3ಗಳV ರ�ರ�ವ�ದವ. ಆದರ
 ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಅದನ�3 ಕ	eಬಡಲ� ತಯ�ರರಲಲ`. 

ಆದ�ದರ%ದ ಅರರ� ಶ�� ಅಭನರ ರದ��ತ�ರ� ಸ��ಮಗಳ ಹತ9ರ ಹ	
�ಗ ಮ�ತ�ಡ ಅರರನ�3 

ಒಪcಸದರ�. ಆಮ�ಲ	 ದ	
ಡ�ಪcನರರ
 ಮತ�9 ಶ�� ಅಭನರ ರದ��ತ�ರ� ಸ��ಮಗಳ£ ಸ	�ರ ಶ�� 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಗಳ ಹತ9ರ ಮತ	9 ಹ	
�ಗ ಮ�ತ�ಡ ಕ	
ನ	ಯಲ` ಒಪcಸದರ�. ಚತ� ಪ�ದಶ�ನವ 

ಒ%ದ� ಗ%ಟ	ಯದ�ಗರಬ	�ಕ� ಮತ�9 ಅದನ�3 ನರಸ%ಹರನದಲ` ತ	
�ರಸಬ	�ಕ� ಎನ�3ವದ
 ಕ
ಡ 

ತ�ಮ��ನವ�ಯತ�. 

ಭಕ9 ಮ�ಕ�%ಡ	�ಯ ಅರವ� ಚರ%ಜ�ರ ಎ%ಬ ಹ	ಸರನ ಚತ� ೧೯೩೦ ರಲ` ತಯ�ರ�ಗತ�9. ಆದರ	 

ಅದರ ಪ�ತಗಳV ಲಭ�ರರಲಲ`. ಆದ�ದರ%ದ  ೧೯೪೦ ರಲ` ತಯ�ರ�ದ ’ಸ%ತ ತ�ಕ�ರ�ಮ’ ಎ%ಬ 

ಮರ�ಠ ಚತ�ರನ�3 ತ	
�ರಸ�ವದ� ಎ%ದ� ನಧ��ರವ�ಯತ�. ಆ ಚತ�ಕ	] ಇಟಲಯ ವ	ನಸ 

ಚತ	
�ತ^ರದಲ` ಎಲ`ರ ಪ�ಶ%ಸ	 ಸಕ] ಅದರ ನ�ಯಕ ನಟನಗ	 ಪ�ಶಸ9 ಬ%ದತ�9. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� 

ಬ	
%ಬ�ಯಯಲ` ಅದರ ನಮ��ಪಕರನ�3 ಸ%ಪಕ�ಸ ಅದರ ಪ�ತಯನ�3 ಪಡ	ದರ�. ಆ ಚತ�ವ 

ಮ
ರ� ಘ%ಟ	ಯದ�ಗತ�9. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ತ�ವ	� ಸ�ತ� ಅದನ�3 ಸ%ಕಲನ ಮ�ಡ ಬ	�ಡದ	 ಇರ�ರ 

ಭ�ಗರನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಹ�ಕ ಅದನ�3 ಒ%ದ� ಗ%ಟ	ಗ	 ಇಳಸದರ�. ಬಹಳ ನಪಣತ	ಯ%ದ ಭಕ9ಯ ಭ�ಗರನ�3 

ಮ�ತ� ಉಳಸಕ	
%ಡ� ಚತ�ರನ�3 ಒ%ದ� ಘ%ಟ	ಯ ಪ�ದಶ�ನಕ	] ಸದ�ಪಡಸದರ�. 

ಆನ%ತರ ನಗದಪಡಸದ ದನ ಚತ�ಮ%ದರದ ಎಲ` ಯ%ತ�ಗಳನ�3, ಪ�ಜ	ಕ*ರ, ಪರದ	, ಧ�ನರಧ�ಕಗಳV 

ಎಲ`ರನ
3 ತ�%ಗ�ನದಯ ಇನ	
3%ದ� ತ�ರದಲ`ರ�ರ ನರಸ%ಹರನಕ	] ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ಗ ಅಲ` 



ಮತ	9 ಜ	
�ಡಸಲ�ಯತ�. ಅಲ` ಕ	�ರಲ ಚತ�ಮ%ದರದ ಕ	ಲವ ಕ	ಲಸದರರ� ಮ�ತ� ಇರಲ� ಏಪ��ಡ� 

ಮ�ಡಲ�ಯತ�. ಅರರ	ಲ`ರ
 ಸ�3ನ ಮ�ಡ ಶ�ಭ� ಬಟ	*ಯಲ` ಚ	
ಕ]ಟವ�ಗ ಇರತಕ]ದ	C%ದ� ಅಪcಣ	 

ಮ�ಡಲ�ಯತ�. 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ನಗದತಸಮಯಕ	] ಬ%ದ ಹರಯ ಮತ�9 ಕರಯ ಗ�ರ�ಗಳನ�3 ಸ��ಗತಸ ಚತ� 

ಮ%ದರದಲ` ಕ�ಳ�ರಸದರ�.  ಚತ�ಮ%ದರದ ಅಪರ	�ಟರ ಸ�3ನಮ�ಡ ಒಳ	�ಯ ಸ�%ಪ�ದ�ಯಕ 

ಬಟ	*ಗಳನ�3 ಹ�ಕಕ	
%ಡದCರ�.  ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಮಗ ರ�ಮಮ
ತ� ಉಳದ ರ�ರಸ	oಗಳನ�3 

ನ	
�ಡಕ	
ಳV�ತ9ದCರ�. ಗ�ರ�ಗಳನ�3 ಬಟ�* ಕ	ಲವ	� ತ�ರ ಹತ9ರದರರ� ಮತ�9 ಸ��ಮಗಳ ಶಷ�ರ�ಗಳV 

ಮ�ತ� ಇದCರ�. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಗ�ರ�ಗಳ  ಪಕ]ದಲ` ಕ�ಳತ� ಚತ�ದಲ`ನ ಕಥ	 ಮತ�9 ರಶ	�ಷಗಳನ�3 

ರರರಸ�ತ9ದCರ�.  ಒ%ದ� ಘ%ಟ	ಯ ಪ�ದಶ�ನ ಮ�ಗಯತ�. ಗ�ರ�ಗಳV   ಬಹಳ ಸ%ತ	
ಷರನ�3 

ರ�ಕ9ಪಡಸದರ�. ಸ��ಮಗಳV ಚತ�ವ ಇಷ�* ಚ	ನ�3ಗ ಇರಲ� ಇದ� ಜನರನ�3 ಕ	ಡಸ�ತ9ದ	 ಎ%ದ� ಏಕ	 

ಹ	�ಳVತ�9ರ	 ಎ%ದ� ಪ�ಶ	3 ಮ�ಡದರ�. ಅದಕ	] ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಸ��ಮಗಳರರಗ	 ಭಕ9 ಪ�ಧ�ನವ�ದ 

ಮತ�9 ಚ	ನ�3ಗರ�ರ ಭ�ಗಗಳನ�3 ಮ�ತ� ತ	
�ರಸಲ�ಗದ	. ಉಳದ ಚ	ನ�3ಗಲ`ದರ�ರ ಭ�ಗಗಳನ�3 ತಮಗ	 

ತ	
�ರಸಲ�ಗಲ` ಎ%ದ� ಹ	�ಳದರ�. ಅದಕ	] ಸ��ಮಗಳV ನ�ವ ಕ
ಡ ಜಗತ9ನ%ದ ನಮಗ	 

ಬ	�ಕ�ದದCನ�3 ಮ�ತ� ಆರಸಕ	
ಳ�ಬ	�ಕ	� ಹ	
ರತ�, ಸಗ�ವದನ	3ಲ` ಬ�ಚಕ	
ಳ�ಬ�ರದ� ಎ%ದ� ಹ	�ಳ 

ಪ�ಠ ಕಲಸದರ�.  ಅಸ�ಧ�ವ�ದ  ಕ�ಯ�ವ%ದನ�3 ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ನಭ�ಯಸಬಟ*ದ�C ಅರರ 

ಕ�ಯ�ವ	eಖರಗ	 ಸ�ಕ�.   

ರ%ಶದ ಗ�ರರರನ�3 ಕ�ಪ�ಡಕ	
ಳ�ಲ� ಮತ�9 ತ%ದ	ಯರರ� ರಲ ನಲ`ನಮ
ದಸರ�ರ 

ಜವ�ಬ�Cರಗಳನ�3 ನರ�ಹಸಲ� ಬ	�ಕ�ದ ಕ�ಯ�ಗಳನ�3 ಮ�ಡಲ� ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಯ�ವ�ಗಲ
 

ಪ�ಯತ3ಪಡ�ತ9ದCರ�. ೧೯೪೦ ರ ಸ�ಮ�ರನಲ` ತ�ಯ ಮತ�9 ತಮ� ಶ��ಕ%ಠ ಚಕ]ಪcನರರ	
%ದಗ	 

ಕ�ಶಗ	 ಹ	
�ಗ ಅಲ` ಗಯ�, ಪ�ಯ�ಗಗಳಲ` ದ	�ರತ� ಕ�ಯ�ಗಳV ಮತ�9 ಪತrಕ�ಯ�ಗಳನ
3 

ಮ�ಡಮ�ಗಸದರ�.  

ಡ	
ಡ�ಪcನರರ� ಯ�ವ�ಗಲ
 ತಮ� ಕ�ಟ�%ಬದರರ 

ಜ	
ತ	ಯಲ` ಇರಲ� ಇಷ*ಪಡ�ತ9ದCರ�.  ತ%ಗಯರರ� 

ಬ%ದ�ಗಲ%ತ
 ಅರರಗ	 ಬಹಳ ಸ%ಭ�ಮ. ಪಗಡ	 ಅರರಗ	 

ಬಹಳ ಇಷ*ವ�ದ ಆಟ.   ತ%ಗಯರ� ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದ�ಗ 

ಅರರ ಜ	
ತ	ಯಲ`  ಪಗಡ	 ಆಡ�ತ9ದCರ�. ಪಗಡ	ಯಲ` 

ಸ	
�ತ�ಗ ಬಹಳ ಗಲ�ಟ	 ಮ�ಡಬಡ�ತ9ದCರ�. ಎಲ`ರಗ
 

ಯ�ವ�ಗಲ
 ತಮ�ಷ	 ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಎಲ`ರಗ
 ಒ%ದಲ` 

ಒ%ದ� ತಮ�ಷ	ಯ�ಗರ�ರ ಹ	ಸರನ�3 ಇಡ�ತ9ದCರ�. ೯. ಸ�ದರಮ ಅಯ�ರ , ಮತ�9  

ಅರರ ಪರವ�ರ



ದ	
ಡ�ಪcನರರದ� ಬಹಳ ತಮ�ಷ	 ಸ�ಭ�ರ. ಬ�ದ� ಬಹಳ ಚ�ರ�ಕ�. ಎಲ`ರನ
3 ಹ�ಸ� ಮ�ಡ 

ನಗಸ�ತ9ದCರ�. ಆದರ	 ಯ�ರಗ
 ನ	
ವ%ಟ� ಮ�ಡ�ತ9ರಲಲ`  ಒ%ದ�ದನ ಅರರ� ಹ	�ಳದ ಒಗಟ� 

ಹ�ಗತ�9:

" ತಲ	ಯ� ಬ	
�ಳV%ಟ� ತ�ರ�ಕನಲ`

  ಮeತ�%ಬ� ಕ
ದಲ�%ಟ� ಕರಡಯಲ`

  ಚಮ� ಒರಟ� ಆನ	ಯಲ`

  ಹ	ಸರ� ಈಶ�ರನದ� ಈಶ�ರನಲ`

  ಇರನ� ಯ�ರ�ಹ	�ಳ ನ	
�ಡ	
�ಣ" ಎ%ದರ�  

ಬಹಳ ಹ	
ತ�9ದರ
 ಯ�ರಗ
 ಉತ9ರ ಹ	
ಳ	ಯಲ	� ಇಲ`. ಕ	
ನ	ಯಲ` ಅರರ	� "ನನ3 ಮಗ 

ಚ%ದ�ಮ�ಳ ಅಲ`ವ	" ಎ%ದರ�. ಆಗ ಚ%ದ�ಮ�ಳಗ	 ೪-೫ ರಷ�ಗಳಗದCರಬಹ�ದ�. ಇದನ�3 ಕ	�ಳ 

ಯ�ರಗ
 ನಗ� ತಡ	ಯಲ�ಗಲಲ`.  ಕ�ಟ�%ಬದರರ	ಲ`ರ
 ಮನ	ಯಲ` ಯ�ವ�ಗಲ
 ಇರಬ	�ಕ	%ದ� 

ಬಯಸ�ತ9ದCರ�. ಯ�ರ�ದರ
 ಊರ%ದ ಬ%ದರ	 ಅರರ� ಹ%ತರ�ಗ ಹ	
�ಗಲ� ಬಡ�ತ9ರಲಲ`. 

ಎಲ`ರ ಒತ�9ಯಕ	] ಮಣದ� ಆಸ9 ರಭ�ಗ ಮ�ಡ�ರ ರಚ�ರ ಬ%ದ�ಗ ಅರರ ಮನಸ^ಗ	 ಬಹಳ 

ನ	
�ವ�ಗತ�9. ಕ	ಲವ ದನಗಳರರ	ಗ	 ತಮ�%ದರ	
ಡನ	 ಮ�ತ�ಡ�ವದನ	3� ನಲ`ಸ ಬಟ*ದCರ�. ಆಸ9 

ರಭ�ಗ ಕ�ಗದ ಪತ�ಗಳಲ` ಮ�ತ�ವ	� ಇರ�ವದ�ಗಯ
 ಕ�ಟ�%ಬ ರ�ರಸ	oಯ
 ಎ%ದನ%ತ	ಯ� 

ಇರ�ವದ	%ದ� ತ�ಮ��ನವ�ದಮ�ಲ	 ಅರರಗ	 ಸ�ಲc ಸಮ�ಧ�ನವ�ಯತ�. 

೧೯೫೪ ರಲ` ಶr%ಗ	�ರ ಜಗದ�Jರ�ಗಳ�ಗದC ಶ�� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತ ಸ��ಮಗಳV ಜ�ರನ��ಕ9ರ�ದರ�. 

ಅದ� ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ದ	
ಡ� ಆಘ�ತವ�ಯತ�. ಪ�ತಸಲ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಶr%ಗ	�ರಯಲ` 

ಶರಮಗJಕ	] ಹ	
�ಗಬರಲ� ಅಪcಣ	 ಕ	�ಳದ�ಗ ಗ�ರ�ಗಳV ಮ�%ದನ ಚ	eತ� ಶ�ದC ಪ%ಚಮಯ%ದ� 

ಶ�ರದ�%ಬ�  ದಶ�ನ ಪಡ	ಯಲ� ಬರ�ತ9�ಯಲ`ವ	 ಅರವ� ಫ�ಲ�Jಣ  ಶ�ದC ದಶಮಯ%ದ� 

ಶ�ರದ�%ಬ�  ದಶ�ನ ಪಡ	ಯಲ� ಬರ�ತ9�ಯಲ`ವ	 ಎ%ದ� ಕ	�ಳVತ9ದCರ�. ಅ%ದರ	 ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಆ 

ದನದ%ದ� ಶr%ಗ	�ರಯಲ` ಇರಬ	�ಕ� ಎ%ಬ�ದನ�3  ಅರರ� ಸ
ಕ�¢ವ�ಗ ಹ	�ಳVತ9ದC ರ�ತ. 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ೧೯೫೪ ರ ನರರ�ತ�ಗ	 ಮದಲ� ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
�ಗದCರ�. ಆಗ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� 

ಶರಮಗJಕ	] ಹ	
�ಗಬರಲ� ಗ�ರ�ಗಳ ಅಪcಣ	 ಕ	�ಳದರ�. ಆಗ ಗ�ರ�ಗಳV ಸರ ಎ%ದಷ	*� ಹ	�ಳಬಟ*ರ�. 

ಯ�ರದನ ಶ�ರದ�%ಬ ಅಮ�ನರರ ದಶ�ನಕ	] ಬರಬ	�ಕ	%ದ� ಸ
ಚಸಲಲ`.  ದ	
ಡ�ಪcನರರ� 

ಶr%ಗ	�ರಯ%ದ ಹ	
ರಟ�  ಕ�ರನಲ` ಉ%ಬಳ	ಬ	eಲ�ರರ	ಗ	  ಬ%ದದCರ� (ಶರಮಗJಕ	] ಇನ
3 ಹತ�9 

ಮeಲಗಳV ಉಳದದCವ). ಆಗ ತಕ�ಣ ಕ�ರ� ನಡ	ಸ�ತ9ದC ಕಟ* ಅರರಗ	 ಕ�ರನ�3 ನಲ`ಸಲ� ಹ	�ಳದರ�. 

ಶರಮಗJಕ	] ಹ	
�ಗಲ� ಅಪcಣ	 ಕ	�ಳದ�ಗ ಗ�ರ�ಗಳV ಸರ ಎ%ದ� ಮ�ತ� ಏಕ	 ಹ	�ಳದರ� ಮತ�9 

ಯ�ವ�ಗ ಬರಬ	�ಕ	%ದ� ಯ�ಕ	 ಹ	�ಳಲಲ` ಎ%ದ� ಕಟ* ಅರರನ�3 ಕ	�ಳದರ�. ಉತ9ರ ಗ	
ತ�9ಗಲಲ`. 

ಪ�ತರಷ� ಮಹ�ಲಯ ಅಮ�ರಸ	�ಯ ತಪ�ಣ ಕ�ಯ�ಗಳನ�3 ಮ�ಗಸಕ	
%ಡ� ನರರ�ತ� ಆರ%ಭಕ	] 

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಶ,ರ �%ಗ	�ರಯಲ` ಇರ�ತ9ದCರ�. ಆಗ ಅರರ� ನರರ�ತ�ಗ	 ಹ	�ಗದCರ
 ಬ%ದ	� 



ಬರ�ತ9�ರಲ`  ಹ�ಗ�ಗ ಗ�ರ�ಗಳV ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಬರ�ರ ಬಗ	J ಏನನ
3  ತಳಸಲಲ` ಎ%ದ� ಸಮ�ಧ�ನ 

ಮ�ಡಕ	
%ಡರ�. ಮಹ�ಲಯ ಅಮ�ವ�ಸ	�ಯ%ದ� ಗ�ರ�ಗಳV ಬ	ಳಗ	J ಸ�3ನಕ	] ಹ	
�ಗ ಅಲ`ಯ� 

ಜರನ��ಕ9ರ�ದರ�. ಗ�ರ�ಗಳV ಬಹಳ ಜನರಗ	 ತಮ� ಅ%ತಮರನ�3 ಸ
ಕ�¢ವ�ಗ ತಳಸದCರ�.  ಆದರ	 ಆ 

ಭ	�ಟಯ� ಗ�ರ�ಗಳ ಮತ�9 ದ	
ಡ�ಪcನರರ ಕಡ	ಯ ಭ	�ಟ ಆಗ�ತ9ದ	 ಎ%ಬ�ದ� ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 

ಗ	
ತ�9ಗಲಲ`.      

ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಮಧ�ಮ�ಹದ%ದ ನರಳVತ9ದCರ�. ಕಣ�Q ತ	
%ದರ	ಯನ�3 ಅನ�ಭರಸ�ತ9ದCರ�. ಅರರಗ	 

೧೯೫೫ ರಲ` ಖ�ಯಲ	 ಜ�ಸ9ಯ�ಗ ಅರರನ�3 ಬ	%ಗಳ£ರನ ಬ�ರ%ಗ ಆಸcತ	�ಗ	 ಸ	�ರಸಲ�ಯತ�. ಆಗ 

ಅರರಗ	 ಕ��ನ^ರ ಆಗದ	ಯ%ದ� ತಳಯತ�. ಬ	%ಗಳ£ರನಲ` ಅರರಗ	 ಶ��ಕ%ಠ ಚಕ]ಪcನರರ� ಒಳ	�ಯ 

ಚಕತ	̂  ಮ�ಡಸದರ�. ಆದರ	 ಬಹ� ಕ�ಲ ನರಳದನ%ತರ ಏಪ�ಲ ೨೭ನ	 ತ�ರ�ಖ� ೧೯೫೬ ನ	 

ಇಸರಯಲ` ೧೧.೩೦ ರ�ತ�ಗ	 ಅರರ�  ತಮ� ಕಡ	ಯ ಉಸರ	ಳ	ದರ�. ಏಪ�ಲ ೨೬ನ	 ತ�ರಖ� ಜನಸ 

ಏಪ�ಲ ೨೭ನ	 ತ�ರ�ಖ� ಮರಣಸದರ� ಎ%ಬ�ದ� ಆಶ�ಯ�ಕರವ�ದ ರಷಯ.  

ದ	
ಡ�ಮ� ಅರವ� ಪ	ರಮನ3 (ಕನ3ಡದಲ` ದ	
ಡ� ಅತ9ಗ	 ಎ%ದರ�) ಅರರ ಗ�ಣಗಳನ�3 ಹ	�ಳದ	� 

ಹ	
�ದರ	 ನ�ವ ಅರರ%ದ ಕಲಯ�ವದ� ತಪc ಹ	
�ಗ�ತ9ದ	. ಅರರ� ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಎರಡನ	ಯ 

ಹ	%ಡತಯ�ಗ ಬ%ದರ�.  ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಎರಡ� ಮಕ]ಳV ಆಗಲ	� ಇದCರ�. ಪ	ರಮನ3, ಅರರಗ
 

ತ�ಯಯ�ಗ, ತಮ� ಮಕ]ಳಗ
 ತ�ಯಯ�ಗ, ತಮ�ಮನ	ಯಲ`ದC ಎಲ`ರಗ
 ತ�ಯಯ�ಗಬ	�ಕ�ಯತ�. 

ಅದನ�3 ಅರರ� ಬಹಳ ಚ	ನ�3ಗ ನರ�ಹಸದರ�. ಅತರ�ದ� ಸಹಸ� ಚ%ಡ ಯ�ಗಗಳ ಸಮಯದಲ` 

ಇರರ� ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಬ	ನ	3ಲ�ಬ�ಗದCರ�. ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ತ�ರದನ%ತರ ಅರರ� ಎಲ`ರಗ
 

ತ�ಯಯ�ಗ ನರ�ಹಸದರ�. ಅರರ� ಜ
ನ ೧೯೮೬ ರಲ` ತ�ರಕ	
%ಡರ�.           

೮.೨  ರ�ಕ9 ಚತ� 

ರ�ಕ9ತ� : ಅರರ� ಸ�ಧ�ರಣ ಎತ9ರ ತ	ಳVವ�ದ ಮeಕಟ�*, ಬಳ ಬಣQ. 

ರಸ9| :  ಮನ	ಯಲ`: ಕಚ	� ಪ%ಚ	 ಮತ�9 ಪತ� ಕ	e ಇರ�ರ ಅ%ಗ        

         ಕಛ	�ರಗ	 : ಪ%ಚ	, ಕ	
�ಟ� ಮತ�9 ಪ	�ಟ. 

ಗ�ಣಗಳV :

1) ಬ�ಹ�ಕ	] ಕಠಣವ�ಗ ಕ%ಡರ
 ಅ%ತರಕವ�ಗ ಬಹಳ ಮrದ�.

2) ತ�%ಬ� ನಸ��ರ� ಪ�ರrತ9. ಸ�%ತ ಸ�ಖದ ಬಗ	ಗ	 ಎ%ದ
 ಕ
ಡ ಯ�ಚಸಲಲ`. ಅರರ ಮಕ]ಳ 

ರದ��ಭ��ಸ ಮತ�9 ಆರ	
�ಗ�ದ ಬಗ	ಗ	 ಎ%ದ
 ಅರರ� ತಲ	 ಕ	ಡಸಕ	
%ಡದCಲ`. ಅರರ� ಎ%ದ
 

ಹಣರನ�3 ಇಟ�*ಕ	
ಳV�ತ9ರಲಲ`. ಅರರಗ	 ಬ	�ಕ�ದ�ಗ ರ%ಗಸ��ಮಯರರ ಹತ9ರ ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� 

ಆಮಲ	 ಅದನ�3 ತರ�ಗ ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�. ಇ%ತಹರರನ�3 ನ�ನ� ಇದ�ರರ	ಗ	 ನ	
�ಡಲಲ`. 



3) ಅರರ� ಮದಲ� ತಮ� ಕ�ಟ�%ಬದ ಉಪಯಗಕ	] ಒ%ದ� ಜಟಕ ಗ�ಡಯನ�3 

ಇಟ�*ಕ	
%ಡದCರ�. ಆಮ�ಲ	 ಕ�ರನ�3 ಕ	
%ಡ�ಕ	
%ಡರ�.

4) ಮ�ರನಹಣQನ ಕ�ಲದಲ` ಹಣ�Q ಬ�ಟ*ಗಳV ಮeಸ
ರ� ಮಹ�ರ�ಜರಗ	, ರ�ಷ*|ಪತ ಮತ�9 

ಉಪರ�ಷ*|ಪತಗಳಗ	 ಮತ�9  ದ	ಹಲ, ಮದರ�ಸ�, ಬ	
%ಬ�ಯಯಲ`ದC ಅರರ ಸ	3�ಹತರಗ	 

ಕಳVಹಸ�ತ9ದCರ�. ನ	ರ	ಹ	
ರ	ಯರರಗ
 ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಹವ��ಸಗಳV: ಪಗಡ	 ಆಡ�ವದರಲ` ಬಹಳ ಇಷ*. ಅರರ ಸಹ	
�ದರಯರ� ಬ%ದ�ಗ ಅರರ	
ಡನ	 ರ�ತ� 

ಆಡ�ತ9ದCರ� ಸಹ	
�ದರಯರ� ಚ	ನ�3ಗ ಆಡ�ತ9ದCರ�. ಆಟದಲ` ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಸಹ	
�ದರಯರಗ	 

ಸಮ�ನರ�ಗರಲಲ`. ಸ	
�ಲ�ರ ಸಮಯ ಬ%ದ�ಗ ಗಲ�ಟ	 ಮ�ಡಬಡ�ತ9ದCರ�.

ಅರರಗ	 ಇನ	
3ಬ�ರನ�3 ಅನ�ಕರಣ	ಮ�ಡ�ವದರಲ` ಬಹಳ ನಪಣತ	 ಇತ�9. ಅನ�ಕರಣ	 ಮತ�9 ಹ�ಸ� 

ಚಟ�ಕಗಳ%ದ ಎಲ`ರನ
3 ರ%ಜಸ�ತ9ದCರ�.  



೯. ಸ�ತ�ರ�ಮಯ�ರ

ನನ3 ತ%ದ	 ಸ�ತ�ರ�ಮಯ�ರ ೧೮೯೪ ನ	 ಇಸರ 

ಅಕ	
*�ಬರ ೨೮ನ	 ತ�ರಖ� ನರಕಚತ�ದ�ಶಯ ದನ 

ಜನಸದರ�. ಅರರ� ಎರಡನ	ಯ ತರಗತಯ ರರ	ಗ	 

ಮ�ತ� ಓದದರ�. ಅರರ ತ%ದ	 ತ�ರದ�ಗ ಅರರಗ	 

೨೫ ರಷ� ಆಗತ�9. ಎಳ	ಯ ರಯಸ^ನಲ` ಅರರ� 

ತ%ದ	ಗ	 ನ�ಟ� ಕ	ಲಸದಲ` ಸಹ�ಯ ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಕ�%ಭಕ	
�ಣಮ ಹತ9ರ ಇರ�ರ ಉಮಯ�ಳಪರಮ 

ಎ%ಬಲ` ರ�ಮ ಅಯ�ರ ಮತ�9 ಪ�ರ�ತ ಎ%ಬ 

ದ%ಪತಗಳV ಇದCರ� ಅರರಗ	 ಎರಡ� ಗ%ಡ� 

-ರ�ಜಗ	
�ಪ�

ಪ�ಲ , 

ವ	eದ�ನ�ರನ ಮತ�9 ಒ%ದ� ಹ	ಣ�Q(ಮ�ನ�ಕ�) 

ಮ�ನ�ಕ�ಯರರನ�3 ನಮ� ಮನ	ಗಳಲ` ಪಟ*ನಮ 

ಪ�ಟಯ%ದ� ಕರ	ಯ�ತ9ದCರ�.  ಇರರ� ವ	%ಕಟ	�ಶ 

ಘನಪ�ಟಗಳನ�3 ಮದ�ವ	 ಆಗದCರ�. ಇರರಗ	 ಮಕ]ಳರಲಲ`. 

ರ�ಜಗ	
�ಪ�ಲ ಅಯ�ರ ಅರರಗ	 ಶ�ರದ�%ಬ� ಒಬ�ಳ	 

ಮಗಳV. ತ%ದ	 ತ�ಯಯರನ�3 ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡ ಶ�ರದ�%ಬ 

ಅರರ ಅಜb ಪ�ರ�ತಯ ತ%ಗಯ ಮಗಳV ಕ�ಮ�ಕ�ಯ 

ಸ�ಪದ�ಗ	 ಬ%ದರ�. (ಅ%ದರ	 ರ�ಮಪcನರರ ಎರಡನ	ಯ 

ಹ	%ಡತ). ರ�ಮಪcನರರ� ತಮ� ಎರಡನ	ಯ ಮಗ 

ಸ�ತ�ರ�ಮ ಅರರಗ	 ಶ�ರದ�%ಬ ಅರರನ�3 ಮದ�ವ	 ಆಗಲ� 

ತಳಸದರ�. ಸ�ಮ�ರ� ೧೯೧೨ ರಲ` ಅರರ ರವ�ಹ ಆಯತ�. 

ಬಕ]ಳ ಜಮ�ನನ ರ�ರಹ�ರಗಳನ�3 ಅನ%ತಯ� ಎ%ಬ�ರರ� ನ	
�ಡಕ	
ಳV�ತ9ದCರ�. ಅರರ� ಸರಯ�ಗ 

ಲ	ಕ]ಗಳನ�3 ಇಡದ	 ಆ ಜಮ�ನನ%ದ ಬ%ದ ಫಸಲನ
3 ಕ	
ಡದ	 ತ�%ಬ� ಸತ�ಯಸ�ತ9ದCರ�. 

ಆದ�ದರ%ದ ನನ3 ತ%ದ	ಯರರ� ಬಕ]ಳಗ	 ಹ	
�ಗ ರ�ರಹ�ರಗಳನ�3 ಅರರ ಕ	eಗ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�. 

ಅನ%ತಯ� ಅರರ� ನನ3 ತ%ದ	ಯರರಗ	 ಸಹಕ�ರರನ�3 ಕ	
ಡದ	 ತ	
%ದರ	 ಕ	
ಟ*ರ�. ಅನ%ತಯ� 

ಅಲ`ಯ ಸoಳ�ಯ ಜನರ�ದ  ಗ�ಡರ� ಮತ�9 ಇತರ	  ಬ��ಹ�ಣರ	
%ದಗ	  ಸ	�ರ ಕರ�ಕ�ಳ 

ಕ	
ಡಲ�ರ%ಭಸದರ�. ಕಡ	ಯಲ` ತ%ದ	ಯರರ� ಅನ%ತಯ�ನರರನ�3 ಕ	ಲಸದ%ದ ತ	ಗ	ದ�ಹ�ಕ 

೧೦. ಸ	�ತ�ರ�ಮ ಅಯ�ರ ,

೧೧. ಪಟ3ಮ ಪ�ಟ



ಪಲ�ಸನರರ ಸಹ�ಯದ%ದ ಹ	
ರಗ	 ಹ�ಕಸ ಪತ� ರ�ರಹ�ರರನ�3 ತಮ� ಕ	eಗ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�.  

ಬಕ]ಳಯಲ` ಬಹಳಷ�* ತ	
%ದರ	ಗಳV ಇದCವ. ಅವಗಳV ಈ ರ�ತ ಇವ	:

ಮಲ	ನ�ಡ� ಆಗನಕ�ಲದಲ` ಮಲ	�ರಯ ಖ�ಯಲ	ಯ ಆಗರವ�ಗತ�9. ಸರಕ�ರದರರ� ಮಲ	�ರಯ 

ನಮ
�ಲನ ಮ�ಡಲ� ಕ�ಮ ಕ	eಕ	
%ಡದCರ�. ಬ	ಟ*ಗ�ಡ�ಗಳ ಪ�ದ	�ಶವ�ಗದC ಮಲ	ನ�ಡನಲ` ಹಳ�ಗಳಲ` 

ಮನ	ಗಳV ದ
ರದಲ` ಒ%ದ	
%ದ	� ಇರ�ತ9ದCವ. ಒ%ದ� ಊರ%ದ ಇನ	
3%ದ� ಊರಗ	 ಹ	
�ಗಲ� 

ಗದ	Cಗಳ ಮ
ಲಕ ಹ	
�ಗಬ	�ಕತ�9. ಬಕ]ಳಯ ಹತ9ರ ೭ ಕ ಮ ದ
ರದಲ`ದC  ಹರಹರಪರದಲ` ಸರಕ�ರ 

ಆಸcತ	� ಇತ�9. ಒಬ� ಡ�ಕ*ರ� ಮತ�9 ಒಬ� ಕ�%ಪ�%ಡರ� ಮ�ತ� ಇರ�ತ9ದCರ�.  ಖ�ಯಲ	 ಆದ�ಗ ಆ 

ಆಸcತ	�ಯನ�3  ಬಟ*ರ	 ಬ	�ರ	 ದ�ರಯರಲಲ`. ಅಶಕ9ರ� ಎತ9ನ ಗ�ಡಯಲ` ಹ	
�ಗಬ	�ಕ�ಗತ�9. 

ರ	
�ಗಗಳV ಗ�ಡಯಲ` ಹ	
�ಗಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗದ	, ಅರರ ಪರ�ಕ	�ಗ	 ವ	eದ�ರ	� ಮನ	ಗ	 ಬರಬ	�ಕ�ದ�ಗ 

ಎತ9ನಗ�ಡಯಲ` ವ	eದ�ರನ�3 ಕರ	ತರಬ	�ಕ�ಗತ�9. ಕ	ಲವ ನ�ಸ��ರ� ಮತ�9 ಸ	�ವ� ಮನ	
�ಭ�ರವಳ� 

ವ	eದ�ರ�ಗಳV  ಕ�%ದ� ಕ	
ರತ	ಗಳನ�3 ಲ	ಕ]ಸದ	� ಅರಶ�ಕವ�ದರ	 ನಡದ	� ಹ	
�ಗ�ತ9ದCರ�.   

ಆ ಕ�ಲದಲ` ಪ�ಯ�ಣದ ಅನ�ಕ
ಲಗಳ£ ಸರಯ�ಗ ಇರಲಲ`. ಬಸ�^ಗಳV ತ�%ಬ� 

ರರಳವ�ಗರ�ತ9ದCವ. ಗ�ಡ�ಗ�ಡ� ಪ�ದ	�ಶವ�ದ�ದರ%ದ ಬಸ�^ಗಳV ಬರದ	 ಇದ�Cಗ ಶರಮಗJದ%ದ 

ಬಕ]ಳಗ	 ಬರಲ� ಎರಡ� ದನಗಳV ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳV�ತ9ದCವ. ದ
ರ ೭೦ ಕ ಮ ಮ�ತ�. ಬಕ]ಳಯ%ದ 

ಶr%ಗ	�ರಗ	 ರಸ	9ಯಲ` ೨೫ ಕ ಮ ಹ�ಗ
 ಕ�ಲ�ದ�ರಯಲ` ೧೨ ಕ ಮ. ದಕ�ಣದ ಚರ�ಪ%ಜಯ%ದ� 

ಹ	ಸರ�ದ ಆಗ�%ಬ	 ೨೦ ಕ ಮ ಮ�ತ�. ಯ�ವ�ಗಲ
 ಮಳ	. ತರಕ�ರಗಳV ಮಳ	ಗ�ಲದಲ` 

ಬ	ಳ	ಯ�ತ9ರಲಲ`. ಬಣQ ಸ�ತ	ಕ�ಯ ಒ%ದ	� ಮಳ	ಗ�ಲಕ	] ತರಕ�ರ.  ಮಳ	ಯ%ದ ಫಸಲ� ಇಳVರರ 

ಕಡಮ ಮತ�9 ಕ	ಲಸ ಜ�ಸ9. ಕ	ಲಸಗ�ರರ	ಲ`ರ� ಉಡ�ಪ ಮತ�9 ಮ%ಗಳ£ರ� ಕಡ	ಯ%ದ ಬರಬ	�ಕತ�9. 

ನನ3 ತ%ದ	ಯರರ� ಮದಲ� ಒಬ�ರ	 ಇದCರ�. ನಮ� 

ತ�ಯ, ರ�ಮ� ಮತ�9 ಕ	
�ದ%ಡ�ರನ�3 ನ%ತರ 

ಕರ	ಸಕ	
%ಡರ�. ತ%ದ	ಯರರ� ಬ	ಳಗ	J ಮನ	 ಬಟ*ರ	 

ಸ�ಯ%ಕ�ಲ ಬರ�ತ9ದCರ�.  ಹ�ಗ�ಗ ನಮ� ತ�ಯ ಒಬ�ರ	 

ಸಣQ ಮಕ]ಳ	
%ದಗ	 ಇರಬ	�ಕ�ಗತ�9. ಗ�ಡರ�ಗಳV  ಕಟ* 

ವ�ಸವ�ಗದC ಮನ	 ಅದ�. ನಮ� ತ�ಯಗ	 ತ�%ಬ� 

ಹ	ದರಕ	 ಆಗ�ತ9ತ�9. ಜ	
ತ	ಗ	 ಯ�ರ
 ಇರ�ತ9ರಲಲ`. 

ಆಗನಕ�ಲದಲ` ರದ��ತ ದ�ಪಗಳV ಇರಲಲ`. ಲ�ಟ�ನ� 

ಮತ�9 ಪ	ಟ	
��ಮ��ಕ�^ಗಳV ನಮಗ	 ದ�ಪಕ	] 

ಆಧ�ರವ�ಗತ�9.  ಒ%ದ� ತರಹದ ಹಕ] ಯ�ವ�ಗಲ
 

"ಸಕ]ದರ�" ಎ%ಬ ರ�ತಯಲ` ಕ
ಗ�ತ9ತ�9. ಇದ� 

೧೨. ಸ�ತ�ರ�ಮಯ�ರ , ಮತ�9  

ಅರರ ಪತ3



ಯ�ವ�ಗಲ
 ಹ	ದರಕ	ಗ	
ಳಸ�ತ9ತ�9. ಮನ	ಯಲ` ಭ
ತಗಳV ಇದ�C ರ�ತ� ಹ	ದರಸ�ತ9ತ�9. ಒ%ದ�ದನ 

ನಮ� ತ�ಯ ಮನ	ಯ ಮ�%ದನ ರರ�%ಡ�ದಲ` ಮಕ]ಳ	
ಡನ	 ಕ�ಳತದCರ�. ಇದCಕ]ದC%ತ	 ಯ�ರ	
� 

ಮನ	ಯಳಗ%ದ ಶಳV� ಹ	
ಡ	ದಹ�ಗ	 ಆಯತ�. ನಮ� ತ�ಯಯರರ� ಹ	ದರಕ	
%ಡ� ತ%ದ	ಯರರ� 

ಬರ�ರರರ	ಗ	 ಅಲ`ಯ ಕ�ಳತದCರ�. ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಅದನ�3 ಕ	�ಳ ಹ	ದರಕ	
ಳ�ಬ	�ಡ ರ�ಮ 

ಜಪಮ�ಡ� ಎ%ದ� ಹ	�ಳದರ�. ಒ%ದ� ರ�ತ� ಮಲಗದ�Cಗ ’ಶ�ರದ�%ಬ ಬ�’ ಎ%ದ� ಕರ	ದ 

ಹ�ಗ�ಯತ�. ಮತ	9 ತ%ದ	ಯರರ� ಭಯ ಹ	
�ಗಲ�ಡಸ ಶ��ರ�ಮ ಜಪ ಮ�ಡ� ಎ%ದ� ಹ	�ಳದರ�. 

ಇದರನ%ತರ ತ%ದ	ಯರರ� ಮನ	ಯಲ` ಪಜ	, ಹ	
�ಮ ಮ�ಡಸ ಭ
ತಪ	��ತಗಳ ತ	
%ದರ	ಯನ�3 

ನವ�ರಸದರ�. ಅಡ�ಗ	ಯ ಕ	ಲಸಕ	] ಒಬ� ಮಹಳ	ಯನ�3  ನ	�ಮಸದರ�. ಕ	ಲಕ�ಲದನ%ತರ ಎಲ` 

ಸರಹ	
�ಯತ�.                     

ತ%ದ	ಯರರ� ಬಕ]ಳಗ	 ಬ%ದ ಹ	
ಸತರಲ` ಬಹಳ ಕಷ*ಪಟ*ರ�. ಕ	ಲವ ಜಮ�ನ�ಗಳV ಸ�%ತ 

ಸ�ಗ�ರಳಯಲ` ಇದCವ. ಕ	ಲವ ಗ	�ಣಯಲ` ಕ	
ಟ*ದCವ. ಯ�ರ ಜಮನ� ಎಲ`ದ	 ಯ�ರ ಕಡ	ಯಲ`ದ	 

ಎ%ಬ�ದ� ಕ
ಡ ಗ	
ತ9ರಲಲ`. ಆದರ	 ಅತ�ಲc ಕ�ಲದಲ	̀ � ಎಲ`ರನ
3 ಚ	ನ�3ಗ ಅರ�ಮ�ಡಕ	
%ಡ� 

ಎಲ`ರನ
3  ರಶಕ	] ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�. ಸ�ತ9ಮ�ತ9ಲದCರರ ಜ	
ತ	ಯಲ` ಒಳ	�ಯ ಸ%ಬ%ಧಗಳನ�3 

ಬ	ಳ	ಸಕ	
%ಡರ�. ಅರರಗ	 ಆರ	
ಗ�ದ ತ	
%ದರ	 ಇದCರ
 ಕ
ಡ ಜ�ರನರನ�3 ನಭ�ಯಸದರ�. 

ಸ�ಲcಸ�ಲcವ�ಗ ರ�ರಸ�ಯದಲ` ಇರ�ರ ತ	
%ದರ	ಗಳV, ಮ�ನ3ಡ	ಗ	 ಇರ�ರ ಅಡ�ಗಳV ಎಲ`ರನ
3 

ಚ	ನ�3ಗ ಅರ� ಮ�ಡಕ	
%ಡರ�.

ಕ	ಲವ ಸoಳ�ಯ ಸ	3�ಹತರ� ಒ%ದ� ದನ ಬ%ದ� ನಮ� ತ%ದ	ಯರರಗ	 ಒ%ದ� ಸಹಕ�ರ ಸ%ಸ	o ಚ	ನ�3ಗ 

ನಡ	ಯದ	 ಹ�ಗ	� ಇದ	. ಅದನ�3 ಕ	eಗ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಅದನ�3 ಮ�%ದಕ	] ತರಬ	�ಕ	%ದ� ಕ	�ಳಕ	
%ಡರ�. 

ಅದರ ಸ	ಕ,ರ 	ಟರ ಅದರ ಲ	ಕ]ರನ�3 ಚ	ನ�3ಗ ಇಟ*ರಲಲ`ವ�ದ�ದರ%ದ ಸ%ಸ	oಯ�  ನಡ	ಯ�ತ9ರಲಲ`. 

ಅರರ	ಲ`ರ ಕ	
�ರಕ	ಯ ಮ�ರ	ಗ	 ತ%ದ	ಯರರ� ಆ ಸಹಕ�ರ ಸ%ಸ	oಯನ�3 ಕ	eಗ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಮ�%ದಕ	] 

ತ%ದರ�. ಸ%ಸ	oಯ ಸದಸ�ತ� ಹ	ಚ��ಯತ�. ರ	eತರ� ಅನ�ಕ
ಲರನ�3 ಕ%ಡ�ಕ	
%ಡರ�.   ತ%ದ	ಯರರ� 

ಸಹಕ�ರ ಸ%ಸ	oಯನ�3 ಚ	ನ�3ಗ ಅಭರrದ�ಪಡಸದರ�.

ಅರರ� ಅದರ ಗ�ರರ ಕ�ಯ�ದಶ�ಯ�ಗದCರ�. ಸ%ಭ�ರನ	 ಇಲ`ದ	 ಕ	ಲಸ ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಸ	
ಸ�ಯಟಯ ಮ
ಲ ಉದ	C�ಶಗಳV ನ	ರವ	�ರಲ�  ಹ	
ಸ ಹ	
ಸ ರ�ತಗಳನ�3 ಕ%ಡ�ಹಡದ� ಚ	ನ�3ಗ 

ಅಭರrದ�ಯ�ಗ�ರ%ತ	 ಮ�ಡದರ�. ಅದರಲ` ಅಡಕ	 ತ	
�ಟಗಳಗ	 ಬ	�ಕ�ಗದC ಔಷಧಗಳಗ	 ಸ�ಲ 

ಮ%ಜ
ರ� ಮ�ಡಸ ಎಲ`ರಗ
 ಅನ�ಕ
ಲವ�ಗ�ರ ಹ�ಗ	 ಮ�ಡದರ�.  ಸರಕ�ರ ಅಧಕ�ರಗಳನ�3 

ಕರ	ಯಸ ರ	eತರಗ	ಲ` ರ�ರಸ�ಯದ ಬಗ	J ಶಕ�ಣ ಕ	
ಡಸದರ�. ಯರ�ದರ
 ಸ�ಲ ವ�ಪಸ�^ ಕ	
ಡದದCರ	 

ಅರರ ಜಮ�ನನ�3 ಹರ�ಜಗ	 ಹ�ಕದ	 ತ�ವ	� ಸ�ಲರನ�3 ರ	eತನ ಪರವ�ಗ ಕಟ* ಅರನ ಜಮ�ನನ�3 ರಶಕ	] 

ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳV�ತ9ದCರ�. ಮ�%ದ	 ರ	eತರ� ಸ�ಲರನ�3 ವ�ಪಸ�^(ಬಡ�ರಹತವ�ಗ) ತ%ದ	ಯರರಗ	 ಕ	
ಟ�*ಗ 



ಅಯ� ರ	eತರ ಜಮ�ನನ�3 ವ�ಪಸ�^ ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�. ಮದಲ� ವ�ಷ�ಕ ಮ�ಟ%ಗ�ಗಳV ಸರಯ�ದ 

ಕ�ಲಕ	] ಸರಯ�ದ ರ�ತಯಲ`  ನಡ	ಯ�ತ9ರಲಲ`. ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಸಹಕ�ರ ಸ	
ಸ�ಯಟಯ ಕ	ಲಸ 

ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡಮ�ಲ	 ಪ�ತರಷ�ವ ವ�ಷ�ಕ ಮ�ಟ%ಗ�ಗಳV ನಡ	ಯ�ತ9ದ�C ಎಲ`ರಗ
 ತ�%ಬ� 

ಸ%ತ	
ಷವ�ಗತ�9. ಬಹಳ ಜನ ಸದಸ�ರ� ಬ%ದ� ಪ�ಲ	
JಳV�ತ9ದCರ�. ತ%ದ	ಯರರ ಮ�ತನ�3 ಜನಗಳV 

ಕ	�ಳVತ9ದCರ� ಮತ�9 ಅರರಗ	 ಬಹ� ಮನ3ಣ	 ಸಕ]ತ�9. 

ಮನ	ಯಲ` ಓದ�ರ ಹವ��ಸರನ�3 ಬ	ಳ	ಸಲ� ಒ%ದ� ಲ	eಬ�ರಯನ�3 ತ	ಗ	ದರ�. ಅದರ%ದ ಸ�ತ9ಮ�ತ9ಲನ 

ಹಳ�ಗಳರರ� ಪಸ9ಕಗಳನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ಗ ಓದ�ತ9ದCರ�. ಇದ� ಹಳ�ಯರರ  ಜ�sನ ಸ%ಪತ9ಗ	 

ಮತ�9 ರದ��ಭ��ಸಕ	] ಅರರ ಕ	
ಡ�ಗ	.

ಸಹಕ�ರ ಸ	
ಸ�ಯಟಯ ಲ	ಕ]ಪತ�ಗಳನ�3 ಅರರ� ಸರಯ�ಗ ಇಟ*ದCರ�. ಆಡ�ಟರ�ಗಳV ಬ%ದ�ಗ 

ಅರರ�ಗಳV ಸ	
ಸ�ಯಟಯಲ`ನ ಲ	ಕ] ಪತ�ಗಳನ�3 ಇಟ*ರ�ರ ರ�ತನ�ತಗಳನ�3 ಮಚ�ಕ	
%ಡ� ಪ�ಶ%ಸ	 

ಮಡ�ತ9ದCರ�. ಅದರ ಫಲವ�ಗ ಈ ಸ	
ಸ�ಯಟಗ	 ಮ
ರ�ರಷ� ಸತತವ�ಗ ರ	
�ಲ%ಗ ಪದಕ 

ಕ	
ಡಲ�ಯತ�. ಆನ%ತರ ಅದ� ಸ	
ಸ�ಯಟಯಲ`ಯ� ಉಳಯತ�. ಮeಸ
ರ� ರ�ಜ�ದಲ	̀ � ಅದ� 

ಅತ�ತ9ಮ ಸ	
ಸ�ಯಟಯ�ಗತ�9.  ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಕಡ	ಯ ಕ�ಲದರರ	ಗ	 ಅದರ 

ಕ�ಯ�ದಶ�ಯ�ಗದCರ�. 

೧೩. ವ	%ಕಟರ�ಮ� ಮತ�9  

ಅರರ ಪರವ�ರ

೧೩. ರಮ� ಮತ�
 ಸ�ತ�ಮನ�

೧೪. ಕ	
�ದ%ಡ� ಮತ�9  

ನ�ನ�



ನಮ� ತ%ದ	ಯರರಗ	 ವ	%ಕಟರ�ಮ, ರ�ಮಸ��ಮ, ಕ	
ದ%ಡರ�ಮ, ರ�ಜಗ	
�ಪ�ಲ ಮತ�9 ಶ%ಕರನ�ದ 

ನ�ನ� ಹ�ಗ	  ಐದ� ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳV ಮತ�9 ಪಟ*ಮ� ಅರವ� ಅಲಮಲ� ಒ%ದ� ಹ	ಣ�Q ಮಗಳV. 

ಸ��ತ%ತ�Äಪರ�ದಲ` ಸರಕ�ರದ ಆಡಳತ ಜವ�ಬ�Cರಯನ�3 ನಭ�ಯಸಲ� ಪ�ಜ� ಪ�ತನಧಸಭ	ಗ	 

ನ�ಡಲ�ಗತ�9. ಸ	3�ಹತರ ಒತ�9ಯಕ�]ಗ ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಒಮ� ಚ�ನ�ರಣ	ಗ	 ಸcಧ�ಸದರ�. ಒಬ�ರ	� 

ಅಭ�ರ�ಯ�ದ�ದರ%ದ ಅರರ� ಗ	ದ�Cಕ	
%ಡರ�.  ಅರರ� ತಮ� ಶಕ9ಮ�ರ ಗ��ಮಗಳ ಉದ��ರಕ	] 

ಶ�ಮಸದರ�. ರಸ	9ಗಳV ಉತ9ಮಗ	
%ಡವ, ಸ	�ತ�ವ	ಗಳV ಕಟ*ಲcಟ*ವ. ಬಸ�^ಗಳ ಓಡ�ಟ ಹ	ಚ��ಯತ�, 

ಅ%ಚ	 ಬರಲ� ಆರ%ಭಸತ�. ಹ�ಗ	 ಜನರ ಸoತಗತಗಳV ಉತ9ಮಗ	
ಳ�ಲ� ಶ�ಮಸದರ�.  ಅರರ� 

ಪ�ಜ�ಪ�ತನಧಯ�ಗ ಏಳV ರಷ�ಗಳV ಕ	ಲಸಮ�ಡದರ�. ಪ�ಜ�ಪ�ತನಧಯ�ಗದ�Cಗ ಸಭ	ಯ 

ಕಲ�ಪಗಳಗ	 ಹ	
�ಗ�ತ9ದ�Cಗ ಅರರಗ	 ಶ�ಲ] ಬರ�ತತ�9. ಸರಕ�ರದ ಹಣರನ�3 ಅರರ� ತಮ� ಸ�%ತಕ	] 

ಉಪಯ�ಗಸ�ವದನ�3 ಇಚ·ಸ�ತ9ರಲಲ`. ಅರರ� ಒ%ದ� ಸಲ ಎಲ` ಸದಸ�ರನ�3 ಕರ	ದ� ಅರರಗ	ಲ` 

ಚಪ�ತ, ಮ�ರನಹಣQನ ಸ�ಕರಣ	 ಮ�ಡಸ ಹ�ಕಸದರ�. ಎಲ` ಸದಸ�ರಗ
 ತ�%ಬ� ಇಷ*ವ�ಯತ�. 

ಈಗನ ಕ�ಲದಲ` ಸದಸ�ರ�ಗಳV ಸರಕ�ರದ ಹಣವ ತಮ� ಹಕ�] ಎ%ದ� ಭ�ರಸ ಎಲ�` ಸ�ಲಭ�ಕ
] 

ಹ	
ಡ	ದ�ಡ�ತ9ರ�ವ�ಗ ನಮ� ತ%ದ	ಯ ನಸ��ರ� ಗ�ಣ  ನಮ� ಯ�ಚನ	ಗ
 ಮ�ರದ�Cಗದ	.        

ಮ�%ದ�ಲ	
ಚನ	 ಇದ�Cದರ%ದ ಅರರ� ನಲ�ವ�ಗಲನಲ` ದನಸ ಅ%ಗಡಯನ�3 ಆರ%ಭಸದರ�. 

ಅನ%ತರ ಅರರ� ಬಟ	* ಅ%ಗಡಗ	 ರಸ9ರಸದರ�.  ಹರಹರಪರದಲ` ಶr%ಗ	�ರಯ 

ಚ%ದ�ಮ�ಳರ�ಯರ%ದ ಒ%ದ� ಅಕ] ಗರಣಯನ�3 ೧೭೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗ	 ಕ	
%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. ಆದರ	 

ಅದರ ಯ%ತ�ಗಳV ಹಳ	ಯದ�ಗದ�C ಅದರ ಸoತಯ� ಚ	ನ�3ಗ ಇರಲಲ`.  ನನ3 ಅಣQ ಕ	
�ದ%ಡ� 

ದ�%ಡ	ಕರ ಕ%ಪನಯ%ದ ಹ	
ಸ ಯ%ತ�ಗಳನ�3 ಖರದಸ ಗರಣಯನ�3 ಉತ9ಮ ಗ	
ಳಸದರ�. 

೧೫. ರ�ಜ� ೧೬. ಪಟ*ಮ�



ಬಕ]ಳಯಲ` ಒ%ದ� ಈಶ�ರ  ದ	�ರಸ�oನ ಇದ	. ಈ ದ	�ರಸ�oನದಲ` ಉದÈರ ಲ%ಗರದ�C ಅದರ 

ಸoತಗತಗಳV ಚ	ನ�3ಗ ಇರಲಲ`. ಆ ದ	�ರಸ�oನದ ಮ�%ದ	 ಒ%ದ� ಆಲದಮರದಲ` ಒ%ದ� ಬ�ಹ�ರ�ಕ�ಸ 

ಇದ	ಯ%ದ� ಪ�ತ�ತ ಇತ�9.  ದ	�ರಸ�oನದಲ` ಪಜ	ಪನಸ�]ರಗಳV  ಚ	ನ�3ಗ ನಡ	ಯ�ರತನಕ ಆ 

ಬ�ಹ�ರ�ಕ�ಸ ಬಲಹ�ನನ�ಗ ಇರ�ತ�9ನ	 ಎ%ದ� ಹ	�ಳಲ�ಗತ�9.  ಹ�ಗ�ಗ ಅದರ ಜಣ	
��ದ��ರರನ�3 

ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಮ�ಡಸದರ�. ಈ ದ	�ರಸ�oನದ ಹತ9ರ ಮ�ಸ9 ಕಲ�`ಗಳV ಕ
ಡ ಇವ	. ಈಶ�ರ 

ಲ%ಗವ%ದ	� ಇದ�Cದರ%ದ ಅದರ ಜ	
ತ	ಯಲ` ಗಣ	�ಶ ಪ�ರ�ತ ದ	�ರ ಮತ�9 ಸ�ಬ�ಹ�ಣ� ದ	�ರರ 

ರಗ�ಹಗಳನ�3 ಸ�oಪಸಲ� ಗ�ರ�ಗಳ�ದ ಶ�� ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಯರರಲ` ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� 

ನವ	�ದಸದರ�. ಆಗ ಅರರ� ಬ�ಲಗಣಪತ, ಬ�ಲಸ�ಬ�ಹ�ಣ�  ಮತ�9 ರರದ ದ�ಗ�%�ಬ ರಗ�ಹಗಳನ�3 

ಸ�oಪಸಲ� ಆದ	�ಶರತ9ರ�. ಈ ರಗ�ಹಗಳನ�3 ಸ�ಪ�ಸದC ಸoಪತ ಕ�ಕ�ಳದ ರ%ಜ�ಳ ಗ	
�ಪ�ಲ 

ಜನ�ಧ�ನ ಶ	ಣ�ಯ ಅರರ ಹತ9ರ ಮ�ಡಸಲ� ನಧ�ರಸ ಅರರಗ	  ರಗ�ಹಗಳನ�3 ಮ�ಡಲ� 

ಹ	�ಳಲ�ಯತ�.   ಗ	
�ಪ�ಲ ಜನ�ಧ�ನ ಶ	ಣ�ಯ ಅರರ� ಕ�ಕ�ಳ ಅನ%ತಪದ�ನ�ಭ ಸ��ಮ 

ದ	�ರಸ�oನದಲ` ಕಡ	ದ ಎರಡ� ಕ%ಭಗಳV ಅರರ ಕ	ತ9ನ	 ಕ�ಶಲತ	ಗ	 ಸ�ಕ�. ಬಕ]ಳಯ ದ	�ರಸ�oನದ 

ರಗ�ಹಗಳV, ಶರಲ%ಗದ ಮ
ರ� ಪ�ಣಪ�ಠ, ಎಲ`ರನ
3 ಇರರ� ಮ�ಡಕ	
ಟ*ರ�. ೧೯೫೩ ನ	 ಇಸರ 

ಫೋ	ಬ�ರರಯಲ`  ಎಲ`ವ ದ	�ರಸ�oನಕ	] ಬ%ದ� ಸ	�ರದವವ. ೧೧೫೦ ರ
ಪ�ಯಗಳV ಇವ	ಲ`ಕ�] ಬದC 

ಖಚ��.                               

೧೭. ಬಕ]ಳ ದ	�ರಸ�oನದ ಚತ�ಗಳV



ರರದ ದ�ಗ��ದ	�ರಯ ರಗ�ಹದ ಕ	ಳಗ	 ಸ�oಪಸಲ�ದ ಶ�� ಚಕ�ರನ�3  ಸ�ತ�  ಗ�ರ�ಗಳ�ದ ಶ�� 

ಚ%ದ�ಶ	�ಖರ ಭ�ರತಯರರ	� ಪಜಸ ಕ	
ಟ*ದCರ�. ಪ�ತಷ��ನ ಸಮ�ರ%ಭವ ಮ�ಚ� ೧೯೫೩ ನ	 

ಇಸರಯಲ` ನಡ	ಯತ�. ಗಣಪತ ಹ	
�ಮ, ಚ%ಡಹ	
�ಮ, ಸ�ಬ�ಹ�ಣ�ಹ	
�ಮ, ರ�ದ�ಹ	
�ಮ 

ಎಲ`ವ ನಡ	ದವ. ೮-೧೦ ದನಗಳ ಕ�ಯ�ಕ�ಮರತ�9.  ಶr%ಗ	�ರಯ%ದ ದ	
ಡ�ಸ%ಖ	�ಯಲ` 

ಪರ	
�ಹತರ�ಗಳV ಬ%ದದCರ�. ಸ�ತ9ಮ�ತ9ಲನ ಜನರ� ಭ�ರ ಸ%ಖ	�ಯಲ` ನ	ರ	ದದCರ�. ಎಲ`ರ
 

ರಗ�ಹಗಳ ಸ�oಪನ	ಗಳನ�3 ರ�ಕ�ಸ ಪ�ಸ�ದರನ�3 ಸ��ಕರಸ ಸ%ತ	
ಷಪಟ*ರ�. 

ದ	�ರಸ�oನದ ಮ�%ಭ�ಗದ ಕ	ಲಸವ ಹ�ಗ	ಯ� ಉಳಯತ�. ಹಣದ ಮ�ಗJಟ�* ಮತ�9 ತ%ದ	ಯರರ 

ಅನ�ರ	
ಗ�ದ ಕ�ರಣ  ಕ	ಲಸಗಳV ಅರರ ಜ�ರಮ�ನದ ವ	�ಳ	ಯಲ` ನಡ	ಯಲಲ`. ಈ ಕ�ಯ�ವ ಬಹಳ 

ರಷ�ದನ%ತರ ದ	�ರಸ�oನದ ಕಮಟಯರರ� ನಡ	ಸದರ�. ನ�ನ� ೧೯೯೨ ನ	 ಇಸರ ಮ�ಚ� ನಲ` 

ನಡ	ದ ಕ�%ಭ�ಭಷ	�ಕಕ	] ಹ	
�ಗದ	C. ನನ3 ಅದrಷ*ದ%ದ ಕಳಶರನ�3 ದ	�ರಸ�oನದ ಗ	
�ಪರದ ಮ�ಲಕ	] 

ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
�ಗ�ರ ಭ�ಗ� ನನಗ	 ಸಕ]ತ�. 

ಬ��ಹ�ಣರ�  ರ�ರಸ�ಯ, ವ��ಪ�ರಗಳನ�3 ಮ�ಡಕ
ಡದ� ಎ%ಬ ಕ�ರಣಕ�]ಗ ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� 

ಪ��ಯಶ�ತ9ರ
ಪವ�ಗ  ಪ�ತರಷ� ಗಣಪತ ಹ	
�ಮ, ಚ%ಡ ಹ	
�ಮ, ಸ�ಬ�ಹ�ಣ� ಹ	
�ಮ, ರ�ದ� 

ಹ	
�ಮಗಳನ�3 ಮ�ಡಸ�ತ9ದCರ�. ಶರರ�ತ�ಯ ದರಸ ರ�ತ� ನ�ಲ�] ಯ�ಮ ಪಜ	ಗಳನ�3 

ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಪ�ತ ಸ	
�ಮವ�ರ ದ	�ರಸ�oನದಲ` ಭಜನ	ಗಳV ನಡ	ಯ�ತ9ದCವ. ಸ�ತ9ಮ�ತ9ಲನ ಜನರ� 

ಸ	�ರ�ತ9ದCರ�. ದ	�ರಸ�oನಕ	] ಒಬ� ಅಚ�ಕರನ�3 ನ	�ಮಸದರ�. ಅರರಗ	 ಸ�ಲc ದ	�ರಸ�oನದ ಜಮ�ನನ�3 

ಕ	
ಡಸ ಅರರ ಆದ�ಯಕ	] ಅನ�ಕ
ಲವ�ಗ�ರ%ತ	 ಮ�ಡದರ�. ನಮ� ಮನ	ಯಲ` ವ�ರದಲ` ಮ
ರ� 

ನ�ಲ�] ದನಗಳV ಪಜ	 ಪನಸ�]ರಗಳV ಇರ�ತ9ದCವ. ಇದ� ಅಚ�ಕರ ಆದ�ಯಕ	] ಸ�ಲc 

ಸಹ�ಯವ�ಗ�ತ9ತ�9. 

ಕrಷQಮ
ತ�ರ�ಯರ� ಎ%ಬ�ರರ� ತಮ� ಮನ	ಆಸ9ಗಳನ�3 ಬ	%ಕ ಅಪಘ�ತದಲ` ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡ�ಗ 



ತ%ದ	ಯರರ� ಅರರಗ	 ತಮ� ಅ%ಗಡಯಲ` ಕ	ಲಸಕ	
ಟ�* ಮನ	ಮತ�9 ಇತರ	 ಅನ�ಕ
ಲಗಳನ�3 

ಮ�ಡಕ	
ಟ*ರ�. ನಮ� ಅ%ಗಡಯಲ` ಕ	ಲಸಕ]ದC  ಮ%ಜಪcಯ� ಎ%ಬ�ರರ� ತ%ದ	ತ�ಯಯರನ�3 

ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡದCರ�. ಅರರಗ	 ತ�ವ	� ಹ	ಣ�Q ಹ�ಡ�ಕ ಮದ�ವ	 ಮ�ಡಸದರ�. 

ಯ�ವ�ಗಲ
 ಮನ	ಯಲ` ಅರತಗಳV ಇರ�ತ9ದCರ�. ಅತರಗಳV ಬ%ದರ	 ನಮ� ತ%ದ	ಯರರಗ	 ತ�%ಬ� 

ಸ%ತ	
�ಷ. ಸ
]ಲನ ಉಪ�ಧ��ಯರ�ಗಳV ಮನ	ಮ�ಡ ಸ%ಸ�ರ ಕರ	ದ�ತರ�ರ ತನಕ ನಮ� ಮನ	ಯಲ	̀ � 

ಊಟ. ರ�ದ� ಹ	
�ಮದಲ`%ತ
 ಎಲ` ಜ�ತಗ	 ಸ	�ರದ ಸ�ರರ�ರ�ಜನರ� ಬರ�ತ9ದCರ�. ಜಲ	�ಬ 

ಲಚ�ಯ� ಎ%ದ� ಹ	ಸರ�ಗದCರರ� ಮ�ಡ�ತ9ದC ಜಲ	�ಬ ಎಲ`ರ ಪ��ತಯ ಸಹಯ�ಗತ�9.   

ನಮ�ತ%ದ	ಯರರ� ನಯಮ ಪ�ಲನ	ಗ	 ತ�%ಬ� ಆದ�ತ	ಯನ�3 ನ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಬ	ಳಗ	J ೪ ಘ%ಟ	ಗ	 ಎದ�C 

ಸ�3ನ ಮ�%ತ�ದ�ರನ�3 ಮ�ಗಸ ಬ	ಳಗ	J ೮.೩೦ ಘ%ಟ	ಯರರ	ಗ	  ಪಜ	 ಪನಸ�]ರಗಳನ�3 ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಆನ%ತರ ಕ�ಫ ಮ�ಗಸ ಜಮ�ನನ ಕಡ	 ನ	
�ಡಲ� ಹ	
�ಗ�ತ9ದCರ�.  ೧೦:೩೦ ಘ%ಟ	ಗ	 ವ�ಪಸ�^ ಬ%ದ� 

೧೨:೩೦ ರ ತನಕ ಸ	
ಸ�ಯಟಯ ಕ	ಲಸರನ�3 ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಘ%ಟ	 ೧:೩೦ ರ ಸ�ಮ�ರನಲ` 

ಊಟವ�ದಮ�ಲ	 ಒ%ದ� ಗ%ಟ	 ರಶ��%ತ. ಸ�ಯ%ಕ�ಲ  ದ	�ರಸ�oನಕ	]  ಹ	
�ಗ  ಅಲ`%ದ 

ಅ%ಗಡಗ	ಹ	
�ಗ ರ�ತ� ೮:೩೦ ರ ವ	�ಳ	ಗ	 ಬರ�ತ9ದCರ�. ಊಟವ�ದಮ�ಲ	 ೯:೩೦ ಕ	] ಮಲಗ�ತ9ದCರ�. 

ಇದ� ಅರರ ದನಚರ. ಊಟದಲ
` ಅಷ	*� ಕಟ�*ನಟ�*.

ಒಟ�* ಕ�ಟ�%ಬವ ಭ�ಗವ�ಗ ಬಕ]ಳ ತ	
�ಟ ಮತ�9 ಜಮ�ನ�ಗಳV ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ ಪ�ಲಗ	 

ಬ%ದತ�. ನನ3 ನ�ಲ�] ಅಣQ%ದರ� ತಮ� ಸ%ಸ�ರಗಳ	
%ದಗ	 ಬಕ]ಳ ಸ	�ರದರ�. ಮನ	ಯಲ` ಜನಗಳV 

ಜ�ಸ9 ಆದರ�.  ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಅಜbನ ಕ	eಕ	ಳಗ	 ಕ�ಡಗ	 ಹ	
�ಗ ಮರಕಡಸ ನ�ಟ�ಮ�ಡಸ 

ಮ�ರ�ಟಮ�ಡ�ತದCರ�. ಆದCರ%ದ ಅರರಗ	 ರ�ರಸ�ಯಕ	] ಬ	�ಕ�ದ ಪರಶ�ಮ ಮ�ಡ�ವದ� 

ತ	
%ದರ	ಆಗಲಲ`. ನ�ಲ�] ಮಕ]ಳV ಚತ�ಮ%ದರದ ಆರ�ಮ ಜ�ರನಕ	] ಒಗJಹ	
�ಗದCರ�. ಬ	�ಸ�ಯದ 

ಕಷ*ಸ�ಧ� ಪರಶ�ಮರನ�3 ಮ�ಡಲ�  ಇರರ�ಗಳಗ	 ಸ�ಧ�ವ�ಗಲಲ`. ತ%ದ	ಯರರ ನಧನದ ನ%ತರ 

ಆದ�ಯ ಇಳಮ�ಖವ�ಯತ�. ಬ	�ಸ�ಯರನ�3 ನಭ�ಯಸಲ�ರದ	 ಹ	
�ದರ�.



ನಮ� ತ%ದ	ಯರರಗ	 ಕಡ	ಯಲ` ಮನಸ^ಗ	 ಸ%ತ	
ಷರರಲಲ`. 

ಅರರಗ	 ೬೦ ರಷ�ವ�ದ ನ%ತರ ಅರರಗ	 ರಕ9ದ ಒತ9ಡ 

ಖ�ಯಲ	 ಆರ%ಭವ�ಯತ�.  ಅನ�ರ	
�ಗ� ಅರರನ�3 ತ�%ಬ� 

ಕ�ಡಸ�ತ9ತ�9. ನಮ� ತ�ಯಯ ಆರ	
�ಗ�ವ ಕ
ಡ 

ಸರಇರಲಲ`. ಅದಕ�]ಗ ಅರರನ�3 ಜ
ನ ೧೯೫೮ ರಲ` 

ಬ	%ಗಳ£ರಗ	 ಕರ	ತರಲ�ಯತ�. ಆದರ	 ಸ�ತ�  ತ%ದ	ಯರರ	� 

ಖ�ಯಲ	 ಬದCರ�. ಅರರನ�3 ರಕ	
*�ರಯ ಆಸcತ	�ಗ	 

ಸ	�ರಸಲ�ಯತ�.  ಅರರ ತಮ�%ದರ� ಅರರನ�3 ತ�%ಬ� 

ಚ	ನ�3ಗ ನ	
�ಡಕ	
%ಡರ�. ತ%ದ	ಯರರಗ	 ಕ��ನ^ರ 

ಆದ�ದರ%ದ ಅದ� ಫಲಕ	] ಬರಲಲ`. ಅರರ� ೧೯೫೮ ಇಸರ 

ಶ�ಕ�ವ�ರ ಆಗಸ* ೨೯ ನ	� ತ�ರ�ಖ� ಮಧ��ನ¸ ೩ ಘ%ಟ	ಗ	 

ಕ	
ನ	ಯ�ಸರ	ಳ	ದರ�.

ತ%ದ	ಯರರ� ಹ	ಚ�� ನರಳ�ಟರಲ`ದ	 ಶ�%ತವ�ಗ ತಮ�%ದರ ಪ�ಷಣ	ಯಲ` ಕ	
ನ	ಯ�ಸರ	ಳ	ದರ�. 

ಅರರ ಅ%ತ�ಕ�ಯಗಳV ಬಕ]ಳಯಲ` ನಡ	ದವ.  ಮಲ	ನ�ಡನ ಹಳ	�ಕ�ಲದರರ� ಅರರನ�3 ಈಗಲ
 

ಕ
ಡ ನ	ನ	ಸಕ	
ಳV�ತ�9ರ	. 

ನಮ� ತ�ಯಯ ಬಗ	J ಹ	�ಳVವದ�ದರ	 ಅರರ� ತ�%ಬ� ಬ�ದ�ರ%ತ	ಯ�ಗರಲಲ`. ಆದರ	 ಒಳ	�ಯ 

ಗrಹಣ ಆಗದCರ�. ಚಕ] ರಯಸ^ನಲ` ತ%ದ	 ತ�ಯಯರರನ�3 ಕಳ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದ� ಅಣQ, 

ತಮ�, ಅಕ], ತ%ಗ ಅ%ತ ತನ3ರರ� ಯ�ರ
 ಇಲ`ದದCರ
 ಅರರ� ಜ�ರನರನ�3 ಧ	eಯ�ವ�ಗ 

ಎದ�ರಸದರ�. ಆ ಧ	eಯ� ಮಚ��ರ%ತಹದ�. ತ%ದ	ಯರರ ಕಷ*ನಷ*ಗಳಲ` ಭ�ಗಯ�ಗ ಜ�ರನದಲ` 

ಹ	
�ರ�ಡಗ	ದCರ�.  ಇರರ� ಮ�ಡ�ತ9ದC ಕ%ಚಕ�ಯ (ಬ	%ಗಳ£ರನಲ` ಅದನ�3 ಹ	�ರಳ	ಕ�ಯ 

ಎ%ದ�ಕರ	ಯ�ತ�9ರ	) ಗ	
ಜ�b ಮತ�9 ದ%ರ	
�ಟ ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಬಹಳ ಇಷ*ಪಡ�ತ9ದCರ�. ನಮ� 

ತ�ಯ ಬಕ]ಳಯಲ` ಅದನ�3 ಮ�ಡ ಶರಮಗJಕ	] ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	
ಸ]ರ ಕಳVಹಸ�ತ9ದCರ�. 

೯.೨ ರ�ಕ9 ಚತ�

ರ�ಕ9ತ� : ಅರರ� ೫ ಅಡ ೮ ಅ%ಗ�ಲ ಎತ9ರರದ�C ಬಳVಪ ಬಣQದರರ�ಗದCರ�. 

ರಸ9|    : ಮನ	ಯಲ`: ಕಚ	� ಪ%ಚ	 ಮತ�9 ಪತ� ತ	
ಳನ ಅ%ಗ

            ಕಚ	�ರಗಳಗ	: ಕಚ	� ಪ%ಚ	 ಮತ�9 ಪತ� ತ	
ಳನ ಅ%ಗ ಕ	
�ಟ� ಮತ�9 ಟ	
ಪ 

ಗ�ಣಗಳV : ಅರರ� ತ�%ಬ� ಮrದ�ಹrದಯದರರ�ಗದCರ�.

೧೮. ಸ�ತ�ಮಯ�ರ ರರರ ೬೦ 

ರಷ�ದ ಹ�ಟ*ದಹಬ�



           ಅರರ� ನಯಮ ನಷ	�ಗಳಗ	 ತ�%ಬ� ಆದ�ತ	 ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�.

           ಅರರ ಶಸ9ನ ಜ�ರನ ರ�ತ ನ�ತಗಳಗ	 ದ	
ಡ�ಪcನರರ	� ಅರರನ�3 ಮಚ�ಕ	
%ಡದCರ�. 

ಹವ��ಸಗಳV : ಕನ3ಡ ಸ�ಹತ�ದಲ` ಆಸಕ9 ಮತ�9 ಕತ�ರ�ನಷ	�.



೧೦. ಶ��ಕ%ಠ ಅಯ�ರ

ಚಕ]ಪc ಶ��ಕ%ಠ ಅಯ�ರ ಅರರ� ೧೯೦೧ ನ	 ಇಸರ 

ಆಗಸ* ೯ನ	 ತ�ರಖ� ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ಜನಸದರ�. ಅಣQ 

ತಮ�%ದರಲ` ಅರರ� ಒಬ�ರ� ಮ�ತ� 

ಪದರ�ಧರರ�ದರ�. ಅರರಗ	 ೧೮ ರಷ�ವ�ಗದ�Cಗ 

ಅರರ ತ%ದ	ಯರರ� ಕ�ಲವ�ದರ�. ಹ	eಸ
]ಲ 

ರದ��ಭ��ಸವ�ದ ಮ�ಲ	 ತ�ಮಕ
ರನಲ` 

ಮ�%ದ�ರರ	ಸ ಬ ಏ ಪದರಯನ�3 ಗಳಸದರ�. 

ಜಸ*ಸ ಸ	
�ಮನ�ರ ಅಯ�ರ ಅರರ� ಇರರ 

ಸಹಪ�ಠಯ�ಗದCರ�. ರದ��ಭ��ಸದ ನ%ತರ 

ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದ� ಅಣQನರರಗ	 ಸಹ�ಯಕರ�ಗ 

ನ%ತರ�. 

ಇರರ� ಬ	%ಗಳ£ರನಲ` ಶ	�ರ� ರ�ರಹ�ರದ  ಅಯ�ರ 

ಮತ�9 ಕ%ಪನಯಲ` ಪ�ಲ�ದ�ರರ�ಗದC ಎ% ಎಸ 

ಗಣ	ಶ ಅಯ�ರ ರರರ ಮಗಳV ಕಮಲ ಅರರನ�3 

ಮದ�ವ	ಯ�ದರ�. ಕಮಲ ಅರರ� ರದ��ರ%ತ	ಯ
 

ಆಗದCರ�.  ಅರರಗ	 ಎಳVಜನ ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳV- 

ಕrಷQಮ
ತ�, ನಟರ�ಜ, ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ, ನ�ಗ	�ಶ, 

ತ��ಗರ�ಜ(ಗ	
�ರ%ದ), ಗ�ರಶ%ಕರ, ಮತ�9 

ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ - ಮತ�9 

ಬ�ಲ�%ಬ�ಳ(ತ%ಗಮಣ), ಸ�ಮತ�, ಇ%ದರ ಮತ�9 ರ�ಧ ಎ%ಬ ನ�ಲ�] ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳV. ಅದಲ`ದ	� 

ಒಬ� ಮಗ ಶ��ನವ�ಸ ಅತರ�ದ� ಸಹಸ�ಚ%ಡ ಯ�ಗದ 

ಮ�ರನ	�ಯ ದನ ತ�%ಗ�ನದಯಲ` ಬದ�C 

ತ�ರಕ	
%ಡನ�. 

ಶರಮಗJದಲ` ಚತ� ಮ%ದರರನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ�ಗ 

ಅದ� ಮರದ ಕ%ಬಗಳನ�3 ಮತ�9 ಜ%ಕ ಶ�ಟ�ಗಳVಳ� 

ಚ�ರಣ ಹ	
%ದದ�Cಗತ�9. ಕ�ಲ�ನ%ತರದಲ` ಅದನ�3 

ಕ	ಡರಸ ಹ	
ಸದ�ಗ ಕಟ*ಸಲ�ಯತ�. ಹ	
ಸ 

ಯ%ತ�ಗಳನ�3 ಖರ�ದಸದರ�. ಆ ಸ%ದಭ�ದಲ	̀ � 

೧೯. ಶ��ಕ%ಠ ಅಯ�ರ ,

೨೦. ಶ��%ಠ ಅಯ�ರ , ಮತ�9 ಅರರ 

ಪತ3

೨೧. ಶ��ಕ%ಠ ಅಯ�ರ , ಅರರ 

ಗ%ಡ� ಮಕ]ಖ�



ಮನ	ಯನ�3 ಕ	ಡರಸ ಪನ� ಕಟ*ಲ�ಯತ�. ಇದರಲ`  ಶ��ಕ%ಠ ಚಕ]ಪcನರರ� ರಹಸದ ಪ�ತ� 

ಅಪ�ರವ�ಗತ�9. ಇದ	ಲ`ದರ ನಮ��ಣಕ	] ಪರ�ಸದCತ	ಮ�ಡ ಪ�`ನ ಹ�ಕ ಅದನ�3 

ಕ�ಯ�ಗತಗ	
ಳಸದ�C ಸ�%ದರಮ ದ	
ಡ�ಪc ಮತ�9 ಶ��ಕ%ಠ ಚಕ]ಪcನರರ	�. ಹ	
ರಗನ ಇ%ಜನ�ಯರ 

ಅರವ� ಆಕ�ಟ	ಕ* ಸಹ�ಯರಲ`ದ	 ಎಲ` ಕ	ಲಸ ನಡ	ಸದರ�. 

೧೯೫೧ ರಲ` ಚಕ]ಪcನರರ� ಬ	
%ಬ�ಯಗ	 ಹ	
�ಗ ಚತ�ಮ%ದರಕ	] ಬ	�ಕ�ದ ಪ�ಜ	ಕ*ರ, ಧ�ನ 

ರಧ�ಕಗಳV,  ಪರದ	 ಎಲ`ರನ�3 ಖರ�ದಸದರ�. ಚಕ]ಪcನರರ�  ಮeಸ
ರನ%ದ ಹ	
ರ ರ�ಜ�ಗಳಗ	 

ಮದಲಸಲ ಹ	
�ಗದ�C ಅರರ� ೧೯೪೦ ರಲ` ಕ�ಶಗ	 ಹ	
�ದ�ಗಲ	�. ಬ	�ರ	 ಅಣQ ತಮ�%ದರ� ಯ�ರ
 

ಹ	
�ಗರಲಲ`. ಆದ�ದರ%ದ ಇರರ�   ಬ	
%ಬ�ಯಗ	 ಹ	
�ಗದ�C ಯ�ವದ	
� ರದ	�ಶಕ	] 

ಹ	
ದ%ತ�ಗತ�9. ಇದರ ಬಗ	J ಬಹಳದನ ಮನ	ಯಲ` ಚಚ	�ಗಳV ನಡ	ದವ. ಅಲ`ಯ ಜನರ�, ಅರರ 

ರ�ತನ�ತಗಳV ಇವ	ಲ`ರನ�3  ಚಕ]ಪcನರರ� ಎಲ`ರಗ
 ರ%ಜಸ�ರ ಹ�ಗ	 ಹ	�ಳVತ9ದCರ�. 

ಚಕ]ಪcನರರ� ಅಣQ ಗಣ	�ಶಯ� ಅರರ ಅಳಯ ರ�ರ ರ�ಘರ ಅಯ�ರ ಹತ9ರ ಮದರ�ಸನಲ` 

ಜ	
�ತಷ�ರನ�3 ಕಲತರ�. ಅದರಲ` ಬಹಳ ಪ�ರ�ಣರ�ಗ ಇದCರ�. ಮನ	ಯಲ` ಜ�ತಕಸ%ಬ%ಧವ�ದ 

ಯ�ವದ	� ರಚ�ರಗಳದCರ
 ಅದನ�3 ಚಕ]ಪcನರರ	� ನ	
ಡಕ	
ಳV�ತ9ದCರ�. ಜ�ತಕಬರ	ಯ�ವದ�, 

ನ�ಮಕರಣ, ಶ�%ತ, ಜಪ, ಉಪನಯನ, ಮದ�ವ	 ಮ�%ತ�ದ ಎಲ` ರಚ�ರಗಳಲ
` ಅರರದ	C� ಅ%ತಮ 

ತ�ಮ��ನವ�ಗತ�9. ಹ	
ರಗನ%ದ ಅನ	�ಕಜನರ� ಜ�ತಕ ಮ�%ತ�ದ ಜ	
�ತಷ� ರಚ�ರಗಳಗ	 

ಚಕ]ಪcನರರನ	3� ಅರಲ%ಬಸ�ತ9ದCರ�.    

ಚಕಪcನರರ� ಶr%ಗ	�ರ ಸ��ಮಗಳಗ	 ಹತ9ರದರರ�ಗದCರ�.  ರ�ಜಕ�ಯದಲ` ಇದC ಅನ	�ಕ ಗಣ�ರ� 

ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ಬಹಳ ಬ	�ಕ�ಗದCರರ�ಗದCರ�. ರ�ಜ�ಸಭ�ದ ಉಪ ಚ	�ಮ�ನ ಎಸ ರ ಕrಷQಮ
ತ� 

ರ�ವ, ಹ	e ಕ	
�ಟ� ನ��ಯ�ಧ�ಶರ� ಹ�ಗ
 ಕ	ಲ ಕ�ಲ ಕನ��ಟಕದ ಗರನ�ರ ಆಗದC   ಜಸ*ಸ ಏ 

ಆರ ಸ	
�ಮನ�ರ ಅಯ�ರ,    ಮ%ತ�ಗಳ�ಗದC ಎಚ ಕ	 ರ�ರಣQ ಗ�ಡರ� , ಎ ಆರ 

ಬದರನ�ರ�ಯಣ ಅರರ�, ಎಮ ಎಲ ಎ ಗಳ�ಗದC  ರತ3ಮ� ಮ�ಧರ ರ�ವ ಮ�%ತ�ದರರ� 

ಅರರ ಸ	3�ಹತರ�ಗದCರ�. ಇದರ%ದ ಅರರ� ರ�ಜಕ�ಯದಲ` ಅತ�%ತ ಪ�ಭ�ರಗಳ�ಗದCರ�.            

ಅರರ ಮ�ರನರರ� ಮಕ]ಳ	ಲ`ರಗ
 ಮನ	 ಕಟ*ಲ� ಒ%ದ	
%ದ� ನವ	�ಶನಗಳನ�3 ಬ	%ಗಳ£ರನಲ` 

ಕ	
ಟ*ದCರ�. ಅದರಲ` ಕಮಲ ಚಕ]ಮ�ನರರಗ
 ಒ%ದ� ನವ	�ಶನ ಬ%ದತ�9. ಅದರಲ` ಮನ	 

ಕಟ*ದನ%ತರ ಚಕ]ಪcನರರ� ಬ	%ಗಳ£ರಗ	 ಬ%ದ� ನ	ಲ	ಸದರ�. ತಮ� ಜಪ ತಪಗಳಲ` ತ	
ಡಗ, 

ಜ	
�ತಷ�ರನ�3 ಹವ��ಸವ�ಗ ಇಟ�*ಕ	
%ಡದCರ�. 

೧೯೫೮ ರಲ` ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ಕ�ಲವ�ದ�ಗ ಮತ�9 ೧೯೬೮ ರಲ` ಅರರ ಆಸ9ಯನ�3 ನಮ�ಗಳಗ	 

ಪ�ಲ�ಮ�ಡ�ವ�ಗ ಅರರ� ಹರಯರ�ಗ ನ%ತ� ಮ�ಗ�ದಶ�ನ ಮ�ಡದರ�. 



ಚಕ]ಪcನರರ� ೧೯೯೭ ರಲ` ಜನರರ ೮ ನ	 ತ�ರಖ� ನಧನರ�ದರ�.

ಕಮಲ� ಚಕ]ಮ�ನರರ� ಒಳ	�ಯ ಕ�ಟ�%ಬದ%ದ ಬ%ದರರ�. ಇದCಷ�* ದನ ಚ	ನ�3ಗ ಬದ�ಕ ಬ�ಳದರ�. 

ಲಕ¶¢ ಕಟ�ಕ� ಚ	ನ�3ಗತ�9. ಜ�ರನದಲ` ಜ�ಸ9 ಏರ� ಪ	�ರ� ಇಲ`ದ	 ನಡ	ದ�ಕ	
%ಡ� ಹ	
ಯತ�. 

ಚಕ]ಪcನರರ� ತ�ರ ಒ%ದ� ರಷ�ದ ನ%ತರ ಕಮಲ ಚಕ]ಮ�ನರರ
 ನಧನರ�ದರ�. 

೧೦.೨  ರ�ಕ9 ಚತ�

ರ�ಕ9ತ� : ಅರರ� ಅಣQ ತಮ�%ದರಗ%ತ ಎತ9ರವ�ಗದCರ�. ಭರ� ಮತ�9 ಆಕಷ�ಕ ರ�ಕ9ತ�.    

ರಸ9|    : ಮನ	ಯಲ`: ಕಚ	�ಪ%ಚ	 ಮತ�9 ಪತ�ತ	
ಳನ ಅ%ಗ

            ಕಚ	�ರಗಳಗ	: ಕಚ	�ಪ%ಚ	 ಮತ�9 ಪತ�ತ	
ಳನ ಅ%ಗ ಕ	
�ಟ� ಮತ�9 ಟ	
�ಪ 

ಗ�ಣಗಳV :  

1. ಹಡದ ಕ	ಲಸಗಳನ�3 ಮ�ಗಸ�ವದರಲ` ಬಹಳ ನಷ�Qತರ�. ತಮ�ಲ`ದC ಎಲ` ಪ�ಭ�ರಗಳನ�3 

ಉಪಯಗಸ�ತ9ದCರ�. 

2. ಮನ	ಯಲ`ಯ ಎಲ`ರ ಜ�ತಕಗಳನ�3 ಅರರ	� ಬರ	ಯ�ತ9ದCರ� ಮತ�9 ಎಲ`ರ ಮದ�ವ	ಗಳನ�3 

ಅರರ� ಜ�ತಕಗಳನ�3 ನ	
�ಡ ಒಪcದನ%ತರವ	�  ನಡ	ಯ�ತ9ತ�9. ಮದ�ವ	ಗಳಲ` ಎಲ` ವ	eದ�ಕ 

ಕ�ಯ�ಕ�ಮಗಳV ಅರರ ನದ	��ಶನದಲ` ನಡ	ಯ�ತ9ದCವ. 

3. ಜಪ�ನ�ಷ��ನ, ಅಧ��ತ� ರಷಯಗಳಲ` ಬಹಳ ಶ�ದ	� ಮತ�9 ನಯಮರ%ತರ�ಗದCರ�. 

ಹವ��ಸಗಳV : ಜ	
�ತಷ�ವ  ಅರರಗ	 ಹವ��ಸವ�ಗತ�9. ಉತ9ಮ ಆರ	
ಗ�. ಶಸ�9ಬದ� ಜ�ರನ. 

ಅಸ�ಧ�ರಣ ಪ�%ಡತ�ರತ�9.  



೧೧.  ಶರಸ��ಮ ಅಯ�ರ

ಶರಸ��ಮ ಚಕ]ಪcನರರ� ೧೯೧೦ ನ	 ಇಸರ ಡಸ	%ಬರ 

ತ%ಗಳV ೧೭ ನ	 ತ�ರ�ಖ� ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ಜನಸದರ�. 

ಅರರ� ಅಣQತಮ�%ದರಲ` ಕಡ	ಯರರ�. ಅರರ ತ%ದ	 

ತ�ರದ�ಗ ಅರರಗ	 ಒ%ಬತ�9 ರಷ�ಗಳ�ಗತ�9. ಅರರ� 

ಹ	ಚ�� ರದ��ಭ��ಸರನ�3 ಮ�ಡಲಲ`. ಸಣQರಯಸ^ನಲ` 

ಬಹಳ ಸ	
�ಮ�ರ ಆಗದCರ�, ಸರಯ�ಗ ಓದ�ತ9ರಲಲ`. 

ಅಣQನರರ� ಅರರನ�3 ದ%ಡಸ�ತ9ದCರ�. ಆಗ ನನ3 

ತ�ಯಯರರ� ಅರರನ�3 ರಕ�ಸ�ತ9ದCರ�. ಹ�ಗ�ಗ 

ಅರರಗ	 ನಮ� ತ�ಯಯ ಬಗ	J ತ�%ಬ� ಪ��ತ 

ಆದರಗಳV ಇದCವ. ಮನ	ಯ ಹರಯರಗ	 ಮ�%ದ	 

ದ	
ಡ�ರರ�ದಮ�ಲ	 ಇರರ� ಹ	�ಗ	 ಜ�ರನ 

ಮ�ಡ�ರರ	
� ಎ%ದ	� ಯಚನ	ಯ�ಗತ�9.   

ಶರಮಗ�Jದಲ` ನಮ� ಮನ	ಯ ಹತ9ರದಲ` ಒ%ದ� ಸನಮ� ರಯ�ಟರ ಇತ�9. ಚಕ]ಪcನರರ� 

ಸ%ಜ	ಯವ	�ಳ	ಗ	 ಅಲ	̀  ಅಡ��ಡ�ತ9 ಅಲ`ಯ ನ�ಕರರ	
%ದಗ	 ಸ	3�ಹಬ	ಳ	ಸದCರ�. ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ಸನಮ� 

ಗ�ಳV ತ�%ಬ� ಇತ�9. ಹ�ಗ�ಗ ಸನಮ�, ರಯ�ಟರ,  ಮ�ಲಕ ಇರರ ಎಲ�` ರಚ�ರಗಳನ
3 

ತಳದ�ಕ	
%ಡದCರ�.   ಮ�ಲಕನಗ	 ಕ�ಡತ ಮತ�9 ದ�ರ��ಸನಗಳದCದCರ%ದ ಚತ�ಮ%ದರ ನಷ*ದಲ`ಯ� 

ನಡ	ಯ�ತ9ತ	9%ದ� ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ತಳಯತ�. ಆದCರ%ದ ಚತ�ಮ%ದರರನ	3� ಬಹಳಕಡಮ ಬ	ಲ	ಗ	 

ಮ�ರಲ� ಮ�ಲಕನ� ಯಚಸ�ತ9ದ�Cನ	%ದ� ಚಕ]ಪcನರರ� ಸಮ�ಚ�ರ ತ%ದರ�.  

ಇದನ�3 ನ�ವ ಖರ�ದಸದರ	 ಇದನ�3 ಊಜ�ತಗ	
ಳಸ ಹ	ಚ�� ಹಣ ಸ%ಪ�ದನ	 ಮ�ಡಬಹ�ದ�ದCರ%ದ 

ಕ	
%ಡ�ಕ	
ಳ�ಬ	�ಕ	%ದ� ಚಕ]ಪcನರರ� ಅಣQನ ಹತ9ರ ಹ	�ಳದರ�.   

ಅದ�ರರ	ಗ	 ಚಕ]ಪcನರರ� ಸ�ಮಯಣ	Q ವ��ಪ�ರರನ�3 ರ�ಮಮ
ತ�, ರ�ಮಸ��ಮ,  ಮತ�9 ಇತರ 

ಹ�ಡ�ಗರ ಜ	
ತ	ಯಲ` ನಡ	ಸ�ತ9ದCರ�.  ಆ ಕ�ಲದಲ` ನಮ� ಸ%ಸ�ರದ ಸ�%ಪ�ದ�ಯಕ ಹನ	3ಲ	ಯಲ` 

ಚಲನಚತ� ರ�ರಹ�ರವ ದ	
ಡ�ಪcನರರಗ	 ಇಷ*ವ�ಗಲಲ`. ಆದರ	 ಚಕ]ಪcನರರ� ಬಡದ	 

ದ	
ಡ�ಪcನರರನ
3 ಮತ�9 ತ�ಯಯರರನ
3 ಒಪcಸದರ�. ಕಡ	ಯಲ` ದ	
ಡ�ಪcನರರ� ಒಪcಲ	� 

ಬ	�ಕ�ಯತ�. ಸ�ಮಯಣ	Qಯ ವ��ಪ�ರರನ�3  ೩೫೦೦ ರ
ಪ�ಯಗಳಗ	 ಮ�ರ�ಟಮ�ಡ 

ಚತ�ಮ%ದರರನ�3 ೩೦೦೦ ರ�ಪ�ಯಗಳಗ	 ಕ	
%ಡರ�. ಯ�ವ�ಗ ಚತ�ಮ%ದರ ನಮ� ಕ	eಗ	 ಬ%ದತ	
 ಆ 

ಕ�ಣದ%ದ ಅರರ� ತಮ� ಸರ� ಶಕ9 ಸ�ಮರ��ಗಳನ
3 ಅದಕ	] ಧ�ರ	ಯರ	ದ� ಶ�ಮಸದರ�. ಅರರಗ	 

೨೨. ಶರಸ��ಮ ಅಯ�ರ ,



ಚತ�ಮ%ದರದ ಜ�sನರದCರ
 ಅನ�ಭರ ಇರಲಲ`. ಅದನ	3ಲ` ಕಲತ�, ಕ	ಲಸಗ�ರರನ�3 ನಯಮಗ	
ಳಸ, 

ಚತ�ಮ%ದರದಲ` ಹ	ಚ�ನ ಅನ�ಕ
ಲಗಳನ�3 ಒದಗಸ ಚತ�ಮ%ದರದ ರ�ರಹ�ರರನ�3 ಹದಕ	] ತ%ದರ�. 

ಅರರ ಅಕ] ರತ3ಮ�ನ ಮಗ ರ%ಗಸ��ಮಯನ�3 ಶರಮಗJಕ	] ಕರ	ತ%ದ� ಈ ಕ	ಲಸಕ	]  ಪಳಗಸದರ�. 

ಉಳದ ಎಲ` ಮಕ]ಳ£ ಕ
ಡ ಚತ�ಮ%ದರದಲ` ಕ	ಲಸ ಮ�ಡಬ	�ಕ�ಯತ�. ಆಮ�ಲ	 ಸ%ಚ�ರ 

ಚತ�ಮ%ದರ ಆರ%ಭವ�ಯತ�. ಮಕ]ಳಲ` ಒಬ	
�ಬ�ರ� ಒ%ದ	
%ದ� ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರರನ�3 

ನಡ	ಸ�ತ9ದCರ�. 

ಚತ�ಮ%ದರದ ಕ	ಲಸಕ	] ಆಗ�ಗ ಚಕ]ಪcನರರ� ಬ	%ಗಳ£ರಗ	 ಹ	
�ಗಬರ�ತ9ದCರ�. ಆಮ�ಲ	 ರಸ%ತಸ	�ನ 

ಎ%ಬ ಚತ�ದ ರತರಣ	ಯನ�3 ೧೭೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗ	 ಕ	
%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. ಆ ಚತ� ಬಹಳ ಚ	ನ�3ಗ 

ನಡ	ಯತ�. ಚ	ನ�3ಗ ಲ�ಭ ಬ%ತ�. ಅದನ%ತರ ಹರಶ�%ದ� ಚತ�ರನ�3 ಕ	
%ಡರ�. ಆಮ�ಲ	 ಬಹಳ 

ಚತ�ಗಳನ�3 ಕ	
%ಡರ�. ಆಗ ಅರರ� ಬ	%ಗಳ£ರಗ	 ಬ%ದ� ನ	ಲ	ಸಬ	�ಕ�ಯತ�. ಶ�� ಕrಷQ ಪಕ�ಸ� ಎ%ಬ 

ಹ	ಸರನಲ` ಚತ� ರತರಣ	ಯನ�3 ಆರ%ಭಸದರ�. ಸ%ಚ�ರ ಚತ� ಮ%ದರಗಳನ�3 ಕ	
%ಡ�ಕ	
%ಡರ�. ಚತ� 

ಮ%ದರಕ	] ಬ	�ಕ�ಗ�ರ ಕ�ಬ�ನ, ಫೋಲಮ ಸಮ%ಟ ಗಳ ಏಜ	ನ^ಯನ�3 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�. 

ಆನ%ತರದ ದನಗಳಲ` ಅರರ� ಬಡ�ವ��ಪ�ರಕ	] ಆರ%ಭಸದರ�.  

ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ವ��ಪ�ರವ ರಕ9ದಲ` ಸ	�ರಹ	
�ಗತ�9. ಅರರ ಚ�ಣ�ಕ�ತ	 ಅರರ� ಮ�ಡದ 

ರ�ರಹ�ರಗಳ%ದ ತಳಯ�ತ9ದ	. ಮದಲ� ಸ�ಮಯಣ	Q ವ��ಪ�ರ, ನ%ತರ ಸ%ಚ�ರ ಚತ�ಮ%ದರ,  ಚತ� 

ರತರಣ	,  ನ%ತರ ಕ�ಬ�ನ ಮ�%ತ�ದ ಅದಕ	] ಬ	�ಕ�ಗ�ರ ರಸ�9ಗಳV, ಆಮ�ಲ	 ಬಡ�� ರ�ರಹ�ರ 

ಹ�ಗ	 ಒ%ದರ%ದ ಒ%ದಕ	] ಹ�ರ�ತ9ದCರ�. ಒ%ದ� ವ��ಪ�ರದಲ` ಆದ�ಯ ಇಳಮ�ಖವ�ಗ�ವದಕ	] 

ಮದಲ	� ಅದನ�3 ಬದಲ�ಯಸ�ತ9ದCರ�. ಅ%ದರ	 ಅದರ ಅರವ ಬ	�ರ	ಯರರಗ%ತ ಮ�%ಚ	 ಇರರಗ	 

ಗ	
ತ�9ಗ�ತ9ತ�9. ಶರಮಗJದ%ತಹ ಮಲ	ನ�ಡ� ಪ�ದ	�ಶದಲ` ಬ	ಳ	ದ�, ಹ	ಚ�ನ ರದ��ಭ��ಸರಲ`ದದCರ
 

ತಮ� ಸ�%ತ ಬ�ದ�ರ%ತಕ	ಯ%ದ ಅರರ� ಬಹಳಷ*ನ�3 ಸ�ಧಸದCರ�. 

ಅರರ� ಸ�ಲc ರನ	
�ದಪ�ಯರ� ಕ
ಡ. ಎಲ`ರಗ
 ತಮ�ಷ	 ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. ಒ%ದ�ಸಲ ಅರರ� 

ಬಕ]ಳಗ	 ಬ%ದ�ಗ ಅರರ� ಅಲ` ಅಚ�ಕರ�ಗದC ರ�ಮಚ%ದ� ಭಟ*ರಗ	 ಸ�ಲc ಹಣ ಕ	
ಟ�* ಮ�ರನ	 ದನ 

ದ	�ರರಗ	 ಅಭಷ	�ಕ ಮ�ಡಲ� ಹ	�ಳದರ�. ಶ�� ರ�ಮಚ%ದ� ಭಟ*ರ� ಅಭಷ	�ಕ ಮ�ಡ ಪ�ಸ�ದ 

ಕಳVಹಸ�ವದ�ಗ ಹ	�ಳದರ�. ಆಗ ಚಕ]ಪcನರರ� ಆ ತ	
%ದರ	 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳ�ಬ	�ಡ, ನಮ� ಅಭಷ	�ಕದ 

ಪ�ಭ�ರ ನನ3 ಗಲ�` ಪ	ಟ*ಗ	ಯಲ` ಗ	
ತ�9ದರ	 ಸ�ಕ� ಎ%ದ� ಹ	�ಳದರ�.     

ಚಕ]ಪcನರರ�  ಮದರ�ಸನಲ` ಮeಲ�ಪರದಲ`ಯ  ರ�ಮಚ%ದ� ಅಯ�ರ ರರರ ಮಗಳV ರ�ಜಲಕ�¢ 

ಅರರನ�3 ರವ�ಹವ�ದರ�. ರ�ಮಚ%ದ� ಅಯ�ರ ಅರರ� ಪ	�ಸಡ	ನ^ ಕ�ಲ	�ಜನಲ` ಗಣತಶ�ಸ9|ಕ	] 

ಪ��ಧ��ಪಕರ�ಗದCರ�. ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ಶ��ಮಲ, ಭ�ಗ�ಲಕ�¢ ಮ�ಹನ, ಮಹ�ಲಕ�¢ ಮತ�9 ಸರಸ�ತ 

ಎ%ಬ ಐದ� ಹ	ಣ�Qಮಕ]ಳV ಮತ�9 ಕ	
ನ	ಯದ�ಗ ಶ��ಧರ ಎ%ಬ ಒಬ� ಗ%ಡ� ಮಗ.



ಸಣQ ರಯಸ^ನ%ದಲ
  ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ನಮ� ತ�ಯಯರರನ�3 ಕ%ಡರ	 ಬಹಳ ಪ��ತ ರಶ��ಸ. ನಮ� 

ತ�ಯಯರರನ�3 ಅರರ� ತ�ಯ ಎ%ದ� ತಳದದCರ� ಮತ�9 ಅರರ ಬಗ	J ಗ�ರವ�ದರಗಳನ�3 

ತ	
�ರಸ�ತ9ದCರ�. ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದ�ಗಲ	ಲ` ಅರರ� ನಮ� ತ�ಯಯರರಗ	 ಸ�ರ	, ಔಷಧಗಳನ�3 

ತರ�ತ9ದCರ�. ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ ಬಗ	ಗ
 ಬಹಳ ಗ�ರವ�ದರರತ�9. ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ ಆರ	
�ಗ� ಸರ 

ಇಲ`ದ�ಗ ಶರಸ��ಮ ಚಕ]ಪcನರರ� ಅರರನ�3 ರಕ	
*�ರಯ ಆಸcತ	�ಗ	 ಸ	�ರಸದರ�.  ಶ��ಕ%ಠ 

ಚಕ]ಪcನರರ� ವ	eದ�ರ ಸಲಹ	ಯನ�3 ಪಡ	ದ� ಮ�ಲ�ಚ�ರಣ	ಯನ�3 ನ	
�ಡಕ	
ಳV�ತ9ದCರ�.   ಶರಸ��ಮ 

ಚಕ]ಪcನರರ� ಅರರನ�3 ದನವ ನ	
�ಡ ರಚ�ರಸಕ	
%ಡ�  ಅರರ ಹತ9ರ ಸ�ಲc ಕ�ಲ 

ಇದ�Cಬರ�ತ9ದCರ�. ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ� ತ�ರಕ	
%ಡ�ಗ ಅರರಗ	 ಸ�ಮ�ರ� ೪೦೦೦೦ ರ
ಪ�ಯಗಳ 

ಸ�ಲರತ�9. ಈ ಸ�ಲಗಳ%ದ ನನ3 ಅಣQನ ಹ	ಸರ� ಕ	ಟ�*ಹ	
�ಗಕ
ಡದ� ಎ%ಬ ಕ�ರಣಕ]ಗ ಆ 

ಸ�ಲರನ	3ಲ�` ತ�ರಸ�ರ  ಜರಬ�Cರಯನ�3 ಶರಸ��ಮ ಚಕ]ಪcನರರ	� ರಹಸಕ	
%ಡರ�. ಸ�ಲರನ	3ಲ�` 

ಚ�ಕ�9 ಮ�ಡ ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ ಅಕ] ಗರಣಯನ�3 ಸ�ಲತ�ರ�ರ ತನಕ ತಮ� ರಶಕ	] ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡರ�. 

ಅದಲ`ದ	� ನಮ� ತ%ದ	ಯರರ ವ	eದ�ಕ�ಯ ವ	ಚ�ಗಳನ�3 ನಮ�%ದ ತ	ಗ	ದ�ಕ	
ಳ�ಲಲ`. 

೨೩. ಶರಸ��ಮ ಅಯ�ರ ರರ ಪರವ�ರ



ಚಕ]ಪcನರರ� ಕ�ಟ�%ಬದ ಬಹಳಷ�* ಜನರಗ	 ಸಹ�ಯ ಮ�ಡದರ�. ಕಷ*ಗಳV ಬ%ದ�ಗ ಎಲ`ರ
 ಅರರ 

ಹತ9ರ  ಹ	
�ಗ�ತ9ದCರ�. ನಮ� ತ%ದ	ಗ	, ತ�ಯ,  ಅಣQ%ದರಗ	, ನನಗ	, ಮತ�9 ನನ3 ತ%ಗಗ	 ಅರರ� 

ಮ�ಡದ ಉಪಕ�ರಗಳನ�3 ನ	ನ	ಯದದCರ	  ನ�ನ� ಅಪಚ�ರ ಮ�ಡದ ಹ�ಗ�ಗ�ತ9ದ	.  

ಅರರ� ಸ�ಲc ಕ�ಲ ಅನ�ರ	
�ಗ�ದ%ದ ನರಳ ೨೭ನ	 ಜನರರ ೧೯೯೨ ನ	 ಇಸರಯಲ` ಕ�ಲವ�ದರ�.

ರ�ಜಲಕ�¢ ಚಕ]ಮ�ನರರ� ಒಳ	�ಯ ಕ�ಟ�%ಬದ%ದ ಬ%ದ� ಚ	ನ�3ಗ ಬ�ಳ ಬದ�ಕದರ�. ಅರರ� 

ಚಕ]ಪcನರರಗ	 ಅನ�ರ
ಪರ�ದ ಹ	%ಡತಯ�ಗದCರ�. ಇ%ದಗ
 ಅರರ� ಮ�ನಸಕವ�ಗ ಬಹ� 

ಧrಡತ	ಯ%ದ ಇದ�Cರ	.

೧೧.೨ ರ�ಕ9 ಚತ�                            

ರ�ಕ9ತ� : ಅರರ� ಅಣQತಮ�%ದರಗ%ತ ಕ�ಳ�ವ�ಗದCರ�, ದಪcಗದCರ�.      

ರಸ9|    : ಮನ	ಯಲ`:  ಪ%ಚ	 ಮತ�9 ಅಧ� ತ	
ಳನ ಅ%ಗ

            ಕಚ	�ರಗಳಗ	: ಪ%ಚ	 ಕ	
�ಟ� ಮತ�9 ಟ	
�ಪ 

ಗ�ಣಗಳV: ಅ:  ಅರರ� ಬಹಳ ಮrದ� ಹrದಯದರರ�. ಅಷ�*ಗ ಉದ	��ಗರಲ`ದರರ�ಗದCರ�.

     ಆ: ಬಹಳ ಕರ�ಣ	ಯ�ಳ�ರರ�ಗದCರ�. ಏಲ`ರಗ
 ಸಹ�ಯ ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

 ಇ. ಧಮ� ಕ�ಯ�ಗಳಗ	 ಧ�ರಳವ�ಗ ಖಚ�� ಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಈ. ಎಲ`ರಗ
  ಹಣಕ]%ತ� ಹ	ಚ��ಗ ಇತರ	 ರ�ತಯಲ` ಸಹ�ಯಮ�ಡ�ತ9ದCರ�. 

ಉ. ಮದ�ವ	ಗಳಗ	, ಮನ	 ಕಟ�*ವದಕ	
]ಸ]ರ, ವ	eದ�ಕ�ಯ ಖಚ��   ಅರವ� ಯ�ವದ	� 

ಸಮ�ರ%ಭರರಲ ಅರರ ಸಹ�ಯ ಇರ�ತ9ತ�9. 

ಊ. ಒಳ	�ಯ ಊಟ ಮತ�9 ತ%ಡ 

ತನ�ಸ�ಗಳನ�3 ಇಷ*ಪಡ�ತ9ದCರ�.

ಹವ��ಸ : ಹಸ�ಗಳನ�3 ಸ�ಕ�ವದ� ಅರರ ಹವ��ಸ. 

ಅರರ� ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದ�ಗ ಹಸ�ಗಳನ�3 ನ	
�ಡ 

ಅವಗಳಗ	 ಬ	�ಕ�ದ�ದನ�3 ಮ�ಡಸ�ತ9ದCರ�. 

ಬ	%ಗಳ£ರನಲ` ಅರರ� ಎರಡ� ಹಸ�ಗಳನ�3 

ಸ�ಕ�ತ9ದCರ�. ಅದರ%ದ ೫ ಲ�ಟರ ಹ�ಲ�ಬರ�ತ9ತ�9. 

ಹ	ಚ��ದ ಹ�ಲ� ಮಸರ�ಗಳನ�3 ಯ�ರಮನ	ಗ	 ೨೪. ಶರಸ��ಮ ಅಯ�ರ , ಮತ�9  

ಅರರ ಹಸ�ಗಳV



ಹ	
�ದರ
 ತ	ಗ	ದ�ಕ	
%ಡ�ಹ	
ಗ ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�.  ರತ3ಮ� ಅತ	9ಗ	 ಹ	ಚ�� ಕಡಮ ದನವ ಹ�ಲ� 

ಮಸರ� ಕ	
ಡ�ತ9ದCರ�. 



ಅನ�ಬ%ಧ (ಲ	�. ರಶ�ನ�ರ.)

ಮ�ಲ	 ಬರ	ದ ರಷಯಗಳV ಶ%ಕರನ ಬರರಣಗ	. ನಮ� ಪರ�ಜರ� ಈಗನ ತಮಳVನ�ಡನ%ದ ಬ%ದ� 

ಶರಮಗJದಲ` ನ	ಲ	ಸದರ� ಎ%ದ� ಮ�ತ� ಗ	
ತ�9. ಆದರ	 ಅರರ� ಯ�ರ�, ಎಲ`%ದ ಬ%ದರ�, 

ಯ�ವ�ಗ ಬ%ದರ�, ಹ	�ಗ	 ಬ%ದರ� ಎ%ಬ�ದರ ಬಗ	J ರರರಗಳV ಇಲ`. ರ�ಮಪcನರರಗ	  ೧೬ ತ%ಗಳV 

ಆಗದ�Cಗ ಅರರ ತ%ದ	 ತಪ�cಭಟ*ರ� ಕ�ಲವ�ದರ�. ಆದ�ದರ%ದ ರ�ಮಪcನರರಗ	 ತ%ದ	ಯರರ%ದ 

ಸಗಬ	�ಕದC ರರರಗಳV ಸಗದ	�ಹ	
�ಯತ�. ಆದ�ದರ%ದ ಪರ�ಜರ ಬಗ	J ರ�ಮಪcನರರ ಉಯಲನಲ` 

ಬರ	ದ ರಷಯಗಳV ಬಟ�* ಬ	�ರ	 ಮ�ಹತಗಳV ಲಭ�ರಲ`.  ಈ ಅನ�ಬ%ಧದಲ` ಮ�ಹತ ಇಲ`ದದC 

ರಷಯಗಳನ�3 ಡ�ಸ%ಗ ಎ%ಬ ರಶ	�ಷ ರ�ತಯಲ` ಕ%ಡ�ಹಡದ� ಬರ	ಯಲ�ಗದ	. 

ಇದರಲ` ಇರ�ರ ರಷಯಗಳಗ	  ಯ�ರ ಪರ�ವ	ಗಳನ�3 ನ�ಡಲ�ಗ�ವದಲ`.  ಶr%ಗ	�ರಯ ದ�ಖಲ	ಗಳV 

ಸ�ಲcಮಟ*ಗ	 ಇದಕ	] ಪಷ*ಯನ�3 ನ�ಡ�ತ9ವ	.  ಆದರ	 ಇದರಲ` ಇರ�ವದ� ಸತ�ಕ	] ಹತ9ರವ�ಗದ	 

ಎ%ಬ�ದನ�3 ಗಮನಸ ಬ	�ಕ�. ಇದರಲ` ಇರ�ವದ	ಲ`ರನ
3  ಪ�ಶ	3 ಮತ�9 ಉತ9ರಗಳ ಮ
ಲಕ 

ನಧ�ರಸಲ�ಗದ	.  

ನಮ� ಪರ�ಕರ ರರರಗಳV ಹ�ಗವ	: 

೧. ಪ�ಶ	3: ನಮ� ಪರ�ಜರ� ಸ�ಮ�ರ� ಯ�ರ ದಶಕದಲ` ಶರಮಗJಕ	] ಬ%ದರ�?

ಇದಕ	] ನ�ನ� ಕ	
ಟ* ಕ�ಲಮ�ನ ಈ ರ�ತ ಇತ�9: 

೧೭೬೦,೧೭೭೦,೧೭೮೦,೧೭೯೦,೧೮೦೦,೧೮೧೦,೧೮೨೦, ಇತರ	  

ಉತ9ರ: ೧೭೮೦

೨. ಪ�ಶ	3:  ಸರಯ�ದ ಇಸರ ಯ�ವದ�? ಕ�ಲಮ�ನ 

೧೭೭೧,೧೭೭೨,೧೭೭೩,೧೭೭೪,೧೭೭೫,೧೭೭೬,೧೭೭೭,೧೭೭೮,೧೭೭೯,೧೭೮೦

ಉತ9ರ: ೧೭೭೭

೩.ಪ�ಶ	3:  ಶರಮಗJದಲ` ಬ%ದ� ಮಟ*ಮದಲ� ನ	ಲ	ಸದ ನಮ� ಪರ�ಜರ ಹ	ಸರ� ಯ�ರ 

ಅಕ�ರದ%ದ ಆರ%ಭವ�ಗ�ತ9ದ	?

ಉತ9ರ: "ರ" ಅಕ�ರದ%ದ ಆರ%ಭವ�ಗ�ತ9ದ	

೪. ಪ�ಶ	3:  ಇಲ` ಕ	
ಟ*ರ�ರ ಹ	ಸರ�ಗಳಲ` ಯ�ವದ�? - ವ	%ಕಟರ�ಮ, ವ�ಮನ, ರಶ�ನ�ರ, 

ವ	eದ�ನ�ರ, ವ	%ಕಟ	�ಶ, ಇತರ	. 

ಉತ9ರ: ವ	eದ�ನ�ರ



೫.ಪ�ಶ	3: ಇರರ� ಯ�ರ ದ	�ರರ ಅಚ�ಕರ�ಗ ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ದ	�ರಸ�oನದಲ` ಸ	�ರದರ�?   

ಉತ9ರ: ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	�ರಸ�oನ 

೬.ಪ�ಶ	3: ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರಸ�oನದ ಅಚ�ಕರ�ಗಲಲ`ವ	�?  

ಉತ9ರ: ಇಲ`.

೭. ಪ�ಶ	3:  ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರರ� ವ	eದ�ನ�ರ ಹರಕ	ರ	ಗ	 ಬ%ದ�ಗ ಇತ	9�?

ಉತ9ರ: ಇಲ`

೮. ಪ�ಶ	3:  ಹ�ಗ�ದರ	 ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ದ	�ರರನ�3 ಯ�ರ� ಸ�oಪಸದ�C?

ಉತ9ರ: ನಮ� ಪರ�ಜರ�

೯.ಪ�ಶ	3: ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಲ%ಗವ ಯ�ರ ದಶಕದಲ`  ಸ�oಪಸಲ�ಯತ�? - ಕ�ಲಮ�ನ- ೧೮೫೦, 

೧೮೬೦,೧೮೭೦,೧೮೮೦,೧೮೯೦,೧೯೦೦,೧೯೧೦ ಇತರ	  

ಉತ9ರ: ೧೮೮೦

೧೦. ಪ�ಶ	3:  ಯ�ರ ಇಸರ? ಕ�ಲಮ�ನ- 

೧೮೭೧,೧೮೭೨,೧೮೭೩,೧೮೭೪,೧೮೭೫,೧೮೭೬,೧೮೭೭,೧೮೭೮,೧೮೭೯,೧೮೮೦

ಉತ9ರ: ೧೮೭೭

೧೧. ಪ�ಶ	3: ವ	eದ�ನ�ರ ಯ�ರ ಊರನ%ದ ಬ%ದರ�: ಊರನಹ	ಸರ�ಗಳV: ತ%ಜ�ವರ, ಕ�%ಭಕ	
�ಣ%, 

ಮ�ಯರರ%, ಮನ�3ರ ಗ�ಡ, ಉಮಯ�ಳಪರ%, ಇತರ	  

ಉತ9ರ: ಉಮಯ�ಳಪರ%

೧೨. ಪ�ಶ	3:  ಶr%ಗ	�ರಯಲ` ರರ�ತರ ಗ	
ತ�ದ ಕ	ಲವ ಕ�ಟ�%ಬಗಳವ	. ವ	eದ�ನ�ರ ಆ ಕ�ಟ�%ಬಗಳ 

ಜ	
ತ	ಯಲ` ಸ	�ರ ರಲಸ	 ಬ%ದರ	�? 

ಉತ9ರ: ಹ�ದ�

೧೩. ಪ�ಶ	3:  ವ	eದ�ನ�ರನಗ	 ಎಷ�*ಜನ ಮಕ]ಳV ಮತ�9 ಅದರಲ` ಗ%ಡ� ಎಷ�* ಹ	ಣ�Q ಎಷ�* ? 

ಉತ9ರ: ಎರಡ� ಗ%ಡ�

೧೪. ಪ�ಶ	3:  ಮದಲನ	ಯ ಮಗ ಎಷ�* ರಷ� ಬದ�ಕದCನ�? 

ಉತ9ರ: ಎ%ಟ� ರಷ�



೧೫. ಪ�ಶ	3: ಎರಡನ	ಯ ಮಗ ಎಷ�* ರಷ� ಬದ�ಕದCನ�?.   

ಉತ9ರ:  ೫೦ ರ%ದ ೬೦ ರಷ�

೧೬. ಪ�ಶ	3:  ಎರಡನ	�ಯ ಮಗನಗ	 ಎಷ�*ಜನ ಮಕ]ಳV. ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳ	ಷ�* ಮತ�9 ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳ	ಷ�*? 

ಉತ9ರ: ಎರಡ� ಗ%ಡ�. 

೧೭. ಪ�ಶ	3:  ಮದಲನ	�ಯ ಮಗ ಎಷ�* ರಷ� ಬದ�ಕದCನ�? 

ಉತ9ರ: ಐದ�  ರಷ�

೧೮. ಪ�ಶ	3: ಎರಡನ	ಯ ಮಗ ಎಷ�* ರಷ� ಬದ�ಕದCನ�?.   

ಉತ9ರ:  ೫೦ ರ%ದ ೬೦ ರಷ�

೧೯. ಪ�ಶ	3:  ಎರಡನ	�ಯ ಮಗನಗ	 ಎಷ�*ಜನ ಮಕ]ಳV. ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳ	ಷ�* ಮತ�9 ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳ	ಷ�*? 

ಉತ9ರ: ಒ%ದ� ಗ%ಡ�. 

೨೦. ಪ�ಶ	3: ಈ ಮಗನ ಹ	ಸರ� ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಸರಯ�? 

ಉತ9ರ: ಸರ

೨೧. ಪ�ಶ	3: ಈ ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ತಪ�cಭಟ*ರ ತ%ದ	ಯ�? 

ಉತ9ರ: ಹ�ದ�

೨೨. ಪ�ಶ	3: ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣನ ತ%ದ	ಯ ಹ	ಸರ� ಶ�ಮಯ� ಸರಯ�?

ಉತ9ರ: ಹ�ದ�

೨೩. ಪ�ಶ	3: ಶ�ಮಯ�ನ ತ%ದ	ಯ ಹ	ಸರ� ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಸರಯ�?

ಉತ9ರ: ಹ�ದ�

೨೪. ಪ�ಶ	3: ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಲ%ಗರನ�3 ಸ�oಪಸದ�C ಯ�ರ�? - ವ	eದ�ನ�ರ, ಸ�ಯ�ನ�ರ�ಯಣ(೧), 

ಶ�ಮಯ�, ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ(೨)  

ಉತ9ರ: ಶ�ಮಯ�

೨೫. ಪ�ಶ	3: ಈಗರ�ರ ಜ�ಗದಲ`ಯ� ಸ�oಪಸಲ�ಯತ	�- ಅ%ದರ	 ಕ�ಳ ರಗ�ಹದ ಕ	ಳಗಡ	? 



ಉತ9ರ: ಹ�ದ�

೨೬.. ಪ�ಶ	3: ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಲ%ಗ ಸ�oಪನ	ಗ	 ಕ�ರಣ ಏನ�?- ರ%ಶ�ಭರrದ�, ಭಕ9, ಹರಕ	, ಇತರ	

ಉತ9ರ: ರ%ಶ�ಭರrದ�

ಈ ಉತ9ರಗಳ ಆಧ�ರದ ಮ�ಲ	 ಈ ಕ	ಳಗನ ರಷಯಗಳನ�3 ಕ	
ಡಲ�ಗದ	:

ಶr%ಗ	�ರ ಗ�ರ�ಗಳ�ಗದC ಶ�� ಮ
ರನ	� ಸಚ�ದ�ನ%ದ ಭ�ರತ ಅರರ� ತ%ಜ�ವರ ಕಡ	 ಹ	
�ಗದ�Cಗ 

ಅಲ`ದC ಕ	ಲವ ಬ��ಹ�ಣರಗ	  ದ	�ರಸ�oನಗಳಗ	 ಅಚ�ಕರ�ಗ ಬ%ದ� ಮeಸ
ರ� ರ�ಜ�ದಲ` ನ	ಲಸಬ	�ಕ�ಗ 

ಕ	
�ರದರ�. ಆಗ ಅಲ`ನ ನ�ಲ�] ಅರರ ಐದ� ರರ�ತರ  ಗ	
ತ�ದ ಕ�ಟ�%ಬಗಳV ಗ�ರ�ಗಳ ಮ�ತನ�3 

ಮನ3ಸ  ಮeಸ
ರ� ರ�ಜ�ಕ	] ಬ%ದ� ನ	ಲ	ಸದರ�. ನಮ� ಪರ�ಜರ�ದ  ವ	eದ�ನ�ರನ ಎ%ಬ�ರರ� 

೧೭೭೭ ರ ಸ�ಮ�ರನಲ`  ಉಮಯ�ಳಪರಮ ಇ%ದ ಬ%ದ� ಹರಕ	ರ	ಯಲ` ನ	ಲ	ಸದರ�. ಉಳದ 

ಕ�ಟ�%ಬಗಳV ಶr%ಗ	�ರಗ	 ಹ	
�ಗನ	ಲ	ಸದವ.   ವ	eದ�ನ�ರನ ಅರರಗ	 ೨೬ ರಷ� ರಯಸ�^ಗತ�9. 

ಅರರಗ	 ಮದ�ವ	 ಆಗತ�9. ಅರರ� ರ�ಮ�ಶ�ರ ದ	�ರಸ�oನಕ	] ಅಚ�ಕರ�ಗ ಸ	�ರದರ�. ರ�ಮ�ಶ�ರ 

ದ	�ರಸ�9ನವ ೧೨ನ	 ಶತಮ�ನದಲ` ಸ�oಪಸಲcಟ*ತ�9. ನಮ� ಪರ�ಜರ� ಹರಕ	ರ	ಗ	 ಬ%ದ�ಗ ಅಲ` 

ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಸ��ಮಯ ಸ�oಪನ	 ಆಗರಲಲ`. ಶr%ಗ	�ರ ಗ�ರ�ಗಳ�ಗದC ಶ�� ಮ
ರನ	  ಸಚ�ದ�ನ%ದ 

ಭ�ರತ ಅರರ� ತ%ಜ�ವರ ಕಡ	 ಹ	
�ಗದCಕ	] ಶ,ರ �%ಗ	�ರ ಸ%ಸ�oನದ ದ�ಖಲ	ಗಳV ಇವ	. ಶr%ಗ	�ರ 

ಗ�ರ�ಗಳ�ಗದC ಮ
ರನ	�  ಸಚ�ದ�ನ%ದ ಭ�ರತ ಅರರ� ೧೮೧೪ ರಲ` ಹರಕ	ರ	ಯಲ` 

ಚ�ತ�ಮ��ಸ�ರನ�3 ಕ	eಕ	
%ಡ�  ಅಲ`ಯ ತಮ� ಭ�ತಕ ದ	�ಹರನ�3 ತ��ಗಮ�ಡ ಜ�ರನ��ಕ9ರ�ದರ�. 

ಇದನ
3 ಕ
ಡ ಗ�ರ� ಪರ%ಪರ	ಯಲ`  ನ	
�ಡಬಹ�ದ�. ೧೮೧೪ ರಲ` ಹರಕ	ರ	 ಒಳ	�ಯ ಸoತಯಲ`ತ�9 

ಎ%ಬ�ದಕ	] ಸ�ಕ�.  ಇದ�ದ ನ%ತರ ಗ�ರ�ಗಳ�ಗದC ಉಗ� ನರಸ%ಹ ಭ�ರತಯರರ�  ೧೮೩೮ ರಲ` 

ತ%ಜ�ವರ ಮತ�9 ರ�ಮ�ಶ�ರದ ಕಡ	ಗ	 ಹ	
ಗದCರ�.  ಈ ಮಧ	� ಯ�ರ ಗ�ರ�ಗಳ£ ಕ
ಡ 

ತ%ಜ�ವರ ಕಡ	ಗ	 ಹ	
�ಗರಲಲ`.   

ವ	eದ�ನ�ರನ ಅರರಗ	 ಎರಡ� ಗ%ಡ�ಮಕ]ಳV. ಅದರಲ` ಮದಲನ	ಯ ಮಗ� ಎಳ	ಯ ರಯಸ^ನಲ` 

ಹ	
�ಗಬಟ*ತ�. ಎರಡನ	ಯ ಮಗ ಸ�ಯ�ನ�ರ�ಯಣ.  ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ(೧) ಅರರಗ	 ಎರಡ� 

ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳV. ಮದಲನ	ಯ ಮಗ� ಎಳ	ಯ ರಯಸ^ನಲ` ಹ	
�ಗಬಟ*ತ�. ಎರಡನ	ಯ ಮಗ 

ಶ�ಮಯ�. ಶ�ಮಯ�ಗ	 ಒ%ದ� ಗ%ಡ� ಮಗ ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ.  ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣಗ	 ಎರಡ� 

ಮಕ]ಳV. ತಪ�ಭಟ*  ಎರಡನ	ಯ ಮಗ. ಮದಲನ	ಯ ಮಗ� ಎಳ	ಯ ರಯಸ^ನಲ` ತ�ರಕ	
%ಡತ�. 

ಹ�ಗ	 ಮದಲನ	ಯ ಮಕ]ಳV ಬದ�ಕ ಉಳಯ�ತ9ರಲಲ`ವ�ಗ ಶ�ಮಯ�ನರರ� ಮಲ`ಕ�ಜ��ನ ಸ��ಮ 

ಲ%ಗರನ�3 ಈಗರ�ರ ಕ�ಳ ರಗ�ಹದ ಕ	ಳಗಡ	 ಸ�oಪಸದರ�. ಮದಲನ	ಯ ಗ%ಡ�ಮಕ]ಳV 

ಸ�ಯ�ತ9ದ�Cದರ%ದ ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣನ ಎರಡನ	ಯ ಮಗ�ರಗ	 ತಪ�c ಭಟ* ಎ%ದ� ಹ	ಸರ�.  ತಪ�c 

ಭಟ*ರ%ದ ಮ�%ದಕ	] ಮದಲನ	ಯ ಮಕ]ಳV ಉಳದ�ಕ	
%ಡರ�. ತಪ�cಭಟ*ರಗ	 ಎರಡ� ಗ%ಡ� ಮಕ]ಳV 



(ಸ
ಯ�ನ�ರ�ಯಣ ಮತ�9 ರ�ಮಪc) ಮತ�9 ಎರಡ� ಹ	ಣ�Q ಮಕ]ಳV(ವ	%ಕಮ� ಮತ�9 ಸ�ಬ�ಮ�).   

ಇಲ`%ದ ಮ�%ದಕ	] ರರರಗಳV ಲಭ�ರರ�ವದರ%ದ ಮ�%ದಕ	] ಬರ	ದಲ`.  


