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೧. �ವ� ಪ�ಾ��ಾ�ಪ
ಇಂದು �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನಗಳ ಬ�ೆ� ಅ�ಯದವರು ಅಪರೂ. �ಾ�ತ�, �ೌತ�ಾಸ�, ರ�ಾಯನ �ಾಸ�, �ೈದ��ೕಯ 
�ೇತ�, �ಾಂ�, ಅಥ��ಾಸ�ಗಳ�� ಅ���ೕಯ ಮತು� ಗಣ�ೕಯ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದವ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ ಈ ಪ�ಶ��
�ಾವ��ೇ ವ��� ಗ�ಸಬಹು�ಾದ ಅತ�ಂತ �ೊಡ� �ೌರವ. ಪ�� ವಷ� ��ೆಂಬರ್೧೦ರಂದು �ತರ�ೆ�ೊಳ��ವ ಈ
ಬಹು�ಾನ  �ೆ�ೆ�ಂಬರ, ಅ�ೊ�ೕಬರ್ �ಂಳ�ಗ�ಂದ�ೇ �ಶ�ದ ಗಮನ �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ� ಮಂ� �ಾ�ಕ್
�ೋ��ಂದ ಬರುವ �ೂೕಷ�ೆಯನು� ಎದುರು�ೋಡು�ಾ��ೆ – ಈ ವಷ� �ಾರು �ಾ��ೆ ಬಹು�ಾನ? ಇಂದು
�ಾವ��ೇ �ೇಶ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ� ಗ��ರುವ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನಗಳ ಸಂ�ೆ� ಅದರ �ೌಲ��ಾಪಕ�ಾ� �ೋ��,
ಒಂದು ಬ�ೆಯ�� ಒಲಂ�ಕ್ ಪದಕಗಳಂ�. �ೇಂ��ಡ್� �ಶ���ಾ�ಲಯ ಈ ವ�ೆ�ೆ೯೧ ಬಹು�ಾನಗಳನು�
ಪ�ೆ��ೆಯಲ��ೆ ಅದರ ಪ��ಾ�ತ ���� �ಾ�ೇಜು (ಇ���ೕ ನಮ� ��ೕ��ಾಸ �ಾ�ಾನುಜನ್ �ೆವ� ವಷ�ಗಳ �ಾಲ
ಗ�ತ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಯನು� ನ�ೆ�ದು�, ಐ�ಾಕ್ ನೂ�ಟನ್ �ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ�ದ�ದು� ಇ��) ಇವ�ಗಳ�� ೩೨ನು� ಪ�ೆ��ೆ.
�ೊಡ� �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ತಮ���ರುವ ಬಹು�ಾ�ತರ ಪ��ಯನು� �ೆ���ಂದ ಪ�ದ��ಸುತ��ೆ.  
��ಾ�ಗಳ� �ೂೕಷ�ೆಯನು� ಎದುರು �ೋಡು�ಾ��ೆ. ಬಹು�ಾನವನು� ��ೕ��ರುವವರು – ಈ ವಷ��ಾದರೂ ನನ�ೆ
ಬಂ�ೕ�ೇ ಎಂದು ತವಕ ಪಡು�ಾ��ೆ. “ಇ�ೊಂದು ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಯನು� ಯಶ���ಾ� ಮು��ದ�ೆ ನನ�ೆ �ೊ�ೆಲ್
ಬಹು�ಾನ �ಾ��ೆಂ� ಎಂದು �ಾ�ತ ��ಾ� ��ೕವನ್ �ಾ�ನ್� �ೇ�ರುವ�ದನು� ಸ��ಸಬಹು.
ಇಷು� ���ಯನು� ಪ�ೆದ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನದ ��ೆ��ೆ�ಾದರೂ ಏನು ಎಂದು

�ೕ���ೋ�ದ�ೆಅಲ�ಡ��ವ�ದು

ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ(೧೮೩೩-೧೮೯೬) ಪಟ� �ವ� ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಎಂ�ಾಗ ಆಶ�ಯ� ಖಂ�ತ.
ಈಗ ೧೮೮೮�ೆ� �ಂ�ರು�ೋಣ. ಅಗ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ�ಾ����ನ�� �ಾ�ಸು��ದ.� ಒಂದು �ನ ಅವನ �ತ�
ಅ�ಾ�ಸದಂ�ೆ ವೃತ�ಪ���ೆ�ಂದನು� �ೆ�ೆದು �ೋಡು�ಾ��ೆ. ಅದರ  ತ�ೆಬರಹ - Le marchand de la mort est
mort, (�ಾ�ನ �ಾ��ಾ� �ಧನ�ಾದ) ಎಂ�ತು�. �ೋ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ಗ����ೊಂ. ಅದು ಆ ಪ���ೆ ಅವ��ೇ ಅ���ದ�
ಶ��ಾ�ಂಜ�! �ಜ, ಅವನ ಅಣ� ಲು��ಗ್ �ೊ�ೆಲ್ �ಂ�ನನ  �ಾ���ನ �ಾ�ನ ಎಂಬ��  ಮರಣ�ೊಂ�ದ�. (ಅವನು
ರ�ಾ�ದ �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ��ನ�� ತನ� �ಾ��ೆಗಳನು� ನ�ೆಸು��ದ�). ಆದ�ೆ ಆ ಪ���ೆ �ಧನ�ಾದವನು ಆ�ೆ��ಡ್
�ೊ�ೆಲ್ ಎಂದು �ಾ�� ಅವನ ಬ�ೆ� ಬ�ೆ�ತು.  ತನ� �ೕ�ನ ಶ��ಾ�ಂಜ�ಯನು� �ಾ�ೇ ಓದುವ �ಾಗ� ಅವ��ೆ!
ಮುಂದುವ�ೆದು ಆ ಪ���ೆ ನು��ತು� – “�ಂ�ೆಂ��ಂತಲೂ  ತ��ತ�ಾ� ಅ�ಾರ ಜನರನು� �ೊಲ�ಬಲ� �ಾಗ�ಗಳನು�
ಕಂಡು��ದ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ್ �ೆ�ೆ� �ಧನ�.“ �ಂ�ೆ�ೕ�ಾದ �ೊ�ೆಲ. “ನನ��ೕ�ೆ ಜನ��ರುವ ಅ��ಾ�ಯ 
ಇ�ೇ�ಾ �ಾ�ಾದ�ೆ?” �ಾನು ತನ� ಬ�ೆ� ಏ�ೇ�ೋ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� �ೊಂ�ದ�. “�ಾ�ೊಬ� �ಾಂ�ದೂತ, ರ�ೆ�,
�ೇತು�ೆ, �ೈಲು�ಾಗ�, ಸುರಂಗಗಳ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ ��ಮದು�, �ೈನ�ೖಟ ಗಳನು�
ಕಂಡು����ೆ�ೕ�ೆ.” ಇದು ಅವನ ನಂ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈಗ ಅ��ಾ�ತು – ಜನ ನನ�ನು� ಕಂ�ರುವ�ದು ಪ����ಾ� �ೇ�ೆ
�ೕ�ಯ�� ಎನು�ವಂ��ೆ. ಆದ�ೆ ಜನರ �ಾವ�ೆ ತ�ೆ�ೕನಲ�. ��ಮದು�ಗಳ� ಸ�ಾಜಕ�ಾ�ಣ�ೆ� �ೆರ�ಾದ�ೆ�ೕ ಯುದ�ಕೂ�
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�ೆರ�ಾ�ದ�ವ�. ಇದು �ೊ�ೆಲ��ೆ ��ಯದ �ಷಯ�ೇನಲ�. �ಾ�ೇ �ೈನ�ಗ��ೆ �ಾಕಷು� ��ಮದ�ನು� ಸರಬ�ಾಜು
�ಾ�ದ�.  ಇವನು� ತ�ಾ�ಸುವ ಅ�ೇ�ಾ�ೇಕ �ಾ�ಾ��ೆಗಳನು� �ೆ�ೆ�ದ�. ಆದ�ೆ ಈಗ �ೕಚ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ
ಸಮಯ ಮೂ�ಬಂತು.
ಇದ�ೆ� �ೊ�ೕತಕ�ಾ� ಅವನ �ೆಳ� ಮತು� �ಾಂ�ಯ �ೇ�ಾ� �ೆ�ಾ� �ಾನ್ ಸಟ�ರ(Bertha

von

Suttner)ಅವ��ೆ ಆ��ಾಂ�ೆ� �ೇಳ���ದ� ���ಾತು – “ಅ�ಾರ ಹಣ ಗ����ೕಯ. ಪ�ಪಂಚದ�� �ಾಂ��ಾ� 
�ೆಣ�ಾಡು��ರುವ ಹಲ�ಾರು ಜನ��ಾ��ೆ. ಅವರನು� �ೕನು �ೆಂಬ�ಸ �ೇಕು;  ಅವ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡ�ೇಕು”. ಇದರ 
ಪ��ಾಮ�ಾ� ಮುಂ�ೆ ಆ�ೆ�ೆ ೧೯೦೫ರ �ಾಂ�ಯ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾವ� �ೊರ�ತು.
ಆದ �ಾ�ೋದಯ ಮತು� �ೆಳ�ಯ ಬು���ಾದ �ೊ�ೆಲನನು� �ೕಘ� ಆ�ೋಚ�ೆ�ೆ ಗು� �ಾ�ತು; ಒಂದು �ಣ�ಯ�ೆ�
ಬಂದ. ಆದ�ೆ �ಾ�ಗೂ ಏನನೂ� �ೇಳ��ಲ,� �ಾವ ಸು�ವನೂ� �ೕಡ�ಲ�. �ಾಯುವ ಒಂದು ವಷ� ಮುಂ�ೆ, ಅಂದ�ೆ
೧೮೯೫ರ�� ತನ� ಚ��ಾ�ಹ� ಉ�ಲನು� ಬ�ೆ�ಟ�. ಇದ�ೆ� ಮುಂ�ೆಯೂ ಅವನು ಒಂ�ೆರಡು �ಾ� ಉ�ಲನು�
ಬ�ೆದದು�ಂಟು, ಆದ�ೆ ಅವ�ೆ��ಾ� ವಜ �ಾ�  ಕ�ೆಯದನು� ಬ�ೆದ. ಇದರ ಪ��ಾಮ�ೇ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನಗಳ.
�ವರಗಳನು� ಮುಂ�ೆ ಚ���ೋಣ.
ಯೂ�ೋ�ನ ಮುಖ�ನಗರಗಳ�ೆ��ಾ� ತನ� ಚ�ಾ��ಪತ�ವನು� �ಾ���ದ� �ೊ�ೆಲ. ��ೕಡನ, �ಾ�ನ್, ರಷ�, ಇಂ�ೆ�ಂಡ,
ಇಟ�ಗಳ ಮುಖ� ನಗರಗಳ�� �ಾನು ಅಥ�ಾ ತನ� ಸ�ೋದರರು �ಾ���ದ� �ಾ�ಾ��ೆಗ�ದ�ವ�.  ೧೮೭೩ರ�� ಅವನು
೧೪ �ೇಶಗಳ��ದ� ೧೬ �ೈನ�ೖಟ್ �ಾ�ಾ��ೆಗಳ�� �ಾಲು�ಾರ�ಾ�ದ. �ಜಕೂ� �ೊ�ೆಲ್ �ಾಂ��ಕ ಅ�ೆ�ೕಷ�,
ತ�ಾ��ೆ, ಉ��ಮಯನು� �ಾ��� ವೃ��ಸುವ�ದು ಇವ�ಗಳ�� ���ೕಮ�ಾ�ದ�. ಮು���ೆ��ಾ� �ನ� ಅವನ �ಾ��ೆ.
�ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ�ೆಂಬುದು ಇರ�ೇ �ೋ�ದ�ರೂ ಅವನು೧೯�ೇ ಶತ�ಾನದ �ಾಂ��ಕ ಮುತ����ಾ� �ೆಸರು
ಪ�ೆಯು��ದ� ಎಂಬುದು ����ಾದ. “ವಷ�ದ�� ನನ�ೆ ೩೦೦ �ೊಸ ಐ��ಾಗಳ� ಬಂದು ಅವ�ಗಳ�� ಒಂದು
ಫ��ದರೂ ನನ�ೆ ತೃ��” ಎಂದ ಅವನು ತನ� �ೕವನದ�� ೩೫೫ �ೇ�ೆಂಟುಗಳನು� ಗ��ದ�.
೧೮೬೪ರ�� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್(nitroglycerine) ಮತು� ಗನ್ �ೌಡರುಗಳ �ಶ�ಣವನು� ಕಂಡು��ದ ಆ�ೆ��ಡ
��ಮದು�ಗಳ ತ�ಾ��ೆಯ�� ಒಂದು �ೊಸ ಅ�ಾ�ಯವನು� �ೆ�ೆ�ದ�. ಆ �ೈ�ಾ��ೆಯ ಎ�ೆ�ಗಳನು� �ಾ� �ೊಸ
�ಕು�ಗಳನು� �ೋ��ದ�. ಅವನು ತನ� �ೕವನದ ಉದ�ಕೂ� ತತ� (theory) ಮತು� ಬಳ�ೆ (application) ಇವ�ಗಳನು�
ಒಂದುಗೂ�ಸುವ �ಾಹಸ �ಾ�ದ. �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ �ೊ�ೕಟಕ ವಸು� ಎಂಬ ತತ ಮತು� ಅದನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� 
ಬಳಸುವ�ದರ ಮ�ೆ� ಇದ� ಅಂತರವನು� ಇಲ��ಾ��ದ ಅವನು. ಅ�ಾಧ� ಎ��ದ�ನು� �ಾಧ� ಎಂದು �ೋ���ೊಟ�.
ಅವನ �ೊಡು�ೆ �ೊ�ೕಟಕ ವಸು�ಗಳನು� ಕು�ತ ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಗಳ�� ಅ���ೕಯ�ಾದದು� ಎನ��ಾ��ೆ. ಅವನು ಕಂಡು��ದ
�ೆ�ೊ�ೇಷನ್ �ಾ�ಪ(detonation cap) ��ಮ��ನ ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ�� ಅತ�ಂತ ���ಾದದು� ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾ��ೆ.
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ನಂತರ �ೆ�ೋ�ೇಟರ್(�ೊ�ೕಟಕ), �ೈನ�ೖಟ, ಆ�ೊ�ೕ�ಸುವ �ೆ�ಾ�ನ, �ೊ�ೆರ�ತ ��ಮದು� ಇವ�ಗಳನು�
ಕಂಡು��ದು, ತ�ಾ��, ಇವನು� �ಾರುವ ಉ���ಗಳನು� ರೂ��ದ �ೕ�� ಅವನದು. �ೕ�ಾ� ಅವನು ಗ��ದ ಹಣ
ಅ�ಾರ�ಾದದು� ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�.
ಅವನ ದೂರದೃ�� ಮತು� ಚುರುಕುತನ ಎಷು� ಜನ��ೆ ಇ��ೕತು? ಒ�� �ಾ����ನ ಅ�ಾಟ್� �ಂ�ನ�� ಮಲ��ಾ�ಗ
�ಯ�ಾ�ದ� �ೈ�ೆರಳ� �ೋಯ�ಾರಂ��ತು. ಕೂಡ�ೆ �ೆಳ�ದ� ತನ� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆ�ೆ �ೋ� �ೆರಳ �ೕ�ೆ ಸ�ಲ�
�ೊ�ೊ��ೕನ್(collodion) �ೇ���ೊಂಡ. ಸ�ಲ� �ೊ��ನ ನಂತರ �ೋವ� �ೆ�ಾ��ತು. ಮತ�ಷು�
�ೊ�ೋ��ೕನ್ �ೇ���ೊಂ. �ೆರಳ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೋ �ಾಸಯ�ಕ ವಸು� ಘ�ೕಕ��ತು�. �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ���ನ��
ಅದು ಕರ��ೋಗು��ತು�. �ೊ�ೋ��ೕನ್ ಮತು� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಇವ�ಗಳ ಪ��ಾಣವನು� ಬದ�ಾ�ಸು�ಾಬರುವ
ಫ��ಾಂಶ�ೇನು ಎಂದು ��ಸು�ಾ� ಬಂದ. ಪ��ಾಮ, ಚಮ�ದಂ�ೆ �ಾ��ೆಬರುವ ಮತು� ರಬ��ನಂ�ೆ �ಾಗುವ �ೊಸ
ವಸು�! ಇಂತಹ ಸಂಗ�ಗಳ� ಅವನ �ೕವದ�� ಎ�ೊ�ೕ!
��ತ� �ೕವನ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲನದ. �ೊ�ೆಗೂ �ಾರನೂ� ಮದು�ೆ�ಾಗ�ಲ�. ಏ�ಾಂ��ಾ� ಉ�ದ. ಇದರ ಬ�ೆ� 
ಅವನು ಅ�ಾ�ೆ� �ೊರ�ದೂ� ಉಂಟು. �ೊ�ೆಯ�� ಅವ�ದ�ದು� ಇಟ�ಯ �ಾ�ನ್ ��ೕ ಪಟ�ಣದ�. �ೊಡ� ��ಾದ��
ಅವನು ಮತು� ಅವನ �ೇವಕರು �ಾತ�.
ಆದ�ೆ ಇವ�ೆ��ಾ� ಇಂದು ಜನ ಮ�ೆ��ಾ��ೆ. ಬದ�ಾ� ಅವನ ಬ�ೆ� �ೆ�ಂಚ್ ಪ���ೆ�ಂದುಮುಂ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ೊ�ೆಲ್
ಬಹು�ಾನಗಳ �ಾರಣ�ಂದ ಅವನ �ೆಸರು ಅಮರ�ಾ��ೆ. �ಾಜ್ ಬ�ಾ�ಡ್ �ಾ ಅವರು �ೇ�ರುವ �ಾತು
ಗಮ�ೕಯ�ಾದದು� – “�ೈನ�ೖಟನು� ಕಂಡು���ದ��ೆ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲನನು� ಕಷ್�ಸು�ೆ�. ಆದ�ೆ �ೊ�ೆಲ್
ಬಹು�ಾನಗಳನು� ಸಂ�ಾ��ಸುವ�ದು ಮನುಷ� ರೂಪದ ��ಾ��ಂದ �ಾತ� �ಾಧ�.” ಅವನ ಬದುಕು ಮತು�
�ಾಧ�ೆಗಳನು� ಸೂ�ಲ�ಾ� ಪ�ಚಯ �ಾ��ೊಡುವ ಪ�ಯತ� ಇದು.

ಎಲ� �ಾಷ�ಗಳ� ಒಂದುಗೂ�
ದು�ಾಕ��ಯನು� ಎದು�ಸುವಂ�ೆ
ಆಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ��ೕ �ೕರುತ��ೆ. ಆಗ 
ಯುದ� ಅ�ಾಧ��ಾ� �ೕ�ಾ ದೃಷ� ಮತು�
ಆಯುಕ� ಶ��ಗಳ� ಮಧ����ೆ�ೆ  
ಶರ�ಾಗು�ಾ��ೆ; ಇಲ��ಾದ�ೆ
ಸುಮ��ಾಗು�ಾ��ೆ. – ಅ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆ
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೨. �ಾಲ� ಮತು� �ಕಷ
ತಂ�ೆ ಇ�ಾನು��ಲ್ �ೊ�ೆ, �ಾ� ಆಂ���ಟ� ಆ�ೆ�ಲ; �ಾಸ ��ೕಡ��ನ �ಾಜ�ಾ� �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ
ಉತ�ರ��ದ� ಮ�ೆ�ಂದರ��. ಈಗ ಆ ಸ�ಳ �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ
ಮಧ��ಾಗ ಎ���ೆ. ಬಡವರು ಎಂದು ಒ�� �ೇಳ�ೇ�ಾ�ಲ�.
ಇವರ �ಾಲ��ೆಯ ಸಂ�ಾನ�ಾದ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೆ�ಾ��ಡ್� �ೊಲ್
ಜ��ದು� ೧೮೩೩ರ ಅ�ೊ�ೕಬರ್೨೧ರಂದು. ಅವನ �ೊಡ� ಅಣ�
ಎ�ಾನು��ಲ್(೧೮೨೮) ಹು��ದ ಒಂದು ವಷ�ದ���ೕ
�ೕ��ೋ�ದ�. �ೕ�ಾ� ಉ�ದವರು �ಾಬಟ್�(೧೮೨೯),
ಲು��ಗ್(೧೮೩೧) ಮತು� ಆ�ೆ��ಡ. ಹು���ಂದ�ೇ
�ೋಗಗ�ಸ��ಾ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ್ ಉ�ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ �ೊಡ� �ಾಧ�.
ಸ�ಾ �ೊ�ೆಯುವ ಚ�, ಮ�ೆಯ�� �ಾ���ೊಳ��ವ
ಉಪಕರಣಗ�ೆಂದ�ೆ ಒಂದು �ಕ� ಅ�����ೆ ಮತು� ಒಂದು ಒ�ೆ.
�ೊ�ೆಪ��ತ ಎ�ೆ� �ೕಪ; �ದು�ತ್ �ೕಪ ಬರಲು ಇನೂ� ಐವತು�

�ಾಲಕ ಅ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆ

ವಷ�
�ೇ�ಾ�ತು.
�ಾ�ಾಗಲೂ
ಗಂಧಕದ �ೊ�ೆ
ಮ�ೆ�ಳ�ೆ,
ಮಕ���ೆ �ಡದ
�ೆಮು�. ಮ�ೆಯ 
�ಂ�ೆ ಮ�ೆಯ 
ಕಸವನು� ಗು�ೆ�
�ಾಕ�ಾ� ಇ�,
�ೆಗ�ಣಗ��ೆ

ತಂ�ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ �ೊ�ೆ

�ಾ� ಆಂ���ಟ�

ಸು���ಾ�ತು�.
�ಕ�ವರ �ಾ�ೆ �ಾಂಸ �ನ�ಲು ಹಣ�ಲ�; ಸ�ಾ ಒಣ��ದ �ಾಡ್ �ೕ�ೇ ಗ. ಮ�ೆಯ ಸು�ಾ� �ೊಳ�ೆ�ಾ� 
ಜನ��ೆ ಒಂದಲ� ಒಂದು �ೋಗ ತಗಲುತ��ೇ ಇದು� ಹುಟು�ವವ��ಂತ �ಾಯುವವರ ಸಂ�ೆ��ೕ �ೆ�ಾ��ತು�. �ಾ��ಾರು
ಮಕ�ಳ� ಮರಣ��ೕ�ಾದರು.
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೧೮೦೧ರ�� ಜ��ದ ತಂ�ೆ ಇ�ಾನು��ಲ್ ನ ಒಲವ�
ಎಂ��ಯ�ಂಗ, �ಾ��ಂಗ್ ಮುಂ�ಾದುವ�ಗಳತ, ಆದ�ೆ ಆಗ 
�ಾಂ��ಕ ��ೆ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ  ಸಂ�ೆ� ಗ�ಾವ� ಇರ�ಲ�. �ೕ�ಾ� 
ಅವ��ೆ ಸ�ಂತ ಪ�ಶ�ಮ�ೇ ಆ�ಾರ�ಾ�ತು. ಹಡಗುಗಳ�� �ೆಲಸ
�ಾಡ�ಾರಂ��ದ ಅವನು �ೊ�ೆ�ೆ ಕಟ�ಡ��ಾ�ಣದ��
ಪ�ಣತ�ೆ��ದ. ಅಲ��ೆ ತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆ
(invention)ಗಳ��ಯೂ �ಪ�ಣ�ಾದ. ��ೕಡ��ನ�� �ೇತು�ೆ, ರ�ೆ�
ಮತು� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ�ೆ� �ೈ�ಾ�ದ. ಆದ�ೆ ಮೂಲತಃ ಬಡವ�ಾದ
ಆತ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್

ಆ�ೆ��ಡ್�ೊ�ೆಲ್ ಹು��ದ ಮ�

�ೕಜ�ೆಗಳನು� ಸ�ತೂ�ಸುವ�ದು ಕಷ�

ಎ��ತು. ಆ�ೆ��ಡ್ ಹುಟು�ವ�ದ�ೆ� �ದ�ೇ ಅವ��ಾ� ಅ�ೇಕ �ಾಮ��ಗಳನು� ತರು��ದ� ಮೂರು ಹಡಗುಗಳ�
ಸಮುದ�ದ�� ಮುಳ�� ಇ�ಾನು��ಲ���ೆ ಅ�ಾರ ನಷ��ಾ�ತು. ೧೮೩೩ರ�� ���ಲ��ೆ ��ಾ�ತನ�ೆ� ಅ��
�ಾ�ದ. ಅವನ �ಾಲದ �ತ� ಸು�ಾರು ೧೫,೦೦೦ ��ೕ�ಷ �ಾಲರುಗಳ�. ಆದ�ೆ ಅವನ ಮ�ೆಯ �ಾ�ೆ� ಪರ�
ಮ��ತರ �ಾ�ಾನುಗಳ� �ಾ�ದ�ೆ ೩೦ �ಾಲರುಗಳ� ಕೂಡ �ಕು���ರ�ಲ�. ��ಾ�ತನ �ಾ�ಪ��ಾದರೂ
ಇ�ಾನು��ಲ್ �ಾಲವನು� �ೕ�ಸ�ೇ�ಾ�ತ. ಇದು �ಾಧ��ಾ�ದು� ೧೮೫೦ರ��. ಈ ಮ�ೆ� ಹಣ �ೕ�ದವರು
ಇ�ಾನು��ಲನನು� ಬಂ�ಸುವ ಪ�ಯತ�ವನೂ� �ಾ�ದು�ಂಟು. ��ೕಡ��ನ�� ಇಂತಹ ಬವ�ೆ�ೆ ����ೊಂಡ �ಾ�ಾ
ಸ�ಯಂ ಉ�ೊ�ೕ�ಗ�ದ�ರು.
ಪ���� �ೕ�ದ�ರೂ ಇ�ಾನು��ಲ್ �ೇ�ೆ �ೆಲಸ ಹುಡುಕುವ
ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ಲ�. ತನ� ಕನಸು, ತನ� �ಾ�ೆ�, ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆ
ಇವ�ಗಳ���ೕ ಮುಳ���ೋ�ದ�. ಅತ�ಂತ �ೈಯ��ಾ��ಾ�ದ�
ಅವನು ಅ�ೆ�ೕ ಬು��ವಂತನೂ ಆ�ದ�. ಆತ���ಾ�ಸ, �ೈ��ದದ�ನು�
�ಾ���ೕ �ೕರು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬ ಛಲ ಅವ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವನೂ�
ಅ��ದ� �ೆಂಡ� ಆಂ���ಟ� ಗಂಡ��ೆ �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಂತಳ�.
ಅವಳ ಒಂ�ೇ �ಂ�ೆ ಎಂದ�ೆ – ಗಂಡ��ೆ ತನ� �ೆಲಸ
�ಾ��ೊಳ�ಲು ಪ��ೆ�ೕಕ �ೋ�ೆ ಇಲ�ವ�ಾ�!  ತನ� �ಾ�ೇ ಇತ�ೆ
ಉ�ೊ�ೕಗಗಳ�� �ರತ�ಾದ �ೆ�ೕ�ತರು ಇ�ಾನು��ಲ್ ಮತು�
ಕುಟುಂಬವನು� �ೋಜನ, �ಾ�ೕಯಗ��ೆ ಆ�ಾ���ದ�ೆ ಇವ��ೆ
�ೋಗುವ ಮನಸೂ� ಇರ�ಲ�; �ಾರಣ, �ೋ��ೆ�ೕ ಆದ�ೆ �ಾವ�
ಅವರನು� ನಮ� ಮ�ೆ�ೆ ಆ�ಾ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದು ಆ�ಾಧ�ದ
�ಾತು. ಅವ��ೆ ಆ �ೈತನ��ರ�ಲ�.

�ಾಲಕ ಆ�ೆ��ಡ್ ಮ�ೊ�ಂದು �ತ�
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ಮಕ�ಳ �ಾಡು �ೇಳ�ೇ �ೇ�ಾ�ಲ�. ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಅಣ� �ೇ��ಾ��ೆ  - ಇನೂ� ನನ�ೆ �ೆನ��ೆ. ಒ�� ಮ�ೆಯವ��ೆ�ಾ�
�ಾ��ಯೂಟ ತರುವಂ�ೆ ನಮ� �ಾ� ನನ�ೆ ೧೨ ��ಂಗ್ �ೊಟು� ಅಂಗ��ೆ ಕಳ���ದಳ. ಆದ�ೆ ಆ �ಕ� �ಾಣ�
ಎ�ೊ�ೕ �ದು� �ೋ�ತು! ಆಗ ಮ�ೆಯವರ �ಾಡು �ೇಳ�ೕರದು. ಮ�ೊ�ಬ� ಅಣ� ಲು��ಗ್ �ೇ��ಾ��ೆ– ಎ�ೊ�ೕ �ಾ� 
�ಾನು ಮತು� ನನ� ಅಣ� ರ�ೆ�ಯ�� �ಂತು �ೆಂ�ಕ��ಯನು� �ಾ� ಹಣ ಸಂ�ಾ�ಸ�ೇ�ಾ�ತು.
ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಇನೂ� �ಾಲು� ವಷ� ವಯಸು�. ಆಗ ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಒಂದು �ೊಸ �ಾಗ� �ೋಚರ�ಾ�ತು.
ಇ�ಾನು��ಲ���ೆ ಹ��ರದ ��ೆ�ಂಡ್ �ೇದ ತುಕು� ಎಂಬ ಪಟ�ಣದ �ೆಲವ� ಪ��ಾ�ತರ ಪ�ಚಯ�ಾ�ತು. ಇವರ��
ಒಬ�  ರ�ಾ�ದ ಚಕ�ವ���ೆ ಹ��ರದವ�ಾ�ದ�. ಅ�� �ಾ�ಂಡ್ �ೖನುಗಳನು�(Land mine) ತ�ಾ�ಸಲು �ೇ��ೆ
ಇರುವ�ದು ಪ�ೆ� ಆ�ತು. ಈ ಪ�ಚಯದವರ ಉ�ೆ�ೕಜನದ �ೕ�ೆ ಇ�ಾನು��ಲ್ ��ೕಡನ�ನು� �ೊ�ೆದು ತುಕು��ೆ
�ೊರಟು �ಂತ. ಅವ��ೋ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ದೂರ�ಾದ�ೆ �ಾಕು ಎ���ತು�. ಅಲ��ೆ ಅವ��ೆ ��ೕಡ��ನ�� �ಾವ
ಭ�ಷ�ವ� ಇದ�ಂ�ೆ �ಾಣ�ಲ�. ತುಕು��ನ�� ಅವನ ಕನಸನು� ನನ�ಾ�ಸುವ �ಾಧ��ೆ ಇದ�ಂ�ೆ �ೋ�ತು. �ೕ�ಾ� 
೧೮೩೭ರ ��ೆಂಬರ್೪ ರಂದು ಆತ �ಾ�ಕ್ �ೋ�ಂದ ಅ���ೆ ಹಡ�ನ�� ಪ��ಾಣ �ಾ�ದ.
ಸಂ�ಾರದ ಜ�ಾ�ಾ�� ಈಗ ಆಂ���ಟ�ಳ �ೕ�ೆ �ತು�. ಅವಳ ತಂ�ೆ �ೆರ��ೆ ಬಂದು ಒಂ�ಷು� ಹಣ �ೕ�ದ. ಆ�ೆ
ತರ�ಾ� ಮತು� �ಾ�ನಂಗ�ಯನು� �ೆ�ೆದಳ�. �ೆ����ಂದ �ಾ��ಯ ವ�ೆ�ೆ ದು�ದು ಸಂ�ಾರವನು� ��ಾ�ಸುವಷು�
ದು�ದಳ�, ಅಲ��ೆ ಮಕ�ಳ ��ಾ��ಾ�ಸದ ಕ�ೆಗೂ ಗಮನ ಹ��ದಳ�.  
ಹ��ರ�ೇ ಇದ� �ಾ�ೋಬ್ �ಾ��ಷ್

ಅ�ೕ�ೊ�ಸ್� �ಾ�ೆ (Jacob parish Apologist School) �ೊ�ೆಲನ 

ಮೂರೂ ಮಕ�ಳ ��ಾ��ಾ�ಸ. ೧೮೪೦ರ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ಇದನು� �ೇ��ಾಗ ಅವ��ೆ ಏಳ� ವಷ. ಒಂದಥ�ದ�� ಬಡವ��ೆ
�ೕಸ�ಾ�ದ� �ಾ�ೆ ಅದು. ��ೕಮಂತರ �ಾ�ೆ �ೇ�ೆ ಒಂ�ತು�. ಪಟ�ಣದ �ಾ��ಾರ, �ೈ�ಾ��ಾ ವಲಯದ�� ಇದ�
�ಾ�ೋಬ್ �ಾ�ೆ ��ಾ���ಗಳ ನಡು�ನ ಜಗ, �ೊ�ೆ�ಾಟ, �ೊಂ�ಗ��ೆ �ೆಸ�ಾ�ತು�. �ೋಡುತ��ೇ ಅ�ೊಂದು
ಬಡಮಕ�ಳ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇಳ ಬಹು�ಾ�ತು�. ಹರಕು ಬ�ೆ�ಯುಟ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ೕ��ೆಲಸದ �ೆಂಗಸರಂ�ೆ �ಾಣುವ
�ಾಯಂ�ರು. ಇದ�ೆ� ತ��ರುದ��ಾ� ಅ���ೕ ಹ��ರ�ದ� ��ೕಮಂತ ಮಕ�ಳ �ಾ�ೆ�ಂದು, ಇ�� ಉದ��ೆ �ಾ�ಟ್
�ೊಟ� ಮಕ�ಳ�, ತರ�ಾವ� ಉಡುಪ�ಗಳನು� �ೊಟ� �ಾಯಂ�ರು.
�ಾ�ೆಯ ಒಳ�ೆ ಸ�ಾ �ೕಪದ �ೊ�ೆ. �ಾ�ಾ �ಾ� ಪ��ೇ�ಸಲು ಕೂಡ ಅವ�ಾಶ�ರ�ಲ�. ��ಾ���ಗ��ೆ ��ೆ �ೕಡಲು
ಉ�ಾ�ಾ�ಯರು ಸ�ಾ �ದ�. ಆರು �ಾಗು�ತ ತಪ�� ಗಳನು� �ಾ�ದ�ೆ, ಜಮ�ಾ�ೆಯನು� ಸ�ಚ��ೊ�ಸಲು
ಉಪ�ೕ�ಸುವ �ೋ��ಂದ �ೆರಳ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಆರು ಏಟುಗಳ�! ಇದನು� ತ����ೊಂಡ �ನವನು� ��ಾ���ಗಳ�
ಎದುರು �ೋಡು��ದರ
� ು. ಈ �ಾ�ೆ�ೆ ತುಸು �ೕಸ್ �ೇ�. ಆಂ���ಟ� ಇದನು� �ಾವ� �ಾ�ದ�ೆ� ಇಲ��ೕ ���ಲ�.
�ಾ�� �ಾವ� ಮಲಗುವವ�ೆಗೂ �ಾನೂ ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾಲ �ಾ�ೆಯು��ದ� ಆಂ���ಟ� ಮಕ���ೆ ಸವ�ಸ��ಾದಳ�;
ಅವ��ೆ �ಕ� �ಾವ �ೇವರೂ �ೇ�ಾಗ�ಲ�. �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ���ಾದರೂ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ�ರ �ೇಕು, ಇದು
ಅವಳ� ಮಕ���ೆ ಕ��ದ �ಾಠ. ತನ� �ಾ��ಾರ�ೕ�ಯನು� ಕ����ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� ಈ �ಾತು ಆ�ೆ�ಡ���ೆ �ೇದ�ಾಕ�
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ಎ��ತು. ತನ� �ಾ� �ಾ�ದ ಅ�ಾರ �ಾ�ಗ ವ�ಥ��ಾಗದಂ�ೆ ಅವನು ��ಾ��ಾ�ಸದ�� �ರತ�ಾ�  �ಾ�ೆ�ೇ
�ಾದ� ��ಾ����ಾದ. ಉ�ಾ�ಾ�ಯ��ೆ ಅಚು���ಾ�ದ. ಇದನ��ತ  ತಂ�ೆ ಇ�ಾನು��ಲ���ೆ ಅ�ಾರ 
ಸಂ�ೋಷ. ಮುಂ�ೆ ಅವನು “ಆ�ೆ��ಡ್����ಾ� �ೆಸ�ಾಗು�ಾ��ೆ,” ಎಂದು ತನ� ಭ�ಷ� ನು�ದ.
ತನ� �ಾ�ಯ ಬ�ೆ� ಇ��ದ� ಅ�ಾರ �ೌರವವನು� ತನ �ೕವನದ ಉದ�ಕೂ� ಪ��ಾ���ೊಂಡು ಬಂದ ಆ�ೆ��ಡ.
೧೮೬೮ರ�� ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಮತು� ಆ�ೆ��ಡ್ ಅವ��ೆ ಜಂ��ಾ� ��ೕಡ��ನ �ೆ�ೆ�ೆ��ಡ್ ಬಹು�ಾನ ಲ�.
ಅವರು ನಗದು ಅಥ�ಾ ಪದಕಗಳ�� ಒಂದನು� ಆ���ೊಳ� �ೇ�ಾ�ತು. ಪದಕವನು� ಬಯ�ದರು ತಂ�ೆ ಮತು� ಮಗ.
ಅದು ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಮತು�ಆಂ���ಟ� ಅವರ  ಬ� ಉ��ತು. �ಾ� �ಧನ�ಾ�ಾಗ ಆ��ಯನು� ಮಕ���ೆ
ಹಂಚ�ಾ�ತು. ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ�ೆ ಬಂದ ಹಣನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ��ಾಕ��, ಪದಕ �ಾತ� ನನ�ರ� ಎಂದು ನು�ದ.
ಆ ಪದಕದ �ೕ�ೆ �ಾ� “ಇದು ಆ�ೆ�ಡ�ನ ಪದಕ” ಎಂದು ಬ�ೆ�ದ�ಳ�. ಆಗ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೇಳ��ಾ��ೆ–
“�ಾವ�ಜ�ಕ�ಾ�ಗೂ ��ಯದ, ನನ�ೆ ಮತು� ಅವ��ೆ �ಾತ� �ೊ��ದ� ಹಲ�ಾರು ಗುಟು�ಗ�ದ�ವ�.”
ಅತ� ತುಕು��ನ�� ಇ�ಾನು��ಲ���ೆ �ಾ�ಂಡ್ �ೖನುಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು �ೇ�� ಅ�ಾರ�ಾ�ತು�. ಅಲ��ೆ ಅವ��ೆ
ರ�ಾ�ದ ಸುಂದರ ಪಟ�ಣ �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬಗ್� ನ�� ಕೂಡ ಅವನು� ತ�ಾ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ �ೊ�ೆ. ಅವ�ೕಗ 
�ೈ�ಾ��ೋದ�� ಎ��ದ. ೧೮೪೧ರ�� ಅವನು �ೊಡ� ��ನ್ �ಾಪ್ ಮತು� ಎರಕದಮ�ೆಗಳನು�(foundry)
�ಾ���ದ. �ೕ�ಾ� ಅವನನು� ರ�ಾ�ದ��ರುವ ಅತ�ಂತ ಗಣ�ೕಯ ಎಂ��ಯರುಗಳ�� ಒಬ��ೆಂದು ಗುರು�ಸ�ಾ�ತು.
ಅವನ ಹಣ�ಾ�ನ ಪ���� ಸು�ಾ��ತು. ತನ� �ೕ�ದ� �ಾಲವ�ೆ��ಾ� �ೕ��ದ. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�; ��ೕಡ��ನ��ದ� ತನ�
ಬಂಧು�ತ��ಗೂ ಧನ ಸ�ಾಯ �ಾ�ದ. ರ�ಾ��ೇ ತನ� �ೆ�ೆ ಎಂದು ಬ�ೆದ. ಇನು� ತನ� �ೆಂಡ� ಮಕ��ೇ�ೆ ತ��ಂದ
ದೂರ�ರ�ೇಕು? ತನ�ನು� ಬಂದು �ೇರುವಂ�ೆ ತನ� ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಸೂಚ�ೆ ಇತ�. ಕೂಡ�ೇ ಆಂ���ಟ� ತನ� ಮೂರೂ
ಮಕ�ಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ರ�ಾ��ೆ� �ೊರಡಲು ಅನು�ಾದಳ�.
�ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ
ಐದು ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಇ�ಾನು��ಲ�ನ 
ಕುಟುಂಬ ಅವನನು� ರ�ಾ�ದ��
ಎದುರು�ೊಂ�ತು. �ೊ�ೆ�ೆ �ಾವ� ತಂ�ದ�
ಅ�ಾರ ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, �ಾ�ೆ�, ಪರ�ಗಳ�.  
ಅವ��ಾ��ೕ �ಾ�ದ� ಕುದು�ೆ�ಾ� ಮತು�
ಅದ�ೊ�ಬ� �ಾಲಕ �ೇ�ೆ. �ೋ� �ಾ�
ಮತು� ಮಕ�ಳ� ���ದರು. ಅವರು ತಮ�
�ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ��ನ ಮುಖ� �
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�ೆಲಸ�ಾ�� �ೇವಕನನು� ಇ���ೊಂ�ದು� ಅ�ೇ �ದಲು.
�ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬಗ್� ��ಾಲ ದಯ ನಗ�ಾ�ಾ�ದು� ಅ�� �ಾಜ ��ೊಲಸ(czar Nicholas) �ಪ�ಣ
��ೇ�ಯ��ೆ ��ೇಷ ಮನ��ೆಯ����ದ�. �ೊಸ �ೊಸ ವಲಯಗಳ�� ಉ��� ನ�ೆಸುವವ��ೆ ಬಹು ಆಕಷ�ಕ ಎ��ತು�
ಆ ನಗರ. ತನ�ೆ ಅ�ಕೃತ  �ಕಷ್ಣ ಇಲ��ೇ �ೋದರೂ ತನಅಂತದೃ��� ಸ��ಯ�ಾ�ದ� ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಈ
ಅವ�ಾಶವನು� ಯ�ಾವ�ಾ�� ಉಪ�ೕ���ೊಂಡ. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಮುಂ�ೆ �ೋಡುವ �ಾ�ೆ, ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಕ�ಮ ಇದ�ೆ�
�ನ��ಾದು�ಾ�ತು�. ತನ� ತಂ�ೆಯ �ೕ� ಅವ��ೆ ��ಸ�ೇ ಇಲ�. ಆದರೂ �ೊರ�ಾ�ಾದ ರ�ಾ�ದ�� ಇ�ಾ�ನು��ಲ್
�ಾ�ದ �ಾಧ�ೆ�ೆ ಮಗ �ಾರು�ೋದ.
ರ�ಾ�ದ ಜನ ಉ�ಾ�ಗಳ�. �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ��ನ��ಾ��ಾರು ಅ�ಾಥರು �ಾ�ಸು��ದರ
� ು. ಅವ��ೆ ��ೇಷ�ಾ� 
ಆ�ಾರ�ೊಡುವ�ದು ತಮ� ಕತ�ವ��ೆಂ�ೇ �ಾ�� ಪ�ೋಕಷ್�ಾಅ��ಯ ಜನ   ಸ�ಾಯ �ಾಡು��ದ�ರು. ಇದನು�
ಕಂಡು ���ದ� ಆ�ೆ��ಡ್ ಮುಂ�ೆ ತಬ��ಗಳ �ೆರ��ೆ ಅ�ಾರ ಹಣವನು� �ೕ�ದ�ನು� �ಾಣು�ೆ�ೕ�.
ಊ�ನ �ಾಲು�ೆಯ ಹ��ರ�ದ� ಮರ�ಂದ
��ಾ�ಣ�ಾದ ಮ�ೆಯ�� �ಾಸ.  ��ೕಡ��ನ��
ಇದು�ದ��ಂತ ಬಹುಸು�ಾ�ತ �ೕವನ ಮಟ�.
ಆದ�ೆ ಚ� �ಯಂತ�ಣ ಅವ�ಂದ ಆಗದ �ೆಲಸ
ಎ��ತು. ��ೕಡ��ನ�� ಇದ�ಂ�ೆ�ೕ ಇ��ಯೂ
ಚ�. ಮ�ೆಯ �ಾ�ಲು ಮತು� �ಟ�ಗಳ 
�ರುಕು, �ೊರಕುಗಳ  ಮೂಲಕ  ತಣ��ನ �ಾ�
ಪ��ಾಹದಂ�ೆ ತೂ� ಬರು��ತು�.
ರ�ಾ�ದ ��ಟ� ಜನರಲ್ ಆ�ದ� ಓಗ�ೆವ
(Ogarev) ಎಂಬುವ�ೊಡ�ೆ

�ೊ�ೆಲ್ ಕುಟುಂಬ �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ��ನ�� �ಾಸ�
ಮ�ೆ

ಇ�ಾ�ನು��ಲ���ೆ �ೇರ ಸಂಪಕ��ದು� ಅವನ ಭೂ ಮತು� �ಾಗರ �ೖನುಗಳ�� ರ�ಾ� ಬಹು ಆಸ�� �ೋ��ತು.
ಅಲ��ೆ ಇನೂ� ಇತ�ೆ ಆಯುಧಗಳ ತ�ಾ��ೆ�ೆ ಅವನು ಮುಂ�ಾದ. ಸ�ಾ�ರದ ವರದ ಹಸ� ಇವನತ� ಸ�ಾ �ಾ�ತು�.
���ಯನ್ ಯುದ��ಾ�ಾಗ(೧೮೫೩-೫೫) ಇ�ಾ�ನು��ಲ�ನ �ೖನುಗಳ� ರ�ಾ�ದ �ೖನುಗ��ಂತ ಉತ�ಮ�ಾದುವ�
ಎಂಬುದು ��ರ ಪ��ತು. ಅಲ��ೇ ಅವ�ಗಳನು� ಭೂ�ಯ�� �ೆಡುವ �ಾಯ�ವನು� ವ�ವ�ೆ� ಪ��ದು� ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಅಣ�
�ಾಬಟ್.
ರ�ಾ�ದ�� �ೊ�ೆಲ್ದಂಪ�ಗ��ೆ ಇಬ�ರು ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ಮತು� ಒಬ�ಳ� �ೆಣು�ಮಗಳ� ಜ��ದರು. ಆದ�ೆ ಉ�ದದು�
ಎ�ಲ್ ಎಂಬ ಮಗ �ಾತ. ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಆ�ೋಗ� ಸು�ಾ�ಸ�ೇ ಅವನು ಸ�ಾ ತ�ೆ�ೋ��ಂದ ನರಳ���ದ�.
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�ಾವ��ೇ ಮನುಷ�ನ ��ರ ಆ�� ಎಂದ�ೆ ಅವನು ಗ��ದ �ಾನ. ಸಂ�ಾ��ದ ಹಣ ಇಲ��ಾಗಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಏ�ೇ
ಆದರೂ �ಾನ ಕ�ೆದು�ೋಗುವ��ಲ�. ಇದು ಇ�ಾ�ನು��ಲ�ನ ಅಚಲ ನಂ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಅವನು ತನ� ಉನ��ೋನ�ತ
ಬಂಡ�ಾಳವನು� ಹೂಡಲು ಅನು�ಾದ – ಅ�ೆಂದ�ೆ ಮಕ�ಳ ��ಾ��ಾ�ಸ. �ಾ�ಾ��ೕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೋ�ರ�ದ�ರೂ
ಅವ��ೆ ಅ�ಾರ �ಾನ�ಾಹ. ವಯ�ಾ�ದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಾ�� �ೆ�ಂಚ್ ಮತು� ಇಂ��ಷ್ �ಾ�ೆಗಳನು� ಕ.
�ದ��ಂದ�ೇ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ರ�ಾಯನ �ಾಸ�ದ�� ಒಲವ�. ಅವನ �ೋಧಕ ಯೂ� �ಾ��ಪ್ ಅವ��ೆ
�ೈ�ೊ�ೕ��ಸ�ೈಡ್ ಬ�ೆ, ಅದರ �ೊ�ೕಟಕ ಶ��ಯ ಬ�ೆ� ���ದ. �ಾ�ೆ ಮತು� ಚ��ೆ��ಾ� ಮ�ೊ�ಬ� �ೋಧಕ�ದ�ರು.
ಮೂರೂ ಮಕ��ಗೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಮನನ�ಾ�ತು- �ಾ�ಾಜ��ೆ�ೆ ಇ� ��ಗ�ಲ�; ಕ�ಯುತ��ೇ ಇರಬಹುದು. ನಮ�
��ಯನು� �ಾ�ೇ ರೂ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, ಕಷ�ಪಟು� ದು�ಯುವ��ೇ ಯಶ���ೆ �ೋ�ಾನ ಇವ� �ಾಬಟ್, ಲು��ಗ್
ಮತು� ಆ�ೆ��ಡ್ ಇವರುಗಳ� ಕ�ತ ಮ��ಾಠ.
ಸ�ತಂತ��ಾ� ಆ�ೋ�ಸುವ�ದನು� ��ಾ����ೆ�ೆಯ���ೕ ಆ�ೆ��ಡ್ರೂ���ೊಂಡ. ಅವ��ೆ ಅ�ಾರ �ಾಪಕ ಶ��
�ೇ�ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ, ಕ�ಯುವ�ದರ�� ಅನಂತ ಆಸ�� ಮತು� ಶ��ೆ�. ಅವನ ��ಾ��ಾ�ಸ ಕ�ಮ ಗು�ಾಮ��ಯನು�
�ೋಲು��ತು�; ಅಷು� ಕ�ಮಬದ�! ಅಂತಹ ��ೆ�! �ಾ��ಕ ಚ�ೆ��ೆ �ಲ�ದ ವ���ಗಳ �ೊಡ�ೆ ಅವ��ೆ �ೇ�ಾ�ರ�ಲ�.
(ಅವನ �ೕವನದ�� ಆ�ೆ��ಡ���ೆ �ೇವಲ ಐ�ಾರು ಮಂ�ಯ �ೊ�ೆ ಸಂಪಕ� �ಾಕು ಎ��ತು� ಎಂಬುದನು� ಮುಂ�ೆ
�ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ). �ಂ�ನ �ೇಗದ�� ಅವನು ತನ� ಅಣ�ಂ�ರನು� �ೕ� �ೕಲು ನ�ೆದ. ಅವನ ಉ�ಾ�ಾ�ಯ��ೇ
ಆಶ�ಯ� – ಇಂತಹ ���ೕಮ��ೆ ನಮ� �ಾಠ �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೇ�ೇ?
ಈ ಅವ�ಯ�� ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ತನ� ಎರಕದ ಮ�ೆಯನು� �ಸ���. ಅವ��ೆ ಅ�ೇಕ ಆಡ�ರುಗಳ� ಬರು��ದ�ವ� –
ಉ� ಎಂ�ನು�ಗಳ�, �ೈಪ�ಗಳ�, ಕಟ�ಡಗ��ೆ �ೇ�ಾದ ಕ��ಣ ವಸು�ಗಳ�, ಬಂದೂಕುಗಳ� ಇ�ಾ��, ಇ�ಾ��. ತನ�
ಉ��� �ೆ�ೆಯು��ದಂ
� �ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ �ಕ� �ಾಲು�ಾರರುಳನು� ದೂರ�ಾ� ಅವರ �ೇರುಗಳನು� �ೊಂಡು,
ತನ� ಮಕ�ಳ�ೆ�ೕ ಕಂ�ೆ�ಯ ಸಹ �ಾ�ಕರುಗಳ�ಾ�� �ಾ�ದ. �ೕ�ಾ� ಮಕ���ೆ �ಾ�ಾ, �ಾ�ೇಜುಗಳ �ಕಷ್ಣವಲ��
ಒಂದು ಉ���ಯನು� �ೇ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು, �ೇ�ೆ ��ಾ�ಸ�ೇಕು ಇವ�ಗಳನು� ಕು�ತ ತರ�ೇ�ಯೂ
�ೊ�ೆಯುವಂ�ಾಯು�.
ಇನು� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೇವಲ ��ಾ����ಾ�ರ�ಲ. ಒ���ೇ ಅವನು ಕಂ�ೆ�ಯ ಎ�ಾ� ��ಾಗಗಳ �ೆಲಸದ��ಯೂ
�ಪ�ಣ�ಾದ. �ೊ�ೆಲ್ ಕುಟುಂಬದಉ��� ರ�ಾ�ದ ಬಹು ಮುಖ� �ೈ�ಾ��ೆಗಳ�� ಒಂ�ಾ�ತು. ಚ��ಾಲದ��
ಮ�ೆಯನು� �ೆಚ��ಡುವ �ೇಂದ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� (Central heating system) �ರೂ��, ��ಾ�ಣ�ೆ� �ೈ�ಾ�ತು.
ಇದಲ��ೆ ಯುದ��ೆ� �ೇ�ಾದ �ಾಮ��ಗ��ಾ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅ�ಾರ �ೇ��ೆ ಬಂ�ದು�, ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ��ೕಡ���ಂದ
ವಸು�ಗಳನು� ತ��ದನಲ��ೆ,  ನು�ತ �ೕಮ�ನು�ಗಳನು� ಕ�ೆ��ೊಂಡ. ��ತ��ೆಂದ�ೆ ಸ�ಾ�ರ�ೊಡ�ೆಯ ಅವನ 
ವ�ವ�ಾರ �ಾಭ�ಾಯಕ ಎ�ಸ�ಲ�. ರಷ�ದ �ೊ�ೆ �ೇ� �ಾ���ೊಂಡ �ೆಲಸಗ��ೆ �ೕ�ಾ ಕ�� ಹಣ �ೊಡು��ದ�.
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ಬರಹ�ಾರ ಆ�ೆ��ಡ �ೊ�ೆಲ
ತಂ�ೆ ಮತು� �ಾನು ಎದು��ದ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಮಧ� ಪ��ೇಶ �ಾಡ�ದ��ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಬರಹ�ಾರ�ಾಗು��ದ��ೇ�ೋ
ಎ�ಸುತ��ೆ. ��ಾ����ಾ��ಾ�ಗ  ಅವನು �ಾ�ೆಗಳನು� ಕ�ಯುವ�� ಅತ�ಂತ ಶ��ೆ�ಯನು� �ೋ��ದ. ಅವನು ಐದು
�ಾ�ೆಗಳ�� �ೕ�ಾ�ಾಲ�ಾ� ಬ�ೆಯು��ದ�. ಒ�� ಅವನು �ೕ�ೆ�ೖರನ (Voltaire) ಕೃ��ಂದನು� �ೆ�ಂ��ಂದ
��ೕ�ಷ್ �ಾ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾಂತ��. ಏ�ೋ �ಾ�ಾಂತರ ಸಮಪ�ಕ ಎ�ಸ�ಲ�. ಆಗ �ಾನು ಬ�ೆದುದನು� ಮ�ೆ� �ೆ�ಂ��ೆ
ತುಜು�� �ಾ�ದ. ತನ� �ೆ�ಂಚ್ ಮತು� ಮೂಲ �ೆ�ಂಚ್ ಕೃ�ಗಳನು� ತುಲ�ೆ�ಾ� �ಾನು �ಾ�ದ� ತಪ��ಗಳನು
����ೊಂಡ. ಮಗ �ೕ�ೆ ಸಮಯ ಕ�ೆಯುವ�ದು ಇ�ಾ�ನು��ಲ���ೆ ಸ�ಲ�ವ� ಇಷ��ಲ�. ಇದಲ��ೆ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಒಂದು
�ೕ� ತ�ೆ�ೋ�ತು. ರ�ಾ�ದ�� �ಾಲ �ೕ�ಸ�ೆ �ೋದ�ೆ �ೈಲು�ಾಸ ಖಂ�ತ�ಾ�ತು�. ತನ� ತಂ�ೆಯ ಉ��� ಎ�ೆ�ೕ
ಯಶ���ಾ� ಮುಂದುವ�ೆಯು��ದ�ರೂ ಎಂ�ಾದರೂ ಕಷ��ೆ� �ಕು�ವ �ಾಧ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ ಇತು�. �ೕ�ಾ� �ಾಕಷು�
ಹಣ�ಾಸು �ಾಡುವ ಕಸುಬನು� ��ಯುವ�ದು ಅವಶ�ಕ ಎ���ತು.
�ೕ�ದ�ರೂ ಮುಂ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೆ��ಸ(Nemesis) ಎಂಬ �ೇಯ�ಾಟಕವನು� ರ��ದ. ಒಂದು �ೕ�ಯ�� ಅದು ಅವನ 
�ೕವನಚ��ೆ��ೕ ಆ�ತು�. ಆ �ಾಟಕ ಪ�ದಶ�ನ ಕಂ�ದೂ� ಉಂಟು. ಅಲ��ೆ ಅವನು ಇನೂ� ಯುವಕ�ಾ��ಾ�ಗ�ೇ
“ಸ�ೋದ�ಯರು” ಎಂಬ �ಾದಂಬ��ಂದನು� ಬ�ೆಯ �ೊರ�ದ�.  �ೆ�� ಕ�ಯನು� ಅನುಸ�� ಇಂ���ನ��
ಕ��ೆಯನೂ� ರ��ದ. ಈ ಕ��ೆಯನು� �ಾನು ಇಂ�ೆ�ಂ��ೆ �ೋ�ಾಗ �ಾ��ಾ�ಸಕ� �ಾ���ಬ���ೆ �ೋ��ದ.
ಓ�ದ �ಾ���ೆ ಎ��ಲ�ದ ಸಂ�ೋಷ- ��ೕ�ಷ ಆದ �ೕನು ಬ�ೆದ�ೆ�ೕ ಇದು? ಆದ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ತನ� ಬರಹಗಳ ಬ�ೆ� 
ಏ�ೋ ಅತೃ��. ಯುವ ಕ�ಗಳ�� ಅ�ೇಕರು �ಾಡುವಂ�ೆ ಎಲ�ವನೂ� ಒಂದು �ನ ಸುಟು��ಾ�ದ. ಆದ�ೆ ಅವನ 
�ಾ�ತ�ದ ಒಲವ� ಇ���ೆ ಇಂಗ�ಲ�. �ೕವನ��ೕ ಓದು��ದ.� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ್ �ಟು��ೆ�ರುವ ಪ�ಸ�ಕ ಭಂ�ಾರದ��
ಅ�ೆ�ಾ�ೇಕ �ಾ�ತ� �ೊ���ೆಗ��ೆ.
ಅವ��ೆ ೧೬ವಷ��ಾ�ಾಗ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಅವನ ತಂ�ೆ ಒಂದು ��ೇಷ ಅವ�ಾಶವನು� ಒದ���ೊಟ�. ಅ�ೆಂದ�ೆ
��ೇಶಗಳ�� ಸಂಚ�� ಅ�� �ೈ�ಾ��ೋದ�ಮಗಳನು� ಸ�ತಃ �ೋ� ಬರುವ�ದು. ಇದು ಅವನ ಭ�ಷ�ದ ದೃ���ಂದ
ಉಜ�ಲ�ಾದದು� ಎಂದು �ೇ�ೆ �ೇಳ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಇದರ �ಂ�ೆ ಒಂದು ಷರತು� ಇತು� – ಅವನು ಬರಹ�ಾರ�ಾಗುವ
ಹಂಬಲವನು� �ೊ�ೆಯ�ೇಕು. �ೕ�ಾ� �ೇವಲ ಬರಹ�ಾರ�ಾ� �ೕ�ಸುವ ಆ�ೆ ಅ�ೆ��ಡ��ಂದ ದೂರ�ಾ�ತು.
�ಾನ�ಾ�ೆ�
ಅ���ೕಯ ��ಾ���, ರ�ಾಯನ �ಾಸ�ದ�� �ಪ�ಣ ಮತು� �ಾ�ಾಯ�ಕ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�� ಅಣ�ಂ�ರನು�
�ೕ���ಾ��ೆ ಎಂ�ೆ�ಾ� ಎ��ದ ಆ�ೆ��ಡ್ ರ�ಾ��ಂದ �ೊರಟ ತನ� �ಾನ�ಾ�ೆ�ಯನು� �ೈ�ೊಂಡ. ಅವನ 
ಮುಂ�ಾಗರೂಕ�ೆ �ೇಳ�ೕರದು�. ತನ� �ಾ�ೆ�ಯ ಬ�ೆ� �ದ�ೇ ಆ�ೋ�� �ಾವ �ಾವ ಊರುಗ��ೆ �ೋಗ 
�ೇಕು? ಅ�� �ಾರನು� ಸಂ�ಸ�ೆಕು? ಅವ�ೊಡ�ೆ �ಾವ ಚ�ೆ�, ��ಾರ ��ಮಯ ಆಗ�ೇಕು? ಇ�ೆಲ�ವನೂ�
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�ದ�ೇ �ಧ���ದ�. ಅವನ �ೕವನ ಕ�ಮ�ೇ �ಾ�ೆ. �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� ����ಾ��ೊಂಡರೂ ಅದು ತನ�
ಹ�ೋ�ಯ�� ಇರ�ೇಕು. �ೕಸುವ �ಾ�ಯ�� ತೂ��ೋಗುವ ವ��� ಅಲ� ಆತ.
�ದಲು ��ೕಡ��ನ��ದ� ಅವನ ಸಂಬಂ�ಗಳನು� �ೋ�ಬಂದು, ಯೂ�ೋಪ, ಇಂ�ೆ�ಂಡು, ಅ���ಾಗಳ�� ತನ�
ತಂ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾ�ಜ� ಸಂಪಕ�ವ�ಳ� ವ���ಗಳನು� ಮತು� �ಾ��ಕ ಅ�ೆ�ೕಷಕರುಗಳನು� ಅರ� �ೊರಟ.  �ಾ����ನ��
���ೆಸರ್�ೆಲೂಜ್ (Pelouze) ಎಂಬುವವನನು� �ೋ�ದ�ೆ ನೂ��ಾ��ನ�� ಪ��ದ� ಎ�ಕ�ನ್(Ericsson) ಜ�ೆ
ಚ�ೆ��ಾ�ತು. ಎ�ಕ�ನ್ ತ�ಾ�ಸು��ದ� �ಾ�ಯ ಎಂ�ನ್ ಆ�ೆಡ�ನನು� ��ೇಷ�ಾ� ಆಕ���ತು. ಮುಂ�ೆ ಈತ
(ಎ�ಕ�ನ) ಯುದ�ದ ಹಡ�ೊಂದನು� ��ಾ�ಣ �ಾ�ದ.
ತನ� �ಾ�ೆ� ಮು�� ರ�ಾ��ೆ� �ಂ�ರು�ದ ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾನು ಕ��ದ�ನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತರುವ ಬ�ೆ� ಆ�ೋ��. ಆದ�ೆ
ಬಳ��ೋ�ದ� ಅವನು ��ೕಡ��ನ��ದ� �ೕ�ನ ಬು�ೆ�ಗಳ�� �ಾ�ನ�ಾ� ಆ�ಾಸವನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡ.
ಎ�ಕ�ನ್ ತು� ಆ�ೆ��ಡ್ ಒಂದು ಮ�ಾನಂ��ೆಯನು� �ಾ���ೊಂಡು ಬಂದರ. ಪ�ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾದ ಎಲ�
ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಗಳ� �ೇವಲ ವ���ಯ ಆ��ಯಲ;� ಅವ� �ಾನವ ಕುಲ�ೆ�ೕ �ೇರ�ೇ�ಾದ ಸ�ತು�. ಕ�ಾ�ದ��ೆ ತನ� ಕೃ��ೕ
ಪರಮ ಬಹು�ಾನ, ಅವನು �ೊರ�ನ �ಾವ ಪ�ಶ��ಯನೂ� ��ೕ�ಸ�ಾರದು. ಈ �ಾವ�ೆ  ಆ�ೆ��ಡ�ನ
ಅಂತರಂಗ��ದ�ರೂ ಮುಂ�ೆ ಅವನು ವ�ವ�ಾರ ಚತುರ�ಾದ. ತನ� �ೆ�ೕಧ�ೆಗಳನು� ಹಣವ�ಾ��  �ೇ�ೆ
ಪ�ವ��ಸುವ�ದು ಎಂಬ ��ೆ� ಅವ��ೆ ಕರಗತ�ಾ�ತು�.
��ಾ�ತನ
���ಯನ್ ಯುದ�೧೮೫೬ರ�� ಮು��ಾಗ ರ�ಾ� �ಾಂ� ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಸ��ಾ�ತು. �ೕ�ಾ� ಅದು �ಾನು �ದಲು
ಇ�ಾ�ನು��ಲ���ೆ �ೊಟ� �ಾತನು� ಉ���ೊಳ��ಾಗ�ಲ�. ಆಡ�ರುಗಳ� ವ�ಾ ಆದವ�. �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು�
ಸ�ಾ�ರ �ಾವ� �ಾಡ�ಲ�. ಇವ�ಾದ�ೋ �ಾಕಷು� �ಾಲ �ಾ�ದು� �ಕು� �ಾಣದ �ಾ�ಾ�ತು. �ಾನು �ೈ�ೊಂಡ
ಇತ�ೆ �ೆಲಸಗ�ಂದ ಬರುವ ವರ�ಾನ�ಂದ �ಾಲ �ೕ�ಸುವ�ದು ಖಂ�ತ ಅ�ಾಧ�. ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಆ�ೆ��ಡ�ನನು�
�ಾ��ಸ್ ಮತು ಲಂಡನು�ಗ��ೆ ಕ�� ಅ��ನ �ಾ�ಂಕುಗ�ಂದ �ಾಲ ಪ�ೆಯುವ ಯತ� �ಾ�ದ. ಆದ�ೆ �ಾವ
�ಾ�ಂಕೂ ಹಣ �ೕಡಲು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ಲ�. ಮ�ೆ� ��ಾ�ತನದ ಭೂತ �ಾ�ತು. �� ಇಲ��ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಮತು�
ಅವನ �ೆಂಡ� ಆಂ���ಟ� ��ೕಡ���ೆ ಪ��ಾಣ �ೆ�ೆ�ದರು. ಆದ�ೆ ಮಗ ಲು��ಗ್ ಕುಟುಂಬ�ೆ� �ೇ�ದ   
ಕಂ�ೆ�ಗಳನು� �ಾ�, �ಾಲವನು� �ೕ��, ಸ�ಲ� ಹಣ ಉ�� ತಂ�ೆ ��ೕಡ�ನ�ನ�� ಮ�ೆ� �ಾ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ 
�ಾ�ದ. ಅತ�ಂತ ಕಳ�ೆ ಎ���ದ� ಬ�ಾವ�ೆ�ಂದರ�� ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಮ�ೆ �ಾ�ದ�ಾದರೂ ತನ� ಕನಸನು�
�ಾತ� �ೕವಂತ�ಾ��ೕ ಇ���ೊಂ�ದ�.
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೩. ಉ����ೆ ಇ�ದ ಆ�ೆ��ಡ
ತಂ�ೆಯ ರ�ಾ� ಅ�ಾ�ಯ ಮು�ದ ನಂತರ ಆ�ೆ��ಡ್ ಮತು� �ಾಬಟ್�ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ��ನ�� �ಕ�
ಅ�ಾ�ೆ��ಂಟ್ ಒಂದರ� �ಾಸ�ಾ�ದ�ರು. ಸ�ಾ ���ಾ�ೕಲ�ಾದ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಅಡು�ೆಮ�ೆ�ೕ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆ
ಆ�ತು. ಅ���ೕ ಅವನು �ಾ��ೋ�ೕಟರ್ ಎಂಬಉಪಕರಣವನು� ಕಂಡು��ದು ಅದ�ೆ� �ೇ�ೆಂಟ್ ಪ�ೆ.
ಸ�ೋದರ�ಬ�ರೂ �ಂ�ೆ ತಮ�ೆ ಉ�ಾ�ಾ�ಯ�ಾ�ದ� ��ನ್ ಮತು� �ಾ��ಪ್ ಅವ�ೊಡ�ೆ ತಮ� ಸಂಪಕ�ವನು
ಮುಂದುವ�ೆ�ದರು. ��ನ್ ಅವ��ೆ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ(nitroglycerine) ಎಂಬ ��ಯುವ ದ�ವ�ದ ಬ�ೆ� ���ದ.
ಅಲ��ೆ ��ನ ತನ� �ಾ�ೇಜು ಉಪ�ಾ�ಸ ಒಂದರ�� ಆ ದ�ವ�ದ ಒಂದು ಗುಟುಕನು� �ೕ�ನ �ೕ��� ಅದನು�
ಸು���ೆ�ಂದ�ಂದ �ೊ�ೆದ. ಆಗ ಆ ದ�ವ� �ಸೂ��ನಂ�ೆ ಧ�� �ಾ�ತು. ಆದ�ೆ �ೕ��ೆ �ಾವ��ೇ
�ಾ��ಾಗ�ಲ�.
ಇದನ��ತ ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ದುಳ ಕಂಪ��ಟರ್ �ಾ�ಾ�ರಂ �ಾ�ತು. ಈ ದ�ವ�ವನು� ��� ಅದರ ಅ�ಾರ ಶ��ಯನು�
�ೊರ�ಾಕುವ�ದು �ೇ�ೆ? �ೕ�ಾ�ಾಗ �ಾತ� ಆ ಶ��ಯನು� ಉಪ�ೕ�� �ಕ� ವಸು�ಗಳ� ಒ�ೆಯುವಂ�ೆ
�ಾಡಬಹುದು. ಆ�ೆ��ಡ್ ಒಂ�ಾದ �ೕ�ೆ ಒಂದರಂ�ೆ ಅ�ೇಕ ಪ��ೕಗಗಳನು� �ಾ�. ಅವ��ೆ ಅ���ತು – ಕ�ಯ 
ಗನ್ �ೌಡರ(gunpowder) ಮತು� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಇವ�ಗಳನು� �ೆ�ೆ, �ಶ�ಣ�ೆ� �ೆಂ� ಹ��ದ�ೆ �ೇ�ೆ? ಇದನು�
ಪ�ಯ��� �ೋ��ಾಗ ಇಬ��ಗೂ ಆಶ�ಯ�! ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೆ�ಾ��ಾರ ಸಮಂಜಸ�ಾ�ತು�. ಸ�ೋದರ�ಬ�ರೂ �ೕರು
ಘ�ೕಕ�� ಮಂಜುಗ�ೆ��ಾ�ದ� �ಾಲು�ೆ ಒಂದರ�� ಅ�ೇಕ ಪ��ೕಗಗಳನು� �ಾ� ತಮ� �ೆ�ೕಧ�ೆಯ�� ಹುಳ��ಲ�
ಎಂಬುದನು� �ಾ�� ಪ���ೊಂಡರು. ಕೂಡ�ೆ
ತಂ�ೆ�ೆ ಇದರ ಬ�ೆ� ���ದರು.
ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಮಕಳ ಮುನ��ೆಯನು�
�ೊಂ�ಾ�, “ಇದು ರ�ಾ�ದ�� ಒ�ೆ�ಯ 
ಉ����ಾಗ ಬಲ�ದು” ಎಂಬ ಆ�ಾ�ಸ�ೆ
�ೕ�ದ. ಇದಲ��ೆ ಆತ ��ೕಡ��ನ�� ತನ��ೇ
ಪ��ೕಗಗಳನು� ನ�ೆ� ಯಶ���ಾದ. ಇ���ೆ
���ಸ�ಲ�. “�ಾ�ೇ �ೈ�ೊ����ೆ�ನ್ ಮತು�
ಗನ್ �ೌಡರುಗಳ �ಶ�ಣವನು� ಕಂಡು
��ದದು�” ಎಂದು �ಾ�ದ. ಆ�ೆ��ಡ್ ತಂ�ೆ�ೆ

ಬಂ�ೆ��ೆಯುವ�ದರ�� �ಶ�ಣದ ಬಳ�ೆ

ಪತ� ಬ�ೆದು ಅವನ ಈ ಕ�ಮವನು� ಖಂ��ದ. ತಂ�ೆ ���ಾ�ದ; �ೕ� ಪತ� ವ�ವ�ಾರ�ಾ�ತು. ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾ�ೊಬ�
�ಾ��ಾ�ಕ ಮತು� ತನ� ಎ�ೆ�ಯನು� �ೕರುವ ವ���ಯಲ� ಎಂಬುದನು� �ೋ���ೊಟ�.  �ೕ�ಾದರೂ ಇದು
ತಂ�ೆ�ಡ�ೆ ಕಲಹ�ಾ� ಪ�ಣ�ಸ�ಲ�; ಅಪ� ಮಗ ಪರಸ�ರ ದೂರ�ಾಗ�ಲ�.  ಅವ�ಬ�ರ ಮ�ೆ� ಇದ�
��ಾ���ಾ�ಯವನು� ಅದು �ೕಗುವಂ�ೆ �ಾ�ತು.  
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��ಾ�ತನ�ಂದ �ೊರಬರಲು ಇ�ಾ�ನು��ಲ���ೆ ಬಹು�ಾ� ಸ�ಾಯ �ಾ�ದು� ಮ�ಾ�ರೂ ಅಲ�; ಅವನ ಮಗ 
ಆ�ೆ��ಡ. ಅವ�ೇ ಸಂ�ಾರವನು� ತೂಗುವ, ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊತ�.
ಕುಟುಂಬದ�� ಏ�ೇ ಸಮ�ೆ� ತ�ೆ�ೋ�ದರೂ ಅದನು� ��ಾ�ಸುವ �ೊ�ೆ ಅವನ�ಾ�ತು. ಅವನು �ಾ�ದ �ಾ�ಾ
�ೆಲಸಗಳ �ಂ�ೆ ಇದ�ದು� ‘ಪ��ದ��ಾಗ�ೇಕು’ ಎಂಬ ಹಂಬಲ��ಂತ ಅ�ೕವ ಭಯ. ಇ�ೇ ಅವನ ಪ�ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾದ
ಮುಖ� ಶ��.   
ತನ� ಕುಟುಂಬ �ಂ�ೆ ಸ��ದ ಬಡತನವನು� ಆ�ೆ���ಡ್ಮ�ೆಯ�ಲ�. �ಾ�ಪ��ೆ��ದವ��ೆ �ಾಕಷು� ಸ�ಾಯ �ಾ�ದ.
ಆದ�ೆ ಎಚ�ರ�ೇ� �ಾಲ�ಾರರನು� ಅವನು ಹ��ರ �ೇ�ಸು��ರ�ಲ�. ಒಂ�ೆ�ೆ ಅವನು ಬ�ೆ��ಾ��ೆ – “�ಾನು ಅ�ೇಕ 
ಕಷ�ಗಳನು� ಎದು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಲವನು� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದರೂ ಒ���ಾದರೂ ಅವ� �ೕ� ಮರು�ಾವ� �ಾ�ಲ�.
ನ��ಂದ �ಾಲ ಪ�ೆದವ�ಂದಲೂ ಇದ�ೆ�ೕ �ಾನು ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.”
ಇತ� ತಂ�ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ�� ಮ�ೆಯ ಹ��ರ �ೆಡ್ ಒಂದರ��

ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯನು� ��.

ಅವ�ೊಡ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಮತು ��ಯ ಮಗ ಎ�ಲ್ �ೇ�ದರ. ಅ�ೇ �ಶ�ಣವನು� �ದ� ಪ�� ಪ��ೕಗಗಳನು� ನ�ೆ�
ಯಶ���ಾದರು. ಅವರ ಪ�ಯತ�ದ�� �ೇಶದ ��ಟ� ಆಸ�� ವ�� ಆರು �ಾ�ರ ��ೕ�ಷ �ಾಲರುಗಳ 
ಸ�ಾಯವನು� �ೕ�ತು. �ಾಲ್�� �ೋ��ನ �ೋ�ೆಯ ಹ��ರ ��ಟ��ಾ� ��ೇಷ ಪ�ದಶ�ನವನು�
ಏಪ��ಸ�ಾ�ದು� ಒಂದು �ೊಡ� �ೊಳ�ೆಯ�� �ಶ�ಣವನು� ತುಂ� ಅದನು� ಹಚ��ಾ�ತು. ಆಗ ಉದ���ದ
��ತವನು� ಕಂಡು ��ಟ�ಯ ಪ����ಗಳ� ಕೂಡ ಭಯ ಪಟ�ರು. ಅವರ �ೕ�ಾ�ನ – ಯುದ�ದ��
ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಇದು ಬಹಳ ಅ�ಾಯಕರ!
�ೕ�ೆ ನು�ದ ��ೕಡ��ನ �ೈನ� �ೊ�ೆಲ್ ಕುಟುಂಬ�ೊಡ�ೆ ಸಹಕ�ಸಲು ��ಾಕ�ತು. ಆದ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಮತು�
ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ ಈ ಪ��ೕಗಗ��ಾ� �ಾಕಷು� ಹಣವ�ಯ�ಾ�ದ�ರು. �ೈ�ಡುವಂ�ರ�ಲ�. ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾ����ನ
�ಾ�ಂಕುಗ�ೆ� ಡ�ೆ ವ�ವಹ��ದ. ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ ಮತು� ಕ�� �ೆ�ೆಯ ��ಮದ�ನು� ಬಯ�ದ �ಾ�ಂ�ೊಂದು
ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೕಜ�ೆಯನು� ಮಂಜೂರು �ಾ� ೧೦೦,೦೦೦ �ಾ�ಂಕುಗಳ �ಾಲ �ೕ�ತು.
ಈಗ ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಮುಂ�ದ� ಪ��ೆ� - �ೊ�ೕ�ಸುವ �ಶ�ಣವನು� ಕಂಡು��ದ��ಾ��ತು. ಅದ�ೆ� ಅವ��ೆ ��ೕಡ��ನ 
�ೇ�ೆಂಟ್ ಕೂಡ �ೊ�ೆ�ತ. ಆದ�ೆ �ಯಂ��ತ�ಾದ �ೊ�ೕಟನವನು� ಸೃ��ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ?
ತನ� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�� ಆ�ೆ��ಡ
೧೮೬೪ರ �ೊ���ೆ �ೆ�ೆನ್ �ೋ��ನ��ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆ �ಾಯ�ವ��ತು�. ಅ�� ಅ�ೆ��ಡ, ಇ�ಾ�ನು��ಲ,
ಆಗ�ಾ�ೆ �ಾ�ಾ ಪ�ೕ�ೆಗ�ಾನು� ಮು��ದ� ತಮ�  ಎ�ಲ, ಸ�ಾಯ�ೆ� ಒಬ� ಹುಡುಗ ಮತು� ಓವ� �ೇವ�. ಇ��
ಅನು�ನ ಆ�ೆ��ಡ್ ಹ��ೆಟು ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ ದು�ಯು��ದ�. ಅವನ ಆ�ೋಗ� ಅ�ೆ�ೕನೂ ಸಮಪ�ಕ�ಾ�ರ�ಲ�. ಸ�ಾ  
ಆ�ಾಸ�ೊಂ�ರು��ದ�. �ೕ�ದ�ರೂ �ೆಲ��� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�� ಅ�ೇಕ �ನಗಳ �ಾಲ �ಾ���ೆ �ೕಗ 
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�ಾ��ೊಂಡು ಆ�ಾರ, ��ೆ�ಗಳನು� ಮ�ೆತು ತನ� �ಾಯ�ದ�� ಮಗ��ಾಗು��ದ�. ತನ� ಆ�ೋಗ�ದ ಬ�ೆ� 
�ಾ�ೊಡ�ೆಯೂ �ೇ��ೊಂ��ೆ�ೕ ಇಲ�. �ಾವ��ಾದರೂ ಮುಖ� ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಪ�ವ� �ದ��ೆ ಮತು� ತಳಹ�ಯ
�ೆಲಸವನು� �ಾ�ೇ �ಾಡು��ದ.� ಸ�ಾಯಕರನು� ಕ�ೆಯು��ರ�ಲ�. �ಾನು ಕಂಡು��ದ ಇ�ೆ�ೖಟರ್(igniter)
�ರೂಪ�ೆ�ೊಂ�ಾಗ �ದಲ ಐವತು� ಪ��ೕಗಗಳನು� ಅವ�ೊಬ��ೇ ಜರು��ದ�. ನಂತರ�ೇ ಇತರರ ಸ�ಾಯ 
ಬಯ�ದು�. ಇದು ಅವನು �ೕವನದ ಉದ�ಕೂ� �ಾ���ೊಂದು ಬಂದ ಕ�ಮ. ಇದ�ೊಂ��ೆ ಆ�ೆ��ಡ���ದ� ಅ�ಾರ 
ಆತ���ಾ�ಸವನು� �ಚ��ೇ�ಾ�ದು�.
�ಾ�ಾದ�ೋ ಪ�ಪ�ಣ��ಾ�ಾ� (perfectionist) �ಾ�ದು� �ಕ�ವ�ಂದ �ಾಕಷು� ಪ�ಗ�ಯನು� ��ೕ�ಸು��ದ�.
ಆದ�ೆ ಎಂ�ಗೂ ದು�ಾಡ�ತ �ಾಡ�ಲ�. ��ಾ��ಕಲ್ ಎಂ��ಯ�ಂ, �ೆಳಕು (optics), �ೕವ�ಾಸ�, ಎ�ೆ�ೊ�ೕ
�ೆ��� (electrochemistry) ಮುಂ�ಾದ �ೇತ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ೆ ಹಲ�ಾರು �ೕಜ�ೆಗಳ�, ��ಾರಗಳ�
ಅವ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� �ೆಲವ� ಅ�ಾ��ಾ�ಕ ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ ���ತು�; ಆದರೂ ಅವನ ಹುರುಪ� ಇಂಗ�ಲ�. “ನನ�ೆ
ವಷ��ೆ� ೩೦೦ ಆ�ೋಚ�ೆಗಳ� ಬರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಇವ�ಗಳ�� ಒಂದು �ೈಗೂ�ದರೂ �ಾನು ತೃಪ�” ಎಂದು ಅವನು
�ೇ��ಾ��ೆ.
ದುರಂತ
�ೆ�ೆ�ಂಬರ್೩, ೧೮೬೪, ಶ��ಾರ ಸುಂದರ�ಾದ �ನ. ತನ� ಪ��ೕ�ಾಲಯದ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ���ೆ�ನ್ ದ�ವ�ವನು
ಶು��ೕಕ�ಸು��ದ�. ಅವ�ೊಡ�ೆ ತಮ� ಎ�ಲ್ ಮತು� �ತ��ೆಟ್�� ಮ (Hertzmann) �ೈ�ೆ�ೕ ��ಾಗ�ಂದ
ಬಂ�ದ� ಆಡ�ರ್ ಒಂದರ ಪ��ೈ�ೆ�� �ರತ�ಾ�ದ�ರು. ಈ �ೇ�ೆ�ಾಗ�ೇ ೨೫೦ �ೌಂಡುಗಳಷು� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್
ದ�ವ�ವನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾ�ತು�. ಹಲ�ಾರು �ನಗ�ಂದ ಈ ದ�ವ�ವನು� ಅ�� ಇ�ಸ�ಾ�ದು�, �ೆ�ೆ�ೊ�ೆಯವರು

ಮೃತ�ಾದ ಎ�ಲ್ �ೊ�ೆ

ಉಂ�ಾದ ಆ�ೊ�ೕಟ

15

ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಮುಂಬರಬಹು�ಾದ ಅ�ಾಯದ ಬ�ೆ� ಸ�ಾ ಎಚ�ರ �ೕಡು��ದ�ರು. ಅಲ��ೆ ಕಟ�ಡದ �ಾ�ಕ��ೆ ದೂರನೂ�
�ೊ���ಾ��ತು. ಆದ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಇ�� �ಾವ ಅ�ಾಯವ� ಇಲ��ೆಂದು ಅವರ �ಾತನು� �ವ�ಡು�ೇ�. ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ
�ೈ�ೊ�ೕ���ೆ���ನ ಶ��ಯ ಪ�ಣ�ದಶ�ನ  ಇನೂ� ಆ�ರ�ಲ�.
ಇದ���ದ�ಂ�ೆ�ೕ ಗುಡುಗು �ೊ�ೆದಂ�ಾ�, �ೆ��ನ��ದ� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�� �ೊಡ� �ೊ�ೕಟ ಉಂ�ಾ�ತು. ಅಲ��ೆ
ಸುತ�ಮುತ��ನ ಮ�ೆಯ �ಟ�, �ಾ�ಲುಗಳ� �ೊ�ೆದು�ೊಂಡವ�, ಕಟ�ಡಗಳ� ಕಂ��ದವ�. ಇ�ೆಲ���ಂತ �ೊಡ� �ಾ�
ಎಂದ�ೆ ಎ�ಲ್ ಮತು��ೆಟ್�� ಮನಸ�ಳದ���ೕ ಮೃತ�ಾದರು. �ೊ�ೆ�ೆ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ �ೇವ� ಕೂಡ. ಆ�ೆ��ಡ್
ಮ��ತರು ಇದ��ಂ
� ದ ಎ�ೆಯಲ�ಟ�ರು.
ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೕ�ೆ ಈ ದುರಂತ ಏನು ಪ��ಾಮ �ೕ��ೋ �ೇಳ�ವ�ದು ಕಷ�. ಅವ�ಾದ�ೋ ತನ� �ೕ�ತ��ೕ ಈ ಬ�ೆ� 
�ವ� �ೌನ �ಾ�ದ. ಆದ�ೆ ಈ ಸಂಗ� ತನ� ��ಮ��ನ ಕನಸುಗಳನು� ಭಸ� �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬ �ೕ� ಅವ��ೆ
ತ�ೆ�ೋ�ದಂ��ೆ.
ಆದರೂ ಆ�ೆ��ಡ್ ದೃ��ೆಡ�ಲ. ಆದ�ೆ ಇದು ಅವನ ತಂ�ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ�ನನು� �ಾ�ದಂ��ೆ. �ೆಲ�ೇ �ನಗಳ��
ಅವನು �ಾಶ���ಾಯು �ೕ�ತ�ಾದ. ಓ�ಾಟ ಅ�ಾಧ��ಾ�ತು; ಎಂಟು ವಷ�ಗಳ ಮುಂ�ೆ �ಾವನ���ದ.   ಈ
ಅವ�ಯ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ತಂ�ೆ �ಾ�ಯ��ೆ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� ಒದ�� ಅವ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೊರ�ೆ ತ�ೆ�ೋರದಂ�ೆ
�ಾ�ದ. ಅವನ �ಾ� �ೇ��ಾ�� ೆ – �ೇವರನಂತರ ನಮ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಇ�ಾ��.
ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ ಆ �ೊ�ೕಟ�ೆ� �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ ನ ’�ೊ�ೆಲ್ �ೊ�ೕ’ ಎಂಬ �ೆಸರನು� �ೕ�ದರು. �ೕ�ಾದರೂ
ಅವನು �ಾತ� ಮರು�ನ�ೇ ತನ� �ೆಲಸ�ೆ� �ಾಜರ್ ಆ�ದ� ಎನ��ಾ��.
ಅಣ� �ಾ�ೆಟ್� ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಬು�� �ೇ� ��ಮ��ನ ಉ���ಯನು� ತ��ಸು ಎಂಬ ಸಲ�ೆ �ೕ�. ಆದ�ೆ ಅವನು
��ೕಡ���ೆ ಬಂದು ತಮ�ನ ಪ�ಗ�ಯನು� ಕಂಡು, �ಾ�ೇ ��ೆ�ಂ��ೆ �ಂ�ರು�, �ೆ��ಂ�ಯ ಬ� ಅ�ೇ ಉ���ಯನು�
�ೈ�ೊಂಡ! ಅಲ��ೆ ಅದರ �ಾ��ಾರಕೂ� ಮುಂ�ಾದ.
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೪. ��ಮ��ನ ಕಂ�ೆ�
�ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ ಜನ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ�ನನು� ಇನೂ� ಶ�ಸುತ��ೇ ಇದ�ರ. ಆದ�ೆ �ೊ�ೕಟ�ೆ ಉಂ�ಾದ �ೆಲ�ೇ �ನಗಳ 
ನಂತರ ��ೕಡ��ನ �ಾ�ೆ��ಾ ಮತು� �ೆ�ಾ�ಂಗ್ ಗಳ ಗ�ಗಳ� ಅವ�ಂದ ಗಣ�ೕಯ ಪ��ಾಣದ�� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ
�ೊಳ�ಲು ಮುಂ�ೆ ಬಂದರು. ಇದಲ��ೇ �ೊ�ೕಟ�ೆ�ಾ� �ೇವಲ ಐದು �ಾರಗಳ�� ಸ�ಾ�ರದ �ೈ�ೆ� ��ಾಗ ಸುರಂಗ  
��ಾ�ಣದ�� �ೊ�ೆಲ್ �ದ�ಪ��ದ �ಶ�ಣವನು� ಉಪ�ೕ�ಸುವ��ಾ� �ೂೕ�ತು. �ೕ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಯತ��ೆ�
ಸ�ಾ�ರದ �ೆಂಬಲ �ೊ�ೆತಂ�ಾಯು�.
ಆ�ೆ��ಡ್ ಕಂ�ೆ��ಂದನು� ಕಟ�ಲು ಮುಂ�ಾ. ಆದ�ೆ ಅದ�ೆ� ಬಂಡ�ಾಳ ಎ��ಂದ �ೊರಕ�ೇಕು? ಅವನ ಸು�ೈವ�ಂದ
ಇಬ�ರು ��ವಂತರು �ಾಲು�ಾರ�ಾಗಲು ಮುಂ�ೆಬಂದರು. ೧೮೬೪ರ ಅ�ೊ�ೕಬರ್೨೨ ರಂದು ಅವನು ��ಮ��ನ 
ತ�ಾ��ೆ�ಾ� ತ�ೆ ಎ��ದ �ಶ�ದ ಪ�ಥಮ ಕಂ�ೆ�ಯನು� �ಾ���ದ. ಅದರ�� ತನ�ದು ಅಧ��ಾಲು, �ಕ� ಇಬ�ರದು
ಇನ�ಧ� �ಾಲು. ಇದರ�� �ದಲು ಬಂದ �ೊಡಕು ಎಂದ�ೆ ತಂ�ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ �ಾ�ೇ �ೈ�ೆಕ�ರ್ ಆಗ �ೇ�ೆಂದ
ಹಟ ��ದು �ೇ�ೋ ಆ ಪದ��ೆ ಏ�ದು�. ಎರಡ�ೆಯ ಸಮ�ೆ� ��ೕಡ��ನ ಸ�ಾ�ರ ತನ� ಭೂಪ��ೇಶದ�� ��ಮ��ನ 
ತ�ಾ��ೆ�ೆ ಅನುಮ� �ೊಡಲು ��ಾಕ�ದು�. ಇದನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಆ�ೆ��ಡ್ ಬಂದ�ನ�� ಲಂಗರು �ಾ�ದ�
ಹಡ�ೊಂದನು� �ೊಂಡು ಅದರ�� ತನ� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯನು� ����ದ. ಇ�� ತ�ಾ�ಾದ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ�ನು� ಒಂದು
�ೌಂ��ೆ ೨.೫ �ೌ�ನುಗಳಂ�ೆ �ಾ�ದ. ಇದು ೫೦ �ೆಂ��ೆ ಸ�ಾನ. �ೕ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಇ�ೕ �ಶ�ವ�ೆ�ೕ ಆವ��ದ
ಸಂ�ೆ��ಂದು �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು.
�ಾ�ರಂಭದ �ನಗಳ�� ಹಣ �ಾಸು �ೆ�ಾ�� ಇರ�ಲ�. �ತವ�ಯ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ತು. ಆ�ೆ��ಡ್ ಕಂ�ೆ�ಯ
�ಾ��ೇ�ಂಗ್ �ೈ�ೆಕ�, ತ�ಾ��ಾ ��ಾಗದ ಮುಖ�ಸ�, ಆ��ಕ �ಾ��ೇಜರ, �ಾ��ಾತು ��ಾಗದ �ೇ�ಾರ,
�ೕ�ೆ ��ಧ ಹು�ೆ�ಗಳನು� ಅಲಂಕ�ಸ �ೇ�ಾ�ತು.  �ಾಕಷು� ಜನ ಮತು� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅವನ ಕಂ�ೆ�ಯ ಬ�ೆ� ಮತು�
ಅವನು ತ�ಾ�ಸುವ �ಶ�ಣದ ಬ�ೆ� �ಾ�� �ೊ�ೆ�ತು. ಇದಲ��ೇ �ಾ�ೇ ��ಾಶಯ (quarry) ಮತು� ಗ�ಗ��ೆ
�ೇ� �ೕ� ತನ� ಉತ�ನ�ದ ಬ�ೆ� ����ೊಟ� - ತನ� �ಶ�ಣದ ಶ�� ಅ�ಾರ, ಅದರ ಸ�ಾಯ�ಂದ ಬಂ�ೆ��ೆವ�ದು
ತ��ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದ�ೆ� ಜನಬಲದ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಕ��.
ತನ�ೆ �ೇ�ದ� ಹಣ ಮತು� ಸಹ�ಾರ �ೊ�ೆತ ನಂತರ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ���ನ ತ�ಾ��ೆಯನು� �ಾ�ರಂ��. ತನ�
��ಮದು� ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಡಬಲು�ದು ಎಂಬುದನು� ಪ�ತ�ಕಷ್�ಾ� �ೋ�ಸಲು ಅವನು ಯುವ�ಾಜ ಆಸ�ರನನು� �ೕಕಷ್�
ಆ�ಾ���ದ. �ೆಟ��ಂದರ�� ಮೂವತು� ಅ� ಆಳದ ಗುಂ�ಯನು� �ೋ� ಅದರ�� ಆ ದ�ವ�ವನು� ತುಂಬ�ಾ�ತು.
ಅದ�ೆ� �ೆಂ� ತಗು��ಾಗ ಇ�ೕ �ೆಟ��ೇ ��ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಸ�ಾ�ತು. ಬೃಹತ್ �ಾತ�ದ ಬಂ�ೆ�ಂದು
ಸ�ಲ�ಾ�ತು. ಪ��ಾಮ – �ಾಜಮನ��ೆ ಮತು� ಅ�ಾರ ಪ��ಾರ. ಅವನ �ಾ�ಾ��ೆಯ�� �ಾ�ರಂಭದ�� ನೂರು
�ೌಂಡು ದ�ವ� ��ಾ�ಣ�ಾ�ದ��ೆ �ಾಲಕ��ೕಣ ಅದು �ಂಗ��ೆ ಎರಡು  ಟನ್ ಆ�ತ.
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�ೆ�ೋ�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ಪ(ಮುಚ�ಳ)
ಆ�ೆ�����ಾದ�ೋ ಹಗಲು �ಾ�� ಎ�ಾ� �ೆಲಸ. ಸ�ಾ �ೕ� ಎ�ೆ� �ೕಪ�ಂದ ಪ�ಜ��ಸು��ದ� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆ.
�ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ದ�ವ� ಮತು� ಗನ್ �ೌಡರುಗಳ �ಶ�ಣ�ೆ� ಅ�ಾಧ�ಾದ ಶ�� ಇದ�ದು� ಸ�. ಆದ�ೆ ಅದನು�
ವ�ವ��ತ�ಾದ �ೕ�ಯ��, �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಒಳಪ��
�ೊ�ೕ�ಸುವ�ದು �ೊಡ� ಸ�ಾಲು ಎ��ತು�.
೧೮೬೪ರ�� ಅವನು �ೆ�ೋ�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ಪ್ ಎಂ
�ೊಸ ��ಾನವನು� ಕಂಡು��ದ. ಒಂದು
�ೊಳ�ೆಯ�� �ಶ�ಣವನು� ಒ�ಾ�� ಇ��, ಅದರ 
�ೆ�ೆದ ತು�ಯ�� ಮರದ ಚೂ�ನ ಮೂಲಕ 
ಬ���ಂದನು� ಅಂ��ದ. ಇದು ಪ��ಾಮ�ಾ� 
ಎ��ದರೂ �ೆಚು� ಪ��ಾಣದ �ಶ�ಣ�ದ���
ದಕಷ್�ಾದುದಲಎ��ತು. ಪ��ಾರ ಕ�ಮ�ಾ� 
ಆ�ೆ��ಡ್�ಾದರಸದ ಫ���ೇಟ್(mercury

ಬಂ�ೆಯ �ೕ���ರುವ �ೆ�ೋ�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�

fulminate) ಎಂಬ ��ಯನು� ವಸು�ವನು� ಅಲ� ಪ��ಾಣದ�� �ೈ�ೊ�ೕ ���ೆ�ನ್ �ೊ�ೆ���. ಅದ�ೆ�
ಬ���ಂದನು� ಒದ��ದ. ಇದು ಅತ�ಂತ ಸಮಥ��ಾದ �ೊ�ೕಟಕ ಎ�� ಅದರ ತ�ಾ��ೆಯ�� �ೊಸ ಅ�ಾ�ಯವನು�
�ೆ�ೆ�ತು.
ಆ�ೆ��ಡ ಎರಡು ��ೋಧಗಳನು�
ಎದು�ಸ �ೇ�ಾ�ತು. ಒಂದು,
�ೊಸ�ೇನನೂ� ಒ���ೊಳ�ದ ಜಡ
ಸ�ಾಜ ಮತು� ಸ�ಾ�ರ ವ�ವ�ೆ�,
ಎರಡು, ಅವನ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ��
ಉಂ�ಾದ ಅ�ಾಹುತಗಳನು�
ಎ����ದು ಅವನನು� “ಮನುಜ
ರೂಪದ�� ಬಂದ �ಾಕಷ” ಎಂ�ೆಲ�
ಕ�ೆದ �ಾಧ�ಮ.  
ಜ�ಾ��ಾ�ಯವನು� �ದ�ಲು ಆ�ೆ��ಡ

�ೆ�ೋ�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ಪ್ ಬಳ�ೆಯ �ೊಸ ರ

ಅ��ಂ��� �ರುಗು�ಾ�
�ಾಷಣಗಳನು� �ೕ�, ಪ���ೆಗಳ�� ಪತ�ಗಳನು� ಬ�ೆದು, ಪ�ದಶ�ನಗಳನು� �ೕ� “ಸಮಥ��ಾದ �ೊ�ೕಟಕ ರೂ�ತ�ಾಗ
�ೇ�ಾದ�ೆ �ಾವ� �ೋವ�ಗಳ� ಅ��ಾಯ�” ಎಂದು ���ದ.
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�ೆಲ�ೇ ವಷ�ಗಳ�� ಅವನು ಜಮ��, �ಾ�ೆ�, ��ೕಡನ ಮತು� ಆ���ಾಗಳ�� ಘಟಕಗಳನು� �ೆ�ೆಯುವ�ದು
�ಾಧ��ಾ�ತು. ನಂತರ ಇಂ�ೆ�ಂಡ ಮತು� �ಾ���ನ�� ಕೂಡ. �ಕ�ವರ �ೕ�ೆ �ಪ��ಗಳನು� �ೆಲ��� ಸ�ಸ�ಾರ�ೆ
ಅವನು ಊರನು� �ಟು� ಅ�� ಇ�� ಸಂಚ��ದೂ� ಉಂಟು. ತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಘಟಕಗಳ ಸಂ�ೆ� �ೆಚು���ದ�ಂ�ೆ ನಕ�
ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಹುಟ��ೊಂಡವ�, ನಕ� ಅ�ೆ�ೕಷಕರು ಉದ���ದರು. �ೋಟು�, ಕ�ೇ� ಹತ��ೇ �� ಇಲ� ಎ��ತು.
೧೮೮೦ರ��ಯೂ ಅವನು ಇಂತಹ ತಕ�ಾರುಗಳ ಇತ�ಥ�ದ�� �ೊಡ�ದ� ಎಂದ�ೆ ಅಶ�ಯ��ಾಗುತ��ೆ. ಅವ��ೆ
ಬಹಳ�ಾ� ತ�ೆ�ೋವ� ತಂದ ವ��� ಎಂದ�ೆ �ಾ�ಫ�ರ್(Shaffner) ಎಂ�ಾತ. ಅ���ಾದ�� ಈ ಉದ�ಮದ��
�ೊಡಗುವ ಆ�ೆ ಅವ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ��ಮದು� ತ�ಾ�ಸಲು ಅ���ಾದ �ೇ�ೆಂಟ್ �ೊ�ೆಯುವ�ದನು�
ತ��ಸಲು �ಾ�ಾ ಯತ�ಗಳನು� �ಾ�ದ. “�ಾ�ೇ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ �ಶ�ಣವನು� ಕಂಡು��ದದು� ಎಂದು �ಾ�ಸ
�ೊರಟ. ಆ�ೆ��ಡ��ಂದ ಹಣ �ೕಳ�ವ ಪ�ಯತ� �ಾ�ದ. ಆದ�ೆ �ಾ��ಾಲಯದ �ೕ�ಾ�ನ ಅವ��ೆ �ರುದ��ಾ�ತು�.
ಅ���ಾ
ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಮುಂ�ನ ಗು� ಅ���ಾ ಆ�ತು�. ೧೮೬೬ರ�� ಅ��� ಪ��ಾಸ �ೈ�ೊಂಡು ತನ� ಉ���ಯನು� ಮತ�ಷು�
�ಸ��ಸುವ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾ��ೊಂಡ. ಅ���ಾದ�� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಬ�ೆ� �ೌರವ�ದ�ರೂ ಅದನು� �ಾ�ಸುವ��
�ೋರುವ ಅ�ಾಯದ ಬ�ೆ� ಬಹು ಅನು�ಾನ�ತು�. �ೕಸದ �ೕ�ೆಗಳ�� ಅದನು� �ಾ�ಸುವ�ದು �ಾ�ಣ�ೆ� ಮತು�
�ೈ�ಾಲುಗ��ೆ �ಾ� ಎಂಬ ಬಲ�ಾದ ನಂ��ೆ. ಇದನು� ಅಲ��ೆ�ೆಯಲು ಆ�ೆ��ಡ್ ತ�ೊ�ಡ�ೆ ಸ�ಾ ಎರಡು ಇಂತಹ
�ೕ�ೆಗಳನು� ಒಯು���ದ�. �ಾವ ಕಷ್ಣದ�ಾ�ದರೂ ಅ�ಾಯ ಸಂಭ�ಸಬಹು�ಾ�ತ. ಇದಲ��ೇ ಆ�ೆ��ಡ್ ಆಗ�ಸಲು
�ೆಲ�ನಗ�ದ�ಂ�ೆ ನೂ��ಾ��ನ �ೊ�ೆಲ ಒಂದರ�� ಇ�ದು�ೊಂ�ದ� ಜಮ�ನ್ ಪ��ೆ�ಬ��ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಉಳ�
�ೕ�ೆಗಳನು� ಒಂದು ಮರದ �ೆ���ೆಯ�� ಇ�� ಅದನು� ಅ��ಯ ��ೆಪ�ನ್ ಬ� �ಟು� �ೋ, �ಂ�ರು� ಬರ�ಲ�.
ಒಂ�ೆರಡು �ನಗಳ ನಂತರ �ೆ���ೆ�ಂದ �ೊ�ೆ ಆಡ�ಾರಂ��ತು. ಕೂಡ�ೆ �ೇವಕ�ೊಬ� ಅದನು� ರ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ
ಇ�� ��ೕಸ��ೆ �ೕನ್ �ಾ��ೇ�ದ. ಅವನು �ೕನನು� �ೆಳ�ಡುವ ಮುಂ�ೆ�ೕ �ಾ� ಆ�ೊ�ೕಟ ಸಂಭ��ತು.
೧೯ ಜನ��ೆ �ಾಯ�ಾ�ತು. ಇದಲ��ೇ ಅ�ೇ ಸಮಯದ�� �ಾಗರದ��  �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ �ೊತ� ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ��
�ೊ�ೕಟ�ೆಗ�ಾ� ೧೨೦ ಜನ ಮ��ದ�ಲ��ೆ �ಾಕಷು� ಜನ �ೋವನ�ನುಭ��ದರು. ದೂರದ ಆ�ೆ�ೕ��ಾದ��ಯೂ
ಒಂದು ಅ�ಾಹುತ�ಾ� �ಾಕಷು� ಜನ ಅಸು �ೕ�ದರು.  ಪ���ೆಗ��ೆ ಸು���ೕ ಸು��! ಅ���ಾ ಆ�ೆ��ಡ�ನನು�
ಬರ�ಾ��ೊಂಡ �ೈಖ�ಯನು� �ೇಳ �ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�. ಅ�ಾಹುತಗಳ ಪ�ಷ��ಾ�ೆ ಅವನ �ೊರ��ೆ!
ಹಡ��ದವ�ೇ ಆ�ೆ��ಡ್ ನೂ��ಾ��ನ �ೕಯರ್ ಮುಂ�ಾದವರನು� �ೇ� �ಾ� ತನ� ��ಮದು� ಅಂತ
ಅ�ಾಯ�ಾ�ಯಲ��ೆಂದು �ಾ��ದ. ಅಲ��ೆ ಪ�ದಶ�ನಗಳನೂ� �ೕ�ದ. ಪ��ೕಜನ�ಾಗ�ಲ�. ಅವನ ಅಹ�ಾಲನು�
ಅ��ಕನ�ರು �ೇಳ�ವ ���ಯ��ರ�ಲ�. ಪ���ೆಗಳ ಸಂ�ಾದ�ೕಯಗಳ� ಮತು� ಓದುಗರ ಪತ�ಗಳ� ಅವನನು� “�ಾವ�
ಮತು� ಅ�ಾಹುತಗಳ ಹ��ಾರ” ಎಂದು ವ���ದವ�.
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ಎ�ೆ�ತ� ಆ�ೆ��ಡ. �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಇನೂ� ಸು�ಾ�ಸ �ೇಕ. ಅದನು� �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ �ೕಗ�, �ರ�ಾಯ�ಾ� 
ಎ�ಸ�ೇಕು. ನೂ��ಾ��ನ���ೕ ಒಂ�ೆರಡು ಪ��ೕಗಗಳನು� �ಾ�ದ. �ೕ�ೈಲ್ ಆ�ೊ��ಾಲ(ಒಂದು ಬ�ೆಯ 
ಮಧ��ಾರ) �ಶ� �ಾ�ದ�ೆ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ���ನ ಸ�ಯಂ �ೊ�ೕಟಕ ಗುಣವನು� ಕ�� �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು �ೊರ 
ಬಂ�ತು. ಕೂಡ�ೇ ಅದ�ೆ� �ೇ�ೆಂಟ್ ಪ�ೆ. ಇದಲ��ೆ ಅ���ಾದ ಉ����ಾರ ಬು�ೆ��ನ್ �ೈಡರ್ ಎಂ�ಾತ
ಆ�ೆ��ಡ��ೊಡ�ೆ ಒಪ�ಂದ �ಾ��ೊಂಡು ಅ�� ��ಮದು� ತ�ಾ�ಸಲು ಮುಂ�ೆ ಬಂದ. ಆದ�ೆ ಆ �ೇ�ೆ�ೆ ಇನೂ�
ಅ��ಕನ್ ಸ�ಾ�ರ ಅ�ೆ��ಡ���ೆ ಅನುಮ� �ೕ�ರ�ಲ. ಜಮ��ಯ��ನ �ಾ�ಾ��ೆ�ಂದರ�� �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್
��ದು ಅ�ಾರ �ಾ�ಯುಂ�ಾ�ತು. �ೕ�ೆ�ೕ ���ದ��ೆ ಅವ��ೆ ಅ���ಾದ ಅನುಮ� ಕನ�ಾಗು��ತು�. ವ�ವ�ಾರ 
ಚತುರ ಆ�ೆ��ಡ್ ಈಗ �ಾಫ�ರ�ೊ�ೆ�ೕ ಒಪ�ಂದ �ಾ��ೊಂಡು ಅವ��ೆ ಅ���ಾದ�� ��ಮದು� ತ�ಾ�ಸಲು
ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ದ��ಾದ. �ಾರಣ ಇ�ೆ�, �ಾಫ�ರ್ ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾ�ತ ಜನರ ಪ�ಚಯ�ತು. ಅವನು
�ೇ�ೋ ಸ�ಾ�ರದ ಅನುಮ� ���ಸುವ�ದು ಖ�ತ ಎ��ತು�. �ೕ�ಾ� ಅವ��ೆ �ೇವಲ ಒಂದು �ಾಲ��ೆ ಹಕು�ಗಳನು�
�ಾ�ದ ಆ�ೆ��ಡ. �ೆಲವ� ಷರತು�ಗಳನು� �ಾ� ಅ���ಾ ಸ�ಾ�ರ �ಾಫ�ರ��ೆ �ೈ�ೊ�ೕ ���ೆ�ನ�ನು� ಸ�ಳ�ಂದ ಸ�ಳ�ೆ�
�ಾ�ಸಲು ಅನುಮ� �ೕ�ತು. ಆದ�ೆ ಅದು ��ಟ� ಬಳ�ೆ�ೆ �ಾತ��ಾ�ತು�. ಮುಂ�ೆ ಅ�ೇ ಸ�ಾ�ರ ಆ�ೆ��ಡ್
�ೊ�ೆಲ�ಗೂ ಅದರ ತ�ಾ��ೆ�ೆ �ೇ�ೆಂಟ್ �ೕ�ತ. ಅ���ಾದ ಫಲವ�ಾ�ದ �ಾ�ೆ�ಟ್ ಅವನ�ೇ��ೊಳ�ತು�
ಈಗ. �ೕ�ಾದರೂ ಅ���ಾ�ೆ� ಅವನು ಮ�ೆ� �ೋಗ�ಲ�. ಅ���ಾದ�� ಹಣದ �ೕ�ನ ಒತು� �ಪ�ೕತ�ಾ� 
ಸ�ಾಜದ��ನ ಅ�ೇಕ ಸುಖಗಳನು� ಅದು �ೊಲು�ತ�
� ೆ, �ೇವಲ ಕೃತಕ ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ಾ� ಜನ �ಾ�ೊ�ೆಯು�ಾ��ೆ
ಎಂದು ತನ� �ತ���ೆ ಪತ� ಬ�ೆ��ಾ��ೆ ಆ�ೆ��ಡ.
ಜಮ��ಯ �ಾ�ಾ��ೆ ಆ��ಕ�ಾ� �ಂದು��ತು�. ಅ��ನ �ಾ��ಾರವನು� ಹ�ೋ��ೆ ತಂದು ಅದು �ಾಭ ತರುವಂ�ೆ
�ಾ�ದ ಆ�ೆ��ಡ. ಅ���ೆ ��ೕಡ���ಂದ ನು�ತ �ಾ��ಕರನು� ಕ�ೆ��ೊಂಡ. ಅವ��ೆ �ಾಕಷು� �ೇತನ �ೕ�
�ಾ�ಾ��ೆಯ �ೆಲಸವನು� ಹದ�ೆ� ತಂದ. ಈ ��ೆಯ�� ಅವ��ೆ �ೆರ�ಾದವನು ಅವನ �ಾಲ�ೆ�ೆಯ �ೈಡ್ �ೆ

Beck). ಅವನು ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಸಲ�ಾ�ಾರ�ಾ�ದ�. ಅವ�ೊಡ�ೆ ಚ��ಸ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾವ��ೇ ಆ��ಕ

(Lied

ಅಥ�ಾ

�ಾಂ��ಕ ��ಾ�ರವನೂ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರ�ಲ.
�ೈನ�ೖಟ್ ಜನ
ತನ� ��ಮ��ನ ಮತ�ಷು� ನೂ�ನ�ೆಗಳ� ಪ�ೆ� ಆದವ�.
�ಾವ��ಾದರೂ �ೊ�ೕಟ�ೆ� ಉಪ�ೕ��ದ ನಂತರ 
ಅ���ೕ ಉ�ದ ದ�ವ� ಬಂ�ೆಗಳ ಮ�ೆ� �ೊಕು� ಅ�ಾಯ�ೆ�
�ಾರಣ�ಾಗು��ತು�. ಅಲ��ೇ �ಾ�ಾನ� ಉಷ��ೆಯ���ೕ ಆ
ದ�ವ� ಘ�ೕಕ�ಸು��ತು�. ಈಗ ಆ�ೆ��ಡ್ ಇಂತಹ

ಅಂ�ನ �ೈನ�ೖಟ
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ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಬ�ೆಹ�� ದ�ವ�ವನು� ಸುಲಭ�ಾ� �ಾ�ಾವ�ೆ �ಾಡುವ ��ಾನಗಳ ಬ�ೆ� ಆ�ೋ��ದ.
ತನ� ಊ�ನ ನ�ಯ �ೕರದ�� ಅ�ಾರ ಪ��ಾಣದ��ದ� �ೈ�ೆಲು�ರ್(kieselguhr) ಎಂಬ ಮ��ನತ� ತನ� ದೃ��
�ಾ��ದ. ನ�ಗಳ�� ಮತು� �ಾಗರಗಳ�� �ೆ�ೆಯುವ �ಾ� ಒಣ��ಾಗ ಉಂ�ಾಗುವ ಈ ವಸು���ೆ �ೈಆ�ೋ�ೖಟ್
(diatomite) ಎಂಬುದು  ಮ�ೊ�ಂದು  �ೆಸರು. ಈ ವಸು� ಮರ�ನ�ಾತ�ದು� ಮತು� ��ಯ ಬಣ�ದು�. ಇಂ�ಗೂ
ಟೂ�ೆ�ೕಸ್ ಮತು� �ದು�ತ ಪ��ಾಹವನು� ತ�ೆಯುವ ಇನು��ೇಟರುಗಳ��  ಇದನು� ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೇಕಡ ೨೫
��ೆಲು�ರ್ ಮತು� �ೇಕ�ಾ೭೫ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ �ಶ� �ಾ�ದ�ೆ ಅತ�ಂತಶ���ಾ� ��ಮದು� ಪ�ಣ�ಸುತ��ೆ
ಎಂಬುದು �ೊರಬಂ�ತು. ಅದೂ ಅಲ��ೆ ಬರುವ �ಶ�ಣ ಘನ (solid) ರೂಪದು�, �ಾ�ಾವ�ೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದರ 
ಪ��ೕಜನವನು�ಒ���ೇ ಗ���ದ ಆ�ೆ��ಡ್ ಇದ�ಾ�� �ೇ�ೆಂಟ್ ಪ�. ಆಗ ಅದ�ೆ� ಅವ�ತ� �ೆಸರು –�ೈನ�ೖಟ.
��ೕಕ್ ಮಲದ ಈ ಪದದ ಅಥ� ಶ���ಾ� ಎಂದು.
�ೆಂಪ� ಮತು� ಹಳ� ���ತ ಬಣ�, ಮೃದು�ಾದ ಮತು� �ಕ� �ಾಗದ�ಂದ ಆವ�ಸಲ�ಟ� �ೊಳ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾದ
ವಸು��ಾ�ತು� �ೈನ�ೖಟ. ನಂತರದ �ನಗಳ�� ಇದರ ಸಂ�ೕಜ�ೆ ಬದ�ಾ� ಅದರ�� �ೇಕ�ಾ ೫೦-೭೦  
ಆ�ೊ�ೕಟಕ ��ಾ�ನ, �ೇಕ�ಾ ೨೪ – ೪೫ ಅ�ೕ�ಯಮ್ �ೈ�ೆ�ೕಟ್ ಮತು� �ೇಕ�೨ -೫ ಮರದ ಪ��
ಕೂ�ರು��ತು�. ಬಂ�ೆಗಳ�� ಒಂದು ರಂಧ�ವನು� �ೊ�ೆದು  ಇಂತಹ �ೊಳ�ೆಗಳನು� ಇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ �ೊಳ�ೆ�ೆ
�ೆಂ� ತಗು��ದ�ೆ ಆ�ೊ�ೕಟ ಉಂ�ಾ� ಬಂ�ೆ ಒ�ೆದು ��ಯುತ��ೆ.
ಕೂಡ�ೆ ಜಮ��ಯ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ“�ೈನ�ೖಟ್ �ಾ” ಎಂದು ಪ��ಾ�ತ�ಾದ. ಅವನು �ಾಂ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� 
ಅದು ಬಳ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಎ��ದ�. ಆದ�ೆ ರ�ಾ�ದ�� ಅದು ತ��ರುದ��ಾ�ತು. ಬಂ�ಾಯ�ಾರ��ೆ ಅದು ಬಹು
ಸುಲಭದ ಆಯುಧ�ಾ�ತು. �ಂ�ದ� ಗನ್ �ೌಡ��ಂತ �ೈನ�ೖ��ಂದ ಜನರನು� �ೊಲು�ವ�ದು ಸ�ಾಗ ಎ��ತ.
ಅದು �ೊರಬಂದ ಒಂದು ವಷ�ದ���ೕ ಇದನು� ಉಪ�ೕ��� �ಾ�ರ್ ಅ�ೆ�ಾ�ಂಡರನ �ೊ�ೆಯೂ ಆ�ತ.
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4. �ಾ��ಸ್ ನನ� �ಾಜ�ಾ
�ೈನ�ೖಟ್ �ಾರುಕ�ೆ��ೆ
ಬರು��ದಂ
� �ೆ ಅದರ �ಾ��ಾರ 
ಅ�ಾ�ಹತ�ಾ� �ಾ� ಅ�ೇಕ 
�ೊಸ ��ಾ�ಗಳ� �ೊರ�ದರು.
ಸ�ಾ �ೆ�ನುಗಳ�� ಸಂಚ�ಸು�ಾ�
ಊ��ಂದ ಊ��ೆ �ೋ� 
�ಾಕಷು� ಪ��ಾರ �ಾ� ತನ�
ಉ���ಯನು� ಆ�ೆ��ಡ್
ಎಚ���ೆ�ಂದ �ಾ�ಾ��ೊಂಡು
ಬಂದ, �ಾ�ೆ�ೕ �ೆ�ೆಸುತ�ಲೂ

�ಾ����ನ�� ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಮ�ೆ

ಇದ�.  ಮುಂ�ೆ ಅವನ ಗು� ��ಟ��ನ�� ತನ� ಉ���ಯನು� ಹೂಡುವ�ದು. ಅ��ದ� ಧ�ಕರನು� ಸಂಪ��� ಅ��ಯೂ
ಸಂ�ಾರ ಆರಂ��ದ. ಅ�ೆ�ೕ�ನ, �ಾ��ೊ�ೕ, ��ಸ�ಲ್ ಮುಂ�ಾದ ನಗರಗ��ೆ ತನ� ಸೂಟ್ �ೇಸ್ ��ದು ಆಗ.
ಅದರ�� ೨೦ �ೌಂಡುಗಳಷು� �ೈನ�ೖಟ. ಎ���ಾದರೂ ��� ���ದ��ೆ ಎರಡು ವಷ� �ೈಲ್ �ಾಸ
�ಾ��ೆಂ��ಾಗು��ತು�. ನು�ತ ಉದ�� ಅವನು ವ�ವ�ಾರದ�� ಅ� ಚತುರ. �ೕ�ಾ� ೧೮೭೦ರ �ೇ�ೆ�ೆ ಅವನು
ಯೂ�ೋ�ನ ಪ���ಂದು �ೇಶ�ೊಡ�ೆಯೂ ಆ��ಕ ಸಂಪಕ� �ೊಂ�ದ�. ಅಲ��ೆ �ಾಲಕ��ೕಣ ಅವನು �ಾ���ನ��
�ೆಚು� ಸಮಯ ಕ�ೆದ. ಅದು ಅವನ �ಾ�ಜ� �ಾಜ�ಾ��ಾ�ತು.  ೧೮೭೩ರ�� ಅವನ ಸಂ�ಾರ ಕ���ಾ� ಅವನು
�ಾ����ನ�� ಬಂದು �ೆ�ೆ�ದ.
ಅ�ೇಕ �ೕ�ಗಳ�� �ಾ��ಸ್ಅವನ ���ನ ಪಟ�ಣ�ಾ�ತು. ಹ��ೇಳ� ವಷ�ದ ಯುವಕ�ಾ��ಾ�ಗ�ೇ ಅದ�ೆ� �ಾರು
�ೋ�ದ�. ಗಣ�ೕಯ ಘಟ�ೆಗ�ೆ�ಾ� ಅ���ೕ ಜರುಗುವ�ವ� ಎಂಬ ನಂ��ೆ �ೇ�ೆ ಅವ��ೆ. �ೆ�ಂಚ್ �ಾ�ೆಯ�� ಪ��
ಇದು�ದಲ��ೇ ಅದರ �ಾ��ಾ���ಾ� ಅವನು. �ಕ�ರ್ ಹೂ��ೋ �ೊ�ೆ �ೆ�ೆತನವನೂ� �ೆ�ೆ�ದ. �ಾಲಕ��ೕಣ ಅವನ 
��ೕ�ಷ ಬರವ��ೆಯ�� �ೆ�ಂಚ್ �ೆ�ೆಯ �ೊಡ�ತ.
ಇ�ೆ ತನ� ಮ�ೆ�ಂದು ಬ�ೆದ ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾ����ನ� �ೊಡ� ಬಂಗ�ೆಯನು� �ೊಂಡ. ಸು�ಾ� ಹ�ರು. ಮ�ೆಯನು�
ಪ��ೇ�ಸು��ದ�ಂ�ೆ ಒಂ�ೆ�ೆ ಅವನ ಪ��ೕ�ಾಲಯ, ಮ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ ಪ�ಸ�ಕಭಂ�ಾರ. �ೆಲವ� �ೊಠ�ಗ��ೆ �ಾ�ನ 
ಸೂರುಗಳ�, �ೕ��ಂದ ಇ�ಯ�ಟ� �ತ�ಮಯ ಪರ�ೆಗಳ�, �ೊಡ� ತೂಗು�ೕಪಗಳ�, ಸಂ�ೕತದ ಸ�ರಪ�ಸ�ಕಗಳ�,
�ತ�ಪಠಗಳ�, ಎ�ೆ��ಯೂ �ೈಭವ. ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ��ಯ�ಾದದು� ಎರಡು ವಸು�ಗಳ� – ಆ��ಡ್ ಹೂವ�ಗಳ� ಮತು� ಕುದು�.
ತನ�ಾ� �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ���ಂದ ಎರಡು ಕುದು�ೆಗಳನು� ತ���ೊ.
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ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ� �ನದ ಬಹು�ಾಗವನು� ಪ��ೕ�ಾಲಯದ�� ಕ�ೆಯು��ದ. ಇದಲ��ೆ ಅವನು �ಾ����ನ ಮ�ೊ�ಂದು
�ಾಗದ�� ಜ�ೕನನು� �ೊಂಡು ಮ�ೊ�ಂದು ಪ��ೕ�ಾಲಯವನು� ����ದ. �ೆ��ೆ� ತನ� ಮ�ೆ�ಂದ ಅ���ೆ �ೆರ�
ತನ� �ೆಲಸ ಒಂದು ಹಂತವನು� ತಲಪ�ವವ�ೆ�ೆ, �ೆಲ �ನಗ�ಾದರೂ ಸ��ೕ,  ಅ���ೕ ಇರುವ�ದು �ಾ��ೆ ಆ�ತು.
ಮ�ೆಯ�� ತನ�ೆ �ೆರ�ಾಗುವ �ೇವಕ�ೊಬ�, ಇವ�ೇ ಮ�ೆಯ ಉಸು��ಾ�ಯನೂ� ವ�ಸು��ದ�. ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ�
�ೇ�ಾವ� ಸಂ�ಾರ ಮು�� ಬಂ�ಾಗ ಪತ�ಗಳ �ಾ�, ಆ�ಾ�ನಗಳ�, ಹಣ�ಾ�� �ೇ��ೆಗಳ� ಅವನನು� �ಾಯು��ದ�ವ�.
ಅವನು ತನ� ಉ���ಯ�� ಯಶಸು� ಗ�ಸು��ದಂ
� �ೆ, ಅವ�ಂದ ಹಣ, �ೆರವ� �ೇಡುವ ಜನರ ಸಂ�ೆ�ಯೂ
�ೆ�ೆಯ�ೊಡ�ತು. ಪ�ಪಂಚದ ಮೂ�ೆ ಮೂ�ೆಗ�ಂದ �ೇ��ೆಗಳ� ಬರು��ದ�ವ�. ಪ���ನವ� ೨೫ ಅ��ಗಳ� ಬಂದ�ೆ,
ಅವ��ೆ ಬಂದ �ೇ��ೆ ಹಣದ �ತ� ೨೦,೦೦೦ �ೌ�ನುಗ�ಾಗು��ತು� (ಅಂ�ನ ೪೦೦೦ �ಾಲರುಗಳ�). “�ಾನು ಉ�ಾ� 
ಎಂಬ �ೆಸರು ಪ�ೆಯ�ೆ, �ಪ�ಣ�ಾ� ಪ��ದ��ಾಗ�ೇ�ತು�” ಎಂದು ನು�ಯು��ದ� ಆ�ೆ��ಡ.
ಆ�ೆ��ಡ್ ಸ�ಾ �ಾ�ೆ ಮು��ದ �ೈಯವ�ಾ�ರ�ಲ. ಅವನ �ೇವ� ಒಬ���ೆ ಮದು�ೆ ಆಗುವ��ತು�. ಅವನು ಅವಳನು�
�ೇ�ದ – �ನ� ಮದು�ೆ�ೆ ಏನು ಉಡು�ೊ�ೆ �ೊಡ�? ಅದ�ೆ� ಅವಳ� ಉತ�ರ �ೕ�ದಳ� – ಯಜ�ಾನ�ೇ, �ಮ�
ಒಂದು �ನದ ಸಂ�ಾದ�ೆಯನು� �ೊಡುವ��ಾದ�ೆ ಸಂ�ೋಷ. ಅವಳ� �ೇವಲ �ಾಸ��ೆ� �ೕ�ಾ�ರಲೂ �ಾಧ�. ಆದ�ೆ
ಆ�ೆ��ಡ್

�ೕ�ಸ�ೇ ಇಲ. ಕೂಡ�ೆ ಅವ��ೆ ೪೦,೦೦೦ �ಾ�ಂಕುಗಳ (ಇಂ�ನ ೧೧೦,೦೦೦ �ಾಲರ) �ೆಕ್ ��ದ. ಈ

�ತ� ಅವಳ �ೕವ�ಾನ�ೆ�ೕ ಅ��ಾ�ತು�!  
ಅವನ ಮ�ೆ�ೆ ಪ��ೇಶ ���ಸುವ�ದು ಸುಲಭ�ಾ�ರ�ಲ�. �ೕ�ಾದರೂ �ೆಲವರು �ೇ�ೋ ಒಳಬಂದು ಅವನ�� �ೆರವ�
�ೇಡು��ದ�ರು. ಆ�ೆ��ಡ್’ಅವರ ತಂ�ೆ ಹು��ದು� ಎ��? ಎಂತಹ �ೇವರನು� ಅವನು ಪ��ಸು�ಾ��ೆ? ಅವನು �ಾವ
�ೇಶದವನು?” ಇಂತಹ ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ���ರ�ಲ�. ಹಣ �ೊಡ�ೇಕು ಎ��ದ�ೆ �ೊಟು��ಡು��ದ�.
ಪ���ನ ಪತ�ಗಳನು� �ೆ�ೆದು ಓ�ದ ನಂತರ, ಜಗ��ನ ಅ�ೇಕ ವೃತ�ಪ���ೆಗಳನು� �ರು� �ಾಕು��ದ�. ತನ� ಉತ�ನ�ಗಳ 
ಬ�ೆ�, �ಾನು �ಾಜ�ಾ�ದ� �ೋಟು� �ೇಸುಗಳ ಬ�ೆ� ಅವ� ಏನು �ೇ��ೆ ಎಂಬುದನು� ತಪ��ೇ �ೋಡು��ದ�. ತನ�
ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ೆ���ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಂಗುಗಳ ಮ�ೆ� �ಾ����ನ ಬೂ�ೆ�ಾಡು�ಗಳ�� �ಾ�ಂಗ್
�ೋಗು��ದ.� �ಾ�ಯ�� ಕಂಡುಬರು��ದ� �ೆ�ೆಗಳ�� �ಾ� ಕು�ಯುವ��ೇ �ೕಜು ಎ���ತು. ಮ�ೆಯ�� �ೇಸರ 
ಎ���ಾಗ ತನ� ಮ�ೆ�ದ� ರ�ೆ�ಯ���ೕ ಇದ� �ೊ�ೆ�ೊಂದರ�� ಸರಳ �ೋಜನವನು� ಉಂಡು ತನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಬ�ೆ� 
�ೕ�ಸು��ದ�.
ಅವ��ೆ �ೌವನ ಎಂಬುವ�ದು ಇ�ೆ�ೕ ಇಲ��ೇ �ೇಳ�ವ�ದು ಕಷ�. ನಲವತ��ೇ ವಷ�ದ���ೕ ಗೂನು �ೆನು�. ಪ�ಟ� ಪ�ಟ�
�ೆ�ೆ� ಇಡು�ಾ� ಸರಸರ�ೆ ನಡು�ೆ. ಆಗ�ೇ �ೆಳ��ಾದ ತ�ೆಗೂದಲು. ಆದ�ೆ ಗಡ� �ಾತ� �ಕ� ಪ�ರುಷ��ೆ ಇದ�ಂ�ೆ.
����ಾ�ಗ �ೆರ�ನ�� ಇದು��ಡು��ದ�. ಆದ�ೆ ಸ�ಾ �ಾಢಬಣ�ದ ಸೂಟು, ಅಚು�ಕ�ಾ�� ಕ��ದ� �ೈ. ಒಂದು ಕ�ೆ ಸುಮ��ೆ
ಕೂರುವ�ದು ಅ�ಾಧ� ಎ��ತು ಅವ��ೆ. ಏ�ೋ �ಾನ�ಕ �ಾ��ೆ ಇದ�ವನಂ�ೆ ��ತ� ಭಂ�ಗಳ�� ಕೂರು��ದ�;
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ಅವ��ೆ ಸಂ��ಾತ�ತು� ಎ�ಸುತ��ೆ. �ೕ�ದ�ರೂ ಅವನು ಸಂ�ಾ��ದ ಅ�ಾರ ಹಣ ಮತು� �ಚು��ೆ ಈ
ನೂ�ನ�ೆಗಳ�ೆ��ಾ� ಮುಚು���ತು�. ಅವನು ಸ�ಾ ಆ�ಾ�ಾ��ಾ��ೕ ಉ�ದ.   
ಮ�ೆಯ�� �ಾ��ಗಳ� ಜರುಗು��ದ�ವ�. ��ಧ ಕಂ�ೆ�ಗಳ ಮುಖ�ಸ�ರು, ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂಡಬಹು�ಾದ ಧ�ಕರು ಮತು�
ತನ� ಬಂಧು �ತ�ರು ಇವ�ಗಳ�� �ಾಲು�ೊಳ����ದರ
� ು.
ನಲವತು� ವಷ� ಮುಟು���ದಂ
� �ೆ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ �ೕವನದ ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ ಕ�ೆದು�ೋದಂ�ೆ �ಾಸ�ಾ�ತು. ಒಬ��ೇ
ಊಟ�ಾಡು�ಾ� ಕು�ತ�ೆ �ಾವ��ೋ �ಾ���ೆ ಒ�ಾ�ಾದವನಂ�ೆ �ಾಣು��ತು�. ಸ�ಾಜ�ಂದ ದೂರ�ಾ� 
ಏ�ಾಂತವನು� ಬಯ�ದ ಅವನು. ಅ�ೇಕ ಆ�ಾ�ನಗಳ� ಬರು��ದವ
� �. ಅವ�ೆ��ಾ� “ತು�ಾ�� ಪ��ಾಣ �ಾಡುವ���ೆ “
ಎಂಬ �ೆವ �ೕ� ತ����ೊಳ����ದ�. �ೕ�ಾದರೂ �ಾಜರು, �ೇಶದ ಮುಖ�ಸ�ರು ಆ�ಾ����ಾಗ  ��ಾಕ�ಸುವ�ದು
ಅ�ಾಧ��ಾ�ತು. ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅವ�ೊಬ� ಗಣ��ೆಂದು ಗುರು�� ��ೇಷ ಸ�ಾರಂಭಗ��ೆ ಅವನನು� ಬರ 
�ಾ��ೊಳ����ದರ
� ು. �ೋದ�ೆ��ಾ� ಅವನು �ೇಂದ�ವ��� ಆಗು��ದ�. ಎಲ�ರ ಗಮನವ� ಇವನ �ೕ�ೆ�ೕ. ಬಂದವ�ೇ
ಎಲ��ಗೂ �ೌರವ ಸೂ�� �ಾವ��ೋ ಮೂ�ೆಯ�� �ಾ�ೊಬ��ೇ �ಂತು�ಡು��ದ�. ಅ��ಂದ�ೇ ಇದ�ವ�ೆಲ�ರ 
ಚ��ಯನು� ಗಮ�ಸು��ದ�. �ಾರೂ ಅವನನು� �ಾ��ೆ ಎ�ೆಯ�ಾಗು��ರ�ಲ�. �ಾನು �ಾತ�ಾ� ಮ�ೊ�ಬ�ರನು�
ಆಕ��ಸುವ ವ���ಯಲ� ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ ���ತು�. ಇವ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯ �ೕಜು ಇಂ��ೋಗುತ��ೆ ಎಂಬ 
�ೆದ��ೆ ಅವ��ತು�. �ೕ�ಾ� ಜನ�ಂದ ದೂರ�ರು��ದ�.
�ಾ��ಯ ಊಟ�ಾ�� �ೕ�ನ �ಂ�ೆ ಕು��ಾಗ ಅ��ರು��ದ� ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ �ೕಪದ �ೆಳ��ಂದ�ೋ ಏ�ೋ
ಅವನನು� �ೖ�ೆ�ೕನ್ ತ�ೆ�ೋವ� ಆಕ��ಸು��ತು. ಎರಡು �ಾ�ಸುಗಳಷು� �ೈನ್ ಕು�ದ�ೆ ಅದು ಸ�ಲ�
ಉಪಶಮನ�ಾಗು��ತು�.
�ಾನು �ೕ�ೆ ಜನ�ಂದ, ��ಾ�ವಂತರ ಸಂಗ�ಂದ ದೂರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಯ ��ಮಯ �ಾ��ೊಳ��ೇ �ೋದ�ೆ
�ೊ�ೆ�ೆ �ಕ�ವರ�� ಮತು� ತನ����ೕ �ಾನು �ೌರವ ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವ ��� ಬರುತ��ೆ ಎಂಬುದರ ಅ�ವ� ಅವ��ೆ
ಬಹಳ�ಾ��ೕ ಇತು�.
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೫. ಪ�ಣ�ಾಸಕ� ಆ�ೆ��ಡ �ೊ�ೆಲ
ಅವ�ೇ�ೆ ಮದು�ೆ�ಾಗ�ಲ� ಎಂಬುದು �ೊಡ� �ಗೂಢ. �ೆಳ�ಯ��ೆ ಅವನು ಬ�ೆ�ರುವ ಪತ�ಗಳನು� ಓ�ದ�ೆ
ಅವ�ೊಬ� �ಾಚುವ ವ��� ಎಂಬುದು ��ಯುತ��ೆ. �ಾ�ೊಬ� ಕುರೂ� ಎಂಬ �ಾವ�ೆಯೂ ಅವನನು� �ಾ�ದಂ��ೆ.
ಮದು�ೆ�ಾದ�ೆ �ೆ��ನ �ೊ�ೆ ಒಂದು ಬ�ೆಯ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಅವಲಂಬ�ೆ ಅ��ಾಯ��ಾಗುತ��ೆ; ಅಲ��ೆ ತನ�
�ೊ�ೆಲ್ ಚ�ಾ��ಪತ�ವನು� ಆಳ�ವ�ದು ಕಷ��ಾಗುತ��, ಎಂ�ೆ�ಾ�  ಅವನ ಎ��ೆ. ತನ� ಏ�ಾಂತ�ೆ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊಡ�
�ೆ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ೊಟ� ಎ�ಸುತ��ೆ. ಅವ�ೇ �ೇ�ರುವಂ�ೆ – ನನ�ದು ಅಧ� �ೕವನ ಅ�ೆ�.
ತನ� ಏ�ಾಂತ �ೕವನ ಆ�ೆ��ಡ�ನನು� �ಾ�ಸುತ��ೇ ಇತು�. ಅದನು� ��ಾ�ಸಲು ಮನಸು� �ಾ�ದ. ಒ�� ಅವನು
ಆ���ಾ �ೇಶದ �ಾಜ�ಾ� ���ಾ�ದ���ಾ�ಗ ತನ� �ೕವನವನು� ವ�ವ��ತ ರೂಪ�ೆ� ತರುವ ವ����ಬ�ಳನು�
ಹುಡುಕುವ �ೕಜ�ೆ �ಾ��ೊಂಡ. ಅವ�ೆ�ೆ ತ�ೊ�ಡ�ೆ ಓವ� �ೇವ��ದು� ಅವಳ� ಮ�ೆ �ೆಲಸ ಮತು� ಸರಳ
ಕ�ೇ��ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡು��ದಳ
� �. ಈಗ ಅವ��ೆ ತನ� ಪತ�ಗಳನು� ಬ�ೆಯುವ �ಾಯ�ದ�� �ೇಕು ಎ��ತು.
���ಾ�ದ ವೃತ�ಪ���ೆಗಳ�� �ಾ��ಾತನು� �ೕ�ದ- ಧ�ಕ, ��ಾ�ವಂತ, ��ಯ ಪ��ೆ �ಾನು. ನನ�ೆ �ಾ�ಯದ ,
ಹಲ�ಾರು �ಾ�ೆಗಳ�� �ಪ�ಣ�ಾದ �ಾಯ�ದ��
ಮತು� ಮ�ೆಯ �ೕ���ಾ�� �ೇ�ಾ��ೆ.
ಅವ��ಾಗ ೪೩ ವಷ�. ಅವನು ಬಯ�ದು� ಐದು
�ಾ�ೆಗಳ�� ಸ�ಾಗ�ಾ� ಪತ�ಗಳನು� ಬ�ೆಯಬಲ�,
�ಾ�ತ�, ಚ��ೆ� ಮತು� ಸಂ�ೕತದ�� ಆಸ��ಯುಳ�
�ೆಂಗಸು; ಅವಳ� ಅಡು�ೆಯನೂ� �ಾಡ�ೇಕು! ಈ
�ಾ��ಾ��ೆ ಬಂದ ಅತು�ತ�ಮ ಉತ�ರ �ೕಘ�
�ೆಸ�ನ �ೆ�ಾ� �ೊ��ಾ �ೆ��ಾಸ್ ���� �ಾನ
��ಕ್ ಉಂಡ್ �ೆ�ೌ(Bertha Sofia Felitas

Kinsky von Chinic und Tettau)
ಎಂಬುವ�ಂದ. ಇನೂ� ಮದು�ೆ ಇಲ�ದ, ಮೂವತು�
ಮೂರು ವಷ� �ಾ�ಯದ ಈ�ೆ ಸು�ಟ�ಾದ
ಬರವ��ೆಯ�� ಅ� ಸಮಪ�ಕ ಎ�ಸುವ

�ೆ�ಾ�

ಪದಗಳನು� ಬಳ�ದ�ಳ�. ಅ�� �ಾಕು�ಾಗ ಆ�ೆ �ಾನ್ ಸಟ�ರ್ ಎಂಬ ಧ�ಕ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ�ಳ �ಾಲ��ಾ�ದ�.
ಆ�ೆ��ಡ್ ಮತು��ೆ�ಾ� ನಡು�ೆ ಪತ�ವ�ವ�ಾರ�ಾ� ಆ�ೆಯನು� �ೇ���ೊಂಡ.
�ೆ�ಾ� ಅ�ೇಕ �ಾರಣಗ�ಂದ ಮಕ�ಳನು� �ಾ�ಸುವ �ೆಲಸ�ೆ� �ೇ�ದ�ಳ�. ಧ�ಕ ದಂಪ�ಗಳ ಮಗ ಆಥ�ರ್ ಮತು�
�ೆ�ಾ� ಅವ�ಬ�ರ ನಡು�ೆ �ೆ�ೕಮ ಅಂಕು��ತು. ಅವನು ಅವ��ಂತ ಏಳ� ವಷ� �ಕ�ವನು. �ಾನ್ ಸಟ�ರ
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ದಂಪ�ಗ��ೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ�ಲ�ವ� ಇಷ��ರ�ಲ�; �ಾರಣ �ೆ�ಾ� ತರು��ದ� ವರದ��ೆ �ೕ�ಾ ಅಲ�. ಪ���ೆಯ��
ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ಾ��ಾತನು� �ೋ�ದ ತಕಷ್ಣ ಆಥ�ರನ �ಾ�ೆ�ಾ�ಳನು� ಅ�� �ಾಕುವಂ�ೆ ಪ��ೋ��ದಳ�. ಆಥ�ರ್
ಮತು� �ೆ�ಾ�ರನು� ಪರಸ�ರ ದೂರ�ಟ��ೆ �ೇಮ ಅ���ತು ಅವ��ೆ.
�ೆ�ಾ���ೆ ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೈನ�ೖಟ್ ಬ�ೆ, ಅವನ �ಾ��ಾ�ಸ��ಯ ಬ�ೆ� , ಅವನ ಏ�ಾಂ�ತನದ ಬ�ೆ� �ಾಕಷು� ಅ��ತು�.
ಅವಳ� �ಾ�����ೆ �ೆ��ನ�� ಬಂ�ಾಗ ಆ�ೆ��ಡ್ ಅವಳನು� ಬರ�ಾ��ೊಂಡು�ೊಡ� �ೊ�ೆ�ೊಂದರ�� ಇ��ದ. �ಾರಣ
ಅವನ ಮ�ೆಯ�� �ೆಲವ� �ಾ�ಾ�ಟುಗಳ� ಜರುಗು��ದು� ಅವಳ� ಅ��ರುವ�ದು �ೇಡ ಎ��ತು. ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಇವ�ೇ
ನನ�ೆ ತಕ�ವಳ� ಎಂಬ �ಾವ�ೆ. ಅವಳ �ೌಂದಯ�ವನು� ಅವನು ���ದು� ಸ��ೕ, ಆದ�ೆ ಅವಳನು� ತನ� ಬು��ವಂತ
ಸಂ�ಾ� ಎಂದು �ಾ��ದ. ಅವ�ೆ� ಡ�ೆ ಅವನು �ಾ�ಾ �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ಚ�ೆ� ನ�ೆಸಬಹು�ತು� ಎಂಬುದು ಅವನ 
ಎ��ೆ.  ಅವಳ� ಅವನನು� ಒ���ೇ ಅ�ೆದು “ಎಂತಹ ಮ�ಾನು�ಾವ” ಎಂದು�ೊಂಡಳ�. ಅವನ ಪ�ಸ�ಕಭಂ�ಾರವನು�
���ದಳ�. ಅ�ೆ��ಡ್ ತನ� ��ಮ��ನ ಚ�ಾ��ಪತ�ದ ಬ�ೆ� ಅವ��ೆ �ಾಕಷು� ���. ಅವ��ೆ ಆ ಸ�ಾ�ಾರ 
�ೇ��ೊ�ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುದು �ೇ�ೆಯ ��ಾರ. ಅವಳನು� ಕಂಡ ಎರಡು �ನಗಳನಂತರ ಅವಳನು� ಕು�ತು ಒಂದು
ಕ��ೆಯನೂ� ರ�� ಆ�ೆ�ೆ �ೋ��ದ. ಒ�� ಊಟ�ಾಡು�ಾ� ಇ�ಾ�ಗ “�ನ� ಹೃದಯವನು� �ಾ�ಾದರೂ
�ೆ���ಾ��ೆ�ೕ” ಎಂದು �ೈಯ� ವ�� �ೇ�ದ. ಅಗ ಅವಳ� ತನ� ಕ�ೆಯ�ೆ��ಾ� �ೇ��ೊಂಡಳ�.
ಮುಂ�ಾ�ದು� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೌತುಕ. ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾಯ� ��ತ� ಪರ �ೇಶ�ೊ�, ಪರ ಊ��ೋ �ೋಗ�ೇ�ಾ� 
ಬಂತು. ಆಗ ಅವಳನು� ಅ�ೇ �ೋ�ೆ�ನ�� ತಂಗುವಂ�ೆ �ೇ�, �ೋ�ೆ�ನ ಖ�ೆ�ಲ�ವನೂ� �ಾನು ವ��ವ��ಾ� 
�ಾ�ಕ��ೆ �ೇ�ದ. ಆದ�ೆ ಅವನು ತನ� �ೆಲಸ ಮು�� ಬಂ�ಾಗ �ೆ�ಾ� �ೊ��ನ ರೂಮನು� �ಾ� �ಾ�
���ಾ��ೆ �ಂ�ರು�ದ�ಳ�. ಅಲ��ೆ ತನ���ದ� ವಜ�ದ �ನ್ ಒಂದನು� �ಾ� ರೂ�ನ �ಾ��ೆಯನು �ೊ��ದ�ಳ�.
ಇಷ��ೆ��ಾ� �ಾರಣ, ಅವಳ ಹೃದಯ ಅವಳನು� ತನ� �ಜ �ೆ�ೕ�ಯತ� ಒ��ತು�. ಅಲ��ೆ �ೆಲ�ೇ �ನಗಳ�� ಅವಳ�
ಆಥ�ರನನು� ಮದು�ೆ�ಾ� �ೆ�ಾ� �ಾನ್ ಸ�ಟರ್ ಆದ. ಆದ�ೆ ಅವಳ ಮತು� ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೆ�ೕಹ ಮುಂದುವ�ೆ�ತು.
ಮುಂ�ೆ ಅವಳ� �ಾಂ��ಾ� ದು�ಯುವವ��ೆ ಏ�ಾದರೂ ಬಹು�ಾನ �ೊಡ�ೇಕು ಎಂದು ಆ�ೆ�ಡ�ನನು�
�ನಂ���ೊಂಡಳ�. ಅಲ��ೆ ೧೯೦೫ರ�� ಅವಳ� �ಾಂ��ಾ� �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನವನೂ� ಪ�ೆದಳ. ಆ�ೆ��ಡ���ೆ
ಒಂ�ೇ �ಂ�ೆ – �ಾನು ಅವ�ೆ� ಡ�ೆ ಸ��ಾ� ನ�ೆದು �ೊಳ��ಲ��ೇ�ೋ! ನ�ೆ�ಾಟ�ಾ�ೆ�ೇ�ೋ!
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೬. �ೈನ�ೖಟ ನಂತರ
ಸ�ಾ ತು�ವ �ೕವ. ತನ��ೇ ಎ�ೆ�ೕ ಸಮ�ೆ�ಗ�ದ�ರೂ ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ�ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� ���ಸ�ಲ�. ��ಾ�ನ ಎಂಬ
ಮ�ೊ�ಂದು ��ಮದ�ನು� ಕಂಡು��ದ. ಇದು �ೇಕ�ಾ ೯೨ ���ೆ�ನ ಮತು� �ೇಕ�ಾ ೮ �ೈ�ೊ�ೕ �ೆಲು��ೋಸ ಗಳ
�ಶ�ಣ. ಇದು �ೈನ�ೖ�ನಂ�ೆ ಸುರ�ತ ಎ��ದ�ಲ��ೇ ಇದನು� �ೕ�ನ ಒಳಗೂ ಉಪ�ೕ�ಸಬಹು�ಾ�ತು�.
�ಾ���ನ�� ಸುರಂಗ ಒಂದನು� �ೋಡು�ಾಗ �ೊಸ �ಶ�ಣದ ಗುಣ �ೊರಬಂ�ತು. �ೈನ�ೖಟ ಉಪ�ೕ���ಾಗ
�ಂಗ��ೆ ೪೦ – ೫೦ ಅ� ಸುರಂಗ �ೋ�ದ�ೆ, �ೊಸ �ಶ�ಣದ�� ಅದು ೭೦ – ೮೦ ಅ�ಗ�ಾ�ದ�ವ�.
�ೇಶ ��ೇಶಗಳ�� ಕಂ�ೆ�ಗಳ�
�ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ, �ೈನ�ೖಟ, ��ಾ�ನ್ �ೕ�ೆ ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಗಳ� �ೊರಬರು��ದ�ಂ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ� ಚ�ಾ��ಪತ�ವನು
�ಸ��ಸು�ಾ� ಬಂದ. �ಾ�����ೆ ಬಂದು �ೆ�ೆ�ದ ಅವನು �ಾಲ್�ಾ�ಂ�ಾ� �ಾ�ೆ�

(Paul Francois Barbe) ಎಂಬ 

ಮ�ೊ�ಬ� ಉದ���ಡ�ೆ ಒಂದು ಕಂ�ೆ�ಯನು� �ಾ���ದ. ೧೮೭೦ರ�� �ಾ�ನ್� ಯುದ��ಂದರ�� �ೊಡ��ಾಗ
�ಾ�ೆ� �ೈನ�ೖಟ್ ಒಂದು�ಜಕೂ� ಕೂ�ರ�ಾದ ಅಸ� ಎಂಬುದನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಮನನ �ಾ��ೊಟ�. ಇದನು�
ಅ�ತು�ೊಂಡ ಸ�ಾ�ರ ಕಂ�ೆ��ೆ ೬೦ �ಾ�ರ �ಾ�ಂಕುಗಳ ಧನಸ�ಾಯ �ೕ� �ೈನ�ೖಟ್ �ಾ�ಾ��ೆಯನು�
�ಾ��ಸಲು ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕ�ತು. ಅ�ೆ��ಡ��ಗೂ ಯುದ�ದ�� ತನ� ಉತ�ನ�ದ ಮಹತ� ���ದು� ಈಗ�ೇ ಎನ��ಾ��ೆ. ಈ
ಅಂಶ ಅವ��ೆ ಮನನ�ಾ�ದ�ರೂ ಬಲವಂತ�ಾ� ಅದನು� ಮನ��ನ�� ಅದು� ��ಯು��ದ� ಎಂದೂ �ೇಳ�ಾ��ೆ.
�ಾ���ನ ಯಶಸ�ನು� ಆಧ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ಯೂ�ೋ�ನ �ಕ� �ೇಶಗಳ��ಯೂ ತನ� ಉ���ಯನು� �ಸ�ಸುವ �ೕಜ�ೆ
�ಾ�ದ. �ಾ�ೆ� �ಾ���ನ ವ�ವ�ಾಯ ಮಂ��ಯೂ ಆ� ತನ��ೇ ಒಂದು ಕಂ�ೆ�ಯನು� ಪ�ಾ�ಾ �ಾಲು�ೆ ��ಾ�ಣ�ೆ�
ಉಜು���ದ; ಅದ�ೆ� ಎಂ��ಯರ್ ಆದವನು �ಶ���ಾ�, ಸೂ�ಜ್ �ಾಲು�ೆಯ �ಾ��ೕಜಕ ಫ���ೆಂಡ್ �
�ೆಸ�ಪ್.  ಅ�ೇಕ ಅವ�ವ�ಾರಗ�ಂದಲೂ, ಮುಖ��ಾ�   ಮ�ೇ�ಯ ಮತು� yellow

fever ಗಳ �ಾಟ�ಂದಲೂ ಈ

�ೕಜ�ೆ �ೈಗೂಡ�ಲ�. ಇದರ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ� ಹಣವನು� ಹೂ�ದ�ನಲ�� �ಾ�ೆ��ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಆ ಉ���ಯ 
�ೇರುಗಳನೂ� �ೊಂ�ದ�.
ತನ� �ೊ�ೆ ಎ�ೆ�ೕ ಸಹಕ��ದರೂ, ವ�ವಹ��ದರೂ �ಾ�ೆ� ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಅಂತರಂಗದ �ೆ�ೆಯ�ಾ�ರ�ಲ�. ಅಲ��ೆ �ಾ�ೆ�
�ಾ��ಾ�ಕ�ಾ�ಯೂ ಇರ�ಲ�. ಅವನ�ೇ ಆದ ವ�ವ�ಾರಗ�ದ�ವ�. ಅವನು ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಎರಡು ಬ�ೆದದು�
ಖ�ತ�ಾ�ತು. ಆ�ೆ��ಡ್ ಅವ��ೆ ಪತ� ಬ�ೆದು– “�ಾ��ಾ�ಕ�ೆ �ಾಯ�ಾದ�ೆ ಒ�ೆ�ಯ �ಾಂಧವ�ಗಳ�
ಸತು��ೋಗುತ��ೆ” ಎಂದು ���ದ. �ೊ�ೆ�ೆ ತನ� �ಾ�ಗರನು� ಎದು�ಸ�ಾರ�ೆ �ಾ�ೆ� ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡ.  
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ತನ� ��ೕಡ��ನ �ಾ�ಾ��ೆಗಳ��
�ಾಭ ಕ���ಾಗು��ದಂ
� �ೆ,
ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಜಮ�� ಆ�ಾ�ಾಯಕ 
ಎ��ತು. ಅ�� �ೈಲು�ಾಗ�ಗಳ 
��ಾ�ಣ ಆಗ�ಾ�ೇ
�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು�. ಇದರ�� ಅವನ 
ಉತ�ನ�ಗ��ೆ �ೇಳ�ೕರದ
ಅವಶ�ಕ�ೆ. ಅವನು ಕಂಡು���ದ�
��ಯುವ ದ�ವ� ಜಮ�ನ��ೆ

ಕು��ಲ್ ಬ� ಇದ� �ಾ�ಾ��.

ಬಹು ಆಕಷ��ೕಯ�ಾ�ತು�. ಕೂಡ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಜಮ�ನ್ ಉದ��ನು� ಕೂ� �ಾ�ಂಬಗ್� ಪಟ�ಣದ ಬ� ಕು��ಲ
ಎಂಬ�� �ಾ�ಾ��ೆಯನು� ����ದ. ಇ���ೕ ಮುಂ�ೆ �ೈನ�ೖಟನೂ� ತ�ಾ�ಸ�ಾ�ತು. ೧೮೭೧ರ�� ೭೮೫
ಟನ್ �ೈನ�ೖಟ್ ತ�ಾ�ಸು��ದ� �ೊ�ೆಲ���ಗಳ� ೧೮೭೪ರ�� ೩೧೨೦ ಟನ್ ಉ�ಾ��ಸು��ದ�ವ. ೧೮೬೫ –
೧೮೭೩ ಅವ�ಯ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ಪ�ಪಂ�ಾಧ�ಂತ(��ೕಡನ, ಜಮ��ಯ�� ೨,  �ಾ�ೆ�, �ಾ�ನ್, ಅ���ಾದ�� ೪,
�ೆ�ೋಸ��ೇ��ಾ,  �ನ��ಂಡ, �ಾ��ೆ�ಂಡ, �ೆ�ೖನ, ��ಟ�ಲ�ಂಡ, ಇಟ�, �ೕಚು�ಗಲ್ ಮತು� �ಾ���ಾ��) ೧೭
�ಾ�ಾ��ೆಗಳನು� �ೆ�ೆ�ದ�.   �ೕ�ದ�ರೂ ��ೕ�ತ ವರ�ಾನ ಬರು��ರ�ಲ�. ಸ���ಗಳ �ೈ�ೕ� �ೆ�ಾ��ತು.
ಪ��ಾರ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ್ �ೈನ�ೖಟ್ ಟ�ಸ್� ಎಂಬ ಕಂ�ೆ�ಯನು� �ೆ�ೆದು ತನ� �ೆಲವ� ಕಂ�ೆ�ಗಳನು� 
ಪ���ೆ ತಂದ. ಇದು ಅವನ ವ�ವ�ಾರ �ಾತುಯ��ೆ� �ದಶ�ನ.
ಜಮ��ಯ ಉ��� �ಾಭ�ಾಯಕ ಎ��ತು. ೧೮೮೮ರ�� ೫ ��ಯನ್ �ಾಕ್� ಇದ� ಅದರ �ೇರ್ ಬಂಡ�
೧೯೧೮ರ�� ೩೬ ��ಯನ್ ಆ�ತು. ೧೯೩೯ರ�� ಎರಡ�ೆಯ ಮ�ಾಯುದ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ಾಗ ಅದರ�� ೩೦೦೦ ಕೂ�
�ೆಚು� �ಾ��ಕ�ದ�ರು, ಬಂಡ�ಾಳ ೪೭ ��ಯನ್ �ೕ�ತು.
�ಪ�ಾ�ಸ�ೆಂದ�ೆ ಯುದ� ಅಂತ��ಾಗು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ ��ಾನ �ಾ��ಂ�ಾ� ಕು��ಲ್ �ಾ�ಾ��ೆ �ಾಶ�ಾ�ತ.
ಆಗ ಉಪ�ೕ��ದ �ಾಂಬುಗಳ��  ಆ�ೆ��ಡ್ ���ತ ��ಮದು�ಗ�ದ�ವಂ�! ಇದು ಸಂಭ���ಾಗ �ಾ�ಾ��ೆಯ��
೯೦೦೦ ಉ�ೊ�ೕ�ಗ�ದ�ರು ಎನ��ಾ��ೆ. ಉ��ದು� ಆಡ�ತ ಕ�ೇ�ಗಳ� ಮತು� ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಒಂದು ಎ�ೆ ಮಟ�ದ
ಪ���! ನಂತರ ಕು��ಲ್ �ಾ�ಾ��ೆ�ದ� ಪ��ೇಶದ�� ಅಣು ��ಾಕ�ರ್ ಒಂದನು�

���ಸ�ಾ�.

ಇಂ�ೆ�ಂ�ನ��ಯೂ ತನ� ಧ�ಜವ�ೆ�ೕ��ದ ಆ�ೆ��ಡ. ಅ��ಯೂ ಅ�ೆಕ ತಕ�ಾರುಗಳ� ಉದ���ದವ�. ಅವ�ೆ��ಾ�
ಪ�ಹ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಕಷ��ೇನೂ ಎ�ಸ�ಲ�. ಅವ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ�ದವ�ೆಂದ�ೆ �ಾನ್ �ೌ�. ಆದ�ೆ
�ಾ�ಾ��ೆಯ ಅಪ�ತ�ಂದರ�� ಅವನು ೧೮೭೫ರ�� ಅಸು �ೕ�ದ. �ೈನ�ೖಟನು� �ಾ�ಸು�ಾಗ ಅದರ�� �ೕರು
ತುಂ�ದು� ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ೆನು�ವ�ದು �ೊರಬಂ�ತು. �ೈನ�ೖ��ಂತ ಸುರ�ತ ��ಮದ�ನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದು
ಅವಶ�ಕ ಎ��ತು ಆ�ೆ��ಡ���ೆ. �ೕ�ೆ ೧೮೭೫ರ�� �ೊರಬಂದ�ೆ�ೕ ��ಯುವ ��ಾ�ನ.
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ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ಾಯ���ೆ�
ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ಾಯ���ೆ� �ಾ��ಾದರೂ �ಾದ�. ಅವನು ಸ�ಾ �ೇ�ೆಂಟುಗಳ� ಬಯಸು��ದ,� ಅವ�ಗಳ ಮಹತ�ವನು�
ಅ��ದ�, ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�� �ೋಟು� ಕ�ೇ�ಗ��ೆ �ೋಗು��ದ�ದು� ಅ��ಾಯ�. ಆದ�ೆ
�ೕಘ��ಾಲದ ವ�ೆ�ೆ ಅವನು �ಾಯ�ದ��ಯ�ಾ�ಗ�ೕ, ವ�ೕಲ�ೊಬ�ನ�ಾ�ಗ�ೕ �ೇ���ೊಂ�ರ�ಲ�. �ಾ�ೇ
ಎಲ�ವನೂ� �ವ��ಸು��ದ�. ವಷ��ೆ� �ಾಲು� �ಾ� ತನ� ವ��ಾಟುಗಳ ಆಯವ�ಯ  ಪತ�ವನು� ರ�ಸು��ದ.� ಅವ��ೆ
ಬಂದ �ಾಭ�ೆಷು�? ನಷ��ೆಷು�? �ವ�ಳ ಗ��ೆ ಎಷು� ಎಂಬುದು �ಖರ�ಾ�  �ೊ��ರು��ತು�. ಎಂ�ಗೂ ��ೕ�ತ
�ಾಭವನು� �ೆಕ� ಪತ�ದ�� ನಮೂ�ಸು��ರ�ಲ�. �ಾಭ ಬಂ�ರುವ�ದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಾಗ �ಾತ� ಅದ�ೆ� ಮನ��ೆ. ಬಂದ
�ಾಭ ಅವ�ಾಶ �ೕ�ದ�ೆ �ಾತ� �ೇರು�ಾರ��ೆ ���ೆಂಡ್ �ಗು��ತು. �ಕ�ವ�ಂದ ಬಂಡ�ಾಳವನು� ಆ�ಾ��ಸಲು
ಸುಳ�� �ೆಕ�ಗಳನು� ಎಂದೂ ಮುಂ�ಟ�ವನಲ� ಆ�ೆ��ಡ. ಹಣದ �ೕ�ನ ಆ�ೆ�ೆ ಒಂದು �� ಇರ�ೇಕು ಎಂದು ನಂ�ದ�
ಆ�ೆ��ಡ. �ಾ�ಜ� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� �ೆಲ��� ಸುಳ�� �ೇಳ�ವ�ದು ಅ��ಾಯ��ೆಂಬ ಸತ� ಎಂಬುದೂ ಅವ��ೆ �ೊ��ದ�
�ಷಯ�ೇ.
�ಾ��ಾರದ�� �ೋಲು ಅ��ಾಯ� ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ �ಾಲಕ��ೕಣ ಅ��ಾ�ತು. ಒಂದು ಕಂ�ೆ�ಯ �ಾಭ
ಮ�ೊ�ಂದರ ನಷ�ವನು� ಸ�ದೂಗಬಹುದು ಎಂಬುದನೂ� ಅ�ತ. ��ಾ�ೆಗಳನು� ತಕಷ್ಣ ಮ�ೆತು ಮ�ೇನು ಎಂಬುದರ 
�ೕಚ�ೆ �ಾಡುವ �ಾ��ಾರ�ಾಠ ಅವ��ಾ�ತು. ತನ� �ಾ�ಾ��ೆಗಳ�� ಜರು�ದ ಅಪ�ತಗಳನು� �ೋ�ಯೂ
�ೋಡದಂ�ೆ ಇರುವ�ದನು� ಕ�ತ. ಆದ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ ಅಪ�ತ�ಂದ �ಾಠ ಕ�ಯುವ��ದ��ೆ ಅದರತ� ಗಮನ 
ಹ��ದ.    
ಅವನ ಸಂಪತು� �ೆ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ ಜನ ಅವನನು� ಒಂದು ಸಂ�ೆ��ಾ� ಕಂಡ�ೇ �ೊರತು ಅವನನು� ವ����ಾ� 
ಪ�ಗ�ಸ�ಲ�. �ೕ�ಾ� ಅವನ �ೕ�ಾ�ನಗಳ� ಅವ��ೆ ಬಹು ಮುಖ��ಾದವ�.  ಅವನು �ಕ�ವ�ಂದ ದೂರ�ಾದ,
�ಕ�ವರ�� ಅಪನಂ��ೆಯೂ ಬರ�ೊಡ�ತು. ಉ���ಗಳ�� ಮುಖ� �ಾತ� ವ��ದ�ವರ �ೕ�ೆ ಅವನು ಸ�ಾ ಕಣು�
�ಾ��ದ�. �ೕ�ಾ� ಅವನ �ಜ�ಾದ �ೆ�ೆಯರ ಸಂ�ೆ� ಪ�� ವಷ� ಕ���ಾಗು�ಾ� ಬಂ�ತು. ತನ� �ಾ�ಯ 
ತು�ಯ�� ತನ�ಾ� �ಾ�ರುವ�ದು �ಾ�ೊಬ��ೇ ಎಂಬ �ೆದ��ೆಯೂ ಬಲ�ಾಗು�ಾ� ಬಂ�ತು.
��ಯನ್ ಗಟ��ೆ ಹಣ ಗ��ದರೂ ಅದ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾನ�ಕ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ���ಕ ಪ�ಗ�ಯೂ ಆಗುವ��ಲ�
ಎಂಬುದನು� ಗ���ದ�. ಅವನು ಬಯ�ದ�ನು� ಹಣ �ೊಟು� �ೊಳ��ಾಗು��ರ�ಲ�.

�ಾಬಟ್� ಮತು� ಲು��ಗ
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ತಮ� ತಂ�ೆ �ೈಂಟ್
�ೕಟಸ್� ಬ���ಂದ
��ೕಡ���ೆ �ಂ�ರು�ದ �ೕ�ೆ
�ಾಬಟ್��ನ್ �ಾ�ಂನ��
�ೆ�ೆ�ದ�ೆ ಲು��ಗ್
ರ�ಾ�ದ���ೕ �ೕಡು�ಟ�.
�ಾಬಟ್� �ದಲು ಇ���ೆ
��ಾ�ಣದ�� �ೈ�ಾ�
ನಂತರ ತಮ�ನ �ಾ�ಯ�ೆ�ೕ

ಲು��ಗ್ �ೊ�ೆ

�ಾಬಟ್� �ೊ�ೆ

��ದು ��ಮ��ನ ತ�ಾ��ೆ�ೆ ಪ�ಯತ�ಪಟ�. ಆದ�ೆ �ನ್ �ಾ�ಂ� ಸ�ಾ�ರ ಅನುಮ� �ೕಡದ �ಾರಣ ಅವನು
ರ�ಾ��ೆ� ಬಂದು ಲು��ಗನ �ೊ�ೆಗೂ�ದ. ಅ�ೇಕ �ೕ�ಯ �ೈ�ಾ��ೆಗಳನು� �ಾ���ದ ಸ�ೋದರರು ರ�ಾ�ದ �ಾಕು
(ಈಗ ಇದು ಅ�ೆ಼�ೈ��ಾನ್ �ಾಷ�ದ���)  ಎಂಬ�� �ೈಲ ಶು��ೕಕರಣ �ಾ�ಾ��ಾರವನು� ����ದರು. ಇದು ರ�ಾ��ೆ�
ಪ�ಥಮ ಎ��ತು. �ೕ� ಎ�ೆ� ಅವರ ಪ�ಮುಖ ಉತ�ನ�. ಅವರ ಸ���ಗ��ಂತ ಹತು� ಪಟು� �ೆಚು� �ೈಲವನು�
ಉ�ಾ��ಸುವ �ಾಮಥ�� �ೊಂ�ತು� ಅವರ �ೈ�ಾ�ಾರ. �ೕ�ದ�ರೂ ಅವರು ೨೫೦೦ ಟನ್ �ೈಲವನು��ಾತ�
ಉ�ಾ��ಸು��ದರ
� ು; ರ�ಾ�ದ �ಕ� �ೈ�ಾ�ಾರಗಳ� �ತ�ದ� ೭೫,೦೦೦ ಟನ್ ಉ�ಾ��ಸು��ದ�ವ. ಆ�ೆ��ಡ್ ಮ�ೆ�
ಪ��ೇ�� �ಾಕು �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ಹಣ ಒದ�� ಅದರ ಉ�ಾ�ದ�ೆ ೨೦,೦೦೦ ಟನ್ ಆಗುವಂ�ೆ �ಾ�. ಆದ�ೆ ತನ�
ಆ�ೋಗ� �ೕ��ದ�ರ �ಾರಣ �ಾಬಟ್� �ೈ�ಾ�ಾರವನು� �ೊ�ೆದು ��ೕಡ���ೆ �ಂ�ರು�. ಎ�ಾ� ಉ��ಮಗ�ಂದ
�ವೃತ��ಾದ ಅವನು (ಮುಂ�ೆ ೧೮೯೬ರ�� ಅವನು  ಮರಣ �ೊಂ�ದ). �ೕ�ಾ� �ಾಕು�ನ ಆಡ�ತದ �ೊ�ೆ ಲು��ಗ�ನ 
�ೕ�ೆ ���ತು. ಅವನು ಆ�ೆ��ಡ��ಂದ ಸ�ಾ ಸಲ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯು��ದ�. ಮುಂ�ೆ ಅವನು �ೈಲ �ಾ�ಂಕರ್(oil
tanker)ಗಳನೂ� ��ೕಡ��ನ�� ����ದ. �ೆಲ�ೇ �ವಸಗಳ�� ೨೭೬ �ಾ�ಂಕರುಗಳ� �ೊರಬಂದವ�. �ೈಲ ಮತು�
�ಾ�ಂಕರ್ ಅಲ��ೇ ಲು��ಗ್ ರ�ಾ�ದ�� �ೈ�ಾ��ಾ ಸಲಕರ�ೆಗ, ಬಂದೂಕುಗಳನೂ� ತ�ಾ�ಸು��ದ�. ಗ��ದ
ಅ�ಾ�ಾರಣ ಯಶ���ಂದ ಲು��ಗ್ ರ�ಾ�ದ ಪ�ಮುಖ ಉದ�� ಎ��. ಅಲ��ೆ ಅವನು �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಗೂ �ೆಸರು
ಪ�ೆದ.
ನಂತರ ತಮ� ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಸಲ�ೆಯಂ�ೆ ಅವನು ರ�ಾ�ದ�� ��ಮ��ನ �ಾ�ಾ��ೆ �ೆ�ೆಯುವ ಪ�ಯತ� �ಾ�ದ. ಆದ�ೆ
�ೊರಬರುವ �ೈನ�ೖಟನು� �ಾ�ರನ (�ಾಜನ) �ೊ�ೆ �ಾಡಲು ಜನ ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂ�ೆ�ಂದ ಸ�ಾ�ರ 
ಅವ��ೆ ಅನುಮ� �ೕಡ�ಲ�. �ೕ�ದರೂ �ಾ�ರನ ಅರಮ�ೆಯ ಊಟದ �ೊಠ�ಯ�� ೧೮೮೦ರ�� �ೈನ�ೖಟ್ �ಾಂಬ
ಒಂದು ಆ�ೊ�ೕಟ�ಾ�ತು. ಅದು ರ�ಾ�ದ�� ತಯ�ಾದ �ಾಂಬಲ�; �ೊರ��ಂದ ಆಮದು�ೊಂ�ದು�.
ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಲು��ಗ�ನ �ಾಯ���ಾನದ ಬ�ೆ� ಏ�ೋ ಗು�ಾ�. ಸಲ�ದ �ಸ�ರ�ೆಗಳನು� �ಾ�ದ ಅವನು �ಪ�ೕತ �ಾಲ 
�ಾಡು���ಾ��ೆ ಎ��ತು. ಇದಲ��ೆ ಲು��ಗ�ನ �ಾ�ಾ��ೆಗಳ�� ಅಪ�ತಗಳ� ಆಗುತ��ೇ ಇದ�ವ�; ಅವನ �ಾ�ಂಕರ್
30

ಒಂದು ಆ�ೊ�ೕಟ�ೊಂಡು, ಮ�ೊ�ಂದು ಅ�ಾರ �ಾ��ೊಳ�ಾ�ತು. ಲು��ಗ್ �ೇ�ೋ ತನ� ಎ�ಾ� ಸಮ�ೆ�ಗಳನೂ�
ಪ�ಹ���ೊಂಡ.  ಆದರೂ ಆ�ೆ��ಡ್ ಅಣ�ನನು��ೕ�ಸುತ��ೇ ಇದ�. ಮುಂ�ೆ ಅವನು ಅ��ಾಯ��ಾ� ರ�ಾ�ದ��ದ�
ಲು��ಗ�ನ ಚ�ಾ��ಪತ�ದ ಆಡ�ತವಗ��ೆ� �ೇ� �ಾ�ೇ ಖು�ಾ�� �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ���ೆ ಬಂದು ಎ�ಾ� ಉ���ಗ
ಸ�ೕ�ೆ ನ�ೆ�ದ. ತನ� �ೕವ� ��ಾ�ೆಯನೂ� ವ�ಕ�ಪ��, ಅಣ� ಲು��ಗನನು� “�ೕ�ೊಂದು ಕ�ೆ�” ಎಂದು ಕೂಡ �ೇ�ದ.
ಅಲ��ೆ ಅಣ�ನ ಉ��ಮಗ��ೆ ೪ ��ಯನ್ �ಾ�ಂಕುಗಳ �ಾಲವನೂ� �ೕ�. ಈ �ೇ�ೆ�ಾಗ�ೇ ಅ���ಾದ �ಾಕ್
�ೆಲರ್ ಮತು� �ೋಥ್� �ೈಲ್� ಕಂ�ೆ�ಗಳ� �ೈಲ��ಾ�ಣದ�� ಪ��ದ��ಾ�ದ. ಅವರುಗ�ೆ� ಡ�ೆ ಸ���ಸುವ�ದು
ಸುಲಭ�ೆಲ��ೆಂದು ಆ�ೆ��ಡ್ ಅಣ� ಲು��ಗ��ೆ ಎಚ���ೆ �ೕ�. �ಾಲಕ��ೕಣ ಲು��ಗ್ �ೋಥ್� �ೈಲ್� ಸಂ�ೆ��ಂ�
ಒಪ�ಂದವನೂ� �ಾ��ೊಂಡ. �ಾಲಕ��ೕಣ ರ�ಾ�ದ�� �ೈನ�ೖಟ್ �ಾ��ಾರವ� �ೕ�ಸ�ೊಡ�ತ.
ಅಣ���ೆ �ಾಲ �ೕ�ದು�, ಅವ��ೆ ಅ�ಾ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾ�ದು� ಏ�ೇ ಆದರೂ ಆ�ೆ��ಡ್ ಮತು� ಲು��ಗ� ರ �ಾ�ಜ�
ವ�ವ�ಾರಗಳ� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ�ದವ�. ಎಂದೂ ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ೆ�ೆಯ�ಲ�. ಆ�ೆ��ಡ್ ಎಷು� �ೕ��ಾ� ಇದನು� ಪ��ಾ��ದ
ಎಂಬುದು ಈ ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂದ ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಒ�� ಕುಟುಂಬದವ�ೆ�ಾ� ಒ���ೆ ಒಂದು �ೆ�ೊ��ೆಂ�ನ�� �ೋಜನ 
�ಾ�ದರು. ಆಗ ತಗು�ದ �ೆಚ� ೫೬೧ ��ೕ�ಷ �ೌ�ನುಗಳ�. ಅಣ� ತಮ�ಂ�ರು ಚ�ೆ� �ಾ� ಅದನು� �ೇ�ೆ
ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು �ಧ���ದರಂ�ೆ!
ಲು��ಗ�ನ �ಧನ 
�ಾಲಕ��ೕಣ ಅ�ಾದ� ಒತ�ಡ�ೆ� ಗು��ಾ�ದ� ಲು��ಗ�ನ ಆ�ೋಗ� ಕು�ದು ಅವ��ೆ ಕಷ್ಯ�ೋಗ ತಗು�. ಅವನು
ತನ� ಉ���ಗಳ ಹ�ೋ�ಯನು� ೨೯ ವಷ�ದ ಮಗ ಎ�ಾನು��ಲ���ೆ ವ��ದ. ಎರಡು �ಂಗಳ� ನರ�ದ ಅವನು
೧೮೮೮ರ ಏ��ಲ್೧೨ ರಂದು �ಾ���ನ �ಾ�ನ್ ನ�� �ಧನ�ಾ. ಈ ಸಂದಭ�ದ���ೕ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ�ೆ
�ಾರಣ�ಾದ ಘಟ�ೆ ನ�ೆ�ತು. �ೆ�ಂಚ್ ಪ���ೆ�ಂದು ಸ��ದು� ಆ�ೆ��ಡ್ ಎಂದು �ಾ�� ಅವ��ೆ ಶ��ಾ�ಂಜ�ಯನು
ಅ���ತು. ಈ ಬ�ೆ� �ಂ�ೆ�ೕ �ೇಳ�ಾ��ೆ.
ಎ�ಾನು��ಲ
ಎ�ಾ�ನು��ಲ್ ಲು��ಗ�ನ �ೈಲ ಸಂ�ೆ�ಯ ಒ�ೆಯ�ಾ�ದ�ಲ��, ತನ� ಏಳ� ಮಂ� ತಮ� ತಂ�ಯ�ಗೂ �ೕಷಕ�ಾದ.
ತನ� ಆ��ಯ �ಾಲು �ಾಗ��ಂತ ಅ�ಕ ಹಣವನು� ಲು��ಗ�ನ ಉ���ಗಳ�� ಹೂ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ಂ�ಾ�ಾ�ಂತ�ಾ.
ಆದರೂ ಎ�ಾ�ನು��ಲ�ನ ದಕಷ್�ೆ ಈ �ಂ�ೆ ಯನು� �ಾ�ಾ��ಕ�ೊ��. �ೕ�ದ�ರೂ ಆ�ೆ��ಡ್ ಮ�ೆ� �ಾಲು�
��ಯನ್ ರೂ�ೆಲುಗಳ �ಾಲವನು� ಒಂದು �ಾ�ಂ�ನ ಮೂಲಕ ಒದ�ಸ�ೇ�ಾ�ತ.
ಎ�ಾ�ನು��ಲ್ತನ� ��ೕ�ಷ್ ��ೆ��ೆಯನು� ಪ����ಾ� �ೊ�ೆದು ಒಬ� ರಷ�ನನಂ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು�ೊಳ����ದ. ಅವನ 
ನಡವ��ೆ ಎ�ಾ� ��ವಂತ �ಾ��ೆ �ೇ�ದ�ವ�. ಒ�� �ೋಜನಕೂಟ�ೆ� ಹಲ�ಾರು ಜನರನು� ಆ�ಾ���, ಅ�� ಬಂ�ದ�
ಪ�� �ೆಂಗ�ನ �ೇಬಲ್ �ಾ���ನ್ ಒಳ�ೆ ವಜ�ದ �ನ್ ಇ��ದ�ನ! ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರ�ಾ�ದ ಅತು�ತ�ಮ
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�ೌರವವ� ಲ��ತು. �ಶ�ದ ಇತ�ೆ ಕಂ�ೆ�ಗಳ �ೊ�ೆ ಒಪ�ಂದಗಳನು� �ಾ��ೊಂಡು �ಾಕು�ನ��ದ� �ೊ�ೆಲ್
ಉದ�ಮ ಪ�ಪಂಚದ ಅಧ���ಂತ �ೆಚು� �ಾಗ �ೈಲವನು� ಉ�ಾ��ಸು��ದು� ಇದು ೧೯೬೪ರ ವ�ೆಗೂ �ಾಯ�
�ವ���ತು�. ೧೯೯೧ರ�� ರ�ಾ� ಸ�ಾ�ರ �ೊ�ೆಲ್ ಕುಟುಂಬ �ಾ�ದ ಮ�ೆಯನು� ವಸು�ಸಂಗ��ಾಲಯವ�ಾ�� 
�ಾಡುವ �ೇ��ೆ �ೕ�ತು�. ಈಗ �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ��ನ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲನಒಂದು �ಾ�ರಕವಂತೂ ಇ�ೆ.
�ಾ�ಯ �ಾ�ಪ� ಬಯ�ದ ಆ�ೆ��ಡ  
ಆ�ಾ�ೆ� ಅ�ೆ��ಡ್ �ೇಳ���ದ� �ಾ�ೆಂದ�ೆ“��ೕ��ಂದ ನನ� ��ಯ ಹ��ರ ಬಂದು �ೆಮ�� �ೕಡುವವರು ನನ�ಲ�
ಎ�ಸು���ೆ. ಇಂತಹ ವ��� ನನ�ೆ �ಗ�ೇ �ೋದ�ೆ �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ��ರುವ ನನ� ಅಮ�ನ ಬ� �ೋ��ಡು�ೆ�ೕ�.
ನ��ಂದ �ಾವ�ದನೂ� ಬಯಸದ ವ��� ಎಂದ�ೆ ಅವ�ೆ� ಬ��ೇ. ಅವಳ� �ಾತ� �ಾ�ರುವ �ಾ��ೆ �ೊಠ��ಳ�ೆ
ತನ� ಏರು�ೇರು ಮತು� ಹು�ಾ�ಟಗಳನು� ಪ�ದ��ಸುವ��ಲ�. “
�ಾ� ಬದು�ರುವವ�ೆಗೂ ಆ�ೆ��ಡ್ ಅವ��ೆ ಯ�ೇಚ��ಾ� ಹ, ಉಡು�ೊ�ೆಗಳನು� ಕಳ�����ದ�. ತನ�ೆ ��ೇಷ �ಾಭ
ಬಂ�ಾಗ ಮ�ೆಯ�ೆ �ಾ��ೆ ಸ�ಲ� ಹಣ ಕಳ��ಸುವ �ಾ��ೆ ಅವ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಅವಳ �ಾ�ಂಕ್ ಅ�ೌಂಟ್ �ೆಯು�ಾ�
�ೋ�ತು. ಒ�� ಆ�ೆ��ಡ್೩೦೦೦ �ೌ�ನುಗಳನು� ಕಳ����ಾಗ ಅವಳ� ಅದನು� �ಾ�ಂ�ನ��ಡ�ೆ, ಬಡಬಗ���ೆ
ಹಂ�ದಳ�. �ಧ�ೆಯ��ೆ ಏ�ಾಂ�ತನ ಎ��ರುತ��ೆ ಎಂಬುದರ ಅ�ವ� ಆಗ ಆ�ೆ��ಡ���ಾ�ತು. “ಅವ��ೆ ನನ�ನು�
�ೋ�ದ�ೆ ಎಷು� ಸಂ�ೋಷ�ಾಗುತ��ೆ! ಅವ�ೆ� ಬ�ಳ�ೆ�ೕ �ೕ�ೆ ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೋವ� ತರುತ��ೆ. ಅವ��ೆ ತೃ��
ಮತು� ಸ�ಾ�ಾನಗ�ದ��ೆ ಏನ�ಾ�ದರೂ ಸ���ೊಳ���ಾ�� ೆ. ಇಲ��ೇ �ೋದ�ೆ �ಕ� ಪ�ಟ� �ಷಯಗಳ�
�ೊಡ��ಾಗುತ��ೆ. ��ೆ� ಎಲ�ರೂ �ಾವ��ೋ �ೆ�ೊ��ೆಂ�ನ�� ಊಟ �ಾ��ಾಗ, ನನ�ೆ ಆ ಅ��ೆ ಸ�ಲ�ವ�
��ಸ�ಲ�. ಒ���ೇ ಅಸ�ಸ��ಾ�ೆ �ಾನು. ಆದ�ೆ ಅವಳ� ಅ�ೇ ಅ��ೆಯನು�  ಸಂ�ೋಷ�ಂದ �ಂದಳ�. “ ಆ�ೆ��ಡ್
�ಕ� ವ���ಗಳ ಬ�ೆ� �ೋಸು �ೋದರೂ �ಾ�ಯ ಬ�ೆ� �ಾತ� ಎಂ�ಗೂ �ೇಸರ ಪ���ೊಳ��ಲ�. ೧೮೮೯ರ�� �ಾ�
�ಧನ�ಾ�ಾಗ ಅವಳ ಬ� ಇರ�ಾಗ�ಲ��ೆಂಬ �ೊರಗು ಅವನ�� ಉ��ತು. ಅವಳ �ೇಹಸಂ�ಾ�ರ �ೕ���ೊಂಡು
�ಾ�����ೆ �ಂ�ರು��ಾಗ ಅವ��ೆ ಹೃದಯ �ೇ�ೆ ಬಂ�ತು�. ಕುಟುಂಬದ ಆ��ಯ�� ಒಂದು �ಾಲು ಆ�ೆ��ಡ�ನ�ಾ�ತು.
ಆದ�ೆ ಅವನು �ಾ�ಯ �ೕ�ೋ ಮತು� ಅವ��ೆ ��ಯ�ಾದ ಒಂ�ೆರಡು �ಕ� �ಾ�ಾನುಗಳನು� �ಟು� ���ದ�ನು�
ಮುಟ��ಲ�. ಎಲ�ವನೂ� �ಾ�ರಕ�ಂದ�ೆ� ಮತು� �ಾನ ಧಮ�ಗ��ೆ �ೕ�ದ. �ಾ�ಯ ಆ�� ೮೪೦,೦೦೦ �ೌ�ನುಗಳ�,
ಅದರ�� ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ಾಲು ೧೬೮,೦೦೦ �ೌ�ನುಗಳ�. ಇದು ಕ�ೋ��ಾ�� ಇ���ಟೂ�ಟ್(Karolinska

Institute)

ಎಂಬ ಸಂ�ೆ��ೆ �ೋ�, ಅ�� ಅದು �ೈದ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ೕಧನ�ೆ ಮು��ಾದ  �ಾ��ೊ�ನ್ ಆಂ���ಟ� ���ಾ�ತ.
ಇದಲ��ೇ �ಾ�ಯ �ೆಸ�ನ�� ಮಕ�ಳ ಆಸ��ೆ�, �ಾ����ನ�� ��ೕ�ಷ್ ಜನ��ಾ� ���ಂದ�ೆ, ತನ�ನು� �ೇ�ದ
�ಕ� ಜನ��ೆ ಉ�ಾರ�ಾ� �ಾನ �ಾ�ದ.
  

32

೭. �ಾ�����ೆ ನಮ�ಾ�ರ
�ಾ����ನ�� ಅವನ �ೆಲಸದ ಪ��ಾಣ ಅ��ಾ� ಆ�ೆ��ಡ್ ಸ�ಾ ಒಂದಲ� ಒಂದು �ಾ��ೆ�ಂದ ನರಳ���ದ.
ಮುಖ�ೆ�ಾ� ����ೊಂಡು, �ಾ�ಾಗಲೂ ದ��ಾದಂ�ೆ �ೋ�ತು ಅವ��ೆ. �ೈದ�ರು ಅವ��ೆ �ೆಚು� ಮೂಲಂ� 
�ಂದು ಕ�ಾ�ದ �ಾ��ಾರಸವನು� ಕು�ಯುವಂ�ೆ ಸೂ��ದರು. ಒ�� ಅವನು “ನನ� �ೕ�ೆ �ಾ�ೇ ����ೊಂ�ರುವ
ಗು�ಾಮ���ಂದ ದೂರ�ಾದ�ೆ �ಾಕು” ಎಂದು ಉದ���ದೂ� ಉಂಟು. ಅಲ��ೆ ನನ� ಎ�ಾ� ಕಂ�ೆ�ಗಳನೂ�
�ಾ��ಾ�, ನಂತರ ಬರುವ ���ೆಂಡುಗ�ಂದ �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದೂ �ೇಳ���ದ.� ಅವ��ೆ ಬರು��ದ� ತ�ೆ�ೋ�ನ
�ೕವ��ೆ �ೇಳ �ೕರದು. ಅದು ಅವನನು� ಅ�ೇಕ �ನಗಳ �ಾಲ  �ಾ��ೆ ��ಯುವಂ�ೆ �ಾಡು��ತು�. ಅವ��ೆ �ಾ��ಸ
ಕೂಡ �ಾ�ನು� ಎ���ತು. ಸ�ಾ �ಾಂ��ಗುವ ಜನ�ಲ�ದ ಸ�ಳವನು� ಹುಡು��ೊಳ��ೇಕು ಎನು�ವ ಹಂಬಲ
ಬಲ�ಾ�ತು. �ೋ��ೆ ಬ�ೆದ ಪತ��ಂದರ�� ’೨.೪ ��ಯನ್ ಜನ�ರುವ ಈ ಪಟ�ಣದ� ನನ�ಂತ ಬವ�ೆ ಪಟ�ವರು
ಇ�ೊ�ಬ�ಲ� ಎ��ತ��ೆ” ಎಂದು ನು���ಾ��ೆ.
ಅದರೂ �ಕ�ವರ ಒ�ಾ�ಯ�ೆ� ಮ�ದು ಜೂ��ಟ ಅ�ಾಮ ಎಂಬ ಪ��ಾ�ತ ಮ��ೆಯ �ೆ�ೕಹ
�ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾ�ತು. �ಾ����ನ �ಾ�ತ�, �ಾಜ�ೕಯ, ಕ�ೆ, ��ಾನ ಮುಂ�ಾದ �ೇತ�ಗಳ ಗಣ�ೕಯ ವ���ಗಳ��
ಹಲವರು ಅವಳನು� ಬಲ�ವ�ಾ�ದ�ರು. �ೕ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ ಸೂಯಜ �ಾಲು�ೆ ����ದ ಫ���ೆಂಡ � �ೆ�ೆ�ಪ್,
�ಾದಂಬ��ಾರರು ಗು�ಾ�ವ �ಾ��ೆರ, �ಕ�ರ ಹೂ��ೋ ಮುಂ�ಾದವರನು� ಅ�ಂ�ಾ�ೆ� �ೇ��ಾಡುವ �ಾ�ಾ�ತು.
ಈ �ೇ�ೆ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ �ಾ���ೆ�ೖಟ (Ballistite) ಎಂಬ �ೊಸ
��ಮದ�ನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದರ�� ಯಶ���ಾ�ದ�. ಇದು
�ೈ�ೊ�ೕ ���ೆ�ನ, �ೈ�ೊ�ೕ �ೆಲು��ೋಸ ಮತು� ಕಪ��ರಗಳ
�ಶ�ಣ�ಾ�ತು�. �ೊ�ೆಲ �ೌಡರ ಎಂ�ೇ ಕ�ೆಯ�ಾದ ಇದು
��ಟ� ಬಳ�ೆ�ೆ �ೇ� �ಾ��ದ ಉಪಕರಣ ಎ���ತು.
�ೆಲವರು ಇದು ಆ�ೆ��ಡ ����ದ ಅತ�ಂತ �ಾರಕ ಅಸ� ಎಂದು
�ಾ��ದ�ೆ, ಅವನ ಎ��ೆ �ೇ�ೆ�ಾ�ತು�. ಇದರ ಶ��ಯನು�
ಅ�ತ �ಾಷ� ಅದನು� �ೊಂ�ರುವ �ೇಶದ �ರುದ� ಯುದ��ೆ�

�ಾ���ೆ�ೖಟ

�ೋಗುವ��ಲ�. �ೕ�ಾ� ಇದು �ಾಂ�ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ
ಎಂ�ೆ�ಾ� ಕನಸು ಕಂ�ದ� ಅವನು.
ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ� ಪ�ಗ� ��ಾಲಯದ �ಖರಗಳನು� ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಏರು��ದ. �ೋ�ೆಂಬುದನು� ಕಂಡವನಲ�. ಆದ�ೆ ಅವನ 
ಏ��ೆಯನು� ಸ�ಸದ ಅ�ೇಕ ಜನ�ದ�ರು. ಇದು �ಾ��ಾ�ಕ�ೇ. ಅವನ ಸ���ಗಳ� ಅವನ �ಂ�ೆ ಬಲು �ಾಜ�ೕಯ 
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ನ�ೆ�ದ�ರು. ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ�   �ಾ���ನ�� ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೕ�ೆ ಒಂದು ಆ�ೋಪ ರೂಪ��ೊಂ�ತು. ಅವನು �ೆ�ಂಚ್
ಸ�ಾ�ರ �ೕ�ದ� ಪ��ೇಶವನು� ದುರುಪ�ೕಗ ಪ�ೆ��ೊಂಡು �ಾ���ೆ�ೖಟ್ ವೃ����ೊಂ��ಾ��. ಆದ��ಂದ ಅವ�ೊಬ�
�ೇಶ�ೊ�ೕ�. �ೕ�ಾ� ಅವನು ಆ ಪ��ೇಶದ�� ಪ��ೕಗಗಳನು� ನ�ೆಸುವ�ದನು� ��ೇ�ಸ�ಾ�ತು. ಅಲ��ೆ ಅವನ 
ಪ��ೕ�ಾಲಯವನು� ಜ�� �ಾ� ಅ��ದ� �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� �ೕ�ೕಸರು ವಶ ಪ���ೊಂಡರು. ತನ�
�ಾ��ಾ�ಕ�ೆ ಮತು� �ೌರವಗಳನು� ಪ����ದ �ೆ�ಂಚ್ ಅ��ಾ�ಗಳ ಈ ಕ�ಮ ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಮನಸ�ನು� ಕಲ�ತ.
�ಾಲ�ೆಂಬಂ�ೆ ಆ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾ����ೆ �ೇಡದ ವ��� ಎಂಬ �ೋರ�ೆಯನು� ತ�ೆದರ. ಅವನ ಸ���ಗ��ೆ
ಇದು ಸು���ಾ� ಪ�ಣ�� ಇದ�ೆ�ೕ ತಳಹ�ಯ�ಾ�� �ಾ��ೊಂಡು ಅವರು ತಂತಮ� ಕಂ�ೆ�ಗಳನು� �ಸ��ಸಲು
ಮುಂ�ಾದರು. �ಾಪ, ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾ�ನ್� ತನ� ಮ�ೆ �ೇ ದೃಢ�ಾ� ನಂ�ದ�. ಈಗ ಬುಡ�ೆ�ೕ ಏಟು ���ತು�. �ಂ�ೆ�ಾ�
ಅವನ ಮನ��ನ�� �ೇಸರ �ೋ��ಾಗ ಅವ��ೆ ತನ� ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�� �ೆಲಸ�ರತ�ಾಗುವ��ೇ ಪ��ಾರ 
ಎ��ತು�. ಆದ�ೆ ಈಗ ಆ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಅವ�ಂದ �ತು��ೊಳ��ಾ�ತು. �ಾ�ನ್� �ೇಶದ ಉನ�ತ ವಲಯಗಳ�
ಕೂಡ ಇವನ ಬ�ೆ� ಅಪಪ��ಾರ �ಾಡು��ರುವ�ದನು� ಸ�ಸ�ಾರ�ೆ ಅವನು �ಾ��ಸ�ನು� �ಡುವ ��ಾ�ರ �ೈ�ೊಂಡ.
ಈ �ೇ�ೆ�ೆ ಸ��ಾ� ಇಟ�
�ೇಶ�ಂದ 300 ಟನ್
�ಾ���ೆ�ೖಟ್ �ೆ �ೇ��ೆ ಬದದು�
ಒಂದು ವರ�ೇ ಆ�ತು�.
೧೮೯೦ರ�� ಅ��ಯ �ಾ�ನ್
�ೆ�ೕ ಪಟ�ಣ�ೆ� �ೋ� 
�ೆ�ೆಸಲು �ದ��ಾದ. �ೆ�ಂಚ್
ಅ��ಾ�ಗಳ� ತನ�
ಉಪಕರಣಗಳನು� ವಶ
ಪ���ೊಂ�ರ�ಲ�. ಅ�ೆಲ�ವನೂ�

ಅ�ೆ��ಡ�ನ ಏ�ಾಂ�ತನವನು� ಪ���ಂ�ಸುವ ಅವನ �ಾ�ನ್ �ೆ�ೕನ��ನ

ಇಟ��ೆ �ಾ��ದ ಆ�ೆ��ಡ.

ಮ�ೆ

�ಾ�ನ್ �ೆ�ೕನ�� ಒಂದು“�ೊ�ೆಲ್ ��ಾ” �ದ��ಾ�ತು. ಇ���ೆ ಬರುವ �ೇ�ೆ�ೆ ಬಳ� �ೆಂ�ಾ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ. ಅಣ�
ಲು��ಗನ �ಾವ� ಈ�ಾಗ�ೇ ಸಂಭ��ತು�.  ಇದ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ� �ಕ�ರ ಹೂ��ೋ ನಂತಹ �ೆ�ೆಯರು ಆಗ�ೇ
�ಧನ�ಾ�ದ�ರು. ಅವನ ಹೃದಯದ ��� ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� ಉಗ��ಾಗು��ತು�. ಸ�ಾ �ಾ�ನ �ಂ�ೆಯ�� ಮುಳ��ದ ಆ�ೆ��ಡ.
�ೆಳ� �ೋ�ೕ�ೆ ಬ�ೆದ ಪತ��ಂದರ�� ಆತ �ೆಳ��ಾ��ೆ – “ಐವ�ಾ�ಲ��ೆ ವಯ��ನ�� ಪ�ಪಂಚದ�� �ಾ�ೊಬ��ೇ
ಮತು� ನ��ಂದ ಸಂಬಳ ಪ�ೆಯುವ �ೇವಕ�ೊಬ� ಉ��ಾಗ ಕಪ�� �ೕಚ�ೆಗಳ� ಬರುತ��ೆ, �ಾರೂ
ಊ�ಸ�ಾರದಂತಹ ಕಪ�� �ಾವ�ೆಗಳ�. ನನ� �ೇವಕನ ಕಣು�ಗಳನು� �ೋ��ಾಗ ಅವನು ನನ� ಬ�ೆ� ಮರುಗು�ಾ��ೆ
ಎಂಬುದು �ೊ�ಾ�ಗುತ��ೆ.” �ಾ�ನ್ �ೆ�ೕ�ೆ ಆ�ೆ�ಡ�ನ ಅಣ�ನ ಮಕ�ಳ� ಬಂದು ಅವ�ೊಡ�ೆ ತುಸು ಸಮಯ 
ಕ�ೆಯು��ದ�ದು� ಅವ��ೆ ಎ�ೊ�ೕ ಹದ ಎ��ತು.
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�ಾನು ತನ� �ಖರ�ಂದ �ೆಳ��ಯು���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬ �ಾವ�ೆ ಅವನ�� ಬಲ�ಾ�ತು. �ಾವ�, �ೕವನದ ನಶ�ರ�ೆ
ಇವ�ಗಳ� ಅವನ ಮನಸ�ನು� ತುಂ�ದ�ವ�. ಆಗ�ೇ ಮುದುಕನಂ�ೆ �ಾಣು��ದ� ಅವನು, ��ೆ��ಲ��ೆ ಕಣು� �ೆಂ�ಾ�ರು��ತು�.  
ತನ� ಅಣ� �ಾಬಟ���ೆ ಬ�ೆದ ಪತ�ದ��� ತನ� �ೇಹವನು� �ೇ�ೆ ಸಂ�ಾ�ರ �ಾಡ�ೆಕು ಎಂಬುದನು� �ವ��ದ� “ಸುಡುವ�ದು, ಹೂಳ�ವ�ದು ಒಂದೂ �ೇಡ. ಇ�ೆ�ಾ� ��ಾನ�ಾದ ��ಾನಗಳ�. ಬದ�ಾ� ನನ� �ೇಹವನು� �ಾದ
ಸಲೂ��ಕ್ ಆ�ಡ್ ನ�� ಅ. ಒಂ�ೇ ��ಷದ�� �ೇಹ ಒ�ೆ�ಯ �ೊಬ�ರ�ಾಗುತ��ೆ. ನನ� �ೇಹ�ೆ� ೩೦ �ಂದ ೫೦
��ೋ ಆ�ಡ್ �ಾ�ಾಗುತ��.”

�ಶ� �ಾಂ� ಮತು� ಆ�ೆ��ಡ �ೊ�ೆಲ್
�ಪ�ಾ�ಸ�ೆಂದ�ೆ �ೈನ�ೖಟ್ ಕಂಡು��ದಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಯುದ�ದ�� �ಾವ ಆಸ��ಯೂ ಇರ�ಲ�. “ಅ�ೊಂದು ಪರಮ
ಅ�ಾಯ, ಅ� �ೊಡ� ಅಪ�ಾಧ” ಎಂದು ಆತ ನು���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾಂ�ಯ  ಬ�ೆ� ಅ�ಾ�ೆ� �ಾತ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ�ನನು�
�ೆ�ೕ�ೇ��ದು� �ೆ�ಾ� ಎಂಬುದು �ಜ.
�ೊ�ೆಲ್ಮತು� �ಾಂ�ಯ ಬ�ೆ� ಅ�ೇಕ �ೕಮಂತ ವ���ಗಳ� �ಾತ�ಾ��ಾ��ೆ. ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲನ ಬ�ೆ�ಆಲ�ಟ್�
ಐನ್ �ೆ�ೖನನು�ದ �ಾತು ಗಣ�ೕಯ. “ ಆತ �ಂ�ದ� ��ಮದು�ಗ��ಂತ ��ಾಶ�ಾ� �ೈನ�ೖಟನು� ಕಂಡು��ದ.
ಅವನ ಆತ�ವನು� ತಣ���ಸಲು ಅವನು �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನವನು� ಸೃ���.”
ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ�ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಗಳನು� ವೃ�ಾ ಸಮ����ೊಳ��ವ �ಾಹಸ�ೆ� �ೈ�ಾಕ�ಲ�. ಅವನ ಪ��ಾರ ಅವನ 
��ಮದು�ಗಳ� ಗ�ಗಳ��ನ �ಾಯ��ೆ�, �ೈಲು�ಾಗ�, �ೇತು�ೆಗಳ ��ಾ�ಣದ�� ಬಹು ಉಪಯುಕ�. ಆದ�ೆ ಈ
ಪ�ಪಂಚದ�� �ಾವ ವಸು�ವನು� �ೇ�ಾದರೂ ದುರುಪ�ೕಗ ಪ���ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂಬ ಪ��ೆಯೂ ಅವ��ತು�.
ಸಂ�ೆ�ೕಧಕರು ಮತು� ಅ�ೆ�ೕಷಕರು ತಮ� �ೆ�ೕಧ�ೆಗಳ ದುರುಪ�ೕಗ�ೆ� �ೊ�ೆ�ಾರರಲ�. ೧೮೯೪ರ�� ��ೕಡ��ನ��
�ೊ�ೕಸ್� ಸಂ�ೆ�ಯ ಶ�ಾ�ಸ� ��ಾಗವನು� �ಾ����ಾಗಲೂ ಅವನು ಇ�ೇ ಅ��ಾ�ಯವನು� �ೊಂ�ದ� ಎಂಬುದು
ಗಮ�ೕಯ. ಅಲ��ೇ ಅವನು ಮ�ೆ��ೊ�ೕ �ೆ��ಾ��ೆ – “ಎರಡು �ೈನ�ಗಳ� ಒಂದು �ೆ�ೆಂ�ನ�� ಪರಸ�ರ 
��ಾ�ಮ�ೊ���ಾಗ, ಎ�ಾ� �ಾಗ�ಕ�ೆಗಳ� ಭಯ ಪಟು� ಯುದ��ಂದ ದೂರ�ಾಗು�ಾ��ೆ ಮತು� ತಂತಮ�
�ೈನ�ಗಳನು� �ಸ��ಸು�ಾ��ೆ.”
�ೆ�ಾ� �ಶ��ಾಂ��ಾ� �ಾಕಷು� �ೋ�ಾ�ದಳ�. ಅವಳ� ಬ�ೆದ ಪ�ಸ�ಕ “ಅಸ�ಗಳನು� �ೆಳ�� (Lay

down Arms)

ಪ��ದ�ವ� ಆ�ತು. ಅದನು� ���ದ ಆ�ೆ��ಡ್ ಅವಳ ಗುಣ�ನ �ಾ�ದ. ಅವಳ� ಅ�ೇಕ �ಾಂ� ಸ��ಳನಗಳನು�
ಏಪ���ದಳ�. ಅದರ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡು�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೆಳ��ಾ��ೆ– “�ನ� ಅ��ೇಶನಗ��ಂತ �ೇಗ ನನ�
�ಾ�ಾ��ೆಗಳ� �ಶ� �ಾಂ� �ೆ�ೆಸುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ”. ಆದರೂ �ಾಂ�ಯತ� ಮನ��ದ ಆ�ೆ��ಡ್ ಪ�ಪಂಚದ��
ಜರುಗು��ರುವ �ಾಂ� ಪ�ಯತ�ಗಳ ಬ�ೆ� ತ�ೆ�ೆ ವರ� �ಾಡಲು ಓವ� ಅ��ಾ�ಯನು� �ೇ���ೊಂಡ. ಆ���ಾದ
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�ಾಂ� ಸ���ಂದ�ೆ� ಅವನು ಹ�ಾ�ಾ�ನ �ೆರವನೂ� �ೕಡು��ದ.� �ೕಕರ ಯು�ಾ�ನಂತರ �ಾಂ�
�ೆ�ೆಸುವ��ೆಂಬುದು ಅವನ ಅಚಲ ನಂ��ೆ.
ಒ�� �ೆ�ಾ���ೆ ಪತ� ಬ�ೆದು ಆ�ೆ��ಡ ಐದು ವಷ��ೊ�ಂದರಂ�ೆ �ಶ��ಾಂ��ಾ� ದು�ದವ��ೆ ಬಹು�ಾನ �ೊಡಲು
ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ ���ಂದನು� �ಾ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ನು��ದ�. �ೆ�ಾ� ಉತ���ದ�ಳ� – �ಾಂ�ದೂತ��ೆ
�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಹಣ, ಬಹು�ಾನವಲ�. ಆದರೂ �ಾನು ರ��ದ ಒಂದು ಉ��ನ�� ಆ�ೆ��ಡ �ಾಂ� ಬಹು�ಾನ
�ೕಡಲು ಆ���ಾದ �ಾಂ� ಸ���ೆ ಹಣವನು� �ೕ�ದ�. ಮುಂ�ೆ ಇದನು� ಬದ�� ತನ� �ೊ�ೆಯ ಉ�ಲನು�
ರ��ದ. ಅ�� �ಶ��ಾಂ��ೆ ಒಂದು ಬಹು�ಾನವನು� ���ಸುವ ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೕ�ದ. ಈ �ಷಯ �ೆ�ಾ��ಗೂ
���ದು� ಅವ��ೆ ಅತ�ಂತ ಆನಂದ�ಾ�ತು ಎನ��ಾ��ೆ. ಇದಲ��ೆ ಅವನು ��ೕಡ��ನ ವೃತ� ಪ���ೆ�ಂದನು�
�ೊಳ�ಲು ಅನು�ಾದ. �ಾರಣ, ತನ� �ಾ�ಜ�ದ �ೇಳವ��ೆಗಲ�. �ಶ��ೆ� �ಜ�ಾದ ಮತು� ಸತ��ಾದ �ಾತುಗಳನು�
�ೇಳ�ವ�ದ�ೆ�.
ಆದ�ೆ �ಾ�ನ್ ಮತು� ಇತರ �ೇಶಗಳ ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅವನ �ಾತುಗಳನು� ನಂಬ�ಲ�. ತನ� ��ಮ��ನ ಕಂ�ೆ�ಗ��ೆ
�ಾಭ ತಂದು�ೊಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಅವನು ಈ ಬ�ೆಯ �ೇ��ೆಗಳನು� �ೕಡು���ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವನನು� �ೇ�
�ಾಡ�ಾ�ತು.
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೮. ರ�ಾ�ರ್ �ೋಲ್ ಮ(Ragnar Sohlman)
“ಮುದುಕ�ಾದ �ೕ�ೆ �ನ�ೆ �ೊಸ �ೆ�ೆಯರು �ಗುವ��ಲ�” ಎಂಬ �ಾ��ೆ �ೊರ�ಾ� ೬೦ ವಷ�ದ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ
೧೮೯೩ರ�� �ೊಸ ಪ�ಚಯ�ಂ�ಾಯು�. ಈತ�ೇ ರ�ಾ�ರ್ �ೋಲ್ ; ಆಗ ೨೩ ವಷ�ದ �ೆ�ಕಲ್ಎಂ��ಯರ್
ಆ�ದ� ಈತ ಆ�ೆ��ಡ�ನ ��ಾ�ಸ�ೆ� ಕೂಡ�ೆ �ಾತ��ಾದ. �ಾ�, ಅಣ� ಲು��ಗ, �ೆಸ��ೆ �ೆ�ೆಯ �ಾ�ೆ� ಸತು� �ೋ�ದು�,
�ೋ�ೕ �ೆಸ್ ದೂರ�ಾ�ದ�ಳ. ಹ��ರ�ೊಬ�ರ ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ಾ�ಗ �ೋಲ್ ಮನ್ �ೊರ�.
�ೋಲ�ನ್ ತನ� �ೆನಹುಗಳನು�ಬ�ೆ�ದು� ಅದು ೧೯೫೦ರ�� ಅವನ 
ಮರ�ಾನಂತರ �ೊರ ಬಂ�ತು. ಇದು ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಮತು� ಅವನ 
ಉ��ನ ಬ�ೆ� ನಮ�ೆ �ೊ�ೆ�ರುವ ಪ�ಮುಖ ಆ�ಾರ�ಾ��ೆ.
ಅವನು �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ�� ತನ� �ಾಂ��ಕ ��ಾ��ಾ�ಸ ಮು��
ಅ���ಾದ��ನ �ೈನ�ೖಟ್ �ಾ�ಾ��ೆ�ಂದರ���ೆಲಸ �ಾ�ದ�.   
ಅವನ ಸ�ೕಪವ��ಗಳ� �ೋಲ�ನ�ನ  ಬ�ೆ� ಪ�ಶಂ�ೆ ವ�ಕ�
ಪ���ಾಗ ಆ�ೆ��ಡ್ ಅವನನು� �ೈಯ��ಕ ಸ�ಾಯಕ�ಾ� ಕೂಡ�ೇ
�ೇ���ೊಂಡ.
೧೮೯೩ರ�� ಅವರ �ದಲ �ೇ��ಾ�ತು. ಪತ�ಗಳನು�
ಬ�ೆಯುವ�� �ರತ�ಾ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ�ನನು� ಕಂಡು �ೋಲ�ನ್
�ೇಳ��ಾ��ೆ – “ಎತ�ರ ಸ�ಾಸ��ಂತ ಕ��, ಖ�ತ�ಾ� �ಾಣುವ
�ೖಕಟು�, ��ಾಲ�ಾದ ಹ�ೆ, ಕ�ಾ�� ಒ�ಾ��ರುವ ಹುಬು�, ಆಳ�ಾದ

ತರುಣ ರ�ಾ�ರ್ �ೊಲ�ನ

ಕಣು�. ಅವನ ದೃ�� ಕತ��� �ೋಡುವಂಥದು�, ಅವನ ಮ�ೋಧಮ�ದಂ�ೆ �ೕವಂತ ಮತು� ಅ�ಾ�ೆ� 
ಬದ�ಾಗುವಂತಹುದು.” ಇದು ಅವನ ಸ�ಾಯಕ �ೕ�ರುವ ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ�ನ ಸ�ಷ� �ತ.
�ದಲು ಅವನ ಪ�ಸ�ಕ ಭಂ�ಾರವನು� ಅಚು�ಕಟು��ೊ��ದ �ೋಲ�ನ. ಅವನು ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ಾಯ�ದ���ಾಗುವ�ದ�ೆ�
ಒಂದು �ೊರ�ೆ ಇತು�- ಅವ��ೆ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾಕಷು� ಪ�ಣ� ಇರ�ಲ�. �ೕ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ್ ಓವ���ೕ�ಷ ಮ��ೆಯನು�
�ಾಯ�ದ����ಾ� �ೆ���ೊಂಡ. ಆದ�ೆ �ೋಲ�ನ���ೆ ರ�ಾಯನ �ಾಸ�ದ�� �ಾಕಷು� ಪ�ಣ� ಇದು�ದ�ಂದ
ಅವ��ೆ �ಾ�ನ್ �ೆ�ೕನ��ನ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯ���ೇ�ೆಂಟುಗಳ ಬ�ೆ�ಯ ಸಂಪಕ�ವನು� �ೋ��ೊಳ��ವ �ೆಲಸವನು�
ವ�ಸ�ಾ�ತು �ಾ�ತು.
�ೋಲಮನ�ನು� �ೋ�ದ�ೆ ಆ�ೆ�����ೆ ತನ��ೆ� �ೋ�ದಂ�ೆ ಆಗು��ತು�, �ಾರಣ �ೌವನದ�� ಅವನು �ಾ�ೆ�ೕ ಇದ�.
ಅವನ ದಕಷ್�ೆ ಮತು� ಪ���ೆ ಅ�ಾ�ಾನ��ಾ�ದ�. �ೋಲಮನ್ ಆ�ೆ����ೆ ��ೇಯ�ೆ ಮತು� �ೌರವಗಳನು�
�ೋ��ದು� ಅವನ �ೆ�ೕಹಪರ�ೆ�ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾರು�ೊದ. ಇ�� ಮ�ೊ�ಂದು ಅಂಶವನು� ಮ�ೆಯ�ಾರದು. �ೋಲ�ನ್
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��ೕಡ��ನ �ೌರ. ಅವನು ತನ� ಮುಂ��ಾ�ಗ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ �ಾ�ಾ�ಡು �ಾಪಕ�ೆ� ಬರು��ತು�, ಹ�ೆಯ �ೆನಪ�ಗಳ�
ಮರುಕ�ಸು��ದ�ವ�. ಅದಲ��ೆ ಅ��ದು� ��ಾ��ಾಗುವ�ದರ��ದ� �ೊ�ೕಸ್�ಕಂ�ೆ�ಯನು� �ೊಂಡು, �ಸ��� ಅ��
��ಮದ�ನು� ತ�ಾ�ಸುವ ಹಂಬಲ ಆ�ೆ��ಡ���ೆ. �ೕ�ಾ�ಾಗ ��ೕಡನ್ ಜಮ�� ಮತು�ಇಂ�ೆ�ಂಡುಗ��ಂತ
ಮುಂ�ಾಗುವ�ದು, �ಾನು ತನ� �ಾ�ಾ���ೆ ಮರಳ ಬಹುದು ಎಂ�ೆ�ಾ� ಎ��ದ. ಜನವ� ೧೮೯೪ರ�� ಒಂದು
��ಯನ ��ೕ�ಷ �ೌ�ನುಗಳನು� �ೆತು� ಆ ಕಂ�ೆ�ಯನು� �ೊಳ��ವ�ದರ�� ಯಶ���ಾದ. ಅ��ಯ �ೇಮ�ನ
ಹು�ೆ�ಯನೂ� ಅಲಂಕ��ದ. ಅವನು �ದ� ಪ��ದ ಸು�ಾ�ತ ಗನ �ೌಡರ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಒಂದು ಪ��ೕ�ಾಲಯ,
��ಮದು�ಗಳನು� ಪ�ೕ�ಸುವ �ೇಂದ� ಮತು� ಬಂದೂಕು ತ�ಾ��ೆ ಮುಂ�ಾದುವ� �ಾಯ�ವ��ದವ�. ಅ��ಯ ��ೇಷ
ಅ��ಾ��ಾದ �ೋಲ�ನ. ಆ�ೆ��ಡ್ ಈ ಕಂ�ೆ�ಯ ಆಗು�ೋಗುಗಳ ಬ�ೆ� ಪ�ಣ� ಗಮನಹ��ದ�. ಒಂದು ಪಕಷ್ ಅವನ
��ೕಡ���ಂದ �ೊರ�ದ��ೆ �ೆ��ಾ�ಂಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದು, ಆ ಮೂಲಕ�ೇ ತನ� ಹುಕುಂಗಳನು�
�ೕಡು��ದ.� ೨.೫ ��ಯನ್ �ೌ�ನುಗಳನು����ೕ�� �ಾ�ಾ��ೆಯ ಪ�ನ���ಾಣ �ಾ�ದ. ಉ��� ಮ�ೆ� ತ�ೆ
ಎ�� �ಲು�ವಂ�ಾಯು�. ಅವ��ೆ ಬಲು ��ಯ�ಾ�ದ� ಉ��ನ ತ�ಾ��ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ��ವ�ದು �ಾಧ��ಾ�ತು. ಅವನು
ಉತ�ಮ ಕ�ಾ� ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ಾತ�ವಲ�, ಉತ�ಮ �ಬ�ಂ�ಯನೂ� ಬಯ�ದ. �ಾನು ಎ��ದ ಮಟ�ವನು� ಮುಟ�ದ
ಅ��ಾ�ಗಳನು�, �ಂ�ೆ ಮುಂ�ೆ �ೋಡ�ೆ �ೆ�ೆದು �ಾ�ದ. �ಾ�ೆ�ೕ ತನ� �ಾ��ಕರ ಅಭು�ದಯಕೂ� ಗಮನ �ೕ�ದ.
ಅವ��ೆ �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ�ವನು� ಸೃ���, �ವೃತ��ಾದವ��ೆ �ೆನ�ನ್ �ೕ�. �ೕ�ಾ� ಅವನ�� �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಜನ 
ಕ�ೇ�ಯ ಮುಂ�ೆ �ಾಲ��� �ಲು���ದ�ರು.
ಮ�ೆ� ಎ��ಲ�ದ ಹುರುಪ� ಮತು� ಚಟುವ��ೆ ಬಂತು ಆ�ೆ��ಡ���ೆ. ಅವ�ೇ �ೈಯ��ಕ�ಾ� �ಪ�ಗಳ ಪ�ೕ�ೆಯ��
�ಾಗವ��ದ.  ಕಷ�ಪಟು� ದು�ಯು��ದ�, ಸ�ಾ �ಾವ��ಾದರೂ ಆ�ೋಚ�ೆ ಮನ��ನ��. ಸ�ೋ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ
�ಾ�ಾಗಲೂ ಉ�ೆ�ೕಜನ ಇ�ೆ�ೕ ಇರು��ತು�. �ೋ��ೆ ಸ�ಲ�ವ� ಇಲ�. ಸರಳ �ೕವನದ �ಾತ�ಾಡು��ದ�. ಆದ�ೆ
ಹಲ�ೆಲವ� �ೌಲಭ�ಗಳ� ಅವ��ೆ ಅವಶ�ಕ�ಾದವ�. ಅವ��ೆ ಚ�ಯ �ೆದ��ೆ �ಪ�ೕತ. ತಣ��ನ �ಾ�ಯನು�  
�ೊರದೂಡಲು ತನ� ಮಂಚದ ಸು�ಾ� ಮರದ �ೋ�ೆಗಳನು� �����ೊಂ�ದ�. �ಾ��ೆ ಸ��ಾದು�ಾ�ರ�ೇಕು,
ಇಲ��ಾದ�ೆ ��ೆ� �ಾ�ವ�ದು ಕಷ�; ಅಲ��ೆ ಉತ�ಮ ಅ��ೆಮ�ೆಯೂ �ೇ�ೆ��ತು ಅವ��ೆ. �ಾರಣ ಅವನ ಆ�ಾರದ
�ೕ�ೆ ಸು�ಾರು ��ೇಧಗ�ದ�ವ�. ��ೕ�ಷ ಆ�ಾರ ಅವ��ೆ ಒಗು���ರ�ಲ�. �ಾ�ಾ� ಅವನು �ೆ�ಂಚ್�ಾಣ�ಗನನು�
ಕ�ೆ��ೊಂಡ. ಇವನು� �ಟ��ೆ ಅವ��ದ� ಅವಶ�ಕ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಇ�ಸುವ ಅ�ೆ�ಾರು!
ಕುದು�ೆ ಅವ��ೆ ಪಂಚ �ಾ�ಣ. ಮ�ೆಯ�� ತನ� ಉಪ�ೕಗ�ೆ�ಂದು ಮೂರು ಕುದು�ೆಗಳನು� ಕ��ದ�. ಇದಲ��ೆ
�ಾ�ಯ��ಯೂ ಓ�ಾಡು��ದ� ಆ�ೆ��ಡ. ಅದ�ೆ� �ೕಪಗಳ� �ೇ�ೆ. �ೕಪ ಪ�ಜ��ಸು��ದ �
� ಾ�ಯ�� ಅವನು ಪ��ಾಣ
�ಾಡುವ�ದನು� �ೋ� �ಚ�ದವ�ಲ�. ರಥವ�ೇ� ಬಂದ ಆ�ೆ��ಡ!  �ಾ��ೆ ರಬ�ರ್ ವಚ �ೊ��ದ� �ಾರಣ, ಅವನ 
ರಥ ಚ�ಸು��ದ��ೆ �ೊರಬರು��ದ�ದು� ಕುದು�ೆಗಳ� �ಾಡುವ ಶಬ� �ಾತ�.
ಆ�ೆ��ಡ್ ಅ�� ಬಂದು �ೆ�ೆ��ಾಗ �ೋ�ೕಸ್� ನಗರ�ೆ�ೈಲುಕಂ��ದ�ರೂ �ೆ�ನ್ ಸಂಕ��ರ�ಲ�. �ೆ�ನ್
�ಾದು�ೋಗು��ದ� ಹ��ರದ ಪಟ�ಣದ��ನ �ೆ�ೕಷನ್ �ಾಸ�ರನು� �ೇ� �ಾ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೕ���ೆ �ೆ��ೊಂದನು
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�ಯ�ಸುವಂ�ೆ  ಮನ� �ಾ�ದ. ಅವ�ತ� ಉತ�ರ – ಅದ�ೆ� ಬಹು �ೆ�ೆಯನು� �ೆತ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ���ಂದ
�ಾಧ��ೆ?”. ಹಣ ಎ�ಾ�ಗ ಬಹುದು ಎಂದು ಆ�ೆ��ಡ್ ��ಾ���ಾಗ �ೆ�ೕಷನ್ �ಾಸ�ರ್ �ೆ– “೫೦ �ೌ�ನುಗಳ�”.
ತಕಷ್ಣ�ೇ ಆ�ೆ��ಡ್ ತನ� �ೇ��ೆ �ೈ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�ರ �ೌ�ನುಗಳನು� �ೆ�ೆದು ಅವ�. �ೊ�ೕ���ೆ �ೆ�ನ್
ಬರ�ಾರಂ��ತು.
�ೊ�ೕ��ನ �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ��ೕಡ��ನ �ಾಜ
ಆಸ�ರ್II �ೇ� �ೕ�ದು� ಗಮ�ಾಹ�. ಅವ��ೆ
ಅ���ೕ ತ�ಾ�ಾದ ��ಮದ�ನು� ಉಪ�ೕ��
��ಟ� ವಂದ�ೆಯನು� ಸ��ಸ�ಾ�ತು.
ಇವಲ��ೆ ಇನೂ� ಅ�ೇಕ �ೕಜ�ೆಗಳನು�
�ಾ��ೊಂ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ. ರಬ�ರ, ��ಾ�ಯಮ,
ಕೃತಕ �ೇ�ೆ�, ಕೃತಕ ಆಭರಣ, �ೊಸ ಬ�ೆಯ 
ಉಕು� ಅವ�ಗಳ�� �ೆಲವ�. ಚಲನ �ತ�ದ
��ಾ�ಣಕೂ� �ೈ�ಾ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ. ಆದ�ೆ

�ೊ�ೕಸ್� �ಾ�ಾ��

�ಾರ�ಾಂತರಗ�ಂದ ಮುಂದುವ�ೆಯ�ಲ�. ಆದರೂ
ಅವನು �ಾ��ೊಂ�ದ� �ಾಗ� ಸಮಪ�ಕ�ಾ��ೕ
ಇತು�. ಈ ಮ�ೆ� ಮ�ಾ��ೋ ೧೮೯೪ರ�� �ೈ�ಕಲ್
ಒಂದರ ��ಾ�ಸ�ೊ��ದ. ಕೂಡ�ೇ ಆ�ೆ��ಡ್
ಅವ�ೊಡ�ೆ ೪೦,೦೦೦ �ೌಂಡುಗಳ ಒಪ�ಂದವನು�
�ಾ��ೊಂಡು ಮೂರುಚಕ�ದ �ಾ� ತಯ�ಾಗುವಂ�ೆ
�ಾ�ದ. �ೕ�ದ�ರೂ ೧೮೯೮ರ�� ಈ ಕಂ�ೆ�
ಮುಳ���ೋ�ತು. �ಾರುವ �ೊ�ೆ��ೋ (flying

toropedo)ನ ಕಲ��ೆ�ಂದು �ೊರಬಂ�ಾಗ ಅದರ 

ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆ

ಅ�ೆ�ೕಷಕ��ೆ �ೊರ�ೆ�ದ�ಷು� ಹಣ �ೕ� ಅದು
ಸಫಲ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�ದ ಆ�ೆ��ಡ. ಇವ� ಮುಂ�ೆ
ಬಂದ ಮ�ಾಯುದ�ಗಳ�� ಮಹತ�ದ �ಾತ� ವ��ದವ�. ಗಗನ �ೕ�ೋಗ�� (air

photography)  ಆ�ೆ��ಡ್

ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕ�ದ ಮ�ೊ�ಂದು ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆ. �ಾರುವ ಯಂತ�ಗಳ ಕಲ��ೆಯನು� �ೊತು� ಸ�ಾಯ �ೇ�ದ ಮ�ೊ�ಬ�
ಅ�ೆ�ೕಷಕ��ೆ �ೆನು� ತ��ದ ಆ�ೆ��ಡ. �ೕ�ೆ ಅನ�ರ  ಅ�ೇಕ �ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಆ�ೆ��ಡ್ ಹಣ ಒದ��.
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�ೇವಲ ಮೂರು ವಷ�ಗಳ�� ಆ�ೆ��ಡ್�ೋ�ೕಸ�ನು� ಒಂದು �ಶ�ಮಟ�ದ ಸಂ�ೆ�ಯ�ಾ�� ಪ�ವ���ದ. ಅದರ��
ಅ�ಾ�ಸ�, ��ಮದು�ಗಳಲ��ೆ, X �ೇ, �ೈದ��ೕಯ �ಾಮ��, ಬಣ��ೆ� �ೇ�ಾದ �ಾಮ�� ಎಲ�ವನೂ�
ತ�ಾ�ಸ�ಾಗು��ತು�. ಮುಂ�ೆ ಅದು ಗಂಧ�ಾಮ� ಮ�� �ೈ��ಕ್ ಆಮ�ಗಳನೂ� ತ�ಾ�ಸ �ೊಡ�ತ.

೯. ಮರಣ ಮತು� ಉ�ಲು
೧೮೯೬ರ�� �ೕಕರ ಸು�� �ೊರಬಂತು- ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ೊ�ೆ ಹ��ರ ಬರು���ೆ. ಆಗ �ಾ����ನ��ದ� ಅವನು �ಾ�ನ್
�ೆ�ೕ�ನ�� �ೊಸ ಮ�ೆಗಳನು� �ೊಳ��ವ ತ�ಾ�ಯ��ದ�. ಕೂಡ�ೇ �ಾ�ನ್ �ೆ�ೕ�ೆ �ಂ�ರು�. ��ೆಂಬರ್೭,
೧೮೯೬ರಂದು ಅವನು �ೋಲಮನ�ನ �ಾಧ�ೆ�ಂದನು� ಪ�ಶಂ�� ಪತ� ಬ�ೆದ. ಇ�ೇ ಅವನು ಬ�ೆದ �ೊ�ೆಯ ಪತ�
ಎ��ತು. �ೆಲ�ೇ ಗಂ�ೆಗಳ�� ಅವ��ೆ �ಾಶ���ಾಯು �ೊ�ೆ�ತು. ಅವ��ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು ಕಷ��ೆ��, �ಾಪಕ 
ಶ��ಯೂ ಕ�� ಆ�ತು. ಈಗ ಅವನ �ಾತೃ�ಾ�ೆ ��ೕ�ಷ ಒಂ�ೇ ಅವ�ಂದ �ೊರಡು��ತು�. ಬ� ಇದ�ದು� ಅವನ
�ೇವಕರು �ಾತ�.  �ೊ�ೆಯ�ಾ� ಅವ�ಂದ �ೊರಟ ಒಂ�ೇ ಒಂದು ಪದ�ೆಂದ�ೆ “�ೆ��ಾ�ಂ”.  �ೋಡ�ೇ �ೇವಕರು
ಅವನ ಅಣ�ನ ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ೋಲ�ನ���ೆ ತಂ� ಕಳ���ದರು. ಆದ�ೆ ಅವ�ೆ�ಾ� ಬರುವಷ�ರ��, ��ೆಂಬರ್೧೦,
೧೮೯೬ರಂದು  ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ್ ತನ� �ೊ�ೆಯು��ೆ�! �ೕ�ಾ� ��ೆಂಬರ್೧೦ರಂದು �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನವನು�
�ತರ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
ಅವನ ಶವಸಂ�ಾ�ರ �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ�� ನ�ೆಯ�ೇ�ೆಂಬ
�ೕ�ಾ�ನ�ಾ�ತು. �ದಲು ಅವನು ಸತ� �ಾ�ನ್ �ೆ�ೕ�ನ��ನ
ಮ�ೆಯ�� ಸಣ� ಆಚರ�ೆ�ಂದನು� ನರ�ೇ�ಸ�ಾ�ತು. ಇದರ 
�ೌ�ೋ�ತ�ವನು� ವ��ದವನು �ೊ�ಾಥನ್ �ೋಡ�ೊ�ೕ�ಂ
�ೆಸ�ನ ��ೕಡ��ನ ಅಚ್� �ಷ. ಇವನು ಅ�ೆ��ಡ�ನ �ೆಲ�ೇ
ಆಪ�ರ�� ಒಬ��ಾ�ದು� ��ಧ ಚಚು�ಗಳನು� ಒಂದುಗೂ�ಸಲು
�ೆ�ಾ�ಾ�ದ. ಈ �ಾರಣ�ಾ���ೕ ಆವ��ೆ ೧೯೩೦ರ �ಾಂ�
�ೋ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನವನು� �ೕಡ�ಾ�ತ. �ಾ���ಾ� ಆ
ಬಹು�ಾನವನು� ��ೕಕ��ರುವವರ�� ಅವನು �ದ�ಗ.
ಅ�ೆ��ಡ���ೆ ಶ��ಾ�ಂಜ�ಯನು� ಅ��ಸು�ಾ� ಅವನು �ೕ�ೆ
ನು���ಾ��ೆ. “ಬಹು�ೇಕ ಮಂ� ಅವ�ೊಬ� ಧ�ಕ ಮತು�
ಅ�ಾ�ಾರಣ ವ��� ಎಂದು �ಾ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವ�ೊಬ� �ಾನವ
ಎಂದು ಪ�ಗ��ದವರು ಕ��. �ಾವ� ಈ ತಪ�ನು�

�ೊ�ಾಥನ್ �ೋಡ�ೋ�ಮ

ಮುಂದುವ�ೆಸುವ�ದು �ೇಡ. “
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ನಂತರ ಶವವನು� �ಾ�ಕ್ �ೋ��ೆ �ೆ��ನ�� ಒಯ���  ��ೆಂಬರ್೩೦ ರಂದು ಅವನ ಅಂತ���� ನರ�ೇ�ತು.
ಎ�ೆ���ಯೂ �ಾಚು�ಗಳ�, ಶವದ �ಾ�ಯ �ಂ�ೆ ನಲವತು� ಇತ�ೆ �ಾ�ಗಳ�, ಅವ�ಗಳ�� �ಾಲ�ರ ಭ�� �ಾರ,
ತು�ಾ�ಗಳ�. �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ�� ಜರು�ದ ಅತ�ಂತ �ೈಭ�ೕ�ೇತ ಅಂತ����ಗಳ�� ಒಂದು ಅದ. ಅ�ೇಕ 
ಮಹ�ೕಯರು ಆಗ�� ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ನಮನ ಸ���ದರು. �ಾವ��ೋ �ಾರಣ�ಾ�� �ಾಜನ ಕ�ೆ�ಂದ �ಾರೂ
�ಾಜ�ರ�ಲ�. ರ�ೆ�ಯುದ�ಕೂ� �ಾ��ಾರು ಜನ �ೆ�ೆ�ದ�ರು. ಸು��ದ� �� ಮಂ�ನ�� �ಾಚು�ಗಳ ಮತು� �ೕಪಗಳ 
�ೆಳಕು ಪ��ಫ�ತ�ಾ� �ೊಳಪ� ಪ�ಜ���ತು.
�ಾ�ನ್ �ೆ�ೕ�ೆ ಆಗ��ದ ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಅಣ�ನ ಮಗ ಎ�ಾ�ನು��ಲ್ ಮತು� �ೋಲ�ನ್ ಮ�ೆಯ�ೆ��ಾ� �ೆ�ೕ
�ಾಗದ ಪತ� ಮತು� ಇದ�  ಹಣ  ಇ�ಾ��ಗಳನು� ವಶ ಪ�ೆ��ೊಂಡರು. ಅ�� ಆ�ೆ��ಡ್ ರ��ದ ಎರಡ�ೆಯ ಉ�ಲು
�ೊ�ೆ�ತು. ಅದರ �ೕ�ೆ ಒಂದು �ೇ��ೆ �ೇ�ೆ – ಈ ಉ�ಲನು� ವ�ಾ �ಾ� ೧೮೯೫ರ ��ೆಂಬರ್೧೫ ರಂದು
ಮ�ೊ�ಂದು ಉ�ಲನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅದು ಎ����ಾ� �ಾ�ಂ�ನ ವಶದ���ೆ. �ೋಲಮನ್ಕೂಡ�ೇ ಆ ಉ�ಲನು�
�ೋಡಬಯ� �ಾ�ಂಕ್ ಅ��ಾ�ಗಳನು� �ೇ��ೊಂ. ಯಜ�ಾನನ �ಾ�ನ ದುಃಖದ�� ಮುಳ���ೋ�ದ� ಅವ��ೆ
�ಾ�ಕ �ೋ��ಂದ ಒಂದು �ಾರು ಬಂತು. ಓ� ನಡುಕ ಹು��ತು. – “ಆ�ೆ��ಡ �ೊ�ೆಲನ ಉ�ಲನು� �ೆ�ೆದು
�ೋಡ�ಾ��ೆ. ಅವನ ಆ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ೕನು ಮತು� ರು�ಾಲ್ ��ೆ����ಸ್ (Rudolf Lilljequist )ಇಬ�ರನೂ�
ಉ��ನ ��ಾ�ಹಕರ�ಾ�� �ೇಮಕ �ಾಡ�ಾ��ೆ.”  ಆಗ �ೋಲ�ನ�ನ ವಯಸು� �ೇವಲ ೨೫ ವಷ�. ಈ �ಾಯ��ೆ�
�ಾನು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅಹ��ೇ ಎಂಬ �ಂ�ೆ ಅವನನು� ಆವ��ತು. ಈಗ ಅವನು ಉ�ಲನು� ಓದ ಬಯ� ಅದರ 
ಪ��ಯನು� ತ���ೊಂಡ. ಓ� ಅವನ �ಂ�ೆ ಮತೂ� �ಾಢ�ಾ�ತು.
ಅ�ೇಕ ಮುಖ� �ಷಯಗಳ ಮ�ೆ� ಉ��ನ�� ಇದ� ಒಂದು �ೌಣ�ಾದ ಅಂಶ�ೆಂದ�ೆ ಮರ�ಾನಂತರ ತನ�
ಅ�ೕ�ಾ�ವನು� ಕತ��� ನಂತರ ಶವಸಂ�ಾ�ರ �ಾಡುವ�ದು ಎಂಬ ಸೂಚ�ೆ. ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಸ�ಾ ಎ�� ಅವನನು�
�ೕವಸ�ತ ಸುಟು��ಡು�ಾ��ೋ ಎಂಬ ಒಂ�ೇ �ೆದ��ೆ.  ಅದ�ಾ���ೕ ಈ  ಮನ��ಾ��ೊಂ�ದ�.  ಇದರ ಬ�ೆ� 
ಅವನು ಅ�ಾ�ೆ� ನು�ಯುತ�ಲೂ ಇದು�, ಅ�ೇಕರು ಆಶ�ಯ�ವನು� ವ�ಕ� ಪ��ದ�ರು. ಈ ಬ�ೆ� �ೈದ�ರ�� �ನಂ�
�ಾ��ೊಂ�ಾಗ ಅವನ �ೇಹ �ೊ�ೆಯದಂ�ೆ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗ�ಂದ �ೊ�ೆಯು�ಾಗ ಜರುಗುವ ���ಗಳ�
ಅ�ೕ�ಾ�ವನು� ಕತ���ದ��ೆ� ಸಮ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಅವರು
ಉತ�ರ �ೕ�ದರು.
ಉ�ಲ�� ಇದ��ೆ�ೕನು?
ಮುಖ��ಾ� ತನ� ಆ��ಯ �ೇಕ�ಾ ೬ �ಾಗವನು� ಬಂಧುಗ��ೆ
ತನ��ೇ ಆದ �ೕ� ಹಂ�ದ� ಆ�ೆ��ಡ್ ಉ�ದ೯೪ �ಾಗವನು�
ಬಹು�ಾನಗ��ೆ ���ೕ��ದ�. ಮರಣ �ೊಂ��ಾಗ ಅವನ 
ಆ�� ೩೧ ��ಯನ್ ��ೕ�ಷ್ �ೊ��ೋರುಗ, ಅಂದ�ೆ ೧.೭
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��ಯನ್ �ೌಂಡುಗಳ. ಇಂ��ೆ ಅದರ �ೌಲ� ೫೦೦ ��ಯನ್ ಅ��ಕನ್ �ಾಲರುಗಳನು� �ೕರುತ�.  
ಅವನ ಉ��ನ ಒಕ��ೆಯ ಮುಖ� �ಾಗದ�� �ೕ�ೆ ನಮೂ��ದ�.
“ಉ�ದ ಬಂಡ�ಾಳವನು� ಕರ�� ಟ�ಸ್� ಒಂದನು� �ಾ��ಸುವ�ದ. ಬರುವ ಬ��ಹಣ�ಂದ �ಂ�ನ ವಷ� �ಾನವ
ಕ�ಾ�ಣ�ೆ� ಅತ�ಂತ�ಾ� �ಾ��ೆ �ೊಟ�ವ��ೆ ಬಹು�ಾನಗ�ಾ� �ೕಡುವ�ದು. ಬ��ಯನು� ಐದು �ಾಗಗ�ಾ� 
�ಾಡುವ�ದು. ಒಂದು �ೌತ�ಾಸ�ದ�� ಪ�ಮುಖ ಅ�ಷ�ರಣ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಧ�ೆ�ೆ, ಎರಡು ರ�ಾಯನ �ಾಸ�ದ�� ಪ�ಮುಖ
ಅ�ಷ�ರಣ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಧ�ೆ�ೆ, ಮೂರು �ೈದ��ೕಯ �ೇತ�ದ�� ಅ�ಾ�ಾನ� �ೊಡು�ೆ �ೊಟ�ವ��ೆ, �ಾಲು�,
�ಾ�ತ�ದ��,  ಆದಶ�ದ ದೃ��ಯುಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ಾನ��ಾ�ರುವ ಕೃ� ರ��ದವ��ೆ, ಐದು, �ಾಂ�, ಎರಡು
�ೇಶಗಳ �ೖ���ೆ �ಾರಣ�ಾದವ��ೆ, �ೈನ�ಪ��ಾಣವನು� ಕ�� �ಾ�ದ ಅಥ�ಾ �ೈನ�ವನು� ಇ��ಾ� 
ಬ��ಟ�ವ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಂ� ಒಕೂ�ಟಗಳನು� ಏಪ���ದವ��ೆ. �ೌತ�ಾಸ� ಮತು� ರ�ಾಯನ �ಾಸ�ದ
ಬಹು�ಾನಗಳನು� ��ೕಡ��ನ ��ಾನ ಅ�ಾ�ೆ� �ಧ��ಸುವ�ದು, �ೈದ��ೕಯ ಬಹು�ಾನವನು� �ಾ��ೆ�ನ್
ಇ���ಟೂ�ಟ್(ಇದು ��ೕಡ��ನ ಸಂ�ೆ�) �ಧ���ದ�ೆ, �ಾ�ತ� ಬಹು�ಾನವನು� �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ��ರುವ ಅ�ಾ�ೆ�
�ಧ��ಸುವ�ದು. �ಾಂ� ಬಹು�ಾನವನು� �ಾ�ೆ� �ಾಷ� �ಧ��ಸ�.  ಬಹು�ಾನ�ೆ� ಆ�� �ಾಡು�ಾಗ ಅಭ���ಯ 
�ೇಶವನು� ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾರದು. ಅವನು �ಾ�ಂ��ೇ�ಯನ್ ಆ�ರ, �ಡ� ಅತ�ಂತ �ೕಗ���ೆ �ಾತ� ಈ
ಬಹು�ಾನ �ೊರಕ�ೇ�ೆಂಬುದು ನನ� �ೆಬ�ಯ�ೆ.”
ಉ���ೆ ಪ�����
ಉ�ಲನು� �ೋ�ದ ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಸಂಬಂ�ಗ��ೆ ಎ��ಲ�ದ �ೋಪ.
ಅವನು �ಂ�ನ ಉ��ನ�� ನಮೂ��ದ�ಂ�ೆ ಅವನ ಆ��ಯ 
�ೇಕ�ಾ ೨೦ ಅವ��ೆ ಸಂ�ರ�ಲ�! �ಾಬಟ�ನ ಮಕ�ಳ� ಅ�ಾ�� 
ಹಣ ಕಂಡವರಲ�.”ನಮ�ೆ�ೕ�ಾ ಅ�ಾ�ಯ�ಾ�ತು”ಎಂದು
ಆ�ೆ��ಡ�ನನು� ದೂ�ದರು. ಆದ�ೆ ತನ� �ಕ�ಪ�ನ ಇಂ�ತವನು�
ಪ��ೈ��ೕ �ೕರು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಪಣ �ೊಟ�ವನು ಎ�ಾ�ನು��ಲ.
ಅವನು �ೋಲಮನ�ನ �ೆಂಬಲ�ೆ� �ಂತ. ಅಲ��ೆ ಈಗ ಅವನು ಒಂದು
�ೕ�ಯ�� �ೊ�ೆಲ್ ಉ���ಗಳ ಮುಖ�ಸ��ಾ�ದ. �ೕ�ಾ� 
ಆ��ಯನು� ಸಮ�ಾ� ನಮ���  ಹಂಚ�ೇಕು ಎಂದು
�ಾ��ಾಲಯದ�� ಸಂಬಂ�ಗಳ� ಮುಂ�ೆ �ಾ�ಾ ಹೂ�ದ
��ೆ��ೆಯ�� ಇದು ಬಹು ಮಹತ��ಾದದು� ಎ��ತು.

ಎ�ಾ�ನು��ಲ

ಆದ�ೆ ಎ�ಾ�ನು��ಲ���ೆ ತನ��ೇ ಆದ ಸಂಶಯ. ಸಂಬಂ��ದ ಉ���ಗಳನು� ಕರ�� ಬಂದ ಹಣವನು� ಆ�ೆ��ಡ್
ಬಹು�ಾನಗ��ೆ ಇ�ಗಂ�ಾ� ಇಡ ಬಯ�ರುವ�ದು �ೊ�ೆಲ್ ಉ���ಗಳ ಏ��ೆ�ೆ�ಾರಕ�ಾಗಬಹುದು. ಅದ�ಂ�ಾ� 
42

ಅವರ ಅ��ಯ �ೌಲ� ವ�ೇ� ವ�ೇ� ಕ���ಾಗು�ಾ� ಬರಬಹುದು. ಇದು ಅವನ �ೆದ��ೆ. ನು�ತ ಉದ�� ಆ�ೆ��ಡ್
ಇದನು� ಊ��ರ�ಲ��ೇ? ಇಂತಹ �ೆಲಸವನು� ಏ�ೆ �ಾ�ದ?  �ಾ�ಯಶಃ ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಎ��ೆ�ೕ �ೇ�ೆ. ಆ��ಯ �ೆ�ೆ
ಕ�� ಆಗು�ಾ� �ೋಗುವ�ದು ಆ�ೆ��ಡ���ೆ ಸಮ�ೆ� ಎ�ಸ�ಲ�. ಆದ�ೆ �ಾನು ಬಯ�ದ, ನಂ�ದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ತನ� ಹಣ
ವ�ಯ�ಾದ�ೆ ಅವ��ೆ ಸಂ�ೋಷ. �ಾನವ ಕುಲದ ಕ�ಾ��ಾ�ಾ�� ಶ���ದ ವ���ಗ��ೆ ಮನ��ೆ ಇತು�, ಅವ��ೆ
ಬಹು�ಾನ �ೕಡುವ�ದು ಅವ��ೆ ಎಲ���ಂತ ಮುಖ� ಎ��ತು.
ಉ��ನ ಒಕ��ೆ �ಾ�ರ�ಾದಂ�ೆ ಅ���� ಪ��ಭಟ�ೆ ವ�ಕ��ಾದವ�. �ೆಲವರು ಉ�ಲನು� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ತರದಂ�ೆ
ತ�ೆ��ಯುವ �ಾತುಗಳನೂ� ಆ�ದರು. ಒಂದು ಪ���ೆ ಅದನು� ’ಮಹ�ೋ�ೆ�ೕಶ ಮತು� ಮ�ಾ ಪ��ಾದ” ಎಂದು
ವ���ತು. �ೆಲವರು ಬಹು�ಾನಗಳ ಇಂ�ತವನು� ಮ�ೆತು ಅದನು� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ತರುವ ��ಾನ, ಅ��
ತ�ೆ�ೋರಬಹು�ಾದ ಸಮ�ೆ�ಗಳತ� ಗಮನ ಹ��ದರು.   ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾ�ತ� ಬಹು�ಾನವನು�  ಆದಶ�ದ
ದೃ��ಯುಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ಾನ��ಾ�ರುವ ಕೃ� ರ��ದವ��ೆ �ೕಡುವ�ದು ಎಂದು ಆ�ೆ��ಡ್ ಬ�ೆ�ದ. ಆದ�ೆ ಈ
“ಆದಶ�” ಎಂದ�ೇನು ಎಂಬುದು ಚ�ಾ�ಸ�ದ�ಾ�ತು. �ಾಕಷು� ಚ�ೆ�ಯೂ ಆ�ತು. ��ೕಡನ �ೇಶದ ಬು��ವಂತರು
ಅ�ೇಕ ತಕ�ಾರುಗಳನು� ಎ��ದರು, �ೆಲವರು ಉ�ಲನು� ಖಂ��, ಅವ��ೆ �ೇಶ�ೆ�ೕಮ�ಲ� ಎಂದು �ಾ�ದರು.
��ೕಡ��ನ �ಾಮಪಂ�ೕಯರು �ೊ�ೆಲನನು� �ಾ�ಾಮ�ೋಚರ�ಾ� �ೈ�ಾ� “ಈ �ಾಹು�ಾರನ ಹಣ ನಮ�ೆ �ೇಡ”
ಎಂದರು.

ಇಂತಹ ತಕ�ಾರುಗ�ೆ�ೆ�ೕ ಇದ�ರೂ �ೆಚು� ಪ���ೆಗಳ��
ಬಹು�ಾನಗ��ೆ ��ೕ�ಾ�ಹ �ೊ�ೆ�ತು. “ಇದು ನಮ� ಚ��ೆ�ಯ 
ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದ ಘಟ�ೆಗಳ�� ಒಂದು.”  “�ಾವ��ೇ ಏ�ೈಕ ವ���
ಒಂದು ಆದಶ� �ೆ�ೕಯ�ೆ� �ೕ�ರುವ ಅತ�ಂತ �ೊಡ� �ಾ��ೆ ಇದು.”
’ಇದ�ಂ�ಾ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲನ �ೆಸರು ಅಮರ�ಾಗುತ��.” �ೕ�ೆ
ಅವನ ಗುಣ�ಾನ �ಾಡ�ಾ�ತು.
�ಾಲ�ೆಂಬಂ�ೆ �ಾಜ ಆಸ�ರ್ ಎ�ಾ��ೆ�ಲ�ನನು� ಬರ�ಾಡ�ೊಂಡು
���ಾ�ದ. ”�ನ� �ಕ�ಪ�ನ ಉ�ಲು  �ೇಶ�ೆ�ೕಮದ ಕೃ�ಯಲ�.
�ೆ�ೆ �ಾಷ� �ಾ�ೆ� �ಾಂ� ಬಹು�ಾನ �ೕಡುವ��ೇ? ತನ�
ಬಂಧುಗಳ �ತವನು� ಬ��ಟು�  �ೆಂಗಸರ �ಾತುಗಳನು� �ೇ�

ರ�ಾ�ರ್ �ೋಲ�

ಇಂತಹ ಉ�ಲನು ಬ�ೆ��ಾ��ೆ.” ಆದ�ೆ �ಂಜ�ಯ�ಲ�
ಎ�ಾ�ನು��ಲ ಮತು� �ೋಲ�ನ. ಎದುರು �ಾತ�ಾ�ದ ರ�ಾ� ಪ��ೆ ಎ�ಾನು��ಲ ಬಂಧನ�ೆ� ಒಳ�ಾಗ�ೇ
�ೋ�ದು� ಅವನ ಅದೃಷ�.
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ಉ��ನ �ವ�ಹ�ೆಯ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� ವ��ದ �ೋಲ�ನ���ೆ ಒಂ�ೆ�ೆ �ೆ��, ಮ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ ಅಂ��ೆ. ತನ�
�ಕ�ಪ�ನ ಆ�ೆಯನು� ಪ��ೈಸಲು ಎ�ಾನು��ಲ ಪಣ�ೊಟ�. ಅವ��ೆ �ೋಲ�ನ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯ ಅ��ಾ�ತು.
ಕೂಡ�ೆ ಅವ��ೆ �ೈ�ೆಕ�ರ ಓವ���ೆ �ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾ�ನ �ಾನಗಳನು� �ೊಟ�. ಪ�� �ನ - �ಾ��ಸ, �ೈಂಟ
�ೕಟಸ್ ಬಗ್, �ಾ�ನ ��ೕ, �ಾ�ಕ �ೋಂ, ಲಂಡನ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಣ�ಾಡು��ದ� ಅವನು ಅತ�ಂತ ದು�ಾ�ಯ
�ೊ�ೆಲುಗಳ�� ತಂಗುವಂ�ೆ �ಾ�ದ. �ೋಲ�ನ �ಾಗದ ಪತ�ಗಳನು� ಸ�ಳ�ಂದ ಸ�ಳ�ೆ� ಕುದು�ೆ�ಾ�ಯ��,
�ೆ�ನುಗಳ�� ಒಯು���ದ.� ಅವನ �ಾ�ಣ�ೆ� ಮತು� �ಾಗದ ಪತ�ಗ��ೆ ಸ�ಾ ಅ�ಾಯ ಕಂಡ ಅವನು ತ�ೊ�ಂ��ೆ
�ಸೂ�ಲನು� ���ರು��ದ.�   
�ೋಲ ಮನ �ೕ�ೆ ಊ��ಂದ ಊ��ೆ ಪಯ�� �ೊ�ೆಲನ ಆ�� ಎ��ತು� ಎಂಬುದನು� �ಗ��ಾ�ದ. ಒಂ�ೊಂದೂ
ಉ��ಮಯ �ೇರ �ೆ�ೆ ಎಷು�? �ಾ�ದ�ೆ �ೇ�ೆ ಅಂ�ಾಜು �ಾ�ದ. �ೊ�ೆಲ್ ತನ� ಆ��ಯನು� ಕರ�� ಹಣವನು�
ಟ��ೊ�ಂದರ�� ಇಡ �ೇಕು ಎಂ�ದ�ನ�ೆ�. ಆದ�ೆ ಆ ಟ�ಸ್� ಇನೂ� ಊ��ತ�ಾ�ರ�ಲ. ಬಂಧುಗಳ� �ೋ�ದ ಇಂತಹ 
��ೋಧದ�� ಅ�ೊಂದು ಪ�ಮುಖ ಸಮ�ೆ��ಾ�ತು. ಕುಟುಂಬದ �ೆಲವರು ಈ ಉ���ಗಳ ಮುಖ�ಸ��ಾ�ದು� ಅವ��ೆ
ಮುಂ�ೇನು ಗ� ಎ���ತು.
�ಾವ �ಾ��ಾಲಯ ಉ��ನ �ೕ�ೇರುವ ತಕ�ಾರುಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬು�ೇ ಒಂದು ಪ��ೆ��ಾ�ತು.
ತನ�ೆ ಒಂಭತು� ವಷ��ಾ��ಾ�ಗ ಆ�ೆ��ಡ ��ೕಡನ �ೇಶವನು� �ಟು� ರ�ಾ��ೆ� �ೋ� �ೆ�ೆ�ದ�. ಆಗ ಅವನನು�
��ೕಡ��ನ ಪ��ೆ ಎಂದು �ೊಂ�ಾ���ೊಳ��ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ ನಂತರ ೫೪ ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ಅವನು �ಾ�ನ್, ಇಟ�,
ಜಮ��, ಮುಂ�ಾದ �ೇಶಗಳ�� �ೆ�ೆ�ದು� ಎ��ಯೂ �ೌರ ಎಂ�ೆ���ೊಂ�ರ�ಲ�. �ಾ�ನ್� �ೇಶದ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ
ವಷ�ಗಳನು� ಕ�ೆ�ದ�, �ಜ. ಅ��ಯ �ಾ��ಾಲಯದ�� ಉ��ನ ಚ�ೆ� ಆ�ದ��� ಅ��ಯ �ೆ��ೆಗಳ� �ಪ�ೕತ.  
�ೕ�ಾ� ��ೕಡ��ನ �ಾ��ಾಲಯ�ೇ ಅಹ�ಾಲುಗಳನು� �ೇಳ�ವಂ�ಾ�ತು.
ಬಹು�ಾನಗಳನು� �ಾ��ಸುವ��ಯೂ ಅ�ೇಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ತ�ೆ�ೋ�ದವ�. ��ೕಡ��ನ ಅ�ಾ�ೆ� �ಾ�ತ�
ಬಹು�ಾನವನು� �ಧ��ಸಲು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ಲ�. ��ಾನ ಅ�ಾ�ೆ� ಇ�ೊಂದು ತ�ೆ�ೋ�ನ �ೆಲಸ�ೆಂದು �ಾ��ತು.
�ಾ�ೆ��ಂ�ೇ ಹುರು��ಂದ �ಾಂ� ಬಹು�ಾನವನು� �ೕಡಲು ಮುಂ�ೆ ಬಂ�ತು.
�ೋಲ�ನ್�ೕ�ೆ �ಾ��ಾಲಗಳ ��ೆ�ೊಕು�, ಸ�ಾ�� ಮುಖ�ಸ�ರನು� , �ೇಶಗಳ ಪ�ಮುಖರುಗಳನು� �ೇ��ಾ�
ಚ��ಸು�ಾ�  ಒಂದಲ� ಎರಡಲ�, ಐದು ವಷ�ಗಳ �ಾಲ �ೆಣ�ಾ�ದ. �ೊ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ� ಅಡಚ�ೆಗಳ� ದೂರ�ಾ� ೧೯೦೦ ರ 
ಜೂನ್೨೯ರಂದು ರ�� �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ ಊ��ತ�ಾ�ತ. �ಟ��ದಲ (೧೯೦೧ರ�� �ೌತ�ಾಸ��ೆ�)
�ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನದ ��ೇ�ೆಂದ�ೆ X-�ೇ ಕಂಡು��ದ ��ೆ�ಮ್ �ಾಂ�ೆ�ನ(Wilhelm Rő ntgen). “��ೕಡ��ನ��
ಅ� ಚ�, ನನ� ಉಪ�ಾ�ಸಗಳನು� ರದು��ೊ�ಸ�ಾ�ೆ”, ಎಂ�ೆ�ಾ� �ೆವ �ೕ� ಅವನು ��ಾಕ�ಸುವ ಯತ� �ಾ�ದ.
ಬಹು�ಾನದ ಮ�� ಅವ��ೆ �ೊ��ರ�ಲ�. �ೊ�ೆಗೂ ಬಂದು ��ೕಕ��ದ.
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ಒಂದು ಪಕಷ್ �ೋಲ�ನ್ �ಂಜ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ತನ� �ಾಯ�ದ�� �ೋ�ದ, ಇಂದು �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೊ�ೆಲ್
ಬಹು�ಾನ ಎಂಬುದು ಇರು���ೆ�ೕ �ೇಳ�ವ�ದು ಕಷ�.
೧೯೬೯ರ�� ಅಥ��ಾಸ��ೆ� ಬಹು�ಾನವನು� �ೊಡುವ ಸಂಪ��ಾಯ �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು. ಇದನು� �ೊ�ೆಲ �ಾಪ�ಾಥ�
�ೕ�ದರೂ ಇದನು� �ಧ��ಸುವ ಸಂ�ೆ��ೕ �ೇ�ೆ. ಇದ�ೆ� ಹಣ ��ೕಡ��ನ �ೆ���ೆಸ್ �ಕ್� �ಾ�ಂ(Sveriges

Riksbank)

ಒದ�ಸುತ��ೆ.

ಅಂ��ಂದ ಇಂ�ನವ�ೆ�ೆ ಬಹು�ಾನದ �ತರ�ೆ ಅ�ಾ�ಹತ�ಾ� ನ�ೆ��ೆ. �ದಲು ಇದನು� ಖಂ��ದ �ಾಜವಂಶ�ೇ
ಇಂದು ಅ� �ೆ���ಂದ �ತರ�ಾ ಸ�ಾರಂಭದ�� �ಾಗವ�ಸು���ೆ. ಬಹು�ಾನವನು� �ಾಜ�ೇ ಸ�ಹಸ��ಂದ
�ೕಡು���ಾ��ೆ. ಬಹು�ಾನ ಪ��ಾನ ��ೕಡ��ನ ಪ�ಮುಖ ಕತ�ವ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾ��ೆ. ��ೆಂಬರ್ ಹತು �ಾ�ಕ್
�ೋ�ನ�� ಹಬ�ದ �ಾ�ಾವರಣ. �ೆ��ೆ� ಬಹು�ಾನ �ತರ�ೆ, ಸಂ�ೆ ಬಹು�ಾ�ತ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾ��ಗ��ೆ �ೊಡ�
�ೋಜನಕೂಟ. ಬಹು�ಾ�ತ��ೆ ವಸ� �ೕಡಲು  ಭವ� �ಾ�ಂಡ್ �ೊ�ೆಲ್  ಸ�ಾ �.
�ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ ಮಧ�ದ�� �ೊ�ೆಲ್ ವಸು�ಸಂ�ಾಲಯ ತ�ೆ ಎ���ೆ. ಈ ವ�ೆಗೂ ಬಹು�ಾನ ಪ�ೆದವರ ಬ�ೆ� 
�ಾ��, ಅವರ �ೕ�ೋ ಇ�ೆ�ಾ� ಇ�� �ೊರಕುತ��ೆ. �ಾರತದ ಅಮತ�� �ೆನ್ ಬಳ�ದ �ೈ�ಕ, �ೕ� ಕೂ�� 
ಉಪ�ೕ��ದ ತಕ��, ಐನ್ �ೆ�ೖನ್ ಬ�ೆದ ಪತ� ಮುಂ�ಾದ ಅ�ೇಕ ಕುತೂಹಲ�ಾ� ವಸು�ಗಳ� ಇ��. ಇ��ರುವ �ೆ�ೆ
ಬಹು ಪ��ದ�. ಅ��ನ ಖು��ಗಳ �ೕಠದ �ಂ�ೆ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾ�ತರು ಸ� �ಾ�ರು�ಾ��. ಅ�� �ಾ��ಾ� ಕು�ತ�ೆ
�ೕವ� �ಾರ ಸ�ಯ �ೕ�ೆ ಕು�����ೕ�ೋ!

ಬಹು�ಾನ �ತರ�ಾ ಸ�ಾರಂಭ

�ೊ�ೆಲ್ �ಾ��ೋಷ
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�ೕ� ಕೂ�� ಉಪ�ೕ��ದ ತಕ��

ಅಮತ�� �ೆನ್ ಅವರ �ೈ�ಕ

ಖು��ಯ �ೆಳ�ೆ ಬಹು�ಾ�ತರ ಸ�
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೧೦. �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನದ �ೌತುಕಗಳ
೧. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ�� ಎಷು� ಜನ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾ�ತ�ದ��ೆ �ೆನ? ಐದು ಎಂದ�ೆ ಆಶ�ಯ��ೇ? ಆ ಕುಟುಂಬ 
�ೕ� ಕೂ��ಯದು. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಜನ �ಾಲು� ಬಹು�ಾನಗಳನು� ಹಂ�ೆ�ೊಂ��ಾ��ೆ. ಅ�ೆಂದ�ೆ �ೕ� ಕೂ�� 
ಮತು� �ಯ� ಕೂ�� (೧೯೦೩, �ೌತ�ಾಸ�), �ೕ� ಕೂ�� (೧೯೧೧, ರ�ಾಯನ �ಾಸ�), �ದಲ�ೆಯ ಮಗಳ�
ಐ�ೕನ್ ಮತು� ಅ�ಯ ಜೂ��ಯಟ(೧೯೩೫, ರ�ಾಯನ �ಾಸ�), ಎರಡ�ೆ ಅ�ಯ �ೆ�� ಲ�ೌ� (೧೯೬೫, �ಾಂ�).
೨. �ಾಲು� ಮಂ� ಎರಡು �ಾ� ಬಹು�ಾನಗಳನು� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ – �ೕ� ಕೂ�� (�ೌತ�ಾಸ� ಮತು� ರ�ಾಯನ �ಾಸ�),
�ಾನ್ ಬ�ೕ�ನ(ಎರಡು �ಾ�ಯೂ �ೌತ�ಾಸ�), �ೕನಸ್ �ೌ�ಂಗ(ರ�ಾಯನ �ಾಸ� ಮತು� �ಾಂ�), �ೆ���ಕ್
�ಾ�ಂಗರ್(ಎರಡು �ಾ�ಯೂ ರ�ಾಯನ �ಾಸ�).
೩. ೧೯೭೯ರ�� ಮದರ್ �ೆ�ೇ�ಾ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ ಪ�ೆದ ನಂತರ ಜರಗುವ �ೋಜನಕೂಟದ�� �ಾಗವ�ಸಲ
��ಾಕ�� ಅ�ೊಂದು ದುಂದು �ೆಚ� ಎಂದರು. �ೕ�ಾ� ಆ ವಷ� �ೋಜನಕೂಟವನು� ರದು� �ಾ� ಅದರ �ೆಚ� ೭೦೦೦
�ಾಲರುಗಳನು� �ಾನ�ಾ� �ೊಡ�ಾ�ತು.
೪. ಬಹು�ಾನ ಪ�ೆದವರ ಸ�ಾಸ� ವಯಸು� ೬೨ ವಷ�. ಅತ�ಂತ ವಯ�ಾ�ದ ವ��� ಎಂದ�ೆ �ೋ�ೆಫ್ �ೋಟ
�ಾ��ಟ್(೮೭).
೫. ಪ�� ಬಹು�ಾ�ತ�ಗೂ ೧೮ �ಾ�ರಟ್ �ನ�ದ ಪದಕ �ೕಡ�ಾಗುತ��. ಬಹು�ಾನದ �ತ� ಆ ವಷ� ಟ�ಸ್� ಗ��ದ
ಬ��ಯನು� ಅವಲಂ��ರುತ��ೆ. ಇದನು� ಐದು ಬಹು�ಾನಕೂ� ಸಮ�ಾ� �ಂಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ ��ಾಗದ
ಬಹು�ಾನವನು� ಗ�ಷ� ಮೂರು ಜನ��ೆ ಹಂಚಬಹು�ಾ��ೆ.

೧೧. ಬಹು�ಾನ ಪ�ೆದ �ಾರ�ೕಯರು
ರ�ೕಂದ��ಾಥ �ಾಕೂರ್(�ಾ�ತ�, ೧೯೧೩), � � �ಾಮನ್(�ೌತ�ಾಸ�, ೧೯೩೦), ಮದರ್ �ೆ�ೇ�ಾ(�ಾಂ�,
೧೯೭೯), ಅಮತ�� �ೆನ್(ಅಥ��ಾಸ�, ೧೯೯೮), �ೈ�ಾಶ್ ಸ�ಾ���(�ಾಂ�, ೨೦೧೪), ಹರ್ �ೋ�ಂದ �ಂಗ
�ೊ�ಾ�ಾ (�ೈದ��ಾಸ�, ೧೯೬೮), ಸುಬ�ಹ�ಣ�ನ್ ಚಂದ��ೇಖರ್(�ೌತ�ಾಸ�, ೧೯೮೩), �ೆಂಕಟ�ಾಮನ್
�ಾ�ಾಕೄಷ�ನ್(ರ�ಾಯನ �ಾಸ�, ೨೦೦೯). �ೊ�ೆಯ ಮೂವರು �ಾರ�ೕಯ�ಾದರೂ ಅವರು ತಂತಮ�
ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳನು� ��ೇಶಗಳ�� �ೈ�ೊಂಡರು.
ಮ�ಾತ� �ಾಂ� ಅವರ �ೆಸರನು� ೧೯೩೭, ೧೯೩೮, ೧೯೩೯, ೧೯೪೭ ಮತು� ೧೯೪೮ರ�� �ಾಂ� ಬಹು�ಾನ�ಾ�� 
ಸೂ�ಸ�ಾ�ತು�. ೧೯೪೮ ಅವರ �ೆಸರನು� ಸೂ�ಸುವ �ೇ�ೆ�ಾಗ�ೇ ಅವರ ಹ�ೆ��ಾ�ತು. ಮರ�ಾಂತರ �ಾವ��ೇ
ವ���ಗೂ  �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನವನು� �ೕಡುವ  ಸಂಪ��ಾಯ�ಲ.    �ೕ�ಾ�  ಅವ��ೆ ಈ ಬಹು�ಾನವನು� �ೊ�ೆಗೂ
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�ೕಡ�ಲ�. ೨೦೦೬ರ�� �ೊ�ೆಲ್ ಪ���ಾ�ನ ಒಂದು�ೇ��ೆ �ೕ�ರುವ�ದು ಗಮ�ಾಹ�. “ನಮ� ೧೦೬ ವಷ�ಗಳ 
ಚ��ೆ�ಯ�� ಮ�ಾತ� �ಾಂ� ಅವ��ೆ �ೊ�ೆಲ್ �ಾಂ� ಬಹು�ಾನ �ೕಡ�ೆ ಇರುವ�ದು ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನಮ�
�ೊಡ� �ೋಪ. �ೋ�ೆಲ್ �ಾಂ� ಬಹು�ಾನ�ಲ��ೇ �ಾಂ�ಯವರ ಘನ�ೆ ಕ���ಾಗುವ��ಲ. ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ
ಬಹು�ಾನ �ೕಡ�ೆ �ೊ�ೆಲ್ ಪ��ಾ�ನದ ತನ� ಘನ�ೆಯನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ವ��ೇ ಎಂಬುದು ಪ��ಾ�ಥ�ಕ. “

  

��ೕಡ��ನ ಮ�ಾ�ೆನ್ ಸ�ೋವ. ಇ�� �ಾಣುವ �ೋ�ಯ�� ಅ�ೆ��ಡ್
ಅ�ೇಕ ಪ��ೕಗಗಳನು� ನ�ೆ�ದ.
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೧೨. ನ�ೆದು ಬಂದ �ಾ�
೧೮೩೩

��ೕಡ��ನ �ಾ�ಕ್ �ೋ�ನ�� ಜನ, ಅ�ೇ ವಷ� ತಂ�ೆಯ ಉ��� ��ಾ�. �ಂ�ೆ ೧೮೨೯ರ�� �ಾಬಟ್� ಜನನ ಮತು�
೧೮೩೧ರ�� ಲು��ಗ್ ಜನ.

೧೮೩೭

ಕುಟುಂಬವನು� �ಂ�ೆ �ಟು� ತಂ�ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ್ �ನ್ �ೆಂಡ್ ಮತು� ಅ��ಂದ ರ�ಾ��ೆ� �ೊ�ೆಟ.

೧೮೪೨

ಕುಟುಂಬ ರ�ಾ�ದ �ೈಂಟ್ �ೕಟಸ್� ಬ���ೆ ಬಂದು ತಂ�ೆ�ಡಗೂ�ದ.

೧೮೫೦ -

�ಾ��ಸ, ಇಟ�, ಜಮ�� ಮತು� ಅ���ಾಗ��ೆ ಆ�ೆ��ಡ�ನ �ಾನ�ಾ�ೆ�

೫೨
೧೮೫೩ -

�ೊ�ೆಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಉ���  �ದಲುಉ�ಾ��ಯ ���ಯ��ದು� ನಂತರ ��ಾ��ಾ�ದು�.

೫೬

�ೊಸ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಹುಡುಕು��ದ� ಆ�ೆ��ಡ್ �ೊ�ೆಲ್ ತನ� ರ�ಾಯನ �ಾಸ�ದ ಉ�ಾ�ಾ�ಯ�ಂದ �ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಬ�
ಕ�ತದು�.  

೧೮೬೨

�ೈ�ೊ�ೕ���ೆ�ನ್ ಕು�ತು ಆ�ೆ��ಡ�ನ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳ ಆರಂ.

೧೮೬೩

�ೈ�ೊ�ೕ���ೆ����ೆ �ೇ�ೆಂಟ್ �ಾ��, ಮುಂ�ೆ �ೆ�ೊ�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ಪ್ ವೃ, �ಾ�ಕ್ �ೋ��ೆ �ೆರ� ಅ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳ
ಮುಂದುವ��ೆ.

೧೮೬೪

�ಾ�ಾ��ೆಯ�� ಉದ���ದ �ೊ�ೕಟದ�� ತಮ� ಎ�ಲನ �ಧನ.

೧೮೬೫

ಜಮ��ಯ �ಾ�ಂಬ��ನ ಬ� ಕು��ಲ್ ಎಂಬ�� �ಾ�ಾ��ೆಯ �ಾ�ಪ�.

೧೮೬೬

ಅ���ಾದ�� �ಾ�ಾ��ೆಯ �ಾ�ಪ�ೆ. ಕು�ಲ್ �ಾ�ಾ��ೆಯ�� �ೊ�ೕ, �ೈನ�ೖಟ್ ಜನ.

೧೮೬೭

�ೈನ�ೖ��ೆ �ೇ�ೆಂಟ್ �ಾ��.

೧೮೭೧

�ಾ��ೆ�ಂ�ನ�� �ಾ�ಾ��ೆಯ �ಾ�ಪ�ೆ.

೧೮೭೨

ತಂ�ೆ ಇ�ಾ�ನು��ಲ�ನ �ಧನ.

೧೮೭೩

೪೦ ವಷ�ದ ��ವಂತ ಆ�ೆ��ಡ್ �ಾ�����ೆ ಬಂದು �ೆ�ೆ�.

೧೮೭೫

�ಾ���ನ�� ��ಾ�ನ್ �ೆ�ಧ�.

೧೮೭೬

ಜಮ��ಯ�� �ೊಡ� ಉ���ಯ �ಾ�ಪ�ೆ. �ೆ�ಾ� �ಾನ್ ಸ�ೆ�ರ್ �ೆ

೧೮೮೭

�ಾ���ೆ�ೖ��ೆ �ೇ�ೆಂಟ್ �ಾ��.

೧೮೮೮

ಲು��ಗ್ �ಧ
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೧೮೮೯

�ಾ� ಆಂ���ಟ�ಳ �ಧನ

೧೮೯೧

�ಾ��ಸ್�ೊ�ೆದು ಇಟ�ಯ �ಾ�ನ್ �ೆ�ೕ�ೆ ಪ��ಾ.

೧೮೯೩

ರ�ಾ�ರ್ �ೋಲ್ ಮನ್ �ೆ

೧೮೯೪

�ಾ�ಕ್ �ೋಮ್ ಬ�ಯ �ೊ�ೕಸ್� ಖ.

೧೮೯೫

�ಾ����ನ�� ತನ� ಮೂರ�ೆಯ �ಾಗೂ �ೊ�ೆಯ ಉ�ಲನು� ಬ�ೆದದು�

೧೮೯೬

�ಾ�ನ್ �ೆ�ೕ ನ�� ��ೆಂಬರ೧೦ರಂದು �ಧನ. ಮುಂ�ೆ ೧೮೯೬ರ���ೕ �ಾಬಟ�ನ �ಧನ.
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೧೩. ಗ�ಂಥ ಋಣ
೧. �ೆ�ೆ �ಾ�ಂಟ, ಅ�ೆ��ಡ್ �ೋ�ೆ, ಎ �ೈ�ಾಗ��, �ಾ��ೆ��ೕ�ೆಡ್ �ೈ �ಾ���ಾನ್ ರ, ಆ�ೇ�ಡ್
ಪ���ಂಗ, ನೂ��ಾಕ್, ೧೯೯೧.
೨. ರ�ಾ�ರ್ �ೋಲ�, � �ೆಗ� ಆಫ್ ಅ�ೆ��ಡ್ �ೋ�,(�ಾ��ೆ��ೕ�ೆಡ್ �ೈ ಎ�ೆ�ತ್ �ಾ�� ಷೂ�ೆ), �
�ಾ�� �ೆಡ, ೧೯೮೩.
೩. ಸ�ಾಂಟ್ �ಂ���ಸ, ಎ ��ಬೂ�ಟ್ ಟು � ��� ಆಫ್ ಅ�ೆ��ಡ್ �ೊ, � �ಾಯಲ್ ��ೕ�ಷ
ಅ�ಾ�ೆ� ಆಫ್ ಎಂ��ಯ�ಂಗ್ �ೈ�ೆ�ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ�ಾಂಟ್ �ಂ, ೨೦೦೧.
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