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ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ 
 

ಕನನಡ ಪ್ುಸ್ತಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಹಲವು ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳನುನ ಗರಂಥರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿ ಕನನಡ್ಡಗರಿಗೆ ಲಭಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ ಕನನಡ ಜ್ಞಾನಸ್ಾಗರವನುನ ಮತ್ತಷ್ುು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸ್ುತ್ತ ಬರುತ್ತತದೆ. ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ುರೊೇಭಿವೃದ್ದಿಯು ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ 

ಆದಯತೆಯಾದರೂ ಜಗತ್ತತನ ಎಲಿ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳನುನ ಕನನಡ್ಡಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ುವುದು ಅದರ ಕತ್ತವಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ 

ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯಕ ಕೃತ್ತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆ, ವಾಣಿಜಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಿೇಗೆ ಹಲವು ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳ ಮಹತ್ವದ 

ಕೃತ್ತಗಳನುನ ಪ್ರಕಟ್ಟಸ್ುತ್ತ ಬಂದ್ದದೆ. ಈ ದ್ದಸ್ೆಯಲ್ಲ ಿಚದುರಂಗ ಕಿರೇಡೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಶ್ರೇ ಬಿ ಬಿ ನಡಗಡ್ಡಿ ಅವರ ರಚಿಸರುವ 

ಚದುರಂಗ ಕೃತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕೃತ್ತಯು ಚದುರಂಗ ಕಿರೇಡೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸದ ಎಲ ಿ ಸ್ಂಗತ್ತಗಳನೂನ ಆಮೂಲಾಗರವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ುತ್ತದೆ.  ಒಟುು ಒಂಬತ್ುತ ಅಧ್ಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಮೇತ್ ಚದುರಂಗದ ಆಟವನುನ ವಿವರಿಸ್ುತ್ತದೆ. 

ಚದುರಂಗ ಒಂದು ಕಿರೇಡೆಯೂ ಹೌದು, ಕಲೆಯೂ ಹೌದು. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಿರೇಡೆ ದೆೈಹಿಕ ಕಸ್ರತ್ತನುನ ಅವಲಂಬಿಸರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಚದುರಂಗ ಮಾನಸಕ ಪ್ರಿಶ್ರಮವನೂನ ಆಪ್ೆೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಇಂತ್ಹ ಮಾನಸಕ ಕೌಶ್ಲಯವನುನ ಬಯಸ್ುವ ಕಿರೇಡಾಕಲೆಗಳು 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ಾರಚಿೇನ ಕಾಲದ್ದಂದಲೂ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಗಡೆ, ಮತ್್ಯಯಂತ್ರ ಭೆೇದನ ಹಿೇಗೆ. ಕಲೆಯ ಮೂಲ 

ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಕ ಆನಂದ ಪ್ರಧ್ಾನವಾದದುಿ. ಚದುರಂಗ ಆಟ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌದ್ದಿಕ ವಾಯಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವನುನ 

ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಕಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಚದುರಂಗವು ವಯಕಿತಯ ಮಾನಸಕ ಸ್ಮತೊೇಲನ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗರತೆಯನುನ 

ಹೆಚಿಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಎಲಿ ಕಿರೇಡೆಗಳ ಸ್ಂದಭತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನಸಕ ಏಕಾಗರತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮತೊೇಲನ ಅಗತ್ಯವಾದದುಿ. ಅನೆೇಕ ಬಾರಿ 

ಎದುರಾಳಿ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತ್ಂಡ ಸ್ಪಧಿತಯ ಧೃತ್ತಯನೆನೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡ ಆತ್ನ ಮಾನಸಕ ಸ್ೆಥೈಯತ 

ಕುಸಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತ್ಹ ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳು ಕಿರೇಡಾ ಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯ. ಇಂತ್ಹವುಗಳು ಅತ್ತರೆೇಕಕೆೆ ಹೊೇದ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ನಮಮ ಕಣಣಮುಂದ್ದವೆ. 

ಚದುರಂಗ ಕಲೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು, ಅನಂತ್ರ ಮಧಯ ಏಷ್ಾಯದ ಮೂಲಕ ಯೂರೊೇಪ್ನುನ ತ್ಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸದ್ದಿಯನುನ ಹೊಂದ್ದತ್ು ಎಂಬ ಮಾತ್ತದೆ. ನಮಮಲ್ಲ ಿಬಹಳ ಪ್ಾರಚಿೇನ ಕಾಲದ್ದಂದಲ್ಲಿದ ಿಪ್ಗಡೆ ಆಟದ ಸ್ುಧ್ಾರಿತ್ ರೂಪ್ದಂತೆ ಈ 

ಚದುರಂಗ ಕಲೆ ಕಾಣಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಪ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಗಳನುನ ಉರುಳಿಸ ಬರುವ ಗರದ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಗಡೆಕಾಯಿಗಳನುನ 

ಮುನನಡೆಸ್ುವುದು ಕರಮ. ಆದರೆ ಚದುರಂಗದಲ್ಲ ಿದಾಳಗಳಿರುವುದ್ದಲಿ. ಚದುರಂಗ ಎನುನವ ಪ್ದ ಮೂಲತ್ಃ ಚತ್ುಃ+ಅಂಗ -> ಚತ್ುರ್ 

+ ಅಂಗ = ಚತ್ುರಂಗ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ ಕಾರದ ಮುಂದ್ದನ ವಿಸ್ಗತ ಅ ಕಾರದೊಂದ್ದಗೆ ಸ್ೆೇರಿ ರ ಕಾರವಾಗಿ 

ಪ್ರಿವತ್ತತತ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಚದುರಂಗವೆಂದರೆ ಯುದಿದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳುುವ ನಾಲುೆ ಅಂಗಗಳು. ಅವು ಕರಮವಾಗಿ ಕಾಲಾಳು, ಕುದುರೆ, 

ರಥ, ಆನೆ. ಯುದಿದಲ್ಲ ಿಈ ನಾಲುೆ ಅಂಗಗಳು ಮುನೆನಲೆಯಲ್ಲರಿುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವವನು ಪ್ರಧ್ಾನವಾಗಿ ರಾಜ.  

ಇಂಗಿಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಚದುರಂಗಕೆೆ ಚೆಸ್ ಎನನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಸ್ ಎಂದರೆ ಆಕ್ಫಡತ ನಿಘಂಟುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನನುನ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕುತ್ೂಹಲಕಾರಿ ಸ್ಂಗತ್ತಯಂದರೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜನನುನ ನಾಶ್ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದಲಿ ಕೆೇವಲ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಎಂದರೆ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ದಯಾಗಿಸ್ುವುದು ಮಾತ್ರ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ. ಬಿ ನಡಗಡ್ಡಿಯವರು ಬಹಳ ಪ್ರಿಶ್ರಮದ್ದಂದ ಈ ಗರಂಥವನುನ ರಚಿಸದಾಿರೆ. ಈ ಗರಂಥ ಚದುರಂಗವನುನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ 

ಕಲ್ಲಯುವವರಿಗೆ ಮಾಗತದಶ್ತಕ ಕೆೈಪಿಡ್ಡಯಾಗಿದೆ. ಇದನುನ ಪ್ರಕಟ್ಟಸ್ಲು ಸ್ಮಮತ್ತಸದ ಲೆೇಖಕರಿಗೆ ತ್ುಂಬು ಹೃದಯದ 

ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಎಲ ಿ ಯೇಜನೆಗಳನುನ ಅತ್ಯಂತ್ ಪಿರೇತ್ತ ಹಾಗೂ ಶ್ರದೆಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಹೃದಯತೆಯಿಂದ 

ಕಾಯತಗತ್ಗೊಳಿಸ್ುವ ಶ್ರೇ ಕೆ.ಬಿ. ಕಿರಣ್ ಸಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶ್ಸ್ುತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶ್ರಮದ ಸ್ಾರರೂಪ್ದಂತ್ತರುವ ಸ್ಹಾಯಕ 

ನಿದೆೇತಶ್ಕರಾದ ಶ್ರೇಮತ್ತ ಸ್ೌಭಾಗಯ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ಹೊಸ್ ಶ್ಕಿತ ಚೆೈತ್ನಯವನುನ ತ್ುಂಬಲು ಸ್ದಾ ಕಾಯತಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವ 

ಎಲಿ ಗೌರವಾನಿವತ್ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಲೆಮಯ ಸಬಬಂದ್ದ ವಗತದವರಿಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು. 

ಕಿರೇಡಾ ಜಗತ್ತತನ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಈ ಕೃತ್ತಯನುನ ಕನನಡ ಓದುಗ ಲೊೇಕ ಪಿರೇತ್ತಯಿಂದ ಸವೇಕರಿಸ್ುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನನ 

ಆಶ್ಯ. 

 

-ಡಾ. ಎಂ. ಎನ್. ನಂದ್ದೇಶ್ ಹಂಚೆ 

  ಅಧಯಕ್ಷರು 
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ನನುುಡಿ – (ಮುನುುಡಿ): 

ಈ ಕೃತ್ತಯನುನ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 1976 ರ ಸ್ುಮಾರಿಗೆ, ಆಗ ನಾನು ಕಲಬುಗಿತಯಲ್ಲ ಿದೂರವಾಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿದಾಿಗ 

ರಚಿಸದು,ಿ ನಂತ್ರ, ಕನನಡ ಮತ್ುತ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ತ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದೊಂದ್ದಗೆ, ಕನನಡ ಚದುರಂಗ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕುಸ್ುಮವೆಂಬ 

ಹೆಗಗಳಿಕೆಯಂದ್ದಗೆ, 1979 ರಲ್ಲ ಿಪ್ರಕಟ್ಟಸ್ಲಾಗಿತಾತದರೂ, ಆಗ ಅದು ಸ್ಮಗರ ಕನನಡ್ಡಗರಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತ್ಲುಪಿರಲ್ಲಲಿವೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಸ್ಾಹಿತ್ಯ 

ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಅದರಲೂ ಿ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ತ್ತೇರಾ ಹೊಸ್ಬನಾದ ನಾನು ಅದನುನ ಚಂದ್ದರಕಾ ಪ್ರಕಾಶ್ನದಡ್ಡಯಲ್ಲ ಿ ಹೊರ ತ್ಂದ್ದದೆಿ, ನಂತ್ರ 

ಜೇವನದ ಸ್ರಿಸ್ುಮಾರು ನಲವತ್ುತ ವಷ್ತಗಳ ಸ್ುದ್ದೇಘತ ಪ್ಯಣದ ಬಳಿಕವಷ್ೆುೇ ಅಂದರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಿ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಸ್ೆೇವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ 

ನಿವೃತ್ತತಯಾದ ಬಳಿಕ ಮತೆತ ಅದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಾದದು ಿ ಮತ್ುತ ಈ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ಘಟ್ಟಸದ ಚದುರಂಗ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿನ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದಯಮಾನಗಳ  ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ಗೊಳಿಸ, ಅದನುನ ಸ್ಮಗರನಾಡ್ಡನ ಜನತೆಗೆ ತ್ಲುಪಿಸ್ಲು ಏನು 

ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಯೇಚಿಸ್ುತ್ತತರಲಾಗಿ ನನನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದದು ಿಕನನಡ ಪ್ುಸ್ತಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ 

ಎಂದು ಭಾವಿಸ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳುಲಾಗಿ, ಪ್ರಕಟ್ಟಸ್ಲು ತ್ಕ್ಷಣ ಒಪಿಪಕೊಂಡ ಪ್ುಸ್ತಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಸ್ನಾಮನಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತ್ುತ 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಮಯೇಚಿತ್ ನಿಧ್ಾತರದ್ದಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ತ ಇಂದು ತ್ಮಮ ಮುಂದ್ದದೆ. ಅದಕಾೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದೆಂದ್ದಗೂ 

ಋಣಿಯಾಗಿದೆಿೇನೆ. ಸ್ಹೃದಯಿ ಕನನಡ ಪ್ೆರೇಮಿಗಳು ಇದನುನ ತ್ುಂಬು ಹೃದಯದ್ದಂದ ಸ್ಾವಗತ್ತಸ್ುತಾತರೆಂಬ ಆಶ್ಯದೊಂದ್ದಗೆ ಈ ಕೃತ್ತಯನುನ 

ಸ್ಮಪಿತಸ್ುತ್ತತದೆಿೇನೆ. 
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ಲ ೇಖಕರ ಪ್ರಿಚಯ: 

ಶ್ರೇ ಬಿ. ಬಿ. ನಡಗಡ್ಡಿ, ಪ್ೂಣತ ಹೆಸ್ರು: ಶ್ರೇಯುತ್ ಬುಡಿಪ್ಪ. ಬಸ್ಪ್ಪ. ನಡಗಡ್ಡ,ಿ ಉದೊಯೇಗ: ನಿವೃತ್ತ BSNL ಅಧಿಕಾರಿ – (Retired. Asst. 

General Manager, BSNL, ಬೆಂಗಳೂರು-8.)ಜನಮ ದ್ದನಾಂಕ: 03 – 01 – 1952. ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ ಹುಟೂುರು, ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ (ಈಗ, 

Upper Krishna Project, Almatti. ಯಲ್ಲ ಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗಾರಮವಾದ ಆಲೂರು ನಮೂಮರು) ಮುಗಿಸ, ಮಾಧಯಮಿಕ 

ಶ್ಕ್ಷಣವನುನಆಲಮಟ್ಟುಯ ಹಡೆೇತಕರ್ ಮಂಜಪ್ಾಪ ಮಮೇರಿಯಲ್ ಹೆೈಸ್ೂೆಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ(1969), ಕಾಲೆೇಜು ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ P.C. Jabin Science college 

Hubli ಮತ್ುತ Basveshwar Science college Bagalkot ಗಳಲ್ಲ ಿ B.Sc. ವರೆಗೆ ಓದ್ದ, ಟೆಲ್ಲಫೇನ್ ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ದನ P & T 

ಡ್ಡಪ್ಾಟತಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 1973 ರಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಿ, ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಮೇಲೆೇರುತಾತ ಪ್ರಥಮ ದಜೆತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ CGMT ಆಫೇಸನಲ್ಲಿ 
ಜನೆೇವರಿ, 2012 ರಲ್ಲ ಿ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದೆಿೇನೆ. ಈಗಿನ ಹವಾಯಸ್ಗಳು: ಓದು, (ಹವಾಯಸ) ಬರವಣಿಗೆ, ಸ್ಂಗಿೇತ್ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಹಿತಾಯಸ್ಕಿತ, ಪ್ರವಾಸ್, 

ಯೇಗಾಭಾಯಸ್, ಯೇಗ ತ್ರಬೆೇತ್ತ, ಅಕುಯಪ್ೆರಶ್ರ್, ಪ್ಾರಣಿಕ್ ಹಿೇಲ್ಲಂಗ್, ಆಧ್ಾಯತ್ತಮಕ ಚಿಂತ್ನೆ, ಸ್ಮಾಜಸ್ೆೇವೆ, ಇತಾಯದ್ದ. 
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ಗ್ರಂಥ ಋಣ: 
Chess for the beginner - By Iqbal Krishna 
How to play winning chess  - By Fred Renfield 
Chess Master v/s Chess Amature - By Max Euwe & Walter Meiden 
Chess for Everybody - By Alexander 

ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೊೇತ್ತರ ಸ್ಂಪ್ುಟ   (Vol. for Sports) 

ಜಾಲ ತಾಣಗಳು   (Internet Web Sites for Chess) 

 

ಚದುರಂಗದಾಟವನುನ ಕುರಿತ್ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಿಳಾಸ್ / ವಿವರಗಳು: 

www.fide.com : ಇದು ಫಡೆ-ವಿಶ್ವ ಚದುರಂಗ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್. ತ್ನೂಮಲಕ ಸ್ಂಬಧಿಸದ ತ್ುಂಬಾ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ತೆರೆದುಕೊಳುುತ್ತವೆ. 

https://www.chess.com : (Puzzles, Online chess, various Tournaments, Championships etc; & 

further extensions of various other websites through this website) ಪ್ಜಲ್ ಗಳು, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಚೆಸ್, ವಿವಿಧ 

ಪ್ಂದಾಯವಳಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ ಇತಾಯದ್ದ, ತ್ನೂಮಲಕ ವಿವಿಧ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು 

https://www.chessbomb.com : (Details of all the movements of each of the games conducted in 

all the important Tournaments & World Championships etc;) ಮಹತ್ವದ ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗಳ ಮತ್ುತ ಜಾಗತ್ತಕ 

ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ ಗಳ ಸ್ಂಪ್ೂಣತ ಆಟದ ಚಲನೆಗಳು 

 
  

http://www.fide.com/
https://www.chess.com/
https://www.chessbomb.com/
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ಆ ತಾಯಂದಿರಿಗ  ಅಪ್ಪಣ : 

ನಮಮ ನಾಡ್ಡನ ಹಲವಾರು ಜನ ತಾಯಂದ್ದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತತದೆಿೇನೆ. 

ಅದೆೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಮಮ ನಾಡ್ಡನಲಿ್ಲ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲೆ, ಅಲಿಲಿ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ, ಜಲಾಿ ಮಟುದಲಿ್ಲ 

ಮತ್ುತ ರಾಜಯ ಮಟುದಲಿ್ಲ ಚದುರಂಗದಾಟದ ಸ್ಪಧ್ೆತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತತವೆ. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಪಧ್ೆತಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಲೆೇಖಕ 

ಕಂಡ ವೆೈಶ್ಷ್ುಯವೆಂದರೆ ಎಷ್ೊುೇ ಜನ ತಾಯಂದ್ದರು ಮುತ್ುವಜತ ವಹಿಸ ತ್ಮಮ ಪ್ುಟು ಪ್ುಟು ಮಕೆಳನುನ 

(ಸ್ುಮಾರು 6 ರಿಂದ 12 ವಷ್ತಗಳ) ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತ್ರಬೆೇತ್ತ ಕೊಟುು ಕರೆತ್ಂದು, ಅಂತ್ಹ ಸ್ಪಧ್ೆತಗಳಲಿ್ಲ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕೊಡುತ್ತತದಾಿರೆ. ತ್ಮಮ ಸ್ಂಸ್ಾರದ ಜಂಜಡಗಳ ಮಧ್ೆಯ ಕೂಡ ಮಕೆಳ 

ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದಿ್ದಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ುವ ಅಂತ್ಹ ತಾಯಂದ್ದರನುನ ಪ್ಡೆದ ಆ ಮಕೆಳು ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳು. ನಿಜಕೂೆ 

ಇದು ಒಂದು ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅಂತ್ಹ ತಾಯಂದ್ದರು ಇತ್ರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾಿರೆಂದು 

ನನನ ಭಾವನೆ.  

ಅಂತಹ ತಾಯಂದಿರಿಗ  ಈ ಪ್ುಸ್ತಕವನುು ಅರ್ಪಪಸ್ಲು ನನಗ  ತುಂಬ ಹ ಮ್ಮೆಯೆನಿಸ್ುತತದ . 

                                            -ಶ್ರೇ ಬಿ. ಬಿ. ನಡಗಡಿ್ಡ.(ಲೆೇಖಕರು) 
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ಒಳಗ ೇನಿದ !? 
ಚದುರಂಗ-1 :  ಇತ್ತಹಾಸ್ :    ಪಿೇಠಿಕೆ, ಮೂಲ,  

     ಬೆಳವಣಿಗೆ, 

     ಚದುರಂಗವೆಂದರೆೇನು? 

     ಪ್ಾಶಾಿತ್ಯ ರಾಷ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 

     ಸ್ಾಹಿತ್ಯ, 

     ಭಾರತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಕನಾತತ್ಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ುತತ್, 

     ವಿ. ಆನಂದ್ ಇಂದು ಮತೆತ ವಿಶ್ವ ರಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, 

     ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ುರ್,ಇಂಟರನಾಯಶ್ನಲ್ ಮಾಸ್ುರ್ ಪ್ದವಿಗಳು, 

     ಚದುರಂಗದಾಟದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು, 

     ಮಕಕಳಿಗ  ಪ್ಠ್ಯವಾಗಿ ಚದುರಂಗ್ದಾಟ 

 

ಚದುರಂಗ-2 :ಪ್ಟ ಮತ್ುತ ದಾಳಗಳು:  ಪ್ಟ,   

    ದಾಳಗಳು, 

    ರಾಜ, 

    ಪ್ರಧ್ಾನಿ, 

    ರಥ, 

    ಗಜ, 

    ಅಶ್ವ, 

    ಭಟ, 

ಚದುರಂಗ-3 : ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಅಂದು-ಇಂದು:  ಭಾರತ್ದಲ್ಲ,ಿ 

     ದೆೇಶ್ೇ ನಿಯಮಗಳು, 

     ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುತ ದೆೇಶ್ೇ ನಿಯಮಗಳ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ,    

   

ಮಹತ್ವದ ಹಲವು ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಯಮಗಳು, 

ಚೆಸ್ ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗಳ ಇನಿನತ್ರ ನಿಯಮಗಳು, 

     ಚೆಸ್ ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗಳು, 

     ಚೆಸ್ ಗಡ್ಡಯಾರಗಳು, 

 

ಚದುರಂಗ 4 :  ಪ್ಾರಿಭಾಷ್ಟ್ಕ ಶ್ಬಿಗಳು :        ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತತರುವ ಹಲವು 

ಆಂಗ ಿಪ್ದಗಳ ಕನನಡ ರೂಪ್ಗಳು, 
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ಚದುರಂಗ 5 : ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರ ವ ಅಂಕಕರಣ:   ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳು, 

ಅಂಕಕರಣ,, 

ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದಿತ್ತ, 

ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಪ್ದಿತ್ತ, 

ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಟಗಳು, 

ದಾಳಗಳ ತ್ುಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲಯ, 

ಫೇರ್ ಸಥ್ ವಿಧ್ಾನ, 

 

ಚದುರಂಗ 6 : ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭ                ಪ್ೂವತ ಸದಿತೆ, 

ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್, 

ಹೆಚುಿಸ್ಲ ಭಟರ ಚಲನೆ ಮಾಡದ್ದರುವುದು, 

ಚಲ್ಲಸದ ದಾಳವನೆನ ಪ್ದೆಪ್ದೆ ಚಲ್ಲಸ್ದ್ದರುವುದು, 

ನಿರುಪ್ಯುಕತ ಚಲನೆ ಮಾಡದ್ದರುವುದು, 

ಅಪ್ಕವ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಚಲನೆ, 

ರಾಜನನುನ ಬಯಲ್ಲಗೆ ತ್ರದ್ದರುವುದು, 

ಮಹತ್ವದ ಹಲವು ರಾಜನಬದ್ದಯ ಪ್ಾರರಂಭಗಳು, 

ಮಹತ್ವದ ಹಲವು ಪ್ರಧ್ಾನಿಬದ್ದಯ ಪ್ಾರರಂಭಗಳು, 

 

ಚದುರಂಗ 7: ಮಧಯಮ ಆಟ                     ಗಮನಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ್ಗಳು, 

ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ, 

ದಾಳಸ್ಂಗಮಗಳು - ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ರಾಜ, 

     ಗಜ ಮತ್ುತ ರಥ, 

ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ಭಟ, 

ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವ, 

ರಥ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವ, 

7 ನೆ ವ 8 ನೆ ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರಥಗಳು, 

ರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆ, 

ಮುಕತ ಸ್ಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ, 

ಅಭಾಯಸ್ಕಾೆಗಿ ಸ್ಮಸ್ೆಯಗಳು, 

 

ಚದುರಂಗ 8 : ಅಂತ್ತಮ ಆಟ ಗಮನಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ್ಗಳು, 

 ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ, 

 ರಥದ್ದಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ, 
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 ಎರಡು ಗಜಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ, 

 ಗಜ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ, 

 ರಾಜನ ವಿರುದಿ ರಾಜ ಮತ್ುತ ಭಟ, 

 ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತಹೊಂದಲ್ಲರುವ ಭಟ, 

 ಉದಾಹರಣೆಗಳು, 

ಅಭಾಯಸ್ಕಾೆಗಿ ಸ್ಮಸ್ೆಯಗಳು, 

ಚದುರಂಗ 9:   ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 1. (ಇಂಗಿಿಷ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಂದ್ದಗೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 2. (ಇಂಗಿಿಷ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಂದ್ದಗೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 3. (ಇಂಗಿಿಷ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಂದ್ದಗೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 4. (ಇಂಗಿಿಷ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಂದ್ದಗೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 5. (ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಿಲಿದೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 6. (ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಿಲಿದೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 7. (ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಿಲಿದೆ), 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳು – 8. (ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಪ್ದಿತ್ತ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಿಲಿದೆ), 

 

ಪ್ುರವಣಿ : ಮಾದರಿ ಎಣಿಕೆ ಫಲಕ   
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ಚದುರಂಗ್-1: ಇತಿಹಾಸ್ 

ರ್ಪೇಠಿಕ :  ಇಂದು ಚದುರಂಗದಾಟ (Chess-ಚೆಸ್) ಅಪ್ರತ್ತಮ ಬುದ್ದಿವಂತ್ತಕೆಯ ಆಟವಾಗಿದು ಿತ್ನನದೆ ಆದ ವೆೈಶ್ಷ್್ಯವನುನ ಹೊಂದ್ದಜಗತ್ತತನ 

ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದೆೇಶ್ಗಳ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ೆಯ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಚದುರಂಗದ ಮೂಲ ಸ್ಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಕಿೇತ್ತತ ಭಾರತ್ದೆಿಂಬ 

ಸ್ಂಗತ್ತ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ನಮಮಲ್ಲಿಯೇ ಜನಮತಾಳಿ, ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಹಬಿಬ, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಿವತ್ತನೆಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ದ, ಇಂದು ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ಖಾಯತ್ತಯನುನ ಹೊಂದ್ದರುವ ಈ ಆಟದ ಬಗೆಗ  ಇದ್ದೇಗಲಾದರೂ ಭಾರತ್ತೇಯರಾದ ನಾವು 

ಕಣುಣಬಿಟುು ನೊೇಡುತ್ತತರುವುದು ಸ್ಮಾಧ್ಾನದ ಸ್ಂಗತ್ತಯನನಬಹುದಲಿವೆ? ಆದರೆ ಅದಕಾೆಗಿ ನಡೆದ್ದರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ, 

ನಡೆಯಬೆೇಕಾದ ಮಟುದಲ್ಲ ಿ ನಡೆಯುತ್ತತಲಿವೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟುದ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನುನ ರೂಪಿಸ್ುವಷ್ುರ 

ಮಟ್ಟುಗೆ ನಾವಿನೂನ ಹೆಣಗಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

ಮೂಲ: ಪ್ಾರಚಿೇನ ಭಾರತ್ದ ಆಟಗಳಲೊಿಂದಾದ ಚದುರಂಗ ಇಂದು ಜಗತ್ತತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ಎಲಿ ಆಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ತೇ 

ಪ್ಾರಚಿೇನವಾದುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉಗಮದ ನಿಧಿತಷ್ು ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಂದ ಇದರ ಸ್ಂಶೆ ೇಧನೆಯಾಯಿತೆಂಬ ಬಗೆಗೆ 

ಇತ್ತಹಾಸ್ಕಾರರಲ್ಲ ಿಇನೂನ ಭಿನಾನಭಿಪ್ಾರಯವುಂಟು. ನಮಮ ರಾಷ್ಟ್ಿರೇಯ ಮಹಾಕಾವಯವಾದ ರಾಮಾಯಣವನುನ ಆಧ್ಾರವಾಗಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ 

ದಂತ್ಕಥೆಯಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸ್ಂಶೆ ೇಧನೆಯ ಕಿೇತ್ತತಯು ಲಂಕಾಧಿಪ್ತ್ತ ರಾವಣನ ಪ್ಟುಮಹಿಷ್ಟ್ ಮಂಡೊೇಧರಿಗೆ ಸ್ಲುಿತ್ತದೆ. ಘೂೇರ 

ಕದನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮಹದಾನಂದವನುನ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುುತ್ತತದಿ ತ್ನನ ಇನಿಯ ರಾವಣೆೇಶ್ವರನಿಗೆ, ಅದರಷ್ೆುೇ 

ಮಟುದ ಯುದಾಿನಂದ, ಕುತ್ೂಹಲ ಹಾಗು ತ್ೃಪಿತಯನುನ ನಿೇಡಬಹುದಾದ ಈ ಚದುರಂಗದಾಟವನುನ ಮಂಡೊೇಧರಿಯು ರೂಪಿಸದಳೆಂದು 

ಹೆೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನ, ಆಂಗ ಿಇತ್ತಹಾಸ್ಕಾರರಲೊಿಬಬರಾದ ಪ್ರರ. ಫೇಬ್್ತ (Prof. Forbs) ಇದರ ಉಗಮವನುನ ಕಿರ.ಶ್. ಪ್ೂ.5400 ರಿಂದ 

ಕಿರ.ಶ್.ಪ್ೂ.4400 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ತ್ಕಿತಸ್ುತಾತರೆ.ಇನೊನಬಬ ಲೆೇಖಕ ಸ್ರ್ ವಿಲ್ಲಯಮ್ ಜೊೇನ್್ (Williom Jones) ಅವರು ಈ 

ಆಟದ ಉಗಮವನುನ ಇಂದ್ದಗೆ 3900 ವಷ್ತಗಳಾಚೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯುಯತಾತರೆ. ಇನುನ ಮತೊತಂದು ಭಾರತ್ದ ದಂತ್ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಟವು 

ವಾಯವಯ ಭಾರತ್ದ ಆದ್ದವಾಸಗಳಿಂದ ಐದನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಸ್ುಮಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಡತೆಂದು ಭಾವಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ ುೇ ಬ್ರರಟಿಷ್ 

ಇತಿಹಾಸ್ಕಾರ ಎಚ್. ಜ . ಆರ್. ಮರ್ ರ (H J R Marray) ಯನ ೂುಳಗ ೂಂಡು ಹಲವು ಜನ ತಜ್ಞರೂ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುತಿತರುವುದರಿಂದ ಚದುರಂಗ್ದ 

ಉದಯವು ಐದನ ಯ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲಿ ಿಆಯಿತ ಂದ ೇ ಎಲರಿೂ ನಂಬಬಹುದಾಗಿದ . 

ಬ ಳವಣಿಗ : ಚದುರಂಗವು ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಮಂತ್ರಿಂದ ಪ್ರೇಷ್ಟ್ಸ್ಲಪಟುು ಹೆಸ್ರುವಾಸಯಾದ ಆಟವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯ 

ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ, ಇದರ ನಿಯಮ-ನಿಬಂಧನೆಗಳ (Rules & Regulations) ಬಗೆಗಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 

ಯಾವರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಆಡಲಪಡುತ್ತತತೆತಂದಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅದು ಹೆೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ದತೆಂದಾಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಉಲೆಿೇಖ 

ದೊರೆತ್ತಲಿ. ಇಂದು ನಮಮಲ್ಲ ಿಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ಪ್ಗಡೆಯಾಟ, ಲೆತ್ತದಾಟ ಮತ್ುತ ಹುಲ್ಲಮನೆಯ ಆಟ ಇತಾಯದ್ದಗಳ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಂದ-ಬಾಯಿಗೆ 

ಮಾತ್ರವೆೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೊೇಯಿತ್ು. ಅಂದ್ದನ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚದುರಂಗದಾಟವನುನ ಬಲಿವರಿಗೆ ಮನನಣೆ ಇತಾತದರೂ, ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ತಷ್ೆ್ಯ 

ಆಟವಾಗಿದಿರೂ ಯಾರೂ ಇದರ ಬಗೆಗ ಕಾಳಜವಹಿಸ ಬರೆಯುವ ಗೊೇಜಗೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲಿ. ಬಹುಶ್: ಇದೊಂದು ಕೆೇವಲ ಸ್ಮಯಕಳೆಯಲು 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ುವ ಒಂದು ಮೇಜನ ಆಟಮಾತ್ರ ಎಂಬ ತಾತಾ್ರವೆೇ ಕಾರಣವೆಂದಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ.ಿ ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ದ 

ನಮಿಮಂದ ಆಚೆಗೆ ಸ್ಾಗರ ದಾಟ್ಟ ಯುರೊೇಪಿಗೆ ನುಗಿಗ, ಇಂದು ಜಾಗತ್ತಕ ಮಹತ್ತಯನುನ ಪ್ಡೆದ್ದರುವುದಕೆೆ ‘ಅರಬಬ’ರೆೇ ಕಾರಣರೆಂದರೆ 

ಆಶ್ಿಯತವಾಗಬಹುದು. ನಮಮ ದೆೇಶ್ದೊಂದ್ದಗೆ ರಾಜಕಿೇಯ ಹಾಗೂ ವಾಯಪ್ಾರಿೇ ಸ್ಂಬಂಧ ಹೊಂದ್ದದ ಿ ಅರಬಸ್ಾತನಕೆೆ ಚದುರಂಗವು 
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ಒಂಭತ್ತರಿಂದ ಹನೊನಂದನೆೇ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ಕಾಲ್ಲರಿಸತ್ು. ಅಂದ್ದನಿಂದ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತ್ತೇವರಗತ್ತಯಲ್ಲ ಿನಡೆಯಿತ್ು. ಅಂದ್ದನ 

ಅರಬಿಬೇ ದೆೇಶ್ದ ಚದುರಂಗಕಾರರು ಈ ಆಟದಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನುನ ರಚಿಸದರು. ಮತ್ುತ ಅಂದ್ದನಕಾಲಕೆೆ  ಆಟದ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಪ್ಾರರಂಭಿಕ 

ಮುನನಡೆಯ (Opening Moves) ಬಗೆಗೆ ಅತ್ುಯಪ್ಯುಕತ ವಿಧ್ಾನಗಳನುನ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟಲವಾದ ಹಲವು ಸ್ಮಸ್ೆಯಗಳನುನ ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾಗಿ 

ಬಿಡ್ಡಸ, ಪ್ರಕಟಪ್ಡ್ಡಸದರು. ಅಂದ್ದನ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಉಲೆಿೇಖವಿರದ್ದದಿರೂ, ಆ ಕಾಲಕೆೆ ಅರಬಿಬೇದೆೇಶ್ದ ಚದುರಂಗ 

ಪ್ರವಿೇಣರು ಭಾರತ್ತೇಯ ಹಾಗೂ ಯುರೊೇಪಿನ ಆಟಗಾರರೊಂದ್ದಗೆ ಆಡ್ಡದ ಹಲವು ಪ್ರಸದಿ ಆಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಲಂದ ಅಂದ್ದನ ಆಟದ 

ವಿಧ್ಾನವನುನ ನಾವಿಂದು ರೂಪಿಸ್ುವುದು ಕಷ್ುಸ್ಾಧಯವಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತ್ತಗಳಲ್ಲಯಿ ಇದಿ ಅಂದ್ದನ ಗರಂಥಗಳು ಮತ್ುತ ದಾಖಲೆಗಳು ಚದುರಂಗದ 

ಮಿಂಚಿನ ವೆೇಗದ ಪ್ರಸ್ಾರಕೆೆ ಬಹುಮಟ್ಟುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಯುರೊೇಪಿಗೂ ಈ ಆಟ ಕಾಲ್ಲರಿಸತ್ು. ಆ ಕಾಲದ ಅರಬಿಬೇದೆೇಶ್ದ 

ಕವಿಗಳಲೊಿಬಬನಾದ ‘ಅಲ್ ಮುತಾಮಿದ್’ ನ ಕಾವಯದಲ್ಲ ಿಕೂಡ ‘...ಚದುರಂಗವು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸದಾಗ ನಮಮ ಒಬಬಂಟ್ಟತ್ನಕೆೆ ಯೇಗಯ 

ಸ್ಂಗಾತ್ತಯಾಗಿ ಒದಗುತ್ತದೆ...’ ಎಂಬ ವಣFನೆಯಿದೆ. 

 ಯುರೊೇಪಿಗೆ ಕಾಲ್ಲರಿಸದ ನಂತ್ರ ಈ ಆಟದಲ್ಲ ಿಹಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳ (Chess-

men) ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತ ವಿಸ್ಾತರಗೊಂಡು, ಆಟವನುನ ಇನನಷ್ುು ಸ್ಚೆೇತ್ನಗೊಳಿಸ್ಲು, ತ್ನೂಮಲಕ ಅದನುನ ಹೆಚುಿ ಜನಪಿರಯಗೊಳಿಸ್ಲು 

ಸ್ಹಾಯವಾಯಿತ್ು. ಅಲ್ಲ ಿಇದನುನ ಶಾಸರೇಯವಾಗಿ ಲೆೇಖನಗಳಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದು, ಇಂದು ಚದುರಂಗ ತ್ನನದೆೇ ಆದ 

ಅಖಂಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯವನುನ ಹೊಂದ್ದದೆ. ಚದುರಂಗದ ನಾನಾ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಹಸ್ಾರರು ಪ್ುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಲಪಟುು, ಜಗತ್ತತನಲ್ಲಿ ಇಂದು 

ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ಉಳಿದೆಲಿ ಆಟಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿತ್ವಾದ ಕಿರೇಡಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಯವನುನ ಒಂದುಗೂಡ್ಡಸದರೂ ಅದು ಚದುರಂಗ ಸ್ಾಹಿತ್ಯವನುನ 

ಸ್ರಿಗಟುಲಾರದೆಂದರೆ, ಇಂದು ಚದುರಂಗವು ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟುದಲ್ಲ ಿಹೊಂದ್ದದ ಜನಪಿರಯತೆಯನುನ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಚದುರಂಗ್ವ ಂದರ್ ೇನು: ಸ್ವತಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾದ ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಆಟದ ಮೂಲಹೆಸ್ರಾದ “ಚದುರಂಗ” ಸ್ಂಸ್ೃತ್ ಶ್ಬ.ಿ 

ಇದರ ಅಥತವೆೇ ಸ್ಾರಿಹೆೇಳುವಂತೆ ಪ್ಾರಚಿೇನ/ಇತ್ತಹಾಸ್ ಕಾಲದ ಯುದಿರಂಗದ ಸ್ೆೈನಯದ ನಾಲುೆ ಅಂಗಗಳು ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ ಮತ್ುತ 

ಕಾಲಾಳು – ಸ್ೆೇರಿ ಸ್ೆೈನಯದ ವಯವಸ್ೆಥಯಾದಂತೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಇಬಬರು ಆಟಗಾರರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಚದುರಂಗಬಲದೊಂದ್ದಗೆ 

ಕಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೊೇರಾಡುತಾತರೆ. ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನನುನ ಮದಲು ಕಟ್ಟುಹಾಕಿದವನೆೇ ವಿಜಯಿಯಂದು ತ್ತೇಮಾತನವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅರವತಾನಲಕುೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಚೌಕಗಳುಳು ಪ್ಟವೆೇ ಆ ಯುದಿರಂಗ. ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಲವನುನ (ದಾಳಗಳನುನ) ಸ್ುವಯವಸತತ್ವಾಗಿ 

ನಡೆಸಕೊಂಡು, ತ್ನನ ರಾಜನನುನ ವೆೈರಿಯ ಬಲೆಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸ್ುತ್ತ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನನುನ ಆಕರಮಣ ಮಾಡುತ್ತ ಕಟ್ಟು ಹಾಕುವುದೆೇ 

(ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದೆೇ) ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

 ಇನುನ ಈ ಆಟದಲ್ಲ ಿಮುಖಯವಾದ ನಾಲುೆ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಹೆಸ್ರುಕೊಟುು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಯನುನ 

ನಿಯೇಜಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ರಥ (ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲ ಿRook = Chariot, ಈ Rook ಶ್ಬ ಿಮೂಲತ್: ಉದುತ ಶ್ಬಿವಾಗಿದು,ಿ ರೊಕಾೆ= 

ರಥ ಎಂದೆೇ ಅಥFವಾಗುತ್ತದೆ), ಅಶ್ವ (Knight or Horse) ಹಿಂದ್ದೇ ಅಥವಾ ಉದುತವಿನಲ್ಲಿ ಘೂೇಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುತ್ತದೆ. ಇನುನ ಗಜ 

ಅಥವಾ ಹಸತ (Bishop = Elephant), ಉದುತವಿನಲ್ಲಿ ಫೇಲ ಅಥವಾ ಫೇಲಾ ಎಂದರೆ ಆನೆ ಎಂದೆೇ ಅಥತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನಳಿದ ಭಟ ಅಥವಾ 

ಪ್ದಾತ್ತ (Infantry = Pawns) ಹಿಂದ್ದಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ೆೈದಾಲ ಹಾಗೂ ಉದುತವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ೆೈದಾಹ ಎಂದು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದೆ. ಇನುನ ರಾಜನಿಗೆ (King) 

ಹಿಂದ್ದೇ ಮತ್ುತ ಉದುತವಿನಲ್ಲಿ ಕರಮವಾಗಿ ಶ್ಹಾ ಮತ್ುತ ಬಾದಶ್ಹಾ ಎನುನತಾತರೆ. ಇನುನ ರಾಜನ ನಂತ್ರದ ಹಾಗೂ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ್ 

ಪ್ರತ್ತಷ್ೆ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ಾರಮುಖಯವಾದ ಮಂತ್ತರ, ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಅಥವಾ ವಜೇರನನುನ ಇಂಗಿಿೇಷ್ರು Queen (= ರಾಣಿ) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಬಹುಶ್: ಅವರ 



15 
 

ದೃಷ್ಟ್ುಯಲ್ಲ ಿರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗಿಂತ್ ರಾಣಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಹೆಚೆಿನಿಸತೊ ಏನೊೇ!! ಹಿಂದ್ದೇ ಮತ್ುತ ಉದುತವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಜೇರ ಎಂದೆೇ 

ಕರೆಯುತಾತರೆ. 

 ಇನುನ ಈ ಆಟವನುನ ಚತ್ರಂಜ್ ಎಂದು ಇರಾಣಿಗಳು ಕರೆದರೆ ಅರಬಬರು ಶ್ತ್ರಂಜ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಲಿದೆ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಉತ್ತರ 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಇದೆ ಹೆಸ್ರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಶ್ತ್ರಂಜ್ ಎಂದೆೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನ ಇಂಗಿಿೇಷ್ರು ಮಾತ್ರ ಚೆಸ್ (Chess) ಎಂದು 

ಹೆಸ್ರಿಸದರಲಿದೆ ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ಭಾಷ್ೆಯೂ ಅದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಮಟುದಲ್ಲ ಿಚೆಸ್ ಎಂದೆೇ ಈ ಆಟ ಪ್ರಸದಿವಾಗಿದೆ. ಮತ್ುತ ‘ಆಕ್್’ಫಡ್ತ’ ನ 

ಮಧಯಕಾಲ್ಲೇನ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲ ಿ Chess ಎಂದರೆ ರಾಜನನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊ ಎಂಬ ಅಥತದ ಪ್ದವಿದು,ಿ ಈ ಆಟದ ಮುಖಯ 

ಗುರಿಯನೊನಳಗೊಂಡ ಅಥತದ ಪ್ದವನೆನೇ ಆಂಗಿರು ತ್ಮಮ ಭಾಷ್ೆಯ ಚದುರಂಗದ ಅನುವಾದ ರೂಪ್ವಾಗಿ ಇಟುುಕೊಂಡರು. 

 ಇನುನ ನಮಮ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಭಾಷ್ೆಗಳಿದು,ಿ ಈ ಆಟದ ,ಮೂಲ ಹೆಸ್ರಾದ ಚದುರಂಗವೆಂದೆೇ 

(ಅಥವಾ ಶ್ತ್ರಂಜ್) ಎಲಿ ಕಡೆಗೂ ಕರೆಯಲಪಡುತ್ತತದೆ. ಇನುನ ದಾಳಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಅಲಿಲ್ಲ ಿಅಲಪ ಸ್ವಲಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 

ಹೆಸ್ರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಪಡುತ್ತತದಿರೂ, ಮೂಲ ರೂಪ್ಕೂೆ ಇಂದ್ದನ ಅಲಪ ಪ್ರಿವತ್ತತತ್ರೂಪ್ಕೂೆ ಗಣನಿೇಯ ಅಂತ್ರವೆೇನೂ ಇಲಿವೆನನಬಹುದು. 

ಇನುನ ಹಲವು ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಮಲ್ಲಿಯ, ಅಂದರೆ ಕನಾತಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ತ್ಪ್ುಪ ಕಲಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಥ (Rook) ಕೆೆ ಆನೆ 

(ಹಸತ) ಎಂದೂ ಹಾಗೂ ಆನೆ (ಹಸತ) ಗೆ ಒಂಟೆ (Camel) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಂದ್ದನ ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಂದ್ದಗೆ 

ನಮಮದನುನ ತಾಳೆಮಾಡ್ಡ ನೊೇಡ್ಡದಾಗ ಗೊಂದಲವಾಗುವುದು ಸ್ಹಜ. ಆದಿರಿಂದ ನಮಮದನೆನೇ ನಾವಿಂದು ತ್ತದ್ದಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮೂಲ 

ಅಥತಕೆೆ ಭಂಗಬಾರದಂತೆ ರೂಪಿಸಕೊಂಡು ರೂಢಿಸಕೊಂಡರೆ ಹೆಚುಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪಾಶ್ಾಾತಯ ರ್ಾಷ್ಟ್ರಗ್ಳಲಿಿ: ಮುದರಣಕಲೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದನಂತ್ರ ಯುರೊೇಪಿನಲ್ಲಿ ಚದುರಂಗವು ತ್ವರಿತ್ಗತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸ್ಾರವಾಗತೊಡಗಿತ್ು. ಲಂಡನಿನನ ಹೊಟೆಲುಿಗಳು, ವಿಶಾರಂತ್ತಗರಹಗಳು, ಹಾಗು ಕಿಬುಬಗಳು ಚದುರಂಗದಾಟದ ಬಿಡಾರಗಳಾದವು. ಫ್ಾರನ್್ ನ 

ಪ್ಾಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಷ್ಟ್್ತ್ರಾದ ವೇಲಾುಯಿರ್ (Voltaire), ರುಸ್ೊ್ೇ (Rousseau), ಡೆೈಡರಾಟ್ (Diderot) ಮತ್ುತ ತ್ರುಣ ಬೊೇನಾಪ್ಾಟ್ತ 

(Bonaparte) ಮುಂತಾದವರೂ ಕೂಡ ಚದುರಂಗದಾಟದ ಪ್ರರೇತಾ್ಹಕರಾಗಿದಿರು. 

 ಹದ್ದನೆಂಟನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಆದ್ದಯಲ್ಲ ಿಅತ್ುಯತ್ತಮಶೆರೇಣಿಯ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದರು. ಅವರಲ್ಲ ಿಎಫ್.ಏ.ಫಲ್ಲಡೊೇರ್ 

(F A Philidor 1726-1795) ಆ ಸ್ಮಯದ ಚದುರಂಗ ಪ್ರವಿೇಣ (Chess Master) ನೆಂದು ಗಣಿಸ್ಲಪಟುನಲಿದೆ ಈತ್ನು ರಚಿಸದ ಚದುರಂಗ 

ಪ್ುಸ್ತಕವು ಆ ಕಾಲಕೆೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಕೃತ್ತಯಾಗಿ ಮುಂದೆಬಂದು ಒಂದು ಶ್ತ್ಮಾನದವರೆಗೂ ಅತ್ತೇ ಹೆಚುಿ ಬೆೇಡ್ಡಕೆಯಲ್ಲಿತ್ುತ. ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ

ಚದುರಂಗದಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ದೆೇಶ್ಗಳೆಂದರೆ ಇಂಗಿಂಡ ಮತ್ುತ ಫ್ಾರನ್್. 1834 ರಲ್ಲ ಿಈ ದೆೇಶ್ಗಳ ಚದುರಂಗ ಪ್ರವಿೇಣರಾದ ಅಲೆಕಾ್ಂಡರ 

ಮಾಯಕ್ ಡೊನೆಲ್ (Alexander Mc. Donnell 1798-1835) ಮತ್ುತ ಲೂಯಿ ಚಾಲತಸ್ ಮಹೊಡೆ ಲೆಬಡ್ಡತನಸ್ (Louise Charles Mahode 

Labourdonnas 1795-1840) ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಐತ್ತಹಾಸಕ ಪ್ಂದಯಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಬಹುದು. ಒಟುು ನಡೆದ 84 ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲ ಿ

ಲೆಬಡ್ಡತನಸ್ 44 ವಿಜಯ, 27 ಸ್ೊೇಲು ಮತ್ುತ 13 ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವನುನ ಪ್ಡೆದನು. ತ್ದನಂತ್ರ ಚದುರಂಗದ 

ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲ ಿಇಂಗಿಿೇಷ್ ಆಟಗಾರನಾದ ಹೊೇವಡ್ತ ಸ್ೌುಂಟನ್ (Howard Stauntan 1810-1874) ಫ್ೆರಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಚಾಲತಸ್ ಅಮಂಟ್ 

(Charles St. Amant 1800-1873) ಮುಂತಾದವರನುನ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದಲಿದೆ ಸ್ೆಂಟ್ ಅಮಂಟನ ಹಾಯಂಡ್ ಬುಕ್ (Hand Book) ಎಂಬ 

ಚದುರಂಗ ಪ್ುಸ್ತಕವು ಚದುರಂಗ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಹೊಸ್ ಮೈಲ್ಲಗಲಾಿಯಿತ್ು. 1847 ರಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಥಮ ಮುದರಣ ಕಂಡ ಈ ಕೃತ್ತಯು ಇಂದ್ದಗೆ 

ಲೆಕೆವಿಲಿದಷ್ುು ಪ್ುನರ್ ಮುದರಣಗಳನುನ ಕಂಡ್ಡದೆ. 1843 ರಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತ್ತಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶ್ಸತಯ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ೌುಂಟನ್, 

ಸ್ೆಂಟ್ ಅಮಂಟನನುನ 11-ವಿಜಯ, 6-ಸ್ೊೇಲು ಹಾಗು 4-ಸ್ಮ ಆಟಗಳಿಂದ ಗೆದು ಿತ್ನನ ಕಿೇತ್ತತಪ್ತಾಕೆಯನುನ ಹಾರಿಸದನು. 
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 ಆದರೆ ಕೆೇವಲ ಇಂಗಿಂಡ ಮತ್ುತ ಫ್ಾರನ್್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮಿತ್ವಾಗಿದ ಿ ಚದುರಂಗದ ಹಕೆನುನ ಕಸದುಕೊಂಡವರು 1850 ರ 

ಸ್ುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಬಂದ ಜಮತನಿಯ ಏಳು ಜನ ಬಲ್ಲತನ್ ಚದುರಂಗ ಪ್ರವಿೇಣರು (The Seven Pleiades of Berlin). ಇವರು ಹೊರಡ್ಡಸದ 

Deutsche Schachzeiting ಎಂಬ ಚದುರಂಗದ ಪ್ತ್ತರಕೆಯ ಇದ್ದೇಗ ದಾಖಲೆಯಲುಿಳಿದ ಅತ್ತ ಪ್ಾರಚಿೇನ ಪ್ತ್ತರಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲ ಿಅತ್ುಯತ್ತಮ 

ಚದುರಂಗಕಾರನಾದ ಅಡಾಲ್್ ಆಂಡಸ್ತನ್ (Adolf Anderson 1818-1879) ಎಂಬಾತ್ನು 1851 ರಲ್ಲ ಿಲಂಡನಿನನಲ್ಲ ಿಸ್ವFಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಡೆದ 

ಅಂತ್ರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ ಟೂನಾತಮಂಟ್’ನಲ್ಲ ಿ ಸ್ೌುಂಟನ್’ನನುನ ಅತ್ತೇ ಉಚಛ ಮಟುದ ಆಟಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಭವಗೊಳಿಸ ಪ್ರಶ್ಸತಯನುನ 

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡನಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಖಂಡ 25 ವಷ್Fಗಳವರೆಗೆ ಆಂಡಸ್ತನ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ತಯಾದ ಆಟಗಾರ ಹೊರಬರಲ್ಲಲಿವೆನನಬಹುದು. 

 ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಯಿೇ, ಅದುವರೆಗೆ ಚದುರಂಗ ಜಗತ್ತತನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೆಸ್ರು ಸ್ಹಿತ್ ಕೆೇಳಿಬರದ ಅಮರಿಕಾ ಸ್ಂಯುಕತ 

ಸ್ಂಸ್ಾಥನಗಳ ಪ್ೌಲ್ ಮಾಫತ (Poul Murphy 1837-1884) ಎಂಬಾತ್ 1858 ರಲ್ಲ ಿ ಪ್ಾಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲ ಿ 7-ವಿಜಯ, 2-

ಸ್ೊೇಲು, 2-ಸ್ಮ ಆಟಗಳಿಂದ ಆಂಡರಸ್ನ್ ನನುನ ಗೆದುಿ ಅಮರಿಕದ ಹೆಸ್ರನುನ ಚದುರಂಗ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಕೊಟುದಿನುನ ಇಲ್ಲಿ 

ಸ್ಮರಿಸ್ಲೆೇಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ ಚದುರಂಗದಾಟಕಿೆಂತ್ಲೂ ಕಾನೂನು (Law) ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಹೆಚುಿ ಆಸ್ಕಿತಯುಳುವನಾಗಿದು,ಿ ಚದುರಂಗದ್ದಂದ 

ಹಿಂದೆಸ್ರಿದನು. ಮುಂದೆ ಆಷ್ಟ್ರಯಾದ ಪ್ೆರೇಗ್ (Prague) ನಲ್ಲಿ ಜನಮತ್ಳೆದ ಡಬು.ಿ ಸುೇನಿಜ್ (Wilhelm Steinitz 1836-1900) ಎಂಬಾತ್ನು 

1866 ರಲ್ಲ ಿಲಂಡನಿನನಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲ ಿಆಂಡರಸ್ನ್ ನನುನ ಕೆಳಕೆೆ ದಬಿಬ ಮುಂದೆ ಬಂದನಲಿದೆ ಇವನಿಂದ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಚದುರಂಗದ 

ಅತ್ಯಂತ್ ಜಟ್ಟಲವಾದ ಹಾಗು ಹೊಸ್ಹೊಸ್ ಯುಕಿತ ಪ್ರಯುಕಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಡದ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿಸ್ಲಪಟುು ಚದುರಂಗದಾಟಕೆೆ ಮಹತ್ವದ 

ತ್ತರುವು ದೊರೆಯಿತ್ು. ಚದುರಂಗದ ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸುೇನಿಜ್ ನಿಗೆ ಅತ್ುಯನನತ್ ಮಟುದ ಸ್ಾಥನವಿದೆ. 1894 ರಲ್ಲ ಿ ಡಾ|| ಇಮಾಯನುಯಲ್, 

ಸುೇನಿಜ್ ನನುನ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸದನಲಿದೆ 1921 ರ ವರೆಗೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿದ. ಇನುನ ಲಾಸ್ೆರ್ (Lasker) ಎಂಬ ಆಟಗಾರನು 

ಉದಯೇನುಮಖ ಆಟಗಾರನಾದ ಕಾಯಪ್ಬಾಿಂಕಾನಿಂದ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ್ಲಪಟುನು. ನಂತ್ರ ಸುೇನಿಜ್ ನಷ್ೆುೇ ಮಹತ್ವಪ್ೂಣತ ಹೆಸ್ರುಗಳಿಸದ ಅಲೆಖಿನ್ 

(Alekhine) ನಿಗೆ ಏಕೆೈಕ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಕಾಯಪ್ಬಾಿಂಕಾ ಮುಂದುವರೆದನು. ಅಲೆಖಿನ್ ತ್ನನದೆ ಆದ ಹಲವು ಹೊಸ್ ವಿಧ್ಾನಗಳಿಂದಾಗಿ 

ಚದುರಂಗ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆೆ ಹೊಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನೆನ ಸ್ಲ್ಲಿಸದನೆನನಬಹುದು. 1935 ರಲ್ಲ ಿ ನಡೆದ  ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಯಕ್್ ಈವ್ ನಿಂದ 

ಸ್ೊೇಲನನಪಿಪದರೂ, ಈತ್ ಮುಂದೆ ಎರಡೆೇ ವಷ್Fಗಳಲ್ಲ ಿಈವ್ ನನುನ ಪ್ುನಃ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ ಚದುರಂಗದ ಅನಭಿಷ್ಟ್ಕತ ದೊರೆಯಾದನು. ಅವನು 

ಮುಂದೆ 1946 ರ ವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಅವನ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಅಜೆೇಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಚದುರಂಗ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲ ಿ ತ್ನನ ಹೆಸ್ರನುನ 

ಬೆಳಗಿಸಹೊೇದನು. 

 ಇನುನ 1946 ರ ನಂತ್ರ ಇಂಟರನಾಯಶ್ನಲ್ ಚೆಸ್ ಫ್ೆಡರೆೇಶ್ನ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ World Chess Championship 

ಜಾಗತ್ತಕ ಚದುರಂಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ ಗಾಗಿ ಪ್ಂದಯಗಳನುನ ಏಪ್ತಡ್ಡಸ್ುತ್ತಬಂದ್ದತ್ು. ಆದರೆ 1972 ರ ವರೆಗೂ ಸ್ೊೇವಿಯತ್ ರಷ್ಟ್ಯದ 

ಮೈಕೆಲ್ ಬೊೇತ್ತವನಿಕ್ (Mikhail Botvinik), ವಾಸಲ್ಲ ಸಮಸ್ೊಿೇವ್ (Vassily Smyslov) ಮತ್ುತ ಮೈಕೆೇಲ್ ತಾಲ್ (Mikhail Tal) 

ಮುಂತಾದವರೆ ಜಾಗತ್ತಕ ಪ್ರಶ್ಸತಯನುನ ಪ್ಡೆಯುತ್ತತದರಿೂ ಆ ವಷ್F, ಅಂದರೆ 1972 ರಲ್ಲ ಿ ಅಮರಿಕೆಯ ಬಾಬಿಬ ಫಶ್ರ್ (Bobby Fisher) 

ಸ್ೊೇವಿಯತ್ ಯುನಿಯನಿನನ ಸ್ಾಪಸ್ ಕಿ(Spassky) ಯನುನ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಾಗತ್ತಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟ್ಪ್ ನುನ ಅಮರಿಕೆಗೆ 

ತ್ಂದುಕೊಟುನು. ಇಂದ್ದನ ಜಾಗತ್ತಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ (1978) ರಶ್ಯದ ಅನಾಟೊೇಲ್ಲ ಕಾಪ್ರೇತವ್ ಆಗಿದು ಿ ಹೊೇದವಷ್F (1977) 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಟೂನಾತಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಶ್ಿಮ ಜಮತನಿಯ ಊಲ್ಲಗಾಂಗ್ ಊಹಿಮನ್ ನನುನ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ ಪ್ರಶ್ಸತಯನುನ ದೊರಕಿಸಕೊಂಡನು. 

ಈ ಸ್ಲಕೂಡ ಬಾಗಿಯನಲ್ಲ ಿ (1978) ವಿಕುರ್ ಕಾಚಾನತಯ್ ನನುನ 6-ವಿಜಯ, 5-ಸ್ೊೇಲು ಹಾಗು 21-ಡಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ಸತ 

ಉಳಿಸಕೊಂಡು 3,50,000 ಅಮರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನುನ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ್ಡದಾಿನೆ.  
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ಫಡೆ ಅಥವಾ ಎಫ್. ಐ. ಡ್ಡ. ಈ. (The Federation Internationale Des Echecs) ಎಂಬ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಸ್ಂಸ್ೆಥಯಾಗಿದು,ಿ ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಪ್ಂದಯಗಳನುನ ಏಪ್ತಡ್ಡಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟುದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಯೇಗಯತೆಯನುನ 

ಅಳೆದು ಗಾರಯಂಡ್ ಮಾಸ್ುರ್ ಮತ್ುತ ಇಂಟರ್ ನಾಯಶ್ನಲ್ ಮಾಸ್ುರ್ ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳನುನ ಕೊಡುತ್ತತದೆ. ಇನುನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಚದುರಂಗದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯಬೆೇಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗತ್ತಕ ಚದುರಂಗ ಪ್ರಶ್ಸತ ಗಳಿಸದ ಎಲ್ಲಜಾಬೆತ್ ಬೆೈಕೊೇವಾಳನುನ 

ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಸಾಹಿತಯ: ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಜಮತನಿಯಲ್ಲ ಿಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚದುರಂಗ ಪ್ತ್ತರಕೆಯು ಹೊರಟನಂತ್ರ ಇಂಗಿಂಡ ಹಾಗು ಫ್ಾರನ್್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಪ್ತ್ತರಕೆಗಳು ಹೊರಡತೊಡಗಿದವು. ಹತೊತಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ುಮಾರಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಂತ್ತಕೆಗೆ ಸ್ವಾಲೊಡುಿವ ಮಟುಕೆೆ ಈ ಆಟವು 

ಬೆಳೆದು, ಹೆಚುಿ ಹೆಚುಿ ಜನರನುನ ತ್ನೆನಡೆಗೆ ಆಕಷ್ಟ್ತಸ್ತೊಡಗಿತ್ು. ವಾತಾತಪ್ತ್ತರಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚದುರಂಗದ ಕಾಲಮುಮಗಳು 

ಹೊರಡ್ಡಸ್ಲಪಡತೊಡಗಿದವು. ಇಂದು ಚದುರಂಗದ ನಾನಾ ಮುಖಗಳನುನ ಕುರಿತ್ು ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಲೆಕೆವಿಲಿದಷ್ುು ಪ್ುಸ್ತಕಗಳು 

ಬರೆಯಲಪಟ್ಟುವೆ. ಇಂದ್ದಗೆ ಸ್ುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ುತ ಸ್ಾವಿರಕೂೆ ಮಿಕಿೆ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಹಾಗು ಲಂಡನಿನನಲ್ಲ ಿಹೊರಡುವ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಚೆಸ್ 

ಮಾಯಗಜನ್ British Chess Magazine ಮತ್ುತ ಚೆಸ್ (Chess) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ತ್ತರಕೆಗಳು ಹೆಸ್ರುವಾಸಯಾಗಿವೆ. ಇನುನ ಅಲೆಖಿನನನ 1) 

ಚದುರಂಗದಲ್ಲ ಿ ನನನ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಆಟಗಳು 2) ನೂಯಯಾಕ್ತ ಚದುರಂಗ ಟೂನಾತಮಂಟ್ ಹಾಗು 3) ನಾಟ್ಟಂಗ್ ಹಾಯಮ್ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳನುನ 

ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಭಾರತದಲಿಿ: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಚದುರಂಗದ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ 1925 ರಲ್ಲ ಿಪ್ತ್ತಯಾಳಾದ ಅರಸ್ು ಯುಗೊಸ್ಾಿವಿಯದ ಚದುರಂಗ 

ಪ್ರವಿೇಣ ಬೊೇರಿಸ್ ಕೊೇಶ್ಚ್ (Boris Kositch) ನನುನ ಆಮಂತ್ತರಸ ಪ್ಂದಯಗಳನುನ ಏಪ್Fಡ್ಡಸದಿ. ಅದರಲ್ಲ ಿಆ ಕಾಲದ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಭಾರತ್ತೇಯ 

ಚದುರಂಗ ಪ್ರವಿೇಣರೆಂದು ಹೆಸ್ರಾದ ಮಧುರೆಯ ಕಿಶ್ನ್ ಲಾಲ, ಮಿೇರಜದ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಜೊೇಶ್, ಸ್ಾಂಗಿಿಯ ಖಾಡ್ಡಲೆಕರ್, ಪ್ಂಜಾಬಿನ 

ಗುರುದಾಸ್ಮಲ್ ಮತ್ುತ ಗುರುಬಕ್ಷರಾಯ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸದಿರು. ಅದರಲ್ಲ ಿಜೊೇಶ್, ಬೊೇರಿಸ್ ಕೊೇಶ್ಚ್ ಹಾಗು ಕಿಶ್ನ್ ಲಾಲರು 

ಕರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ದವತ್ತಯ ಹಾಗು ತ್ೃತ್ತೇಯ ಸ್ಾಥನಗಳನುನ ಪ್ಡೆದರು. 1928 ರಲ್ಲ ಿದ್ದಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲ ಿಮಿೇರ್ ಸ್ುಲಾತನಖಾನ್ 

ನನುನ ಚದುರಂಗ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಕೊಡಲಾಯಿತ್ು. ಸ್ಾಧಯವಿದಿ 9 ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಿ 8.5 ಗುಣಗಳನುನ ಸ್ುಲಾತನಖಾನನು ಪ್ಡೆದನು. ಈ 

ಪ್ಂದಯಗಳನೆನೇಪ್Fಡ್ಡಸದ ಪ್ಂಜಾಬದ ನವಾಬ್ ಸೇರ್ ಉಮರ್ ಹಯಾತ್ ಖಾನನು ಸ್ುಲಾತನಖಾನನನುನ ಇಂಗೆಿಂಡ್ಡಗೆ ಕರೆದೊಯನಿು. 1933 

ರಲ್ಲ ಿಭಾರತ್ಕೆೆ ಹಿಂದ್ದರುಗುವಷ್ುರಲ್ಲ ಿಜಾಗತ್ತಕ ಮಟುದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಕಿೇತ್ತತಯನುನ ಹೊತ್ುತ ಬಂದನಲಿದೆ ಖಾಡ್ಡಲೆೇಕರನನುನ 9.5 – 0.5 

ಗುಣಗಳ ಅಂತ್ರದ್ದಂದ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ ನಂತ್ರ ಚದುರಂಗದಾಟದ್ದಂದ ಹಿಂದೆ ಸ್ರಿದನು. ಮುಂದೆ 1951 ರ ವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡ್ಡಯಾ ಚೆಸ್ 

ಫ್ೆಡರೆೇಶ್ನ್ (A. I. C. F.) ಜನನದವರೆಗೆ ಚದುರಂಗದಾಟವನುನ ಗಣನಿೇಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಘಟ್ಟಸ್ಲಾಗಲ್ಲಲ.ಿ ಇಂದು ಪ್ರತ್ತಸ್ಲ ಪ್ುರುಷ್ರು, 

ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗು ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ  ರಾಜಯ ಹಾಗು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಪ್ಂದಯಗಳು ಏಪ್Fಡುತ್ತತದು ಿ ಭಾರತ್ತೇಯ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು 

ಜಾಗತ್ತಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ (World Championship) ಮತ್ುತ ಜಾಗತ್ತಕ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ (World Junior Championship) 

ಹಾಗು ಜಾಗತ್ತಕ ಚೆಸ್ ಓಲ್ಲಂಪಿಯಡ್್ (World Chess Olympiads) ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುತ್ತತದಾಿರೆ. 

ಕನಾFಟಕದಲಿಿ : ನಮಮಲ್ಲಯಿೂ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ವಷ್ತ ಚದುರಂಗದ ಪ್ಂದಯಗಳನುನ ಏಪ್ತಡ್ಡಸ್ುತ್ತತದು,ಿ ಇನೂನ ಬಹಳ ಸ್ಾಧನೆ 

ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಕಾಯತ ಕಲಾಪ್ಗಳನುನ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ುವ ಆಂದೊೇಲನ ನಡೆದ್ದರುವಂತೆ 

ಚದುರಂಗವನುನ ಕುರಿತ್ು ನಮಮದೆ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲ,ಿ ನಮಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚುಿ ಹೆಚುಿ ಜನ ಇದರ ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಲು ಕನನಡದಲ್ಲಿಯ ಈ ಸ್ಾಹಿತ್ಯವನುನ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬೆೇಕಿದೆ. ಆ ದ್ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ೆು.  
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ನಂತ್ರದಲ್ಲ,ಿ ಈ ಲೆೇಖಕನ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದಂತೆ, ಕನನಡ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲ ಿ 2002 ರಲ್ಲ ಿ ಶ್ರಸಯ ಬಾಲಸ್ರಸ್ವತ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ನದಡ್ಡಯಲ್ಲಿ 

ಹೊರಬಂದ ಶ್ರೇ ರ್ಾಮಚಂದರ ಭಟ್, ಮಾತುಳಿಿ ಯವರ “ಆಧ್ುನಿಕ ಚದುರಂಗ್ದಲಿ ಿಹ ೂಸ್ ಹ ೂಸ್ ಉಪಾಯಗ್ಳು” ಮತ್ುತ 2015 ರಲ್ಲ ಿಪ್ರಸ್ುತತ್ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚದುರಂಗದಾಟದ ತ್ತೇಪ್ುತಗಾರರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ವಮಗಗದ ಶ್ರೇ ಕ . ಪಾರಣ ೇಶ ಯಾದವ ಅವರು ರಚಿಸ ಪ್ರಕಟ್ಟಸದ “ನಿೇವೂ 

ಚ ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ” ಎಂಬ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು.    

ಪ್ರಸ್ುತತ: ಭಾರತದ ಹ ಮ್ಮೆಯ ಪ್ುತರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಶವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ 2007 ರಿಂದ ಸ್ತತ 5 ವಷ್ಟ್ಪಗ್ಳ ಕಾಲ ಚದುರಂಗ್ದಾಟದ ವಿಶವ 

ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಕಿರಿೇಟವನುು ಮುಡಿಗ ೇರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಭಾರತದ ವಿಜಯ ಪ್ತಾಕ ಯನುು ಹಾರಿಸಿ ಭಾರತಿೇಯರ್ಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಗ್ೂ 

ಕಮಿೆಯಿಲ ಿಎಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಳುಿವ ಸಾಧ್ನ  ಮಾಡಿದಾಾನ . ಆದರ್  2013 ರಲಿ ಿನಡ ದ ವಿಶವ ಚ ಸ್ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಸ್ಪರ್ ಪಯಲಿಿ 24 ರ ಹರ್ ಯದ 

ನಾವ ಪಯ ಮಾಯಗ್ುಸ್ ಕಾಲಪಸ್ನ್ ಆನಂದನನುು ಸ ೂೇಲಿಸಿ ವಿಶವ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಆಗಿದುಾ ಈಗ್ಲೂ ಅವನ ೇ ವಿಶವ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಆಗಿ 

ಮುಂದುವರಿದಿದಾಾನ .  ಇದಲಿದ , ವಿವಿಧ್ ದ ೇಶಗ್ಳು ಪ್ರತಿವಷ್ಟ್ಪ ಚ ಸ್ ಪ್ಂದಯಗ್ಳನುು ಏಪ್ಪಡಿಸ್ುತಿತದುಾ, ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಹ ಸ್ರ್ಾಂತ ಆಟಗಾರರು 

ಅವುಗ್ಳಲಿ ಿಭಾಗ್ವಹಿಸ್ುತಿತರುತಾತರ್ . ಏಳು-ಬ್ರೇಳುಗ್ಳ ನಡುವ ಯೆೇ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಆನಂದ್ ಮೊನ ು (ಫ ಬುರವರಿ 2015 ರಲಿ ಿಜಮಪನಿಯಲಿಿ 

ನಡ ದ ಗ ರನ ಕ ಕಾಿಸಿಕ್ ಚ ಸ್ ಟೂನಿಪಯಲಿಿ 7 ನ ಯ ಸಾಾನ ಪ್ಡ ದನು. ಅದರಲಿಿಯೂ ಕಾಲಪಸ್ನ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾಾನ ಪ್ಡ ದನು. ಅದ  ರಿೇತಿ 

ಸಿವಜಲಾಯಪಂಡ್ ನ ಜೂಯರಿಚ್ ಚ ಸ್ ಟೂನಿಪಯಲಿ ಿಅಮ್ಮರಿಕಾದ ಹಿಕಾರು ನಕಮುರ್ಾ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗ್ು ಆನಂದ್ ದಿವತಿೇಯ ಸಾಾನ ಪ್ಡ ದರು. 

ಮಾಚ್ಪ 2014 ರಲಿ ಿ ರಶ್ಯಾದ “ಕಾಂಟ ಮನ್ ಸಿಸ್ಕ” ನಲಿಿ ನಡ ದ ಕಾಯಂಡಿಡ ೇಟ್್ ಚ ಸ್ ಟೂನಿಪಯಲಿ ಿ ಹಾಗ್ು ಡಿಸ ಂಬರ್ 2014 ರಲಿ ಿ

ಇಂಗ ಿಂಡ್ ನಲಿಿ ನಡ ದ ಲಂಡನ್ ಕಾಿಸಿಕ್ ಚ ಸ್ ಟೂನಿಪಯಲಿಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಾನವನುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂಂಡನು. ಅಲಿದ , ಮೊನ ು ನಡ ದ ನಾವ ಪ ಚ ಸ್ 

ಟೂನಿಪ-2015 ರಲಿ ಿಉತತಮ ಸಾಧ್ನ  ತ ೂೇರಿಸಿದುಾ 45 ರ ಹರ್ ಯದಲೂಿ 25 ರ ಎಳ ಯರಿಗ  ಇನೂು ಒಳ ಿಯ ಪ ೈಪೇಟಿ ನಿೇಡುತಿತದಾಾನ . ಸ್ಧ್ಯ 

ವಿಶವ ಚ ಸ್ ರ್ಾಂಕಿಂಗ್(Ranking) ನಲಿಿ ಮೂರನ ಯ ಸಾಾನ ಪ್ಡ ದಿದುಾ, ಈ ಟೂನಿಪಯಲಿಿ ಅವನದು ಅಜ ೇಯ ಸಾಧ್ನ , ಆರು ಡಾರ, ಮೂರು 

ಗ ಲುವು!! ಒಂಭತುತ ಸ್ುತುತಗ್ಳಿಂದ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್್ ಪ್ಡ ದು ಎರಡನ ಯ ಸಾಾನ ಪ್ಡ ದಿದಾಾನ . ಅದರಲಿಿಯೂ ನಾವ ಪಯವನ  ಆದ ಹಾಲಿ ವಿಶವ 

ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಕಾಲಪಸ್ನ್ ನನುು ಸ ೂೇಲಿಸಿದುಾ ಇನ ೂುಂದು ವಿಶ್ ೇಷ್ಟ್. ಕಪ್ುಪ ದಾಳಗ್ಳ  ಂದಿಗ  ಆಡುವ ಸ್ರದಿ ಬಂದಾಗ್ ಅವನು ತನು ಸಾಮಥಯಪ 

ಎಂತಹದುಾ ಎಂಬುದನೂು ಈ ಟೂನಿಪಯಲಿ ಿತ ೂೇರಿಸಿಕ ೂಟಿಿದಾಾನ ! ಈ ಟೂನಿಪಯಲಿ ಿಮಾಜಿ ವಿಶವಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಟ ೂಪಾಲ ೂವ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾಾನ 

ಪ್ಡ ದಿದಾಾನಾದರೂ, ಕ ೂನ ಯ ಅಂದರ್ , 9 ನ ಯ ಸ್ುತಿತನ ಪ್ಂದಯದಲಿಿ ಆನಂದ್ ಟ ೂಪಾಲ ೂವ್ ಜ ೂತ  ಡಾರ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡಿದಾರಿಂದ ಎರಡನ ಯ 

ಸಾಾನಕ ಕ ತೃರ್ಪತ ಪ್ಡಬ ೇಕಾಯಿತು. 

ಇನುು, ಫ ಬುರವರಿ 2015 ರಲಿ ಿ ಜಿಬಾರಲಿರ್ ನಲಿಿ ನಡ ದ ಟ ರೇಡ್ ವ ೈಜ್ ಜಿಬಾರಲಿರ್ ಚ ಸ್ ಫ ಸಿಿವಲ್ ನಲಿಿ ಅಮ್ಮರಿಕಾದ ಹಿಕಾರು 
ನಕಮುರ್ಾ ಪ್ರಥಮ ಸಾಾನವನುು ಪ್ಡ ದನು ಹಾಗ್ು ಇದರಲಿ ಿ ಭಾರತದ ಗಾರಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್ ಗ್ಳಾದ ರ್ಪ.ಹರಿಕಿರಷ್ಟ್ಣ ಮತುತ ಬ್ರ.ಅದಿಬನ್ 
ಇವರುಗ್ಳು ಚಿೇನಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾತಿಪಯಾದ ‘ಯಿಫಾನ್ ಹ ೂೇವು’ ಜ ೂತ  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನ ಯ ಸಾಾನವನುು ಹಂಚಿಕ ೂಂಡರು  

2015 ರ ವಿಶವ ಮಹಿಳಾ ಚ ಸ್ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಶ್ಪ್ ರಶ್ಯಾ ದ ೇಶದ ಸ ೂೇಚಿಯಲಿಿ ನಡ ದಿದುಾ ಅದರಲಿಿ ನಮೆ ದ ೇಶದ ನಾಲವರು 
ಆಟಗಾತಿಪಯರು ಸ ೇರಿದಂತ , ವಿವಿಧ್ ದ ೇಶಗ್ಳ ಒಟುಿ 64 ಜನ ಮಹಿಳ ಯರು ಭಾಗ್ವಹಿಸಿದಾರು. ಅದರಲಿ ಿಯುಕ ರೇನಿನ ಮರಿಯಾ ಮುಜಿಚುಕ್ 
ಪ್ರಥಮ ಸಾಾನ (ಚಿನು) ಪ್ಡ ದು ರೂ.37.33 ಲಕ್ಷ ನಗ್ದು, ರಶ್ಯಾದ ನತಾಲಿಜಾ ಪಗ ೂನಿನಾ ದಿವತಿೇಯ ಸಾಾನ (ಬ ಳಿಿ) ಪ್ಡ ದು ರೂ.18.66 
ಲಕ್ಷ ನಗ್ದು ಮತುತ ಭಾರತದ ಡಿ. ಹರಿಕಾ ತೃತಿಯ ಸಾಾನ (ಕಂಚು) ಪ್ಡ ದು ರೂ.12.44 ಲಕ್ಷ ನಗ್ದು ಬಹುಮಾನಗ್ಳನುು ಪ್ಡ ದಿದಾಾರ್ .  

ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲಿ,ಿ ಚಿೇನಾದ ಚ ಂಗ್ುುವಿನಲಿ ಿ ಏರ್ಪರಲ್ 2015 ರಲಿ ಿ ನಡ ದ ಚ ಸ್ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಶ್ಪ್ ಪ್ಂದಯಗ್ಳಲಿ ಿ ವ ೈಯಕಿತಕ 

ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳಲಿ ಿಭಾರತದ ಡಿ. ಹರಿಕಾ ಹಾಗ್ು ಕ ೂನ ರು ಹಂರ್ಪ ಕರಮವಾಗಿ ಬ ಳಿಿ ಮತುತ ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕಗ್ಳನುು ಗ ದಿಾದಾಾರ್ . 

ವಿಶವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಈಗ್ ಮತ ತ ವಿಶವ ರ್ಾರ್ಪಡ್ ಚ ಸ್ ಚಾಂರ್ಪಯನ್!!! 
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ಈಗ್ ಮೊನ ು ಡಿಸ ಂಬರ 2017 ರಲಿ,ಿ ಸೌದಿ ಅರ್ ೇಬ್ರಯಾದ ರಿಯಾಧ್ ನಲಿ ಿಮುಕಾತಯಗ ೂಂಡ, ವಿಶವ ರ್ಾರ್ಪಡ್ ಚ ಸ್ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ 
ಶ್ಪ್ (World Rapid Chess Championship) ನಲಿಿ ನಮೆ 48 ರ ಹರಯದ ವಿಶವನಾಥನ್ ಆನಂದ್, ಆಡಿದ 15 ಸ್ುತಿತನ ಪ್ಂದಯಗ್ಳಲಿ,ಿ 6 
ಗ್ಲುವು, 9 ಡಾರ ಪ್ಂದಯಗ್ಳ  ಂದಿಗ  ಇಡಿೇ ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟಿನಲಿಯಿೆ ಅಜ ೇಯನಾಗಿ ಉಳಿದು, (ಇಲಿಿಯೂ ಕೂಡ 9 ನ ಯ ಸ್ುತಿತನ ಪ್ಂದಯದಲಿಿ, 
ಹಾಲಿ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಮಾಯಗ್ುಸ್ ಕಾಲಪಸ್ನ್ ನನುು ಕಪ್ುಪ ಕಾಯಿಗ್ಳ  ಂದಿಗ  ಆಕರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿ, 34 ಚಲನ ಗ್ಳಲಿ ಿ ಸ ೂೇಲಿಸಿದನು 
ಮತುತ 14 ನ ಯ ಸ್ುತಿತನ ಪ್ಂದಯದಲಿ ಿರಶ್ಯಾದ ಅಲ ಕ್ಾಂಡರ ಗಿರಸ್ ಚುಕ್ ನನುು ಬ್ರಳಿಯ ಕಾಯಿಗ್ಳ  ಂದಿಗ  ಸ ೂೇಲಿಸಿದನು) ಟ ೈಬ ರೇಕರ್ ನಲಿಿ 
ಫ ಡ ೂೇಸಿವ್ ವಿರುದಧ ಮಿನಿ ಮಾಯಚ್(3 ಮಿನಿಟ + 10 ಸ ಕ ಂಡ್) ಆಡಿದ ಆನಂದ್, 2 – 0 ರಿಂದ ಗ ಲುವು ಸಾಧಿಸಿ,  ವಿಶವ ರ್ಾರ್ಪಡ್ ಚ ಸ್ 
ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಶ್ಪ್ ಮುಡಿಗ ೇರಿಸಿಕ ೂಂಡನು. (ಪ್ರಶಸಿತಯ ಮೊತತ ರೂ. 1.60 ಕ ೂೇಟಿ, ಅಂದ ರ 2.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್)  ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಶಸಿತ ಗ ದಿಾದುಾ  
2000, 2007, 2008, 2010 ಮತುತ 2012 ರಲಿಿ.  

ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್, ಇಂಟರನಾಯಶನಲ್ ಮಾಸ್ಿರ್ ಇತಾಯದಿ ಪ್ದವಿಗ್ಳು: 
ಈ ಮೊದಲ ೇ ವಿವರಿಸಿದಂತ , ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗ್ತಿಕ ಚ ಸ್ ಸ್ಂಸ ಾ, ಫಿಡ  (Federation Internationale Des Echecs) ಆಗಾಗ್, 

ಆಟಗಾರರ ಸಾಧ್ನ , ಪಾರವಿೇಣಯತ , ಫಿಡ ಯಿಂದ ಮಾನಯತ  ಪ್ಡ ದ ಬ ೇರ್  ಬ ೇರ್  ಪ್ಂದಯಗ್ಳಲಿ ಿಗ್ಳಿಸಿದ ಅಂಕಗ್ಳು ಇತಾಯದಿಗ್ಳನುು ಗ್ಮನಿಸಿ, 
ಈ ಕ ಳಗ  ನಮೂದಿಸಿದ  ವಿವಿಧ್ ಮಾಸ್ಿಸ್ಪ (Masters) ಪ್ದವಿಗ್ಳನುು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತಿತದ . ಸಾಮಾನಯ ವಗ್ಪ (General category) ದಲಿಿ 
ಕಾಯಂಡಿಡ ೇಟ್ ಮಾಸ್ಿರ್-Candidate Master (CM), ಫಿಡ  ಮಾಸ್ಿರ್-FIDE Master (FM), ಇಂಟರನಾಯಶನಲ್ ಮಾಸ್ಿರ್-International 
Master (IM), ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್-Grand Master (GM) ಮತುತ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯಲಿ ಿಮಹಿಳ ಯರಿಗ  ಕರಮವಾಗಿ WCM ವಿಮ್ಮನ್ ಕಾಯಂಡಿಡ ೇಟ್ 
ಮಾಸ್ಿರ್, WFM (ವಿಮ್ಮನ್ ಫಿಡ  ಮಾಸ್ಿರ್), WIM (ವಿಮ್ಮನ್ ಇಂಟರನಾಯಶನಲ್ ಮಾಸ್ಿರ್) ಮತುತ WGM (ವಿಮ್ಮನ್ ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್) 
ಪ್ದವಿಗ್ಳನುು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತಿತದ . ಇವುಗ್ಳಲಿ ಿಅತುಯನುತವಾದದುಾ ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್ (GM) – ಇದು, ಚದುರಂಗ್ದ ವಿಶವ ಚಾಂರ್ಪಯನ್ ಶ್ಪ್ 
ಹ ೂರತುಪ್ಡಿಸಿ, ಒಬಬ ವಯಕಿತ ಪ್ಡ ಯಬಹುದಾದ ಅತಯಂತ ಹಿರಿಯ ಜಿೇವನಾೆನ ಸಾಧ್ನ ಯ ಪ್ದವಿಯಾಗಿದ  !!! ಇಂದು, ವಿಶವದಲಿ ಿನವ ಂಬರ 2017 
ರ ಗ್ಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1594 (GMs) ಜಿ.ಎಮ್ಸ್ ಇದುಾ,  ಅದರಲಿ ಿ1559 ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು ಮತುತ 35 ಮಹಿಳ ಯರು ಇದಾಾರ್ . ಇದನ ು ಭೌಗ ೂೇಳಿಕವಾಗಿ 
ನ ೂೇಡುವುದಾದರ್  ಅದರಲಿ ಿಸಿಂಹಪಾಲು ರಶ್ಯಾ ದ ೇಶದುಾ – ಸ್ುಮಾರು 25%, ನಂತರ ಕರಮವಾಗಿ ಯುಕ ರೇನ ಹಾಗ್ು ಜಮಪನಿ ದ ೇಶಗ್ಳಿವ . 
ಭಾರತದಲಿಿಯೂ 50 ಜಿ.ಎಮ್ಸ.ಗ್ಳಿದಾಾರ್  (ಇದರಲಿ ಿ48 ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು ಮತುತ ಇಬಬರು ಮಹಿಳ ಯರು). 

ಭಾರತದ ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್ ಗ್ಳಲಿಿ ವಿಶವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅಲಿದ , ರ್ಪ. ಹರಿಕೃಷ್ಟ್ಣ, ಕ ೂನ ರು ಹಂರ್ಪ, ಡಿ.ಹರಿಕಾ, ವಿದಿತ್ ಸ್ಂತ ೂೇಷ್ 
ಗ್ುಜರ್ಾತಿ, ಅಭಿಜಿತ್ ಗ್ುಪಾತ, ಸ್ೂಯಪಶ್ ೇಖರ ಗ್ಂಗ್ೂಲಿ, ಎಮ್ಸ.ಆರ್.ವ ಂಕಟ ೇಶ, ಎಸ್.ರ್ಪ.ಸ ೇತುರ್ಾಮನ್, ದಿೇಪ್ ಸ ೇನ್ ಗ್ುಪಾತ, ದ ಬಶ್ೇಷ್ 
ದಾಸ್, ಶಶ್ಕಿರಣ್ ಕೃಷ್ಟ್ಣನ್, ನಿೇಲ ೂತಪಲ್ ದಾಸ್, ಲಲಿತ್ ಬಾಬು, ಸ್ಂದಿೇಪ್ನ್ ಚಂದಾ, ಸ್ಹಜ್ ಗ ೂರೇವರ್, ಶ್ರೇನಾಥ ನಾರ್ಾಯಣನ್, ವಿ. 
ವಿಷ್ಟ್ುಣಪ್ರಸ್ನು, ಎಸ್. ಕಿದಂಬ್ರ, ಎಮ್ಸ ಎಸ್ ತ ೇಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಎಲ್. ನಾರ್ಾಯಣನ್, ಅಭಿಮನುಯ ಪ್ುರ್ಾಣಿಕ, ಇತಾಯದಿ. ಇಷ್ಟ್ಿರಲಿಿಯೆ 
ನಮೆ ಯುವಪ್ಡ ಯಿಂದ ಇನೂು 8 ರಿಂದ 10 ಜನ ಆಟಗಾರರು ಜಿ.ಎಮ್ಸ. ಲಿಸ್ಿ ನಲಿಿ ಸ ೇಪ್ಪಡ ಯಾಗ್ಲಿದಾಾರ್ !!. ಇಂದು ಅಂತಾರ್ಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಪ್ಂದಯಗ್ಳಲಿ ಿ ಭಾಗ್ವಹಿಸ್ುತಿತರುವ ಭಾರತದ ಇತರ ಯುವ ಆಟಗಾರರಲಿ,ಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಆರ್, ಅರವಿಂದ ಚಿದಂಬರಮ್ಸ, ಮುರಳಿ 
ಕಾತಿಪಕ ೇಯನ್, ದಿೇಪಾತಯನ್ ಘೂೇಷ್, ನಿಹಾಲ್ ಸ್ರಿನ್, ಇತಾಯದಿ ಮತುತ  ಮಹಿಳಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರಲಿ ಿಪ್ದಿೆನಿ ರ್ಾವತ್, ತನಿಯಾ 
ಸ್ಚದ ೇವ್, ಈಶ್ಾ ಕರವಡ , ವ ೈಶ್ಾಲಿ ಆರ್, ಭಕಿತ ಕುಲಕಣಿಪ, ಮ್ಮೇರಿ ಗ ೂೇಮ್ಸ್, ಆಕಾಂಕ್ಾ ಹಗ್ವಾನ , ವಂತಿಕಾ ಅಗ್ರವಾಲ, ಮೊೇನಿಶ್ಾ ಜಿ. 
ಕ . ಇತಾಯದಿ ಹ ಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು.  

ಚದುರಂಗ್ದಾಟದ ಪ್ರಯೇಜನಗ್ಳು:  
ವಿಶ್ ೇಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಮಕಕಳಲಿಿ ಏಕಾಗ್ರತ , ಯೇಜನಾಶಕಿತ, ಕಲಪನಾಶಕಿತ, ಸ್ಮಗ್ರತಾ ಮತುತ ಊಹಾಶಕಿತ, ತೂಗಿನ ೂೇಡುವ ವಿವ ೇಚನಾ ಶಕಿತ, 

ಏಕಕಾಲಕ ಕ ಮತುತ ತವರಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಪಯ ಮಾಗ್ಪಗ್ಳ ಅನ ವೇಷ್ಟ್ಣ , ಸ್ರಿಯಾದ ವಿಶ್ ಿೇಷ್ಟ್ಣ  ಇತಾಯದಿ ಗ್ುಣಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ, ಅದರಿಂದಾಗಿ 
ಸ್ವತಂತರವಾಗಿ ನಿಣಪಯ ಕ ೈಗ ೂಳುಿವ, ಯಾವುದ  ಸ್ಮಸ ಯಗ್ಳಿಗ  ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕ ೂಳುಿವ ಸಾಮಥಯಪ ಮತುತ ಸ್ವಭಾವ ಬ ಳ ಯುತತದ . 
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ಸ್ಪರ್ಾಪತೆಕ ಮನ ೂೇಭಾವದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಂತೂ ಸ್ರಿಯೆೇ !! ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಾಪತೆಕತ ಯೆೇ ಜಗ್ತಿತನ ರಿೇತಿಯಾಗಿದ , ಇದು ಎಲಿರಿಗ್ೂ 
ಗ ೂತತಲಿವ  !? 

ಮಕಕಳಿಗ  ಪ್ಠ್ಯವಾಗಿ ಚದುರಂಗ್ದಾಟ:  
          ಇಂದು ಪ್ರಪ್ಂಚದ ನೂರ್ಾರು ರ್ಾಷ್ಟ್ರಗ್ಳಲಿ ಿ ಪಾರಥಮಿಕ ಹಂತದಲಿಯಿೆ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿ ಿ ಮಕಕಳಿಗ  ಚದುರಂಗ್ವನುು ಪ್ಠ್ಯವನಾುಗಿ 
ಮಾಡಿದಾಾರ್ . ರಶ್ಯಾದಲಿ ಿ ಐದನ ಯ ವಯಸಿ್ಗ ೇ ಮಕಕಳಿಗ  ಚದುರಂಗ್ದ ಪಾಠ್ ಪಾರರಂಭವಾಗ್ುತತದ . ಅಂತ ಯೆೇ ಅತಯಂತ ಹ ಚುಾ ಚ ಸ್ 
ಗಾರಂಡ್ ಮಾಸ್ಿರ್ ಗ್ಳು ಇಂದು ಅಲಿಿದಾಾರ್ !!! ನಮೆಲಿಿಯೂ, ಇಂದು ಸಾವಪಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ ಯಲಿ ಿಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಪ ಪೌರಢಶ್ಾಲಾ ಮಟಿದಲಿಿ 
ತಾಲೂಕು ಮಟಿದಿಂದ ಚದುರಂಗ್ ಸ್ಪರ್ ಪಗ್ಳನುು ಆಯೇಜಿಸ್ಲಾಗ್ುತಿತದ . ಆದರ್ , ಕ ೇವಲ ಸ್ಕಾಪರವಷ ಿೇ ಅಲ,ಿ ಅದನುು ಕಾಟಾಚಾರಕಾಕಗಿ 
ನಡ ಸ್ದ ೇ, ಶ್ಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಜ ೂತ ಜ ೂತ ಗ  ಸಾವಪಜನಿಕರು ಸ್ಹಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಕಿತವಹಿಸಿ ಮಕಕಳನುು ಪರೇತಾ್ಹಿಸಿ ಸ್ರಿಯಾದ ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಟುಿ, 
ಸ್ರಿಯಾದ ಭಾಗ್ವಹಿಸ್ುವಿಕ ಯನುು ದೃಢಗ ೂಳಿಸಿ, ಅದನುು ಮನಃ ಪ್ೂವಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲಿ ಿ ತಂದಿದ ಾೇ ಆದರ್  ಮಕಕಳ ಸ್ವಾಪಂಗಿೇಣ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗ್ಲು ಅದು ನಿಃಸ್್ಂಶಯವಾಗಿ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗ್ಲಿದ , ಅದಕ ಕ ನಾವು ಮನಸ್ು್ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ ಯಷ ಿ. ಜ ೂತ ಗ ೇ, ಮಕಕಳಲಿಿ 
ಹುದುಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭ  ಹ ೂರಬರಲು ದಾರಿಯಾಗ್ುತತದ  ಮತುತ ಭವಿತವಯದಲಿ ಿಸಾಕ ನಿುಸ್ುವಷ್ಟ್ುಿ “ವಿಶವನಾಥನ್ ಆನಂದ”, “ಡಿ. ಹರಿಕಾ” ಮತುತ 
“ಕ ೂನ ೇರು ಹಂರ್ಪ” ಯಂಥವರು ಉದಭವಿಸ್ುತಾತರ್ !!  
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ಚದುರಂಗ್-2: 

ಪ್ಟ ಮತುತ ದಾಳಗ್ಳು  (Board & Pieces) 
1) ಪ್ಟ (Board): 

ಅರವತಾನಲಕುೆ ಸ್ಮನಾದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲ ಿ (Squares) ವಿಭಾಗಿಸ್ಲಪಟು ಚಚೌಿಕು ಪ್ಟವನುನ ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲ ಿಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ುತಾತರೆ. ಹಾಗು 

ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಪಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಕಾೆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಚೌಕಗಳು ಪ್ಯಾFಯವಾಗಿ (ಒಂದರ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಬರುವಂತೆ) 

ದಪ್ಪ ಮತ್ುತ ತ್ತಳಿಯಾದ ಬಣಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡ್ಡರುತ್ತವೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಪ್ುಪ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿಯ ಬಣಣದ ಚೌಕಗಳ ೇೆ ಇರುತ್ತವೆ (Black and 

White). ಈ ಚೌಕಗಳ ಲಂಬ ರೆೇಖೆಗಳನುನ (ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ) ಸ್ಾಲುಗಳು (Files) ಎಂದೂ, ಸ್ಮಾಂತ್ರ 

ರೆೇಖೆಗಳನುನ (ಎಡದ್ದಂದ ಬಲಕೆೆ ಅಥವಾ ಬಲದ್ದಂದ ಎಡಕೆೆ) ಶೆರೇಣಿಗಳು (Ranks) ಎಂದೂ  ಮತ್ುತ ಓರೆಯಾದ – ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಇರುವ 

ಚೌಕಗಳನುನ ಕಣತರೆೇಖೆಗಳು (Diagonals) ಎಂದೂ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತ್ತ-1 ನುನ ಗಮನಿಸ,  

ರೆೇಖೆ “ಅ - ಬ” = ಸ್ಾಲು (File), ರೆೇಖೆ “ಬ - ಕ” = ಶೆರೇಣಿ (Rank),  ರೆೇಖೆ “ಅ - ಕ” = ಕಣತರೆೇಖೆ (Diagonal) 

ಅ 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

ಬ     
ಆ-1 

   ಕ 

ಇಲ್ಲಿ, ನಮಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ಒಂದು ದಂತ್ಕಥೆಯನುನ ಉದಾಹರಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನುನ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿಸದ ವಯಕಿತಯನುನ 

ಕರೆಯಿಸ, ಅವನ ಜಾಣೆಮಯನುನ ಪ್ರಶ್ಂಶ್ಸ ಆ ರಾಜಯದ ಮಹಾರಾಜನು ಆ ಕಾಯತಕೆೆ ಮಚಿಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲು ತ್ತೇಮಾತನಿಸ, 

ಅದೆ ರಿೇತ್ತ ಕೆೇಳಲಾಗಿ, ಆ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಕನು ಕೆೇಳಿದ ಬಹುಮಾನದ ಮತ್ತವೆೇನು ಗೊತೆತ ? 

 ಚದುರಂಗದ ಪ್ಟದ ಮದಲನೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಾನಯದ ಕಾಳು ! ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲ ಿಮದಲ್ಲನದರ ಇಮಮಡ್ಡ ! ಎಂದರೆ ಎರಡು 

ಕಾಳುಗಳು. ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲ ಿಎರಡನೆಯದರ ಇಮಮಡ್ಡ ! ಎಂದರೆ ನಾಲುೆ ಕಾಳುಗಳು. ಇನುನ ನಾಲೆನೆಯದರಲ್ಲ ಿಮೂರನೆಯದರ ಇಮಮಡ್ಡ ! 

ಎಂದರೆ ಎಂಟು ಕಾಳುಗಳು. ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ 64 ಚೌಕುಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇರುವ ಒಟುು ಧ್ಾನಯವನುನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಕೆೇಳಿಕೊಂಡ !! ಅವನ ಈ 

ಬೆೇಡ್ಡಕೆಯನುನ ಆಲ್ಲಸದ ಮಹಾರಾಜನನೊನಳಗೊಂಡ ಸ್ಭಿಕರೆಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ನಕುೆಬಿಟುರು. ‘ ಎಂಥ ಹುಚಿನಿವನು ? ಬಹುಮಾನ 

ಕೊಡುವೆನೆಂದರೆ ಎಂತ್ಹ ಅಲಪ ಕಾಣಿಕೆಯನುನ ಕೆೇಳಿದನಲಾಿ ?’ ಎಂದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಬೆೇಡ್ಡಕೆಯನುನ ಮನಿನಸ, ಒಟುು ಧ್ಾನಯದ 

ಕಾಳಿನ ಮತ್ತವನುನ ಲೆಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ಾರರಂಭಿಸದರೊೇ ಆಗ ಅವರಿಗೆೇ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತ್ು. ಆ ಚಿಕೆ ಬೆೇಡ್ಡಕೆಯಂದು ಭಾವಿಸದಿ ಕಾಳಿನ ಮತ್ತ 

ಎಷ್ಾುಯಿತ್ು ಗೊತೆತೇ !? ಬರೊೇಬಬರಿ “18,446,744,073,709,551,615” ಕಾಳುಗಳು !!! 
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 ಅಂದರೆ ಇಂದ್ದನ ಅಂದಾಜು 3,435 ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿಯ ಲೊೇಡುಗಳು!!? ಅಥವಾ ಲಾರಿಗಳಿಲಿದ ಕಾಲವಾದ ಅಂದ್ದನ 81,765 ಕೊೇಟ್ಟ 

ಆನೆಗಳು ಹೊರುವಷ್ುು ಭಾರದ ಕಾಳುಗಳು (ಆನೆಯಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟರಕ್ ಟನುನ ಭಾರವನುನ ಹೊರಬಹುದಾದಲ್ಲ!ಿ!) ಅದನೆನೇ ಇನನಷ್ುು 

ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ುತ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

 ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಒಂದು ನೂರು ಗಾರಮ್ ಗೊೇಧಿಯನುನ ತ್ೂಕಮಾಡ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಣಿಕೆಮಾಡಲಾಗಿ 2250 ಕಾಳುಗಳಿದಿವು. ಅಂದರೆ 

1000 ಗಾರಮ್ (ಒಂದು KG) ಗೆ 22,500 ಕಾಳುಗಳು, 100 KG (ಒಂದು ಕಿವಂಟಾಲ್) ಗೆ 22,50,000 ಕಾಳುಗಳು, 10 ಕಿವಂಟಾಲ್ (ಒಂದು 

ಟನ್) ಗೆ 2,25,00,000 ಕಾಳುಗಳು (ಒಂದು ಆನೆ ಹೊರಬಲ ಿಅಂದಾಜು ಭಾರ), ಅದನೆನೇ 20 ಪ್ಟುು ಅಥವಾ ಸ್ವಲುಪ ಹೆಚಿಿಗೆ ಎಂದರೆ 29 ನೆೇ 

ಚೌಕಕೆೆ ತ್ಲುಪಿದಾಗ (ಅಂದರೆ 1 ರಿಂದ 29 ನೆೇ ಚೌಕದ ವರೆಗೆ ಆಗುವ ಒಟುು ಕಾಳಿನ ಮತ್ತ ಸ್ುಮಾರು 53.68 ಕೊೇಟ್ಟಯಾಗುತ್ತತದು,ಿ 

ಮೇಲ್ಲನ ಅಂದಾಜನಂತೆ 23.8 ಟನುನಭಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದನೆನೇ ಒಂದು ಲಾರಿ ಲೊೇಡ್ಡಗೆ ಸ್ಮನೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ುತ ಅದೆೇ 

ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿ 58 ನೆೇ ಚೌಕಕೆೆ ತ್ಲುಪಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ದನ 30 ರಿಂದ 58 ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗಿನದೂಿ ಸ್ೆೇರಿಸ ಒಟುು ಕಾಳಿನ ಭಾರ 53.68 

ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳಾಗುತ್ತದೆ!! ಹಾಗೆಯೇ 64 ನೆಯ ಚೌಕದವರೆಗೆ ಲೆಕೆ ಮಾಡ್ಡ ಒಟುು ಮತ್ತ ಸ್ೆೇರಿಸದಾಗ, [ಇಲಿಿ ಒಂದು 

ಸಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ಸ್ಂಗ್ತಿಯನುು ಗ್ಮನಿಸ್ಬ ೇಕು, { (N ನ ೇ ಸ್ಂಖ ಯ X 2) -1 } = ಪಾರರಂಭದಿಂದ ಅಲಿಿನವರ್ ಗಿನ ಒಟೂಿ ಮೊತತವನುು 

ಸ್ೂಚಿಸ್ುತತದ , ಉದಾ: 1+2+4+8+16=31, ಇಲಿಿ N(=5) ನ ಯ ಸ್ಂಖ ಯ 16, ಆಗ್ 16X2-1=31 ಇದು ಒಟುಿ ಮೊತತ]  ಅಂದರೆ, 

59  ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗೆ            107.36 ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳು 

60  ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗೆ  214.72 ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳು 

61 ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗೆ  429.44  ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳು 

62 ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗೆ  858.88  ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳು 

63 ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗೆ  1,717.76  ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳು 

64 ಅಂತೆಯೇ 64 ನೆೇ ಚೌಕದವರೆಗೆ 3,435.52 ಕೊೇಟ್ಟ ಲಾರಿ ಲೊೇಡುಗಳು, ಅಥವಾ, 3,435.52X23.8 (ಟನುನಗಳು) = 

81,765.376 ಕೊೇಟ್ಟ ಟನುನಗಳು, ಅಥವಾ ಅಷ್ೆುೇ ಆನೆಗಳು ಹೊರಬಲಿ ಭಾರದಷ್ುು ಕಾಳುಗಳು !!? 

ಸ್ಾಮಾನಯನ ಬುದ್ದಿಯ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂಥ ಅವನ ಈ ಜಾಣೆಮಯನುನ ಕಂಡು ಆ ಮಹಾರಾಜನು ಸ್ಂತ್ುಷ್ುನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದೊಡಿ 

ಉಂಬಳಿಯನೆನೇ ಹಾಕಿಕೊಟುು, ತ್ನನ ಆಸ್ಾಥನದಲ್ಲ ಿ ಉನನತ್ ಹುದೆಿಯಂದನುನ ದಯಪ್ಾಲ್ಲಸ ಗೌರವಿಸದನಂತೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತತನ ಅತ್ತ 

ಬುದ್ದಿವಂತ್ರೆನಿನಸಕೊಂಡವರಿಗೂ ಸ್ವಾಲಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ತರುವ ಈ ಜಟ್ಟಲವಾದ, ಅಷ್ೆುೇ ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ಈ ಆಟದ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಕನ 

ತ್ತೇಕ್ಷ್ಣಮತ್ತಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ದಂತ್ಕಥೆಯು ತ್ಕೆ ದೃಷ್ಾುಂತ್ವೆೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಅದುುತ್ವಾದ ಆಟದ ಮೂಲ 

ಸ್ಂಶೆ ೇಧಕರು ಭಾರತ್ತೇಯರು ಎಂಬ ಸ್ಂಗತ್ತ ನಮಗೆ ಹೆಮಮಯಲಿವೆ ? 

ಇನುನ ಈ ಪ್ಟದಲ್ಲ ಿ 64 ಚೌಕಗಳು ಮಾತ್ರವೆ ಏಕಿವೆಯಂದು ನಾವು ವಿಚಾರಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಪ್ೂವಿತಕರು ಸ್ಕಲ 

ವಿದಾಯಭಂಡಾರವನುನ ವಿಂಗಡ್ಡಸ, “ಅರವತಾನಲಕುೆ ವಿದೆಯಗಳು” ಎಂದು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಾಗಿ ವಿಭಜಸದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಅರವತಾನಲಕುೆ 

ವಿದೆಯಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ಾರಂಗತ್ನಾದವನೆೇ ರಾಜನಾಗಲು ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಸ್ೂತ್ರಗಳನುನ ನಡೆಸ್ಲು ಯೇಗಯನಾದವನು ಎಂಬುದು ರಾಜಯ ಶಾಸ್ರದ 

ಮೂಲ ಸ್ೂತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ುತ. ಇಲ್ಲ,ಿ ಅಂದರೆ ಚದುರಂಗದಲ್ಲ ಿ ರಾಜಕಿೇಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕೊೇನದ್ದಂದ ವಿಭಾಗಿಸ, ಯುದಿಭೂಮಿಯ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯನುನ 

ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಡಕೊಟುು ಈ ಅರವತಾನಲಕುೆ ಚೌಕಗಳಲ್ಲ ಿತ್ನನ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನ ಅಥಾತತ್ ಮೇಲೆಮಯನುನ ಸ್ಾಥಪಿಸ, ಸ್ಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ 
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ರಾಜನನುನ ಬಂಧಿಸ್ುವುದೆ ಮುಖಯ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡದು,ಿ ಅದನುನ ಈ ಅರವತಾನಲಕುೆ ವಿದೆಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನಿಗಿಂತ್ 

ಮೇಲು ಎಂದು ಸದಿಮಾಡ್ಡ ತೊೇರಿಸ್ುವ ಜಾಣೆಮಯೇ ಅದೆಂದು ನಾವು ತ್ಕಿತಸ್ಬಹುದಲಿವೆ ? 

2) ದಾಳಗ್ಳು : (Chessmen or Pieces) 
ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಇಬಬರು ಆಟಗಾರರು ಆಡುವ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕಪ್ುಪ ದಾಳಗಳು ಹಾಗು ಇನೊನಬಬನಿಗೆ ಬಿಳಿಯ 

ದಾಳಗಳನುನ ನಿಯೇಜಸ್ಲಾಗಿದು,ಿ ಪ್ರತ್ತಯಬಬನಿಗೂ ಹದ್ದನಾರು ದಾಳಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹದ್ದನಾರರಲ್ಲ,ಿ ಅತ್ತ ಎತ್ತರನಾದವನೆ ರಾಜ (King) 

ಅವನ ನಂತ್ರ ಪ್ರಧ್ಾನಮಂತ್ತರ ಅಥವಾ ಪ್ರಧ್ಾನಿ (ಹಿಂದ್ದೇ ಅಥವಾ ಉದುFವಿನ ವಜೇರ, ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ್ನ Queen) ರಾಜನಿಗಿಂತ್ ಸ್ವಲಪ ಕಡ್ಡಮ 

ಎತ್ತರವುಳುವನಾಗಿರುತಾತನೆ. ನಂತ್ರ ಅದಕಿೆಂತ್ ಕಡ್ಡಮ ಲಂಬವುಳು ಹಾಗೂ ಶ್ಖರದಂಥ ಚೂಪ್ಾದ ತ್ುದ್ದಯುಳು ಒಂದೆೇ ಆಕಾರದ ಎರಡು 

ದಾಳಗಳನುನ ಗಜ, ಆನೆ (ಹಿಂದ್ದಯಲ್ಲ ಿ ಹಸತ, ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ್ನಲ್ಲಿ Bishop) ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ. ತ್ದನಂತ್ರ ಅಶ್ವದ ಮುಖವುಳು ಹಾಗು 

ಆನೆಗಿಂತ್ಲೂ ಚಿಕೆದಾದ ಎರಡು ದಾಳಗಳನುನ ಅಶ್ವ / ಕುದುರೆ (Knight = ಅಶಾವರೊೇಹಿ, ಸ್ರದಾರ) ಎನನಲಾಗಿದೆ. ಇನುನ ಸಲ್ಲಂಡರಾಕಾರದ 

ಹಾಗು ಗಜದಷ್ೆು ಎತ್ತರವುಳು ಹಾಗು ಅದಕಿೆಂತ್ ದಪ್ಪಗಿನ ಒಂದೆೇ ಆಕಾರದ ಎರಡು ದಾಳಗಳನುನ ರಥ (Rook) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನುನ 

ಈ ಎಲಿ ದಾಳಗಳಿಗಿಂತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕೆವಾದ ಹಾಗು ಒಂದೆ ಆಕಾರದ ಎಂಟು ಉಳಿದ ದಾಳಗಳನುನ ಭಟ (Pawn) ರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             ಆ-2 

     

ಆ-2 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ ಪ್ಟದಲ್ಲ ಿಆಯಾ ದಾಳಗಳನುನ ವಯವಸತತ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ ನಂತ್ರ ಆಟವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ಲಾಗುತ್ತದೆ.  
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ಅ) ರ್ಾಜ (King) :ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚಿಹ ು/ಸ್ಂಕ ೇತಗ್ಳು: 
 ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳವಾದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಕಾಯತವಾಯಪಿತ ಹಾಗು ಚಲನಾ ಸ್ಾಮಥಯತದ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಇದನುನ ದುಬತಲ ದಾಳ 

(Weak piece) ಎಂದೆೇ ಗಣಿಸ್ಬೆೇಕಾಗಿದೆ.  

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

     
ಆ-3     

ಇದು ಯಾವುದೆೇ ದ್ದಸ್ೆಯಲ್ಲಿ (ಆ-3 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ) ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಾರಿಗೆ ಒಂದೆೇ ಚೌಕವನುನ ಮಾತ್ರ ಕರಮಿಸ್ಬಲುಿದು. 

ಆದರೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಸ್ಂದಭತದಲ್ಲ,ಿ ಎಂದರೆ “ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ” (Castling) ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ ಕರಮಿಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. (ಈ 

ವಿಷ್ಯವನುನ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ುವಾಗ ವಿವರವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸ್ಲಾಗುವುದು) ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭಕೆೆ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು 

ಆಟಗಾರನ ಬಲಬದ್ದಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಶೆರೇಣಿಯ ನಾಲೆನೆಯ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸಕೊಂಡ್ಡದು ಿಕಪ್ುಪ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಅದೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕೊನೆಯ 

ಚೌಕವನುನ ಎಂದರೆ ಎಂಟನೆ ಶೆರೇಣಿಯ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸಕೊಂಡ್ಡರುತಾತನೆ ಎಂದರೆ, ಕಪ್ುಪ ದಾಳವನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ, 

ಬಲಬದ್ದಯಿಂದ ಐದನೆಯ ಚೌಕವಾಗುತ್ತದೆಯಲಿವೆ ? ಇದನುನ ಆ-2 ರಿಂದ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು ಕಪ್ುಪ 

ಚೌಕವನುನ, ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಬಿಳಿಯ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸರುತಾತರೆ. 

 ಇನುನ ಈ ಆಟದಲ್ಲ ಿ ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವುದೆ ಮುಖಯ ಉದೆಿೇಶ್ವಾಗಿದಿರೂ ವಸ್ುತಶ್: ರಾಜನನುನ ಎಂದ್ದಗೂ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವುದ್ದಲ,ಿ ಆದರೆ ರಾಜನು ಯಾವುದೆ ರಿೇತ್ತಯಿಂದಲೂ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುದಂತೆ ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ ದಾಳದ್ದಂದ ಅಥವಾ ದಾಳಗಳಿಂದ 

ಆಕರಮಿಸ್ಲಪಟಾುಗ ರಾಜನನುನ ಬಂಧಿಸದಾಿಗಿ ತ್ತಳಿಯಲಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕೆೆ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ್ನಲ್ಲ ಿ“ಚೆಕ್ ಮೇಟ್” (Check mate) ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ರಾಜನನುನ ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸದಾಗ ಆಟ ಮುಕಾತಯವಾದಂತೆ. ಮತ್ುತ ಯಾವ ರಾಜನು ಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನೊ, ಆ ಪ್ಕ್ಷದ ಆಟಗಾರನು 

ಸ್ೊೇತ್ನೆಂದು ನಿಧ್ಾತರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿ.ಸ್ೂ.: ರಾಜನು ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನನೊನಳಗೊಂಡು ಯಾವುದೆ ದಾಳದ್ದಂದ ಆಕರಮಣಕೊೆಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಚೌಕವನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸ್ಲಾರನು. 

ಆದಿರಿಂದ ಇಬಬರು ರಾಜರು ಒಂದಕೊೆಂದು ತಾಗಿರುವ ಮಗುಗಲ್ಲನ (adjecent) ಚೌಕವನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸ್ಲಾರರು. 
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ಬ) ಪ್ರರ್ಾನಿ (Queen) : ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚಿಹ ು/ಸ್ಂಕ ೇತಗ್ಳು= 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

   
     ಆ-4 

      

ಅತ್ಯಂತ್ ಶ್ಕಿತಶಾಲ್ಲಯಾದ, ಮತ್ುತ ಅತ್ತ ಹೆಚುಿ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಯನುನ ಹೊಂದ್ದರುವ ದಾಳವೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿ. ಇದರ ಹೆಸ್ರೆ ಸ್ೂಚಿಸ್ುವಂತೆ ಇದರ 

ಕಾಯFವು ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲ ಿ ಅತ್ತೇ ಪ್ರಧ್ಾನವಾಗಿದೆ.ಇದು ಯಾವುದೆ ದ್ದಕಿೆನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಾಲು, ಶೆರೇಣಿ ಮತ್ುತ ಕಣತ ರೆೇಖೆಗುಂಟ 

ತೆರವಾಗಿರುವ (vacant) ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ಚೌಕಗಳನುನ ಒಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಿಕರಮಿಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ತ ಹೆಚುಿ, ಎಂದರೆ ಗರಿಷ್ು 27 ಚೌಕಗಳ 

ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನರಿಸಕೊಳುಬಲುಿದಾಗಿದೆ. 

ಕ) ರಥ (Rook) : ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚಿಹ ು/ಸ್ಂಕ ೇತಗ್ಳು 
  

         
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

   
           ಆ-5 

     

ರಥವು ಸ್ಾಲು ಮತ್ುತ ಶೆರೇಣಿಗಳಿಗುಂಟ ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ತೆರವಾದ ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಸ್ರಲ ರೆೇಖೆಯಲ್ಲ ಿಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ 

ಅದು ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರದು. ಆದಿರಿಂದ ಇದು ಅತ್ತ ಹೆಚೆಿಂದರೆ 14 ಚೌಕಗಳನುನ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಳುಬಲುಿದಾಗಿದು ಿಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ನಂತ್ರದ 

ಪ್ರಮುಖ ದಾಳವಾಗಿದೆ. 
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ಡ) ಗ್ಜ (Bishop) : ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚಿಹ ು/ಸ್ಂಕ ೇತಗ್ಳು  
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ಆ-6 ರಲ್ಲ ಿ ತೊೇರಿಸದಂತೆ ಗಜವು ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ತೆರವಾದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲ ಿ ಆದರೆ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. 

ಆದಿರಿಂದ ಇದು ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭಕೆೆ ಯಾವ ಬಣಣದ ಚೌಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೇ ಅದೆ ಬಣಣದ ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮಿತ್ವಾಗಿದು ಿಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 

ಮಾತ್ರ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನರಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಗಜವು ಬಿಳಿಯ ಚೌಕಗಳಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ ಸ್ಂಚರಿಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಅದೆ ರಿೇತ್ತ 

ಕಪ್ುಪ ಚೌಕದ ಗಜವು ಕಪ್ುಪ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದು. ಮತ್ುತ ಗಜವು ಅತ್ತ ಹೆಚೆಿಂದರೆ 13 ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನನ 

ಪ್ರಭುತ್ವವನಿನರಿಸಕೊಳುಬಲುಿದು. 

ಇ) ಅಶವ/ಕುದುರ್  (Knight) : ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚಿಹ ು/ಸ್ಂಕ ೇತಗ್ಳು  

ಆ-7 ರಲ್ಲ ಿ ತೊೇರಿಸದಂತೆ ಅಶ್ವವು ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆ, ಅಥವಾ ಬದ್ದಗೆ ಚಲ್ಲಸ, ಮತೆತ ಒಂದು ಚೌಕವನುನ ಮಗುಗಲ್ಲಗೆ, 

ಎಂದರೆ ಮದಲು ಚಲ್ಲಸದ ರೆೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸ್ುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ತ ಹೆಚೆಿಂದರೆ ಎಂಟು ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನನ 

ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನರಿಸಕೊಳುಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದೆಲಿ ದಾಳಗಳಿಂದ ಸ್ಾಧಯವಾಗದ ಒಂದು ವಿಶ್ಷ್ುವಾದ ಅಶ್ವದ ಗುಣವೆಂದರೆ, ಇದು 

ತೆರವಾಗಿಲಿದ ಅಂದರೆ ಬೆೇರೆ ದಾಳಗಳಿಂದ ಆವರಿಸ್ಲಪಟು ಚೌಕಗಳನುನ ಕೂಡ ದಾಟ್ಟ, ತಾನು  
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ಚಲ್ಲಸ ಕರಮಿಸ್ಬಲ ಿಚೌಕದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವದ ಈ ವಿಶ್ಷ್ುವಾದ ಚಲನೆಗೆ “ಎರಡೂವರೆ ಚೌಕದ ಚಲನೆ” (Two 

and half square move) ಎಂದು ಹೆಸ್ರುಂಟು.  

 ಫ) ಭಟ /ಸ ೈನಿಕ (Pawn) : ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚಿಹ ು/ಸ್ಂಕ ೇತಗ್ಳು 

ಈತ್ ಯುದ ಿ ಭೂಮಿಯ ಶ್ ರ ಸ್ೆೈನಿಕನಾಗಿದು,ಿ ಅಂತೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರವೆೇ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲಿವನಾಗಿದಾಿನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಉಳಿದೆಲಾಿ 

ದಾಳಗಳಿಗಿಂತ್ ತ್ತೇರ ಭಿನನವಾಗಿದು,ಿ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸ್ುವಾಗ ಇವನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ ಒಮಮಲೆ 

ಚಲ್ಲಸ್ಬಲ.ಿ ಆದರೆ ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದೆೇ ಚೌಕಗಳನುನ ಕರಮಿಸ್ುತ್ತ ಹೊೇಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಇನೊನಂದು ವಿಶೆೇಷ್ ಗುಣವೆಂದರೆ, 

ಭಟನು ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ದಾಳಗಳನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಒಂದು ಚೌಕವನುನ ಚಲ್ಲಸ, ಆ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸದ 

ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬಲಿವನಾಗಿದು,ಿ ಎದುರಿಗೆ ಇದಿ ದಾಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನನೂನ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿದವನಾಗಿದಾಿನೆ. 

ಎಡ ಮತ್ುತ ಬಲ ಎರಡೂ ಬದ್ದಯ ಕಣತರೆೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದುತಾತ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲ್ಲಸ್ುತಾತನೆ. 
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 ಇನುನ ಭಟನು ಆ-8 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ, ಪ್ಾರರಂಭಿಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿಎರಡು ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಕರಮಿಸದಾಗ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ಭಟನಿಂದ 

ತಾನು ದಾಟ್ಟಕೊಂಡು ಹೊೇಗಲ್ಲರುವ ಮದಲನೆೇ ಚೌಕ (ಆ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮೂರನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯ ಚೌಕ) ದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವಿದಿರೆ ಮಾತ್ರ, ಎಂದರೆ, 

ಎದುರಾಳಿಯ ಯಾವುದೆ ಭಟನು, ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಬದ್ದಯ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಕರಮಿಸ ಬಂದ್ದದಿರೆ, ಆ ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ 

ಕರಮಿಸದ ಭಟನು ಹಿಂತ್ತರುಗಿ, ಮದಲನೆೇ ಚೌಕಕೆೆ (ಆ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮೂರನೆೇ ಚೌಕಕೆೆ ) ಬರಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ಐದನೆಯ 

ಚೌಕಕೆೆ ಬಂದ್ದದ ಿಭಟನಿಂದ, ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಚಲನೆಗೆ “ಬದ್ದ ಆಕರಮಣ” (Enpassant) ಎನುನತಾತರೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಬದ್ದ ಆಕರಮಣ ಮಾಡ್ಡ ಭಟನನುನ ಭಟನಿಂದಲೆೇ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬೆೇಕಾದರೆ, ಎದುರಾಳಿಯ ಭಟನು ಒಂದೆೇ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿಒಮಮಲೆ ಎರಡೂ 

ಚೌಕಗಳನುನ ಕರಮಿಸದ ಕೂಡಲೆ ದೊರೆಯುವ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ ಈ ರಿೇತ್ತ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಮಯಕೆೆ ಅದನುನ ಬಿಟುು, 

ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ಬೆೇರೆ ದಾಳವನುನ ಮುನೆನಡೆಸದರೆ, ಬದ್ದ ಆಕರಮಣದ ಹಕೆನುನ ಕಳೆದುಕೊಳುುತಾತನೆ, ಅಲಿದೆ ನಾಲೆನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದ ಭಟನು 

ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ಮೂರನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಬರುವುದೂ ಇಲಿ. 

ಮತ್ುತ, ಭಟನ ಇನೊನಂದು ವಿಶೆೇಷ್ ಗುಣವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೆ ಭಟನು ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕವನುನ 

ಯಶ್ಸವಯಾಗಿ ತ್ಲುಪಿದರೆ, (ಅವನ ಆ ಧಿೇರತ್ನಕೆೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ !?) ಅವನಿಗೆ ಭಡ್ಡತ (promotion) ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ಎಂಟನೆಯ 
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ಚೌಕವನುನ ಮುಟ್ಟುದ ಭಟನು ಆಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬೆೇಕೆನಿಸದ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆ ದಾಳವಾಗಿ ರೂಪ್ಾಂತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚಾಿಗಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಪ್ದವಿಗೆೇ ಇವನನುನ ಏರಿಸಬಿಡುತಾತರೆ. ದಾಳಗಳಲ್ಲ ಿಅತ್ತ ಪ್ರಭಾವವುಳು, ಶ್ಕಿತಶಾಲ್ಲಯಾದ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನಾನಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ಮಮ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ ಬಲಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲೊೇಸ್ುಗ ಭಟನಿಗೆ ಅತ್ುಯನನತ್ ಪ್ದವಿಯನೆನ 

ದಯಪ್ಾಲ್ಲಸ್ಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಳಗಳಲ್ಲ ಿಎಂಟು ಜನ ಭಟರಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ುತ ಈ ಎಂಟೂಜನ ಭಟರು ಭಡ್ಡತಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ಾಧಯವಿರುವುದರಿಂದ 

ಈ ಆಟಕೆೆ ಪ್ಾಶಾಿತ್ಯರು, “Game of Eight Queens” ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆದರೆ, ಮೂಲ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಬಬನನುನ  ಸ್ೆೇರಿಸದರೆ, ಒಟುು 

ಒಂಭತ್ುತ ಜನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದಾದಿರಿಂದ ಈ ಆಟವನುನ “ಅಷ್ಟ್ಿ ಪ್ರರ್ಾನರ ಆಟ” ಎನುನವುದಕಿೆಂತ್, “ನವ ಪ್ರರ್ಾನರ ಆಟ” 

ಎನನಬಹುದಲಿವೆ ? 

 ಇನೊನಂದು ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ, ಭಟನು ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ ತ್ನನ ಮೂಲ ಸ್ಾಲನುನ (File) 

ತೊರೆದು, ಆ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡ ದಾಳವಿದಿ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಕರಮಿಸ್ುತಾತನೆ ಮತ್ುತ ಬೆೇರೊಂದು ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವವರೆಗೂ ಆತ್ ಅದೆ 

ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಜನ ಮುಂದ್ದರುವ ಭಟನು (ರಾಜನ ಭಟ) ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳವನುನ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಸ್ಾಲನುನ ಸ್ೆೇರಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸ್ೊೇಣ, ಆಗ, ಅವನನುನ ರಾಜನ ಭಟನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗದು, ಆಗ ಆತ್ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಭಟನೆಂದೆೇ ಕರೆಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

 

 

  



29 
 

ಚದುರಂಗ್-3: 

ನಿಬಂಧ್ನ ಗ್ಳು – ಅಂದು ಮತುತ ಇಂದು (Rules – Then & Now) 
ಅ) ಭಾರತದಲಿಿ :  

 ಮೂಲತ್: ಚದುರಂಗದ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಇದಿರೂ, ಆಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಅಲಪ-ಸ್ವಲಪ ಪ್ರಿವತ್ತನೆ ಹೊಂದ್ದ 

ಭಾರತ್ದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಪಡುತ್ತತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮ - ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಬರೆದ್ದಡಲಪಡದೆ ಕೆೇವಲ ಬಾಯಿಂದ 

ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆ ಪ್ಸ್ರಿಸ್ುತ್ತ ಹೊೇಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಅಲಲಿ್ಲಿ ಅಲಪ ಸ್ವಲಪ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ದದು ಿಇತ್ತತತ್ತಲಾಗಿ, ಅದೂ ಹೆಚಾಿಗಿ ನಗರ 

ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಲು ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಕರೂಪ್ತೆಯುಂಟಾಗಿ ಅದಕೊೆಂದು ಹೊಸ್ 

ತ್ತರುವು ದೊರೆತ್ತದೆ ಎನನಬಹುದು. 

 ಇನುನ ಈ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ೇೆನೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯದ್ದದಿರೂ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಲಪಟು ಈ ಬದಲಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನುನ 

ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ಬಂಗಾಲದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ ಿಹಲವು ಉತ್ತರ ಭಾರತ್ದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದ್ದಸದ 

ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಭಿನನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

1. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿಮದಲು ಚಲ್ಲಸದ ಭಟನು ಮಾತ್ರವೆ ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ ಕರಮಿಸ್ಬಲ.ಿ 

2. ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಬಲದ್ದಂದ ನಾಲಕೆನೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ರಾಜನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಎಡಕೆೆ ಎಂದರೆ ಬಲದ್ದಂದ ಐದನೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ 

ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಪಟ್ಟುರುತಾತರೆ. 

3. ಭಟನು ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕವನುನ ತ್ಲುಪಿದ ಸ್ಮಯಕೆೆ ಆ ಸ್ಾಲ್ಲನ (File) ಹಿಂದ್ದನ ದಾಳ ಇನೂನ ಪ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ದದಿರೆ, ಭಟನಿಗೆ 

ಭಡ್ಡತ ದೊರೆಯದೆ ಹಾಗೆಯ ಪ್ಟದ್ದಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4. ರಾಜನು ತ್ನೆನಲಿ ಬಲವನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟವಾಯಿತೆಂದು ತ್ತೇಮಾತನಿಸ್ಲಪಡುತ್ತದೆ. 

5. ಆಟಕೆೆ ಕುಳಿತಾಗ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಮೂಲೆಯು ಬಲಕೆೆ ಬರುವಂತೆ ಇಟುುಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇನುನ ಆಂಧರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ಾರರಂಭದ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಪ್ರತ್ತಯಬಬ ಆಟಗಾರನು ಮದಲ ಸ್ಲ ನಾಲಕುೆ ದಾಳಗಳನುನ ಒಮಮಗೆ 

ಚಲ್ಲಸ್ಬಲ,ಿ ಹಾಗು ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಎದುರಾಳಿಯ ಯಾವುದೆ ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವಂತ್ತಲ ಿಮತ್ುತ ರಾಜನಿಗೆ ‘ಪ್ರತ್ತಬಂಧ’ (Check) 

ಹಾಕುವಂತ್ತಲ.ಿ ನಂತ್ರದ ಚಲನೆಗಳೆಲ ಿಉತ್ತರ ಭಾರತ್ದ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯ ಮುಂದುವರೆಯುವವು. 

 ಕೆೇರಳದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಒಂದು ಚೌಕದ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ  ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡ್ಡಕೊಟುು ಗಜವನುನ ಎರಡು ಚೌಕ ಮಾತ್ರ, 

ಅದೂ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಹಳಿುಗಾಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ನಿಯಮಗಳ ೇೆ ಇಂದ್ದಗೂ 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದಿರೂ ನಗರ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಲಪಡುತ್ತದೆ. 

 ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು ಕಣತರೆೇಖೆಯ ಒಂದೆೇ ಚೌಕವನುನ ಮಾತ್ರ ಕರಮಿಸ್ಬಲುಿದಾದರಿಿಂದ ಅದು ‘ಅತ್ತ ದುಬತಲ’ 

ದಾಳವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆೇಕಾದ ದ್ದಕಿೆನಲ್ಲ ಿ ನೆೇರವಾಗಿ ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ತೆರವಾದ 

ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಕರಮಿಸ್ಬಲುಿದಾದಿರಿಂದ ಅದುವೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಬಲಶಾಲ್ಲಯಾದ ದಾಳವಾಗಿದೆ. 
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 ಅದೆ ರಿೇತ್ತ ಗಜ (Bishop) ಕೂಡ ಮದಲ್ಲನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಲಕೆೆ ಎರಡೆೇ ಚೌಕಗಳನುನ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಮಾತ್ರ 

ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ನಡುವಿನ ಚೌಕದಲ್ಲ ಿಬೆೇರೆ ದಾಳಗಳಿದಿರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನುನ ದಾಟಬಲುಿದಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಇಂದು ತೆರವಾದ 

ಚೌಕಗಳಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾದರೂ ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಒಮಮಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. 

 ಇನುನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲ ಿಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ಎಲಿ ದಾಳಗಳನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಕೆೇವಲ ರಾಜನೊಬಬನೆ ಉಳಿದಾಗ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಧತ 

ಗೆಲುವನುನ ಪ್ಡೆದಂತೆ ತ್ತೇಮಾತನವಾಗುತ್ತತತ್ುತ. ಇನುನ ಹಲವೆಡೆ ಈ ಮದಲೆ ತ್ತಳಿಸದಂತೆ ಸ್ಮ ಆಟ ಎಂದೂ ತ್ತೇಮಾತನಿಸ್ಲಪಡುತ್ತತತ್ುತ.  

 ಇನುನ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲ ಿಅಶ್ವ (Knight) ದ ಚೌಕದ ಭಟರು ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕವನುನ ತ್ಲುಪಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆ ಅಶ್ವವಾಗಿ ರೂಪಿತ್ಗೊಂಡು ಅದೆ 

ಕಾಲಕೆೆ ಮತೊತಮಮ ಅಶ್ವದ ಚಲನೆಯನುನ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಯವಿತ್ುತ, ಎಂದರೆ ಒಂದೆೇ ಸ್ಾರಿಗೆ ಎರಡು ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತತತ್ುತ. ಇದಕೆೆ ‘ಅಶ್ವದ ಉಡಾಿಣ’ (ಘೂೇಡಾ ಉಡನಾ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತತದಿರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲಿ ಅಪ್ವಾದಾತ್ಮಕ ನಿಯಮಗಳು 

ಆಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಮಿತ್ವಾಗಿದುಿದರಿಂದ ಅವು ಗೌಣವೆನಿಸ್ುತ್ತವೆ. ಆದಿರಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನುನ ಬದ್ದಗಿರಿಸ, ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಎಲಿ ಕಡೆಗಳಲೂ ಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ನಿಯಮಗಳನುನ ‘ದೆೇಸೇ ಶ್ತ್ರಂಜ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಆಟದ ಆ ನಿಯಮಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ 

ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ದ ೇಶ್ೇ ನಿಯಮಗ್ಳು :  

1. ರಾಜನು ಬೆೇಕಾದ ದ್ದಕಿೆನಲ್ಲ ಿಒಂದು ಚೌಕವನುನ ಮಾತ್ರ ಕರಮಿಸ್ಬಲಿ. 

2. ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ತೆರವಾದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲ ಿಬೆೇಕಾದ ದ್ದಕಿೆನಲ್ಲಿ ಸ್ರಳ ರೆೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲಿ. 

3. ಗಜವು ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ತೆರವಾದ ಚೌಕಗಳನುನ ಕರಮಿಸ್ಬಲುಿದು. 

4. ಅಶ್ವವು ಯಾವುದೆ ದ್ದಕಿೆನಲ್ಲಿ (ಶೆರೇಣಿ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಲುಗಳಿಗುಂಟ ಮಾತ್ರ, ಾಾದರೆ ಕಣತರೆೇಖೆಗಳಿಗುಂಟ ಅಲ)ಿ ಎರಡು ಚೌಕ ಮುಂದೆ 

ಹೊೇಗಿ ಒಂದು ಚೌಕ ಮಗುಗಲ್ಲಗೆ (ಪ್ಕೆಕೆೆ) ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದು. 

5. ರಥವು ಸ್ಾಲು ಮತ್ುತ ಶೆರೇಣಿಗಳಿಗುಂಟ ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ತೆರವಾದ ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದು. 

6. ಇನುನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಭಟನು, ಒಂದುಸ್ಲಕೆೆ ಒಂದೆೇ ಚೌಕವನುನ (ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ) ಕರಮಿಸ್ಬಲ,ಿ ಮತ್ುತ ಸ್ಂಬಂಧಿಸದ ಚೌಕದ 

ದಾಳವಿರುವಾಗಲೆ ಆ ಚೌಕದ ಭಟನು ಏಳನೆಯ ಚೌಕದ್ದಂದ ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಅದಕೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸದ 

ದಾಳವು ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಟ್ಟುದಿರೆ ಮಾತ್ರ, ರಾಜನ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಎಂಟನೆಯ ಮನೆ / ಚೌಕವನುನ (King’s file) 

ಭಟನು ತ್ಲುಪಿದರೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ (Queen) ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದುತಾತನೆ. ಉಳಿದೆಲಿ ದಾಳಗಳು ತಾವು ಚಲ್ಲಸದ ದ್ದಕಿೆನಲ್ಲಿಯ ಹೊೇಗಿ 

ಅಲ್ಲಿದಿ ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡರೂ ಭಟನು ಮಾತ್ರ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ಇದಿ ದಾಳವನುನ ಮಾತ್ರವೆ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬಲ.ಿ 

ಇನುನ ‘ಚದುರಂಗದ ದಾಳಗಳು’ (ಪ್ರತ್ತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 16 ರಂತೆ ಒಟುು 32) ಬಿಳಿ ಮತ್ುತ ಕಪ್ುಪ, ಹಳದ್ದ ಮತ್ುತ ಕೆಂಪ್ು ಅಥವಾ ಕೆಂಪ್ು ಮತ್ುತ 

ಹಸರು ಬಣಣದವು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಚಲನೆಯನುನ ‘ಚಿತ್ತಪ್ಟು’ (Toss) ಗೆದಿ ಆಟಗಾರನೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನಳಿದ ನಿಯಮಗಳು 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯನೆನ ಹೊೇಲುತ್ತವೆಯಲಿದೆ ಇತ್ತತತ್ತಲಾಗಿ ಎಲಿ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಂಪ್ೂಣFವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಂತೆಯ ಆಡುವ 

ರೂಢಿಯಾಗುತ್ತತದು,ಿ ಗಾರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ ಅದ್ದನೂನ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತತದೆ. 

ಅಂತಾರ್ಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತುತ ಭಾರತಿೇಯ ನಿಯಮಗ್ಳಲಿಿ ಅಂತರ : 
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(ಇಂದು ನಮೆ ದ ೇಶದಲಿಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರ್ಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಯಮಗ್ಳಂತ ಯೆೇ ಆಟವಾಡುತಿತದುಾ, ಈ ವಯತಾಯಸ್ಗ್ಳನುು ಕ ೇವಲ ಓದುಗ್ರ 

ಅವಗಾಹನ ಗಾಗಿ ಮಾತರ ಕ ೂಡಲಾಗಿದ ) 

1. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಗಾರನ ಬಲಬದ್ದಗೆ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಮೂಲೆ ಬರುವಂತೆ ಚದುರಂಗದ ಪ್ಟವನುನ 

ಇರಿಸಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಲ್ಲ ಿಆ ರಿೇತ್ತ ಯಾವ ಶ್ರತ್ೂತ ಇಲ.ಿ 

2. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಲ್ಲ ಿಬಿಳಿ ದಾಳಗಳನುನ ಚಿತ್ತಪ್ಟು (Toss) ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆದ ಆಟಗಾರನು ಮಟು ಮದಲ ಚಲನೆಯನುನ 

ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಲ್ಲ ಿಕೆೇವಲ ಪ್ರಥಮ ಚಲನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೆ ಚಿತ್ತಪ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

3. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ನಾಲಕೆನೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿದುಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಅದೆ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 

ಎಂದರೆ, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಲದ್ದಂದ ಐದನೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಇರುತಾತನೆ. ಆ ಕಾರಣ ಬಿಳಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ರಾಜನ ಎಡಕೂೆ, 
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ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ರಾಜನ ಬಲಕೂೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಪಟ್ಟುರುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಂತೆ (ಆ – 9) ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ತ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಬರುತಾತನೆ. ಎಂದರೆ ಇಬಬರೂ ರಾಜರು ಬಲಬದ್ದಯಿಂದ ನಾಲೆನೆಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಪಟ್ಟುರುತಾತರೆ. 

4 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಟನು ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ ಒಮಮಲೆ ಕರಮಿಸ್ಬಲ,ಿ ಆದರೆ 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಂತೆ ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಚೌಕವನುನ ಮಾತ್ರ ಕರಮಿಸ್ಬಲ.ಿ 

5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಂತೆ ಭಟನು ಏಳನೆಯ ಚೌಕದ್ದಂದ ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಕರಮಿಸದರೆ, ಆಟಗಾರನ ಇಚೆಛಯ ಪ್ರಕಾರ 

ಯಾವುದೆ ದಾಳವಾಗು ಪ್ರಿವತ್ತನೆ ಹೊಂದಬಲ,ಿ ಆದರೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಂತೆ ಯಾವ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಭಟನು ಏಳನೆಯ ಚೌಕದ್ದಂದ 

ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಹೊೇಗುವನೊೇ ಆಗ ಆ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಇನೊನಂದು ದಾಳವು ಪ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರದ್ದದಿರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಂಟನೆಯ 

ಚೌಕವನುನ ತ್ಲುಪಿ ಆಯಾ ದಾಳವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತತತ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ಇನೂನ ಆ ಸ್ಾಲ್ಲನ ದಾಳವು ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಡದೆ ಇದಿರೆ, ಆ ಭಟನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಾಗಲು ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ. 

6 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ರಾಜ ಮತ್ುತ ರಥ (King & Rook) ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಹೊಂದಲು (Castling) ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ, ಆದರೆ 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯಲ್ಲ ಿಆ ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ. ಆದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಒಮಮಯೂ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ (Check) ಒಡಿದೆ ಇದಾಿಗ 

ಒಮಮ ಮಾತ್ರ ಅಶ್ವದ ಚಲನೆ (Knight’s move) ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. 
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7 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನೊಬಬನೆ ಉಳಿದಾಗ ಕೂಡ (ಉಳಿದ ದಾಳಗಳೆಲಿ 

ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಟಾುಗ) ಅವನನುನ ಬಂಧಿಸ ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತ್ತೇಯ ನಿಯಮಗಳ 

ಪ್ರಕಾರ ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (Draw) ವೆಂದು ನಿಣFಯಿಸ್ಲಪಡುತ್ತದೆ. 

ಅಂತಾರ್ಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಲವು ಮಹತವದ ನಿಯಮಗ್ಳು :  

(ವಿ.ಸ್ೂ.: ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ದೆೇಶ್ೇ ಪ್ದಿತ್ತಯಂದ್ದಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ದಿತ್ತಯನುನ ತ್ುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಯಸಸ್ುವುದರಿಂದ ಮತ್ುತ 

ಆಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ದದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ ವಿವರವಾಗಿ ಅಭಯಸಸ್ುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚದುರಂಗದ ನಿಯಮ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದಲಿದೆ, ಅವುಗಳು ಹೆಚುಿ ರೂಢಿಗತ್ವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲ ಿ ಬೆೇಗನೆ ಉಳಿದುಕೊಳುುತ್ತವೆ, 

ಅಂತೆಯ ಯಾವುದೆ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ುನರಾವೃತ್ತತಯಾದರೆ, ದಯವಿಟುು ಓದುಗರು ಬೆೇಜಾರುಪ್ಟುುಕೊಳುಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತ್ತ). 

1. ಪ್ಟವನುನ ಪ್ರಥಮ ಶೆರೇಣಿಯ ಬಿಳಿಯ ಮೂಲೆಯ ಚೌಕವು ಬಲಕೆೆ ಬರುವಂತೆ ಇರಿಸಕೊಳುಬೆೇಕು. 

2. ಆಟ ನಡೆದಾಗ ಪ್ಾರರಂಭಕೆೆ ಪ್ಟವನುನ ಇರಿಸಕೊಂಡ ರಿೇತ್ತ ತ್ಪ್ಾಪಗಿದೆಯಂದು ತ್ತಳಿದುಬಂದಾಗ, ಆಗಲೆ ಪ್ಟವನುನ ಸ್ರಿಯಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಇಟುು ಯಾವ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿಆಟ ನಿಂತ್ತರುತೊತೇ ಅದೆ ರಿೇತ್ತ ದಾಳಗಳನುನ ಇಟುು ಆಟವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಹುದು. 

3. ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭಕೆೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ುತ ಕಪ್ುಪ ದಾಳಗಳನುನ ಚಿತ್ತಪ್ಟು (Toss) ದ್ದಂದ ನಿಧತರಿಸ, ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದದವನೆ ಪ್ರಥಮ ಚಲನೆ 

(Move) ಯನುನ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಮತ್ುತ ನಂತ್ರದ ಆಟವನುನ ಸ್ರದ್ದಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಪ್ುಪ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳಿಂದ ಆಡುತ್ತ ಮುನನಡೆಯಬೆೇಕು.              

4. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಆಟಗಾರನು ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಪ್ಟದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ದಸ ಇಡಲು ಬಯಸದರೆ ಮದಲೆೇ “ನಾನು 

ಹೊಂದ್ದಸಕೊಳುುತೆತೇನೆ” (I adjust) ಎಂದು ಹೆೇಳಿ ನಂತ್ರ ದಾಳಗಳನುನ ಸ್ಪಶ್ತಸ್ಬಹುದು ಮತ್ುತ ಆವಾಗ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದ ಇದ್ದಿರಬೆೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತ್ತ ಪ್ಕ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದಾಿಗ ಉಳಿದಾರಿಗೂ ಪ್ಟ ಮತ್ುತ ದಾಳಗಳನುನ ಮುಟುಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದ್ದಲ.ಿ  

ಮತ್ುತ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಿದಾಿಗ ಕೂಡ ಮದಲೆೇ ಸ್ೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೆೆ ಮುಟ್ಟುದರೂ ಆತ್ ಮದಲು 

ಮುಟ್ಟುದ ದಾಳವನೆನೇ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕೆೆ “ಸ್ಪಶ್Fಸ್ು ಮತುತ ಚಲಿಸ್ು” (Touch and Move) ನಿಯಮ ಎಂದು ಹೆಸ್ರು. ಆದಿರಿಂದ 

ಆಟಗಾರನು ಮದಲೆೇ ಸ್ಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಲೆಕೆ ಹಾಕಿ ಯೇಚನೆ ಮಾಡ್ಡ ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಟದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಒಂದುವೆೇಳ  ೆ ಒಬಬ ಆಟಗಾರನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾದ ಚಲನೆ (illegal move) ಯನುನ ಮಾಡ್ಡದರೆ, ಆ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸದ ದಾಳವನುನ ಮತೆತ ಮದಲ್ಲನ ಎಂದರೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡುವುದಕಿೆಂತ್ ಪ್ೂವತದಲ್ಲಿದಿ ಜಾಗೆಗೆೇ ಹಿಂದೆ ಸ್ರಿಸ 

ಇಟುು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ನಿಯಮ-4 ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಟವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೆೇಕು. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಆ ರಿೇತ್ತ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಯವಿರದ್ದದಿರೆ, ಆ 

ಆಟವನುನ ನಿಷ್ೆೇಧಿಸ, ಪ್ುನ: ಹೊಸ್ ಆಟವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಆಗ ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಬಲವು ಹೆಚಾಿಗಿದು ಿಆಟ ಅವನದಾಗುವ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿದಾಿಗ, ಉದೆಿೇಶ್ಪ್ೂವತಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಡದಿರೆ, ಆ ಆಟವನುನ ನಿಷ್ೆೇಧಿಸ ಹೊಸ್ ಆಟವನುನ ಆಡ್ಡಸ್ುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 

ಅನಾಯಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿನಿಣಾತಯಕರು ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಲಹೆಯನುನ ಪ್ಡೆದು ಆಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನುನ ಬೆೇರೆ 

ದಾಳದ ಮುನನಡೆಯಂದ್ದಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

5. ಆಟವನುನ ನಿಲ್ಲಿಸ, ನಂತ್ರ ಮತೆತ ಪ್ಾರರಂಭಮಾಡ್ಡದರೆ, ಹಾಗು ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಅಕಸ್ಾಮತಾತಗಿ, ದಾಳಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾಗಿದಿರೆ, ಆಟವನುನ 

ನಿಲ್ಲಿಸ್ುವಾಗ ಇದಿಂತೆಯ ಮತೆತ ದಾಳಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದಸಟುು ಆಟವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ಬೆೇಕು. 

6. ಆಟವು ನಡೆದ್ದರುವಾಗ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾಳಗಳನುನ ನಿಲ್ಲಿಸದ ರಿೇತ್ತಯ ತ್ಪ್ಾಪಗಿದುಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ಆಟವನುನ ನಿಷ್ೆೇಧಿಸ, ಹೊಸ್ 

ಆಟವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ಬೆೇಕು. 



33 
 

7. ಅ) ಯಾವಾಗ ಒಬಬ ಆಟಗಾರನ ರಾಜನು ಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲಿರದೆ ಇದಾಿಗ (not in check) ಮತ್ುತ ಆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತ್ನನ ರಾಜನನೊನಳಗೊಂಡು 

ಯಾವುದೆ ದಾಳವನುನ ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಬರದಂಥಹ ಸಥತ್ತ (ಸ್ೆುೇಲ್ ಮೇಟ್) ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಆಯಿತೆಂದು ತ್ತೇಮಾFನವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬ) ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾದಾಗ ಸ್ಮ ಆಟ ವೆಂದು ನಿಧFರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಕ) ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದಾಿಗ ಕೂಡ ಮೂರು ಸ್ಲ ಒಂದೆೇ ಸಥತ್ತ (ಸ್ೆೇಮ್ ಪ್ರಜಶ್ನ್) ಉಂಟಾಗಿ ಅದೆೇ ಚಲನೆಯನೆನ ಮೂರೂ ಸ್ಲವೂ 

ಮಾಡುವಂತಾಗಿ ಉಳಿದೆಲಿ ದಾಳಗಳು ಮದಲ್ಲನ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಾಥಪಿತ್ವಾಗಿದು ಿಬೆೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇದಾಿಗ, ಆ 

ಆಟಗಾರನು ವಿನಂತ್ತಸಕೊಂಡರೆ, ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಎಂದು ಸ್ಾರಬಹುದು. 

ಡ) ಸ್ಮ ಆಟಕಾೆಗಿ ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವ ಹಕುೆ : 

  1) ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ದೆ ಪ್ದೆ ಅದೆೇ ಚಲನೆಯನುನ (repetation of the move) ಮಾಡುವಂಥಹ ಪ್ರಿಸಥತ್ತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೊೇ ಮತ್ುತ,  

2) ಯಾರು ಒಂದು ಚಲನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಂಥ ಅದೆೇ ಮದಲ್ಲನ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡಲೆೇಬೆೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೊೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮ 

ಆಟಕಾೆಗಿ ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವ ಹಕುೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಸ್ಮ ಆಟಕಾೆಗಿ ಕೆೇಳಿಕೊಳುದೆ ತ್ನನ ದಾಳವನುನ ಮುನನಡೆಸದರೆ ಅವನು ಆ ಹಕೆನುನ ಕಳೆದುಕೊಳುುತಾತನೆ. ಇನುನ ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷದ 

ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತೆತ ಅಂಥದೆ ಚಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಉಂಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಕುೆ ಪ್ುನ: ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇ) ಯಾವಾಗ ಎರಡೂಕಡೆಯ ದಾಳಗಳೆಲಿ ನಾಶ್ವಾಗಿ ಒಬಬರಿಗೊಬಬರು ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಬಂಧಿಸ್ಲು ಅಶ್ಕತರಾಗುವರೊ, ಆಗಲೂ 

ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟವೆಂದು ಸ್ಾರಲಾಗುವದು. 

 

 

ಫ) ಯಾವಾಗ ಒಬಬ ಆಟಗಾರನು ಸ್ಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಬಂಧಿಸ್ುವುದು (ಚೆಕ್ ಮೇಟ್) ಸ್ಾಧಯವಾಗದೆ ಹೊೇದಾಗ, ಮತ್ುತ 

ಕೆೇವಲ ಏಕರಿೇತ್ತಯ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಒಡುಿತ್ತ ನಡೆದಾಗ ಅದು “ವಯಥತಬಂಧ” (Perpetual check) ವೆಂದು ತ್ತಳಿದು ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟವೆಂದು 

ಸ್ಾರಲಾಗುವುದು. 

ಗ) ಪ್ರತ್ತಯಬಬ ಆಟಗಾರನು ಪ್ಾರರಂಭದ್ದಂದ ಅತ್ತ ಹೆಚೆಿಂದರೆ ಐವತ್ುತ ಚಲನೆಗಳನುನ ಮಾಡ್ಡದಿರೂ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ಒಂದೂ ದಾಳವನುನ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರದೆ ಹೊೇಗಿದಿರೆ, ಮತ್ುತ ಭಟನನುನ ಒಟುು ಮುನನಡೆಸ್ದೆ ಇದಿರೆ ಆ ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟ ಎನನಲಾಗುವದು. 

   9.     ಅ) 1) ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಸ್ಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುದಂತೆ 

ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಒಡ್ಡಿಸಕೊಂಡ (ಚೆಕ್ ಮೇಟೆಡ್) ರಾಜನುಳು ಆಟಗಾರ, 

2) ಆಟಕೆೆ ರಾಜೇನಾಮ ಸ್ಲ್ಲಿಸದ ಆಟಗಾರ, 

3) ನಿಧಿತಷ್ುಪ್ಡ್ಡಸದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲ ಿನಿಧಿತಷ್ು ಪ್ಡ್ಡಸದಷ್ುು ಚಲನೆಯನುನ / ಗಳನುನ ಮಾಡದ ಆಟಗಾರ, 

4) ನಿಧಿತಷ್ುಪ್ಡ್ಡಸದ ಅವಧಿಗಿಂತ್ ಒಂದುತಾಸಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಿ ತ್ಡಮಾಡ್ಡಬಂದ ಆಟಗಾರ, 

5) ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಚಲನೆಯನುನ ಉದೆಿೇಶ್ಪ್ೂವFಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಡದ ಆಟಗಾರ, 

6) ಆಟದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಚದುರಂಗದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ ಪ್ಾಲ್ಲಸ್ಲು ಹಿಂಜರಿದ ಆಟಗಾರ, 

    - ಇವರೆಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ೊೇಲನುನ ಹೊಂದ್ದದರೆಂದು ನಿಣತಯಿಸ್ಲಪಡುತಾತರೆ. 
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ಬ) ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಆಟಕೆೆ ನಿಧಿತಷ್ುಪ್ಡ್ಡಸದ ಅವಧಿಗಿಂತ್ ಒಂದುತಾಸಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಿ ತ್ಡಮಾಡ್ಡಬಂದರೆ ಅಥವಾ 

ಇಬಬರೂ ಚದುರಂಗದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ ಪ್ಾಲ್ಲಸ್ಲು ನಿರಾಕರಿಸದರೆ, ಆಟದಲ್ಲ ಿಇಬಬರೂ ಸ್ೊೇತ್ರೆಂದು ನಿಣFಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

 ಅಲಿದೆ, ಆಟದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಎದುರಾಳಿಯನುನ ಯಾವುದೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಪಿೇಡ್ಡಸ, ಅಥವಾ ನೊಂದುಕೊಳುುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡದರೆ ಅದಕೆೆ 

ತ್ಪ್ುಪದಂಡವಾಗಿ ಆಟವನುನ ಸ್ೊೇತ್ಂತೆ ಎಂದು ಕೂಡ ನಿಣತಯ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದಿರಿಂದ ಆ ಬಗೆಗ ಎಚಿರಿಕೆವಹಿಸ್ುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 

 

ಚ ಸ್ ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗ್ಳ ಇನಿುತರ ನಿಯಮಗ್ಳು :  

1. ಚೆಸ್ ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಬೆೈಲ್ ದೂರವಾಣಿಗಳನುನ ಬಳಸ್ುವಂತ್ತಲ,ಿ ಮತ್ುತ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಂಪ್ಕತ ಸ್ಾಧನ ಮತ್ುತ 

ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟು ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುನ ಸ್ಹ  ನಿಬತಂದ್ದಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಆಟಗಾರರು ಉಚಛ ಕರಮಾಂಕದ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುತ ರಾಜಯಮಟುದ) ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗಳಲ್ಲ ಿಆಟದ 

ನಡೆಗಳನುನ (Moves) ಮಾದರಿ ಎಣಿಕ  ಫಲಕ (ಸ್ೊೆೇರ್ ಶ್ೇಟ್) ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸ್ುವುದು ಮತ್ುತ ಹಸ್ಾತಕ್ಷರ ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಿಯ 

(ಆದರೆ ಪ್ರತ್ತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 25 ನಿಮಿಷ್ ಮತ್ುತ ಅದಕಿೆಂತ್ ಕಡ್ಡಮ ಸ್ಮಯ ನಿಗದ್ದಯಾಗಿರುವಲ್ಲ ಿಆಟವನುನ ದಾಖಲ್ಲಸ್ುವದು 

ಕಡಾಿಯವಿಲಿ) . 

3. ಉಚಛ ಕರಮಾಂಕದ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿಚೆಸ್ ಗಡ್ಡಯಾರದ ಉಪ್ಯೇಗ ಕಡಾಿಯವಿದು,ಿ ಪ್ರತ್ತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಡ್ಡೇ ಆಟಕೆೆ ಇಂತ್ತಷ್ುು 

ಎಂದು ಸ್ಮಯವನುನ ನಿಗದ್ದಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದ ಬಂದಾಗ ನಡೆಯನುನ (ಎಂದರೆ ತ್ನನ ದಾಳವನುನ) 

ಮುನನಡೆಸ ಚೆಸ್ ಕಾಿಕನುನ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡಯಾರದ ಗುಂಡ್ಡಯನುನ ಒತ್ುತವವರೆಗೂ ಅವನ ಸ್ಮಯವನುನ ಗಣನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಬರೆದುಕೊಳುಲು ಆಗದ್ದದಿರೆ, ತ್ತೇಪ್ುತಗಾರರು ಒಪ್ುಪವ ಯಾರನಾನದರೂ ತ್ನನ ಪ್ರವಾಗಿ 

ನೆೇಮಿಸಕೊಳುಬಹುದು. 

ಚ ಸ್ ಪ್ಂದಾಯವಳಿಗ್ಳು (Chess Tournaments): ಫಡೆ (FIDE) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು 

ವಿಧಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ಂದಯಗಳನುನ ಏಪ್ತಡ್ಡಸ್ಲಾಗುತ್ತತದೆ; 

1. ಶ್ಾಸಿರೇಯ/ಮಾದರಿ ಚದುರಂಗ್ (Classical/Standard Chess): ಇದರಲ್ಲ ಿಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 2 ರಿಂದ 

3.5 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟಕೆೆ ಕನಿಷ್ು ನಾಲುೆ ಮತ್ುತ ಗರಿಷ್ು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ವಿರುತ್ತದೆ. 

2. ಕ್ಷಿಪ್ರಗ್ತಿಯ ಚದುರಂಗ್ (Rapid Chess): ಇದರಲ್ಲ ಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕನಿಷ್ು 10 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ು 60 

ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನುನ ನಿಗದ್ದಪ್ಡ್ಡಸ್ಲಾಗುತ್ತದೆ.  

3. ಮಿಂಚಿನಗ್ತಿಯ ಚದುರಂಗ್ (Blitz Chess): ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗರಿಷ್ು ಹತ್ುತ ನಿಮಿಷ್ಗಳ 

ಸ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟಕೆೆ ಗರಿಷ್ು ಇಪ್ಪತ್ುತ ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಇದಕೆೆ Mini Match ಎಂದೂ 

ಹೆೇಳುತಾತರೆ) 

ಅಂತ್ಜಾತಲದಲ್ಲ ಿ ಚದುರಂಗ (Chess in Internet): ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟುಗಳಿದು,ಿ ಆಟಕೆೆ ಬೆೇಕಾದ ಸ್ಮಯವನುನ ನಾವೆೇ 

ನಿಗದ್ದಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ(Online), ಮತ್ುತ ಕಾಂಪ್ುಯಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲ ಿಆಡುವುದಕೆೆ 

ಬುಲೆಿಟ್ ಚೆಸ್ ಎನುನತಾತರೆ. 
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ಚ ಸ್ ಗ್ಡಿಯಾರಗ್ಳು: ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಎರಡು ವಿಧ; 1. ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡ್ಡಯಾರ (ಕಿೇ ಕೊಡುವ-Analogue Clock), 2. ವಿದುಯನಾಮನ 

ಗಡ್ಡಯಾರ (Digital Clock). 

 
  (ಕಿೇ ಕೊಡುವ ಗಡ್ಡಯಾರ-Analogue Clock) (ವಿದುಯನಾಮನ ಗಡ್ಡಯಾರ-Digital Clock) 

ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಂತ್ಜಾತಲದ್ದಂದ ಚೆಸ್ ಗಡ್ಡಯಾರದ ಅಪಿಿಕೆೇಶ್ನ್.ಗಳನುನ(Apps) ಡೌನ್ ಲೊೇಡ್ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬಹುದು. (ಇನುನ 

“ಮಾದರಿ ಎಣಿಕ  ಫಲಕ” (ಸ್ೊೆೇರ್-ಶ್ೇಟ್)ದ ಮಾದರಿಯನುನ ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ) 
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ಚದುರಂಗ್-4: ಪಾರಿಭಾಷ್ಟ್ಕ ಶಬಾಗ್ಳು (Technical Terms) 

1.  ಸಾಾನಪ್ಲಿಟ (ಕ ೂೇಟ  ಕಟುಿವುದು) : (Castling) : ಚದುರಂಗದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವದಾಿದ ಈ ಚಲನೆಯು ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ 

ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಾಥನವನೊನದಗಿಸ, ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಅಭೆೇದಯವಾದ ಕೊೇಟೆಯಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನಿನೇಯುತ್ತದೆ. ಅದೆೇ ಕಾಲಕೆೆ ರಥಗಳನುನ (Rooks) 

ರಂಗಕೆೆ ನೂಕಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಿಡಲು ಹೆಚುಿ ಬಲವನುನ ಒದಗಿಸ, ಆಟದ ತ್ತೇವರತೆಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯ 

ಪ್ರತ್ತಯಬಬ ಆಟಗಾರನು ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಲು, ಆಟದ  

ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲಿಯ ಸದಿತೆ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುತೊಡಗುತಾತನೆ.  

 

                                                                                                                
-                                      ಆ-10 

 

ಈ ಚಲನೆಯು ರಥ ಮತ್ುತ ರಾಜನ ಸ್ಂಯುಕತ ಚಲನೆ (composite move) ಆಗಿದು,ಿ ರಾಜನು ರಥದ ಕಡೆಗೆ ಒಮಮಲೆ ಎರಡು ಚೌಕಗಳಿಗೆ 

ಸ್ರಿದು, ಅದೆ ಕಾಲಕೆೆ ರಥವು ಅದೆ ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನನುನ ದಾಟ್ಟ ರಾಜನ ಮಗುಗಲ್ಲನ ಚೌಕಕೆೆ ಧ್ಾವಿಸಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟವನುನ ರಾಜನ 

ಬದ್ದಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಗೆ (King side or Queen side) ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವೆನಿಸದ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ುತ ಈ ಕೆಳಗೆ 

ನಮೂದ್ದಸದ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪ್ಟುು ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

1. ರಾಜ ಮತ್ುತ ರಥ ಇವೆರಡೂ ತ್ಮಮ ಮೂಲ ಸ್ಾಥನಗಳಲ್ಲಿಯ ಇದು ಿ  ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡುವ ಮದಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲ್ಲರಕೂಡದು. ರಾಜನಿಗೆ 

ಬೆೇಕಾದಷ್ುು ಸ್ಲ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಒಡ್ಡಿದಿರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲದೆ ಇದಿರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

2. ರಥ ಮತ್ುತ ರಾಜನ ನಡುವೆ ಯಾವ ದಾಳವೂ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟದ ಕಾಲಕೆೆ ಇರಕೂಡದು.  

3. ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಯಕೆೆ ರಾಜನು ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲ ಿಇದ್ದಿರಕೂಡದು. 

ಆ-11 ರಲ್ಲ ಿ ರಾಜ ಮತ್ುತ ರಥದ ನಡುವೆ ಬೆೇರೆ ದಾಳ ಇದುಿದರಿಂದ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಲು ಬರುವದ್ದಲ.ಿ ಮತ್ುತ ರಾಜನ 

ಬದ್ದಗೂ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಶ್ವದ ಚೌಕಕೆೆ ರಾಜನು ಹೊೇಗಬೆೇಕಾಗುವುದಲಿದೆ ಆ ಚೌಕವು ಈಗಾಗಲೆ ಕಪ್ುಪ ಗಜದ 

ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿದೆ. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
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ಆ-11 

     

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-12 

     

 

ಆ-12 ರಲ್ಲ ಿ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು ಕಪ್ುಪ ಅಶ್ವದ್ದಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಒಡಿಲಪಟ್ಟುದಿರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುುವವರೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ 

ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ.  

4. ಮತ್ುತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಜನು ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಹೊಂದುವಾಗ ಎದುರಾಳಿಯ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿದ ಿ ಚೌಕವನುನ ಹಾಯು ಿ ದಾಟಲಾರದು. ಮತ್ುತ 

ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟವಾದ ನಂತ್ರ ರಾಜನು ನಿಲುಿವ ಚೌಕವೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಯ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿರಕೂಡದು. ಆದರೆ ರಥಕೆೆ ಈ ನಿಯಮ 

ಅನವಯಿಸ್ಲಾರದು. (ಆ-13 ಮತ್ುತ ಆ-14) 

ಆ-13 ರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ರಾಜನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಗೂ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ರಥದ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕದಲ್ಲಿ 

ಬಿಳಿಯ ರಥವು ಮಾತ್ರ ಹಾಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ರಥಕೆೆ ಆ ನಿಬಂಧನೆಯಿಲಿವಾದರಿಿಂದ ಅದು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿದೆ.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_ndt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
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ಆ-13 

     

 

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-14 

     

 

ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಆ-14 ರಲ್ಲ ಿರಥವು ಕಪ್ುಪ ಆನೆಯ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿದಿರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

2. ಪ್ರತಿಬಂಧ್ (ಪ್ರತಿಬಂಧ್ ಒಡುುವಿಕ ) Check :  ಯಾವಾಗ ರಾಜನು ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳದ್ದಂದ ಅಥವಾ ದಾಳಗಳಿಂದ ಆಕರಮಣಕೆೆ 

ಒಳಗಾಗುತಾತನೆಯ ಎಂದರೆ ರಾಜನಿದಿ ಚೌಕವು ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳದ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲ ಿಬರುತ್ತದೊೇ ಆವಾಗ, ರಾಜನು ಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲದಿಾಿನೆ (to 

be in check) ಎಂದು ತ್ತಳಿಯಬೆೇಕು. ಮತ್ುತ ಈಗ “ಪ್ರತ್ತಬಂಧ” (Check) ಎಂದು ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸದ ಆಟಗಾರನು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿಲಿ 

(ಮುಂಚಿನ ನಿಯಮಗ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ ಅಥವಾ ಚ ಕ್ ಎಂದು ಹ ೇಳಬ ೇಕಿತುತ,). ಆಗ ರಾಜನು, 1) ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಆಕರಮಿಸ್ಲಾರದ, 

ಎದುರಾಳಿಯ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದರದ ಚೌಕಕೆೆ ಹೊೇಗುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ, 2) ಆಕರಮಣ ಮಾಡ್ಡದ ದಾಳವನೆನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವುದರಿಂದ, 

ಅಥವಾ, 3) ದಾಳಿಮಾಡ್ಡದ ದಾಳ ಮತ್ುತ ರಾಜನ ನಡುವೆ ಬೆೇರೊಂದು ದಾಳವನುನ ಮುನನಡೆಸ, ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
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ಆ-15      

ಆ -15 ರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಬೆೇರೆ ದಾಳದ ಬೆಂಬಲವಿಲಿದ (not supported) ಮತ್ುತ ರಾಜನ ಅಳವಿನಲ್ಲ ಿಬಂದ್ದರುವ ರಥವು ದಾಳಿ 

ಮಾಡ್ಡದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನು ರಥವನುನ (ರಾಜನಿಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಶ್ವದ್ದಂದಲಾಗಲ್ಲ) ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ 

ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ, ರಾಜನನುನ ಆ ಚೌಕದ್ದಂದ ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ಮುನನಡೆಸಯಾದರೂ ಉಳಿದುಕೊಳುಬಹುದು. ಅದೆ ರಿೇತ್ತ ಕಪ್ುಪ 

ರಾಜನು ಬಿಳಿಯ ಗಜದ್ದಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದೆ. ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಗಜವು ರಾಜ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿ ಗಜದ ನಡುವೆ ಸ್ರಿದು ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ 

ತ್ಪಿಪಸ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಾಜನೆ ಬೆೇರೆ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ.  

3. ಸಿಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ (ಸಿಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸ್ು): (Checkmate) :   

          
 

 

 
  
ಅ ಬ 

  
  
  
  

ಕ ಡ 

    
ಆ-16      

 ಯಾವಾಗ ರಾಜನು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಯಾವುದೆ ರಿೇತ್ತಗಳಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲಾರದಂತೆ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನೊೇ ಆಗ ಅದಕೆೆ ಸಥರ 

ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಎನುನ ತಾತರೆ. ಆಗ ರಾಜನು ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುರುತಾತನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಮುಕಾತಯವಾದಂತೆ. ಮತ್ುತ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟು 

ರಾಜನ ಆಟಗಾರ ಸ್ೊೇತ್ಂತೆ. ಆ-16 ರಲ್ಲ,ಿ ಅ) ಗಜದ್ದಂದ, ಬ) ಅಶ್ವದ್ದಂದ, ಕ) ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ಮತ್ುತ ಡ) ರಥದ್ದಂದ ಸಥರ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ 

ಉಂಟಾಗಿದೆ. 

4. ಸ್ಂಗ್ಮ (Combination) : ನಿಯೇಜತ್ ಉದೆಿೇಶ್ಕಾೆಗಿ ಒಂದಕೊೆಂದು ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡುತ್ತ ಸ್ಾಗುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ 

ದಾಳಗಳ ಕೂಟವನುನ ಸ್ಂಗಮ ಎಂದು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_ndt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qdt45.svg
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5. ಉದ ಧೇಶ್ತ ಪ್ರತಿಬಲಿ (Counter gambit) : ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಭಟನನುನ ಒಂದು ಉದೆಿೇಶ್ತ್ ಕಾಯತಕಾೆಗಿ, ತ್ನೂಮಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಥತ್ತಯ 

ಲಾಭಕಾೆಗಿ (positional advantage) ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅಪಿತಸ್ುವುದಕೆೆ ಉದೆಿೇಶ್ತ್ ಪ್ರತ್ತಬಲ್ಲ ಎನುನವರು. 

6. ಸ್ಂಶ್  ೇಧಿತ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ (Discovered check) : 

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-17 

     

ಆ-17 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ ಬಿಳಿಯ ಅಶ್ವವನುನ ಬೆೇರೆಕಡೆಗೆ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ರಾಜನು ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನೆ. ಈ ರಿೇತ್ತ 

ನಡುವೆ ಇರುವ ಎಂದರೆ, ಸ್ರಳರೆೇಖೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆೇರೊಂದು ದಾಳವನುನ ಆ ಸ್ರಳ ರೆೇಖೆಯನುನ ಬಿಟುು ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ುವುದರಿಂದ 

ಮತೊತಂದು ದಾಳದ್ದಂದ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವುಂಟಾಗುತ್ತತದಿರೆ, ಅದಕೆೆ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಎನುನತಾತರೆ. ಈ ರಿೇತ್ತ 

ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವು ಬಹಳ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯಾದುದು. ಏಕ ಕಾಲಕೆೆ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವುಂಟಾಗುವುದಲಿದೆ ಅದೆ ಸ್ಮಯಕೆೆ 

ಮತೊತಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳವೂ ಗಂಡಾಂತ್ರಕೊೆಳಗಾಗುವ ಸ್ಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ರಾಜನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ಮದಲು 

ತ್ಪಿಪಸ್ಬೆೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳವಂದನುನ ಕಳೆದುಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ -17 ರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಐದನೆಯ ಮನೆಗೆ 

ಮುನನಡೆಸ್ುವುದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. 

7. ಇಮೆಡಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ (Double check): ಯಾವಾಗ ರಾಜನು ಎರಡು ದಾಳಗಳಿಂದ ಆಕರಮಣಕೊೆಳಪ್ಟುು ಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲ ಿಇರಿಸ್ಲಪಡುತ್ತದೊೇ, 

ಆಗ ಅದಕೆೆ ಇಮಮಡ್ಡ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವೆನುನವರು. 
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ಆಕೃತ್ತ-18 ರಲ್ಲ ಿಅಶ್ವವನುನ ರಾಜನಬದ್ದಯ ರಥದ ಆರನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಏಕಕಾಲಕೆೆ ಬಿಳಿಯ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿ ಅಶ್ವ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವಡ್ಡಿಸ್ಲಪಡುತಾತನೆ. 

8. ಬದಿ ಆಕರಮಣ (Enpassant) : ಈ ಮದಲೆೇ ಭಟನ ಬಗೆಗ ವಿವರಿಸ್ುವಾಗ (ಆ-8 ರಲ್ಲ)ಿ ಇದರ ಬಗೆಗ ವಿವರವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

9. ಅನಾಥ (Enprise) : ಬೆಂಬಲವಿಲಿದೆೇ ಎಂದರೆ ತ್ನನದೆ ಆದ ಬೆೇರೆ ದಾಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲಿದೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಅಳವಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಳವನುನ 

ಅನಾಥ ದಾಳವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಹುವುದು. 

10. ವಿನಿಮಯ (Exchange) : ಒಂದು ದಾಳವನುನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅಪಿFಸ, ಅದರಿಂ ಅಷ್ೆುೇ ಮೌಲಯದ ದಾಳವನುನ ನಾವು ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವುದಕೆೆ 

ವಿನಿಮಯವೆನುನವರು. 

11. ಗ್ಜಗ್ಮನ (Fianchetto- ಫಿಯಾನ್ ಚ ಟ ೂಿ) : ಗಜವನುನ ಅಶ್ವದ ಎರಡನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದಕೆೆ ಗಜಗಮನ ಎನುನವರು. 

12. ದಿವಮುಖ ಆಕರಮಣ (Fork) :  ಎದುರಾಳಿಯ ಎರಡು ದಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲಕೆೆ 

          
 

 

 
  
  
ಅ ಬ 

  
  
  

ಕ ಡ 

    
ಆ-19      

ನಮಮ ಒಂದು ದಾಳದ್ದಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ದ್ದವಮುಖ ಆಕರಮಣವೆನುನವರು.    ಆ-19 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ, ಅ) ದಲ್ಲ,ಿ ಕಪ್ುಪ ಭಟನು ರಥ 

ಮತ್ುತ ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಕರಮಣ ಮಾಡ್ಡದಾಿನೆ. ಬ) ದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು ಎರಡು ಅಶ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರಮಣ ಮಾಡ್ಡದಾಿನೆ. ಕ) ದಲ್ಲಿ, 

ಗಜವು ಅಶ್ವ ಮತ್ುತ ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲಕೆೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡದೆ. ಡ) ದಲ್ಲ ಿಅಶ್ವವು ರಾಜ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಇಬಬರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಯಿಟ್ಟುದೆ 

13. ಉದ ಧೇಶ್ತ ಬಲಿ (Gambit) : ಸ್ವಯಂ ಪ್ೆರೇರಣೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಉತ್ತಮ ಸಥತ್ತಯನುನ ಹೊಂದುವುದಕಾೆಗಿ ಒಬಬ ಭಟನನುನ ಎದುರಾಳಿಯ 

ವಶ್ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಉದೆಿೇಶ್ತ್ ಬಲ್ಲ ಎನುನವರು. 

14. ಅತುಯತತಮ ದಾಳಗ್ಳು (Major pieces): ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ರಥಗಳು (Queen & Rooks). 

15. ಉತತಮ ದಾಳಗ್ಳು (Minor pieces) : ಗಜ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವಗಳು (Bishops & Knights). 

16. ಸಾರ್ಾರಣ ದಾಳಗ್ಳು : ಭಟರು (Pawns). 

17. ವಿರ್ ೂೇಧ್ ಸಿಾತಿ (Opposition) : ಇಬಬರು ರಾಜರು ಅತ್ತ ಹತ್ತತರದಲ್ಲಿರುವ ಸಥತ್ತಗೆ ವಿರೊೇಧ ಸಥತ್ತ ಎನುನವರು. (“ಇಬಬರು ರಾಜರು 

ಒಬಬರಿಗೊಬಬರು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಒಂದೆೇ ಸ್ಾಲು, ಶೆರೇಣಿ ಅಥವಾ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ನಿಂತ್ತದು ಿನಡುವೆ ಕೆೇವಲ ಒಂದೆ ಒಂದು ತೆರವಾದ 

ಚೌಕವಿದುಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತ್ನನ ಚಲ್ಲಸ್ುವ ಸ್ರದ್ದಯಿರುವುದ್ದಲಿವೇ ಅವನು ವಿರೊೇಧ ಸಥತ್ತಯನುನ ಪ್ಡೆದ್ದದಾಿನೆಂದು” ಅಥತ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_ndt45.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qlt45.svg
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18. ನಿರ್ಾತಂಕ ಭಟ (Passed pawn) : ಎದುರಿಗೆ ಎಂದರೆ ತ್ನನದೆ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಎರಡೂ ಬದ್ದಯ ಸ್ಾಲುಗಳಲ್ಲ ಿಎದುರಾಳಿಯ ಭಟರು 

ಇಲಿದೆ ಇದಿಂತ್ಹ ಸಥತ್ತಗೆ ಎಂದರೆ, ಎದುರಾಳಿಯ ಭಟರಿಂದ ಆತ್ಂಕವಿಲಿದೆ ಇದು ಿಚಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿರುವಂತ್ಹ ಭಟನಿಗೆ ನಿರಾತ್ಂಕ ಭಟ 

ಎನನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

19. ತಾಯಗ್ (Sacrifice) :  ನಿಣಾತಯಕವೆನಿಸ್ಬಹುದಾದ ಹಲವು ಸಥತ್ತಯ ಲಾಭಕಾೆಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ೆರೇರಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೆ ದಾಳವನುನ ಎದುರಾಳಿಗೆ 

ಅಪಿತಸ್ುವುದಕೆೆ ತಾಯಗ ಎನುನವರು. 

20. ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಚಲನ  (illegal move): ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡದೆ ಬೆೇರೆಯ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಡದರೆ ಅದಕೆೆ 

ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಚಲನೆ (illegal move) ಎನುನವರು. 

21. ನಿಷ್ಟ್ಕಿಯ ಸಿಾತಿ (Stalemate - ಸ ಿೇಲ್ ಮ್ಮೇಟ್) : ಇಲ್ಲ ಿ ಒಬಬ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದು ಿ ಅವನು ತ್ನನ ಯಾವುದೆ ದಾಳಗಳನುನ 

(ರಾಜನನೊನಳಗೊಂಡು), ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿದ ಸಥತ್ತಯಿದಾಿಗ ಮತ್ುತ ಅದೆ ಸ್ಮಯಕೆೆ ಅವನ ರಾಜನು ಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲಿರದೆ ಇದುಿದಾದರೆ ಈ 

ಸಥತ್ತಗೆ ನಿಷ್ಟ್ೆರಯ ಸಥತ್ತ ಎನುನವರು, ಮತ್ುತ ಈ ಸಥತ್ತ ಉಂಟಾದರೆ ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟವೆಂದು ನಿಣFಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

22. ಸ್ಮಯಲಾಭ (Tempo-ಟ ಂಪ) : ಒಂದು ಚಲನೆಯ ಸ್ಮಯದ ಲಾಭಕೆೆ ಎಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಒಂದು ಚಲನೆಯನುನ 

ವಯಥತಗೊಳಿಸ್ುವುದಕೆೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ ಎನುನವರು. 

23. ವಿನಿಮಯಲಾಭ (winning the exchange) : ಒಂದು ದಾಳಕೆೆ ಪ್ರತ್ತಯಾಗಿ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಮೌಲಯದ (ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ರಥವನುನ) 

ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವುದಕೆೆ ವಿನಿಮಯಲಾಭ ಎನುನವರು. 

24. ಸ್ಮ ಆಟ = (Draw). 

25. ಚಲನ  = (Move). 

26. ದಾಳಗ್ಳು = (Pieces, Chessmen). 

27. ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಿ = (Capture). 

28. ದಾಳಿ, ದಾಳಿಯಿಡು, ಆಕರಮಣ = (Attack). 

29. ವಯಥಪ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ = (Perpetual check). 

30. ಇಮೆಡಿಸಿದ ಭಟರು = (Doubled pawns). ಒಂದೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಇಬಬರು ಭಟರಿದಿರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಮಮಡ್ಡಸದ ಭಟರೆಂದು ಹೆಸ್ರು. 

31. ಬ ಂಬಲರಹಿತ ಭಟ = (Isolated Pawn). ಬೆೇರೆ ಭಟರಿಂದ ಬೆಂಬಲವಿಲಿದೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ ಿಭಟನಿಗೆ ಬೆಂಬಲರಹಿತ್ ಭಟನೆಂದು ಹೆಸ್ರು. 

32. ಹಿಂದುಳಿದ ಭಟ = (Backward pawn).ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಲಪಟು ಮತ್ುತ ಬೆೇರೆದಾಳ ಅಥವಾ ಭಟರ ಬೆಂಬಲವಿಲಿದ ಭಟನಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ 

ಭಟನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

33. ಸಾಲು = (File),                                 

34. ಮುಕತ ಸಾಲು = (Open File). 

35. ಶ್ ರೇಣಿ = (Rank). 
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ಚದುರಂಗ್-5: ಸ್ಂಕ ೇತಾಕ್ಷರಗ್ಳು  ಮತುತ ಅಂಕಕರಣ          

(Abbreviations & Notations) 
ಅ) ಸ್ಂಕ ೇತಾಕ್ಷರಗ್ಳು: (Abbreviations) 

ಚದುರಂಗದಾಟದ ವಿವರಗಳನುನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ುತ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಯಾ ದಾಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ುತ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಕಲ್ಲಪಸ, ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನುನ 

ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದ್ದಸದ ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲ ಿ ತ್ಂದರೆ ಹೆಚುಿ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. (ಓದುಗರಿಗೆ,ತ್ುಲನೆ ಮಾಡ್ಡ ತ್ತಳಿದು ಕೊಳುಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮದಲು ಕನನಡದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಅದೆ 

ಅಥತದ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದ ಮತ್ುತ ಸ್ಂಬಂಧಿಸದ ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಬರೆದು, ನಂತ್ರ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಇನುನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಲ್ಲರುವ 

ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

ಕರ. 
ಸ್ಂ. 

ಕನನಡ ಪ್ದ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದ ಇಂಗಿಿೇಷ್ 
ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರ 

ಕನನಡ 
ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರ 

1 ರಾಜ, ರಾಜನ King, King’s K ರಾ 
2 ಪ್ರಧ್ಾನಿ, ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ Queen, Queen’s Q ಪ್ರ 
3 ರಥ, ರಥದ Rook, Rook’s R ರ 
4 ಗಜ, ಗಜದ Bishop, Bishop’s B ಗ 
5 ಅಶ್ವ, ಅಶ್ವದ Knight, Knight’s Kt, N ಅ 
6 ಭಟ, ಭಟನ Pawn, Pawn’s P ಭ 
7 ಇಗೆ, ಇಕೆೆ To - - 
8 ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಒಡುಿ Check +, Ch. +, ಪ್ರ. 
9 ಸಥರ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ Checkmate +mate,ch.mate    , ಸಥ.ಪ್ರ. 
10 ರಾಜನಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ King side castling 0-0 0-0 
11 ಪ್ರಧ್ಾನಿಬದ್ದಗೆ  ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ Queen side castling 0-0-0 0-0-0 
12 ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತ್ತದೆ Capture X X 
13 ಬದ್ದ ಆಕರಮಣ Enpassant ep. ಬದ್ದ. 
14 ಉತ್ತಮ ಚಲನೆ Good move ! ! 
15 ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚಲನೆ Very good move !! !! 
16 ದುಬತಲ ಚಲನೆ Weak/bad move ? ? 
17 ಅತ್ತ ದುಬತಲ ಚಲನೆ Very bad move ?? ?? 
18 ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ Discovered check dis.ch. ಸ್ಂ.ಪ್ರ 
19 ಇಮಮಡ್ಡ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ Double check db.ch. ++, ಇ.ಪ್ರ 
20 ದ್ದಂದ, ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಿ From / / 
21 ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತಹೊಂದು Promoted to Queen /Q /ಪ್ರ 
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ಬ) ಅಂಕಕರಣ (Notations) :  

ಚದುರಂಗದಲ್ಲ ಿಆಟದ ಮುನನಡೆಯ ಚಲನೆಗಳನುನ (moves) ಲೆೇಖಿೇ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ುವ ಮತ್ುತ ದಾಖಲೆಯನಿನಡುವ ಪ್ದಿತ್ತಯನುನ 

ಅಂಕಕರಣ ಎನನಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಈ ಪ್ದಿತ್ತಗಳಲ್ಲ ಿಹಲವಾರು ವಿಧ್ಾನಗಳಿದಿರೂ World Chess Federation (W.C.F) ದ್ದಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವಾದ 

ಎರಡು ಪ್ದಿತ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಮದಲನೆಯದು ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಅಂಕಕರಣ ಅಥವಾ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕಕರಣ. ಎರಡನೆಯದು 

ಜಮತನ್ ಅಂಕಕರಣ ಅಥವಾ ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಅಂಕಕರಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲನೆಯದೆೇ ಹೆಚುಿ ಸ್ುಲಭವಾಗಿದು ಿಹೆಚುಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಯಿೂ ಇದೆ. 

ಅಂತೆಯ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನೆನೇ ಬಳಸ್ೊೇಣ.  

 

1. ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದಧತಿ:  

 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಎಂಟನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಏಳನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಆರನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಐದನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ನಾಲಕನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಮೂರನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಎರಡನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಒಂದನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 

                      ಆ-20 

 

 

ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಒಂದನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಎರಡನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಮೂರನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ನಾಲಕನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಐದನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಆರನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಏಳನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 
ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಎಂಟನೆಯ ಶೆರೇಣಿ 

                                                     ಆ-21 
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                                      ಆ-22 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
           ಆ-23 

     

ಆ-23 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದ ಸಥತ್ತ (Opening position) ಇದು,ಿ ರಾಜನನೊನಳಗೊಂಡು ಬಲಬದ್ದಯ ಪ್ಟವನುನ 

ರಾಜನ ಬದ್ದ ಎಂದೂ (King side) ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನೊನಳಗೊಂಡು ಎಡಬದ್ದಯ ಪ್ಟವನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದ ಎಂದೂ (Queen side) ಚದುರಂಗದ 

ಪ್ಟವನುನ ಸ್ಮನಾಗಿ ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ ಇಬಾುಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನುನಳಿದ ದಾಳಗಳನುನ ಆಯಾ ಸ್ಾಥನಗಳಿಗನುಸ್ರಿಸ, ವಿವರಿಸ್ಲು 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನ ರಾಜನ ಗಜದ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ (King Bishop File) ಭಟನನುನ ರಾಜನ ಗಜದ ಭಟನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. 

ಮತ್ುತ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ‘ರಾಗಭ’ ಎಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. ಇದೆ ರಿೇತ್ತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಶ್ವದ ಭಟನನುನ ‘ಪ್ರಅಭ’ ಎನನಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ರಾಜನ ಅಶ್ವ 

(ರಾಜನ ಬದ್ದಯ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ವ) ವನುನ ‘ರಾಅ’ ಎಂದು ಕರೆಯನಹುದು. ಇದೆ ರಿೇತ್ತ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ದಾಳವನುನ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲು 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ-24 ರಲ್ಲ ಿಆಯಾ ದಾಳಗಳ, ಆಯಾ ಚೌಕಗಳ ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ಹೆಸ್ರುಗಳನುನ ಸ್ೂಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಎಡದ್ದಂದ ಬಲಕೆೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದಾಳಗಳನುನ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಪ್ರರ1 
ಪ್ರರ8 

ಪ್ರಅ1 
ಪ್ರಅ8 

ಪ್ರಗ1 
ಪ್ರಗ8 

ಪ್ರ 1 
ಪ್ರ8 

ರಾ1 
ರಾ8 

ರಾಗ1 
ರಾಗ8 

ರಾಅ1 
ರಾಅ8 

ರಾರ1 
ರಾರ8 

ಪ್ರರ2 
ಪ್ರರ7 

ಪ್ರಅ2 
ಪ್ರಅ7 

ಪ್ರಗ2 
ಪ್ರಗ7 

ಪ್ರ2 
ಪ್ರ7 

ರಾ2 
ರಾ7 

ರಾಗ2 
ರಾಗ7 

ರಾಅ2 
ರಾಅ7 

ರಾರ2 
ರಾರ7 

ಪ್ರರ3 
ಪ್ರರ6 

ಪ್ರಅ3 
ಪ್ರಅ6 

ಪ್ರಗ3 
ಪ್ರಗ6 

ಪ್ರ3 
ಪ್ರ6 

ರಾ3 
ರಾ6 

ರಾಗ3 
ರಾಗ6 

ರಾಅ3 
ರಾಅ6 

ರಾರ3 
ರಾರ6 

ಪ್ರರ4 ಪ್ರಅ4 ಪ್ರಗ4 ಪ್ರ4 ರಾ4 ರಾಗ4 ರಾಅ4 ರಾರ4 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_ndt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
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ಪ್ರರ5 ಪ್ರಅ5 ಪ್ರಗ5 ಪ್ರ5 ರಾ5 ರಾಗ5 ರಾಅ5 ರಾರ5 
ಪ್ರರ5 
ಪ್ರರ4 

ಪ್ರಅ5 
ಪ್ರಅ4 

ಪ್ರಗ5 
ಪ್ರಗ4 

ಪ್ರ5 
ಪ್ರ4 

ರಾ5 
ರಾ4 

ರಾಗ5 
ರಾಗ4 

ರಾಅ5 
ರಾಅ4 

ರಾರ5 
ರಾರ4 

ಪ್ರರ6 
ಪ್ರರ3 

ಪ್ರಅ6 
ಪ್ರಅ3 

ಪ್ರಗ6 
ಪ್ರಗ3 

ಪ್ರ6 
ಪ್ರ3 

ರಾ6 
ರಾ3 

ರಾಗ6 
ರಾಗ3 

ರಾಅ6 
ರಾಅ3 

ರಾರ6 
ರಾರ3 

ಪ್ರರ7 
ಪ್ರರ2 

ಪ್ರಅ7 
ಪ್ರಅ2 

ಪ್ರಗ7 
ಪ್ರಗ2 

ಪ್ರ7 
ಪ್ರ2 

ರಾ7 
ರಾ2 

ರಾಗ7 
ರಾಗ2 

ರಾಅ7 
ರಾಅ2 

ರಾರ7 
ರಾರ2 

ಪ್ರರ8 
ಪ್ರರ1 

ಪ್ರಅ8 
ಪ್ರಅ1 

ಪ್ರಗ8 
ಪ್ರಗ1 

ಪ್ರ8 
ಪ್ರ1 

ರಾ8 
ರಾ1 

ರಾಗ8 
ರಾಗ1 

ರಾಅ8 
ರಾಅ1 

ರಾರ8 
ರಾರ1 

                        ಆ-24 

 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ರಥ                   - ಪ್ರರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ರಥದ ಭಟ               - ಪ್ರರಭ 
ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಶ್ವ                   - ಪ್ರಅ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಶ್ವದ ಭಟ              - ಪ್ರಅಭ 
ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜ                   - ಪ್ರಗ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜದ ಭಟ               - ಪ್ರಗಭ 
ಪ್ರಧ್ಾನಿ                            - ಪ್ರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಭಟ                       - ಪ್ರಭ 
ರಾಜ                               - ರಾ ರಾಜನ ಭಟ                           - ರಾಭ 
ರಾಜನ ಗಜ                        - ರಾಗ    ರಾಜನ ಗಜದ ಭಟ                   - ರಾಗಭ    
ರಾಜನ ಅಶ್ವ                        -ರಾಅ ರಾಜನ ಅಶ್ವದ ಭಟ                  - ರಾಅಭ 
ರಾಜನ ರಥ                        - ರಾರ ರಾಜನ ರಥದ ಭಟ                   - ರಾರಭ 

 

(ಮೇಲ್ಲನ ಆ-24 ರಲ್ಲ,ಿ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳವೂ, ಮೇಲ್ಲನ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಕಪ್ುಪ ದಾಳಗಳವೂ 

ಇರುತ್ತವೆ.ಮುಂದ್ದನ ಸ್ಂಖೆಯಗಳು ಆಯಾ ಶೆರೇಣಿಗಳ ಸ್ಂಖೆಯಗಳನುನ ಸ್ೂಚಿಸ್ುತ್ತವೆ) 

 ಇನುನ ಶೆರೇಣಿಗುಂಟ ಆಯಾ ದಾಳಗಳು ಚಲ್ಲಸದಂತೆಲಾಿ ಆಯಾ ಶೆರೇಣಿಯ ಸ್ಂಖೆಯಗಳನುನ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದ್ದಸ್ಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಉದಾ: ರಾಜನ ಭಟನು ಎರಡು ಚೌಕಗಳನುನ ಕರಮಿಸ್ಲು ನಾಲೆನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯನುನ ಸ್ೆೇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯ ಆ ಚಲನೆಯನುನ ‘ರಾಭ4’ ಎಂದು 

ಬರೆದರೆ ರಾಜನ ಭಟನು ನಾಲೆನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಕರಮಿಸದನೆಂದು ಅಥತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆ ರಿೇತ್ತ, ‘ರಾಅ-ಗ3’ ರಾಜನ ಬದ್ದಯ ಅಶ್ವ ರಾಜನ 

ಗಜದ ಮೂರನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸತೆಂದು ಅಥತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಆಟದ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಚಲನೆಯನುನ ಬರೆಯುತಾತ ನಾವು ಇಡ್ಡೇ 

ಆಟವನುನ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿಬರೆದ್ದಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

 ಒಬಬ ಭಟನು ಒಂದು ದಾಳವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆೇ ಮಗುಗಲ್ಲನ ಸ್ಾಲನುನ (adjecent file) ಪ್ರವೆೇಶ್ಸ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ, ಆಗ ಅದನುನ ಆಯಾ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸದಂತೆಯ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. ಉದಾ: ರಾಜನ ಭಟನು ಒಂದು ದಾಳವನುನ 

ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಸ್ಾಲನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸದನೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ನಂತ್ರ ಹೆಸ್ರಿಸ್ುವಾಗ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಭಟನೆಂದೆೇ 

ಕರೆಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
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2. ಬ್ರೇಜಗ್ಣಿತ ಪ್ದಧತಿ :  

ಮೂಲತ್: ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದಿತ್ತ ಮತ್ುತ ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಪ್ದಿತ್ತಗಳಲ್ಲ ಿಬಹಳ ಅಂತ್ರವಿದು ಿಆ-25 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ ಸ್ಾಲುಗಳು ಎಡದ್ದಂದ ಬಲಕೆೆ 

(a, b, c, d, e, f, g, h) ಮತ್ುತ ಶೆರೇಣಿಗಳು  

 
ಅ ಬ ಕ ಡ ಇ ಫ ಗ ಹ 

 
 

 
a    b    c    d     e     f     g     h  
ಆ-25 

8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆೆ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ಎಣಿಸ್ಲಪಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ುತ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಚೌಕಗಳನುನ ಹೆಸ್ರಿಸ್ುವಾಗ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅಕ್ಷರವನುನ 

ಮದಲ್ಲಗೆ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಶೆರೇಣಿಯ ಸ್ಂಖೆಯಗಳನುನ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಶ್ವದ ನಾಲೆನೆಯ ಚೌಕವನುನ, 

ಅಂದರೆ, ಪ್ರಅ4 ನುನ “b4” ಎಂದೂ, ಕಪ್ುಪ ರಾಜನ ರಥದ ಎರಡನೆಯ ಚೌಕವನುನ , ಅಂದರೆ, ರಾರ2 ನುನ “h7” ಎಂದೂ ಬರೆಯುತಾತರೆ. ನಾವು 

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ, “a, b, c, d, e, f, g, h” ಬದಲಾಗಿ “ಅ, ಬ, ಕ, ಡ, ಇ, ಫ, ಗ, ಹ” ಗಳನುನ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ, ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ 

‘ಪ್ರಅ4’ ನುನ “ಬ4” ಎಂದೂ, ಕಪ್ುಪ ‘ರಾರ2’ ನುನ “ಹ7” ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಅಂತೆಯ, ಗ-ಪ್ರರ4 (ಗಜವು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ರಥದ ನಾಲೆನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ುತ್ತದೆ) ಇದನುನ “ಗಅ4” ಎಂದು 

ಬರೆಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಉಳಿದೆಲಿ ಚಲನೆಗಳನುನ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಪ್ದಿತ್ತಯು ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದರಿಿಂದ, ಮತ್ುತ ಮದಲು ವಿವರಿಸ್ಲಾದ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದಿತ್ತಯ ಹೆಚುಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದು,ಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನೆನ 

ಬಳಸ್ೊೇಣ. 

3. ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಟಗ್ಳು : ಇನುನ ಈ ಪ್ದಿತ್ತಯನುನ ಇನಿನಷ್ುು ಸ್ು್ಟವಾಗಿ ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಅಲಿದೆ, ಹೊಸ್ ಆಟಗಾರರು, ಆಟದ 

ಪ್ಾರರಂಭದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ (Opening moves) ತ್ತಳಿದೊೇ, ತ್ತಳಿಯದೆಯೇ ಮಾಡ್ಡದ ತ್ಪ್ುಪಗಳಿದಾಗಿ ಎಂತ್ಹ ತ್ಪ್ುಪದಂಡ ತೆರಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

ಅಥವಾ, ಎಂಥ ಸ್ೊೇಲನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುನ ನೊೇಡಲು ಕೆಲ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಟಗಳನುನ ಇಲ್ಲ ಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

  

ಇ6 

66 ಫ5 
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4.  

ಉದಾ – 1: (ಆ-26) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
           ಆ-26 

     

 

 

ಬ್ರಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

 1. ಭ-ರಾಗ3 ?   ಭ-ರಾ4 

 2. ಭ-ರಾಅ4 ??   ಪ್ರ-ರ5  

ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮುಂದುವರಿದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಆಟವನೆನೇ “Fool’ mate” (ಮೂಖತ ಬಂಧನ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನು 

ಯಾವುದೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿದಂತೆಯ ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳು ಚಲ್ಲಸದು,ಿ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನ ನಡುವೆ 

ಚಲ್ಲಸ, ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಥರ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ. 

ಉದಾ – 2: (ಆ-27) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-27 

     

ಬ್ರಳಿ     ಕಪ್ುಪ 
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1. ಭ-ರಾ4    ಭ-ರಾ4 

2. ಗ-ಗ4    ಗ-ಗ4 

3. ಪ್ರ-ಗ3    ಅ-ಪ್ರಅ3?? 

4. ಪ್ರ X ರಾಗಭ 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ. ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಬಿಳಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಿಳಿಯ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಗಜದ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ. 

ಉದಾ – 3: (ಆ-28) ವಯಥತ ಬಂಧ (perpetual check) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-28 

     

ಈ ಮೂಲಕ ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಮಾಡ್ಡಕೊಳುುವ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ-28 ರಲ್ಲಿದಿಂತೆ ಸ್ಧಯದ ಆಟದ 

ಸಥತ್ತಯಿದೆಯಂದು ತ್ತಳಿಯೇಣ ಮತ್ುತ ಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದು ಿಆತ್ ತ್ನನ ದಾಳಗಳ ಬಲ ಕಡ್ಡಮ ಇದಾಿಗಲೂ ಆಟವನುನ 

ಸ್ಮ ಆಟವನಾನಗಿ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬಲ.ಿ  

  ಬ್ರಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

  1.ಪ್ರ-ರ6 +   ರಾ-ಅ1 

ಕಪ್ುಪದಾಳದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅದೊಂದೆೇ ಚೌಕಕೆೆ ಸ್ರಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ್ವುಂಟು.ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯ ಇಲಿ.    

ಬ್ರಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

   2. ಪ್ರ-ಅ6 +   ರಾ-ರ1 

   3. ಪ್ರ-ರ6 +   ರಾ-ಅ1 

ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಆಡುತ್ತಹೊೇಗುವುದರಿಂದ ಆಟಕೆೆ ಕೊನೆಯಿಲಿವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಢ್ಾರ) ಆಯಿತೆಂದು 

ಸ್ಾರಲಪಡುತ್ತದೆ. 
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ಉದಾ -4 : (ಆ-29) ನಿಷ್ಟ್ೆರಯ ಸಥತ್ತ (stalemate) 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-29 

    

ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ದಾಳಗಳ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದುಿ ಅವನು ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿವಾಗಿದೆ, ಅಲಿದೆ, ಅವನ ರಾಜನು 

ಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲಿಲ.ಿ ಈ ಪ್ರಿಸಥತ್ತಗೆ ನಿಷ್ಟ್ೆರಯ ಸಥತ್ತ ಎನುನವರು. ಮತ್ುತ ಆಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮ ಆಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

5. ದಾಳಗ್ಳ ತುಲನಾತೆಕ ಮೌಲಯಗ್ಳು :   

(Relative Values of the pieces) : 

 ಎಷ್ೆುೇ ಆಟಗಳು ‘ದಾಳಲಾಭ’ (material advantage) ದ್ದಂದಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲ ಿ ಮುಕಾತಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುು 

ಮಹತ್ವಪ್ೂಣತವಾದ ದಾಳಗಳನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸಕೊಂಡೆೇ ಆಟವಾಡ್ಡದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇನುನ ಅನಿವಾಯತ ಸ್ಂದಭತದಲಿಂತ್ೂ ಸ್ರಿಯ ಸ್ರಿ ಹಾಗೂ 

ಎದುರಾಳಿಯ ಬಲವನುನ (ದಾಳಗಳನುನ) ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತ್ತ, ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಮಮ ಬಲವನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸಕೊಳುುತಾತ ಎದುರು ಪ್ಕ್ಷದ 

ರಾಜನನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ಬೆೇಕು. ಮತ್ುತ ಆಯಾ ದಾಳಗಳ ಕಿರಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಾಮಥಯತ ಹಾಗು ಅವು ನಿವತಹಿಸ್ುವ ಪ್ಾತ್ರವನನವಲಂಬಿಸ, 

ಭಟನನುನ ಒಂದು ಗುಣದ ಮಾದರಿ ದಾಳವನಾನಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸ, ಅದೆ  

ಮಾಪ್ಪ್ನದ್ದಂದ ಉಳಿದ ದಾಳಗಳ ಮೌಲಯವನುನ ನಿಧತರಿಸ್ಲಾಗಿದು ಿಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ. 

1 ಪ್ರಧ್ಾನಿ 9 ಗುಣಗಳು 
2 ರಥ 5 ಗುಣಗಳು 
3 ಗಜ 3 ಗುಣಗಳು 
4 ಅಶ್ವ 3 ಗುಣಗಳು 
5 ಭಟ 1 ಗುಣ 

 

ಇನುನ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ದಾಳವೂ ತ್ನನ ಹತೊೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿಟುುಕೊಳುಬಲ ಿಚೌಕಗಳ ಸ್ಾಮಥಯತವನುನ ನೊೇಡಲಾಗಿ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತದೆ. 

 

ಅ.ನಂ ದಾಳ ಅತ್ತಕಡ್ಡಮ ಸ್ಂಖೆಯಯ ಚೌಕಗಳು ಅತ್ತಹೆಚಿಿನ ಸ್ಂಖೆಯಯ ಚೌಕಗಳು 

1 ರಾಜ 3 8 
2 ಪ್ರಧ್ಾನಿ 21 27 
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3 ರಥ 14 14 
4 ಗಜ 7 13 
5 ಅಶ್ವ 2 8 
6 ಭಟ 1 2 

 

6. ಫೇರ್ ಸಿಥ್ ವಿರ್ಾನ (Forsyth Method of Notation) : 

ಆಟಗಳು ನಡೆದ್ದರುವಂತೆಯ ಹಲವು ಸ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ನಿಲುಿವ ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾಗು ಮುಂದು ಹಾಕಲಪಡುತ್ತವೆ. 

ಆಗ ಮತೆತ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಪಟು ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಆಟವನುನ ಸ್ಂಕ್ೆೇಪ್ವಾಗಿ, ಸ್ರಳವಾಗಿ ಮತ್ುತ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ 

ಬರೆದ್ದಡಲು, ಈ ವಿಧ್ಾನವನುನ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ುತಾತರೆ.ನಾವು ಕೂಡ ನಮಮದೆ ಆದ ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಬಳಸಕೊಳುಲಡ್ಡಿಯಿಲ.ಿ ಕೆಳಗಿನ ಆ-30 

ರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದಾಗ, ಅದನುನ ಹಿೇಗೆ ಬರಯಬಹುದು – ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ ಎಂಟನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯನುನ, ಎಂದರೆ ಪ್ಟವನುನ ನಮಮ ಮುಂದೆ 

ಹಿಡ್ಡದುಕೊಂಡಾಗ ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ, ಎಡದ್ದಂದ ಬಲಕೆೆ ಗಣಿಸ, ಕರಮವಾಗಿ ದಾಳದ ಸ್ಂಕೆೇತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಮತ್ುತ ತೆರವಿದಿ ಚೌಕಗಳ 

ಮತ್ತದ ಸ್ಂಖೆಯಯನುನ ಬರೆಯುತಾತ ಹೊೇಗಬೆೇಕು. ಬ್ರಳಿಯ ದಾಳಗ್ಳಿಗ  ಸಾಮಾನಯ ಅಕ್ಷರಗ್ಳನುು ಹಾಗ್ು ಕಪ್ುಪ ದಾಳಗ್ಳಿಗ  ಅಡಿಗ ರ್  

(Underline) ಹಾಕಿ ಗ್ುರುತಿಸ್ಬ ೇಕು. 

 

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-30 

     

ಆ-30 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸ್ಲಾದ ಸಥತ್ತಗೆ ಆಟವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದೆಯಂದು ಭಾವಿಸದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅದನುನ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಬಹುದಲಿವೆ ? 

“ 6ರಾ1 / ಭಭ4ಭಭ / 2ಭಗ1ಪ್ರ2 / 3ಗ1ರ2 / 3ಭ2ಪ್ರ1 / 1ಭ1ಭ3ರ / ಭ2ಭ2ಭಭ / 3ಅ1ರರಾ “ [ಇದನೆನ ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟ್ನಲ್ಲಿ “ 6k1 / 

pp4pp / 2pb1q2 / 3b1r2 / 3p2Q1 / 1P1P3R / P2P2PP / 3N1RK1 “ ಎಂದು ಬರೆಯುತಾತರೆ] 

ಮೇಲ್ಲನ “6ರಾ1” ಎಂದರೆ, ಎಂಟನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲ ಿಎಡದ್ದಂದ ಬಲಕೆೆ ನೊೇಡಲು, ಮದಲ 6 ಚೌಕಗಳು ತೆರವಾಗಿದು ಿಏಳನೆಯ 

ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನಿದು ಿ ಎಂಟನೆಯದು ತೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಥತವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಉಳಿದ ಚೌಕಗಳನುನ ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡು 

ಅಧತಕೆೆ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಆಟವನುನ ನಾವು ಮತೆತ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
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ಚದುರಂಗ್ದ ನುಡಿಮುತುತ 
“ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಲನೆ ಗೊೇಚರಿಸದರೆ, ಅದಕಿೆಂತ್ ಉತ್ತಮವಾದುದಕಾೆಗಿ 

ಯೇಚಿಸ್ು” 

(“If you find a good move, search for a better one”) 
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ಚದುರಂಗ್-6:   ಆಟದ ಪಾರರಂಭ 

1. ಪ್ೂವಪ ಸಿದಧತ  : ಚದುರಂಗದಾಟವನುನ ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸ, ಅಭಯಸಸ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅದನುನ, 1) ಪ್ಾರರಂಭದ ಆಟ, (Opening 

game) 2) ಮಧಯದ ಆಟ (Middle game) ಮತ್ುತ ಅಂತ್ತಮ ಆಟ (End game) ಎಂದು ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮಟು ಮದಲ್ಲನ ಕೆಲವು ಚಲನೆಗಳನುನ (ಐದು ಅಥವಾ ಆರು, ಹಲವು ಸ್ಲ ಹನೆನರಡು, ಹದ್ದಮೂರು ಚಲನೆಗಳವರೆಗೂ) 

ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದ ಸಥತ್ತ ಎಂದು ತ್ತಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಪ್ೂವತಸದಿತೆಯನುನ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ 

ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ರಂಗಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ, ಪ್ಟದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಾಥನಗಳನುನ ಭದರಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 

ಸದಿನಾಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆ ಸ್ಮಯಕೆೆ ತ್ನನ ಸಥತ್ತಯನುನ ಉತ್ತಮಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ತ್ನನ ರಾಜನನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ಲು ತ್ಕೆ ಉಪ್ಾಯಗಳನುನ 

ಹಾಗು ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಯನುನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸ್ುವತ್ತಲೂ ತ್ನನ ಲಕ್ಷಯವನುನ ಕೆೇಂದ್ದರೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕಾೆಗಿ ಹಲವು ಆಯಕಟ್ಟುನ 

ಸ್ಾಥನಗಳಲ್ಲ ಿಆಯಾ ಸ್ಾಥನಕೆನುಸ್ರಿಸ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನೂನ ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು. 

ಈ ಆಟವನುನ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗರ ದೃಷ್ಟ್ು, ಏಕಾಗರತೆ ಮತ್ುತ ಕಲಪನಾ ಶ್ಕಿತ ಇವು ಮೂರೂ ಮುಪ್ುಪರಿಗೊಂಡಾಗಲೆೇ 

ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ಆಟವನುನ ನಾವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನುನ, ಹೊಸ್ ಅಥವಾ ದುಬFಲ ಆಟಗಾರರು, ಅನುಭವ ಮತ್ುತ ಸ್ಹನಾಶ್ಕಿತಗಳಲ್ಲಿ 

ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಮಟುದಲ್ಲಿದಿರೂ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಅತ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೊೇಷ್ (ಅವರೆಲಿರೂ ಮಾಡುವ ಅತ್ತ ದೊಡಿ ತ್ಪ್ುಪ ) ವನುನ ಎತ್ತತ 

ತೊೇರಿಸ್ಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ಾರರಂಭದ ಆಟವನುನ ಮಾತ್ರ ಅನುಚಿತ್ವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯ ಆಡುತಾತರೆ. ಅದನನವರು ಉದೆಿೇಶ್ಪ್ೂವFಕವಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದ್ದಲಿವಾದರೂ, ಉದೆಿೇಶ್ವಿಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆ ಮುಂದಾಲೊೇಚನೆ, ಗುರಿ ಅಥವಾ ತ್ನನ ಆಟಕೆೆ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ 

ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪ್ಾಯಗಳನುನ ಗಣನೆಗೆ ತ್ಂದುಕೊಳುದೆ, ಕುರುಡು ಭಾವದ್ದಂದ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುತಾತರೆ. ಅದರ 

ಪ್ರತ್ತಫಲ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೆ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲ ಿಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಕೆೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ರಿೇತ್ತ ಏಕಾಯಿತೆಂದು ಅವರು ಯೇಚನೆಯನುನ ಕೂಡ 

ಮಾಡಲಾರರು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ್ಲಪಡುತಾತರೆ. ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭವೆಂದರೆೇನು ಅಥವಾ ಪ್ಾರರಂಭದ ಆಟದಲ್ಲಿ 

ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರನುನ ಪ್ರಶ್ನಸದರೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರದ್ದಂದಲೆ ಈ ಮಾತ್ು ಸ್ಪಷ್ುವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇನುನ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲ ಿಬರೆದ್ದಡಲಪಟು ಪ್ಾರರಂಭಿಕ ಚಲನೆಗಳನುನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟುುಕೊಂಡು ಅದೆ ರಿೇತ್ತ ತ್ಮಮ ಆಟದಲ್ಲ ಿಅವುಗಳನುನ ಬಳಸ್ಲು 

ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅತ್ತ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯಾದುದೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆೇವಲ ಅವುಗಳನುನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟುು, ಅದೆ 

ರಿೇತ್ತ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದಕೂೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದ್ದನ ಉದೆಿೇಶ್, ಮುಂದ್ದನ ಯುಕಿತ ಪ್ರಯುಕಿತಗಳನನರಿತ್ು, ಎದುರಾಳಿಯ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಸ್ರಿಸ ಯೇಚನೆ 

ಮಾಡ್ಡ ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದಕೂೆ ಅಜಗಜಾಂತ್ರವಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಅವುಗಳನುನ ಕಂಠಪ್ಾಠಮಾಡುವುದೂ ಅಷ್ುು ಸ್ುಲಭದ ಕೆಲಸ್ವಲ.ಿ 

ಮದಲ್ಲನ ನಾಲುೆ ಚಲನೆಗಳ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಆಟಗಳ ೇೆ ಒಟುು 1,97,299 ವಿಧದ ಪ್ಾರರಂಭಿಕ ಮುನನಡೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ !! ಅಲಿದೆ, ದ್ದನ ದ್ದನವೂ 

ಪ್ಾರರಂಭದ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯು ಬದಲಾಗುತ್ತತದು ಿ ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ಚಲನೆಗಳು ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿಸ್ಲಪಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆಯಾ ಪ್ಾರರಂಭಗಳ ಬಗೆಗ 

ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡ್ಡ ಅವುಗಳ ಹಿಂದ್ದನ ಉದೆಿೇಶ್ವನನರಿತ್ುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲಾಭ ಹಾನಿಗಳ 

ಅರಿವಿಟುುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುವುದು ಉಚಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಇನುನ, ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿಬಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಆಟದ ಮಾದರಿಯನುನ ಮುಂದ್ದಟುುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದೊಂದೆೇ ಚಲನೆಗಳನುನ 

ಅಭಯಸಸ್ುತಾತ ಹೊೇದರೆ ಹಲವು ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಯೇಚನೆಗಳು, ಯುಕಿತಗಳು ನಮಗೆ ಅಥತವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನುನ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟುದ ಆಟಗಳ ಆಳವಾದ ಅನುಭವದ್ದಂದ ದೊರೆತ್ ಕೆಲವು ಅತ್ತ ಪ್ಾರಮುಖಯವಾದ ಅಂಶ್ಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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2. ಕ ೇಂದರದ ಮ್ಮೇಲ  ಹಿಡಿತ : {ಹೆಚಾಿಗಿ “ (1) ಭ-ರಾ4 “ ನೆನ ಆಡ್ಡರಿ) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
       ಆ-31 

     

ನಿಮಮ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುಲು ಇದು ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. (ಒಬಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿತ್ನನ 

ದಾಳಗಳ ಚಲನೆಯನುನ ಇಪ್ಪತ್ುತ ವಿಧದ್ದಂದ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಯ. ಉದಾ : ಪ್ರರಭ-3 ಅಥವಾ ಪ್ರರಭ-4, ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಒಟುು ಎಂಟು ಜನ 

ಭಟರನುನ ಹದ್ದನಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಎರಡು ಅಶ್ವಗಳನುನ ಪ್ರಅ-ರ3 ಅಥವಾ ಪ್ರಅ-ಗ3, ಈ ರಿೇತ್ತ ನಾಲುೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ = ಒಟುು ಇಪ್ಪತ್ುತ 

ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಆತ್ ಸ್ವತ್ಂತ್ರನಾಗಿದಾಿನೆ.) ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲ ಿಪ್ರ-4, ಪ್ರ-5, ರಾ-4 ಮತ್ುತ ರಾ-5 ಈ 

ಚೌಕಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ಪ್ಟದ ಕೆೇಂದರಭಾಗವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ತತದು,ಿ ಈ ನಾಲುೆ ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ದಾಳಗಳ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ 

ಹೊಂದ್ದದವನೆ ಹೆಚುಿ ಲಾಭವನುನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಯಕಟ್ಟುನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದು ಿಇಲ್ಲಿಂದಲೆ ಎದುರಾಳಿಯ 

ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿ ತ್ನನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರುವುದನುನ ತ್ಡೆಯಡಿಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ‘ಭ-ರಾ4’ 

ರಿಂದ ಪ್ರ-5 ಮತ್ುತ ರಾಗ-5 ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನರಿಸಕೊಳುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ುತ ಅದೆೇ ಸ್ಮಯಕೆೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ಗಜ ಎರಡೂ 

ದಾಳಗಳು ಹೊರಬರಲು ದಾರಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲಿದೆ, ಆ ಎರಡೂ ದಾಳಗಳು ಕಣತರೆೇಖೆಗಳಿಗುಂಟ ತ್ಮಮ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 

ಮತ್ುತ ಆ ಕಣತರೆೇಖೆಗಳಿಗುಂಟ ಮುಂದ್ದನ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಮತ್ುತ ಗಜವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. (ಈ ಎಲಿ 

ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ುತ ಲಾಭಗಳು ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯಾದಿರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಭ-ರಾ4 ಅತ್ುಯತ್ತಮ 

ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೆ ರಿೇತ್ತ, ಭ-ಪ್ರ4 ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾ5 ಮತ್ುತ ಪ್ರಗ5 ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ 

ಹೊಂದಬಹುದಲಿದೆ ಕಪ್ುಪ ಚೌಕದ ಗಜವನುನ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುಲು (to develop) ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಪ್ರ3 ರ ವರೆಗೆ 

ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಲನೆ ಭ-ರಾ4 ರಷ್ುು ಉಪ್ಯುಕತವಲಿವಾದರೂ ಅದರ ನಂತ್ರದ ಉಪ್ಯುಕತವಾದ ಭಟನ 

ಚಲನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನುನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭ-ಪ್ರರ3 ಅಥವಾ ಭ-ಪ್ರರ4 ಅಥವಾ ಭ-ರಾರ4 ಅಥವಾ ಭ-ರಾರ3 ಗಳಿಂದ ಅಂಥ ಯಾವುದೆ 

ಉತ್ತಮ ಸಥತ್ತಯನುನ ನಿೇವು ಹೊಂದಲಾರಿರಾದಿರಿಂದ ಉಳಿದ ಭಟರನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದು ನಿರುಪ್ಯುಕತವಷ್ೆುೇ ಅಲ,ಿ ಅಪ್ಾಯಕಾರಕವೂ 

ಆಗಿದೆ. 

3.ಹ ಚುಾ ಸ್ಲ / ಪ್ುನ: ಪ್ುನ: ಭಟರ ಚಲನ ಯನುು ಮಾಡದಿರಿ: 

ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸದ ಕಾರಣಗಳನೆನೇ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ುತ ಭಟರನುನ ಮಾತ್ರವೆ ಮುನನಡೆಸ್ುತ್ತ ಕೂಡುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತ್ನನ 

ಇನುನಳಿದ ಮಹತ್ವದ ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ ತ್ನೂಮಲಕ ಆಟವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುುವ ಅವಕಾಶ್ ತಾನಾಗಿಯ ತ್ಪಿಪಹೊೇಗುತ್ತದಲಿದೆ ಅತ್ತ 

ಶ್ೇಘರವಾಗಿಯ ಆತ್ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲ ಿಸಲುಕಿಕೊಳುುತಾತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಬ್ರಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

1. ಭ-ರಾ4    ಭ-ರಾ4 

2. ಭ-ಪ್ರ3 ?    ------ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ದುಬತಲ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಳಿಯ ರಾಜನಗಜದ ಮುನನಡೆಯನುನ ಅಡಿಗಟುುತ್ತದೆಯಲಿದೆ ಮತೆತೇನನೂನ 

ಸ್ಾಧಿಸ್ಲಾರದು. 

2.-------  ಅ-ರಾಗ3 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ದಾಳವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. 

3. ಭ-ರಾರ3?  -------- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತಾನೆೇನು ಮಾಡುತ್ತತರುವನೆಂಬುದರ ಕಲಪನೆಯ ಇದಿಂತ್ತಲ.ಿ ಗುರಿ ಇಲಿದೆ ಭಟರ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  3.---------  ಗ-ಗ4 

ಅಡ್ಡಿಯಿಲ.ಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಇನೊನಂದು ದಾಳವನುನ ಮುನನಡೆಸದ. 

4. ಭ-ರ3?  ಅ-ಗ3 

5. ಭ-ಪ್ರಗ3  0-0 

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-32 

     

.ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದು ಿಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಸಥತ್ತಯನುನ ತಾನೆೇ ಹದಗೆಡ್ಡಸಕೊಂಡ್ಡದಾಿನೆ. ಕಪ್ುಪ 

ಆಟಗಾರ ಪ್ಟದ ಬಹುತೆೇಕ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದಾಿನೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಏನನೂನ ಸ್ಾಧಿಸ್ದೆ ಇನುನ ಮುಂದ್ದನ 

ಆಟದಲ್ಲ ಿಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ತ್ತೇವರ ಆಕರಮಣಕೊೆಳಗಾಗುತಾತನೆ. ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಮನೆಬಿಟುು ಹೊರತ್ಂದ್ದಲ.ಿ ಆ-32 ರಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 5 

ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತಯನುನ ಗಮನಿಸ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಅಭಯಸಸ ಮನದಟುು ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಹೆಚುಿ ಸ್ಲ ಗುರಿಯಿಲಿದ ಭಟರ ಚಲನೆ ಎಂಥಹ ಪ್ರಮಾದಕೆೆಡೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಇನುನ, ನಾವು 1959 ರಲ್ಲ ಿನೂಯಯಾಕ್ತ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಜಾಗತ್ತಕ ಚದುರಂಗ ಪ್ರವಿೇಣನಾಗಿದಿ ಪ್ೌಲ್ ಮಾಫತ ಮತ್ುತ ಇನೊನಬಬ 

ಆಟಗಾರ ಎಮ್. ಡ್ಡ. ಕಾನೆವ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ, ಈ ಕೆಳಗೆ ತ್ತಳಿಸದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಇನೂನ ಹೆಚುಿ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯಬಲೆಿವು.   
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ಮುಝಿಯೇ ಗಾಯಂಬ್ರಟ್ (ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ರಥವನುನ ಹೊರಗಿಟುು ಆಡುವುದು) : ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ರಥವನುನ ಪ್ಟದ್ದಂದ ಹೊರತೆಗೆದ್ದಟುು ಆಡ್ಡದ 

ಮಾಫತಯ ಚತ್ುರತೆಯನುನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

  ಬ್ರಳಿ (ಪ್ೌಲ್ ಮಾಫತ)  ಕಪ್ುಪ (ಎಮ್.ಡ್ಡ.ಕಾನೆವ) 

1. ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

2. ಭ-ರಾಗ4   ------- 

ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನ ಭಟನನುನ ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ತ್ತರುಗಿಸ್ಲು ತ್ನನ ಭಟನನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ನಂತ್ರ ಭ-ಪ್ರ4 ಕೆೆ ಮುನನಡೆಯಲು 

ದಾರಿಮಾಡ್ಡಕೊಳುುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  2.--------   ಭ X ಭ 

ಇದು ದುಬತಲ ಚಲನೆಯಲಿದ್ದದರಿೂ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಉಳಿದ ದಾಳಗಳ ವೃದ್ದಿಯನುನ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸದಿರೆ ಉತ್ತಮವಿತ್ುತ. 

3. ಅ-ರಾಗ3   ಭ-ರಾಅ4 ? 

ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯಾದ ಚಲನೆ. ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುುವ ಬದಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಮತೊತಮಮ ಭಟನ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡ್ಡದ. 

4. ಗ-ಗ4   ------ 

ಮತೊತಂದು ವೃದ್ದಿಶ್ೇಲ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚಲನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಜವು ರಾಜನ ಭಟನನುನ ಗುರಿಯಾಗಿಟುುಕೊಂಡುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. 

  4.------   ಭ-ಅ5 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-33 

     

                    (ಆ-33, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 4ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಮತೊತಮಮ ಭಟನ ಚಲನೆಯಾಯಿತ್ು. ಅಪ್ಾಯದ ತ್ುತ್ತ ತ್ುದ್ದಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ನಿಂತ್ತದಾಿನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿಲಿ. 

5..ಭ-ಪ್ರ4 ?   ----- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ದಾಳಿಗೊಳಪ್ಟು ತ್ನನ ಅಶ್ವವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದನುನ ಬಿಟುು ತ್ನನ ಮುಂದ್ದನ ಯುಕಿತಯಲ್ಲಿಯ ಮುನನಡೆದ್ದದಾಿನೆ. 

  5.-------   ಭ X ಅ 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದಾಳಲಾಭವಾದರೂ, ಆತ್ ತ್ನನ ಇನೊನಂದು ಭಟನ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡ್ಡದಿಲಿದೆ ಯಾವುದೆ ದಾಳವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ್ಡಲ.ಿ 

  6.ಪ್ರ X ಭ   ----- 

ಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಂಪ್ೂಣತ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದು,ಿ ತ್ನನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳನುನ ಆಟದಲ್ಲ ಿತೊಡಗಿಸದಾಿನೆ. 
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  6.-------   ಗ-ರ3 

  7. 0-0    ------  

ಈಗ ರಾಜನ ಗಜದ ಸ್ಾಲ್ಲನಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಂಪ್ೂಣತ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದಾಿನೆ. 

  7.------    ಅ-ರಾ2 

  8. ಪ್ರಗ X ಭ   ಗ X ಗ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-34 

     

                    (ಆ-34, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 8 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಇನುನ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಪ್ಾರರಂಭವಾದಂತೆಯ. 

  9.ಗ X ಭ + !   ------ 

ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚಲನೆ, ಗಜವನುನ ಬಲ್ಲ ಕೊಟುು ಮುಂದೆ ಮೂರೆ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲ ಿರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ುತಾತನೆ.    

`  9.-----    ರಾ X ಗ 

  10. ಪ್ರ X ಗ +   ------- 

[ವಿಚಿಛದರಕಾರಕ ದಾಳಿ, ಇದ್ದೇಗ ಒಂದುವೆೇಳ  ೆ , 10. ---  ರಾ-ರಾ3 ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದರೆ, ಆಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ, 11. ಪ್ರ-ಗ6      , ಆಟ 

ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇನೊನಂದು ಸ್ಾಧಯತೆಯಂದರೆ, 10.---    ರಾ-ಅ3,  11. ಪ್ರ-ಗ6 +    ರಾ-ರ4, 12. ಭ-ರಾಅ4 +    ರಾ X ಭ, 13. ರ-ಗ4 

+    ರಾ-ರ4, 14. ರ-ರ4     ] 

  10. ---    ರಾ-ಅ2 

  11.ಪ್ರ-ಗ6 +   ರಾ-ಅ1 

  12.ಪ್ರ-ಗ7 

4. ಒಮ್ಮೆ  ಮುನುಡ ಸಿದ ದಾಳವನ ು ಪ್ದ  ಪ್ದ  ಚಲಿಸ್ಕೂಡದು :  

 ಇದು ಅನನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಮತೊತಂದು ದೊೇಷ್ವಾಗಿದು,ಿ ಇದರಿಂದ ಅವನ ಆಟದ ಏಳ ಗೆ ಕುಂಠಿತ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮಮ ಚಲ್ಲಸದ 

ದಾಳವನೆನೇ ಮತೊತಮಮ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದರಿಂದ ಏಳ ಗೆಯಾಗಬೆೇಕಾದ ಇನೊನಂದು ದಾಳವು ಏಳ ಗೆಯಾಗದೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ (Tempo) 

ದೊರೆತ್ು ಅದರಿಂದ ಲಾಭಪ್ಡೆದ ಆತ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮತೊತಂದು ಹೆಜೆ ೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಾಗಿರುತಾತನೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟದಗತ್ತಯು ಕುಂಠಿತ್ಗೊಂಡು 

ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಬೆೇಗನೆ ಆಕರಮಣಕೆೆ ಈಡಾಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಅದು ಚನಾನಗಿ ವೆೇದಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಬಿಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

1. ಭ-ರಾ4    ಭ-ರಾರ3 ? 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಯಾವಲಾಭವೂ ಇಲಿ. ಆದರೆ ಅದೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದ. ಅದೆ 

ಸ್ಮಯಕೆೆ ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಹಾಗು ಗಜಗಳಿಗೆ ಹೊರನುಗಗಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕೊಂಡ. 

2. ಭ-ಪ್ರ4    ಭ-ರಾರ4 ?? 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತೊತಮಮ ಅದೆ ದಾಳದ ಮುನನಡೆ ? ಆದರೆ ಪ್ರಯೇಜನ ಶ್ ನಯ. 

3. ಅ-ರಾಗ3 !    ಭ-ರಾರ5 ?? 

ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಮತೊತಂದು ದಾಳವನುನ ಹೊರತೆಗೆದು ತ್ನನ ಸಥತ್ತಯನುನ ಸ್ುಧ್ಾರಿಸಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ? ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಆಡುತ್ತ 

ಹೊೇದೆರೆ ಅತ್ತ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿಯ ಆಕರಮಣಕೆೆ ತ್ುತಾತಗಿ ಸ್ೊೇಲನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

4. ಗ-ಗ4    ----- 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-35 

     

  (ಆ-35, ಬಿಳಿಯ ನಾಲೆನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಮತೊತಂದು ದಾಳವನುನ ರಂಗಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ ತ್ನನ ಬಲವನುನ ಹೆಚಿಿಸಕೊಂಡು ಪ್ಟದ ಬಹುತೆೇಕ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ 

ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದ. ಆದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಸಥತ್ತಯನುನ ಯಾವುದೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿವೃದ್ದಿಸಕೊಳುದೆ ಆತ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ್ದದಾಿನೆ. 

 ಇನುನ ಮತೊತಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ಅಭಯಸಸ್ುವಾ. 

  ಬಿಳಿ     ಕಪ್ುಪ 

  1.ಭ-ರಾ4    ಭ-ರಾ4 

  2.ಗ-ಪ್ರ3 ?    ಗ-ಗ4 

  3.ಗ-ಗ4     ---- 
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         ಆ-36 

     

                                 (ಬಿಳಿಯ 3 ನೆ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಇಲ್ಲಿ, 2.ಗ-ಪ್ರ3 ಕೆೆ ಬದಲಾಗಿ 2.ಗ-ಗ4 ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದಿರೂ ಈಗಿನ ಸಥತ್ತಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತತತ್ತಲಿದೆ 3 ನೆಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿ ಬಿಳಿಯ 

ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಮತೊತಂದು ದಾಳವನುನ ಮುನನಡೆಸ್ಬಹುದ್ದತ್ುತ. ಈಗ ಅನಾಯಾಸ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ನಷ್ುವಾದುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ 

ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ (Tempo) ದೊರೆಯಿತ್ು. ಅಂತೆಯ, ಯಾವುದೆ ದಾಳವನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವಾಗ ಮುಂಚೆಯ ಸ್ಮಗರವಾಗಿ ಯೇಚಿಸ 

ಮುಂದುವರಿಯಬೆೇಕು. 

 5.ನಿರುಪ್ಯುಕತ  ಚಲನ ಯನುು ಮಾಡಕೂಡದು : 

ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ, ಆಟದಲ್ಲ ಿ ನಮಮ ಸಥತ್ತಯನುನ ಸ್ುಧ್ಾರಿಸಕೊಳುುವಾಗ ಹಲವಮಮ ವಯತ್ತರಿಕತವಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ 

ನಿರುಪ್ಯುಕತ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯೂ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

  ಬಿಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

  1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

  2.ಆ-ರಾ2 ?    ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವು ರಾಜನ ಗಜದ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ದಾರಿಗಳೆರಡಕೂೆ ತ್ಡೆಯಡ್ಡ,ಿ ಆಟದ ವೃದ್ದಿಗೆ ಕಡ್ಡವಾಣ ಹಾಕಿದೆ. 

  2.----     ಅ-ರಾಗ3 ! 

ಉತ್ತಮ ಚಲನೆ, ಕಪ್ುಪ ಅಶ್ವ ಾುತ್ತಮ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ವೃದ್ದಿಗೊಂಡ್ಡದಿಲಿದೆ ಅದು ಬಿಳಿಯ ರಾಜನ ಅಶ್ವಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ 

ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದೆ. 
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  3.ಭ-ಪ್ರ3 ?    ಗ-ಗ4 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-37 

     

                          (ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 3 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜ ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ವತ್ಂತ್ರವಿದಿರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತ್ತ ದೂರ ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ 

ಇನೊನಂದು ದಾಳವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ. 

  4.ಅ-ಅ3   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ  ಅಶ್ವವನುನ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಲ ಚಲ್ಲಸದ. ಆದರೆ ಅದಕಿೆಂತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಲನೆ ಇದ್ದೇಗ 

ಇದ್ದಿರಲ್ಲಲಿವೆನನಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ [4.----    ಅ-ಅ5] ವನುನ ತ್ಡೆದಂತಾಯಿತ್ು. ‘ಅ-ಅ5’ ದ್ದಂದಾಗಿ 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಳವೂರುತ್ತತದ.ಿ ಇದ್ದೇಗ ಈ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಆಟದ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆ ಮಾಡ್ಡದರೆ, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 

ದಾಳಗಳು ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗಿಂತ್ ಉತ್ತಮ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿದು ಿಆತ್ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಬಲಿವನಾಗಿದಾಿನೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಇನೂನ ತ್ನನ 

ಗಜವನುನ ಹೊರನೂಕಿ ನಂತ್ರ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಲು ಶ್ಕತನಾಗುತಾತನೆ, ಅಥವಾ ಅಷ್ುರಲ್ಲಿಯ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಆಕರಮಣಕೊೆಳಗಾದರೂ 

ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇನುನ ಅಶ್ವವನುನ ಮದಲಸ್ಲ ಚಲ್ಲಸ್ುವಾಗ ರಥದ ಮೂರನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದೂ ಅಷ್ುು ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾಗದು. ಅಲ್ಲಿದಿರೆ, 

ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವಿಟುುಕೊಳುುವುದೂ ಕಷ್ುವಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಶ್ವಕೆೆ ಹೆಚುಿ ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನಟುುಕೊಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗದು. 

ಇನುನ ಅನಿವಾಯತ ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳಲಂಿತ್ೂ ಸ್ರಿಯ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಾಲೊೇಚನೆ ಇಟುುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಯ ಚಲನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ಲಕ್ಷಯವಿರಿಸ್ುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 

6. ಅಪ್ಕವ ಸಿಾತಿಯಲಿಿ ಪ್ರರ್ಾನಿಯನುು ಹ ೂರತರದಿರುವಿಕ : 

ಅನನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಇನೊನಂದು ವಿಶೆೇಷ್ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಎಷ್ುು ಸ್ಾಧಯವಿದೆಯ ಅಷ್ುು ತ್ತೇವರವಾಗಿ ಮುನನಡೆಸ್ಲು 

ನೊೇಡುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತ್ದ ಕಲಪನೆ, ಬಹುಶ್: ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿರಲಾರದು. ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಹೆಚಿಿನ ಸ್ಾಮಥಯತದ್ದಂದ 

ಆಕಷ್ಟ್Fತ್ರಾಗಿದು ಿಅದರಿಂದ ಅಷ್ೊುಂದು ಪ್ಾರಮುಖಯವಲಿದ ದಾಳವನೂನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ಅದನುನ ಬೆಂಬಲವಿಲಿದೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಅಳವಿನಲ್ಲಿ 

ಮುನನಡೆಸ್ುತಾತರೆ. ಉಳಿ ದಾಳಗಳೆಲಿ ತ್ಮಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಯಿ ಇದು ಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಂದೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ಸ್ೆೇರುವುದರಿಂದ 

ಒಂದೆರಡು ಅಮುಖಯವಾದ ದಾಳಗಳನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದೆೇನೊ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತ್: ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ 
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ಎದುರಾಳಿಯ ಆಕರಮಣಕೆೆ ತ್ುತಾತಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಮೌಲಯ ದಾಳವಾದ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಆಟವನುನ 

ಮುಂದುವರಿಸ್ುವುದು ಮೂಖತತ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ಹಲವು ಅಮುಖಯವಾದ ದಾಳಗಳಿಂದ ಆಕರಮಿಸ್ಲಪಟಾುಗ ಹಲವು ಸ್ಲ ಪ್ರಧ್ಾನಿ 

ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗದಂತ್ಹ ಸಥತ್ತಯುಂಟಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗೆ ವೃದ್ದಿಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ್ಮಾಡ್ಡಕೊಟುು ನಿೇವು ಮಾತ್ರ ನಿಮಮ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಹೆಣಗಬೆೇಕಾದ ಸಥತ್ತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

 ಅದಕಾೆಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ನೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೆ: 

  ಬಿಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

  1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ಪ್ರ4 

ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಈ ಚಲನೆ ಯೇಗಯವಾಗಿಲ.ಿ ಇದು ಅಪ್ಕವ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಆಟದಲ್ಲ ಿಹೊರಗೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

  2.ಭ X ಭ    ಪ್ರ X ಭ 

  3.ಅ-ಪ್ರಗ3   ---- 

ಬಿಳಿಯ ಅಶ್ವ ಹೊರಬಂದ್ದತ್ಲಿದೆ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ಸದಿವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಬೆೇರೆಕಡೆಗೆ ಸ್ರಿದು 

ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಯಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

  3.----    ಪ್ರ-ರಾ4 + 

  4.ಗ-ರಾ2   ಅ-ರಾಗ3 

  5.ಅ-ರಾಗ3   ---- 

ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮತೊತಂದು ಸ್ಮಯಲಾಭ ! ಬಿಳಿಯ ಅಶ್ವ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡದೆ. ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ 

ಬೆೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ಲೆೇಬೆೇಕು. 

  5.----    ಪ್ರ-ಪ್ರ3 

  6.0-0    ಭ-ರಾ4 

  7.ಅ-ಪ್ರಅ5   ---- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ತ್ನನ ದಾಳಿಯನುನ ಮುಂದುವರೆಸದ. 

  7.----    ಪ್ರ-ಗ4 

  8.ಭ-ಪ್ರಅ4 !   ---- 
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                            (ಬಿಳಿಯ ಎಂಟನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ, 8.----    ಪ್ರ X ಅಭ ? ಆಡಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ, 9.ಅ X ಗಭ + ಬಿಳಿಯ ಅಶ್ವದ ದ್ದವಮುಖ ಆಕರಮಣದ್ದಂದಾಗಿ (ರಾಜ 

ಮತ್ುತ ರಥದ ಮೇಲೆ) ರಥವು ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಡುತ್ತದೆ. 

  8.----    ಪ್ರ-ಅ3 

  9.ಅ X ರಾಭ   ಗ X ಭ 

  10.ಅ-ಗ4   ಪ್ರ X ಅ 

  11.ಅ-ಪ್ರ6 +   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

ಅತ್ತ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುುತ್ತಲೂ ಇತ್ತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಹೊೇದಮೇಲೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ೊೇಲು 

ನಿಶ್ಿಯವಾದಂತೆಯ. ಅದಕಾೆಗಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಾಜೇನಾಮ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತಾತನೆ. ಅನನುಭವಿ ಆಟಗಾರನೊಬಬ ಈ ರಿೇತ್ತ ಆಡ್ಡದಾಗ ಅದನುನ 

ಸ್ಹಜವೆಂದು ಭಾವಿಸ್ುತೆತೇವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನೆಂದು ಪ್ರಸದಿನಾದವನೊಬಬನಿಂದ ಈ ರಿೇತ್ತ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸ್ುತ್ತದೆ. 

1888 ರಲ್ಲ ಿ ಪ್ಾಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟುದ ಚದುರಂಗ ಟೂನಿತಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಂದಯದಲ್ಲ ಿ ಕೆೇವಲ ಎಂಟು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷ್ಯ ಹೆಚುಿ ಮನದಟಾುಗುತ್ತದೆ. 

ಬ್ರಳಿ (ಜೆ.ಟಾಬೆನ್ ಹಾಸ್)  ಕಪ್ುಪ (ಫ್ೆರೇಜರ್) 

1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

2.ಅ-ರಾಗ3   ಅ-ಪ್ರಗ3 

3.ಭ-ಪ್ರ4   ---- 

ಈ ಚಲನೆ ಅಂಥ ತ್ಪ್ುಪ ಚಲನೆಯಲಿದ್ದದಿರೂ, ಉತ್ತಮವಾದುದೆೇನೂ ಅಲ.ಿ 

  3.----    ಭ X ಭ 

  4.ಅ X ಭ   ---- 

ಇದೊಂದು ದುಬತಲ ಚಲನೆಯ ಎನನಬಹುದು. ಅಶ್ವವನುನ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಲ ಮುನನಡೆಸದಿರಿಂದ ಒಂದು ಚಲನೆಯನುನ ವಯಥತವಾಗಿ 

ಬಿಟುುಕೊಟುಂತಾಯಿತ್ು. ಲಾಭ ಕೆೇವಲ ಅಮುಖಯವಾದ ಭಟ ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ. ಅವನಿೇಗ (4) ----  
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ಗ-ಗ4 ಅಥವಾ (4) ----  ಅ-ಗ3 ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ಬಹುದು. ಆಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಎರಡು ದಾಳಗಳು ಹೊರಬಂದ್ದದು ಿಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು 

ದಾಳಮಾತ್ರವೆ ಹೊರಬಂದ್ದರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆೇನಾಯಿತೆಂದು ಇಲ್ಲ ಿನೊೇಡ್ಡ, 

  4.----    ಪ್ರ-ರ5 ? 

ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕವ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿಪ್ರಧ್ಾನಿ ಆಟವನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸ್ುತಾತನೆ. ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನ ಭಟನಮೇಲೆ ಎರಗಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ 

ಸದಿವಾಗಿದಿರೂ ಕೂಡ ತ್ನನ ಸಥತ್ತಯನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುುವುದರ ಬದಲು ಈ ರಿೇತ್ತ ಚಲ್ಲಸದು ಿಆಟದ ತ್ತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದುಬತಲ ಚಲನೆಯ 

ಆಗಿದೆ. 

  5.ಅ-ಪ್ರಗ3   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಆಕರಮಣಕೊೆಳಪ್ಟು ಭಟನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸದೂ ಿಅಲಿದೆ ತ್ನನ ಇನೊನಂದು ದಾಳವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ. 

  5.----    ಅ-ಗ3 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಾಜನ ಭಟನ ಮೇಲೆ ಮತೆತ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡದನಾದರೂ, ಅದೆ ಸ್ಮಯಕೆೆ ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ದಾರಿಯನುನ ಅಡಿಗಟ್ಟು ಅದನುನ 

ಅಪ್ಾಯಕೆೆ ಒಡ್ಡಿದಂತಾಯಿತ್ು. 

  6.ಅ-ಗ5 !   ---- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ದೊರೆತ್ ಸ್ದವಕಾಶ್ವನುನ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. 

  6.----    ಪ್ರ-ರ4 ? 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಯೇಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಯೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಯವೂ ಮಿಂಚಿಹೊೇಗಿದೆ. 7.ಪ್ರ X ಪ್ರ, ಅ X ಪ್ರ್, 

ಇತಾಯದ್ದ ಅವನ ಲೆಕಾೆಚಾರವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಮುಂದಾದುದನುನ ನೊೇಡ್ಡ, 
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(ಬಿಳಿಯ 8 ನೆ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ–ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ) 

 

  7.ಗ-ರಾ2 !   ಪ್ರ-ಅ3 

  8.ಅ-ರಾರ4 !!   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

7. ಎದುರ್ಾಳಿಯ ದಾಳಿಗ ೂಳಪ್ಡುವಂತ  ರ್ಾಜನನುು ಬಯಲಿಗ  ತರಬ ೇಡಿ: (ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ುು ಬೆೇಗ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡಬೆೇಕು): 
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ರಾಜನನುನ ಸ್ರಿಯಾದ ಸ್ಾಥನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ುವುದು ಚದುರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮುಖಯವಾದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ಾರಮುಖಯವಾದ ದಾಳವನುನ 

ಯೇಗಯಬಲದೊಂದ್ದಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.ಅದಕಾೆಗಿ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲಿಯ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡ್ಡಕೊಂಡು 

ಮುನನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ. ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಡಕೊಡದಂತೆ ನಮಮ ದಾಳಗಳನುನ ವಯವಸಥತ್ಗೊಳಿಸ್ುವುದು ಮುಖಯವಾದುದರಿಂದ 

ಅದನುನ ಅಲಕ್ಷಯ ಮಾಡ್ಡದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಲುಕಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕಾೆಗಿ 1936 ರಲ್ಲ ಿ ವಿಯನಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಂದಯವಂದರ 

ದೃಷ್ಾುಂತ್ವನುನ ಓದುಗರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಕಾಲಕೂೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಆಟಗಾರನೆಂದು ಚದುರಂಗದ ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲಿಯ 

ಪ್ರಸದಿನಾದ ಅಲೆಖಿನ್ ನ ಏಕಾಗರತೆ, ಚತ್ುರತೆ ಹಾಗು ಊಹಾಶ್ಕಿತಗಳನುನ ಕಂಡುಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. 

  ಬ್ರಳಿ (ಅಲೆಖಿನ್)   ಕಪ್ುಪ (ಹವಾಯಸ ಆಟಗಾರ) 

  1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

  2.ಭ-ಪ್ರ4   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಇನೊನಂದು ದಾಳವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುುವ ಬದಲು ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೆೇಂದರಕೆೆ ತ್ನನ ಇನೊನಬಬ ಭಟನನುನ ಮುನನಡೆಸದಾಿನೆ. 

  2.----    ಭ-ರಾಗ3 ? 

ಆದರೆ 2.----   ಭXಭ ಮಾಡ್ಡದಿರೆ ಉತ್ತಮವಿತ್ುತ. ಇದ್ದೇಗ ಮಾಡ್ಡದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನಿಗೆ ಅಪ್ಾಯ ಸ್ನಿನಹಿತ್ವಾಗುತ್ತತದೆ. 

  3.ಭ X ಭ    ಭ X ಭ ?? 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಅಪ್ಾಯದ ಅರಿವಿಲಿ. 

  4.ಪ್ರ-ರ5 + !   ---- 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-40 

     

                                (ಬಿಳಿಯ 4 ನೆ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯದು ಅಪ್ಕವ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಯಿ ಮುನನಡೆ ಎನಿಸ್ುತ್ತತದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಪ್ರಿಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿಅದು ಯೇಗಯವಾದುದೆ ಆಗಿದೆ. 

ಮುಂದ್ದನ ಆಟವನುನ ಗಮನಿಸ. 

  4.----    ರಾ-ರಾ2 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಸಥತ್ತಯದಗಿದೆ. ಆತ್ನ ರಾಜ ದಾಳಿಗೆ ತ್ುತಾತಗಿದಾಿನೆ. ರಾಜನ ಗಜದ ಭಟನು ಇಲಿದ್ದರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿಯ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ್ದಟುು ಆಹಾವನವಿತ್ತಂತಾಗಿದೆ. ಇನುನ ಆತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವಡುಿತ್ತ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಬಲವನುನ 

ನಾಶ್ಪ್ಡ್ಡಸ್ಲುದೊಯೇಗಿಸ್ುತಾತನೆ. 
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  5. ಪ್ರ X ರಾಭ +   ರಾ-ಗ2 

  6.ಗ-ಪ್ರಗ4 +   ---- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಸ್ಮಯಲಾಭದೊಂದ್ದಗೆ ತ್ನನ ದಾಳವನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ. 

  6.----   ಭ-ಪ್ರ4 

  7.ಗ X ಭ +  ರಾ-ಅ3 

  8.ಪ್ರ-ಅ3 +  ರಾ-ರ4 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ ಅಲಕ್ಷಿಸದಿರಿಂದ ಇದ್ದೇಗ ದೊಡ ಿಮತ್ತದ ತ್ಪ್ುಪದಂಡವನೆನ ತೆರಬೆೇಕಾಗಿದೆ. (8.----  ರಾ-ರ4 ಕೆೆ 

ಬದಲಾಗಿ ----  ರಾ-ಗ3 ಕೆೆ ಬಂದ್ದದಿರೆ ಬಿಳಯ ಆಟಗಾರನ 9.ಪ್ರ-ರಾಅ5     ಕೆೆ ಆಟ ಮುಕಾತಯವಾಗುತ್ತತತ್ುತ) 

  9.ಗ-ಗ7 +  ಭ-ರಾಅ3 

  10.ಭ-ರಾರ3 !  ---- 
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          ಆ-41 

     

                             (ಬಿಳಿಯ 10 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

[ಇದು ಒಂದು ನಿರುಪ್ಯುಕತವಾದ ಚಲನೆಯಂದು ತೊೇರಬಹುದಾದರೂ, ಆಕೃತ್ತ-41 ರಲ್ಲ ಿನೊೇಡ್ಡರಿ, ಮುಂದ್ದನ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಯುಕಿತ ಈ 

ರಿೇತ್ತಯಾಗಿದೆ; 11. ಪ್ರ-ಅ4 +,  ಗ X ಪ್ರ    12.ಭXಗ ++,  ರಾXಭ  13.ಗ-ರಾ6     , ಅದುುತ್ವಾದ ಸಥರಪ್ರತ್ತಬಂಧ !!] 

  10.----    ಪ್ರ-ಗ3 

ಇದು ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಗ-ರಾ6     ನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುತ್ತದೆ. 

  11.ಅ-ರಾಗ3 !   ---- 

[ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಬಿಳಿಯ ಗಜವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ, (ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ), ಏಕೆಂದರೆ ನಂತ್ರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರ-ರ4     

, ಇದೆೇ ಸ್ಮಯಕೆೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಇನೊನಂದು ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಯುಕಿತ ಹೂಡ್ಡ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲು ಯೇಚಿಸದಾಿನೆ, (ಅದು 12.ಪ್ರ-ಅ4+   

ಗXಪ್ರ,  13.ಭXಗ++   ರಾXಭ,  14.ಗ-ರಾ6+   ಪ್ರXಗ,  15.ರ-ರ4    .]  

  11.----    ಗ-ರಾ2 

ಇಲ್ಲಿ, ರ-ರ4    ನುನ ತ್ಪಿಪಸ್ಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಈ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡ್ಡದಾಿನೆ. ಆದರೆ ಅದ್ದವತ್ತೇಯನಾದ ಅಲೆಖಿನ್ ಆಟವನುನ ಮುಗಿಸ್ುವ 

ಹಂತ್ದಲ್ಲಿದಾಿನೆ. ಆದರೆ ಇದಕೆೆಲಿ ಮೂಲಕಾರಣ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ ಅಲಕ್ಷಿಸದೆಿೇ ಎಂಬುದನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕು. ಇರಲ್ಲ, 

ಇನುನ 6 ಚಲನೆಗಳಲ್ಲ ಿರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ುವುದಾಗಿ ಸ್ಾರಿಹೆೇಳಿ, ಅಲೆಖಿನ್ ಆಟವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ುತಾತನೆ!! 

  12.ಪ್ರ-ಅ4 +!!   ಗXಪ್ರ 

  13.ಭXಗ ++   ರಾXಭ 

  14.ಅ-ರ2 +!   ---- 

ಎಂಥಹ ಅದುುತ್ವಾದ ಕಲಪನಾಶ್ಕಿತ! ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು ಬಿಟುನಂತ್ರವೂ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದು ಸ್ಾಧಯವಿದೆಯಂದು 

ಊಹಿಸ್ುವುದೂ ಕೂಡ ಕಷ್ುಸ್ಾಧಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. 

  14.----    ರಾ-ರ4 

  15.ಅ-ಗ1 +(ಸ್ಂ.ಪ್ರ).  ರಾ-ಅ5 
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[ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುವೆೇಳ  ೆಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ 15.----   ಪ್ರ-ರ5 ಕೆೆ ಬಂದ್ದದಿರೂ ಕೂಡ ಮುಂದ್ದನ ಎರಡು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲ,ಿ 16.ಅ-ಅ3+, ರಾ-ಅ5,  17.ಗ-

ರಾ6    ರಿಂದ ಆಟವನುನ ಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ತತತ್ುತ] 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-42 

     

                         (ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ 15 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  16.ಗ-ರಾ6 +!   ---- 

ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಅದ್ದದ ಿಜಾಗವನುನ ಬಿಡ್ಡಸ್ಲು ತ್ಕೆ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. 

  16.----    ಪ್ರXಗ    

  17.ಭ-ರಾಗ3     . 

ಈ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಹಲವು ದೃಷ್ಾುಂತ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದರ ಅರಿವು 

ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ್ಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಆಧುನಿಕ ಚದುರಂಗದಲ್ಲ ಿಹೆಸ್ರುವಾಸಯಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಟದ 

ಪ್ಾರರಂಭ (openings) ಗಳನುನ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರು ಅವುಗಳನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಅಭಯಸ್ಶ್ಸ, ಆಯಾ ಸ್ಮಯ ಸ್ಂದಭತಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ 

ಲಾಭ-ಹಾನಿಗಳ ಅರಿವಿನೊಂದ್ದಗೆ ಅವುಗಳನುನ ತ್ಮಮ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿಕಾಯತರೂಪ್ಕೆೆ ತ್ರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಾಜನಬದ್ದಯ 

ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದಕೆೆ ರಾಜನಬದ್ದಯ ಪ್ಾರರಂಭ (Kingside openings) ಎಂದೂ, ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಬದ್ದಯ ದಾಳವನುನ ಮದಲು 

ಮುನನಡೆಸ್ುವುದಕೆೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಬದ್ದಯ ಪ್ಾರರಂಭ (Queenside openings) ಎಂದೂ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಿವಿಂಗಡ್ಡಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

8. ಹಲವು ಮಹತವದ ರ್ಾಜನ ಬದಿಯ ಪಾರರಂಭಗ್ಳು :  

1. ರ್ ೈ ಲ ೂೇಪ ಜ್ (Ruy Lopez) : 

 1. ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4, 2.ಅ-ರಾಗ3   ಅ-ಪ್ರಗ3, 3.ಗ-ಅ5 

ಅತ್ತ ಜನಪಿರಯ ಹಾಗು ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿದು ಿಬಹು ಹಿಂದ್ದನ ಕಾಲದ್ದಂದಲೂ ಆಡಲಪಡುತಾತ ಬಂದದಾಿಗಿದೆ. 

2.ಅಲ ಖಿನ್ ನ ರಕ್ಷಣ  (Alekhine’s Defence) : 

 (1.ಭ-ರಾ4, ----  2.ಅ-ರಾಗ3   ----)                                                                                                                                                                       

ರಾಜನ ಅಶ್ವವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವ ಆಶೆಹಚಿಿ ಭಟರನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡ, ನಂತ್ರ ಪ್ರತ್ತದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು 

ಕೆೇಂದರದಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವಿಟುುಕೊಳುುವ ಯುಕಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 

3.ಕಾಯರ್ ೂಕನ್ ರಕ್ಷಣ  (Caro-kann Defence) : 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
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(1.ಭ-ರಾ4   ----, 2.ಭ-ಪ್ರಗ3) 

ರಾಜನ ಭಟನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯದಗಿಸ್ುತ್ತತದಿರೂ, ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 

4.ಸ ಂಟರ್ ಕೌಂಟರ್ (Center counter) : 

 (1.ಭ-ರಾ4   ----, 2.ಭ-ಪ್ರ4  ----,) 

ಭಟರ ವಿನಿಮಯದ ನಂತ್ರ ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಪ್ಟದ ಮಧಯದಲ್ಲಿದು ಿಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಿಗೆ ತ್ುತಾತಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇದುಿದರಿಂದ ಇದು 

ಅಷ್ೊುಂದು ಯೇಗಯವಾದುದಾಗಿಲ.ಿ 

5.ಸ ಂಟರ್ ಗ ೇಮ್ಸ (Centre Game) : 

(1.ಭ-ರಾ4,  ಭ-ರಾ4 2.ಭ-ಪ್ರ4) 

6.ಡಾಯನಿಶ್ ಭಟಬಲಿ (Danish Gambit) : 

(1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2.ಭ-ಪ್ರ4  ಭXಭ, 3. ಭ-ಪ್ರಗ3  ಭXಭ) 

ನಿರಾತ್ಂಕವಾದ ದಾಲಗಳ ವೃದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹೆಚುಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. 

7.ಈವಾನ್್ ಭಟಬಲಿ (Evans Gambit) : 

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ರಾಗ3 ಅ-ಪ್ರಗ3, 3.ಗ-ಗ4  ಗ-ಗ4, 4. ಭ-ಪ್ರಅ4) 

8.ರ್ಾಜನ ಭಟಬಲಿ (Kings Gambit) :  

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಭ-ರಾಗ4) 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಈ ಭಟನ ಬಲ್ಲಯನುನ ಸವೇಕರಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು. ಒಂದುಕಾಲಕೆೆ ಇದು ಅತ್ತ ಜನಪಿರಯ 

ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿತಾತದರೂ, ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಗಳು ಸ್ಡ್ಡಲಗೊಳುುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

9.ಫಾಕ್ ಬ್ರೇರ್ ಪ್ರತಿ ಭಟಬಲಿ (Falkbeer Counter Gambit) : 

(1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2.ಭ-ರಾಗ4  ಭ-ಪ್ರ4) 

ರಾಜನ ಭಟಬಲ್ಲಗೆ (Kings gambit) ತ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿದಾಗಿದೆ. 

10.ಫಾಿಯಂಕ್ ಪಾರರಂಭ (Flank opening) : 

ಗಜಗಮನ (Fianchetto), ರೆೇಟ್ಟ, ಇಂಗಿಿೇಷ್, ರಾಜನ ಭಾರತ್ತೇಯ ಆಕರಮಣ (Kings Indian Attack) ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ಾರರಂಭಗಳ 

ಸ್ಂಯುಕತಗಳಿಂದೊಡಗೂಡ್ಡದ ನಾನಾ ವಿಧದ ಪ್ಾರರಂಭಗಳು ಇದರಲ್ಲ ಿ ಸ್ಮಾವೆೇಶ್ವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು 

ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

(1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾಅ3, 2.ಭ-ಪ್ರ4  ಗ-ಅ2,  3.ಅ-ಪ್ರಗ3  ಭ-ಪ್ರ3) 

11. ನಾಲುಕ ಅಶವಗ್ಳ ಪ್ಂದಯ (Four Knights Game) : 

(1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2.ಅ-ರಾಗ3  ಅ-ಪ್ರಗ3, 3.ಅ-ಗ3  ಅ-ಗ3) ಭದರವಾದ ಪ್ಾರರಂಭ ! 

12.ಫ ರಂಚ್ ರಕ್ಷಣ  (French Defence) : 

( 1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ3 )  
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ಇಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಭ-ಪ್ರ4 ನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುತಾತರಾದರೂ ಪ್ಾರರಂಭದ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿವೃದ್ದಿಹೊಂದಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಡ್ಡಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಕಾತಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪ ಲಾಭವುಂಟು. 

13.ಗ ೈಕ ೂ ರ್ಪಯಾನ ೂೇ (Giuco Piano) : 

(1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2.ಅ-ರಾಗ3  ಅ-ಪ್ರಗ3, 3.ಗ-ಗ4  ಗ-ಗ4) 

14.ಮಾಯಕ್್ ಲಾಂಜ್ ಆಕರಮಣ (Max Lange Attack) : 

1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ರಾಗ3  ಅ-ಪ್ರಗ3,  3.ಗ-ಗ4  ಗ-ಗ4, 4. 0-0  ಅ-ಗ3, 5. ಭ-ಪ್ರ4  ಭXಭ, 6.ಭ-ರಾ5) 

15. ಪ ಟ ೂರೇಫ್ ನ ರಕ್ಷಣ  (Petroffs Defence) : 

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ರಾಗ3  ಅ-ರಾಗ3) 

ರಾಜನ ಭಟನಮೇಲ್ಲನ ಆಕರಮಣಕೆೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತ್ತದಾಳಿಯಿಂದ ತ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಉತ್ತಮ ಆಟದ್ದಂದ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಆಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ 

ಹೆಚುಿ. 

16. ಫಿಲಿಡ ೂೇರನ ರಕ್ಷಣ  (Philidor’s Defence) : 

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಭ-ಪ್ರ4  ಭ-ಪ್ರ3) 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚುಿ. 

17. ಸಾಕಚ್ ಭಟಬಲಿ (Scotch Gambit ) : 

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ರಾಗ3  ಅ-ಪ್ರಗ3, 3. ಭ-ಪ್ರ4  ಭXಭ, 4. ಗ-ಪ್ರಗ4 ) 

ಒಬಬ ಭಟನನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ತ್ನನ ಸಥತ್ತಯನುನ ಉತ್ತಮಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಯತ್ನವಿದಾಗಿದೆ. 

18. ಸಾಕಚ್ ಗ ೇಮ್ಸ (Scotch Game) : 

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ರಾಗ3  ಅ-ಪ್ರಗ3, 3. ಭ-ಪ್ರ4  ಭXಭ, 4.ಅXಭ ) 

19. ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ರಕ್ಷಣ  (Sicilian Defence) : 

(1. ಭ-ರಾ4  ಭ-ಪ್ರಗ4) 

ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ಾರರಂಭವು ತ್ತೇವರ ಹೊೇರಾಟದ ಗುಣದ್ದಂದಾಗಿ ಹಾಗು ಆಕರಮಣ ಮಾಡಲು ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೆಕೆವಿಲಿದಷ್ುು 

ಸ್ಾಧಯತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದೇಗ ಅತ್ಯಂತ್ ಜನಪಿರಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ‘ಭ-ಪ್ರ4’ ನುನ ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ುು ತ್ತೇವರ ಆಡುತಾತನೆ. 

20. ವಿಯೆನಾು ಭಟಬಲಿ (Vienna Gambit) : 

1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ಪ್ರಗ3  ಅ-ಪ್ರಗ3,  3. ಭ-ಗ4 ) 

21. ವಿಯೆನಾು ಗ ೇಮ್ಸ (Vienna Game) : 

1.ಭ-ರಾ4  ಭ-ರಾ4, 2. ಅ-ಪ್ರಗ3 ) 

 

8. ಹಲವು ಮಹತವದ ಪ್ರರ್ಾನಿಯ ಬದಿಯ ಪಾರರಂಭಗ್ಳು :  

1.ಪ್ರರ್ಾನಿಯ ಭಟಬಲಿ (Queens Gambit) : 

(1.ಭ-ಪ್ರ4  ಭ-ಪ್ರ4, 2.ಅ-ಪ್ರಗ4) 
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2.ಪ್ರರ್ಾನಿಯ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ದಧತಿ ರಕ್ಷಣ  (Queens Indian Defence) : 

(1.ಭ-ಪ್ರ4  ಅ-ರಾಗ3, 2.ಭ-ಪ್ರಗ4  ಭ-ರಾ 3, 3. ಅ-ರಾಗ3  ಭ-ಪ್ರಅ3) 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಾ-5 ನುನ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಳುಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ ಮತ್ುತ ‘ರಾಭ’ ದ ಮುನನಡೆಯನುನ ತ್ಡೆಯುತಾತನೆ.ಅದಕಾೆಗಿ ಆತ್ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜವನುನ ‘ಗಜಗಮನ’ (Fianchetto) ಮಾಡುತಾತನೆ. 

3.ಸಾಿವ್ ರಕ್ಷಣ  (Slav Defence) : 

(ಭ-ಪ್ರ4  ಭ-ಪ್ರ4, 2. ಭ-ಪ್ರಗ4  ಭ-ಪ್ರಗ3) 

‘ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಭಟಬಲ್ಲ’ ಗೆ ಯೇಗಯವಾದ ಮತ್ುತ ಅಷ್ೆುೇ ಕುತ್ೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ. 

4.ಡಚ್ ರಕ್ಷಣ  (Dutch Defence) : 

1.ಭ-ಪ್ರ4  ಭ-ರಾಗ4) 

5.ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪಾರರಂಭ (English Opening) : 

(1.ಭ-ಪ್ರ4) 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ‘ರಾಗ’ ದ ಗಜಗಮನವನುನ ಮಾಡುತಾತನೆ ಮತ್ುತ ಮುಂದೆ ಹೆಚಾಿಗಿ ‘ಸಸಲ್ಲಯನ್ ರಕ್ಷಣೆ’ ಯಿಂದ 

ಮುಂದುವರಿಯುತಾತನೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಾಕಷ್ುು ಬೆೇರೆ ದಾರಿಗಳುಂಟು. 

6.ರ್ಾಜನ ಭಾರತಿೇಯ ರಕ್ಷಣ  (Kings Indian Defence) :  

(1.ಭ-ಪ್ರ4  ಅ-ರಾಗ3, 2. ಭ-ಪ್ರಗ4  ಭ-ರಾಅ3, 3. ಅ-ಪ್ರಗ3  ಗ-ಅ2) 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೆೇಂದರವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕೊಟುು ನಂತ್ರ ತಾನು ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ 

ಮಾಡ್ಡ ಕೆೇಂದರದಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ. 

7.ನಿಮ್ಸ ಜ ೂೇವಿಚ್ ರಕ್ಷಣ  (Nimzowisch Defence) : 

(1. ಭ-ಪ್ರ4  ಅ-ರಾಗ3, 2. ಭ-ಪ್ರಗ4  ಭ-ರಾ3,  3. ಅ-ಪ್ರಗ3  ಗ-ಅ5) 

ಇದು ಒಳ ುೆಯ ಕಿರಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ುತ ಭದರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದು,ಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಗೆ 

ಒತ್ತಡವನುನಂಟು ಮಾಡ್ಡದು ಿ ಅಲಿದೆ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದುತಾತನೆ, ಮತ್ುತ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ‘ಭ-ರಾ4’ ನುನ 

ತ್ಡೆಯುತಾತನೆ. 

8.ಕಾಯಟಲನ್ ಪಾರರಂಭ (Catalan Opening) : 

(1. ಭ-ಪ್ರ4  ಭ-ಪ್ರ4,  2. ಭ-ಪ್ರಗ4  ಭ-ರಾ3, 3. ಭ-ರಾಅ3) 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಮಂದಗತ್ತಯ ಆಟದ್ದಂದಾಗಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನು ಲಾಭಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. 

9.ಗ್ರನ್ ಫ ಲ್ು ರಕ್ಷಣ  (Grunfeld Defence) : 

(1. ಭ-ಪ್ರ4  ಅ-ರಾಗ3,  2. ಭ-ಪ್ರಗ4  ಭ-ರಾಅ3, 3. ಅ-ಪ್ರಗ3  ಭ-ಪ್ರ4) 

ಇಲ್ಲಿಯೂಕೂಡ ಬಿಳಿಯ ಭಟನ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತ್ರುವುದೆೇ ಮುಖಯ ಉದೆಿೇಶ್ವಾಗಿದೆ. 
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ಚದುರಂಗ್-7:   ಮಧ್ಯಮ ಆಟ 

1.ಗ್ಮನದಲಿಿಡಬ ೇಕಾದ ಹಲವು ಮಹತವದ ಅಂಶಗ್ಳು : 

 “ಜೇವಂತ್ ಕಲಪನಾಶ್ಕಿತಯ ಕೆೈವಾಡವೆೇ ಪ್ರಧ್ಾನವಾಗಿದು,ಿ ದಾಳಗಳ ಸ್ುಂದರವಾದ ಸ್ಂಗಮಗಳ (combinations) ಅದುುತ್ವಾದ 

ಕಾಯತಕುಶ್ಲತೆಯನುನ ತೊೇರುವ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಚಂಡ ತ್ತೇಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ದಿಮತೆತಯನುನ ಮಧಯದ ಆಟದಲ್ಲ ಿ ಕಂಡುಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದು,ಿ ನಿಜವಾದ 

ಚದುರಂಗದಾಟವೆೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಮಧಯದ ಆಟವನುನ ಕುರಿತ್ು ಜಗತ್ತತನ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚದುರಂಗ ತ್ಜ್ಞರಲೊಿಬಬರಾದ 

ಡಾ|| ಎಸ್. ತಾರಾಶ್ಿ (Dr. S Tarasch) ರವರು ಅಭಿಪ್ಾರಯಪ್ಡುತಾತರೆ. ದಾಳಸ್ಂಗಮ (combination) ವೆೇ ಚದುರಂಗದ ಹೃದಯವೆಂದು 

ಇನೊನಬಬ ಲೆೇಖಕರ ವಣತನೆ. ಅಲಿದೆ ಈ ದಾಳಸ್ಂಗಮ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೂಬೆನ್ ಫನ್್ (Reuben 

Fins) ರವರ  ವಾಯಖೆಯಯ ಪ್ರಕಾರ, “ಆಟದ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ದಾಳಲಾಭ (material gain) ಅಥವಾ ರಾಜನಮೇಲೆ ಆಕರಮಣದ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ 

ನಿಯೇಜಸ್ಲಪಟು ಮತ್ುತ ಆ ಲಾಭಕಾೆಗಿ ನಮಮ ಕಡ್ಡಮ ಮೌಲಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ದಾಳವನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ಗಣನಿೇಯ ಪ್ರಮಾಣದ 

ಮೂಲಸಥತ್ತಯ ಸ್ುಧ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದಕಾೆಗಿ ತ್ಕತಬದಿವಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮುನನಡೆಸ್ುವ ದಾಳಗಳ ಗುಂಪ್ು 

ಅಥವಾ ಒಕೂೆಟಕೆೆ ದಾಳಸ್ಂಗ್ಮವೆನನಬಹುದಾಗಿದೆ.” 

 ಇನುನ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭ ಹಾಗು ಮಧಯದ ಆಟಗಳನುನ ಇಂತ್ಹ ಚಲನೆಯಿಂದಲೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲ.ಿ ಆದರೆ 

ಯಾವಾಗ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಸ್ಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡು ತ್ನನ ರಾಜನನುನ ಸ್ರಿಯಾದ ಸ್ಾಥನ / ಸ್ಥಳದಲ್ಲ ಿಸ್ಂರಕ್ಷಿಸಕೊಳುುತ್ತ 

ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕರಮಣಕೆೆ ಸದಿನಾಗುವನೊೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದ ಹಂತ್ ಮುಗಿದು ‘ಮಧ್ಯದ ಆಟ’ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಆಟ 

ಪ್ಾರರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ತ್ತಳಿಯಬೆೇಕು. 

 ಆಯಕಟ್ಟುನ ಸ್ಾಥನಗಳಲ್ಲ ಿತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ನಿಲ್ಲಿಸಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೇಗಯ ಬೆಂಬಲವನಿನತ್ುತ ನಂತ್ರ ಎದುರಾಳಿಯನುನ ಕೆಣಕಲು 

ಸದಿನಾಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಹನೆನರಡು ಚಲನೆಗಳ ನಂತ್ರ ಮಧಯದ ಆಟ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನನಬಹುದು. ಮಧಯದ 

ಆಟದಲ್ಲ ಿಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳಾದ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ರಥಗಳನುನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. 

 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿಸದಂತೆ ಆಟಗಾರನ ಕಲಪನಾಶ್ಕಿತ ಹಾಗು ಚತ್ುರತೆಯನುನ ಪ್ರದಶ್ತಸ್ುವ ಯೇಗಯ ಸ್ಮಯವಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತ್ನನ 

ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಸಥತ್ತಯನುನ ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸಕೊಂಡು ದಾಳಲಾಭ ಅಥವಾ ದಾಳಹಾನಿ (material advantage or disadvantage) ಯನುನ 

ಲಕ್ಷಯದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಂಡು ತ್ನನ ಭಟರನುನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಾಥನಗಳಲ್ಲ ಿಭದರಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು 

ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲು ಸ್ಮಗರವಾದ ಯೇಜನೆಯನುನ ರೂಪಿಸಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ 

ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯೂ ನಮಮಂತೆಯ ಯೇಚಿಸ್ುತಾತ ನಮಮ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ಅಥವಾ ನಮಮ ವೂಯಹವನುನ ಮುರಿಯಲು 

ಇಲಿವೆ ನಮಮ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುವನೆಂಬುದನುನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುುಕೊಂಡು ವಯವಸಥತ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಯೇಜನೆಯನುನ ಸದಿಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬೆೇಕು. ಅಲಿದೆ ನಮಮ ಯೇಜನೆ (plan) ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿರಬೆೇಕೆಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ 

ಅಡೆತ್ಡೆಯಡಿಲಪಟುರೆ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಅದನೆನ ಬದಲ್ಲಸ ಮತೆತ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಿರಬೆೇಕು. ಅದಕಾೆಗಿ, 

ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದ್ದಸದ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ್ಗಳನುನ ಗಮನದಲಲ್ಲಿರಿಸಕೊಂಡ್ಡರಬೆೇಕು. 

1.ನಿಮಮ ದಾಳಗಳನುನ ಅಥವಾ ಭಟರನುನ ಗುರಿಯಿಲಿದೆ ಮುನನಡೆಸ್ಕೂಡದು. ಒಂದು ಯೇಜನೆಯನುನ ರೂಪಿಸಕೊಂಡು ಅದೆ ಪ್ರಕಾರ 

ಮುನನಡೆಯಬೆೇಕು. 
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2. ಒಂದುವೆೇಳ  ೆನಿಮಮ ಎದುರಾಳಿ ನಿಮಮ ಮೇಲೆ ಆಕರಮಣ ಮಾಡುತ್ತತದಿರೆ ಆಯಾ ಆಕರಮಣಕೆೆ ದಾಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಮ ಮೌಲಯದ ದಾಳಗಳನುನ 

ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬೆೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡ್ಡಮಯಾಗುವುದು. 

3. ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ (ರಾ4, ರಾ5, ಪ್ರ4 ಮತ್ುತ ಪ್ರ5 ಚೌಕಗಳ ಮೇಲೆ) ನಿಮಮ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಭಟರಿಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನಾನವುದೆ ದಾಳಗಳಿಂದ 

ಹೆಚಿಿಸಕೊಂಡ್ಡದು ಿಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನುನ ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು. 

4. ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಹೊಂದ್ದದ ರಾಜನ ಬದ್ದಗಿನ ಮೂವರು ಭಟರನುನ (ರಾಜನಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡ್ಡದಿರೆ ರಾಗಭ, ರಾಅಭ ಮತ್ುತ ರಾರಭ 

ಗಳನುನ) ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ೂು ಮುನನಡೆಸ್ಕೂಡದು ಮತ್ುತ ಅಶ್ವವನುನ ರಾಗ3 ರಿಂದ ಕದಲ್ಲಸ್ಕೂಡದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜನು ವಿಶ್ರಮಿಸದ 

ಪ್ರದೆೇಶ್ವು ದುಬತಲವಾಗುವುದರಿಂದ ರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಷ್ುಸ್ಾಧಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನುನ ಅನಿವಾಯತ ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳಲಂಿತ್ೂ ಸ್ರಿಯ. 

5. ಯಾವುದೆೇ ಒಂದು ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮದಲ್ಲನ ಸಥತ್ತಯನುನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಿಮಮ ಸಥತ್ತಯು 

ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದ್ದಲಿವೆಂಬುದನುನ ದೃಢಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಆ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

6. ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ುು ಇಮಮಡ್ಡಸದ ಭಟರು, ಬೆಂಬಲರಹಿತ್ ಭಟರು ಮತ್ುತ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಟರು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚಿರಿಕೆವಹಿಸ್ಬೆೇಕು. ಇವು 

ಮೂರೂ ರಿೇತ್ತಯ ಭಟರು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನಮಮ ಆಟದ ಸಥತ್ತ ದುಬತಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

7. ಉಂಟಾದ ಮುಕತ ಸ್ಾಲುಗಳನುನ (Open files) ನಿಮಮ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ರಥಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಳುಬೆೇಕು. ಮತ್ುತ 

ಸ್ಾಧಯವಿದಿರೆ 7 ನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯನುನ ಎರಡೂ ರಥಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಡತ್ದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಳುಬೆೇಕು. ಇದು ಅತ್ತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಥತ್ತಯಾಗಿದಿರೂ 

ಕಷ್ುಸ್ಾಧಯವಾಗಿದೆ.  

8. ನಿಮಮ ಗಜಗಳಿಗೆ ಮುಕತ ಕಣತರೆೇಖೆಗಳು (Open diagonals) ಇರುವಂತೆ ನೊೇಡ್ಡಕೊಳುಬೆೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ 

ದಾಳಿಯಿಡಲು ಮತ್ುತ ಆ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ನಿಮಮ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

9. ನಿಮಮ ಯಾವುದೆ ಭಟನನುನ ಅಥವಾ ದಾಳವನುನ ಬೆಂಬಲವಿಲಿದೆ ಇರಿಸ್ಕೂಡದು. ಒಂದುವೆೇಳ  ೆನಿಮಮ ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳ ಅಥವಾ ಭಟನು 

ಆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿಲಿದೆ ಇದಿರೆ, ಅದರ ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯಲು ಎಂದರೆ ಅದನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ಯೇಜನೆಯಂದನುನ ಹಾಕಿಕೊಳಿುರಿ. 

10. ಒಂದುವೆೇಳ  ೆ ನಿಮಮ ಎರಡು ದಾಳಗಳು ಒಂದೆೇ ಭಟ ಅಥವಾ ದಾಳದ್ದಂದ ಬೆಂಬಲ್ಲಸ್ಲಪಟ್ಟುದಿರೆ, ಒಂದನುನಳಿಸ್ಹೊೇಗಿ ಇನೊನಂದನುನ 

ಕಳೆದುಕೊಳುುವ ಸಥತ್ತ ಬರದಂತೆ ಎಚಿರವಹಿಸರಿ. 

11. ನಿಮಮ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆ ದಾಳದ್ದಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳ ಅಥವಾ ಭಟನನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವಾಗ ಆ ನಮಮ ದಾಳವು 

ಎದುರಾಳಿಯ ಮುಂದ್ದನ ಯೇಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ದಾಳಸ್ಂಗಮದ್ದಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ವಶ್ವಾಗದಂತೆ ನೊೇಡ್ಡಕೊಳುಬೆೇಕು. 

12. ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಕರಮಣಕೆೆ ಪ್ರತ್ುಯತ್ತರವಾಗಿ ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ತ ಆಕರಮಣವೆ ಆಗಿದೆ 

ಎಂಬುದನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡ್ಡರಿ. ಮತ್ುತ ಸ್ಮಗರ ದೃಷ್ಟ್ು, ಏಕಾಗರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲಿವುಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚುಿ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನುನ 

ಲಕ್ಷಯದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಂಡು ಅದೆ ರಿೇತ್ತ ವತ್ತತಸ್ಬೆೇಕು. 

13. (If you find a good move, look for a better one) ಒಂದು ಒಳ ುೆಯ ಚಲನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊೇಚರಿಸದರೆ, ಅದಕಿೆಂತ್ ಒಳ ುೆಯದಕಾೆಗಿ 

ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂದು ಚದುರಂಗದ ಬಗೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಗಾದೆಯಂದ್ದದೆ. ಇದನುನ ಲಕ್ಷಯದಲ್ಲಿರಿಸಕೊಂಡು ಆಟವಾಡ್ಡದರೆ ಯಾವುದೆೇ ತ್ಪ್ುಪ ತ್ಡೆಗಳಿಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇನುನ ಈ ಆಟದಲ್ಲ ಿಎಂದರೆ ಮಧಯದ ಹಂತ್ದಲ್ಲ ಿಆಟಗಾರನ ಕಲಪನಾ ಶ್ಕಿತ ಮತ್ುತ ಚತ್ುರತೆಯನೆನ ಅವಲಂಬಿಸರುವುದರಿಂದ ಹೆಚಿಿನ 

ವಿವರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲಿದ್ದದಿರೂ, ಹಲವು ದಾಳಸ್ಂಗಮಗಳ (combinations) ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ುತ ಆಳವಾಗಿ ಅಭಯಸಸದರೆ, ಅದರಿಂದ 



73 
 

ಆಟಗಾರನ ಊಹಾ ಶ್ಕಿತಯನುನ ಬೆಳೆಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವೆಂಬ ಮಾತ್ಂತ್ೂ ನಿವಿತವಾದದಾಿಗಿದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಇನುನ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಮುಖಯವಾದ 

ದಾಳಸ್ಂಗಮಗಳ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಕಾಯತವಾಯಪಿತಯ ಸ್ಾಮಥಯತದ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಸ್ಂಶ್  ೇಧಿತ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ (Discovered Check) : 
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ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲ ಿಎದುರಾಳಿಯನುನ ಸ್ದೆಬಡ್ಡಯಲು ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ (discovered check) ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಸ್ರವಾಗಿದೆ. 

ಆಡುವಾಗ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಆ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವು ನಮಮ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸ್ದಾ ಎಚಿರದ್ದಂದ ಇರಬೆೇಕು. ಮೇಲ್ಲನ 

ಆಕೃತ್ತಯಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ ಗಮನಿಸರಿ. ಆಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ತದು,ಿ ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದೆಯಂದು ತ್ತಳಿಯಿರಿ. 

ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುನಲ್ಲ ಿದೃಷ್ಟ್ುಸದಾಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತಯು ಶೆ ೇಚನಿೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ 

ವಿಚಾರಮಾಡದೆೇನೆ ತ್ಟುನೆ ಹೆೇಳಿಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಬಲವೆಲ ಿನಾಶ್ವಾಗಿ ಹೊೇಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಸ್ುತಶ್: 

ಸಥತ್ತ ಆ ರಿೇತ್ತಯಾಗಿಲಿ. ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಡ್ಡಮ ದಾಳಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದದಿರೂ ಕೂಡ ಆತ್ ಈಗ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಿದುಿದರಿಂದ ಆಟವನುನ 

ತ್ನನದನಾನಗಿ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬಲ.ಿ 

   ಬ್ರಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

1. ರXರ ಸ್ಂ.ಪ್ರ.  ರಾ-ಅ1 

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ ಪ್ರಭಾವವನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಾಜನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು 

ಪ್ರದಾಡುವುದರಲ್ಲ ಿ ತ್ನನ ಎಲಾಿ ಮುಖಯವಾದ ದಾಳಗಳನುನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದೇಗ ರಾ-ರ1 ಕೆೆ ಮಾತ್ರವೆ 

ಹೊೇಗಬಲಿ, ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲಿ. 

   2.ರXರ ಸ್ಂ.+ !   ರಾ-ರ1 

ಬೆೇರಾವುದೆೇ ಚೌಕಕೆೆ ಸ್ರಿಯಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿದುದರಿಂದ ಆತ್ನ ಸಥತ್ತ ಅಪ್ಾಯದ ತ್ುಟುತ್ುದ್ದಯಲ್ಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

   3.ರXಅ ಸ್ಂ.+ !   ರಾ-ಅ1 

   4.ರ-ಅ7+   ರಾ-ರ1 

   5.ರXಭ ಸ್ಂ.+   ರಾ-ಅ1 

   6.ರ-ಅ7+   ರಾ-ರ1 
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   7.ರXಗ ಸ್ಂ.+   ರಾ-ಅ1 

   8.ರ-ಅ7+   ರಾ-ರ1 

   9.ರXಗ ಸ್ಂ.+   ರಾ-ಅ1 

   10.ರ-ಅ7+   ರಾ-ರ1 

   11.ರ-ಪ್ರಅ7 ಸ್ಂ.+   ರಾ-ಅ1 

   12.ರXಪ್ರ    ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ್ದಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ಬಲವನುನ ಎಂಥ ಕಠೊೇರವಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿನಾಶ್ಪ್ಡ್ಡಸ್ಲಾಯಿತೆಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸದರೆ 

ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ ಮಹತ್ವ ನಮಗಾಗದ್ದರದು. 

3.ದಾಳ ಸ್ಂಗ್ಮಗ್ಳು (Combinations) : 

ಅ) ಪ್ರರ್ಾನಿ ಮತುತ ಗ್ಜಗ್ಳ ಸ್ಂಗ್ಮ: 

ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ ನಾವು ನೊೇಡಬಹುದು. ತೆರವಾದ ರೆೇಖೆಗುಂಟ ಹಿಡ್ಡತ್ಹೊಂದ್ದದ ಗಜವು 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಂದ್ದಗೆ ಸ್ಹಕರಿಸ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ಸಥರ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನೊನಡಿಲು ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನುನ 

ನೊೇಡೊೇಣ. 
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ಆಕೃತ್ತ 44 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ, ಮತ್ುತ ಅವನು ‘1. ಪ್ರ-ಪ್ರಅ7’ ಆಡುತಾತನೆ. ಆಗ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಬಿಳಿಯ 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ 

ಬಿಳಿಯ ಗಜದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. 

 ಇನುನ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಸಥತ್ತ ಒಂದೆೇ ತೆರನಾಗಿರದೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳಲ್ಲ ಿಆಯಾ ಪ್ರಸ್ಂಗ ಹಾಗು ದಾಳಗಳ ಸಥತ್ತಗಳಿಗನುಸ್ರಿಸ, 

ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕಾೆಗಿ, ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಹೆಚಾಿಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ ನಾವು 

ಅವಲೊೇಕಿಸ್ೊೇಣ. 

 ಆಕೃತ್ತ 45 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಇದು ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟುದ ಚದುರಂಗ ತ್ಜ್ಞರಲೊಿಬಬರಾದ ಡಾ|| ಎಸ್ ತಾರಾಶ್ಿ ರು ಹವಾಯಸ 

ಆಟಗಾರನೊಬಬನ ಜೊತೆ ಆಡ್ಡದಾಗ ಉಂಟಾದ ಸಥತ್ತ.  
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 ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ (ಡಾ|| ತಾರಾಶ್ಿ ) ಆಡಬೆೇಕಿದು,ಿ ಆತ್, 1.----   ಪ್ರXಭ / ರಾ-ಅ7 ಆಡಲಾರ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಂತ್ರ ಬಿಳಿಯ 

ಆಟಗಾರ ಪ್ರXಪ್ರ ಆಡಬಲಿನಾದಿರಿಂದ ತಾರಾಶ್ಿ 1. ----   ರXರ+  ಆಡುತಾತರೆ. ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ, 2. ಪ್ರXರ ಆಡಲೆೇಬೆೇಕು, ಬೆೇರೆ 

ದಾರಿಯ ಇಲಿ. ನಂತ್ರ, 2. ----   ಪ್ರXಭ     . ಇದ್ದೇಗ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವಡ್ಡಿದ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ತ್ಡೆಯಲು ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನಳಿದ 

ಯಾವ ದಾಳವೂ ಶ್ಕತವಾಗಿಲ.ಿ ಇನುನ ಗಜದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದ್ದದ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಬಿಳಿಯ ರಾಜ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ, ಹಿೇಗಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ರಾಜ 

ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ಸಥರಪ್ರತ್ತಬಂಧಕೊೆಳಗಾಗಿದಾಿನೆ. ಎಂತ್ಹ ಅದುುತ್ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ! ಆಕೃತ್ತ-44 ರೊಂದ್ದಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸನೊೇಡ್ಡ. 

 ಆಕೃತ್ತ 46 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಅಲ್ಲ ಿಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದೆ. 

1. ರ-ಅ8 + !   ---- 

ರಥವು ಅಶ್ವದ 8 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಧ್ಾವಿಸ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ಒಡ್ಡಿದೆ ಮತ್ುತ ಅದಕೆೆ ಬೆೇರೆ ಯಾವ ದಾಳದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಇದ್ದೇಗ ಅದು 

ಕಪ್ುಪ ರಾಜನಿಂದ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ  
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ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿರಥವನುನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಾವರಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

1. ----   ರಾXರ 

ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯ ಇಲಿ. 
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2. ಪ್ರ-ರ8    . 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ ಗಜದ ಬೆಂಬಲವಿದು,ಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಕಪ್ುಪ ರಾಜ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ, ಮತ್ುತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಥರವಾಗಿ 

ಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ. ಇದನುನ ಆಕೃತ್ತ 44 ರೊಂದ್ದಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸ ನೊೇಡ್ಡ. 

ಬ) ಗ್ಜ ಮತುತ ರಥಗ್ಳ ಸ್ಂಗ್ಮ : 

ಆಕೃತ್ತ 47 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಆಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಸಥತ್ತಗೆ ಆಟ ನಿಂತ್ತದೆಯಂದು ಭಾವಿಸ್ೊೇಣ, ಮತ್ುತ ಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದು ಿಅಲ್ಲಿ 

ಗಜ ಮತ್ುತ ರಥಗಳ ಸ್ಂಗಮ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಥರ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನೊನಡಿಲು ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯಂಬುದನುನ 

ಅಭಯಸಸ್ುವಾ. 
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1.ರ-ರಾರ3 +   ರಾ-ಅ1 

  2.ರ-ರಾರ8    . 

ಇನುನ ಆಕೃತ್ತ-48 ನುನ ಗಮನಿಸ, 1922 ರಲ್ಲ ಿಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ವಿಡ್ ಮಾರ್ (Milan  
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Vidmar) ಬಿಳಿಯ ಹಾಗು ಸ್ೆವಿಯಲ್ಲ ತಾತಾತಕೊವರ್ (Savielly Tartakover) ಕಪ್ುಪ ಇವರ ನಡುವೆ  
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ನಡೆದ ಪ್ಂದಯವಂದರಲ್ಲ ಿಈ ಸಥತ್ತಯುಂಟಾಗಿದು ಿಇಲ್ಲ ಿಅದನುನ ನಾವು ವಿಶೆಿೇಷ್ಟ್ಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದುಿ 

ಆತ್ನ ಬಲ ಹೆಚಾಿಗಿದುಿದಲಿದೆ ಈಗ ‘ಗXರ’ ಆಡ್ಡ ನಂತ್ರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ಬಲಿನೆನಿಸ್ುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 

ಅದಕಿೆಂತ್ ತ್ತೇವರವಾಗಿ, 

  1.ಪ್ರ-ಪ್ರ7    ರXಪ್ರ 

  2.ರ-ರ8     .  

ಅಥವಾ,  

  1.ಪ್ರ-ರಾಗ7   ರXಪ್ರ 

  2.ರ-ರ8      . 

ಈ ಎರಡೂ ರಿೇತ್ತಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದ ಗಜ ಮತ್ುತ ರಥಗಳ ಸ್ಂಗಮದ್ದಂದ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಬಹುದೆಂದು ತೊೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರ-

ಪ್ರ7 ಮತ್ುತ ಪ್ರ-ರಾಗ7 ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ? ಪ್ರ-ರಾಗ7 ಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ುವುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) 

ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. ಹೆೇಗೆಂದರೆ, 

  1.ಪ್ರ-ರಾಗ7   ಪ್ರ-ಪ್ರ8 + 

  2.ರಾ-ರ2   ಪ್ರ-ಅ6 + 

  3.ರಾ-ರ1   ಪ್ರ-ಪ್ರ8 + 

  4.ರಾ-ರ2   ಪ್ರ-ಅ6 + 

ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ‘ವಯಥತ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ’ ಒಡುಿತ್ತ ಹೊೇಗುವುದರಿಂದ ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟವೆಂದು ನಿಣತಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಈ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ 

ಸ್ೊೇಲನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಬಲಿ. ಆದಿರಿಂದ ‘ಪ್ರ-ಪ್ರ7’ ಮಾತ್ರವೆೇ ಯೇಗಯ ಚಲನೆಯಾಗಿದು ಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲು 

ಸ್ಾಧಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

 ಇನುನ ಈ ಸ್ಂಗಮದ ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ 1917 ರಲ್ಲ ಿ ವಾಸ್ಾತ ದಲ್ಲಿ ಅಕಿಬಾ ರೂಬಿನ್್ ಟ್ಟನ್ ಹಾಗು ಬೆಲ್ 

ಸರುಮನ್ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪ್ಂದಯವಂದರಲ್ಲ ಿನಾವು ನೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಪ್ುಪ ದಾಳದೊಂದ್ದಗೆ ಆಡ್ಡದ ರೂಬಿನ್್ ಟ್ಟನ್ ಆ ಕಾಲದ 

ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟುದ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲೊಿಬಬನಾಗಿದು,ಿ ತ್ನನ ದಾಳಸ್ಂಗಮದ್ದಂದೊಡಗೂಡ್ಡದ ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ 
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ವಿಧ್ಾನದ್ದಂದ ಹೆಸ್ರುವಾಸಯಾಗಿದಿನು. ಆಕೃತ್ತ 49 ರ ಸಥತ್ತಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿದ್ದದು ಿಇದ್ದೇಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಆಡಬೆೇಕಿದು,ಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಆಕೃತ್ತಯನುನ ಗಮನಿಸದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತಯೇನೂ ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವಂತ್ತಲಿವೆಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದ್ದೇಗ ಆತ್ನ ಕಪ್ುಪ 

ಅಶ್ವವು ದಾಳಿಗೊಳಪ್ಟ್ಟುದೆ. ಅದನುನ ಉಳಿಸಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಿದೆಯಲಿವೆ ? ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ರೂಬಿನ್್ ಟ್ಟನ್ ನ ಅಪ್ರತ್ತಮ ಬುದ್ದಿಯನುನ 

ಕಂಡುಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆತ್ ತ್ನನ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಅಶ್ವವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದನುನ ಬಿಟುು ತ್ನನ ಯೇಜನೆಯಂತೆಯ ಮುಂದುವರಿಯುತಾತನೆ. 

   ಬ್ರಳಿ   ಕಪ್ುಪ 

   1.----   ಭ-ರಾರ4 !! 

   2.ಭXಅ   ಭ-ರಾರ5 ! 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಾಜನ ರಥದ ಸ್ಾಲನುನ ಮುಕತಗೊಳಿಸ, ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜನ ರಥವನುನ ಹೊರತ್ರಲು ಯೇಚಿಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. 

   3.ಪ್ರ-ರಾ2  ಪ್ರXರಭ + !! 

   4.ರಾXಪ್ರ   ಭXಭ ++ 

ಅದುುತ್ವಾದ ಆಟ!! ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಭಟನನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕೆೆ ಗಜದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. 

   5.ರಾ-ಅ1   ರ-ರ8     . 
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ಆಕೃತ್ತ 50 ರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ರಾಜ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ. 
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ಕ) ಪ್ರರ್ಾನಿ ಮತುತ ಭಟರ ಸ್ಂಗ್ಮ : 
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ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಭಟನನುನ ಒಂದು ಅಮುಖಯವಾದ ದಾಳವೆಂದೆೇ ಎಲಿರೂ ಭಾವಿಸ್ುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭಟನ ಜೊತೆಗಿನ 

ಕೆಲವು ಸ್ಂಗಮಗಳಿಂದ ಇಡ್ಡೇ ಆಟವನುನ ಗೆಲುಿವ ಸ್ಾಧಯತೆಗಳುಂಟು. ಆಕೃತ್ತ 51 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಇದ್ದೇಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ. 

1. ----  ಪ್ರ-ಅ7    . 
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ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ, ಕಪ್ುಪ ಗಜದ ಭಟನು ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 

ನಿಂತ್ತದಾಿನೆ.(ಆಕೃತ್ತ-52) 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ ಗಮನಿಸರಿ. 
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ಉದಾ-1 : ಆಕೃತ್ತ 53 ರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದು ಿಆತ್, 1). ಪ್ರ-ರ6 ಆಡ್ಡದು,ಿ ಮುಂದೆ, 2). ಪ್ರ-ಅ7     ರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  1.----    ರ-ಅ1 

  2.ರ-ಪ್ರ8 !   ಪ್ರರXರ 

  3.ರXರ !!    ರXರ 

ಅದರ ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯ ಇಲಿ. 

  4.ಪ್ರ-ಅ7     . 

ಕಪ್ುಪ ‘ರಾಅ1’ ರಲ್ಲಿನ ರಥವನುನ ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲು ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನೆನರಡು ರಥಗಳನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ಆಟವನುನ ಗೆದ್ದಿದಾಿನೆ. 

ಉದಾ-2 : 
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ಆಕೃತ್ತ-54 ನುನ ಸ್ೂಥಲವಾಗಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸ, ಇಲ್ಲ ಿಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದು ಿಆತ್,   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-55 

     

    

     1.----   ರ-ರ8 + ! 

   2.ರಾXರ   ಪ್ರ-ರ3 + !! 

3.ರಾ-ಅ1   ಪ್ರ-ರ7     . 

ತ್ನನ ರಥವನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಭಟ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗಳ ಸ್ಂಗನದ್ದಂದ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸದಾಿನೆ. (ಆಕೃತ್ತ-

55) 

ಉದಾ-3 : ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇನೊನಂದು ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ನೊೇಡೊೇಣ. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-56 

     

ಆಕೃತ್ತ-56 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನು ಆಡಬೆೇಕಾಗಿದು,ಿ ಅವನು ಕೆೇವಲ ಎರಡು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಯಿ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನನುನ 

ಸಥರಪ್ರತ್ತಬಂಧದಲ್ಲರಿಿಸ್ುತಾತನೆ. ಹೆೇಗೆ ? 

  ಬ್ರಳಿ    ಕಪ್ುಪ 

   1.----    ರXಭ + !! 
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ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ “ಭXರ” ದ ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯಿಲಿ. 

   2.ಭXರ    ಪ್ರ-ರ7     . 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

            ಆ-57      

ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ ಕಪ್ುಪ “ರಾಅಭ” ದ ಬೆಂಬಲವಿದುಿದರಿಂದ ಬಿಳಿ ರಾಜನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಾರ.     (ಆ-57, ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು 

ಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ) 

ಡ) ಪ್ರರ್ಾನಿ ಮತುತ ಅಶವ : 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-58 

     

 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಗೆ ಅಶ್ವವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿದು,ಿ ಅದು ಎದುರಾಳಿಯ ಅಳವಿನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದುಿಕೊಂಡೆೇ ತ್ನನ ಕಾಯತವನುನ 

ನಿವತಹಿಸ್ುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ್ ಉಪ್ಯುಕತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಆಕೃತ್ತ-58 ರಲ್ಲ ಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದು,ಿ ಅಶ್ವದ 

ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದ್ದದ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು ರಾಜನನುನ ಬಂಧಿಸದಾಿನೆ. 
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         ಆ-59 

    

ಆಕೃತ್ತ-59 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವಗಳ ಸ್ಂಗಮಕೆೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ 

ಸ್ರದ್ದಯಿದು ಿ ಆತ್, 1. ಅ/ಪ್ರ5-ರಾಗ6++ ದ್ದಂದಾಗಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಅದಕಿೆಂತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪ್ಾಯವೆಂದರೆ, 

  1.ಅ/ಪ್ರ5-ರಾ7 ++  ರಾ-ರಾಗ1 

ನಿವಾತಹವಿಲಿ. 

  2.ಪ್ರ-ರಾಗ7     . 

ಇದನುನ ಆಕೃತ್ತ-58 ರೊಂದ್ದಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸನೊೇಡ್ಡರಿ. ಅಶ್ವದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದ್ದದ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸದು,ಿ 

ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು ಇಲ್ಲ ಿನಿಷ್ಟ್ೆರಯನಾಗಿದಾಿನೆ. 

ಆಕೃತ್ತ-60 ರಲ್ಲ ಿಅಂಥಹುದೆ ಸ್ಂಗಮದ ಇನೊನಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನ ನೊೇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

            ಆ-60      

ಇಲ್ಲಿ,   1. ರ-ರ8 + !  ರಾXರ 

2. ಪ್ರ-ರ7     . 

ರಥದ ಬಲ್ಲಯನುನ ಕೊಟುು ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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ಇ) ರಥ ಮತುತ ಅಶವ :  

ಇನುನ ರಥ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವಗಳ ಸ್ಂಗಮವನುನ ಅಭಯಸಸ್ುವಾ. 

ಆಕೃತ್ತ-61 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದೆ. ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ ಅವಲೊೇಕಿಸದರೆ, ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಬಲವು 

ಕಡ್ಡಮಯಿದಿರೂ ಕೂಡ ಆತ್ನ ರಥವು ಏಳನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದು,ಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಬಿಕೆಟ್ಟುನಲ್ಲಿದ್ದಿದು ಿಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

 ಇದ್ದೇಗ ನೊೇಡ್ಡ, 

   1.ಪ್ರXಗ + !  ಭXಪ್ರ 

   2. ಅ-ಗ6 +  ರಾ-ರ1 

   3. ರ-ರ7      . 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-61 

     

ಇದ್ದೇಗ ಕಪ್ುಪ ರಾಜ ಸಥರಪ್ರತ್ತಬಂಧಕೊೆಳಪ್ಟ್ಟುದು ಿಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಮತ್ುತ ರಥಗಳ ಸ್ಂಗಮದ್ದಂದ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಆಟವನುನ ತ್ನನದಾಗಿ 

ಮಾಡ್ಡಕೊಂಡ್ಡದಾಿನೆ. (ಆಕೃತ್ತ-62) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-62 

     

ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಹಲವು ದಾಳಸ್ಂಗಮಗಳ ಸ್ಾಮಥಯತವನುನ ಹಾಗು ಕಾಯತವಾಯಪಿತಯ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ದೃಷ್ಾುಂತ್ಗಳಿಂದ 

ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಅಭಯಸಸದಾಿಯಿತ್ು. ಇನುನ ಮೇಲೆ, ರಥಗಳು ಏಳನೆಯ ಮತ್ುತ ಎಂಟನೆಯ ಶೆರೇಣಿಗಳಿಗುಂಟ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದಾಗ 

ಉಂಟಾಗಬಲ ಿಆಟದ ಸಥತ್ತಗತ್ತಗಳನುನ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ೊೇಣ. 

ಫ) ಏಳನ ಯ ಮತುತ ಎಂಟನ ಯ ಶ್ ರೇಣಿಗ್ಳಿಗ್ುಂಟ ರಥಗ್ಳು: 
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ಏಳನೆಯ ಮತ್ುತ ಎಂಟನೆಯ ಶೆರೇಣಿಗಳಿಗುಂಟ ರಥಗಳು ತ್ಮಮ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಬಲಪ್ಡ್ಡಸಕೊಂಡರೆ ಮುಗಿಯಿತ್ು, ಎದುರಾಳಿಯ ಹೃದಯವನೆನೇ 

ಬೆೇಧಿಸದಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಷ್ು ಸ್ಾಧಯವಾದ ಕಾಯತವು. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಎದುರಾಳಿಯ ರಥಗಳು ನಮಮ ಒಂದನೆಯ ಮತ್ುತ ಎರಡನೆಯ 

(ಅಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಏಳನೆಯ ಮತ್ುತ ಎಂಟನೆಯ) ಶೆರೇಣಿಗಳನುನ ಹಿಡ್ಡದುಕೊಳುದಂತೆ ಮುನೆನಚಿರಿಕೆ ವಹಿಸ್ುವುದೂ ಅಷ್ೆುೇ 

ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದುದು. 
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ಅಮರಿಕೆಯ ಪ್ರಸದಿ ಆಟಗಾರರಲೊಿಬಬರಾದ ಫ್ೆರಡರಿನ್ ಫೇಲಿ್ ರವರು ಹವಾಯಸ ಆಟಗಾರನೊಬಬನೊಂದ್ದಗೆ ಆಡ್ಡದಾಗ ಉಂಟಾದ ಆಕೃತ್ತ-63 

ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದ ದೃಷ್ಾುಂತ್ವು 7 ನೆಯ ಮತ್ುತ 8 ನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಹಿಡ್ಡತ್ದ ಕಿರಯಾಸ್ಾಮಥ್ತನನರಿಯಲು ತ್ುಂಬಾ ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

   ಬಿಳಿ   ಕಪ್ುಪ 

   1.ಗXಭ + !!  ಭXಗ 

   2.ಪ್ರXರ + !!  ರಾXಪ್ರ 

   3.ರ-ಗ8 +  ಗ-ಪ್ರ1 

   4.ರXಗ     . 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-64 

     

ಆಕೃತ್ತ-64 ನುನ ನೊೇಡ್ಡ, ಈಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಗಜ ಹಾಗು ಅಮೂಲಯವಾದ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಸಥವಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸದಾಿನೆ. 
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4. ರ್ಾಜನ ರಕ್ಷಣ  : 

ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ಮತೆತ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟದ ಬಗೆಗಯೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ರಾಜನನುನ ರಕ್ಷಿಸಕೊಳುುವುದು ಮಧಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ 

ಮಹತ್ವದಾಿಗಿದು ಿ ಅವನನುನ ಯೇಗಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ “ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ” ಗೊಳಿಸ ಪ್ಟದ ಮಧಯಭಾಗದ್ದಂದ ಕದಲ್ಲಸ, ಯೇಗಯ 

ಬೆಂಬಲವನೊನದಗಿಸ್ಬೆೇಕು. ಅಂತೆಯ ಎಷ್ುು ಸ್ಾಧಯವ ಅಷ್ುು ಶ್ೇಘರವಾಗಿ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ಡ 

ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಯತ್ತರಿಕತ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎದುರಾಳಿಯು ಅದರ ಲಾಭವನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುದೆ ಬಿಡಲಾರ. 

ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟದ್ದಂದಾಗಿ ರಾಜ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಥಳವನುನ ಸ್ೆೇರುವುದೆ ಅಲದಿೆ ಎರಡೂ ರಥಗಳು ಆಟವನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸ, ಒಂದಕೊೆಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 

ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕರಮಣವೆಸ್ಗಲು ಸದಿವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ುತ ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ುು ಅಶ್ವವು ರಾಜನ ಗಜದ ಮೂರನೆಯ ಚೌಕವನುನ ಬಿಟುು 

ಅಗಲದಂತೆ ನೊೇಡ್ಡಕೊಳುುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ರಥದ ಭಟನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯದಗಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಹೊಂದ್ದದ 

ರಾಜನಬದ್ದಯ ರಥದ ಭಟನು ದುಬತಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯ ಇದುಿ ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಸ್ಂಭವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚಿಿರುತ್ತದೆ. 

ಇನುನ, ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟವನುನ ರಾಜನ ಬದ್ದಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಗೆ ಎರಡೂಕಡೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದಿರೂ ರಾಜನಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ 

ಮಾಡುವುದು ಹೆಚುಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ರಾಜನಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟವನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಗಿಂತ್ ಹೆಚುಿ ತ್ತೇವರವಾಗಿ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲಿದೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟಮಾಡ್ಡದಾಗ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜದ ಭಟನು ಸ್ಾಕಷ್ುು ಬೆಂಬಲವಿಲಿದವನಾಗುತಾತನೆ. 

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಆ ಬದ್ದಗೆಯ ದಾಳಿಯಿಡಲು ಹೆಚುಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

 ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟಮಾಡದೆಯ ಆಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟಮಾಡುವುದರಲ್ಲ ಿವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯು ಅದರ 

ಪ್ರಯೇಜನವನುನ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯುತಾತನೆಂದು ಅರಿಯಲು ಚದುರಂಗದ ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸದಿವಾದ ಎರಡು ಆಟಗಳನುನ 

ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಮತನಿಯ ಪ್ರಸದ ಿಆಟಗಾರನಾದ ಅಡಾಲ್್ ಅಂಡಸ್ತನ್ ನ ಅದುುತ್ಕಲಪನಾಶ್ಕಿತಯ ದೊಯೇತ್ಕವಾದ ಈ 

ಆಟಗಳು ಚದುರಂಗ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಯಿ ಪ್ರಸದಿವಾಗಿದು ಿಅವುಗಳನಿನಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತೆರೆದ್ದಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆಟ-1 : 

 ಆಕೃತ್ತ-65 ರಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದ ಈ ಆಟವು 1851 ರಲ್ಲ ಿಲಂಡನ್ ನಲ್ಲ ಿನಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ  
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ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚೆಸ್ ಟೂನಾತಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಡಸ್ತನ್ ಮತ್ುತ ಫ್ಾರನಿ್ನ ಲ್ಲಯೇನಲ್ ಕಿೇಸ್ರಿಸೆ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ್ದದು ಿಆಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ತೊೇರಿಸದ ಸಥತ್ತಯು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 17 ನೆಯ ಚಲನೆ (17.----   ಪ್ರXಭ) ಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತಯಾಗಿದು ಿಈಗ ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳುಳು 

ಆಂಡರಸ್ನ್ ಆಡಬೆೇಕಿದೆ. ಆಂಡರಸ್ನ್ ತ್ನನ ಆಕರಮಣಕೊೆಳಗಾದ ತ್ನನ ರಥದ ಬಗೆಗ ಕಾಳಜ ಮಾಡಲ್ಲಲ,ಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಆತ್ ತ್ನನ ಮುಂದ್ದನ 

ಯೇಜನೆಯನುನ ಕಾಯತಗತ್ಗೊಳಿಸ್ುವಲ್ಲ ಿಮಗನನಾಗಿದಾಿನೆ, 

   18. ಗ-ಪ್ರ6   ಪ್ರXರ +  

   19. ರಾ-ರಾ2   ಗXರ 

   20. ಭ-ರಾ5   ಅ-ಪ್ರರ3 

   21. ಅXಭ + !   ರಾ-ಪ್ರ1 

   22. ಪ್ರ-ಗ6 + !!   ಅXಪ್ರ 

   23. ಗ-ರಾ7     .  
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ಈ ರಿೇತ್ತ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸದ ಆಂಡರಸ್ನ್ ನ ಈ ಆಟ ಚದುರಂಗದ ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲಿಯೇ “ಅಮರ ಆಟ” (Immortal Game) 

ವೆಂದು ಪ್ರಸದಿವಾಗಿದೆ. (ಆಕೃತ್ತ-66) 

ಆಟ-2 : 
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ಈ ಆಟವೂ ಅದೆ 1851 ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ುತ ಆಂಡರಸ್ನ್ ಹಾಗು ಡೂಫರನ್ ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತ್ು. ಆಕೃತ್ತ-67 ರಲ್ಲಿ 

ತೊೇರಿಸದಂತೆ, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 18 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ ಉಂಟಾಗಿದುಿ, ಬಿಳಿ ದಾಳಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಆಂಡರಸ್ನ್ ನ ಸ್ರದ್ದಯಿದೆ. 

   19. ಪ್ರರ-ಪ್ರ1   ಪ್ರXಅ 

   20. ರXಅ + !   ಅXರ 

   21. ಪ್ರXಭ + !!   ರಾXಪ್ರ 

   22. ಗ-ರಾಗ5 ++ (ಸ್ಂ.ಪ್ರ.) ! ರಾ-ರಾ1 

   23. ಗ-ಪ್ರ7 + !!   ರಾ-ಗ1 

   24. ಗXಅ     . 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-68 

     

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪದಾಳದ 19 ನೆಯ ಚಲನೆ (19.----   ಪ್ರXಅ) ಯ ನಂತ್ರ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ “20. ----   ಪ್ರXಭ  ” ಬೆದರಿಕೆಗೆ 

ಸ್ೊಪ್ುಪ ಹಾಕದೆ, ತ್ನನ ಆಟವನುನ ಮುಂದುವರೆಸದನು. ಚದುರಂಗದ ಆಟದಲ್ಲ ಿಈ ರಿೇತ್ತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಮಹತ್ವದ ಮತ್ುತ ವಿಶೆೇಷ್ 

ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದು,ಿ ಅದು ಆಟದ ದ್ದಸ್ೆಯನೆನೇ ಬದಲ್ಲಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಆಕೃತ್ತ-68 ರಲ್ಲಿ ತೊೇರಿಸದಂತೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ 24 ನೆಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸದು,ಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಡರಸ್ನ್ ನ ಅದುುತ್ ಊಹಾಶ್ಕಿತಯನುನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಅದುುತ್ವಾದ ಈ ಆಟವು ಚದುರಂಗದ ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲ ಿ“ಸ್ವಪಕಾಲಿೇನ ಶ್ ರೇಷ್ಟ್ಠ ಆಟ” (Ever Green Game) ಎಂದು ಪ್ರಸದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. 

5. ಮುಕತ ಸಾಲುಗ್ಳಿಗಾಗಿ ಹ ೂೇರ್ಾಟ:  

“ಮಧಯದ ಆಟ” ದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ದಾಳಗಳನುನ ಹೊರಗೆ ಮುನನಡೆಸ, ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡ್ಡದ ನಂತ್ರ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಮುಖಯ ಕಾಯತವೆಂದರೆ, 

ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳ (Open Files) ನುನ ನಿಮಿತಸ್ುವುದು ಮತ್ುತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರಥಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದುವುದು. ಪ್ರಧ್ಾನಿಯು 

ಕಣತರೆೇಖೆಗಳು, ಸ್ಾಲು ಮತ್ುತ ಶೆರೇಣಿಗಳಿಗುಂಟ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಬಲುಿದಾದಿರಿಂದ ಅದಕೆೆ ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲಿದ್ದದಿರೂ 

ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟದ ನಂತ್ರ ರಥಗಳ ನಿಜವಾದ ಕಾಯತವು ಪ್ಾರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಯೇಗಯಕಾಯತವು ನಡೆಯಬೆೇಕಾದರೆ 

ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನರಿಸಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನ, ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳುಂಟಾಗಬೆೇಕಾದರೆ, ಯೇಗಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಒಂದೆರಡು ಭಟರನುನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೆೇಕು ಮತ್ುತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳನುನ ನಿಮಿತಸ್ುವುದಕಿೆಂತ್ಲೂ, ಅವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತತದಿಂತೆಯ 

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದುವುದು ಮಹತ್ವದಾಿಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ರಥಗಳು ಅದೆ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದಿರೆ, 
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ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳ ವಿನಿಮಯದೊಂದ್ದಗೆ, ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಆಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಹೆಚುಿ.ರಥವು ಮುಕತ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ 

ಹೊಂದ್ದದಿರೆ, ಅದು ಏಕಕಾಲಕೆೆ ತಾನಿದಿ ಶೆರೇಣಿ ಹಾಗು ಆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಮುಕತಸ್ಾಲು ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ ತ್ನನ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯನುನ 

ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುತ್ತದಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ದಾಳಿಯನುನ ತ್ತೇವರಗೊಳಿಸ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, 

ರಾಜನ ಸ್ಾಲು ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಸ್ಾಲು ಮುಕತವಾಗಿದಿರೆ, ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಲು ಸ್ಮಥತನಾದರೆ, ಆಟದಲ್ಲಿ 

ಎದುರಾಳಿಯನುನ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ್ಲು ಸ್ುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಲಿ ಸ್ಾಲುಗಳಲ್ಲ ಿ ಈ ಸ್ಾಲುಗಳ ೇೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದು,ಿ ಇವೆೇ ಸ್ಾಲುಗಳ  ೆ ಮದಲು 

ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಹೆಚಿಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಇವುಗಳಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನಡಲು ಪ್ಾರರಂಭದ್ದಂದಲೆೇ ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ಬೆೇಕು. ಅಲಿದೆ, 

ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟಮಾಡ್ಡದ ನಂತ್ರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜನಬದ್ದಯ ರಥವನುನ ರಾ1 ಕೆೆ ಮುನನಡೆಸದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇನುನ ರಾಜನ ಹಾಗು 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳ ನಂತ್ರ ರಾಜನ ಗಜದ ಹಾಗು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜದ ಸ್ಾಲುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದುವಾಗಿವೆ.  

 ಅವುಗಳ ನಂತ್ರ (ಅಂದರೆ ರಾಜನ, ರಾಜನಗಜದ, ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜದ ಮುಕತ ಸ್ಾಲುಗಳ ನಂತ್ರ) ಕರಮವಾಗಿ 

ಅಶ್ವಗಳ ಹಾಗು ರಥಗಳ ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 

ಆಕೃತ್ತ-69. ಮತ್ುತ 70 ಗಳನುನ ಗಮನಿಸ. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
       ಆ-69 

     

 

ಆಕೃತ್ತ-69 ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ರಥಗಳೆರಡೂ ರಾಜನ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಶ್ವದ ಸ್ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಮಮ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದು ಿಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 

ಸಥತ್ತಯು ಆ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯಂದೆೇ ಹೆೇಳಬಹುದು.  

 ಇನುನ ಆಕೃತ್ತ-70 ರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ರಥವು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮುಕತಸ್ಾಲು ಹಾಗು ಕಪ್ುಪ ರಥವು ರಾಜನ ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 

ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದು ಿಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಮಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿದಿಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ುತ್ತತದಿರೂ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆ  
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ಇಮಮಡ್ಡಸದ ಭಟರನುನ ಹೊಂದ್ದದು ಿಅದು ಅವನ ಸಥತ್ಯನುನ ದುಬತಲಗೊಳಿಸದೆ ಎನನಬಹುದು. 

6. ಅಭಾಯಸ್ಕಾಕಗಿ ಸ್ಮಸ ಯಗ್ಳು : 

 ಇನುನ ವಾಚಕರ ಗಮನಕೆೆ, ಅವರ ಊಹಾಶ್ಕಿತ ವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಲವು ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ಸ್ಮಸ್ೆಯಗಳನುನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದಂತೆ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯಿದು ಿಪ್ರತ್ತಯಂದರಲ್ಲಯಿೂ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದು ಿಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನೆೇ ಗೆಲಿಬೆೇಕು !? 

ಪ್ರಯತ್ತನಸ, ನಿಮಮ ಉತ್ತರಗಳನುನ ಮುಂದೆ ಕೊಟು ಸ್ರಿಯುತ್ತರಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸನೊೇಡ್ಡ. 
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ಸ್ರಿಯುತತರಗ್ಳು: 

ಆಕೃತ್ತ-71:  ಬಿಳಿ   ಕಪ್ುಪ 

1. ಪ್ರXಭ +   ರಾXಪ್ರ 

2. ಭXಭ     . 

ಆಕೃತ್ತ-72: 

1. ಗ-ರಾಗ8 + (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) ಗ-ರ4 

2. ಪ್ರXಗ +   ಭXಪ್ರ 

3. ರ-ರ6    . 

ಆಕೃತ್ತ-73: 

1. ಪ್ರ-ಪ್ರರ2 +  ಗ-ಗ5 

2. ಪ್ರXಗ +   ರಾ-ರ1 

3. ಅ-ಗ7 +   ರಾ-ಅ1 

4. ಅ-ರ6 ++(ಸ್ಂ.ಪ್ರ)  ರಾ-ರ1 

5. ಪ್ರ-ಅ8 +  ರXಪ್ರ 

6. ಅ-ರಾಗ7     . 

ಆಕೃತ್ತ-74 :  

      1. ರ-ರ8 +   ರಾXರ 

      2. ರ-ಪ್ರರ1 +   ರಾ-ಅ1 

3. ರ-ರ8 +   ರಾXರ 

4. ಪ್ರ-ರ1 +   ರಾ-ಅ1 

5. ಪ್ರ-ಅ7 +  ರಾ-ಗ1 

6. ಪ್ರ-ರ8    . 

 

ಚದುರಂಗ್-8:   ಅಂತಿಮ ಆಟ (End Game) 

1.ಗ್ಮನದಲಿಿರಿಸ್ಬ ೇಕಾದ ಹಲವು ಮಹತವದ ಅಂಶಗ್ಳು : 

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿೇಸ ಮಳೆಯಾಗಿ ಶಾಂತ್ವಾದಾಗ ಉಂಟಾದಂತ್ಹ ಸಥತ್ತಯು ಅಂತ್ತಮ ಆಟದಲ್ಲ ಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದಿದ 

ಭಿೇಕರತೆ ಅಳಿದು, ಎರಡೂಕಡೆಯ ಬಲವೆಲ ಿ ಹೆಚಾಿಗಿ ನಾಶ್ವಾಗಿ, ಕೆೇವಲ ಕೆಲವು ದಾಳಗಳು ಮತ್ುತ ಭಟರು ಮಾತ್ರವೆ ಉಳಿದ್ದರುತ್ತವೆ. 

ಅಂತ್ತಮ ಆಟ “ಆಟದ ಅಂತ್ಯ” ವೆೇ ಆಗಿದು ಿ ಅಲ್ಲ ಿ ಅಷ್ೊುಂದು ಕುತ್ೂಹಲಕಾರಕವಾದ ಸ್ನಿನವೆೇಶ್ಗಳು ಇರುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ತ್ುಂಬಾ 

ಕಡ್ಡಮಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಎರಡೂಕಡೆಯ ದಾಳಗಳು ಕಡ್ಡಮಯಾದುದರಿಂದ ಆಟ “ಸ್ಮ (ಡಾರ)” ಆಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ 
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ಬಹಳವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಗ ಅತ್ತೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆಟವನಾನಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲಪ ಎಡವಿದರೂ ಸ್ಾಕು 

ಎದುರಾಳಿ ಅದರ ಪ್ರಯೇಜನ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುದೆ ಬಿಡಲಾರ. ಇನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಕಡ್ಡಮ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ ಆ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ತ್ುಂಬಾ ಕಿರಯಾಶ್ೇಲನಾಗುತಾತನೆ. ದಾಳಗಳು ಕಡ್ಡಮಯಿದಿರೂ ಕೂಡ ಒಂದಕೊೆಂದು ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ 

ರಾಜನೊಬಬನೆ ಉಳಿದಾಗ, 

1. ರಾಜ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಜೊತೆಗೂಡ್ಡ, 

2. ರಾಜ ಮತ್ುತ ರಥ ಜೊತೆಗೂಡ್ಡ, 

3. ರಾಜ ಮತ್ುತ ಎರಡೂ ಗಜಗಳು ಕೂಡ್ಡಕೊಂಡು, ಮತ್ುತ 

4. ರಾಜ, ಒಂದು ಅಶ್ವ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಗಜ ಇವುಗಳ ಸ್ಂಗಮದೊಂದ್ದಗೆ, 

ಆ ಏಕಾಕಿಯಾದ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿ

ಏಕಾಕಿಯಾದ ರಾಜನುಳಿದಾಗ, 

1. ರಾಜ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಅಶ್ವ, ಅಥವಾ 

2. ರಾಜ ಮತ್ುತ ಎರಡು ಅಶ್ವಗಳು, ಅಥವಾ 

3. ರಾಜ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಗಜ 

ಇವುಗಳಿಂದ, ಆ ಏಕಾಕಿಯಾದ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದು ಅಸ್ಾಧಯವಾಗಿದು,ಿ ಅಂಥ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಆಟವನುನ “ಸ್ಮ ಆಟ 

(ಡಾರ)” ವೆಂದು ಸ್ಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನುನ ರಾಜ ಮತ್ುತ ಭಟ ಇಬಬರೆ ಉಳಿದಾಗ, ಎದುರಾಳಿಯ ಏಕಾಕಿಯಾದ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದು ಆ 

ಭಟನನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ “ಭಡ್ಡತ” ದೊರಕಿಸಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಾಧಯ. ಅದಕೆೆ ಕೆಲವು ಶ್ರತ್ುತಗಳಿವೆ, ಅವನುನ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 ಇನುನ ಏಕಾಕಿಯಾದ ಎದುರಾಳಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತ್ತಯಾಗಿ ನಮಮ ರಾಜನನೊನಳಗೊಂಡ ಹಲವು ದಾಳಗಳಿಂದ ಸಥರವಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವ ವಿಧ್ಾನಗಳನುನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ೊೇಣ.ಆದರೆ ಅದಕಿೆಂತ್ ಪ್ೂವತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ತಮ ಆಟವನಾನಡುವ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕಾದ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

1. ರಾಜನು ತ್ುಂಬಾ ಕಿರಯಾಶ್ೇಲನಾಗಿರಬೆೇಕು, ಆತ್ ತ್ನನ ಮೂಲಸ್ಾಥನವನುನ ಬಿಟುು ಮುನನಡೆದು ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

2. ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಗಳ ವಿನಿಮಯದ್ದಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಭಟರ ಲಾಭವಾಗುತ್ತತದಿರೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಆ ದಾಳಗಳ ವಿನಿಮಯ 

ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬೆೇಕು, ನಂತ್ರ ಭಟರನುನ ಮುನನಡೆಸ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ “ಭಡ್ಡತ” ದೊರಕಿಸಕೊಂಡು ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಲು ಅವಕಾಶ್ವಿರುತ್ತದೆ. 

3. “ನಿರಾತ್ಂಕಭಟ” (Passed Pawn) ಇದಿರೆ ಅವನನುನ ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ುು ಶ್ೇಘರವಾಗಿ ಮುನನಡೆಸ ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ತ್ಲುಪಿಸ್ಲು 

ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ಬೆೇಕು. 

4. “ಇಮಮಡ್ಡಸದ ಭಟ”, “ಬೆಂಬಲರಹಿತ್ ಭಟ” ಮತ್ುತ “ಹಿಂದುಳಿದ ಭಟ” ರು ದುಬತಲತೆಯ ದೊಯೇತ್ಕವಾದುದರಿಂದ ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ೂು 

ಅವು ಉಂಟಾಗದಂತೆ, ಉಂಟಾಗಿದಿರೆ ದೂರಿೇಕರಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ಬೆೇಕು. 

5. ಎದುರಾಳಿಯ ಗಜದ ಚೌಕದ ಬಣಣದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಭಟರನುನ ಇರಗೊಡಕೂಡದು. 
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6. ಅಂತ್ತಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಜವು ಅಶ್ವಕಿೆಂತ್ ಹೆಚುಿ ಸ್ಾಮಥಯತವುಳುದಾಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಟದಲ್ಲ ಿ ಅತ್ತ ಕಡ್ಡಮ ಸ್ಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ 

ದಾಳಗಳಿದು ಿಕಣತರೆೇಖೆಗಳಿಗುಂಟ ಸ್ಾಕಷ್ುು ದೂರದವರೆಗೆ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಅದು ಹೊಂದಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಣತರೆೇಖೆ 

(ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ನಿಮಮದೆ) ಭಟರಿಂದ ಅಡೆತ್ಡೆಯಡಿಲಪಟ್ಟುರಕೂಡದು. 

7. ಎದುರಾಳಿಯ ನಿರಾತ್ಂಕ ಭಟನನುನ ಮುನನಡೆಯದಂತೆ ರಾಜನಿಂದ ತ್ಡೆಯಡಿಬೆೇಕು. 

8. ನಿಮಮ ನಿರಾತ್ಂಕ ಭಟನಿದಿರೆ ತ್ತೇವರವೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಿಮಮ ರಥವನುನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೆೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಯತ್ನಕವೂ (ಅಂದರೆ 

ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕವನುನ ತ್ಲುಪ್ುವವರೆಗೆ) ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತ್ು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

9. ಇಬಬರಲೂ ಿಅದೆ ಬಣಣದ ಚೌಕಗಳ ಗಜಗಳಿದಿರೆ ಆಟ ಹೆಚಾಿಗಿ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಆಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಉಂಟು. 

ಇನುನ ಏಕಾಕಿಯಾಗ ರಾಜನನುನ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ದಾಳಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಜನಿಂದೊಡಗೂಡ್ಡದ ದಾಳಸ್ಂಗಮದ್ದಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವ 

ವಿಧ್ಾನಗಳನುನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಭಯಸಸ್ುವಾ.  

2. ಒಂಟಿ ರ್ಾಜನಿಗ  ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರ್ಾಜ ಮತುತ ಪ್ರರ್ಾನಿ : 

ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ರಾಜನನುನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಸ್ುಲಭವಾಗ ಕೆಲಸ್ವಾಗಿದೆ. ಆಕೃತ್ತ-75 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಈಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ 

ಸ್ರದ್ದಯಿದು,ಿ ಆತ್, 

 

 

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-75 

     

   

1.ಪ್ರ-ರಾಅ5   ರಾ-ಪ್ರಗ5 

  2. ಪ್ರ-ರಾ5   ರಾ-ಅ5 

  3. ಪ್ರ-ಪ್ರ5   ರಾ-ಗ6 

  4. ರಾ-ರಾ2   ರಾ-ಅ5 

  5. ರಾ-ಪ್ರ3   ರಾ-ರ5 

  6. ರಾ-ಗ3   ರಾ-ರ6 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qlt45.svg
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  7. ಪ್ರ-ಅ3     .  

 

3. ಒಂಟಿ ರ್ಾಜನಿಗ  ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಥ ಮತುತ ರ್ಾಜ : 

ಇದೂ ಕೂಡ ಸ್ುಲಭವಾದ ಕಾಯತವೆ ಆಗಿದು ಿರಥವನುನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲಪ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕು. ಆಕೃತ್ತ-76 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಬಿಳಿಯ 

ದಾಳದ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ, 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-76 

     

   

   1.ರಾ-ಪ್ರ3   ರಾ-ಆ2 

   2.ರಾ-ಪ್ರ4   ರಾ-ಅ1 

   3.ರಾ-ಪ್ರ5   ರಾ-ಅ2 

   4.ರಾ-ಪ್ರ6   ರಾ-ಅ3 

   5.ರ-ಅ1 +   ರಾ-ರ4 

   6.ರಾ-ಗ6   ರಾ-ರ5 

   7.ರಾ-ಗ5    ರಾ-ರ6 

   8.ರಾ-ಗ4   ರಾ-ರ7 

   9.ರ-ಅ8    ರಾ-ರ8 

   10.ರಾ-ಗ3   ರಾ-ರ7 

   11.ರ-ಅ6    ರಾ-ರ8 

   12.ರಾ-ಗ2  ರಾ-ರ7 

   13.ರ-ರ6     . 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
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ಆ-77     

 

ಆಕೃತ್ತ-77 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ರಥದ್ದಂದ ಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ. ಇಲ್ಲ,ಿ ಬಿಳಿರಾಜನು ಕಪ್ುಪರಾಜನ ಸ್ಾಲು ಅಥವಾ 

ಶೆರೇಣಿಗುಂಟ ಇರುವಂತೆ  ನೊೇಡ್ಡಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿೇತ್ತ ಬಂಧಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವೆಂಬುದನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕು. 

 

4.ರ್ಾಜ ಮತುತ ಎರಡು ಗ್ಜಗ್ಳಿಂದ ಸಿಾರಪ್ರತಿಬಂಧ್ : 

 
ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಎರಡು ಗಜಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ುವುದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ೆುೇನೂ ತೊಡಕಿನದಲಿವಾದರೂ ಸ್ವಲಪ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ 

ಮುನನಡೆಯಬೆೇಕು. ಆಕೃತ್ತ-78 ನುನ ಗಮನಿಸ, 

 

 
          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-78 

     

 

   1.ಗ-ಅ2   ರಾ-ಗ4 

   2.ರಾ-ರಾ3  ರಾ-ಗ3 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
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   3.ರಾ-ಪ್ರ4  ರಾ-ಪ್ರ3 

   4.ಗ-ಗ4   ರಾ-ಗ3 

   5.ಗ-ರ3   ರಾ-ಅ3 

   6.ರಾ-ಪ್ರ5  ರಾ-ರ4 

   7.ಗ-ಅ3   ರಾ-ಅ3 

   8.ರಾ-ಪ್ರ6  ರಾ-ರ3 

   9.ಗ-ಅ4   ರಾ-ಅ3 

   10. ಗ-ರ4  ರಾ-ಅ2 

   11. ಗ-ಅ5  ರಾ-ರ2 

   12.ಗ-ಗ5 +  ರಾ-ಅ2 

   13.ರಾ-ಪ್ರ7  ರಾ-ಅ1 

   14.ಗ-ಅ6  ರಾ-ರ1 

   15.ಗ-ರ6   ರಾ-ಅ1 

   16.ಗ-ಪ್ರ4  ರಾ-ರ1 

   17.ರಾ-ಗ6  ರಾ-ಅ1 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-79 

    

   18.ರಾ-ಅ6  ರಾ-ರ1 

   19.ಗ-ಅ7 +  ರಾ-ಅ1 

   20.ಗ-ರಾ5     . 

ಈಗ ಆಕೃತ್ತ-79 ರಲ್ಲಿದಿಂತೆ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ.  
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5.ಗ್ಜ ಮತುತ ಅಶವಗ್ಳಿಂದ ಎದುರ್ಾಳಿಯ ರ್ಾಜನನುು ಬಂಧಿಸ್ುವುದು : 

ಇದು ಸ್ವಲಪ ಕಷ್ುಸ್ಾಧಯವಾದ ಕೆಲಸ್ವೆೇ ಆಗಿದುಿ ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನನಡೆಯಬೆೇಕು. ಮತ್ುತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೆೇಕಾದ ಅತ್ತ ಮಹತ್ವದ 

ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಗಜವಿದಿರೆ, ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕವುಳು ಮೂಲೆಗೂ ಕಪ್ುಪ ಚೌಕದ ಗಜವಿದಿರೆ 

ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಒತ್ತಡತ್ಂದು ಕಪ್ುಪ ಚೌಕವುಳು ಮೂಲೆಗೂ ಮುನನಡೆಸ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಬೆೇಕು.  ಆಕೃತ್ತ-80 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಇಲ್ಲಿ 

ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಗಜವಿದು,ಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ, 

 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-80 

    

    

1.ಗ-ಗ7 +  ರಾ-ಪ್ರ3 

   2.ಗ-ಗ4   ರಾ-ರಾ4 

   3.ರಾ-ಗ5  ರಾ-ರಾ5 

   4.ರಾ-ಪ್ರ6  ರಾ-ಗ4 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪರಾಜ ಕಪ್ುಪ ಚೌಕದ ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ರಿಯುತ್ತತರುವುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. ಒಂದುವೆೇಳ ,ೆ 4.----   ರಾ-ಗ5 ಅಥವಾ 4.----   

ರಾ-ಗ6 ಕೆೆ ಮುನನಡೆದ್ದದಿರೆ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಮೂಲೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ುವಂತೆ ಒತ್ತಡಕೊೆಳಗಾಗಿ ಬೆೇಗನೆ ಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತ್ತತದ.ಿ 

  5.ಗ-ಪ್ರ3   ರಾ-ಗ3 

  6.ಅ-ಪ್ರ2   ರಾ-ಗ2 

  7.ಅ-ರಾಗ3  ರಾ-ಗ3 

  8.ರಾ-ಪ್ರ7  ರಾ-ಗ2 

  9.ಗ-ಗ4 +  ರಾ-ಗ3 

  10.ಗ-ರಾ6  ರಾ-ಅ2 

  11. ರಾ-ರಾ7  ರಾ-ಅ3 

  12.ಗ-ಅ4  ರಾ-ಅ2 

  13.ಅ-ರಾ5  ರಾ-ರ3 
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  14.ರಾ-ಗ6  ರಾ-ರ2 

  15.ಅ-ಗ7   ರಾ-ಅ1 

16.ಗ-ಗ5   ರಾ-ಗ1 

ಇನುನ ಕಪ್ುಪರಾಜನನುನ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸ್ುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. 

   17.ಗ-ರ7   ರಾ- ರಾ1 

   18.ಅ-ರಾ5  ರಾ-ಗ1 

   19.ಅ-ಪ್ರ7 +  ರಾ-ರಾ1 

   20. ರಾ- ರಾ6  ರಾ-ಪ್ರ1 

   21. ರಾ-ಪ್ರ6  ರಾ- ರಾ1 

   22.ಗ-ಅ6 +  ರಾ-ಪ್ರ1 

   23.ಅ-ಗ5  ರಾ-ಗ1 

   24.ಗ-ಗ7  ರಾ-ಪ್ರ1 

   25.ಅ-ಅ7 +  ರಾ-ಗ1 

   26. ರಾ-ಗ6  ರಾ-ಅ1 

   27. ರಾ-ಅ6  ರಾ-ಗ1 

   28.ಗ-ರಾ6 +  ರಾ-ಅ1 

   29.ಅ-ಗ5  ರಾ-ರ1 

   30.ಗ-ಪ್ರ7  ರಾ-ಅ1 

   31.ಅ-ರ6 +  ರಾ-ರ1 

   32.ಗ-ಗ6     . 

          
 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-81 

     

       ಕಪ್ುಪರಾಜ ಇಲ್ಲ ಿಸಥರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ. 
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6.ಒಂಟಿ ರ್ಾಜನಿಗ  ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರ್ಾಜ ಮತುತ ಭಟ : 

“ಇಬಬರು ರಾಜರು ಒಬಬರಿಗೊಬಬರು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಒಂದೆೇ ಸ್ಾಲು, ಶೆರೇಣಿ ಅಥವಾ ಕಣತರೆೇಖೆಗುಂಟ ನಿಂತ್ತದು ಿನಡುವೆ ಕೆೇವಲ 

ಒಂದೆ ಒಂದು ತೆರವಾದ ಚೌಕವಿದುಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತ್ನನ ಚಲ್ಲಸ್ುವ ಸ್ರದ್ದಯಿರುವುದ್ದಲಿವೇ ಅವನು ವಿರೊೇಧ ಸಥತ್ತಯನುನ 

ಪ್ಡೆದ್ದದಾಿನೆಂದು” ಅಥತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿರೊೇಧ ಸಥತ್ತಯನುನ ಕೆೇವಲ “ರಾಜ ಮತ್ುತ ರಾಜನೊಂದ್ದಗೆ ಭಟ”, ಈ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿದಾಿಗ ಯಾವ 

ಆಟಗಾರನು ಹೊಂದ್ದರುತಾತನೊೇ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವಿದೆ. ಏಕಾಕಿಯಾದ ರಾಜನು ಈ ಸಥತ್ತಯನುನ ಹೊಂದ್ದದಿರೆ, ಅವನು ಎದುರಾಳಿಯ ಭಟನನುನ 

8 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡ್ಡ ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬಲಿ. ಇನುನ ಭಟನನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಿ ರಾಜನು ಈ 

ಸಥತ್ತಯನುನ ಹೊಂದ್ದದಿರೆ ಆತ್ ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಬಲಿ. ಅಂತ್ತಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲೂ ಿಉಳಿದ ದಾಳಗಳೆಲಿ ಅಳಿದುಹೊೇಗಿ ಕೆೇವಲ ಸ್ಮ ಮೌಲಯದ 

ಭಟರನುನ ಮಾತ್ರ ಹೊೇಂದ್ದ ಗೆಲುವು “ಲೊೇಲಕ”ದಂತೆ ತ್ೂಗುತ್ತತದಾಿಗ “ವಿರೊೇಧ ಸಥತ್ತ” ತ್ನನ ಪ್ರಭಾವವನುನ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯತರೂಪ್ಕಿೆಳಿಸ್ಬಲುಿದಾಗಿದೆ. ಮತ್ುತ ಈ ರಿೇತ್ತ ವಿರೊೇಧ ಸಥತ್ತಯನುನ ಹೊಂದ್ದದಾಗ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆ ದಾಳಗಳಿರದೆ ಇದು ಿ (ಭಟರನುನ 

ಹೊರತ್ುಪ್ಡ್ಡಸ) ಭಟರನುನ ಕೂಡ ಚಲ್ಲಸ್ದೆ ಇರುವಂತ್ಹ ಸಥತ್ತ ಇದಿರೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ವಿರೊೇಧಸಥತ್ತಯಿಂದ ಲಾಭವನುನ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇನುನ ಪ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಆಕರಮಿಸದ ಸ್ಾಥನಕೆನುಸ್ರಿಸ, ಹೆಚುಿ ಕಡ್ಡಮಯಾಗುತ್ತತದಿರೂ ಕೂಡ, ಭಟನನುನ ಹೊಂದ್ದದ ರಾಜನು ಯಾವುದೆ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಭಟನನುನ ಹಿಂದ್ದರಿಸ ತಾನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತತರಬೆೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆತ್ ಯಾವುದೆ ತೊಂದರೆಯಿಲಿದೆ ಅತ್ತ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ 

ತ್ನನ ಭಟನನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನಾನಗಿ ಭಡ್ಡತ ನಿೇಡಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  

  

    
ಆ-82 

     

ಆಕೃತ್ತ-82 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ಬಿಳಿಯ ಭಟನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶ್ವನುನ ತ್ಪಿಪಸ್ಲು 

ಅಸ್ಮಥತನಾಗಿದಾಿನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನು ಗೆಲುಿವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶ್ಯವಿಲ.ಿ ಆಕೃತ್ತ-83 ನುನ ಗಮನಿಸದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪರಾಜನು 

ಬಿಳಿಯರಾಜನನುನ ತ್ನನ ಭಟನ ಮುಂದ್ದನ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಲು ಬಿಡಲಾರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) 
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ಆ-83 

    

ಆಗಿ ಮುಕಾತಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ರಿೇತ್ತಯಾಗಬೆೇಕಾದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲಪ 

ಅಲಕ್ಷಯತ್ನದ್ದಂದಲೂ ಸ್ೊೇಲು ಶ್ತ್:ಸದಿ. ಈಗ ಆಕೃತ್ತ-83 ರಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದೆಯಂದು ಭಾವಿಸ್ುವಾ, 

   1.----   ರಾ-ರಾ4 

   2.ಭ-ರಾ4  ರಾ-ರಾ3 

   3.ರಾ-ಪ್ರ4  ರಾ-ಪ್ರ3 

   4.ಭ-ರಾ5 +  ರಾ-ರಾ3 

   5.ರಾ-ರಾ4  ರಾ-ರಾ2 

   6.ರಾ-ಗ5  ರಾ-ಗ2 

   7.ಭ-ರಾ6 +  ರಾ-ರಾ2 

   8.ರಾ-ರಾ5  ರಾ-ರಾ1 

   9.ರಾ-ಗ6  ರಾ-ಗ1 

   10.ಭ-ರಾ7 +  ರಾ-ರಾ1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-84 

    

ಈಗ ಆಕೃತ್ತ-84 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 10 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರ ಈ ಸಥತ್ತ ಉಂಟಾಗಿದು,ಿ ಸ್ಧಯ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ದಾಳವನುನ 

ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ದೇಗ ತ್ನನ ಭಟನನನಂತ್ೂ ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರ. ಇನುನ ರಾಜನನುನ “ರಾ6” ಕೆೆ ಮಾತ್ರವೆ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕು, ಇಲಿದ್ದದಿರೆ, ಬೆೇರೆ 
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ಯಾವುದೆ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದರೂ ಮುಂದ್ದನ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪರಾಜ ಭಟನನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತಾತನೆ. ಆದರೆ, “11.ರಾ-ರಾ6” ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸದರೆ, 

ಕಪ್ುಪರಾಜನಿಗೆ ‘ನಿಷ್ಟ್ೆರಯಸಥತ್ತ’ (ಸ್ೆುೇಲ್ ಮೇಟ್) ಉಂಟಾಗಿ, ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನುನ ಆಕೃತ್ತ-85 ಕೆೆ ಬರೊೇಣ. ಇಲ್ಲಿ 

ಬಿಳಿಯರಾಜನಿಗೆ ವಿರೊೇಧಸಥತ್ತ 

 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-85 

    

 

ಇದೆಯಂದು ಭಾವಿಸದರೆ, ಈಗ ಕಪ್ುಪರಾಜನು ಚಲ್ಲಸ್ಬೆೇಕು. ಆಗಲೂ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲಿಬಲಿ, 

   1. ----   ರಾ-ಪ್ರ1 

   2.ರಾ-ಅ7  ರಾ-ಪ್ರ2 

   3.ಭ-ಗ6 +  ರಾ-ಪ್ರ1 

   4.ಭ-ಗ7 +  ರಾ-ಪ್ರ2 

   5.ಭ-ಗ8/ಪ್ರ + 

ಇನುನ, ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಚಲನೆಯಿದಿರೆ, ಕಪ್ುಪರಾಜನಿಗೆ ವಿರೊೇಧಸಥತ್ತ ಇದಿರೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಭಟನ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ 

ಇದುಿದರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಿಆತ್ ತ್ನನ ಭಟನನುನ  8 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ, ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಬಲ.ಿ ಇಲ್ಲಿ ನೊೇಡ್ಡ, 

   1.ರಾ-ಅ6   ರಾ-ಅ1 

   2.ಭ-ಗ6   ರಾ-ಗ1 

   3.ಭ-ಗ7   ರಾ-ಪ್ರ2 

   4.ರಾ-ಅ7  ---- 

ಇನುನ ಕಪ್ುಪರಾಜನು ಬಿಳಿಯಭಟನ “ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದುವ” ಅವಕಾಶ್ವನುನ ತ್ಪಿಪಸ್ಲಾರ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ 

ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲಿಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಇನುನ ರಥದ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಭಟನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದಬೆೇಕಾದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನು ಆ ಸ್ಾಲ್ಲನ 8 ನೆಯ ಚೌಕವನುನ 

ಆಕರಮಿಸ್ದಂತೆ ಎಚಿರಿಕೆವಹಿಸ್ುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಿದ್ದದಿರೆ, ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ದಲ್ಲಿ ಮುಕಾತಯವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಟನ 
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ಎದುರುಗಡೆಗೆ (ಎಂದರೆ ಮುಂದ್ದನ ಚೌಕವನುನ) ರಾಜನು ಹಿಡ್ಡದುಕೊಂಡ್ಡದಿರೂ ಕೂಡ ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಲಾಗದು. ಆಕೃತ್ತ-86 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಅಲ್ಲಿ 

ಈಗಾಗಲೆೇ ಕಪ್ುಪರಾಜನು ರಥದ (ಬಿಳಿಯ) 8 ನೆಯ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸದಿರಿಂದ ಮುಂದ್ದನ ಚಲನೆಗಳನುನ ಗಮನಿಸ. 

 

   1.ರಾ-ಅ6   ರಾ-ಅ1 

   2.ಭ-ರ6   ರಾ-ರ1 

   3.ಭ-ರ7   ನಿಷ್ಟ್ೆರಯ ಸಥತ್ತ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-86 

    

 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪರಾಜ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುಲ ಿಮತ್ುತ ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಜಾಗವಿಲಿದ ಕಾರಣ ಅಸ್ಮಥತನಾಗಿದು,ಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಷ್ಟ್ೆರಯಸಥತ್ತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 

ಈಗ ಅನಿವಾಯತವಾಗಿ ಆಟ “ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ವಾಗಿ ಮುಕಾತಯವಾಯಿತ್ು. ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಕಪ್ುಪರಾಜ “ಅ1” ರಲ್ಲಿದಿರೂ ಕೂಡ 

ಇದೆೇರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳುುತ್ತತತ್ುತ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿಒತ್ತತಹೆೇಳಬೆೇಕಾದ ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ, ಏಕಾಕಿಯಾದ 

ರಾಜನುಳು ಆಟಗಾರನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ೂತ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ, ನಮಮ ಭಟನಿದು,ಿ ಏಕಾಕಿ ರಾಜನನುನ ಹೆೇಗೂ 

ಕಟ್ಟುಹಾಕಬಲೆಿವೆಂದೊೇ, ಅಥವಾ ಏಕಾಕಿ ರಾಜನೊಬಬನೆ ನಮಮವನುಳಿದು, ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನು ಭಟನ ಮುಂದ್ದನ ಚೌಕವನುನ 

ಆಕರಮಿಸಲಿವೆಂದೊೇ, ಇಲಿವೆ, ವಿರೊೇಧಸಥತ್ತಯ ಲಾಭ ನಮಗೆ ದೊರೆತ್ತದು,ಿ ಹೆೇಗೂ ಆಟ ಸ್ಮವಾಗುತ್ತದೆಯಂದೊೇ ಭಾವಿಸ ಆಡುವಾಗ 

ಮೈಮರೆತ್ು ಸ್ವಲಪ ಎಡವಿದರೂ ಸ್ಾಕು, ವಯತ್ತರಿಕತ ಪ್ರಿಣಾಮವನುನ ಸ್ಾವಗತ್ತಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ 

“ವಿಜಯ” ವನುನ ಬಿಟುುಕೊಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

7.ರ್ಾಜ ಮತುತ ಪ್ರರ್ಾನಿಯ ವಿರುದಧ ರ್ಾಜ ಮತುತ ಪ್ರರ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡಿತಹ ೂಂದಲಿರುವ ಭಟ :  

ಇಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿದು ಿ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನು ತ್ನನ 6 ನೆಯ ಅಥವಾ 7 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆದ ಭಟನೊಬಬನನುನ 

ಹೊಂದ್ದದಾಿನೆಂದು ಭಾವಿಸ್ುವಾ, ಆಗ ಇನುನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಆತ್ ತ್ನನ ಭಟನನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರಿವತ್ತತಸಕೊಳುಬಲಿನಾದಿರಿಂದ ಆಗ ಆ ಭಟನನುನ ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಯದಂತೆ, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲಿದ್ದದಿರೆ, ಆ ಭಟ ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕವನುನ ತ್ಲುಪಿ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದ್ದದರೆ ಗೆಲಿಬಹುದಾದ ಆಟ “ಸ್ಮ ಆಟ” (ಡಾರ) 
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ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಿರಿಂದ ಆ ಬಗೆಗ ಬಹಳ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಂದ್ದರಬೆೇಕು. ಇನುನ ಆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಲ್ಲರುವ ಮತ್ುತ ತ್ನನ ರಾಜನ ಬೆಂಬಲವನುನ 

ಹೊಂದ್ದರುವ ಭಟನನುನ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬೆೇಕೆಂಬ ಬಗೆಗ ಆಕೃತ್ತ-87 ರಲ್ಲ ಿ

 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-87 

    

 

ತೊೇರಿಸದ ದೃಷ್ಾುಂತ್ವನುನ ಪ್ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ಬಹುದು. ಮತ್ುತ ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಸ್ಂಗತ್ತಯಂದರೆ, 

ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನನುನ ಭಟನ ಮುಂದ್ದನ ಚೌಕವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡ, ಆ ಸ್ಮಯಕೊೆಮಮ ನಮಮ ರಾಜನನುನ ಅದರ ಸ್ನಿಹಕೆೆ 

ಬಹು ಎಚಿರದ್ದಂದ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕು. ಇದ್ದೇಗ ಆಕೃತ್ತಯಲ್ಲ ಿತೊೇರಿಸದ ಸಥತ್ತ ಇದು ಿಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಇದೆಯಂದು ಭಾವಿಸ್ುವಾ, 

   1.ಪ್ರ-ಗ5 +  ರಾ-ರಾ8 

ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ “ಅ-7” ಅಥವಾ “ಅ-8” ಕೆೆ ಸ್ಾಗಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ತ್ನನ ಭಟನು ಬೆಂಬಲರಹಿತ್ನಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ವಶ್ವಾಗುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದಿರಿಂದ ಆತ್ ತ್ನನ ಭಟನ ಸ್ನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ. 

   2.ರಾ-ಅ4  ರಾ-ಪ್ರ8 

   3.ಪ್ರ-ರಾಗ3  ರಾ-ಪ್ರ7 

   4.ಪ್ರ-ಪ್ರ5 +  ರಾ-ರಾ8 

   5.ರಾ-ಗ3  ರಾ-ಗ8 

   6.ಪ್ರ-ಪ್ರ3  ---- 

ಈಗ “ಭ-ರಾ8” ಕೆೆ ಮುನನಡೆಯಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಪ್ುಪರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಭಟ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಕದಲುವಂತ್ತಲ.ಿ  

   6.----   ರಾ-ರಾ8 

   7.ಪ್ರXಭ    . 

 ಇನುನ, ಚದುರಂಗದ ಅಂತ್ತಮ ಆಟದ ಬಗೆಗೆ ಇನನಷ್ುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಮುಂದ್ದನ ಹಲವು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಅಭಯಸಸ್ಬಹುದು. 
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8.ಉದಾಹರಣ ಗ್ಳು: 

ಉದಾ-1: ಆಕೃತ್ತ-88 ನುನ ಗಮನಿಸ, 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-88 

    

ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, “1.ರಾ-ರಾ7” ಅಥವಾ “ರಾ-ರಾ5” ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ? ಒಂದು ವೆೇಳೆ ರಾ-ರಾ7 ಕೆೆ 

ಹೊೇಗಿ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವುಂಟಾದರೆ, ಕಪ್ುಪರಾಜ “ರ1” ಅಥವಾ “ರ2” ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ುತಾತನೆ. (ರ2 ಕೆೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ುವಾ,) ಮುಂದೆ 

“2.ರಾ-ಗ7,  ರಾ-ರ1” ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಭಟನನುನ ಎರಡು ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಒಮಮಲೆ ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ, ಎದುರಾಳಿಯ ಮಗುಗಲ್ಲನ 

ಭಟನು ಐದನೆಯ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಚೌಕಕೆೆ ಬಂದ್ದದು,ಿ “ಬದ್ದ ಆಕರಮಣ” ವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಆಗದೆ ಇದಿರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮೂರು 

ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಯಿ ಬಿಳಿಯ ಭಟನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತಹೊಂದುತಾತನೆ. ಆಗಿನೂನ ಕಪ್ುಪ ಭಟನು ಎಂಟನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ತ್ಲುಪಿರಲಾರ. ಆದಿರಿಂದ 

ಈಗ ಕಪ್ುಪಆಟಗಾರ ತ್ನನ ರಾಜನನುನ ಮಾತ್ರವೆ ಚಲ್ಲಸ್ುತಾತನೆ ಮತ್ುತ ಎದುರಾಳಿಯ ಭಟನನುನ ಚಲ್ಲಸ್ುವನೆೇನೊೇ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತತದಾಿನೆ. 

ಆದರೆ ಮುಂದೆನೊೇಡ್ಡ, 

3.ರಾ-ಗ8  ರಾ-ರ2 

4.ಗ-ಅ1   ರಾ-ರ1 

5.ರಾ-ಗ7   ರಾ-ರ2 

ರಾಜನು ಇಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸ್ಲೆೇಬೆೇಕಾಗಿದುಿ, ಆತ್ ಒತಾತಯದ್ದಂದಲೆೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಾತನೆನನಬಹುದು. 

   6.ಭ-ಗ6 (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) + ಭ-ಅ3 

   7.ಗXಭ +   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

ಇನುನ ಮದಲನೆಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿ“ರಾ-ರಾ5” ಕೆೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆಂದು ನೊೇಡೊೇಣ. 

   1.ರಾ-ರಾ5 (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) + ರಾ-ರ2 

   2.ಗ-ಅ1   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

[ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಟನು 8 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ತ್ಲುಪ್ುವುದನುನ ತ್ಡೆಯಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಅಸ್ಮಥತನಾಗಿದು,ಿ ಮುಂದೆ, 2.----  ರಾ-ರ3, 

3.ರಾ-ರಾ6  ರಾ-ಅ4, 4.ರಾ-ಗ7  ರಾ-ರ3, 5.ಗ-ಗ2  ರಾ-ರ2, 6.ಭ-ಗ6 (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) + ರಾ-ರ3,  7.ಭXಭ ರಾ-ರ4,  

8.ಭ-ಅ8/ಪ್ರ  ----, ಇನುನ ಕಪ್ುಪರಾಜ ಸ್ುಲಭವಾಗಿಯ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಡುತಾತನೆ.] 

ಉದಾ-2 : 
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ಆಕೃತ್ತ-89 ನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ, ಇಲ್ಲಿ ಮದಲ್ಲಗೆ ಯಾರ ಸ್ರದ್ದ ಇರುತ್ತದೊೇ ಅವರು (ಕಪ್ುಪ  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-89 

    

ದಾಳದ ಆಟಗಾರನೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ದಾಳದ ಆಟಗಾರನೆ ಆಗಿರಲ್ಲ) ಈ ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಬಲಿರು ಎಂದರೆ ನಂಬುವಿರಾ? ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ 

ನೊೇಡ್ಡ!! ಇದೊಂದು ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದು,ಿ ಹೊರನೊೇಟಕೆೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಬಲ ಬಹಳವಿದು,ಿ ಈಗ ಅವನ 

ಸ್ರದ್ದಯಿದಿರೆ, “ಪ್ರ-ರಾ8” ಆಡ್ಡ ಆಟವನುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗೆದುಿಬಿಡುತ್ತತದ.ಿ ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದಿರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯಂದು 

ಮುಂದೆನೊೇಡ್ಡ, 

   1.ರ-ಗ8 + !  ಗXರ 

   2.ಪ್ರXರ + !!  ರಾXಪ್ರ 

   3.ಭXಗ / ಅ + !!!  ---- 
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ಅದುುತ್ವಾದ ಪ್ರತ್ತಬಂಧ ! ಇದ್ದೇಗ ರಾಜ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಬಲಿನಾದರೂ, ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಉಳಿಸಕೊಳುಲಾರ. ನಂತ್ರ 

ಕೆೇವಲ ಮೂವರು ಭಟರನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ, ಮೂವರು ಭಟರೊಂದ್ದಗೆ ಒಂದು ಅಶ್ವವನುನ ಹೆಚಿಿಗೆ ಹೊಂದ್ದದ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 

ಸ್ುಲಭದಲ್ಲಯಿ ಶ್ರಣಾಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg


107 
 

ಉದಾ-3 : 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-91 

     

 

ಆಕೃತ್ತ-91 ರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದು ಿಆತ್,  

   1.ಪ್ರ-ಅ5 !  ಪ್ರXಪ್ರ 

   2.ಭ-ಗ8 / ಪ್ರ +  ರಾ-ಗ2 

   3.ಪ್ರXಅ + !!  ರಾXಪ್ರ 

   4.ಅ-ಗ7 +  ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವು ರಾಜ ಮತ್ುತ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಇಬಬರ ಮೇಲೆ ದ್ದವಮುಖ ಆಕರಮಣ ಮಾಡ್ಡದು ಿಕಪ್ುಪರಾಜ ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತ್ರ, 

ಒಂದು ಹೆಚಿಿನ ದಾಳವನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಟವನುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತ್ನನದಾಗಿಸಕೊಳುಬಲಿ. 

 

ಉದಾ-4 : 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-92      

 

ಇಲ್ಲಿ ಇನೊನಂದು ವಿಧದ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು,ಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಬಲವು ಕಡ್ಡಮಯಿದಿರೂ ಆತ್ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಿದುಿದರಿಂದ ಆಟವನುನ 

ಸ್ಮ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಬಲಿ. 
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   1.ಅ-ಪ್ರ6 +  ಗXಅ 

   2.ರ-ರಾ2  ---- 

ಇದ್ದೇಗ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ರಥವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ರಾಜನ ಏಳನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಬರುತಾತನೆ ಮತ್ುತ ಅದರಿಂದಾಗಿ 

ಬಿಳಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ನಿಷ್ಟ್ೆರಯ ಸಥತ್ತ (ಸ್ೆುೇಲ್ ಮೇಟ್) ಉಂಟಾಗಿ, ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ವೆಂದು ನಿಧ್ಾತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿರಿಂದ, ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ 

ರಥವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತ್ತತಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, 

   2.----   ಪ್ರ-ರಾ2 

   3.ರXಪ್ರ   ರಾXರ 

   4.ರಾXಭ   ---- 

ಇನುನಳಿದ ಕೆೇವಲ ಗಜದ್ದಂದೊಡಗೂಡ್ಡ ಕಪ್ುಪರಾಜನು ಬಿಳಿಯರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿದಿರಿಂದ ಆಟ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) 

ವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಉದಾ-5 : 

         
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    
ಆ-93 

    

ಇನುನ ಆಕೃತ್ತ-93 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಇಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಬಲವು ಹೆಚಿಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಪ್ಟದಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪ ದಾಳಗಳು ಹೊಂದ್ದದ ಸಥತ್ತಯಿಂದಾಗಿ 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ “ಭ-ರ6 ಅಥವಾ ಭ-ಅ6” ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ುವುದರಿಂದ ಮುಂದ್ದನ ಎರಡು ಅಥವಾ 

ಮೂರು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ತ್ನನ ಒಂದು ಭಟನನನಂತ್ೂ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತತಸಕೊಳುಬಲ.ಿ ಅದನುನ ತ್ಡೆಯಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ 

ಅಸ್ಮಥತನಾಗಿದಾಿನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ುಪರಾಜ ಆ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ್ದಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದಾಿನೆ. 

ಉದಾ-6 : 

ಆಕೃತ್ತ-94 ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ತಮ ಆಟದ ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಂದನುನ ಅವಲೊೇಕಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದಯಿದು,ಿ 

ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಭಟನು ರಥದ 7 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ತ್ಲುಪಿದು ಿಇನೊನಂದು ಚೌಕವನುನ ಕರಮಿಸದರೆ, ಎಂದರೆ ಮುಂದ್ದನ  
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ಆ-94 

    

ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯ ಆತ್ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದಬಲ.ಿ ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಪ್ುಪ ಭಟನನುನ 8 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ದಂತೆ 

ತ್ಡೆಯಡುಿತ್ತತದಾಿನೆ. 

   1.ಗ-ರ1   ರಾXಗ 

ಈ ಚಲನೆಗಳನುನ ಗಮನಿಸ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಗಜವನುನ ಬಲ್ಲಕೊಡದ್ದದಿರೆ ಮುಂದ್ದನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಭಟನನುನ 

“ರ8” ಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ುತ್ತತದ.ಿ ನಂತ್ರ “ಗXಭ” ಮಾಡ್ಡದಿರೂ ಕೂಡ “ರಾXಗ” ಆಗಿ ನಂತ್ರ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಒಬಬ ಭಟನನುನ ಹೆಚಿಿಗೆ 

ಹೊಂದ್ದದಿರಿಂದಾಗಿ ಅವನೆ ಆಟವನುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುಿತ್ತತದ.ಿ ಆದರೆ ಈಗ ಕಪ್ುಪ ರಾಜ ಬಿಳಿಯ ಗಜವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕು. ಅಥವಾ 

ತ್ನನ ಭಟನನುನ ಚಲ್ಲಸ್ಬೆೇಕು. ಭಟನನುನ (ರಥದ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಭಟ ಮಾತ್ರ) ಚಲ್ಲಸದಿರೆ, “1.----   ಭ-ರ3,  2.ಭXಭ” ದ್ದಂದಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಬಿಳಿಯ 

ಭಟನೆೇ ಮದಲು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದುತ್ತತದ.ಿ ಆದರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದ್ದನ ಆಟವನುನ ನೊೇಡ್ಡ,  

   2.ರಾ-ಗ2  ---- 

ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಎತ್ತಲೂ ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರದಂತಾಯಿತ್ಲಿದೆ ಅವನದೆೇ ಸ್ರದ್ದಯಿದುಿದರಿಂದ ಆತ್ 

 ತ್ನನ ರಥದ ಭಟನನುನ ಮುನನಡೆಸ್ಲೆೇಬೆೇಕಾಯಿತ್ು. 

   2.----   ಭ-ರ3 

   3.ಭXಭ   ಭ-ಅ4 

   4.ಭ-ರ7   ಭ-ಅ5 

   5.ಭ-ರ8 / ಪ್ರ +  ರಾ-ರ7 

   6.ಪ್ರ-ಅ2    . 

 ಇನುನ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅಂತ್ತಮ ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯನುನ ಮುಗಿಸ, ಈ ಅಧ್ಾಯಯವನುನ ಮುಗಿಸ್ುವ ಮದಲು, ಇನೊನಂದ್ದಷ್ುು 

ಸ್ಮಸ್ೆಯಗಳನುನ ಓದುಗರ ಬುದ್ದಿಮತೆತಯನುನ ಹರಿತ್ಗೊಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟುು ಅವುಗಳನುನ ಬಿಡ್ಡಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ ಮತ್ುತ ನಿಮಮ 

ಉತ್ತರಗಳನುನ ಮುಂದೆಕೊಟು ಸ್ರಿಯುತ್ತರಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸನೊೇಡ್ಡ. 
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9.ಅಭಾಯಸ್ಕಾಕಗಿ ಸ್ಮಸ ಯಗ್ಳು: 

ಆಕೃತ್ತ-95 : ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಂದ್ದಗೆ ಗೆಲಿಬೆೇಕು. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-95 

     

 

ಆಕೃತ್ತ-96 : ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಂದ್ದಗೆ ಗೆಲಿಬೆೇಕು. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-96 

     

 

ಆಕೃತ್ತ-97 : ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಂದ್ದಗೆ ಗೆಲಿಬೆೇಕು. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
          ಆ-97 
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ಆಕೃತ್ತ-98 : ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ, ಗೆಲಿಬೆೇಕು. 
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ಆಕೃತ್ತ-99 : ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಸ್ರದ್ದಯಂದ್ದಗೆ ಗೆಲಿಬೆೇಕು. 
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ಸ್ರಿಯುತತರಗ್ಳು : 

ಆಕೃತ್ತ-95 :    

1.----  ಪ್ರXರ + !! 

   2.ಭXಪ್ರ  ರ-ಅ7 + 

   3.ರಾ-ರ1  ರ-ರ7 

   4.ರಾ-ಅ1  ರ-ಅ7     . 

ಆಕೃತ್ತ-96 :   

1.----   ರ-ರಾ7 

   2.ರXರ   ಪ್ರXರ     .  
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ಆಕೃತ್ತ-97 :    

1.----   ಅ-ಗ6 

   2.ಗ-ಗ5   ಭ-ಗ7 + 

   3.ರಾ-ಗ1  ಅ-ಪ್ರ7 ! 

   4.ಭ-ರಾ6  ಅ-ಅ6 + ! 

   5.ರಾ-ಅ7  ಭ-ಗ8 / ಪ್ರ + 

   6.ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

ಆಕೃತ್ತ-98 :   

1.----   ಪ್ರ-ರ5 !! 

   2.ರXಪ್ರ   ರ-ಅ8     . 

ಆಕೃತ್ತ-99 :   

1.ಗ-ಗ8   ರಾ-ಗ3 

   2.ರಾXಭ   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

ಇಲ್ಲಿ, ಭಟನನುನ ರಕ್ಷಿಸಕೊಳುಲು ಅಸ್ಮಥತನಾಗುತ್ತಲೂ, ಮುಂದೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಭಟನಿಗೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ 

ದೊರಕಿಸ್ುವಲ್ಲ ಿವಿಫಲನಾದುದು ನಿಶ್ಿಯವಾಗುತ್ತಲೂ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಸ್ೊೇಲೊಪ್ುಪತಾತನೆ. 
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ಚದುರಂಗ್-9: ಮಾದರಿ ಆಟಗ್ಳು 
ಮಾದರಿ ಆಟ-1. 

ಈವಾನ್್ ಭಟ ಬಲಿ (ನೂಯ ಅಲಿಪಯನ್್- 1819) 

ಬ್ರಳಿ(ಪ್ೌಲ್ ಮಾಫತ)  ಕಪ್ುಪ(ಅಲೊೇಂಜೊೇ ಮಾಫತ) 

  1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

ಅಮರಿಕೆಯ ಚದುರಂಗದ ಇತ್ತಹಾಸ್ದಲ್ಲ ಿಮಿಂಚಿ ತ್ನನ ಪ್ರಭಾವವನುನ ಅಮರವಾಗಿಸ ಹೊೇದ ಪ್ೌಲ್ ಮಾಫತ ಇನುನ ಎಳ  ೆವಯಸ್ನಲ್ಲಿಯ 

ಆಡ್ಡದ ಆಟವಿದಾಗಿದು,ಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಫತಯ ಶೆರೇಷ್್ತೆಯನುನ ಹಾಗು ಅವನ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ ಕಲಪನಾಶ್ಕಿತ ಹಾಗು ಬುದ್ದಿಚಾತ್ುಯತವನುನ ನಾವು 

ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ತ್ನನ ಕಕೆನಾದ ಅಲೊೇಂಜೊೇ ಮಾಫತಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಯಿ “ನೂಯ ಅಲ್ಲತಯನ್್” ದಲ್ಲಿ ಆಡ್ಡದ ಮಾಫತಯು 21 ನೆಯ 

ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯ ಆಟವನುನ ಆಶ್ಿಯತಕಾರಕ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸ ತ್ನನ ಸ್ಾಮಥಯತವನುನ ಮರೆಯುತಾತನೆ. 

  2.ಅ-ರಾಗ3   ಅ-ಪ್ರಗ3 

  3.ಗ-ಗ4    ಗ-ಗ4 

  4.ಭ-ಪ್ರಅ4   ---- 

ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಶ್ವದ ಭಟನನುನ ಬಲ್ಲಕೊಡುತ್ತತದಾಿನೆ ಮತ್ುತ ಆ ಮೂಲಕ ಆಕರಮಣಕೆೆ ಸದಿನಾಗಲು ಸ್ಮಯಾವಕಾಶ್ವನುನ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ. (ಆಕೃತ್ತ-100) ಇಲ್ಲ ಿ ಪ್ರವಿೇಣ ಆಟಗಾರನೊಬಬ ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಕೊಡುವುದರ ಹಿಂದ್ದನ 

ಉದೆಿೇಶ್ವನುನ ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಅಭಯಸಸ್ಬೆೇಕು. ಅವರ ಮುಂದ್ದನ ಯೇಜನೆಯನುನ ಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಕಲ್ಲಪಸಕೊಂಡಾಗಲೆ ಅದು 

ಅಥತವಾಗುವುದು. ಅದೂ ಅಲಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತ ಮಾಡಹೊೇಗಿ, ಪ್ೂವತಯೇಚನೆಯಿಲಿದೆ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 

ತೊಂದರೆಯಲ್ಲ ಿಸಲುಕಿಕೊಳುುವ ಅವಕಾಶ್ ಬಹಳವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-100 

     

  (ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ 4 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

   4.----   ಗXಅಭ 
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ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಾಕಷ್ುು ಅವಕಾಶ್ವಿರುವಾಗ ಈ ಭಟ ಬಲ್ಲಯನುನ ಸವೇಕರಿಸ್ುವುದು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕಷ್ುವೆೇನೂ ಇಲಿವೆನನಬಹುದು. ಇನುನ 

ಗಜವು “ಅ3” ಕೆೆ ಸ್ರಿದ್ದದಿರೂ ನಡೆಯುತ್ತತತ್ುತ. ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಇನೂನ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ತ 

ಹೊೇಗುತ್ತತದ.ಿ 

   5.ಭ-ಗ3   ಗ-ಗ4 

   6.ಭ-ಪ್ರ4  ---- 

ಆಕರಮಣವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ುತ್ತ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. ಕಪ್ುಪಗಜವು ಭಟರ ದಾಳಿಯಿಂದ 

ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುುವುದರಲ್ಲ ಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ (Tempo) ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತತದುಿದೆ ಅಲಿದೆ ಕೆೇಂದರ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ 

ಆಟಗಾರನ ಸ್ಾಂದರತೆ ಹೆಚುಿತ್ತ ನಡೆದ್ದದೆ. 

   6.----   ಭXಭ 

   7.ಭXಭ   ಗ-3 

   8.0-0   ಅ-ರ4 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-101 

     

     (ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 8 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಗಜ ಮತ್ುತ ಅಶ್ವವನೆನೇ ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಲಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. ತ್ನನ ಉಳಿದ ಯಾವ ದಾಳಗಳನೂನ ಇನೂನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ್ಡಲಿ. 

ಇದ್ದೇಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದು ಿಆತ್ನು ರಾಜನ ಬದ್ದಗೆ “ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ” ಮಾಡ್ಡಕೊಂಡ್ಡದೂ ಿಅಲಿದೆ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿನ 

ಪ್ರಭುತ್ವವನುನ ಹೊಂದ್ದದು ಿಬಹುಶ್: ಆತ್ನ ಎಲಿ ದಾಳಗಳು “ಯುದ ಿರಂಗ”ವನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸ್ಲು ಸದಿವಾಗಿ ನಿಂತ್ತವೆ. ಆಕೃತ್ತ-101 ನುನ ಗಮನಿಸ, 

ಇದ್ದೇಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಬಿಳಿಯ ಗಜದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಡದು ಿ ಆತ್ ಅದನುನ ಅಲ್ಲಿಂದ (ಪ್ರರ4 ರಿಂದ) ಬೆೇರೆಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ಲು 

ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ. 

   9.ಗ-ಪ್ರ3  ---- 

ಇದ್ದೇಗ ಒಂದು ಪ್ರಶೆನ ಏಳುತ್ತದೆ. ಆಟದ ಈಗಿನ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಭಟನನುನ 3 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕೊ ಅಥವಾ 

4 ನೆಯ ಚೌಕಕೆೆ ಮುನನಡೆಸ್ಬೆೇಕೊ ಎಂಬುದು. 

 ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಚದುರಂಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಲಾಭ ಹಾನಿಗಳ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣೆಯಿಂದ) ಪ್ಟದಲ್ಲ ಿ ಹೆಚುಿ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ 

ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದು ಿಆಕರಮಣಶ್ೇಲನಾಗಿ ಆಡುತ್ತತದಿರೆ, ನಿಮಮ ದಾಳಗಳು ಹೆಚುಿ ಕಿರಯಾಸ್ಾಮಥಯತವುಳುವಾಗಬೆೇಕಾದರೆ, ಸ್ಾಧಯವಿದಿಷ್ುು 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
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ಮುಂದೆ ನುಗಿಗ ಹೆಚುಿ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸಕೊಳುಬೆೇಕು. ಇನುನ, ನಿಮಮ ಎದುರಾಳಿಯ ಆಕರಮಣವೆೇ ಹೆಚಿಿಗಿದುಿ 

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಟವನಾನಡಬೆೇಕಾದ ಸಥತ್ತಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನಿನಡಲುಹೊೇಗಿ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನೆನ 

ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡ್ಡಕೊಡುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಲುಕಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ 

ಆಟ ಆಡಬೆೇಕಾಗಿದಿರೂ ಕೂಡ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ. ಆತ್ “ಭ-ಪ್ರ3” ಕೆೆ ಬದಲಾಗಿ “ಭ-ಪ್ರ4” ಕೆೆ ಆಡುವುದರ 

ಲಾಭವನುನ ಎದುರಾಳಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿತೆಗೆದುಕೊಳುುತಾತನೆಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೊೇಡಬಹುದು. 

   9.----   ಭ-ಪ್ರ4 ?? 

   10.ಭXಭ   ಪ್ರXಭ 

   11.ಗ-ರ3 !  ---- 

ಇದ್ದೇಗ ನೊೇಡ್ಡ, “ಮುಕತ ರಾಜನ ಸ್ಾಲ್ಲನ” ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಂಪ್ೂಣತ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ುವನಲಿದೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ 

ಹೊಂದ್ದರದ ರಾಜನು ಆಕರಮಣಕೆೆ ಯಾವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುತಾತನೆಂದು ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

   11.----   ಗ-ರಾ3 

ಮೂಖತತ್ನದ್ದಂದ ‘ಮುಕತ’ ಗೊಳಿಸದ ರಾಜನ ಸ್ಾಲನುನ ಮುಚಿಿಕೊಳುಲು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುವ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಯಥತವಾಗುತ್ತತದೆ. 

ಇನುನ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ, 11.---- ಗXಪ್ರಭ ಆಡ್ಡದಿರೆ ಹೆೇಗಾಗುತ್ತತತ್ುತ? ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನೆನೇ ಬಲ್ಲಕೊಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತತತ್ುತ. 

ಹೆೇಗೆಂದರೆ, “11.---- ಗXಭ, 12.ಅXಗ ಪ್ರXಅ, 13.ಗ-ಅ5+” ದ್ದಂದಾಗಿ ಆತ್ನ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಸಕಿೆಬಿೇಳುತ್ತತದ.ಿ 

   12.ಅ-ಗ3   ---- 

ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ದಾಳಿಗೊಳಪ್ಡ್ಡಸ್ುತ್ತ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ದಾಳವೃದ್ದಿಯನುನ ಮುಂದುವರಿಸದ. 

   12.----   ಪ್ರ-ಪ್ರ2 

   13.ಭ-ಪ್ರ5 !!  ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಮಾಫತ ಮತೊತಬಬ ಭಟನನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು ಆಕರಮಣಕೆೆ ದಾರಿಯನುನ ಸ್ುಗಮಗೊಳಿಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. 

   13.----   ಗXಪ್ರಭ 

   14.ಅXಗ   ಪ್ರXಅ 

   15.ಗ-ಅ5 + !!  ---- 
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    (ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ 15 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಅಮೇಘವಾದ ಚಲನೆ ! ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಕಲಪನಾ ಶ್ಕಿತಯ ಮಾಫತಯ ಬುದ್ದಿಮತೆತಗೆ ಶ್ರಣು !! ತ್ನನ ಗಜವನುನ ಬಲ್ಲಕೊಡುತ್ತತದಿರೂ ಕೂಡ ಅದರ 

ಲಾಭವೆಷ್ುು ? ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಾಜನ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವನುನ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುುವುದಕಾೆಗಿ ‘ಭ-ಗ3’ ಆಡಲಾರ, ಇದರಿಂದ ನಂತ್ರ 16.ಪ್ರXಪ್ರ  

ಭXಪ್ರ ಆಡಲು ಬರುವುದ್ದಲ ಿ! ಹಿೇಗಾಗಿ ಇದ್ದೇಗ ‘ಪ್ರXಗ’ ಆಡಲೆೇಬೆೇಕು. 

   15.----   ಪ್ರXಗ 

ನೊೇಡ್ಡ, ಈಗ ರಾಜ ಸ್ಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಸಕೆಂತಾದ. ಇದು ತ್ುಂಬಾ ಆಪ್ತಾೆರಕ   ಸಥತ್ತಯಾಗಿದು ಿಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ 

ವಿಜಯದ ಆಶೆಯನುನ ಬಿಟುಂತಾಯಿತ್ು. 

   16.ರ-ರಾ1 +  ಅ-ರಾ2 

ಅದೊಂದೆೇ ದಾರಿ, ಆದರೆ ಇನುನ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ, ‘17.ರXಅ +’ ಆಡುವುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ರಾಜ ‘ಗ1’ ಕೆೆ ಮಾತ್ರವೆ ಚಲ್ಲಸ್ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿತ್ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂತ್ರ ತ್ುಂಬ 

ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ುಪರಾಜನನುನ ಸಥರಪ್ರತ್ತಬಂಧಕೆೆ ಒಳಪ್ಡ್ಡಸ್ಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಮಾಫತಯ ಯೇಚನೆ ಆ ರಿೇತ್ತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ ಆಟವನುನ 

ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಗೆಲುಿವುದಕಿೆಂತ್ಲೂ, ಜಾಣೆಮಯಿಂದ ಮತ್ುತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕ ರಿೇತ್ತಯಿಂದ ಆಡ್ಡ ಗೆಲಿಲು ತ್ನನದೆ ಆದ ಯೇಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಡ್ಡದ 

!! 

   17.ರ-ಅ1 ?!!  ---- 

        ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲು ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ್ ಮಾತ್ರ ದೊರಕಿದೆ. 

   17.----   ಪ್ರ-ರ3 ?? 

ದೊರೆತ್ ಅವಕಾಶ್ವನುನ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಬಿಟುುಕೊಟು. ಆತ್, ‘17.----   ಪ್ರ-ರ3’ ಕೆೆ ಬದಲಾಗಿ ‘ಪ್ರ-ಪ್ರ2’ ಕೆೆ ಆಡ್ಡದಿರೆ ಉತ್ತಮವಿತ್ುತ. 

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ 18.ರXಅ+  ಪ್ರXರ,  19.ಗXಪ್ರ  ರಾXಗ ಇತಾಯದ್ದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತತತ್ುತ. ಅದರಿೇದಲೂ ಕೂಡ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ 

ಸ್ೊೇಲನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದು ತ್ಪ್ುಪತ್ತತರಲ್ಲಲಿವಾದರೂ, ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಸ್ೊೇಲುತ್ತತರಲ್ಲಲ.ಿ ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

   18.ರXಅ +  ರಾ-ಗ1 

   19.ಪ್ರ-ಪ್ರ5 !!  ---- 

ಬಹುಶ್: ಆಟ ಮುಗಿದಂತಾಯಿತ್ು. ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಮುಂದ್ದನ ಯುಕಿತ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸ್ಬಲ್ಲಿರಾ ? 20.ಪ್ರXಗಭ     ಇದು,ಿ 

ಅದಕಾೆಗಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಅದನುನ ತ್ಪಿಪಸ್ಲು, 

   19.----   ಪ್ರ-ಗ5 

   20.ರXರಾಗಭ ++ !! ರಾ-ಅ1 

ಇನುನ ರಾಜ ‘ರಾ1’ ಕೆೆ ಮುನನಡೆದ್ದದಿರೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ 21.ಪ್ರ-ಪ್ರ7     ಮುಕಾತಯವಾಗುತ್ತತತ್ುತ. 

   21.ರ-ಗ8    . 
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          (ಬಿಳಿಯ 21 ನೆಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲ ಿಕಪ್ುಪರಾಜ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದಾಿನೆ) 

ಇಮಮಡ್ಡ ಪ್ರತ್ತಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನನುನ ಸಥರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಬಂಧಿಸ ಮಾಫತ ಆಟವನುನ ಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸ್ುತಾತನೆ. 

ಚದುರಂಗದಲ್ಲ ಿ ಮಾನಸಕ ಸಥತ್ತಯ ಪ್ರಭಾವವು ಹಲವು ಸ್ಾರಿ ತ್ನನ ಕೆೈವಾಡವನುನ ತೊೇರುತ್ತದೆ ಎನುನವುದಕೆೆ ಮೇಲ್ಲನ 

ದೃಷ್ಾುಂತ್ವಂದೆ ಸ್ಾಕು. ಎಂತ್ಹ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿದಿರೂಕೂಡ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅಂತ್ಹ ತ್ಪ್ುಪಗಳಾಗುತ್ತವೆಯಲಿದೆ, ಪ್ರಬಲನಾದ 

ಎದುರಾಳಿಯು ಅದರ ಲಾಭವನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುದೆ ಬಿಡಲಾರ. ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಆಟದ್ದಂದ, ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿ ದಾಳಗಳನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ 

ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುದುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತ್ದ ಕಲಪನೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆೇವಲ 12 ವಷ್ತದ ಎಳೆಯ ಬಾಲಕನಾಗಿದಾಿಗ ಈ 

ಆಟವನಾನಡ್ಡದ ಮಾಫತಯ ದೃಷ್ಾುಂತ್ವಂದೆೇ ಚದುರಂಗದ ಬಗೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಾಠಗಳನುನ ಹೆೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತ್ಪ್ಾಪದ್ದೇತೆ ?!! 

 

ಮಾದರಿ ಆಟ-2. 

        (1936) 

ಬ್ರಳಿ (ಜೆ.ಆರ್.ಕೆಪ್ಬಾಿಂಕಾ)  ಕಪ್ುಪ (ಈ.ಎಲೆಸ್ೆೆಸಸ್)  

1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಖಾಯತ್ತಯ ಆಟಗಾರರಿಬಬರ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭದ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುವಂಥದೆೇನೂ ಇಲಿವೆನನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ 

ಹವಾಯಸ ಆಟಗಾರರು (Ameture Players) ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕೆ ಪ್ುಟು ತ್ಪ್ುಪಗಳನೆನೇನೂ ಮಾಡಲಾರರು. ಅಲಿದೆ ಇಂಥಹ 

ಪ್ಾರವಿಣಯಪ್ೂಣತವಾದ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿ (Master Games) ಆಯಾ ಆಟಗಾರರ ಚಾತ್ುಯತ ಮತ್ುತ ಊಹಾಶ್ಕಿತಗಳನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ುತತ್ ಆಟದಲ್ಲ ಿಇಬಬರು ಆಟಗಾರರೂ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚಲನೆಗಳಿಂದಲೆ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಆಟಗಳನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸದಾಿರೆ. 

  2.ಅ-ರಾಗ3   ---- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜನ ಭಟನಮೇಲೆ ಆಕರಮಣ ಮಾಡ್ಡದಾಿನೆ. ಉತ್ತಮ ಚಲನೆ. 

  2.----    ಅ-ಪ್ರಗ3 ! 

‘ಅ-ರಾಗ3’ ಕೆೆ ತ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ತ್ನನ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜನ ಭಟನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸದೂಿ ಅಲಿದೆ ತ್ನನ ಅಶ್ವವನೂನ ಹೊರಗೆ ಮುನನಡೆಸ ತ್ನನ 

ಸಥತ್ತಯನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಂಡ.  
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  3.ಗ-ಗ4    ಗ-ಗ4 

ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭ ‘ಗೆೈಕೊ ಪಿಯಾನೊ’ (Guico piano) ಪ್ಾರರಂಭವಾಗಿದು ಿಈ ರಿೇತ್ತಯ ಪ್ಾರರಂಭದ್ದಂದಾಗಿ ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರ 

ಆಟದಗತ್ತಯು ಮಂದವಾಗಿದು,ಿ ಹೆಚಾಿಗಿ ಪ್ರವಿೇಣ ಆಟಗಳಲ್ಲ ಿ(Master Plays) ಕಡ್ಡಮ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

  4.ಅ-ಪ್ರಗ3   ಅ-ರಾಗ3 

  5.ಭ-ಪ್ರ3     ---- 

ಅಡ್ಡಿಯಿಲ.ಿ ತ್ನನ ಬಿಳಿಯ ಚೌಕದ ಗಜಕೆೆ ಹಾಗು ರಾಜನಭಟನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸದೂಿ ಅಲಿದೆ ತ್ನನ ಗಜಕೆೆ ಹೊರಬರಲು 

ದಾರಿಮಾಡ್ಡಕೊಟುನು. 

  5.----    ಭ-ಪ್ರ3 

ಒಂದೆೇರಿೇತ್ತಯ ವೃದ್ದಿಯಲ್ಲ ಿ ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರು ತೊಡಗಿದಾಿರೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸ್ರದ್ದ ಮದಲ್ಲಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ 

ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನೂನ ಆಟಗಾರರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ದಾಳಗಳನುನ ವೃದ್ದಿಸಕೊಳುುತ್ತತದು ಿ ಪ್ರಸ್ಪರ ಆಕರಮಣದ 

ಗೊೇಜಗೆ ಯಾರೂ ಹೊೇಗುತ್ತತಲ.ಿ 

  6.ಗ-ರಾಅ5   ಭ-ರಾರ3 

ಇದು ಮಹತ್ವದ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆಯ ಹೆಚುಿ ಲಾಭವಿದೆ. 

  7.ಗXಅ    ಪ್ರXಗ 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ‘ಭXಗ’ ಆಡಬಹುದ್ದತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಮಮಡ್ಡಸದ ಭಟರು ಉಂಟಾಗುತ್ತತದುಿದಲಿದೆ ‘ಸ್ಾಥನ ಪ್ಲಿಟ’ ಮಾಡಲು 

ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತತತ್ುತ. ಆತ್ನ ರಾಜನ ಬದ್ದಯ ಭಟರ ವೂಯಹವು ಹರಿದು ಸಥತ್ತ ಸ್ವಲಪ ಹದಗೆಡುತ್ತತತ್ುತ. 

  8.ಅ-ಪ್ರ5  ಪ್ರ-ಪ್ರ1 

ಇಲ್ಲಿನೊೇಡ್ಡ, ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಅಶ್ವವನುನ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ಕೆೆ ಮುನನಡೆಸದೂ ಿ ಅಲಿದೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ತ್ನನ ಮೂಲ ಸಥತ್ತಗೆ 

ಹಿನನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡ, ‘ಸ್ಮಯಲಾಭ’ (Tempo) ದೊರಕಿಸಕೊಂಡ. ಇನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ‘ಪ್ರ1’ ಕೆೆ ಹಿಂದ್ದರುಗದೆ ಗತ್ತಯಿಲಿ. ಇಲಿದ್ದದಿರೆ ‘ಪ್ರ5’ 

ನುನ ಹಿಡ್ಡದುಕೊಂಡ್ಡರುವ ಅಶ್ವವು ‘9.ಅ-ಗ7’ ದೊಂದ್ದಗೆ ಕಪ್ುಪ ರಥವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತ್ತತತ್ುತ. 

  9.ಭ-ಪ್ರಗ3 !   ---- 

ಉತ್ತಮ ಚಲನೆ. ಈಗ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಗಜಗಳನುನ ಚಲ್ಲಸ್ಲು ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿದಂತೆ ಮಾಡ್ಡದೂ ಿಅಲಿದೆ ಕಪ್ುಪ ಅಶ್ವವನುನ ‘9.--

--  ಅ-ಪ್ರ5’ ಕೆೆ ಬರದಂತೆ ತ್ಡೆಯಡ್ಡಿದಾಿನೆ. ಆಕೃತ್ತ-104 ನುನ ಗಮನಿಸ. 
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         ಆ-104 

     

        (ಬಿಳಿಯ 9 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರ ಇರುವ ಸಥತ್ತ) 

  9.----    ಅ-ರಾ2 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲ್ಲನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಸ್ಡ್ಡಲ್ಲಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  10.ಅ-ರಾ3 !   ಗ-ರಾ3 ? 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನು ಎಡವುತ್ತತದಾಿನೆ, ಈಗ ನೊೇಡ್ಡ, 

  11.ಗXಗ    ಭXಗ 

  12.ಪ್ರ-ಅ3   ---- 

ಎರಡು (ಪ್ರಅಭ ಮತ್ುತ ರಾಭ) ಭಟರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಯಿಟ್ಟುದು,ಿ ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

  12.----    ಪ್ರ-ಗ1 

  13.ಭ-ಪ್ರ4   ಭXಭ 

  14.ಅXಭ    ಗXಅ 

  15.ಭXಗ    ---- 

ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಲು ಹೊೇರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತತದು,ಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಮಬಲವಿದಿರೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಧಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ 

ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದಿನುನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. ಅಲಿದೆ, ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜದ ಸ್ಾಲನುನ ತೆರವುಮಾಡ್ಡಕೊಂಡ್ಡದು ಿ
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         ಆ-105 

     

          (ಬಿಳಿಯ 15 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಗಮನಾಹತವಾಗಿದೆ.ಇನುನ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ರಾಜನ ಗಜದ ಸ್ಾಲು ಮುಕತವಾಗಿದಿರೂ ಆತ್ ಅದೆ ಬದ್ದಗೆ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ 

ಸ್ವಲಪ ತೊಡಕಿನದೆ ಆಗಿದೆ. ಆಕೃತ್ತ-105 ನುನ ಗಮನಿಸ. 

  15.----    0-0 

  16.0-0    ಪ್ರ-ಪ್ರ2 

  17.ಪ್ರರ-ಗ1   ಪ್ರರ-ಅ1 

  18.ರ-ಗ3    ಭ-ಪ್ರ4 

  19.ಪ್ರ-ಗ2   ---- 

ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದ್ದದ ತ್ನನ ರಥವನುನ ‘ರXಗಭ’ ದೊಂದ್ದಗೆ 7 ನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹತೊೇಟ್ಟಯನುನ ಹೊಂದಲು 

ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. ಆದರೆ, 

  19.----    ಭ-ಗ3 

ಇಲ್ಲಿ, ‘19.----  ಭ-ಗ3’ ಕಿೆಂತ್ ‘19.----  ಅ-ಗ3’ ಹೆಚುಿ ಯೇಗಯವಾಗುತ್ತತತ್ುತ. 

  20.ಭ-ರಾ5   ರ-ಗ5 

  21.ಪ್ರ-ಪ್ರ1   ಪ್ರರ-ರಾಗ1 

  22.ಭ-ಗ3   ಪ್ರ-ಪ್ರ1 

  23.ಭ-ರಾಅ3   ರ(5)-ಗ2 

ಇಲ್ಲಿ ಮತೊತಮಮ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ ದೊರೆತ್ು, ಆತ್ನು ತ್ನನ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ಹೊಕಿೆರುವ ರಥವನುನ ಹೊರದಬುಬವುದರೊಂದ್ದಗೆ 

ತ್ನನ ಭಟರನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  24.ಭ-ಗ4   ಅ-ಗ4 

  25.ಅXಅ    ರXಅ 

  26.ಭ-ರಾರ4   ---- 
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ರಾಜನಬದ್ದಗೆ ಭಟರ ಬಹುಮತ್ ಹೊಂದ್ದದ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನು ತ್ನನ ಭಟರನುನ ಮುನುನಗಿಗಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಭಟರ ವೂಯಹವು 

ಎದುರಾಳಿಗೆ  

ದುಭೆೇತಧಯವಾಗಿದು ಿಆತ್ನ ಸಥತ್ತ ಅತ್ುಯತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 

  26.----    ಭ-ರಾಅ3 

  27.ರಾ-ಅ2   ಪ್ರ-ರಾ2 

  28.ಭ-ಪ್ರರ3   ---- 

ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ‘ಪ್ರ-ಅ5’ ಕೆೆ ಮುನನಡೆಯುವುದನುನ ತ್ಡೆದನು. 

  28.----    ಪ್ರ-ಅ2 

  29.ರ(3)-ಗ3   ಪ್ರ-ರಾ2 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ನಿಷ್ಟ್ೆರಯನಾಗಿದು ಿ ಹೊರಬರದೆ ಒದಾಿಡುತ್ತತದಾಿನೆ, ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇನೊನಂದು ‘ಸ್ಮಯಲಾಭ’ (Tempo) 

ದೊರೆತ್ತದೆ. ಕಪ್ುಪರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ದಾಳಿ ತ್ತೇವರವಾಗುತ್ತತದೆ. 

  30.ಪ್ರ-ಗ2   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ’31.ರಾಅಭ-ಅ4’ ದ್ದಂದ ರಥವನುನ ಹಿಂದಕೆೆ ನೂಕಿ ನಂತ್ರ ’32.ಪ್ರXಭ+’ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತತದಾಿನೆ, ಈಗ ನೊೇಡ್ಡ. 

  30.----    ರಾ-ಅ2 

  31.ಭ-ರಾಅ4   ರ(4)-ಗ2 

  32.ರಾ-ರ3   ಪ್ರ-ಪ್ರ2 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ, ಲೆಕೆವಿಲಿದಷ್ುು ಸ್ಮಯಲಾಭಗಳೂೆಂದ್ದಗೆ ಕಪ್ುಪ ದಾಳಗಳನುನ ಹಿಂದೆ ನೂಕುತ್ತ ಆಕರಮಣವನುನ ಮುಂದುವರಿಸದಾಿನೆ. 

ಮೇಲು ನೊೇಟಕೆೆ ದಾಳಬಲವು ಸ್ಮನಾಗಿ ತೊೇರುತ್ತತದಿರೂ, ಆಯಾದಾಳಗಳು ಆಕರಮಿಸದ ಪ್ರದೆೇಶ್ ಹಾಗು ಆಟದ ಸಥತ್ತಯನುನ 

ಅವಲೊೇಕಿಸದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ುವಾಗುತ್ತದೆ. 

  33.ಭ-ಅ4   ರ-ರಾಅ1 

  34.ರ-ರಾಅ1   ರಾ-ರ1 

  35.ಪ್ರ-ಪ್ರ2   ರ-ರ2 

  36.ಪ್ರ-ರಾಗ2   ಭ-ರಾರ4 ? 

ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಡಕೊಡುತ್ತತದಾಿನೆ ಎನನಬಹುದು.ಬಿಳಿಯ  ಆಟಗಾರನು ಈಗ ರಾಜನಬದ್ದಯ 

ಮುಕತಸ್ಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತ್ತತರುವಾಗ ಇಂಥಹ ಸ್ದವಕಾಶ್ವನೆನೇಕೆ ಬಿಟಾುನು ? ಆಕೃತ್ತ-106 ನುನ ಗಮನಿಸ. 
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         ಆ-106 

     

 

  37.ಭXಭ    ರXಭ 

  38.ರ-ಅ5   ಪ್ರ-ರ2 

  39.ಪ್ರ-ಅ2   ಪ್ರ-ರ3 

  40.ಪ್ರ-ಅ4   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನು ‘ಪ್ರXರಾಭ’ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  40.----   ರ-ಅ2 

  41.ರ-ರಾಅ3   ರಾ-ರ2 

  42.ರ-ಅ2   ---- 

ಈ ಚಲನೆಯ ಉದೆಿೇಶ್ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಬೆೇರೆಕಡೆಗೆ ಮುನನಡೆಸ್ಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕೊಡುವುದಲಿದೆ ರಥದ ಭಟನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಥವನುನ 

ಮುನನಡೆಸ್ುವುದಕೂೆ ಇದೆ. 

  42.----    ರಾ-ಅ1 

  43.ರಾ-ಅ3   ರಾ-ರ2 

  44.ರ-ರಾರ2   ರ-ರಾ2 ? 

ಆದರೆ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಆಶೆ ಅಳಿದಂತೆಯ. ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ‘ಪ್ರXಭ’ ತ್ಡೆಯಲು ಈ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡ್ಡದಾಿನಾದರೂ, ಮುಂದೆ 

ನೊೇಡ್ಡ, 

  45.ರ-ರ3   ರಾ-ಅ2 ? 

ಒಂದುವೆೇಳ ,ೆ “45.----  ರ-ರಾ1, 46.ರಾ-ಗ3  ರ-ರಾ2, 47.ರ-ಅ3  ರXಭ, 48.ರXಭ  ರXಪ್ರ, 49.ರXಪ್ರ +  ರಾXರ, 50.ರXರ,” 

ಇದರಿಂದಲೂ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಜಯ ದೊರೆಯುತ್ತತತ್ುತ. 

  46.ರXರ    ಪ್ರXರ 

  47.ಪ್ರXಪ್ರ   ಭXಪ್ರ 
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  48.ಭ-ಗ5   ಭXಭ 

  49.ರಾ-ಗ4   ರ-ರಾ3 

ಒಂದುವೆೇಳ ,ೆ “49.----  ರ-ರಾಗ2” ನಂತ್ರ, “50.ರ-ಅ3+  ರಾ-ರ3, 51.ರ-ಅ5” ರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಭಟ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲಪಡುತ್ತತದಿ ಮತ್ುತ 

ಕಪ್ುಪರಾಜನು ರಥದ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿಯ ತ್ಡೆಯಲಪಡುತ್ತತದ.ಿ 

  50.ರಾXಭ   ರ-ಅ3 

  51.ಭ-ರಾ6 !   ರ-ಅ5 

  52.ರಾ-ರಾ5   ರ-ರಾ5 + 

  53.ರಾ-ಪ್ರ6   ರXಪ್ರಭ 

  54.ರ-ರಾ3   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಭಟ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಹೊಂದ್ದಯ ತ್ತೇರುತಾತನೆ. ಅದನುನ ತ್ಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಪ್ೂವತದಲ್ಲಿ ತ್ನನ 

ಭಟನನುನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯಾಗಿ ಭಡ್ಡತ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಲು ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಅಸ್ಮಥತನಾಗಿದಾಿನೆ. (ಆಕೃತ್ತ-107 ನುನ ಗಮನಿಸ) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-107 

     

          (ಬಿಳಿಯ 54 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ 54.----  ರಾ-ಗ1,  55.ರಾ-ಪ್ರ7  ರ-ರಾ5,  56.ರXರ  ಭXರ,  57.ಭ-ರಾ7+  ರಾ-ಗ2,  58.ಭ-ರಾ8 / ಪ್ರ+ ”, ನಂತ್ರ 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುಿತಾತನೆ. 
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ಮಾದರಿ ಆಟ-3. 

ಪ ರೇಗ್ ಟಿೇಮ್ಸ ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟ್ – 1931 

ರ್ ೈ ಲ ೂೇಪ ಜ್ ಪಾರರಂಭ 

ಬ್ರಳಿ     ಕಪ್ುಪ 

         (ಇಮಿರ ಕೊೇನಿಗ್, ಯುಗೊಸ್ಾಿವಿಯ) (ಮೈಕೆೇಲ್, ಸವಜರ್ ಲಾಯಂಡ್)  

1.ಭ-ರಾ4   ಭ-ರಾ4 

  2.ಅ-ರಾಗ3   ಅ-ಪ್ರಗ3 

  3.ಗ-ಅ5    ---- 

ರೆೈ ಲೊೇಪ್ೆಜ್ ಪ್ಾರರಂಭ, ಬಹು ಹಿಂದ್ದನಕಾಲದ್ದಂದಲೂ ಪಿರಯವಾದ ಾ ೇ ಪ್ದಿತ್ತಯ ಪ್ಾರರಂಭವು ಇಂದ್ದಗೂ ತ್ನನ ಪ್ರಭಾವವನುನ 

ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಡಲ.ಿ ಈ ಪ್ದಿತ್ತಯ ಪ್ಾರಮುಖಯವಾದ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ‘ರಾ4’ ದಲ್ಲಿ ಭಟನನುನ ಸ್ಾಧಯವಾದಷ್ುು ಹೆಚುಿ ಸ್ಮಯದವರೆಗೆ 

ಉಳಿಸಕೊಳುುವುದರಲ್ಲಿದೆ. 

  3.----    ಭ-ಪ್ರರ3 

ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎರಡುದಾರಿಗಳುಂಟು, ‘ಗXಅ’ ಅಥವಾ ‘ಗ-ರ4’. ಇದರಲ್ಲಿ ‘4.ಗXಅ’ ದ್ದಂದ ‘4.----  ಅಭXಗ’ ದ್ದಂದ ಕಪ್ುಪ 

ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹೆಚುಿ ಲಾಭವಿದೆ. ಆತ್ನಿಗೆ ಪ್ಾರರಂಭದಲ್ಲಿಯ ಮುಕತಸ್ಾಲೊಂದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

  4.ಗ-ರ4    ಅ-ರಾಗ3 

  5. 0-0    ಗ-ರಾ2 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಾಡುತ್ತತದಾಿನೆ. ಇಲ್ಲಿ, ‘ಗ-ಗ4’ ಉತ್ತಮವಿತ್ುತ. 

  6.ರ-ರಾ1    ಭ-ಪ್ರಅ4 

ತ್ನನ ಅಶ್ವವನುನ ಕಾಯತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ನಿರಾತ್ಂಕಗೊಳಿಸ್ಲು ಮತ್ುತ ಗಜವನುನ ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಪ್ುಪ 

ಆಟಗಾರ ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನೆ.  

  7.ಗ-ಅ3    ಭ-ಪ್ರ3 

  8.ಭ-ಪ್ರಗ3   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ‘8.ಭ-ಪ್ರ4’ ಾುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತತದಿರೂ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ, ‘8.----  ಅXಪ್ರಭ, 

9.ಅXಅ  ಭXಅ, 10.ಪ್ರXಭ  ಭ-ಗ4’ ರಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತ ಸ್ಡ್ಡಲುಗೊಳುುತ್ತತತ್ತಲಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ಸ್ಮಯಲಾಭದೊಂದ್ದಗೆ 

ರಾಜನಬದ್ದಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ದುಬತಲಗೊಳಿಸ್ುತ್ತತದ.ಿ ನಂತ್ರ ‘ಭ-ಗ5’ ರಿಂದ ಬಿಳಿಯಗಜವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತ್ತತದ.ಿ 

  8.----    ಪ್ರಅ-ರ4 

  9.ಗ-ಗ2    ಭ-ಗ4 
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         ಆ-108 

     

      (ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 9 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಆಕೃತ್ತ-108 ನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ, ಇಲ್ಲ ಿ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ ಮತ್ುತ ಬಹುಮಟ್ಟುಗೆ 

ಯಶ್ಸವಯಾಗಿದಾಿನೆಂದೆೇ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಥತ್ತಯು ರೆೈ ಲೊೇಪ್ೆಜ್ ವಿಧ್ಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರುವಾಸಯಾಗಿದು,ಿ ‘5.----  ಗ-ರಾ2’ ಕೆೆ ಚಿಗೊೇರಿನ್ 

ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ.  

  10.ಭ-ಪ್ರ4   ಪ್ರ-ಗ2 

  11.ಭ-ರಾರ3   0-0 

ಸ್ಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ಆಟದ ಪ್ಾರರಂಭಿಕ ಹಂತ್ ಮುಗಿದು, ‘ಮಧಯದ ಆಟ’ ಪ್ಾರರಂಭವಾಯಿತೆನನಬಹುದು. ಆದರೂ ಇನೂನ 

ಹಲವು ದಾಳಗಳು ಆಟವನುನ ಪ್ರವೆೇಶ್ಸಲ.ಿ ಇನೂನ ಕೆೇಂದರದ ಹತೊೇಟ್ಟಗಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ ಮುಂದುವರೆದ್ದದು,ಿ ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

  12.ಭ-ಪ್ರರ4   ಗ-ಪ್ರ2 

  13.ಗ-ಅ5    ರಾರ-ಪ್ರಗ1 

ಭಟನನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುವ ಬೆದರಿಕೆ, 

  14.ಭXರಾಭ   ಪ್ರಭXಭ 

  15.ಭXಭ    ಗXಅಭ 

  16.ಅ-ರ3    ಗ-ರಾ1 

  17.ಭ-ಪ್ರಅ3   ---- 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ‘ಭ-ಗ5’ ನುನ ತ್ಡೆಹಿಡ್ಡಯಲು ಉಪ್ಾಯ. 

  17.----    ರಾರ-ಅ1 

  18.ಅ-ಪ್ರ2   ---- 

‘ಪ್ರಗ4’ ರ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವವನುನ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲು ಬಯಸ್ುತ್ತತರುವಂತ್ತದೆ. 

  18.----    ಭ-ರ3 

  19.ಗ-ರ4    ---- 
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ಇಲ್ಲಿ ’19.ಗ-ರಾ3’ ಉತ್ತಮವಿತ್ುತ. ಅದರಿಂದ, ’19.----  ರ-ಪ್ರ1, 20.ಪ್ರ-ರಾ2  ----,’ ಮುಂದೆ ’21.ಅ-ಗ4’ ರಿಂದ ಹೆಚಿಿನ ಲಾಭವಿತ್ುತ. 

ಇರಲ್ಲ, 

  19.----    ರ-ಪ್ರ1 

  20.ಪ್ರ-ರಾ2   ಅ-ರ4 ! 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ, ’19.ಗ-ರ4’ ರ ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯಲು ಯತ್ತನಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. ಆತ್ನು ತ್ನನ ಅಶ್ವವನುನ ‘ಗ5’ ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ, 

ಆದರೆ, 

  21.ಪ್ರXಅ   ರXಅ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-109 

     

        (ಕಪ್ುಪದಾಳದ 21 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಆಕೃತ್ತ-109 ನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ, ರೆೈಲೊೇಪ್ೆಜ್ ಪ್ಾರರಂಭದ ಮುಖಯ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಭಟರಿಂದ ‘ರಾ4’ ರ ಮೇಲೆ ಹಕುೆ ಸ್ಾಥಪ್ನೆ ಇನೂನ 

ಮುಂದುವರೆದ್ದದು,ಿ ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನೊನದಗಿಸ್ುತ್ತ ಆಟವನುನ ಮುಂದುವರೆಸ್ುತ್ತತದಾಿರೆ ಮತ್ುತ ಕಪ್ುಪ ರಥವು 7 

ನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯನುನ ಹಿಡ್ಡದುಕೊಂಡ್ಡದಿನುನ ಗಮನಿಸದಾಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. 

  22.ಗಗ    ಪ್ರXಗ 

  23.ರಾರ-ಪ್ರ1   ಭ-ಗ3 

  24.ಪ್ರ-ಅ4   ---- 

ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಚಲನೆ ! ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆೇಳ ,ೆ ‘24.----  ಪ್ರರ-ಪ್ರ1, 25.ರXರ  ರXರ,’ ಇತಾಯದ್ದಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಕರಮಣ ಮಾಡಲು 

ಹೆಚಿಿನ ಅವಕಾಶ್ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

  24.----    ಗ-ಪ್ರ2 

  25.ಪ್ರ-ಗ3   ---- 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಮಯಲಾಭ ದೊರೆತ್ಂತಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಆತ್ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮುಕತಸ್ಾಲನುನ ಮುಚಿಿದಂತಾಯಿತ್ು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ರಥಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅನಿವಾಯತವಾಗುತ್ತದೆ. 

  25.----    ರXರ + 

  26.ರXರ    ಗ-ರಾ3 
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ಬಿಳಿಯ ಅಶ್ವದ ಮೂರನೆಯ ಚೌಕದ ಭಟನು ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿದಾಿನೆ. ‘ಭ-ಗ4’ ರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವದ್ದಂದ ‘ಪ್ರ5’ ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ 

ಸ್ಾಥಪಿಸದು,ಿ ‘ರ-ಅ1’ ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಸಥತ್ತ ಯಥಾಸಥತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಉಳಿಯುತ್ತತತ್ುತ. ಆದಿರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾತಯ ಅಸ್ರವನುನ ಪ್ರಯೇಗಿಸ್ಲು ಬಿಳಿ 

ಆಟಗಾರ ಯೇಚಿಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  27.ಪ್ರ-ರಾ2 !   ಪ್ರ-ರಾಗ2 

  28.ರ-ಪ್ರ6 !   ಅXಭ 

  29.ರXಭ    ರ-ಪ್ರ1 

  30.ರ-ಅ6   ಅ-ಪ್ರ7 ! 

ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತ್ತದಾಳಿಯನುನ ಮಾಡಲು ಸದಿನಾಗುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  31.ಪ್ರ-ಪ್ರಅ5   ಭ-ಗ5 

  32.ಪ್ರ-ಗ6   ---- 

‘ಪ್ರXಗ’ ದ ಬೆದರಿಕೆ. 

  32.----    ರ-ರಾ1 

  33.ಗ-ರ4 !   ರ-ರಾ2 !! 

ಆಟ ಕುತ್ೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತತದೆ, ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ಪರ ಪ್ೆೇಚಿನಲ್ಲಿ ಸಲುಕಿಸ್ಲು ಯತ್ತನಸ್ುತ್ತತದಾಿರೆ. 

  34.ರ-ಅ8 + !! 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-110 

     

         (ಬಿಳಿಯ 34 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಈಗ ಆಕೃತ್ತ-110 ನುನ ಗಮನವಿಟುು ನೊೇಡ್ಡ, ಕಪ್ುಪ ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಳಿ ರಥವು ಪ್ರತ್ತಬಂಧವಡ್ಡಿದೆ. ಈಗ ಕಪ್ುಪ ರಾಜನು ‘ರ2’ ಕೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕು, 

ಇಲಿದ್ದದಿರೆ, ತ್ನನ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೊಳುುವ ಸಥತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಟದಲ್ಲ ಿಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಕೆೈ ಮೇಲಾದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತತದೆ. 

  34.----    ರಾ-ರ2 

  35.ಪ್ರ-ರ8   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ದಾಳಲಾಭ ಹೊಂದಲು ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುತಾತನಾದರೂ, ‘ರ-ರ8+, ರಾ-ಅ3 ಇತಾಯದ್ದ, ಮದಲು ’35.ರ-

ಪ್ರ8’ ರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಅಶ್ವವನುನ ಬೆೇರೆಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡ್ಡದಿರೆ ಉತ್ತಮವಿತ್ುತ. 
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  35.----    ಪ್ರ-ರ4 ! 

ಬಿಳಿ ದಾಳಗಳೆಲ ಿರಾಜನಿಂದ ದೂರವಿದು ಿಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಅಶ್ವದ ಬೆಂಬಲದೊಂದ್ದಗೆ ತ್ನನ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯನುನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲು ನೊೇಡುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  36.ರ-ರ8 +   ರಾ-ಅ3 

  37.ಪ್ರ-ಪ್ರ8   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ‘37.ಗ-ರಾ8+  ಗ-ಗ2’ ರಿಂದ ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತತತ್ುತ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ರಥ ಮತ್ುತ 

ಅಶ್ವಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಆಕರಮಣ ಸ್ಾಧಯ. 

  37.----    ಪ್ರ-ರಾ7 

  38. ಪ್ರXರ   ಪ್ರ-ರಾ8 + !! 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
         ಆ-111 

     

      (ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 38 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಇಲ್ಲಿ ನೊೇಡ್ಡ, ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ದಾಳಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೆಚಿಿನವೆಲಿವನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಡದು,ಿ ಇನುನ ಕೆಲ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಯಿ ಆತ್ 

ಸಥರಪ್ರತ್ತಬಂಧಕೊೆಳಗಾಗುತ್ತತದ,ಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದೇಗ ತ್ನನ ಆಟವನುನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟುುಕೊಡದ್ದರಲು ಒಂದು 

ಸ್ುವಣಾತವಕಾಶ್ ದೊರೆತ್ತದೆ. ಆಕೃತ್ತ-111 ನುನ ಗಮನಿಸರಿ. ಸ್ಧಯ ದೊರೆತ್ ಅವಕಾಶ್ವನುನ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಸ್ರಿಯಾಗಿ 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಕೊಳುುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  39.ರಾ-ರ2   ಅ-ಗ8 + !! 

ಈಗ ಬಿಳಿಯ ರಾಜನು ‘ಅ3’ ಕೆೆ ಚಲ್ಲಸ್ಲಾರ. ಸ್ಾಧಯವಿದಿ ಒಂದೆೇ ದಾರಿಯಂದರೆ ಆತ್ ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ‘ಅ1’ ಕೆೆೇ ಬರಬೆೇಕು. 

  40. ರಾ-ಅ1   ಅ-ಪ್ರ7 (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) + 

  41. ರಾ-ರ2   ಅ-ಗ8 + 

  42. ರಾ-ಅ1   ಅ- ಪ್ರ7 (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) + 

  43. ರಾ-ರ2   ಅ-ಗ8 + 

  44. ರಾ-ಅ1   ಅ- ಪ್ರ7 (ಸ್ಂ.ಪ್ರ) + 

ಇದೆೇ ರಿೇತ್ತ ವಯಥತ ಪ್ರತ್ತಬಂಧವಡುಿತ್ತ ಹೊೇಗುವುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಈ ಆಟವನುನ ಸ್ಮ ಆಟ (ಡಾರ) ವನಾನಗಿ ಮಾಡ್ಡಕೊಳುಲು 

ಸ್ಮಥತನಾಗುತಾತನೆ. 
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ಮಾದರಿ ಆಟ-4. 

ಅಂತಾರ್ಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟ್,  

ಲ ನಿನ್ ಗ ರೇಡ್ – 1977 

ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪಾರರಂಭ 

ಪ್ರರ್ಾನಿಯ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ದಧತಿಯ ರಕ್ಷಣ  

ಬ್ರಳಿ     ಕಪ್ುಪ 

         (ಅನಾಟೊೇಲ್ಲ ಕಾಪ್ರೇತವ್)          (ಜಾಗಿತನ್)  

1.ಭ-ಪ್ರಗ4   ಭ-ಪ್ರಗ4 

  2.ಅ-ರಾಗ3   ಅ-ರಾಗ3 

  3.ಅ-ಪ್ರಗ3   ಭ-ರಾ3 

  4.ಭ-ರಾಅ3   ಭ-ಪ್ರಅ3 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
       ಆ -112 

     

     (ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 4 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರು (ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ರಾಜನ ಬದ್ದಗೆ, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಗೆ) ‘ಗಜಗಮನ’ (Fianchetto) ಮಾಡಲು 

ಇಚಿಛಸ್ುತ್ತತರುವುದು 4 ನೆಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗುತ್ತತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನೊನಂದು ವಿಷ್ಯವನುನ ವಿವರಿಸ್ಬೆೇಕಿದೆ, ಯಾವುದೆ ಆಟಗಾರನು ಕೆೇಂದರದ 

ಮೇಲೆ ನೆೇರ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಲು (ಅದರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ‘ಭ-ರಾ4’ ಅಥವಾ ‘ಭ-ಪ್ರ4’ ರಿಂದ) ಪ್ರಯತ್ತನಸ್ುವುದನುನ ಈ ಮದಲು 

ಗಮನಿಸದೆಿೇವೆ. ದ್ದನದ್ದನವೂ ಹೊಸ್ಹೊಸ್ ಪ್ಾರರಂಭದ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಸ್ಂಶೆ ೇಧಿಸ್ಲಪಡುತ್ತತರುವ ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣೆ 

ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಮಟುಮದಲು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಬದ್ದಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಲು, ನಂತ್ರ ಎಂದರೆ, ಒಬಬನು 

ಆಕರಮಿಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡ ಮತೊತಬಬನು ಕೆೇಂದರವನುನ ಹತೊೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿಟುುಕೊಳುಲು ಯೇಚಿಸ್ುತಾತರೆ. ಅದು ಸ್ವಲಪ 

ಕಷ್ುಸ್ಾಧಯವಾದರೂ ಆ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮುನನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೆ ಆಟದ ಸಥತ್ತಯು ಅಭೆೇಧಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು, ಯಾವ ಆಟಗಾರನು ಹೆಚಿಿನ 

ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ತನಸ ಸ್ಫಲನಾಗುತಾತನೊ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಆಟವನುನ ಗೆಲಿಲು ಶ್ಕತನಾಗುತಾತನೆ. 

ಅದ್ದವತ್ತೇಯರಾದ ಇಬಬರು ಚದುರಂಗಕಾರರಲ್ಲ ಿ (ಮಾಸ್ುಸ್ತ) ಆಟವು ಅತ್ಯಂತ್ತ್ುರುಸನ ಹಾಗು ಅಷ್ೆುೇ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಾದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, 

ಕೆೇವಲ ಒಬಬ ಭಟನ ಹೆಚಿಳವನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಿ ಎದುರಾಳಿಯನುನ ಸ್ೊೇಲ್ಲಸ್ಲು ಶ್ಕತನಾಗುತಾತನೆ. ಪ್ರಿಸಥತ್ತ 
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ಹಾಗಿದಾಿಗ ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳುಳುವನು ಮದಲು ತ್ನನ ದಾಳಗಳನುನ ಮುನನಡೆಸ್ುವ ಹಕೆನುನ ಹೊಂದ್ದರುವುದರಿಂದ ಸ್ಮನಾದ ಮಟುದ 

ಆಟಗಾರರಲ್ಲ ಿಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದದ ಆಟಗಾರನು ಆಟವನುನ ಗೆಲುಿವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಹೆಚಿಿರುತ್ತದೆ. ಇರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡರಿ. 

  5.ಗ-ಅ2    ಗ-ಅ2 

  6. 0-0    ಗ-ರಾ2 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನೂ ಸ್ಾಥನಪ್ಲಿಟಮಾಡುವ ಉದೆಿೇಶ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದು,ಿ ‘ಗ-ರಾ2’ ಮುನನಡೆಸದು,ಿ  

        

ಆತ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನಾನಡುವಂತೆ ತೊೇರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದೊಂದೆ ಯೇಗಯ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ.  

  7.ಭ-ಪ್ರ4    ಭXಭ 

  8.ಪ್ರXಭ    ---- 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯನುನ ಇಷ್ುು ಬೆೇಗನೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೂಕಿದು ಿಅಷ್ೊುಂದು ಯೇಗಯವೆನಿಸ್ುತ್ತತಲ.ಿ ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ, ‘ಅ-ಗ3’ ರಿಂದ 

ಒಂದು ಸ್ಮಯಲಾಭ (ಟೆಂಪ್ರ) ಗಳಿಸ್ಬಲಿನೆೇನೊ. 

  8.----    ಭ-ಪ್ರ3 

  9.ರ-ಪ್ರ1   ಭ-ಪ್ರರ3 

  10.ಭ-ರಾ4   ಪ್ರಅ-ಪ್ರ2 

ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನು ಬಿಳಿಯ ದಾಳಗಳನುನ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಿಟ್ಟುದೆಿೇ ದೊಡಿ ತ್ಪ್ಾಪಗಿದೆ. ಮತ್ುತ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನು ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ 

ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಪ್ೂಣತ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೊಂದ್ದದಾಿನೆ. ’10.----  ಪ್ರಅ-ಪ್ರ2, 11.ಭ-ರಾ5’ ನುನ ತ್ಡೆಯಲುಹಾಕಿದ ಯೇಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಮುಂದೆೇನಾಯಿತ್ು ನೊೇಡ್ಡ, 

  11.ಪ್ರ-ರಾ3   0-0 

  12.ಅ-ಪ್ರ4   ಪ್ರ-ಗ2 

‘ಪ್ರಗಭ’ ವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲು ನೊೇಡುತ್ತತದಾಿನೆ. ಆದರೆ, 

  13.ಭ-ಅ3    ರಾರ-ರಾ1 

  14.ಪ್ರಗ-ಅ2   ರಾಗ-ಗ1 ! 

‘ರಾಅಭ’ ಕೆೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸ್ುವುದಾಗಿದು,ಿ ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 

  15.ಪ್ರರ-ಗ1 !!   ---- 

  



131 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
        ಆ-113 

     

      (ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ 15 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಕರಮಣಕೆೆ ಸದಿನಾಗುತ್ತತದಾಿನೆ, ಆಕೃತ್ತ-113 ನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ರಾಜ ಮತ್ುತ ಆಕರಮಿಸದ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು 

ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಪಟ್ಟುದು,ಿ ಇಬಬರು ಆಟಗಾರರೂ ಒಬೊಬಬಬ ಭಟರನುನ ಬಲ್ಲಕೊಟುು, ಒಂದೊಂದು ಅರಧ ಮುಕತ ಸ್ಾಲುಗಳನುನ 

ಹೊಂದ್ದದಾಿರೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಅಧತ ಮುಕತ ಸ್ಾಲನುನ, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಗಜದ ಅಧತ ಮುಕತ ಸ್ಾಲನುನ 

ಹೊಂದ್ದದಾಿನೆ, ಮತ್ುತ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನೆ ಹೆಚಿಿನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದ್ದರುವುದು ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸ್ುತ್ತತದೆ. 

  15.----    ಪ್ರರ-ಗ1 !! 

  16.ಭ-ರಾರ3   ಪ್ರ-ಅ1 

  17.ರ-ರಾ1   ಭ-ರಾಅ3 

  18.ಪ್ರ-ಪ್ರ1   ಅ-ಗ4 

ಬಿಳಿಯ ‘ರಾಭ4’ ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ, 

  19.ಭ-ಗ3 !   ಗ-ಅ2 

  20.ಗ-ಪ್ರರ1   ಅ(ಗ4)-ಪ್ರ2 

ತ್ನನ ದಾಳಿಯನುನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುುತ್ತತದಾಿನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆೇ ‘ರಾ4’ ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ವನುನ ಹೆಚಿಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದಾಗಿದೆ ಎನನಬಹುದು. 

  21.ಭ-ರಾಗ4   ಭ-ರಾ4 !? 

ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚಲನೆ !? ಅಶ್ವಕೆೆ ‘ರಾ4’ ನುನ ಪ್ಡೆಯುವುದರೊಂದ್ದಗೆ ‘ಪ್ರ4’ ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಡತ್ ಸ್ಡ್ಡಲುಗೊಂಡ್ಡತ್ು. 

  22.ಅ-ಗ2   ಭXಭ 

  23.ಪ್ರXಗಭ   ಅ-ರಾ4 

  24.ಅ-ಅ4   ಭ-ರಾರ3 

  25.ರ-ರಾಗ1   ಪ್ರ-ಪ್ರಗ2 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_kdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_bdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_ndt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_pdt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_plt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_qlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_klt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_blt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_nlt45.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chess_rlt45.svg


132 
 

  26.ರಾ-ರ1   ರ-ರಾ3 

  27.ಪ್ರ-ಪ್ರ2   ---- 

ಇಲ್ಲಿ ’27.ಅ-ಪ್ರ5’ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತತತೆತೇನೊೇ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ, ’27.----  ಅXಅ, 28.ಭXಅ  ಗXಭ, 29.ಭXಗ  ----,’ ಇತಾಯದ್ದಯಿಂದ 

ಬಿಳಿಯ ದಾಳವು ಹೆಚುಿ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುತ್ತತತ್ುತ, ಜೊತೆಗೆ ‘ರಾ3’ ರಲ್ಲಿನ ರಥವು ಹಿಂದೆ ಸ್ರಿದು ‘ಸ್ಮಯಲಾಭ’ 

(ಟೆಂಪ್ರ) ದೊರೆಯತ್ತತತ್ುತ. ಇರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೊೇಟ್ಟ. 

  27.----    ಪ್ರರ-ರಾ1 

  28.ಅ(ಗ3)-ಪ್ರ5 !   ಅXಅ 

  29.ಗಭXಅ   ರ-ರಾಗ3 

  30.ರ-ಗ4 !   ರXರ 

  31.ಭXರ    ಅ-ಪ್ರ2 

  32.ಗXಗ    ರಾXಗ 

ಕಪ್ುಪ ರಾಜನ ಹತ್ತತರದ ಪ್ರದೆೇಶ್ ದುಬತಲವಾಗುತ್ತತದೆಯಲಿದೆ ರಾಜನು ಬಯಲ್ಲಗೆ ಬಿೇಳುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  33.ಅ-ಗ6 !!   ರಾ-ಅ1 ? 

  34.ಭ-ರಾ5 !   ರಾ-ರ2 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಅನಾಥವಾದ ರಥದ ಭಟನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯದಗಿಸ್ಲು ಮತೆತ ರಾಜನನುನ ಮುನನಡೆಸದ. ‘ಸ್ಮಯ ಲಾಭ’ ದೊಂದ್ದಗೆ ಬಿಳಿಯ 

ಆಟಗಾರ ಆಟದಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಾಥಪಿಸ್ಲು ಶ್ಕತನಾಗುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  35.ರ-ಪ್ರಗ1 !   ಭXಭ ? 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
        ಆ-114 

     

      (ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 35 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

ಆಕೃತ್ತ-114 ನುನ ಅವಲೊೇಕಿಸ, ದಾಳಗಳಲ್ಲ ಿ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚಿಿನ ಭಟರನುನ ಹೊಂದ್ದದಿರೂಕೂಡ, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸಥತ್ತ ಅಷ್ೆುೇನೂ 

ಉತೆತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲಿ. ಆತ್ನ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೂರದವರೆಗೂ ಬೆೇರು ಬಿಟ್ಟುರುವ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನನುನ ಹೊರದಬುಬವುದು ಇದ್ದೇಗ ಕಪ್ುಪ 

ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅಸ್ಾಧಯವಾದ ಕಾಯತವೆೇ ಆಗಿದು,ಿ ಮಧಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರನ ಶೆರೇಷ್್ತೆಯನುನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇರಲ್ಲ, 

ಮುಂದೆ ನೊೇಡ್ಡ, 
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  36.ಅXಭ !!   ಪ್ರ-ಪ್ರ3 

  37.ಅXಗಭ !!   ---- 

ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರ ಒಂದೊಂದೆೇ ದಾಳಗಳನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುುತ್ತ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನುನ ತ್ತೇವರಗೊಳಿಸ್ುತ್ತತದಾಿನೆ. 

  37.----    ಪ್ರ-ರಾಗ3 

ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಪ್ರಧ್ಾನಿ ಬಿಳಿಯ ಅಶ್ವವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಬಹುದೆನಿಸ್ುತ್ತತದೆ. ಏನಾದರೂ, ಆತ್ನ ರಾಜನ ಬದ್ದಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನೆನಲಿ 

ಛಿದರವಿಚಿಛದರಗೊಳಿಸದ ಬಿಳಿಯ ಆಟಗಾರ ತ್ನನ ಅಶ್ವವನುನ ಬಲ್ಲಕೊಡುತಾತನಾದರೂ, ಅದರ ಲಾಭವನುನ ಪ್ಡೆಯದೆ ಬಿಡುವುದ್ದಲ.ಿ ಈಗ ನೊೇಡ್ಡ, 

  38.ಅ-ಅ5 +   ರಾ-ಅ1 ! 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವವನುನ ವಶ್ಪ್ಡ್ಡಸಕೊಳುಲ್ಲಲಿವಾದರೂ ಆತ್ನ ಸಥತ್ತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. 

  39.ರ-ಗ7    ಅ-ಗ4 

  40.ಭ-ಪ್ರಅ4   ಪ್ರ-ಪ್ರ3 

  41.ರ-ರಾಗ7   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   
   ಆ-115 

     

ಈಗ ಆಕೃತ್ತ-115 ನುನ ಗಮನಿಸ, ಬಿಳಿಯ ರಥವು 7 ನೆಯ ಶೆರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಪ್ರಭುತ್ವವನುನ ಹೊಂದ್ದದು ಿಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧ್ಾನಿಯ ಮತ್ುತ 

ರಥದ ಯಾವ ಆಟವೂ ಸ್ಾಗದಂತ್ತದು,ಿ ಒಂದು ವೆೇಳ ,ೆ 

’41.----  ಅ-ಪ್ರ2, 42.ಪ್ರ-ಪ್ರ4’ ರಿಂದ ಮತೆತ ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರ ಪ್ೆೇಚಿನಲ್ಲಿ ಸಲುಕಿಕೊಳುುತ್ತತದ.ಿ ಇನುನ ’41.----  ಭXಅ’ ದ್ದಂದ ಮುಂದೆ, 

’42.ಭXಅ’, ನಂತ್ರ, ‘42.----  ಪ್ರ-ಪ್ರ1’ ಅಥವಾ, ‘ಪ್ರ-ಅ1’ ಕೆೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕಾಗುತ್ತತತ್ುತ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಿಂದಲಾದರೂ 

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ೊೇಲು ನಿಶ್ಿತ್ವೆನಿಸ್ುತ್ತಲೂ, ಆತ್ ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪಕೊಂಡ. ಆ ರಿೇತ್ತ, ದ್ದಟುವಾಗಿ, ಅಷ್ೆುೇ ಬಿಚುಿಮನಸ್ನಿಂದ 

ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪಕೊಳುುವುದೂ ಕೂಡ ಧಿೇರರ ಲಕ್ಷಣವೆ ಆಗಿದೆಯಲಿವೆ !?  

ಇರಲ್ಲ, ಇನುನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಓದುಗರ ಅಭಾಯಸ್ಕೆೆ ಸ್ಹಾಯವಾಗಲೆಂದು, ಈ ನಾಲುೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಧದ ಸ್ಾವರಸ್ಯಕರವಾದ 

ಮಾದರಿ ಆಟಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆಯನುನ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ದಿತ್ತಯ ಅಂಕಕರಣ (Notation method) ದ ಮೂಲಕ ಇತ್ುತದಾಗಿದು,ಿ ಇನುನ, ಇನೊನಂದ್ದಷ್ುು 

ಆಟಗಳನುನ ಬ್ರೇಜಗ್ಣಿತ ಅಂಕಕರಣ ಪ್ದಧತಿಯ (Algebraic method of Notation) ಮೂಲಕ ಅಭಯಸಸ್ೊೇಣ. ಮತ್ುತ ಈಗ ತ್ತೇರ ಇತ್ತತೇಚೆಗೆ 

ನಡೆದ ನಾವೆತ ಚೆಸ್ ಟೂನಾತಮಂಟ್-2015 ರಲ್ಲ ಿನಮಮ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ನು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸದಿರೊಂದ್ದಗೆ ಆಡ್ಡದ ನಾಲುೆ 

ಆಟಗಳನುನ ಬಿೇಜಗಣಿತ್ ಅಂಕಕರಣ ಪ್ದಿತ್ತಯಂತೆ ಓದುಗರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನುನ ಮುಂದೆ ವಿಶೆಿೇಷ್ಣಾ ವಿವರಣೆಯನುನ 
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ಓದುಗರೆೇ ಮಾಡ್ಡಕೊಂಡು ಅಭಯಸಸ್ಲು ಬಿಟುು, ಕೆೇವಲ ಆಟಗಳ ಚಲನೆಗಳನುನ ಮಾತ್ರವೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲಿವುಗಳ ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾದ 

ಅಭಾಯಸ್ದ್ದಂದ, ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗುವಷ್ುರ ಮಟ್ಟುನ ಯೇಗಯತೆಯನುನ ಓದುಗರು ಹೊಂದಬಲಿರೆಂದು ಆಶ್ಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಮಾದರಿ ಆಟ-5. 

ನಾವ ಪ ಚ ಸ್  ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟ್-2015,  

ಬ್ರಳಿ(ಅರೊನಿಯನ್ ಲೆವನ್)  ಕಪ್ುಪ(ಆನಂದ್, ವಿಶ್ವನಾಥನ್)  

  1.ಭ-ಡ4    ಅ-ಫ6 

  2.ಭ-ಕ4    ಭ-ಇ6 

  3.ಅ-ಫ3    ಭ-ಡ5 

  4.ಭ-ಗ3    ಗ-ಇ7 

  5.ಗ-ಗ2    0-0 

  6.ಪ್ರ-ಕ2    ಭ-ಕ5 

  7.0-0    ಭXಡ4 

  8.ಅXಡ4    ಪ್ರ-ಬ6 

  9.ರ-ಡ1    ಅ-ಕ6 

  10.ಅXಕ6   ಪ್ರXಕ6 

  11.ಅ-ಅ3    ಗXಅ3 

  12.ಭXಅ3   ಪ್ರXಕ4 

  13.ಪ್ರXಕ4   ಭXಕ4 

  14.ಭ-ಅ4   ಗ-ಡ7 

15.ಗ-ಅ3    ಗXಅ4 

  16.ರ(ಡ)-ಕ1   ಭ-ಬ5 

17.ಗXಅ8    ರXಅ8 
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  ಅ      ಬ         ಕ     ಡ  ಇ   ಫ    ಗ ಹ 

8 

 

8 

7 7 

  

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

               ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ ಫ   ಗ   ಹ   

      (ಆಕೃತ್ತ-116, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 14 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  18.ಭ-ಫ3    ಭ-ಅ5 

  19.ಗ-ಡ6    ರ-ಕ8 

  20.ಗ-ಇ5   ಅ-ಡ7 

  21.ಗ-ಬ2    ಭ-ಫ6 

  22.ರ(ಅ)-ಬ1   ರಾ-ಫ7 

  23.ಗ-ಕ3    ರ-ಅ8 

  24.ರ-ಬ2   ಭ-ಇ5 

  25.ಗ-ಇ1    ರಾ-ಇ6 

  26.ಗ-ಫ2   ರ-ಕ8 

  27.ಗ-ಇ1    ರ-ಅ8 

  28.ಗ-ಫ2   ಅ-ಬ8 

  29.ರ-ಡ2   ಅ-ಕ6 

  30.ಗ-ಕ5   ರ-ಡ8 

  31.ರXಡ8   ಅXಡ8 

  32.ರಾ-ಫ2   ಅ-ಬ7 
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   (ಆಕೃತ್ತ-117, ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ 32 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  33.ಗ-ಫ8   ಭ-ಗ6 

  34.ಭ-ಇ4   ಅ-ಡ8 

  35.ರಾ-ಇ3   ಅ-ಕ6 

  36.ಗ-ಕ5    ಅ-ಬ4 

  37.ಗXಬ4   ಅXಬ4 

  38.ರ-ಬ1    ಭ-ಬ3 

  39.ಭXಬ3   ಗXಬ3 

  40.ರ-ಅ1   ಗ-ಅ4 

  41.ಭ-ಹ4   ರಾ-ಡ6 

  42.ಭ-ಗ4   ಭ-ಹ6 

  43.ಭ-ಫ4   ಭXಫ4 + 

  44.ರಾXಫ4   ರಾ-ಕ5 

  45.ಭ-ಗ5   ಭXಗ5 + 

  46.ಭXಗ5   ಭXಗ5 + 

  47.ರಾXಗ5   ರಾ-ಡ4 

  48.ರಾ-ಫ4   ಭ-ಕ3 

  49.ಭ-ಇ5   ಗ-ಬ3 

  50.ರ-ಅ7   ಭ-ಕ2 

  51.ರ-ಕ7    ಗ-ಕ4 

  52.ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 
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            (ಆಕೃತ್ತ-118, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 51 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ)  

 

 

ಮಾದರಿ ಆಟ-6. 

ನಾವ ಪ ಚ ಸ್  ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟ್-2015,  

ಬ್ರಳಿ(ಆನಂದ್, ವಿಶ್ವನಾಥನ್)  ಕಪ್ುಪ(ಕಾಲತಸ್ನ್, ಮಾಯಗನಸ್) 

  1.ಭ-ಇ4    ಭ-ಇ5 

  2.ಅ-ಫ3    ಅ-ಕ6 

  3.ಗ-ಬ5    ಭ-ಗ6 

  4.0-0    ಗ-ಗ7 

  5.ಭ-ಕ3    ಭ-ಅ6 

  6.ಗ-ಅ4    ಭ-ಡ6 

  7.ಭ-ಡ4    ಗ-ಡ7 

  8.ಗ-ಗ5    ಭ-ಫ6 

  9.ಗ-ಇ3    ಅ-ಹ6 

  10.ಭXಇ5   ಭXಇ5 

  11.ಭ-ಹ3    ಅ-ಫ7 

  12.ಭ-ಕ4    0-0 

  13.ಅ-ಕ3    ಭ-ಫ5 

  14.ರ-ಇ1    ರ-ಇ8 

  15.ಅ-ಡ5    ಭ-ಫ4 

  16.ಗ-ಡ2    ಭ-ಗ5 
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  17.ಗ-ಕ3    ಭ-ಹ5 

  18.ಅ-ಹ2   ಭ-ಗ4 

  19.ಭXಗ4   ಭXಗ4   

 
  ಅ    ಬ              ಕ     ಡ  ಇ   ಫ    ಗ     ಹ 

8 

 

8 

7 7 

  

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

               ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ   

                    (ಆಕೃತ್ತ-119, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 19 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  20.ಅXಗ4   ಪ್ರ-ಹ4 

  21.ಅ(ಡ)-ಫ6 +   ಗXಫ6 

  22.ಪ್ರXಡ7   ರ(ಅ)-ಡ8 

  23.ಪ್ರ-ಫ5   ಗ-ಗ7 

  24.ಗXಕ6   ಭXಕ6 

  25.ರ(ಅ)-ಡ1   ರ-ಡ6 

  26.ರXಡ6   ಭXಡ6 

  27.ಭ-ಕ5    ಭXಕ5 

  28.ರ-ಡ1    ರ-ಡ8 

  29.ರXಡ8 +   ಪ್ರXಡ8 

  30.ಅXಇ5   ಗXಇ5 

  31.ಗXಇ5   ಅXಇ5 

  32.ಪ್ರXಇ5   ಪ್ರಡ2 
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ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ                              

(ಆಕೃತ್ತ-120, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 32 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  33.ಪ್ರ-ಕ3   ಪ್ರ-ಡ1 + 

  34.ರಾ-ಹ2   ಪ್ರ-ಇ2 

  35.ಭ-ಬ3   ಪ್ರ-ಹ5 + 

  36.ಪ್ರ-ಹ3   ಪ್ರ-ಇ2 

  37.ಪ್ರ-ಫ3   ಪ್ರ-ಡ2 

  38.ಭ-ಇ5   ರಾ-ಫ7 

  39.ರಾ-ಹ3   ರಾ-ಇ7 

  40.ರಾ-ಗ4   ಪ್ರXಅ2 

  41.ಪ್ರXಫ4   ಪ್ರXಬ4 

  42.ಪ್ರ-ಫ6 +   ರಾ-ಇ8 

  43.ಭ-ಇ6   ಪ್ರ-ಡ1 + 

  44.ಭ-ಫ3   ಪ್ರ-ಡ4 + 

  45.ರಾ-ಫ5   ಪ್ರXಫ6 

  46.ರಾXಫ6   ಭ-ಕ4 

  47.ಭ-ಗ4   ಭ-ಕ3 

  48.ಭ-ಗ5   ಭ-ಕ2 

  49.ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 
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ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ  

         (ಆಕೃತ್ತ-121, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 48 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

 

 

ಮಾದರಿ ಆಟ-7. 

ನಾವ ಪ ಚ ಸ್  ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟ್-2015,  

ಬ್ರಳಿ(ಟೊಪ್ಾಲೊವ್,ವೆಸ್ೆಲ್ಲನ್) ಕಪ್ುಪ(ಆನಂದ್, ವಿಶ್ವನಾಥನ್) 

  1.ಭ-ಡ4    ಅ-ಫ6 

  2.ಭ-ಕ4    ಭ-ಇ6 

 3.ಅ-ಫ3    ಭ-ಡ5 

 4.ಅ-ಕ3    ಗ-ಬ4 

 5.ಗ-ಗ5    ಭ-ಹ6 

 6.ಗXಫ6    ಪ್ರXಫ6 

 7.ಭ-ಇ3    0-0 

 8.ರ-ಕ1    ಭXಕ4 

 9.ಗXಕ4    ಭ-ಕ5 

 10.0-0    ಭXಡ4 

 11.ಅXಡ4    ಗ-ಡ7 

 12.ಪ್ರ-ಬ3   ಅ-ಕ6 

 13.ಅXಕ6    ಗXಕ3  

 14.ರXಕ3    ಗXಕ6 
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 15.ಗ-ಬ5    ಗ-ಡ5 

 16.ಗ-ಕ4    ಗ-ಕ6 

 17.ಗ-ಬ5    ಗ-ಡ5 

 18.ಗ-ಕ4    (ಡಾರ) 

 
  ಅ    ಬ              ಕ     ಡ  ಇ   ಫ    ಗ     ಹ 
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               ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ   

                    (ಆಕೃತ್ತ-122, ಬಿಳಿ ದಾಳದ 18 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

 

A game of Chess is like a sword fight.  
You must think first before you move. 

-  Shaolin  & Wu Tang. 
ಚದುರಂಗದಾಟವೆಂದರೆ, ದವಂದವ ಕತ್ತತ ಕಾಳಗವಿದಿಂತೆ,  
ದಾಳದ ಚಲನೆಯನುನ ಮಾಡುವ ಪ್ೂವತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಯೇಚಿಸ್ಬೆೇಕು. 

- ಶಾವೇಲ್ಲನ್ ಮತ್ುತ ವೂ ಟಾಂಗ್ 

 

ಮಾದರಿ ಆಟ-8. 

ನಾವ ಪ ಚ ಸ್  ಟೂನಾಪಮ್ಮಂಟ್-2015,  

ಬ್ರಳಿ(ಆನಂದ್, ವಿಶ್ವನಾಥನ್)  ಕಪ್ುಪ(ಕಾಲತಸ್ನ್, ಮಾಯಗನಸ್) 

  1.ಭ-ಇ4    ಭ-ಇ5 

  2.ಅ-ಫ3    ಅ-ಕ3 

  3.ಗ-ಬ5    ಭ-ಅ6 

  4.ಗ-ಅ4    ಅ-ಫ6 
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  5.0-0    ಗ-ಇ7 

  6.ಭ-ಡ3    ಭ-ಡ6 

  7.ಭ-ಕ3    0-0 

  8.ಅ-ಡ2    ರ-ಇ8 

  9.ರ-ಇ1    ಭ-ಬ5 

  10.ಗ-ಕ2    ಗ-ಫ8 

  11.ಅ-ಫ1    ಭ-ಗ6 

  12.ಭ-ಹ3    ಗ-ಬ7 

  13.ಅ-ಗ3    ಅ-ಬ8 

  14.ಭ-ಡ4   ಅ-ಡ7 

  15.ಭ-ಅ4   ಭ-ಕ5 

  16.ಭ-ಡ5    ಭ-ಕ4 

  17.ಗ-ಗ5    ಗ-ಗ7 

  18.ಪ್ರ-ಡ2   ರ-ಬ8 

  19.ಅ-ಹ2   ಗ-ಕ8 

  20.ಅ-ಗ4   ಅ-ಕ5 

 
  ಅ    ಬ              ಕ     ಡ  ಇ   ಫ    ಗ     ಹ 
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               ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ   

       (ಆಕೃತ್ತ-123, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 20 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  21.ಅ-ಹ6 +   ಗXಹ6 

 22.ಗXಹ6   ಭXಅ4 

 23.ರ-ಅ2   ಭ-ಅ3 

 24.ಭXಅ3   ಅ-ಡ7 
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 25.ಭ-ಫ4   ಭ-ಅ5 

 26.ರ-ಫ1    ಭ-ಫ6 

 27.ಭ-ಫ5   ಅ-ಡ3 

 28.ಗXಡ3   ಭXಡ3 

 29.ಪ್ರ-ಡ1   ರ-ಇ7 

 30.ರ-ಫ2   ರ-ಫ7 

 
  ಅ    ಬ              ಕ     ಡ  ಇ   ಫ    ಗ     ಹ 
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               ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ   

       (ಆಕೃತ್ತ-124, ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ 30 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 

  31.ಪ್ರXಡ3   ಅ-ಕ5 

  32.ಪ್ರ-ಫ3   ಗ-ಅ6 

  33.ಪ್ರ-ಗ4   ಭ-ಗ5 

  34.ಭ-ಹ4   ಗXಫ1 

  35.ರXಫ1   ಪ್ರ-ಡ7 

  36.ಭXಗ5   ಭXಗ5 

  37.ಪ್ರ-ಹ5   ರಾ-ಹ8 

  38.ಭ-ಫ6   ರ-ಗ8 

  39.ಗ-ಗ7 +   ರXಗ7 

  40.ಭXಗ7 +   ಪ್ರXಗ7 

  41.ಅ-ಫ5   ಪ್ರ-ಗ6 

  42.ಪ್ರXಗ6   ರXಗ6 

  43.ಅ-ಇ7   ರಾ-ಗ7 

  44.ಅXಗ6   ರಾXಗ6 
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  45.ರ-ಫ8   ಭ-ಅ4 

  46.ಭ-ಕ4   ಭ-ಹ5 

  47.ರಾ-ಫ2   ಸ್ೊೇಲೊಪಿಪದ. 
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               ಅ    ಬ   ಕ    ಡ    ಇ    ಫ   ಗ   ಹ   

       (ಆಕೃತ್ತ-125, ಬಿಳಿಯ ದಾಳದ 47 ನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಂತ್ರದ ಸಥತ್ತ) 
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-: ಶ್ರೇ ಕೃಷ್ಾಣಪ್ತಣಮಸ್ುತ :- 

 

ಮಾದರಿ ಎಣಿಕ  ಫಲಕ – (Score Sheet) 
 ದ್ದನಾಂಕ:     -    -2015    .    ಸ್ುತ್ುತ:      ಪ್ಟ ಸ್ಂಖೆಯ:     ಫಲ್ಲತಾಂಶ್: 
ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸ್ರು: _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____    

ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸ್ರು:_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

ಚ.ಸ್ಂ ಬಿಳಿ ದಾಳದ ಚಲನೆ ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಚಲನೆ ಚ.ಸ್ಂ ಬಿಳಿ ದಾಳದ ಚಲನೆ ಕಪ್ುಪ ದಾಳದ ಚಲನೆ 
1   23   
2   24   
3   25   
4   26   
5   27   
6   28   
7   29   
8   30   
9   31   
10   32   
11   33   
12   34   
13   35   
14   36   
15   37   
16   38   
17   39   
18   40   
19   41   
20   42   
21   43   
22   44   
 

     (ಬಿಳಿ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಹಿ)           (ಕಪ್ುಪ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಹಿ) 


