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ಯು.!ೆ ಕನ#ಡ ಬಳಗ ಕ6ೆದ �ಾರ -ೕಪವ. ಹಬ8ವನೂ# �ಾ9: 
(�ೇ!ಾನಂದರ 150;ೆಯ ಜಯಂ<ಯನೂ# =ೊ>ೆಗೂ?@ ಬಹ6ೇ 
ಸಡಗರ-ಂದ ಆಚC@ತು. ಇಂE Fೆಂ?ನ �ಾಯವG ಪ��ೇಶದ, Eಾ.-
ಮ6ೆEೆ Iೆಸರು�ಾ@Jಾದ KಾGಂ!ಾಶಾಯCನ  (N:@, ಮ@/ 
�ೈP) �ೆ��ಾRS ಊCನUF ಉತVರ �ೇU�ನ ಕನ#ಡ ಬಳಗದ 
ಗುಂಪು ರಾXೕವ Yೕ<�ಯವರ ;ೇತೃತ9ದUF ಹಗUರುಳZ ದು?ದು 
ಎಲFರ ಕಣು^-ಮನಸು�-ಉದರ!ೆR ತೃ_V !ೊಟ5ರು! ಸು�ಾರು ಎರಡು 
ನೂರ!ೆR ಹ<Vರ ಜನ ಕೂ?ದbರೆಂದು ಎಂದು ಎc!ೆ. ಅಕR 
ಪಕRದUFಯ eೇರೆ ಸ�ಾರಂಭಗಳZ !ೆಲ ಸದಸGರನು# 
ಆಕf/@ದbರೂ ಬಂದು �ೇCದ ಕನ#?ಗರು ಇ?ೕ -ನದ 
!ಾಯ/ಕ�ಮದUF ಪ�ಸುVತ�ಾದ ರೂಪಕ, Iಾಡು, ನೃತG, gಕR ಮಕRಳ 
ಉ>ಾ�ಹದ ಚಟುವh!ೆಗಳನು# ;ೋ? ಸಂ>ೋಷ ಪಟ5ರು. !ೇವಲ 
;ಾKೆRೖದು �ಾರಗಳ ಸಮಯದUF ಸಂjೕXತ�ಾದ 
�ೈ(ಧGಮಯ ಮನರಂಜನ !ಾಯ/ಕ�ಮ, (�ೇ!ಾನಂದರ 
eೋಧ;ೆಯನು# ಆಳ�ಾl ಅಭG@@ದ (�ಾ9ಂಸ �� =ೈ 
ಲmಾnಯವರ gಕR ಆದರೆ ಮನದಟು5ವ ಉಪ;ಾGಸ  ಈ ಸಲದ 
ಮುಖG (ಷಯಗ6ಾlದbವq. !ಾಕ>ಾ.ೕಯ>ೆrಂದರೆ ಇಂ-Eೆ 
ಸCJಾl 121 ವಷ/ಗಳ tಂ�ೆ (ನ�ೆಂಬ3 9-24, 1892) 
(�ೇ!ಾನಂದರು ಅಂ-ನ Yೖಸೂರು ಮIಾರಾಜ xಾಮರಾ=ೇಂದ� 
ಒ�ೆಯರರ ಅ<zJಾl ಉ.-ದbರು! ಇಂದು �� =ೈ 
ಲmಾnಯವರು ನಮ{ Iೊಸ ಅಧGN EೌಡEೆರೆ 
ಜಯರಾಮರೊಂ-Eೆ -ೕಪ ಹg} !ಾಯ/ಕ�ಮನು# ಉ~ಾh@ದ 
ನಂತರ ಮಕR.ಂದ ಶೆ�Fೕಕ �ಾಚನ, ��ೕಲ�� ಪೂ=ೆJಾದ YೕKೆ 
ಅ<zಗ.ಂದ �ಾ9: (�ೇ!ಾನಂದರ �ಾವ gತ�ದ 
ಅ;ಾವರಣ�ಾ�ತು. �ಾ ಸ(>ಾ ಮಧುಸೂದನರು >ಾವq ಬರೆದ  
ಆ jೕlಯ ಬEೆlನ ಉತVಮ ರೂಪಕವನು# ಮಕRಳ 
ಅ�ನಯ�ೊಂ-Eೆ  ಪ�ಸುVತEೊ.@ದುb ಎಲFರ ಸುV<Eೆ 
�ಾತ��ಾ�ತು. ಊಟದ ನಂತರ ಲmಾnಯವರು ಎಲFರ 

ಮನ�ೆ6ೆಯುವಂ>ೆ �ಾ?ದ �ಾಷಣದUF (�ೇ!ಾನಂದರ ತತ9ಗಳZ, 
ಅವರ �ಾನವ>ಾ�ಾದವನು#  IೇEೆ  ಇಂ-ನ gಂತ;ೆEೆ 
ಅಳವ?ಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಂ?@ದರು.  
ಆನಂತರ ಸ�.ೕಯ ಕKಾ(ದCಂದ  Eಾಯನ, ಬಳಗದ ಪುಟ5- 
�ೊಡ� ಮಕRಳZ ಕ;ಾ/ಟಕಗದ  ಐ<Iಾ@ಕ ವG�Vಗಳನು# 
ಸಮ!ಾUೕನ ವಸ�-�ೇಷ -�ಾ<nಂದ  Xೕವ ತುಂ� �ೆ�ೕNಕರನು# 
ರಂX@ದರು. �ೇ-!ೆಯ YೕKೆ ಅವರ ಕ�ಾಯತನು# ;ೋ? 
ನU-�ೆbೕ ಅಲF, ಉ.ದವCEೆ ಇ<Iಾಸದ ಪCಚಯವ� ಆ�ತು. 
’ಕಪ� !ೊಡKಾರೆ’ ಎಂದು ಆಂಗFCEೆ �!ಾRರ Iಾ�ದ xೆನ#ಮ{ 
ರಾc, ಆ gಕR  ಕೃಷ^�ೇವರಾಯ :ೕ�ೆ <ರು(ದ �ೕ(, ಕ<V-
�ಾಲು ಝಳ_@ದ !ೆಂ�ೇEೌಡ ಇವರ gತ� ಮನದUF ಅxೊ}<VತುV!  
�)*�ದ�, ರಾ=ಾರಾಮರ ಶಾ@�ೕಯ �ೇಣು �ಾದನ, �ಾ 
ಮಧುಸೂದನರ (ೕ,ೆ, �ಾ =ೈಶಂಕರರ ಮೃದಂಗ, ರ(� ಅವರ 
ತಬKಾ, !ಾCಯಪ�ನವರ l�ಾ3, ಇ�ೆಲF !ಾಯ/ಕ�ಮದ 
�ೈ(ಧG>ೆಯನು# �ಾC IೇಳZ<VತುV. �ಾಯಂ!ಾಲ  �ಾ ಉ�ಾ, 
ಸುnೕKಾ ಮತುV ಅವರ ಎ6ೆಯ ಸಂಗ?ಗCಂದ ಪ�ದ�/ತ�ಾದ 
"ಪುರಂದರ ನಮನ" ನೃತG ರೂಪಕ ಎಲFರ ಮನಸ�ನು# �ೆ6ೆ�ತು. 
’�ೈದGರಾದರೂ ನೃತG ಮರೆ<ಲF; ಪರ�ೇಶ�ಾದರೂ ಸಂಸ�< 
��ೊಲF’ ಎನು#ವ ಅವರ ~ೆGೕಯ ನಮ{ ಬಳಗದ ಅ?ಕಟ5Kೆಯನು# 
ಪ�<�ಂ�ಸುವಂ<ತುV! ನಮ{ ;ಾ?ನ ಸಮೃದ� ಸಂಸ�<ಯ ಬEೆEೆ 
IೆY{ ಇಮ{?@ತು. ಏnಲF�ೆಂದರೂ ಇಂಥ ಸಂದಭ/ಗಳUF 
ಕುಂದು !ೊರ>ೆಗ.ರುವ�ೇ. ಎಂ-ನಂ>ೆ Yೖ�-ಧ�n ಪ��ಾರಣ 
Yೖ!ಾಸುರ ರಾNಸನ ಉಪಟಳ ಒ�{Y{ ತKೆeೇ;ೆ !ೊh5ತುV. 
ಒಬ8 tCಯ ಸದಸGರ ಉ�ಾ�ರ tೕlತುV: "ರಾವಣ !ೆಟು5ದು 
@ೕ>ೆ�ಂ�ೆ; !ಾಯ/ಕ�ಮ !ೆಟು5ದು Yೖ!ಾಸುರnಂ�ೇ!" ನಂತರ 
(ಜಯ ಕು�ಾರರ ರಸ ಪ�ಶೆ#ಯ ತ�ಾ�ೆ. ಆದರೆ !ೊ;ೆಯUF eೆ.� 
ಪರ�ೆಯYೕKೆ ಕಂಡ "ಸು6ೆ�ೕ ಸತG" ಎಂಬ  @n�ಾದ ;ಾಯಕನ 
ಪ�ಶೆ#ಗಳZ �ಾತ� ಮನಸ�ನು# ಕಲ�ದವq. ನಮ{ಂ>ೆ ಅವನೂ <�ಶಂಕು 
ಸ9ಗ/ದ ಸಂ-ಗ�>ೆಯUF ಚಡಪ?ಸು<Vದb, ಎಂ�ೆn@ತು! 
ರಾ<� ಊಟ �ಾ? ಮರ. ಮಂXನUF Iೊರ�ಾಗ  
-ೕ�ಾವ.ಯ   eೆಳ�ನ, !ಾಯ/ಕ�ಮದ ಸ(;ೆನಪ;ೆ#ೕ Yಲಕು 
Iಾಕು<V�ೆb 
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�ಾಷಣದ ಒಂದು ಸಂ�ಪV ವರ-�ಾಷಣದ ಒಂದು ಸಂ�ಪV ವರ-�ಾಷಣದ ಒಂದು ಸಂ�ಪV ವರ-�ಾಷಣದ ಒಂದು ಸಂ�ಪV ವರ-    

�ಾ X�ಾ X�ಾ X�ಾ X....ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�....�ವಪ��ಾ��ವಪ��ಾ��ವಪ��ಾ��ವಪ��ಾ�    
�ಾನG ಲmಾn ಅವರು �ೌತಶಾಸ�ದ �ಾ�~ಾGಪಕರಾl �ೇ�ೆ ಸUF@ 
nವೃತVರಾದ ಬ.ಕ ಈಗ ಲಂಡn#ನ ಈಟ� !ಾKೇXನUF tಂದೂ ಧಮ/ದ 
�ಾ�~ಾGಪಕರಾl�ಾbರೆ. ಕನ#ಡ ಬಳಗದ !ಾಯ/ಕ�ಮ!ೆR ತಮ{ ಸ9ಂತ 

ಖg/ನUF ಆಗ:@ �ಾ9: (�ೇ!ಾನಂದರ Xೕವನ 
Iಾಗು ಅವರ ಸಂ�ೇಶ ನೂರೈವತುV ವಷ/ಗಳ ನಂತರವ� 
ನಮ{ -ನn<Gಂ-ನ Xೕವನ!ೆR IೇEೆ ಪ�ಸುVತ�ೆಂಬುದನು# 
<.@ದರು. ಪ�ಪಂಚದUF ಹಲ�ಾರು ಧಮ/ಗಳZ ((ಧ 
Cೕ<ಯUF ಪ�<�ಾ-@ದಂ>ೆ >ೋCದರೂ Iಾಗೂ (�ನ# 
ಶಾmೆಗಳಂ>ೆ ಕಂಡರೂ ಸಹ, ಅವq ಒಂ�ೇ ಧಮ/ದ 
ಅನಂತ ಅ�ವGಕVಗ6ೆಂಬ (xಾರವನು# ;ಾವq ಅCತು 
ಪ�<jಬ8ನೂ ತನEೆ Jಾವqದು ಉತVಮ �ಾಗ/�ೕ 
ಅದನು# ಅನುಚCಸeೇಕು ಎಂಬ ಉ�ಾತV�ಾದ Iಾಗು 
ಅ;ೇಕತ9 (Pluralism) -ಂದ ಕೂ?ರುವ ಸಂ�ೇಶವನು# 
�ಾ9: (�ೇ!ಾನಂದರು nೕ?ರುವqದನು#  ಲmಾnಯವರು 

ಸ{C@ದರು.  
�ೇವರು ಬC ಸ9ಗ/ದUFರುವವ;ೆಂದು ಅಥ�ಾ ಅEೋಚರ�ಾದ ಇ;ೊ#ಂದು 
KೋಕದUFರುವವ;ೆಂದು ನಂ�ದವರು ಗಮnಸeೇ!ಾದ (xಾರ�ೆಂದರೆ, 
ನY{ದುCರುವ ಈ ಪ�ಪಂಚದUF ;ಾವq ಇತರರ �ೇ�ೆಯUF >ೊಡಗುವqದು 
ಮತುV ಇತರರ ದುಃಖವನು# ಕ?Y�ಾಡುವ !ಾಯ/ದUF nರತರಾl ’ಜನರ-
�ೇ�ೆr ಈಶ�ೇ�ೆ’ ಎಂಬುದನು# ಅCಯeೇಕು Iಾಗು ಆ@Vಕರು, ;ಾ@Vಕರು, 
�ೇ�ಾಂ<ಗಳZ, ಇತರ ಧಮ/ದವರು  ಈ (xಾರವನು# ಅCತು 
!ಾಯ/nರತರಾಗeೇಕು ಎಂಬ �ಾ9:ೕXಯವರ �ಾನ(ೕಯ>ೆಯ 
(Humanism) �ೌಲGಗಳನು# ಲmಾnಯವರು ;ೆ;ೆ@ದರು.  
ಆ~ಾGತ{ದ ಉಚ} ಅನುಭವಗಳನು# ;ಾವq -ನ nತG�ಾಡುವ !ಾಯ/ 
ಕಸು�ನUF ಶ��ೆ��ಂದ ದು?ದರೆ ಅದು ಒಂದು Cೕ< ಪೂ=ೆrೕ, ಇದCಂದ 
ಕೂಡ ನಮEೆ ಉನ#ತ ಆ~ಾG<{ಕ ಅನುಭವಗಳನು# ಒದl@!ೊಳ�ಬಹು�ೆಂಬ 
(xಾರವನು# �ಾ9:ೕXಯವರು IೇEೆ ಪ�<�ಾ-@ದರು ಎಂಬುದನು# 
ಲmಾnಯವರು <.@ದರು. ಲmಾnಯವರು �ೌತಶಾಸ�ದ �ಾ�~ಾGಪಕರಾl 
ಅCತ !ೆಲವq �ೈ¡ಾnಕ ಸತG>ೆಗ6ಾದ !ಾಲ(Time), �Gೕಮ (space) 
Iಾಗು !ಾರಕಗಳ (causation) ಬEೆ� �ಾ9:ೕXಯವರು ಅವKೋ�@ 
ಇವqಗಳZ ನಮ{ ಆ~ಾGತ{ ಕಲ�;ೆಗಳ gಂತ;ೆEೆ ಸಂಭಂ�@ರುವ (xಾರವನು# 
ಬಹಳ tಂ�ೆr  ಪ��ಾV_@ರುವqದು ಆಶ}ಯ/ಕರ�ಾದ ಸಂಗ< ಎಂದು 
ಸ{C@ದರು.  
��ೕಯುತ ಲmಾnಯವರು ಬಹಳ �ಾವಪೂವ/ಕ, ಸರಳ Iಾಗು 
nರಗ/ಳ�ಾದ ತಮ{ �ಾಷಣದUF �ಾ9: (�ೇ!ಾನಂದರ ಸಂ�ೇಶವನು# 
ಸಂ�ಪV�ಾl Iಾಗು ಪC,ಾಮ!ಾCJಾಗುವ ಶೈUಯUF ಜನCEೆ ತಲು_@ದುb 
ಅವರೊಬ8 ಉತVಮ �ಾl{ ಎಂಬುದನು# nಸ�ಂ�ೇಹ�ಾl >ೋCತು.   

COMING EVENTS    
1. Yorkshire Chapter of Kannada Balaga UK inaugural meeting  

     3rd May 2014 Sheffield - await further detail  

2. UKKB Deepavali meeting 11 & 12th October at Sheffield -  await   

     further details  

 

Vivek Thontadarya, From Passenger to Pilot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivek achieved Solo Glider Pilot License from British Gliding 

Association last summer. He has completed around 226 flights so 

far. He has flown K13, K8 and K 21 German Gliders, Indian built 

Ardhra (HAL), Falke 2000 (single engine, single propeller), Cessna 

172s (4 seater Aeroplane). 

Vivek works as a Senior Managing Consultant at IBM UK, advising 

various large corporations in UK, Europe as well as British 

Government on technology and management. 

He takes some time off from his busy schedules to indulge in his 

favourite hobbies such as Flying, Travelling and Reading.    
ಪಯcಗnಂದ ಪಯcಗnಂದ ಪಯcಗnಂದ ಪಯcಗnಂದ ––––    �ೈಲS  ಆದ (�ೇ�  >ೋಂಟ�ಾಯ/ �ೈಲS  ಆದ (�ೇ�  >ೋಂಟ�ಾಯ/ �ೈಲS  ಆದ (�ೇ�  >ೋಂಟ�ಾಯ/ �ೈಲS  ಆದ (�ೇ�  >ೋಂಟ�ಾಯ/ !!!!    

ಕ6ೆದ eೇ@EೆಯUF (�ೇ�  ಅವರು ��h£ E Fೈ?ಂ¤ ಸಂಘ-ಂದ ಒಂh 
ಇಂX� (�ಾನ xಾಲ;ೆಯ ಪರ�ಾನlಯನು# ಪ�ೆದರು. ಇದುವರೆEೆ 
ಸು�ಾರು ೨೨೬ ಉಡ�ಯನಗಳನು# ಯಶ@9Jಾl ಪೂಣ/Eೊ.@�ಾbರೆ.  ಈ 
ಅವ�ಯUF, ಅವರು !ೆ-೧೩, !ೆ- ೧೮ ಮತುV !ೆ-೨೧ ಜಮ/� (�ಾನಗಳZ, 
�ಾರತದ ಎ«.ಎ.ಎ¬ !ಾmಾ/;ೆಯUF  n:/ತ�ಾದ ಆದ�/, ಾKೆR 
೨೦೦೦ (ಒಂh ಇಂX�, ಒಂh ತಳZ�ಕ), �ೆಸ# ೧೭೨ (�ಾನಗಳನು# (೪ 
ಆಸನಗಳ (�ಾನ) IಾC@�ಾbರೆ. ಕನ#ಡ ಬಳಗದ ಉ�ಾಧGNರಾlರುವ 
(�ೇ�, ಯು.!ೆ. ಐ.�.ಎ± ಉದGಮ ಸಂ�ೆ�ಯUF @ೕnಯರ �ಾG;ೇXಂ¤ 
ಕನ�Kೆ5ಂS ಆl !ಾಯ/ nವ/tಸು<Vದುb, ಯು.!ೆ ಮತುV ಯೂರೋ_ನUFರುವ 
ಅ;ೇಕ �ೊಡb �ಾG�ಾರ nಗಮಗ.Eೆ ಸಲIಾEಾರರಾl�ಾbರಲF�ೇ, ��h£ 
ಸ!ಾ/ರ!ೆR  >ಾಂ<�ಕ ಮತುV nವ/ಹ,ೆಯ !ಾಯ/ಗಳUF ಸಲIೆ nೕಡು<V�ಾbರೆ. 
�ಡು(ಲFದ !ಾಯ/ಗಳ ನಡು�ೆಯೂ, ತಮ{ ;ೆg}ನ ಹ�ಾGಸಗ6ಾದ (�ಾನ 
ಉಡ�ಯನ, ಪ��ಾಸ ಮತುV ಓದುವqದ!ೆRಂದು ಸಮಯವನು# 
:ೕಸKಾlh5�ಾbರೆ.   
News from abroad 

US to get a Kannada speaking surgeon general 

A Kannada speaker from Karnataka is set become the new 

Surgeon General of America.  The 36-year-old 

Dr Vivek Hallegere Murthy will be the 

youngest Surgeon General in the history of 

United States of America. President Barack 

Obama has nominated Murthy's name for the 

prestigious post of Surgeon General.  The 36-

year-old Dr. Vivek H Murthy will be the youngest Surgeon General 

in the history of United States of America.  

Dr Murthy was born in London and brought up in the USA. Murthy 

did BA from Harvard University, an MBA from Yale School of 

Management, and an MD from Yale School of Medicine.   

Dr Vivek is the son of Dr HN Lakshmi Narasimha Murthy, alumni of 

Mysore Medical College who served in various capacities in the 

UK. They are life members of Kannada Balaga UK; . we would like 

to congratulate Dr Vivek and his parents on his achievement. 
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ನನ# ;ೆನ_ನUF  ತಂ�ೆ  Xಎ�ಎ�ನನ# ;ೆನ_ನUF  ತಂ�ೆ  Xಎ�ಎ�ನನ# ;ೆನ_ನUF  ತಂ�ೆ  Xಎ�ಎ�ನನ# ;ೆನ_ನUF  ತಂ�ೆ  Xಎ�ಎ�    

Nothing is so precious as the memory that lives on.........      
೨೩;ೆ ?�ೆಂಬ3 �ೋಮ�ಾರ eೆಳEೆ� ಸು�ಾರು ಏಳZ ಗಂ�ೆಯ ಸಮಯ 
;ಾನು Iಾ@Eೆ�ಂದ ಎದುb !ೆಲಸ!ೆR Iೊರಡುವ @ದ�>ೆಯUF 
>ೊಡlರು�ಾಗ ನಮ{ ಪC�ಾರದ t>ೈfಗ6ೆ³ಬ8ರು ದೂರ�ಾcಯ 
ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾದ Iಾಗು ಮೃದು�ಾದ ದnಯUF "Prasad 

your father is no more I am sorry to convey this message" 

ಎಂದು <.ಪ?@�ಾಗ ನನ# ತಂ�ೆಯವರು ಹಲ�ಾರು <ಂಗ.ಂದ 
ಅಸ9ಸ�ರಾlದb t;ೆ#KೆಯUF  ;ಾನು nCೕ�@ದb ಅn�ಾಯ/ 
ಸು-bJಾlದುb ನನ#UF ಆ´ತವ;ಾ#ಗU ಅಥವ <ೕವ� �ಾವ;ೆಗಳ;ಾ#ಗU 
ಉಂಟು�ಾಡUಲF. �ೈದG;ಾl -ನnತG �ಾವq-;ೋವqಗಳನು# !ಾಣುವ 
ಒಂದು ಮ;ೋ�ೆ�ೖಯ/ ನನ# �ಾವ;ೆಗಳನು# t?-h5ದbವq. 
ಅಷು5 Iೊ<VEೆ ನನ# ಪC�ಾರದವCಂದ ;ಾನು eೆಂಗ6ೆ³CEೆ ತಲುಪುವ 
-ನ ಮತುV ಸಮಯವನು# mಾತCಪ?@!ೊಂಡು  X.ಎ�.ಎ�  ಅವರ 
ಅಂತG��rಯನು#  ೨೬;ೆ ?�ೆಂಬ3 ಸಂ=ೆ ಸಕಲ ರಾಜG Eೌರವಗ6ೆ³ಂ-Eೆ  
ನ�ೆಸುವq�ಾl ಸ!ಾ/ರವq µೂೕf@ತುV. ಈ t;ೆ#KೆಯUF ;ಾನು ಕnಷ5 
ಪN ��ಸ{� -ನ�ಾದ ೨೫ರಂದು eೆಂಗಳ³ರು ತಲುಪeೇ!ಾದ ಪC@�< 
ಒದl ಬಂತು. ��ಸ{� ಹಬ8 !ೇವಲ ಇ;ೆ#ರಡು -ನಗಳZ ಉ.-ದುb ;ಾನು, 
ನನ# ಪ<# ಪೂc/ಮ, ಮಗಳZ ಅನನG ಅಂತ=ಾ/ಲದUF (�ಾನದ 
h!ೆh5Eಾl ಪರ�ಾ? !ೊ;ೆEೆ �ಾ��ೆ¬ ಏ=ೆಂS ಒಬ8ರ ಸIಾಯ-ಂದ 
eೆಂಗಳ³CEೆ  h!ೆS ಪ�ೆದು!ೊಂ�ೆವq.  
;ಾವq ಇಂE FೆಂP �ಡುವ �ೇ6ೆEೆ ಇUFನ ಹ�ಾ�ಾನ �ರುEಾ.�ಂದ 
ಕೂ? <ೕವ��ಾlದುb ಹಲ�ಾರು ಮರಗಳZ ರ� VೆEೆ ಅಡ��ಾl �ದb 
�ಾ>ೆ/ಯನು# !ೇ.ದ ನಮEೆ, (�ಾನ nKಾbಣ ತಲುಪುವ ಭರವ�ೆಗಳZ 
ರಾ<� ಕ6ೆದಂ>ೆ ಕುಗ�>ೊಡlದವq. ಆ ರಾ<� ಕ6ೆಯುವqದು ಬಹಳ 
ಕಷ5ಕರ�ಾl >ೋCದುb, eೆಳlನ Iೊ<VEೆ ಹ�ಾ�ಾನ ಸು~ಾC@ ಕ�ೆಗೂ 
;ಾವq (�ಾನ nKಾbಣವನು# ತಲು_�ೆವq. ಈ ಅnCೕ�ತ <ರುವqಗಳZ, 
ತಂ�ೆಯವರ �ಾವq, ಬಂಧುಗಳನು# !ಾಣುವ ತವಕ, ತಂ�ೆಯವರ 
ಅಂ<ಮJಾ>ೆ�Eೆ IೇEಾದರು eೆಂಗ6ೆ³ರು ತಲುಪeೇ!ೆಂಬ ಛಲ ಇ�ೆಲF 
ಒಂದು Cೕ<ಯ �ಾನ@ಕ ಒತVಡಗಳ;ೊ#?�ದುb, ಅದನು# ಎದುCಸುವ 
~ೈಯ/ವನು# ;ಾವq ಸಂಘh@!ೊಂಡು ಸಮಯ!ೆR ಸCJಾl 
eೆಂಗಳ³ರನು# ತಲು_�ೆವq.  

 
;ಾವq ಬನಶಂಕCಯUFರುವ ನಮ{  ಮ;ೆ ತಲುಪುವ �ೇ6ೆEೆ, ಹಲ�ಾರು 
ದೂರದಶ/ನದ �ಾ>ಾ/-�ಾಧGಮದವರು live !ಾGಮರ t?ದು 
ಮುನು#l� ;ಾನು !ಾCnಂದ ಇ.ಯು<Vದಂ>ೆ g<�ೕಕCಸಲು ಮುಂ�ಾದರು. 
ಇ�ಾವqದನು# nCೕ�ಸದ ನನEೆ ಸ9ಲ� ಕ!ಾR��RJಾl 
ಮುಜುಗುರ�ಾ�ತು. ಇದುವರೆ(ಗೂ ಅ;ಾಮ~ೇಯ ಜನ 
�ಾ�ಾನG;ಾlದb ನನEೆ �?ೕರ;ೆ ರಾಷ¸ಕ(ಗಳ ಒಂದು  celebrity 

status ನUF  Iಾಗು �ೕ</ಯUF ಅn�ಾಯ/�ಾl �ಾಲು�ಾರ;ಾಗುವ 
ಅವ!ಾಶ ಒದl ಬಂದು ಆ ದುಃಖ-ತಪV ಸಂ:��ತ �ಾವ;ೆಗಳZ ಮೂ?  
;ಾನು ಇದನು#n�ಾ�ಸುವqದು ಸ9ಲ�ಕಷ5�ಾ�ತು. ಈ (gತ� 
ಅನುಭವ-ಂದ xೇತC@!ೊಂಡು ನನ# ತಂದಯವರ !ೋ,ೆEೆ IೊಕುR 
ಅUF ಅವರ �ಾವ gತ�!ೆR ನಮಸRCಸು�ಾಗ, ಉ�Rಬಂದ <ೕವ� 
�ಾವ;ೆಗಳನು# TV (ೕNಕರೊಂ-Eೆ ಹಂg!ೊಳ��ೆ ಸಂಯಮ-ಂದ 
t?-ಟು5!ೊಂಡು ಒಳ!ೋ,ೆಯUF �ೇC ಅಮ{ನ#ನು# ಅ_�!ೊಂಡ 
ಕೂಡKೆ ನನ# ಸಂಯಮಗಳZ ಮುCದು�ದುb ಹCದ ಕc^ೕCನ ಪ��ಾಹ, 
ಶ��ಾ�ಂಜUಯ �ದಲ;ೆ ಕಂತನು# ಅ_/@ದವq.  
 
?ಸಂಬ3 ೨೬;ೆ >ಾCೕಖು ಮ;ೆಯUF ೭.೩೦ರ �ೇ6ೆEೆ ನೂರಾರು ಜನ 
ಮ;ೆಯUF ;ೆರೆ-ದbರು. ಚನ#(ೕರ ಕಣ(, n�ಾ3 ಅಹಮ�, 
=ೆ.ಎ�.ಎ� �ಾ9:ಗಳZ tೕEೆ ಅ;ೇಕ ಗಣGವG�VಗಳZ ಅUF ;ೆರೆ-ದುb 
ತಂ�ೆಯವರ �ಾz/ವ ಶCೕರವನು# ಹೂಗಳ Iಾಗು ಗಂಧದ 
Iಾರ�ೊಂ-Eೆ ಅಲಂಕC@ ತಂ-ದbರು. ;ಾನು ಬಹಳ ಆತಂಕ-ಂದ  
ಶCೕರವನು# ಅ?�ಂದ ಮು?ಯವರೆಗೂ ಗಮn@�ೆ. ಆ�ೇ 
ಪ�ಶಾಂತ�ಾದ ಗಂ�ೕರ ಚಹರೆ, GSS trade mark ಆlರುವ ಅವರ 
ದುಂಡ;ೆಯ ಕನ#ಡಕ, ಹ,ೆEೆ (ಭೂ< ಕುಂಕುಮಗ.ಲF. ಆವರ ಇxೆ¹ಯಂ>ೆ 
Jಾವ ~ಾ:/ಕ ��rಗಳZ ಮ;ೆಯUF ಜರುಗUಲF. =ೆ.ಎ�.ಎ� 
�ಾ9:ಗಳZ ಅಂದು ಮºಾ�ಪ<ಗ6ಾl, ~ಾ:/ಕ !ಾಯ/ವನು# 
ಆಚCಸಲು ಬಂ-ರUಲF. ಬದUEೆ, ಅವರು X ಎ� ಎ� 
�ಾt>ಾG��ಾnಗ6ಾl ಬಂ-ದುb, ಸುಗಮ-ಸಂlೕತ ಕKಾ(ದರು nೕ?ದ 
!ಾವGನಮನದUF �ಾKೊ�ಂಡು >ೆರ.ದರು.  
;ಾನು ತಂ�ೆಯವರ �ಾz/ವ ಶCೕರವನು# ರ(ೕಂದ� ಕKಾ»ೇತ�!ೆR 
!ೊಂ�ೊಯುGವ �ಾಹನದUF ಕು.>ೆ. ಪ�Jಾಣದ ಸಮಯದUF ಇ<Vೕgನ 
-ನಗಳ ;ೆನಪುಗಳZ ನನ#ನು# !ಾಡ>ೊಡlದವq. ;ಾನು ಹಲವq <ಂಗಳ 
tಂ�ೆ ಗ,ೇಶ ಹಬ8!ೆR ಬಂ�ಾಗ tಂ-ರುಗುವ ಸಮಯದUF ಎಂ-ನಂ>ೆ 
!ಾUEೆ ನಮಸRC@ "ಅಣ^ Iೋlಬರು> Vೇ;ೆ nಮ{ ಮಂ-ನ ಬ¼/ �ೇEೆ 
ಬರು> Vೇ;ೆ" ಎಂ�ಾಗ ಅವರು �ರುನಕುR ";ಾನು ಅUFಯತನಕ ಇದbರೆ 
;ೋ�ೊಣ, ;ಾನು Iೊರಡಲು ರೆ?Jಾl�ೆbೕ;ೆ" ಎಂದರು. ತಮ{ 
ಅ;ಾರೋಗGದ t;ೆ#KೆಯUF practical ಆl jೕಚ;ೆ �ಾಡುವ 
ತಂ�ೆಯವCಂದ ಆ �ಾತುಗಳZ ಬಂದದುb ಆಶ}ಯ/�ೇನಲF. ಅವರು 
ನರರೋಗ ಮತುV ಹೃ�ೊ�ೕಗ-ಂದ ಬಳಲು<Vದುb ಇ<Vೕgನ !ೆಲವq 
ವಷ/ಗಳUF -ನnತG !ಾJಾ/ಕKಾಪಗ.Eೆ ಇತರರ ;ೆರವq ಪ�ೆಯುವqದು 
ಅn�ಾಯ/�ಾlತುV. ;ಾ ಕಂಡಂ>ೆ ತಂ�ೆಯವರು ಬಹಳ �ಾ9ವಲಂ� 
Iಾಗು �ಾ9��ಾnಗ6ಾlದುb ಅವCEೆ eೇರೆಯವರನು# ಅವಲಂ�ಸುವqದು 
ಮುಜುಗರ Iಾಗು ಅಸ�ಾ~ಾನಗಳನು# ತಂ-ತುV. ಒY{ ನನ# Iಾಗು 

ಕ;ಾ/ಟಕ ರತ#ಗಳZಕ;ಾ/ಟಕ ರತ#ಗಳZಕ;ಾ/ಟಕ ರತ#ಗಳZಕ;ಾ/ಟಕ ರತ#ಗಳZ    
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ಪೂc/�ಾಳ ಬ. �ಾತ;ಾಡುತV "ನನEೆ ಮುಪು�ಬರುವ ಬEೆ� 
ಕಲ�;ೆಗ.ದbವq ಆದರೆ ಅದು tೕlರುತV�ೆ ಎಂಬುದನು# ;ಾನು nCೕ�@ರUFಲF" 
ಎಂದರು. ಅಣ^ನ �ಾ9��ಾನ ಎಷ5ರಮh5Eೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಪ�<�ಾC 
ಇಂE Fೆಂ?Eೆ ಬಂ�ಾಗ ;ಾನು ಅವರ (�ಾನ ಪ�Jಾಣದ ಖಚ/ನು# 
ವt@!ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ<#@ದರೂ ಅವರು ಒಪು�<VರUಲF. 
;ಾವq ರ(ೕಂದ� ಕKಾ»ೇತ�ದ ಆವರಣವನು# ತಲು_�ಾಗ ತಂ�ೆಯವರ 
�ಾz/ವ ಶCೕರವನು# (ಶೇಷ�ಾl ಅಲಂಕೃತ�ಾದ ಸ�ಳದUF ಇC@ 
ಜನ�ಾ�ಾನGರ (ೕN,ೆEೆ ಅನುವq �ಾ?!ೊಡKಾlತುV. ಅಲಂಕೃತ�ಾದ 
ಸX½Eೆ, ಹೂ(ನ ರಾ� Iಾಗು Iಾರಗಳ ನಡು(ನUF ಮಲlರುವ X ಎ� 
ಎ�, �ಾz/ವ ಶCೕರದ t;ೆ#KೆಯUF ಸುಗಮ-ಸಂlೕತದವCಂದ 
ಸುಶಾ�ವG�ಾದ ಸಂlೕತ, Eೌರವ ಸUFಸಲು ಕೂGನUF nಂ<ದb �ಾt<ಗಳZ, 
ಮಂ<�ಗಳZ,  ಎ�ೆ�ಡ�ೆ �F�Rಸು<Vರುವ !ಾGಮರಗಳZ, �ಾಧGಮದವರ 
(ೕ?j �ಾಡುವ ಮುತುವX/ ಇವ;ೆ#ಲF ಗಮn@�ಾಗ ;ೆರೆದವCEೆ ಈ 
ಸಂಧಭ/ ಶೆ�ೕಕ�Rಂತ Iೆxಾ}l ಒಂದು ಹಬ8ದ ಅಥ�ಾ ಸಂಭ�ಮದ 
!ಾಯ/�ೆಂಬಂ>ೆ >ೋರು<VತುV. ಪCಪೂಣ/�ಾದ ಬದುಕನು# ಮುl@ದ 
ಒಬ8 ರಾಷ¸ಕ(Eೆ (�ಾಯ IೇಳZವ ಪC ಸೂಕV�ಾlದುb ಈ ಹಬ8ದ 
ಸಂಭ�ಮ �ಾ>ಾವರಣ ಅನುgತ�ೆಂಬಂ>ೆ >ೋರUಲF. ;ಾನು ಪ�<eಾC 
ರಜ!ೆR eೆಂಗಳ³CEೆ ಬರುವ ಮುನ# ಅಣ^nEೆ ¾ೕ� �ಾ? ಅವCEೆ 
ಇಂE Fೇಂ?nಂದ ಏ;ಾದರು eೇ!ೆ ಎಂದು (xಾC@ವqದು ನನ# �ಾ?!ೆ. 
ಅದ!ೆR ಅವರು "ನನEೆ ಏನೂ eೇಡ nೕನು ಸುಮ{;ೆ eಾ" ಎಂಬ nೕCೕ�ತ 
ಉತVರವ;ೆ# !ೊಡು<Vದbರು. <ೕರ ಬಲವಂತ �ಾ?�ಾಗ "ಸC ಒಂ-ಷು5 
salted Eೋಡಂ�ಯನು# >ೆEೆದು!ೊಂಡು eಾ" ಎಂದು IೇಳZ<Vದbರು. 
ಪ�<�ಾC ಅವರು !ೇಳ-ದbರು ;ಾನು ಏ3-¿ೕh/ನ  duty free shop 
ನUF Eೋಡಂ�ಯ =ೊ>ೆಯUF ಒಂದು Scotch whisky ಯನು# ಅಣ^nEೆ 
ಅಂತ >ೆEೆದು !ೊಂ?ರು<V�ೆb. eೆಂಗಳ³ರು ತಲು_ದ ಒಂ�ೆರಡು -ನದUF 
ಮ;ೆಯUF ಒಂದು �ಾh/ ನ�ೆಯು<Vದುb X ಎ� ಎ� ಅವರ ಆಪV:ತ�ರು, 
;ಾನು, ನನ# �ಾವನವರಾದ �ಾ. ಮರುಳ@ದbಪ�ನವರು �ೇC!ೊಂಡು ಅಣ^ನ 
;ೆಪದUF (@R �ೕಶೆಯ ತಳ!ಾcಸು<V�ೆbವq! ಅಣ^nEೋ (@Rlಂತ ಅUFರುವ 
Eೋಡಂ� ಮತುV gÐ� YಲುFವUF ಆಸ�V! ಅಣ^ �ಾh/ �ಾ>ಾವರಣದUF 
ಬಹಳ :ತ�ಾfಗಳZ.  �ಾtತG (xಾರ ಬಂ�ಾಗ �ಾತ� ಹರ�ೆEೆ 
�ೇರು<Vದರು. ಒಂ�ೆರಡು �ೆ¤ ಒಳEೆ Iೋದ YೕKಾದರೂ ಅವರು 
ಹರಟು>ಾVರೆಂದು ಎಲFರು nCೕ�@ದರೆ �ದKೇ ಅಂತಮು/Ñಗ6ಾದ ಅಣ^, 
(@R ಒಳ �ೇCದ ಬ.ಕ ಇನೂ# ಅಂತಮು/ÑJಾl �ೌನ-
ವ�ತವ;ಾ#ಚCಸುವ   ಸ;ಾG@ಯಂ>ಾl �ಡು<Vದbರು!   
ನಮ{ (@R �ಾh/ಗ.Eೆ  ನನ# ಅಮ{ನ ಸಂಪೂಣ/ ಸಮ{< ಇಲF-ದbರೂ, 
ನನ# ಅಕR ಜಯಂ<ಯ ಸಹ!ಾರ-ಂದ, ಪ!ೋಡ ಮತುV ಬX½ಗಳ 
ಸರಬರಾXEೆ ಎನೂ >ೊಂದರೆ ಇರು<VರUಲF.     
ಸಂ=ೆ ;ಾಲಕುR ಗಂ�ೆಯ Iೊ<VEೆ  eೆಂಗಳ³ರು (ಶ9(�ಾGಲಯದ 
ಆವರಣದUF ಅಂ<ಮ !ಾಯ/ವq ಬಹಳ ಸುವGವ@�ತ�ಾl nಗ-Jಾದ 
ಸಮಯ!ೆR ಸಕಲ ರಾಜGEೌರವಗ6ೆ³ಂ-Eೆ ಜರlತು. ರಾಷ¸ Iಾಗೂ 
;ಾಡlೕ>ೆಯ ನಂತರ ಸಂ=ೆ ಐದರ �ೇ6ೆEೆ, �ಾlಯ ಸೂಯ/ನ tತ�ಾದ  
!ೆಂ_ನUF ನನ# ಅಣ^ಜಯ�ೇವnಂದ g>ೆEೆ ಅl#ಸ�ಷ/�ಾಗು<Vದbಂ>ೆ,  
ಸುಗಮ ಸಂlೕತದವರು ಒ!ೊRರ.ನUF   ””””!ಾಣದ ಕಡUEೆ ಹಂಬU@�ೆ !ಾಣದ ಕಡUEೆ ಹಂಬU@�ೆ !ಾಣದ ಕಡUEೆ ಹಂಬU@�ೆ !ಾಣದ ಕಡUEೆ ಹಂಬU@�ೆ 
ಮನಮನಮನಮನ”  ”  ”  ”  ಕವನವನು# Iಾ?ದುb ಬಹಳ ಅಥ/ಪೂಣ/�ೆn@ತು.  ಅUF ;ೆರೆ-ದb 
ಸಹ�ಾ�ರು ಜನರ �ೌನ, ಸಂಯಮ Iಾಗೂ ಗಂ�ೕರ ನಡ>ೆ ಆ !ಾಯ/!ೆR 
ಒಂದು ಘನ>ೆಯನು# ತಂದು !ೊh5ತುV.  ಅUFದb ಹಲವq ಯುವಕರು,     

““““=ಾ<ೕಯ>ೆ >ೊಲl@=ಾ<ೕಯ>ೆ >ೊಲl@=ಾ<ೕಯ>ೆ >ೊಲl@=ಾ<ೕಯ>ೆ >ೊಲl@, , , , �ಾನ(ೕಯ>ೆ ಉ.@�ಾನ(ೕಯ>ೆ ಉ.@�ಾನ(ೕಯ>ೆ ಉ.@�ಾನ(ೕಯ>ೆ ಉ.@”  ”  ”  ”  ಎಂಬ µೂೕಷ,ೆಗಳನು# ಎಂಬ µೂೕಷ,ೆಗಳನು# ಎಂಬ µೂೕಷ,ೆಗಳನು# ಎಂಬ µೂೕಷ,ೆಗಳನು# 
ಕೂlದುbಕೂlದುbಕೂlದುbಕೂlದುb, , , , XXXX....ಎ�ಎ�ಎ�ಎ�....ಎ� ಅವರ =ಾ>ಾG<ೕತ nಲು(Eೆ �ಾ�JಾlತುVಎ� ಅವರ =ಾ>ಾG<ೕತ nಲು(Eೆ �ಾ�JಾlತುVಎ� ಅವರ =ಾ>ಾG<ೕತ nಲು(Eೆ �ಾ�JಾlತುVಎ� ಅವರ =ಾ>ಾG<ೕತ nಲು(Eೆ �ಾ�JಾlತುV. . . . ನಮ{ ನಮ{ ನಮ{ ನಮ{ 
ಕುಟುಂಬದವCEೆ ಇ�ೊಂದು ದುಃಖತಪV  ಘ.EೆJಾದರೂ ಕುಟುಂಬದವCEೆ ಇ�ೊಂದು ದುಃಖತಪV  ಘ.EೆJಾದರೂ ಕುಟುಂಬದವCEೆ ಇ�ೊಂದು ದುಃಖತಪV  ಘ.EೆJಾದರೂ ಕುಟುಂಬದವCEೆ ಇ�ೊಂದು ದುಃಖತಪV  ಘ.EೆJಾದರೂ , , , , ನಮ{ ನಮ{ ನಮ{ ನಮ{ 
;ೆನ_ನUF  ಒಂದು ಸ{ರcೕಯ  ಅನುಭವ�ಾl �ಾಖKಾlರುವqದು  (gತ� ;ೆನ_ನUF  ಒಂದು ಸ{ರcೕಯ  ಅನುಭವ�ಾl �ಾಖKಾlರುವqದು  (gತ� ;ೆನ_ನUF  ಒಂದು ಸ{ರcೕಯ  ಅನುಭವ�ಾl �ಾಖKಾlರುವqದು  (gತ� ;ೆನ_ನUF  ಒಂದು ಸ{ರcೕಯ  ಅನುಭವ�ಾl �ಾಖKಾlರುವqದು  (gತ� 
ಸಂಗ<rೕ ಸCಸಂಗ<rೕ ಸCಸಂಗ<rೕ ಸCಸಂಗ<rೕ ಸC. . . .     
>ಾವq Jಾವ ಧಮ/ಕೂR ಅಥ�ಾ ಮತಕೂR �ೇCದವರಲF, ತಮ{ನು# !ೇವಲ 
ಒಬ8 ಕನ#?ಗ;ೆಂದು ಪCಗcಸeೇಕು Iಾಗು ಅವರ ಅಂ<ಮ !ಾಯ/ದUF 
Jಾವq�ೇ  ~ಾ:/ಕ �ೋಂಕು ಇರeಾರ�ೆಂದು ನನ# ಅಣ^ ಜಯ�ೇವnEೆ 
!ೆಲವq <ಂಗಳ tಂ�ೆ <.@ದbರು. ಬದು�ನUF ಮೂಢನಂ�!ೆ, ಧಮ/ ಮತುV 
=ಾ< IೆಸCನUF ನ�ೆಯುವ ಶೆ�ೕಷ,ೆ ಇವqಗಳ ಬEೆ� <ರ�ಾRರ 
�ಾವ;ೆಗ.ದುb,  ಬದು�ನಲF�ೆ �ಾ(ನಲೂF ಅವರು ತಮ{ �ೈxಾCಕ 
ಪ�¡ೆಗಳನು#  ಉ.@!ೊಂಡರು. X ಎ� ಎ� ಅವರು ಬದು�ನUF �ಾಡುವ 
Jಾವq�ೇ !ಾಯ/ಗಳUF ಒಂದು ಮುಂ�ಾKೋಚ;ೆ, �ಸುV Iಾಗು 
ಪೂವ/njೕXತ @ದ�>ೆ ಕಂಡುಬರು<VತುV. ಅವರ ಅಂತG��rಯು ಇ�ೇ 
�ೌಲGಗಳ;ಾ#ಧC@ ವGವ@�ತ�ಾl ಜರುlತು, ಇದ�Rಂತ Iೆg}ನ _�ೕ<, 
(ಶಾ9ಸ ಮತುV Eೌರವಗಳನು# ಕನ#ಡ ಜನ>ೆ�ಂದ X ಎ� ಎ� 
ಪC�ಾರದವರು nCೕ�@ರUFಲF.   
’’’’’’’’Iಾಡುಹ�REೆ eೇ!ೆ �ರುದು ಸ;ಾ{ನIಾಡುಹ�REೆ eೇ!ೆ �ರುದು ಸ;ಾ{ನIಾಡುಹ�REೆ eೇ!ೆ �ರುದು ಸ;ಾ{ನIಾಡುಹ�REೆ eೇ!ೆ �ರುದು ಸ;ಾ{ನ”””” �ೆಂಬ nU/ಪV nಲುವನು# ತ6ೆ-ದb 
ತಂ�ೆಯವCEೆ Eೌರವ, ಸ;ಾ{ನ, ಪುರ�ಾRರ !ೊ;ೆEೆ ರಾಷ¸ಕ( ಪಟ5 >ಾ;ೆ 
ಅರ@ ಬಂ-ದುb, ಅವರು ಈ ಪುರ�ಾRರಗಳನು# ಧನG>ೆಯ �ಾವ;ೆ�ಂದ 
@9ೕಕC@ದbರು.  .  .  .  ’’’’''''To love life is to live life”””” ಎಂಬ ತತ9ವನು# ನಂ� 
ಬದುಕನು# _�ೕ<@ದbವರು X ಎ� ಎ�. ’’’’’’’’_�ೕ< ಇಲFದYೕKೆ ಹೂವq _�ೕ< ಇಲFದYೕKೆ ಹೂವq _�ೕ< ಇಲFದYೕKೆ ಹೂವq _�ೕ< ಇಲFದYೕKೆ ಹೂವq 
ಅರ.ತು IೇEೆಅರ.ತು IೇEೆಅರ.ತು IೇEೆಅರ.ತು IೇEೆ”””” ಎಂದು ಪ��#ಸುತV _�ೕ<ಯನು# ಇತರರೊಂ-Eೆ 
ಹಂg!ೊಂಡು ’’’’’’’’�ೆ#ೕಹ _�ೕ< ಕರು,ೆ ಮರುಕ ಇ�ೇ ನಮ{ �ೇವರು�ೆ#ೕಹ _�ೕ< ಕರು,ೆ ಮರುಕ ಇ�ೇ ನಮ{ �ೇವರು�ೆ#ೕಹ _�ೕ< ಕರು,ೆ ಮರುಕ ಇ�ೇ ನಮ{ �ೇವರು�ೆ#ೕಹ _�ೕ< ಕರು,ೆ ಮರುಕ ಇ�ೇ ನಮ{ �ೇವರು’’’’’’’’ ಎಂಬ 
ತುಂಬು eಾ6ೆ9ಯನು# ನ�ೆ@ದ ಕ( �ಾ. X ಎ� ಎ�.  
ಇಂತಹ ಕ(Eೆ ಹಲ�ಾರು ಸಂಘ-ಸಂ�ೆ�ಗಳZ ಈEಾಗKೆ ತಮ{ 
ಶ��ಾ�ಂಜUಗಳನು# ಅ_/@�ೆ. ಒಬ8 tCಯ ಕ(, (ಮಶ/ಕ, �ಾ�~ಾGಪಕ 
Iಾಗು gಂತಕರಾದ X ಎ� ಎ� ಅವCEೆ ಅವರ �ಷGರು Iಾಗು 
�ಾt<ಗಳZ (xಾರ ಕಮ{ಟಗಳ ಮೂಲಕ, ಸುಗಮ ಸಂlೕತದವರು lೕತ 
ನಮನದ ಮೂಲಕ, ಸ!ಾ/ರದವರು �ಾ{ರಕವನು# ಕಟು5ವqದರ ಮೂಲಕ 
ತಮ{ ಶ��ಾ�ಂಜUಯನು# ಅ_/ಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲF ಕನ#?ಗರು X ಎ� 
ಎ� ಅವರ ಕ(>ೆಗಳನು#, �ಾtತGವನು# ಓ- ಅವರ ಬದು�ನ ಸಂ�ೇಶವನು# 
ಅಥ/�ಾ?!ೊಳZ�ವq�ೇ, ಅವCEೆ ಸUFಸಬಹು�ಾದ nಜ�ಾದ ಶ��ಾ�ಂಜU.  
            �ಾ�ಾ�ಾ�ಾ. . . . X ಎ� �ವಪ��ಾ�X ಎ� �ವಪ��ಾ�X ಎ� �ವಪ��ಾ�X ಎ� �ವಪ��ಾ�    
   ಶೆÖೕ¬�   ಶೆÖೕ¬�   ಶೆÖೕ¬�   ಶೆÖೕ¬�,,,,ಯುಯುಯುಯು....!ೆ!ೆ!ೆ!ೆ    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
R.K. Srikantan passes away    
The doyen of Carnatic music, vocalist R.K. Srikantan, 94, passed away in 

Bangalore on Monday 17 February 2014. 

His students taking across the evolved Srikantan-school, son Ramakanth, 

Lakshmikant Kadaba, M.S. Sheela, T.S. Satyavathi, R.A. Ramamani, 

Vidyabhushana, Veena artistes Suma Sudhindra and Shanti Rao and 

violinists Charulatha Ramanujam and Nalina Mohan are among his 

shishyas who are well-known performers themselves. 

Where Karnataka’s pride is held high is in Srikantan scoring melody to 

hundreds of Dasa Sahitya, the kirtanas of Haridasas, in authentic musical 

scales that they were originally meant to be sung in. He has set to tune 

poems of Karnataka litterateurs/poets Masti Venkatesha Iyengar,, Adiga, 

P.T. Narasimhachar, K.V. Puttappa, Da. Ra. Bendre and DVG; and 

several vachanas of Shaivite savants as Basaveshwara, Akkamahadevi 

and Allama Prabhu.  He was a recipient of Padmabhushan award   

(From Hindu on line Newspaper) 
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Dr Vijaya Sathyamoorthy  & Mr. Sathyamoorthy  visit the school that 

they are  supporting at Mysore 
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ಸಂ�ೇಶಸಂ�ೇಶಸಂ�ೇಶಸಂ�ೇಶ    KANNADA BALAGA U.K 



6 

 

              ಕ6ೆ ಕ6ೆ ಕ6ೆ ಕ6ೆ ----    ಕ6ೆಕ6ೆಕ6ೆಕ6ೆ    
         �ಾ. ಸುದಶ/ನ ಗುರುರಾ=ಾ ರಾØ 
                          �ಂ¤� U�  

ಜನಪದವq ವGವಹC�ೆ eೇ!ೊಂದು �ಾ�ೆಯು 
ಆ �ಾ�ೆ eೆ6ೆಯಲು eೇಕು ಜನಪದ�ೊUವq 
ಜನಪದದ ನು?>ೋಟ ಕÙೆ !ಾವGತರುಲ>ೆಯು 
ನಳನ.�ೆ ಇರeೇಕು ಅ��ಾನ ಅCವq.            ೧ 
 
ಒಟು5 �ಾ(ರ�ೊಂದು �ಾ�ೆಗಳ ನಡು(ನU 
ಪುಟ5 ಉ�ಾGನದಂ<ರುವ ಕನ#ಡದ ನು?ಯ 
;ೆಟ5 lಡ-ಮರ-ಬ.� ಫಲಪುಷ� nೕಡಲು 
>ೋಟ�ಾUಯು ಅದ!ೆ nೕ;ಾಗು Eೆ6ೆಯ.         ೨ 
 
ಪಂಪ ಕh5ದ >ೋಟ ರನ# eೇ6ೆ@ದ >ೋಟ 
ಜನ# ಹCಹರ ¿ನ# ರಾಘ�ಾಂಕರ >ೋಟ 
ಗದುl;ಾ ;ಾರಾಯಣನು nೕರುc@ದ >ೋಟ 
ಮುದbಣ ಮ;ೋರY (ಹC@ದ >ೋಟ.          ೩ 
 
ಶರಣರರ@ದ >ೋಟ �ಾಸರೊಲುYಯ >ೋಟ 
Eೊರವ, ಜಂಗಮ, =ೋl, =ಾನಪದಗಳ >ೋಟ 
ಸರಸ9<ಯ ವರ>ೋಟ ವರಕ(ಗ6ಾ >ೋಟ 
Yೕರು ಕೃ<ಗಳZ Yರೆವ ಮನ�ೆ6ೆಯುವ >ೋಟ.   ೪ 
 
ಕ�8ಗರ !ೈ>ೋಟ ಅಬ8ರ(ರ�ಾ >ೋಟ 
ಕಬ8 !ಾವGಗಳ ಹಗ�ದುJಾGKೆ >ೋಟ 
ಇಬ8nಯ ತಂ�ೆರೆವ ಸಹೃದಯರಾ >ೋಟ 
ಹಬ8ದೂಟವ -ನವq ಬ?ಸುವ >ೋಟ.            ೫ 
 
ಕ�8;ಾ @tರಸವq ಕಬ8ಗಳUFಹ >ೋಟ 
ತ�8ದರೆ ಮನ�ೆಲF ಮುಬು8 ಕ6ೆಯುವ >ೋಟ 
neೆ8ರಗು �ಾಡುವಂ<ರುವ ಸುಂದರ >ೋಟ 
ಅeೆ8ಯರು ಮಮ>ೆಯU KಾU Iಾ?ದ >ೋಟ.    ೬ 
 
ತಲFc@�ಾ ಮನವq >ಾ�ಯನು ಹುಡುಕು�ಲು 
ಎಲುF @ಗ-ಹ ಒಲುY ಅವಳ ಮ?Kೊ.ರಲು 
ಅUF ತKೆಯnಟು5 ;ೋವ nೕ ಮರೆಯು�ಲು 
ಬಲFವ;ೆ ಬಲF;ೋ ಕನ#ಡದ =ೇ;ೊÛನಲು.             ೭ 
 

 
ಮ;ೆj6ಾಡುವ �ಾ�ೆ ಮನವ;ಾಳZವ �ಾ�ೆ 
ಕನ#ಡದ ನಲು#?ಯು xೆಲುವq Yರೆ-ಹ �ಾ�ೆ 
ಅನ# nೕಡ-�ೆಂದು >ೊರೆಯ-ರು nನ# �ಾ�ೆ 
nನ# nೕ ಅCತರೆ ಮೂಡ�ಾ �Fೕ�ೆ.                    ೮ 
 
Xೕವನದ ಓಟದU eೇಕುಗಳ eೆnÛ?ದು 
eೇಕುಗಳ ಕಣ�h5 ಕh5 ಓಡುತ ನ�ೆದು 
eೇಕುತU ;ೋಡದKೆ ಕನ#ಡದ >ೋಟ 
�ಾlದರೆ !ಾಣ�ೆKೋ (ಹಂಗಮ ;ೋಟ.          ೯ 
 
>ೋಟದಂgನK FೆKೊFೕ eೆ6ೆ-ದb ಕ6ೆಹುಲುF 
;ೋಟವನು ತ_�ಸುತ ಒಳ ನುಗು�<ಹುದKೊFೕ 
-ಟ�ಾl �> Vೆ�ೆದು >ೊ�ೆಯ-ರೆ nೕನು 
!ಾಟ!ೆR lಡಬ.� �ೊರಗ-ಹ�ೇನು?               ೧೦ 
 
ಆಂಗF �ಾ�ೆಯ ಕ6ೆಯು ಕನ#ಡ- eೆ6ೆ-ರಲು 
ಆಂಗFಪದಗ6ೆ ನಮ{ �ಾ>ೆಲF ತುಂ�ರಲು 
ಕ6ೆ eೆ6ೆದ >ೋಟದಂ>ೆಮ{ ನು?ಯು �ೊರlರಲು 
Eೆ6ೆಯ eಾ nೕ =ೊ>ೆEೆ ಕ6ೆಯ �> Vೆ�ೆಯಲು.      ೧೧ 
 
ಕನ#ಡವ ನು?ದUF ಶುದ� ಕನ#ಡವ ನು?ದು 
ಕನ#ಡದ ಪದ @Cಯ ಮನ�ಾಳ-ಂ�ೆEೆದು 
ಕನ#ಡವ ಕನ#ಡದ �ೊಗ?ನKೆ ಬಳ@ದರೆ 
ಕನ#ಡದ >ೋಟ�ೊÞ ಹCಯ�ೇ ಶುಭ�>ೊರೆ?   ೧೨ 
 
ಕನ#ಡದ ನು?>ೋಟ nನ# �ೇ�ೆ eೇಡು<�ೆ 
ಮn#ಸು ಈ ನನ# !ೋC!ೆಯ Eೆ6ೆಯ 
nನ# ಮ;ೆಯU ಎಂದು nೕ�ಾ�ೋ �ಾ<ನU 
ಕನ#ಡದ ಪದಗಳ;ೆ �ಡ�ೆ ಬಳಸು�ೆJಾ?          ೧೩ 
 

          "          "          "          "=ೈ ಕ;ಾ/ಟಕ �ಾ>ೆ=ೈ ಕ;ಾ/ಟಕ �ಾ>ೆ=ೈ ಕ;ಾ/ಟಕ �ಾ>ೆ=ೈ ಕ;ಾ/ಟಕ �ಾ>ೆ""""    
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