ಸಂದ ೀಶ
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ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಲದರು ಇರು ಎಂದ ಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಲಗಿರು

ಸಂಪಾದಕೀಯದ ನ್ುಡಿಗಳು
ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ , ಈ ವರ್ಷದ ದುರ್ುಷಖಿ ನಲರ್ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಾ ತ್ನ್ನ 33ನ ಯ ಯುಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭವನ್ುನ ಆಚರಿಸುವತ್ತ ಹ ಜ್ ೆಯಿಡುತ್ತತದ . ಕಳ ದ ಈ 33 ವರ್ಷಗಳ
ಯಶಸ್ವಿ ಹಲದಿಯಲ್ಲಾ ಹಲವಲರು ಮೈಲ್ಲಗಲುಾಗಳ ಸಮಲರಂಭಗಳನ್ುನ ವಿಜ ಂಭಣ ಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ವ, ಆಂಗಾನಲಡಿನ್ಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ರ್ತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ತಗಳನ್ುನ ಉಳಿಸ್ವ
ಬ ಳ ಸುವ ಸಲಹಸಕಲಯಷವನ್ುನ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಬರುತ್ತತದ . ಈ ಹಲದಿಯಲ್ಲಾ ಬಳಗದ ಪ್ರಗತ್ತ ರ್ತ್ುತ ರ್ುನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾ ಬ ಂಬಲ ರ್ತ್ುತ ಸಹಕಲರಗಳನ್ುನ ನೀಡುತಲತ ಬಂದಿರುವ
ನ್ರ್ಮ ಸದಸಯರು, ಈ ಸಂಸ ೆಯ ಆಧಲರ ಸತಂಭಗಳು. ಅವರಲ್ಲಾ ಅನ ೀಕರು ನ್ರ್ಮನ್ುನ ಅಗಲ್ಲದಲಾರ . ಅವರು ಇಂದು ನ್ರ್ಮ ನ್ಡುವ ಇಲಾದಿದಾರೂ, ಬಳಗಕ ೆ ಅವರು
ನೀಡಿರುವ ಕ ೂಡುಗ ರ್ುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾ ನ ನ್ಪಿಡುವಂತ್ಹದು. ಅಂತ್ಹ ಪ್ುಣ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲಾ ಇತ್ತತೀಚ ಗ ನ್ರ್ಮನ್ನಗಲ್ಲದ ಡಲ ರಲಜ್ಲರಲರ್ ಕಲವಳ , ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ
ಬಳಗ ಸದಲಕಲಲ ನ ನ್ಪಿಡುವಂತ್ಹ ವಯಕ್ತತ.
ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಇತ್ತತೀಚಿನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾ ತ್ನ್ನ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಸ್ವೀಮಯನ್ುನ ವಿಸತರಿಸ್ವಕ ೂಂಡು ಬಂದಿದ . ಬಳಗದ ರ್ತ ೂತಂದು ವಿಸತರಣ ಯಂತ್ತರುವ ಯಲಕಷಶ ೈರ್ ಕನ್ನಡ
ಬಳಗ, ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ರ್ತ ೂತಂದು ಶಲಖ ಯಲಗಿದುಾ, ಇತ್ತತೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಶ ಫ ೀಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶಷನ್ಗಳು, ರ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಸಲಂಸೃತ್ತಕ
ಕಲಯಷಕರರ್ಗಳನ್ುನ ಯಶಸ್ವಿಯಲಗಿ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಬರುತ್ತತದ . ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಆಶರಯದಲ್ಲಾ ತ್ನ್ನ ಸಲಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಸಲಹಿತ್ಯ ರ್ತ್ುತ
ಸಲಂಸೃತ್ತಕ ವಿಚಲರ ವ ೀದಿಕ ಯು.ಕ ಎಂಬ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಸುತ್ತತರುವ "ಅನವಲಸ್ವ" ಲ್ ೀಖಕರ ತ್ಂಡ, ಪ್ರತ್ತ ಶುಕರವಲರದಂದು, ವ ೈವಿಧ್ಯರ್ಯ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ ಎರಡು
ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತಲತ ಬಂದಿದ

(www.anivaasi.com). ಇತ್ತತೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಅನವಲಸ್ವಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟವಲಗುವ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ, ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಇತ್ರ

ಭಲಗಗಳಲ್ಲಾರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಓದುತ್ತತರುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಲಸಹದಲಯಕ ಸುದಿಾ. ನ್ರ್ಮ ಲ್ ೀಖಕರು ಸಲಹಿತ್ಯ ಸಪದ ಷಗಳಲ್ಲಾ ಭಲಗವಹಿಸ್ವ, ಬಹುಮಲನ್ ಗಳಿಸ್ವರುವುದು
ರ್ತ್ತರ್ುು ಹ ಗಗಳಿಕ ಯ ಸಮಲಚಲರ.
ಈ ವರ್ಷದ ಉಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭವನ್ುನ ಮಲಯಂಚ ಸುರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಭರರ್ದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ರ್ುಂದಲಗಿದಲಾರ . ಈ ಸಮಲರಂಭದಲ್ಲಾ ಕನಲಷಟಕದ ಖಲಯತ್ ಹಲಸಯ
ವಲಗಿಮ ಶ್ರೀ. ಗಂಗಲವತ್ತ ಪ್ಲರಣ ೀಶ್ ಅವರು, ತ್ರ್ಮ ಹಲಸಯಭರಿತ್ ಚಟಲಕ್ತಗಳಿಂದ ಯು.ಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ರ್ನ್ರಂಜಸಲು ಬರುತ್ತತರುವುದು ಸಂತ ೂೀರ್ದ ಸುದಿಾ. ಇದ ೀ
ಸಮಲರಂಭದಲ್ಲಾ, ಅನವಲಸ್ವ ತ್ಂಡದವರು ಮೊಟುಮೊದಲ ಬಲರಿಗ ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಇತ್ತಹಲಸದಲ್ಲಾ, ತ್ರ್ಮ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳ ಸಂಗರಹವನ್ುನ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕರೂಪ್ದಲ್ಲಾ
ಹ ೂರತ್ರಲ್ಲದಲಾರ . ಇದು ಯು.ಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹ ಮಮ ಪ್ಡಬಹುದಲದ ಸಂಗತ್ತ.
ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಪ್ರಸಕತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲದ ಡಲ ಗೌಡಗ ರ ಜಯರಲಮ್ ಅವರು, ರ್ುಂದಿನ್ ತ್ತಂಗಳು ತ್ರ್ಮ ಅವಧಿಯನ್ುನ ರ್ುಗಿಸ್ವ ರ್ುಂದಿನ್ ಪ್ದಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ತ್ರ್ಮ
ಜವಲಬಲಾರಿಯನ್ುನ ವಹಿಸ್ವಕ ೂಡುತಲತರ . ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಪ್ದಲಧಿಕಲರವನ್ುನ ವಹಿಸ್ವಕ ೂಳುುವ ರ್ುಂದಿನ್ ಅಭಯರ್ಥಷಗಳು, ಬಳಗದ ಕಲಯಷವನ್ುನ ರ್ತ್ತರ್ುು ಯಶಸ್ವಿಯಲಗಿ
ನ್ಡ ಸ್ವ, ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ರ್ತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ತಯ ಕಂಪ್ನ್ುನ ಎಲ್ ಾಡ ಹರಡಿ, ಆಂಗಾನಲಡಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ಒಗೂಗಡಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲರ ೈಸುತ ತೀವ .
ಕನ್ನಡವ ನ್ ಕುಣಿದಾಡುವುದ ನ್ ನದ !
ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಂತ್ಮ. ಬಳಗದ ಸುದ್ದಿಧಾರ ಸಂದ ೀಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುದ್ದಿ -ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ುನ (ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾ,ನ್ , ಮ್ದುವ , ಮ್ತ್ುಿ ಇನನತ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳು) ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಈಮೀಲ್
ವಿಳಾಸಕ ೆ ಕಳಿಸ್ತಕ ೊಡಬ ೀಕಾಗಿ ವಿನ್ಂತ್ಮಸ್ತಕ ೊಳುುತ ಿೀವ . ಸಂದ ೀಶದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ನಮ್ಮ ಆಸಕಿ, ಸಹಕಾರ ಮ್ತ್ುಿ ಪ್ರೀತಾಸಹಗಳು ಅತ್ಾಗತ್ಾ.
ಕವಿತ -ಲ ೀಖನ್ಗಳಿದಿರ 'ಅನವಾಸ್ತ' ಗ ಕಳಿಸ್ತಕ ೊಡಿ (www.anivaasi.com)

ಹ ೂಸಚಿಗುರು ಹಳ ಬ ೀರು ಕೂಡಿರಲು ರ್ರ ಸ ೂಗಸು ।ಹ ೂಸಯುಕ್ತತ ಹಳ ತ್ತ್ತವದ ೂಡಗೂಡ ಧ್ರ್ಷ ।।ಋಷಿವಲಕಯದ ೂಡನ ವಿಜ್ಞಲನ್ಕಲ್ ಮೀಳವಿಸ ।ಜಸವು ಜನ್ಜೀವನ್ಕ ರ್ಂಕುತ್ತರ್ಮ ।।
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“ಕನ್ನಡಕ ೊೆಬಬನ್ ೀ ಕ ೈಲಾಸಮ್” ಎಂದ ಚ ಲಟನ್ಮ್ ದ್ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಾರಂಭ 2015!
ಚ ಲ್ಟು’ ಎಂಬ ಸಣ್ಣದ ೂಂದು ನ್ದಿಯ ಹ ಸರನಲನಧಲರಿಸ್ವ ತ್ನ್ನ ಹ ಸರನ್ುನ ಪ್ಡ ದ ಚ ಲುನ್ಮ್, ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ ಪ್ರಸ್ವದಧ
ಖನಜ ಜಲದ ಊಟ ಗಳು ರ್ತ್ುತ ಚ ಲುವಿನ್ ಕಲಟಸವೀಲ್ಟಿ ಬ ಟುಗಳಿಗ ಎರ್ುು ಪ್ರಸ್ವದಧವೀ, ಅಷ ುೀ ಕುದುರ ರ ೀಸ್ವನ್
ಪ್ಂದಯಗಳು, ಜ್ಲಝ್ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಹಬಬ, ಸಲಹಿತ್ಯ ಮೀಳ, ವಿಜ್ಞಲನ್ ಮೀಳ ಹಲಗೂ ಆಹಲರ ರ್ತ್ುತ ಪ್ಲನೀಯ
ಮೀಳಗಳಿಗೂ ಅಷ ುೀ ಪ್ರಸ್ವದಧವಲದ ಸೆಳ. 13ನ ಯ ಶತ್ಮಲನ್ದಿಂದಲೂ ಬ್ರರಟಿರ್ರ ಚರಿತ ರಯಲ್ಲಾ ತ್ನ್ನ ರ್ಹತ್ಿದ
ಸಲೆನ್ವನ್ುನ ಉಳಿಸ್ವಕ ೂಂಡ ೀ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ನ್ಗರವು ತ್ನ್ನ ವಲಸುತವಿನಲಯಸ, ಕಲ್ ರ್ತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ತಗಳ
ಆಗರವ ನಸ್ವದ .
ಇಂತ್ಹದ ೂಂದು ಸುಂದರ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ, ಈ ವರ್ಷದ ದಿೀಪ್ಲವಳಿಯನ್ುನ ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಪ್ರಸುತತ್
ಕಲಯಷದಶ್ಷ ಆನ್ಂದ್ ಕ ೀಶವರ್ೂತ್ತಷ ಅವರು ಅಚುುಕಟಲುಗಿ ಆಯೀಜಸ್ವದಾರು. ಚ ಲುನ್ಮ್ಮಮನ್ ಆಲ್ಟ ಸ ೈಂಟ್ಸಸ
ಅಕಲಡ ಮ್ಮಯಲ್ಲಾ ಇದ ೀ ಅಕ ೂುೀಬರ್ ತ್ತಂಗಳ 31ರ ಬ ಳಿಗ ಗ ಸುಮಲರು 11 ಗಂಟ ಗ ಸದಸಯರು ಒಟುುಗೂಡಿ
ದಿೀಪ್ಲವಳಿಯನ್ುನ ಎಂದಿನ್ಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ೂಜ್ ರ್ತ್ುತ ಪ್ಲರರ್ಷನ ಯಿಂದ ಪ್ಲರರಂಭಿಸ್ವದರು. ಬ ಳಗಿನ್ ನ ೂೀಂದಣಿ ರ್ುಗಿಯುತ್ತತದಾ ಹಲಗ , ಸಲಿದಿರ್ುವಲದ ಭ ೂೀಜನ್ದ.
ನ್ಂತ್ರ ಬಳಗದ ಎಳ ಯ ಸದಸಯರಲದ ಯಶ್ ರ್ತ್ುತ ರಿಯಲ ರ್ಂಕರಗ ೂೀಡ್ ಅವರ ಸುಶಲರವಯ ಪ್ಲರರ್ಷನ ಯಂದಿಗ ಅಂದಿನ್ ಕಲಯಷಕರರ್ ಮೊದಲ್ಲಯಿತ್ು.
ಮಲರ್ೂಲ್ಲನ್ಂತ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಲ ಜಯರಲಮ್ ತ್ರ್ಮ ಚಿಕೆ ರ್ತ್ುತ ಚ ೂಕೆವಲದ ಭಲರ್ಣ್ ರ್ುಗಿಸ್ವದರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಆಶರಯದಲ್ಲಾ ತ್ನ್ನ ಸಲಹಿತ್ಯದ
ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ುನ, ತ್ನ್ನದ ೀ ಆದ "ಅನವಾಸ್ತ" ಎಂಬ ತ್ಕೆ ಹ ಸರಿನ್ ಜ್ಲಲ-ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಲಹಿತ್ಯ ರ್ತ್ುತ ಸಲಂಸೃತ್ತಕ ವಿಚಲರ
ವ ೀದಿಕ , ಯು.ಕ .ಯ ಸಂಪ್ಲದಕ್ತೀಯದ ಸದಸಯರಲ್ಲಾ ಒಬಬರಲದ ಡಲ ಉಮಲ ವ ಂಕಟ ೀಶ್, ಹಲವಲರು ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಲಯದಿಂದ, ಅಲ್ಲಾ ನ ರದಿದಾ ಬಳಗದ
ಸದಸಯರಿಗ ತ್ರ್ಮ ವ ೀದಿಕ ಯ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಬಗ ಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನರೂಪ್ಣ ನೀಡಿ, ಹ ಚಿುನ್ ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಾ ಬಳಗದ
ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾ ಬರ ಯುವ ಹವಲಯಸವನ್ುನ ರ್ುಂದುವರ ಸ್ವ ಪ್ರೀತಲಸಹಿಸಲು ರ್ನ್ವಿ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡರು.
ರ್ದಲಯನ್ಹದ ಸಲಂಸೃತ್ತಕ ಕಲಯಷಕರರ್ಗಳ ನರೂಪ್ಣ ಯನ್ುನ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಟು ಡಲ ಮೊೀಹನ್ ಹ ೂಸಳಿು ಅವರು,
ತ್ರ್ಮದ ೀ ಆದ ಒಂದು ಶ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಾ, ಆಗಲಗ ಗ ಕನ್ನಡದ ರಸಪ್ರಶ ನಗಳು ರ್ತ್ುತ ಅಂತಲಕ್ಷರಿಗಳ ನ ರವಿನಂದ ಅಲ್ಲಾ
ನ ರದಿದಾ ಪ್ ರೀಕ್ಷಕರ ಗರ್ನ್ವನ್ುನ ತ್ಮೊಮಡನ ಭದರವಲಗಿ ಹಿಡಿದಿಟುು, ಅವರಿಗ ಬ ೀಸರ ಬರದಂತ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಟುರು.
ಯು.ಕ

ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸೆಳಿೀಯ ಹಿರಿಯ ರ್ತ್ುತ ಕ್ತರಿಯ ಕಲ್ಲವಿದರಿಂದ ವಿವಿಧ್ ರ್ನ ೂೀರಂಜ್ ನ

ಕಲಯಷಕರರ್ಗಳು ನ್ಡ ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಯಲಕಷಶ ೈರ್ ಚಲಪ್ುರಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಸವಿತಲ
ಸುರ ೀಶ್, ಹರಿೀಶ್ ಚಿಕೆಣ್ಣ ರ್ತ್ುತ ತ್ಂಡದವರ ಜ್ಲನ್ಪ್ದ ಗಿೀತ ಗಳು, ಅಲ್ಲಾಯವರ ೀ ಆದ ಡಲ ಸುರ್ನಲ
ನಲರಲಯಣ್ ರ್ತ್ುತ ಅವರ ಗುಂಪಿನ್ ಸದಸಯರ ಅತಲಯಕರ್ಷಕ ಜ್ಲನ್ಪ್ದ ನ್ ತ್ಯ, ಅರುಣ್ ಕುಕ ೆ ರ್ತ್ುತ ತ್ಂಡದ
ಹಲಡುಗಳು, ಪ್ ರೀಕ್ಷಕರ ರ್ನ್ಸ ಳ ದವು. ಡಲಬ್ರಷ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಲನಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಿೀತ ಗಳನಲನಧ್ರಿಸ್ವ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಟು "ಬ ೂಂಬ ಆಟ" ರಂಜನೀಯವಲಗಿತ್ುತ. ಸಪರ್ುವಲದ
ಕನ್ನಡ ಉಚಲುರಣ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕು. ರುಜ್ಲಲ್ಲಳ ಹಲಡು ನ ರದಿದಾವರನ್ುನ ಆಶುಯಷಚಕ್ತತ್ರನಲನಗಿಸ್ವತ್ು
ಅಂದಿನ್ ಸಲಂಸೃತ್ತಕ ಕಲಯಷಕರರ್ದ ರ್ುಖಯ ಆಕರ್ಷಣ ಎಂದರ , ಈ ಬಲರಿ ಅಮರಿಕ ಯ ನ್ೂಯಜಸ್ವಷಯಿಂದ ಆಗಮ್ಮಸ್ವದಾ ಹವಲಯಸ್ವ ರ್ನ್ರಂಜನ ಯ ತ್ಂಡವಲದ
"ಕಲ್ಲತ್ರಂಗದ" ಕಲ್ಲವಿದರು ಪ್ರದಶ್ಷಸ್ವದ, ಕನ್ನಡ ನಲಟಕ ಜಗತ್ತತನ್ ಪ್ರಹಸನ್ ಪ್ರಪಿತಲರ್ಹ, ಟಿ.ಪಿ.ಕ ೈಲ್ಲಸಮ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ್ ಜನ್ಪಿರಯ ನಲಟಕಗಳಲ್ಲಾ "ನ್ಮ್
ಕಂಪ್ನನ" ರ್ತ್ುತ "ಬಂಡವಾಳವಿಲಿದ ಬಡಾಯಿ" ಎಂದರ ಅಚುರಿಯೀನಲಾ.
ಈಗ ಜನ್ಗಳಲ್ಲಾ ರ್ನ ಮಲತಲಗಿರುವ ಕಂಗಿಾೀರ್ನ್ುನ ನ್ಲವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ ಾೀ ತ್ರ್ಮನಲಟಕಗಳಲ್ಲಾ ಸುಲಲ್ಲತ್ವಲಗಿ ಬಳಸ್ವ ಮರ ಸ್ವದ ಅಪ್ರತ್ತರ್ ನಲಟಕಕತ್ ಷ. ಸುಮಲರು
80ರ ದಶಕದಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರಿನ್ ಹ ಸರಲಂತ್ ನಲಟಕ ತ್ಂಡ "ಸರ್ತ ಂತ ೂೀ" ಅವರು ಪ್ರದಶ್ಷಸ್ವದಾ ನ್ಮ್ ಕಂಪಿನ
ನಲಟಕ ನ ೂೀಡಿದಾ ನ್ನ್ಗ , ರ್ತ ೂತಮಮ ಅದನ್ುನ ನ ೂೀಡುವ ಅವಕಲಶ ಸ್ವಕ್ತೆದುಾ ಸೌಭಲಗಯವ ನಸ್ವತ್ುತ. ಅಮರಿಕ ಯ
ರ್ೂರು ಭಿನ್ನ ರಲಜಯಗಳಲದ ನ್ೂಯಯಲರ್ಕಷ, ನ್ೂಯ ಜಸ್ವಷ ರ್ತ್ುತ ಕನ ಟಿಕಟ್ಸ ನವಲಸ್ವಗಳಲಗಿದುಾಕ ೂಂಡು, ತ್ರ್ಮ
ಹವಲಯಸದಿಂದ ತ್ತರವ ೀಣಿ ಸಂಗರ್ದಂತ ಒಂದುಗೂಡಿ, ಈ ನಲಟಕಗಳನ್ುನ ಪ್ರಸುತತ್ತ ಪ್ಡಿಸ್ವದ ಕಲ್ಲತ್ರಂಗದ
ಕಲ್ಲವಿದರು ನಜಕೂೆ ಪ್ರತ್ತಭಲವಂತ್ರು.
ತ್ಂಡದ ಕಲ್ಲವಿದರನ್ುನ ಪ್ರದಶಷನ್ಕ ೆ ರ್ುಂಚ ಯೀ ಒಮಮ ಭ ೀಟಿ ಮಲಡಿ ಅವರ ಬಗ ಗ ಅಲಪಸಿಲಪ ಮಲಹಿತ್ತ ಪ್ಡ ದಿದ ಾ.
ತ್ಂಡದ ಸದಸಯರುಗಳಲದ ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯನಲರಲಯಣ್, ಶ್ರೀರ್ತ್ತ. ವಸುಧಲ, ಶ್ರ.ಬ.ರಲ.ಸುರ ೀಂದರ, ಶ್ರೀ. ರ್ಲ್ಲಾ
ಸಣ್ಣಪ್ಪನ್ವರ್,
ವ ಂಕಟರಲರ್ನ್

ಕು.ಸುಷಲಮ

ನಲರಲಯಣ್,

ಇವರ ಲಾರೂ

ವ ತ್ತತಪ್ರರು.

ಶ್ರೀ.

ಸುಘೂೀಷ್

ಆದರ

ತ್ರ್ಮ

ನಲರಲಯಣ್
ನ ಚಿುನ್

ರ್ತ್ುತ

ಶ್ರೀ.ಕ ರ್ಣರ್ೂತ್ತಷ

ಹವಲಯಸವಲದ

ನಲಟಕವನ್ುನ

ಕ ೀಂದರವನಲನಗಿಸ್ವಕ ೂಂಡು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸ್ವದಧ ನಲಟಕಗಳನ್ುನ ವಿವಿಧ್ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರದಶ್ಷಸುವ ಅಭಲಯಸವುಳುವರು. ಕ ೈಲ್ಲಸಮ್ ಕನ್ನಡದ ಸ ೂಗಡ ೀ ಬ ೀರ .
ಇಂಗಿಾೀಷಿನ ೂಂದಿಗ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಬ ರಸ್ವ ಬರ ದ ಅವರ ಸಂಭಲರ್ಣ ಗಳನ್ುನ ಕ ೀಳಿ ಪ್ಡ ಯುವ ಆನ್ಂದವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸ್ವಯೀ ತ್ತಳಿಯಬ ೀಕು. ಆ ಆನ್ಂದವನ್ುನ ನ್ರ್ಗ
ಒದಗಿಸ್ವದ ಕಲ್ಲತ್ರಂಗದ ಕಲ್ಲವಿದರು ಕ ೈಲ್ಲಸಮ್ ಅವರ "ಬಂಡವಲಳವಿಲಾದ ಬಡಲಯಿ" ನಲಟಕವನ್ುನ ಅಚುುಕಟಲುಗಿ ಪ್ರದಶ್ಷಸ್ವ ನ್ಮಮಲಾರ ರ್ನ್ವನ್ೂನ
ಸೂರ ಗ ೂಂಡರು.
ಸಂದ ೀಶ
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ಇದಲದ ನ್ಂತ್ರ ಕಲಲ್ಲಯ ತ್ಸ ೈ ನ್ರ್ಃ ಎಂಬಂತ , ಅಂದಿನಂದ ಇಂದಿನ್ವರ ಗ ಕಲಲಕೆನ್ುಗುಣ್ವಲಗಿ
ಬದಲ್ಲಗಿರುವ ಸಮಲಜ ರ್ತ್ುತ ಪ್ಲರಕ ತ್ತಕ ಬದಲ್ಲವಣ ಗಳ ಸುತ್ತರ್ುತಲತ ಹ ಣ ದ ರ್ೂರು ಹಲಸಯಮ್ಮಶ್ರತ್
ಸನನವ ೀಶಗಳಲದ ೧. ಕಾಲಕ ೆ ತ್ಕೆಂತ ನ್ಲ್ಲದಾಡು, ೨. ನತಾಾನ್ಂದ ಮ್ಹಾತ ಮ ಮ್ತ್ುಿ ೩. ಐ.ಟಿ ಟ ಕಾನಲಜಿ
ಹ ೈಬ್ರರಡ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಎನ್ುನವ ಹ ಸರಿನ್ ರ್ೂರು ಪ್ರಹಸನ್ಗಳನ್ುನ "ನ್ರ್ಮ ನ್ರ್ಮಲ್ಲಾ" ಕಲಯಷಕರರ್ದ ರ್ೂಲಕ
ಬಳಗದ ಶ ್ರೀತ್ ಗಳನ್ುನ ರಂಜಸ್ವ ನ್ಗ ಯಲ್ಲಾ ರ್ುಳುಗಿಸ್ವದ ಕಲ್ಲತ್ರಂಗದ ಕಲ್ಲವಿದರು ನ್ರ್ಮ ರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಾ
ಅಮರಿಕನ್ನಡಿಗರ ಛಲಪ್ನ್ುನ ಒತ್ತತದರ ನ್ನಬಹುದು. ಅವರ ಕಲಯಷಕರರ್ದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಾ, ಕಲ್ಲತ್ರಂಗದ ಕಲ್ಲವಿದ
ಶ್ರೀ. ಬ.ರಲ. ಸುರ ೀಂದರ ಅವರು ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗವನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ರಚಿಸ್ವದ ಕವನ್ವಂದನ್ುನ ಎಲಾರ ರ್ುಂದ
ವಲಚಿಸ್ವ, ಕಟುುಹಲಕ್ತದಾ ಅದರ ಫಲಕವನ್ುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಲ ಜಯರಲಮ್ ಅವರಿಗ

ಸರ್ಪಿಷಸ್ವ, ತ್ರ್ಮ

ಸೌಜನಯಕ ಯನ್ುನ ಮರ ದರು.
ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲದ ಡಲ ಜಯರಲಮ್ ತಲವ ೀ ಸಿತ್ಃ ರಚಿಸ್ವದ ಸಲಿಮ್ಮ ವಿವ ೀಕಲನ್ಂದರ ರ ೀಖಲಚಿತ್ರವನ್ುನ ಸದಸಯರ ರ್ುಂದ ಹರಲಜಗಿಟುು, ಅದರಿಂದ
ಸಂಗರಹಿಸ್ವದ ಹಣ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ದತ್ತತ ಕಲಯಷಕರರ್ಕ ೆ ದಲನ್ವಿತ್ತರು. ಒಟಿುನ್ಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ್ವಲದ ಸೆಳ, ಚ ೂಕೆವಲದ ಭ ೂೀಜನ್ ರ್ತ್ುತ ರಂಜನೀಯ ಸಲಂಸೃತ್ತಕ
ಕಲಯಷಕರರ್ಗಳನ್ುನ ಆಯೀಜಸ್ವದಾ ಚ ಲುನಲಮ್ ದಿೀಪ್ಲವಳಿ, ಬಹಳ ಹ ಚಿುನ್ ಸಂಖ ಯಯ ಸದಸಯರನ್ುನ ಆಕಷಿಷಸ್ವರಲ್ಲಲಾವಲದರೂ, ಅಂದು ಅಲ್ಲಾ ನ ರದಿದಾವರಿಗ ಉತ್ತ ರ್
ರ್ನ್ರಂಜನ ನೀಡುವಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಲಯಿತ್ು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಡಾ ಉಮಾ ವ ಂಕಟ ೀಶ್

ಲಂಡನ್ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ೀಶವರ ಪ್ರತ್ಮಮ ಅನ್ಾವರರ್
ನ್ವ ಂಬರ್ ೧೪ನ ತಲರಿೀಕು ಶನವಲರ ಲಂಡನ್ ನ್ಗರದ ಲ್ಲಯಂಬತ್ ಬಡಲವಣ ಯಲ್ಲಾ ಥ ೀಮ್ಸ ನ್ದಿಯ ನ್ಡುದಂಡ ಯಲ್ಲಾ
ಬಸವ ೀಶಿರರ

ಜಗಜ್ ೂಯೀತ್ತ

ಸುಂದರ ಪ್ರತ್ತಮಯನ್ುನ ಭಲರತ್ದ ಪ್ರಧಲನ ಶ್ರೀ ನ್ರ ೀಂದರ ಮೊೀದಿಯವರು ಅನಲವರಣ್ ಗ ೂಳಿಸ್ವ ಲ್ ೂೀಕಲಪ್ಷಣ ಯನ್ುನ

ನ ರ ವ ೀರಿಸ್ವದರು. ಸೆಳದ ಅಭಲವದಿಂದ ಹಲಗೂ ಭದರತ ಯ ಕಲರಣ್ಗಳಿಂದ ಕ ೀವಲ ನ್ೂರು ಹಿತ ೈಷಿಗಳನ್ುನ ಮಲತ್ರ ಆಹಲಿನಸಲ್ಲಗಿತ್ುತ. ಈ
ರ್ಹತಲೆಯಷವನ್ುನ ಅನ್ುಷಲಾನ್ ಗ ೂಳಿಸ್ವದ ಕ್ತೀತ್ತಷ "ಲ್ಲಯಂಬತ್ ಬಸವ ೀಶಿರ ಫೌಂಡ ೀಶನ್" ರ್ುಖಯಸೆರಲದ ಡಲ ನೀರಜ್ ಪ್ಲಟಿೀಲ್ಟ, ಮಲಜ
ಮೀಯರ್, ಲ್ಲಯಂಬತ್ ಅವರಿಗ ಸಲಾಬ ೀಕು
ನ್ವ ಂಬರ್ ೧೪ನ ತಲರಿೀಕು ಬ ಳಗ ಗ ರ್ಬುಬ ಕವಿದಿದಾ ಲಂಡನನನ್ನಲ್ಲಾ ರ್ಳ , ಛಳಿ, ಗಲಳಿಗಳ ತ್ತೀವರ ಹವಲಮಲನ್ವಿದಾರೂ ಅದನ್ುನ ಲ್ ಕ್ತೆಸದ
ಅತ್ಯಂತ್ ಹುರುಪ್ು, ಸಂಭರರ್ದ ೂಂದಿಗ ಜಮಲಯಿಸ್ವದ ಜನ್ರನ್ುನ ಮಟ ೂರೀಪ್ಲಲ್ಲಟನ್ ಪ್ೀಲ್ಲಸ್ವನ್ವರು ತ್ನಖ ಮಲಡಿ ನಗದಿತ್ ಸೆಳದಲ್ಲಾ ಕೂರಲು ಆದ ೀಶ
ನೀಡಿದಾರು. ಮಲನ್ಯ ಪಿರೀತ್ತ ಪ್ಟ ೀಲ್ಟ. ಜ್ ಫ್ರರ ಆಚಷರ್, ಸ್ವಪೀಕರ್ ಜ್ಲನ್ ಬಕ ೂೀಷ, ಕ್ತೀತ್ ವಲಜ್ ರ್ುಂತಲದ ಗಣ್ಯರು ಹಲಜರಿದುಾ ಸಭ ಯ ಘನ್ತ ಯನ್ುನ
ಹ ಚಿುಸ್ವದರು. ಅನಲವರಣ್ದ ಸ್ವದಧತ ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ತಮಯನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸ್ವ ನೀಲ್ಲ ಬಟ ು ಹ ೂದಿಕ ಯನ್ುನ ಹಲಕಲ್ಲಗಿತ್ುತ. ಸುಮಲರು ೯. ೪೫ ರ ಸರ್ಯಕ ೆ ಭದರತಲ
ಸ್ವಬಬಂಧಿಗಳ ಆಶರಯದಲ್ಲಾ ಕರಿ ಕ ೂೀಟು ರ್ತ್ುತ ರ್ರಲಯಿಯನ್ುನ ಧ್ರಿಸ್ವ ಬ್ರರುಸ್ವನ್ ಹ ಜ್ ೆಯನನಟುು ಪ್ರಧಲನ ಮೊೀದಿ ಯವರು ಜಯಕಲರಗಳ ಹಿನ ನಲ್ ಯಲ್ಲಾ
ಗಂಭಿೀರವಲಗಿ ಆಗಮ್ಮಸ್ವ ಪ್ುಟು ಹುಡುಗಿ ಕ ೂಟು ಪ್ುರ್ಪ ಗುಚಛವನ್ುನ ಸ್ವಿೀಕರಿಸ್ವ ನ ೀರವಲಗಿ ಪ್ರತ್ತಮಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಂತ್ರು.
ಡಲ ನೀರಜ್ ಪ್ಲಟಿೀಲ್ಟ ಅವರು ಅಚು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾ 'ಶರಣ್ು ಶರಣಲರ್ಥಷ' ಎಂದು ಎಲಾರನ್ುನ ಸಂಭ ೂೀದಿಸುತ್ತ ಸಲಿಗತ್ವನ್ುನ ಕ ೂೀರಿ ನ್ಂತ್ರ ಇಂಗಿಾಷ್ ಭಲಷ ಯಲ್ಲಾ
ಸಲಿಗತ್ವನ್ುನ ರ್ುಂದುವರಿಸ್ವದರು. ಪ್ರತ್ತಮಯ ಮೀಲ್ಲನ್ ಬಟ ುಯನ್ುನ ಎಳ ಯುವುದರ ರ್ೂಲಕ ಬಸವ ೀಶಿರ ಪ್ರತ್ತಮಯನ್ುನ ಅನಲವರಣ್ ಗ ೂಳಿಸ್ವ ಪ್ುರ್ಪಗುಚಛ .
ವನ್ುನ ಅಪಿಷಸ್ವ ತ್ರ್ಮ ನ್ರ್ನ್ವನ್ುನ ಸಲ್ಲಾಸ್ವದರು. ಪ್ರಧಲನಯವರು ಹಿಂದಿ ಭಲಷ ಯಲ್ಲಾ ಭಲರ್ಣ್ವನ್ುನ ಶುರುಮಲಡಿ ಬಸವ ೀಶಿರರ ಪ್ರತ್ತಮ ಅನಲವರಣ್ ಮಲಡುವ
ಅಪ್ೂವಷ ಅವಕಲಶ ತ್ರ್ಮಪ್ಲಲ್ಲಗ ಬಂದ ಸೌಭಲಗಯವ ಂದು

ಹಲಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದಭಷ ತ್ರ್ಮ

ಜೀವನ್ದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರ್ಹತ್ಿದ ಘಳಿಗ ಯಲಗಿರುವುದ ಂದು ನ್ುಡಿದರು.
ಭಲರತ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರಜ್ಲಪ್ರಭುತ್ಿದ ಚಚ ಷ ಸುಳಿದಲಗ ನಲವ ಲ್ಲಾ ಪ್ಲಶ್ುಮಲತ್ಯ ದ ೀಶಗಳ ಉಲ್ ಾೀಖ ಮಲಡುತ ತೀವ
ಆದರ ಪ್ರಜ್ಲಪ್ರಭುತ್ಿವನ್ುನ ೧೨ ನ ಶತ್ಮಲನ್ದಲ್ಲಾ ಬಸವ ೀಶಿರರು ಹುಟುುಹಲಕ್ತದರು ಎಂಬುದನ್ುನ ನಲವ ಲ್ಲಾ
ಗರ್ನಸಬ ೀಕು ಎಂದರು. ಅವರು ಬ್ರರಟಿಷ್ ಪ್ರಧಲನ ಕ ರ್ರ ೂನ್ ಅವರ ೂಂದಿಗ ಮಲಯಗನಕಲಟಷ ವಿೀಕ್ಷ್ಮಸ್ವದ
ಬಗ ಗ ಪ್ರಸಲತಪಿಸ್ವ ಹಲವಲರು ಶತ್ಮಲನ್ಗಳ ಹಿಂದ ಬಸವ ೀಶಿರರು ಇದರ ಬಗ ಗ ಯೀಚಿಸ್ವರುವುದಲಾದ ಆಗಿನ್
ಕಲಲಕ ೆ ಒಂದು ವ ೀದಿಕ ಯನ್ುನ ಕಲ್ಲಪಸ್ವ ಪ್ರಜ್ಲಪ್ರಭುತ್ಿವನ್ುನ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗ ೂಳಿಸ್ವದಾನ್ು ಸಮರಿಸ್ವದರು.
ಸ್ವರೀಸಮಲನ್ತ ಹಲಗು ಜ್ಲತಲಯತ್ತೀತ್ ಮೌಲಯಗಳನ್ುನ ಎತ್ತತಹಿಡಿದು 'ಕಲಯಕವ ೀ ಕ ೈಲ್ಲಸ'ವ ಂಬ ಸಂದ ೀಶವನ್ುನ ಕ ೂಟುು ಕರ್ಷಯೀಗಿಗಳಲದರು ಎಂದು
ಅಭಿಪ್ಲರಯಪ್ಟುರು. ರ್ಹಲನ್ ಬಸವ ೀಶಿರರ ಪ್ರತ್ತಮಯ ಅನಲವರಣ್ ಎಲಾ ಭಲರತ್ತೀಯರಿಗೂ ಹ ಮಮತ್ರುವಂತ್ಹ ವಿರ್ಯಯವಲಗಿದ ಎಂದರು. ಬಸವ ೀಶಿರರ
ಚಿಂತ್ನ ಗಳು ಎಲಾರಿಗು ಸೂೂತ್ತಷದಲಯಕವಲಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಸ್ವದರು. ಹಲಗ ಯೀ ಡಲ ನೀರಜ್ ಪ್ಲಟಿಲ್ಟ ರ್ತ್ುತ ಅವರ ತ್ಂಡದವರಿಗ ಅಭಿನ್ಂದನ ಗಳನ್ುನ
ಸಲ್ಲಾಸ್ವದರು. ಸುಮಲರು ೩೦ ನಮ್ಮರ್ಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಕಲಯಷಕರರ್ ಬಹಳ ಸರಳವಲಗಿ ಹಲಗು ಚ ೂಕೆವಲಗಿ ನ ರವ ೀರಿತ್ು
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ಬಸವ ೀಶಿರರು ಪ್ರಜ್ಲಪ್ರಭುತ್ಿದ ಪ್ರಿಕಲಪನ ಯನ್ುನ ಕ ೂಟುು Father of All Parliament ಆಗಿದಲಾರ ’ ಎಂದರು. ಇದಲಾದ ಜ್ಲತಲಯತ್ತೀತ್ ನಲುವು , ಅಭಿವಯಕತ ಸಲಿತ್ಂತ್ರಯ
ಹಲಗೂ ಇನ್ುನ ಹಲವಲರು ಚಿಂತ್ನ ಗಳನ್ುನ ಕ ೂಟಿುದಲಾರ ಎಂದು ನ್ುಡಿದರು. ಬಸವ ೀಶಿರರನ್ುನ ಜ್ಲತ್ತ, ರ್ತ್, ಭಲಷ , ಪ್ಲರಂತ್ಗಳ ಚೌಕಟಿುನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಕುಚಿತ್ಗೂಳಿಸದ
ಅವರನ್ುನ ವಿಶಿಮಲನ್ವನ ಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕತವ ಂದರು.ಇಂತ್ಹ ರ್ಹಲನ್ ವಯಕ್ತತಯ ಪ್ರತ್ತಮ ಪ್ಲಲ್ಲಷಮಂಟ್ಸ ಎದುರು ನ್ದಿಯ ದಂಡ ಯ ಮೀಲ್
ಸಲೆಪಿತ್ವಲಗುತ್ತತರುವುದು ಸರಿಯ ಎಂದು ತ್ರ್ಮ ನಲುವನ್ುನ ಸರ್ರ್ಥಷಸ್ವಕ ೂಂಡರು.
ಡಲ ನೀರಜ್ ಪ್ಲಟಿೀಲ್ಟ ಅವರು ಜಗಜ್ ೂಯೀತ್ತ ಬಸವ ೀಶಿರರ ಪ್ರತ್ತಮ ಸಲೆಪ್ನ ಯ ಕನ್ಸನ್ುನ ಕಂಡು ಬಸವ ೀಶಿರ ಫೌಂಡ ೀರ್ನನನ್ ತ್ಂಡದವರ ೂಂದಿಗ ಶರರ್ವಹಿಸ್ವ
ಕ ೂನ ಗ ಭಲರತ್ದ ಪ್ರಧಲನ ಮೊೀದಿಯವರ ಹಸತದಿಂದ ಅನಲವರಣ್ ಮಲಡಿಸ್ವರುವುದು ಶಲಾಘನೀಯ. ಈ ಒಂದು ನಸಲಿರ್ಷ ಕಲಯಷದಲ್ಲಾ ಸಫಲರಲಗಿ ಬ್ರರಟನನನ್ಲ್ಲಾ
ನ ಲ್ ಸ್ವರುವ ಭಲರತ್ತೀಯರ ಹಲಗು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಮಲನ್ ರ್ತ್ುತ ಪ್ರಶಂಸ ಗ ಪ್ಲತ್ರರಲಗಿದಲಾರ . ಡಲ ನೀರಜ್ ಪ್ಲಟಿಲ್ಟ ಅವರು ಯು.ಕ . ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಲಗು ಇತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ಆಹಲಿನಸ್ವ ನ ನ ಪಿನ್ ಕಲಣಿಕ ಯನ್ುನ ಕ ೂಟುು ಸತ್ೆರಿಸ್ವ ನ್ಮಮಲಾರ ವಿಶಲಿಸಕ ೆ ಪ್ಲತ್ರರಲಗಿದಲಾರ . ಅವರಿಗ ಯು.ಕ . ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ
ಅಭಿನ್ಂದನ ಗಳು
ಡಾ| ಶಿವಪ್ರಸಾದ್

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಮ್ತ್ುಿ ಸಾಂಸೃತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ವ ೀದ್ದಕ ಯು.ಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಬಗ ೆ ಒಂದು ವರದ್ದ
ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸಲಹಿತಲಯಭಿಮಲನಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ
ಪ್ಲರರಂಭಿಸ್ವದ

ಸಲಹಿತ್ಯ

ವಿಚಲರ

ವ ೀದಿಕ

ತ್ನ್ನ

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ುನ

ಬಳಗದ

ಆಶರಯದಲ್ಲಾ

ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಬರುತ್ತತದ . ಪ್ರತ್ತ ಶುಕರವಲರ ವ ೀದಿಕ ಯ ಜ್ಲಲ-ಜಗಲ್ಲ "ಅನವಲಸ್ವ"ಯಲ್ಲಾ ಕಥ , ಕವನ್,
ವ ೈಚಲರಿಕ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳು, ಪ್ರಬಂಧ್, ಪ್ರವಲಸ ಕರ್ನ್ ಹಿೀಗ ಹಲವು ಹತ್ುತ ಆಸಕ್ತತಪ್ೂಣ್ಷ ವಿರ್ಯಗಳ
ಬಗ ಗ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತತದ (www.anivaasi.com). ಇತ್ತತೀಚ ಗ ನ್ರ್ಮ ಜ್ಲಲ-ಜಗಲ್ಲಯ ನವಲಷಹಕರಲದ ಡಲ ಕ ೀಶವ್ ಕುಲಕಣಿಷ ಅವರು ಬರ ದ "ರಲಂಗ್
ನ್ಂಬರ್" ಸಣ್ಣ ಕಥ ಗ , ಸ್ವಂಗಲಪ್ೂರ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಲಹಿತ್ಯ ಸಪಧ ಷಯಲ್ಲಾ ಎರಡನ ಯ ಬಹುಮಲನ್ ದ ೂರ ತ್ತರುವುದು ನ್ಮಮಲಾರಿಗೂ ಬಹಳ ಹ ಮಮಯ ಸುದಿಾ. ಈ
ವರ್ಷದ ಉಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭದಲ್ಲಾ, ಅನವಲಸ್ವ ಜ್ಲಲ-ಜಗಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟವಲಗಿರುವ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ ಆಯುಾ, ಅದನ್ುನ ಪ್ುಸತಕರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಹ ೂರತ್ರುತ್ತತದ ಾೀವ ಎಂದು
ತ್ತಳಿಸಲು ನ್ರ್ಗ ಬಹಳ ಹ ಮಮಯನಸುತ್ತತದ . ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ರ್ತ್ುತ ಸಲಹಿತ್ಯವನ್ುನ ಈ ಹ ೂರನಲಡಿನ್ಲ್ಲಾ ಹಿೀಗ ರ್ುಂದುವರ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗುವ ನ್ರ್ಮ ಈ
ಸತಲೆಯಷದಲ್ಲಾ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯರು ಉತಲಸಹದಿಂದ ಭಲಗಿಯಲಗಿ, ನ್ರ್ಮ ಈ ಕಲಯಷವನ್ುನ ರ್ತ್ತರ್ುು ಯಶಸ್ವಿಯಲಗಿ ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಡುತಲತರ ಎನ್ುನವ ಆಶಯ
ರ್ತ್ುತ ವಿಶಲಿಸವನ್ುನ ವಯಕತಪ್ಡಿಸುವ .
ಕನ್ನಡವ ೀ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವ ೀ ನತ್ಯ
ಡಾ ಉಮಾ ವ ಂಕಟ ೀಶ್

ಶಫ ೀಲ್್ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ತವ ಕನ್ನಡ ಚಲನ್ಚ್ಛತ್ರ ಪ್ರದಶಣನ್
ಯು.ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ರ್ತ ೂತಂದು ಶಲಖ ಯಲದ ಯಲಕಷಶ ೈರ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ವತ್ತಯಿಂದ ಪ್ರಪ್ರರ್ರ್
ಬಲರಿಗ

ದಿನಲಂಕ 8-11-2015ರಂದು, ಯೂನವಸ್ವಷಟಿ ಆಫ ಶ ಫ ೀಲ್ಲಿನ್, ಸೂುಡ ಂಟ್ಸಸ ಯೂನಯನ್

ಸ್ವನಮಲದಲ್ಲಾ "ಆಟಗಾರ" ಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶಷನ್ವಲಯಿತ್ು. ಸುಮಲರು 140 ಜನ್ರಿಂದ ತ್ುಂಬ್ರದಾ ಸಭಲಂಗಣ್,
ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಂಗ ೂಳಿಸುತ್ತತತ್ುತ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶಷನ್ದ ರ್ಧ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ನ ರದಿದಾ ಪ್ ರೀಕ್ಷಕರಿಗ ಕಲಫ ರ್ತ್ುತ
ಕ ೀರ್ಕ ವಿತ್ರಣ ಯನ್ುನ ವಯವಸ ೆ ಮಲಡಲ್ಲಗಿತ್ುತ. ವಿಶಲಲವಲದ ಪ್ಲರಂಗಣ್ವಲದಾರಿಂದ, ಯಲವ ಕ್ತರಿಕ್ತರಿಯೂ
ಇಲಾದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶಷನ್ವಲಗಲು ಸಹಕಲರಿಯಲಗಿತ್ುತ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದಶಷನ್ವನ್ುನ ಇಲ್ಲಾ ಸುಸೂತ್ರವಲಗಿ ನ್ಡ ಸಲು
ಕಲರಣ್ರಲದವರು ಶ್ರೀರ್ತ್ತ ಸುರ್ನಲ ಗಿರಿೀಶ್ ರ್ತ್ುತ ಹರಿೀಶ್ ಚಿಕೆಣ್ಣ. ಇವರ ಪ್ರಿಶರರ್ದಿಂದ ಈ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ
ಪ್ರದಶಷನ್ ಸುಗರ್ವಲಗಿ ನ ರವ ೀರಿತ ನ್ನಬಹುದು.
ಯಲಕಷಶ ೈರ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಲಸಹ ಹಲಗೂ ಸಕಲರಲತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ತಕ್ತರಯ ಕಂಡು, ದಿನಲಂಕ 31-01-2016ರಂದು,
"ಮಾಸಟರಪ್ನೀಸ್" ಎನ್ುನವ ರ್ತ ೂತಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ುನ ಅದ ೀ ಸಭಲಂಗಣ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರದಶ್ಷಸಲ್ಲಯಿತ್ು. ಈ ಚಿತ್ರಕೂೆ
ಎಲಾರಿಂದ ಅಷ ುೀ ಉತಲಸಹದ ಪ್ರೀತಲಸಹ ರ್ತ್ುತ ಪ್ರತ್ತಕ್ತರಯ ದ ೂರ ಯಿತ್ು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದಶಷನ್ದ ವ ೀಳ ಯಲ್ಲಾ,
ಅಲ್ಲಾ ನ ರದಿದಾವರಿಗ ತಲವ ಲ್ಲಾ ಕನಲಷಟಕದಲ್ಲಾನ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ರರ್ಂದಿರವಂದರಲ್ಲಾ ಕುಳಿತ್ು, ಕನ್ನಡಚಿತ್ರವನ್ುನ ವಿೀಕ್ಷ್ಮಸುತ್ತತದ ಾೀವ
ಎನ್ುನವ ಅನ್ುಭವವಲಯಿತ್ು. ಇಲ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಲಸಹ ರ್ತ್ುತ ಸಹಕಲರದಿಂದ, ಎರಡು ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದಶಷನ್
ಯಶಸ್ವಿಯಲಗಿರುವುದು ಯಲಕಷಶ ೈರ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ ೆ ರ್ತ್ತರ್ುು ಹ ಮಮ ರ್ತ್ುತ ಉತಲಸಹಗಳನ್ುನ ತ್ಂದುಕ ೂಟಿುದ .

ಶಿರೀಮ್ತ್ಮ ಅರುಣಾ ಹಾಲಪ್ಪ

ಸಂದ ೀಶ

KANNADA BALAGA UK

Page 4

SANDESHA Newsletter of Kannada Balaga UK

16 APRIL 2016

ಡಲ ರಲಜ್ಲರಲರ್ ಕಲವಳ
(26.1.1937 -24.02.2016)
ಇದ ೀ ಫ ಬುರವರಿ 24ರಂದು ತ್ತೀವರ ಪ್ಲಶಿಷವಲಯುವಿನಂದ ನಧ್ನ್ರಲದ ಡಲ ರಲಜ್ಲರಲರ್ ಕಲವಳ ಅವರನ್ುನ ಎಲಾರೂ ಬಹಳ
ಅಭಿಮಲನ್ದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಹಿರಿಯ ನಲಗರಿೀಕ ಸ ೀವಕನ ಂದ ೀ ವಣಿಷಸುತ್ತತದಾರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ ಸಂಸ ೆಯ
ಸದಸಯರಿಗ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟು ಸವಷ ಆಡಯಳಿತ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಸಂಪ್ಕಷದ ಹ ೂಣ ಯನ್ೂನ ಅವರ ೀ ಹ ೂತ್ುತ ಸುಸೂತ್ರವಲಗಿ
ನ್ಡ ಸುತ್ತತದಾರು. ನರ್ಗ ೀನಲದರೂ adminkannadabalaga ಎನ್ುನವ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲಾ ಈಮೀಲ್ಟ ಬಂದಿದಾರ , ಅದನ್ುನ ಕಳಿಸುತ್ತತದಾ
ವಯಕ್ತತ ನ್ಮಮಲಾರ ನ ಚಿುನ್ ಡಲ. ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಕಲವಳ .
ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಅವರು ತ್ರ್ಮ ಈ ಹ ೂಣ ಯನ್ುನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಲಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ವದಾರಲಾದ ೀ, ಈ ಕಲಯಷಗಳನ್ುನ ಅತ್ಯಂತ್ ದಕ್ಷತ ಯಿಂದ ನ ರವ ೀರಿಸುತ್ತತದಾರು. ಆಧ್ುನಕ
ಮಲಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಲನ್ದ ಬಗ ಗ ಅವರಿಗ ಅಪ್ಲರವಲದ ಒಲವಿತ್ುತ ರ್ತ್ುತ ಅದನ್ುನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಲಗಿ ನ್ಡ ಸುತ್ತತದಾ ಚತ್ುರತ ಯೂ ಅವರಲ್ಲಾತ್ುತ. ಈ ಮಲಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಲನ್ದ
ಕಲ್ ಯನ್ುನ ಅರಗಿಸ್ವಕ ೂಳುಲು, ಗಂಟ ಗಟುಲ್ ೀ ತ್ರ್ಮ ಅರ್ೂಲಯ ಸರ್ಯನ್ುನ ಅದರಲ್ಲಾ ವಿನಯೀಗಿಸ್ವ ಅದನ್ುನ ಕರಗತ್ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡಿದಾರ ನ್ನಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರಕಟಣ ಗಳು, ಇಲ್ಲಾಯವರ ಗ ಪ್ರಕಟವಲದ ನ್ರ್ಮ ಸುದಿಾಧಲರ ಸಂದ ೀಶದ ಪ್ರತ್ತಗಳು, ನ್ರ್ಮ ಮೈಲ್ಲಗಲುಾ ಸಮಲರಂಭದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮರಣ್ ಸಂಚಿಕ ಗಳು, ಆನ್-ಲ್ ೈನ್ ರ್ತ್ುತ
ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪ್ರತ್ತಗಳು ಅವರ ನಗಲಹದಲ್ ಾೀ ರ್ುದಿರತ್ವಲಗಿ ಸದಸಯರ ಕ ೈಸ ೀರುತ್ತತದಾವು. ಇವುಗಳನ್ುನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವರು ಬಳಸುತ್ತತದಾ Microsoft publication
ತ್ಂತಲರಂಶದ ಬಗ ಗ ಅವರಿಗ ಭಲರಿ ಹ ಮಮ ರ್ತ್ುತ ಗವಷಗಳಿದಾವು.
ಡಲ ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಕಲವಳ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾ ಜನಸ್ವದ ವ ೈದಯರಲ್ಲಾ 6ನ ಯ ಪಿೀಳಿಗ ಯವರಲಗಿದುಾ, ಸುಮಲರು 1966ರ ಸರ್ಯದಲ್ಲಾ ಇಂಗ ಾಂಡಿಗ ಆಗಮ್ಮಸ್ವದಾರು.
ಮೊದಲಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾನ್ ಹಲವಲರು ಆಸಪತ ರಗಳಲ್ಲಾ ತ್ರ್ಮ ಕಲಯಷನವಷಹಿಸ್ವದಾ ಕಲವಳ ಅವರು, ಬ ೀಸ್ವಂಗಸ ೂುೀರ್ಕ ರ್ತ್ುತ ಗಲಾಸಪ್ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಾ ಮೊದಲ್ಲಗ ಕುಟುಂಬ ವ ೈದಯ
ಸ ೀವ ಯ ಜಂಟಿ ವ ೈದಯರಲಗಿ ಸ ೀರಿದಾರು. ರ್ಧ್ಯದಲ್ಲಾ 1970ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಾ, ಬ ಂಗಳೂರಿಗ ವಲಪ್ಸ್ ರ್ರಳಿ, ಅಲ್ಲಾನ್ ಬಸವನ್ಗುಡಿ ಬಡಲವಣ ಯಲ್ಲಾರುವ ಡಿ.ವಿ.ಜ ರಸ ತಯಲ್ಲಾ
ತ್ರ್ಮದ ೀ ಸಿಂತ್ ಚಿಕ್ತತಲಸಲಯವನ್ೂನ ಪ್ಲರರಂಭಿಸ್ವದಾರು. ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ NHS ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ವಯವಸ ೆಯಲ್ಲಾ ತ್ರಬ ೀತ್ತ ಹ ೂಂದಿದಾ ಕಲವಳ ಅವರು, ತ್ರ್ಮ ಇಲ್ಲಾನ್ ಕೌಶಲ ರ್ತ್ುತ
ಕಲಯಷವಿಧಲನ್ಗಳನ್ುನ ಬಳಸ್ವ, ಬ ಂಗಳೂರಿನ್ ಪ್ ೀರ್ಂಟುಗಳನ್ುನ ಗುಣ್ಪ್ಡಿಸಲು ಯತ್ತನಸ್ವದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ದುರದ ರ್ುವಶಲತ್ ಅಲ್ಲಾ (ಅದರಲೂಾ ಆರ್ಥಷಕವಲಗಿ)
ಸಫಲವಲಗಲ್ಲಲಾ. ವಲಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ರ್ರಳಿ ಬಂದನ್ಂತ್ರ, ಅನ ೀಕ ಬಲರಿ ಅಲ್ಲಾ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪ್ಲರಕ್ತುೀಸ್ವನ್ಲ್ಲಾ ತ್ರ್ಮ ಅವರು ನ ೂೀಡುತ್ತತದಾ ಪ್ ೀರ್ಂಟುಗಳ ಬಗ ಗ ಅನ ೀಕ
ವಿನ ೂೀದರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ುನ ನ್ನ ೂನಡನ ಹ ೀಳುತ್ತತದಾರು. ಉದಲಹರಣ ಗ , ಭಲರತ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ ೀರ್ಂಟುಗಳಿಗ ಅವರ ಸಣ್ಣಪ್ುಟು ಕಲಯಿಲ್ ಗಳಿಗೂ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಕ ೂಡದಿದಾರ
ಅವರಿಗ ತ್ ಪಿತಯಲಗುತ್ತತರಲ್ಲಲಾವಂತ . ಆದರ ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಅವರು ತ್ರ್ಮ ಪ್ ೀರ್ಂಟುಗಳು ವಿನಲಕಲರಣ್ ದುಡಿನ ನೀಕ ವಯರ್ಷಮಲಡಬ ೀಕು ಎಂದು ಕ ೀವಲ ಆಸಪರಿನ್ ಮಲತ ರ
ಕ ೂಟುು ಕಳಿಸುತ್ತತದಾರು. ಇದು ಅಲ್ಲಾನ್ ಜನ್ಗಳಿಗ ಸಿಲಪವೂ ಹಿಡಿಸಲ್ಲಲಾ, ಅದರ ಪ್ರಿಣಲರ್ ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಕಲವಳ ರ್ರಳಿ ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ ದಲರಿ ಹಿಡಿಯಬ ೀಕಲಯುತ! ಇಲ್ಲಾ ಬಂದ
ನ್ಂತ್ರ ರ್ತ ೂತಮಮ ತ್ರ್ಮದ ೀ ಆದ ಕುಟುಂಬ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ ೀವ ಯನ್ುನ ಪ್ಲರರಂಭಿಸ್ವದಾರು. ಅರ್ುರಲ್ ಾೀ ಸೌದಿ ಅರ ೀಬ್ರಯಲದ ಝೆಡಲಿದಲ್ಲಾರುವ ರಲಯಲ್ಟ ಆಸಪತ ರಯಿಂದ
ದ ೂರ ತ್, ಒಂದು ಉತ್ತರ್ವಲದ ಕ ಲಸದ ಆಹಲಿನ್ ಅವರನ್ುನ ಪ್ರಲ್ ೂೀಭಿಸ್ವ, ಅವರು ತ್ರ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ೂಡನ ಸೌದಿಗ ನ್ಡ ದರು. ಅಲ್ಲಾ ಸುಮಲರು ಹತ್ುತ ವರ್ಷಗಳ ಕಲಲ
ಕ ಲಸ ಮಲಡಿ, ರ್ತ ತ ವಲಪ್ಸ್ 1980ರ ಆದಿಯಲ್ಲಾ ರ್ರಳಿ ಯು.ಕ ಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾ ಬ ೀಸ್ವಂಗಸ ೂುೀಕ್ತನ್ಲ್ಲಾ ನ ಲಸ್ವದಾರು.
ಆ ಸರ್ಯದಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಗಮ್ಮಸ್ವದಾ, ಕನ್ನಡ ಸಲಹಿತ್ಯದ ದಿಗಗಜಗಳ ನಸ್ವದಾ ದಿ. ಶ್ವರಲರ್ ಕಲರಂತ್ ರ್ತ್ುತ ಪ್ರಖಲಯತ್ ನಲಯಯಲಧಿೀಶ ದಿ. ನಟೂುರು ಶ್ರೀನವಲಸ ರಲವ್
ಅವರ ೂಡನ ಯೂ ವಯವಹರಿಸ್ವ, ತ್ರ್ಮ ಸಲಹಿತ್ಯದ ಕೌಶಲಯಗಳಿಗ ಅವರಿಂದ ಶಹಭಲಸಗಿರಿ ಗಿಟಿುಸ್ವದಾರು. ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಅವರ ಕೌಶಲಯಕ ೆ ಮಚುುಗ ವಯಕತಪ್ಡಿಸ್ವದಾ ರ್ತ ೂತಬಬ
ಪ್ರಖಲಯತ್ ಸಲಹಿತ್ತ ರ್ತ್ುತ ಕವಿ ಎಂದರ , ಕನ್ನಡದ ನ ಚಿುನ್ ನತ ೂಯೀತ್ಸವದ ಕವಿ ಪ್ರಫ ಸರ್. ನಸಲಸರ್ ಅಹರ್ದ್ ಅವರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ 25 ರ್ತ್ುತ 30 ವರ್ಷದ
ಮೈಲುಗಲ್ಲಾನ್ ಸಮಲರಂಭಗಳ ಸರ್ಯದಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟವಲಗಿದಾ, ಸಂದ ೀಶ ಸುದಿಾಧಲರ ರ್ತ್ುತ ಸಮರಣ್ ಸಂಚಿಕ ಯ ಸಂಪ್ಲದಕ್ತೀಯದಲ್ಲಾ ಅವರು ರ್ಹತ್ಿದ ಪ್ಲತ್ರವಹಿಸ್ವದಾರು.
ಅವರ ಂದೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಪ್ದಲಧಿಕಲರಿಯ ಹುದ ಾಗ ಸಪದಿಷಸದಿದಾರೂ, ಬಳಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯಷಗಳಲೂಾ ತ್ರ್ಮ ಸ ೀವ ಯನ್ುನ ನಸಪೃಹರಲಗಿ ಸಲ್ಲಾಸುತ್ತತದಾರು.
ಇತ್ತತೀಚ ಗ ನ್ರ್ಮ ಬಳಗದ ಆಶರಯದಲ್ಲಾ ಪ್ಲರರಂಭವಲಗಿರುವ ಸಲಹಿತ್ಯದ ಜ್ಲಲ-ಜಗುಲ್ಲ "ಅನವಲಸ್ವ"ಯ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಉತಲಸಹದಿಂದ ಭಲಗವಹಿಸುತ್ತತದಾ
ರಲಜ್ಲರಲಮ್, ಜ್ಲಲ-ಜಗುಲ್ಲಗ ತ್ರ್ಮ ಹಲವಲರು ಆಸಕತಪ್ೂಣ್ಷ ರ್ತ್ುತ ವಿನ ೂೀದರ್ಯ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ ಬರ ದಿದಾರು. ಕನಲಷಟಕದ ಚರಿತ ರ ರ್ತ್ುತ ವಿಜ್ಞಲನ್ದ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಾ
ಅವರಿಗ ಅಪ್ಲರವಲದ ಆಸಕ್ತತ ಇತ್ುತ. ಅವರ ನಧ್ನದಿಂದ ನ್ರ್ಮ ಬಳಗಕಲೆಗಿರುವ ನ್ರ್ು ಅಪ್ಲರ. ಅವರು ನ್ರ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ ೆ ಸಲ್ಲಾಸ್ವರುವ ಸ ೀವ ಯನ್ುನ ನಲವ ಂದೂ
ರ್ರ ಯಲು ಸಲಧ್ಯವಿಲಾ.
ತ್ರ್ಮ ಪ್ತ್ತನ ಪ್ದಮ, ರ್ತ್ುತ ರ್ಕೆಳಲದ ನ್ವಿೀನ್ ರ್ತ್ುತ ಗೌರಿಯನ್ುನ ಅಗಲ್ಲರುವ ಡಲ ರಲಜ್ಲರಲಮ್ ಕಲವಳ ಅವರದು ಒಂದು ಸಂಪ್ೂಣ್ಷ ರ್ತ್ುತ ಸಂತ ೂೀರ್ವಲದ
ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ರ್ಗ ನ್ವಿೀನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಏಳನ ಯ ತ್ಲ್ ಮಲರಿನ್ ವ ೈದಯನಲಗಿದಲಾನ ಎನ್ುನವುದು ಬಹಳ ಹ ಮಮಯ ಸಂಗತ್ತ. ಅವರಿಗ ರ್ೂವರು
ಮೊರ್ಮಕೆಳಿದಲಾರ . ಅವರಿಗ ರ್ೂವರು ಮೊರ್ಮಕೆಳಿದಲಾರ . ಅವರ ನಧ್ನ್ನಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ ೆ ರ್ತ್ುತ ನ್ರ್ಮ ಬಳಗಕಲೆಗಿರುವ ಭಲರಿ ನ್ರ್ುವನ್ುನ ವಣಿಷಸುವುದು
ಅಸಲಧ್ಯ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ ೆ ಶಲಂತ್ತ ಸ್ವಗಲ್ಲ ಎಂದು ಬಳಗದ ಪ್ರವಲಗಿ ಪ್ಲರರ್ಥಷಸುತ ತೀವ .
ಶಿರೀ.ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ಮಣ
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ವ ಂಕಟಪ್ಪ ಜಗನಲನರ್
ನಲನ್ು ಜಗನಲನಥ್ ಅವರನ್ುನ ಮೊದಲು ಭ ೀಟಿ ಮಲಡಿದುಾ ೨೦೦೪ರ ಸ ಪ್ ುಂಬರ್ ತ್ತಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಾ, ಬ ೂೀಲುನ್ ಶಲಲ್ ಯ ಆಟದ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಾ. ಅವರ ಮೊಮೊಮಗಳು ಹಲಗು ನ್ನ್ನ ರ್ಗಳು ಸಹಪ್ಲಠಿಗಳು. ಚಿಕೆ ರ್ಕೆಳಲದಾರಿಂದ ಅವರನ್ುನ ಶಲಲ್ ಬ್ರಟು ಮೀಲ್ ರ್ನ ಗ
ಕರ ದ ೂಯಯಲು ಬ ೂೀಲುನ್ ಶಲಲ್ ಯ ಆಟದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಾ ಕಲಯುತ್ತತದ ಾವು. ಸದಲ ಠಲಕುಠಿೀಕಲಗಿ ಶ್ರೀರ್ತ್ ಗಲಂಭಿೀಯಷದಿಂದ ಇರುತ್ತತದಾ
ಜಗನಲನಥ್ ಅವರನ್ುನ ಒಬಬ ಕನ್ನಡಿಗ ರ್ತ್ುತ ಸಹ ದಯಿ ಅಂತ್ ಗ ಸ್ ಮಲಡಿರಲ್ಲಲಾ.
ಕಲಾನ್ೂನ ಮಲತ್ನಲಡಿಸುವ ನಲನ್ು ಅವರನ್ೂನ ಬ್ರಡಲ್ಲಲಾ. ಒಮಮ ಮಲತ್ನಲಡಿಸ್ವದ . ಕನ್ನಡವರು ಎಂದು ತ್ತಳಿದಲಕ್ಷಣ್ ಅವರ ರ್ನ ಗ
ಲಗ ಗ ಹಲಕ್ತದ . ಜಗನಲನರ್ರದುಾ ಮಲತ್ು ಕಡಿಮ. ಆದರ ತ್ೂಕದ ಮಲತ್ನಲನಡುತ್ತತದಾರು.

೨೦೦೨ ಇಸವಿಯಲ್ಲಾ ನ್ನ್ನ ತ್ಂದ ಯವರು

ತ್ತೀರಿಕ ೂಂಡ ನ್ಂತ್ರ ಅಧಲಯತ್ಮದ ವಿಧಲಯರ್ಥಷಯಲಗಿ ಜೀವನ್ದ ಸತ್ಯಗಳನ್ುನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ಡುತ್ತತದ ಾ. ಆಗ ನ್ನ್ನ ವಿದಲಯಭಲಯಸಕ ೆ ಸಹಲಯ ಮಲಡಿದವರು
ಜಗನಲನಥ್. ಅವರಷ ುೀ ಪಿರೀತ್ತ ರ್ತ್ುತ ವಲತ್ಸಲಯ ತ ೂೀರಿಸ್ವದ ಶ್ರೀರ್ತ್ತ ಪ್ರಮ್ಮೀಳ ಅವರು ಗಂಡನಗ ಹ ೀಳಿ ಮಲಡಿಸ್ವದ ಹ ಂಡತ್ತ. ಇಬಬರದೂಾ ಒಳ ು ಜ್ ೂೀಡಿ.
ಆ ಜ್ ೂೀಡಿದೂ ಒಂದೆಥ . ಜಗನಲನಥ್ ಇಂಜನೀಯರು ರ್ತ್ುತ ಒಳ ು ಕ್ತರಕ ಟ್ಸ ಬಲಟಸರ್ನ್.

೬೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಾ ಯೂಥ್ ಫ ಸ್ವುವಲ್ಟ ಒಂದರಲ್ಲಾ ಪ್ರಮ್ಮೀಳ ಅವರನ್ುನ

ಭ ೀಟಿಯಲದಲಗ ಅವರ ಪ್ರಿಚಯ ಪ್ ರೀರ್ಕ ೆ ತ್ತರುಗಿತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ಬಂತ್ಪ್ಪ ಬೌನ್ಸರ್ ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ. ನ್ರ್ಮ ಬಲಯಟಸರ್ನ್ ದಿಡಿೀರನ ಡಿಕ ಾೀರ್ ಮಲಡಿ
ಚಲರ್ುಂಡಿ ಬ ಟುದಲ್ಲಾ ತಲಳಿ ಕಟ ುೀ ಬ್ರಟು. ನ್ರ್ಮ ಜಗನಲನಥ್ ಗಂಡ ದ ಯ ಪ್ ರೀಮ್ಮ. ಹ ಂಡತ್ತ ಜ್ ೂತ ಇಂಡಿಯಲದ ಪಿಚ್ ಬ್ರಟುು ಇಂಗ ಾಂಡಿಗ ೀ ಓಡಿಬ್ರಟುರು! ಪಿರೀತ್ತ
ಮಲಡಿದ ಹುಡಿಗಿಗ ತಲಳಿಕಟುಲೂ ಗುಂಡಿಗ ಬ ೀಕು. ಅದಕ ೆ ಶ್ರೀರ್ತ್ತ ಪ್ರಮ್ಮಳ ಅವರ ಪ್ಲಲ್ಲಗ ಜಗನಲನಥ್ ನಜಕೂೆ ಚಿನ್ನ.
ಮೊದಲ್ ೀ ಹ ೀಳಿದ ಾನ್ಲ್ಲಾ, ಜಗನಲನರ್ರದುಾ ಮಲತ್ು ಕಡಿಮ, ಕ ಲಸ ಜ್ಲಸ್ವತ. ಅವರು ಬರ ದ ಸ್ವವಿಲ್ಟ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಡಿಸ ೈನ್ುಗಳಿಗ ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ ರಲಣಿಯಿಂದಲನ್ೂ
ಪ್ರಶಸ್ವತ ಬಂದಿದ . ಒಂದಿನಲನಲದೂರ ನ್ನ್ನ ಹತ್ತತರ ಹ ೀಳಿರಲ್ಲಲಾ, ಅರ್ವಲ ಬ್ರೀಗಲ್ಲಲಾ. ಜಗನಲನಥ್ ರ್ತ್ುತ ಅವರ ಶ್ರೀರ್ತ್ತ, ಇಲ್ಲಾನ್ ವ ೀದಲಂತ್ ಸುಡಿ ಗೂರಪ್ ರ್ತ್ುತ
ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟಲ ಫ್ರಸ್ವಕಲ್ಟ ಸ ೂಸ ೈಟಿಯ ಸಲೆಪ್ನ ಯ ನ ರವಿಗ ನಂತ್ರು. ಅವರ ಪ್ರಭಲವಕ ೆ ಬಂದ ನ್ನ್ಗ ಅವರಿಂದ ಒಳ ು ಕರ್ಷ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಆಯಿತ್ು.
ನಲನ್ು ಸುಡಿ ಗೂರಪ್ನಲ್ಲಾ ಅವರ ೂಂದಿಗ ಒಳ ುಯ ಸರ್ಯ ಕಳ ದಿಾದ ೀನ , ವಿಚಲರ ವಿನರ್ಯ ಮಲಡಿದ ಾೀನ .
ಶ್ರೀರ್ತ್ತ ಪ್ರಮ್ಮೀಳ ಅವರ ಜ್ ೂತ ನರಂತ್ರವಲಗಿ ಇಲ್ಲಾನ್ ಚಲರಿಟಿಗಳಿಗ ತ್ರ್ಮ ಕ ೈಗೂ ಮ್ಮಗಿಲ್ಲದ ಸ ೀವ ಸಲ್ಲಾಸ್ವದಲಾರ . ಗ ಳ ಯರ ೂಡನ ಸ ೀರಿ ಸುದಶಷನ್ ಅನ ೂನೀ
ಸಂಸ ೆಯನ್ುನ ಅವರು ಹುಟುು ಹಲಕ್ತದುಾ, ಅದು ಇಲ್ಲಾನ್ ವ ದಧರಿಗ

ಒಂದು ಸ ಲ್ಟೂ ಹ ಲ್ಟಪ ಗೂರಪ್. ಇತ್ತತೀಚಿಗ ತ್ರ್ಮ ರ್ದುವ ಯ ೫೦ನ್ ವಲಷಿಷಕ ೂೀತ್ಸವವನ್ುನ ರ್ತ್ುತ

೮೦ನ ೀ ಹುಟಿುದ ಹಬಬವನ್ುನ ಸಂಭರರ್ದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ವದಾರು. ಒಳ ು ಪ್ ರೀಮ್ಮ, ಪಿರೀತ್ತಯಿಂದ ಹ ಂಡತ್ತಯನ್ುನ ನ ೂೀಡಿಕ ೂಂಡ ಪ್ತ್ತ, ರ್ಕೆಳಿಗ (ವಿದಲಯ ರ್ತ್ುತ ಸೌರ್ಯ)
ಹಲಗೂ ಮೊರ್ಮಗುವಿಗ (ಎಮ್ಮಲ್ಲ)

ಮಲಗಷದಶಷನ್ ಮಲಡಿದ ಹಿರಿಯ. ಸಹ ೂೀದ ೂಯೀಗಿಗಳಿಗ ರ್ತ್ುತ ಗ ಳ ಯರಿಗ ಒಳ ು ಸ ನೀಹಿತಲರಗಿದಾ ಅಪ್ರದ ವಯಕ್ತತ ಜಗನಲನಥ್

ಅವರು, ೨೦೧೬ರ ಶ್ವರಲತ್ತರ ದಿವಸ ಇಹ ಲ್ ೂೀಕದ ಇನನಂಗ್ಸ ರ್ುಗಿಸ್ವ, ಶ್ವನ್ ಪ್ ವಿಲ್ಲಯನನಗ ಹ ೂರಟು ಬ್ರಟುರು.
ಡಾ ಹಂಪಾಪ್ುರ ಗಿರಿ,ರ

Prema Kuruvatti, (Oct 1953 -Mar 2016), who passed away after a short illness was one of our senior
Life Members dating from 1980s. Over the last 30 years she has been with Kannada Balaga, she had
many friends and touched many lives. A soft-spoken and gentle person, she had an endearing personality and a charming smile. She leaves behind her husband and two children, all doctors.
ಡಾ.ಶಿರೀವತ್ಸ ದ ೀಸಾಯಿ

Dr Satyanarayana Sastry who was a Life Member of Kannada Balaga for over 20 years passed
away suddenly early this year. He was one of UK’s most experienced teachers of Sanskrit and
Hindu philosophy. Before moving to the UK, he worked for 22 years in India teaching Sanskrit
at a College. He worked full time as the Academic Director of the Bharatiya Vidya Bhavan centre in London and also conducted weekly Sanskrit classes at Cambridge and Oxford universities. He has been mentioned as a Sanskrit scholar and authority on Indian philosophy in the
Asian Who’s Who book of the millennium. Apart from teaching and providing religious discourses, Dr Sastry has officiated over 120 ceremonies like weddings across the country, including at members of KBUK. A
Sanskrit play "Sakshi Shila" which was written and directed by him was recently staged at the South Bank Centre. He was a
regular visitor to Kannada Balaga activities.
ಡಾ.ಶಿರೀವತ್ಸ ದ ೀಸಾಯಿ
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Discovery of a lifetime!
Detection of Gravitational Waves
On September 14, 2015 we made the first direct observation of gravitational waves. This
signal has been given the name GW150914, GW standing for Gravitational Waves followed by the date when it was observed. Before this discovery the only fundamental
waves we knew were light, radio waves, x-rays, gamma-rays, …, that are all electromagnetic waves of different frequencies, whose theory was worked out by James Clark Maxwell 150 years ago and their existence confirmed 22 years later by Heinrich Hertz.
In 1916 Einstein showed that similar to electromagnetic waves of Maxwell’s theory,
gravitational waves existed in his theory of gravity. By now everyone knows the buzz
phrase: gravitational waves are ripples in the fabric of spacetime. But what does it
mean? The curvature of space is defined by the distance between fixed points in space. In the absence of gravitational
waves this distance, as measured by, say, how long it takes for a ray of light to get from one point to another, remains
fixed. In the presence of gravitational waves, the distance changes and the time of flight of light between the fixed points
varies by a tiny amount. That is what LIGO detectors have measured. GW150914 caused a change in distance one-one
thousandth the diameter of proton and so we had had to make sure that myriad other causes did not make this change.
This was helped greatly by having two LIGO detectors that were separated roughly by 3,000 km and by a theoretical understanding of how gravitational waves from a pair of colliding black holes look like.
Secondly, this is the first time anyone has directly observed a pair of black holes (see below for arguments why we think
these should be black holes) in orbit around each other. From the observed gravitational waves, we are able to deduce
the masses of the black holes just before they merged and we found them to be 29 and 36 times the mass of the Sun,
give or take a few. Although astronomers had speculated that such binaries should exist, no one had observed them before. This is not surprising because binary black holes of this type are not expected to emit any light, x-rays or radio
waves and the only way of observing them is via gravitational radiation they emit. From the strength of the signal we
were also able to determine the distance to the source and we estimate it to be roughly 1.3 billion light years away, give
or take a few hundred million light years.
Thirdly, we have for the first time observed the formation of a black hole. The signal that we observed was ramping up in
amplitude and frequency from 30 Hz but died almost completely after reaching 250 Hz in less than one-fiftieth of a second. So here was a signal that was going up and up, rose to a crescendo, and completely died in an instant. Given the
masses we have measured, the only interpretation that is possible is that we have a pair of black holes that were in orbit.
When they came together and merged the signal stopped completely. How exactly the signal should terminate was
worked out by C.V. Vishveshwara in 1971. As far as we can tell the signal we have detected has the characteristics of the
death of two black holes and the birth of a new one. This has allowed us to test Einstein’s general relativity in ways that
were not possible before.
It turns out that the final black hole has a mass of about 62 solar masses, implying that about 3 solar masses were converted in the process of inspiral and merger of the two progenitor black holes. That is a colossal amount of energy but
most of it was released during the last few cycles with the luminosity in gravitational waves reaching 50 times that of the
entire Universe in light for a brief moment.
What is the significance of our discovery? GW150914 opens up a new window for observing the Universe. I have read in
the media greatly exaggerated claims that this is the first great discovery in physics since Heinrich Hertz’s experiment 125
years ago and the first great advance in astronomy since Galileo Galilei pointed his telescope towards Jovian satellites 400 years ago. The truth is perhaps not far from this exaggeration. Improvement in LIGO’s sensitivity over the next 3 years and addition of new detectors in Europe
(Virgo), Japan (KAGRA) and India (LIGO-India) will allow us to survey a volume of the Universe
that is 30 to 100 times more than the current setup does. The improved gravitational wave detector network should detect one such merger every day. But we also expect to observe colliding
neutron stars, supernovae, and other sources which will help us gain deeper insight into matter
under extreme conditions of density and gravity and help deduce the equation of state of dense nuclear matter. In essence, gravitational waves will be a new tool for fundamental physics, astrophysics and cosmology.
Author of this article Prof. B.S. Sathyaprakash has been working in this experiment for the past 25 years and is leading the Data
Analysis of Gravitational Physics group at the department of Physics and Astronomy in Cardiff University. More of his articles are
available: http://blogs.cardiff.ac.uk

‘Sandesha’ is the newsletter published by Kannada Balaga UK a registered charity (no.326572) published twice a year at Spring and Autumn. Kannada Balaga UK is a Secular, non-political,
social and cultural association of the people living in the UK, of the origin of the state of Karnataka in India. To know more about our association, please visit our website,
www.kannadabalaga.org.uk
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