ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಲದರು ಇರು ಎಂದ ಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಲಗಿರು

ಯುಗಲದಿ ಸಂಚಿಕ
SANDESHA April 2017
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ

ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ . ಸದಸಯರ ಲ್ಾರಿಗೂ ನ್ಮಸ್ಲಾರ. ೨೦೧೭ರ ಈ ಯುಗಲದಿ 'ಸಂದ ೀಶ' ಪತ್ರಿಕ ಗ ಸ್ಲಾಗತ.
ಪಿಕೃತ್ರಯಲ್ಲಾ ಈಗ ಬಣ್ಣಗಳ ಓಕುಳಿ. ಮತ ೆ ಬಂದಿದ ವಸಂತ! ವಸಂತವ ಂದರ ಉತಲಾಹ, ಸಂಭ್ಿಮ. ವಸಂತದ ಹ ೂಸತನ್ವನ್ನ ಸ್ಲಾಗತ್ರಸುವ ಯುಗಲದಿ

ಹಬಬ ನೀಡುವ ಸಂದ ೀಶ 'ಪಿಕೃತ್ರಯಲ್ಲಾ

ನ ೈಸಗಿಿಕವಲಗಿರುವ ಬ ೀವು-ಬ ಲ್ಾದಂತ ಮನ್ುಷ್ಯರ ಜೀವನ್ ಸಿಹಿ ಮತುೆ ಕಹಿ ಅನ್ುಭ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುು. ವಿವಿಧ ಜೀವನಲನ್ುಭ್ವಗಳನ್ುನ ಸಿಾೀಕರಿಸಿ, ನ್ಮಮ ಪಿಯತನದಲ್ಲಾ ನ್ಂಬಿಕ ಯನನಟ್ುುಕ ೂಂಡು
ಸಹಬಲಳ್ ಾಯಂದ ಬದುಕಬ ೀಕು.' ಆ ಸಂದ ೀಶವನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಲವ ಲ್ ಾೀ ಇದುರೂ, ಬ ೀವಿನ್ ಚಿಗುರು ಸಿಕಾದಿದುರೂ, ಬ ಲ್ಾವನಲನದರೂ ಸವಿಯುತಲೆ ನ ನ ಸಿಕ ೂಳಳುತಲೆರ .
ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ . ೩೪ ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ಬಿಿಟ್ನ್ನಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಭಲಷ ಯನ್ನ ಜೀವಂತವಲಗಿರಿಸಿ, ಪೀಷಿಸಿ, ಮರವಲಗಿಸಿದ . ಬಳಗ ನ್ಡ ಸುವ ಸಮಲರಂಭ್ಗಳಳ, ಕಲಯಿಕಿಮಗಳಳ ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ನ
ಹ ಮ್ಮಮಯಂದ ಬಿಂಬಿಸುತೆವ . ಆಂಗಾನಲಡಿನ್ ಉದುಗಲ್ಕೂಾ ಇರುವ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಾ ಬಳಗದ ಶಲಖ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಇನ್ೂನ ಹ ಚ್ುು ಹ ಚ್ುು ಸ್ಲಂದರ್ಭಿಕ ಕಲಯಿಕಿಮಗಳನ್ನ ಏಪಿಡಿಸುತ್ರೆದಲುರ .
ಉದಲಹರಣ ಗ , ಹ ೂಸ ಕನ್ನಡ ಚ್ಲ್ನ್ಚಿತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡ , ಅವುಗಳ ಬಗ ೆ ಸಂವಲದ. ತಮಮ ನಸ್ಲಾರ್ಿ ಸ್ ೀವ ಮತುೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ ಾ ನೀಡಿರುವ ನರಂತರ ಕ ೂಡುಗ ಗಲಗಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನ್ನ ಸನಲಮನಸಿ ಅವರ
ಮಲದರಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಗೌರವ ಪರಂಪರ ಮುಂದುವರ ದಿದ . ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲ, ಸದಸಯರು ಆಡುವ ಗಲಲ್ಫ್ ಆಟ್ ಮತ್ರೆತರ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ ಗಳಳ ಕೂಡ ನ್ಡ ಯುತ್ರೆವ .
ಕನ್ನಡ ಸ್ಲಹಿತಯ ಮತುೆ ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ವಿಚಲರ ವ ೀದಿಕ (www.anivaasi.com) ಪಿತ್ರ ಶುಕಿವಲರ ತನ್ನ 'ಅನವಲಸಿ' ಪತ್ರಿಕ ಯಲ್ಲಾ ಪಿಕಟಿಸುತ್ರೆರುವ ಕನ್ನಡ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳಳ ವಿಷ್ಯಗಳ ವ ೈವಿಧಯತ ಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ೀ
ಅಲ್ಾದ ನ್ಮಮ ಬಳಗದ ಸದಸಯರಿಗಿರುವ ಭಲಷಲ ನ ೈಪುಣ್ಯತ ಯನ್ೂನ ತ ೂೀರಿಸುತೆದ . ಸಣ್ಣ ಕತ , ಕವನ್ಗಳ ಸಪರ್ ಿಗಳಲ್ಲಾ ಅವರು ಬಹುಮಲನ್ಗಳನ್ನ ಪಡ ಯುತ್ರೆದಲುರ . ಹ ೂಸ ಲ್ ೀಖಕರು ಆಸಕ್ತೆ ತ ೂೀರಿ, ಬರ ಯುತಲೆ
ತಮಮ ಪಿತ್ರಭ ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕ ೂಳಳುತ್ರೆದಲುರ . ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ನ ಓದುವವರ ಸಂಖ ಯ ಹ ಚಲುಗಿದುು , ಅವರಲ್ಲಾ ಬ ೀರ ದ ೀಶಗಳಲ್ಲಾರುವ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಇದಲುರ . ಕಳ್ ದ ವಷ್ಿ ಯುಗಲದಿ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಾ ಕ ಲ್ ಲ್ ೀಖಕರು ಒಟ್ಲುಗಿ
ತಮಮ ಆಯು ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ 'ಅನವಲಸಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಾ' ಎಂಬ ಪುಸೆಕ ರೂಪದಲ್ಲಾ ಪಿಕಟಿಸಿದರು. ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಾ 'ಈಸ್ಟು ಮೀಟ್ಸಾ ವ ಸ್ಟು' ಎಂಬ ಹ ಸರಲ್ಲಾ ಇಂಗಿಾಷ್-ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ಗಳಲ್ಲಾ ಕಲವಯ
ವಲಚ್ನ್ವನ್ುನ ವ ೀದಿಕ ಏಪಿಡಿಸಿತುೆ. ಡಲಬಿಿಶ ೈರಿನ್ ಮೊದಲ್ ರಲಜ ಕವಯತ್ರಿ (poet laureate 2005-7) ಕಲಯಥಿ ಗಿಿಂಡಲಿಡ್ ಮುಖಯ ಅತ್ರಥಿಯಲಗಿ ಭಲಗವಹಿಸಿ ಕವನ್ ಬರ ಯುವುದರ ಬಗ ೆ ತ್ರಳಿಮಲತನ್ನ
ಹಂಚಿಕ ೂಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕ್ತರಿ ತಲ್ ಮಲರಿನ್ ಉತಲಾಹಿ ಸದಸಯರು ಇಂಗಿಾಷಿನ್ಲ್ಲಾ 'ಅನವಲಸಿ' ಪತ್ರಿಕ ಯಲ್ಲಾ ಬರ ದಿದುು ಹ ೂಸ ಪಿಯತನ, ಹ ೂಸ ಅವಕಲಶವಲಯತು.
ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ . ತನ್ನ ೩೪ನ ೀ ಯುಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭ್ವನ್ನ ಇದ ೀ ಏಪ್ರಿಲ್ಫ ೮ರಂದು ಬಲಿಡಫೀಡ್ಿ ನ್ಲ್ಲಾ ಆಚ್ರಿಸಲ್ಲದ . ಅಮ್ಮರಿಕ ಯಲ್ಲಾ ನ ಲ್ ಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ, ಹ ಸರಲಂತ ಸ್ಲಹಿತ್ರಯಲದ ಮ್ಮೈ.ಶ್ಿೀ.ನ್ಟ್ರಲಜ
ಮುಖಯ ಅತ್ರಥಿಯಲಗಿ ಬರುತ್ರೆದಲುರ . ಅವರು ಮಲತನಲಡಲ್ಲರುವ 'ಹ ೂರನಲಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಮತುೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಜ್ಞ ' ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ಮತೆಷ್ುು ಚ್ಚ ಿಗ ಎತ್ರೆಕ ೂಂಡು ಕಸ್ಲಸ್ಲವಿ ವ ೀದಿಕ ನ್ಟ್ರಲಜರ ಜ ೂತ ಪ ಿೀಕ್ಷಕರು
ಸಂವಲದಿಸುವ ನ್ೂತನ್ ಕಲಯಿಕಿಮವನ್ುನ ಹಮಮಕ ೂಂಡಿದ . ಮತ ೂೆಬಬ ಮುಖಯ ಅತ್ರಥಿಯಲಗಿ ಖಲಯತ ಹಿನ ನಲ್ ಗಲಯಕ್ತಯಲದ ಸಿಂಚ್ನ್ ದಿೀಕ್ಷಿತ್ ಬರುತ್ರೆದಲುರ . ನ್ಮಮ ಭಲಷ ಯ, ಸಂಸೃತ್ರಯ ಮತ ೂೆಂದು
ಸಮಲರಂಭ್ ಎಲ್ಾರನ್ೂನ ರಂಜಸಲ್ಲದ .
ಹಳ್ ಯದರಿಂದ ಕಲ್ಲತು, ಹ ೂಸತನ್ನ ಸ್ಲಾಗತ್ರಸಿ, 'ಜೀವನ್ ಬ ೀವು ಬ ಲ್ಾ' ಎಂಬ ವಲಸೆವದಿಂದ ನಲಳ್ ಗಳ ಕಡ ನ್ಡ ಯೀಣ್. ಯುಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭ್ದಂದು ಖಂಡಿತ ಸಿಕ ೂಾೀಣ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿಯ (ಹ ೇವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ) ಹಾದಿಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ವಿಶಲಾಸದಿಂದ
ಸಂಪಲದಕ ಮಂಡಳಿ - ಡಲ.ಶ್ಿೀವತಾ ದ ೀಸ್ಲಯ, ಡಲ.ವಿಶಾನಲರ್ ಮಂದಗ ರ ಮತುೆ ಡಲ.ವಿನ್ತ ಶಮಿ.

ಆತ್ಮೀಯ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಲ ವಿನಂತ್ಮ. ಬಳಗದ ಸುದಿಿಧಾರ ಸಂದ ೇಶದಲ್ಲಲ ನೇವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ು ಇಚ್ಛಿಸುವ ನಮಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುದಿಿ -ಸಮಾಚಾರಗಳನುನ ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ,ಸಾಧನ ,ಮದುವ ,ಮತ್ುಿ ಇನನತ್ರ ಸುದಿಿಗಳು) ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಈಮೇಲ್
ವಿಳಾಸಕ ೆ ಕಳಿಸ್ತಕ ೂಡಬ ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ಮಸ್ತಕ ೂಳುುತ ಿೇವ . ಸಂದ ೇಶದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ನಮಮ ಆಸಕ್ತಿ ,ಸಹಕಾರ ಮತ್ುಿ ಪ್ರೇತಾಸಹಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕವಿತ -ಲ ೇಖನಗಳಿದಿರ 'ಅನವಾಸ್ತ' ಗ ಕಳಿಸ್ತಕ ೂಡಿ (anivaasi@gmail.com) - (ನ ೂೇಡಿ ಪ್ುಟ 3)

ನ್ಗುವಂದು ರಸಪಲಕವಳಳವಂದು ರಸಪಲಕ| ನ್ಗುವಲತಮ ಪರಿಮಳವ ಪಸರಿಸುವ ಕುಸುಮ| ದುಗುಡವಲತಮವ ಕಡ ದು ಸತೆವವ ತುೆವಮಂತು| ಬಗ ದ ರಡನ್ುಂ ಭ್ುಜಸು - ಮಂಕುತ್ರಮಮ ||

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ: ಡಾ.ಶ್ರೇವತ್ಸ ದ ೇಸಾಯಿ; ಡಾ.ವಿನತ ಶಮಿ, ಡಾ.ವಿಶವನಾಥ್ ಮಂದಗ ರ
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ಎಂತ್ಹ ಸುಂದರವಾದ ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಮಾರಂಭ!!
“ನ್ಮಸ್ಲಾರ ಬನನ “, ಬಣ್ಣದ ರ ೀಷ ಮ ಲ್ಂಗ ಉಟ್ು ೧೦ ವಷ್ಿ ವಯಸಿಾನ್ ಹುಡುಗಿಯಬಬಳಳ ನ್ಮಮನ್ುನ
ಬರಮಲಡಿಕ ೂಂಡಳಳ. ಎಂರ್ಹ ಸುಂದರವಲದ ಸ್ಲಾಗತ ! ಸಂಧಭ್ಿ: ನ್ವ ಂಬರ್ ೫ ನ ೀ ತಲರಿೀಖು ಡಲಬಿಿಯಲ್ಲಾ
ನ್ಡ ದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಮಲರಂಭ್. ದ ೂಡಡ ಹಲಲ್ಲನ್ ತುಂಬ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಿೀರ ಉಟ್ುು ಝಗಮಗಿಸುವ
ಒಡವ ತ ೂಟ್ು ಲ್ಲ್ನಲಮಣಿಗಳಳ ಸಡಗರದಿಂದ ಓಡಲಡುತ್ರೆದುುದನ್ುನ ನ ೂೀಡಿ ಮದುವ ಮನ ಗ ಹ ೂೀದಂತ ಆಯತು.
ಮಹಲಗಣ್ಪತ್ರ ಮತುೆ ಲ್ಕ್ಷಿಿಯ ಪೂಜ , ಮಂಗಳ್ಲರತ್ರಯಂದಿಗ ಕಲಯಿಕಿಮದ ಆರಂಭ್.
ಅಂದವಲಗಿ

ಅಲ್ಂಕರಿಸಿಕ ೂಂಡ

ಪುಟ್ು

ಮಕಾಳ

ಮುಗಧ

ಹಲಡು

ಮತುೆ

ನ್ೃತಯಗಳಳ

ನ್ಮ್ಮಮಲ್ಾರನ್ೂನ

ಮುದಗ ೂಳಿಸಿತು .ಆ ಮಕಾಳಳ ಹಲಡಿದ ‘ಹಿಂದೂಸ್ಲಾನ್ವು ಎಂದೂ ಮರ ಯದ ಭಲರತ ರತನವು ನೀನಲಗು’ ಹಲಡನ್ುನ
ಕ ೀಳಿ ಆ ದಿನ್ದ ಮುಖಯ ಕಲ್ಲವಿದ ಛಲಯಲರವರಿಗ ಅವರ ಚ ೂಚ್ುಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಮಲ ಗಿೀತ ಯ ನ ನ್ಪು
ಮೂಡಿಸಿರಬ ೀಕು. ಇಂಟ್ನಲಯಿಷ್ನ್ಲ್ಫ ಯೀಗ ಚಲಂಪ್ರಯನ್ ಈಶಾರ್ ಶಮಿನ್ ಯೀಗ ಪಿದಶಿನ್ವನ್ುನ ನ ೂೀಡಲ್ು ತುಂಬಲ ಉತುಾಕತ ಇತುೆ.
ಆದರ ಸ್ ುೀಜ್ ತುಂಬ ತಗುೆ ಇದಿುದುರಿಂದ ಸರಿಯಲಗಿ ಕಲಣ್ಲ್ಲಲ್ಾ.
ಹ ೂರನಲಡು ಅನ್ನಪೂಣ ೀಿಶಾರಿ ದ ೀವಸ್ಲಾನ್ದಲ್ಲಾ ಕ ೂಡುವ

ಪಿಸ್ಲದ ಅಕ್ತಾ ಕಡಲ್ ಬ ೀಳ್

ಪಲಯಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಗ

ಹ ೂೀದವರು ಯಲರೂ

ಮರ ಯುವುದಿಲ್ಾ. ಅದ ೀ ರಿೀತ್ರ ಡಲಬಿಿಯಲ್ಲಾ ಮರ್ಲಯನ್ಹ ಬಿಸಿಬ ೀಳ್ ಭಲತ್, ಬ ಂಡ ಕಲಯ ಹುಳಿ, ಮೊಸರನ್ನ ಇತಲಯದಿ ಮತುೆ ಕಡಲ್ ಬ ೀಳ್ ಪಲಯಸದ
ರಸ ಕವಳ ! ಸೂಯಿನಲರಲಯಣ್ರ ಕೃಪ ಯಂದ.
ರಂಗದ ಮ್ಮೀಲ್ ಒಂದು ಹಳಿುಯನ ನೀ ಪುನ್ರಿಚಿಸಿ ಹಳಿುಯ ಜೀವನ್ ವಯವಿಧಯವನ್ುನ ತ ೂೀರಿಸಿದ ಡಲಬಿಿ ತಂಡದವರು ನ್ಮಮನ್ುನ ಮತ ೂೆಂದು ಲ್ ೂೀಕಕ ಾ
ಒಯುರು. ರಂಗದ ಮ್ಮೀಲ್ ಗುಡಿಸಲ್ು, ಎತ್ರೆನ್ ಗಲಡಿ, ಹಸುಗಳಳ, ಹ ೂಲ್ ಉಳ್ ೀದು -ಇಂರ್ಹುದನ ನಲ್ಾ ತ ೂೀರಿಸಿ ನ್ೃತಯ ರೂಪಕವನ್ುನ ಹಿೀಗೂ
ಮಲಡಬಹುದ ೀ? ಎಂದು ನ್ಮಮನ್ುನ ಸೂಪತ್ರಿಸಿದರು. ‘ಕನಲಿಟ್ಕ ವ ೈಭ್ವ’ ದಶಿನ್ದಲ್ಲಾ ಬ ಂಗಳ ರಿನ್ ಕರಗ, ಮಂಗಳ ರಿನ್ ಮೀನ್ುಗಲರರ ನ್ೃತಯ,
ಕ ೂಡವರ ಧೀಮಂತತ , ಚಿತಿದುಗಿದ ಓಬವಾನ್ ಕಥ , ಕ್ತತೂೆರಿನ್ ಚ ನ್ನಮಮನ್ ಕಥ , ಬ ೀಲ್ೂರು ಹಳ್ ೀಬಿೀಡಿನ್ ಶ್ಲ್ಲಬಲಲ್ಲಕಲ ನ್ೃತಯ,
ಮಹಿಷಲಸುರಮದಿಿನಯ ಕಥ ಇತಲಯದಿ ಇತಲಯದಿ ತ ೂೀರಿಸಿ ನ್ಮಮ ನಲಡಿನ್ ಬಹುಮುಖ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಬಗ ೆ ಹ ಮ್ಮಮ ಪಡುವಂತ ಮಲಡಿದರು.
ಕಲಫಿ, ಸಮೊೀಸ, ಭ ೀಲ್ಫ ಪುರಿಯ ಮುಂಚ , ‘ಮಜಲ ಟ್ಲಕ್ತಸ್ಟ’ ಖಲಯತ್ರಯ ಸೃಜನ್ ಲ್ ೂೀಕ ೀಶ್ ತಮಮ ಚ್ುರುಕುತನ್, ವಿನ್ಮಿತ , ಹಲಸಯ ಪಿಜ್ಞ
ಒಳಗ ೂಂಡ ಪಿಶ ನ ಮತುೆ ಉತೆರ ಸಂವಲದ ಕಲಯಿಕಿಮವನ್ುನ ಕ ೂಟ್ುು ರಂಜಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನ್ದ ಏಳಳ ಬಿೀಳಳಗಳನ್ುನ ಹಿಂಜರಿಕ ಇಲ್ಾದ ನ್ಮಮ ಜ ೂತ ಹಂಚಿಕ ೂಂಡರು .
ಡಲಬಿಿ ತಂಡದವರು ‘ಮ್ಮೈಸೂರು ದಸರಲ’ ಮ್ಮರವಣಿಗ ಯನ್ುನ ರಂಗದ ಮ್ಮೀಲ್ ಜೀವತಳಿಸಿದಲಗ ‘ನ್ ಭ್ೂತ ೂೀ ನ್ ಭ್ವಿಷ್ಯತ್ರ’ ಎಂಬ ಉರ್ಲೆರ ಪ ಿೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂತು. ೬೪ ಜನ್ ಮತುೆ ಒಂದು ಅಂಬಲರಿ ಆನ ರಂಗದ
ಮ್ಮೀಲ್ ಬಂದಲಗ ಹಿಂದ ಚ ೀಷ ು ಮಲಡುತ್ರದು ಮಕಾಳಳ, ಹರಟ್ ಹ ೂಡ ಯುತ್ರದು ದ ೂಡಡವರು ಎಲ್ಾರೂ ಬ ರಗಲಗಿ ದಂಗಲದರು…
ಗಲನ್ ಕ ೂೀಗಿಲ್ ಛಲಯಲ ತಮಮ ಸುಶಲಿವಯ ಗಲಯನ್ದಿಂದ ಎರಡು ಘಂಟ್ ಗೂ ಹ ಚ್ುು ಕಲಲ್ ರಂಜಸಿದರು. ಅವರು ‘ಯಲರಿವನ್ು ಈ ಮನ್ಮರ್ನ್ು’ ಹಲಡಿದಲಗ ಹಲಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ಮರ್ರೂ ಮ್ಮೀಲ್ ದುು ಕಲಯಟ್ಸ
ವಲಕ್ ಮಲಡಿದೂು ಮಲಡಿದ !ು !!
ಗಗನ್ವು ಎಲ್ ೂಾೀ ಭ್ೂಮಯು ಎಲ್ ೂಾೀ…, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂರ್ ಸುಂದರಲಂಗ ಜಲಣ್…. ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಹಲಡುಗಳನ್ುನ ಕ ೀಳ್ಲೆ ಕ ೀಳ್ಲೆ ಸಮಯ ಹ ೂೀಗಿದ ು ಗ ೂತಲೆಗಲ್ಲಲ್ಾ. ಮರ್ ಯ ಮರ್ ಯ ಪದಮಪಲಣಿಯವರಿಂದ
ಹಲಸಯದ ತುಣ್ಕುಗಳಳ….
ಬಿ. ಆರ್. ಛಲಯಲ ಕಡ ಯಲ್ಲಾ ಟ್ ೈಟ್ಲನಕ್ ಇಂಗಿಾಷ್ ಹಲಡನ್ನ ಹಲಡಿದಲಗ, ಇಂಗ ಾಂಡ್ ನ್ಲ್ ಾ ಹುಟಿು ಬ ಳ್ ದ ಪಿಶಲಂತ್ ಸ್ಲಯೀಶಾರ್ ‘ನನನಂದಲ್ ೀ ನನನಂದಲ್ ೀ’ ಕನ್ನಡ ಹಲಡನ್ುನ ಮುಂಚ ಹಲಡಿದುು ಜ್ಞಲಪಕಕ ಾ ಬಂದು,
ಕಲ್ ಗ ಗಡಿಯೆಲ್ಲಾದ ಎಂತನಸಿತು.
– ಸರಸವತ್ಮ ಮಧು (ಸಾಥ್ ಕ ೂಟಟದುಿ ವಿಶವನಾಥ್ ಮಂದಗ ರ )

ಬಲ್ು ವಿಶ ೇಷ: ಡಾ. ಅಭಯಾಂಬಾ ಆಯಿ ಮೂತ್ಮಿಯವರ ಸನಾಮನ
೫ನ ೀ ನ್ವ ಂಬರ್ ೨೦೧೬ರಂದು ಈ ವರುಷ್ದ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು. ಕ . ಯ ಎಲ್ಾ ಕಲಯಿಕಲರಿ ಸಮತ್ರ ಸದಸಯರು ಡಲಬಿಿ ಊರಲ್ಲಾ ಬಲ್ು ಯಶಸಿಾಯಲಗಿ ನ ರವ ೀರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಲರಂಭ್ದಲ್ಲಾ
ಒಂದು ವಿಶ ೀಷ್ ಹ ೂಸ ಕಲಯಿಕಿಮವನ್ುನ ಮಲಡಲ್ಲಯತು. ಡಲ.ಅಭ್ಯಲಂಬಲ ಆಯಿ ಮೂತ್ರಿ(ಚಿತಿದಲ್ಲಾ ಕುಳಿತ್ರರುವವರು) ಯವರು ಕನ್ನಡ
ಬಳಗ ಯು. ಕ . ಗ ಅಪಲರ ನಸ್ಲಾರ್ಿ ಸ್ ೀವ ಸಲ್ಲಾಸಿದುನ್ನ ಸಮರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅವರನ್ುನ ಗೌರವಿಸಿದುು , ಅವರಿಗ ಂದು ಒಂದು ವಿಶ ೀಷ್ ಸಮಲರಂಭ್
ಮಲಡಿದುು ಶಲಾಘನೀಯ. ಈ ಹ ೂಸ ಕಲಯಿಕಿಮವನ್ುನ ಅಂದು ನ ರ ದಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹ ಮ್ಮಮಯಂದ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನ್ಂದದಿಂದ ಪಲಲ್ ೂೆಂಡರು.
ಡಲ. ಅಭ್ಯಲಂಬಲ ಆಯಿ ಮೂತ್ರಿಯವರು ಮೂಲ್ತಃ ಕನಲಿಟ್ಕದ ಚ ನ್ನಪಟ್ುಣ್ ಎಂಬ ಊರಿನ್ವರು. ತಮಮ ವ ಯದಯಕ್ತೀಯ ಪದವಿಯನ್ುನ
ಮ್ಮೈಸೂರಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿಕ ೂಂಡು ೧೯೬೦ರಲ್ಲಾ ಇಂಗ ಾಂಡಿಗ ಬಂದರು. ನಲಯಷ್ನ್ಲ್ಫ ಹ ಲ್ಫೆ ಸವಿಿಸ್ಟ ನ್ಲ್ಲಾ ಹಲ್ವಲರು ವರುಷ್ ಆಸಪತ ಿಗಳಲ್ಲಾ, ಜನ್ರಲ್ಫ
ಪಲಿಕ್ತುಸ್ಟ ಗಳಲ್ಲಾ ಕಳ್ ದು, ಕ ಲ್ಸ ಮಲಡಿದರು. ಕ ೂನ ಗ ೧೯೭೮ರಲ್ಲಾ ಮಕಾಳ ಆರ ೂೀಗಯದ ವೃತ್ರೆಯನ್ುನ ಕ ೈಗ ತ್ರೆಕ ೂಂಡು ನ ೂಟಿಂಗಲಹಾಮ್ ನ್ಲ್ಲಾ
ಮುಂದುವರ ದರು. ಈಗ ಅವರು ನವೃತೆರಲಗಿ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸ್ ೀವ ಹಲಗೂ ಧಮಿದಲಯಕ (ಚಲರಿಟ್ಬಲ್ಫ) ಸಂಸ್ ಾಗಳಿಗ ಸಹಲಯ
ಸಲ್ಲಾಸುತ್ರೆದಲುರ .
ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸ್ಲಾಪನ ಯಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಾಯವರಗ ಪಿತ್ರಯಂದು ಬಳಗದ ಕಲಯಿಕಿಮಗಳಿಗ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಭಮಲನ್, ಉತಲಾಹ,
(ಎಡದಿಂದ ಬಲ್ಕ ಾ: ಡಲ ಪಿಸ್ಲದ್, ಕಲಯಿದಶ್ಿ,ಡಲ ಸ್ ನೀಹಲ
ಕುಲ್ಕಣಿಿ, ಅರವಿಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಿ, ಡಲ ಅಭ್ಯಲಂಬಲ
(ಕುಚಿಿಯಲ್ಲಾ), ಡಲ ಗೌಡಗ ರ ಜಯರಲಮ್, ಮಲಜ ಅಧಯಕ್ಷರು,
ಸವಿತಲ ಸುರ ೀಶ್, ಉಪಲಧಯಕ್ಷ ಪಿಜ ೂಯೀತ್ರ ಮಧುಸೂದನ್,

ಹ ಮ್ಮಮಗಳಿಂದ ಬಂದು ಚಿಕಾ ಮಕಾಳಳ, ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಸದಸಯರ ೂಂದಿಗ ಬ ರ ತು, ನ್ಕುಾ, ನ್ಲ್ಲದದುನ್ನ ನಲನ್ು ಕಣಲಣರ ಕಂಡಿರುವ .
ಡಲ. ಅಭ್ಯಲಂಬಲ ಅವರು ಸದಲ ಹಿನ್ನಲ್ ಯಲ್ ಾೀ ಇದುುಕ ೂಂಡು ಹಲ್ವಲರು ಮುಖಯ ಕತಿವಯಗಳ್ಲದ ಬಳಗದ ಕಲಯಿದಶ್ಿ, ಕನ್ನಡ ಕ ೈಪ್ರಡಿಯ
ಸಹಲಯ ಕಲಯಿಕತಿರಲಗಿ ನಸ್ಲಾರ್ಿತ ಯಂದ ದುಡಿದಲುರ . ತಮಗ ಹ ಸರು, ಪಿಶಂಸ್ , ಹ ೂಗಳಿಕ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಯಲವತೂೆ ಬಯಸಲ್ಲಲ್ಾ. ಈ ಎಲ್ಲಾ
ವಿಷ್ಯಗಳಳ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯರಿಗ ಲ್ಲಾ ಗ ೂತ್ರೆರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಬಗ ೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಾ ತ್ರಳಿಸಲ್ು ನ್ನ್ಗ ಅಪಲರ ಹ ಮ್ಮಮ ಎನಸುತೆದ .

ಅಧಯಕ್ಷ ವಿವ ೀಕ ತ ೂೀಂಟ್ದಲಯಿ)

ಸಂದ ೀಶ

– ಡಾ.ಅರವಿಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಿ
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ಪ್ದ ಹುಡುಕ್ತ

ಒಗಟುಗಳು

ಉತ್ಿರ - ಪ್ುಟ ೪

ರಂಗ ೂೇಲ್ಲ ವಿನಾಯಸಗಳು

ನಮಗ ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಬರ ಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ ಯೇ? ಮತಾಯಕ ತ್ಡ? ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಬರ ಯುವ ಮೊದಲ್ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೂ ಸರಿ, ಈಗಾಗಲ ೇ ಬರ ಯುತ್ಮಿದಿರೂ ಸರಿಯೇ - ಬನನ, ನಮಮ 'ಅನವಾಸ್ತ'
ಜಾಲ್ ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಲ (https://anivaasi.com) ನಮಮ ಬರಹಗಳನುನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತ. ನಮಮ ಕಥ , ಕವನ, ವಿಮಶ ಿಗಳು (ಪ್ುಸಿಕ, ಸ್ತನ ಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಾಂಸೃತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ), ಪ್ರವಾಸ ದಿನಚರಿ,
ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗ ಸಾವಗತ್. ಹ ಚ್ಛಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ ಜಾಲ್-ಜಗುಲ್ಲಯ ಸಂಪಾದಕರನುನ ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸ್ತ—anivaasi@gmail.com

ಸಂದ ೀಶ
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ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹ ಗುುರುತ್ು - ವ ೈದ ೇಹಿ
ವ ೈದ ೀಹಿ - ಕನ್ನಡ ಸ್ಲಹಿತಯದ ಓದುಗರಿಗ ಅವರ ಹ ಸರು ಬಹು ಪರಿಚಿತ. ವ ೈದ ೀಹಿಯವರ ಲ್ ೀಖನಯಲ್ಲಾ ಮೂಡಿಬಂದ ಅನ ೀಕ ಕೃತ್ರಗಳಳ ಹ ಣಿಣನ್ ಒಳಮಲತುಗಳನ್ುನ ಸಧೃಡವಲಗಿ
ನಲ್ಲಾಸುತೆವ . ಅವರ ಕ ಲ್ ಕತ ಗಳಲ್ಲಾ, ಕವನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಬರುವ ಪಿರ್ಲನ್ ವಸುೆ ಹ ಣ್ುಣ. ಪ್ರತೃಪಿರ್ಲನ್ ವಯವಸ್ ಾ ಇರುವ ಭಲರತ್ರೀಯ ಸಮಲಜದಲ್ಲಾ ಹ ಣ್ುಣ ಮೌನ್ವಲಗ ೀ ಉಳಿದರೂ ಸಮಲನ್ತ ಯ
ಬಗ ೆ ಸದಲ ಜಲಗೃತ ದನಯಲಗಿರುತಲೆಳ್ ಎಂಬುದು. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಆ ವಯವಸ್ ಗಾ ಹ ೀಗ ಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಪಿತ್ರರ ೂೀಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತಲೆಳ್ ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ಬಹು ಸೂಕ್ಷಿವಲಗಿ, ನ್ವಿರಲಗಿ ಹ ೀಳಳವ
ಲ್ ೀಖಕ್ತ ವ ೈದ ೀಹಿ. ಗಂಡ ೂಬಬ ಸ್ಲಾಭಲವಿಕವಲಗಿ ಅನ್ುಭ್ವಿಸುವ ವಯಕ್ತೆಸ್ಲಾತಂತಿಾವನ್ನ ಹ ಣ್ುಣ ಅನ್ುಭ್ವಿಸಲ್ು ಎಷ್ುು ಬಯಸುತಲೆಳ್ , ಅವಳಲ್ಲಾ ಮೂಡುವ ಪಿಶ ನಗಳ ಗ ೂಂಚ್ಲ್ು,
ಹಲತ ೂರ ಯುವಿಕ ಮುಂತಲದ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ನರಂತರವಲಗಿ ಹರಿಯುತೆಲ್ ೀ ಇರುವ ಜೀವನ್ದಿಗಳ ಕತ ಗಳನ್ನ ವ ೈದ ೀಹಿ ಕನ್ನಡಕ ಾ ಕ ೂಟ್ುರು. ಅವರ ಕ ೂಡುಗ ಯನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಅನ ೀಕ
ಪಿಶಸಿೆಗಳಳ ಅವರನ್ುನ ಹುಡುಕ್ತಕ ೂಂಡು ಬಂದಿವ . ಸನಲಮನಸಿವ . ಕನ್ನಡ ಸ್ಲಹಿತ್ರಗಳ ಪಟಿುಯಲ್ಲಾ ಅವರ ಹ ಸರು ಶಲಶಾತವಲಗಿದ .
ವ ೈದ ೀಹಿಯವರ ನಜ ಹ ಸರು ಜಲನ್ಕ್ತ. ತಂದ ಎ.ವಿ.ಎನ್. ಹ ಬಲಬರ್ ವೃತ್ರೆಯಂದ ವಕ್ತೀಲ್ರು. ತಲಯ ಮಹಲಲ್ಕ್ಷಿಿ. ಫ ಬಿವರಿ ೧೨, ೧೯೪೫ರಲ್ಲಾ ಕುಂದಲಪುರದಲ್ಲಾ ಹುಟ್ು ಬ ಳ್ ದ ಜಲನ್ಕ್ತ
ಭ್ಂಡಲಕಿರ್ ಕಲಲ್ ೀಜನ್ಲ್ಲಾ ಓದಿ, ಕಲಮಸ್ಟಿ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪಡ ದರು. ಬಲಿಹಮಣ್ರ ದ ೂಡಡ ಅವಿಭ್ಕೆ ಕುಟ್ುಂಬದಲ್ಲಾ ಬ ಳ್ ದ ಹಿನ ನಲ್ ಮತುೆ ಅವರ ಮನ ಮಲತಲದ ಕುಂದಲಪುರ ಕನ್ನಡ
ಭಲಷ ಎರಡೂ ಅವರ ಸ್ಲಹಿತಯದ ಮ್ಮೀಲ್ ಬಹಳಷ್ುು ಪಿಭಲವ ಬಿೀರಿದ . ಜಲನ್ಕ್ತ ಮದುವ ಯಲಗಿದುು ಕ .ಎಲ್ಫ. ಶ್ಿೀನವಲಸ ಮೂತ್ರಿಯವರನ್ನ. ಈ ದಂಪತ್ರಯ ಮೊದಲ್ ಮಗಳಳ ನ್ಯನ್,
ಎರಡನ ೀ ಮಗಳಳ ಪಲ್ಾವಿ. ಮಗಳಳ ನ್ಯನ್ ತಲನ್ೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ಯ ಬರಹಗಲತ್ರಿಯಲಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿಕ ೂಂಡಿದಲುರ . ತನ್ನ ತಲಯಯ ಕ ಲ್ ಕನ್ನಡ ಕೃತ್ರಗಳನ್ುನ ಇಂಗಿಾಷ್ ಭಲಷ ಗ ಭಲಷಲಂತರಿಸಿದಲುರ .
ಜಲನ್ಕ್ತ ಎಂಬ ಹ ಸರು ವ ೈದ ೀಹಿ ಹ ೀಗಲಯತು ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಕುತೂಹಲ್ಕಲರಿ ಹಿನ ನಲ್ ಯಂದಿದ . ಜಲನ್ಕ್ತ ತನ್ನ ಸ್ಲಹಿತಯ ಕೃಷಿಯ ಮೊದಲ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದ ಸುಪಿಸಿದಧ ವಲರಪತ್ರಿಕ 'ಸುರ್ಲ' ಗ ಪಿಕಟ್ಣ ಗ ಂದು
ಒಂದು ಕತ ಯನ್ುನ ಕಳಿಸಿದುರು. ಆದರ ನ್ಂತರ ಕತ ಯನ್ುನ ಪಿಕಟಿಸಬ ೀಡಿ ಎಂದು ವಿನ್ಂತ್ರಸಿಕ ೂಂಡರು. ಕಲರಣ್, ಆ ಕತ ನಜಜೀವನ್ಕ ಾ ಸಂಬಂಧಸಿದುು. ಆದರೂ, ಪತ್ರಿಕ ಯ ಸಂಪಲದಕರು ಕತ ಯನ್ುನ
ಪಿಕಟಿಸಿಯೆೀಬಿಟ್ುರು - ಜಲನ್ಕ್ತಯ ಹ ಸರನ್ುನ ವ ೈದ ೀಹಿ ಎಂದು ಬದಲ್ಲಸಿ!! ಹಿೀಗಲಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಲಹಿತಯದಲ್ಲಾ 'ವ ೈದ ೀಹಿ' ಎಂಬ ಹ ಸರು ಉಳಿಯತು.
ಕನ್ನಡದ ಆಧುನಕ, ನ್ವಯ ಸ್ಲಹಿತಯದಲ್ಲಾ ವ ೈದ ೀಹಿಯವರ ಹ ಸರು ಗುರುತರವಲದದುು. ತಲನ್ು ಬ ಳ್ ದ ಪ್ರತೃಪಿರ್ಲನ್ ಸ್ಲಮಲಜಕ ವಯವಸ್ ಯ
ಾ
ಚೌಕಟ್ುುಗಳಲ್ಲಾ ಹ ಣ್ಣನ್ುನ ನ ಲ್ ಗ ೂಳಿಸುವ ಬಗ ೆ ಪಿಶ ನಗಳನ್ುನ ಎತುೆತಲೆ,
ವ ೈದ ೀಹಿ ಆ ಹ ಣ್ಣಲ್ಲಾರುವ ಜಲಗೃತ ದನಯನ್ುನ ಹ ೂರತರುತಲೆರ . ಹಲಗ ಹ ೂರತಂದು ತಮಮ ಸ್ಲಹಿತಯದಲ್ಲಾ ಆ ಹ ಣಿಣಗ ಹ ೂಸ ನ ಲ್ ಯನ್ುನ ಒದಗಿಸಿ, ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಒಳದೃಷಿುಗಳನ್ುನ ಹಂಚಿಕ ೂಳಳುತಲೆರ . ಹ ಣಿಣನ್ ಆಂತರಿಕ
ಪಿಪಂಚ್ದ ಮತುೆ ಮನ್ಸಿಾನ್ ಮ್ಮೀಲ್ , ಭಲವನ ಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ , ಮತುೆ ಖಲಸಗಿತನ್ದ ಮ್ಮೀಲ್ ಪ್ರತೃಪಿರ್ಲನ್ ವಯವಸ್ ಾಯ ಅಂಗಗಳಳ ನ್ಡ ಸುವ ಅಧಕಲರವನ್ುನ ಅವರು ವಿಶ ಾೀಷಿಸುತಲೆರ . ಹ ಣಿಣನ್ ಅರ್ಭವಯಕ್ತೆ ಮತುೆ ವಯಕ್ತೆ
ಸ್ಲಾತಂತಿಾವನ್ುನ ತುಳಿದಿಡುವ, ಬಚಿುಡುವ ಮತುೆ ತ್ರರಸಾರಿಸುವ ಸಮಲಜದ ಬಗ ಗಳನ್ುನ ತಮಮ ಕವನ್ಗಳಲ್ಲಾ, ಕತ ಗಳಲ್ಲಾ ಬಿಚಿುಡುತಲೆರ . ಹಲಗ ಮಲಡುತಲೆ ಹ ಣಿಣನ್ ಪಿತ್ರರ ೂೀಧಕ ದನಗ ಮಲತಲಗುತಲೆರ , ಕಣಲಣಗುತಲೆರ ,
ಕ್ತವಿಯಲಗುತಲೆರ . ಕನ್ನಡ ಸ್ಲಹಿತಯದಲ್ಲಾ ಅವರ ಪಲಿಮಲಣಿಕ ದನಯನ್ುನ ಮ್ಮಚಿು ಅವರಿಗ ಕನಲಿಟ್ಕ ಸ್ಲಹಿತಯ ಅಕಲಡ ಮ ಕ ೂಡುವ ಪಿಶಸಿೆ ಅಲ್ಾದ ೀ, ಕನ್ನಡ ಮತ ೂೆಬಬ ಹ ಸರಲಂತ ಸ್ಲಹಿತ್ರ ಎಂ.ಕ .ಇಂದಿರಲ ಅವರ
ಹ ಸರಲ್ಲಾ ಕ ೂಡುವ ಪಿಶಸಿೆ ಮತುೆ ಕಥಲ ಪಿಶಸಿೆ ಕೂಡ ಸಂದಿದ . ಅತ್ರೆಮಬ ಬ ಪಿಶಸಿೆ , ಅನ್ುಪಮಲ ಪಿಶಸಿೆ, ಸುರ್ಲ ವಲರಪತ್ರಿಕ ಯಂದ ಮತುೆ ಅನ ೀಕ ಇತರ ಮ್ಮಚ್ುುಗ ಗಳಳ ಅವರಿಗ ಲ್ರ್ಭಸಿವ . ಅವರ ಕತ ಗಳಳ,
ಕವನ್ಗಳಳ ಇತರ ಭಲರತ್ರೀಯ ಭಲಷ ಗಳಿಗ ಭಲಷಲಂತರವಲಗಿವ . ಅವರ ಕವನ್ ಸಂಕಲ್ನ್ಗಳಳ - ಬಿಂದು ಬಿಂದಿಗ ; ಪಲರಿಜಲತ; ಹೂವ ಕಟ್ುುವ ಹಲಡು. ಅವರ ಕ ಲ್ ಕಥಲ ಗುಚ್ಛಗಳಳ - ಮರ ಗಿಡ ಬಳಿು; ಅಂತರಂಗದ
ಪುಟ್ಗಳಳ; ಅಮಮಚಿು ಎಂಬ ನ ನ್ಪು; ಕೌಿನ್ ಚ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಳ.
ವ ೈದ ೀಹಿ ಅನ ೀಕ ನಲಟ್ಕಗಳನ್ುನ, ಕಲದಂಬರಿಯನ್ುನ, ಭಲಷಲಂತರ ಕೃತ್ರಗಳನ್ೂನ ಕನ್ನಡಕ ಾ ಕ ೂಟಿುದಲುರ . ಅವರು ಶಿಮಪಟ್ುು, ಕಲ್ ಹಲಕ್ತ, ಬರ ದ ಬಿ.ವಿ.ಕಲರಂತರ ಆತಮಕರ್ನ್ 'ಇಲ್ಲಾರಲ್ಲರ , ಅಲ್ಲಾಗ ಹ ೂೀಗಲ್ಲರ '
ಶಲಾಘನೀಯ ಕೃತ್ರ. ಸ್ಲಹಿತಯ ಅಷ ುೀ ಅಲ್ಾ, ಜಡುಡಕಟಿುರುವ ಸಮಲಜದ ವಯವಸ್ ಾಗಳನ್ನ ಸುರ್ಲರಿಸುವ ನಟಿುನ್ಲ್ಲಾ ವ ೈದ ೀಹಿಯ ಹ ಸರು ಗಟಿುಯಲಗಿ ನಂತ್ರದ . ಹ ಗ ೂೆೀಡಿನ್ ಅಕ್ಷರ ಪಿಕಲಶನ್ದ ಜ ೂತ ಕ ೈ ಜ ೂೀಡಿಸಿ,
ನೀನಲಸಂ ನ್ಡ ಸುವ ಸ್ಲಹಿತಯ, ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ಶ್ಬಿರಗಳಲ್ಲಾ ಮತುೆ ಚ್ಚ ಿಗಳಲ್ಲಾ ಭಲಗವಹಿಸುತಲೆ ಕಳ್ ದ ಹಲ್ವಲರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಾ ವ ೈದ ೀಹಿ ಸಮಲಜ ಮುನ್ನಡ ಯುವ ಮಲಗಿಗಳ ಬಗ ೆ ಚಿಂತ್ರಸಿದಲುರ . ಅಲ್ಾದ ಕನ್ನಡ
ಭಲಷ , ಸಂಸೃತ್ರ, ಸ್ಲಹಿತಯ, ಪಿಗತ್ರಪರ ನಲ್ುವು, ಸುರ್ಲರಣ , ಲ್ಲಂಗಸೂಕಮತ , ಮತುೆ ಸಮಲನ್ತ ಗಳ ಪರ ಮತುೆ ಜ ೂತ ಯಲಗಿ ನಂತ್ರರುವ ಹ ಗುೆರುತಲಗಿದಲುರ .

- ವಿನತ ಶಮಿ
ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಗಳು
ಜೀವನ್ ಬಲಲ್ಯ, ಯೌವನ್, ವೃದಲಧಪಯಗಳ್ ಂಬ ಹಲ್ವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ ಗತ್ರಸಿದರೂ, ಬಲಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಕಳ್ ದ ಸಮಯ ಅತ್ರ ಸುಂದರ. ಬಲಲ್ಯದ ಸ್ಲಾತಂತಿಾ, ಆಟ್ ೂೀಟ್, ಮುಗಧತ ಮುಂದಿನ್ ಬಲಳ್ ಾಗ ಅಕ್ಷಯ ಬುತ್ರೆ.
ಇಂದು ೨೧ನ ೀ ಶತಮಲನ್ದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾ ಕ್ಷ ೀತಿಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಲಕಷ್ುು ಪರಿವತಿನ ಗಳ್ಲಗಿವ . ಆಟ್-ಪಲಠ, ಮನ ೂೀರಂಜನ ಗಳಳ ಇದಕ ಾ ಹ ೂರತಲಗಿಲ್ಾ. ಆದರ , ಭಲರತದಲ್ಲಾ "ಆ ಕಲಲ್ದ" ಆಟ್ಗಳನ್ುನ ಬಲಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಆಡುತೆ ಕಳ್ ದ ಆ
ಕ್ಷಣ್ಗಳಳ ಮನ್ದಲ್ಲಾನ್ೂನ ಹಸಿರಲಗಿವ . ಚಿಕಾಂದಿನ್ಲ್ಲಾಡಿದ ಆಡುಗುಳಿ ಮನ , ಚೌಕಲಬಲರ, ಕೌಡಿ, ಕುಂಟ್ಲ ಬಿಲ್ ಾ, ಲ್ಗ ೂೀರಿ, ಕಣಲಣಮುಚಲುಲ್ ಗಳನ್ುನ ನ ನ ದಲಗ ಮ್ಮೈ
ನ್ವಿರ ೀಳಳತೆದ . ಕ ಲ್ವು ಆಟ್ಗಳಳ ಸುಲ್ಭ್ವೂ, ಸ್ಲರ್ಲರಣ್ವೂ ಆಗಿದುರ , ಕ ಲ್ವು ಬುದಿಧಗ ಸವಲಲ್ ೂಡುಡವಂರ್ವು.
ಹ ಣ್ುಣ-ಗಂಡು ತಲರತಮಯವಿಲ್ಾದ , ವಯಸಿಾನ್ ಅಂತರವಿಲ್ಾದ ೀ ಮನ ಯವರ ಲ್ಾ ಬಿಡುವಲದಲಗ, ಹಬಬ-ಹರಿದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಒಟ್ಲುಗಿ ಆಡಬಹುದಿತುೆ, ಆಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಮ್ಮೈ
ಮರ ಯಬಹುದಿತುೆ. ಹ ಚ್ುುತ್ರೆರುವ ಕ ಲ್ಸದ ಒತೆಡ, ನ್ಮಮ ಮಕಾಳಳ ಎಲ್ಾದರಲ್ೂಾ ಮುಂದಿರಬ ೀಕ ಂಬ ಚ್ಕಿವೂಯಹದಲ್ಲಾ ಒಟ್ಲುಗಿ ಆಡುವುದಿರಲ್ಲ, ಮನ್ ಬಿಚಿು
ಮಲತಲಡಲ್ೂ ನ್ಮಗಿಂದು ಪುರುಸ್ ೂತ್ರೆಲ್ಾ. ಆಧುನಕ ಜಗತ್ರೆನ್ಲ್ಲಾ ಎಲ್ ಡ
ಾ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್, ಟಿವಿ, ಮೊಬ ೈಲ್ಫ ...

ಕ್ಷಣಲಧಿದಲ್ಲಾ ಜಗತೆನ ನಲ್ಾ ಸುತ್ರೆ ಬಂದ ೀವು.

ಮ್ಮೈಮರ ತ ೀವ ೀ, ನ್ನ್ಗ ಗ ೂತ್ರೆಲ್ಾ!!
ನ್ನ್ಗ ಚೌಕಲಬಲರ ಪ್ರಿೀತ್ರಯ ಆಟ್. ಇಪಪತ ೈದು ಚೌಕಗಳನ್ುನ ಬರ ದು, ಹುಣ್ಸ್ ಬಿೀಜ, ಬಳ್ ಚ್ೂರು ಅರ್ವಲ ಕಪ ಪ ಚಿಪುಪಗಳನ್ುನ ಕಲಯಲಗಿ, ಕವಡಿಯನ್ುನ ದಲಳವಲಗಿ
ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಆಡುವ ಆಟ್ ಸರಳತ , ಬ ೀಕಲಗುವ ಬುದಿಧ ಕುಶಲ್ತ ಗ ಉತೆಮ ಉದಲಹರಣ . ಆಡುಗುಳಿ ಮನ ಒಂದು ಸ್ಲಾರಸಯಕರ ಆಟ್. ಏಳಳ ಗುಳಿಗಳ ಎರಡು ಸ್ಲಲ್ಲನ್
ಮರದ ಮಣ ಇಲ್ಾದ ಮನ ಯೆೀ ಇರಲ್ಲಲ್ಾ ಎಂದು ಹ ೀಳಬಹುದು. ಗುಲ್ಗುಂಜ ಅರ್ವಲ ಹುಣ್ಸ್ ಬಿೀಜ ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಆಟ್ ಮಲನ್ಸಿಕ ಶಕ್ತೆಯನ್ುನ ಉತ ೆೀಜಸುತ್ರೆತುೆ.
ಪುರಲಣ್ ಕಲಲ್ದಿಂದ ಪಿಸಿದಧವಲಗಿರುವ ಪಗಡ ಯಂತೂ ಮನ ಯವರಿಗ ಲ್ಾ ಬಲ್ು ಪ್ರಿಯ. ಪಗಡ ಯಲಟ್ ಆಡದ ೀ ಹಬಬದ ದಿನ್ ಪೂತ್ರಿಯಲಗುತೆಲ್ ೀ ಇರಲ್ಲಲ್ಾ.
ಲ್ಗ ೂೀರಿ, ಮರ ಕ ೂೀತ್ರ ಆಟ್, ಹಗೆದ ಆಟ್, ಒಂದ ೀ ಎರಡ ೀ? ಒಳ್ಲಂಗಣ್, ಹ ೂರಲಂಗಣ್ ಆಟ್ಗಳಿಗ ಕ ೂರತ ಇರಲ್ಲಲ್ಾ, ಆಡುವ ಗ ಳ್ ಯರಿಗೂ ಅಷ ು. ಈ ಆಟ್ಗಳಲ್ ಲ್
ಾ ಾ ಎದುು
ಕಲಣ್ುವ ಮುಖಯ ಅಂಶವ ಂದರ ಸರಳತ . ಸಲ್ಕರಣ ಗಳನ್ುನ ಕ ೂಳಳುವ ಬವಣ ಇಲ್ಾ. ಖಚ್ುಿ-ವ ಚ್ುವಿಲ್ಾ. ಇದನ ನಲ್ಲಾ
ಬರ ಯುತೆ ಹ ೂೀದಂತ , ಮತ ೆ ಎಂದು ಈ ಆಟ್ಗಳನಲನಡುತ ೆೀನ ೂೀ ಎಂದ ನಸುತ್ರೆದ .

- ಶ್ರೇದ ೇವಿ ವಲ್ಲಲೇಶ್ (ಸಹಾಯ: ರಾಮ್ ಶರಣ್)

ಸಂದ ೀಶ
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Deepavali 2016: Fun Kannada-Eng Youth Programme
Having been elected as the Youth Representative on the Executive Committee of Kannada Balaga UK in April this year, I worked over the months towards my first event at the
Deepavali function in Derby.
With the help of 5 wonderful friends (who came up with ideas before the event, and acted as guides for the children during it),
I was able to aid children aged 7 – 14 in developing their Kannada skills, as well as encouraging a participatory atmosphere. We
played pictionary and charades with simple Kannada words (nouns and verbs) — the children were allowed to make guesses in
English, but the final answer had to be in Kannada.
I had also prepared the first 5 stories from Vishnu’s Dashavatara. The children were split into 5 groups, and were given a story
each. The stories were in English, with 5 blank spaces each; the children filled in these blanks with the corresponding Kannada
words.
We also made tomato masala and pani puri together, and each child received a goodie bag with traditional Indian sweets as
well as 5 conversation cards, with easy conversational Kannada phrases to use with their families.
I was pleasantly surprised by the large number of children who participated in my event; their knowledge of Kannada vocabulary was much greater than I expected, and also greater than they believed! This shows that, by incorporating just a little Kannada into our daily family lives, we can pass on the language to future generations.
I will run a similar event at the Ugadi function in 2017, targeted for children aged 10 and above; I hope that many of them are
able to attend and contribute. It will consist of different games, and with the remaining 4 Dashavatara stories — I hope that the
children who attend both events will feel a sense of continuity, and engage better with the material and with the youth programme as a result.
I must end with a note of thanks to Harsha, Pramath, Rajath, Pranathi, and Vidyarani, who helped me run the event, and without whom it would not have been the success
that it was
- Navya Anand

Deepavali Event KB UK 2016: Something for everyone
The ‘festival of lights’ illuminates our day at a time when natural light is rather diminutive in the UK. This is why it is so appropriate that Kannadigas can come together during
such a time to celebrate the occasion together. This year, as always, the joyous atmosphere in Derby made me feel great to be one among the crowd. It was a pleasure to be a
part of a range of cultural and youth events.
The highlight of the morning was the “East Meets West” literature session, which was chaired by an accomplished local
poet, Cathy Grindgod. I always believed that poetry is a gift that one is born with. But, to hear Cathy speak about it as an art
form that one can develop and perhaps succeed in was inspiring. Maybe I should pick up a book and read more often! Furthermore, I was impressed by how easily Cathy related to the context of the poems that were recited during the session,
especially those that were so deep rooted to our culture. It reaffirmed the old cliché that art knows no language or nation,
and that we can all appreciate one’s creativity and ideas if we have an open mind. This message is so relevant in today’s
social atmosphere, when many of us fear being confronted with the words written in one of the poems discussed during the
session (a poem which described the experiences of an immigrant moving to Britain from India): “Who are you? Who called
you?”
Indeed, it was a very busy afternoon as we marshaled youngsters into the youth program, rather lazily as we were spoiled
by Kannada Balaga with a heavy (but delicious) lunch. Navya, the chair of the youth committee, did a great job in organizing
the activities, which included standard games like Charades and Pictionary, but the contexts and words being in Kannada.
The responsibility of guiding people who were alien to Kannada was passed on to those of us who were slightly competent.
I do hope this continues in the future, as it allows everyone to participate. The session also included reading and completing
unwritten words of a mythological Indian story. It was not like these stories garnered as much interest and attention amongst kids as might be witnessed inside the cinema
during the screening of Harry Potter. But, it was still encouraging to see them willing to participate. Of course, some were highly enthusiastic, which gives me hope! We concluded the session with a round of Pani Puri, which was prepared by three of the older youths (including myself) in front of the whole group. So, there was something in it for
everyone: Language, mythology and most importantly (in my opinion) food.
- Rajath Satyaprakash

What an experience we had on Kilimanjaro!
Nine of us trekked to Kilimanjaro for 7 days from 7th to 13th of January and had a fabulous time! 6 of us were Kannada Balaga members (myself, Dr G Jayaram, Anand Keshavamurthy and family) and my brother and cousin joined us from Bengaluru.
The tour operator company we chose was called Tro-Peaks, based in Moshi town in the foothills of Mount Kilimanjaro.
We had excellent guides in Daniel, Benny, Valance and Eliza who took care of us extremely well. Not to mention the very
hard working porters who made sure we had as comfortable a stay as possible.
The trek was for 7 days in total, 6 days to reach the summit and 1 day to get down. Anybody climibing Kilimanjaro will
soon learn a mantra that is repeated every few minutes – pole, pole – meaning slow, slow in swahili! It did not take us
long to realise why the locals were so keen on going slow; the analogy is running a marathon rather than a short sprint.
Climbing Kilimanjaro is about endurance and scaling the height slowly so that our body gets maximum chance to get
acclimatised. After all, reaching 19,341 feet is no easy task!
We began the climb on 7th January using the Machame route. The first day of the trek was walking through the rainforest. Everyday, as the altitude increased, Wesaw that the vegetation changed from tall trees to smaller plants and shrubs due to lesser density of oxygen. It was unique and
interesting. We saw some trees and plants that we had never seen before. The tropical climate at the base gave way to temperate and then to artic like conditions as the
altitude increased. Above an altitude of 4000 mts it was mostly desert interspersed with rocks. The weather changed constantly; it would be bright and sunny one minute and
very cold and windy the next!
Every day of the trek posed a new challenge, and the steep climb and less oxygen combined with walking 8 hours per day was taxing. The biggest challenge by far was the 6th
day, the day we reach the summit. We started from the base camp (Barafu camp, 4600 mts) at midnight to be greeted by sub-zero temperatures and gale force winds. It was a
long and arduous uphill trek for 8 to 9 hours to reach the summit (5900 mts). On the we saw the most spectacular sunrise against the backdrop of mount Meru and mount
Mawenzi (second highest peak after Uhuru peak). Alas, this is also the day when many climbers start getting altitude sickness. Most problems are temporary and resolve once
we descend to a lower altitude. I was truly amazed by the grit and determination of Dr G Jayaram, who at 73 showed so much resilience to reach the summit. We stayed on
the summit for 15 minutes and started our descent to the base camp and further down to Millennium point which is at 3600 mts. On day 7, we descended to ground level,
signed out of Kilimanjaro National park and made our way back to our beloved hotel in Moshi town for a much-needed hot shower!
It was a once in a lifetime experience and I thoroughly recommend the adventure. It is tough but with adequate training for a few
months it is achievable. It is better to travel in a group of at least 6 people. Also, it is very important to go slow ( pole, pole) to get
acclimatised to the altitude. Many extremely fit people have failed to reach the summit by going too fast.
I cannot wait to do it all over again in a few years!

- Dr Girish Vashista

ಸಂದ ೀಶ

ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ

Page 5

SANDESHA Newsletter of Kannada Balaga UK

April 2017

Awards
Prof.BS Sathyaprakash
An article on the detection of Gravitational Waves
was published in April 2016 edition of Sandesha.
Author of the article Prof.BS Sathyaprakash and his
team have won the following awards since the discovery. Hearty congradulations to the team and
wish the very best for many more discoveries
1. Royal Astronomical Society, LIGO Group Award,
2017
2. Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, Shared with the LIGO Discovery Team, 2016
3. Gruber Cosmology Prize, Shared with the LIGO Discovery Team, 2016
4. Cardiff University Vice-Chancellor’s Award for Outstanding Contribution to the University, Shared
with the Cardiff Gravitational Physics Group, 2016

Bhanu Ramaswamy OBE, FCSP, MSc, Grad Dip
Physiotherapy

5. Distinguished Science Award of the National Space Club (USA), Huntsville Chapter, Shared with the
LIGO Discovery Team, 2016

Ms. Bhanu Ramaswamy receiving OBE award.
(Article on her achievement was published in November
2016 Sandesha)

Obituary
Dr VENKATAGIRIAPPA HARIPRASAD
1941 – 2016
We regret to announce the death of a senior life member of Kannada Balaga Dr VENKATAGIRIAPPA HARIPRASAD on 26th of November, 2016.
He was born in 1940 in Mysore in a family with long tradition of music. His father Vidwan Veena Venkatagiriappa was an 'Aasthana Vidwan' in
the Mysore Palace and was a great exponent of “Mysore style Veena''. Dr Hariprasad received his training in playing Veena from Dr Doraiswamy
Iyengar, a renowned veena artist and a pupil of Veena Venkatagiriyappa. After a medical qualification from the Mysore Medical College he was
trained as an ENT surgeon. He worked in Merthyr Tydfil, Pontypridd, Cornwall and Carmarthen Hospitals.
Before he had a stroke in 1994 Dr Hariprasad contributed regularly to Kannada Balaga events in its early days. He was an important part of a
group that gave programmes of music and drama on stage in a few events. He also contributed to religious programmes on National Television
in Wales. He ran Carnatic Music workshops during some of Kannada Balaga events and also at Cardiff University. His knowledge of music had no
bounds but he made a point of keeping it to himself out of modesty! Despite his level of disability, he was fiercely independent and sought little
help from others. He kept himself well informed about a wide range of subjects from music to medicine and from past history to current affairs.
He took great pleasure in talking about some of the great musicians of yester years, many of whom he had met. We have lost a great musician, a
dear friend, a loving husband and father, and above all a great human being. He leaves behind his wife Swarna Gouri and his daughter Lakshmi.
- Dr Dwaraknath Sastry OBE and Dr. Shrivatsa Desai
Lakshmi Writes:
My father was a warm, generous, positive and immensely strong person. He had the same gift with other people as he did with his Veena - he coaxed the absolute best from
them and showered his friends and family with love and attention. His friendly cheerfulness was not reserved just for people he knew, and I have so many fond memories of
him making close friends out of complete strangers. I will miss him dearly.

Mrs Ujwala Gowda
Mrs Ujwala Gowda came to United Kingdom following her husband Dr Puttaswamy Gowda in 1976. She worked as Practice Manager for
more than three decades. A Life Member of Kannada balaga UK, Ujwala was very helpful in organising Kannada Balaga events and was a
regular attender of Kannada Balaga functions. We miss an extremely friendly and pleasant person who loved to meet friends. Her family
was resident in Aberdare, South Wales for over 36 years. She leaves behind husband and a son.
Our prayers and thoughts are with her husband, son and family."

- Dr RSS Krishnamurthy

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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