ಯುಗಾದಿ ಸಂಚಿಕೆ
SANDESHA April 2018
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸ ರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಮ್ಮೂ ರಲ್ಲಲ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ: ‘ಯುಗಾದಿ ಬಂದರೆ ದಗಾದಿ“.
ಅಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ! ಯುಕೆ ಯಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಲ್ದ ಯುಗಾದಿ ದಿನ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದದ ಕೂಡಲೆ ನೋಡಿದೆದ ೋ ಹಂದಿನ ರಾತಿರ ಯ ಹಮಪಾತ್ವನ್ನು ! ಈ ವರ್ಷದ ಈ “ವೈಟ್
ಯುಗಾದಿ“ಯ ಫೋಟೊ (ನೋಡಿ) ಕ್ಲಲ ಕ್ಲಿ ಸಿ ಮಿತ್ರ ರಿಗ್ಗಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಪಾದಕ್ಲೋಯವನ್ನು ಬರೆಯುತಿತ ದ್ದದ ಗ ಈಗ
ಎಪ್ರರ ಲ್ ತಿಂಗಳದ ಮೊದಲ್ ವಾರದಲ್ಲಲ ಈಸು ರ್ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಮತ್ತತ ಸ್ು ೋ! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಲ ನಾನ್ನ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕಿ
ದಶಕಗಳಲ್ಲಲ ಎರಡನೆಯ ಸಲ್ ”ವೈಟ್ ಈಸ್ಟ ರ್” ನೋಡುತಿತ ದೆದ ೋನೆ. ಈ ಸಲ್ ವಸಂತಾಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ
ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರ ಮವೂ ಸವ ಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿಯೇ, ಇದೇ ಎಪ್ರರ ಲ್ ೨೧ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿತ ದೆ.
ನಿಮ್ಮೂ ಲ್ಲ ರಿಗೂ ಸುಸ್ವವ ಗತ್.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಲ ಯುಕೆ ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ ಹೆಚ್ಚಾ ತ್ತ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಲ
ಕಾಯಷಮಾಡಿದವರ ಪ್ರ ಯತ್ು ಶ್ಲಲ ಘನಿೋಯ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಲ ಅನೇಕ ಕನು ಡಿಗರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಕನು ಡ ಬಳಗವೂ ಕಡಿಮ್ಮ ದರದಲ್ಲಲ ವರ್ಷಕೆಿ ರಡು ಒಳೆೆ ಯ ತ್ರಗತಿಯ
ಕೂಟಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಏಪ್ಷಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಮತ್ತತ ಹಟ್ಟು ಗ್ಗ ಸಂತೃಪ್ರತ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ದೆ ಉತ್ತ ಮ ದರ್ಜಷಯ ಸ್ವಹತಿಯ ಕ ಮತ್ತತ ಸ್ವಂಸಿ ೃತಿಕ
ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳನ್ನು ಹಮಿೂ ಕೊಳುೆ ತಿತ ರುವದು ಅದರ ವೈಶಿರ್್ ಯ . ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗ್ಗ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ (KSSVV)ಯ
ವತಿಯಂದ ”ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಅಂಗಳದಿಂದ” ಎನ್ನು ವ ಸದಸಯ ರು ಬರೆದ ಕಥೆ-ಕವನ-ಲೇಖನಗಳ ಒಂದು ಪುಸತ ಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತತ . ಈ ಸಲ್ ಆ ತಂಡದ ಸದಸಯ ರು
ತಾವೇ ರಚಿಸಿದ ’ಒಲ್ವಿನ ಕವಿತ್ತ’ಗಳನ್ನು ಆಯುದ ಹತ್ತತ ಪ್ರ ೋಮಗಿೋತ್ತಗಳ ಸಿ ಡಿ (CD) ಯನ್ನು ಇದೇ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಲ ಹರತ್ರಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. ೨೧ ರಂದು ಆ
ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತತ ಧವ ನಿಮುದಿರ ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಳುೆ ವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗ್ಗ ಸಿಗಲ್ಲದೆ.
ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಲ ಯೇ ಈ ಸಲ್ದ ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಲ್ಲರುವ ಡಾ ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿಯವರ ಪ್ರಿಚಯ ೪ ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಲ ದೆ. ಅವಶಯ ಓದಿರಿ. ಈ ಸಲ್ದ
ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರ ಮದ ”ಥಿೋಮ್” ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಸ್ಮ ರಣೆ. ಈ ”ಸಂದೇಶ” ದಲ್ಲಲ ಅದೇ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ೨ ರಿಂದ ೬ ಪುಟಗಳಲ್ಲಲ ಓದಿರಿ. ಮಂಕು ತಿಮೂ ನ
ಕಗೆ ದ ಬಗ್ಗಗಿನ ಮಧ್ಯಯ ಹು ದ Interactive Session ನ ಲಾರ್ ಪ್ಡೆಯರಿ. ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರನ್ನು ಅತಿ ಸಮಿೋಪ್ದಿಂದ ಕಂಡ ಅವರಂಥ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜಞ
ಮತ್ತತ ಮನೋರಂಜಕ ಮಾತ್ತಗಾರ (raconteur) ಸಿಗುವದು ವಿರಳ. ಯುಕೆ ಕನು ಡಿಗರಿಗ್ಗ ಅವರು ಕೊಟು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದೇ ಪುಟದ ಕೆಳಗ್ಗ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ /ನಿಮಾಲ್ ಚಿತ್ು : ಒಾಂದು ಸಂದೇಶ: ''ಲೋಕದೊಳ್ ಮಡಿಯೇ ನಿಮಷಲ್ಚಿತ್ತ ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ೋಮೇಶವ ರ ಶತ್ಕದಲ್ಲಲ . ಅದೇನೋ ಮುಖಯ ವೇ.
ಆದರೆ ಪ್ರಿಸರದ ’ನಿಮಾಷಲ್ಯ ವೂ ಅಷ್ು ೋ ಮುಖಯ ತಾನೆ. ಗಾಂಧೋಜಿ ಇಂಗ್ಗಲ ಂಡಿನ ಸವ ಚಛ ತ್ತಗ್ಗ ಮ್ಮಚಿಾ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ ಯೂ ಅದರ ಆಂದೊೋಲ್ನ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದುದ ಸವ ಚಛ ತ್ತಯ
ಬಗ್ಗಗಿನ ಭಾರತಿೋಯರ ಧೋರಣೆಯಂದ. ದುರ್ದಷವದ ಸಂಗತಿಯಂದರೆ ಭಾರತ್ದಿಂದ ಯುಕೆಗ್ಗ ಬಂದರೂ ನಮೂ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಲ ಆ ನಿಮಷಲ್ತ್ತಯನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುವುದನ್ನು
ಮರೆತ್ತಬಿಡುತ್ತತ ೋವೆ. ನಮೂ ’ಕಸ ಬಿಸ್ವಕುವಿಕೆ”ಯಂದ Meeting Hall ಮಲ್ಲನವಾಗಿದದ ರಿಂದ ೨ ಸಲ್ ನಮೂ KBUK ದಂಡ ತ್ತರುವಂತ್ತ ಆಗಿದೆ. ಸದಸಯ ರೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಸಿರೆಂದು
ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಯಂದ ಬಿನು ಹ.
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರಿಗಾಗಿ ಶಿರ ೋ ಕಜಷಗಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ—”ದಿನವೂ ಇಡಿೋ ಸಂಸ್ವರ ಕುಳಿತ್ತ ೧೫ ನಿಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ವನ್ನು ಓದಿರಿ.
ಅಗಾಧ ಸಂಪ್ತ್ತತ ಆಗ ನಿಮೂ ದ್ದಗುತ್ತ ದೆ, ಮತ್ತತ ಭಾಷ್ ಹಾಗು ಸಂಸಿ ೃತಿ ಉಳಿಯುತ್ತ ದೆ”

ಆತಿಮ ೀಯ ಕನ್ನ ಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರ ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಬಳಗದ ಸುದಿಿ ಧಾರೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ಲು ಇಚಿಿ ಸುವ ನಿಮಮ ಕುಟಾಂಬದ ಸುದಿಿ -ಸ್ರ್ಮಚಾರಗಳನುನ ) ಪ್ರ ಶಸ್ತು ,ಸಾಧನೆ ,
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇನಿನ ತ್ರ ಸುದಿಿ ಗಳು) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ಕೆಕ ಕಳಿಸ್ತಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಕೊಳುು ತ್ು ೀವೆ. ಸಂದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮಮ ಆಸ್ಕ್ತು ,ಸ್ಹಕಾರ ಮತ್ತು
ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಗಳು ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ .
ಕವಿತ್-ಲೇಖನ್ಗಳಿದಿ ರೆ 'ಅನಿವಾಸ್ತ' ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕೊಡಿ (anivaasi@gmail.com) - (ನೀಡಿ ಪುಟ 3)

ಯಾತಿರ ಕರು ನಾವು, ದಿವಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ವಿೋ ಲೋಕ |ಸತ್ರ ದಲ್ಲ ನೇಮದಿಂದಿರಲ್ಲಕೆಡೆಯುಂಟು ||ರಾತಿರ ಮ್ಮರಾಯುತ ಹರಡೆನೆ ತ್ತರಳಿದೊಡೆ, ಪಾರು- |
ಪ್ತ್ಯ ದವ ಮ್ಮಚ್ಚಾ ವನ್ನ – ಮಂಕುತಿಮೂ ||
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ: ಡಾ.ಶ್ರ ೀವತ್ಾ ದೇಸಾಯಿ; ಡಾ.ವಿನ್ತ್ ಶಮಾ, ಡಾ.ವಿಶವ ನಾಥ್ ಮಂದಗೆರೆ
ವಿನಾಯ ಸ್: ಅನ್ನ ಪೂರ್ಾ ಆನಂದ್
Email: sandeshakbuk@yahoo.com
Website: www.kannadabalaga.org.uk
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ಡಿ.ವಿ.ಜಿ (೧೭ ಮಾರ್ಚಷ ೧೮೮೭ – ೭ ಅಕೊು ೋಬರ್ ೧೯೭೫ , ೮೮ ವರ್ಷಗಳು)
ದೇವನ್ಹಳಿು ವೆಾಂಕಟರಮರ್ಯಯ ಗಾಂಡಪ್ಪ

(ಡಿ.ವಿ.ಜಿ) ಎಂದೇ ಪ್ರ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿರುವ ಕನು ಡದ ನೆಚಿಾ ನ ಸ್ವಹತಿ. ಕೊೋಲಾರದ

ಮುಳಬಾಗಿಲ್ಕ ಇವರ ಸವ ಸಥ ಳ. ಸ್ವಹತ್ಯ , ಸಂಸಿ ೃತಿ, ಪ್ತಿರ ಕೊೋದಯ ಮ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಹೋಗ್ಗ ಹಲ್ವಾರು ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ ದುಡಿದ ಡಿವಿಜಿ,
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋಖಲೆ ಸ್ವವಷಜನಿಕ ವಿಚ್ಚರ ಸಂಸೆಥ ಯ ಸಂಸ್ವಥ ಪ್ಕರು ಎಂಬುವುದು ಹೆಮ್ಮೂ ಯ ವಿರ್ಯ.
ಆಧ್ಯಯ ತ್ೂ , ರಾಜಕ್ಲೋಯ, ತ್ತ್ವ , ದ್ದಶಷನಿಕತ್ತ ಹೋಗ್ಗ ಹತಾತ ರು ಪ್ರ ಕಾರದ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಕವನ, ಪ್ರ ಬಂಧ,
ನಾಟಕ, ಪುಸತ ಕಗಳ ದೊಡಡ ಪ್ಟ್ಟು ಯೇ ಇದೆ!
ಇವರ "ಮಂಕುತಿಮೂ ನ ಕಗೆ " ಕನು ಡದ ಭಾಗವದಿೆ ೋತ್ತಯಂದರೆ ಅತಿಶಯವಲ್ಲ . ನಾಲ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಕಗಳ ೯೪೫ ಪ್ದಯ ಗಳನು ಳಗಂಡ
ಈ ಹತಿತ ಗ್ಗ ಮಹಾಕಾವಯ ! ವೇದ, ಉಪ್ನಿರ್ದ್, ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ ಎರಕ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಕೂಿ , ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸೂಕತ ವಾದ
ಮತ್ತತ ಉಪ್ಯುಕತ ವಾದ ಜಿೋವನ ಮಾಗಷದ ಸ್ವರ. ಇಂತ್ಹ ಗರ ಂಥರತ್ು ವನ್ನು

ಕನು ಡಿಗರಿಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಅವರ ಉಪ್ಕಾರ

ಚಿರಸೂ ರಣ್ಣೋಯ
ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ನ ಬಹಳ ಹೇಳುವ ಅವಶಯ ಕತ್ತ ಇಲ್ಲ . ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ತಿಳಿದದೆದ ೋ ಮತ್ತತ ತಿಳಿಯಲ್ಲಚಿಛ ಸುವವರಿಗ್ಗ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ

ಹಾಗಾಗಿ ನನಗ್ಗ ಇರ್ು ವಾದ ಅವರ ಕೆಲ್ವು ಕವನ/”ಕಗೆ ” ಗಳನು ಇಲ್ಲಲ ಹಂಚಿಕೊಳುೆ ತಿತ ದೆದ ೋನೆ
ವನಸುಮ
ವನಸುಮದೊಲೆನು ಜಿೋ
ವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತ್ತ
ಮನವನನ್ನಗಳಿಸು ಗುರುವೇ –
ಹೇ ದೇವ

ಅವರ "ವನಸುಮ" ಕವನ ನನಗ್ಗ ಅಚ್ಚಾ ಮ್ಮಚ್ಚಾ . ೫ ನೇ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಇದು ನನು ಕನು ಡ ಪ್ಠ್ಯ ಪುಸತ ಕದಲ್ಲಲ ತ್ತತ . ಆಗ ಬರಿೋ ಈ ಪ್ದಯ ದ
ಪ್ದವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಥಷ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ ಷ ತ್ತಗ್ಗದುಕೊಳುೆ ವುದೊಂದೇ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತತ . ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತಿತ ದದ ಂತ್ತ ಈ ಪ್ದಯ
ಜಿೋವನ ಸ್ವರವನ್ನು ಈ ಪ್ದಯ ದಲ್ಲಲ ಹೇಳಿದ್ದದ ರೆ ಡಿವಿಜಿ !

ಜನಕೆ ಸಂತ್ಸವಿೋವ
ಘನನ್ನ ನಾನೆಂದೆಂಬ
ಎಣ್ಣಕೆ ತ್ೋರದೆ ಜಗದ
ಪೊಗಳಿಕೆಗ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಿಡದೆ

ಕಾಡಿನ ಯಾವುದೊೋ ಮ್ಮಲೆಯಲ್ಲಲ ಘಮೂ ನೆ ಅರಳುವ ಹೂವು, ಯಾರ ಪ್ರ ಶಂಸೆಯನ್ನು ಇಚಿಛ ಸದೆ, ತ್ನು ಪಾಡಿಗ್ಗ ತಾನ್ನ ಅರಳಿ,

ಕಾನನದಿ ಮಲ್ಲಲ ಗ್ಗಯು
ಮೌನದಿಂ ಬಿರಿದು ನಿಜ
ಸರರ್ವ ಸೂಸಿ ನಲ್ವಿಂ
ತಾನೆಲೆಯ ಪ್ರಂತಿದುಷ
ದಿೋನತ್ತಯ ತ್ೋರಿ ಅಭಿ
ಮಾನವನ್ನ ತ್ರೆದು
ಕೃತ್ಕೃತ್ಯ ತ್ತಯ ಪ್ಡೆವಂತ್ತ

ಇದನೆು ೋ ಅಲ್ಲ ವೇ ಹೇಳಿರುವುದು!

ಉಪ್ಕಾರಿ ನಾನ್ನ ಎ
ನ್ನು ಪ್ಕೃತಿಯು ಜಗಕೆಂಬ
ವಿಪ್ರಿೋತ್ ಮತಿಯನಳಿದು
ವಿಪುಲಾಶರ ಯವನಿೋವ
ಸುಫಲ್ಸುಮರ್ರಿತ್ ಪಾ
ದಪ್ದಂತ್ತ ನೈಜಮಾದೊಳಿಪ ಂ
ಬಾಳವ ವೊಲ್ಕ

ಮಹಾನಂದವೇ", " ಏನೇ ಶುಕಭಾಷಿಣ್ಣ", "ಮುಗುದೆಯಾದೆಯಾ ಕನೆಯ ",

ಸಾಹಿತ್ಯ : ಡಿ. ವಿ. ಗಾಂಡಪ್ಪ

ನನು

ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೋರಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಸರಳತ್ತಯಲ್ಲಲ ಇರುವ ಆಳವಾದ ತ್ತ್ವ ಜ್ಞಞ ನವಿರುವ ಅರಿವಿದೆ. ಎಂತ್ಹ ಸರಳ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ

ಕಂಪ್ನ್ನು ಸೂಸಿ ಕಡೆಗ್ಗ ಮುದುರಿಬಿೋಳುವ ಹಾಗ್ಗ, ನಾವು ಮನ್ನರ್ಯ ರೂ ಕೂಡ ನಮೂ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು , ಜಿೋವನವನ್ನು ಶರ ದೆದ ಯಂದ,
ನಗುನಗುತಾತ ಮಾಡಿ ಕೃತ್ಕೃತ್ಯ ತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸೂಕತ , ಸಮಂಜಸ. ರ್ವದಿೆ ೋತ್ತಯಲ್ಲಲ ಶಿರ ೋ ಕೃರ್ಿ ಕೂಡ
ಈ ವನಸುಮದಂತ್ತಯೇ, ತ್ಮೂ ಜಿೋವನವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಲದದ ರು ಡಿವಿಜಿ. ನ್ನಡಿದಂತ್ತ ನಡೆದ ಮಾಹಾನ್ ವಯ ಕ್ಲತ !
ಅಂತಃಪುರ ಗಿೋತ್ತ

ಅವರ "ಅಂತಃಪುರ" ಗಿೋತ್ತಗಳು ನನು ಮತ್ತ ಂದು ನೆಚಿಾ ನ ಸಂಕಲ್ನ. ರ್ರತ್ನಾಟಯ ದ
ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳಲ್ಲಲ ಈ ಗಿೋತ್ತಗಳನ್ನು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಯಸಬೇಕ್ಲತ್ತತ . "ಏನಿೋ
"ನಟನವಾಡಿದಲ್ ತ್ರುಣ್ಣ" ಪ್ದಯ ಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಸುವಾಗ ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಸಂದಯಷ
ಪ್ರ ರ್ಜಞ ಯ ಅರಿವಾಯತ್ತ. ಎಂತ್ಹ ಅದುು ತ್ ಕಲ್ಪ ನೆ!
ಬೇಲ್ಲರು, ಹಳೇಬಿೋಡಿನ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಯರು ಜಿೋವಂತ್ವಾಗಿ ಕಣ್ೂ ಂದೆ ಬಂದು
ನತಿಷಸುವ ಅನ್ನರ್ವ. ಅವರ ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲ ರಬಹುದ್ದದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸವ ತಃ ಬಂದು
ಡಿವಿಜಿ ಅವರಿಗ್ಗ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರೇನೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆ!
ಒಮ್ಮೂ ಲ್ಕ್ಲಷ ೂ ೋನಾರಾಯಣ ರ್ಟು ರು ನಡೆಸಿಕೊಟು “ಕಗೆ ”ದ ವಾಚನ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ ಕೇಳಿ
ಅದನು ೋದುವ ಆಸೆಯಾಯತ್ತ. ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾನ್ನ

ಏನಿೋ ಮಹಾನಂದವೇ ಓ ಭಾಮಿನಿ
ಏನಿೋ ಸಂರ್ರ ಮದಂದವೇ ಬಲ್ಕ ಚಂದವೇ ||
ಏನಿೋ ವೃತಾಮೊೋದ ಏನಿೋ ಮುರಜ ನಾದ
ಏನಿೋ ಜಿೋವೊೋನಾೂ ದ ಏನಿೋ ವಿನೋದ ||.
ಢಕೆಿ ಯ ಶಿರಕೆತಿತ - ತಾಳಗೋಲ್ಲಂ
ತ್ಟ್ಟು ತ್ಕ್ಲಿ ಟ ಧಮಿಕ್ಲಟ - ತ್ಕಝಣ್ರೆನಿಸಿ ||
ಕುಕುಿ ತ್ತ ಚರಣವ - ಕುಲ್ಕಕುತ್ತ ಕಾಯವ
ಸ್ಕ್ಲಿ ದ ಕುಣ್ಣತ್ವ - ಕುಣ್ಣವೆ ನಿೋನೆಲೆ ಬಾಲೆ ||
ಆರು ನಿನು ಯ ಹೃದಯಗಾರದೆ ನತಿಷಸಿ
ಮಾರ ಶೂರತ್ತಯ ಪ್ರ ಕಾರಿಸುತಿಪ್ಷನ್ ||
ಸೊ ರವದನ ನಮೂ ಚೆನು ಕೇಶವರಾಯ
ಓರೆಗನಿು ಮ್ ಸನೆು ತ್ೋರುತ್ಲ್ಲಹನೇನೇ||

“ಕಗೆ ”ದ ಕಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ. ಕಥೆ ಪುಸತ ಕ ಓದುವಂತ್ತ
“ಕಗೆ ”ವನು ೋದಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದಗ ಕೆಲ್ವು ಪ್ದಯ ಗಳನು ದುತ್ತತ ೋನೆ. ಕಣೂ ನಗಳನ್ನು ತ್ತರೆಯಸುವ
ಸ್ೋಪಾನವದು. ಸಂಸಿ ೃತ್ ಮತ್ತತ ಹಳೆಗನು ಡ ಪ್ದಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನನಗ್ಗ ಅಥಷವಾಗುವುದು ಸವ ಲ್ಪ ಕರ್ು .
ಆದರೆ “ಕಗೆ ”ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಕಠಿಣ ಪ್ದಗಳ ಅಥಷ ನನು ಂತ್ಹವಳಿಗ್ಗ ಬಹಳ ಉಪ್ಯುಕತ . ಹಾಗ್ಗಯೇ
"ಕಗೆ ಕೊಿ ಂದು ಕೈಪ್ರಡಿ" ಎಂಬ ಪುಸತ ಕವನ್ನು ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಶಿರ್ಯ ರಾದ ಡಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣನ್ ಅವರು
ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದ್ದದ ರೆ. ಸುಲ್ಲದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿ ನಂತ್ತ “ಕಗೆ ”ವನ್ನು ನನು ಂತ್ಹ ಮ್ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಥಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದರ ಸ್ವರವನು ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳೆ ಲ್ಕ ಬಹಳ ಸುಲ್ರ್.
ಬದುಕು ಜಟಕಾಬಂಡಿ,ವಿಧ ಅದರ ಸ್ವಹೇಬ,
ಕುದುರೆ ನಿೋನ್,ಅವನ್ನ ಪೇಳದ ಂತ್ತ ಪ್ಯಣ್ಣಗರು.
ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೊೋ ಹೋಗ್ಗಂದಕಡೆಗೋಡು
ಪ್ದ ಕುಸಿಯ ನೆಲ್ವಿಹುದು - ಮಂಕುತಿಮೂ ||೬೦೦||

ನನು ನೆಚಿಾ ನ “ಕಗೆ ”ವಿದು - ಕುದುರೆ ಹೇಗ್ಗ ಅದರ
ಸ್ವಹೇಬ ಓಡಿಸಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ ಸುಖ ದುುಃಖದ
ಪ್ರಿವೆಯಲ್ಲ ದೆ ಓಡುತ್ತ ದೆಯೋ ಹಾಗೇ ನಿೋನ್ನ

ಓಡು ಎಂಬ ಜಿೋವನದ ಸರಳ ನಿಯಮ!
ಬದುಕು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿಯಂತ್ತ. ನಾವೆಲಾಲ ಕುದುರೆಗಳು. ನಡೆಸುವ ಕೈ (ಸ್ವಹೇಬ) ಬೇರೆ (ವಿಧ/ ರ್ದವ/ಶಕ್ಲತ ). ಅದು
ನಡೆಸಿದಂತ್ತ ಕುದುರೆ ಓಡಬೇಕು. ನಮೊೂ ಂದಿಗಿರುವ ಪ್ರ ಯಾಣ್ಣಕರು ನಮೂ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ ಸೆು ೋಹತ್ರು ಎಂದು ಅರ್ಥಷಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಜನರೆಂದೂ
ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ರೂ ಆ "ಕೈ" ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಡೆಗ್ಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಸಂತ್ೋರ್ದ ಹಾದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದುುಃಖದ್ದದ ಗಿರಬಹುದು. ಹಾದಿಯ
ಆಯಿ ಯ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಯ ಕುದುರೆಗಾಗಲ್ಲೋ, ಪ್ರ ಯಾಣ್ಣಕರಿಗಾಗಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ! ಓಡಿ ಸುಸ್ವತ ದರೆ ಆಶರ ಯ ಕೊಡಲ್ಕ ನೆಲ್ವಿದೆದ ೋ ಇದೆ (be grounded ಅಂತ್ಲ್ಲ ಅರ್ಥಷಸಬಹುದು).
ಸುಧ್ಯರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನು ಡೆಯುವುದು. ಜಿೋವನದ ಸ್ವರ ನಾಲ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ !
ಈಗಿನ ಕನು ಡ ಶಬದ ಕೊೋಶದಲ್ಲಲ "ಕಗೆ " ಎಂದರೆ "ಬೇಸರ ತ್ರುವ ಹರಟ್ಟ"/"ಕೆಲ್ಸಕೆಿ ಬಾರದ"/"ಖಡೆ " ಎಂಬ ಅಥಷಗಳಿವೆ. “ಕಗೆ ”ದ ಸ್ವರ ಅಥಷವಾಗದಿರುವವರಿಗ್ಗ ಇದು
"ಬೇಸರ ತ್ರುವ ಹರಟ್ಟಯೇ" ಅಲ್ಲ ವೇ?!!
“ಕಗೆ ”ದಂತ್ಹ ಮಹಾಕಾವಯ ನಮೂ ಮಾತೃಭಾಷ್ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಕನು ಡಿಗರೇ ಧನಯ !
- ಅನ್ನ ಪೂರ್ಾ ಆನಂದ್
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'ಮಂಕು ತಿಮಮ ’ - ನಾನು ಕಂಡಂತ್
ಅಹುದು, ನಿೋವು ಊಹಸಿದಂತ್ತ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ (ಡಿ ವಿ ಜಿ) ಅವರ ಮಂಕು ತಿಮೂ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೇ ನಾನ್ನ ಮಾತಾಡುತಿತ ದೆದ ೋನೆ.
೧೯೪೩ರಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಕ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಈ ಪುಟು ದ್ದದ, ಒಬಬ ರ ಹಸತ ದಲ್ಲಲ ಸುಲ್ರ್ವಾಗಿ ಕೂರುವಂಥ magnum opus ಈ ’ಚಿಕಿ '’
ಪುಸತ ಕ! ಸವ ತಃ ಕುವೆಂಪು ಅವರೇ ” ಓದುತ್ತ ಓದುತ್ತ ಮಸತ ಕಕ್ಲಿ ಟುು ಗಂಭಿೋರವಾದೆ, ವಿಸತ ರದ ದಶಷನಕೆ ತ್ತತ್ತ ತ್ತದಿಯಲ್ಲ ನಿನು
ಪುಸತ ಕಕೆ ಕೈಮುಗಿದೆ”... ಎಂದು ಶ್ಲಲ ಘಿಸಿದ ೯೪೫ಪ್ದಯ ಗಳ ಪುಸತ ಕ ಈಗ ೧೬ನೆಯ ಮುದರ ಣ ದ್ದಟ್ಟದರೂ ಇನ್ನು ಅಷ್ು ೋ
ಜನಪ್ರರ ಯವಾಗಿದೆ. ಬರಿೋ ಪ್ರರ ಂಟ್ಟನಲ್ಲ ಷ್ು ೋ ಅಲ್ಲ , ಸ್ವಫ್ಟು ವೇನಷಲ್ಲಲ ಪುಕಿ ಟ್ಟಯಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವವಿರಾರು ಸ್ವೂ ರ್ಟಷ
ಫೋನ್ನಗಳಲ್ಲಲ ರಾರಾಜಿಸುತಿತ ದೆ. ಈ ಜನಪ್ರರ ಯತ್ತಯ ಗುಟ್ಟು ೋನ್ನ ಇರಬಹುದು?
ನಾನ್ನ ಶ್ಲಲೆಯಲ್ಲಲ ದ್ದದ ಗ ಇದು ಪ್ಠ್ಯ ದಲ್ಲಲ ರಲ್ಲಲ್ಲ . ಮೊದಲ್ ಸಲ್ ಇದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಗ ಬಿೋchiಯ ತಿಂಮನೇ ಹೆಚ್ಚಾ
ಪ್ರಿಚಯದವನಾಗಿದದ . ಈ ಮಂಕು ತಿಮೂ ನ್ನ ಅಂತ್ಹವನೇ ಏನೋ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದೆದ . ಅಮೇಲೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ
ಗತಾತ ಗಿದುದ . ಇದೇನ್ನ ರೋಚಕ ಕಥಾ ಪುಸತ ಕವಲ್ಲ , ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ . ಇದು ಮುಕತ ಕಗಳ ಸಂಗರ ಹ ಎನು ಬಹುದು. ಹಳೆನಡುಗನು ಡ ಮಿಶರ ಶೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ರಚಿಸಿದುದ . ನಾಲ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಕಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಕ್ಲೋಣಷವಾಗಿ ಬರೆದ ಕೆಲ್ವು ಅತಿ ಸರಳ ಕೆಲ್ವು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಲ ರ್ು
ಗಂಭಿೋರ ಚೌಪ್ದಿಗಳು. ಭಾಷ್ ಸಹ ಓದಲ್ಕ ಅಷ್ು ೋನ್ನ ಸುಲ್ರ್ವಲ್ಲ .

ನಗುವು ಸಹಜದ ಧಮಷ ನಗಿಸುವುದು ಪ್ರಧಮಷ |

ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತ್ತ ”ಇದನ್ನು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶ್ಲಲೆಯ
ಮಕಿ ಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲಲ್ಲ , ಓದಿ ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಳೆ ಲ್ಕ ಶಕತ ವಾಗಿರುವ
ದೊಡಡ ವರಿಗಾಗ್ಗ” ಬರೆದರು. ಕೆಲ್ವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಯಲ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ರಾಮಾಯಣ-ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಪ್ರಿಚಯ, ಗಿರ ೋರ್ಕ್
ಪುರಾಣದ ಹನೆು ಲೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ ಕೊಟು ಪ್ದಗಳ ಅಥಷ ಸ್ವಕಾಗದಿದದ ರೆ ವಿಪುಲ್ವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ

ನಗುವ ಕೇಳುತ್ ನಗುವುದತಿಶಯದ ಧಮಷ ||
ನಗುವ ನಗಿಸುವ ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ ಬಾಳುವ ವರವ |
ಮಿಗ್ಗ ನಿೋನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳೊ – ಮಂಕುತಿಮೂ ||೯೧೭||

’ಕೈಪ್ರಡಿ’ಗೋ, ಭಾರ್ಯ , ವಿವರಣೆ, ತಾತ್ಪ ಯಷ ಹೇಳುವ ಗರ ಂಥಕೊಿ ೋ ಮೊರೆ ಹೋಗ ಬಹುದಲ್ಲ . ’ಕಗೆ ’ವನ್ನು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಲ ಓದುವಂಥದಲ್ಲ . ಓದಲ್ಲ ಕೂಡದು. ಅ. ರಾ.
ಹುಲಾಲ ಗು ಬೆಟು ದಡಿ, ಮನೆಗ್ಗ ಮಲ್ಲಲ ಗ್ಗಯಾಗು |

ಮಿತ್ರ ಹೇಳುವಂತ್ತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೈಗ್ಗತಿತ ಕೊಂಡು ಅದರ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಬಿದದ ಒಂದೊಂದೇ

ಕಲಾಲ ಗು ಕರ್ು ಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧ ಸುರಿಯ ||

ಪ್ದವನ್ನು ಓದಿ ಅಥಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮೂ ಆಂಡಾರ ಯಡ ಸ್ವೂ ರ್ಟಷ ಫೋನಿನಲ್ಲಲ

ಬೆಲ್ಲ ಸಕಿ ರೆಯಾಗು ದಿೋನದುಬಷಲ್ರಿಂಗ್ಗ |

ದಿನಕೊಿ ಂದು ಕಗೆ ಓದ ಬಹುದು. ಒಮ್ಮೂ ಓದಿದದ ರೂ, ತಿಳಿದಿದದ ರೂ ಮತ್ತ ಮ್ಮೂ ಓದಿದ್ದಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಥಷ

ಎಲ್ಲ ರಳಗಂದ್ದಗು - ಮಂಕುತಿಮೂ || ೭೮೯|| ಹಳೆಯುತ್ತ ದೆ. ಪಂಪ್ ಹೇಳಿದಂತ್ತ ’ನಿಚಾ ಮ್ ಪೊಸತ್ತ’ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ತ ದೆ!
ಇದನ್ನು ಕನು ಡದ ರ್ಗವದಿೆ ೋತ್ತ ಎಂದು ಕರೆದಿದುದ ಸರಿಯೇ. ನನಗ್ಗ
ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲ್ಲ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಂತ್ತ ಇದರಲ್ಲಲ ಗಿೋತ್ತ ಮತ್ತತ ಉಪ್ನಿರ್ದ್ ಗಳ ಸ್ವರವೇ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾನವ
ಬದುಕುವ ನಿೋತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಕರ್ು ದ ಜಿೋವನದ, ಅನ್ನರ್ವದ ಮ್ಮಸೆಯಂದ ಬಂದ
ಆಧ್ಯಯ ತ್ೂ ರ್ರಿತ್ ಮಾತ್ತಗಳಿಂದ ತ್ತಂಬಿರುವದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಕೆಲ್ವರು ”ನನಗ್ಗ ದುುಃಖವಾದ್ದಗ ಬೇಸರವಾದ್ದಗ ಕಗೆ ದ
ಪ್ದಯ ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂದಡು ಸ್ವಂತ್ವ ನ ಪ್ಡೆಯುತ್ತತ ೋನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ್ವರು
”ಡಿವಿಜಿ ಅವರದೇ ಎನು ಬಹುದ್ದದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸವ ತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲ , ವೇದೊೋಪ್ನಿರ್ತ್ತತ ಗಳಿಂದ,
ರ್ಗವದಿೆ ೋತ್ತಯಂದ ವಿಸ್ವತ ರದ ಓದಿನಿಂದ ಎರವು ಪ್ಡೆದ ಪ್ದಗಳು ಇವು” ಎಂದು ಟ್ಟೋಕ್ಲಸುವವರೂ ಇದ್ದದ ರೆ! ಅದನು ೋದಿ
ಆಶಾ ಯಷವಾಯತ್ತ. ಅದೇನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ದವುದೂ ಜನರಲ್ಲಲ ಅದರ ಜನಪ್ರರ ಯತ್ತಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ . ಪ್ರ ಕಟವಾದ
ಹಸತ್ರಲ್ಲಲ , ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ಮುದರ ಣದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಗ ಹಂದಿನ ‘ಕಗೆ ’
ಗಳನ್ನು ಕಂಠ್ ಪಾಠ್ ಮಾಡಿದ ಜನ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತತ ಅವುಗಳನೆು ಲ್ಲ ಕಲ್ಲಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಂಡಪ್ಪ ನವರೆದುರು
ದೂರು ತಂದರು ಎಂದು ಶತಾವಧ್ಯನಿ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದದ ರೆ! ಅಂದ
ಮುಳುಗದಿರು; ಜಿೋವನದ ತ್ತರೆಯ ಮೇಲ್ಲೋಜುತಿತ ರು|

ಮೇಲೆ ಅದರ ಜನಪ್ರರ ಯತ್ತ ತ್ಮಗ್ಗ ಮಹದ್ದಶಾ ಯಷವೆಂತ್ಲ್ಲ

ಒಳಿತ್ನಾಗಿಸು, ಕೊಡುತ್ ಕೊಳುತ್ ಸಂತ್ಸವ ||

”ಶಿರ್ು ಓದುಗರಿಗ್ಗ ಅದೊಂದು ರಿೋತಿಯ ವಾಯ ನಿಟ್ಟ ಬಾಯ ಗ್” ಎಂದು

ಕಳವಲಂಬಡದೇ ನಡೆ ಕಡೆಯ ಕರೆ ಬಂದುದು|

ಬರೆದವರ ’ವಾಯ ನಿಟ್ಟಗ್ಗ’ - ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಿ ನಮಿಸ್ೋ (ಕಗೆ ೦೧)

ಮಿಳಿತ್ನಿರು ವಿಶವ ದಲ್ಲ—ಮಂಕುತಿಮೂ || ೭೫೦||

ಎನ್ನು ವಂತಿದೆ! ಈಗಲ್ಲ ವಿದ್ದವ ಂಸರು, ಭಾರ್ಣಕಾರರು,
ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳು ಆಗಾಗ ಒಂದಿಲಲ ಂದು ಕಗೆ ದ ಪ್ದವನ್ನು ಉದಧ ರಿಸದೆ ಇಲ್ಲ . ಗಮಕ, ಸುಗಮ ಸಂಗಿೋತ್ದಲ್ಲಲ , ಮಾಯ ಜಿರ್ಕ್

ನಲ್ಲಲ ಇದರ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಲ ಇದರ ಸ್ವಥ ನವನ್ನು ರ್ದರ ಗಳಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ಯು ಕೆ ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರಿಗ್ಗ ಕೆಲ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಂದೆ (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೧)
ತ್ಮೂ ”ಕಗೆ ಮಾಯ ಜಿರ್ಕ್” ತಂದು ತ್ೋರಿಸಿದ ಮುರಳಿೋಧರ್ ಕೌಶಿರ್ಕ್ ನೆನಪ್ರರಬಹುದು.
ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ತ್ಮೂ ತ್ಮೂ ಫೇವರೈರ್ಟ ಕಗೆ ಇರ ಬಹುದು. ಕೆಲ್ವರು ”ಹಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು” (೫೨೨),
”ಹುಲಾಲ ಗು ಬೆಟು ದಡಿ” (೭೮೯), ”ಬದುಕು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ” (೬೦೦) ದ್ದಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ !
ಅವರವರ ವಿಧ! ಮೇಲ್ಲನ ಕೊನೆಯ ಕಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ ಕೇಳಿ hackneyed ಅನಿಸಿದರೂ, ಈಗ ಸ್ವಹೇಬನ ಜಟಕಾ

ಯಾತಿರ ಕರು ನಾವು, ದಿವಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ವಿೋ ಲೋಕ |
ಸತ್ರ ದಲ್ಲ ನೇಮದಿಂದಿರಲ್ಲಕೆಡೆಯುಂಟು ||
ರಾತಿರ ಮ್ಮರಾಯುತ ಹರಡೆನೆ ತ್ತರಳಿದೊಡೆ, ಪಾರು- |
ಪ್ತ್ಯ ದವ ಮ್ಮಚ್ಚಾ ವನ್ನ – ಮಂಕುತಿಮೂ ||೬೭೨||

ಬಂಡಿ ನೋಡಲ್ಲಕೆಿ ೋ ಸಿಗದಿದದ ರೂ ಅದರ ಭಾವ ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ . ಮ್ಮವತ್ತ ಕೂಿ ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟು ನ ಕಗೆ ಗಳಲ್ಲಲ ವಿಧರ್ದವದ ಉಲೆಲ ೋಖ ಬರುತ್ತ ದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನಿಯತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲ (fatalist). ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಆಶ್ಲವಾದಿ (೬೫೦, ೨೫೮). ನನು ಎಣ್ಣಕೆಯಂತ್ತ ಮಂಕು ತಿಮೂ ನ ಕಗೆ ದ ಜನಪ್ರರ ಯತ್ತ
ಮಾತ್ರ ಎಂದೂ ಕುಗುೆ ವದಿಲ್ಲ ! ಮುಂದೆಯೂ ಸ್ವವಿರಾರು ಓದುಗರಿಗ್ಗ ತ್ಮೂ ಜಿೋವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಸಲ್ಹೆ, ಸಂದೇಶ, ದಶಷನ, ಸ್ವಂತ್ವ ನ ಕೊಡುತ್ತ ಲೇ ಇರುವುದು
ನಿಶಿಾ ತ್.. ನನು ಮನೆಯಲ್ಲಲ ನನಗ್ಗ ಕೈಗ್ಗಟಕುವ ಸಥ ಳದಲೆಲ ೋ ಆ ಪುಸತ ಕ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ದೆ!
ಗಿರ ೋಸಿನಾ ಕಬಬ ಗಳನ್ನದುವರು ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಲ |

ಹಸ ಚಿಗುರು ಹಳೇ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲ್ಕ ಮರ ಸ್ಗಸು|

ಕಾಶಿಯಾ ಶ್ಲಸತ ರಗಳನಾಕಸ ಫ ಡಿಷನವರು||

ಹಸ ಯುಕ್ಲತ ಹಳೆತ್ತ್ವ ದೊಡಗೂಡೆ ಧಮಷ||

ದೇಶಕಾಲ್ವಿಭಾಗ ಮನದ ರಾಜಯ ದೊಳಿರದು|

ಋಷಿವಾಕಯ ದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಞ ನಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ|

ಶ್ಲವ ಸವದು ಬೊಮೂ ನದು - ಮಂಕುತಿಮೂ ||೬೦||

ಜಸವು ಜನಜಿೋವನಕೆ --- ಮಂಕುತಿಮೂ ||೫೨೨ ||

ರಾಗಿಮುದೆದ ಯ ನ್ನಂಗಿ ನಲ್ಲದು ಬಾಳಾವ ತಂಗ್ಗ|ಕಾಗ್ಗ ಕದುದ ಣ್ಿ ವ ರ್ಕ್ಷಯ ವ ಕಂಡು ಕರುಬೆ?||ನಿೋಗುವುದು ಹಸಿವನ್ ಉಣ್ಣಸೆಮತ್ಪುಪ ದ್ದದೊಡಂ| ಬಾಗಿಸದಿರಾತ್ೂ ವನ್ನ ಮಂಕುತಿಮೂ || ೬೫೦||
ಬರ ಹಾೂ ನಂದಸ್ವವ ಮಿಜಿ ಯವರ ಕಗೆ ವಾಚನ ಕೇಳಲ್ಕ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಲ ಕ್ಲಿ ಸಿ—https://youtu.be/ZXoVcZGhO24
ಜಿ ಪ್ರ ರಾಜರತ್ು ಂ ಮತ್ತತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಸಂಭಾರ್ಣೆ ಕೇಳಲ್ಕ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಲ ಕ್ಲಿ ಸಿ - https://youtu.be/n6W3uMnCKf8

- ಶ್ರ ೀವತ್ಾ ದೇಸಾಯಿ

ನಿಮಗೆ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಆಸ್ಕ್ತು ಇದೆಯೇ? ಮತ್ಸಯ ಕೆ ತ್ಡ? ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲ್ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವಾದರೂ ಸ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆಯುತಿು ದಿ ರೂ ಸ್ರಿಯೇ - ಬನಿನ , ನ್ಮಮ
'ಅನಿವಾಸ್ತ' ಜಾಲ್ ಜಗಲ್ಲಯಲ್ಲಿ (https://anivaasi.com) ನಿಮಮ ಬರಹಗಳನುನ ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ತ. ನಿಮಮ ಕಥೆ, ಕವನ್, ವಿಮರ್ಶಾಗಳು (ಪುಸ್ು ಕ, ಸ್ತನೆರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ -ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಚಟವಟಿಕೆಗಳ),
ಪ್ರ ವಾಸ್ ದಿನ್ಚರಿ, ಪ್ರ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾವ ಗತ್. ಹೆಚಿಿ ನ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಮಮ ಜಾಲ್-ಜಗಲ್ಲಯ ಸಂಪಾದಕರನುನ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸ್ತ—anivaasi@gmail.com
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ಶ್ರ ೀ ಗರುರಾಜ ಕಜಾಗಿ
ಊರಿಗ್ಗ ಹೋದ್ದಗ ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ತ್ಪ್ಪ ದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸ ಕನು ಡ ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆ ಓದುವುದು. ನಮೂ ತಂದೆ ಪ್ರ ಜ್ಞವಾಣ್ಣಯಲ್ಲಲ ಬಹಳ
ವರ್ಷ ಪ್ತ್ರ ಕತ್ಷರಾಗಿದದ ರಿಂದ ಪ್ರ ಜ್ಞವಾಣ್ಣ ಓದುವ ಚಟ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತ್ತತ . ಈ ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆ ಓದದೆ ದಿನ ಆರಂರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ .
ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ ಬರಿೋ ಕೆಟು ಮತ್ತತ ದುುಃಖ ರ್ರಿತ್ ಸುದಿದ ಗಳ ನಡುವೆ ಉಲಾಲ ಸ ಕೊಡುವ ಅಂಕಣ ಒಂದನ್ನು ಓದಿದೆ, ಅದೇ ಕರುಣಾಳು
ಬಾ ಬೆಳಕೆ, ಅದು ಶಿರ ೋ ಗುರುರಾಜ ಕಜಷಗಿ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಂದ ಮ್ಮಡಿಬಂದಿತ್ತತ . ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ಹಸದೊಂದು ಕಥೆ, ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತ್ತತ ಪ್ರ ೋರಣೆ ಇರುತಿತ್ತತ . ಮಲ್ಗಿದದ ಸುಪ್ತ ಆಧ್ಯಯ ತ್ೂ ಮತ್ತತ ಮಾನವಿೋಯ ವಿಚ್ಚರಗಳನ್ನು , ಜ್ಞಗರ ತ್ಗಳಿಸುವ ಈ ವಿಚ್ಚರ
ದಿೋವಿಗ್ಗ ದಿನಾ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿೋಡುತಿತ ತ್ತತ . ಈ ಅಂಕಣದ ೧೫೦೦ ಕೂಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು ಸೃಷಿು ಸಿದ ಬರ ಹೂ ಅವರು. ಕನು ಡ ವೃತ್ತ
ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಲ ಇದೊಂದು ದ್ದಖಲೆ ಅನು ಬಹುದು. https://www.youtube.com/watch?v=Dg3_BLc-prw
ಅಲ್ಲಲ ದದ ೨ ವಾರದಲ್ಲಲ ಒಂದು ದಿನವೂ ಈ ಅಂಕಣ ಓದುವುದನ್ನು ತ್ಪ್ರಪ ಸಲ್ಲಲ ಲ್ಲ . ವಣಷ ಮಾತ್ರ ಂ ಕಲ್ಲಸಿದ್ದತಂ ಗುರು, ಅಂದಿನಿಂದ
ಶಿರ ೋ ಗುರುರಾಜ ಕಜಷಗಿ ಅವರೂ ನನು ಮಾಸತ ರ್, ನನು ದೊರ ೋಣಾಚ್ಚಯಷ. ಚಿಕಿ ಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ “ಬದಕಲ್ಕ ಕಲ್ಲಯರಿ” ರಿೋತಿಯ
ಪುಸತ ಕಗಳ ಫ್ಯಯ ನ್ ಆಗಿದದ ನಾನ್ನ ಅವರ ಫ್ಯಯ ನ್ ಆದೆ.
ಬಾಗಿಲ್ಕೊೋಟ್ಟಯ ಬಿೋಳಗಿಯಲ್ಲಲ ೧೫/೫/೧೯೫೨ ನಂದು ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಧ್ಯರಾವಾಡದ ತ್ಮೂ ಅಜಜ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಇದುದ
ವಿದ್ದಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದವರು. ಶ್ಲಲೆಯ ವಿದ್ದಯ ಭಾಯ ಸದ ಜತ್ತಗ್ಗ ಅಲ್ಲಲ ನ ಶಿರ ೋ ಹಾವನ್ನರು ಗುರುಕುಲ್ದಲ್ಲಲ ೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ್ ಶರ ಮದ
ಸಂಸಿ ೃತ್ ವಿದ್ದಯ ಭಾಯ ಸ. ಶಿರ ೋ ಹಾವನ್ನರು ಗುರುಕುಲ್ದಲ್ಲಲ ಶಿಸುತ , ಸಂಯಮ ಮತ್ತತ ಪ್ರಿಶರ ಮದೊಂದಿಗ್ಗ ಗ್ಗಳೆತ್ನ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೂ ಒಳೆೆ ಯ ದೊೋಸಿತ . ಚಿಕಿ ಂದಿನ
ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ವೇದ, ವೇದ್ದಂತ್ದ ಪ್ರಿಚಯ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಕಿ ಉತ್ತತ ೋಜನ ಮತ್ತತ ತಾಲ್ಲೋಮು ಅವರ ವಯ ಕ್ಲತ ತ್ವ ದ ತ್ಳಹದಿ. ಆಗ ಅವರಿಗ್ಗ ಸಂಸಿ ೃತ್ ಶೋಕಲ ಗಳ
ಕಂಠ್ಪಾಠ್, ಈಗ ಅದು ಅವರಿಗ್ಗ ಹೃದಯ ಪಾಠ್. ತ್ಮೂ ಭಾರ್ಣಗಳಲ್ಲಲ ಅದನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತ್ ಪ್ರ ಯೋಗ. ಧ್ಯರವಾಡದಲ್ಲಲ ಶಿರ ೋ ಬೇಂದೆರ ಮಾಸತ ರ ಅವರ ಒಡನಾಟ.
ಶಿರ ೋ ಗುರುರಾಜ ಕಜಷಗಿ ಅವರದು ವೇಗ ಮಾಗಷದ ವಿದ್ದಯ ಭಾಸ, ಧ್ಯರವಾಡದ ರ್ಜ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಲ B.Sc(Chemistry). ಓದಿನ ಜೊತ್ತಗ್ಗ ಕ್ಲರ ೋಡೆಯಲ್ಲಲ ಮುಂದು. ಬರಿೋ
ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ನಿಲ್ಯವಲ್ಲ ದೆ, ಅಂತ್ವಿಷಶವ ವಿದ್ದಯ ನಿಲ್ಯದ ಕ್ಲರ ಕೆರ್ಟ ಟ್ಟೋಮ್ ಗ್ಗ ಸೇಪ್ಷಡೆ. ನಂತ್ರ ಕಲ್ಬುಗಿಷಯ ಸ್ವು ತ್ಕೊೋತ್ತ ರ ಕೇಂದರ ದಲ್ಲಲ ವಿಶ್ಲ ೋರ್ಣ ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶ್ಲಸತ ರದಲ್ಲಲ
M.Sc ಪ್ದವಿ. ಭಾಭಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅನ್ನಸಂಧ್ಯನ ಸಂಸೆಥ ಯಲ್ಲಲ Phd ಅಧಯ ಯನ. ಇಲ್ಲಲ ಹರಿಯ ವಿಜ್ಞಞ ನಿ ರಾಜ್ಞ ರಾಮಣಿ ಮತ್ತತ ಯು ಅರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ವನಿಧಯ ಪಾಪ್ರತ .
ವಿಜ್ಞಞ ನದ ಒಲ್ವು ಅವರ ಹರಿಯ ಅಕಿ ನಿಂದ ಬಂದಿದುದ , ತ್ಮೂ ಗುರುರಾಜ ಅಕಿ ನಷ್ು ೋ ಪ್ರ ತಿಭಾಶ್ಲಲ್ಲ. ಶಿರ ೋ ಕಜಷಗಿಯವರು ತ್ಮೂ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಶ್ರ ೋರ್್
ಜನಷಲ್ೆ ಳಲ್ಲಲ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಮ್ಮರಿಕಾದ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ನಿಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಸುವ ಯೋಗ.
ಬಹು ಬೇಗನೆ ತ್ಮೂ ಸ್ವು ತ್ಕೊೋತ್ತ ರ ಪ್ದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಅವರು ಅತಿೋ ಚಿಕಿ ವಯಸಿಸ ನಲ್ಲಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ದಯ ವಧಷಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಲ ಆಧ್ಯಯ ಪ್ಕರಾದರು. ಅಲ್ಲಲ ಅವರಿಗ್ಗ ಶಿರ ೋ ಜಿ
ಪ್ರ ರಾಜರತ್ು ಂ ಅವರ ಪ್ರಿಚಯ ಆಯತ್ತ, ಅವರಿಂದ ಪಾಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯ ಅಧಯ ಯನಕೆಿ ಸಹಾಯ. ನಂತ್ರ ಬುದಧ ನ ಜ್ಞತ್ಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ಜ್ಞತ್ಕ
ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸೆಥ ಯಲ್ಲಲ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕೊಡುವ ಸುಯೋಗ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ಕನಾಷಟಕ ಸ್ವಹತ್ಯ ಲೋಕದ ಘಟ್ಟನ್ನಗಟ್ಟಗಳ ಉಪ್ಸಿಥ ತಿ. ಅಧುನಿಕ
ರ್ಗವದಿೆ ೋತ್ತ – “ಮಂಕುತಿಮೂ ನ ಕಗೆ ”ವನ್ನು ರಚಿಸಿ-ಬೊೋಧಸಿದ ಆಚ್ಚಯಷ ಶಿರ ೋ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ನವರಿಂದ ಪ್ರ ಶಂಸೆ.
ನಂತ್ರ ಹಲ್ವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ್ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತತ ಸ್ವನಿಧಯ ಸ್ವಧಯ ವಾಯತ್ತ. ಡಿ ವಿ. ಜಿ ಅವರ ವಿಚ್ಚರ ಧ್ಯರೆಯ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೋರಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಥವರ ವಯ ಕ್ಲತ ತ್ವ
ಏನಾಗ ಬಲ್ಲ ದು ನಿೋವೇ ಊಹಸಿ.?
ಆತಿ ಚಿಕಿ ವಯಸಿಸ ಗ್ಗ ಕನಾಷಟಕದಲ್ಲಲ ನ ಒಂದು ದೊಡಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ್ರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರು(ವಯಸುಸ ೨೯). ನಂತ್ರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ್ ಆ ಸಂಸೆಥ ಯ ಯಶಸಿವ
ನಿವಷಹಣೆ. ಮುಂದೆ ಜೈನ ಅಂತ್ರರಾಷಿು ರೋಯ ಶ್ಲಲೆಯ ಕಲ್ಪ ನೆಯಂದ ಸ್ವಥ ಪ್ನೆವರಿಗೂ ದುಡಿದರು.
೨೦೧೩ರಲ್ಲಲ ಹರಿಯ ಚಿಂತ್ಕ ಮತ್ತತ ವಿಚ್ಚರವಾದಿಗಳ ಮಾಗಷದಶಷನದೊಂದಿಗ್ಗ Academy of Creative Teaching ನ ಸ್ವಥ ಪ್ನೆ. ಈ ಸಂಸೆಥ ಯ ಮ್ಮಲ್ಕ ಸ್ವವಿರಾರು ಅಧ್ಯಯ ಪ್ಕರಿಗ್ಗ
ತ್ರಬೇತಿ ಮಾಡುತಿತ ದ್ದದ ರೆ. ಈ ಮ್ಮಲ್ಕ Finishing school for Teachers. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತತ ವಿದ್ದಯ ಪ್ರ ದ್ದನ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಲ ಅಪ್ರ ತಿಮ ಸ್ವಧನೆ.
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಶ್ಲಲೆಗಳಿಗ್ಗ ದಿಗದ ಶಷನ ಮತ್ತತ ಮಾಗಷದಶಷನ. ಬೆಹರೈನ್, ದುಬೈ, ಬಾಯ ಂಕಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ ಶ್ಲಲೆಗಳ ಸ್ವಥ ಪ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಮಾಗಷದಶಷನ ಮಾಡಿದ್ದದ ರೆ. ಹೋಗ್ಗ
ನಿರಂತ್ರ ಸರಸವ ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡಡ ಕಾಪೊಷರೇರ್ಟ ಸಂಸೆಥ ಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗ್ಗ Corporate social responsibility ಮ್ಮಲ್ಕ ಸರಕಾರಿೋ ಶ್ಲಲೆಗಳ
ಪುನರುದದ ರಣ.
ಶಿರ ೋ ಕಜಷಗಿ ಅವರು ಒಳೆೆ ಯ ಮಾತ್ತಗಾರರು, ಇವರ ಎಷ್ು ೋ ಭಾರ್ಣಗಳು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಲ್ತಾಣಗಳಲ್ಲಲ ದಿನವೂ ಹರಿದ್ದಡುವುದು. ಸೃಜನಶಿೋಲ್ತ್ತಗ್ಗ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಅವರು
ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕಾರರು. ಅವರ ಪುಸತ ಕಗಳು ಜಿೋವನದ ಮಾಗಷದಶಿಷಗಳು, ಈ ಪುಸತ ಕಗಳು ಕನಾಷಟಕದ ಮನೆಮನೆಗೂ ಮುಟ್ಟು ದ್ದರಿ ದಿೋಪ್ವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಸತ ಕಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲ ದ್ದರಿ ತ್ೋರಿಸಲ್ಲವೆ. ಈ ಪುಸತ ಕಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನೆಲಾಲ ಶಿರ ೋಯುತ್ರು ಶಿರ ೋ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸೆಥ ಗ್ಗ ಉದ್ದರ ಮನಸಿಸ ನಿಂದ
ನಿೋಡಿದ್ದದ ರೆ.
ಶಿರ ೋ ಕಜಷಗಿ ’ಮಾಸತ ರಿಗ” ನಮೂ ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರಿಗಾಗಿ ನಿಮೂ ಸಂದೇಶ ಏನ್ನ ಅಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಗ ಅವರು ಹೇಳಿದುದ ಇಷ್ು ೋ: ”ದಿನವೂ ಇಡಿೋ ಸಂಸ್ವರ ಕುಳಿತ್ತ ೧೫
ನಿಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಅಗಾಧ ಸಂಪ್ತ್ತತ ಆಗ ನಿಮೂ ದ್ದಗುತ್ತ ದೆ, ಮತ್ತತ ಭಾಷ್ ಹಾಗು ಸಂಸುಿ ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತ ದೆ” ಎಂದು.
ಹಲ್ವಾರು ಮಾಸುತ ರುಗಳಿಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡಿರುವ ನಮೂ ಕಜಷಗಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ನಲ್ಲಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾಸತ ರುಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಸತ ರು! ಈಗ ನಮಗೂ ಬೆಳಕು ನಿೋಡಲ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಬರುತಿತ ದ್ದದ ರೆ.
ಶಿರ ೋಗಳಾದ ಬೇಂದೆರ , ಮಾಸಿತ , ಜಿೋಪ್ರ ರಾಜರತ್ು ಂ, ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಮ್, ಪೊರ ಯು ಅರ್ ರಾವ್, ಪೊರ ರಾಜ್ಞ ರಾಮಣಿ , ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಮತ್ತತ ಮಹಾನ್ನಭಾವರ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿರುವ
ಮತ್ತತ ಕೈ ಕುಲ್ಲಕ್ಲರುವ ಅವರ ಕೈಕುಲ್ಲಕ್ಲರಿ, ಮತ್ತತ ಅವರ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕೇಳಿರಿ.
- ಗಿರಿಧರ ಹಂಪಾಪುರ
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ಬಲ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ನಂ ಜೀಡಿ - ಡಿವಿಜಿ ರವರ ಮಗ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸಾವ ಮಿ!
"ಕಾಡು ಎಂದರೆ ಪಾರ ಣ ಬಿಡಿತ ೋಯ. ಈ ಪುಸತ ಕ ಓದು, ನಿನಗ್ಗ ಹಡಿಸತ್ತತ ," ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಲ ದ್ದದ ಗ ಸೆು ೋಹತ್ತ
'ಹಸುರು ಹನ್ನು ' ಪುಸತ ಕವನ್ನು ಎರವಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ದದ ಳು. ಆ ಪುಸತ ಕವನ್ನು ಓದಲ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಗ ನಾನ್ನ Jumanji
ಪ್ರ ಪಂಚವನ್ನು ಹಕಿ ಂತ್ತ ಆಗಿತ್ತತ . ಕಥೆಯ ಹಂದರದಲ್ಲಲ ಇದದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ದಯ ಥಿಷಗಳ ಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ ಗಳು ನಾನೇ
ಏನೋ ಎಂಬ ರ್ರ ಮ್ಮ, ಆಶ್, ನಿರಿೋಕೆಷ ಗಳ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಲ ನಾನ್ನ ಕೊಚಿಾ ಹೋಗಿದೆದ . ಅಂಥ ವಿಶಿರ್ು ಅನ್ನರ್ವವನ್ನು ನಿೋಡುವ
ಪಾತ್ರ ಗಳ, ಕಥಾನಕದ ಜನಕ, ಕತೃಷ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವವ ಮಿ! ಈ ೨೦೧೮ ಅವರ ನ್ನರನೇ ಹುಟುು ಹಬಬ ದ ವರ್ಷ (೧೯೧೮೧೯೮೦).
ಅಂತ್ಜ್ಞಷಲ್ ಮ್ಮಲ್ಗಳಿಂದ, ನಾನ್ನ ಓದಿರುವ ಅವರ ಹಲ್ವಾರು ಪುಸತ ಕಗಳ ವಿರ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತತ ನನು ಬಳಿ
ಇರುವ 'ಹಸುರು ಹನ್ನು ' ಪುಸತ ಕದಿಂದ ಸಂಗರ ಹಸಿದ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಲಷ ೂ ೋನಾರಾಯಣ ಸ್ವವ ಮಿಯವರನ್ನು ಹೆಚಿಾ ನ ಮಟ್ಟು ಗ್ಗ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.
ಸ್ವವ ಮಿ ಎಂತ್ಲೇ. ತಂದೆ ಕನು ಡಕೊಿ ಬಬ ರೇ ಆದ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ - 'ಮಂಕು ತಿಮೂ ನ ಕಗೆ 'ದ ಕತೃಷ; ತಾಯ
ಭಾಗಿೋರಥಮೂ . "ನಿೋನ್ನ ಕನು ಡದಲ್ಲಲ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಮನೆಗಬಬ ನಿದೆದ ೋನಲ್ಲ ನಾನ್ನ, ಸ್ವಕು ..." ಎಂದು ತ್ಮೂ
ಸುಪ್ರ ಸಿದಧ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಮಗ ಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಕನು ಡದಲ್ಲಲ ಬರೆದೇ ಬರೆದರು. 'ಹಸುರು ಹನ್ನು '
ಹಸತ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಓದಿಸಿ ಕೇಳಿದ ತಂದೆ "ಕನು ಡದಲ್ಲಲ ಇಂಥ ಪುಸತ ಕಗಳು ಬೇಕು" ಎಂದು ಮಗನ ಬೆನ್ನು ತ್ಟ್ಟು ದದ ರು.
ಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಅತ್ಯ ಂತ್ ಮೇಧ್ಯವಿ ಮತ್ತತ ಜ್ಞಗತಿಕ ಮಟು ದಲ್ಲಲ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ ಸಸಯ ವಿಜ್ಞಞ ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಸೆಂಟರ ಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಯ ಮತ್ತತ ಅಮ್ಮರಿಕೆಯ ಹಾವಷಡ್ಷ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ

ಸಸಯ ಶ್ಲಸತ ರದಲ್ಲಲ ವಾಯ ಸಂಗ ಮತ್ತತ ಸಂಶೋಧನೆ. ಮುನ್ನು ರರಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರ ಕಟ್ಟತ್. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ಮೂ ನೆಚಿಾ ನ ಗುರುಗಳಾದ
ಮಹೇಶವ ರಿಯವರ ಮತ್ತತ ಇವಿಷಂಗ್ ಬೈಲ್ಲಯವರ ಅಪಾರ ಪ್ರ ಭಾವ. ತಾವು ಹಸದ್ದಗಿ ಪ್ರಿಚಯಸಿದ ಎರಡು ಸಸಯ ವಗಷಕೆಿ ಅವರಿಬಬ ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟು ರು. ಅದರಿಂದ
ಗುರುನಮನ ಸಲ್ಲಲ ಸುವಿಕೆ. ಹಾವಷಡ್ಷ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಯದ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕರಾದ ಇವಿಷಂಗ್ ಬೈಲ್ಲ ತ್ಮೂ ಈ ಶಿರ್ಯ ನ ಪ್ರ ತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮನಸ್ವರೆ ಮ್ಮಚಿಾ ಪೂವಷದ
ಧುರ ವತಾರೆ ಎಂಬಂತ್ತ ಬಣ್ಣಿ ಸಿದದ ರು.
ಚೆನೆು ೈನ ಮದ್ದರ ಸ್ ಪ್ರ ಸಿಡೆನಿಸ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಲ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ - ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕರಾಗಿ ಮತ್ತತ ಪಾರ ಂಶುಪಾಲ್ರಾಗಿ. ೧೯೭೯-೮೦ರಲ್ಲಲ ಮೈಸೂರು ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಯದಲ್ಲಲ
ಸಂದಶಷನ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕ ಸೇವೆ. ನ್ನರಾರು ವಿದ್ದಯ ಥಿಷಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಗಷದಶಿಷಯಾಗಿ, ಗುರುವಾಗಿ, ಸಹ-ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿದದ ಹೆಗೆ ಳಿಕೆ. ತ್ಮೂ ದೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರ ಯಾಣದಲ್ಲಲ
ಸವ ತಃ ಅನೆವ ೋಷಿಸಿದ ಸಸಯ ಪ್ರ ಭೇದಗಳು ಹಲ್ವಾರು. ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ಶಿರ್ಯ ವಗಷ ತಿರುಚರಾಪ್ಳಿೆ ಯ ಭಾರತಿದ್ದಸನ್ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಅವರ ಗೌರವಾಥಷ 'ದಿ ಸ್ವವ ಮಿ
ಬೊಟ್ಟನಿಕಲ್ ಕಲ ಬ್' ಸ್ವಥ ಪ್ರಸಿ ಗುರುಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದದ ರೆ.
ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ಸೇವೆ ಆರಂರ್ವಾಗಿದುದ ಸುಮಾರು ೧೯೪೦ರಲ್ಲಲ , ಆಗಿನ 'ಪ್ರ ಬುಧದ ಕನಾಷಟಕ' ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಗ. ಮನೆಮಾತ್ತ
ತ್ಮಿಳಾದರೂ ಕನು ಡ ಭಾಷ್ ಮನಕೆಿ , ಹೃದಯಕೆಿ ಹತಿತ ರವಾಗಿತ್ತತ . ಜೊತ್ತಗ್ಗ ಸಂಸಿ ೃತ್ ಮತ್ತತ ಇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷ್ಗಳಲ್ಲಲ
ಆಳ ಜ್ಞಞ ನವಿತ್ತತ . ಚರಿತ್ತರ , ವಾಸುತ ಶಿಲ್ಪ , ಸಂಗಿೋತ್, ಚಿತ್ರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಲ ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತತ ನೈಪುಣಯ ತ್ತ. ಹಾಸಯ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು
ಅದರಲ್ಲಲ ವಯ ಂಗಯ ಮತ್ತತ ರೇಖ್ಯ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯಲ್ಲಲ ಎತಿತ ದ ಕೈ. ಅವರ ಸ್ವಹತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ವಂದಭಿಷಕವಾಗಿ,
ಪಾತ್ರ ಗಳಿಗ್ಗ ತ್ಕಿ ಂಥ, ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಅಚಾ ರಿಯ ವಿರ್ಯ.
ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ದಲ್ಲಲ ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ಛಾಪು ವಿಶಿರ್ು ಮತ್ತತ ಅನನಯ . ಒಂದು, ಕನು ಡ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಲ ವಿಜ್ಞಞ ನ
ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಿೋಕರಿಸಿ, ಸ್ವಮಾನಯ ರ ಆಸಕ್ಲತ ಗ್ಗ ಒಗೆ ದ ಸಸಯ ಶ್ಲಸತ ರವನ್ನು ಸಮಥಷವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗ್ಗ ತ್ಲ್ಕಪ್ರಸುವ
ಹಾಗ್ಗ ಬರೆದದುದ . ಇನು ಂದು, ತ್ಮೂ ಪ್ರ ಯತ್ು ದಲ್ಲಲ ಬಳಕೆಯಾದ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ , ವಿಡಂಬನೆ, ಹಾಸಯ , ಬೇರೆ
ಭಾಷ್ಗಳಲ್ಲಲ ನ ಸ್ವಹತ್ಯ ದ ವಿಮಶ್ಷ, ಇತಿಹಾಸ, ವಯ ಕ್ಲತಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ವೈಜ್ಞಞ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ - ಇಷ್ು ಲ್ಲ ವನ್ನು
ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ವನ್ನು ಇನು ಷ್ಟು ಸಮೃದಿಧ ಗಳಿಸಿದುದ . ಅವರು ತ್ಮಿಳು ಮತ್ತತ ಕನು ಡ ಭಾಷ್ಗಳ
ಉಗಮ, ಬೆಳವಣ್ಣಗ್ಗ, ವಾಯ ಕರಣ ಮಿೋಮಾಂಸೆ ಮತ್ತತ ವಾಯ ಪ್ರತ ಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದದ ರೆ.
ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ಬರಹದ ಶೈಲ್ಲ ಮತ್ತತ ಅವರು ಬರೆದ ವಿರ್ಯಗಳ ವಾಯ ಪ್ರತ ವೈವಿಧಯ ತ್ತಯನ್ನು ಎತಿತ ತ್ೋರುತ್ತ ದೆ.
ಅವರಿಗಿದದ ಕಾವಯ ಪ್ರ ೋಮ ಎಲಾಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಣ್ತ್ತ ದೆ. ಅವರ ಬಹಳ ಸ್ವವ ಭಾವಿಕವಾದ ಹಾಸಯ ಪ್ರ ರ್ಜಞ ಮತ್ತತ
ಹಾಸಯ ದ ನವಿರು ಬಹು ಅನನಯ . ಉದ್ದಹರಣೆಗ್ಗ ಅವರ ಮೇರು ಕೃತಿ 'ಹಸುರು ಹನ್ನು ' ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ದ ಹನು
ಕೃತಿ. ಕಾಲೇಜು ಸಸಯ ಶ್ಲಸತ ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ದಯ ಥಿಷಗಳೊಂದಿಗ್ಗ ಶೈಕ್ಷಣ್ಣಕ ಪ್ರ ವಾಸವೆಂದು ಕಾಡಿಗ್ಗ ಹರಟು ಆ ಇಡಿೋ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಎಷ್ು ಂದು ದೃಷಿು ಕೊೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿ
ಹೇಳುತಾತ ರೆ! ಒಂದು ಸಸಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಕ ತ್ಮೂ ವಿದ್ದಯ ಥಿಷ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು ನಿಲ್ಲಲ ಸಿ, ಆ ಸಸಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕವಿದೃಷಿು , ಉಪ್ಮ್ಮಗಳು, ಚ್ಚರಿತಿರ ಕ ಮತ್ತತ ಸ್ವಂಸಿ ೃತಿಕ ಮಾಹತಿ,
ಪುರಾತ್ನ ಜ್ಞಞ ನಗರ ಂಥಗಳಿಂದ ಹಡಿದು ವೈಜ್ಞಞ ನಿಕ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ನಿೋಡುವ ಸಂದರ್ಷಗಳು, ಜೊತ್ತಗ್ಗ
ಮುತಿತ ನಂತ್ತ ಚೆಲಾಲ ಡುವ ಹಾಸಯ , ಅನ್ನಪ್ಮ ಶೈಲ್ಲಯ ರೇಖ್ಯಚಿತ್ರ ಗಳು - ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವನ್ನು ,
ಆಳ ಕಾವಯ ಜ್ಞಞ ನವನ್ನು , ಭಾಷಾ ಸ್ವಮಥಯ ಷವನ್ನು ಮತ್ತತ ವೈಜ್ಞಞ ನಿಕ ಮಗುೆ ಲ್ನ್ನು ತ್ೋರುತ್ತ ದೆ. ಜೊತ್ತಗ್ಗ
ಹಟ್ಟು ಹುಣಾಿ ಗುವಷ್ಟು ನಗು, ಹಾಸಯ ದ ಮಿಳಿತ್! ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ತಂದೆ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ರವರೂ ಕೂಡ
ಉತ್ತ ಮ ಹಾಸಯ ಪ್ರ ರ್ಜಞ ಯನ್ನು ಹಂದಿದದ ರು ಎಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗ ಇರುವ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ ದೆ.
ಅಂತ್ಹ ಅಗಾಧ ಪ್ರ ತಿಭೆಗ್ಗ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಕೇಂದರ ಸ್ವಹತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರ ಶಸಿತ ಯೂ ಒಂದು. ೧೯೭೮ರಲ್ಲಲ ಅವರ 'ಹಸುರು ಹನ್ನು ' ಕೃತಿಗ್ಗ ಬಂದದುದ . ಈ ಪ್ರ ಶಸಿತ ಯನ್ನು ಪ್ಡೆದ
ಮೊದಲ್ ತಂದೆ ಮತ್ತತ ಮಗ ಜೊೋಡಿ ಎಂಬ ಹೆಗೆ ಳಿಕೆಯೂ ಅವರದುದ . ಬಲ್ಕ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಜೊೋಡಿ ಈ
ಅಪ್ಪ -ಮಗ!
ಸ್ವವ ಮಿಯವರ ಪುಸತ ಕವಾದ 'ನಮೂ ಹಟ್ಟು ಯಲ್ಲಲ ದಕ್ಲಷ ಣ ಆಮ್ಮರಿಕಾ' ದಲ್ಲಲ ಅವರು ಆ ಖಂಡದಿಂದ ನಮೂ ಭಾರತ್ಕೆಿ ಬಂದು ನಮೂ ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ ಹಾಸುಹಕಾಿ ಗಿರುವ
ಅನೇಕ ತ್ರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಿ ಗಳು, ಕಾಯಗಳ ಪ್ರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತಾತ ರೆ. ಅವರ 'ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಲ ನಾನ್ನ' ಪುಸತ ಕ ಪ್ರ ವಾಸಕಥನವಾದರೂ ಅವರ ವಿಶಿರ್ು
ಶೈಲ್ಲಯಾದ ಹಾಸಯ ಮತ್ತತ ವಿಡಂಬನೆಯಂದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಿಥ ತಿಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲ ೋಷಿಸುವುದು ಕಾಣ್ತ್ತ ದೆ. ತ್ಮೂ ಕಾಲೇಜು ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕ ವೃತಿತ ಯಲ್ಲಲ ನೋಡಿದ, ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದ
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಯ ರಸ ಲೇಪ್ರಸಿ ಇಟ್ಟು ರುವುದು ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಲ - 'ಕಾಲೇಜು ರಂಗ', 'ಕಾಲೇಜು ತ್ರಂಗ', 'ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕನ ಪ್ರೋಠ್ದಲ್ಲಲ '.
ತ್ಮೂ ಸಸಯ ಗಳು, ಬಾಯಲ್ಲಲ ಇರುತಿತ ದದ ಪೈಪು, ಕೈಯಲ್ಲಲ ಹಡಿದಿದದ ಲೇಖನಿ ಮತ್ತತ ಬಿಡಿಸಿದದ ರೇಖ್ಯಚಿತ್ರ ಗಳು, ಜೊತ್ತಗ್ಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗಿೋತ್ - ಈ ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಲ ಸದ್ದ ಮುಳುಗಿ
ಏಳುತಿತ ದದ ಅವರು ಕನು ಡಕೊಿ ಬಬ ರೇ ಹಸುರು ಹನು ಬಿಜಿಎಲ್ ಸ್ವವ ಮಿ! ಅವರ ಜನೂ ಶತಾಬಿದ ಯ ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಕನು ಡಿಗರು ಕನಾಷಟಕದ ನಾನಾಕಡೆ ಅನೇಕ
ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳನ್ನು ಹಮಿೂ ಕೊಳುೆ ತಿತ ದ್ದದ ರೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಮ್ಮಲ್ಕ ಅವರಿಗ್ಗ ನಮೂ ಕನು ಡ ಬಳಗದ ನ್ನರು ನಮನಗಳು!

- ವಿನ್ತ್ ಶಮಾ
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“ಅ೦ತಃಪುರ ಗಿೀತ್ಗಳ”ನುನ ಸ್ಮ ರಿಸ್ತ
ಏನಿೋ ಮಹಾನ೦ದವೆ, ಭಾಮಿನಿ, ಏನಿೋ ಸ೦ರ್ರ ಮದ೦ದವೆ, ಬಲ್ಾ ೦ದವೆ” ಈ ಗಿೋತ್ತಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನ೦ದಿಸದಿರುವ ಕನು ಡಿಗನಿಲ್ಲ . ಇದು ಮ೦ಕುತಿಮೂ ನ
ಕಗೆ ವನ್ನು ಬರೆದ ತಾತಿವ ಕ ಕವಿ ಡಿ.ವಿ ಗು೦ಡಪ್ಪ ನವರು ರಚಿಸಿದ ”ಅ೦ತಃಪುರ ಗಿೋತ್ತಗಳು” ಕವನಸ೦ಕಲ್ನ ಒ೦ದು ಗಿೋತ್ತಯ೦ದು ಪ್ರ ಸಿದಧ ವಾಗಿದೆ.
ಜಿೋವನದ ತ್ತ್ವ ದ ತಿರುಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ, ವಿಮಶಿಷಸಿ ಕಗೆ ಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ವನ್ನು ಶಿರ ೋಮ೦ತ್ಗಳಿಸಿದ, ಈ ಅಪಾರ ಪ್ರ ತಿಭೆಯ ಬರಹಗಾರ
ರಸಿಕತ್ತಯ ಹನಲ್ನ್ನು , ಸು೦ದರವಾದ ಕವನಗಳ ಮ್ಮಲ್ಕ ” ಅ೦ತಃಪುರ ಗಿೋತ್ತಗಳ” ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ರಚಿಸಿ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ವನ್ನು ಶಿರ ೋಮ೦ತ್ಗಳಿಸಿದ್ದದ ರೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ ಯ, ಬೇಲ್ಲರು, ಹಳೇಬೇಡು ದೇವಸ್ವಥ ನದಲ್ಲಲ ರುವ ಪ್ರ ಸಿದಧ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಯರ ವಿವಿಧ ರ್೦ಗಿಯನ್ನು , ಶಿಲ್ಲಪ ಕಲ್ಲಲ ನಲ್ಲಲ ಕೆತಿತ , ಆ ಬಾಲೆಯ
ಭಾವ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅತಿನಿಪುಣತ್ತಯಲ್ಲಲ ನೋಡುಗರಿಗ್ಗ ಪ್ರ ದಶಿಷಸಿದರೆ, ಈ ಸು೦ದರ ಬಾಲ್ಲಕೆ ತ್ನು ಪ್ರರ ಯಕರ ’ಚೆನು ಕೇಶವ’ ನ೦ದಿಗ್ಗ ಮೌನರಾಗದಲ್ಲಲ
ಹಾಡುತಿತ ರುವ ಹಾಡನ್ನು , ಸ೦ಭಾರ್ಣೆಯನ್ನು , ಡಿವಿಜಿಯವರು ಸು೦ದರ ಕಾವಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ನಮೂ ಮು೦ದಿಟ್ಟು ದ್ದದ ರೆ. ಈ ಗಿೋತ್ತಗಳಿಗ್ಗ,
ತಾಳ ರಾಗ ಹೇಗಿದದ ರೆ ಸರಿಯ೦ಬ ವಿವರವನ್ನು ಸಹ ಡಿವಿಜಿಯರು ಬರೆದಿದ್ದದ ರೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
೬೦ ಗಿೋತ್ತಗಳ ಈ ಪುಸತ ಕ ೧೯೫೦ ರಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ್ಗ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದುದ , ಪ್ರ ತಿಯ೦ದು ಗಿೋತ್ತಗ್ಗ ಪ್ರ ೋರಕವಾದ ಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಯರ
ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಲ ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ ತಿ ಗಿೋತ್ತಯೂ, ಒ೦ದೊ೦ದು ಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತ್ತ ಬರೆದಿದುದ , ವಿಧವಿಧವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿ೦ಬಿಸುತ್ತ ದೆ. ಕೆಲ್ವು ಗಿೋತ್ತಗಳನ್ನು ನಿಮೊೂ ೦ದಿಗ್ಗ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಲ ಹ೦ಚಿಕೊಳುೆ ವೆ.
”ಏನಿೋ ಮಹಾನ೦ದವೆ ಓ ಭಾಮಿನಿ’’ ಗಿೋತ್ತಯಲ್ಲಲ (ಮುರಜ್ಞಮೊೋದೆ) ಕವಿ, ಬಾಲ್ಲಕೆಯ ಉನಾೂ ದದ ನತ್ಷನಕೆಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರ ಶಿು ಸಿ, ಇದಕೆಿ
ಚೆನು ಕೇಶವರಾಯನ ಕಣಸ ನೆು ಯ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ”ಇನ್ನು ಮೇಕೆ ಬಾರನೆ?” ಹಾಡು ಬಾಲ್ಲಕೆಯ ವಿರಹದ ತಾಪ್, ಪ್ರಿತಾಪ್ಗಳ ಜೊತ್ತಗ್ಗ,
ಕರುಣಾಳು ಕೇಶವ ತ್ನು ನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ವೆನ್ನು ಅಶ್ಲವ ಸನೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಸುತ ತ್ಗಳಿಸುತ್ತ ದೆ.
”ಭಾವವಿದೇನೆ ಸಖಿ? ನತ್ಷನ ಸುಖಿ” ಗಿೋತ್ತಯಲ್ಲಲ (ಸವ ಗಷಹಸೆತ ) ಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಯ ರ್೦ಗಿಯ ಅಥಷವನ್ನು ಪ್ರ ಶಿು ಸಿ, ಇನೆು ಷ್ಟು ಯುಗಗಳು ಆಕೆ ಈ ಮೌನದಲ್ಲಲ
ನಿ೦ತ್ತ ಕಾಯುವಳೆ೦ದು ಕೇಳಿ, ಇ೦ಥಾ ಅಪ್ರ ತಿಮ ರ್ಕ್ಲತ . ಪ್ರ ೋಮವನ್ನು ಚೆನು ಕೇಶವನ್ನ ಬೇಡವೆನ್ನು ವ ಸ್ವಧಯ ತ್ತ ಇಲ್ಲ ವೆ೦ದು ಸ್ವರಿ ಹೇಳುತ್ತ ದೆ.” ಇನು ೦ದು
ನಿೋವು ಕೇಳಿರಬಹುದ್ದದ ಪ್ರ ಸಿದಧ ಕವಿತ್ತ ” ಶಿರ ೋ ಚೆನು ಕೇಶವ ಶೃ೦ಗಾರ ಭಾವ, ಸಮಯ ನಾಯಕ್ಲ ಸೆು ೋಹಮಹೋತ್ಸ ವ”.
ಕನು ಡಿಗರೆ, ಪ್ರ ತಿಯ೦ದು ಅ೦ತ್ಪುರ ಗಿೋತ್ತಯೂ ಅಥಷವತಾತ ದ, ಅಪೂವಷವಾದ ರಚನೆ. ಡಿ.ವಿ ಗು೦ಡಪ್ಪ ನವರ೦ತ್ಹ ಪ್ರ ತಿಭಾನಿವ ತ್ ಕವಿವಯಷನನ್ನು ಮತ್ತತ ಕನು ಡ
ಸ್ವಹತ್ಯ ಕೆಿ ಅವರಿತ್ತ ಕೊಡುಗ್ಗಯನ್ನು ಇ೦ದು ಸೂ ರಿಸಿ, ತ್ಲೆಬಾಗಿ, ಕನು ಡಿಗನ್ನ ನಾನೆ೦ದು ಹೆಮ್ಮೂ ಯ೦ದ ನಲ್ಲಯೋಣ.
- ದಾಕಾಾ ಯಿನಿ

ಎಲ್ಿ ದಕ್ಕಕ ಒಾಂದು ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು....
ನಾನ್ನ ವಿದೇಶಕೆಿ ಬಂದ ಹಸತ್ತ. ಕೆಲ್ಸಕೆಿ ಹೋದ ಮೊದಲ್ನೇ ದಿನವೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಬಿದದ ಳು. ಪುಟು ದ್ದದರೂ ಮಾಟಮೈಕಟ್ಟು ನ ಚೆಲ್ಕವೆ.
ಹಂಬದಿ ಮುಂಬದಿ ಎರಡೂ ಬಾಯ ಲೆನ್ಸ ಆದಂತ್ ಬೆಳವಣ್ಣಗ್ಗ. ಬಹಳ ಸ್ಪ ೋಟ್ಟಷ-ಬಿರುಸಿನ ನಡಿಗ್ಗ. ಬಿಸಿಲ್ಲರಲ್ಲ ಹಮವಿರಲ್ಲ ಏಳಿರಿತ್ಗಳಿರಲ್ಲ
ಯಾವುದಕೂಿ ಲೇಸದ ಹೆಣ್ಿ . ಹೆಸರಾಂತ್ ಮನೆತ್ನದವಳೆಂದು ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯತ್ತ. ಜಮಷನ್ ದೇಶದವಳು- ದೊಡಡ ಕುಳ . ಅವಳ ಮೇಲೆ
ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದರೂ ಇದು ದುಬಾರಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂಜಿಕೆ. ಅವಳನ್ನು ಮರೆತ್ತ ಕೆಲ್ಸ, ಕೆರಿಯರ್, ಹಸ ದೇಶಕೆಿ
ಹಂದ್ದಯಸಿಕೊಳೊೆ ೋದು ಇತಾಯ ದಿಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಲ್ ಮುಂದುವರೆಯತ್ತ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸವಾದದ ರಿಂದ ಭಾರತ್ದ ಹೆಣ್ಿ ಗಳು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಬಿೋಳಲ್ಲಲ್ಲ .ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರ ಪ್ರಿಚಯವಾಯುತ -ಫ್ರ ಂರ್ಚ,
ಜಪಾನ್, ಸಿವ ೋಡನ್ ಇತಾಯ ದಿಯರಡನೆ ಸವ ಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಅವಳಿಗ್ಗ ಪಾರ ಕ್ಲಸ ಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಮಷನ್ ಹೆಣ್ಿ ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಕೆಲ್
ಕಾಲ್. ಏಕೊೋ ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಹೆಣ್ಿ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಲ್ಲ .ಕಾಲ್ ಕಳೆದಂತ್ತ ಜಿೋವನ ಮುಂದುವರೆಯತ್ತ- ಸಂಸ್ವರವು ಬೆಳೆಯತ್ತ.
ಒಮೊೂ ಮ್ಮೂ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಕಾಣ್ಣತ ದದ ಳು. ಆಥಿಷಕ ಸಿಥ ತಿ ಸುಧ್ಯರಿಸಿದಂತ್ತ ಅವಳ ಸೆು ೋಹ ಬೆಳೆಸ್ೋಣವೆಂದೆರ ಸಂಸ್ವರದ ಯೋಚನೆ. ಮಕಿ ಳು
ಮಡದಿಯಂದಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಹಂದುತಾತಳೆ - ಸಣಿ ಮೈಕಟ್ಟು ನವಳಾದದ ರಿಂದ ಮಕಿ ಳನ್ನು ಎತಿತ ಕೊಳೆ ಲ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇತಾಯ ದಿ. ವಯಸ್ವಸ ದಂತ್ತ ಅವಳ
ನೆನಪು ಮರೆಯಾಯುತ . ಜಿೋವನ ಮುಂದುವರೆಯತ್ತ. ಮಕಿ ಳು ಬೆಳೆದು ಮನೆಗೂಡನ್ನು ಬಿಟುು ಹಾರಿಹೋದರು.
ಮೊನೆು ವೈಕುಂಠ್ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ. ಆಕೆ ಮತ್ತತ ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಬಿೋಳಬೇಕೆ! ಅದೇ ಚೆಲ್ಕವು, ಅದೇ ಸಣಿ ಮೈಕಟುು , ಅದೇ ಬಿರುಸು ನಡಿಗ್ಗ. ಕಾಲ್ ಕೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತತ . ಈಗ ಅವಳೊಡನೆ
ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಸಲ್ಕ ಮತ್ತತ ೋನ್ನ ಅಡಿಡ ಯರಲ್ಲಲ್ಲ - ನನಾು ಸೆಯನ್ನು ಬಹು ಕಾಲ್ದಿಂದ ನೋಡಿದದ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಪ್ರಪ ದಳು. ದಿನವೂ ಒಳೆೆ ದ್ದದದ ರಿಂದ ಅಂದೇ ಅವಳನ್ನು
ಮನೆಗ್ಗ ಕರೆತಂದೆ. ಅವಳಿೋಗ ನನು ಸಂಸ್ವರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಸ ವರುರ್ವನ್ನು ಅವಳೊಡನೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ಮಧಯ ವಯಸಿ ನಬಬ ನ ತ್ತವಲೆಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದರೆ
ನಾನದಕೆಿ ಕೇರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ .
ಎಲ್ಲ ದಕೂಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಅನು ೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅನು ೋದು ಈಗ ನಂಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಪ್ರರ ಯ ಓದುಗರೇ, Audi TT ಎಂಬ cult ಕಾರನ್ನು ಕೊಳೆ ಬೇಕೆಂಬ ನನು ಅಸೆ ಮೊನೆು ಈಡೇರಿತ್ತ. ಇದು ಎರಡು ಸಿೋರ್ಟ ಕಾರ್ ಆದದ ರಿಂದ ಕೆಲ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಸ್ವರಸಥ ರಿಗ್ಗ ಒಗುೆ ವ
ವಾಹನವಲ್ಲ . ನನು ಹೆಂಡತಿಗ್ಗ ಮೊದಲ್ಲಂದೂಲ ಈ ಕಾರ್ ಅಂದೆರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆದೆರ ಕೊಳೆ ಲ್ಕ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯತ ಂಬ (ವಿಳಂಬ) ಗುಂಗಿನಲ್ಲಲ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದೆದ ೋನೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ
(ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸ ರ) ಹಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಈ ಜಮಷನ್ ಬೆಡಗಿಯ ದಶಷನ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಲ !
- ಮಂದಗೆರೆ ವಿಶವ ನಾಥ

ಸಂದೇಶ
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ಕನು ಡ ಬಳಗ ಯು. ಕೆ, ೨೦೧೭ ವರ್ಷದ ದಿೋಪಾವಳಿ ಹಬಬ ವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ೪ ರಂದು ಬೆಡ್-ಫೋಡ್ಷ ನಗರದ ಕ್ಲಂಗ್ಸ ಹೌಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ವಿಜಂರ್ಣೆಯಂದ
ಆಚರಿಸಿತ್ತ. ದಿನದ ಬೆಳಕು ಕಮಿೂ ಯಾಗಿ, ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುವ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಬರುವ ದಿೋಪ್ದ ಹಬಬ ವು ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಹಸಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ೋರ್ವನ್ನು ತ್ರುತ್ತ ದೆ. ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಬಹಳ ಮಳೆ ಇದದ ರೂ, ಈ ಸಮಾರಂರ್ಕೆಿ ಬರುವ ಕನು ಡಿಗರ ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲ ದದ

ಕಾತ್ತರತ್ತ, ಉತ್ತಸ ಕತ್ತ, ಸಡಗರವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಕಮಿೂ ಯಾಗಲ್ಲಲ್ಲ . ಬಿರ ಟನಿು ನ ಬೇರೆ

ಬೇರೆ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನು ಡಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. ಕೆಲ್ವರು ಸ್ವಿ ಟ್ಟಲ ಂಡ್ , ಐಲ್ ಒಫ್ಟ ವೈರ್ಟ ಮುಂತಾದ ದೂರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾರಂರ್ಕೆಿ ಂದೇ
ಬಂದಿದುದ ಬಹಳ ಸಂತ್ೋರ್ದ ವಿರ್ಯ. ಕನು ಡಿಗರು ನ್ನತ್ನ ಮಾದರಿಯ ಒಳೊೆ ಳೆೆ ಬಟ್ಟು ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ಮೂ ಸೆು ೋಹತ್ರಡನೆ ಹಬಬ ವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಲ್ಕ
ಸೇರಿದದ ರು.
ಸಭಾಂಗಣವು ಈ ಉದೆದ ೋಶಕೆಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಹಾಗಿತ್ತತ . ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳಿಗ್ಗ ಸರಿಹಂದುವ ಹಾಗ್ಗ ಹಲ್ವಾರು

ವಿಶ್ಲಲ್ವಾದ ಆಧುನಿಕ ರೂಮುಗಳು, ಒಳೆೆ

ಸೆು ೋಜ್ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುಯಲ್ ಸಿಸು ಮ್ ಸಲ್ರ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನಾು ಗಿತ್ತತ . ಸುಮಾರು ೬೫೦ ಜನ ಸೇರಿದದ ರೂ ಯಾವ ಒಂದು ಕಡೆಯೂ ಗುಂಪು ಜ್ಞಸಿತ ಯನಿು ಸಲ್ಲಲ್ಲ ,
ಊಟದ ಕೂಯ ನಲ್ಲಲ ಬಹಳ

ಕಾಯಬೇಕಪಾಪ

ಅಂತ್ನಿು ಸಲ್ಲಲ್ಲ . ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಬಂದ ಬಹಳ ಜನ ಮ್ಮಚಿಾ , ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಘಟಕರ ಬೆನ್ನು ತ್ಟ್ಟು ದರು.

ಬೆಳೆಗಿೆ ನ ತಿಂಡಿಯನಂತ್ರ, ದೇವರ ಪೂರ್ಜ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಾ ಟನಾ ಕಾಯಷಕರ ಮ ನಡೆಯತ್ತ. ಕನು ಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆ

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ವಿವೇರ್ಕ್ ತ್ಂಟದ್ದಯಷ ರವರು ಅಧಯ ಕ್ಷ

ಭಾರ್ಣವನ್ನು ನಿೋಡಿದರು. ಅವರು ತ್ಮೂ ಭಾರ್ಣದಲ್ಲಲ ಕಳೆದ ೧೮ ತಿಂಗಳುಗಳೆ ಲ್ಲಲ ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಕೂಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲೈಫ್ಟ ಮ್ಮಂಬಸ್ಷ ಆಗಿದ್ದದ ರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಸೆಥ ಯು ನಡೆಸಿದ ದ್ದನಶಿೋಲ್ ಕಾಯಷಗಳಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದ್ದನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಧ ಸಂಗಾರ ಹಕ ಕಾಯಷಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಸದಸಯ ರನ್ನು
ನೆನೆದರು. ಅವರು ತ್ಮೂ ಭಾರ್ಣದಲ್ಲಲ ಕನು ಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆ ೧೯೮೨ನಲ್ಲಲ ಜನಿೂ ಸಿದ ಹನೆು ಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕಾರಣಕತ್ಷರಾದ ಹಲ್ವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳೆ ನ್ನು ನೆನೆದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರಿದದ

ಕೆಲ್ವು ಸ್ವಥ ಪ್ಕರಿಗ್ಗ ಸನಾೂ ನ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ. ಡಾ .ಸೆು ೋಹ ಕುಲ್ಿ ಣ್ಣಷ(ಮೊದಲ್ನೆಯ ಅಧಯ ಕೆಷ ) ಮತ್ತತ ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಕುಲ್ಿ ಣ್ಣಷ, ಡಾ. ನಳಿನಿ

ವಿಭೂತಿ , ಮತ್ತತ ಡಾ.ರೇವಣಸಿದಧ ವಿಭೂತಿ ( ಮೊದಲ್ನೆಯ ಕಾಯಷದಶಿಷ ) ಹಾಗೂ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ಮತ್ತತ ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಬೆಳೆವಣ್ಣಗ್ಗಗ್ಗ ಅವರು ಪ್ಟ್ಟು ರುವ ಶರ ಮವನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ ಡಾ .ಶಿರ ೋವತ್ಸ ದೇಸ್ವಯಯವರನ್ನು

ಸನಾೂ ನಿಸಲಾಯತ್ತ. ಮೊದಲ್ನೆಯ ಖಜ್ಞಂಚಿ ಡಾ .ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕುರುವತಿತ ಅವರ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ ಅವರ ಮಗ ಡಾ. ಜೇ

ಕುರುವತಿತ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಂಟೊ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದರು. ಬಿರ ಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಲ ರಾಜಕ್ಲೋಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲ್ಲಲ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟು ರುವ
ಸಿವ ಂಡನ್ ನಗರದ ಕೌನಿಸ ಲ್ರ್ ಸುರೇಶ್ ಘಟು ಪುರ ರವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಲ ಸನಾೂ ನಿಸಲಾಯತ್ತ.
ಚ್ಚಟುಕುಗಳ ಚಕರ ವತಿಷ ಎಂದು ಪ್ರ ಸಿದಧ ರಾದ ಹನಿಗವನಗಳ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕವಿ ಶಿರ ೋ ದುಂಡಿರಾಜ್ ರ್ರ್ಟ ರವರು ಆ
ದಿನದ ಮುಖಯ

ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು . ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದೆದ ೋಶಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದಲ್ಲ ದೇ, ಅಂದು

ನಡೆದ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಕವಿ ಗೋಷಿ್ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ (ವರದಿ
ಪುಟ ೭ ರಲ್ಲಲ ) ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದದ ರು. ಈ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ ಅನೇಕ ಆಸಕತ ರು ಭಾಗವಹಸಿ ಹನಿಗವನಗಳ
ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿದರು. ಈ ಕಾಯಷಕರ ಮವು ಬಹಳ ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ನಡೆಯತ್ತ. ಕವಿ ಗೋಷಿ್
ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಮುಖಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಲ ಮಕಿ ಳ ಕಾಯಷಕರ ಮ ನಡೆಯತ್ತ. ಅನೇಕ ಸಂಗಿೋತ್,
ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳ ಮ್ಮಲ್ಕ ಮಕಿ ಳು ತ್ಮೂ ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ದಶಿಷಸಿದರು.ದೊಡಡ
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಲ , ಅನೇಕ ಜನ ವಿೋಕ್ಷಕರ ಎದುರು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧೈಯಷವಾಗಿ ನಿಂತ್ತ ತ್ತ ಮ ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳೆ ನ್ನು
ಬಹಳ ಚೆನಾು ಗಿ ಪ್ರ ದಶಿಷಸಿದ ಈ ಮಕಿ ಳ ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಿರ ೋಮತಿ
ಶ್ಲಂತ್ಲಾ ಸಚಿನ್ ರಾವ್ ರವರ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಸ್ಗಸ್ವಗಿತ್ತತ .
ಬೆಳಗಿನ ಕಾಯಷಕರ ಮ ಮುಗಿಯುವ ಹತಿತ ಗ್ಗ "ಶಿವಳಿೆ " ರೆಸ್ು ೋರೆಂರ್ಟ ನವರು ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟವು ಎಲ್ಲ ರನ್ನು ಕಾಯುತಿತ ತ್ತ. ಇದನ್ನು ಬಡಿಸಲ್ಕ ಎರಡು
ವಿಶ್ಲಲ್ವಾದ ಕೊಠ್ಡಿಗಳಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಚೆನಾು ಗಿ ವಯ ವಸೆಥ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತತ . ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಸವಿಯುತಾತ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಭೇಟ್ಟಯಾದ ಸೆು ೋಹತ್ರ ಜೊತ್ತ ಹರಟ್ಟ
ಹಡೆದ ನಂತ್ರ, ಎಲ್ಲ ರೂ ಮಧ್ಯಯ ಹು ದ ಕಾಯಷಕರ ಮವನ್ನು ವಿೋಕ್ಲಷ ಸಲ್ಕ ಮುಖಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಲ ಸೇರಿದರು..
ಮಧ್ಯಯ ಹು ದ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ

ಮಕಿ ಳ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ ಂತ್ಯ ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಕಿ ಳ ತಂಡಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರ ದಶಷನಗಳು ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರ ಮನ ರಂಜಿಸಿದವು.

ಇಲೆಲ ೋ ಹುಟುು ಬೆಳೆಯುತಿತ ರುವ ಮಕಿ ಳು ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರು ಕನು ಡದಲ್ಲಲ ಹಾಡುಗಳೆ ನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಗ ಸಭಿಕರು ಅದನ್ನು ಮ್ಮಚಿಾ ,
ಜೊೋರಾದ ಚಪಾಪ ಳೆಯಂದ

ಪೊರ ೋತಾಸ ಹಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಮಕಿ ಳಿಂದ ಸ್ವಂಸಿ ೃತಿಕ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳು ಬಹಳ ಜ್ಞಸಿತ ಇದಿದ ದದ ರಿಂದ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವವಾಯತ್ತ.

ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆವಣ್ಣಗ್ಗಗ್ಗ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಮುಂದಿನ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಾಗ ನಾವು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು ಸುಧ್ಯರಿಸಿ,
ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತತ ೋನೆ.
ದೊಡಡ ವರ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನಾು ಗಿ ಮ್ಮಡಿ ಬಂತ್ತ. ಡಾ .ಸುಮನಾ ನರೈನ್ ರವರಿಂದ ರ್ರತ್ನಾಟಯ ನೃತ್ಯ , ಡಾ .ಪಾವಷತಿ ರಾಜಮಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಒಡಿಸಿಸ
ನೃತ್ಯ ಕಣ್ಣಿ ಗ್ಗ ಹಬಬ ವಾಗಿತ್ತತ . ಡಾ .ಸುಜ್ಞತ್ ಮ್ಮವೆಷ, ಡಾ.ಆಶಿವಾಷದ್ ಮ್ಮವೆಷ, ಡಾ .ರಶಿೂ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಗೂ ಡಾ .ಪ್ರ.ಮಂಜುನಾಥ ಈ ನಾಲ್ಕುಿ ಜನದ ತಂಡ ’ಶೇಪ್ ಓಫ್ಟ
ಯು’ ಹಾಡಿಗ್ಗ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಯ ಶನ್ ನೃತ್ಯ ವು ಜನರ ಮನಸೆಳೆಯತ್ತ. ದೇಶರ್ಕ್ಲತ ಹಾಡುಗಳು, ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಅಲ್ಲಲ ಸೇರಿದ ಜನರ ಮನಸಸ ನ್ನು

ಕರುನಾಡಿಗ್ಗ

ಕರೆದೊಯಯ ತ್ತ.
ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಯ ದ ೭೦ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರ ಯುಕತ ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತತ . ಹೋಗ್ಗ ಬಂದ ಇತ್ರ ರಾಜಯ ಗಳ
ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಬಬ ರು ಕನು ಡದಲ್ಲಲ ಹಾಡುಗಳೆ ನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಡಾ. ಜಿತಂದರ ನಾಯರ್ ರವರು " ಹುಟ್ಟು ದರೇ ಕನು ಡ ನಾಡಲ್ ಹುಟು ಬೇಕು ....." ಹಾಡನ್ನು ಹಾಗೂ ಡಾ. ಬದರಿ
ಪಾಥಷಸ್ವರಥಿಯವರು "ಬಾನಿಗಂದು ಎಲೆಲ ಎಲ್ಲಲ ದೆ...." ಹಾಡನ್ನು ತ್ಡವರಿಸದೇ ಅಚ್ಚಾ ಕಟ್ಟು ಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಗ, ಸಭಿಕರು ಅದನ್ನು ಮ್ಮಚಿಾ ಎದುದ ನಿಂತ್ತ ಚಪಾಪ ಳೆ ಹಡೆದು
ತ್ಮೂ ಸಂತ್ೋರ್ವನ್ನು ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ನಿರೂಪ್ಕರಾದ ಡಾ. ರಶಿೂ ಮಂಜುನಾಥ, ಡಾ ಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಆಶಿೋವಾಷದ್ ಮ್ಮವೆಷ ರವರು ಮಧ್ಯಯ ನಹ ದ
ಕಾಯಷಕರ ಮವನ್ನು

ಚೆನಾು ಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟು ರು.

ನಂತ್ರ ಶಿರ ೋ ದುಂಡಿರಾಜ್ ರವರಿಂದ ಹಾಸಯ ಕಾಯಷಕರ ಮ ನಡೆಯತ್ತ. ಅವರು ತ್ಮೂ ಹನಿಗವನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಾಸಯ ದ ಮಾತ್ತಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಬಹಳ ನಗಿಸಿ
ಮನೋರಂಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಮಾತಿಗೂ, ಸಭೆಯು ನಗುವಿನ ಶಬದ ದಿಂದ ತ್ತಂಬಿಹೋಗಿ, ಜನ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಮಚ್ಚಾ ತಿತ ದ್ದದ ರೆಂದು ತ್ೋರುತಿತ ತ್ತತ .
(ಪುಟ ೮ ರಲ್ಲಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ)

ಸಂದೇಶ
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(ಪುಟ ೭ ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ)
ದೊಡಡ ವರ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳು ನಡೆಯುತಿತ ರುವಾಗ, ಬೇರಂದು ಕೊಠ್ಡಿಯಲ್ಲಲ , ಮಕಿ ಳಿಗ್ಗ ಸರಿ ಹಂದುವ ಹಾಗ್ಗ, ಕನು ಡ ಭಾಷ್ಯನ್ನು ಒಳಗಂಡ ಆಟಗಳ ಹಾಗೂ
ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾಯಷಕರ ಮದ ವಯ ವಸೆಥ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತತ . ಸಂರ್ಜಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ , ಮಕಿ ಳಿಗ್ಗಂದೇ ತ್ೋರಿಸಿದ ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ವನ್ನು ದಣ್ಣದ ಮಕಿ ಳು ಕುಳಿತ್ತ ನೋಡಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಮಕಿ ಳೂ ಸಂತ್ೋರ್ವಾಗಿದದ ರು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ- ತಾಯಂದಿರು ಸಂರ್ಜಯ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳೆ ನ್ನು

ನಿಶಿಾ ಂತ್ರಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ವಿರಾಮದಲ್ಲಲ ರುಚಿಯಾದ

ಸಮೊೋಸ, ಬಜಿಜ ತಿಂದು, ಟ್ಟೋ/ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು , ಎಲ್ಲ ರೂ ಸಂರ್ಜಯ ಮನೋರಂಜನೆಗ್ಗ ಸಿದದ ರಾದರು.
ಕನಾಷಟಕದ ಪ್ರ ಸಿದಧ ಗಾಯಕ್ಲ, ಮಧುರ ಕಂಠ್ದ ಶಿರ ೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ರವರು ಆ ಸಂರ್ಜಯ ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. ಅವರು
೨೦೦೦ ಕೂಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ಹಾಡುಗಳಿಗ್ಗ ಗಾಯಕ್ಲಯಾಗಿದುದ , ಅನೇಕ ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗಳೆ ನ್ನು ಪ್ಡೆದು, ಕನು ಡಿಗರ ಮ್ಮಚಿಾ ನ ಗಾಯಕ್ಲಯಾಗಿದದ ರೆ. ಆ ಸಂರ್ಜ ಅವರು ತ್ಮೂ "
ಹೃದಯದಲ್ಲ ಇದೇನಿದು … ನದಿಯಂದು ಮ್ಮಡಿದೆ…”, "ಒಳಗ್ಗ ಸೇರಿದರೆ ಗುಂಡು, ಹುಡುಗಿಯಾಗುವಳು ಗಂಡು..." ಮುಂತಾದ ಪ್ರ ಸಿದಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನರನ್ನು
ಮನೋರಂಜಿಸಿದರು. ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ.ಹರಿೋಶ್ ಚಿಕಿ ಣಿ , ಡಾ.ಪ್ರ ಶ್ಲಂತ್ ಸಈಶವ ರ್ ರವರು ಶಿರ ೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ರವರ ಜೊತ್ತ ಡುಯರ್ಟ
ಹಾಡುಗಳಿಗ್ಗ ಜೊತ್ತ ನಿೋಡಿದರು. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಚೆನಾು ಗಿದುದ , ಜನರು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತಾತ , ಹಾಡಿಗ್ಗ ಹೆರ್ಜಜ ಹಾಕ್ಲದರು.
ರಾತಿರ ಯ ಭೋಜನದ ನಂತ್ರ ಜನರು ಡಿಸ್ಿ ೋ ಹಾಡುಗಳಿಗ್ಗ ಡಾನ್ಸ ಮಾಡಿ, ಆ ದಿನದ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳೆಲಾಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನಾು ಗಿ ನಡೆಯತ್ತಂದು ಮಾತ್ನಾಡುತಾತ , ಸುಮಾರು ೧೦
ಘಂಟ್ಟಯ ಹತಿತ ಗ್ಗ ಅಲ್ಲಲ ಂದ ಹರಟರು.ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿ ಹಾಗೂ ದೊಡಡ ವಿರ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ಗಮನಕೊಟುು , ಹಲ್ವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಶರ ಮಿಸಿದ ಸಂಘಟನಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ
ಅವರಿಗ್ಗ ಬೆಂಬಲ್ವನ್ನು ನಿೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ದಿೋಪಾವಳಿ ೨೦೧೭ ಕಾಯಷಕರ ಮದ ಯಶಸಿಸ ಗ್ಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾಯಷಕರ ಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೂ ಕನು ಡ ಬಳಗ
ಯು.ಕೆ ಯ ಮುಂದಿನ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತಾತ ರೆಂಬುವುದರಲ್ಲಲ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ .
- ಸ್ತಾಂಧೂರ ಮೊೀಹನ್
ಕನು ಡ ಬಳಗದ ದಿೋಪಾವಳಿಯ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ ಯೂಥ್ ಗ್ಗ ನಡೆಸಿದ ಆಟಗಳು ಮತ್ತತ ಕನು ಡ ಭಾಷ್ಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ , ಸುಮಾರು ೨೫ ಮಕಿ ಳು ಭಾಗವಹಸಿದದ ರು.
ಶುರುವಿನಲ್ಲಲ , ಕೃರ್ಿ ನ ೬ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಂಗಲ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಲ ಬರದು ಮಕಿ ಳಿಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟು ದೆದ . ೩ ಗುಂಪ್ನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಎರಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿದೆದ . ಪ್ರ ತಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ೫
ಪ್ದಗಳನ್ನು ತ್ತಗ್ಗದು, ಪ್ರ ತಿ ತ್ತಗ್ಗದಿದದ ಪ್ದಕೆಿ ೫ ಕನು ಡದ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೆದ . ಮಕಿ ಳು ಒಟ್ಟು ಗ್ಗ ಓದಿ, ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧ್ಯಷರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತತ – ಯಾವ ಕನು ಡ ಪ್ದ
ಆ ವಾಕಯ ಕೆಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತತ ಅಂತ್. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಇದದ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಮಕಿ ಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗ್ಗ ಬಂದು, ಒಬೊಬ ಬಬ ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದರು, ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ
ಅಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಗತಾತ ಗೋಹಾಗ್ಗ.
ನಂತ್ರ, ಕನು ಡ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ, “ಶರೇಡ್ಸ ” (charades) ಮತ್ತತ “ನಾನ್ನ ಏನ್ನ” (who am i) ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಿವ . ಮಕಿ ಳಿಗ್ಗ ತ್ತಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯತ್ತ; ಎಲ್ಲ ರೂ
ಭಾಗವಾಯಸಿದದ ರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ , ಕನು ಡದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಕಿ ಳಿಗ್ಗ ಕೊಟುು , ಪ್ರ ತಿ ಒಬಬ ರಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಕೆಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು . ಕಾಗದಲ್ಲಲ ಅವರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಕೊಷಂಡು,
ಚಂಚನಾಗಿರೋ ಅಲ್ಹಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಭಾಗಕೆಿ ಬೇರೆ ಮಕಿ ಳು, ಅವರ ಸೆು ೋಹತ್ರು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮೂ ಜೊತ್ತ ಬಂದು ಭಾಗವಯಸಿದದ ರು.
ಹಂದಿನ ಕನು ಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಿ ಬಂದಿದದ ಮಕಿ ಳು ಈ ಸರತಿನ್ನ ಬಂದಿದದ ರಿಂದ ತ್ತಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯತ್ತ. ಮುಂದೇನ್ನ ಬತಾಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ್ ಆಶಿಸಿತ ೋನಿ.
- ನ್ವಯ ಆನ್೦ದ್

ಕವಿ ಹೆಚ್. ಡು೦ಡಿರಾಜ್ ರವರೊ೦ದಿಗೆ ಹನಿಗವನ್ ಗೀಷ್ಠಿ
ಪ್ರ ತಿವರ್ಷದ೦ತ್ತ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಕನು ಡಬಳಗ ಯು.ಕೆ, ದಿೋಪಾವಳಿ ಹಬಬ ದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮಿೂ ಕೊ೦ಡಿತ್ತತ . ನವೆ೦ಬರ್ ೪, ೨೦೧೭ ರ೦ದು ನಡೆದ ಈ ಕಾಯಷಕರ ಮಕೆಿ
ಕನಾಷಟಕದ ಹೆಸರಾ೦ತ್ ಹಾಸಯ ಕವಿ, ಚ್ಚಟುಕಗಳ ಚಕರ ವತಿಷಯ೦ದು ಪ್ರ ಸಿದದ ರಾದ ಹೆರ್ಚ. ಡು೦ಡಿರಾಜ್ ರವರು ಮುಖಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. ಡು೦ಡಿರಾಜ್ ರವರು,
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞು ನ ಪ್ಧವಿೋಧರು ಮತ್ತತ ವೃತಿತ ಯಲ್ಲಲ ಬಾಯ ೦ರ್ಕ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದದ ರೂ, ಕನು ಡಿಗರಿಗ್ಗ ಅವರ ಹನಿಗವನಗಳಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಾ ಪ್ರಿಚಿತ್ರು. ಈ ಕನು ಡದ ಕವಿ ಮತ್ತತ
ಬರಹಗಾರ ೪೫ ಕನು ಡ ಪುಸತ ಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದದ ರೆ. ಇದು ನಾಟಕ, ಕವನ ಸ೦ಕಲ್ನ ಮತ್ತತ ಬರಹಗಳ
ಸ೦ಕಲ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗ೦ಡಿವೆ.
ಯು.ಕೆ ಕನು ಡ ಸ್ವಹತ್ಯ ಮತ್ತತ ಸ್ವ೦ಸಿ ೃತಿಕ ವಿಚ್ಚರ ವೇದಿಕೆ ( ಅನಿವಾಸಿ) ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರು, ಡು೦ಡಿರಾಜ್
ರವರಡನೆ ಹನಿಗವನ ಗೋಷಿ್ ಯನ್ನು ಏಪ್ಷಡಿಸಿದದ ರು. ಅನಿವಾಸಿ ಬಳಗದವರು ಕೆಲ್ ಸಮಯದಿಂದ ಕನು ಡ
ಸ್ವಹತಾಯ ಸಕ್ಲತ ಯನ್ನು ಆಸಕ್ಲತ /ಉತ್ತತ ೋಜಿಸುವದರಲ್ಲಲ /ಬೆಳೆಸುವದರಲ್ಲಲ , ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರ ತಿ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ
ಇ೦ತ್ಹ ಕಾಯಷಕರ ಮಗಳನ್ನು ಹಮಿೂ ಕೊಳುೆ ತಿತ ದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಹೆಚೆಾ ಚ್ಚಾ ಜನ ಭಾಗವಹಸುತಿತ ರುವದು
ಸೂಫ ತಿಷದ್ದಯಕ.
ಯು.ಕೆ ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಸದಸಯ ರು ತಾವೆ ಬರೆದ ಹನಿಗವಿತ್ತಗಳೊ೦ದಿಗ್ಗ ಈ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಸಲ್ಕ
ಉತ್ತಸ ಕರಾಗಿದದ ರು.ಡು೦ಡಿರಾಜ್ ರವರು ಮುಖಯ ಅಥಿತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತತ ಕನು ಡ ಬಳಗದ ಕಾಯಷದಶಿಷ ಡಾ//
ಶಿವಪ್ರ ಸ್ವದ್ ರವರು ಈ ಕಾಯಷಕರ ಮದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ ರು. ಡಾ// ಕೇಶವ
ಕುಲ್ಕಣ್ಣಷಯವರು ಕಾಯಷಕರ ಮದ ನಿಯೋಜಕರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ದೆದ ೋ ಅಲ್ಲ ದೆ,
ಹನಿಗವನ, ಚ್ಚಟುಕಗಳ ಹುಟು ನ್ನು , ಇವುಗಳ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಬೆಳವಣ್ಣಗ್ಗಯ ಬಗ್ಗಗಿನ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ,
ವಿವರವಾಗಿ ನೆರೆದವರಿಗ್ಗಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟು ರು.
ಕೇಶವ ಕುಲ್ಕಣ್ಣಷ, ಶಿರ ೋವತ್ಸ ದೇಸ್ವಯ, ಅರವಿ೦ದ ಕುಲ್ಕಣ್ಣಷ, ರಾಮಶರಣ್, ವಿಜಯನರಸಿ೦ಹ, ಪ್ರ ೋಮಲ್ತ್,
ವತ್ಸ ಲ್ ರಾಮಮ್ಮತಿಷ, ಶಿವಪ್ರ ಸ್ವದ್, ಬೆಳೂೆ ರು ಗಧ್ಯಧರ, ಲ್ಕ್ಲಿ ನಾರಯಣ್ ಮು೦ತಾದವರು ತ್ಮೂ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ನೆರೆದವರ ಮನರ೦ಜಿಸಿದರು. ಪ್ರ ತಿಕವಿಯ
ಹನಿಗವನಗಳ ವಾಚನದ ನ೦ತ್ರ ಕವಿ ಡು೦ಡಿರಾಜ್ ರವರು, ಕವನಗಳನ್ನು ವಿಮಶಿಷಸಿದದ ಲ್ಲ ದೆ, ಕವಿಗಳಿಗ್ಗ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಿ, ಹೇಗ್ಗ ಇದು ಹಾಸಯ , ವೈರುಧಯ ತ್ತ
ಮತ್ತತ ನವಯ ತ್ತಯನ್ನು ಬಿ೦ಬಿಸಬಹುದೆನ್ನು ವ ಬಗ್ಗಗ್ಗ ಉತ್ತ ಮ ಉಪ್ದೇಶವನಿು ತ್ತ ರು. ತ್ಮೂ ಅಭಿಪಾರ ಯವದ ಜೊತ್ತಗ್ಗ, ಸವ ೦ತ್ ಅನ್ನರ್ವಗಳು ಮತ್ತತ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು
ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡು ನೆರೆದವರ ಮನರ೦ಜಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ಯಾಷಯ ಕಾಯಷಕರ ಮವು ವರ್ಷದಿ೦ದ, ವರ್ಷಕೆಿ ಜನಪ್ರರ ಯವಾಗುತಿತ ದೆಯನ್ನು ವುದರಲ್ಲಲ ಸ೦ದೇಹವಿಲ್ಲ . ಹಾಕ್ಲದದ ಆಸನಗಳು ರ್ತಿಷಯಾಗಿದದ ರೂ ಬಹಳ ಜನ ನಿ೦ತ್ತ
ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಆನ೦ದಿಸಿದರು. ಸಭಿಕರ ನಗ್ಗ, ಚಪಾಪ ಳೆಯ೦ದ ಸಭಾ೦ಗಣ ತ್ತ೦ಬಿಹೋಗಿತ್ತತ . ಕಾಯಷಕರ ಮ ಮುಗಿದ ನ೦ತ್ರ, ಉತ್ತ ಮ ಕಾಯಷಕರ ಮವನ್ನು
ಯೋಜಿಸಿದೆದ ೋವೆ೦ದು ಬ೦ದವರು, ಅನಿವಾಸಿ ಸದಸಯ ರನ್ನು ಅಭಿನ೦ದಿಸಿದೆದ ೋ ಅಲ್ಲ ದೆ, ಮು೦ದಿನ ಕಾಯಷಕರ ಮವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವುದ್ದಗಿ ಹೇಳಿದುದ ಇದರ ಯಶಸಿಸ ಗ್ಗ
ಸ್ವಕ್ಲಷ ಯ೦ದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿ ೦ತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಕವಿ ಡು೦ಡಿರಾಜರು ಇದು ಕನಾಷಟಕ ಹರಗ್ಗ ಅವರು ಭಾಗವಹಸಿದ ಉತ್ತ ಮ ಕವಿಗೋಷಿ್ ಯ೦ದು ಹೇಳಿದುದ ದೊಡಡ
ಶಭಾಷ್ ಗಿರಿಯನು ಬಹುದು.
- ದಾಕಾಾ ಯಿನಿ

ಸಂದೇಶ

ಕನು ಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆ

Page 8

SANDESHA Newsletter of Kannada Balaga UK

April 2018

ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಕವಿ ಗೀಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ಓದಿದದ ಕೆಲ್ವು ಹನಿಗವನ್ಗಳು

ನಮೂ ಪ್ಪ ನ ಕಾಲ್ದ ತಂದೆತ್ನ
ಹರಗಡೆ ಕಮಷ ಮನೇಲ್ಲ ಆರಾಮ
ನಮೂ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ತಂದೆತ್ನ
ಹರಗೂ ದನ ಮನೇಲ್ಲ ದನ.

ಉದಾಾ ಟನೆ
ಉದ್ದಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖಯ ಅತಿಥಿ
ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗ್ಗ ಕಾಲ್ದ ಮಿತಿ
ಆವೇಶದಿಂದ ಅರಿಚಿದದ ಮಾತ್ತ
ಅಥಷವಾಗದು, ಕ್ಲವಿ ಮಾತ್ರ ತೂತ್ತ.

ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ವಾಟ್ಸ್ಾ ಯ ಪ್ ಗಾಂಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಾಂಡ ಯುಗಾದಿ ಕವನ್ಗಳು
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Climbing Kilimanjaro
October 2017 by Abhishek Vashista (13 years old from Doncaster)

Kilimanjaro is located in Tanzania and is the tallest free standing mountain in the world at 5,895m/19,340 feet. In
comparison the tallest mountain in England, Scafell Pike, is 978metres meaning Kilimanjaro is over 6 times taller! The
trek took 7 days, 6 days up and 1 day down, and each and every day was brutal. This was easily the most challenging
task I have ever done in my life. Luckily, I had a good team including my dad which was my support and was by my side
the whole way throughout. There were times when we all thought, ‘This is just too much, I want to give up.’ But we all
soldiered on and got to the top. This trek in my opinion is what separates the weak from the strong. Obviously, you
have to be in good physical shape but it’s mostly a mental challenge. How bad do you want it when you’ve been walking for 6
hours without a break, or when you have to sleep in below freezing conditions in wet clothes, or even when you reach base camp
but then you realise the last day is the hardest, which by the way you have to wake up at midnight for a 11 hour climb to
the summit! However, once I reached the summit, It’s a feeling like no other. One which cannot be explained, you feel
like all this hard work, all the training you struggled through is all finally worth it. You feel as though you are on top of the
world! This however would not have been possible without the help of some incredible guides who lifted our spirits
when it was raining or when you just want to give up but they push you till the next camp. At the end of the last day, I
was overwhelmed with excitement and relief. Partly because we just climbed the tallest mountain in Africa, and partly
because I knew I could finally take a shower and eat fried chicken again. To sum it up this was an absolutely incredible
experience. It makes you appreciate luxuries in life which we normally take for granted like running water or a bed to
sleep on. It was truly incredible but I can honestly say you have to be determined to do this and you have to have the
fighting spirit to keep going on after a few days. I am sure I will never do this again but to all that are planning to go, I’m
Abhishek with his father Dr. Girish Vashishta
sure you will have an amazing experience.

- Abhishek Vashista

ನಮೂ ಇತಿತ ೋಚಿನ ನ್ನಯ ಜಿಲಾಯ ಂಡಪ ರವಾಸದಲ್ಲಲ
ಕಂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ ಜನಾಂಗದವರು ಪ್ರ ದಶಿಷಸಿದ
ಸ್ವಂಸಿ ೃತಿಕ ಕಾಯಷಕರ ಮದಲ್ಲಲ ಕಂಡ ವಿೋರರೌದರ ಅವತಾರಗಳು ನಮ್ಮೂ ರಿನ ದೊಡಾಡ ಟ
ಯಕ್ಷಗಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪ್ರಗ್ಗ ತಂದವು!
ಅರವಿಾಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಾ

Here is Vishwanath’s dream girl!

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

ಸಂದೇಶ

ಕನು ಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆ
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