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ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೊೀಂಕಾಸಟರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬತ್ತತದ ಕನನಡಬಳಗ ಯು ಕೆ ಇಂದು ಮೊದಲ ಸಲ ಡೊೀಂಕಾಸಟರಿಗೆ ಬರುತ್ತತದೆಯಂದ ಮೀಲೆ ಇದು ನಮೆಲರಿಗೂ
ಮಹತ್ವದ ಯುಗಾದಿ. ನಿಮೆಲಿರಿಗೂ ಉಗಾದಿ ಹಬಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನನರ್ಪಿಸಿ ಈ ವರ್ಿದ ಸ್ೆೆಶಲ್ ಉಗಾದಿ ಕಾಯಿಕರಮಕೆೆ ’ಸಂದೆೀಶ’ದ ಸಂಪಾದಕಮಂಡಳಿ ಸ್ಾವಗತ್ ಕೊೀರುತ್ತತದೆದೀವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ
ನಮೆ ’ಬಳಗದ’ ಉದಯದ ಬಗೆೆ ಸವಲೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅಸ್ಾಧುವಲಿ ಎಂದು ಕೊಳಳುತೆತೀನೆ. (ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೆೀಸ್ಾಯಿ ಬರೆಯುತಾತರೆ )

ಅಂದು ೧೯೮೨ ರ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ೧೩ ಅಥವಾ ೧೪ನೆಯ ತಾರಿೀಖು. ಆ ವಾರಾಂತ್ಯದಂದು ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬಬ ಆಚರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕನನಡಿಗ ಮಿತ್ರರು ತ್ಮೆ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದದರು. ಅವರು ಯು
ಕೆ ಗೆ ಬಂದು ಹತಾತರು ವರ್ಿಗಳಾಗಿದದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕನನಡ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ (ಕೆಲವಂದು ಕೂಟಗಳಳ ಹುಟ್ಟಟ ಮರೆಯಾಗಿಹೊೀಗಿದದವು ಎಂದು ಪರತ್ತೀತ್ತ). ಏಕೆ ಅಂಥ ಸಂಘವನುನ

ಹುಟುಟಹಾಕಬಾರದು? ಕನನಡಿಗರನೆನಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತ್ೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು, ಹಬಬ-ಹರಿದಿನಗಳನುನ ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ುತ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ಏಪಿಡಿಸಬೆೀಕು ಮತ್ುತ ಮುಂದಿನ
ರ್ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನನಡತ್ನವನುನ ಮತ್ುತ ಕನನಡ ಭಾಷೆಯನುನ ಉಣಿಸಬೆೀಕು, ಉಳಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಆ ದಿನವೆೀ ಅದಕೆೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕಿದರು. ಪರತ್ತಯೊಬಬರು ಆಗಿಂದಾಗಲೆ ಅವರ ಆ ನಿರ್ಾಿರಕೆೆ ಪರ,ಾರ, ವಯವಸ್ೆೆಂಗೆಂದು

ಪರತ್ತಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತ್ಲಾ ಐದೆೈದು ಪ ಂಡುಗಳನುನ ಕೂಡಿಸಿದರು. ೧೯೮೩ ರ ಮೀ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾಟ್ಟಂಗಮಿೆನ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರನೂನ ಸ್ೆೀರಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಧಿರಿಸಿದರು. ತ್ಮಗೆ,
ತ್ಮೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತತದದ, ತಾವು ಕೆೀಳಿದದ ಯುಕೆ ವಾಸಿ ಕನನಡಿಗರಿಗೆಲಿ ಪತ್ರ, ಟೆಲ್ಲಫೀನು, ಪತ್ತರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತ್ು, ಮುಖಾಂತ್ರ ಈ ಸುದಿದಯನುನ ತ್ತಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮೊೀಬೆೈಲ್ ಫೀನಾಗಲ್ಲ,

ಇಂಟನೆಿಟಾಟಗಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿವೆನುನವದು ಗಮನಿಸಬೆೀಕಾದ ವಿರ್ಯ. ಅವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟುಟ ೫೦ - ೬೦ ಜನರು ತ್ಮೆ ಮಕೆಳೆ ಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ೆೀರಿ ತ್ಮೆ ತ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ುತ ಮುಖಯ
ಅತ್ತಥಿಯಾಗಿ ಲಂಡನಿನನಿಂದ ಬಂದಿದದ ಭಾರತ್ತೀಯ ವಿದಾಯ ರ್ವನದ ಮತ್ೂತರು ಕೃರ್ಣಮೂತ್ತಿಯವರ ಆಶ್ೀವಿಚನ ಪಡೆದರು. ಆ ಸುದಿನಕಾೆಗಿ ಕಾದು ನಿಂತ್ವರ ನಿರಿೀಕ್ಷೆ, ನಂತ್ರ ಹರಿದು ಬಂದು ಮುಳಳಗಿಸಿದ

ಸ್ೆನೀಹಮಯ ವಾತ್ವರಣ, ಸ್ ಹಾದಿತೆ ಮತ್ುತ ಸಂತೊೀರ್ವನುನ ನೆನೆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ರೊೀಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆದ ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೊಳುಲು ಹೆಮೆಯನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತ್ರ ’ಕನನಡ
ಬಳಗ” ಕೆೆ ಸಂವಿರ್ಾನ ರೂರ್ಪಸಲಾಯಿತ್ು; ಸಂಸ್ೆೆಂಯನುನ ,ಾರಿಟ್ಟ ಎಂದು ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ ಸುದಿದಯನುನ ಕೆೀಳಿ ಬಂದು ಸ್ೆೀರಿದವರು ಅನೆೀಕ. ಒಬಬರೆೀ, ಇಬಬರೆೀ, ಬಳಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ
ನಿಸ್ಾವಥಿ ಸ್ೆೀವೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಪಾರಥಃಸೆರಣಿೀಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ನಮೊೆಂದಿಗಿಲಿ. ಕನನಡಬಳಗ ಯು ಕೆ ದೆೀಶದ ನಾಲೂೆ ದಿಕಿೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ವಿವಿಧ ಪಟಟಣಗಳಲ್ಲಿ

ವರ್ಿಕೆೆರಡು ಸಲ - ಉಗಾದಿ ಮತ್ುತ ದಿೀಪಾವಳಿ - ಸಮಯಕೆೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ವಿಜೃಂರ್ಣೆಯಿಂದ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುನ ನೆರೆವೆೀರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶನಿವಾರ ಎರ್ಪರಲ್ ೧೩
ರಂದು ೨೦೧೯ ರ ಉಗಾದಿ ಹಬಬ ಡೊೀಂಕಾಸಟರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇಂಥ ವಿಶ್ರ್ಟ ಸಮಾರಂರ್ಕೆೆ ಅತ್ತಥಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬರಲ್ಲರುವ ’ಅಪರತ್ತಮ’ ಎಂದೆೀ ಹೆಸರಾದ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾಯತ್ತಯ ಕನನಡ ಚಿತ್ರ ನಿಮಾಿಪಕ, ನಿದೆೀಿಶಕ ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿು ಹಾಗು ರಂಗರ್ೂಮಿ

ಕಲಾವಿದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ್ಟ, ಟ್ಟವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ುತ ಪರಸಿದಧ ಗಾಯಕಿ M D ಪಲಿವಿ ಅವರು ಬಂದು ಎಲಿರನುನ ರಂಜಿಸಲ್ಲದಾದರೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನುನ ಕಳೆದುಕೊಳುಬೆೀಡಿಯನುನತ್ತ ಡೊೀಂಕಾಸಟರ್ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು
ಎಲಿರನೂನ ಸ್ಾವಗತ್ತಸುತೆತೀನೆ. ಅವರುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಪರಿಚಯವನುನ ಈ ಸಂದೆೀಶದಲ್ಲಿ (ಪುಟ ೨ ಮತ್ುತ ೩) ಕೊಟ್ಟಟದೆ. ಅವಶಯ ಓದಿ.

ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಿಕರಮದ ಮರುದಿನ ಎರ್ಪರಲ್ ೧೪ ರಂದು ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿುಯವರು ನಿದೆೀಿಶ್ಸಿದ ”ತಾಯಿ ಸ್ಾಹೆೀಬ” ಚಿತ್ರದ ಪರದಶಿನವಾಗಲ್ಲದೆ. ಅದನನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೀಡಿ.

ಡೊೀಂಕಾಸಟರ್ ಊರು ಇಂಗೆಿಂಡಿನ ಸ್ ತ್ ಯಾಕೆ್ೈಿರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗಿಬಂಡಿಯ ಇಂಜಿನುನಗಳನುನ ತ್ಯಾರಿಸುತ್ತತದದ ರೆೀಲೆವೀ ಕಾರಖಾನೆಗೆ ಪರಸಿದಧ ವಾಗಿತಾತದದರಿಂದ ಇದಕೆೆ ’ರೆೀಲೆವ ಪಟಟಣ” ಎಂಬ ಬರಿದು
ಸಲುಿತ್ದ
ತ ೆ. ಇದಲಿದೆ ಈ ಊರಿನ ಇನೊನಂದು ’ಆಕರ್ಿಣೆ’ಯಂದರೆ ಆಂಗಿರಲ್ಲಿ ಜನರ್ಪರಯವಾದ ಕುದುರೆ ಪಂದಯದ ರೆೀಸ್ ಕೊೀಸ್ಿ. ಪರತ್ತವರ್ಿ ಸ್ೆಪೆಟಂಬನಿಲ್ಲಿ ’ಲೆಜರ್ ಕಪ್’ ರೆೀಸ್ ಓಟ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಯುಗಾದಿ
ಕಾಯಿಕರಮ ನಡೆಯುತ್ತತರುವ ’ಡೊೀಮ್’ ಸಭಾಂಗಣದ ಇದುರಿಗೆೀ ಇದೆ! ನಿಮೆ, ನಮೂೆರಿನ ಭೆೀಟ್ಟಯ ನೆನಪು ಚಿರಸೆರಣಿೀಯವಾಗಿರಲ್ಲ!

ಇನುನ ಮುಂದಿನ ಸಂವತ್ಸರಕೆೆ ವಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳಳು-ಬೆಲಿ ಸವಿಯುವುದು ನಮೆ ಸಂಪರದಾಯ. ಜಿೀವನದ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಅನುರ್ವಗಳಳ ಎರಡನೂನ ಸಮನಾಗಿ ಉಂಡು ಸಧೃಢ
ಅರೊೀಗಯ, ನೂರು ವರ್ಿಗಳ ಆಯುರ್ಯವಿರಲೆಂದು ಬೆೀವು-ಬೆಲಿ ಸ್ೆೀವಿಸುತೆತೀವೆ. ವೆೈಯಕಿತಕ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿಯಂತೆ ನಮೆ ”ಬಳಗ” ದಲೂಿ ಇತ್ತತೀ,ೆಗೆ ಇಂಥ ಅನುರ್ವಗಳಳ! ಅದನೆನಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮೆ ಯು ಕೆ
ಕನನಡ ಬಳಗ ’leaner and fitter' ಆಗಿ ಬಾಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುವಾ. ಅದೆೀ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶೆ್ಿೀಕದ ತಾತ್ೆಯಿ:
ಶತಾಯು: ವಜರದೆೀಹಾಯ ಸವಿಸಂಪತ್ೆರಾಯಚ|
ಸವಾಿರಿರ್ಟ ವಿನಾಶಾಯ ನಿಂಬಕಂದಳ ರ್ಕ್ಷಣಂ||

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಆತ್ತೀಯ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತ್ತ. ಬಳಗದ ಸುದಿದರ್ಾರೆ ಸಂದೆೀಶದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಪರಕಟ್ಟಸಲು ಇಚಿಿಸುವ ನಿಮೆ ಕುಟುಂಬದ ಸುದಿದ-ಸಮಾ,ಾರಗಳನುನ (ಪರಶಸಿತ, ಸ್ಾಧನೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ುತ ಇನಿನತ್ರ
ಸುದಿದಗಳಳ) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಈಮೀಲ್ ವಿಳಾಸಕೆೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ತಸಿಕೊಳಳುತೆತೀವೆ. ಸಂದೆೀಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮೆ ಆಸಕಿತ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ುತ ಪ್ರೀತಾಸಹಗಳಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕವಿತೆ-ಲೆೀಖನಗಳಿದದರೆ 'ಅನಿವಾಸಿ' ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ (anivaasi@gmail.com) - (ನೊೀಡಿ ಪುಟ 3)

ಎದೆದದುದ ಬೀಳಳತ್ತಹೆ ಗುದಾದಡಿ ಸ್ೊೀಲುತ್ತಹೆ| ಗದದಲವ ತ್ುಂಬ ಪರಸಿದಧನಾಗುತ್ತಹೆ|| ಉದಧರಿಸುವೆನು ಜಗವನೆನುನತ್ತಹ ಸಖನೆ , ನಿ-| ನುನದಾಧರವೆಷಾಟಯೊತೀ? - ಮಂಕುತ್ತಮೆ||
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ: ಡಾ.ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೆೀಸ್ಾಯಿ; ಡಾ.ವಿನತೆ ಶಮಿ, ಡಾ.ವಿಶವನಾಥ್ ಮಂದಗೆರೆ
Email: sandeshakbuk@yahoo.com

ವಿನಾಯಸ: ಅನನಪೂಣಿ ಆನಂದ್
Website: www.kannadabalaga.org.uk
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೨೦೧೯ ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೆೀರ್ ಅತ್ತಥಿ(೧) - ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿು — ಕನನಡ ಸಿನೆಮಾ ನಿದೆೀಿಶಕ
ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿುಯವರನುನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೊಟಟಮೊದಲು ಬಹಳರ್ುಟ ಕನನಡಿಗರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, `ಅವಾರ್ಡಿ ಸಿನೆಮಾ`.

ಕಾಸರವಳಿುಯವರ

ಸಿನೆಮಾ ಆ ವರ್ಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಕನನಡಕೆೆ ಕೆೀಂದರ ಸರಕಾರ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪರಶಸಿತ ಕಟ್ಟಟಟಟ ಬುತ್ತತ ಎಂದು ನಾವೆಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳಳುತ್ತತ ದೆದವು. ಅವರ
ಸಿನೆಮಾಗೆ `ಸವಣಿಕಮಲ` ಬಂತೆಂದರೆ ಇನೂನ ಖುಷ್ಟ್ಯೊೀ ಖುಷ್ಟ್.

ಯಾವಾಯವುದೊೀ ತೊೀಪು ಜುಜುಬ ಸಿನೆಮಾಗಳೆಲಿ ನಮೂೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತತದವ
ದ ು, ಆದರೆ ಅಂಥಹ ದೊಡಡ ಪರಶಸಿತಗಳನುನ ಪಡೆದ ಅವರ ಸಿನೆಮಾಗಳಳ ನಮೂೆರಿನ ಟಾಕಿೀಜಿನ
ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಲಗುತ್ತತರಲ್ಲಲಿ. ಕಲಾತ್ೆಕ ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾಕೆಿಟ್ ಇಲಿ ಎಂದು ತ್ಮಗೆ ತಾವೆೀ ರ್ರಾ ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಸಿನೆಮಾದ ವಾಯಪಾರಿೀ ಜನರು

ಅವುಗಳನುನನಮೂೆರಿನ ಸಿನೆಮಾ ಥೆೀಟರಿನ ಹತ್ತತರಕೂೆ ಸುಳಿಗೊಡುತ್ತತರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮೊದಲ್ಲನ ಸಿನೆಮಾಗಳನುನ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ನೊೀಡಲೆೀ
ಇಲಿ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನೆಮಾಗಳನುನ ನಾನು ನೊೀಡಿದುದ ದೂರದಶಿನದಲೆಿೀ!
'ಘಟಶಾರದಧ', 'ಮೂರು ದಾರಿಗಳಳ', 'ತ್ಬರನ ಕತೆ' ಮತ್ುತ 'ಬಣಣದ ವೆೀರ್'

- ಈ ನಾಲುೆ ಚಿತ್ರಗಳನುನ ಈಗಾಗಲೆೀ ದೂರದಶಿನದಲ್ಲಿ ನೊೀಡಿದೆದ. ಕಾಸರವಳಿುಯವರ

ಸಿನೆಮಾಗಳನುನ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನೊೀಡುವ ಭಾಗಯ ಬಂದಿದುದ ನಾನು ಹುಬಬಳಿುಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆಯೀ. ಅವು ಮಾಯಟನಿ ಶೆ್ೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತತದವ
ದ ು. ಬಂದ ವಾರವೆೀ ಎಲಿ ಕೆಲಸ ಬಟುಟ ನೊೀಡಬೆೀಕು, ಇಲಿದಿದದರೆ
ಮುಂದಿನವಾರ ಆ ಸಿನೆಮಾ ಇರುತ್ತತರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲಿ ಕೆಲಸ ಬಟುಟ ನೊೀಡಿದ ಸಿನೆಮಾ `ಮನೆ`. ಶುಕರವಾರ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಚಕೆರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಯಟನಿ ಶೆ್ೀಗೆ ಹೊೀದೆ. ದೊಡಡ ಪರದೆಯ ಮೀಲೆ ಆ

ಸಿನೆಮಾ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವೆೀ ಬೆೀರೆ. ಸಿನೆಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಸಿೀದಾ ಪಬಿಕ್ ಕೆೈಬರರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಲೆೈಬರರಿಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ಟ ಜಿ ರಾಘವ್ ಬರೆದ `ಮನೆ` ಕತೆ ಇರುವ ಕಥಾಸಂಕಲನವನುನ ತ್ಂದು ಅದೆೀ ದಿನ
ಓದಿದೆ. ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳದೆೀ ಉಳಿದದುದ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ುತ. ಟ್ಟ ಜಿ ರಾಘವರ ಕತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅದಕೆೆ ರಕತ ಮಾಂಸ ತ್ುಂಬದುದ ಕಾಸರವಳಿು ಎಂದು ಅವತ್ುತ ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಅವರ ಎಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ
ಹಿೀಗೆಯೀ. ಕತೆಗಾರ ಬರೆದ ಕತೆಯ ಎಳೆಯನುನ ಹಿಡಿದು ಆ ಎಳೆಯಿಂದ ಸಿನೆಮಾ ಎಂಬ ಅದುುತ್ ಬಲೆಯನುನ ಕಾಸರವಳಿು ಕಟುಟತಾತರೆ, ಆ ಸಿನೆಮಾ ನೊೀಡಿದ ಮೀಲೆ ಅಸಂಖಯ
ಪರಶೆನಗಳನುನ ನಮೆ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಚುುತಾತರೆ.

ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿುಯವರು ಹುಟ್ಟಟದುದ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆಿಯ ತ್ತೀಥಿಹಳಿು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸಲೂರಿನಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಯ ಓದು ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲಿ. ಕಾಲೆೀಜಿಗೆ ಓದಿದುದ - ಬ ಫಾಮಿ. ಬಹುರ್ಃ ಫಾಮಿಸಿ

ತ್ುಂಬ ಕಹಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು ಅಥವಾ ಸಿನೆಮಾದ ಸ್ೆಳೆತ್ವೆೀ ಹಾಗಿರಬೆೀಕು. ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ತ್ರಬೆೀತ್ತ ಸಂಸ್ೆೆಂಯಲ್ಲಿ ನಿದೆೀಿಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಿೀಮಾ ಮಾಡಿದರು.
ಡಿಪ್ಿೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿಕೆ ಸಿನೆಮಾ `ಅವಶೆೀಷ್`, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಶಸಿತ ಪಡೆಯಿತ್ು.

ನಲವತ್ುತ ವರ್ಿಗಳ ಸುದಿೀಘಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಸರವಳಿು ನಿದೆೀಿಶ್ಸಿದುದ ಹದಿನಾಲುೆ ಸಿನೆಮಾಗಳಳ ಮತ್ುತ ಗೃಹರ್ಂಗ ಎನುನವ ಟ್ಟವಿ ರ್ಾರಾವಾಹಿ. 'ಘಟಶಾರದಧ'ದಿಂದ ಪಾರರಂರ್ವಾದ ಇವರ
ಸಿನೆಮಾ ಜಿೀವನ 'ಕೂಮಾಿವತಾರ'ದವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ತದೆ. ಕಾಸರವಳಿು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲಾಿ ಸಿನೆಮಾಗಳನೂನ ಕನನಡದ ಕತೆ ಮತ್ುತ ಕಾದಂಬರಿಯನುನ ಆಧರಿಸಿಯೀ ಮಾಡಿದಾದರೆ.
ಆದರೆ ಮೂಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದನುನ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಾದರೆ. `'ಕತೆಗಾರ ಕಾಣದದನುನ ಕಾಸರವಳಿು ಕಂಡರು,`' ಎಂದು ಗಾದೆ ಮಾಡಬಹುದು.

`ಘಟಶಾರದಧ` ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ, ಯು ಆರ್ ಅನಂತ್ಪೂತ್ತಿ ನಿೀಳೆತೆ ಆರ್ಾರಿತ್. `ಆಕರಮಣ` ಬ ವಿ ವೆೈಕುಂಠರಾಜು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆರ್ಾರಿತ್. `ಮೂರುದಾರಿಗಳಳ` ಚಿತಾತ ಲರದು. `ತ್ಬರನ ಕತೆ` ಬರೆದವರು
ಪೂಣಿಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ. ಟ್ಟ ಎನ್ ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಬರೆದದುದ `ಕ ರಯಿ`.

ಲೊೀಕಾಪುರ ಅವರ `ತಾಯಿಸ್ಾಹೆೀಬ`ದಲ್ಲಿ ಜಯಮಾಲಾ, ನಾ ಡಿಸ್ೊೀಜ ಬರೆದ `ದಿವೀಪ`ದಲ್ಲಿ ಸ್ ಂದಯಿ, ಬಾನು ಮುಸ್ಾತಕ್ ಬರೆದ `ಹಸಿೀನಾ`ದಲ್ಲಿ ತಾರಾ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೆೈರಪೆನವರ `ನಾಯಿನೆರಳಳ` ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ
ಪವಿತಾರ ಲೊೀಕೆೀಶ್, ವೆೈದೆೀಹಿ ಬರೆದ `ಗುಲಾಬ ಟಾಕಿೀಜ್`ನಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ - ಅವರುಗಳ ಶೆರೀರ್ಟ ನಟನೆಯನುನ ಕಾಸರವಳಿು ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದಾದರೆ.
ಅವರ ಇತ್ತತೀಚಿನ `ಕನಸ್ೆಂಬೊೀ ಕುದುರೆಯನೆೀರಿ` ಮತ್ುತ `ಕೂಮಾಿವತಾರ` ಸಿನೆಮಾಗಳಳ ಇನೂನ ಗಾಢವಾಗಿವೆ, ಆಳಕಿೆಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಸಿನೆಮಾವನುನ ಕಲೆಯಾಗಿ, ನಮೆ ಸಂಸೃತ್ತಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಮೆ ಬದುಕಿನ ಕನನಡಿ ಎನುನವಂತೆ ಪರದೆಯ ಮೀಲೆ ಹಿಡಿದಿಡುತಾತರೆ ಕಾಸರವಳಿು. ಅವರ ಹೆಚಿುನ

ಸಿನೆಮಾಗಳಳ ಸಿರೀ ಕೆೀಂದಿರತ್. ಸಿರೀ ಕೆೀಂದಿರತ್ವಲಿದ ಸಿನೆಮಾಗಳಲೂಿ ಸಿರೀಯರಿಗೆ ಪರಮುಖಪಾತ್ರ. ಕಾಸರವಳಿುಯವರಲ್ಲಿ ಸಿರೀ ಸಂವೆೀದನೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೆೀ ಅವರು
ಬದುಕನುನ,

ನಮೆ

ಸಂಸೃತ್ತಯನುನ

ಆಳವಾಗಿ

ನೊೀಡುವಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಧಯವಾಗಿದಿದರಬಹುದು.

ಬದುಕಿನ

ಸಂಕಿೀಣಿತೆಯನುನ

ಸುಲರ್ಗೊಳಿಸದೆೀ

ದೃಶಯರೂಪದಲ್ಲಿ

ಕತೆಯಾಗಿಸುತಾತರೆ. ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೊೀಲನತೆಯನುನ, ರಾಜಕಿೀಯದವರ ಹುನಾರುಗಳನುನ, ಪುರುರ್ ಪರರ್ಾನ ಸಮಾಜದ ಕೊಳಕುಗಳನುನ, ಆಡಳಿತ್ಶಾಹಿಯ
ಬರಡುತ್ನವನುನ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಅಟಟಹಾಸವನುನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯಚಯಗೊಳಿಸದೆೀ ಸರಳಿೀಕರಿಸದೆೀ ದೃಶಯದಲೆಿೀ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುತಾತರೆ.

ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿುಯವರು ಕನನಡ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತೆ ಶೆರೀರ್ಟ ನಿದೆೀಿಶಕ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಅತ್ತೀಶಯೊೀಕಿತ ಇಲಿವೆೀ ಇಲಿ. ಕನನಡಕೆೆ ದಕಿೆದ ಅಮೂಲಯ ಕೊಡುಗೆ
ಕಾಸರವಳಿು. ಕನನಡ ಸಿನೆಮಾವನುನ ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ತ್ಲುರ್ಪಸಿದವರು ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿುಯವರು. ಅಕಿರಾ ಕುರಸ್ಾವಾ, ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೆೀ, ಮೃಣಾಲ್ ಸ್ೆೀನ್, ಶಾಯಮ್
ಬೆನಗಲ್, ಅಡೂರ್ ಗೊೀಪಾಲಕೃರ್ಣನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲೆಿ ಕಾಸರವಳಿುಯವರು ನಿಲುಿತಾತರೆ ಎಂದು ನನನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕಾಸರವಳಿುಯಂಥಹ ಇನೊನಬಬ ನಿದೆೀಿಶಕ

ಮುಂದಿನ ಜನರೆೀಶನಿನನಲ್ಲಿ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಬಂದಿಲಿವಲಿ ಎನುನವುದು ಖೆೀದದ ಸಂಗತ್ತ.

ಕಾಸರವಳಿುಯವರ ಚಿತ್ರಗಳಳ ಜನರಿಗೆ ತ್ಲುಪಬೆೀಕು. ಜನರಿಗೆ ತ್ಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡದಿದದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳಳುವುದು ಕಾಸರವಳಿುಯವರಲಿ, ನಾವು. ಅವರ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಕಮೆಟಗಳಳ ನಡೆಯಬೆೀಕು. ಚ,ೆಿಯಾಗಬೆೀಕು.
ಕಾಸರವಳಿುಯವರು ಇನೂನ ಹೆಚುು ಸಿನೆಮಾಗಳನುನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕನನಡ ಸಿನೆಮಾ ಲೊೀಕವನುನ ಇನೂನ ಶ್ರೀಮಂತ್ಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆೀಳಿಕೊಳಳುವುದು ಕನನಡಕಲಾರ್ಪರಯರ ಕೊೀರಿಕೆ.

- ಕೆೀಶವ ಕುಲಕಣಿಿ

ಸಂದೆೀಶ

ಕನನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆ
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೨೦೧೯ ಯುಗಾದಿಯ ವಿಶೆೀರ್ ಅತ್ತಥಿ (೨) - ಎಂ. ಡಿ. ಪಲಿವಿ — ಗಾಯಕಿ

ಅನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ನಮೆ ತಾಯಾನಡಿಗೆ ಭೆಟ್ಟಟಕೊಟಾಟಗಲೆಲಾಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗಿೀತ್, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ುತ ಪುಸತಕಗಳನುನ ತ್ರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಿೀಗೆ ಸುಮಾರು ೧೦ -೧೨
ವರ್ಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳ ರಿಗೆ ಭೆಟ್ಟಟಕೊಟಾಟಗ ಒಂದು ಸಂಗಿೀತ್ದ MP3 ಮನೆಗೆ ಬಂತ್ು. ಎಂ. ಡಿ. ಪಲಿವಿ ಎಂಬ ಗಾಯಕಿಯ ಹಾಡುಗಳ MP3 ಅದು. ಕೆೀಳಿದಾಗ ಮನಸಿಸಗೆ ಬಹಳ
ಹಿಡಿಸಿತ್ು. ಕನನಡಕೆೆ ಮತೊತಂದು ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಗಾಯಕಿಯ ಆಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖುಷ್ಟ್ ಆಯಿತ್ು.
ಮುಂದೆ, ಪಲಿವಿಯವರ ಪತ್ತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನನ "ಲಯತ್ರಂಗ”

ಎಂಬ ತಾಳವಾದಯ ಗುಂರ್ಪನಲ್ಲಿ ನೊೀಡುವ/ಕೆೀಳಳವ ಅವಕಾಶ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಕನನಡ

ಕಾಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕಿೆತ್ು. ಎಂಥಾ ಅದುುತ್ ಕಾಯಿಕರಮ! ಮೈನವಿರೆೀಳಿಸುವ ನಾದ ತ್ರಂಗ!! ಧನಯತಾ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಸಭೀಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿತ್ುತ ಅಂದರೆ
ಉತೆರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಾರದು. ಈ ಕಾಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ “ಲಯತ್ರಂಗ” ದ ಕೆಲವು C.D ಗಳಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದವು. ಈಗಲೂ
ಅವು ನನನ ಮತ್ುತ ನನನ ಪತ್ತಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತೆತ ಮತೆತ ಕೆೀಳಿದರೂ ಏನೊೀ ಹೊಸತ್ನ! ಆ C.D.ಯಲ್ಲಿರುವ
"ಆಡಿಸಿದಳೆೀಶೆ್ೀರ್ೆ" ನನಗೆ ಅಚುುಮಚುು. ಎರ್ುಟ ಸಲ ಕೆೀಳಿದರೂ ಮತೆತ ಮತೆತ ಕೆೀಳಳವ ಹಂಬಲ! ಇದು ನಾದ, ಲಯ, ಸಂಗಿೀತ್ದ
ಪರಭಾವ!!

ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿು ಅವರ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಪರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದದ "ಗುಲಾಬ ಟಾಲ್ಲೆಸ್" ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ. ಡಿ. ಪಲಿವಿ ಅವರನನ ನೊೀಡಿದಾಗ
ಆಶುಯಿವಾಯಿತ್ು! ಗಾಯಕಿಯಾದ ಪಲಿವಿ ನಟ್ಟಕೂಡ ಎಂದು ನೊೀಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೊೀರ್ವಾಯಿತ್ು.

ಹಿಂದೂಸ್ಾತನಿ ಸಂಗಿೀತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆೀತ್ತ ಪಡೆದಿರುವ ಪಲಿವಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಗಿೀತ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳರ್ುಟ ಪರಿಶರಮವಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ

ಸುಗಮಸಂಗಿೀತ್ದ ದಿಗೆಜರಾದ ದಿ|| ಮೈಸೂರ್ ಅನಂತ್ಸ್ಾವಮಿ ಮತ್ುತ ದಿ|| ರಾಜು ಅನಂತ್ಸ್ಾವಮಿ ಅವರ ಶ್ಷೆಯ. ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನೆನಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಹಳರ್ುಟ
ಹಾಡುಗಳನುನ ಹಾಡಿರುವ ಪಲಿವಿ, ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ! ನಾಟಕರಂಗದಲೂಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಪಲಿವಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಲೂಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ.

A.S.ಮೂತ್ತಿ ಅವರ ಮೊಮೆಗಳಾದ ಪಲಿವಿ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಸ್ಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾದರೆ. ದೂರದಶಿನದ ಪರಸಿದಧ "ಮಾಯಾಮೃಗ", "ಗವಿ" ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸಿದಾದ ರೆ.
ಆಯಿರ್ಟಟ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ನಟ್ಟ ಪರಶಸಿತ ವಿಜೆೀತೆ ಕೂಡ.

ಇಂಥಹಾ ಬಹುಮುಖ ಪರತ್ತಭೆಯಾದ ಪಲಿವಿ ನಮೆ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಉಗಾದಿ ಕಾರಯಿಕರಮಕೆೆ ಅತ್ತಥಿಯಾಗಿಬರುತ್ತತರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೊೀರ್ದ ವಿರ್ಯ. ಅವರ ಸಂಗಿೀತ್
ಸುರ್ಾಮೃತ್ದಲ್ಲಿ ಮಿೀಯೊೀಣ!

- ಅನನಪೂಣಿ ಆನಂದ್

ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಕಾಸರವಳಿು - ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆ (೧೨ ಏರ್ಪರಲ್ ೧೯೫೨ - ೨೭ ಸ್ೆಪೆಟಂಬರ್ ೨೦೧೦)

ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಕಾಸರವಳಿು ಅಂತ್ ತ್ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವದು ಅವರ ಹೊಂಬಸಿಲು, ಕಿಟುಟ ಪುಟುಟ, ಸ್ಾವಮಿ, ಗಣೆೀಶನ ಮದುವೆ, ೭೩ ಶಾಂತ್ತನಿವಾಸ, ಇನೂನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಳ.

ಹೊಂಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಡಾ|| ವಾಸಂತ್ತ, ಹುಡುಗುತ್ನ ಮತ್ುತ ,ೆಲುಿತ್ನದ ಸಮಿೆಶರ ಭಾವನೆಗಳ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಚುಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಲೂ "ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ " ಹಾಡನುನ
ಕೆೀಳಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖ ಕಣಣಮುಂದೆ ಹಾದುಹೊೀಗುತೆತ!

ಗಣೆೀಶನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೆೀಶನ (ಅನಂತ್ನಾಗ್), ಕಿರಕೆಟ್ ಹುಚಿುನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟ್ಟಸಿದಾದರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯಲಿ ಕಿರಕೆಟ್
ಕುರಿತಾಗಿದುದ ಹಾಸಯ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕಿೆದೆ.
ನಗುಬರಿಸುತ್ತದೆ.

ಊಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸನಿನವೆೀಶದಲ್ಲಿ, ನಿೀರಿನ ಬದಲು vodka ಕುಡಿದು ಅಸಂಬದಧವಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡುವ ಪರಿ

೭೩, ಶಾಂತ್ತನಿವಾಸ (ಹಿಂದಿಯ ಬಾವಚಿಿ ಚಿತ್ರದ ಕನನಡ ಅವತ್ರಣಿಕೆ) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ೊಸ್ೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟ್ಟಸಿದಾದರೆ.
ದೂರದಶಿನದಲ್ಲಿ ನನನ ಅಚುುಮಚಿುನ ನಾಯಕ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಿದೆೀಿಶ್ಸಿದ, ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್

ರವರ ಮಾಲುೆಡಿ ಡೆೀಸ್ ಸಣಣಕಥೆ ಆರ್ಾರಿತ್ ರ್ಾರಾವಾಹಿ ಬಂದಾಗ

ಮನೆಯವರೆಲಿ ಒಟ್ಟಟಗೆ ಕುಳಿತ್ು ನೊೀಡುತ್ತತದೆದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಮಿಯ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನುನ ಅಚುುಕಟಾಟಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದುದ
ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಕಾಸರವಳಿು ಅವರು

ರಂಗರ್ೂಮಿ ಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಲ್ಲಟಟ ವೆೈಶಾಲ್ಲ, ಕನನಡಕೆೆ ಬ. ವಿ. ಕಾರಂತ್ರ ಕೊಡುಗೆ. ಹಯವದನ, ಜೊೀಕುಮಾರಸ್ಾವಮಿ

ಯಂಥಾ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕೆೆ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಟದುದ 'ಯಾವ ಜನೆದ ಮೈತ್ತರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ, ಪ್ರಫೆಸರ್ ಹುಚುುರಾಯ,

ಆಕರಮಣ, ಕಿಟುಟ ಪುಟುಟ, ಹೊಂಬಸಿಲು, ತ್ಬರನ ಕಥೆ, ಫಲ್ಲತಾಂಶ, ಆಸ್ೆಗೊಬಬ ಮಿೀಸ್ೆಗೊಬಬ, ಚಂದರಮುಖಿ ಪಾರಣಸಖಿ, ಗಣೆೀಶನ ಮದುವೆ, ಗ ರಿ ಗಣೆೀಶ, ೭೩
ಶಾಂತ್ತನಿವಾಸ... ಹಿೀಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಕನನಡ ಜನತೆಯ ಮನರಂಜಿಸಿದಾದರೆ. ಪತ್ತ ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿು ಅವರ ನಿದೆೀಿಶನದ ಆಕರಮಣದಲ್ಲಿನ
ಇವರ ಪಾತ್ರಕೆೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ನಟ್ಟ ಪರಶಸಿತಯನುನ ತ್ಮೆದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮುಂದೆ ಕನಾಿಟಕಕೆೆ ದೂರದಶಿನ ಬಂದಮೀಲೆ ನಮೆ ನಮೆಲ್ಲಿ, ಮಾಲುೆಡಿ ಡೆೀಸ್,

ಮಾಯಾಮೃಗ, ಮನವಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ರ್ಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸಿ

ಮನೆಮಾತಾದರು. ಸೆರ್ಟವಾಗಿ, ಸುುಟವಾಗಿ, ಅರಳಳ ಹುರಿದಂತೆ ಕನನಡ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತತದದ ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಕಾಸರವಳಿು ಅವರು ಹಲವು ಹತಾತರು ನಟ್ಟಯರಿಗೆ
ಕಂಠದಾನವನೂನ ಮಾಡಿದಾದರೆ.

ಕೆಲವು ರ್ಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಿದೆೀಿಶನ ಮಾಡಿರುವ ವೆೈಶಾಲ್ಲ, ವೆೀರ್ರ್ೂರ್ಣ ವಿನಾಯಸದಲೂಿ ಎತ್ತತದ ಕೆೈ! ತಾಯಿ ಸ್ಾಹೆೀಬ ಚಿತ್ರಕೆೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ವೆೀರ್ರ್ೂರ್ಣ ವಿನಾಯಸ ಪರಶಸಿತ ಇವರದಾಯಿತ್ು.

೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾಸರವಳಿು ಅವರನುನ ವಿವಾಹವಾದ ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಅವರ ಮಕೆಳಳ ಅಪೂವಿ ಮತ್ುತ ಅನನಯ. ಇಬಬರೂ ಉದಯೊೀನುೆಖ ನಿದೆೀಿಶಕರಾಗಿ ತ್ಮೆದೆೀ ಆದ ಹೆಸರು, ಸ್ಾೆಂನವನುನ ಗಳಿಸುವ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದಾದರೆ

೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ನಮೆನಗಲ್ಲದ ವೆೈಶಾಲ್ಲ, ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಳ, ರ್ಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಚು ಹಸುರಾಗಿ, ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಉಳಿದಿದಾದರೆ.

- ಅನನಪೂಣಿ ಆನಂದ್

Obituary on Dr Rajashekar Math
Dr Rajashekar, as he was affectionately called, was one of the senior most members of the Kannada Balaga UK. He served as a member of the very first executive committee
of Balaga from 1983 onwards and was a regular attendee to the Balaga meetings with his wife Lalitakka and son Vijay. I always remembered him as a kind and soft spoken
person. He passed away on November 20th, 2018. He in addition to those mentioned, leaves behind his two grandchildren. (based on information provided by his close
friends).
- Shrivatsa Desai
ನಿಮಗೆ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಆಸಕಿತ ಇದೆಯೀ? ಮತಾಯಕೆ ತ್ಡ? ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲ ಪರಯತ್ನವಾದರೂ ಸರಿ, ಈಗಾಗಲೆೀ ಬರೆಯುತ್ತತದರ
ದ ೂ ಸರಿಯೀ - ಬನಿನ, ನಮೆ 'ಅನಿವಾಸಿ' ಜಾಲ ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಿ (https://anivaasi.com) ನಿಮೆ ಬರಹಗಳನುನ ಪರಕಟ್ಟಸಿ. ನಿಮೆ ಕಥೆ, ಕವನ,
ವಿಮಶೆಿಗಳಳ (ಪುಸತಕ, ಸಿನೆಮಾ, ಸ್ಾಹಿತ್ಯ-ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ), ಪರವಾಸ ದಿನಚರಿ, ಪರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸ್ಾವಗತ್. ಹೆಚಿುನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮೆ ಜಾಲ-ಜಗುಲ್ಲಯ ಸಂಪಾದಕರನುನ ಸಂಪಕಿಿಸಿ—anivaasi@gmail.com
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ಪುರುರ್ರು ಮೀಲೆ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಬಣಣದ ಬಂಡಿ ಉಟುಟ ಒಳಗೆ ಬಳಿ ವಸರ ಧರಿಸಿದದರೆ, ಬಣಣ ಬಣಣದ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ೆ , ಇಳಕಲ್ ಸಿೀರೆ,
ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಸಿೀರೆ – ಈ ರಿೀತ್ತ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸಿೀರೆಗಳನುನ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಟುಟ, ನಮೆ ಕನನಡ ನಾರಿಯರು ತ್ಮೆ ತ್ುಂಟ
ಚಿನಾನರಿಗಳೆಲಿರನುನ ಬಗೆ ಬಗೆ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ೧೦ನೆ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ ೮ ಘಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ತದದರೆ
ನನಗೆ ಆಗ ಅನಿನಸಿತ್ು ಹ ದು!!! ಇಂದು ನಾವೆಲಿರೂ ಮಾಸ ಮಾಸಗಳಿಂದ ಆಯೊೀಜಿಸಿದ ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬಬದ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ತರದ
ದಿನವೆಂದು.

ನಮಸ್ಾೆರ ಎಂಬ ಪದವನುನ ಒಂದೆರಡು ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಕೆೀಳಿದೆ ನಮೆ ಕೆೀಂಬರಜ್ ಕನನಡಿಗರ ಬಾಯುತಂಬ. ಎಲಿ
ಅತ್ತಥಿಗಳನುನ ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೊಂದಣಿ ಪರಿವಾಡಿಯನುನ ಮುಗಿಸಿ ಎಲಿರನುನ ಭೊೀಜನಾಲಯಕೆೆ ತ್ತಂಡಿಗೆ ಹೊರಡಿ

ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರಿ ತ್ನು ಮನಕೆಷೆಟೀ ಹೆಮೆಯಲಿ, ಅವುಗಳನುನ ಜಿೀವಂತ್ವಾಗಿರಿಸುವ ಹೊಟೆಟಗೂ ಅಷೆಟೀ ಸಂತೊೀರ್
ಕಾಯಿಕರಮದ

ಉದಾಾಟನೆ:

ಅಜಯ್

ವಾರಿಯರ್,

ಸುರ್ಾ

ಮಧುಸೂಧನ್, ತ್ತಪೆೆಸ್ಾವಮಿ ಬಲಿಹಳಿು, ವಿವೆೀಕ್ ತೊೀಂಟದಾಯಿ

ಬರಗೂರ್,

ಪರಜೊಯೀತ್ತ

ಎನಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನನನ ಭಾವನೆ.

ಕೆೀಂಬರಜ್ ಚಿನಾನರಿಗಳಿಂದ ಪಾರಥಿನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮೆ ಹಬಬದ ಕಾಯಿಕರಮ ಶುಭಾರಂರ್ವಾದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮೆ ಖಾಯತ್ ಗಾಯಕ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವೆಲಿರೂ ನಾಡಗಿೀತೆಯನುನ
ಸೆರಿಸಿ, ತಾಯಿ ರ್ುವನೆೀಶವರಿ ಹಾಗೂ ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬಬದ ಪರತ್ತೀಕವಾದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷಿಿದೆೀವಿಗೆ ನಮಸೆರಿಸಿ, ವಿಘನಗಳ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೀಶವರನಿಗೆ ಪರಣಾಮಗಳನುನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮೆ ಕಾಯಿಕರಮವನುನ
ಮುಂದುವೆರಿಸಿದೆವು.

ಕನನಡ ಬಳಗ ಯು ಕೆ ಒಂದು ಪರತ್ತಷ್ಟ್ಿತ್ ಸಂಸ್ೆೆಂ. ೧೯೮೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಂರ್ಪತ್ವಾಗಿ ಇದು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ತೀಯರು ಬಹುರ್ಃ ಯುರೊೀರ್ಪನಲ್ಲಿ ನೊೀಂದಾಯಿಸಿರುವ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಸಂಸ್ೆೆಂ ಎಂಬುವುದು

ನಮೆಲಿ ಕನನಡಿಗರಿಗೆ ಗವಿದ ಸಂಕೆೀತ್. ಈ ಸಂಸ್ೆೆಂ ಕೆೀವಲ ೫-೬ ಕನನಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಟ ಈಗ ೭೦೦ ಕೂೆ ಹೆಚುು ಕುಟುಂಬಗಳನುನ ತ್ನನ ಅಜಿೀವ ಸದಸಯರನಾನಗಿ ಸ್ೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ ಯು ಕೆ ಯಲ್ಲಿ

ನೆಲೆಸಿರುವ ಪರತ್ತಯೊಬಬ ಕನನಡಿಗನೂ ಹೆಮೆಯಿಂದ ಹೆೀಳಿಕೊಳಳುವಂಥ ಸ್ಾಧನೆಗಳನುನ ಮಾಡುತ್ತಲೆೀ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಘ ಇದುವರೆಗೂ ತ್ನನ ಸದಸಯರ ಹಾಗು ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮಿತ್ತಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು
೨೭ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕನನಡ ಸಂಸ್ೆೆಂಗಳಿಗೆ ತ್ನನ ತ್ನು, ಮನ, ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ “ಕೆರೆಯ ನಿೀರನುನ ಕೆರೆಗೆ ,ೆಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ “ಕನನಡ ನಾಡಿಗೆ” ತ್ನನ ನಿಸ್ಾವಥಿ ಸ್ೆೀವೆಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೆೀ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಾವಗತ್ ಭಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದನೆನಲಾಿ ಸೆರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮೆನುನ ಕಳೆದ ೬ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ಲದ ೪ ಸದಸಯರುಗಳ ಆತ್ೆಕೆೆ ಶಾಂತ್ತಯನುನ ಕೊೀರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆ ರ್ಗವಂತ್ ,ೆೀತ್ರಿಸಿಕೊಳಳುವ ಶಕಿತಯನುನ

ಅನುಗರಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸಿ, ಕಾಯಿಕರಮಕೆೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತ್ತಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತ್ತ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರನುನ ಸ್ಾವಗತ್ತಸಿ, ಬಳಗದ ಅಧಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಿವೆೀಕ್ ತೊಂಟದಾಯಿ ಹಾಗು

ಉಪಾಧಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತ್ತ ಪರಜೊಯೀತ್ತ ಮಧುಸೂದನ್ ಇವರೆಲಿರನುನ ಕೂಡಿ ದಿೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಸಮಾರಂರ್ಕೆೆ ಸ್ಾಂದಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರಗು ನಿೀಡಿದೆವು. ನಂತ್ರ ಶ್ರೀಮತ್ತ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಅವರ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ರಿೀತ್ತಯಂತೆ,

ಮಾತ್ತನ ಮಲೆಿಯಂತೆ, ಮಾತೆಯರ ಮಾತೆಯಂತೆ ತ್ಮಗಾದ ಕೆನಡಾ ವಿೀಸ್ಾ ಗಂಡಾಂತ್ರದಿಂದ ವಿವೆೀಕ್ ಅವರನುನ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಯು ಕೆ ಸಂರ್ರಮಕೆೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದನುನ ಕೊಂಡಾಡಿ ತ್ಮೆದೆೀ
ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಯಾಣವನುನ ವಿವರಿಸಿ ತ್ಮೆ ಮರ್ಾಯಹನದ ಹಾಸಯಕೆೆ ಈಗಲೆೀ ಒಂದು ಮುನೊನೀಟವನುನ ಬಂಬಸಿ ಪೆರೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತ್ೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದದ ರು
ನಂತ್ರ ನಮೆ ರ್ವಿರ್ಯದ ಕನನಡದ ಕಣೆಣಿಗಳೆಂದೆೀ ಭಾವಿಸುವ ಸ್ಾಮಥಯಿ ಉಳುಂತ್ಹ ನಮೆ ಚಿಣಣರ ಬಳಗದ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ ಕಾಯಿಕರಮ

ನೆರವೆೀರಿತ್ು. ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ರತ್ನಾಟಯ, ಪುಣಯಕೊೀಟ್ಟ ಕಥೆಯ ಅಭನಯ, ವಚನ, ದೆೀವರ ನಾಮ, ಕೆೀಂಬರಜ್ ಚಿಣಣರ ಸಮಿೆಲನ ನೃತ್ಯಗಳಳ ಪೆರೀಕ್ಷಕರ ಕಣುಣ
ಸ್ೆಳೆದವು.

ಇದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕೆದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೆ ಪೂವಿ, ವತ್ಿಮಾನ ಹಾಗೂ ರ್ವಿರ್ಯದ ಸ್ಾಹಿತ್ತಗಳಾಗುವ ಸ್ಾಮಥಯಿ ಉಳುಂತ್ಹ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ
ಕಿರಿಯ ಕನನಡಿಗರೂ ಕೂಡಿ ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ುತ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ ವಿ,ಾರ ವೆೀದಿಕೆ ಕಾಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೆಂಡರು. ಇವರೆಲಿರೂ ಕೂಡಿ ತ್ಮೆ ಚುಟುಕು
ಸ್ಾಹಿತ್ಯವನುನ ಪರದಶ್ಿಸಿ ಇತ್ರರನುನ ಹುರುದುಂಬಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಾಹಿತ್ತಗಳಳ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೆೀರ್ ಕಾಯಿಕರಮವನುನ ನಡೆಸಿ ತ್ಮೆ ತ್ಕಿವನುನ
ಎಲಿರೊಡನೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಇದೆಲಿ ನಡೆಯುತ್ತತರುವಾಗ ನನನ ಗಮನ ಮರ್ಾಯಹನದ ಊಟದ ತ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ುತ. ಊಟ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಆಗಲೆೀ ಸವಲೆ ತ್ಡವಾಗಿತ್ುತ.

ಮತೆತ ಮೊೀಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹೆ,ಾುಗಿ ವರುಣದೆೀವ ಸಣಣದಾಗಿ ಇಲೊಿೀ ಅಲೊಿೀ ಎಂಬಂತೆ ಹನಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿ ಮತೆತ ನಮಗೊೀಸೆರ ತ್ಡೆ

ಹಿಡಿದು ಸೆಂಬವ
ದ ಾಯಿತ್ು. ಅಂತ್ೂ ಊಟ ಬಂತ್ು, ನಮೆಲಿ ಕಾಯಿಕತ್ರಿರ ತ್ಂಡ ಊಟ ಬಡಿಸಲೂ ತೊಡಗಿದರು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಚಿಣಣರಿಗೆ ವಿಶೆೀರ್ ಸ್ಾಲು ಹಾಗು ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಲು ವಯವಸ್ೆೆಂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ುತ. ಊಟ

ನಡಿಯುತ್ತತಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಊಟ ,ೆನಾನಗಿದೆಯೀ? ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಊಟ ಎಲಿರಿಗೂ ಇದೆಯೀ? ಎಂಬ ಯೊೀಚನೆ ಬಂದಿತ್ುತ. ಬಂದ ಅತ್ತಥಿಗಳನುನ ಕೆೀಳಿದಾಗ, ಕೆಲವರು ಊಟವನೆನೀನೊೀ ಹೊಗಳಿದರು, ಆದರೆ
ಆಗ ತಾನೆ ನಮೆಲಿರಿಗೂ ಆಘಾತ್ವಾಗಿದುದ ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಅನನ ಎಲಿರಿಗೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇದನುನ ಕೆೀಳಿ ತ್ುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯುತ , ಆದರೂ ಬೆೀರೆ ದಾರಿ ಇಲಿದೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಳಿದ ತ್ತಂಡಿ ಹಾಗು ಚಪಾತ್ತಯನೆನೀ ಉಳಿದ ಎಲಿರೂ

ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತ್ತಂದದುದ ಸಂತೊೀರ್ವಾದರೂ ನನಗೆ ಕೆಲವರನುನ ಅರೆಹೊಟೆಟ ಮಾಡಿದ ದುಃಖ ಕಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೂ ವಿವೆೀಕ್, ಚಂದರಪೆ ಮತ್ತತತ್ರರರು ನನನ ದುಃಖವನುನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ
ಕಾಯಿಕರಮವನುನ ಶುರುಮಾಡಲು ಆಯೊೀಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸತ ನಿೀಡಿದರು.

ವೆಂಕಟೆೀಶ್, ಶಶ್ ಇವರೆಲಿರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರ್ಾಯಹನದ ಕಾಯಿಕರಮ ತೊಡಗಿದವು. ಪರಮೊೀದ್ ಮತ್ುತ ಶ್ರೀರಂಜನ್ ವಾಸುದೆೀವನ್ ರವರ ವಿೀಣಾ & ಗಿಟಾರ್ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಕಾಯಿಕರಮ ಎಲಿ ಹಸಿದಿದದ
ಪೆರೀಕ್ಷಕರ ಮನಸಸನುನ ತ್ಣಿಸಿತ್ು. ನಂತ್ರದ ಎಲಿ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಳ ಒಂದಾದ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಎಂಬಂತೆ ಎಲಿರನುನ ಮನೊೀರಂಜಿಸಿತ್ು.

ಚಹಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಸಿ ಪಕೊೀಡ ಸಿಕಿೆತ್ು. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿದದ ಎಲಿರನುನ ವಾಪಾಸು ಕರೆತ್ಂದು ಹಾಲ್ಲನಲೆಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಪರತೆಯೀಕವಾಗಿ ಚಹಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಿ

ಬಂತ್ು. ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮೆ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಅವರು ಸತ್ತ್ ಒಂದೂವರೆ ಘಂಟೆ ಕಾಲ ತ್ಮೆ ವಿಶ್ರ್ಟ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರನುನ ನಕುೆ ನಗಿಸಿ ಹೊಟೆಟ ಹುಣಾಣಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿೀರು ಕೊಡಲು
ವೆೀದಿಕೆ ಹತ್ತತರ ಹೊೀದರೆ, ಏನಿರ ಸ್ಾವಮಿ, ನಾವು ಎಷೊಟೀ ಜನಕೆೆ ನಿೀರು ಕುಡಿಸಿದಿವಿ ನಿೀವು ನಂಗೆ ನಿೀರು ಕುಡಿಸ್ೊೀಕೆ ಬತ್ತಿರಾ? ಎಂದು ಹಾಸಯ ಚಟಾಕಿ ಹೊಡೆದರು.

ನಂತ್ರ ಮನೊೀರಂಜೆನೆ ಮುಂದುವರಿದು ನಮೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕರೆಂದೆೀ ಹೆಸರಾದ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರು ೭೦, ೮೦, ೯೦ ದಶಕದ ಹಾಗು ಇತ್ತತೀ,ೆಗಿನ ಕನನಡ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪೆರೀಕ್ಷಕರೆಲಿರನುನ
ಹು,ೆುದುದ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲಿರೂ ನಂತ್ರ ನಮೆ ರಾತ್ತರ ಊಟವನುನ ಸಿಕೆರ್ುಟ ಸವಿದು ತ್ಮೆ ತ್ಮೆ ನೆಲೆಗೆ ಹಿಂತ್ತರುಗುವ ತ್ಯಾರಿ
ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾಯಿಕರಮದ ನಂತ್ರ ಶಶ್ ಮಠಪತ್ತ ಎಲಿರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದರು. ನಾನು ಮತೊತಮೆ ಎಲಿ ಕೆೀಂಬರಜ್ ತ್ಂಡದ ಕನನಡ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯವನುನ ಸೆರಿಸಿ,

ವೆಂಕಟೆೀಶ್, ಶಶ್ ಹಾಗು ಇನುನ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರ ಕೂಡ ಹೊೀಟೆಲ್ಲಗೆ ಹಿಂತ್ತರುಗಿದೆವು. ವೆಂಕಟೆೀಶ್, ಶಶ್, ಚಂದರಪೆ ಹಾಗೂ ಕೆೀಂಬರಜ್ ತ್ಂಡ ಈ
ಕಾಯಿಕರಮಕೆೆ ನಿೀಡಿದ ಸಹಾಯಕೆೆ ನಾನು ಕನನಡ ಬಳಗ ಯು ಕೆ ವತ್ತಯಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತೆತನೆ.

ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆದರೂ ಬಹು ಮುಖಯವಾಗಿ ನನನ ಈ ಕಾಯಿಕರಮದ ಆಯೊೀಜನೆಗೆ ನನನ ಬೆನೆನಲುಬು ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಿಸಿದ ನನನ ಮುದಿದನ ಮಡದಿ
ಶ್ರೀಮತ್ತ ಧರಿತ್ತರ ಹೊಂಬಾಡಿಿ ಹಾಗೂ ನಮೆ ಮಗಳಳ ದಿೀಕ್ಷಾ ಬಲಿಹಳಿು ಇವರಿಗೆ ನನನ ರ್ಪರೀತ್ತಯ ನಮನಗಳಳ

ಇಂದು ಕನನಡ ಬಳಗ ನಿೀಲಗಿರಿಯಂತೆ ಎತ್ತರಕೆೆ ಬೆಳೆದು ಕನನಡಿಗರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೀ ಆಳವಾಗಿ ಬೆೀರೂರಿದೆ. ಸಿರಿಗಂಧದ ನಮೆ ನಾಡಿನ ಕಂಪು

ಸದಾ ಕಾಲಕೂೆ ಹಿೀಗೆ ಚಿರವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಸುತೆತೀನೆ. ಬನಿನ ಗೆಳೆಯರೆೀ ನಾವೆಲಿ ಮತೆತ ಮತೆತ ಕೂಡೊೀಣ ನಮೆ ಬಳಗವನನ “ಆಲದ ಮರದಂತೆ”
ಪರಪಂಚದ ಉದದಗಲಕೂೆ ಬೆಳೆಸ್ೊೀಣ.

- ತ್ತಪೆೆಸ್ಾವಮಿ ಬಲಿಹಳಿು
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ಕನನಡ ಬಳಗ ಯು ಕೆ ದಿೀಪಾವಳಿ ೨೦೧೮ - ಯುವಜನ ಕಾಯಿಕರಮದ ವರದಿ

ಕನನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ದಿೀಪಾವಳಿ ಸಮಾರಂರ್ದಲ್ಲಿ, ೧೦ ರಿಂದ ೧೬ ವರ್ಿದ ಮಕೆಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ೩೦ – ೩೫ ಮಕೆಳಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು.
ಮತ್ುತ

Pictionary

charades ಆಟಗಳನನ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನನಡ ಪದಗಳನುನ ಕಲ್ಲಯೊೀ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿೆತ್ು. ಮಕೆಳಳ ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಮಜಾ ತೊಗೊಂಡುರ –

ಅವರಿಗೆ ಆಶುಯಿವಾಗಿತ್ುತ, ಆಂಗಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ೊೀ ಪದಗಳಳ ಕನನಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಟ ಪಟುಟ ಜ್ಞಾರ್ಪಸ್ೊೆಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ!

ನಮೆ ದೆೀಶದ ಸಂಸೃತ್ತಯನನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲು ನಮೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ನವಗರಹ ದೆೀವತೆಗಳ ಕಥೆಗಳನನ ಆರಿಸಿದೆದ. ಪರತ್ತ ಕಥೆಯನುನ ಆಂಗಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಬರೆದು, ೫ ಪದಗಳನನ ತೆಗೆದಿದೆದ. ತೆಗೆದಿರೊೀ ಪದಗಳಿಗೆ ೫ ಕನನಡ ಪದಗಳನುನ ಕೊಟ್ಟಟದೆದ; ಮಕೆಳಳ ಆ ೫ ಪದಗಳನುನ ಓದಿ, ಸರಿಯಾಗಿರೊೀ ಪದವನುನ ವಾಕಯಕೆೆ ಸ್ೆೀರಿಸಿದದರು.
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲಿರೂ ಕೂಡಿ, ಅರ್ೂಟ ನವಗರಹ ಕಥೆಗಳನುನ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಓದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನವಗರಹ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯೊೀ ಆಟವನುನ ಮಕೆಳಳ ಮತ್ುತ ನಾನು ಇರ್ಟ ಪಟುಟ ಆಡಿದಿವ. ಮಕೆಳಿಗೆ ಎಷೊಟಂದು ಕನನಡ ಪದಗಳಳ ಗೊತ್ತತದೆ ಅಂತ್ ನನಗೂ ಅಥಿ ಆಯಿತ್ು – ಮಾತಾಡಕೆೆ ನಾಚಿಕೆ
ಪಟಟರೂ, ಈ ಮಕೆಳಿಗೆ ಕನನಡ ಅಥಿ ಆಗತೆತ. ಕನನಡನ ಆಟದ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ಮಜವಾಗಿ ಹೆೀಳಿಕೊಟಟರೆ, ಮಕೆಳಿಗೂ ಕನನಡ ಕಲ್ಲಯುವ ಆಸಕಿತ ಇದೆ. ಈ ಆಸಕಿತ ಕಂಡು, ನನಗೂ,

ಮುಂದೆ ಈ ತ್ರಹ, ಮಕೆಳಿಗೊೀಸೆರ ಕಾಯಿಕರಮವನುನ ಆಯೊೀಜಿಸುವ ಹುರುಪು ಬೆಳಿಯತೆತ.

- ನವಾಯ ಆನಂದ್

Deeksha Billahalli
As a teenager growing up in the world with increasing news reports of violence and crime against and by young people at home
and abroad, the poet in Deeksha has written this poem.

“ಅಪರಾಧ ವಿರೊೀದಿಸಿ” ಎಂಬ ಇಂಗಿಿಷ್ ಕವಿತೆಯ ಕನನಡ ಅನುವಾದ

ಅಪರಾಧವು ನಮೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ುತ ಜಗತ್ತತನ ಎಲೆಿಡೆಯೂ ಇದೆ.ಇದು ಇಡಿೀ ಬೆನೆನಲುಬೆೀ
ನಡುಗುವಂತೆ ಅಸಹಯ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ,ಾಕು, ಗನ್, ಮಧಯವಯಸನ ಹಾಗೂ ಡರಗ್ಸ
ನಂತ್ವುಗಳಿಂದ ಉಲಬಣಗೊಳಳುತ್ತದೆ

“PROTEST AGAINST CRIME”
Crime is around us and everywhere in the world.It is
spine-chilling,nasty and aggravating with
Knives,Guns,Alcohol and drugs
Here they come again with knives to murder someone.
They leave with blood as dark as a dead person in a
coffin!!
Does it concern you?
What could we do about this?
Here they come again with guns to shoot someone.The
excruciating pain from bullets can be deadly!!
Does it concern you?
What could we do about this?
Here they come again wearing black masks to commit
robbery.The loss of the person robbed is deeply saddening!!
Does it concern you?
What could we do about this?
Here they come again to kidnap someone with black
clothes.The person being kidnapped will be frightened!
What will happen to them? Will they see their family
again?
Does it concern you?
What could we do about this?
Here they come again to grab the children to sell them
off! They leave the children in uncertainty and horror!!
Does it concern you?
What could we do about this?
Crime is around us and everywhere in the world! It is
spine-chilling,nasty and aggravating with
Knives,Guns,Alcohol and drugs
Do you ever feel like we should protest against this?
Can we stop this from happening?
Does it not bother and affect all the mankind?

- Deeksha Billahalli

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದೆಯೀ?

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನೊನಬಬರನುನ ಕೊಲಿಲು ,ಾಕುಗಳಿಂದ ಮತೆತ ಬರುತಾತರೆ. ಒಂದು
ಶವಪೆಟ್ಟಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ ವಯಕಿತಯನುನ ರಕತಪಾತ್ದೊಂದಿಗೆ ಕರಾಳ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬಟುಟಬಡುತಾತರೆ

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದೆಯೀ?

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತೊತಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದ ಮತೆತ ಬಂದು ದಾಳಿ
ಮಾಡುತಾತರೆ

ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಕಡುಯಾತ್ನೆಯ ನೊೀವು ಪಾರಣಾಂತ್ತಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದೆಯೀ?

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಪುೆ ಮುಖವಾಡಗಳನುನ ಧರಿಸಿ ದರೊೀಡೆ ಮಾಡುತಾತರೆ. ಲೂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ
ವಯಕಿತಯ ನರ್ಟವು ತ್ುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ದೆ
ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದೆಯೀ?

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಪುೆ ಬಟೆಟಗಳನುನ ಧರಿಸಿ ಯಾರನಾನದರೂ ಅಪಹರಿಸಲು ಮತೆತ ಬರುತಾತರೆ.

ಅಪಹರಿಸಿರುವ ವಯಕಿತಯು ರ್ಯಭೀತ್ರಾಗುತಾತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವರು
ತ್ಮೆ ಕುಟುಂಬವನುನ ಮತೆತ ನೊೀಡುತಾತರೆಯೀ?
ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದೆಯೀ?

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕೆಳನುನ ಕದುದ ಅವರನುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತೆತ ಬರುತಾತರೆ. ಅವರು ಆ
ಮಕೆಳನುನ ರ್ಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ುತ್ತೆಯ ಸಿೆಂತ್ತಗೆ ನೂಕುತಾತರೆ
ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದೆಯೀ?

ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಅಪರಾಧವು ನಮೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ುತ ಜಗತ್ತತನ ಎಲೆಿಡೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶವದ ಎಲಾಿ

ನಾಗರಿೀಕರಿಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಿದಿಲಿವೆೀ? ಇದಕೆೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ ನಾವು ಪರತ್ತರ್ಟ್ಟಸಬೆೀಕು
ಎಂದು ನಿೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತತೀರಾ?

ಇದು ಸಂರ್ವಿಸುವುದನುನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೆೀ?

- ತ್ತಪೆೆೀಸ್ಾವಮಿ ಬಲಿಹಳಿು
(ಕನನಡ ಅನುವಾದ)
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ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಸಮುೆಖದಲ್ಲಿ ಕನನಡದ ಮಹಿಳಾ ಲೆೀಖಕಿಯರ ಬಗೆೆ ಚ,ೆಿ
ಕಳೆದ ಹತ್ುತ ವರುರ್ಳಿಂದ ನಾನು ಲಂಡನಿನನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಐಟ್ಟ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆದೀನೆ. ಈ ಹತ್ುತ ವರುರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕನನಡ
ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದೆದೀನೆ ಮತ್ುತ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಪುಟಟ ಹಾಸಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆದೀನೆ. ಇದೆೀ
ಸಮಯಾಂತ್ಯಿದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕನನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆ ಬಗೆೆ ಅನೆೀಕ ಸ್ೆನೀಹಿತ್ರಿಂದ ಕೆೀಳಿದೆದ. ಆದರೆ ಬೆೀರೆ ಕನನಡ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಕನನಡ
ಕಾಯಿಕರಮಗಳಳ ಲಂಡನಿನನಲ್ಲಿ ಆಯೊೀಜನೆಗೊಳಳುತ್ತತದುದರಿಂದ ಮತ್ುತ ಕನನಡ ಬಳಗವು ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುನ ಹೆ,ಾುಗಿ ಉತ್ತರ ಯು.ಕೆ ಅಥವಾ
ಮಧಯ ಯು.ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೊೀಜಿಸುತ್ತತದುದದದರಿಂದ ನನಗೆ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ನನಗೆ ಕನನಡ ಪುಸತಕ ಓದುವದರಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಸವಲೆ ಆಸಕಿತ ಇದೆ ಮತ್ುತ ಆಗೊಮೆ ಈಗೊಮೆ ಕವನ ಗಿೀಚುವ ಗಿೀಳ

ಕೂಡ ಇದೆ. ಇತ್ತತೀ,ೆಗಷೆಟೀ

ಗೆಳೆಯರಾದ ಡಾ. ವಿಶವನಾಥ್ (ಆರ್ಪಿಂಗಾಟನ್) ಅವರೊಡನೆ ಲೊೀಕಾಭರಾಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತತರುವಾಗ, ಅವರು ಕನನಡ ಬಳಗದ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ
ವೆೀದಿಕೆ (ಕೆ ಎಸ ಎಸ್ ವಿ ವಿ) ಬಗೆೆ ಮತ್ುತ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ವಿ,ಾರಗೊೀಷ್ಟ್ಟಗಳ ಬಗೆೆ

ಮಾಹಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟಟದದರು. ಅರ್ಟರಲೆಿೀ ಒಂದು ದಿನ ತ್ತಪೆೆೀಸ್ಾವಮಿ ಬಲಿಹಳಿುಯವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ದಿೀಪಾವಳಿ ಕಾಯಿಕರಮ ಕೆೀಂಬರಡಿಿನಲ್ಲಿ

ನಡೆಯುತ್ತತದುದ, ಹಾಜರಾಗಲು ನೊೀಂದಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೊೀರಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ವಿ,ಾರ ಗೊೀಷ್ಟ್ಟ ನಡೆಯುತ್ತತದೆಯೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದೆ. ಹ ದು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬಂತ್ು. ನನನ ಆಸಕಿತ
ಅರಿತ್ ತ್ತಪೆೆೀಸ್ಾವಮಿ ಅವರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೆೀಸ್ಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನನನುನ ಪರಿಚಯುಸಿದರು. ನಂತ್ರ ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಮತ್ುತ ಕೆೀಶವ ಕುಲಕಣಿಿಯವರು ಅನಿವಾಸಿ ಇ-ತಾಣವನುನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನನನ ಎರೆಡು
ಕವನಗಳನುನ ಕೂಡಾ ಆ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಿದರು.

ಇಷೆಟಲಾಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ವಿ ಕಾಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೆಳುಲು ತ್ತೀವರ ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತತದೆದ. ಅಂದು ನವೆಂಬರ್ ೧೦, ಶನಿವಾರ ಬೆಳೆಗೆೆ, ನನನ ಕರಿ ಸುಂದರಿ ಲೆಕಸಸ್- ನೊಳಗೆ ಕುಳಿತ್ು,
ಚುಕಾೆಣಿ (ಸ್ೆಟೀರಿಂಗ್) ಹಿಡಿದು ಕೆೀಂಬರರ್ಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪರಯಾಣ ಹೊರಟೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬಬನೆೀ ಇದೆದ. ನನನ ಹೆಂಡತ್ತ ಮತ್ುತ ಮಕೆಳಳ ಆರ್ಪಿಂಗಾಟನ್-ನಲೆಿ ನಡೆಯುತ್ತದದ ಸೆಂಳಿೀಯ ಕಾಯಿಕರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತತದುದದರಿಂದ, ಅವರು ನನನ ಜೊತೆ ಬರಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಾಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ತೀಯ ಗಂಡಂದಿರಂತೆ, ಪರತ್ತೀ ಶನಿವಾರ ನನನ ಮಗನನುನ ಒಂದು ತ್ರಗತ್ತಯಿಂದ ಇನೊನಂದು ತ್ರಗತ್ತಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ,ಾಲಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದ ನನಗೆ, ಇಂದು ಕೆೀಂಬರರ್ಡಿ-ಗೆ ಒಬಬನೆೀ ಹೊೀಗುತ್ತತರುವುದು, ಗೊತ್ತತಲದ
ಿ ಂತೆ ಯಜಮಾನನ ಗತ್ತನುನ ನನೊನಳಳ ಹೊಕಿೆಸಿತ್ುತ. ರಾತ್ತರಯಲಿ ಅಭೊೀ ಎಂದು ಸುರಿದ
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತೊೀಯುದ ಹೊೀಗಿದದ ರಸ್ೆತಗಳಳ, ಆ ಸೂಯಿನ ಕಿರಣಗಳ ಸ್ೊಬಗಿನಿಂದ, ಟೂತ್-ಪೆೀಸ್ಟ ಜಾಹಿರಾತ್ತನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸುವ ಬೆಡಗಿಯ ಹಲುಿಗಳಂತೆ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತತದದವು. ಅದು ನನೊನಳಗಾವರಿಸಿದದ
ಗತ್ತತನ ಪರತ್ತಫಲನವೀ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೀಗುತ್ತತದದ ನನನನುನ ಅವಹೆೀಳಿಸುವ ಪರಿಯೊೀ ಗೊತಾತಗಲ್ಲಲಿ.

M25 ವತ್ುಿಲ ಹೆದಾದರಿಯನುನ ಸ್ೆೀರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶರತಾೆಲದ ತ್ಂಗಾಳಿಗೆ ಹಣಾಣದ ಸ್ಾಲು ಮರಗಳ ಮಂಜುಗೆಂಪು ಬಣಣದ ಎಲೆಗಳಳ, ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ದೃಶಯ ವೆೈರ್ವಿೀಕರಣ (visual effects) ದಂತೆ,
ಸುತ್ತಲ್ಲನ ದೃಶಾಯವಳಿಗಳನುನ ಸಿಂಗರಿಸಿದದವು. M25 ನಿಂದ M11 ಸ್ೆೀರಿ, ಒಟಾಟರೆ ಒಂದುವರೆ ಗಂಟೆ ಟಾರಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇಲಿದ ನಿರಾಯಾಸ ಪರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಹತ್ುತ ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತತಗೆ ಕೆೀಂಬರರ್ಡಿ -ನ
ಕಂಬೆೀರ್-ಟೊೀನ್ ವಿಲೆೀಜ್ ಕಾಲೆೀಜ್ ತ್ಲುರ್ಪದೆ. ಬಂದವರನುನ ಸ್ಾವಗತ್ತಸಿ, ಅವರ ನೊೀಂದಣಿಯನುನ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತ್ತತದದ ನಗುಮೊಗದ ವನಿತೆಯರಿಬಬರು, ಉಪಹಾರವಿನೂನ ,ಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿಸಿದಾಗ,
ತೆಳಳವಾಗಿ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡೆಯುತ್ತತದದ ತ್ತಂಡಿ ವಾಸನೆಯ ರರ್ಸ ಒಮೆಲೆೀ ಜೊೀರಾಗಿ, ನನನನುನ ಉಪಹಾರ ಕೊೀಣೆಯ ಕಡೆ ಸ್ೆಳೆದೊಯಿದತ್ುತ. ತ್ಡವಾಗಿ ಹೊೀದರೂ ನನನ ಪಾಲ್ಲನ ಬಸಿ ಬಸಿ ದೊೀಸ್ೆ ಮತ್ುತ ರುಚಿ ರುಚಿ
ಪ್ಂಗಲ್ ನನಗಾಗಿ ಕಾದಿತ್ುತ. ಕಾಯಿಕರಮ ಆಗಲೆೀ ಪಾರರಂರ್ವಾಗಿರಬಹುದೆೀನೊೀ ಎಂದೆಣಿಸಿ, ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಉಪಹಾರ ಸ್ೆೀವಿಸಿ, ಸವಲೆ ಕಾಫಿಗೂ ಕೂಡಾ ಪುರುಸ್ೊತ್ುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.

ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕರಮ ಜರುಗಬೆೀಕಾಗಿದದ ಆಡಿಟೊೀರಿಯಂ ಕಡೆ ರ್ಾವಿಸಿದೆ. ಕಾಯಿಕರಮ ಇನೂನ ಪಾರರಂರ್ವಾಗದಿರುವುದನುನ ಅರಿತ್ು ಸಮಾರ್ಾನವಾದಾಗ, ಕಂಗಳಳ ವಿಶಾಲವಾದ, ಬಣಣದ ಲಾಂಛನಗಳಿಂದ

ಸಿಂಗಾರ ಗೊಂಡಿದದ ವೆೀದಿಕೆಯ ಕಡೆ ಹರಿಯಿತ್ು. ಕಡಿಮಯಂದರೂ ಅರುನೂರು ಜನರು ಕೂರಲು ಅವಕಾಶವಿದದ ಆಡಿಟೊೀರಿಯಂ, ಮುಕಾೆಲು ತ್ುಂಬಹೊೀಗಿತ್ುತ. ತ್ತಪೆೆೀಸ್ಾವಮಿಯವರು ವೆೀದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ,
ಕಾಯಿಕರಮದ ಕೆೀಂದರಬಂದುಗಳಾಗಿದದ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಅವರನೂನ, ಗಾಯಕ ಅಜಿತ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವರನೂನ, ಕನನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕೆಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ವಿವೆೀಕ್ ತೊೀಂಟದಾಯಿ ಅವರನೂನ ಹಾಗೂ
ಉಪಾಧಯಕ್ಷರಾದ ಪರಜೊೀತ್ತ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರನೂನ ವೆೀದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮಾರಂರ್ದ ಉದಾಾಟನೆಗೆ ,ಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಅಧಯಕ್ಷರ ಭಾರ್ಣದ ನಂತ್ರ, ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲಿ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್
ಅವರು ತ್ಮೆ ಯು.ಕೆ ಪರಯಾಣಕೆೆ ಎದುರಾದ ತೊಡಕುಗಳನುನ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಾಸಯಮಯವಾಗಿ ನಿರೂರ್ಪಸುತ್ತ , ದಿೀಪಾವಳಿಯ ಮನೊೀರಂಜನೆಯನುನ ತ್ಮೆ ಹಾಸಯ ,ಾಟಾಕಿಗೊಳಡನೆ ಪಾರರಂಭಸಿಯೀ ಬಟಟರು. ಅವರ
ಭಾರ್ಣ ಕೆೀವಲ ಹತ್ುತ ಹದಿನೆೈದು ನಿಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿದುದ, ಸಂಜೆ ನಡೆಯಬೆೀಕಾಗಿದದ ಹಾಸಯವೀತ್ಸವದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನಂತ್ತತ್ುತ.

ಸರಿಯಾಗಿ ಹನೊನಂದುವರೆಗೆ, ಉರ್ಾಾಟನಾ ಸಮಾರಂರ್ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮುಗಿದು, ನಾನು ಎದುರು ನೊೀಡುತ್ತತದದ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ವಿ ಕಾಯಿಕರಮ, ಸುಮಾರು ಮೂವತೆೈದು ಜನರು ಕೂರಬಲಿ ಒಂದು
ಕೊೀಣೆಯೊಳಗೆ ಆಯೊೀಜನೆ ಗೊಂಡಿತ್ುತ. ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ರವರು ಮತ್ುತ ಡಾ|| ವತ್ಸಲಾ ರಾಮಮೂತ್ತಿಯವರು ಚಿಕೆ ವೆೀದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿೀನರಾಗಿದದರು.

ವತ್ಸಲಾ ರಾಮಮೂತ್ತಿಯವರ ನೆೀತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ “ಕನನಡದ ಮಹಿಳಾ ಲೆೀಖಕಿಯರ ಬಗೆೆ ಒಂದು ನೊೀಟ” ಎಂಬ ವಿರ್ಯವಾಗಿ ಸಭೆ ಚ,ೆಿ ನಡೆಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಅವರನುನ ಸ್ಾವಗತ್ತಸಿದ

ವತ್ಸಲಾರವರು ಹಳೆಗನನಡ, ನಡುಗನನಡ ಮತ್ುತ ಆಧುನಿಕ ಶತ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯಕೆೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡಿದ ಅನೆೀಕ ಮಹಿಳಾ ಲೆೀಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಚ,ೆಿಗೆ ,ಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರು.
ನಮೆ ಪುರುರ್ ಪರರ್ಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಅನೆೀಕ ಲೆೀಖಕಿಯರು ತ್ಮೆ ಛಾಪನುನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಾದರು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟಟಕೆೆ ಹೊರಬಂದ ವಿಭನನ ಕೃತ್ತಗಳಳ ಹಾಗು ಲೆೀಖಕಿಯರ ಬಗೆೆ
ವತ್ಸಲಾರವರು ತ್ುಂಬಾ ಸ್ೊಗಸ್ಾಗಿ ಮನಮುಟುಟವಂತೆ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಿದರು.

ನಂತ್ರ ನಾನು ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಅವರನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟಟ ಕವನವನುನ ಸಭಕರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ.

ಹನೆನರಡು ವರುರ್ದ ಹುಡುಗಿ ದಿೀಕ್ಷಾ ಬಲಿಹಳಿು, ತಾನೆೀ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದ `ಸೃಷ್ಟ್ಟ` ಎಂಬ ಕವನವನುನ ನಮೆಲಿರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಳಳ. ನಮೆ ಮಕೆಳಳ ಕನನಡ

ಮಾತ್ನಾಡಿದರೆ ಸ್ಾಕು ಎಂದೆಣಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ತ್ಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ನಡುವೆ, ಕವನ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೀತಾಸಹಿಸಿದ ಅವಳ ತ್ಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗೆೆ
ಗ ರವವೆನಿಸಿತ್ು. ನೆರೆದ ಸಹೃದಯರು ಚಪಾೆಳೆಗಳೆ ಂದಿಗೆ ದಿೀಕ್ಷಾಳನುನ ಪ್ರೀತಾಸಹಿಸಿದರು.

ಡಾ|| ಅರವಿಂದ ಕುಲಕಣಿಿಯವರು ಸುನಂದಾ ಬೆಳಗಾವಕರ್ ಅವರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಾತ , ತ್ಮೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವರೊಡನಿದದ ಒಡನಾಟವನುನ
ಬಚಿುಟಾಟಗ, ಅಂಥವರ ಸಂಗ ದೊರೆತ್ ತಾವೆೀ ಧನಯರು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತತತ್ುತ.

ಡಾ|| ಕೆೀಶವ ಕುಲಕಣಿಿಯವರು ಪರತ್ತಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಹಾಸಯರ್ರಿತ್ ಕವನಗಳನುನ ಪರಸುತತ್ ಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಕವನಗಳ
ವಿಶೆಿೀರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹಾಸಯ ಚಟಾಕಿಗಳಳ ನಮೆಲಿರ ದಂತ್ ಪಂಕಿತಗಳಳ ಮತ್ುತ ಮುಖದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಳ ಸಡಿಲಗೊಳಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದದವು.

ನಂತ್ರ ನಾನು ಹಿಂದಿಯ ಪರಖಾಯತ್ ಕವಯತ್ತರ ಸುರ್ದಾರ ಕುಮಾರಿ , ಹಾನ್ ಅವರ “ಮೀರಾ ನಯಾ ಬಚಪನ್ ” ಎಂಬ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದ
“ನಮೆಲಿರ ಬಾಲಯ” ಎಂಬ ಕವನವನುನ ಪರಸುತತ್ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಡಾ|| ಪೆರೀಮಲತಾ ಅವರು ಇತ್ತತೀ,ೆಗಷೆಟೀ ನಮೆನನಗಲ್ಲದ ಗ ರಿ ಲಂಕೆೀಶ್ ಅವರ ಬಗೆೆ ವಿ,ಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬರೆದ “ದ ವೆೀ ಐ ಸಿೀ ಇಟ್” ಎಂಬ ಕೃತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುತಾತ, ಅವರ
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಆಥಿಿಕ ಪರಿಸಿೆಂತ್ತ, ಗ ರಿ ಅವರ ವೆೈ,ಾರಿಕ ಶುದಧತೆಯನುನ ತೊೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಿದರು.

ಡಾ|| ರಾಮಶರಣ ಲಕ್ಷಿಿೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ ಎಂಬ ಕಾವಯನಾಮದಿಂದ ಪರಸಿದಧರಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಿಿಯವರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದದ ರ್ೆೈಯಿ ಮತ್ುತ ಸಮಾಜದ
ಕಟುಟಪಾಡುಗಳನುನ ಕಿತೊತಗೆದು, ತ್ಮೆದೆೀ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಆತ್ೆಸ್ೆೆಂೈಯಿದ ಬಗೆೆ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಿದರು

ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ ಅವರು ಇನೊುೀಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಾೆಂಪಕರಲೊಿಬಬರಾದ ಸುರ್ಾಮೂತ್ತಿಯವರ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕಿತ ಮತ್ುತ ಅವರು ಹೊರತ್ಂದಿರುವ ಅನೆೀಕ ಕೃತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು.

ಅನಿವಾಸಿ ತ್ಂಡದ ವಿನುತೆ ಶಮಿ (ಈಗ ಅವರು ಆಸ್ೆರೀಲ್ಲಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದಾದರೆ) ಅವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಮಶರಣ್ ಅವರು ಬಾಯಟ್ಟಂಗ್ ಮಾಡುತಾತ , ನೆೀಮಿಚಂದರರ ಬದುಕು ಮತ್ುತ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆೆ
ಮಾತ್ನಾಡಿದರು.

ಡಾ|| ವತ್ಸಲಾ ರಾಮಮೂತ್ತಿಯವರು ರ್ುವನೆೀಶವರಿ ಹಗೆಡೆಯವರ ಹಾಸಯ ಬರಹಗಳಳ, ವಿ,ಾರ ರ್ಾರೆಗಳಳ ಮತ್ುತ ಹೊರತ್ಂದ ಕೃತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು.

ಇಷೆಟಲಾಿ ನಡೆಯುತ್ತತರುವಾಗ, ನನಗೆ ನಾನೆಲೊಿೀ ಬೆಂಗಳ ರಿನ ಕನನಡ ರ್ವನದಲ್ಲಿರುವೆನೆೀನೊೀ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತತತ್ುತ. ಇದಿದದರದ ೆ ಎರ್ುಟ ,ೆನಾನಗಿತ್ುತ. ಟ್ಟಕೆಟ್ ಇಲಿದೆೀ ಬೆಂಗಳ ರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತತ್ುತ.
https://youtu.be/NdIUS_E6yks—ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಮಾತ್ುಗಳ ತ್ುಣುಕು (ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೆೀಸ್ಾಯಿ)
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ನಮೆ ಪರಮುಖ ಅತ್ತಥಿ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರ್ ಅವರು ಇದನೆನಲಾಿ ಆಲ್ಲಸುತಾತ, ಟ್ಟಪೆಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳುತ್ತ ಸ್ಾವರ್ಾನವಾಗಿ ಕಾಯುತಾತ ಕುಳಿತ್ತದದರು. ಮಾತೆೀ ತ್ಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೊಳಳುವ ಅವರ ಮ ನ,
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ.ವಿ-ಯ ಈ ವಿ,ಾರಗೊೀಷ್ಟ್ಿಯ ವಿ,ಾರಗಳ ಗಾಢತೆಗೆ ಕನನಡಿ ಹಿಡಿದಂತ್ತತ್ುತ. ಕೊನೆಗೂ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದ ಸುರ್ಾ ಬರಗೂರರು ತ್ಮೆ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕಿತ ಮತ್ುತ ಕನನಡ ಪುಸತಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದಧವಾಗಿದದ ತ್ಮೆ

ಜಿೀವನದ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಇಂಗೆಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ಗರಿಗೆದರುತ್ತತರುವ ಸ್ಾಹಿತಾಯಸಕಿತಗೆ ಬೆರಗು ವಯಕತ ಪಡಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ.ವಿ-ಯನುನ ಹುಟುಟ ಹಾಕಿ, ಪಾಲ್ಲಸಿ ಪ್ೀಷ್ಟ್ಸುತ್ತತರುವ ಎಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ
ತ್ಮೆ ಧನಯವಾದ ತ್ತಳಿಸಿದರು. ಹಿೀಗೆ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಜಾತೆರಗೆ ತೆರೆಬದುದ, ಮತೊತಮೆ ಹಬಬದ ಊಟ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲಿರೂ ಭೊೀಜನ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿದೆವು.

-ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹೆೀಂದರಕರ್

ಸ್ೆೆೈ ಡೆೈವ್ - ಒಂದು ರೊೀಮಾಂಚಕ ಅನುರ್ವ
ಈಗ ಸುಮಾರು ೬ - ೭ ವರ್ಿಗಳ ಹಿಂದೆ ನನನ ಸ್ೆನೀಹಿತೆಯೊಬಬಳಳ ಟಾಯಂಡಮ್ ಸ್ೆೆೈ ಡೆೈವ್ ಮಾಡಿದದಳಳ. ಅವಳ ಅನುರ್ವ ಕೆೀಳಿದಾಗ ಅವಳಳ "ಅನು, ಒಳೆು
experience. ನುರಿತ್ ಡೆೈವರ್ ನಮೆ ಜೊತೆ ಇತಾಿರೆ. ಮೀಲ್ಲಂದ ಬೀಳಕೆೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲಾಿಂದೆರ ಮಾಡಬಹುದು" ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿದಳಳ. ಆಗಲ್ಲಂದ ನನಗೂ ಸ್ೆೆೈ
ಡೆೈವ್ ಮಾಡುವ ಆಸ್ೆ ಶುರುವಾಯುತ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗದೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತತತ್ುತ!

ಹೊೀದ ವರ್ಿ ಆಗಸ್ಟ ನಲ್ಲಿ ನನನ ಮಗ ಹರ್ಿನಿಗೆ ೨೧ ವರ್ಿ ಆಯುತ. ಕೆಲವು ತ್ತಂಗಳ ಮುಂ,ೆ, ಹುಟುಟ ಹಬಬಕೆೆ ಏನು ಪೆರಸ್ೆಂಟ್ ಬೆೀಕು ಅಂತ್ ಕೆೀಳಿದಾಗ ಅವನು
ಸ್ೆೆೈ ಡೆೈವ್ ಮಾಡಬೆೀಕಂದ! ನನನ ಆಸ್ೆ ಫಲ್ಲಸ್ೊೀ ಕಾಲ ಬಂದು ಅಂತ್ ನನಗೆ ಖುಷ್ಟ್ ಆಯಿತ್ು. ಪತ್ತ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಉತಾಸಹದಿಂದ ಒರ್ಪೆದರು. ಆದರೆ ವಯಸಿಸಗೆ
ಬಂದ ಮಕೆಳಳ, ನಮೆ ಜೊತೆ ಬರಕೆೆ ಒಪಾತರೊೀ ಇಲೊವೀ ಅನೊೆಂಡು "ನಿನನ ಸ್ೆನೀಹಿತ್ರ ಜೊತೆ ಬೆೀಕಾದೆರ ಹೊೀಗು.

ಅವಯಾಿರೂ ಬರದೆೀ ಇದೆರ ನಾವು ಬತ್ತೀಿವಿ, OK ನ" ಅಂದೆ. ಅವನು ಒರ್ಪೆ ಅವನ ಸ್ೆನೀಹಿತ್ರನನ ಕೆೀಳಿದ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಕೆಲವರು ಬತ್ತೀಿವಿ ಅಂದರೂ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೊೀಗೊೀ
ನಿರ್ಾಿರ ಮಾಡದಿವ ನನನ ಆನಂದಕೆೆ ಪಾರಾವಾರವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ!

ನಮೆ ಊರಾದ Cheltenham ಹತ್ತತರದ swindon ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ೆೆೈ ಡೆೈವ್ ಕೆೀಂದರವಿದೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ೨೧ನೆೀ ಆಗಸ್ಟ ಬೆಳಿಗೆೆ ೯.೩೦ ಗೆ ನಮೆ ಜಾಗವನನ ಕಾಯಿದರಿಸಿದೆ
ಮತ್ುತ ನಾನು, ಆನಂದ್ ಕೆಲಸಕೆೆ ರಜ ಹಾಕಿ ಸಿದದವಾದೆವು.

೨೧ ರ ಬೆಳಿಗೆೆ ನಮೆ ಅದೃರ್ಟಕೆೆ ಸೂಯಿ ನಗುತಾತ ಹೊರಬಂದ. ಹುರುರ್ಪನಿಂದ ಎದುದ, ತ್ತಂಡಿತ್ತಂದು ಸಿದಧವಾಗಿ ಹೊರಟೆವು. ಅಲ್ಲಿ ತ್ಲುರ್ಪದ ತ್ಕ್ಷಣ ನಮೆ ಬಳಿ ಬಹಳರ್ುಟ
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ನಮಗೆೀನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದಕೆೆ ನಾವೆೀ ಜವಾಬಾದರರು ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿ ಎಲಿ ಭಾರವನನ ನಮೆ ತ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಟಕೊಂಡೆವು!

ಇದಾದಮೀಲೆ ಆ ದಿನ ಡೆೈವ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆಲಾಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನುನ ಮತ್ುತ ಡೆೈವ್ ಗೆ ಮೊದಲು ಮತೆತ ನಂತ್ರದ ಆಗುಹೊೀಗುಗಳನುನ ವಿವರವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದರು.
ನಂತ್ರ ನಾವೆಲಾಿ (ನಾವು ಮೂವರು ಮತ್ುತ ನಮೊೆಂದಿಗೆ ಹಾರುವ ನುರಿತ್ ಡೆೈವರ್ ಗಳಳ) ಸ್ೆೆೈ ಡೆೈವ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಟಟ ವಿಮಾನ ಹತ್ತತದೆವು.

ವಿಮಾನ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕೆೆ ಹೊೀದಾಗ ವಿಮಾನದ ಬಾಗಿಲನುನ ತೆಗೆದರು. ರ್ರೊೀ ಎಂದು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬೀಸಿತ್ು! ಮೊದಲು ಹರ್ಿ, ನಂತ್ರ ನಾನು
ಮತ್ುತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಹಾರಿದೆವು. ನಿಜಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂರೂ ರ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ! ಹಾರಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ರರ್ಸದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಾರಂಭಸಿದೆವು. ಬಸಿಲು

,ೆನಾನಗಿದಿದದದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಲಿವೂ ಸೆರ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತತತ್ುತ. ಬರಟ್ಟಷ್ ಕಂಟ್ಟರ ಸ್ೆೈರ್ಡ ಅನುನ ಆಸ್ಾವದಿಸುತ್ತ ಕೆಳಗಿಳಿದೆ. M4, A417/419 ರಸ್ೆತಗಳಳ ಕಾಣಿಸುತ್ತತದವ
ದ ು. ಒಂದು ಬಳಿೀ ಮೊೀಡದ ಮಧಯದಿಂದ ತ್ೂರಿಬಂದಾಗ
ತ್ಣಣಗಿನ ಅನುರ್ವವಾಗಿ ಮೈ ಝಂ ಅಂದಿತ್ು! ಸುಮಾರು ೩೦ ಸ್ೆಕೆಂಡಿನ ಬೀಳಳ ಅಷೆಟೀ ಆದರೆ ಅನುರ್ವ ಅವಣಿನಿೀಯ! ಯಾವ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲಿದೆ ಬೀಳಳವ ಪರಿ ಅಮೊೀಘ! ನಂತ್ರ ಪಾಯರಾಚೂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿರ್ಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಾರಂಭಸಿದೆವು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಆಕಿೀಕಡೆ ಹಾರಾಡಿ ನೆಲ ಮುಟ್ಟಟದೆವು.

ಹರ್ಿ ಮತ್ುತ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಬಂದಮೀಲೆ ನಮೆ ಡೆೈವಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಗಳನನ ತೆಗೆದು ಎಲಿರಿಗೂ

ಧನಯವಾದಗಳನನರ್ಪಿಸಿ ನಮೆ ಸಟ್ಟಿಫಿಕೆೀಟೆಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವಿಸೆರಣಿೀಯ ಅನುರ್ವವನುನ ಮನದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಕೊಂಡು ಮನೆಯಕಡೆ ಹೊರಟೆವು.

- ಅನನಪೂಣಿ ಆನಂದ್

Girish Kasaravalli
An alumni of Film TV Institute of India, Pune, Girish has made 14 feature films and 5 biopic documentary films and a TV serial
in a career spanning four decades. All his films have won National, International and Karnataka state awards
He has won President’s Lotus award of India 17 times. (4 times Golden Lotus - given to the best Indian Film of the year and 7
times Silver Lotus Award — Once for best script, once for short film, once for a Documentary and thrice as the Producer)
He is the only South Indian Film Director and the fourth Indian Director (the other two being Satyajit Ray, Mrinal Sen and
Budddhadeb Dasgupta) to win the President’s Golden Lotus Award four times.
His maiden venture ‘Ghatashraddha’ had the distinction of being shown in Museum of Modern Art, New York.
‘Ghatashraddha’ has been voted as one of the 20 best films made in the 100 years of Indian cinema by the Film Critics and
Film lovers of India.
His 14 films have so far picked up 25 national awards, 45 state awards and 21 International Awards
Following books have been written on his films
Culturing Realism edited by Manu Chakravarthy
Films of Girish Kasaravalli by .Shakti Sengupta
One book let on each of the following four films by Pradip Biswas
Naayi NeraLu (Shadow of the Dog)
Gulaabi Talkies
Kanasembo Kudureyaneri (Riding the Stallion of Dreams)
Koormaavataara (A Tortoise, An Incarnation)
He was the first artistic Director of Bangalore International Film Festival, Bangalore
Karnataka government has conferred Puttanna Kanagal award for his service to Kannada cinema
Kuvempu University of Shimoga has conferred honorary doctorate to him
President of India has conferred PADMASHREE to him for his service to the Indian Cinema
He has served on the state jury three times and National jury three times and International Jury four times

Sandesha is the newsletter published by Kannada Balaga UK a registered charity (no.326572) published twice a year at Spring a nd 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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