ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಚಿಕ
ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಲದರು ಇರು ಎಂದ ಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಲಗಿರು
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ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ

ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು ಕ ದ ಸದಸಯರಿಗ ಲ್ಾ ನ್ಮಸ್ಲಾರ. ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಶುಭಲಶಯಗಳ ಂದಿಗ ಈ ”ಸಂದ ೀಶ” ಪತ್ರಿಕ ಗ ಸ್ಲಾಗತ ಕ ೂೀರುತ ತೀವ .
ಈ ಸಲ್ ಸಾಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಲಗಿಯೀ ಬಂದಿದ ನ್ಮಮ ದಿೀಪಲವಳಿ. ’ಬ ಳಕಿನ್ ಹಬಬ’ವನ್ುನ ಮಕಾಳು ದ ೂಡಡವರು ಎಲ್ಾ ಉತಲಾಹದಿಂದ ಆಚ್ಚರಿಸ್ ೂೀಣ. ನ್ಮಮ ಪಂಚಲಂಗದಲ್ಲಾ ಎಷ ೂಟಂದು ಹಬಬಗಳು! ಪರದ ೀಶದಲ್ಲಾ
ವಲಸಿಸುತ್ರತರುವ ನ್ಮಗ ಎಲ್ಾ ಹಬಬಗಳನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುವದು ಕಷ್ಟ ಸ್ಲಧ್ಯವ ೀ. ಆದರ ದಿೀಪಲವಳಿ ಮತುತ ಯುಗಲದಿಗಳನ್ುನ ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡ ಜನ್ ತಪಪದ ೀ ಆಚ್ರಿಸುವರು. ಅದರ ೂಡನ ಯೀ ಎಂದಿನ್ಂತ ನ್ಮಮವರು
ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದಿಿ, ಅವರು ಬರ ದ ವರದಿ, ಮತುತ ಲ್ ೀಖನ್ಗಳನ್ುನ ಹಂಚಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಸಂತ ೂೀಷ್ವ ನಸುತತದ . ಈ ಸಲ್ದ ಸಾಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಲದ ”ಸಂದ ೀಶ ಸಂಚಿಕ ”ಯನ್ುನ
ಹ ಮ್ಮಮಯಂದ ನಮಮ ಮುಂದ ಇಡುತ್ರತದ ಿೀವ . ಭಲರತದಿಂದ ದೂರ ಹ ೂೀಗಿ ನ ಲ್ ಸಿದರೂ ತಮಮ ಸಂಸೃತ್ರ, ಸಂಸ್ಲಾರ ಮತುತ ಪದಧತ್ರ ಮರ ಯದ ಜಗತ್ರತನ್ ಮೂರು ಖಂಡಗಳ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ನಲಡುಗಳಲ್ಲಾ ಹ ೀಗ
ದಿೀಪಲವಳಿ ಆಚ್ರಿಸುತಲತರ ಎಂದು ಸಚಿತಿ ಬರವಣಿಗ (ಪುಟ ೨ ರಿಂದ ೪) ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡತ್ರಯರಿಗ ಆಭಲರಿ. ಭೂಮಧ್ಯ ರ ೀಖ ಯ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ್, ಅದರ ಉತತರಕ ೂಾಂದು ಅದರ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂಾಂದು ದ ೀಶಗಳ
ಹಬಬದ ವಣಣನ ಯ ಜ ೂತ ಗ ಕನಲಣಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತುತ ಉತತರ ಕನಲಣಟಕದ ಅನ್ುಭವಗಳು ಇಲ್ಲಾವ . ಇತ್ರತೀಚಿನ್ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ನ್ಮಮ ಬಳಗದವರು ಲ್ಂಡನನನ್ಲ್ಲಾ ಭಲರತದ ಸ್ಲಾತಂತಿಯ ದಿನಲಚ್ರಣ ಯಲ್ಲಾ
ಉತಲಾಹದಿಂದ ಪಲಲ್ುಗ ೂಳುಳತ್ರತರುವದನ್ುನ ನೀವ ಲ್ಾ ಗಮನಸಿದಿಿೀರಿ. (ವರದಿ ಪುಟ ೬ ಮತುತ ೯). ಬಳಗದ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳಲ್ಲಾ ಭಲಷ , ಸ್ಲಹಿತಯ ಮತುತ ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ ಆದಯತ ನೀಡುವ
ಪಿಯತನವಿರುತತದ . ವಷ್ಣಕ ಾ ಎರಡ ೀ ಸಲ್ ಸಭ ಗಳು ನ್ಡ ಯುವದಲ್ಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಾಲ್ಲಾ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಕೂಟಗಳನ್ುನ ಯೀಜಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನಲ್ಾದ ನ್ಮಮ ಸಂಸೃತ್ರಗ ಅಂಟಿದ ದಕ್ಷಿಣದವರನ್ೂನ ಕೂಡಿಸಿಕ ೂಂಡು
ನ್ಮಮ ಸಂಪಿದಲಯವನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳುಳತ್ರತದಲಿರ . ಇದರ ಉದಲಹರಣ ಯಲಗಿ ಇತ್ರತೀಚ ಗ ಚ ಸಟರ್ ನಕಟವತ್ರಣ ಬಳಗದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏಪಣಡಿಸಿದ ’ನ್ೃತಯ ಕಚ ೀರಿ” ಪಿಯೀಗವನ್ುನ ನ ನ ಯಬಹುದು. (ಪುಟ ೧0)
35 ವಷ್ಣಗಳ ಹಿಂದ ಒಂದು ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಯು ಕ ದಲ್ಲಾ ವಲಸಿಸುವ ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ಒಂದುಗೂಡುವ ಯೀಜನ ಗ ನಲಂದಿ ಇಡಲ್ಲಯತು. ಮರುವಷ್ಣವ ೀ ಮದುಿ -ಪಟಲಕಿಯಂದಿಗ ನ ರ ದ
ಹ ೂಸದಲಗಿ ಹುಟಿಟದ ಬಳಗದವರ ಲ್ಾರೂ ಆಚ್ರಿಸಿದ ಮೊದಲ್ ವಷ್ಣದ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ನ ನ್ಪು ಇನ್ೂನಹಚ್ಚ ಹಸಿರಲಗಿದ . ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಾ ಬಹಳಷ್ುಟ ಬದಲ್ಲಗಿದ . ಇಂಟನ ಣಟ್, ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ತಲಣಗಳು
ಸ್ಲಮಟ್ಣ ಫೀನ್ುಗಳು, ಚಲನ ಲ್ುಾಗಳು ಬ ಳ ಯುತ್ರತರುವಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘಟನ , ಆಚಲರ, ವಿಚಲರ, ಆಚ್ರಣ ಗಳಲ್ಲಾ ಬದಲ್ಲವಣ ಆಗಿವ . ನ್ಮಮಲ್ಲಾ ಕ ಲ್ವರು ಎರಡು ಅಥವಲ ಮೂರು ಇಂಥ ಸಂಘಟನ ಗಳ
ಸದಸಯರಲಗಿ ಭಲಗ ವಹಿಸುತ್ರತರುತಲತರ . ಅದು ಸುತತಯವ ೀ. ಈಗ ಇಲ್ಲಾ ವಲಸಿತ್ರತರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ ಯ ಬ ಳ ದು ಕಲರಣಲಂತರಗಳಿಂದ ಈ ದ ೀಶದ ವಿವಿಧ್ ಪಟಟಣಗಳಲ್ಲಾ ಹಬಬ ಹರಿದಿನ್ಗಳನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರತರುವದು
ಅನವಲಯಣವಲದರೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು. ಕ .ಗ ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸ್ಲಾಗತವಿದ . ನ್ಮಮದರಲ್ೂಾ ಒಂದು ವ ೈವಿಧ್ಯತ , ಒಂದು ವ ೈಶಿಷ್ಟಯತ . ಮುಂದಿನ್ ವಷ್ಣಗಳಲ್ ೂಾಮ್ಮಮ ಯು.ಕ .ದ ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಒಂದ ೀ ಕಡ
ಕೂಡಿ ಹಬಬ ಮಲಡ ೂೀಣವ ಂಬ ಕನ್ಸು ಇನ್ೂನ ಇದ . ಅದು ಕೂಡಿಬರಲ್ು ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಹಕರಿಸಬ ೀಕು. ಅದಲ್ಾದ ಇಲ್ಲಾಯ ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನ್ಮಮ ’ತಂಗುದಲಣ’ವಲದ ”ಅನವಲಸಿ” ಎಂಬ
ಜಲಲ್ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಾ (ಇಂಟನ ಣಟ್ ಬಲಾಗ್) ಬರ ಯಲ್ು ಈಗಲಗಲ್ ೀ ಆಹಲಾನ್ವಿತಲತಗಿದ . ನ್ಮಮ ಕರ ಗ ಓಗ ೂಟುಟ ಈಗಲಗಲ್ ೀ ತಮಮ ಬರಹ ಕಳಿಸಿಕ ೂಟುಟ ಕಳ ಕಟಿಟದ ಯುವ ಬರಹಗಲರರಿಗ ಲ್ಾ ಧ್ನ್ಯವಲದಗಳು!
ಈ ಸಲ್ದ ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಮಲರಂಭದಲ್ಲಾ ನ್ಮಗ ರಸದೂತಣ ಕ ೂಡಲ್ು ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಗಲಯಕಿ ಮಂಜುಳಲ ಗುರುರಲಜ ಮತುತ ಚ್ುಟುಕ ಬಿಹಮ ದುಂಡಿರಲಜ್ ಅವರು ಬರುತ್ರತದಲಿರ . ಅವಶಯ ಬನನ. ದುಂಡಿರಲಜ ಅವರು
ನಮಗ ಲ್ಾ ಖಲಸ್ಲ ಸಂದ ೀಶ ಕಳಿಸಿದಲಿರ . ಅದನ್ುನ ಇಲ್ಲಾ (ಕ ಳಗ ) ನ ೂೀಡಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಹೆಚ್. ದುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಸಂದೆೀಶ
“ಯು ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ದಿನಲಂಕ 04.11.2017 ರಂದು ಏಪಣಡಿಸಿರುವ ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಭಿಮದಲ್ಲಾ ಅತ್ರಥಿಯಲಗಿ ಭಲಗವಹಿಸಲ್ು ತುಂಬಲ ಸಂತ ೂೀಷ್ವ ನಸುತತದ . ಕನ್ನಡ ನಲಡಿನಂದ ಸ್ಲವಿರಲರು ಮ್ಮೈಲ್ಲ

ದೂರದಲ್ಲಾದರ
ಿ ೂ ಕನ್ನಡದ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿೀತ್ರಯಂದ, ಅಭಿಮಲನ್ದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ುನ ಕಟಿಟ ಬ ಳ ಸಿರುವ ಯು ಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ಲಹಸ ಅಭಿನ್ಂದನೀಯ. ಈಗಲಗಲ್ ೀ ನಮಮ ಕಲಯಣಕಿಮದಲ್ಲಾ ಭಲಗವಹಿಸಿದ ನ್ನ್ನ
ಸ್ಲಹಿತ್ರ ಮಿತಿರು ನಮಮ ಬಳಗದ ಸದಸಯರ ಕನ್ನಡಲಭಿಮಲನ್, ಪಿತ್ರಭ ಹಲಗೂ ಆತ್ರಥಯದ ಬಗ ೆ ತುಂಬಲ ಒಳ ಳಯ ಅಭಿಪಲಿಯ ನೀಡಿದಲಿರ . ಹಿೀಗಲಗಿ ಯು ಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸಮಲರಂಭದಲ್ಲಾ ಪಲಲ್ ೂೆಳಳಲ್ು
ನಲನ್ು ತುಂಬಲ ಉತುಾಕನಲಗಿದ ಿೀನ . ಪ್ರಿೀತ್ರಯಂದ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಆಹಲಾನಸಿದಿಕ ಾ ಧ್ನ್ಯವಲದಗಳು .”

ಆತಿೀಯ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಲ ವಿನಂತಿ. ಬಳಗದ ಸುದಿಧಾರೆ ಸಂದೆೀಶದಲ್ಲಲ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ು ಇಚ್ಛಿಸುವ ನಮಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುದಿ -ಸಮಾಚಾರಗಳನುನ ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ,ಸಾಧನೆ ,ಮದುವೆ ಮತ್ುಿ ಇನನತ್ರ ಸುದಿಗಳು)
sandeshakbuk@yahoo.com ಈಮೀಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ೆೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ೊಡಬೆೀಕ್ಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಕ್ೊಳುುತೆಿೀವೆ. ಸಂದೆೀಶ ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮಮ ಆಸಕ್ತಿ ,ಸಹಕ್ಾರ ಮತ್ುಿ ಪ್ರೀತಾಾಹಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕವಿತೆ-ಲೆೀಖನಗಳಿದಿರೆ 'ಅನವಾಸ್ತ' ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ೊಡಿ (anivaasi@gmail.com) - (ನೊೀಡಿ ಪ್ುಟ 6)
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1. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬಬದ ಪ್ರಸುಿತ್ತೆ - ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ದೆೀಶದ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಲ!
ನಲವು ಮನ್ುಷ್ಯರು ಮೂಲ್ತಃ ಹಬಬಗಳನ್ುನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿದುಿ ಹಲ್ವಲರು ಕಲರಣಗಳಿಗಲಗಿ ಎಂದು ನ್ನ್ನ ಅನ್ಸಿಕ . ಪಿಕೃತ್ರಯಲ್ಲಾ ಆಗುವ ಬದಲ್ಲವಣ ಗಳನ್ುನ ನಲವು ಗಮನಸಿ, ಅನ್ುಸರಿಸಿ, ಓಲ್ ೈಸುತಲತ (ಗಲಳಿ, ಬ ಳಕು,
ತಲಪಮಲನ್, ಮಳ , ಬ ಳ ) ಅವಕ ಾ ಒಗುೆವ ಹಲಗ ಆಹಲರ, ಉಡುಪು, ದ ೈನ್ಂದಿಕ ಆಚ್ರಣ ಗಳು ಮತುತ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ುನ ಕಿಮ್ಮೀಣ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಂಡು ಬಂದಿದಿಿೀವಿ. ಹಬಬವ ಂದರ ಸಮುದಲಯವ ಲ್ಲಾ ಒಗೆಟಿಟನಂದ ಸ್ ೀರಿ
ತಲವು ನ್ಂಬುವ ಪಿಕೃತ್ರಯ ಮಲನ್ವಲತ್ರೀತ ಶಕಿತಗಳಿಗ ವಂದಿಸಿ ವಿಶ ೀಷ್ ಅಡುಗ -ಊಟ ಮಲಡಿ, ಒಂದಷ್ುಟ ವಿರಲಮ, ಆಟಗಳು ಮತುತ ನ್ಗುವನ್ುನ ಹಂಚಿಕ ೂಳುಳವ ಸಮಯ. ಸಂಕಲಿಂತ್ರ, ಯುಗಲದಿಯಂದರ ಹ ೂಸ ಬ ಳ ,
ತ ನ -ಪ ೈರು ಮತುತ ಪಿಕೃತ್ರಯಲ್ಲಾ ಮ್ಮೈತಳ ಯುವ ಹ ೂಸತನ್ದ ಹಬಬ. ದಿೀಪಲವಳಿಯಂದರ ಮಳ ಮುಗಿದು, ಚ್ಳಿ-ಕತತಲ್ ದಿನ್ಗಳು ಆರಂಭವಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ದಿೀಪಗಳನ್ುನ ಹಚಿಚ ಶಲಖದ ವಲತಲವರಣವನ್ುನ
ಸೃಷ್ಟಟಸುವುದು, ಜ ೂತ ಗ ನ್ಗು, ಉಲ್ಲಾಸ ... ಇವು ಹಬಬಗಳಿಗ ಇರುವ ಪಲಿಥಮಿಕ ಹಿನ್ನಲ್ .
ಭಲರತದಿಂದ ಹ ೂರಗಿದುಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಋತುಮಲನ್ವಿರುವ ದ ೀಶದಲ್ಲಾ ವಲಸಿಸುವ ಭಲರತ್ರೀಯಮೂಲ್ದವರು ಹವಲಮಲನ್-ಪಲಿಕೃತ್ರಕ ಬದಲ್ಲವಣ ಗಳ ಹಿನ್ನಲ್ ಯರುವ
ಭಲರತ್ರೀಯ ಹಬಬಗಳನ್ುನ ಹ ೀಗ ಆಚ್ರಿಸುತಲತರ ?
ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ಪಿಸುತತತ ನ್ಮಮಲ್ಲಾ - ಹ ೂರನಲಡ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಾ - ಹ ೀಗಿದ ? ಈ ಲ್ ೀಖನ್ದಲ್ಲಾ ನಲನ್ು ಅಂತಹ ಪಿಸುತತತ ಯನ್ುನ ಆಸ್ ರೀಲ್ಲಯಲ ದ ೀಶದ ಹಿನ ನಲ್ ಯಲ್ಲಾ
ಹಂಚಿಕ ೂಳುಳವ ಪಿಯತನ ಮಲಡಿದಿಿೀನ.
ಆಸ್ ರೀಲ್ಲಯಲ ದ ೀಶದಲ್ಲಾ ನಲನ್ು ವಲಸವಿದಿ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ಮೊದಲ್ು ದ ೂಡಡ ನ್ಗರವಲದ ಸಿಡಿನಯ ಕ ಳಭಲಗದಲ್ಲಾರುವ ಇರುವ ಚಿಕಾ ವೊಲ್ ೂಂಗ ೂಂಗ್ ಪಟಟಣದಲ್ಲಾ, ನ್ಂತರ
ದಕ್ಷಿಣದ ಮ್ಮಲ್ ೂಬೀರ್ನಣ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ, ಮತುತ ಕಡ ಯಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಸ್ ಬೀರ್ನ ನ್ಗರದಲ್ಲಾದ ಿ. ಹಲಗಲಗಿ ಮೂರು ರಲಜಯಗಳಲ್ಲಾನ್ (ನ್ೂಯ ಸ್ೌತ್ ವ ೀಲ್ಸಾ, ವಿಕ ೂಟೀರಿಯಲ, ಕಿಾೀರ್ನಾ ಲ್ಲಯಂ್))
ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಬಗ ೆ ತ್ರಳಿದುಕ ೂಳುಳವ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ಸಂಪಕಿಣಸಿ, ಸ್ ನೀಹಗಳಿಸುವ ಅವಕಲಶಗಳು ಲ್ಭಿಸಿದುಿ ಹ ಗೆಳಿಕ . ಹಲಗ ಯೀ, ದ ೀಶಿಯ ಪರಿಪಲಠಗಳ ಮತುತ
ಹಬಬಗಳನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುವ ಸಂದಭಣಗಳ ಜ ೂತ ಕೂಡ. ಒಮೊಮಮ್ಮಮ ಸ್ ನೀಹಿತರ ೂಂದಿಗ , ಸಮುದಲಯದ ಜ ೂತ ; ಕ ಲ್ವೊಮ್ಮಮ ಮನ ಮಟಿಟಗ .
ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ವಿಶ ೀಷ್ವ ಂದರ ಅದರ ಆಚ್ರಣ ಮನ ಮಟಿಟಗ , ಸ್ ನೀಹಿತರ ೂಂದಿಗ ಮತುತ ಸಮುದಲಯದ ೂಂದಿಗ ಮಿಳಿತವಲಗಿತುತ. ಮೊದಲ್ ವಷ್ಣ ಆಹಲಾನ್ದ ಮ್ಮೀರ ಗ
ವೊಲ್ ೂಂಗ ೂಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ ನೀಹಿತರ ೂಡನ ಹಬಬ ಮಲಡಿದುಿ. ಸುಮಲರು ೧೨ ಮಂದಿ ವಿವಿಧ್ ಆಹಲರಗಳನ್ನ ತಯಲರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಬಂದು ಸ್ ೀರಿ ದಿೀಪಗಳನ್ುನ ಹಚಿಚದುಿ. ನ್ನ್ನದು
ಜಲಮೂರ್ನ ಮತುತ ಕ ೂೀಸಂಬರಿ. ಆಗ ಆರಂಭವಲದ ದಿೀಪಲವಳಿ=ಜಲಮೂನ್ು ಪದಧತ್ರ ಹ ಚ್ುಚ ಕಡಿಮ್ಮ ಪಿತ್ರ ವಷ್ಣ ಮುಂದುವರ ದಿದ . ಒಂದಷ್ುಟ ಸುರ್ ಸುರ್ ಬತ್ರತ
ಇತಲಯದಿಗಳನ್ನ ಹಚಿಚದುಿ. ಆಗಲ್ ೀ ತ್ರಳಿದಿದುಿ ದ ೂಡಡ ಪಟಲಕಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ುಚವ ಹಲಗಿಲ್ಾ - ನಷ ೀಧ್. ಬರಿೀ ಆಸ್ ರೀಲ್ಲಯಲ ಅಲ್ಾ, ಅಮ್ಮೀರಿಕ, ಇಂಗ ಾಂ್) ಮುಂತಲದ ದ ೀಶಗಳಲ್ಲಾ
ಕೂಡ ಪಟಲಕಿ ಇಲ್ಾ, fire works ಅನ ೂನೀದು ಇದ . ದ ೂಡಡ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಏನ್ನಲನದರೂ ಆಚ್ರಿಸಿದರ , ಪರವಲನ್ಗಿ ಪಡ ದು fire works ಆಯೀಜಿಸಬಹುದು. ಅದಕೂಾ ನ್ೂರಲರು ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುತ ಸುರಕ್ಷತ ಗಳ ಕಲನ್ೂನ್ು
ಕಟಟಲ್ ಗಳು ಇತ್ರಮಿತ್ರಗಳು ಇವ . ಪಟಲಕಿಯಲ್ಾದ ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸುಾ ಠುಸ್ ಆಗಿತುತ.
ನ್ನ್ನ ದ ೂಡಡ ಮಗ ಸೂಯಣ ಹುಟಿಟದ ವಷ್ಣ ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಭಿಮ ನ್ಮಮ ಮನ ಬಲಗಿಲ್ಲಗ ಬಂತು. ಮನ ಹ ೂರಗಡ ಸ್ಲಲ್ು ಸ್ಲಲ್ು ದಿೀಪಗಳನ್ನ ಹಚಿಚಟುಟ, ರಂಗ ೂೀಲ್ಲಗಳನ್ನ ಹಲಕಿ, ಸುಸುಣರ್ ಬತ್ರತ ಹಚಿಚದುಿ. ಬ್ರಿಟರ್ನ ನ್ಲ್ಲಾ
ಹುಟಿಟ ಬ ಳ ದ ಅವರಪಪನಗ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಪರಿಚ್ಯವಿತುತ. ಕಂಪಯಯಟರ್ ಬಳಸಿ, ಸಂದಭಣಕ ಾ ತಕಾ ಭಲರತ್ರೀಯ ಸಂಗಿೀತವನ್ುನ ಅವರು ಹಲಕಿದರು. ಮೂವರೂ ಸ್ ೀರಿ ಕ ೈ ಕ ೈ ಹಿಡಿದು ದಿೀಪ ಹಚಿಚದ ನ ನ್ಪು
ಮಲಸುವುದಿಲ್ಾ! ಒಂದ ರಡು ವಷ್ಣಗಳು ನಲವು Helensburgh ನ್ಲ್ಲಾರುವ ದ ೂಡಡ ವ ಂಕಟ ೀಶಾರ ದ ೀವಸ್ಲಾನ್ಕ ಾ ಹ ೂೀಗಿ ಅಲ್ಲಾ ನ್ಡ ದ ಹ ೂೀಮ, ಹವನ್ಗಳನ್ನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ,
ಭತ್ರಣ ಹಬಬದೂಟವನ್ನ ಮಲಡಿ, ನ್ೃತಯ, ಸಂಗಿೀತಗಳನ್ನ ಆನ್ಂದಿಸಿದ ವ
ಿ ು. ಅಕ ೂಟೀಬರ್/ನ್ವ ಂಬರ್ ಅಂದರ ಆಸ್ ರೀಲ್ಲಯಲದಲ್ಲಾ ವಸಂತ ಋತು, ಕ ೀಳಬ ೀಕ ೀ? ಎಲ್ ಲ್
ಾ ೂಾ
ಹೂಗಳ ಹಲಸು - ದ ೀವಸ್ಲಾನ್ ಪಯತ್ರಣ ಹೂ ಅಲ್ಂಕಲರವಿರುತ್ರತತುತ. ಬಲ್ು ಚ ನ್ನ.
ಮ್ಮಲ್ ೂಬೀರ್ನಣ ನ್ಲ್ಲಾ ಇದಿ ಅಲ್ಪ ಕಲಲ್ದಲ್ ಾೀ ನಲವು ISKCON ಶಲಖ ನ್ಡ ಸಿದ ದಿೀಪಲವಳಿ ಮಕಾಳ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ ಹ ೂೀಗಿದ ವ
ಿ ು. ಅಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಸಿದ ಹಿಂದೂಧ್ಮಣ
ಪುರಲಣ ಕಥ ಗಳ ಸಪರ್ ಣಯಲ್ಲಾ ಸೂಯಣನಗ ಬಹುಮಲನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತುತ. ಅಲ್ಾದ , ವಿಕ ೂಟೀರಿಯಲ ರಲಜಯ ಸಕಲಣರ ಮತುತ ಸಾಳಿೀಯ ಸಮುದಲಯಗಳು (ಕನ್ನಡ ಸಂಘ
ಕೂಡ ಸ್ ೀರಿ) ಜಂಟಿಯಲಗಿ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ಆಯೀಜಿಸಿದಿ ದ ೂಡಡ ಸಮಲರಂಭ ಬಲ್ು ಆಕಷ್ಣಣಿೀಯವಲಗಿತುತ - ಅದ ಷ್ುಟ ನ್ೃತಯ, ಹಲಡು, ಸಂಗಿೀತ, ಕಿರುನಲಟಕ, ಮಕಾಳ
ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು, ಮತುತ ಸಾಳಿೀಯ ಸಕಲಣರಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಹಲಜರಿ! ಆಗ ತ್ರಳಿದಿದುಿ - ಆಸ್ ರೀಲ್ಲಯಲದಲ್ಲಾ ವಷ್ಣದಿಂದ ವಷ್ಣಕ ಾ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬ ಹ ಚಿಚನ್
ಪಲಿಮುಖಯತ ಯನ್ನ ಪಡ ಯುತ್ರತದ . ಸಕಲಣರಗಳ ಬ ಂಬಲ್ ಮತುತ ಸಾಳಿೀಯ ರಲಜಕಲರಣಿಗಳ ಆಸಕಿತ ಬ ಳ ಯುತ್ರತದ .
ಚಿಕಾ ಮಗ ವರುಣ ಹುಟಿಟದ ವಷ್ಣ ದಿೀಪಲವಳಿಯಂದು ನಲವು ಬ ಂಗಳ ರಿನ್ಲ್ ಾೀ ಇದ ವ
ಿ ು. ಮೊದಲ್ ಬಲರಿಗ ಡಂ ಡಂ ಪಟಲಕಿ ಶಬಿ ಕ ೀಳಿ ಸೂಯಣ ಹ ದರಿಕ ೂಂಡು,
ಬ ಚಿಚ ಬ್ರದುಿ, ಆಕಲಶಕ ಾ ನ ಗ ದ ರಲಕ ಟ್ ನ ೂೀಡಿ, ಭರಿನ ಚಿಮಿಮದ flower ಪಲಟ್ ಚ್ಮತಲಾರ ಕಂಡು ಅವಕಲಾಗಿ ನಂತುಬ್ರಟಿಟದಿ. ಹಠ ಮಲಡಿ ಲ್ಕ್ಷಿಿ ಆಟಮ್ ಬಲಂಬ್
ಹಚ್ಚಲ್ು ಹ ೂೀಗಿ ಪಟಲಕಿಯ ಪಕಾ ಕೂತು ಅದರ ಮ್ಮೀಲ್ ಮುಖವಿಟಿಟದಿ! ಊರ ಲ್ಾ ಹರಡಿದಿ ಹ ೂಗ ಯನ್ನ ಕಂಡು ಅವರಪಪ ಪರಿಸರ ಮಲಲ್ಲನ್ಯ ಎಂದು ಎಗರಲಡಿದಿರು!
ಕ ಲ್ ವಷ್ಣಗಳ ನ್ಂತರ ಮತ ೂತಮ್ಮಮ ಹಬಬಕ ಾಂದು ಬ ಂಗಳ ರಿಗ ಹ ೂೀದಲಗ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಹ ೂಸ ಪರಿಭಲಷ ಯನ್ನ, ನ್ಡವಳಿಕ ಯನ್ನ, ಶಿಸತನ್ನ ಮತುತ
ಜಲಗರೂಕತ ಯನ್ನ ಮಕಾಳಿಬಬರಿಗ ಹ ೀಳಿಕ ೂಟಿಟದ ಿ.
ಆಗ ನ್ನ್ಗ ನಚ್ಚಳವಲಗಿ ಕಂಡದುಿ ಏನ ಂದರ ಹ ೂರನಲಡ ಕನ್ನಡಿಗರಲದ ನ್ಮಮಗಳ ಮಕಾಳಿಗ ನ್ಮಮ ಸಂಸೃತ್ರ, ಭಲಷ ಮತುತ ಆಚ್ರಣ ಗಳನ್ುನ ತಮಮ
ನತಯಜಿೀವನ್ದಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳಳಲ್ು ಅವರಿಗ ಸಹಜ ವಲತಲವರಣವಿಲ್ಾ. ಈ ಕನ್ನಡಿಯ ಮತ ೂತಂದು ಮುಖವ ಂದರ ಸ್ಲಾತಂತಿಯ ಪಡ ದ ನ್ಂತರದ ಮೊದಲ್ ಐವತುತ-ಅರವತುತ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ಭಲರತದ ಗಲಿಮಿೀಣ
ಪಿದ ೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಇಂಗಿಾಷ್ ಭಲಷ ಉಂಟು ಮಲಡಿದ ಆಘಾತ, ಅದು ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಮೀಲ್ ಬ್ರೀರಿದ ಪರಿಣಲಮ ಮತುತ ಮುಂದ ಅವರ ಉದ ೂಯೀಗಲವಕಲಶಗಳನ್ುನ ಕುಂಠಿತಗ ೂಳಿಸಿದುಿ. ಹ ೀಗ ಭಲರತ್ರೀಯ ಗಲಿಮಿೀಣ
ಮಕಾಳು ಸಹಜ ವಲತಲವರಣ ಲ್ಭಯವಿಲ್ಾದ ಪರಕಿೀಯ ಭಲಷ ಯನ್ನ ಕಲ್ಲಯಲ್ು ತ್ರಣುಕುತಲತರ ೂೀ ಹಲಗ ಯೀ ನ್ಮಮ (ಬಹು) ಮಕಾಳು ಹ ೂರನಲಡಿನ್ಲ್ಲಾ ಭಲರತ್ರೀಯ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ 'ಸಮಯ ಬಂದಲಗ ಮಲತಿ’ ಎಂಬಂತ
ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂಳುಳತಲತರ ಎಂದ ನಸಿತು.
ಬ್ರಿಸ್ ಬೀರ್ನ ನ್ಗರಕ ಾ ನಲವು ವಲಸ ಹ ೂೀದಮ್ಮೀಲ್ ನ್ಮಮ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ಆಚ್ರಣ ವಿಸ್ಲತರವಲಯತು. ಸಿಡಿನ ಮತುತ ಮ್ಮಲ್ ೂಬೀರ್ನಣ ಪಿದ ೀಶದಲ್ಲಾದಿ ಗಲಳಿಮಯ ಹವಲಮಲನ್ ಪರಿಸರ ಬ್ರಿಸ್ ಬೀರ್ನ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾ. ಹಲಗಲಗಿ
ನ್ಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲಾ ಹಲಕಿದ ಹಬಬದ ರಂಗ ೂೀಲ್ಲಗಳು ಹಲಳಲಗದ ಉಳಿದವು. ಬಲಗಿಲ್ಲಗ ಬ ೀವು ಸಮ್ಮೀತ ಮಲವಿನ ಲ್ ಗಳ ತ ೂೀರಣ ಬಂತು. ಹಿತತಲ್ಲ್ಲಾದಿ ಕನ್ಕಲಂಬರ, ಮಲ್ಲಾಗ ,
ಕಲಕಡ, ದಲಸವಲಳ, ಶಲವಂತ್ರಕ ಗಳ ಲ್ಲವಣಯ ಮನ ಯನ್ನ ಆವರಿಸಿತುತ.
ಉಷ್ಣ ವಲ್ಯದ ಹಣುಣಗಳು, ತರಕಲರಿಗಳು, ಸ್ ೂಪುಪಗಳ ತರಲವರಿ, ಮನ ಯಲ್ ಾೀ ಬ ಳ ದ ತುಳಸಿ, ವಿೀಳಯದ ಲ್ , ಬ ೀಕಲದಲಗ ಸಿಗುತ್ರತದಿ ಘಮಘಮಿಸುವ ಕ ೂತತಂಬರಿ,
ಕರಿಬ ೀವುಗಳಿಂದ ಅಡುಗ ಗ ಕಳ ಕಟಿಟತು. ಸ್ ನೀಹಿತರು ಹಬಬಕ ಾ ಬರುವುದು, ನಲವಯ ಹ ೂೀಗುವುದು ವಲಡಿಕ ಯಲಯುತ. ಹಬಬದ ಆಚ್ರಣ ಮತತಷ್ುಟ ಚ ನಲನಯುತ. ಸುಮಧ್ುರ
ನ ನ್ಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬ್ರಕ ೂಂಡಿತು.
ಮನ ಮಟಿಟಗಷ ಟೀ ಅಲ್ಾದ ೀ ನಲನ್ು ಹಬಬವನ್ುನ ನ್ನ್ನ ಮಕಾಳ ಶಲಲ್ ಗೂ ಕ ೂಂಡ ೂಯಿ. ಜಲಮೂನ್ುಗಳನ್ನ ಮಲಡಿ ಹಂಚಿದ . ರ ೀಷ ಮ ಸಿೀರ ಉಟುಟಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗಿ, ಮಕಾಳಿಗ
ಗ ೂೀರಂಟಿ ಕಲ್ ಯನ್ನ (henna ಆಟ್ಣ) ಪರಿಚ್ಯಸಿದ . ದಿೀಪಲವಳಿ ಬಗ ೆ ಸ್ ಾೈ್) ಶ ೀ / ಪ ಿಸ್ ಂಟ ೀಷ್ರ್ನ ಕ ೂಟುಟ, ಹಲ್ವಲರು ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ನ ರೂಪ್ರಸಿದ
ಹ ಚ್ುಚಕಡಿಮ್ಮ ನ್ಮಮ ಹಳ ಬ ಂಗಳ ರಿನ್ ಹ ೂೀಲ್ಲಕ ಯ ಬ್ರಿಸ್ ಬೀರ್ನ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಲರತದ ತಮಿಳರು, ತ ಲ್ುಗರು ಮತುತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ ೈಪೀಟಿಯಂದ ದಿೀಪಲವಳಿಯನ್ನ ಬಲ್ು
ಜ ೂೀರಲಗಿ ನ್ಡ ಸುತ್ರತದಲಿರ . ಪಿತ್ರ ವಷ್ಣ ಹ ೂಸ ಹ ೂಸ ಮನ್ರಂಜನಲ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳು, ಆಹಲರ ಇತಲಯದಿ. ಇಲ್ೂಾ ಕೂಡ ಸಾಳಿೀಯ ಸರಕಲರ ಮತುತ ರಲಜಕಲರಣಿಗಳು
ಭಲಗವಹಿಸಿ, ಆಸಕಿತ ತ ೂೀರುತ್ರತದಲಿರ . ಪಿತ್ರವಷ್ಣ ನ್ಗರ ಮರ್ ಯಯಲ್ಲಾ ಇರುವ ಕಿಂಗ್ ಜಲಜ್ಣ ಚೌಕದಲ್ಲಾ ಬಣಣದ ದಿೀಪಗಳ ಅಲ್ಂಕಲರವನ್ುನ ನ್ಡ ಸಿ ದಿೀಪಲವಳಿಯ
ಪಲಿಮುಖಯತ ಯನ್ುನ ಪಿಚ್ುರಪಡಿಸುತಲತರ . ನ್ಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಲಗದಲ್ಲಾ ಹ ಚಿಚರುವ ಭಲರತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಾಲ್ಲಾ ಸ್ ೀರಿ ಹಬಬವನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುವ ಪರಿಪಲಠ ಹ ಚ್ುಚತ್ರತ ದ . ನ್ಗರ
ಸಮುದಲಯದಲ್ಲಾ ಕೂಡ ವಲರಗಟಟಲ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿದಶಣನ್ಗಳು, ಚಿತ ೂಿೀತಾವ ಎಂಬಂತ ಚ್ಟುವಟಿಕ ಗಳು ನ್ಡ ಯುತತವ . ಕಲಲ್ಕಿಮ್ಮೀಣ ದಿೀಪಲವಳಿಯಂದರ ದ ೂಡಡ ಸ್ಲಂಘಿಕ ಹಬಬ ಮತುತ ಜ ೂೀರಿನ್ ಆಚ್ರಣ ಎನ್ುನವ
ಅರಿವು ಬ್ರಿಸ್ ಬೀರ್ನ ನ್ಗರ ಜಿೀವನ್ದಲ್ಲಾ ಬ ೀರೂರುತ್ರತದ . ಭಲರತ್ರೀಯಳಲಗಿ ನ್ನ್ಗ ಹ ಮ್ಮಮಯನಸುತತದ .
- ವಿನತೆ ಶಮಿ

ಸಂದ ೀಶ
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2. ಸ್ತಂಗಪ್ುರದಲ್ಲಲ ದೀಪಾವಳಿ
ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಂಭಿಮ, ಎಲ್ ಡ
ಾ ಬ ಳಕಿನ್ ಸರಿಗಮ ಎನ್ುನವ ಮಲತು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಜವ ನ್ನಬಹುದು. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಾ ಭಲರತ್ರೀಯರ ಲ್ಾರೂ
ಸ್ ೀರಿ ಸಾಳಿೀಯರ ಜ ೂತ ಗೂಡಿ ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬಬ ದಿೀಪಲವಳಿ. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಾ ಅಂದು ಸಕಲಣರದಿಂದ ಘೂೀಷ್ಟತ ಸ್ಲವಣಜನಕ ರಜ ಕೂಡ. ಸಾಳಿೀಯ
ಚಿೀನಯರು, ಮಲ್ಯರು ಕೂಡ ತಮಮ ಆಪತ ಭಲರತ್ರೀಯ ಸ್ ನೀಹಿತರ ಮನ ಗಳಿಗ ಭ ೀಟಿಕ ೂಡುವುದು ವಲಡಿಕ . ಇನ್ೂನ ಇಲ್ಲಾಯ ಲ್ಲಟಲ್ಸ ಇಂಡಿಯಲ
ಪಿದ ೀಶವಂತೂ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳಿಂದಲ್ ೀ ರಸ್ ತ ಉದಿಕೂಾ ದಿೀಪಲಲ್ಂಕೃತಗ ೂಂಡು ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಂಭಿಮದ ಸಂಕ ೀತವಲಗಿ ವಿಜೃಂಭಣ ಯಂದ
ರಲರಲಜಿಸುತತದ . ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ೂಾ ಹಬಬದ ಶಲಪ್ರಂಗ್ ನ್ಡ ಯುತತಲ್ ೀ ಇರುತತದ . ಇಲ್ಲಾಯ ಸಾಳಿೀಯರ ಪಿಕಲರ ಭಲರತ್ರೀಯರ ಹ ೂಸ ವಷ್ಣದ
ಸಂಭಿಮಲಚ್ರಣ ಂದು ಪಿಸಿದಿಧಯಲಗಿದ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಹಬಬ.
ಇನ್ುನ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು (ಸಿಂಗನ್ನಡಿಗರು), ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬವನ್ುನ ವಿಶ ೀಷ್ವಲಗಿ ಆಚ್ರಿಸುತಲತರ . ಹ ಚಲಚಗಿ ಆಪತ ಸ್ ನೀಹಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಲ್ಲಾ
ಒಂದ ಡ ಸ್ ೀರಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಲದ ಅಡುಗ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡು ಸವಿದು, ಸಂಜ ಯ ವ ೀಳ ಯಲ್ಲಾ ಮನ ಯ ಹತ್ರತರದ ಬಯಲ್ುಗಳಲ್ಲಾ ಮಕಾಳ ಲ್ಲಾ ಸ್ ೀರಿ ಪಟಲಕಿ
ಹಚ್ುಚವುದು ( ಅನ ೀಕ ಬಗ ಯ ಪಟಲಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಾ ನಷ್ಟದಧ!), ಮಲತು, ಹರಟ ಯಂತೂ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾ ಲ್ಲಂಛನ್ ಹಿಡಿದವರ ೀ ಇದರ ಲ್ ೀಖಕರು: ವ ಂಕಟ್

ದಿನ್ವನ್ುನ ಹಿಗಿೆಸುವಂತ ನರಂತರವಲಗಿ ಸ್ಲಗುತತದ . ದ ೀವಸ್ಲಾನ್ಗಳಿಗ ಭ ೀಟಿ ಕ ೂಟುಟ

ಅಲ್ಲಾಯೀ ಆಚ್ರಿಸುವರು ಒಂದ ಡ ಯಲದರ , ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬಕ ಾಂದು ಭಲರತಕ ಾ ಹ ೂೀಗಿ ಆಚ್ರಿಸುವರು ಕ ಲ್ವರು. ಇದಕ ಾಲ್ಲಾ ಕಲ್ಶಪಲಿಯದಂತ
ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಿಂಗಪುರ)ದಿಂದ ರಲಜ ೂಯೀತಾವ ಹಲಗೂ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಂಗಮದ ಸಂಭಿಮ "ದಿೀಪೀತಾವ". ಕನ್ನಡಿಗರ ಲ್ಾರೂ ಸ್ ೀರಿ
ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕವಲಗಿ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಲಗು ನಲಡಹಬಬ ರಲಜ ೂಯೀತಾವನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುತಲತರ . ಸಾಳಿೀಯ ಹಲಗು ಕನಲಣಟಕದಿಂದ ಆಹಲಾನತ
ಕಲ್ಲವಿದರನ ೂನಳಗ ೂಂಡ ಕಲಯಣಕಿಮ ಪಿತ್ರೀವಷ್ಣ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಗಳಿಂದ ಆಚ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ ತ. ಕಳ ದ ವಷ್ಣದ ದಿೀಪೀತಾವವು ೧೫೦ಕೂಾ ಹ ಚ್ುಚ
ಕಲ್ಲವಿದರಿಂದ "ಸಿಂಗಲರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ್"ವಲಗಿ ಮ್ಮರ ದಿದುಿ ಇಲ್ಲಾ ಸಮರಿಸಬಹುದು. ಕ ೀವಲ್ ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳಿಗ
ಮಿೀಸಲ್ಲಗದ , ಸಿಂಗನ್ನಡಿಗರ ಸ್ಲಧ್ನ ಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಪಿಶಂಸಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ಕಲಯಣಕಿಮದ ಮುಖಯವಲದ ಅಂಗ. ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ಹಲಗೂ
ತಮಮ ವೃತ್ರತ ಕ್ ೀತಿಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಲಧ್ನ ಯನ್ುನ ಮ್ಮರ ದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ ’ಸಿಂಗಲರ ಆಜಿೀವ ಸ್ಲಧ್ನ್ ಪುರಸ್ಲಾರ’, ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಟ ಮತುತ ಪಠ ಯೀತರ
ಕ್ ೀತಿಗಳಲ್ಲಾ ಹಿರಿಮ್ಮಯನ್ುನ ಮ್ಮರ ದ ವಿದಲಯಥಿಣಗಳಿಗ ಸಿಂಗಲರ ಕಿಿೀಡಲ ಪುರಸ್ಲಾರ, ಸಿಂಗಲರ ಅವರ್ಲನ ಪುರಸ್ಲಾರ (PSLE, GCE-O, GCE-A
and CBSE), ಸಿಂಗಲರ ಆಯಣಭಟ ಪುರಸ್ಲಾರ ( IGCSE (Xth standard)), ಸಿಂಗಲರ ಚಲಣಕಯ ಪುರಸ್ಲಾರ (IB (XIIth standard))ಗಳನ್ುನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತತದ . ಒಟಿಟನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಘವು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗ ಸದಸಯರನ್ುನ
ಒಗೂೆಡಿಸಿ, ಹಬಬದ ವಲತಲವರಣವನ್ುನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ, ಪರಸಪರ ಸ್ ೀರಿ ನ್ಲ್ಲಯುವಂತ ಮಲಡುವುದರಲ್ಲಾ ಯಶಸಿಾಯಲಗಿ ತನ್ನ ಅಸಿತತಾವನ್ುನ ಸ್ಲರುತತದ ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರ ಅತ್ರಶಯೀಕಿತಯಲಗಲ್ಲರದು.
-ವೆಂಕಟ್, ಸ್ತಂಗಪ್ುರ
(ಚಿತಿ ಕೃಪ :ವ ಂಕಟ್)

3. ನಮಮ ಉತ್ಿರ ಕನಾಿಟಕದ ದೀಪಾವಳಿ
ನ್ಮಮ ಸ್ಲಂಪಿದಲಯಕ ಮನ ಯಲ್ಲಾ 7 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ ನಲನ್ು ಚಿಕಾವನದಲಿಗ ಅಜಜ, ತಂದ ತಲಯಯರ ಜ ೂತ ಗ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬ ಆಚ್ರಿಸಿ ಆನ್ಂದಪಟಟ ದಿನ್ಗಳ ನ ನ್ಪು ಇನ್ೂನ ಹಸಿರಲಗಿದ . ಅಂದು ಎಲ್ಾ. ಮನ ಯ
ಮುಂದ ಆಕಲಶ ಕಂದಿೀಲ್ುಗಳು ಝಗ ಝಗಿಸುತ್ರತದಿವು. ಹಿರಿಯರು, ಮಕಾಳು, ಸೂಯೀಣದಯದ ಮುನ್ನ ಎದುಿ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರತದ ವ
ಿ ು. ಅವರು ಕ ೂಟಟ ಉಡುಗರ ಯಲದ ಹ ೂಸ ಬಟ ಟ, ಕ ೂೀಟು, ಅಂಗಿ ಚ್ಣಣಗಳನ್ುನ ಉತುಾಕತ ಯಂದ ಹಲಕಿಕ ೂಂಡು, ತಲ್ ಯ ಮ್ಮೀಲ್ ಟ ೂೀಪ್ರ ಹಲಕಿ ಎಲ್ಾ ಮಕಾಳು ಸ್ಲಲ್ಲಗಿ ನ ಲ್ದಮ್ಮೀಲ್ ಕುಳಿತ್ರರುತ್ರತದ ಿವು. ಮನ ತುಂಬ ಎಣ ಣ ದಿೀವಿಗ ಸ್ಲಲ್ಲಗಿ ಇಟುಟ, ದ ೀವರ ಮುಂದ ರಂಗ ೂೀಲ್ಲ ಹಲಕಿದ,
ತಲಯಯ ಕ ೈಯಲ್ಲಾ ಆರತ್ರಯ ತಲಟು. ತಂದ , ಅಜಜ ಎಲ್ಾ ಮಕಾಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಾ ಒಂದ ೂಂದು ಬ ಳಿಳಯ ರೂಪಲಯಯನನಟುಟ ಆರತ್ರ ತಲಟಿನ್ಲ್ಲಾ ಹಲಕಬ ೀಕ ಂದು
ಹ ೀಳುತ್ರತದಿರು.
ನಲವ ಲ್ಾರೂ ಹಲಕಿಕ ೂಂಡ ಟ ೂಪ್ರಪಗ ಗಳನ್ುನ ತ ಗ ದು, ತಲ್ ಗ ಸುವಲಸನ ಯ ಎಣ ಣ ಹಚಿಚ, ಹಣಿಗ ಕುಂಕುಮ ಇಟುಟ ಆರತ್ರ ಹಲಡನ್ುನ ಹಲಡುತತ ನ್ಮಮ
ತಂಗಿಯರ ೂಂದಿಗ ತಲಯ ಆರತ್ರ ಮಲಡುತ್ರತದಳ
ಿ ು. ಅದಲದ ನ್ಂತರ ಎಲ್ಾರೂ ಮೊದಲ್ು ದ ೀವರಿಗ , ಆಮ್ಮೀಲ್ ಅಜಜ, ತಂದ ತಲಯ ಹಲಗು ಉಳಿದ ಲ್ಾ ಹಿರಿಯರಿಗ
ಸ್ಲಷಲಟಂಗ ನ್ಮಸ್ಲಾರ ಮಲಡುವ ಸಂಪಿದಲಯ ತಪಪದ ಪಲಲ್ಲಸುತ್ರತದ ಿವು. ಆಮ್ಮೀಲ್ ತಲಯ ಅಕಾರ ಯಂದ ಮಲಡಿದ ಉಂಡಿ, ಚ್ಕಾಲ್ಲ, ಶಂಕರಪಲಳ ,
ರ್ಲರವಲಡದ ಅವಲ್ಕಿಾ, ಬ್ರಸಿ ಬ್ರಸಿ ಉಪ್ರಪಟುಟಗಳ ನ ನಲ್ಾ ಹ ೂಟ ಟ ಬ್ರರಿಯುವ ಹಲಗ ತ್ರಂದು ತ ೀಗಿದ ನ್ಂತರ ಎಣ ಣ ಹಚಿಚ ಸ್ಲನನ್ ಮಲಡುತ್ರತದ ವ
ಿ ು! ಹಬಬದ ನಮಿತತ
ಕ ಲ್ವು ದಿವಸ ಶಲಲ್ ಗ ಸೂಟಿ! ಹಿೀಗಲಗಿ ಹ ೂಟ ಟ ಭಲರ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಲಡಲ್ು ಗ ಳ ಯರ ೂಂದಿಗ ಆಟ. ಮತ ತ ಹಸಿವು. ಪುನ್ಃ ಬಲಯಲ್ಲಾ ಜ ೂಲ್ುಾ ಸುರಿಸುತತ ಮನ ಗ
ಬಂದು ಹ ೂೀಳಿಗ , ಚಿೀರುತಲ, ಪುರಿ ಭಲಜಿ, ಚಿತಲಿನ್ನ, ತುಪಲಪನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ ತ್ರಂದು ಮಜಿಜಗ ಕುಡಿದು ಪುನ್ಃ ಆಟಕ ಾ ಹಲಜರ!
ಈ ಸ್ಲಪಿದಲಯವನ್ುನ ಆಂಗಾ ದ ೀಶದಲ್ಲಾ ಹುಟಿಟ, ಬ ಳ ದ ಮಕಾಳು, ಮೊಮಮಕಾಳ ಂದಿಗ ಪಿತ್ರ ವರುಷ್ ತಪಪದ ಇನ್ೂನ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರತರುವ ವು. ಆದರ ಬದಲ್ಲವಣ
ಎಂದರ ಹ ೂರಗಡ ಕಂದಿೀಲ್ಲನ್ ಬದಲ್ು ಎಲ್ ಕಿರಕ್, ಒಳಗ ಎಣ ಣಯ ಬದಲ್ು ಮೊೀಂಬತ್ರತ ದಿೀಪ! ಬ ಳಿಳ ರೂಪಲಯಯ ಬದಲ್ು ’ಬ ಳಿಳ-ಬಂಗಲರ’ ಮಿಶಿಿತ ಪೌಂ್) ನಲಣಯ ಮಕಾಳ ಕ ೈಯಲ್ಲಾ! ತಲ್ ಯ ಮ್ಮೀಲ್ ಕರಿ ಟ ೂೀಪ್ರಯ
ಬದಲ್ು ಬ್ರಳಿ ಟ ೂೀಪ್ರ, ಬ್ರಳಿಯರ ನಲಡಿನ್ಲ್ಲಾ! ಆದರೂ ನ್ಸುಕಿನ್ಲ್ ಾದುಿ ಅದ ೀ ಆರತ್ರ, ತ್ರಂಡಿ, ತ್ರನ್ಸು, ಎಣ ಣ ಹಚಿಚಸಿಕ ೂಂಡು ಸ್ಲನನ್, ಇವ ಲ್ಾ ಬದಲ್ಲಗಿಲ್ಾ. ಅಲ್ಾದ ಮಕಾಳಿಗ ಲ್ಾ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ಕಥ , ಮಹತಾಗಳ
ಬ ೂೀಧ್ನ ಮಲಡಲ್ು ಯತ್ರನಸುತ್ರತರುವ ವು. ಮುಂದಿನ್ ಪ್ರೀಳಿಗ ಯಯಲ್ೂಾ ನ್ಮಮ ಉತತರ ಕನಲಣಟಕದ ಪದಧತ್ರ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುವ .
- ಡಾ ಅರವಿಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಿ, ರಾಡೆಲಟ್, ಯು ಕ್ೆ.
(ಚಿತಿ ಕೃಪ :ಡಲ ಅರವಿಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಣ)

4. ನಮಮ ದಕ್ಷಿರ್ ಕನನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಸೊಬಗು
ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ಲ್ಲಾ ಆಗಲ್ ೀ ಚ್ಳಿ ಶುರುವಲಗಿದ , ಶರದೃತುವಿನ್ ಆರಂಭವಲಗಿ ಮರಗಳ ಲ್ಾ ಬ ೂೀಳಲಗುತ್ರತವ . ಇನ ನೀನ್ು, ಗಡಿಯಲರದ ಮುಳುಳ ಹಿಂದ ಸರಿದು ದಿನ್ದ ಹದಿನಲರು ಗಂಟ ಗಳನ್ುನ ಕತತಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಕಳ ಯಬ ೀಕಲ್ಲಾ
ಎಂಬ ಬ ೀಸರ ಎಲ್ಾರನ್ೂನ ಕಲಡತ ೂಡಗಿದ . ಕತತಲ್ ಯ ದಿನ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಇಷ್ುಟ ಬ ೀಗ ಯೀಚಿಸಿ ಖಿನ್ನರಲಗದಿರಿ ಎನ್ನಲ್ ೀನ ೂೀ ಎಂಬಂತ ಈ ಬಲರಿ ನ್ಮಮ ಬ ಳಕಿನ್ ಹಬಬ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳಿನ್ಷ್ುಟ ಮುಂಚಿತವಲಗಿಯೀ ಬಂದಿದ .
ನಲನ್ು ಹುಟಿಟ-ಬ ಳ ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ ಯ
ಾ ಲ್ಲಾ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಆಚ್ರಣ ಗ ತನ್ನದ ೀ ಆದ ವ ೈವಿಧ್ಯ ಹಲಗೂ ಪಲಿದ ೀಶಿಕ ಸ್ ೂಗಡಿದ . ಆಶಾಯುಜ ಮಲಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತಿಯೀದಶಿಯ ದಿನ್ ನ್ಮಮಲ್ಲಾ ದಿೀಪಲವಳಿಯ
ಸಂಭಿಮ ಶುರುವಲಗುತತದ . ಆದಿನ್ ಸಂಜ ಬಚ್ಚಲ್ು ಮನ ಯ ಒಲ್ ಯನ್ುನ ಸ್ಲರಿಸಿ, ಎದುರುಗಡ ರಂಗ ೂೀಲ್ಲ ಹಲಕುತಲತರ . ನೀರಿನ್ ಹಂಡ ಯನ್ುನ ಶುಚಿಗ ೂಳಿಸಿ, ಅರಿಶಿನ್- ಕುಂಕುಮವನ್ುನ ಏರಿಸಿ, ಮನ ಯ ಅಂಗಳದಲ್ ಾೀ
ಬ ಳ ದ ಸ್ೌತ ಯ ಬಳಿಳ ಹಲಗೂ ಥರ-ಥರದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹಂಡ ಗ ಶೃಂಗಲರ ಮಲಡುತಲತರ . ನ್ರಕ ಚ್ತುದಣಶಿಯ ದಿನ್ ಪಲಿತಃಕಲಲ್ ಮನ ಯ ಸದಸಯರ ಲ್ಾ ಈ ಹಂಡ ಯಲ್ಲಾ ಕಲಯಸಿದ ನೀರಿನ್ಲ್ಲಾ ತ ೈಲ್ಲಭಯಂಗ
ಮಲಡುವುದು ವಲಡಿಕ . ದಿೀಪಲವಳಿಗ ದಿೀಪಗಳು ಎಷ್ುಟ ಮುಖಯವೊೀ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ ಅಷ ಟೀ ಮುಖಯ ದ ೂೀಸ್ . ದ ೀವರಿಗ ದ ೂೀಸ್ ಹಲಗೂ ಸಿಹಿ ಅವಲ್ಕಿಾಯ ನ ೈವ ೀದಯ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ವಿಶ ೀಷ್. ಅಕಿಾ, ತ ಂಗಿನ್ ಕಲಯ
ಹಲಗೂ ಬ ಲ್ಾವನ್ುನ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಮಲಡುವ ಖಲದಯಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾರುವಷ್ುಟ ಬಹುಶಃ ಇನ ನಲ್ೂಾ ಇಲ್ಾವ ೀನ ೂೀ. ನಲವು ಮೂಲ್ತಃ ರ ೈತವಗಣಕ ಾ ಸ್ ೀರಿದ ಸಮುದಲಯವಲಗಿದುಿ, ಅಕಿಾ-ಕಲಯಗಳನ್ುನ ಮನ ಯಲ್ ಾೀ
ಬ ಳ ಯುತ್ರತದುಿದರಿಂದ ಹಲಗೂ ಹ ೂರಗಿನಂದ ದುಬಲರಿ ಸ್ಲಮಲನ್ುಗಳನ್ುನ ತಂದು ಹಬಬವನಲನಚ್ರಿಸುವಷ್ುಟ ಆಥಿಣಕ ಅನ್ುಕೂಲ್ ಹಿಂದಿನ್ ಕಲಲ್ದಲ್ಲಾ ಇರಲ್ಲಲ್ಾವಲದಿರಿಂದ ದ ೂೀಸ್ ಮತುತ ಸಿಹಿ- ಅವಲ್ಕಿಾಯನ್ುನ
ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ವಿಶ ೀಷ್ ಅಡುಗ ಯಲಗಿ ಮಲಡುವ ಸಂಪಿದಲಯ ಶುರುವಲಗಿರಬ ೀಕು ಎಂದು ನ್ಮಮ ತಂದ -ತಲಯ ಚಿಕಾಂದಿನ್ಲ್ಲಾ ಹ ೀಳಿದ ನ ನ್ಪು. ತುಳುನಲಡಿನ್ ಒಡ ಯನ ಂದು ಕರ ಯಲ್ಲಗುವ ಬಲ್ಲ
ಚ್ಕಿವತ್ರಣಯು ಪಿತ್ರವಷ್ಣ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಾ ಭೂಲ್ ೂೀಕಕ ಾ ಬರುತಲತನ ಂದು ಪಿತ್ರೀತ್ರ. ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲಚ್ಕಿವತ್ರಣಯನ್ುನ ಭೂಮಿಗ ಸ್ಲಾಗತ್ರಸಿ, ಪಯಜಿಸುವ ಬಲ್ಲೀಂದಿ ಪಯಜ ತುಳುನಲಡಿನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಆಚ್ರಣ . ಮರದ ಕ ೂಂಬ ಗಳಿಂದ ತಯಲರಿಸಿದ ಆಕೃತ್ರಯಂದನ್ುನ ಹೂ-ಹಲರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಂಕರಿಸಿ, ಅದರ ಮ್ಮೀಲ್ ದಿೀಪವನನಟುಟ ಪಯಜಿಸುತಲತರ . ದಿೀಪರೂಪ್ರ ಬಲ್ಲಚ್ಕಿವತ್ರಣಗ ಅಕ್ಷತ ಕಲಳು ಹಲಕುತಲತ ತುಳುಭಲಷ ಯ
ಈ ನ್ುಡಿಗಟಟನ್ುನ ಹ ೀಳುತಲತರ (ಪುಟ 4 ರಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರ ದಿದ ).
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ಅಳಿೀಂದಿ ದ ೀವ ರ ೀ ಬಲ್ಲೀಂದಿ ದ ೀವ ರ ೀ
ಆ ರಲಜ ೂಯಂತಲ ಫಲ್ಲ ಕ ೂಣ ೂಫಲಡ ಾ
ಈ ರಲಜಯಂತಲ ಬಲ್ಲ ಕ ೂಣ ೂಪೀಲ್
ಅಳಿೀಂದಲಿ ಬಲ್ಲೀಂದಲಿ ಕೂಊಊಊಊಊ
ಬಲ್ಲಚ್ಕಿವತ್ರಣಯೀ, ಪಲತಲಳಲ್ ೂೀಕದ ಸಂಪತತನ್ುನ ನ್ಮಮ ಭೂಲ್ ೂೀಕಕೂಾ ತಂದುಹಲಕು, ನ್ಮಮ ಪ್ರಿೀತ್ರಪಯವಣಕ ಕಲಣಿಕ ಗಳನ್ುನ ಸಿಾೀಕರಿಸಿ ಸಂತೃಪತನಲಗು ಎಂಬುದು ಇದರ ಭಲವಲಥಣ. ಇದನ್ುನ ಹ ೀಳಿ ಕ ೂನ ಗ
ಕೂ........ ಎಂದು ಕೂಗುವಲಗ ಯಲರು ಜ ೂೀರಲಗಿ ಹಲಗೂ ಹ ಚ್ುಚ ಹ ೂತುತ ಕೂಗುತಲತರ ಎಂದು ಮನ ಮಕಾಳ ನ್ಡುವ ನ್ಡ ಯುವ ಸಪರ್ ಣ ಹಬಬದ ಮ್ಮರುಗನ್ುನ ಇನ್ನಷ್ುಟ ಹ ಚಿಚಸುತತದ . ಬಲ್ಲಪಲಡಯಮಿಯಂದು ನ್ಡ ಸುವ
ಗ ೂೀಪಯಜ , ಹಬಬದ ನ್ನ್ನ ಅಚ್ುಚಮ್ಮಚಿಚನ್ ಆಚ್ರಣ . ವಷ್ಣವಿಡಿೀ ನ್ಮಮ ಹ ೂಲ್ವನ್ುನ ಹಸನಲಗಿಸಿ, ನ್ಮಗ ಹಲಲ್ು, ಬ ಣ ಣಗಳನ್ುನ ಕ ೂಟುಟ ಸ್ಲಕಿ-ಸಲ್ಹುವ ಕಲಮರ್ ೀನ್ುವಿಗ
ಮಲಡುವ ಪಯಜ , ನಲವು ಅದಕ ಾ ಅಪ್ರಣಸುವ ಕೃತಜ್ಞತ ಯ ಸಂಕ ೀತ ಎಂದು ನ್ನ್ನ ಭಲವನ . ಮನ ಯಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ ದ ೂೀಸ್ , ಅವಲ್ಕಿಾಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಲಲ್ು ಮನ ಯ
ಆಕಳುಗಳಿಗ ೀ ಮಿೀಸಲ್ು. ಅರಿಶಿನ್- ಕುಂಕುಮ, ಹೂ-ಹಲರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಕ ೂಂಡ ಹಸುಗಳ, ಅದರಲ್ೂಾ ಪುಟಟ ಕರುಗಳ ಚ್ಂದ ನ ೂೀಡಲ್ು ಎರಡು ಕಣುಣಗಳು
ಸ್ಲಲ್ದು. ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಾ ದಿೀಪ ಬ ಳಗುವುದರಿಂದ ನ್ಮಮ ಮನ -ಮನ್ಗಳಲ್ಲಾ ತುಂಬ್ರದ ಅಂಧ್ಕಲರ, ಅಜ್ಞಲನ್ಗಳು ಮಲತಿವಲ್ಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಲಪಕಮಣಗಳ
ನವಲರಣ ಯಲಗುವುವು ಎಂಬುದು ನ್ಂಬ್ರಕ . ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಾಂತೂ ದಿೀಪಲವಳಿಯಂದ ಆರಂಭವಲಗಿ, ಕಲತ್ರಣಕ ಮಲಸದಲದಯಂತ ಹಲ್ವು ದ ೀವಸ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಾ
ದಿೀಪೀತಾವಗಳು ನ್ಡ ಯುತತವ , ಲ್ಕ್ಷ-ಲ್ಕ್ಷ ದಿೀಪಗಳು ಬ ಳಗುತತವ . ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಹಚ್ಚಲ್ಲಗುವ ಗೂಡುದಿೀಪ ಅಥವಲ ಆಕಲಶದಿೀಪವಯ ಕೂಡಲ ಕಲತ್ರಣಕ ಮಲಸದ
ವಿಶ ೀಷ್ ಆಚ್ರಣ . ನ್ಮಮ ತ ೂೀಟದಲ್ಲಾ ಬ ಳ ದ ಬ್ರದಿರು ಕಡಿಡಗಳನ್ುನ ವಿವಿಧ್ ಗಲತಿಗಳಲ್ಲಾತುಂಡರಿಸಿ, ಬಲಗಿಸಿ, ಅದಕ ಾ ವಿಧ್ವಿಧ್ದ ಬಣಣದ ಕಲಗದಗಳನ್ುನ ಅಂಟಿಸಿ ನ್ಮಮ
ತಂದ ಯವರು ಸುಂದರವಲದ ಆಕಲಶದಿೀಪವನ್ುನ ತಯಲರಿಸುತ್ರತದಿರು. ಅದರ ಒಳಗ ಹಣತ ಅಥವಲ ವಿದುಯಚಲಚಲ್ಲತ ದಿೀಪವನ್ುನ ಉರಿಸಿ, ಮನ ಯ ಎದುರು
ನ ೀತುಹಲಕುತ್ರತದ ಿವು. ಮನ ಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಾ ಕೂತು ಈ ಗೂಡುದಿೀಪ ಹಲಗೂ ಹಣತ ಗಳು ಪಿಜಾಲ್ಲಸುವುದನ್ುನ ನ ೂೀಡುವಲಗ ಮನ್ಸಿಾಗ ಸಿಗುತ್ರತದಿ ಶಲಂತ್ರ ಹಲಗೂ
ಪಿಫುಲ್ಾತ ಅವಣಣನೀಯ.
ಹಿೀಗ ನ್ನ್ನ ಬಲಲ್ಯದ ನ ನ್ಪುಗಳಲ್ಲಾ ವಿಶ ೀಷ್ ಮಹತಾ ಪಡ ದಿರುವ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಆಚ್ರಣ ಯನ್ುನ ನಲವು ಈ ದ ೀಶದ ಇತ್ರ-ಮಿತ್ರಗಳಲ್ ಾೀ ಆಚ್ರಿಸುವ ಪಿಯತನ ಮಲಡುತ್ರತದ ಿೀವ . ಕ ಲ್ವು ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ನ್ಮೊಮಂದಿಗ ಹಬಬದ
ಆಚ್ರಣ ಯಲ್ಲಾ ಭಲಗಿಗಳಲಗುವ ನ್ಮಮ ಸಾಳಿೀಯ ಸ್ ನೀಹಿತರು ಈಗಿೀಗ ಹಬಬಕ ಾ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳು ಮೊದಲ್ ೀ ನ್ಮಗ ೂಂದು ರಿಮ್ಮೈಂಡರ್ ಕಳಿಸುತಲತರ . ಮಕಾಳು ಮಲತಿವಲ್ಾ, ದ ೂಡಡವರೂ ಕೂಡಲ ಭಲರತ್ರೀಯ ಉಡುಗ ತ ೂಡುಗ ಗಳನ್ುನ ತ ೂಟುಟ, ಪಟಲಕಿ ಒಡ ದು ಸಂಭಿಮಿಸುತಲತರ . ನಲನ್ು ಬ್ರಡಿಸಿದ ರಂಗ ೂೀಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ಬಣಣ ತುಂಬುತಲತರ . ತಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲಾ ನ್ಮಗ ಂದು ಕ ೀಕ್, ಕುಕಿೀಗಳನ್ುನ ತಯಲರಿಸುತಲತರ ; ಉಡುಗ ೂರ , ಶುಭಲಶಯ
ಪತಿಗಳ ಂದಿಗ ಇವನ್ುನ ನ್ಮಗ ಕ ೂಟುಟ ಶುಭ ಹಲರ ೈಸುತಲತರ . ಭಲರತ್ರೀಯ ಆಚ್ರಣ ಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಆಶಯ ಹಲಗೂ ನ್ಮಮ ಪೌರಲಣಿಕ ಕಥ ಗಳು ಸ್ಲರುವ ಸಂದ ೀಶ ಎಷ್ುಟ ಉನ್ನತವಲದುದು ಎನ್ುನತಲತರ .
ಶಲಲ್ ಗ ಹ ೂೀಗುವ ಅವರ ಮಕಾಳು ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಆಚ್ರಣ ಯ ಬಗ ೆ ಕಥ , ಪಿಬಂಧ್ಗಳನ್ುನ ಬರ ದು ಅವರವರ ಶಲಲ್ ಯಲ್ಲಾ ಓದುತಲತರ . ತನ್ೂಮಲ್ಕ, ಒಂದು ದಿೀಪದಿಂದ ಇನ ೂನಂದು ದಿೀಪವನ್ುನ ಬ ಳಗುವ
ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಆಚ್ರಣ ಗ ನಜವಲದ ಅಥಣ ಬರುವಂತ ಮಲಡಿದಲಿರ . ಔಡ ಿ ಲ್ಲ್)ಣ ಎಂಬ ಅಮ್ಮರಿಕರ್ನ ಚಿಂತಕನ್ ಈ ಮಲತುಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಪಿಸುತತವ ನಸುತತವ ; ''It is not our differences that divide us. It
is our inability to recognise, accept and celebrate those differences ''. ಮತಲಂಧ್ತ , ಭಯೀತಲಪದನ ಗಳಂಥ ದ ಾೀಷ್, ದಳುಳರಿಗಳಿಂದ ವಿಶಾವ ೀ ತತತರಿಸುತ್ರತರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಬ ೀರ ಸಂಸೃತ್ರ ಹಲಗೂ
ಮತ-ಧ್ಮಣಗಳ ಬಗ ೆ ತ್ರಳಿದುಕ ೂಳುಳವ, ಅವುಗಳಲ್ಲಾರುವ ಒಳ ಳಯ ಅಂಶಗಳನ್ುನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸ್ ನೀಹಿತರು ಸಿಕಿಾದುಿ ನ್ಮಮ ಸ್ೌಭಲಗಯ. ಹಲಗ ಯೀ, ಈ ಹಬಬದ ಆಚ್ರಣ ಯ ಮೂಲ್ಕ, ನ್ಮಮ ಸಂಪಿದಲಯಗಳ ಬಗ ೆ
ಅವರಲ್ಲಾ ಅರಿವು, ಆಸಕಿತ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಾ. ತನ್ೂಮಲ್ಕ 'ವಸುರ್ ೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್' ಎಂಬ ನ್ಮಮ ತತ ೂಾೀಕಿತಯ ಮಹತಾವನ್ುನ ಸ್ಲರುವಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಣಣ ಕ ೂಡುಗ ನೀಡಿದ ಿೀವ ಎಂಬ ತೃಪ್ರತಯೂ ಇದ .
- ವೆೈಶಾಲ್ಲ ದಾಮಲ
(ಚಿತಿ ಕೃಪ : ವ ೈಶಲಲ್ಲ ದಲಮ್ಮಾ)

5. ಇಂಗೆಲಂಡಿನಲ್ಲಲ ದೀಪಾವಳಿ
ದಿೀಪಲವಳಿ ಭಲರತ್ರೀಯರ ನ ಚಿಚನ್ ಹಬಬ. ಆಹಲರದಲ್ಲಾ, ಸಂಪಿದಲಯಗಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ತ ಇರುವಂತ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಆಚ್ರಣ ಯಲ್ೂಾ ಹಲ್ವು ಬಗ ಗಳು ಭಲರತದಲ್ಲಾ . ದಿೀಪ ಹಚಿಚ ಕತತಲ್ನ್ನಟುಟವ,
ಪಟಲಕಿ ಉಡಲಯಸುವ ಪದಧತ್ರ ಮಲತಿ ಸ್ಲವಣತ್ರಿಕ. ಇಂಗ ಂ
ಾ ್), ವಲ್ಸ್ ಬಂದ ಭಲರತ್ರೀಯರ ಕುದಿಯುವ ಮೂಸ್ . ಭಲರತದ ಮೂಲ್ ಗಳಲ್ಾದ ೀ, ಆಫ್ರಿಕಲದಿಂದ ಬಂದ ಗುಜರಲತ್ರ ಹಲಗೂ
ಪಂಜಲಬ್ರಗಳ ಇದ ೀ ಮೂಸ್ ಯಲ್ಲಾ ಕರಗಿದಲಿರ . ಭಲರತದಂತ ೀ ಇಲ್ೂಾ ದಿೀಪಲವಳಿ ಮಹತಾಪಯಣಣ ಹಬಬ. ಭಲರತ್ರೀಯರ ಕ ೂಡುಗ ಯನ್ುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಿಂದಿನ್ ಪಿರ್ಲನಗಳಲದ ಟ ೂೀನ
ಬ ಾೀರ್, ಡ ೀವಿ್) ಕಲಯಮರೂರ್ನ ತಮಮ ಸರಕಲರಿೀ ಮನ (೧೦ ಡೌನಂಗ್ ರಸ್ ತ)ಯಲ್ಲಾ ಭಲರತ್ರೀಯ ಸಮಲಜದ ಗಣಯರನ್ುನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ದಿೀಪಲವಳಿ
ಆಚ್ರಿಸಿದರು. ಶಲಲ್ ಗಳಲ್ೂಾ ದಿೀಪಲವಳಿಯನ್ುನ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬಬವ ಂದು ಆಚ್ರಿಸುವ/ಕಲ್ಲಸುವ ಪರಿಪಲಠ ಬ ಳ ದು ಬರುತ್ರತದ .
ಜನ್ಸ್ಲಮಲನ್ಯರಲ್ಲಾ ಗುಂಪ್ರನ್ ಆಚ್ರಣ ಸ್ಲಮಲನ್ಯ ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ಲ್ಲಾ. ಇವ ಲ್ಾ ಹ ಚಲಚಗಿ ವಲರಲಂತಯದ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳು. ಸಮಲನ್ ಮನ್ಸಾರೂ, ಸಮಲನ್ ವಯಸಾರು ಒಟುಟ ಸ್ ೀರಿ
ಸಂಭಿಮಿಸುವುದು ಸ್ಲಮಲನ್ಯ. ೩ ರಿಂದ ೫ ದಿನ್ಗಳವರ ಗ ಎಲ್ ಾಡ ದಿೀಪಲವಳಿ ಆಚ್ರಿಸಿಡುವುದು ಸಂಪಿದಲಯ. ಆದರ ಇಲ್ಲಾ, ಸಾಳಿೀಯ, ವಿಭಲಗಿೀಯ ಹಲಗೂ ರಲಷ್ಟರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ ಾಗಳು ಹಲ್ವಲರು ಕಲಯಣಕಿಮಗಳನ್ುನ ಹಮಿಮಕ ೂಳುಳವುದರಿಂದ ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಭಿಮ ತ್ರಂಗಳವರ ಗ ಹರಡುವುದು ಆಶಚಯಣವ ೀನ್ಲ್ಾ. ಈ ವಷ್ಣ ಉತತರ ಇಂಗ ಾಂ್) ತಮಿಳು
ಸಂಘದವರ ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯಣಕಿಮ ಅಕ ೂಟಬರ್ ೭-೮ ರಂದಲದರ , ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದವರು ನ್ವ ಂಬರ್ ೪ರಂದು ನ್ಡ ಸಲ್ಲದಲಿರ . ನಲನ್ು ನ ಲ್ ಸಿರುವ ಡಲಬ್ರಣಯಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ
ಭಲರತ್ರೀಯರ ಸಂಘ (SIA) ದಿೀಪಲವಳಿಯನ್ುನ ವಿಜೃಂಭಣ ಯಂದ ಆಚ್ರಿಸುತಲತರ . ಈ ಸಮಲರಂಭಗಳಲ್ಲಾ ಮಕಾಳು, ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ಭ ೀದವಿಲ್ಾದ ೀ ತರಹ ೀವಲರಿ ಮನ್ರಂಜನಲ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸಿ
ವ ೀದಿಕ ಯ ಮ್ಮೀಲ್ ಕುಣಿದು ಕುಪಪಳಿಸಿ ಸಂಭಿಮಿಸುತಲತರ .
ಹಲ್ವ ಡ ಸಾಳಿೀಯ ಕೌನಾಲ್ೆಳ ಸಹಲಯದಿಂದ ಊರ ಜನ್ರ ಲ್ಾರನ್ುನ ಒಳಗ ೂಂಡ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸುತಲತರ . ಕಿಿಸಮಸ್ ಹಬಬದಂತ ಪಿಮುಖ ಬ್ರೀದಿಗಳನ್ುನ ವಿದುಯದಿಿೀಪಗಳಿಂದ ಅಲ್ಂಕರಿಸುತಲತರ . ಗುಜರಲತ್ರಗಳ
ಅನ್ಧಿಕೃತ ರಲಜರ್ಲನ ಲ್ ಸಟರ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪಿತ್ರವಷ್ಣ ಕೌನಾಲ್ಸ ನ್ಡ ಸಿ ಕ ೂಡುವ ಸ್ಲವಣಜನಕ ಪಟಲಕಿ ಉಡಲವಣಲ ಕಲಯಣಕಿಮ ಸುತತ ಮುತತಲ್ಲನ್ ಊರಿನ್ ಜನ್ರನ ನಲ್ಾ ಆಕಷ್ಟಣಸುತ್ರತದ .
ತಲಯಲನಡಿನಂದ ದೂರವಿದಿರೂ ಕ ಲ್ವು ಸ್ಲಂಪಿದಲಯಕ ಪದಧತ್ರಗಳ ಂದಿಗ ಸಾಳಿೀಯ ವಿಚಲರಗಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಕಾಳ ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಾ ಛಲಪು ಊರುವಂತ ದಿೀಪಲವಳಿಯನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರತದ ಿೀವ . ಅದರ ೂಟಿಟಗ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ರಿಗೂ ನ್ಮಮ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ಪರಿಚ್ಯಸಿ ‘ಮ್ಮರಿ ಕಿಿಸಮಸ್’ ಎಂಬ ಶುಭಲಶಯದಂತ ‘ಹಲಯಪ್ರಪ ದಿೀಪಲವಳಿ/ದಿವಲಲ್ಲೀ’ ಕೂಡ ಪಿಚ್ಲ್ಲತ ಹಲರ ೈಕ ಯಲಗುವ ಹಲದಿಯಲ್ಲಾದ ಎಂದು ಹ ಮ್ಮಮಯನಸುತ್ರತದ .
-ರಲಮ್
(ಚಿತಿ ಕೃಪ : ರಲಮ್)
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ಬಾರಡ್ ಫಡ್ಿ ನಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಯುಗಾದಯ ಸಂಭರಮ
ಯುಗಲದಿಯಂದರ , ಶರತ್–ಶಿಶಿರ ಋತುವಿನ್ ಚ್ುಮು–ಚ್ುಮು ಚ್ಳಿ ಕಳ ದು ವಸಂತನ್ ಆಗಮನ್ವಲಗುವ ಕಲಲ್. ಯುಕ ಯಲ್ಲಾರುವ ನ್ಮಗ , ಸಿರಂಗ್ ನ್ ಆರಂಭವಲಗುತ್ರತದಿಂತ ಚ್ಳಿಗಲಲ್ದಲ್ಲಾ ಬ ೂೀಳಲಗಿದಿ ಗಿಡಮರಗಳ ಲ್ಾ
ಚಿಗುರಿ, ಎಲ್ ಲ್
ಾ ೂಾ ಡಲಯಫೀಡಿಲ್ಸ , ಟುಯಲ್ಲಪ್ ನ್ಂತಹ ಹೂವುಗಳು ನ್ಳನ್ಳಿಸಿವುದನ್ುನ ನ ೂೀಡುವುದ ೀ ಕಣಿಣಗ ಹಬಬ. ”ವರುಷ್ಕ ೂಂದು ಹ ೂಸತು ಜನ್ಮ, ಹರುಷ್ಕ ೂಂದು ಹ ೂಸತು ನ ಲ್ ಯು ಅಖಿಲ್ ಜಿೀವಜಲತಕ ” ಎಂದು
ವರಕವಿ ಬ ೀಂದ ಿಯವರು ಹ ೀಳಿದಂತ , ಇಡಿೀ ದ ೀಶದ ವಲತಲವರಣಕ ಾ, ಸಸಯ ಹಲಗೂ ಪಲಿಣಿ ಸಂಕುಲ್ಕ ಾ ಹ ೂಸ ಕಳ ಬರುವ ಕಲಲ್ ಇದು. ಈ ಯುಗಲದಿಯ ಸಂಭಿಮವನ್ುನ ನ್ಮಮ–ನ್ಮಮ ಮನ ಗಳಲ್ಲಾ ಸಣಣಮಟಿಟನ್ಲ್ಲಾ
ಆಚ್ರಿಸುವ ಯುಕ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಯುಗಲದಿಯ ನ್ಂತರ ಒಂದ ರಡು ವಲರಲಂತಯಗಳ ಳಗ ನ್ಡ ಯುವ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಯುಗಲದಿ ಉತಾವದಲ್ಲಾ
ಭಲಗಿಗಳಲಗಿ, ಹ ೂಸ ವಷ್ಣವನ್ುನ ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ಲಾಗತ್ರಸುತ ತೀವ .
ಹ ೀಮಲ್ಂಬ್ರ ಸಂವತಾರದ ಯುಗಲದಿ ಉತಾವವು ಈ ಬಲರಿ ಯಲಕ್ಣ ಶಯರ್ ನ್ ಬಲಿ್) ಫ್)ಣ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ೦೮/೦೪/೨೦೧೭ ರಂದು
ಅದೂಿರಿಯಂದ ನ್ಡ ಯತು. ಕಲಯಣಕಿಮ ನ್ಡ ದ ಎಲ್ಸ–ಶದಲಯ ಸಭಲಂಗಣವು ಬಹು ವಿಸ್ಲತರವಲಗಿದುಿ, ಬಲಿ್) ಫ್)ಣ ಗ ಮೊದಲ್ ಬಲರಿಗ
ಬಂದವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲ್ಭವಲಗಿ ಬಂದು ತಲ್ುಪುವಂತ್ರತುತ.
ಬ ಳಗ ೆ ೧೧:೩೦ ಕ ಾ ಮಕಾಳ ಮನ್ರಂಜನಲ ಕಲಯಣಕಿಮದ ೂಂದಿಗ ದಿನ್ದ ಆರಂಭವಲಯತು. ಯುಕ ಯಲದಯಂತ ಹಲ್ವು ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದ
ಚಿಣಣರು ಬಣಣ–ಬಣಣದ ಉಡುಗ ಯುಟುಟ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದ ಹಲಡುಗಳನ್ುನ ಹಲಡಿದರು, ಕನ್ನಡದ ಹಲಡುಗಳಿಗ ಹ ಜ ಜ ಹಲಕಿ ನ್ಮಮನ್ುನ ರಂಜಿಸಿದರು. ಈ
ಪುಟಟ ಮಕಾಳ ಉತಲಾಹವನ್ುನ ಕಂಡು ”ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡವ ಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಲಡಿನ್ ಓ ಕಂದ , ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ಯ ಕಿೀರುತ್ರ ಹಬ್ರಬಸು ಕನ್ನಡ
ತಲಯಗ ಆನ್ಂದ” ಎಂದು ಕವಿ ಹಲಡಿದುಿ ಇವರನ್ುನ ನ ೂೀಡಿಯೀ ಇರಬಹುದ ೀನ ೂೀ ಅನಸಿತು.
ಇದ ೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕ ಯ ಸವಣಸದಸಯರ ವಲಷ್ಟಣಕ ಸಭ ( Annual General Meeting ) ಸಭಲಂಗಣದ ಇನ ೂನಂದು
ಭಲಗದಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಯತು. ಕ ಬ್ರಯುಕ ಯ ಪಿಸುತತ ಪದಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಮತುತ ಸದಸಯರು ಮಲತಿವಲ್ಾದ ಹಲ್ವು ಮಲಜಿ ಪದಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಹಲಗೂ
ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರ ಉಪಸಿಾತ್ರಯಂದ ಇದ ೂಂದು ಬಹಳ ಅಥಣಪಯಣಣವಲದ ಸಭ ಯಲಯತು. ಸಂಸ್ ಯ
ಾ ಈವರ ಗಿನ್ ಸ್ಲಧ್ನ ಗಳು ಹಲಗೂ ಇನ್ುನ
ಮುಂದಿರುವ ಸವಲಲ್ುಗಳ ಬಗ ೆ ಆರ ೂೀಗಯಕರ ಚ್ಚ ಣಗಳು ನ್ಡ ದುವು. ಕ ಬ್ರಯುಕ ಯ ಯುವ ಸದಸಯರು ಕೂಡಲ ಸಕಿಿಯವಲಗಿ ಭಲಗವಹಿಸಿ ಹಲ್ವು ನ್ೂತನ್ ವಿಚಲರಗಳನ್ುನ ಸಭ ಯ ಮುಂದಿಟಟರು.
ಮಕಾಳ ಕಲಯಣಕಿಮದ ನ್ಂತರ ಊಟದ ಸಮಯ. ಯುಕ ಯಲ್ಲಾ ಉಡುಪ್ರ ಶ ೈಲ್ಲಯ ಖಲದಯಗಳಿಗ ಇನ ೂನಂದು ಹ ಸರಲದ ‘ಶಿವಳಿಳ‘ ರ ಸ್ ೂಟೀರ ಂಟ್ ನ್ವರು ತಯಲರಿಸಿದ, ರುಚಿಕರ ಭ ೂೀಜನ್ವನ್ುನ ಎಲ್ಾರೂ ಬಲಯ
ಚ್ಪಪರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಸವಿದ ವು.
ಮಲನ್ಯ ಮ್ಮೈ ಶಿಿೀ ನ್ಟರಲಜ್ – ಮುಖಯ ಅತ್ರಥಿಗಳ ಭಲಷ್ಣ, ಮರ್ಲಯಹನದ ಊಟ ಹಲಗೂ ವಿರಲಮದ ನ್ಂತರ ಸಭಲ ಕಲಯಣಕಿಮ ಪಲಿರಂಭವಲಯತು. ಕಲಯಣಕಿಮದ ಮುಖಯ ಅತ್ರಥಿಯಲಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಖಲಯತ
ಸ್ಲಹಿತ್ರ ಹಲಗೂ ವಿಜ್ಞಲನ, ಅಮ್ಮರಿಕನ್ನಡಿಗ ಮ್ಮೈ ಶಿಿೀ ನ್ಟರಲಜ್ ರವರನ್ುನ ವ ೀದಿಕ ಗ ಸ್ಲಾಗತ್ರಸಲ್ಲಯತು. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕ ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲದ ವಿವ ೀಕ್ ತ ೂಂಟದಲಯಣ ರವರು ಸಭ ಯನ್ುನದ ಿೀಶಿಸಿ ಮಲತನಲಡಿದರು.
ಯುಗಲದಿ ಹಬಬದ ಅಥಣವನ್ೂನ, ಹ ೂರದ ೀಶದಲ್ಲಾರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜಿೀವನ್ದಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಂತಹ ಸಂಸ್ ಾ ಗಳು ವಹಿಸುವ ಪಲತಿವನ್ೂನ ಬಹಳ
ಅಥಣಪಯಣಣವಲಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರ ೂಂದಿಗ , ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕ ನ್ಡ ಸುತ್ರತರುವ ಸತಲಾಯಣಗಳನ್ೂನ ಸಭಿಕರಿಗ ತ್ರಳಿಸಿದರು.
ಇದರ ಬಳಿಕ ಮ್ಮೈ ಶಿಿೀ ನ್ಟರಲಜ್ ರವರು ಮುಖಯ ಅತ್ರಥಿಗಳ ಭಲಷ್ಣ ಮಲಡಿದರು. ಭಲರತ್ರೀಯರಲದ ನಲವು ಹ ೂರದ ೀಶಕ ಾ ಬಂದ ೂಡನ ನ್ಮಮ ಭಲಷ ,
ಆಹಲರ, ಉಡುಗ –ತ ೂಡುಗ ಗಳ ಲ್ಾ ಪಲಶಲಚತಯ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಪಿಭಲವಕ ಾ ಒಳಗಲಗಿ ಬದಲ್ಲಗುವುದು ಅನವಲಯಣವಲಗುತತದ , ಆದರ ಬಲಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲತ
ನ್ಮಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಲಗೂ ಆರ್ಲಯತಮದ ಬುನಲದಿ ಭದಿವಲಗಿದಿರ ಹ ೀಗ ನಲವು ಹ ೂರದ ೀಶದಲ್ಲಾದುಿಕ ೂಂಡೂ ನ್ಮಮತನ್ವನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕ ೂಳಳಬಹುದು
ಎಂದು ಮನ್ಮುಟುಟವಂತ ವಿವರಿಸಿದರು. ದೂರದ ೀಶವಲದ ಅಮ್ಮೀರಿಕಲದಲ್ಲಾ ನ ಲ್ ಸಿದುಿ ಹ ೀಗ ಅವರಲ್ಲಾ ಸುಪತವಲಗಿದಿ ಕನ್ನಡಪಿಜ್ಞ ಯನ್ುನ
ಜಲಗೃತಗ ೂಳಿಸಿತು, ತನ್ೂಮಲ್ಕ ಹ ೀಗ ಅವರು ಹಲ್ವಲರು ಕೃತ್ರಗಳನ್ುನ,ಕವನ್ ಸಂಕಲ್ನ್ಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಲ್ು ಕಲರಣಿೀಭೂತವಲಯತು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿದರು.
ಜಿೀವನ್ದ ನಲಲ್ುಾ ಹಂತಗಳ ಮಹತಾವನ್ುನ ಸರಳ ಭಲಷ ಯಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಹಳಷ್ುಟ ಐರ ೂೀಪಯ ಭಲಷ ಗಳು ಶ ೈಶವಲವಸ್ ಯ
ಾ ಲ್ಲಾದಿ ಕಲಲ್ಕ ಾೀ
ರಚ್ನ ಯಲಗಿದಿ, ಸಕಲ್ ಆರ್ಲಯತಮ ಸ್ಲರವನ್ೂನ ಒಳಗ ೂಂಡ ವಚ್ನ್ ಸ್ಲಹಿತಯದಂತಹ ಅದಿಾತ್ರೀಯ ಸ್ಲಹಿತಯಕ ಾ ಜನ್ಮ ಕ ೂಟಟಂತಹ ಭಲಷ ಕನ್ನಡವಲಗಿದಿರೂ
ಕೂಡಲ, ಇಂತಹ ಮಹಲರ್ನ ಭಲಷ ಯ ಮ್ಮೀಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ ೀ ಅಭಿಮಲನ್ವಿಲ್ಾದಿರುವುದು ಒಂದು ದುರಂತ ಎಂದು ಖ ೀದ ವಯಕತಪಡಿಸಿದರು. ಹ ೂರದ ೀಶದಲ್ಲಾ
ನ ಲ್ ಸಿರುವ ನಲವು, ಮ್ಮೀಲ್ ೂನೀಟಕ ಾ ಪಲಶಲಚತಯ ಜಿೀವನ್ಶ ೈಲ್ಲಯನ್ುನ ಅನವಲಯಣವಲಗಿ ಸಿಾೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡಲ, ಆಂತಯಣದಲ್ಲಾ ಎಂದಿಗೂ ಭಲರತ್ರೀಯರಲಗ ೀ ಇರುತ ತೀವ ಎಂಬುದನ್ುನ ”ನಲನ್ೂ ಅಮ್ಮರಿಕರ್ನ ಆದ ” ಎಂಬ
ಸಾರಚಿತ ಕವನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಬಹಳ ಪರಿಣಲಮಕಲರಿಯಲಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಮುಂದ ೂಂದು ದಿನ್ ಪಿಪಂಚ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದ ೀಶಗಳಲ್ಲಾರುವ ಸ್ಲಹಿತಲಯಸಕತ ಅನವಲಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಒಂದ ಡ ಸ್ ೀರಬ ೀಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾ ವಿಚಲರ–
ವಿನಮಯವನ್ುನ ನ್ಡ ಸಬ ೀಕು, ಎಂಬುದು ತಮಮ ಕನ್ಸು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿದರು.
ಸಭಲ ಕಲಯಣಕಿಮದ ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಲದ ರಲಮಮೂತ್ರಣಯವರನ್ುನ ಸನಲಮನಸಲ್ಲಯತು. ಇದರ ನ್ಂತರ ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳ ಸರದಿ. ಸಾಳಿೀಯ ಕಲ್ಲವಿದರಿಂದ ಹಲಗೂ ಯುಕ
ಯ ಇತರ ಭಲಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಉತಲಾಹಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಹಲಡು, ನ್ೃತಯ ಹಲಗೂ ನಲಟಕಗಳ ಸ್ ೀರಿದಂತ ವಿವಿಧ್ ಮನ್ರಂಜನಲ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಲಗಿ ಮೂಡಿಬಂದುವು.
ಮಕಾಳ ಉಸುತವಲರಿ ಹಲಗೂ ಮನ್ರಂಜನ ಗ ಂದು ಆಯೀಜಿಸಲ್ಲಗಿದಿ crèche ಸವಲ್ತ್ರತನ್ ಬಗ ೆ ಇಲ್ಲಾ ಒಂದ ರಡು ವಲಕಯಗಳನಲನದರೂ ಬರ ಯಲ್ ೀಬ ೀಕು. ಅನ್ುಭವಸಾ childminderಗಳ ಸುಪದಿಣಯಲ್ಲಾದಿ ಮಕಾಳಿಗ ತಲವು
ಯಲವುದ ೂೀ ಪಲಟಿಣಯಲ್ಲಾದುಿಕ ೂಂಡು ಮಜಲ ಮಲಡಿದ ಅನ್ುಭವವಲದರ , ಚಿಕಾ ಮಕಾಳ ತಂದ –ತಲಯಯರು ಯಲವುದ ೀ ಅಡಚ್ಣ ಯಲ್ಾದ , ಈ ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳನ್ುನ ಆಸ್ಲಾದಿಸುವ ಅವಕಲಶ
ದ ೂರ ಯತು. ಸಣಣ ಮಕಾಳಿರುವ ಬಹಳಷ್ುಟ ಪೀಷ್ಕರು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತತಮ ವಯವಸ್ ಯ
ಾ ನ್ುನ ಆಯೀಜಿಸಿದ ಕಲಯಣಕಲರಿ ಸಮಿತ್ರಯ ಪಿಯತನ
ಶಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಅಭಿಪಲಿಯಪಟಟರು
`ಅನವಲಸಿ` (ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ವಿ) ಬಳಗ, ಮ್ಮೈ ಶಿಿೀ ಅವರ ೂಂದಿಗ ಇದ ೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸಭಲಂಗಣದ ಇನ ೂನಂದು ಭಲಗದಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಲಹಿತಯ
ಸಂಸೃತ್ರ ಮತುತ ವಿಚಲರ ವ ೀದಿಕ ( ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ) ಯ ವತ್ರಯಂದ ‘ಹ ೂರದ ೀಶದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತುತ ಕನ್ನಡಪಿಜ್ಞ ’ ಎಂಬ ವಿಚಲರಸಂಕಿರಣ ಮ್ಮೈ
ಶಿಿೀ ನ್ಟರಲಜ್ ರವರ ಉಪಸಿಾತ್ರಯಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಯತು. ವ ೀದಿಕ ಯ ಹಿರಿಯರಲದ ಶಿಿೀವತಾ ದ ೀಸ್ಲಯಯವರು ಕಲಯಣಕಿಮದ ನವಣಹಣ ನ್ಡ ಸಿಕ ೂಟಟರು.
ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಯ ಸದಸಯರಲದ ಯುಕ ಯ ಸ್ಲಹಿತಲಯಸಕತರು ಕನ್ನಡಪಿಜ್ಞ ಯ ಬಗ ೆ ಸಂಕ್ಷಿಪತವಲಗಿ ಮಲತನಲಡಿದರು. ಮ್ಮೈ ಶಿಿೀ ಯವರು
ಹ ೂರದ ೀಶದ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಾ ಹಲಗೂ ನ್ಮಮ ಮಕಾಳಲ್ಲಾ, ಕನ್ನಡಪಿಜ್ಞ ಯನ್ುನ ಉಳಿಸಿ-ಬ ಳ ಸುವ ಮಹತಾವನ್ುನ ವಿಶ ಾೀಷ್ಟಸಿದರು.
ಇದ ೂಂದು ಪರಿಣಲಮಕಲರಿ ಹಲಗೂ ಚಿಂತನಲಹಣವಲದ ಉತತಮ ಕಲಯಣಕಿಮವಲಗಿತುತಎಂದು ಅಲ್ಲಾದಿ ಬಹುತ ೀಕ ಜನ್ ಅಭಿಪಲಿಯ ಪಟಟರು.
ಸ್ತಂಚನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ (ಎಡಗಡ ಚಿತಿ) ಸಂಗಿೀತದೌತಣವಿರಲಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕಲಫ್ರ ಹಲಗೂ ಚ್ಹಲದ ೂಂದಿಗ ಬ್ರಸಿ–ಬ್ರಸಿ ಸಮೊೀಸ್ಲಗಳು ನ್ಮಮನ್ುನ
ಕಲದಿದಿವು. ಇದಲಗಿ ಜಿೀಟಿವಿ ಸರ ಗಮಪ ಖಲಯತ್ರಯ ಸಿಂಚ್ರ್ನ ದಿೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಗಿೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಲಯಣಕಿಮ ನ್ಡ ಯತು. ದ ರಲ ಬ ೀಂದ ಿ,
ಎಸ್ ಪ್ರ ಬಲಲ್ಸುಬಿಹಮಣಯಮ್, ರಲಜರ್ನ ನಲಗ ೀಂದಿ, ಸಿ ಅಶಾಥ್ ರಂಥ ಕನ್ನಡದ ಖಲಯತನಲಮರ ಹಲ್ವು ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಹಲಡುಗಳನ್ುನ ಸುಶಲಿವಯವಲಗಿ
ಹಲಡಿ, ಜ ೂತ ಗ ಪ ಿೀಕ್ಷಕರನ್ೂನ ಹಲಡಿಸಿ, ಕುಣಿಸಿ ಸುಮಲರು ಒಂದೂವರ ಗಂಟ ಗಳ ಕಲಲ್ ನ್ಮಮ ಮನ್ರಂಜಿಸಿದರು. ಪಯರಿ, ಪನೀರ್, ಜಲಮೂನ್ುಗಳನ ೂನಳಗ ೂಂಡ ರುಚಿಕರವಲದ ರಲತ ಿಯ ಊಟವನ್ುನ ಸವಿದು ರಲತ ಿ
೦೯:೩೦ ರ ಸುಮಲರಿಗ ನಲವು ಮನ ಗ ಹ ೂರಟ ವು.
ಒಟಿಟನ್ಲ್ಲಾ, ಈ ಬಲರಿಯ ಯುಗಲದಿ ಕಲಯಣಕಿಮ ಎಲ್ಾರೂ ನ ನ್ಪ್ರನ್ಲ್ಲಾಟುಟಕ ೂಳುಳವಂತಹುದಲಗಿತುತ. ಕಲಯಣಕಲರಿ ಸಮಿತ್ರಯ ಹಲಗೂ ಸಾಯಂಸ್ ೀವಕರ ಅವಿರತ ಶಿಮ ಕಲಯಣಕಿಮದ ಪಿತ್ರ ಹಂತದಲ್ೂಾ ಕಲಣಬರುತ್ರತತುತ.
ದ ೀಶದ ವಿವಿಧ್ ಭಲಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ೂಂದಿಗ ಬಲಂಧ್ವಯ ಬ ಳ ಸಲ್ು, ಕನ್ನಡದ ಶಿಿೀಮಂತ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಹಲ್ವು ಮುಖಗಳನ್ುನ ಇಲ್ಲಾ ಹುಟಿಟ–ಬ ಳ ಯುತ್ರತರುವ ನ್ಮಮ ಮಕಾಳಿಗ ಪರಿಚ್ಯಸಲ್ು ಇದ ೂಂದು ಉತತಮ
ವ ೀದಿಕ ಯಲಗಿತುತ. ಇನ್ುನ ಮುಂದ ಯೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಿಂದ ಇಂತಹ ಉತತಮ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳು ಮೂಡಿಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಕ ಯ ಎಲ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಲಗಿ ನ್ನ್ನ ಆಶಯ.
– ವೆೈಶಾಲ್ಲ ದಾಮಲ

ಸಂದ ೀಶ

ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ
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ಬಾರಡ್ ಫಡ್ಿ ನಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಯುಗಾದಯ ಸಂಭರಮದಲ್ಲಲ ಯೂತ್ ಪ್ರೀಗಾರಂ
ಈ ಬಲರಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕ ಯ ಯುಗಲದಿಯ ಆಚ್ರಣ ಬಲಿಡ ೂೊ್)ಣ ನ್ಲ್ಲಾ ಏಪ್ರಿಲ್ಸ ೮ನ ೀ ತಲರಿೀಕು ನ ಡ ಯತು. ಅದರಲ್ಲಾ ನ ಡ ಸಿದಿ ಯೂತ್ ಪಿೀಗಲಿಮ್ ನ್ಲ್ಲಾ, ನ್ನ್ಗ ಚ ೈತಿ ಮತ ತ ರಜತ್ ಸಹಲಯ ಮಲಡಿದರು.
ಅವರಿಗ ತುಂಬಲ ಧ್ನ್ಯವಲದಗಳು.
ಈ ಬಲರಿ ಯೂತ್ ಪಿೀಗಲಿಮಿಮಗ ಹಿಂದಿನ್ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ಕಲಯಣಕಿಮ ದಲ್ಲಾ ಭಲಗವಲಯಸಿದಿಷ್ುಟ ಮಕಾಳು ಬಂದಿರಲ್ಲಲ್ಾ ! ಹಲಗಲದರಿಂದ, ನ್ನ್ಗ , ಚ ೈತಿನಗ , ಮತುತ ರಜತ್ ಗ ಪಿತ್ರ ಮಗು ಜ ೂತ ಜಲಸಿತ ಹ ೂತುತ
ಕಳ ಯೀ ಅವಕಲಶ ಸಿಕಿಾತು.
ಮೊದಲ್ಲಗಿ, ಎಲ್ಾರೂ ತನ್ನ ಹ ಸರು ಮತ ತ ಇಷ್ಟವಲದ ಹವಲಯಸವನ್ುನ ಹ ೀಳಿಕ ೂಂಡಿಾ. ಪಿತ್ರ ಒಬಬರು ಪಿಯತನ ಪಟುಟ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾ ಈ ಮಲತು ಆಡಿದರು. ತನ್ನ ಹ ಸರು ಮತ ತ ಹವಲಯಸ ಹ ೀಳಕ ಾ ಮೊದಲ್ು, ಹಿಂದಿನ್ ಮಗು
ಹ ೀಳಿದಿ ಹ ಸರು ಮತ ತ ಹವಲಯಸ ಹ ೀಳ ೀ ಜ್ಞಲಪಕದ ಆಟ. ಬ ೀರ ಯವರ ಹ ಸರು ನ ನ್ಪು ಇಟ ೂಾೀಳ ೀದು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ, ಎಲ್ಾ ಮಕಾಳು ಎಷ್ುಟ ಆಗತ ೂತೀ ಅಷ್ುಟ ಹ ೀಳಿದರು. ತುಂಬಲನ ೀ ಮಜವಲಗಿದಿ ಆಟ ಇದು!
ಹಿಂದಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕ ಯೂತ್ ಪಿೀಗಲಿಮ್ ನ್ಲ್ಲಾ ದಶಲವತಲರದ ಮೊದಲ್ಲನ್ ೫ ಕಥ ಗಳು ಕಲ್ಲತ್ರದಿಾ. ಈ ಸತ್ರಣ ಕಲಯಣಕಿಮದಲ್ಲಾ ಮಿಕಿಾದಿ ೫ ಕಥ ಗಳನ್ೂನ ಓದಿ, ಒಂದ ರಡು ಹ ೂಸದಲದ ಕನ್ನಡ ಶಬಧಗಳನ್ೂನ
ಮಕಾಳು ಕಲ್ಲತರು.
ನ್ಂತರ, ಎಲ್ಾರೂ ಸೂಯಣ ತಯಲಯರ್ ಮಲಡಿದ ಕನಲಣಟಕದ ಆಹಲರದ ಬಗ ೆ ಕಿಾಜ್ ಆಟ ಆಡಿದಿಾ. ಕ ೀಳಿಲ್ಾದ ಇರ ೂೀ ಸಿಾೀಟೆಳು ಮತ ತ ತ್ರಂಡಿಊಟಗಳ ಬಗ ೆ ಹ ೀಳಿಕ ೂಟಟ ಸೂಯಣ. ಕಿಾಜ್ ಮುಗಿದಮ್ಮೀಲ್ , ಎಲ್ಾರಿಗೂ
ಒಬಬಟುಟ ತ್ರನ ೂನೀ ಆಸ್ ಹುಟಿಟತು!
– ನವಾಯಆನಂದ್

ಲ್ಂಡನನಲ್ಲಲ ಹಾರಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಬಾವುಟ
ಭಲರತದ 70 ನ ೀ ಸ್ಲಾತಂತ ೂಿಯೀತಾವವು ಲ್ಂಡರ್ನನ್ ಇಂಡಿಯರ್ನ ಜಿಮ್ಖಲನ್ ಕಾಬ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ ಪ ಟಂಬರ್ 20, 2017 ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣ ಯಂದ ಆಚ್ರಣ ಗ ೂಂಡಿತು.
ಈ ಕಲಯಣಕಿಮವು ಹ ೈ ಕಮಿಷ್ರ್ನ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಲ ನ ೀತೃತಾದಲ್ಲಾ ಆಯೀಜನ ಗ ೂಂಡು ಎರ್ನ.ಆರ್.ಐ ಫಲಾಟ್ಫಲರಂ ಹಲಗೂ ವಿವಿಧ್ ಅನವಲಸಿ ಭಲರತ್ರೀಯ
ಸಂಘ ಸಂಸ್ ಾಗಳ ಸಹಭಲಗಿತಾದಲ್ಲಾ ಯಶಸಿಾಯಲಗಿ ನ ರವ ೀರಿತು.
ಈ ಕಲಯಣಕಿಮದಲ್ಲಾ ಅನವಲಸಿ ಭಲರತ್ರೀಯರು ಒಂದ ಡ ಸ್ ೀರುವ, ಕಲ್ ತು ಮಲತನಲಡುವ, ಭಲರತ ದ ೀಶದ ಶಿಿೀಮಂತ ಕಲ್ಲಪರಂಪರ ಯನ್ುನ ಸಮರಿಸುವ,
ಸದವಕಲಶ ಮಲಡಿಕ ೂಟಿಟದುಿ ನಜಕೂಾ ಮನ್ನೀಯ ಸಂಗತ್ರ.
ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು ಕ . ವತ್ರಯಂದ ಕನಲಣಟಕವನ್ುನ ಪಿತ್ರನಧಿಸುವ ಸ್ೌಭಲಗಯವು ನ್ಮಮ ತಂಡದವರಿಗಲಗಿತುತ. ಈ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಾ ಕಿಿ.ಶ. 12 ನ ೀ ಶತಮಲನ್ದಲ್ಲಾ
ಬಲಳಿದ ವಚ್ನ್ಕಲರರು ಬಡವ-ಬಲ್ಲಾದ, ಗಂಡು-ಹ ಣುಣ, ಉತತಮ-ಅಧ್ಮ, ಜಲತ್ರಬ ೀಧ್ ಹಲಗೂ ವಗಣಭ ೀದ ಎಂಬ ಸಂಕ ೂೀಲ್ ಗಳನ್ುನ ಕಳಚಿ ಸರಿಸಮಲನ್ತ
ಎಂಬ ದಿವಯ ಮಂತಿದಿಂದ ಸ್ಲಮಲಜಿಕರನ್ುನ ಆಕಷ್ಟಣಸಿ, ಮಲನ್ವ ಕುಲ್ವ ಲ್ಲಾ ಒಂದ ೀ - ನಲವ ಲ್ಲಾ ವಿಶಾಮಲನ್ವರು ಎಂಬ ನೀತ್ರ ತತಾವನ್ುನ ಬ ೂೀಧಿಸಿದ ಭಕಿತ
ಭಂಡಲರಿ ಬಸವಣಣ, ಜ್ಞಲನ್ಯೀಗಿ ಅಲ್ಾಮ ಪಿಭು, ಧಿೀಮಂತಮಹಿಳ ಮತುತ ವ ೈರಲಗಯನಧಿ ಅಕಾಮಹಲದ ೀವಿ ಈ ಪಲತಿಗಳನ ೂನಳಗ ೂಂಡ ‘ಭಕಿತ ಚ್ಳುವಳಿ’ ಎಂಬ
ಶಿೀಷ್ಟಣಕ ಹ ೂತತ ಕಿರುನ್ೃತಯ ರೂಪಕವನ್ುನ ಪಿದಶಿಣಸಲ್ಲಯತು. ಈ ನ್ೃತಯ ರೂಪಕದ ನದ ೀಣಶನ್ ಹಲಗೂ ನ್ೃತಯ ಸಂಯೀಜನ ಯನ್ುನ ನವಣಹಿಸುವ
ಜವಲಬಲಿರಿಯನ್ುನ ನ್ನ್ಗ ನೀಡಲ್ಲಗಿತುತ. ಕಳ ದ ಎರಡು ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಲಾತಂತ ೂಿಯೀತಾವ ದಿನಲಚ್ರಣ ಯಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ ಪಲಲ್ ೂೆಳುಳವಂತ
ಹಲಗೂ ಕನಲಣಟಕವನ್ುನ ಪಿತ್ರನಧಿಸುವಂತ ಅನ್ುವು ಮಲಡಿಕ ೂಟಟ ವಿವ ೀಕ್ ತ ೂೀಂಟದಲಯಣ ಅವರ ಕಲಯಣ ಶಲಾಘನೀಯ. ಈ ನ್ೃತಯ ರೂಪಕವನ್ುನ ಬಹಳ
ಶಿದ ಧಯಂದ ಅಭಯಸಿಸಿ ಸುಂದರ ಪಿದಶಣನ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನ್ನ್ನ ತಂಡದ ಎರ್ನ.ಪ್ರ.ಮಂಜುನಲಥ, ಆಶಿೀವಲಣದ್ ಮ್ಮೀವ ಣ, ಶಲರದ ಸಕ ಿೀಮಠ್, ಸುಜಲತ
ಮ್ಮೀವ ಣ, ವಿೀಣಲ ಯಶ ಾರ್, ಪವರ್ನ ಬಸವರಲಜು, ಕುಮಲರಿ ಋತು ಮಂಜುನಲಥ, ಉಷಲಕಿರಣ್ ಶಶಿಧ್ರ್ ಇವರಿಗ ಹಲಗೂ ತಲಂತ್ರಿಕ ನ ರವು ನೀಡಿದ
ರಲಜ ೀಶ್ ಸಕ ಿೀಮಠ್ ಅವರಿಗ ನ್ಮಮ ಧ್ನ್ಯವಲದಗಳು.
ಈ ಕಲಯಣಕಿಮದ ಮೂಲ್ಕ ಶರಣರ ವಿಚಲರರ್ಲರ ಯನ್ುನ ಯು.ಕ ನ್ಲ್ಲಾ ನ ಲ್ ಸಿರುವ ಅನವಲಸಿ ಭಲರತ್ರೀಯರಿಗ ತಲ್ುಪ್ರಸುವಂತಲದದುಿ ಸುತತಲಯಹಣ. ಇದು ದೂರದಶಣನ್ ವಲಹಿನಯಲ್ಲಾ ನ ೀರ ಪಿಸ್ಲರಗ ೂಂಡಿದುಿ ಸಹ
ಅಭಿನ್ಂದನೀಯ.
ಸ್ಲಂಸೃತ್ರಕ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳನ್ನಲ್ಾದ ವಿವಿಧ್ ರಲಜಯಗಳ ವಿಶ ೀಷ್ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನಸುಗಳ ಮಳಿಗ ಗಳನ್ುನ ಏಪಣಡಿಸಿ ಬಗ ಬಗ ಯ ತ್ರನಸುಗಳನ್ುನ ಸವಿಯಲ್ು ಆದುದು ಈ ಸಂದಭಣದ ಮತ ೂತಂದು ವಿಶ ೀಷ್. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ
ಯು.ಕ ಸಹ ತನ್ನ ಮಳಿಗ ಯಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ರ್ ಯೀಯೀದ ಿೀಶಗಳನ್ುನ ಆಗಮಿಸಿದಿ ಜನ್ತ ಗ ಹಂಚಿಕ ೂಂಡಿದುಿ ಸಂತಸದ ಸಂಗತ್ರ.
ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ಕಲಯಣಕಿಮಗಳು ಇನ್ೂನ ಹ ಚಲಚಗಿ ಆಯೀಜನ ಗ ೂಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಲಷ , ಕನ್ನಡದ ಇತ್ರಹಲಸ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತ್ರ ಹ ಚ್ುಚ ಹ ಚ್ುಚ ತ್ರಳಿಯುವಂತಲಗಲ್ಲ. ದ ೀಶ ದ ೀಶಗಳ ಬಲಂಧ್ವಯ
ಬ ಸ್ ಯುವಂತಲಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ ತೀನ .
- ರಶ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ, ಕ್ಾವೆಂಟಿರ

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕನನಡಿಗ ಯುವಕ - ಅದೆವೈತ್ ಜೆೈರಾಮ್ ಶಾಸ್ತಿ
ವ ೈದಯ ದಂಪತ್ರಗಳು ಜ ೈರಲಮ್ ಮತುತ ಅಪಣಣ ಅವರ ಪುತಿ ಹದಿನ ೀಳು ವಷ್ಣದ ಅದ ಾೈತ್ ಬ ಳ ದಿದುಿ ಸ್ಲಾಟ ಾಂಡನಲ್ಲಾ. ಇದಿೀಗ ಪಿಥಮ ಶ ಿೀಣಿಯಲ್ಲಾ ಹ ೈ ಸೂಾಲ್ಸ ವಲಯಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ
Imperial Collage - London ನ್ಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗಲಗಿ ಪಿಥಮ ಹ ಜ ಜ ಇಟಿಟದಲಿನ .
ಕಳ ದ ಎರಡು ವಷ್ಣಗಳಿಂದ Scottish Youth Parliament ಗ ಚ್ುನಲಯತನಲಗಿ MP , MSP ಗಳ ಜ ೂತ ಸ್ಲಾಟ ಾಂಡಿನ್ ಯುವಕರ ಸಹಜ ಪರಿವತಣನ ಗಲಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಲಡಿದಲಿನ .
Oxfam ಸ್ ೀರಿ ಏಳು ಸಂಸ್ ಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಯಂ ಸ್ ೀವಕನಲಗಿ ೬೦೦ಕೂಾ ಹ ಚ್ುಚ ಘಂಟ ಸ್ ೀವ ಸಲ್ಲಾಸಿರುವ ಅದ ಾೈತ್ ಗ Saltire Summit ಮತುತ Princess Diana ಪಿಶಸಿತಗಳು ದ ೂರಕಿವ .
ತನ್ನ ಕ ಲ್ಸದ ಮುಖಲಂತರ ಮಲನ್ಸಿಕ ಖಲಯಲ್ ಗಳಿಗ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ ತ್ರಳುವಳಿಕ ಮತುತ ಇತರರಿಗ ಈ ತರಹದ ಕ ಲ್ಸಗಳಲ್ಲಾ ಪಲಲ್ ೂೆಳಳಲ್ು ಉತ ತೀಜನ್ ಕ ೂಡುವುದರಲ್ಲಾ
ತ ೂಡಗಿದಲಿನ .
Karate ಯಲ್ಲಾ Black Belt ಮತುತ First Dan ವಿಜ ೀತ ಈಗ ಇತರರಿಗ Karate ಕಲ್ಲಸುತ್ರತದಲಿನ . Chief Scouts Gold Award , Explorer Award ಮತುತ Chess ಸಪರ್ ಣಗಳಲ್ಲಾ,
Maths Challenge ಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಳಿೀಯ ಹಲಗೂ ರಲಷ್ರಮಟಟದ ಪಿಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ ಅದ ಾೈತನ್ ಈಗಿನ್ ಕ ಲ್ಸ Life Guard ಆಗಿ. ಈ ಚಿಕಾ ವಯಸಿಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಯುವಕನ್ ಸ್ಲಧ್ನ
ಶಲಾಘನೀಯ.
- ಬೆಳಳುರು ಗದಾಧರ
ನಮಗೆ ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಬರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೀ? ಮತಾಯಕ್ೆ ತ್ಡ? ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲ್ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೂ ಸರಿ, ಈಗಾಗಲೆೀ ಬರೆಯುತಿಿದಿರೂ ಸರಿಯೀ - ಬನನ, ನಮಮ 'ಅನವಾಸ್ತ'
ಜಾಲ್ ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಲ (https://anivaasi.com) ನಮಮ ಬರಹಗಳನುನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತ. ನಮಮ ಕಥೆ, ಕವನ, ವಿಮಶೆಿಗಳು (ಪ್ುಸಿಕ, ಸ್ತನೆಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಾಂಸೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳ), ಪ್ರವಾಸ ದನಚರಿ,
ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾವಗತ್. ಹೆಚ್ಛಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ ಜಾಲ್-ಜಗುಲ್ಲಯ ಸಂಪಾದಕರನುನ ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸ್ತ—anivaasi@gmail.com
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ಹಚೆಿೀವು ಕನನಡದ ದೀಪ್ - ಡಿ. ಎಸ್. ಕಕ್ತಿ
ಹಚ ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ
ಕರುನಲಡ ದಿೀಪ ಸಿರಿನ್ುಡಿಯ ದಿೀಪ
ಒಲ್ವ ತ್ರತ ತ ೂೀರುವ ದಿೀಪ
ಬಹುದಿನ್ಗಳಿಂದ ಮ್ಮೈಮರ ವ ಯಂದ
ಕೂಡಿರುವ ಕ ೂಳ ಯ ಕ ೂಚ ಚೀವು
ಎಲ್ ಾಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲ್ು
ಅಲ್ಾಲ್ಲಾ ಕರಣ ಚಲಚ ೀವು
ನ್ಡುನಲಡ ಇರಲ್ಲ ಗಡಿನಲಡ ಇರಲ್ಲ
ಕನ್ನಡದ ಕಳ ಯ ಕ ಚ ಚೀವು
ಮರ ತ ೀವು ಮರವ ತ ರ ದ ೀವು ಮನ್ವ
ಎರ ದ ೀವು ಒಲ್ವ ಹಿರಿನ ನ್ಪಲ
ನ್ರನ್ರವನ ಲ್ಾ ಹುರಿಗ ೂಳಿಸಿ ಹ ೂಸದು ಹಚ ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ.
ಕಲ್ಪನ ಯ ಕಣುಣ ಹರಿವನ್ಕ ಸ್ಲಲ್ು
ದಿೀಪಗಳ ಬ ಳಕ ಬ್ರೀರ ೀವು
ಹಚಿಚರುವ ದಿೀಪದಲ್ಲ ತಲಯರೂಪ
ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತ ತ ೂೀರ ೀವು
ಒಡಲ್ ೂಳಲ್ ಕ ಚಿಚನ್ ಕಿಡಿಗಳನ್ುನ
ಗಡಿನಲಡಿನಲಚ ತೂರ ೀವು
ಹ ೂಮಿಮರಲ್ು ಪ್ರಿೀತ್ರ ಎಲ್ಲಾನ್ದು ಭಿೀತ್ರ
ನಲಡ ೂಲ್ವ ನೀತ್ರ ಹಿಡಿನ ನ್ಪಲ
ಮನ ಮನ ಗಳಲ್ಲಾ ಮನ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಹಚ ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ.
ನ್ಮಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹ ಸರುಳಿಸಲ್ು
ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದುಗೂಡ ೀವು
ನ್ಮ್ಮಮದ ಯ ಮಿಡಿಯುವಿೀ ಮಲತ್ರನ್ಲ್ಲಾ
ಮಲತ ಯನ್ು ಪಯಜ ಮಲಡ ೀವು
ನ್ಮುಮಸಿರು ತ್ರೀಡುವಿೀ ನಲಡಿನ್ಲ್ಲಾ
ಮಲಂಗಲ್ಯಗಿೀತ ಹಲಡ ೀವು
ತ ೂರ ದ ೀವು ಮರುಳ ಕಡ ದ ೀವು ಇರುಳ
ಪಡ ದ ೀವು ತ್ರರುಳ ಹಿರಿನ ನ್ಪಲ
ಕರುಳ ಂಬ ಕುಡಿಗ ಮಿಂಚ್ನ ನ ಮುಡಿಸಿ ಹಚ ಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ.
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ಉತತರ ಪುಟ ೧೦
ಜಲತ್ರ ಹಿೀನ್ನ್ ಮನ ಯ ಜ ೂಯೀತ್ರತಲ ಹಿೀನ್ವ ೀ? ಜಲತ್ರ - ವಿಜಲತ್ರ ಎನ್ಬ ೀಡ, ದ ೀವನ ೂಲ್ಲದಲತನ ೀ ಜಲತ, ಸವಣಜ್ಞ
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Kannada Balaga UK participates in India@70 celebrations
“India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great gran mother of tradition. Our most
valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only.”– Mark Twain
In 70 years as a sovereign country, India has made a giant leap of progress across the board. Being the fastest growing economy in the world, it also boasts internationally
recognisable achievements in areas of IT industry, astrophysics, biomedical research, renewable energy, entrepreneurship and sports. Needless to say it has spread the Bollywood and Yoga fever to the entire world! Indian diaspora have achieved success across the globe and to celebrate this proud moment we got together on Independence
celebrations in London this year.
On 10th September 2017, a grand fair was organised at Gymkhana Club grounds (West London) by
High Commission of India, NRI Forum UK and Indian community to celebrate 70 years of India’s Independence. It was a true spectacle to see thousands of Indian diaspora coming together from across
the UK. The weather was timid and temperatures bordering towards chill, but this did not dampen
the spirits of enthusiastic Indians of all states to actively participate making this event a huge success.
After unfurling of Indian flag by High Commissioner Mr. Y. K. Sinha, our national anthem was played
igniting our patriotism and respect for our motherland.
There was a large stage where talents from various states displayed their flamboyant colours, melodious music and graceful dances. Following last year’s successful show, KBUK team were very privileged
to have had a chance to perform on this grand scale event again. Representing Karnataka state, our
team performed a dance-drama depicting the 12th Century Bhakti movement, reformer Basavanna
and the world’s first democratic parliament ‘Anubhava Mantapa’. Our performance was well received
KBUK team performing on stage depicting 12th Century Bhakti movement
with loud applauds. After this we proudly posed with Indian flag showing off our grand traditional
Indian costumes!
There were nearly 80 stalls from various communities, some offering cuisines of India. KBUK also had a stall which was well decorated. KBUK President Mr Vivek Thontadarya
and team took pride and greeted all dignitaries and visitors with warm welcome. Our stall attracted many people from all states and a few Kannadigas showed interest in
becoming KBUK life members.
To summarise, it felt like home away from home. It was a great experience which would leave fond memories for ages to come. We are grateful to High Commission of India
for such meticulous organisation and for this fantastic opportunity.
Furthermore, to commemorate 70th year of Indian independence, this year KBUK Deepavali (Diwali) function is themed to encourage and invite ALL Indians to come and
experience Kannada/Karnataka Culture. Several non-kannadigas are enthusiastic and keen to attend and perform in Kannada language!
- Dr Ashirwad Merve

Nobel Prize for Physics
It is a pleasure to share the news that, this year, the Nobel Prize for Physics is awarded to the Detection of Gravitational Waves. An article on the
detection was published in April 2016 edition of Sandesha by Prof.BS Sathyaprakash (picture on the right), who is a Kannadiga, lived in Cardiff for
more than a decade and has recently moved to USA, to continue his research work. He has been a part of a big collaboration called LIGO (Linear
Interferometer Ground Observatory) Scientific Collaboration for the past 21 years. It is this big collaboration which has worked for nearly 25 years to
detect Gravitational waves and made this great scientific feat possible. Prof.BS Sathyaprakash has been leading the group in Cardiff university from
1996 to 2016 which has helped in analyzing the data for this project. He had written some very important papers early in his career and this work is
used very widely in the research of these Gravitational Waves.

,

The Nobel prize is given to 3 main scientists, Kip Thorne, Rainer Weiss, Barry Barish (picture on left) who have
worked on this research for 40 years. But this work was a collective effort of nearly 1000 scientists and engineers from many different
countries across the globe.
Kannada Balaga congratulates Prof BS Satyaprakash and his team, his wife Dr. Uma Venkatesh, children Chaitra and Rajath, for achieving
this wonderful feat and wishes the very best for the future.

Cancer Genetics App
Dr Anju Kulkarni (a life member of KBUK) and her colleagues at Guy’s Regional Genetics Service have developed the Cancer Genetics App. It enables
clinicians to decide which patients should be referred for genetic assessment of their cancer risk and which patients can be reassured and managed in
primary or secondary care. It also provides clinicians with a framework of questions that can be used in their clinical approach when managing patients
who are concerned about an inherited predisposition to cancer. The App thereby helps to ensure that patients have quicker access to cancer surveillance, genetic counselling, genetic testing, pharmaco-prevention and surgical options to reduce their risk of cancer. It was launched in March 2016, but
has been well received worldwide lately.
Since its launch Cancer Genetics has been downloaded more than 2000 times in over 60 countries around the world. The App has had 5 star ratings on
the Apple App Store and patient and clinician feedback has been overwhelmingly positive.
Anju is daughter of Drs Sneha and Aravind Kulkarni, both senior members of Kannada Balaga UK.
Please visit www.ubqo.com/cancergenetics if you would like to find out more information about the app.
In addition, a public web version of the application for desktop users can be accessed at http://cms.ubqo.com/public/cancergenetics
- Dr Anju Kulkarni
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Enthralling Nrutya Kutcheri
(a union of Carnatic music and Bharatanatyam)

Words fail me if I try to describe the mesmerising magic that held us entranced for a duration of over two hours on an enchanting evening of Carnatic music embellished with
Bharatanatyam dance, organised by doctors, Savita and Madhusudhan, at Wrexham, north Wales on 1st October 2017. The innovative concept underpinning this unique
concert style is called ‘Nrutya Kutcheri’, where the experience of a traditional Carnatic music concert
is enhanced by the extempore creation of traditional dance sequence as interpreted by the dancer not a small feat! The artistes were none other than the world renowned Carnatica brothers from
India, Kalaimamani Shashikiran and Chitravina Ganesh, whose singing held us spellbound and penetrated into the very depths of our souls, rousing our higher consciousness and invoking divinity, an
out-of-this-world experience! Alongside them, we had a very accomplished dancer from Hertfordshire, trained in both Bharatanatyam and Kathak, Divya Kasturi, improvising on the spot to what was
being sung – whether it was raga aalapana, that is an elaboration of the mood of a particular raga or
melody requiring enacting or abhinaya, or the actual kruti, elucidating the meaning expressed by the
composition, or the swara vistara, that is, spontaneous stringing together of notes specific to a raga,
in rhythmic, mathematically balanced phrases by the singers, requiring dextrous footwork to match!
Divya literally had to think (and dance) on her feet! The accompanying artistes were: on violin, maestro Sivaraman from Chennai, Rampranavan Shivasubramanium on mridangam and Archuna Vijendra
on ghatam –both young, multi-talented and inspiring percussion artistes from London. The creative
amalgamation of bhava-raga-tala-natya made the concert a truly unforgettable experience! It was
well attended by Kannadigas from North Wales, Chester, and the North West of England. Well known Kannada compositions like Dayamado Ranga, Narayana Ninna Naamada Smaraneya and Guruvaara Bantamma enthralled the audience and this unprecedented concert-style was applauded by all ardent music lovers who attended.

- Savita Madhusudhan, Ewloe
Photo Credits for this article—Shanthikaran Sharma at Bskaran.com
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ಅಗಲ್ಲದ ನಮಮವರು—Obituary

Dr Vasudev Pandurangi (1930-2017)
Born and educated in India, Dr Pandurangi worked and lived in Sheffield UK from 1973 till his death early this year. A
life member of Kannada Balaga UK from its inception, he devoted his life for the betterment of humanity, working closely with WHO (World Health
Organisation) in the field of birth asphyxia, conducting training workshop mostly in underprivileged countries and of late, taking a keen interest in
preventive medicine working closely with Rajiv Gandhi University of Health Sciences (RGUHS) in Bengaluru. He was medically qualified with a degree in gynaecology and obstetrics, but later worked as a psychiatrist . A tireless worker, a persuasive man, team player and a very unassuming
person, he founded and ran the organisation CAMHADD practically singlehandedly, travelling over 35 countries organising workshops and meetings
about measures to reduce damage from oxygen deprivation around child birth. He was recipient of many awards and accolades, including a doctorate from RGUHS. He is survived by his wife and 3 children. A detailed account of his life was published in KSSVV blog Anivaasi which can be accessed
through this link: http://wp.me/p4jn5J-1FB
- Shrivatsa Desai

ಹಿೀಗೊಬಬ ಗೆಳೆಯ ಅರವಿಂದ (ಕ್ೊೀತ್ೂನರ ಅರವಿಂದ ೧೯೬೬-೨೦೧೭)
ನ್ವ ಂಬರ್ ೨೦೧೫. ಸ್ ನೀಹಿತನ ೂಬಬನ್ ೫೦ನ ೀ ಜನ್ಮದಿನ್ದ ಸಮಲರಂಭಕ ಾ ನಲವ ಲ್ಾ ಸ್ ೀರಿದಿವು. ಊಟವಲದ ಮ್ಮೀಲ್ ಸಾಲ್ಪ ಜನ್ರನ್ನ ಸ್ ೀರಿಸಿ ಕ ೀಳ ಿ "ಕನ್ನಡ
ಬಳಗದ ಶಿವಪಿಸ್ಲದ್ ಕ ೀಳಿತದಲಿರ -ಯುಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭನಲ ಮಲಯಂಚ ಸಟನ್ಣಲ್ಲಾ ಮಲಡಕ ಾ ಆಗತಲತ? ಅಂತ .ಏನ್ಂತ್ರೀರಿ". ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ತ್ರಳಿದಂತ ಈ ದ ೀಶದಲ್ಲಾ
ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಕಮಿಟಿಟ ಮಂಟ್ಾ ಬಹಳ ಜಲಸಿತ- ಕ ಲ್ಸದ ಒತತಡ , ಸಂಸ್ಲರದ ಒತತಡ, ಊರಲ್ಲಾ ಒಯಸ್ಲಾದ ಹ ತತವರ ಒತತಡ ಇತಲಯದಿ ಇತಲಯದಿ. ನ್ಂಗ ಆ ಕಷ್ಟ, ಈ
ಕಷ್ಟ ಹಲಗ ೀಂತ ಎಲ್ಾರು ಹಿಂಜರಿತ್ರದಲಿಗ "ವ ೈ ನಲಟ್,ಲ್ ೀಟ ಅಸ್ ಡು ಇಟ್" ಅಂತ ಮುಂದ ಬಂದದುಿ ಅರವಿಂದ. ಹಿಡಿದ ಕ ಲ್ಸ್ಲನ್ ಮುತವಜಿಣಯಂದ
ಮಲಡ ೂೀದು ಅರವಿಂದನ್ ಹ ಚ್ುಚಗಲರಿಕ . ಪಲಿಣ ೀಶನ ಕರ ಸದ ಿ ಹ ಚ್ುಚ ಖಚಲಣಗತ ತ ಅಂತ ನಲವ ಲ್ಲಾ ಯೀಚಿಸಿತದಲಿಗ "ಅದರ ಬಗ ೆ ಯೀಚ್ನ ಮಲಡ ಬೀಡಿ.
ಪಲಿಣ ೀಶ ಅಂದ ಿ ಜನ್ ಬಂದ ೀ ಬತಲಣರ " ಅಂತ ಆತಮವಿಶಲಾಸದಿಂದ ಹ ೀಳಿದಿ. ಅವನ್ ನ ೀತೃತಾದಲ್ಲಾ ಕ ಬ್ರ ಯುಗಲದಿ ಸಮಲರಂಭ ರ ಕಲ್)ಣ ಬ ಿೀಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಸ
ಸ್ ೂೀಲ್ಸಡ ಔಟ್ ಆಗಿದುಿ ಎಲ್ಾರಿಗೂ ತ್ರಳಿದ ವಿಚಲರ.
ನಲಟಕ ಮಲಡ ೂೀದು ಅಂದ ಿ ಅವನಗ ಇಷ್ಟ. ಬಂದ ಜನ್ಕ ಾ ಎಂಟಟ ೈಣನಂಗ್ ಆಗಿಬ ೀಣಕು ಅನ ೂನೀದು ಅವನ್ ಪಲಯಂಟ್. "ಮಲಡಿರ್ನ ರಲಮಲಯಣದಲ್ಲಾ ಹನ್ುಮಂತನಲಗಿ , ಮಲಡಿರ್ನ ಶ ೀಲ್ ಯಲ್ಲಾ ಗಬಬರ್ ಆಗಿ
ನ್ಟನ ಮಲಡಿದಲ್ ,ಿ ಅದರ ಚಿತಿಕಥ ,ಸಂಭಲಷ್ಣ , ಹಲಡು ಎಲ್ಾ ಅವಂದ ೀ ಕಿಿಯೀಷ್ರ್ನ.
ಅರವಿಂದ ಬಹಳ ಹುರುಪ್ರನ್ ಮನ್ುಷ್ಯನಲಗಿದಿ. ಮುಂದಿನ್ ಪಲಿಜ ಕ್ಟ ಏನ್ು ಅಂತ್ರದಲಿಗ ಬನನ, ಬ ರ್ನ ನ ವಿಸ್ ಬ ಟಟ ಹತ ೂತೀಣ ಅಂತ ನ್ಮಮನ ನಲ್ಾ ಹುರಿದಂಬ್ರಸಿ . ನಲವ ಲ್ಲಾ ಶಿಖರದ ಮ್ಮೀಲ್ ಹತ್ರತ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಪತಲಕ ೀನ್
ಹಲರಿಸದಲಗ ಎಲ್ಾರಿಗಿಂತ ಹ ಚ್ುಚ ಸಂತ ೂೀಷ್ ಪಟ ೂಟೀನ್ು ಅರವಿಂದ. ಆ ದಿನ್ ಸಂಜ ಆ ಊರಿನ್ ರ ಸ್ ೂಟೀರ ಂಟನಲ್ಲಾ ಊಟಕ ಾ ಹಸಿ ಮ್ಮಣಸಿನ್ಕಲಯ ತರಿಸಿ, ಅವನ್ು ತ್ರಂತ ಇದಲಿಗ ಅವರ್ನ ಬ ೂೀಳು ತಲ್ ಾಯಲ್ೂಾ ಬ ವರು
ಬಂದಿದುಿ ಇನ್ೂನ ನ ನ್ಪ್ರದ .
ಅರವಿಂದ ಬ ಂಗಳ ರಿನ್ಲ್ಲಾ ಮ್ಮಡಿಸಿರ್ನ ಮಲಡಿ, ಬಲಂಬ ಯಲ್ಲಾ ಅರವಳಿಕ ಶಲಸರದಲ್ಲಾ MD ಮಲಡಿ, ಟಲಟಲ ಮ್ಮಮೊರಿಯಲ್ಸ ಕಲಯನ್ಾರ್ ಆಸಪತ ಿಯಲ್ಲಾ ತಜ್ಞನಲಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಲಡಿದಿ. ನ್ಂತರ ರಲಯಲ್ಸ ಪ ಿಸಟರ್ನ ಹಲಸಿಪಟಲ್ನಲ್ಲಾ
ಕ ಲ್ಸ. ಶಸರತಜ್ಞರಿಗ ಅರವಿಂದನ್ ಕ ಲ್ಸ ಅಂದ ಿ ಬಹಳ ಗೌರವ. ಅವನ್ು ಅರಿವಳಿಕ ಕ ೂಡುವುದರಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಚ್ುರುಕು.
ಯಲರ ಜ ೂತ ಗ ಬ ೀಕಲದೂಿ ಗ ಳ ತನ್ ಮಲಡ ೂೀದರಲ್ಲಾ ಅವನ್ು ಗಟಿಟ. ಕಲ್ಾನ್ೂನ ಮಲತನಲಡಿಸಬಲ್ಾವನಲಗಿದಿ. ಅವನ್ ಗ ಳ ತನ್ ಗಲಢವಲದದುಿ. ಇಂತಹ ಗ ಳ ಯನ್ನನ್ ಕಳ ಾಂಡಿದುಿ ನ್ಮಮ ಅಪಲರವಲದ ನ್ಷ್ಟ
- ವಿಶವನಾಥ್ ಮಂದಗೆರೆ

Tribute to Sakleshpur Jagadeesh (passed away on 18-10-2017, aged 68)
He left us quietly,
With his thoughts well known.
But , left us a memory,
We , all are proud to own.
So , treasure him God,
In your garden of Rest.
For , when on Earth,
Jag, was one of the Best.
- Bal Dhumma

‘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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