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ಸಂದ ೇಶಸಂದ ೇಶ  
 

                                  ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಲದರು ಇರು ಎಂದ ಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಲಗಿರು  

 

ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಚಿಕ ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಚಿಕ   
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ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ  
 

ಯು.ಕ  ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಕಳ ದ ೩೪ ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಹ ೂರ ದ ೀಶದಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ುು ಭಲಷ ಯನ್ುನ ಉಳಿಸಿ, ಬ ಳ ಸುವ  ಪ್ರಯತ್ನವನ್ುನ ಯಶಸಿಿಯಲಗಿ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡು ಸಲಗಿದ . ಇತಿುೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ 
ಬಹಳರ್ುು ಇತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಗಳು ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡು ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಸಿುತ್ಿಕ ೆ ಒಂದು ಸವಲಲನ್ುನ ಒಡಿಿರುವ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಇನ್ುನ ಹ ಚಿಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ತ್ಲುಪ್ವವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲಡ 
ಬ ೀಕಲಗಿದ   
ಕಳ ದ ಏಪ್ರರಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಹ ೂಸ ಕಲಯಷಕಲರಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನ ಯಲಗಿ ಸದಸಯರು ಹ ೂಸ ಯೀಜನ ಗಳನ್ುನ ಆಲ್ ೂೀಚನ ಗಳನ್ುನ ಕಲಯಷರೂಪ್ಕ ೆ ತ್ರುವಲ್ಲಾ ಸನ್ನದಧರಲಗಿದಲಾರ  . ಇದಕ ೆ ಪ್ರರಕವಲಗಿ ಕಳ ದ 
ಯುಗಲದಿ ಸಂರ್ರಮದಂದು  ಸವಷಸದಸಯರ ಸಭ ಯಲ್ಲಾ  ಯು ಕ  ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸಂವಿಧಲನ್ದ ಬಗ  ೆ ಚರ್ ಷ ನ್ಡ ದು ಕ ಲವವ ಬದಲ್ಲವಣ ಗಳನ್ುನ ಒಪ್ರಿಕ ೂಂಡು ಸಂವಿಧಲನ್ದ ಪ್ವನ್ರಲವತತಿುಯನ್ುನ ಸಿದಧ 
ಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದ . ಇನ್ುನ ಕ ಲವವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ ೆ ಚಚಿಷಸಿಬ ೀಕಲಗಿದ .  
ಕಳ ದ ಯುಗಲದಿ ಸಂರ್ರಮ ಮಲಯಂರ್ ಸುರ್ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಅದೂಾರಿಯಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಲಯತ್ು. ಖ್ಲಯತ್ ಹಲಸಯ ಪ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಂಗಲವತಿ ಪಲರಣ ೀಶ್ ಮತ್ುು ಬಸವರಲಜ ಮಹಲಮನಯವರು ಪ ರೀಕ್ಷಕರನ್ುನ ನ್ಕುೆ 
ನ್ಲ್ಲಸಿದರು. ಖ್ಲಯತ್ ಗಲಯಕಿ ಅಂಜಲ್ಲ ಹಳಲಯಳ  ಅವರು  ಇಂಪಲದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಗಿೀತ ಯನ್ುನ ಹಲಡಿ ಎಲಾರನ್ುನ ರಂಜಿಸಿದರು. ಇದ ೀ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ  ಬಳಗದ ”ಅನವಲಸಿ” ಸಲಹಿತಲಯಸಕುರು  ಹ ೂರತ್ಂದ  
‘ಅನವಲಸಿಗಳ  ಅಂಗಳದಿಂದ” ಎಂಬ ರ್ ೂಚಿಲ ಪ್ವಸುಕವನ್ುನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪಲರಣ ೀಶ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡ  ಮಲಡಿದರು. ಅವರ ಸಮುುಖ್ದಲ್ಲಾ  ಹಲಸಯ ಕವಿಗ ೂೀಷ್ಠಯಿನ್ುನ ಹಮಿುಕ ೂಳಳಲ್ಲಗಿತ್ುು. ಇದಲಾದ  ನ್್ುಲಾರ 
ನ ಚಿಿನ್ ಹಲಗು ಬಳಗದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಲದ ಅಪಲಿಜಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ುನ ಸನಲುನಸಲ್ಲಯತ್ು.  
ನ್ವ ಂಬರ್ ೫ನ  ತಲರಿೀಕು ಶನವಲರ  ಡಲಬಿಷ ನ್ಗರದ  ರಿವಸ ಸಷಡ್ ಸಭಲಂಗಣ್ದಲ್ಲಾ   ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ೩೪ ನ ಯ ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯಷಕರಮವವ ಜರುಗಲ್ಲದ . ಈ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ  ಖ್ಲಯತ್ ಟ್ಟವಿ ಹಲಗು ಚಲನ್ಚಿತ್ರದ 
ನ್ಟ ‘ಮಜಲ ಟಲಕಿೀಸ್’’ ಕಲಯಷಕರಮದ ಅತಿಥಿ  ಸತಜನ್ ಲ್ ೂೀಕ ೀಶ್ (ಖ್ಲಯತ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲವಿದರಲದ ಲ್ ೂೀಕ ೀಶ್ ಮತ್ುು ಗಿರಿಜಲ ಅವರ ಸುಪ್ವತ್ರ) ಒಂದು ಹಲಸಯ ಕಲಯಷಕರಮ ಹಲಗು ಸಂವಲದ 
ನ್ಡ ಸಿಕ ೂಡಲ್ಲದಲಾರ . ಅದ ೀ ಸಂಜ   ಖ್ಲಯತ್  ಕಲ್ಲವಿದ  ‘ಕನಲಷಟಕದ ಗಲನ್ ಕ ೂೀಗಿಲ್  ‘ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಆರ್ ಛಲಯ ಅವರು ಜನ್ಪ್ರರಯ ಸಿನಮಲ ಹಲಡುಗಳು ಮತ್ುು ಸುಗಮ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ುನ ನೀಡಲ್ಲದಲಾರ . ಅನವಲಸಿ 
ಬಳಗದವರು ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂರ್ರಮದಲ್ಲಾ ಸಥಳಿೀಯ ಇಂಗಿಾೀಷ್ ಕವಯತಿರಯನ್ುನ (English Poet Laureate) ಆಹಲಿನಸಿದಲಾರ .  ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ-ಇಂಗಿಾೀಷ್ ಕವಿಗ ೂೀಷ್ಠಯಿನ್ುನ  ಹಮಿುಕ ೂಳಳಲ್ಲಗಿದ . ಇದು 
ಬಳಗದ ಇತಿಹಲಸದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹ ೂಸ ಪ್ರಯತ್ನ . ಬಳಗದ ಗಲಲ್್ ತ್ಂಡದವರು ಎಂದಿನ್ಂತ  ಅವರ ಸಿಧ ಷಯನ್ುನ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಆಸುಪಲಸಿನ್ಲ್ಲಾ  ನ್ಡ ಸುತಿುದಲಾರ .  
ಬಳಗದ ಎಲಾ ಸದಸಯರು ದಯಮಲಡಿ ನ ೂಂದಲಯಸಿಕ ೂಂಡು ಕಲಯಷಕರಮಕ ೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಶುರ್ಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಾ ನ್ಮು ಭಲಷ ಯ ಸಂಸೃತಿಯ ಹಬಬದಲ್ಲಾ  ಭಲಗವಹಿಸಬ ೀಕ ಂದು ಸಂಪಲದಕ ಮಂಡಳಿಯ 
ಪ್ರವಲಗಿ ವಿನ್ಂತಿಸಿಕ ೂಳುಳತ ುೀನ .  
ಸಂದ ೀಶ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಪ್ರಕಲಶನ್ವನ್ುನ ಬಹಳ ಯಶಸಿಿಯಲಗಿ ನಭಲಯಸಿ ಎಲ್ ಮರ ಯ ಕಲಯಲಗಿದುಾ, ಇದ  ವರ್ಷ ನ್ಮುನ್ನಗಲ್ಲದ ಡಲ ರಲಜಲರಲಮ್ ಕಲವಳ  ಅವರನ್ುನ ನ ನ ಯುತ್ು ನಲನ್ು ಮತ್ುು ಉಮಲ 
ವ ಂಕಟ ೀಶ್ ಅವರು ಸಂದ ೀಶ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಸಂಪಲದಕಿೀಯ ಜವಲಬಲಾರಿಯನ್ುನ ಮಲನ್ಯ ವಿಶಿನಲಥ್, ಶ್ರೀವತ್ಸ ದ ೀಸಲಯ, ಅನ್ನಪ್ರಣ್ಷ ಆನ್ಂದ ಹಲಗು ವಿನ್ತ  ಶಮಷ ಅವರಿಗ  ಹಸಲುಂತ್ರಗ ೂಳಿಸುತಿುದ ಾೀವ . 
 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಪಾವಳಿಯ ಹಾದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು  
ಡಾ|ಜಿ. ಎಸ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ುು ಡಾ|ಉಮಾ ವ ಂಕಟ ೇಶ್  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆತ್ಮೀಯ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಲ ವಿನಂತ್ಮ. ಬಳಗದ ಸುದಿಧಾರ  ಸಂದ ೇಶದಲ್ಲಲ ನೇವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ು ಇಚಿ್ಛಸುವ ನಮಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುದಿ-ಸಮಾಚಾರಗಳನುನ  ( ಪ್ರಶಸ್ತು ,ಸಾಧನ  ,ಮದುವ , ಮತ್ುು ಇನನತ್ರ ಸುದಿಗಳು) ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಈಮೇಲ್ 

ವಿಳಾಸಕ ೆ ಕಳಿಸ್ತಕ ೂಡಬ ೇಕಾಗಿ ವಿನಂತ್ಮಸ್ತಕ ೂಳುುತ ುೇವ . ಸಂದ ೇಶದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ನಮಮ ಆಸಕ್ತು ,ಸಹಕಾರ ಮತ್ುು ಪ್ರೇತಾಾಹಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.  

ಕವಿತ -ಲ ೇಖನಗಳಿದಿರ   'ಅನವಾಸ್ತ' ಗ  ಕಳಿಸ್ತಕ ೂಡಿ (anivaasi@gmail.com)  - (ನ ೂೇಡಿ ಪ್ುಟ 4 ) 

 

 

ಕಲಲವಕ್ಷಯದಿೀಪ್ವದರ ಪಲತ ರಯಪಲರ| ಬಲಳ್ ಅದರಿನಲದ ೂಂದು ಕಿರುಹಣ್ತ  ಮಿಣ್ುಕು|| ಗಲಳಿಯಲರಿಪ್ವದ ೂಂದನನ ೂನಂದ ಹ ೂತಿುಪ್ವದು| ತ ಸಲಧಲರ ಯಖ್ಂಡ ಮಂಕುತಿಮು|| 

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ: ಡಾ.ಶಿರೇವತ್ಾ ದ ೇಸಾಯಿ; ಡಾ.ವಿನತ  ಶಮಿ, ಶಿರೇ ವಿಶವನಾಥ್ ಮಂದಗ ರ                 ವಿನಾಯಸ: ಅನನಪ್ೂರ್ಿ ಆನಂದ್ 
Email: sandeshakbuk@yahoo.com   Website: www.kannadabalaga.org.uk 
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ಸಂದ ೀಶ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ   

ಯು ಕ  ಕನನಡ ಬಳಗದ ಯುಗಾದ ಉತ್ಾವ  
ಯುಗಲದಿ ಎಂದಲಕ್ಷಣ್ ಕನ್ನಡದ ಬಹುತ ೀಕ ಎಲಾ ಜನ್ರಿಗೂ ನ ನ್ಪಲಗುವವದು ದ ರಲ ಬ ೀಂದ ರಯವರ ‘ಯುಗ ಯುಗಲದಿ ಕಳ ದರು 
ಯುಗಲದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದ ’ ಎಂಬ ಸುಂದರ ರಸವತಲುದ ಕವನ್. ಯು ಕ  ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ದುಮುಷಖಿ ನಲಮ ಸಂವತ್ಸರದ 
೩೩ನ ಯ ಯುಗಲದಿ ಉತ್ಸವವವ ದಿನಲಂಕ ೧೬-೦೪-೨೦೧೬, ಶನವಲರದಂದು ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ ಮಲಯಂರ್ ಸುರನ್ ಪಲಸ್ಷ ವವಡ್ 
ಶಲಲ್ ಯ ಆವರಣ್ದಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಯತ್ು. ಹ ೀಗ  ಬಳಲಳರಿ ಎಂದರ  ನ ನ್ಪಲಗುವದು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ುು ಕಡು ಬಿಸಿಲ್ ೂೀ, ಹಲಗ ಯೀ ಇತಿುೀಚಿನ್ 
ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಮಲಯಂರ್ ಸುರ್ ಎಂದರ  ಫುಟಲಬಲನ ಹ ೂರತಲಗಿ ನ ನ್ಪಲಗುವದು ಮಳ  ಮತ್ುು ವಿಪ್ರಿೀತ್ ಮಳ ! ಆದರ  ಕಲಯಷಕರಮದ 
ದಿನ್ದಂದು ಶುರ್ರವಲದ ಆಗಸ ಮತ್ುು ್ಸಯಗ  ಮುದನೀಡುವ ಹದವಲದ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿರುವದು ಕಲಯಷಕರಮದ ರುಚಿಯನ್ುನ 
ಸವಿಯಲು ಬಂದ ಸಭಿಕರಿಗ  ತ್ುಂಬಲ ಸಹಕಲರಿಯಲಯತ್ು. ಕಲರ್ ಪಲರ್ಕಷ ಮಲಡಲು, ಬಹು ವಿಶಲಲವಲದ ಸಥಳವಿದಾದು ಜನ್ರಿಗ  
ಅನ್ೂಕೂಲವಲಯತ್ು. 
ಕುಮಲರ್ ರಮಲನ್ಂದ್, ಆರತಿ, ಶಲದಲಿಲ, ನ್ವಿೀನ್ ಮುಂತಲದವರನ ೂನಳಗ ೂಂಡ ತ್ಂಡ, ಕಲಯಷಕರಮಕ ೆ ಸಲಮಲಜಿಕ 
ತಲಣ್ಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡು ದಲಖ್ಲ್ ಯ ಸಂಖ್ ಯಯಲ್ಲಾ ಸರಿ ಸುಮಲರು ೬೦೦ಕೂೆ ಅಧಿಕ ಜನ್ರು ಸ ೀರುವಂತ  ಮಲಡಿದರು. 

ಹಣ್ಕಲಸನ್ುನ ಆರತಿಯವರ ತ್ಂಡ ಬಹು ಸಮರ್ಷವಲಗಿ ನಭಲಯಸಿದರು. ಇದ  ಮೊದಲ ಬಲರಿಗ  ನ ೂೀಂದಣಿಯನ್ುನ ೨ ವಲರಗಳ ಮೊದಲ್ ೀ ಮುಕಲುಯ ಮಲಡಿದುದರಿಂದ, ಆರಂರ್ದಲ್ಲಾ ನ ೂೀಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ಆಗುತಿುದಾ ವಿಳಂಬವನ್ುನ ತ್ಪ್ರಿಸಿದರು. ಈ ತ್ಂಡದ ಮಲಗಷದಶಷನ್ವನ್ುನ ಮುಂದಿನ್ ಕಲಯಷಕರಮಕ ೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕ ೂಂಡರ  ರ್ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಕಲಯಷಕರಮಗಳು ಇನ್ನರ್ುು ಯಶಸಿಿಯಲಗಲು ಕಲರಣ್ವಲಗುತ್ುದ . 
ಪ್ರವ ೀಶದಲಿರದಲ್ಲಾದಾ ಸಲಿಗತ್ ಕಮಿಟ್ಟ ಸದಸಯರು ಸಭಿಕರನ್ುನ ಮಂದಹಲಸದಿಂದ ಬರಮಲಡಿಕ ೂಂಡರ , ಅಲಾಲ್ಲಾ ಹಚಿಿದಾ ಮಲಗಷದಶ್ಷ ಫಲಕಗಳು ತ್ುಂಬಲ ಉಪ್ಕಲರವಲದವವ. 
ಕಲಯಷಕರಮವವ ಅವಿನಲಶ್ ಅಧಲಯಪ್ರ್ಕ ರವರ ವ ೀದ ಘೂೀರ್ದ ೂಂದಿಗ  ಆರಂರ್ವಲಯತ್ು. ಆ ಬಳಿಕ ಗಿೀತಲ ಗಲಯನ್ ಮತ್ುು ದಿೀಪ್ ಬ ಳಗಿಸಿ ಉದಲಾಟನಲ ಕಲಯಷಕರಮವವ ನ್ಡ ಯತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ಇತಿುೀಚಿಗಷ ು 
ನ್ಮುನ್ನಗಲ್ಲದ KBUKಯ ಗಣ್ಯ ವಯಕಿುಗಳಿಗ  ಶರದಲಧಂಜಲ್ಲಯ ಸೂಚಿಸಿ, ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಡಗ ರ  ಜಯರಲಂ ಅವರು ಚಿಕೆ ಮತ್ುು ರ್ ೂಕೆದಲದ ಭಲರ್ಣ್ ಮಲಡಿದರು. ಸಥಳಿೀಯರಲದ ಶ್ಲಿ ಮತ್ುು ರಶ್ು, ಸಭಲಂಗಣ್ವನ್ುನ 
ಬಹಳ ಮುತ್ುವಜಿಷಯಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದಾರು. 
ಸಲಂಸೃತಿಕ ಕಲಯಷಕರಮದ ಪಲರರಂರ್ದಲ್ಲಾ ತ್ುಸು ಸಮಯ ತಲಂತಿರಕ ಅಡಚಣ ಯಲದರೂ ಸಹ, ಕಲಯಷಕರಮದ ನರೂಪ್ಣ  ನ್ಡ ಸಿದ ಕುಮಲರಿ ದಿಲುಾ ಮತ್ುು ನೀತ್ುರವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞ  ಮತ್ುು ಮುಖ್ಯ 
ನರೂಪ್ಕರದಲದ ರ್ೀಶ್ ಮತ್ುು ರಷ್ಠುಯವರ ಮಲತ್ನಲಡಿಸುವ ಕಲ್ , ಆಗಬಹುದಲದಂತ್ಹ ಮುಜುಗರವನ್ುನ ತ್ಪ್ರಿಸಿತ್ು. ಸಲಂಸೃತಿಕ ಕಲಯಷಕರಮದಲ್ಲಾ ಭಲಗವಹಿಸುವವರು ನಗದಿಯ ಕಲಯಷಕರಮದ ಕನರ್ಿ ೧ 
ವಲರ ಮುಂಚಿತ್ವಲಗಿ ತ್ಮು ನ್ತತ್ಯಕ ೆ ಪ್ರರಕವಲದ ಗಲಯನ್ವನ್ುನ ಸಂಘಟ್ಟಕರಿಗ  ತ್ಲುಪ್ರಸಿದರ  ಇಂತ್ಹ ಅಡಚಣ ಗಳನ್ುನ ತ್ಡ ಯಲು ಸಲಧ್ಯ ಮತ್ುು ಕಲಯಷಕರಮವರ ನಗದಿಯಲದಂತ  ಮುಂದುವರಿಯಲು 
ಸಹಕಲರಿಯಲಗುತ್ುದ  ಎಂಬುದು ನ್ನ್ನ ಅಭಿಪಲರಯ. ತ್ದನ್ಂತ್ರರ ವಲರಿಂಗುನ್, ವೊಸ ಾಷ, ನಲಟ್ಟಂಗಲಯಾಮ್, ಸಥಳಿೀಯ ಮಲಯಂರ್ ಸುರ್ ಮತ್ುು ಹಲವಲರು ಕಡ ಯಂದ ಬಂದ ಚಿಣ್ಣರು ಹಲಡು, ನ್ತತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ 
ರಂಜಿಸಿದರು. 
ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ”ಅನವಲಸಿ” ಜಲಲ ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ಈ ವರ ಗ  ಪ್ರಕಟವಲಗಿರುವ ಹಲವಲರು ಲ್ ೀಖ್ಕರ ಲ್ ೀಖ್ನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಕ ಲವನ್ುನ ಆಯುಾ ಪ್ವಸುಕದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಹ ೂರತ್ಂದಿದ . ಇದಕ ೆ ಜಲಲಜಗುಲ್ಲಯನ್ುನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ 
ಕ ಳಗ  ಉದಲಾಟ್ಟಸಿದ ಹ ಚ್ ಎಸ್ ವ ಂಕಟ ೀಶಮೂತಿಷಯವರ ೀ ಮುನ್ುನಡಿ ಬರ ದು ಆಶ್ೀವಷದಿಸಿದಲಾರ . ಪ್ವಸುಕವನ್ುನ 
ಅಧಿಕತತ್ವಲಗಿ ಇತಿುೀರ್ ಗ  ನ್ಮುನ್ನಗಲ್ಲದ KBUKಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ಡಲ ರಲಜಲರಲಂ ಕಲವಳ ಯವರ ಪ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ದಲು 
ಅವರು ಸಭಿಕರ ಮುಂದ  ಬಿಡುಗಡ  ಮಲಡಿದರು. ನ್ಂತ್ರ ಪ್ಯಲಷಯ ಕಲಯಷಕರಮಗಳಲ್ ೂಾಂದಲದ ಬಳಗದ ಸಲಹಿತಲಯಸಕುರು 
ಕ ಲವರು ತ್ಮು ಹಲಸಯ ಕವನ್ಗಳನ್ುನ ಶ್ರೀಯುತ್ರಲದ ಗಂಗಲವತಿ ಪಲರಣ ೀಶ್ ಮತ್ುು ಬಸವರಲಜ್ ಮಹಲಮನಯವರ 
ಉಪ್ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಾ ಓದಿದರು. ಇದನ್ುನ ನ ರ ದ ಪ ರೀಕ್ಷಕರು ್ಚಿಿಕ ೂಂಡರು. 
ಸವಷ ಸದಸಯರ ಸಭ ಯಲ್ಲಾ ಹ ೂಸ ಸಂವಿಧಲನ್ವನ್ುನ ಗಂಭಿೀರವಲಗಿ ಚಚಿಷಸಿ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಲಯತ್ು. 
ಹ ಚಿಿನ್ ಸಂಖ್ ಯಯಲ್ಲಾ ಸಭಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದುದರಿಂದ ಮೊದಲ್ ೀ ನಗದಿಯಲದಂತ , ಭ ೂೀಜನ್ ವಯವಸ ಥಯನ್ುನ ಎರಡು ಪ್ರತ ಯೀಕ 
ಕ ೂಠಡಿಗಳಲ್ಲಾ ಆಯಜಸಲ್ಲಗಿತ್ುು. ಭ ೂೀಜನ್ ಕ ೂಠಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಲಯಷಕರಮದ ಪಲರಯೀಜಕರಲದ ಸ ುೀಟ್ ಬಲಯಂರ್ಕ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಲದ ಸಲುಲ್ ವಯಸೆರನ್ುನ ಆಕಷ್ಠಷಸುತಿುದಾರ , ಟಲಯಂಜ ಂಟ್ಟರ್ಕಸ ಆಟದ ಸಂಸ ಥಯ (Tangentix GameSession) ಮಕೆಳನ್ುನ 
ತ್ನ ನಡ ಗ  ಆಕಷ್ಠಷಸುತಿುತ್ುು. ‘ರ್ ನ ನಸ ದ ೂೀಸ’ದ ಬ ೂೀಡ್ಷ ತ್ನ್ನತ್ು ಭ ೀಟ್ಟ ಕ ೂಡುವಂತ  ಕ ೀಳಿಕ ೂಳುಳತಿುತ್ುು. ಪಲರಯೀಜಕರನ್ುನ 
ಕರ ತ್ರಲು ಅಶ್ಿನ್ ಪ್ಟು ಶರಮವವ ಶಲಾಘನೀಯ. ಮಕೆಳಿಗಲಗಿ ಪ್ರತ ಯೀಕ ಬಗ ಯ ಆಹಲರಗಳನ್ುನ ತ್ಯಲರಿಸಿದುದು 
ವಿಶ ೀರ್ವಲಗಿತ್ುು. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಜನ್ರು ಟಲರಫಿರ್ಕ ಜಲಮ್ ನ್ಂತ  ನಲುಾವವದು ಬಹುತ ೀಕ ಕಲಯಷಕರಮದಲ್ಲಾ ಸವ ೀಷ 
ಸಲಮಲನ್ಯ. ಅದಕ ೆ ಅಪ್ವಲದವ ೀನ ೂೀ ಎಂಬಂತ , ಈ ಕಲಯಷಕರಮದಲ್ಲಾ ಎಲೂಾ ಸಿಲಿವರ ಅಡಚಣ ಯಲಗದಂತ  ಸವಿತಲ ಹಳಿಳಕ ೀರಿ, ರಲಜಿೀವ್, ಚಿತ್ುರಲಜನ್ ಮತ್ುು ನ್ಟರಲಜರನ್ುನ ಒಳಗ ೂಂಡ ಸುಮಲರು ೩೦ ಜನ್ರ 
ತ್ಂಡ ತ್ುಂಬಲ ಅಚುಿಕಟಲುಗಿ ಎಲಾ ಜನ್ರನ್ುನ ನ್ಗು ಮುಖ್ದಿಂದ ಮಲತ್ನಲಡಿಸಿ ಪ್ದಲರ್ಷಗಳನ್ುನ ಬಡಿಸುತಿುದಾರು. ಉಪ್ವಿ ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುತಲುರ  ಎಂಬುದು ವಲಡಿಕ , ಆದರ  ಬಿಸಿಬ ೀಳ  ಬಲತ್ ತಿಂದವರ ಲಾ 
ನೀರು ಕುಡಿಯುತಿುದುಾದು ಇಲ್ಲಾ ಸಲಮಲನ್ಯವಲಗಿತ್ುು. ಕ ಲವವ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಾ ನಲಯಕ ನ್ಟನಗಿಂತ್ ಖ್ಳ ನಲಯಕನ್ ಅಬಬರವ ೀ ಜ ೂೀರಲಗಿರುವಂತ , ಇಲ್ಲಾ ಬಿಸಿ – ಬ ೀಳ  ಬಲತಿನ್ ಮಲತ್ು ಅಲಾಲ್ಲಾ ಕ ಳಿಬರುತಿುದುಾದು 
ಸಲಮಲನ್ಯವಲಗಿತ್ುು. ಆಹಲರದ ರುಚಿ ಮತ್ುು ಗುಣ್ಮಟುದ ಬಗ ೆ ಋಣಲತ್ುಕ ಟ್ಟೀಕ ಗಳು ಅಲಾಲ್ಲಾ ಕ ೀಳಿಬರುತಿುದುಾದು ಸವ ೀಷಸಲಮಲನ್ಯವಲಗಿತ್ುು. ಒಬಬ ಆಂಗಾ ಛಲಯಲಗಲರಹಕರು ಅವರಿಗ  ಖ್ಲರವಲದ ಊಟದ ಬಗ ೆ ಕ ೂಟು 
ಸೂಚನ ಯನ್ುನ ತ್ಳಿಳಹಲಕಿ, ಮಕೆಳ ಊಟ ಮಲಡಲು ನಲನ ೀನ್ು ಚಿಕೆವನ ೀ? ನಲನ್ು ದ ೂಡಿವರ ಊಟವನ ನೀ ಮಲಡುತ ುೀನ  ಎಂದು ಧ ಸಯಷ ತ ೂೀರಿದುದು ್ಚಿಲ್ ೀಬ ೀಕು! ಸಂಜ ಯ ್ಣ್ಸಿನ್ಕಲಯ ಬಜಿಿ ಸಹ 
ಇದಕಿೆಂತ್ ಭಿನ್ನವಲಗಿರಲ್ಲಲಾ, ರಲತಿರಯ ಊಟ ಸಮಧಲನ್ಕರವಲಗಿತ್ುು. ಸಲಯ ಸ ಿಸಸ್ ರ ಸ ೂುೀರಂಟ್ ನ್ವರು ತ್ಯಲರಿಸಿದ ಅಡುಗ ಯ ಬಗ ೆ ಎರ್ುು ಹ ೀಳಿದರೂ ಕಡಿ್ಯೀ ಆದಿೀತ್ು. ಆದ ಕಲರಣ್, ಅಡುಗ ಯ 
ವಿರ್ಯವನ್ುನ ಪ್ವನ್ಃ ಪ್ವನ್ಃ ಪ್ರಸಲುಪ್ರಸದ  ಇಲ್ಲಾಗ  ಮುಗಿಸುತಿುದ ೀನ . 
ಊಟದ ನ್ಂತ್ರ ಸರ ರ ತ್ಂಡದವರಿಂದ ನ್ತತ್ಯ ಕಲಯಷಕರಮ, ನಲಥ್ಷ-ಈಸ್ು ಕಲ್ಲವಿದರ ಸುಮಲರು ೨೫ ಜನ್ರ ತ್ಂಡ ‘ವಿನಲಶ ಕಲಲ್ ೀ ವಿಪ್ರಿೀತ್ ಬುದಿಧ’ ಎಂಬ ನ್ತತ್ಯದಲ್ಲಾ ರ್ರತ್ನಲಟಯ, ಮೊೀಹಿನ ಆಟ, 
ಯಕ್ಷಗಲನ್ಗಳ ಪ್ರಿಚಯಗಳನ್ುನ ಮಲಡಿಕ ೂಟ್ಟುತ್ು. ಈ ನ್ತತ್ಯವವ ‘ಮಲತ್ತದ ೀವೊೀ ರ್ವ’ ಹಲಗೂ ತಲಯಯ ಮಲತ್ನ್ುನ ಮಕೆಳು ಪಲಲ್ಲಸುವವದರ ಮಹತ್ಿವನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಿುದಾವವ. ನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಾ ನ್ಡ ದ ಈಸ್ು ಲಂಡನ್ 
ಎಸ ಸಕಿಸನ್ ಶ್ರೀವಿದಯ, ವಿದುಷ್ಠ ಶ್ರೀಧ್ನ್ಯ ಮತ್ುು ತ್ಂಡದವರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ಕನ್ನಡ ನಲಡಿ’ ಕಲಯಷಕರಮವವ ಕನಲಷಟಕದ ಸಂಸೃತಿ, ಇತಿಹಲಸ, ಸಲಹಿತ್ಯ, ಜಲನ್ಪ್ದ, ಶ್ಲಿಕಲ್  ಮತ್ುು ಅಲ್ಲಾಯ ಜನ್ರ ಬದುಕಿನ್ 
ಕಿರುಪ್ರಿಚಯವನ್ುನ ಮಲಡಿಕ ೂಟ್ಟುತ್ು. ಡಲಬಿಷ ತ್ಂಡದವರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರವಲಧ್ರಿಸಿದ ‘ಬ ೂಂಬ  ಆಟ’ ಪ ರೀಕ್ಷಕರನ್ುನ ಮಂತ್ರ ಮುಗಾರನಲನಗಿಸಿದುದು ಬಹಳ ವಿಶ ೀರ್ವಲಗಿತ್ುು. ನಲಟ್ಟಂಗಲಯಾಮ್ ತ್ಂಡದವರು ರ್ರತ್ನಲಟಯವನ್ುನ 
ನ್ಡ ಸಿಕ ೂಟುರು.  
ಯಲಕ ್ಸಷರ್ ತ್ಂಡದವರಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ರ್ ಸತ್ರದ ಚಿಗುರು’, ಕನ್ನಡದ ಹ ಸರಲಂತ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಿೀತ ಗಳ ನ್ತತ್ಯ ಪ್ರದಶಷನ್ ಮಲಡಿದರು. ಸವಿತಲ ಸುರ ೀಶ, ವಿೀಣಲ ಕಲ್ಲಾನಲಥ್ ಮತ್ುು ಹರಿೀಶ್ ಚಿಕೆಣ್ಣ ತ್ಮು 
ಸುಮಧ್ುರವಲದ ಕಂಠದಿಂದ ಜನ್ಪ್ರರಯ ಕನ್ನಡ ಗಿೀತ ಗಳನ್ುನ ಹಲಡಿ, ಸಭಿಕರ ಮನ್ದೂಗಿಸಿದರು. ಇದಲದ ್ೀಲ್  ಸ ನೀಹ ಕುಲಕಣಿಷಯವರು ತ್ಮು ಕವನ್ಗಳನ್ುನ ಮಂಡಿಸಿದರ , ಸರ ರ ತ್ಂಡದವರು ಹಳ ಯ ಕನ್ನಡ 
ಹಲಡುಗಳಿಗ  ನ್ತತ್ಯ ಮಲಡಿದರು. ಖ್ಲಯತ್ ಹಲಡುಗಲತಿಷ ಅಂಜಲ್ಲ ಹಳಿಯಲಳ್ ಅವರು ತ್ಮು ಹಲಡಿನ್ ಮೂಲಕ ಕಲಯಷಕರಮದ ಸ ೂಬಗನ್ುನ ಇನ್ನರ್ುು ಹ ಚಿಿಸಿದರು. ಚಿಕೆ ಮಕೆಳನ್ುನ ಮನ ೂೀರಂಜಿಸಲು ಜಲದು 
ಪ್ರದಶಷನ್ ಮತ್ುು ಆಟದ ವಯವಸ ಥಗಳನ್ುನ ಪ್ರತ ಯೀಕ ಕ ೂಠಡಿಯಲ್ಲಾ ವಯವಸ ಥ ಮಲಡಲ್ಲಗಿತ್ುು. ಚಹಲ ಸವಿದ ನ್ಂತ್ರ, KBUKಯ ಹಿರಿಯ ರ್ ೀತ್ನ್ ಅಪಲಿಜಿಯವರ ಸನಲುನ್ ಕಲಯಷಕರವನ್ುನ ಎಲಾ ಜನ್ರ ಸಮುುಖ್ದಲ್ಲಾ 
ನ್ಡ ಸಲ್ಲಯತ್ು. ಮೊದಲ ಬಲರಿಗ  ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಲಯಷಕರಮ ನ್ಡ ದಲಗ ಅಪಲಿಜಿಯವರು ಮಲಡಿದ ಸಹಲಯವನ್ುನ ಬಳಗದ ಸದಸಯರು ಕ ೂಂಡಲಡಿದರು. ಇದ  ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಪ್ರರ|| ಕತಷ ಣ ಗೌಡರು ಅಪಲಿಜಿಯವರ 
ಮತ್ುು ಬಳಗದ ಬಗ  ೆಬರ ದ ಲ್ ೀಖ್ನ್ವನ್ುನ ಓದಿ ಅವರನ್ುನ ಗೌರವಿಸಲ್ಲಯತ್ು. 
ಸಥಳಿೀಯ ಮಲಯಂರ್ ಸುರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು (ಮಂಕು) ನ್ಡ ಸಿಕ ೂಟು ಕನ್ನಡದ ಆಧ್ುನಕ ‘SHOLAY’ ಎಂಬ ಕಿರು ನಲಟಕ ಜನ್ ಸಲಗರವನ್ುನ ರಂಜಿಸಿತ್ು. ಅದರಲ್ಲಾನ್ ‘ವಿೀರು’ ಪಲತ್ರವನ್ುನ ಮಲಡಿದ ರ್ೀಶರವರು, 
ಕಲಯಷಕರಮದ ನ್ಂತ್ರವರ ಸಹ ‘ವಿೀರು’ವಲಗಿಯೀ ಗುರುತಿಸಲಿಟುುದು ವಿಶ ೀರ್ವಲಗಿತ್ುು. ಕಲಯಷಕರಮದ ಎಲಾ ಪಲತ್ರಗಳ ಅಭಿನ್ಯವರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ನ್ಟರನ್ೂನ ಸಹ ನಲಚುವಂತಿಸುತಿುತ್ುು.  
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ಸಂದ ೀಶ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು.ಕ   

ಸಥಳಿೀಯ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಲ ಸದಸಯರು ಪ್ರಜ ೂಯೀತಿಯವರ ಮಲಗಷದಶಷನ್ದಲ್ಲಾ ಅಭಿನ್ಯಸಿದ ‘ರಲಸಲ್ಲೀಲ’ ನ್ತತ್ಯ ಬಹು ಸ ೂಗಸಲಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ು. ಪ್ವಟಲಣಿಗಳಲದ, ನೀತಿ ಮತ್ುು ಸ ನೀಹ Raffle Tickets ಗಳನ್ುನ 
ಹಂಚಿದರು. 

ಇದಲಗುತಿುದಾಂತ ಯೀ, ಕಲಯಷಕರಮದ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಕರ್ಷಣ  ಬಸವರಲಜ್ ಮಹಲಮನ ಮತ್ುು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನ್ವ ಬಿೀಚಿ ಗಂಗಲವತಿಯ ಪಲರಣ ೀಶರವರ   ಕಲಯಷಕರಮವವ ನ್ಡ ಯತ್ು. ಇದ  
ಮೊದಲ ಬಲರಿಗ  ಯುಕ ಯಲ್ಲಾ ಕಲಯಷಕರಮ ಕ ೂಟು ಇಬಬರು ಮಹನೀಯರೂ ತ್ಮು ಹಲಸಯ ಚಟಲಕಿಯ ಮೂಲಕ ಸ ೀರಿದಾ ಸಭಿಕರನ್ುನ ಹ ೂಟ ು ಹುಣಲಣಗುವಂತ  ನ್ಗ ಸಲಗರದಲ್ಲಾ ಮುಳುಗಿಸಿದರು. 
ಇಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟು ಬ ಳ ಯುವ ಮಕೆಳಿಗ  ಮನ ಯಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮಲತ್ನಲಡುವವದನ ನೀ ಕಲ್ಲಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಮು ಹಲಸಯದ ಮೂಲಕವ ೀ ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡರು. ಕಲಯಷಕರಮ ನಗದಿಯಲದ ಸಮಯಕಿೆಂತ್ 
ತ್ಡವಲಗಿ ಪಲರರಂರ್ವಲದುದು ಸಿಲಿ ವಿಷಲದನೀಯ. ಕಲಯಷಕರಮದ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ಚಿಕೆ ಮಕೆಳ ಹುಡುಗಲಟ ಸಿಲಿ ಹ ರ್ಲಿಗಿದಾರಿಂದ, ಮಕೆಳ ಪ್ರೀರ್ಕರ ಹತಿುರ ಅವರನ್ುನ ಸಿಲಿ 
ಸುಮುನರಲು ಸೂಚಿಸುವದನ್ೂನ ಸಹ ಪಲರಣ ೀಶರವರು ಹಲಸಯವಲಗಿಯೀ ಮನ್ವಿ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡರು. 
ನ್ಂತ್ರ ಭ ೂೀಜನ್ ವಯವಸ ಥಯನ್ುನ ಮಲಡಲ್ಲಗಿತ್ುು. ಊಟದ ಬಗ ೆ ನಲನ ೀನ್ು ಹ ೀಳುವದಿಲಾ!! ಲ್ ೂೀಪ್ದ ೂೀರ್ಗಳನ್ುನ ಎತಿು ಹ ೀಳಿದರ  ತ್ಪಲಿಗುವದಿಲಾವ ಂದು ನ್ನ್ನ ಅನಸಿಕ . ಮುಂದಿನ್ 
ಕಲಯಷಕರಮಗಳಲ್ಲಾ, ‘ಅತಿಥಿ ದ ೀವೊೀ ರ್ವ’ ಎಂಬಂತ  ಕಲಯಷಕರಮಕ ೆ ವಿದ ೀಶದಿಂದ ನ್ಮು ಸಲುವಲಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗ  ಮೊದಲು ಊಟ ಮಲಡಲು ಅವಕಲಶಮಲಡಿಕ ೂಡುವದು 
ಉತ್ುಮವಲದ ನ್ಡ ವಳಿಕ  ಎಂಬುದು ನ್ನ್ನ ಅಭಿಪಲರಯ. ಹಲಗ ಯೀ, ಊಟದ ನ್ಂತ್ರ ಊಟದ ತ್ಟ ು, ಲ್ ೂೀಟಗಳನ್ುನ ಬಹುತ ೀಕ ಮಂದಿ ಅಲಾಲ್ ಾೀ ಇಟುು ಹ ೂೀಗಿರುವ ದತಶಯ 

ಸವ ೀಷಸಲಮಲನ್ಯವಲಗಿತ್ುು. ಹಿೀಗ  ಇದು ಮುಂದಿನ್ ಕಲಯಷಕರಮಗಳಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರ ದರ  ‘ಸಿಚಿ KBUK ಕಲಯಷಕರಮ’ದ ಫಲಕವನ್ುನ ಹಲಕುವ ದಿನ್ ಬಹು ದೂರವಿಲಾದಿರುವದು 
ಬಹಳ ವಿಪ್ಯಲಷಸದ ಸಂಗತಿ! 
ಕಲಯಷಕರಮದ ಕ ೂನ ಯ ಹಂತ್ವಲಗಿ ಖ್ಲಯತ್ ಹಲಡುಗಲತಿಷ ಹಳಿಯಲಳ್ ರವರ ಸುಶಲರವಯ ಕಂಠದಿಂದ ಬಂದ ಸುಮಧ್ುರ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ಗಿೀತ ಗಳಿಗ  ಸಭಿಕರು ಹ ಜ ಿ ಹಲಕಿದುಾದು 
ವಿಶ ೀರ್ವಲಗಿತ್ುು. ಧ್ವನ ಮತ್ುು ಬ ಳಕಿನ್ ಕಲಯಷವನ್ುನ ಬಹು ಅಚುಿಕಟಲುಗಿ ನವಷಹಿಸಿದ ‘Parswood’ ನ್ ಜಲಯರ್ಕ ತ್ಮುದ ೀ ಶ ಸಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ಕ ಲವವ ಹ ಜ ಿಗಳನ್ುನ ಹಲಕಿದುದು ಬಹು 
ಸ ೂಗಸಲಗಿತ್ುು. ಸಲಂಸೃತಿಕ ಕಲಯಷಕರಮದ ರುವಲರಿ ಮತ್ೂು ಹಲಸಯಕಲ್ಲವಿದರನ್ುನ ಯು ಕ  ಗ  ಕರ ತ್ರುವಲ್ಲಾ ಶರಮ ಪ್ಟು ಆನ್ಂದ್ ಕುಲಕಣಿಷಯವರು ಬಹಳ ತಲಳ ುಯಂದ 
ಕಲಯಷಕರಮದ ಆರಂರ್ದಿಂದ ಮುಕಲುಯದವರ ಗೂ ತ್ಮು ಕಲಯಷಕರಮವನ್ುನ ನವಷಹಿಸಿ ಕಲಯಷಕರಮದ ಯಶಸಿಸಗ  ಕಲರಣ್ರಲದರು, ವಿಶಿನಲಥ್ ಮತ್ುು ಅರವಿಂದ್ ಅವರು 
ಕಲಯಷಕರಮದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಹಂತ್ದಲೂಾ ಬಹಳ ಆಸಕಿು ಮತ್ುು ಮಲಗಷದಶಷನ್ ನೀಡುತ್ು ಕಲಯಷಕರಮದ ಯಶಸಿಸಗ  ಸಹಕಲರಿಯಲದರು. ಇನ್ುನ ಬಹುತ ೀಕ ಮಂದಿ ಪ್ರದ ಯ 
ಹಿಂದ  ಮತ್ುು ಪ್ರದ ಯ ಮುಂದ  ಈ ಕಲಯಷಕರಮದ ಯಶಸಿಸಗಲಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದಲಾರ . ಅವರ ಹ ಸರನ್ುನ ನಲನ್ು ಇಲ್ಲಾ ಉಲ್ ಾೀಖಿಸದಿದಾರ , ದಯವಿಟುು ಕ್ಷ್ ಇರಲ್ಲ. 
ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಬಳಗವವ ಇನ್ೂನ ಹ ಚುಿ ಹ ಚುಿ ಕಲಯಷಕರಮಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಲಷ  ಮತ್ೂು ಸಂಸೃತಿಯ ಕಂಪ್ನ್ುನ ಶ್ರೀಗಂಧ್ದಂತ   ಯು ಕ  ಯಲ್ಲಾ ಇನ್ನರ್ುು ಬಿೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲರ ಸಸುವ .   
                         ಶಿರೇ. ಗುರುರಾಜ ಅಸ ೂರೇಳಿುಗಣ ೇಶ್  

200 ಮೈಲ್ಲನ  ಚಾಯರಿಟಿ ಸ ೈಕಲ್ ಸವಾರಿ 
ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಆಜಿೀವ ಸದಸಯರಲದ ಡಲ ಕಿರಣ್ ಮತ್ುು ಡಲ ಸಲಿತಿ ಪ ಸ ಡ ೂೀಂಕಲಸುರ್ ವಲಸಿಗಳು. ಅವರಿಬಬರು ಸಲಿತಿಯವರ 
ಸಹ ೂೀದ ೂಯೀಗಿಗಳ  ಂದಿಗ  ಇದ ೀ 2016ರ ಜುಲ್ ಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ  ಲಂಡನನನಂದ   200 ್ಸಲ್ಲ ದೂರದ ಲ್ಲಂಕನನಗ  ’ರ್ಲಯರಿಟ್ಟ ಸ ಸಕಲ್ ಸವಲರಿ” 
ಮಲಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ’ಬಿರಟ್ಟಶ್ ಹಲಟ್ಷ ಫೌಂಡ ೀರ್ನ್” ಮತ್ುು ಬ ಂಗಳ ರಿನ್ ”ಅಕ್ಷಯ ಪಲತ ರ” ಈ ಎರಡು ಧ್ಮಲಷರ್ ಸಂಸ ಥಗಳ ಪ್ರವಲಗಿ 
ಅವರು ಹಮಿುಕ ೂಂಡಿದಾ ಈ ಸಲಹಸ ಆ ಸಂಸ ಥಗಳಿಗ  ಹಣ್ವನ್ುನ ಶ ೀಖ್ರಿಸಿದಾಲಾದ  ತಲವವ ನಗದಿ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡಿದಾ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಅಧ್ಷ 
ದಿನ್ ಮೊದಲ್ ೀ 200 ್ಸಲುಗಳನ್ುನ ಕರಮಿಸುವಲ್ಲಾ ಯಶಸಿಿಯಲದದುಾ ಸಿತ್ಃ ಈ ಧಿೀರ ಮಹಿಳ ಯರಿಗಲಾದ  ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಮಿತ್ರರಿಗ ಲಾ 
ಅಚಿರಿ ಮತ್ುು ಸೂ್ತಿಷ ಕ ೂಟ್ಟುದ . ಅವರ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ! 
ಕಿರಣ್ ಮತ್ುು ಸಲಿತಿ ಇಬಬರೂ ವತತಿುಯಂದ ವ ಸದಯರು. ಕಿರಣ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಡ ೂೀಂಕಲಸುರಿನ್ ಹತಿುರದ ಊರಲದ ್ಕಸಬರಲದಲ್ಲಾ ಜನ್ರಲ್ 
ಪಲರಕಿುಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಡಲಕುರಲಗಿದಲಾರ . ಅವರಿಗ  ಇಬಬರು ಶಲಲ್ ಗ  ಹ ೂೀಗುವ ಮಕೆಳಿದಲಾರ . ಇಬಬರು ಹ ಣ್ುಣ ಹುಡಿಗಿಯರ ತಲಯಯಲದ 
ಸಲಿತಿಯವರು ಗಿರಮ್ಸ ಬಿಯ ಆಸಿತ ರಯಲ್ಲಾ ಕನ್ಸಲುಂಟ್ ಎಂದು ಶ್ಶು ರ ೂೀಗ ತ್ಜ್ಞರಲಗಿರುವರು. ಅವರಿಬಬರೂ ಸ ಸಕಲ್ ಸ ೂಿೀಟ್ಷ  
ರೂಢಿಮಲಡಿಕ ೂಂಡಿದುಾ ಇತಿುೀರ್ ಗ  ಅಷ ುೀ. ತ್ಮು ದ ಸನ್ಂದಿನ್ ಕ ಲಸದಿಂದಲಗಿ ಪಲರಕಿುಸ್ ಮಲಡಲು  ಬಿಡುವಲಗದ  ಇಬಬರೂ ಗತಹಿಣಿಯರು 
ಮೊದಲು ಪ ೀರ್ಲಡಿದಾರು. ಎಲಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಗ ೂಳಿಸಿ, ಪ್ರರ್ಲರ ಮಲಡಿಟು ’ರ್ಲರಿಟ್ಟ ರ ಸಡ” ತ್ಮಿುಂದ ಮುಗಿಸಲ್ಲಗದಿದಾರ  ಎಂರ್ ಅವಮಲನ್ 

ಎಂದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ್ ರಲತಿರಯಲಾ ನದ ಾಗ ಟ್ಟುದಾರಂತ ! ಆದರೂ ಆ ಸವಲಲನ ನದುರಿಸಿ ತ್ಮು ಧ್ತಢ ನಧಲಷರ, ಏಕನಷ ಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಶರಮದಿಂದ ಕ ಸಗ ತಿುಕ ೂಂಡ ಸಲಹಸ ಯಶಸಿಿಯಲದುದು ಅವರಿಗ  ಸಮಲಧಲನ ಮತ್ುು 
ಹ ್ು ತ್ಂದಿತ್ಂತ . ಇಬಬರೂ ಕನ್ನಡಿತಿಯರಿಗ  ಅಭಿನ್ಂದನ ಗಳು. 
(”ಯಲತ ರ’ ಮುಗಿಸಿದ ಯಶಸಿಿ ತ್ಂಡದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾ ಎಡತ್ುದಿಯಲ್ಲಾ ಡಲ ಕಿರಣ್ ಮತ್ುು ಅವರ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಾ ಡಲ ಸಲಿತಿ ಪ ಸ ನಂತಿದಲಾರ ) 
                              ಡಾ.ಶಿರೇವತ್ಾ ದ ೇಸಾಯಿ 

ಶರದಾಧಂಜಲ್ಲ 

ಡಾ ಗ ೂೇಪಾಲ್ ಕುಲ್ಕಣಿಿ (ಗ ೂೇಪ್ರ್ಣ) (10-05-1930 -  18-05-2016)  
ನ್ನ್ನ ಪ್ರರೀತಿಯ ಗ ೂೀಪ್ಣ್ಣ ದಿನಲಂಕ 18-05-2016 ರಂದು ಪ್ವಣ ಯಲ್ಲಾ ನಧ್ನ್ರಲದರು. 
ಗ ೂೀಪಲಲ ಮತ್ುು ಅಮರಜಲ ಕುಲಕಣಿಷ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಸಂಸಲಥಪ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳ  ಳಬಬರು. ಬಳಗದ 1984ರ ಕಲಯಷಕಲರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ಸ ೀರಿ ಹುಮುಸದಿಂದ ದುಡಿದು ನಸಲಿರ್ಷ ಸ ೀವ ಗ ಸದದಾನ್ುನ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡಿದ ಾೀನ . ಎಲಾ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಕಲಯಷಕರಮಗಳಲ್ಲಾ ಉತಲಸಹದಿಂದ ಪಲಲುಗ ೂಳುಳತಿುದಾರಲಾದ , ಧಲಮಿಷಕ ಸಂಪ್ರದಲಯದಲ್ಲಾ ಅಪಲರ ಶರದ ಧಯದಾದಾರಿಂದ  ಬಳಗದ 
ಪಲರರಂರ್ದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಯುಗಲದಿ, ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ  ಕಲಯಷಕರಮಗಳು  ಅವರು ನವಷಹಿಸಿದ ಸಲಂಪ್ರದಲಯಕ ಪ್ರಜ ಗಳಿಂದಲ್ ೀ ಆರಂರ್ವಲಗುತಿುದಾವವ.  
ಅಲಕನ್ೂರು ಅರ್ಣಿ ಪ್ಟುಣ್ದ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಾಯ ಒಂದು ಹಳಿಳ. ಅಲ್ಲಾಯೀ ಅವರ ಹುಟುು. ಪ್ರೀರ್ಣ  ಮತ್ುು ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ ೆ ಸೌಲರ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕ ೂಟು ಅವರ ಅಣ್ಣರನ್ುನ ದ ೀವರಂತ  ಅವರು ಸದಲ 
ನ ನ ಯುತಿುದಾರು. ಮುಂದ  ಅಹಮದಲಬಲದಿನ್ಲ್ಲಾ ವ ಸದಯಕಿೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್. MBBS, MD ಡಿಗಿರ ಗಳಿಸಿ ಬ ಳಗಲವಿಯಲ್ಲಾ ಕಲಡಿಷಯಲಲಜಿ ಕನ್ಸಲುಂಟ್ ಎಂದು ವ ಸದಯಕಿೀಯ ವಯವಸಲಯ 
ಪಲರರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ಜ ೂತ ಗ  ಸಿವಿಲ್ ಆಸಿತ ರಯಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಅಧಲಯಪ್ಕರಲಗಿಯೂ ಸ ೀವ ಸಲ್ಲಾಸಿ ಹ ಸರುಗಳಿಸಿದರು. 1976ರಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬಲರಿ ಅವರು ಇಂಗಾಂಡಿಗ  
ಬಂದಲಗಿನಂದ ಅವರ ನ್ನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ ಯ ಸ ನೀಹ, ಅಂತ್ಃಕರಣ್ ಬ ಳ ದವವ. ಅವರಲ್ಲಾ ಪ್ವಟು ಮಕೆಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ ೂಡಿವರ ವರ ಗ  ಎಲಾರನ್ೂನ ಚುಂಬಕದಂತ  ಎಳ ದು 
ವಶ್ೀಕರಣ್ ಮಲಡುವ ಗುಣ್ವಿತ್ುು. ಅವರ ಫಲಯಮಿಲ್ಲ ಪಲರಕಿುಸ್ ನ್ ರ ೂೀಗಿಗಳಲೂಾ ಜನ್ಪ್ರರಯರಲಗಿ, ಸಹ ೂೀದ ೂಯೀಗಿಗಳ  ಆದರಣಿೀಯ ಮಿತಲರರಲಗಿ, ವ ಸದಯಕಿೀಯ ವತತಿು ಮಲಡಿ 
1995ರಲ್ಲಾ ನವತತ್ುರಲದ ನ್ಂತ್ರ ಆಯುವ ೀಷದಿ ಡಲಕುರಲದ ಅವರ ಪ್ತಿನ ಅಮರಜಲ ಜ ೂತ ಗ  ಅವರು ಪ್ವಣ ಯಲ್ಲಾ  ಡಲಕುರ್ ವತತಿುಯಲ್ಲಾದಾ ತ್ಮು ಹಿರಿಯ ಮಗನ್ನ್ುನ ಸ ೀರಿದರು. 
ಮೊದಲ್ಲಂದಲೂ ಮರಲಠಿ ಭಲಷ  -ಮರಲಠಿಗರ ಸಂಪ್ಕಷವಿದಾ ದಿಿಭಲಷ್ಠಯಲದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ ೆಯ ಅವರ ಅಭಿಮಲನ್ ಎಂದೂ ಕುಂದಲ್ಲಲಾ.. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಸಲಥಪ್ನ ಯಲದಲಗ 
ಸ ೀರಿದ ಪ್ರರ್ಮ 15 ಆಜಿೀವ ಸದಸಯರಲ್ಲಾ ಅವರ ೂಬಬರ ಂಬ ಹ ಗೆಳಿಕ  ಅವರದು. ಕ ೂನ ಯ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಪಲಶಿಷವಲಯುವಿಗ  ತ್ುತಲುಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನ್ಮುನ್ನಗಲ್ಲದ ಡಲ ಗ ೂೀಪಲಲ ಕುಲಕಣಿಷಯರಿಗ , ಪ್ತಿನ ಮತ್ುು 
ಪ್ವಣ ಯಲ್ಲಾರುವ ಮಗನ್ಲಾದ , ಈ ದ ೀಶದಲ್ಲಾ ವಲಸಿಸುವ ಇನ ೂನಬಬ ಮಗ, ಮತ್ುು ಮಗಳು ಇದಲಾರ .ನ್ನ್ಗ  ಆತಿೀಯರಲಗಿದಾ ’ನ್ನ್ನ ಗ ೂೀಪ್ಣ್ಣ’ನ್ ರ್ ೀಷ ು, ಹರಟ  ಸದಲ ನ ನ್ಪಲಗುತ್ುದ , ಅವರ ಹಸನ್ುುಖ್ ಇಂದಿಗೂ ನ್ನ್ನ 
ಕಣ ಣದುರು ಕಲಣ್ುತಿುದ . ರ್ಗವಂತ್ ಅವರ ಆತ್ುಕ ೆ ಚಿರಶಲಂತಿ ನೀಡಲ್ ಂದು ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡು ಈ ಶರದಲಧಂಜಲ್ಲಯನ್ುನ ಮುಗಿಸುವ .         
                                                
                            ಡಾ ಅರವಿಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಿ, ರಲಡ ಾಟ್ 
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ಸವಿಜ್ಞ ತ್ಮರಪ್ದಗಳು (Sarvagna Tripadigalu) 

ಹದಿನಲರನ ೀ ಶತ್ಮಲನ್ದ ಸವಷಜ್ಞ ಕವಿ ಕನ್ನಡನಲಡಿನ್ ಅತ್ಯಂತ್ ್ೀಧಲವಿ ಕವಿಗಳಲ್ಲಾ ಒಬಬರು. ಅವರ ಮೂರು-ಸಲಲ್ಲನ್ ತಿರಪ್ದಿಗಳಲ್ಲಾ ಅಡಗಿರುವ ತ್ತ್ಿಜ್ಞಲನ್ ಎಲಾರ 
ಮನ ಮಲತಲಗಿದ . ಸವಷಜ್ಞ ಕವಿ ಕನಲಷಟಕದ ಈಗಿನ್ ಹಲವ ೀರಿ ಜಿಲ್ ಾಯವರು ಮತ್ುು, ಅವರ ಮೂಲ ಹ ಸರು ಪ್ವರ್ಿದತ್ು ಎಂದು ಅವರ ತಿರಪ್ದಿಗಳಿಂದಲ್ ೀ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ . 
ಎಲ್ಲಾಯೂ ನ ಲ್ ನಲಾದ  ಬ ಸರಲಗಿಯಲಗಿ ಜಿೀವಿಸಿದ ಸವಷಜ್ಞ ಕವಿ ಸುಮಲರು ೨೦೦೦ ತಿರಪ್ದಿಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಂಶ  ೀಧ್ಕರು ಹ ೀಳುತಲುರ . ತಿರಪ್ದಿಗಳಲ್ಲಾರುವ ಜಿೀವನ್ 
ಸಂದ ೀಶ, ವಲಯಮೊೀಹ ಬಿಟುು ಬದುಕುವ ಸರಳತ , ಸಲಮಲಜಿಕ ಬದಲ್ಲವಣ ಯ ಬಗ ಗಿನ್ ಕಲಳಜಿ, ಧಲಮಿಷಕ ಚಿಂತ್ನ  ಇತಲಯದಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾ ಅಜರಲಮರವಲಗಿ 
ನ ಲ್ ನಂತಿವ .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ಕಲುಾಕಲ್ ಾಂಬುವಿರಿ , ಕಲ್ ೂಾೀಳಿಪ್ವಿದ  ದ ಸವ ? 
ಕಲಾಲ್ಲಾ ಕಳ ಯ ನಲ್ಲಸಿದ , ಗುರುವಿನ್ 
ಸ ೂಲಾಲ್ ಾೀ ದ ಸವ , ಸವಷಜ್ಞ 

People worship a stone idol as God . 
Is God really in this stone idol? 
A guru brings in God & belief to this stone idol 
Is guru not the real god? 

ಕ ೂೀಟ್ಟ ವಿದ ಯಗಳಲ್ಲಾ ್ೀಟ್ಟ ವಿದ ಯಯ ್ೀಲು 
್ೀಟ್ಟಯಂ ರಲಟ್ಟ ನ್ಡ ದುದಲಾದ , ದ ೀಶ 
ದಲಟವ ೀ ಕ ಡಗು , ಸವಷಜ್ಞ 

Of the crores of knowledge available 
Agriculture is the best knowledge 
With it , people regular life cycle continues 
Without it , country's decline is evident. 
  

ಕ ೂಟ್ಟುದುಾ ತ್ನ್ಗ  , ಬಚಿಿಟ್ಟುದುಾ ಪ್ರರಿಗ  
ಕ ೂಟ್ಟುದುಾ ಕ ಟ್ಟುತ ನ್ಬ ೀಡ  , ಮುಂದ  
ಕಟ್ಟುಹುದು ಬುತಿು , ಸವಷಜ್ಞ 

Donating in person bears fruit to oneself 
What’s not donated will one day get into other hands 
Its not good to feel lost after donating 
In future it reserves a place in heaven 
  

ಎಲುವಿಲಾ ನಲಲ್ಲಗ ಗ  ಬಲವಿಲಾ ಬಡವಂಗ  
ತ ೂಲ್ ಕಂಬವಿಲಾ ಗಗನ್ಕ ೆ , ದ ೀವರಲ್ಲಾ 
ಕುಲಭ ೀದವಿಲಾ ಸವಷಜ್ಞ 

Tongue does not have bone , Poor does not have any support 
Sky does not have any ladders , Similarly 
God does not have any kin discrimination 
  

ಎಲುತ ೂಗಲು ನ್ರಮಲಂಸ , ಬಲ್ಲದ ಚಮಷದ ಹ ೂದಿಕ  
ಹ ೂಲ್  ರಕು ಶುಕಾದಿಂದಲದ ದ ೀಹಕ  
ಕುಲವಲವವದಯಯ ? ಸವಷಜ್ಞ 

With nerves, bones , flesh , blood , semen covered by beautiful skin 
It forms our body which is common to everyone 
Then where is upper class and lower class family 
  

ಊರಿಂಗ  ದಲರಿಯನ್ು , ಆರು ತ ೂೀರಿದ ೂಡ ೀನ್ು 
ಸಲರಲಯದ ನಜವ ತ ೂೀರುವ ಗುರುವವ ತಲ 
ನಲರಲದರ ೀನ್ು ? ಸವಷಜ್ಞ 

What matters if anybody guides us the route  to a village 
What matters if anybody guides us towards truth 
They are also our teachers 
  

ಅನ್ನವನ್ು ಇಕುೆವನ್ು ಉನ್ನತ್ವ ಪ್ಡ ಯುವನ್ು 
ಉನ್ನತ್ನ್ು ಅಪ್ಿಯತಿಗಿಕಿೆದಲ ಲ್ ೂೀಬಿ ತಲ 
ಕುನನಗೂ ಕಿರಿಯ ಸವಷಜ್ಞ 

There is no high and low who donates food. 
Those who wholeheartedly donate food definitely get harmony 
Those rich class people who have capacity to feed elderly and still don't 
donate are least than a itchy dog 
  

ಅನ್ನ ದಲನ್ಗಳಿಂತ್ ಮುನ್ನ ದಲನ್ಗಳಿಲಾ  
ಅನ್ನಕ  ಮಿಗಿಲು ಇನನಲಾ , ಜಗದ ೂಳಗ   
ಅನ್ನವ ೀ ಪಲರಣ್ ಸವಷಜ್ಞ 
  

There is nothing greater than donating food  
There is nothing more than food  
World's life runs on food  

 
 Reproducedfrom:  https://thinkbangalore.blogspot.co.uk  

ನಮಗ  ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಬರ ಯುವ ಆಸಕ್ತು ಇದ ಯೇ? ಮತಾಯಕ  ತ್ಡ? ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಬರ ಯುವ ಮೊದಲ್ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೂ ಸರಿ, ಈಗಾಗಲ ೇ ಬರ ಯುತ್ಮುದಿರೂ ಸರಿಯೇ - ಬನನ, ನಮಮ 'ಅನವಾಸ್ತ' 
ಜಾಲ್ ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಲ (https://anivaasi.com) ನಮಮ ಬರಹಗಳನುನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತ. ನಮಮ ಕಥ , ಕವನ, ವಿಮರ್ ಿಗಳು (ಪ್ುಸುಕ, ಸ್ತನ ಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಾಂಸೃತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ), ಪ್ರವಾಸ ದನಚರಿ, 
ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗ  ಸಾವಗತ್. ಹ ಚ್ಛಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ ಜಾಲ್-ಜಗುಲ್ಲಯ ಸಂಪಾದಕರನುನ ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸ್ತ—anivaasi@gmail.com  
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Bhanu Ramaswamy OBE, FCSP, MSc, Grad Dip Physiotherapy 
Ms. Bhanu Ramaswamy’s proudest moment of her professional life arrived in April, 2016. She was nominated for the OBE 
award. Of course, she got it! Now, that was a proud moment for all the Kannadigas living in the UK. Rest is her story here, 
as she narrates it in her own words!   
I am based in Sheffield, in the county of South Yorkshire, north of England. I have been married to Michael (also a physio-
therapist) since 1994, and have a stepson, Jonathan, and two wicked-step grandchildren! My mum (Kumuda) and eldest 
sister (Ramā) live about an hour away, and middle sister (Indu) lives in London with her two dogs!  
I qualified from the School of Physiotherapy at the University Hospital of Wales as a physiotherapist in 1988. I worked in 
the National Health Service (NHS) for most of my career, except for a two-year break working as a Physical Therapist in 
America in the 1990s. My last appointment in the NHS was as Consultant Physiotherapist in Intermediate Care heading up 
a Therapy-led Ward. The role permitted me to admit medically well patients requiring the skills of a rehabilitation special-
ist, as opposed to nursing or medical care. I was in this role from 2004 until 2010, when I chose to leave the NHS and follow 
a different career path, which included more time to do research.  
I am now self-employed as an Independent Physiotherapy Consultant, and also an Honorary Visiting Fellow at 

Sheffield Hallam University, in the Health and Social Care Research Faculty. I have a varied and very interesting life, lecturing (inter)nationally, practising clinically, doing some 
writing for professional and service user magazines, and doing voluntary work for the local branch of Parkinson’s UK, the main charity for people with Parkinson’s. I am the 
national lead for the service User Involvement group of the charity’s Excellence Network. I am also trying to finish my Doctorate in Professional Studies, but get too easily 
distracted with both the work and social life I am involved in to finish it! 
My clinical area of expertise is working with older people (I have followed in the footsteps of my dad, who was a Consultant Physician in geriatric Medicine), and those with 
neurological conditions, particularly Parkinson’s.  
Over the years, I have won a few awards for leading innovative practice. My two years in America gave me new enthusiasm and ideas for my work with older people, and the 
first award was in 1998 from the CSP for work done setting up, and running a successful multi-disciplinary service in Accident an Emergency to help assess older people ad-
mitted after a fall and prevent unnecessary admission to hospital if appropriate. These services are now common in the NHS, but when we started our service in the mid-
1990’s, the provision was novel and ground-breaking. The Therapy-led Ward I headed up received an award for innovation from the local health authority, again, as it was the 
only one in the country, had good outcomes (decreased length of stay, decreased readmission rates, high patient satisfaction), and also won a national award from the Com-
munity Hospital Association. Even on leaving the NHS, I pushed for high standards for physiotherapists working with older people, and my involvement in Parkinson’s-related 
activities increased. In 2014, I was awarded a Fellowship of my professional body, the Chartered Society of Physiotherapy, the highest honour a clinician can receive from the 
profession for both my older people and Parkinson’s work. I was nominated for the OBE for the services I undertake on behalf of physiotherapy by the CSP.  
The OBE citation states, the award is for ‘Services to physiotherapy’. A career spanning 25 plus years, and an ethic of raising the standards of physiotherapy practice for those 
working with older people mean I have been involved in diverse projects to promote best practice so that older people get good treatments. This includes project work for 
specific professional networks (local, regional, national and international), for the CSP, particularly the past few years to produce published material ready for distribution to 
therapists and the public for Older People’s Day in October, and for Parkinson’s UK – again, locally to internationally. Over the years, I have held positions on committees as 
chair, secretary, general committee member, involved in several Department of Health-led projects for the profession, and am on the editorial board of the CSP professional 
network for physiotherapists working with older people (AGILE). I think this has been what gained me the recognition.  
Response to the award?! The whole process has been surreal, and I actually did not believe it when I received the letter from the Department of Health in April 2016 informing 
me that a nomination was being considered. Three things did not hold true for me. First, the letter had been sent to the Hallamshire Physiotherapy Clinic where I do some 
private work, but as I am self-employed, my home address is the one I use for official correspondence. The second issue was that it was addressed to ‘Dr’ Ramaswamy. Many 
of my friends and acquaintances know my painfully long journey trying to complete my Doctoral studies is still ongoing, and some of the more cheeky ones nick-name me ‘Dr’ 
to poke fun at how long this process is taking. I believed this was a prank, as the Honours List was due out the week of my 50th birthday. The final issue is my ignorance at how 
the system works. As the monarch awards the Honour, I expected the letterhead to be from Buckingham Palace, and not the Department of Health, so I did not respond for a 
couple of weeks! Of course, despite my suspicions that it may be a prank was won over by my curiosity, so I rang the Department of Health ‘Honours and Appointments Secre-
tariat’ number on the letter to discuss the matter.  
When I put the phone down, I was fit to burst I was so excited, but still unbelieving it could be me – at this point the issue was that it was only a nomination, but that still felt 
incredible. They would not even tell me who nominated me, but I guessed from a couple of cryptic emails I had recently received from someone I respect a lot and would be 
the sort of person to have put the nomination forward.  
Telling mum, my two sisters, and some of my friends, work colleagues and other family who have been so supportive over my career was the best – my excitement and pride 
was obvious. I emailed quite a few people the night the list was published. Most people were proud for me, and again (just as with the Fellowship), the experience has been 
amazing and humbling. I do work hard, an ethos instilled from my parents and the circles they moved in, but these sorts of awards make me realise just how many people 
supported me through the opportunities I took up to advance physiotherapy as well as my own career. 
How does it feel – as a Kannadiga, receiving this outstanding award?! An odd one to answer, as I have slowly become less involved with the Balaga since leaving my parent’s 
home. As is the case with many of my generation who were born and brought up away from their parent’s homeland, my strongest cultural bond has been through my 
parent’s memories and trips ‘back home’ – sometimes holidays, and sometimes to live there for periods. As the family elders have gradually passed away, and cousins have left 
India to live abroad, my ties to the country and culture have diminished. The irony of this is that mum and dad were part of the committee instrumental in establishing the 
Kannada Balaga all those years ago to keep the regional culture alive in the UK. My memories however are of the 1970 – 1980’s Bangalore, when we lived and I was schooled 
there. My work at the Sheffield Hallam University brings me into contact with many Indian students now, some of who are from the south, and I find their behaviour, descrip-
tion of modern Bangalore and general Kannadiga values very different to mine. I still feel like I am a Kannadiga, and relate strongly to being an Indian, but would not say I act 
particularly ‘Indian’. This said, I am extremely proud to feel I represent the sub-continent in a way that demonstrates our enthusiasm and high standards, and for me, in a 
clinical field that follows in the footstep of my dad.  
It was touching and funny at the same time when mum started to ring to let me know which uncle had rung from India or America as the news circulated the globe, as I had no 
idea that the overseas territories published the Honour’s List – it seems it was in the Deccan Herald. Mum has had MANY phone calls asking: ‘Kumuda, is this your Bhanu?’  
Any inspiring sources behind you? How can I not thank my family first, as without them I would not have my work ethic and values to use my knowledge and skills for the 
betterment of society? We are off to the temple next week to say a special ‘thank you’ to the forces that have also guided me along my life and career! I have already sent 
personal ‘thank yous’ to my nominator at the CSP, and the individuals who provided testimonials, and to work colleagues and friends who have collaborated in projects and 
supported me through my ups and downs. 
I guess my message is more specifically to people of the Black and Minority Ethnic (BME) communities across the world. I have long been a member of the BME network of the 
CSP (although no longer an active member), and in one post when in the NHS, I was on a committee to raise the awareness of education for BME workers. My background, and 
I suspect many of the Kannadigas who have left home to better the chances of their future generations is peppered with hope, a principle of hard work and an ethic to seize 
opportunities, but NOT to the detriment of your fellow man. Being a recipient of an honour (one of 8% of the BME community) demonstrates that by working hard when op-
portunities present, or sometimes making the opportunities happen, can be fruitful and rewarding in ways you would never believe. 
I received a message of congratulations from the Honours and Appointments Secretariat at the Department of Health ending with the following message: 
‘We have been very pleased to see an increase in the number of awards to the Black and Minority Ethnic community in recent years. If you felt able to help us to communicate 
this message, it would be very kind if you might signpost to www.gov.uk/honours to encourage more nominations. Everyone knows someone worthy of recognition. But they 
won’t receive an award unless someone nominates them!’ 
Plans for future? Yes, I need to stop writing this and get on with my studies. I am to finish my studies this year! The date is in November - giving me plenty time to pick out a 
new sari! 
Bhanu Ramaswamy in press: 
 http://www.csp.org.uk/news/2016/06/13/physios-recognised-queens-birthday-honours 
 http://www.thestar.co.uk/news/south-yorkshire-people-receive-awards-in-queen-s-birthday-honours-1-7958622 

 http://www.parkinsons.org.uk/professionals/news/28-june-2016/parkinsons-physiotherapy-pioneer-awarded-obe                                                           Dr Shrivatsa Desai/Dr Vinathe Sharma 
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Ishwar Vishwanath Sharma 

Ishwar vishwanath Sharma, youngest gold medal winner in the National Yoga Championship, 2016 UK is the son of 
Dr.Vishwanath and Dr.Mamata Rao (hail from Mysore, India). Six year old, Ishwar studying in Steephill School, Seven-
oaks, Kent, has made Indian community proud in the field of Yoga. Ishwar Sharma whose roots from India, is also 
interested in Hindu Scriptures, can chant upto 50 slokas from Vedas and Bhagavad-Gita. 
 Ishwar has been training under Dr.Vishwanath and various other yoga teachers for the past one year. 
 
Ishwar Sharma, who has performed in more than 100 events, feels yoga has helped him to grow stronger, flexible 
and fearless. It also helped him in his studies, to improve his concentration. 
Ishwar takes yoga a step further by performing Yoga Choreography to audiences in UK. He has choreographed with 
the topic Vedic Yoga with Harmony, in which music used from Vedic mantras, Bhagavad-Gita and other Indian scrip-

tures. 
Since yoga is being promoted as a sport in Olympics, Ishwar is hoping to qualify in the Olympics and win a medal for the country. 
 
Ishwar Sharma’s notable performances include: 

He performed in UK yoga federation Yoga Asana, and has won the Gold Medal. 

On 23rd April, 2016, has performed at Ugadi celebrations (New Year celebrations) which was organised by kannada kasturi.  

He also performed on 30th April 2016, at Yoga Choreography Kent Hindu Samajam Vishu Celebrations. 

On 1st May 2016, he performed at Yoga Choreography The Second National Hindu Conference organised by LONDON HINDU AIKYAVEDI.  

On 22nd May 2016 at Om Yoga Show in Manchester. 

On 8th May 2016: Arco Yoga at St.Nicholas Youth Centre in Goldstone RH9 8DT. 

On 12th June 2016. Performed at Ananda Mela organised by Asian Voice and Gujarat Samachar at Harrow Leisure 

Centre, Christ Church Avenue, Harrow HA3 5BD 

He has demonstrated his yogic skills in International championship held in Italy, in July 2016. 

He also performed in Bharathiya Vidya Bhavan in home office of the UK. 

Ishwar performed in various events on world yoga day. 

He has been interviewed in various TV programs, including BBC, NDTV, ZEE TV, UDAYA TV, TV9 

Ishwar also practice Acro Yoga and Rhythmic Yoga.  

Ishwar wants to be a student of yoga always and is grateful to his teachers for the wisdom they have shared with him. 
He wishes everyone to find the sense of peace and joy that he has found in yoga.  Seeks to spread the message and spirit of yoga so that everybody can thrive by nurturing 
their mind, body and soul and feel refreshed, nourished and balanced. 
Being a vegetarian, Ishwar Sharma promotes vegetarianism. 
 

Sunitha 
 

Kanndigas in Dorset 
 
The Dorset Kannada Balaga, UK raised £742.30 for Forest Holme Hospice, Poole at the Dorset Indian Mela held on 27 
August 2016 at Poole Park, Poole.   The members cooked delicious Karnataka State food - Idli Vada Sambar, potato bajji, 
black eyed beans bajji, banana bajji, chapathi pallya, peas pulao, puliyogare and sweets kayi holige, Mysore pak, gulab 
jamoon to name a few and the home made food sold out swiftly and helped to raise the money for the Forest Holme.  It 
was our pleasure to serve the public and at the same time raising fund for the charity.   It has given us immense satis-
faction and all the participants have taken great pride in being able to serve for a noble cause. 
  

Moksha 
  

 

Navikotsava - 2016, Bengaluru 
NAVIKA is a Kannada organisation in the US that hosts a bi-annual event in India termed Navikotsava. This year it was 
held at the prestigious Ravindra Kalakshetra in Bangalore on July 16th and 17th. Kannada organisations from across the 
globe had been invited to contribute and there were artists from the Middle East and Singapore, in addition to local 
artists and literary personalities. The programs were of a very high calibre, ran to full houses on both days with excel-
lent feedback, press and media coverage. 

From the UK, Dr. Madhusudhan, a life member of Kannada Balaga, who works as an Orthopaedic consultant in north 
Wales, was invited to give a classical music Veena concert on 16th July. He was accompanied by Sri Phaneesh, a senior 
local artist, on the mridangam. The program was well received and appreciated. The past-president of KBUK, Dr. 
Jayaram was the guest of honour for this session. 
 
             
                                  Dr. Savita Madhusudhan 
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