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                                    ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಲದರು ಇರು ಎಂದ ಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಲಗಿರು  

 

ದಿೀಪಲವಳಿ ಸಂಚಿಕ  

SANDESHA Nov 2018 

ಸಂಪಲದಕರ ನ್ುಡಿ  
 
 
ಯು ಕ  ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ ಲ್ಾ ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಲಷಯಗಳು.  
 
ಆಸ್ವಿನ್ಲಾಸಲಾಂಸ್ವತ ೀ ಪಕ್ ೀ 
ಚತುದದಶಲಾಂ ವಿದೂದಯೀ 
ಸಲನಪಯೀತ್ ತಿಲ್ತ ೈಲ್ ೀನ್ 
ರೌರವಂ ನ್ರಕಂ ಪರಜ ೀತ್ 
 
ಆಶಿಯುಜ ಮಲಸದ, ಕೃಷಣ ಪಕ್ಷದ ನ್ರಕಚ ಚತುದದಶಿಯಂದು ಬ ೀಗನ್  ಬ ಳಿಗ ೆ ಎದುು ಎಣ್ ಣ ಹಚಿಿ ಗಂಗಲ ಸಲನನ್ ಮಲಡುವ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಇನ್ೂನ ಅನ್ುಸರಿಸುತ ತೀವ  ಎನ್ುನವದು ಸಂತ ೂೀಷದ ವಿಷಯ. ಒಂದು 
ಪೌರಲಣಿಕ ಕಥ ಯ ಪರಕಲರ ಭೂದ ೀವಿಯ ಮಗನ್ಲಗಿದು ನ್ರಕಲಸುರನ್ು ಈಶಿರನ್ನ್ುನ ಧ್ಲಾನಸ್ವ ತನ್ಗ  ಸ್ವರೀಯರಿಂದ ಮಲತರವ ೀ ಮರಣ ಸ್ವಗಬ ೀಕು ಎಂಬ್ುದಲಗಿ ವರಪಡ ದಿದುನ್ು. ನ್ರಕಲಸುರನ್ು ಋಷಿಗಳ 

ತಪಸ್ವಿಗ  ತಪೀಭಂಗ ಮಲಡುತಿತದುನ್ು. ಯಜ್ಞಯಲಗಲದಿಗಳಿಗ  ಅಡಿಮಿಲಡುತಿತದುನ್ು. ಋಷಿಪತಿನಯರನ್ುನ ಹಂಸ್ವಸುತಿತದುನ್ು. ಅಲ್ಾದ  ಲ್ ೂೀಕಕಂಟಕನ್ಲಗಿ 
ದ ೀವಲದಿದ ೀವತ ಗಳಿಗ  ಉಪದರವ ನೀಡುತಿತದುನ್ಂತ . ಆತನ್ ಉಪಟಳ ಹ ಚ್ಲಿಗಿ ಆತನ್ನ್ುನ ಕ ೂಲ್ಾಲ್ ೀಬ ೀಕಲದ ಸಂದಭದ ಒದಗಿ ಬ್ಂತು. ಶಿರೀಕೃಷಣನ್ು ನ್ರಕಲಸುರನ್ನ್ುನ 
ಸಂಹಲರ ಮಲಡಲ್ು ನರ್ದರಿಸ್ವದನ್ು. ಆದರ  ತನ್ಗ  ಸ್ವರೀಯರಿಂದಲ್ ೀ ಮರಣ ಎಂಬ್ ವರಪಡ ದಿದು ಕಲರಣ ಆತನ್ನ್ುನ ಕ ೂಲ್ುಾವುದು ಕೃಷಣನಗ  ಸುಲ್ಭವಲಗಿರಲಿಲ್ಾ. ಅದಕಲಾಗಿ 
ಶಿರೀಕೃಷಣನ್ು ಒಂದು ಉಪಲಯವನ್ುನ ಮಲಡಿದನ್ು. ತನ್ನ ಪತಿನಯಲದ ಸತಾಭಲಮೆಯ ಮುಖಲಂತರ ಆಶಿಯುಜ ಮಲಸದ ಕೃಷಣಪಕ್ಷದಂದು ಅವನ್ನ್ುನ ಸಂಹರಿಸ್ವದನ್ು.  

ಈಗ ಸ್ವರೀಯರಿಗ  ಸಲ್ಾಬ ೀಕಲದ ಗೌರವ, ಮಹತಿ ಮತುತ ಸಲಾನ್ಮಲನ್ಗಳ ಕುರಿತು "ಧ್ ೈಯದದ" ಹ ೂಸ ಮಲತುಕತ ಗಳು ಆರಂಭವಲಗಿವ . #metoo ಅದರ ಒಂದು 
ಸಂಕ ೀತ ಮಲತರ. ಬಿಬಿಸ್ವ ಟಿವಿಯಲಿಾ ಸಹ ಮೊತತ ಮೊದಲ್ ಬಲರಿ ಡಲ|| ಹೂ (Dr. Who) ಒಬ್ಬ ಹ ಣುಣಮಗಳ ೀ ಎಂಬ್ುದೂ ದಲಖಲ್ ಯೀ. ಈ ಸಲ್ದ ನ್ಮಮ ಮುಖಾ 
ಅತಿಥಿಗಳಲ್ ೂಾಬ್ಬರೂ ಮಹಳ ಯೀ ಎಂಬ್ುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಶಿರೀಮತಿ ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರು ಅವರ ಹ ಸರು ಕ ೀಳದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಲ್ಾ. ಈ ಸಲ್ದ ಯು ಕ  ಕನ್ನಡಬ್ಳಗದ 
ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯದಕರಮದಲಿಾ ಅವರ ಮಲತು ಕ ೀಳುವ ಅವಕಲಶ ಒದಗಿ ಬ್ಂದಿರುವದು ನ್ಮಮ ಸುದ ೈವ. ಅವರದ ೀ ತಮಲಶ ಯ ಮಲತುಗಳಲಿಾ ಹ ೀಳಬ ೀಕ ಂದರ  ” ಎಲ್ಾರೂ 
ಬ್ನನ, ಅನ್ುಭವಿಸ್ವರಿ!” ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಪರಿಚಯವನ್ುನ ಮುಂದಿನ್ ಪುಟದಲಿಾ ಕ ೂಡಲ್ಲಗಿದ . ಈ ವಷದದ ಮೆೈಸೂರು ದಸರಲ ಉತಿವವನ್ುನ ಉದಲಾಟಿಸ್ವದ ಪರಥಮ ಮಹಳ  

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದಯವರು. ಅವರ ಆಯಾ ಆದ ಕೂಡಲ್  ಅವರಿಗ  ಪರಿೀಕ್ ಯಲಿಾ ರಲಂಕ್ ಪಡ ದಷುು ಸಂತ ೂೀಷವಲಯಿತಂತ ! ಅವರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಲನ್ ಮನ್ ಮಲತಲಗಿದ . ಮೆೈಸೂರು ರಲಜಮನ್ ತನ್ದವರು 
ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಉಳಿಸ್ವ, ಕಲಪಲಡಿ ಬ ಳ ಸ್ವದುಕ ಾ ಪರಶಂಸ  ಸುರಿದಿದುಲ್ಾದ , ದಸರ ಯ ಉದಲಾಟನ್ಲ ಭಲಷಣದಲಿಾ ಪಂಪ, ಮಹಲಿಂಗರಂಗ, ಸವದಜ್ಞ, ಬ ೀಂದ ರ ಇವರನ್ುನ ಉಲ್ ಾೀಖಿಸ್ವದರು. ಅವರ ಸಂದಶದನ್ (2016) ಒಳ 
ಪುಟಗಳಲಿಾದ  (ಪುಟ ೩). 

ಸುಧ್ಲ ಅವರ ಮಲತಲ್ಾದ  ಈ ಸಲ್ ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯದಕರಮದಲಿಾ ಅಜಯ ವಲರಿಯರ್ ಅವರ ಅದುುತ ಸಂಗಿೀತವನ್ೂನ ಕ ೀಳುವಿರಿ. ಈ ಸಲ್ದ ’ಅನವಲಸ್ವ’ ಬ್ಳಗದ (KSSVV) ಸಲಹತಿಾಕ ಪಯಲದಯ 
ಕಲಯದಕರಮದಲಿಾ ಮಧ್ಲಾಹನ ಒಂದೂ ಕಲಲ್ು ಗಂಟ ಯ ಕಲಲ್ ಕನ್ನಡದ ಮಹಳಲ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಬ್ಗ ಯೆೀ ಚಚ್ ದ ಏಪದಡಿಸಲ್ಲಗಿದ . ಆಸಕತರು ಇದರ ಲ್ಲಭ ಪಡ ಯಬ ೀಕಲಗಿ ವಿನ್ಂತಿ. (ಐದನ್ ಯ ಪುಟದಲಿಾ ಒಂದು 
ಲ್ ೀಖನ್ವನ್ುನ ಕ ೂಟಿುದ ) 

  

 

ಸಂಪಲದಕ ಮಂಡಳಿ 

 
 
 
 

 

 

 
 

ಆತಿೀಯ ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಗದ ಮಿತರರಲಿಾ ವಿನ್ಂತಿ. ಬ್ಳಗದ ಸುದಿುಧ್ಲರ  ಸಂದ ೀಶದಲಿಾ ನೀವು ಪರಕಟಿಸಲ್ು ಇಚಿಸಿುವ ನಮಮ ಕುಟುಂಬ್ದ  ಸುದಿು-ಸಮಲಚ್ಲರಗಳನ್ುನ (ಪರಶಸ್ವತ, ಸಲರ್ನ್ , ಮದುವ  ಮತುತ ಇನನತರ ಸುದಿುಗಳು)   

sandeshakbuk@yahoo.com ಈಮೆೀಲ್ ವಿಳಲಸಕ ಾ ಕಳಿಸ್ವಕ ೂಡಬ ೀಕಲಗಿ ವಿನ್ಂತಿಸ್ವಕ ೂಳುುತ ತೀವ . ಸಂದ ೀಶದ  ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ನಮಮ ಆಸಕಿತ,, ಸಹಕಲರ ಮತುತ ಪರೀತಲಿಹಗಳು ಅತಾಗತಾ.  
 

ಕವಿತ -ಲ್ ೀಖನ್ಗಳಿದುರ   'ಅನವಲಸ್ವ' ಗ  ಕಳಿಸ್ವಕ ೂಡಿ (anivaasi@gmail.com)  - (ನ್ ೂೀಡಿ ಪುಟ 6) 
 
 

ನ್ಗು, ಮನ್ದಿ ಲ್ ೂೀಗರ ವಿಕಲರಂಗಳನ್ು ನ್ ೂೀಡಿ| ಬಿಗಿ ತುಟಿಯ, ದುಡಿವಂದು ನ್ ೂೀವಪಡುವಂದು || ಪಗು, ವಿಶಿಜೀವನ್ದ ಜೀವಲಂತರಂಗದಲಿ | ನ್ಗುನ್ಗುತ ಬಲಳ್, ತ ರಳು - ಮಂಕುತಿಮಮ || 

ಸಂಪಲದಕ ಮಂಡಳಿ: ಶಿರೀವತಿ ದ ೀಸಲಯಿ, ವಿನ್ತ  ಶಮದ, ವಿಶಿನ್ಲಥ್ ಮಂದಗ ರ                  ವಿನ್ಲಾಸ: ಅನ್ನಪೂಣದ ಆನ್ಂದ್ 
Email: sandeshakbuk@yahoo.com   Website: www.kannadabalaga.org.uk 



 

  

 

  Page 2 

 SANDESHA Newsletter of Kannada Balaga UK                 November 2018 

ಸಂದ ೀಶ ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಗ ಯು.ಕ   

"ಮಲತಿನ್ ಮಲಿಾ" ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರು ಅವರ ಪರಿಚಯ   
 
ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರು (ಎಂ.ಎಸ . ಸುಧ್ಲ) ಅವರು ಅಥದಶಲಸರದಲಿಾ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡ ದವರಲಗಿದುು ಅಂತರಲಷಿರೀಯ ಖಲಾತಿಯ ಕಿರುತ ರ  ನ್ಟಿ 
ಹಲಗೂ ನ್ಗ ಭಲಷಣಕಲರರು. ಇವರು ಹಲ್ವಲರು ಕಿರುತ ರ  ಧ್ಲರಲವಲಹಗಳಲಿಾ ಮತುತ ಚಲ್ನ್ಚಿತರಗಳಲಿಾ ನ್ಟಿಸ್ವರುವುದಲ್ಾದ ೀ ಅನ್ ೀಕ ಟಿವಿ 
ಕಲಯದಕರಮಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಸ್ವದಲುರ . ಹಲಗ ಯೀ ದ ೀಶ ವಿದ ೀಶಗಳ ನ್ೂರಲರು ನ್ಗ  ಕಲಯದಕರಮಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಸ್ವ ತಮಮ ನರಗದಳ ನ್ಗ  
ಮಲತುಗಲರಿಕ ಯಿಂದ ಜನ್ರನ್ುನ ನ್ಗ ಗಡಲ್ಲಿಾ ತ ೀಲಿಸ್ವ ರಂಜಸ್ವದಲುರ . 

ಅವರ ಪಲರಥಮಿಕ ಶಲಲ್  ಮತುತ ಕಲಲ್ ೀಜನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಕಾಮಗಳೂರಿನ್ಲಿಾ. ೧೯೮೮ ರಲಿಾ ಕುವ ಂಪು ವಿಶಿವಿದಲಾಲ್ಯದಿಂದ ಎಂ.ಎ.ಪದವಿ ಪಡ ದರು. 
ಶಲಲ್ಲ ಕಲಲ್ ೀಜು ದಿನ್ಗಳಂದಲ್ೂ ಸಲವದಜನಕ ಭಲಷಣ ಸಪಧ್ ದ ಹಲಗೂ ಚಚ್ಲದ ಸಪಧ್ ದಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಸುತತಲಿದುರು. ಬ ಂಗಳೂರು, ಮೆೈಸೂರು 
ವಿಶಿ ವಿದಲಾಲ್ಯಗಳ ಅಂತರ ಚಚ್ಲದ ಸಪದ ದಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಸ್ವ ಐದು ನ್ೂರಕೂಾ ಹ ಚುಿ ಬಲರಿ ಪರಥಮ ಬ್ಹುಮಲನ್ ಗಳಿಸ್ವದಲುರ . ಕನ್ಲದಟಕದ 
ಅನ್ ೀಕ ಭಲಷಣ ಹಲಗೂ ಚಚ್ಲದ ಸಪದ ದಗಳಲಿಾ, ರಲಜಾ ಮಟುದ ಸಮೆೀಳನ್ದಲಿಾ ಸಲವದಜನಕ ಭಲಷಣ ಸಪಧ್ ದಯಲಿಾ ಪರಥಮ ಬ್ಹುಮಲನ್ ಗಳಿಸ್ವದ 
ಹ ಗೆಳಿಕ  ಇವರದು. ವಾಕಿತತಿ ವಿಕಸನ್ಕ ಾ ಸಂಬ್ಂರ್ಪಟುಂತ  ತರಬ ೀತಿ ಕಲಯದಕರಮಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಸ್ವದಲುರ .  

 

ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ುಭವ : ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರರು ಶಲಲ್ಲ ದಿನ್ಗಳಿಂದಲ್ೂ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಆಸಕಿತ ಹ ೂಂದಿದುರು. ಬ ಂಗಳೂರಿನ್ ಖಲಾತ ನ್ಟರಂಗ ಹವಲಾಸ್ವ ರಂಗತಂಡದಲಿಾ ತ ೂಡಗಿಸ್ವಕ ೂಂಡು ಕಲಕನ್ಕ ೂೀಟ , 
ತಲ್ ದಂಡ ಮುಂತಲದ ನ್ಲಟಕಗಳಲಿಾಯೂ ನ್ಟಿಸ್ವ ಸ ೈ ಅನನಸ್ವಕ ೂಂಡವರು. ಇವರು ಹತಲತರು ಕಿರುತ ರ  ಧ್ಲರಲವಲಹಗಳಲಿಾ ಮತುತ ಅನ್ ೀಕ ಹರಿತ ರ ಯ ಚಲ್ನ್ಚಿತರಗಳಲ್ೂಾ, ಟ ಲಿಚಿತರಗಳಲ್ೂಾ ಸಹ ಖಲಾತ 
ನದ ೀದಶಕರುಗಳ ಗರಡಿಯಲಿಾ ನ್ಟಿಸ್ವದಲುರ .  

ಹಲಸಾ ಚ್ಲವಡಿಗಳು: ಇಷ ುೀ ಅಲ್ಾದ  ಕನ್ಲದಟಕದ ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಪರಮುಖ ನ್ಗರಗಳಲಿಾ ನ್ಡ ದ ಸುಮಲರು ೨೫೦೦ ಕೂಾ ಹ ಚಿಿನ್ ಹಲಸ ೂಾೀತಿವಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಸುವುದರ ೂಂದಿಗ  ಇಂದು ಕನ್ಲದಟಕದ ಪರಮುಖ ನ್ಗ  
ಭಲಷಣಕಲರರ ಂಬ್ ಹ ಗೆಳಿಕ ಗ  ಪಲತರರಲಗಿದಲುರ . 

ವಿದ ೀಶ ಪರವಲಸಗಳು: ಅಂತರಲಷಿರೀಯವಲಗಿ  ಆಸ ರಿೀಲಿಯ, ನ್ೂಾಜಲ್ಲಾಂಡ , ಸ್ವಂಗಲಪುರ ಅಲ್ಾದ , ಅಮೆೀರಿಕಲದ ೧೪ ರಲಜಾಗಳಲಿಾ ನ್ಡ ಸ್ವದ ಕನ್ನಡ 
ಮನ್ ೂೀರಂಜನ್  ಕಲಯದಕರಮದಲಿಾ ಪರಮುಖ ಹಲಸಾ ಭಲಷಣಕಲರರಲಗಿ ಮಲತನ್ಲಡಿ ಜನ್ಮೆಚುಿಗ  ಪಡ ದಿದಲುರ . ಶಿರೀ ರಮೆೀಶ್, ಬಿ.ಆರ್. ಛಲಯಲ, 
ಶಿರೀಮತಿ ಶ ೈಲ್ಜಲ ಸಂತ ೂೀಷ್, ಶಿರೀ ರಲಮಪರಸಲದ್- ಇವರುಗಳ ೂಂದಿಗ  ನ್ಡ ಸ್ವದ ಕಲಯದಕರಮದಿಂದ ಅಕಾ ಸಂಸ ಾಗ  ಒಂದು ಕ ೂೀಟಿಗೂ ಹ ಚುಿ 
ಹಣವನ್ುನ ಸಂಗರಹಸ್ವ ಕ ೂಟಿುರುವುದು ಇವರ ಹ ಗೆಳಿಕ ಗಳಲ್ ೂಾಂದು        

ಮುಖಾ ಅತಿಥಿಯಲಗಿ  ಹನ್ ನರಡಕೂಾ ಹ ಚಿಿನ್ ದ ೀಶಗಳಲಿಾ ಭಹಗವಹಸ್ವದಲುರ : ಕನ್ಲದಟಕದ ವಿವಿರ್ ಸಂಘಟನ್ ಗಳು, ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹತಾ ಹಲಗೂ ಸಲಂಸೃತಿಕ 
ಸಂಘ ಸಂಸ ಾಗಳಿಂದ ೫೦೦ಕೂಾ ಹ ಚುಿ ಗೌರವ ಪುರಸಲಾರಗಳು ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರರ ಮುಡಿಗ ೀರಿವ  

ಪರಶಸ್ವತಗಳು : ೨೦೧೦ರಲಿಾ ಕನ್ಲದಟಕ ಸಕಲದರದ ಕನ್ಲದಟಕ ರಲಜ ೂಾೀತಿವ ಪರಶಸ್ವತಯಲ್ಾದ  ದ ೀಶವಿದ ೀಶಗಳಲಿಾ ಹನ್ ನರಡಕೂಾ ಹ ಚಿಿನ್ ಪರಶಸ್ವತಗಳಿಗ  
ಪಲತರರಲಗಿದಲುರ . ಆಡಿಯೀ ಮತುತ ವಿಡಿಯೀ ಸ್ವಡಿಗಳು : ಇವರ ಡ ೂೀಂಟ ವರಿ ಮಲಡ ೂಾೀಬ ೀಡಿ ಮತುತ ನ್ ೂೀ ವರಿ ನ್ಗಲತ ಇರಿ- ಎಂಬ್ ಹಲಸಾಕ ಾ 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ವದ ಎರಡು ಸ್ವಡಿಗಳನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ  ಮಲಡಿದಲುರ . ಪರಮುಖವಲಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲದಂಬ್ರಿ ಕಥ , ಕವನ್, ನ್ಲಟಕ, ಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಓದುವುದು, ಕನ್ನಡ 
ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗರಹಣ್ , ಉತತಮ ದೂರದಶದನ್ ದಲರಲವಲಹ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಕಲಯದಕರಮಗಳ ವಿೀಕ್ಷಣ್  ಮತುತ ನ್ಟನ್ , ಇವು ಇವರ ಮುಖಾ ಹವಲಾಸಗಳು. 

 

             - (ಕೃಪ : ಇದು ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರು ಅವರ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ www.sudhabaragur.com ನ್ ಸಿಪರಿಚಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ರೂಪ, ಅವರ ಅನ್ುಮತಿಯಿಂದ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ಸುಧ್ಲ ಬ್ರಗೂರು ಅವರ ಯು ಟೂಾಬ್ ಲಿಂಕುಗಳು — 
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ9_eIio7eAhVPsaQKHTp-CNkQtwIwA3oECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%3DWkBPtUQf9FU&usg=AOvVaw1zk9V0AM5hxoLWiBxBhJz3 
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ3N-gho7eAhWJ4IUKHXYgAS8QFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fplaylist%3Flist%3DPL0KyrMLjyFTja0QngRmhd4IittfXkaB7F&usg=AOvVaw0HiXz_KH-r4nXdQ8xnwFDd 
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ3N-gho7eAhWJ4IUKHXYgAS8QtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%3Dw2WYhdHwPEM&usg=AOvVaw1j0dvUOJ8-6h3l2YH7pKEw 
 
 

ಮನ್ುಷಾನಗ  ಜೀವನ್ದಲಿಾ ಒಂದು ಗುರಿ 

ಇರಬ ೀಕು, ಒಂದು ಗುರು ಇರಬ ೀಕು  
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ಸಂದ ೀಶ ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಗ ಯು.ಕ   

ಪದಮಶಿರೀ ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದಯವರ ಸಂದಶದನ್ (2016) 

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದಯವರು ಸ ಪ ುಂಬ್ರ್ 2016ರಲಿಾ ಯುಕ  ದಲಿಾ VSUK ಸಮಲರಂಭಕ ಾ ಬ್ಂದಲಗ ಡಲ.ದಲಕ್ಲಯಣಿಯವರು ನ್ಡ ಸ್ವದ ಸಂದಶದನ್.  

(ಕೃಪ : ಅನವಲಸ್ವ ಜಲಲ್ ತಲಣ: http://anivaasi.com/2016/09/30/ಶಿರೀಮತಿ ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದ ಅವರ ೂ೦ದಿಗ  ನ್ಡ ಸ್ವದ ಒ೦ದು ಸ೦ಭಲಷಣ್ )  

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದ!! ಭಲರತ ದ ೀಶದಲಿಾ, ಅದರಲ್ೂಾ ಕನ್ಲದಟಕ ರಲಜಾದಲಿಾ ಸಲಮಲಜಕ ಬ್ದಲ್ಲವಣ್ /ಸುಧ್ಲರಣ್ , ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೀತರಗಳಲಿಾ ತ ೂಡಗಿಸ್ವಕ ೂಂಡವರಿಗ  ಅವರ ಹ ಸರು 
ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹಲಗೂ ಅಪಲಾಯಮಲನ್. ಅವರ ಹ ಸರು ಅವಕಲಶವಂಚಿತರಲದ ಸಲವಿರಲರು ಹ ಣುಣಮಕಾಳ ಮನ್ಸ್ವಿಗ  ನ್ ಮಮದಿ ತರುತಿತದ .  ಹಲಗ ಯೀ, ಕನ್ನಡ ಸಲಹತಾ 
ಪ್ರರಯರಿಗೂ ಅವರು ಸಲಕಷುು ಪರಿಚಯವಿದಲುರ . ಬ ಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಾರುವ ಪರಸ್ವದಧ ಮಲಹತಿ ತಂತರಜ್ಞಲನ್ದ ಸಂಸ ಾ ಇನ್ ೂಫೀಸ್ವಸ ನ್ ಮತ ೂತಂದು ಭಲಗವಲದ ಇನ್ ೂಫೀಸ್ವಸ 
ಫೌಂಡ ೀಶನ್ ನ್ ಜೀವನ್ಲಡಿ ಶಿರೀಮತಿ ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದಯವರು. ಅವರು ಸ ಪ ುಂಬ್ರ್ ೧೭ರಂದು ಇಂಗ ಾಂಡಿನ್ ಉತತರ ಭಲಗದಲಿಾ ನ್ಡ ದ ವಿೀರಶ ೈವ ಬ್ಳಗದ 
ಸಮಲರಂಭಕ ಾ ಮುಖಾ ಅತಿಥಿಯಲಗಿ ಬ್ಂದಿದುರು. ಆ ಸಂದಭದದಲಿಾ ಅವರನ್ುನ ‘ಅನವಲಸ್ವ‘ ಗ ಂದು ವಿಶ ೀಷವಲಗಿ ಸಂದಶಿದಸ್ವದವರು ಅನವಲಸ್ವ ಬ್ಳಗದ ಡಲ. ದಲಕ್ಲಯಣಿ. 
ಶಿರೀಮತಿ ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದಯವರು ಡಲ.ದಲಕ್ಲಯಣಿಯವರ ಜ ೂತ  ಹಂಚಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಮಲತು— 

ಊಟದ ನ್೦ತರ ಮತ ತ ”ನೀವು ಬ ಳಗಿನ೦ದ ಜನ್ರ ಬ್ಳಿ ಮಲತನ್ಲಡುತತಲ್  ಇದಿುೀರಿ, ನ್ನ್ನ ಕ ಲ್ ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ಸ೦ದಶದನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಉತತರ ಕ ೂಡಿ ಎ೦ದು ಕ ೀಳಲ್ು ಸ೦ಕ ೂೀಚವಲಗುತತದ ” ಎನ್ುನವ ನ್ನ್ನ ಹ೦ಜರಿಕ ಗ  
”ಇದ ೀನ್ು ದ ೂಡು ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ನ್ಲನ್ ೀನ್ು ಸ೦ತಳ , ನ್ ೂಬ ಲ್ ಪರಶಸ್ವತ ವಿಜ ೀತಳ ,” ಎನ್ುನವ ಆವರ ದ ೂಡಿಮನ್ಸ್ವಿನ್ ಉತತರದ ೂ೦ದಿಗ  ನ್ಮಮ ಸ೦ದಶದನ್ ಶುರುವಲಯಿತು. 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ – ”ನ್ಮಸಲಾರ ಸುಧ್ಲಮೂತಿದಯವರ , ನಮಮ ಸರಳತ  ಮತುತ ಆದಶದ ನ್ಮಮ ಕನ್ಲದಟಕದಲಿಾ ಮನ್ ಮಲತಲಗಿದ ಯ೦ದು ಹ ೀಳುವುದರಲಿಾ ಉತ ರೀಕ್ ಯಿಲ್ಾ. ಇದಕ ಾ ನಮಗ  ದ ೂರ ತ ಪ ರೀರಣ್ ಯೀನ್ು? 

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದ – ಕ ಲ್ವೂಮೆಮ ಮನ್ುಷಾರು ತಮಮನ್ುನ ತಲವು ಹ ಚ್ ಿ೦ದು ಗುರುತಿಸ್ವಕ ೂಳುುತಲತರ . ನ್ನ್ನಲಿಾ ಯಲವ ವಿಶ ೀಷತ ಯೂ ಇಲ್ಾ. ದ ೀವರಮು೦ದ  ನ್ಲವ ಲ್ಾರು ಸಲಮನ್ಾರ ೦ದು ನ್೦ಬಿ ನ್ನ್ನ ಕ ಲ್ಸ ಮಲಡಿಕ ೂ೦ಡು 
ಹ ೂೀಗುತ ತೀನ್ . ಎಲ್ಾರೂ ಒ೦ದ . ನ್ಲನ್ು ಮೊದಲ್ು ಹ ೀಗಿದ ುನ್ ೂೀ, ಈಗಲ್ು ಹಲಗ ಯ ಇದ ುೀನ್ . 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ- ”ನೀವು ಬ್ಹಳಷುು ಕ ಲ್ಸಗಳಲಿಾ ನಮಮನ್ುನ ತ ೂಡಗಿಸ್ವಕ ೂ೦ಡಿದಿುೀರಿ. ನಮಮ ಸಲಮನ್ಾ ದಿನ್ದ ದಿನ್ಚರಿಯೀನ್ು?” 

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದ- ”ನ್ಲನ್ು ಯಲವಲಗಲ್ು ಬ್ಹಳ busyಯಲಗಿರುತ ತೀನ್ , ಮದುವ , ಮು೦ಜ, ಸ ನೀಹತರ ಕೂಟ ಇತರ ಸಮಲರ೦ಭಗಳಿಗ  ಹ ೂೀಗಲ್ು ನ್ನ್ಗ  ಸಲರ್ಾವಲಗುವುದಿಲ್ಾ. ಯಲವ ಕ ಲ್ಸಕ ಾ ಆದಾತ  ಕ ೂಡಬ ೀಕ ೦ದು 
ಮೊದಲ್  ನರ್ದರಿಸ್ವ ಕ ಲ್ಸಗಳನ್ುನ ಮಲಡಬ ೀಕು. ಇದ ಲ್ಾರದರ ಜ ೂತ ಗ  ಓದುವ ಸಮಯವನ್ುನ ಸಹ ಒದಗಿಸ್ವಕ ೂಳುಬ ೀಕು. ದಿನ್ಲ ಒ೦ದು ಘ೦ಟ ಯಲದರೂ ಓದುತ ತೀನ್ . ಬ ಳಿಗ ೆ ಒ೦ದು ಘ೦ಟ  ವಲಾಯಲಮ 
ಮಲಡುತ ತೀನ್ . ಅಡಿಗ  ಮಲಡಬಲರದ ೦ದಿಲ್ಾ, ಆದರ  ನ್ನ್ಗದಕ ಾ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಾ. ತಲಯಿ ಮತುತ ಅತ ತಯವರಿದಲುಗ, ವಯಸಲಿದವರು ಒಬ್ಬರ  ಊಟ ಮಲಡಬಲರದ ೦ದು ಮಧ್ಲಾಹನ ಮನ್ ಗ  ಬ್೦ದು ಊಟ ಮಲಡಿ 
ಆಫೀಸ್ವಗ  ಹ ೂೀಗುತಿತದ ು. ನ್ಲನ್ು ತರಕಲರಿಯನ್ುನ ಸಹ ಬ ಳ ದುಕ ೂಳುುತ ತೀನ್ . ನ್ನ್ಗ  ಕೃಷಿ ಎ೦ದರ  ಬ್ಹಳ ಇಷು. ಮನ್ ಗ  ಬ ೀಕಲದ ಸಲಮಲನ್ು ತರಿಸುವುದು ಸಹ ನ್ನ್ನದ  ಜವಲಬಲುರಿ. ಆಫೀಸ್ವಗ  ಹ ೂೀದಲಗ ಜಗತ ತೀ 
ಮರ ತು ಕ ಲ್ಸ ಮಲಡುತ ತೀನ್ . ಮನ್ ಯಲಿಾ ಅಡಿಗ ಯವರು, ಮನ್ ಯಲಿಾ ಮತುತ ಕಛ ೀರಿಯಲಿಾ ಕಲಯದದಶಿದಗಳು ನ್ನ್ಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಲತರ . 

ದಲಕ್ಲಯಿಣಿ – ನೀವು ಕನ್ನಡದಲಿಾ ಬ್ರ ಯುತಿತರುವುದು ನ್ಮೆಮಲ್ಾರಿಗೂ ಹ ಮೆಮಯ ವಿಷಯ, ನೀವು ಇ೦ಗಿಾಷ್ ನ್ಲ್ೂಾ ಪುಸತಕಗಳನ್ುನ ಬ್ರ ದಿದಿುೀರಿ, ಇದಕ ಾ ಸಮಯವನ್ುನ ಹ ೀಗ  ಒದಗಿಸ್ವಕ ೂಳುುತಿತೀರಿ? 

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದ -ದಿನ್ಕ ಾ ಒ೦ದು ಘ೦ಟ  ಓದುವುದರ ಜ ೂತ ಗ  ನ್ಲನ್ು ವಲರಕ ಾ ಮೂರು ಬಲರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ುನ ಪಡ ದು,ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಕ ಯನ್ುನ ಮು೦ದುವರಿಸ್ವದ ುೀನ್ . ಈಗ ೆ ಐದಲರು ವರುಷಗಳ ಕ ಳಗ  ’ಶಿಲ್ಲ ಶಲಸನ್’ 
ದಲಿಾ ಡಿಪಾಮ ಪದವಿಯನ್ುನ ಪಡ ದುಕ ೂ೦ಡ . ನ್ನ್ಗ  ದಿನ್ದಲಿಾ ಉಳಿಯುವ ಸಮಯ ಓದುವುದರಲಿಾ, ಬ್ರ ಯುವುದರಲಿಾ, ಕಲಿಯುವುದರಲಿಾ ಕಳ ದುಹ ೂೀಗುತತದ . ಎಲಿಾಯಲದರೂ ರಜಲ ಹ ೂೀಗಲ್ು ನ್ನ್ಗ  ಸಮಯವೂ 
ಇಲ್ಾ, ಹ ೂೀಗಬ ೀಕ ೦ದು ಅನನಸುವುದೂ ಇಲ್ಾ. ಕ ಲ್ಸಕಲಾಗಿ 20 -22 ದಿನ್ ನ್ಲನ್ು ಟೂರ್ ಮಲಡಬ ೀಕಲಗುತತದ . 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ – ನಮಗ  ಸಲಹತಾದಲಿಾ ಆಸಕಿತ ಹ ೀಗ  ಬ ಳ ಯಿತು? 

ಸುಧ್ಲ ಮೂತಿದ- ನ್ಲನ್ು ಶಿಕಶಕರ ಕುಟು೦ಬ್ದಿ೦ದ ಬ್೦ದವಳು. ನ್ಮಮ ತಲತ ಮತುತ ತಲಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಸತರರಲಗಿದುರು. ನ್ಮಗ  ಹುಟುುಹಬ್ಬಕ ಾ, ಚಿನ್ನ ಬ ಳಿು, ಇನನತರ ವಸುತಗಳಲ್ಾ, ಪುಸತಕದ ಉಡುಗ ೂರ  
ದ ೂರ ಯುತಿತತುತ. ಚಿಕಾವಯಸ್ವಿನ್ಲ್ ಾ ನ್ಮಮ ಮನ್ ಯಲಿಾ ಲ್ ೈಬ್ರರಿ ಇತುತ. ಈಗಲ್ೂ ನ್ನ್ನ ಲ್ ೈಬ್ರರಿಯ ಬ ೀರ , ನ್ಲರಲಯಣ ಮೂತಿದಯವರದ  ಬ ೀರ . ಓದುವ ಆಸಕಿತ ಮೊದಲಿನ೦ದಲ್  ಬ ಳ ದುಬ್೦ದಿದುು. 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ – ನೀವು ಬ್ಹಳಷುು ಚ್ಲರಿಟಿ ಅಥವಲ ಸ ೀವಲಕಲಯದಗಳನ್ುನ ಮಲಡುತಿತದಿುೀರಿ, ಇದರಲಿಾ ನಮಮ ಹೃದಯಕ ಾ ಹತಿತರವಲದದುು ಯಲವುದು? 

ಸುಧ್ಲಮೂತಿದ – ತಲಯಿಗ  ಹತುತ ಮಕಾಳಲಿಾ ಯಲವ ಮಗು ಇಷು ಎ೦ದು ಕ ೀಳಿದ ಹಲಗಿದ  ಈ ಪರಶ ನ, ಎಲ್ಾವೂ ಹತಿತರವ , ಆದರ  ಯಲವುದು ಹ ಚಿಿನ್ 
ಕಷುವ ೦ದು ಹ ೀಳಬ್ಲ್ ಾ. ವ ೀಶಲಾ ವೃತಿತಯಲಿಾ ತ ೂಡಗಿರುವ ಮಹಳ ಯರ ಸುಧ್ಲರಣ್ ಯ ಕಲಯದ. ಇದಕ ಾ ಕ ಲ್ವು ಜನ್ರಿ೦ದ ಬ್ಹಳಷುು ವಿರ ೂೀರ್ವನ್ುನ 
ಎದುರಿಸಬ ೀಕಲಯಿತು. ಜನ್ ಕಲ್ುಾ ತ ೂರಿದರು, ಚಪಪಲಿ ತೂರಿದರು, ಟ ೂಮಾಟ ೂ ಎಸ ದರು. ಇದು ಬ್ಹಳ ಸಮಯವನ್ುನ ಸಹ ತ ಗ ದುಕ ೂ೦ಡಿತು. 10-20 
ವಷದಗಳ ೀ ಬ ೀಕಲಯಿತು. ಈಗ ರಲಯಚೂರು ಜಲ್ ಾಯಲಿಾ ಮೂರು ಸಲವಿರ ಮಹಳ ಯರು ವ ೀಶಲಾವೃತಿತಯನ್ುನ ಬಿಟುು ಬ್ದುಕುವುದರಲಿಾ ಸಫಲ್ರಲಗಿದಲುರ . 
ಈ ಸ ೀವಲಕಲಯದದಲಿಾ ನ್ನ್ಗ  ಬ್ಹಳಷುು ಜನ್ ಸಹಲಯ ಮಲಡಿದಲುರ . ಇದರ ಬ್ಗ  ೆನ್ಲನ್ು ” ಥಿರೀ ಥೌಸ೦ಡ ಸ್ವುಚಸ ” ಅನ್ುನವ ಲ್ ೀಖನ್ ಬ್ರ ದಿದ ುೀನ್ . 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ – ನೀವು ಇನ್ಫ ್ೂಸ್ವಸ ಫ್ೌ ೦ಡ ೀಶನ್ ನ್ ಮುಖಾ ಕಲಯದದಶಿದಯಲ್ಾದ , ಬಿಲ್ ಗ ೀಟಿ ಚ್ಲರಿಟಿಗ  ಸದಸಾರೂ ಆಗಿದಿುೀರಿ. ಅದರ ಬ್ಗ ೆ ಸಿಲ್ಪ 
ಹ ೀಳುತಿತೀರಲ ? ಯಲವ ರಿೀತಿಯಲಿಾ ಅದರಿ೦ದ ನಮಗ  ಸಹಲಯವಲಗಿದ  ? 

ಸುಧ್ಲಮೂತಿದ – ಏಡಿ (AIDS) ಮತಿತತರ ರ ೂೀಗಗಳನ್ುನ ತಡ ಗಟುುವ ಕಲಯದದಲಿಾ, ಅದರಲ್ೂಾ ವ ೀಶಲಾವೃತಿತಯಲಿಾ ತ ೂಡಗಿರುವ ಮಹಳ ಯರಿಗ  
ಇದರಿ೦ದ ಸಹಲಯವಲಗಿದ . ನೀವು ಉತತರ ಕನ್ಲದಟಕದಲಿಾರುವ ಎಲ್ಾಮಮನ್ ಗುಡಿದ ಬ್ಗ ೆ ಕ ೀಳಿರಬ್ಹುದು. ಅಲಿಾ ಬಲಲ್ ಯರನ್ುನ, ಜ ೂೀಗಿತಿ ಅಥವಲ 
ದ ೀವದಲಸ್ವಯರನ್ಲನಗಿ ಮಲಡುವ ಪದಧತಿಯಿದ . ಅವರು ಮು೦ದ  ವ ೀಶಲಾವೃತಿತಯಲಿಾ ತ ೂಡಗುತಲತರ . ಅಲಿಾ ಕ ಲ್ಸಮಲಡಿದುನ್ುನ ಗ ೀಟಿ ಫ ್ೂ೦ಡ ೀಷನ್ ಗುರುತಿಸ್ವ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸದಸಾಳನ್ಲನಗಿ ಮಲಡಿತು. 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ- ಸುಧ್ಲಮೂತಿದಯವರ , ಪರತಿಯಬ್ಬ successful ಪುರುಷನ್ ಹ೦ದ  ಮಹಳ ಯಬ್ಬಳಿರುತಲತಳ  ಎನ್ುನತಲತರ . ನಮಮ ಈ ಜೀವನ್ ಸಫ್ಲ್ತ ಯ ಹ೦ದ  ಇರುವವರಲರು? ನ್ಲರಲಯಣ ಮೂತಿದಯವರು, 
ಸ ೀವಲಕಲಯದಗಳಲಿಾ ನಮೊಮಡನ್  ಭಲಗವಹಸುತಲತರ ಯ? 

ಉತತರ – ಅಥದ ಮಲಡಿಕ ೂಳುುವ ಪತಿ ಇರುವುದು ಹ ಣುಣಮಕಾಳಿಗ  ಬ್ಹಳ ಮುಖಾ. ನ್ಲರಲಯಣ ಮೂತಿದಯವರು ನ್ನನ೦ದ ಏನ್ೂ ಎಕ ಿೆಕ್ು ಮಲಡುವುದಿಲ್ಾ. ನ್ಲನ್ು ಕ ಲ್ವೊಮೆಮ ಸ ೀವಲಕಲಯದಗಳಿಗಲಗಿ ಪರಯಲಣ 
ಮಲಡಬ ೀಕಲಗುತತದ , ತಿ೦ಗಳುಗಟುಲ್  ಮನ್ ಯಿ೦ದ ಹ ೂರಗಿರಬ ೀಕಲಗುತತದ . ಅವರು ಇದನ್ುನ ಅಥದಮಲಡಿಕ ೂಳುುತಲತರ . 

”ನ್ಲರಲಯಣ ಮೂತಿದಯವರು ಈ ಚಟುವಟಿಕ ಯಲಿಾ ಭಲಗವಹಸುವುದಿಲ್ಾ. (ನ್ಗುತಲತ) ”ಚ್ ಕ್ ಬ್ುಕ್ ನ್ನ್ನ ಕ ೈಲಿರುತತಲ್ಾ, ಮುಗಿಯಿತು!” 

ಪರಶ ನ – ಭಲರತದಲಿಾ ಬ್ಹಳಷುು ಜನ್ ಚ್ಲರಿಟಿ ಕ ಲ್ಸಗಳನ್ೂನ ಮಲಡುತಿತದುರೂ, ಇನ್ಫ ್ೂಸ್ವಸ ಜನ್ರ ಹೃದಯಕ ಾ ಹತಿತರವಲದದುು ಎ೦ದು ನ್ನ್ನ ಭಲವನ್ . ಈ ಸ ೀವಲಕಲಯದಗಳಲಿಾ ಬ ೀರ  ಉದಾಮಿಗಳೂ ತ ೂಡಗುವ೦ತ  
ಮಲಡುವ ಬ್ಗ  ಹ ೀಗ ? 

ಉತತರ – ಟಲಟಲ ದವರು ಬ್ಹಳ ಒಳ ುಯ ಕ ಲ್ಸಗಳನ್ುನ ೧೦೦ ವಷದಗಳಿ೦ದ ಮಲಡುತಿತದಲುರ . ಅದು ಅವರವರ ಮನ್ ೂೀಭಲವ. ” ಬ್ಹುಜನ್ ಹತಲಯ, ಬ್ಹುಜನ್ ಸುಖಲಯ” ಎನ್ುನವ ತತಿ ನ್ಮಮದು. 

ಪರಶ ನ – ನೀವು ಬ್ಹಳಷುು ಚಲ್ನ್ಚಿತರಗಳನ್ುನ ನ್ ೂೀಡಿದಿುೀರಿ ಎ೦ದು ಓದಿದ ನ್ ನ್ಪು, ಯಲವ ರಿೀತಿಯ ಚಲ್ನ್ಚಿತರಗಳು ನಮಗ  ಪ್ರರಯವಲದದುು? 

ಉತತರ – ಪುಣ್ ಯಲಿಾದಲುಗ ಒಮೆಮ ಸ ನೀಹತರ ಬ್ಳಿ ದಿನ್ಕ ೂಾ೦ದು ಸ್ವನ್ ಮಲ ನ್ ೂೀಡುವುದಲಗಿ ಬ ಟ ಕಟಿು ೩೬೫ ಚಲ್ನ್ಚಿತರಗಳನ್ುನ ನ್ ೂೀಡಿದ ು. ಈಗ ಅದಕ ಾ ನ್ನ್ಗ  ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಾ. ಯಲವುದು ಇಷುವ ನ್ುನವುದಕ ಾ, 
ನ್ಲನ್ು ನ್ಟನ್ , ಕಥ , ನದ ೀದಶನ್, ಹಲಡುಗಳು, ಸ೦ಭಲಷಣ್  ಪರತಿಯ೦ದನ್ೂನ ವಿಮಶಿದಸುತ ತೀನ್ . ಸ ನೀಹತ  ಮತುತ ಚಲ್ನ್ಚಿತರ ವಿಮಶದಕಿ ಅನ್ುಪಮ ಚ್ ೂೀಪರರವರು ”ನೀನ್ು ಇನ್ಫ ್ೂಸ್ವಸ ಕ ಲ್ಸಗಳಲಿಾ 
ನರತ ಯಲಗಿಲ್ಾದಿದುರ  ಫಲ್ಮ ಕಿರಟಿಕ್’ ಅಗಬ್ಹುದು” ಎ೦ದು ತಮಲಷ  ಮಲಡುತಿತದುರು. 

ಅಲಿಾಯ ಕುಳಿತು ಕ ೀಳುತಿತದು ಡಲ. ದ ೀಸಲಯಿಯವರು ಮತುತ ಡಲ. ಪ ರೀಮಲ್ತ, ಕನ್ನಡದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಬ್ಗ ೆ ತಮಮ ಕಳಕಳಿ ವಾಕತಪಡಿಸ್ವದಲಗ ಸುಧ್ಲಮೂತಿದಯವರು ಬ್ಹಳ ಸಮಯೀಚಿತ ಉತತರವನ್ುನ ಕ ೂಟುರು: 
”ಬ ೀರಿನ೦ದ ದೂರವಲದಲಗ ಬ ೀರಿನ್ ಸ ಳತ ಜಲಸ್ವತ. ನೀವು ಕನ್ಲದಟಕದಲ್ ಾ ಇದಿುದುರ  ಹೀಗ  ಯೀಚಿಸುತಿತರಲಿಲ್ಾ. ಇ೦ಗಿಾಷ್ ಕಲಿಯುವುದು ಬ್ಹಳ ಮುಖಾ, ಅವಕಲಶಗಳು ಹ ಚ್ಲಿಗುತತವ . ನ್ಲನ್ು ಕನ್ಲದಟಕ ಸಕಲದರಕ ಾ 
ಕ ೂಡುವ ಸಲ್ಹ ಯ೦ದರ , ಇ೦ಗಿಾಷ್ ಮಿೀಡಿಯಮ್ ಜ ೂತ ಗ  ಮಕಾಳಿಗ  ಉತತಮವಲದ ಕನ್ನಡವನ್ೂನ ಕಲಿಸ್ವ ಎ೦ದು.” 

ದಲಕ್ಲಯಣಿ – ನ್ಮೊಮಡನ್  ನೀವು ಕಳ ದ ಈ ಸಮಯಕ ಾ ಮತುತ ಸ೦ಭಲಷಣ್ ಗ  ರ್ನ್ಾವಲದಗಳು. 

                             - ಡಲ. ದಲಕ್ಲಯಣಿ 
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ಕನ್ಲದಟಕ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಸಂಘ - ಕಿರು ಪರಿಚಯ  

ಕನ್ಲದಟಕ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಸಂಘ (ಕಲ್ ೀಸಂ) ೧೯೭೯ರಲಿಾ ಆರಂಭವಲದದುು. ಮುಂದಿನ್ ವಷದ ೨೦೧೯ ಜನ್ವರಿ ೨೬ರ 
ಹುಟುುಹಬ್ಬದಂದು ಸಂಘಕ ಾ ೪೦ ವಷದದ ಹರ ಯ. ಕಲ್ ೀಸಂ ನ್ ಮೊಟುಮೊದಲ್ ಅರ್ಾಕ್  ಹಲಸಾಲ್ ೀಖಕಿ ಟಿ. ಸುನ್ಂದಮಮ. ಕನ್ನಡ 
ಭಲಷ ಯ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಕನ್ನಡ ಸಲಹತಾದ ಮುನ್ ನಲ್ ಗ  ಬ್ರಲ್ು ಪುರುಷ ಲ್ ೀಖಕರ ಪಲರಬ್ಲ್ಾ ಅನ್ುವು ಮಲಡಿಕ ೂಡುತಿತಲ್ಾ ಮತುತ 
ಮಹಳ ಯರ ಪರವಲದ ಧ್ ೂೀರಣ್ ಗಳನ್ುನ, ಅವರ ಕಿರಯಲತಮಕ ಬ್ರವಣಿಗ ಗಳನ್ುನ ಸಮಲನ್ ಗೌರವದಿಂದ ಕಲಣುತಿತಲ್ಾ ಎಂಬ್ 
ಭಲವನ್ ಗಳು ಕಲ್ ೀಸಂ ಜನ್ಮ ತಲಳಲ್ು ಕಲರಣವಲಗಿದುು. ಮಹಳ ಯರ ಬ್ರವಣಿಗ  ಬ್ಹಳ ಜನ್ಪ್ರರಯವಲಗಿದುರೂ, ಲ್ ೀಖಕರಿಗ  
ಸ್ವಗುತಿತದು ಅವಕಲಶಗಳು ಲ್ ೀಖಕಿಯರಿಗ  ಸ್ವಕಾಲಿಲ್ಾ, ಅವರ ಬ್ರವಣಿಗ ಯನ್ುನ ಗಂಭಿೀರವಲಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಲಿಲ್ಾ ಎಂಬ್ ಭಲವನ್  
ದಟುವಲಗಿ, ಅದು ಮುಂದ  ಸಂಘವನ್ುನ ಹುಟುುಹಲಕಿತು. ಆಗಿನ್ ಸಮಲಜದಲಿಾ ಮಹಳ ಯರ ಬ್ರವಣಿಗ ಗ  ಪರೀತಲಿಹವಿದುರೂ  
ಪುರುಷರ ಬ್ರವಣಿಗ ಗ  ಕ ೂಡುತಿತದುಷುು ಬ ಲ್ ಯನ್ುನ ಅದಕ ಾ ಕ ೂಡುತಿತರಲಿಲ್ಾ ಎನ್ುನವ ಮಲತನ್ುನ ಅನ್ ೀಕ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು 
ಪರತಿರ್ವನಸ್ವದುರು. ೧೯೭೯ರಲಿಾ ಸಂಘದ ಸದಸಾರ ಸಂಖ ಾ ಕ ೀವಲ್ ಇಪಪತುತ! ಆರಂಭದಲಿಾ ಚಿಕಾದಲದ ಗುಂಪ್ರದುರೂ ಕರಮೆೀಣ 
ಸಂಘದ ಜ ೂತ  ಕ ೈಜ ೂೀಡಿಸುವ ಮಹಳ ಯರು ಹ ಚುಿತಲತ ಹ ೂೀದರು ಎನ್ುನವ ಸಂಗತಿಯೀ ವಿಶ ೀಷವಲದದುು. ಮೊದಲ್ ಇಪಪತುತ 
ವಷದಗಳ ಕಲಲ್ ಸಂಘದ ಧ್ ಾೀಯಗಳನ್ುನ ತಪಪದ  ಪಲಲಿಸ್ವ, ಅದರ ರೂಪುರ ೀಖ ಗಳನ್ುನ ತಿದಿುತಿೀಡಿ, ಅದನ್ುನ ಮುನ್ನಡ ಸ್ವದುು ಟಿ 
ಸುನ್ಂದಮಮ, ಹ ಚ್ ಎಸ  ಪಲವದತಿ,   ಹ ೀಮಲ್ತಲ ಮಹಷಿ ಮತುತ ನ್ಲಗಮಣಿ ಎಸ ರಲವ್. ಆಗಿನಂದ ಇಂದಿನ್ವರ ಗ  

ಸಂಘವು ಸದಸಾತಿದಲ್ಾಷ ುೀ ಅಲ್ಾ, ತನ್ನ ಕ ಲ್ಸದಲ್ೂಾ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟುವನ್ುನ ಕಲಪಲಡಿಕ ೂಂಡಿದ . 

ಕಲ್ ೀಸಂ ಸದಸಾರು ಬ್ರಿ ಸಲಹತಾವಷ ುೀ ಅಲ್ಾದ ೀ ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ಯ ಸಲಾನ್ಮಲನ್, ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಶಲಲ್ಲಶಿಕ್ಷಣದಲಿಾ ಮಲತೃಭಲಷಲ ಮಲರ್ಾಮವನ್ಲನಗಿ ಬ್ಳಸುವುದು, ಮಹಳಲಪರ ಚಿಂತನ್ ಗಳು, ಸ್ವರೀವಲದ, ಭಲಷಲ 
ಸಂಶ  ೀರ್ನ್  ಇತಲಾದಿ ಅನ್ ೀಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಾ ತ ೂಡಗಿಸ್ವಕ ೂಂಡಿದುು, ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಾದುುಕ ೂಂಡು ಸಕಿರಯವಲಗಿದಲುರ . ಕಲ್ ೀಸಂ ಮೂಲ್ಕವ ೀ ಅನ್ ೀಕ ಮಂದಿ ಮಹಳಲ ಬ್ರಹಗಲತಿದಯರು ಲ್ ೀಖಕಿಯರಲಗಿ ಬ ಳಕಿಗ  
ಬ್ಂದಿದಲುರ . ಸಂಘವು ಪರತಿವಷದವೂ ಬ್ಗ ಬ್ಗ ಯ ಬ್ರವಣಿಗ ಯ ಕಮಮಟಗಳನ್ುನ, ಹರಿಯರ ಸಲಂಗತಾದಲಿಾ ಸಂವಲದಗಳನ್ುನ,  ಮಲತುಕತ ಗಳನ್ುನ, ಕಲಿಕಲ ಶಿಬಿರಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸುತತದ . ಸಂಘದ ಅವಿರತ ಕ ಲ್ಸದಿಂದ 
ಕನ್ನಡ ಭಲಷ ಯ ಬ್ರಹಗಲರರಲಗಿ ಪರವರ್ದಮಲನ್ಕ ಾ ಬ್ರುತಿತರುವ ಹ ಂಗಳ ಯರು ಹ ಚುಿತಿತದಲುರ .  

ಹರಿಯ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಕಲ್ ೀಸಂ ನ್ಡ ದು ಬ್ಂದ ದಲರಿಯ ಬ್ಗ ೆ ಹಂಚಿಕ ೂಳುುವುದು ಮತುತ ಅವರು ಸಂಘವನ್ುನ ನ್ಡ ಸುತಲತ ಅದನ್ುನ ಸಶಕತ ಕ ೀಂದರವನ್ಲನಗಿ ಮಲಡಲ್ು ಶರಮಿಸ್ವದ ಬ್ಗ ೆ  ಸಲಕ್ಷಯಚಿತರಗಳನ್ುನ ತರಲ್ಲಗಿದ . 
ಕಲ್ ೀಸಂ ತನ್ನದ ೀ ಆದ ಲ್ ೀಖಕಿ ಎಂಬ್ ಹ ಸರಿನ್ ತ ೈಮಲಸ್ವಕ ಪತಿರಕ ಯನ್ೂನ ಕೂಡ ನ್ಡ ಸುತಿತದ . ಇದು ಆರಂಭವಲಗಿದುು ೧೯೮೫ರಲಿಾ. ಅನ್ ೀಕ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಕವನ್ಗಳನ್ುನ 'ನ್ನ್ನ ಕವಿತ , ನ್ನ್ನ ಹಲಡು' ಮತುತ 'ಅವಳು 
ಅವಳ ೀ' ಶಿೀಷಿದಕ ಗಳಲಿಾ ರ್ವನಸಲಂದಿರಕ ಗಳಲಗಿ ದಲಖಲಿಸ್ವದ . ರಲಜಾದಲದಾಂತ ಇರುವ ಪಲರದ ೀಶಿಕ ವಿಭಿನ್ನತ ಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸ್ವ ಜಲ್ಲಾವಲರು ವಿಶಿಷುತ ಗ  ತಕಾಂತ  ಆಯು ಕವಿಯಿತಿರಯರ ಕವನ್ ವಲಚನ್ವನ್ುನ 
ದಿನಮುದಿರಕ ಯಲಗಿ ತಂದಿದುು, ವಷದ ಪೂತಿದ ಬ್ರವಣಿಗ  ಕಮಮಟಗಳನ್ುನ ಏಪದಡಿಸುವುದು, ಉದಯೀನ್ುಮಖ ಕವಿಯಿತಿರಗಳ ಕವನ್ಗಳನ್ುನ ಪರಕಟಿಸ್ವ ಅವರಿಗ  ಉತ ತೀಜನ್ವನ್ುನ ನೀಡುವುದು,  ಬ ಂಗಳೂರಿನ್ 
ಬ್ಡಲವಣ್ ಗಳಲಿಾ ಕನ್ನಡ ಸಲಹತಾಪರ ಕಲಯದಕರಮಗಳನ್ುನ ಏಪದಡಿಸುವುದು, 'ಲ್ ೀಖ-ಲ್ ೂೀಕ' ಹ ಸರಿನ್ಲಿಾ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಪುಸತಕಗಳನ್ುನ ಪರಕಟಿಸುವುದು ಎಂಬ್ಂತ  ವಿವಿರ್ ಮತುತ ವಿಶಿಷು ಹ ಜ ೆಗಳನ್ುನ ಕಲ್ ೀಸಂ ಇಡುತಿತದ . 

ಪರತಿಭಲವಂತ ಲ್ ೀಖಕಿಯರನ್ುನ ಪರೀತಲಿಹಸುವ ನಟಿುನ್ಲಿಾ ಮತುತ ಅವರ ಬ್ರವಣಿಗ ಯನ್ುನ ಮುಂದುವರ ಸಲ್ು ಅನ್ುಕೂಲ್ವಲಗುವ ಉದ ುೀಶದಿಂದ ಸಲಾಪ್ರಸಲ್ಲಗಿರುವ, ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಹ ಸರಿನ್ಲಿಾರುವ ಹಲ್ವಲರು ದತಿತ 
ನಧಿಗಳು, ಪರಶಸ್ವತ ಪುರಸಲಾರಗಳು, ಬ್ಹುಮಲನ್ಗಳನ್ುನ ಕೂಡ ಕಲ್ ೀಸಂ ನವದಹಸುತಿತದ . ಉದಲಹರಣ್ ಗ , ಅನ್ುಪಮಲ ಪರಶಸ್ವತ, ಎಚ್ ವಿ ಸಲವಿತರಮಮ ದತಿತ ಪರಶಸ್ವತ, ಪ ರೀಮಲಭಟ ದತಿತನಧಿ, ಮತುತ ಇನ್ೂನ ಹಲ್ವಲರು 
ಇವ .  

ಕಲ್ ೀಸಂ ತಲನ್ು ಜನ್ಮ ತಲಳುವ ಮೊದಲ್ ೀ ಹಲ್ವಲರು ತ ೂಡಕುಗಳನ್ುನ, 'ಹ ಂಗಸರ ಸಲಹತಾವ ಂದರ  ಅಡುಗ ಮನ್ ಯ ವಿಷಯಕ ಾ ಸ್ವೀಮಿತವಲದದುು' ಎಂಬ್ ಕ ೂಂಕು ಮಲತನ್ುನ ಎದುರಿಸ್ವತುತ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ವಾತಿಯಲ್ ಾೀ, 
ಲ್ ೀಖಕಿಯರಿಗಲಗ ೀ ಒಂದು ಪರತ ಾೀಕ ಸಂಘವನ್ುನ ಸಲಾಪ್ರಸಬ ೀಕು ಎಂದು ಹ ೂರಟಿದುವರಿಗ  ಕನ್ನಡ ಸಲಹತಾ ಪರಿಷತಿತನ್ ಅಂದಿನ್ ಅರ್ಾಕ್ಷರಲಗಿದು ಜ ನ್ಲರಲಯಣ ಅವರು ಸಹಲಯ ಮಲಡಿ ಕಲ್ ೀಸಂ ಹುಟುಲ್ು ಅನ್ುವು 
ಮಲಡಿಕ ೂಟುರು. ೧೯೭೯ರಿಂದ ಇಂದಿನ್ ೨೦೧೮ ವಷದದವರ ಗ  ಬ ಳ ದುಬ್ಂದಿರುವ ಕನ್ಲದಟಕ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಒಬ್ಬ ಪಕಿ ವಯಸ್ವಿನ್ ಸಶಕತ, ಸಬ್ಲ್ ಮಹಳ ಯಲಗಿದಲುಳ . ಅವಳು ಇತರರಲಿಾ ಆತಮವಿಶಲಿಸ 
ತುಂಬಿಸುವ ಗ ಳತಿಯಲಗಿ, ಸದಲ ತನ್ನ ಒಡನ್ಲಡಿಗಳಿಗ  ಉತ ತೀಜನ್ವನ್ುನ ಕ ೂಟುು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕಲಯಕಲಿಪಯಲಗಿದಲುಳ . 
                          - ವಿನ್ತ  ಶಮದ  

ಕನ್ಲದಟಕ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಜಲಲ್ತಲಣ  - http://lekhakiyarasangha.org/ 
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ಸಂದ ೀಶ ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಗ ಯು.ಕ   

ಕನ್ನಡ ಮಹಳಲ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಬ ಳವಣಿಗ  — ಒಂದು ನ್ ೂೀಟ 

ಮಹಳಲ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಸುಮಲರು 12 ನ್ ೀ ಶತಮಲನ್ ದಿಂದ ಬ್ರ ಯುತಿತರುವ ದಲಖಲ್  ಇದ . ಅದಕೂಾ ಹಂದ  ಇದು ಮಹಳಲ ಲ್ ೀಖಕಿಯರ ಬ್ಗ ೆ ಮಲಹತಿ ದ ೂರಕುವುದು 
ಕಷು. ಈಗ 12 ಶತಮಲನ್ ದಿಂದ ನ್ ೂೀಡ ೂೀಣ. ಅಕಾ ಮಹಲದ ೀವಿ ಅದರಲಿಾ ಪಲರಮುಖಾಳು. ಅವಳು ಅಲ್ಾಮ ಪರಭುವಿನ್ ಭಕತಳು. ಮುಖಾವಲಗಿ ಭಕಿತ ಗಿೀತ ಗಳನ್ುನ ಬ್ರದಿದಲುಳ . 
ಆಗಿನ್ ಕಲಲ್ದಲಿಾ ಹ ಂಗಸರಿಗ  ಸಿತಂತರವಲಗಿ ಅವರ ಅನಸ್ವಕ ಗಳನ್ುನ ವಾಕತ ಪಡಿಸಲ್ು ಅವಕಲಶಗಳು ವಿರಳವಲಗಿತುತ. ಪುರುಷರ ದಬಲಬಳಿಕ ಯನ್ುನ ಎದುರುಸುವುದಕ ಾ ಧ್ ೈಯದ 
ಮತುತ ಸಲಿಭಿಮಲನ್ ಇರಲಿಾಲ್ಾ. ಅಕಾಮಹಲದ ೀವಿ ಪುರುಷರ ಅಹಂಕಲರಕ ಾ ರ ೂೀಸ್ವ ಹ ೂೀಗಿ “ಎಲ್ಾ ಪುರುಷರನ್ುನ ಬ ಂಕಿಯಲಿಾ ಹಲಕಿ” ಎಂದು ದೂರಿದಳು. ಅಲಿಾಂದ ಸ್ವರೀ 
ಸಲಿತಂತರಯಕ ಾ ಮೊಳಕ  ಹಲಕಿದಳು. ನ್ಂತರ ಸಂಚಿ ಹ ೂನ್ನಮಮ ಮೆೈಸೂರು ಅರಮನ್ ಯಲಿಾ ಕ ಲ್ಸದಲಕ , ಹದಿಬ್ದ ಯ ರ್ಮದದಲಿಾ ಹ ಣುಣ ಮಕಾಳ ನೀತಿ ನಯಮದ ಬ್ಗ ೆ 
ಉಪದ ೀಶಿಸ್ವದಲುಳ . “ಹ ಣುಣ ಅಲ್ಾವ ೀ ನಮಮನ್ ಲ್ಾ ಪರ ದವಳು? ಕಣುಣ ಕಲಣದ ಗಲವಿಲ್ರು” ಎಂದು ಪುರುಷರನ್ುನ ಹೀಯಲಳಿಸ್ವದಲುಳ . ಹೀಗ  ಸ್ವರೀ ಸಲಹತಾ ಪುರುಷ ಲ್ ೂೀಕದಲಿಾ 
ಕಲಲ್ು ಇಟಿುತು .  
ಮುಂದಿನ್ ಶತಮಲನ್ಗಳಲಿಾ ಸ್ವರೀಯರು ಆಯಲಯ ಕಲಲ್ದ ಸಲಮಲಜಕ ಸಮಸ ಾ, ಸ್ವರೀತತಿ, ಸಮಲನ್ತ , ಮಲನ್ಸ್ವಕ 
ತಳಮಳ ಹನ್ ನಲ್ ಯಲಿಾ ಹತಲತರು ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಬ್ರ ದಿದಲುರ . 
ಸುಮಲರು 1930 ರಿಂದ ಮರ್ಾಮ ವಗದದ ಹ ಣುಣಮಕಾಳಿಗ  ವಿದಲಾಭಲಾಸಾ ದ ೂರಕಲ್ು ಅವಕಲಶವಲಯಿತು. ಹ ೂರಗಿನ್ 
ಪರಪಂಚದ ಅನ್ುಭವಗಳು ಸ್ವರೀಯರ ವಿಚ್ಲರ ಧ್ಲರಣ್ ಗ  ಪರೀತಿಹ ಬ್ಂತು. ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಶಿರೀಮತಿ ಶಲಂತಲಬಲಯಿ 
ನಲ್ಾರ್, ತಿರುಮಲಂಬ್, ಕಲ್ಲಾಣಂಬ್ ಮುಂತಲದವರು ಹ ಣಿಣನ್ ಭಲವನ್ ಗಳ ಬ್ರ ದರೂ, ಸಮಲಜಕ ಾ ಎದುು ನಂತು 

ಅನ್ಲಾಯಕ ಾ ಸವಲಲ್ು ಹಲಕಲ್ು ಧ್ ೈಯದವಿರಲಿಲ್ಾ. ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಹ ಣಿಣಗ  ತಲಳ ಮ, ದಯ, ಕ್ಷಮೆ, ಸದುಣೆಿ ಆಗಿರಬ ೀಕು ಅನ್ ೂನೀ ಹನ್ನಲ್ ಯಲಿಾ ಬ್ರ ದರು. ಲ್ ೀಖಕಿಯರು 
ಬಲಲ್ಾವಿವಲಹ, ವಿರ್ವ ಯ ಬಲಳುಗಳನ್ೂನ ವಣಿದಸ್ವದರು. ಉದಲಹರ ಣ್ ಗ  ಶಲಂತಲಬಲಯಿ ನಲ್ಾರ್ “ಸದುಣೆಿ ಕೃಷಲಣಬಲಯಿ” ಕಲದಂಬ್ರಿಯಲಿಾ ಕೃಷಲಣಬಲಯಿಯನ್ುನ 

ದಯಲಮಲಯ, ಪತಿವರತ ಯಲಗಿ ಚಿತಿರಸ್ವದಲುರ . ಕಲ್ಲಾಣಮಮ “ಪ್ರರಯಂವದ “ ಯಲಿಾ ವರದಕ್ಷಣ್ ಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಲನಯ ಬ್ಗ ೆ 
ಬ್ರ ದಿದಲುರ . ಕ ೂಡಗಿನ್ ಗೌರಮಮನ್ವರು “ಪುನ್ರ್ ವಿವಲಹ“ ದಲಿಾ ಗಂಡಸು ಎರಡನ್ ೀ ಮದುವ  ಮಲಡಿಕ ೂಳುಬ್ಹುದು. ಅದ ೀ 
ಬಲಲ್ವಿರ್ವ ಗ  ಸಮಲಜ ಧಿಕಾರಿಸುತತದ . ಅಲ್ಾವ ೀ? ಹೀಗ  ಮಹಳ ಯು ಎದುರಿಸ ಬ ೀಕಲಗದ ಸಮಸ ಾಗಳನ್ುನ ಎತಿತ ತ ೂೀರಿಸ್ವದಲುರ . ಹಂದಿನ್ 
ಪ್ರೀಳಿಗ ಯವರು ಸ್ವರೀ ಜೀವನ್ದಲಿಾ ಸಮಲಜಕ ಾ ಅನ್ುಸರಿಸ್ವ ನ್ಡ ಯಬ ೀಕು ಎನ್ುನವ ನ್ಂಬಿಕ ಯ ಮೆೀಲ್  ಬ್ರ ದರು. ಅನ್ಲಾಯ, ಭ ೀದ, ಪುರುಷನ್ ದಬಲಬಳಿಕ  ಎಲ್ಾವನ್ುನ ಹೃದಯ 
ಮುಟುುವಹಲಗ  ವಣಿದಸ್ವದಲುರ . ಮುಂದಿನ್ ಪ್ರೀಳಿಗ ಯವರು ಸಮಲಜದ ಅಂರ್ ನ್ಂಬಿಕ ಗಳಿಗ  ಸವಲಲ್ು ಹಲಕುವುದಲ್ಾದ  ತಮಮದ ೀ ಆದ ಕನ್ಸುಗಳು ಆಸ , ಗುರಿಗಳು, ಸಮಲನ್ತ . 
ಮುಂತಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗ  ತಮಮದ ೀ ಆದ ಉತತರವನ್ುನ ಹುಡುಕಿ, ಕಥ , ಪೂಸತಕಗಳು, ನ್ಲಟಕಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಲಮಲನ್ಾ ಮಹಳ ಯ ಕ ೈಗ  ಎಟಕುವ ಹಲಗ  ಸರಲಗ ಮಲಡಿದಲುರ . 

ಮುಖಾ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ತಿರವ ೀಣಿ, ಆಯಲದಂಬ್ ಪಟಲುಭಿ, ಎಂ.ಕ .ಇಂದಿರಲ, ಅನ್ುಪಮಲ ನರಂಜನ್, ವ ೈದ ೀಹ, ಗಿೀತಲ ನ್ಲಗಭೂಷಣ್, ಸಲರಲ 

ಅಬ್ೂಬ್ಕರ್, ಹ ಚ್.ವಿ. ಸಲವಿತರಮಮ ಇತಲಾದಿ. 
ಉದಲಹರಣ್ ಗ  ತಿರವ ೀಣಿ ಯವರ ” ದೂರದಬ ಟು” ಕಥಲನ್ಲಯಕಿಯ ಗಂಡ ಅವಳ ತಂದ ಯ ಆಸ್ವತಗ  ಆಸ  ಪಡುವುದನ್ುನ ನ್ ೂೀಡಿ ಅವನ್ ಕಿೀಳು 
ಬ್ುದಿುಗ  ಬ ೀಸರಪಟುು ಅವನ್ನನ್ು ಬಿಟುುಬಿಡುತಲಳ . ಆಗಿನ್ ಕಲಲ್ಕ ಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ನ್ ೈತಿಕ ನಲ್ವು ಅವಳ ಧ್ ೈಯದ ಸಲಿಭಿಮಲನ್ವನ್ುನ 
ಎತಿತ ತ ೂೀರಿಸುತತದ . 
ನ್ವಲ್ ೀಖಕಿಯರು ರಲಜಕಿೀಯ, ಪದಾಗಳು, ಆಟ ೂೀಬ್ಯಲಗರಫ, ಪತಿರಕ ಗಲಿಾ ಸಂಪಲದಕಿೀಯ, ಮಹತತರವಲದ ಕ ೂಡುಗ  ಕ ೂಟಿುದಲರ .  
ಕಡ ಯದಲಗಿ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಹಲಸಾ ಸಲಹತಾದಲ್ೂಾ ಹಂದ  ಉಳಿದಿಲ್ಾ. ಟಿ. ಸುನ್ಂದಮಮ ಕ ೂರವಂಜ ಮಲಸ ಪರತಿರಕ ಯಲಿಾ ಬ್ರ ಯುತಿತದರು. 

ಅವರದು ನ್ವಿರಲದ ಹಲಸಾ. ಒಂದು ಘಟನ್  - ಒಬ್ಬ ರಲಜಕಲರಣಿಯ ಮನ್ ಯಲಿಾ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಬ್ಲ್ು ಅದೂುರಿಯಲಗಿ ನ್ಡಿೀತಲ ಇದ . ರಲಜಕಲರಣಿ ಬ್ಹಳ ಸತಾವಂತರು ಲ್ಂಚ ಗಿಂಚ 

ಮೂಸ್ವ ನ್ ೂೀಡ ೂೀಲ್ಾ ಅಂತ ಹ ಸರುವಲಸ್ವ . ಹಬ್ಬದ ಶುಭಲಶಯ ಹ ೀಳುವುದಕ ಾ ಊರಿನ್ ದ ೂಡಿ ಮನ್ುಷಾರು ಬ್ರುತಲತ ಇದಲುರ . ಒಬ್ಬ ಸಲಹುಕಲರ ಬ್ಂದ. ದ ೂಡಿ ಪಲಕ ಟನಲಿಾ ೧೦೦೦ 

ರುಪ್ರೀಸ ಇಟುು ಅರಸ್ವನ್ ಕುಂಕುಮ, ಜರತಲರಿ ಸ್ವೀರ  ಮಡಗಿ “ಅಮಮ ಸ್ವಿೀಕರಿಸಬ ೀಕು” ಹಲಗ  ಸಲಹ ೀಬ್ರಿಗ  ಆ ಸ ೈಟ allocate ಮಲಡಲ್ು” ಅಂತ ಅಂದ. ಹೀಗ  ಬ್ಂದವರು, 
ನ್ಲನ್ತರಹದ ಬ ಲ್ ಬಲಳುವ ಸಲಮಲನ್ುಗಳನ್ುನ ವಿನ್ಂತಿಯ ಜ ೂತ  ಇಟುರು. ಇದನ್ ನಲ್ಾ ಮನ್  ಕ ಲ್ಸದಲಕ  ನ್ ೂೀಡುತಲತ ಇದುಳು. ಸಲಹ ೀಬ್ರು ಒಂದು ಕಲಸು ಲ್ಂಚ ತ ಗದುಕ ೂಳುಲ್ಾ ಅಲ್ಿ? 
ಅಂತ ಮುಸ್ವಮುಸ್ವ ನ್ಕಾಳು. ಆಮೆೀಲ್  ತನ್ನ ಹತರ ಇದು ಹಳ ೀ ಬ ಳಿು ದಿೀಪವನ್ುನ ಒರಸ್ವ, ಯಜಮಲನ್ತಿಗ  ಕ ೂಟುು ಕ ೈ ಮುಗಿದು ಬ್ಂದಳು. ಯಜಮಲನ್ತಿಯನ್ುನ ತನ್ನ ಕಡ  ಇಟುುಕ ೂಳು ಬ ೀಕು ಅಲ್ಿ? ವಾಂಗಾ ವಲದ ಹಲಸಾ 
ಜ ೂತ ಗ  ನಜ ಸುದಿು ಹ ೀಳಿದರು.  
ಭುವ ೀನ್ ೀಶಿರಿ ಹ ಗಡ ಯವರು ಹಲಸಾ ಬ್ರವಣಿಗ ಯ ಮತ ೂತಬ್ಬ ಲ್ ೀಖಕಿ. ಅವರ ಹಲಸಾ ನ್ವಿರಲದ ಹಲಸಾ ಜೀವನ್ದ ನಜ ಘಟನ್ ಗಳನ್ುನ ತನ್ನದ ೀ ಆದ ದೃಷಿುಯಲಿಾ ನ್ ೂೀಡಿ, ಎಂಥ ಕಷುಕರವಲದ ಬಲಳಿನ್ ಸಮಸ ಾಗಳನ್ನ 
ಹಗುರಗ ೂಳಿಸ್ವವುದು.  

ಹೀಗ  ಮಹಳಲ ಲ್ ೀಖಕಿಯರು ಶತಮಲನ್ಗಳಿಂದ, ಪುಟು ಗಿಡವಲಗಿ, ಮರವಲಗಿ ಬ ಳದು, ಈಗ ಮರದಿಂದ ಬ್ಂದ ರುಚಿಕರ ಫಲ್ವನ್ುನ ಎಲ್ಾರ ೂಡನ್  ಹಂಚಿಕ ೂಳುುತಿತದಲುರ . 

                        
          
                       - ವತಿಲ್ಲ ರಲಮಮೂತಿದ  
 
 
 

ಡಲ|| ಅನ್ುಪಮಲ ನರಂಜನ್ 

ಅಕಾ ಮಹಲದ ೀವಿ  

ತಿರವ ೀಣಿ  

ಎಂ.ಕ .ಇಂದಿರಲ  

ಸಲರಲ ಅಬ್ೂಬ್ಕರ್  

ಬಲನ್ು ಮುಸಲತಕ್ 

ವಿಜಯ ದಬ ಬ 

ತ ೀಜಸ್ವಿನ ನರಂಜನ್  
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ಸಂದ ೀಶ ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಗ ಯು.ಕ   

ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಗದ ೨೦೧೮ ಯುಗಲದಿ ಹಬ್ಬ ಮತುತ ಡಿ.ವಿ.ಜ ಸಮರಣ್  ಒಂದು ವರದಿ 
‘ಯುಗ ಯುಗಲದಿ ಕಳ ದರೂ ಯುಗಲದಿ ಮರಳಿ ಬ್ರುತಿದ ,ಹ ೂಸ ವರುಷಕ  ಹ ೂಸ ಹರುಷವ ಹ ೂಸತು ಹ ೂಸತು ತರುತಿದ ’ ಅಜಲೆರ
(ಬ ೀಂದ ರಯವರ) ಈ ಹಲಡು ಯುಗಲದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭರಮಕಿಾಂತ ಒಂದು ಕ ೈ ಹ ಚುಿ ಸ್ವಹ ಉಣಿಸುತತದ . KBUK 2018 ಯುಗಲದಿ ಆಚರಣ್  ಕೂಡ 
ಅಷ ುೀ ಈ ಹಂದ  ಆಚರಿಸ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಲದಿಗಳಿಗಿ೦ತ ವಿಶ ೀಷವಲಗಿತುತ.ಇದಕ ಾ ಪರಮುಖ ಕಲರಣರು Prof.ಗುರುರಲಜ ಕರಜಗಿಯವರು ನ್ಮಮ 
ಮುಖಾ ಅತಿಥಿಗಳಲಗಿ ಬ್ಂದಿದುು ಮತುತ ಡಿ.ವಿ.ಜ ಸಮರಣ್ ಯ ಹ ೂೀಳಿಗ ಯೂಟ ಮಲಡಿಸ್ವದುು . 

ಮನ್ ಯ ಬಲಗಿಲಿನ್ ತ ೂೀರಣಕ ಾ ಆಯುು ತಂದ ವಸಂತ ಮಲಸದ ಅಚಿ ಹಸ್ವರಿನ್ ಮಲವಿನ್ ಎಲ್ ಗಳಂತ   ಪುಟು ಪುಟು ಹ ಣುಣಮಕಾಳು ರ ೀಶಿಮೆಯ 
ದಿರಿಸ್ವನ್ಲಿಾ ಸ್ವಂಗರಿಸ್ವದುರು. ನ್ೃತಾ,ಸಂಗಿೀತ, ಸಲಹತಾ, ನ್ಲಟಕ,ಸ ೀರಿದಂತ  ಭಲರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿಯ ಬ್ಹುತ ೀಕ ಕಲ್ ಗಳು 
ವ ೀದಿಕ ಯಲಿಾ  ಮೆೀಳ ೈಸ್ವದುವು.ಕನ್ನಡ ಸಲಹತಾ ಮತುತ ಸಲಂಸೃತಿಕ ವಿಚ್ಲರ ವ ೀದಿಕ ಯ (KSSVV) ಬ್ಹುದಿನ್ಗಳ ಕನ್ಸ್ವನ್  ಹಂಬ ೂoದು ಕ ೂನ್ರಿ 
ಘಮಘಮಿಸುವ  ಮಲಿಾಗ ಗಳ ಹಡ ದು ಎಲ್ಾವನ್ೂನ ಪೀಣಿಸ್ವ ಮಲಡಿದ  ದಿಂಡಿನ್ಂತ  ಇತುತ ಕವಿಗಳು ಹ ೂರತಂದ ‘ಪ್ರರೀತಿ ಎಂಬ್ ಚುಂಬ್ಕ’ ಎನ್ುನವ 
ಪ ರೀಮ ಕಲವಾದ ರ್ವನ ಮುದಿರಕ . ಕನ್ನಡದ ಖಲಾತ ಹನ್ ನಲ್  ಗಲಯಕ ಬ್ದಿರ ಪರಸಲದ್ ಅವರು ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಟು ಸಂಗಿೀತ ರಸಸಂಜ ಯಲಿಾ ಹುಚ್ ಿದುು 
ಕುಣಿದರು ಕಲ್ಲರಸ್ವಕರು ಹರಿಯ ಕಿರಿಯರ ನ್ನದ .Coventry ಯಲಿಾ April 21ರಂದು ನ್ಡ ದ ಯುಗಲದಿ ಸಂಭರಮದ ವ ೈವಿರ್ಾಮಯ ಕಲಯದಕರಮಗಳ 

ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದಲಗಿತುತ. 

ಬ ಳಗ  ೆಹತುತ ಗಂಟ ಗ  ತಿಂಡಿಯನ್ುನ ತಿಂದು ನ್ಲವ ಲ್ಾರೂ ಕಲಯದಕರಮಗಳನ್ುನ ಎದುರು ನ್ ೂೀಡುತಿತದ ುವು. ಮೊದಲಿಗ  KBUK ಯ ಪದಲಧಿಕಲರಿಗಳು 
ಸಂಘದ ಪರಿಚಯ ಮಲಡಿಕ ೂಟುರು, ಅದರ ಹುಟುು, ಬ ಳ ದು ಬ್ಂದ ಬ್ಗ , ಇದಕಲಾಗಿ ಶರಮಿಸ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಹರಿಯ ಜೀವಿಗಳನ್ುನ, ಕರ ದು ಸನ್ಲಮನಸ್ವದುು 
ಅಥದಪೂಣದ ಆರಂಭಕ ಾ ನ್ಲಂದಿ ಹಲಡಿತುತ.ಸಂಘವು ಇತಿತೀಚ್ ಗ  ಮಲಡಿದ ಸಲರ್ನ್ ಗಳು ಸಮಲಜಕ ಾ ಮರಳಿ ಕ ೂಡುವ ವಿವಿರ್ ಕಲಯದಕರಮಗಳು ಎಲ್ಾರ 
ಕಿವಿ ಮನ್ಗಳನ್ುನ ಸ ೀರಿತುತ ಮತುತ ಕ ಲ್ವು ಭಲವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಘದ ಬ್ಹುಮಂದಿಯ ಕಣ್ಲಣಲಿಗಳನ್ುನ ತ ೀವವಲಗಿಸ್ವದುುಸಂಘದ ನಸಲಿಥದ 
ಸ ೀವ   ಮತುತ ನರಂತರ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸಲಕ್ಷಿಗ  ಕನ್ನಡಿ ಹಡಿದಿತುತ. ಮುಖಾ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಿತ ಭಲಷಣವೂ ಆಗಲ್ ೀ ನ್ಮೆಮಲ್ಾರನ್ುನ ಸಂಜ  ಅವರು 
ನ್ಡ ಸ್ವಕ ೂಡಲಿದು ‘ಡಿ.ವಿ.ಜ ಸಮರಣ್ ’ ಯ ಕ್ಷಣಕಲಾಗಿ ಕಲದು ಕೂರುವ ಕುತೂಹಲ್ ಕ ರಳಿಸ್ವತುತ. ಮಧ್ಲಾಹನದ ಹ ೂತಿತಗ  ಊಟದ ಕಡ  ಹ ೂರಟ ಜನ್ ಮತ ತ 
ನ್ಡ ಯಲಿದು ವಿವಿರ್ ಕಲಯದಕರಮಗಳ ಬ್ಗ  ೆ  ಮಲತನ್ಲಡಿಕ ೂಳುುತಿತದುುದು ಎಲ್ಾರ ಉತಲಿಹವನ್ುನ ಎತಿತ ಹಡಿದಿತುತ . 

ನ್ಡುವ  Prof. ಗುರುರಲಜ್ ಕರಜಗಿ ಅವರ ೂಂದಿಗ  ಫೀಟ ೂ ತ ಗ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಮತುತ ಆಟ ೂೀಗಲರಫ್ ಪಡ ದುಕ ೂಂಡು ಕ ಲ್ವು ಜನ್ರು ಪುನೀತ 
ಭಲವವನ್ುನ ತಳ ದರು. ಇದರಲಿಾ ನ್ಲನ್ು ಗಮನಸ್ವದ ಅಂಶವ ಂದರ  ಎಲ್ಾ ಸ ಲ್ ಬಿರಟಿಗಳಂತ  ಅಭಿಮಲನಗಳ ೂಡನ್  ಫೀಟ ೂ ತ ಗ ಸ್ವಕ ೂಂಡು ಅವರನ್ುನ 
ಬಿೀಳಕ ೂಡದ   ಎಲ್ಾರನ್ೂನ ನ್ಗು ಮುಖದಿಂದ ಮಲತನ್ಲಡಿಸ್ವ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಲಡಿಕ ೂಂಡು  ‘ ಹೌದು ನ್ಲನ್ು ಅದ ೀ ಶಲಲ್ ಯಲಿಾ ಓದಿದುು, ಇದ ೀ ಕಲಲ್ ೀಜನ್ಲಿಾ ಓದಿದುು ನ್ಮಿಮಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರ ೀ ಗುರುಗಳು 

ಇದುರಲ್ಾವ ೀ?’ ಎಂದು ಮನ್  ಮಂದಿಯವರಂತ  ಎಲ್ಾರನ್ೂನ ಆಪತರ ನ್ುನವಷುು ಮಲತನ್ಲಡಿಸ್ವದ ಕರಜಗಿಯವರ ಸರಳತ ಯ ದಿವಾ ದಶದನ್ 
ಮಲಡಿಸ್ವತುತ. 

ನ್ಂತರ ಒಂದು ವ ೀದಿಕ ಯಲಿಾ ಸಲಂಸೃತಿಕ ಕಲಯದಕರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿದವು ಮತ ೂತಂದು ವ ೀದಿಕ ಯಲಿಾ KSSVV ವತಿಯಿಂದ 
ಹಮಿಮಕ ೂಳುಲ್ಲದ ‘ಮಂಕುತಿಮಮನ್ ಕಗ’ೆ ದ ವಿಚ್ಲರಧ್ಲರ ಯಲಿಾ ಕರಜಗಿಯವರು ಅರ್ಾಕ್ಷತ  ವಹಸ್ವದುರು.Dr. ಶಿರೀವತಿ ದ ೀಸಲಯಿಯವರು ಅಲಿಾ 
ನ್ ರ ದಿದು ಎಲ್ಾ ಸಲಹತಲಾಭಿಮಲನಗಳಿಗ  ಅರ್ಾಕ್ಷರ ಮಹತಿಪೂಣದ ಪರಿಚಯ ಮಲಡಿಕ ೂಟುರು. ನ್ಂತರ ಕಲಯದಕರಮದ ನರೂಪಣ್ ಯ ಹ ೂಣ್  
ಹ ೂತತ ನ್ನ್ಗ  ಸಿಲ್ಪ ನ್ಡುಕವಿತುತ ಎಂದರ  ಸುಳುಲ್ಾ.ಕಲರಣ ಮಹಲನ್ ಕವಿಗಳಲದ ಬ ೀಂದ ರ, ಡಿವಿಜ,ಮಲಸ್ವತ, ರಲಜರತನಂ, ಕ .ಎಸ. ನ್ರಸ್ವಂಹ 
ಸಲಿಮಿ, ಮತುತ ಇನ್ೂನ ಅನ್ ೀಕ ಚಿಂತಕರ, ಸಲಹತಿಗಳ ಒಡನ್ಲಟವಿದು ಹಲಗೂ ಸಿಯಂ ಲ್ ೀಖಕರೂ ಆಗಿರುವ ಭಲರತದ ಪರತಿಷಿಿತ 
ವಿದಲಾಸಂಸ ಾಗಳಲದ IIT, IIM ಗಳಲಿಾ ಅನ್ ೀಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಯಲದಗಲರಗಳನ್ುನ ಮಲಡುವ ಮತುತ ಅಕಲಡ ಮಿ ಫಲರ್ ಕಿರಯೀಟಿವ್ ಟಿೀಚಿಂಗ್ (ACT)
ಎನ್ುನವ ಪರತಿಷಿತಿ ಸಂಸ ಾಯನ್ುನ ಸಲಾಪ್ರಸ್ವ ಅದರ ಉಪಯೀಗವನ್ುನ ಪರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದಲಾ ಸಂಸ ಾಗಳಿಗೂ  ಮುಟಿುಸುವ ಕ ಲ್ಸವನ್ುನ 
ಮಲಡುತಿತರುವ ಹರಿಯ ಪರತಿಭ  ಅವರು.ಅವರ ದುರು ಸ್ವಂರ್ುವಿನ್ ಮುಂದ ೂಂದು ಬಿಂದುವಿನ್ಂತ  ನ್ಲನ್ು ಕಂಡದುು ಸುಳುಲ್ಾ.ಆದರ  
ಅಷ ೂುತಿತಗಲಗಲ್ ೀ ಅವರ ೂಡನ್  ಸಲಹತಾದ ವಿಚ್ಲರವಲಗಿ ಕ ಲ್ವು ಮಲಹತಿಗಳು ನ್ನ್ಗಿದು ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಕ ೀಳಿ ತಿಳಿಯುವಲಗ ನ್ನ್ಗ  ಆತಮ 

ವಿಶಲಿಸ ಮೂಡಿತುತ. ಮಂಕುತಿಮಮನ್ ಕಗೆದ ವಿಚ್ಲರವಲಗಿ KSSVVಯ ಸಲಹತಲಾಸಕತರಿಗ  ತಮಗ  ಇಷುವಲದ ಎರಡು ಕಗೆಗಳನ್ುನ ಆರಿಸ್ವ ತಮಮ ತಮಮ ಅನ್ುಭವಲನ್ುಸಲರ 
ಮತುತ ಜ್ಞಲನ್ಲನ್ುಸಲರವಲಗಿ ಅಥ ೈದಸ್ವಕ ೂಂಡು ಬ್ರಹಗಳನ್ುನ ಕಳುಹಸ್ವ ಎಂದು ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡಲಗ ಹತುತ ಮಂದಿ ಆಸಕಿತಯನ್ುನ ತ ೂೀರಿ ತಮಮ ತಮಮ ಬ್ರಹಗಳನ್ುನ 
ಕಳಿಸ್ವಕ ೂಟಿುದುರು ಮತುತ ಅದನ್ುನ ವ ೀದಿಕ ಯಲಿಾ ಪರಸುತತ ಪಡಿಸ್ವದರು. Prof.ಕರಜಗಿಯವರು ನ್ಲವು ಅಥ ೈದಸ್ವದ  ಒಂದ ೂಂದು ಕಗೆಕೂಾ ಹ ೂಂದಿಕ ೂಂಡ  ಮತ ೂತಂದು 
ಕಗೆವನ್ುನ ಹ ೀಳಿ ನ್ಮಮ ಗರಹಕ ಗೂ ಮಿೀರಿದ ಅಥದವನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಿತದುರ  ಅವರು ನ್ಮಗ  ಅಭಿನ್ವ ಡಿ.ವಿ.ಜ ಯಂತ ಯೀ ಕಲಣುತಿತದುರು. ನ್ಮಗ  ಕ ೂಟು ಒಂದು ಗಂಟ ಯ 
ಗಡಿಯಲಿಾ ಕಲಯದಕರಮವನ್ುನ ಯಶಸ್ವಿಯಲಗಿ ಮುಗಿಸ್ವದ ವು.ಸಭಿಕರ ಲ್ಾರೂ ‘ಕಲಯದಕರಮ ಇಷುು ಬ ೀಗ ಮುಗಿದು ಹ ೂೀಯಿತ ೀ?’  ಎಂದು ಮಲತನ್ಲಡಿಕ ೂಳುುತಿತದುು ಕಗದೆ 
ಜನ್ಪ್ರರಯತ   ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಸಲಹತಾದ ಮೆೀಲಿನ್ ಅಭಿಮಲನ್ ಎತಿತ ತ ೂೀರುತಿತತುತ. 

 Dr. ಸುಮನ್ಲ ನ್ಲರಲಯಣ್ ಅವರು ಡಿವಿಜ ಅವರ  ‘ಏನೀ ಮಹಲನ್ಂದವ ೀ’ ಎಂಬ್ ಹಲಡಿಗ  ಅದುುತವಲಗಿ ಭರತನ್ಲಟಾ ಪರದಶಿದಸ್ವದರು ಅವರ ನ್ೃತಾದ ಒಂದ ೂಂದು 
ಭಂಗಿಯೂ ಸಲಕ್ಲತ್ ನ್ಲಟಾ ಶಲರದ ಯ ಅವತಲರದಂತ  ತ ೂೀರಿತುತ ಇದನ್ುನ ಸಿತಃ ಪರಫ ಸರ್ ಕರಜಗಿಯವರು ಪರಶಂಸ್ವಸ್ವದರು. KSSVV ವತಿಯಿಂದ ಪರದಶಿದಸ್ವದ 
ನ್ಗ ನ್ಲಟಕ ‘ಫೀನ್ಲಯಣ’ ನ್ ೂೀಡುಗರ ಗಮನ್ ಸ ಳ ದಿತುತ. ಮತ ೂತಂದು ಯುವಕರ ತಂಡದಿಂದ ‘ಶಿರೀಕೃಷಣ ಸಂಧ್ಲನ್’ ಎಂಬ್ ನ್ಗ  ನ್ಲಟಕವೂ ಕೂಡ  ನ್ ೂೀಡುಗರ ಗಮನ್ 
ಸ ಳ ದಿತುತ ಮತುತ ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಲಿರಣ್ ಯ ತಪ್ರಪದರ  ಏನ್ ಲ್ಾ ಎಡವಟಲುಗಬ್ಹುದು ಎನ್ುನವ ಸಂದ ೀಶವನ್ುನ ಕ ೂಟಿುತುತ. ಸಲಂಸೃತಿಕ ಕಲಯದಕರಮಗಳ ಲ್ಾವೂ ಮುಗಿದ ಮೆೀಲ್  
ಬ್ಹು ನರಿೀಕ್ಷಿತವಲದ ಪರಫ ಸರ್ ಕರಜಗಿಯವರ ಭಲಷಣಕಲಾಗಿ ಎಲ್ಾರೂ ಎದುರು ನ್ ೂೀಡುತಿತದುರು. ಪರಫ ಸರ್ ಕರಜಗಿಯವರು ಅದುುತ ವಲಗಿಮಗಳು ಮತುತ ಅಪಲರ 
ಜ್ಞಲನ್ವುಳುವರು ಎಂಬ್ುದನ್ುನ ನ್ಲವು ಅಂತಜಲದಲ್ಗಳಲಿಾ ಅಥವಲ ರ್ವನ ಮುದಿರಕ ಗಳಲಿಾ  ನ್ ೂೀಡಿ, ಕ ೀಳಿ ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡಿದ ುವು.ಆದರ  ಪರತಾಕ್ಷವಲಗಿ ನ್ ೂೀಡಿದ ಅಂದು ನ್ಮಗ  ಡಿ.ವಿ.ಜ ಸಮರಣ್ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಅವರ ವಿರಲಟ 
ದಶದನ್ವನ್ುನ ನ್ಮಗ  ಮಲಡಿಸ್ವದರು.ಅವರ ಭಲಷಣ ಮುಗಿದ ಮೆೀಲ್  ಸುಮಲರು ಐದು ನಮಿಷಗಳ ಕಲಲ್ ಅವಿರತವಲಗಿ ಸಭ ಯಲಿಾ ಚಪಲಪಳ ಯ ಮೊರ ಯಲ್  ಕ ೀಳಿ ಬ್ಂದಿದುು ಯುಗಲದಿ ಸಂಭರಮಲಚರಣ್ ಯ ಯಶಸಿನ್ುನ 
ಸಲರಿತು. 
 
                           - B S ವಿಜಯನ್ರಸ್ವಂಹ 

 

 
 

ನಮಗ  ಕನ್ನಡದಲಿಾ ಬ್ರ ಯುವ ಆಸಕಿತ ಇದ ಯೀ? ಮತಲಾಕ  ತಡ? ಕನ್ನಡದಲಿಾ ಬ್ರ ಯುವ ಮೊದಲ್ ಪರಯತನವಲದರೂ ಸರಿ, ಈಗಲಗಲ್ ೀ ಬ್ರ ಯುತಿತದುರೂ ಸರಿಯೀ - ಬ್ನನ, ನ್ಮಮ 

'ಅನವಲಸ್ವ' ಜಲಲ್ ಜಗುಲಿಯಲಿಾ (https://anivaasi.com) ನಮಮ ಬ್ರಹಗಳನ್ುನ ಪರಕಟಿಸ್ವ. ನಮಮ ಕಥ , ಕವನ್, ವಿಮಶ ದಗಳು (ಪುಸತಕ, ಸ್ವನ್ ಮಲ, ಸಲಹತಾ-ಸಲಂಸೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ), 

ಪರವಲಸ ದಿನ್ಚರಿ, ಪರಬ್ಂರ್ಗಳಿಗ  ಸಲಿಗತ. ಹ ಚಿಿನ್ ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ ನ್ಮಮ ಜಲಲ್-ಜಗುಲಿಯ ಸಂಪಲದಕರನ್ುನ ಸಂಪಕಿದಸ್ವ—anivaasi@gmail.com  
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ಬ ಳಗು ಬಲ ಹಣತ ಯನ್ು 
 
 

ನ್ನ್ ನದ ಯ ಗುಡಿಯಲಿಾ 

ದಿವಾ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಶುಭ ಘಳಿಗ ಯಲಿಾ 

ಬ ಳಗು ಬಲ ಓ ಗ ಳತಿ 

ನನ್ನ ಒಲ್ವಿನ್ ಪರಣತಿ 

ಶತಮಲನ್ಗಳ ತಿಮಿರ ಮುಸುಕಿದಿೀಮಂದಿರದ 

ಎದ ಯಲಳದಲಿಾ 

 

ಬ ಳಗು ಬಲ ದಿೀವಿಗ ಯ 

ನ್ನ್ ನದ ಯ ಗುಡಿಯಲಿಾ 

ದಿವಾ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಶುಭ ಲ್ಗನದಲಿಾ 

ಎದ ಯ ಕಸವನ್ು ಗುಡಿಸ್ವ 

ರಂಗವಲಿಾಯನನರಿಸ್ವ 

ಸ್ವಂಗರಿಸು ನ್ನ್ ನದ ಯ ನನ್ನ ಪ ರೀಮದ ಅಮೃತ 

ಸಂಪತಿತನ್ಲಿ 

 

ಬ ಳಗು ಬಲ ಜ ೂಾೀತಿಯನ್ು 

ಎದ ಯ ಮಂದಿರದಲಿಾ 

ಜಗಕ  ಬ ಳಕಲಗುವಿೀ ಶುಭ ಘಳಿಗ ಯಲಿಾ 

ಇನತು ದಿನ್ ಜಡ ನ್ಲನ್ು 

ಬ್ಂದ ಚ್ ೀತನ್ ನೀನ್ು 

ನನ್ನ ಶಕಿತಯ ಬ್ಲ್ದಿ ವಾಕಿತಯಲದ ನ್ು ನ್ಲನ್ು 

ಈ ಲ್ ೂೀಕದಲಿಾ 

 

ಬ ಳಗು ಬಲ ಹಣತ ಯನ್ು 

ನ್ನ್ ನದ ಯ ಗುಡಿಯಲಿಾ 

ಚಿರಕಲಲ್ ಪರಜಿಲಿಸ್ವ ಬ ಳಗುವಂತ ; 

ನೀನ್ು ಬ್ಂದುದರಿಂದ 

ನ್ನ್ ನದಯ ಆನ್ಂದ 

ನ್ತಿದಸುತ ಶ  ೀಭಿಸ್ವದ , ಮಳ ಬ್ಂದ ಮರುದಿನ್ದ 

ಮುಂಬ ಳಗಿನ್ಂತ . 
             -  ಜ. ಎಸ. ಶಿವರುದರಪಪ 
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ಮೂಲ್: ಈ ಕವನ್ವು ಸ ಪ ುಂಬ್ರ್ ೧, ೨೦೧೮ ರಂದು ಹತ ೈಷಿಣಿ, ಕನ್ನಡ ಅಂತಜಲದಲ್ ಪತಿರಕ ಯಲಿಾ ಪರಕಟವಲಗಿದ . 

ದಿೀಪ ತಲ ಬ ಳಕ ತಲ  

 
ಅಲ್ ೂಾಂದು ನ್ ೂೀವು ಇದ , 
ವ ೀದನ್ ಯ ಬಲವು ಇದ  
ನನ್ಗಲಗಿ ಕಲಯುತಿವ , 

ಭ ೀಷಜ ಕಲಲ್ 
ಕಣ್ ತರ ದು ನ್ ೂೀಡ ೂಮೆಮ, 
ಸುತತ ಕತತಲ್ ಕ ೂೀಟ  
ಕಿಂಡಿಯಿದ , ಬ ಳಕಿಲ್ಾ 
ಬಲಗಿಲಿದ , ತ ರ ದಿಲ್ಾ. 
ದಿೀಪ ತಲ, ಬ ಳಕ ತಲ 
ಕದ ತ ರ ಯ ಕಿೀಲಿ ತಲ 
ಮಲಯಿಸ ೂೀ ಗಲಯವನ್ು 
ಮುದದ ಲ್ ೀಪವ ಹಚಿಿ 
ಹ ೂಸ ದಲರಿ ತ ೂೀರುತಲ 
ಕ ೈ ಹಡಿದು ಮುನ್ನಡ ಸ ೂೀ 

ಹ ೀ ಪುಣಾಕಲಲ್ 
                 

      - ವ ೈದ ೀಹ 
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ACHIEVEMENTS 

 

Dr. K.Bhanumathy 

    Migrants who made the NHS 

As  part of the seventieth anniversary of NHS, the Royal College of General Practitioners (RCGP) commissioned a book on the 
contribution made by South Asian doctors to our NHS from 1940s to 1980s.  Dr Julian Simpson did a thorough research and 
published this book called Migrants who made NHS.  The book release ceremony was held at RCGP premises in London on 25th 
April 2018. RCPG also recognised doctors in General Practice and awarded Certificates of Commendations to seven achievers 
and our own Dr Bhanumathi, affectionately known as Bhanu to members of Kannada Balaga was one of them and the only 
lady to receive this award. Many members of Kannada Balaga were present at the college to see Bhanu receiving this coveted 
award. It is also interesting to note that only a few days before, 
during Ugadi event  Kannada Balaga had felicitated Bhanu for long 

dedicated service to the Balaga. 

South Asian doctors supported the NHS through a major staffing crisis  who had a significant impact on British medi-
cine and the communities they worked in. In the 1980s some 16% of GPs in England and Wales were from the Indian 
subcontinent. They were the first contact point in the health care system for around  9 million people.  

General Practice is now widely seen as the backbone of the health service and GPs have equivalent qualifications to 
hospital consultants. However, in the early days of NHS general practice was simply not recognised as a medical 
speciality and an unpopular option for British trained doctors who did not want to work in deprived working class 
and rural areas.  

The  exhibition  Migrants who made the NHS,  traces the origins of medical practice well before the 1948 when NHS 
was first established. For example one Dr Gulati had established a surgery in Battersea in 1920. It is interesting to see 
many other photographs like this. 

Bhanu also had the honour to make the closing speech and did a commendable job to point out that general practice is a noble  way to serve the  community especially inner 
cities and rural parts of Britain. She also recalled her role in  the GMC which gave a valuable insight to the plight of those affected. 

                               - Rama Murthy, Basingstoke 

 

Chetan Kotur 

Chetan Kotur, has been honoured with the title of RAEng (Royal Academy of Engineering) Engineers Trust Young Engineer of the Year for 
2018. He is son of life members of KBUK and one of the past presidents Mrs Vijaya Kotur and Dr Basavaraj Kotur of Darlington. 

This prestigious award recognises the most talented and successful engineers who have demonstrated excellence in the early stages of their 
career and he was one of five young engineers from across the country who were judged to have had an outstanding impact in their respec-
tive fields.  

Chetan discovered his passion for designing cars at a young age and pursued this vocational interest at Loughborough University. His ability to 
apply himself academically resulted in achieving a first class M.Eng degree in Automotive Engineering from Loughborough University. 

The young engineer progressed quickly through the Volvo Cars Global Graduate Programme and was identified as a future leader in the auto-
motive industry. Chetan is now the CEO’s Assistant at Polestar; a Volvo start-up electric car company that he assisted in launching in 2017 in 
Shanghai. 

 

 

 

 

 

 

 

Deeksha Billahalli 

Deeksha is 12 years of age. Her Poem is selected to be published in Cambridge University Anthology collections.  

WestCliff Highschool for Girls Grammar School had a poem writing competition called “Mother Tongue Other Tongue” for all age 
groups in secondary school. Her poem was nominated to be published in the above mentioned collections.  

I quote Deeksha’s own words as below which inspired her to write this poem:-  

“I was inspired to write on this as every day I watch and hear news about global warming, riots and explosions across the globe as 
well as floods and earthquakes more frequently. My parents always inspire and encourage me to save and serve the planet and we 
do these discussions in our mother tongue which helped to me choose the words. I can read and write fluent Kannada as well as 
have conversations with family and friends 

 

ಶಿೀಷಿದಕ : ಸೃಷಿುಯ ಬ್ಗ ೆ ಒಂದು ದೂರ ದೃಷಿು  

ಭೂಮಿ, ವಲಯು, ಆಕಲಶ, ನೀರು ಹಲಗೂ ಬ ಂಕಿ ಇವುಗಳು ಪರಕೃತಿಯ ಸಲಿಭಲವಿಕ ಸೃಷಿು 

ಇಂರ್ನ್, ವಲಹನ್, ಶಸಲರಸರಗಳು, ತುಪಲಕಿ ಇವುಗಳು ಮನ್ುಷಾನ್ ಕೃತಕ ಸೃಷಿು 

ಸೃಷಿು ಸಲಿಭಲವಿಕವಿರಲಿ ಅಥವಲ ಕೃತಕವಲಗಿರಲಿ  

ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೀಗ ಹಲಗೂ ರಕ್ಷಣ್  ನ್ಮಮ ಹ ೂಣ್  

ಇಲ್ಾವಲದಲಿಾ ಅವುಗಳಿಂದಲ್ ೀ ನ್ಮಮ ಕ ೂನ್ . 

ಲ್ ೀಖಕಿ: ದಿೀಕ್ಲ ಬಿಲ್ಾಹಳಿು  

ಸೂಾಲ್: ವ ಸ್ವುಲಿಫ್ ಹ ೈಸೂಾಲ್ ಫಲರ್ ಗಲ್ಿದ, ವ ಸು ಕಿಾಫ್, ಎಸ ಿಕ್ಿ 
English Translation:  

Earth, Air, Sky, Water and Fire are natures creations 

Fuel, vehicle, weapons and fire arms are human creations 

Weather the creation is natural or manmade, these can be saviour to mankind only if we use and protect them wisely or else they can be our destroyers too. 

Other Recipients 
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ಅಗಲಿದ ನ್ಮಮವರು—Obituary  

 

 

 
Dr Manjunath  

21/3/1945 - 31/7/2018  

 

We regret to inform the sad demise of Dr Manjunath. He studied in Bangalore Medical College and came to the UK in 1974. He worked most of his career as a GP in Mountain 
Ash, South Wales. He is survived by his wife Meera and two children, Aditya and Anusha.  

 

Dr Manjunath was very active member of KBUK and has taken part in cultural programmes especially mono-acting. He was one of the senior members of KBUK and was loved 
by all his friends, family and KBUK members. 

               

 

 

 
 
 
Dr Maheswaran  

We regret to inform the sad demise of Dr Maheswaran on the 10th of October 2018. He was beloved husband of  Mrs Jaya Maheswaran, father of Tina & Tim, grandfather to 
Lily & Rosie, and true friend to all of us in Kannada Balaga. 

 

Mr Maheswaran was very active member of KBUK. He was one of the senior life members of KBUK and was loved by all his friends, family and KBUK members. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 


