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೨೦೧೪ರ ಏ%�& ೨೬(ೆಯ *ಾ+ೕ,ನಂದು, 
ಲಂಡ0 ನಗರದ "3ಾಂ3ಾ45 ಕ678ನ" 

ಸ9ಾಂಗಣದ;6, 
ಯು(ೈ�ೆ4 =ಂಗ>?@ನ 
ಕನABಗCೆಲ6ರೂ ಒಂ�ೇ 
ಸೂ+ನB �ೇ+, 
Fಾಂದ��ಾನ ಯುGಾH 

ಹಬ8ವನುA ಸಂಭ�ಮHಂದ ಆಚ+Oದರು. ಇದರ 
Qೊ*ೆಯಲ 6ೇ, ಕನAಡದ SೆT@ಯ CಾಷV ಕW 
Hವಂಗತ.X.ಎZ.�ವರುದ�ಪ[ನವ+Gೆ ನುBನಮನ 
ಸ;6Oದ ಪ+ ಅWಸ@ರ]ಯ. ಈ 3ಾಯ5ಕ�ಮದ;6 
9ಾಗವ_ಸುವ ಸದವ3ಾಶ ನನA�ಾ`ತುa.  
ಈ ಸ�ಾರಂಭದ;6 ನನGಾದ ಅನುಭವವನುA 
�ಾಖ;ಸುವ ಅcಲಾdೆ ನನAದು. ಶe�ಾರದ 
ಮfಾgಹAದ 9ೋಜನದ ನಂತರ �ಾ�ರಂಭ�ಾ`, 
ತಡCಾi�ಯವCೆGೆ ಅಚುjಕ�ಾk` ನ�ೆಸುವ lೕಜ(ೆ 
ಯಶOmnಾ�*ೆಂದು ನನA 9ಾವ(ೆ. ಪ�i ಸಲದಂ*ೆ, 
ಈ �ಾ+ 3ಾಯ5ಕ�ಮವನುA ಎರಡು HನಗoGೆ 
WಭXಸ�ೆ, ಒಂ�ೇ Hನ ನ�ೆOದುp, ಅiqಗಳ 
ದೃtk�ಂದಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಬದಲಾವuೆnಾ`  
ಕಂಡು ಬಂತು. ದೂರದೂರHಂದ ಬಂದವ+Gೆ, ತಮ@ 
ಗೂBGೆ ಮರo, 9ಾನು�ಾರದಂದು Wಶ�?O, ಪುನಃ 

�ೋಮ�ಾರ 3ೆಲಸ3ೆw *ೆರಳಲು ಇದು ಸಹ3ಾ+nಾದ  
lೕಜ(ೆ. ಊಟ, iಂB, 3ಾ$ ಮತುa ಚSಾಗಳ 
ವgವ�ೆz ಬಹಳ Fೆ(ಾA`ತುa. ರು{-ಶು{ Sಾಗೂ 
ಗುಣಮಟkಗಳ Wಷಯದ;6 nಾವ}�ೇ 3ೊಂಕು 
ನನGೆ 3ಾಣ;ಲ6. ನನA ಎರಡು {ಕw ಮಕwಳ~, 
nಾ�ಾಗಲೂ ಊಟ�ಾಡಲು ತಕCಾರು �ಾಡುವ 
ಸm9ಾವದವCಾದರೂ, ಅಂದು nಾವ 3ೊಂಕನೂA 
*ೆGೆಯ�ೇ Sೊ�ೆk ತುಂ�ಾ ಉಂಡು ನನA ಮನಸ�ನುA 
ತ]Oದುp ಅದ3ೆw �ಾ�. ಆlೕಜಕರು Sಾಗೂ 
ಸmಯಂ�ೇವಕರು ಹಸನು@,ಗ�ಾ`, ತಮ@ ನ�ೆ-
ನುBಗಳ;6, ಅವರ ಅಂತಯ5ದ;6 
ನ�ೆHರಬಹು�ಾದ ದುಗುಡಗಳನುA *ೋರGೊಡ�ೆ, 
�ೆAೕಹಪರCಾ` ಸಂವ_Oದುp ಅಂHನ ಊಟ-
iಂBಗoGೆ WcನA �ೊಗಡನುA �ೆCೆOದpCೆ 
ಆಶjಯ5Wಲ6! ಇನುA ಸ9ಾಂಗಣ, 
ಶಬpತಂತ�ವ�gಹದ ಆlೕಜ(ೆ ಎಲ6ವ� 
ಅತುgತaಮ�ಾ`ತುa. ’3ಾಂ3ಾ45 ಕ6�’ ಒಂದು 
=�ೕ�ಾಂಗಣದ ಮಧgದ;6ದುp, ಸುತa;ನ ಹOರು 
Tೖ�ಾನ ಕ]�Gೆ ತಂಪು ತಂHದpಲ6�ೇ ಒಂದು 
ಬGೆಯ Sೊಸ Tರು`ನ ಅನುಭವ eೕBತು.  
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ಅ;6ದp ಮಕwoಗೂ ಸSಾ *ೆCೆದ ಪ+ಸರದ Tೖ�ಾನ ಉಲಾ6ಸ 
ಉ*ಾ�ಹ eೕBರ;ಕೂw �ಾಕು. 
     fಾ?5ಕ(ಪೂQೆ), �ೇವ}-�ೆಲ6ದ Wತರuೆ ಸ�ಾರಂಭದ 
ಮೂಲ ಉ�ೆpೕಶವನುA ಪೂCೈOದCೆ, ಔಪFಾ+ಕ �ಾmಗತ 9ಾಷಣ, 
ಅಧg�ರ, ಮುಖg ಅiqಗಳ 9ಾಷಣಗಳ~, ಸಂ�ಪa�ಾ`ಯೂ, 
Wಷಯ-ಸಮೃH��ಂದಲೂ ಕೂB 3ೇಳ~ಗರ ಗಮನ�ೆ�ೆಯುವ;6 
ಸಫಲ�ಾ�*ೆಂದು ನನA ಅeO3ೆ. ಮುಖg ಅiq �ಾ 
ನಂದಕು�ಾ� ಅವರ 9ಾಷಣ ಸು�ಟ�ಾ`, ಶುದ� ಕನAಡHಂದ 
ತುಂ7ದುp ನನGೆ ಬಹಳ ಆನಂದವನುAಂಟು �ಾBತು. ಎಲ6ರೂ 
ಅವರಂ*ೆ ನುBದCೆ, ಕನAಡ ಎಷುk ಸುಂದರ�ಾ` ನಳನoಸ 
ಬಹು�ೆಂಬ ಊSೆ�ೕ ಉಲಾ6ಸ�ಾಯಕ. ಆದCೆ ಉoದ 
9ಾಷಣ3ಾರರು ಈ e�kನ;6 ಬದ�*ೆ *ೋರ;ಲ6�ೆಂಬುದು ನನA 
�ೈಯ=aಕ ಅc�ಾ�ಯ-ಕ_nಾದರೂ ಸತg. ಕನAಡದ ಬGೆGೆ ಇರುವ 

ನಮ@ ಅc�ಾನ, 
3ಾಳX ನಮ@ ನ�ೆ-
ನುBಗಳ;6 ವgಕa�ಾಗದ 
Sೊರತು, ಆ 
9ಾವ(ೆಗoGೆ eಜ�ಾದ 
ಶ=a ಇರಲಾರ�ೆಂದು 
ನನA ನಂ73ೆ. 

         �ಾಂಸ�iಕ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ ಬಹಳ ಸುಂದರ�ಾ` 
ಮೂB ಬಂದವ}. ಸಹೃದ�ೕ, ಸಜ�ನ ಕW �ಾ.X.ಎZ. 
�ವರುದ�ಪ[ನವರ ನುB-ನಮನ, ತನA ಪ�ಸುa*ೆ�ಂದಲೂ, 
�ಾ�ಮುಖg*ೆ�ಂದಲೂ Sಾಗೂ �ೌ��T�ಂದಲೂ 
ಮುಕುಟ�ಾ�ಯ�ಾ`ದುp, ಸವ5ರ ಮನAuೆ ಗoOದ 
3ಾಯ5ಕ�ಮ�ಾ`  ಮೂB ಬಂHತು. ನಮ@ನುA ಅಗ;ದCೆಂಬ 
ಕ_ (ೆನ%ನ Qೊ*ೆQೊ*ೆGೇ, ಅವರು ನಮGಾ` 7ಟುk Sೋದ 
`ೕ*ೆಗಳನುA ಅನುರ]O �ೆಲ6ದ ಸWಯನುA ಉ]Oದ 
X.ಎZ.�ವಪ��ಾ� Sಾಗೂ ಉ�ಾ �ೆಂಕ�ೇ� 
eರೂಪಕCಾ`, ಸಂ`ೕ*ಾ CಾXೕ�, �ಾಗ� ಗುರುCಾ�, 
ರ�ಾg ರTೕ�, ಪಲ6W Qೋt ಮತುa ಸುಮ(ಾ ಧೃವ 
�ದಲಾದವರು GಾಯಕCಾ`, �ಾದಕCಾ` 
ಅcನಂದeೕಯರು. X.ಎZ.ಎZ ಅವರ 3ಾವg ಮತುa ಅcವg=a 
ಕು+*ಾದ WWಧ ಆnಾಮಗಳನುA, ಪ�ಶೆA-ಉತaರಗಳ ರೂಪದ;6 
eರೂ%O, ಅದ3ೆw Sೊಂದುವ 9ಾವ`ೕ*ೆಗಳನುA QೋBO 
ಪ�ಸುaತ ಪBOದುp ನನGೊಂದು Sೊಸ ಅನುಭವ�ೆeO 
Fೈತನg�ಾಯಕ�ಾ`ತುa. ಇಲೊ6ಂದು �ಾತನುA Sೇಳಲೇ �ೇಕು. 
SಾBದ ಎಲಾ6 `ೕ*ೆಗಳ~ ಈGಾಗಲೆ ಜನ%�ಯ�ಾದಂಥವ}. 
ಜನ+Gೆ ಪ+{ತWರದ X.ಎZ.ಎZ ಕವನಗoGೆ Cಾಗ 

ಸಂlೕXO SಾBOದpCೆ, ಅವರ ಋಣವನುA ಇನAಷುk 
iೕ+Oದಂ*ಾಗುia* aೇ(ೋ! ? 
       ಉoದ ಎಲಾ6 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ ಶಾO�ೕಯ, 
ಲಘ ಸಂ`ೕತ, {ತ�ಸಂ`ೕತಗoಂ�ೊಡಗೂB 
ಶೆ¡�ೕತೃವಗ5ವನುA ರಂXOದವ}. ಎಲ6ರ ಮುಖದಲೂ6 ಸಂತಸ 
*ೇಲುiaದpದುp ಅದ3ೆw �ಾ�nಾ`ತುa. ಇ�ೆಲ6ದರ ಮfೆg 
�ಾgವSಾ+ಕ ಜಗತುa ತನA ಅOaತm *ೋ+ಸ�ೆ ಇರ;ಲ6. 
�ಾ�lೕಜಕರು, ಆlೕಜಕರು ಮತುa ಸcಕರು ಎಲ6ರೂ ತಮ@ 
ತಮ@ ಮ(ೋcರು{ಗoಗನು�ಾರ�ಾ`, �ಾg�ಾರ ನ�ೆOದುp, 
ಅವ}ಗಳ ಪ�lೕಜನ ಪ�ೆದು 3ೊಂಡCೆಂಬುದರ;6 
ಸಂ�ೇಹWಲ6. ಎಲಾ6 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ ಆlೕಜ(ೆಯಲೂ6 
ಸಮnಾ9ಾವ ಬಹು �ೊಡ> *ೊಡಕು. ಅದು ಎtkದpರೂ 
�ಾಲದು ! nಾವ}�ೇ 3ಾಯ5ಕ�ಮವನುA ಆlೕXಸುವ}ದು 
ಸುಲಭ �ಾಧg 3ೆಲಸವಲ6. 3ೆಚುj, ನಚುj, ಅc�ಾನ, 
ಅಂತಃಕರಣ ಮತುa *ಾgಗಮ�ೕ 9ಾವಗoಲ6�ೆ ಈ +ೕiಯ 
ಜ�ಾ�ಾp+ಗಳನುA e9ಾ�ಸಲಾಗದು. SಾGಾ` ಪ�ilಬ8 
ಆlೕಜ(ಾ ಮಂಡoಯ ಸದಸgನೂ ಇದ3ಾw` 
ಅcನಂದeೕಯ. ವಂದ(ಾಪ5uೆ ಈ e�kನ;6 ಬಹಳ 
ಹೃದಯ ಸ[�5nಾ`ತುa. ಇ�ೆಲ6ದರ Qೊ*ೆGೆ, 3ೆಲವ} 
ಘ(ೋ�ೆpೕಶಗಳ ಸSಾnಾಥ5 ಹಣವನೂA 
ಒಗೂ¢Bಸಲಾ�ತು. ಒಟkCೆ Sೇಳ~ವ}�ಾದCೆ, ಇ�ೊಂದು 
ಸುaತgಹ5,ಸ@ರuಾಹ5 ಸ�ಾರಂಭ. 
ಕ�ೆಯ�ಾ`, ಕನAಡ ಒಂದು �ಾ�ಂiೕಯ 9ಾdೆ. ಅದ3ೆw ಒಂದು 
Oೕ?ತ ಸಂ£ೆgಯ ಜನರು �ಾ*ಾ� �ಾರಸು�ಾರರು. ಈ 
+ೕiಯ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~, ಎಲಾ6 ಸಂ�ೆzಗಳ~ ಸೂzಲ ರೂಪದ;6 
ಕನABಗರನುA ಒಟುkಗೂBಸುವ 3ೆಲಸವನುA ಯಶOmnಾ` 
eವ5_ಸುತa�ೆ. ಸೂ�¤ರೂಪದ;6 9ಾdೆಯ ಬಳ3ೆಯನುA 
ಉ* aೇXಸುವ;6 _ಂ�ೆ 7ೕಳ~ತa�ೆ. ಇಂ 6̀ೕ¥ 9ಾdೆಯ 
ಅinಾದ ಕಲ�ೆರ3ೆ�ಂದ ತತa+Oರುವ ಕನAಡ 9ಾdೆಯನುA, 
ಆದಷುk ಶುದ�ರೂಪದ;6 ಬಳO ಉoಸುವ ಪ�=�� 
ಯಶOmnಾ` 3ಾಯ5ಗತ�ಾದCೆ �ಾತ�, ಈ ಎಲಾ6 ಶ=a 
ಸಂಚಯ3ೆw ಒಂದು ಘನ ಅಥ5 ಬರುತa�ೆ. 9ಾdೆ�ಂದ 
ಧಮ5, ಮತುa ಧಮ5Hಂದ ಸಂಸ�i. 9ಾdೆ, ಧಮ5 Sಾಗೂ 
ಸಂಸ�iಗಳ~ ಬಳ3ೆ�ಂದ �ಾತ��ೇ ಉoಯಬಲ6ವ}. ಈ 
e�kನ;6 (ಾವ}ಗಳ~ eಸ[¦ಹ�ಾದ +ೕiಯ;6 
ಆ*ಾ@ವಲೋಕನ �ಾB3ೊಳ~§ವ, ಉ�ೆpೕಶಗಳನುA 
iHp3ೊಳ~§ವ ಅಗತgW�ೆ. 

          ತನು ಕನAಡ, ಮನ ಕನAಡ, ನುB ಕನAಡ ಎನAವ}.                                                                               
                                    ——--ಸುದಶ5ನ 
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ಉ�ಾªಟ(ಾ ಸ�ಾರಂಭದ ಒಂದು ವರH ಉ�ಾªಟ(ಾ ಸ�ಾರಂಭದ ಒಂದು ವರH ಉ�ಾªಟ(ಾ ಸ�ಾರಂಭದ ಒಂದು ವರH ಉ�ಾªಟ(ಾ ಸ�ಾರಂಭದ ಒಂದು ವರH     
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ಯುಯುಯುಯು....3ೆ ಕನAಡ ಬಳಗ 3ೆ ಕನAಡ ಬಳಗ 3ೆ ಕನAಡ ಬಳಗ 3ೆ ಕನAಡ ಬಳಗ ತನA ೩೧ ವಸಂತಗಳನುA ಕಂBದುp, 
ಬಳಗದ ಮ*ೊaಂದು ನೂತನ ಅfಾgಯ ಕ�ೆದ ಶe�ಾರ Tೕ 
೩(ೆಯ *ಾ+ೕಖು, ಶೇ;>ನ ಹiaರWರುವ �ಾkeಂಗಟeAನ 
ಲೊ�ಾZ ಸ9ಾಂಗಣದ;6 ಅದೂp+�ಂದ (ೆರ�ೇ+ತು. ಕನAಡ 
ಬಳಗದ 3ಾಯ5e�ಾ5ಹಕ ಸ?iಯ ಸದಸg, �ಾ 
�ವಪ��ಾ� ಅವರ (ೇತೃತmದ;6, nಾಕ5ಶೈ� ತಂಡ, ತನA 
ಸುತುaಮುತa;ನ;6ರುವ  ತರುಣ %ೕoGೆಯ ಕನABಗರನುA 
ಬಳಗ3ೆw ಪ+ಚಯ �ಾಡುವ ಶುಭ3ಾಯ53ೆw (ಾಂH SಾBತು. 
ಸ�ಾರಂಭ Fೊಕw�ಾದ ಲೋ�ಾZ Sಾ;ನ;6, ಮfಾgಹA 
೩:೩೦ ಗಂ�ೆಯ �ೇ�ೆGೆ �ಾ�ರಂಭ�ಾ`, Cಾi� ಸು�ಾರು ೧೧ 
ಗಂ�ೆಯವCೆಗೂ ನ�ೆ�ತು. �ೆಂಗಳ®+eಂದ ಬಂHದp 
Gಾಯ= ಸಂ`ೕ*ಾ CಾXೕ� ಅವರ ಸುಮಧುರ 
�ಾ�ಥ5(ೆlಂHGೆ �ಾ�ರಂಭ�ಾದ ಈ ಸ�ಾರಂಭದ 
ಉ�ಾªಟ(ೆಯ QೊgೕiಯನುA ಬಳಗದ Sಾ; ಅಧg�Cಾದ �ಾ 
X.ಜಯCಾ¯ ಮತುa �ಾX ಅಧg�]ಯCಾದ �ೆAೕSಾ 
ಕುಲಕ]5, �ಾ 9ಾನುಮi Sಾಗೂ ��ೕಮi ಸುCೇಣು 
ಜಯCಾ¯ ಅವರುಗಳ ಅಮೃತ ಹಸaHಂದ �ೆಳ`O, ಈ 
ಅfಾgಯವನುA �ಾಂಪ��ಾ�ಕ�ಾ` ಮುಂದುವCೆಸಲಾ�ತು. 
ಮುಂ�ೆ ಮುಖg ಅqiಗ�ಾ` ಆಗ?Oದp ಬಳಗದ �ದಲ   
ಅಧg�] �ಾ �ೆAೕSಾ ಕುಲಕ]5 ತಮ@ ಸWnಾದ ಕನAಡದ 
�ಾತುಗoಂದ ಕನAಡ ಬಳಗದ ಆರಂಭ ಮತುa ಮುಂದುವCೆದ 
_(ೆAಲೆಯನುA Fೊಕw+ೕiಯ;6 ಸcಕ+Gೆ Wವ+Oದ +ೕi 
ಸಂ*ೋಷ eೕBತು. ಕನAಡ ಬಳಗದ Sಾ; ಅಧg�Cಾದ �ಾ. 

X.ಜಯCಾ¯ ಅವರು �ೇH3ೆಯ 
Tೕಲೆ ಉಪOzತ+ದುp ಈ 
ಸ�ಾರಂಭವನುA ಕ�ೆಗ�kOದರು.  
 
nಾಕ5ಶೈ� ಪ��ೇಶದ ಸzoೕಯ 
ಕಲಾWದರು eೕBದ WWಧ 
W(ೋ�ಾವo �ೆ�ೕ�ಕರನುA 
ಮನರಂXಸುವ}ದರ;6 ಬಹಳ 
ಯಶOmnಾ�*ೆನುAವ}ದರ;6 nಾವ 
ಸಂ�ೇಹವ� ಇಲ6. ಪು�ಾ]ಗಳ~ 
ನ�ೆO3ೊಟk WWಧ �ೇಷಗಳ 3ಾಯ5ಕ�ಮ, �ಾ ಸುಮ(ಾ 
(ಾCಾಯ° ಅವರ ಭರತ(ಾಟg, �ಾ75 ಕನABಗರ ಕನAಡ =ರು 
(ಾಟಕ Sಾಗೂ ��ೕ. ಮಧುಸೂದ0 ಅವರ Wೕuಾ�ಾದನದ 
3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ ಉತaಮ ಮಟk�ಾp`ದುp, ಅ;6 (ೆCೆHದp 
ಸು�ಾರು ೨೦೦ ಮಂH ಶೆ¡�ೕತೃಗಳ ಕರ*ಾಡನ =WಗಳನುA 
�Cೆ�ತು. ನಂತರ ನಮ@ನುA ರಂXOದ �ೆಂಗಳ®+ನ 
SೆಸCಾಂತ _(ೆAಲೆ GಾಯಕCಾದ ಸಂ`ೕ*ಾ CಾXೕ� ಮತುa 
�ಾಗ� ಗುರುCಾ� ತಮ@ ಇಂ�ಾದ ಕನAಡ 9ಾವ`ೕ*ೆಗಳ~ 
ಮತುa ಜನ%�ಯ ಚಲನ{ತ�`ೕ*ೆಗoಂದ ನಮ@ ಮನಸ�ನುA 
ಸೂCೆGೊಂಡರು. ಈ ಸಂQೆಯ ಬಹು �ಾmರಸgಕರ�ಾದ 
3ಾಯ5ಕ�ಮ�ೆಂದCೆ, �ೆಳGಾWಯ SೆಸCಾಂತ SಾಸgಕಲಾWದ, 
��ೕ. ರW ಭಜಂi� ಅವರ Sಾಸg-ರ�ಾಯನ 3ಾಯ5ಕ�ಮ 
ಎಲ6ರನೂA ನGೆಗಡಲ;6 *ೇ;Oತು. ಇ�ೆಲ6ಕೂw ಪೂರಕ�ಾ`ದp 
3ಾಯ5ಕ�ಮದ eರೂಪuೆಯನುA �ೊಗ�ಾ` eವ5_Oದ �ಾ 
ಪೂ]5�ಾ �ವಪ��ಾ� Sಾಗೂ ��ೕ.ಅಮರ(ಾ± ಅವ+Gೆ 
ನಮ@ ಅcನಂದ(ೆಗಳ~. ಇ�ೆಲ6ದರ Qೊ*ೆGೆ ಲೆಸk� ಪಟkಣದ 
ಪ�Oದ� �ವo§ Cೆ�ೊkೕCೆಂ�ನ �ಾಕತ²ರು  ಬBOದ ಸುGಾ�ಸ 
9ೋಜನವನುAಂಡು (ಾ�ೆಲಾ6 ಮರo ನಮ@ ಊರುಗoGೆ 
ತಲು%�ಾಗ ನಡುCಾi�nಾ`ತುa. �ೇಹ ದ]Hದpರೂ, ಮನಸು� 
3ಾಯ5ಕ�ಮದ �ಾmರಸgಕರ�ಾದ ಅಂಶಗಳನುA Tಲಕು Sಾಕು*ಾa, 
ಬಳಗದ ಪ�ಗiಯ ಬGೆ¢ SೆT@ ಪಡುiaತುa. 
                                           �ಾ ಉ�ಾ �ೆಂಕ�ೇ� 
                                            3ಾB5«, ಯು.3ೆ. 
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Dr. Ashirwad Merve raises £1,201.98 

for A Charity London Marathon  

May 2014  
 

Dr Ashirwad Merve raised £1,2201.98 for the charity 

Brain Tumour Research last May 

by running BUPA 10K Marathon.  

Dr Merve is Kannada Balaga life 

member and holds PhD in Neuro 

Oncology and works as a specialist 

registrar in Neuro Pathology in 

UCLH and will be becoming a 

consultant very soon. 

Read his own report on his 

achievement:- 

     The course was fantastic with iconic London sights 

and monuments on the backdrop. The encouragement 

and support was great, and the weather was perfect. I 

will recommend anyone who is interested in running 

to participate in this event. Also glad that we got to 

meet Mo Farah! 

 More importantly, I managed to raise a total of 

£1201.98 so far for our charity  Brain Tumour 

Research.  

 On behalf of Brain Tumour Research Charity, I am 

once again very grateful to Kannada Balaga UK for 

the contribution, which amounts to a large proportion 

of the collection.  

———————————————————–— 

Oliver Hayes has been awarded an 

OBE at the Queens Birthday honours 

May 2014 

 
Mr Oliver Hayes was awarded an O.B.E. in the 

Queen’s Birthday Honours List for 

services to British diplomacy. He 

has been focusing on South Asian 

affairs since joining the Foreign 

and Commonwealth Office in 

2004: first in London on the 

Pakistan desk, then learning 

Pashto prior to a posting to the 

British Embassy, Kabul (2008 - 

2010) and most recently in the 

British High Commission, Islamabad (2010 - 

current). Before joining the Diplomatic Service, 

Oliver worked for McKinsey and Company in 

London, served in the First Royal Tank Regiment, 

taught for a year in a school in Gujarat, India, and 

was educated at Oxford University and Repton 

School. Oliver is married to Rashmi (nee Vibhuti) 

who is a lifelong member of Kannada Balaga UK. He 

is the son-in law of Mrs. Nalini and Dr. Ravi 

Vibhuthi who was the first secretary of Kannada 

Balaga UK. Kannada Balaga UK and all its members 

congratulate Oliver for his wonderful achievement.  

————————————————————— 

Awards and Achievements. 

A Kannadiga working in Gaza in Palestine. 
 

     Naveen Cavale a Plastic surgeon at Kings College London is working in Gaza through a charity called 

IDEALS. This charity helps to relieve poverty, distress & suffering in any part of the world affected by con-

flict or natural disaster. Naveen is working in a team of specialist doctors and surgeons with another charity 

MAP the Medical Aid for Palestine.  

Naveen Cavale is the son of Padma and Rajaram Cavale, life members of Kannada Balaga U.K. 

   

Naveen is 2nd from left 
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The Tree 

 —  Harsha Anand  

I sway in the breeze, 

People don’t notice me. 

I always get climbed, 

And wee’d on from behind. 

  

I haven’t been here for years, 

And yet I have cried so many tears. 

The way they cut down my family, 

Deeply saddens me. 

 

So many houses are here, 

And lots of people drink beer. 

They don’t have enough space, 

So they cut us down and send us to another 

place. 

 

This earth use to be, 

Full of us trees. 

Our armour they peel of, 

It gives us a cough. 

 

And now I must go, 

To a place I’ll never know. 

And the paper these words are on, 

It’s me the tree in the song 

    ವೃ�ವೃ�ವೃ�ವೃ�    
                                      - ಹಷ5 ಆನಂ� 
                      (ಕನAಡ3ೆw ಅನು�ಾದ- CಾQಾCಾಂ 3ಾವ�ೆ) 
 

       ತಂGಾoಯ;            ಓಲಾಡು�ೆನು    
       ಗಮeಸCೆನA    ಈ ಜನ*ೆಯು,    
                            ಎರಗುವರು ಸ�ಾ TೕಲೆನA 
       _ಂಬHಯ; ಮ;ನ �ಾಡುವರು ಅವರು    
 
      ಗತ3ಾಲHಂ ಇಲ6 (ಾe;6, ಆದರೂ 
      ಅ�ೆdೊkೕ ಕ]�ರ ಸೂOರು�ೆ (ಾನು, 
      ನನA ಸಂತiಯ �ಟಕುGೊoಸುವ}ದ 
      ಕಂಡು ಬಹು ,ನAGೊಂBರು�ೆ (ಾನು. 
                              
      ಅ�ೆಷುk ಮ(ೆಗo�ೆ  ಇ;6; ಅ�ೆಷುk ಜನ 
      �ೇWಸುವರು �ಾeೕಯವ! ಅವ+Gೆ;6�ೆ 

                        ಇರಲು ಅಷುk ಸzಳವ}? ಅದ3ೆ  ಅವರು 
                              ಕoಸುವರು ನಮ@ನು ಕBದು �ೇCೆ�ೆGೆ.    

 
                        ಇHpತು ಒಂದು3ಾಲದ; ಈ ಬುWಯು     

       ನ;ದು    ನಮ@ಂಥಹ ಮರಗಳ ತುಂ7,    
      ಕಳಚುವರು ಸು;ದು ಕವಚಗಳ ನಮ@  
      3ೊಡುವ}�ೆಮGೆ ಅದು �ೕತಳ 3ೆಮ@. 
 
     ಸ+ (ಾeನುA Sೊರಡುವ}ದು ಅe�ಾಯ5 
     nಾವQಾಗ3ೆಂದು (ಾ 3ಾuೆ, 
     ಈ ಪದಗoರುವ Sಾ�ೆ�ೕ (ಾನು 
      ಈ `ೕ*ೆಯ;ರುವ ವೃ�  ನ(ಾAuೆ. 

                        
 

This poem, ’The Tree’ in English was written by Harsha Anand, son of Annapoorna and Anand Keshavamurthy. Harsha was only 11 years old  when he 

wrote this poem and submitted it for publication in the Silver Jubilee Souvenir of Kannada Balaga UK in the year 2008.  For some unknown reasons the 

manuscript was lost. Happily a member of the KSSVV (Kannada Sahithya & Samskruthika Vichara Vedike) a discussion group of Kannada Balaga UK was 

able to find it after a frantic search and translated it into Kannada. The poem has a profound theme which appears to have a philosophical view. Harsha in 

this poem shows a maturity beyond his age in thought and composition of words. This beautiful poem and its translation in Kannada are being published in 

the Newsletter Sandesha of Kannada Balaga.  KBUK wishes Harsha, now 18, success in all his endeavours.  

 

'The Tree'    ಎಂಬ ಈ ಆಂಗ6ಪದgವನುA ಅನAಪೂಣ5 ಮತುa ಆನಂದ 3ೇಶವಮೂi5 ಅವರ ಮಗ ಹಷ5 ಆನಂದ ಬCೆದನುಎಂಬ ಈ ಆಂಗ6ಪದgವನುA ಅನAಪೂಣ5 ಮತುa ಆನಂದ 3ೇಶವಮೂi5 ಅವರ ಮಗ ಹಷ5 ಆನಂದ ಬCೆದನುಎಂಬ ಈ ಆಂಗ6ಪದgವನುA ಅನAಪೂಣ5 ಮತುa ಆನಂದ 3ೇಶವಮೂi5 ಅವರ ಮಗ ಹಷ5 ಆನಂದ ಬCೆದನುಎಂಬ ಈ ಆಂಗ6ಪದgವನುA ಅನAಪೂಣ5 ಮತುa ಆನಂದ 3ೇಶವಮೂi5 ಅವರ ಮಗ ಹಷ5 ಆನಂದ ಬCೆದನು. . . . ಈ ಪದgವನುA ಬCೆದು  ಕನAಡಬಳಗದ ರಜತಮSೋತ�ವದ ಸ@ರಣ ಈ ಪದgವನುA ಬCೆದು  ಕನAಡಬಳಗದ ರಜತಮSೋತ�ವದ ಸ@ರಣ ಈ ಪದgವನುA ಬCೆದು  ಕನAಡಬಳಗದ ರಜತಮSೋತ�ವದ ಸ@ರಣ ಈ ಪದgವನುA ಬCೆದು  ಕನAಡಬಳಗದ ರಜತಮSೋತ�ವದ ಸ@ರಣ 
ಸಂ{3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲು ಸಂ{3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲು ಸಂ{3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲು ಸಂ{3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲು 2222008008008008ರ;6 ಮಂBO�ಾಗ ಅವನು 3ೇವಲ ರ;6 ಮಂBO�ಾಗ ಅವನು 3ೇವಲ ರ;6 ಮಂBO�ಾಗ ಅವನು 3ೇವಲ ರ;6 ಮಂBO�ಾಗ ಅವನು 3ೇವಲ ೧೧ ೧೧ ೧೧ ೧೧ ವರುಷದ �ಾಲಕ(ಾ`ದpನುವರುಷದ �ಾಲಕ(ಾ`ದpನುವರುಷದ �ಾಲಕ(ಾ`ದpನುವರುಷದ �ಾಲಕ(ಾ`ದpನು. . . . 3ಾರuಾಂತರಗoಂದ ಇದರ ಹಸaಪ�iಯು ಕ�ೆದು ಅದನುA ಪ�ಕ�ಸಲಾಗ;ಲ63ಾರuಾಂತರಗoಂದ ಇದರ ಹಸaಪ�iಯು ಕ�ೆದು ಅದನುA ಪ�ಕ�ಸಲಾಗ;ಲ63ಾರuಾಂತರಗoಂದ ಇದರ ಹಸaಪ�iಯು ಕ�ೆದು ಅದನುA ಪ�ಕ�ಸಲಾಗ;ಲ63ಾರuಾಂತರಗoಂದ ಇದರ ಹಸaಪ�iಯು ಕ�ೆದು ಅದನುA ಪ�ಕ�ಸಲಾಗ;ಲ6. . . . ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು 
ಸಂ*ೋಷದ ಸುHp�ಂದCೆಸಂ*ೋಷದ ಸುHp�ಂದCೆಸಂ*ೋಷದ ಸುHp�ಂದCೆಸಂ*ೋಷದ ಸುHp�ಂದCೆ,  ,  ,  ,  ಕನAಡಬಳಗದ ಕನAಡಬಳಗದ ಕನAಡಬಳಗದ ಕನAಡಬಳಗದ ’’’’ಕನAಡ �ಾ_ತg �ಾಂಸ�iಕ WFಾರ �ೇH3ೆಕನAಡ �ಾ_ತg �ಾಂಸ�iಕ WFಾರ �ೇH3ೆಕನAಡ �ಾ_ತg �ಾಂಸ�iಕ WFಾರ �ೇH3ೆಕನAಡ �ಾ_ತg �ಾಂಸ�iಕ WFಾರ �ೇH3ೆ’’’’ಯ ಒಬ8 ಸದಸgರು ಅದರ ಪ�iಯನುA ತಮ@ ಗಣಕಯಂತ�ದ;6 ಬಹು ಕಳವo�ಂದ ಹುಡು= ಕನAಡ3ೆw ಯ ಒಬ8 ಸದಸgರು ಅದರ ಪ�iಯನುA ತಮ@ ಗಣಕಯಂತ�ದ;6 ಬಹು ಕಳವo�ಂದ ಹುಡು= ಕನAಡ3ೆw ಯ ಒಬ8 ಸದಸgರು ಅದರ ಪ�iಯನುA ತಮ@ ಗಣಕಯಂತ�ದ;6 ಬಹು ಕಳವo�ಂದ ಹುಡು= ಕನAಡ3ೆw ಯ ಒಬ8 ಸದಸgರು ಅದರ ಪ�iಯನುA ತಮ@ ಗಣಕಯಂತ�ದ;6 ಬಹು ಕಳವo�ಂದ ಹುಡು= ಕನAಡ3ೆw 
ಅನು�ಾHOದರುಅನು�ಾHOದರುಅನು�ಾHOದರುಅನು�ಾHOದರು. . . . ಈ ಪದgವ} ಬಹು ಗಹನ�ಾದ WಷಯವನುA ಪ��ಾa%ಸುವ}ದಲ6�ೆ  ತತmದೃtkಯುಳ§�ಾp`�ೆಈ ಪದgವ} ಬಹು ಗಹನ�ಾದ WಷಯವನುA ಪ��ಾa%ಸುವ}ದಲ6�ೆ  ತತmದೃtkಯುಳ§�ಾp`�ೆಈ ಪದgವ} ಬಹು ಗಹನ�ಾದ WಷಯವನುA ಪ��ಾa%ಸುವ}ದಲ6�ೆ  ತತmದೃtkಯುಳ§�ಾp`�ೆಈ ಪದgವ} ಬಹು ಗಹನ�ಾದ WಷಯವನುA ಪ��ಾa%ಸುವ}ದಲ6�ೆ  ತತmದೃtkಯುಳ§�ಾp`�ೆ. . . . ಹಷ5 ಆನಂ� ಈ ಪದgದ;6  ರಚ(ೆ ಮತುa ಪದಗಳ  ಆ�wಯ;6ಹಷ5 ಆನಂ� ಈ ಪದgದ;6  ರಚ(ೆ ಮತುa ಪದಗಳ  ಆ�wಯ;6ಹಷ5 ಆನಂ� ಈ ಪದgದ;6  ರಚ(ೆ ಮತುa ಪದಗಳ  ಆ�wಯ;6ಹಷ5 ಆನಂ� ಈ ಪದgದ;6  ರಚ(ೆ ಮತುa ಪದಗಳ  ಆ�wಯ;6    ಆತನಆತನಆತನಆತನ    
ವಯO�Gೆ ?ೕ+ದ �ೌ�ಢ*ೆಯನುA *ೋ+�ಾp(ೆವಯO�Gೆ ?ೕ+ದ �ೌ�ಢ*ೆಯನುA *ೋ+�ಾp(ೆವಯO�Gೆ ?ೕ+ದ �ೌ�ಢ*ೆಯನುA *ೋ+�ಾp(ೆವಯO�Gೆ ?ೕ+ದ �ೌ�ಢ*ೆಯನುA *ೋ+�ಾp(ೆ.... ಈ ಸುಂದರ ಪದg ಮತುa ಅದರ ಕನAಡ ಅನು�ಾದವನುA ಈಸಲದ ಕನAಡಬಳಗದ �ಾ*ಾ5 ಪi�3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲಾ`�ೆಈ ಸುಂದರ ಪದg ಮತುa ಅದರ ಕನAಡ ಅನು�ಾದವನುA ಈಸಲದ ಕನAಡಬಳಗದ �ಾ*ಾ5 ಪi�3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲಾ`�ೆಈ ಸುಂದರ ಪದg ಮತುa ಅದರ ಕನAಡ ಅನು�ಾದವನುA ಈಸಲದ ಕನAಡಬಳಗದ �ಾ*ಾ5 ಪi�3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲಾ`�ೆಈ ಸುಂದರ ಪದg ಮತುa ಅದರ ಕನAಡ ಅನು�ಾದವನುA ಈಸಲದ ಕನAಡಬಳಗದ �ಾ*ಾ5 ಪi�3ೆಯ;6 ಪ�ಕ�ಸಲಾ`�ೆ. . . . ಹಷ5 ಈಗ ಹಷ5 ಈಗ ಹಷ5 ಈಗ ಹಷ5 ಈಗ ೧೮ ೧೮ ೧೮ ೧೮ 
ವರುಷದ ಯುವಕವರುಷದ ಯುವಕವರುಷದ ಯುವಕವರುಷದ ಯುವಕ, , , , ಅವeGೆ ಕನAಡಬಳಗವ} ಆತನಅವeGೆ ಕನAಡಬಳಗವ} ಆತನಅವeGೆ ಕನAಡಬಳಗವ} ಆತನಅವeGೆ ಕನAಡಬಳಗವ} ಆತನ    ಎಲಾ6 ಪ�ಗi�ಾಹಸಗಳ® ಜಯಪ�ದ�ಾಗ; ಎಂದು SಾCೈಸುತa�ೆಎಲಾ6 ಪ�ಗi�ಾಹಸಗಳ® ಜಯಪ�ದ�ಾಗ; ಎಂದು SಾCೈಸುತa�ೆಎಲಾ6 ಪ�ಗi�ಾಹಸಗಳ® ಜಯಪ�ದ�ಾಗ; ಎಂದು SಾCೈಸುತa�ೆಎಲಾ6 ಪ�ಗi�ಾಹಸಗಳ® ಜಯಪ�ದ�ಾಗ; ಎಂದು SಾCೈಸುತa�ೆ....    
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ಕನAಡ ರತAಗಳ~ ಕನAಡ ರತAಗಳ~ ಕನAಡ ರತAಗಳ~ ಕನAಡ ರತAಗಳ~             
�ಾ; Cಾಮಚಂದ�Cಾಯರು�ಾ; Cಾಮಚಂದ�Cಾಯರು�ಾ; Cಾಮಚಂದ�Cಾಯರು�ಾ; Cಾಮಚಂದ�Cಾಯರು    

((((೧೮೮೮ ೧೮೮೮ ೧೮೮೮ ೧೮೮೮ ----    ೧೯೭೮೧೯೭೮೧೯೭೮೧೯೭೮))))    
   ‘ಕನAಡದ 3ೋ`ಲೆ‘ ಎಂ�ೇ SೆಸCಾದ 
�ಾ; Cಾಮಚಂದ�Cಾಯರ SೆಸರನುA 
3ೆಲವರು �ಾತ� 3ೇoರ;=wಲ6. ಈ 3ೆಳ`ನ 
�ಾಲುಗಳ~A½ (ೋB ಮತುa ಅದ+ಂದ 
Sೊರಡುವ ಆ ಓಂ3ಾರವನುA ಆ;O+: 
 

ಕನAಡದ (ೆಲದ ಪುಲ 6ೆನGೆ �ಾವನ ತುಲO! 
ಕನAಡದ (ೆಲದ eೕ¾5ನಲೆನGೆ �ೇವನH! 
ಕನAಡದ (ೆಲದ ಕಲ 6ೆನGೆ ಶಾಲGಾ�ಮ �ಲೆ! ಕನAಡಂ �ೈವTೖ! 
ಕನAಡದ ಶಬpTನGೋಂ3ಾರ?ೕ�ನA 
ಕನAಡದ ನುB� Gಾಯi�ಯದು¿ತಮಂತ�- 
?(ಾAವ}�ೈ �ೆರತು ಕನAಡದ �ೇ�ೆ�ಂದÀಕ?ೕ 
ಜಗ�ೊಳGೆ? (೧೯೩೯) 
ಕWಪುಂಗವಕWಪುಂಗವಕWಪುಂಗವಕWಪುಂಗವ    
     �ಾ; ಅವರು ನ¾ೕದಯದ Sೊಸaಲ;6 eಂತವರು. 
ಅವರ 3ಾವg ಪ��ಾಹದ;6 7 ಎಂ ��ೕ, B WÁ X, GೋWಂದ 
�ೈ ಗಳ ಬರಹಗಳಂ*ೆ ಹಳಗನAಡದದ Âಾ�, ಛಂದಸು� 
ಇ�ೆ. ತಮ@ T{jನ ಷಟ[Hಗಳ;6 ನೂCಾರು ಕವನಗಳನುA 
ರ{Oದವರು. ಅದರಲೂ6 �ಾಧ5ಕ ಷಟ[H�ಂದCೆ 
eೕರುಕುBದಂ*ೆ. Tೕಲೆ3ೊಟk ಕವನವ� �ಾಧ5ಕದಲ 6ೇ ಇ�ೆ. 
ಮಂQೇಶmರ GೋWಂದ �ೈಯವರು ಒಂದು ಮುನುABಯ;6 
Sೇoದಂ*ೆ: ““““ಕನAಡ �ಾ_ತgದ;6 �ಾ;ಯವCೆಂದCೆ 
ಕವಲು�ಾ+ಗಳ 3ೈಕಂಬದಂ*ೆ”””” ಅವರ ಲೇಖe ಹಳ�ಾ+ಗೂ 
Fಾ{�ೆ, Sೊಸ�ಾ+ಗೂ Fಾ{�ೆ‘. ಉ�ಾಹರuೆGೆ ಅವರ 
ಖಂಡ 3ಾವg ‘ ‘ಅc�ಾರ‘ ದ (೧೯೩೦) ಈ �ಾಲುಗಳನುA 
(ೋB: 
 ಇರುಳ; ಮಥುCಾ- 
 ಪುರದ; 7ೕHಯ 
 ಮರದHಯ; ಮಲ- 
 `ರುನು �ಾಧು 
ಎಷುk ಸರಳ�ಾ` ಸುಲ;ತ�ಾ` �ಾ`�ೆ ಈ ಶರಚತುಷ[H! 
nಾರು ಈ �ಾ;ಯವರು?    
ಬದುಕುಬದುಕುಬದುಕುಬದುಕು----ಬವuೆಬವuೆಬವuೆಬವuೆ    
    �ೊಡ>ವCಾದ Tೕಲೆ ಆದಶ5 ��ಕ(ಾ` �ಾಪ5ಡ;ದp   

Cಾಮಚಂದ� ಸು�ಾ�ಯ �ಾ;ಯವರ ತಂ�ೆ �ೊCೆ �ರಸಂ` 
�ೇ�ಾ�ಯವರ ಮಕwoGೆ �ಾಠ Sೇಳ~iaದpರು.  ಊರ 
Sೊರ`ನ ಅವರ ಗುBಸ;Gೇ �ೊCೆಯ ಮಕwಳ~ ಬರ�ೇ3ೆಂದು 
ಸು�ಾ�ಯರ ಕCಾರು. ಆನಂತರವ� �ಕÇಕ ವೃiaಯಲ 6ೇ ಇದpರು. 
ಅದ3ೆwಂ�ೇ ಜನರು ಅವರನುA ‘ �ಾ;(ಶಾಲೆ)ಯವರು‘  ಎಂದು 
ಕCೆಯು*ಾa ಅ�ೇ ಅವರ ಅಡ>SೆಸCಾ�ತು.೧೮೮೮ರ;6 
ಹು�kದ Cಾಮಚಂದ�eGೆ ಎರಡು ವಷ5 ತುಂಬುವ �ದಲೇ 
%ತೃ Wlೕಗ. *ಾ�Gೆ ಅಲ6;6 3ೆಲಸ �ಾB 
Sೊ�ೆkSೊರುವ}ದಲ6�ೆ ಏ3ಾ=nಾ` ಇದp ಒಬ8 ಮಗನ 
Qೋ�ಾನ �ಾಡುವ ಪ�ಸಂಗ. ಅವಳ® �ೇಗ(ೆ iೕ+3ೊಂ�ಾಗ 
ಹುಡುಗeGೆ ಹತುa ವಷ5. ಅ(ಾಥ �ಾಲಕನನುA �ೇ*ಾಳದಂ*ೆ 
�ೆನುA ಹiaದ ಕಷk-3ಾಪ5ಣgಗಳ~  Xೕವನದ ಮು3ಾwಲು �ಾಲು 
ಅವನನುA 3ಾBದವ}.ಇ�ೆಲ6ನನೂA *ಾ�ೆ@�ಂದ ಸ_O 
ಸmಪ�ಯತA ಮತುa ಧೃಢ efಾ5ರHಂದ W�ಾg9ಾgಸ 3ೈ3ೊಂಡ 
�ಾಲಕನ ಪರ�ಾಟವನುA ioಯಲು ಅವರ ಆತ@ 
ವೃ*ಾaಂತ�ೆeOದ ‘ಯದುಪi‘  3ಾದಂಬ+ಯ;6 ಓದ �ೇಕು. 
      ಅವರ ��ಣ ಮುಗ¢+ಸುತa 3ೊ(ೆGೆ ಪುuೆ�ಂದ 7.ಎ. 
�ಾಸು�ಾBದರು. ಅ;6�ಾpಗಲೇ ಅವರ ಪಪ�ಥಮ ‘ಹಂಬಲು‘  
ಕವನವನುA ಆಲೂರು �ೆಂಕಟCಾಯರ ಮುಂ�ೆ ಓH ಅವರ 
T{jGೆ ಪ�ೆHದpರು. ಆ ಕವನ ಕನAಡ ಓದುಗ+Gೆಲ6 
ಪ+{ತ�ಾಗುವಷುk ಪ�OH� ಪ�ೆ�ತು. ಒT@ 
�ಾOaಯವರನುA �ದಲಸಲ 9ೇ� �ಾಡಲು ಅವರ ಮ(ೆGೆ 
Sೋ�ಾಗ *ಾ�ೇ �ಾ`ಲು *ೆCೆದ �ಾOaಯವರು, ‘nಾರು 
eೕವ}?‘ ಎಂದು 3ೇo Sೆಸರು Sೇoದ Tೕಲೆ “ಓ Sೋ Sೋ, 
‘ಆWನದು (ೊCೆ Sಾಲಲೊ(ೆAನು‘ ಬCೆದ ಕWಗ�ೆ®ೕ!” ಎಂದು 
ಬರ�ಾB3ೊಂಡರಂ*ೆ.  
ಆದಶ5 ��ಕಆದಶ5 ��ಕಆದಶ5 ��ಕಆದಶ5 ��ಕ    
        ತಮ@ ಮ(ೆತನದವರಂ*ೆ Cಾಮಚಂದ�Cಾಯರೂ ��ಕ 
ವೃiaGೇ �ೇ+3ೊಂಡರು. ಅವರು ಆದಶ5 ��ಕರು, ಸಜ�ನರು, 
ಸಂಸ�ತ ಮತುa ಕನAಡ ಉಭಯ �ಾdಾ ಕWಗಳ~,  
ಪ�i9ಾವಂತ ಲೇಖಕರು ಎಂದು ಪ�OH� ಪ�ೆದರು. 
fಾರ�ಾಡದ ಕ(ಾ5ಟಕ Sೈಸೂw;ನ;6�ಾpಗ W�ಾgq5ಗoGೆ 
 3ೊಟk ಮ(ೆ3ೆಲಸ ಪೂi5�ಾಡHದpCೆ ತಮ@(ೆA 
ದಂBO3ೊಳ~§ವಂಥ ಒಬ8 ಆದಶ5 �ಾಸaರರನುA eೕ�ೆಲೂ6 
(ೋBರ;=wಲ6.  �ಷgರು ಕ;ಯಲಾರದp3ೆw (ಗುರುWನಲ 6ೇ) 
ತನAಲ 6ೇ ಏ(ೊ ನೂgನ*ೆ ಇ�ೆ ಎಂದು ದಂBO3ೊಂಡು 
ಉಪ�ಾಸ ಕೂಡ �ಾBದುpಂಟು.  
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ಅವರ �ಮ@ಗ(ಾದ (ಾನು ಸ�ಾaಪುರದ ಅವರ ಮ(ೆ   
‘��ೕe3ೇತನ‘ ದ;6  �ೆ�ೆಯುia�ಾpಗ   ಅವರ ಹ�ೆಯ 
W�ಾgq5ಗಳ~  3ೆಲ ದಶಕಗಳ ನಂತರವ�  ಭ=a ನಮ�*ೆ�ಂದ 
ಅವರ �ಾದಸ[ಶ5 �ಾB ನಮಸw+ಸುiaದುpದನುA  ಕuಾ�Cೆ 
ಕಂಡು �ೆರGಾ`�ೆpೕ(ೆ.  
   ತಮ@ ಮೂವ*ೆÈದ(ೆಯ ವಯO�ನ;6�ೕ ಅವರ ಪiA 
ಮೂರು ಮಕwಳನುA 7ಟುk WÀವಶCಾದರೂ ಅವರ �ಾ_ತg 
�ಾಧ(ೆ �ಾ`�ೕ ಇತುa. ({ಗುCೆಲೆ, ಕುಸು�ಾಂಜ;, ಅc�ಾರ 
ಕವನ ಸಂಗ�ಹಗಳ ಪ�ಕಟ(ೆ). ಅ�ಾದ 3ೆಲ�ೇ ವಷ5ದ ನಂತರ  
ತನA ೧೮ (ೆಯ ವಯO�ನ;6 ಒಬ8(ೇ ಮಗನ ಅ3ಾಲ ಮೃತುg 
(� 6ೇ� �ೇ(ೆ). ಆ ಆÉತHಂದ ಅವರು 3ೊ(ೆಯವCೆಗೂ 
Fೇತ+O3ೊಳ§;ಲ6 ಎನA ಬಹುದು.  (ೊಂದು ೧೯೩೨ರ;6 
ಅವರುರ{Oದ ‘iಲಾಂಜ;‘ ಕನAಡದ ಪ�ಥಮ 
ಶೆ¡ೕಕ`ೕ*ೆ�ಂದು ಪ+ಗ]ಸುತa�ೆ. "ಶೆ¡6ೕಕGೊಂಡ ಶೆ¡ೕಕ" 
ಎಂದು ಉದ¢+Oದರು ರಂ.��ೕ. ಮುಗo.   nಾರ 
ಹೃದಯವನೂA _ಂಡುವ ಅದರ �ಾಲುಗoವ}: 
 Cೆ3ೆw ��ೆಯದ ಮುನA 
 ಹ=w Sಾರಲು Sೋ` 
 ಕಕುwತ; (ೆತaರವನು 
 ಮುಕwHರುವ�ೆ ಮಣು�?  
 
�ಾ_ತg ಕೃt �ಾ_ತg ಕೃt �ಾ_ತg ಕೃt �ಾ_ತg ಕೃt     
       ಕವeಸುವ ಕWGೆ WCಾಮ�ೆ;6? ೧೯೩೩-೩೪ ರ ನಡು�ೆ 
ಅವರು ಬCೆದು ಮು`Oದ ‘��ೕ Cಾಮಚ+ತವ}‘  ಕನAಡದ 
�ದಲ Cಾ�ಾಯಣ ಮSಾ3ಾವg. ಈ ಸಂದಭ5ದ;6 ‘��ೕ 
Cಾ�ಾಯಣದಶ5ನಂ‘  Sೊರಬಂದದುp  ೧೯೪೯ ರ;6 ಎಂದು 
ಇ;6 (ೆ(ೆಯ ಬಹುದು. �ಾ;ಯವರ �ಾಲ3ಾಂಡ  ೧೯೩೪ರ;6 
ಪ�ಕಟ�ಾ` ‘�ಾ; Cಾ�ಾಯಣ‘ ಎಂ�ೇ ಪ�Oದ��ಾ�ತು. 
೧೯೩೫ ರ;6 ಅlೕfಾg 3ಾಂಡ (ಪೂ�ಾ5ಧ5) �ೆಳಕು 
ಕಂಡರೂ  3ಾರuಾಂತರಗoಂದ ಮುಂHನ 9ಾಗಗಳ~ 
Sೊರಬರ;ಲ6 ಎಂಬುದು ದು�ೈ5ವದ ಸಂಗi. ಹಸaಪ�iಯಲ 6ೇ 
ಉoHದp  ಅವರು೧೯೪೪ ರಲ 6ೇ ರ{Oದ ಕನAಡದ 
‘Tೕಘದೂತ‘ Oದ�;ಂಗ ಪಟkಣಶೆ�kಯವರ ಪ�ಯತAHಂದ 
ಇ�ೇ ವಷ5 ಪ�ಕಟ�ಾ�ತು. 9ಾವ`ೕತಗಳಲ6�ೆ,  ಮಕwಳ 
�ಾ_ತg (�ೊಗOನ ಓದು, O�ಾಯಪ[), �ಾನು; ರೂಪಕ, 
3ಾದಂಬ+ಗಳ~ (ಜಯ, ಗುರು�ೇವ!), ಅನು�ಾHತ ಪುಸaಕಳ~ 
ಇ�ೆಲ6ವ� �ಾರಸmತ ಲೋಕ3ೆw ಇವರ 3ೊಡುGೆ.                     
  ಅವರು ಬಹು9ಾdಾ WಶಾರದCಾ`ದpರು. ಕನAಡದdೆk  

ಸಂಸ�ತದ;6 ಅವರ �ಾಂBತgWತುa. ಎರಡರಲೂ6 ಕವನಗಳನುA 
ರ{O�ಾpCೆ.(शरणागित, सुदामचिरतम,् ग�रामायणम)्. ಒ�ಾkCೆ 
೩೦ ರಷುk ಕೃiಗಳನುA ಪ�ಕ�O�ಾpCೆ.  ಅವ+Gೆ ಇಂ 6̀¥ 
ಅಲ6�ೆ ಮCಾË, ಗುಜCಾi, ಬಂGಾ;, �ಾ;, ಅಧ5�ಾಗÀೕ  
ಇವ}ಗಳ;6 ಪ�ಭುತmWತುa. (ಾನು 3ಾಲೇXGೆ Sೋಗುia�ಾpಗ 
ತಮ@ ೮೦ (ೆಯ ವಯO�ನ;6 ರಷg0 9ಾdೆಯನುA 
ಕ;ಯುiaದುpದನುA ಕಂB�ೆpೕ(ೆ!       
 

    ಅಪ[ಟ �ೇಶಭಕa ಅಪ[ಟ �ೇಶಭಕa ಅಪ[ಟ �ೇಶಭಕa ಅಪ[ಟ �ೇಶಭಕa ----    ಬದುಕು ಬಂGಾರ ಬದುಕು ಬಂGಾರ ಬದುಕು ಬಂGಾರ ಬದುಕು ಬಂGಾರ                                                                                                                                 
     ಅವರ ಬGೆ¢ Sೇಳ~�ಾಗ ಉ*ೆÌೕÍೆ�ಂದು ಅeಸುವಂಥ 
ವg=aತm ಅವರದು: ಶೆ�ೕಷÎ ��ಕ, ಆದಶ5 ಕW, ಉಜmಲ CಾಷVಭಕa, 
ಸಜ�ನ, edಾÎವಂತ, �ಾತ�ಲg XೕW, ಇ*ಾgH. ೧೯೨೪ ರ;6 
ಮSಾತ@ GಾಂÀಯವರು �ೆಳGಾWGೆ ಬಂ�ಾಗ ಅವರ 
9ಾಷಣವನುA ಕನAಡ3ೆw �ಾdಾಂತ+Oದವರು ಅವರು. 
nಾ�ಾಗಲು £ಾH ಬ�ೆkಯ(ೆAೕ ಧ+ಸುiaದpರು. Cಾ��ಂದ 
ನೂಲು *ೆGೆಯುವದನುA ಸmತಃ {ಕwಂHನ;6 *ಾಸುಗಟkಲೆ 
ಎ�ೆ�ಕw�ೆ (ೋB�ೆpೕ(ೆ.  ಅವರುಟk ಉದp *ೋoನ 7o 
ಅಂ`, ಲಂಡ ಪಂQೆ, ಎಲ6 £ಾH, 3ೈಯ;6 3ೋಲು, ದುಂಡು 
ಕನAಡಕದ _ಂ�ೆ Sೊ�ೆಯುವ  ಕಣು�ಗಳ~ --ಇವ} 
GಾಂÀಯವರನುA (ೆನ%ಸುiaದpವ}. ಅವರದು ಅಚಲ �ೇಶ ಭ=a. 
ಎಂತಲೇ ಜನ ಅವ+Gೆ  ‘ಸ�ಾaಪುರದ GಾಂÀ’ 
ಎಂ�ೇSೆಸ+�kದpರು.‘O+ಯರಸ,ಮ* aೇನ(ೊಲ 6ೆನುಭರತಭೂ?
loರುವ}�ೇ ಎನGೊಂದು ಸುಖWಹುದು!‘ ಎಂದು ರ{Oದ 
ಕವನದ (‘ಹಂಬಲು‘ ೧೯೧೬) �ಾಲುಗಳ(ೊAೕದು�ಾಗ 
ಅe�ಾOnಾದ ನನGೆ ಕOWOnಾಗುತa�ೆ!  
     ‘ಉಚj fೆgೕಯ- ಸmಚÏ �ಾಗ5’ದ ಈ 3ಾವgt5 ತಮ@ 
೯೦(ೆಯ ವಷ5ದ;6 ನಮ@ನAಗ;ದರು. “�ಾ;ಯವರು 
ನುBದಂ*ೆ ನ�ೆದರು, �ಾoದರು; �ಾoದಂ*ೆ, Sೇoದರು, 
ನುBದರು, ಬCೆದರು" (Sೇ�ಾ ಪಟkಣಶೆ�k). “ಗ�knಾ` 
SೆQೆ�ಯೂ+ದCೆ (ೆಲ3ೆw (ೋ�ಾHೕತು ಎಂದು ಅಳ~= ಅಳ~= 
ನ�ೆದವರು. ಅವರ ಮೃದು �ಾತು, ಮುಗುಳ~ನGೆ  ಎಂಥವರನೂA 
ಬರ�ೆ�ೆದು ತ3ೆwೖಸುiaದpವ}” (H. SೆÐ. 3ೆ. ರಂಗ(ಾ±). (ಾನು 
ಕಂಡಂ*ೆ ಅವರ ದeಯ;6 Qೇನು *ೊಟಕು 
iaತುa. ಅವರ �ಾiನ;6 �ಾತ�ಲg ತುಂ7 ತುಳ~ಕುiaತುa. 
ಲೇಖe�ಂದ 3ಾವgfಾCೆ {ಮು@iaತುa.  ಅವರ ಬದು=ನ 
ಹಣ*ೆಯ �ೆಳ3ೇ ನನA Xೕವನದ;6 ಕCಾಳ ಕತaಲೆಯ �ಣಗಳ;6 
�ೆಳ3ಾ` �ಾ+ *ೋ+O�ೆ.   
—��ೕವತ� �ೇ�ಾ�                                                      
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8 (ೆಯ "ಅಕw" Wಶm ಕನAಡ 
ಸTÑಳನ 2014 

O;3ಾ0 ಕ]�ೆಯ;6 OBದ O+ಗನAಡದ 
OBಮದುp ! 

ವರH :  �ಾ ಉ�ಾ �ೆಂಕ�ೇ�, 3ಾB5«಼, ಯು.3ೆ 
 

"�ಾಧ(ೆ. ಸಂಭ�ಮ. ಸಂಕಲ[" ಈ ನುBಗಳ fೆgೕಯ �ಾಕgವನುA 
Sೊತa ೮(ೆಯ ಅಕw Wಶm ಕನAಡ ಸT@ಳನವನುA, ಉತaರ 
3ಾg;ಫ ಼ೋe5nಾದ;6ನ, O;3ಾ0 ಕ]�ೆಯ ಪ�Oದ� ನಗ+, 
�ಾg0 Sೊ�ೆಯ;6 (ೋಡುವ ಸುವuಾ5ವ3ಾಶ¾ಂದು, ಆಂಗ6 
ಕನAಡinಾದ ನನGೆ �ೊರ=ತು. ೫೦ Cಾಜgಗಳ WWಧ ಕನAಡ 
ಕೂಟಗಳ ಆಗರದ, ಈ ಕನAಡ ಹಬ8ವನುA ಪ�i ಎರಡು 
ವಷ5ಗoGೊT@, ಅT+3ೆಯ WWಧ Hಕುwಗಳ;6 ನ�ೆಸುವ ಈ 
ಸ�ಾರಂಭದ;6, ಇ;6ರುವ ಸಹ�ಾ�ರು ಕನABಗರು ಒಂ�ೆ�ೆ 
(ೆCೆಯು*ಾaCೆ. ಇವರ;6 ಎdೆkೕ WcನA ಅc�ಾ�ಯಗoದpರೂ, 
ಅ�ೆಲ6ವನೂA ಆFೆ ತo§, ೩ Hನಗಳ~ ಎಲ6ರೂ ಒಮ@ನHಂದ 
ಕಲೆತು, ಕನAಡ 9ಾdೆ ಮತುa ಸಂಸ�iಯನುA ಒ�ಾk` TCೆಸುವ 
ಇವರ �ೈಖ+Gೆ, nಾCಾದರೂ ತಲೆದೂಗಲೇ �ೇಕು. 
ಸಂ£ೆgಯ;6 �ೊಡ>�ಾ`ದpCೆ ಅದರ;6ರುವ ಲಾಭ ಮತುa 
ಅನುಕೂಲ*ೆಗಳ~ ಏ(ೆಂಬುದು ನನGೆ ಕ�ೆದ �ಾರ ನ�ೆದ ಈ 
ಸ�ಾರಂಭದ ಮೂರು Hನಗಳ;6 Fೆ(ಾA` ಅ+�ಾ�ತು. 
3ೇವಲ ಹಣ¾ಂ�ೇ ಅಲ6, ಮನುಷg ಪ�ಯತA ಮತುa ಇeAತರ 
ಸಂಪನೂ@ಲಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳ~ ಅ(ೇಕ ಪಟುk Sೆ{j, ಈ 
�ೊಡ> 3ಾಯ5ವನುA �ೈಭವHಂದ ಆಚ+ಸಲು ಸSಾಯ3ಾ+ 
ಎನುAವ}ದರ;6 ಎರಡು �ಾiಲ6. 
 

೧೯೮೦ರ ದಶಕದ;6, ಗಣಕಯಂತ�ಗಳ ಅಥಾ5Õ 
ಕಂಪೂgಟರುಗಳ ಮಹ*ಾwÖಂi 
ನ�ೆದು, ತಂ*ಾ�ಂಶಗಳ~ ಅಂದCೆ 
�ಾಫ಼k�ೇ� ಉದgಮದ;6 
ಮಹತaರ �ೆಳವ]Gೆ ನ�ೆದು, 
ಜಗiaನ ಲÍಾಂತರ ಮಂH 
ಇಂXeೕಯರುಗಳ~, Sಾಗೂ 

ಮiaತರ ವೃiaಪರ+Gೆ Xೕವನದ;6 ಒಂದು Sೊಸ 
ಆnಾಮವ(ೆAೕ eೕBದ, ಈ O;3ಾ0 ಕ]�ೆ ಎಂಬ 
�ಾnಾನಗ+ಯನುA ಹಲ�ಾರು �ಾ+ (ೋB�ೆp(ಾದರೂ, ೩ 
ಸಹಸ� ಕನABಗರನುA ಒ�ಾk` ಕಂಡದುp ಈಗಲೇ! ಆಗZk 
iಂಗಳ 3ೊ(ೆಯ ಮೂರು Hನಗಳ~ ಈ �ೇಶದ;6 "Labor 

holiday weekend" ಎಂದು Hೕಘ5 �ಾCಾಂತgದ 
ರQೆಯನುA ಎಲ6+ಗೂ eೕಡುತa�ೆ. ೮ (ೆಯ Wಶm ಕನAಡದ ಈ 
�ಾ+ಯ ಸ�ಾರಂಭವನುA ಇ�ೇ ಆಗZk ೨೯-೩೧ ರವCೆGೆ 
�ಾ0 Sೊ�ೆಯ;6ರುವ "T3ೆe� ಸ�ಾ�ೇಶ ಸ9ಾಂಗಣದ;6" 
ಉತaರ 3ಾg;ಫ ಼ೋe5nಾದ ಕನAಡ ಕೂಟದ ಆಶ�ಯದ;6 
ಅlೕXOದpರು. ಸು�ಾರು ೩ ಸಹಸ� ಸದಸgರು ಒ�ಾk` 
(ೆCೆದು, ಕುoತು ಸ�ಾರಂಭ¾ಂದನುA ಆಚ+ಸಲು 
ಅನುಕೂಲ*ೆಗoರುವ ಈ ಸ9ಾಂಗಣ�ೇ ನನGೆ ಒಂದು ಅದು¿ತ 
ಸzಳ�ೆeOತು. ಈ ಸ9ಾಂಗಣವನುA, ಪ�Oದ� Sೊ�ೇಲುಗ�ಾದ 
_ಲk0 ಮತುa �ಾg+�ಟುkಗ�ೆ®ಂHGೆ 
ಸಂಪಕ5ವ(ೆAೕಪ5BO, ಸ�ಾರಂಭಗಳ;6 9ಾಗವ_ಸುವ 
ಸದಸg+Gೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವನುA ಕ;[O�ಾpCೆ. ಇದು eಜಕೂw 
ಅT+ಕ0 �ೆkೖ& ಎನAಬಹುದು. �ದಲ Hನ ಅಂದCೆ 
ಆಗZk ೨೯(ೆಯ �ೆoGೆ¢ ೧೦ ಗಂ�ೆGೆ, (ಾನು ನನA ಪi ಮತುa 
ಪುತ�(ೊಂHGೆ ��ಾa` ಕನAಡ ಶೈ;ಯ;6 Gೌರಮ@ನಂ*ೆ 
Oಂಗ+O ಸಜು�Gೊಂಡು, ಈ ಸ9ಾಂಗಣದ ಮುಂ�ೆ eಂ*ಾಗ, 
ಅ;6ನ OಂGಾರವನುA ಕಂಡು ದಂGಾ�ೆ. ಸಂಪೂಣ5�ಾ` ಕನAಡ 
(ಾBನ ಶೈ;ಯ;6, ರಂGೋಲೆ, �ಾ�ೆ ಕಂದು ಮತುa ಇeAತರ 
ಪ+ಕರಗಳನುAಪlೕ`O Oಂಗ+Oದ +ೕi (ೋB�ೕ, 
ಮುಂHನ ಮೂರು Hನಗಳ~ 3ಾHರುವ ಸಂಭ�ಮದ ಝಲಕನುA 
ಅ+*ೆ.  
 
ಸ�ಾರಂಭದ (ೋಂದuೆGೆ �ಾಲು eಂ*ಾಗ, WWಧ 
Cಾಜgಗoಂದ ಬಂದವರ;6 ನನGೆ ioದ ನನA ಊ+ನ ಅ(ೇಕ 
ಮಂHಯನುA ಕಂ�ಾಗ, ಈ ಪ�ಪಂಚ ಇdೊkಂದು ಸಣ��ೇ 
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ಎeAOತು. ನನA 3ಾಲೇXರ;, Sೈಸೂw;ನ Gೆಳiಯರೂ ತಮ@ 
ಪ+�ಾರ�ೊಂHGೆ ಅ;6�ಾpCೆ! ಆSಾ ! ಎಂತಹ �ೊಗ�ಾದ 
ಅನುಭವ! (ೋಂದuೆಯನುA ಅ;6ನ ವೃiaಪರ �ಾ_i ತ²ರು 
ಬಹಳ ಸುಲ;ತ�ಾ` ಅಚುjಕ�ಾk` ಏಪ5BOದpರು. ನಮ@ 
�ಾg4� ಮತುa ೩ Hನಗಳ 3ಾಯ5ಕ�ಮದ ರಸ�ೌತಣವನುA 
Sೊತa ಫಲಕದ =ರುSೊiaGೆಯನುA *ೆGೆದು3ೊಂಡು, 
ಸ9ಾಂಗಣದ Wೕ�uೆGೆ *ೆCೆo�ೆವ}. ಈ ಸ9ಾಂಗಣದ;6, 
ಸು�ಾರು ೩ ಸಹಸ� ಮಂH ಒ�kGೆ ಕುoತು 3ಾಯ5ಕ�ಮವನುA 
Wೕ�ಸಲು, ಊಟ �ಾಡಲು �ಾಧgWರುವ ಬೃಹÕ 
Sಾಲುಗo�ೆ. ನಮ@ ಕನAಡದ ಶೈ;ಯ;6 ಈ ಸ9ಾಂಗಣಗoGೆ 
ನಮೂ@+ನ (ೆ{jನ ಕುಸುಮಗಳ Sೆಸರುಗ�ಾದ ಮ;6Gೆ, ಸಂ%Gೆ, 
ಕ]`ಲೆ, (ೈHಲೆ, �ಾ+Qಾತ, ಕಮಲ, ಸ��ಕ, ಮಂ�ಾರ, 
�ೇವಂiGೆ, ಸೂಯ53ಾಂi ಎನುAವ SೆಸರುಗಳeAತುa ಅ;6 
ಪnಾ5ಯ�ಾದ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳನುA ನ�ೆಸುವ Oದ�*ೆ�ತುa. 
9ೋಜನ ಶಾಲೆGೆ  "ಅನAಪೂಣ5" ಎಂಬ �ೊಗ�ಾದ 
(ಾಮಕರಣWತುa. ಎಲಾ6 ಸದಸgರೂ TೕXನ ಸು*ಾa ಕುoತು, 
9ೋಜನವನುA ಸWಯುವ ಏ�ಾ5Bತುa.  
 
ಸ�ಾರಂಭದ �ದಲ Hನ ಗuೇಶ ಮತುa Gೌ+ 
ಹಬ8�ಾದp+ಂದ, ಅ;6ನ ಸ9ಾಂಗಣದ;6 �ಾಮೂ_ಕ�ಾ` 
ಸು�ಾರು ನೂCಾಐವತುa ದಂಪiಗಳ~, �ಾಂಪ��ಾ�ಕ 
+ೕiಯ;6 ಕುoತು ಪೂQೆ �ಾಡುiaದpನುA ಕಂಡು, ನಮ@ (ಾ�ೇ 
ಇ;6�ೆಯಲಾ6 ಎಂದು ಮೂ`ನ Tೕಲೆ �ೆರoಟುk 3ೊಂ�ೆ. 
ಭವg�ಾ` ಅಲಂಕ+Oದp ಪೂQಾ-ಮಂಟಪದ;6, Gೌ+ಯರಂ*ೆ 
ಕುಚುj-ಜ�ೆ 7ಲ 6ೆ ಹೂವ}ಗoಂದ �ಾಲಂಕೃತCಾ`ದp 
ಸು�ಾOeಯರು, ಗವ5Hಂದ ಪೂQೆಗಯುgiaದp �ೈಖ+ 
(ೋಡಲು ಅಹ5�ೆeOತುa. Tೖಸೂ+eಂದ ಈ ಸ�ಾರಂಭದ 
�ೈHಕ WÀಗoGೆಂ�ೇ ಕCೆOದp �ೈHಕರು ತಮ@ ಕಂ{ನ 
ಕಂಠHಂದ, ಧÙeಯಂತ�ದ ಮೂಲಕ ಹ+Hದp ಮಂತ�ಗಳ 
Úೂೕಷuೆ O;3ಾ0 ಕ]�ೆಯಲಾ6 �ಾg%Oರುವಂ*ೆ 
9ಾಸ�ಾ�ತು. ಪೂQೆಯ ನಂತರ, ಪೂQೆGೈದ 
ಸು�ಾOeಯ+Gೆಲಾ6, �ಾ�ೆಯ ಎಲೆಯ Tೕಲೆ ಹಬ8ದೂಟ. 
ಇತರ+Gೆಲಾ6 ಅನAಪೂuಾ5 Sಾ;ನ;6 ಅ�ೇ ಭ�Û9ೋಜgಗಳ 
TೕXನೂಟ. ಈ ಸ�ಾರಂಭದ ಮೂರೂ Hನಗಳ®, ಸmಚÏ, 
ಸುGಾ�ಸ 9ೋಜನವನುA, ಸ+nಾದ ಸಮಯ3ೆw, ಬಹಳ 
ಅನುಕೂಲ�ಾದ +ೕiಯ;6 ಒದ`Oದp ಏ�ಾ5ಡು ಮೂ`ನ 
Tೕಲೆ �ೆರoಡುವಂತಹು�ೇ! Tೖಸೂರು, fಾರ�ಾಡ, 

ಮಂಗಳ®ರು _ೕGೆ ಕ(ಾ5ಟಕದ ಎಲಾ6 ಶೈ;ಯ 
ಊ�ೋಪFಾರಗಳ® ಅ;6 ಲಭgWದpವ}.  
 
ಸTÑಳನದ ಉ�ಾªಟ(ೆ: ೨೯(ೆಯ *ಾ+ೕಖು ಸಂQೆ ೫:೩೦3ೆw 
ಸ+nಾ`, ಮುಖg ಸ9ಾಂಗಣ ಮ;6Gೆಯ;6, ಸTÑಳನದ 
ಉ�ಾªಟ(ೆಯನುA, ಕ(ಾ5ಟಕHಂದ ಆಗ?Oದp ಕನAಡ ಮತುa 
ಸಂಸ�i ಇಲಾ£ೆಯ ಸ{�ೆ ��ೕಮi. ಉ�ಾ�� ಮತುa ಇತರ 
ಗಣgರ ಸಮು@ಖದ;6 �ಾಂಪ��ಾ�ಕ +ೕiಯ;6 Qೊgೕi 
�ೆಳಗುವ ಮೂಲಕ (ೆರ�ೇ+ಸಲಾ�ತು. ಇತರ ಗಣgರ;6 
SೆಸCಾಂತ �ಾ_i �ಾ ಎZ.ಎ&. 9ೈರಪ[, �ಾX 
3ಾಯ5ದ�5, ಕನAಡ ಮತುa ಸಂಸ�i ಇಲಾ£ೆ ಐ.ಎ¯. 
Wಟkಲಮೂi5 ಅವರು �ೇ+ದpರು. ಸ{�ೆ ಉ�ಾ��ೕ ತಮ@ 
9ಾಷಣವನುA {ಕw�ಾ` Fೊಕw�ಾ` O+ಗನAಡದ;6 ಮು`O, 
ಮುಂHನ 9ಾಷಣ3ಾರ+Gೆ ಅನುವ} �ಾB3ೊಟkರು. ಐ.ಎ¯. 
Wಟkಲಮೂi5ಯವರು ತಮ@ 9ಾಷಣದ;6, ೧೯೮೮ (1988) 

 ಇಸWಯ;6 ಯು.3ೆ.ಕನAಡ ಬಳಗ, �ಾgಂFೆಸk+ನ;6 ನ�ೆOದ 
�ಟk�ದಲ Wಶm ಕನAಡ ಸTÑಳನದ ಸ�ಾರಂಭವನುA 
ಪ��ಾa%O �ಾತ(ಾBದುp, ಅ;6 Sಾಜ+ದp ನನGೆ ಮತುa 
ಅಂHನ Wಶm ಕನAಡ ಸTÑಳನವನುA ಆlೕXOದp ನಮ@ 
ಬಳಗದ �ಾX ಅಧgÍೆ �ಾ 9ಾನುಮi ಅವ+Gೆ ಸmಲ[ 
(ೆಮ@H�eOತು. (ಾ�ೆಲಾ6 3ಾಯುiaದp ನಮ@ (ೆ{jನ 
ಲೇಖಕ ��ೕಯುತ ಎZ.ಎ&.9ೈರಪ[ನವರ 9ಾಷಣದ ಸರH 
ಬಂHತು. ಸ�ಾರಂಭ3ೆw ಮುಂFೆ, ಸ9ಾಂಗಣದ SೊರGೆ 
ಅವರ ಅc�ಾe ತಂಡವನುA 9ೇ� �ಾಡಲು 
ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ*ೆ ಅ;6ನ 3ಾಯ5ಕತ5ರು �ಾBದp 
ಏ�ಾ5ಡು ನನGೆ ಬಹಳ TಚುjGೆnಾ�ತು. ನನGೆ ಮತುa 
ನನA ಪiGೆ ಅವCೊಡ(ೆ ೫ e?ಷಗಳ~ ಸಂ9ಾtO, 
ಅವCೊಡ(ೆ Âಾnಾ{ತ�ವನುA *ೆGೆO3ೊಳ®§ವ �ೌ9ಾಗgವ� 
ಒದ`ತು. 9ೈರಪ[ನವರನುA Tೖಸೂ+ನ;6 (ಾನು 
�ಾನಸಗಂGೋi�ಯ;6 �ದಲ ವಷ5ದ �ಾAತ3ೋತaರ 
ಪದWಯ;6�ಾpಗ, ನಮ@ (ೆ{jನ Þ�ಫ ಼ೆಸ�, Hವಂಗತ 
7.X.ಎ&. �ಾm? ಅವರ eಧ(ಾಂತರದ ಶ��ಾ�ಂಜ; 
ಸ9ೆಯ;6 9ೇ� �ಾB�ೆp. ಅವರ e�ಾಸ ನಮ@ ಮ(ೆಯ 
ಹiaರ�ೇ ಇHpದp+ಂದ, Hನವ� ಅವರು �ೆಳ`ನ Sೊತುa 
�ಾ=ಂ� Sೋಗುವ}ದನೂA ಕಂB�ೆp. ಆದCೆ ಅವCೊಡ(ೆ 
�ಾತ(ಾಡಲು (ಾನು ಉತaರ ಅT+3ೆGೆ Sೋಗ �ೇ3ಾಯaಲಾ6 
ಎನುAವ}ದು eಜಕೂw �ೆರ`ನ ಸಂಗiಯಲ6�ೇ!  
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ಕಡಲಾFೆಯ ಕನAಡ ಲೇಖಕ+Gೆ 9ೈರಪ[ನವರ =W�ಾತು: 
ಸ9ಾಂಗಣದ;6 (ೆCೆHದp ೩ ಸಹಸ� ವೃiaಪರ ಪ�i9ಾವಂತ 
ಕನABಗರನುA ಕಂ�ಾಗ, ನಮ@ �ೇಶವ� ಮುಂದುವCೆದ 
�ಾಶಾjತg �ೇಶಗಳಂ*ೆ�ೕ, ಅ(ೇಕ 3ಾಯ5ಗಳನುA 
�ಾÀಸಬಲ6ದು ಎಂಬ Wಶಾmಸ ತಮ@;6 ಮೂB�ೆ ಎಂಬ 
�ಾಕg�ೊಂHGೆ 9ಾಷಣವನುA �ಾ�ರಂcOದ ��ೕಯುತ. 
9ೈರಪ[ನವರು, ಕಡಲಾFೆಯ ಕನAಡ ಬರಹGಾರರ ಸಮ�ೆgಗಳ~, 
ಕಡಲಾFೆಯ;6ರುವ ಕನA�ೇತರ ಬರಹGಾರರು 
ಎದು+ಸುiaರುವ ಸಮ�ೆgಗo`ಂತ cನA�ಾ`ಲ6 ಎಂದು 
Sೇoದರು. ೧೯೬೦+ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ`, ೭೦ ಮತುa ೮೦ರ 
ದಶಕಗಳ;6 ಮುಂದುವCೆದು, ೯೦ರ ದಶಕದ;6 
�ೊ�ೕಟ(ೆGೊಂಡ ಕನABಗರ ವಲ�ೆ, ಈಗ ಅT+3ೆಯ;6 
ಒಂದು �ೊಡ> ಜ(ಾಂಗ�ಾ` �ೆ�ೆH�ೆ. ಈ ಜ(ಾಂಗದ;6 
ಕು�ೆಂಪು, �ೇಂ�ೆ�, �ಾOa, 3ಾರಂತರ ಮಟkದ 
ಲೇಖಕ+ಲ6Hದpರೂ, ಕನAಡವನುA ಸುಲ;ತ�ಾ` ಬಳO, ತಮ@ 
ಅನುಭವಗಳನುA ಆಸ=aಪೂಣ5 +ೕiಯ;6 ಬCೆದು, ನಮ@ 
�ಾ_ತg3ೆw Sೊಸ ಆnಾಮವ(ೆAೕ eೕBರುವ ಲೇಖಕರು 
ಇ�ಾpCೆ. ಒT@ ನಮ@ (ಾಡನುA 7ಟk ನಂತರ, Sೊರ 
�ೇಶದ;6, Sೊಸ ಪ+ಸರದ;6, Sೊಸ 9ಾdೆಯ ನಡು�ೆ 
Xೕವನ ನ�ೆಸುವ ಪ+Oziಯ;6 ನಮ@ 9ಾdೆಯನುA 
Xೕವಂತ�ಾ`ಟುk, ಅದನುA ತಮ@ ಮುಂHನ %ೕoGೆGೆ 
ಮುಂದುವCೆಸುವ}�ೇನೂ ಸಣ� 3ಾಯ5ವಲ6. ಅ�ೊಂದು 
ಮಹತaರ�ಾದ ಸ�ಾಲು. ಅದನುA ಎದು+O ನಮ@ 9ಾdೆ 
ಮತುa ಸಂಸ�iಯನುA Xೕವಂತ�ಾ`ಡಲು eೕವ} ನ�ೆಸುiaರುವ 
ಇಂತಹ ಸTÑಳನಗಳ~, ನಮ@ (ಾBGೇ ಒಂದು �ೊಡ> 
ಗವ5ದ �ಾತು ಎಂದು ತಮ@ 9ಾಷಣವನುA 
ಮುಂದುವCೆOದರು. 
 
ನಂತರ *ಾವ} ಕ(ಾ5ಟಕHಂದ SೊರGೆ, ಗುಜCಾÕ, 

ಮSಾCಾಷV, �ೆಹ;ಯ;6�ಾpಗ, ಕನAಡ 9ಾdೆಯ ಪ+ಸರದ 
ಅ9ಾವHಂHಂ�ಾ`, ತಮ@ 9ಾdೆಯ ಶಬp-ಸಂಪತುa 
(Vocabulary) �ೕಣ�ಾಗ*ೊಡ`ತುa ಎಂದೂ, ಆ ಶಬp-
ಸಂಪiaನ ಅ9ಾವ�ೇ Sೊರ(ಾಡ ಅಥಾ5Õ ಕಡಲಾFೆಯ 
ಕನABಗರು ಎದು+ಸುiaರುವ ಬೃಹÕ ಸಮ�ೆg ಎಂದು 
ನT@ಲ6ರ ಮನದ;6 ನ�ೆHರುವ *ೊಳಲಾಟ3ೆw ಅಥ5ವನುA 
eೕBದರು. Sೊರ(ಾBGೆ ಬಂದು (ೆಲಸುವ ಕನABಗ+Gೆ, ಅ;6ನ 
ವೃia ಸಮ�ೆgಗಳ~, ಬದಲಾಗುವ Xೕವನ ಪ+Oziಗಳ~ ಅವರ 
ವg=aತmವ(ೆAೕ ಬದಲಾ�O 7ಡುತa�ೆ ಎಂಬುದನುA, ಅವರ 
Xೕವನದ;6 ಕಂಡ ಹಲ�ಾರು �ೆAೕ_ತರ 
ಉ�ಾಹರuೆಗ�ೆ®ಂHGೆ Wವ+Oದರು. *ಾವ} 
Sೊರ(ಾBನ;6�ಾpಗ ಕನAಡದ;6 3ಾದಂಬ+ಗಳನುA 
ಬCೆಯುia�ಾpಗ, ತಮGೆ ಕನAಡ 9ಾdೆಯ Tೕ;ನ 7` 
ಕBTnಾಗಲು *ೊಡ`ತುa, ಮತುa ಕನAಡದ Tೕ;ನ _Bತ 
ಸBಲ�ಾಗುiaತುa ಎನುAವ ಅ+�ಾ`* aೆಂದೂ, ಅಂತಹ 
ಪ+Oziಯ;6 *ಾವ} ಬCೆದ ಲೇಖನಗಳ~ ಎಷkರ ಮ�kGೆ 
ಓದುಗರನುA ತಲುಪುತa�ೆ ಎಂದು 9ಾಸ�ಾಗ*ೊಡ`ತುa. 
SಾGೇ, ಕಡಲಾFೆಯ ಕನABಗ+ಗೂ ಕೂ�ಾ, ಅವರು ಬCೆದ 
ಲೇಖನಗಳ~ ಕ(ಾ5ಟಕದ;6 ಪ�ಕಟ�ಾಗ�ೇಕು, Qೊ*ೆGೆ 
ಅದನುA ಅ;6ನ ಜನ*ೆ ಓದ�ೇಕು. ಇdೆkಲಾ6 ಆಗHದpCೆ, *ಾವ} 
nಾ+Gಾ` ಬCೆಯ�ೇಕು ಎನುAವ 9ಾವ(ೆ ಇ;6ನ ಲೇಖಕರ;6 
�ೆ�ೆಯುವ}ದು ಸಹಜ ಎಂದು ioOದರು. Qೊ*ೆGೆ ಮ(ೆಯ;6 
ಮಕwಳ~ �ೆ�ೆದಂ*ೆಲಾ6, ಅವCೊಂHGೆ ಇಂ 6̀ೕ¥ ಬಳ3ೆ 
SೆFಾj`, ಕನAಡದ ಬಳ3ೆ �ೕ]ಸು*ಾa Sೋಗುತa�ೆ. ಇದು 
3ೇವಲ ಕಡಲಾFೆಯಲ 6ೇ ಅಲಾ6, ನಮ@ �ೇಶದ;6 
ಕ(ಾ5ಟಕHಂದ Sೊರ`ರುವ ಬರಹGಾರರ ಪ+Oziಯೂ 
ಇ�ೇ ಆ`�ೆ ಎನುA*ಾa, ಪ�Oದ� ಕನAಡ 3ಾದಂಬ+3ಾರ H. 
ಯಶವಂತ {*ಾaಲರ ಉ�ಾಹರuೆಯನುA eೕBದರು. 
{*ಾaಲರು ಮುಂ�ೈನ;6 (ೆಲOದುp, ಅವರ ಪiA 
3ೊಂಕ]ಯವರು. {*ಾaಲರ ಕನAಡ 9ಾdೆ 3ೇವಲ 
ಗ�ಂಥಸz�ಾ`* aೇ Sೊರತು, ಆಡುಗನAಡದ �ೊಗಡು ಅವರ 
ಪುಸaಕಗಳ;6 ಕಂಡು ಬರ;ಲ6 ಎಂಬ ಅc�ಾ�ಯವನುA ವgಕa 
ಪBOದರು. 

 
*ಾವ} Sೊರ(ಾBನ;6 ಉತaಮ ಮಟkದ ಕನAಡವನುA ಬಳಸಲು 
ಅಶಕgCೆಂದು ಅeAO�ಾಗ, ಕ(ಾ5ಟಕ3ೆw Sೋ` 7ಡ �ೇಕು, 
ಅ;6 ಕನAಡದ;6 ಬCೆಯ�ೇಕು ಎಂಬ ಉತwಟ�ಾದ ಬಯ3ೆ 
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ಅವರನುA 3ಾಡಲಾರಂ7Oತುa. ಆದCೆ ವೃiaಯನುA *ೊCೆದು 
Sೊ�ೆkತುಂ7O3ೊಳ~§ವ �ೇCಾವ �ಾಗ5ವ� ಅವ+`ರ;ಲ6. 
ಆದCೆ ಅವರ ಅದೃಷkವಶಾÕ, ಅವ+ರುವ W9ಾಗ3ೆw ಕನAಡದ 
TೕಲÀ3ಾ+lಬ8ರು ಬಂ�ಾಗ ಅವರ (ೆರWeಂದ 
Tೖಸೂ+Gೆ ವGಾ5�ಸಲ[ಟk ��ೕಯುತ 9ೈರಪ[ನನವರು 
ಮುಂ�ೆ ತಮ@ ಕನAಡ ಶಬp ಸಂಪiaನ �ೆಳವ]GೆಯನುA SೇGೆ 
ಉತaಮGೊoO3ೊಂಡರು ಎನುAವ �ೈಖ+ eಜಕೂw 
ಅಪರೂಪದ ಸಂಗi. Tೖಸೂ+ನ ಸುತaಮುತa ಇರುವ ಹo§ಗಳ 
ಸಂ*ೆ ಮತುa Qಾ*ೆ�ಗoGೆ Sೋ`, ಅ;6 ಒಂದು ಕ;6ನ Tೕಲೆ 
ಕುoತು 7ಡುiaದpರಂ*ೆ. ಅ;6 ಅವರ =Wಯ Tೕಲೆ7ೕಳ~iaದp 
ಕನAಡ ಶಬpಗಳ ಗ�ಹuೆ�ೕ, ಅವರ 9ಾdೆಯ ಸಂಪತaನುA 
ಉತaಮ ಪBO3ೊಳ§ಲು ಸಹ3ಾ+nಾ�ತು. ಅವರ ಪ�3ಾರ, 
ಈ ಸಂ*ೆ ಮತುa Qಾ*ೆ�ಗಳ;6 ಅ;6ನ ಜನCಾಡುವ ಆಡು 
ಕನAಡ�ೇ, ಲೇಖನಗoGೆ ಸರಕನುA ಒದ`ಸುವ 
ಸಂಪನೂ@ಲ�ಾ�*ೆಂದು ioOದರು. ಅ;6 ಜನಗಳ ಮfೆg 
ನ�ೆಯುವ ಉಭಯಕುಶಲೋಪ+ ಸಂ9ಾಷuೆ, �ಾg�ಾರಗಳ 
�ಾGಾmದ, ಅವರ ನಡು�ೆ ನ�ೆಯುವ ಜಗಳಗಳ ಸಮಯದ;6 
ಅವರು ಬಳಸುವ ಕನAಡ�ೇ eಜ�ಾದ ಆಡುಗನAಡ ಎಂದು 
9ೈರಪ[ನವರು Sೇoದರು. ಇದನುA ಸು�ಾರು ಆರು 
iಂಗಳ~ಗಳ~ �ಾBದ ನಂತರ, ತಮ@ ಕನAಡ ಉತaಮGೊಂಡು, 
*ಾವ} ಮುಂ�ೆ ರ{Oದ 3ಾದಂಬ+ಗ�ಾದ �ಾಟು, ಪವ5 
Sಾಗೂ ಇನುA ಅ(ೇಕ ಕೃiಗಳ~ ಜನ%�ಯ�ಾದವ} ಎಂದರು. 
*ಾವ} SೊರCಾಜgದ;6�ಾpಗ ರ{Oದ ಪುಸaಕಗಳ~ ಬಹಳ 
ಸ�ೆ[�ಂದು ಅವರ ಅc�ಾ�ಯ.  
 
ಆದp+ಂದ, ಇಂದು Sೊರ(ಾBನ;6ರುವ ಇ;6ನ ಕನAಡ 
ಲೇಖಕರ ಸಮ�ೆgಯೂ ಇ�ೇ ಆ`�ೆ. ಅವರ ಶಬp ಸಂಪತೂa 
ಬಹಳ ?ತ�ಾದದುp. ಅದ3ಾw` ಅವರು ಬCೆಯುದನುA 
7ಡ�ಾರದು. ಅದ+ಂದ ಕನAಡ (ಾBGೆ ಮತುa �ಾ_ತg3ೆw ಅi 
�ೊಡ> ನಷk�ಾಗುತa�ೆ. ಇಂತಹ ಪ+Oziಯ;6 ಕನAಡದ 
�ಾ*ಾವರಣವನುA ಸೃtkಸುವ ಜ�ಾ�ಾp+, ಇ;6ನ ಕನAಡ 
ಸಂಘಗಳದುp ಎಂದು (ೇರ�ಾ` ನುBದರು. ಈ ಸಂಘಗಳ~ 
ಒ�ಾk` �ೇ+�ಾಗ, ಅ;6 ಶುದ� ಕನAಡವ(ೆAೕ �ಾತ(ಾಡ�ೇಕು. 
ತಮ@ಸmಂತ ಊರು ಮತುa ಹo§ಯ;6 �ಾತ(ಾಡುiaದp 
ಕನAಡವನುA �ಾತ(ಾBದCೆ, ಅದ+ಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ 
Sೇರಳ�ಾ`�ೆ. ಇದ+ಂದ ಇ;6 ಅ(ೇಕ ಕನAಡದ ಲೇಖಕರನುA 
�ೆಳಸಲು �ಾಧg�ಾಗುತa�ೆ. ಲೇಖಕeGೆ Sophisticated 

Kannada �ೇ=ಲ6. ಆಡು ಕನAಡದ;6 ಬCೆದ ಪುಸaಕಗಳನುA 
ಪ�ಕ�ಸ�ೇಕು. ಈಗ eಮ@ ಸ�ಾರಂಭದ;6 (ಾನು 7ಡುಗ�ೆ 
�ಾBರುವ ೫ ಪುಸaಕಗಳ 3ಾಯ5�ೇ, ಈ WಶmಕನAಡ 
ಸTÑಳನದ;6 ಎಲ6=wಂತಲೂ ಅತgಂತ ಮಹತmದ 3ಾಯ5 
ಎಂದು ಉದ¢+Oದರು. ಇ;6ನ ಲೇಖಕರು ಬCೆಯುವ 
ಪುಸaಕಗಳನುA, ಕ(ಾ5ಟಕದ;6ರುವ ಪ�3ಾಶಕರು ಪ�ಕ�ಸ�ೇಕು. 
ಆ ಪುಸaಕಗಳನುA ಅ;6ನ ಜನ*ೆ ಓದ�ೇಕು, ಅ;6ನ ಪi�3ೆಗಳ;6 
ಈ ಪುಸaಕಗoGೆ Sೆ{jನ ಪ�Fಾರ Oಕw�ೇಕು. �ಾ�ಾನg�ಾ` 
nಾವ}�ೇ ಲೇಖಕ ತನA ಕೃiಗಳ;6, Xೕವನದ �ದಲ ೨೦ 
ವಷ5ಗಳ ತನA ದಟk�ಾದ (ೆನಪನುA ಕು+ತು ಬCೆಯು*ಾa(ೆ. 
ಆದCೆ Sೊರ(ಾಡ ಕನAಡ ಲೇಖಕರು, Sೊರ�ೇಶದ;6 ತಮ@ 
ವೃia Xೕವನ, �ೈಯ=aಕ Xೕವನ ಮತುa ಇತರ ರಂಗಗಳ;6 
ತಮGಾದ ಅನುಭವಗಳನುA ಕು+ತು ಬCೆದCೆ, ಅದನುA ಓH 
ಸಂ*ೋಷಪಡುವ ಅವ3ಾಶ ಕ(ಾ5ಟಕದ ಜನ*ೆGೆ 
ಲಭg�ಾಗುತa�ೆ. ಈ ಅನುಭವದ WಷಯಗಳನುA 
ಆಸ=aಪೂಣ5�ಾ` ಬCೆಯುವ �ಾಮಥg5 3ೇವಲ ಇ;6ನ 
ಲೇಖಕ+Gೆ �ಾ*ಾ� �ಾಧg ಎಂದು ಸಲSೆ eೕBದರು. _ೕGೆ 
ಬCೆಯುವ}ದ+ಂದ, Sೊರ(ಾಡ ಕನAಡ ಲೇಖಕರು, ಕನAಡ 
�ಾ_ತg3ೆw ಒಂದು Sೊಸ ಆnಾಮವನುA eೕಡಲು �ಾಧg 
ಎಂದು ಅc�ಾ�ಯ ಪಟkರು. ಕಡಲಾFೆಯ ಕನAಡ ಲೇಖಕ+Gೆ, 
ಕನAಡ �ಾ_ತg3ೆw Sೊಸ+ೕiಯ 3ೊಡುGೆಯನುA eೕಡುವ 
ಅವ3ಾಶW�ೆ. ಅ(ೇಕ Sೊರ(ಾಡ ಕನAಡ ಲೇಖಕ+Gೆ *ಾವ} 
ಇಂ 6̀ೕtನ;6 ಏ3ೆ ಬCೆಯ�ಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚ(ೆ ಇ�ೆ. 
ಆದCೆ ನನA ಪ�3ಾರ, �ದಲ ತಲೆ�ಾ+ನ ಕನABಗ+Gೆ, 
ಇಂ 6̀ೕ¥ 9ಾdೆಯ;6 ಬCೆಯುವ �ಾಮಥg5Wರುವ}Hಲ6. 
(ಾವ} ಓH, ಬCೆದು 3ಾಯ5 eವ5_ಸುವ �ಾಧgಮ 
ಇಂ 6̀ೕ¥ ಆದರೂ, �ಾ_ತg ಸೃtkGೆ ಅಗತgWರುವ 9ಾdೆಯ 
ಹದ ನಮ@;6ಲ6. ಒಂದು �ಾ_ತg ಸೃtkಯ;6, ಆ 9ಾdೆಯ 
�ೈಗುಳ~, Sೊಗಳ~W3ೆ, ಅಂತರಂಗ Wd 6ೇಷuೆ, _ೕGೆ ಅ(ೇಕ 
ಪ�3ಾರದ 9ಾdೆಯ Tೕ;ನ _Bತದ ಅಗತg ಇರುತa�ೆ. ಅದು 
ನಮ@ ಆಡು 9ಾdೆಯಲ6�ೇ, ಇತರ 9ಾdೆಯ;6 ಇರಲು 
�ಾಧgWಲ6. ಆ�.3ೆ.(ಾCಾಯ° ಅಥ�ಾ CಾQಾCಾ� 
ಅಂತಹವರು ಬಹಳಷುk ಮಂH ನಮ@;6ಲ6. (ಾವ} {ಕw 
ವಯO�ನ;6 ನಮ@ *ಾ�lಡ(ೆ, ನಮ@ Gೆ�ೆಯCೊಡ(ೆ 
ನ�ೆOದ �ಾತುಕಥೆಗಳ~, ಶಾಲೆಯ;6 ಕ;ತ CಾಜರತAಂ ಅವರ 
ಕನAಡ `ೕ*ೆಗಳ~, ಇಂ 6̀ೕ¥ 9ಾdೆಯ;6 ನಮGೆ ಲಭgWಲ6. 
SಾGಾ` �ದಲ ತಲೆ�ಾ+ನ ಕನABಗ+Gೆ �ಾ_ತg ಸೃtk 
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3ೇವಲ ಕನAಡದ;6 �ಾ*ಾ� �ಾಧg ಎಂದರು. ನಮ@ ಮುಂHನ 
%ೕoGೆಯ Sೊರ(ಾಡ ಮಕwoGೆ, ಇಂ 6̀ೕtನ;6 ಬCೆಯುವ}ದು 
�ಾಧg. ಅದ3ೆw 3ಾರಣ ಅವ+Gೆ ಇಂ 6̀ೕ¥ 9ಾdೆಯ;6 ಇರುವ 
�ಾಮಥg5 ಮತುa ಆಂಗ6 �ಾ_ತgದ ಸೃtkಯ;6 ಇ;6 
�ೊರಕುವ ತರ�ೇi. ಅವ+Gೆ ಕನAಡದ;6 ಬCೆಯಲು 
�ಾಧgWಲ6. ಆದp+ಂದ ಕಡಲಾFೆಯ ಕನABಗರು ಬCೆ�ಾಗ 
ಅದನುA ಇ;6ನ ಕನAಡ ಜನ*ೆ Þ�ೕ*ಾ�_ಸ �ೇಕು. ಅದ+ಂದ 
ನಮ@ 9ಾdೆ ಉoಯುವ}ದಲ6�ೇ, ನಮ@ �ಾ_ತgದ 
�ೆಳವ]Gೆಯೂ ಆ`, eೕವ} Sೊಸ ಲೇಖಕರನುA 
�ೆಳOದಂ*ಾಗುತa�ೆ ಎಂದು ಸೂ{Oದರು. SಾGಾ`, ಇಂತಹ 
ಬೃಹÕ ಸ�ಾ�ೇಶಗಳ~, 3ೇವಲ ಕನABಗರನುA 
�ಾ�ಾXಕ�ಾ` ಒಂದುಗೂBಸುವ ಸ9ೆಗ�ಾಗ�ೇ, ಕನAಡ 
9ಾdೆ ಮತುa �ಾ_ತgವನುA �ೆ�ೆO ಉoಸುವ ಸTÑಳನಗ�ಾಗ 
�ೇಕು ಎಂದು ioಸು*ಾa, ತಮ@ 9ಾಷಣವನುA 
ಮು3ಾaಯGೊoOದರು. �ೆ�ೕ�ಕರ Hೕಘ5 ಕರ*ಾಡನ�ೊಂHGೆ 
3ೊ(ೆGೊಂಡ, ಈ ಉ�ಾªಟ(ೆಯ ನಂತರ ನ�ೆದ �ಾಂಸ�iಕ 
3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ ನT@ಲ6ರ ಕಣು� 3ೋCೈಸುವಂiದpವ}. 
 
ಇ;6 (ಾನು ಒಂದು �ಾತನುA Sೇಳಲೇ �ೇಕು. ಅT+3ೆಯ;6 
ನಮ@ ನೃತg ಮತುa ಸಂ`ೕತದ ಪರಂಪCೆಯನುA 
ಮುಂದುವCೆಸುiaರುವ ಕಲೆಯ ಅ3ಾg�ೆ?ಗಳ~, ತಮ@ 
3ಾಯ5ವನುA ಅತgಂತ eಸ[¦ಹ*ೆ�ಂದ eವ5_ಸುia�ೆ 
ಎನುAವ}ದ3ೆw (ಾನು ಈ ಮೂರೂ Hನಗಳ~ (ೋBದ WWಧ 
ಪ�3ಾರದ ನೃತg-ರೂಪಕಗಳ~, ಸಂ`ೕತ GೋtÎಗ�ೇ �ಾ�. 
3ೇವಲ ಕನABಗCೇ ಅಲ6�ೇ, ಸzoೕಯ ಅT+ಕ0, �ಾ[e�, 
ತ?ಳ~, Oಂಹoೕಯರು, ಆ�ಕ0 ಅT+ಕನAರು, _ೕGೆ ಹಲವ} 
ಹತುa ವಣ5ದ ಕಲಾWದರ ಪ�i9ೆಯನುA ಕಂಡು �ೆರGಾ�ೆ. 
Qೊ*ೆGೆ ನಮ@ ಕಲಾWದರು, ನೃತgದ;6 Sೊಸ Sೊಸ 
ಪ�lೕಗಗಳನುA ನ�ೆO, ಪ�ದ�5ಸುiaರುವ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ 
ಬಹಳ Cೋಚಕ�ೆeಸುತa�ೆ. ನಮ@ (ಾBeಂದ ಬಂದ 
ಕಲಾWದರೂ ಕೂ�ಾ, ಈ Hಶೆಯ;6 ಬಹಳ �ಾಧ(ೆಗಳನುA 
�ಾB�ಾpCೆ. ಇಂತಹ ಪ�lೕಗಗಳ;6, eಮ5ಲ �ಾಧ� 
ಅವರ "ಸಂಭ�ಮ", Tೖಸೂರು (ಾಗCಾಜರ "ತಮ�ೋ�ಾ 
Qೊgೕiಗ5ಮಯ" ಅಪuಾ5 Oಂಧೂರರ "ಒಂದು ಕಥೆ ಮತುa 
ಒಂದು Sಾಡು" ಸcಕರ ಮನಸೂCೆGೊಂಡವ}. 
 
ಎರಡ(ೆಯ Hನದ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ;6,,,, " " " "Wಜಯನಗರದ 

�ೈಭವ" ನೃತg ರೂಪಕ, �ೌCಾ]ಕ (ಾಟಕಗಳ~, 
{ತ�ಪಟಗಳಲ6�ೇ, ಅಂHನ ಸಂQೆ SೆಸCಾಂತ ನೃತg ಕಲಾW�ೆ 
��ೕಮi. ಅಲTೕಲು ಅಯgಂGಾ� ನೃತg3ೆw ಅಳವBOರುವ, 
ಪ�Oದ� ಕನAಡ ಕW ಪು.i.ನ ಅವರ “Gೋಕುಲ eಗ5ಮನ” ಮತುa 
£ಾgತ �ೇಣು ಪಟು ಶಶಾಂ© ಸುಬ�ಮಣg ಮತುa �ೆಂಗಳ®+ನ 
ಚಕ�ಫ ಼ೋe©� ಅವರ ಸಂ`ೕತ ಸ?@ಳನ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ 
ಅಪರೂಪ�ೆeOದವ}. ಅಂHನ ಮfಾgಹA  ಎZ.ಎ&. 
9ೈರಪ[ನವರ Qೊ*ೆ ನ�ೆದ ಒಂದು ಪರಸ[ರ ಸಂ9ಾಷuೆಯ 
ಅÀ�ೇಶನದ;6, �ೆ�ೕ�ಕರು 9ೈರಪ[ನವರನುA ಕು+ತು 3ೇoದ 
ಅ(ೇಕ +ೕiಯ ಪ�ಶೆAಗoGೆ, ಅವರು eೕBದ 7ಚುjಮನO�ನ 
ಉತaರಗಳ~ ಬಹಳ TಚುjGೆnಾದವ}. ಅವರು ಬCೆಯಲು 
�ಾ�ರಂcOದುp ಏ3ೆ, ಅವರ ಕಥಾವಸುaಗಳ _(ೆAಲೆ 3ೇವಲ 
ಸಂಶೆ¡ೕಧ(ೆಯ ಮೂಲಕ�ೇ ಇಲಾ6 ಅವರ ಅನುಭವಗ�ೇ,,,,    
""""ಮಂದ�" 3ಾದಂಬ+ಯ;6 ಸಂ`ೕತGಾರರ(ೆAೕ3ೆ ಅdೊkಂದು 
3ೆಳಮಟkದ;6 {i�OHpೕ+, " " " "ಆವರಣ 3ಾದಂಬ+ಯ;6ನ _ಂದು-
ಮುO6̄ " ಧಮ5ಗಳ ನಡುWನ i3ಾwಟದ ಸeA�ೇಶಗಳ~,,,,    
�ಾಟು,,,,    ತಬ8;ಯು eೕ(ಾ�ೆ ಮಗ(ೆ ಕಥೆಯ _(ೆAಲೆ,,,,    ಪವ5 
3ಾದಂಬ+ಯ ಬGೆ¢ Wಶ 6ೇಷuೆ _ೕGೆ ಹಲವ} ಹತುa Wಷಯಗಳ 
ಬGೆ¢ ನ�ೆದ ಸಂ9ಾಷuೆಗಳ~, 9ೈರಪ[ನವರ ಎ�ೆGಾ+3ೆ ಮತುa 
�ಾಸaವ*ೆಯ;6 ಅವ+`ರುವ ಅಚಲ ನಂ73ೆ ಮತುa �ೆ�ೕಮವನುA 
ಎia _Bದವ}. ಅವರ ನೂತನ 3ಾದಂಬ+ "nಾನ" ಪುಸaಕವನುA, 
ಅ;6 (ೆCೆHದp �ಾ_*ಾgc�ಾeಗoGೆ, ಅಕw ಸ?iಯವರು 
ಉ{ತ�ಾ` 3ೊBGೆ eೕBದುp ಒಂದು Wಶೇಷ�ಾದ ಸಂಗi. 
ಅ;6 ಎಲಾ6 ಸ9ಾಂಗಣಗಳಲೂ6 ನ�ೆಯುiaದp ಪnಾ5ಯ 
3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ(ೆAಲಾ6 ನನGೆ (ೊಡಲಾಗ;ಲ6. ಉ�ಾಹರuೆGೆ, 
ಯುವಕ-ಯುವiಯ+Gಾ` ಏಪ5BOದp, """"ಫಾ಼ಶ0 ಶೆ¡ೕ" 
3ಾಯ5ಕ�ಮದ;6, ಪ�Oದ� �ಾ;ವ}4 ನ� %�ೕi ßಂ�ಾ 
ಬಂHದp�ೆಂದು ನನA �ೆAೕ_ತCೆಲಾ6 SಾB Sೊಗoದರು. ಅದರ;6 
ನನGೇನೂ ಅcರು{�ಲ6. ಆದCೆ ಅವರವರ 9ಾವ3ೆw ಮತುa 
ಭಕುiGೆ �ೇ3ಾ`ದp 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ~ Sೇರಳ�ಾ`ದpವ}.     
 
೩(ೆಯ Hನ�ಾದ 9ಾನು�ಾರ, ಜನಪದ Oಂಚನ, ಕ(ಾ5ಟಕದ 
�ೇಗುಲಗಳ~, NRI-Non Respected Indian 

(ಾಟಕವಲ6�ೇ, W�ೇ© ಶಾನು9ಾಗರ “3ಾರ�ಾ� ಟು 
�ಾgಂಗಳ~� ಎಕ��ೆ�Z”, “ಮುದpಣ�ನ ಪ��ೕಶ0 ಪ�ಸಂಗ”, 
“ವರಲ�¤ ಅ�ಾಂತರ” _ೕGೆ ಹಲ�ಾರು (ಾಟಕಗಳ~ 
�ೊಗ�ಾ`ದpವ} ಎಂದು ನಮ@ Gೆ�ೆಯರು Sೇoದರು. 
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9ಾನು�ಾರ ನ�ೆದ �ಾ_ತg ಸಂಬಂÀ 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ;6, 
ಪ�Oದ� W�ಾmಂಸ Sಾಗೂ ಲೇಖಕ ಪದ@��, �ಾ ಬನAಂQೆ 
GೋWಂ�ಾFಾಯ5 ಅವರ, "�ೇಂ�ೆ� ಅವರ ಸಮಗ� 
3ಾವgಗಳ~" ಬGೆ¢ ಅವರು eೕBದ ಉಪ(ಾgಸ ಬಹಳ WದmÕ 
ಪೂಣ5�ಾ`ತುa. �ೇಂ�ೆ� ಅವರನುA ಬಹಳ ಹiaರHಂದ 
ಕಂBದp, GೋWಂ�ಾFಾಯ5ರು ಅವರ "(ಾಕು-ತಂi" ಕವನ 
ಸಂಗ�ಹದ ಬGೆ¢ eೕBದ Wಶ 6ೇಷuೆ ನನGೆ �ೇಂ�ೆ�ಯವರ ಬGೆ¢ 
ಅ(ೇಕ Sೊಸ ಸಂಗiಗಳನುA ioOದವ}. ಇ�ೆಲ6ದರ ಮfೆg, 
ಕನABಗರ ಮನಸ�ನುA ತಮ@ ಉತaಮ ಅcರು{ಯ SಾಸgHಂದ 
ಸೂCೆGೊಂBರುವ Tೖಸೂ+ನ Þ�ಫ ಼ೆಸ�. ಕೃdೆ�ೕGೌಡರ 
ಮ*ೊaಂದು Sಾಸg ರ�ಾಯನ 3ಾಯ5ಕ�ಮ �ೆ�ೕ�ಕ 
ವೃಂದವನುA ನಕುwನ;Oತು. 9ಾdೆಯ;6 9ಾವ3ೆwೕ Sೊರತು, 
ಅದರ;6ನ ಅಥ53ೆw ಅdೊkಂದು �ೆಲೆ�ಲ6 ಎಂಬ 
ಸಂಗiಯನುA, ಅ(ೇಕ ಉ�ಾಹರuೆಗಳ ಸ_ತ ನಮ@ 
ಮನಗಳನುA ರಂXOದ ಕೃdೆ�ೕGೌಡರ ಪ�i9ೆGೆ (ಾ�ೆಲಾ6 
ತಲೆದೂಗಲೆ �ೇ3ಾ�ತು. 
 
ಇdೆkೕಲಾ6 ಸಂಸ�i 3ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ ನಡು�ೆ, ಉHpT�ಾರರ 
9ೇ�, WFಾರ-Weಮಯಗಳ® Sೇರಳ�ಾ` ನ�ೆದವ}. 
ಹಣWಲ6�ೇ ಇಂತಹ ಬೃಹÕ ಸTÑಳನವನುA ಆlೕXಸಲು 
�ಾಧg�ೇ? ಒಂದು ಸ9ಾಂಗಣವನುA ಇದ3ಾw`�ೕ 
?ೕಸಲಾ`ಟುk ಅ;6 OೕCೆ, ಪುಸaಕ, ಒಡ�ೆ ಇ*ಾgHಗಳ 
ಅಂಗBಗಳನುA �ಾz%Oದpರು. ಅ;6 Sೆಂಗ�ೆಯರು (ೆCೆHದpರು 
ಎಂದು ಪ�*ೆgೕಕ�ಾ` Sೇಳ�ೇ=ಲ6. ಪುಸaಕಗಳ ಮoGೆಯ;6, 
ಉತaರ ಅT+3ೆಯ �ಾ_ತg ರಂಗದ ಬರಹGಾರರು ಬCೆದು 
ಪ�ಕ�Oದ 3ೆಲವ} ಪುಸaಕಗಳನುA 3ೊಂ�ೆ. CಾQಾCಾ� ಅವರ 
ಜನ%�ಯ 3ಾದಂಬ+ಯ ಅನು�ಾHತ ಕೃi "(ಾ+`ೕ*ೆ", 
Tೖ.��. ನಟCಾಜರ, "`ೕತ-Cಾ�ಾಯಣ" ಇ*ಾgH. ಇ�ೆಲಾ6 
ಚಟುವ�3ೆಗಳ ಮfೆg lೕಗದ �7ರ, ಕುಶಲಕಲೆಗಳ 
ಕಮ@ಟ, ಇ3ೆ�ಾ(ಾ, ರಸಪ�ಶೆAಗಳ ಸ[�ೆ5, =�3ೆà ಆಟದ 
ಸ[�ೆ5, ಆfಾgi@ಕ �7ರ, ಪ�Oದ� ಉHpT�ಾರರ 
9ಾಷಣಗಳ~, �ೈದg=ೕಯ ರಂಗದ £ಾgತರ 9ಾಷಣಗಳ~, 
ಕ(ಾ5ಟಕದ WಶmW�ಾgಲಯಗಳ ಆಲು?eಗಳ ಸ�ಾ�ೇಶ, 
Gಾ&«಼ ಟೂನ5Tಂà _ೕGೆ ಒಂ�ೇ ಎರ�ೇ, ಹಲವ} ಹತುa 
ಚಟುವ�3ೆಗಳ~ _(ೆAಲೆಯ;6 ನ�ೆಯುತa;ದpವ}. ಈ ಮೂರೂ 
Hನಗಳ~. ಇ�ೆಲ6ಕೂw (ೆರ�ಾ` eಂiತುa 3ಾg;ಫ ಼ೋe5nಾದ 
�ೇOGೆಯ ಹ�ಾ�ಾನ. ಈ ಹ�ಾ�ಾನದ;6 ನ�ೆದ ಕನAಡ 

ಸಂಸ�iಯನುA ಪ�i7ಂ7ಸುವ Tರವ]Gೆ ಇ�ೆಲ6ವನೂA  
?ೕ+ಸುವಂiತುa.  
 
ಈ ಸTÑಳನ3ೆw ಮು3ಾaಯ Sಾಡಲು, ಅಕw ಆlೕಜಕರು 
ಕ(ಾ5ಟಕHಂದ, ಪ�Oದ� ಚಲನ{ತ� ನಟ Power star 

ಪುeೕÕ Cಾಜಕು�ಾ� ಅವರ(ೆAೕ ಆಮಂi�Oದpದುp ಈ 
ಸ�ಾರಂಭದ �ೈ�ಷkÛ*ೆಯನುA ಎia _Bಯುತa�ೆ. "ಅಕw 
ಅದೃdಾkÀಪi" ಎಂಬ 3ಾಯ5ಕ�ಮವನುA eವ5_ಸಲು 
ಬಂHದp ಈ ನಟeGೆ, ಸಮಯದ ಅ9ಾವHಂ�ಾ` 
3ಾಯ5ಕ�ಮವನುA �ಟಕುGೊoಸ�ೇ3ಾ�ತು. ಅವನ 
ಅc�ಾeಗoGೆ ಇದ+ಂದ eCಾಶೆnಾ�ತು ಎನುAವ}ದರ;6 
ಸಂಶಯWಲ6. ಅ�ೇ(ೇ ಇರ;, (ಾನು ನನA ಕುಟುಂಬ ಈ 
ಮೂರೂ Hನಗಳ®, ಕನAಡದ �ಾ*ಾವರಣದ;6, �ೆಳ`eಂದ 
ಸಂQೆಯವCೆGೆ ಮನಃಪೂi5nಾ` ?ಂದು ನಕುw ನ;�ೆವ}. 
ನಮ@ (ಾBನ ಬಂಧು-ಬಳಗವನುA 9ೇ��ಾB ಮನ�ಾCೆ 
ಅ;6ನ ರ�ಾನುಭವಗಳನುA Sೆ=w ನಮ@ (ೆನ%ನ ಬು�kಯ;6 
ತುಂ73ೊಂ�ೆವ}. ನಮ@ �ಾಲgದ, ಶಾಲೆಯ, 3ಾಲೇXನ 
ಒಡ(ಾBಗಳನುA, ಹಲ�ಾರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ 9ೇ�nಾ`, 
ಅದರ �ಾmದವನುA ಸW�ೆವ}. ನಮ@ (ಾಡು, ನ�ೆ, ನುBಗಳನುA, 
ಅT+3ೆಯಂತಹ ಬೃಹÕ �ೇಶದ;6 XೕWತ�ಾ`ಡಲು 
ಶ�?O, ಇಂತಹ ಮSಾ0 ಅÀ�ೇಶನವನುA ಆlೕXOದ 
ಅಕw 3ಾಯ53ಾ+ ಸ?iಯ ಸದಸg+Gೆ ನನA ನೂರು 
ವಂದ(ೆಗಳ~. ನಮ@ 7��¥ Hmೕಪದಲೂ6, ನಮ@ ಕನAಡ 
ಬಳಗ, ಇಂತಹು�ೇ ಒಂದು ಬೃಹÕ ಸTÑಳನವನುA 
ಆlೕXO, ಇ;6ನ ಕನABಗCೆಲ6ರನೂA ಇನೂA ಹiaರ ತರ; 
ಎಂದು SಾCೈಸು* aೇ(ೆ. ಕನAಡ 9ಾdೆ, ಸಂಸ�iಗಳ~ _ೕGೆ 
�ೆ�ೆದು ನಮ@ ಮುಂHನ %ೕoGೆಗೂ Xೕವಂತ�ಾ`ರ; 
ಎಂದು ಆ�ಸು*ಾa ನನA ಲೇಖನ3ೆw ಮು3ಾaಯ Sಾಡು* aೇ(ೆ.  

  “ಕನAಡ�ೇ ಸತg,,,,    ಕನAಡ�ೇ eತg”’  
  ತಮ@ WಶಾmO  
  �ಾ ಉ�ಾ �ೆಂಕ�ೇ�, 3ಾB5«಼, ಯು.3ೆ 
 

�ಾ. ಉ�ಾ �ೆಂಕ�ೇ� ಮತುa ಅವರ ಪi �ಾ.(Þ�ಫ ಼ೆಸ�)ಸತgಪ�3ಾ�   
ಎZ ಎ& 9ೈರಪ[ನವCೊಂHGೆ �ಾg0 ಹು�ೇ 3ಾg;ಫ ಼ೋe5nಾದ;6. 
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Obituary . 

                U. R. Ananthamurthy  (1932 – 2014) 

Iconic Kannada writer, academician and thinker U R 

Ananthamurthy passed away at a private hospital in 

the City on Friday 22 August 2014. He is survived by 

his wife, Esther, son Sharath and daughter Anuradha. 

He is the author of five novels, a play, eight short-

story collections, three anthologies of poetry and sev-

eral essays in Kannada in addition to some in English. 

He was a contemporary writer and critic in the Kan-

nada language and is considered as one of the pio-

neers of the Navya movement.  He is the sixth person 

among eight recipients of the Jnanpith Award  for the 

Kannada language, the highest literary honour con-

ferred in India.   In 1998, he received the Padma 

Bhushan  award from the Government of India . He 

was the Vice-Chancellor of Mahatma Gandhi Univer-

sity  in Kerala  during the late 1980s.     He died on 22 

August 2014 at Manipal Hospital, in Bangalore, India, 

aged 81. Ananthamurthy had been suffering from kid-

ney and heart related problems for some years.  Mr. 

U.R Ananthmurthy was the chief guest at the Millen-

nium celebrations of Kannada Balaga UK held at Al-

vaston Hall in Nantwich in Cheshire in the year 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eಧನ �ಾ*ೆ5eಧನ �ಾ*ೆ5eಧನ �ಾ*ೆ5eಧನ �ಾ*ೆ5....    
ಯುಯುಯುಯು. . . . ಆ�ಆ�ಆ�ಆ�. . . . ಅನಂತಮೂi5ಅನಂತಮೂi5ಅನಂತಮೂi5ಅನಂತಮೂi5. (. (. (. (೧೯೩೨ ೧೯೩೨ ೧೯೩೨ ೧೯೩೨ ----೨೦೧೪೨೦೧೪೨೦೧೪೨೦೧೪)))) 
ಮೂi5�ಾಯಕ ಕನAಡ ಲೇಖಕ, �ೌ�ಢW�ಾgವಂತ ಮತುa 
WFಾರ�ಾH ಯು ಆ� ಅನಂತಮೂi5ಯವರು 
eಧನCಾದCೆಂದು ioಸಲು ಕನAಡಬಳಗ ಯು3ೆಯು 
WdಾHಸುತa�ೆ. ಅವರು ಕ�ೆದ ಶುಕ��ಾರ ೨೦೧೪ರ ಆಗZk 
೨೨ರಂದು �ೆಂಗಳ®+ನ ಒಂದು £ಾಸ` ಆಸ[*ೆ�ಯ;6 
eಧನCಾದರು. ತಮ@ ಪiA ಎಸa�, ಪುತ� ಶರÕ ಮತುa  ಪುi� 
ಅನುCಾಧ ಅವರನುA ಅಗ;�ಾpCೆ. ಐದು 3ಾದಂಬ+ಗಳ~, 
ಒಂದು (ಾಟಕ, ಎಂಟು =ರುಕ*ೆಗಳ , ಮೂರು ಗದgಪದgಗಳ 
ಸಂಕಲನ ಮತುa ಅ(ೇಕ ಕನAಡ ಇಂ 6̀¥ ಪ�ಬಂಧಗಳ 
ಲೇಖಕರು. ಅವರು ಕನAಡ9ಾdೆಯ ಇಂHನ ಸಮ3ಾ;ೕನ 
ಲೇಖಕರು ಮತುa Wಮಶ53ಾರರೂ ಅಲ6�ೆ ಕನAಡದ ನವg 
ಪ�ವತ5(ೆಯ ಆದgಪ�ವತ5ಕರ;6 ಒಬ8Cಾ`ದpರು.  9ಾರತದ 
�ಾ_ತgದ ಅತgಂತ ಉನAತ ಪ�ಶOanಾದ áಾನ%ೕಠ 
ಪ�ಶOaಯ  ಕನAಡ9ಾdೆಯ ಎಂಟು  ಪ�ಶOa3ಾರರ;6 ಅವರು 
ಆರ(ೆಯವCಾ`�ಾpCೆ. ೧೯೯೮ರ;6 9ಾರತ ಸ3ಾ5ರದ 
ಪದ@ಭೂಷಣ ಪ�ಶOaಯನುA ಅವರು ಪ�ೆದರು. ೧೯೮೦ರ 
ಅಂತg ವರುಷಗಳ;6 3ೇರಳದ ಮSಾತ@ GಾಂÀ 
WಶmW�ಾgಲಯದ ಉಪ-ಕುಲಪiಗ�ಾ`ದpರು.  ೨೦೧೪ರ 
ಆಗZk ೨೨ರಂದು �ೆಂಗಳ®+ನ ಮ]�ಾಲ ಆಸ[*ೆ�ಯ;6 
ಮೃತCಾದರು. ಅವರು ಮೂತ�3ೋಶಗಳ  ಮತುa ಹೃದಯ 
�ೇ(ೆಗoಂದ ಹಲವ} ವರುಷಗಳ~ 9ಾ�ೆಪಡುiaದpರು. 
ಅನಂತಮೂi5ಯವರು ಕನAಡಬಳಗ ಯು3ೆಯ ೨೦೦೦ರ 
ಶ*ಾ7�ಯ ಸ�ಾರಂಭದ;6 ಮುಖg ಅiqಗ�ಾ` 
9ಾಗವ_Oದpರು. ಕನAಡಬಳಗ ಯು3ೆಯ ಎಲಾ6 ಸದಸgರು 
ಅವರ ಅಗ;3ೆಯ WdಾದವನುA ವgಕaಪBO, ಅವರ ಆತ@3ೆw 
ಶಾಂiಯನುA ಮತುa ಅವರ ಪiA ಪುತ� ಪುi�ಯವ+Gೆ ಅವರ 
ಅಗ;3ೆಯನುA ಎದು+ಸಲು ಭಗವಂತನು ಶ=a3ೊಡ; ಎಂದು 
�ಾ�q5ಸು* aೇ�ೆ. 
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