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ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎಂತಲದರು ಇರು ಎಂದ ಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಲಗಿರು

ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಶುಭಲಶಯಗಳು

ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಂಧವರಿಗ ಈ ವಿಕಲರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿೀಪಲವಳಿ ಬ ಳಕು ಕತ್ತಲ್ ಯ ಮಲಯೆ ಅಳಿಸಲು ಬಂದ ಜ್ಞಲನ್ದ ಬ ಳಕಲಗಲಿ, ಭ ೀದಭಲವ ತ ೂೀರದ , ಸದಲಾವನ ಚ ಲುಾವ ಸತತ ಯ ಬ ಳಕಲಗಲಿ,
ತನ ತಂದಿಗ ಲ್ಲಾ ನ್ಗುವ ಹಂಚಲು ಬಂದ ಬ ಳಕಲಗಲಿ, ಕಹಿಯ ಸುಟ್ುು ತನ್ವ ಬ ಳಗುವ ಬ ಳಕಲಗಲಿ ಎಂದು ಹಲರ ೈಸುತಲತ, ಎಲ್ ಾಡ ಶಲಂತಿ ನ ಲ್ ಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ ತೀವ .
ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ನ್ೂತ್ನ್ ಕಲಯಯಕಲರಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಂದ ವಂದನ ಗಳನ್ುನ ಸಲಿಾಸುತಲತ, ನಲವು ನ್ವ ಂಬರ್ 16 ರಂದು ಹಮಿಿಕ ೂಂಡಿರುವ ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯಯಕರತಕ ೆ, ಬ ಮಿಯಂಗಮಿಿನ್ ನ್ೂಬ ಂಂಗಿಾ ಹಲ ಗ ಗ
ತ್ಮ್ಮಿಲಾರನ್ುನ ಸ್ಲಾಗತಿಸುತ ತೀವ . ಎಲಾರೂ ತ್ಪ್ಪದ ೀ ಬನನ, ಕಲಯಯಕರತಗಳಲಿಾ ಭಲಗವಹಿಸಿ ಆನ್ಂದಿಸಿ, ನ್ತಿನ್ುನ ಪ್ರೀತಲಸಹಿಸಿ.
ಕಲಯಯಕಲರಿ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯು ಕ .
ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಕಲಯಯಕಲರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಬರು ಅಧಬಕ್ಷ - ಡಲ|| ಸ್ ನೀಹ ಕುಲಕರ್ಣಯ

ಉಪಲಧಬಕ್ಷ - ಶಿರೀತತಿ. ಸವಿತಲ ಸುರ ೀಶ್

ಕಲಯಯದಶಿಯ - ಡಲ|| ಗಿರಿೀಶ್ ವಸಿಷ್ಠ

ಯುವ ಪ್ರತಿನಧಿ - ಕುಮಲರಿ. ವಿದಲಬರಲರ್ಣ ಎಂ. ಪಿ.

ಸ್ಲಂಸೃತಿಕ ಕಲಯಯದಶಿಯ - ಡಲ|| ಸುತನಲ ನಲರಲಯಣ್

ಉಪ್ಕಲಯಯದಶಿಯ - ಶಿರೀತತಿ. ಸವಿತಲ ನ್ರ ೀಂದರ

ಉಪ್ಖಜಲಂಚಿ - ಶಿರೀ. ರಲಜೀವ್ ಮ್ಮೀತಿರ

ಖಜಲಂಚಿ - ಡಲ|| ಟಿ. ಆರ್. ತಧುಸೂಧನ್
ಮಲಹಿತಿ ತತ್ುತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಲನ್ - ಶಿರೀ. ನೀ ಗ ತ್ಲಗ ೀರಿ

ಸದಸಬರು - ಡಲ|| ಹರಿೀಶ್ ಭಂಡಲರಿ

ಸದಸಬರು - ಡಲ|| ಪ್ರವಿೀಣ್ ತಲಬರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯಯಕರತದ ತುಖಬ ಅತಿಥಿಗಳ ಕಿರು ಪ್ರಿಚಯ
ಡಲ|| ಎಂ.ಎನ್. ನ್ಂದಕುಮಲರ

ಡಲ. ನ್ಂದಕುಮಲರ ಅವರು ಲಂಡನನನ್ ಭಲರತಿೀಯ ವಿದಲಬಭವನ್ದ ತುಖಬಸಥ ರಲಗಿದಲಾರ . ’ಭಲರತಿೀಯ ಕಲ್ ಗಳ ತ್ವರುತನ ’ ಎಂದು ಕರ ದುಕ ೂಳುುವ ‘The

Bhavan' ಭಲರತ್ದಲಚ ಯ ಅತಿ ದ ೂಡಡ ಕಲ್ಲಸಂಘಟ್ನ ಯಲಗಿದ . ಸತೃದಧವಲದ ಭಲರತಿೀಯ ಕಲ್ ತತ್ುತ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಉಳಿಸಿ ಬ ಳ ಸುವುದನ ನೀ ತ್ನ್ನ
ಗುರಿಯಲಗಿಟ್ುುಕ ೂಂಡಿದ . ಆ ನಟಿುನ್ಲಿಾ 23 ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಾ ವಲರದಲಿಾ 120 ತ್ರಗತಿಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸುವುದಲಾದ ವಷ್ಯದಲಿಾ 100ಕೂೆ ಹ ಚುು ಸ್ಲಂಸೃತಿಕ

ಕಲಯಯಕರತಗಳನ್ುನ ಪ್ರಸುತತ್ಪ್ಡಿಸಿದ ಹ ಗಗಳಿಕ ಅದರದಲಗಿದ . ಇಂಥ ತಹಲಸಂಸ್ ಥಯ ನದ ೀಯಶಕರಲಗಿ ಕ ಲಸ ಮಲಡುತಿತರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಡಲ|| ನ್ಂದಕುಮಲರ
ಅವರು ಭಲರತಿೀಯ ಶಲಸಿರೀಯ ಕಲ್ ಗಳ ಪ್ರವತ್ಯಕರು ತತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ ಭಲಷ , ಸ್ಲಹಿತ್ಬ ಹಲಗು ತ್ತ್ತವಶಲಸರದಲಿಾ ಪ್ರಸಿದಧ ವಿದಲಾಂಸರು.
ಡಲ|| ನ್ಂದಕುಮಲರ, ಲಂಡನ್ ವಿಶಾವಿದಲಬಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚಡಿ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ ದಿದಲಾರ ತತ್ುತ ಕಳ ದ ನಲಲುೆ ದಶಕಗಳಲಿಾ ಭಲರತಿೀಯ ಕಲ್ ತತ್ುತ ಸಂಸೃತಿಯ
ಬ ೂೀಧನ , ಉಪ್ನಲಬಸ ತತ್ುತ ಪ್ರಚಲರಕಲೆಗಿ ತ್ತಿ ಜೀವನ್ವನ್ುನ ಮಿೀಸಲಿಟಿುದಲಾರ . ಒಬಬ ನಪ್ುಣ ಸ್ಲವಯಜನಕ ಭಲಷ್ಣಕಲರರಲಗಿರುವ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಲದ
ಡಬಯನ್ನ್ ವ ಸುವಿ ಗ ವಿಶಾವಿದಲಬಲಯ, ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕಿಂಗಡಮ್ ದ ೀಶದ ಸಂಸತ್ುತ ತತ್ುತ ಕ ೀಂಂರಡ್್ ವಿಶಾವಿದಲಬಲಯ ಸ್ ೀರಿದಂತ ವಿಶಾದಲದಬಂತ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಠತ್
ಕಲಯಯಕರತಗಳಲಿಾ ಭಲಷ್ಣ ಮಲಡಿದಲಾರ . ಜಗತಿತನಲದಬಂತ್ ವಲಬಪ್ಕವಲಗಿ ಪ್ರವಲಸ ಮಲಡಿದಲಾರ ಹಲಗೂ ಅಲ್ ಾಲ್ಲಾ ತದುವ ಇತಲಬದಿ ಹಿಂದೂ
ಸಮಲರಂಭಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಸಿಕ ೂಟಿುದಲಾರ . ಡಲ|| ನ್ಂದಕುಮಲರ ಹಲವಲರು ಪ್ರಶಸಿತಗಳಿಗ ಭಲಜನ್ರಲಗಿದಲಾರ . ಆ ಕ ಲ ಪ್ರಶಸಿತಗಳು:
2011 ರಲಿಾ ಕನಲಯಟ್ಕ ರಲಜ ೂಬೀತ್ಸವ ಪ್ರಶಸಿತ
2006 ರಲಿಾ ಭಲರತ್ ಅಂತ್ರರಲಷ್ಠರೀಯ ಪ್ರತಿಷಲಠನ್ ದಿಂದ, ಬರ ೂೀನ ಸ್ ಉಷಲ ಪ್ರಶಲರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸಿತ ಸಿಾೀಕೃತಿ
ಹಿಂದಿ ಸಮಿತಿ ಯು ಕ ಅವರಿಂದ ಸಂಸೃತಿ ಸ್ ೀವಲ ಸಮಲಿನ್ ಪ್ರಶಸಿತ
2012 ರಲಿಾ India Link International ಪ್ರಶಸಿತ
2015 ರಲಿಾ ಮಿಲಿಪೀಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ ಥಯಂದ ಜೀವಮಲನ್ ಸ್ಲಧನ ಪ್ರಶಸಿತ
2016 ರಲಿಾ CelebrAsians ಕಲಯಯಕರತದಲಿಾ, Asian Lite ಅವರಿಂದ ಸನಲಿನ್
ಜೂನ್ 2018 ರಲಿಾ, ಎರಡನ ೀ ಬಲರಿ ಯುಕ ತತ್ುತ ಭಲರತ್ ಸಂಬಂಧದಲಿಾ ಅತ್ಬಂತ್ ಪ್ರಭಲವಶಲಲಿ ನ್ೂರು ಜನ್ಗಳ ಸ್ಲಲಿನ್ಲಿಾ ಒಬಬರು
`

- ಆನ್ಂದ್ ಕ ೀಶವತೂತಿಯ ತತ್ುತ ಶಿರೀವತ್ಸ ದ ೀಸ್ಲಯ

ಶಿರೀ.ರಲಜ ೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತತ್ುತ ಶಿರೀ.ಜಪಲನ್ಂದಸ್ಲಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಿಚಯ ತುಂದಿನ್ ಪ್ುಟ್ದಲಿಾ

ಆತಿೀಯ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಮಿತ್ರರಲಿಾ ವಿನ್ಂತಿ. ಬಳಗದ ಸುದಿಾಧಲರ ಸಂದ ೀಶದಲಿಾ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇಚಿಿಸುವ ನತಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ಸುದಿಾ-ಸಮಲಚಲರಗಳನ್ುನ (ಪ್ರಶಸಿತ, ಸ್ಲಧನ , ತದುವ ತತ್ುತ ಇನನತ್ರ ಸುದಿಾಗಳು)
sandeshakbuk@yahoo.com ಈಮ್ಮೀ ಗ ವಿಳಲಸಕ ೆ ಕಳಿಸಿಕ ೂಡಬ ೀಕಲಗಿ ವಿನ್ಂತಿಸಿಕ ೂಳುುತ ೀತ ವ . ಸಂದ ೀಶದ ಬ ಳವರ್ಣಗ ಗ ನತಿ ಆಸಕಿತ,, ಸಹಕಲರ ತತ್ುತ ಪ್ರೀತಲಸಹಗಳು ಅತ್ಬಗತ್ಬ.
ಕವಿತ -ಲ್ ೀಖನ್ಗಳಿದಾರ 'ಅನವಲಸಿ' ಗ ಕಳಿಸಿಕ ೂಡಿ (anivaasi@gmail.com) - (ನ ೂೀಡಿ ಪ್ುಟ್ 2)

ಕವಿ ಚಿತ್ರಕ ೂೀವಿದನ್ು ಪ್ರತ್ತ್ತವಶ ೀಧಕನ್ು | ವಿವಿಧ ವಲದನ್ ಗಿೀತ್ ನ್ೃತ್ಬ ಕುಶಲಿಗಳು || ನ್ವನ್ವತ ಯಂ ತನ್ಸಿಗಿೀವ ಲಾ ಕಲ್ ಗಲರ | ರವರಿಂದ ಸುಂದರತ - ತಂಕುತಿತಿ

ಸಂಪಲದಕ ತಂಡಳಿ: ಶಿರೀವತ್ಸ ದ ೀಸ್ಲಯ, ವಿನ್ತ ಶತಯ, ಸವಿತಲ ನ್ರ ೀಂದರ
Email: sandeshakbuk@yahoo.com

ವಿನಲಬಸ: ಅನ್ನಪ್ೂಣಯ ಆನ್ಂದ್
Website: www.kannadabalaga.org.uk
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ಶಿರೀ.ರಲಜ ೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್
ರಲಜ ೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಜನ್ಮ್ಮಚುುಗ ಪ್ಡ ದ, ಕಲ್ಲರಸಿಕರ ತನ್ಸೂರ ಗ ೂಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಲರತ್ದ ಪ್ರಸಿದಧ ಹಿನ ನಲ್ ಗಲಯಕರಲಗಿದಲಾರ . ಅದರಲಿಾಯೂ
ಪ್ರತುಖವಲಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಲಡುಗಳನ್ುನ ಹಲಡುವ ಗಲನ್ಲ್ ೂೀಕದ ಗಂಧವಯರ ನಸಿಕ ೂಂಡಿದಲಾರ . ಸುಮಲರು ೫೦೦೦ ಹಲಡುಗಳನ್ುನ 1200 ಚಲನ್ಚಿತ್ರಗಳಲಿಾ ಹಲಡಿ
ಕಿೀತಿಯಯನ್ುನ ಪ್ಡ ದಿದಲಾರ . ಇದರ ಜ ೂತ ಗ ಹಿಂದಿ, ತ ಲುಗು, ತ್ಮಿಳು ಭಲಷ ಗಳಲಿಾ ಸಹ ನ್ೂರಲರು ಹಲಡುಗಳನ್ುನ ಹಲಡಿದ ಹ ಗಗಳಿಕ ಇವರದು. ಇವರು ಹಲಡಿದ "ಒಂದ ೀ
ಉಸಿರಂತ " ( 'ಸ್ ನೀಹ ಲ್ ೂೀಕ ಚಿತ್ರ') "ನ್ೂರು ಜನ್ಿಕೂ ನ್ೂರಲರು ಜನ್ಿಕೂ" ('ಅಮ್ಮರಿಕಲ, ಅಮ್ಮರಿಕಲ'), ಉಸಿರ ೀ ಉಸಿರ ೀ (ಹುಚು), " ಹ ೂೀಗಬ ೀಡಿ ಹುಡುಗಿ ನ್ನ್ನ
ಂಟ್ುು" ('ಅಣ್ಲಣವರ ತಕೆಳು') - ಹಿೀಗ ಇನ್ೂನ ಸುಮಲರು ಹಲಡುಗಳು ಜನ್ರ ಮ್ಮಚುುಗ ಪ್ಡ ದಿವ .
ಅವರು ಪ್ಡ ದ ಪ್ರಶಸಿತಗ ಳು ಅನ ೀಕ: ಸ್ ೈಮಿರ ಕಸೂತರಿ ಸಿನಗಂಧ ಅವಲಡ್ಯ (2007), ಸುವಣಯ ಚಲನ  ಗ ಅವಲಡ್ಯ (2008), ನಲಕ್ ಔಟ್ ಉದಯ ಟಿ ವಿ ಅವಲಡ್ಯ
ತುಂತಲದವುಗಳು. ಇದರ ಜ ೂತ ಗ ನ್ಟ್ರೂ ಆಗಿ (‘ಗಲಳಿಪ್ಟ್’ ಚಿತ್ರದಲಿಾ ಫ್ರಲಿಫ ೀರ ಅವಲಡ್ಯ nominee) ಹಲಸಬನ್ಟ್ನ ಂಬ ಂರುದಲಂಕಿತ್ರಲಗಿದಲಾರ .
ಚಿಕೆ ತಕೆಳಿಂದ ದ ೂಡಡವರ ತ್ನ್ಕ ರಲಜ ೀಶ್ ಪ್ರಸಿದಧ. ಹಲಡುವ ಪ್ರತಿಭ ಇರುವಂತ್ಹ ತಕೆಳಿಗ ಒಂದು ಸದವಕಲಶವನ್ುನ ಕಲಿಪಸಿಕ ೂಟ್ು ಕನ್ನಡದ ಟಿವಿ ರಿಯಲಲಿಟಿ ಶ ೀ

Saregama Lil champsನ್ ತುಖಬ

ನಣ್ಲಯಯಕರೂ ಸಹ ಆಗಿದಾರು. ದ ೀಶವಿದ ೀಶಗಳಲಿಾ ಕಲ್ಲರಸಿಕರನ್ುನ ತ್ತಿ ಕಂಠಸಿರಿಯಂದ ರಂಜಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಭಲವಂತ್ ಕಲ್ಲವಿದ ಈ ಬಲರಿ ಯುಕ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಬಮಿಯಂಗಮ್ ಕಲಯಯಕರತದಲಿಾ
ರಂಜಸಲು ಬರುತಿತರುವದು ನ್ತಿ ಪ್ುಣಬವ ೀ ಸರಿ! ಇವರನ್ುನ ಕನ್ನಡದ ಎಸ್ ಪಿ ಂ ಎಂದರೂ ತ್ಪಲಪಗಲ್ಲರದು!
- ಹ ಚ ಜ ಸವಿತ್ ನ್ರ ೀಂದರ

ಶಿರೀ.ಸ್ಲಾಮಿ ಜಪಲನ್ಂದ ತಹಲರಲಜ
ತೂಲ ಸಂಸ್ಲಥಪ್ಕರು ತತ್ುತ ಚ ೀತಯನ್, ಶಿರೀ ರಲತಕೃಷ್ಣ ಸ್ ೀವಲಶರತ, ಪಲವಗಡ
ಶಿರೀ ಸ್ಲಾಮಿ ಜಪಲನ್ಂದ ತಹಲರಲಜರು ಕನ್ನಡ ಬಳಗ (ಯು ಕ ) ಈ ವಷ್ಯ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ದಿೀಪಲವಳಿ ಕಲಯಯಕರತಕ ೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಲಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿರುವದು
ನ್ತಗ ಲಾ ಅಭಿಮಲನ್ದ ಸಂಗತಿ.

ಶಿರೀ ಸ್ಲಾಮಿಜಯವರು ಕನ್ನಡ ಭಲಷ , ಸಂಸೃತಿ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ ಾೀ ಹುಟಿು ಬ ಳ ದರು. ಚಿಕೆಂದಿನ್ಲಿಾಯೆೀ ಸ್ಲಾಮಿ ವಿವ ೀಕಲನ್ಂದರ ವಿಚಲರ, ಧ ೂೀರಣ್ ಗಳ ಪ್ರಭಲವಕ ೂೆಳಗಲಗಿ
ಮ್ಮೈಸೂರಿನ್ ಶಿರೀ ರಲತಕೃಷ್ಣ ಆಶರತದಲಿಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡ ದರು. 1986ರಲಿಾ ಸನಲಬಸ ದಿೀಕ್ಷ ಸಿಾೀಕರಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಜನ್ತಲ ಸ್ ೀವ ಗಲಗಿ ಪಲವಗಡದಲಿಾ ಒಂದು ಆಸಪತ ರ
ಸ್ಲಥಪಿಸಿದರು. ಅಲಿಾ ಕ್ಷಯ ರ ೂೀಗ, ಕುಷ್ು ರ ೂೀಗದಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗ ಶುಶ ರಷ ಕ ೂಡಲ್ಲಗುತಿತದ . ಅವರ ಮಲನ್ಸಿಕ ತತ್ುತ ದ ೈಹಿಕ ಹಿತಲಸಕಿತಗಳನ್ೂನ
ನ ೂೀಡಲ್ಲಗುತ್ತದ . ಹಲವಲರು ನ ೀತ್ರದಲನ್ ಶಿಂರಗಳನ ನೀಪ್ಯಡಿಸಿ ಅಂಧತ ನವಲರಣ್ ಯಲಿಾಯೂ ತ ೂಡಗಿದಲಾರ . ಇದಲಾದ ತಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ್ಲಭಿವೃದಿಾಗ ೂ ಹ ಣಗುತಿತದಲಾರ .
ಇತಿತೀಚ ಗ ಕನಲಯಟ್ಕದಲಿಾ ವಿಪ್ರಿೀತ್ ತಳ , ತಹಲಪ್ೂರಗಳಿಂದ ಪಿೀಡಿತ್ರಲದವರ ಸಂಕಷ್ುಗಳ ಪ್ರಿಹಲರಕ ೆಂದು ಸಾತ್ಃ ಸ್ಲಾಮಿಜಯವರು ತ್ತಿ ತ್ಂಡದ ೂಂದಿಗ ಹಳಿುಹಳಿುಗಳಿಗ ಭ ಟಿುಯತ್ುತ ಬಟ ು, ಆಹಲರ ಹಂಚುತಿತರುವರು. ನಸ್ಲಾಥಯ ಸ್ ೀವ ಸಲಿಾಸುತಿತರುವ ಸ್ಲಾಮಿಜಯವರನ್ುನ ಎಷ್ುು ಶಲಾಘಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮ್ಮಯೆೀ. ಅವರ ಜೀವನ್ ನಜಕೂೆ ಆದಶಯನೀಯ.
- ಡಲ|| ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಯ

Achievement
Incredible Achievement by Dr. Sneha Kulkarni
Dr.Mrs. Sneha Kulkarni, President of Kannada Balaga (U.K.) ran her maiden Half marathon in loving memory of her departed brother. She was
taking part in the Great North Run, on 8 September 2019 for LIVEr NORTh Charity.
Although she had a fall within 50 yards of starting the run, she got up and ran for more than 8 miles without feeling any pai n as she was so
focussed on completing the run. Nor was she aware of the gravity of her injuries -- a fracture of right clavicle and right knee. She felt pain only
at 12 miles. She never gave up but focussed only on her brother's face and the medal! When she received the medal she was ecstatic with joy
and then collapsed!
One hopes that this story of a grandmother of 5 will inspire others to achieve their goal.
- Dr.Aravind Kulkarni

ನತಗ ಕನ್ನಡದಲಿಾ ಬರ ಯುವ ಆಸಕಿತ ಇದ ಯೆೀ? ತತಲಬಕ ತ್ಡ? ಕನ್ನಡದಲಿಾ ಬರ ಯುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಲದರೂ ಸರಿ, ಈಗಲಗಲ್ ೀ ಬರ ಯುತಿತದರ
ಾ ೂ ಸರಿಯೆೀ - ಬನನ, ನ್ತಿ
'ಅನವಲಸಿ' ಜಲಲ ಜಗುಲಿಯಲಿಾ (https://anivaasi.com) ನತಿ ಬರಹಗಳನ್ುನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ. ನತಿ ಕಥ , ಕವನ್, ವಿತಶ ಯಗಳು (ಪ್ುಸತಕ, ಸಿನ ಮಲ, ಸ್ಲಹಿತ್ಬ-ಸ್ಲಂಸೃತಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳ),
ಪ್ರವಲಸ ದಿನ್ಚರಿ, ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗ ಸ್ಲಾಗತ್. ಹ ಚಿುನ್ ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ ನ್ತಿ ಜಲಲ-ಜಗುಲಿಯ ಸಂಪಲದಕರನ್ುನ ಸಂಪ್ಕಿಯಸಿ—anivaasi@gmail.com
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ಊರ ಲ್ಲಾ ಬ ಳಕಲಗ ೂೀ ದಿೀಪಲವಳಿ

ಬ ಳಕಿನ್ ಹಬಬ ದಿೀಪಲವಳಿ ಎಂದರ ನ ನ್ಪಲಗುವದು ತರ್ಣಣನ್ ಹಣತ ಗಳು, ದಿೀಪ್ಗಳ ಸ್ಲಲು, ಪ್ಟಲಕಿ, ಚಕುೆಲಿ, ಭಲರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿಯ ಪ್ರತಿೀಕವಲದ ದಿೀಪಲವಳಿಯು
ನ್ತಿಲಿಾರುವ ಒಳಕತ್ತಲು, ಹ ೂರಕತ್ತಲ್ ಲಾವ ನ್ುನ ಹ ೂರಹಲಕಿ ತನ ತನ ಯೆನ ನಲ್ಲಾ ಬ ಳಗಿಸುವ ಬ ಳಕಿನ್ ಹಬಬವಲಗಿ ದ ೀಶ ವಿದ ೀಶಗಳಲ್ ಾಲ್ಲಾ ಆಚರಿಸಲಪಡುತಿತ ದ . ದಿೀಪಲವಳಿ
ನ್ನ್ಗ ಬಹಳ ಇಷ್ುವಲಗುವ ಹಬಬಗಳಲಿಾ ಒಂದು.
ನ್ತಿ ತನ ಯಲಿಾ ದಿೀಪಲವಳಿ ಬಂತ್ು ಅಂದ ರ, 15 ದಿನ್ಗಳ ಹಿಂದಿನಂದಲ್ ೀ ಸಂಭರತ, ಹಬಬದ ವಲತಲವರಣ ಶುರುವಲಗಲತ ಇತ್ುತ..ಪ್ರತಿ ವಷ್ಯ ಅತಿ ಹ ೂಸ ಪ್ರಣತಿಗಳನ್ುನ
ಖರಿೀದಿ ಮಲಡಿ, ಅವುಗಳನ್ುನ ಒಂದು ವಲರದ ಮೊದಲ್ ೀ ನೀರಿನ್ಲಿಾ ನ ನ ಸಿ ಹದ ಮಲಡಲತ ಇದುರ. ತನ ಯಲ್ ಾಲ್ಲಾ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಪ್ರಿತಳ ಘತಘಮಿಸುತಲತ ಇತ್ುತ. ಹಬಬದ

ಹಿಂದಿನ್ ಸಂಜ ಹಂಡ ತ ೂಳ ದು, ಒಲ್ ತ ೂಳ ದು, ಅದರ ತುಂದ ರಂಗ ೂೀಲಿ ಹಲಕಿ, ನೀರು ತ್ುಂಂಸಿ, ತರುದಿನ್ ತುಂಜಲನ ಯ ಎಣ್ ಣಯ ಸ್ಲನನ್ಕ ೆ ತ್ಯಲರಿ ಮಲಡುವದು
ಒಂದು ಪ್ದಧತಿ. ನ್ತಿ ತನ ಯಲಿಾ. ದ ೀವರ ತನ , ಅಡುಗ ತನ ಯ ಬಲಗಿಲಿನ್ ಮ್ಮೀಲ್ ಹಸ್ ಚಿತ್ರ ಬರ ಯುವದು ನ್ನ್ಗ ಬಹಳ ಇಷ್ುವಲದ ಕ ಲಸ.
ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ಇನ ೂನಂದು - ಸಣಣ ತಕೆಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರ ಗೂ ಇಷ್ುವಲಗುವ ಸಂಗತಿ ಅಂದರ ಪ್ಟಲಕಿ ಹ ೂಡ ಯುವುದು, ಸುರ್ ಸುರ್ ಬತಿತ, ಭೂ ಚಕರ, ಹೂವಿನ್
ಕುಂಡಗಳ ಕತ್ತಲ್ ೂಳಗಿನ್ ರಂಗು ರಂಗಿನ್ ಆಟ್ ನ ೂೀಡ ೂೀಕ ೀ ಚಂದ. ಲಕ್ಷಿಮೀ ಪ್ಟಲಕಿಯ ಢಲಂ ಢೂಂ ಸದುಾ ಭಯ ಹುಟಿುಸಿದರೂ ಅದ ೀನ ೂೀ ಖುಷ್ಠ. ಹಬಬದ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅಡುಗ , ಚಕುೆಲಿ ಕ ೂೀಡಬಳ ತಿನ ೂನೀದರ ಜ ೂತ ಗ
ತರುದಿನ್ ತನ ಯ ತುಂದ ಂದಿಾರುವ ಪ್ಟಲಕಿಯ ಕಸವನ್ನ ಕಸ ಹ ೂಡ ದು ಸಾಚಿ ಮಲಡುವ ಕ ಲಸವೂ ನ್ನ್ನದಲಗಿತ್ುತ! ಅದ ೀನ ೀ ಇರಲಿ, ತತ ತ ಯಲವಲಗ ದಿೀಪಲವಳಿ ಎಂದು ಕಲ ತ್ರದಿಂದ ಕಲಯುವದ ೀ ಸಂತ್ಸದ
ಸಂಗತಿ ನ್ನ್ಗ ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಶುಭ ಸಂದಭಯದಲಿಾ ಕ ಎಸ್ ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಲಾಮಿಯವರ ”ದಿೀಪಲವಳಿ’ ಕವಿತ ಯ ಎರಡು ಸ್ಲಲುಗಳು ನ ನ್ಪಲಗುತ್ತವ :
”ಕತ್ತಲ್ ಯ ಪ್ುಟ್ಗಳಲಿ ಬ ಳಕಿನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ
ದಿೀಪ್ಗಳ ಸಂದ ೀಶ ಥಳಥಳಿಸಲಿ
ಬ ಳಕಿನ್ಸಿತತ್ಾವನ ಅಣಕಿಸುವ ಕತ್ತಲ್ ಗ
ತ್ಕೆ ಉತ್ತರವಲಿಾ ಕ ೀಳಬರಲಿ
ದಿೀಪಲವಳಿಯ ಜ ೂಬೀತಿ ಅಭಯಹಸತವ ನ ತಿತ
ಎಲಾರಿಗ ಎಲಾಕ ೆ ಶುಭ ಕ ೂೀರಲಿ”
ಬ ಳಕಿನ್ ಹಬಬ ನಮ್ಮಿಲಾರ ಬಲಳನ್ುನ ಬ ಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಲರ ೈಸುತಲತ ’ದಿೀಪಲವಳಿ ಹಬಬದ ಶುಭಲಶಯಗಳು!
- ಅರುಣ ಹಲಲಪ್ಪ

ಅಗಲಿದ ನ್ತಿವರು—Obituary
ಡಲ|| ನಲರಲಯಣ್ ಅವರ ಸಿರಣ್
ಡಲ|| ನಲರಲಯಣ್ ಅವರು ಹುಟಿುದುಾ ತತ್ುತ ಬ ಳ ದಿದುಾ ಬ ಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಾ. ಅವರು ಬ ಂಗಳೂರು ಮ್ಮಡಿಕ ಗ ಕಲಲ್ ೀಜನಂದ MBBS ಡಿಗಿರ ಪ್ಡ ದು ಯು ಕ ಗ ೧೯೬೦ ರ ದಶಕದಲಿಾ ಬಂದರು. ಅವರು ತ್ತಿ
ಮೊದಲನ ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ ಾೀ FRCS in Surgery ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ಯಲಿಾ ಉತಿತೀಣಯರಲದರು. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಲಧನ ಯೆೀ ಸರಿ!
ನ್ಂತ್ರ ಕ ಲವು ಆಸಪತ ರಗಳಲಿಾ ಕ ಲಸ ಮಲಡಿ ಚ ಶ ೈರ್ ಪ್ರದ ೀಶದಲಿಾಯ ವಿಡ ನಸ್ (Widnes)ದಲಿಾ ಜನ್ರ ಗ ಪಲರಕಿುೀಶನ್ರಲಗಿ ೨೫ ವರುಷ್ಗಳಿಗೂ ಮ್ಮೀಲು ಜನ್ಸ್ ೀವ ಮಲಡಿದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಜನ್ಪಿರಯ
ಫಲಬಮಿಲಿ ವ ೈದಬರಲಗಿದಾರು.
ವ ೈದಬಕಿೀಯ ವೃತಿತ ಯಂದ ನವೃತ್ತರಲದ ಮ್ಮೀಲ್ U3A ಸದಸಬರಲಗಿ ತತ್ುತ ವಲಕಿಂಗ್ ಕಾಬ್ IPad ಗೂರಪ್ ಸ್ ೀರಿಕ ೂಂಡು ಬಹಳ ಕಿರಯಲಶಿೀಲಗಿದಾರು.

ನಲರಲಯಣ್ ಇದಾ ಕಡ ನ್ಗುವಿನ್ ಹ ೂನ್ಲು ಹರಿಯುತಿತ್ುತ. ಅವರು ಹತಲತರು ಜನ್ಕ ೆ ಉಪ್ಕಲರ ಮಲಡಿದಲಾರ . ಆಪ್ದಲಬಂಧವ ಅಂದರ ನಲರಲಯಣ ಅವರ ೀ ಅನ್ನಬಹುದು.
ಅವರ ಪ್ತಿನ ರಲಧಲ ತತ್ುತ ತಕೆಳು, ಮೊತಿಕೆಳ ತತ್ುತ ಹಲವಲರು ಸ್ ನೀಹಿತ್ರಿಗ ಅವರ ನ ನ್ಪ್ು ಅಳಿಯದ ಉಳಿಯುತ್ತ ದ .
ಅವರ ಆತ್ಿಕ ೆ ಶಲಂತಿದ ೂರಕಲಿ.
- ವತ್ಸಲ್ಲ ರಲತತೂತಿಯ
ಡಲ|| ಟಿ. ಎನ್. ವ ಂಕಟ ೀಶ್

ಡಲ|| ಟಿ.ಎನ್.ವ ಂಕಟ ೀಶ್ ಅವರು ಅಕ ೂುೀಬರ್ 4 ರಂದು ನ್ೂಬಕಲಸ ಗ ನ್ಲಿಾ ನಧನಲದರ ಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಲದಿಸುತ ತೀನ . ಅವರು ಯು ಕ ದಲಿಾ ಸುಮಲರು ಇಪ್ಪತ್ುತ ವಷ್ಯಗಳಷ್ುು ENT ಸಜಯನ್ನರಲಗಿ
ಸ್ ೀವ ಸಲಿಾಸಿ ನವೃತ್ತ ರಲಗಿದಾರು. ಅವರ ಸ್ ನೀಹಪ್ರತ , ಅತಿಥಿ ಸತಲೆರ ಎಲಾರ ತನ್ಸಿಸನ್ಲಿಾ ಚಿರಂತ್ರವಲಗಿದ . ದ ೀವರು ಅವರ ಪ್ತಿನ ಡಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ತತ್ುತ ತಕೆಳು, ಮೊತಿಕೆಳಿಗ ಶಲಂತಿ
ಸಮಲಧಲನ್ಗಳನ್ುನ ಕ ೂಡಲ್ ಂದು ಪಲರಥಿಯಸುತ ತೀವ .
- ವತ್ಸಲ್ಲ ರಲತತೂತಿಯ

‘Sandesha’ is a newsletter published by Kannada Balaga UK, a registered charity (no.326572). It is published twice a year at spring and autumn. Kannada Balaga UK is a
secular, non-political, social and cultural association of people living in the UK, having originated from Karnataka state in India. Please contact www.kannadabalaga.org.uk
to know more about the association.
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