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ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ 
 

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿ ವರುಷ ಮರಳಿ ಬ್ರುತಿಿದೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನ 
ಆಗಮನವನುು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದ ಅಂತಯವನುು ಕಂಡು ಹೊಸ 
ವಷಷಕೆೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸಂಭ್ರಮದ  ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ. ಆ ವಸಂತ ಹಬ್ಬ ನಮಮ 
ಬ್ದುಕಿನಲಿ ಿಜೀವ ಕಳೆಯನುು ತಂದಿರುವುದರ ಬ್ಗೆೆ  ವರಕವಿ ದಾ. ರಾ. 
ಬೆೀಂದೆರ  ನಮಗೆ ಚಿರಪ್ರಿಚಿತವಾದ “ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು” ಎಂಬ್ 
ಜನಪ್ರರಯ ಗೀತೆಯಲಿ ಿಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ; 

                     "ಹೆ ಂಗೆ ಹ ವ ತೆ ಂಗಲಲ್ಲ ಿ

                       ಭ ಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೆೀಲ್ಲ 

                       ಮತೆೆ ಕೆೀಳ ಬರುತಿದೆ 
                       ಬೆೀವಿನ ಕಹಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲ ಿ

                       ಹ ವಿನ ನಸುಗಂಪು ಸ ಸಿ 

                       ಜೀವಕಳೆಯ ತರುತಿದೆ" 

 
ನಿಸಗಷವು ವರುಷಕೊೆಮ್ಮಮ ಹೊಸ ಜನಮವನುು ಪ್ಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ತರುವ 
ಹಷಷವನುು ಈ ಮ್ಮೀಲಿನ ಸಾಲುಗಳಲಿ ಿ ಕಾಣಬ್ಹುದು . ಇನುು 
ಇಂಗೆಿಂಡಿನಲಿ ಿವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನವನುು ಡಾಯಫೀಡಿಲ್ಸ್ ಮತು ಿ
ಚೆರಿ ಹೂಗಳ ಅಂದ ಚೆಂದದಲಿಿ ಕಾಣಬ್ಹುದು. ವರ್ಡ್್ಷ ವತಷರ 
ಕವನಗಳಲಿಿ ಈ ಹೂಗಳ ಸ ಂದಯಷ ಪ್ರತಿಮ್ಮಗಳಾಗರುವುದಲಿದೆ 
ಬ್ದುಕಿನ ನಶ್ವರತೆಯನೂು ಪ್ರತಿಬಂಬಸುತಿವೆ. ಬೆೀವು 
ಬೆಲಿವು  ಹೊಸವಷಷದ ಹಾದಿಯಲಿ ಿ ಕಾಲಿಡುವ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ 
ಬ್ರುಲಿರುವ ಬ್ದುಕಿನ ಏರು ಪೆರುಗಳ ಮತು ಿಕಷಟ ಸುಖಗಳ ಸಾಂಕೆೀತಿಕ 
ಕುರುಹಗಳಾಗ ನಮನುು ಸನುದಧಗೊಳಿಸಿದೆ 

ನಮಮ ಬ್ಳಗ ಈ ವಷಷದ  ಯುಗಾದಿಯನುು ಇಂಗೆಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯ 
ಪ್ರದೆೀಶ್ವಾದ ನಾಟಂಗ್ ಹಾಯಮಿನಲಿ ಿಆಚರಿಸಲಾಗುತಿದಿೆ.                  ಈ 
ನಗರ ಉತಮಿವಾದ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ, ಶೆವುಷರ್ಡ್ ಕಾಡು,  ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ  
ಮತುಿ ಇಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ಸ ಮತುಿ ಕಿರಕೆಟ್ ಪ್ಂದಯಗಳಿಂದ 
ಪ್ರಖ್ಾಯತವಾಗದೆ.  ಶೆವವಷರ್ಡ್ ಕಾಡಿನಲಿಿರುವ ಮರಗಳು  ಶೆೀಕ್ಪ್ರಯರ್ 
ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆಥ್ ವರೆಗೆ ನಡೆದ  ನೂರಾರು 
ವಷಷಗಳ  ಇತಿಹಾಸವನುು ಕಂಡಿದೆ. ಲೆಜೆಂರ್ಡ್ ರಾಬನ್ ಹುರ್ಡ್ 
ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಶೆ ೀಷಿತರಾದ ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ದಿೀನಬ್ಂಧ್ುವಾಗ  
ಬ್ದುಕಿದುಾ ಇದೆೀ ಪ್ರಿಸರದಲಿಿ, ಬ್ಹುಶ್ ರಾಬನ್ ಹುರ್ಡ್ ಹುಟ್ುಟಹಾಕಿದ  
ಸಮಾನತೆಗಳು ಮತು ಿ ಸಾಮಾಜಕ ನಾಯಯ ಮುಂದೆ ಈ ನಾಡಿನ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ುತವಕೆೆ ಮತುಿ ಸೊೀಷಿಯಲಿಸ್ಟಟ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಗಳಿಗೆ 
ಬ್ುನಾದಿಯಾಗರಬ್ಹುದು. ಇಂತಹ ಹೆಮ್ಮಮಯನಾಡಿನಲಿ ಿಕನುಡ ಬ್ಳಗದ 
ಕಾಯಷಕರಮ ನಡೆಯುತಿಿರುವುದು ವಿಶೆೀಷವಾದ ಸಂಗತಿ. 

ಈ ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ಮುಖಯ  ಅತಿಥಿಗಳಾಗ  ಬ್ಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ 
ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕೆಣಿ  ಆಗಮಿಸಲಿದಾಾರೆ. ಇವರು ಸಣಣಕಥೆಗಳ ಸರದಾರ, 

ಕವಿ, ವಾಗಮ ನಾಟ್ಕಕಾರ, ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರರಯ ಚಿತರಗೀತೆಗಳನುು  - 

 

ಬ್ರೆದಿದಾರೆ. ನಾಲುೆ ಬಾರಿ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶ್ಸಿಿಯನುು ಪ್ಡೆದ 
ಸಾಹಿತಿ. 

ಹಿಂದೆ ಬ್ಳಗದ ರಜತ ಮಹೊೀತ್ವದಲಿಿ ಇವರು ಪಾಲೊಂೆಡಿದುಾ  ಬ್ಳಗಕೆೆ 
ಈಗಾಗಲೆೀ ಪ್ರಿಚಿತರು. ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿ ಿ ಇವರ 
ಮಾತುಗಳನುು ಕೆೀಳಲು ನಾವೆಲಾಿ ಕಾತುರರಾಗದ ಾೆೀವೆ. ಅವರ 
ಸಮುಮಖದಲಿ ಿ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಅನಿವಾಸಿ  ತಂಡವು ಸಾಹಿತಯ  
ಕಾಯಷಕರಮವನುು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದು ಎಲಿರಿಗೂ ತೆರವಾಗದೆ. 

ಫಿಲ್ಸಮ ಫೆೀರ್ ಪ್ರಶ್ಸಿಿಯನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೆೀಕ ಪ್ುರಸಾೆರಗಳನುು 
ಪ್ಡೆದು ಸಂಗೀತದ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲಿ ಿಪ್ರಿಣಿತರಾದ ಖ್ಾಯತ ಗಾಯಕಿ 
ಮತುಿ ದಂತ ವೆೈದೆಯ  ಡಾ. ಶ್ಮಿತಾ ಮಲಾುರ್ಡ್ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿ ಿ
ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯನುು ನಡೆಸಿಕೊಡುತಿಿದಾಾರೆ. ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಕಿರಿಯ 
ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಿಂದ ಮನೊೀರಂಜನೆ ಕಾಯಷಕರಮವನುು 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಬ್ಹುದು. ಸಥಳಿೀಯ ಕಾಯಷಕತಷರು ಒಂದು ಸಮರಣಿೀಯ 
ಕಾಯಷಕರಮವನುು ಒದಗಸುವ ಉದ ಾೆೀಶ್ದಿಂದ  ಸಕಲ ಸಿದಧತೆ 
ಗಳನುುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾಾರೆ. ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿ ಿ
ಭೆೀಟಯಾಗೊೀಣ , ನಿೀವು ಬ್ನಿು,  ನಿಮಮ ಬ್ಂಧ್ು ಮಿತರರನೂು ಕರೆತನಿು. 
ಯುಗಾದಿಯ ಶ್ುಭಾಶ್ಯಗಳು. 

ಮರೆಯುವ ಮುನು …..’ಸಂದೆೀಶ್’ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಕಾಯಷಕರಮಗಳ ಮತುಿ 

ಸುದಿಾ ಸಮಾಚಾರಗಳ ವಾಹಿನಿಯಾಗದುಾ ನಿರಂತರವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಳಗದ 

ಸುದಿಾಯನುು ತಲುಪ್ರಸುತಿಿದೆ. ಇಲಿಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಳಗದ ಒಳಗನ ಸುದಿಾಯನುು 

ಕೊಡುತಿದಿುಾ ಇನುು ಮುಂದಕೆೆ ನಮ್ಮಮಲಿರಿಗೂ ಪ್ರಸುಿತವಾದ ಹಾಗು ನಮಮ 

ಪ್ರಿಸರದಲಿ ಿ ನಡೆಯುತಿಿರುವ ಇತರ ಸುದಿಾಗಳನುು ಸಂದೆೀಶ್ದಲಿ ಿ ವರದಿ 

ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತುಮಾಡಿದ ಾೆೀವೆ. ಸಂದೆೀಶ್ ಪ್ತಿರಕೆಗೆ ಹೊಸ  

ಟ್ಾಯಬಾಿಯ್್ಡ ಸವರೂಪ್ವನುು ಮತು ಿಹೊಸ ಆಯಾಮವನುು ತರುವ ಪ್ರಯತು 

ಈ ಹೊಸ ಸಂಪಾದಕಿೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ ಾೆೀಶ್ವಾಗದೆ. 'ಸಂದೆೀಶ್'ವನುು 

ಸಾವರಸಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಪಾದಕಿೀಯ ಸಾವತಂತರವನುು 

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  ನಿಮಮ ಸಲಹೆಗಳನುು ಮತು ಿ

ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು ಸಾವಗತಿಸುತೆಿೀವೆ.   

                                                                     ಡಾ. ಶಿವಪರಸಾದ್ 
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ಬಿ. ಬಿ. ಸಿ ಸುದಿಿಯಲಿದಿದರಿ   ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದಿ.ಿ... ಯು.ಕೆ. ಕನನಡಬಳಗದಲ್ಲ ಿಪಾಿಸಿಿಕ್ 

ನಿಷೆೀಧಿಸಲು ಕರೆ ! 
 

 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಯಾರ್ಕಷ ಶೆೈರ್ ಶಾಖ್ೆ 
(YSKB) ಸಂಕಾರತಿ ಸಂಜೆಯನುು ಅದೂಾರಿಯ್ಕಂದ ಶೆೀಫಿಲ್ಸ್ ನಗರದಲಿಿ 
ಆಚರಿಸಿತು. ಆ ಶಾಖ್ೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ ಪೆರೀಮಿಗಳು ಆ 
ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಿ ಪಾಿಸಿಟರ್ಕ ಹೊರತಾದ ಮತುಿ ಪ್ರಿಸರಕೆೆ 
ಪ್ವರಕವಾದ ತಟ್ೆಟ ಲೊೀಟ್ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಉಪ್ಯೀಗಸುವಂತೆ 
ಸೂಚಿಸಿದುಾ ಅಂದಿನ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ಸವಲಪ ಮಟಟಗೆ ಪಾಿಸಿಟರ್ಕ ರಹಿತ 
ಪೆಿೀಟ್ ಗಳನುು  ಬ್ಳಸಿ ಅದರ ಉಪ್ಯುಕಿತೆಯನುು 
ಕಂಡುಕೊಳಳಲಾಯ್ಕತು. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ  

ಯುಗಾದಿ ದಿೀಪಾವಳಿ ಕಾಯಷಕರಮಗಳಲಿಿ ಇನುು ಮುಂದಕೆೆ ಪಾಿಸಿಟರ್ಕ 
ನಿಷೆೀಧಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ವರಕ ತಟ್ೆಟ ಪೆಿೀಟ್ ಲೊೀಟ್ 
ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಉಪ್ಯೀಗಸುವಂತೆ   ಸೂಚಿಸಲಾಯ್ಕತು. ಕನುಡ - 

 

ಬ್ಳಗದ ಕಾಯಷಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸಾಿಪ್ಗೊಂಡು  
ಹಣದ  ಅಭಾವಿದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿವೆಂದಾಗ ಯಾರ್ಕಷ ಶೆೈರ್ 
ಶಾಖ್ೆ ಸದಸಯರು ಇದರ ವೆಚಚವನುು ನಿಭಾಯ್ಕಸಲು ಒಪ್ರಪಕೊಂಡಿದಾಾರೆ. 
ಹಿೀಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮೊತಿವನುು  ನಮಮ ಶಾಖ್ೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಸರ ಪೆರೀಮಿ  
ತಮಮ ಕೆೈಯ್ಕಂದ ಇನೂು  ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನುು  ಸೆೀರಿಸಿ 
ವೃದಿಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಮ ಹೆಸರನುು ಪ್ರಕಟಸದೆ  
ಅನಾಮಧೆೀಯರಾಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅವರ ಸರಳ ಮತುಿ ನಿಸಾವರ್ಷ 
ನಿಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗದೆ. ಯಾರ್ಕಷ ಶೆೈರ್ ಶಾಖ್ೆ ಸದಸಯರ ಈ 
ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತುಿ ಕಾಳಜಗಳು ಶಾಘಿನಿೀಯ. ಪಾಿಸಿಟರ್ಕ 
ನಿಷೆೀಧ್ಗೊಳಿಸುವ  ವಿಚಾರದ   ಬ್ಗೆೆ  ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಸವಷ ಸದಸಯರ 
ಸಭೆಯಲಿಿ   ಚಚೆಷಯಾಗಬೆೀಕಂದು ಮನವಿಮಾಡಿಕೊಳಳಲಾಗದೆ. 

                                       Y.S.K.B ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 

 

ಇಣುಕು-ಕೆಣಕು ಮತುೆ ಲಘು-ನಗು       

"ಅ ಆ ಇ ಈ ಕಲಿತರೆ ಕನುಡ ಓದಲು ಬ್ಲು ಸುಲಭ್" ಎಂಬ್  

ಇಂಡಿಯಾ vs ಇಂಗೆಂಿರ್ಡ್  ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಯನುು ನಮಮ ಅನಿವಾಸಿ  

ಕನುಡಿಗ ಡಾ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ರೆದು ಈಗಾಗಲೆೀ 

ಚಾಲನೆಯಲಿಿರುವ  'ಕನುಡ ಕಲಿ' ಚಟ್ುವಟಕೆಗೆ ಪ್ುಷಿಟಯನುು 

ನಿೀಡಿದಾಾರೆ. ಡಾ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರನುು ಕನುಡ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ನಮಮ 

ಬ್ಳಗದ ಸದಸಯರು ಸಕಾಷರವನುು ಕೊೀರಿದಾಾರೆ!  

 "ಆ ದಿನಗಳು, ಆಟ್ಗಾರ ಅಮಮ ಐ ಲವವಯ ಆದಯ" ಹಿೀಗೆ ಬ್ರಿ 'ಅ' 

ಕಾರದಿಂದ ಶ್ುರುವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನುು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಂದ - 

 

 ಖ್ಾಯತ ನಿದೆೀಷಶ್ಕ ಕೆ ಎಂ ಚೆೈತನಯ ಅವರು 'ಅ' ಕಾರದಲಿಿ ಸಟರ್ಕ ಆಗ 

ಬಟಟದಾಾರೆ. ಅವರು ಮತುಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ 

ತಂಡ,ಡಾ.ನಂದಕುಮಾರ್  ಅವರ 'ಕನುಡ ಕಲಿ'  ಗೀತೆಯ್ಕಂದ ಸೂಪತಿಷ 

ಪ್ಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಚೆೈತನಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸಿದಾಾರೆ. 

ಮುಂಗಾರು ಮಳ  ೆಚಿತರದ "ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ್ಕೀ ಏನು ನಿನು ಹನಿಗಳ 

ಲಿೀಲೆ" ಎಂಬ್ ಜನಪ್ರರಯ ಗೀತೆಯನುು ರಚಿಸಿದ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕೆಣಿ 

ನಮಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗ ಇಲಿಿಗೆ ಬ್ಂದ ಮ್ಮೀಲೆ ಇಂಗೆಿಂರ್ಡ್ ಮಳೆಯ ಬ್ಗೆೆ 

ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಗೀತೆ  ಬ್ರೆಯಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ ಕುತೂಹಲ 

ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗದೆ.                                       (ಪು.ತಿ.ನ  ೋ) 
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ದಂತ ವೆೈದೆಯ ಡಾ. ಶ್ಮಿತಾ ಮಲಾುರ್ಡ್ ಅವರು ಯುಗಾದಿ 

ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯನುು ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಳಿಕ  

ಬ್ಳಗದ ದಂತ ವೆೈದಯ ವೆೈದೆಯಯರು ತಮಮ ಕೆಲಸಕೆೆ ರಾಜೀನಾಮ್ಮ 

ನಿೀಡಿ ಸಂಗೀತವನುು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬ್ಹುದೆಂದು 

ಶ್ಂಕಿಸಲಾಗದೆ.  

ಈ  ಬಾರಿಯ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ಬೆೀವು ಬೆಲಿದ ಬ್ದಲಾಗ  

sugar free option  ಬೆೀವು - ಕಾಯಂಡಿರಲ್ಸ    ಒದಗಸಬೆೀಕೆಂದು ಸಕೆರೆ 

ಖ್ಾಯ್ಕಲೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸದಸಯರು ಒತಾಿಯ್ಕಸಿದಾಾರೆ. 

ಕಳೆದ ದಿೀಪಾವಳಿಯ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ರಾಜೆೀಶ್ ಕೃಷಣನ್ ಅವರು 

Fast Numbers ಪ್ರಸುಿತ ಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಿರೂ ಹುಚೆಚದುಾ ಕುಣಿಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದರು. ಅಂದು ಬ್ಹಳ ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಕುಣಿದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು 

ಕಾಲು ಉಳುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಕುಂಟ್ುಟತಾಿ ಕರಚಸ್ಟ 

ಹಿಡುದು ನಡೆಯಬೆೀಕಾಯ್ಕತು. ಹಿೀಗಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತ 

ಸಂಜೆಯಲಿಿ   ಶ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ Fast Numbers ಕೆೈಬಡಬೆೀಕೆಂದು  

ಸಥಳಿೀಯ ಆಯೀಜಕರು  ಕೊೀರಿದಾಾರೆ. 

                                                  ಡಾ. ಶಿವಪರಸಾದ್ 

    

ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಬಾ… ಓ ಅತಿಥಿ - ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮದ ಮ ವರು ಅತಿಥಿಗಳ ಪ್ರಿಚಯ 

 

ಡಾ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ  

ಈ ಸಲದ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ಯು.ಕೆ ಕನುಡಬ್ಳಗದ ಮುಖಯ 

ಅತಿಥಿಯಾಗ ಡಾ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕೆಣಿಯವರು ಬ್ರುತಿಿರುವುದು ನಮಮ 

ಸುದೆೈವ. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಅತಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಾಹಿತಿ, 

’ಮಾಂತಿರಕ ಕತೆಗಾರ,’ ಕವಿ, ಅಂಕಣಕಾರ, ಟ.ವಿ.ಸಂದಶ್ಷಕ, 

ಚಿತರಕಥೆ-ಸಂಭಾಷಣೆ-ಚಿತರಗೀತೆ ರಚನಾಕಾರ -ಹಿೀಗೆಲಿ 

ಪ್ರಸಿದಧರಾಗರುವವರು ಇವರು. ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲೂ ಿ

ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬ್ರೆದ ಮುಂಬ್ಯ್ಕ 

ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಕತೆಗಳ ಇಂಗಿಷ್ ಅನುವಾದಗಳ ಸಂಗರಹ ’No 

presents, please'ಗೆ DSC ಅಂತರಾಷಿರೀಯ ಪ್ುರಸಾೆರ ಸಿಕಿೆದೆ. 

ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಇನೆುಲಿ ಪ್ುರಸಾೆರಗಳನುು ಉಲೆಿೀಖಿಸಲಾರೆ. 

ಕೆಲವು ಹಿೀಗವೆ:ನಾಸಿರ್ಕ ದ ’ಕುಸುಮಾಗರಜ’ ರಾಷಿಟೀಯ ಸಾಹಿತಯ - 

 

ಪ್ುರಸಾೆರ (2010), ನಾಲುೆ ಸಲ ರಾಜಯ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ 

(1974 -ಕವಿತೆ, 1982, 1989, 1996-ಕಥೆ),  ’ಫಿಲಮಫೆೀರ್’ ಶೆರೀಷಠ 

ಗೀತ ರಚನಾಕಾರ (2008, 2009,2016,2017), ಇತಾಯದಿ. 2011 

ರಲಿಿ ತುಮಕೂರು ವಿ.ವಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕಟರೆೀಟ್ ಕೊಟ್ುಟ ಗ ರವಿಸಿದೆ. 

’ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’. ’ಗಾಳಿ ಪ್ಟ್’, ’ಮಿಲನ’ ಚಿತರಗಳಲಿಿಯ ಇವರು 

ರಚಿಸಿದ ಜನಪ್ರರಯ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳನುು ನಿೀವು ಗುಣುಗುಣಿಸಿದಾನುು 

ನೆನಪ್ರಸಿಕೊಳಿಳ. ಇವರ ಹುಟ್ುಟ: ಗೊೀಕಣಷ; ಇವರು ಪ್ರಸಿದಧ ಸಾಹಿತಿಯ 

(ಗ ರಿೀಶ್) ಪ್ರಸಿದಧ ಪ್ುತರ;ಸಾುತಕೊೀತಿರ ಶ್ಕ್ಷಣ: ಧಾರವಾಡ; ವೃತಿಿ: 

ಮುಂಬ್ಯ್ಕಯಲಿಿ ಬ್ಯೀಕೆಮಿಸಾಟಗ 23 ವಷಷ; -ಆ ಮಹಾನಗರದ 

ಬ್ದುಕಿನ ಚಿತರಣವನೆುಲಿ ಇವರ ಕಥೆಗಳಲಿಿ ಕಾಣಬ್ಹುದು. ಈಗ 

ಬೆಂಗಳೂರಲಿಿ ವಾಸಿಸುತಾಿರೆ. ಇತಿಿೀಚೆಗನ ಸಂದಶ್ಷನದಲಿಿ ಅವರು 

ಹೆೀಳಿದುಾ: ”ನನಗೆ ಬೊೀರೆೀ ಆಗುವದಿಲಿ, ನಮಮ ಸುತಿಮುತಿಲಿನ 

ಬ್ದುಕೆೀ ಬ್ಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸಿಟಂಗ್ ಆಗರುತಿದೆ!” ಇಂರ್ವರ ಮಾತು 

ಇನೆುಷುಟ ಇಂಟ್ೆರೆಸಿಟಂಗ್ ಆಗರಲಿಕಿೆಲಿ? ಯುಕೆ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ 

ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ಅವರ ಮಾತನುು ಕೆೀಳಲು ನಾನಂತೂ 

ಬ್ಹಳೆೀ ಕಾತುರನಾಗದೆಾೀನೆ. ನಿೀವವ, ಎಲಿರೂ ಬ್ನಿು! 

                                               ಶಿರೀವತಸ ದೆೀಸಾಯ್ಕ           
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ಡಾ.ಶಿವಮ ತಿಿ ಶಿವಾಚಾಯಿ ಮಹಾಸಾಾಮಿಗಳು 

 

ಚಿತರದುಗಿ ಜಲೆಿಯ ಸಿರಿಗೆರೆಯಲಿಿನ ತರಳಬಾಳು ಬ್ೃಹನಮಠದ 
ಡಾ.ಶ್ವಮೂತಿಷ ಶ್ವಾಚಾಯಷ ಮಹಾಸಾವಮಿಗಳು ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ 
ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ಆಗಮಿಸಲಿದಾಾರೆ. ಈ ಮಠದ ಆಡಳಿತದಲಿಿ 
ಪಾರರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯ್ಕಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೆೀಜನವರಗೆ  
172 ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ಹೆಚುಚ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತಿಿದೆ. ಆರು ಸಾವಿರಕೂೆ ಹೆಚುಚ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉಚಿತ 
ಊಟ್ ಮತುಿ ವಸತಿಯ ಸ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾವಮಿೀಜಯವರು –  
 

ಡಾ. ಶಮಿತಾ ಮಲ್ಾನಡ್

 

ಸುಪ್ರಸಿದಾ ಚಲನಚಿತರ ಹಿನುಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾದ  ಡಾ. ಶ್ಮಿತಾ 

ಮಲಾುರ್ಡ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತರ ಹಿನುಲೆ ಗಾಯಕಿಯಲಿದೆ ಸಂಗೀತ 

ನಿದೆೀಷಶ್ಕಿಯೂ ಹ ದು. ದಂತ ವೆೈದಯರಾದ ಇವರ ಜನನ ಶ್ವಮೊಗೆ 

ಜಲೆಿಯ ತಿೀರ್ಷಹಳಿಳಯಲಿಿ. ೧೯೯೪ರಲಿಿ ಭ್ಕಿಿಗೀತೆ ಆಲಬಮ್ ‘ ಕಣಿವೆ 

ಕಬ್ಬಲಿ’ಯ ಮೂಲಕ ತಮಮ ಹಾಡುವ ವೃತಿಿಯನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು.  

ಸಂಸೃತದಲಿಿ  ಪಾಂಡಿತಯ ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ. ಬ್ನಾರಸ್ಟ ಹಿಂದೂ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದಲಿಿ ಪ್ರ. ಎಚ್. ಡಿ ಪ್ದವಿಯನುುಗಳಿಸಿದಾಾರೆ.  
ಸಾವಮಿೀಜಯವರು ಸಾಹಿತಾಯಸಕಿರು. ಅವರು ಹಲವಾರು 

ವರುಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ಕನಾಷಟ್ಕ ಪ್ತಿರಕೆಯಲಿಿ ಬಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು 

ಎಂಬ್ ಶ್ೀಷಿಷಕೆಯಲಿಿ ಅಂಕಣವನುು ಬ್ರೆಯುತಿಿದಾಾರೆ. ಈ ಅಂಕಣದಲಿಿ 

ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಕ ವಿಷಯಗಳನುು ವಿಮಶ್ಷಸಿ 

ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ಉತಿಮ ಮ ಲಯಗಳನುು ಆದಶ್ಷಗಳನುು 

ಸಾವಮಿೀಜಯವರು ನಿೀಡಿದಾಾರೆ. ಮಠದ ಜಾಲ ಜಗುಲಿಯಲಿಿ 

ವಚನಗಳ ಇಂಗಿಷ್ ಅನುವಾದವನುು ಕಾಣಬ್ಹುದು. ಮಠವು 

ತರಳಬಾಳು ಹುಣಿಣಮ್ಮ ಎಂಬ್ ಮಹೊೀತ್ವನುು ಸತತವಾಗ 

ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಂದಿದೆ.  ಇಲಿಿ ಕವಿತೆ, ಸಾಹಿತಯ ಮತುಿ ಸಾಮಾಜಕ 

ವಿಚಾರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಗೊೀಷಿಠಗಳು ನಡೆಯುತಿವೆ. 

                                            ಡಾ. ಶಿವಪರಸಾದ್ 

 

 

ಅನೆೀಕ ಪ್ರಖ್ಾಯತ ಸಂಗೀತ ನಿದೆೀಷಶ್ಕರ ನಿದೆೀಷಶ್ನದಲಿಿ ೮೫೦ ಕೂೆ 

ಹೆಚಿಚನ ಚಲನಚಿತರಗಳಿಗೆ ಹಾಡನು ಹಾಡಿದಾಾರೆ. ಇದಲಿದೆ, ಭ್ಕಿಿಗೀತೆ, 

ಜಾನಪ್ದಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ, ಸೂಫಿ, ವಚನ ಹಾಗು ಪಾಶ್ಚಮಾತಯ 

ಗೀತೆಗಳನೂು ಹಾಡಿದಾಾರೆ. ಕನಾಷಟ್ಕದ ಅನೆೀಕ ರಿಯಾಲಿಟ 

ಷೊೀಗಳಲಿಿ ತಿೀಪ್ುಷಗಾರರಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದಾಾರಲಿದೆ, ಅನೆೀಕ 

ಕಾಯಷಕರಮಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪ್ಣೆಯನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಾರೆ.  

ಇವರನು ಅರಸಿ ಅನೆೀಕ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ ಪ್ುರಸಾೆರಗಳು ಬ್ಂದಿವೆ. ಅತುಯತಿಮ 

ಮಹಿಳಾ ಹಿನುಲೆ ಗಾಯಕಿಗಾಗ , ಫಿಲ್ಸಮ ಫೆೀರ್,  ಸುವಣಷ ಫಿಲಂಸ್ಟ, 

ಸ ತ್ ಸೊೆೀಪ್ ಫಿಲಂ ಹಾಗು ಕನಾಷಟ್ಕ ರಾಜಯ ಚಲನಚಿತರ 

ಪ್ರಶ್ಸಿಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಕನುಡ ಬ್ಳಗ ಯು. ಕೆ.  ವತಿಯ್ಕಂದ ಡಾ. 

ಶ್ಮಿತಾ ಮಲಾುರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತೂಪವಷಕ ಸಾವಗತ ಸುಸಾವಗತ. 

                                         ಡಾ. ರಶಿಿ ಮಂಜುನಾಥ 
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ಅನಿವಾಸಿಗಳೆೀ ವಾಸಿ - ನಿಮಗಾಗ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರ ಹನಿಗವನ 

 

 

             
 
 

ಕನನಡ ಬಳಗದ ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬಬದಲ್ಲಿ ರಾಜೆೀಶ್ ಕ ಷ್ಣ ಎಂಬ ಢಂ ಪಟಾಕಿ !! 
    

        
ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ೨೦೧೯ ದಿೀಪಾವಳಿ ಕಾಯಷಕರಮವನುು ಬ್ಮಿಷಂಗ್ 
ಹಾಯಮಿನಲಿಿ  ಅದೂಾರಿಯ್ಕಂದ  ಆಚರಿಸಲಾಯ್ಕತು. ಸುಮಾರು ೭೦೦ 
ಕೂೆ ಹೆಚುಚ ಕನುಡಿಗರು ನೆರೆದಿದಾರು. ಕಾಯಷಕರಮ ಸುವಯವಸಿಥತವಾಗ 
ನಡೆಯ್ಕತು.  ಎಲೆಕಾರನಿರ್ಕ ಸಿೆರೀನ್,   ಬ್ಣಣ ಬ್ಣಣದ  ಅಲಂಕಾರ ,ರಂಗ 
ಸಜಿಗೆ  ಸಮಾರಂಭ್ಕೆೆ ಮ್ಮರುಗನುು ತಂದುಕೊಟಟತುಿ. ಬ್ಳಗದ 
ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ ಸೆುೀಹ ಕುಲಕಣಿಷಯವರು ಎಲಿರನುು ಸಾವಗತಿಸಿ 
ಶ್ುಭಾಶ್ಯಗಳನುು ಕೊೀರಿದರು. ಬ್ಳಗದ ಕಾಯಷಕಾರಿ ಸದಸಯರು 
ವೆೀದಿಕೆಯ ಮ್ಮೀಲೆ ಅತಿಥಿಗಳೂೆಡನೆ ಉಪ್ಸಿಥಯಲಿಿದಾರು. ಆ 
ಕಾಯಷಕರಮದ ವಿಶೆೀಷ ಅತಿಥಿ ಸಾವಮಿ ಜಪಾನಂದಜ ಅವರು 
ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಸಾವಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ  ಧಾಮಿಷಕ ಮತುಿ 
ಅಧಾಯತಮ ವಿಚಾರಗಳನುು ಬ್ದಿಗಟ್ುಟ ಅಂದು ಒಬ್ಬ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯ  
ಮತುಿ ಸಂಸೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗ ಅದರ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನುು, 
ಪ್ರಸುಿತತೆಯನುು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನುಡ ಭಾಷೆಯ 
ಉಳಿವಿನ ಬ್ಗೆೆಸೂಪತಿಷದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳನಾುಡಿದರು.  

ಅಂದಿನ ಇನೊುಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾ ನಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಮ 
ಅನಿಸಿಕೆಗಳನುು ಸಂಕ್ಷಿಪಿ್ವಾಗ  ತಾವೆೀ ಬ್ರೆದ ಒಂದು ಕವನದ 
ಮೂಲಕ ಕನುಡ ನಾಡಿನ ಬ್ಗೆೆ ತಮಗೆ ಇರುವ ಪ್ರರೀತಿಯನುು 
ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿದರು.  
 
ಅಂದು ಮಧಾಯಹು ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಸುಮಾರು ೨೫ ಸುಂದರಿಯರು 
ಕಾಮನ ಬಲುಿ ಎಂಬ್ ಒಂದು ಫಾಯಶ್ನ್ ಶೆ ೀ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ 
ಈ ಕಾಯಕರಮದಲಿಿ ಕನಾಷಟ್ಕದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪ್ರದೆೀಶ್ಗಳ  ಉಡುಗೆ 
ತೊಡುಗೆ ಮತುಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ವೆೈಭ್ವಗಳನುು ಪ್ರಿಚಯ್ಕಸಿ 
ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ಗಾಿಮರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ದಿವಯ ಭ್ಟ್ ಅವರು ಕರ್ರ್ಕ 
ನೃತಯ ಶೆೈಲಿಯಲಿಿ  ವಚನ ಸಾಹಿತಯವನುು ತಂದು ಒಂದು ಬ್ಹಳ 
ಘನವಾದ ನೃತಯ ಪ್ರದಶ್ಷನವನುು ನಿೀಡಿದರು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಬ್ಳಗದ 
ಕಾಯಷದಶ್ಷ ಡಾ ಗರಿೀಶ್ ವಸಿಷಟ, ಮ್ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ 
ಯದುವಿೀರ ಅವರು ಕನುಡ ಬ್ಳಗಕೆೆ  ನಿೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ುಭ್ 
ಸಂದೆೀಶ್ದ ವಿೀಡಿಯ ಪ್ರಸುಿತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ರಾಜೆೀಶ್ 
ಕೃಷಣನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಗಾಯಕಿರು ಮತುಿ ಪ್ಕೆ ವಾದಯದವರು 
ಎರಡು ತಾಸಿಗೂ ಮಿೀರಿದ ಚಿತರಗೀತೆಗಳ ಅದುುತ ಕಾಯಷಕರಮವನುು 
ನಿೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ುಳಕಗೊಂಡ ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಯರು ತಮಮ 
ಆಸಿೀನವನುು ಬಟ್ುಟ ಕುಣಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತಕೆೆ 
ಹುರುಪ್ರನಿಂದ ಸಪಂದಿಸಿದರು.   
                                                          
                   
                                          
 

      
     ಕನುಡ ನಾಡಿನಿಂದ ಬ್ಹಳ  

     ದೂರವಿರುವ ನಿೀವೆಲಿ  

     ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿವಾಸಿ  

 

     ನಿಮಮ ಕನುಡ ಪ್ರರೀತಿ  

     ಕಂಡಾಗ ಅನಿುಸಿತು 
     ನಮಗಂತ ನಿೀವೆೀ ವಾಸಿ! 
                         ಡುಂಡಿರಾಜ್ 
 

 

ಅನಿವಾಸಿಗಳೆೀ ವಾಸಿ 
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ಎಳುು ಬೆಲಿಗಳ ನಡುವೆ  ಹಿೀಗೆ ಂದು ಸಂಕಾರಂತಿ ಸಂಜೆ 

 

ಯಾಕ್ಿ ಶೆೈರ್ ಕನನಡ ಬಳಗ (YSKB) ಯು.ಕೆ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಒಂದು 
ಸಥಳಿೀಯ ಶಾಖ್ೆ.ಇದು ರೂಪ್ುಗೊಂಡು ಐದು ವಷಷಗಳು ತುಂಬವೆ. ಈ 

ಶಾಖ್ೆ ಪ್ರತಿ ವರುಷ ಸಂಕಾರತಿ  ಹಬ್ಬವನುು  ಆಚರಿಸುತಿ ಬ್ಂದಿದುಾ ಈ 

ವರುಷ  ಅದರ   ಐದನೆೀ ವಾಷಿಷಕ ಉತ್ವ ಶೆಫಿೀಲ್ಸ್  ಬ್ಳಿ ಬ್ಹಳ 

ಯಶ್ಸಿವಯಾಗ ಜರುಗತು. ವೆೈ. ಎಸ್ಟ. ಕೆ. ಬ. ಹುಟಟದ ಸಮಯದಲೆಿೀ 
ಅಸಿಿತವಕೆೆ ಬ್ಂದ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಮತುಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಿಚಾರವೆೀದಿಕೆ 
(ಅನಿವಾಸಿ) ತನು ಐದನೆೀ ಮ್ಮೈಲಿಗಲನುು ದಾಟದುಾ ಮತುಿ ಈ 

‘ಸಂಕಾರಂತಿ ಸಂಜೆ’ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುಾ  ವಿಶೆೀಷವಾದ  

ಸಂಗತಿ.  ಈ ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ರೆೀಡಿಯೀ 
ಗಮಿಷಟ್ ಖ್ಾಯತಿಯ ಗ ರಿ ಪ್ರಸನು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದುಾ ಎಲಿರು ಅವರ  
ಸಂಕಾರಂತಿಯ "ಹರಟ್ೆ" ಯನುು ಮ್ಮಚಿಚಕೊಂಡರು. ಸಂಕಾರಂತಿಯ 

ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸೃತಿಕ ರೂಪ್ಗಳನುು ಹಿನೆುಲೆಗಳನುು  ಅವರು 
ಪ್ರಿಚಯ್ಕಸಿದರು. ಅವರ ಹಾಸಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹರಟ್ೆಗೆ ಮ್ಮರುಗನುು ತಂದಿತುಿ. 
ಗ ರಿ ಅವರ ನಿದೆೀಷಶ್ನದಲಿಿ  ಗಳಿವಿಂಡು ತಂಡದವರು ಗರಿೀಶ್ 

ಕಾನಾಷರ್ಡ್ ಅವರ ತಲೆದಂಡ ನಾಟ್ಕದ ಕೆಲವು  ಸನಿುವೆೀಶ್ಗಳನುು 
ಪ್ರಸುಿತ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಬ್ಸವಣಣ ಮತುಿ ಬಜಿಳರ ನಡುವಿನ ಧಾಮಿಷಕ, 

ಸಾಮಾಜಕ ಬಕೆಟ್ುಟಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ರಂಗದ ಮ್ಮೀಲೆ  
ಮೂಡಿಬ್ಂದಿತು. ವಿವಿರ್ಡ್ ಲಿಪ್ರ ಎಂಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಕರು  ಕೆಲವು ಉತಿಮ 

ಪ್ುಸಿಕಗಳನುು ಪ್ುಸಿಕ ಪ್ರದಶ್ಷನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯ್ಕಸಿದರು. 
ಅನಿವಾಸಿ ಸದಸಯರು ಅನಿವಾಸಿ ನಡೆದುಬ್ಂದ ದಾರಿಯನುು ಒಂದು 
ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸುಿತಿ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಕವಿ ನೊೀಡಿ ಕವಿತೆ ಕೆೀಳಿ 

ಎಂಬ್ ಶ್ೀಷಿಷಕೆಯಲಿಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕವಿಗಳು ತಮಮ ಲಘು ಕವನಗಳನುು 
ಓದಿದರು. ಶಾಖ್ೆಯ ಸದಸಯರು ಹಲವಾರು ಉತೃಷಟ 
ಮನೊೀರಂಜನೆಯ ಕಾಯಷಕರಮಗಳನುು ಒದಗಸಿದರು. ವಿಜಯ್ಕೀಂದರ 
ಮತುಿ ಶ್ರೀದೆೀವಿ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಸಂಗೀತಕಾಯಷಕರಮವನುು 
ನಿೀಡಿದರು. 

                                          

೧೧ ಡೌನಿಂಗ್ ಸಿರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಒಗಗರಣೆಯ ವಾಸನೆ... 

ಇನೊಫೀಸಿಸ್ಟ ಸಂಸಾಥಪ್ಕರಾದ 
ನಾರಾಯಣ ಮೂತಿಷ ಮತುಿ 
ಸುಧಾ ಮೂತಿಷ ಅವರ ಅಳಿಯ 
ರಿಷಿ ಸುನರ್ಕ ಮೊನೆು ಬೊೀರಿಸ್ಟ 
ಜಾನ್ನ್ ಅವರ ಮಂತಿರ   
ಮಂಡಲದಲಿಿ ಚಾನ್ಲರ್ ಆಗ 

ನೆೀಮಕಗೊಂಡಿದಾಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವಷಷಗಳಿಂದ  ಯಾರ್ಕಷ ಬ್ಳಿಯ  
ರಿೀಚಮಂರ್ಡ್ ಕ್ಷೆೀತರದ ಎಂಪ್ರಯಾಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಾಾರೆ. ಇವರು ಆರ್ಕ್ 
ಫೀರ್ಡ್ಷ ನಲಿಿರುವ ಲಿಂಕನ್ ಕಾಲೆೀಜನಲಿಿ ಓದಿ ನಂತರ 
ಕಾಯಲಿಫೀನಿಷಯಾದ ಪ್ರತಿಷಿಟತ ಸಾಟಾಮ್ ಫೀರ್ಡ್ಷ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದಲಿಿ ಎಂಬಯ್ಕೀ ಪ್ದವಿಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ. ಅಲಿಿ ಅವರು 
ನಾರಾಯಣ ಮೂತಿಷ ಅವರ ಮಗಳಾದ  ಅಕ್ಷತಾ ಅವರನುು 
ಭೆೀಟಯಾದದುಾ. ರಿಷಿ  ಗೊೀಲ್ಮನ್  ಸಾಯರ್ಕ್ , ಹೆರಿ್ಡ್ ಫಂರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ  
ಉನುತ ಆಥಿಷಕ ಸಂಸೆಥಗಳಲಿಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದಾಾರೆ. ಇಲಿಿಯವರೆಗೆ 
ಚಾನ್ಲರ್ ಆಗರುವವರ ಪ್ಟಟಯಲಿಿ ರಿಷಿ ಅತಯಂತ ಕಿರಿಯರು. ಅವರು 
ಎಂ ಪ್ರ ಆಗ ಸಥಳಿೀಯ ಆಸಪತೆರ,  - 

ಶಾಲೆ ಇವುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗ, ರೆೈತರ ಮತುಿ ಸಥಳಿೀಯ 
ಉದಿಾಮ್ಮದಾರರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿದಾಾರೆ. ರಿಷಿ ಸುನಾರ್ಕ, 

ಪ್ರರೀತಿಪ್ಟ್ೆೀಲ್ಸ  ಮತುಿ ಅಲೊೀರ್ಕ ಶ್ಮಷ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಬೊೀರಿಸ್ಟ 
ಜಾನ್ನ್ ಅವರ ಕಾಯಬನೆೀಟನಲಿಿ ಒಟ್ಾಟರೆ ಮೂರೂ ಮಂತಿರಗಳು 
ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾಗದಾಾರೆ. 'ಕನುಡದ ಅಳಿಯ' ರಿಷಿ ಸುನಾರ್ಕ 
ಅವರಿಗೆ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ವತಿಯ್ಕಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬೆರಕಿ್ಟ್ 
ನಂತರದ ಆಥಿಷಕ ಬಕೆಟ್ುಟಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಅವರು ತಕೆ 
ಮಂತಿರಯ್ಕಂದು ನಾವೆಲಾಿ ಭಾವಿಸಿದೆಾೀವೆ. 
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ಬಿರಟನಿನನ ಬಾಗಲು ತಟುಿತಿೆರುವ ಕರಾಳ ಅತಿಥಿ ಕರೆ ೀನ ವೆೈರಸ್  
 

ಶರಣರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆ ೀಹ   

 

ಈ ಸಲದ ೮೫ ನೆಯ ಅಖಿಲಭಾರತ ಕನುಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು 
೨೦೨೦ ರ ಫೆಬ್ುರವರಿ ೫,೬ ಹಾಗೂ ೭ ರಂದು ಕಲಬ್ುಗ೯ಯ 

ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ  ಆವರಣದಲಿಿ ನಾಡಿನ ಖ್ಾಯತ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. 

ಎಚ್.ಎಸ್ಟ.ವೆಂಕಟ್ೆೀಶ್ಮೂತಿಷಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಿ ಅದೂಧರಿಯಾಗ 

ಅಷೆಟೀ  ಅಚುಚಕಟ್ಾಟಗ ಜರುಗತು. ಶ್ರಣಬ್ಸವೆೀಶ್ವರ ದೆೀವಸಾಥನ 

,ಖ್ಾವಜಾಬ್ಂದೆೀನವಾಜ್ ದಗಾ೯,ಬ್ುದಧವಿಹಾರ,ಸೆೀಂಟ್ ಮ್ಮೀರಿ 

ಚಚ್೯,ಕವಿರಾಜಮಾಗ೯ ಕೃತಿ,ಸನುತಿಶಾಸನ,ಬ್ಹಮನಿ ಸುಲಾಿನರ 

ಕೊೀಟ್ೆ ,ತಾಯ್ಕ ಭ್ುವನೆೀಶ್ವರಿಯ ಭಾವಚಿತರಗಳನೊುಳಗೊಂಡ 

ಲಾಂಛನವು ಕನುಡನಾಡಿನ ಭಾವೆೈಕಯತೆಯ ದೊಯೀತಕವಾಗತುಿ. 

ಶ್ರಣರ ನಾಡಿನಲಿಿ ನಡೆದ ಈ ಅಕ್ಷರದಾಸೊೀಹದಲಿಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು 
ಪಾಲೊೆಂಡಿದುಾ ಸುಮಾರು ೨೧ ಕೂೆ ಅಧಿಕ ಗೊೀಷಿಠಗಳು,ಡೊಳುಳ 
ಕುಣಿತ ,ಭ್ರತನಾಟ್ಯ ,ಗಾಯನಗಳಂರ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸೃತಿಕ 

ಕಾಯಷಕರಮಗಳು ಅವಾಯಹತವಾಗ ನಡೆದವು. ೪೦೦ಕೂೆ ಅಧಿಕ 

ಕನುಡ ಪ್ುಸಿಕಮಳಿಗೆಗಳು, ಚಿತರಸಂತೆ-ಚಿತರಕಲಾ 

ಪ್ರದಶ್೯ನ,ಶ್ಲಪಕಲಾ ಪ್ರದಶ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ್ ,೨೦೦ಕೂೆ ಅಧಿಕ 

ವಾಣಿಜಯ  ಮಳಿಗೆಗಳಿದುಾ ‘ಲೆೀಖಕರ ಕಟ್ೆಟ’ಈ ಸಲದ  ವೆೈಶ್ಷಟಾವಾಗತುಿ. 
ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ಜನ ಬಾಣಸಿಗರು ನೆರೆದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಹಿತಯ 
ಪೆರೀಮಿಗಳಿಗೆ ರೊಟಟ -ಪ್ುಂಡಿಪ್ಲೆಯ,ಎಣಗಾಯ್ಕ ,ಶೆೀಂಗಾ ಹಿಂಡಿ, 

ಮ್ಮೈಸೂರಪಾಕು,ಹೊೀಳಿಗೆ,ಬ್ೂಂದಿಗಳನುು ಯಥೆೀಚಛವಾಗ 

ಉಣಬ್ಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಾಟರೆ ಈ ಸಲದ  ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಹೊಟ್ೆಟ -ನೆತಿಿಗಳೆರಡನೂು ತಣಿಸಿದೊಾಂದು ವಿಶೆೀಷ . 

                                                  ಗೌರಿ ಪರಸನನ 

           

ಚೆೈನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲಿಿ ಕೆಲವು ಪಾರಣಿಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ 
ಮನುಷಯನಿಗೆ ಸೆೀರಿಕೊಂಡ ಈ ಕರಾಳ ವೆೈರಸ್ಟ ವುಹಾನ್ ದಾಟ 
ಹುಬೆೀ ಪ್ರದೆೀಶ್ವನುು ಮಿೀರಿ  ಪ್ವವಷ ದೆೀಶ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲೆೀ ನುಸುಳಿದೆ. 
ಮನುಷಯನಿಂದ ಮನುಷಯನಿಗೆ ಹರಡ ಬ್ಹುದಾದ ಈ ವೆೈರಸ್ಟ ಈಗ 
ಬರಟ್ನಿುನ ಬಾಗಲನುು ತಟಟದೆ! ಇತಿಿೀಚಿನ ಸುದಿಾಯಂತೆ  ಬರಟ್ನಿುನಲಿಿ  
ಸುಮಾರು ಮಂದಿಗೆ ಈ ವೆೈರಸ್ಟ  ಸೊೀಂಕಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗದೆ.  
ಚೆೈನಾ ದಲಿಿ ಸಾವಿರಾರು  ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೊೀಂಕು ತಗಲಿ ಅಲಿಿ 
ನೂರಾರು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗದಾಾರೆ. ಒಟ್ಾಟರೆ ಈ ಪ್ರಡುಗನುು 
ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಸೊೀಂಕು ಎಲಿರಿಗು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬ್ಹುದು  
ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಈ ಖ್ಾಯ್ಕಲೆಯನುು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 
ಬೆೀಕಾದ ವಾಯಕಿ್ನ್ ತಯಾರಿಯಲಿಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ದೊರಕುವ 
ಹೊತಿಿಗೆ ವೆೈರಸ್ಟ ಹರಡುವುದನುು  ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು  ತುತುಷ 
ಕರಮಗಳನುು ಪ್ಬಿರ್ಕ ಹೆಲ್ಸಿ ಇಂಗೆಿಂರ್ಡ್ ಆಲೊೀಚಿಸಿದೆ . ಫ್ಲಿ ಮತುಿ 
ನಾರ್ೀಷ ವೆೈರಸ್ಟ ಗಳನುು ಹತಿಿಕುೆವ- 

ಮೂರು  ಮಂತರಗಳಾದ Catch it, Bin it,  Kill it ಇವುಗಳನುು 
ಪ್ರಿಪಾಲಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಆದೆೀಶ್ಸಿದೆ. ಇದನುು ಹಿೀಗೆ  
ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೊಳಳಬ್ಹುದು ; ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗ ಬ್ಂದಾಗ ಕೆೈ 
ತೊಳೆಯುವುದು , ಸಿೀನು ಮತುಿ ಕೆಮುಮವಾಗ ಟಶ್ ಯ ಬ್ಳೆಸಿ ಅದನುು 
ಬಸಾಡುವುದು. ಇನೊುಂದು ಮುಖಯವಾದ ವಿಷಯ ಚೆೈನಾ , ಜಪಾನ್, 
ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪ್ುರ್, ಮಲೆೀಶ್ಯಾ, ಥೆೈಲಾಯಂರ್ಡ್, ಇಟಲಿ, 

ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲದ ೋ  ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ ೆ ಸ ಚಿಸಿರುವ ಇತರ  
ದ ೋಶ್ಗ್ಳಿಗ   ನಿೀವು ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿಾದಾಲಿಿ, ಹಿಂದಿರುಗ ಬ್ಂದ ೧೪ 
ದಿನಗಳಲಿಿ ನಿಮಗೆೀನಾದರೂ ಜವರ  ಮ್ಮೈಕೆೈ ನೊೀವು, ನೆಗಡಿ ಕೆಮುಮ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲಿಿ ೧೧೧ ಸಂಖ್ೆಯಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಮನೆಯ  ಹೊರಗನ  
ಸಂಪ್ಕಷವನುು ಸಂಪ್ವಣಷವಾಗ ಬಟ್ುಟ ಮನೆಯಲೆಿೀ ಕುಳಿತು ೧೧೧ 
ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಯನುು ಪಾಲಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಪ್ಬಿರ್ಕ ಹೆಲ್ಸಿ 
ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂಬ್ರುವ ದಿನಗಳಲಿಿ ಅಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಅದರಲೂಿ 
ದೂರ ಪ್ವವಷ ದೆೀಶ್ಗಳ  ಪ್ರವಾಸದ ಬ್ಗೆೆ ಎಲಿರೂ ಗಮನ 
ಕೊಡಬೆೀಕಾಗದೆ. 
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 “ಕುದಿ ಎಸರು” ಪುಸೆಕ ವಿಮಶೆಿ 

                

ಈ ಸಲದ ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಯಡೆಮಿ ಪ್ರಶ್ಸಿಯಿು ನಾಡಿನ 
ಹಿರಿಯ ಲೆೀಖಕಿ ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಅವರ ‘ಕುದಿ ಎಸರು’ ಆತಮ 
ಕಥೆಗೆ ದೊರೆತಿದೆ.ಹೆಣುಣಜೀವರ್ಂದರ ಸುದಿೀಘಷ ಸಂಘಷ೯,ಆ 
ಸಂಘಷ೯ಗಳ ಬ್ಲದಿಂದಲೆೀ ಸಾರ್೯ಕ ಬ್ದುಕು ಕಟ್ಟಕೊಂಡು 
ತನು ಸುತಿಲಿದಾವರ ಬ್ದುಕು-ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಬ್ಣಣ ತುಂಬದ 
ಕಥೆ...ತುಳಿತಕೊೆಳಗಾದಷೂಟ ಪ್ುಟದೆದುಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ 
ಅದಮಯ ಚೆೀತನರ್ಂದರ ಕಥೆ.  

ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಅವರು ಪ್ತರಕತೆ೯ ,ಲೆೀಖಕಿ,ಚಿಂತಕಿ.ನಾಟ್ಕ-
ಸಿನೆಮಾ ರಂಗಗಳಲಿಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಶ್ರಮವಿದೆ.ಅನೆೀಕ 
ಗರಂರ್ ಸಂಪಾದನಾ ಶೆರೀಯಸೂ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲಿಬೆೀಕು. 
ಅಕಿೆಬೆಂದು ಅನುವಾಗಲು ,ಹುಡಿಹಿಟ್ುಟ ಉಣಣಲು 
ಯೀಗಯವಾಗಲು ಕುದಿಎಸರಿನಿಂದ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯ .ತಮಮ ಕುದಿ 
ಎಸರಿನಲಿಿಯೂ ಓದುಗರಿಗೆ ರಸಗವಳ ಬ್ಡಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ 
ಧ್ನಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರೆೀ 
ಹೆೀಳುವಂತೆ ‘ personal is political’ ಅನುುವಂರ್ ಸಿರೀವಾದದ 
ನಿಯಮವನುು ಅದರಲಿಿ ಬ್ಯಲಿಗೆಳೆದಿದಾಾರೆ.ಒಳಗೊಳಗೆೀ 
ಕುದಿವ ಅನೆೀಕ ಹೆಣುಣಮಕೆಳ ನೊೀವಿಗೆ ದನಿಯಾದ ಧ್ನಯತೆ 
ತನಗದೆ ಎಂದಿದಾಾರೆ ವಿಜಯಮಮ.  

ಅಕಾಯಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದರಶೆೀಖರ ಕಂಬಾರರು 
ಪ್ರಶ್ಸಿಿಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದುಾ ,ಪ್ರಶ್ಸಿಿಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಗದು 
ಹಾಗೂ ಫಲಕವನೊುಳಗೊಂಡಿದೆ.’ನಾಕುತಂತಿ’ಪ್ರಕಾಶ್ನದಿಂದ 
ಈಗಾಗಲೆೀ ಮೂರು ಮುದರಣಗಳನುು ಕಂಡ ಇದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಕನುಡಿಗನೂ ಓದಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಕೃತಿಯಾಗದೆ.   

                                                              ಗೌರಿ ಪರಸನನ                                                                       

 

ಕಾಣದ ಕಡಲ್ಲಗೆ ಹಂಬಲ್ಲಸಿ ಹೆ ೋದವರಿಗೆ ಶ್ಾಾದಾಧಾಂಜಲಿ 
 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಕುಮಾರ್ 

ಶ್ರೀ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು ೧೬/೧೨/೨೦೧೯ ರಂದು 
ತಿೀರಿಕೊಂಡಿದಾಾರೆ. ಅವರು ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ ಆಜೀವ ಸದಸಯರಾಗ 
ಬ್ಳಗದ ಕಾಯಷಕರಮದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರು. ಮ್ಮೈಸೂರಿನ NIE 
ಯಲಿಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮುಗಸಿ ಸವಲಪಕಾಲ 
ಕನಾಷಟ್ಕದ ಪ್ರ. ಡಬ್ೂಿಾ. ಡಿ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ನಂತರ 
ಇಂಗೆಿಂಡಿಗೆ ಬ್ಂದು ಆರ್ಕ್ ಫೀಡಷ ನಲಿಿ ಇರುವ  ಥೆೀಮ್್ ವಾಟ್ರ್ 
ಸಂಸೆಥಯಲಿಿ ದುಡಿದರು. ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ತಿು ವಿಜಯ, 

ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕೆಳು ಮತುಿ ನಾಲುೆ ಮೊಮಮಕೆಳನುು 
ಅಗಲಿದಾಾರೆ. ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತಮಕೆೆ ಶಾಂತಿಯನುು 
ಕೊೀರುತೆಿೀವೆ.   
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“ಇಂಡಿಯಾ  vs ಇಂಗೆಿಂಡ್, ಆದರೆ ಕಿರಕೆಟ್ ಅಲಿ” ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ 

ನನು ಮಗಳು ಸಿರಿ ಈ ಚಿತರದ  ಆಡಿಷನುಲಿಿ ಸಫಲಳಾಗದಾಾಳ  ೆಎಂದು 
ಕೆೀಳಿ  ನನಗೆ ಮತುಿ ನನು ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಬ್ಹಳ ಸಂತೊೀಷವಾಗತುಿ. 
ನಾವುಗಳು ಚಿತಿರೀಕರಣ ಆರಂಭ್ವಾಗುವುದಕೆೆ ಕಾಯುತಿಿದೆಾವು . 
ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭ್ವ. ಸಿರಿಗೆ ಕಾಯಮ್ಮರಾ ಎದುರಿಸಿದ 
ಅನುಭ್ವ ಇತುಿ ಆದರೆ ಕನುಡ ಮತುಿ ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಮಾಡಿದಾ ಅನುಭ್ವ 
ಇರಲಿಲಿ. ನಿದೆೀಷಶ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗತಿಹಳಿಳ 'ಮ್ಮೀಷುರ' ಮೊದಲ ಹಂತದ 
ಚಿತಿರೀಕರಣ ಲಂಡನುಲಿಿ ಪ್ವರೆೈಸಿದರು. ಸಿರಿಯದು ನಾಯಕ ನಟ್ 
ವಸಿಷಠ ಸಿಂಹ ಅವರ ತಂಗಯ ಪಾತರ, ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಸಿರಿಯ ಪಾತರದ  
ತಂದೆ ತಾಯ್ಕಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಮತುಿ ಸುಮಲತಾ 
ಅಂಬ್ರಿೀಶ್. 

ಚಿತರದ ಎರಡನೆೀ ಹಂತದಲಿಿ ಸಿರಿಯ ಪಾತರವಿದುಾ,  ಚಿತಿರೀಕರಣ 
ಕಾಡಿಷಫಿನಲಿಿ ನಡೆಯುವುದಿಾತುಿ. ಹಿೀಗಾಗ ನಾವುಗಳು ಆ ವಷಷ 
ಕಾಡಿಷಫ್ ನಲಿಿ ನಮಮ ಬೆೀಸಿಗೆಯ ರಜಾ ದಿನಗಳನುು ಕಳೆಯಬೆೀಕೆಂದು 
ನಿಧ್ಷರಿಸಿದೆವು. ಕಾಡಿಷಫ್ ಹೊೀಟ್ೆಲ್ಸ ಒಂದರಲಿಿ ನಮಮ ವಾಸಿವಯ 
.ಮೊದಲ ದಿನ ಮಳೆಯ್ಕಂದ ಶ್ ಟಂಗ್ ಕಾಯನ್ಲ್ಸ ಆಯುಿ.  ಎರಡನೆೀ 
ದಿನ ನಮಮನುು ಹತಿಿರದ ಒಂದು ಭ್ವಯ ಮನೆಗೆ ಬ್ರ ಹೆೀಳಿದರು ಅಲಿಿ 
ಶ್ ಟಂಗ್ ನಡೆಯುತಿಿತುಿ .ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಅದು ಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ 
ತಂದೆ ತಾಯ್ಕ ಇರುವ ಮನೆ .ಬೆಳಗೆ ೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಸಿಕೆರೂ 
ನಾನು ಅವರನುು ಹಿಂದೆ ಭೆೀಟ ಮಾಡಿರಲಿಲಿ ಹಿೀಗಾಗ ಅವರ ಪ್ರಿಚಯ 
ಇರಲಿಲಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಮ್ಮೀಕಪ್ ನಾಣಿ ನನು ನಾಟ್ಕದ 
ಗುರುಗಳಾಗದಾರು. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತಾಿ ನನು 
ನಾಟ್ಕದ ನಂಟನ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಲವಾರು ನಾಟ್ಕದ ಗೆಳೆಯರ ನೆನಪ್ು 
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಾಗದುಾ ಹಳೆ 
ನೆನಪ್ುಗಳನುು ಹಂಚಿ ಕೊಂಡೆವು. 

ನಿದೆೀಷಶ್ಕರು ಚಿತರದ ಕಥೆಯನುು ನಮಗಾಗಲಿ ಅರ್ವಾ ಸಿರಿಗಾಗಲಿ 
ತಿಳಿಸಿರಲಿಲಿ ಹಿೀಗಾಗ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿತುಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟಟನಲಿಿಯ್ಕ 
ನಿದೆೀಷಶ್ಕರು ಡೆೈಲಾಗ್ ಗಳನುು ಬ್ರೆಯುತಿಿದಾರು. ಇತರ ನಟ್, 

ನಟಯರು  ಮತುಿ ತಂತರಜ್ಞರು  ಕರಮ್ಮೀಣ ಪ್ರಿಚಯವಾದರು. ದಿನವವ 
ಮಧಾಯಹು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟಟಗೆ  ಊಟ್ ಬ್ರುತಿಿತುಿ.  ಸಾಯಂಕಾಲ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರರಡೂಯಸರ್ ಮನೆಯಲಿಿ  ಅರ್ವಾ - 

ಹೊೀಟ್ೆಲಿನಲಿಿ ಊಟ್ ಅರ್ವಾ ಪಾಟಷ ಇರುತಿಿತುಿ.ರಾತಿರ ಪಾಟಷಯ  
ನಂತರ ಎಲಿರ ಕಿರಯ್ಕೀಟವಿಟ ಜಾಸಿಿಯಾಗುತಿಿತುಿ .ದಿನಗಳು 
ಕಳೆದಿದುಾ ಗೊತಾಿಗಲಿಲಿ. 

ಸಿರಿಗೆ ಕನುಡ ಓದಲು ಮತುಿ ಬ್ರೆಯಲು ಬ್ರುವುದೆೀ ಇಲಿ. ಹಿೀಗಾಗ 
ಅವಳ ಅಮಮ ರಮಾಯ ಇಂಗಿಷಿನಲಿಿ ಡೆೈಲಾಗೆಳನುು 
ಬ್ರೆದುಕೊಡುತಿಿದಾರು.  ಅದನುು ಸಿರಿ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುತಿಿದಾಳು. 
ಡೆೈರೆಕಟರ್ ಮತುಿ ಸಹಾಯ ನಿದೆೀಷಶ್ಕರುಗಳು ಸನಿುವೆೀಶ್ ಮತುಿ 
ಅವರ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುತಿಿದಾರು.  ಸಿರಿ ಅದಕೆೆ ತಕೆಂತೆ 
ಅಭಿನಯ್ಕಸುತಿಿದಾಳು. ನಾನು ಸವಲಪ ದೂರವೆೀ ಉಳಿದು  ನನು 
ಅಭಿನಯ ಶೆೈಲಿಯನುು  ಅವಳ ಮ್ಮೀಲೆ ಹೆೀರಲು ಹೊೀಗಲಿಲಿ. 

 ಚಿತಿರೀಕರಣ ಮುಗದಿದೆಾೀ ಗೊತಾಿಗಲಿಲಿ.ಒಂದು ದಿನ ಪಾಯರ್ಕ ಅಪ್ 
ಅಂದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೀಗ 
ಡಬಬಂಗ್ ಕಾಯಷ ನಿವಷಹಿಸಿ ಬ್ಂದಳು ನಿದೆೀಷಶ್ಕರು ಅವಳ ಕೆಲಸ 
ನೊೀಡಿ ಸಂತೊೀಷಪ್ಟ್ಟರು.ಹಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ 
ಲಂಡನ್ ಮತುಿ ಕಾಡಿಷಫ್ ನಗರದಲಿಿ ಪ್ರರೀಮಿಯರ್ ಆಯ್ಕತು.  ಅದಕೆೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬ್ರಿೀಶ್ ಮತುಿ ನಿದೆೀಷಶ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗತಿಹಳಿಳ 
ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಬ್ಂದಿದಾರು. ಈ ಚಿತರ ಹಲವಾರು ಎನಾುರೆೈ 
ಕನುಡಿಗರು ಮುಖಯವಾಗ ವೆೀಲ್ಸ್ ನಲಿಿ ಇರುವ ಕನುಡಿಗರು ಸೆೀರಿ 
ನಿಮಿಷಸಿದ ಚಿತರ. ಚಲನಚಿತರದಲಿಿ ಖಳನಟ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಗೊೀಪಾಲ ಕುಲಕಣಿಷ ಅವರು ಒಳ ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾದರು. 
ವೆೀಲಿ್ನಲಿಿರುವ  ಕನುಡ ಚಿತರದ ನಿಮಾಷಪ್ಕರುಗಳು ಒಳ ಳೆಯ 
ಸೆುೀಹಿತರಾದರು. ಚಿತರದ ಗೀತೆಯಂದನುು ಬ್ರೆದಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಮತೂಿರು ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಿಚಯವವ ಆಯ್ಕತು. 

ಕನುಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಹೆದರಿಕೆಯ್ಕಂದ ನಡೆಯುತಿಿರುವ 
ಸಂದಭ್ಷದಲಿಿ ಎನಾುರೆೈ ಕನುಡಿಗರು ಧೆೈಯಷದಿಂದ ಚಲನಚಿತರವನುು 
ನಿಮಿಷಸಿದಾಕೆೆ ನಾವು ಅವರನುು ಮ್ಮಚಚಬೆೀಕು. ಮುಖಯವಾಗ 
ಇಂಗೆಿಂಡಿನಲಿಿ ಕನುಡ ಚಲನಚಿತರದ ಚಿತಿರೀಕರಣ ನಡೆಯ್ಕತು 
ಎನುುವುದು ಹೆಮ್ಮಮಯ ವಿಚಾರ. ನಿದೆೀಷಶ್ಕ ಹಾಗೂ ಇಲಿಿಯ 
ನಿಮಾಷಪ್ಕರಗಳನುು ಒಂದೆಡೆ ಸೆೀರಿಸುವಲಿಿ ಕನುಡ ಬ್ಳಗದ  
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಗರಿೀಶ್ ಶ್ರಮವವ ಸೆೀರಿತುಿ. 

                                        ಡಾ. ಗರಿಧರ್ ಹಂಪಾಪುರ 
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ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 

ಡಾ.  ಶಿಬಾನಿ ನಿಕಮ್ 

ನಮಮ ಬ್ಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಶ್ೀಮತಿ ಸೆುೀಹ 
ಮತುಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕಣಿಷಯವರ 
ಸೊಸೆ ಡಾ.ಶ್ಬಾನಿ ನಿಕಮ್ ಅವರು 
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಸ ಆಂಕಾಲಜಸ್ಟಟ ತಜ್ಞರಾಗ ಆರ್ಕ್ 
ಫೀಡಿಷನ ಚಚಿಷಲ್ಸ ಆಸಪತೆರಯಲಿಿ ಸೆೀವೆ 
ಸಲಿಿಸುತಿಿದಾಾರೆ. ಇತಿಿೀಚಿಗೆ ಅವರು 
ರಾಷಿರೀಯ ಕಾಯನ್ರ್ ಸಂಸೆಥಯ 
ಗೆೈನಕಾಲಜ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಮುಖಯಸಥರಾಗ 
ನೆೀಮಕಗೊಂಡಿದಾಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು 

ಗ ರವಕೆೆ ಪಾತರರಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ತಜ್ಞರು. - 

ಅನಿವಾಸಿ ಸಿನಿತಾರೆ ಸಿರಿ ಹಂಪಾಪುರ  

ನಾನು ಏಳು ವಷಷ ಇದಾಾಗ 
ಅಭಿನಯ ತರಗತಿಗೆ ಹೊೀಗಲು 
ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಟೀನೆೀಜ್ ವಯಸಿ್ಗೆ 
ಬ್ಂದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಾಂಡಾ 
ಫೆರಕಲೊ ಸೆಟೀಜ್ ಮತು ಿ ಫಿಲ್ಸಮ 
ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೀರಿದೆ . ದಿವಂಗತ  
ಅಮಾಂಡ ಕೆಲವು ವಷಷಗಳ ಕಾಲ 

ನನಗೆ  ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ ಕಾಯಷನಿವಷಹಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು 
ಕೆಲಸಗಳನುು ಕೊಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೊೀಲಟನುಲಿಿರುವ ಯೂತ್ 
ಥಿಯ್ಕೀಟ್ರ್ ಸದಸೆಯಯಾಗ ಅಲಿಿನ ನಾಟ್ಕಗಳಲಿಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತರ 
ನಿವಷಹಿಸಿದೆ. ಲಾನಕಾಯಸಟರ್  ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲಯದಲಿ ಿ ಫಿಲ್ಸಮ ಮತು ಿ
ಮಿೀಡಿಯಾ ಸಟಡಿೀಸ್ಟ ನಲಿ ಿಓದುತಿಿರುವಾಗ  ಮೊದಲು LA1TV ಯಲಿ ಿ
ನೂಯಸ್ಟ ಪೆರಸೆಂಟ್ರ್ ನಂತರ ಪ್ರರಡೂಯಸರ್ ಆಗ ಕೆಲಸ ನಿವಷಹಿಸಿದುಾ ಕೆಲ 
ಕಾಲ ವಿದಾಯಥಿಷಗಳ ಟವಿ ಸೆ್ಟೀಷನ್ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 
ಒಂದು ವಷಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಏನ್ ಯು ಎಸ್ಟ ಜನಷಲಿಸ್ಟಟ ಆಗ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದೆ .  ೨೦೧೮ರಲಿಿ ನಾನು ನಿಮಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮತು ಿ  ನಿರೂಪ್ರಸಿದಾ 
ಕರೆಂಟ್ ಅಫೆೀಸ್ಟಷ ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ನಾಯಷನಲ್ಸ ಸೂಟಡೆಂಟ್್ ಟ್ೆಲಿವಿಷನ್ 
ಅವಾರ್ಡ್ಷ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ ಬ್ಂದಿತುಿ. ಪ್ರಸುತಿ ಲಂಡನ್ ಸಿಟ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯನಿಲಯದಲಿ ಿ ಬಾರಡಾೆಸ್ಟಟ ಜನಷಲಿಸಂ ನಲಿಿ ಸಾುತಕೊೀತಿರ 
ಪ್ದವಿ  ಮಾಡುತಿಿದ ಾೆೀನೆ. ಆಗಾಗ ಬಬಸಿ, ಹಾಗೂ ಸೆೆೈ ನೂಯಸ್ಟ ಚಾನೆಲ್ಸ 
ಗೊೀಸೆರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆಿೀನೆ. ಕನುಡ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಕಿೆದಾಗ 
ನನಗೆ ಸವಲಪ ಹೆದರಿಕೆಯ್ಕೀ ಆಗತು ಿಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗಿಷ್ ಆಕೆ್ಂಟ್ ಅಲಿ ಿ
ಕನುಡ ಮಾತನಾಡುತೆಿೀನೆ ಹಾಗೂ ಕನುಡ ಓದಲು ಬ್ರುವುದಿಲಿ.ಆದರೆ 
ಕನುಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬ್ರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ ಿ ಡೆೈಲಾಗೆಳನುು 
ಇಂಗಿಷುಲಿ ಿಬ್ರೆದುಕೊಂಡು ಕನುಡದಲಿ ಿ- 

 

ಈ ಸಂಸೆಥಯು ಕಾಯನ್ರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ , ತಡೆಗಟ್ುಟವ ಹಾಗೂ 
ಚಿಕಿತಾ್ ಕರಮಗಳನುು ಉತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಷದಲಿಿ 
ನಿರತವಾಗದೆ. ಡಾ. ಶ್ಬಾನಿ ನಿಕಮ್ ಅವರು ನಮಮ ಬ್ಳಗದ ಆಜೀವ 
ಸದಸಯರು. ಅವರ ಈ ಹೆಗೆಳಿಕೆಗೆ ಹೃತೂಪವಷಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾ 
ಶ್ಬಾನಿ ನಿಕಮ್ ಅವರ ನೆೀತೃತವದಲಿಿ ಕಾಯನ್ರ್ ಸಂಸೆಥ ಇನುು ಎತಿರಕೆೆ 
ಬೆಳೆಯಲಿ ಮತುಿ ಕಾಯನ್ರ್ ರೊೀಗಗಳು ನೆಮಮದಿಯನುು ಕಾಣಲಿ 
ಎಂದು ಹಾರೆೈಸೊೀಣ. 

 

 

ಒಪ್ರಪಸಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗತಿಹಳಿಳ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಮ್ಮೀಷುರ 
ಸುಮಲತಾ ಅಂಬ್ರಿೀಶ್, ಮಾನಿವತಾ ಹರಿೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಬೆಳವಾಡಿ ಚಿತಿರೀಕರಣದ ವೆೀಳೆಯಲಿಿ ನನಗೆ ಮಾಗಷದಶ್ಷನ 
ಮಾಡಿದರು. 

 ನನು  ಹಾಗೆ ಎಲಾಿ ಕನುಡಿಗ ಮತುಿ ಭಾರತಿೀಯ  ಮಕೆಳುಗಳು 
ಮಾಧ್ಯಮ ಮತುಿ ಕಲಾ ಜಗತಿಿಗೆ ಬ್ರಬೆೀಕೆಂಬ್ುದು ನನು ಬ್ಯಕೆ. ನನು  
ಪ್ರಕಾರ ಇಲಿಿರುವ ಕನುಡಿಗ ತಂದೆ ತಾಯ್ಕಯರು ಡಾಕಟರುಗಳ 
ಆದುದರಿಂದ ತಮಮ ಮಕೆಳನುು ಡಾಕಟರ್ ಗಳನಾುಗ 
ಪ್ರರೀತಾ್ಹಿಸುತಾಿರೆ,  ಆದರೆ ಈ ಟ್ೆರಂರ್ಡ್ ಬಟ್ುಟ  ಮಕೆಳು ಕಲಾ ಕ್ಷೆೀತರ 
ಗಳಲಿಿ ತಾವು ತೊಡಗಕೊಳಳಬೆೀಕು ಎನುುವುದು ನನು ಅಭಿಪಾರಯ. 
ಕನುಡ ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿಕಿೆದುಾನನು ಅದೃಷಟ ಮತುಿ 
ಹೆಮ್ಮಮಯ ವಿಚಾರ, ಅದಕೆೆ ನಾನು ಋುಣಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನಾನು 
ಬಾರಟ್ಾೆಾಸ್ಟಟ ಜನಷಲಿಸ್ಟಟ ಆಗ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಲು 
ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸುತೆಿೀನೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತರಕೆೆ ಕನುಡ ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಮುಂದೆ  
ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಸಿಕೆಲಿಿ ಖಂಡಿತವಾಗಯೂ ನಟಸುತೆಿೀನೆ. 

(ಸಂ) - ಸಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಸಿರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೆೀತರದಲಿ ಿ
ಇನುು ಎತಿರಕೆೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಹಾಗು ಇನೂು ಹೆಚಿಚನ ಕನುಡ 
ಚಿತರಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶ್ಸೊೀಣ. 

              ಸಿರಿ ಹಂಪಾಪುರ (ಮ ಲ್ ಲ ೋಖನ ಇಂಗ್ಲೋಷಿನಲಿಲ) 

                 ಡಾ. ಗರಿಧರ್ ಹಂಪಾಪುರ (ಕನನಡ ಅನುವಾದ) 

 

                                                               

                                                                        


