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Editor’s Column 
 

Greetings to the KSQ (Kannada Sangha Queensland) family.   

KSQ was fortunate that we could hold the Kannada Sangha Rajat Mahotsava in December even 

during covid19 times.  We would like to thank all our members for their enthusiastic support for 

the same.  There are green shoots showing up in many countries undergoing active vaccination 

that the incidence of the covid19 is on the wane there.  We all look forward to everyone in 

Queensland getting the protection provided by the vaccine in the coming months. 

We request our members to send articles for publishing in sinchana newsletter to the 

ksqsinchana@gmail.com email address. 

 

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 
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ಪಂಜರದ ಹಕಿ್ಕ  ಹಾರಿ ಹೋದಾಗ  
 

 

 

ಮಕ್ಕ ಳು ಚಿಕ್ಕ ವರಿದ್ದಾ ಗ ಪ್ರ ತೀ ಅಮಮ ಂದಿರು ಒಂದಲ್ಲ  ಒಂದು ಸಲ್ವಂತೂ ಈ ಮಕ್ಕ ಳು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡ  

ಆಗಬಾರದೇ ಎಂದು ಅಂದುಕಂಡೇ ಇರುತ್ತಾ ರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವರಾದರೆ ಅವರ ಪಾಲ್ಕ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 

ಬೇಕಾದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಕಳ್ಳ ಲು ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ಾ ದೆ. ಮಕ್ಕ ಳು ಅವರ ಕೆಲ್ಸ ಅವರು 

ಮಾಡಿಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮು ಎಂದು ಎಲ್ಲ  ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ಂದಿರಿಗೂ ಅನಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . 

ಎಲ್ಲ ರಂತೇ ನನನ  ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಳಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನನನ ದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತಾ ರಲಿಲ್ಲ . ಮಗಳು 

ಚಿಕ್ಕ ವಳಿದ್ದಾ ಗ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸ ಬೇರೆ ಸೇರಿ ಕಂಡಿದೆಾ . ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನು software ಕಂಪ್ನಿ ಯಲಿಲ  ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡುತಾ ದೆಾ . ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕಾನ ಲಾಜಿಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೇ ಅದನುನ  ಕ್ಲಿಯುತ್ಾ ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತಾ . ನಾನು 

ಕ್ಲಿಯದೇ ಇದಾ ರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್. ನನನ  ಜೊತೆಗೆ ಇದಾ ವರು ಕ್ಲಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತಾ ದಾ ರು. ಆದರೆ ನನನ  

ಮಗಳ್ ಲಾಲ್ನೆ ಪಾಲ್ನೆಯಲಿಲ  ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓದಲು ಕ್ಲಿಯಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತಾ ರಲಿಲ್ಲ . ಆಗ 

ಅನಿಸುತಾ ತ್ತಾ  ಮಗಳು ಆದಷ್ಟು  ಬೇಗ ದೊಡ್ಡ ವಳಾದರೆ ನಾನು ಎಷ್ು ಂದು ಕ್ಲಿತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯ 

ಬಹುದಲ್ಲ ವಂದು. ಆದರೆ ನನನ  ಕ್ಲಿಕೆಗಂತ್ ಮಗಳ್ ಕ್ಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ  ಎಂದು ಅವಳು ಹುಟ್ಟು  ಸವ ಲ್ಪ  

ದಿನಗಳ್ಲ್ಲ ೀ ಅರಿವಾಯಿತ್ತ. ಕ್ಛೇರಿಗೆ ಹೊೀದರೆ ಹೊಸದನುನ  ಕ್ಲಿಯುವುದು ಹೊೀಗಲಿ, ಕಟ್ು  

ಕೆಲ್ಸವನುನ  ಮುಗಸಿ ಬರುವುದೇ ಕ್ಷ್ು  ಆಗುತಾ ತ್ತಾ . ನನನ  ಕೆಲ್ಸ , ಪ್ರ ಮೀಷ್ನ್ ಒಂದು ಕ್ಡೆ, ನನನ  ಮಗಳ್ 

ಕ್ಲಿಕೆ, ಅವಳ್ ಬೆಳ್ವಣಿಗೆ ಎರಡ್ರಲಿಲ  ಒಂದನನ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಾ . ನನನ  ಅಮಮ ನ ನೆನಪಾಯಿತ್ತ. 

ಅವಳು ನಮಮ ನುನ  ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅವಳ್ ಆಸೆ ಗುರಿಗಳ್ನುನ  ಬದಿಗಟ್ಟು  ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ವೇ ಎಂದು ಅನಿನ ಸಿತ್ತ. 

ಮಗಳ್ ಕ್ಲಿಕೆ ಅವಳ್ ಭವಿಷ್ಯ ವೇ  ತ್ತಂಬಾ ಮುಖ್ಯ  ಅನಿಸಿತ್ತ. ಹಾಗಾಗ ವಾರದಲಿಲ  ಬರಿೀ ೩ ದಿನಗಳ್ಷ್ು ೀ 
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ಕೆಲ್ಸಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದೆಂದು ತೀಮಾಾನಿಸಿದೆ. ನನನ  ನಿರ್ಧಾರವನುನ  ನನನ  ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಗ 

ಅವರು ಯೀಚನೆ ಮಾಡು, ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ  ಈ ಮಟ್ು ಕೆ ಬರಲು ಎಷ್ು ಂದು ಕ್ಷ್ು  ಪ್ಟೆು , ಹೇಗಾದರೂ 

ಮಾಡಿ ನಾವಿಬಬ ರು ಸೇರಿ ಮಗಳ್ನುನ  ಸಾಕ್ಬಹುದಲ್ಲ ವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ನನನ  

ಮಗಳ್ನುನ  ಪ್ಲ ೀ ಸ್ಕಕ ಲ್ ಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕಿತ್ತಾ . ಅವಳ್ನನ  ಪಾರ್ಕಾ ಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗ 

ಆಟ್ ಆಡಿಸಬೇಕಿತ್ತಾ . ಅವಳ್ನುನ  ಲೈಬರ ರಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪುಸಾ ಕ್ವನುನ  ತಂದು 

ಓದಿಸಬೇಕಿತ್ತಾ . ಅವಳಿಗೆ ಕ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಾ , ಹಾಡು ಕ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತಾ . ಇಡಿೀ ವಾರವೂ ಕೆಲ್ಸಕೆಕ  ಹೊೀದರೆ 

ಸುಲ್ಭವಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ  ಮಾಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂದು ತಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತೂ ನಾನು ಬರಿ ೩ 

ದಿನ ಅಷ್ು ೀ ಕೆಲ್ಸಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದೆಂದು ತೀಮಾಾನವಾಯಿತ್ತ. ಮಗಳು ನಾನು ಮನೆಯಲಿಲ  ಇದಾ ರೆ, 

ಅಮಮ  ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂದು ಮುದುಾ  ಮಾತ್ಲಿಲ  ಕೇಳುತಾ ದಾ ಳು. ಮನೆಯಲ್ಲ ೀ ಇದಾ  ದಿನದಲಿಲ  

ಮಗಳ್ನುನ  ಪ್ಲ ೀ ಸ್ಕಕ ಲ್ ಗೆ ಕ್ರೆದಕಂಡು ಹೊೀಗುತಾ ದೆಾ . ಅಲಿಲ  ನನನ  ಮಗಳ್ ವಯಸಿಿ ನವರು ತ್ತಂಬಾ 

ಮಕ್ಕ ಳು ಬರುತಾ ದಾ ರು. ಅವರ ಅಮಮ ಂದಿರ ಜೊತೆಯಲಿಲ  ಸೆನ ೀಹವಾಯಿತ್ತ. ಆ ಟೆಕಾನ ಲ್ಜಿ, java script, sql 

ಎಂದು ಮಾತ್ತಡುವ ನಾನು tele tubbies, hi-5, finding nemo, lion king, monsters inc ಇವಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತ್ತಡ್ಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಆದರೆ ಮಗಳ್ನುನ  ಪಾಕಿಾಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗುತಾ ದೆಾ . 

ಶಾಪಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲಿಲ  ಸ್ಕಕ ಲ್ ಹೊಲಿಡೇಸ್ ಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಮಕ್ಕ ಳ್ ಶೀ ಗಳು ಇರುತಾ ದಾ ವು. ಅವಗಳಿಗೂ 

ಅಮಮ  ಮಗಳು ಹೊೀಗುತಾ ದೆಾ ವು.  

ಮಗಳಿಗೆ ನಾಲುಕ  ವಷ್ಾ ತ್ತಂಬಿತ್ತಾ . ಅವಳು ಸ್ಕಕ ಲ್ ಗೆ ಹೊೀಗಲು ಸಿದಧ ವಾಗದಾ ಳು. ಅವಳಿಗೂ ನನನ  

ಮತ್ತಾ  ಅವಳ್ ಅಪ್ಪ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ದೇ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕ ಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಿತ್ತಾ . ನಾನು ಸ್ಕಕ ಲ್ ಗೆ 

ಹೊೀಗುತೆಾ ೀನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ  ಬಾಯ ಗ್ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದ್ದಡುತಾ ದಾ ಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು  ಚಿಕ್ಕ  

ವಯಸಿ ಲ್ಲ ೀ ಮನೆ ಎಂಬ ಪಂಜರದಿಂದ ಹಾರಿ ಹೊೀಗಬೇಕಿತ್ತಾ . ಅವಳ್ನುನ  ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರಗೆ 

ಬಿಟ್ು ರೆ ಅವಳು ಅವಳ್ನುನ  ರಕಿಿ ಸಿಕಳ್ಳ ಬಹುದೆಂಬ ಧೈಯಾ ಬಂದ್ದಗ ನಾನು ಮತೆಾ  ವಾರದಲಿಲ  ೫ 

ದಿನವೂ ಕೆಲ್ಸಕೆಕ  ಸೇರಿಕಂಡೆ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಸೇರಿ  ಒಂದೆರಡು ವಾರದವರೆಗೂ, ಕೆಲ್ಸದಲಿಲ  azure 

technology, cloud ಮತ್ಾ ಂದು ಮರದೊಂದು ಅಂದರೂ ನನನ  ಮನಸಿು  ನನನ  ಮಗಳು ಸ್ಕಕ ಲ್ ಅಲಿಲ  

ಏನು ಮಾಡುತಾ ರಬಹದು, ಅಲಿಲ  ಎಲ್ಲ ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕಂಡ್ಳೇ, ನನನ ನುನ  ಎಷ್ಟು  ಮಿಸ್ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾ ದಾ ಳೀ ಏನೀ ಇಂತ್ವೇ ವಿಚಾರಗಳು. ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗ ಅವಳ್ ಮುದುಾ  

ಮಾತ್ತ ಕೇಳುತೆಾ ೀನೀ ಎಂದು ಮನಸಿು  ಕಾತ್ರಿಸಿತ್ತಾ . ನನನ  ಸಹೊೀದೊಯ ೀಗಗಳು ವಿೀಕೆಂಡ್ ಗೆ ಅಲಿಲ ಗೆ 

ಹೊೀದೆವು ಇಲಿಲ  ಹೊೀದೆವು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನನ  ಮಗಳ್ನುನ  ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಈ ಪಾರ್ಕಾ ಗೆ ಹೊೀಗದೆಾ , 

ಅವಳ್ನುನ  ನೃತ್ಯ  ಕ್ಲಿಯಲು ಹಾಕ್ಬೇಕೆಂದು ಅಂದು ಕಂಡಿದೆಾ ೀನೆ ಎಂದು ನನನ  ಮಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತ್ತಡುತಾ ದೆಾ . ಅದರಲಿಲ  ಕೆಲ್ವಂದು ಸಹೊೀದೊಯ ೀಗಗಳು ಮಕ್ಕ ಳೆಲ್ಲ  ಒಂದಲ್ಲ  ಒಂದು ದಿನ 

ನಮಮ ನುನ  ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀಗುತ್ತಾ ರೆ, ನಿೀನು ಅವಳ್ನುನ  ತ್ತಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು  ಕಂಡಿದಿಾ ೀಯ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ 

ಹವಾಯ ಸ ಬೆಳಿಸಿಕೀ ಇಲ್ಲ ದೆ ಇದಾ ರೆ ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀದ್ದಗ ತ್ತಂಬಾ ಬೇಸರ ಬರುತ್ಾ ದೆ ಎಂದು 

ಹೇಳುತಾ ದಾ ರು. ನನಗೀ ಅವಳು ನಮಮ ನುನ  ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ನಮಮ ನುನ  ಬಿಟ್ಟು  ಇರಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವೇ ಎಂದು ಅನಿಸುತಾ ತ್ತಾ .   

ಮಗಳು ದಿನೆ ದಿನೆ ದೊಡ್ಡ ವಳಾಗುತಾ ದಳು. ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತ್ಡ್ವಾಗ ಬಂದರೂ  

ಕಾಯುತ್ಾ  ಕುಳಿತರುತಾ ದಾ ಳು. ನಾನು ಏನೀ ತ್ಲ್ ನೀವು ಎಂದು ಮಲ್ಗದರೆ ಹತ್ತಾ  ಸರಿ ಬಂದು ನನನ ನುನ  

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಾ ದಾ ಳು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತಾ  ಸರಿ ಚೆನಾನ ಗದೆ ಎಂದು 

ಸಟ್ಟಾಫಕೇಟ್ ಕಡುತಾ ದಾ ಳು. ಸುಮಮ ನೆ ಮಲ್ಗದರೆ ನನನ  ಹತಾ ರ ಮಲ್ಗ ಮುದುಾ ಗರೆಯುತಾ ದಾ ಳು. ಅವಳ್ 

ಆಟ್ ಪಾಠ ನೀಡುತ್ತಾ  ಅವಳ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ಾ  ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ವಳಾಗದೆಾ ೀ ಗತ್ತಾ ಗಲಿಲ್ಲ . 
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ಅವಳ್ ಹೈಸ್ಕಕ ಲ್ ಮುಗಯಿತ್ತ. ಯೂನಿವಸಿಾಟ್ಟ ಗೆ ಹೊೀಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಇನೆನ ೀನು 

ಅವಳ್ ಓದಿನ ಸಲುವಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಳೆ ಎಂದು ೨ -೩ ವಷ್ಾದಿಂದನೇ ಗತಾ ದಾ ರೂ 

ಮನಸಿ ನುನ  ಗಟ್ಟು  ಮಾಡಿಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ . ಹೊೀದ ಸರಿ ಅಮಮ ನ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ್ದಗ ಅಮಮ ನ ಹತಾ ರ 

ಕೇಳಿದೆಾ , ಅಮಮ  ನಿನಗೆ ನಾವಲ್ಲ ರೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀದ್ದಗ ಬೇಸರವಾಗಲ್ಲ ವೇ ಎಂದು. ನಾನು ೧೮ 

ವಷ್ಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಓದಲು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹಾಸೆು ಲ್ ಸೇರಿದೆಾ . ನನಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀಗುವಾಗ ಅಪ್ಪ  

ಅಮಮ ನನ  ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀಗ ಬೇಕೆಂದು ಬೇಸರವಾದರೂ ಹಾಸೆು ಲ್ ಗೆ ಹೊೀದ ಮೇಲ್ ಹೊಸ ಜಿೀವನ, 

ಹೊಸದ್ದಗ ಸಿಕ್ಕ  ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  , ಹೊಸ ಗೆಳ್ತಯರು ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ನೆನಪು ಮಾಸಿತ್ತಾ . ಆದರೆ ಅಮಮ  

ಅಪ್ಪ ಂಗೆ ನನನ ನುನ  ಬಿಟ್ಟು  ಹೇಗೆ ಆಗರಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿರಲೇ ಇಲ್ಲ . ಅಮಮ  ಹೇಳಿದಳು, ನಿೀನು ಮನೆ 

ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀದ್ದಗ ತ್ತಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗತ್ತಾ . ಆದರೆ ಮನಸಿು  ಗಟ್ಟು  ಮಾಡಿಕಂಡೆ. ಪಂಜರದಲಿಲ  ಇದಾ  

ಹಕಿಕ  ಹಾರುವುದು, ತ್ನನ  ಊಟ್ ಹುಡುಕುವ ಕ್ಲ್ ಕ್ಲಿಯಬೇಡ್ವೇ ಎಂದು. 

ನನನ  ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಓದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕಿತ್ತಾ . ಅವಳಿಗೂ ಅಮಮ  ಅಪ್ಪ ನ ಬಿಟ್ಟು  

ಹೊೀಗುವಾಗ ತ್ತಂಬಾ ನೀವಾಗತ್ತಾ . ಆದರೆ ಹೊಸ ಜಿೀವನ, ಹೊಸ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಅವಳ್ನುನ  ಕಾದಿತ್ತಾ . 

ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅನಿಸಿತ್ತಾ , ನನನ  ಮಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊೀಗ, ತ್ತನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕಂಡು, 

ತ್ತನೇ ಮನೆ ಸವ ಚ್ ಮಾಡಿಕಂಡು ಇಷ್ು ಂದು ಕ್ಷ್ು  ಪ್ಡ್ಬೇಕೆ ಎಂದು. ನನನ  ಯಜಮಾನರು ನನನ  

ಅಮಮ ನ ಹಾಗೇ ಪಂಜರದಲಿಲ  ಇದಾ  ಹಕಿಕ  ಎಂದಿಗೂ ಖುಷಿಯಲಿಲ  ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಹಕಿಕ ಯನುನ  

ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಲೇ ಅದು ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗ ಹಾರಲು ಕ್ಲಿಯುತ್ಾ ದೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ 

ಅದು ಸರಿ ದ್ದರಿಯಲಿಲ  ಹಾರುತಾ ದೆಯೀ ಇಲ್ಲ ವೀ ಎಂದು ನೀಡಿ ಅದಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗ ಹಾರಲು 

ಮಾಗಾದರ್ಾನ ಕಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ು ೀ ಎಂದು ನನನ ನುನ  ಸಮಾರ್ಧನ ಮಾಡಿದರು. 

 

Sunita Avadhani 
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ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ   ಮತ್ತು  ನೀನಾಸಂ ಎಂಬ್ ಬೆರಗಿನ ಲೀಕ ಲೇಖಕಿ   

 
 

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲಿ್ಲ  ಬಂದ ಸಂದೇಶವಂದು ಹೇಳಿತ್ತು  - ರಂಗ ತಂಡವಂದು ಕೆ.ವಿ. 

ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರವರ ಸ್ಮ ರಣ್ ನಾಟಕೀತ್ಸ ವನ್ನು  ಹಮ್ಮಮ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಓದುತ್ತು  ಹೀದೆ. ಬೆಂಗಳೂರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರವರನ್ನು  

ನೆನೆಸಿಕಳ್ಳು ತ್ತು  ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ  ಮತ್ತು  ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಯರ್ಾದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸ್ಲಾಗಿತ್ತು . ದುಂಡನೆ ಚುಕಿಕ ಗಳಿಟುು  ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅವನ್ನು  

ಒಂದಕಕ ಂದು ಬೆಸೆದು ಅದುು ತ್ ಚಿತ್ತು ರಗಳನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸಿದ ನೀನಾಸಂ ಕುರಿತ್ತ ಇರುವ  

ನೆನಪುಗಳ ಅಂಗಳ ಕಣ್ಣ  ಮಂದೆ ಬಂದು ಕುಳಿತೆ ಬಿಟಿು ತ್ತ, ಹಠ ಹಿಡಿದ ಮದುು  ಮಗುವಿನ ಪರಿ.  

 

ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಗ್ಗ ೀಡು ಎಂಬ್ ಪುಟು  ಹಳಿು  ಕಳಲಾಗಿದುು ,ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬ್ತ್ು ದ ಚೈತ್ನಯ ದ 

ಚಿಲುಮೆ ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ನವರು ಆ ಕಳಲೂದಿದ ಮಂತಿಿ ಕನಾಗಿದುು ,ಆ ಕಳಲ ಗಾನದಿಂದ 

ಹುಟಿು ದ ರಂಗ ಪಿ ಯೀಗಗಳ್ಳ, ಚಲನಚಿತಿ್ ಲೀಕದ ದಿಗಗ ಜ್ರು ಈ ಪಿ ಪಂಚಕೆಕ  ಕಟು  

ಅಪರೂಪದ ರತ್ು ಗಳನು  ಅವರು ನಮಗೆಲಿಾ  ಉಣ್ ಬ್ಡಿಸಿದ ಪರಿ,ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಮತ್ತಕತೆಗಳ್ಳ, 

ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಸಂಭಿ್ ಮಗಳ್ಳ, ಜೀವನ ಸ್ಮಷ್ಟು ,ದೃಷ್ಟು ಕೀನಗಳ ಕಿಿ ಯಾವಾದಗಳ್ಳ ... 

ಒಂದೇ ಎರಡೇ! ಆ ಸ್ಣ್ಣ  ಹಳಿು  ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿನಲಿ್ಲ  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ನವರು ಮತ್ು ವರ ಗೆಳೆಯರು ಸೃಷ್ಟು ಸಿದ 

ಲೀಕಕೆಕ  ಯಾವ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ತ್ತನೇ ಇಡುವುದ? ಆ ಲೀಕಕೆಕ  ನೀನಾಸಂ ಮತ್ತು  ಹೆಗ್ಗ ೀಡು 

ಎಂಬ್ ಎರಡೇ ಪದಗಳ್ಳ ಸಾಕಲಿವೇ! ಮತೆು ೀನ್ನ ಗುರುತ್ತ,ಲಾಂಛನ ಬೇಕು? ಎಲಿವೂ ತ್ನು ಷ್ು ಕೆಕ  

ತ್ತನೇ ಅನಾವರಣ್ಗ್ಳ್ಳು ತ್ು ದೆ.  

 

ನೀನಾಸಂನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ೧೯೪೯ರಲಿ್ಲ  ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿನ ಸುತ್ು  ಮತ್ು ಲ್ಲನ ಹಳಿು ಗಳ ಕೃಷ್ಟಕರಲಿ್ಲ  

ಕೆಲವರು ತ್ಮಗಿದು  ರಂಗಾಸ್ಕಿು ಗೆ, ನಾಟಕಗಳ ಬ್ಗೆಗ  ತ್ಮಗಿರುವ ತ್ತಂಬು ಪಿ್ ೀತಿಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತ್ 

ಸಾಂಸಿಿ ಕ ರೂಪ ಕಟುು  ಶಿ್ ೀ ನೀಲಕಂಠೇಶವ ರ ನಾಟಯ  ಸಂಘವಂಬ್ ಸಂಸಿೆ ಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

ಸಿ್ ಳಿೀಯ ದೇವರಾದ ನೀಲಕಂಠೇಶವ ರನ ಹೆಸ್ರೇ ಸಂಸಿೆ ಗೂ ಕೂಡ. ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲಸ್ ಮಗಿಸಿ ಬಂದು 

ಸಂಜೆ, ರಾತಿಿ  ಹತಿು ನಲಿ್ಲ  ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸಿ ಹಳಿು ಗರಿಗೆ ಅವುಗಳ ರಸ್ದೌತ್ಣ್ವನ್ನು  

ಬ್ಡಿಸುತಿು ದು ರು. ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ದ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಹೀರಾಟದ ಚಳವಳಿಗಳ ಪಿ ಭಾವವೂ 

ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ತು . ಅವರಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರು ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ . ಸಂಸಿೆ  ಬೆಳೆಯುತ್ು  ಹೀದ ಹಾಗೆ 

ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ನವರು ನಾಟಕಗಳ್ಳ ಕನು ಡಿಗಳ ಹಾಗೆ- ಜ್ನರ ಜೀವನದ ದಿನನತ್ಯ ದ 
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ಆಗುಹೀಗುಗಳನ್ನು , ನಮೆಮ ಲಿರ ಬ್ದುಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರಿೀತಿಯ ಪಿ ಭಾವಗಳನ್ನು  ಬಿೀರುವ 

ಸಾಮಜಕ, ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ, ರಾಜ್ಕಿೀಯ, ಮತ್ತು  ಧಾಮ್ಮಾಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು  ಅವಲೀಕಿಸುವ ಶಕಿು  

ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದು ರು. ಜ್ನಸಾಮನಯ ರಿಗೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಎಟುಕುವ 

ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಸಾಮಜಕ ಬ್ದಲಾವಣೆ, ನಾಯ ಯ, ಅರಿವು, ಜಾಗೃತಿಗಳನು  ಅವರಿಗೆ 

ತ್ಲುಪ್ಸ್ಬ್ಹುದು ಅನ್ನು ವ ಆಶಯವೂ ಇತ್ತು . ಆ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ನಾಟಕಗಳ, ಅವುಗಳ ಕಥಾ 

ಹಂದರಗಳ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೇ ಜೀವನದೃಷ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಸುತ್ತು ವರಿದ ಹಲವಾರು ಬೌದಿಿ ಕ 

ಚರ್ಚಾಗಳ್ಳ, ಕಮಮ ಟಗಳ್ಳ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂರ್ ಕೆಲಸ್ಗಳ್ಳ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದುು  

ಆಶಚ ಯಾವೇನಲಿ . ೧೯೬೦ ರಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಷರ ಪಿ ಕಾಶನ ಹುಟಿು ಕಂಡಿತ್ತ. ಕನಾಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ  

ಪಿ್ ಯರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಪಿ ಕಾಶನ ಕಟಿು ರುವ ಕಡುಗೆ ಅಮೂಲಯ . 

  

ಸಂಸಿೆ  ನೀನಾಸಂ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕಳು ತೊಡಗಿದ ಹಾಗೆ ಕನು ಡ ನಾಡಿನ ಎವರೆಸ್ು  

ಶ್ಖರದಂತ್ಹ ಕೀಟ ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್ರ ಹೆಸ್ರಿನಲಿ್ಲ  ರಂಗಮಂದಿರವೂ ಸಿದಿ ವಾಯಿತ್ತ. 

ರಂಗಮಂದಿರವು ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿ ಯೀಗಗಳನ್ನು , ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ್ರ 'ಪಂಜ್ರ 

ಶಾಲೆ', ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರ ‘ಸಂಗಾಯ  ಬಾಳ್ಯಯ ’ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಮಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡಿತ್ತ. ನಾಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃಷ್ಟ, ಚಲನಚಿತಿ್ ಗಳ ಅವಲೀಕನ ಕಮಮ ಟಗಳ್ಳ ಮೊಳಕೆಯಡೆದವು. ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ 

ಪಿ ಪಂಚದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಲನ ಚಿತಿ್ ಗಳನ್ನು  ಉಣ್ಬ್ಡುವ ಯೀಜ್ನೆ ಕಾಯಾರೂಪಕೆಕ  ಬಂದಿತ್ತ.  

 

ಮಂದೆ ಅವಲಿದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕಟು ದುು  ಎಲಿದರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ್ತ ಹೀಗಿದು  ಒಳ 

ಹರಿವು- ಕಲೆ,  ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಅವಲೀಕನ, ವಿಮರ್ಶಾ, ಚರ್ಚಾ ಮತ್ತು  ಹಂಚಿಕೆ. ರಾಜ್ಯ ದ 

ರಾಜ್ಧಾನಯಿಂದ ಅಷ್ು ೀ ಅಲಿ , ನಗರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಗಿಾ ಮ್ಮೀಣ್ ಪಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಲೆನಾಡಿನ 

ಕೃಷ್ಟಕ ಸ್ಮದಾಯವಂದು ಇಂತ್ಹ ವಿಶವ ಮಟು ದ ಗುಣ್ವುಳು  ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು  ಅಷ್ು ೀ 

ವಿಶ್ಷ್ು ವಾದ ಪಿ ಯೀಗಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಂಡದುು  ನೀನಾಸಂನ ಹೆಗುಗ ರುತ್ತ. ಇದೇ ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ 

ದೂರದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಫೀರ್ಡಾ ಫಂಡೇಶನ್ ಅವರನ್ನು  ಹುಡುಕಿಕಂಡು ಬಂತ್ತ; ಕನಾಾಟಕ 

ರಾಜ್ಯ  ಸ್ಕಾಾರ ಕೂಡ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಗೌರವ ಪಡೆದುಕಂಡಿತ್ತ. ಭಾರತ್ದ, ವಿಶವ ದ ಹೆಸ್ರಾಂತ್ ರಂಗ 

ನದೇಾಶಕರುಗಳ್ಳ ನೀನಾಸಂಗೆ ಬಂದು, ಉಳಿದು ರಂಗ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳೊಡನೆ ತ್ಮಮ  

ಪಿ ತಿಭೆಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಂಡರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತಿ್ ಗಳ ವಿಮಶಾಕಾರರು ಪಿ ತಿ 

ಶ್ಬಿರಕೂಕ  ಭೇಟಿ ಕಟುು  ಶ್ಬಿರಾರ್ಥಾಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದಿಸಿದರು. ರಂಗಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಪಟು , 

ಚಲನಚಿತಿ್  ವಿಮರ್ಶಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು  ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಹಲವಾರು ಬೇರುಗಳ್ಳಳು , ಅನೇಕ 

ಉತ್ು ಮೊೀತ್ು ಮ ಚಲನಚಿತಿ್ ಗಳನು  ಹಂದಿದ ಅಪರೂಪದ ಗಿ ಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ಮತೊು ಂದು 

ಮೈಲ್ಲಗಲಿು .    

 

ನೀನಾಸಂನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆದಾಗ: ೧೯೮೦ ರ ಆದಿಯಲಿ್ಲ  ಆರಂಭ್ವಾದ 

ನೀನಾಸಂ ರಂಗಶಾಲೆ ಪಿ ತಿ ವಷ್ಾ ಆಯು  ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು  ತಿಂಗಳ್ಳಗಳ ಕಾಲ 

ರಂಗಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು  ರಂಗಕೃಷ್ಟಕರಾಗಿ ತಿದಿು  ತಿೀಡುತಿು ದೆ. ತ್ಮಮ  ರಂಗಕಲೆಯ  

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ್ದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವರುಗಳ್ಳ ೨, ೩ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಂಡು, ತ್ಯಾರಿ 

ಮಡಿಕಂಡು ಕನಾಾಟಕದಾದಯ ಂತ್ 'ತಿರುಗಾಟ' ವಂಬ್ ಹೆಸ್ರಿನಲಿ್ಲ  ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  

ಪಿ ದಶ್ಾಸುತ್ತು ರೆ. ೧೯೮೬ ರಿಂದ ೧೯೯೨ ರವರಗೆ ಪಿ ತಿ ವಷ್ಾ ನಾನ್ನ ಕೂಡ 'ತಿರುಗಾಟ' ದ ಕೆಲ 

ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ ಆನಂದಿಸಿದಿು ೀನ. ಆಗ ನೀನಾಸಂನ ಕನು ಡ ರಂಗಭೂಮ್ಮಯ ಹೆಸ್ರಾಂತ್ 
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ನಟರನ್ನು , ನಾಟಕಕಾರರನ್ನು , ನದೇಾಶಕರನ್ನು , ರಂಗಸ್ಜಿ ಕೆಯ ವಿನಾಯ ಸ್ದಲಿ್ಲ , 

ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣ್ಗಳ ವಿನಾಯ ಸ್ದಲಿ್ಲ , ಬೆಳಕಿನ ವಿನಾಯ ಸ್ದಲಿ್ಲ  ಆಗಲೇ ಹೆಸ್ರು ಮಡಿದು , ನಂತ್ರ 

ಪಿ ಸಿದಿಿ ಗೆ ಬಂದ ಹಲವರನ್ನು  ನೀಡಿದುು  ಭಾರಿ ರೀಮಂಚನವನ್ನು  ಉಂಟುಮಡಿತ್ತು . 

ನೀನಾಸಂನ ಅಂದಿನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ು ೀ ಮಂದಿ ಇಂದು ಕನಾಾಟಕದಾದಯ ಂತ್ ಹೆಸ್ರು 

ಮಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರು.   

ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರು ಪುಣೆಯ ಫಿಲಂ ಇನಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಚಲನಚಿತಿ್  ಅವಲೀಕನ ಕೀಸ್ಾ ಕೀಸ್ಾ 

ಮಗಿಸಿದೆು  ಬಂದು, ಅಂತ್ಹದೇ ಕೀಸ್ಾ ಗೆ ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿನಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ ಕಟು ರು. ೧೯೭೩ರಲಿ್ಲ  

ನೀನಾಸಂ ಚಿತಿ್  ಸ್ಮಜ್ವಂಬ್ ಮತೊು ಂದು ಬೆರಗಿನ ಲೀಕ ಹುಟ್ು ೀಬಿಟಿು ತ್ತ. ೧೯೭೭ರಲಿ್ಲ  

ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತಿ್  ಹಬ್ಬ ದ ಜ್ನಮ ವಾಯಿತ್ತ. ೧೯೮೦ರ ಉಳಿದರ್ಾ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಆರಂಭ್ವಾದ 

ಚಲನಚಿತಿ್  ಅವಲೀಕನ ಕೀಸ್ಾ ವಷ್ಾದಿಂದ ವಷ್ಾಕೆಕ  ತ್ನು  ಗುಣ್ಮಟು ದಿಂದ 

ಪಿ ಸಿದಿಿ ಯಾಯಿತ್ತ. ಹತ್ತು  ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿನಲಿ್ಲದುು ಕಂಡು ಪಿ ಪಂಚದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಚಲನ ಚಿತಿ್ ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ, ಸ್ಹೃದಯತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಬ್ಗೆಗ  ನಡೆಯುವ ಮತ್ತಕತೆಯಲಿ್ಲ , 

ವಿಮರ್ಶಾಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅವಲೀಕನದಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಳ್ಳು ವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ನೂರಾರು 

ಮಂದಿ ಹಾತೊರೆದರು. ಚಿತಿ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲದು  ಸಂಭಾಷ್ಣೆ, ಚಿತಿ್ ಕತೆ ಮಂತ್ತದವನ್ನು  

ನೀಡುಗರಿಗೆ ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ತಂಡದವರು ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸುವ ಪಿ ಯತ್ು  ಮಡಿದು ರಿಂದ 

ಕೃಷ್ಟಕ ಸ್ಮದಾಯದ ಹಳಿು ಗರಿಗೆ ನಾನಾ ಭಾಷ್ಗಳಲಿ್ಲದು  ಆ ಚಲನಚಿತಿ್ ಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದು 

ಸಾಧಾರಣ್ ಅಭಾಯ ಸ್ವಾಯಿತ್ತ. ಕನು ಡದ ಗಿಾ ಮ್ಮೀಣ್ ಮಣ್ಣಣ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಇಂತ್ಹ ತ್ಳಮಟು ದ 

ಪಿ ಯೀಗಗಳ್ಳ ನೀನಾಸಂ ಸಂಸಿೆ ಯ ಬೇರುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ತ್ಳಪಾಯ. 

 

ನಾನ್ನ ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  ಓದುತಿು ದಾು ಗ ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ನವರ ಬ್ಗೆಗ  ಮತ್ತು  ಅವರ ನೀನಾಸಂ ರಂಗ 

ಪಿ ಯೀಗಗಳ ಬ್ಗೆಗ  ಸುದಿು  ಮತ್ತು  ವಾರ ಪತಿಿ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಓದಿದೆು . ಆಗಲೇ ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿಗೆ ಹೀಗಿ 

ಚಲನಚಿತಿ್  ಮೆಚುಚ ಗೆಯ (ಫಿಲ್ಮಮ  ಅಪಿ್ ಸಿಯೇಷ್ನ್ ಕೀಸ್ಾ) ಶ್ಬಿರದಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಳ್ಳು ವ ಒಂದು 

ಅವಕಾಶ ಸಿಕೆಕ ೀ ಬಿಟಿು ತ್ತು . ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಆನಂತ್ರದ ಕೆಲ ವಷ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ವರ 

ಹಸ್ ಯತ್ು ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ನೀನಾಸಂನ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆಯ ಬ್ಗೆಗ  ಆಸ್ಕಿು  ವಹಿಸಿದೆು . ನೀನಾಸಂ 

ಸಂಸಿೆ ಯ "ಮತ್ತಕತೆ" ಪತಿಿ ಕೆಯನ್ನು  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ನವರು ತ್ಪಪ ದೆ ಕೆಲ ವಷ್ಾಗಳ ತ್ನಕ ನನಗೆ 

ತ್ಲುಪ್ಸಿದು ರು. ಆಗಾಗೆಗ  ಪತಿ್  ಮಖೇನ "ಹೇಗಿದಿು ೀರ, ಈಗ ಏನನು  ಓದುತಿು ದಿು ೀರಾ, ನಮಮ  

ನೀನಾಸಂನಲಿ್ಲ  ಈಗ ಇದನ್ನು  ಮಡುತಿು ದಿು ೀವಿ ..." ಎಂದೆಲಿಾ  ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಳತಿು ದು ರು. 

 

೧೯೮೬ರಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಈ ಕೀಸ್ಾ ನಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಂಡಿದುು . ಅದಂದು ಹಸ್ ಲೀಕವೇ ಸೈ. 

ಅದೆಂತ್ಹ ಅದುು ತ್ ಸಿನಮಗಳ್ಳ! ಅಕಿರೀ ಕುರೀಸಿವ ಅಲಿೆ ೀ ಅವತ್ರಿಸಿದುು  (ನನು  ಮಟಿು ಗೆ); 

ಬೈಸಿಕಲ್ಮ ರ್ಥೀವ್ಸಸ , ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಬಿ್ಲ ಸ್ ಮಂತ್ತದ ಜೀವನಕೆಕ  ಕನು ಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪರದೇಶದ 

ಸಿನಮಗಳ್ಳ ಅಲಿೆ ೀ ಕಂಡದುು . ನಮಮ  ಸ್ತ್ಯ ಜತ್ ರೇರ ಚಲನಚಿತಿ್  'ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಲ್ಲ' ಯ 

ಕಗಗ ಂಟು ಸ್ವ ಲಪ  ಬಿಡಿಸಿಕಂಡಿತ್ತ. ಇಂಗಿಿ ರ್ಡ ಬ್ಗಮ ಾನ್ ನ ಲೀಕ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯಿತ್ತ. 

ಮೈಯೆಲಿಾ  ಕರ್ಣಣ ಗಿ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಚರ್ಚಾಗಳಿಗೆ ಮೂಕ ಸಾಕಿಿಯಾಗಿದೆು . ತ್ಡ ರಾತಿಿ  

ತೊೀರಿಸಿದ ಕೆಲ ಅತ್ಯ ದುು ತ್ ಚಿತಿ್ ಗಳನ್ನು  ನದೆು  ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಮನಸಿಸ ಲಿದ ಮನಸಿಸ ನಂದ 

ಬಿಟುು ಕಟಿು ದೆು . ನಂತ್ರ ಹಪಹಪ್ಸಿದೆು . ಕೀಸ್ಾ ಗೆ ಆಗಮ್ಮಸುತಿು ದು  ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನು  

ನೀಡಿ ಓಹೀ ಇವರೇನಾ ಅವರು ಎಂದುಕಳ್ಳು ತಿು ದೆು . ಅವರಲಿ್ಲ  ಪುಣೆ ಫಿಲ್ಮಮ  ಇನಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ನ 

ಸ್ತಿೀಶ್ ಬ್ಹಾದುರ್, ಶಾಯ ಮಲಾ ವನರಸೆ ಕೂಡ ಇದು ರು. ಜ್ಮಾನಯ ಬಿೆ ಕ್ು  ನಾಟಕಗಳಿಗೆ 
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ಹೆಸ್ರಾದ ರಂಗ ನದೇಾಶಕ ಫಿಿ ಟಿ್ ಬೆನೆವಿಟಿ್ ಅಲಿ್ಲದು ರು. ನನು  ಸಾಕ ಲಶ್ಾಪ್ ಹಣ್ವನ್ನು  

ಜೊೀಪಾನವಾಗಿ ಕೂಡಿಟುು ಕಂಡು ಅದೇ ವಷ್ಾ ತ್ತನೇ ಕಂಡಿದು  ನನು  ಎಸ್ ಎಲ್ಮ ಆರ್ 

ಕೆಮರಾದಲಿ್ಲ  ಬೆನೆವಿಟಿ್ ರ ಕೆಲ ಫೀಟೀಗಳನು  ತೆಗೆದಿದೆು . ಒಂದನ್ನು  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ವರು ಬ್ಹುವಾಗಿ 

ಮೆಚಿಚ ಕಂಡಿದು ರು ಎಂದು ನೆನಪು. ಆ ಫೀಟೀ ಈ ಲೇಖನದ ಜೊತೆ ಇದೆ. 

 

೧೯೯೧ ರಲಿ್ಲ  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರಿಗೆ ರಾಮೊೀನ್ ಮಯ ಗೆಸ ಸೆ ಗೌರವ ಸಿಕಿಕ ತ್ತ. ೧೯೪೯ರಿಂದ ಆರಂಭ್ವಾದ 

ನೀನಾಸಂನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನವರತ್ ನೀರೆರೆದು ಪೀಷ್ಟಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕೆಕ  ನಾನಾ ರಿೀತಿಯ 

ಹಸ್ತ್ನದ ಟಂಗೆಗಳನ್ನು  ಜೊೀಡಿಸಿ ಜ್ನಸಾಮನಯ ರಿಗೆ ಆ ಹೆಮಮ ರದ ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಉಣ್ 

ಬ್ಡಿಸಿದು ಕಾಕ ಗಿ ಆ ಗೌರವ ಪಿ ಶಸಿು .  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರ ಸಾರ್ಕತ್ನಕೆಕ  ಅದು ಮತೊು ಂದು ಗುರುತ್ತಯಿತ್ತ. 

ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿನ ನೀನಾಸಂಗೆ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಹಿಗುಗ . ಆ ಪಿ ಶಸಿು ಯ ಹಣ್ವನ್ನು  ಅವರು ಅದೇ ವಷ್ಾ 

(೧೯೯೧-೯೨) ಶುರುವಾದ ನೀನಾಸಂ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನದ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆಗೆಂದು ಮಡಿಪ್ಟು ರು. 

ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನವು ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಾಯ ದಯ ಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಶ್ಬಿರಗಳನ್ನು , 

ಕೀಸ್ಗ ಾಳನೂು  ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಗಿಾ ಮ್ಮೀಣ್ ಪಿ ದೇಶಗಳನ್ನು , ಜ್ನರನ್ನು  

ತ್ಲುಪಲು ಸಾರ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವಷ್ಾ ಚಲನಚಿತಿ್  ಅವಲೀಕನ ಕೀಸ್ಾ ನಲಿ್ಲ ಸಿ, ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ 

ಕೀಸ್ಾ/ ಶ್ಬಿರವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಶ್ಬಿರವು ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಂಗಿೀತ್, 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸಂವಾದದ ಎಲಿವುಗಳ ಮೇರು ಪವಾತ್, ಒಂಥರದ ವಿಶವ ಕೀಶ.  

ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರ ನಂತ್ರ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಮೆರುಗು ಕಟು ಂತೆ ಅವರ ಮಗ ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷರರವರು ನೀನಾಸಂ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದಾು ರೆ. ಕೆ.ವಿ ಅಕ್ಷರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ರಂಗ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು  ಇಂಗಿೆ ಂಡಿನ 

ಲ್ಲೀರ್ಡಸ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಪದವಿೀರ್ರ. ಸ್ವ ತಃ ಅಕ್ಷರರವರು ನಾಟಕ ಕರ್ತಾ, ನಟ ಮತ್ತು  

ವಿಮಶಾಾಕಾರರು. ನೀನಾಸಂನ ಖಚಾಂಚಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರರವರು ಆ ಬೃಹತ್ ಹಡಗಿನ 

ಚುಕಾಕ ಣ್ಣಯನ್ನು  ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಥಾವಾಗಿ ಮನು ಡೆದಿದಾು ರೆ 

 

ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೀನಾಸಂ: ಮಲೆನಾಡ ಮೂಲೆಯ ಸುಂದರ ಹಳಿು ಯಂದರಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ವಿಶವ  

ಗುಣ್ಮಟು ದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಹಳಿು ಗರಿಗೆ ಕಡುವ ಕಲಪ ನೆ ಮೂಡುವುದು, ಅದನ್ನು  

ಸಾರ್ಯ ವಾಗಿಸುವುದು ಸಾಮನಯ ದ ಮತ್ಲಿ . ಹಲವಾರು ವಿದೇಶ್ ಭಾಷ್ಗಳ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಚಲನಚಿತಿ್ ಗಳನ್ನು  ಹಳಿು ಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ನೀಡಿ ಅವುಗಳ ಬ್ಗೆಗ  ಸಂವಾದಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವ 

ಕನಸು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ? ಅಂತ್ಹ ಕಲಪ ನೆಯಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಹಳೆದಿತ್ತು ? ಹಳೆದರೂ ಅದನ್ನು  

ನಜ್ವಾಗಿಸುವ ಸಾಹಸ್ದ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಎಲಿ್ಲತ್ತು ? ಸಾಮನಯ  ವಗಾದ ಜ್ನ ದಿನವಲಿಾ  ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲಸ್ 

ಮಡಿ ಸಂಜೆ, ರಾತಿಿ  ನಾಟಕ ತ್ಯಾರಿ ಇಲಿಾ  ಸ್ತ್ಯ ಜತ್ ರೇ ಅಥವಾ ಕುರೀಸಿವ ಮಡಿದ 

ಸಿನಮ ನೀಡಲು ಹರಡುವ ಹಾದಿಯ ಕನಸ್ ಕಂಡವರು ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ .  

 

ಆ ಕನಸ್ಷ್ು ೀ ಮತಿ್ ವಲಿ  ನಜ್ವಾಗಿದುು . ನಮಮ ಗಳ ಸಾಮನಯ  ಜ್ನರ ಸ್ಮಜ್ವನ್ನು  ಹೈಜಾಕ್ 

ಮಡುವ "ಹೈ ಸೊಸೈಟಿ" ಜ್ನರು ಮೇಕ್-ಅಪ್ ಹಾಕಿ, ಗುಂಡು ಸೇವಿಸುತ್ತು , ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತು , 

ರಾತಿಿ ಯೆಲಿಾ  ಕುಳಿತ್ತ ಹುರುಳಿಲಿದ ಬಾಯಿ ಬ್ಡುಕತ್ನದ ಶಬ್ು ಗಳನಾು ಡುತ್ತು  ಮಡುತಿು ದು  

"ನಮಮ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ವಿಮರ್ಶಾ" ಯನ್ನು  ಅವರ ಕಬಂರ್ ಬಾಹುಗಳಿಂದ  ಬಿಡಿಸಿ 

ಅವನ್ನು  ಸಾಮನಯ  ಜ್ನರಿಗೆ ತ್ಲುಪ್ಸಿದ ಕಿೀತಿಾ ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರವರದು ಮತ್ತು  ನೀನಾಸಂನದುು . ಈ 

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಇನೂು  ಹೆಚುಚ ತ್ತು  ಬಂದಿರುವ ಯುವ ಜ್ನತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ , 

ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಂಗಿೀತ್ಗಳ ಮತ್ತಕತೆಗಳನ್ನು  ಅವರದಾು ಗಿಸಿಕಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ 
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ಜೇವನ ದೃಷ್ಟು ಯ ಬ್ಗೆಗ  ತ್ಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ವಿಮಶಾಾತ್ಮ ಕ 'ಒಳಗಣ್ಣ ನ್ನು ' ತೆರೆದಿಟಿು ರುವುದು ಇಂತ್ಹ 

ನೀನಾಸಂನಂದ. 

 

ದೇಶದ, ರಾಜ್ಯ ದ ಹೆಸ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಗಳಷ್ು ೀ ಅಲಿ , ವಿಮಶಾಕರು, ಕೇಳ್ಳಗರು, ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ್ಳ, 

ಶ್ಕ್ಷಕರು, ನಾಟಕಕಾರರು, ಕಲಾವಿದರು ಎಲಿಾ  ವಗಾದವರು, ಆಸ್ಕಿು ಯಿರುವ ಎಲಿ  ಜ್ನರು 

ಹೆಗ್ಗ ೀಡಿನತ್ು  ಮಖ ಮಡಿದುು  ನೀನಾಸಂನ ನಜ್ವಾದ ಸಾರ್ನೆ. ‘ನಗರಗಳಲಿೆ ೀ ಎಲಿ  

ನಡೆಯುವುದು, ಹಳಿು ಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೂ ಇಲಿ ’ ಎನ್ನು ವ ಭಿ್ ಮೆಯ ಗುಳೆು ಯನ್ನು  ಒಡೆದು ಹೆಗ್ಗ ೀಡು 

ಮತ್ತು  ನೀನಾಸಂ ಎಂದರೆ ನಗರದವರು ‘ಇರಿ ಸ್ವ ಲಪ , ನಾವೂ ಕೂಡ ಬ್ರುತಿು ೀವಿ ಪಿ್ ೀಸ್’, ಎಂದು 

ಹಳಿು  ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದುಹೀಗುವಂತೆ ಮಡಿದುು  ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ರವರು. ಅವರ ಕಳಲ್ಲಂದ 

ಹರಹಮ್ಮಮ ದ ನೀನಾಸಂ ರಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದೆಂದೂ ಹರಿಯುತ್ು ಲೇ ಇರಲ್ಲ. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ಡಾ. ವಿನತೆ ಶರ್ಮ 
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Smaran 
Thought power is the highest faculty vested in man. But we rarely use it in its full potential owing to 

accumulated impressions and many other obstructions. Lord Babuji Maharaj declares that (in its pure 

form) thought power is the same as the first stir or the Kshob that is responsible for the entire creation. 

So from the power of creative spirit, Man is the same as The God. This is upheld by the declaration of 

Lord Christ – “Man is created in the image of The God”.  

Smaran or remembrance employs this highest faculty, the thought power, to connect with The Divine. 

Smaran is emphasized in all schools of spirituality. Smaran means remembering The Holy personality. 

What happens when one engages in smaran? We first take a step back from whatever our mind is 

involved in. Then we turn towards the holy personality that we want to engage Smaran in. Gradually but 

in a sharp and a focused way, we collect our scattered thought power and orient it towards Him fully. 

Ever compassionate the Holy Purusha blesses us with a connection to Him. His grace flows. Our 

existence is enriched, our mind is cleansed and lifted, our life force flow is smoothened and our body 

becomes supple and fresh. Thus, Smaran employs the thought power, purifies ourselves and grants us 

the smear of the Divine. 

It may not be easy to truly remember the Holy personality directly. Our mind needs some support, a 

platform, so that our mind does not fall back when we turn towards Him and engage ourselves in His 

smaran. Setting aside all elaborate rituals, Lord Chaitanya Mahaprabhu declared that the Holy name of 

Lord Krishna is enough and provides that robust support. He turned the dry worship of those days to the 

joyful singing of the Lord’s name. Thus the greatest saint evolved an instrument of ‘Naama Smaran’ for 

an ordinary man to be connected with the Divine.  

My teacher Sri Suresh Kumar Makam introduced me to the process of Smaran and the method of 

meditation. Smaran is to be practiced constantly all while and specially as the first step to start the 

meditation. He has provided a sequence of affirmations that needs to be recited during the meditation 

so that the student is constantly oriented towards the ultimate goal of the meditation. He is constantly 

guiding me and shaping me to explore the depths of the Smaran and meditation as an integrated means 

to be One with the Ultimate. With his merciful hand-holding, I am putting a couple of toddler steps in 

the practice of smaran and meditation. I present my understanding of Smaran gained through this 

guided practice. 

My teacher gave the Holy name of his Acharya Deva ‘Raghavendra’ as the support for Smaran. The 

process is to consciously but mentally pronounce the holy name of ‘Raghavendra’ in full, completely 

feeling the sound of all the syllables. Reciting the name as if He is already present and we are calling 

Him, beckoning Him to turn towards us. It is like a person whom we love intensely is present in front of 

us but engaged elsewhere and we are calling Him by His name and asking Him to turn towards us. We 

continue consciously to recite ‘Raghavendra’, ‘Raghavendra’, ‘Raghavendra’. It is natural that the 

subconscious and the unconscious side of our being sometimes takes charge and tries repeating the 

Holy name mechanically and our mind wanders elsewhere. So, every effort should be made to recite the 

name consciously in full. Mind should be totally engaged in that process. That is when this support for 

Smaran is properly and fully utilized.  



 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

     

www.kannadasanghaqld.org   FB: ttps://www.facebook.com/kannadasangaqld   Page 12 

 

So, what happens when one consciously takes the holy name for Smaran? The name is the identity of 

the Purusha. We are seeking Him and invoking Him by taking his sweet name. So, reciting his name is 

like a cry from the deepest depths of our being to be in His presence. It may start from a mental 

supposition, from the head. But gradually the conscious full recitation of ‘Raghavendra’ makes the cry 

come from deeper and deeper depths of our being. 

The whole of our existence stems from the heart. If a man is a tree, heart is the root. This can be clearly 

observed in the formation of a baby in the mother's womb. The heart is formed first. Through the heart, 

the rest of the body is formed and developed. Because of a functioning heart we continue to live. So 

when our cry to see the Holy personality starts becoming deeper, we engage more and more of our 

heart. The fundamentals of our existence participates in the cry. The cry transforms to a yearning for His 

presence. 

The conscious recitation of the holy name of ‘Raghavendra’ now lifts the platform higher so that our 

heart yearns to see Him and to feel His presence. No more not being in His presence is an option. The 

devotion intensifies. Now the awareness is no more in the head, nor anywhere in the body but precisely 

in the heart. At this point we are a thought-form rooted in heart. We are observing the involuntary heart 

beat, the lub-dub, as well as consciously reciting the full name of ‘Raghavendra’, ‘Raghavendra’, steadily. 

Sometimes our mind may fall into unconscious or passive observation of heart beat. By the force of 

habit, it tricks us to believe that we are aware and feeling the heartbeat, but our active mind might be 

wandering or may fall in stupor. That is not a true turn to the heart. So one has to be on-guard always to 

ascertain that we are conscious of each heart beat and we are actively engaged in observing the middle 

of the heart, the two distinct sounds of lub-dub, as well as in the conscious recitation of the holy name 

of ‘Raghavendra’.  

It is not at all difficult. In fact the conscious recitation of the holy name of ‘Raghavendra’ takes us and 

pushes ourselves to remain turned to the core of the heart. After all, the name is the identity of the Holy  

Personality who ever-resides in the core of the heart. The heart participates, heart beat aligns with the 

recitation of the name ‘Raghavendra’. So, He draws us to the core, to Himself. All we have to do is will it 

and remain in the process. 

Note that we are not beating the heart. The heart has created us and is making us live. When the 

yearning to see Him to feel His presence truly stems from the root of our being, core of the heart, 

yearning becomes an invocation. We surpass our world and we finally surpass our-selves. We are in His 

August House. He is present. The Lord is present. We feel His Divine presence. We feel the smear of 

Divinity. We are sometimes there in front of him, sometimes only He is there. We have reached Him. 

The peaceful rapture fills the heart. The milan is complete. The heart overflows. Eyes become teary. All 

words end. We become blessed.  

 

Raghavendra 
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Learning to accept others as they are 
                (article taken from Postively Present ) 

This morning I started reading Wonderland: The Zen of Alice. As I was walking my dog and reading (my 

dog-walking MO), these lines jumped off the page and made me stop in my tracks:  

 

"Most of us are like Alice, trying to get others to make sense (by our definition) and to do things that 

make us happy. I need to remind myself of this daily: The point of everybody else's life is not to make 

me happy. What would your relationships be like if you accepted the people around you exactly as 

they are?"  

 

It seems so obvious: of course everyone else isn't here to make me happy. But do I really believe that? 

How often do I find myself annoyed by someone else's behavior? How often do I judge people for not 

being like me? I'd like to think of myself as a open-minded, accepting person, but when I stop and think 

about it -- as I literally did this morning on the sidewalk, confusing poor little Bella who tugged at her 

leash -- I realize that I'm not as accepting of others as I would like to believe. And, as a result, I make 

myself (and them) unhappy in my lack of acceptance.  

Sure, I'm tolerant in the politically correct way that many people are today. I strive not to judge people 

on race, religion, ethnicity, sexual preference, etc. But when I think about the people closest to me and 

the way I react to them sometimes, I realize that I'm not exactly the embodiment of acceptance, a fact 

that I'm a bit ashamed to admit. Whether it's getting annoyed at a coworker for playing his music loudly 

in the office or getting frustrated with my sister for always being late, I'm frequently in positions where 

my expectations of what others should be doing cause me not to accept others for who they are.  

 

Hurry Up: An Example of Non-Acceptance 

My boyfriend is a laid-back guy (who I am incredibly lucky to have and am missing terribly right now 

since he's been on a week-long business trip). I, on the other hand, am not so easygoing. I generally 

move as quickly as possible from one place to another. I walk quickly, talk quickly, complete tasks 

quickly. I act as if I am in extreme hurry, no matter what the situation might be. As a result of our 

difference paces, I often get exasperated with my boyfriend's slower pace, holding my hand out to him 

like he's a small child, jokingly saying, "Hurry up, Pokey!" (a nickname for slow poke). He, on the other 

hand, has never once told me to slow down. He accepts me for what I am -- quick talking, quick walking 

girl who acts like her entire life is an emergency fire drill.  

When I think about my behavior objectively, I am a bit shocked. It's not acceptable; it's not accepting. 

It's an all-too-obvious example of me thinking that my way of doing things -- the quick, speedy way -- is 

the best way. And whether or not it's the best way (and it's probably not, especially for someone who 

wants to be more present), it doesn't matter. What matters is that I, like so many people, assume that 

what I'm doing is right and what someone else is doing is wrong. Clearly this is something I need to work 

https://www.amazon.com/Wonderland-Alice-Playaway-Young-Adult/dp/1888375957
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on -- and not just with my boyfriend. Upon further reflection, I realize that this my-way-is-best attitude 

permeates a lot of aspects of my life including relationships with friends, family, and coworkers.  

In theory, believing the idea that everyone is here to serve my personal happiness sounds almost insane, 

but it seems like I might have been living with that belief tucked in my back pocket. As the example 

above shows, I'm not only hurting others by not accepting them as they are, but I'm hurting myself as 

well. Though "Pokey" might not love his nickname, he shrugs it off with a laugh, unruffled by my 

impatience. I, on the other hand, remain annoyed that he's not moving faster, causing myself 

unnecessary stress and further removing myself from living a positive, present life.  

So what's a non-accepting girl like me to do? To live a more positive and present life, to increase my 

happiness and the happiness of others, I better start accepting others ASAP. Here's how I'm  

going to get started 

 

6 Ways To Accept Others As They Are 

Watch your thoughts. Think about what you're thinking about. I often think things about other 

people, judging them, without even realizing it. I'm going to work on paying more attention to my 

thoughts and do my best to push them in a non-judgmental, more accepting direction.  

Look for the positive. Not accepting others is a result of seeing the negative in them. Instead of focusing 

on why someone is different, I'm going to focus on what's good about that person and his/her choices 

and actions. My way is not always the best one.  

Avoid right/wrong dichotomies. It's very tempting to see the world in black and white with a right and 

wrong way to do things, but that's just not how it is. Things don't have to be right or wrong if I choose to 

accept them as they are. I'm going to stop labeling my way as "right."  

Stop judging yourself. Our judgments of others are often a result of our personal criticisms. If I stop 

putting pressure on myself to do things the "right" way, I'll also stop putting pressure on others as well. 

Not judging myself or others is a crucial step to acceptance. 

Focus on the now. A lack of acceptance can generate from comparing things to the past. I'm not going 

to think about what happened before and try to live accordingly; I'm going to think about now. 

Comparing things to the past always hinders an acceptance of what is.   

Reverse the situation. I ask myself: What if someone were judging me and not accepting me? How 

would I feel? I'll keep these questions in mind the next time I'm not accepting others. I will imagine 

someone constantly telling me to slow down (and how annoying that would be!).  

 

Clearly I have a lot of work to do when it comes to accepting others -- especially those closest to me. It's 

so easy to abstractly think of yourself as an accepting person, but when it comes to your daily 

interactions, really pay attention to them and ask yourself if you are accepting others as they are. Are 
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you really accepting them? Are you really not thinking your way of doing things is the best way? If you 

find that you're not as accepting of others as you'd like to be, think about the six ideas above and see if 

they don't help you to be a more accepting, more loving person. And remember: the only way to live a 

positive and present life is to accept what is, something you certainly can't do if you don't accept others 

for who they are. 

 

Krishna Avadhani 
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Spot the 8 differences 
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ಬಣ್ಣ  ಹಚ್ಚು ತ್ತ ೋರಾ 
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ಹಾಸ್ಯ  
 

 Four men are in the hospital waiting room because their wives are having babies. A nurse goes up to 

the first guy and says, "Congratulations! You're the father of twins." 

"That's odd," answers the man. "I work for the Minnesota Twins!" 

A nurse says to the second guy, "Congratulations! You're the father of triplets!" 

"That's weird," answers the second man. "I work for the 3M company!" 

A nurse tells the third man, "Congratulations! You're the father of quadruplets!" 

"That's strange," he answers. "I work for the Four Seasons hotel!" 

The last man is groaning and banging his head against the wall. "What's wrong?" the others ask. 

"I work for 7 Up!"    

 

 John visited his 90-year-old grandpa who lived way out in the country. On the first morning of the visit, 

John's grandpa prepared a breakfast of bacon and eggs. John noticed a film-like substance on his plate, 

and asked, "Are these plates clean?" 

His grandpa replied, "They're as clean as cold water can get them. Just go ahead and finish your meal." 

For lunch, Grandpa made hamburgers. Again, John was concerned about the plates, as his appeared to 

have specks of dried egg on it. "Are you sure these plates are clean?" he asked. 

Without looking up, Grandpa said, "I told you before, those dishes are as clean as cold water can get 

them!"  

Later, as John was leaving, his grandpa's dog started to growl and wouldn't let him pass. 

John said, "Grandpa, your dog won't let me get by!" 

Grandpa yelled to the dog, "Cold Water, go lie down!"               

 

 A guy goes door to door looking for work. One homeowner hands him a brush and a can of paint and 

offers him $150 to paint his porch. 

A few hours later, the guy comes back to the homeowner and says, "I'm finished. But you should know 

that your car's a Ferrari, not a Porsche."     

 

A teacher asked her students to use the word "beans" in a sentence. "My father grows beans," 

said one girl. "My mother cooks beans," said a boy. A third student spoke up, "We are all human 

beans." 

 

Reaching the end of a job interview, the Human Resources Officer asks a young engineer fresh 

out of the Massachusetts Institute of Technology, "And what starting salary are you looking 
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for?" The engineer replies, "In the region of $125,000 a year, depending on the benefits 

package." The interviewer inquires, "Well, what would you say to a package of five weeks 

vacation, 14 paid holidays, full medical and dental, company matching retirement fund to 50% 

of salary, and a company car leased every two years, say, a red Corvette?" The engineer sits up 

straight and says, "Wow! Are you kidding?" The interviewer replies, "Yeah, but you started it." 

 

Teacher: "Which book has helped you the most in your life?" 

Student: "My father's check book!" 

 

A: I have the perfect son. 

B: Does he smoke? 

A: No, he doesn’t. 

B: Does he drink whiskey? 

A: No, he doesn’t. 

B: Does he ever come home late? 

A: No, he doesn’t. 

B: I guess you really do have the perfect son. How old is he? 

A: He will be six months old next Wednesday. 
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Recipes 

Italian veggie cottage pie 
 

 

 

 

INGREDIENTS 

 4 tbsp olive oil 

 2 aubergines, cut into chunks 

 2 large garlic cloves, crushed 

 16 sundried tomatoes, roughly chopped, plus 1 tbsp of their oil 

 2 tsp dried oregano 

 400g spinach, washed 

 50g plain flour 

 400ml milk 

 125g cheddar, grated, plus extra to top 

 800g ready-made mashed potato (fresh not frozen) 

 

https://www.bbcgoodfood.com/glossary/olive-oil-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/aubergine-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/garlic-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/oregano-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/spinach-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/flour-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/milk-glossary
https://www.bbcgoodfood.com/glossary/cheddar-glossary
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Method 

 STEP 1 

Heat oven to 220C/200C fan/gas 7. Heat 1 tbsp of the oil in a large, lidded frying pan or flameproof 
casserole dish. Cook the aubergine, in two batches, over a high heat for 4-5 mins until golden, adding 
extra oil as you need to. Return all the aubergine to the pan with the garlic, tomatoes and 1 1/2 tsp 
oregano and cook for 1 min. Stir in the spinach, put the lid on the pan and leave for a few mins to wilt. 

 STEP 2 

Add the flour and stir through until combined. Pour in the milk, stir gently and bring to the boil. Bubble 
for a few mins, then stir in the cheese and season. Cook until the cheese has melted and the sauce has 
thickened. 

 STEP 3 

Mix the mash with the remaining oregano and spread over the filling. Scatter over a little more grated 
cheese and bake for 10-15 mins until golden. 

  

https://www.bbcgoodfood.com/content/top-five-non-stick-frying-pans
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