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Editor’s Column 
 

Greetings to the KSQ (Kannada Sangha Queensland) family.  We hope the KSQ family is in good 

health.   

It is heartening to see the recovery in Australia from the Covid19 cases.  All activities opening 

up gradually and safely.  We hope all of the KSQ members have downloaded the Covid app and 

are observing the safety precautions as per the government notifications.   

KSQ is in the process of getting nominations for the various posts for the next year.  You all 

have got an email from KSQ to send in your nominations before the closing date of 20th June 

2020.  Remember to get your nomination form ‘nominated and seconded” by two current KSQ 

members and send in the same to the ROkannadasanghaqld@gmail.com.   

Current KSQ team is very much thankful to the contributions of our members towards the 

various activities that KSQ held.  The last email from the current members will be coming out 

towards the end of June and it will be handing over the mantle to the new team to continue to 

build on the success of the various teams of KSQ from all the prior years. 

 

 

 

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 

 

 

 

 

 

mailto:ROkannadasanghaqld@gmail.com
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ಶಿರಸಿ ಎಂಬ ಅದ್ಭು ತ ತಾಣ 

  
ಯಾರೇ ಇವತಿ್ತಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಎಂದು  ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಶಿರಸಿ. ಎಷ್ಟ ಂದು 

ಜನಕೆ್ಕ  ಶಿರಸಿ ಎಂದರೆ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಗೊತಿ್ೀ ಇಲಿ್ . ನಾನು ಎಷ್ಟ ಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಧಾರವಾಡ ಗೊತಿ್ತ  ? 

ಶಿರಸಿ ಅದರ ಪಕೆ್ದಲಿ್ೀ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮಮ ಊರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. ನಮಮ  ಊರು 

ಉತಿ್ರಕ್ನನ ಡ ಜಿಲಿ್ಯಲಿ್ಲ  ತಂಬಾ ಪರ ಸಿದಧ .  ಶಿರಸಿಯನನ  ಮಲ್ನಾಡಿನ  ಹೆಬಾಾ ಗಿಲು ಎಂದೇ 

ಕ್ರೆಯಲ್ಪ ಡುತಿ್ದೆ. ಶಿರಸಿಯ ಅಕೆ್  ಪಕೆ್ದಲಿ್ ಿ ಲಿ್  ತಂಬಾ ಜಲ್ಪಾತ್ಗಳು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ  ಹಚಿ್ಚದಂತ್ 

ಕಾಣುವ ಕಾಡುಗಳು ಇವನ್ನನ ಲಿ್  ನೀಡಿದಾಗ ಶಿರಸಿಯನುನ  ದೇವರು ತಂಬಾ ಪುರುಸೊತಿ  

ಮಾಡಿಕಂಡು ರಚ್ಚಸಿದಾಾ ನ್ನಯೇ ಎಂದು ಅನಸುತಿ್ದೆ.  

ಶಿರಸಿ, ದೇವಿ ಮನ್ನ ಘಟ್ಟ ದ ಮೇಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ  ಮಳೆಗಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ 

ಹೊಯ್ಯು ತಿ್ದೆ. ಮಳೆಗಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದರೂ ಹಸಿರು. ತ್ರ ತ್ರದ ಹೂವುಗಳು, ತ್ರಕಾರಿಗಳು 

ಇವೆಲಿ್  ನೀಡುವದೇ  ಕ್ಣ್ಣಣ ಗೆ  ಸೊಗಸು. ನಮಮ  ಊರಲಿ್ಲ  ವು ವಸಾಯವೇ ಮುಖ್ು  ಉದ್ದಾ ಮೆ. ಶಿರಸಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಡಿಕ್ಕ, ಮೆಣ್ಸು ಹಾಗು ವೆನಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ು  ಬೆಳೆಗಳು.ಶಿರಸಿ ಒಂದು ತ್ರದಲಿ್ಲ  ಲ್ಕೆ್ಕ  ಜಾಗ. ಇಲಿ್ಲಯ 

ತೀಟ್ಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡದೆ ಬೆಳೆಯನುನ  ಬೆಳಿಸಿ ಆರಾಮದಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 

ಶಿರಸಿಯ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜಿೀವಿಗಳು.   

ಎಷ್ಟ ಂದು ಜನಕೆ್ಕ  ಶಿರಸಿಯ  ಹೆಸರು ಗೊತಿ್ತಲಿ್ದ್ದದಾ ರೂ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸಾಾ ನದ ಪರಿಚಯ ಇದೆಾ ೀ 

ಇದೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ನಮಮ  ಊರಿನ ಗಾರ ಮ ದೇವತ್. ದೇವಿಗೆ ತಂಬಾ ಶಕಿ್ಕ  ಇದೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ 

ದೇವಸಾಾ ನ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ದಲಿ್ೀ ತಂಬಾ ಪರ ಸಿದ್ದಾ ಯನುನ  ಪಡೆದ್ದದೆ. ಎಲಿ್  ಜಾತ್ತಯ ಜನರೂ ಬಂದು ದೇವಿಯ 

ದಶಾನ ಪಡೆಯ್ಯತಿ್ತರೆ. ಮಾರಿಜಾತ್ರ   ಪರ ತ್ತೀ ಎರಡು ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಒಮೆಮ  ಮಾರ್ಚಾ ತ್ತಂಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. 

ಜಾತ್ರ  ಎಂಟು ದ್ದನಗಳ ಕಾಲ್ ನಡೆಯ್ಯತಿ್ದೆ. ರಾಜು ದ ವಿವಿಧ ಕ್ಡೆಯಂದ ಜಾತ್ರ  ಗೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ 

ದಶಾನ ಪಡೆಯ್ಯತಿ್ತರೆ. ಜಾತ್ರ  ಬಂದರೆ ಶಿರಸಿಯ ಜನಕೆ್ಕಲಿ್  ತಂಬಾ ಸಂಭ್ರ ಮ. ಸಕ್ಾಸ್, ವಿವಿಧ ತ್ರದ 

ನಾಟ್ಕ್ಗಳ ಕಂಪನಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಬಳೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ತ್ರದ ತ್ತಂಡಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು 

ಒಂದೇಎರಡೇ ಸಣ್ಣ  ಮಕೆ್ಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸಾಾ ದವರಿಗೂ ಈ ಜಾತ್ರ  ಮನ ರಂಜಿಸುತಿ್ದೆ. 
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ಜಾತ್ರ  ನಡೆಯದೆ ಇದಾ  ವರ್ಾ ನಮಮ  ಊರಲಿ್ಲ  ಹೊೀಳಿ ಹಬಾ ವನುನ  ಆಚರಿಸುತಿ್ತರೆ. ಹೊೀಳಿ ಹಬಾ ವನುನ  

ವಿಶಿರ್ಟ  ರಿೀತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸುತಿ್ತರೆ. ಬೆಳಿಗೆೆ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಲ್ಲ ವೇರ್ ಆದರೆ ರಾತ್ತರ  ಬೇಡರ ವೇರ್ ಹೊೀಳಿ 

ಹಬಾ ದ ವಿಶೇರ್ತ್. ಹೊೀಳಿ  ಹಬಾ ವನುನ  ಶಿರಸಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೫ ದ್ದನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರೆ. ಆ ೫ ದ್ದನಗಳು 

ಜನರ ಕ್ಣ್ಣಣ ಗೆ ಹಾಗು ಕ್ಕವಿಗೆ ಹಬಾ . ನಗರದ ಬೀದ್ದಗಳಲಿ್ಲ  ಢಣ್ ಡಣ್ಕು ಢಣ್ ಶಬಾ  ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರುತಿ್ದೆ. 

ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ರ ಮಧ್ಯು  ಕ್ತಿ್ತ  ಬೀಸುತಿ್  ವೇರ್ ತಟ್ಟಟ ಕಂಡ ವು ಕಿ್ಕಯೊಬಾ  ವಿಶಿರ್ಟ ವಾಗಿ ಕುಣ್ಣಯ್ಯತಿ್ತದಾ ರೆ 

ಹಿಂದ್ದನಂದ ಇಬಾ ರು ಹಿಡಿದುಕಂಡು ನಯಂತ್ರ ಣ್ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. ತ್ಮಟೆ ಬಡಿಯ್ಯತಿ್  ಶಿಳೆೆ  ಹಾಕುತಿ್  

ವೇರ್ ಹಾಕ್ಕಕಂಡ ವು ಕಿ್ಕಗೆ ವು ಕಿ್ಕಗೆ ಹುರುಪು ನೀಡುತಿ್ತರೆ. ಇದನುನ  ಬೇಡರ ವೇರ್ ಎಂದು ಕ್ರೆಯ್ಯತಿ್ತರೆ. 

ಬೇಡರ ವೇರ್ ಸುಮಾರು ರಾತ್ತರ  ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದರೆ ಮುಂಜಾನ್ನ ವರೆಗೂ ನಗರದ ಪರ ಮುಖ್ 

ಬೀದ್ದಗಳಲಿ್ಲ  ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯ್ಯತಿ್ದೆ. 

 

ಶಿರಸಿಯ ಅಕೆ್  ಪಕೆ್ದಲಿ್ಲ  ತಂಬಾ ಹಳೆಿಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸೊೀಂದಾ, ಬನವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸಹಸರ ಲ್ಲಂಗ 

ಎಂಬ ಜಾಗಗಳು ಐತ್ತಹಾಸಿಕ್ ಪರ ಸಿದಧ ತ್ಯನುನ  ಪಡೆದ್ದದೆ. ಸೊೀಂದಾ ಊರು ಶಿರಸಿಯಂದ ೧೦ 

ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟ್ರು ಇದೆ. ಸೊೀಂದಾವನುನ ಸೊೀದೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಯ್ಯತಿ್ತರೆ.ಮಾಧವಾಚಾಯಾರು ಕ್ಟ್ಟಟ ಸಿದ 
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ಅರ್ಟ  ಮಠಗಳಲಿ್ಲ  ಸೊೀಂದಾ ಮಠವೂ ಒಂದು.   ಸೊೀಂದಾದಲಿ್ಲ  ವರದರಾಜರ ಮಠ, 

ಸವ ಣ್ಾವಲಿ್ಲಮಠಗಳು ತಂಬಾ ಪರ ಸಿದ್ದಾ ಯನುನ  ಹೊಂದ್ದವೆ. 

 

ಶಿರಸಿ ಇಂದ ೨೫ ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟ್ರ ಬನವಾಸಿ ಇದೆ. ಬನವಾಸಿಗೆ ದಕಿ್ಕಣ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು. 

ಬನವಾಸಿಯಲಿ್ಲ  ಮಧುಕೇಶವ ರ ದೇವಸಾಾ ನ ತಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಶವ ರ ದೇವಸಾಾ ನ. ದೊಡಡ  

ನಂದ್ದಯ್ಯ ಶಿವನಗೆ ಮುಖ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ತದೆ. ಶಿವ ಲ್ಲಂಗವು ಜೇನು ತಪಪ ದ ಬಣ್ಣ ದಲಿ್ಲ  ಇದ್ದಾ ದ್ದಾ ರಿಂದ ಈ 

ದೇವಸಾಾ ನಕೆ್ಕ  ಮಧುಕೇಶವ ರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದ್ದದೆ. 

 

ಸಹಸರ ಲ್ಲಂಗ ಶಿರಸಿಯಂದ ಒಂದು ೧೫ ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟ್ರು ದೂರದಲಿ್ಲ  ಇದೆ. ಶ್ಯು ಮಲ್ಲ ಎಂಬ ನದ್ದಯ 

ತ್ತೀರದಲಿ್ಲ  ಸಹಸಾರ ರು ಲ್ಲಂಗಗಳನನ  ಬಸವನನುನ  ಕ್ಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ  ಕ್ಕತಿ್ತ  ಇಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ತ್ತಣ್. 

 

ಶಿರಸಿ ಹೇಗೆ ತ್ನನ  ನಸಗಾ ಸಂದಯಾಕೆ್ಕ  ಪರ ಸಿದ್ದಾ  ಆಗಿದೆಯೊೀ ಹಾಗೆ ಶಿರಸಿಯ ಖಾದು ಗಳಾದ ತಡೆದೇವು, 

ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ , ಹಲ್ಲಸಿನ ಹಣ್ಣಣ ನ ಕ್ಡಬು ಇವಗಳಿಗೂ ತಂಬಾ ಪರ ಸಿದ್ದಾ  ಹೊಂದ್ದದೆ. ತಡೆದೇವು ಒಂದು 

ಮಲ್ನಾಡಿನ ಸಾಂಪರ ದ್ದಯಕ್ ತ್ತಂಡಿ. ಇದನುನ  ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಕ್ರ್ಟ . ಇದನುನ  ಮಡಿಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ 
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ದೊೀಸೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತರೆ. ತ್ತನನ ಲು ಬಲು ರುಚ್ಚ. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದು ಪರಿಮಳವಾದ 

ಅನನ ದ್ದಂದ ಮಾಡುವುದಾದ ಖಾದು . ಇದಕೆ್ಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಪ  ಸಕೆ್ ರೆ ಹಾಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ 

ರುಚ್ಚಕ್ರವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. ಶಿರಸಿ ಹಲ್ಲಸಿನ ಹಣ್ಣಣ ನ ತ್ವರು ಮನ್ನಯಾಗಿದೆ. ಶಿರಸಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲ್ಸಿನ ಹಣ್ಣಣ ನ 

ಮೇಳವು ಪರ ತ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿ್ದೆ. ಹಲ್ಸಿನ ಹಣ್ಣಣ ನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದು ಗಳನನ  ಅಲಿ್ಲ  

ಮೆಲ್ಕ್ಬಹುದು. ಹಲ್ಸಿನ ಹಣ್ಣಣ ನ ಕ್ಡುಬು ತಂಬಾ ವಿಶೇರ್ ಖಾದು . 

 

ಶಿರಸಿಯ ಬಗೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ಓದ್ದದ ಮೇಲ್ ನಮಮ  ಮುಂದ್ದನ ಟ್ಟರ ಪ್ ಶಿರಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕರಿ. ಶಿರಸಿಯ ನಸಗಾ 

 

 

 

 

 

 

 

ಸುನೀತಾ ಅವಧಾನ 
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ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಕೀಲ್್  ಮುಟಿ್ಟ  ಬಂದ 

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ 'ನಿಧಿ' ನಮ್ಮ  ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಕನ್ನ ಡತ! 

- (ಮೂರನೆಯ ಮ್ತ್ತತ  ಕೊನೆಯ ಭಾಗ) 

 

 
 

 

ಯಾಕುಟ್ಸ್ಕ ್  ಜನ್ರ ಬಗೆ್ಗ  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಓದಿದರೆ ತಳಿದುಬರುವುದು ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ  ದೃಢ ಸ್ವ ಭಾವ. 

ಸ್ಖಾ ಯಾಕುಟ್ಟಯ ರಿಪಬಿ ಕ್  ಪರ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾಕುಟ್ಸ್ಕ ್ . ಇಲಿ್ಿಂದ ಎರಡು ದಿನ್ 

ಪರ ಯಾಣಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ಒಯಾಯ ಯ ಕೀನ್ ಹಳಿಿ . ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಸುಮಾರು ೫೦೦. ಇಲಿ್ ೀ ಹುಟಿ್ಟ  

ವಾಸಿಸುವ ಜನ್ರಿಗ್ಗ ಚಳಿ, ಕತ್ತ ಲ್ ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಭಯ ಹುಟಿ್ಟ ಸುವುದಿಲಿ್ . ಅದರಲಿ್ಲ  ಇರುವ 

ನೈಸ್ರ್ಗಿಕ ಸಿಂದಯಿವನ್ನನ , ನಿಸ್ಗಿದ ಸ್ರಳತೆಯನ್ನನ  ಜನ್ ಒಪ್ಪಪ ಕಿಂಡು ಶಿಂತ್ವಾರ್ಗ 

ಪರ ಕೃತಯಲಿ್  ತಾವೂ ಒಿಂದು ಭಾಗವಿಂದು ಸ್ಹಜವಾರ್ಗ ಬದುಕುತಾತ ರೆ. ಹವಾಮಾನ್ದ ಶಖ -೫೨ 

ಡಿರ್ಗರ ಯಿಂದ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ  ಊರಲಿ್ರುವ ಏಕೈಕ ಶಲ್ಯನ್ನ  ಮುಚಚ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಏನ್ನ್ನನ  

ಬೆಳೆಯಲಾಗದ ಪರ ದೇಶದಲಿ್  ಜನ್ರು ತನ್ನನ ವುದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತತ  ಕುದುರೆ ಮಾಿಂಸ್. ಆದರೂ 

ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಆರೀಗಯ  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಯಲಿ್ ! ಅಲಿ್ ಗ್ಗ ಬಂದು ಹೀಗುವವರು ತ್ಮಯ  

ವಾಹನ್ಗಳ ಎಿಂಜನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಿ್ , ಮಾಡಿದರೆ ಮತೆತ  ಎಿಂಜನ್ ಶುರುವಾಗುವುದೇ 

ಸಂಶಯ! 
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ನಿಧಿಯವರ ಯೀಜನೆ ಇದದ ದುದ  ಅವರು ಯಾಕುಟ್ಸ್ಕ ್  ನಿಿಂದ ಮಗದಾನ್ ವರಗ್ಗ ಇರುವ ಕಲ್ಮ 

ಹೈವೇಯನ್ನನ  ಬಾಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪಡೆದ ಕಾರಿನ್ಲಿ್  ಕರ ಮಿಸುವುದು. ಈ ಹೆದಾದ ರಿಯನ್ನನ  ೧೯೩೦ರ 

ದಶಕದಲಿ್   ಸಾವಿರಾರು ಖೈದಿಗಳು ನಿಮಿಿಸಿದುದ . ಆ ಖೈದಿಗಳು ಸಾಯಲ್ಿಂದೇ ಅವರನ್ನನ  ಈ ರಸ್ಯತ  

ನಿಮಾಿಣ ಕೆಲ್ಸ್ಕ್ೆ  ಹಾಕಿದದ ರಂತೆ. ಹಾಗಾರ್ಗ ಈ ಹೆದಾದ ರಿಗ್ಗ ರೀಡ ಆಫ್ ಬೀನ್ಕ  ಎಿಂಬ ಅಡ್  

ಹೆಸ್ರು. ಈ ಹೆದಾದ ರಿಯಲಿ್  ಸಾಗುವಾಗ ನಿಧಿಯವರಿಗ್ಗ ನಾನಾ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳು 

ಉಿಂಟಾದವಂತೆ. ಆರಂಭದಲಿ್  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಅಧಿೀರತೆಯದದ ರೂ ಕರ ಮೇಣ ತಾನೊಬಬ ಳೇ ವಾಹನ್ದಲಿ್  

ಇರುವುದು, ರಾತರ ಯೆಲಿ್  ಮತ್ತತ  ದಿನ್ಕ್ೆ  ೧೨ ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ ಡೆರ ೈವ್ ಮಾಡುವುದು 

ಅಭಾಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ. ಕಡೆಗ್ಗ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಕೀಲ್್ ತ್ಲುಪ್ಪದಾಗ ಬೆನ್ನ ಲಿ್  ಚಳಿ ಹುಟಿ್ಟ ದುದ , 

ಚಮಿದ ಮೇಲ್ ರೀಮಾಿಂಚನ್ದ ಗುಳಿೆ  ಎದಿದ ದುದ  ನೆನ್ಪ್ಪಸಿಕಳಿು ತಾತ ರೆ. ತಾನ್ನ ಕಡೆಗೂ ಆ 

ತೀವರ  ಹವಾಮಾನ್ದ ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್  ತೇಗಿಡೆಯಾರ್ಗ ಬದುಕುಳಿದಿದುದ , ತ್ನ್ನ  ಅತ ಸಾಹಸ್ದ 

ಡೆರ ೈವಿಿಂಗ್ ಕಲ್ಯನ್ನನ  (Extreme Overlander) ಸಾಬೀತ್ತ ಪಡಿಸಿದುದ  ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಹೆಮ್ಮಯ ಯ 

ಕ್ಷಣಗಳಾರ್ಗದದ ವು ಎನ್ನನ ತಾತ ರೆ. ಈ ಅನೆವ ೀಷಕ ಪರ ಯಾಣವನ್ನನ  ಏಕಾಿಂರ್ಗಯಾರ್ಗ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ್ 

ಭಾರತೀಯಳು ಎಿಂಬುದು ಅವರಿಗ್ಗ ಇನ್ನನ  ಹೆಗೆ ಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾರ್ಗತ್ತತ .  

 

ಅನ್ನ್ಯ ವಾದ ಕ್ಷಣವಿಂದರೆ ಒಮ್ಮಯ  ತಾನ್ನ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಕುಡಿದು ವಾಹನ್ದಿಿಂದ 

ಹರಬಂದೆ. ಕತೆತ ತತ  ನೊೀಡಿದರೆ ಕಂಡದುದ  ಲ್ಕೆಾ ಿಂತ್ರ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ತ್ತಿಂಬ ತ್ತಳುಕುತತ ದದ  

ನಿಚಚ ಳವಾದ ಆಗಸ್. ಹಲ್ವಾರು ನ್ಕ್ಷತ್ರ  ಪಿಂಜಗಳನ್ನ  ಗುರುತಸುತಾತ  ಒಬಬ ಳೇ ನಾನೆಷಿ್ಟ  

ಸಂತೀಷಿಸಿದೆ. ಆ ನಿೀರವತೆ, ಸ್ಥ ಬಧ ವಾರ್ಗದದ  ಸುತ್ತ ಲ್ನ್ ಪರ ಪಂಚ ನಾನಿೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ 

ಇಲಿ್ವೇನೊೀ ಎಿಂಬಂಥಾ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಬಂತ್ತ. ಆ ಅನ್ನಭವವನ್ನ  ಶಬದ ಗಳಲಿ್  ಕಟಿ್ಟ ವುದು 

ಸಾಧ್ಯ ವೇ ಇಲಿ್  ಎನ್ನನ ತಾತ  ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮಯ ನಾದರು ನಿಧಿ. ಅಿಂತ್ಹ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಅಲಿ್ವೇ 

ನ್ಮಯ ನ್ನನ  ಮತ್ತ ಷಿ್ಟ  ಪರ ಕೃತಯ ಹತತ ರ ತಂದು ಬಾಿಂಧ್ವಯ  ಬೆಳೆಸುವುದು, ನ್ಮಯ ನ್ನನ  ಮತ್ತ ಷಿ್ಟ  

ವಿನಿೀತ್ರನಾನ ರ್ಗಸಿ ನಿಸ್ಗಿದ ಕೂಸುಗಳು ನಾವು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನ  ನೆನ್ಪ್ಪಸುವುದು! 

 

ನಿಸ್ಗಿದೊಡನೆ ಮನ್ಷಯ ರ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನ  ಮತ್ತ ಷಿ್ಟ  ಗಟಿ್ಟ  ಮಾಡುವ ಪರ ಯತ್ನ  ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ 

ನಿಧಿಯವರ ಗುರಿಯಾರ್ಗತ್ತತ . ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾರ್ಗ ಉಪಯೀಗವಾಗುವಂತೆ ದೆಹಲ್ಯ ೧೫ ಶಲ್ಗಳ 
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ಜೊತೆ ಒಗೊಡಿ, ಆಯಾ ಶಲಾ ಮಕ್ ಳು ನಿಧಿಯವರ ಸಾಹಸ್ ಯಾತೆರ ಯ ಪರ ತಯಿಂದು 

ದಿನ್ವನ್ನನ , ಅವರ ಪರ ತ ಕ್ಷಣದ ಜೀವಂತ್ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ನೊೀಡಿ ವಿೀಕಿಕ ಸುವಂತೆ 

ಕಲ್ಪ ಸ್ಲಾರ್ಗತ್ತತ . ಕೈರಸ್್ ೀಪ್ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗ್ಗ ವಿಡಿಯೀ ಸಂಗಾತಯಾರ್ಗ ಬಂದರೆ, 

ಇರಿಡಿಯಮ್ ಟೆಕನ ೀಲಾಜಸ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ  ಡಿಜಟಲ್ ಸಂಪಕಿವನ್ನನ  ಶಲ್ಗಳಿಗ್ಗ ಒದರ್ಗಸಿತ್ತ. 

ಹಾಗಾರ್ಗ ಮಕ್ ಳು ನಿಧಿಯವರಡನೆ ನೇರವಾರ್ಗ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಸ್ ನ್ಡೆಸುವಂತೆ ಆಯತ್ತ. ನಿಧಿ ತ್ಮಯ  

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನ್ಲಿ್  ಪರ ಯಾಣದ ಪರ ತ ವಿವರವನ್ನನ  ಫೀಟೀಗಳ ಸ್ಮೇತ್ ಹಂಚಿಕಳಿು ತತ ದದ ರು. 

ದೆಹಲ್ಯಲಿ್  ಆ ಮಕ್ ಳು ಅದನ್ನನ  ವಿೀಕೆಿ ಸಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ಆರ್ಗಿಂದಾಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡುತತ ದದ ರು. 

ಮನ್ನಷಯ ರು ಹೇಗ್ಗ ಅತೀವ ಹವಾಮಾನ್ ವಯ ಪರಿೀತ್ಯ  ಗಳಿಗ್ಗ ಒರೆ್ಗ ಕಳಿು ತಾತ ರೆ, ಮನ್ನಷಯ ರಲಿ್ನ್ 

ಸಾಹಸ್ ಪೃವೃತತ  ಮತ್ತತ  ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿಾ ದರೂ ಸ್ರಿ ಆ ಪರ ದೇಶಕ್ೆ  ತ್ಕ್  ಹಾಗ್ಗ 

ಬದುಕುವ ಕಲ್ಯನ್ನ  ಹೇಗ್ಗ ಮನ್ಸ್ಕ ನ್ನನ  ಗಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿಕಿಂಡು ಕಲ್ಯುತಾತ ರೆ ಎಿಂಬುದನ್ನ  ಆ 

ಶಲ್ಗಳ ಮಕ್ ಳು ತ್ಮೊಯ ಡನೆ ನೇರವಾರ್ಗ ಸಂಪಕಿಿಸಿ ತಳಿದುಕಳಿು ತತ ದದ ರು. ಅದರಿಿಂದ ಆ 

ಮಕ್ ಳಿಗ್ಗ ಧೈಯಿ, ಆತ್ಯ  ವಿಶವ ಸ್ ಉಿಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ, ಎಿಂದು ನಿಧಿ ಮತ್ತ ಷಿ್ಟ  ಹಂಚಿಕಿಂಡರು.  

 

ಮಕ್ ಳಷಿ್ ೀ ಅಲಿ್ , ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ, ಪರುಷರಿಗೂ ನಿಧಿಯವರ ಏಕಾಿಂರ್ಗ ಅನೆವ ೀಷಕ ವಾಹನ್ 

ಯಾತೆರ  ಕಣ್ತತ ರೆಸುವಂತದೆ. “ನಾನ್ನ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ  ಕೇಳುತತ ೀನಿ, ನಿೀವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ 

ಇಿಂತ್ಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲಿ್  ತಡರ್ಗಸಿಕಳಿು ವುದಿಲಿ್  ಎಿಂದು; ಅನೇಕರು ತ್ಮಯ  ಆರಾಮು 

ಜೀವನ್ ಬಟಿ್ಟ ಬರದ, ಅಥವಾ ತ್ಮಗ್ಗ ರೂಢಿಯಾರ್ಗರುವ ಸಾಮಾಜಕ ಚೌಕಟಿ್ಟ ನೊಳಗ್ಗ 

ಉಳಿಯುವ ತ್ಮಯ  ಆಯ್ೆ ಯನ್ನ  ಬಯಸುತಾತ ರೆ. ನ್ನ್ನ  ಸಾಹಸಿ ಮನೊೀಭಾವವನ್ನ  

ಮ್ಮಚಿಚ ಕಿಂಡರೂ ಅದನ್ನನ  ಒಿಂಥರದ ವೈಭವಿೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಚ , 

ಅವರಲಿ್  ಚೆನಾನ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆರುವವರೂ, ಸ್ಮಾಜದ ಮೇಲ್ಕ ತ ರದಲಿ್ರುವವರೂ ಇದಾದ ರೆ, 

ಆದರೆ ತ್ಮಯ  ಚೌಕಟಿ ನ್ನ  ಮಿೀರಿ ಆಚೆ ಕಾಲ್ಡಲು ಅವರು ಒಪಪ ವುದಿಲಿ್ , ಹಾಗಾರ್ಗ ನ್ನ್ನ  ಬಗೆ್ಗ  

ಪರ ಶ್ನನ ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಚ , ನ್ನ್ನ  ಅನ್ನಭವಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಕೇಳುವವರು ಕಡಿಮ್ಮ”, ಎನ್ನನ ತಾತ ರೆ.  

 

ನಿಧಿಯವರ ಏಕಾಿಂರ್ಗ ಸಾಧ್ನೆ ಜಯ ಅಥವಾ ಅಪಜಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದಿಲಿ್ . ಅದು 

ಹೇಳುವುದು ಜೀವಂತ್ ಅನ್ನಭವದ ಬಗೆ್ಗ , ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲಿ್  ಕಾಣುವ ಮಾನ್ವ ಸ್ವ ಭಾವದ - ಅದು 
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ಬಲ್ಹಿೀನ್ತೆಯ ಕ್ಷಣವೀ, ಅಥವಾ ಮನೊೀದೃಢತೆಯೀ - ಬಗೆ್ಗ . ನಾವಲಿ್ರೂ ಮಾತ್ನಾಡುವ 

ಆತ್ಯ  ವಿಶವ ಸ್, ನಂಬಕೆ ಮತ್ತತ  ಆಶದಾಯಕ ಮನೊೀಭಾವನೆಯ ಕುರಿತ್ತ.  

ಕನ್ನ ಡತ ನಿಧಿ ತವಾರಿ ರೀಡ್ ಆಫ್ ಬೀನ್ಕ  ಗ್ಗ ಹೀರ್ಗ ಬಂದಿದಾದ ರೆ - ಏಕಾಿಂರ್ಗಯಾರ್ಗ, 

ಧೈಯಿದಿಿಂದ, ತ್ನ್ನ ಲಿ್  ತಾನಿಟಿ  ನಂಬಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ್ -೬೦ ಡಿರ್ಗರ  ತೀವರ  

ಶಿೀತ್ದಲಿ್ , ಪರ ಪಂಚದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಷಿ ಕರವಾದ ಪರ ದೇಶದಲಿ್  ಡೆರ ೈವ್ ಮಾಡಿ, ಬದುಕಿ ಬಂದಿದಾದ ರೆ. 

ಮಾನ್ವ ಪರ ಯತ್ನ ಕ್ೆ  ಸಾಟ್ಟಯಲಿ್  ಎಿಂದು ಸಾಬೀತ್ತ ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ. 

(ಇಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಮುಗಿದಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಲೇಖಕಿ - ಡಾ. ವಿನತೆ ಶಮ್ಮ 
 

(ಓದ್ಭಗರ ಗಮ್ನಕೆ್ಕ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು  ಇದಾಗಲೇ ಕನು ಡಿಗರ ಅಚ್ಚು ಮ್ಮಚ್ಚು ನ 'ಸುಧಾ' 

ವಾರಪತಿ್ಕ್ಕ ಪಿ ಕಟಿಸಿದೆ) 
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     SEALS 
 

Oh ,Seals are brown, 
And they can swim upside down, 
All seals have tails, 
Also some are big and those are males. 
 
Seals always sleep, 
Then they go in the deep, 
And do some leaps, 
Seals can walk, 
And sometimes talk. 
 
Seals can squeal, 
And then they have a meal, 
Seals can shout, 
They also are stout. 
 
 
 
 
 
Manasi Charantimath (Year 4,Nundah State School) 
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Winter 

 

 
Raashee Malde 
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     CaRoNa 

 
Ca ught up in the wildfires, 

Ro wing away as fast as i can see, 
Na ture seething in all its fury, 
Ca n this be the Day of Reconing say I? 
Ro ws of casks that line up the streets, 
Na ught a soul to be seen , 
Ca ll of even the industries go silent. 
Ro ws of ships lying idle while 
Na tural beauty abounds, 
Ca ught amongst this is humanity 
Ro tten to the core. 
Na mes of millions of epitaph on tombstones, 
Ca ricatures of humans on many walls, 
Ro bbed by the shenanigans of nature, 
Na metags are all that was left asunder. 
Ca n the resilience of humankind, 
Ro llaway the curse and make this a 
Na scent victory to cherish forever? 
 

 

 

Krishna Avadhani 
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    Spot the differences 
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ಬಣಣ  ಹಚ್ಚು ತ್ತ ೀರಾ 
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ಹಾಸ್ಯ  

 

My mother was browsing in a store when a saleswoman offered assistance. Mom 

admitted she didn’t have anything particular in mind, and the pair started chatting. The 

woman quickly learned that Mom was retired. Interested, she confessed that she, too, was 

considering retirement. Mom immediately started telling her how much she liked no 

longer working and how the saleswoman would enjoy it too. Finally, convinced by Mom’s 

enthusiasm, she asked, “How long have you been retired?” Mom said, “This is my first day. 

 

Concerned that he might have put on a few pounds, my husband exited the bathroom and 

asked, “Do you think my chin is getting fat?” I smiled lovingly and replied, “Which one?” 

 

What is the difference between capitalism and socialism? 

A: In a capitalist society, man exploits man,  and in a socialist one, it’s the other way 

around. 

 

A blonde and a brunette worked in a factory. The brunette says, "I know how to get some 

time off from work!" "How?" asks the blonde. "Watch this," says the brunette. She climbs 

up to the rafter and hangs upside down. The boss walks in, sees her and says, "What on 

earth are you doing?" "I'm a lightbulb," she answers. "I think you need some time off," says 

the boss so she jumps down and walks out. The blonde starts walking out, too. "Where are 

YOU going?" says the boss. The blonde replies, "I can't work in the dark!" 

 

A man’s bragging about his promotion to vice president got so out of hand even his wife 

was annoyed. “Look, being a vice president isn’t that special,” she said. “They even have a 

vice president of peas at the supermarket!” Not believing her for one second, the man 

called the supermarket and demanded, “Get me the vice president of peas!” The clerk 

replied, “Fresh, canned, or frozen?” 
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The homework assignment for my Spanish class was to write a paragraph. When I 

returned their papers, I asked one student if he had used Google Translate or any other 

online translator to write his paper. He categorically denied doing so. That led to my next 

question: “Then why is this in French?” 

 

Upon finding a clearly plagiarized paper, I called the student into my office. Pointing to my 

computer screen, I said, “I found your entire paper online. Do you have anything you want 

to say about that?” Her angry response: “Well, I paid my sister to write it, but I didn’t think 

she’d plagiarize!” 

 

The printer was broken, and no one could figure out whose fault it was. After arguing back 

and forth, our supervisor took charge. “Look,” he said, “we really don’t need to determine 

who is responsible for this mess. We just want someone to take the blame.” 

 

Whoever said that the definition of insanity is doing the same thing over and over again 

and expecting different results has obviously never had to reboot a computer. 

 

Did you hear about the monkeys who shared an Amazon account? They were Prime 

mates. 

 

Q: Daddy, why are all those cars beeping their horns?  

A: Because there's a wedding going happening.  

Q: Don't we been the horn a warning signal, Daddy?  

A: Exactly, son. 

 

As a brain wave technologist, I often ask postoperative patients to smile to make sure their 

facial nerves are intact. It always struck me as odd to be asking this question right after 

brain surgery, so a colleague suggested I ask patients to show me their teeth. Armed with 

this new phrase, I said to my next patient, “Mr. Smith, show me your teeth.” He shook his 

head. “The nurse has them.” 
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A young lawyer is working late one night when his door opens and in walks Satan himself. 

“I have an offer,” says Satan. “If you give me your soul and the soul of everyone in your 

family, I’ll make you a full partner in your firm.” 

The lawyer stares icily at the devil for a full minute before demanding, “So what’s the 

catch?” 

 

 

A defendant isn’t happy with  how things are going in court, so he gives the judge a hard 

time. Judge: “Where do you work?” Defendant: “Here and there.” Judge: “What do you do 

for  a living?” Defendant: “This and that.” Judge: “Take him away.” Defendant: “Wait; when 

will I get out?” Judge: “Sooner or later.” 

 

The attorney tells the accused, “I have some good news and some bad news.” “What’s the 

bad news?” asks the accused. “The bad news is, your blood  is all over the crime scene, 

and the DNA tests prove you did it.” “What’s the good news?” “Your cholesterol is 130.” 

 

Tip-jar humor in our local coffee shop: “Afraid of Change? Leave It Here.” 
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Recipes 

Chickpea, Spinach, and Quinoa Patties 
 

INGREDIENTS 

 1/4 c. crumbled feta cheese 

 1 clove garlic 

 1 jalapeño, seeded 

 Kosher salt  

 1/2 c. packed baby spinach  

 2 scallions, quartered lengthwise, plus more for serving 

 1/2 c. cooked quinoa  

 1 15-oz can low-sodium chickpeas, rinsed 

 1 tbsp. olive oil  

 Mixed green salad, for serving  

 

Method 

 Heat oven to 425°F. In a food processor, pulse feta, garlic, jalapeño, and ¼ teaspoon salt 
until mostly smooth. 

 Add spinach and scallions and pulse a few more times to chop. Add quinoa and 
chickpeas and pulse to chop and combine. 

 Coat a rimmed baking sheet with oil. Scoop chickpea mixture in 2-tablespoon balls, 
transfer to baking sheet, and flatten slightly. Roast until bottoms are golden brown, 8 to 
9 minutes. Flip and roast until golden brown, 7 to 8 minutes more. Serve with mixed 
green salad.  
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