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Editor’s Column 
 

Greetings to the KSQ (Kannada Sangha Queensland) family.   

KSQ would like to thank all our members for their participation and attendance at the 

Sanskruthika Sanje event.  It was a smashing event with our participants regaling our members 

with their skill.  It was good to see our upcoming tiny tots performing at the event.  Thanks also 

for your participation in our monthly KSQ-Taranga online webinar.  KSQ is striving to get experts 

on diverse topics to speak on those.  The one held this month in March gave important tips by 

our expert on resume building and placing yourself for success in your industry.  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksqsinchana@gmail.com
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ಬೆಳಿ್ಳ  ಹಬ್ಬ ದ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ  
 

 

ಸಮರಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭವೇ ಮದುವೆ.  ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ ರ ಬ್ದುಕಿನಲ್ಲೂ  ಮದುವೆ ಎನ್ನು ವುದು ಮಧುರ 

ಕ್ಷಣ. ಜೊತೆಗಾರ ಜೊತೆಗಾತಿಿಯ ಆಯೆ್ಕ ಗೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನು ವುದು ಸಾಮಾಜಕ ಮನು ಣೆ ಪ್ಡೆದು 

ಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ವಿತ್ರ  ಅಡಿಪಾಯ. ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಅದೇ ಸವ ರ್ಿ. ಗಂಡ 

ಮಾಡಿದ ತ್ಪ್ಪ ನು  ಹತ್ತು  ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಹೊಂಡತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲೂ  ಎೊಂದು ಹತ್ತು  ಸರಿ ಗಂಡ 

ಹೊಂಡತಿಗೆ ಬೈದರೆ ದೊಂಪ್ತ್ಯ  ಜೀವನ ನರಕವಾಗುತ್ು ದೆ. 
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ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದರ್ ನನಗೆ ಬ್ರಿ ೨೧ ವರ್ಿ. ನಾನ್ನ ನನು  ಯಜಮಾನರನ್ನು  ಮದುವೆಯ ಮೊದಲು 

ಒೊಂದು ಸಾರಿ ನೀಡಿದೆೆ . ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಲೊ ೀ ಅವರನ್ನು  ನೀಡಿದೆು . ಅವರಿಗೂ ಚಿಕೆ  ಪಾರ ಯ. 

ಇಬ್ಬ ರು ಒಬ್ಬ ರಿಗೊಬ್ಬ ರು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದೆವು. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆನ್ನು  ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ 

ಕಟ್ಟ ರು. ನಾನ್ನ ಅರಿತ್ತಕಟ್ಟಟ ದೆನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಟ್ಟಟ . ನಾನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಟಟ ರೀಲಿಯಾ ಕೆೆ  

ಬಂದು ಕೆಲಸಕೆೆ  ಸೇರಿ ಕೊಂಡಾರ್ ನನಗೆ ಬ್ರಿ ೨೩ ವರ್ಿ. ಕೆಲಸದಲಿೂ  ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಅೊಂದರೆ 

ನನಗೆ ಅವರು ನಿನು ದು ಬಾಲಯ  ವಿವಾಹವೇ ಎೊಂದು ಕೇಳುತಿು ದೆರು. ನನು  ಮರ್ಳಿಗೆ ಇದೆಲೂ  ಕತೆ 

ಕೇಳುವುದೆೊಂದರೆ ತ್ತೊಂಬಾ ಇರ್ಟ . ಅವಳು ನನು  ಹತಿು ರ ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯಾದರ್ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲೂ . ಓದು 

ಕೂಡ ಪೂತಿಿ ಮಾಡಿರಲಿಲೂ , ಅಪ್ಪ ನ ಪ್ರಿಚಯ ಕೂಡ ಇರಲಿಲೂ .ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನು  ಮದುವೆಯಾಗಿ 

ಆಸ್ಟಟ ರೀಲಿಯಾಕೆೆ  ಬ್ರುವಾರ್ ಭಯವಾರ್ಲಿಲೂ ವೇ ಎೊಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಹೌದಲೂ ವೇ ನಾನ್ನ ಅವಾರ್ 

ಅದನ್ನು ಲೂ  ಯೊೀಚಿಸಿರಲಿಲೂ . ಆರ್ ನನಗೂ ಅನಿಸಿತ್ತ, ಹೌದು ನಾನ್ನ ಯಾವ ಧೈಯಿದ ಮೇಲೆ 

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ ಎೊಂದು.  

ನನು  ಮರ್ಳು ನನು  ಹತಿು ರ ನನು  ಬೆಳಿಿ  ಹಬ್ಬ ದ ಸಂಧಭಿದಲಿೂ  ಕೇಳಿದಳು ನಿನಗೆ ಈ ೨೫ ವರ್ಿರ್ಳಲಿೂ  

ಯಾವುದದರೂ ತ್ಮಾಷೆ ಯ ಕ್ಷಣರ್ಳು ನ್ನನಪಿದೆಯೇ ಎೊಂದು.   

“ಒೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನ್ನ ಎಲ್ೂ ೀ ನನು  ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಿೀಕೆೊಂಡ್ ಗೆ ಹರಗೆ ಹೀಗಿದೆೆ . ನನು  

ಯಜಮಾನರ ಹತಿು ರ Woolies  ಗೆ ಹೀರ್ಬೇಕೆೊಂದು ಇಲೂ  ವಾರಕೆೆ  ಆಗುವಷ್ಟಟ  ಸಾಮಾನ್ನರ್ಳು 

ಮನ್ನಯಲಿೂ  ಇದೆ ಎೊಂದು ಹೀಗಿದೆೆ . ಮನ್ನಗೆ ಬಂದು ಫ್ರರ ಡ್್  ತೆಗೆದರೆ ಫ್ರರ ಡ್್  ತ್ತೊಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ನರ್ಳು 

ಇದೆವು. ಅಯೊಯ ೀ ಮತೆು  Woolies ಗೆ ಹೀಗಿದೆಿ ೀರಾ ಎೊಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಇಲೂ  coles ಗೆ ಹೀಗಿದೆೆ  ಅಷೆಟ ೀ 

ಅೊಂದರು. “ 

೨೫ ವರ್ಿರ್ಳು ಹೇಗೆ ಕಳೆದು ಹೀದವೆೊಂದು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲೂ . ಈ ೨೫ ವರ್ಿರ್ಳಲಿೂ  ಎಷ್ಟ ೊಂದು 

ನ್ನನಪುರ್ಳು. ಎಲೂ  ಸವಿ ನ್ನನಪುರ್ಳೇ ಅಲೂ ದೇ ಇದೆರೂ ಎಷ್ಟ ೊಂದು ಸುಮಧುರ ನ್ನನಪುರ್ಳು ಈ ಪ್ವಿತ್ರ  

ಬಂಧನದ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿದೆ. 

ನನು  ಬೆಳಿಿ  ಹಬ್ಬ ದ ಸಂಭರ ಮ ಕೆೆ  ಮನ್ನಯನ್ನು  ಸಿೊಂರ್ರಿಸಿದೆೆ . ಹ್ಯಯ ಪಿ ಬ್ರ್ತಿ ಡೇ ಬೀಡ್ಿ  ನಂತೆ ಹ್ಯಯ ಪಿ 

೨೫ ಅನಿವೆಸಿರಿ ಬೀಡ್ಿ ಇದೆಯೇನೀ ಎೊಂದು ತ್ತೊಂಬಾ ಅೊಂರ್ಡಿರ್ಳಲಿೂ  ಹುಡುಕಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ  

ಸಿರ್ಲಿಲೂ . ಕನ್ನಗೆ ನಾನೇ ಒೊಂದು ಬೀಡ್ಿ ಬ್ರೆದೆ.  ಪಾಶಿ್ಚಮಾತ್ಯ  ದೇಶರ್ಳಲಿೂ  ೨೫ ವರ್ಿ ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿ 

ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಹಳ ವಿರಳ. ಅದಕೆೆ  ಇಲಿೂ   ಹ್ಯಯ ಪಿ ೨೫ ಅನಿವೆಸಿರಿ ಬೀಡ್ಿ 

ಸಿರ್ಲಿಲೂ ವೇನೀ ಎೊಂದು ಕೊಂಡೆ. 

ಪಾಶಿ್ಚಮಾತ್ಯ  ದೇಶರ್ಳಲಿೂ  ಗಂಡು ಹಣ್ಣು  ಇಬ್ಬ ರೂ ಸವ ತಂತ್ರ ರು. ನನು  ಆಫ್ರೀಸ್ ನಲಿೂ  ನನು  ಜೊತೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಗೆ ೩೫ ವರ್ಿ. ಅವಳಿಗೆ    ಹೀದ ವರ್ಿ engagement ಆಯಿತ್ತ. ಅವಳು ದಿನವೂ 

ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಗುವವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪೂ ೀೊಂಟ್ ಮಾಡಾು ನ್ನ ಇರುತ್ತು ಳೆ. ಮೊನ್ನು  ನನು  ಹತಿು ರ ಹೇಳಿದಳು, 

ಅಯೊಯ ೀ ಈ Glen ಟಾಯ್ಕೂ ಟ್ ರೀಲ್ ನ್ನು  ಉಲ್ಟಟ  ಇಡಾು ನ್ನ. ನಾನ್ನ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ 

ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೊೀ ಏನೀ ಎೊಂದು. ನಾನ್ನ ಅವಳ ಹತಿು ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ನ ಇಷ್ಟ ೊಂದು ಚಿಕೆ  ಚಿಕೆ  

ವಿರ್ಯರ್ಳನು  ನನು  ಗಂಡನಲಿೂ  ಹುಡುಕಿದರೆ ನಾನ್ನ ಎೊಂದೀ ನನು  ಗಂಡನನು  ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು  

ಎೊಂದು. ಹೌದು ಹೊಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವದೇ ಆದಶಿ ದೊಂಪ್ತ್ಯ ದ ರಹಸಯ ವಲೂ ವೇ? 

ಇದು ಪಾಶಿ್ಚಮಾತ್ಯ  ದೇಶದ ಕತೆಯೊೊಂದೇ ಅಲೂ , ಈರ್ ನಮಮ  ದೇಶದಲ್ಲೂ  ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛ ೀಧನ ತ್ತೊಂಬಾ 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲೂ  ವಿವಾಹವಾಯಿತೆೊಂದರೆ ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ  ಆರಾಮಾಗಿ ಮರ್ಳು ಅೊಂತೂ ಒಳಿೆ  
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ಮನ್ನ ಸೇರಿದಳೆೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರುತಿು ದೆರು. ಈರ್ ಹ್ಯರ್ಲೂ  ವಿವಾಹವಾದವರು ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ 

ಹೊಂದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತು ರೆ ಎೊಂದು ಹೇಳಲು ಬ್ರುವದಿಲೂ . ಇದು ಯಾಕೆ ಎೊಂದು ವಿಮಶ್ಚಿಸಿದರೆ ಉತ್ು ರ 

ನಮಮ  ನಮಮ  ಮನ್ನಯಲೊ ೀ ಇದೆ. ಈರ್ ಹಣ್ಣು  ಮರ್ಳು ಎೊಂದು ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ  ಓದಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲೂ . 

ಅವಳನ್ನು  ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಓದಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಸವ ತಂತ್ರ  ಕಟ್ಟಟ  ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತು ರೆ. ಹಣ್ಣು  ಹುಡುಗಿ 

ಎೊಂದು ತ್ಗಿಿ  ಬ್ಗಿಿ  ನಡೆಯಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತೆು  ಮಾವನನ್ನು  ಚ್ನಾು ಗಿ ನೀಡಿಕೊಂಡು 

ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎೊಂಬ್ ಪ್ದೆ ತಿರ್ಳೆಲೂ  ಹಳೆಯದಗಿದೆ. ೨೧ ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿೂ  ಗಂಡಿಗೆ ಯಾವ 

ಹಕೆು ರ್ಳು ಇವೆಯೊೀ ಅದೇ ಹಕೆು ರ್ಳು ಹಣ್ಣು  ಮಕೆಳಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಎೊಂದು ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ  ಪಿರ ೀತಿಯಿೊಂದ 

ಹಣ್ಣು  ಮಕೆಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತು ರೆ. ಮರ್ಳು ವಯಸಿಿ ಗೆ ಬಂದರ್ ಒಳಿೆ  ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿ 

ಕಡುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನ್ನರ್ಳಲಿೂ  ಇವತಿು ಗೂ ಹಣ್ಣು ಗೆ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಕಡುವುದಿಲೂ , ಗಂಡು 

ಹಣ್ಣು  ಎೊಂಬ್ ಬೇಧಭಾವ ಇನ್ನು  ಇದೆ. ಕೆಲವಬ್ಬ ರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಹಣ್ಣು  ಮಕೆಳಿಗೆ ಅಳಿಯಂದಿರು ಎಲೂ  

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸೊಸ್ಟಗೆ ಮಾತ್ರ  ಯಾವ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಅಭಾಯ ಸ 

ಇರುವುದಿಲೂ . ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆೆ  ಹೀದರ್ ಅತೆು ಯರು ತ್ಮಮ  ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನು  

ಹರ್ಳುತ್ು ಲೇ ಇರುತ್ತು ರೆ, ಅಯೊಯ ೀ ನಮಮ  ಅಳಿಯ ನನು  ಮರ್ಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವದೇ ಇಲೂ . 

ಅವನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಊಟ್ ಹ್ಯಕುತ್ತು ನ್ನ ಎೊಂದು. ಅದೇ ಅತೆು , ಅಯೊಯ ೀ ನನು  ಸೊಸ್ಟ ಸುಮಮ ನ್ನ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ತ ಬಿಡುತ್ತು ಳೆ, ಪಾಪ್ ನನು  ಮರ್ನೇ ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎೊಂದು. 

ಎೊಂತ್ ವಿಪ್ಯಾಿಸ ಅಲೂ ವೇ ಇದು.  

ನಮಮ  ದೇಶದಲಿೂ  ಹಣ್ಣು  ಮಕೆಳು ಬ್ದಲ್ಟಗಿದೆರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ , ವಾಕ್ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಎಲೂ  

ಸಿಕೆಿದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಕೆಳು ಇನ್ನು  ಬ್ದಲ್ಟರ್ಬೇಕು. ಹಣ್ಣು  ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಮನ್ನಗೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡ 

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ನ ತ್ಪಿಪ ಲೂ . ಗಂಡು ಮಕೆಳಿಗೆ ಇನ್ನು  ಏನ್ನ ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸದೇ ನಿೀನ್ನ ಗಂಡು 

ನಿೀನ್ನ ಏನ್ನ ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬಾರದು ಎೊಂಬ್ ಮನೀಭಾವದಿೊಂದ ಎಷ್ಟ ೊಂದು ಮನ್ನಯಲಿೂ  

ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತು ರೆ. ಗಂಡು ಮಕೆಳು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ಹ್ಯಗೆ ವತ್ಿನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣು  

ಮಕೆಳಿಗೂ ಅದು ಇರ್ಟ  ಆಗುವುದಿಲೂ . ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬೆಾರಿಯನ್ನು  ಸಮನಾಗಿ 

ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬ್ಹುದು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಕೆಳು ಆಗುವುದು ಎಷ್ಟಟ  

ಸಹಜವೀ ಗಂಡ ಹೊಂಡಿರಲಿೂ  ಜರ್ಳವಾಡುವುದು ಅಷೆಟ ೀ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ಜರ್ಳ ನಾಲೆು  ಗೊೀಡೆಯ 

ಮದೆಯ  ಇದೆ ರೆ ಮಾತ್ರ  ದೊಂಪ್ತ್ಯ  ಸುಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಾರ್ಬ್ಹುದು. 

ಒೊಂದು ಕಾಲದಲಿೂ  ನಮಮ ದು ಪುರುರ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಮಾಜವಾಗಿತ್ತು . ಈರ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬ್ದಲ್ಟಗಿದೆ. ಎಷ್ಟ ೊಂದು 

ಸುಶ್ಚಕಿು ತ್ ಮಧಯ ಮ ವರ್ಿದ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ರ್ಳಲಿೂ  ಹೊಂಡತಿಯದೇ ಪ್ರ ಧಾನ ಪಾತ್ರ .  ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ 

ಹೊಂರ್ಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ೊಂದು ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಸಿಕೆಿದೆ ಅೊಂದರೆ ಕೆಲವರು ಗಂಡನನ್ನು  ಪಾರ ಣ್ಣಯಂತೆ ನೀಡುತ್ತು ರೆ. 

ನನಗೆ ಮಾತ್ರ  ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿೊಂರ್ಳಲೊ ೀ ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೀಗಿದೆೆ . ಅಮೆರಿಕೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ 

ಮೊಂದುವರೆದ ದೇಶ. ನಾನ್ನ ಡೆಪೊಂಡೆೊಂಟ್ ವಿೀಸಾದಲಿೂ  ಹೀಗಿದೆಿ ರಿೊಂದ ನಿರುದಯ ೀಗಿ ಆಗಿದೆೆ . ಸಮಯ 

ಕಳೆಯಲು ಅಲಿೂ ನ ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುೊಂಪ್ನ್ನು  ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಲಿೂ  ಕೆಲವಬ್ಬ  

ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ತೊಂಬಾ ವರ್ಿದಿೊಂದ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಕಳೆದವರು ಇದೆರು. ನಾನ್ನ ನನು  ಗಂಡ 

ಆಫ್ರೀಸಿನಿೊಂದ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಕೂತ್ತ ಆ ದಿನದ ಆಗು ಹೀಗುರ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚಹ್ಯ 

ಕುಡಿವ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು . ಅವತ್ತು  ಲೇಡಿೀಸ್ ಕೂ ಬ್ ಗೆ ಹೀಗಿದೆೆ . ನನು  ಗಂಡ ಮನ್ನಗೆ ಬ್ರುವ ಹತಿು ಗೆ ನಾನ್ನ 

ನಾಳೆ ಸಿಗುತೆು ೀನ್ನ ನನು  ಗಂಡ ಆಫ್ರೀಸಿನಿೊಂದ ಬ್ರುವ ಸಮಯವಾಯಿತ್ತ ಎೊಂದು ಎದೆೆ . ಅಲಿೂ ನ ಕೆಲವು 

ಮಹಿಳೆಯರು ನನು ನು  ತ್ರಾಟ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಿೀನ್ನ ನಿನು  ಗಂಡ ಮನ್ನಗೆ ಬ್ರುವಾರ್ ಮನ್ನಗೆ ಯಾಕೆ 

ಹೀರ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ಬಂದು ಚಹ್ಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ನಿನಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲಿ. ನಿೀನ್ನ ಯಾಕೆ 
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ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎೊಂದು ತ್ತೊಂಬಾ ರ್ಲ್ಟಟ್ಟ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನೀಡಿ 

ವಿಚಿತ್ರ ವೆನಿಸಿತ್ತ. ನಾನ್ನ ಮನ್ನಗೆ ಹೀರ್ದೆ ಇದೆರೇ  ನನು  ಗಂಡ ಏನ್ನ ತ್ಪುಪ  ತಿಳಿದುಕಳಿುವುದಿಲೂ  

ಇಡಿೀ ದಿವಸ ಮನ್ನಯಲಿೂ  ಇರುತಿು ದೆ ರಿೊಂದ ನನಗೆ ಗಂಡ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೀ ಖುಷಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ 

ಬೇಕೀ ತಿೊಂಡಿ ಮಾಡಿ ಚಹ್ಯ ಕಟ್ಟಟ  ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿೊಂಗ್ ಹೀದರೆ ಏನೀ ಸಂತ್ಸ ಅಷೆಟ ೀ ಎೊಂದು 

ಹೇಳಿ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದೆ. ಮತೆು  ಬೇಸರ ಬಂದರೂ ಲೇಡಿೀಸ್ ಕೂ ಬ್ ಕಡೆ ಮಖ ಕೂಡ ಹ್ಯಕಿ ಮಲರ್ಲಿಲೂ . ಹಿೀಗೆ 

ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟ ೀ ವಿಮೆನ್ ಆಕಿಟ ವಿಟ್ಟಸ್ಟ ಿ  ಎಷ್ಟ ೊಂದು ಸುಖಿ ಜೀವನವನ್ನು  ಕೆಡಿಸಿದೆು  ಇದೆ. 

ಮೊದಲೆಲೂ  ಮದುವೆಯ ಬೆಳಿಿ  ಹಬ್ಬ ದ ಸಂಭರ ಮವನ್ನು   ದಿನ ಪ್ತಿರ ಕೆ ರ್ಳಲಿೂ  ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿಯ 

ಭಾವಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಹ್ಯಕಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುತಿು ದೆರು. ಆದರೆ ಈರ್ ಯಶಸಿವ  ದೊಂಪ್ತ್ಯ ದ ಮೊದಲ ವರ್ಿ 

ಪೂರೈಸಿದರೂ ಫೇಸುಬ ಕ್, ಇನಿಾ ಟ ಗಾರ ಮ್ ನಲಿೂ  ಭಾವಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಹ್ಯಕಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪ್ಡುತ್ತು ರೆ.  

ಮಗಿಸುವ ಮನು  

ಸಂಸಾರ ಎೊಂಬ್ ಉಗಿಬಂಡಿಗೆ  

ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿ ಹಳಿರ್ಳು ಇದೆ ೊಂತೆ  

ಒೊಂದು ಹಳಿ  ತ್ಪಿಪ ದರೂ ಬಿೀಳುವುದು ಸಂಸಾರ  

ಹ್ಯಗಾಗಿ ಉಗಿಬಂಡಿಯಂತೆ  ಹಗೆ ಉರ್ಳದೇ  

ಒಬ್ಬ ರನು ಬ್ಬ ರು ಹಳಿಯದೆ  

ಸುರಕಿಿತ್ವಾಗಿ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ  

ನಡೆದರೆ ಗೊೀಲಡ ನ್ ಜೂಬಿಲಿಯನ್ನು   

ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು 

 

 

 

Sunita Avadhani 
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ಹಿಮ ಬಂತು ಹಿಮ 

 

  
ಚಳಿಯಲ್ಲೂ  ನಾನಾ ವಿಧದ ಚಳಿಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಹುಬ್ಬ ೀರಿಸಬಹುದು! ಯಾಕೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಂದರೆ 

ನಾವು ಬ್ಂಗಳೂರು ಬಿಸಿಲು, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಬಿಸಿಲು, ಚೆನ್ನ ೈ ಬಿಸಿಲು, ಆಂಧರ ದ ಬಿಸಿಲು, ರಾಜಸ್ತಾ ನ್ ಬಿಸಿಲು, 

ಅಂತೆಲ್ಲೂ  ವರ್ಣಿಸುತ್ಾ ೀವಲ್ೂ ! ಹಾಗೇ, ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಸಿಡ್ನನ  ಚಳಿ, ಮೆಲ್ಬ ೀನ್ಿ ಚಳಿ, ಅಡ್ನಲೇಡ್ ಚಳಿ, 

ಟಸೆ್ಮ ನಯ ಚಳಿ ಅಂತೆಲ್ೂ  ನಮೆ್  ಆಸ್್ಮ ರೀಲಿಯಾದಲ್ೂ ೀ ಬೇಕಾದಷ್್ಟ  ಬಗೆಯ ಚಳಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 

ನಜವಾಗಿಯೂ ಚಳಿ ಇರುವ ಹಿಮ್ ದೇಶಗಳಲಿೂ  ಆಗುವ ಚಳಿಯ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಥರದುು ! ಹಿಮ್ 

ಬಿೀಳದಿದು ರೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ಇಂಗೊ ಂಡ್ನನ ಥಂಡ್ನ ಮೈನಸ್ ಡ್ನಗಿರ  ಚಳಿ, ಯೂರೀಪಿನ ಗಡಗಡ ಚಳಿ 

ತಂಬಿರುವ ಮೈನಸ್ ಡ್ನಗಿರ ಯಲ್ೂ ೀ ಇರುವ ಅತ್ರೇಕಗಳು, ಎರಡ್ನಯಷ್್ಟ  ಬ್ಳಾ ನ್ ಹಿಮ್ ಬಿದುು  ಮ್ನಸಸ ನುನ  

ಮುದಗೊಳಿಸಿದರೂ ಮೈ ಎಲುಬನುನ , ಬಾಯಲಿೂ ನ ಹಲ್ೂ ನ್ನನ  ಅಕಟಕಟಾ ಕಟ ಕಟ ಎಂದು 

ಅಲುಗಾಡ್ನಸುವ ಚಳಿ ...    

ಚಳಿ ದೇಶವಾದ ಇಂಗೊ ಂಡ್ನನ ಜನರು ಹವಾಮಾನ ಕುರಿತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಯೇ ತಮೆ್  ಮಾತ 

ಶುರು ಮಾಡುವುದು. ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಕಾರ್ಣಸಿ, ಸೂಯಿನ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಎಲ್ೂ ರಿಗೂ ಖುಷಿ, ಉತ್ಸಸ ಹ. ಮ್ಳೆ 

ಬಂದರೆ ಬೈಯುತ್ಸಾ  ಗೊಣಗಾಡ್ನಕಂಡು ಓಡ್ನ ಒಳ ಸೇರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು . ಯಾರೀ ಏಲಿಯನ್ ಗಳು 

ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಯ ಇಡ್ನೀ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ ಬೂದು ಬಣಣ  ಎರಚಿ ಚೆಲಿೂ  ಅದನುನ  ಒರೆಸಲು 

ಮ್ರೆತೆರೇನೀ ಎಂಬಂತೆ ಸದಾ ಮೀಡ ಕವಿದ, ಒಂಥರಾ ಬ್ಪಿಿ ಡುವ ಬೂದುಬಣಣ ದ ಪರ ಪಂಚ ಈ ದೇಶದ 

ತಂಬಾ ಹರಡ್ನದೆ. ಇದು ಎಲ್ೂ ಕ್ಕ ಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಸರುವಾಸಿ!  ಎಪಿರ ಲ್ ನಲಿೂ  ಮ್ರಗಿಡಗಳ ಚಿಗುರು 

ಕಾರ್ಣಸಿ, ಆಗಸ್್ ನಲಿೂ  ಹಣ್ಣಣ ಗಳ ತ್ಂದು ಅಕ್ ೀಬರ್ ಬರುವಷ್್ ರಲಿೂ  ಎಲ್ೂ ರಿಗೂ ಮ್ತೆಾ  ಅದೇನೀ ಅದೇ 

ಚಿಂತೆ - ಪುನಃ ಆ ಹಾರಿಬಲ್ ಚಳಿಗಾಲ್ ಬಂತಲ್ಲೂ ! ಪುನಃ ಮೈಮೇಲ್ ದಪಿ  ಟಾಪು, ಕೀಟು, ಓವರ್ 
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ಕೀಟು, ವಾಟರ್ ಪ್ರರ ಫ್ ಕೀಟು ಬೂಟು, ತಲ್ಗೆ ಟೀಪಿ. ಅಷ್್ಟ ಲ್ೂ  ಬಟ್್ಟ ಗಳ ರಾಶಿಯನುನ  ಮೈಮೇಲ್ 

ಹಾಕ್ಕಂಡವರಿಗೆ ಸಂಕಟವೀ ಸಂಕಟ! ಇಂಗೊ ಂಡ್ನಗೆ ಹೊೀದ ಹೊಸತರಲಿೂ  ಅದೆಲ್ೂ  ನೀಡಲು ನನಗೆ 

ಚೆಂದವೆನಸುತ್ಾ ತಾ . ಎಷ್್ ಂದು ತರಾವರಿ ಡ್ನಸೈನ್ ಗಳು!! ಚಿಕಕ ವರು, ದೊಡಡ ವರು ಹಾಕ್ಕಂಡ 

ಟೀಪಿಗಳನುನ  ನೀಡುವುದೇ ಕರ್ಣಣ ಗೆ ಹಬಬ ವೆನಸುತ್ಾ ತಾ .  

ಯಾಕೀ ಏನೀ ನಾವಿದು  ಹಳಿಾ ಯಲಿೂ  ಸಥ ಳಿೀಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಷ್್ ಂದು ಮ್ಳೆ ಚಳಿ ಇರಲಿಲ್ೂ !!! 

ನಾನಂತೂ ನಂಬಿಲ್ೂ ದಿದು ರೂ, ನಮೆ್  ಮದಲ್ ಚಳಿಗಾಲ್ದಲಿೂ  ಯಾಕೀ ಸ್ನ ೀ-ರಾಯ ಕಣಾ ಪಿಿ ಸಿ 

ಮಾಯವಾಗಿದು . ಸ್ತಂತ್ಸ ಜೊತೆ ಉತಾ ರ ಧ್ರರ ವಕೆಕ  ಹೊರಟು ಹೊೀದನೇನೀ ಅನನ ಸಿ ಹಳಿಾ ಯ ಜನಕೆಕ  

ಅದರಲ್ಲೂ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಬಲು ನರಾಸ್ಮಯಾಗಿತಾ . ಎರಡನೇ ವಷ್ಿದಲಿೂ  ಹಾಗಾಲಿಲ್ೂ . 

ಡ್ನಸ್ಮಂಬರ್ ನಲಿೂ  ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಫ್ೂ ಡ್ ಹಾವಳಿ, ಪಾಪ ಎಷ್್ ೀ ಮಂದಿಗೆ 'ವಾಟಡ್ಿ ಡೌನ್' ಕ್ರ ಸೆ ಸ್. 

ಜೊತೆಗೆ ಮ್ತ್ಾ ಂದು ಗಾಬರಿ ಕೂಡ - ಅಲ್ೂ ಲಿೂ  ಡಾಫೊಡ್ನಲ್ ಹೂ ಕಾರ್ಣಸಿಕಂಡ್ನದೆ, ಅಯಯ ಯ್ಯ ೀ 

ಗೊೂ ೀಬಲ್ ವಾರ್ಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ್ವೇ ಇದು? ಎಂದು ಮ್ಕಕ ಳು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ  ದೊಡಡ ವರು ಈ 

ಬಾರಿಯೂ ಹಿಮ್ದ ದಶಿನವಿಲ್ೂ  ಎಂದುಕಳುಾ ವಷ್್ ರಲ್ೂ ೀ ಹವಾಮಾನ ಇಲ್ಲಖೆ ಹೇಳಿತಾ  - 

ಜನವರಿಯಲಿೂ  ಹಿಮ್ರಾರ್ಣ ಬರುತ್ಸಾ ಳೆ, ಕಾದಿರಿ.  

ಅದಾದ ಕೆಲ್ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾರನನ  ರಸ್ಮಾ ಗಿಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಜಾರೀಬಂಡ್ನ, ಗಿರಿಗಿಟ್ ಲ್ ಎಲ್ಲೂ  

ಆಡೀದೇ...!! ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಕಾರು ತಲ್ಕೆಳಗಾಗಿ ಉರುಳಿಕಳಾ ದಿದು ರೆ ಸ್ತಕು ಎಂದು ಎದೆ ಡವಡವ 

ಎಂದಿತಾ . ಸದಯ  ಮೈಕೆಲ್ ಶೂಮ್ಶರ್ ನ ಸಿಥ ತ್ ಬರಲಿಲ್ೂ . ರಸ್ಮಾ  ಮೇಲ್ಲ್ಲೂ  ಬಾೂ ಕ್ ಐಸ್. ಮೈನಸ್ ಡ್ನಗಿರ ! 

ಆಕಾಶದಿಂದ ಅದೇ ಆ ಏಲಿಯನಗ ಳು ಬಿಟ್  ಹಿಮ್ದ ತೆಳಾ ನ್ ಸಿೀರೆ. ವಾಹ್.  ಜನವರಿ ತ್ಂಗಳ 

ಭಾನುವಾರದಂದು ಬ್ಳಿಗೆಗ  ಎದುು  ನೀಡ್ನದರೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರ ಯಲ್ಲೂ  ಸುರಿದಿದು  ಹಿಮ್! ಎಲ್ೂ ಲ್ಲೂ   

ಬ್ಳಾ ನ್ಯ ಹಿಮ್ ಸುಂದರಿ. ತ್ಂಡ್ನ ತ್ಂದು, ಬ್ಚು ಗಿನ ಬಟ್್ಟ ಗಳ ಪದರಗಳನುನ  ಧರಿಸಿಕಂಡು, ವಾಟರ್ 

ಪ್ರರ ಫ್ ಟಾಪು ಬಾಟಮೆು , ಸ್ನ ೀ ಬೂಟುಗಳನನ  ಹಾಕ್ಕಂಡು ಹೊರ ಹೊೀಗಿ ಸ್ನ ೀ ಮಾಯ ನ್ 

ಬಂಬ್ಯನನ  ಮಾಡ್ನ ಎಲ್ೂ ರೂ ನಕುಕ ನಲಿದೆವು. ಆಪಲ್ ಮ್ರವನುನ  ಅಲ್ಲೂ ಡ್ನಸಿ ಒಂದಷ್್ಟ  ಹಿಮ್ವನುನ  

ಮೈಮೇಲ್ ಉದುರಿಸಿಕಂಡು ಅದರ ಥಂಡ್ನಯ ಅನುಭವಕೆಕ  ಜೊೀರಾಗಿ ಅರಚಿದೆವು; ಹಿಮ್ಚೆಂಡು ಮಾಡ್ನ 

ಕೀಲು ಹಿಡ್ನದು ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಆಡಕಾಕ ಗುವುದಾ ಎಂದು ನೀಡ್ನದೆವು. ಮುಖ್ದ ಮೇಲ್ ಮುಸುಕನನ  

ಎಳೆದುಕಂಡು ಸಾ ಬಧ ಚಿತರ ದಂತೆ ಇದು  ಪರ ಕೃತ್ ಸುಂದರಿಯನುನ  ನೀಡುತ್ಸಾ  ಅದರಲಿೂ  ತಲಿೂ ೀನರಾದೆವು. 

ಪಕಕ ದ ಹಳಿಾ ಯಂದ ಮ್ಕಕ ಳ ಸ್ತಲು ಹರಿದು ಬಂತ. ನಮೆ್  ಹಳಿಾ ಯ ಅಂಚಿನಲಿೂ ದು  ಸಣಣ ದೊಂದು ಎತಾ ರ 

ಪರ ದೇಶಕೆಕ  ಹೊೀಗಲು ಅವರೆಲ್ೂ  ಬರುತ್ಾ ದು ರು. ಎಲ್ೂ ರ ಕಂಕುಳಲಿೂ  ಒಂದು ಬಾಡ್ನ ಬೀಡ್ಿ. ಸರಿ ನಾವೂ 

ಕೂಡ ಬೀಡ್ಿ ಹಿಡ್ನದು ಅವರ ಜೊತೆ ಹರಟುತ್ಸಾ  ಹೊೀದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಆ ಎತಾ ರದ ಅಂಚಿನಲಿೂ  ಬಾಡ್ನ 

ಬೀಡ್ಿ ಮೇಲ್ ಕಾಲಿರಿಸಿಕಂಡು ಸ್ತಲುಗಟ್್ಟ  ಮ್ಕಕ ಳು ನಂತೇಬಿಟ್್ಟ ದಾು ರೆ. ನಮೆ್  ಮ್ಕಕ ಳು ಲ್ಗುಬಗನ್ 

ಹೊೀಗಿ ಸ್ಮನ ೀಹಿತರಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕಂಡರು. ಯಾರೀ ಒಬಬ ರು ದೊಡಡ ವರು ರೆಡ್ನ ಗೊೀ ಎಂದು ಹೇಳಿದ 

ಕೂಡಲೇ ಇಡ್ನೀ ಮ್ಕಕ ಳ ಸ್ತಲು ಎತಾ ರದ ಆ ಹಿಮ್ಗೊೀಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಜಾರುತ್ಸಾ  ಬಂದರು. ಅವರ 

ಹರುಷ್ದ ಕೇಕೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್್ಟ ತಾ . ಅಷ್್ಟ ಕೆಕ  ಸುಮೆ್ ನಾಗದೆ ಮ್ತಾ ಷ್್ಟ  ಉತ್ಸಸ ಹದಿಂದ ಹೊೀದೆ 

ಏರಿಕಂಡು ಬಂದು ಮ್ತೆಾ  ಜಾರಟ! ನೀಡನೀಡುತ್ಾ ದು ಂತೆ ದೊಡಡ ವರು ತ್ಸವು ತಂದಿದು  ಪಿಕ್ಣ ಕ್ 

ಮಾಯ ಟ್ ಹರಡ್ನ, ಕೂತ ಪಾೂ ಸಿಕ ನಂದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಹಾಟ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಲ್ೀಟಗಳಿಗೆ ಸುರಿದರು. ಮ್ಕಕ ಳೆಲ್ೂ  

ಬಂದು ಅದನುನ  ಬಾಯ ಚಪಿ ರಿಸುತ್ಸಾ  ಕುಡ್ನಯುತ್ಾ ದು ರೆ, ದೊಡಡ ವರು ತಮೆ್  ಲ್ೀಟಗಳಿಗೆ ವೈನ್ 

ಹಾಕ್ಕಂಡು ಹಿೀರಿದರು! ಅದೆಲ್ೂ ವನ್ನನ  ನೀಡುತ್ಸಾ  ಆನಂದಿಸುವುದೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತಕ್ತಾ ! ಈ ರಿೀತ್ ಎರಡು 

ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ್ ಖುಷಿಪಟ್ು  ಮ್ಕಕ ಳು, ದೊಡಡ ವರು ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆಯುಾ  ಎಂದು ಚದುರಿಹೊೀದರು.   
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ನಾವೂ ಮ್ಧ್ಯಯ ನಹ ದ ಲಂಚ್ ಮುಗಿಸಿಕಂಡು ಮೂಳೆ ಕರೆಯುವ ಚಳಿಯಲಿೂ  ಭಾನುವಾರದ ಕಡಾಡ ಯ 

ಫ್ಯಯ ರ್ಲಿ ವಾಕ್ ಗೆಂದು ಸಿೀರ್ತ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶಕೆಕ  ಹೊೀದರೆ ಅಲಿೂ  ಅಷ್್ಟ ಹೊತ್ಾ ಗಾಗಲೇ ಹಿಮ್ವೆಲ್ಲೂ  

ಕರಗಿತಾ ಲ್ಲೂ !! ಬಿಳಿಸುಂದರಿ ಮ್ತೆಾ ಲಿೂ ಗೊೀ ಹಾರಿಹೊೀಗಿದು ಳು!   

 

 

 

 

ಡಾ. ವಿನತೆ ಶರ್ಮ 
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My SoulMate 
 

Watching the sky lit with rays of orange light,  

Wafting around amongst the streaks of white, 

Gusts of wind blowing them left and right, 

Slowly drawing the curtains on the night, 

Of remembrance of how invaluable it has been in hindsight, 

The company of thine in my life full of delight. 

 

To say the journey has been always smooth, 

Is to admit to living in a fool’s paradise youth! 

Where one hides ones head in the sand no untruth, 

To convince oneself of no lurking dangers around in truth. 

Would it have been really as enjoying and smooth? 

If life were to have no undulations or uncouth, 

And flowed in a smooth straight line my dear youth? 

 

To traverse the journey of life with you, 

Watching foibles as well as strengths of you, 

And the effortless and selfless service that flows from you, 

Towards fellow living creatures and unto heavens flew, 

That has been my solace and has kept my view, 

From becoming a total cynic or torn my life askew. 

 

May it be a mundane activity as a daily walk, 

Or be it a grand function or occasional talk, 

Kindness and beauty of your soul, white as chalk, 
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Makes everyone coming into your sphere rock, 

Overcome with the joy and pleasure ad-hoc. 

A bit envious though at the beginning, 

Wondering at the genuineness so brimming, 

Only to realize with time spinning, 

Having imbued the spirit of kindness and winning, 

Just by your company that is so winning. 

 

The effortless charm that you exude, 

Shines through your true nature obtrude, 

Brightens the day of one and all dude, 

Coming in contact with you, it’s ensued, 

Watching your eternal joie the vivre dude, 

Makes me look forward to the coming dawn spewed, 

To live to cherish the brightness of a new day ensued. 

 

At parties or functions at home, 

Making everyone to feel at home, 

With effortless service and dutiful care you roam, 

From preparation of awesome flavorsome food that foam, 

To looking after needs of guests at home, 

As delightful odor that fills the home, 

Like the renditions of devotional songs coming from home, 

Fills the hearts with blissful peacefulness that roam,  

Around in abundance in your presence as finely spaced as in every comb. 

 

Reaching out and helping others in distress, 
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Is an fantastic action and notion no less, 

But to realise and perceive other's distress, 

Is an innate ability that can only impress. 

And having reached out in any small way is to express, 

One's kindness and sympathy towards human frailty afresh, 

And to do it so naturally without any thoughts enmesh, 

Is a virtue that cannot be achieved nor repressed, 

And can only come with natural ability that so impress. 

 

Seeing the things and feelings that come so naturally in you, 

Can only hope to make similar feelings in me to brew, 

As time and tide passes by in slow hue, 

Aspire do I to kindered spiritedness that only few, 

Can reignite the same childlike beliefs that I pursue, 

And lay claim to possess so naturally as only I knew, 

With silent observation and trying to imbue, 

Similar qualities over time that I hope to grew. 

 
 

 

 

Krishna Avadhani  
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Why did I start digital online business as a back up plan? 
 

Namasakara!!! 
  
Did you all miss my articles? Come on Manasa nobody read it anyways!! No No I do have few 
genuine readers who would read anything and everything I post. By the way writing is one of 
my passions I will write irrespective of whether people read it or not. People generally prefer 
reading happy and colourful stories!! Mine are always real struggles!! 
  
I know, I know I should write articles in Kannada. But my typing in kannada is getting horrible 
day by day and I have few non kannada people who are interested in reading articles, so I 
prefer to write in English. 
  
So here is my 1st first article of this year!!! 
  
Topic: Why did I start a Digital Online Business as a backup plan? 

  
Here goes the story.... 
  
I started this new year by doing Bhairavi Sadhana (practice / prayer) for overall well being 
performed for 21 days. I know, I had lost belief in god. But I needed my strength and courage 
back in my life after I lost my father. I performed this whole heartedly. I was very positive and 
confident!!  
  
I had an unfortunate / unexpected incident at home in the beginning of this year. I lived in a 
shared house then, a house mate tried to physically assault me as there was disturbance in the 
house while I was practicing yoga early morning!!!! I did not feel safe. I immediately called the 
police for help. I vacated the house overnight. I did not tell this to anyone here. I did not drink, I 
did not smoke, and I did not party. I did not create any nuisance; I didn't even come out of my 
room and this happened. I was scared and shocked and was shivering!! I did not know even 
yoga would disturb someone so much. I missed my father; I missed my family. I felt lonely and 
helpless all over again. This time I remembered every single individual who put me in this 
situation. 
 

  
I called Dr. Neelima Akka and told her I am not feeling safe at home. I am looking for a new 
place. She told me to pack my bags immediately and stay at her place as long as I want. Thanks 
to Rama, my brother from another mother who helped me in shifting. I will never forget your 
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help. Thanks to my friends (they won’t like me naming them in public) who helped me 
financially when I was struggling to arrange for deposit money as the shifting process happened 
suddenly. I had the best time of my life!! A place that gave me peace and felt luxurious to sit on 
the balcony & watch the river... Ahhh... it was simply amazing!! A much-needed break in my 
life. I felt like I was with my parents. Safe and comfortable!!!  
  
In the meantime, I found a new place close to my workplace. A bit more expensive but I needed 
that space of my own and no sharing!!  My happy space!!! I entered this new and happy space 
by performing guru pooja by Neelima Akka.  
 

  
During all of these, I had a doctor's appointment @ RBWH. This was a follow up appointment 
post-surgery to discuss the next plan of action. This time I was not feeling lonely. I had Dr. 
Neelima Akka with me for my support. I was told there was no such great improvement in my 
health and advised for a complete hysterectomy surgery. I was already prepared for this!! But 
still I broke down. I knew this was the only option. I gave consent to book a surgery and now am 
on the waiting list. By this, my dream of one day / someday I will experience motherhood & 
have "Mini Me" collapsed once and for all. The funny part in this is when doctors and nurses 
keep tissues ready as soon as I enter the doctor’s office :):):) They know there will be litres of 
tears pouring out!! I am a known face in the hospital. In Fact I am a very special patient!!!  
 

  
Kudos to every woman who deals with Endometriosis!!! You are not alone sweethearts!! 
Endometriosis will not kill anyone but surely kill the quality of one's life, I am dealing with it 
very bravely!! Please... no sympathy here!!! 
  
This was a quick update on my health. 
  
Now comes the bigger part which is, the responsibilities I have on my shoulder. The only magic 
hand I had on my head and said do not worry I am there for you always was my father!! I was 
completely broken when I lost him. The daughter in me will never be satisfied!! I had to get up 
strong to be that biggest support system to my family back in India. It is my duty and 
responsibility now and I will do any sacrifice to give them every comfort they deserve. Sadhguru 
says your responsibility is limitless!!! So, what if I don't have kids? God has blessed my sister 
with an amazing twin princess, and they call me Amma. That's it!!! I am their mother by heart.  
  
Life is extremely expensive!! Just as an example – preschool fees for a kid is 1.5 to 2 lakhs INR 
which is approx. 4000$ how is it possible to afford for a normal working family? I know we are 
that so called computer science engineers, who as the outside world thinks, we earn millions , 
this is not true at all!! Every engineer will relate this! 
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Just because someone lives in a foreign country does not mean they will have income to 
conquer the entire world. That is not true. We will have our own struggles. Especially when only 
one person is earning with million commitments! 
  
I know the pros and cons of after surgery. I know the recovery period, I know how it affects rest 
of my life. This is when I realised, I need to have a second source of income along with my full-
time job to support myself, my family, and my loved ones. It is good and safe to have Plan B 
ready - you never know when life takes a U turn!! 
  
I am genuinely happy at my current workplace. A wonderful and supporting Boss Seema and my 
lovely colleagues. This is like my family. However, I did try for other job opportunities and was 
feeling guilty many times. Considering my health, I was not ready to have another stressful 9 to 
5 Job for a few extra dollars!! I was looking for online jobs- to work from home at my own 
comfort. 
  
You know they say, sometimes golden opportunities come and knock your door and you need 
to be alert to grab that opportunity? This happened to me as well. 
  
I came across a post on FB that left me wondering about people who were crushing their 
personal and professional goals in the internet marketing industry. So, I took a tiny little step 
and poked my head into their system, to see how they were doing it, and I realized how much 
ground I had to cover if I was serious about change, so I went ahead and I dove into their 
knowledge and experience... 
 
And here is what I got out of it: 
  
1. I attended their free webinar which was 90 mins. 
 

2. To be honest, I had many doubts in my mind, I was very sceptical like everyone else, as part 
of their next step I paid a refundable 149$ and a whole new world opened before my eyes... 
  
3. What caught my attention was, when I saw a young software engineer from Karnataka, India 
was achieving milestones upon milestones and rocking in this business already, I was super 
thrilled and inspired by her!!! In fact, thousands of working women like me have grown their 
online business to support their family. I was late into this world!!! 
  
4. I was assigned a dedicated mentor and coach. 
  
5. I had step by step video-based training. Can be done part time / full time from anywhere as 
long as there is an internet connection. 
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6. It was simple and easy. No selling involved. No Bugging friends & family.  
  
7. Did not have to be a tech Savvy. 
  
8. Tax slips are issued for income tax!! A proof that this business is legit and legal. 
  
9. Training sites were constantly getting updated, and I used every spare time of mine in 
learning brand-new set of skills which gave me a sense of satisfaction in both my personal and 
professional life. 
  
10. woolaaaaa.... I started building my business and had lots of fun doing it. I did it, while I am 
still working my regular 9-5 because of their plug & play system. 
 

11. Weekly webinars which brought in real people success stories to motivate and inspire 
newbies.  
  
12. This will solely be my responsibility to nurture it and build it if it should work for me and do 
wonders for me. I have been pursuing this career in the digital space and building a personal 
brand online. Day in, and day out…Early mornings. Before work. After work. Late at night. Even 
though people doubted me, mocked me. I have continued to invest every spare hour of 
everyday learning, growing the business. 
  
  
I stepped out of my comfort zone to help myself and my family. When it comes to taking 
responsibility for my family, I will take every single step carefully. I will think 100 times. Let me 
add one more thing here when I am investing so much time in waiting for that one person, will I 
not invest my time and efforts in being that additional support to my family? 

  
Most importantly I was serious about the change!!! When I was hesitant to take this bigger 
decision, I asked myself what more have I got to lose in my life? To take something from me, 
God must give me first:) 
  
There can be millions of other opportunities to generate a second stream of income like real 
estate, bitcoins, cryptocurrency, making contents on YouTube, tiktok, and what not. Every 
single person has chosen one or the other option to help & support their family. I chose this 
opportunity like many coz I know this is what suits me and my situations.  
 

 

For me I did not have any other source of income other than my salary. This was sufficient to 
live my life like a queen. But not enough to support my bigger dreams! That is when I chose this 
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decision to become an online digital business owner!! I now help people to build their own 
online business in which most of the heavy lifting is done, just need to put in 10% to kick start. 
If I can do it, anybody can do it! 
  
I am okay not to become a millionaire any time soon. But I will feel like a millionaire when I am 
able to provide the best education to all the kids in my family, best medical facilities to all the 
members in my family, as most of them are in villages and it is difficult for them to afford 
private hospitals. Most important, my father’s dream was to keep my entire family happy. 
When my reasons are genuine, I do not think I will fail in this. 
  
I am a daughter, I am a sister, I am an aunt to an amazing twin niece, I am a granddaughter and 
a sincere, committed, and responsible person. I have overcome many hurdles. Despite many 
ugly situations, I have carried positivity in my life. I am sure many daughters like me will relate. 
As We know the struggle our parents would have gone through to give us the best life we 
deserve. Now it is my duty to take a stand to be that strong supporting pillar!!! 
 

Thanks to all the lady bonds in my life who have constantly motivated me, inspired me and 
been that support me always!!  
  
  
So here is my new baby www.manasavishwanath.com 

  
Check this out only if you have been committed to making a change in your life. I do not want 

to waste your time and mine either  
 

 

 

 

Manasa Vishwanath  
 

 

 

 

 

http://www.manasavishwanath.com/
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ಕದಡಿದ ಕೊಳ 
 

ಒಮೆಮ  ಒಬ್ಬ  ರಾಜ ಒೊಂದು ಕೀತಿಯನ್ನು  ಸಾಕಿದೆ .  ಅದನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ಹ್ಯಕಿ ದಿನಾರ್ಲ್ಲ ಎರಡು, 

ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆತ್ು ದಿೊಂದ ಚ್ನಾು ಗಿ ಹಡೆಯುತಿದೆ .  ರಾಜ ಕೀತಿಗೆ ದಿನಾರ್ಲ್ಲ 

ಹಡೆಯುವುದನ್ನು  ರ್ಮನಿಸಿದ ಮಂತಿರ ಯು, ಒೊಂದು ದಿನ ರಾಜನ ಬ್ಳಿ ಬಂದು, ರಾಜಾ ಏಕೆ 

ಆ ಮೂಕ ಪಾರ ಣ್ಣಯನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಹ್ಯಕಿ ದಿನಾರ್ಲ್ಲ ಹಡೆಯುತಿು ರುವಿರಿ ಎೊಂದು ಕೇಳಿದ.  ನಿೀವು 

ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೀರಿ ಅದನ್ನು  ಬಿಚಿಿ  ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿರಲು ಬಿಡಿ ಎೊಂದು ಮಂತಿರ  

ಹೇಳಿದ.  ಸರಿ ಮಂತಿರ ರ್ಳೇ  ನಾನ್ನ ನಿೀವು ಹೇಳಿದ ಹ್ಯಗೆ ಕೇಳುತೆು ೀನ್ನ ಎೊಂದು ಆ ಕೀತಿಯ ಕಟ್ಟಟ  

ಬಿಚಿಿ  ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿಸಿದ.  ಆ ಕೀತಿಯು ಒೊಂದು ದಿನ ಸುಮಮ ನ್ನ ಇದೆು , ಎರಡನೇ  ದಿನ, ಆ 

ಅರಮೆನ್ನ ಆವರಣದಲಿೂ  ಕುಣ್ಣದು, ಕುಪ್ಪ ಳಿಸಿ, ಎಲ್ಟೂ  ಕಡೆಯೂ ಜಗಿಯಲು ಶುರುಮಾಡಿತ್ತ. 

ನಾಲೆನೇ  ದಿನ, ರಾಜನಸಿೊಂಹ್ಯಸನದ ಬ್ಳಿ ಹೀಗಿ ರಾಜನ ಕಿರಿೀಟ್ದ ಮೇಲೆ ಹತಿು  ಕುಳಿತಿತ್ತ . 

ಐದನೇ ದಿನ ಆ ಕೀತಿಯು ರಾಜನ್ನ  ಹಡೆಯುತಿು ದೆ  ಬೆತ್ು ವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರಾಜನ 

ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಹತಿು , ಅವನ ಎರಡು ಕಿವಿಯನ್ನು   ತಿವಿಯುತಿು ತ್ತು . ಇದನ್ನು  ರ್ಮನಿಸುತಿು ದೆ  

ಮಂತಿರ ಯು, ಕೀತಿಯ ಬ್ಳಿಯಿದೆ  ಬೆತ್ು ವನ್ನು  ಕಿತ್ತು ಕೆ ೊಂಡು, ಆ ಕೀತಿಗೆ ಚ್ನಾು ಗಿ 

ಬಾರಿಸಿ,  ಅದನ್ನು  ರಾಜನ್ನ ಹಿೊಂದೆ ಕಟ್ಟಟ ಹ್ಯಕಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಟ ಹ್ಯಕಿದ. ಆರ್ ರಾಜನ್ನ ಮಂತಿರ ಗೆ 

ಹೇಳಿದ,ಮಂತಿರ ರ್ಳೇ ನಾನ್ನ ಈ ಕೀತಿಯನ್ನು  ಇದರಿೊಂದಲೇ ಆರ್ ಕಟ್ಟಟ ಹ್ಯಕಿದೆೆ  ಈರ್ ತಿಳಿಯಿತೇ 

ಎೊಂದ ರಾಜ. ಅದರಿೊಂದ ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನ್ನಯನ್ನು  ಎಲೊ ಲಿೂ  ಇಡಬೇಕೀ ಅಲಿೂ  ಇಡಬೇಕು. 
 

 
 
 
 
 

ಇೊಂತಿ 

ನರೇನ್ ಕುಮಾರ್  
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Spot the differences 
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ಬ್ಣ್ಣ  ಹಚ್ಚು ತ್ತ ೀರಾ 
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ಹಾಸಯ  
 

A guy dies and is sent to hell. Satan meets him, shows him doors to three rooms, and says he must 
choose one to spend eternity in. In the first room, people are standing in dirt up to their necks. The guy 
says, ‘No, let me see the next room.’ In the second room, people are standing in dirt up to their noses. 
Guy says no again. Finally Satan opens the third room. People are standing with dirt up to their knees, 
drinking coffee and eating pastries. The guy says, ‘I pick this room.’ Satan says Ok and starts to leave, 
and the guy wades in and starts pouring some coffee. On the way out Satan yells, ‘OK, coffee break’s 
over. Everyone back on your heads!’ 
 
Teacher: "Kids, what does the chicken give you?" 
Student: "Meat!" 
Teacher: "Very good! Now what does the pig give you?" 
Student: "Bacon!" 
Teacher: "Great! And what does the fat cow give you?" 
Student: "Homework!" 

 

What happens to a frog's car when it breaks down? 

It gets toad away. 

 

A bank robber pulls out gun points it at the teller, and says, "Give me all the money or you're 

geography!" The puzzled teller replies, "Did you mean to say 'or you're history?'" The robber 

says, "Don't change the subject!" 

 

Brunette: "Where were you born?" 

Blonde: "The United States." 

Brunette: "Which part?" 

Blonde: "My whole body." 

 

This is the true story of George Phillips of Meridian, Mississippi, who was going to bed when his 

wife told him that he'd left the light on in the shed. George opened the door to go turn off the 

light but saw there were people in the shed in the process of stealing things. 

 

He immediately phoned the police, who asked, "Is someone in your house?" and George said, 

"No," and explained the situation. Then they explained that all patrols were busy, and that he 

should simply lock his door and an officer would be there when available. 

 

 

George said, "Okay," hung up, counted to 30, and phoned the police again. 

"Hello, I just called you a few seconds ago because there were people in my shed. Well, you 

don't have to worry about them now because I've just shot them all." 

Then he hung up. Within five minutes three squad cars, an Armed Response unit, and an 
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ambulance showed up. Of course, the police caught the burglars red-handed. 

One of the policemen said to George, "I thought you said that you'd shot them!" 

George said, "I thought you said there was nobody available!" 

 

A child goes to his father and asks, "Father, how do parents think of names for their children?" 

The father answers, "Well, son, the night before the mother gives birth, the father goes into the 

woods and camps for the night. When he wakes the following morning, the first thing he sees is 

what he names his child, which is why your sister is named Soaring Eagle. Why do you ask, Bear 

Poop?" 

 

A little girl and her older brother were visiting their grandfather's farm. The older brother 

decided to play a trick on his younger sister. He told her that he discovered a man-eating 

chicken. The girl was frightened, and ran inside in fear. Then the older brother heard his little 

sister scream. He ran inside immediately. She was screaming at their grandfather, who was 

chowing down on a plate of fried chicken. "What is it?" he asked. The sister turned to him in fear 

and said," It- it's- IT'S A MAN EATING CHICKEN!!!" 

 

 

At the doctor's office, Tom was getting a check up. "I have good news and bad news," says the 

doctor. "The good news is you have 24 hours left to live." Tom replies, "That's the good news?!" 

Then the doctor says, "The bad news is I should have told you that yesterday." 

 

"Knock, knock." 

"Who's there?" 

"Nobel." 

"Nobel who?" 

"No bell that's why I knocked." 

 

Q: What did the lawyer name his daughter? 

A: Sue. 

 

Q: What stays in one corner but travels around the world? 

A: A stamp. 
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Recipes 

Potato salad with sugared macadamias 
 

 

INGREDIENTS  

¶ 6 Romano peppers or red capsicums, stems intact  
¶ 2 tbs olive oil 
¶ 1 tbs balsamic vinegar 
¶ 1 bunch oregano, leaves picked, stems reserved, plus extra leaves to serve  
¶ 500g cooked brown rice (we used 90-second microwave rice) 
¶ 1/2 cup (75g) pitted kalamata olives, roughly chopped, plus extra to serve  
¶ Finely grated zest of 1 lemon 
¶ 2 spring onions, thinly sliced 
¶ 1 tsp dried chilli flakes, plus extra to serve 
¶ 1/2 cup (125g) mascarpone 
¶ Pickled golden peppers, to serve (optional)  
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Method 

¶ Preheat the oven grill to high. 
¶ Place the peppers on a baking tray. Season and drizzle with oil and 

vinegar. Scatter oregano stems over tray and grill, turning halfway, for 
10 minutes or until peppers are charred. 

¶ Combine oregano leaves, rice, olives, zest, onion, chilli and 
mascarpone in a large bowl. Make an incision along length of peppers 
and remove seeds and membranes. Fill with rice mixture. 

¶ Return to grill for a further 5 minutes or until rice mixture is warmed 
through. 

¶ Sprinkle with extra oregano, olives and chilli, and serve with golden 
peppers. 

 




