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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 enthusiastic response to the Sanskruthika 

Sanje event.  It is so good to see the participants and our members get involved and we all look 

forward to the event on the 20th March 2021.  It feels great to be celebrating our cultural 

functions during these testing times and also gives us all an oppurtunity to meet and mingle 

socially with one another. 

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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ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆ 
 

 

 

ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆ ಬಗೆ್ಗ  ಎಷ್ಟು  ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ  ಗ್ಗಳತಿಯರು ಸೇರಿ 

ಎಲ್ಲಾ ಗೋ ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ನಾವೆಲ್ಾ ರೂ ಹಸದಾಗಿ ಗ್ಗಳೆತನ ಬೆಳಿಸಿದೆು  ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಾ ರೂ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು  

ಮಾತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲ್ಾ . ಆಗ ಒಬಬ ಳು ತನನ  ಅತೆ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಅತೆ್ತ  

ವಿಷಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಾ ರೂ ಚುರುಕಾದರು. ಗಂಪಿನ ಮೌನ ಮುರಿದೇ ಬಿಟ್ಟು ತು. ಎಲ್ಾ ರೂ ಅವರ 

ಅವರ ಅತೆ್ತಯನ್ನನ  ತ್ತಗಳಲು ಹಗಳಲು ಶುರು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ು ರು. ಮೌನವಾಗಿದೆ  ಹುಡುಗಿಯರೂ ಕೂಡ 

ಮಾತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲ್ವರ ಮುಖ ಅತೆ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ  ಕೋಪದಂದ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಂಪಾಯಿತು. 

ಒಬಬ ರ ಮಾತನ್ನನ  ಮತೆ್ತಬಬ ರು ಕೇಳಿಸಿ ಕಳಳ ದ್ದ ಅವರ ಅವರ ಅತೆ್ತಯ ಗಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ 

ನನಗ್ಗ ಈ ಅತೆ್ತಯ ಸಮಸೆೆ  ಬರಿ ಸಾಮಾನೆ  ಜನರಿಗೇ ಮಾತರ  ಸಿೋಮಿತವೇ ಎಂದು ಅಂದು ಕಂಡೆ. ಆದರೆ 

ನಿನ್ನನ  ಮೇಗನ್ ಮಾರ್ಕ್ಾ ್ ಇಂಟ್ರೆ್ವ್ ್ ಓಫ್ರ  ಜೊತ್ತಗ್ಗ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅತೆ್ತಯ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮನ್ನಯ 

ಸಮಸೆೆ  ಎಲ್ಾ ರಿಗೂ ಇರುತೆದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದತು.  

ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಸಪ ರ ಸಂಧಿಸದ ಉತೆರ ಧ್ರರ ವ ದಕಿ್ಷಣ ಧ್ರರ ವ ಎಂದುಕಳುಳ ವುದು, 

ಹೆಣಿ್ಣ ಗ್ಗ ಹೆಣಿ್ ಂದರೆ ಅಲ್ರ್ಜ್. ಹೆಣಿ್ಣ  ಮತಸ ರದ ನ್ನರೆ. ನೂರು ಮಿೋಸೆಗಳಿದೆಲ್ಲಾ  ಇರಬಹುದು,ಎರಡು 

ಜಡೆಗಳಿದೆಲ್ಲಾ  ಇರಲ್ಲಗದು. ಇತೆಾ ದ ಗಾದ್ದಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಗಾಗ ನಮಮ  ನಿಮ್ಮಮ ಲ್ಾ ರ ಕ್ಷವಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬಿೋಳುತೆಿರುತೆವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಬಬ ರೂ ಹೆಣಿ್ಣ ಗಳು ಜಗಳವಾಡುತೆಿದೆ ರೆ, “ಅತೆ್ತ  

ಸೊಸೆಯಂತ್ತ ಕಚ್ಚಾ ಡುವಿರಲ್ಾ ”ಎಂಬ ಸಾಮಾನೆ  ಉದೆಾರ ಯಾಕೆ ಬರುವುದು? ಈ ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆ 

ಜಗಳವೇಕೆ ಲೋಕ ಪರ ಸಿದಧ ? ಮಾವ ಅಳಿಯನ ಸಂಬಂಧ ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ವಿಶಿ್ೋಷಿಸಲ್ಪ ಡುವುದಲ್ಾ ವಲ್ಾ  

ಯಾಕೆ? ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಇಷ್ಟು  ನಿಕೃಷಠ  ಸಂಬಂಧವೆಂಬಂತ್ತ ನಿರೂಪಿತವಾದದೆು  ಹೇಗ್ಗ? 

ಮತೆು  ಯಾಕೆ? ಎಂಬ ಪರ ಶ್ನ  ಸಾಮಾನೆವಾಗಿ ವಿದೆಾವಂತ ಸೆಿ ರೋ ಸಮೂಹವನ್ನನ  ಕಾಡುತೆದ್ದ. 

ವೇದಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲ,ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲ ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆ ಕಚ್ಚಾ ಟ್ದ ಕಥೆಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ವೆ ಕೆ್ಷತವ ಗಳಾಗಲ್ಲ 

ಕಾಣಸಿಗವುದಲ್ಾ . ಶಿವ ಪಾವ್ತಿ ಅವರನ್ನನ  ನೋಡಿ, ಎಷ್ು ಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಾ  ಇದೆ ಂತ್ತ ಕಾಣ್ಣಸುತೆದ್ದ. 
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ವಿಷಿ್ಟ  ಲ್ಕಿ್ಷ ಮ  ಯನ್ನನ ೋ ನೋಡಿ, ಲ್ಕಿ್ಷ ಮ  ಅಂತೂ ಯಾವುದೊ ಸಿಇಓ ಹುದೆ್ದಯಲ್ಲಾ  ಇದೆ ಂತ್ತ ಕಾಣ್ಣಸುತೆದ್ದ. 

ಕೃಷಿ  ರುಕ್ಷಮ ಣ್ಣಯರು ಕೂಡ ಎಷ್ು ಂದು ಅನೆ ೋನೆ ವಾಗಿ ಇದೆ ಂತ್ತ ಕಾಣ್ಣಸುತೆದ್ದ. ಅವರಿಗ್ಗ ಅತೆ್ತಯರು 

ಇರಲ್ಲಲ್ಾ ವೇ ಎಂಬ ಪರ ಶ್ನ  ಎಲ್ಾ ರಿಗೂ ಬರುತೆದ್ದ. 

ನಾವು ೨೧ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಾ  ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಸವ ತಂತರ ತ್ತ ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಅಧಿಕಾರ, ಹೆಣಿ್ಣ ನ ರಕ್ಷಣ್ ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾತಾಡುತೆಿದೆ್ದ ೋವೆ ಎಂದರೆ ಆಶಾ ಯ್ವಾಗತೆದ್ದ. ನಾವು ಎಂತ್ತಂತ Robot, Space X ಅಂತ ರಾಕೆಟ್ 

ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವೆ. ಆದರೂ ಇವತೆಿಗೂ ಆದರ್ಶ್ ಸೊಸೆ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತಾಡುತೆ್ತೋವೆ ಅಂದರೆ 

ತುಂಬಾ ವಿಪಯಾ್ಸ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನ್ನಗ್ಗ ಬಂದ ಸೊಸೆ ಗಂಡ, ಅತೆ್ತ , ಮಾವ ಮತೆು  

ನಾದನಿಯವರನ್ನನ ಲ್ಾ  ನೋಡಿಕಳಳ  ಬೇಕು. ಅತೆ್ತ  ಮಾವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಾ  ರೂಲ್ಸಸ  ಗಳು 

ಹೆಂಗಸರಿಗೇ ಯಾಕೆ? ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನಿಗ್ಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು, ಅವಳ 

ಮನ್ನಯವರನ್ನನ ಲ್ಾ  ಖುಷಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ರೂಲ್ಸಸ  ಯಾಕ್ಷಲ್ಾ ? ಆ ರೂಲ್ಸಸ  ಗಳೆಲ್ಾ  ಇದ್ದಯೋ ಏನೋ 

ಆದರೆ ಅದನ್ನನ  ಪಾಲ್ಲಸುವವರು ಕೆಲ್ವರು ಮಾತರ .  

ಮೊನ್ನನ  ಮಹಿಳಾ ದನಾಚರಣ್ ಆಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ದನಾಚರಣ್ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಾಟ್ಸ ಪ್ಪಪ  ನಲ್ಲಾ  

ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತೆಿತೆು .ಆದರೆ ಕೆಲ್ವೊಬಬ ರು ಇದು ಬರಿ ಪಾಶಿಾ ಮಾತೆ ದ ಪದಧ ತಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಾ  ದಾವ ಪರ 

ಯುಗದಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಪಾರ ಮುಖೆ ತ್ತಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟು  ಕಂಡು ಬಂದದೆ್ದ ೋವೆ ಎಂದು ಕುಹುಕ 

ನ್ನಡಿದರು. ದಾವ ಪರ ಯುಗದಲ್ಲಾ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಪಾರ ಮುಖೆ ತ್ತಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ರಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಕಲ್ಲಯುಗದಲ್ಲಾ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಎಷ್ಟು  ಪಾರ ಮುಖೆ ತ್ತ ಇದ್ದ? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಾ  ತಾಪತರ ಯಗಳು ಆಯಿತ್ತಂದರೆ 

ಸಾಕು, ಅಯೆ ೋ ಅವರ ಸೊಸೆ ತುಂಬಾ ಜೊೋರು, ಅವಳಿಗ್ಗ ಸಂಸಾರವನ್ನನ  ತೂಗಿಸಿಕಂಡು ಹೋಗಲು 

ಬರುವುದಲ್ಾ  ಎಂಬ ಮಾತೇ  ಕೇಳಿ ಬರುತೆದ್ದ. ಈ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುವವರು ಮತೆಾರೂ ಅಲ್ಾ  ಹೆಂಗಸರೇ 

ಹೆಂಗಸರನ್ನನ  ಜರೆಯುತೆಾರೆ. ಮಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮನ್ನಗ್ಗ ಬಂದರೆ ಅಮಮ  ಓಡಿ ಬಂದು ನಿೋರು ಕಟ್ಟು  

ಆದರಿಸುತೆಾಳೆ. ಅದೇ ಅಮಮ  ಸೊಸೆ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದರೆ ಟ್ಟವಿ ನೋಡುತೆಾ  ಕುಳಿತಿದೆವಳು ಸೊಸೆಯ 

ಮುಖವನ್ನನ  ನೋಡದ್ದ ಇರುತೆಾಳೆ. ಸೊಸೆಯೂ ಮಗನ ಅಷ್ು ೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಸುಸೆಾಗಿ ಬಂದದೆಾಳೆ ಎಂಬ 

ಪರ ಜೆ್ಞಯೂ ಇಲ್ಾ . 

ಈಗಿೋಗ ಕೆಲ್ವು ಶಿಕಿ್ಷತ  ಸುಸುಂಸ್ ರತ ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆಯರು ಪರಸಪ ರ ಪೂರಕವಾಗಿ ವೆ ವಹರಿಸುತೆಾರೆ. ಎಷ್ು ೋ 

ಅತೆ್ತ  ಸೊಸೆಯರು ಜೊತ್ತಜೊತ್ತಯಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತೆಾರೆ. ವಾಕ್ಷಂಗ್ ಹೋಗತೆಾರೆ. ಮನ್ನಯ 

ಕಷು ಸುಖಗಳಲ್ಲಾ  ಇಬಬ ರೂ ಚರ್ಚ್ಸಿ ತಿೋಮಾ್ನಿಸುತೆಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧೆ ವೆಂದರೆ ಅತೆ್ತಗ್ಗ ಮನ್ನಗ್ಗ 

ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳ ಬಗೆ್ಗ  ಆದರ,ಅಕ್ ರೆ, ಕರುಣ್,ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಾ ಗ. ಹಾಗ್ಗ ಸೊಸೆಯಾದವಳಿಗೂ 

ದುರಭಿಮಾನದ ಗೂಡಾಗಿರದ್ದ ತನನ  ವಿದೆ್ದ ಗ್ಗ ತಕ್ಂತ್ತ ವಿನಯಶಾಲ್ಲಯಾಗಿದೆು  ಅತೆ್ತಯ ಸಾಾ ನಮಾನದ 

ಅರಿವಿದೆಾ ಗ. ಸಣಿ  ಪುಟ್ು  ಮನಸೆಾಪಗಳಿಗ್ಗ ಶಾಂತಮನಸಿಸ ನಿಂದ ಚರ್ಚ್ಸಿದರೆ ವೈಮನಸುಸ ಗಳು 

ದೂರಾಗವವು. ಮುಕೆ  ಸಂವಹನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ. 

ಮುಗಿಸುವ ಮುನನ  

ಅತೆ್ತ  ತನ್ನ  ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದ ಸೊಸೆಗೆ ಮನೆಯ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸುತೆ್ತ  ಹೇಳುತೆ್ತರೆ  

ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಗ್ರ ಹ ಸ್ಚಿವೆ  

ನಿಮಮ  ಮಾವ ಹಣ್ಕಾಸು ಸ್ಚಿವರು  

ನ್ನ್ನ  ಮಗ್ ಮನೆಯ ಅಗ್ತಯ  ಮತೆ್ತ  ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಚಿವ  
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ನ್ನ್ನ  ಮಗ್ಳು ಅಭಿವರ ಧಿ್ಧ  ಸ್ಚಿವೆ  

ಈಗ್ ನಿೀನು ಹೇಳು ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಖಾತ್ತ ಬೇಕು ಎಂದು  

 

ಸೊಸೆ ಮಂದಹಾಸ್ದಂದ ಉತೆರಿಸುತೆ್ತಳೆ  

ಅತೆ್ತ  ನಾನು ಇವತೆನಿಂದ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಧಕಾರ ಸ್ವ ೀಕರಿಸುತೆ್ತೀನೆ (ಸಂಗ್ರ ಹ) 

 

 

 

Sunita Avadhani 
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ಆಸ್್ಟ ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ' ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ 

 

ವಿಶ್ವ ಪ್ರ ೇಮಿಗಳ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರ ವರಿ ೧೪ರಂದು ಪ್ರ ೇಮಿಗಳು ಆಚರಿಸುವ Valentine's Day, 

ಹತಿ್ತರವಾಗುತಿ್ತದದ ಂತೆ ಆಸ್್ಟ ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ನೆ ಡ ಸಂಘ ಕ್ವ ೇನ್್ಸ ಲ್ಯ ಂಡ್ (ಕೆಎಸ್-ಕ್ಯಯ ) ಸದಸಯ ರಲಿಿ  

ಕಾತುರದ ಕಾವೇರುತಿ್ತತಿು . 'ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರಿೇಕು ಬ್ರುತಿ್ತದೆ, ನೆನಪಿದೆ ತಾನೇ' ಎಂದು ಕೆಎಸ್-ಕ್ಯಯ  

ಗಂಡ-ಹಂಡಿರ ಜೇಡಿಗಳು ತಮಮ  ಬಂಧುಬ್ಳಗ, ಸೆ್ಟ ೇಹಿತರ ವಲ್ರ್ವನೆ್ನ  ಕೇಳುತಿಾ ಅವರಿಗೆ 

ವಿಷರ್ ಗೊತಿ್ತದೆಯಂದು ಖಾತ್ತರ  ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ತಿ್ತದದ ರು. ಇತಿ , ಕೆಎಸ್-ಕ್ಯಯ  ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಎಡಬಿಡದೆ ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಫೇಸುು ಕುಕ , ವಾಟ್್ಸ ಪ್  ಮತಿು   ಮಿಂಚಂಚೆರ್ ಮೂಲ್ಕ್ 

'ಹದಿನಾಲ್ಕ ರ ವಿಶೇಷ'ವನೆ್ನ  ನೆನಪಿಸುತಿ್ತದದ ರು.  

ಹಚ್ಚಾ ಗಿ ತರುಣತರುಣಿರ್ರೇ ಉತ್ಾ ಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರ ೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆರ್ನೆ್ನ  

ಇದಾಯ ಕ್ಪ್ಪ  ಇವರು ಕ್ನೆ ಡ ಸಂಘದ ವತ್ತಯಂದ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ 

ಆಶ್ಾ ರ್ಯವಾಗಿರಬ್ಹುದು. ಕ್ನೆ ಡ ಸಂಘ ಕ್ವ ೇನ್್ಸ ಲ್ಯ ಂಡ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ರ ಪ್ರ ೇಮದಿನವನೆ್ನ  ನಿಜಕ್ಯಕ  

ವಿಶೇಷವಾಗಿರಿಸಲು ಹೊರಟಿದದ ರು. ಆಸ್್ಟ ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ' 

ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನೆ್ನ  ಆಯೇಜಿಸಿದದ ರು. ಅಂತರ್ಜಯಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಟ ರ್ ಮೂಲ್ಕ್ ಏಪ್ಯಡಿಸಿದದ  

'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ' ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನೆ್ನ  ಪ್ರ ಖಾಯ ತನಾಮರಾದ ಕ್ವ ಜ್ ಮಾಸ್ ರ್ ಡಾ. ನಾ. 

ಸೇಮೇಶ್ವ ರರವರೇ ಖುದಾದ ಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರಿದದ ರು. ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದ ಹಸರು ‘ಪ್ರ ೇಮ 

ಸಂಭ್ರ ಮ ರ್ಜಲ್ ವಿಶೇಷ ಕ್ವ ಜ್ ಸಪ ರ್ಧಯ’! ತಮಮ  ರ್ಜಣೆಮ  ಮತಿು  'ಪ್ರ ೇಮಲೇಕ್'ದ ರ್ಜಾ ನದಿಂದ 

ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳ ಸವಾಲ್ನೆೆ ದುರಿಸುತಿಾ ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ರನೆ್ನ  ರಂಜಿಸಲು ಕೆಎಸ್-ಕ್ಯಯ  ಸದಸಯ ರಿಂದ ಆರು ಗಂಡ-

ಹಂಡಿರ ಜೇಡಿಗಳು ಸಿದಧ ವಾಗಿದದ ರು. ಗೆದದ ವರಿಗೆ ಬ್ಹುಮಾನವಾಗಿ ಇ-ಪುಸಿಕ್ಗಳನೆ್ನ  ಕೊಡಲು 

ಮೈಲ್ಯ ಂಗ್ ಮತಿು  ಸಾವಣಣ  ಬುಕ್್ಸ ಮಂದೆ ಬಂದಿದದ ರು. ನಾವೆಲಿ್  ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ರು ಅಂತರ್ಜಯಲ್ 

ಲೇಕ್ವನೆ್ನ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲಿಿ  ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಾ. ಸೇಮೇಶ್ವ ರರ ರ್ಜದೂವನೆ್ನ  

ನೇಡಲು ಕಾದಿದೆದ ವು. ಕ್ಡೆಗೂ ಕ್ವ ೇನ್್ಸ ಲ್ಯ ಂಡ್ ಸಮರ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಂಜೆ ಆರೂಕಾಲಿಗೆ ಕೆಎಸ್ 

ಕ್ಯಯ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ ನಿವಾಯಹಕ್ರು Zoom ತಾಂತ್ತರ ಕ್ ರ್ಜಲ್ದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನೆ್ನ  ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ 

ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಬ್ಲು ಹಷಯ!   

ಸಂಘದ ವತ್ತಯಂದ ಸೇಮೇಶ್ವ ರರಿಗೆ ಸಾವ ಗತವನೆ್ನ  ಕೊೇರಿ ಅವರ ಕ್ರು ಪ್ರಿಚರ್ವನೆ್ನ  ನಿೇಡಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  ಜೇಡಿಗಳ ಹಸರುಗಳನೆ್ನ  ಪ್ರ ಕ್ಟಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ್-ಅನಿಲ್, ರೇಹಿಣಿ-ಚಂದನ್ಸ, 

ರೂಪ್-ಕುಮಾರ್, ಗೌರಿ-ಮಹಂತೇಶ್, ದಿೇಪಾ- ರಾಘವೇಂದರ  ಮತಿು  ಶಂಭ್ವಿ-ನಂದಿೇಶ್, ಈ ಆರು 

ದಂಪ್ತ್ತಗಳು ಅದಾಗಲೇ Zoom ತಾಂತ್ತರ ಕ್ ಪ್ರದೆರ್ ಮೇಲೆ Breakout Room ಗಳಲಿಿ  ಸೆಾ ಪಿತರಾಗಿದದ ರು. 

ತಮಮ  ಅಸಖ ಲಿತ ಕ್ನೆ ಡ ಭಾಷೆರ್ಲಿಿ  ಕ್ವ ಜ್ ಮಾಸ್ ರ್ ಸೇಮೇಶ್ವ ರರು ಕೇಳುವ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  

ಉತಿರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ buzzer ಒತಿಲು ಅವರ ಕೈಬೆರಳುಗಳು ಕಾದಿದದ ವು. ಅವರ ಎದೆಬ್ಡಿತ 

ಜೇರಾಗಿತಿೆೇನೇ ಅದು ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ರಿಗಂತೂ ಕೇಳಲಿಲಿ್ ! ಆದರೆ ಅವರ ಮಖದಲಿಿ  ಮನೆಮಾಡಿದದ  

ಆತಂಕ್ ನಮಗೆ ರವೆರ್ಷ್್ಟ  ಕಂಡಿದದ ಂತೂ ದಿಟ!  
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ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲಿಿ  ಅಮರ ಪ್ರ ೇಮಕ್ಥೆಗಳು, ದುರಂತ ಪ್ರ ೇಮಕ್ಥೆಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೇಡಣೆ, 

ಪ್ರ ಶೆ್ ೇತಿರ, ಪ್ದಬಂಧ, ಪ್ದವಿನೇದ, ಶ್ರ ವಯ ಕಾವಯ  ಮತಿು  ಚಟ್ ಪ್ಟ್ ಚಿನಕುರಳಿ ಎಂಬಂತೆ ಎಂಟು 

ಸುತಿು ಗಳಿರುತಿವೆ ಎಂದು ಘೇಷಿಸಿದಾಗ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ತುದಿಗಾಲಿನಲಿಿ  ನಿಂತ ಅನ್ನಭ್ವ! 

ದುರಂತಪ್ರ ೇಮಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು ಸವ ಲ್ಪ  ಕ್ಠಿಣವೆನಿಸಿದುದ  ಅಲಿಿ  ಸೇಲಿದದ ರೂ 

ಅಮರಪ್ರ ೇಮದ ಬ್ಗೆೆ ಯೇ ಹಚ್ಚಾ  ಒಲ್ವು ತೇರುವ ಮಾನವ ಸಹಜಸವ ಭಾವ ಗೆದಿದ ತಿು ! ಆಗಾಗ 

buzzer ವಯ ವಸೆ್ಟ  ಕೈಕೊಟ್ ರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ದಂಪ್ತ್ತಗಳು ಉತ್ಾ ಹದಿಂದ ಮನೆ ಡೆದಿದದ ರು. ಕ್ವಿಗಳು, 

ಕ್ವನಗಳು, ಪ್ದಬಂಧ ಮತಿು  ಚೆಲಿ್ಪಿಲಿಿ  ಅಕ್ಷರ ಜೇಡಣೆ ಸುತಿು ಗಳು ಹಚ್ಚಾ  ಮನರಂಜಿಸಿ ಗಂಡ-

ಹಂಡಿರ ಜೇಡಿಗಳ ಮಖಾರವಿಂದಗಳಲಿಿ  ನಗು ಮೂಡಿತಿು . ಒಮ್ಮಮ  ಕ್ವ ಜ್ ಮಾಸಿರರು 

'ಅಂತಹುದಂದು ಪ್ದ ಕ್ನೆ ಡದಲಿಿ  ಇಲಿ್ವೇ ಇಲಿ್ ' ಎಂದು ಉದೆ ರಿಸಿದಾಗ ಫಜಿೇತ್ತಯಾಗಿತಿು . 

ಸುತಿು ಗಳನೆ್ನ  ಗೆಲಿು ತಿ್ತದದ ವರಿಗೆ ಸಲಿು ತಿ್ತದದ  ಬ್ಹುಮಾನ ಪುಸಿಕ್ಗಳ ಹಸರನೆ್ನ  ಸೇಮೇಶ್ವ ರರು 

ಘೇಷಿಸುತಿ್ತದಾದ ಗ ಆಹ ಆಹ ಎಂದು ತಲೆದೂಗುತಿಾ ಜತೆಜತೆಗೆ ಅಸೂಯ ಪ್ಡುವಂತಾಗಿತಿು ! 

ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ರೂ ಕ್ಯಡ ಉತಿರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಸುತಿನೆ್ನ  ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ರಿಗೆಂದೇ ಮಿೇಸಲಿಟ್ಿ ದದ ರೆ ಚೆನೆಿ ತಿು . 

ಕ್ಡೆರ್ ಸುತಿನೆ್ನ  ಮಗಿಸಿ ಬೆವರನೆ್ನ  ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಆರೂ ಜೇಡಿಗಳು ಅಂತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಕಾದಾಗ ಅವರ ಜತೆ ಪ್ರ ೇಕ್ಷಕ್ರೂ ಕ್ಷಣ ಎಣಿಸಿದದ ರು. ಅತಯ ಂತ ಹಚ್ಚಾ  ಅಂಕ್ಗಳನೆ್ನ  ಗಳಿಸಿ ಗೌರಿ-

ಮಹಂತೇಶ್ ದಂಪ್ತ್ತ ವಿಜಯಗಳಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಕೊಟ್  ಉತಿರಗಳಲಿಿ  ಕ್ನೆ ಡ ಸಾಹಿತಯ ದ ಬ್ಗೆೆ  

ಅವರಿಗಿರುವ ಆಸಕಿ್ ಎದುದ  ಕಂಡಿತಿು .    

ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲಿಿ  ಕ್ವ ಜ್ ಮಾಸ್ ರ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದಕೆಕ  ಉತಿರವನೆ್ನ  ಆಲೇಚಿಸುತಿಾ 

ಜೇಡಿಗಳು ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳುು ತಿ್ತದಾದ ಗ ಆ ಅರವತಿು  ಸ್ಟಕೆಂಡುಗಳಲಿಿ  ಹಳೆ ಕ್ನೆ ಡ ಚಲ್ನಚಿತರ  

ಹಡುಗಳ ವಾದಯ ಸಂಗಿೇತವನೆ್ನ  ಕೇಳುವ ರಸದೌತಣವಿತಿು . ಒಮ್ಮಮ ಮ್ಮಮ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳ ಜತೆ 

ವಾದಯ ಸಂಗಿೇತವು ಪೈಪೇಟಿ ಹೂಡಿ, ಯಾವುದರ ಕ್ಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ್ ಗೊಂದಲ್! 

ನಡುನಡುವೆ ಹಟ್ ಸಿೇಟಿನಲಿಿ  ಕ್ಯತ್ತದದ  ಜೇಡಿಗಳ ಪ್ರದಾಟ ನಗು ತರಿಸಿತಿು . ಉತಿರ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ಭಾಷೆಗೂ ಮೈಸೂರು ಪಾರ ಂತಯ ದ ಕ್ನೆ ಡಕ್ಯಕ  ಇದದ  ವಯ ತಾಯ ಸ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ 

ತಲೆದೇರಿತಿು . ಎಷ್ೆ ೇ ಪ್ರ ರ್ತೆ ಪ್ಟ್ು  ನಿವಾರಿಸಿದರೂ ಕೆಲ್ವೊಮ್ಮಮ  ತಾಂತ್ತರ ಕ್ ದೇಷ ತಾನೇ ಸೈ 

ಎನೆ್ನ ತಿ್ತತಿು . ಆದರೇನಂತೆ, ಕ್ಡೆರ್ಲಿಿ  ಸೇಮೇಶ್ವ ರರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಟ್್ಸ ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವು 

infotainment ಆಗಿತಿು . ನಮಮ  ಕ್ವ ೇನ್್ಸ ಲ್ಯ ಂಡ್ ಕ್ನೆ ಡ ಸಂಘಕೆಕ  ಆಸ್್ಟ ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ 

ಬಾರಿಗೆ 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ' ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವನೆ್ನ  ಯೇಜಿಸಿ, ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದುದ  

ಬ್ಹಳ ಹಮ್ಮಮ ಯನಿಸಿದೆ. 

 

ಡಾ. ವಿನ್ತ್ತ ಶಮಮ 
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He, she, and a glass of milk 

 

Venue: Home 

Time: 7 am to 7:30 am 

Time to go: 7:30 am 

 

It is breakfast time again. She heats the milk to the right temperature, adds three spoonfuls of 

sugar, stirs rapidly till no residue is left, wipes the edges of the glass clean, hurries to the table 

where he is sitting and places it carefully before him. She waits for his approval. And sighs. Life 

had been simpler when he was younger, she thinks. In those days, the reaction to that elusive 

glass before him was a simple "I don’t want it.” Life was more complex now. 

He looks at the glass of milk like one would look at a dead cockroach. 

"Yuck. Milk!” 

She waits with bated breath as the dark head bends over the cup, examining it carefully. Pass? 

Fail? He looks up in disdain "There is something floating in it! Cream, I think! And the Bournvita 

is not mixed completely." The glass is back in her hand so fast that she wonders if she even 

gave it to him in the first place. She returns to the kitchen and examines it carefully. Is she 

becoming blind or something? The glass fails to reveal any, absolutely any kind of floating 

particle and the mixture looks fine. Maybe he has eyes that see beyond what normal people do, 

she muses. She re-heats, re-filters and re-does everything basically. 

The glass is handed over again and this time since the minute examination for more faults 

proves unsuccessful, the drink is tasted. "Ugh! No sugar!” The glass is handed back promptly. 

Patiently, she hurries back and puts another spoonful of sugar to the drink already saturated 

with it. It dissolves, albeit with great difficulty. She is sure that the milk will solidify if she adds 

another spoon of sugar to it. He is banging the table asking her to hurry up. 

He looks disappointed that all his attempts at making that dormant volcano inside her erupt, 

causing her to fling the milk down the sink like the other day, are not working. He does not know 

that she has learnt her lesson fast. He takes the glass, yelps, and almost drops it. 

"It is so hot!" 

She smiles a smile even angels would be envious of. A halo is now forming around her head. 

"Please let me cool it for you. I am so sorry.” She turns on the fan on for a second and turns it 

off before handing him the milk. Seeing that most of his complaints have been handled to his 

satisfaction, he says "Ok. Keep it there."  
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She guards the milk carefully while it bides its time on the table. She is not going to allow any 

insect to fall into it this time. He puts on his shoes, his socks, picks up his bag and meanders 

into the bedroom, out of it and then makes a beeline to the door. She gets there faster. 

” The milk...?" 

"It is late, and I will miss the bus now. You took so long to prepare it." 

Seeing that her face is turning a light purple, he finally starts to drink the milk and, on a cue, 

stops at the same point: three-fourths of the glass. 

"Yes?” her smile is frozen. 

"There is something floating at the bottom. I can’t drink that." 

"There is nothing there. I have filtered twice and have stirred very well." 

The remainder of the liquid is sipped slowly, very slowly till the bottom is reached and then he 

gags. 

"Uhgggggg...there was something at the bottom. I have swallowed it ...yeek!" 

 

And before she can react, the milk gushes out from the mouth and onto the carpet. He wipes his 

mouth on the back of his hand, spits out some milk and shudders with a revulsion that one 

would experience if one consumed the dead creature referred to earlier. 

The 10-year-old now looks at the carpet and then at her apologetically. She looks apologetic 

too. She should have been happy with the 3/4ths and not aspired for more. The only sad thing 

was - this was one lesson she refused to learn. 

Maybe tomorrow... 

 

Aruna Venugopal 
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Spot the differences 
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ಬಣ್ಣ  ಹಚ್ಚು ತೆ್ೀರಾ 
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ಹಾಸ್ಯ  
 

A woman was taking an afternoon nap. When she woke up, she told her husband, "I just 

dreamed that you gave me a pearl necklace. What do you think it means?" "You'll know 

tonight," he said. That evening, the man came home with a small package and gave it to his 

wife. Delighted, she opened it to find a book entitled "The Meaning of Dreams."   

 

Two little boys were known troublemakers, stealing everything they could get their hands, even 

from the church. One day a priest stopped one of the boys and asked, "Where is God?" The boy 

shrugged and the priest repeated, "Where is God?" The boy ran out of the cathedral crying to 

his home where he hid in a closet. Eventually his brother found him and asked, "What's wrong?" 

The crying boy replied, "We're in trouble now! God is missing and they think we took him!" 

 

Teacher: "What is the chemical formula for water?" 

Student: "HIJKLMNO." 

Teacher: "What are you talking about?" 

Student: "Yesterday you said it's H to O!" 

 

If the right side of the brain controls the left side of the body, then lefties are the only ones in 

their right mind. 

 

During an impassioned sermon about death and final judgement, the pastor said forcefully, 

"Each member of this church is going to die and face judgement." Glancing down at the front 

pew, he noticed a man with a big smile on his face. The minister repeated his point louder. 

"Each member of this church is going to die and face judgement!" The man nodded and smiled 

even more. This really got the preacher wound up. He pounded the pulpit emphatically when 

he came to the ultimatum: "Each member of this church is going to die and face judgement!!!" 

Though everyone else in the congregation was looking somber, the man in front continued to 

smile. Finally the preacher stepped off the platform, stood in front of the man and shouted, "I 

said each member of this church is going to die!" The man grinned from ear to ear. After the 

service was over, the preacher made a beeline for the man. "I don't get it," the preacher said in 

https://jokes.boyslife.org/jokes/this-coffee-tastes-like-mud/
https://jokes.boyslife.org/jokes/this-coffee-tastes-like-mud/
https://jokes.boyslife.org/jokes/this-coffee-tastes-like-mud/
https://jokes.boyslife.org/jokes/this-coffee-tastes-like-mud/
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frustration. "Whenever I said, 'Each member of this church is going to die,' your smile got 

bigger. Why?" "I'm not a member of this church," the man replied. 

 

 

Two old friends crossed paths after not seeing one another for almost a decade. 

Utkarsh: "What are you doing these days?" 

Sparsh: "PHD." 

Utkarsh: "Wow! You're a doctor!" 

Sparsh: "No, Pizza Home Delivery." 

 

Fred: "Why do elephants wear red nail polish?" 

Bob: "I don't know, why?" 

Fred: "To hide in cherry trees." 

Bob: "But I've never seen an elephant in a cherry tree." 

Fred: "See, it works." 

 

Q: If you were forced to go through one of the following doors, which door do you go through 

with 100 % certainty you'd stay alive: a door with a man with a gun behind it, a door with a tiger 

who hasn't eaten in 7 years behind it, or a door with an electrical chair behind it? 

A: The one with the tiger behind it, because if it hasn't eaten in 7 years it's dead. 
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Recipes 

Potato salad with sugared macadamias 
 

 

INGREDIENTS 

 600g baby coliban (chat) potatoes, unpeeled 

 3 bunches asparagus, trimmed, halved lengthways 

 200g pkt podded frozen edamame 

 1 egg white 

 145g (1 cup) macadamias 

 2 tablespoons brown sugar 

https://www.taste.com.au/recipes/collections/potato-recipes


 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

     

www.kannadasanghaqld.org   FB: ttps://www.facebook.com/kannadasangaqld   Page 15 

 

 4 radishes, thinly sliced 

 1 lemon, rind cut into thin strips 

 Olive oil, to drizzle 

CREAMY YOGHURT AND HERB DRESSING 

 90g (1/3 cup) thick Greek-style yoghurt 

 1 avocado, coarsely chopped 

 1/2 cup fresh continental parsley leaves 

 2 tablespoons chopped fresh chives 

 1 tablespoon chopped fresh dill 

 1 garlic clove, crushed 

 2 tablespoons fresh lemon juice 

 

Method 

 Step 1 

Place the potatoes in a large saucepan and cover well with cold water. Bring to boil. Cook 

for 10-15 minutes or until just tender but still holding shape. Drain and set aside to cool 

completely then cut into 1cm-thick slices. 

 Step 2 

Cook the asparagus and edamame in a saucepan of boiling water for 3 minutes or until 

bright green and tender crisp. Drain. Plunge into iced water to stop cooking process. 

 Step 3 

Meanwhile, preheat oven to 180C/160C fan forced. Line a baking tray with baking paper. 

Place the egg white in a bowl. Use a fork to whisk until frothy. Add the macadamias and 

sugar. Toss until well combined. Use fork to transfer macadamias to prepared tray, 

draining off excess egg white. Bake for 8-10 minutes or until golden. 

 Step 4 

To make dressing, place yoghurt, avocado, parsley, chive, dill and garlic in a food 

processor. Process until smooth. Add lemon juice. Season. Process until well combined. 

 Step 5 

Spread dressing over base of a serving platter. Top with potatoes, asparagus, edamame, 

radish, zest and macadamias. Drizzle over oil and season to serve. 

 




