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Editor’s Column 
 

Greetings to the KSQ (Kannada Sangha Queensland) family.  The spring season is upon us and 

the weather is already springing on us beautiful sunshine and pleasantness.  We hope the 

advent of spring makes the haughtiness of the covid19 virus fade. We wish that our members 

acquire a spring in their steps and experience the joie de vivre of the spring season’s calling. 

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

ksqsinchana@gmail.com email address. 

KSQ committee held its second KSQ-Taranga via online webinar on 29th August.  Raj Pratap 

disseminated helpful information for home buyers and delved on the various schemes of the 

government for first home buyers and others.  There were a lot of questions and he took the 

time to answer them all.  We are thankful to him for this and we hope our members enjoyed 

this session. 

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksqsinchana@gmail.com
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ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ  
 

 

 

೫ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಕೆ್ಕ  ಬೆರೆಳೆಣಿಸುವಟ್ಟು  ಜನ ಹೋಗುತಿ್ತದದ ರು. ಗೊರೂರು 

ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಅಯ್ಯ ಿಂಗಾರರು ಅಮೆರಿಕಕೆ್ಕ  ಅವರ ಮಕೆ ಳನುು  ನೋಡಲು ೧೯೭೪ ರಲಿ್ಲ  ಹೋಗಿದದ ರು. 

ಅವರ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಅನುಭವಗಳನುು  ಅವರು “ಅಮೆರಿಕಾದಲಿ್ಲ  ಗೊರೂರು” ಎಿಂಬ ಪುಸಿ್ಕ ಬರೆದು 

ಇಡೋ ವಿಶಾ ಕೆ್ಕ  ವಣಿಿಸಿದರು. ನಾನು ಹೈ ಸೆ್ಕ ಲಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗಲೇ ಆ ಪುಸಿ್ಕವನುು  ಓದ ಪುಳಕಿತನಾಗಿದೆದ . 

ಒಿಂದಲಿ  ಒಿಂದು ದನ ಅಮೆರಿಕಾವನುು  ನೋಡಬೇಕ್ಕಿಂದು ಕನಸು ಕಂಡದೆದ . ನಾನು 

ದೊಡದ ವಳಾಗುತಿ್ತದದ ಿಂತೇ ನಮಮ  ಪರಿಯ್ಚದವರು, ನಿಂಟರು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಕೆ್ಕ  ಹೋಗಿ ನಲೆಸಿದರು. 

ನನು  ಆಿಂಗಿ  ಭಾಷೆಯ್ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಯ ಪಕರಾದ ಪಿ ಮ್ ಹೆಗೆೆ ಯ್ವರು ಅಮೇರಿಕಾಕೆ್ಕ  ಮಗಳನುು  ನೋಡಲು 

ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು 'ಆಲಮ ನ ಇಿಂದ ಆನ್ ಆಬಿರ ಗೆ' ಎಿಂಬ ಪುಸಿ್ಕವನುು  ಬರೆದು ಅವರ 

ಅಮೇರಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನುು  ಬರೆದರು. ನನಗೆ ಆಗ ೨೦ ವರ್ಿಗಳಿರಬಹುದು. ಆ ಪುಸಿ್ಕ ಓದದ ಮೇಲೆ 

ಅಮೇರಿಕಾಕೆ್ಕ  ಹೋಗಲೇ ಬೇಕ್ಕಿಂಬ ಆಸೆ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿ್ತ .  

ನಾನು ನನು  ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನನು  ಯ್ಜಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ನನು  ಕನಸಿನ ದೇಶವಾದ ಅಮೆರಿಕ್ಕಗೆ 

ಹರಟೆ. ಅಪಪ  ಅಮಮ  ತಂಗಿಯ್ರು ಹಾಗೂ ನಿಂಟರು ಇರ್ು ರನುು  ಬಿಟ್ಟು  ಹೇಗೇ ಹೋಗುವೆನಿಂದು 

ಮನಸುು  ತಳಮಳಿಸಿತ್ತ. ಒಿಂದು ಕಡೆ ನನು  ಕನಸು ನನಸ್ವಗುವದೆಿಂದು ಎಿಂಬ ಸಂತಸ್. ಎಲಿರನುು  ಬಿಟ್ಟು  

ಹೋಗುವ ತಳಮಳದಿಂದ ಕಣ್ಣ ಲಿ್ಲ  ನೋರಿಳಿಸುತಿ  ನನು  ಜನಕೆ್ಕ  ವಿದಾಯ್ ಹೇಳಿ ಮಿಂಬೈ ಅಲಿ್ಲ  ವಿಮಾನ 

ಹತಿ್ತದೆವು. ಅದೇ ನನು  ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಪಾ ಯಾಣ್ವಾಗಿತಿ್ತ . ನನು  ಯ್ಜಮಾನರು ನನು  ಜೊತೆ 

ಇದದ ದದ ರಿಿಂದ ಯಾವ ಪಾ ಯಾಸ್ವಿಲಿದೆ ವಿಮಾನ ಪಾ ಯಾಣ್ ಸ್ವಗಿತ್ತ. ಸುಿಂದರ ಗಗನ ಸ್ಖಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದ 

ನನಗೆ ನಮಮ  ವಿಮಾನದಲಿ್ಲ  ಇದದ  ಗಗನ ಸ್ಖಿಯ್ರು ತ್ತಿಂಬಾ ಸ್ಪಪ ಗೆ ಅನಸಿದರು. ಮಲಗಲೂ ಬಿಡದೇ 

ಒಿಂದೇ ಸ್ಮನ ಊಟ ತ್ತಿಂಡ ಪ್ರನೋಯ್ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು ಬಾಲ್ಲು ಮೊೋರ್ ಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ 

ನಡೆಯುತಿಲೇ ಇತಿ್ತ . ಅಿಂತೂ ೧೪ ಗಂಟೆಗಳ ವಿಮಾನ ಪಾ ಯಾಣ್ ಮಾಡ ಬಾಲ್ಲು ಮೊೋರ್ ಗೆ ಬಂದು 

ಇಳಿದೆವು. ವಿಮಾನ ನಲ್ದದ ಣ್ ಜನರಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬಿತಿ್ತ . ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಪರಿಚಯ್ವೇ ಇಲಿ  ಹಾಗೂ 

ಪರಿಚಯ್ ಮಾಡಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕಿಂಬ ಉತ್ತು ಕತೆ ಕೂಡ ಯಾರಲಿೂ  ಇದದ ಿಂತೆ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿ . ಬಸ್ ನಲ್ದದ ಣ್ದಲಿ್ಲ  

ನಿಂತರೆ ಎಷ್ು ಿಂದು ಜನ ಮಾತಾಡಸುವ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಳ ವ ನನು  ಊರು ನನಪಿಗೆ ಬಂತ್ತ. 
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ನಮಮ  ಬಾಯ ಗ್ ಗಳನು  ತೆಗೆದು ಕೊಿಂಡು Immigration Clearance ಮಾಡಲು ಹೋದೆವು. ಅವತಿ್ತ  

ಅಕೊು ೋಬರ್ ೩೧. Halloween day ಎಿಂದು ನಮಮ ವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದದ ರು. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರುತಿದೆ 

ಎಿಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ Halloween day ಇಡೋ ಪಾ ಪಂಚ ಆಚರಿಸುತಿದೆ. ೨೪ ವರ್ಿಗಳ ಹಿಂದೆ 

ಇದು ಬರಿ ಅಮೆರಿಕಕೆ್ಕ  ಅಷೆು ೋ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿತಿ್ತ . ಇಮಿಗೆಾ ೋರ್ನ್ ಕಿಂಟರ್ ಅಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಕಪುಪ  ಹೆಿಂಗಸು 

ಎರಡು ಕೊೋಡು ತಲೆಗೆ ಏರಿಸಿ ಕೂತ್ತದದ ಳ್ಳ. ಅವಳ ನಗೆ ಅವಳ ವೇರ್ ಭೂರ್ಣ್ಗಳನು  ಎಲಿ  ನೋಡದರೆ  

ಯ್ಮ ಲೋಕದ ದೂತೆಯಂತೆ ಕಂಡಳ್ಳ. ಅಮೇರಿಕಾ ಒಿಂದು ಸ್ಾ ಗಿ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಿದದ  ನನಗೆ ಅವಳ್ಳ 

ಯ್ಮ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ನರಕಕೆ್ಕ  ಪ್ರಸ್ ಕೊಡುತಿ್ತದದ ಳೇನೋ ಅಿಂತ ಅನಸಿತ್ತ.  

ಹವಾ ನಯಂತ್ತಾ ತ ವಿಮಾನ ನಲ್ದದ ಣ್ದಿಂದ ಹರಗೆ ಬರುತಿ್ತದದ ಿಂತೆ ತಣ್ಣ ಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಿೋಸಿ ತ್ತಿಂಬಾ 

ಚಳಿಯೆನಸಿತ್ತ. ನಮಮ  ಯ್ಜಮಾನರ ಕಛೇರಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡುವ ಒಬಬ  ಭಾರತ್ತೋಯ್ನು ನಮಮ ನುು  

ಬರಮಾಡಕೊಳಳ ಲು ಕಾಯುತಿ್ತದದ . ನನು  ಯ್ಜಮಾನರಷೆು ೋ ವಯ್ಸುು  ಇರಬಹುದು. ನಮಮ ನುು  ತ್ತಿಂಬಾ 

ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ ಮಾಡಕೊಿಂಡ. ಅವನು Toyota Car ಅಲಿ್ಲ  ನಮಮ ನುು  ಕೂರಿಸಿಕೊಿಂಡು ಹರಟ. ನಾನು 

Ambassador ಮತಿ್ತ  ಮಾರುತ್ತ ಕಾರ್ ಮಾತಾ  ನೋಡದ ನನಗೆ Toyota car ಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಾಗ ಪುರ್ಪ ಕ 

ವಿಮಾನದಲಿೆ ೋ ಕುಳಿತಷ್ಟು  ಸಂಭಾ ಮ. ಒಿಂದು ೫೦ ಮೈಲ್ಲ ಪಾ ಯಾಣ್ ಮಾಡ ನಮಮ ನುು  ಕೊಲಂಬಿಯಾ 

ದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಒಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟು . ಅಯ್ಯ ೋ ನನು  ಹೆಿಂಡತ್ತ ಏನಾದರೂ 

ಅಡಗೆ ಮಾಡಕೊಡಬೇಕ್ಕಿಂದು ಅಿಂದು ಕೊಿಂಡದದ ಳ್ಳ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಿನ ಕಾರಣ್ ಅವಳಿಗೆ 

ಅಡಗೆ ಮಾಡಲ್ದಗಲ್ಲಲಿ  ಎಿಂದು ನಪ ಹೇಳಿದ. 

ಹೋಟೆಲ್ ತ್ತಿಂಬಾ ಸುಸ್ಜಿ್ಜ ತವಾಗಿತಿ್ತ . ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಮಟ್ಟು ದಾಗ ರಾತ್ತಾ  ೯ ಗಂಟೆ. ಹಟೆು  

ಹಸಿಯುತಿ್ತತಿ್ತ . ಮನ ಜನರ ನನಪ್ರಗುತಿ್ತತಿ್ತ . ಯಾಕೊೋ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಬಂದು ತಪುಪ  ಮಾಡದೆನೇ ಎಿಂದು 

ಮನಸ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಶಯ್ ಸುಳಿದಾಡತ್ತ. ಯ್ಜಮಾನರು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನುು  ಸುತಿ್ತ  

ಅನುಭವವುಳಳ ವರು. ನಾನು ಹಸಿವು ಎಿಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲಿ್ಲ  ಇದದ  ರೆಸ್ು ೋರೆಿಂಟ್ ಗೆ ಫೋನ್ 

ಮಾಡ ಪ್ರಸ್ವು  ವನುು  ತರಿಸಿದರು. ಚ್ಚಕೆ  ಊರಲಿ್ಲ  ಇದದ  ನನಗೆ ಪ್ರಸ್ವು  ಅಿಂದರೆ ಏನು ಅನುು ವುದು 

ಗೊತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಪ್ರಸ್ವು  ನೋಡ ರುಚ್ಚ ನೋಡದ ಮೇಲೆ ಊಟವೇ ಯಾಕೊೋ ಬೇಡ ಎನಸಿತ್ತ. ಹಸಿದ 

ಹಟೆು ಯ್ಲಿೆ ೋ ಮಲಗಿದ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗೆೆ  ಎದದ  ಕೂಡಲೇ ಚಹಾ ಕೂಡಯ್ಬೇಕ್ಕಿಂಬ ಆಸೆಯಾಯತ್ತ. 

ಬೆಳಿಗೆೆ  ಹೋಟೆಲ್ ಅಲಿ್ಲ  ಚಹಾ ಆಡಿರ್ ಮಾಡದರೆ, ಅವರು ಒಿಂದು ಲೋಟದಲಿ್ಲ  ಕಪುಪ  ಚಹಾವನುು  

ತಂದರಿಸಿದರು. ಅಯ್ಯ ೋ ನನಗೆ ಹಾಲ್ಲನ ಚಹಾ ಬೇಕಿತಿ್ತ  ಅಿಂದು ಹೇಳಿದದ ಕೆ್ಕ  ಒಿಂದು ಲೋಟದಲಿ್ಲ  ಹಾಲು 

ತಂದು ಕೊಟು ರು. ಅವರ ಲೆಕೆ ದಲಿ್ಲ  ಕಪುಪ  ಚಹಾಕೆ್ಕ  ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಮೇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೆ ರೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡಯ್ 

ಬೇಕು ಎಿಂದು ಅರ್ಿ. ಚಹಾ ಕುಡಯ್ದೆ ಅದನುು  ಚೆಲಿ್ಲದೆ. 

ನಾವು Tor Apartments ಅಲಿ್ಲ  ಬಾಡಗೆ ಹಡದೆವು. Apartment ತ್ತಿಂಬಾ ಚೆನಾು ಗಿತಿ್ತ . ಮೊದಲು ಅದರ 

ಬಾಡಗೆ ದರ ಕೇಳಿ ಬೆಚಿ್ಚ  ಬಿದದ ದೆದ . ಎಲಿೆ ೋ ಏನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಳ ವುದದದ ರೂ ಡಾಲರನುು  ರೂಪ್ರಯಗೆ 

ಕನಾ ಟ್ಿ ಮಾಡ ಅಯ್ಯ ೋ ತ್ತಿಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಎನುು ತಿ್ತದೆದ . ನಮಮ ವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋನು ಈ ರಿೋತ್ತ 

ಡಾಲರ್ ಮತಿ್ತ  ರೂಪ್ರಯಗೆ ಕನಾ ಟ್ಿ ಮಾಡ ಲೆಕೆ  ಹಾಕಿದರೆ ನೋನು ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಳ ವುದಲಿ  

ಎಿಂದು ಹೇಳ್ಳತಿ್ತದದ ರು.  

Apartment Complex ಅಲಿ್ಲ 400 Apartment ಗಳಿದದ ವು. ನಮಮ  ಯ್ಜಮಾನರ ಕಛೇರಿಯ್ಲಿೆ ೋ ಕ್ಕಲಸ್ 

ಮಾಡುವ ಕ್ಕಲ ಭಾರತ್ತೋಯ್ರು  ಕೂಡ ಅಲಿೆ ೋ ಉಳಿದುಕೊಿಂಡದದ ರು. ಎಲಿರ ಮನಯ್ಲಿೂ  ಗಂಡಸ್ರಷೆು ೋ 

ಕ್ಕಲಸ್ಕೆ್ಕ  ಹೋಗುತಿ್ತದದ ರು. ನರುದೊಯ ೋಗಿಗಳಾದ ನಾವೆಲಿ  ಒಿಂದು ‘H4 Gang’ ಕಟ್ಟು  ಕೊಿಂಡದೆದ ವು.  

ಮದಾಯ ಹು  ಆಗುತಿ್ತದಂತೆ ನಾವೆಲಿ  ಹುಡುಗಿಯ್ರು ಒಬಬ ಬಬ ರ ಮನಯ್ಲಿ್ಲ  ಸೇರುತಿ್ತದೆದ ವು. ಅಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲವೊಬಬ  
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ಮಹಳೆಯ್ರು ತ್ತಿಂಬಾ ವರ್ಿದಿಂದ ವಿವಾಹ ಜ್ಜೋವನ ಕಳೆದವರು ಇದದ ರು. ಅವರು ಮಾತಾ  

ಮದುವೆಯಾದ ನನು ಿಂತವರಿಗೆ ಗಂಡಂದರನುು  ಹೇಗೆ ಹಡತದಲಿ್ಲ  ಇಟ್ಟು ಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕಿಂದು ಎಿಂದು ಹೇಳಿ 

ಕೊಡುತಿ್ತದದ ರು. ಒಿಂದು ದನ ನನು  ಗಂಡ ಮನಗೆ ಬರುವ ಹತಿ್ತ ಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಸಿಗುತಿೆೋನ ನನು  ಗಂಡ 

ಆಫೋಸಿನಿಂದ ಬರುವ ಸ್ಮಯ್ವಾಯತ್ತ ಎಿಂದು ಎದೆದ . ಅಲಿ್ಲನ ಕ್ಕಲವು ಮಹಳೆಯ್ರು ನನು ನು  ತರಾಟೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡರು. ನೋನು ನನು  ಗಂಡ ಮನಗೆ ಬರುವಾಗ ಮನಗೆ ಯಾಕ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನೇ ಬಂದು 

ಚಹಾ ಮಾಡ ಕುಡಯ್ಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅಡಗೆ ಮಾಡ ಇಡಲ್ಲ. ನೋನ ಯಾಕ್ಕ ಅಡಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು 

ತ್ತಿಂಬಾ ಗಲ್ದಟೆ ಮಾಡದರು. ನನಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧ್ಯರೆ ನೋಡ ವಿಚ್ಚತಾ ವೆನಸಿತ್ತ. ನಾನು ಮನಗೆ 

ಹೋಗದೆ ಇದದ ರೇ  ನನು  ಗಂಡ ಏನೂ ತಪುಪ  ತ್ತಳಿದುಕೊಳ್ಳಳ ವುದಲಿ  ಇಡೋ ದವಸ್ ಮನಯ್ಲಿ್ಲ  

ಇರುತಿ್ತದದ ರಿಿಂದ ನನಗೆ ಗಂಡ ಮನಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಖುಷಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೊೋ ತ್ತಿಂಡ ಮಾಡ ಚಹಾ 

ಕೊಟ್ಟು  ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಸಂತಸ್ ಅಷೆು ೋ ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ಮನಗೆ ಬಂದೆ. ಈ 

ಘಟನಯ್ ನಂತರ ಯಾಕೊೋ ‘H4 Gang’ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕ್ಕಿಂದು ಅನಸುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . 

ಹೋದ ಹಸ್ದರಲಿ್ಲ  ವಾರಾಿಂತಯ  ಬಂದರೆ ಸ್ವಕು ಅಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಎಿಂದು ತ್ತಿಂಬಾ ತ್ತರುಗುತಿ್ತದೆದ ವು. 

ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಚ್ಚಕೆ  ಊರು. ಆದರೆ ತ್ತಿಂಬಾ ಪ್ರರ್ಕಿ ಗಳ್ಳ ಇದದ ವು. ವಾಷಿಿಂಗು ನ್ ತ್ತಿಂಬಾ ಹತಿ್ತರ ಇತಿ್ತ . 

ಅಲಿ್ಲ ಗೂ ಒಿಂದೆರಡು ಸ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು.  ಅಮೇರಿಕಾದಲಿ್ಲ  ಎಲಿವೂ ದೊಡೆ ದು. ರೋಡ್, ಮನಗಳ್ಳ, 

ರೆಸ್ು ೋರೆಿಂಟೆಳ್ಳ, ಶಾಪಿಿಂಗ್ ಕಾಿಂಪಿ್ಲ ರ್ಕು  ಗಳ್ಳ, ಶಾಪಿಿಂಗ್ ಟ್ಾ ೋಲ್ಲ ಇಿಂದ ಹಡದು ಎಲಿ  ದೊಡೆ ದು. ಹೋದ 

೩ -೪ ತ್ತಿಂಗಳಗಳ್ಳ ತ್ತಿಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓಡಾಡದೆವು. ಆಮೇಲೆ ವಿಪರಿೋತ ಚಳಿ ಶುರುವಾಯತ್ತ. 

ಅಲಿಿಂತೂ ಯಾರೇ ಜನ ಸಿಕೆಿ ದರು ಹವಾಮಾನದ ಬಗೆೆ  ಮಾತಾಡುತಿ್ತದದ ರು. ನಮಮ  ಊರಲಿ್ಲ  ಬರಿ ಟ್ಟವಿ 

ಚಾನಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹವಾಮಾನ ವರದ ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಈ ಜನರ ಹವಾಮಾನದ ವರದ ತ್ತಿಂಬಾ 

ವಿಚ್ಚತಾ ವೆನಸಿತಿ್ತ . ನನು  ಗೆಳತ್ತ  ಶುಕಾ ವಾರ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಈ ವಾರಾಿಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಹಮ ಬಿೋಳ್ಳತಿದೆ. 

ನೋನು ಎಲಿ  ಸ್ವಮಾನು ಎಲಿ  ತಂದು ಇಟ್ಟು ಕೊಿಂಡದೆದ ಯ್ ಎಿಂದು ಕೇಳಿದಳ್ಳ. ನಾನು ಎಲಿೂ  ಹಮ 

ಬಿದದ ದುದ  ನೋಡರಲ್ಲಲಿ . ಶನವಾರ ಬೆಳಿಗೆೆ  ಎದುದ  ನಮಮ  ಅಡಗೆ ಮನಯ್ ಕಿಡಕಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನೋಡದರೆ 

ಹಮಾಲಯ್ ಪವಿತವೇ ನನು  ಮಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಂತೆ ಅನಸಿತ್ತ. ಎಲಿ್ಲ  ನೋಡದರೆಲಿ್ಲ  ಹಮವೇ ಹಮ. 

ನನಗೆ ಸ್ಾ ಲಪ  ಗಾಬರಿಯಾಯತ್ತ ಕೂಡ. ಹಮವನುು   ನೋಡ ಅದರಲಿ್ಲ  ಆಡದ ಅನುಭವ ಇವತಿ್ತ ಗೂ 

ಮರೆಯ್ಲ್ದರದು. ಆಮೇಲೆ ಹಮ ಸುಮಾರು ೪ - ೫ ದನ ಬಿೋಳ್ಳತಿಲೇ ಇತಿ್ತ . ನಮಮ  ಕಾರ ಹಮದಲಿ್ಲ  

ಮಚಿ್ಚ  ಹೋಗಿತಿ್ತ . ಎಲಿ್ಲ ಗೂ ಹೋಗಲು ಭಯ್. ೨ -೩ ದನದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಮ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಯ್ಿನನುು  

ಕಂಡರೆ ಸ್ವಕಪಪ  ಎಿಂದೆನಸಿತ್ತ. 

 

ನನಗೆ ಯಾಕೊೋ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಪುಪ  ಜನರನುು  ನೋಡದರೆ ತ್ತಿಂಬಾ ಭಯ್ ಆಗುತಿ್ತತಿ್ತ . ನಮಮ  ಮನಯ್ 

ಮೇಲೆ ಒಬಬ  ಬೋಳ್ಳ ತಲೆಯ್, ಕತಿಲಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ದಷ್ಟು  ಕಪುಪ  ಬಣ್ಣ ದ ಗಂಡಸು ಇದದ . ನಾನೇನಾದರೂ 

ಮನಯಿಂದ ಹರಗೆ ಬಿದದ  ಕೂಡಲೇ ಕಂಡರೆ 'Hi Babe' ಎಿಂದು ಹಲೋ ಅನುು ತಿ್ತದದ . ನಾನು ಅವನನುು  
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ನೋಡದ ಕೂಡಲೇ ಹರಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾಗಿದದ ರೂ ಮನಯ್ಳಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಳ್ಳಳ ತಿ್ತದೆದ . ಒಿಂದು ದವಸ್ 

ನಮಮ  ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ತ್ತಿಂಬಾ ಹಮ ಬಿದದ ತಿ್ತ . ಅದನುು  ತೆಗೆಯ್ಲು ನಮಮ  ಹತಿ್ತರ ಏನೂ ಟೂಲ್ು  

ಇರಲ್ಲಲಿ .ನಮಮ  ಮನಯ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಪುಪ  ಮನುರ್ಯ  ನಮಮ  ಸ್ಹಾಯ್ಕೆ್ಕ  ಬಂದ. ನಮಮ  ಕಾರಿನ 

ಮೇಲೆ ಇದದ  ಹಮವನು ಲಿ  ತೆಗೆದು ಕೊಟು . ಆಮೇಲೆ ಅನಸಿತ್ತ ನಾನು ಸುಮಮ ನ ಬಣ್ಣ  ನೋಡ 

ಹೆದರಬಾರದೆಿಂದು. 

ಅಮೇರಿಕಾದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಒಿಂದು ವರ್ಿ ಕಳೆಯತೆಿಂದು ಗೊತಿೆೋ ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಅಿಂತೂ ನನು  ಅಮೇರಿಕಾ 

ನೋಡುವ ಕನಸು ನನಸ್ವಗಿತಿ್ತ . ಅಮೇರಿಕಾ ಜ್ಜೋವನಕೆ್ಕ  ಹಿಂದುಕೊಳ್ಳಳ ವವರೆಗೆ ತ್ತರುಗಿ ಬರುವ 

ಸ್ಮಯ್ವಾಗಿತಿ್ತ . ಅದರ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆ್ಕ  ೩ ಸ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಮೆರಿಕಾದ 

ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಇವತಿ್ತ ಗೂ ಒಿಂದು ಸುಮಧುರ ನನಪು. 

 

 

ಸುನಿೋತಾ ಅವಧಾನಿ 
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ನೇಮಿಚಂದ್ರ   - ನಮ್ಮ  ನಡುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಕನನ ಡದ್ ಲೇಖಕಿ ಮ್ತ್ತು  

ವಿಜ್ಞಾ ನಿ 

 

ಎಂಭತ್ು ರ ಮ್ತ್ತು  ತಂಭತ್ು ರ ದ್ಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ರನುನ  ನೋಡಿದಾಗಲೆಲಿ್  

ನನಗೆನಿಸುತ್ತು ದ್ದ ದ್ದದ  ಈಕೆ ಅಪ್ಪ ಟ ತ್ಮಿಳರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತು ರೆ ಎಂದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ಅಪ್ಪ ಟ 

ಕನನ ಡದ್ ಲೇಖಕಿ ಎಂದ್ದ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ತ್ತು . ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನುನ  ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪ್ಟ್ಟಟ  

ಓದ್ದತ್ತು ದ್ದದ . ತ್ಮ್ಮ  ಕತೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು ವಿಭಿನನ ವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತು ದ್ದ  ಮ್ತ್ತು  ಆ ಕಾಲ್ಕೆೆ  ಬೋಲ್್ಡ 

ಎನಿಸುತ್ತು ದ್ದ  ವೃತ್ತು ಪ್ರ, ತ್ತಂತ್ತರ ಕ ಹುದ್ದದ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕಂಡ ಮ್ಹಿಳಾ ಪಾತ್ರ ಗಳು ನನಗೆ 

ಇಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತು ದ್ದ ವು. ಜ್ಞತ್ತ ಪ್ದ್ಧ ತ್ತಯ ಕಟ್ಟಟ  ಅನುಸರಣೆಯನುನ , ಲ್ಲಂಗ ತ್ತರತ್ಮ್ಯ ತೆ, ಪುರುಷ್ 

ಪಾರ ಬಲ್ಯ ವನುನ  ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತು ದ್ದ  ಸಮಾಜವನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಸುತ್ು ಲೂ ಆವರಿಸಿದ್ದ  ಅವೇ 

ಸಿಟ ೋರಿಯೊಟೈಪ್ ನಂಬಿಕೆಗಳನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಧೋರಣೆಗಳನುನ  ನಾನು ಒಪಿಪ ಕಳಳ ದೇ, ಅವನುನ  

ವಿರೋಧಿಸಿ, ಪ್ರ ಶಿನ ಸುತ್ತು ದ್ದ  ಕಾಲ್ ಅದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ಲೇಖಕಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ತ್ಮ್ಮ  ಕಥೆಗಳ 

ಮುಖಯ ಪಾತ್ರ ಗಳನುನ  ಲ್ಲಬರಲ್ಡ ಆಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತು ದ್ದ ದ್ದದ  ಮೆಚ್ಚು ವಂತ್ತತ್ತು . ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 

ತ್ಮ್ಮ ದೇ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಸೆಯಂದ್ ಹೊರಹೊಮಿಮ ದ್ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮ್ತ್ತು  ಸಂಶೋಧನಾ 

ಅಧಯ ಯನದ್ ಒಳನೋಟಗಳನುನ , ದೃಷಿಟ ಕೋನಗಳನುನ  ಆ ಪಾತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹರಿಬಿಟ್ಟಟ  ಅವು 

ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳನುನ  ಹಿಂದ್ದ ಬಿಟ್ಟಟ  ಧೈಯಯದಿಂದ್ ಬದ್ದಕುವುದ್ನುನ  ಚಿತ್ತರ ಸುತ್ತು ದ್ದ ರು. ಆ 

ಪಾತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬಿದ್ದ  ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾ ಸ, ದೃಢ ಮ್ನೋಭಾವ ಮ್ತ್ತು  ಹೆಣುಣ ಮ್ಕೆ ಳಿಗೆ ಬದ್ದಕಿನಲಿ್ಲ  

ಇರುವ ಅನೇಕ ಆಯೆ್ಕ ಗಳು - ಇವುಗಳನುನ  ಹೊಮಿಮ ಸುತ್ತು ದ್ದ  ದಿಟಟ  ದ್ನಿ ಆಗ ಮ್ಧಯ ಮ್ವಗಯದ್ 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಕುಟ್ಟಂಬಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯುತ್ತು ದ್ದ  ನಮ್ಮ ಂತ್ಹ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ 

ಅವಶಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು . 

ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ಈಗಿನ ಕನನ ಡ ಸಹಿತ್ಯ  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಪ್ರ ಮುಖ ಲೇಖಕಿ ಎಂದ್ದ 

ಗುರುತ್ತಸಲ್ಪ ಡುತ್ತು ರೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ದಾಸು ನಿನಲಿ್ಲ  ಶೇಖರವಾಗಿರುವುದ್ದ ಅನೇಕ 

ಪ್ರ ಕಾರಗಳ ಕನನ ಡ ಸಹಿತ್ಯ  - ಸಣ್ಣ  ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲ್ನಗಳು, ಮ್ಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಬಗೆಗಿನ 

ಬರಹಗಳು, van Gogh ನ ಜೋವನಗಾಥೆ, ವಿಜ್ಞಾ ನದ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಪುಸು ಕಗಳು, ಹೊತ್ತು ಗೆಗಳು, 

ಮ್ಹಿಳಾ ಅಧಯ ಯನದ್ ಬಗೆೆ  ಕೃತ್ತಗಳು, ಬಹು ಜನಪಿರ ಯವಾದ್ ಅವರ ಪ್ರ ವಾಸಿಕಥೆಗಳ ಪುಸು ಕ 

ರೂಪ್ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಆಗಾಗ ಬರೆಯುವ ಕವನಗಳು. ಕನನ ಡ ಸಹಿತ್ಯ  ಲೋಕಕೆೆ  ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ 

ಮ್ಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಜೋವನ ಚರಿತೆರ ಗಳು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ್ ಕಡುಗೆ ಎನನ ಬಹುದ್ದ.  

ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ತ್ತಮ್ಕೂರಿನಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟಟ ದ್ದದ . ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ರಾಶಿರಾಶಿ ಪುಸು ಕಗಳಿದ್ದ ವು. 

ಮುಂದ್ದ ಮೈಸೂರಿನಲಿ್ಲ   ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವನುನ  ಮುಂದ್ದವರೆಸಿ, ಅಲಿೆ ೋ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ 

ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ಡೆದ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತ್ತೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸೆೆ ಗೆ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಟ  ಅಲಿ್ಲನ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕಂಡರು. ಅವರು ಆರಿಸಿಕಂಡದ್ದದ  ವೈಮಾನಿಕ ಕೆಷ ೋತ್ರ . 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ಸಂಸೆೆ ಯಲಿ್ಲ  ವೈಮಾನಿಕ ಇಂಜನಿಯರ್, ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ್ ರಚನೆಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ 

ಎಂಬಂತೆ ಗುರುತ್ರ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವಯಹಣೆ. ಕುಟ್ಟಂಬದ್ ನಿವಯಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ 
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ಆಗಾಗೆೆ  ಮ್ಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಜೋವನದ್ ಎಳೆಗಳನುನ   ಹಿಡಿದ್ದ, ಅವರನುನ  ಹುಡುಕುತ್ತು  

ಪ್ರ ಪಂಚದಾದ್ಯ ಂತ್ ತ್ತರುಗಾಟ. ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ತ್ಮ್ಮ  ಸೆನ ೋಹಿತೆಯರಂದಿಗೆ ಕೈಜೊೋಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ 

'ಅಚಲ್' ಪ್ತ್ತರ ಕೆ ಮ್ತ್ತು  ಈ ವಷ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ‘ಹಿತೈಷಿಣಿ’ ಅಂತ್ಜ್ಞಯಲ್ ಪ್ತ್ತರ ಕೆಯ 

ರವಾರಿ ಕೂಡ. 

೧೯೭೯ರಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾದ್ ಕನಾಯಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಖಯ  ಪಾತ್ರ  

ವಹಿಸಿದ್ ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ಸಂಘದ್ ಇತ್ರ ಸದ್ಸಯ ರಡನೆ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪ ತ್ು ನೇ ಶತ್ಮಾನದ್ ಆರಂಭ 

ಕಾಲ್ದ್ ಕನನ ಡ ಲೇಖಕಿಯರ ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನಗಳನುನ  ಕೈಗೊಂಡರು. ಅವರುಗಳ ತಂಡಗಳು 

ರಾಜಯ ದ್ ಹಲ್ವೆಡೆ ತ್ತರುಗಾಡಿ, ಮೌಖಿಕ ಮ್ತ್ತು  ಬರಹದ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಅಪ್ರೂಪ್ದ್ 

ಸಂಗರ ಹಗಳನುನ  ಹೊರತಂದ್ರು. ಭಾರತ್ ಸಾ ತಂತ್ರ ಯ ದ್ ಮುನಾನ  ದ್ಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಬದ್ದಕಿದ್ದ  ಬೆಳೆಗೆರೆ 

ಜ್ಞನಕಮ್ಮ  ಎಂಬವರ ಬಗೆೆ  ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ಆಳವಾದ್ ಅಧಯ ಯನವನುನ  ಕೈಗೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ  

ಶಿಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಪ್ಡೆದಿದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞನಕಮ್ಮ  ಎಂತ್ಹ ಅಪ್ರೂಪ್ದ್ ಕವಯತ್ತರ ಯಾಗಿದ್ದ ರು 

ಎಂಬ ಅಪ್ರೂಪ್ದ್ ಜ್ಞಾ ನವನುನ  ಕನನ ಡ ಸರಸಾ ತ್ ಲೋಕಕೆೆ  ತಂದ್ರು. ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ಸಾ ತಃ 

ತ್ತೋಕ್ಷಣ ವಾದ್ ಮ್ಹಿಳಾಪ್ರ ಧೋರಣೆಯನುನ  ಹೊಂದಿದ್ದ ರೂ ತ್ಮ್ಮ ನುನ  ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಸಿು ರೋವಾದಿ 

ಎಂದ್ದ ಕರೆದ್ದಕಂಡಿಲಿ್ .  

ನಮ್ಮ  ದೇಶಕೆೆ  ಹೆಮೆಮ  ತ್ರುವ ಅಂತ್ರಿಕ್ಷಯಾನ ಇಂಜನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ್ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯ ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ  ನಿವಯಹಿಸುತ್ತು  ಇದ್ದ ರೂ 

ನಿಸಾ ರ್ಯದಿಂದ್ ನೇಮಿಚಂದ್ರ  ಕನನ ಡ ಸಹಿತ್ಯ ಕೆೆ  ಅನವರತ್ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತ್ತು  ಬಂದಿದಾದ ರೆ. 

ಅವರು ಸೇರಿಸುತ್ತು  ಬಂದಿರುವ ಸಹಿತ್ಯ ದ್ ಅನಘಯ ಯ ಮುತ್ತು ಗಳನುನ  ಗೌರವಿಸಿ ಅವರನನ  ಅನೇಕ 

ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳು ಹುಡುಕಿಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವು - ಕನನ ಡ ಸಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  

(ಮೇರಿ ಕೂಯ ರಿ ಜೋವನ ಚರಿತೆರ ), ಗೊರೂರು ಪ್ರ ಶಸಿು  (ಸಣ್ಣ  ಕಥೆಗಳ ಸಂಗರ ಹ), ರತ್ನ ಮ್ಮ  ಹೆಗಡೆ 

ಪ್ರ ಶಸಿು  (ಯುರೋಪ್ ಪ್ರ ವಾಸ ಅನುಭವಗಳ ಪುಸು ಕ).  

ನೇಮಿಚಂದ್ರ ರಿಗೆ ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿು ನ ಕಿೋತ್ತಯಯನುನ , ಜನಪಿರ ಯತೆಯನುನ  ತಂದಿರುವುದ್ದ ಅವರ 

ದ್ಕಿಷ ಣ್ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಮ್ತ್ತು  ಪೆರು ಕಣಿವೆಯನುನ  ಸುತ್ತು ದ್ ಪ್ರ ವಾಸಿ ಅನುಭವಗಳ ಪುಸು ಕ 'ಪೆರುವಿನ 

ಪ್ವಿತ್ರ  ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ', ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಯಹೂದಿಗಳ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನುನ  

ಹಿಂಬ್ದಲ್ಲಸುತ್ತು  ಜಮ್ಯನಿಯನುನ , ಇಸೆರ ೋಲ್ನುನ  ಸುತ್ತು  ಅಲಿ್ಲನ ಯಹೂದಿಗಳ ಅನುಭವಗಳನುನ , 

ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಮ್ತ್ತು  ಜಮ್ಯನಿಯ ಹಿಟಿ ರ್ ಕಾಲ್ದ್ ಮ್ರೆಯಲಾಗದ್ ಸವಿನ ವಾಸನೆಯ 

ಕಥೆಗಳನುನ  ಹೇಳುವ 'ಯಾದ್ ವಶೇಮ್',  ಗಂಡುಹೆಣುಣ  ಭೇದ್ವಿಲಿ್ದ್ದ ಎಲಿ್ರಲಿೂ  ಆತ್ಮ  

ಸೆೆ ೈಯಯ ಮ್ತ್ತು  ಆಶ್ವವಾದ್ವನುನ  ತ್ತಂಬುವ 'ಬದ್ದಕು ಬದ್ಲ್ಲಸಬಹುದ್ದ' ಸರಣಿ ಪುಸು ಕಗಳು.   

ನೇಮಿಚಂದಾ ರವರು ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ್ ಅಿಂತರ್ಜಿಲ ಪತ್ತಾ ಕ್ಕ 'ಹತೈಷಿಣಿ' ಯ್ ಪೋರ್ಣೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡು ಮಹಳೆಯ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ್ ವಿರ್ಯ್ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಬರೆಯುತಿ್ತದಾದ ರೆ. ಅವರ ಲೇಖನಯಿಂದ ಇನೂು  ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಲೇಖನಗಳ್ಳ ಮೂಡಬರಲ್ಲ. 

 

 

ಲೇಖಕಿ - ಡಾ. ವಿನತೆ ಶಮ್ಮ 
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Bubble Paint 

 

 

 
Ishaan Malde  (8 year old, school year 2) 
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Musings Series – A Meandering Coastal Walk 

 

     

 

There was nothing atypical about that weekend morning.  The weather was just about fine with 

a hint of a wind blowing the palm fronds in my garden into a bit of a sway.  It was an onerous chore to 

get off the inviting electric headed bed that morning.  So there was I, trying to get a shut eye in spite of 

the sleep having vanished, amongst the bright sunshine shining through the folds of the curtain on the 

wall.  After a herculean effort to raise myself off the bed, a thought flashed through my mind, about 

how to best make use of a beautiful day with glorious sunshine.   

 After some exchange of thoughts and words with my wife, wherein I managed to have my input 

in a couple of sentences amongst the paragraphs of exchanges of sentences, we nailed it down to taking 

a sojourn to the Noosa Coast, for a famous walk of which we had heard about from our colleagues at 

work.  There was a bit of time involved in coming to this decision as the idea of lazing around in bed still 

lingered in both of our minds.  But I managed to swing the decision towards the walk after thinking in 

my mind about the alternative of yet another weekend spent cleaning and dabbling around dusting the 

nooks and corners of the house.  From that point onwards it was a bit of a rush to get ready for the 

couple of hours of long drive to reach the destination to start the walk.  Having had lot of practice at 

getting ready in a jiffy from the long time training towards these kinds of things having happened in the 

past, it was in no time that we got ready and packed for the walk that day. 
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 The day began in earnest with the task of driving to Noosa.  The forebodings of a great day to 

come, came on the drive itself with there being just a minor traffic hold up till we reached our 

destination.  The drive to Noosa from the south of Brisbane is filled with parables of brave hearted 

individuals spending humongous amount of time in the battle of the great traffic on the road and 

emerging victorious at the end of their journey with all of their hairs intact on their crown.   So the 

journey itself was an atypical one so to speak.  Having reached our destination making great time on the 

road, it was the cream on top of the pudding to first of all having navigated myself to the perfect spot 

and also finding a parking spot just right where the coastal walk was supposed to begin.  Well, with a 

backpack of some snacks, water, sunscreen and bits of this and that the walk began.   

 

 

 

 The walk started off with a bit of trepidation as we had to travel across the beach for about 500 

meters towards the start of the stairs.  This was through a zone where dogs are allowed to be off leash.  

Having mastered the skills of sensing any lurking danger due to our morbid fear of any dogs that are off 

leash, both of us managed to avoid glancing towards a free spirited dog that was playing fetch with its 

owner some distance away.  We managed to reach the 500 meters to the foot of the stairs of the start 

of the journey.  We managed to start the walk loosing quite a bit of calories travelling in a circuitous 

route that took about 1 km for us just to avoid coming anywhere near 500 meters from the free spirited 

dog playing fetch and avoiding making eye contact with it.   

 The sun was shining almost at the peak as the time was already around 11.30 am when we 

started the climb.  There were a lot of steps to climb but I managed to do so with ample breaks with the 

pretense of seeking good photographs for my collection.  The walk was well marked and we made good 

time to our first lookup stop at Hells Gates.  It was worth putting the old bones through the grind to 

reach this spot as the view was magnificent.  The only close comparable view that I had in my life was 

during the Oai to Fira walk done a couple of years back in Santorini.  Without further ado, we marched 
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on towards the next spot on our journey.  There are plenty of flora and fauna littered along the walk 

with plenty of opportunities for taking pictures of the same.  The next significant spot along the way was 

the Dolphin Point Lookout.  Seeing the signage, I had the vivid pictures of dolphins jumping up and down 

in the water in my head.  But on reaching the point, it was a strain on my eyes to spot even a single 

dolphin.  But far away in the distance something seemed to gleam and flash and I convinced myself that 

I had sighted a dolphin even though it could easily have been just a wave.  

 We had packed a bit of lunch with us but had stowed that away safely in the car instead of 

bringing it with us on the walk.  I had packed some jumpers/sweaters  in my backpack which was totally 

useless and instead could have packed the lunch in there.  So resolved in mind to remember this for 

future walks.  Having had bits of snacks at the spot, we soldiered on towards the next point of Boiling 

Pot Lookup and then onwards to the Noosa National Park.  After spending few minutes at each place, 

we were back on the trail to come back to our starting point.  The weather lived up to its forecast with 

great gusts of wind blowing and this was soothing to us weary walkers on our journey back.  This proved 

to be god send weather as it felt great to have the sweat soothed away by the gusts of wind rather than 

dripping through our clothes.   

 On the way back we passed through the Alexandria Bay beach again and this time we had a 

great time on the sand with our bare feet wading through the cool waters of the Beach.  It was so 

heartening to see such a pristine beach where cascades of water splashed against the rocks resulting in 

waterfalls of the streams from this.  It was great fun and joy to watch the same and we sat there 

watching the beauty of nature and the skills of the birds in the distance diving into the waters for their 

pick of the fish.  As the day was going by, we forced ourselves off the beach and back to starting off on 

making our way towards the car park.   
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From there, it was a short drive to find a good park near the beach to have our lunch.  The rest 

of the day was spent on the famous bustling Hastings Street of Noosa with some time on the Noosa 

beach.  It was atypical here as well as the beach was not packed to its helm as we had experienced on 

our previous trips to the Noosa Beach.  The long drive back to home started after a quick coffee break 

and some nibbles at a coffee outlet.  The trip back was also hassle free and it was great to rest the tired 

feet and joyful soul at the end of great evening back at home. 

 

 

 

Krishna Avadhani 
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ಅಮಮ   
 

ಪಿಾ ೋತ್ತ, ವಿಶಾಾ ಸ್, ತಾಳೆಮ , ತಾಯ ಗ, ಮಮತೆ, ಮಗದ ತೆಗೆ ಮತಿೊಿಂದು ಹೆಸ್ರು ನನು  ಅಮಮ !! 

 

ತ್ತಮಕೂರು ಜ್ಜಲಿೆ , ಗುಬಿಬ  ತಾಲೂಕು, ಕಡಬ ಹಬಳಿ , ಮೇಳೆಕಲ್ ಹಳಿಳ  ಯ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತಿಂಬು 

ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಜಮಿೋನಾದ ರರ ಮನಯ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದರು.  ಅಮಮ ನ ತಂದೆ ಮರಣ್ಹಿಂದದ 

ನಂತರ,  ಆಸಿಿ  ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸಿದುದ  ನಜ. ಧೈಯ್ಿಗೆಡದ ನನು  ಅಜಿ್ಜ  ತನು  

ಇಡೋ ಸಂಸ್ವರ ದ ನೋಗ ತನು  ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹತಿರು!!  ತನು  ಐದು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಮದುವೆ 

ಮಾಡ, ಮೊಮಮ ಕೆ ಳ್ಳ, ಮರಿ ಮಕೆ ಳ  ಜೊತೆ ನಮಮ ದಯ್ ಜ್ಜೋವನವನುು  ನಡೆಸುತಿ್ತದಾದ ರೆ.  

  

ಬಡತನದಲಿ್ಲ  ಇದದ  ನನು  ಅಮಮ ನಗೆ ಹತಿನೇ ತರಗತ್ತಯ್ ವರೆಗೆ ಮಾತಾಾ  ಓದಲು 

ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯತ್ತ. ನಂತರ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಿಂದು marriage proposal ಬರುತಿದೆ. ಅದು ನನು  

ಅಪಪ !! Tall, brown, handsome & handicap!! ನನು  ಮಗನನುು  ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೋನಗೆ 

ಒಪಿಪ ಗೆ ಇದಯಾ ಮಗು ಅಿಂತ ನನು  ತಾತ ಮತಿ್ತ  ಅಜಿ್ಜ  ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಮಿಂದೆ ಯ್ೋಚ್ಚಸ್ದೆ 

ಹಿಂ ಅಿಂದಳ್ಳ ನನ್ ಅಮಮ . ನನು  ಅಪಪ ನ ಬಾಳಿನಲಿ್ಲ  ಮಹಾಲಕ್ಿ ಮ ೋಯಂತೆ ಬಂದರು!!  

 

ತನು  ತವರು ಮನಗೆ ಒಳೆಳ ೋದಾಗಲ್ಲಯಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ  ಬೇಡ, ಕಣಿಣ ರು ಹಾಕುತಿಾ  ನನು  ಅಪಪ ನ 

ಮನಗೆ ಪಯ್ಣ್ ಶುರು ಮಾಡದರು. 

 

ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಬೆಿಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನನು  ಅಮಮ ನಗೆ ಎಲಿ  ಹಸ್ದು. ದೊಡೆ  ನಗರ, 

ದೊಡೆ  ಮನ, ಒಿಂದು ರೂಿಂಮಿನಿಂದ ಮತಿೂಿಂದು ರೂಿಂಮಿಗೆ ಹೋಗಲು confusion, city ಯ್ 

different ಕನು ಡ, ಭಯ್ ಆಗಿದುದ  ಸ್ಹಜ!! 

 

ನನು  ಅಪಪ , ಹೆದರ ಬೇಡ ನಾನದೋನ ಅನುು ವಾಗ, ನನು  ತಾತ ಮತಿ್ತ  ಅಜಿ್ಜ  ಅಮಮ ನನುು  

ಪಿಾ ೋತ್ತಯಿಂದ ನೋಡಕೊಳ್ಳಳ ತಿ್ತರುವಾಗ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನನು  ಅಪಪ  born with silver spoon, 

ದೇವರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ರ್ಿನ ಸ್ಲಿ್ಲ ಸಿ ಹಸ್ ಜ್ಜೋವನ ಶುರು ಮಾಡದರು ನನ್ ಅಮಮ !! 

 

Opposite poles attract each other ಅನು ೋ ಹಾಗೆ, ನನ್ ಅಪಪ  ಅಮಮ  ನ combination

  Silent ನನ್ ಅಮಮ  ಆದರೆ, violent ನನ್ ಅಪಪ . ತಾಳೆಮ  ನನ್ ಅಮಮ  ಆದರೆ, ಅದರ 

opposite ನನ್ ಅಪಪ , ಕೊೋಪನ ಬರದರುವ ನನು  ಅಮಮ ನಗೆ, ಮೂಗಿನ ತ್ತದಯ್ಲಿೆ ೋ ಕೊೋಪ 

ಬರೋ ನನ್ ಅಪಪ  , ಸಂಕೊೋಚ ಸ್ಾ ಭಾವ ನನ್ ಅಮಮ  ಆದರೆ, bold and daring ನನ್ ಅಪಪ , 

tom and jerry combination ಇವರದು  . ಈ ಲಂಬು ಚೋಟ್ಟ deadly combination ಗೆ 

ಜನಸಿದವರು ನಾನು, ನನು  ತಂಗಿ, ಮತಿ್ತ  ನನು  ತಮಮ !! 
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ಹಣೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕುಿಂಕುಮ, ಕ್ಕನು ಗೆ ಹರಿಶೋಣ್, ಕೈಯ್ಲಿ್ಲ  ಹಸಿರು ಗಾಜ್ಜನ ಬಳೆ, ಮಡಯ್ಲಿ್ಲ  ಹವು, 

ಸಿೋರೆ ಮತಿ್ತ  ರವಿಕ್ಕ ಇದು ನನ್ ಅಮಮ  ನ style. 

 

ತನು  ಗಂಡ ಮಕೆ ಳಿಗೊೋಸೆ್ ರ ಮಾಡದರುವ ಪೂಜೆ ಇಲಿ , ಸುತಿದರುವ ಮರ ಇಲಿ . 

ಸ್ೋಮವಾರ ಶವನ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸುಬಾ ಹಮ ಣ್ಯ  ನ ಪೂಜೆ, ಗುರುವಾರ ರಾಯ್ರ ಪೂಜೆ, 

ಶುಕಾ ವಾರ ಲಕ್ಿಮಿೋಯ್ ಪೂಜೆ, ಶನವಾರ  ಹನುಮಂತ ಪೂಜೆ. ಬೆಳಿಗೆೆ   ಬೇಗ ಎದುದ , ಮನ 

ಸುತಿಲೂ ಗುಡಸಿ, ನೋರಾಕಿ, ರಂಗೊೋಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ತ್ತಳಸಿ ಕಟೆು ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ, ಹಸಿಿಲ್ಲಗೆ 

ಹರಿಶೋಣ್ ಕುಿಂಕುಮ ಇಟ್ಟು , ದೇವರ ಮನಯಿಂದ ದೂಪ ಮತಿ್ತ  ಗಂಧ್ದ ಪರಿಮಳ, ಇದು ನನು  

ಅಮಮ ನ ದನಚರಿ!! 

 

ನನು  ಅಮಮ ನ ಕೈ ರುಚ್ಚ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. Ultimate!!! ಏನ ಮಾಡದರು ಅದು ಸ್ಕಪರ್!!! 

ಮದೆದ  ಬಸ್ವು ರು ನನ್ favourite!! ನನು  ಅಮಮ  ತ್ತನು ಸಿದರೆ quantity ಸ್ಾ ಲಪ  ರ್ಜಸಿಿನೇ ಹಟೆು ಗೆ 

ಸೇರುತಿದೆ!! Minimum 5 kgs weight ರ್ಜಸಿಿ  ಆಗೊೋದು guarantee,ಪಾ ತ್ತಬಾರಿಯೂ ನಾನು India 

ಗೆ ಹೋದಾಗ. 

 

ನನು  ಅಮಮ ನಗೆ ತನು  ಗಂಡ ಮತಿ್ತ  ಮಕೆ ಳ್ಳ ಅಷೆು ೋ ಪಾ ಪಂಚ!! ಹೆಜಿೆ  ಹೆಜಿೆ ಗೂ ಕರ್ು  ಬಂದರೂ 

ಸ್ಹ, ಅದನುು  ನಗು ಮಖದಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕರ್ು ದ ಹಿಂದೆ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರುತಿದೆ 

ಎಿಂದು ಹೇಳ್ಳವ ನನ್ ಅಮಮ , ನನು  ಸ್ಕಪ ತ್ತಿ!!!  

 

ತನು  ಮೂವರು ಮಕೆ ಳ್ಳ ಆಟ ಪ್ರಠದಲಿ್ಲ  ಮಿಂದು ಎಿಂದು ಗೊತಿಾದಾಗ , ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ  

ಹಾರಾಡುವ ಅಷ್ಟು  ಸಂತೊೋರ್!!! ದೇವರು ನನು  ಕರ್ು ವನುು  ಮಕೆ ಳ ಮೂಲಕ 

ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದಾನ ಯಂದು ನಟ್ಟು ಸಿರು ಬಿಡುತಿಾರೆ. 

 

ಬೆಿಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಾ ತ್ತ ಒಬಬ ರು ಒಿಂದಲಿ  ಒಿಂದು ರಿೋತ್ತಯ್ಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ದಗುತಿಾರೆ, ಆದರೆ 

ನನ್ ಅಮಮ  ಮಾತಾ  ಇವತಿ್ತ ಗೂ ಅದೇ ಮಗದ ತೆ!! ನೈಟ್ಟ, ಚೂಡದಾರ, ಯಾವ modern dress 

ಕೂಡ ಹಾಕೊೋ ಪಾ ಯ್ತು  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ !!! ಆದರೂ ಒಿಂದು ಸ್ವರಿ ಪಾ ಯ್ತು  ಮಾಡದದ ೋನ,  ಅಪಪ  

ಬಂದದದ  ತಕ್ಷಣ್ ಓಡ ಹೋಗಿ  ಬಟೆು  ಬದಲ್ದಯಸಿ ಬಿಟು ರು  

 

ಇತಿ್ತೋಚೆಗೆ watsup ನಲಿ್ಲ  messsage ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲತ್ತರುವ ನನು  ಅಮಮ , space ಇಲೆದ  ಒಿಂದು 

paragraph message ಕಳ್ಳಹಸುತಿಾರೆ🥰 YouTube ಅಲಿ್ಲೋ ಹಸ್ ಅಡುಗೆ recipes 

ನೋಡುವುದು ಅಭಾಯ ಸ್ ಆಗಿದೆ. 

 

ಚ್ಚನು , ರನು , ಮತಿ್ತ , ಹವಳ, darling, honey, baby, ಇದೆಲಿ  ಉಪಯ್ೋಗಿಸ್ದೆ, ನನು  

ಅಪಪ ನನುು  ಮಗುವಿನಂತೆ ಆರೈಕ್ಕ ಮಾಡುತಿ್ತೋರುವ ನನು  ಅಮಮ ನಗೆ ಕೊೋಟ್ಟ ಕೊೋಟ್ಟ 

ಪಾ ಣಾಮಗಳ್ಳ 🏻 I love you ಅಿಂತ ಹೇಳದೆನೇ, ತನು  ಗಂಡನನುು  ಪಿಾ ೋತ್ತಯಿಂದ 

ನೋಡಕೊಳ್ಳಳ ವುದು ಹೇಗೆ ಎಿಂದು ನನ್ ಅಮಮ  ನೋಡ ಕಲ್ಲತೆ. 



 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

     

www.kannadasanghaqld.org   FB: ttps://www.facebook.com/kannadasangaqld   Page 16 

 

 

ಹದನಾಲೆು  ವರ್ಿ ವನವಾಸ್ದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಳ್ಳ ಸಿೋತೇ.ಸ್ವವಿಭೌಮ ಶಾ ೋರಾಮಚಂದಾ ನ 

ಪ್ಲಾ ೋಮದ ಆಸ್ರೆ ಒಿಂದೇ ಸ್ವಕ್ಕಿಂದಳ್ಳ ಆ ಮಾತೆ. ಈ ಹಾಡನ ಸ್ವರಾಿಂಶ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು  

ತ್ತಳಿದರಲ್ಲಲಿ , ಆದರೆ ನನು  ಜ್ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಹೋಡೆತ ಬಿದಾದ ಗ, ಆ ಹಾಡನ ನಜವಾದ ಅರ್ಿ 

ತ್ತಳಿಯತ್ತ. ಪಾ ತ್ತ ಒಿಂದು ಹೆಣ್ಣಣ  ತನು  ಜ್ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಲಿ  ಒಿಂದು ರಿೋತ್ತಯ್ಲಿ್ಲ  challenges 

ಗಳನಾು  face ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು, ಧೈಯ್ಿಗೆಡದೆ, ಧೃತ್ತಗೆಡದೆ ಮನುು ಗೆ ಬೇಕು!!! ಇದು ನನು  

ಅಮಮ  ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟು  ಪ್ರಠ!! 

 

ನನು  ಅಮಮ  ಮಾಡರುವ ಪೂಜೆ ಪುನಸೆ್ವ ರ, ಧ್ಯನ  

ಧ್ಮಿ ದಿಂದಲೇ ಇವತಿ್ತ  ನಾನು ಪಾ ಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ದುಡದು ತ್ತನುು ವ 

ಛಲ ಇರುವುದು!! 

 

ನನಗೊೋಸೆ್ ರ ಇವತಿ್ತ  ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯ್ಲು ಪಾ ಯ್ತು  ಮಾಡದೆದ ೋನ ತ್ತಿಂಬಾ ವರ್ಿಗಳ 

ನಂತರ!! 

 

ನಾನು school / college ನಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗ, ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  100 ಗೆ 99 ತಗಿಯ್ಲು ಕಾರಣ್ ನೋನು. 

ದುಿಂಡಗೆ, ಎರಡು line ತ್ತಿಂಬಾ ಬರೆಯ್ಲು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ದುದ  ನೋನು.  School ನಲಿ್ಲ  ಕನು ಡ 

ಮಿಸ್ ನನ್ notes ನ juniors ಗೆ ತೊೋರಿಸ್ೋ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ದಾದ ರೆ ಅಿಂತ ನನ್ friend  ಒಬಬ  

ಹೇಳಿದ!!! 

 

ನನು  ಅಮಮ , ಮಗಳಾಗಿ, ಅಕೆ  ನಾಗಿ, ಹೆಿಂಡತ್ತಯಾಗಿ, ಸ್ಸೆಯಾಗಿ, ದೊಡೆ ಮಮ ನಾಗಿ, ಇವಾಗ 

ನನು  ತಂಗಿಯ್ ಮದಾದ ದ ಅವಳಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಅಜಿ್ಜ  ಯಾಗಿ promotion ಪಡೆದರುವ ನನ್ 

ಅಮಮ ನಗೆ never ending responsibility!!! 

 

ನನು  rebel ಅಪಪ ನ ಜೊತೆ 36 years ಸಂಸ್ವರ ಮಾಡ, ನನು  ಅಪಪ ನ ಕೊೋಪ , ಆವೇಶ 

ಸ್ಹಸಿಕೊಿಂಡು, ನನು  ಅಪಪ ನಗೆ ತಾಯಯಾಗಿ ಆರೈಕ್ಕ ಮಾಡುತಿ್ತೋರುವ ನನಗೆ ನನು  

ಧ್ನಯ ವಾದಗಳ್ಳ ಅಮಮ !! ನನಗೆ bravery award ಕೊಡಸ್ ಬೇಕು!! ಅಮಮ  ಈ ಹುಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ 

ಇದಯಾ ಅಿಂದೆಾ  , ಹುಲ್ಲಗೆ ಹುಲಿು  ತ್ತನಸ್ೋಕ್ಕ ನಂಗೂ ಬರುತಿೆ  ಅಿಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತಿಾರೆ !!! 

 

ನನು  ಅಮಮ ನ ಕ್ಕಲವು ಹಾಸ್ಯ  ಪಾ ಜೆೆ  on the spot ಇರುತಿದೆ!!  

 ಅಮಮ : ನೋಡು Donald trunk ಅವನ ಹೆಿಂಡತ್ತನ tajmahal ತೊೋರಿಸ್ೋಕ್ಕ ಕರೆದು ಕೊಿಂಡು 

ಹೋಗಿದಾದ ರೆ. 

ಅಪಪ  : ಲೇ ಅದು trunk alla ಕಣೇ trump  

ಅಮಮ : ಇದಕೆ್ಕ ಲಿ  ಏನು ಕಮಿಮ  ಇಲಿ , ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕನು ಡ ದ ಕಾಗುಣಿತ ಬರೇಯ್ೋಕ್ಕ ಬರಲಿ , 

English medium ಅಲಿ್ಲ  ಓದ ಏನ ಪಾ ಯ್ೋಜನ!!! 

ಅಪಪ  : ಲೇ, 500 notes ban ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಸಿವೆ ಡಬಬ , ಜ್ಜೋರಿಗೆ ಡಬಬ  ದಲಿ್ಲೋ ಇಟು ರ ದುಡೆು  

ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಬಾ, exchange ಮಾಡಸ್ಬೇಕು. 
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ಅಮಮ  : ಅಯ್ಯ ೋ, ಜ್ಜಪುಣ್ ಉಳಿಸಿದ ಹಣ್, ರ್ಜಣ್ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಕೊನಗೆ ನಮಮ  

ಅಪಪ  ಗೆ ಕೊಡೋಹಾಗೆ ಆಯಿು , ಅಿಂದರು  

 

Park ಅಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ದದ  basic ಯ್ೋಗ, praanayama, ಚಾಚು ತಪಪ ದೆ ಪ್ರಲನ 

ಮಾಡುತಿ್ತದಾದ ರೆ!! ನೋನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡೋ jokes, ಅಪಪ ನ ಅಣ್ಕಿಸುವ ರಿೋತ್ತ, classic 

ಆಗಿರುತಿದೆ!! 

 

ನಾನು ಅಪಪ ನ ಮಗಳ್ಳ ನಜ, ಆದರೆ ನನು ಿಂದ ಕಲ್ಲತ ಪ್ರಠ ತಾಳೆಮ !!  

 

ನನು  ಅಮಮ  ಪುಣ್ಯ  ಕೊೋಟ್ಟ ಅಿಂಬಾ ಹಾಗೆ, ನರ್ೆ ಲಮ ಶ ಪಿಾ ೋತ್ತ, ಎಲಿ  

ಕರ್ು ಗಳನುು   ಸ್ಹಸಿಕೊಿಂಡು, ಗಂಡ ಮಕೆ ಳ ಖುಷಿ ನ ತನು  ಖುಷಿಯಂದು,  ನಮಗಾಗಿ ತನು  

ಜ್ಜೋವನ ಮಡಪ್ರಗಿಟು ರುವ ನನಗೆ ಕೊೋಟ್ಟ ಕೊೋಟ್ಟ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳ್ಳ!! 

 
I love you Amma🥰🥰 
 

 

  

 

Manasa Devi 
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ಅಮಮ   ಎಿಂದರೆ ಮೈಮನವೆಲಿ  … 

 

ಎಿಂದನಂತೆ  ಅವತಿ್ತ   ಕೂಡ  9.30 ಬೆಳಗೆೆ   ಅಮಮ ನಗೆ  phone ಮಾಡದೆ.   

ಅವತಿ್ತ   ನಾನು  Sydney ಇಿಂದ  ಬಿಾ ಸ್ಬ ನ್ ಗೆ  ಬತ್ತಿದೆಯ ಯ  .  ನಜಿನವಾಗಿತಿ್ತ   ದಾರಿ.  3-4 ring ಆಧ್ 

ಬಳಿಕ Hello ಅಿಂತ  ಸ್ಾ ರ .  ಎಲಿದನ  ರ್ರ  ಉಲಿ್ದ ಸ್  ಕಾಣೆ ಯಾಕೊೋ. 

“Yaakamma?, Edilva innu? Bekaadre aamele phone maadtheeni bidu” phone cut maadalu 

horte. 

“Illa kano. Anthadh en illa.  Maneg hogtha idhya? Gaadi obsbekadre hushaaru”.  Dwaniyalli 

bhara itthu.  Yaako sari illa anstha ittu. 

“Hoon amma. Coffee kudi. Swalpa hotthu bittu maadtheeni”. Naanu daari kade gamana 

kodbeku ankondu phone cut maadidhe.   

Aagle manassu bhara agakke shuru aiythu.  Nun amma yavatthu nun hatra thanna kasta 

helkondilla.  Avnigyaake bejaar madbeku antha avl yochne.  Ella thayiranthe avLu 

kooda.  Kasta ella than hatra ne irli antha. 

Avlige kaalige infection aadhaaga 3 varsha novu thindlu.  Gaayadh bagge helidre elli hospital 

ge seristhaaro, kaal katrisi haaktharo antha ella novu nunkondu, maneyelli thaane bandage 

suthkondu hego thaLLibitidlu.   

Ivatthu  bere ansthu nunge.  Coffee elli sigatthe antha kannu hambalistha itthu.  Naanobne 

car nalli.  Raatri sariyagi niddhe irlilla.  Brisbane ge henthi mag ana nodakke hogtha iddeeni 

anno uthsaaha.   

Ardha gante aagirbeku. Nun phone matthe ring aiythu.  Nunna manassu dhari kade gamana 

kodu.  Elladru resting area sikkaaga phone madidre aiythu antha kookothaitthu.  Bluetooth 

irodrindha phone connect maadidhe. 

Hi Hello kooda heLdhe “nodo, ammange heart attack aityhu.  Naanu anna hospital ge hogtha 

iddheevi.  Aamele phone maadtheeni” Alu nunkondu maathadakke prayathna padtha iddha.   

Nunna edhe badige 100 pattu vega vaiythu.  Aiyooo devre yaakappa ee parikshe antha 

manassu cheerithu.  “Hoon kano, aadastu bega phone maadi heLu.  Ammange gnaana idhya? 

Novu idhya keLo” gogareyalu shuru ಮಾಡದೆ  

 

 

 

Naren 
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ಹೇಗೆ ಬಣಿಣ ಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು , ದೇವ! 
 

ಹೇಗೆ ಬಣಿಣ ಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು   

ಹೇ ಸ್ವಿಪಾ ದಾತ!  

ಬಣಿಣ ಸ್ದೇ ಬಿಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ! 

 

ಭಾರಿೋ ಪವಿತಗಳ ತ್ತಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಿಕೆಿ ದದ , 

ಗಾಡಾಿಂಧ್ಕಾರದ ಲೋಹಮನಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಂದತನಾಗಿದದ , 

ಬೆಳಕನು  ನೋಡದ, ತ್ತಳಿಯ್ದ, 

ಕೊಚಿೆ ಯ್ನು  ನೈಜವೆಿಂದರಿತ,  

ಹಲಸಿನು ಲಿೆ  ಮಿಿಂದು ಉಿಂಡು ಮಲಗಿದದ ವನಲಿ್ಲ ಗೆ   

ನೋ ಬಂದೆ. 

 

ಹೇಗೆ ಬಣಿಣ ಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು   

ಹೇ ರಕ್ಷಕ!  

ಬಣಿಣ ಸ್ದೇ ಬಿಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ! 

 

ನೋ ಬಂದೆ, ನನು  ಹಲಸಿನ ಲೋಕಕೆ್ಕ , 

ದೇವ ಪೂಜಯ  ನನು  ಪ್ರದವು ನನು  ಮನಗೆ ಬೆಳೆಯತ್ತ.  

ನನು  ಅನುರಾಗ ಪೂಣ್ಿ ಹೃದಯ್ದಿಂದ  

ನನು  ಕರುಣೆ ತ್ತಿಂಬಿದ ಕಂಗಳಿಿಂದ  

ನನು  ಸ್ಮರ್ಿ ಕೈಯ್ನುು  ಚಾಚ್ಚ  
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ಕರಾವಲಂಬನ ಕೊಟ್ಟು   

'ಬಾ' ಎಿಂದೆ. 

 

ಹೇಗೆ ಬಣಿಣ ಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು   

ಹೇ ಉದಾಯ ರಕ!  

ಬಣಿಣ ಸ್ದೇ ಬಿಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ! 

 

ನನು  ಪ್ಲಾ ೋಮದ ಬೆಚಿು  ನನು  ಸ್ಪ ಶಿಸಿ 

ನನು  ಕರುಣಾದಾ ಿ ಕೂಗು 'ಬಾ' ಎನು  ತಟ್ಟು  ಎಬಿಬ ಸಿ 

ನನು  ಕಂಗಳ ಬೆಳಕು ಎನು  ಗಾ ಹಸಿ  

ಸ್ತಿ್ತದದ  ಬೆಳಕಿನ ಕಿಡಯ್ನುು  ಕುಡಯಾಯಸಿತ್ತ.  

ಅಚಿ ರಿಯಾಯತ್ತ ಮನಕ್ಕ!  

ಯಾರಿೋತ? 

ಈತ ಆತನೇ.  

ಸುಗೆಿ ಯಾಯತ್ತ. 

ಹೃದಯ್ ಮಿಡಯತ್ತ, ಪುಟ್ಟಯುತ್ತ, 

ನನು ಿಂದಗೆ ನಾ ಬರಬೇಕು  

ನನು ಿಂದಗೆ ನಾ ಇರಬೇಕು  

ಎಿಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸಿತ್ತ. ಆದರೆ, 

ಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಶಕಿಿಯಲಿ , ನಡೆಯ್ಲ್ದರೆ 

ತೊೋಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಬಲವಿಲಿ , ಬರಲ್ದರೆ 

ಉಸಿರಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಣ್ವಿಲಿ , ಬಾಳಲ್ದರೆ 

ನನು ಲಿ್ಲ  ಚೈತನಯ ವಿಲಿ , ಎಿಂದೆ. 
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ಹೇಗೆ ಬಣಿಣ ಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು   

ಹೇ ಪ್ರಾ ಣ್ಪಾ ದಾತ!  

ಬಣಿಣ ಸ್ದೇ ಜ್ಜೋವ ತಣಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ! 

 

ಹೇ ಪರಮಪುರುರ್ನೇ! 

ಚಕಾ ವತ್ತಿ ನೋನು, 

ಬೆಳಕಿನ ಪಾ ಭು ನೋನು, 

ಶುಭಾ ತೆಯೇ ನೋನು,  

ನನು  ಕ್ಕಲಸ್ಗಳನುು  ಬದಗಿರಿಸಿ, 

ನನು  ಒಳಿತ್ತಗೆ ಬರುವುದೆಲಿವನುು  ಸ್ರಿಸಿ,   

ಮಲಕೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಿದದ ರುವ  

ಒಿಂದು ನಗಣ್ಯ  ಭಾ ರ್ು  ಸ್ತಿ  ಜ್ಜೋವಕೆಾ ಗಿ 

ಧ್ಯವಿಸಿ ಬಂದು,  

ವಜಾ  ಕಪುಪ  ಪವಿತಗಳನುು  ಕರಗಿಸಿ, 

ಹಲಸ್ನುು  ತೊಳೆದು, 

ಆವರಣ್ಗಳನುು  ಭೇದಸಿ, 

ನನು  ಕಠಿಣ್ ತಪೋ ಸಂಪತಿನುು  ಮಕಿವಾಗಿ ವಯ ಯಸಿ,  

ಎನಗೆ ಪ್ರಾ ಣ್ಸ್ಯ  ಪ್ರಾ ಣ್ವನುು  ಉಸ್ರಿಸಿ, 

ನವಿೋನ ಜನಮ  ಕರುಣಿಸಿದೆ.  

 

ಹೇಗೆ ಬಣಿಣ ಸ್ಲ್ಲ ನನು  ಕರುಣೆಯ್ನುು    

ಹೇ ದಯಾಮಯ್!  

ಬಣಿಣ ಸ್ದೇ ನನು  ಕಡೆ ತ್ತರುಗಿರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ! 
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ನನು  ಆತಿ್ತ ಮ ೋಯ್ ನೋಟದಿಂದ ಮರು ಹುಟ್ಟು  ಕರುಣಿಸಿ, 

ಬೆಳಕಿನ ಸುಧೆಯಿಂದ ಎನು  ತೊೋಯಸಿ, 

ಬಾ ಹಮ ನುಡಯಿಂದ ಮಾಜ್ಜಿಸಿ, 

ಶಕಿಿಗಳನುು  ವಿಫುಲವಾಗಿ ಧ್ಯರೆ ಎರೆಸಿ, 

ಅಿಂಗೊೋಪ್ರಿಂಗಗಳಿಗೆ ಚೈತನಯ  ತ್ತಿಂಬಿತ್ತಿಂಬಿಸಿ, 

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ರಾಜವಿೋಧಿಯ್ನುು  ರಚ್ಚಸಿ,  

ಕಣ್ಣಣ ಕೊಟ್ಟು  ಪರಮಗುರಿಯ್ನುು  ತೊೋರಿಸಿ, 

ತಂದೆಯಾಗಿ ಎತಿ್ತಕೊಿಂಡು ನೋ ನಡೆದೆ, 

ತಾಯಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿದೆ.  

 

ಹೇಗೆ ನುಡಯಾಗಿಸ್ಲ್ಲ ನನು  ಕೃತ್ತಗಳನುು   

ಹೇ ನಾರ್! 

ನನಯ್ದೇ ಕ್ಷಣ್ಕಳೆವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ! 

 

ನನಾು ಶಾ ಯ್ದಲಿ್ಲ  ಅಿಂಬೆಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ, 

ನೋನು ಕೈ ಹಡದು ಏಳಿಸಿ ನಡೆಸಿದೆ, 

ಮತಿೆ  ಮತಿೆ  ಬಿದೆದ ,  

ಮತಿೆ  ಮತಿೆ  ಕೊಚಿೆ  ಹಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಿಂಡೆ, 

ಮತಿೆ  ಮತಿೆ  ನಾ ನಡೆಯ್ಲ್ದರೆ ಎಿಂದು ಅತಿೆ .  

ಮತಿೆ  ಮತಿೆ  ನೋ ಕೈಹಡದೆ.... ಎತಿ್ತಕೊಿಂಡೆ... ಮದದ ಸಿದೆ, 

ಸಂತಾಪವನುು  ದೂರಿೋಕರಿಸಿದೆ, 

ಹುರುಪನುು  ಭರಿಸಿದೆ, 

ನನು  ಸಂಪತಿನುು  ಪೋಲುಮಾಡದೆ, 

ನನು  ಆಯಾಸ್ಗಳನುು  ನಾ ಎಣಿಸ್ಲ್ಲಲಿ , 
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ನನು  ಪರಿಶಾ ಮಗಳನುು  ನಾ ಲೆಕೆಿ ಸ್ಲ್ಲಲಿ , 

ಮಹಾರಾಜನ್ ನೋನು, ನನು  ಆಶೆಗಳಿಗೆ ದುಡದೆ. 

ನೋನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಇರುವೆ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದೆ. 

ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಭಾಯ ಸಿಯು ಇರಬೇಕು, 

ಇಲಿ್ಲ  ಎನೋ ಉತಿೊಮೊತಿಮ ಲ್ಲೋಲೆ 

ದೇವರು ನನಗಾಗಿಯೇ !!!  

ನನು  ಎನೋ ಪ್ಲಾ ೋಮ! ಎನೋ ವಾತು ಲಯ ! ಎನೋ ಕಾಯ್ಿದಕ್ಷತೆ! 

ನನು  ಎನೋ ಎಡವುಗಳ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಸ್ರಮಾಲೆ,  

ಎನೂ ಲೆಕೆ ವೇ ಇಲಿವೆ ನನಗೆ.  

 

ಹೇಗೆ ಭಜ್ಜಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು   

ದೇವಾ! 

ಭಜ್ಜಸ್ದೇ ಮಾನವನಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ!  

 

ರಕ್ಷಕ ನೋನು, ಬರಿೋ ರಕ್ಷಕನೇ ಅಲಿ ,  

ಮಾಗಿದಶಿಕ ನೋನು, ಬರಿೋ ಮಾಗಿದಶಿಕನೇ ಅಲಿ , 

ಯ್ೋಗಿಯು ನೋನು, ಬರಿೋ ಯ್ೋಗಿಯೇ ಅಲಿ ,  

ರೆ್ಜ ನಯು ನೋನು, ಬರಿೋ ರೆ್ಜ ನಯೇ ಅಲಿ ,  

ಗುರುವು ನೋನು, ಬರಿೋ ಗುರುವೇ ಅಲಿ , 

ತಂದೆಯು ನೋನು, ಬರಿೋ ತಂದೆಯೇ ಅಲಿ , 

ತಾಯಯು ನೋನು, ಬರಿೋ ತಾಯಯೇ ಅಲಿ , 

ಪಾ ಭುವು ನೋನು, ಬರಿೋ ಪಾ ಭುವೇ ಅಲಿ ,  

ಸ್ವಾ ಮಿಯು ನೋನು, ಬರಿೋ ಸ್ವಾ ಮಿಯೇ ಅಲಿ ,  

ದೇವರು ನೋನು, ಬರಿೋ ದೇವರೇ ಅಲಿ , 
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ಸ್ಖನು ನೋನು, ಬರಿೋ ಸ್ಖನೇ ಅಲಿ , 

ಅಣ್ಣ ನು ನೋನು, ಬರಿ ಅಣ್ಣ ನೇ ಅಲಿ . 

 

ಹೇಗೆ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲ್ಲ ನನು , 

ನೋ ತೊೋರಿದ ಸ್ಾ ರೂಪ ವಿರಾಟ್, 

ನೋ ಮಾಡದ ಅಸ್ವಧ್ಯ  ಕಾಯ್ಿಗಳ್ಳ ಸ್ಹಸ್ಾ ,  

ಹೆಸ್ರಿಸ್ದೆ ನನು  ಕಡೆಯೇ ತ್ತರುಗಿರಲ್ಲ ಹೇಗೆ! 

 

ನೋ ಮಾಡಸಿದ ಕಾಯ್ಿಗಳ್ಳ ಮಾತಾ  ನಾ ಮಾಡಬೇಕು,  

ನೋ ತೊೋರಿಸಿದದ ನುು  ಮಾತಾ  ನಾ ನೋಡಬೇಕು,  

ನನಾು ಜೆೆ ಯ್ನುು  ಮಾತಾ  ನಾ ಪ್ರಲ್ಲಸ್ಬೇಕು, 

ನೋ ಸಂಕಲ್ಲಪ ಸಿದವ ನಾನಾಗಬೇಕು, 

ನನು  ಚರಣಾರವಿಿಂದದಲ್ಲ ಸ್ದಾ ನೋ ಇಟು  ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. 

ಆಲ್ಲಸು ಎನು  ಪ್ರಾ ರ್ಿನಯ್ನುು . 

 

ಹೇಗೆ ಪ್ರಾ ರ್ಥಿಸ್ಲ್ಲ ನನು ನುು ,  

ಎಲಿವೂ ಕೊಟ್ಟು ರುವೆ ಪ್ರಾ ರ್ಿನಗೆ ಮಿಂಚ್ಚತವೇ,  

ಪ್ರಾ ರ್ಥಿಸ್ದೆ ಇರಲ್ಲ ಹೇಗೆ! 

 

 

ರಾಘವಂದರ  
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    Spot the differences 
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ಬಣಿ್  ಹಚ್ಚು ತ್ತ ೋರಾ 
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ಹಾಸಯ  
 

John was starving!! He was stuck in a small hick town, lost and hungry. He was happy 

when he saw a small restaurant coming up on his right. John quickly pulled over, parked 

his car, and walked inside. John noticed a blackboard with a sign written in yellow chalk, 

“Today’s Special: Vegetable Soup with Fried Chicken and Grilled Vegetables.” “I’ll take 

the special”, said John to the waiter when he came to take his order. A few minutes 

after receiving his order John called over the waiter, he was fuming mad. “IS THIS THE 

SPECIAL!? It says vegetable soup, BUT THERE ARE NO VEGETABLES! It says grilled 

vegetables, BUT THEY AREN’T GRILLED THEY ARE BAKED!?  And it says fried 

chicken, AND THE CHICKEN ISN’T FRIED!? The waiter was not used to city folks and 

their attitudes and frankly he was not going to put up with this behavior. “My dear man,” 

said the waiter looking down at John over his glasses, “that is what makes it so 

special!!!” 

 

 

“Hi! My name is Gertrude,” said the lady next to him on the plane.  “It’s so nice to meet 

you! I’m flying to New York for my grandson’s third birthday. I’m so excited! I remember 

when he was just a little thumbkin and now he’s already three!  It’s really hard to 

believe. He’s the most adorable thing you’ve ever seen! You know what?  Hold on, I 

think I might have a picture on me.  Let me take a look in my purse, yes, here it is, just 

look at him, isn’t he adorable. Do you see his dimple on his left cheek? Simply adorable! 

I could stare at his picture all day. Oh my, and you should hear him on the phone!  He is 

just the cutest, he says to me in the cutest voice “Hi Grandma!” It just gets me all teary 

eyed.” After what seemed like two hours for the poor man sitting next to her, Gertrude 

seemed to realize that perhaps she was talking a bit too much. “You know, I feel 

terrible! Here I am just talking and talking without letting you get in a word edgewise! 

Tell me..what do you think about my Grandson!” 

 

 

“Sir you have got to help!” said the tearful man at the door. “There is a family that I know 

very well that is in desperate need of money. The Father has been out of a job for over 

a year, they have five kids at home with barely a bit of food to eat. The worst part is, that 

they are about to kicked out of the house and they will be left on the streets without a 
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roof over their heads!” The man concluded with one last heart wrenching sob. “Well,” 

said the man at the door, “that really is a sad story. Why don’t you come inside and we’ll 

talk about it a little more.” “So how much money is needed exactly?” asked the man 

when they were both seated. “Oh it’s really terrible”, said the man starting up again, 

“why just for the rent $3000 is needed by tomorrow otherwise they’ll be kicked out onto 

the streets.” “How do you know so much about this situation?” asked the man as he 

reached for his check book. “Well,” said the man breaking down once more “they are 

my tenants.” 

 

 

A young lawyer, defending a businessman in a lawsuit, feared he was losing the case 

and asked his senior partner if he should send a box of cigars to the judge to curry 

favor. The senior partner was horrified. “The judge is an honorable man,” he said, “If 

you do that, I guarantee you’ll lose the case!” Eventually, the judge ruled in the young 

lawyers favor. “Aren’t you glad you didn’t send those cigars?” the senior partner asked. 

“Oh, I did send them,” the younger lawyer replied. “I just enclosed my opponents 

business card with them.” 
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Recipes 

Sweet potato and chickpea dhal 

 

INGREDIENTS 

 400g can chickpeas 
 3 teaspoons vegetable oil 
 1 small brown onion, chopped 
 1 teaspoon cumin seeds 
 1/2 teaspoon ground coriander 
 Pinch dried chilli flakes, plus extra to serve 
 1 garlic clove, crushed 
 1cm piece fresh ginger, peeled, finely grated 
 1 1/2 cups dried red lentils 
 1 litre Massel vegetable liquid stock 
 150g sweet potato, peeled, cut into 1cm pieces 
 1/4 cup chopped fresh coriander leaves, plus extra to serve 
 Plain yoghurt, to serve 
 Pappadums, to serve 
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Method 

 Drain and rinse chickpeas. Reserve 2 tablespoons in a small bowl. 

 Heat 2 teaspoons of the oil in a medium saucepan over medium-high heat. Add 

onion. Cook, stirring, for 5 minutes or until softened. Add cumin, ground coriander, 

chilli, garlic and ginger. Cook, stirring, for 2 minutes or until fragrant. Add lentils. Stir 

to coat in spice mixture. Add stock, sweet potato and chickpeas. Cover. Bring to the 

boil. Remove lid. Reduce heat to low. Simmer for 15 minutes or until the sweet 

potato is tender and mixture has thickened. 

 Meanwhile, heat remaining oil in a small saucepan on medium-high heat. Add 

reserved chickpeas. Cook, stirring, for 4 minutes until lightly browned and crisp. 

Remove from heat. 

 Stir chopped coriander into the dhal. Season well with salt and pepper. Dollop with 

yoghurt and sprinkle with crispy chickpeas, extra dried chilli flakes and extra 

coriander. Serve with pappadums. 




