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Shri Ganeshaya Namaha 

 
  It gives us great pleasure to be commencing on the journey of our newsletter Sinchana 

beginning from August 2019.  The current KSQ committee is looking forward to serving its 

members for the year 2019-2020 to their full potential.  It is our endeavor to continue to 

further our culture and heritage through holding cultural events throughout the year.   

    We are embarking on this cultural journey with the first auspicious event of celebrating 

Ganeshotsava with our community.  This will be held on the 6th September at the MultiFaith 

Hall at Griffith university.  The Rajyotsava & Deepvali celebration will be held on November 

16th.  We are also in the process of organizing a tantalizing event on the 28th September 2019.  

More information on that will be forthcoming soon as our KSQ committee members follow up 

and finalize the details about the same.  We request all our members to renew their 

membership for this year and look forward to the participation of our members in our events 

with full gusto.  

    Kannada Sangha thrives on the aspirations and vigor of our community members and is 

thankful for the wonderful sponsors of KSQ.  We encourage our members to avail of the 

services of our sponsors wherever possible.  

    Sinchana is KSQ members' newsletter.  Sinchana is looking forward to getting articles, 

drawings, blogs etc from both our members and our sponsors that it can publish for 

dissemination to all its members.   

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 
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ಬಂದೇ ಬಿಟಿ್ಟ ತು ಶ್ರಾ ವಣ, ಮರಳಿ ಬಂತು ಸಿಂಚನ   
 

 ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ರವರಿದ್ದಾ ಗ ಶ್ರಾ ವಣ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಶ್ರಾ ವಣ ಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಹಬ್ಬ ಗಳ 

ಸುರಿಮಳೆ.ಪ್ಾ ತೋ ಶ್ರಾ ವಣ ಮಂಗಳವಾರ  ಮತುು  ಶುಕ್ಾ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಅಮಮ ನ ಗೆಳತಯರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಅರಿಶಿನ 

ಕಂಕಮ ನಡೆಯುತು ತುು . ಅಮಮನೂ ಒಂದು ಶುಕ್ಾ ವಾರ ನಮಮ  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಅರಿಶಿನ ಕಂಕಮ 

ಇಡುತು ದಾ ಳು. ನಮಗೆಲಿ್  ಹೊಸ ಬ್ಟೆ್ಟ  ಹಾಕಿಕಂಡು ಅಮಮ ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಗೆಳತಯರ ಮನೆಗೆ 

ಹೊೋಗುವದಕ್ಕಕ  ಎಲಿ್ಲಲಿ್ದ ಖುಷಿ. ಶ್ರಾ ವಣದಲಿ್ಲ  ಇದಂದು ತರಹದ ಖುಷಿಯಾದರೆ, ಶ್ರಾ ವಣ ಮಾಸದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಾ ಕೃತ ಯನ್ನು  ನೋಡಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ಣ್ಣು  ಸಾಕಾಗತು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಎಲಿ್ಲ  ನೋಡಿದರಲಿ್ಲ  ಹಸಿರು, ತರ ತರದ 

ಹೂಗಳು , ಹೊಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಬ್ಣ್ಣು ಸಲ್ದಳ.  ಒಟೆ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಶ್ರಾ ವಣ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಈಗಲೂ ಒಂದು 

ತರದ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ಾ ಮ. ಶ್ರಾ ವಣದಲಿ್ಲ  ಹೊಸತನ್ನು  ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳೆೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ, 

ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಚನ ಪ್ತಾ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಮರಳಿ ಪ್ಾ ಕ್ಟ್ಟಸಬಾರದು ಯಾಕ್ಕ ? 

 

ಶ್ರಾ ವಣ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವದು ವರಕ್ವಿ ಅಂಬಿಕಾ ತನಯದತು ರ ಕ್ವನಗಳಾದ  ಶ್ರಾ ವಣ 

ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ, ಗಿಡ ಮರ ಹಂಗ, ಮದುವೆ ಮಗಂಗೆ ತಲ್ಲಗೆ ಬಾಸಿಂಗ.  ಅಂಬಿಕಾತನಯ 

ದತು ರಿಗೆ ಇಷೆ್ಟ ಲಿ್  ಕ್ವನ ಬ್ರೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೂ ತಿ ನೋಡಿದ ಶ್ರಾ ವಣ ಬಿಾ ಸ್ಬ ೋನ್ ಕ್ನು ಡಿಗರಿಗೂ ಕ್ವನ ಲೇಖನ 

ಬ್ರೆಯಲ್ಲ ಪ್ಾ ೋರಣೆ ಕಡಬ್ಹದು ಎಂಬ್ ಆಶೆಯಂದ ಸಿಂಚನ ಪ್ತಾ ಕ್ಕಯನು  ಮತೆು  ಹೊರತರುತು ದ್ಾ ೋವೆ  . 

ಸಿಂಚನ ಪ್ತಾ ಕ್ಕ ಹತುು  ವರ್ಿಗಳ ಹಂದ್ ಶುರುವಾಯತು. ಉತ್ಸಾ ಹ ಕ್ನು ಡಿಗರ ಪ್ಾ ಯತು ದಂದ ಮೂರು 

ವರ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಾ ಕ್ಟವಾಯತು. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ತಾ ಕ್ಕ ನಂತು ಹೊೋಯತು. ಈ ಪ್ತಾ ಕ್ಕಗೆ ಜೋವ 

ತರಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ ಲಿ್ರ ಪ್ಾ ೋತ್ಸಾ ಹ ಬೇಕ. ನಮ್ಮಮ ಲಿ್ರಲಿೂ  ಲೇಖನ ಬ್ರೆಯುವ, ಪ್ದಯ  ಬ್ರೆಯುವ, ಬ್ಣು  

ಹಾಕವ, ಹಾಸಯ  ಬ್ರೆಯುವ ಪ್ಾ ತಭೆ ಇದ್. ಆ ಪ್ಾ ತಭೆ ಪ್ಾ ದಶಿನಕ್ಕಕ  ಸಿಂಚನ ಎಲಿಾ  ಕ್ನು ಡಿಗರಿಗೂ 

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡುತು ದ್. ತ್ಸವೆಲಿ್ರೂ ಕ್ವನ, ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲಿ್ರ ಮನ ರಂಜಸಬೇಕ್ಕಂದು 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಕೋರಿಕ್ಕ.   

 

ನಮಮ   

ಸುನೋತ್ಸ ಅವಧಾನ 
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    ಧ್ಯಾ ನಕೆ್ಕ  ಆಹ್ವಾ ನ 
 

ಧಾಯ ನವೆಂದರೆ ಏನ್ನ? ಒಂದು ಉದ್ಾ ೋಶದಂದಗೆ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು, 

ಚಿಂತನ ನಡೆಸುವುದು. ಅದಕಾಕ ಗಿ ನಮಮ  ಅಂತಃಕ್ರಣಗಳನ್ನು  

ಬ್ಳಸಿಕಳೆು ತೆು ೋವೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಮ  ಬಾಹಯ  ಚತುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಲಿ್ಲಸಿ, 

ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಅಂತಃಕ್ರಣಗಳನ್ನು  ಅಂದರೆ - ಬುದಿ  ಶಕಿು , ಭಾವನಾತಮ ಕ್ 

ಮನಸುಾ , ಸಮ ರಣ ಶಕಿು , ಇಚಾಾ ಶಕಿು , ಪ್ಾ ಜ್ಞಾ ಶಕಿು , ಇತ್ಸಯ ದಯಾಗಿ ನಮಮ  ಆತಮ  

ಶಕಿು ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸುತೆು ೋವೆಯೋ ಆವಾಗ ಅದು ಧಾಯ ನವೆನಸುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ 

ಧಾಯ ನವು ಆತಮ ವಿದ್ಯ  ಅಥವ ಅಧಾಯ ತಮ ದಲಿ್ಲನ ಭಾಗವಾಗಿದ್. 

 

ಅಧಾಯ ತಮ  ಅಥವಾ ಆತಮ ವಿದ್ಯ  ಎಂದರೇನ್ನ? ಕ್ಾ ಮವಾದ, ಹೇತುಬ್ದಿವಾದ, 

ಅನ್ನಭ್ವದಂದ ಪ್ರಿೋಕಿಿ ಸಬ್ಹುದ್ದದ ನಮಮ ಲಿ್ಲನ ಉತ್ತು ಮೋತು ಮ ಶಕಿು ಗಳ 

ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಳವಾದ ಅಧಯ ಯನ ಹಾಗು ಆ ದೈವಿೋ ಶಕಿು ಗಳ ಸ್ಪಕ್ು  

ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಶಲ್ ನಯೋಿಜನವೇ ಅಧಾಯ ತಮ ವಿದ್ಯ .. ಅಧಾಯ ತಮ  ವಿದ್ಯ ಯ 

ಗುರಿ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಮ ಪುರುರ್ನಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗುವಿಕ್ಕ. 

 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಹಸಾ ಮಾನ ವರ್ಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಶೋದನೆ 

ನಡೆದುಬಂದದ್. ಪ್ಾ ಸಿದಿವಾಗಿ ಯೋಗದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಭಾಗಗಳು - ಹಠಯೋಗ 

 

ಮತುು  ರಾಜಯೋಗ. ಹಠಯೋಗವು ದೇಹವನ್ನು  ರಾಜಯೋಗಕಾಕ ಗಿ 

ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುತು ದ್. ರಾಜಯೋಗವು ಮಾನವನಲಿ್ಲರುವ ರಾಜತಮವಾದ 

ಶಕಿು ಯೇನದ್ಯೋ ಅದನ್ನು  ಬ್ಳಸಿ ಆ ಭ್ಗವಂತನಲಿ್ಲ  ಒಂದುಮಾಡಿಸುವ ವಿದ್ಯ . 

ಆ ರಾಜತಮವಾದ ಶಕಿು ಯೇ ಚಿಂತನಶಕಿು . 

 

ಒಟೆ್ಟ ಗಿ ಯೋಗದಲಿ್ಲ  ೮ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು  ಹಾಕಿಕಟೆ್ಟ  
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ಅಷೆ್ ಂಗಯೋಗವೆಂದು ಕ್ರೆದದ್ದಾ ರೆ. ಆ ಸೋಪಾನಗಳು - ಯಮ, ನಯಮ, 

ಆಸನ, ಪ್ಾ ತ್ಸಯ ಹಾರ, ಧಾರಣ, ಪಾಾ ಣಾಯಾಮ, ಧಾಯ ನ ಹಾಗು ಸಮಾಧಿ. 

ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಭ್ಗವಂತನಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಇಟೆ್ಟಕಂಡು ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ಹಂಬ್ಲ್ಲಸುತು ರುವ ಮಾನವನಗೆ ಯಮ, ನಯಮಗಳು - ವಿಧಿ, ನಷೇಧಗಳನ್ನು  

ಯೋಜಸುತು ದ್. ಆಸನವು ದೇಹವನ್ನು  ದೋರ್ಿ ತಪ್ಸಿಾ ಗಾಗಿ 

ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುತು ದ್. ಪ್ಾ ತ್ಸಯ ಹಾರವು ಇಂದಾ ಯಗಳನ್ನು  ಸಂಯಮಿಸಿ 

ನಯಂತಾ ಸುತು ದ್. ಧಾರಣವು ಮನಸಾ ನ್ನು  ಏಕಾಗಾ ದಂದ ಬಿಂದುವಾಗಿಸಿ ಸದ್ದ 

ಗುರಿಯನೆು ೋ ಧರಿಸುತು ದ್. ಪಾಾ ಣಾಯಾಮವು ಪಾಾ ಣಶಕಿು ಯನ್ನು  ಸೃಜಸುತು ದ್. 

ಧಾಯ ನವು ಅಂತಃಕ್ರಣಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ಪಯ ತವಾಗಿಸಿ ತೈಲ್ಧಾಯೆಯಾಗಿಸಿ 

ಗುರಿಯಾದ ಭ್ಗವಂತನು ಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೋನವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು  ಹೊಂದುತು ದ್. 

 

ಮದಲ್ನೆಯ ೬ ಸೋಪಾನಗಳು ಅತಯ ಂತ ಅವಶಯ ಕ್. ಅವುಗಳನ್ನು  ಮದಲ್ಲ 

ಅಭ್ಯ ಸಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಿ ಪ್ರಿಣತಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ನಂತರವೇ 

ಧಾಯ ನಾಭಾಯ ಸವು ಪಾಾ ರಾಂಭಿಸಬೇಕ. ಯೋಗವನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸಲ್ಲ 

ಧಾಯ ನದಂದ ಮಾತಾ  ಸಾಧಯ . ಅದೇ ಸಮಾಧಿಯೆಡೆಗೆ, ಭ್ಗವಂತನಲಿ್ಲ  ಐಕ್ಯ ತೆಗೆ 

ಕ್ರೆದಯುಯ ತು ದ್. ಸಮಾಧಿಯು ಸೃಷೆಿ ಯ ಹಂದನ ಸಿಿ ತಯೆಂದು ಶ್ರಸು ರಗಳು 

ತಳಿಸುತು ದ್. 

 

ಈ ಆಧುನಕ್ ಯುಗದಲಿ್ಲ  ಮನ್ನರ್ಯ ನನ್ನು  ಸಮಯಾಭಾವವು ಸದ್ದ ಕಾಡುತು ದ್. 

ಇಂತಹ ಕ್ಠಿಣ ಅಭಾಯ ಸಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಹಾಗು ಚೈತನಯ  ಸಿಗುವುದು 

ಕ್ರೆ್ ಸಾಧಯ  ಅಥವ ವಿರಳ. ಹಾಗಾದಲಿ್ಲ  ಜಜ್ಞಾ ಸುವಾದವನ್ನ ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕ? ಆತನಗೆ ದ್ದರಿಯೇ ಇಲಿ್ವೇ! ಈಗಿನ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  

ಬಾಧಯ  ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು  ನವಿಹಸಿ ಭ್ಗವತ್ ಸಾಕಿಾತ್ಸಕ ರಕಾಕ ಗಿ ಯತು ಸುವುದು 

ಹೇಗೆ. 
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ಮನ್ನಕಲ್ದ ಈ ಗಾಢವಾದ ಸಮಸ್ಯ  ಪಾಾ ಥಿನಾ ರೂಪ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಸಿ, 

ಇದಕಾಕ ಗಿ ಆಳವಾದ ಅಧಾಯ ತಮ  ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದು, ಈಗಿನ ಕಾಲ್ಮಾನಕ್ಕಕ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಯೋಗಾಭಾಯ ಸ ಪ್ದಿ ತಯನ್ನು  ಸರಳ ಮಾಡಬೇಕಾಯತು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸರಳ ಪ್ದಿ ತಯು ಚೈತನಯ  ಸೃಜನ, ನವಿೋನ ಪಾಾ ಣಶಕಿು  

 

ಜನನವೇ ಮದಲಾಗಿ ಆತಮ  ಕಿ್ಕೋಮ, ಜೋವನ ನವಿಹಣೆಗೆ ಹಂದ್ಂದೂ ಸಿಗದ 

ಪುಷೆಿ ಯನ್ನು  ನೋಡುತು ದ್. ಇದ್ಲಿ್ವು ಸಾಧಯ ವಾದದುಾ  ಆದಗುರು ಲಾಲಾಜ 

ಮಹರಾಜರ ಆಳವಾದ ಯೋಗ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗು 

ಪ್ಾ ಯೋಗಗಳಿಂದ. ಅವರು ಕ್ಳೆದು ಹೊೋಗಿದಾ  ಪಾಾ ಣಾಹುತ ಪ್ಾ ಯೋಗವನ್ನು  

ಕಂಡುಹಡಿದು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಅಧಾಯ ತಮ  ಜಗತು ನಲಿ್ಲ  ಇದಂದು ಮಹತು ರ 

ರ್ಟೆ  ಹಾಗು ಮನ್ನಜಕಲ್ಕ್ಕಕ  ಮಹಾನ್ ಕಡುಗೆ. ಪಾಾ ಣಾಹುತಯಂದ 

‘ಪಾಾ ಣಸಯ  ಪಾಾ ಣಃ’ ಎಂದರೆ ಅತಯ ಂತ ಸ್ಪಕ್ಷ್ಮ ತಮವಾದ ಪಾಾ ಣವು ಅಭಾಯ ಸಿಗೆ 

ಲ್ಭಿಸುತು ದ್. ಹಂದ್ಂದು ನೋಡಿರದ ಆಳವಾದ ಅಧಾಯ ತಮ ಕ್ ಮೈಲ್ಲಗಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನು  

ಅವರು ದ್ದಟ್ಟ, ಚಿಂತನ ಶಕಿು ಯ ಪ್ಾ ಯೋಗ, ಪ್ಾ ಜ್ಞಾ ಶಕಿು ಯ ಪ್ಾ ಯೋಗದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಾ ಭುತವ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು. ಮ್ಮದುಳು ಅಂತಃಕ್ರಣ ಮಾಧಯ ಮಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಿ 

ಭಾವನಾತಮ ಕ್ ಮನಸಾ ನ್ನು  ಸ್ಪಕ್ು ವಾಗಿ ಯೋಜಸಿ ಆತಮ ಶಕಿು ಗಳ ಪ್ಾ ಯೋಗದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಾ ಭುತವ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದು, ಅದರಿಂದ ವಯ ಕಿು ತವ  ರಚನೆ ಹಾಗು ಸ್ಪಕ್ು  ಜೋವನ 

ಕ್ಾ ಮವನ್ನು  ಹೋಗೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ತ್ತೋರಿಸಿಕಟೆ ರು. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಅಂಧಾನ್ನಕ್ರಣೆಗಳಾಗಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಗಳಗಲ್ಲ ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ಅಭಾಯ ಸವು 

ಬ್ಹಳ ಸರಳ. ಈ ಪಾಾ ಮಾಣ್ಣಕ್ ಅಧಾಯ ತಮ  ಸಂಶೋಧನೆ, ಜನರ 

ಆತಮ ಕ್ಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಅತಯ ಂತ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯು ಸಫ ಲ್ವಾಗಿ ಹೃದಯಾಧಾರಿತ ಈ 

ಧಾಯ ನಪ್ದಿ ತಯನ್ನು  ಪ್ಾ ಕಾಶಿಸಿತು. 

 

ಧಾಯ ನ ಪ್ದಿ ತಯು ಹೋಗಿದ್. 
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- ಸರಳವಾಗಿ ಗಾಳಿಯರುವ ಪ್ಾ ದ್ಶದಲಿ್ಲ  ಕಳಿತುಕಳೆುವುದು 

- Comfortable ಆಗುವುದು 

- ಹಗೂರವಾಗಿ ಹೃದಯದ್ಡೆಗೆ ತರುಗುವುದು 

- ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೃದಯದ್ದಳದ್ಡೆಗೆ ವಿೋಕಿಿಸುತ್ಸು  ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವ 

ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನು  ಪ್ತೆು  ಹಚ್ಚು ವುದು. 

- ‘ರಾರ್ವೇಂದಾ ’ ‘ರಾರ್ವೇಂದಾ ’ ಎಂದು ಮನಸಾ ನ್ನು  ಸಮ ರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ನಯೋಜಸುವುದು. 

 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ನದ್ಾ  ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾ  ಕ್ಣ್ಣು  ಮುಚ್ಚು ವ 

ಅಭಾಯ ಸವಿರುವುದರಿಂದ, ಧಾಯ ನಕಾಕ ಗಿ ಕ್ಣ್ಣು  ಮುಚಿು ದಡನೆಯೇ ಎಷೆ್ ೋ 

ವಿಚಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನಸಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಬ್ರುವುದು ಸಹಜವೇ 

ಸರಿ. ಅದಕ್ಕಕ  ಉಪಾಯ ಹೃದಯದ ಕ್ಡೆಗೆ ಸಂಕ್ಲ್ಲೂ ಸಿ ತರುಗುವುದು. 

ಮನಸಾ ನ್ನು  ‘ರಾರ್ವೇಂದಾ ’ ರ ಸಮ ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ನಯೋಜಸುವುದು. ಆಳವಾಗಿ 

ಆಳವಾಗಿ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವ ಪ್ಾ ದೇಶದ್ಡೆಗೆ ಪ್ಯಣ್ಣಸುತ್ಸು  ಆ ತುತು  ತುದ, 

ಆ ಕನೆಯ ಪ್ಾ ದೇಶವನ್ನು  ಮುಟೆ್ಟವುದೇ ಸಮಗಾ  ಉಪಾಯ. 

 

ಹೃದಯದ ಮದಲ್ ಮಿಡಿತವೇ ಜೋವೋತೂ ತು ಯ ಮದಲ್ ಸಂಕೇತ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಹೃದಯದ ಕನೆಯ ಮಿಡಿತವೇ ಬ್ದುಕಿನ ಮುಕಾು ಯದಯ ೋತಕ್. 

ಈ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವ ಜ್ಞಗವೇ ಶುದಿತೆಯ ಉಗಮ ಸಿಾನ. ಪ್ಾ ಜ್ಞಾ ಯು 

ರೂಪಿಸಲ್ೂ ಡುವುದು ಈ ಆಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ. ಸಮಸು  ಸಮತಗಾ  ಪಾಾ ಣಶಕಿು ಗಳು 

ಇಲಿ್ಲಂದಲೇ ಹುಟೆ್ಟ ತು ದ್. ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಜಗತು ನಲಿ್ಲ  ಹೃದಯದ ಬ್ಗೆೆ  ಬ್ಹಳಷೆ್ಟ  

ಜ್ಞಾ ನವಿದ್. ಇಲಿ್ಲ  ಹೃದಯದ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ನದೇಿಶಿಸುತು ದ್ಾ ೋವೆ ಅಷೆ್ಟ . 

 

ಆ ಆಳದಲಿ್ಲ  ಆ ಪ್ಾ ಥಮ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುವಲಿ್ಲಯೇ ದೈವಿೋ ತೇಜಸಿಾ ನ ನಡುವೆ 

ಲ್ಲೋನವಾಗುವುದು. ಇದೇ ಗುರಿ. 
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ಈ ಧಾಯ ನಾಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  &#39;ರಾಮಚಂದಾ ’ರ ಧಾಯ ನಸವ ರೂಪ್ವು ಅತಯ ಂತ 

ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಏಕ್ಕಂದರೆ ಆ ಲ್ಲೋನತೆಯಲಿ್ಲಗೆ ಕ್ರೆದಯುಯ ತು ದ್. ಅವರು 

ತಮಮ ನೆು  ಕರಿತು ಧಾಯ ನಮಾಡುತು ರುತ್ಸು ರೆ. ‘ನಾನ್ನ’ ಎನ್ನು ವುದು ಎಲಿ್ಲಯತನಕ್ 

ವಿಸು ರಿಸಿರುವುದೋ ಅಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೂ ಅವರೇ ತುಂಬಿಕಂಡು, ‘ಇರುವಿಕ್ಕ’ಯ 

ಉದಾ ಗಲ್ ಆಳವೆನೆು ಲಿಾ  ಅವರೇ ಆವರಿಸುತ್ಸು ರೆ. ಆ ಧಾಯ ನಸವ ರೂಪ್ದ 

ವಿಕ್ಸನಕಾಕ ಗಿಯೇ ಈ ಪಾಾ ಥಿನೆಯನ್ನು  ಹೊರತರಲಾಗಿದ್. ದೇವರ ಜೊತೆಗಿನ 

ಸಂಭಾರ್ನೆಯೇ ಪಾಾ ಥಿನೆಯಲಿ್ವೇ. 

 

ಹೇ ಪ್ಾ ಭು! 

ನೋನೇ ಅಸಿು ತವ ವು, 

ನೋನೇ ಸತಯ ವು, 

ನೋನಾದ ಆ ಅಸಿು ತವ ವು ಆ ಸತಯ ವು 

ವಿಕ್ಸಿತು ನನು ಲಿ್ಲ . 

 

ಪ್ಾ ಶಿಕ್ಷ್ಕ್ನ್ನ ಆ ‘ಪಾಾ ಣಸಯ  ಪಾಾ ಣಃ’ ಶಕಿು ಯನ್ನು  ತನು  ಸಂಕ್ಲ್ೂ ದಂದ, 

ನದೇಿಶನದಂದ, ನಮಮ  ಆತ್ತಮ ೋನು ತಗಾಗಿ ಅತಯ ಂತ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯ ಹೃದಯ 

ಪಾಾ ಥಿನೆಯಂದ, ಹೃದಯದಂದ ಹೃದಯಕ್ಕಕ  ಪ್ಸರಿಸುತ್ಸು ನೆ. ಕೇವಲ್ ಕ್ಕಲ್ವೇ 

ಕ್ಕಲ್ವು ಸರಳ ಪ್ದಿ ತ ಸ್ಪತಾ ಗಳಿಂದ ಬ್ಹಳ ಶಾ ಮಿಸಿ, ಬ್ಹು ಕಾಲ್ ಸವೆಸಿ 

ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಅತಯ ಂತ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿಸುತ್ಸು ನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಯಾವುದನ್ನು  ಉಳಿಸದೇ ಅತಯ ಂತ ಉನು ತಯನ್ನು  ಕಡಿಸುತ್ಸು ನೆ. 

 

ಇದೇ ಮನ್ನಕಲ್ದ ಉನು ತಗಾಗಿ ಆಳವಾದ ಅಧಾಯ ತಮ  ಶಾ ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ 

ಸುಫಲ್. 
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ಹೋಗೆ ಮನ್ನಕಲ್ದ ಏಳಿಗೆಯಂದಲೇ ವೈರ್ಮಯ ಗಳ ಲ್ಯ ಹಾಗು ಮನ್ನಕಲ್ದ 

ಮುನು ಡೆಗೆ ಭ್ದಾ  ಬುನಾದ. 

 

ರಾಘವಿಂದ್ಾ  
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ಫಿಜಿ ಎಿಂಬ ಮಾಯಾ ದ್ಾ ೀಪ. 
 

 
 
 
ಮೋಡದ ಮೇಲ್ಲಂದ ಕಾಣ್ಣತು ದಾ  ಪುಟೆ  ಪುಟೆ  ದವ ೋಪ್ಗಳು,ಸುತು ಲೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬ್ರುವ, 

ಹಸಿರುಹೊದುಾ  ಮಲ್ಗಿರುವ ಪ್ವಿತಗಳು,ಚಿತಾ -ವಿನಾಯ ಸದ ಬ್ಟೆ್ಟ  ತ್ತಟೆ  ಪಿಜಯನು ಯರು,ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ 

ಸುರಿಯುತು ರುವ ಬೆವರು,ಅದನ್ನು  ಲೆಕಿಕ ಸದೇ ಕ್ಕಲ್ಸದಲಿ್ಲ  ನರತರಾದ ಜನರು,ಹೊೋದಲೆಲಿಾ  ಕೇಳಿ ಬ್ರುವ 

ಬುಲಾ(bula),ವನಕಾಕ ಗಳು (vi-nakka),ದಡೂತ ದೇಹಗಳು,ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷ್ಟಯನ್ನು  ಜೊೋರಾಗಿ  ಮಾತ್ಸಡುವ 

ಜನರು, ಪ್ಲ್ಲೋಸರಿಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕವ ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ್ರು,ವಲ್ಸ್ ಬಂದ ಭಾರತೋಯರು ,ಚೈನೋಸರು, ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  

ಯಚ್ಾ ೋಥವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣವ ಭಾರತೋಯ ಹೊೋಟ್ಟಲ್ಗಳು,ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದದುಾ  ಫಿಜಯ ಪ್ಾ ಸಿದಿ  ಸಿ ಳವಾದ 

ನಂದಯಲಿ್ಲ (). 

                             ಇಂಗಿಿ ೋರ್ನಲಿ್ಲ  ಬ್ರೆಯುದು ನಾಡಿ (nadi) ಆದರೂ ಕ್ರೆವುದು ನಾಂದ ಎಂದು.ನನಗೇನ್ನ 

ನಂದಯೇ ಸರಿ ಎನಸಿತು.ಎಲಿ್ಡೆ ಪ್ಾ ವಾಸಿಗರು,ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ರುವ ಜನರು,ಊರಿನಂದ ಸವ ಲ್ೂ  ದೂರ 

ಹೊೋದರೆ ಕಾಣ್ಣವ ಕ್ಬಿಬ ನ ಗದ್ಾ ಗಳು ,ಫಿಜ ಹಂದ ಮಾತ್ಸಡುವ ಭಾರತೋಯರು,ರಗಿಬ  ಆಟವನ್ನು  ಜೋವಕಿಕ ಂತ 

ಹಚಾು ಗಿ ಪಿಾ ೋತಸುವ ಸಿ ಳಿೋಯರು,ಕ್ಡಲ್ಲ ಪ್ಾ ಕೃತ ಜೊತೆ ಅತುು ಯ ತು ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದರುವ 

ಪಿಜಯನು ರು.ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಿಗಳ ಹಂದ್ ಆಫಿಾ ಕಾದಂದ ಕ್ಡಲ್ಲನ ಮುಖಂತರ ವಲ್ಸ್ ಬಂದ 

ಮೂಲ್ನವಾಸಿಗಳು, ಹಲ್ವಾರು ಭಾಷ್ಟ ಮಾತ್ಸಡಬ್ಲಿ್ರು.ಆದರೆ ಬ್ರೆಯುವ ಲ್ಲಪಿ ಮಾತಾ  ಇಂಗಿಿ ೋರ್.ಭೇಟ್ಟ ಕಟೆ  

ಹಳೆಿ  ನಮಮ  ದೇಶದ ಹಳೆಿ  ಥರ,ನೆಲ್ಕ್ಕಕ  ಸಮನಾಗಿ ಕ್ಟೆ್ಟ ದ ಮನೆ,ಪ್ಡಸಾಲೆ,ಮತ್ತು ಂದು ಕಣೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ 

,ಮತುು  ಒಂದು ಸಣು  ಬ್ಚು ಲ್ ಮನೆ. ಆ ಹಳೆಿಗೆ ಒಬ್ಬ  ಮುಖಂಡ,ಆತನ ಅಲಿ್ಲ  ಸವ ಲ್ೂ  ವಿಶೇರ್ ಎನು ಸುವಂತ ಮನೆ, 

ಅಲಿ್ಲ  ಅವನದೇ ಅಂತಮ ನಣಿಯ.ಸಾದ್ದರಣವಾಗಿ ಹಳೆಿಯಲಿ್ಲ  ೨೦-೪೦(20-40) ಮನೆಗಳು ,೧೦೦-೧೫೦ (100-
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150) ಜನರು ವಾಸಿಸುವರು.ಕಟ್ಟಂಬ್ ಸಹಬಾಳೆವ ಯಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಇಟೆ  ನವಾಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಂದ್ ಕ್ಕಾ ೈಸು  ಮತಕ್ಕಕ  

ಪ್ರಿವತಿರಾಗಿ ಕಡ ,ತಮಮ  ಸಂಸಕ ರತಯಲಿ್ಲ  ಅಪಾರ ನಂಬಿಕ್ಕ ಕಂಡು ಬ್ರುವುದು ಸವೇಿಸಾಮಾನಯ . 

         ನಾಂದಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್  ತರದ ಆಟಗಳು ಎಲಿ್  ವಯಸಿಾ ನರಿಗೂ ಲ್ಭ್ಯ .ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟೆ್ಟ ಯದಾ ರೆ ಸ್ಪಕಬಾ 

ಡೈವಿಂಗ್,ಸು ೋಕ್ಲ್ಲಂಗ್ ಮತು ತರ ಸಾಹಸಗಳು,ಕಾಸುಾ ,ಮನಸುಾ  ಇದಾ ರೇ, ಸ್ಕ ೈ ಡೈವಿಂಗ್.ನೋರಿನಲಿ್ಲ  ಇಳಿಯದೇ 

ಎಲಿ್  ನೋಡಬೇಕ್ನು ವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮರಿನನಂತಹ ಗಿಾ ಸಿಾ ನ ದೋಣ್ಣ,ಶರಧಿ ತಳವನ್ನು  ಗಿಾಸ್ ತಳದ ಮೂಲ್ಕ್ 

ನೋಡುತ್ಸು  ಕೋರಾಲ್ (ಹವಳದ ದಬ್ಬ ಗಳು),ಚಿಕ್ಕ  ,ಧೊಡಾ  ತರದ ಮಿೋನ್ನಗಳು,ಮತುು  ಅನೇಕ್ 

ಜಲ್ಚರಗಳು  ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗಯ .ಪ್ಾ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ಕೈ ಬಿಸಿ ಕ್ರೆಯುವ ಹಲ್ವಾರು ಪುಟೆ  ದವ ೋಪ್ಗಳು,ನಾವು 

ಹೊೋಗಿದಾ  ಸೌತ್ ಸಿ ಐಲೆಂಡ್(south see south sea island) ರಮಣ್ಣೋಯವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇತುು .ಈ 

ದವ ೋಪ್ದ ಉದಾ  ಸುಮಾರು ೨೦೦-೨೫೦ (200-250) ಮಿಟರುಿ ಮತುು  ಅಗಲ್ ೧೦೦-೧೨೫ (100-125)ಮಿಟರುಿ. 

ಊರಿನ ಸುತು ಲೂ ಹರಡಿರುವ ಕ್ಡಲ್ ದಂಡೆಗಳು ,ಅಲಿ್ಲ  ನಲ್ಲದ್ದಡುವ 

ಕಿರಿಯರು,ಹರಿಯರು,ಹುಡುಗ/ಗಿ/ರು,ವಯಸಾಾ ದವರು,ನಡು ವಯಸಿಾ ನವರು ಸಂತ್ತೋರ್ದಂದ 

ನಲ್ಲದ್ದಡುವದನ್ನು  ನೋಡಬ್ಹುದು. 

     ಅವಸರವಿಲಿ್ , ಚಿಂತೆಯಲಿ್  ನೋವಿೋಗ ಪಿಜ ಸಮಯದಲಿ್ಲದಾ ರಿ( No hurry, no worry -Your are on Fiji Time ) -

ಅನ್ನು ವ ಘೋರ್ಣೆ, ಕ್ವಿ ಕವೆಂಪು ಅವರ "ಇಲಿ್ಲ  ಅವಸರವೂ ಸಾವಧಾನದ ಬೆನೆು ೋರಿದ್ ,ಯಾರು ಮೇಲ್ಲಲಿ್ ,ಯಾರು 

ಕಿೋಳಲಿ್ ,ನೋರೆಲಿ್ವೂ ಅಮೃತ"  ಸಮನಾಗುತು ದ್. 
 
 
 

Mahantesh Charantimath 
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What happens to your assets if you die without a will?  
July 12, 2019/in Family Law, Wills / 

If you die without a will, you are said to have passed away ‘intestate’. This means your estate 
(your assets) will be administered and distributed according to Queensland’s laws of intestacy. 

Having a will allows you to legally protect your spouse, children, other family members and 
your assets. It also allows you to appoint an executor to administer your estate and to have 
control over how you want your estate to be distributed. 

What is an asset? 

An asset is anything you own that has a monetary value. An asset can be the home you live in, 
other properties you own, motor vehicles, investments, art collections, personal belongings, 
cash, bank accounts balance, superannuation, shares, and the list can go on. Your estate lawyer 
will be able to help you identify your assets during your estate planning discussion. 

What makes a will current and valid? 

A will documents the wishes you want to come into effect when you die. A valid will is your last 
written wish which is witnessed by two people while you have full mental capacity. All three 
parties need to be physically present to sign and witness the document. Your lawyers can also 
witness the documents. The costs of administering an estate where there is a current and valid 
will can be significantly less than where there is no will, or where the will is not valid. 

https://cornerstonelawoffices.com.au/what-happens-to-your-assets-if-you-die-without-a-will/
https://cornerstonelawoffices.com.au/category/family-law/
https://cornerstonelawoffices.com.au/category/wills/
https://cornerstonelawoffices.com.au/wp-content/uploads/2019/07/lastwill_2.jpg
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Who administers my estate? 
If you pass away intestate, an ‘eligible person’ must apply to the Court for a grant of Letters of 
Administration enabling them to become the legal representative of your estate. This grant will 
appoint someone as the administrator of your estate so they can deal with your assets (i.e. 
bank accounts etc) to finalise your estate.  The administrator will be responsible for paying off 
debts and ensuring the estate is divided appropriately in accordance with the intestacy rules. 

In order of priority, the following people are eligible to apply to the Court to be appointed as 
the administrator of your estate if you die without a will: 

1. surviving spouse (including a de facto partner) 
2. children 
3. grandchildren or great grandchildren 
4. parents 
5. brothers and sisters 
6. nephews and nieces 
7. grandparents 
8. uncles and aunts 
9. first cousins 
10. anyone else the court may appoint. 

How will my assets be distributed? 

Part 3 of the Succession Act 1981 (Qld) sets out the entitlements of the next of kin of an 
intestate person. How an intestate estate is distributed depends on the circumstances of the 
deceased. 

If you pass away intestate, your estate will be distributed to the closest next of kin, first being 
your spouse (including a de facto partner) and then your children. 

If at the time of passing you had a spouse, with no children, then the whole estate will go to the 
spouse. 

If you had a spouse, and have children, then your spouse will receive the first $150,000 of the 
estate and all household goods. The remainder will then be split equally between the spouse 
and your children. 

If you are single and have children, the children will receive the balance of the estate in equal 
shares. 

If you have neither a spouse nor children, then the estate will be distributed to the following 
people in the following order: 

1. parents 
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2. siblings, nephews and nieces 
3. grandparents 
4. uncles, aunts and first cousins 
5. The Crown. 

  

Cornerstone Law Offices can help you with all of your needs in regards to wills & estate 
planning and estate administration of deceased estates. Call us on 1300 267 637 for an initial 
complimentary consultation (or contact us by clicking here). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cornerstonelawoffices.com.au/contact-us/
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Navigating your first home loan application 
 

 

Increase your chances of a fast approval with a well-prepared first home loan application. We 

show you how. 

Although applying for your first home loan may be the biggest financial decision you'll make, it 
doesn't need to be an overwhelming one. With the right preparation, a realistic understanding 
of your financial position and some professional guidance from a good mortgage broker, you 
can position yourself as an attractive first home loan customer and be approved in no time. 

Clean up your credit 

Before applying for your first home loan, make sure you are creditworthy in the eyes of a lender 
by obtaining a copy of your personal credit file. Your credit history will be a key factor that a 
lender will consider when deciding to process your loan application. 
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If you have a history of credit defaults, be prepared to explain honestly and up-front to the 
lender why those defaults occurred, how you remedied the situation and how you've taken 
steps to ensure the situation will not repeat itself. 

Check your financial position 

It's also important to conduct a self-assessment of your financial position. This is to ascertain 
the 
amount you can borrow and the ease with which you'll be able to manage your repayments. 

Try creating a spreadsheet of your income, expenses, assets and liabilities. Make sure you are 
honest with yourself about your everyday living expenses and commitments. Your home loan 
repayments should equate to no more than a third of your income, give or take your expenses. 

Then consider the ancillary costs of buying a home and getting a loan, such as legal fees, lender 
establishment fees, stamp duty (if no government concession applies) and so on. You may also 
want to look into the availability of any available government concessions or grants that may 
help reduce the overall cost. 

A mortgage broker can help you assess your financial position and that of your co-borrowersto 
ensure the amount you wish to borrow is feasible in your circumstances. 

Be deposit-ready 

Although it's true that some lenders don't require a deposit - or require only a minimum 
deposit - you may want to aim to have a solid 20 per cent deposit saved up. Also factor in the 
additional costs of buying a home such as conveyancing, stamp duty and removalists. 

Saving a deposit is a good idea for two reasons: 

A 20 per cent deposit could mean you do not have to pay for Lenders Mortgage Insurance 
(LMI). LMI is a premium amount that a borrower must pay to the lender when the loan-to-
valuation ratio exceeds 80 per cent. Some lenders may make the loan available without having 
to get this insurance. 
A 20 per cent deposit immediately tells a lender that you are financially disciplined and 
responsible - attributes that will encourage lenders to look favourably upon your first home 
loan application. 
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If you do not have a 20 per cent deposit, don't despair. A good mortgage broker will provide 
you with some options to help you find the right loan product. 

Do your research 

Finding the right first home loan often entails so much more than just interest rates. You should 
try to research a range of products and investigate their fine print, including any set-up and 
break fees, loan structures, flexibility options such as redraw and offsetting, repayment options 
and guarantees. 

A good mortgage broker will have expert product knowledge that they can discuss with you to 
determine what loan would best suit your lifestyle and needs, both now and in the future (for 
example, when starting a family). 

Gather your documents 

To facilitate a fast assessment of your loan application, it's helpful to gather recent copies of 
your pay slips and evidence of any other income. 

Also, gather copies of your bank account statements and credit card statements. If you've been 
employed for only a short time, try strengthening your application by obtaining letters of 
reference from your current and previous employers. If you are self-employed, a way to show 
your monthly income, outgoings and cashflow is by having business invoices and receipts on 
hand in case the lender requires such evidence of your earnings. 
Remember that a good mortgage broker can help position you as an attractive borrower to 
lenders, while finding the best first home loan to suit your needs. 

To find out more about getting started on your application, contact your broker today. 

(C)Advantedge Financial Services Holdings Pty Ltd ABN 57 095 300 502. This article provides 
general information only and may not reflect the publisher's opinion. None of the authors, the 
publisher or their employees are liable for any inaccuracies, errors or omissions in the 
publication or any change to information in the publication. This publication or any part of it 
may be reproduced only with the publisher's prior permission. It was prepared without taking 
into account your objectives, financial situation or needs. Please consult your financial adviser, 
broker or accountant before acting on information in this publication. 
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Spot the 10 differences 
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     ಬ್ಣು  ಹಚ್ಚು ತು ೋರಾ 
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 ಹ್ವಸ್ಾ  
 

ರಂಗ: ಯಾಕೋ ನಂಗ, ನನು  ಹೊಸ ನಾಯ ಕಾಣಾು  ಇಲಿ್ .  

ನಂಗ: ಅದನ್ನು  ಅಧಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಬಿಟೆ್ಟ . ಅದು ನನು  ಹಂಡತಯ ಪ್ಕ್ಷ್ ವಹಸಿ ಬೊಗಳಾು  ಇತುು .  

 

ರಂಗ: ಅಂದರೆ ಏನ್ನ?  

 

ನಂಗ: ಆ ನಾಯ ನನು  ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬಂದರೆ ಬೊಗಳುತು ತುು , ಹಾರುತು ತುು  ಮತುು  ಗುರ್ ಎನ್ನು ತು ತುು . 

ಆದರೆ ಅವಳ ತವರು ಮನೆಯಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅದು ಬಾಲ್ ಆಡಿಸಿ ಸಾವ ಗತಸುತು ತುು . ಅದಕ್ಕಕ  

ಅದನ್ನು  ಮಾರಿದ್!  

 

ಎಲೆಕೆಾ ರನಕ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊೋದ  

 

ಗುಂಡ: ನೋನ್ನ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾ ೋಯಾ.  

 

ವಾಯ ಪಾರಿ: ಏನ್ನ ಮೋಸ?  

 

ಗುಂಡ: ನಾನ್ನ ಕಂಡ ರೇಡಿಯವನ್ನು  ನೋನ್ನ ಜಪಾನ್ ರೇಡಿಯ ಅಂತ ಸುಳೆು  ಹೇಳಿದಾ ಯ. ಅದನ್ನು  

ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಗ ಅದು, ದಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯ ಎಂದು ಹೇಳುತು ದ್!  

 

 

I’ve been working on my PhD in engineering for the past five years, but my kids don’t 
necessarily see that as work. 
As we were driving past Walmart one day, my son spotted a Now Hiring sign and suggested that 
I could get a job there. 

Hoping to make a point, I asked, “Do you think they’re looking for an engineer?” 

“Oh, sure,” he said. “They’ll hire anybody.” 

 

“Has your son decided what he wants to be when he grows up?” I asked my friend. 

“He wants to be a garbageman,” he replied. 

“That’s an unusual ambition to have at such a young age.” 

“Not really. He thinks that garbagemen work only on Tuesdays.” 
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We had just finished tucking our five kids into bed when three-year-old Billy began to wail. 

Turns out, he had accidentally swallowed a penny and was sure he was going to die. Desperate 

to calm him, my husband palmed a penny that he had in his pocket and pretended to pull it 

from Billy’s ear. Billy was delighted. In a flash, he snatched it from my husband’s hand, 

swallowed it, and demanded, “Do it again!” 

 

After a rough day spent corralling my rowdy kids, I’d had enough. 

“I think I’m going to sell them,” I hissed to my sister. 

“You’re crazy,” she said. 

“For thinking of selling them?” 

“For thinking someone would buy them.” 
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     Recipes 
 

ಸ್ಜಿಿ ಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 
 

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳು  

 

 ಒಂದು ಕ್ಪ್ ಸಣು  ರವೆ  

 ಎರಡು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು   

 ಅಧಿ ಕ್ಪ್ ಸಕ್ಕ ರೆ  

 ಅಧಿ ಕ್ಪ್ ತುಪ್ೂ   

 ಗೇರು ಬಿೋಜ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಷೆ್ಟ   

 ಅಧಿ ಕ್ಪ್ ಹಾಲ್ಲ  

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  

 

 ಹಾಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕಳೆಿ   

 ತುಪ್ೂ ದಲಿ್ಲ  ಗೇರು ಬಿೋಜವನು  ಹುರಿದುಕಳೆಿ   

 ತುಪ್ೂ ದಲಿ್ಲ  ರವೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಮಳ ಬ್ರುವವರೆಗೆ ಚ್ನಾು ಗಿ ಸಣು  ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ  ಹುರಿದುಕಳೆಿ . 

ಹುರಿದುಕಂಡ ಗೇರುಬಿೋಜವನ್ನು  ಸೇರಿಸಿ.  

 ಸಕ್ಕ ರೆ ಹಾಗು ಸಣು ದ್ದಗಿ ಹಚಿು ದ ಬಾಳೆ ಹಣು ನ್ನು  ಹಾಕಿ ಚ್ನಾು ಗಿ ಹುರಿದುಕಂಡ ರವೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. 

ಈ ಮಿಶಾ ಣಕ್ಕಕ  ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲ್ನ್ನು  ಹಾಕಿ. ಮಿಶಾ ಣ ಗಟೆ್ಟಯಾಗುವವರೆಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ 

ತ್ತಳಸುತ್ಸು  ಇರಿ.  

 ರುಚಿಯಾದ ಸಜು ಗೆಯನ್ನು  ಉಪಿೂ ಟೆ್ಟ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯರಿ 
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30-minute zucchini and haloumi schnitzel salad 

 

 

INGREDIENTS 

 1/2 cup plain flour 

 2 eggs, lightly beaten 

 80g packet MasterFoodsⓇ Schnitzel Mix Lemon Pepper 

 Extra virgin olive oil, for shallow-frying, plus extra to drizzle 

 2 large zucchini, cut diagonally into 5mm slices 

 350g haloumi, cut into 5mm slices 

 3/4 cup plain Greek-style yoghurt 

 1 tablespoon lemon juice, plus lemon wedges to serve 

 1 tablespoon finely copped fresh dill, plus extra sprigs to serve 

 80g mixed salad leaves 

 250g cherry tomatoes, halved 

 1 small red onion, thinly sliced 
 

 

METHOD 
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 Step 1 

Place flour, egg and schnitzel mix in three separate shallow bowls. 

 Step 2 

Pour enough oil into a large frying pan to come 2cm up side of pan. Heat over medium-high heat. One at 

a time, dip zucchini slices in flour, shaking off excess. Dip in egg, then coat in schnitzel mix. Repeat 

process with haloumi. 

 Step 3 

Cook zucchini and haloumi, in batches, for 2 minutes each side or until golden and zucchini is tender. 

Drain on paper towel. Halve haloumi and zucchini diagonally. 

 Step 4 

Meanwhile, combine yoghurt, lemon juice and chopped dill in a bowl. Season with salt and pepper. 

Combine salad leaves, tomato and onion in a bowl. 

 Step 5 

Place salad mixture, zucchini and haloumi on serving plates. Drizzle with yoghurt dressing. Sprinkle with 

extra dill. Serve with lemon wedges. 
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