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Editor’s Column 
 

KSQ (Kannada Sangha Queenlsand) celebrated the Deepavali & Rajyotsava function with pomp 

and splendor in November 2019.  It was great seeing so many members participate in the same.  

KSQ would like to thank all of our members for their contribution towards the event.  We would 

like to thank all our sponsors for the plethora of raffle and auction items for the event.  It was 

hearting to see many of our members participated in the same and took home the winning bids 

and winning raffle prizes.  We request our members use the services of our sponsors wherever 

possible.  We have a wide array of sponsors involved in various activities like selling grocery 

items, disbursing home loans, installing solar panels, travel bookings and many others.  Our 

sponsors have assured us that they will give market competing quotes for our KSQ family 

members.  If our members are on the look for these services, we request them to get quotes 

from our sponsors too. 

We are in the process of looking to hold a few more activities for our members.  One of the 

things we are planning to hold is a “Yoga and Meditation event” by Art of Living personnel on 

the 18th January 2020 at the Multifaith center at Griffith University Nathan Campus at 5pm.  We 

encourage all our members to come for the same and glean the finer points of this art.  

  It is approaching that time of the year when many members will be winding down for the year 

to relax with some having travel plans.  We want to wish all our members a very Merry 

Christmas and safe journey to those having travel plans over the holiday period.  We wish the 

New Year brings loads of joy and happiness in the lives of our KSQ family members. 

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 
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ಮದುವೆ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ  ಬಂಧನ 
 

 

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. 

ಮೊನ್ನು  ನನು  ಗೆಳತಿಯ ಮದುವೆಯ ಬೆಳಿಿಯ ಹಬ್ಬ ದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒೊಂದು ಸೆರ್ಪರ ರಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು  

ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದೆೆ . ಹ್ಯಯ ಪಿ ಬ್ರ್ತಿ ಡೇ ಬೀರ್ಡಿ  ನಂತೆ ಹ್ಯಯ ಪಿ ೨೫ ಅನಿವೆಸಿರಿ ಬೀರ್ಡಿ ಇದೆಯೇನೀ 

ಎೊಂದು ತ್ತೊಂಬಾ ಅೊಂರ್ಡಿರ್ಳಲ್ಲೂ  ಹುಡುಕಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ  ಸಿರ್ಲ್ಲಲೂ . ಕನ್ನಗೆ ನಾನೇ ಒೊಂದು ಬೀರ್ಡಿ 

ಬ್ರೆದೆ.  ಪಾಶಿ್ಚ ಮಾತ್ಯ  ದೇಶರ್ಳಲ್ಲೂ  ೨೫ ವರ್ಿ ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿ ಒರ್ಟು ಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಹಳ 

ವಿರಳ. ಅದಕೆೆ  ಇಲ್ಲೂ   ಹ್ಯಯ ಪಿ ೨೫ ಅನಿವೆಸಿರಿ ಬೀರ್ಡಿ ಸಿರ್ಲ್ಲಲೂ ವೇನೀ ಎೊಂದು ಕೊಂಡೆ.  

ಪಾಶಿ್ಚ ಮಾತ್ಯ  ದೇಶರ್ಳಲ್ಲೂ  ಗಂಡು ಹಣ್ಣು  ಇಬ್ಬ ರೂ ಸವ ತಂತ್ರ ರು. ನನು  ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೂ  ನನು  ಜೊತೆ ಕೆಲಸ 

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

ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಗುವವನ ಮೇಲೆ ಕಂರ್ಪೂ ೀೊಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ನ್ನ ಇರುತ್ತು ಳೆ. ಮೊನ್ನು  ನನು  ಹತಿು ರ ಹೇಳಿದಳು, 
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ಅಯೊಯ ೀ ಈ Glen ಟಾಯ್ಕೂ ಟ್ ರೀಲ್ ನ್ನು  ಉಲ್ಟು  ಇಡ್ತು ನ್ನ. ನಾನ್ನ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ 

ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೀ ಏನೀ ಎೊಂದು. ನಾನ್ನ ಅವಳ ಹತಿು ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನ್ನ ಇಷ್ು ೊಂದು ಚಿಕೆ  ಚಿಕೆ  

ವಿರ್ಯರ್ಳನು  ನನು  ಗಂಡನಲ್ಲೂ  ಹುಡುಕಿದರೆ ನಾನ್ನ ಎೊಂದೀ ನನು  ಗಂಡನನು  ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು  

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

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

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲೂ  ವಿವಾಹವಾಯಿತೆೊಂದರೆ ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ  ಆರಾಮಾಗಿ ಮರ್ಳು ಅೊಂತೂ ಒಳಿೆ  

ಮನ್ನ ಸೇರಿದಳೆೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರುತಿು ದೆ ರು. ಈರ್ ಹ್ಯರ್ಲೂ  ವಿವಾಹವಾದವರು ಒರ್ಟು 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  ಬೇಕಾದಷ್ಟು  ಓದಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು  ಸವ ತಂತ್ರ  ಕಟ್ಟು  ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತು ರೆ. ಹಣ್ಣು  ಹುಡುಗಿ 

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

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

ಹಕೆು ರ್ಳು ಇವೆಯೊೀ ಅದೇ ಹಕೆು ರ್ಳು ಹಣ್ಣು  ಮಕೆ ಳಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಎೊಂದು ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ  ಪಿರ ೀತಿಯಿೊಂದ 

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

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

ಹಣ್ಣು  ಎೊಂಬ್ ಬೇಧಭಾವ ಇನ್ನು  ಇದೆ. ಕೆಲವಬ್ಬ ರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಹಣ್ಣು  ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಅಳಿಯಂದಿರು ಎಲೂ  

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸೊಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ  ಯಾವ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಕಟ್ಟು  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 ಊಟ ಹ್ಯಕುತ್ತು ನ್ನ ಎೊಂದು. ಅದೇ ಅತೆು , ಅಯೊಯ ೀ ನನು  ಸೊಸೆ ಸುಮಮ ನ್ನ 

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

ಎೊಂತ್ ವಿಪ್ಯಾಿಸ ಅಲೂ ವೇ ಇದು.  

ನಮಮ  ದೇಶದಲ್ಲೂ  ಹಣ್ಣು  ಮಕೆ ಳು ಬ್ದಲ್ಟಗಿದೆ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ , ವಾಕ್ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಎಲೂ  

ಸಿಕೆಿ ದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಕೆ ಳು ಇನ್ನು  ಬ್ದಲ್ಟರ್ಬೇಕು. ಹಣ್ಣು  ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಮನ್ನಗೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡ 

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ನ ತ್ಪಿಪ ಲೂ . ಗಂಡು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಇನ್ನು  ಏನ್ನ ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲಸದೇ ನಿೀನ್ನ ಗಂಡು 

ನಿೀನ್ನ ಏನ್ನ ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬಾರದು ಎೊಂಬ್ ಮನೀಭಾವದಿೊಂದ ಎಷ್ು ೊಂದು ಮನ್ನಯಲ್ಲೂ  

ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತು ರೆ. ಗಂಡು ಮಕೆ ಳು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ಹ್ಯಗೆ ವತ್ಿನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣು  

ಮಕೆ ಳಿಗೂ ಅದು ಇರ್ು  ಆಗುವುದಿಲೂ . ಗಂಡ ಹೊಂಡತಿ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬೆಾ ರಿಯನ್ನು  ಸಮನಾಗಿ 

ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬ್ಹುದು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಕೆ ಳು ಆಗುವುದು ಎಷ್ಟು  

ಸಹಜವೀ ಗಂಡ ಹೊಂಡಿರಲ್ಲೂ  ಜರ್ಳವಾಡುವುದು ಅಷ್ು ೀ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆ ಜರ್ಳ ನಾಲೆು  ಗೀಡೆಯ 

ಮದೆಯ  ಇದೆ ರೆ ಮಾತ್ರ  ದೊಂಪ್ತ್ಯ  ಸುಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಾರ್ಬ್ಹುದು. 

ಒೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ  ನಮಮ ದು ಪುರುರ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಮಾಜವಾಗಿತ್ತು . ಈರ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬ್ದಲ್ಟಗಿದೆ. ಎಷ್ು ೊಂದು 

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

ಹೊಂರ್ಸರಿಗೆ ಇಷ್ು ೊಂದು ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಸಿಕೆಿ ದೆ ಅೊಂದರೆ ಕೆಲವರು ಗಂಡನನ್ನು  ಪಾರ ಣ್ಣಯಂತೆ ನೀಡುತ್ತು ರೆ. 

ನನಗೆ ಮಾತ್ರ  ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿೊಂರ್ಳಲೊ ೀ ಅಮೆರಿಕೆಗೆ ಹೀಗಿದೆೆ . ಅಮೆರಿಕೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ 

ಮೊಂದುವರೆದ ದೇಶ. ನಾನ್ನ ಡೆರ್ಪೊಂಡೆೊಂಟ್ ವಿೀಸಾದಲ್ಲೂ  ಹೀಗಿದೆಿ ರಿೊಂದ ನಿರುದಯ ೀಗಿ ಆಗಿದೆೆ . ಸಮಯ 
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ಕಳೆಯಲು ಅಲ್ಲೂ ನ ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುೊಂಪ್ನ್ನು  ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲೂ  ಕೆಲವಬ್ಬ  

ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ತೊಂಬಾ ವರ್ಿದಿೊಂದ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಕಳೆದವರು ಇದೆ ರು. ನಾನ್ನ ನನು  ಗಂಡ 

ಆಫೀಸಿನಿೊಂದ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒರ್ಟು ಗೆ ಕೂತ್ತ ಆ ದಿನದ ಆಗು ಹೀಗುರ್ಳಿನ್ನು  ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚಹ್ಯ 

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

ನಾಳೆ ಸಿಗುತೆು ೀನ್ನ ನನು  ಗಂಡ ಆಫೀಸಿನಿೊಂದ ಬ್ರುವ ಸಮಯವಾಯಿತ್ತ ಎೊಂದು ಎದೆೆ . ಅಲ್ಲೂ ನ ಕೆಲವು 

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

ಹೀರ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ಬಂದು ಚಹ್ಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ. ನಿೀನ್ನ ಯಾಕೆ 

ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎೊಂದು ತ್ತೊಂಬಾ ರ್ಲ್ಟಟೆ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನೀಡಿ 

ವಿಚಿತ್ರ ವೆನಿಸಿತ್ತ. ನಾನ್ನ ಮನ್ನಗೆ ಹೀರ್ದೆ ಇದೆ ರೇ  ನನು  ಗಂಡ ಏನ್ನ ತ್ಪುಪ  ತಿಳಿದುಕಳಿು ವುದಿಲೂ  

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

ಬೇಕೀ ತಿೊಂಡಿ ಮಾಡಿ ಚಹ್ಯ ಕಟ್ಟು  ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿೊಂಗ್ ಹೀದರೆ ಏನೀ ಸಂತ್ಸ ಅಷ್ು ೀ ಎೊಂದು 

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

ಮಾಡಿ ಎಷ್ು ೀ ವಿಮೆನ್ ಆಕಿು ವಿರ್ಟಸ್ು ಿ  ಎಷ್ು ೊಂದು ಸುಖಿ ಜೀವನವನ್ನು  ಕೆಡಿಸಿದೆು  ಇದೆ. 

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

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

ಪೂರೈಸಿದರೂ ಫೇಸುಬ ಕ್, ಇನಿಾ ು ಗಾರ ಮ್ ನಲ್ಲೂ  ಭಾವಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಹ್ಯಕಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪ್ಡುತ್ತು ರೆ. ಅೊಂದ 

ಹ್ಯಗೆ ನನು  ಗೆಳತಿ ಸುಜಾತ್ ಮತ್ತು  ರವಿ ಭಟು ರು ಈ ವಾರ ದೊಂಪ್ತ್ಯ ದ ಬೆಳಿಿ  ಹಬ್ಬ ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸುತಿು ದೆ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನು  ಅಭಿನಂದನ್ನರ್ಳು 

 

ಸುನೇತಾ ಅವಧಾನ 
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 ಕಡಲು 
 

ಕಡಲ್ಲನ ಅಲೆರ್ಳ ಮೊರೆತ್ 

ಮನಸಿನ ವಿಚಾರರ್ಳ ಭೊರ್ಿರಿತ್ 

ಸಾರ್ರ ಕಾಣ್ಣಸಿದೆ ಉಲ್ಟೂ ಸ 

ಮನ ತ್ತೊಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂತ್ಸ 

 

ತ್ತೊಂಬಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲು 

ನಾ ದಡಡ ವ ಅನ್ನು ವ ತೇವಲು 

ಸಾರ್ರದ ಎದರು ನಾವೆಷ್ಟು  ಕೇವಲು 

ಸಿಿ ತಿಪ್ರ ಜೆ್ಞ ಯಂತೆ ಅನವರತ್ ಕಡಲು 

 

ಸಿದೆ ರ್ಿ ಬುದೆ ನೇಕೆ ಆದ ? 

ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿತೆು  ಸಂಸಾರದ ಮೊಕ್ಷಯ  ? 

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಿವಾರದ ಸಖಯ  

ಎಲೂ  ಬುದೆ ನಂತ್ರಾದರೆ ಬೆಳೆಯುವದೇ ಜರ್ತ್ತು ? 

 

ಯಾರಾದರೂ ಪಾರಾಗುವುದೇ ಸಂಸಾರದ ಚಿೊಂತೆ? 

ಅನಿಸುವುದು ಇರಬೇಕು ಬ್ಹುಬ್ಲ್ಲಯ ಹ್ಯಗೆ... 

ಹಮಮ  ಬಿಮಮ ರ್ಳನ್ನ ಬಿಸಾಕಿ ಆಚ್ 

ನಿರ್ಿವ ಶೊಂತ್ ಮಂದಸಿಮ ತ್ನಂತೆ..... 

 

ಮಹಾಂತೇಶ 
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Christmas  
 
Santa-clause is coming to town, 
please don't have a frown 
he will bring a crown for a queen 
Be good on Christmas, don't be mean  ||1|| 
 
Reindeers, Angles and elfs, 
presents all over the shelves 
soccer ball, scooter or a pet, 
May be even a doctor set                     ||2|| 
 
Friends and Family get together 
In a snowy weather 
we'll pray to the Priest 
then will have festive feast                    ||3||      
 
Homes will be decorated at night 
children will have snowball fight 
Hope our future will be bright 
Santa, lead us to kindly night                 ||4|| 
 
Merry Christmas 
 
 
 
-by Manasi (Year 3,Nundah) 
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ರಸಪರ ಶೆ್ನ  
 

ರಸಪ್ರ ಶ್ನು  3 ಉತ್ು ರರ್ಳು, 

 

೧.ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ 

೨.ಅಸಮಾಧನ,ಅಸಮಮ ತಿ 

೩.ನಿರುಪ್ದರ ವಿ,ಅಹ್ಯನಿಕಾರಕ 

೪.ಹ್ಯರ್ಲಕಾಯಿ 

೫.ತ್ತನೀೊಂದು ಬ್ಗೆದರೆ ದೈವವೀೊಂದು ಬ್ಗೆಯಿತ್ತ 

 

ರಸಪ್ರ ಶ್ನು  4 

Quote equivalent meaning word/s in kannada 

1.Rain harvest 

2.Fauna 

3.Flora 

4.Road divider 

Quote equivalent means idiom/phrase/proverb in kannada 

5.Pot calling kettle black 

 

 
Send in your answers to kannadasanghaqld@gmail.com 
 
 
 
 

Mahantesh Charantimath 

 

 

 

 



 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

    

www.kannadasanghaqld.org   FB: ttps://www.facebook.com/kannadasangaqld   Page 9 

 

 

ಊಡಿ್ಜರೂ ನೂನುಕಕ ಲ್ - ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಆಸ್್ಟ ರ ೇಲಿಯನ್ ಅಬರಿಜನಲ್ ಲೇಖಕಿ 

 

ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾ ದೇಶದ ಮೂಲನಿವಾಸಿರ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ  ಊಡಿಿ ರೂ ನ್ನನ್ನಕೆ ಲ್ ಅವರ 

ಹಸರು ಮರೆಯಲ್ಟರದೆು . ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವರು ಮೊತ್ು ಮೊದಲ ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಲೇಖಕಿ ಎೊಂಬುದು 

ಬ್ಲು ವಿಶೇರ್. ಅವರ ಬ್ಗಿೆ  ಈ ಲೇಖನ. ಹಿೊಂದಮೆಮ  ನಾನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆ  

ಯೂನಿವಸಿಿರ್ಟಯ ಊಡಿಿ ರೂ ಹಸರಿನ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲೂ  ಈ ಊಡಿಿ ರೂ ಯಾರು, ಏನ್ನ ಎೊಂಬ್ 

ಪ್ರಿಚಯವಾಯುು . ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಹುಡುಗಿ Kath Ruska ಮೊಂದೆ Kath Walker ಎೊಂದು 

ಪ್ರ ಸಿದಿಿ ಯಾದದೆು , ತ್ತನ್ನ Kath Walker ಆಗಿರಬೇಕಿಲೂ , ಬ್ದಲ್ಟಗಿ ತ್ನು  ಕುಲದ ಹಸರನ್ನು  

(Noonuccal) ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡರೂ ಅದು ಹಮೆಮ ಯೇ ಸರಿ ಎೊಂದು ಸಾರಿ ತೀರಿದೆು  ಆ ಕಾಲಕೆೆ  

ಅವರು ನಡೆದ ಹೀರಾಟದ ಹ್ಯದಿಯ ಮೈಲ್ಲರ್ಲ್ಟೂ ಗಿತ್ತು . ಅೊಂದರೆ (ಈರ್ಲ್ಲ) ಜನಾೊಂಗಿೀಯ 

ವಿಭಜನ್ನ ಧೀರಣೆ ಮತ್ತು  ಆಚರಣೆರ್ಳು ಎತಿು  ಕಾಣ್ಣವ ಕಿವ ೀನಿ್  ಲ್ಟಯ ೊಂರ್ಡ ರಾಜಯ ದಲ್ಲೂ  ಇೊಂಗಿೂ ಷ್ 

ಹಸರು ಇರದಿದೆ ರೂ ಜೀವಿಸಬ್ಹುದು ಅನು ೀ ಎದೆಗಾರಿಕೆ! ಅೊಂದಹ್ಯಗೆ ಊಡಿಿ ರೂ ಅೊಂದರೆ 

Paper Bark, ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾದ ಉದೆ ರ್ಲ ಕಾಣಸಿಗುವ ಉದೆ ನ್ನ ಮರ. ಅದರ ಪ್ದರಪ್ದರವಾಗಿ 

ಬಿಚಿಿ ಕಳಿು ವ ತರ್ಟೆಯನ್ನು  ಹಿೊಂದೆ ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಜನರು ಬ್ಹುಉಪ್ಯೊೀಗಿ 

ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲವಾಗಿ ಬ್ಳಸುತಿು ದೆ ರು. 

ಕಿವ ೀನಿ್  ಲ್ಟಯ ೊಂರ್ಡ ರಾಜಯ ದ ಅಬ್ರಿಜನಿರ್ಳಿಗೆ, ಬಿರ ಸಬ ನ್ ನರ್ರದ ನಿವಾಸಿರ್ಳಿಗೆ ಇಪ್ಪ ತ್ು ನೇ 

ಶತ್ಮಾನದ ಉತ್ು ರಾಧಿದಲ್ಲೂ  ಚಿರಪ್ರಿಚಿತ್ವಾದ ಹಸರು Kath Walker ಮತ್ತು  ಊಡಿಿ ರೂ 

ನ್ನನ್ನಕೆ ಲ್. ಆ ಎರಡೂ ಹಸರುರ್ಳು ಒಬಾಬ ಕೆಗೇ ಸೇರಿದೆು  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಗುತಿಿಸುತ್ತು ರೆ. ಒೊಂದುರಿೀತಿಯಲ್ಲೂ  ಅದು ಈಗಿನ ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾದ ಅಸಿಮ ತೆಯೂ ಹೌದು - 

ವಸಾಹತ್ತಶಹಿರ್ಳ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಕ್ ಬಾವುಟದ ನ್ನರಳಿನಲ್ಲೂ  ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಜನರು ತ್ಮಮ  

ಕೆೊಂಪುಸೂಯಿನನ್ನು  ಜವ ಲಂತ್ವಾಗಿಸಿದೆ ರೆ. ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ  ಅನೇಕ ಮಂದಿ 

ತ್ಮಮ  ಕುಲರ್ಳಿಗೆ ವಿಶ್ಚರ್ು ವಾದ ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, ಸಾವಯವ ಪ್ದರ್ಿರ್ಳಿೊಂದ ಮಾಡುವ ನೇಯಿ್ಕ , 

Dreamtime ಕಥೆರ್ಳನ್ನು  ಹೇಳುವುದು, ಹ್ಯಡು-ನೃತ್ಯ ರ್ಳಲ್ಲೂ  ಪ್ರಿಣ್ಣತ್ರು. ಅರ್ು ಲೂ ದೆ 

ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯನ್ ಬುಶ್ ಎೊಂಬ್ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಕೂಲ ನೈಸಗಿಿಕ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲೂ  ಆಹ್ಯರವನ್ನು  

ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ವನ್ನು  ಪೀಷಿಸುವುದು, ಮರುಭೂಮಿ ವಾತ್ತವರಣದ ನಿರ್ೆ ರುಣೆಯ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ  ಸಿಕೆು ವ ಗೆಡೆಡ ಗೆಣಸುರ್ಳನ್ನು  ಜಾಣತ್ನದಿೊಂದ ಗುತಿಿಸಿ, ಅದನ್ನು  ಅಗೆದು 

ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, ಪ್ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ  ಒೊಂದಗಿ ಬ್ದುಕುವ ಸಾಮರ್ಯ ಿರ್ಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ ರು 

ಅನ್ನು ವುದನ್ನು  ಈಗಿೀರ್ ಜನರು ಶೂ ಘಿಸುತಿು ದೆ ರೆ. ಅದಕೊ  ಮೊಂಚ್ ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು , 

ಕೌಶಲಯ ರ್ಳನ್ನು  ಹರಪ್ರ ಪಂಚದವರು ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ೀ ಇಲೂ ವೀ ಅವರನ್ನು  

ಲ್ಟಭದಯಕವಾಗಿ ನೀಡುತಿು ದೆ ದೆ ೀ ಆಗಿತ್ತು . ಸಾೊಂಪ್ರ ದಯಿಕ ಓದು-ಬ್ರಹವೆೊಂಬ್ 

ವಿದೆಯ ರ್ಳನ್ನು  ಒೊಂದು ಪ್ಕೆ ಕೆಿ ಟ್ಟು  ನೀಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಗೆ ಕಾಣ್ಣವ ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ 
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ಸಾವ ಯತೆು , ಮೊಂದಳತ್ವ , ಅವರ ಚತ್ತರತೆ, ಸಾತಿವ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ ರ್ಳ ಬ್ಗಿೆ  ಈಗಿೀರ್ ಹಚಿ್ಚ  

ತಿಳಿದುಬ್ರುತಿು ದೆ. 

ದೇಶದಲ್ಲೂ ರುವ ಹಲವಾರು ವಿಶವ ವಿದಯ ನಿಲಯರ್ಳಲ್ಲೂ  ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧಾಯ ಪ್ಕರೂ, 

ಪಾರ ಧಾಯ ಪ್ಕರೂ ಇದೆ ರೆ; ಬ್ರೆಯುತಿು ದೆ ರೆ, ದನಿಯ್ಕತಿು ದೆ ರೆ. ಅವರು ರ್ಮನಾಹಿ ಶೈಕ್ಷಣ್ಣಕ 

ಅಧಯ ಯನರ್ಳನ್ನು , ಸಂಶೀಧನ್ನರ್ಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದೆ ರೆ. ರಾಜಕಿೀಯ ರಂರ್ದಲ್ಲೂ , 

ಪಾಲ್ಲಿಮೆೊಂಟು ಲ್ಲೂ  ಅವರಿದೆ ರೆ. ತ್ಮಮ ದೇ ಛಾಪ್ನ್ನು  ಮೂಡಿಸುತಿು ದೆ ರೆ. ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾದ 

ಇತಿಹ್ಯಸ ಹೇಳುವಂತೆ ‘ಕಾಣೆಯಾದವರ’ ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲೂ  ‘ಕಳೆದುಹೀದ’ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತ್ಮಮ  

ತಂದೆತ್ತಯಿಯರ, ಅವರ ರಕು ಕುಲರ್ಳ (blood line) ಜಾಣೆಮ , ಕೌಶಲಯ , ವಿದೆಯ ರ್ಳು, ಭಾಷ್, 

ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಕಲೆ, ಆಹ್ಯರ ದರೆಯಲೇ ಇಲೂ . ಮಾಪಾಿಡುರ್ಳು ಬ್ರಲು, ಜನರ 

ಮನಸಿಿ ನಲ್ಲೂ  ಬ್ದಲ್ಟವಣೆರ್ಳು ಆರ್ಬೇಕಿವೆ ಎನ್ನು ವ ಅಪೇಕೆೆಯನ್ನು  ಮೂಡಿಸಲು 

ಬೆರಳೆಣ್ಣಕೆಯಷ್ಟು  ಮಂದಿ ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀರಾಡಿದೆ ರೆ. ಅವರಲ್ಲೂ  

ಬ್ಹುಮಖಯ ವಾದ ಹಸರು ಊಡಿಿ ರೂ ನ್ನನ್ನಕೆ ಲ್ (Oodgeroo Noonuccal) ಉರುಫ್ Kath 

Walker. Kath Raska ಹುರ್ಟು ದೆು  ೧೯೨೦ನೇ ವರ್ಿದಲ್ಲೂ ; ಸತ್ು ದೆು  ೧೯೯೩ರಲ್ಲೂ . ಸತ್ತು ರ್ ಅವರಿಗೆ 

ಎಪ್ಪ ತೆು ರಡು ವರ್ಿ ವಯಸಿಾ ಗಿತ್ತು . ಆ ಎಪ್ಪ ತೆು ರಡು ವರ್ಿರ್ಳಲ್ಲೂ  ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು  

ವರ್ಿರ್ಳು ಆಕೆ ತ್ಮಮ  ಜನರ ಹಕೆು ರ್ಳಿಗಾಗಿ ಹೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ು ಲೇ ಸಾಗಿದರು. ಬ್ರೆಯುತ್ು ಲೇ 

ಹೀದರು. ಪ್ರ ಶಸಿು ರ್ಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದರು, ಕೆಲವನ್ನು  ಹಿೊಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಹೀರಾಟದ ಕಾರ ೊಂತಿಯ 

ಕಿಚಿ್ಚ ಹಚಿ್ಚ ವ ಹ್ಯಡುರ್ಳನ್ನು  ಜನಪಿರ ಯಗಳಿಸಿದರು. Kathರ ಬಾಲಯ ದಲ್ಲೂ  ಆಕೆ ತ್ನು  

ಎಡಗೈನಲ್ಲೂ  ಬ್ರೆಯುತಿು ದೆ ಳು ಎೊಂದು ಕೈಮೇಲೆ ಹಡೆದೂ ಹಡೆದೂ, ಕಡೆಗೆ ಆ ಬಾಲಕಿ 

ಹೈಸೊ ಲು ಮಗಿಸುವ ಮನು ವೇ ಶಲೆ ಬಿರ್ಟು ದೆ ಳು. ಅರ್ು ರಲೊ ೀ ಆಕೆಗೆ &quot;ನಿೀನ್ನ ದಸಯ ಕೆೆ  

ಸೇರಿದವಳು, ಮನ್ನಕೆಲಸದವಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು  ಬೇಕೀ ಅಷ್ಟು  ತ್ಯಾರಾಗು 

ಸಾಕು&quot; ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಶಲೆಯಲ್ಲೂ  ಮನದಟ್ಟು  ಮಾಡಿಸಿದೆ ರಂತೆ. ಅದಕೆೆ  ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ 

ಆಕೆಯ ತ್ತಯಿ ತ್ನು  ಮಕೆ ಳು ಶಲೆಗೆ ಹೀಗಿ ಕಲ್ಲತ್ತ ಶ್ಚಕ್ಷಣವಂತ್ರಾರ್ಬೇಕು ಎೊಂದು 

ಶರ ಮಪ್ಟು ರಂತೆ. ಆ ತ್ತಯಿ ಶಲ್ಟಶ್ಚಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ರಂತೆ. ಬಾಲಕಿಯ 

ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕನಿರಿ್  ಓದು-ಬ್ರಹವನ್ನು  ಪ್ಡೆದು, ಒಳಿೆ  ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದೆ ರೂ ಅವರಿಗೆ 

ಗುಲ್ಟಮರಿಗೆ ಕಡುವ ಒೊಂದೆರಡು ಕಾಸು ಸಿಗುತಿು ತ್ು ೊಂತೆ. ಸರಕಾರ ತ್ಮಗೆ ಬ್ಳುವಳಿಯಾಗಿ 

ಬ್ಡತ್ನವನ್ನು  ಕರ್ಟು ದೆ ರೂ ಸಾವ ಭಿಮಾನಿ ಕುಟ್ಟೊಂಬ್ ತ್ಮಮ  ಹಸಿವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಿಕೊಂಡು 

ಬ್ದುಕಿದರು. ಧೃತಿಗೆಡದ ಆ ತಂದೆತ್ತಯಿಯರು ಮಕೆ ಳಲ್ಲೂ  ಕನಸುರ್ಳನ್ನು , ಧೈಯಿವನ್ನು  

ತ್ತೊಂಬಿದರು. ಆ ಹನಿಹನಿ ತ್ತೊಂತ್ತರು ಸೇರಿ ಅವರ ಮರ್ಳು Kath ತ್ತನ್ನ ಹುರ್ಟು ದ ಮಿೊಂಜ್ಞರಿಬ್ 

(North Stradbroke ದಿವ ೀಪ್) ಸಮದರ ದ ಮೊರೆತ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಮೊಂದೆ ಹದಿನಾರು 

ವರ್ಿದ ಹುಡುಗಿ Kath ತ್ತನ್ನ ನಸಿಿೊಂಗ್ ಓದಬೇಕೆೊಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಜನಾೊಂಗಿೀಯ 

ಧೀರಣೆಯಿೊಂದ ಅದನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಟಯುು . ಎರಡನೇ ಪಾರ ಪಂಚಿಕ ಮಹ್ಯಯುದಿ ದ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  (೧೯೪೧-೪೪) ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯನ್ ವಿಮೆನಿ್  ಆಮಿಿ ಸವಿಿಸ್ ಸೇರಿ ಸಿವ ಚ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ 

ಆದ ಬ್ಳಿಕ ಅವರು ಹಿೊಂದೆ ನೀಡಲ್ಲಲೂ . ಅದೇ ವೇಳೆಯಲೊ ೀ ಬ್ರರ ಸ್ ವಾಕರ್ ರನ್ನು  

ಮದುವೆಯಾಗಿ Kath Walker ಆದರು. ಇಬ್ಬ ರು ಮಕೆ ಳಾದ ನಂತ್ರ, ೧೯೬೦ರ ದಶಕದಲ್ಲೂ  Kath 
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ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷವನ್ನು  ಸೇರಿ ಮೊಂದಳತ್ವ ವನ್ನು  ತೀರಿದರು. ತ್ಮಮ  ಜನರ ಹಕೆು ರ್ಳಿಗಾಗಿ 

ಹೀರಾಡುತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ  ಅವರ ಸೇಪ್ಿಡೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಟು ನ ರ್ರ್ಟು ದನಿಯಾದರು. 

೧೯೬೭ರಲ್ಲೂ  ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಜನರನ್ನು  ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ದಿ ವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ  ಸೇರಿಸಲ್ಟಯುು . 

ತ್ನು  ಸಕಿರ ಯ ಪಾತ್ರ ದಿೊಂದ ಆಕೆ ರಾಜಕಿೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ, ಆಡಳಿತ್ತರೂಢರೊಂದಿಗೆ 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ಆತ್ಮ ವಿಶವ ಸವನ್ನು  ತೀರಿದರು. ಬ್ದಲ್ಟವಣೆರ್ಳನ್ನು  ತ್ರುವ ಅವರ ಶರ ಮ 

ಪ್ರ ಸಿದಿಿ ಯಾಗಿತ್ತು . ಅದಕೆೆ  ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಬ್ರವಣ್ಣಗೆ-ಮಖಯ ವಾಗಿ ಅವರ ಕವನರ್ಳು. 

೧೯೬೪ರಲ್ಲೂ  ಪ್ರ ಕಟವಾದ We are going ಕವನಸಂಕಲನ ಅವರ ಜನರ ಸಿಿ ತಿಗೆ ಕನು ಡಿ ಹಿಡಿದು 

ತೀರಿದೆು  ಅಲೂ ದೆ ತ್ತವು ಇತ್ರೇ ಜನಾೊಂರ್ವಲೂ , ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯನ್ ಮಣ್ಣು ನಮಕೆ ಳು ಎೊಂದು 

ಜರ್ತಿು ಗೆ ಸಾರಿತ್ತ. ಅವರು ಬ್ರೆದಿದೆು  ಇೊಂಗಿೂ ಷ್ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲೂ . ಓದುರ್ರಾದ ಬಿಳಿಯರು ಅವರ 

ಕವನರ್ಳನ್ನು  ಮೆಚಿಿ ಕೊಂಡರು. ಕವನರ್ಳನ್ನು  ಬ್ರೆದು ಪ್ರ ಕರ್ಟಸಿದ ಮೊಟು ಮೊದಲ 

ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯನ್ ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಬ್ರಹಗಾತಿಿ ಎೊಂಬ್ ಹರಿ್ ಳಿಕೆ ಅವರದೆು . Kath ರ ಬ್ರವಣ್ಣಗೆರ್ಳು 

ದೂರದ ಇೊಂಗೊ ೊಂರ್ಡ, ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು  ಯೂರೀಪ್ ರ್ಳನು  ತ್ಲುಪಿತ್ತ. ಇೊಂಗೊ ೊಂಡಿನಲ್ಲೂ  

ಆಕೆಯನ್ನು  ಮೆಚಿ್ಚ ವ ಓದುರ್ರು ಹಚಿಾ ದರು. ಪ್ರ ಶಸಿು ರ್ಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. 

೧೯೭೦ರಲ್ಲೂ  ಅವರಿಗೆ Member of the Order of the British Empire (MBE) ಅತ್ತಯ ಚಿ  ಗೌರವ 

ಲಭಿಸಿತ್ತ. ಅದೇ ವರ್ಿ ತ್ಮಮ  ಹುರ್ಟು ದ ಊರಿಗೆ (North Stradbroke) ಬಂದು, ಅಲ್ಲೂ  ಭೂಮಿ 

ಖರಿೀದಿಸಿ, ಅಲ್ಲೂ  ಮೂನಿಾಲಬ  ಎೊಂಬ್ ಹಸರಿನ ಸಾೊಂಸೆ ೃತಿಕ ಕೇೊಂದರ ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಬಾಯಿೊಂದ ಅವರ ಜನರ ಕಥೆರ್ಳನ್ನು , Dreamtime 

ಕಥೆರ್ಳನ್ನು  ಕೇಳಿದರು; ಅವರ ಜನರ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಆಳ ಅರ್ಲರ್ಳನ್ನು  ತಿಳಿದರು. ಇನ್ನು  ಹಚಿ್ಚ  

ಬ್ರೆಯುತ್ು ಲೇ, ಪ್ರ ಶಸಿು ರ್ಳು ಬ್ರುತಿು ದೆ ರ್ಲೇ ಅವರು ಫುಲ್ ಬೆರ ರಟ್ ಫೆಲೀಶ್ಚಪ್ ಪ್ಡೆದು 

ಅಮೆರಿಕೆಯ ಪ್ರ ವಾಸವನ್ನು  ಕೈಗೊಂಡು (೧೯೭೮-೭೯) ಆ ದೇಶದ ಉದೆ ರ್ಲಕೊ  ಸಂಚರಿಸುತ್ತು  

ತ್ಮಮ  ಜನರ ಕಥೆರ್ಳನ್ನು , ವಯ ಥೆಯನ್ನು , ಹೀರಾಟವನ್ನು , ಸಾವ ಭಿಮಾನವನ್ನು  ಹೇಳಿದರು. 

ಇನ್ನು  ಬ್ರೆಯುತ್ತು , ಮಕೆ ಳ ಕತೆರ್ಳನ್ನು , ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಕವನರ್ಳನ್ನು , ಕಥೆರ್ಳನ್ನು , 

ಪ್ರ ಬಂಧರ್ಳನ್ನು , ಲೇಖನರ್ಳನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಹ್ಯಕಿದರು. ಮಧಯ ದಲ್ಲೂ  ಬಿಡುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ಮಮ  

ಕುಲದ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು  ಅಭಯ ಸಿಸಿ, ಪ್ರ ಕರ್ಟಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸಂಸಿೆ ರ್ಳಿಗೆ ಜೀವಕಟ್ಟು , ಅವರ 

ದನಿಯನ್ನು  ದಡಡ ದಗಿಸಿದರು. ಶಲೆರ್ಳನ್ನು  ಮನ್ನು ಡಿಸಿದರು; ಯೂನಿವಸಿಿರ್ಟರ್ಳಲ್ಲೂ  ಪಾಠ 

ಹೇಳಿದರು. ಹಲವಾರು ಗೌರವ ಡ್ತಕು ರೇಟ್ ರ್ಳನು  ಪ್ಡೆದರು. ಎಲೂ ರಿಗೂ ಆಶಿ ಯಿವಾಗುವಂತೆ 

೧೯೮೮ರಲ್ಲೂ  ರಾಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಎಲ್ಲಜಬೆರ್ತ ನಿೀಡಿದೆ  ಗೌರವವನ್ನು  ವಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ 

ಅವರು ಹೇಳಿದೆು . ಎರಡು ಶತ್ಮಾನರ್ಳ ಕಾಲದ ನಮಮ  ಜನರ ನೀವನ್ನು , ಸಾವನ್ನು , 

ಎಲೂ ದರಿೊಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿ ನಮಮ ದೇ ನ್ನಲದಲ್ಲೂ  ನಾವು ಪ್ರದೇಶ್ಚರ್ಳು, ಅನಾರ್ರೂ ಆದದೆ ನು  ಈ 

ವರ್ಿ ನ್ನನಪಿಸುತ್ು ದೆ. ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯನ್ ಮತ್ತು  ಬಿರ ರ್ಟಷ್ ಸರಕಾರರ್ಳು ನಮಮ  ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಜನರ 

ಎಲ್ಟೂ  ಹಕೆು ರ್ಳನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟು , ನಮಮ  ಪೂವಿಜರಿೊಂದ ಪ್ಡೆದ ನ್ನಲವನ್ನು , ಅದರ 

ಹಕೆ ನ್ನು  ವಾಪ್ಸ್ ಕಡಬೇಕು. ಅವರು ನಡೆಸಿದ ನರಮೇಧ, ಕಲೆರ್ಳು, ಸುಲ್ಲಗೆ, ನಮಮ  

ಭಾಷ್ರ್ಳನ್ನು  ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನು  ನಾಶಮಾಡಿದೆು  ಎಲೂ ವನ್ನು  ಅವರು ಒಪಿಪ ಕಳಿಬೇಕು. ಹಿೊಂದೆ 

ನಾನ್ನ ಈ ಗೌರವವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರ್ ಅದರಿೊಂದ ನಮಮ  ಜನರಿಗೆ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಧೈಯಿ, 

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಪರ ೀತಿ್ತ ಹ ಸಿಗುತ್ು ದೆ, ಅದರಿೊಂದ ಹಲವಾರು ಬಾಗಿಲುರ್ಳು ತೆರೆಯುತ್ು ವೆ ಎೊಂದು 
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ಭಾವಿಸಿದೆೆ . ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಾನಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಲಲೂ , ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಕೇಳಿಲೂ , ನಮಮ  

ನ್ನಲವನ್ನು  ಇನ್ನು  ಕರ್ಟು ಲೂ . ಎಷ್ು ೀ ಸುಧಾರಣೆರ್ಳು ಇನ್ನು  ಆರ್ಬೇಕಿವೆ. ಅದೇ ವರ್ಿ ಅವರು 

ತ್ಮಮ  ಹಸರನ್ನು  ಬ್ದಲ್ಟಯಿಸಿಕೊಂಡು ಊಡಿಿ ರೂ ನ್ನನ್ನಕೆ ಲ್ ಆದರು, ತ್ಮಮ  ಕುಲದ 

(ನ್ನನ್ನಕೆ ಲ್) ಹಸರನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಕವನರ್ಳಂತೆಯೇ ಅಜರಾಮರಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಿದ 

NAIDOC ವಾರದ ವಿರ್ಯ ‘Because Of Her, We Can’, ಊಡಿಿ ರೂ ಅವರಂತ್ಹ ಕೆಚಿ್ ದೆಯ 

ಅಬ್ರಿಜನಲ್ ಮತ್ತು  ದಿವ ೀಪ್ವಾಸಿರ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮತ್ತು  ಅವರ ಕುಲರ್ಳ ಎಲ್ಟೂ  ಸಾಮಾನಯ  

ಮತ್ತು  ಅಸಾಮಾನಯ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.  

 

ಲೇಖಕಿ - ಡಾ.ವಿನತೆ ಶಮಮ 
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What to look for when engaging an estate administration lawyer 

Wills and estate administration is a highly litigated area of law requiring solicitors to be 

extremely vigilant.  A solicitor failing to ask a relatively mundane question can lead to 

terrible consequences for a client and beneficiaries of a will such as a beneficiary not 

acquiring their beneficial interest or ending up in a costly litigation. 

The law is always changing 

Estate laws are constantly changing because of new court decisions and amendments 

to old provisions. This area of law intersects with multiple other areas of law. For 

example, an ex-spouse may have a claim to the testator’s estate pursuant to family 

laws; a beneficiary may not be allowed to acquire corporate interests without having a 

shareholder vote pursuant to corporation laws; or a beneficiary may end up having to 

record his/her inheritance as an income for the year causing him/her to pay more 

capital gains tax pursuant to tax laws. 

What to expect from your solicitor 

When taking instruction, a solicitor should: 

 make detailed notes 

 determine and review any previous wills 

 determine the assets/liabilities/creditors 

 determine locations, identities and any aliases of appointers, trustees and 

beneficiaries 

 investigate the client’s capacity and level of urgency to make a will 

 verify the types of title ownership over assets 

 advise the client on the rule of ademption and pecuniary legacies 

 advise the client to speak to an accountant in relation to tax consequences 

 provide advice on the best and worst outcomes 

 ask probing questions to investigate the client’s family structure, make sure the 

estate is solvent, funeral arrangements, superannuation, life insurance, 

discretionary trusts, companies, enduring Power of Attorney, Advance Health 

Directives 

 advise on minimising risks from potential people having a claim to their estate 

regardless of being a beneficiary named in the will. 
Solicitors are officers of the Court 

As an officer of the Court, solicitors have a duty to collect and record all evidence that is 

relevant, not only evidence which may support the validity of the will, but also evidence 

that may cast doubt upon it. Solicitors must strive to remove ambiguity from wills and 

https://cornerstonelawoffices.com.au/what-to-look-for-when-engaging-an-estate-administration-lawyer/
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record all instructions and evidence. Where a person lacks testamentary capacity, 

s.21 Succession Act 1981 (Qld) may allow the Court to authorise a will to be made, altered 

or revoked on behalf of the incapacitated person. 
Cornerstone Law Offices can help you with all yours and your loved ones 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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Spot the 8 differences 
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     ಬಣ್ಣ  ಹಚ್ಚು ತ್ತ ೇರಾ 
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ಹಾಸಯ  
 

On a Facebook page for beginning artists, one asked, “Any suggestions for painting dogs?” 
Another responded,  “Wait till they’re asleep.” 

 

An Uber is cruising down a boulevard when it runs a red light. “Hey!” the passenger shouts. “Be 
careful!” 

“Don’t worry,” says the driver. “My brother does it all the time.” 

He barrels through the next red light, and the passenger screams, “Stop doing that!” 

“I’m telling you, my brother does this all the time.” 

They approach the next light. Just when it turns green, the driver slams on the brakes. The 
confused passenger asks, “You just ran two red lights; why’d you stop at a green?” 

“I had to,” says the driver. “My brother might have been coming.” 

 

Our doctor’s office called to let my husband know that the results from his blood tests came 
back and he was just fine. That didn’t suit my husband. 

“What’s my cholesterol level?” he asked. 

“Mr. Crocker, you are just fine,” insisted the nurse. 

“Still, I’d like you to mail me the results.” 

A few days later, he received a postcard from the doctor’s office. It read, “Mr. Crocker, you are 
just fine!” 

 

The graveside service had just ended when there was a frightening clap of thunder, followed by 
a tremendous bolt of lightning accompanied by even louder thunder. The little old man looked 
at the pastor and said calmly, “Well, she’s there.” 
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In the foyer of a church, a young boy was looking at a plaque with the names of men and 
women who had died in various wars.  He asked the pastor, “Who are these people?”  The 
pastor said, “Those are members from our church who died in the service.”  The boy asked, 
“The early service or the second service?” 

 

My boss arrived at work in a brand-new Lamborghini. “Wow,” I said. “That’s an amazing car.” 
He replied, “If you work hard, put all your hours in, and strive for excellence, I’ll get another one 
next year.” 

 

A patient came to the hospital with a burned right hand. As the 
doctor took down his medical history, he asked the injured man, “Do you smoke?” 

“Yeah, a pack and a half a day,” said the patient. 
Concerned, the doctor told him, “You should consider quitting.” 
“No, it’s OK,” said the patient. “I smoke with my left hand.” 
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Recipes 
 

Pumpkin and beetroot salad 
 

INGREDIENTS 

 700g pkt diced butternut pumpkin, or 700g peeled seeded pumpkin, cut into 2cm pieces 

 2 teaspoons olive oil 

 1 teaspoon caraway seeds 

 2 tablespoons pepitas (pumpkin seeds) 

 250g cooked beetroot, halved or cut into wedges if large 

 280g pkt Coles Brand Australian baby spinach 

 1/4 cup (60ml) Praise deli style balsamic & roasted garlic dressing 

 150g Castello blue cheese, torn 

 

METHOD 

 Step 1 

Preheat oven to 200C. Line a baking tray with baking paper. Scatter the pumpkin over the tray. 

Drizzle with oil and sprinkle with caraway seeds. Season. Roast, tossing occasionally, for 20 mins 

or until the pumpkin is light golden and tender. Sprinkle the pepitas over the tray around the 

pumpkin. Bake for a further 2 mins or until toasted. Set aside to cool slightly. 

 Step 2 

Place the pumpkin, beetroot and spinach in a large bowl. Drizzle with dressing and toss to 

combine. Place in a serving bowl. Sprinkle with blue cheese and pepitas. 
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