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Editor’s Column 
 

KSQ (Kannada Sangha Queenlsand) is gearing up with all hands on deck for the preparation of 

the Deepavali & Rajyotsava function that will be held at the Coorparoo Secondary College on 

16th November 2019.  The team has been busy running around getting organized, getting 

sponsorship and been coordinating with the participants and other logistics involved in holding 

the flagship event.  KSQ is happy to note the involvement our members and applauds them for 

coming forward in helping us wherever possible.  We are extremely grateful to have volunteers 

who are undertaking such varied tasks as decorating the hall, coming up with the theme of 

decorations, helping us secure sponsors and helping out in many ways.  We seek the 

cooperation of our esteemed volunteers during the running of the function and in the wrap up 

& cleanup post function.  We are very much thankful to the volunteers and they are the real 

backbone of Kannada Sangha, on whom rides the entire event. 

We request the cooperation of the parents to manage the children during the event and 

request that everyone be seated during the performances to partake fully in the enjoyment of 

the same along with others present at the event. 

KSQ is also working on events for the future and is thinking along the lines of holding as many 

as possible with a view to providing an avenue to all our members to engage in the same.  We 

will be notifying about the events in the new future.  We look forward to our members 

participating and coming to our flagship event of Deepavali & Rajyotsava and enjoying the 

same.  We request the members to RSVP to facilitate us in getting an estimate of the numbers 

for the dinner after the event.   

This year, we have managed to get Raffles worth close to 2500 dollars.  We request the 

members to buy the raffle tickets in large numbers.  This year we have many prizes (some 30 to 

40 in number), so the chances of winning a raffle prize is very high.  We request those who have 

not taken up the membership to do so at the event. 

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 
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ಬಾಳೆಂಬ ಪ್ರ ವಾಸದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ೆಂದು ಪ್ರೀಕೆ್ಷ ಗಳು  
 

ಒೆಂದು ಸಾರ ನನನ  ಸ್ನ ೀಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಫೀನಾಯಿಸದೆ ಹೀಗಿದೆೆ . ಈಗಿೀನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಯಾರ ಮನೆಗೇ 

ಆದರೂ ತಿಳಿಸದೇ ಹೀಗುವುದು ಮಹಾ ಪಾಪ್. ಸ್ನ ೀಹಿತರ ಮನೆಯ ಮೆಂದೆ ಇದೆೆ , ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಪ್ತ  

ಗೆಳತಿ  ಎೆಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ಗೆಳತಿಯ ಮಖ ಎೆಂದಿನಂತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಯಾಕ್ಷ 

ಹುಷಾರಲಿವೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಇಲಿ  ನನನ  ಮಗಳ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ನಾಳ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಓದಿಸುತ್ತತ  ಇದೆೆ ೀನೆ 

ಎೆಂದಳು.  ಅದರೆಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಕೆಂಡೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದೆು  ಇಷ್ಟ  ಆಗಲ್ಲಲಿ  ಎೆಂದು. ನಾನು 

ಇಲಿ್ೀ  ಬಂದಿದೆೆ  ನಿನಗೆ ಸುಮಮ ನೆ ಹಲೀ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೀಗೀಣ ಎೆಂದು ಬಂದಿದೆೆ . ಇರಲ್ಲ ಬಿಡು 

ನಿೀನು ಬ್ಯು ಸಿ ಇದೆ ರೆ ಇನ್ನನ ಮ್ಮಮ  ಬರುತೆತ ೀನೆ ಎೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ನನನ  ಗೆಳತಿಯ ಮಗಳು ಎಷ್ಟ ನೇ 

ಕಿಾಸ್ ಎೆಂದು ಕೇಳುತಿತ ೀರೀ, ಅವಳು ಬರ ಎರಡನೇ ಕಿಾಸ್ ಅಲಿ್ಲ  ಓದುತಿತ ದೆಳು. ನನನ  ಅಮಮ  ನನನ ನನ  ಆ 

ತರ ಓದಿಸಿದೆ ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟಟ  ಓದಿ ದೊಡಡ  ಮನುಷ್ು ಳು ಆಗುತಿತ ದೆೆನ್ನೀ.  ಆದರೆ ಇದು ನನನ  ಗೆಳತಿಯ 

ಮನೆಯ ಕತೆಯೆಂದೇ ಅಲಿ . ಇದು ಎಲಿ  ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ೆಂದಿರ ಕತೆ.  

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪ್ರೀಕೆ್ಷಯೇ ಬರಬೇಕ್ಷೆಂದಿಲಿ , ಅವರಗೆ ಹೀಮವರ್ಕ್ ಇದೆರೂ ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ೆಂಗೆ ಟೆನಶ ನ್. 

ಮಕಕ ಳು ಸಣಣ ವರು ಇದೆ್ದ ಗಿೆಂದಲೇ ಅವರಗೆ ಆ ಕಿಾಸ್ ಈ ಕಿಾಸ್ ಎೆಂದು ಹಾಕಿ ಅವರ ಬಾಲು ವನೆನ ೀ ಹಾಳು 

ಮಾಡುತಿತ ದೆ್ದರೆ. ನನನ  ಗೆಳತಿಯ ಮಗಳು ಸಂಗಿೀತ ಕಿಾಸ್ ಗೆ ಹೀದರೆ ನನನ  ಮಗಳನುನ  ಸಂಗಿೀತ, ಡಾನ್್  

ಕಿಾಸ್ ಗೆ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು. ನನನ  ಗೆಳತಿಯ ಮಗಳಿಗಿೆಂತ ಒೆಂದು ಕಿಾಸ್ ಗೆ ನನನ  ಮಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಹೀಗಲೇ 

ಬೇಕು ಎನುನ ವ ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ೆಂದಿರೇ ಹೆಚಿ್ಚ . ಕ್ಷಲವೆಂದು ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ೆಂದಿರು ತಮಮ  ಮಕಕ ಳು ಎಲಿ್ಲ  

ಟ್ಯು ಷ್ನ್ ಗೆ ಹೀಗುತ್ತತ ರೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರೂ  ಹೇಳದೇ ಇರುವವರು ಇದೆ್ದರೆ. ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟ ರೆ ಉಳಿದ 

ಮಕಕ ಳು ಟ್ಯು ಷ್ನ್ ಗೆ ಹೀಗಿ ತಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ಗೆ ಮಾರ್್ಕ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತತ ರೆೆಂದು ಅವರ 

ಅನಿಸಿಕ್ಷ.  ನನನ  ಮಗಳು ಹತತ ನೇ ಕಿಾಸ್ ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗ ನನನ  ಗೆಳತಿಯ ಮಗಳು ಹತತ ನೇ ಕಿಾಸ್ 

ಮಗಿಸಿದೆಳು. ನನಗೆ ಅವಳು ಟ್ಯು ಷ್ನ್ ಗೆ ಹೀಗುತಿತ ದ್ದಳ ಅನುನ ವುದು ಗತಿತ ದೆ ದೆ ರೆಂದ ನಿಮಮ  ಮಗಳು 

ಹೀದ ಟ್ಯು ಷ್ನ್ ಕಿಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಫೀನ್ ನಂಬರ್ ಕಡುತಿತ ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ನನನ  ಗೆಳತಿೀ ಅಯು ೀ 

ನನನ  ಮಗಳು ಯಾವ ಟ್ಯು ಷ್ನ್ ಗೂ ಹೀಗೆ ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದೇ ! ನಾವು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸುಳುು  ಹೇಳಬೇಡ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕಡೊವುದನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ನಾವೇ ಸುಳುು  ಹೇಳುವದೇ? 

ಮೊದಲ್ಲಿ  ಶಾಲ್ಗಳೇ ಅಲಿೆಂದು ಇಲಿೆಂದು ಇದೆವು. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲ್ ನಮಗೆಲಿ . 

ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಮಮ ೆಂಗೆ ಕ್ಷಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಅದೇ ನಮಮ  ಟೆರ ೀನಿೆಂಗ ಕಿಾಸ್. 

ಅಮಮ  ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಭಜನೆ ಮಾಡುತಿತ ದೆವು. ಭಜನೆ ಪ್ಟಟ ಯೇ 

ಇರುತಿತ ತುತ . ದಿನವೂ ಭಜನೆ ಪ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಒೆಂದೆರಡು  ಹಾಡು ಹಾಡುತಿತ ದೆೆವು, ಅದೇ ನಮಮ  ಸಂಗಿೀತ 

ಕಿಾಸ್. ಅಮಮ  ದಿನವೂ ಬಾಗಿಲು ಎದುರಗೆ ಸವ ಚಛ  ಮಾಡಿ ರಂಗೀಲ್ಲ ಇಡುತಿತ ದೆಳು. ಅದನುನ  ನ್ನೀಡಿ 

ನಾವು ರಂಗೀಲ್ಲ ಹಾಕುವುದನನ  ಕಲ್ಲತೆವು, ಅದೇ ನಮಮ  ಡಾರ ಯಿೆಂಗ್ ಕಿಾಸ್. ಶಾಲ್ ಮಗಿದ ನಂತರ 

ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಕಕ  ಪ್ಕಕ ದ ಮನೆಯ ಮಕಕ ಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಗೀರ, ಬೆಟೆಟ  ಆಟ್, ಚ್ಚನಿನ  ದ್ದೆಂಡು , 

ಬಾು ಡಿಮ ಟ್ನ್ ಆಟ್ ಆಡುತಿತ ದೆೆವು, ಅದೇ ನಮಮ  ಸ್ಪ ೀರ್್ಟ್್ ಕಿಾಸ್. ಮೊದಲ್ಲಿ  ಯಾವ ಕಿಾಸ್ ಗಳಿಗೂ 

ಹೀಗದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ ೆಂದು ಕಲ್ಗಳನನ  ಮನೆಯಲಿ್ೀ ಕಲ್ಲತಿದೆೆವು. ನಮಮ  ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ಇದೆ ಎೆಂದು ನಮಮ  

ಮನೆಗೆ ಜನ ಬರದೇ ಇರುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ . ಬಂದು ಹೀಗುವ ನೆೆಂಟ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತಿತ ದೆರು. ಅಮಮ  
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ಅಪ್ಪ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೆಂಡವರೇ ಅಲಿ . ಬಂದು ಹೀಗುವ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು, 

ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ವು ವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕ್ಷೆಂಬ್ಯದು ಅನುಭವದಿೆಂದಲೇ ಬಂದ ಕಲ್ 

ನಮಗೆಲಿ . ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಿಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ೆಂಗೆ ಆಟ್ 

ಆಡಿ ಸಮಯ ಕಳಯಲು ಸಮಯವೇ ಇಲಿದಂತ್ತಗಿದೆ. ಈಗಿೀನ ಹಲವಾರು ಮಕಕ ಳು ಎಷ್ಟ ೀ ಕಲ್ಲತಿದೆರೂ 

ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಕಷ್ಟ  ಬಂದ್ದಗ ಹೇಗೆ ಎದುರಸಬೇಕ್ಷೆಂಬ ಕಲ್ ಗತಿತ ಲಿ . ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಸವ ಲಪ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಕಮ್ಮಮ  

ಆದರೆ ಡಿಪ್ರರ ಶನ್ , ಆತಮ ಹತೆು  ಮಾಡಿಕಳುು ತಿತ ದೆ್ದ ರೆ.  

ಬಾಳೆಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ   ಪ್ರ ವಾಸದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ೆಂದು ಪ್ರೀಕೆ್ಷ ಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ನಾವು ಹುಟ್ಟಟ ವ ಮೊದಲೇ 

ತ್ತಯಿಯ ಗಭ್ದಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗಲೇ ಶುರು ಆಗುತತ ದೆ. ತ್ತಯಿಯ ಗಭ್ ನಿೆಂತಿದೆಯೀ ಎೆಂದು ಮಾಡುವ 

ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ . ಗಭ್ದಲಿ್ಲ  ಮಗು ಸರಯಾಗಿ ಇದೆಯೀ ಇಲಿವೀ ಎೆಂದು ಸಾಕ ು ನ್ 

ಮಾಡುವ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ತಿೆಂಗಳು ತಿೆಂಗಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ . ಆಮೇಲ್ ಮಗು ಹರಗೆ ಬಂದು ಸರಯಾಗಿ 

ಅಳಲು ಬರುತತ ದೊೀ ಇಲಿವೀ ಎೆಂದು ನ್ನೀಡುವ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ವಾರ್ಷ್ಕ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ . ಮಕಕ ಳು ಶಾಲ್ಗೆ 

ಹೀಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ಶುರುವಾಗುತತ ದೆ. ಅದು ಮಗಿಯಿತು ಎನುನ ವವರೆಗೆ 

ಉದೊು ೀಗ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ . ಆಮೇಲ್ ವಧು/ವರ  ಪ್ರೀಕೆ್ಷ .  ವಯಸ್ು  ಆಗುತಿತ ದಂತೆ  ರಕತ  ಪ್ರೀಕೆ್ಷ , ಮೂತರ  ಪ್ರೀಕೆ್ಷ , 

ಇ  ಸಿ  ಜ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ಇತ್ತು ದಿ. ಸತತ ರೂ ಬಿಡುತತ ದಯೇ ಈ ಪ್ರೀಕೆ್ಷಯ ಭೂತ. ಸತತ ರೂ ಕ್ಷಲವಮ್ಮಮ  ಪೀಸ್ಟ  

ಮಾರ್ಟ್್ ಮಮ  ಪ್ರೀಕೆ್ಷ  ಪಾಸಾಗಬೇಕು ಹೆಣ ತರಲು.  ಒೆಂದ್ದದ ಮೇಲ್ ಒೆಂದು ಬರುತತ ಲೇ ಇರುತತ ವೆ ಈ 

ಪ್ರೀಕೆ್ಷ ಗಳು. ಈ ಪ್ರೀಕೆ್ಷ ಗಳನನ  ಧೈಯ್ದಿೆಂದ ನಗು ನಗುತತ  ಎದುರಸಿದರೆ ಬಾಳೆಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರ ವಾಸ 

ಪ್ರ ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲಕಿಕ ಲಿ  

 

 

ನಿಮೆ್  ಸುನಿೀತಾ ಅವಧಾನಿ 
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ವಿಮಾನ ನಿಲೆ್ದ ಣ 
 

ವಿಮಾನ ನಿಲೆ್ದ ಣದ ಭೇಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ೀಜಗ.ಬಿಸನಸ ಕಿಾ ಸಿನ 

ಗಮಮ ತುತ ,ವೇಳಾಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬವಾದ ವಿವರವನುನ  ನ್ನೀಡುತಿತ ರುವ ಹಿರಯರು,ತೂಕದ 

ಯಂತರ ದ ಹತಿತ ರ ಬಾು ಗ ತೆರೆದು,ತೂಕವನುನ  ಹೆಂದಿಸುತಿತ ರುವ ಪ್ಯಣಿಗರು,ಹಸದ್ದಗಿ 

ಮದುವೆಯಾಗಿ ನವ ವಧುವಿಗಾಗಿ ಚಡಪ್ಡಿಕ್ಷಯಿೆಂದ ಕಾಯುತಿತ ರುವ ನವವರ,ಕಳವಳದಿೆಂದ 

ಪಿಳಿಪಿಳಿ ನ್ನೀಡುತತ   ಸಂಬಂಧಕರಗಾಗಿ ನ್ನೀಡುತಿತ ರುವ ಹಿರಯರು, ಎಲಿ್ದದಕೂಕ  ಹೆೆಂಡತಿ 

ಮೇಲ್ ಸಿಡುಕುತಿತ ರುವ ಮಧು  ವಯಸ್ಿ ನ ಗಂಡ, ಗಂಡನನುನ  ಕಣಣ ಲಿ್ ೀ ಕುಣಿಸುತಿತ ರುವ ಹೆೆಂಡತಿ, 

ಬಿಳಿಯರ ಆಲ್ಲೆಂಗನ,ಚ್ಚೆಂಬನಗಳು,ಸವ್ ಭಾರತವನುನ  ಬಾು ಗಿನಲಿ್ಲ  ತುೆಂಬಿಕೆಂಡು 

ಬಂದಿರುವ ಮಾಸಟ ರನ ವಿಧ್ಯು ರ್ಥ್ಗಳು,ಬೆೆಂಗಳೂರನ ಟ್ರರ ಫ ಼ಿಕಕ ನಿೆಂದ ಮಕಿತ  ಸಿಕಿಕ ತು ಅನುನ ವ IT 

professionals,ಮನೆ ಊಟ್ ಬಿಟ್ಟಟ  pizza ,burger,sausage ತಿನನ ಬೇಕಲಿ್ದ  ಎೆಂದು 

ಬೇಜಾರನಲಿ್ಲರುವ ತಿೆಂಡಿಪತರ ದೃಶು  ವಿಮಾನ ನಿಲೆ್ದ ಣದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬರುವುದು 

ಸವೆ್ಸಾಮಾನು . 

Duty free shop ನ ಮದು ವನುನ  ತಂದ ಖುಶಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮದು ಪಿರ ಯರು,ಆಯಾಸದಿೆಂದ 

ಹಸುಗಂದಮಮ ಗಳನುನ  ಹತುತ ಕೆಂಡು ಬರುತಿತ ರುವ ಅಮಮ ೆಂದಿರು,ಅವಸರದಿೆಂದ 

ಶೌಚಲಯವನುನ  ಹುಡುಕುತಿತ ರುವ diabetic ರೀಗಿಗಳು,ನಾಳಯಿೆಂದ ಕ್ಷಲಸಕ್ಷಕ  ಮತೆತ  

ಹೀಗಬೇಕಲಿ್ದ  ಎೆಂದು ಬೇಜಾರನಲಿ್ಲರುವರು,ಪ್ಯಣಿಗರಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತ ರುವ ಕಾು ಬಿಗಳು,uber 

ಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತ ರುವರು ಕಂಡು ಬರುವರು. 

ಕನೆಯದ್ದಗಿ ವಿಮಾನವನುನ  ಸುರಕೆಿತವಾಗಿ land ಮಾಡಿದೆವು ಅೆಂತ ನೆಮಮ ದಿಯಲಿ್ಲ ಿ  ಬರುವ 

poilets ದೃಶು  ಅತು ೆಂತ ನೆಮಮ ದಿ ಕಡುವ ಸಂಗತಿ. 

 

 

ಮ್ಹಾೆಂತೇಶ 
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ರಸಪ್ರ ಶ್ನನ  
 

ರಸಪ್ರ ಶ್ನನ  2 ಉತತ ರಗಳು 

 

1. ಕುವೆೆಂಪು 

2. ದ. ರಾ. ಬೇೆಂದೆರ  
3.  ಗೀಪಾಲ ಕರ ಷ್ಣ  ಅಡಿಗ 
4.  ಅಕಕ  ಮಹಾದೇವಿ 
5. K.S.ನರಸಿೆಂಹಸಾವ ಮ್ಮ 
6. ಗೀವಿೆಂದ ಪೈ 
7. ಜಯಂತ ಕಾಯಿಕ ಣಿ   
 
 
 

ರಸಪ್ರ ಶ್ನನ  3 

 
Quote equivalent meaning word/s in kannada 
1. Drip Irrigation 
2. Resentment 
3.Innnocuous 
4.bitter gourd 
Quote equivalent means idiom/phrase/proverb in kannada 
5. Man proposes god disposes. 

 

 
Send in your answers to kannadasanghaqld@gmail.com 
 
 
 
 

Mahantesh Charantimath 
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ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತು ದ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಲೇಖಕಿ – ವೈದೇಹಿ 
 

ವೈದೇಹಿ - ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತು ದ ಓದುಗರಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹು ಪ್ರಚ್ಚತ. ವೈದೇಹಿಯವರ ಲೇಖನಿಯಲಿ್ಲ  

ಮೂಡಿಬಂದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಣಿಣ ನ ಒಳಮಾತುಗಳನುನ  ಸಧೃಡವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟ  ನಿಲಿ್ಲಸುತತ ವೆ. 

ಅವರ ಅನೇಕ ಕತೆ, ಕವನಗಳಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಪ್ರ ಧ್ಯನ ವಸುತ  ಹೆಣ್ಣಣ . ಪಿತೃಪ್ರ ಧ್ಯನ ವು ವಸೆ್  ಇರುವ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಮೌನವಾಗೇ ಉಳಿದರೂ ಅವಳ ಅೆಂತರಂಗದ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ದ 

ಮಾದ್ನಿಸುತಿತ ರುತತ ವೆ. ಹೆಣ್ಣಣ  ಜಾಗೃತ ದನಿಯಾಗಿರುತ್ತತ ಳ ಎೆಂಬ್ಯದು. ಆ ಮೂಲಕ ವು ವಸೆ್ ಗೆ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಹೇಗೆಲಿ್ದ  ತನನ  ಪ್ರ ತಿರೀಧವನನ  ಸೂಚ್ಚಸುತ್ತತ ಳ ಅನುನ ವುದನುನ  ಬಹು ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ, ನವಿರಾಗಿ ಹೇಳುವ 

ಲೇಖಕಿ ವೈದೇಹಿ. ಗಂಡೊಬಬ  ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ವು ಕಿತ ಸಾವ ತಂತರ ು ವನನ  ಅನುಭವಿಸಲು 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಎಷ್ಟಟ  ಬಯಸುತ್ತತ ಳ, ಅವಳಲಿ್ಲ  ಮೂಡುವ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳ ಗೆಂಚಲು, ಹಾತೊರೆಯುವಿಕ್ಷ 

ಮೆಂತ್ತದ ವಿಷ್ಯಗಳನನ  ವೈದೇಹಿ ಕನನ ಡಕ್ಷಕ  ಕಟ್ಟ ರು. ಅವರ ಕವನ, ಕತೆಗಳೆಂದರೆ ಅವು 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಯುತತ ಲೇ ಇರುವ ಜೀವನದಿಗಳಂತೆ. ಅವರ ಕಡುಗೆಯನುನ  ಗುರುತಿಸಿ ಅನೇಕ 

ಪ್ರ ಶಸಿತ ಗಳು ಅವರನುನ  ಹುಡುಕಿಕೆಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸನಾಮ ನಿಸಿವೆ. ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅವರ 

ಹೆಸರು ಶಾಶವ ತವಾಗಿದೆ.  

ವೈದೇಹಿಯವರ ನಿಜ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿ. ತಂದೆ ಎ.ವಿ.ಎನ್. ಹೆಬಾಬ ರ್ ವೃತಿತ ಯಿೆಂದ ವಕಿೀಲರು. ತ್ತಯಿ 

ಮಹಾಲಕೆಿ ಮ . ಫೆಬರ ವರ ೧೨, ೧೯೪೫ರಲಿ್ಲ  ಕುೆಂದ್ದಪುರದಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ  ಬೆಳದ ಜಾನಕಿ ಭಂಡಾಕ್ರ್ 

ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  ಓದಿ, ಕಾಮಸ್್ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದರು. ಬಾರ ಹಮ ಣರ ದೊಡಡ  ಅವಿಭಕತ  

ಕುಟ್ಟೆಂಬದಲಿ್ಲ  ಬೆಳದ ಹಿನೆನ ಲ್ ಮತುತ  ಅವರ ಮನೆಮಾತ್ತದ ಕುೆಂದ್ದಪುರ ಕನನ ಡ ಭಾಷ್ ಎರಡೂ ಅವರ 

ಸಾಹಿತು ದ ಮೇಲ್ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೀರದೆ. ಜಾನಕಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆು  ಕ್ಷ.ಎಲ್. ಶಿರ ೀನಿವಾಸ 

ಮೂತಿ್ಯವರನನ . ಈ ದಂಪ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗಳು ನಯನ, ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಪ್ಲಿವಿ. ಮಗಳು 

ನಯನ ತ್ತನೂ ಕೂಡ ಕನನ ಡ ಭಾಷ್ಯ ಬರಹಗಾತಿ್ಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೆಂಡಿದೆ್ದರೆ. ತನನ  ತ್ತಯಿಯ 

ಕ್ಷಲ ಕನನ ಡ ಕೃತಿಗಳನುನ  ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷ್ಗೆ ಭಾಷಾೆಂತರಸಿದೆ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರನುನ  ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 

ಬಾರ ನ್ನೀಡಿದೆು  ಹೆಗೆೀಡಿನಲಿ್ಲ . ಅಕಟ ೀಬರ್ ತಿೆಂಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿದೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತುತ  ಚಲನಚ್ಚತರ  

ಮ್ಮಚಿ್ಚ ಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಷಕ  ಅವರು ತಮಮ  ಮಕಕ ಳೆಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಪ್ರೂಪ್ಕ್ಷಕ  ಅವರನುನ  ಬೆೆಂಗಳೂರು ಮತುತ  ಮೈಸೂರನಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿದೆ  ಸಾಹಿತು  ಕಮಮ ಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ನ್ನೀಡಿದ ನೆನಪು.  

ಜಾನಕಿ ಎೆಂಬ ಹೆಸರು ವೈದೇಹಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಎೆಂಬ್ಯದರ ಬಗೆೆ  ಕುತೂಹಲಕಾರ ಹಿನೆನ ಲ್ಯೆಂದಿದೆ. 

ಜಾನಕಿ ತನನ  ಸಾಹಿತು  ಕೃರ್ಷಯ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಒಮ್ಮಮ  ಕನನ ಡದ ಸುಪ್ರ ಸಿದಧ  ವಾರಪ್ತಿರ ಕ್ಷ ;ಸುಧ್ಯ; ಗೆ 

ಒೆಂದು ಕತೆಯನುನ  ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆಗೆೆಂದು ಕಳಿಸಿದೆರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಕತೆಯನುನ  ಪ್ರ ಕಟಸಬೇಡಿ ಎೆಂದು 

ವಿನಂತಿಸಿಕೆಂಡರು! ಕಾರಣ, ಆ ಕತೆ ನಿಜಜೀವನಕ್ಷಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆು . ಆದರೂ, ಪ್ತಿರ ಕ್ಷಯ ಸಂಪಾದಕರು 

ಕತೆಯನುನ  ಪ್ರ ಕಟಸಿಯೇಬಿಟ್ಟ ರು - ಜಾನಕಿಯ ಹೆಸರನುನ  ವೈದೇಹಿ ಎೆಂದು ಬದಲ್ಲಸಿಬಿಟಟ ದೆರು!! 

ಹಿೀಗಾಗಿ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತು ದಲಿ್ಲ  ;ವೈದೇಹಿ; ಎೆಂಬ ಹೆಸರು ಉಳಿಯಿತು. ಕನನ ಡದ ಆಧುನಿಕ, ನವು  

ಸಾಹಿತು ದಲಿ್ಲ  ವೈದೇಹಿಯವರ ಹೆಸರು ಗುರುತರವಾದದೆು . ತ್ತನು ಬೆಳದ ಪಿತೃಪ್ರ ಧ್ಯನ ಸಾಮಾಜಕ 

ವು ವಸೆ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಣಣ ನುನ  ನೆಲ್ಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನುನ  ಎತುತ ತ್ತತ  ವೈದೇಹಿ ಆ 
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ಹೆಣಣ ಲಿ್ಲರುವ ಜಾಗೃತ ದನಿಯನುನ  ಹರತರುತ್ತತ ರೆ. ತಮಮ  ಸಾಹಿತು ದಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿಣ ಗೆ ಹಸ ನೆಲ್ಯನುನ  

ಒದಗಿಸಿ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಒಳದೃರ್ಷಟ ಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸುತ್ತತ  ಹಂಚ್ಚಕಳುು ತ್ತತ ರೆ. ಹೆಣಿಣ ನ ಆೆಂತರಕ ಪ್ರ ಪಂಚದ 

ಮತುತ  ಮನಸ್ಿ ನ ಮೇಲ್, ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲ್, ಮತುತ  ಅವಳ ಖಾಸಗಿತನದ ಮೇಲ್ ಪಿತೃಪ್ರ ಧ್ಯನ 

ವು ವಸೆ್ಯ ಅೆಂಗಗಳು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಅವರು ವಿಶಿ್ನೀರ್ಷಸುತ್ತತ ರೆ. ಹೆಣಿಣ ನ ಅಭಿವು ಕಿತ  ಮತುತ  

ವು ಕಿತ ಸಾವ ತಂತರ ು ವನುನ  ತುಳಿದಿಡುವ, ಬಚಿ್ಚಡುವ ಮತುತ  ತಿರಸಕ ರಸುವ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಳನುನ  ತಮಮ  

ಕವನಗಳಲಿ್ಲ , ಕತೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಚಿ್ಚ ಡುತ್ತತ ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತತ  ಹೆಣಿಣ ನ ಪ್ರ ತಿರೀಧಕ ದನಿಗೆ ಮಾತ್ತಗುತ್ತತ ರೆ, 

ಕಣ್ಣಣ ಗುತ್ತತ ರೆ, ಕಿವಿಯಾಗುತ್ತತ ರೆ. ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತು ದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ದನಿಯನುನ  ಮ್ಮಚಿ್ಚ  ಅವರಗೆ 

ಕನಾ್ಟ್ಕ ಸಾಹಿತು  ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಕಡುವ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಅಲಿದೇ, ಮತೊತ ಬಬ  ಹೆಸರಾೆಂತ ಲೇಖಕಿ 

ಎೆಂ.ಕ್ಷ.ಇೆಂದಿರಾ ಅವರ ಹೆಸರಲಿ್ಲ  ಕಡುವ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಮತುತ  ಕಥಾ ಪ್ರ ಶಸಿತ  ಕೂಡ ಸಂದಿದೆ. ಅತಿತ ಮಬೆಬ  

ಪ್ರ ಶಸಿತ , ಅನುಪ್ಮಾ ಪ್ರ ಶಸಿತ , ಸುಧ್ಯ ವಾರಪ್ತಿರ ಕ್ಷಯಿೆಂದ ಮತುತ  ಅನೇಕ ಇತರ ಮ್ಮಚಿ್ಚ ಗೆಗಳು ಅವರಗೆ 

ಲಭಿಸಿವೆ. ಅವರ ಕತೆಗಳು, ಕವನಗಳು ಇತರ ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾೆಂತರವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕವನ 

ಸಂಕಲನಗಳು - ಬಿೆಂದು ಬಿೆಂದಿಗೆ; ಪಾರಜಾತ; ಹೂವ ಕಟ್ಟಟ ವ ಹಾಡು. ಅವರ ಕ್ಷಲ ಕಥಾ ಗುಚಛ ಗಳು - 

ಮರ ಗಿಡ ಬಳಿು ; ಅೆಂತರಂಗದ ಪುಟ್ಗಳು; ಅಮಮ ಚಿ್ಚ  ಎೆಂಬ ನೆನಪು; ಕ್ರರ ನ್ ಚ ಪ್ಕೆಿ ಗಳು. ವೈದೇಹಿ 

ನಾಟ್ಕಗಳನುನ , ಕಾದಂಬರಯನುನ , ಭಾಷಾೆಂತರ ಕೃತಿಗಳನೂನ  ಕನನ ಡಕ್ಷಕ  ಕಟಟ ದೆ್ದರೆ. ಅವರು 

ಶರ ಮಪ್ಟ್ಟಟ , ಕಲ್ಹಾಕಿ ಬರೆದ ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತರ ಆತಮ ಕಥನ ;ಇಲಿ್ಲರಲ್ದರೆ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗಲ್ದರೆ; 

ಶಿಾಘನಿೀಯ ಕೃತಿ. ಸಾಹಿತು  ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ , ಜಡುಡ ಕಟಟ ರುವ ಸಮಾಜದ ವು ವಸೆ್ ಗಳನನ  ಸುಧ್ಯರಸುವ 

ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ವೈದೇಹಿಯ ಹೆಸರು ಗಟಟ ಯಾಗಿ ನಿೆಂತಿದೆ. ಹೆಗೆೀಡಿನ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರ ಕಾಶನದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೊೀಡಿಸಿ 

ನಿೀನಾಸಂ ಸಂಸೆ್  ನಡೆಸುವ ಸಾಹಿತು , ಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ಚರ್ಚ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತತ  

ಕಳದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜ ಮನನ ಡೆಯುವ ಮಾಗ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ವೈದೇಹಿ ಚ್ಚೆಂತಿಸಿದೆ್ದರೆ. 

ಅಲಿದೆ ಕನನ ಡ ಭಾಷ್, ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಸಾಹಿತು , ಪ್ರ ಗತಿಪ್ರ ನಿಲುವು, ಸುಧ್ಯರಣೆ, ಲ್ಲೆಂಗಸೂಕಮ ತೆ, ಮತುತ  

ಸಮಾನತೆಗಳ ಪ್ರ ಮತುತ  ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿೆಂತಿರುವ ಹೆಗೆುರುತ್ತಗಿದೆ್ದರೆ. 

 

 

 

ವಿನತೆ ಶಮ್ಮ 
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Four steps to ensuring a smooth commercial property purchase 

Purchasing a commercial property is a significant investment decision which carries 

substantial financial implications for you and your family or your business partners. 

As there are several considerations which can affect the outcome of your property 

purchase, it is best to speak with your lawyer before signing any contract to purchase a 

commercial property to ensure your interests are protected. 

1. Review the contract 

The first step in a business purchase should be to engage a lawyer to ensure your 

contract is exactly as you want it.  Purchasing a commercial property is a considerable 

investment, so you will need a lawyer not only for the conveyancing but also for pre-

contractual negotiations and review. 

Along with assisting in negotiation of terms between you and the seller, your lawyer 

should review the current terms of the contract to ensure that all clauses benefit you 

and to avoid unwelcome surprises down the track. The final contract should be an 

accurate reflection of the deal you have negotiated, and should ensure you are not 

disadvantaged. 

2. Due diligence: know what you are purchasing 

The due diligence stage of purchasing a commercial property is extremely important in 

ensuring the property is in good condition. Searches often reveal surprising 

information about commercial properties and can make a significant difference to the 

contractual terms. To avoid being caught out, your lawyer can carry out several 

searches on the property for you, such as a company search or a search of the 

contaminated land register. 

3. GST: find out if you are eligible for exemptions 

Before signing the contract, you will need to consider the GST implications on the 

purchase. When it comes to stamp duty, the amount of you will need to pay may 

increase if GST is to be paid on the contract, as stamp duty is dependant on the 

purchase price plus GST. However, there are some exemptions such as the ‘going 

concern’ exemption, which may apply if the property is a business premises or a 

tenanted building. We can help you determine if you can save money on GST before 

you sign the contract, which can make a difference to your overall cash flow. 

https://cornerstonelawoffices.com.au/ensuring+a+smooth+commercial+property+purchase
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4. Tenancies: understand what is in the lease 

If you are purchasing a property that already has a tenant, the specific terms of the 

lease can sometimes have an impact on the commercial viability of the purchase. Once 

you sign the contract you are bound by any leases disclosed in the contract, so you will 

need an experienced lawyer to review the terms of the lease and determine the terms 

of the lease and any obligations you are bound to fulfil. 

How we can help 

Purchasing a commercial property is likely to be one of the most important investment 

decisions you make. As experienced lawyers, we can help make the process as smooth 

as possible for you.  For more information on how we can help you, and for a quote, 

contact Cornerstone Law Offices on: 

Phone: 1300 267 637 

info@cornerstonelawoffices.com.au 

 

 
  

mailto:info@cornerstonelawoffices.com.au
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Spot the 10 differences 
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     ಬಣಣ  ಹಚಿ್ಚ ತಿತ ೀರಾ 
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ಹಾಸು  
 

I asked my wife what she wanted for her birthday.She said “Nothing would make me happier 
than a pair of diamond earrings”, so I got her nothing. 

 

Don’t judge someone until you walk a mile in their shoes. That way, when you do judge them, 
you’re a mile away and you have their shoes. 

 

He decides to go in because he has never seen a Mexican book store before. He browses 
through the store and finally asks the clerk, "Do you have the book on Donald Trump's foreign 
policies with Mexico?" 
The clerk replies, "F*ck you, get out, stay out!" The man replies, "Yeah, that's the one!" 
 

 

James is walking on a downtown street one day, and he happens to see his old high school 

friend, Harry, a little ways up ahead. "Harry, Harry how are you?" he greets his old buddy after 

getting his attention. 

"Not so good," says Harry. 

"Why, what happened?" James queries. 

"Well," Harry says, "I just went bankrupt and I've still got to feed my family. I don't know what 
I'm going to do." 

"Could have been worse," James replies calmly. "Could have been worse." 
  

A month or so later, James again encounters Harry, in a restaurant. "And how are things now?" 
he asks.  "Terrible!" says Harry. "Our house burned down last night." 

"Could have been worse," says James, again with total aplomb, and goes about his business. 

 
A month later, James runs into Harry a third time. "Well, how goes it?" he inquires. 



 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

    

www.kannadasanghaqld.org   FB: ttps://www.facebook.com/kannadasangaqld   Page 14 

 

"Oh!" says Harry. "Things just get worse and worse. It's one tragedy after another! Now my wife 
has left me!" 

Harry nods his head and gives his usual optimistic-seeming little smile, accompanied by his 
usual words: "Could've been worse." 
  

This time, Harry grabs James by the shoulders. "Wait a minute!" he says. "I'm not gonna let you 
off so easy this time. Three times in the past few months we've run into one another, and every 
time I've told you the latest disaster in my life. Every time you say the same thing: 'Could have 
been worse.' This time, for God's sake, Harry, I want you to tell me: how in Heaven's name 
could it have been any worse?" 
 James looks at Harry with the same little wisp of a smile. "Could have been worse," he says. 
"Could have happened to me." 
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Recipes 
 

Sweet Potato Rosti With Roast Tomatoes 

 

Ingredients 

 2 medium (about 350g each) gold sweet potatoes, peeled 

 1 brown onion, peeled 

 2 x 250g pkts Coles Australian Vine Ripened Cherry Tomatoes 

 1 just-ripe Hass or Shepard avocado, stoned, peeled, thinly sliced 

 60g pkt Coles Australian Baby Rocket 

 

Method 

1. Preheat oven to 200°C. Line a large baking tray with baking paper. 

2. Use a box grater to coarsely grate the sweet potatoes and onion. Place in a colander. Use 

your hands to squeeze as much liquid as possible from the sweet potato mixture. Transfer 

to a large bowl. Season well. 

3. Spread the sweet potato mixture evenly over the lined tray (don’t flatten the mixture). 

Spray with olive oil spray. Bake for 30 mins or until the sweet potato mixture is light 

golden. 

4. Meanwhile, place the tomatoes on a baking tray. Spray with olive oil spray and season. 

Add to the oven with the rosti and roast for 15 mins or until the tomatoes begin to 

collapse. 

5. Arrange the tomatoes, avocado and rocket over the rosti. Season. 
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