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     Editor’s Column 

KSQ (Kannada Sangha Queenlsand) held the Ganeshotsava function on the 7th of September 

2019 at Griffith Nathan campus’s multi-faith centre.  The Ganesha idol was decorated 

beautifully for the event and lots of young members took part in the Ganesha habba 

competitions of drawing, colouring and bhajans. Ravi Bhat, the priest, conducted the pooja of 

Lord Ganesha.  Bhajans and slokas were sung by members at the event.  KSQ also inaugurated 

the Kannada classes by distributing Kannada books to the little kids who had expressed the 

desire to learn the language by attending the KSQ Kannada classes. 

Kannada Sangha Queensland Inc held the Sangeeta Mattu Kala Sambrama event on the 28th of 

September 2019 at the Coorparoo Secondary College.  It was a spectacular event comprising 

amazing renditions of songs by esteemed singers Gona Swami and Pushpa, amazing Kuchipudi 

and Bharatnatyam dances by Gunavathi and Neema, hilarious mimicry by Gopi and mind 

blowing acts of magic by Kudroli Ganesh.  The master of the ceremony, Pratibha, anchored the 

event with her quick wit alongside her smooth and fluent command of the Kannada language. 

The audience thoroughly enjoyed their amazing acts and participated enthusiastically in the 

acts, which included dancing to the tunes of the amazing renditions of Kannada songs.  It was 

truly a memorable night. 

KSQ collected a total of 841 AUD for the flood relief victims of North Karnataka and Uttar 

Karnataka.  The proceeds were transferred to the RSS Canara Bank account in Hubli.  KSQ would 

like to thank all those who contributed. 

The Nundah branch of the Kannada classes started operating on the 14th of September 2019.  

This will allow many youngsters access to learning the Kannada language and help imbibe and 

keep the culture of Kannada alive amongst the youngsters.   

KSQ will be celebrating Deepavali and Rajyotsava on the 16th of November 2016 at the 

Coorparoo Secondary College.  KSQ invites its members to send their interest in participating 

for the event to the Kannada Sangha Email address of kannadasanghaqld@gmail.com.   

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 

 

 

 

mailto:kannadasanghaqld@gmail.com
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ಆಂಟಿ ಎಂಬ ಶಬದ ದ ಆವಂತರ  
 

ಬ್ರರ ಸ್ಬ ೇನ್ ಅಲಿ್ಲ  ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರಿವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಲೇ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಬ್ರರ ಸ್ಬ ೇನ್ 

ಕನೆ ಡದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು  ಭಕ್ತತ  ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನೆ ಡ ಸಂಘದ ಬದಲು ಒಂದು ಮಠವನೆೆ ೇ ಕಟ್ು ಬಹುದು. 

ಒಬಬ ರು ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳುತ್ತತ ದದ ರು ಇನೆ್ ಂದು ಸವ ಲಪ  ವರ್ಷಕೆ್ಕ  ಭಾರತ್ದಂದ ಬ್ರರ ಸ್ಬ ೇನ್ ಗೆ ಯಾತ್ರರ ಗೆ 

ಬರುತ್ತತ ರೆ ಎಂದು. ಅದು ನಿಜವಾದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚ ಯಷ ಆಗಲಾರದು. ಕನೆ ಡ ಹಬಬ ವನೆ್ನ  ೨ ವರ್ಷಗಳ 

ಹಂದೆ ಆಚಾರಸಿದಾಗ ೧೦೦ ಜನರೂ ಬರಲ್ಲಲಿ . ಕನೆ ಡ ಹಬಬ ಕೆ್ಕ  ಭಾರತ್ದಂದ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 

ತಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಯಿತ. ಕನೆ ಡ ಹಬಬ  ಮಾಡಿದ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು ನಮಮ  ಗೆಳೆಯರು, ಅವರು ನಮಮ  

ಹತ್ತತ ರ ಅಯ್ಯ ೇ ಕನೆ ಡ ಹಬಬ ಕೆ್ಕ  ನಿಮಮ  ಮನೆ ನವರಾತ್ತರ ಗೆ ಆದಷ್ಟು  ಜನರೂ ಬರಲ್ಲಲಿ  ಎಂದು 

ವಿಷಾದಸಿದರು. ಬ್ರರ ಸ್ಬ ೇನ್ ಜನಕೆ್ಕ  ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು  ಪ್ರ ೇತ್ತ.  

 

ಇದಂದು ಸುಮಾರು ೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಂದೆ ಆದ ಘಟ್ನೆ. ನಾನ್ನ ಎಲಿ್ೇ ಪೂಜೆಗೆ ಹೇದರೂ ಸಿೇರೆಯುಟ್ಟು  

ಒಡವೆ ಹಾಕ್ತಕಂಡು ಭಾರತ್ದ ನಾರಿಯಂತ್ರ ಹೇಗುವುದು ವಾಡಿಕ್ಕ.  ಅದರಂತ್ರ ಗಣೇಶ್ನ ಹಬಬ ಕೆ್ಕ  

ಗೆಳತ್ತಯ ಮನೆಗೆ ಸಿೇರೆ ಉಟ್ಟು  ಒಡವೆ ಹಾಕ್ತಕಂಡು ಹೇದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ವಯಸುು  ೪೦. ನಾವೆಲಿಾ  ನಮಮ  

ಗೆಳೆತ್ತಯರ ಜೊತ್ರಗೆ ಹರಟೆ ಹಡೆದೆವು. ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ್ವು ಆಯಿತ. ಇನೆೆ ೇನ್ನ ನಾವೆಲಿಾ  

ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ್ ಇದಾದ ಗ ಒಬಬ ಳು ಹಸಬಳು ಅಂತ್ತನೆ ಅಂದು ಕಳಿ್ಳ  , ಅವಳ್ಳಗೆ ಸುಮಾರು ೩೦ -

೩೫ ವಯಸುು .  ನಿೇಳಕಾಯ, ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂದಲು, ಹಸ ವಿನಾಯ ಸದ ಚೂಡಿದಾರ ಹಾಕ್ತ 

ಕಂಡಿದದ ಳು. ಅವಳು ಆಂಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬನೆಿ  ಅಂದಳು. ಆ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವಳ ಪ್ಕೆದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ಬಬ ಳೇ 

ಇದದ ವಳು. ಅವಳು ನನಗೆ ಆಂಟಿ ಅನೆ್ನ ತ್ತತ ದಾದ ಳೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ವಾಯಿತ. ನನೆ  ತ್ಲ್ಯ ಮೇಲ್ ಬಂಬ್ 

ಬ್ರದದ ಂಗೆ ಆಯಿತ. ಪಾಶ್ಚಚ ಮಾತ್ಯ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಪ  ಅಮಮ ಂಗೆ ಮಕೆಳು ಹೆಸರು ಹಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತತ ರೆ. 

ನಾನ್ನ ಯಾಕ್ಕ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಂಟಿ ಆಗಬೇಕು ! ಶಾಕೆ್ತ ಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕಂಡ ಮೇಲ್ ಅವಳನೆ  ಕೇಳ್ಳದೆ 

ನಾನ್ನ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿ ಆದೆ ಎಂದು. ಅವಳು ಪಾಪ್ ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕೇಳ್ಳ ಗಂದಲಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾದಳು. 

ನಾನ್ನ ಅವಳ್ಳಗೆ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ು ಂದು ಗೌರವ ಕಡಬೇಕ್ಕಂದರೆ ಅಕೆ  ಅಥವಾ ದೇದ ಎಂದು ಕರೆ 

ಎಂದು ಹೇಳ್ಳಬ್ರಟೆು . ಅವಳು ಸುಮಮ ನೆ ತ್ಲ್ಯಾಡಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹರಟೆವು.  

 

ಕಾರಲಿ್ಲ  ಬರುವಾಗ ಮುಖ ಕುಂದತತ . ಯಾವಾಗಲೂ ವಟ್ ವಟ್ ಗುಡುತ್ತತ ದದ ವಳು ಸುಮಮ ನೆ ಇದಾದ ಳಲಿ  

ಎಂದು ಪ್ತ್ತ ದೇವರಿಗೂ ಯ್ೇಚನೆ ಆಯಿತ. ಯಾಕ್ಕ ಏನಾಯಿತ ಎಂದು ಕೇಳೇ ಬ್ರಟ್ು ರು. ಆದರೂ 

ನಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಬ್ರಡಲ್ಲಲಿ . ಆ ರಾತ್ತರ  ಎಲಿ  ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಎಂಬ ಶ್ಬದ  ಗುಣುಗುಟ್ಟು ತ್ತತ ದದ ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ 

ನಿದೆದ ನ್ನ ಬರಲ್ಲಲಿ . ಬೆಳ್ಳಗೆೆ  ಎದದ ರೂ ಮುಖದಲಿ್ಲ  ಚೇತ್ರಿಕ್ಕ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಯಜಮಾನರು ಯಾಕ್ಕ ಆರಾಮಿಲವ  

ಏನಾಯಿತ ಎಂದು ಕೇಳ್ಳ ಕಾಳಜಿವಹಸಿದರು. ದುುಃಖ ತ್ಡೆಯಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ , ಜೊೇರಾಗಿ ಅತತ  ಬ್ರಟೆು . 

ಕಾರಣ ಗತ್ತತ ಲಿದದದ ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲ್ ದೆಯ ಯಷ ಮಾಡಿ ಕೇಳೇ ಬ್ರಟೆು , ನಾನ್ನ ಆಂಟಿ 

ತ್ರ ಕಾಣುತ್ರತ ೇನಾ ಎಂದು. ಪಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಧಮಷ ಸಂಕಟ್, ಹೌದು ಹೇಳ್ಳದರೆ ರಾತ್ತರ  ಊಟ್ ಇಲಿ . ಇಲಿ  

ಅಂದರೆ ಸುಳಿು  ಹೇಳ್ಳದ ತ್ರ ಆಗುತ್ತ ದೆ. ಅಯ್ಯ ೇ ನಿೇನ್ನ ೨೧ ರ ತ್ರುಣಿಯಂತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತತ ೇಯಾ ಎಂದು 

ಮುದುದ ಗರೆದರು. ಆಗ ಸವ ಲಪ  ನನೆ  ಮುಖದಲಿ್ಲ  ಗೆಲುವಾಯಿತ. ಆಫೇಸ್ ಗೆ ಹೇದವಳೇ 

ಸಮಾಜತ್ತಣವಾದ ಫೇಸುಬ ಕ್ ನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಘಟ್ನೆಯನೆ್ನ  ನನೆ  ಸ್ು ೇಟ್ಸ್ ಅಲಿ್ಲ  ಹಾಕ್ತಕಂಡೆ. 
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ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಇದದ  ನನೆ  ಗೆಳೆತ್ತಯರು ಗೆಳೆಯರು ಕಾಮಂಟ್ ಬರೆದು ನನೆ ನೆ್ನ  ಹುರಿದುಂಬ್ರಸಿದರು. 

ಅಂತೂ ಮನೆಗೆ ಹೇಗುವವರೆಗೆ ಮೊದಲ್ಲನಂತ್ರ ಆಗಿದೆದ .  

 

ಖುಷಿಯಲಿ್ಲ  ಹಾಡುತ್ತ  ಕನೆ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಖ ನ್ೇಡಿಕಂಡೆ. ಸ್ತತ ಲಕಾಯ, ಬಣಣ  ಹಚಚ ದ ತಟಿ, ಅಲಿಲಿ್ಲ  

ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕಾಣುವ ಬ್ರಳ್ಳ ಕೂದಲು, ಮುಖದ ಮೇಲ್ ನೆರಿಗೆ ಎಲಿ  ನ್ೇಡಿದ ಮೇಲ್ ಅವಳು ಆಂಟಿ 

ಎಂದು ಕರೆದದುದ  ತ್ಪ್ಪ ಲಿವೇನ್ೇ ಎಂದು ಎನಿಸಿ ಬ್ರಟಿು ತ. ಮತ್ರತ  ಮುಖ ಕುಂದತ. ಆಗ ವಯಸು ನೆ್ನ  

ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕಂದು ನನೆ  ಗೆಳೆಯನಾದ ಗೂಗಲ್ ಅನೆ್ನ  ಕೇಳ್ಳದೆ. ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಇದು ಮಾಮೂಲು 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ . ಜಗತ್ತತ ನ ಮದಯ  ವಯಸೆ ರೆಲಿ  ಕೇಳುವ ಪ್ರ ಶೆ್ನ . ಗೂಗಲ್ ೧೦ ಪೇಜ್ ಅಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರ ತೇರಿಸಿಬ್ರಟಿು ತ. ಆ 

ರಾತ್ತರ  ಎಲಿ  ಗೂಗಲ್ ಅಲಿ್ಲ  ಉತ್ತ ರ ಹುಡುಕ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನನೆ  ನೆಚಿಚ ನ ಪ್ತ್ರ ಕತ್ಷರು 

ವಿಶ್ವ ವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ವಿಶ್ನವ ೇಶ್ವ ರ ಭಟ್ು ರು ಫೇಸುಬ ಕ್ ಸ್ು ೇಟ್ಸ್ ಅಲಿ್ಲ  ಜಿಮ್ ನಲಿ್ಲ  ಇದದ  

ಫೇಟೇ ಹಾಕ್ತಕಂಡು "ಒಬಾಮ ನೇ ವೇಳೆ ಮಾಡಿಕಂಡು ಜಿಮ್ ನಲಿ್ಲ  ವರ್ಕಷಟ್ ಮಾಡ ಬೇಕ್ಕಂದರೆ 

ನಾನೇನ್ನ ಮಹಾ" ಎಂದು ಬರೆದದದ ರು. ಅದನೆ್ನ  ನ್ೇಡಿ ವಿಶ್ನವ ೇಶ್ವ ರ ಭಟ್ು ರೇ ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೇದರೆ 

ನನಗೇನ್ನ ಹೇಗಲ್ಲಕೆ್ಕ  ಎಂದು ಅಂದುಕಂಡೆ. ಬೆಳೆಗೆೆ  ಎದುದ  ನನೆ  ಯಜಮಾನರ ಹತ್ತತ ರ ನಾನ್ನ ಜಿಮ್ 

ಸೇರಿ ಕಳಿು ತ್ರತ ೇನೆ ನಿೇವು ಯಾಕ್ಕ ನನೆ  ಜೊತ್ರ ಸೇರಿಕಳಿಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳ್ಳದೆ. ಅವರು ಮನಸಿು ನಲಿ್ಲ  

ನನೆ ನೆ್ನ  ಆಂಟಿ ಎಂದು ಕರೆದವಳನೆ್ನ  ಎಷ್ಟು  ಶ್ಪ್ಸಿದರೇ ಗತ್ತತ ತ ಲಿ  ಅಂತೂ ಸಂಜೆ ಎನೆ್ನ ವವರೆಗೆ 

ಸಕಾರ ಉತ್ತ ರವನೆ್ನ  ನಿೇಡಿದರು.  

ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾರದಲಿ್ೇ ಇಬಬ ರೂ ಜಿಮ್ ಸೇರಿಕಂಡು ಬ್ರಟೆು ವು. ಬರಿ ಸೇರಿದರೆ ಆಗೇಯ್ತತ , ಜಿಮ್ ಗೆ 

ಹೇಗ ಬೇಕಲಿವೇ? ೪೦ ವರ್ಷಗಳ್ಳಂದ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪ ತ್ತತ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಇದದ  ನನೆ  ಕೈ  ಕಾಲುಗಳ್ಳಗೆ ಜಿಮ್ ನಲಿ್ಲ  

ಕಸರತತ  ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ದನ ಬೆಳ್ಳಗೆೆ  ಎದುದ  ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೇಗುವಾಗ ಇದೆಲಿ  ನಮಗೆ 

ಬೇಕೇ ಅನಿಸುತ್ತತ ತತ . ಆಂಟಿ ಅಂದರೇನಾಯಿತ, ನಾನ್ನ ಯಾಕ್ಕ ಅದನೆ್ನ  ಅಷ್ಟು  ಹಚಿಚ ಕಳಿಬೇಕು ಎಂದು 

ಅನಿಸುತ್ತತ ತತ . ಅಂತೂ ಹಾಗು ಹೇಗೂ ೪ - ೫ ಕ್ತಲೇ ಮೈ ತೂಕವು ಇಳ್ಳದೇ ಬ್ರಟಿು ತ. ಖುಷಿಯ್ೇ ಖುಷಿ. 

ಆಮೇಲ್ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದರು ತೂಕವೇ ಇಳ್ಳಯಲ್ಲಲಿ . ಮತ್ರತ  ನನೆ  ಗೆಳೆಯ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಶ್ರಣು ಹೇದೆ.  

ಸಲಾಡ್ ತ್ತನೆಿ , ಅನೆ  ಊಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೆರ ಡ್ ತ್ತನೆ  ಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ತಂಬಾ ಕಡೆಗೆ ಬರೆದದದ ರು. ಸರಿ 

ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇನೆ್ನ  ಮುಂದೆ ಅನೆ , ಚಪಾತ್ತ , ಬೆರ ಡ್ ಎಲಿ  ಬಂದ ಎಂದು ಅನೌನ್ು  ಮಾಡಿದೆ. ನನೆ  

ಯಜಮಾನರ ಮುಖ ಸಣಣ ಗಾಯಿತ. ಅವರು ಹೇ ಹೇ ಅನೆ , ಚಪಾತ್ತ ಎಲಿ  ತ್ತನೆ ದೇ ಇದದ ರೆ ಹೇಗೆ ಶ್ಕ್ತತ  

ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಹೇಳ್ಳದರು. ಸಲಾಡ್ ವಾರದಲಿ್ಲ  ೩ ದನ 

ತ್ತನೆ್ನ ವುದೆಂದು ತ್ತೇಮಾಷನವಾಯಿತ. ಒಂದು ವಾರದಲಿ್ೇ ಸಲಾಡ್ ತ್ತಂದು ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೇಟೆಲ್ ಗೆ 

ಶ್ರಣಾದೆವು.  

 

ಈ ಸ್ಥರಿ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಕರಿೇನಾ ಕಪೂರ್ ಹೇಗೆ ಸಣಣ  ಆದಳು ಎಂಬ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಹಾಕ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಉತ್ತ ರ ಹೇಳೇ 

ಬ್ರಟಿು ತ ರುಜುತ್ತ ದವೆಕರ ಅವರಿಂದ ಎಂದು. ಸರಿ ಫೇಸುಬ ಕ್ ಅಲಿ್ಲ  ರುಜುತ್ತ ಅವರನೆ  ಫಾಲೇ 

ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನಿಮಮ  ಅಜಿಿ  ಏನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತತ ದದ ರೇ ಅದನೆೆ ೇ ಮಾಡಿ ಹತ್ ಮಿತ್ವಾಗಿ ತ್ತನೆಿ  

ಎಂದು ಬರೆದದದ ರು. ನನಗೂ ಖುಷಿ, ಅಂತೂ ಸಲಾಡ್ ತ್ತನೆಿ  ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಲಲಿವಲಿ  ಎಂದು. ಅಂತೂ 

ಇಂತೂ ೬ ತ್ತಂಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ೧೨ ಕ್ತಲೇ ಇಳ್ಳಸಿ ಬ್ರಟೆು . ಸೈಜ್ ಝೇರೇ ಆಗದದದ ರೂ ಸಣಣ  ಅಂತೂ 

ಆಗಿದೆದ . ಇನೆ್ನ  ಮಾತ್ರ  ಆಂಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಕೆ್ತಲಿ  ಎಂದು ಅಂದುಕಂಡೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಳಿೆ  ಸಿೇರೆ 
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ಉಟ್ಟು  ಫೇಟೇ ತ್ರಗೆಸಿಕಂಡೆ. ಇನೆ್ನ  ನಾನ್ನ ಸಣಣ  ಆಗಿದುದ  ಜಗತ್ತತ ಗೆ ತೇರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂತ್ರಂದು 

ಫೇಸುಬ ಕ್ ನಲಿ್ಲ  ಹಾಕ್ತಕಂಡೆ. ನನೆ  ಗೆಳತ್ತಯರು ಗೆಳೆಯರು ಮೊದಲು ನಿೇನ್ನ ಆಂಟಿ ತ್ರ ಕಾಣಿಸುವದೇ 

ಎಲಿ  ಎಂದವರು ಈಗ “Amazing Transformation” ಎಂದು ಬರೆದರು. ಮತ್ರತ  ನನೆ  ಫೇಟೇಗಳನೆ್ನ  

ಫೇಸುಬ ಕ್ ಅಲಿ್ಲ  ಹಾಕ್ತಕಂಡೆ. ಯಾರೇ ಒಬಬ ರು ಅಜಿಿ  ತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತತ ದೆದ ಯ ಎಂದು ಮುಲಾಜಿಲಿದೆ 

ಕಾಮಂಟ್ ಹಾಕ್ತ ಬ್ರಟ್ು ರು. ಈಗ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಂದು ನಿೇವೇ ಹೇಳ್ಳ?  

ವಯಸ್ಥು ದ ಮೇಲ್ ಬ್ರಳ್ಳ ಕೂದಲು ಸ್ತತ ಲ ಕಾಯ ಇವೆಲಿಾ  ಸಹಜ. ಬಾಹಯ  ರೂಪ್ಕೆ್ತಂತ್ ಯೌವವ ನದ 

ಉತ್ತು ಹ ಲವಲವಿಕ್ಕಗಳನೆ್ನ  ಉಳ್ಳಸಿಕಳಿುವುದು ಮುಖಯ . ಬ್ರಳ್ಳ ಗಡಡ ದಲಿೂ  ಅಮಿತ್ತಬ್ ಬಚಚ ನ್ 

ಮುದುಕನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತತ ನಾ ? ಸಿೇರೆ ಉಟ್ಟು  ಗಂಟ್ಟ ಕಟಿು  ಬಂದರೂ ಹೇಮಾ ಮಾಲ್ಲನಿ ಇವತ್ತತ ಗೂ 

ತ್ರುಣಿಯಂತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತತ ಳೆ. ಸುಧಾ ಮೂತ್ತಷ ೬೫ ನೇ ವಯಸು ಲಿೂ  ೨೫ ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಇದದ  ಉತ್ತು ಹ 

ಚೇತ್ರಿಕ್ಕ. ವಯಸುು  ಎಲಿರಿಗೂ ಆಗುತ್ತ ದೆ. ಬಾಲಯ , ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪಪ  ಬರುವುದು ಪ್ರ ಕೃತ್ತಯ ನಿಯಮ. 

ಮನ್ನರ್ಯ ನ ಪ್ರ ತ್ತೇ ಒಂದು ಹಂತ್ವನೆ  ಪ್ರ ೇತ್ತ ಗೌರವದಂದ ಸಿವ ೇಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಂಟಿ ಎಂಬ 

ಶ್ಬದ ದಂದ ನಾನ್ನ ಕಲ್ಲತ್ ಪಾಠ. 

ಮುಗಿಸುವ ಮುನೆ   

ಎಷ್ು ೇ ಬಣಣ  ಹಚಿಚ ದರೂ  

ಮುಚಿಚ ಡಲು ಆಗುವುದೇ  

ಅವಳ ನಡುವನೆ್ನ  ? 

ಅವಳು ಹೇಳದದದ ರೂ  

ಅವಳ ನಡುವೇ  

ಹೇಳುತ್ತ ದೆ ಅವಳ  

ನಡು ವಯಸು ನೆ್ನ  

 
ನಿಮಮ   

ಸುನೀತಾ ಅವಧಾನ 
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ತ್ತ್ತ ರ - ಉತ್ತ ರ 
 

ಊರಿನ ಕಡೆ ಮಳೆ  ನಿರಂತ್ರ 

ಎತ್ತ ತ್ತ  ನ್ೇಡಿದೆಲಲಿಾ  ಜಲಸ್ಥಗರ 

ಮಾಡಿದೆ ಹಾನಿ ಅಪಾರ 

ಬ್ರೇದಗೆ ಬ್ರದದ ದೆ ಜನರ ಸಂಸ್ಥರ  |1| 

ಅಮಾಯಕ ಕಂದಮಮ ಗಳ ನ್ೇಟ್ ಪ್ಳಪ್ಳ 

ಮಕೆಳ ಮುಗಧ  ಕಂಗಳ ಕಳವಳ 

ಸಹಾಯಕೆಾ ಗಿ ಹರಿಯರ ತ್ಳಮಳ 

ಪ್ರ ವಾಹದಲಿ್ಲ  ಸಿಕೆವರ ಕಳಮಳ.   |2| 

ಉತ್ತ ರ ಕನೆ ಡಕೆ್ತ ೇಗ ಸಂಕಟ್ದ ವೇಳೆ 

ವಾರವಿಡಿ ಸುರಿಯುತ್ತತ ರುವ ಮಳೆ 

ಮಾಡಿದೆ ನಾಶ್,ಅಪಾರ ಬೆಳೆ 

ರೈತ್ರ ಮುಖದಲಿ್ಲಗ ಪ್ರ ೇತ್ಕಳೆ  |3| 

ಬನೆಿ  ನಾವೆಲಿ  ಕೈ ಜೊೇಡಿಸಣ 

ಸಹಾಯದ ಹಸತ  ನಿೇಡೇಣ 

ಜನರ ನೆಮಮ ದಗೆ ಪಾರ ಥಿಸೇಣ 

ಮಾನವಿಯತ್ರಯನೆ್ನ  ಜಗಗೆ ತೇರಣ |4| 

ಮಹಾಂತೇಶ 

 

 
 

 

 

 
 

 



 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

    

www.kannadasanghaqld.org   FB: ttps://www.facebook.com/kannadasangaqld   Page 7 

 

 

 

ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  
 

ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  1 ಉತ್ತ ರಗಳು 

 

೧ ಸೇನಾ ಪ್ಡೆ 

೨ ಜೇನ್ನ ನ್ಣ 

೩ ಅರೆ ಸೈನಿಕ 

೪ ರಾಮಬಾಣ 

೫ ಅತ್ರತ ಗಂದು ಕಾಲ ಸಸ್ಗಂದು ಕಾಲ 

 
 
 

ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  2 

 
ಜನಪ್ರ ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಗಿೇತ್ರಗಳನೆ್ನ  ಹಂದಸಿರಿ. 

 

1.ದೇಣಿ ಸ್ಥಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಗಲ್ಲ ದೂರ ಸೇರಲ್ಲ.......                                                                                    

2.ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತತ ನ ನಿೇರನ  ಎರಕಾವ ಹಯದ …                                                                           

3.ಯಾವ ಮೊೇಹನ ಮುರಳ್ಳ ಕರೆಯಿತ ದೂರ ತ್ತೇರಕ್ಕ ನಿನೆ ನೆ್ನ ....                                                                   

4.ತ್ನ್ನ ಕರಗದರಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ್ಪ ವ ನ್ೇಲಿಯಯಯ   

ನಿೇನ್ನ,ಮನ ಕರಗದರಲಿ್ಲ  ಗಂಧಾಕ್ಷತ್ರಯನಲಿಯಯ  ನಿೇನ್ನ…                                                                              

5.ದೇಪ್ವು ನಿನೆ ದೇ ....ಗಾಳ್ಳಯು ನಿನೆ ದೇ ಆರದರಲ್ಲ ಬೆಳಕು……                                                                     

6.ತ್ತಯ್ತ ಬಾರ ಮೊಗವ ತೇರ ಕನೆ ಡಿಗರ ಮಾತ್ರಯ್ತ.....                                                                                

7.ಅನಿಸುತ್ದೆ ಯಾಕೇ ಇಂದು,ನಿೇನೇನೆ ನನೆ ವಳೆಂದು…….    

 
 
Send in your answers to kannadasanghaqld@gmail.com 
 
 
 
 

Mahantesh Charantimath 
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ಬಾಲ್ಯ  ಮತ್ತು  ಆಟಗಳು 
 

ನಮೆ್ಮ ಲ್ಲ ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗಂಟಿರುವ ವಾಟಸ ಪ್್ಪ ನಲ್ಲಲ  ಆಗಾಗ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಾಲ್ಯ ದ ಬಗೆ್ಗ  

ಮ್ಮಸೇಜ್ ಬಂದು ಬೋಳುತ್ತು ರುತ್ು ದೆ. ಅದರಲ್ಲಲ  ಬಾಲ್ಯ ದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಒಂದಷ್ಟು  

ಬೇಸರ, ದುುಃಖ, ಗೊಣಗಾಟ ಇರುತ್ು ದೆ. ಅಯ್ಯ ೋ ಆ ಪುಣಯ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಮರಗಳಿದದ ವು, 

ಶುದಧ ಗಾಳಿಯಿತ್ತು , ನಾವು ಆಟವಾಡುವುದಕೆ್ಕ  ಬೋದಿ ತ್ತಂಬಾ ಜಾಗವಿತ್ತು , ಅಂಜಿಕ್ಕಯಿರಲ್ಲಲ್ಲ , 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ / ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ / ಐಪ್ಯಯ ಡ್ / Tablet ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳು ನಮೆ  ಮೈಮನವನ್ನು  

ಆವರಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಲ , ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ನೆಮೆ ದಿಯಿತ್ತು . ಸಾದಾತ್ನದಲ್ಲಲ  ತ್ಯಜಾತ್ನವಿತ್ತು , ಸರಳತೆಯಲ್ಲಲ  

ಸಹೃದಯವಿತ್ತು , ಎಲ್ಲ ವೂ ಚೆನಿು ತ್ತು . ಅಯ್ಯ ೋ ಕಾಲ್ ಹೋಗಾಯಿತ್ಲ್ಲಲ   ಅನ್ು ೋ ರಾಗವಿರುತ್ು ದೆ ... 

ಹೋಗೇ ಆ ಮ್ಮಸೇಜಿನಲ್ಲಲ  ಉದುದ ದದ  ಸಾಲ್ಲನ ಉಶ್ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟು ಸಿರು ಕೇಳಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ಮ್ಮಸೇಜ್ 

ಬರೆದವರಿಗ್ಗ ವಯಸಾಸ ಗುತ್ತು ರುವುದರ ಚಿಹ್ನು ಯ್ೋ, ಇಡೋ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ  ಇರುವ ಬೇಸರವೋ,  

ಸಂಕೇತ್ವೋ, ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾಲ್ಯ  ಅಷ್ು ಂದು ಚೆನಿು ತ್ು ೋ ಅದರ ಚಿಂತೆ 

ನಿಮಗೇ ಬಟು ದುದ . ಆದರೂ ಕಾಲ್ ಕ್ಕಟ್ಟು ಹೋಯಿತ್ತ ಎನ್ನು ವ ಪೋಳಿಗ್ಗಯವರಲ್ಲ  ನಾವು!  

ಏನೇ ಗೊಣಗಾಡದರೂ ನಮೆ  ಬಾಲ್ಯ ದ ಆಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ರ  ಎರಡು ಮಾತ್ತಲ್ಲ . ಆ ಆಟಗಳ 

ಸೊಗಸೇ ಸೊಗಸು ನಮೆ್ಮ ಲ್ಲ ರ ಬಾಲ್ಯ ವನ್ನು  ಸದಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಮಾತ್ತ 

ಅನವ ಯಿಸುವುದು ಎಬಸಿಡ-ಗಳಿಗ್ಗ, ಅಂದರೆ Australian Based Confused Desi ಗಳಿಗ್ಗ. ನನಗ್ಗ 

ಅನವ ಯಿಸಿಕಂಡು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನನು ಂಥ ಎಬಸಿಡ-ಗಳು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಹುಟಿು  ಬೆಳೆದು 

ಬಾಲ್ಯ ವನ್ನು  ಮನಃಪ್ಯವವಕವಾಗಿ ಅನ್ನಭವಿಸಿ ನಂತ್ರ ಅದೇನೆಲ್ಲಲ  ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು  

ಬಟ್ಟು ಬಂದು ಪರದೇಶದಲ್ಲಲ  ನೆಲ್ಸಿರುವವರು. ನಮಗಷ್ು ೋ ನಾವು ನಮೆ  ಬಾಲ್ಯ ವನ್ನು  

ನೆನಪಸಿಕಳುು ತ್ಯು , ಅರ್ವಂಬರ್ವ ಕರಗುತ್ಯು  ನಮೆ  ಮಕೆ ಳನು  ಗೊೋಳು ಹುಯಿಯ ಕಳುು ವುದು 

ಎಬಸಿಡ ಜಿೋವನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲ್ಕ್ಷಣ. ಅದು ನಮೆ  ಮಕೆ ಳಿಗ್ಗ ಜಪ್ ಯಯ  ಅಂದರೂ 

ಅಥವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಪ್ಯಪ ಅವರೋ ನಿಜವಾದ ಎಬಸಿಡ-ಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಹುಟಿು  

ಬೆಳೆಯುತ್ಯು  ನೆಮೆ ದಿಯಿಂದಿರುವವರು - Australian Born Confessed Dudes. ಆದರೂವೆ ಅವರನು  

ಸವ ಲ್್ ಮಟಿು ಗಾದರೂ ನಮೆ ಂತೆ ಮಾಡುವ ನಮೆ ಗಳ ಗಿೋಳು ನಮೆ ನ್ನು  ಅಷ್ಟು  ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಬಟ್ಟು  

ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ  ನ್ೋಡ! ಹಾಗಾಗಿ ನನು ಂಥವರು ನಮೆ  ಮಕೆ ಳಿಗ್ಗ ನಾವು ಆಡದ ಕ್ಕಲ್ 

ಆಟಗಳನಾು ದರೂ ಹೇಳಿಕಟ್ಟು  ನಮೆ  ಭಾರತ್ತೋಯತೆಯನ್ನು  ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಿಸಿದಿದ ೋವಿ 

ಎಂದುಕಳುು ತ್ಯು  ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಕಳು ಬಹುದೇನ್ೋ.  

ಅವು ಯಾವಾಯ ವ ಆಟಗಳು ಅನ್ು ೋದು ನಿಮಗ್ಗಲ್ಲ ರಿಗೂ ತ್ತಳಿದಿದೆದ ೋ. ಕನಾವಟಕದಲ್ಲಲ ರುವ 

ಪ್ಯರ ಂತ್ತೋಯ ಭಿನು ತೆಗಳಿಂದ ಕ್ಕಲ್ವು ಆಟಗಳು ಆಡುವುದು ಒಂದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಲ ದರೂ ಅವುಗಳ 

ರೂಪುರೇಖೆಯಲ್ಲಲ  ಸವ ಲ್್  ಬದಲ್ಲವಣೆಯಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಹರಗಡೆ ಆಡುವ ಕ್ಕಲ್ 

ಆಟಗಳು ಅಂದರೆ ಆಡುಗುಳಿ ಮಣೆ, ಚೌಕಾಬಾರ, ಕಾಯ ರಂ ಬೋಡ್ವ, ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಚ ಲೆ, 

ಬಚಿಚ ಟಿು ಕಳ್ು ೋ ಆಟ, ಜೂಟಾಟ, ಕಣ್ಣಾ ಕಟಿು  ಹುಡುಕುವಾಟ, ಅವಳ್ ಬಟ್ ಇವು  ಬಟ್ 
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ಅವಯಾವರು, ಕೋಕೋ, ಕಬಡಿ , ಪ್ಯದಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು  ಆಡುವ ಐದು ಕಲ್ಲಲ ನಾಟ, ಲ್ಗೊೋರಿ, 

ನಾಲೆ್ಕ ಮನೆ ಕಲ್ಲಲ ಟ, ಪಗಡೆ, ಗೊೋಲ್ಲಯಾಟ, ಕುಂಟಾಬಲೆಲ , ಹಗೆ ದಾಟ ... ಹೋಗೇ ಪಟಿು ಮಾಡುತ್ಯು  

ಇರಬಹುದು. ಪಟಿು ಗ್ಗ ನಿಮೆ ದನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕಳಿು !  

ಈ ಆಟಗಳೆಲ್ಲಲ  ಸುಲ್ಭವಾದವು. ಆಡುವುದಕೆ್ಕ  ಹಣ ಖರ್ಚವ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ . ಸಾಧಾರಣವೆಂದು 

ಅನಿಸಿದರೂ ನಮೆ್ಮ  ಬುದಿಧ ಮತೆು ಗ್ಗ ಸವಾಲೆಸಗುತ್ು ವೆ. ಈ ಆಟಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಗಣಿತ್ವನ್ನು  

ಹೇಳಿಕಡಬಹುದು. ಪರಸ್ ರ ಸಂವಾದ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು  ಪದಸಂಪತ್ು ನ್ನು  

ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಯ್ೋಚಿಸಿದರೆ ನಮೆ  ಆಟಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು  ಪರ ಯ್ೋಜನಗಳಿವೆ.    

ಕ್ಕಲ್ವಂದು ಆಟಗಳನ್ನು  ಆಡುವುದಕೆ್ಕ  ವಯಸಿಸ ನ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಿಲ್ಲ , ನ್ೋಡ. ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ, 

ಆಡುಗುಳಿ ಮಣೆ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಬಾರ. ಎಲ್ಲಲ  ಆಟಗಳನ್ನು  ಹ್ನಣ್ಣಾ -ಗಂಡು ಎಂಬ 

ತ್ಯರತ್ಮಯ ವಿಲ್ಲ ದೆ ಆಡಬಹುದು ಎನ್ನು ವುದು ಮತ್ು ಂದು ವಿಶೇಷ. ವಾರಾಂತ್ಯ ದಲ್ಲಲ  ಆಡಬಹುದು. 

ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಇಲೆಕಾು ಾನಿಕ್ ಸೆಿ ಾೋನ್ ಸಾರ್ನವನ್ನು  ಹಡಯುವುದಕೆಿ ಂತ್ಲ್ಲ ಆಟಗಳನಾು ಡದರೆ 

ಮನೆಮಂದಿ ಎಲ್ಲಲ  ಒಟಾು ಗಿರುತ್ತು ೋವಿ, ಆಡುತ್ಯು  ನಗುತ್ಯು  ಆನಂದಿಸುತ್ತು ೋವೆ.  

ಆಡುಗುಳಿ ಮಣೆ ಆಟವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಏಳು ಗುಳಿಯಿರುವ ಎರಡು ಸಾಲ್ಲನ ಮಣೆಯನ್ನು  

ಉಪಯ್ೋಗಿಸಿ ಆಡರುವುದು. ಎರಡು  ಆಟಗಾರರು, ಇಬಬ ರೂ ಮಣೆಯ ಆಚೆಈಚೆ ಎದುರುಬದರು 

ಕೂತ್ತ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದಂದು ಸಾಲ್ಲನ ಗುಳಿಗಳು ಇರುತ್ು ವೆ. ಒಂದಂದು ಗುಳಿಯಲ್ಲಲ  

ಐದು ಹುಣಸ್ಯಬೋಜಗಳನ್ನು  ಎಣಿಸಿ ಹಾಕುವುದು. ಸರದಿ ಪರ ಕಾರ ಒಬಬ  ಆಟಗಾರ ಒಂದು 

ಗುಳಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಬೋಜಗಳನ್ನು  ಹ್ನಕೆಿ ಕಂಡು ಅವನ್ನು  ಒಂದಂದೇ ಗುಳಿಯಲ್ಲಲ  ಹಾಕುತ್ಯು  

ಹೋಗುವುದು. ಬೋಜ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಪಕೆ ದ ಗುಳಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಬೋಜಗಳನ್ನು  ಹ್ನಕೆಿ ಕಂಡು ಹಾಗ್ಗ 

ಹಾಕುತ್ಯು  ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. ಯಾವಾಗ ಬೋಜಗಳೆಲ್ಲ  ಮುಗಿದು ಒಂದು ಖಾಲ್ಲ ಗುಳಿ 

ಸಿಗುತ್ು ದೆಯ್ೋ ಆಗ ಅದನ್ನು  ಸವರಿ ಅದರ ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಮೇಲೆ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸಾಲ್ಲನ ಗುಳಿಗಳ 

ಬೋಜಗಳನ್ನು  ತ್ಮೆ ದಾಗಿಸಿಕಳುು ವುದು. ನಂತ್ರ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ತ್ನು  ಆಟವನ್ನು  ಅದೇಪರ ಕಾರ 

ಆಡುತ್ಯು ರೆ. ಗುಳಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಎಲ್ಲಲ  ಬೋಜಗಳೂ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇಬಬ ರೂ ಆಡುತ್ಯು ರೆ. ಯಾರ 

ಬಳಿ ಹ್ನರ್ಚಚ  ಬೋಜಗಳು ಸಂಗರ ಹವಾಗಿರುತ್ು ದೆಯ್ೋ ಅವರು ಆ ಸುತ್ತು ನಲ್ಲಲ  ಗ್ಗದದ ಂತೆ. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ಮೊದಲ್ಕ ಆಟವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವವರು ಗ್ಗದೆದ ೋಗ್ಗಲ್ಕಲ ವ ಸಂಭವ ಹ್ನರ್ಚಚ . ಆದರೇನ್ನ, ಆಟಗಾರರ 

ಚ್ಚಣ್ಣಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಏಕಾಗರ ತೆಯಿಂದ ಆಟದ ಸುತ್ತು ಗಳ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶವನ್ನು  ಏರುಪೇರು ಮಾಡ 

ಮೊದಲೆರಡು ಸುತ್ತು ನಲ್ಲಲ  ಕಡಮ್ಮ ಬೋಜಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದದ  ಆಟಗಾರ ನಂತ್ರದ ಸುತ್ತು ಗಳಲ್ಲಲ  ಗ್ಗಲ್ಕಲ ವ 

ಸಾರ್ಯ ತೆಯೂ ಇದೆ.    

ನಮೆ  ಕಿವ ೋನ್ಸ  ಲ್ಲಯ ಂಡ್ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಭಾರತ್ದಂತೆಯೇ ಹವಾಮಾನ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು 

ಅನೇಕ ಒಳಂಗಣ ಮತ್ತು  ಹರಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು  ನೆಮೆ ದಿಯಿಂದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಲ , ಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ಆಡಬಹುದು. ನಾವು ಆಡದ ಆಟಗಳನ್ನು  ನಮೆ  ಮಕೆ ಳಿಗೂ ಹೇಳಿಕಟ್ಟು  ಅವರಡನೆ ಆಡುತ್ಯು  

ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಚೌಕಾಬಾರ ಚೌಕವನ್ನು  ಕಾಗದದ ಮೇಲೆಯ್ೋ, ಮರದ ಹಲ್ಗ್ಗಯ ಮೇಲೋ 

ಬರೆದು ಆಡಬಹುದು. ಆಡುಗುಳಿ ಮಣೆಯನ್ನು  ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ 

ಮಕೆ ಳಿಗೂ ಈ ಆಟಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿಕಟ್ಟು  ಕಾಸು ಖಚಿವಲ್ಲ ದೆ ಗುಂಪನಲ್ಲಲ  ಆಡುತ್ಯು  ಆಟದ 

ಸಂಸೆ ೃತ್ತಯನ್ನು  ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. 
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ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹ್ನಸರಿನಡಯಲ್ಲಲ  ಹ್ನರ್ಚಚ ಹ್ನಚ್ಚಚ ಗಿ ಬೋಡ್ವ ಗೇಮ್ಸಸ  ಗಳನೆು ೋ 

ಬಳಸುತ್ತು ರುವ ಈ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಅನೇಕರು ನೈಸಗಿವಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಲ  ಹರಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು  ಮಕೆ ಳು 

ಆಡುವುದು ಮತ್ತು  ಗುಂಪನಾಟಗಳನ್ನು  ಆಡುವದು ಈ ಎರಡನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಯಸ ಹಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ನಮೆ  

Queensland ರಾಜಯ ವಂತೂ ಹರಾಂಗಣ ಆಟಗಳಿಗ್ಗ ಹೇಳಿಮಾಡಸಿದಂತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮೆ  ಕನು ಡ 

ಸಂಘ ಇದಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ೋತ್ಯಸ ಹ ಕಡಬಹುದೇನ್ೋ. ಬರೇ ಮಕೆ ಳು ಮಾತ್ರ  ಯಾಕ್ಕ ದಡಿ ವರೂ ಕೂಡ 

ಗುಂಪನಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಹರಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು  ಆಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೈಹಕ ಮತ್ತು  ಮಾನಸಿಕ 

ಅರೋಗಯ  ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲ ದೆ ಹರದೇಶದಲ್ಲಲ  ನಮೆ  ದೇಶಿಯ ಆಟಗಳನ್ನು  

ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತ್ಯಗುವುದು. 

 

ಲೇಖಕಿ: ಡಾ. ವಿನತೆ ಶರ್ಮ 
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Five Myths of Divorce and Separation – This Advice Will Make You 

Rethink Your Approach 

We often hear that individuals know what to expect because a friend, a colleague or a 

family member went through a separation. More often than not, the advice they have 

been given is incorrect or misleading. 

Every family law matter is different, and it is important that people facing such a 

situation seek specialist advice to enable them to make informed decisions in the 

future. Separation is confusing enough as it is without incorrect and misleading 

information from others. 

MYTH #1 – All relationships end in a 50/50 property division  
THE REALITY 

There is no universal equation that is applied in a property division. Property can be 

divided according to a number of factors. These include: 

 The length of the relationship 

 The financial (direct or indirect) contributions of both parties 

 The non-financial contributions of both parties – homemaker and carer roles 

 The current and future needs of both parties – age and health of each individual 

Because there are so many different factors to consider, the reality is that a 50/50 

property division is actually rare. 

MYTH #2 – You have to be divorced to do a property settlement 
THE REALITY 

You do not have to be divorced to do a property settlement. However there are time 

limits depending on whether the settlement is for a defacto relationship or a marriage. 

Time Limits: 

 Marriage: 12 months from the date the divorce order takes effect 

 Defacto: 2 years from the date of separation 

https://cornerstonelawoffices.com.au/five-myths-of-divorce-and-separation-this-advice-will-make-you-rethink-your-approach/
https://cornerstonelawoffices.com.au/five-myths-of-divorce-and-separation-this-advice-will-make-you-rethink-your-approach/
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Once a divorce order is made, there is a 12-month time limit for you to commence 

proceedings for a property settlement. The 12-month time limit starts from date the 

divorce order comes into effect. 

In the case of de facto couples, the time limit to commence property proceedings is 

two years from the date of separation. 

If you do not commence proceedings within these time frames, you will need to seek 

permission from the court to commence proceedings. It is the Court’s discretion as to 

whether they grant permission or not and they will only do so in limited circumstances. 

MYTH #3 – Assets within companies, trusts and superannuation funds are excluded from 

a property settlement 
THE REALITY 

The definition of property in Family Law is wide. The important word is control. 

Property includes all assets that the parties have legal or equitable interest in, whether 

in their sole name, joint names or with a third party. 

Superannuation comes into this definition and can be split so that some of it is given to 

the other spouse. 

The issue of whether trust and/or companies are included in that definition can be 

quite a technical area. It is wrong for people to think it is possible or even easy for a 

party to hide assets by registering in the name of company or a trust. Just because it is 

not in your name does not mean it does not form part of the asset pool available for 

division. 

The issue comes down to whether a party has control of the assets. An indicator of 

control is whether a party can decide what happens to those assets or whether they 

can appoint or remove trustee/s and beneficiaries. 

 

MYTH #4 – All family disputes involving lawyers go to court   
THE REALITY 

 If settlement or agreement is the primary goal, then this can be established 

without the need to go to court as long as both parties can come to an agreement 

 Court should be seen as a last resort 
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Where possible, resolution through mediation or by negotiations with the other party 

should be made, thereby saving both parties in legal fees and time and allowing each 

to move on with their lives.  However, sometimes where further negotiations or 

mediation will not advance the matter in any substantial way, commencing court 

proceedings will be necessary to come to a resolution of the matter. 

MYTH #5 – If you have agreed on a property division, you must involve lawyers 
THE REALITY 

There are ways to formalise an agreement that doesn’t necessarily involve lawyers. It is 

possible to do this with either of the following: 

1. Consent Orders 

2. Binding Financial Agreement 

Consent Order means that the court has considered and formalised the agreement. 

Consent Orders can be done without lawyers.  However, we would strongly urge you to 

have a lawyer specialising in family law check over the documents to make sure they 

have been drafted correctly. This is particularly important in relation to transfer of 

property otherwise you risk incurring stamp duty and/or losing other advantages of 

formalising the agreement. 

A Binding Financial Agreement effectively is a contract between the two estranged 

spouses. For this sort of agreement, you must involve lawyers for it to be enforceable. 

Independent legal advice must be obtained by each party and the lawyer must sign off 

on the agreement otherwise, to put it frankly, it is not worth the paper it is written on. 

 

 
If you are going through a divorce or separation, and need help with any of the above, please 

contact Cornerstone Law Offices by on phone: 1300 267 637 or by email 

at: info@cornerstonelawoffices.com.au 
 

 

 

  

mailto:info@cornerstonelawoffices.com.au
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Spot the 7 differences 
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     ಬಣಣ  ಹಚ್ಚಚ ತ್ತತ ೇರಾ 
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 ಹಾಸಯ  
 

A child asked his father, "How were people born?" So his father said, "Adam and Eve made 

babies, then their babies became adults and made babies, and so on." The child then went to 

his mother, asked her the same question and she told him, "We were monkeys then we evolved 

to become like we are now." The child ran back to his father and said, "You lied to me!" His 

father replied, "No, your mom was talking about her side of the family." 

 

A boy asks his father, "Dad, are bugs good to eat?" "That's disgusting. Don't talk about things 

like that over dinner," the dad replies. After dinner the father asks, "Now, son, what did you 

want to ask me?" "Oh, nothing," the boy says. "There was a bug in your soup, but now it’s gone." 

 

One day Jimmy got home early from school and his mom asked, "Why are you home so early?" 

He answered, "Because I was the only one that answered a question in my class." She said, 

"Wow, my son is a genius. What was the question?" Jimmy replied, "The question was 'Who 

threw the trash can at the principal's head?'" 

 

It was a baby mosquito's first day to fly out from home. When the mosquito came back home 

later that day, the father mosquito asked, "How was your journey?" The baby mosquito replied, 

"It went great. Everyone was clapping for me!" 

 

Little Johnny came in from the backyard sobbing. His mother asked "What's the matter?" "Dad 

was fixing the fence and hit his thumb with the hammer," he said through his tears. "That's not 

so serious," his mother said, "and a big boy like you shouldn't cry about that. Why didn't you 

just laugh?" "I did!" cried Johnny. 

 

Kid: Will you remember me tomorrow? 

Parent: yes 

Kid: Will you remember me next week? 

Parent: Yes 

Kid: Will you remember me next month? 

Parent: Yes 

Kid: Will you remember me next year? 
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Parent: Yes 

Kid: knock knock 

Parent: Who's there? 

Kid: See you forgot me already, how could you do this to me! 

 

 

Little Susie, a six-year-old, complained, "Mother, I've got a stomach ache." "That's because your 

stomach is empty," the mother replied. "You would feel better if you had something in it." That 

afternoon, her father came complaining that he had a severe headache all day. Susie perked 

up, "That's because it's empty," she said. "You'd feel better if you had something in it." 
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     Recipes 
 

Banana Cinnamon Scrolls 
 

Ingredients 

 dough 
 100g butter 
 3/4 cup lukewarm milk 
 7g sachet instant dried yeast 
 1 tbs caster sugar 
 2 ripe bananas, peeled 
 3 cups plain flour 

 cinnamon spread 
 1/4 cup caster sugar 
 1 tbs ground cinnamon 
 40g butter, melted 
 1 banana, peeled, sliced 

 caramel icing 
 80g butter, chopped 
 1/2 cup brown sugar 
 1 tsp vanilla bean extract 
 1/2 cup icing sugar, sifted 
 1 tbs milk 
 1 tbs lemon juice 

 

 

Method 

 

 
1. To make the dough, melt butter in a small saucepan over low heat. Remove from 
heat and add milk, ensuring mixture is just warm. stir in yeast and sugar, then cover 
with 

A tea towel and set aside in a draft-free place for 10 minutes or until mixture is frothy. 

2. Mash bananas in a large bowl. Add yeast mixture, flour and 1/4 tsp salt and mix to 
form a soft dough. Knead dough on a lightly floured surface for 5 minutes or until 
smooth and bounces back when pressed lightly. place in a lightly oiled bowl, cover 
and set aside in 
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A draft-free place for 1 hour or until doubled in size. 

3. Meanwhile, to make the cinnamon spread, mix sugar, cinnamon and butter together 
in a small bowl until well combined and smooth. Set aside. 

4. Preheat oven to 180°c. Grease a 23cm cake tin. 

5. Transfer dough to a lightly floured surface. Knead dough for 1 minute then roll out to 
a 25 x 40cm rectangle about 2cm thick. Spread cinnamon mixture over dough. Lay 
banana over spread and firmly roll up dough, starting from the long side. Trim ends and 
cut into 8 slices. 

6. Arrange slices in tin, cut-side down. Bake for 40 minutes or until golden brown. Cool 
in tin for 10 minutes before turning out on a wire rack to cool completely. 

7. To make the caramel icing, stir butter, brown sugar and vanilla in a small saucepan 
over medium heat until melted and smooth. Simmer for 2 minutes. Remove from heat 
and stir in icing sugar, milk and lemon juice. Spread scrolls with warm icing and serve. 

tip: 

preparation time + proving + cooling 
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