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Editor’s Column 
  Kannada Sangha Queensland Inc participated in the GOPIO India fair 2019 for the 

Independence Day festival at Roma Street Parklands.  It was a gala event with renderings of fine 

music on stage and display of vibrant colours of the tricolour.  KSQ was delighted to partake in 

the procession.  Members who went there displayed the Karnataka flag and the Kanndambike 

flag to the cheering audience assembled at the venue.  One of the highlights was the presence 

of very young children also in the parade.  

KSQ is excited about the prospect of the augmentation of Kannada classes in September 2019.  

One of the centers where this will be taught is at the Nundah library.  There is interest to start 

one at the Redbank library as well.  Those interested in enrolling their kids or enrolling 

themselves into the Kannada classes can email their interest and the center where they would 

like to enroll to kannada sangha email address. 

KSQ is in the process of collecting funds to donate towards the recent flood victims in Uttar 

Kannada and North Karnataka.  KSQ will be collecting the funds till the 10th September after 

which those funds will be sent to the collection center in India.   

KSQ is looking forward to celebrate the Ganeshotsava festival on the 7th September at the 

MultiFaith Center at Griffith Nathan campus along with its members.  KSQ is also looking 

forward to the  “Sangeeta Mattu Kala Sambhrama” which is an enthralling and spectacular 

event on the 28th September 2019 (Saturday) at 4pm at Cooparoo Secondary College, Stanley 

St E & Canvendish Road, Coorparoo, Qld 4151. This event is a medley of melodious music, 

classical dances, exciting magic and mimicry.  This event is a family event that will captivate the 

audience with its variety and professional performances from the leading artists from India.  

The artists have performed at the highest echelons of cultural performances at various events 

in India and around the world.  The artists performing at this event are at the pinnacle of their 

field and are here in Queensland to entertain the audience with their presentation of skills and 

art.  We look forward to our members taking full advantage of this unique opportunity available 

to them.  Tickets are on sale as we speak.  They are priced at a very nominal amount of $10 per 

person for KSQ members.  Tickets will be available to be purchased at the Ganeshotsava event 

also.  

KSQ wishes everyone a very happy Ganeshotsava and wishes the festival heralds the continuation of 

good times to come for all. 

 

Krishna Avadhani 

(Editor of our KSQ newsletter) 
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ಸುಮಧುರ ನೆನಪು  
 

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಸಂಭ್ರ ಮ ಖುಷಿ. ನನಗೆ ಪ್ರ ತೋ ಸಾರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ  ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ  

ನೆನಪಾಗುವುದು ನನನ  ಅಜಿ್ಜ  ಮನೆ. ನನಗೆ ಅಜಿ್ಜ  ಅಜಿ್ ನ ನೋಡಿದ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ . ಈಗಿನ ತರಹ ಫೋನ 

ಇದಿ್ದ ದಿ ರೆ ನನನ  ಅಮಮ ನಾದರೂ ಅಜಿ್ಜಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲಿ್ಫ  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತಿದಿಳೇನ. ಅಜಿ್ಜ  ಅಜಿ್ ನ 

ನೋಡದ್ದದಿರೂ ಅಮಮ  ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ದ್ದನಗಳನ್ನನ  ನೆನಪಿಸಿ ಕೊೊಂಡು ಹೇಳ್ಳತಿ್ತಳೆ, ಅದನ್ನನ  

ಕೇಳಲು ನನನ  ಕಿವಿಗೆ ಹಬ್ಬ . ಅಜಿ್  ಅಜಿ್ಜ  ಇಲ್ಲ  ಎೊಂದು ಅಜಿ್ ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅೊಂತೂ ಇಲ್ಲ . ಬೇಸಿಗೆ 

ರಜಾ ಬಂತೆೊಂದರೆ ಸಾಕು ನಾವೆಲ್ಲಲ  ಮಮಮ ಕಕ ಳ್ಳ ಅಜಿ್ಜಯ ಮನೆಗೆ ಹಾಜ್ರ. ನನನ  ಸಹೋದರ ಮಾವ ಅತಿೆ  

ನಮಮ ನ್ನನ  ಪಿರ ೋತಯೊಂದ ಒೊಂದು ದ್ದವಸವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳು ದೆ ನಮಮ ನೆನ ಲ್ಲಲ  ನೋಡಿ 

ಕೊಳ್ಳು ತಿದಿರು. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟ ೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪಿರ ೋತ. ಇವತಿಗೂ ಭಾರತದ ಯಾತೆರ  ಅಜಿ್ಜ  ಮನೆಗೆ 

ಹೋಗದೆ ಪೂತಿಯಾಗುವುದ್ದಲ್ಲ . ನನನ  ಮಗಳಿಗೂ ನನನ  ಅಜಿ್ಜಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದೆೊಂದರೆ ಬಾರಿೋ 

ಪಿರ ೋತ.   

 

 ಅಜಿ್ಜ  ಮನೆಯಲ್ಫಲ  ಪ್ರ ತ ವರ್ಿವೂ ಗಣಪ್ತ ಇಡುತಿದಿರು. ಹಬ್ಬ ಕ್ಕಕ  ಒೊಂದು ವಾರಕ್ಕಕ  ಮದಲೇ ಅಜಿ್ಜ  ಮನೆ 

ಗಣಪ್ತ ಹೇಗಿರಬ್ಹುದು ಈ ವರ್ಿ, ಯಾವ ತರದಲ್ಫಲ  ಗಣಪ್ತಯನ್ನನ  ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಭ್ಜ್ನೆ 

ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಅಕಕ  ತಂಗಿಯರು ಚರ್ಚಿಸುತಿದಿೆವು. ಹಬ್ಬ ದ ಒೊಂದು ದ್ದನದ ಮದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂ 

ಅಜಿ್ಜಯ ಮನೆಗೆ ಹಾಜ್ರ. ಈಗಿನ ತರ ಶಾಲೆ ತಪಿಿ ಸಲು ಹೆದರಿದವರೇ ಅಲ್ಲ . ಹಬ್ಬ  ಎೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕಕ ರ್ 

ಹಾಕಿ ಅಜಿ್ಜಯ ಮನೆಯ ಉೊಂಡೆ ತನನ ಲು ಎಲ್ಲ  ಮಮಮ ಕಕ ಳ್ಳ ಹಾಜ್ರಾಗುತಿದಿೆವು. ಸೋದರಮಾವನ 

ಮಗಂದ್ದರು ನಮಮ  ನಾಯಕರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣಪ್ತ ತರುವುದು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು, 

ಉೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಎಲ್ಲ  ಒೊಂದು ರಿೋತಯ ಸಂಭ್ರ ಮ.  ಗಣಪ್ತಯ ಹಬ್ಬ ದ ಸಮಯದಲ್ಫಲ  ಮಳೆ ತುೊಂಬಾ 

ಹಯ್ಯು ತಿತಿು . ಆ ಮಳೆಯಲ್ಫಲ  ಆಡುವುದು ಎೊಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ  ಖುಷಿ. ಈಗಿನ ತರಹ ಫೋನ್ 

ಇರಲ್ಫಲ್ಲ ವಲ್ಲ  ಅದರಿೊಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂ ನಕುಕ  ನಲ್ಫಯ್ಯತಿದಿವೇನೋ. ಅಜಿ್ಜ  ಮನೆಯಲ್ಫಲ  ಗಣಪ್ತ 

ಹಬ್ಬ ದಲ್ಫಲ  ಹಲ್ವಾರು ತರದ ಉೊಂಡೆಗಳ್ಳ, ಚಕಕ ಲ್ಫ, ವಡೆ, ಅತ್ತರ ಸ, ಮೋದಕ ಮೊಂತ್ತದ ತೊಂಡಿಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿದಿರು.  ಸೋದರ ಅತಿೆಯರಿಗೆ, ದೊಡಡ ಮಮ ೊಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ತೊಂದರೂ ಸಾಲ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲಲ  
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ಆಗ ಡಯಟ್, ಕಾು ಲೊರಿ ಎಲ್ಲ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕುತಿಲೇ ಇರಲ್ಫಲ್ಲ . ಗಣಪ್ತಯನ್ನನ  ಮಳಗಿಸಿ ಬ್ರುವಾಗ 

ನಮಗೆಲ್ಲ  ಕಣಣ ಲ್ಫ ನೋರು. ಗಣಪ್ತ ಹಬ್ಬ   ಮಗಿತು ಇನ್ನನ  ನಮಮ  ನಮಮ  ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ  ಅೊಂತ 

ಕಣಣ ಲ್ಫಲ  ನೋರೋ ಅಥವಾ ಗಣಪ್ತಯನ್ನನ  ಮಳ್ಳಗಿಸಿದ ಬೇಜಾರೋ ಗೊತಿಲ್ಲ . ಅೊಂತೂ ಹಬ್ಬ  ಮಗಿಸಿ 

ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ  ಬೇಜಾರು. ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನನ  ಪಿರ ೋತಯ ದೊಡಡ ಮಮ ನ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ 

ಅವರ ಮನೆ ಚಕಕ ಲ್ಫ, ಉೊಂಡೆಯ ರುರ್ಚ  ನೋಡದೆ ಹೋಗುತಿರಲ್ಫಲ್ಲ . ದೊಡಡ ಮಮ  ನನನ  ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ 

ತರದ ತೊಂಡಿಗಳನ್ನನ  ಕಾದ್ದರಿಸುತಿದಿಳ್ಳ. ಇವತಿಗೂ ನಾನ್ನ ಬ್ರುತಿೆೋನೆ ಎೊಂದರೆ ಕೈಲ್ಲಗದ್ದದಿರೂ ನನಗೆ 

ಇರ್ಟ ವಾದ ತೊಂಡಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಇರಿಸುತಿ್ತಳೆ. ಈ ತರ ಲ್ಲಲ್ನೆ ಪಾಲ್ನೆಯಲ್ಫಲ  ಬೆಳೆದ ನನಗೆ 

ಆಸೆಟ ರೋಲ್ಫಯಾಕ್ಕಕ  ಬಂದಾಗ ತುೊಂಬಾ ಬೇಸರವೆನಸಿತಿು . ಆದರೆ ಈಗ ಕನನ ಡ ಸಂಘದಲ್ಲಲ  ಗಣಪ್ತ 

ಇಡುತಿ್ತರೆ. ಅಜಿ್ ನ ಮನೆಯ ಗಣಪ್ತಯ ಸಂಭ್ರ ಮ ಇರದೇ ಇದಿರೂ, ಏನೋ ಒೊಂದು ತರದ ತೃಪಿಿ .  

 

ಅಜಿ್ಜಯ ಮನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಫಲ  ಒೊಂದು ಪ್ದು .  

 

ಗಣಪ್ತಯ ಹಬ್ಬ ದ ದ್ದನದಂದು  

ಚಕುಕ ಲ್ಫ, ಕೊೋಡುಬ್ಳೆ , ಅತ್ತರ ಸ್ ಉೊಂಡೆಯ ನೆನಪಾಗದ್ದದಿರೂ  

ಚಕುಕ ಲ್ಫ ಕೊೋಡುಬ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಆದರಿಸಿ ತನನ ಸುವ ನನನ  ಒಲ್ವಿನ ದೊಡಿ್ದಯ  

ಅಜಿ್  ಅಜಿ್ಜಯ ಪಿರ ೋತಯನೆನ ೋ ತೋರಿಸಿದ ನನನ  ಸಹೋದಹರ ಮಾವಂದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ 

ಅತಿೆಯರು  

ನೋನ್ನ ಎರಡು ಉೊಂಡೆ ತೊಂದೆಯ ಎೊಂದು ರೇಗಿಸುವ ನನನ  ಅಣಣ   

ನನನ  ಜೊತೆ ನಕುಕ  ನಲ್ಫಯ್ಯವ ನನನ  ಅಕಕ  ತಂಗಿಯರು, ಅತಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನನ  ತಮಮ ೊಂದ್ದರು  

ನನನ  ಒಲ್ವಿನ ಅಪಿ್  ಅಮಮ   

ಮರೂರಿನ ಮಳೆ, ತೋಟ  

ಇವರನೆನ ಲ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ನೆನಸಿದರೂ ಸಾಲ್ದು  

 

ಸವಿರಿಗೂ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ದ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ಳ. 

 

ನಮಮ   

ಸುನೀತಾ ಅವಧಾನ 
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೨೦೧೮ರ 'ನಾರಿ ಶಕಿ್ತ  ಪುರಸ್ಕಾ ರ್' ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ ಕನಾಾಟಕದ 

ನೊಮಿತೊ ಕಾಂದಾರ್ – ಪ್ರಿಚಯ 
 

 

ಈ ವರ್ಾ ೨೦೧೯ರ ಅಾಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಕನಾಾಟಕದ ಇಬ್ಬ ರು 

ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕಧಕರಿಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾರ ಉನ್ನ ತ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತದೆ. ಅವರಲಿ್ಲ  

ಹಿರಿಯರಾದವರು ಸ್ಕಲುಮರದ ತಿಮಮ ಕಾ . ಬಾಂಗಳೂರಿನ್ ಹೊರವಲಯದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಗಂಡನೊಡನೆ 

ಅವರು ಸ್ಕಲಾಗಿ ನೆಟ್್ಟ  ಮಕಾ ಳಂತೆ ಬಳೆಸ್ತದ ಆಲದ ಮರಗಳು ತಿಮಮ ಕಾ ನಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು, ಅವರ 

ಜನ್ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಮತಿೊಬ್ಬ  ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕಧಕ್ತ ನೊಮಿತೊ ಕಾಂದಾರ್. 

ಅಪಾರ ಪ್ರಿಸರ ಕಳಜಿಯುಳಳ , ಅನ್ನರ್ವಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾ  ಪಾರ ಧಾನ್ಯ ತೆ ಕೊಡುವ ಬಾಂಗಳೂರಿನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ 

ಎನ್ ಸ್ಕಾ ಮಿ ೧೯೯೦ ರ ಆಸುಪಾಸ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ದಿ ಅಡೆಾ ಾಂಚರಸ್ಾ ಎಾಂಬ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಸೆ್ಕ ಪಿಸ್ತದದ ರು. 

ಅದರ ಕಯಾಕ್ಕಷ ೀತರ  ಶರಾವತಿ ನ್ದಿ ಕಣಿವೆ, ಲ್ಲಾಂಗನ್ಮಕ್ತಾ  ಅಣೆಕಟ್್ಟ ನ್ ಹಿನನ ೀರಿನ್ ಪ್ರ ದೇಶ - 

ಹೊನೆನ ಮರಡು. ಆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ನೊಮಿತೊ ಕಾಂದಾರ್ ಸೇರಿ, ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತ , ಮಾಂದೆ 

ಸ್ಕಾ ಮಿಯವರನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಗಂಡ-ಹೆಾಂಡಿರಿಬ್ಬ ರೂ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಿ್ತ  

ಅರಿವನ್ನನ  ಬಳೆಸುತಿ್ತ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನನ  ಕಪಾಡುತಿ್ತ , ಸ್ಕಹಸಕ್ತರ ೀಡೆಗಳನ್ನನ  ಜನ್ರಿಗೆ 

ಹೇಳಿಕೊಡುತಿ್ತ ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ನರಂತರ ಕ್ಕಲಸದ ಪಾರ ಮಖ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ತ, 

ಹೊರಾಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣೊ ಬ್ಬ ಳು ಗಟ್್ಟ ಯಾಗಿ ನಾಂತ್ತ ಕ್ಕಲಸಮಾಡುತಿಿರುವ ವಿಶೇರ್ತೆಯನ್ನನ  ಗೌರವಿಸ್ತ 

ಕಾಂದರ ಸಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತಿ್ತ  ಮಕಾ ಳ ಇಲಾಖೆ ನೊಮಿತೊೀರಿಗೆ 'ನಾರಿ ಶಕಿ್ತ ಪುರಸ್ಕಾ ರ್' ಕೊಟ್್ಟ  

ಸನಾಮ ನಸ್ತದೆ.  
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ಈ ವಿಶೇರ್ ಸಂದರ್ಾದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ಗೆ ಪ್ರಿಚಯವಿರುವ ನೊಮಿತೊರನ್ನನ  ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ 

ಲೇಖ್ನ್ವಿದು.  

೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲಿೆ ೀ ಬಾಂಗಳೂರಿನ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಸ್ಕಾ ಮಿ ತಮಮ  ದಿ ಅಡೆಾ ಾಂಚರಸ್ಾ (The 

Adventurers) ಸಂಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಹುಟ್್ಟ  ಹಾಕ್ತ ಬಳೆಸ್ತ ಸ್ಕಹಸಕ್ತರ ೀಡೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಸರ 

ಕಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  ಕನಾಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರ ಕೈಗೂ ಎಟ್ಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ್ಲಗರ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗೆ 

ಸೇರಿದವರು. ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದಿ ಅಡೆಾ ಾಂಚರಸ್ಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಬ್ಲಪ್ಡಿಸ್ತದ ನೊಮಿತೊ 

ಕಾಂದಾರ್ ಎಾಂಬ್ ಸ್ಕಹಸ್ತ ಹೆಣ್ಣೊ  ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕಲ್ಲಕ್ಕಯ ಸಹ-

ಮಾಂದಾಳತಾ ವನ್ನನ  ವಹಿಸ್ತಕೊಾಂಡರು.  

೧೯೮೦-೯೦ ರ ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಸ್ಕಾ ಮಿ ಅನ್ನರ್ವ ಕಲ್ಲಕ್ಕ, ಪ್ರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೊರಾಾಂಗಣ 

ಕಲ್ಲಕ್ಕ, ಪ್ರಿಸರದಿಾಂದ ಮನ್ನರ್ಯ  ಏನ್ನ್ನನ , ಯಾಕ್ಕ ಕಲ್ಲಯಬೇಕು ಎಾಂದೆಲಿಾ  ಮಾತನಾಡುತಿ್ತ , ಪ್ಶಿಿ ಮ 

ಘಟ್ ಗಳನ್ನನ  ಸುತಿ್ತತಿ್ತ , ಪ್ರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳನ್ನನ  ಸ್ಕಮಾನ್ಯ  ಜನ್ರಿಗೆ, ಶಾಲಾ 

ಮಕಾ ಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುತಿಿದದ  ಕಲ. ಮನ್ನರ್ಯ  ಪ್ರಿಸರಕ್ಕಾ  ಇನ್ನನ  ಹತಿಿರವಾಗಬೇಕು, 

ದೂರವಲಿ  ಎಾಂದು ಸ್ಕಾ ಮಿ ಆಗ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಶರಾವತಿ ನ್ದಿ ಕಣಿವೆಯ ಹೊನೆನ ಮರಡು (ಳು) ಎಾಂಬ್ 

ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಕಯಾಕ್ಕಷ ೀತರ ವನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸ್ತದದ ರು. ಶಾಲಾ ಮಕಾ ಳನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಯುವಜನ್ತೆಯನ್ನನ  ಆ 

ಕಣಮ ನ್ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಪ್ರ ಶಾಾಂತವಾದ ಲ್ಲಾಂಗನ್ಮಕ್ತಾ  ಜಲಾಶಯದ ಹಿನನ ೀರಿನ್ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕಾ  ಕರೆತಂದು 

ಅವರಿಗೆ ಕಯಾಕ್ತಾಂಗ್, ತೆಪ್ಪ ದಾಟ, ಕೊರಕಲ್, ಈಜುವುದು, ಬಂಡೆಯೇರು (rock climbing), ಬಟ್  

ಪ್ವಾತಗಳ ಚಾರಣಗಳು ಮಾಂತ್ತದ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಕಹಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತದರು. 

ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕದ ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ಉಡುಪು, ಮತಿಿತರ ಅಗತಯ  ಸ್ಕಧನ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ , ತಮಮ  

ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಕಯಾರೂಪ್ಕ್ತಾ ಳಿಸುವ ದಾರಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಶೀಧನೆ ನ್ಡೆಸ್ತದದ ರು. 

ಕಯಾಕರ ಮ ಸಂಯೀಜಕ್ತಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾಂತವರು ನೊಮಿತೊ.  

ಮೂವತಿ್ತ  ವರ್ಾಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನನ  ಕನಾಾಟಕದ ಮತಿ್ತ 

ಭಾರತದ ಜನ್ಸ್ಕಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಾಂಬುದು The Adventurers ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತಿ್ತ . 

ಈಗಲೂ ನ್ಮಮ  ಆ ಗುರಿಯನನ ಟ್್ಟ ಕೊಾಂಡೇ ನಾವು ಕ್ಕಲಸಮಾಡುತಿಿದಿದ ೀವಿ ಎಾಂದು ನ್ನ್ನ  ಸಂಗಡ 

ಮಾತನಾಡಿದ ನೊಮಿತೊ ಹೇಳಿದುದ  ‘ಈಗ ವಿಶೇರ್ವೆಾಂದರೆ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ ಗೆ ಬ್ರುವವರಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ ೬೫ 

ರಷ್್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರು ಮತಿ್ತ  ಹೆಣ್ಣೊ  ಮಕಾ ಳು.’  

ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನ್ನ ಅದನ್ನನ  ಸಾ ಲಪ  ವಿವರಿಸ್ತ ಎಾಂದೆ. ನೊಮಿತೊೀ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಬಂದ ಕಲದಲಿ್ಲ  ಹೊನೆನ  

ಮರಡುವಿನ್ ಕಯಾಕ್ಕಷ ೀತರ ಕ್ಕಾ  ಬ್ರುವವರಲಿ್ಲ  ಗಂಡಸರ, ಶಾಲಾ ಗಂಡು ಮಕಾ ಳ ಗುಾಂಪುಗಳೇ 

ಹೆಚಿ್ಚ ದದ ವು. ಆನಂತರದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ವಯಸಿ್ತ ನ್ ಗಂಡು ಮತಿ್ತ  ಹೆಣ್ಣೊ  ಶಾಲಾ 

ಮಕಾ ಳ ಗುಾಂಪುಗಳೂ ಬ್ರಲಾರಂಭಿಸ್ತದವು. ೨೦೦೦ ರ ನಂತರ ಉಾಂಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಅಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಹೊರಾಾಂಗಣ ಕಲ್ಲಕಕ್ಕಷ ೀತರ ವೂ ಸ್ಕಕಷ್್ಟ  ಬಳಿಕ್ತಗೆ ಬಂತ್ತ. ಕಳೆದ ಒಾಂದು ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಢ 

ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಧಯ  ವಯಸಾ   ಮತಿ್ತ  ಹಿರಿ ವಯಸಿ್ತ ನ್ ಮಹಿಳೆಯರು (೫೦-೬೦) ಬ್ರುತಿಿದಾದ ರೆ. 

ತ್ತಯಂದಿರು ಮತಿ್ತ  ಅವರ ಮಕಾ ಳ ಗುಾಂಪು, ಒಾಂದೇ ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ದ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯ ರು, 

ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥನ ೀಹಿತರ ಗುಾಂಪುಗಳು, ಒಾಂಬ್ಬ ಾಂಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಬ್ರುತಿಿದಾದ ರೆ. ಹೊನೆನ  ಮರಡುವಿನ್ 

ನ್ಮಮ  ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೊೀದ ಮಕಾ ಳು ತಮಮ  ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಟ್್ಟ ಕೊಟ್  ಅರ್ಾಪೂಣಾ 

ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನನ  ಕಳಿ ಸಾ ತಃ ತ್ತವೇ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದ ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯರೂ ಇದಾದ ರೆ. ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ 



 Kannada Sangha Queensland Incorporated (KSQ)  

    

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

 

ಮಟ್್ಟ ಗೆ ಹೆಣ್ಣೊ  ಮಕಾ ಳು ಮತಿ್ತ  ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾಂದೆಬ್ರುವ ಕರಣ ಹೆಣ್ಣೊ ಬ್ಬ ಳು 

ಕಯಾ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಸಾ ತಃ ಇದುದ , ಕಯಾಕರ ಮದ ಮಾಂಚೂಣಿಯನ್ನನ  ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕ್ಕಷ ೀಮವನ್ನನ , 

ಹಿತ್ತಸಕಿ್ತಯನ್ನನ  ಗಮನಸುವುದು. "ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನ್ಸ್ತಕ ಮತಿ್ತ  ಭಾವನಾತಮ ಕವಾದ  

ಕ್ಕಷ ೀಮಭಾವನೆ ಹುಟ್್ಟ ತಿದೆ. ಹೊರಾಾಂಗಣ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಕಹಸ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ 

ಹುಮಮ ಸಿು  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿದೆ. ನಾನ್ನ ನೊೀಡುತಿಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆಾಂಗಸರು ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಹೆಚಿ ನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರೆ. ತಮಮ  ಬಾಲಯ ದಲಿ್ಲ  'ನೀನ್ನ ಹೆಣ್ಣೊ ' ಎಾಂಬ್ ಕರಣದಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ಅವಕಶಗಳಿಾಂದ 

ವಂಚ್ಚತರಾದ ಹೆಾಂಗಸರಿಗೆ, ನ್ನ್ನ  ತರಹ ಲ್ಲಾಂಗತ್ತರತಮಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ತದವರಿಗೆ ಹೊನೆನ  

ಮರಡುವಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಲೆ್ಗಳುಳ ವುದು ಸುವರ್ಣಾವಕಶ. ಅವರ ಬಾಲಯ ದ ಬುತಿಿಯನ್ನನ  

ಬಿಚಿ್ಚ ವುದಕ್ಕಾ , ಎಲಿ್ಗೀ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ, ತ್ತಳಿದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  ಹೊರ ಹರಿಯಬಿಡುವುದಕ್ಕಾ , ಮತಿೆ  

ತನ್ನ  'ತ್ತನ್ನ' ಎಾಂಬುವುದನ್ನ  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವುದಕ್ಕಾ  ನ್ಮಮ  ಹೊರಾಾಂಗಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು, 

ಸ್ಕಹಸಗಳು, ಚಾರಣಗಳು ಬ್ಹಳ ಉಪ್ಯೀಗಕ್ಕಾ  ಬಂದಿವೆ. ಅದಾಂದು ಹೊರಾಾಂಗಣ, ಪ್ರಿಸರ 

ಚ್ಚಕ್ತತಿೆ " ಎನ್ನನ ತಿ್ತರೆ ನೊಮಿತೊೀ.  

"ನ್ನ್ನ  ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ವೇ ಬ್ಹಳ ಸ್ಕಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕವಾಗಿತಿ್ತ . ಹೊರಾಾಂಗಣ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಸರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ 

ಬ್ಗೆೆ  ಬ್ಹಳ ಆಸಕಿ್ತಯಿದದ  ನ್ನ್ಗೆ ಅದರಿಾಂದ ಸ್ಕಕಷ್್ಟ  ಘಾಸ್ತಯಾಗಿತಿ್ತ . ನಾ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸ್ಕಾ ತಂತರ ಯ  ಸ್ತಕ್ತಾ ದ ಹಾಗಾಗಿತಿ್ತ . ಪ್ರ ಕೃತಿಯಾಂದಿಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸ್ತದಾಗ ಅದುಮಿಟ್್ಟ ದದ  ನ್ನ್ನ  ಕೊೀಪ್, 

ಅಸಹನೆ, ಹತ್ತಶೆಗಳು ತಣೊ ಗಾದವು. ಮನ್ಸಿು , ಹೃದಯ ಶಾಾಂತವಾಯಿತ್ತ. ಆ ಶಾಾಂತತೆ 

ಹೊರಾಾಂಗಣ ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಸ್ತಕುಾ ವಂರ್ದುದ  ಮತಿ್ತ  ಅತಯ ಮೂಲಯ . ನ್ಮಮ ದಾಂದು 

ಕಯಾಕರ ಮಕ್ಕಾ  ಬಂದ ೭೨ ವರ್ಾದ ಹಿರಿಯ ಹೆಾಂಗಸರೊಬ್ಬ ರು ಖಾಸಗಿ ತೇಲು ಎದೆಕವಚವನ್ನನ  

(personal floatation device or PFD) ಧರಿಸ್ತ ಈಜಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದುದ  – “ನ್ನ್ನ  ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಈಜುತಿಿರುವುದು. ನಾನೀಗ ಸಂತೊೀರ್ದಿಾಂದ 

ಸ್ಕಯಲು ಸ್ತದಧ .” ಅದೇ ರಿೀತಿ ದೈಹಿಕ ಮತಿ್ತ  ಮಾನ್ಸ್ತಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಕಮರ್ಯ ಾಗಳಿರುವ (differently 

abled) ಇರುವ ಕ್ಕಲ ಮಕಾ ಳ ತ್ತಯಂದಿರು ತಮಮ  ಮತಿ್ತ  ತಮಮ  ಮಕಾ ಳ ಒಟ್ಾ ರೆ ಆರೊೀಗಯ  ಮತಿ್ತ  

ಯೀಗಕ್ಕಷ ೀಮದಲಿ್ಲ  ಬಂದಿರುವ ಒಳೆಳ ಯ ಬ್ದಲಾವಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ  ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ.  

ಅವರ ಮಾಂದಾಳತಾ ದಲಿ್ಲ  ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುವಾಗ ಉಾಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು, 

ಸವಾಲುಗಳು ಏನ್ನ ಎನ್ನನ ವುದು ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ತತಿ್ತ . ನೊಮಿತೊೀ ಉತಿರಿಸ್ತದಂತೆ ಅವರಿಗೆ 

ಅಾಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಸಮಯ ಗಂಡಸರಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುತಿವೆ. "ಹೆಾಂಗಸು 

ಹೊರಾಾಂಗಣದಲಿ್ಲ , ಕಡುಮೇಡು, ಗುಡಡ  ಪ್ವಾತಗಳಲಿ್ಲ , ನ್ದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತಿ್ತ ತನ್ನ  

ಮಾಂದಾಳತಾ ದಲಿ್ಲ  ಗಂಡಸರನ್ನನ  ಮನ್ನ ಡೆಸುವುದು ಅನೇಕ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲು ಕರ್್ , 

ಅಸ್ಕಧಯ  ಮತಿ್ತ  ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ. ನಾನ್ನ ನ್ಮಮ  ಪ್ರಿಸರ ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಕಯಾಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ , ಹೊರಾಾಂಗಣ 

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅಪಾಯ ನವಾಹರ್ಣ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಯನ್ನನ , ಕ್ಕಷ ೀಮ ನವಾಹಣೆಯನ್ನನ  ಕಟ್್ಟ  ನಟ್ಾ ಗಿ 

ಹೇಳಿಕೊಡುತಿಿೀನ, ಎಲಿರೂ ಅದನ್ನನ  ತಪ್ಪ ದೆ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಹೇಳುತಿಿೀನ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ 

ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಅವರಿಗೆ ಇರ್್ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಹೆಣ್ಣೊ ಬ್ಬ ಳು ತಮಗೆ ಸವಾಲೆಸಗುವಂತೆ ಅವರು 

ಅದನ್ನನ  ಸ್ತಾ ೀಕರಿಸುತಿ್ತರೆ. ಅವಳ ಮಾತನ್ನನ  ಯಾಕ್ಕ ಕಳಬೇಕು ಎಾಂಬುದೇ ಅವರ ಗಮನ್ ಹೊರತ್ತ, 

ಯಾಕ್ಕ ಅವರು ಆ ನಯಮಗಳನ್ನನ  ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು ಎಾಂಬ್ ವಿವೇಚನೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ಕೊಳುಳ ಬಾಕ 

ಸಂಸಾ ೃತಿಯಿಾಂದ  ಹೊರಾಾಂಗಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ಬ್ಹಳಷ್್ಟ  ಪೆಟ್್ಟ  ತಿನ್ನನ ತಿಿವೆ. ಪ್ರಿಸರಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಎಾಂಬ್ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಮೂಡಿಸುವ ನ್ನ್ನ /ನ್ಮಮ  ಪ್ರ ಯತನ ಕ್ಕಾ  ಸ್ಕಕಷ್್ಟ  ವಿರೊೀಧವನ್ನನ  ಒಡುಡ ವ 
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ಗಂಡಸರು ಅನೇಕರು. ಇದು ಧೂಮಪಾನ್ರಹಿತ/ಮದಯ ಪಾನ್ ನಷೇಧಿತ ಪ್ರ ದೇಶ, ಇಲಿ್ಲ  ಕಸವನ್ನನ  

ನದಿಾರ್್  ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಚೆಲಿಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ನ್ಮಮ  ನಯಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಡೆ 

ಒಡಡ ಲು, ಕ್ತೀಟಲೆ ಮಾಡಲು, ದೂರು ಹೇಳಲು ಬ್ರುತಿ್ತರೆ ಎಾಂದರು ನೊಮಿತೊೀ.  

ಅವರ ಮಾಂದಿನ್ ಕನ್ಸುಗಳೇನ್ನ, ಅವರ ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಹೇಗೆಲಿಾ  ಮಾಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಅವರು ಯೀಜಿಸ್ತದಾದ ರೆ?  

ಅವರ ಯಶಸ್ತಾ  ಕಯಾಕರ ಮವೆಾಂದರೆ ತ್ತಯಂದಿರು ಮತಿ್ತ  ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ತಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ 

ಸ್ಕಮರ್ಯ ಾವುಳಳ  ಮಕಾ ಳಿಗಾಗಿ ನ್ಡೆಸುವ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಸರ ಕಲ್ಲಕ್ಕ. 

ಅಲಿದೆ ಮಧಯ  ವಯಸಾ  ಮಹಿಳೆಯರನ್ನನ  ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಹೊರಾಾಂಗಣಕ್ಕಾ , ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಮಡಿಲ್ಲಗೆ 

ತರುವುದು ಅವರ ನೆಚಿ್ಚ ನ್ ಕಯಾಕರ ಮ. ಅಲಿದೇ, ತಮಮ  ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಲಾಂಗಿಕ ಶೀರ್ಣೆಗೊಳಗಾದ 

ಹೆಾಂಗಳೆಯರನ್ನನ , ದೈಹಿಕ ಅಾಂಗವಿಕಲತೆಯಿರುವವರ ಒಳಗೊಾಂಡ ಕಯಾಕರ ಮಗಳೂ ನ್ಡೆಯುತಿಿವೆ. 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ  ಅವರು ತಮಮ  ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನನ  ಒರೆಗೆ ಹಚಿ್ಚ , ಆಳವಾಗಿ ಒಳಅಲ್ಗೀಚನೆ 

ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮಾನ್ಸ್ತಕ ಶಕಿ್ತ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರೆ.  

ನಾನಾ ತರಹದ ಹಿನ್ನ ಲೆಯುಳಳ  ಎಲಿರಿಗೂ ಹೊರಾಾಂಗಣ, ಸ್ಕಹಸ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಸರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು 

ಅವಶಯ ಕ. ನ್ಮ್ಮಮ ಲಿರಲಿೂ  ನೈಸಗಿಾಕ ಪ್ರ ಪಂಚ ಉತಿಮ ಪ್ರಿವತಾನೆಯನ್ನನ  ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ನೈಸಗಿಾಕ ಪ್ರ ಪಂಚಕ್ಕಾ  ತನ್ನ ದೇ ಆದ ಗುಣಕರಿ ಸಾ ಭಾವವಿದೆ, ಇದು ಮಾನ್ವನಗೆ ನೈಸಗಿಾಕದತಿ  

ವರ, ನಸಗಾದಿಾಂದ ನಾವು ಬ್ಲ ಪ್ಡೆದುಕೊಾಂಡು ಆರೊೀಗಯ ವಂತರಾಗುತಿಿೀವಿ. ನಾವು ಮನ್ನರ್ಯ ರು 

ಎಲಿದರಲಿೂ , ಎಲಿದರ ಮೇಲೂ ನಯಂತರ ಣವನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿಲಿ , ನಾವು ನೈಸಗಿಾಕ ಪ್ರ ಪಂಚದ 

ಹುಲಿು  ಕಡಿಡ ಯ ಭಾಗವಷ್್ ೀ ಎಾಂಬುದರ ಅರಿವನ್ನನ  ಹೊರಾಾಂಗಣ ಪ್ರ ಪಂಚ ನ್ಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತ 

ಕೊಡುತಿದೆ. ಆಗ ನ್ಮಮ  ಚ್ಚಪಿಪ ನಾಂದ ಹೊರಬಂದು ನಾವು ಉತಿಮ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿದರ ಜೊತೆ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ಸಂಪ್ಕಾವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಿಿೀವಿ. 

ಅದರಲಿೂ  ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಾಾಂಗಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ತಮಮ  ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವಯ ಕಿ್ತತಾ ವನೆನ ೀ 

ಮಾಪ್ಾಡಿಸ್ತಕೊಳುಳ ವ ಅವಕಶಗಳು ಬೇಕಷ್್ಟ ವೆ. ಇಾಂತಹ ಕಯಾಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ಸ್ಕಾಂಸೆ್ತ ಕವಾಗಿಸಬೇಕ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಷ್್ ೀ ಅಲಿ , ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 

ಸಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಪ್ರಿಸರ ಕಲ್ಲಕ್ಕ, ಹೊರಾಾಂಗಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ಮತಿ್ತ 

ಸ್ಕಹಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆ್ಗಳುಳ ವಂತೆ ಪ್ರ ೀತಿ್ತ ಹಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾ  ಬೇಕದಂತೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿ 

ಕೊಡಬೇಕು.  

ಮಹಿಳೆಯರು ಇಾಂತಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತದಾಗ ಅವರಿಗಷ್್ ೀ ಅಲಿ , ಅವರ ಮಕಾ ಳು, 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಅದರಿಾಂದ ಲಾರ್ ಪ್ಡೆಯುತಿವೆ. ಹೆಣಿೊ ನ್ ಮನೊೀದಾಢಯ ಾ, ಆತಮ  ವಿಶಾಾ ಸ, 

ಧೈಯಾಗಳು ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ದ ಮೇಲೆ ಬ್ಹಳಷ್್ಟ  ಸಕರಾತಮ ಕ ಪ್ರಿರ್ಣಮವನ್ನನ  ಬಿೀರುತಿದೆ. ನ್ಮಮ  

ಭಾರತಿೀಯ ಹೆಾಂಗಸರು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕಾ  ಮಾಡುತಿಿರುತಿ್ತರೆ. ನ್ಮಮ  

ಹೆಾಂಗಸರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕಾ , ಯೀಗಕ್ಕಷ ೀಮಕ್ಕಾ  ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸರ ಕಲ್ಲಕ್ಕ, ಹೊರಾಾಂಗಣ 

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ಅತಯ ಗತಯ , ಎನ್ನನ ವುದು ನೊಮಿತೊೀರ ನಲುವು.   

ನ್ಮಮ  ವಿಶೇರ್ತೆಯೆಾಂದರೆ ನ್ಗರಗಳಿಾಂದ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ ಗೆ ಬ್ರುವವರು ಈ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಸೆ ಳಿೀಯರೊಾಂದಿಗೆ, ಬುಡಕಟ್್ಟ  ಜನ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಳಿತ್ತ ಅವರ ಜಿೀವನ್, ಸಂಸಾ ೃತಿಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮತಿ್ತ 
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ಸೆ ಳಿೀಯ ನಸಗಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಜಿೀವನ್ಕರ ಮದ ಬ್ಗೆೆ  ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡು ಅವರೊಾಂದಿಗೆ ಬಸುಗೆ 

ಹಾಕ್ತಕೊಳುಳ ತಿ್ತರೆ. ಹಾಗೆ, ಸೆ ಳಿೀಯರಿಗೆ ನಾವು ನಾನಾ ತರಹದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  ಕೊಟ್್ಟ  ಅವರು 

ಹೊರಾಾಂಗಣ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಕಹಸ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ , ತಮಮ ದೇ ಆದ ಸ್ಕಾಂಸಾ ೃತಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನನ , 

ಕುಲ ಕಸುಬ್ನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತಕೊಾಂಡು ಸಾ ಾಂತ ಉದಯ ೀಗ, ಉದಿದ ಮ್ಮಗಳನ್ನನ , ಕ್ಕಲಸವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿದ ೀವಿ. ಅವರಲಿ್ಲ  ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಕಮರ್ಯ ಾ ಪ್ಡೆದವರ 

ಗುಾಂಪೂ ಸೇರಿದಾದ ರೆ. ಎರಡೂ ನಟ್್ಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಗರದವರು ಮತಿ್ತ  ಸೆ ಳಿೀಯರು ಪ್ರ ಯೀಜನ್ 

ಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆ.  

ಹಿಾಂದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಗೆ ಬ್ರುತಿಿದದ  ಶಾಲಾ ಮಕಾ ಳು ಈಗ ಬಳೆದು ದಡಡ ವರಾಗಿ ಅವರೇ ಕ್ಕಲವರು 

ತಮಮ ದೇ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಕಲ್ಲಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸ್ತ ನ್ಡೆಸುತಿಿದಾದ ರೆ. ಆಗಿನ್ ಪುಟ್  ಹೆಣ್ಣೊ  

ಮಕಾ ಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲವರು ಈಗ ಭಾರತದ ಹೊರಾಾಂಗಣ ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಕಹಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳ ಕ್ಕಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  

ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮಾಂದಿನ್ ಬಾರಿ ಕನ್ನ ಡದ ಮಡಿಲ್ಲಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಒಮ್ಮಮ  ಹೊನೆನ  ಮರಡಿಗೆ 

ಹೊೀಗಿ ನೊಮಿತೊೀರನ್ನ  ಮಾತನಾಡಿಸ್ತ ಬ್ನನ  ! 

 

ಲೇಖಕಿ - ಡಾ. ವಿನತೆ ಶರ್ಮ 
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ರಸಪ್ರ ಶ್ನನ  
 
Please provide equivalent words in Kannada 
 
1. Biology 
 
2. Inheritance 
 
3. Scheduled caste 
 
4. Scheduled tribes 
 
5. Elephant in the room 
 

   Send in your answers to kannadasanghaqld@gmail.com 
 

Mahantesh Charantimath 
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What is a Binding Financial Agreement and when can it be challenged?  

Binding Financial Agreements are contracts, usually between two people, that deal with the 

division of their property should their relationship breakdown. These agreements outline how the 

parties are to manage their financial affairs to avoid both parties from having to go to court in the 

event of separation. 

Due to the nature of this type of agreement, they are governed by strict legal requirements. The 

Family Law Act sets out these requirements, including what each party needs to disclose and 

how the agreement should be drafted. 

What makes a Binding Financial Agreement valid? 

Section 90G of the Family Law Act states that the following must be satisfied for a Binding 

Financial Agreement to be valid: 

 The Agreement must be signed by both parties; 
 Before signing the Agreement, each party must obtain independent legal advice about: 

 the effect of the Agreement on their rights; and 

 the advantages and disadvantages of entering into the Agreement. 

 The parties must be given signed statements to say that they have been given independent legal 
advice; and 
 Both parties must give a copy of the signed statement of independent legal advice to the other 
party or their lawyer. 

If the Agreement fails to meet any of these requirements, it could be ‘set aside’ (meaning 

deemed invalid and unenforceable) by the Family Court or Federal Circuit Court of Australia, 

unless it is unjust and inequitable to do so. 

Under what circumstances might a Binding Financial Agreement be challenged? 

Generally speaking, if the Agreement doesn’t comply with the Family Law Act (as set out 

above) or contravenes the general law governing the enforceability of contracts, the Agreement 

may be challenged. It is therefore critical that the document is drafted and executed correctly. 

Section 90K and 90UM of the Family Law Act list further scenarios where a court may set the 

Agreement aside. 

These are: 

 If there is evidence to suggest one party entered the Agreement fraudulently or failed to 
disclose their assets and liabilities during the time the Agreement was made; 
 If the Agreement was made solely to defraud a creditor or was made with reckless disregard to a 
creditor’s interest; 

https://cornerstonelawoffices.com.au/what-is-a-binding-financial-agreement-and-when-can-it-be-challenged/
https://cornerstonelawoffices.com.au/what-is-a-binding-financial-agreement-and-when-can-it-be-challenged/
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 If the Agreement is unenforceable, void, or voidable under law (due to misrepresentation, 
mistake, duress to public policy); 
 If there has been a change in circumstances that makes it impracticable to enforce the 
Agreement; 
 Where there have been material changes in circumstances relating to the care, welfare and 
development of a child of the relationship (or a child for whom one party has responsibility) which 
would result in hardship if the court does not set the Agreement aside; 
 If a party acted unconscionably when making the Agreement; or 
 If the Agreement provides for a superannuation interest that cannot be split. 
 

When can Binding Financial Agreements be made? 

Binding Financial Agreements don’t necessarily have to be drawn up before the separation 

occurs. Under the Family Law Act you can enter into one: 

 Whilst contemplating marriage; 
 Whilst contemplating a de facto relationship; 
 During marriage; 
 During a de facto relationship; 
 After the breakdown of a marriage; or 
 After separation of a de facto relationship. 

 
 

If you are thinking about entering into a Binding Financial Agreement, we can help. At 

Cornerstone Law Offices, our lawyers will provide you with qualified advice so that you 

can make informed decisions. 

Call us on 1300 267 637 for a complimentary consultation (or contact us by clicking here). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cornerstonelawoffices.com.au/contact-us/
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Spot the 10 differences 
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     ಬ್ಣಣ  ಹಚ್ಚು ತಿೋರಾ 

 

Encouraging the children to colour the picture Lord Ganesha and bring the same to the Ganeshotsava 

festival on 7th September 2019 being held at Multifaith center, Griffith Nathan campus 
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 ಹಾಸು  
 

I just got a photo from a speeding camera through the mail. I sent it right back – way too 

expensive and really bad quality. 

 

When my wife starts to sing I always go out and do some garden work so our neighbors can see 

there's no domestic violence going on. 

 

 Waiter, I’ve seen your thumb dipping right into my soup as you were carrying it over! 

Thank you for your kind concern, sir, but it’s OK, the soup is only lukewarm. 

 

A woman is at a doctor after her husband’s check-up.  

The doctor looks serious and says, “Mrs Connelly, your husband is very sick. He needs to rest 

and not get upset. I will prescribe you some sleeping pills.” 

“Ok,” nods Mrs Connelly, “and how often should he take those?” 

“Oh, they’re not for him, Mrs Connelly, they’re for you.” 

 

A man to a psychiatrist: “How do you select who should be admitted to your facility?”  

The psychiatrist replies: “We fill a bathtub with water and give the person a spoon, a cup and a 

bucket. Then we ask that person to empty the bathtub.”  

The man smiles: “Ah, I understand, if you are sane you would take the bucket.”  

The Psychiatrist replies: “No, a sane guy pulls the plug. Do you want a room with or without a 

balcony?” 
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     Recipes 
 

ಮೋದಕ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ  

 

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ್ಳ  

೧ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಟ   

೨ ಟೋಸಿ್ಪ ನ್ ಸಣಣ  ರವೆ  

೩ ಟೋಸಿ್ಪ ನ್ ತುಪಿ್   

ಅಧಿ ಕಪ್ ತೆೊಂಗಿನ ತುರಿ  

೩ ಟೋಸಿ್ಪ ನ್ ಎಳ್ಳು   

ಅಧಿ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ   

 

ತುಪಿ್  ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಟ  ರವೆ ಮಿಶರ ಣಕ್ಕಕ  ಹಾಕಿ, ಚೆನಾನ ಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಚಪಾತ ಹಿಟಟ ನ ಹದದಲ್ಫಲ  

ಕಲ್ಸಿಕೊಳಿು . ಒೊಂದು ಒದಿೆ  ಬ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಫಲ  ಹಿಟಟ ನ್ನನ  ೧೫ ನಮಿರ್ ಮರ್ಚು ಡಿ  

ಬೆಲ್ಲ  ಎಳೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ಅದಕ್ಕಕ  ಎಳ್ಳು  ತೆೊಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಸವ ಲಿ್  ಗಟಟ  ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಟ ೋವ್ 

ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸವ ಲಿ್  ಹತಿು  ಆರಲು ಬಿಟ್ಟಟ  ರ್ಚಕಕ  ಉೊಂಡೆ ಕಟಟ  ಕೊಳಿು   

ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಟಟ ನೊಂದ ಉೊಂಡೆ ಮಾಡಿ ಪುರಿ ಗಾತರ ದಲ್ಫಲ  ಲ್ಟಟ ಸಿಕೊಳಿು . ಒೊಂದೊೊಂದು ಪುರಿಯೊಳಗೆ 

ಬೆಲ್ಲ ದ ಮಿಶರ ಣದ್ದೊಂದ ಮಾಡಿದ ಉೊಂಡೆ ಇಟ್ಟಟ  ಮೋದಕ  ರೂಪ್ದಲ್ಫಲ  ಕಟಟ ಕೊೊಂಡು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣಣ ಯಲ್ಫಲ  

ಕರಿಯರಿ.  

 

ಮೋದಕ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಫಲ  ಗಣಪ್ನಗೆ ನೈವೇಧು  ಮಾಡಿ 
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Coconut Pecan Pies 
 

Ingredients 

 75g 100% nut butter, plus extra, to grease 
 1 tsp vanilla extract 
 1 cup brown sugar 
 ½ cup maple syrup 
 1 cup coconut milk 
 2 tbs cornflour 
 300g plain flour 
 2 tbs sugar 
 100g coconut oil, room temperature 
 1½ cups pecans 

 
 

Servings: 9 

Directions: 

1. Melt nut butter and vanilla in a medium saucepan over medium heat. Add brown sugar, maple 
syrup and milk and cook for 5 minutes or until sugar is dissolved. Add cornflour and whisk to 
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combine. Continue to cook for a further 5 minutes or until mixture is bubbling and thickened. Set 
aside to cool. 

2. Meanwhile, to make the pastry, preheat oven to 160°c and grease a 12-cup capacity muffin tin 
with extra nut butter. Add flour, sugar and coconut oil to the bowl of a food processor and process 
until mixture is grainy. Add water and pulse until pastry just comes together. Flour benchtop, then 
lnead gently and roll out to 5mm thin. Cut 9 pastry circles slightly larger than muffin tray holes. Press 
circles into muffin holes. 

3. Fill pastry with half of the pecans, then add filling to just below the pastry rim. Press remaining 
pecans into filling and bake for 20 minutes or until pastry is golden. Allow tarts to cool in tray, then 
remove to serve. If desired, serve with coconut yoghurt or ice cream. 

Tip: 

While every care has been taken to ensure recipes are vegan, always check labels as ingredients 
differ from brand to brand. 
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KSQ Sponsors for 2019-2020 
 

 

 

 


