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ಕನನ್ಡ ನಾಡು ನುಡಿ
ದాರ್ డಭాಷెగళ ಲ್ ಪాರ್ముఖಯ್వುళಳ್ಭాಷె ಭారతద పುರాతనವాద ಭాಷెగళ ಲ್ ఒందూ
ఆಗಿరువ కనನ್డ ಭాಷెయనుನ್ అదర ధ రూపగళ ಲ್ సుಮారు ౪౫ దశలಕಷ್ (౪.౫ ಕెూౕ ) జనరు
ఆడు ను ಯాಗಿ బళసుతತ್ ದాದ್ರె. 
కనನ್డ కನాರ್టక ರాజಯ್ద ఆడ త ಭాಷె. జగ ತ್న ಲ್ అతಯ್ంత ಹెచుಚ್ మం ಮాతನాడువ
ಭాಷె ంబ ನెಲెయ ಲ್ ఇపಪ್ತెూంబతತ್ನెయ ಸాಥ್న కనನ್డಕಿಕ್ದె.
౨౦౧౧ర జనగణ య పರ್ಕార జగ ತ್న ಲ್ ౬.౪ ಕెూౕ జనరు కనನ್డ ಮాతನాడుತాತ್ರె ఎందు

దుబం ದె. ఇవర ಲ್ ౫.౫ ಕెూౕ జనర ಮాతృಭాಷె కనನ್డವాಗಿದె.
ಬాರ್ ಮ್ ంద రూపುಗెూండ కనನ್డ యనుನ್ ఉప ూౕಗಿ కనನ್డ ಭాಷెయనుನ್
బರెయಲాగుతತ್ದె. 



ಭా క చ ತెರ್
 కనನ್డవು ఒందు ದాರ್ డ ಭాಷెಯాಗಿದె. కనನ್డ

సుಮారు ౧౫౦౦-౧౬౦౦ వషರ್గ ಗಿంతలూ ం నదు. 
ఐదನెయ శతಮానద హ ಮ್ ಶాసనద సమయಕాಕ್గಲెౕ
కనನ್డవು ಸాకషుಟ್ అ వృ ಧ್ ಹెూం తుತ್. ದాರ್ డ ಭాಷాత
ಸాಟ್ನ್ ౕಡ್ರ್ ಟ್ౕవರ್ అవర అ ಪాರ್యదంತె, కనನ್డద
ಭా క చ ತెರ್యనుನ್ రు ధವాಗಿ ంగ సబహుదు;

హళగనನ್డ ಕಿರ್.శ. ౪౫౦ ంద ಕಿರ್.శ. ౧౨౦౦రవರెಗె,
నడుగనನ್డ ಕಿರ್. శ. ౧౨౦౦ ంద ಕಿರ್.శ. ౧౭౦౦రవರెಗె
మతుತ್

ಹెూసగనನ್డ ಕಿರ್. శ. ౧౭౦౦ ంద పರ್సుತ್త
ಕాలఘటಟ್దవರెಗె



కనನ್డ వణರ್ಮాಲె 



ಕನಾರ್ಟಕದ ಕಲೆ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ



ಭారతద ಲ್ కನాರ್టక ರాజಯ್ద ద ణ ಭాగవು ವై షಟ್ಯ್ವాద కಲె మతుತ್ సంసಕ್ೃ యనుನ್
ಹెూం ದె  కನాರ್టకద సಥ್ ౕయ లద ವై ధಯ್మయ ಭాಷా మతుತ್ ಧా ರ್క 
జನాంಗಿౕయತెయు ರాజಯ್ద ౕఘರ್ಕా ౕన ఐ ಹా క ಸాంసಕ್ೃ క పరంపರెయనుನ್ 
ಹెూం ದె. కನాರ್టకవು కనನ್ గరలಲ್ದె తుళು ವా గ ಗె ನెಲెಯాಗಿದె మతుತ್ అవరు 
తమಮ್నుನ್ కనನ್ గరు ఎందు ప గ సుತాತ್ರె. ಬె యನ್ ,ಬౌదಧ್రు , ಧ್ బుడకటుಟ್ 
జನాంగదవరు మతుತ್ ಕెలవು ఇతర జನాంಗಿౕయ గుంపುగళು కూಡా కನాರ್టకద ಲ್ 
ನెಲెಗెూం ವె. కನాರ್టకద కರావ  ಭాగద ಲ್ ಸాంపರ್ದా క ಜానపద కಲెగళು 
రంగభూ య పರ್ముఖ రూపವాಗಿದె. ಭారతద ಲ್ కನాರ್టకద సమಕా ౕన 
రంగభూ య సంసಕ್ೃ యు గు ಬ್ ౕరణಣ್ ನాటక కంప ంద ಸ ಥా್ తವాద 
సంఘటನెగಳాద ౕನాసం , రంగ శంకర మతుತ್ రంಗాయణ దಷెಟ್ ರెూౕಮాంచకವాಗಿದె .. 
ౕరಗాಸె , కంಸాಳ  ె మతుತ್ ಡెూళುಳ್ కు ತా జన ರ್య నృతಯ್ 

పರ್ಕారగಳాಗಿವె. భరతನాటಯ್వು సహ కನాರ್టకద ಲ್ ವాಯ್పక ರ್ౕತాಸ್హవనుನ್ ಹెూం ದె.

కನాರ್టకవು ందూಸాಥ್  మతుತ್ కನాರ್టక ಗాయకరు ఏ ಗె ಹెూం ద ఏಕైక ಭార ౕయ 
ರాజಯ್ವాಗಿದె. ఉతತ್ర కನాರ್టకవು ందూಸాಥ್  సంಗಿౕతಕెಕ್ పರ್ దಧ್ವాಗಿದె మతుತ್ ద ణ 

కನాರ್టకవು కನాರ್టక సంಗಿౕతಕెಕ್ ಹెసరుವా ಯాಗಿದె.



ಕನಾರ್ಟಕೀಯ ಸಂಗೀತ
 ಂದೂಸಾಥ್ನಿ

ందూಸాಥ್ సంಗಿౕతదలూಲ್ కನాರ್టకవು ఒందు పರ್ముఖ
ಸాಥ್నవనుನ್ గ ದె. కನాರ್టకద హలವారు ందూಸాಥ್
సంಗಿౕతಗారరు ಕా ದాస సನాಮ್ನ್, పదಮ್
భూషಣ್ మతుತ್ పదಮ್ భూషణ పರ್శ ತ್గళనుನ್
పಡెదుಕెూం ದాದ್ರె. ಕెలవು పರ್ దಧ್ సంಗಿౕతಕారరు
గంగుಬా ಹానగಲ್ , పುటಟ್ರాಜ್ ಗౌ , ప. ౕమಸెౕನ್
ಜెూౕ , ప. మ ಲ್ಕాజుರ್ನ್ మనూಸ್ರ್ , బసవರాಜ್
ರాజుಗ್రు , సವా గంధవರ್ మతుತ್ కుಮాರ್ గంధవರ್



ಯಕಷ್ಗಾನ
 యಕಷ್ಗానవು కನాರ್టకద కರావ య ఒందు ನాటಕಿౕయ

రూపವాಗಿದె. ಜానపద మతుತ್ ಶా ౕయ సంపರ್ದాయద
స ಮ್ళనవು యಕಷ್ಗానవనుನ್ వణರ್రం త ವెౕషభూషణగళು,
సంಗಿౕత, నృతಯ್, ಹాడు ಕె, మతుತ್ ముఖಯ್ವాಗಿ సంಭాషಣెగళనుನ್
ಹాರాడుతತ್ సం ూౕ సువ ఒందు షಟ್ವాద కಲెయ రూపవనుನ್
ಮాడుతತ್ದె. పರ್శ ತ್ ಜెౕత పರ್దశರ್కర ಲ್ శంబు ಹెಗెಡ್ , తತ್
ರామచందರ್ ಹెಗెಡ್ ಸెౕ ದాದ್ರె . యಕಷ್ಗాన మతుತ್ ಡాలు
కు ತా కನాರ್టకద ఎరడు జన ರ್య నృతಯ್ పರ್ಕారగಳాಗಿವె.
గమಕా కನాರ್టక సంಗಿౕతద ఆಧారద ౕಲె ఒందు అననಯ್
సంಗಿౕత రూపವాಗಿದె.



ಚಿತರ್ಕಲೆ
తರ್కಲెయ ర వಮాರ್ ಶాಲెయ ಸాಮానಯ್ పರ್ಭావದెూం ಗె

బంಗాళవು ౖసూరు వణರ್ తರ್ద ౕಲె పರ್ಭావ ౕ తు. ಕಿంಗ್
కృషಣ್ರాజ ఒಡెయರ್ III ಸెౕ దంತె పರ್ దಧ್ వణರ್ తರ್ಕారరు

ౕ దరు సుందరయಯ್ , తంಜావೂరు Kondayya మతుತ್
Alasinrayya. ರాజ కృషಣ್ರాజ ఒಡెయರ್ IV ಕె. ವెంకటపಪ್, ಕెౕశవయಯ್,
ವై. ನాగರాజు, ವై. సుబರ್హಮ್ణಯ್ ರాజు, పవನెಜ್, మతుತ್
ಕామದెూ గళనుನ್ ౕ దరు. ಚామರాಜెౕందರ್ ಟెಕాನ್ల కಲ್
ఇ ಸ್ಟ್టూಯ್ಟ್ ( . .ఐ-పರ್సుತ್త చమರాಜెౕందರ್ అಕాಡె ఆಫ್
షుయಲ್ ఆಟ್ಸ್ರ್- ఎ ఎ ఆಗಿ ಮాపರ್ సಲాಗಿದె), జగನ್ ూౕహನ್

ఆಟ್ರ್ ಗాಯ್ల మతుತ್ ವెంకటపಪ್ ఆಟ್ರ್ ಗాಯ್ల యు ఈ ఉಚాಛ್ರ್యద
ನెనపುగಳాಗಿವె. తರ್కಲా ప షತ್ ఎంబుదు కನాರ್టకద ఒందు
సంఘటನెಯాಗಿదుದ್, దృశಯ್ కಲెగళనుನ್, అదరలూಲ್ ಶెౕషವాಗಿ ಜానపద
మతుತ್ ಸాంపರ್ದా క కಲెగళనుನ್ ఉತెತ್ౕ సలు సమ ರ್సಲాಗಿದె.



ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್



హಳెగనನ್డ
 కనನ್డ ಸా తಯ್ చ ತెರ್య ಲ್ హతತ್ನెౕ శతಮాన ంద సుಮారు హನెನ್రడನెౕ శతಮానద వರెಗಿన

ಕాలఘటಟ್వనుನ್ ಹಳೆಗನನ್ಡ ఎందు గురు సబహుదు. ఈ ಕాలద ಸా తಯ್ ముఖಯ್ವాಗಿ ಜైన
ధమರ್వనుನ್ అవలం ದె. కనನ್డ చ ತెರ್య ఈ ఘటಟ್ಕెಕ್ ಆದಿ-ಕಾವಯ್ ఎందూ సహ కರెయబహుదు. ఈ ಕాలద అ పರ್ దಧ್
క ందರె పంప (ಕಿರ್.శ. ౯౦౨-౯౭౫).

 పంపన కರ್ಮాజుರ್న జయ అథವా ಪಂಪ ಭಾರತ ఇం గూ ౕరు కృ ందు ప గ తವాಗಿದె. పంప ಭారత మతుತ್ తనನ್
ఇನెూನ್ందు ముఖಯ್కృ ಯాద ಆದಿಪುರಾಣద లక పంప కనನ್డ ಕావಯ್పరంపರెయ గಗ್జర ಲ್ ఒబಬ್ನాಗಿದ ದా್ನె. పంప
ಭారత సంసಕ್ೃత మಹాಭారతద కనನ್డ రూಪాంతర. తనನ್ ಮానవತాವాద ಹాగూ గం ౕర ಲెౕఖనಶై య లక కనನ್డద
అతಯ್ంత పರ್ಭావಶా ಲెౕఖకర ಲ್ ఒబಬ್ನాಗಿದ ದా್ನె.' ಮానవ కుల ತాನెూంದెౕ వలం' ఎందు శವ್ಮానవ తతವ್వనుನ್ ಸా ద
జగద క పంప.

 ఇದెౕ ಕాలద ఇನెూನ್బಬ್ పರ್ముఖ ಲెౕఖకನెందರె ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣవనుನ್ ర ద నನ್ (౯౩౯-౯౬౬). ఈ ಕాలద మತెూತ್బಬ್
ಹెసರాంత క ರನನ್ (౯౪౯-?). రనನ್న పರ್ముఖ కృ గళು ಜైన ధ ౕರ್యವాద ಅಜಿತ ತೀಥರ್ಂಕರ
ಪುರಾಣ మతుತ್ గದాయుదಧ್ం అథವా ಸಾಹಸಭೀಮ ಜಯ.

 ఇదు ఇ ౕ మಹాಭారతద ఒందు ంಹావಲెూౕకన దృ ಟ್. మಹాಭారత యుదಧ್ద ಕెూನెయ నద ಲ್ ಥ್తವాಗಿదದ್రూ
ంಹావಲెూౕకన కರ್మద ಲ್ ఇ య మಹాಭారతవనుನ್ ప ౕ సుతತ್ದె. ఛంద ಸ್న దృ ಟ್ ంద ఈ ಕాలద

ಕావಯ್ చంపೂ ಶై య ಲ್ದె (ఒందు ౕ య గదಯ್ ರ್త పదಯ್)



నడుగనನ್డ
 నడుగనನ್డ ಸా తಯ್ద ಲ್ అನెౕక ಹెూస ಸా తಯ್ పರ್ಕారగళು ಬెళಕಿಗె బందవು. ఇవುగళ ಲ್

ముఖಯ್ವాదవು రగಳ ,ె ಸాంగతಯ್ మతుತ್ ದెౕ . ఈ ಕాలద ಸా తಯ್ ಜైన, ందూ ಹాగూ ಜాతಯ್ ౕత
ಬెూౕధನెగళ ౕಲె ఆಧా తವాಗಿದె. ఈ ఘటಟ್ద పರ್ముఖ ಲెౕఖకర ಲ್
ఇబಬ್ರెందರె హ హర మతుತ್ ರాఘವాంక. ఇబಬ್రూ తమಮ್ದెౕ ಶై య ಲ್ కనನ್డ ಸా తಯ್ద ದా యనుನ್
ಬెళಗಿదవరు.

 హ హర రగಳె ಸా తಯ್వనుನ್ బళಕెಗె తందను, తనನ್ ಶైవ మతుತ್ ౕరಶైవ కృ గళ లక.

ರాఘವాంక తనನ್ ఆరు కృ గళ లక షటಪ್ ఛందసಸ್నుನ್ జన ರ್యಗెూ దను. అవన ముఖಯ್
కృ ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ ಕಾವಯ್, ಪౌರా క ಪాతರ್ವాద హ శಚ್ందರ್న ౕవనవనుನ್ కు తదుದ್. ఈ కృ సహ తనನ್
ౕవರ್ವాద ಮానవತాವాదಕెಕ್ పರ್ దಧ್ವాಗಿದె.

 ఇದెౕ ಕాలద ఇನెూನ್బಬ್ పರ್ దಧ್ ಜైన క జనನ್. తనನ್ కృ గಳాద ಯಶೋಧರ
ಚರಿತೆ మతుತ್ ಅನಂಥನಾಥ ಪುರಾಣగళ లక ಜైన సంపರ್ದాయద బಗెಗ್ బರెదను. ఇದెౕ ಕాలద
కనನ್డ ವాಯ್కరణద బಗెಗಿన ముఖಯ್ కృ ಕెౕ ರాజన ಶಬದ್ಮಣಿದಪರ್ಣ



ವಚನ ಸಾ ತಯ್
 ವಚನగళು ఎందు ಸాಮానಯ್ವాಗಿ కರెయಲాగువ ంಗాయత శరణర వచనగళು ముకತ್ ఛంద ಸ್న ಲ್ವె. బసವెౕశವ್ర, 

అకಕ್మಹాದెౕ ూదಲాదవర వచనగళనుನ್ ಶా ౕయ సంಗಿౕతద ಲ್ అళవ మ ಲ್ಕాజుರ್న మనసూర ూదಲాద
ందుಸ ತా್ సంಗಿౕత ಕారరు ಹా ದ ದా್ರె. శరణర నంతరద క ಯాద సవರ್ ర వచనగళು ಮాతರ್ ರ್ప య ಲ್ವె.

 వచనగళು అం న ಕాలద ಸాಮా క, ಧా ರ್క మతుತ್ ఆ ರ್క ప ಥ್ గళ బಗెಗಿన ూౕచನాಧాರెగళು. ఇనూನ್ ముఖಯ್ವాಗಿ, 

వచన ಸా తಯ್ అం న ಸాಮా క ಕాರ್ం య పರ್ಕಿರ್ ಗె కనನ್ యుతತ್ದె. బసవణಣ್నవ ంద ఆరంభವాద ఈ ಕాರ್ం ಜా , 

మత, ధమರ್గళ ూౕచನెగళ ಕాರ್ం ಕా మరు-ప ౕలನెಗె ದా ಮా ಕెూ ಟ್తు.
 వచన ಸా తಯ್ ంద బంద ముఖಯ್ ಬెూౕధನెగಳెందರె ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ మతుತ್ అಧాಯ್ ಮ್కತెయ బಗెಗ್ ಹెూస ನెూౕట. వచన

ಸా తಯ್ద పರ್ముఖ హ ಕారರెందರె బసವెౕశವ್ర (౧౧౩౪-౧౧౯౬), అలಲ್మపರ್భు మతుತ್ కనನ್డద ూదల మ ಳా
ಲెౕఖಕಿಯాద అకಕ್ మಹాದెౕ (౧౨ನెౕ శతಮాన). ఇవరలಲ್ದె ದెౕవర ದా మయಯ್, అం గర ಚౌడయಯ್ ఇనూನ್ ూదಲాద
వచనಕారరు వచన ಸా తಯ್ಕెಕ್ ఉతತ್మ ಕా ಕె ౕ ದ ದా್ರె



ಕುಮಾರವಾಯ್ಸ
 కుಮారವాಯ್స ಪాರ್యశః కనನ್డద అతಯ್ంత పರ್ దಧ್ ಹాగూ అతಯ್ంత పರ್ಭావಶా క ఎందరూ స . 

అవన ౕవనకృ ಕಣಾರ್ಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ. ఇదు మಹాಭారతద ూదల హతుತ್ పవರ್గళనుನ್
అతಯ್దుಭ್త ಶై య ಲ್ ಭా ష ಪ್ದ್ య ಲ್ ర ದాದ್ನె. అదు ಕెౕవల రూಪాంతరవలಲ್ ; అನెౕక క
సమయ ంద కూ దుದ್, సವ್ంత కృ ంబంತె ర ದాದ್ನె .

 ఈ కృ కనನ್డ ಸా తಯ್ద ಲ್ అ ಹెచుಚ್ ಮానಯ್ತె పಡెద కృ ದ್ౕతు. ఇదర పರ್ ಧ್ಗె పರ್ముఖ ಕారణ
ఇదు ఎలಲ್ ಕాలగళ ಲ್ ఎలಲ್ బు ಧ್మತెತ್య జన గూ సహ అవరవర శಕಿತ್గనుಸారವాಗಿ లుಕಿದె. ఇ ౕ
ಕావಯ್ ಭಾಮಿನೀ ಷಟಪ್ದಿ ఛంద ಸ್న ಲ್ ర సలಪ್ ಟ್ದె. కుಮారವాಯ್స హుడుಕಿ ನెూౕడువ ಮానవ ಭావగళ
ವాಯ್ ತ್, ఆతన ಕావಯ್ద ವై ధಯ್ತె మతుತ್ శబದ್భంಡార ఓదుగరనుನ್ ಬెరగుಗెూ సుతತ್ವె.

 కుಮారವాಯ್స ఎలಲ್ಕಿಕ್ంత ಹెಚాಚ್ಗಿ తనನ್ రూపಕాలంಕార చమತాಕ್రಕెಕ್ పರ್ దಧ್ನాಗಿದాದ್ನె. 
ఇద ంದాಗಿ ౕ ರೂಪಕ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ ಚಕರ್ವತಿರ್ ఎంబ రు గూ ಪాతರ್ನాಗಿದాದ್ನె. కుಮారವాಯ್సను
గదుಗಿన ౕరನాರాయణన భకತ್, అవననుನ್ గదుಗಿన ನారణపಪ್ ఎందు కರెయుತాತ್ರె



ದಾಸ ಸಾ ತಯ್
 ದాస ಸా తಯ್ (భಕಿತ್ ಸా తಯ್) ౧౫ನెౕ శతಮానద ಲ್ ఆరంభಗెూండ భಕಿತ್

పంథద హ ದాస ంద ర తವాదదుದ್. ఈ పదಯ್గ ಗె ಸాಮానಯ್ವాಗಿ
'పద' గಳెందు ಹెసరు. ఇవು భగవంతన ಲ್ ఒంದాగ బయసువ భకತ್న
ಭావవనుನ್ పರ್ ం సుతತ್ವె. ఈ ಸా తಯ್ సంಗಿౕతದెూం గూ లుಕಿದె.

 ದాస ಸా తಯ್ సంಗಿౕత పదಧ್ గళಲెూಲ್ంದాద కನాರ್టక
సంಗಿౕతಕెಕ್ బుನా ಯాಗಿದె. ದాసర పదగ ಗె ದెౕవరನామగಳెందూ
ಹెసరు. ఈ పರ್ಕారద ముఖಯ್ కనನ್డ క గಳెందರె పುరందరದాస (౧౪౯౪-

౧౫౬౪) మతుತ್ కనకದాస(౧౫౦౯-౧౬౦౯). ఇవరనుನ್ ದాస ಸా తಯ್ద
అ ವ್ ದెౕవತెగಳెందు కರెయಲాಗಿದె.



ಪರ್ ದಧ್ ಕ ಗಳು
•కుವెంపು,
• .ఎం. ರ್ౕ,
•ద.ರా.ಬెౕంದెರ್,
•పು న,

•ಕె.ఎಸ್.నర ంహಸాವ್
• ರ್ . ಸాರ್ అహమದ್

ಪರ್ ದಧ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು
•కుವెంపು,
• వರామ ಕారంత,

•ಮా ತ್ ವెంకಟెౕశఐయಯ್ంಗాರ್,

•అ.న.కృ,
•యు.ఆರ್.అనంత ರ್

ಪರ್ ದಧ್ ನಾಟಕಕಾರರು
• . .ಕైಲాసం,

• ರ್ౕరంగ,

•కుವెంపು,
• .ఎం. ರ್ౕ,
• . .ಕారంత





ಸಾಧಕರು



సుಧా ರ್
కనನ್డ మతుತ್ ఇంಗಿಲ್ಷ್ న బరహಗా ರ್, సుಧా తమಮ್ వృ ತ್పర

ౕవనవనుನ್ కంపೂಯ್టರ್ ా మతుತ್ ఎం యರ್ ఆಗಿ
ఆరం దరు. అవరు ఇನెూಫ್ౕ ಸ್ పರ್ ಷాಠ್నద అధಯ್ಕಷ್ರాಗಿದ ದా್ರె
ಹాగూ ' ಲ್ ಗెౕಟ್ಸ್ పರ್ ಷాಠ್న'ద ಸావರ್జ క ఆರెూౕగಯ್
ఉపకರ್మగళ సదసಯ್ರాಗಿದాದ್ರె. ಸುಧಾ ಮೂತಿರ್ కనನ್డ మతుತ್
ఇంಗಿಲ್ಷ್ న బరహಗా ರ್, సుಧా తమಮ್ వృ ತ್పర ౕవనవనుನ್
కంపೂಯ್టರ್ ా మతుತ್ ఎం యರ್ ఆಗಿ ఆరం దరు.
అవరు ఇನెూಫ್ౕ ಸ್ పರ್ ಷాಠ್నద అధಯ್ಕಷ್ರాಗಿದ ದా್ರె ಹాగూ ' ಲ್
ಗెౕಟ್ಸ್ పರ್ ಷ ಠా್న'ద ಸావರ್జ క ఆರెూౕగಯ್ ఉపకರ್మగళ
సదసಯ್ರాಗಿದ ದా್ರె.



. ఎನ್. ఆರ್. ರాವ್

.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ఎంದెౕ పರ್ దದ್ರాಗಿరువ, 

' ంತామ ನాಗెౕಶ್ ರామచందರ್ರాವ್ (జూನ್
౩౦, ౧౯౩౪) 

శವ್ ఖ  ◌్ಯాత ಭార ౕయ ా గళಲెూಲ್బಬ್ರాಗಿ
ದ ದా್ರె. పರ್సకತ್ ಬెంగళೂ న ಲ್రువ జవహరಲాಲ್
ఉనನ್త ాన అధಯ್యన ಕెౕందರ್ద ముఖಯ್సಥ್ರాಗಿరువ
ರాವ್ అవ ಗె ౨౦౧౩ర వషರ್ద ಲ್ ಭారతద అతుಯ್నನ್త
ಗౌరవವాద 'ಭారత రతನ್' పರ್శ ತ್ సం ದె.



ౕರెౕందರ್ ಹెగಗ್ಡె
 ಡా. ೕರೇಂದರ್ ಹೆಗಗ್ಡೆ ధమರ್సಥ್ళ ెౕతರ್ద ಲ್రువ

మంజుನాಥెౕశವ್ర ದెౕవಸ ಥా್నద ధಮాರ್ ಕా గళು.
సಮాజ ಸెౕವెಗె ఇవరు పರ್ దಧ್ರాಗಿದ ದా್ರె

 ౕರెౕందರ್ ಹెగಗ್ಡెయవరు ಸ ಥా್ ద ರ್ౕ
మంజుನాಥెౕశವ್ర ಸాంసಕ್ೃ క సంಶెೂౕధನా
ಕెౕందರ್వು ధమರ್, ಸా తಯ್ మతుತ್ కಲెయ షయగళ
బಗ ಗె್ సంಶెೂౕధನెయనుನ್ నಡెసుತ ತా್ బం ದె. అನెౕక
సమಕా ౕన మతుತ್ ಪాರ್ ూౕಗಿక ಶైಕಷ್ క సంಸ ಥె್ -
ಕాయರ್కರ್మగళనూನ್ ಹెగಗ್ಡెయవరు నಡెసు ತ್ದ ದా್ರె.
ఉ త ದాಯ್ ರ್ లయగళು, హలವారు ಪాರ್థ క,
ಪౌರ್ఢ ಶాಲెగళು మతుತ್ ಕాಲెౕజుగళనుನ್ ಸ ಥా್ ದ ದా್ರె



ಸಾಲುಮರದ ತಿಮಮ್ಕಕ್
 ಸಾಲುಮರದ ತಿಮಮ್ಕಕ್ - ఇవరు కನాರ್టకద ಲ್ జ ನెಲె రువ ఒబಬ್ ಭార ౕయ

ప సరವా .తమಗె మకಕ್ లಲ್ద ಕారణಕెಕ್ రಸెತ್య బ య ಲ್ ఆలదస గళనుನ್ ನెటుಟ್
అవುగళನెನ್ౕ మకಕ್ళంತె ಭా ಬెಳె ద ఈಕె ఓవರ್ అనಕಷ್రಸెಥ್ಯాಗಿదుದ್ಕెూండు ప సర
సంరಕಷ್ಣెయ ಲ್ మహతತ್ర ಕాయರ್ ಮా దుదనుನ್ హలವారు ರా ಟ್ರ್ౕయ
మతుತ್ అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ సంಸెಥ್గళು గమ పುరసಕ್ ವె అలಲ್ದె ఈಕె ముం న
ౕ ಗెయ ఒ ಗాಗಿ మరగ ಗె ౕరు ಬెಳె దದాದ್ಳ .ె[౧] అవర ఈ ಕెలసవనుನ್

ಭారతద ರా ಟ್ರ್ౕయ ಪౌర పರ್శ ತ್ తుತ್ సನాಮ್ సಲాಗಿದె. అ ౕ క సంయుకತ್
సంಸ ಥా್నద ಲాಸ್ ఏంజ ౕಸ್ మతుತ್
ఓಕ್ ಲాಯ್ంಡ್, ಕాಯ್ ౕ ರ್యగళ ಲ್ ಥ್తವాಗಿరువ ప సర ಕಷ್ణಕాಕ್ಗಿ మಮ್కಕ್రవర
సంపనూಮ್లగళು ఎంబ ప సరವా సంఘటನెయ ಹెసరనుನ್ మಮ್కಕ್ అవరనుನ್ ఆధ
ఇడಲాಗಿದె



ౕజರ್ సం ౕಪ್ ఉ ನ್కృషಣ್ನ್
౨౦౦౮ ర నವెంబರ್ ౨౬ రందు ಪాಕಿౕಸాತ್నద ౧౦
భ ూౕತాಪ್దకరు సముదರ್ద లక ಭారతద ముంಬైన ಲ್
నుసు ౧౬౬ జన అಮాయకరనుನ್ హತెಯ್ಗై దದ್రు.
ముంಬైన పರ್ ಠ್త ತాಜ್ ಪాಯ್ಲెౕಸ್ ಹెూౕಟెಲ್ ఒళಗె
ಕಿಕ್ಹాಕಿಕెూం దದ್ జనరనుನ್ ಪారుಮాడలు ನాಯ್షనಲ್

ಸెకూಯ್ ౕ ಗాಡ್ರ್ కಮాంಡెూౕ ఆಗಿదದ್ సం ౕಪ್
ಹెూౕರాడుతತ್ಲెౕ మ దದ್రు. గుండు అవర ఎದెಗె
ನా ದాగలూ, " దయ టుಟ್ ౕಲెహ ತ್బరಬెౕ ; ನాನెూబಬ್ನెౕ
అవరనుನ್ ఎదు సుತెತ್ౕನె", ఎందు ಹెౕ నుಗಿಗ್ద ౕర ూౕధ
సం ౕಪ್ ననుನ್, ఎನ್.ఎಸ್. .అ ಕా గళು ನెನెయుತాತ್ರె



ಧನಯ್ವಾದಗಳು 


