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ಕನನ್ಡ ನಾಡು
• నವెంబರ್ 1, కనನ್ గ ಗెలಲ್ సంభರ್మ మతుತ್ సడగరద 

న ಹాಗె ౕ కనನ್డ ನాడు-ను య అ వృ ಧ್య 
బಗెಗ್గం ౕరವాಗಿ ంతన నಡెసువ నవೂ 
ఆಗಿದె.స సుಮారు ఎరడూవర ಸా ర వషರ್గళ 
ಸాంసಕ್ೃ క ఇ ಹాసవనుನ್ ಹెూం ద ఈ కనನ್డ 
ನాడనుನ್ಶాతವాహన, గంగ, కదంబ, 
ಚాలుకಯ್,ರాషಟ್ರ್కూట ಹెూయಸ್ళ ముంತాద 
ರాజవంశదవరు అళುవುదలಲ್ದెರాషಟ್ರ್ద ఇ ಹాసద ಲ್ 
తమಮ್ ಕಿౕ ರ್ಗాಥెయనుನ್ సువಣాರ್ಕಷ್రగ ంద 
ದాఖ ದాದ್ರె.



• సంసಕ್ೃ య ನెಲె ౕడు, ఇదు ಸాధకర కమರ್భూ  ನాడు - ను  -
సంసಕ್ೃ గ ಗాಗಿ సవರ್సವ್ದెూం ಗె ౕవవనూನ್ ತెతತ್వర మ ಣ್దు. 
శతಮానగళ మదರాసు సరಕారద ವాಯ್ ತ್య ಲ್దుದ್ద ంద అ ಲ್న పರ್ಭావ, 
నంతర ంದె కನాರ್టకద ಪెರ್ౕరಣె, అ ಲ್ంద నంతర ಕెౕరళಕెಕ್ ಸెౕ ಕెూండ 
బ క మಲెಯాళం మನె-మనగళ ఆవరణ, ౕಗె ಭౌಗెూౕ కವాಗಿ ఇ ಲ್న 
ಸాంసಕ್ೃ క ರ್ౕమం ಕెಗె – కಲావం ಕెಗె హలవು మజలుగళು –
కవలుగళು. సుసంసಕ್ೃతವాదుదు, ఆರెూౕగಯ್పೂణರ್ವాదుదు, 
సಕాರాతಮ್కವాదుదు ఎ ಲ್ంద ల దరూ నమగదు ವ್ౕకృత.



ಕನನ್ಡ ಇತಿಹಾಸ
• కನాರ್టకద ఇ ಹాస పೂవರ್ద అథವాపೂವెౕರ್ ಹాసద ಸ ತా್రವాద 

అధಯ್యన ಪాರ್రంభಮా ద ಹెగಗ್ ಕె ರాబಟ್ರ್ బూರ್ಸ್ ಟ್ అవరదు.ఇవర 
ఈ ಕాయರ್వనుನ್ నంతర ಬెౕರె ದాವ್ంసరుముందువ దరు. కನాರ್టక 
(ಹాగుಸాಮానಯ್ವాಗಿ ద ణ ಭారతద) ఇ ಹాస పೂవರ್సంసಕ್ೃ యనుನ್ 'ಕై-
ಕెూడ 'సంసಕ್ೃ ందు కರెయಲాగుతತ್ದె. ఉతತ್ర ಭారతదసంసಕ್ೃ యనుನ್ 
'ಸెూౕహನ್ సంసಕ್ೃ ' నನ್ಲాగుతತ್ದె.పೂవರ್ ಲాయుగద ಬెణ య 
ఉరుళುగలుಲ್ఆಕారద ಕై ಕెూడ  ಹాగు తడక ತ್ కಕ್మగళೂరున ంగదహ ಳ್ 
ಹాగు గులಬ್ಗాರ್ద హుణ ಗಿ య ಲ್ కండుబం ದె ಹాగు తుమకూ న 
ಕಿబಬ್నహ ಳ್య ಲ್ మరదక ತ್ ಕಿಕ್రువುదు హಳ  ెకలుಲ್యుగద 
ಸామಗಿರ್యఉದాహరಣెగళು.



ಕನನ್ಡ ಸಂಸಕ್ೃತಿ
• నమಮ್ ನెರెయ సంసಕ್ೃ గ ಗె ಹెూౕ దರె ನావು ఆನెయ ಸాంసಕ್ೃ క 

ಹెూౕ ಕెగళనుನ್ನెూౕడుತెತ್ౕವె మతుತ್ ದాಷె సంసಕ್ೃ య షಟ್ 
గురుವాగుతತ್ದె. అದెౕ సమయద ಲ್,కನాರ್టక మతుತ್ కనನ್డ ಭాಷెయ 
పರ್ದెౕశగళ ఒంದెౕ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ ನావು ವై ధಯ್మయಸాంసಕ್ೃ క 
ఆచరಣెగళು మతుತ್ బళಕెగళనుನ್ ನెూౕడుತెತ್ౕವె. ఆదದ್ ంద ఇ ಲ್ 
సంసಕ್ೃ యపರ್ಧాన లಕಷ್ణವాಗಿ ಭాಷెయనుನ್ ಮాతರ್ ప గ సువ 

గళ బಗెಗ್ ನావುಜాగరూకರాಗಿరಬెౕకు. సంసಕ್ೃ యు తనನ್ 
అ వಯ್ಕಿತ್ಗె ಕెౕవల ಭాಷెయ ౕಲెఅవలం తವాಗಿలಲ್.



ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್
• కనನ್డ ಸా తಯ್ವెంబుదు ಶాలವాద వరవುళಳ್, ಚారవುళಳ್ సుತ್. ఈ ಭాగద ಲ್ 

కనನ್డ ಸా తಯ್ చ ತెರ್, కనನ್డద క గళು, కనನ್డ కృ గళು కు తంತె ಮా గళು 
సమగರ್ವాಗಿ ఇలಲ್. ఈ సందభರ್ద ಲ್ కనನ್డ ಸా తಯ್ చ ತెರ್ಗె సంబం ద ఎಲాಲ್ 
మజలుగళ ಲ್ ఆద, ఆగಬెౕಕాద ಚారగళనుನ್, ంతನెగళనుನ್ ఈ పುటద ಲ್ 
ౕడలు బయసಲాಗಿದె.

కనನ್డ ಸా తಯ್ రు పರ್ಕారగళು
• 1. హಳెగనನ್డ
• 2.నడుగనನ್డ
• 3.ಹెూసగనನ್డ



ಕನನ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮತುತ್ ಸಾಧಕರು
• కనನ್డద ಲ್ అನెౕక ಸాధನె ಮా రువ హలವారు జన ದాದ್ರె. ಹాಗె ౕ అನెౕక 

క గ దದ್ರె . ఇవರెలಲ್ మಹాನ್ రుదు పಡె రువ కనನ್డద మ గళು
1. కుವెంపು

2. ద.ರా.ಬెౕంದెರ್



ಇಂತೆಯೆ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು
ರాహుಲ್ ದాರ್ ಡ್
ಕె .ఎಲ್ . ರాహుಲ್



ಕನನ್ಡ ಚಿಂತರ್ರಂಗ ಮತುತ್ ಹಲವು ಷಯಗಳ ಲ್ 
ಪರ್ ದಧ್ರಾದವರು
ಡా||ರాಜ್ కుಮాರ್
 ಗಿ ౕಶ್ ಕాನాರ್ಡ್




