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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.



ಇತಿಹಾಸ
• కನాರ್టకద ఇ ಹాసద ದాఖಲె ౨౦౦0 వషರ್కూಕ್ಹె ಚ್నదు. హలవು మಹా 

ಸాಮాರ್జಯ್గళು ಹాగుರాజవంశదవరు కನాರ್టకవనుನ್ ఆ  ఇ ಲ್యఇ ಹాస, 
సంసಕ್ೃ  ಹాగు ಬెళవ ಗెಗెಕారణರాಗಿದ ದా್ರె. కನాರ್టక లద 
ಸాಮాರ್జಯ್గళపರ್ಭావ ಭారతద ఎలಲ್ ಭాగగళలూಲ್ కండు బరుతತ್ದె.బంಗాళద 
ಸెౕన ರాజవంశ తమಮ್నుನ್ కನాರ್టಕಷ್ ರ್యరుగಳెందు కರెదు 
ಕెూళುಳ್ దದ್రు. లಯాకನాರ್ట కరు ఇం న ಹారద ౕಲె 
ರాజಯ್అళು దದ್రు. అవరు కూడ తమಮ್ను ತావುకನాರ್టవంశ ಹాగు 
కನాರ್టక ಕಷ್ ರ್య ರెందుకರెదుಕెూళುಳ್ దದ್రు. మధಯ್ ಭారతద ందకನాగరు, 
క ంగద గంగరు (ఒ ಶా), ಮానಯ್ಖెౕటదರాషಟ್ರ್కూటరు,ವెంಗಿ ಚాలుకಯ್రు౪ 
ದెౕవಗಿ యಯాదవ వంశ ఇవರెలಲ್రూ కనನ್డ లదవರెౕఆదరూ కರ್ ౕణ 
ಪాರ್ದెౕ క ಭాಷెగళనుನ್ ರ್ౕತాಸ್ దరు.



ಕನನ್ಡ ನುಡಿ

• ದాರ್ డ ಭాಷెగళ ಲ್ ಪాರ್ముఖಯ್వುళಳ್ ಭాಷె  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.[౧౧] 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 
ಮాతನాడుತ ತా್ರె ఎందు దుబం ದె. ఇవర ಲ್ ౫.౫ ಕెూౕ  
జనర ಮాతృಭాಷె కనನ್డವాಗಿದె. ಬాರ್హಮ್ ంద రూపುಗెూండ 
కనನ್డ యనుನ್ ఉప ూౕಗಿ  కనನ್డ ಭాಷెయనుನ್ 
బರెయಲాగుతತ್ದె. కనನ್డ బరహద ಮాద గ ಗె ಸా రద ఐనూరు



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 ఎಲ ಲా್ మజలుగళ ಲ್ ఆద, ఆగಬెౕಕాద ಚారగళనుನ್, 
ంతನెగళనుನ್ ఈ పುటద ಲ್ ౕడలు బయసಲాಗಿದె.

• కనನ್డవು ఒందు ದాರ್ డ ಭాಷెಯాಗಿದె. కనನ್డ సుಮారు ౧౫౦౦-౧౬౦౦ 
వషರ್గ ಗಿంతలూ ం నదు. ఐదನెయ శతಮానద హలಮ್  
ಶాసనదసమయಕాಕ್గಲెౕ కనನ್డవು ಸాకషుಟ್ అ వృ ಧ್ಹెూం తుತ್. ದాರ್ డ 
ಭాಷాత  ಸాಟ್ನ್ ౕ ಸ್ಟ್ౕರ್వರ್ అవర అ ಪాರ್యదంತె, కనನ್డద 
ಭా కచ ತెರ್యనుನ್ రు ధವాಗಿ ంగ సబహుదు;1. హళగనನ್డ ಕಿರ್.శ. 
౪౫౦ ంద ಕಿರ್.శ. ౧౨౦౦రవರెಗె,2. నడుగనನ್డ ಕಿರ್. శ. ౧౨౦౦ ంద 
ಕಿರ್.శ.౧౭౦౦రవರెಗె మతుತ್3. ಹెూసగనನ್డ ಕಿರ್. శ. ౧౭౦౦ ంద 
పರ್సుತ್తಕాలఘటಟ್దవರెಗె



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

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

కుವెంపು
ద.ರా.ಬెౕంದెರ್



ಕನನ್ಡ ಚಿಂತರ್ರಂಗ ಮತುತ್ ಹಲವು ಷಯಗಳ ಲ್ 
ಪರ್ ದಧ್ರಾದವರು

ಡా||ರాಜ್ కుಮాರ್
ಗಿ ౕಶ್ ಕాನాರ್ಡ್



ಇಂತೆಯೆ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರು

అ ಲ್ కుంಬెಳ್
 ರాహుಲ್ ದాರ್ ಡ್




