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ನಾಡು ನುಡಿ



ನాడు’ ఎందರె, ఒందు ಬౌಗెూౕ క ౕ  ఎందు. ‘ను ’ ఎందರె, అ వಯ್ಕಿತ್ಗె, ಹాగు
తనನ್ం రువ ౕ ూడನె సంವాహనಕాಕ್ಗಿ బళసువ ಮాధಯ್మ ఎందు. ఇంతహ ಮాధಯ್మగళ ಲ್
ఒందు ದాರ್ డ ಭాಷెగళ ಲ್ బహళ హಳెయదర ಲ್ ఒంದాద కనನ್డ ಭాಷె.
ఇందు ధ రూపగళ ಲ್ సుಮారు ౪౫ దశలಕಷ್ జనరు ఆడును ಯాಗಿ బళసు ತ್ದాದ್ರె.
నమಮ್ ‘కనನ್డ’ ಭాಷెయు ಭారతద ౨౨ అ కృత ಭాಷెగళ ಲ್ ఒంದాಗಿದె. ఒందు ಬౌಗెూౕ క
ఎಲ ಲె್ ూళಗె జనరు ಹెూం రువ సంసಕ್ೃ  ఉ య ಬెౕಕెందರె ఆ ఎಲ ಲె್ ూళಗಿన ಭాಷె
అ ತ್తವ್ద ಲ್రಲెౕಬెౕకు. కనನ್డ ಭాಷె ఇందు ఇంಗಿಲ್ౕ న ವాಯ್పక బళಕె ంದాಗಿ
అ ತ್తವ್వనుನ್ కಳెదుಕెూళುಳ್ ತ್ದె. ఈ పರ್బంధద ಲ್ కనನ್డ ನాడ ను య రಕಷ್ಣె,
సವాలు మతుತ್ ధ ెౕతರ್గళ ಲ್ కనನ್డద బళಕెయ బಗ ಗె್ బರెయಲాಗಿದె.

కనನ್డ, కరుನాడు ఇ ತ್ౕ నದె?_
కనನ್డ ను యనుನ್ ఆడుಮాತాಗಿ ౨౫౦౦ వషರ್గ ంద బళసಲాగు ತ್ದె. కనನ್డ 
మతుತ್ బರెయువ పదಧ್  సుಮారు ౧౯౦౦ వషರ್గళ ంದె ౕ ఇ ದ್తు. ఇనుನ್ కరుನాడు
ಯాವాಗಿ ంద ఇದె ౕವె ఊ ಕెూ ಳ್.

ನాడు ను



హಳెయ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಭాಷె సుಮారు ಕಿರ್.శ. ౧౦౦౦ ర ಲ್ జన ంద
బళసలಪ್డు ತ್తుತ್. బరహద ಲ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ పರ್భుదಧ್ಮానಕెಕ್ బం దుದ್ ఎಷెూಟ್ౕ
వషರ್గళು కಳెద బ క. నడు ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಕಿರ್.శ. 1400 ర ಲ್ ఆడు మతుತ್ బరహద
రూపద ಲ್ బళసలಪ್ ಟ್తు. ఆధు క ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ౧౫ అథವా ౧౬ ನె శతಮాన ం ౕಚెಗె
బహుತెౕక ರాషಟ್ರ್గళ ಲ್ జన ంద వಯ್వಹారಕాಕ್ಗಿ, ానಕాಕ್ಗಿ, ತాం ರ್క
ಕారణగ ಗాಗಿ, ఆడ తಕాಕ್ಗಿ, మతుತ್ పరసಪ್ర సంబంధಹెూందువ సలుವాಗಿ
బళసలಪ್డు ತ್ದె.



కనನ್డద బಗ ಗె್ ಹెౕళುవುದాదರె, కనನ್డవು ద ణ ಭారతద ಭాಷెగళ లವెందు
గురు సలಪ್ ಟ್రువ లದాರ್ డ ంద ಯాವాగ ఆడుಭాಷెಯాಗಿ ప వ ರ್తವా ತెందు
ఖ తವాಗಿ ಹెౕళలు అಸాధಯ್. త ళು ಭాಷెయు ದాರ್ డ ಭాಷె ంద ಬెౕపರ್టಟ್
సమయద ಲ್ ౕ కనನ್డవು కూడ ఆడుಭాಷెಯాಗಿ ಬెౕపರ್ ಟ್ತెందు ಹెౕళಲాగుతತ್ದె. ఈ
ಭాಷెయ యు సుಮారు ౧౫౦౦-౧౬౦౦ వషರ್గ ಗಿంతలూ హಳెయదు. ఐదನెయ శతಮానద
హ ಮ್  ಶాసనద సమయಕాಕ್గಲెౕ కనನ್డవು ಸాకషుಟ್ అ వృ ಧ್ ಹెూం తు. య ఉగమద
ఇ ಹాసవనుನ್ గమ దರె, త ಗಿంతలూ కనನ್డద ౕ ూద ూద ಗె ಹెచుಚ್
పರ್వధರ್ಮానಕెಕ್ బందంತె ಕా సుతತ್ದె. కుముದెౕందు ము  ర ద ‘ భూవలయ’

గರ್ంథద ಲ್ కనನ್డ ಭాಷెಗె శವ್ద ఎಲాಲ್ ಭాಷెగళనుನ್ అడಗಿ ಕెూళುಳ್వ శಕಿತ್
ఇದె ఎందు ಸా ౕతుప ದాದ್ರె. ఆదರె, అవర గರ್ంథవనుನ್ జన ಸాಮానಯ್ ಗె ದెూరకువ
ಹాಗె సಕాರ್ర గమనహ లಲ್. కనನ್డ ವెౕదగళ ಕాల ందలూ బళಕెయ ಲ್ ದ್తు ಹాగూ
అదు ನాడ రಕಷ್ಣెయ సలుವాಗಿ గుపತ್ ಭాಷెಯాಗಿ బళಕెಯాಗಿತ ತె್ందు ಕెలవು
ಶాసనగళ ಲ್ ఉಲ ಲె್ౕఖವాಗಿದె.



ದాರ್ డ ಭాಷెగళ ಲ್ ಪాರ್ముఖಯ್వುళಳ್ ಭాಷె  ಭారతద పುರాతనವాద ಭాಷెగళ ಲ್ ఒందూ ఆಗಿరువ ಕನನ್ಡ 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 ಮాతನాడుತాತ್ರె ఎందు దుబం ದె. ఇవర ಲ್ ౫.౫ ಕెూౕ  జనర ಮాతృಭాಷె 
కనನ್డವాಗಿದె. ಬాರ್ ಮ್ ంద రూపುಗెూండ కనನ್డ యనుನ್ ఉప ూౕಗಿ  కనನ್డ ಭాಷెయనుನ್ బರెయಲాగుతತ್ದె. కనನ್డ బరహద 
ಮాద గ ಗె ಸా రద ఐనూరు వరుషగళ చ ತెರ್ ದె. ಕಿರ್.శ. ఆరನెయ శతಮానద ప ಚ್మ గంగ ಸాಮాರ್జಯ್ద ಕాలద ಲ್ [౧౨] మతుತ್ 
ఒంబతತ್ನెయ శతಮానద ರాషಟ್ರ್కూట ಸాಮాರ್జಯ್ద ಕాలద ಲ್ హళగనನ್డ ಸా తಯ್ అతಯ್ంత ಹె ಚ್న ರాಜాశರ್య పಡె తు.[౧౩][౧౪] అదలಲ್ದె 
ಸా ర వరుషగళ ಸా తಯ್ పరంపರె కనನ್డಕಿಕ್ದె.[౧౫] ನెూౕಬా ಭాವె కనನ್డ యనుನ್ గళ ರా ందు ಹెూగ ದాದ್ರె.[

ಭాಷె



1.హళగనನ್డ ಕಿರ್.శ. ౪౫౦ ంద ಕಿರ್.శ. ౧౨౦౦రవರెಗె, 
2.నడుగనನ್డ ಕಿರ್. శ. ౧౨౦౦ ంద ಕಿರ್.శ. ౧౭౦౦రవರెಗె మతుತ್ 
3.ಹెూసగనನ್డ ಕಿರ್. శ. ౧౭౦౦ ంద పರ್సుತ್త ಕాలఘటಟ್దవರె
 
కనನ್డ ಭాಷా ప ణతరు కనನ್డ ಸా తಯ್ద ಬెళవ ಗెయనుನ್ అಭాಯ್స ಮాడబహుದాద ಕాలಮానగళనుನ್ ఈ ಕెళಗಿనంತె  షಕ್ ರ್ ದాದ್ರె.
 
1.పೂవರ್ద హళగనನ್డ – అ ಚ್త ಕాలఘటಟ್ ంద ౭ನెౕయ శతಮానదవರెಗె; 
2.హళగనನ್డ – ౭ ంద ౧౨ನెయ శతಮానదవರెಗె; 
3.నడుగనನ್డ – ౧౨ನెయ శతಮానద ಪాರ್రంభ ంద ౧౮ನెయ శతಮానదవರెಗె; 
4.ಹెూసగనನ್డ – ౧౮ನెయ శతಮానద ఆ ంద ఈಚెಗె.

 
కಳెద శతಮానద ಲ್ ఎందರె ౨౦ನెయ శతಮానద ಲ್ కనನ್డ ಭాಷెయ అ వృ ಧ್ బహళ ವాಯ್పకವాಗಿ నಡె తు. కనನ್డ ಭాಷెయు అ ಜాత 
ಭాಷె ంబ ಸాಥ್నಮానవనుನ್ ಕెౕందರ್ సరಕార ంద పಡె ದె. అంతరಜాలద ಲ್ కనನ್డ ಭాಷెయ బళಕె యಥెౕచಛ್ವాಗಿದె. కనನ್డ ಭాಷె ವా జಯ್ 
ెౕతರ್ద ಲ್  ముంచూ య ಭాಷెಯాಗಿ ಬెಳెయತెూడಗಿದె. 
కనನ್డద ಲ್ సంసಕ್ೃతద పರ್ಭావ అಸాಧారణವాదుదు. ಪాರ್కృత, ಪా  ముంತాద ಭాಷెగళ పರ್ಭావవೂ కనನ್డಕಿಕ್ದె. ಕಿರ್.పೂ రನెయ 
శతಮానకూಕ್ మునನ್ವెౕ కనನ್డ ಮౌಖಿక పరంపರెయ ಭాಷెಯాಗಿ రూపುಗెూం ತ ತె್ంబుదకూಕ್ ಪాರ್కృత ಭాಷెయ ಲ್  త ళು ಭాಷెయ ಲ್  
బರెయలಪ್టಟ್ ಶాసనగళ ಲ್ కనನ್డద శబದ್గళು బళಕెಯాಗಿವె ందూ ఇ ಹాస త  ఐರావతం మಹాದెౕవನ್ ಸా ౕతుప ದాದ್ರె. ఆ 
సంಶెೂౕధನెయ పರ್ಕార కనನ್డ అಗాధ పರ್ಮాణద జనತె ಮాతನాడు ತ್దದ್ ಭాಷెಯాಗಿ ದ್ತెందూ దుబం ದె.[౧౭][౧౮][౧౯][౨౦][౨౧] ಕె. . 
ನాರాయణరు ಹెౕళುవంತె, ఇం ಗె కనನ್డద ఉపಭాಷెగಳెందు గురు సలಪ್డువ ಭాಷెగళ ಲ್ ಹె ಚ್నవು కనನ್డద హಳెయ రూపవనుನ್ 
ಹెూౕలువంథದాದ್ಗಿరబహుదు. అలಲ್ದె అనಯ್ ಭాಷెగళ పರ್ಭావ ವాಯ್పకವాಗಿ ఒళಗాగద ಭాಷెగళು ఇವెందూ అ ಪాರ್యపడుತాತ್ರె 



• ನಮಮ್ ನೆರೆಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗ ಗೆ ಹೋ ದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಹೋ ಕೆಗಳನುನ್ ನೋಡುತ ತೆ್ೕವೆ ಮತುತ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯ ಷಟ್ 
ಗುರುತಾಗುತತ್ದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದ ಲ್, ಕನಾರ್ಟಕ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆಯ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಒಂದೇ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್, ನಾವು ವೈ ಧಯ್ಮಯ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ 
ಆಚರಣೆಗಳು ಮತುತ್ ಬಳಕೆಗಳನುನ್ ನೋಡುತ ತೆ್ೕವ 

• ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಉತಕ್ೃಷಟ್ವಾದದುದ್, ರ್ೕಮಂತವಾದದುದ್. ಪುಲವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಸಾ ತಯ್ ಕೃತಿಗಳು, ಐತಿಹಾ ಕ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಈ ಅಂಶವನುನ್ ದೃಢೀಕರಿಸುತತ್ವೆ.ಅನೇಕ ಭಿನನ್ ಯುಗಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯ ಪರ್ಭಾವವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು 
ಯಾವುದೇ ಯುಗವು ತುಂಬಾ ಶಕಿತ್ಯುತವಾಗಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ, ಯುವ ಪೀ ಗೆಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯು ಇನೂನ್ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ 
ಹೊಂದಿದೆ.  



● ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಿಗಳು ಾನಪೀಠ ಪರ್ಶ ತ್ಯಿಂದ ಪುರಸಕ್ೃತಗೊಂಡು, ಕನನ್ಡವನುನ್ ಅತೀ ಹೆಚುಚ್ ಾನಪೀಠ ಪರ್ಶ ತ್ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. 

● ಕನನ್ಡದ ದಲ ಾನಪೀಠ ಪರ್ಶ ತ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ. 

● ಅ ಲ್ಂದ ಒಟುಟ್ 8 ಜನರಿಗೆ ಾನ ಪೀಠ ಪರ್ಶ ತ್ ಸಂದಿದೆ. 





కనನ್డ పರ್ దಧ್ క గళು







కుವెంపು వರామ ಕారంತ್ ಗಿ ౕಶ್ ಕాನాರ್ಡ್





ಕನಾರ್ಟಕ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಾಧಕರ ತವರಾಗಿದುದ್ ಕನಾರ್ಟಕದ ಹೆಮೆಮ್ ಹಾಗು ಕೀತಿರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ . ಆ ಸಾಧಕರ ಲ್ 
ಕೆಲವರು : 
● ಕಿರ್ಕೆಟರ್ ರಾಹುಲ್ ದಾರ್ ಡ್  

● ರಂಗಭೂಯ ಭೀಷಮ್ ಬಿ. .ಕಾರಂತ್ 

● ಲೇಖಕ ನಾಯಕ ಕೃಷಣ್ ಗೋಕಕ್  

● ನಟ ಡಾ . ರಾಜಕುಮಾರ್  

● ಾನಿ  . .ರಾಮನ್  

● ಅಭಿಯಂತರ  ೕಕಷ್ಗುಂಡಂ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್

•  ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರಿಯಪಪ್

● ಕಿರ್ಕೆಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬೆಳ್  

● ಗಾಯಕಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾರಂಗಲ್ 




