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ಪೀಠಿಕೆ
ಕನ್ನಡ ಎಾಂದರೆ ಕೆೀವಲ ವರ್ಣಮ ಲೆಯಲಲ, ಅದು ಕರುನ ಡ ನೆಲ, ಜಲ, ಜನ್, ಬದುಕು, ಸ ಹತ್ಯ, ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಸ್ಕಾಂಗೀತ್ 
ಎಲಲವನ್ನನ ಒಳಗೆನಾಂಡಿದೆ. ಕಲಿಯೀಕೆ ಕೆನೀಟಿ ಭ ಷೆ, ಆಡೆನೀಕೆ ಒಾಂದೆೀ ಭ ಷೆ ಕನ್ನಡ… ಕನ್ನಡ. ಕಸ್ಕನೂರಿ. ಕನ್ನಡ. ಹುಟಿಿದರೆ 
ಕನ್ನಡ ನ ಡಲ್ ಹುಟ್ಿಬೆೀಕು. ಮೆಟಿಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮರ್ಣ ಮೆಟ್ಿಬೆೀಕು. “ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆ ನ್ಮಮ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ”, ಭ ರತ್ವು ಶ್ರೀಮಾಂತ್ 
ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ುನ ಹೆನಾಂದಿದೆ ಮತ್ುೂ ಅದು ನ್ಮಮ ಗುರುತ ಗದೆ. ಧಮಣ, ಕಲೆ, ಬೌದಿಿಕ ಸ ಧನೆಗಳು ಅಥವ  ಪರದರ್ಣನ್ 
ಕಲೆಗಳಲಿಲ ಅದು ನ್ಮಮನ್ುನ ವರ್ಣರಾಂಜಿತ್, ಶ್ರೀಮಾಂತ್ ಮತ್ುೂ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ರ ಷ್ಟ್ರವನ ನಗ ಮ ಡಿದೆ. ಭ ರತಿೀಯ 
ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ುೂ ಸ್ಕಾಂಪರದ ಯ ಮ ಗಣದಶ್ಣಯ ಗ ಆಗದೆ.



ಇತಿಹಾಸ
ಕನ ಣಟ್ಕದಲಿಲ ಬಳಸ್ಕಲ ಗುವ ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆಯನ್ುನ ದೆೀರ್ದ ಪರಮುಖ ಭ ಷೆಗಳಲಿಲ ಒಾಂದ ಗ 
ಭ ರತಿೀಯ ಸ್ಕಾಂವಿಧ ನ್ವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕನ ಣಟ್ಕದ ಬಹುತೆೀಕ ಜನ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡವು 
ಮ ತ್ೃಭ ಷೆಯ ಗದೆ. ನೆರೆಯ ರ ಜಯಗಳ ದ ಆಾಂಧರಪರದೆೀರ್, ಮಹ ರ ಷ್ಟ್ರ, ತ್ಮಿಳುನ ಡು, ಕೆೀರಳ, 
ಗೆನೀವ , ಹ ಗನ ದಮನ್ ಹ ಗನ ದಿಯುಗಳಲಿಲ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಮ ತ್ೃ ಭ ಷೆಯ ಗ ಬಳಸ್ಕುವ ಗರ್ನೀಯ 
ಸ್ಕಾಂಖ್ೆಯಯ ಜನ್ರಿದ ಾರೆ.ಪರಸ್ಕುೂತ್ದಲಿಲ, ಕನಷ್ಟ್ಠ ಮನರು ಪ್ ರದೆೀಶ್ಕ ಉಪಭ ಷೆಗಳ ದ, ಮೆೈಸ್ಕನರು ಕನ್ನಡ, 
ಧ ರವ ಡ-ಕನ್ನಡ ಹ ಗನ ಮಾಂಗಳೂರು-ಕನ್ನಡಗಳ ಜನ್ಪರಯವ ದ ಭ ಷ  ಶೆೈಲಿಗಳನ್ುನ, ಕರಮವ ಗ 
ಮನರು ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆೀಾಂದರಗಳ ದ ಮೆೈಸ್ಕನರು, ಧ ರವ ಡ ಹ ಗನ ಮಾಂಗಳೂರು ಪರದೆೀರ್ಗಳಲಿಲ 
ಮ ತ್ನ ಡಲ ಗುತ್ೂದೆ.

ಅಶೆ ೀಕನ್ ಶ್ಲ ಶ ಸ್ಕನ್ಗಳ ಮನಲಕ ಭ ರತ್ದೆಲೆಲಡೆ ಆರಾಂಭಿಕ ಲಿಪಯ ಗ ಜನ್ಪರಯಗೆನಾಂಡು, ಎಲಲ 
ಆಧುನಕ ಭ ರತಿೀಯ ಭ ಷೆಗಳಿಗೆ ಮನಲ-ಲಿಪಯ ದ ಬ ರಹೀ ಲಿಪಯಾಂದ ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆಯ ಲಿಖಿತ್ 
ಲಿಪರನಪಗಳನ್ನನ ಪಡೆದುಕೆನಳಳಲ ಗದೆ. ಕ್ರರ.ರ್. ೪೫೦ಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಹಲಿಮಡಿ ಶ ಸ್ಕನ್ದಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಯ
ಪ್ ರರಾಂಭಿಕ ರನಪವು ದೆನರೆತಿದೆ.



ಬ ದ ಮಿ ಚ ಲುಕಯರ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ದ ಅನೆೀಕ ಶ ಸ್ಕನ್ಗಳನ್ುನ ಈ ಲಿಪಯಲೆಲ ಬರೆಯಲ ಗದೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಯು 
ನರಾಂತ್ರವ ಗ ಬದಲ ವಣೆ ಆಗುತ್ೂಲೆೀ ಇದುಾ ಇಾಂದಿನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಯು, ಸ್ಕುಮ ರು ೨,೦೦೦ ವಷ್ಟ್ಣಗಳ 
ಕ ಲ ವಧಿಯಲಿಲ ಇಾಂತ್ಹ ವಿಕಸ್ಕನೀಯ ಬದಲ ವಣೆಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟ ದುದು. ಬದಲ ಗದ ಏಕರನಪ 
ದೆನಾಂದಿಗೆ ಯ ಾಂತಿರಕವ ಗ ನ್ಕಲ ಗುವ ಅಕ್ಷರ ರನಪಗಳನ್ುನ ನೀಡುವ ಮುದರರ್ವನ್ುನ ಪರಿಚಯಸಿದ ಮೆೀಲೆ, 
ಪರಸ್ಕುೂತ್ ಲಿಪರನಪವನ್ುನ ಪರಮ ಣೀಕೃತ್ಗೆನಳಿಸ್ಕಲ ಯತ್ು.

ಕ್ರರ.ರ್. ಆರನೆಯ ರ್ತ್ಮ ನ್ದಿಾಂದ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಹೆನರಡಿಸಿದ ಅನೆೀಕ ರ ಜ ಜ್ಞೆಗಳನ್ುನ ನೆನೀಡಿದ ಗ, ಪ್ ರಕೃತ್ 
ಹ ಗನ ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆಗಳನ್ುನ ಪ್ ರರಾಂಭಿಕ ಮತ್ುೂ ನ್ಾಂತ್ರದ ಕ ಲಗಳಲಿಲ ಕರಮವ ಗ ಬಳಸಿದರನ, ನ್ಾಂತ್ರ 
ಬಾಂದ ಕನ ಣಟ್ಕದ ಅರಸ್ಕರು ಆಡಳಿತ್ ಉದೆಾೀರ್ಕ ೆಗ ಕನ್ನಡವನ್ನನ ಬಳಸ್ಕುತಿೂದಾರು ಎಾಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ೂದೆ. 
ಕದಾಂಬರ ಹಲಿಮಡಿ ಶ್ಲ ಶ ಸ್ಕನ್ ಹ ಗನ ಚ ಲುಕಯರ ಬ ದ ಮಿ ಗುಹ  ಶ ಸ್ಕನೆಗಳು ರ ಜ ನ್ುದ ನ್ಗಳನ್ುನ 
ಘನೀಷಿಸ್ಕುವ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪುರ ತ್ನ್ ಕನ್ನಡ ದ ಖಲೆಗಳ ಗವೆ. ಕ ಯಣರನಪಕ ಭ ಗವನ್ುನ ಕನ್ನಡದಲಿಲ 
ಬರೆಯಲ ಗದೆ. ವಿಜಯನ್ಗರ ಅರಸ್ಕರಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಅನೆೀಕ ದ ಖಲೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲಿಲವೆ. ವಿಜಯನ್ಗರ 
ಸ ಮ ರಜಯದ ಉತ್ೂರ ಧಿಕ ರಿಗಳ ದ ಕೆಳದಿಯ ನ ಯಕರು ಹ ಗನ ಮೆೈಸ್ಕನರಿನ್ ಒಡೆಯರನ ಕನಡ, 
ರ ಜಯದ ಏಕೆೈಕ ಆಡಳಿತ್ ಭ ಷೆಯ ಗ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಬಳಸಿದರು.



ಬಿಜ ಪುರದ ಅರಸ್ಕರು, ಶ ಹಜಿ, ಏಕೆನೀಜಿ ಹ ಗನ ಶ್ವ ಜಿಯ 
ಶ ಸ್ಕನ್ ಹ ಗನ ರ ಜ ಜ್ಞೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲಿಲವೆ. ಆಡಳಿತ್ ಹ ಗನ 
ಸ ಮ ನ್ಯ ಉದೆಾೀರ್ಗಳೆರಡಕನೆ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರು ಕೆನಡಗನ್ ಅರಸ್ಕರು 
ಹ ಗನ ಮೆೈಸ್ಕನರು ಒಡೆಯರು ಕನ್ನಡವನ್ುನ ವಿಸ್ಕೃತ್ವ ಗ 
ಬಳಸಿದರು. ಪರಸ್ಕುೂತ್ದಲಿಲ, ಕನ ಣಟ್ಕ ಸ್ಕಕ ಣರವು ಕನ್ನಡವನ್ುನ 
ಅಧಿಕೃತ್ ಆಡಳಿತ್ ಭ ಷೆಯ ಗ ಮ ಡಿದುಾ ಭ ಷೆಯನ್ುನ 
ಉತೊೀಜಿಸ್ಕಲು ಹ ಗನ ರ ಜಯ ವಯವಸೆೆಯ ಎಲಲ ಸ್ಕೆರಗಳಲನಲ 
ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ುನ ಅನ್ುಷ ಠನ್ಕೆೆ ತ್ರಲು ಹ ಗನ ಭ ಷೆಯನ್ುನ 
ಬಳಸ್ಕಲು ಹಲವ ರು ಯೀಜನೆ ಹ ಗನ ಕರಮಗಳನ್ುನ
ಅನ್ುಷ ಠನ್ ಮ ಡಿದೆ. ಹ ಗ ಗ ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆಗೆ ಸ್ಕಕ ಣರ 
ಹ ಗನ ಜನ್ಸ ಮ ನ್ಯರಿಾಂದಲನ ಒತ ೂಸೆ ದೆನರಕ್ರದೆ.



ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
ಕರುನ ಡು ಸ್ಕವಗಣದ ಸಿೀಮೆ-ಕ ವೆೀರಿ ಹುಟಿಿದ ನ ಡು. ಕಲಲಲಿಲ ಕಲೆಯನ್ು ಕಾಂಡ-ಬೆೀಲನರ 
ಶ್ಲಪದ ಬಿೀಡು. ಕಲಿಯೀಕೆ ಕೆನೀಟಿ ಭ ಷೆ, ಆಡೆನೀಕೆ ಒಾಂದೆೀ ಭ ಷೆ ಕನ್ನಡ. ವಿರ್ವಖ್ ಯತಿಯ 
ವಿಶೆವೀರ್ವರಯಯ ಜನಸಿದ ಈ ನ ಡು. ಇದೆ ನ ಡು- ಇದೆ ಭ ಷೆ ಎಾಂದೆಾಂದನ ನ್ನ್ನದ ಗರಲಿ 
ಎಾಂಬ ಎಸ್.ಪ.ಬಿ ಅವರ ಗ ಯನ್ದಾಂತೆ ಎಲೆಲೀ ಇರಲಿ ಹೆೀಗೆ ಇರಲಿ ನ್ಮಮ ಉಸಿರಲಿಲ ಕನ್ನಡ 
ಸ್ಕದ  ಅಚಚ ಹಸಿರ ಗರಲಿ ಎಾಂಬುದು ನ್ಮಮ ಆರ್ಯ. ನ ವು ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಕುಗಿಯನ್ುನ 
ಕೆೀವಲ ನ್ವೆಾಂಬರ್ ಮ ಸ್ಕದಲಿಲ ಮ ತ್ರವಲಲ ಪರತಿ ದಿನ್ ಆಚರಿಸ್ಕಬೆೀಕು.
ಸ್ಕವಣ ಜನ ಾಂಗದ ಶ ಾಂತಿಯ ತೆನೀಟ್ ನ್ಮಮ ನ ಡು. ಎಲ ಲದರನ ಇರು ಎಾಂತ ದರನ ಇರು 
ಎಾಂದೆಾಂದಿಗನ ನೀ ಕನ್ನಡವ ಗರು ಎಾಂಬಾಂತೆ ನ ವು ದೆೀರ್ದ ಯ ವುದೆೀ ಮನಲೆಯಲಿಲದಾರು 
ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸ್ಕುವ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ ಪರತಿಯಬಬನ್ ಕನ್ನಡಿಗನ್ದ ಗಲಿ. ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆ 
ಮತ್ುೂ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಭ ರತ್ದಾಲೆಲೀ ಉಜವಲವ ದ ಸ ೆನ್ವಿದೆ. ಕನ ಣಟ್ಕದ ಹೆಸ್ಕರು ವ ಯಸ್ಕ 
ಭ ರತ್ದಲೆಲೀ ಉಲೆಲೀಖವ ಗದೆ. ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆಗೆ ಎರಡು ಸ ವಿರ ವಷ್ಟ್ಣಕನೆ ಮಿಗಲ ದ 
ಇತಿಹ ಸ್ಕವಿದೆ.



ಬೆೀಲನರು, ಹಳ ೀೆಬಿೀಡು, ಬ ದ ಮಿ, ಐಹೆನಳ ,ೆ ಪಟ್ಿದ ಕಲುಲ ಮುಾಂತ ದ ಕಡೆಗಳಲಿಲ ಶ್ಲಪ ಕಲೆಯು 
ಕ ವಯವ ಗ ಮೆೈದಳೆದಿದೆ. ಪಾಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನರ ಕ ವಯದ ಸೆನಗಸ್ಕು ಕ ಲವನ್ನನ ಮೆಟಿಿ ತ್ಮಮ 
ಚಿರಾಂತ್ನ್ತೆಯನ್ುನ ಮೆರೆಯುತಿೂದೆ. ಕನ್ನಡ ಎಾಂದರೆ ಕೆೀವಲ ವರ್ಣಮ ಲೆಯಲಲ, ಅದು ಕರುನ ಡ ನೆಲ, 
ಜಲ, ಜನ್, ಬದುಕು, ಸ ಹತ್ಯ, ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಸ್ಕಾಂಗೀತ್ ಎಲಲವನ್ನನ ಒಳಗೆನಾಂಡಿದೆ. ಕರುನ ಡು 
ಸ್ಕವಗಣದ ಸಿೀಮೆ-ಕ ವೆೀರಿ ಹುಟಿಿನ್ ನ ಡು. ಕಲಲಲಿಲ ಕಲೆಯನ್ು ಕಾಂಡ-ಬೆೀಲನರ ಶ್ಲಪದ ಬಿೀಡು. 
ಬಸ್ಕವೆೀರ್ವರ, ರನ್ನ-ಪಾಂಪರ ಕವಿವ ಣಯ ನ ಡು ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ನ ಡು.

ಚ ಮುಾಂಡಿ ರಕ್ಷೆಯು ನ್ಮಗೆ ರ್ೃಾಂಗೆೀರಿ ಶ ರದೆ ವಿೀಣೆ- ರಸ್ಕತ್ುಾಂಗೆ ಆಗದೆ ಇಲಿಲ. ವಿರ್ವಖ್ ಯತಿಯ 
ವಿಶೆವೀರ್ವರಯಯ ಜನಸಿದ ಈ ನ ಡು. ಇದೆ ನ ಡು- ಇದೆ ಭ ಷೆ ಎಾಂದೆಾಂದನ ನ್ನ್ನದ ಗರಲಿ ಎಾಂಬ 
ಎಸ್.ಪ.ಬಿ ಅವರ ಗ ಯನ್ದಾಂತೆ ಎಲೆಲೀ ಇರಲಿ ಹೆೀಗೆ ಇರಲಿ ನ್ಮಮ ಉಸಿರಲಿಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕದ  ಅಚಚ 
ಹಸಿರ ಗರಲಿ ಎಾಂಬುದು ನ್ಮಮ ಆರ್ಯ.

ಈ ಪರದೆೀರ್ವನ್ುನ ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಕರಿಯ ಮಣಣನ್ ನ ಡು’ ಎಾಂದನ, ‘ಕರುನ ಡು‘ ಎಾಂದರೆ ಎತ್ೂರದ 
ಪರದೆೀರ್ದಲಿಲರುವ ನ ಡು ಎಾಂದನ, ‘ಕಮಿಮತ್ುೂ ನ ಡು’ ಎಾಂದರೆ ಶ್ರೀಗಾಂಧದ ಕಾಂಪನ್ುನಳಳ ನ ಡು ಎಾಂದನ 
ಕರೆಯುತಿೂದಾರು.



ಕನ್ನಡ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿ
ನ್ಮಮ ನೆರೆಯ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆನೀಲಿಸಿದರೆ ನ ವು ಅನೆೀಕ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆನೀಲಿಕೆಗಳನ್ುನ 
ನೆನೀಡುತೊೀವೆ ಮತ್ುೂ ಭ ಷೆ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ಷ್ಟ್ಿ ಗುರುತ ಗುತ್ೂದೆ. ಅದೆೀ ಸ್ಕಮಯದಲಿಲ, 
ಕನ ಣಟ್ಕ ಮತ್ುೂ ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆಯ ಪರದೆೀರ್ಗಳ ಒಾಂದೆೀ ವ ಯಪೂಯಲಿಲ, ನ ವು ವೆೈವಿಧಯಮಯ 
ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ುೂ ಬಳಕೆಗಳನ್ುನ ನೆನೀಡುತೊೀವೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಇಡಿೀ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯ 
ಪರಧ ನ್ ಲಕ್ಷರ್ವ ಗ ಭ ಷೆಯನ್ುನ ಮ ತ್ರ ಪರಿಗಣಸ್ಕುವ ಮಿತಿಗಳ ಬಗೆಿ ನ ವು 
ಜ ಗರನಕರ ಗರಬೆೀಕು. ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯು ತ್ನ್ನ ಅಭಿವಯಕ್ರೂಗೆ ಕೆೀವಲ ಭ ಷೆಯ ಮೆೀಲೆ 
ಅವಲಾಂಬಿತ್ವ ಗಲಲ.

ಭ ರತ್ವು ಶ್ರೀಮಾಂತ್ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ುನ ಹೆನಾಂದಿದೆ ಮತ್ುೂ ಅದು ನ್ಮಮ ಗುರುತ ಗದೆ. ಧಮಣ, 
ಕಲೆ, ಬೌದಿಿಕ ಸ ಧನೆಗಳು ಅಥವ  ಪರದರ್ಣನ್ ಕಲೆಗಳಲಿಲ ಅದು ನ್ಮಮನ್ುನ ವರ್ಣರಾಂಜಿತ್, 
ಶ್ರೀಮಾಂತ್ ಮತ್ುೂ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ರ ಷ್ಟ್ರವನ ನಗ ಮ ಡಿದೆ. ಭ ರತಿೀಯ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ 
ಮ ಗಣದರ್ಣನ್ವ ಗದೆ.



ಜನ್ರು ಇಾಂದು ಆಧುನಕರ ಗದಾರನ ನೆೈತಿಕ ಮೌಲಯಗಳನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕೆನಾಂಡು ಆಚರಣೆಗೆ ತ್ಕೆಾಂತೆ ಹಬಬಗಳನ್ುನ ಆಚರಿಸ್ಕುತ ೂರೆ. 
ಆದಾರಿಾಂದ, ನ ವು ಇನ್ನನ ಬದುಕುತಿೂದೆಾೀವೆ ಮತ್ುೂ ರ ಮ ಯರ್ ಮತ್ುೂ ಮಹ ಭ ರತ್ದಿಾಂದ ಮಹ ಕ ವಯದ ಪ್ ಠಗಳನ್ುನ 
ಕಲಿಯುತಿೂದೆಾೀವೆ. ಅಲಲದೆ, ಗುರುದ ವರಗಳು, ದೆೀವ ಲಯಗಳು, ಚರ್ ಣಗಳು ಮತ್ುೂ ಮಸಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ರು ಇನ್ನನ ಸೆೀರುತ ೂರೆ.

ಭ ರತ್ವು ಅನೆೀಕ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಹೀರಿಕೆನಾಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಿರುವುದರಿಾಂದ ಪರಬಲ ಮತ್ುೂ ಬಹು-ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯ 
ಸ್ಕಮ ಜವ ಗ ನಾಂತಿದೆ. ಇಲಿಲನ್ ಜನ್ರು ವಿವಿಧ ಧಮಣ , ಸ್ಕಾಂಪರದ ಯ ಮತ್ುೂ ಪದಿತಿಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಸ್ಕರಿಸಿದ ಾರೆ.
ಭ ರತ್ದಲಿಲನ್ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್, ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೌಲಯಗಳು, ನ್ಾಂಬಿಕೆಗಳು, ಅಭ ಯಸ್ಕಗಳು, ಕ ಳಜಿ, ಜ್ಞ ನ್, 
ಇತ ಯದಿಗಳಿಾಂದ ಎಲಲವೂ ಆಗದೆ. ಅಲಲದೆ, ಭ ರತ್ವನ್ುನ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಹಳೆಯ ನ ಗರಿಕತೆ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಸ್ಕಲ ಗದೆ.ಅಲಿಲ 
ಜನ್ರು ತ್ಮಮ ಹಳೆಯ ಕ ಳಜಿ ಮತ್ುೂ ಮ ನ್ವಿೀಯತೆಯನ್ುನ ಇನ್ನನ ಅನ್ುಸ್ಕರಿಸ್ಕುತ ೂರೆ.ಅನೆೀಕ ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳು ಬಾಂದು 
ಹೆನೀಗವೆ ಆದರೆ ನಜವ ದ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಭ ವವನ್ುನ ಬದಲ ಯಸ್ಕಲು ಯ ವುದೆೀ ಯುಗವು ತ್ುಾಂಬ  ರ್ಕ್ರೂಯುತ್ವ ಗಲಲ.

ಕನ್ನಡ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯಲಿಲ ಜ ನ್ಪದ ನ್ೃತ್ಯ, ಹ ಡು, ನ ಟ್ಕ, ಕಲೆ, ವೆೀಷ್ಟ್ಭನಷ್ಟ್ರ್ಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು, 
ಆಡಾಂಬರಗಳು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ುನ ಹೆಚಿಚಸ್ಕುತ್ೂದೆ.



ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯ ಮಹತ್ವ
ಭ ರತ್ದ ವಿವಿಧ ಪ್ ರದೆೀಶ್ಕ ಭ ಷೆಗಳು ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ದ ಪರಭ ವಕೆೆ 
ಒಳಗ ಗುವುದರೆನಾಂದಿಗೆ ಹ ಗನ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ ಹ ಗನ ಇತ್ರ ಭ ಷೆಗಳ ನ್ಡುವರ್ 
ಸ್ಕಾಂಬಾಂಧವು ಸ್ಕದ ಕ ಲ ಆತಿೀಯ, ಸ ವಭ ವಿಕ ಹ ಗನ ಗ ಢವ ಗದೆ. 
ರ್ತ್ಮ ನ್ಗಳ ಕ ಲ, ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ ಚಿಾಂತ್ನೆಗಳು ಹ ಗನ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದರ್ಣಗಳು 
ಅವಿರತ್ವ ಗ ಹರಿಯುವ ಒಾಂದು ಮ ಗಣವ ಗ ಕನ್ನಡ ಸ ಹತ್ಯವು ಅಕ್ಷರರ್ಃ 
ಕ ಯಣ ನವಣಹಸಿತ್ು. ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ ಚಿಾಂತ್ನೆ ಹ ಗನ ಚೆೈತ್ನ್ಯದ ಸ್ಕುಸ್ಕಾಂಗತ್ವ ದ 
ಸ್ಕಮಿೀಕರರ್ವು ನ್ಡೆಯದಿದಾಲಿಲ, ಕನ ಣಟ್ಕ ಸ ಹತ್ಯವು ತ್ನ್ನ ಶ್ರೀಮಾಂತ್ ವೆೈವಿಧಯತೆ 
ಹ ಗನ ಅಮೊೀಘ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ುನ ಪಡೆಯಲು ಸ ಧಯವ ಗುತಿೂರಲಿಲಲ. ಕನ್ನಡ 
ಬರಹಗ ರರಿಗೆ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ವು ಮ ನ್ದಾಂಡವನ್ುನ ಸ ೆಪಸಿ ಉತ್ೂಮ ಬರವಣಗೆಯ 
ನಯಮಗಳನ್ುನ ಒದಗಸಿತ್ು.ತ್ತ್ವಚಿಾಂತ್ನೆ, ನೆೈತಿಕತೆ, ಕ ವಯ ಹ ಗನ ಸ ಹತ್ಯಕ, 
ವಿಜ್ಞ ನ್ಗಳಲಿಲ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ ಸ ಹತ್ಯಕೆೆ ಕನ ಣಟ್ಕವು ಮೆಚುಚವಾಂತ್ಹ ಕೆನಡುಗೆಯನ್ುನ
ನೀಡಿದೆ.



ಕನ ಣಟ್ಕದ ಪ್ ರರಾಂಭಿಕ ಜೆೈನ್ ಬರಹಗ ರರು ಮನಲತ್ಃ ಪ್ ರಕೃತ್ದಲಿಲ ಬರೆದರ ದರನ ನ್ಾಂತ್ರ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ದಲಿಲ 
ಬರೆದಿದ ಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಬರವಣಗೆಯನ್ುನ ಪ್ ರರಾಂಭಿಸ್ಕುವ ಮುನ್ನ, ಅನೆೀಕ ಪ್ ರಕೃತ್ ಹ ಗನ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ 
ಕೃತಿಗಳನ್ುನ ಕನ ಣಟ್ಕದ ಜೆೈನ್ ವಿದ ವಾಂಸ್ಕರು ರಚಿಸಿದರು. ಹೆನಯಸಳರ ಕ ಲದಲಿಲ, ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತ್ ಕ ವಯಕೆೆ 
ವಿದ ಯಚಕರವತಿಣ ಕುಟ್ುಾಂಬವು ಗರ್ನೀಯ ಕೆನಡುಗೆಗಳನ್ುನ ನೀಡಿತ್ು

ತ್ುಳು ಭ ಷೆಯು, ದ ರವಿಡ ಕುಲಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಪುರ ತ್ನ್ ಭ ಷೆಗಳಲಿಲ ಒಾಂದು. ತ್ುಳು ಮ ತ್ನ ಡುವ ತ್ುಳುವ 
ಜನ್ರನ್ುನ ದಕ್ಷಿರ್ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪ ಹ ಗನ ಕೆೀರಳದ ಕ ಸ್ಕರಗೆನೀಡು ಜಿಲೆಲಯಲಿಲ ಬಹುತೆೀಕವ ಗ ಕ ರ್ಬಹುದು. 
ಉತ್ೂರದಲಿಲ ಕಲ ಯರ್ಪುರ ನ್ದಿ, ಪಶ್ಚಮದಲಿಲ ಅರಬಿಬ ಸ್ಕಮುದರ, ಪೂವಣದಲಿಲ ಪಶ್ಚಮ ಘಟ್ಿ ಹ ಗನ ದಕ್ಷಿರ್ದಲಿಲ
ಪಯಸಿವನ / ಚಾಂದರಗರಿ ನ್ದಿಯಾಂದ ತ್ುಳುನ ಡು ಆವೃತ್ವ ಗದೆ. ತ್ುಳುವಿಗೆ ತ್ನ್ನದೆೀ ಆದ ಭ ಷ  
ವೆೈಚಿತ್ರಯಗಳಿದಾರನ ಕನ್ನಡ ಹ ಗನ ಇತ್ರ ದ ರವಿಡ ಭ ಷೆಗಳೂೆಾಂದಿಗೆ ಅನೆೀಕ ಸ ಮ ನ್ಯ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ುನ 
ಹಾಂಚಿಕೆನಾಂಡಿದೆ. ಪ್ ಡಾನ್ಗಳು, ಸ್ಕಾಂದಿ, ಕಬಿತ್, ಉರಳು, ಪಡಿಪು, ನ್ೃತ್ಯ-ಪದಯ, ಗ ದೆ, ಒಗಟ್ು, ಜೆನೀಗುಳ, 
ಅಜಿಿಕಥೆ, ಇತ ಯದಿಯ ಗ ವಿಸ್ಕೃತ್ವ ದ ಜ ನ್ಪದ ಸ್ಕಾಂಪರದ ಯವನ್ುನ ಅದು ಹೆನಾಂದಿದೆ.



ಕನ್ನಡ ಭ ಷೆ ಮತ್ುೂ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ೃಷ್ಟ್ಿವ ದದುಾ, 
ಶ್ರೀಮಾಂತ್ವ ದದುಾ. ವಿಪುಲವ ಗ ದೆನರಕುವ ಸ ಹತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು, 
ಐತಿಹ ಸಿಕ ದ ಖಲೆಗಳು ಈ ಅಾಂರ್ವನ್ುನ ದೃಢೀಕರಿಸ್ಕುತ್ೂವೆ.ಅನೆೀಕ 
ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳು ಬಾಂದು ಹೆನೀಗವೆ ಆದರೆ ನಜವ ದ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯ 
ಪರಭ ವವನ್ುನ ಬದಲ ಯಸ್ಕಲು ಯ ವುದೆೀ ಯುಗವು ತ್ುಾಂಬ  
ರ್ಕ್ರೂಯುತ್ವ ಗಲಲ. ಆದಾರಿಾಂದ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯು 
ಇನ್ನನ ಹಳೆಯ ತ್ಲೆಮ ರುಗಳೂೆಾಂದಿಗೆ ಸ್ಕಾಂಪಕಣ ಹೆನಾಂದಿದೆ. 
ಅಲಲದೆ, ನ್ಮಮ ಜನ ಾಂಗೀಯ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಯು ಯ ವ ಗಲನ 
ಹರಿಯರನ್ುನ ಗೌರವಿಸ್ಕಲು, ಉತ್ೂಮವ ಗ ವತಿಣಸ್ಕಲು, 
ಅಸ್ಕಹ ಯಕರನ್ುನ ನೆನೀಡಿಕೆನಳಳಲು ಮತ್ುೂ ನಗಣತಿಕರಿಗೆ ಮತ್ುೂ 
ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಕಹ ಯ ಮ ಡಲು ನ್ಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕುತ್ೂದೆ.



ಕನ್ನಡ ಸಾಧಕ ಕವಿ


