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ಪೀಠಿಕೆ:
కనನ್డ ఎందರె ಕెౕవల వణರ್ಮాಲెయలಲ್, అదు కరుನాడ ನెల, జల, జన, బదుకు, ಸా తಯ್, సంసಕ್ೃ , కಲె, సంಗಿౕత ఎలಲ್వనూನ್
ఒళಗెూం ದె. క ూౕಕె ಕెూౕ ಭాಷె, ఆಡెూౕಕె ఒంದెౕ ಭాಷె కనನ್డ… కనನ್డ. కసూತ್ . కనನ್డ. హు ಟ್దರె కనನ್డ ನాడಲ್
హుటಟ್ಬెౕకు. ಟ್దರె కనನ್డమణಣ್ టಟ್ಬెౕకు. “కనನ್డ ಭాಷె నమಮ್ సంసಕ್ೃ ”, ಭారతవು ರ್ౕమంత సంసಕ್ೃ యనుನ್ ಹెూం ದె
మతుತ್ అదు నమಮ್ గురుತాಗಿದె. ధమರ್, కಲె, ಬౌ ಧ್క ಸాధನెగళು అథವా పರ್దశರ್న కಲెగళ ಲ್ అదు నమಮ್నుನ್ వణರ್రం త, 
ರ್ౕమంతమతుತ್ ವై ధಯ್మయ ರాషಟ್ರ್వನాನ್ಗಿ ಮా ದె. ಭార ౕయ సంసಕ್ೃ మతుತ್ సంపರ್ದాయಮాగರ್ద ರ್ಯాಗಿ ఆಗಿದె.

ಇತಿಹಾಸ:
కನాರ್టకద ಲ್ బళసಲాగువ కనನ್డ ಭాಷెయనుನ್ ದెౕశద పರ್ముఖ ಭాಷెగళ ಲ್ ఒంದాಗಿ ಭార ౕయ సం ಧానవು గురు ದె. 
కನాರ್టకద బహుತెౕక జన ಗె కనನ್డవು ಮాతృಭాಷెಯాಗಿದె. ನెರెయ ರాజಯ್గಳాద ఆంధರ್పರ್ದెౕశ, మಹాರాషಟ್ರ್, 
త ళುನాడు, ಕెౕరళ, ಗెూౕವా, ಹాగూ దమನ್ ಹాగూ యుగళ ಲ್ కనನ್డవనుನ್ ಮాతృ ಭాಷెಯాಗಿ బళసువ గణ ౕయ
సంಖెಯ್య జన ದాದ್ರె.పರ್సుತ್తద ಲ್, క షಠ್ రు ಪాರ್ದెౕ కఉపಭాಷెగಳాద, ౖసూరు కనನ್డ, ಧారವాడ-కనನ್డ ಹాగూ
మంగళೂరు-కనನ್డగళ జన ರ್యವాద ಭాಷా ಶై గళనుನ್, కರ್మವాಗಿ రు ಸాంసಕ್ೃ క ಕెౕందರ್గಳాద ౖసూరు, 
ಧారವాడ ಹాగూమంగళೂరు పರ್ದెౕశగళ ಲ್ ಮాతನాడಲాగుతತ್ದె.



ಕಿರ್.శ. ఆరನెయ శతಮాన ంద కనನ್డద ಲ್ ಹెూర ద అನెౕక ರాಜా ెగళనుನ್ ನెూౕ ದాగ, ಪాರ್కృత ಹాగూ కనನ್డ ಭాಷెగళనుನ್
ಪాರ್రం కమతుತ್ నంతరద ಕాలగళ ಲ್ కರ್మವాಗಿ బళ దరూ, నంతర బంద కನాರ್టకద అరసరు ఆడ తఉದెದ್ౕశಕాಕ್ಗಿ
కనನ್డవనూನ್ బళసు ತ್దದ್రు ఎందు దు బరుతತ್ದె. కదంబర హ ಮ್ ಲాಶాసన ಹాగూ ಚాలుకಯ್ర ಬాದా గుಹా
ಶాసನెగళು ರాಜానుದానగళనుನ್ ಘೆూౕ సువ అతಯ್ంత పುರాతన కనನ್డ ದాఖಲెగಳాಗಿವె. ಕాయರ್రూపక ಭాగవనుನ್ కనನ್డద ಲ್
బರెయಲాಗಿದె. జయనగర అరస ಗె ಸెౕ ద అನెౕక ದాఖಲెగళು కనನ್డద ಲ್ವె. జయనగర ಸాಮాರ್జಯ್ద
ఉతತ್ರా ಕా గಳాద ಕెళ య ನాయకరు ಹాగూ ౖసూ న ఒಡెయరూ కూడ, ರాజಯ್ద ఏಕైక ఆడ త ಭాಷెಯాಗಿ
కనನ್డవనుನ್ బళ దర . ಜాపುరద అరసరు, ಶాహ , ఏಕెూౕ ಹాగూ ವా య ಶాసన ಹాగూ ರాಜా ెగళು కనನ್డద ಲ್ವె. 
ఆడ త ಹాగూ ಸాಮానಯ್ఉದెದ್ౕశగಳెరడకూಕ್ ರ್ షరు ಕెూడಗಿన అరసరు ಹాగూ ౖసూరు ఒಡెయరు కనನ್డవనుನ್
స తವాಗಿ బళ దరు. పರ್సుತ್తద ಲ್, కನాರ್టక సಕాರ್రవು కనನ್డవనుನ್ అ కృత ఆడ త ಭాಷెಯాಗಿಮా దుದ್ ಭాಷెయనుನ್

ఉತెತ್ౕ సలు ಹాగూ ರాజಯ್ వಯ್వಸెಥ್య ఎలಲ್ సಥ್రగళలూಲ್ అదర బళಕెయనుನ್ అనుಷాಠ್నಕెಕ್ తరలు ಹాగూ ಭాಷెయనుನ್ బళసలు
హలವారు ూౕజನె ಹాగూ కರ್మగళనుನ್ అనుಷాಠ್న ಮా ದె. ಹాಗాಗಿ కనನ್డ ಭాಷెಗె సಕాರ್ర ಹాగూ జనಸాಮానಯ್ ందలూ
ఒತాತ್ಸె ದెూరಕಿద.కరుನాడు సವ್గರ್ద ౕ -ಕాವెౕ హు ಟ್ద ನాడు. కలಲ್ ಲ್ కಲెయను కండ-ಬెౕలూర లಪ್ద ౕడు. క ూౕಕె
ಕెూౕ ಭాಷె, ఆಡెూౕಕె ఒంದెౕ ಭాಷె కనನ್డ. శವ್ಖాಯ್ య ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ జ దఈ ನాడు. ఇದె ನాడు- ఇದె ಭాಷె ఎంದెందూ
ననನ್ದాಗಿర ఎంబ ఎಸ್. . అవర ಗాయనదంತె ఎಲెಲ್ౕ ఇర ಹెౕಗె ఇర నమಮ್ఉ ర ಲ್ కనನ್డ సದా అచಚ್ హ ರాಗಿర
ఎంబుదు నమಮ್ ఆశయ. ನావು నమಮ್ కనನ್డద సుಗಿಗ್యనుನ್ ಕెౕవల నವెంబರ್ಮాసద ಲ್ ಮాతರ್వలಲ್ పರ್ న ఆచ సಬెౕకు.



ಕನನ್ಡ ನಾಡು
ನುಡಿ
ಸಂಸಕ್ೃತ..



…..కనನ್డ ನాడు ను సంసಕ್ೃత……
సవರ್ జನాంగద ಶాం య ತెూౕట నమಮ್ ನాడు. ఎಲాಲ್దరూ ఇరు ఎంತాదరూ ఇరు ఎంದెం గూ ౕ కనನ್డವాಗಿరు ఎంబంತె ನావು ದెౕశద
ಯావುದెౕ ಲెయ ಲ್దದ್రు కనನ್డవనుನ್ ఉ , ಬెಳెసువ సంసಕ್ೃ పರ್ ూబಬ್న కనನ್ గనದాగ . కనನ್డ ಭాಷె మతుತ್ సంసಕ್ೃ ಗె ಭారతదದ್ಲ ಲె್ౕ
ఉజವ್లವాద ಸాಥ್న ದె. కನాರ್టకద ಹెసరు ವాಯ್స ಭారతదಲెಲ್ౕ ఉಲ ಲె್ౕఖವాಗಿದె. కనನ್డ ಭాಷెಗె ఎరడు ಸా ర వషರ್కూಕ್ ಗಿಲాద
ఇ ಹాస ದె.ಬెౕలూరు, హಳెౕ ౕడు, ಬాದా , ఐಹెూಳ ,ె పటಟ್ద కలుಲ್ ముంತాద కಡెగళ ಲ್ లಪ್ కಲెయు ಕావಯ್ವాಗಿ ౖదಳె ದె. పంప, రనನ್, జనನ್ర
ಕావಯ್ద ಸెూగసు ಕాలవనూನ್ ಟ್ తమಮ್ రంతనತెయనుನ್ ರెయు ತ್ದె. కనನ್డ ఎందರె ಕెౕవల వణರ್ಮాಲెయలಲ್, అదు కరుನాడ ನెల, జల, జన, 
బదుకు, ಸా తಯ್, సంసಕ್ೃ , కಲె, సంಗಿౕత ఎలಲ್వనూನ್ ఒళಗెూం ದె. కరుನాడు సವ್గರ್ద ౕ -ಕాವెౕ హు ಟ್న ನాడు. కలಲ್ ಲ್ కಲెయను కండ-
ಬెౕలూర లಪ್ద ౕడు. బసವెౕశವ್ర, రనನ್-పంపర క ವా య ನాడు నమಮ್ కనನ್డ ನాడు.ಚాముం ర ెయు నమಗె శృంಗెౕ ಶారದె ౕಣె-
రసతుంಗె ఆಗಿದె ఇ ಲ್. శವ್ಖాಯ್ య ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ జ దఈ ನాడు. ఇದె ನాడు- ఇದె ಭాಷె ఎంದెందూ ననನ್ದాಗಿర ఎంబ ఎಸ್. . అవర
ಗాయనదంತె ఎಲ ಲె್ౕ ఇర ಹెౕಗె ఇర నమಮ್ఉ ర ಲ್ కనನ್డ సದా అచಚ್ హ ರాಗಿర ఎంబుదు నమಮ್ ఆశయ.ఈపರ್ದెౕశవనుನ್ ూద ಗె ‘క య
మ ಣ್న ನాడు’ ఎందూ, ‘కరుನాడు‘ ఎందರె ఎతತ್రద పರ್ದెౕశద ಲ್రువ ನాడు ఎందూ, ‘క ಮ್తుತ್ ನాడు’ ఎందರె ರ್ౕగంధద కంపనుನ್ళಳ್ ನాడు ఎందూ
కರెయు ತ್దದ್రు.కనನ್డ సంసಕ್ೃ :నమಮ್ ನెರెయ సంసಕ್ೃ గ ಗె ಹెూౕ దರె ನావು అನెౕక ಸాంసಕ್ೃ క ಹెూౕ ಕెగళనుನ್ ನెూౕడుತెತ್ౕವె మతుತ್ ಭాಷె
సంసಕ್ೃ య షಟ್ గురుತాగుతತ್ದె. అದెౕ సమయద ಲ್, కನాರ್టక మతుತ್ కనನ್డ ಭాಷెయ పರ್ದెౕశగళ ఒంದెౕ ವాಯ್ ತ್య ಲ್, ನావು ವై ధಯ್మయ
ಸాంసಕ್ೃ క ఆచరಣెగళು మతుತ್ బళಕెగళనుನ್ ನెూౕడుತ ತె್ౕವె. ఆదದ್ ంద ఇ ౕ సంసಕ್ೃ య పರ್ಧాన లಕಷ್ణವాಗಿ ಭాಷెయనుನ್ ಮాతರ್ ప గ సువ

గళ బಗ ಗె್ ನావು ಜాగరూకರాಗಿరಬెౕకు. సంసಕ್ೃ యు తనನ್ అ వಯ್ಕಿತ್ಗె ಕెౕవల ಭాಷెయ ౕಲె అవలం తವాಗಿలಲ್.ಭారతవು ರ್ౕమంత
సంసಕ್ೃ యనుನ್ ಹెూం ದె మతుತ್ అదు నమಮ್ గురుತాಗಿದె. ధమರ್, కಲె, ಬౌ ಧ್క ಸాధನెగళು అథವా పರ್దశರ್న కಲెగళ ಲ್ అదు నమಮ್నుನ್
వణರ್రం త, ರ್ౕమంతమతుತ್ ವై ధಯ್మయ ರాషಟ್ರ್వನాನ್ಗಿ ಮా ದె. ಭార ౕయ సంసಕ್ೃ ಮాగರ್దశರ್నವాಗಿದె.



జనరు ఇందు ఆధు కರాಗಿదದ್రూ ನై క ಮౌలಯ್గళనుನ್ ఉ ಕెూండు ఆచరಣెಗె తకಕ್ంತె హబಬ್గళనుನ್ ఆచ సుತాತ್ರె. 
ఆదದ್ ంద, ನావು ఇనూನ್ బదుకు ತ್ದెದ್ౕವె మతుತ್ ರాಮాయణమతుತ್ మಹాಭారత ందమಹాಕావಯ್ద ಪాఠగళనుನ್
క యు ತ್ದెದ್ౕವె. అలಲ್ದె, గురుದాವ್రగళು, ದెౕವాలయగళು, చಚ್ರ್ గళು మతుತ್ మ ౕ గ ಗె జనరు ఇనూನ್
ಸెౕరుತ ತా್ರె.ಭారతవು అನెౕక సంసಕ್ೃ గళనుನ್ ౕ ಕెూండు మునನ್ಡె రువುద ంద పರ್బలమతుತ್ బహు-సంసಕ್ೃ య
సಮాజವాಗಿ ం ದె. ఇ ಲ್న జనరు ధ ధమರ್ , సంపರ್ದాయమతుತ್ పదಧ್ గళనుನ್ అనుస ದాದ್ರె.ಭారతద ಲ್న
సంసಕ್ೃ యు జనర ౕవన, ఆచరಣెగళು, ಮౌలಯ್గళು, నం ಕెగళು, అಭాಯ್సగళು, ಕాళ , ాన, ఇತాಯ್ గ ంద ఎలಲ್వೂ
ఆಗಿದె. అలಲ್ದె, ಭారతవనుನ್ అతಯ್ంత హಳెయ ನాగ కತె ఎందు ప గ సಲాಗಿದె.అ ಲ್ జనరు తమಮ್ హಳెయ ಕాళ మతుತ್
ಮాన ౕయತెయనుನ್ ఇనూನ್ అనుస సుತ ತా್ರె.అನెౕక నನ್ యుగగళು బందు ಹెూౕಗಿವె ఆదರె జವాద సంసಕ್ೃ య
పರ್ಭావవనుನ್ బదಲా సలుಯావುದెౕయుగవು తుంಬా శಕಿತ್యుతವాಗಿలಲ್.కనನ್డ సంసಕ್ೃ య ಲ್ ಜానపద నృతಯ್, ಹాడు, 
ನాటక, కಲె, ವెౕషభూషణగళು ఆచరಣెగళು, ఆడంబరగళು కనನ್డద సంసಕ್ೃ యనుನ್ ಹె ಚ್సుతತ್ದె…….



…..ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯಮಹತವ್………

ಭారతద ధ ಪాರ್ದెౕ క ಭాಷెగళು సంసಕ್ೃతద పರ್ಭావಕెಕ್ ఒళಗాగువುదರెూం ಗె ಹాగూ సంసಕ್ೃత ಹాగూ ఇతర ಭాಷెగళ
నడువణ సంబంధవು సದాಕాల ఆ య, ಸాವ್ಭా క ಹాగూ ಗాఢವాಗಿದె. శతಮానగళ ಕాల, సంసಕ್ೃత ంతನెగళು ಹాగూ
సంసಕ್ೃ యఆదశರ್గళು అ రతವాಗಿ హ యువ ఒందు ಮాగರ್ವాಗಿ కనನ್డ ಸా తಯ್వು అಕಷ್రశః ಕాయರ್ వರ್ తు. 
సంసಕ್ೃత ంతನె ಹాగూ ಚైతనಯ್ద సుసంగతವాద స ౕకరణవು నಡెయ దದ್ ಲ್, కನాರ್టక ಸా తಯ್వು తనನ್ ರ್ౕమంత
ವై ధಯ್ತె ಹాగూ అ ూౕఘ ప పೂణರ್ತెయనుನ್ పಡెయలు ಸాధಯ್ವాగు ತ್ర లಲ್. కనನ್డ బరహಗార ಗె సంసಕ್ೃతవು
ಮానదండవనుನ್ ಸాಥ್ ఉతತ್మ బరవ ಗెయ యమగళనుನ್ ఒదಗಿ తు.తతವ್ ంతನె, ನై కತె, ಕావಯ್ ಹాగూ ಸా తಯ್క, 

ానగళ ಲ್ సంసಕ್ೃత ಸా తಯ್ಕెಕ್ కನాರ್టకవು చుಚ್వంతహ ಕెూడుಗెయనుನ್ ౕ ದె.కನాರ್టకద ಪాರ್రం క ಜైన
బరహಗారరు లతః ಪాರ್కృతద ಲ್ బರెదರాదరూ నంతర సంసಕ್ೃతద ಲ್ బರె ದ ದా್ರె. కనನ್డద ಲ್ బరవ ಗెయనుನ್
ಪాರ್రం సువమునನ್, అನెౕక ಪాರ್కృత ಹాగూ సంసಕ್ೃత కృ గళనుನ್ కನాರ್టకద ಜైన ದాವ್ంసరు ర దరు. ಹెూయಸ್ళర
ಕాలద ಲ್, సంసಕ್ೃత ಕావಯ್ಕెಕ್ ದాಯ್చకರ್వ ರ್ కుటుంబవು గణ ౕయ ಕెూడుಗెగళనుನ್ ౕ తు



తుళು ಭాಷెయు, ದాರ್ డ కులಕెಕ್ ಸెౕ ద పುರాతన ಭాಷెగళ ಲ್ ఒందు. తుళು ಮాతನాడువ తుళುవ జనరనుನ್ ద ణ కనನ್డ, 
ఉడు ಹాగూ ಕెౕరళద ಕాసరಗెూౕడు ಲెಲ್య ಲ್ బహుತెౕకವాಗಿ ಕాణబహుదు. ఉతತ್రద ಲ್ కಲాಯ್ణపುర న , ప ಚ್మద ಲ್
అర ಬ್ సముదರ್, పೂవರ್ద ಲ್ ప ಚ್మ ఘటಟ್ ಹాగూ ద ణద ಲ್ పయ ವ್ / చందರ್ಗಿ న ంద తుళುನాడు ఆవృతವాಗಿದె. 
తుళು ಗె తనನ್ದెౕ ఆద ಭాಷా ವై తರ್ಯ್గ దದ್రూ కనನ್డ ಹాగూ ఇతర ದాರ್ డ ಭాಷెగಳೂెం ಗె అನెౕక ಸాಮానಯ್
గుణలಕಷ್ణగళనుನ್ హం ಕెూం ದె. ಪాడದ್నగళು, సం , క త, ఉరళು, ప పು, నృతಯ್-పదಯ್, ಗాದె, ఒగటు, ಜెూౕగుళ, అ ಜ್కಥె, 
ఇತాಯ್ ಯాಗಿ స తವాద ಜానపద సంపರ್ದాయవనుನ್ అదు ಹెూం ದె.కనನ್డ ಭాಷె మతుತ್ సంసಕ್ೃ ఉతಕ್ೃషಟ್ವాదదుದ್,
ರ್ౕమంతವాదదుದ್. పುలವాಗಿ ದెూరకువ ಸా తಯ್ కృ గళು, ఐ ಹా క ದాఖಲెగళು ఈ అంశవనుನ್ దృ ౕక సుతತ್ವె.అನెౕక
నನ್ యుగగళು బందు ಹెూౕಗಿವె ఆదರె జವాద సంసಕ್ೃ యపರ್ಭావవనుನ್ బదಲా సలుಯావುದెౕయుగవು తుంಬా

శಕಿತ್యుతವాಗಿలಲ್. ఆదದ್ ంద, యువ ౕ ಗెయ సంసಕ್ೃ యు ఇనూನ್ హಳెయ తಲెಮారుగಳೂెం ಗె సంపకರ್ ಹెూం ದె. అలಲ್ದె, 
నమಮ್ జನాంಗಿౕయ సంసಕ್ೃ యుಯాವాగలూ యరనుನ್ ಗౌర సలు, ఉతತ್మವాಗಿ వ ರ್సలు, అసಹాయకరనుನ್
ನెూౕ ಕెూళಳ್లు మతుತ್ గರ್ క ಗె మతుತ್ బడవ ಗె సಹాయಮాడలు నమಗె క సుతತ್ದె.

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----



….ಕನನ್ಡ ಕ ಗಳು….-
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…ಕನನ್ಡ ಕ ಗಳು…
కనನ್డ క గళು అందರె కనನ್డ ను య ಲ್ ಕావಯ್ /ಸా తಯ್ రచನె ಮా దవరు ಹాగూ కనನ್డ ನాడు ను చ ತెರ್యనుನ್ బರెదు
ಸా తಯ್ద కಥె, కవన,ಹాడు,హరಟె, పರ್బంధ, పರ್ವాస కథన ఇతರె ఎಲాಲ್ పರ್ಕారగళ ಲ್ ర సువరనుನ್ క గళು ఎందు కರెయಲాಗಿದె. 
కనನ್డ ಸా తಯ್ద హు ಟ್ ందలూ ಬెಳెదు బదుಕಿరువ ఇ ಲ್యవರెಗె అందರె దు ರ್ ౕత, ರ್ౕ జయ, పంప ంద దు ఇం నవರెಗె
నూರారు కనನ್డ క గళು కనನ್డ ಸా తಯ್ಕెಕ್ భవಯ್ రగు ಕెూడుಗెగళనుನ್ ౕ ದాದ್ರె. అవర ప చయ ಮా ಕెూడువ సణಣ್ పರ್యతನ್ ఈ
బరహదు

ನಡುಗನನ್ಡ ಕಾಲದ ಕ ಗಳು…
హ హర(క )
ರాఘವాంక
ౕమక

ల ಮ್ౕశ
కుಮారವాಯ್స
ಜెౕడర ದా మయಯ್
ವా ರాజరు
పುర౦దరದాస
కనకದాస
బసవణಣ್
అకಕ್మಹాದెౕ
అలಲ್మపರ್భు
సవರ್
సం  ಹెూనನ್మಮ್
ంగರాయರ್

ಹಳಗನನ್ಡ ಕಾಲದ ಕ ಗಳ…
వಕెూౕಟాಯ್ಚాయರ್

పంప
రనನ್

నನ್
జనನ್
పು ಗెರె ಸెూౕమನాథ
పలుಕ್ ಕಿ ಸెూౕమನాథ
నయಸెౕన
అసగ
గుణనం
ಕెౕ ರాజ

ಹೊಸಗನನ್ಡ ಕಾಲದ ಕ ಗಳು…
మధుర ಚెనನ್
ఆనందకంద
భಟాಟ್కళంక
ಗెూౕ ంద ಪై
ఆలూరు ವెంకటರాయరు
కుపಪ್ ಳ್ ವెంకటపಪ್ పುటಟ್పಪ್(కుವె౦పು)
ద.ರా.ಬెౕంದెರ್
వರామ ಕార౦త
.కృ.ಗెూౕಕా

ఆರ್.అనంత ರ್
ಗಿ ౕಶ್ ಕాನాರ್ಡ್

. .ರాజరతನ್ం
మಹాದెౕ వಮాರ್
ఎನ್.ఎಸ್.ల ಮ್ౕನాರాయణ భటಟ್ .
ఎಲ್.నర ంಹాಚాపುರ್. .నర ంಹాಚాರ್



ಕನನ್ಡ
ಸಾಧಕರ….



ಬಿ. . ಕಾರಂತ್
. . ಕారంತ್ ಹెసರెౕ ూౕ ಮాడువంథదుದ್. గుంగురు

గుంగురు కపುಪ್ తಲెగూదలు, య గడಡ್, ಹెూಳెవ కణుಣ್గళು.... ఆ
కణుಣ್గళ ಲ್ అದెౕನెూౕ ಸెళకు. ముగಧ್ ముఖಭావ. పರ್థమ
ನెూౕటదಲెಲ್ౕ ಪామర కూడ తಲె తಗಿಗ್ ಗౌర సువంథ ತెౕజసుಸ್. 
ంత ಲ್ లಲ್ద, కుంత ಲ್ కూరద చటువ ಕె,లవల ಕెయ ౕవ. 

ఇందు ಕారంತ್ న ూಮ್ం లಲ್ ఎందರె నంబಲెౕ ఆగు ತ್లಲ್. కనನ್డಕెಕ್
ూటಟ್ ూదల సವ್ణರ್కమల తందుಕెూటಟ್

. .ಕారంతరదు. ಕారంతరదు బహుముఖ వಯ್ಕಿತ್తವ್. అవరు క , 
ಸా , ನాటకಕార, రంగక ರ್, తರ್ ದెౕರ್శక, సంಗಿౕత
ದెౕರ್శక.

ಮಾ ತ್
కనನ್డ ಸారసವ್త మకుటಕెಕ್ ాన ౕఠద మತెూತ್ందు గ ತెూ ద
ಮా ತ್ అవరనుನ್ ఇం న ౕ ಗెయవరు ಪాರ್సమయವాಗಿ ಮా ತ್
కనನ್డద ఆ ತ್ ఎందు సుమಮ್ನాగువುదుంటు. ఆదರె, ಮా ತ್ కనನ್డద
ఆ ತ್ ఎ ಕెూం దుದ್, ಕెౕవల అవర ಸా తಯ್ కృ ందలಲ್. కనನ್డ
మనసుಸ್గళనుನ್ ౕ ,ಮానవన అంతసಥ್ శಕಿತ್యనుನ್ ಶెೂౕ , 

ರ್ౕತాಸ್ , ౕರెರెదు బదుಕಿన మహతವ್వనూನ್ కనನ್డద అ ತ್తವ್ద
యనూನ್ ಸా దದ್ ంద.ವెంకಟెౕశ అయಯ್ంಗాರ್ ‘ ರ್ౕ ವాస’ 

ఎంబ ಕావಯ್ನామ ంద బರెయుతತ್ దದ್ರాదరూ అవ ಗె ಮా ತ್
ఎంబ ಹెసರెౕ ಥ್రವాయుತ್. అపರ್ మ ವాಗಿಮ್గళೂ ఆಗಿదದ್ ಮా ತ್
ಮా న ಲ್ బలు చతురరు.

…ಕನನ್ಡ ಸಾಧಕರ…



ಬೇಂದೆರ್
కనನ್డ ಭాಷెయ ಸౌందయರ್వనుನ್ ం బదుకನెನ್ౕ ನాకు
తం ಯాಗಿ ಮా సుందర ಸా తಯ್వనుನ್ ౕ ద ಬెౕంದెರ್యవరు
తమಮ್ కృ గళ లక కనನ್డద ఘమలనుನ್ ರాಷాಟ್ರ್దಯ್ంత
పస దరు. అవర ఎలಲ್ ಕావಯ್గళలూಲ್ మతుತ್ బ సువ గతుತ್, కనನ್డ
ను ಮాధుರ್ యవనుನ್ ಹెూరಹెూ ಮ್సువ గమಮ್తనుನ್
ಕాణబహుదు.ಬెౕంದెರ್యవర బಗెಗ್ క ఎಸ್. . ರ್ౕ ವాసರాయరు
బರెద ಸాలుగళು ౕಗಿವె : “ಬెౕంದెರ್ ಸాధనಕెౕ య క వయರ್, 
‘ನాకుతం ’య ವై క ‘గంಗావతరణ’ద భಗಿౕరథ
‘ನాద ౕಲె’య ನాದెూౕಪాసక.... కలಪ್ನె ‘గ ’ ಚ್ మ ర
నృతಯ್ ఆరం ದాగ ‘ఉಯాಯ್ಲె’య ಲ್ తూಗాడు ತ್దದ್ క
హృదయ ంద ಹెూరಹెూ ಮ್దుದ್ ‘సಖಿౕಗಿౕత’ ‘ಹాడుಪాడు’ 
‘సూರ್ యಪాన’

ಕುವೆಂಪು
కుವెంపು ఎంబ రಕಷ್ర ందಲెౕ కనನ್ గర మನె ಮాತాద
ರాషಟ್ರ್క కుపಪ್ ಳ್ ವెంకటపಪ್ పುటಟ್పಪ್ కనನ್డద మಹాನ್ ಚెౕతన. 
కనನ್డ- కನాರ್టకద బಗెಗ್ అవరు బರె రువ ಭావಗಿౕತెగళು తಯ್
నూతన. మనుజ మత శವ್పథవనుನ್ ಸా ద ఈ ಸా తಯ್ ಶెರ್ౕషಠ್
శವ್ಮానవರె దవరు.కుವెంపು ಹెూసగనನ್డ ಸా తಯ್ద
య క . కనನ್డ ಸా తಯ್వనుನ್ శವ್ ಸా తಯ್ ವెౕ ಕెಗె

ಕెూంಡెూయದ್ శವ್ಮానవ. మಹాಕావಯ್, ನాటక, ఖండಕావಯ್, 
కథనಕావಯ್, ಭావಗಿౕತె ౕ ూదಲాద హలవು పರ್ಕారగళ ಲ್
అతుಯ್తತ್మ కృ గళనుನ್ ౕ ద అదವ್యుರ್. కుವెంపು అవరంತె
సవರ್ పರ್ಕారగళలూಲ್ ఏక పರ್ಕారವాద ಧ್ పಡెద క గళು అ
రళ.



ಉಪಸಂಹಾರ
కనನ್డ ಭాಷె మతుತ್ సంసಕ್ೃ ಗె ಭారతద ಲ್ ఉజವ್లವాద
ಸాಥ್న ದె. ಸా ర వషರ್కూಕ್ ಗಿಲాద ఇ ಹాస
ಹెూం రువ ರ್మంతವాద, షಟ್ವాద ఈ సంసಕ್ೃ ಗె
మనಸెూಲాదవರె ఇలಲ್. ఇతంహ ಭాಷె మతుತ್
సంసಕ್ೃ యనుನ್ ಗౌరవ ంద ಕాಪా ಕెూండు
ಹెూౕగువುదు న ಮ್ಲాಲ್ కనನ್ గర అಧాಯ್
కతರ್వಯ್ವాಗಿದె…….


