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ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನ್ುಡಿ

● ಇದು ಭಾರತ್ದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ಾರವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಿದದ್ೆ.
● ಇದು ವಿಶ್ವದ 27ನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ುು ಮಾತ್ನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಿದದ್ೆ.
● ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ್ೆೋಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, 

ಕೆೋರಳ, ಗೆ ೋವಾ, ಹಾಗ ದಮನ್ ಹಾಗ ದಿಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ುನ
ಮಾತ್ೃ ಭಾಷೆಯಾಿದ ಬಳಸುವ ಗಣನಿೋಯ ಸಂಖ್ೆಯಯ ಜ್ನ್ರಿದ್ಾಾರೆ. ಈ
ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರಿದ ಪ್ಾರದ್ೆೋಶಿಕ ವಯತ್ಾಯಸಗಳಿಗೆ
ಅನ್ುಗುಣವಾಿದ ಭಾಷೆಯು ವಿವಿಧ್ ರ ಪ್ ಹಾಗ ಶೆೈಲ್ಲಯಉಪ್ಭಾಷೆ
ಅಥವಾ ಪ್ಾರಂತ್ೆೋಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ುನ ಪ್ಡೆದುಕೆ ಂಡಿದ್ೆ. 



● ಅಶೆ ೋಕನ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ್ಗಳ ಮ ಲಕ
ಭಾರತ್ದ್ೆಲೆಿಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಲ್ಲಪಿಯಾಿದ
ಜ್ನ್ಪಿರಯಗೆ ಂಡು, ಎಲಿ ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತಿೋಯ
ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮ ಲ-ಲ್ಲಪಿಯಾದ ಬ್ಾರಹ್ಮೀ
ಲ್ಲಪಿಯಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಲ್ಲಖಿತ್
ಲ್ಲಪಿರ ಪ್ಗಳನ್ ನ ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳಳಲಾಿದದ್ೆ.

● ಕನ್ನಡ ಲ್ಲಪಿಯು ನಿರಂತ್ರವಾಿದ ಬದಲಾವೆೆ
ಆಗುತ್ುಲೆೋ ಇದುಾ ಇಂದಿನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಲಪಿಯು, 
ಸುಮಾರು ೨,೦೦೦ ವಷ್ಟ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂತ್ಹ ವಿಕಸನಿೋಯ ಬದಲಾವೆೆಗಳಿಂದ
ಉಂಟಾದುದು. 



ನಾಡಹಬಬ ನ್ುಡಿಹಬಬ
● ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೋತ್ಸವ - ನ್ವೆಂಬರ್ ೧
● ಮೈಸ ರು ಪ್ಾರಂತ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಮ ಲಕ ಕರೆಯಲಪಡುತಿುದಾ

ಹಾಗ ವಿಭಾಗಗಳಾಿದ ಚ್ದುರಿದಾ ನಾಡನ್ುನ 1956ರ ನ್ವೆಂಬರ್
1ರಂದು "ಕನಾಷಟಕ'' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ
ಮಾಡಲಾಯತ್ು.

● ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಷ ನ್ವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಾಡಿನಾದಯಂತ್
ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೋತ್ಸವವನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತಿುದ್ೆ.

● ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಹೆ ೋರಾಟಗಳ ಬಗೆೆ ಮುಂದಿನ್
ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ೆಾೋಶ್ದಿಂದ ಹಾಗ ಕನಾಷಟಕದ
ಏಕೋಕರಣಕೆೆ ಹೆ ೋರಾಡಿದ ಮಹನಿೋಯರನ್ುನ ಸಮರಿಸುವ
ಉದ್ೆಾೋಶ್ದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ವವನ್ುನ
ಪ್ಡೆದುಕೆ ಂಡಿದ್ೆ.



ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತಿ
● ನ್ಮಮ ನೆರೆಯ ಸಂಸೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ನಾವು ಅನೆೋಕ ಸಾಂಸೃತಿಕ

ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಳನ್ುನ ನೆ ೋಡುತ್ೆುೋವೆ ಮತ್ುು ಭಾಷೆ ಸಂಸೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ ಗುರುತ್ಾಗುತ್ುದ್ೆ. 
ಅದ್ೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕನಾಷಟಕ ಮತ್ುು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರದ್ೆೋಶ್ಗಳ ಒಂದ್ೆೋ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲ,ಿ 
ನಾವು ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಆಚ್ರೆೆಗಳು ಮತ್ುು ಬಳಕೆಗಳನ್ುನ ನೆ ೋಡುತ್ೆುೋವ

● ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಉತ್ೃಷ್ಟ್ಟವಾದದುಾ, ಶಿರೋಮಂತ್ವಾದದುಾ. ವಿಪ್ುಲವಾಿದ
ದ್ೆ ರಕುವ ಸಾಹ್ಮತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಾಖಲೆಗಳು ಈ ಅಂಶ್ವನ್ುನ
ದೃಢೋಕರಿಸುತ್ುವೆ.ಅನೆೋಕ ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳು ಬಂದು ಹೆ ೋಿದವೆ ಆದರೆ ನಿಜ್ವಾದ
ಸಂಸೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ುನ ಬದಲಾಯಸಲು ಯಾವುದ್ೆೋ ಯುಗವು ತ್ುಂಬ್ಾ
ಶ್ಕುಯುತ್ವಾಿದಲಿ. ಆದಾರಿಂದ, ಯುವ ಪಿೋಳಿಗೆಯ ಸಂಸೃತಿಯು ಇನ್ ನ ಹಳೆಯ
ತ್ಲೆಮಾರುಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಷ ಹೆ ಂದಿದ್ೆ. 



ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತ್ಯ

● ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಷೆಟೋ ಪ್ಾರಚೋನ್. ಅಷೆಟೋ
ವೆೈಭವಯುತ್. ಇಡಿೋ ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಕಲೆ, 
ಸಂಸೃತಿ, ಬದುಕು ಹ್ಮೋಗೆ ಒಟಾಟರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಜ್ಗತ್ೆುೋ
ಅಡಕಗೆ ಂಡಿದ್ೆ.

● ಸುಮಾರು 2000 ವಷ್ಟ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತ್ಯ
ಆದಿಕವಿ ಪ್ಂಪ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಿದ ಕುವೆಂಪ್ು, ಬ್ೆೋಂದ್ೆರ
ಮೊದಲಾದವರು ಕೆ ಂಡಿಯಾಿದ ಇಂದಿನ್ ಯುವ ತ್ಲೆಮಾರಿನ್
ಆಕಷ್ಟ್ಷಕ ಬರಹಗಾರರವರೆಗ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನೆನೋ ನಿಮಿಷಸಿದ್ೆ. 



● ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತ್ಯದ ಹುಟ್ಟಟಯಂದಲ ಬ್ೆಳೆದು ಬದುಕರುವ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದುವಿಷನಿೋತ್, ಶಿರೋವಿಜ್ಯ, ಪ್ಂಪ್ನಿಂದ ಹ್ಮಡಿದು
ಇಂದಿನ್ವರೆಗೆ ನ್ ರಾರು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತ್ಯಕೆೆ ಭವಯ
ಮರಗು ಕೆ ಡುಗೆಗಳನ್ುನ ನಿೋಡಿದ್ಾಾರೆ. 

● ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳು - ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಜ್ನ್ನ
● ನ್ಡುಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು - ಕನ್ಕದ್ಾಸರು, ಬಸವಣಣ, ಅಕೆಮಹಾದ್ೆೋವಿ, 

ಪ್ುರಂದರದ್ಾಸರು, ಸವಜ್ಞ
● ಹೆ ಸಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು -ದ.ರಾ.ಬ್ೆೋಂದ್ೆರ, ಮಾಸಿು, ಶಿವರಾಂ ಕಾರಂತ್, 

ವಿ. ಕೃ.ಗೆ ೋಕಾಕ್, ಜೆ. ಪಿ. ರಾಜ್ರತ್ನಂ, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ, ಕುವೆಂಪ್ು ಇನ್ ನ
ಮುಂತ್ಾದವರು.



ಜ್ಞಾನ್ಪಿೋಠ ಪ್ರಶ್ಸಿುಯ ಕರಿೋಟ

● ಕನ್ನಡ ಸಾಹ್ಮತಿಗಳು ಜ್ಞಾನ್ಪಿೋಠ ಪ್ರಶ್ಸಿುಯಂದ ಪ್ುರಸೃತ್ಗೆ ಂಡು, 
ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಅತಿೋ ಹೆಚ್ುು ಜ್ಞಾನ್ಪಿೋಠ ಪ್ರಶ್ಸಿು ಪ್ಡೆದ ಭಾಷೆಯನಾನಿದ
ಮಾಡಿದ್ಾಾರೆ.

● ಕನ್ನಡದಮೊದಲ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೋಠ ಪ್ರಶ್ಸಿು ಕುವೆಂಪ್ು ಅವರಿಗೆ.
● ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟುಟ 8 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ್ ಪಿೋಠ ಪ್ರಶ್ಸಿು ಸಂದಿದ್ೆ.





ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು


