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షయగళು : 
● ನాడు ను
● ಸా తಯ್ మతుತ್ ಸాధನె
● క
● సంసಕ್ೃ



ಕನನ್ಡ ನಾಡು ನವೆಂಬರ್ 1, ಕನನ್ಡಿಗರಿಗೆಲಲ್ ಸಂಭರ್ಮ ಮತುತ್
ಸಡಗರದ ದಿನ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನನ್ಡ ನಾಡು-ನುಡಿಯ
ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವ
ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ.ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾ ರ
ವಷರ್ಗಳ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಈ
ಕನನ್ಡ ನಾಡನುನ್ ಶಾತವಾಹನ, ಗಂಗ, ಕದಂಬ, 
ಚಾಲುಕಯ್,ರಾಷಟ್ರ್ಕೂಟ ಹೊಯಸ್ಳ ಮುಂತಾದ
ರಾಜವಂಶದವರು ಆಳುವುದಲಲ್ದೆ ರಾಷಟ್ರ್ದ
ಇತಿಹಾಸದ ಲ್ ತಮಮ್ ಕೀತಿರ್ಗಾಥೆಯನುನ್
ಸುವಣಾರ್ಕಷ್ರಗ ಂದ ದಾಖ ದಾದ್ರೆ.



ಕನನ್ಡ ನಾಡು
ಸಂಸಕ್ೃತಿಯ ನೆಲೆ ೕಡು. ಇದು ಸಾಧಕರ ಕಮರ್ಭೂಮಿ. ನಾಡು - ನುಡಿ - ಸಂಸಕ್ೃತಿಗ ಗಾಗಿ
ಸವರ್ಸವ್ದೊಂದಿಗೆ ಜೀವವನೂನ್ ತೆತತ್ವರ ಮಣಿಣ್ದು. ಶತಮಾನಗಳ ಂದೆ ಮದರಾಸು ಸರಕಾರದ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ದುದ್ದರಿಂದ ಅ ಲ್ನ ಪರ್ಭಾವ, ನಂತರ ಕನಾರ್ಟಕದ ಪೆರ್ೕರಣೆ, ಅ ಲ್ಂದ ನಂತರ
ಕೇರಳಕೆಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬ ಕ ಮಲೆಯಾಳಂ ಮನೆ-ಮನಗಳ ಆವರಣ. ೕಗೆ ಭೌಗೋ ಕವಾಗಿ
ಇ ಲ್ನ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ರ್ೕಮಂತಿಕೆಗೆ - ಕಲಾವಂತಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಮಜಲುಗಳು - ಕವಲುಗಳು. 
ಸುಸಂಸಕ್ೃತವಾದುದು, ಆರೋಗಯ್ಪೂಣರ್ವಾದುದು, ಸಕಾರಾತಮ್ಕವಾದುದು ಎ ಲ್ಂದ ಲಭಿ ದರೂ
ನಮಗದು ವ್ೕಕೃತ. 

ಈ ಎಲಲ್ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀಡುವ ನಮಮ್ ಕನನ್ಡ ನಾಡು ಯತನ್ ದು. ೕಮಿತತೆಯ
ನಡುವೆಯೂ ಸಂಸಕ್ೃತಿ-ಕಲೆಗಳ ಸುಗಂಧವನುನ್ ಬೀರುವ ವರಕಪೂರ್ರ ಕವಳದ ತಟೆಟ್ಯಿದು. 
ನೀವೂ ಮೆಚಿಚ್ಕೊಂಡ ಕಲಾ-ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಪುಟದ ಲ್ ಬರೆಯಬಹುದು. 





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 ఎಲాಲ್ 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



•కనನ್డద ಲ್ అನెౕక ಸాధನె
ಮా రువ హలವారు జన ದ ದా್ರె. 
ಹాಗె ౕ అನెౕక క గ దದ್ರె . 
ఇవರెలಲ್ మಹాನ್ రుదు
పಡె రువ కనನ್డద మ గళು

కుವెంపು
ద.ರా.ಬెౕంದెರ್

ಕನನ್ಡ ಸಾಧಕರು



ದಾಸ ಸಾ ತಯ್
ದಾಸ ಸಾ ತಯ್ (ಭಕಿತ್ ಸಾ ತಯ್) ೧೫ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಭಕಿತ್ ಪಂಥದ ಹರಿದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದದುದ್. ಈ ಪದಯ್ಗ ಗೆ
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 'ಪದ' ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಭಗವಂತನ ಲ್ ಒಂದಾಗ ಬಯಸುವ ಭಕತ್ನ ಭಾವವನುನ್ ಪರ್ತಿಬಿಂಬಿಸುತತ್ವೆ. ಈ ಸಾ ತಯ್
ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೂ ನಿಲುಕಿದೆ. 

ದಾಸ ಸಾ ತಯ್ ಸಂಗೀತ ಪದಧ್ತಿಗಳಲೊಲ್ಂದಾದ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತಕೆಕ್ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಸರ ಪದಗ ಗೆ ದೇವರನಾಮಗಳೆಂದೂ
ಹೆಸರು. ಈ ಪರ್ಕಾರದ ಮುಖಯ್ ಕನನ್ಡ ಕ ಗಳೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸ (೧೪೯೪-೧೫೬೪) ಮತುತ್ ಕನಕದಾಸ(೧೫೦೯-೧೬೦೯). 

ಇವರನುನ್ ದಾಸ ಸಾ ತಯ್ದ ಅ ವ್ನಿದೇವತೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.



ಸಾಧಕರು
1.ರಂಗಭೂಮಿಯ ಭೀಷಮ್ ಬಿ. . ಕಾರಂತ್

2.ಕನನ್ಡ ಡಿಂಡಿಮ ಳಗಿ ದ ರಸಋ ಕುಪಪ್ ಳ್ ವೆಂಕಟಪಪ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್
3.ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಅನಘಯ್ರ್ ರತನ್ ‘ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತತ್’

4.ಕನನ್ಡದ ಆ ತ್ ‘ ರ್ೕನಿವಾಸ’ ಎಂಬ ಮಾ ತ್
5.ಬಹುಮುಖ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ದ ತಿರ್ ಕರ್ಮ ಪರ್ತಿಭೆಯ ವರಾಮ ಕಾರಂತರು

6.ಸಮುದರ್ಗೀತೆಗಳ ಅಲೆಯ ಲ್ ಭಾರತ ಂಧು ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂಗೊ ದ ಗೋಕಾಕ್
7.ಡಾ.ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂತಿರ್ ಎಂಬ ಆಲದಮರ

8.ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮೆಮ್ಯ ಪರಿಪೂಣರ್ ನಾಟಕಕಾರ ‘ಕಾನಾರ್ಡ್’
9.ಭಾರತೀಯ ಸಾ ತಯ್ ೇತರ್ದ ಪರ ೕಚಚ್ ಪುರಸಾಕ್ರ ‘ ಾನಪೀಠ’

10.ಪತರ್ಕತರ್, ನಾಟಕಕಾರ, ವಾಗಿಮ್ ಟಿ.ಎಂ. ಸತೀಶ್
11.ಜನಾನುರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್

12.ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಜನಾನುರಾಗಿ ಕೆ. ಧರಣೀಶ್



ಹಳಗನನ್ಡ ಕಾಲದ ಕ ಗಳು
ಸಮಂತ ಭದರ್
ವಕೋಟಾಯ್ಚಾಯರ್

ಪಂಪ
ರನನ್

ನನ್
ಜನನ್
ಪು ಗೆರೆ ಸೋಮನಾಥ
ಪಲುಕ್ರಿಕಿ ಸೋಮನಾಥ
ನಯಸೇನ
ಅಸಗ
ಗುಣನಂದಿ
ಕೇ ರಾಜ
ನಾಗವಮರ್-೧
ನಾಗವಮರ್-೨

ಕ



ಕನನ್ಡ ಕಿ ಗಳು
ಕನನ್ಡ ಕ ಗಳು ಅಂದರೆ ಕನನ್ಡ ನುಡಿಯ ಲ್ ಕಾವಯ್ /ಸಾ ತಯ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಕನನ್ಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಚರಿತೆರ್ಯನುನ್ ಬರೆದು ಸಾ ತಯ್ದ ಕಥೆ, ಕವನ,ಹಾಡು,ಹರಟೆ, ಪರ್ಬಂಧ, ಪರ್ವಾಸ
ಕಥನ ಇತರೆ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಕಾರಗಳ ಲ್ ರಚಿಸುವರನುನ್ ಕ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ದ ಹುಟಿಟ್ಯಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಬದುಕಿರುವ ಇ ಲ್ಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದು ರ್ನೀತ, ರ್ೕ ಜಯ, 
ಪಂಪನಿಂದ ಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನೂರಾರು ಕನನ್ಡ ಕ ಗಳು ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ಕೆಕ್ ಭವಯ್ ಮೆರಗು ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಣಣ್ ಪರ್ಯತನ್ ಈ ಬರಹದು.

ಸಮಂತ ಭದರ್ :- ನನುನ್, "ಚಾಮುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ" ದ ಲ್ ಹಾಗೂ "ಜಿನಸೇನಾಚಾಯರ್ " "ಸಂಸಕ್ೃತದ ಪೂವರ್ಪುರಾಣದ ಲ್ " 
ಸುತಿತ್ ರುವದು " ಆರ್. ನರ ಂಹಾಚಾಯರ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿ ದಾದ್ರೆ. ಇವನ ಕಾಲ ಕಿರ್. ಶ. ಕ. ೪00. " ಶರ್ವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನ ಸಂಖೆಯ್ ಕಿರ್.ಶ.ಕ. 
೧೧೨೯ ದ ಲ್ ಈತನ ಕೀತಿರ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನು ವಾದಮಾಡುವ ನಿಮಿತತ್ " ಪಾಟ ಪುತರ್, ಮಾಳವ, ಂಧು, ಠಕಕ್ದೇಶ, ಕಾಂಚೀ, ದಿಶ, 
ಕರಹಾಟಕ, ದೇಶಗ ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ದದ್. " ಸಮಂತಭದರ್ನ" ಕುರಿತು " ರಾಜಾವ ಕಥಾಸಾರ " ಕೃತಿಯ ಲ್ ದೇವಚಂದರ್ನು. " ಪೂವರ್ ಕ ಗಳ
ಕಥೆ " ಅಧಾಯ್ಯ ೫ ರ ಲ್ ಸಮಂತ ಭದರ್ನ ಕುರಿತು ತನನ್ದೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದಾದ್ನೆ.



ధనಯ್ವాదగళು


