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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.



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. ಸುಂದರ ಟೋಗ ದದ್ರೆ 

ಚಂದದ ಬರಹಗ ಗೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಆವರಣವಾದೀತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಚಂದದ 
ನುಡಿ, ಅಂದದ ಅಡಿ, ಇದು ನಮಮ್ ಕನನ್ಡ ನಾಡು



ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್
ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ ಅನೇಕ ಪರ್ಕಾರಗ ಂದ ರ್ೕಮಂತವಾಗಿದೆ. ಸಾ ತಯ್ ಪರ್ಕಾರದ ಸವ್ರೂಪ, ರಚನೆ(structure) 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ವೇ ಬೇರೆ -ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ ಪರ್ಕಾರಗಳ ೕೆ 
ಬೇರೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ಕೆಕ್ ಬೇರೆ ೕ ರ್ಕೆ ಕೊಡುವುದೇ ಉಚಿತ. ಸಾ ತಯ್ದ ಷಯ ದೊಡಡ್ದು. ಅದರ ಲ್ 
ಪಾರ್ಚೀನ ಸಾ ತಯ್ದಿಂದ ಅವಾರ್ಚೀನ ಸಾ ತಯ್ ಎಲಾಲ್ ಷಯಗಳನುನ್ ಹಾಕಬಹುದು. ತಕಕ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸಾ ತಯ್ದ -
ಅದರ ಪರ್ಕಾರಗಳ ವರಣೆ ಪೂವಾರ್ಗರ್ ಲಲ್ದ ಮಶೆರ್ಯೂ ಇದರ ಲ್ ಸೇರಬೇಕು.

ಕನನ್ಡ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪರ್ಪರ್ಥಮ ಉದಾಹರಣೆ ದೊರಕಿರುವುದು ತಾಳಗುಂದದ ಂಹಕಟಾಂಜನ ಶಾಸನ ದ ಲ್ 
(ಸು. ಕಿರ್.ಶ೩೭೦ ರಿಂದ೪೫೦). ಪರ್ ದಧ್ವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನಗಳು ಪುರಾತನ ಕನನ್ಡ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮತತ್ಷುಟ್ 
ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ವೆ. ಉಪಲಬಧ್ವಾಗಿರುವ ಪರ್ಥಮ ಕನನ್ಡ ಪುಸತ್ಕವೆಂದರೆ ೯ ನೇ ಶತಮಾನದ 
ಅ ೕಘವಷರ್ ನೃಪತುಂಗನ [[ಕ ರಾಜಮಾಗರ್] ನೃಪತುಂಗನ ಆಸಾಥ್ನದ ಕ ಯಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಜಯನ ಈ ಪುಸತ್ಕ 
ಕನನ್ಡ ಕಾವಯ್, ಕನನ್ಡ ನಾಡು, ಮತುತ್ ಕನನ್ಡಿಗರ ಬಗ ಗೆ್ ಬರೆಯಲಪ್ಟಟ್ ಒಟಾಟ್ರೆ ಸಾರಾಂಶವೆನನ್ಬಹುದು.



ಹಳೆಗನನ್ಡ
ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ ಚರಿತೆರ್ಯ ಲ್ ಹತತ್ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹನೆನ್ರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗಿನ 
ಕಾಲಘಟಟ್ವನುನ್ ಹಳೆಗನನ್ಡ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಲದ ಸಾ ತಯ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಜೈನ ಧಮರ್ವನುನ್ 
ಅವಲಂಬಿ ದೆ. ಕನನ್ಡ ಚರಿತೆರ್ಯ ಈ ಘಟಟ್ಕೆಕ್ ಆದಿ-ಕಾವಯ್ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾಲದ ಅತಿ ಪರ್ ದಧ್ 
ಕ ಯೆಂದರೆ ಪಂಪ (ಕಿರ್.ಶ. ೯೦೨-೯೭೫). 
ಪಂಪನ ಕರ್ಮಾಜುರ್ನ ಜಯ ಅಥವಾ ಪಂಪ ಭಾರತ ಇಂದಿಗೂ ಮೇರು ಕೃತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಪಂಪ 
ಭಾರತ ಮತುತ್ ತನನ್ ಇನೊನ್ಂದು ಮುಖಯ್ಕೃತಿಯಾದ ಆದಿಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ ಪಂಪ ಕನನ್ಡ ಕಾವಯ್ಪರಂಪರೆಯ 
ದಿಗಗ್ಜರ ಲ್ ಒಬಬ್ನಾಗಿದಾದ್ನೆ. ಪಂಪ ಭಾರತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಮಹಾಭಾರತದ ಕನನ್ಡ ರೂಪಾಂತರ. ತನನ್ 
ಮಾನವತಾವಾದ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಲೇಖನಶೈ ಯ ಮೂಲಕ ಕನನ್ಡದ ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಭಾವಶಾ  ಲೇಖಕರ ಲ್ 
ಒಬಬ್ನಾಗಿದಾದ್ನೆ.' ಮಾನವ ಕುಲ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ' ಎಂದು ಶವ್ಮಾನವ ತತವ್ವನುನ್ ಸಾರಿದ ಜಗದ ಕ  ಪಂಪ.



ಇದೇ ಕಾಲದ ಇನೊನ್ಬಬ್ ಪರ್ಮುಖ ಲೇಖಕನೆಂದರೆ 
ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣವನುನ್ ರಚಿ ದ ನನ್ (೯೩೯-೯೬೬). 
ಈ ಕಾಲದ ಮತೊತ್ಬಬ್ ಹೆಸರಾಂತ ಕ  ರನನ್ (೯೪೯-?). 
ರನನ್ನ ಪರ್ಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಜೈನ ಧಮೀರ್ಯವಾದ ಅಜಿತ 
ತೀಥರ್ಂಕರ ಪುರಾಣ ಮತುತ್ ಗದಾಯುದಧ್ಂ ಅಥವಾ 
ಸಾಹಸಭೀಮ ಜಯ. 
ಇದು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಂಹಾವಲೋಕನ 
ದೃ ಟ್. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಲ್ 
ಥ್ತವಾಗಿದದ್ರೂ ಂಹಾವಲೋಕನ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಇಡಿಯ 

ಮಹಾಭಾರತವನುನ್ ಪರಿ ೕ ಸುತತ್ದೆ. ಛಂದ ಸ್ನ 
ದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಈ ಕಾಲದ ಕಾವಯ್ ಚಂಪೂ ಶೈ ಯ ಲ್ದೆ 
(ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗದಯ್ ಮಿ ರ್ತ ಪದಯ್)



ನಡುಗನನ್ಡ
ನಡುಗನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಾ ತಯ್ ಪರ್ಕಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಇವುಗಳ ಲ್ ಮುಖಯ್ವಾದವು 
ರಗಳ ,ೆ ಸಾಂಗತಯ್ ಮತುತ್ ದೇ . ಈ ಕಾಲದ ಸಾ ತಯ್ ಜೈನ, ಂದೂ ಹಾಗೂ ಜಾತಯ್ತೀತ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ 
ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಟ್ದ ಪರ್ಮುಖ ಲೇಖಕರ ಲ್ ಇಬಬ್ರೆಂದರೆ ಹರಿಹರ ಮತುತ್ ರಾಘವಾಂಕ. ಇಬಬ್ರೂ ತಮಮ್ದೇ 
ಶೈ ಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ದ ದಾರಿಯನುನ್ ಬೆಳಗಿದವರು. 
ಹರಿಹರ ರಗಳ  ೆಸಾ ತಯ್ವನುನ್ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದನು, ತನನ್ ಶೈವ ಮತುತ್ ೕರಶೈವ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ. ರಾಘವಾಂಕ 
ತನನ್ ಆರು ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಷಟಪ್ದಿ ಛಂದಸಸ್ನುನ್ ಜನಪಿರ್ಯಗೊ ದನು. ಅವನ ಮುಖಯ್ ಕೃತಿ ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ ಕಾವಯ್, 
ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತರ್ವಾದ ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ನ ಜೀವನವನುನ್ ಕುರಿತದುದ್. ಈ ಕೃತಿ ಸಹ ತನನ್ ತೀವರ್ವಾದ ಮಾನವತಾವಾದಕೆಕ್ 
ಪರ್ ದಧ್ವಾಗಿದೆ. 
ಇದೇ ಕಾಲದ ಇನೊನ್ಬಬ್ ಪರ್ ದಧ್ ಜೈನ ಕ  ಜನನ್. ತನನ್ ಕೃತಿಗಳಾದ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಮತುತ್ ಅನಂಥನಾಥ 
ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜೈನ ಸಂಪರ್ದಾಯದ ಬಗ ಗೆ್ ಬರೆದನು. ಇದೇ ಕಾಲದ ಕನನ್ಡ ವಾಯ್ಕರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಮುಖಯ್ 
ಕೃತಿ ಕೇ ರಾಜನ ಶಬದ್ಮಣಿದಪರ್ಣ.



ವಚನ ಸಾ ತಯ್
ವಚನಗಳು ಎಂದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಂಗಾಯತ ಶರಣರ 
ವಚನಗಳು ಮುಕತ್ ಛಂದ ಸ್ನ ಲ್ವೆ. ಬಸವೇಶವ್ರ, ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ  ದಲಾದವರ 
ವಚನಗಳನುನ್ ಶಾ ೕಯ ಸಂಗೀತದ ಲ್ ಅಳವಡಿ  ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಮನಸೂರ 

ದಲಾದ ಂದುಸಾತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರರು ಹಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಶರಣರ ನಂತರದ 
ಕ ಯಾದ ಸವರ್ಜಞ್ರ ವಚನಗಳು ಮಾತರ್ ತಿರ್ಪದಿಯ ಲ್ವೆ. 
ವಚನಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾಮಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಪರಿ ಥ್ತಿಗಳ 
ಬಗೆಗಿನ ೕಚನಾಧಾರೆಗಳು. ಇನೂನ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ವಚನ ಸಾ ತಯ್ ಅಂದಿನ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಂತಿಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೆ ಕನನ್ಡಿ ಡಿಯುತತ್ದೆ. ಬಸವಣಣ್ನವರಿಂದ 
ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಂತಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧಮರ್ಗಳ ೕಚನೆಗಳ ಕಾರ್ಂತಿಕಾರಿ ಮರು-
ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ್ತು. 
ವಚನ ಸಾ ತಯ್ದಿಂದ ಬಂದ ಮುಖಯ್ ಬೋಧನೆಗಳೆಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಮತುತ್ 
ಅಧಾಯ್ತಿಮ್ಕತೆಯ ಬಗ ಗೆ್ ಹೊಸ ನೋಟ. ವಚನ ಸಾ ತಯ್ದ ಪರ್ಮುಖ ಹರಿಕಾರರೆಂದರೆ 
ಬಸವೇಶವ್ರ (೧೧೩೪-೧೧೯೬), ಅಲಲ್ಮಪರ್ಭು ಮತುತ್ ಕನನ್ಡದ ದಲ ಮ ಳಾ 
ಲೇಖಕಿಯಾದ ಅಕಕ್ ಮಹಾದೇ  (೧೨ನೇ ಶತಮಾನ). ಇವರಲಲ್ದೆ ದೇವರ 
ದಾ ಮಯಯ್, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ್ ಇನೂನ್ ದಲಾದ ವಚನಕಾರರು ವಚನ 
ಸಾ ತಯ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ.



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.



కನాರ್టకద కಲె మతుತ್ సంసಕ್ೃ
ಭಾರತದ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ದ ಣ ಭಾಗವು ವೈ ಷಟ್ಯ್ವಾದ ಕಲೆ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ . ಕನಾರ್ಟಕದ 
ಸಥ್ ೕಯ ಮೂಲದ ವೈ ಧಯ್ಮಯ ಭಾಷಾ ಮತುತ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯು ರಾಜಯ್ದ ದೀಘರ್ಕಾ ೕನ 
ಐತಿಹಾ ಕ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಾರ್ಟಕವು ಕನನ್ಡಿಗರಲಲ್ದೆ ತುಳು ವಾ ಗರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ 
ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ ಕನನ್ಡಿಗರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಾತ್ರೆ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ,ಬೌದಧ್ರು , ದಿಧ್ ಬುಡಕಟುಟ್ 
ಜನಾಂಗದವರು ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಇತರ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡಾ ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. 
ಕನಾರ್ಟಕದ ಕರಾವ  ಭಾಗದ ಲ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರ್ಮುಖ ರೂಪವಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತದ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕದ ಸಮಕಾ ೕನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯು ಗುಬಿಬ್ ೕರಣಣ್ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 
ಸಾಥ್ಪಿತವಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ನೀನಾಸಂ , ರಂಗ ಶಂಕರ ಮತುತ್ ರಂಗಾಯಣ ದಷೆಟ್ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ .. 
ೕರಗಾಸೆ , ಕಂಸಾಳ  ೆಮತುತ್ ಡೊಳುಳ್ ಕುಣಿತಾ ಜನಪಿರ್ಯ ನೃತಯ್ ಪರ್ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಭರತನಾಟಯ್ವು ಸಹ 

ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ವಾಯ್ಪಕ ರ್ೕತಾಸ್ಹವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 
 
 



ಸಂಗೀತ
ಂದೂಸಾಥ್ನಿ

ಂದೂಸಾಥ್ನಿ ಸಂಗೀತದಲೂಲ್ ಕನಾರ್ಟಕವು ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ 
ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಗ ದೆ. ಕನಾರ್ಟಕದ ಹಲವಾರು ಂದೂಸಾಥ್ನಿ 
ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕಾ ದಾಸ ಸನಾಮ್ನ್, ಪದಮ್ ಭೂಷಣ್ 
ಮತುತ್ ಪದಮ್ ಭೂಷಣ ಪರ್ಶ ತ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. 
ಕೆಲವು ಪರ್ ದಧ್ ಸಂಗೀತಕಾರರು ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ , 
[೧] ಪುಟಟ್ರಾಜ್ ಗೌ , ಪ. ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋ  , [೨] ಪ. 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ್ ಮನೂಸ್ರ್ , [೩] ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜುಗ್ರು , 
[೪] ಸವಾಯಿ ಗಂಧವರ್ [೪] ಮತುತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧವರ್ . 
[೫]



ಯಕಷ್ಗಾನ
ಯಕಷ್ಗಾನವು ಕನಾರ್ಟಕದ ಕರಾವ ಯ ಒಂದು 
ನಾಟಕೀಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಮತುತ್ ಶಾ ೕಯ 
ಸಂಪರ್ದಾಯದ ಸಮಿಮ್ಳನವು ಯಕಷ್ಗಾನವನುನ್ 
ವಣರ್ರಂಜಿತ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, 
ಹಾಡು ಕೆ, ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನುನ್ 
ಹಾರಾಡುತತ್ ಸಂ ೕಜಿಸುವ ಒಂದು ಷಟ್ವಾದ 
ಕಲೆಯ ರೂಪವನುನ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ 
ಪರ್ದಶರ್ಕರ ಲ್ ಶಂಬು ಹೆಗ ಡೆ್ , ಚಿತತ್ನಿ ರಾಮಚಂದರ್ ಹೆಗ ಡೆ್ 
ಸೇರಿದಾದ್ರೆ . ಯಕಷ್ಗಾನ ಮತುತ್ ಡಾಲು ಕುನಿತಾ 
ಕನಾರ್ಟಕದ ಎರಡು ಜನಪಿರ್ಯ ನೃತಯ್ ಪರ್ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. 
ಗಮಕಾ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 
ಅನನಯ್ ಸಂಗೀತ ರೂಪವಾಗಿದೆ.



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 ಉಲ ಲೆ್ೕಖಿ 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.



ಕ
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

ಹೊಸಗನನ್ಡ ಕಾಲದ ಕ ಗಳು  
ಮಧುರ ಚೆನನ್ 
ಶಾ೦ತಕ  
ಆನಂದಕಂದ 
ಭಟಾಟ್ಕಳಂಕ 
ಗೋ ಂದ ಪೈ 
ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು 
ಕುಪಪ್ ಳ್ ವೆಂಕಟಪಪ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್(ಕುವೆ೦ಪು) 
ದ.ರಾ.ಬೇಂದೆರ್ 
ಮಾ ತ್ 
ವರಾಮ ಕಾರ೦ತ 
.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್ 

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂತಿರ್ 
ಗಿರೀಶ್ ಕಾನಾರ್ಡ್ 
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಕಂಬಾರ 
ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತನ್ಂ 
ಮಹಾದೇ  ವಮಾರ್ 
 

క గళು



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 



ధనಯ್ವాదగళು


