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                                                           ಸಂಪಾದಕೀಯ  

 

“ಅನುಕರ್ಷ್” ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ಅಲಯನ್ಸಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಭಾಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ 

ಪ್ರಕಟಗರೂಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ತ್ತರಕರಯಾಗಿದುು, ಕಲರ, ಸಾಹಿತ್ಾ, ಸಾಿಂಸ್ಕೃತ್ತಕ ಅಧ್ಾಯನ, ಸ್ಕಮಾಜ 

ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗರ ಸ್ಕಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕಿಂಶರ ೋಧ್ನಾತ್ಮಕ ಬರಹಗಳ್ನುು ಪ್ರಕಟಿಸ್ಕುತ್ಿದ್ರ.  

         ಅಲಯನ್ಸಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಭಾಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸರಪರಟಿಂಬರಷ ೨೫ರಿಂದು ಹಿಿಂದ 

ದವಸ್ಕವನುು ಆಚರಿಸ್ಕಲಾಗಿತ್ುಿ. ಈ ಹಿನರುಲರಯಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮೊದಲ ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯನುು ಹಿಿಂದ 

ಭಾಷರಯಲ್ಲ ಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸ್ಕಲಾಗಿತ್ುಿ. ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳಿಗರ ಸ್ಕಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಹಿಿಂದ ಲರೋಖನಗಳ್ಳ, 
ಕವನಗಳ್ನುು ಪ್ತ್ತರಕರಯ ಮೊದಲ ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯು ಒಳ್ಗರೂಿಂಡಿತ್ುಿ.  

    ಪ್ರಸ್ಕುಿತ್ ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯು ಕನುಡ, ಇಿಂಗಿಿೋರ್ಷ, ಹಿಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಭಾಷರಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರ.  ಈ 

ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯನುು “ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಕಲರ,ಸಾಹಿತ್ಾ ಹಾಗೂ ಸಾಿಂಸ್ಕೃತ್ತಕ ಪ್ರಿಂಪ್ರರ” ಎಿಂಬ ಆಶ್ಯದ್ರೂಿಂದಗರ 
ಹರೂರತ್ರಲಾಗುತ್ತಿದ್ರ.   ಅಲಯನ್ಸಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯದ ಭಾಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಿಭಾಗ, ಕನುಡ ಭಾಷಾ 

ಕರೋಿಂದರಗಳ್ ವತ್ತಯಿಂದ ಕನುಡ ರಾಜರೂಾೋತ್ಸವ ಸ್ಕಮಾರಿಂಭವನುು ನವರಿಂಬರಷ ತ್ತಿಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ 

ವಿಜ ಿಂಭಣರಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಕಲಾಯತ್ು.  

      ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಕನುಡ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಜನರಿರುವ ಪ್ರದ್ರೋಶ್ಗಳ್ಳ ಒಿಂದುಗೂಡಿ ನವರಿಂಬರಷ ೦೧ 

೧೯೫೬ರಿಂದು ಮೈಸ್ಕೂರು ರಾಜಾ (ಇಿಂದನ ಕನಾ್ಟಕ)ವು ಅಸಿಿತ್ವಕರೆ ಬಿಂದುದರ ದ್ರೂಾೋತ್ಕವಾಗಿ 

ಅಿಂದನಿಂದ ಕನುಡ ರಾಜರೂಾೋತ್ಸವವನುು ನಾಡ ಪ್ವ್ದ ನರಲರಯಲ್ಲಿ ಕನುಡಿಗರರಲಿರೂ  ಆಚರಿಸಿಕರೂಿಂಡು 
ಬಿಂದದ್ರುೋವರ.                                                                               

     ಕನಾ್ಟಕವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಮಹತ್ವಪ್ೂಣ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರ ಜರೂತ್ರಗರ ಸಾಹಿತ್ಾ, ಕಲರ, 
ಸ್ಕಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ತ್ನುದ್ರೋ ಆದ ಮಹತ್ವವನುು ಹರೂಿಂದದ್ರ. ಅಲಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಾತ್ನಾಡುವ 

ಕನುಡ ಭಾಷರಯು ಸ್ಕುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್ಗಳ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ಕವನುು ಹರೂಿಂದದುು, ಪ್ಿಂಪ್, ಪೊನು, ರನು, 
ಜನು, ನಾಗಚಿಂದರರಿಂತ್ಹ ಶರರೋಷಠ ಪಾರಚಿೋನ ಕವಿಗಳ್ ಜರೂತ್ರಗರ ಆಧ್ುನಕ ಕಾಲ ಘಟಟದಲ್ಲಿ ಕುವರಿಂಪ್ು, ದ.ರಾ 

ಬರೋಿಂದ್ರರ, ಗಿರಿೋಶಷ ಕಾನಾ್ಡಷ,  ಶಿವರಾಮ ಕಾರಿಂತ್, ವಿ.ಕ . ಗರೂೋಕಾಕಷ, ಮಾಸಿಿ ವರಿಂಕಟರೋಶಷ ಅಯಾಿಂಗಾರಷ, 
ಯು. ಆರಷ ಅನಿಂತ್ಮೂತ್ತ್, ಚಿಂದರಶರೋಖರಷ ಕಿಂಬಾರ, ತ್ರೋಜಸಿವಯವರಿಂತ್ಹ ಅನರೋಕ ಸಾಹಿತ್ತಗಳ್ 

ಕರೂಡುಗರಯಿಂದ ಸ್ಕಮ ದಿಯನುು ಪ್ಡರಯುತ್ಿ ಬಿಂದದುು, ಸ್ಕಮಕಾಲ್ಲೋನ ಬರಹಗಾರರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ ಷಿಯಿಂದ 

ತ್ನು ಪ್ರಿಧಿಯನುು ವಿಸ್ಕಿರಿಸಿಕರೂಳ್ಳುತ್ಿ ಸಾಗಿದ್ರ.  
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   “ಕವಿ ಕಾಲದ ಪ್ರತ್ತರೂಪ್” ಎಿಂಬ ಮಾತ್ತನಿಂತ್ರ ಕವಿಗಳ್ಳ ತ್ಮಮ ಕಾಲಘಟಟದ ಸ್ಕಮಾಜ, ಸ್ಕಿಂಸ್ಕೃತ್ತ, ವಿಚಾರ 

ಧಾರರಗಳ್ನುು ತ್ಮಮ ಕ ತ್ತಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಟಿಟರುತ್ಾಿರರ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅನುಕರ್ಷ್ ಪ್ತ್ತರಕರಯ ಪ್ರಸ್ಕುಿತ್ ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯ 

ಕನುಡ ಆವ ತ್ತಿಯು ಕನುಡದ ಪಾರಚಿೋನ ಕವಿಗಳ್ಳ ಪಾತ್ರಗಳ್ನುು ಕಟಿಟಕರೂಟಿಟರುವ ರಿೋತ್ತ, ವಿಚಾರಧಾರರಗಳ್ನುು 
ಹಿಡಿದಟಿಟರುವ ಪ್ರಿ, ಆಹಾರ ಸ್ಕಿಂಸ್ಕೃತ್ತ, ಜನಪ್ದರು ಸಿರೋ ಸ್ಕಿಂವರೋದನರಯನುು ಕಟಿಟಕರೂಟಿಟರುವ ನರಲರ, ಬರೋಿಂದ್ರರ, 
ಕಿಂಬಾರರಿಂತ್ಹ ಆಧ್ುನಕ ಕವಿಗಳ್ಳ ಕಟಿಟಕರೂಟಿಟರುವ ಗಾರಮೋಣ ಸ್ಕಮಾಜ ಹಾಗೂ ಆಧ್ುನಕ ಮೌಲಾಗಳಿಗರ 
ಸ್ಕಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಲರೋಖನಗಳ್ನುು ಒಳ್ಗರೂಿಂಡಿದ್ರ.  ಕನುಡದ ಜರೂತ್ರಗರ ಪ್ರಸ್ಕುಿತ್  ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯು  ಮಲಯಾಳ್ಿಂ, 
ತ್ರಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಹಿಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಿಂಗಿ ಭಾಷರಗಳ್ ಲರೋಖನಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದುು, ಈ ಸ್ಕಿಂಚಿಕರಯ ಲರೋಖನಗಳ್ಳ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಕಲರ, ಸಾಹಿತ್ಾ ಹಾಗೂ ಸಾಿಂಸ್ಕೃತ್ತಕ ಪ್ರಿಂಪ್ರರಯನುು ಪ್ರತ್ತನಧಿಸ್ಕುತ್ಿವರ ಎಿಂಬ ಆಶ್ಯ 
ನಮಮದ್ಾಗಿದ್ರ.  

  ಇಲ್ಲಿಯ ಲರೋಖನಗಳ್ನುು ಸ್ಕಹ ದಯ ಸಾಹಿತ್ಾ ಬಿಂಧ್ುಗಳ್ಳ ಓದ ತ್ಮಮ ಪ್ರತ್ತಕ್ರರಯೆಯನುು ನೋಡಬರೋಕಾಗಿ 
ಕರೂೋರುತ್ರಿೋವರ, ತ್ಮಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ಕಲಹರ- ಸ್ಕೂಚನರಗಳಿಗರ ಸ್ಕದ್ಾ ಸಾವಗತ್.  

 

ವಂದನೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ 

ಡಾ. ವಿವರೋಕಾನಿಂದ ಸ್ಕಜಜನ  

ಕನುಡ ಸ್ಕಹಾಯಕ ಪಾರಧಾಾಪ್ಕರು  
ಭಾಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಿಭಾಗ  

ಅಲಯನ್ಸಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ  
ಬರಿಂಗಳ್ೂರು 

 
 
 

 


