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                                   ಪಂಪಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ 
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ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು, 
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ಾಾಟಕ ಕ ೀೇಂದ್ಾೀಯ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ 

                                                                                          

  ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಕಾಲರ್ನ್ತನ ನಾರ್ು ಕ್ರಿ.ಶ. ೪೫೦ ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದಂದ ಹಿಡಿದತ ಪಂಪನ್ರ್ರೆಗ್ಗನ್ 
ಕಾಲರ್ನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸೂಕು ಎನಿಸತತ್ುದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನ್ಮಗೆ ಶಾಸನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗತರ್ುದತ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩ನೆೇ 
ಶತ್ಮಾನ್ ದಂದಲಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡತಬರತರ್ುದತ ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದಲಿ.ಿ ಹಾಗಾಗ್ಗ ಈ ನಿದವಷ್ಟ 
ಕಾಲಘಟ್ಟದಲಿಿ ಯಾವೆಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಕನಾವಟ್ಕದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಕಂಡತಬರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯತ ಯಾರ್ 
ಯಾರ್ ಕಿಮಗಳಲಿಿ ನ್ಡೆದದೆ ಎಂಬತದನ್ತನ ಗಮನಿಸಲಿಕೆೆ ಸಾಧ್ಯ. 

ಕನಾವಟ್ಕದಲಿಿ ಲಿಪಿಯ ಬಳಕೆ ಪ್ಾಿರಂಭ್ವಾದತದತ ಯಾವಾಗ ಎಂಬತದನ್ತನ ಇಂದಗೂ ಸರಿಯಾಗ್ಗ ನಿಧ್ವರಿಸಲಾಗ್ಗಲ.ಿ 
ಈಗ ತಿಳಿದರತರ್ ಮಟಿಟಗೆ ಅಶೆ ೇಕನ್ ಶಾಸನ್ಗಳೆೇ ಕನಾವಟ್ಕದಲಿಿ ದೊರೆಯತರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ಾಿಚೇನ್ ಶಾಸನ್ಗಳು. ಇರ್ು 
ಬಾಿಹಿೀ ಲಿಪಿಯಲೂಿ, ಪ್ಾಿಕೃತ್ ಭಾಷೆಯಲೂಿ ಇವೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲಿಿ ಖರೊೇಷ್ಠಿ ಲಿಪಿಯನ್ೂನ ಬಳಸಿರತರ್ುದತಂಟ್ತ. ಆ 
ಕಾಲದಲಿಿ ಪ್ಾಿಕೃತ್ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಲಿಿದತುದೆೇ ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ್ವಿರಬೆೇಕತ. ಈ ಪ್ಾಿಕೃತ್, ಬೌದಧ ಗಿಂಥಗಳಲಿ ಿ
ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ ಪ್ಾಿಕೃತ್ಕ್ರೆಂತ್ ಭಿನ್ನವಾಗ್ಗದೆ. ಬಹತಶಃ ಅರ್ು ಗಿಂಥಸಥ ಪ್ಾಿಕೃತ್ವಾಗ್ಗರಬೆೇಕತ. ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ 
ಆಡತನ್ತಡಿಯನೆನೇ ಬಳಸಿರತರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಶೆ ೇಕನ್ ಶಾಸನ್ಗಳನ್ೂನ ಸೆೇರಿಸಿ, ನ್ಮಗೆ ಪ್ಾಿಕೃತ್ದಲಿಿ ಸತಮಾರತ 
ಹದನೆಂಟ್ತ ಶಾಸನ್ಗಳು ಇದತರ್ರೆಗೂ ದೊರೆತಿವೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.ದ ಆರಂಭ್ದ ವೆೇಳೆಗೆ ಪ್ಾಿಕೃತ್ ಪಿಭಾರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗತತಿುರತರ್ 
ಹಾಗೂ ಕಿಮೆೇಣ್  ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ  ಪದಗಳು ಶಾಸನ್ಗಳಲಿ ಿಸೆೇರತತಿುರತರ್ುದನ್ತನ ನೊೇಡಬಹತದತ. ಸಿರಿ, ದೆೇಸಕಾಲ, 

ಸಾಸನ್, ತ್ಪ ಇತಾಯದ ಸಮಸಂಸೃತ್ ಪದಗಳನ್ತನ ಈ ಕಾಲದ ಪ್ಾಿಕೃತ್ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿ ಿ ನೊೇಡಿದಾಗ ಬಹತಶಃ 
ಕನ್ನಡರ್ನ್ತನ ನಿಧಾನ್ವಾಗ್ಗ ಬಳಸಿಕೊಳಳಲತ ಆರಂಭಿಸಿರಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ಎರಡನೆೇ ಶತ್ಮಾನ್ಕೆೆ 
ಸೆೇರಿದ ಸನ್ನತಿಯ ಶಾಸನ್ ಇದಕೆೆ ಮತೊುಂದತ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದರಲಿಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ ಸಿರಿ, ಸಯಂದಕ, ಸಾಸನ್, 

ತೆೇಗೂಡ ಇತಾಯದ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದ ತ್ದಭರ್ ರೂಪಗಳೆಂದತ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿಧ್ವರಿಸಿದಾುರೆ. 
ಮತಂದನ್ ಕೆಲರ್ು ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಕಂಡತ ಬರತರ್ ಅಜಜ, ಅಣ್ತಿು, ರಾಯ, ರ್ಲಿರ್, ವಿನ್ನಪಪ ಮೊದಲಾದರ್ೂ ಕೂಡ ತ್ದಭರ್ 
ಪದಗಳೆಂದತ ಹೆೇಳಲಾಗ್ಗದೆ.  

ಕ್ರಿ.ಶ. ಎರಡನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಂತ್ರದ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಠಟಯಂದ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲ. 
ಈ ಕಾಲದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಭಾಷಾ ಮಿಶಿಣ್ದ ಗೊಂದಲರ್ನ್ೂನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಆರಂಭ್ದ ಪ್ಾಿಕೃತ್ದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ 
ಕನ್ನಡಕ್ರೆಂತ್ ಸಂಸೃತ್ದ ಪಿಭಾರ್ವೆೇ ಹೆಚ್ಾಾಗ್ಗದುರೂ ಕ್ರಿ.ಶ ೫-೬ನೆೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಹೊತಿುಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಮೆೇಲತಗೆೈ 
ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಾಿಯೇಗ್ಗಕ ಹಂತ್ರ್ನ್ನಷೆಟೇ ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಕ್ರಿ.ಶ ೮-
೯ನೆೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಅನ್ಂತ್ರರ್ಷೆಟೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯತ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ತಿೇರ ಸಪಷ್ಟವಾದ ನೆಲೆಯನ್ತನ 
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ಕಂಡತಕ  ೇಂಡಿರತರ್ುದನ್ತನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಕನ್ನಡರ್ು ಗಿಂಥಸಥ ಸವರೂಪರ್ನ್ತನ ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರತರ್ುದೂ ಕೂಡ ಈ 
ಕಾಲಘಟ್ಟದಲೆಿೇ.  

ಮೌಯವ ಮತ್ತು ಶಾತ್ವಾಹನ್ರ ಕಾಲದಲಿಿ ಈ ನಾಡಿನ್ ಶಾಸನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಪ್ಾಿಕೃತ್. ಈ ಶಾಸನ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ 
ಕೆೇರ್ಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ತಟ ಮಾತ್ಿ. ಕದಂಬರತ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ ಬಂದ ಮೆೇಲೆ ಸಂಸೃತ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಗಳನ್ತನ ಬಳಸಲತ 
ಆರಂಭಿಸಿದರತ. ಕನಾವಟ್ಕದ ಉತ್ುರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾಮ ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಕದಂಬರತ ತ್ಮಿ ರಾಜಯರ್ನ್ತನ ಭ್ದಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಳತಿುದು 
ಕಾಲದಲೆಿೇ ದಕ್ಷಿಣ್ದಲಿಿ ಗಂಗರತ ತ್ಮಿ ರಾಜಯರ್ನ್ತನ ಸಾಥಪಿಸಿದರತ. ಇರ್ರ ಆರಂಭ್ ಕಾಲದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ದ 
ಪ್ಾಿಬಲಯವೆೇ ಹೆಚ್ಾಾಗ್ಗದತು, ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗತತಿುತ್ತು. ಕಿಮೆೇಣ್ ಈ ಸಿಥತಿ ಬದಲಾಗತತಾು ಬಂದತ, ಬಾದಾಮಿ 
ಚ್ಾಲತಕಯರ ಕಾಲದ ವೆೇಳೆಗೆ ಸಂಸೃತ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದತ, ಕನ್ನಡವೆೇ ಹೆಚತಾ ಬಳಕೆಯಾಗತೊಡಗ್ಗತ್ತ. ಇದೆೇ ಸಂದಭ್ವದಲಿ ಿ
ಕೆಲರ್ು ಪ್ಾಿದೆೇಶ್ಚಕ ಭಾಷೆಗಳೂ ಅಲಿಲಿಿ ಕಂಡತ ಬರತರ್ುದತಂಟ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟçದ ಪ್ಾಿಂತ್ಯದ 
ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಮರಾಠಿಯೂ, ತ್ಮಿಳು ಪಿಭಾರ್ವಿದು ಕಡೆಗಳಲಿಿ ತ್ಮಿಳೂ, ತೆಲತಗತ ಬಳಕೆಯಲಿದಿು ಕಡೆಗಳಲಿಿ ತೆಲತಗನ್ೂನ 
ಬಳಸಿರತರ್ುದತ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪನ್ ತ್ಮಿ ಜಿನ್ರ್ಲಭಿ್ನ್ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ ಮೂರತ ತೆಲತಗತ 
ಕಂದಪದಯಗಳಿರತರ್ುದನ್ತನ ನಿದಶವನ್ವಾಗ್ಗ ತೆಗೆದತಕೊಳಳಬಹತದತ.  

ಕ್ರಿ.ಶ ಎರಡನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ದಂದಲೆೇ ಸಂಸೃತ್ರ್ು, ಪ್ಾಿಕೃತ್ರ್ನ್ತನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ ಕನ್ನಡರ್ನ್ತನ ಮೆಟ್ತಟರ್ ಪಿಯತ್ನರ್ನ್ತನ 
ಮಾಡಿದರೂ, ಕೆಲವೆಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸಮಸಮವಾಗ್ಗ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ುದೂ ಉಂಟ್ತ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ 
ಶಾಸನ್ವೆಂದತ ಪರಿಗಣಿತ್ವಾಗ್ಗರತರ್ ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ ಇದಕೆೆ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಉದಾಹರಣೆ.  

ಪರಿರ್ತ್ವನೆ ಮತ್ತು ಚಲನ್ಶ್ಚೇಲತೆ ಭಾಷೆಯ ಜಿೇರ್ಂತ್ ಲಕ್ಷಣ್. ಕನಿಷ್ಿ ಎರಡತ ಸಾವಿರ ರ್ಷ್ವಗಳ ಇತಿಹಾಸರ್ನ್ತನ 
ಹೊಂದರತರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಸೆಥಯನ್ತನ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ, ಹಳಗನ್ನಡ, ನ್ಡತಗನ್ನಡ, ಹೊಸಗನ್ನಡಗಳೆಂದತ 
ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದೆ. ಯಾರ್ುದನ್ತನ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಎಂದತ ಕರೆಯತತೆುೇವೇ ಆ 
ಅರ್ಸೆಥಯ ಮಾದರಿಗಳು ನ್ಮಗೆ ದೊರೆಯತರ್ುದತ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿ ಿಮಾತ್ಿ. ಇದನೆನೇ ಪಂಪಪೂರ್ವ ಯತಗದ ಭಾಷೆ ಎಂದತ 
ಕರೆಯಬಹತದತ. ಇನ್ೂನ ಖಚತ್ವಾಗ್ಗ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಂದರೆ ಕೃತಿ ರೂಪದಲಿಿ ನ್ಮಗೆ ದೊರೆಯತರ್ (ಕವಿರಾಜಮಾಗವ, ಪಂಪ 
ಮೊದಲಾದರ್ರ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗ್ಗಂತ್ ಪಿತೆಯೇಕವಾಗ್ಗ ಕಂಡತ ಬರತರ್ ಶಾಸನ್ಗಳ ಭಾಷೆಯನೆನೇ ಪೂರ್ವದ 
ಹಳಗನ್ನಡ ಅಥವಾ ಪಂಪಪೂರ್ವ ಯತಗದ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಹೆಸರತಗಳಲಿಿ ಕರೆಯತತಾು ಬಂದದೆುೇವೆ. ವಾಸುರ್ವಾಗ್ಗ ಇದನ್ತನ 
ಪಂಪಪೂರ್ವ ಯತಗ ಎಂದತ ಹೆೇಳುರ್ುದಕ್ರೆಂತ್ಲೂ ಕವಿರಾಜಮಾಗವಕೆೆ ಮೊದಲತ, ಕವಿರಾಜಮಾಗವದ ಅನ್ಂತ್ರ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರೆ ಇನ್ೂನ ಹೆಚತಾ ಸೂಕುವಾಗ್ಗರತತ್ುದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವಿೇಗ ಯಾರ್ುದನ್ತನ ಹಳಗನ್ನಡ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದೆುೇವೇ 
ಅದರ ನಿದವಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಪಂಪನಿಗಿೇಂತ ಮೊದಲತ ಬಂದ ಕವಿರಾಜಮಾಗವಕಾೆರನ್ಲೆೇಿ ಸಪಷ್ಟವಾಗ್ಗ ರೂಪು 
ಪಡೆದತಕೊಂಡಿರತರ್ುದನ್ತನ ಮನ್ಗಾಣ್ಬಹತದತ.  

ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಯತಗದ ಶಾಸನ್ಗಳನ್ತನ ಅರ್ಲೊೇಕ್ರಸಿದಾಗ ನ್ಮಗೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗ್ಗ ಕಂಡತ ಬರತರ್ ಒಂದತ ಅಂಶ, ಕನ್ನಡರ್ು 
ಸಂಸೃತ್ದ ಹಿಡಿತ್ರ್ನ್ತನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಹೊರಬರತತಿುರತರ್ುದತ. ೮-೯ನೆೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ವೆೇಳೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ರಚನೆಯಾಗತರ್ ಮಟಿಟಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದದುರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲದ ಎಲ ಿ ಶಾಸನ್ಕಾರರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ 
ಪಿಭಾವಿತ್ರಾಗ್ಗರತರ್ಂತೆ ತೊೇರತರ್ುದಲಿ. ಕಾರಣ್ ಈಗಾಗಲೆೇ ರೂಢಿಯಲಿಿದು ಶಾಸನ್ ರಚನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ತನ 
ಮಿೇರಲತ ಅರ್ರತ ಮತಂದೆ ಬಂದೇಂತಿಲಿ. ಅಂದರೆ ಶಾಸನ್ಕಾರರತ ತ್ಮಿ ಸಮಕಾಲಿೇನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗ್ಗ 
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ಸಪಂದಸಿದೇಂತಿಲಿ. ಇದಕೆೆ ಅಪರೂಪವಾಗ್ಗ, ಅಪವಾದವಾಗ್ಗ ಕೆಲರ್ು ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಭಾಷಾ ಪಿಯೇಗವಿರತರ್ ಶಾಸನ್ಗಳು 
ಕಂಡತ ಬಂದರೂ, ಬಹತಮಟಿಟಗ್ಗನ್ ಶಾಸನ್ಗಳು ತ್ಮಿ ಏಕತಾನ್ತೆಯನೆನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 

ಒಟಿಟನ್ಲಿಿ ಕವಿರಾಜಮಾಗವದರ್ರೆಗೂ ನ್ಮಗೆ ದೊರೆಯತರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಶಾಸನ್ ರೂಪದಲೆೇಿ 
ಸಿಗತರ್ುದತ. ಉಳಿದೆಲಾಿ ಅರ್ಸಾಥ ಭೆೇದಗಳನ್ತನ ಅರಿಯಲತ ಶಾಸನ್ಗಳಷೆಟೇ ಅಲಿದೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ು 
ಗಿಂಥಗಳು, ಕಡತ್ಗಳು ಮೊದಲಾದರ್ು ಆಧಾರವಾಗ್ಗವೆಯಾದರೂ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡರ್ನ್ತನ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲತ 
ಕೆೇರ್ಲ ಶಾಸನ್ಗಳು ಮಾತ್ಿವೆೇ ಆಧಾರವಾಗ್ಗವೆ. ಈ ಕಾಲದ ಕೆಲರ್ು ಶಾಸನ್ಗಳು ಪದಯ ರೂಪದಲೂಿ, ಕೆಲರ್ು ಗದಯ 
ರೂಪದಲೂಿ ಇವೆ. ಇನ್ತನ ಕೆಲರ್ು ಇವೆರಡರ ಮಿಶಿ ರೂಪದಲೂ ಿಇವೆ. ಕವಿರಾಜಮಾಗವಕಾರನ್ತ ‘ತ್ತಾೆಲಿೇನ್ ಕವಿಗಳು 
ಹಳಗನ್ನಡ(೯ನೆೇ ಶತ್ಮಾನ್ಕ್ರೆಂತ್ಲೂ ಹಿಂದನ್ ಕನ್ನಡ)ರ್ನ್ತನ ಮೊೇಹಿಸಿ ಅದರಲಿಿ ಕಾರ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬಾರದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದಾುನೆ. ಹಾಗಾಗ್ಗ ನ್ೃಪತ್ತಂಗನ್ ಕಾಲಕಾೆಗಲೆೇ ಒಂದತ ‘ಹಳಗನ್ನಡ’ ಆಗ್ಗ ಹೊೇಗ್ಗದತುದನ್ತನ ಇದತ ನ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ. 
‘ಕಾವೆೇರಿಯಂದ ಗೊೇದಾರ್ರಿರ್ರೆಗೆ’ ವಿಸಾುರವಾಗ್ಗದು ನಾಡಿನ್ ಸಂಸೃತಿ ವೆೈಭ್ರ್ರ್ನ್ತನ ಮಾಗವಕಾರ ಕೊಂಡಾಡತತಾು, 
ಇದರ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪ್ಾಿದೆೇಶ್ಚಕ ಪಿಭೆೇದಗಳನ್ತನ ಕತರಿತ್ತ, ಪರಸಪರರಿಗೆ ಅಥವವಾಗದೆ, ಸಾವಿರ ತ್ಲೆಯರತರ್ 
ಆದಶೆೇಷ್ನಿಗಾದರೂ ತ್ಲೆನೊೇರ್ು ತ್ರಿಸತರ್ಂತ್ಹ ‘ಕನ್ನಡಂಗಳು’ ಇಲಿಿ ಹಲವಿದುರ್ು. ಆದರೆ ತಿರತಳಿನ್ನಡದ ಸಿೇಮಾ 
ಪಿದೆೇಶವಂದದತು ಅದತ ಶ್ಚಷ್ಟಭಾಷೆಯಾಗ್ಗ, ಕಾರ್ಯರಚನೆಗೆ ಯೇಗಯವಾದತದಾಗ್ಗತ್ತು ಎನ್ತನತಾುನೆ.   

ಇಂತ್ಹ ಪ್ಾಿದೆೇಶ್ಚಕ ರ್ಯತಾಯಸಗಳನ್ತನ ಕೆಲರ್ು ಶಾಸನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾರ್ು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಹತದತ :  

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗ್ಗ ಬರೆದ, ಬಹತಶಃ ಹಳಿಳಗಳಲಿಿ ಕಂಡತ ಬರತರ್ ಇಂತ್ಹ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ (ಬಹತಪ್ಾಲತ ವಿೇರಗಲತಿ ಮತ್ತು 
ದಾನ್ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ) ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ ಇಂತ್ಹ ‘ಗದಯಕನ್ನಡ’ದಲಿಿ ನಿೇರಸತೆಗೆ ಎಡೆಯಲಿ. ಪ್ಾಿದೆೇಶ್ಚಕ ಮಣಿಣನ್ 
ವಾಸನೆಯನ್ತನ ಗತರತತಿಸಲತ ಇರ್ು ನ್ಮಗೆ ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ. ಅದರಲೂಿ ಪಿಮತಖವಾಗ್ಗ ಫಲಶೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಶಾಪ್ಾಶಯಗಳಲಿಿ ಒರಟಾದ ಆದರೆ ಶಕ್ರುಯತತ್ವಾದ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ುದನ್ತನ ನಾರ್ು ನೊೇಡಬಹತದತ.  

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚ್ಾಲತಕಯ ಮಂಗಲಿೇಶನ್ ಬಾದಾಮಿಯ ಕ್ರಿ.ಶ. ೫೦೦ರ ಶಾಸನ್: 

‘ಸವಸಿು ಶ್ಚಿೇಮತ್ ಪಿಿಥಿವಿೇ ರ್ಲಭಿ್ ಮಂಗಲಿೇಶನಾ 

ಕಲಿನೆಗೆ ಇತೊುದತ ಲಂಜಿಗೆೇಸರೇಂ ದೆೇರ್ಕೆವ ಪೂನಿಱತರ್ 

ಮಾಲಕಾರಗೆಿವ ಅಧ್್ವ ವಿಸದ ಇತೊುದಾನ್ೞಿವನ್ 

ಪಞ್ಾಮಹಾಪ್ಾತ್ಕನ್ಕತಂ ಏಳನೆಯಾ ನ್ರಕದಾ ಪುಳು ಅಕತೆಂ’ 

ಮತ  ತೇಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೩೩ರ ಬಾದಾಮಿಯ ಮಹಾಕೂಟ್ದ ಶಾಸನ್ : ‘ಸವಸಿು ವಿಜಯಾದತ್ಯ ಸತಾಯಶಿಯ 
ಶ್ಚಿೇ ಪೃಥಿವಿೇ ರ್ಲಭಿ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪರಮೆೇಶವರ ಭ್ಟಾರರಾ ಪ್ಾಿಣ್ರ್ಲಿಭೆ ವಿನಾಪೊಟಿಗಳೆನೊವರ್ ಸೂಳೆಯರ್ 
-ಇರ್ರಾ ಮತದತತಾಯವರ್ ರೆರ್ಮಂಚಳಿಳರ್ರಾ ಮಗಳಿುರ್ ಕತಚಪೊಟಿಗಳರ್ರಾ ಮಗಳು ವಿನಾ ಪೊಟಿಗಳ್- ಇಲಿಿಯೆ 
ಹಿರಣ್ಯರ ಭಮಿಳುು ಇಲಾಿ ದಾನ್ಮಂಗೊಟ್ತಟ ದೆೇರ್ನಾ ಪಿೇಠಮನಾ ಕ್ರಸತವಿನೆ ಕಟಿಟ ಬೆಳಿಳಯಾ ಕೊಡೆಯನಾನೆೇರಿಸಿಯೆ, 

ಮಂಗಲತಳ ಳೆ ಅಷ್ಟಶತ್ಂ ಕ್ೆೇತ್ಿಂಗೊಟ್ಟಳ್, ಇದಾನ್ಳಿದೊನ್ ಪಂಚಮಹಾಪ್ಾತ್ಕನ್ಕುಕೇಂ- ಇದನ್ತನ ಎಂಟ್ನೆಯ 
ಶತ್ಮಾನ್ದ ಗದಯದ ಮಾದರಿಯೆನ್ನಬಹತದತ. ಇದರಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ದ ಪಿಭಾರ್ರ್ನ್ೂನ, ಅಚಾಕನ್ನಡತ್ನ್ರ್ನ್ೂನ ಒಟಿಟಗೆೇ 
ನೊೇಡಬಹತದತ.  
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ಇಲಿಿನ್ ಶಾಸನ್ ಗದಯದಲಿಿ ಯಾರ್ ಸಂಕ್ರೇಣ್ವತೆಯೂ ಇಲಿದೆ, ಸರಳತೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಗದಯ ಶೆೈಲಿ ನ್ಮಿ ಗಮನ್ 
ಸೆಳೆಯತತ್ುದೆ. ಇದರಲಿಿ ಬಾದಾಮಿ-ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ಾಿಂತ್ಯದ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ತನ ನೊೇಡಿದರೆ, ಕ್ರಿ.ಶ ೯೫೦ರ 
ಆತ್ಕೂರತ ಶಾಸನ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ್ರ ಗದಯದ ಒಂದತ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ತ್ತಮಕೂರತ, ಮಂಡಯ ಸತತ್ುಲಿನ್ ಪ್ಾಿಂತ್ಯದ ಕನ್ನಡದ 
ಮಾದರಿಯನ್ತನ ನೊೇಡಬಹತದತ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ್ರ ಬಾರ್ನ್ಂಟ್ನಾದ ಬೂತ್ತಗನ್ತ ಮನಾಲರನ್ ಬೆಂಬಲದ್  ೇಂದ್ಗೆ, 
ಚ್ೊೇಳರ ರಾಜಾದತ್ಯನ್ನ್ತನ ಅರ್ನ್ ಅಂಬಾರಿಯಳಗೆೇ ಜಿಗ್ಗದತ, ‘ಬಿಸತಗೆಯ ಕಳನಾಗೆ ಸತರಗ್ಗರಿದತ’ ಕೊಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ತನ ತಿಳಿಸತರ್ ಆತ್ಕೂರತ ಶಾಸನ್ರ್ು, : ‘ಶ್ಚಿೇಮತ್ ಮನಾಲರಂಗೆ ಅನ್ತರ್ರದೊಳ್ ಮೆಚಾ 
ಬೆೇಡಿಕೊಳ ಳೆನೊುಡೆ, ದಯೆಯ ಮೆರೆ ವಳ ಳೆಮಬ ಕಾಳಿಯಂ ದಯೆಗೆಯೆಯನ್ತು ಕೊಣೊೊನಾನಾಯಂ ಕೆಳಲೆ ನಾಡ ಬೆಳತ್ೂರತ 
ಪಡತರ್ಣ್ ದೆಸೆಯ ಮೊರಡಿಯಳ್ ಪಿರಿಯ ಪನಿುಗೆ ವಿಟೊಟಡೆ ಪನಿುಯತಂ ನಾಯತಮೊಡಸತ್ತುರ್ದಕೆವ ಯಾತ್ತಕೂರೊಳ್ 
ಚಲೆಿೇಶವರದ ಮತನೆು ಕಲಿನ್ನಡಿಸಿ, ಪಿರಿಯ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಳಿುಕಾಲಙ್ಿದೊಳಿಕೆವಣ್ತೊಗ ಮಣ್ಣಂ ಕೊಟ್ಟರಾ ಮಣ್ಣನೊಕೆಲ್ 
ನಾಡನಾಳೂೆವನ್ೂರನಾಳೂೆವರಿೇ ಮಣ್ಣನ್ಳಿದೊನಾ ನಾಯ ಗೆಯು ಪ್ಾಪಮಂ ಕೊಣೊೊನಾ ಸಾಥನ್ಮನಾಳವ ಗೊರರ್ನಾಕಲಿಂ 
ಪೂಜಿಸದತಣ್ೊರಪೊಪಡೆ ನಾಯ ಗೆಯು ಪ್ಾಪಮಂ ಕೊಣೊೊನ್’ ಎನ್ತನತ್ುದೆ. ಈ ಗದಯ ಅನೆೇಕ ಕವಿಗಳ ಗದಯದ ಸೊಗಡಿಗ್ಗಂತ್ 
ಕಡಿಮೆ ಆಸಾವದರ್ನೆನೇನ್ೂ ಕೊಡತರ್ುದಲಿ!  

ಆಡತನ್ತಡಿಯ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿ ಿ ಭಾಷೆಯ ನೆೈಜತೆಯದೆ, ಸೊಗಡಿದೆ. ಆದರೂ ಒಟಾಟಗ್ಗ ನೊೇಡಿದರೆ ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗ್ಗ 
ಗದಯದಲೆಿೇ ಬರೆದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆೇಗೆ ನ್ಮಗೆ ಅಪೂರ್ವವೇ ಹಾಗೆೇ ಶಾಸನ್ಗಳೂ. ಗದಯದಲಿಿ ಬರೆಯಬಹತದಾದ ಕಡೆ 
ಕೂಡ ಪದಯರ್ನೆನೇ ತ್ಂದದಾುರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ಗ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಗದಯರ್ನ್ತನ ಪಿಶಸಿುಗಳಿಗಾಗ್ಗಯೇ, 
ರ್ಣ್ವನೆಗಳಿಗಾಗ್ಗಯೇ, ದಾನ್ದ ವಿರ್ರಗಳನ್ತನ ಹೆೇಳುರ್ುದಕಾೆಗ್ಗಯೇ ಮಾತ್ಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳಲಾಗ್ಗದೆ. ರ್ಚನ್ಕಾರರ 
ಕಾಲದಲಿಿ ಗದಯ ಪ್ಾಿಧಾನ್ಯಕೆೆ ಬಂದರೂ ಮತಂದೆ ಅದತ ಕೆೇರ್ಲ ಟಿೇಕೆ, ವಾಯಖ್ಾಯನ್, ರ್ೃತಿುಗಳಿಗಷೆಟೇ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಯತ್ತ. 
ಪೂಣ್ವವಾಗ್ಗ ಗದಯದಲೆಿೇ ಇರತರ್ ಶಾಸನ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಅರ್ುಗಳಲಿಿ ಗದಯಭಾಷೆಯ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ತನ 
ನೊೇಡಬಹತದತ.  

ಕವಿರಾಜಮಾಗವ ಪೂರ್ವದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ ಭಾಷೆ ಬಹತಪ್ಾಲತ ಗಿಂಥಸಥ ಭಾಷೆಯಲಿ, ಆಡತನ್ತಡಿ. 
ಇದನ್ತನ ಎಂ.ಎೇಂ ಕಲಬತಗ್ಗವಯರ್ರತ ಕಂಠಸಥ ಭಾಷೆ ಎನ್ತನತಾುರೆ. ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದಲಿ ಿಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ುದತ ಬಹತಪ್ಾಲತ 
ಕಂಠಸಥ ಭಾಷೆಯೆೇ. ನ್ಂತ್ರ ಕಾಣಿಸತರ್ ಬಾದಾಮಿ ಚ್ಾಲತಕಯ ದೊರೆ ಮಂಗಲಿೇಶನ್ ಶಾಸನ್ದಲೂಿ ಆಡತನ್ತಡಿಯನೆನೇ 
ಬಳಸಲಾಗ್ಗದೆ.  

ಕೆಲರ್ರತ ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದ ವೆೇಳೆಗಾಗಲೆೇ ಕನ್ನಡ ಚ್ೆನಾನಗ್ಗ ಬೆಳೆದ ಪ್ೌಿಢವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗ್ಗತ್ತು ಎನ್ತನತಾುರೆ. ಆದರೆ ಆ 
ಶಾಸನ್ರ್ನ್ತನ ಸರಿಯಾಗ್ಗ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆನಿನಸತರ್ುದಲಿ. ಅಲಿದೆ ಅದರಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ದ ದಟ್ಟ ಪಿಭಾರ್ರ್ನ್ತನ 
ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಇದನ್ತನ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಗ ತಾನೆೇ ರಾಜಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲತ ತೊಡಗ್ಗದುಂತೆ 
ಕಾಣ್ತತ್ುದೆ.  

ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದ ನ್ಂತ್ರದ ಶಾಸನ್ಗಳ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ಅನೆೇಕ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳು ಕಂಡತ ಬರತತ್ುವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ದೇಘವ ಸವರದ ನ್ಂತ್ರ ಬರತರ್ ರೆೇಫೆಯಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅಥವಾ ಒಡಗೂಡದೆೇ ಇರತರ್ ರ್ಯಂಜನ್ ದವತ್ವಗಳ ಬಳಕೆ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಗದೆ. ಅನ್ತನಾಸಿಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅನ್ತಸಾವರದ ಬಳಕೆ. ಇ>ಎ, ಉ>ಒ, ವ್>ಬ್, ಪ್>ಹ್ ಬದಲಾರ್ಣೆ, 
ಪದಾಂತ್ಯ ದೇಘವಸವರ ಹಿಸವವಾಗ್ಗ ಬದಲಾಗತರ್ುದತ... ಇತಾಯದ.  

mailto:anukarsh@alliance.edu.in


ಅನುಕರ್ಷ್ : ತಜ್ಞ - ಪರಿಶೀಲಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರರ ಕೆ                                             ISSN : 2583-2948 
 

ಸಂಪುಟ: ೦೨  , ಸಂಚಿಕೆ :೦೩ ̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳̳
  ಜುಲೈ – ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್  ೨೦೨೨   anukarsh@alliance.edu.in 

    
 

61 

ಉದಾ : ‘ಕೆೇಕಯ ಪಲರಿ್ರಂ ಕಾದೆಱಿದತ ಪ್ೆತ್ು ಜಯನಾ’(ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್), ‘ದೆೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಪೊಪಗೆವ ಕತಡತರ್ ತೆರೆ’ 
(ಕನ್ನಡ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಪು. ೩೧೧) - ಈ ವಾಕಯಗಳಲಿಿನ್ ಇ-ಎ; ಉ-ಒ ಪರಿರ್ತ್ವನೆಗಳನ್ತನ ನೊೇಡಿ. 

‘ಸಾಸಿರ ಕವಿಲೆಯನ್ ಕೊನೊುೇನ್ ಲೊೇಕಕೆೆ ಸಸೊುೇನ್ತಮಕತೆಮ್’ (ಇ.ಸಿ. ೮, ಸೊರಬ ೧೦, ಮಾರ್ಳಿ ಶಾಸನ್, ೮೦೦) 

‘ನೆಲನ್ತಂ ವೆಳೆಗೆ’ (ಎ.ಇಂ. ೧೯, ಪು. ೧೪೩, ಕ್ರಿ.ಶ. ಸತ. ೬೮೫) ‘ವಿತಿುದಲಿ ವೆಳೆಯಾದೆ ಕೆಡತಗೆ ಇದಾನ್ ಕಾದತ ಸಲೊವನ್ 
ಪರಮಕಲಾಯಣ್ ಭಾಗ್ಗಗಳಾಪೊಪೇರ್ ನೆಲನ್ತಂ ವೆಳೆಗೆ’ - ಇರ್ುಗಳಲಿಿ ಕಾಣಿಸತರ್ ಮ-ರ್; ಪ-ರ್ ಭೆೇದಗಳನ್ತನ 
ಗಮನಿಸಬೆೇಕತ. 

ಪಲಿಡಿಉಂ ಮೂಳಿರ್ಳಿಳಉಂ ಕೊಟಾಟರ್ (ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್), ಏಳನೆಯಾ ನ್ರಕದಾ ಪುೞತಅಕತಂ’ (ಎಂ.ಇಂ. ೧೦, 

ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ್, ೫೯೮) ಕಪ್ೆಪಅರಭ್ಟ್ಟನ್ ಶ್ಚಷ್ಟಜನ್ಪಿಿಯನ್’ ಇರ್ುಗಳಲಿಿ ವಿಸಂಧಿಯನ್ತನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ.  

ಆದರೂ ಇರ್ು ಆ ಕಾಲದಲಿಿ ಬಳಕೆಯಲಿದಿು ಕನ್ನಡರ್ನೆನೇ ಪಿತಿನಿಧಿಸತತಿುರಬಹತದತ ಎಂಬತದಕೆೆ ಆಧಾರವಿಲಿ. ಇದರಲಿ ಿ
ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗರತರ್ುದಕ್ರೆಂತ್ಲೂ ಸಪಷ್ಟ ರೂಪದ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಲಿಿದೂು, ಇದರಲಿ ಿಅದತ ದಾಖಲಾಗ್ಗರದೆೇ ಇರಬಹತದತ. 
ಕಾರಣ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡತಮಾತಿನ್ ರೂಪರ್ನೆನೇ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ ಬಳಸತತಾುರೆಂದತ ಹೆೇಳಲಾಗತರ್ುದಲಿ. ಆಡಳಿತ್ 
ರ್ಲಯದಲಿಿ ಬಳಕೆಯಲಿಿದು ಶಾಸನ್ ರಚನೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಇಲಿಿನ್ ಶಾಸನ್ಕಾರ ಪಿಮತಖ ಗಮನ್ ನಿೇಡಿರತರ್ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 

ಕವಿರಾಜಮಾಗವದ ಹಿಂದನ್ ಒಂದತ ಶಾಸನ್ ಪದಯರ್ನ್ತನ ನೊೇಡತರ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಭಾಷೆ ಹೆೇಗ್ಗದೆ ಎಂಬತದನ್ತನ 
ಇನ್ನಷ್ತಟ ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬಹತದತ  

‘ಮಾಸೆೇನ್ರ್ ಪರಮ ಪಿಭಾರ್ ರಿಷ್ಠಯಕವಳ್ ರ್ಪಿಪನಾ ವೆಟ್ಟದತಳ್ 

ಶ್ಚಿೇಸಂಗೇಂಗಳ ಪ್ೆೇಳಿದ ಸಿದಧಸಮಯನ್ುಪ್ಾಪದೆ ನೊೇನಿುಮಿಬನಿನ್ 

ಪ್ಾಿಸಾದಾನ್ುರಮಾನೆಚತ್ಿ ಕನ್ಕಪಿಜವಲಯದನಿಿಕತೆದಾನ್ 

ಸಾಸಿರ್ವವರ ಪೂಜೆದನ್ತುಯೆ ಅರ್ಸವವಗಾವಗಿಮಾನೆೇಱಿದಾರ್’ 

   (ಎ.ಕ. ೨, ಶಿರ್ಣ್ಬೆಳಗೊಳ, ೨೭, ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೦೦) 

ಇಲಿಿನ್ ವೆಟ್ಟದತಳ್, ತ್ಪ್ಾಪದೆ, ಪ್ಾಿಸಾದಾನ್ುರಮಾನ್, ಮಿಕತೆದಾನ್ ಪೂಜೆದನ್ತುಯೆ, ಸವಗಾವಗಿಮಾನೆೇರಿದಾರ್ ಈ 
ಪದಗಳಲಿಿ ಆಡತನ್ತಡಿಯ ಪಿಯೇಗರ್ನ್ತನ ಸಪಷ್ಟವಾಗ್ಗ ನೊೇಡಬಹತದತ. 

‘ಶ್ಚಿೇಮತಿಗಂತಿಯಜಿಜವತ್ ಕಷಾಯಗಳುಗಿತ್ಪಂಗಳಿೇಂದಮೇಂ 

ತಿೇಮಹಿಯಳ್ ಪೊಗತೆುವ ನೆಗತೆುವಗೆ ನೊೇನ್ತು ಸಮಾಧಿಯಂ ಜಗ 

ತಾಾರರ್ಮಿಯೆನಿಪಪ ಪ್ೆಂಪಿನ್ ಜಿನೆೇಂದಿನ್ ಪ್ಾದಪಯೇಜನ್ ಯತಗಿಮಂ 

ಪ್ೆಿೇಮದೆ ಚತ್ುದೊಳಿನಲಿಸಿ ದೆೇರ್ನಿವಾಸ ವಿಭ್ೂತಿಯೆಯುದಳ್’ 
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ಇದೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೦೦ರ ಶಾಸನ್ವೆೇ ಆಗ್ಗದುರೂ ಇಲಿನಿ್ ಭಾಷೆ ಹಳಗನ್ನಡವಾಗ್ಗದತು, ಮೆೇಲಿನ್ ಶಾಸನ್ಕ್ರೆಂತ್ 
ಭಿನ್ನವಾದ ಪದಪಿಯೇಗಗಳನ್ತನ ಇದರಲಿ ಿ ನೊೇಡಬಹತದತ. ಎಂದರೆ ಇದತ ಬಹತಪ್ಾಲತ ಗಿಂಥಸಥ ಭಾಷೆಯ 
ಮಾದರಿಯನ್ತನ ಹೊೇಲತತ್ುದೆ.  

ಆಡತನ್ತಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಕಾಲಿೇನ್ ಧ್ವನಿಯನ್ತನ ಪಿತಿನಿಧಿಸತತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಗ ಒಂದೆೇ ಕಾಲದ ಗಿಂಥಸಥ ಹಾಗೂ ಆಡತ 
ನ್ತಡಿಯ ಶಾಸನ್ಗಳನ್ತನ ಹೊೇಲಿಸಿ ನೊೇಡಿದರೆ ಅರ್ುಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ರ್ಯತಾಯಸ ಸಪಷ್ಟವಾಗ್ಗ ಗೊೇಚರಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 
ನಾರ್ು ಯಾರ್ುದನ್ತನ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡದ ಕಾಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತೆುೇವೇ ಅದೆೇ ಕಾಲದಲೆಿೇ ಹಳಗನ್ನಡದ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳೂ 
ಗೊೇಚರಿಸತತ್ುವೆ. ಇಂತ್ಹ ಪಿಕ್ರಿಯೆ ಮತಂದೆ ಕೂಡ ಉದುಕೂೆ ಕಂಡತ ಬರತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಸವರೂಪ ಅದರಲೂಿ ಹಳಿಳಗಳ 
ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ, ಮತ್ತು ದತಿುಗಳ ವಿರ್ರಣೆಯ ಸಂದಭ್ವದಲಿಿ ಕಂಡತ ಬರತತ್ುದೆ. ಕವಿಗಳು, ವೆೈಯಾಕರಣಿಗಳು ದೂರವಿಟ್ಟ 
ಆಡತನ್ತಡಿಯನ್ತನ ಶಾಸನ್ಕಾರರತ ನ್ಮಗೆ ತೆರೆದಟ್ತಟ ಹೊೇಗ್ಗದಾುರೆ.  

ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಪದಪಿಯೇಗಗಳು ಕಂಡತ ಬರಲತ ಲಿಪಿಕಾರನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಪಿಯೇಗದ 
ಜ್ಞಾನ್ವಿಲದಿರತರ್ುದೂ ಕಾರಣ್ವಾಗ್ಗದೆ. ಹಿೇಗಾಗ್ಗ ಅದನ್ತನ ಅಶತದಧ ರೂಪ ಎಂದೂ ಹೆೇಳುರ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡದ ವಿಭ್ಕ್ರು ಪಿತ್ಯಯಗಳು ಹಳಗನ್ನಡದ ವಿಭ್ಕ್ರು ಪಿತ್ಯಯಗಳಿಗ್ಗಂತ್ ಭಿನ್ನವಾಗ್ಗರತರ್ುದನ್ತನ ಇರ್ು 
ತೊೇರಿಸತತ್ುವೆ.  

ಉದಾ : ಅದಾನ್        -  ದವತಿೇಯಾ ವಿಭ್ಕ್ರು ದೇಘವವಾಗ್ಗದೆ.  

ಭ್ಟ್ರಿಯಾ, ಕಲಭೊೇರನಾ -  ಇಲಿಿ ಷ್ಷ್ಠಿೇ ವಿಭ್ಕ್ರು ಪಿತ್ಯಯ ‘ಅ’ಕಾರಕೆೆ  ಬದಲತ ‘ಆ’ಕಾರ ಇದೆ. 

ಅಹರ್ದತಳ್, ನಾಡತಳ್ -  ಇಲಿಿನ್ ಸಪುಮಿೇ ವಿಭ್ಕ್ರು ಪಿತ್ಯಯ ‘ಉಳ್’ ಎಂದದೆ.  

ಸಮಕ್ಷಮದೆ                -  ಇಲಿಿ ಸಪುಮಿ ವಿಭ್ಕ್ರುಗೆ ಬದಲಾಗ್ಗ ‘ಅದೆ’ ಎಂಬ ಪಿತ್ಯಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಬಕಾರಕೆೆ ಬದಲತ ರ್ಕಾರರ್ೂ; ಇಕಾರಕೆೆ ಬದಲತ ಎಕಾರರ್ೂ ಇದೆ.  

ಈ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ ಹಲರ್ು ಅಥವ ಸಂದಗಧತೆಗಳನ್ತನ ಉಂಟ್ತಮಾಡತರ್ ವಾಕಯಗಳೂ ಇವೆ. ಇರ್ವವರತಂ ಸಳಬೇಂಗದರ್ 
ವಿಜಾರಸರತಂ ಪಲಿಿಡಿಗೆ ಕತರತಮಿಬಡಿವಿಟಾಟರ್ ಎಂಬ ಸರಳ ವಾಕಯದಂತೆಯೆೇ, ‘ಬಟ್ರಿಕತಲಾಮಲವಯೇಮ 
ತಾರಾಧಿನಾಥನ್ ಅಳಪಗಣ್ ಪಶತಪತಿ ಮಾದಕ್ಷಿಣಾಪಥ ಬಹತಶತ್ಹರ್ನಾಹರ್ದತಳ್ ಪಶತಪಿದಾನ್ ಶರೊ ಯೇದಿಮ 
ಭ್ರಿತೊೇನ್ ದಾನ್ಪಶತಪತಿಯೆನ್ತು ಪೊಗಳೆಪೊಪಟ್ಟಣ್’ ಎಂಬೇಂತಹ ಸಂಸೃತ್ ಭ್ೂಯಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ೂನ ಇದರಲಿಿ ಒಟಿಟಗೆ 
ನೊೇಡಬಹತದತ. ಈ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ರ್ನ್ತನ ಹೆಚ್ಾಾಗ್ಗ ನೊೇಡಬಹತದಾದರೂ, ಇದತ 
ಕಲತಬಗ್ಗವಯರ್ರತ ಹೆೇಳುರ್ಂತೆ ‘ಪರಿಚತ್ರ ಮಧೆಯ ಕತಳಿತ್ ಅಪರಿಚತ್ನ್ಂತೆ ಕಾಣ್ತತ್ುದೆ’.  

ಹಿೇಗೆ ನಿದವಷ್ಟವಾಗ್ಗ ನ್ಡೆದರತರ್ ಭಾಷ್ಠಕ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನ್ತನ ಎಲಾಿ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ತೊೇರಿಸಲತ ಆಗದದುರೂ, ದೇಘವ 
ಕಾಲದ ಅಂತ್ರದಲಿಿ ಹೆಚಾನ್ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನ್ತನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಸರಿಯಾಗ್ಗ ಹೆೇಳಬೆೇಕಾದರೆ ಪಂಪಪೂರ್ವ ಯತಗದ 
ಶಾಸನ್ಗಳ ಭಾಷೆ ನಿರಂತ್ರ ಬದಲಾರ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ, ಬದಲಾಗತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ. ಇದನ್ತನ ಭಾಷಾ 
ಬದಲಾರ್ಣೆಯ ಸಂಕಿಮಣ್ ಯತಗ ಎನ್ನಬಹತದತ.  
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ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದ ಸತಮಾರತ ನ್ೂರೆೈರ್ತ್ತು ರ್ಷ್ವಗಳ ನ್ಂತ್ರ ಬಂದ ಮಂಗಲಿೇಶನ್ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ, ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಲಿಪಿ ಪರಸಪರ ಮೆೈತಿಿ ಭಾರ್ದಂದ ಬೆರೆತಿರತರ್ುದನ್ತನ ನೊೇಡಬಹತದತ. ವಾಕಯದ ತೊಡಕತ ಇದರಲಿಿ ಇಲಿವೆೇ 
ಇಲಿ. ಸಂಸೃತ್ದ್  ೇಂದ್ಗ  ಬೆರೆತಿರತರ್ ಕನ್ನಡ ಹಿತ್ವಾಗ್ಗಯೆೇ ಕಾಣಿಸತತ್ುದೆ. ಇಲಿಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಗಳ ಅನೊಯೇನ್ಯ ಸಿದಧ, 
ಸಂಸೃತಿ-ಕನ್ನಡಗಳ ಮಧ್ತರ ಮೆೈತಿಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಗತಣ್ದ ಬಂಧ್ತರತೆ ಎಲಿರ್ನ್ೂನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ :  

 ಸವಸಿವ ಶ್ಚಿೇಮತ್ ಪಿಿಥಿವಿೇ ರ್ಲಿಭ್ ಮಂಗಲಿೇಸನಾ  

 ಕಲಿನೆಗೆ ಇತೊುದತ ಲಂಜಿಗೆೇಸರೇಂ ದೆೇರ್ಕೆವ ಪೂನಿಱತರ್  

 ಮಾಲಕಾರನೆಿ ಅದಧವವಿಸದ ಇತೊುದಾನ್ೞಿವನ್  

 ಪಞ್ಾಮಹಾಪ್ಾನ್ಕನ್ಕತಂ ಎಳನೆಯಾ ನ್ರಕದಾ ಪುೞತಅಕತಂ’ 

ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೦೦ರ ಶಿರ್ಣ್ಬೆಳಗೊಳದ ಮತೊುಂದತ ಶಾಸನ್ರ್ನ್ತನ ಕೂಡ ಇದಕೆೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗ್ಗ ತೆಗೆದತಕೊಳಳಬಹತದತ: 

ಸತರಚ್ಾಪಂಬೊೇಲೆ ವಿದತಯಲಿತೆಗಳ ತೆರವೇಲಿಂಜತವೇಲೊುೇರಿ ಬೆೇಗಂ 

ಪಿರಿಗುೇಂ ಶ್ಚಿೇರೂಪಲಿೇಲಾಧ್ನ್ವಿಭ್ರ್ ಮಹಾರಾಶ್ಚಗಳಿನಲಿವಾಗಿವಂ 

ಪರಮಾತ್ಾೇಂ ಮೆಚ್ೆಾನಾನಿೇ ಧ್ರಣಿಯತಳಿರವಾನೆನ್ತು ಸನ್ಯಸನ್ಂಗೆ 

ಯತುರತಸತ್ವನ್ನನಿುಸೆೇನ್ ಪಿರ್ರ ಮತನಿರ್ರನ್ ದೆೇರ್ಲೊೇಕಕೆೆ ಸನಾುನ್. 

ಕ್ರಿ.ಶ ೮೦೦ರ ಮಾರ್ಳಿ ಶಾಸನ್ದಲೂಿ ಕೂಡ ಸಂಸೃತ್ ಕನ್ನಡಗಳ ಮಧ್ತರ ಮೆೈತಿಿಯನ್ತನ ನೊೇಡಬಹತದತ : 

ಸವಸಿು ಪಿಭ್ೂತ್ರ್ಷ್ವ ಶ್ಚಿೇ ಪಿಿಥಿವಿೇರ್ಲಿಭ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪರಮೆೇಶವರಾ ಭ್ಟಾಟರಕಾ ಶ್ಚಿೇಗೊೇಇನ್ುರಸಚಾವತ್ತ 
ಸಮತದಾಿನ್ು ರ್ಸತಧೆಯಾ ಧ್ರ್ಳೆೈಕ ಛತ್ಿಛಾಯೆ ಇನಾುಳ  ೆಬನ್ವಾಸಿ ಮಣ್ೊಲಮನಾಸಮತದಾಿನ್ು ರಾಜಾದತ್ಯರಾಸನ್ 
ಆಳ  ೆ ಆಳೆರ್ಖ್ೆೇಡಮಱತಸಾಸಿರನ್ತಮಾನ್ ಚತ್ಿವಾಹನ್ನಾಳುತ್ತುಂ ಬಾಯೆೆೇಳದರೆ ಮತನಿದತ ಕೊಲಿಿಪಲರಿ್ 
ನೊಳಮಬರಾದತ್ಯನ್ನೆವಸಸಲಾ ಕಾಕರಾಸರತಮೆೞತು ಪ್ೆಗತಿವಂಜಿಯ ಕೊೇಟೆಯಾನ್ ರೊೇಹಿಸಿಬಿಟ್ತಟ ಎರಡತಮಬಲದ 
ವಿೇರಭ್ಟ್ಕೆವಳೂೆೇೞತು ಪೊರಮಟ್ತಟ ಬಿಲಿವಲ  ಿಳುೆದತರೆ ಕತದತರೆಯಳಿೆಟಿಟ ಅತಿ ತ್ತಮತಲ ಕಾಳಗಂ ಪ್ೆಱ ಾಿ ಬಲದ ಕೆಯಯಂ 
ಚತ್ಿವಾಹನ್ನೆತಿು ಪುಗತತ್ುನ್ತು ಕಾದಸೆ ಕಣ್ತೊ ಕತಲಮತದು ನಿೇನಿೇ ಕಯಯಪೊಕತೆ ಕಾದೆನ್ತು ಬೆಸಸೆ ಪಿಸಾದಮೆನ್ುಯು ಕ್ರಟಿಟ ಕಾದ 
ಮಱತರ್ಕೆದರ್ರ ಮೆಯೆಿಯಯಮಾಬಗೆ ಎಚ್ೊಾೇಡಿಸಿ ಆ ಕಯಯಂ ಗೆಲತು ತಾನ್ತಂ ಪಲರ್ುಂ ಎಸತವೆತ್ತುಂ 
ಎಯವದೆದಪಿಪದಪೊಪಲೆಣೆ ಪಂಜರದೊಳಗೆರಗ್ಗ ಭಿೇಷ್ಿರ್ ೀರುರ್ಂತೆ ನೆಲಮತಟ್ಟದೆ ಬಿೞೂ್ುನಾನೆುೇರ್ಗಕೆೆಯರಾಗ್ವಂ 
ಮಿಬಡಿದತ ಬನಿುದಗೊಿವಣ್ತೊಯೆ ವಿೇರಲೊೇಕಕೆೆ ಸನೊುೇನ್’. 

ಇಲಿಿ ನಿರೂಪಣೆಗೊಂಡಿರತರ್ ಗದಯದ ಸರಳತೆ, ಸಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಕ್ರೇಯ ಗತಣ್ಗಳು ಕವಿರಾಜಮಾಗವಕಾರನ್ ಕಾಲದ 
ಭಾಷೆ ಹೆೇಗೆ ಹದಗೊಳುಳತಾು ಸಾಗ್ಗ ಬಂದದೆ ಎಂಬತದರ ಮತನ್ೂಾಚನೆಯನ್ತನ ನಿೇಡತರ್ಂತಿದೆ. ಇಲಿಿ ಗದಯ ಉತ್ೃಷ್ಟ 
ಸವರೂಪದೊಂದಗೆ ಮೆೈದಾಳಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ರೆಂತ್ ವಿಷ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಗೆೇ 
ಪ್ಾಿಧಾನ್ಯವಿದತುದನ್ತನ ನೆನ್ಪಿನ್ಲಿಿಟ್ತಟಕೊಂಡರೆ, ಇಂತ್ಹ ಗದಯದ ಭಾಷೆಯ ಗತಣ್ ಸವಷ್ಪವಾಗತತ್ುದೆ. ಬಹತಶಃ 
ಕವಿರಾಜಮಾಗವಕಾರನ್ತ ಹೆೇಳುರ್ ವಿಮಳೂೆೇದಯ ನಾಗಾಜತವನ್ ಜಯಬಂಧ್ತ ಮೊದಲಾದರ್ರತ ಕನ್ನಡದಲೆಿೇ 
ಬರೆದರ್ರಾಗ್ಗದುರೆ ಅರ್ರತ ಬಳಸಿದತು ಇಂಥ ಗದಯವೆೇ ಆಗ್ಗರಬೆೇಕತ.  
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ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನಾವಟ್ಕದ ಆಡತಮಾತಿನ್ಲಿಿ ಹೊೇಗ್ಗಬಿಟ್ತಟ, ಬಂದತಬಿಟ್ತಟ, ಹೆೇಳಿಬಿಟ್ತಟ, ಕೆೇಳಿಬಿಟ್ತಟ ಇಂತ್ಹ ಪದಪಿಯೇಗಳನ್ತನ 
ಇಂದಗೂ ಕೆೇಳುತೆುೇವೆ. ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ರೂಪ ಈ ಶಾಸನ್ದಲೂಿ ಇದೆ. ‘ಪ್ೆಗತಿಂಜಿಯ ಕೊೇಟೆಯಾನ್ ರೊೇಹಿಸಿಬಿಟ್ತಟ’. 

ಅಪರೂಪವಾಗ್ಗ ಸಂಭಾಷ್ಣಾ ರೂಪಗಳೂ ಆ ಕಾಲದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿವೆ : ‘ಜಿೇವಿತ್ಂ ಬೆೇಡಿಕೊಳಿಳಮ್ ಎನೆ’, ‘ಈ ಊರನ್ನ 
ಸರ್ವಬಾಧಾಪರಿಹಾರಮಾಗೆ ಪಿಸಾದಂಗೆಯ’, ಮಾಧ್ರ್ನಿೇತ್ನ್ ಪ್ೆರನ್ಲಿ’, ‘ಕತಲಮತದು ನಿೇನ್ ಈ ಕಯಯಂ ಪೊಕತೆ ಕಾದತ 
ಎನ್ತು ಬೆಸಸೆ ಪಿಸಾದಮ್ ಎನೆುಯು’ - ಇವೆಲಿ ಆಡತಮಾತಿನ್ ರಿೇತಿಯನ್ತನ ಅರಿತ್ತಕೊಳಳಲತ ನೆರವಾಗತತ್ುವೆ.  

ಇರ್ುಗಳಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ದ್ೇಂದ ಕನ್ನಡ ಹೆೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡತ ತ್ನ್ನ ದಾರಿಯನ್ತನ ಕಂಡತಕೊಳುಳತಾು ಸಾಗ್ಗದೆ ಎಂಬತದನ್ತನ 
ತಿಳಿಯಬಹತದತ.  

ಕವಿರಾಜಮಾಗವಕ್ರೆಂತ್ ಹಿಂದನ್ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಗದಯವೆೇ ಹೆಚತಾ, ಪದಯ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಅರ್ುಗಳಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ 
ತಿಿಪದ, ಪಿರಿಯಕೆರ, ಕಂದ, ಅಕ್ಷರರ್ೃತ್ುಗಳ ಹರಹತ ಇರತರ್ುದನ್ತನ ನೊೇಡಬಹತದತ. ಕವಿರಾಜಮಾಗವ ಪೂರ್ವದ 
ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮಾತ್ಿ ಅಚಾಗನ್ನಡದ ಮಟ್ತಟಗಳಾದ ತಿಿಪದ, ಪಿರಿಯಕೆರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂದ ರ್ೃತ್ುಗಳನ್ೂನ ಬಳಸಿರತರ್ುದನ್ತನ 
ನೊೇಡತತೆುೇವೆ.  

ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ್ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ತಿಿಪದ ಶಾಸನ್. ಇಲಿನಿ್ ಪದಯಗಳಲಿಿ ಭಾವೇತ್ೆಟ್ತೆಯನ್ತನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಈ 
ಶಾಸನ್ದ ಬಗೆ ಿಇತಿುೇಚ್ೆಗೆ ಹೆಚತಾ ಚಚ್ೆವಗಳಾಗ್ಗವೆ. ತ್ಟ್ತಟಕೊೇಟೆಯ ಶಾಸನ್ರ್ನ್ೂನ ಇದರೊಂದಗೆ ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ ಇತಿುೇಚ್ೆಗೆ 
ಷ್. ಷ್ಟ್ಟರ್ ಅರ್ರತ ಇದನ್ತನ ರಚಸಿದರ್ನ್ತ ಅಕ್ಷರಮೆೇರತ ಎಂಬ ಕವಿ ಎಂಬತದನ್ತನ ಸಾಧಿಸಿತೊೇರಿಸಿದಾುರೆ. ಬಾದಾಮಿಯ 
ಶಾಸನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ರಚನೆಗೊಂಡಿರತರ್ ಹತಂಚ ಮತ್ತು ಸೊರಬದ ಶಾಸನ್ಗಳ ತಿಿಪದಗಳು ಇನ್ೂನ ಹೆಚತಾ ಸತಂದರವಾದ 
ಭಾಷೆಯಲಿಿವೆ.  

ಇನ್ತನ ಕಂದದ ಬಗೆಿ ಹೆೇಳುರ್ುದಾದರೆ ೯೦೦ಕ್ರೆಂತ್ ಹಿಂದೆಯೆೇ ಹಲರ್ು ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಕಂದದ ಬಳಕೆಯಾಗ್ಗದೆ. ಉದಾ :  

ನಿಮವಲಕೊೇಶಕ ರ್ಂಶನ್ 

ಧ್ಮವಪರನ್ ಚ್ಾರತ ಮಣ್ಲಿ ಮನೆ ಒಡೆಯನ್ ರ್ಲಂ 

ತ್ಮಿ ಕ್ೆೇತೊಿೇಚತ್ಮಾನ್ 

ಸಮಯಗುಶವನ್ವಿಶತದಧನ್ತಂ ರ್ೞ ಗಿ್ಗತಾುನ್ 

ಕಂದದ ನ್ಂತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹತಪಿಿಯವಾದ ಛಂದಸತಾ ಅಕ್ಷರ ರ್ೃತ್ುಗಳು. ಸತಮಾರತ ಕ್ರಿ.ಶ. ೫೦೦ರ ತ್ಮಟ್ತಕಲತ ಿ
ಶಾಸನ್ದಲೆಿೇ ಇದನ್ತನ ಸೊಗಸಾಗ್ಗ ಮೂಡಿಸಲಾಗ್ಗದೆ.  

ಫಣಿಮಣಿ ಅನ್ತು ಭೊೇಗ್ಗ, ಫಣ್ದೊಳಿಣಿ ವಿಲಿನ್ದೊೇನ್ 

ರಣ್ಮತಖದತಳ ಳೆಕೊೇಲಂ ನೆರಿಯಕತೆವಮನಿನ್್ಯಗತಣ್ನ್ 

ಪಿಣ್ಯೇಜನ್ಕೆೆ ಕಾಮನ್ಸತಿತೊೇತ್ಫಲ ರ್ಣ್ಣನ್ರ್ನ್ 
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ಒಟಾಟರೆಯಾಗ್ಗ ಹೆೇಳುರ್ುದಾದರೆ ಆರಂಭ್ ಕಾಲದ ಪ್ಾಿಕೃತ್ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಂಧ್ರ್ೂ ಇಲಿ. ಆದರೆ ಹಲಿಿಡಿಯ 
ನ್ಂತ್ರ ಬರತರ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗತಣ್ ಮಡತಗಟಿಟರತರ್ುದನ್ೂನ ನಾರ್ು ನೊೇಡಬಹತದತ. ಆರಂಭ್ದಲಿ ಿ
ಅಂಬೆಗಾಲಿಕತೆತಾು, ಹೆಜೆಜ ತ್ಪುಪತಾು, ಎಡರ್ುಗತಾು ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕವಿರಾಜಮಾಗವದ ಹೊತಿುಗೆ ಸಂಪೂಣ್ವ 
ಸತ್ವದೊಂದಗೆ ಪುರತಷೊೇತ್ುಮನ್ ರೂಪ ತಾಳಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಚಾಗನ್ನಡದ ಪದಪಿಯೇಗಗಳೂ ಈ ಕಾಲದ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿ ಿ
ಹೆಚ್ಾಾಗ್ಗವೆ. ಉದಾ. ವೆದ ನೆಲಿಣ್, ಮಣ್ಿನೆ, ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳನ್ತನ ಗಮನಿಸಬೆೇಕತ.  

ಗಂಗ-ಕದೇಂಬ, ಚ್ಾಲತಕಯ ಅರಸರ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಸಂಪೂಣ್ವ ಕನ್ನಡದಲೆಿೇ ಶಾಸನ್ಗಳು ರಚನೆಯಾಗ್ಗವೆ.  ಇರ್ರ 
ಕಾಲದಲಿಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ, ದತಿುಯ ನಿರೂಪಣೆ, ರ್ಣ್ವನೆ, ಪಿಶಸಿು ಹಿೇಗೆ ಮಹತ್ವ ಪೂಣ್ವ ವಿಷ್ಯಗಳೆಲಿರ್ನ್ೂನ ಕನ್ನಡದಲೆಿೇ 
ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರತ. ಶತಷ್ೆನಿರೂಪಣೆ ಹೊೇಗ್ಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಗತಣ್ದೊಂದಗೆ ಶಾಸನ್ಗಳು ಮೆೈದಾಳತೊಡಗ್ಗದರ್ು.  
ಆಕಷ್ವಕ ಗದಯ ಹಾಗೂ ಹಲರ್ು ಬಗೆಯ ಪದಯ ಪಿಕಾರಗಳು ಬಳಕೆಗೊಂಡರ್ು. ಪದಯಕ್ರೆಂದಲೂ ಗದಯವೆೇ ಹೆಚತಾ ಮನ್ನಣೆ 
ಪಡೆದತಕೊಂಡಿತ್ತ. ಶಾಸನ್ಗಳನ್ತನ ಹೆೇಳುರ್ ಕಿಮದಲಿಿ ಅನಿದವಷ್ಟತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಗ, ಸಪಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಹೆಚತಾ   
ಅರ್ಕಾಶ ದೊರೆಯತ್ತ. ಸತಂದರ ಲಿಪಿ, ಶತದಧ ಭಾಷೆಗಳು ಎದತು ಕಾಣಿಸತೊಡಗ್ಗದರ್ು. 

ಲಿಪಿ :  

ಪಂಪಪೂರ್ವ ಯತಗದ ಲಿಪಿಯತ ಅಶೆ ೇಕನ್ ಬಾಿಹಿಿಲಿಪಿಯಂದ ಅನೆೇಕ ಸಥಳಿೇಯ ಮಾಪ್ಾವಡತಗಳೂೆಂದಗೆ 
ಕಂಡತಬರತರ್ುದನ್ತನ ಕಾಣ್ಬಹತದತ. ಅದರಲಿಿ ಕದಂಬರ ಶಾಸನ್ಗಳಲಿಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಲಿಪಿಗ್ಗಂತ್ ಗಂಗರ ಶಾಸನ್ಗಳ ಲಿಪಿ 
ಹೆಚತಾ ಸತಂದರವಾಗ್ಗ ಕಾಣಿಸತತ್ುದೆ. 

ಹಲಿಿಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಗೂ, ಇದೆೇ ಕಾಲದಲಿಿ ಕಂಡತ ಬರತರ್ ತಾಳಗತಂದದ ಸಂಸೃತ್ ಶಾಸನ್ದ ಲಿಪಿಗೂ ಬಹಳಷ್ತಟ 
ರ್ಯತಾಯಸಗಳು ಕಾಣಿಸತತ್ುವೆ. ಈ ಹೊತಿುಗಾಗಲೆೇ ಬಾಿಹಿೀ ಲಿಪಿಯನ್ತನ ಪ್ಾಿದೆೇಶ್ಚಕ ರ್ಯತಾಯಸಗಳೂೆಂದಗೆ, ಅದರಲೂ ಿ
ಆಯಾ ಭಾಷಾ ವೆೈಶ್ಚಷ್ಟö್ ಯಗಳೂೆಂದಗೆ ಬಾಿಹಿೀ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆಯಾಗತೊಡಗ್ಗರಬೆೇಕತ. 

ಅಲಿದೆ, ಬಾಿಹಿೀಲಿಪಿಯಲಿಿಲದಿ ಶಕಟ್ರೆೇಫ ಹಾಗೂ ರಳ ಲಿಪಿಗಳನ್ತನ ಹಲಿಿಡಿಯಲೆಿೇ ಕಾಣ್ಲತ ಸಾಧ್ಯವಿರತರ್ುದರಿಂದ ಆ 
ಕಾಲಕಾೆಗಲೆೇ ತ್ನ್ಗೆ ಅರ್ಶಯವಿರತರ್ ಹೊಸ ಲಿಪಿಗಳನ್ತನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೃಷ್ಠಟಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಿಪಿ ಬೆಳರ್ಣಿಗೆಯ 
ದೃಷ್ಠಟಯಂದ ಇವೆರಡೂ ಅಂಶಗಳೂ ತ್ತಂಬ ಪಿಮತಖವಾದ ಅಂಶಗಳು.  

ಈಗಾಗಲೆೇ ನೊೇಡಿದ ಪಲಿಿಡಿಉಂ, ಮೂಳಿರ್ಳಿಳಯತಂ ಮತ್ತು ಕಪ್ೆಪಅರಭ್ಟ್ಟ ಎಂಬ ವಿಸಂಧಿ ಪದ ಪಿಯೇಗಗಳನ್ತನ 
ನೊೇಡಿದರೆ ಆಗಷೆಟೇ ಲಿಪಿಯನ್ತನ ಕಲಿಯಲತ ಹೊರಟ್ತ, ಎಡರ್ುತಾು, ಏಳುತಾು ಬಿೇಳುತಾು ಸಾಗತರ್ ಹೊೇರಾಟ್ದ 
ಪಿಯತ್ನರ್ನ್ತನ ಮಾಡತತಿುರತರ್ಂತೆ ತೊೇರತತ್ುದೆ.  
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