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ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತ್ರಯಿ-ತ್ವರು 
 

ಪ್ರ ೋ. ನೇತ್ರರ ವತಿ.ಗಬ್ಬೂ ರ 
 
ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ತಾಯಿ ಬೇರು ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ . ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  

ಪುರಾತ್ನವಾದದು. ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದಿಂದ ಅಪರಿಚಿತ್ರಾಗಿದದ ರೂ ತ್ಮಮ  ಸೃಜ್ನ 

ಶೋಲಸೃಷಿ್ಟ ಯಿಿಂದ ಅತ್ಯಯ ನನ ತ್ವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪರಂಪರೆಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ದವರು ನಮಮ  

ಜ್ನಪದರು. ಈ ಜ್ನಪದರು ಕಟಿ್ಟ ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತೋವರ ತ್ರವಾದ ತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾ ನವಿದೆ. ಬ್ದುಕಿನ 

ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಯಾಮವಿದೆ. ನಮಮ  ನಾಡಿನ ಪರಂಪರಾನ್ನಗತ್, 

ಸಂಸ್ಕ ೃತಯ ಸ್ತ್ವ ವೆಲಿವನ್ನನ  ಹಿರಿಕಿಂಡಿರುವ ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಿಗಳ್ಳಿಂದ 

ತ್ನನ  ರಸ್ಪೂರ್ಿವೂ, ಔಚಿತ್ಯ ವು ಆಗಿರುವ [ಗರತಯಹಾಡು] ಜ್ನಪದ ತರ ಪದಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ನನ  

ಅನ್ನಬ್ವಜ್ನಯ  ಜ್ನಜಿೋವನದ ರಸಾನ್ನಬೂತಯನ್ನನ  ಉಳ್ಳಸಿಕಿಂಡು ಬಂದ ಶರ ೋಮಂತಕೆ ಈ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಿಕ ದೆ. ಇದು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾನ್ನನ  ಹಿಂದದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ 

ಇದು ಜ್ನಪ್ರ ೋಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪರ ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಪರ ಕಾರಗಳಲಿ್ಲ  

ತರ ಪದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಜ್ನಪ್ರ ಯವಾದದು, ಇದು ಗೇಯಗುರ್ವನ್ನನ  ಪರ ಧಾನವಾಗುಳಿ  ಸೃಷಿ್ಟ ಯಿಿಂದ 

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಿಂದನ ಜ್ನರ ಸಂಸ್ಕ ೃತಯನ್ನನ  ಬಿತ್ತ ರಿಸುತ್ತ ವೆ. 

ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ಶರ ೋಮತಕೆಯ ಇಿಂತ್ಹ ಸಂಸ್ಕ ತಗೆ ಮೂಲ ಸೃಷಿ್ಟ  ʼ ತಾಯಿ ʼ. ಉಪಿ್ ಗಿಿಂತ್ 

ರುಚಿಯಿಲಿ - ತಾಯಿಗಿಿಂತ್ ಬಂಧುವಿಲಿ . ಎಿಂಬ್ ಗಾದೆ.ವೇದಕೆಕ  ಸ್ಮಾನವಾದದು.ಕನನ ಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಕ  ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಹೇಗೆ ಮೂಲವೂ.ಹಾಗೆ ಇಡಿ ಮನ್ನಕಲಕೆಕ  ಮೂದಲ ಮೂಲʼ 

ತಾಯಿʼ. ಈ ತಾಯಿಯ ಕುರಿತ್ಯ ಜ್ನಪದ ತರ ಪದಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಣಿಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ತಾಯಿ - ತ್ವರೆಿಂದರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಅದೇನೂ ಸಂತ್ಸ್ ಸ್ಡಗರ,ತಾಯಿಯಿಂದರೆ 

ಜಿೋವ,ಜ್ಗತ್ಯತ .ಅವಳ್ಳಲಿದ ಈ ಧರೆ ನಶ್ವ ರ.ಸೂಯಿನನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಎಲಿಾ  ಗರ ಹಗಳು 

ಸುತ್ಯತ ತ್ತ ವೆಯೋ, ಹಾಗೇ ಸಿತ ರೋ ಸುತ್ತ  ಎಲಿಾ  ಪಾತ್ರ ಗಳು ಸುತ್ಯತ ತ್ತ ವೆ. ಆದದ ರಿಿಂದ ಜ್ನಪದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ತಾಯಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ತರ ಪದಗಳಲಿ್ಲನ ಮಾತೃಪ್ರ ೋಮವನ್ನನ  

ವಿೋಷಿ್ ೋಸಿಸುವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಬ್ಯಯ ಸ್ಗಿ ದವಸ್ಕ ಬೇವಿನ ಮರ ತಂಪ 

ಭೋಮರತಯಿಂಬ್ ಹಳ್ಳ ತಂಪ ಹಡೆದವವ  

ನೋ ತಂಪ ನನನ  ತ್ವರಿೋಗಿ ||1||  

 

ಈ ತರ ಪದಯು ತ್ನ್ನನ ದರದಲಿ್ಲ  ಮುದುದ  ಮಗುವಿಂದು ಚಿಗುರೊಡೆಯುತತ ದೆ ಎಿಂಬುದು 

ತಳ್ಳಯುತತ ದದ ಿಂತೆಯ,ತಾಯಿ ತ್ನನ  ತಾಯತ ನದ ಜ್ವಾಬ್ಯದ ರಿಯನ್ನನ  ಹೆಗಲ್ಲಗೇರಿಸಿಕಳುತಾತ ಳೆ. 

ಒಬ್ಬ  ಸಾಮಾನಯ  ಹೆಣ್ಣು  ದೈವತ್ವ ಕೆಕ ೋರುವ ಪಯರ್ ಆರಂಭವಾಗೋದೆ 

ತಾಯಿಯಾದ್ಯಗ.ಮಗುವಿನ ತೊದಲು ನ್ನಡಿ ಬ್ಯಯಿಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ಪದ 'ಅಮಮ ' ಈ 

ಅಮಮ  ಎಿಂಬ್ ಪದಕೆಕ  ಹೆಣಿು ನ ಬ್ದುಕನ್ನ ೋ ಸಾರ್ಿಕಗಳ್ಳಸುವ ವಿಶೇರ್ ಶ್ಕಿತ ಯಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನನ ಪರ ಕೃತಗೆ ಹೋಲ್ಲಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಗಂಡನ ಮನ್ಯಲಿ್ಲದದ  

ಮಗಳೂಬ್ಬ ಳು ತಾಯಿಮನ್ ಅರ್ವಾ ತ್ವರನ್ನನ  ಸ್ಮ ರಿಸಿಕಿಂಡಿರುವ ತರ ಪದಯಿದು. ಬೇಸ್ಗೆಯ 

ದನಗಳಲಿ್ಲ  ಉರ್ು ತೆ ಹೆಚಿಿ ರುವುದರಿಿಂದ ಬೇವಿನಮರಗಳ್ಳಿಂದ ಉಿಂಟಾದ ತಂಪಾದ ಹವೆ 

ಹಿತ್ಕರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅದೇರಿೋತ ಭೋಮರತ ಎಿಂಬ್ ಹಳೆಯ ನೋರು ತ್ರ್ು ಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಅಿಂತೆಯ ತ್ವರಿನಲಿ್ಲರುವ ತಾಯಿಯ ನ್ನಪು ಮಗಳ್ಳಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದದ ರಿಿಂದಲೇ 

ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸ ಲಯ  ಜ್ಗತತ ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ವಸುತ ಗಳ್ಳಗಿಿಂತ್ಲೂ ಬ್ಹು ಅಮೂಲಯ ವಾದದು.  
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ಯಾರು ಇದದ ರೂ ನನನ  ತಾಯವವ ನ ಓಲಹ ರು 

ಸಾವಿರ ಕಳಿ್ಳ  ಒಲ್ಲಯಾಗ ಇದದ ರ 

ಜ್ಯ ೋತ ನನಾಯ ರ ಹೋಲರ ||2|| 

 

ತಾಯಿಗಿಿಂತ್ ದೊಡಡ  ಬಂಧು ಇನ್ನನ ಬ್ಬ ರಿಲಿ . ʼತಾಯಿʼ ಎಿಂಬ್ 

ಶಲಿ್ಲ ಗೆ ನರಾಕಾರವಾದ ಕಲಿನೂನ  ಸಂಸಾಕ ರದ 

ಉಳ್ಳಪ್ಟಿ್ಟ ನಿಂದ ತದದ  ಮೂತಿಯನಾನ ಗಿಸುವ 

ಶ್ಕಿತ ಯಿರುವುದು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ . ಅವಳ ಸೆಾ ನವನ್ನನ  ಬೇರೆ 

ಯಾರಿಿಂದಲು ತ್ಯಿಂಬ್ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಯಾರಿದದ ರೂ ತಾಯಿ 

ಇದದ ಿಂತೆ ಆಗುವುದಲಿ . (ಸ್ತ ಸ್ತ್ತ ರೆ ಇನ್ನನ ಬ್ಬ ಳನ್ನನ  ಮದುವೆ 

ಆಗಬ್ಹುದು,ಆದರೆ ಇನ್ನನ ಬ್ಬ  ಹೆತ್ತ  ಅಮಮ ನನ್ನನ  

ತ್ರಲಾಗದು) ಅವಳ ಸೆಾ ನವನ್ನನ  ಯಾರೂ ತ್ಯಿಂಬ್ಲಾಗದು. 

ಒಲೆಯಲಿ್ಲ  ಉರಿಯುವ ಸಾವಿರ ಕಳಿ್ಳ  ದೇವರಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಬೆಳಗುವ ದೋಪಕೆ ಸ್ಮನಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿೆ ಿಂಬುದು ಶ್ತ್ 

ಸಿದದ .  

 

ತಾಯಿಯಿಲಿದ ತ್ವರಿೋಗಿ ಹೋಗದರು ನನ ಮನವೇ 

ನೋರಿಲಿದ ಕೆರಿಗೆ ಕರುಬಂದು ತರುಗಾಗ 

ಆಗ ನ್ನೋಡವರ ದುುಃಖಗಳ ||06|| 

 

ತಾಯಿ ಇದದ ರೇ ತ್ವರು, ತಾಯಿ ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಆದರ, ಗೌರವ ಪ್ರ ೋತ 

ವಿಶ್ವವ ಸ್,ಎಲಿವೂ. ತಾಯಿ ಇರದ ತ್ವರನ್ನನ  ನ್ನ್ವ ಮನಕೆಕ  

ಬುದಿ ವಾದ ಹೇಳುತತ ರುವ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ಬ ಳು ತಾಯಿಯಿಲಿದ 

ತ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ,ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಹೂದರೆ ನೋರಿಲಿದ ಕೆರೆಗೆ 

ನೋರನ್ನನ  ಅರಸುತಾತ  ಬಂದಂತೆ. ಬ್ಯಯಾರಿದ ಕರು 

ಬೇಸ್ರದಿಂದ ಹಿಿಂದರುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಕೂಡ 

ನರಾಸ್ಥಯ ಜ್ತೆಗೆ, ದುುಃಖಉಿಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಎಿಂದದ್ಯದ ಳೆ.ಇದು ತಾಯಿಯಿರದ ಬ್ದುಕಿನ ಅನಾರ್ 

ಭಾವವನ್ನನ  ತಳ್ಳಸುವ ತರ ಪದಯಾಗಿದೆ. 

 

ಉಿಂಗೂರ ಉಡದ್ಯರ ಮುರಿದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬ್ಹುದು 

ಮಡದ ಸ್ತ್ತ ರ ತ್ರಬ್ಹುದು| ಹಡೆದಂರ್ 

ತಂದ ತಾಯಲಿ್ಲ  ಸಿಕಾಕ ರ||07|| 

 

ಈ ಜ್ನಪದ ತರ ಪದ ಲೋಕ ಕಲಾಯ ರ್ದ ಸಂದೇಶ್ವನ್ನನ  

ಸಾರುವಂತ್ದುದ . ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಮಾರುಕಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಸಿಗುವಂತ್ಹ ವಸುತ ಗಳಲಿ . ನಮಮ ನ್ನನ  ಬ್ದುಕಿಗೆ 

ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅವರ ನ್ನನ  ನಾವು ಇಿಂದು ಅವರಿಗೆ 

ವೃದ್ಯದ ಶ್ರ ಮವನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸುತತ ದೆದ ವೆ.ಇಿಂತ್ಹ ಜ್ವ ಲಂತ್ 

ಸ್ಮಸ್ಯ ಯನ್ನನ ಸ್ಹ ತರ ಪದ ಪರ ಸುತ ತ್ ಸ್ಮಾಜ್ಕೆಕ  

ಸಂದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಡುತದೆ.ನಾವು ತೊಟಿ್ಟ ಕಳಿು ವ ಉಿಂಗುರ 

ಮುರಿದುಹೋದರೆ, ಸೊಿಂಟದ ಉಡುದ್ಯರ ಕಿತ್ಯತ ಹೋದರೆ 

ಸ್ರಿಮಾಡಿಕಿಂಡು ಮತೆತ  ಧರಿಸ್ಬ್ಹುದು. ಆದರೆ ತಂದೆ-

ತಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡರೆ ತರುಗಿ ಪಡೆದುಕಳಿಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಆದದ ರಿಿಂದ ಅವರಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರ ೋತಯಿಿಂದ 

ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂಬ್ ಬುದಿ ವಾದದ ವೈಚಾರಿಕ 

ಚಿಿಂತ್ನ್ ಇಲಿ್ಲದೆ. 

 

ಹಾಲುಿಂಡ ತ್ವರಿೋಗಿ ಏನ್ಿಂದು ಹರಸ್ಲ್ಲ 

ಹಳೆದಂಡಿಲ್ಲರುವ ಕರಕಿೋಯ ಕುಡಿಹಾಿಂಗ 

ಹಬ್ಬ ಲ್ಲ ಅವರ ರಸ್ಬ್ಳಿ್ಳ  ||08|| 

 

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಜ್ನಪ್ರ ಯವಾದ ಈ ತರ ಪದಯು ತ್ವರಿಗೆ ಸ್ದ್ಯ 

ಒಳಿೆಯದನ್ನನ  ಬ್ಯಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬ ಳ ಹೃದಯ 

ಶರ ೋಮಂತಕೆಯ ವೈಶ್ವಲಯ ತೆಯನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲಕಾರ್ಬ್ಹುದು. 

ತಾನ್ನ ಹಾಲುಿಂಡು ಬೆಳೆದಂತ್ ತ್ವರಿಗೆ ಏನ್ಿಂದು ಹರಸ್ಲ್ಲ 

ಎಿಂದು ತ್ನನ ನ್ನ ೋ ತಾನ್ನ ಪರ ಶನ ಸಿಕಳಿು ವ ಬ್ಯಲೆ ಹಳೆಯ 

ದಂಡೆಯಮೇಲೆ ಇರುವಂತ್ಹ ಗರಿಕೆಯಂತೆ ತ್ನನ  ತ್ವರಿನ 

ವಂಶ್ವೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಸ್ದ್ಯ ಹಸಿರಾಗಿರಲ್ಲ ಎಿಂದು 

ಮನದುಿಂಬಿ ಹಾರೈಸುತಾತ ಳೆ. 

 

ಹೆಣ್ಣು  ಮಕಕ ಳ ದುುಃಖ ಹೆತ್ತ ವವ  ಬ್ಲಿಳು 

ಹುತ್ತ ದ ಒಳಗಿರೊೋ ಸ್ರುಪನ ಬೇಗೆಯ 

ನ್ತತ  ಮೇಲ್ಲರುವ ಶವಬ್ಲಿ  ||03|| 

 

ಹೆಣ್ಣು ಮಕಕ ಳ ದುುಃಖವನ್ನನ  ತಾಯಿಮಾತ್ರ ವೇ 

ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಳಿಬ್ಲಿಳು. ತಾಯಿ ಕರುಳ್ಳನ ಮಾತೃ 

ಪ್ರ ೋಮದ ಇಿಂಗಿತ್ ತಂದೆಗಾಗಲ್ಲ, ಗಂಡನಗಾಗಲ್ಲ 

ಹೆಣ್ಣು ಮಕಕ ಳ ದುುಃಖದ ತೋವರ ತೆಯ ಆಳ 

ಅರಿವಾಗುವುದಲಿ .ಒಿಂದು ಹೆಣಿು ನ ಸಂವೇದನ್ಯನ್ನನ ಹೆಣ್ಣು  

ಮಾತ್ರ  ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕೂಳಿಬ್ಲಿಳು. ಹುತ್ತ ದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಪಿದ 

ನ್ನೋವನ್ನನ  ನ್ತತ ಮೇಲ್ಲರುವ ಶವನಗೆ ತಳ್ಳಯುವಂತೆ 

ಹೆಣ್ಣು ಮಕಕ ಳ ದುುಃಖ ಹೆತ್ತ  ತಾಯಿಗೇ,ಮಾತ್ರ  ಬೇಗ 

ಅರ್ಿವಾಗುವುದು ಎಿಂಬ್ ಗರತಯ ಇಗಿಿಂತ್ ಸ್ತ್ಯ ವಾದದು. 

 

ತಾಯವನ  ನ್ನ್ಯೂದು ಯಾಯಾಳ್ಳ ಯಾಹತ್ತ  

ಊರೆಲಿ  ಉಿಂಡು ಮಲಗಾನ ಬೆಳಿ್ಳಚಿಕಿಕ  

ಹಿಂದ್ಯಗ ಹಡೆದವನ  ನ್ನ್ದೇನ ||04|| 

 

ಹೆತ್ತ  ತಾಯಿಯನ್ನನ  ನ್ನಪ್ಸಿಕಳಿಲು ಕಾಲದ ಪರಿರ್ಮತ 

ಇರುವುದಲಿ . ಯಾವ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ದರು ಸ್ರಿ, 

ಯಾವಸೆ್ ಳದಲಿಾ ದರೂ ಸ್ರಿ ನ್ನಪ್ನ ಬುತತ  

ಬಿಚಿಿ ಕೂಳುತ್ತ ದೆ. ಪರ ತಕ್ಷರ್ವು ತಾಯಿಯ ಹಂಬ್ಲ್ಲಸುತತ ರುವ 

ಜ್ಞನಪದ ಕವಯಿತರ ಯು ಊರೆಲಿ  ಉಿಂಡು 

ಮಲಗಿದಮೇಲೆಯೂ, ಮುಿಂಜ್ಞನ್ ಬೆಳಿ್ಳಚುಕಿಕ  (ಶುಕರ ಗರ ಹ) 

ಮೂಡಿದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ತ್ನನ  ತಾಯಿಯನ್ನನ  

ನ್ನ್ಯುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳುತಾತ ಳೆ. 

 

ತಾಯವನ  ಬೈಬ್ಯಯ ಡ ತಳ್ಳಗೇಡಿ ನನತ್ಮಮ  

ಬ್ಯಳದನದ್ಯಕಿ ಹಡೆದವವ ನ ಬೈದರ 

ಭಾಳ ಮರುಗಾಯ ಳ ಮನದ್ಯಗ ||05|| 

 

ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ದಲಿ್ಲ  ತಾಯಿ ಸೆಾ ನ ಮಹೋನನ ತ್ವಾದದು. 

ಅವಳ್ಳಗೇನಾದರು ಅಿಂದರು ತ್ಡೆಯಲಾಗದ ಮಮತೆ 

ಮಗಳದು. ಅಕಕ  ತ್ನನ  ಅರ್ು , ತ್ಮಮ ನಗೆ ಹೇಳ್ಳದ 

ಬುದಿ ಮಾತ್ಯ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಒತ್ತ ಡದ ಬ್ದುಕಿನಲಿ್ಲ  

ಚಿಕಕ ವರಲಿ್ಲ  ವಯೋವೃದಿ ರ ಬ್ಗೆೆ  ಸ್ಲಿದ ತಾತಾಸ ರ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

ಮಾತ್ಯ ಮಾತಗೂ ವಯಸಾಸ ದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರನ್ನನ  

ದೂಷ್ಟಸುತ್ತ ಲೇ ಇರುತಾತ ರೆ. ಆದದ ರಿಿಂದ ತ್ಮಮ ನಗೆ 

ಬುದಿ ಹೇಳುತಾ ತಾಯಿ ಮನದೂಳಗೆ ಮರುಗುತಾತ ಳೆ ಎಿಂದು 

ಹೇಳುವಲಿ್ಲ  ತಾಯಿ ತ್ವರಿನ ಅನನಯ ತೆ ಬೆಸ್ದುಕೂಿಂಡಿದೆ. 
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ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ ಈ ಲೇಖನವು ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲನ 

ಜಿೋವನ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನನ  ತಳ್ಳಸುವ ಶರ ೋಮಂತಕೆಯನ್ನನ  

ಹಿಂದದೆ. ಈ ರಿೋತಯಾಗಿ ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವು 

ತಾಯಿ,ತ್ವರಿನೂಿಂದಗೆ ಇನನ ೋತ್ರ ಮಾನವಿೋಯ 

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ತಳ್ಳಸುವುದರೂಿಂದಗೆ ಮನ್ನಕುಲಕೆಕ  

ಒಳ್ಳತ್ನ್ನನ  ಬ್ಯಸುವ, ʼವಸುದೈವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ಕಕ ಿಂʼ”ತ್ತ್ವ ವನ್ನನ  

ವಿಶ್ವ ಕೆಕ  ಸಾರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಗಿದೆ.ಇಿಂತ್ಹ 

ಜ್ನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ ಗಳು ಮತ್ಯತ  

ಸಾಿಂಸ್ಕ ೃತಕ ಮೌಲಯ ಗಳು ಗತ್ಕಾಲದ ಸಂಗತಗಳಾದರೂ 

ಇಿಂದನ ವತ್ಿಮಾನಕೆಕ  ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ತಾಯಿ-ತಾಯತ ನವನ್ನನ  ವೈಭವಿಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ ಇಿಂತ್ಹ 

ಮಾತೃಪ್ರ ೋಮವನ್ನನ  ಹೋದರುವ ಭಾರತಾಿಂಬೆಯ ಮಡಿಲು 

ಕೂಡಾ ಭಾರತಯರಿಗೆ ತ್ವರುರಾಗಿದೆ. 
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