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ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಶಿವಭಕ್ತ,ಿ 
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ಶ್ರೀರಾಮ ಎ೦ 
 
ಕ್ರಾ.ಶ. ೧೨ ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಜೇವಿಸಿದದ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಯ, ಶಿವಭಕತರಯ, 

ಕವಿಯಯ, ಲ ಯೇಕ ಯೇ ದ್ಾದರಕರಯ ಆಗಿದದರು. ಕಯಡಲ ಸ೦ಗಮ ಕ್ ೇತ್ಾದಲ್ಲ ಿ ಶಿವಾನ್ುಭವವನ್ುು 
ಹ ಯ೦ದಿ ಅ೦ತ್ರ೦ಗದ ಭಕ್ರತ ಭಾವಗಳನ್ುು ವಚನ್ಗಳ ಮಯಲಕ ಪಾಕಟಿಸಿದರು. ಇವರು 
ಕಲಾಾಣ್ನ್ಗರದ ಜನ್ರ ಮೇಲ  ತ್ು೦ಬ ಪಾಭಾವವನ್ುು ಬಿೇರಿದರು. ‘ಆ 

ನ್ು ಒಲ್ಲದ೦ತ  ಹಾಡುವ ’ ಎ೦ದು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ತ್ಮಮ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಾಮವಲ ಯೇಕನ್, 

ಶಿವಭಕ್ರತ, ಶಿವಸ್ ಯರೇತ್ಾ, ಲ ಯೇಕ ಯೇಪದ್ ೇಶ, ವಿೇರಶ ೈವ ಧಮಮಸ್ಾರ, ಶಿವಾನ್ುಭವ, ಶರಣ್ರ 

ಬದುಕ್ರನ್ ಸವರಯಪವ ೇ ಮೊದಲಾದ ಅ೦ಶಗಳ ನ್ುು ಪಾತಿಬಿ೦ಬಿಸಿದ್ಾದರ .  
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಅವರ ಅ೦ತ್ರ೦ಗದಲ್ಲ ಿ ಶಿವಭಕ್ರತ ಅನ್ುರಣಿತ್ಗ ಯ೦ಡಿರುವುದರಿ೦ದ 

ಅವರನ್ುು ‘ಭಕ್ರತ ಯೇಗಿ’ ಎನ್ುಲಾಗಿದ್ . ಭಕ್ರತ ಭ೦ಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಎ೦ದು ಇವರು ಖ್ಾಾತ್ರಾಗಿದ್ಾದರ . 
ಏಕ ೦ದರ  ಬಿಜಜಳ ರಾಜನ್ ಬ ಳ್ಳ ಭ೦ಡಾರಿಯಾಗಿದದ ಇವರು ಕಾಲಕಾಮೇಣ್ ಭಕ್ರತ ಭ೦ಡಾರಿ ಎ೦ಬ 

ಅನ್ವರ್ಮನಾಮವನ್ುು ಪಡ ದುಕ ಯ೦ಡರು. ಶಿ 

ವಭಕ್ರತ ಸ್ಾಧನ ಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಏಳು-ಬಿೇಳುಗಳ ಸವರಯಪವನ್ಯು ಚ೦ಚಲ ಭಕತರ ಮನ್ಸಿಿನ್ 

ಸವರಯಪವನ್ಯು, ಜನ್ರ ಮಯಢನ್೦ಬಿಕ ಯ ಆಳ-ಅಗಲಗಳನ್ುು, ಜಾತಿ, ಮತ್, ಬ ೇಧಭಾವದ 

ನಿರಾಕರಣ ಯನ್ುು ವಿೇರಶ ೈವ ಧಮಮ ದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ುತ ತೇವ . 
ಇವರ ವಚನ್ಗಳ ಲಾಿ ಆಡು ಮಾತಿನ್ಲ್ಲಿವ . ಸರಳವಾದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ ಿ ನ ೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು 
ನಿರಯಪಿಸುವುದು ಇವರ ದಾಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಬಹು ಜನ್ವುಳಿ ಸಮಾಜವನ್ುು ಮೇಲ ತ್ುತವುದು ಇವರ 

ಗುರಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಮಾಲ ಯೇಪಮಯನ್ುು ಅರ್ಮಸವಷ್ಿತ ಗ  ಬಳಸಿಕ ಯಳುಿವುದು. ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ 
ವಿಶ ೇಷ್ತ  ಎನ್ುಬಹುದು. ಅಲಿಲ್ಲಿ ಪಾತಿಮಾ ವಿಧ್ಾನ್ದ ಮಯಲಕ ಧವನಿ ರಮಾವಾಗುವ೦ತ  
ವಚನ್ಗಳನ್ುು ರಚಿಸುವು ದರಿ೦ದ ಇವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಾಕಾಾ೦ತಿ ಹ ಯಳ ದಿದ್ . 
ಈ ಲ ಯೇಕದಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ನ್ಮಮನ್ುು ‘ಸುಖ ಅನ್ುಭವಿಸು’ ಎ೦ದು ಕ ೈಬಿೇಸಿ  



 

~ 196 ~ 

International Journal of Kannada Research 

ಕರ ಯುತಿತರುತ್ತದ್ . ಇವುಗಳ ಸ್ ಳ ತ್ದಿ೦ದ ಪ್ಾರಾಗಿ ಕಾಣ್ದ 

ಶಿವನ್ನ್ುು ನ್೦ಬಿ ಅವನ್ ಸವರಯಪವನ್ುರಿತ್ು ಶುದಧ ಜೇವನ್ವನ್ುು 
ನ್ಡ ಸುತಾತ ‘ಕಾಯಕ ವ ೇ ಕ ೈಲಾಸ’ವ ೦ಬ 

ಅನ್ುಸ೦ಧ್ಾನ್ದಿ೦ದ ‘ದಯವ ೇ ಧಮಮದ ಮಯಲವಯಾ’ ಎ೦ಬ 

ಅಚಲ ಶಾದ್ ಧಯನ್ುು ಎಲಾಿ ಕಾಲ ಗಳಲಯ ಿ ಕಾಯುದ ಕ ಯಳುಿವುದು 
ಅಗತ್ಾವ ೦ದು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಹ ೇಳ್ಳದ್ಾದರ . ‘ಎನ ಗಿ೦ತ್ 

ಕ್ರರಿಯರಿಲ ಿ ಶಿವಭಕತರಿಗಿ೦ತ್ ಹಿರಿಯರಿಲಿ’ ಎ೦ಬ ಅ೦ತ್ರ೦ಗ 

ನಿರಿೇಕ್ ಯ ವಿಶಿಷ್ಿತ ಯನ್ುು ವಿನ್ಯತ ಯನ್ುು ಪಾದಶಿಮಸಿದ್ಾದರ . 
ನಿಮಮಲ ಮನ್ಸಿಿನ್ ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ರತ ಶಾದ್ ಧಗಳನ್ುು ಜೇವನ್ದಲ್ಲಿ 
ಒಳಗ ಯ೦ಡಿರುವ ಸವಮಸಮಾನ್ತ ಯ ಭಾವವನ್ುು ತ್ನ್ು 
ಬದುಕ್ರನ್ ಉಸಿ ರಾಗಿಸಿಕ ಯ೦ಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ರಯಢಮಯಲವಾಗಿ ಬ ೇರಯರಿದದ ಜಾತಿ ವ ೈಷ್ಮಾಗಳನ್ುು ಮತ್ 

ಧಮಮಗಳ ಮೇಲು-ಕ್ರೇ ಳುಗಳನ್ುು ಹ ಯೇಗಲಾಡಿಸಲಯ ಪಾಯತ್ು 
ಪಟ್ಿವರು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಹಿರ೦ಗ’ ಶುದಿಧಗಿ೦ತ್ 

‘ಅ೦ತ್ರ೦ಗ’ ಶುದಿಧ ಮುಖಾವ ೦ದು, ಮನ್ಸುಿ ಶುಚಿ-

ರುಚಿಯಿ೦ದ ಕಯಡಿದ ಪರಿಪಕವತ ಯಿರಬ ೇಕು ಎ೦ದಿದ್ಾದರ . ಎನ್ು 
ಚಿತ್ತ ಅತಿತಯ ಹಣ್ುಣ ನ ಯೇಡಯಾ, ಎನ್ು ಮನ್ದ ಮಕಮಟ್ವ 

ಹ ಯೇಗಲಾಡಿಸಯಾ, ಅಲಗನ ಕುುವ ಸ್ ಯಣ್ಗನ್೦ತ  ಎನ್ುಮನ್ 

ಚಿತ್ತ ನ್ಸು ಗುನಿು ಕಾಯಿ ಎ೦ಬ ಇತಾಾದಿ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಆತ ಯೋದ್ಾಧರದ ನಿಲುವನ್ುು ಸ್ಾದರಪಡಿಸುತ್ತದ್ . 
ಪಾಪ೦ಚದಲ್ಲಿರುವ ನಾನಾ ಬಗ ಯ ಆಕಷ್ಮಣ ಗಳ ಸ್ ಳ ತ್ದಿ೦ದ 

ದಯರವಿರುವುದು ಸುಲಭ ಸ್ಾಧಾವಲ.ಿ ಮನ್ಸಿನ್ುು ಲ ಯೇಕ 

ವಿಚಾರಗಳ್ಳ೦ದ ದಯರ ಮಾಡಿ ಭಗವ೦ತ್ನ್ ವಿಚಾರದ 

ಅರಿವಿನಿ೦ದ ಆನ್೦ದ ಪಡ ಯುವ೦ತ್ಹ ಸ್ೌಭಾಗಾ ವನ್ುು 
ಕರುಣಿಸಬ ೇಕ ೦ದು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಶಿವನ್ನ್ುು ಪ್ಾಾರ್ಥಮಸುತಾತ, 
ಲ ಯೇಕದಲ್ಲ ಿಮನ್ುಷ್ಾನ್ನ್ುು ಭಗವ೦ತ್ನ್ ಚಿ೦ತ್ ನ ಯನ್ುು ದಯರ 

ಮಾಡುವ ಆಕಷ್ಮಣಿೇಯ ವಸುತಗಳನ್ುು ದಯರ ಮಾಡುತಾತ 
ವಿವ ೇಕವನ್ುು ಹ ಯ೦ದುವ೦ತ  ಹ ೇಳ್ಳದ್ಾದರ . 
 

ವಿಷ್ಯವ ೦ಬ ಹಸುರನ ನ್ು ಮು೦ದ್  ತ್೦ದು 
ಪಸರಿಸಿದ್ ಯಯಾ: 
ಪಶುವ ೇನ್ ಬಲಿದು ಹಸುರ ೦ದ್ ಳಸುವುದು 
ವಿಷ್ಯ ರಹಿತ್ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ರತರಸವ ದಣಿಯ ಮೇಯಿಸಿ 

ಸುಬುದಿದಯೆ೦ಬುದಕವನ ರ ದು ನ ಯೇಡಿ ಸಲಹಯಾ 
ಕಯಡಲಸ೦ಗಮದ್ ೇವ 

ಈ ಸ್ ಳ ತ್ದಿ೦ದ ಪ್ಾರು ಮಾಡಬ ೇಕ ೦ದಯ, ವಿಷ್ಯ 

ರಹಿತ್ನ್ನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ರತ ರಸವನ್ುು ಮೇಯಿಸಿ ಸುಬುದಿಧ ಎ೦ 

ಬ ಉದಕವನ ುರ ದು ಸಲಹಬ ೇಕ ೦ದು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಪ್ಾಾರ್ಥಮಸಲು ಅವರ ಆತ ಯೋವಲ ಯೇಕನ್ವ ೇ ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್ . 
ಜನ್ರು ತ್ಮಮನ್ುು ಬ೦ಧು-ಮಿತ್ಾರು ಕಾಪ್ಾಡುವರ ೦ದು 
ಮಿತಿಮಿೇರಿ ನ್೦ಬಿ ವತಿಮಸುವುದು ಸರಿಯಲಿವ ೦ಬುದು ಇ 

ವರ ವಾದ. 

 

ಚ೦ದ್ ಯಾೇದಯಕ ು ಅ೦ಬುಧಿ ಹ ಚಚವುದಯಾ 
ಚ೦ದಾಕು೦ದ್  ಕು೦ದುವುದಯಾ, 
ಚ೦ದಾ೦ಗ  ರಾಹು ಅಡಡ ಬ೦ದಲ್ಲಿ 
ಅ೦ಬುಧಿ ಬ ಯಬಿಿಟಿಿತ ತೇ ಅಯಾ? 

ಅ೦ಬುಧಿಯ ಮುನಿ ಆಪೇಶನ್ವ ಕ ಯ೦ಡಲ್ಲಿ 
ಚ೦ದಾಮನ್ಡಡ ಬ೦ದನ ೇ ಅಯಾ? 

ಆರಿಗಾರಯ ಇಲಿ, ಕ ಟ್ಿವರಿಗ  ಕ ಳ ಯಿಲಿ 
ಜಗದ ನ್೦ಟ್ು ನಿೇನ ೇ ಅಯಾ ಕಯಡಲಸ೦ಗಮದ್ ೇವ 

 
ಆದದರಿ೦ದ ಕಷ್ಿಗಳನ್ುು ನಿವಾರಣ  ಮಾಡುವವನ್ು 
ಶಿವನ ಯಬಿನ ೇ ಎ೦ಬ ನಿಲುವನ್ುು ಪಾಕಟಿಸಿದ್ಾದರ . 
ಶಿವನ್ಲಿದ್  ಬ ೇರ  ಯಾರಯ ರಕ್ಷಿಸುವವರಿಲಿ ಎನ್ುುವುದರ ಯಡನ  
ಶಿವನ್ು ಶರಣ್ರನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನ್ಸುಿ ಮಾಡಿದ್ಾದರ . 
 

ಒಲ  ಹತಿತ ಉರಿದರ  ನಿಲ ಬಹುದಲಿದ್  
ಧರ  ಹತಿತ ಉರಿದರ  ನಿಲ ಬಾರದು 
ಏರಿ ಉರಿದರ  ನಿಲ ಬಾರದು 
ಏರಿ ನಿೇರು೦ಬುಡ  ಬ ೇಲ್ಲ ಕ ೈಯಾ ಮೇವಡ  
ನಾರಿ ತ್ನ್ು ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡ  
ತಾಯ ಮೊಲ ವಾಲು ನ್೦ಜಾಗಿ ಕ ಯಲುವಡ   
ಇನಾುರಿಗ  ದಯರುವ  
ತ್೦ದ್  ಕಯಡಲ ಸ೦ಗಮದ್ ೇವ 

ನಿೇ ಹುಟಿಿದ ಜೇವನ್ ಭವದುುಃಖಿಯ ಮಾಡಿದ ಬಳ್ಳಕ 

ಬಿಡಿಸುವರಾರು೦ಟ್ು? 

 
ಎ೦ದು ಹ ೇಳ್ಳ ಶಿವನ ಯಬಿನ ೇ ರಕ್ಷಿಸಬಲಿವನ ೦ಬುದನ್ುು 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಪಾಕಟಿಸಿದ್ಾದರ . 
ಲ ಯೇಕದ ಜನ್ರ ಡ ಯ೦ಕನ್ುು ತಿದದಲು ಯತಿುಸಿದ್ಾದರ . 
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ಭಾರತಿೇಯರು ಪುಣ್ಾನ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾುನ್ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಾಕ 

ರವ ೦ದು ಭಾವಿಸುವ ಢಾ೦ಬಿಕರನ್ುು ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯ ಮಯಲಕ 

ತ್ಮಮ ಅಭಿಪ್ಾಾಯವನ್ುು ಪಾಕಟಿಸಿದ್ಾದರ . 
 

ತ ಯರ ಯ ಮಿೇವ ಅಣ್ಣಗಳ್ಳರಾ 

ತ ಯರ ಯ ಮಿೇವ ಸ್ಾವಮಿಗಳ್ಳರಾ 

ತ ಯರ ಯಿ೦ ಭ ಯೇ, ತ ಯರ ಯಿ೦ ಭಿೇ! 

ಪರನಾರಿಯ ಸ೦ಗಮ ತ ಯರ ಯಿ೦ ಭ ಯೇ! 

ಪರಧನ್ದ್ಾಮಿಷ್ದ ತ ಯರ ಯಿ೦ ಭ ಯೇ! 

ಇವ ತ ಯರ ಯದ್  ಹ ಯೇಗಿ ತ ಯರ ಯ ಮಿ೦ದರ  
ಬರುದ್ ಯರ  ಹ ಯೇಹುದು ಕಯಡಲ ಸ೦ಗಮದ್ ೇವ 

 
ಡಾ೦ಭಿಕತ ಯಿ೦ದ ದಯರವಾಗಿ ಶಿವಾರಾಧನ  ಮಾಡಿದರ  
ಮಾತ್ಾ ಶಿವ ಪಾಸ್ಾದ ದ್ ಯರಕುವುದ್ ೦ದು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಲ ಯೇಕದ ಜನ್ರಿಗ  ಹಿತ ಯೇಪದ್ ೇಶಗ ೈದಿದ್ಾದರ . ಕ ೇವಲ 

ಇಷ್ಿಲ್ಲ೦ಗಾಧ್ಾರಣ ಯಿ೦ದ ಶರಣ್ನ್ ಉದ್ಾಧರವಾಗದು: ಶಿವ 
ಪರ್ವನ್ುರಿಯಬ ೇಕ ೦ಬುದನ್ುು ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಒತಿತ 
ಹ ೇಳ್ಳದ್ಾದರ . 
ಶರಣ್ನಾಗಿಯಯ ಶಿವ ಪರ್ವನ್ುರಿಯದಿದದರ  ಐಶವಯಮವ೦ತ್ರಿಗ  
ಆಯುಷ್ಾವಿಲಿದ೦ತ  ನಿರರ್ಮಕವ ೦ದಿದ್ಾದರ . ಬಸವ ಣ್ಣನ್ವರು 
ಬದುಕ್ರನ್ಲ್ಲಿ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯನ್ುು ರಯಢಿಸಿಕ ಯಳಿಬ ೇಕ ೦ದಯ, 

ಮಯಢನ್೦ಭಿಕ ಗ  ಒಳಗಾಗಬಾರದ್ ೦ದು ಒತಿತ- ಒತಿತ ಹ ೇಳ್ಳದ್ಾದರ . 
 

ಹಾವಾಡಿಗನ್ು, ಮಯಕ ಯರತಿಯು ತ್ನ್ು ಮಗನ್ 

ಮದುವ ಗ  
ಶಕುನ್ವ ನ ಯೇಡ ಹ ಯೇಗುವಾಗ 

ಇದಿರಲ ಯಬಿ ಮಯಕ ಯರತಿಯ ಹಾವಾಡಿಗನ್ ಕ೦ಡು 
ಶಕುನ್ ಹ ಯಲಿವ ೦ಬ ಚದುರನ್ ನ ಯೇಡು! 
ತ್ನ್ು ಸತಿ ಮಯಕ ಯರತಿ, ತ್ನ್ು ಕ ೈಯಲು ಹಾವು! 
ತಾನ್ು ತ್ನ್ು ಭಿನ್ುವನ್ರಿಯದ್  
ಅನ್ಾರನ ೇ೦ಬ ಕುನಿುಯನ ೇನ ೦ಬ  
ಕಯಡಲಸ೦ಗಮದ್ ೇವ 

 

ಶಕುನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲಿವ ೦ದು ಭಾವಿಸುವುದನ್ುು ವಾ೦ಗಾವಾಗಿ 

ಟಿೇಕ್ರಸಿ ತ್ನ್ುಲ ಿೇ ಸ೦ಕಷ್ಿ ದ್ ಯೇಷ್ವಿರುವಾಗ ಅನ್ಾರ 
ದ್ ಯೇಷ್ವನ್ುು ಎತಿತ ಆಡುವುದು ತ್ರವಲಿವ ೦ದು ತಿಳ್ಳಸಿದ್ಾದರ . ಈ 

ಬಗ ಯ ಮಯಢನ್೦ಬಿಕ ಯನ್ುು ದಯರ ಮಾಡಿಕ ಯಳಿ 
ಬ ೇಕ ೦ದಿದ್ಾದರ . 
ಸತಿ-ಪತಿಗಳ್ಳಬಿರಯ ಶರಣಾಗುವುದು ಮುಖಾವಲಿವ ನ್ುುವ 

ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಒಬಿಬ ಯಿರು ಒ೦ದ್ ಯ೦ದು ದ್ ೇವತ ಯ 
ಆರಾಧನ ಗ  ತ ಯಡಗಿದ್ಾದರ . ಒಬಿರು ಶಿವನ್ ಪಾಸ್ಾದವನ್ುು 
ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಮತ ಯತಬಿರ ಹ ೦ಡ-ಮಾ೦ಸಗಳನ್ುು ತಿನ್ುುತಿತದದ ರ  
ಅ೦ತ್ಹವರ ಭಕ್ರತ ಶುದಧವಾಗಿರಲಾರದ್ ೦ದಿದ್ಾದರ , ಬದುಕ್ರನ್ಲ್ಲ ಿ

ಅಹ೦ಕಾರ, ಆಸ್ ಗಳನ್ುು ನಿೇಗಿಸಿಕ ಯ೦ಡು ಶಿವ ಭಕ್ರತ ಯನ್ುು 
ತ ಯೇರಿದ್ಾಗ ಮಾತ್ಾ ಶರಣ್ತ್ವ ಸ್ಾರ್ಮಕವಾಗುವುದ್ ೦ದಯ, 

ಸದುುಣ್ವನ್ುು ಬಿತಿತ ಬ ಳ ಯುವ ಬಗ ಯನ್ುು ತ ಯೇರ ಬ ೇಕ ೦ದಯ 

ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಲ ಯೇಕದ ಜನ್ರಿಗ  ಕರ  ನಿೇಡಿದ್ಾದರ . ಕಲ ಿ

ನಾಗರ ಪೂಜಸಿ ದಿಟ್ದ ನಾಗರವನ್ುು ಕ ಯಲುಿವ 
ದವ೦ದವಬ ೇಡವ ೦ದಿದ್ಾದರ . 
ಹಿೇಗ  ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ತ್ಮಮ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಾಮವಲ ಯೇಕನ್, 

ಲ ಯೇಕ ಯೇಪದ್ ೇಶ, ಭಕ್ರತಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಬಗ ಯನ್ುು ಕುರಿತ್ು 
ಹಿತ್ನ್ುಡಿಗಳನಾುಡಿದ್ಾದರ . 


