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ವಚನಗಳ ಕಾವಯ ಭಾಷೆ 

ಕಲ್ಪ ನ ಪಿ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಸ.ಪಾ .ದ. ಕಾಲೇಜು, 

ತಿಪಟೂರು. 

  ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಪಾ ಕಾರ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್.  ್ಯ ವಚನ್ಗಳು ತ್ಮ್ಮ  ರೂಪ 

ಮ್ತ್ತು  ಸವ ರೂಪದಂದ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಭಂಡಾರದ ಅಮೂಲ್ಾ  ರತ್ನ ಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ದೃಷ್ಟಟ ಯಂದ 

ಕನ್ನ ಡದ ಬೆಲೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿವೆ. ಸಂಸಕ øತ್ದ ಹಿರಿಮೆ ಸಡಿಲಿ ಕನ್ನ ಡದ ಹೆಚಿ ಳ ಬೆಳೆದುದು ಈ ವಚನ್ 

ಸಾಹಿತ್ಾ ದಂz.À ದೇವವಾಣಿಗೆ ಜನ್ವಾಣಿಯಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಾ ವಾದಾಗ ಜನ್ವಾಣಿಯನ್ನ ೇ ದೇವವಾಣಿಯ 

ಮ್ಟ್ಟ ಕ್ಕ ೇರಿಸಿದವರು ಶ್ರಣರು. 

      ವಚನ್ಗಳ ಸವ ರೂಪವೆಂದರೆ ವಚನ್ಕಾರರ ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಸವ ರೂಪ. ದೈವಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನ ೇ ಕುರಿತ್ ಅವರ ಹಂಬಲ್, 

ಪ್ರಾ ರ್ಥನ್, ಭಕ್ತು ಯ ಭಾವಗಳು, ತಾವುಕಂಡ ಸತ್ಾ  ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ಇತ್ರರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ 

ಲೇಕಕಾರುಣಾ  ಇವೆಲ್ಲ ವನ್ನನ   ವಚನ್ಗಳ ರೂಪದಲಿಲ  ಕಾಣುತ್ು ೇವೆ, ಶ್ರಣರ ಜೇವನ್ ಬಹುಮುಖವಾದದುು , 

ಒಂದು ಕಡೆ ಧ್ಮ್ಥದ ಬೆಳಕನ್ನನ  ಹೊತ್ು  ದೇವಟಿಗರು, ಕಾಾ ಂತಿಕಾರರು, ಈ ಎಲ್ಲ  ಮುಖಗಳಂದ ನೂರಾರು 

ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ದರ ಪಾ ಭಾವವನ್ನನ   ವಚನ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಸುತಾು ರೆ, ತ್ಮ್ಮ  

ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ಅಭಿವಾ ಕು ಗೊಳಸುಲು ಅನಿವಾಯಥ ಸಾಧ್ನ್ವಾಗಿ ಅವರು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನನ  

ಉಪಯೇಗಿಸುತಾು ರೆ.ವಚನ್ಗಳು ಉತ್ು ಮ್ ಕಾವಾ  ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ು ಮ್ ಸಾಹಿತ್ಾ  

ಗಾ ಂರ್ಗಳಾಗಿವೆ. 

      ಆಡಿದ ಮಾತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಆಳವಾದ ಮ್ತ್ತು  ತಿೇವಾ ವಾದ ಅನ್ನಭವದಂದ 

ಜನ್ಾ ವಾದಾಗ, ಶ್ರಣರು ಕಾವಾ ವನ್ನನ  ಬರೆಯಲು ಹೊರಟ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲ , ಪಾ ಕೃತಿ ಸಂದಯಥವನ್ನನ  

ವಣಿಥಸಲು ತೊಡಗಿದವರಲ್ಲ , ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವಾ   ಜೇವನ್ಕಾವಾ . ಜೇವನ್ ಸಂದಯಥವೇ 

ಕಾವಾ ವಾಯತ್ತ, ಅವರ ನ್ನಡಿಯಲಿಲ  ಅವರು ವಣಿಥಸಿದುದು ಬಾಹ್ಾ  ಪಾ ಪಂಚದ ಪಾ ಕೃತಿ 

ಸಂದಯಥವನ್ನ ಲ್ಲ  ಅಂತ್ರಂಗದ ಆತ್ಮ  ಸಂದಯಥವನ್ನನ  ಸಂಸಾರದ ಅನಿತ್ಾ ತ್, ನಿಸಾವ ರತ್ ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ 

ಚಂಚಲ್ತ್, ಕುು ದಾ ತ್, ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತು , ಅಂತ್ರಂಗದ ಶುದಧ  ಭಕ್ತು ಯ ಮ್ಹ್ತ್ವ  ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ  

ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಶ್ರಣರ ಅಪ್ರರ ಅನ್ನಭವಗಳ ಅಡಕÀಗಳು ಈ ವಚನ್ಗಳು. ಕ್ತರಿದರಲಿಲ  

ಹಿರಿದರ್ಥ ನಿೇಡುವಂತ್ ಶ್ಕ್ತು ಯುತ್ ಭಾಷೆಯನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ವಾಹಿನಿಯ ಒಂದು ಉಜವ ಲ್ 

ಘಟ್ಟ ವಾಗಿ ಶ್ರಣಸಾಹಿತ್ಾ  ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತ. ವಚನ್ಕಾರರಲಿಲ  ಹ್ಲ್ವರು ಒಳೆೆಯ ಶಿವಾನ್ನಭವಿಗಳು, ಒಳೆೆಯ 

ಲೇಕಾನ್ನಭವಿಗಳು, ಅಲ್ಲ ಮ್ಪಾ ಭು, ಬಸವಣಣ , ಮ್ಹಾದೇವಿಯಕಕ , ಸಿದಧ ರಾಮ್ ಮ್ತ್ತು  ಚೆನ್ನ ಬಸವಣಣ  

ಇವರ ವಚನ್ಗಳಲಿಲ  ಒಳಗಿನ್ ಮ್ತ್ತು  ಹೊರಗಿನ್ ಅನ್ನಭವಗಳು ಚೆನ್ನನ ಗಿ ಕಾಣುತ್ು ವೆ. ಗಾದೆಗಳಂತ್ 

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಸಿ ಅರ್ಥಗಭಿಥತ್ವಾಗಿ ದಾಸಿಮ್ಯಾ  ಹೇಳುತಾು ನ್. ‘ಜವ ರವಿಡಿದ ಬಾಯಗೆ 

ನೊರೆಹಾಲು ಒಲಿವುದೆ’ , ‘ಅನ್ನಭಾವವಿಲ್ಲ ದವನ್ ಭಕ್ತು  ತ್ಲೆಕ್ಳಗಪ್ಪು ದಯಾ ’ ಇಲಿಲ ಲ  ಕಾವಾ  

ಸಂದಯಥದ ಜೊತ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಪರಿಪೂಣಥತ್ಯನ್ನನ  ನೊೇಡಬಹುದು. 
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  ವಾ ಕ್ತು ಯ ಅಂತ್ರಂಗವನ್ನನ  ಕುರಿತಂತ್ ಕಾವಾಾ ತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಈ ವಚನ್ಗಳಲಿಲ  ತಿಳಸುತಾು ರೆ. ‘ಕಪ್ಪು  ಸಪಥನ್ 

ನ್ರಳನ್ಲಿಲ ಪಥಂತ್’, ಹ್ರಕ್ಗೆ ತಂದ ಕುರಿ ತೊೇರಣಕ್ಕ  ಕಟಿಟ ದ ತ್ಳರ ಮೇಯತ್ತು ’, ‘ಹಾವಿನ್ ಬಾಯ ಕಪ್ಪು  

ಹ್ಸಿದು ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕ  ಆಸೆಮಾಡುವಂತ್’, ಮುಂತಾದ ಉಪಮೆಗಳು ಕಾವಾ  ಸಂದಯಥವನ್ನನ  

ಹೆಚಿೆ ಸುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಸಂಸಾರದ ಅನಿತ್ಾ ತ್ಯನ್ನನ  ನಿರೂಪಿಸುತ್ು ವೆ. 

ತಿಾ ಭುವನ್ವೆಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಸಂಸಾರ ಚಕಾ ದಲಿಲ  

ಹೊನ್ನನ  ಪ್ರಾ ಣವೇ ಪ್ರಾ ಣವಾÀಗಿ 

ಹೆಣುಣ  ಪ್ರಾ ಣವೇ ಪ್ರಾ ಣವಾಗಿ 

ಆ ಸುಖದ ಸೊಕ್ತಕ ನ್ಲಿಲ  ಈಸಿಯಾಡುತಿು ದರೂ ಈ ಭುವನ್ವೆಂಬುದಂದು ಪಂಜರ, ಈ ಸಂಸಾರದ 

ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ವಿವರಿಸಿದಾು ರೆ. ಶ್ರಣರ ವಚನ್ಗಳನ್ನನ  ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ, ಕಾವಾಾ ತ್ಮ ಕವಾಗಿ 

ಹಿೇಗೆ ಬಹುಮುಖಿನ್ಲೆಯಲಿಲ  ಅರ್ಥಥಸಬಹುದು. ಬಸವಣಣ ನ್ವರಿಗಿದು  ಸಾಹಿತ್ಾ  ಪರಂಪರೆ, ಜೇವನ್ ಪಿಾ ೇತಿ 

ಮ್ತ್ತು  ಸಾಹಿತ್ಾ  ಸಂಸಾರಗಳು ಅವರ ಸೊೇಪಜಞ ತ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಚನ್ ಪಾ ಕಾರದ ಪಾ ಕಷ್ಥಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾದವು. 

ತಾಳ-ಮಾನ್ ಸರಿಸವನ್ರಿಯೆ 

ಓಜೆ ಬಜಾವóಣೆಯ ಲೆಕಕ ವನ್ರಿಯೆ 

ಅಮೃತ್ಗಣ ದೇವಗಣವನ್ರಿಯೆ 

ಕೂಡಲ್ ಸಂಗಮ್ದೇವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ ವಾಗಿ 

ಆನ್ನ ಒಲಿದಂತ್ ಹಾಡುವೆ. 

ಛಂದಸಿು , ಅಲಂಕಾರ, ಕಾವಾ , ಅಭಿವಾ ಕ್ತು  ಈ ಎಲಾಲ  ಪರಂಪರೆಗಳಂದ ಸಂಪನ್ನ ವಾದ ಪಾ ತಿಭೆ 

ಬಸವಣಣ ನ್ವರಾದರೂ ‘ಆನ್ನ ಒಲಿದಂತ್ ಹಾಡುವೆ ‘ಎಂದು ಹಿಗಿಿದರು. ಹಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಲೇಕಕ್ಕ  

ಮಂಗಳಕ್ಕ  ಕೇಡಾಗ ಬಾರದೆನ್ನನ ವ ಗುರಿಯಂದ ಪ್ಪಾ ೇರಿತ್ವಾದದುು . ಚ್ಚತ್ು ವನ್ನನ  ಅತಿು ಯ ಹ್ಣಿಣ ಗೆ ಕೊಂಬೆಯ 

ಮೇಲಿನ್ ಮ್ಕಥಟ್ಕ್ಕ  ಅಂದಣವನೇರಿದ ಸೊಣಗಕ್ಕ  ‘ತ್ತಪು ದ ಸವಿಗೆ’‘ಅಲ್ಗ ನ್ಕುಕ ವ ನ್ನಯಗೆ 

ಹೊೇಲಿಸುವ ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಹೊೇಲಿಕ್ಗಳಂತೂ ಎಂದೂ ಮ್ರೆಯಲಾಗದ ಅರ್ಥಪೂಣಥ ಮಾತ್ತಗಳು. 

ಉಳೆವರು ಶಿವಾಲ್ಯವ ಮಾಡುವರು  

ನ್ನನೇನ್ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನ್ಯಾ  

ಎನ್ನ  ಕಾಲೆಕಂಬ ದೇಹ್ವೇ ದೇಗುಲ್ 

ಸಿರವೆ ಹೊನ್ನ  ಕಳಸವಯಾ   

ಕೂಡಲ್ಸಂಗಮ್ದೇವ ಕೇಳಯಾ  ಸಾಾ ವರಕಕ ಳವುಂಟು ಜಂಗಮ್ಕಕ ಳವಿಲ್ಲ  ಈ ವಚನ್ದಲಿಲ  ಮಾತಿನ್ ಅರ್ಥಕ್ಕ  

ಮಿೇರಿದ ಪರಿಶುದಧ  ಭಾವನ್ಯ ಉತ್ತು ಂಗ ಶಿಖರವನ್ನನ  ನೊೇಡಬಹುದು. 

ನ್ನಡಿದರೆ ಮುತಿು ನ್ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು  

ನ್ನಡಿದರೆ ಲಿಂಗಮೆಚಿ್ಚ  ಅಹುದಹುದೆನ್ನ ಬೇಕು. ಎಂಬ ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ವಚನ್ ನ್ನಡಿಗೆ ಬರೆದ 

ಭಾಷ್ಾ ದಂತಿದೆ ಇಲಿಲ ಬಸವಣಣ ನ್ವರು ಕವಿಯಾಗಿ ವಚನ್ ರಚ್ಚಸಿ ನ್ನಡಿಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸಿದಾು ರೆ, 

ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಪರಂಪರೆಯಲಿಲ  ಬಸವಣಣ ರೊಬಬ  ಯುಗಪಾ ವತ್ಥಕ ಕವಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವರ 

ಸಾಧ್ನ್ಯು ಬಹ್ಳ ಮೌಲಿಕತ್ಯಂದ ಕೂಡಿ ಮ್ಹ್ತ್ವ ದಾಗಿದೆ,  
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ದಾಸಿಮ್ಯಾ ನ್ ಹ್ರಿದ ಗೊೇಣಿಯಲಬಬ  ಕಳವೆಯ ತ್ತಂಬಿದ 

ಇರುಳೆಲ್ಲ  ನ್ಡೆದನ್ನ ಸುಂಕಕಕ ಂಜ 

ಕಳವೆಯೆಲಾಲ  ಹೊೇಗಿ ಬರಿಯ ಗೊೇಣಿವುಳಯತ್ತು  

ಅಳಮ್ನ್ದವನ್ ಭಕ್ತು ಯಂತಾಯುು  ರಾಮ್ನ್ನರ್, 

ಅಳಮ್ನ್ಸಿು  ಹ್ರಿದ ಗೊೇಣಿಯಂತ್  ಅಲಿಲ  ಭಕ್ತು  ತ್ತಂಬಾಲಾರದು, ವಾ ರ್ಥವಾದ ಅಹಂಕಾರ 

ಆಡಂಬರಗಳಂದ ಸೊೇರಿಹೊೇಗುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಈ ಅಲಂಕಾರದಂದ ಸಾಧಿಸಿದಾು ನ್ ದಾಸಿಮ್ಯಾ . 

ಶ್ರಣರು ಕಂಡ ಉಚಛ  ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಆದಶ್ಥಗಳು, ಅವರ  ಜೇವನ್ದಶ್ಥನ್, ನ್ಡೆದ ಮಾಗಥ, ಏರಿದ ಎತ್ು ರ, 

ತೊೇರಿದ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ವೂ ವಚನ್ಗಳ  ರೂಪದಲಿಲ  ಹೊಮಿಮ ದೆ, ವಚನ್ಗಳಲಿಲ  ಬರುವ ಕ್ಲ್ವು ಉಕ್ತು ಗಳು, 

ಜನ್ಜೇವನ್ ಜಲ್ವನ್ನನ  ಕೊಡುವ ಬತ್ು ದ ಒರತ್ಗಳಂತ್, ಅಗೆದಷ್ಟಟ  ಅರ್ಥವನ್ನನ   ಕೊಡುವ 

ಸೂತ್ಾ ರೂಪವಾದ ಅನೇಕ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ವಚನ್ಸಾಹಿತ್ಾ ದಲಿಲ  ಕಾಣುತ್ು ೇವೆ, ಬಸವಣಣ ದಗಳಲ್ಲಲ   ಕೂಡ 

ಕಂಡುಬರದ ಅಪೂವಥ ಭಾವಗಳು ಅಕಕ ನ್ ಪಾ ತಿಭೆಯಲಿಲ  ಮಿಂಚುವವು, 

ಕ್ತಚಿ್ಚ ಲ್ಲ ದ ಬೇಗೆಯಲಿ ಬೆಂದೆನ್ವಾವ  ಏರಿಲ್ಲ ದ  

ಗಾಯದಲಿ ನೊಂದೆನ್ವಾವ   

ಲೇಕದ ಚೇಷೆಟ ಗೆ ರವಿ ಬಿೇಜವಾದಂತ್  

ಕರಣಗಳ ಚೇಷ್ಟ ಗೆ ಮ್ನ್ವೇ ಬಿೇಜ 

ಹಿೇಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಭಾವಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕಾವಾ ಸಂದಯಥ ಆಕ್ಯ ವಚನ್ಗಳಲಿಲ  ದೊರೆಯುತ್ು ವೆ, 

ಅಲ್ಲ ಮ್ಪಾ ಭು ಬಾಹ್ಾ  ಪೂಜೆಯ ನಿಷ್ಫ ಲ್ತ್ಯನ್ನನ  ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ವಚನ್ದಲಿಲ  ತಿಳಸಿದಾು ರೆ,  

ಹಿಡಿವ ಕಯಾ  ಮೇಲೆ ಕತ್ು ಲೆಯಯಾ  ನೊೇಡುವ ಕಂಗಳ  

ಮೇಲೆ ಕತ್ು ಲೆಯಯಾ  ನ್ನ್ವ ಮ್ನ್ದ ಮೇಲೆ ಕತ್ು ಲೆಯಯಾ   

ಕತ್ು ಲೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ು ಲೆಯಯಾ  ಗುಹೇಶ್ವ ರನ್ಂಬುದು ಅತ್ು ಲೆಯಯಾ  ಎಂದು ಅರ್ಥಗಾಂಭಿೇಯಥದ 

ಜೊತ್ಗೆ ಶ್ಭಾು ಲಂಕಾರದ ಬೆಡಗನ್ನನ  ತಿಳಸುತಾು ರೆ ವಚನ್ಗಳಲಿಲ  ಸಹ್ಜವಾಗಿ ಛಂದಸಿು , ಅಲಂಕಾರ 

ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟ ಂತ್ಗಳನ್ನನ  ತಿಳಸುತಾು ರೆ ‘ಎತ್ು ಣಮಾಮ್ರ?  ಎತ್ು ಣ ಕೊೇಗಿಲೆ? 

ಭಕ್ತು ರಸ ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾದ ಕಾವಾ ವಾದರೂ ಜೇವಪರವಾದ ಕಾಳಜ ಇದೆ, ಕಾವಾ  ಲೇಕಾನ್ನಭವದ 

ಪಾ ತಿೇಕವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕ  ಸಾವಥಕಾಲಿಕ ಜೇವಂತಿಕ್ ಇರುತ್ು ದೆ, 

ಹಿೇಗೆ ವಚನ್ಗಳಲಿಲ  ರಸಭಾವ  ಅಲ್oಕಾರಗಳು ಉದಾತ್ು ಧ್ಾ ೇಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಉತ್ು ಮ್ 

ಸಾಹಿತ್ಾ ವಾಗಿವೆ, ಅನ್ನಭಾವದ ಭಾವಾಭಿವಾ ಕ್ತು ಯನ್ನ ೇ ವಚನ್ವಾನ್ನನ ಗಿಸಿದ ಶಿವಶ್ರಣರು ದೇವಭಾಷೆಯ 

ಪಾ ಭು ಸಂಹಿತ್ಗಿಂತ್, ಲೇಕ ಕಲಾಾ ಣಕರವಾದ ಉದೆು ೇಶ್ಸಾಧ್ನ್ಗಾಗಿ ತಿಳಗನ್ನ ಡದಲಿಲ  ವಚನ್ಗಳನ್ನನ  

ರಚ್ಚಸಿ,ವಿಚಾರವಾಣಿಯನ್ನನ  ಜನ್ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ ಸಿ,ಭಾವತಿೇವಾ ತ್É ಏಕಾಗಾ ತ್,ಆತಿಮ ೇಯತ್ 

ಮುಂತಾದ ಅನ್ಘಾ ಾ  ಗುಣಗಳಂದ ಕೂಡಿದ ವಚನ್ಗಳು ಉತ್ು ಮ್ ಭಾವಗಿೇತ್ಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ು ಮ್ 

ಕಾವಾಾ ಂಶ್ದಂದ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ವಾಗಿವೆ. 

ಆಕರ ಗರ ಂಥಗಳು 

ಶ್ರಣರ ಅನ್ನಭವ ಸಾಹಿತ್ಾ  - ಡಾ|| ಎಚ್.ತಿಪ್ಪು ೇರುದಾ ಸಾವ ಮಿ 

ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ವಚನ್ಗಳು - ಸಂಪ್ರದನ್, ಎಚ್. ಬಸವರಾಜು 

ವಚನ್ಧ್ಮ್ಥಸಾರ  - ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ ಮೂತಿಥ 

ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಮಿಮಾಂಸೆ - ಡಾ|| ವಿೇರಣಣ  ದಂಡೆ 
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