
Naavyaaru Ellinda Bandidivi Song Lyrics In Kannada 

ನಾವ್ಯಾ ರು ಎಲ್ಲ ಿಂದ ಬಂದಿದಿೀವಿ 

ನಾವ್ಯಾ ಕೆ ಸ್ವಾ ಮಿ ಹಿಂಗಿದಿೀವಿ 

ಹುಟ್ಟು  ತೊಟ್ಟಲ  ಬಿಟ್ಟು  ಜನ್ಮ  ತುಟ್ಟು  ಸ್ವವು ಒಟ್ಟು  ಮನ್ಸ  ಕೆಟ್ು ೀಗವೆ್ನ  

ಒಟ್ಟು  ಸೈನ್ಸಸ  ಟೆಸ್ಟು  ಮಾಡಿ 

ನೆಟ್ಟು  ನಾವ್ಯಾ ರಿಂಬ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲಲ  ಡಿಎನ್ಎ. 

 

ಏ ಬದುಕ್ಬು ಡಿಿಯಾ ಉಸ್ರು ಳ್ಕ ಬೇಡ 

ನೀನಾಾ ವನ್ಸ ಅಿಂತ ಹೇಳಿ್ತರ ತಿಳ್ಕ ಬೇಡ 

 

ಡಿಎನ್ಎ ಜನ್ಸಮದ ಗುಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಹರಿಯರ ಋಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಗುರುತಿನ್ ಕಣ 

ಡಿಎನ್ಎ 

 

ಡಿಎನ್ಎ ಜನ್ಸಮದ ಗುಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಹರಿಯರ ಋಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಗುರುತಿನ್ ಕಣ 

ಡಿಎನ್ಎ 

 

ಹಲೀ.. ಈ ಮಾನ್ವನ್ ಉಗಮ ಆಗಿದೆ್ದಲ್ಲ ..? 

 

ಅಗರಿೀಬೊಮೆ ಳ್ಳ ೀಲ್ 

 

ಏಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕ ತಿ್ ೈ.. 

ಆದಿಸಕಿ್ತ  ಬು ಮಮ  ಅಿಂತಾರ, ಆಡಮ್ ಈವ್ ಅಿಂತಾರ, 

ಮಂಗ ಮಾನ್ವ ಅಿಂತಾರ, ಸರಿೀಸೃಪ ಅಸರಿೀಸೃಪ ಅಕಸ್ರರುಕ  ಅಿಂತ್ಲ್ಲ  ಅಿಂತಾರ 

ಆಯಯ ದ್ರು ವಿಡ ಜೀಸಸ್ಟಸ  ಪೈಗಂಬರುಯ ಇಿಂಡೀ ಪಾಕ್ ಜಮಯನ್ ಜಪಾನ ಮಿಕ್ಸ  ಮಾಾ ಚಿಂಗ್ 

ಮಾತೈಲ್ ಅಿಂತಾರ, 

ಯುದೆ  ಪದೆ  ನ್ಡೆ್ದ ಗ ಸೀತವ್ು  ಹೆಣ್ಮಕಳ ನೆ್  ಗೆದೆವ್ು  ಗಂಡ್ಮಕ್ಬಳ  ಒತಕ ಹೀಯಿ್ತದುು  ಅಿಂತಾರ. 



ಈ ತವ್ಯಯಗಿ ಪಿತೃಪಕಸ  ಸತುು ಪಕಸ   ಸೇರಿ ಹುಟೆ್ಿಂತ ಮಿಸು ತಳ್ ಎಲ್ಲ ಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಂಟ್ ಬಂದದ್ದ..! 

ಯಾಗ್ಯ ಯಾರುಟ್ಟು ದುು ..! ಇವ್ು ್  ಅವ್ನು ೀ ಹುಟ್ಟು ದ್ರು ..! ಅವ್ು ್  ಇವ್ನು ೀ ಹುಟ್ಟು ದ್ರು ..! ಸರಿಯಾಗ್ 

ಗೊತಿಿಲ್ಲ  ಅಿಂತಾರ, 

ಆಮೇಲ್ ಗೊತಿು  ಅಿಂತಾರ. ಹಂಗ್ ಹೇಳೆ್ವ್ು  ನೀಡಪಪ  

ಬೇರ ಯಾರು ಅಲ್ಲ  ನ್ಮ್ ಲೇಡಿ ಡ್ದಕ್ಬು ು 

 

ಹೇ ನ್ನ ನೀಡೀದು ಪಮೇಯಸಪಪ  ಅಿಂತ ಗಂಡ ಡ್ದಕ್ಬು ು 

 

ಇಲ್ಯ ಮುಿಂದ್ದಕ ೀಳ್ತಿ್ ೈ 

ಡ್ದಕ್ಬು ುಗಳೆಲ್ಲ  ಸೇರಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಡಿೀಆಕ್ತಸ ರೈಬೊೀ ನ್ಯಾ ಕ್ತಲ ಕ್ ಆಸಿಡ ಅಿಂತ ಒಿಂದದೇ 

ಅದು ಲ್ಲ  ನಾವ್ಯಾ ರು..! ಏನ್ಕ ತ್..! ನಾವ್ಯಾ ಕ್ತಿಂಗಿದೆಿ ೀವಿ..! ಹಿಂದ್ದಿಂಗಿದಿಾ ..! ಮುಿಂದ್ದಿಂಗಿತಿೀಯವಿ..! ಇಬೇಯಕ..! 

ಸ್ವಯ್ು ೀಕಾ..! 

ನಾವ್ ಮನ್ಸಷ್ರು  ಅಲ್ವಾ  ಅಿಂತ್ಲ್ಲ  ಗೊತಿಾಯಿದ್ದ ಅಿಂತಾರ 

 

ಬರಿೀ ಅಿಂತಾರ, ಏನಾರ ಗೊತಿಾಯಿದ್ರ ಅಿಂತ ಕರಕಾು ಗೇಳ್ 

 

ಏನ ಗೊತಿಾಗಲ್ಲ  ಕಣ ನೀ ಪದ ಹೇಳೀ 

 

ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್್  ಡಿಎನ್ಎ 

 

ಸ್ಟಮಾರು ಸ್ವರಿ ಹುಟ್ಟು ದಿೀವಿ 

ಸ್ಟಮಾರು ಸ್ವರಿ ಸತಿಿದಿೀವಿ 

ಸ್ಟಮಾರು ಸ್ವರಿ ಹುಟ್ಟು ದಿೀವಿ 

ಸ್ಟಮಾರು ಸ್ವರಿ ಸತಿಿದಿೀವಿ 

ಗೊತಿಾದಷ್ಟು  ಗೊತಿಾಗಲ್ಲ  ರಕಿದ ಮೂಲ್ ಮೂಳೆ ಮಾಿಂಸ ಸೃಷ್ಟು ಮೂಲ್ 

ತೊಟ್ಟಲ  ಚ್ಟ್ು  ಇರಬಹುದೇನೀ ಅಣಣ  ತಮಮ  ಬಿಟ್ಟು ಕು ಪ್ಪ ೀ ಈ ಕತಿ್ೀಬಾಲ್ 

 

ಏ ಯಾರೇನಂದುು  ಒಪಕ ಬೇಡ, ಒಪಕ ಿಂಡ್ರು  ಅದೆ  ನಂಬಕ ಬೇಡ, 

ನಂಬಕ ಿಂಡ್ರು  ಅದೆ  ನೆನಪ ಟ್ಕ ಬೇಡ, 

ಅದ್ದಲ್ಲ  ಇಗೆ್ನ ನಗಳ್ ಕೆಲ್ಸ  ನಿಂಗ್ ಬಾಾ ಡ 



 

ಡಿಎನ್ಎ ಜನ್ಸಮದ ಗುಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಹರಿಯರ ಋಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಗುರುತಿನ್ ಕಣ 

ಡಿಎನ್ಎ 

 

ಡಿಎನ್ಎ ಜನ್ಸಮದ ಗುಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಹರಿಯರ ಋಣ 

ಡಿಎನ್ಎ ಗುರುತಿನ್ ಕಣ 

ಡಿಎನ್ಎ 

 

ಥೀ.. ಎಿಂತದಲ  ಅದು ಡಿೀ ಎಣ್ಣ ೀ ಎತಕ ಿಂಬಾಲ್ಯ ಕಲ್ರ್ ನೀಡ್ರಮ 

 

ಕ್ಬಲ್ವಿಂತರ ಮತಾಿಂತರ ಧಮಾಯಿಂತರ ದೇಶಿಂತರ 

ಇದು ಲೆಪ್ಟು , ಅದು ರೈಟ್ಟ, ಇವೆು  ಇಡಿಲ  ತಿನೆ್ ವೆು , ಅವೆು  ಬೊೀಟ್ಟ ಕಲೇಜ, ಅವೆ್  ಇವೆು ಗ್ ದೊಡ್ಪಪ , 

ಎಡಯಸ್ಟಯದ್ ಕೂಸ್ಟ ಇನಾಾ ಗೊೀಯ ಹೆತಿಪಪ  

ಹೂವು ಹಣ್ಣಣ  ಬಿೀಜ ಕಾಯ್ತ ಮರ ಮನೆ ಮಡದಿ ಗಂಡ ಹೆಿಂಡ್ರು  ಮಕ್ಬಳ  ತಗೊೀ ಸೃಷ್ಟು ಲ್ೀಲೆ, 

ಸೃಷ್ಟು  ಯಾರ್ ಮಾಡ್ರದುು  ಯಾವನಗೊತಿಲೆ..! 

ಎಲ್ವಲ  ಹೆಿಂಗ್ನನ್ ಇಲ್ಯ 

.. ಹಾ... ಈಗ್ನ...ಹಾ... ಏನ್ಪಾಪ  ಅಿಂದ್ದು ... 

 

ಅದೇನೇಳು...? 

 

ಏ ಏನಲ್ಲ  ಕಣ.. 

 

ಇದೆುದ್ದಲ್ಲ  ಏನಾಮ ಡೆ್ದ ..? ಏನಾರ ಪೈನ್ಲ್ವಲ ಗೇಳ್ಪಪ ..!!! 

 

ಸಂಬಂಜ ಅನೆ್ ದು ದೊಡೆ್ರ  ಕನಾ 

 

ಹೌದೂ..!! 



 

ನಾ ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ .. ತಿಳೆ್ವ್ು  ಹೇಳ್ದೆು .. 

 

ನನ ಸ್ವವ್ಯಸ ಸ್ವಕ್ಬ ನಾ ಮಾದೇವಪೆ ತಾು ನೆ ಓಯಿ್ತೀನ, ಏನೇನೀ ಹೇಳಿ್ೀಯ ನೀನ್ಸ... 

 

ಹೀಗತೈ.. ರೇಟೇಳೀ ಇನೆ ಿಂದಸ ತಿ ಬಬೇಯಡ 

 

Naavyaaru Ellinda Bandidivi Song Lyrics In English 

Naavyru yellinda bandidivi 

Naavyake swami hingidivi 

Huttu tottlu bitti janma tutti saavu ottu mansa kettogavne 

Ottu sciencu testu madi 

Netru navyremba mailigallu D N A 

 

Ye badukbidtiya usrelkabeda 

Neenyavanu anta heltare tilkabeda 

 

DNA janumada guna 

DNA hiriyara runa 

DNA gurutina kana 

DNA 

 

DNA janumada guna 

DNA hiriyara runa 

DNA gurutina kana 

DNA 

 

Hallo..ee manava ugama giddelli? 

 

Agribomnallili 

 



Yei bai muchkattie 

Adisakti bramma antare, adam eev antare 

Manga manava antare, sarisrupa asarisrupa akaseruka antella antare 

Arya dravida jeesassu paigambarru indopak jarman japan mix maching matail antare 

Yudda padda naddaga sotavra henmakklanna geddavra ganda makkalu otkahyitudru antare 

I tharvagi pitrupaksa satrupaksa seri hutdanta misratali yellinda yelliganta bandade 

Yarga yaaruttudru ! Ivarge avre huttudra! avarge ivre huttudra! sriyaag gottilla antare 

Aamele gottu antare. Hang heldavr nodappa 

Bere yaru alla nam lady dactru 

 

Hey nan nododu parmesappa anta gad daktru 

 

Irli mundkelattai 

Dactrugalella seri D N A, Deoxyraibo Nuclic Acid anta ondade 

Adralli naavyaru ! yenkate ! hindegidvi mundegirtivi ! irbeka! saibeka !  

Naav mnushyra allva antella gottaitade antare 

 

Bari antare, yenara gottaitada anta korrectageli 

 

Yen gottagalla kana ni pada helo 

 

Dis is called DNA 

 

Sumaru saari huttidivi 

Sumaru saari sattidivi 

Sumaru saari huttidivi 

Sumaru saari sattidivi 

Gottdashtu gottagalla raktda moola moole mamsa srushti moola 

Totla chatta irabahudeno anna tamma 

Bittakrappo ee katte baala 

 



Ye yaarenandru opkabeda opkandru adna nambkabeda nambkandru adna nenpitkabeda 

Adella ignanigala kelsa ninga byada 

 

DNA janumada guna 

DNA hiriyara runa 

DNA gurutina kana 

DNA 

 

DNA janumada guna 

DNA hiriyara runa 

DNA gurutina kana 

DNA 

 

Tho yentadla adu Di yenne yetkabarla color noduma 

 

Kulantara matantara dharmantara deshantara 

Idu leftu adu raitu ivnu idli tinda avnu boti kaleja avnu ivnug doddappa 

Yerdvarsuda koosu innyargo hettappa 

Hoovu hannu beeja kaayi mara mane madadi ganda hendru makklu tago srushti leele 

Srushti yaar madudru yaavnigottale 

Yella hengana irli ..ha..iga..ha..yenappa anre... 

 

Adenelu 

 

Ye yenilla kana.. 

 

Iddudella yenmadde ? yenara painallagelappa !!! 

Sambanja annudu doddu kana 

 

Houduu 

 



Na heliddalla tilidavr heliddu 

 

Nin saavasa saaku na madevapntrane oyitini 

Yeneno heltiiya neenu 

 

Hogatai raitelo innodsarti barbeda 
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