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ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  

ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವ ರರ ವಚನಗಳು. 
 

 
 

ಕರುಣಿ ಬಸವಾ, ಕಾಲಹರ ಬಸವಾ, ಕರ್ಮಹರ ಬಸವಾ, 

ನಿರ್ಮಳ ಬಸವಾ, ಶಿವಜ್ಞಾ ನಿ ಬಸವಾ, 

ನಿರ್ಮ  ಧರ್ಮವಯ್ಯಾ , ಈ ಭಕಿ್ತಯ ಪದ್ವು. 

ಕರುಣಿ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ರ್ಲಿ್ಲನಾಥಯ್ಯಾ , 

ನಿರ್ಗೂ ಎನಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ನ ಧರ್ಮವಯ್ಯಾ . 
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Guru Basavannavara Bagge Siddharamehswara Vachanagalu: Collection of Vachanas by 
Shivshanker Cheral, Vachanas written about Guru Basavanna by Shivyogi Siddharameshwara. All 
the vachanas are taken from the books “Samagra Vachana Sahithya” 15-volumns which are 
published by Department of Kannada and Cultural, Govt of Karnataka. 
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ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  ಬಸವಯೋಗಿ 

ಸಿದಧ ರಾಮೇಶವ ರ ವಚನಗಳು. 
20 

ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದು ಜರಿದು ಹ ೋದುದ 

ಮರೆದೆನೆ ಆ ನೆ ೋವ! 

ಜರಿದುದೆ ಎನಗೆ ದೋಕ್ಷೆಯಾಯಿತ್ುು! 

ಆ ದೋಕ್ಷೆಯ ಗುಣ್ದಂದ ಫಲಪದಕ್ಕೆ ದ ರವಾದೆ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ 

ಬಸವಣ್ಣನೆನನ ಪರಮಾರಾಧ್ಾ! 
 
31 

ಅರ್ಚುಸಲು ಬೋಡವದು, ಪೂಜಿಸಲು ಬೋಡ, 

ನಿತ್ಾ ಜಪತ್ಪನೆೋಮ ನಿನಗೆ ಬೋಡ. 

ಸರ್ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನನ 

ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯವ ನೆನೆ ನಿತ್ಾಪದವು 
 
33 

ಅಜನ ಕಲ್ಲಿತ್ವಲಿದ ಭಕ್ತು 

ವಿಷ್ುಣವಿನ ಕಲ್ಲಿತ್ವಲಿದ ಭಕ್ತು 

ರುದರನ ಕಲ್ಲಿತ್ವಲಿದ ಭಕ್ತು 

ನಿನನ ಕಲ್ಲಿತ್ವಾಯಿತ್ುಯಾಾ ಬಸವಾ. 

ನೆ ೋಟಕಾರರ ನೆ ೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತೆದ ಭಕ್ತು 

ಕ ಟಕ್ಕೆ ಕ ಟವಾಯಿತ್ುಯಾಾ ಬಸವಾ 

ಈ ಬೋಟದ ಭಕ್ತುಯ ನಿಮ್ಮಂದ ಕಂಡೆನಯಾಾ, 

ಬಸವ ಗುರುವೆ , ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
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91 

ಅಯಾಾ, ನಿಮಮ ಸತ್ೆೃಪೆ! 

ಎನನ ಸುಕೃತಾಂಗಿಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ಾುಕ್ಕೆ ತ್ಂದರಯಾಾ. 

ಅಯಾಾ, ನಿಮಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ 

ನಿಷ್ಾಾಮಾಹೋಶ್ವರನೆನಿಪ ಅಮುಗಿದೆೋವಯಾಗಳಂದ 

ಪರಭುದೆೋವರೆಂಬ ಅನಾದ ಜಂಗಮವ ಕಂಡೆನಯಾಾ. 

ಅಯಾಾ, ನಿಮಮ ಪರಭುದೆೋವರೆಂಬ ಅನಾದ ಜಂಗಮರಿಂದ 

ಪರಮ ಗುರುವಪಿ ಬಸವೆೋಶ್ವರನ ಕಂಡೆನಯಾಾ. 

ಆ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಅಸಂಖ್ಾಾತ್ ಪರಮಥಗಣ್ಂಗಳ ಕಂಡೆನಯಾಾ. 

ಆ ಗಣ್ಂಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚೆನನಬಸವಣ್ಣನ ಪಡೆದು 

ನಿಮಮನಂಗದ ಮೋಲೆ ಸಾಹಿತ್ಾವ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡೆನಯಾಾ. 

ನಿಮಮ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಪರಸನನಮ ರ್ತು ಎನನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ 

ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿಪಿ ಮರುಳಶ್ಂಕರದೆೋವರ ಶ್ರೋಪಾದವ ಕಂಡು 

ನಾನು ನಿಶ್ಿಯ ಕೃತಾಥುನಾದೆನಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪರಭುವೆೋ, ನಿಮಮ ಧ್ಮು. 
 
96 

ಅಯಾಾ, ನಿೋನು ಅನಾಹತ್ ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿ ಪರವೆೋಶ್ಸುವಾಗ 

ಅಕ್ಷರವೆರಡರ ತ್ದ ರಪವಾಗಿದೆುಯಯಾಾ. 

ನಿೋನಾ ಬರಹಾಮಂಡವನರಿವಾಗ 

ಶ್ಕ್ತುತ್ರಯದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆುಯಯಾಾ. 

ನಿೋನು ಸಕಲದಲ್ಲಿ ನಿಿಃಕಲದಲ್ಲಿ ಸಾವನುಭಾವಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ 

ಅಕ್ಷರವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಂದೆ ೋಳನವಾಗಿ ಪರವೆೋಶ್ಸುವಾಗ 

ಶ್ುದಧ ನಿೋನಾಗಿ, ಸಿದಧ ನಿೋನಾಗಿ, ಪರಸಿದಧ ನಿೋನಾಗಿ 

ಪಂಚ ಮಹಾವಾಕಾಂಗಳೆ ನಿನನ ಮನೆಯಾಗಿ 

ಓಂ ಎಂಬುದೆ ನಿನನ ತ್ನುವಾಗಿ, 

ಆನಂದವೆಂಬುದೆ ನಿನನ ಮ ರ್ತುಯಾಗಿ 

ಪರಾಪರ ರ ಪೆ ನಿನನವಯವವಾಗಿ ನಿೋನಿಪೆಿಯಯಾಾ 
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ನಿತ್ಾಮಂಗಳರ ಪನಾಗಿ, ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಮಸಿೋಮಯ ಮ್ೋರಿಪಿ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನನಲ್ಲಿ ಏಕಾಥುವ ಮಾಡಿದ 

ಬಸವಣ್ಣ ಗುರುವೆೋ, ಶ್ರಣ್ು 
 
111 

ಅಯಾಾ, ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಯುಗಂಗಳು ರ್ತರುಗಿ ಬರುರ್ತುಪಿಲ್ಲಿ, 

ಅವನು ನಿೋ ಮಾಡಿದೆಯಲಿದೆ ತ್ಮಾಮಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬಂದುಲಿವಯಾಾ. 

ಬಸವಣ್ಾಣ, ನಿಮಾಮಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಂಗಳು ಭವಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದವು. 

ಬಸವಣ್ಾಣ ಸಂಸಾರವಾಗಿ ಎನನನೆ ಕಾಡಿದವು. 

ಬಸವಣ್ಾಣ, ಹ ನುನ ಹಣ್ುಣ ಮಣ್ುಣ ರ್ತರವಿಧ್ವಾಗಿ ಎನನನೆ ಕಾಡಿದವು. 

ಬಸವಣ್ಾಣ, ಆಶಾಪಾಶ್ಂಗಳಾಗಿ ಎನನನೆ ಕಾಡಿದವು. 

ಬಸವಣ್ಾಣ, ಗುರು ಬಸವಣ್ಾಣ, ಇವೆಲ್ಾಿ ನಿಮಾಮಧೋನದವು; 

ನಿೋ ಮಾಡಿದಡಾದವು, ಬೋಡಾ ಎಂದಡೆ ಮಾದವು. 

ಅವಕ್ಕೆ ಎನನನೆ ಪಿಿಸದೆ, `ನಿನನವ ನಿನನವ' ಎನಿಸಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನನ ತ ೋರಿದ ಗುರು ಬಸವಣ್ಾಣ 
 
129 

ಅಷ್ಟಮ ಬರಹಮಕ್ಕೆ ಪಟಟಗಟ್ಟಟತ್ು, 

ಮಾತ ಹತ್ುು ಹಸರಿಟ್ಟಟತೈ, ಅಕ್ಷರಾಂಕ 

ಆರುವನು ಐದುವನು ಮೋಲಪಿ ಮ ರುವನು 

ಕ ಡೆ ಹದನಾಲೆರೆ ಳು ಲೆ ೋಕವಾಗೆ; 

ಏಕ್ಕೈಕ ರುದರ ನಿನಾನಕಾರ ಚತ್ುಷ್ಟಯಕ್ಕ 

ಅನೆೋಕ ಪರಿಯಿಂ ಮಾತ ಬಸವಾಕ್ಷರ.  

ಅನಾದ ಮುಖಶ್ ನಾವಾಗಿಪಿ ಲ್ಲಂಗವನು 

ಖ್ಾಾರ್ತ ಮಾಡಿದ ಬಸವ , ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
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131 

ಅರ್ಚುಸಲು ಬೋಡವದ, ಪೂಜಿಸಲು ಬೋಡವದ 

ನಿತ್ಾ ಜಪತ್ಪವು ನಿನಗೆ ಬೋಡ. 

ಸರ್ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾನ 

ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯವ ನೆನೆ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಾಪದವು. 
 
169 

`ಆಧಾರಾಧೋಯ ಧ್ಮುಕ ಲಂ' ನಮೋ, ಬಸವ ಬಸವಾ. 

`ಸಾವದುಸಜಜನಸಮಯಾಚಾರಂ' ನಮೋ, ಬಸವ ಬಸವಾ. 

`ಪಾರಣ್ಂಗಸಂಬಂಧತ್ಂ' ನಮೋ, ಬಸವ ಬಸವಾ. 

`ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಂ' ನಮೋ, ಬಸವ ಬಸವಾ. 

 
208 

ಆರ ಢದ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿೋನೆ ನಿಂದ ಕಾರಣ್ 

ತ ೋರುವ ಶ್ವಜ್ಞಾನದ ದೋಪಿು ಬಸವಣ್ಣನಯಾಾ; 

ತ ೋರುವ ಬೋರುವ ಐಕಾದ ಭಕ್ತು ಬಸವಣ್ಣನದಯಾಾ, 

ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಿವುಯಲ್ಾಯಿತ್ುಯಾಾ 

ಬಸವಣ್ಣನ ಕರುಣ್ದಂದ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 

 
217 

ಆವ ಕಳೆಯಂಬುದು ನಿೋನೆಯಾದೆ, ಬಸವಲ್ಲಂಗವೆ.  

ಮುಕ್ತುಗೆ ಮ ಲಸವರ ಪು ನಿೋನಾಗಿ ನಿಂದ ರ ಪು. 

ನಿನನಿಲ್ಲಿಯ ತ್ಿಯವಾಯಿತ್ುು, ಬಸವಗುರುವೆ.  

ನಿಯಮಾಚಾರದ ರ ಪು ನಿನನಲ್ಲಿಯ ತ್ಲ್ಲಿಯವಾಯಿತ್ುಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಗುರು ಬಸವಾ. 
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230 

ಆವುದಾನೆ ಂದು ಭಕ್ತು ಬಸವಣ್ಣನದಯಾಾ. 

ಆವುದಾನೆ ಂದು ಯುಕ್ತು ಬಸವಣ್ಣನದಯಾಾ. 

ಆವುದಾನೆ ಂದು ಯೋಗ ಬಸವಣ್ಣನದಯಾಾ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
242 

ಇಂದೆನನ ಮನದೆ ಡೆಯ ಬಂದ ತಾ ಕರಸಥಳಕ್ಕ, 

ಹಿಂದು ಮುಂದಲಿದ ಪದವನಿತ್ು. 

ಗಂಧ್ವಾಸನೆ ಚಂದವೊಂದಾದ ಬಸವನ  

ಬಂಧ್ುವಾದೆನು ಗುರುವೆ, ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ. 

 
290 

ಎಂದೆಂದ  ಎನನಂಗ ಮನ ಪಾರಣ್ ನಿನನದಯಾಾ ಬಸವಾ. 

ಎಂದೆಂದ  ಎನನಂಗ ಮನ ಪಾರಣ್ ನಿನನದಯಾಾ ಬಸವಾ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾನ ಗುರುಬಸವಾ.  
 
293 

ಎನಗೆನನ ಬಸವಣ್ಣನ ತ ತ್ುು ನಮಮ ತಾಯಿಯಾಗಬೋಕು; 

ಎನಗೆನನ ಬಸವಣ್ಣನ ತ ಂಡ ನಮಮ ತ್ಂದೆಯಾಗಬೋಕು. 

ಎನಗೆನನ ಬಸವಣ್ಣನ ತ ತ್ುು ತ ಂಡರು ನಮಮ ತಾಯಿ ತ್ಂದೆಗಳಾದರು; 

ನಿಮಮ ತ್ಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾರು ಹೋಳಾ, ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
298 

ಎನನ ತ್ನುವ ಕಡಿವುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಎನನ ಮನವನೆ ರೆದು ನೆ ೋಡುವುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಎನನ ಧ್ನವ ಸ ರೆಮಾಡುವುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
303 



9 

Downloaded from: www.lingayatreligion.com 

ಎನನ ಭವಕ್ಕೆ ತ್ಂರಿಸಿ ನರಕವನ ಡಿಹನೆಂದಡೆ ಉಂಡೆನೆ? 

ನಾನುಣ್ಣಣನುಣ್ಣಣ, ನಿನನ ಕರುಣ್ವುಂಟು! 

ನಿನನ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರುಣ್ದಂದ ನಿೋನಪೆಿ. 

ನಿನನ ಕಕುೆಲತ ಉಳದುದು, ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ 
 
305 

ಎನನ ಸಕಲಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ 

ಎನನ ನಿಿಃಕಲಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ; 

ಎನನ ಸಕಲ ನಿಿಃಕಲ ಕ ಡಿದಾನಂದದಾ ಪದವೆನಿತ್ ಆಗೆನಿಸಿ, 

ಪದವ ಮ್ೋರಿದ ಸದಮಲಜ್ಞಾನಜ ಾೋಮುಯನೆೈ. 

ಬಸವಣ್ಣನೆೋ ಶ್ರಣ್ು, ಬಸವಣ್ಣನೆೋ ಶ್ರಣ್ು. 

ಬಸವಣ್ಣನೆೋ ಭಕ್ತುಮುಕ್ತುಗೆ ಮ ಲವು. 

ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆದು ಅನಿಮ್ಷ್ಾಕ್ಷರದಂದ ಬಸವಪದವಾಯಿತುೈ,  

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ. 
 
353 

ಏನೆಂದೆನಿಸದ ವಸುು, ಅಪರಮಾಣ್ಮ ರ್ತು 

ಬಸವ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಂದತ್ುಯಾಾ ನಿಮಮ ಪರಸಾದ, 

ಅರಿಯಬಾರದ ಬಸವ ನೆಂಬ ವಸುುವನರುಹಿತ್ುಯಾಾ ನಿಮಮ ಪರಸಾದ. 

ಬಸವನೆಂಬ ನಿಜವ ನಿಮಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸಿತ್ುಯಾಾ ನಿಮಮ ಪರಸಾದ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ, 

ನಿಮಮ ಅಪಿುತ್ ಅನಪಿುತ್ವಾಯಿತ್ುಯಾಾ, 

ನಿಮಮ ಬಸವ ವಿಡಿದು.  
 
434 

ಕರುಣಿ ಬಸವಾ, ಕಾಲಹರ ಬಸವಾ, ಕಮುಹರ ಬಸವಾ, 

ನಿಮುಳ ಬಸವಾ, ಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಬಸವಾ, 

ನಿಮಮ ಧ್ಮುವಯಾಾ, ಈ ಭಕ್ತುಯ ಪದವು. 

ಕರುಣಿ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ, 
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ನಿಮಗ  ಎನಗ  ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ. 
 
448 

ಕಾಮ್ಸಿದೆನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ತುಗೆ; 

ಕಾಮ್ಸಿದೆನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣನ ಯುಕ್ತುಗೆ; 

ಕಾಮ್ಸಿದ ಕಾಮವೆ ಕ್ಕೈಸಾರಿತ್ುಯಾಾ, ಬಸವಣ್ಣನ ಕರುಣ್ದಂದ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ 

 
459 

ಕಾಲಿದವಂಗೆ ಕಾಲ ಕ್ಕ ಟ್ಟಟ ಬಸವಾ; 

ಕಣಿಣಲಿದವಂಗೆ ಕಣ್ಣ ಕ್ಕ ಟ್ಟಟ ಬಸವಾ; 

ಎನನ ಕಣ್ುಣ ಕಾಲ್ಲಂಗೆ ನಿೋನೆಯಯಾಾ ಬಸವಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ 
 
477 

ಕ್ಕೋಳು ಕ್ಕೋಳಾ, ಎಲೆ ಅಯಾಾ, 

ಬಸವಣ್ಣನು ಅನಿಮ್ಷ್ಂಗೆ ಲ್ಲಂಗವ ಕ್ಕ ಟಟ ಕಾರಣ್ ಮತ್ಾುಕ್ಕೆ 

ಬಂದೆನೆಂಬರು. 

ಸಟ್ಟ ಸಟ್ಟ! ಆ ನುಡಿಯ ಕ್ಕೋಳಲ್ಾಗದು, ಅದೆೋನು ಕಾರಣ್ವೆಂದಡೆ 

ಜೈನ ಚಾವಾುಕ ಕಾಳಾಮುಖ ಎನಿಸುವ ಷ್ಡದಶ್ುನಾಗಳು ಹರ್ಚಿ, 

ವಿಭ ರ್ತ ರುದಾರಕ್ಷಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರವನರಿಯದೆ 

ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿ ಪೊೋಪರೆಂದು, 

ದೆೋವರು ನಂದಕ್ಕೋಶ್ವರನ ಮುಖವ ನೆ ೋಡಲು, 

ಆ ಪರಶ್ನನಯಿಂದ ಬಂದನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣ ಪರಹಿತಾಥುನಾಗಿ. 

ದೆೋವರು ದೆೋವಿಯರಿಗೆ ಪರಣ್ವಾಥುವ ಬ ೋಧಸುವಾಗ 

ದೆೋವಿಯರ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ನನ ತ್ುಂಬಯಾಗಿ 

ಷ್ಣ್ುಮಖ ಕ್ಕೋಳದ ಪರಶ್ನನಯಿಂದ ಬಂದನೆಂಬರಯಾಾ, ಚೆನನಬಸವಣ್ಣನು. 

ಸಟ್ಟ ಸಟ್ಟ! ಆ ನುಡಿಯ ಕ್ಕೋಳಲ್ಾಗದು. ಅದೆೋನು ಕಾರಣ್ವೆಂದಡೆ: ಷ್ಡಿವಧ್ಸಥಲಕ್ಕೆ 

ಸಾಥಪನಾಚಾಯುನಾಗಿ 
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ಸಕಲ ಪರಮಥುಗೆು ವಿೋರಶ್ನೈವವ ಪರರ್ತಷ್ಠಾಯ ಮಾಡಲೆ ೋಸೆರ 

ಬಂದನಯಾಾ ಚೆನನಬಸವಣ್ಣನು. 

ದೆೋವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನನೆಂಬ ಗಣ್ಣೋಶ್ವರನು 

ಮಾಯಾಕ್ಕ ೋಳಾಹಳನೆಂದು ಹ ಗಳಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಬರಲ್ಾಗಿ 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆೋವಿಯರು ದೆೋವರ 

ಮಾಯಾಕ್ಕ ೋಳಾಹಳನಾದ ಪರಿಯಾವುದೆಂದು ಬಸಗೆ ಳಲು, 

ಆ ಪರಶ್ನನಯಿಂದ ಪರಭುದೆೋವರು ಮತ್ಾುಕ್ಕೆ ಬಂದರೆಂಬರಯಾಾ. 

ಸಟ್ಟ ಸಟ್ಟ! ಆ ನುಡಿಯ ಕ್ಕೋಳಲ್ಾಗದು, ಅದೆೋನು ಕಾರಣ್ವೆಂದಡೆ: ಸುಜ್ಞಾನಿ 

ನಿರಹಂಕಾರರ ಭಕ್ತುಗೆ ೋಸೆರ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿ 

ಬಸವಾದ ಪರಮಥಗೆು ಬ ೋಧಸಿ, 

ತ್ನನ ನಿಜಪದವ ತ ೋರಬಂದರಯಾಾ ಪರಭುದೆೋವರು. 

ದಕ್ಷಸಂಹಾರದಂದ ಬರುವಾಗ ಗುಪುಗಣ್ಣೋಶ್ವರನ ನಿರಿ ಸ ೋಂಕಲು, 

ಆ ಪರಶ್ನನಯಿಂದ ಬಂದನೆಂಬರಯಾಾ ಮಡಿವಾಳನು. 

ಸಟ್ಟ ಸಟ್ಟ! ಆ ನುಡಿಯ ಕ್ಕೋಳಲ್ಾಗದು, 

ಅದೆೋನು ಕಾರಣ್ವೆಂದಡೆ: ಬಜಜಳ ಪರವಾದಗಳ ಸಂಹರಿಸಲೆ ೋಸೆರ 

ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಮ್ತ್ುವಾಗಿ ಬಂದನಯಾಾ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯಾಗಳು. 

ಇಂರ್ತವರು ಮುಖಾವಾದ ಏಳುನ ರು ಎಪಿತ್ುು ಅಮರಗಣ್ಂಗಳಗೆ 

ವಾಸನಾಧ್ಮುವೆಂದಡೆ ಅಘ ೋರ ನರಕ ತ್ಪಿದಯಾಾ. 

ಇವರು ಮುಖಾವಾದ ಪರಮಥ ಗಣ್ಂಗಳಗೆ ಶಾಪವೆಂದು ಕಲಿಸಿದಡೆ, 

ನಾಯಕ ನರಕ ತ್ಪಿದು, ಎಲೆ ಶ್ವನೆ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ, ನಿಮಾಮಣ್ಣ 
 
503 

ಗುರುವಿಂಗಾದಡೆಯು ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬೋಕು; 

ಲ್ಲಂಗಕಾೆದಡೆಯು ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬೋಕು; 

ಜಂಗಮಕಾೆದಡೆಯು ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬೋಕು. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ, 

ನಿಮಗ  ಎನಗ  ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ರಿಗ  ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬೋಕು. 



12 

Downloaded from: www.lingayatreligion.com 

 
507 

ಗುರುವಿಡಿದು ತ್ನುವಾಯಿತ್ುು ; 

ಲ್ಲಂಗವಿಡಿದು ಮನವಾಯಿತ್ುು ; 

ಜಂಗಮವಿಡಿದು ಧ್ನವಾಯಿತ್ುು ; 

ಬಸವಣ್ಣವಿಡಿದು ಭಕ್ತುಯಾಯಿತ್ುು ; 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾ 

 
512 

ಗುರುವೆ ಎನನ ತ್ನುವಿಂಗೆ ಲ್ಲಂಗಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಿ 

ಎನನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾವನುಭಾವಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಿ 

ಎನನ ತ್ನು ಮನ ಧ್ನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಲಿದೆ 

ಮಾಡಲೆಂದು ಜಂಗಮದೋಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಿ 

ಎನನ ಸವಾುಂಗವು ನಿನನ ವಿಶಾರಮಸಾಥನ 

ಶ್ುದಧಮಂಟಪವಾದ ಕಾರಣ್, 

ಲೆ ೋಕವಾಾಪಿುಯನರಿಯದೆ ಲೆ ೋಕ ಎನೆ ನಳಗಾಯಿತ್ುು, 

ಆ ಲೆ ೋಕಕ್ಕೆ ಹ ರಗಾದೆ. 

ಅದೆೋನು ಕಾರಣ್? ಜನನ ಮರಣ್ ಪರಳಯಕ್ಕೆ ಹ ರಗಾದೆನಾಗಿ. 

ಗುರುವೆ ಸದುುರುವೆ ಎನನ ಭವದ ಬೋರ ಹರಿದೆ ಗುರುವೆ, 

ಭವಪಾಶ್ವಿಮೋಚ[ನ]ನೆ, 

ಅನವಯ ಮನದ ಸವಾುಂಗಲೆ ೋಲುಪು, 

ಭುಕ್ತುಮುಕ್ತು ಫಲಪರದಾಯಕ ಗುರುವೆ ಬಸವಣ್ಣ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ ಚೆನನಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ 

ಪರಭು ಮದಲ್ಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಾಾತ್ರನೆಲಿರನು ತ ೋರಿದ ಗುರುವೆ. 
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541 

ಜಯಸಮಯವನಪಿಿದ ಕರ ಬಸವಾ, 

ಕರುಣ್ಗೃಹ, ವಿಮಲ ಶ್ುದಧಸಮಯ ಭಾವಭರಿತ್, 

ಭರಿತ್ಪೂರ ಪುರೆ ೋಪಜಿೋವ, ನಮೋ ಬಸವಾ, 

ನಮೋ ಪಾರಣ್ಲ್ಲಂಗಿ ಬಸವಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಾ, ನಮೋ ಬಸವಾ. 
 
579 

ತ್ನುಗುಣ್ ಪರಪಂರ್ಚಕವ ಹ ದದ ಬಸವಣ್ಣ ; 

ಸಿೋಮಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ; 

ಎರಡೆಂಟ್ಟಂದರಿಯ ಬಸವಣ್ಣ ; 

ಅಂಗಮುಖವೆಲಿವು ಲ್ಲಂಗಮುಖವಾಗಿಪಿ ಬಸವಣ್ಣ ; 

ಪಾರಣ್ವೆಲಿವು ಲ್ಲಂಗಪಾರಣ್ವಾಗಿಯ ಸಮನಿಸುವ ಬಸವಣ್ಣ ; 

ಅನಪಿುತ್ವಧಾನಂಗಳ ಭೆೋದವನು ಕಾಯದ ಕರದಂದಪಿುಸದೆ, 

ಸಾವನುಭಾವ ಸಮಾಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕರಂಗಳಂದಪಿುಸುವ ಬಸವಣ್ಣ ; 

ನಿತ್ಾ ಪರಸಾದವ ಕ್ಕ ಂಬ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾನೆಂಬ ಪರಸಮಯವನೆ ಳಕ್ಕ ಂಡಿಪಿ 

ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಿ ಇಂತ್ುಟು. 
 
582 

ತ್ನುತ್ರಯದ ಗುಣ್ದಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಯಲಿ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಮನತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ುನಲಿ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಮಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಗನನಲಿ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಲ್ಲಂಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ್ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಐದಾರು ಪರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪರಸನನ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಈರೆೈದು ಪಾದೆ ೋದಕದಲ್ಲಿ ಪರಭಾವ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಎರಡು ಮ ರು ಭಕ್ತುಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನನ ಬಸವಣ್ಣ; 

ಮ ವತಾುರು ತ್ತ್ುವದಂದತ್ುತ್ು ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾನ ಕ ಡಿ, 

ಫಲಪದಕ್ಕೆ ದ ರವಾದನಯಾಾ ನಮಮ ಬಸವಣ್ಣನು.  

594 
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ತ್ನುವ ಗುರುವಿಂಗಿತ್ುು ಗುರುವಾದನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು 

ಮನವ ಲ್ಲಂಗಕ್ತೆತ್ುು ಲ್ಲಂಗವಾದನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು 

ಧ್ನವ ಜಂಗಮಕ್ತೆತ್ುು ಜಂಗಮವಾದನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು 

ಇಂರ್ತೋ ರ್ತರವಿಧ್ವ ರ್ತರವಿಧ್ಕ್ತೆತ್ುು ಸದುುರು 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ 

ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಎಲಿರಿಗೆ ಗುರುವಾದನಯಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 
 
630 

ರ್ತರಣ್ಯ ವಿನಯ ಇಷ್ಟದೃಷ್ಟ ಭಕ್ತು ಭೋಮ ಬಸವ,  

ಗಮನಸುಮನ ನಿಯತ್ ಸಮಯ ಭಕುರ ಪ ಬಸವ,  

ಪಾರಣ್ಕಾಯರ ಪ ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿನಾಯಕ ಬಸವ,  

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ, ಪಾರಣ್ಲ್ಲಂಗ ಏಕ ಬಸವ  
 
706 

ನಿನಗೆ ನಿೋನೆ ಕತ್ುನು ಬಸವಾ; 

ಎನಗೆ ನಿೋನೆ ಕತ್ುನು ಬಸವಾ; 

ನಾ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತುಗೆ ನಿೋನೆ ಕತ್ುನು ಬಸವಾ. 

ಕರುಣಿ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥ ಬಸವಾ. 
 
729 

ನಿೋಲಕಂಧ್ರನೆಂಬಾತ್ ಬಾಲತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಭಾಮ್ನಿಯ ಒಡಗ ಡಿ ಸಂದು ಸವೆದು, 

ಇದು ಕ್ತರೋ ಇದು ನಿಿಃಕ್ತರೋ, ಇದು ಶ್ುದಧ ಇದು ಸಿದಧ ಇದು ಪರಸಿದಧ, 

ಇದು ಭಾವ ಇದು ನಿಭಾುವವೆಂದು ಅರುಪುವಾಗ 

ಪಿಂಡಾಂಡಂಗಳಲಿ; ಅಷ್ಟಮ ರ್ತು ಕ ಡಿದ ರುದರನಿಲಿ. 

ಆನಂದವೆ ಒಡಲ್ಾಗಿಪಿ ಮಹಾತ್ಮನ ನಿಜವ ಕಂಡಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಆ ಬಸವಣ್ಣನೆನಗರುಪಿದ ಗುಣ್ದಂದ ಶ್ುದಧನಾದೆನು. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ, ಬಸವಣ್ಣನೆನನ ಪರಮಾರಾಧ್ಾರು. 

747 
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ನೆ ೋಟದ ಭಕ್ತು ಬಸವನಿಂದಾಯಿತ್ುು;  

ಕ ಟದ ಜ್ಞಾನ ಬಸವನಿಂದಾಯಿತ್ುು ಕಾಣ್ಾ. 

ಎಲ್ಲಿಯ ಶ್ವಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಟಕ ಟ ಬಸವನಲಿದೆ?  

ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಮಹಾಪರಕಾಶ್ ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
771 

ಪಾವನವಾದೆನು ಬಸವಣ್ಾಣ, 

ನಿಮಮ ಪಾವನಮ ರ್ತುಯ ಕಂಡು. 

ಪರತ್ತ್ವವನೆೈದದೆ ಬಸವಣ್ಾಣ, 

ನಿಮಮ ಪರಮಸಿೋಮಯ ಕಂಡು. 

ಪದ ನಾಲುೆ ಮ್ೋರಿದೆ ಬಸವಣ್ಾಣ, 

ನಿಮಮ ಪರುಷ್ಪಾದವ ಕಂಡು 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾನ ಕ ಡಿದೆ; 

ಬಸವಣ್ಾಣ, ಬಸವಣ್ಾಣ, ಬಸವಣ್ಾಣ, ನಿೋನು ಗುರುವಾದೆಯಾಗಿ.  
 
778 

ಪೂಜಯ ಉಪಕರಣ್ ನೆ ೋಡಿ ಎನನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಾಧಯಾಯಿತ್ುು. 

ಗುರುವಿನ ಪರಮಗುರು ಸಂಗನ ಬಸವಯಾ ಪೂಜಿಸಬಂದಡೆ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನನ ಬಾಲಕ ಅಂಗವಿರಹಿತ್ನಾದನು, 

ಶ್ರೋಗುರುಮ ರ್ತುಯ. 

 
786 

ಪರಭುವಿನ ದಯದಂದ ಬಂದೆನಿಲ್ಲಿಗೆ 

ಇಷ್ಟಲ್ಲಂಗದ ಮಮುವನರಿದೆ. 

ಗುರು ಬಸವನ ದಯ, ಚೆನನಬಸವನ ಕೃಪೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಗಿಲ್ಾಗಿ ಕಂಡು ಧ್ನಾನಾದೆ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ. 

807 
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ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆದು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತು ನಡೆವುದಯಾಾ; 

ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯದೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತು ಎಳತ್ಟವಯಾಾ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
809 

ಬಸವಣ್ಣನೆೋ ತಾಯಿ, ಬಸವಣ್ಣನೆೋ ತ್ಂದೆ, 

ಬಸವಣ್ಣನೆೋ ಪರಮಬಂಧ್ುವೆನಗೆ. 

ವಸುಧೋಶ್ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ, 

ನಿಮಮ ಹಸರಿಟಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯಾಾ. 
 
810 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಭಕ್ತು ಬೋಜ ನಷ್ಟ. 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಮುಕ್ತುಬೋಜ ನಷ್ಟ. 

ಬಸವಣ್ಣ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುದು ಮುನನವೆ ಅಡಗಿತ್ುು. 

ಬಸವಣ್ಣ ತ ೋರದೆ ಬೋರದೆ ಹ ೋದೆಹನೆಂಬ, 

ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಬಸವಣ್ಾಣ, ನಿೋನೆಲ್ಲಿಯಡಗಿದೆಯ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥ ಬಸವಾ? 
 
811 

ಬಸವನ ಹಾಡದವರ, ಬಸವನ ಹ ಗಳದವರ 

ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯದ ಜಪವಿಲಿದ ದೆಸಗೆೋಡಿ ಮನುಜರ 

ಎನನತ್ು ತ ೋರದರಯಾಾ, ತ್ಂದೆ 

ವಿಷ್ಮಾಕ್ಷ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
 
812 

ಬಸವನನು ಹ ಗಳುವವರ, ಬಸವನನು ನೆನೆವವರ, 

ಬಸವನನು ಗುರು ಚರ ಇಷ್ಟವೆನಿಪ 

ಸದಮಲಜ್ಞಾನಪರಕಾಶ್ ಸದವತ್ುನರ 

ಹ ರೆಯಳಗೆನನನಿರಿಸಯಾಾ ಗುರುವೆ, 
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ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
 
813 

ಬಸವನೆೋ ಮಾತಯಯಾ, ಬಸವನೆೋ ತಾತ್ನಯಾ. 

ಬಸವನೆೋ ಇಹಪರಕ್ಕ ದಾತ್, ನಾಥ. 

ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯದ ಸ ೋಪಾನವಿಡಿದೋಗ 

ತರೈಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ ಆನು ಮ ಲವಾದೆ. 

ಬಸವ ಚೆನನಬಸವ ಪರಭುವಿನ ಕರುಣ್ದಂದ 

ದೆಸಯರಡುಗೆಟ್ಟಟನಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
 
815 

ಬಸವಾ ಬಸವಾ, ನಿಮ್ಮಂದ ಕಂಡೆನಯಾಾ ಭಕ್ತುಯ. 

ಬಸವಾ ಬಸವಾ, ನಿಮ್ಮಂದ ಕಂಡೆನಯಾಾ ಜ್ಞಾನವ. 

ಬಸವಾ ಬಸವಾ, ನಿಮ್ಮಂದ ಕಂಡೆನಯಾಾ ವೆೈರಾಗಾವ. 

ಕರುಣಿ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ, 

ನಿಮಗ  ಎನಗ  ಬಸವಣ್ಣನೆ ಶ್ವಪಥಿಕನಯಾಾ. 
 
816 

ಬಸವ ಬಸವಾ, ಭವರೆ ೋಗ ವೆೈದಾ, 

ಬಸವ ಬಸವಾ, ನಿನನರಿವು ನಿೋನೆ. 

ಬಸವ ಬಸವಾ, ಕಾಲಕಲ್ಲಿತ್ನಷ್ಟ ನಿೋನೆ. 

ಬಸವಾ, ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥನಲ್ಲಿ 

ನಿೋನೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆಯ ಬಸವಾ. 
 
822 

ಬಾಲನಾಗಿದದಂದು ಕರೆದು ಎರ್ತು ಮುದಕ್ತೆ 

ಮಲೆವಾಲಕ್ಕ ಟುಟ ಸಲಹಿದ ಬಸವಾ. 

ಮ ಲ ಶ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೋಪಿುಯನಿಕ್ತೆ ಸಲಹಿದ ಬಸವಾ. 
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ಎನಗೆ ನಿೋನೆ ಗರ್ತಯಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ ಬಸವಾ. 
 
833 

ಬೋಡ ಬೋಡಯಾ ಕಾಡಲ್ಾಗದು ಎನನ 

ರ ಢೋಶ್ ನಿೋನೆನನ ತ್ಡಿಗೆ ಚಾಚಾ. 

ಗಾಡಿಗತ್ನದಂದ ನೆ ೋಯಿಸಿದಡೆ 

ನೆ ೋಡಿ ಮರೆಯಿಡುವೆನೆೈ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ.  

ಆರ ಢನೆ ನಿಮಮ ಗಾರುಮಾಡಿಸುವರೆಮಮವರಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ. 
 
840 

ಭಕ್ತುಗೆ ಭಕು ಬಸವಣ್ಣನಯಾಾ. 

ಮುಕ್ತುಗೆ ಯುಕು ಬಸವಣ್ಣನಯಾಾ. 

ಮುಕ್ತುಗೆ ಮುಕು ಬಸವಣ್ಣನಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
846 

ಭಕ್ತುರ ಪನು ಬಸವ , ನಿತ್ಾರ ಪನು ಬಸವ,  

ಮತಾುನಂದಸವರ ಪ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಸತ್ುುರ ಪನು ಬಸವ, ರ್ಚತ್ುುರ ಪನು ಬಸವ; 

ಎತುತ್ು ನೆ ೋಡಿದಡೆ ಅತ್ುತ್ು ಪರಿಪೂಣ್ುನಾಗಿಪಿ 

ಬಸವಣ್ಣನಿಂ ನಿತ್ಾಸುಖಿಯಾಗಿದೆುನೆೈ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
 
883 

ಮರುಳುತ್ನದಲ್ಲ ಭರಮ್ಸಿ ಫಲಪದಕ್ಕ ೆಳಗಪಿವನ 

ಎರ್ತುದ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ. 

ಆಜ್ಞಾಸಿದಧನನರ್ಚುಸುವ ಪರಿಯಾಯವಿದೆಂದು 



19 

Downloaded from: www.lingayatreligion.com 

ತ ೋರಿದ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ. 

ಸವುಸವವನೆ ಪಿಿಸ ಎನನ ತ್ನನಂತ ಮಾಡಿದ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ. 
 
885 

ಮಹವನೆ ಡಗ ಡಿದ ತ್ನು ನಿನನಕ್ಷರತ್ರಯವು ಬಸವಣ್ಾಣ ; 

ಕರುಣ್ಾಮೃತ್ಸಹಿತ್ ಇರುರ್ತಪಿವಯಾಾ ; 

ಕರಣ್ ಕಾನನದೆ ಳಗೆ ಬಳಗುರ್ತಹವಯಾಾ ; 

ಸಮತ ಸಾಯುಜಾದ ಅನಿಮ್ಷ್ಾಕ್ಷರದಂದ 

ಬಸವಾಕ್ಷರತ್ರಯ ಮಧ್ುರ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 
 
907 

ಮುಕ್ತುಯ ಕ ಟಕ್ಕೆ ಮ ಗ ನಿೋನೆ ಬಸವಾ. 

ಭಕ್ತುಯ ತ್ನುಸಂಬಂಧ ನಿೋನೆ ಬಸವಾ. 

ಎನಿತನಿತ್ು ಜರಿದಡ  `ಬಸವಾ' ಎಂಬುದ ಮಾಣ್ುವೆನೆ ಅಯಾಾ? 

ಎನಿತನಿತ್ು ಕಡಿದಡ  `ಬಸವಾ' ಎಂಬುದ ಮಾಣ್ುವೆನೆ ಅಯಾಾ? 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
908 

ಮುಕ್ತುಯ ಲ್ಾಂಛನ ಮುಕ್ತುಯ ರ ಪು ಕಾಣ್ಾ ಬಸವ. 

ಭಕ್ತುಯ ಲ್ಾಂಛನ ಭಕ್ತುಯ ರ ಪು ಕಾಣ್ಾ ಬಸವ. 

ನಮಮ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾನ ರ ಪು ಕಾಣ್ಾ ಬಸವ.  
 
928 

ಮ ರ್ತುಯ ಮ ಲಕ್ಕೆ ಬಸವನ ಭಕ್ತುಯ ಕಾರಣ್. 

ಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧ್ಕ್ಕೆ ಬಸವ ನಿೋ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾ. 
 
954 
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ಯೋಗಭ ಷ್ಣ್ನೆ, 

ನಿಮಮ ನೆರೆಯಲು ಬೋಕು ಬೋಕ್ಕಂಬ ಸದಭಕುರ 

ಮನದ ಕ್ಕ ನೆಯಲ್ಲಿ ರ್ತಳುಹುವೆ ಅಕ್ಷರವ. 

ಬಸವ ಬಸವ ಬಸವ ಎಂಬ ಮಧ್ುರಾಕ್ಷರತ್ರಯದೆ ಳಗೆ 

ತಾನೆ ತಂಗ ಒಪಿಿಕುೆ ಘನಗುರುವೆ ಬಸವಣ್ಾಣ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ. 
 
968 

ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪನನನಾಗಿ ಗುರುವಾದ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನನನಾಗಿ ಜಂಗಮವಾದ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನನನಾಗಿ ತರೈವಿದಾಕ್ಕೆ ವಿದಾಾರ ಪವಾದ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಪನನನಾದ. 
 
1004 

ಶ್ರಣ್ಾಥಿು ಶ್ರಣ್ಾಥಿು ಬಸವ ಬಸವಾ ಗುರುವೆ, 

ಗುರುವೆ ಬಸವ ಬಸವ ಬಸವಾ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ, 

ನನನಂಗ ನಿನನಂಗ ಬಸವಣ್ಣಂಗಪಿುತ್ವಯಾಾ.  
 
1007 

ಶ್ವನ ಕ್ತೋರ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಶ್ವನ ಸ ುೋತ್ರ ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಶ್ವನ ಮಂತ ರೋಚಾಿರಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಧ್ಮುವಯಾಾ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಯಾಾ. 
 
1019 

ಶ್ುದಧ ದೋಕ್ಷೆಯಳಾನು ಸಿದಧನಾದೆನು ಬಸವ ತ್ಂದೆ, 

ಸಿದಧ ದೋಕ್ಷೆಯಳಾನು ಸವಯವಾದೆನೆೈ. 

ಶ್ುದಧಸಿದಧವು ಕ ಡಿ ಪರಸಿದಧ ದೋಕ್ಷೆಯಳು 
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ಹ ದದ ನಡೆವೆನು ಬಸವಣ್ಣ, ನಿನನವರ ಹ ಲಬಗನಾಗಿ. 

ಮತು ಪರಸಾದವನು ಐದಾರನೆೋ ಗರಹಿಸಿ, 

ಮತು ಪಾದೆ ೋದಕವನಿೋರೆೈದ ಧ್ರಿಸಿಯಾನು 

ಹುಟುಟಗೆಟ್ಟಟನು ಬಸವಣ್ಾಣ ನಿಮಮ ಕರುಣ್ದಂದ. 

ಆನಂದಗುರು ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲೆಿೋಶ್ವರನ 

ಕಾರಣ್ದ ಶ್ರಣ್ರಿಗೆ ಶ್ಶ್ುವಾದೆನು. 
 
1028 

ಶ್ರೋಗುರುವೆ ಬಸವಯಾ, ಶ್ರೋಚರವೆ ಬಸವಯಾ. 

ಶ್ರೋಮಹಾ ಇಷ್ಟಲ್ಲಂಗ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಆರೆೈದು ಎನುನವನು ಓರಂತ ಸಲಹಿದಾ 

ಕಾರುಣ್ಾಸುರತ್ರುವೆ ಬಸವಲ್ಲಂಗ  

ಭಾವಿಸಿ ಎನುನವನು ಅಜಾತ್ನ ಮಾಡಿದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ. 

 
1130 

`ಹರಬಸವಾಯ ನಮಿಃ' ಎಂದು ಪಾಪದ ರನಾದೆ. 

`ಗುರುಬಸವಾಯ ನಮಿಃ' ಎಂದು ಭವದ ರನಾದೆ. 

`ಲ್ಲಂಗಬಸವಾಯ ನಮಿಃ' ಎಂದು ಲ್ಲಂಗಾಂಕ್ತತ್ನಾದೆ. 

`ಜಂಗಮ ಬಸವಾಯ ನಮಿಃ' ಎಂದು 

ನಿಮಮ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭರಮರನಾದೆ. 

ಏಳಾ ಸಂಗನ ಬಸವಗುರು  

ಕಪಿಲಸಿದಧ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಸಾವಮ್ಯ  
 
1151 

ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಯುಗಂಗಳು ರ್ತರುಗಿ ಬಪಾಿಗ 

ಅವನುನ ನಿೋ ಮಾಡಿದೆಯಲಿದೆ ತ್ಮಾಮಜ್ಞೆಯಲ್ಲ ಬಂದುಲಿ. 

ಅಯಾ, ನಿನಾನಜ್ಞೆಯಲ್ಲ ಬಂದ ಯುಗಂಗಳು 

ಭವಭವದಲ್ಲಿ ಎನನನೆ ಕಾಡಿದುವು, 
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ಸಂಸಾರವಾಗಿ ಎನನನೆ ಕಾಡಿದುವು, 

ಹ ನುನ ಹಣ್ುಣ ಮಣ್ುಣ ರ್ತರವಿಧ್ವಾಗಿ ಎನನನೆ ಕಾಡಿದುವು, 

ಆಶಾಪಾಶ್ಂಗಳಾಗಿ ಗುರುವೆ ಬಸವಣ್ಣ 

ಅವೆಲ್ಾಿ ನಿಮಮ ಅಧೋನದವು ಮಾಡಿದಡಾದವು, 

ಬೋಡಾಯಂದಡೆ ಮಾದವು. 

ಅವಕ್ಕೆ ಎನನನೆ ಪಿಿಸದೆ, ನಿನನವ ನಿನನವನೆನಿಸಾ 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನನ ತ ೋರಿದ 

ಗುರು ಬಸವಣ್ಾಣ. 
 
1165 

ಹಸರಿಡಬಾರದ ಘನತ್ರ ಲ್ಲಂಗವ ಹಸರಿಟುಟ, 

ವಾಙ್ಮನಕೆಗೆ ೋಚರವಪಿ ಲ್ಲಂಗವ ವಾಕಾಕ್ಕೆ ತ್ಂದು, 

`ಅತ್ಾೆರ್ತಷ್ಾದದಶಾಂಗುಲಂ' ಎಂಬ ಲ್ಲಂಗವ ರ್ಚತ್ುಕ್ಕೆ ತ್ಂದು, 

ಸುರ್ತುದು ಮಾಯಾಪರಪಂಚವ ಬಡಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ; 

ರ್ಚತ್ುಶ್ುದಧನ ಮಾಡಿದ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಮಲತ್ರಯಂಗಳ ಹರಿದು, ಶ್ುದಧ ತಾತ್ಿಯುವರುಹಿ, 

ಮುಕುನ ಮಾಡಿದ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾನೆನನ ಕಾರಣ್ ಧ್ರೆಗೆ ಬಂದ. 
 
1308 

ಅಣ್ಣನ ನೆ ೋಡಿರೆ, ಲೆ ೋಕಕ್ಕೆ ಜಗದಕಣ್ಣ ಮದವ ಕಳೆದನು. 

ಮುಕೆಣ್ಣನಿಪೆಿಡೆಯ ತ ೋರಿದನು. 

ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ವಾಙ್ಮನಕೆಗೆ ೋಚರನು. 

ಮುಕೆಣ್ಣನವತಾರಂಗಳನು ನಾಟಕವೆಂದರಿದು ಮರೆದನು. 

ಸತ್ಾಶ್ುದಧ ನಿಮುಳ ಕ್ಕೈವಲಾ ವಾಙ್ಮನಕೆಗೆ ೋಚರ ಬಸವಣ್ಣನು, 

ಅಣ್ಾಣ, ನಿಮ್ಮಂದ ಶ್ುದಧವ ಕಂಡೆ, ಸಿದಧವ ಕಂಡೆ, ಪರಸಿದಧವ ಕಂಡನು. 

ಆರರಲ್ಲಿ ಆಂದೆ ೋಳವಾದೆನು, ಆರು ವರತ್ದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ್ನಾದೆನು. 

ನಿೋನೆ ಂದು ಮ ರಾಗಿ, ಮ ರೆ ಂದಾರಾಗಿ ತ ೋರಿದ 
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ಗುಣ್ವಿಂತ್ುಟಯಾಾ, ಬಸವಣ್ಣ. 

ಇನೆನನಗೆ ಆಧಕಾವಪುಿದೆ ಂದಲಿ. 

ನಾನಿನುನ ಉರವಣಿಸಿ ಹರಿವೆ; ಹರಿದು ಭವದಂದ ಗೆಲುವೆ; 

ತ್ತ್ುವ ಮ ವತಾುರರ ಮೋಲೆ ಒಪಿಿಪಿ ತ್ತ್ವಮಸಿಯನೆೈದುವೆ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ, 

ಬಸವಣ್ಣನ ಪರಸಾದದಂದ ಅರಿದಪುಿದೆ ಂದಲಿ. 
 
1311 

ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದೆನೆಗೆ ದೋಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಿರಿ; 

ಲ್ಲಂಗವಾಗಿ ಬಂದೆನನ ಮನದ ಮನವ ಕಳೆದರಿ; 

ಜಂಗಮವಾಗಿ ಬಂದೆನನ ಪರಪಂಚಕತ್ನವ ಕಳೆದು 

ಪರಮ ಸಿೋಮಯ ಮಾಡಿರಿ. 

ಇಂರ್ತವೆಲಿವೂ ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ ಎನಗೆ 

ಪರಸಾದವ ನಿೋಡಿ ಸಲಹಿದ, ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನ. 

ಇನೆನನಗರ್ತಶ್ಯವೆೋನ  ಇಲಿ. 
 
1312 

ಅಪಿುತ್ ಅವಧಾನ ಮುಖಂಗಳು ಎಲಿರಿಗೆ ಸುಲಭವೆ, 

ಅನಾದ ಸಂಸಿದಧವಾಗಿ ಬಂದ ಬಸವಣ್ಣಂಗಲಿದೆ?  

ತರೈಲ್ಲಂಗಮ ಲಕ್ಕೆ ಮಂತಾರದರ ಪ ಬಸವಣ್ಣ. 

ತಂಗಪರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಹು ಬಸವಣ್ಣ. 

ಮ ರುಂಗ ಒಂದಾದ ಮ ರ್ತು ಬಸವಣ್ಣ. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ, 

ನಿೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆವವರು ನಿೋನಹರು. 
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1313 

ಪರಥಮನಾಮಕ್ತೆೋಗ ಬಸವಾಕ್ಷರವೆ ಬೋಜ. 

ಗುರುನಾಮ ಮ ಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಾಂಕ. 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದೋಗ 

ದೆಸಗೆಟ್ಟಟನೆೈ ಗುರುವೆ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ. 
 
1314 

ಆಯಾಧಾರಕ್ಕೆ ಮ ಲ ತಾ ಬಸವಣ್ಣ. 

ಹ ೋದನೆೈ ಭಕ್ತುಯಳಗೆ ಹ ಲಬುದಪಿಿ. 

ಊರನರಿಯದ ಗಾರಮ, ಹ ಲಬುದಪಿಿದ ಸಿೋಮ; 

ಆತ್ನಾನತ್ದಂದಾನು ನಿೋನಾದೆನೆೈ. 

ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಬ ನಾಮಾಕ್ಷರದೆ ಳಗೆ 

ದೆಸಗೆಟ್ಟಟನೆೈ ಗುರುವೆ, ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಾ. 
 
1325 

ಅಯಾಾ, ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಲ್ಲಂಗವ ಕಂಡು 

ಒಳಗೆ ಬೈರ್ಚಟುಟಕ್ಕ ಂಡೆನಯಾಾ. 

ಅಯಾಾ ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ 

ಲ್ಲಂಗವ ಹಾಸಿ ಹ ದೆದುಕ್ಕ ಂಡೆನಯಾಾ. 

ಅಯಾಾ, ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ನಿರವಯವಾದೆನು. 

ಎಲೆ ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನಯಾಾ, 

ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುರ್ತದೆುನು. 
 
1400 

ಅಯಾಾ, ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ರಲಿದವರ ಮನೆ ಕ್ಕಮಮನೆ ಕಂಡಯಾಾ. 

ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ರ ಮನೆ ನೆರೆವನೆ ನೆ ೋಡಾ ಎನಗೆ. 

ಸಿರಿಯಾಳ ಮನೆಗಟ್ಟಟ ಬೋರ ರಿಗೆ ಒಕೆಲು ಹ ೋದ. 

ದಾಸಿಮಯಾ ಮನೆಗಟ್ಟಟ ವಾವಹಾರನಾಗಿ ಹ ೋದ. 

ಸಿಂಧ್ುಬಲ್ಾಿಳ ಮನೆಗಟ್ಟಟ ಕ್ಕೈಕ ಲ್ಲಕಾರನಾಗಿ ಹ ೋದ. 
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ಗಂಗೆವಾಳುಕರು ಮನೆಗಟ್ಟಟ ಲ್ಲಂಗದ ಹ ಲಬನರಿಯದೆ ಹ ೋದರು. 

ಇವರೆಲಿರು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮಹದವಸುುವನರಿಯದೆ, 

ಸಾಲೆ ೋಕಾ ಸಾಮ್ೋಪಾ ಸಾರ ಪಾ ಸಾಯುಜಾವೆಂಬ ಪದವಿಗೆ ಳಗಾದರು. 

ನಿಮಮ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ಬಂದು ಕಲ್ಾಾಣ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಟದಡೆ, 

ಮತ್ಾುಲೆ ೋಕವೆಲಿವು ಭಕ್ತುಸಾಮಾರಜಾವಾಯಿತ್ುು. 

ಆ ಮನೆಗೆ ತ್ಲೆವಾಗಿ ಹ ಕೆವರೆಲಿರು ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಫಲವ ಪಡೆದರು. 

ಆ ಗೃಹವ ನೆ ೋಡಬೋಕ್ಕಂದು ನಾನು ಹಲವು ಕಾಲ ತ್ಪಸಿದೆದನು. 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿನಾಥಾ, 

ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಮಹಾಮನೆಗೆ 

ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಬದುಕ್ತದೆನು. 
 
1839 

ನಿರಾಕಾರದ ಮ ರ್ತುಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತ್ಂದೆಯಲ್ಾಿ ಬಸವಾ! 

ಆಕಾರದ ಮ ರ್ತುಯ ಹೃದಯಕಂಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಗೆ ಂಡು 

ತ ೋರಿದೆಯಲ್ಾಿ ಬಸವಾ! 

ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತ್ಂದು, ಭಕ್ತುಯನನುಗೆೈದು, 

ಗುರುವಶ್ದಲ್ಲಿ ಬಳೆದೆಯಲ್ಾಿ ಬಸವಾ? 

ಇನಾನಕಾರವ ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಗೆ ಳಸಬೋಕ್ಕಂದು, 

ಕಪಿಲಸಿದಧಮಲ್ಲಿಕಾಜುುನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಮರೆಯಾದೆಯಲ್ಾಿ ಬಸವಾ! 

ಟ್ಟಪಿಣಿ: ವಚನಗಳ ತ ೋರಿಸಿದ ಸಂಖೆಾಯು ಸಮಗರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯ ವಚನ ಸಂಖೆಾಯನುನ ಸ ರ್ಚಸುತ್ುದೆ.  
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