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ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  

ಅಲ್ಲ ಮಪ್ರ ಭುವಿನ ವಚನಗಳು. 

 
ಶಿವ, ಗುರುವೆಂದು ಬಲ್ಲಲ ತನೆ ಗುರು.  

ಶಿವ, ಲೆಂಗವೆಂದು ಬಲ್ಲಲ ತನೆ ಗುರು. 

ಶಿವ, ಜಂಗಮವೆಂದು ಬಲ್ಲಲ ತನೆ ಗುರು.  

ಶಿವ, ಪ್ರ ಸಾದವೆಂದು ಬಲ್ಲಲ ತನೆ ಗುರು. 

ಶಿವ, ಆಚಾರವೆಂದು ಬಲ್ಲಲ ತನೆ ಗುರು. 

ಇೆಂತೀ ಪಂಚವಿಧವ ಪಂಚಬರ ಹ್ಮ ವೆಂದರಿದ 

ಮಹಾ ಮಹಿಮ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣ ನು , 

ಎನಗ್ಗಯೂ ಗುರು, ನಿನಗ್ಗಯೂ ಗುರು, ಜಗವಲ್ಲ ಕೆ್ಕ ಯೂ ಗುರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವ ರಾ. 
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Guru Basavannavara Bagge Allamaprabhuvina Vachanagalu: Collection of Vachanas by 
Shivshanker Cheral, Vachanas written about Guru Basavanna by Allamaprabhu. 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. 

ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  ಅಲ್ಲ ಮಪ್ರ ಭುವಿನ ವಚನಗಳು: ವಚನಗಳ ಸಂಗರ ಹಕಾರರು ಶಿವಶಂಕರ ಚರಾಲ, 
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ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  ಶೂನಯ  ಪೀಠಾಧೀಶ 

ಅಲಾ ಮಪ್ರ ಭುವಿನ ವಚನಗಳು. 
85 

ಅದ್ವೈತವ ನುಡಿದು ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ್ನಯಾಾ.  

ಬ್ರಹಮವ ನುಡಿದು ಭ್ರಮಿತನಾದ್ನಯಾಾ.  

ಶೂನಾವ ನುಡಿದು ನಾನು ಸುಖದುುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ್ನಯಾಾ.  

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಸಾನಿಿಧ್ಾದಂದ  

ನಾನು ಸದಭಕ್ತನಾದ್ನಯಾಾ. 
 
92 

ಆದಯಲ್ಲಿ ಬ್ಸವಣಣನುತಪತಾವಾದ ಕಾರಣ  

ನಾಗಲೂೇಕ್ದ ನಾಗಗಣಂಗಳಿಗೆಯೂ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಸಾದ.  

ಮ್ತಾಯಲೂೇಕ್ದ ಮ್ಹಾಗಣಂಗಳಿಗೆಯೂ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಸಾದ.  

ದ್ೇವಲೂೇಕ್ದ ದ್ೇವಗಣಂಗಳಿಗೆಯೂ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಸಾದ.  

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಾಮಣೆ,  

ಎನಗೆಯೂ ನಿನಗೆಯೂ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಸಾದ. 
 
164 

ಬೆಳಗಿನೂಳಗಣ ರೂಪ್ ತಿಳಿದು, ನೂೇಡಿಯೆ ಕ್ಳೆದು,  

ಹಿಡಿಯದ್ ಹಿಡಿದುಕ್ಕೂಳಳಬ್ಲ್ಿನಾಗಿ-ಆತ ಲ್ಲಂಗಪ್ರಸಾದ !  

ಜಾತಿ ಸೂತಕ್ವಳಿದು ಶಂಕ್ಕ ತಲದ್ೂೇರದ್,  

ನಿಶಶಂಕ್ನಾಗಿ,- ಆತ ಸಮ್ಯಪ್ರಸಾದ!  

ಸಕ್ಲ್ ಭ್ರಮೆಯನ ಜರೆದು, ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ-  

ಬ್ಸವಣಣನೂಬ್ಬನ ಅಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದ !  
 
706 

ಅಂಗದಲ್ಳವಟ್ಟ ಲ್ಲಂಗೆೈಕ್ಾನ ಸಂಗವನಾರಿಗೂ ಕಾಣಬಾರದು ನೂೇಡಾ.  

ಪ್ಾರಣದ ಕ್ಕೂನಯ ಮೊನಯ ಮೆೇಲ, ಭಾವಸೂತಕ್ದ ಹೂದಕ್ಕಯ ಕ್ಳೆದು,  
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ನಿಭಾಯವ ನಿಸೂೂತಕಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಸಮ್ಾದಯ ಘನವನು  

ಆರಿಗೆಯೂ ಕಾಣಬಾರದು ನೂೇಡಾ.  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ನಿಲ್ವ ಕ್ಂಡು  

ನಾನು ಬ್ದುಕಿದ್ನು ಕಾಣಾ ಚೆನಿಬ್ಸವಣಾಣ.  
 
709 

ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಣವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಪ್ಾರಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ್ವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಜಂಗಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಿತಾವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ನಿತಾದಲ್ಲಿ ದಾಸೂೇಹವ ಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ದಾಸೂೇಹದಲ್ಲಿ ತನಿ ಮ್ರೆದು, ನಿಶ್ಚಂತನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಐದಾನ 

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ.  

ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಶ್ರೇಪ್ಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂದು ಧ್ನಾರಾಗಬೆೇಕ್ು ನಡೆಯಾ- 

ಸಿದಧರಾಮ್ಯಾಾ 
 
713 

ಅಂಗನಯ ಮೊಲ ಲ್ಲಂಗವೆ ? ಬ್ಳಳ ಲ್ಲಂಗವೆ ?  

ಕಿತುತ ಬ್ಹ ಸಾಣೆ ಲ್ಲಂಗವೆ ? ಆಡಿನ ಹಿಕಿೆ ಲ್ಲಂಗವೆ ?  

ಮೆಚ್ುಚವರೆ ಪ್ರಮ್ಥರು ? ಮೆಚ್ುಚವರೆ ಪ್ುರಾತನರು, ನಿಮ್ಮ ಭ್ಕ್ತರು ?  

ಭಾವಭ್ರಮೆಯಳಿದು, ಗುಹೇಶವರಾ  

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾದಸಂಸಿದಧವಾದ ಜಂಗಮ್ವನರಿದಾತ  

ಬ್ಸವಣಣನೂಬ್ಬನ. 
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717 

ಅಂಗವಿಡಿದಂಗಿಯನೇನಂಬೆ ?  

ಆರನೂಳಕ್ಕೂಂಡ ಅನುಪ್ಮ್ನು ನೂೇಡಾ !  

ಮ್ೂರರ ಹೂಲ್ಲಗೆಯ ಬಿಚ್ಚಚ, ಎಂಟಾತಮ ಹರಿಗಳ  

ತನಿಿಚೆೆಯೊಳ್ ನಿಲ್ಲಸಿದ ನಿಜಸುಖಿಯು ನೂೇಡಾ.  

ತತತವ ಮ್ೂವತ್ಾತರ ಮಿೇರಿ,  

ಅತತತತವೆ ತೂೇಪ್ಯ ಆಗಮ್ಾನು ನೂೇಡಾ !  

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಅಲ್ಿಯಾನ ಇರವನೂಳಕ್ಕೂಂಡ  

ಪ್ರಮ್ಪ್ರಸಾದ ಮ್ರುಳಶಂಕ್ರದ್ೇವರ ನಿಲ್ವ  

ಬ್ಸವಣಣನಿಂದ ಕ್ಂಡೆ ನೂೇಡಾ ಸಿದಧರಾಮ್ಯಾಾ. 
 
721 

ಅಂಗಸಂಸಾರ ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿತುತ ಅರತು  

ಕಾಯವೆಂಬ್ ಸಂಬ್ಂಧ್ ಸಂಶಯವಳಿದು  

ನಿಸೂಂದ್ೇಹಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ನೂೇಡಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಪ್ಾರಣ ಭಾವವೆಂಬ್ ಶಂಕ್ಕ ತಲದ್ೂೇರದ್  

ನಿಶಶಂಕ್ ನಿಜೈಕ್ಾನಾಗಿಪ್ಪನು ನೂೇಡಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಆ ಬ್ಸವಣಣನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಂತನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ೆನು.  

ಆ ಬ್ಸವಣಣನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಲ್ಂಬ್ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ೆನು.  

ಆ ಬ್ಸವಣಣನೂಳಗೆ ನಾನು ಅಳಿದುಳಿದ್ನು.  

ಬ್ಸವಣಣನನಿ ಅಂತರಂಗದ್ೂಳಗೆ ನಿಜನಿವಾಸಿಯಾಗಿದೆನು.  

ಇದು ಕಾರಣ:ಒಂದಕ್ಕೂೆಂದ ಬಿಚ್ಚಚ ಬೆೇರೆ ಮ್ಾಡಬಾರದು ನೂೇಡಾ.  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ `ಸಂಗನಬ್ಸವ-ಪ್ರಭ್ು'ವೆಂಬ್ ಎರಡು ಭಾವಭಾರಂತಿಯಳಿದು,  

ನಿಭಾರಂತಿ ಎಡೆಗೊಂಡಿತುತ ನೂೇಡಾ ಚ್ನಿಬ್ಸವಣಾಣ 
 
733 

ಅಂದಂದನ ಮ್ಾತನು ಅಂದಂದಗೆ ಅರಿಯಬಾರದು.  

ಹಿಂದ್ ಹೂೇದ ಯುಗಪ್ರಳಯಂಗಳ ಬ್ಲ್ಿವರಾರಯಾಾ ?  
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ಮ್ುಂದ್ ಬ್ಪ್ಪ ಯುಗಪ್ರಳಯಂಗಳ ಬ್ಲ್ಿವರಾರಯಾಾ ?  

ಬ್ಸವಣಣನು ಆದಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗಶರಣನಂಬ್ುದ  

ಭೇದಸಿ ನೂೇಡಿ ಅರಿವರಿನಾಿರಯಾಾ ?  

ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ ಪ್ರಸಾದದ ಮ್ಹಾತಮಗೆ  

ಬ್ಸವಣಣನ ಆದಯಾದನಂಬ್ುದನರಿದ ಸವಯಂಭ್ು ಜ್ಞಾನಿ,  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಚ್ನಿಬ್ಸವಣಣನೂಬ್ಬನ. 
 
737 

ಅಂದ್ೂಮೆಮ ಧ್ರೆಯ ಮೆೇಲ ಉದಕ್ವಿಲ್ಿದಂದು  

ಕ್ಕಳಯಂಕ್ಕ ಪ್ಾದವ ನಿೇಡಿದ್ಯಲ್ಾಿ ಬ್ಸವಣಣ  

ಧ್ರೆಯ ತ್ಾಗಿದ ಪ್ಾದವ ದಗಿಲ್ನ ಎತತಲ್ು  

ಭ್ುಗಿಲನ ಉದಕ್ವೆದುೆ ನಿಮ್ಮ ಉರಸಥಲ್ಕ್ಕ ಬಾರದ್ ?  

ಕ್ನಲ್ಲ ಎದುೆ ಅಂಕ್ಕಗೆ (ಆಚೆಗೆ ?) ನಿಂದು ನೂೇಡಲ್ು  

ಸಪ್ತ ಸಾಗರಂಗಳೆಲ್ಿವು ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಪ್ಾದದಲ್ಲಿ ಅಡಗವೆ ಬ್ಸವಣಾಣ. ?  

ಅದನಂತು ಕ್ಕೂಡಬ್ಹುದು, ಅದನಂತು ಕ್ಕೂಳಬ್ಹುದು ?  

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ  

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಾದ್ೂೇದಕ್ವೆ ಮ್ಜಜನ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ. 
 

 
755 

ಅದ್ವೈತವೆಂಬ್ ಶ್ಶುವೆನಿ ಕ್ರಸಥಲ್ವ ಸೂೇಂಕ್ಲೂಡನ  

ಎನಿ ತನಿಂತ ಮ್ಾಡಿತ್ಾತಗಿ,  

ಎನಿ ನಾನಂಬ್ ವಿಚಾರವು ಅರತು ಹೂೇಯತುತ ಕ್ಕೇಳಾ.  

ಮ್ತತ ಅನಾವಿಚಾರವನಂತೂ ಅರಿಯೆನು.  

ಎನಿ ಪ್ೂವಾಯಪ್ರವ ನಿಮಿಮಂದಲ್ರಿಯಲಂದು ಬ್ಂದು  

ನಿಮ್ಮ ಮ್ರೆಹೂಕ್ಕೆನಾಗಿ,  

ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಮ್ಹಿಮೆಯ ನಾನತತ ಬ್ಲಿನು ?  

ಗುಹೇಶವರನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ  
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ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ ನಿನಿ ಅಂತರಂಗದ್ೂಳಗೆ ಬೆಳಗುತತೈದಾನ.  

ಎನಗೊಮೆಮ ಬ್ಸವಣಣನ ಘನವ ತಿಳುಹಿ ಕ್ಕೂಡಾ ಚೆನಿಬ್ಸವಣಾಣ 
 
759 

ಅನಾದಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.,  

ಕಾಲ್ ಮ್ಾಯೆಗಳೆರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹವು.  

ಆದಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.;  

ಸುರಾಸುರರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹರು.  

ನಾದಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.,  

ನಾದ ಮ್ಂತರಗಳು ಪ್ಂಚ್ಮ್ಹಾವಾದಾಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ ನಿಮ್ಮ 

ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹವು.  

ವೆೇದಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.;  

ವೆೇದಶಾಸಾಾಗಮ್ ಪ್ುರಾಣಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹವು.  

ಆಗಮ್ಾಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.;  

ಅಂಗಾಲ್ ಕ್ಣಣವರು ಮೆೈಯೆಲ್ಿ ಕ್ಣಣವರು ನಂದವಾಹನರು  

ಗಂಗೆವಾಳುಕ್ರೆಲ್ಿರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹರು.  

ಅಗೊೇಚ್ರಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.,  

ಈ ಗೊೇಚ್ರಿಸಿದ ಮ್ನುಮ್ುನಿ ದ್ೇವದಾನವ ಮ್ಾನವರೆಲ್ಿರು  

ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹರು.  

ಅಪ್ರಮ್ಾಣಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಣ,  

ಈ ಪ್ರಮ್ಾಣರೆಲ್ಿರು ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದುಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹರು.  

ಸವಯಜ್ಞಪ್ುರುಷ ಬ್ಸವಣಾಣ.,  

ಈ ಸವಯರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಸಿದುಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣೆವೆನುತಿತಹರು.  

ಇಂತಿೇ ಸವಯಪ್ರಕಾರದವರೆಲ್ಿರೂ  

ನಿಮ್ಮ ಸಾದಸಿ ಭೇದಸಿ ಪ್ೂಜಿಸಿ ತಕಿಯಸಿ ಹೂಗಳಿ ಕಾಣದ್  

ನಿಮಿಮಂದವೆ ಉತಪತಿತ ಸಿಥತಿಲ್ಯಂಗಳಾಗುತಿತಹರು.  

ಅದು ಕಾರಣ,-ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ಕಿತವಡೆದ  

ಅನಂತ ಭ್ಕ್ತರೆಲ್ಿ ಬ್ಸವಣಣ ಬ್ಸವಣಣ ಬ್ಸವಣಣ ಎನುತತ ಬ್ದುಕಿದರಯಾಾ. 



9 

Downloaded from www.lingayatreligion.com 

788 

ಅಯಾ ! ದರಿದರನಲ್ಿ ಧ್ನಿಕ್ನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಕ್ುಚ್ಚತತದವನಲ್ಿ ಸುಚ್ಚತತದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಕ್ುಬ್ುದಧಯವನಲ್ಿ ಸುಬ್ುದಧಯವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಅಹಂಕಾರಿಯಲ್ಿ ನಿರಹಂಕಾರಿಯವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಕ್ುಮ್ನದವನಲ್ಿ ಸುಮ್ನದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಅಜ್ಞಾನದವನಲ್ಿ ಸುಜ್ಞಾನದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ದುಭಾಯವದವನಲ್ಿ ಸದಾಭವದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಸಕ್ಲ್ನಲ್ಿ ನಿುಃಕ್ಲ್ನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಅರ್ಪಯತನಲ್ಿ ಅನರ್ಪಯತನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಆಹಾವನನಲ್ಿ ವಿಸಜಯನನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಇಂತು ಉಭ್ಯವಳಿದು ಬೆಳಗುವ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ  ಕ್ರನಯನದಲ್ಲಿ 

ಝಗಝಗಿಸುವ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವು ತ್ಾನ ನೂೇಡ ! ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ. 
 
790 

ಅಯಾ ! ಧ್ಮಿಯಯಲ್ಿ ಕ್ಮಿಯಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಕಾಮಿಯಲ್ಿ ನಿುಃಕಾಮಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಕ್ಕೂರೇಧಿಯಲ್ಿ ನಿುಃಕ್ಕೂರೇದಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಲೂೇಭಿಯಲ್ಿ ನಿಲೂಯಬಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಮೊೇಹಿಯಲ್ಿ ನಿಮೊಯಹಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಮ್ದದವನಲ್ಿ ನಿಮ್ಯದದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಮ್ತೂರದವನಲ್ಿ ನಿಮ್ಯತೂರದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಆದೇತನಿ ಆಗದ್ನಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ರೊೇಗವೆನಿ ನಿರೊೇಗವೆನಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಬೆೇಕ್ಕನಿ ಬೆೇಡವೆನಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ  

ಇಂತು ಉಭ್ಯವಳಿದ ರಾಜಾದರಾಜ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ  

ಸವಾಯಂಗದ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರಂಜೂಾೇತಿ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವು ತ್ಾನ ನೂೇಡ !  

ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ. 
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ಅಯಾ ! ನಾಟ್ಕ್ನಲ್ಿ ಬ್ೂಟ್ಕ್ನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಶ್ೇಲ್ಲಗನಲ್ಿ ಕ್ಪ್ಟ್ನಾಟ್ಕ್ನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ರುಂಡಮ್ಾಲ್ಲಗನಲ್ಿ ಗುಂಡುಗಾಸಿಗನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಪ್ುಲ್ಲಚ್ಮ್ಯನಲ್ಿ ಗಜಚ್ಮ್ಯನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ದಕ್ಷಾಧ್ವರಸಂಹರನಲ್ಿ ತಿರಪ್ುರಾರಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ನಂದವಾಹನನಲ್ಿ ಭ್ ಂಗಿಸುತತನಲ್ಿ ನೂೇಡ  ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಸಪ್ಯಧ್ರನಲ್ಿ ಚ್ಂದರಶೇಖರನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಗಂಗಾಧ್ರನಲ್ಿ ಗೌರಿರ್ಪರಯನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಗಿರಿಜಾವಲ್ಿಭ್ನಲ್ಿ ಪ್ಾವಯತಿರ್ಪರಯನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಯೊೇಗಿಯಲ್ಿ ಜೂೇಗಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಶರವಣನಲ್ಿ ಸನಾಾಸಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಕಾಳಾಮ್ುಖಿಯಲ್ಿ ಪ್ಾಶುಪ್ತಿಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಇಂತು ಉಭ್ಯವಳಿದ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ  

ಸವಾಯಂಗದ ಬೆಳಗುವ ಮ್ಹಾಜೂಾೇತಿ ತ್ಾನ ನೂೇಡ ! ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವು  

ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ. 
 
794 

ಅಯಾ ! ನಿರವಯಶೂನಾಮ್ೂತಿಯ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ  

ಎನಿ ಅಷಟತನುವೆ ಅಷಟ ವಿಧಾಚ್ಯನಯಾಗಿ,  

ಎನಿ ಅಷ್ಾಟತಮ-ಅಷಟಕ್ರಣಂಗಳೆ ಷೂೇಡಶೂೇಪ್ಚಾರವಾಗಿ,  

ಶರಣಸತಿ-ಲ್ಲಂಗಪ್ತಿಯೆಂಬ್ ಉಭ್ಯ ಭೇದವಳಿದು ಏಕ್ವಾಗಿ  

ಎಲಗಳೆದ ವ ಕ್ಷದಂತ ಉಲ್ುಹಡಗಿದ್ಯನಯಾ.  

ತರೆಯಳಿದ ಅಂಬ್ುದಯಂತ ಪ್ರಮ್ ಚ್ಚದಘನಗುರು ಶ್ವಸಾಗರದ್ೂಳಗೆ ಮ್ುಳುಗಿ  

ಪ್ರಮ್ ಚ್ಚದಗಂಬಿರನಾಗಿದ್ಯನಯಾ  

ಘಟ್ವನಳಿದ ಅವಕಾಶದಂತ  

ಬ್ಚ್ಚಬ್ರಿಯ ಬ್ಯಲ್ಾಗಿ ನಿಶಚಲ್ನಾಗಿದ್ಯನಯಾಾ  

ಪ್ಟ್ವನಳಿದ ಚ್ಚತರದಂತ ನಿಮ್ಯಲ್ ನಿರಾವರಣನಾಗಿ  
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ಶುದಧ ಅಮ್ಲ್ಬ್ರಹಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಿದ ಅಪ್ರತಿಮ್  

ಅನುಮಿಷ ಅನುಪ್ಮ್ ಅಪ್ರಮ್ಾಣ ಅನಾಮ್ಯ ಅಗಣಿತ ಅಚ್ಲ್ಾನಂದ  

ನಿತಾ ನಿುಃಕ್ಳಂಕ್ ನಿಮ್ಾಯಯ ನಿರಾಲ್ಂಬ್ ನಿಗುಯಣ ನಿತಾಮ್ುಕ್ತ  

ನಿತಾತ ಪ್ತ ನಿಶ್ಚಂತ ನಿುಃಕಾಮ್ಾ ನಿಜಷಡುಗಣೆೈಶವಯಯ  

ಮ್ದುಗರು ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಚ್ಚದ್ಬಳಗಿನ ಬ್ಯಲೂಳಗೆ  

ಬ್ಯಲ್ಪ್ುಪದು ತಪ್ಪದು ! ನಿಮ್ಮ ಕ್ ಪೆಯಂದ ! ನೂೇಡ !  

ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ. 
 
795 

ಅಯಾ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗದ್ೇಹಿ ನಿಜಕ್ರುಣಪ್ರಸಾದಾತಮನು  

ಆ ನಿರವಯ ಶೂನಾಲ್ಲಂಗದಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೆ ನಡೆವನಯಾ !  

ಲೂೇಕ್ವತಯಕ್ ಲೂೇಕ್ಚಾತುಯಯಕ್ಕೆ, ಲೂೇಕ್ವಾವಹರಣೆಯನನುಕ್ರಿಸಿ ನಡೆವನಲ್ಿ !  

ನಿಜಶ್ವಜ್ಞಾನ-ನಿಜಶ್ವಕಿರಯಾಪ್ರಕಾಶವ ಸಂಬ್ಂದಸಿಕ್ಕೂಂಡು  

ಸವಾಯಂಗವು ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗರೂಪ್ವಾಗಿ  

ಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ ಲ್ಲಂಗವೆ ಭಾಜನ ಪ್ದಾಥಯ-ಪ್ರಸಾದ-ಪ್ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿರಬ್ಲ್ಿಡೆ  

ಅದು ಲ್ಲಂಗೆೈಕ್ಾ ನೂೇಡ ! ನಲ್ನಿಲ್ಿದ ನಿಮ್ಯಲ್ ಚ್ಚದೂಭಮಿಯಲ್ಲಿ  

ಸವಯಜ್ಞಾನಶ್ಶು ಉದಯವಾಯತುತ ನೂೇಡ ! ಆ ಸವಯಜ್ಞಾನ ಶ್ಶು  

ಊಧ್ರವಲೂೇಕ್ಕ್ಕೆ ಹೂೇಗಿ ವೊಾೇಮ್ಾಮ್ ತಪ್ರಸಾದವನುಂಡು  

ನಾಮ್ರೂಪ್ು-ಕಿರಯೆಗಳನಳಿದು, ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲೇಲಯ ಧ್ರಿಸಿ  

ಸೂೇಮ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರ ಕ್ಳೆ; ರ್ಪಂಗಳನಾಳದಲ್ಲಿ ಸುವಣಯಕ್ಳೆ;  

ಸುಷುಮ್ಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನಜೂಾೇತಿಪ್ರಕಾಶದಂತ  

ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತುತನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆವುತಿತಪ್ಯ  

ಪ್ರಮ್ಗುರು ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಬೆಳಗಿನ ನಿಜಪ್ರಸಾದದ್ೂಳಗೆ  

ಗುಹೇಶವರ ಪ್ರಭ್ುವೆಂಬ್ ರೂಪ್ತ್ಾಳಿ, ಪ್ಕ್ವವಾದ ಮೆೇಲ  

ಮ್ತತಲ್ಲಿಯೆ ನಿರವಯಶೂನಾವಪ್ುಪದು ತಪ್ಪದು ನೂೇಡ !  

ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ.  
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796 

ಅಯಾ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯಯ ನಿಲ್ುಕ್ಡೆ ಎಂತಂದಡೆ,-  

ಸಾಕಾರನಲ್ಿ ನಿರಾಕಾರನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಆದಯಲ್ಿ ಅನಾದಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಇಹದವನಲ್ಿ ಪ್ರದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಸುಖದವನಲ್ಿ ದುುಃಖದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಪ್ುಣಾದವನಲ್ಿ ಪ್ಾಪ್ದವನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಕ್ತುಯವಲ್ಿ ಭ್ ತಾನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಕಾರಣನಲ್ಿ ಕಾಯಯನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಧ್ಮಿಯಯಲ್ಿ ಕ್ಮಿಯಯಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಪ್ೂಜಾನಲ್ಿ ಪ್ೂಜಕ್ನಲ್ಿ ನೂೇಡ ! ನಿರವಯಶೂನಾಲ್ಲಂಗಮ್ೂತಿಯ.  

ಇಂತು ಉಭ್ಯವಳಿದು ಬೆಳಗುವ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ  

ಹ ತೆಮ್ಲ್ಮ್ಧ್ಾದಲ್ಲಿ ನಲ್ಸಿಪ್ುಯದು ನೂೇಡ ! ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವು  

ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ. 
 
839 

ಅರಿವಿನೂಳಗಣ ಮ್ರಹು, ಮ್ರಹಿನೂಳಗಣ ಅರಿವು !  

ಅರಿದು ಮ್ರೆದು ನನದಡೆ ನಲಗೊಳಳದು.  

ಅರಿವರಾರಯಾ ಆಗಮ್ಾಲ್ಲಂಗವನು ?  

ಕ್ಕೂಟ್ುಟ ಕ್ಕೂಂಡಾಡುವ ವಾವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲಿಯದ್ೂ ?  

ನಿೇರಲೂದಗಿದ ಬೆಣೆಣ ಮ್ುಗಿಲ್ಲೂದಗಿದ ಕಿಚ್ುಚ  

ಪ್ವನನ ಶಬ್ೆಸಂಚ್ಕ್ಕೆ ಬ್ಣಣವುಂಟೆ ?  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದ ನಿಲ್ವ ತೂೇರಬಾರದು-ಕ್ಕೇಳಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ.  
 
850 

ಅವಸಥ ಅವಸಥಯ ಕ್ೂಡಿ, ಬಿಂದು ನಾದವ ಕ್ೂಡಿ,  

ಕ್ಳೆಕ್ಳೆಗಳು ಒಂದಾದ ಪ್ರಿಯ ನೂೇಡಾ !  

ಅದು ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲ ಅನಿಮಿಷ, ಆನಂಬ್ ಗುರುಪ್ದವಾದ್ನಯಾಾ.  
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ಹಿಂದು ಮ್ುಂದ ಒಂದು ಮ್ಾಡಿ ಮ್ೂತಿಯಯಾಗಿ  

ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ವಾದ ಪ್ರಿಯ ನೂೇಡಾ !  

ಗುಹೇಶವರನ ಅಮ್ಳೊೇಕ್ಾವಾದ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ  

ಶ್ರೇಪ್ಾದಕ್ಕೆ ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎಂಬೆನು 
 
853 

ಅಹುದಹುದು ಕಿಂಕ್ುವಾಯಣ ! ಮ್ಝ ಭಾಪ್ು !  

ಬ್ಲ್ಿವರು ಬ್ಲಿವೆಂದ್ಂಬ್ರೆ ?  

ಲ್ಲಂಗವಂತರ ಮ್ಹಿಮೆ ಈ ಹಿೇಂಗಿರಬೆೇಡಾ ?  

ಗುಹೇಶವರನ ಅಪ್ಾಾಯನವಡಗಿಸುವ ಅನುವನು  

ನಿೇನಲ್ಿದ್ ಮ್ಹಿೇತಳದ್ೂಳು ಮ್ತತ ಬ್ಲ್ಿವರಾರು ?  

ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ.  

 
854 

ಅಹುದಹುದು ಬ್ಸವಣಾಣ. ನಿೇನಂದುದನಲಿನಬ್ಹುದ್ ?  

ಎನಿ ಮ್ನದ ಕ್ಪ್ಪ ಕ್ಳೆದು ನಿಲೇಯಪ್ನ ಮ್ಾಡಿ  

ಎನಿ ನಿರವಯಲ್ಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸಿ ಪ್ರತಿಷೆಯ ಮ್ಾಡುವಾತನು  

ನಿೇನಂಬ್ುದು ಸತಾವಚ್ನ ನೂೇಡಾ.  

ಗುಹೇಶವರನ ಮ್ಹಾಗಣಂಗಳಿದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೇಗಿ  

ತಿಳುಹಿಕ್ಕೂಂಡು ಬಾರಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ. 
 
867 

ಆಚಾರಲ್ಲಂಗವಿಡಿದು ಗುರುಲ್ಲಂಗವ ಕಾಣಬೆೇಕ್ು.  

ಗುರುಲ್ಲಂಗವಿಡಿದು ಶ್ವಲ್ಲಂಗವ ಕಾಣಬೆೇಕ್ು.  

ಶ್ವಲ್ಲಂಗವಿಡಿದು ಜಂಗಮ್ಲ್ಲಂಗವ ಕಾಣಬೆೇಕ್ು.  

ಜಂಗಮ್ಲ್ಲಂಗವಿಡಿದು ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಂಗವ ಕಾಣಬೆೇಕ್ು.  

ಪ್ರಸಾದಲ್ಲಂಗವಿಡಿದು ಮ್ಹಾಲ್ಲಂಗವ ಕಾಣಬೆೇಕ್ು.  

ಇಂತಿೇ ಷಡುಸಥಲ್ದ ಧಾತುವ ಸಂಬ್ಂದಸಿ  
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ಒಂದು ಮ್ಾಡಿಕ್ಕೂಂಡಿಪ್ಪ ಈ ಕ್ರಸಥಲ್ದ ಅನುವ  

ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ ಬ್ಲ್ಿ,  

ಬೆಸಗೊಂಬ್ ಬಾರಾ ಸಿದಧರಾಮ್ಯಾಾ 
 
871 

ಆಚಾರ ಸನಿಹಿತವಾಗಿ ಬ್ಂದಡೆ,  

ಜಂಗಮ್ ಬೆೇರಲ್ಿದದಯಡೆ ಭ್ೂತಪ್ಾರಣಿ ಎಂಬೆ.  

ಅತಿಯಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗವೆ ಜಂಗಮ್ವೆಂದರಿದು ಮ್ಾಡುವಲ್ಲಿ,  

ಭ್ಕ್ತನಲ್ಿದದಯಡೆ ಫಲ್ದಾಯಕ್ನಂಬೆ.  

ಸಾಥವರ ಜಂಗಮ್ ಒಂದ್ ಎನಬ್ಲ್ಿಡೆ, ಶರಣ ಸಂಬ್ಂದ,  

ಅಲ್ಿದದಯಡೆ ಪ್ೂಜಕ್ನಂಬೆ.  

ಇಂತಿೇ ತಿರವಿಧ್ ನಿಣಯಯದ ಸೂೇಂಕಿನ ಸುಖವ,  

ಗುಹೇಶವರ ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಸವಣಣನೂಬ್ಬನ ಬ್ಲ್ಿನು 
 
876 

ಆದ ಅನಾದ ಎಂಬೆರಡರ ಮ್ೂಲ್ವನತಿತ ತೂೇರಿದನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಆದ ಲ್ಲಂಗ ಅನಾದ ಜಂಗಮ್ವೆಂಬ್ (ಶರಣನಂಬ್?) ಭೇದವ,  

ವಿವರಿಸಿ ತೂೇರಿದನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಕಾಯದ ಜಿೇವದ ಸಂಬ್ಂಧ್ವ,  

ಅಸಂಬ್ಂಧ್ವ ಮ್ಾಡಿ ತೂೇರಿದನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣನು.  

ಎನಿ ಆದ ಅನಾದಯನು ಬ್ಸವಣಣನಿಂದರಿದು  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾದ್ನು ಕಾಣಾ ಚ್ನಿಬ್ಸವಣಣ. 
 
882 

ಆದ ಗುರುಸಥಲ್ ಲ್ಲಂಗಸಥಲ್ ಜಂಗಮ್ಸಥಲ್  

ಪ್ರಸಾದಸಥಲ್ ಪ್ಾದ್ೂೇದಕ್ಸಥಲ್ಂಗಳನಾರು ಬ್ಲ್ಿರಯಾಾ ?  

ಆದಯ ತೂೇರಿದ, ಅನಾದಯನರುರ್ಪದ,  

ನಾದ ಬಿಂದು ಕ್ಳೆಗಳ ಭೇದಮ್ಂ ಭೇದಸಿ ತೂೇರಿದ,  
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ಹುಟ್ುಟವುದ ಮ್ುಟ್ಟದ್ ತೂೇರಿದ  

ಹುಟ್ಟದ್ ಇದುೆದ ಮ್ುಟ್ಟಟ ತೂೇರಿದ.  

ಎನಿ ಅಂತರಂಗವನನುಮ್ಾಡಿ ನಿಜಲ್ಲಂಗವ ನಲಗೊಳಿಸಿದ.  

ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನಿಂದ  

ಸಕ್ಲ್ ಸನುಮ್ತವನರಿದ್ನಯಾಾ. 

 
883 

ಆದಗೆ ಅನಾದಗೆ ಭೇದವುಂಟೆ ?  

ಆದ ಲ್ಲಂಗ ಅನಾದ ಶರಣನಂಬ್ುದು,  

ತನಿಿಂದ ತ್ಾ ಮ್ಾಡಲ್ಾಯತುತ.  

ಧ್ರೆಯಾಕಾಶ ಭ್ುವನ ಭ್ವನಂಗಳು ಹುಟ್ಟದ ಮ್ುನಿ  

ಅನಾದ ಪ್ರಶ್ವನು ತ್ಾನ ತನಿ ಲ್ಲೇಲಗೆ ಸಾಕಾರವ ಧ್ರಿಸಿದಡೆ  

ಆ ಸಾಕಾರವೆ ಈ ಸಾಕಾರವಾಯತುತ.  

ಎನಿ ಸಾಕಾರದ ಆದಯನೂ, ಎನಿ ನಿರಾಕಾರದ ಆದಯನೂ  

ಬ್ಸವಣಣ ಬ್ಲ್ಿವನಾಗಿ,  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದ ಘನವು ಬ್ಸವಣಣನಿಂದ್ನಗೆ ಸಾಧ್ಾವಾಯತುತ  

ಕಾಣಾ ಚ್ನಿಬ್ಸವಣಾಣ ! 
 
890 

ಆದಯ ಲ್ಲಂಗ ನಿನಿಿಂದ ಎನಗಾಯತುತ.  

ಅನಾದಯ ಜ್ಞಾನ ನಿನಿ ನನದಡೆ ಎನಗಾಯತುತ.  

ನಿನಿ ಕ್ ಪೆಯಂದ ಪ್ಾರಣ ಲ್ಲಂಗವೆಂದರಿದ್ನಂಬ್ುದ,  

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮ್ಥರೆ ಬ್ಲ್ಿರು.  

ಗುಹೇಶವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ  

ನಿನಿ ಪ್ರಸಾದದ ಶ್ಶು ನಾನು ನೂೇಡಯಾಾ. 
 
890 

ಆದಯ ಲ್ಲಂಗ ನಿನಿಿಂದ ಎನಗಾಯತುತ.  
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ಅನಾದಯ ಜ್ಞಾನ ನಿನಿ ನನದಡೆ ಎನಗಾಯತುತ.  

ನಿನಿ ಕ್ ಪೆಯಂದ ಪ್ಾರಣ ಲ್ಲಂಗವೆಂದರಿದ್ನಂಬ್ುದ,  

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮ್ಥರೆ ಬ್ಲ್ಿರು.  

ಗುಹೇಶವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ  

ನಿನಿ ಪ್ರಸಾದದ ಶ್ಶು ನಾನು ನೂೇಡಯಾಾ. 

 
892 

ಆದಯ ಲ್ಲಂಗವ ಮೆೇದನಿಗೆ ತಂದು,  

ಮ್ತಾಯಲೂೇಕ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಮ್ನಯ ಕ್ಟ್ಟಟದನಯಾಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನು.  

ಆ ಮ್ನಯ ನೂೇಡಲಂದು ಹೂೇದಡೆ,  

ಆ ಗ ಹ ಹೂೇಗದ ಮ್ುನಿವೆ ಎನಿ ನುಂಗಿತತಯಾಾ !  

ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಂಭ್ ಒಂದು, ತೂಲ ಆರು, ಜಂತವಲ್ಗೆ ಮ್ೂವತ್ಾತರು  

ಧ್ರೆಯಾಕಾಶವ ಹೂದೆದ ಕ್ಕಸರುಗಲ್ುಿ  

ಒಂಬ್ತುತ ಬಾಗಿಲ್ು, ಬಿಯಾಗವಿಕಿೆಹವು.  

ಬೆೇರೊಂದು ಬಾಗಿಲ್ು ಉರಿಯನುಗುಳುತಿಪ್ುಯದು.  

ಮ್ುತಿತನ ಕ್ಂಭ್ದ ಮೆೇಲ್ುಕ್ಟ್ಟಟನ ಮೆೇಲ ಮ್ಾಣಿಕ್ಾದ ಶ್ಖರಿ !  

ಆ ಶ್ಖರಿಯ ತುದಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಹೂಂಗಳಸವಿಪ್ುಪದು.  

ಅದು ಕಾಬ್ವರಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದು.  

ಕಾಣಬಾರದವರಿಗೆ ಕಾಣಬ್ಪ್ುಪದು.  

ಅಲ್ಲಿ ಹತುತ ಮ್ಂದ ಪ್ರಿಚಾರಕ್ರು ಎಡೆಯಾಡುತಿಪ್ಪರು.  

ಇಬ್ಬರು ದಡಿಕಾರರು ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಯೆಪ್ಪರು.  

ಒಬಾಬಕ್ಕ ಎಡೆಯಾಡುತಿತಪ್ಪಳು.  

ಒಬಾಬಕ್ಕ ಲ್ಲಂಗಾಚ್ಯನಗೆ ನಿೇಡುತಿತಪ್ಪಳು.  

ಒಬಾಬಕ್ಕ ಸುಯಧಾನಂಗಳೆಲ್ಿವನು ಶೂೇದಸಿ ತಂದುಕ್ಕೂಡುತಿತಪ್ಪಳು.  

ಒಬಾಬಕ್ಕ ಉರಿಯಲ್ಿದಗಿಿಯಲ್ಲ ಪ್ಾಕ್ವ ಮ್ಾಡುತಿತಪ್ಪಳು.  

ಒಬಾಬಕ್ಕ ಲ್ಲಂಗಜಂಗಮ್ಕ್ಕೆ ಮ್ಾಡಿ, ನಿೇಡಿ, ಊಡಿ, ಉಣಿಸಿ  

ತ ರ್ಪತಯ ಮ್ಾಡುತಿತಪ್ಪಳು-  

ಒಂದಡಡಣಿಗೆಯ ಮೆೇಲ,  
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ಐದು ಅಗಲೂಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಬೊೇನವನು ಒಬ್ಬನುಂಡಡೆ,  

ಪ್ರಮ್ಥಗಣಂಗಳೆಲ್ಿರೂ ಆತನ ಒಕ್ುೆದ ಕ್ಕೂಳಲಂದು ಬ್ಂದು,  

ಆ ಮ್ನಯ ಹೂಕ್ುೆ ನಿಶ್ಚಂತನಿವಾಸಿಗಳಾದರು.  

ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಮ್ಹಾಮ್ನಯ ಕ್ಂಡು  

ಧ್ನಾನಾದ್ನು ಕಾಣಾ ಸಿದಧರಾಮ್ಯಾಾ. 

 
894 

ಆದಯಲ್ಲಿ ನಿೇನ ಗುರುವಾದ ಕಾರಣ ನಿನಿಿಂದ ಹುಟ್ಟಟತುತ ಲ್ಲಂಗ.  

ಆದಯಲ್ಲಿ ನಿೇನ ಲ್ಲಂಗವಾದ ಕಾರಣ ನಿನಿಿಂದ ಹುಟ್ಟಟತುತ ಜಂಗಮ್.  

ಆದಯಲ್ಲಿ ನಿೇನ ಜಂಗಮ್ವಾದ ಕಾರಣ ನಿನಿಿಂದ ಹುಟ್ಟಟತುತ ಪ್ರಸಾದ.  

ಆದಯಲ್ಲಿ ನಿೇನ ಪ್ರಸಾದಯಾದ ಕಾರಣ ನಿನಿಿಂದ ಹುಟ್ಟಟತುತ ಪ್ಾದ್ೂೇದಕ್.  

ಇಂತಿೇ-ಗುರು ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ಾದ್ೂೇದಕ್ ಸವರೂಪ್  

ನಿೇನಯಾದ ಕಾರಣ;  

ಜಂಗಮ್ ಪ್ಾರಣಿಯಾಗಿ ಸದಾಚಾರಿಯಾದ್,  

ಅದು ಕಾರಣ ನಿೇನ ಸವಾಯಚಾರಸಂಪ್ನಿನಾಗಿ,  

ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿಯೂ ನಿೇನಯಾದ್,  

[ಅದು] ಕಾರಣ, ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಚ್ಂದಯಾಂಗೆ.  

ಲ್ಲಂಗದ ನಿಜವ ತಿಳುಹಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ !  

 
904 

ಆಯತದಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿಯ ಕ್ಂಡೆ.  

ಸಾವಯತದಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿಯ ಕ್ಂಡೆ.  

ಸನಿಹಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿಯ ಕ್ಂಡೆ.  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ,  

ಶ್ರೇಪ್ಾದಕ್ಕೆ ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎಂಬೆನು. 
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907 

ಆಯತುತ ಬ್ಸವಾ ನಿನಿಿಂದ ಗುರುಸಾವಯತವೆನಗೆ.  

ಆಯತುತ ಬ್ಸವಾ ನಿನಿಿಂದ ಲ್ಲಂಗಸಾವಯತವೆನಗೆ.  

ಆಯತುತ ಬ್ಸವಾ ನಿನಿಿಂದ ಜಂಗಮ್ಸಾವಯತವೆನಗೆ.  

ಆಯತುತ ಬ್ಸವಾ ನಿನಿಿಂದ ಪ್ರಸಾದಸಾವಯತವೆನಗೆ.  

ಇಂತಿೇ ಚ್ತುವಿಯಧ್ ಸಾವಯತವನು ನಿೇನ ಮ್ಾಡಿದ್ಯಾಗಿ  

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ ವಿಳಾಸವಾದ್ಯಲ್ಾಿ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ.  
 
908 

ಆರಾದಸಿ ವಿರೊೇದಸುವರೆ ? ಪ್ೂಜಿಸಿ ಪ್ೂಜಯ ಮ್ರೆಯುವರೆ ?  

ಜಂಗಮ್ಲ್ಲಂಗವೆಂದರಿದವರು ಸಂಚ್ ತಪ್ುಪವರೆ ?  

ಗಾಳಿಯೂ ಗಂಧ್ವೂ ಕ್ೂಡಿದಂತ ಜಗದ್ೂಳಗೆ ಇದ್ !  

ಕಿೇತಿಯವಾತಯಯ ಹಡೆದ್ಯಲ್ಾಿ ಬ್ಸವಣಾಣ..  

ನಿನಿ ಶ್ಶುವಿನೂಡತಣ ತರಹುಮ್ರಹ ಪ್ರಮ್ಥರು ಮೆಚ್ುಚವರೆ ?  

ತಿಳಿದು ನೂೇಡುವಡೆ ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಅಲ್ಿಯಾಂಗೆ  

ನಿೇನು ಪ್ರಮ್ಾರಾಧ್ಾ ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ. 
 
974 

ಎತತತತ ನೂೇಡಿದಡೆ ಬ್ಸವಣಣನಂಬ್ ಬ್ಳಿಳ,  

ಆ ಬ್ಳಿಳಯ ಹಿಡಿದ್ತಿತದಡೆ ಲ್ಲಂಗವೆಂಬ್ ಗೊಂಚ್ಲ್ು.  

ಆ ಲ್ಲಂಗದ ಗೊಂಚ್ಲ್ ಹಿಡಿದ್ತಿತದಡೆ, ಭ್ಕಿತರಸಮ್ಯವಾಯತತಯಾಾ.  

ಇದಾರಯಾಾ ಅಮ್ಳೊೇಕ್ಾವ ಮ್ಾಡಬ್ಲ್ಿವರು ?  

ಇದಾರಯಾಾ ಹೂರಗೆ ಪ್ರಜವಲ್ಲಸಿ ತೂೇರಬ್ಲ್ಿವರು ?  

ಬ್ಸವಗುರುವೆ ಎನಿ ಕ್ರಸಥಲ್ದ ಲ್ಲಂಗದ  

ಆದಯನರುಹಿ ತೂೇರಿದ ಕಾರಣ,  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದ ನಿಲ್ವ ನಿನಿಿಂದಲ್ರಿದ್,  

ಈ ಲೂೇಕಾದಲೂೇಕ್ಂಗಳೆಲ್ಿವು  

ಎನಿ ಮ್ುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚ್ಚತ್ . 
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1067 
ಕ್ಲ್ಾಾಣವೆಂಬ್ ಪ್ರಣತಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕಿತರಸವೆಂಬ್ ತೈಲ್ವನರೆದು,  

ಆಚಾರವೆಂಬ್ ಬ್ತಿತಯಲ್ಲಿ ಬ್ಸವಣಣನಂಬ್ ಜೂಾೇತಿಯ ಮ್ುಟ್ಟಟಸಲ್ು  

ತೂಳಗಿ ಬೆಳಗುತಿತದೆತತಯಾಾ ಶ್ವನ ಪ್ರಕಾಶ !  

ಆ ಬೆಳಗಿನೂಳಗೆ ಒಪ್ುಪತಿತದೆರಯಾಾ ಅಸಂಖ್ಾಾತ ಭ್ಕ್ತಗಣಂಗಳು.  

ಶ್ವಭ್ಕ್ತರಿದಯ ಕ್ಷೇತರವೆ ಅವಿಮ್ುಕ್ತಕ್ಷೇತರವೆಂಬ್ುದು ಹುಸಿಯೆ ?  

ಶ್ವಭ್ಕ್ತರಿದಯ ದ್ೇಶ ಪ್ಾವನವೆಂಬ್ುದು ಹುಸಿಯೆ ?  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪ್ರಮ್ಾರಾಧ್ಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಕ್ಂಡು  

ಬ್ದುಕಿದ್ನು ಕಾಣಾ ಸಿದಧರಾಮ್ಯಾಾ. 
 

1080 
ಕಾಮಿಸಿ ದ ಷ್ಟಟ ನಟ್ುಟ ನಿಬೆಬರಗಾದವರ ಕ್ಂಡೆನಯಾಾ.  

ಕ್ಲ್ಲಪಸಿ ದ ಷ್ಟಟ ನಟ್ುಟ ನಿಬೆಬರಗಾದವರ ಕ್ಂಡೆನಯಾಾ  

ಭಾವಿಸಿ ದ ಷ್ಟಟ ನಟ್ುಟ ನಿಬೆಬರಗಾದವರ ಕ್ಂಡೆನಯಾಾ  

ರೂರ್ಪಸಿ ದ ಷ್ಟಟ ನಟ್ುಟ ನಿಬೆಬರಗಾದವರ ಕ್ಂಡೆನಯಾಾ  

ಪ್ೂವಾಯಚಾಯಯ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಕ್ಂಡು  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅನುಶುರತವಯಾಾ ! 
 

1124 
ಕಿೇತಿಯವಾತಯಗೆ ಮ್ಾಡುವಾತ ಭ್ಕ್ತನಲ್ಿ.  

ಪ್ರರ ಬೊೇದಸಿಕ್ಕೂಂಡುಂಬಾತ ಜಂಗಮ್ವಲ್ಿ.  

ತಿರಸಂಧಾಾಕಾಲ್ವೆಂದು ಪ್ರಸಾದವನಿಕ್ುೆವಾತ ಗುರುವಲ್ಿ.  

ತಿರಸಂಧಾಾಕಾಲ್ವೆಂದು ಪ್ರಸಾದವ ಕ್ಕೂಂಬಾತ ಶ್ಷಾನಲ್ಿ.  

ಪ್ರಗಮ್ನವಿರಹಿತ ಜಂಗಮ್, ಕಾಲ್ಕ್ಮ್ಯವಿರಹಿತ ಪ್ರಸಾದ,  

ಪ್ರಸಾದವ ಇಕಿೆಯೂ ಇಕ್ೆದಾತ ಗುರು, ಕ್ಕೂಂಡೂ ಕ್ಕೂಳಳದಾತ ಶ್ಷಾ.  

ಆ ಭ್ಕ್ತನಲ್ಲಿಯೆ ನಿಕ್ಷೇರ್ಪಸಿ ನಿಗಯಮ್ನಿಯಾಗಿ ಹೂೇದಾತ ಜಂಗಮ್.  

ಆ ಜಂಗಮ್ಕ್ಕೆ ಅಥಯಪ್ಾರಣಾಬಿಮ್ಾನವಿಡಿದು ಮ್ಾಡುವಾತ ಭ್ಕ್ತ-  

ಇಂತಿೇ ಚ್ತುವಿಯಧ್ದನುವನು, ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದನುವನು  

ವೆೇಷಧಾರಿಗಳೆತತ ಬ್ಲ್ಿರು ಬ್ಸವಣಣನೂಬ್ಬನ ಬ್ಲ್ಿನಲ್ಿದ್. 
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1125 

ಕ್ುಂಡಲ್ಲಗನ ಕಿೇಟ್ದಂತ, ಮೆೈ ಮ್ಣಾಣಗದಂತ  

ಇದ್ೆಯಲ್ಾಿ ಬ್ಸವಣಾಣ..  

ಜಲ್ದ್ೂಳಗಣ ತ್ಾವರೆಯಂತ ಹೂದೆಯೂ ಹೂದೆದಂತ  

ಇದ್ೆಯಲ್ಾಿ ಬ್ಸವಣಾಣ..  

ಜಲ್ದಂದಲ್ಾದ ಮ್ೌಕಿತಕ್ದಂತ,  

ಜಲ್ವು ತ್ಾನಾಗದಂತ ಇದ್ೆಯಲ್ಾಿ ಬ್ಸವಣಾಣ..  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದ ಆಣತಿವಿಡಿದು,  

ತನುಗುಣ ಮ್ತತರಾಗಿದೆ ಐಶವಯಾಯಂಧ್ಕ್ರ  

ಮ್ತವನೇನ ಮ್ಾಡಬ್ಂದ್ಯಯಾಾ, ಸಂಗನ ಬ್ಸವಣಾಣ ?  
 
1127 

ಕ್ುಲ್ದ್ೂಳಗೆ ಹುಟ್ಟಟ ಕ್ುಲ್ವ ಬೆರಸದ್  

ತಮ್ಮ ನಿಲ್ವ ಬ್ಲ್ಲದಪ್ಪವರು ಇನಾಿರು ಹೇಳಾ ?  

ಹಬಿಬದ ಮ್ೂರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನಿ ಮ್ನವ ಹಬ್ಬಲ್ಲೇಯದ್  

ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ಕ್ಕೆ ಸವೆಸಿ ಸವಯಲ್ಲಂಗವಪ್ಪರಿನಾಿರು ಹೇಳಾ ?  

ಸವಯೊೇ ಲ್ಲಂಗ ಸವಯೊೇ ಶರಣ ಸವಯೊೇ ಭೂೇಗವೆಂದುದಾಗಿ,  

ಗುಹೇಶವರಾ-ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣಂಗೆ  

ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎಂಬೆನು. 
 
1147 

ಕಾಪ್ ಕಾಷ್ಾಯಾಂಬ್ರವ ಕ್ಟ್ಟಟ,  

ಮ್ಂಡೆ ಬೊೇಳಾದಡೆೇನಯಾಾ.  

ಎನಿಲ್ಲಿ ನಿಜವಿಲ್ಿದನಿಕ್ೆ ?  

ಹೂನುಿ ಹಣುಣ ಮ್ಣುಣ ತಿರವಿಧ್ವ ತೂರೆದಡೆೇನಯಾಾ  

ಮ್ನದಲ್ಲಿ ವರತಿಯಾಗದನಿಕ್ೆ ?  

ಹಸಿವು ತ ಷ ವಾಸನಾದಗಳ ಬಿಟ್ಟಡೆೇನಯಾಾ  

ಅಥಯದಚೆೆ ಮ್ನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗದನಿಕ್ೆ ?  
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ಆನು ಜಂಗಮ್ವೆ ?  

ಆನು ಹಿರಿಯನಾದ್ನಲ್ಿದ್ ಆನು ಜಂಗಮ್ವೆ ?  

ಒಡಲ್ಲಲ್ಿದಾತ ಬ್ಸವಣಣ, ಪ್ಾರಣವಿಲ್ಿದಾತ ಬ್ಸವಣಣ.  

ಎನಿ ಬ್ಸವಣಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟಸದ್  

ಪ್ರಭ್ುವಾಗಿ ಏಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಟಸಿದ್ ಗುಹೇಶವರಾ ? 

 
1169 

ಗುರುವಿನ ಪ್ಾರಣ ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಲೇಯವಾದ ಬ್ಳಿಕ್  

ಆ ಲ್ಲಂಗವೆನಿ ಕ್ರಸಥಲ್ಕ್ಕೆ ಬ್ಂದತುತ ನೂೇಡಾ.  

ಇದಾೆನ ನೂೇಡಾ ಎನಿ ಗುರು ಅನಿಮಿಷನು ಎನಿ ಕ್ರಸಥಲ್ದಲ್ಲಿ.  

ಇದಾೆನ ನೂೇಡಾ ಎನಿ ಗುರು ಅನಿಮಿಷನು ಎನಿ ಜ್ಞಾನದ್ೂಳಗೆ.  

ಇದಾೆನ ನೂೇಡಾ ಎನಿ ಗುರುವಿನ ಗುರು ಪ್ರಮ್ಗುರು  

ಬ್ಸವಣಣ ಎನಿ ಕ್ಂಗಳ ಮ್ುಂದ್ !  

ಗುಹೇಶವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ,  

ಎನಿ ಮೆೇಲ ದ್ೂರೇಹವಿಲ್ಿ ಕಾಣಾ ಚ್ನಿಬ್ಸವಣಾಣ !  
 
1173 

ಗುರುವೊಂದ್ ಬ್ಸಿರು, ಲ್ಲಂಗ ಒಂದ್ ಬ್ಸಿರು  

ಜಂಗಮ್ ಒಂದ್ ಬ್ಸಿರು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದ್ ಬ್ಸಿರು-  

ಇದನಾರಯಾಾ ಅಮ್ಳೊೇಕ್ಾವ ಮ್ಾಡಿ ತೂೇರಿದವರು ?  

ಇದನಾರಯಾಾ ಪ್ರಜವಲ್ಲತವ ಮ್ಾಡಿ ಬೆೇರೆ ತೂೇರಿದವರು ?  

ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿ ಭ್ಕಿತಭಾಂಡಾರಿ ಬ್ಸವಣಾಣ  

ಎನಗೆ ನಿೇನು ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವ ತೂೇರಿದ್ಯಾಗಿ  

ಲೂೇಕಾದಲೂೇಕ್ವೆಲ್ಿವು ಎನಗೆ ಕಿಂಚ್ಚತ್. 
 
1228 

ತನುವ ಗೆಲ್ಲ್ರಿಯದ್, ಮ್ನವ ಗೆಲ್ಲ್ರಿಯದ್  

ಧ್ನವ ಗೆಲ್ಲ್ರಿಯದ್, ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತುತ ಲೂೇಕ್ವೆಲ್ಿವು.  
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ತನುವ ದಾಸೂೇಹಕ್ಕೆ ಸವೆಸಿ, ಮ್ನವ ಲ್ಲಂಗಧಾಾನದಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ  

ಧ್ನವ ಜಂಗಮ್ದಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ ಗೆಲ್ಬ್ಲ್ಿಡೆ,  

ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನಲ್ಿದ್ ಮ್ತ್ಾತರನು ಕಾಣೆ.  

ಗುಹೇಶವರಾ-ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣಂಗೆ,  

ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎನುತಿದ್ಯನು. 

 
1236 

ತನು ಶುದಧವಾಯತುತ ಬ್ಸವಾ ಇಂದ್ನಿ.  

ಮ್ನ ಶುದಧವಾಯತುತ ಬ್ಸವಾ ಇಂದ್ನಿ.  

ಭ್ಕಿತ ಯುಕಿತ ಮ್ುಕಿತ ಶುದಧವಾಯತುತ ಬ್ಸವಾ ಇಂದ್ನಿ.  

ಇಂತಿೇ ಸವಯವೂ ಶುದಧವಾಯತುತ ಬ್ಸವಾ ಇಂದ್ನಿ.  

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ  

ಆದಯಾಧಾರವಾದ್ಯೆಲ್ಾಿ ಬ್ಸವಣಾಣ. ನಿೇನಿಂದು.  
 
1372 

`ಬ್' ಎಂಬ್ಲ್ಲಿ ಎನಿ ಭ್ವ ಹರಿಯತುತ.  

`ಸ' ಎಂಬ್ಲ್ಲಿ ಸವಯಜ್ಞನಾದ್ನು.  

`ವ' ಎಂಬ್ಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಸುವಡೆ ಚೆೈತನಾಾತಮಕ್ನಾದ್ನು.  

ಇಂತಿೇ ಬ್ಸವಾಕ್ಷರತರಯವೆನಿ ಸವಾಯಂಗದಲ್ಲಿ  

ತೂಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಭೇದವನರಿದು  

ಆನೂ ನಿೇನೂ `ಬ್ಸವಾ' ̀ ಬ್ಸವಾ' ̀ ಬ್ಸವಾ'  

ಎನುತಿದ್ಯವಯಾಾ ಗುಹೇಶವರಾ. 
 
1379 

ಬ್ಯಲ್ ಮ್ೂತಿಯಗೊಳಿಸಿದನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  

ಆ ಮ್ೂತಿಯಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕಿತಸಾವಯತವ ಮ್ಾಡಿದನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  

ಆ ಭ್ಕಿತಯನ ಸುಜ್ಞಾನ ಮ್ುಖವ ಮ್ಾಡಿದನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  

ಆ ಸುಜ್ಞಾನವನು ಲ್ಲಂಗಮ್ುಖವಾಗಿ ಧ್ರಿಸಿದನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  
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ಆ ಲ್ಲಂಗವನ ಸವಾಯಂಗದಲ್ಲಿ ವೆೇದಸಿಕ್ಕೂಂಡನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  

ಆ ಸವಾಯಂಗವನ ನಿವಾಯಣಸಮ್ಾದಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸಿದನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  

ನಾನು ನಿವಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಅಗಮ್ಾನಾದ್ನಂದಡೆ,  

ಭ್ಕಿತಕ್ಂರ್ಪತನನಿಸಿ ಎನಿ ತನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಸಿಕ್ಕೂಂಡನೂಬ್ಬ ಶರಣ.  

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಶ್ರೇಪ್ಾದವ ಕ್ಂಡು  

ಶರಣೆಂದು ಬ್ದುಕಿದ್ನು 
 
1390 

ಬ್ಸವಣಾಣ. ನಿನಿ ಕ್ಂಡು ಎನಿ ತನು ಬ್ಯಲ್ಾಯತುತ.  

ಬ್ಸವಣಾಣ. ನಿನಿ ಮ್ುಟ್ಟಟ ಮ್ುಟ್ಟಟ ಎನಿ ಕಿರೇ ಬ್ಯಲ್ಾಯತುತ.  

ಬ್ಸವಣಾಣ. ನಿನಿ ನನ ನನದು ಎನಿ ಮ್ನ ಬ್ಯಲ್ಾಯತುತ.  

ಬ್ಸವಣಾಣ. ನಿನಿ ಮ್ಹಾನುಭಾವವ ಕ್ಕೇಳಿ ಕ್ಕೇಳಿ ಎನಿ ಭ್ವಂ ನಾಸಿತಯಾಯತುತ.  

ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ನಿೇನು ಅಜಾತನಂಬ್ುದ ನಲಮ್ಾಡಿ  

ಭ್ವಪ್ಾಶಂಗಳ ಹರಿದಪೆಪಯಾಗಿ, ನಿನಿ ಸಂಗದಂದಲ್ಾನು ಬ್ದುಕಿದ್ನು ! 
 
1454 

ಮ್ತಾಯಲೂೇಕ್ದ ಮ್ಹಾಮ್ನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೂೇಗಬಾರದ್ಂದು 

ಕ್ತಯನಟ್ಟಟದನಯಾಾ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ! 

ಆ ಶರಣ ಬ್ಂದು ಕ್ಲ್ಾಾಣವೆಂಬ್ ಶ್ವಪ್ುರವ ಕ್ಕೈಲ್ಾಸವ ಮ್ಾಡಿ 

ರುದರಗಣ ಪ್ರಮ್ಥಗಣಂಗಳೆಲ್ಿರ ಹಿಡಿತಂದು 

ಅಮ್ರಗಣಂಗಳೆಂದು ಹಸರಿಟ್ುಟ ಕ್ರೆದು, 

ಅಗಣಿತಗಣಂಗಳೆಲ್ಿರ ಹಿಡಿತಂದು, 

ಅಸಂಖ್ಾಾತರೆಂಬ್ ಹಸರಿಟ್ುಟ ಕ್ರೆದು,  

ಭ್ಕಿತಯ ಕ್ುಳಸಥಲ್ವ ಶುರತದ ಷಟಪ್ವಾಡದಂದ ಮ್ರೆದು ತೂೇರಿ, 

ಜಗವರಿಯಲ್ು ಶ್ವಾಚಾರವ ಧ್ವಜವನತಿತಸಿ 

ಮ್ತಾಯಲೂೇಕ್ ಶ್ವಲೂೇಕ್ವೆರಡಕ್ಕೆ ನಿಚ್ಚಚಣಿಗೆಯಾದನು. 

ಆ ಶ್ವಶರಣನ ಮ್ನಯೊಳಗಿಪ್ಪ ಶ್ವಗಣಂಗಳ ತಿಂಥಿಣಿಯ ಕ್ಂಡು, 

ಎನಿಮ್ನ ಉಬಿಬಕ್ಕೂಬಿಬ ಓಲ್ಾಡುತಿತದ್ೆನಯಾಾ ! 
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ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ  

ದಾಸೂೇಹದ ಘನವನೇನಂದ್ನಬ್ಹುದು ನೂೇಡಾ ಸಿದಧರಾಮ್ಯಾಾ. 
 
1459 

ಮ್ಾಡಿ ಮ್ಾಟ್ವ ಮ್ರೆದು, ಕ್ೂಡಿ ಕ್ೂಟ್ವ ಮ್ರೆದು,  

ಬ್ಯಲ್ ಸಮ್ರಸದ್ೂಳಗೆ ಬ್ಯಲ್ ಬ್ಯಲ್ಾಗಿಪ್ಪವರಾರು ಹೇಳಾ  

ಬ್ಸವಣಣನಲ್ಿದ್ ?  

ತನಿ [ಅ?] ಬಿನಿವ ಮ್ಾಡಿ ಅನಾವೆೇನೂ ಇಲ್ಿದ್  

ತನಿ ತ್ಾ ಮ್ರೆದಪ್ಪವರಾರು ಹೇಳಾ  

ಬ್ಸವಣಣನಲ್ಿದ್ ?  

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗಬ್ಸವಣಣನ ನಿಲ್ವಿಂಗೆ  

ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎಂಬೆನು. 

 
1479 

ಮೆೇರುಗಿರಿಗಳೆಲ್ಿವೂ ಪ್ರಮ್ಥರೊಡವೆ.  

ರಜತಗಿರಿಗಳೆಲ್ಿವೂ ಪ್ುರಾತರೊಡವೆ.  

ಚ್ತುದಯಶ ಭ್ುವನವೆಲ್ಿವೂ ಲ್ಲಂಗದ್ೂಡವೆ.  

ಪ್ ಥಿವ ಎಂಬ್ುದು ಕ್ತ್ಾಯರನ ಕ್ಮ್ಮಟ್ ಅಚ್ಚಚನ ಮೊಳೆ ಬಾಣಸದ ಮ್ನ.  

ತನುಮ್ನಧ್ನಂಗಳೆಲ್ಿವು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದ ಸೂಮ್ುಮ.  

ನಿೇನೇನ ಕ್ಕೂಟ್ುಟ ಭ್ಕ್ತನಾದ್ ಹೇಳಾ ಬ್ಸವಣಾಣ ?  
 
1480 

ಯುಕಿತಯ ಕ್ಕೇಳಿದಡೆ ಭ್ಕಿತಯ ತೂೇರಿದ. 

ಭ್ಕಿತಯ ಕ್ಕೇಳಿದಡೆ ಯುಕಿತಯ ತೂೇರಿದ. 

ನಿತಾವ ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ ಅತತತತಲೂೇಸರಿಸಿದ. 

ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಬ್ಸವಣಣ,  

ಮ್ರೆಗೆ ಮ್ರೆಯನೂಡಿಡ ಜಾರಿದನು. 

ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಿ ಎಂತು ಹೇಳಾ ಮ್ಡಿವಾಳ ಮ್ಾಚ್ಯಾಾ. 
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1481 

ಯುಗದ ಉತ್ಾೂಹವ (ಉತೂವವ?) ನೂೇಡಿರೆ !  

ಪ್ಂಚ್ಶಕಿತಗಳಿಗೆ ಪ್ಂಚ್ಪ್ರಧಾನರು.  

ಅವರ ಆಗುಹೂೇಗನು ಆ ಶರಣನ ಬ್ಲ್ಿ.  

ಆ ಶರಣನು ತ್ಾನು ತ್ಾನಾಗಿ ಆರು ದರುಶನಕ್ಕೆ ಯಾಚ್ಕ್ನಲ್ಿ !  

ಮ್ೂರು ದರುಶನಕ್ಕೆ ಮ್ುಯಾಾನುವನಲ್ಿ,  

ವೆೇದ ಶಾಸಾಾಗಮ್ ಪ್ುರಾಣ ಛಂದಸುೂ,  

ನಿಘಂಟ್ುಗಳೆಂಬ್ುವಕ್ಕೆ ಭೇದಕ್ನಲ್ಿ,  

ಅದ್ಂತಂದಡೆ:ಅವರ ಅಂಗದ ಮೆೇಲ ಗುರುವಿಲ್ಿ ಲ್ಲಂಗವಿಲ್ಿ ಜಂಗಮ್ವಿಲ್ಿ.  

ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಿ ಪ್ಾದ್ೂೇದಕ್ವಿಲ್ಿದ ಭಾಷ.  

ಆ ಗುರು ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ಾದ್ೂೇದಕ್ ಏಕಾಥಯವಾದ ಕಾರಣ  

ಪ್ಾರಣಿಗಳೆಲ್ಿವು ಪ್ರಣಾಮ್ಂಗೆಯುಾತಿತದೆವು,  

ಜಿೇವಿಗಳೆಲ್ಿವು ಜಯ ಜಿೇಯಾ ಎನುತಿತದುೆವು.  

ಆತಮಂಗಳೆಲ್ಿ ಅನುವ ಬೆೇಡುತಿತದೆವು.  

ಗುಹೇಶವರಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ಾದಕ್ಕೆ  

ಈರೆೇಳುಭ್ುವನವೆಲ್ಿವೂ ಜಯ ಜಿೇಯಾ ಎನುತಿತದೆವು. 
 
1494 

ರೂರ್ಪಂಗೆ ಬ್ಂದು ನಿಂದುದು ಮ್ಾತಿಂಗೆ ಒಡಲ್ಾಯತುತ.  

ಮ್ಾತಿಂಗೆ ವೆೇದಸಿದ ಮ್ನ ರಾಟಾಳದ ಕ್ುಂಭ್ದಂತ.  

ಅದ ನೇತಿಗಳೆದು ನಿಂದಲ್ಲಿ  

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗ ತ್ಾನ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ.  
 
1498 

ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ವೆಂಬ್ ಸಕಿೇಲ್ವ ಅರಿದು  

ಲ್ಲಂಗಾಚ್ಯನ ಜಂಗಮ್ಾಚ್ಯನಯ ಮ್ಾಡಲ್ು  

ಆ ಲ್ಲಂಗ ಜಂಗಮ್ದ್ೂಳಡಗಿ,  
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ಆ ಜಂಗಮ್ ಪ್ರಾಪ್ರವೆಂದರಿದು ತೂೇರಿತುತ-  

ಆ ಜಂಗಮ್ವೆಂಬ್ ಘನವು ನಿಮೊಮಳಡಗಿದ ಕಾರಣ,  

ಗುಹೇಶವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುವನರಿದು  

ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನು ತನಿ ಪ್ರಸಾದವನಿಕಿೆದಡೆ  

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮ್ಥರೆಲ್ಿರು ಜಯ ಜಯ ಎನುತಿದಯರಾಗಿ  

ನಾನು ಬ್ಸವಣಣಂಗೆ ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎನುತಿದ್ಯನು.  
 
1536 

ಶತಕ್ಕೂೇಟ್ಟ ಲೂೇಕ್ಂಗಳೆಲ್ಿ ಬ್ಸವಣಣನ ಕ್ಕೂೇಡಿನಲ್ಲಿದಯವು ನೂೇಡಾ. 

ಅತಿೇತವಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ವನು, 

ಬ್ಸವಣಣನ ಹಿಳಿಲ್ ಕ್ಕಳಗೆ ಸೂಕ್ಷಮರೂಪ್ಾಗಿದಯನು ನೂೇಡಾ. 

ಸಕ್ಲ್ ಶುರತಿ ಸಮ ತಿಗಳೆಲ್ಿ ಬ್ಸವಣಣನ ಹೂಗಳಲ್ರಿಯದ್ ಕ್ಕಟ್ಟವು ನೂೇಡಾ. 

ಕ್ತಯನಾದನಲ್ಿದ್ ಭ್ ತಾನಲ್ಿ, ಬಿನಾಿಣವ ಹೂೇಲ್ಲ್ರಿಯೆ 

ಒಂದ್ತಿತಲ್ಿದದಯಡೆ ಕ್ತತಲಯಾಗದ್ ಈ ಜಗವೆಲ್ಿವು ? 

ಹರಿವ ನದಗಳೆಲ್ಿ ಅಮ್ ತವಾದವು ಕಾಣಾ ಬ್ಸವಣಣ ನಿನಿಿಂದ ! 

ಹರಿಹನಿಿಕ್ಕೂೇಟ್ಟ ಯುಗಜುಗಂಗಳು ನಿನಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಒತಿತದಡೆ 

ಬ್ರಹಾಮಂಡಕ್ಕೆ ಹೂೇದವು, ಬಿಟ್ಟಡೆ ಬಿದೆವು, ಕಾದಡೆ ಬ್ದುಕಿದವು. 

ನಿೇನು ಹೂರೆವ ಯುಗಜುಗಂಗಳು ಒಂದು ತ ಣಮ್ಾತರವಾದ ಕಾರಣ 

ನಿನಿ ಹಸುಮ್ಕ್ೆಳವರೆನುತಿದ್ಯನಯಾಾ. 

ನಿನಿ ಗೊೇಮ್ಯದ ಷಡುಸಮ್ಾಮಜಯನಯ ಮೆೇಲ ಕ್ುಳಿಳದುಯ 

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗವು ಶುದಧನಾದನು, ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ ನಿನಿಿಂದ ! 
 
1543 

ಶ್ವ, ಗುರುವೆಂದು ಬ್ಲ್ಾಿತನ ಗುರು. 

ಶ್ವ, ಲ್ಲಂಗವೆಂದು ಬ್ಲ್ಾಿತನ ಗುರು. 

ಶ್ವ, ಜಂಗಮ್ವೆಂದು ಬ್ಲ್ಾಿತನ ಗುರು. 

ಶ್ವ, ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಬ್ಲ್ಾಿತನ ಗುರು. 

ಶ್ವ, ಆಚಾರವೆಂದು ಬ್ಲ್ಾಿತನ ಗುರು.- 
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ಇಂತಿೇ ಪ್ಂಚ್ವಿಧ್ವೆ ಪ್ಂಚ್ಬ್ರಹಮವೆಂದರಿದ 

ಮ್ಹಾ ಮ್ಹಿಮ್ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನು , 

ಎನಗೆಯೂ ಗುರು, ನಿನಗೆಯೂ ಗುರು, 

ಜಗವೆಲ್ಿಕ್ಕೆಯೂ ಗುರು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶವರಾ. 
 
1561 

ಸಕ್ಲ್ವನಲ್ಿ ಲ್ಲಂಗದ್ೂಳಗೆ ತೂೇರಿದನು. 

ಆ ಲ್ಲಂಗದ ಬೆಳಗ ಸಕ್ಲ್ದ್ೂಳಗೆ ತೂೇರಿದನು. 

ಎನಿ ಮ್ನಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವ ತೂೇರಿ ತೂೇರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 

ಎನೂಿಳಗೆ ತನಿ ತೂೇರಿದನು, ತನೂಿಳಗೆ ಎನಿ ತೂೇರಿದನು. 

ಮ್ತತ ಎರಡುವನು ಏಕ್ಮ್ಾಡಿ 

ಎನೂಿಳಗೆ ಗುಹೇಶವರನಾದನು ಹೂರಗೆ ಮ್ಹಾಲ್ಲಂಗವಾಗಿ ನಿಂದನು, 

ಶ್ರೇಗುರುಲ್ಲಂಗ ಬ್ಸವಣಣನು. 
 
1565 

ಸತಿಯ ಕ್ಂಡು ಬ್ರತಿಯಾದ ಬ್ಸವಣಣ. 

ಬ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹಮಚಾರಿಯಾದ ಬ್ಸವಣಣ. 

ಬ್ರಹಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಭ್ವಗೆಟ್ಟನಯಾಾ ಬ್ಸವಣಣ. 

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಬ್ರಹಮಚಾರಿಯಾದ ಬ್ಸವಣಣ ಒಬ್ಬನೇ. 
 
1571 
ಸಮ್ತ ಎಂಬ್ ಕ್ಂಥೆ ತೂಟ್ುಟ, ಸುಬ್ುದಧ ಎಂಬ್ ಟೊಪ್ಪರವನಿಕಿೆ, 

ವಿಷಯವೆಂಬ್ ಹಾವುಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಟ, ತಮ್ಂಧ್ವೆಂಬ್ ಕ್ುಳಿಯ ಬಿೇಳದ್, 

ಕ್ಕೂರೇಧ್ವೆಂಬ್ ಕ್ಕೂರಡ ಎಡಹದ್, ಮ್ದವೆಂಬ್ ಚೆೇಳ ಮೆಟ್ಟದ್ 

ಗುಹೇಶವರನ ಶರಣ ಬ್ಂದ್ನು, 

ಭ್ಕಿತಬಿಕ್ಷವನಿಕ್ಕೆೈ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ.  
 

1581 
ಸಾವನಿಕ್ೆರ ಶರವವ ಮ್ಾಡಿದಡೆ, ಇನುಿ ಕಾದುವ ದನವಾವುದು ? 

ಬಾಳುವನಿಕ್ೆರ ಭ್ಜಿಸುತಿತದೆಡೆ, ತ್ಾನಹ ದನವಾವುದು ? 
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ಅಥಯವುಳಳನಿಕ್ೆರ ಅರಿವುತಿತದೆಡೆ, ನಿಜವನಯುೆವ ದನವಾವುದು ? 

ಕಾಯಯಕ್ಕೆ ಬ್ಂದು, ಆ ಕಾಯಯ ಕ್ಕೈಸಾರಿದ ಬ್ಳಿಕ್ 

ಇನುಿ ಮ್ತರಾಲೂೇಕ್ದ ಹಂಗೆೇಕ್ಕ ? 

ತನಿರಸ ತುಂಬಿದ ಅಮ್ ತಫಲ್ ಒಮಿಮಗೆ ತೂಟ್ುಟಬಿಡುವುದು ನೂೇಡಿರೆ, 

ದ ಷ್ಾಟಂತವ ! 

ಬ್ಸವಣಣ ಚೆನಿಬ್ಸವಣಣ ಮೊದಲ್ಾದ ಪ್ರಮ್ಥರು 

ಗುಹೇಶವರಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವನೈದ ನಿಶ್ಚಂತರಾಗಿರಯಾಾ ! 
 
1585 

ಸಿರಿಯಾಳ-ಚ್ಂಗಳೆಯರಂತ ಶ್ಶುವಧೆಯ ಮ್ಾಡಿದವನಲ್ಿ, 

ನಂಬಿ-ಬ್ಲ್ಾಿಳರಂತ ಕಾಮ್ುಕ್ತನವ ಮ್ಾಡಿದವನಲ್ಿ, 

ಬೊಮ್ಮಯಾ ಕ್ಣಣಪ್ಪನವರಂತ ಜಿೇವಹಿಂಸಯ ಮ್ಾಡಿದವನಲ್ಿ. 

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗಿಕಿೆದ ತೂಡಹು ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣ ! (ತೂಡಹು = 

ಒಡವೆ) 
 
1617 
ಹಾಳುಮ್ನಯ ಹೂಸತಿಲ್ಲ್ಲಿ ನಿಂದದುೆ, 

ಆರೂ ಬಾರದ ಬ್ಟೆಟಯ ನೂೇಡುತತ, 

ಆರಿಂಗಾಗದರವು ನಮ್ಗಾಯತತನುತಲ್ಲ, ಆರಯಾ ಬ್ಂದವರಿಗೆ ಶಂಕ್ಕಯಲ್ಿ ! 

ಕಾಲ್ಲಲ್ಿದ್ ಬ್ಂದವರು, ಕ್ಕೈಯಲ್ಿದ್ ಕ್ಕೂಂಬ್ವರು, ಮೆೇಲ್ು ತಲ ಇದೆವರು 

ನುಡಿವಾಗ ಮ್ಾರಾರಿಯ ಬೆಳಸ, ಆರಯಾ ಸಂತವಿಡುವರೆಂದಡೆ-  

ಸಾರಾಯಂಗಲ್ಿದ್ ಮ್ತಿತನಾಿರಿಗಹುದು ಹೇಳಾ ? 

ಸಂತಯ ಗುಡಿಲ್ ಸೂಳೆಗೆ ಕ್ಕೂಂತವ ಕ್ಕೂಟ್ಟಡೆ  

ಎಂತು ಬ್ಚ್ಚಚಡಬ್ಹುದು ? 

ಮ್ರುಳುತನವು, ಶಂಕಿಸಿತು ಎನಿ ಮ್ನವು, 

ಹಿಂದು ಮ್ುಂದು ಕ್ೂಡುವರಿಲಿಂದು ಉಮ್ಮಳದಲ್ಲಿ.  

ಗುಹೇಶವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಸಾದವ ಕ್ಕೂಂಡು 

ನಿರುಪ್ಮ್ಸುಖಿಯಾದ್ನು 
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1618 

ಹಿಂದಳದನೂಂದು ಮ್ಾಡಿ ಸಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಿದ್ 

ನಿಂದ ನಲ್ವ ತೂೇರುವ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಿಯ ನೂೇಡಾ 

ಮ್ುಂದದಯ ಕ್ೂಸಿನ ಸಂದ ಸರ ಒಂದಾಗಿ ಎರಡೊಂದಾದ 

ಘನಮ್ಹಿಮ್ ಬ್ಸವಣಣನನೇನನಿಲ್ಲ ? 

ಮ್ೂರು ಮ್ೂರನ ಮ್ಾಡಿ, ಆರು ಆರನ ತಂದು, 

ಬೆೇರೆ ಮ್ತಿತಲ್ಿದ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಿಯ ನೂೇಡಾ! 

ಹತುತ ಹತತನ ಕ್ೂಡಿ ಧಾತು ಧಾತುವ ಬೆರೆಸಿ 

ಕ್ಳೆಕ್ಳೆಗಳೊಂದಾದ ಬ್ಸವಣಣನ ಪ್ರಿಯ ನೂೇಡಾ! 

ಕ್ ತಯುಗ ತರೇತ್ಾಯುಗ ದಾವಪ್ರಯುಗವಿಲ್ಿದಂದು 

ಲ್ಲಂಗಸಥಲ್ ಜಂಗಮ್ಸಥಲ್ ಪ್ರಸಾದಸಧಲ್ವಿಲ್ಿದಂದು;  

ಇಂತಿೇ ತಿರವಿಧ್ವು ಬ್ಸವಣಣನ ಕ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ್ವಯಾಾ! 

ಅಂದು ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲ ಅನಿಮಿಷ, ಇಂದು ಜಂಗಮ್ದಲ್ಲ ಅನಿಮಿಷ 

ಬ್ಸವಣಣ ಅಂದಾದ ಗುರುವೆಂದರಿದ್ನಾಗಿ 

ಗುಹೇಶವರಾ ಅಮ್ಳೊೇಕ್ಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಿದ್ೇವನ 

ಶ್ರೇಪ್ಾದಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣು. 
 
1619 

ಹಿಂದ್ನಿ ಗುರು ಅನಿಮಿಷಂಗೆ ಲ್ಲಂಗವ ಕ್ಕೂಟೆಟನಂಬ್ ಸೂತಕ್ ಬೆೇಡ. 

ಅಂದು ಅನಿಮಿಷನು ನಿನಿ ಕ್ಕೈಯಲ್ಲಿದುೆದ ತಕ್ಕೂೆಂಡನಂಬ್ ಸಂಕ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡ. 

ಹಿಂದು ಮ್ುಂದ್ಂಬ್ ಸಂದಳಿದು, ನಿಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರಿತನಾದ ಬ್ಳಿಕ್, 

ಕ್ಕೂಡಲ್ುಂಟೆ ಕ್ಕೂಳಲ್ುಂಟೆ ಹೇಳಾ ? 

ಹಿಡಿವಡೆ ಸಿಕ್ೆದು, ಕ್ಕೂಡುವಡೆ ಹೂೇಗದು, 

ಎಡೆಯಾಟ್ದ ವಾವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದು ನೂೇಡಾ. 

ರೂರ್ಪನ ಸಂಚ್ವ ಕ್ಕಡಿಸಿ ನಿರೂಪ್ು ಸಯವಾಯತುತ ನಿನಗೆ. 

ಗುಹೇಶವರನಂಬ್ ಲ್ಲಂಗವ ನಿನಗಿನುಿ ಹೂಸದಾಗಿ ಕ್ಕೂಡಲ್ುಂಟೆ 

ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬ್ಸವಣಾಣ ? 

ಟ್ಟಪ್ಪಣಿ: ವಚ್ನಗಳ ತೂೇರಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯಾಯು ಸಮ್ಗರ ವಚ್ನ ಸಾಹಿತಾ ಸಂಪ್ುಟ್ದಲ್ಲಿಯ ವಚ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಯನುಿ ಸೂಚ್ಚಸುತತದ್.  
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