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|| ಓಿಂ ಶಿರ ೀ ಗುರು ಬಕವಲಿಂಗಾಯ ನ್: ||

೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಸವಣಣ ನವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶರಣರು ಸೇರಿ ಅಪೂವವ
ಕ್ರ ಾಂತಿಯ್ನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಣ ಎಾಂಬ ಲ್ಲಾಂಗಭೇದ, ಬಡವ-ಶ್ರ ೀಮಂತ ಎಾಂಬ
ವಗವಭೇದ, ಸಂಸಾರಿ-ಸನ್ಯಯ ಸಿ ಎಾಂಬ ಆಶರ ಮಭೇದ, ವಣವಪದಧ ತಿಯ್ ಶ್ರ ೀಣಿಕೃತ ವಯ ವಸ್ಥೆ
ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಪದಧ ತಿಯ್ ಅಸಮಾನತೆಯ್ ವಿರುದದ ಹೀರಾಡಿ ಸಮಾನತೆಯ್ ತಳಹದಿಯ್
ಮೇಲೆ ಲ್ಲಾಂಗಾಯ್ತ ಧಮವ ಸಾೆ ಪಿಸಿದರು. ಬಸವಣಣ ನವರು ತಮಮ ಸವ ಾಂತ ವೈಚಾರಿಕ
ಆಲೀಚನೆಗಳಾಂದ ಲ್ಲಾಂಗಾಯ್ತ ಧಮವಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.
ಬಸವಣಣ ನವರು ಕಟ್ಟಿ ದ್ದದ ಸವ ತಂತರ ಧಮವವೇ ಹರತು ಜಾತಿಯ್ಲ್ಿ
ಎಾಂದ್ದ
ವಚನಗಳಾಂದ ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗುತತ ದೆ. ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾಂದ ಬರುತತ ದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕುಚಿತ
ಮನೀಭಾವದಿಾಂದ ಕೂಡಿರುತತ ದೆ. ಆದರೆ ಧಮವವು ಆಚರಣೆಯಾಂದ ಬರುತತ ದೆ ಹಾಗೂ
ಎಲ್ಿ ರನ್ನು ಇಾಂಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳು ವ ಉದಾತತ ಚಿಾಂತನೆಯಾಂದ ಕೂಡಿರುತತ ದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತಯ ವು
ಲ್ಲಾಂಗಾಯ್ತ ಧಮವದ ಧಮವಗರ ಾಂಥವಾಗಿದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ
ನೀಡಿದಾಗ ಬಸವಣಣ ನವರು ಲ್ಲಾಂಗಾಯ್ತ ಧಮವ ಸಾೆ ಪಿಸಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ದ ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗುತತ ದೆ.
ಬಸವಣಣ ನವರ ಸಮಕ್ಲ್ಲೀನ ಶರಣರ
ಲ್ಲಾಂಗಾಯ್ತ ಧಮವ ಕುರಿತ ಸಾಲುಗಳ್ಳ ಹಿೀಗಿವೆ:

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ

ಬಸವಣಣ ನವರ

ಹಾಗೂ

ನಮಮ ಧಮವವಯಾ ಈ ಭಕ್ತತ ಯ್ ಪಥವು,
ಕರುಣಿ ಕಪಿಲ್ಸಿದಧ ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಥಯಾಯ .
ನಮಗೂ ಎನಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ನ ಧರ್ಮವಯ್ಯಾ
- ಸಿದದ ರಾಮೇಶವ ರರು
ನಮಗೆ ಲ್ಲಾಂಗವುಾಂಟ್ಟ,ನ್ಯವು
ಲಿಂಗವಂತರೆಾಂದ್ದ ನ್ನಡಿವರು
- ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು
ಕ್ಕಲ್ವರು ಶರಣರು ಎಲ್ಲಿ ಯೂ ಲ್ಲಾಂಗವಂತ ಎಾಂದ್ದ ಹೇಳಲ್ಿ ಎಾಂದ್ದ ವಾದಿಸುವವರು.
ಆದರೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗವಂತ (ಲಿಂಗಾಯತ) ಪದವನ್ನು
29 ವಚನಕ್ರರು
(ಬಸವಯುಗದ 22 ಹಾಗೂ ಬಸವೀತತ ರ 7), ತಮಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಡೆ ಬಳಸಿದಾದ ರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಾಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಕನ್ಯವಟಕ
ಸರಕ್ರ ಪರ ಕಟ್ಟತ ಸಮಗರ ವಚನ ಸಾಹಿತಯ ಸಂಪುಟಗಳಾಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು
ಕ್ಕಲ್ವಾಂದ್ದ ಅಜಾಾ ತ ಶರಣರು ಸಹ ತಮಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಂತ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದಾದ ರೆ
ಅದನ್ನು ಮಾಂದಿನ ಪರಿಸೆ ರತ ಪುಸತ ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದ್ದ.
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1. ಗುರು ಬಕವಣ್ಣ (GURU BASAVANNA)
151
ಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ವು ತರುಮರಾದಿಗಳದ್ದದ
ಶ್ರ ೀಗಂಧದ ಸನು ಧಿಯ್ಲು ಪರಿಮಳವಾಗವೆ
ಲಿಂಗವಂತನ ಸನು ಧಿಯಾಂದ ಹಿಾಂದಣ ದ್ದಸಸ ಾಂಗವು ಕ್ಕಡುವುದ್ದ.
ಕೂಡಲ್ಸಂಗಮದೇವಯಾಯ ,
ಸಿರಿಯಾಳನ ಸಾರಿದವ ನರರೆಲಾಿ ಸುರರಾಗರೆ
653
ತಂದೆ ್ಕಕ ಳಗೆ ಬುದ್ದಧ ಯ ಹೇಳುವಲಿ
ತಪ್ಪ ಿಂಗೆ ಮುನಿವನಲಿ ದೆ ಪ್ರರ ಣ್ಕಕ ಮುನಿಯ.
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಬುದ್ದಧ ಯ ಹೇಳುವಲಿ
ಅವಗುಣ್ಕಕ ಮುನಿವನಲಿ ದೆ ಲ್ಲಿಂಛನಕಕ ಮುನಿಯ.
ಲಿಂಗಭಕು ನ್ನ ಲಿಂಗಪಥವ ಹೇಳದಡೆ
್ಚಚ ರಿಸುವರ ಮೆಚಚ ಕೂಡಲಸಂಗ್ರ್ದವ.
685
ಲಿಂಗವಶದ್ದಿಂದ ಬಂದ ನಡೆಗಳು,
ಲಿಂಗವಶದ್ದಿಂದ ಬಂದ ನ್ನಡಿಗಳು,
ಲಿಂಗವಂತರು ತಾವು ಅಿಂಜಲರ್ದಕ
ಲಿಂಗವಿರಿಸ್ತದಂತಿಪುಪ ದಲಿ ದೆ,
ಕೂಡಲಸಂಗ್ರ್ದವ ಭಕು ರಭಿಮಾನ ತನು ದೆಿಂಬರ್ನಗಿ.
966
ಅಿಂಗಲಿಂಗಸಂಗಸುಖಸಾರಾಯದನ್ನಭಾವ
ಲಿಂಗವಂತಂಗಲಿ ದೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದು ನೀಡಾ.
ಏಕಲಿಂಗಪರಿಗಾರ ಹಕರ್ನದ ಬಳಕ,
ಆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಿಂಡು,
ಕವ ಯಲಿಂಗಾಚಾನೀಪಚಾರ ಅಪ್ಾತ ಪರ ಸಾದಭೀಗಿಯಾಗಿ,
ವಿೀರಶೈವಸಂಪನು ನೆನಿಸ್ತ ಲಿಂಗವಂತರ್ನದ ಬಳಕ
ತನು ಿಂಗಲಿಂಗಸಂಬಂಧ್ಕಕ ನಯ ವಾದ ಜಡಭೌತಿಕ ಪರ ತಿಷ್ಠೆ ಯನ್ನಳಳ
ಭವಿಶೈವದೈವಕಿ ೀತರ ತಿೀಥಾಿಂಗಳಾದ್ದಯಾದ ಹಲವು ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ
್ನದಲಿ ನೆನೆ[ಯ]ಲಲಿ , ಮಾಡಲಿಂತೂ ಬಾರದು.
ಇಷ್ಟಿ ಗುಣ್ವಳವಟ್ಟಿ ತಾು ದಡೆ
ಆತನಿೀಗ ಏಕಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಚಾರಯ್ದಕು ರ್ನದ ವಿೀರಮಾಹೇಶವ ರನ್ನ.
ಇವರೊಳಗೆ ಅನ್ನಕರಿಸ್ತಕೊಿಂಡು ನಡೆದರ್ನದಡೆ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ಪ್ರದೀದಕಪರ ಸಾದ ಕದಭ ಕ್ತು ಯ್ದಕು ವಾದ
ವಿೀರಶೈವ ಷಡುಕಥ ಲಕಕ ಹೊರಗಾಗಿ ನರಕಕ್ತಕ ಳವನ್ನ ಕಾಣಾ, ಕೂಡಲಸಂಗ್ರ್ದವಾ.
1142
ಕಾಯದ ಕಳವಳದಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಲಿಂಗವನರಿಯದಂ[ತವರಿ]ರಲ,
ಷಡು ್ಹಾವೇದ ಶಾಕು ರಗ್ಪುರಾಣ್ದಥಾವನೀದ್ದ
ಲಿಂಗ ಉಿಂಟು, ಇಲಿ ಿಂಬ ಅಜ್ಞಾ ನಿಗಳಂತಿರಲ.
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ಷಡುಶೈವರು ಹಂಚಾಗಿ ಹೊೀದರು.
ಎಿಂತ್ತ ನಿಜ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಕರಿಯಿಂಬ
ಅದೆವ ೈತಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರಾಧ್ನೆ ಹುಸ್ತಯಿಂದು
ಬುದ್ದಧ ತಪ್ಪ ಕರ ್ಗೆಟುಿ ಹೊೀದರು,
ಬರ ಹಮ ರ್ನನೆಿಂದು ಶಿರವ ಹೊೀಗಾಡಿಕೊಿಂಡನ್ನ,
ಬರ ಹಾಮ ದ್ದರ್ದವತೆಗಳು ್ಹಾಲಿಂಗಕಕ ದೂರವಾಗಿ ಹೊೀದರು,
ಹಮಿಮ ಲಿ ದ ಕಾರಣ್
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣ್ರು ಜಂಗವಂದಯ ರಾದರು.
1341
ಲಿಂಗವಿದು ಲಿ ನಿಿಂದೆಯಿರದು, ನಿಿಂದೆಯಿದು ಲಿ ಲಿಂಗವಿರದು,
ಅವರಿಂತಿದು ಡೇನ್ನ ಹೇಗಿದು ಡೇನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರವರು,
ಉಪಮಿಕಬಾರದ ್ಹಾಘನವು ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣ್ರು.
1412
ಹಿಂಗೂಸ್ತನಂಗವ ನೀಡಿರ ಪುರಾತನರು,
ಬಾಲತನದಂಗವ ನೀಡಿರ ಪುರಾತನರು,
ಬರ ಹಮ ವರ್ನಚರಿಸ್ತ ತನು ್ರದ್ದಪುಪ ದ ನೀಡಿರ ಲಿಂಗವಂತರು.
ತನು ಲಿ ತಾನ್ನ ನಿಶಚ ಯವಾಗಿ ಭಾಷ್ಠ ಬಿೀಕರವೀಗದೆಯಿಪಪ ಇರವು
ಕೂಡಲಸಂಗ್ರ್ದವರಲಿ ನ್ಮ ್ಹರ್ದವಿಯಕಕ ಿಂಗಾಯಿತ್ತು .

2. ಅಮುಗೆ ರಾಯ್ಮ
591
ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವಿಲಿ ದವರಲಿ
ಲಿಂಗಾಪ್ಾತವ ಬೇಡಲೇಕ ?
ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವುಳಳ ಲಿಂಗವಂತರಲಿ
ಲಿಂಗಾಪ್ಾತವ ಬಿಡಲೇತಕಕ ?
ಜ್ಞತಿಗೀತರ ವನೆತಿು ನ್ನಡಿಯಲೇಕ ?
ಕಹಜ ಶಿವಭಕು ರಿಂದು, ಶಿೀಲವಂತರಿಂದು, ವರ ತಾಚಾರಿಗಳೆಿಂದು,
ವರ ತಭರ ಷಿ ರಿಂದು ಅವರ ಕುಲಛಲವ ಕೇಳಕೊಿಂಡು
ಆಚಾರವುಳಳ ವರು ಅರ್ನಚಾರಿಗಳು ಎಿಂದು
ಬೇಡುವ ಭಿಕ್ಷವ ಬಿಡಲೇತಕಕ ?
್ದಯ ಮಾಿಂಕವ ಭುಿಂಜಿಸುವವರು ಅರ್ನಚಾರಿಗಳು.
ಆವ ಕುಲವಾದಡೇನ್ನ, ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವುಳಳ ವರಲಿ ರು
ಆಚಾರವುಳಳ ವರಿಂಬನಯಾಯ ; ಅಮುಗೇಶವ ರಲಿಂಗಕಕ ಅವರ ಕದಭ ಕು ರಿಂಬನಯಾಯ .
663
ನಕಲನಲಿ ಮೂರು ಕಣ್ಮಣ ಳಳ ಪಶುಪತಿಯಾದಡೂ ಆಗಲ,
ಆದಯ ರ ವಚನಂಗಳಲಿ ,
ಹೊನು ಹಿಡಿದವರು ಗುರುದರ ೀಹಿಗಳು
ಹಣ್ಣ ಹಿಡಿದವರು ಲಿಂಗದರ ೀಹಿಗಳು
್ಣ್ಣ ಹಿಡಿದವರು ಜಂಗ್ದರ ೀಹಿಗಳು
ಹಿೀಗೆಿಂದು ಸಾರುತು ವೆ ವೇದ.
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ಹಿಡಿದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನಕರಣೆಯಾಗಿ, ತಿರ ವಿಧ್ವ ಹಿಡಿದು,
ರ್ನನೆ ಬರ ಹಮ ವೆಿಂದು ಉಿಂಡು ಉಪವಾಸ್ತ, ಬಳಸ್ತ ಬರ ಹಮ ಚಾರಿಗಳು
ಎಿಂಬ ಭವಕಮಿಾಗಳಗೆ ನರಕವೆ ಪ್ರರ ಪ್ು ನೀಡಾ ?
ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬನೆ ಜಂಗ್ವೆಿಂಬನೆ ?
ಹಿಡಿದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನಕರಣೆಯಾದ ಬಳಕ ಜಂಗ್ವೆನಲಲಿ .
ಜಗದಲಿ ನಡೆವ ಜಂಗುಳಗಳು ಭವಭವದಲಿ ಬಳಲುತಿಪಪ ರು ಅಮುಗೇಶವ ರಾ.

3. ಅಕಕ ್ಮ
456
ಎನು ವರ ತದ ನೇ್ ಅಡಿ ಆಕಾಶದಳಗಾದ ವರ ತಕಥ ರು ಕೇಳರ.
ನ್ಮ ನಿ್ಮ ವರ ತಕಕ ಸಂಬಂಧ್ವೇನ್ನ ?
ಲಕಕ ವಿಲಿ ದ ವರ ತ, ಕಟಕ ಿ ಳೆಯಿಲಿ ದ ನೇ್, ಇವನೆಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಡೆ ಏನ್ನ ?
ತನು ್ನೆಗೆ ಕಟಕ ಿ ಳೆ ಇರಬೇಕು.
ಎನು ಲಿಂಗವಂತಗೆ ಸೂತಕಮಾಕ ತಡೆದಲಿ ,
ಗಭಾವೆಿಂಬುದು ತಲದೀರಿದಲಿ ಯ ಆತಮ ಚೇತನಿಸುವನು ಕಕ
ಆಕಯ ಉದರದ ಮೇಲ ನಿಹಿತ ಲಿಂಗವಿರಬೇಕು.
ನವಮಾಕ ತ್ತಿಂಬಿ ಆಕಯ ಗಭಾದ್ದಿಂದ ಉಭಯಜ್ಞತತವ ವಾಗಲ್ಲಗಿ
ಚೇತನ ಬೇರಾದಲಿ ಗುರುಕರಜ್ಞತನಮಾಡಬೇಕು.
ಇಿಂತಿೀ ಇಷಿ ರ ಕ್ತರ ೀಯಲಿ ಕತತ ವರ ತ ಇರಬೇಕು.
ಕಂಥೆಯ ಬಿಡುವನು ಕಕ ಶರಣ್ರ ಕೈಯಲಿ ಅಿಂತಿಿಂತೆಿಂಬ ಶಂಕಯ ಹೊರಲಲಿ .
ಇಿಂತಿೀ ವರ ತದಲಿ ನಿಶಕ ಿಂಕರ್ನಗಬಲಿ ಡೆ
ಆಚಾರವೆ ಪ್ರರ ಣ್ವಾದ ರಾಮೇಶವ ರಲಿಂಗದಲಿ ಕ್ಶಿೀಲವಂತನೆಿಂಬ.
483
ಚತ್ತಷ್ಠಪ ದ್ದ ಮುಿಂತಾದ, ನರ ವಿಹಂಗ ಕ್ತೀಟಕ ಕ ಮುಿಂತಾದ ಜಿೀವಂಗಳೆಲಿ ವು
ತ್ಮ ತ್ಮ ಕವ ಜ್ಞತಿಯ ಕೂಡುವುದೆ ಶಿೀಲ.
ತ್ಮ ತ್ಮ ವಯ ವಹಾರಂಗಳಲಿ ಕೊಡುವ ಕೊಿಂಬುದೆ ಶಿೀಲ.
ಇಿಂತಿೀ ಜ್ಞತಿವತಾಕದಲಿ ನಡೆವ ಶಿೀಲವಂ ಬಿಟುಿ ,
ಲಿಂಗವಂತ ಲಿಂಗ ಮುಿಂತಾಗಿ ನಡೆವ ಶಿೀಲವೆಿಂತ್ತಟಿಂದಡೆ;
ಅಸ್ತ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜಯ , ವಾಚಕ ಮುಿಂತಾದ ಕಾಯಕಂಗಳ ವಿವರವನರಿತ್ತ
ಪ್ರಪ ಪುಣ್ಯ ಬಹುಕಾಯಕಮಂ ಕಂಡು, ತನು ವಂಶದ ಕವ ಜ್ಞತಿಯಂ ಬಿಟುಿ ,
ಶಿವಭಕು ರ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಶಿವಾಧಿಕಯ ವೆ ದ್ದಕಾಕ ಗಿ ಕೊಿಂಡು ಗ್ನಕಕ
ಕಾಯಲಿಂಗ ್ನವರಿಕಯಾಗಿ, ತಿರ ಕರಣ್ ಶುದ್ಧಧ ತಮ ರ್ನಗಿ,
ಅಿಂಗಕಕ ಆಚಾರ, ್ನಕಕ ಅರಿವು, ಅರಿವಿಿಂಗೆ ಜ್ಞಾ ನ
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಕರಿಗಿಂಡುದೆ ವರ ತ. ಆಚಾರವೆ ಪ್ರರ ಣ್ವಾದ ರಾಮೇಶವ ರಲಿಂಗಕಕ
ಎಡೆದೆರಪ್ಲಿ ದ ನೇ್.
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4. ಗುಿಂಡಯಯ ಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ತು ರೀ ಕೇತಲರ್ದವಿ
773
ಲಿಂಗವಂತರ ಲಿಂಗಾಚಾರಿಗಳ ಅಿಂಗಳಕಕ ಹೊೀಗಿ
ಲಿಂಗಾಪ್ಾತವ ಮಾಡುವಲಿ ಸಂರ್ದಹವಿಲಿ ದ್ದರಬೇಕು.
ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ: --ಇಿಂತೆಿಂದುದ್ಧಗಿ, ಕಾಣ್ದುದನೆ ಚರಿಕದೆ, ಕಂಡುದನ್ನ ನ್ನಡಿಯದೆ.
ಕಾಣ್ದುದನ್ನ ಕಂಡುದನ್ನ ಒಿಂದೆಕ್ವೆಿಂದು ಅರಿಯಬಲಿ ರ
ಕುಿಂಭೇಶವ ರಲಿಂಗವೆಿಂಬನ್ನ.

5. ಅಲಿ ್ಪರ ಭುರ್ದವರು
843
ಅರೂಪು ಕಾಣ್ಬಾರದು, ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿ ಇನೆು ಿಂತೊ ?
ರೂಪ್ಿಂಗೆ ಕೇಡುಿಂಟು ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿ ಇನೆು ಿಂತೊ ?
ಕಕಲ ನಿಷಕ ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಲಿ !
ಇನೆು ಿಂತಯಾಯ ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿ ?
ಲಿಂಗದ ಪರಿ ಇನೆು ಿಂತಯಾಯ ?
ಅರಿಯಬಾರದ ಲಿಂಗವನ್ನ ಅರಿವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟಕ ಿ ನ್ನ ಶಿರ ೀಗುರು.
ಈ ಎರಡುವನರಿದು ಪೂಜಿಕಬೇಕು ಗುಹೇಶವ ರಾ.
853
ಅಹುದಹುದು ಕ್ತಿಂಕುವಾಾಣ್ ! ್ಝ ಭಾಪು !
ಬಲಿ ವರು ಬಲಿ ವೆಿಂದೆಿಂಬರ ?
ಲಿಂಗವಂತರ ್ಹಿಮೆ ಈ ಹಿೀಿಂಗಿರಬೇಡಾ ?
ಗುಹೇಶವ ರನ ಅಪ್ರಯ ಯನವಡಗಿಸುವ ಅನ್ನವನ್ನ
ನಿೀನಲಿ ದೆ ್ಹಿೀತಳದಳು ್ತೆು ಬಲಿ ವರಾರು ?
ಹೇಳಾ ಸಂಗನಬಕವಣಾಣ .
928
ಇತ(ದ್ದ?)ರ ಭರ ಮಿತನ್ನ ಭಕು ನಲಿ , ಲೀಕೊೀಪಚಾರಿ ಜಂಗ್ವಲಿ .
ಹೇಳಹನ್ನ ಕೇಳರಣಾಣ :
ಜಂಗ್ ಪೆರ ೀಮಿಯಾದರ ಭಸ್ತತ ರುದ್ಧರ ಕಿ ಕಹ ಶಿವಕವ ರೂಪ ಕಾಣ್ಮತು ,
ನ್ಕಕ ರಿಸ್ತ ಬಿಜಯಂ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಬಂದು
್ನಹರುಷದಲಿ ಭೀಜನವ ಮಾಡಿಸೂದ್ದೀಗ ಭಕು ಿಂಗೆ ಲಕ್ಷಣ್.
ಕಾಡೊಳಗಿರಲ ಊರೊಳಗಿರಲ ್ಠದಲಿ ರಲ ್ನೆಯಲಿ ರಲ
ಲಿಂಗವಂತರು ಕರಯಬಂದರ, ಹೊೀಗಬೇಕಿಂಬ ಅಬಿಲ್ಲಷ್ಠಯ್ದಳಳ ಡೆ,
ತಾನಿದು ಲಿ ತಾ ಮಾಡುವಂಥ ಅಷಿ ವಿರ್ಧಚಾನೆ ಷೀಡಶೀಪಚಾರ
ಲಿಂಗಕ್ತರ ಯಗಳು ನಿತಯ ನೇ್ವು ಆದ ಬಳಕ
್ತೆು ತಾ ಹೊೀಗಿ ತನು ಗುಿಂಪ ತೊೀರದೆ, ಭಕು ರಾಶರ ಯದಲಿ
ಭೀಜನವ ಮಾಡುವುದ್ದೀಗ ಜಂಗ್ಕಕ ಲಕ್ಷಣ್.
ಅಿಂತಲಿ ದೆ ಗರ ಹಸಾಥ ಶರ ್ದಲಿ ಕ್ತರ ಯ ಮಾಡಿದರ
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ಜಂಗ್ಕಕ ಹೇಳುವ ಅರಿವು ಕೊರ್ಜಿೀವಿಯಂತಾಯಿತಾು ಗಿಇದು ಕಾರಣ್ ಲೀಕೊೀಪಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಡಲ ಹೊರವವರ
ನ್ಮ ಗುಹೇಶವ ರಲಿಂಗವು ಬಲಿ ರ್ನಗಿ ಅವರ ಒಲಿ ನಯಾಯ .
1021
ಒಡಲಡಗ ್ಚ್ಚಚ ದ್ಧತನ ಅಚಚ ಶರಣ್ನೆಿಂಬ.
್ಡಿಲಡಗ ್ಚ್ಚಚ ದ್ಧತನ ಅಚಚ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬ.
(ಈ ಒಡಲಡಗು ್ಡಿಲಡಗಿನಳಗೆ ಒಿಂದ ್ಚಚ ದ್ದದು ರ?)
ಉತಪ ತಿು ಪರ ಳಯ ತಪಪ ದು.
ಶಿರ ೀಗುರು ್ಹಾಲಿಂಗದಲಿ ಒಡಲಡಗ ್ಚ್ಚಚ
ಅಚಚ ಭವಿಯಾದ ಶರಣ್ನಬಬ ನೆ-ಗುಹೇಶವ ರ.
1347
ಪರುಷವ ತಂದು ಕಬುಬ ನಕಕ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲು
ಚ್ಚನು ವಪುಪ ದಲಿ ದೆ ಪರುಷವಾಗಬಲುಿ ದೆ ?
ಈ ಲೀಕದ ್ನ್ನಜರು ಶಿವಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ ದರೇನ್ನ,
ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ದೆ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಸಂಬಂದ್ದಗಳಾಗಬಲಿ ರ ?
ಶರಣ್ ಆವ ಕುಲದಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದರೇನ್ನ ಆತನ್ನ,
ಆಚಾರ ವಿೀರಶೈವಸಂಪನು ಸ್ತದ್ಧಧ ಿಂತ
ಕ್ತರ ಯಾ ಜ್ಞಾ ನ ಅನ್ನಭಾವಯ್ದಕು ವಾದ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಸಂಪನು .
ಆದ್ದ ಅರ್ನದ್ದಯಿಲಿ ದಂದ್ದನ ನಿಿಃಕಲ ನಿಶ್ಶಕ ನಯ ನಿರ್ಭಾದಯ
ನಿರಾಳ ನಿರಂಜನ ಪರಾತಪ ರತರನ್ನ ತಾನೆ ನೀಡಾ.
ಅಿಂತಪಪ ್ಹಾತಮ ನ ಕುಲಜನಕುಲಜನೆಿಂದು ಸಂರ್ದಹ ಸಂಕಲಪ ದ್ದಿಂದ ದೂಷಿಸ್ತ
ಜರವ ದುರಾಚಾರಿ [ಗಳ] ಬಾಯಲಿ
ಬಾಲಹುಳ ಸುರಿಯದೆ ಮಾಣ್ಮಬ ದೆ ಗುಹೇಶವ ರಾ.
1361
ಪೌಣ್ಾಮಿ ಬಪಪ ನು ಕಕ ,
ಬಾಯಿಬಂಧ್ನದಲಿ ದು ಚಕೊೀರನಂತಿದೆು ನಯಾಯ .
ಉಣ್ಲ್ಲಗದೆಿಂಬ ಶಾಕು ರವಿಡಿದು ಇದು ವನಲಿ .
ಉಣ್ಲ್ಲಗದೆಿಂಬ ಶಾಕು ರವುಿಂಟ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ?
ಅಹೊೀರಾತಿರ ಅಷಿ ಭೀಗಂಗಳ ಲಿಂಗಕಕ ಕೊಟುಿ ಕೊಳಬೇಕು.
ಮಾಡುವ ನಿೀಡುವ ನಿಜಭಕು ರಿಲಿ ದ ಕಾರಣ್, ಬಾಯು ರಯದ್ದದೆು ನ್ನ.
ಮಾಡಿಹ ನಿೀಡಿಹನೆಿಂಬ ಸಂತೊೀಷದ ಆಪ್ರಯ ಯನ ಹಿರಿದ್ಧಯಿತ್ತು .
ನಿೀಡಯಾಯ ಸಂಗನಬಕವಣಾಣ ಗುಹೇಶವ ರಂಗೆ !
1503
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಲಿಂಗದ ವಾತೆಾಯ ನ್ನಡಿವುದೆ ಭಂಗ.
ಹಂಗು ನೀಡಾ ಹಂಗಿನ ಶಬು ನೀಡಾ !
ಕೊಡನ ತ್ತಿಂಬಿದ ಹಾಲನಡೆಯ ಹಾಯಿಕ
ಇನ್ನು ಉಡಿಗಿಹನೆಿಂದಡೆ ಉಿಂಟ ? ಗುಹೇಶವ ರಾ ?
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6. ಅಿಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ
143
ಜಂಗ್ವ ಕರತಂದು ್ನೆಯಲಿ ಕುಳಳ ರಿಸ್ತ,
ಅಿಂಗದ ಮೇಲಣ್ ಜಪವನೆಣಿಸುವ ಭಕು ನ ಜಪದ ಬಾಯಲಿ ಕರಹನಿಕಕ ಲ!
ಅವನ ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ ಬಾಯಲಿ ಹುಡಿಯ ಹೊಯಯ ಲ!
ಜಂಗ್ದ ತೃಪ್ು ಯನರಿಯದೆ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂತಾದನ ? ್ರುಳೆ!
ಅವ ಪ್ಸುಣ್, ಹೊಲಯನೆಿಂದ್ಧತನಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ .

7. ಅವಕರದ ರೇಕಣ್ಣ
724
ಗುರುವೆಿಂಬುದ ಪರ ಮಾಣಿಸ್ತದ ಶಿಷಯ ರ್ನದಡೆ
ತನು ಯ ಉಭಯದ ಗುರುವ ತಿಿಂದು ತೇಗಬೇಕು.
ಲಿಂಗ ಭಕು ರ್ನದಡೆ ಅಿಂಗ ಲಿಂಗವೆಿಂಬ ಉಭಯವನಡೆದು
ಉಭಯದ ಸಂದ್ದಯಲಿ ಸ್ತಕಕ ದೆ ನಿಜಲಿಂಗವಂತರ್ನಗಬೇಕು.
ಜಂಗ್ ಅಳದು ವಿರಕು ರ್ನಗಬಲಿ ಡೆ ಆ ಗುರು, ಆ ಶಿಷಯ , ಆ ಲಿಂಗ, ಆ ಭಕು ನ,
ಈ ಜಂಗ್, ಈ ವಿರಕು ನ ಕೊಿಂದು ತಿಿಂದು
ಅಿಂಗ ನಿರಂಗವಾಗಬಲಿ ಡೆ ಕದ್ಧಭ ವಸಂಗಿ, ಷಟಕ ್ ಥ ಲಬರ ಹಿಮ .
ಕವಾಾಪಾಣ್ ಅಿಂತಕಥ ಲೇಪ, ತದ್ಧಭ ವ ರ್ನಶ.
ಈ ಸಂದನಳದಲಿ ಕದಯ ೀಜ್ಞತಲಿಂಗದಲಿ ವಿರ್ನಶವಾದ ನಿಲಾಪ
742
ಗುರುಭಕು ಗುರುವಿಲಿ ದೆ ಶಿಷಯ ರ್ನಗಿ,
ಲಿಂಗಭಕು ಲಿಂಗವಿಲಿ ದೆ ಲಿಂಗವಂತರ್ನಗಿ,
ಜಂಗ್ಭಕು ಜಂಗ್ವಿಲಿ ದೆ ಜಂಗ್ಕ್ತಕ ಕ್ತಕ ಮುಕು ರ್ನದ.
ಇಿಂತಿೀ ಮೂವರ ಮುದುು ಎನಗೆ ಕತ್ತು ಹೊೀಯಿತು ಲ್ಲಿ ಎಿಂದು,
ಬಿಕಕ ದೆ ಕಣ್ಣ ನಿೀರಿಲಿ ದೆ ಒಿಂದೆ ಕವ ರದಲಿ ಅಳುತಿು ದು
ಕದಯ ೀಜ್ಞತಲಿಂಗ ಕೇಳಬೇಕಿಂದು.
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8. ಚೆನು ಬಕವಣ್ಣ
58
ಉದಯಮುಖದಲಿ ಲಿಂಗದರುಶನ,
ಹಗಲನ ಮುಖದಲಿ ಜಂಗ್ ದರುಶನ,
ಲೇಸು, ಲೇಸು, ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಇರ್ದ ಪಥವು, ಕದಭ ಕು ಿಂಗೆ ಇರ್ದ ಪಥವು.
ಲೇಸು ಲೇಸು ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಯ ನಲಿ , ಅಚಚ ಲಿಂಗೈಕಯ ಿಂಗೆ!
249
ಲಿಂಗಸಾರಾಯಸುಖಸಂಗಿಗಳನ್ನಭಾವ
ಲಿಂಗವಂತಂಗಲಿ ದೆ ಕಾಣ್ಬಾರದು.
ಏಕೊೀ ಲಿಂಗ ಪರ ತಿಗಾರ ಹಕರ್ನದರ, ಅನಯ ಲಿಂಗವ ಮುಟಕ ಿ ಲ್ಲಗದು.
ದೃಷಿ ಲಿಂಗವಲಿ ದೆ ಬಹುಲಿಂಗದ ಅಪ್ಾತ ಕ್ತಲಬ ಷವೆಿಂದುದು.
ಅನಪ್ಾತವ ಮುಟಕ ಿ ಲ್ಲಗದು ಲಿಂಗಕಜಜ ನರಿಗೆ
ಅನ್ನಭಾವದ್ದಿಂದಲಿ ದೆ ಲಿಂಗಜಂಗ್ ಪರ ಸಾದವರಿಯಬಾರದು.
ಇದು ಕಾರಣ್ ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಾಯ
ನಿ್ಮ ಶರಣ್ಸಂಬಂಧ್ವಪೂವಾ.
252
ರೂಹಿಲಿ ದ ನೆಳಲಿಂಗೆ ್ಳಲ ಬಿಂಬಯ ಮಾಡಿ,
ರ್ನದ ಬಿಿಂದುವಿನಲಿ ಪುದ್ದಸ್ತ, ಆರಿಗೂ ಮೈದೀರದೆ
ಏಡಿಸ್ತ ಕಾಡಿತ್ತು ಶಿವನ ಮಾಯ.
ಕಾಯದ ಕಳವಳಕಕ ಮುಿಂದೆ ರೂಪ್ರಗಿ ತೊೀರಿತು ಲಿ ದೆ,
ಅದು ತನು ಗುಣ್ವಲಿ ದೆ [ಬೇರ] ತೊೀರುತಿು ಲಿ .
ಅಿಂಗಭೀಗವನೆ ಕುಿಂದ್ದಸ್ತ ಪರ ಸಾದವ ರುಚ್ಚಸ್ತಹನೆಿಂಬ
ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ರೂ ಅರಿವೆಣ್ಗಳಾಗಿ ಹೊೀದರು.
ಅಿಂಗಭೀಗವೆ ಲಿಂಗಭೀಗ, ಲಿಂಗಭೀಗವೆ ಅಪ್ಾತ.
ಕವ ಕ್ತೀಯಃ ಪ್ರಕಸಂಬಂದ್ದ ಭೀಗೀ ಜಂಗ್ವಜಿಾತಃ
ರ್ನಸ್ತು ಲಿಂಗಾಚಾನಂ ಚೈವ ಪರ ಸಾದೀ ನಿಷಫ ಲೀ ಭವೇತ್
ಲಿಂಗಕಕ ಿಂದು ಬಂದ ರುಚ್ಚ ಜಂಗ್ಕಕ ಬಾರದ್ದದು ಡೆ,
ಜಂಗ್ಕಕ ಿಂದು ಬಂದ ರುಚ್ಚ ಲಿಂಗಕಕ ಬಾರದ್ದದು ಡೆ. [ಲಿಂಗಜಂಗ್ಭರಿತವರಿಲಿ .]
ಇದು ಕಾರಣ್, ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಾಯ
ಪ್ರಕಸಂಬಂದ್ದಗೆ ಪರ ಸಾದ ದೂರ.
316
ರ್ದವರ್ನ್ ಸೊಗಕದು ಲಿಂಗಾಯತಂಗೆ,
ಮಾನವರ್ನ್ ಸೊಗಕದು ಜಂಗ್ ಭಕು ಿಂಗೆ,
ಅನಯ ರ್ನ್ವರಿಯ ಪರ ಸಾದಕ್ಯ ಕರ್ನಗಿ,
ಈ ತಿರ ವಿಧ್ ಮಾಟಕ ದಥಾ[ಏಕಾಥಾಳ]
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಾ ನಿ್ಮ ಶರಣಂಗೆ.
402
(ಲಿಂಗಾಿಂಗಿಗಳೆಿಂಬರು) ತಿರ ಪುರ್ದಾನವರಿಯರು.
ಲಿಂಗವಂತರಿಂಬರು ಕಾ್ದಹನವ ಮಾಡಲರಿಯರು.
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ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಗಳೆಿಂಬರು ಹರಿಯ ನಷಿ ವನರಿಯರು.
ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣಿಗಳೆಿಂಬರು ಬರ ಹಮ ನ ಕೊಲಲರಿಯರು.
ಇಿಂತಪಪ ಶಬು ಸೂತಕ್ತಗಳ ಕಂಡು ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗನಲಿ
ರ್ನಚ್ಚತೆು ನು ್ನವು.
573
ಲಿಂಗಭಾಜನದಲಿ ಕಹಭೀಜನವ ಮಾಡಿಹವೆಿಂದೆಿಂಬರು,
ಲಿಂಗಭಾಜನದಲಿ ಕಹಭೀಜನವ ಮಾಡುವವರ ನೀಡಿರೇ.
ಲಿಂಗವಂತರಲ್ಲಿ ಕಾ್ ಕೊರ ೀಧ್ ಲೀಭ ಮೀಹ ್ದ ್ತ್ ರ ಆಸೆವುಳಳ ನು ಕಕ
ಲಿಂಗಭಾಜನದಲಿ ಕಹಭೀಜನವ ಮಾಡುವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?
ಹಸ್ತವು ತೃಷ್ಠ ನಿದೆರ ಆಲಕಯ ವಯ ಕನವುಳಳ ನು ಕಕ ,
(ಲಿಂಗಭಾಜನದಲಿ ಕಹಭೀಜನವ ಮಾಡುವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?)
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ತಿರ ವಿಧ್ಸಂಪನು ತೆವುಳಳ ನು ಕಕ ,
ಲಿಂಗಭಾಜನದಲಿ ಕಹಭೀಜನವ ಮಾಡುವಜ್ಞಾ ನಿಗಳು
ತಾವೇ ಲಿಂಗವೆಿಂಬರು, ಲಿಂಗವೇ ತಾವೆಿಂಬರು.
ತಾವೆ ಲಿಂಗವಾದರ ಜನನ ್ರಣ್ ರುಜೆ ತಾಗು ನಿರೊೀಧ್ವಿಲಿ ದ್ದರಬೇಡಾ?
್ಹಾಜ್ಞಾ ನವ ಬಲಿ ವೆಿಂದು ತ್ಮ ಭಾಜನದಲಿ ಲಿಂಗಕಕ ನಿೀಡುವ
ಪ್ರತಕರ ತೊೀರದ್ದರು ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವಾ.
585
ಶಿೀಲವಂತರು ಶಿೀಲವಂತರಿಂದೆಿಂಬರು,
ಶಿೀಲ ಸಂಬಂಧ್ದ ಹೊಲಬನರಿಯದ ಭರ ಮಿತ ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ನಿೀವು ಕೇಳ ಭೀ
ಕಾ್ವೆಿಂಬುದಿಂದು ಪ್ರಪ್, ್ದವೆಿಂಬುದಿಂದು ದರ ೀಹಿ,
್ತ್ ರವೆಿಂಬುದಿಂದು ಹೊಲಯ,
ಕೊರ ೀಧ್ವೆಿಂಬುದಿಂದು ಕೈಸೂನೆಗಾರ,
್ನವಾಯ ಪಕಂಗಳು ಭವಿ.
ಇಿಂತಿವನರಿದು ್ರದು ಹರವಸಂಬೀಗಿ ಹೊಯಿ ಹಡೆದಂತಿದು ರ
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗನಲಿ ಅವರ ಲಿಂಗವಂತರಿಂಬ.
589
ಶಿೀಲವಂತರಲ್ಲಿ ಶಿೀಲವಂತರಯಾಯ
ಭಾಷ್ಠವಂತರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಠವಂತರಯಾಯ
ವರ ತವಂತರಲ್ಲಿ ವರ ತವಂತರಯಾಯ
ಕತಯ ವಂತರಲ್ಲಿ ಕತಯ ವಂತರಯಾಯ
ನೇ್ವಂತರಲ್ಲಿ ನೇ್ವಂತರಯಾಯ
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವಯಾಯ
ಸಂಗನಬಕವಣ್ಣ ನಬಬ ನೆ ಲಿಂಗವಂತ.
605
ಅಪ್ಾತ ಆನಪ್ಾತವೆಿಂಬ ಉಭಯಕುಳದ ಶಂಕವುಳಳ ನು ಕಕ ಅಚಚ ಸಂಸಾರಿಯಿಂಬ.
ಅಪ್ಾತ ಅನಪ್ಾತವೆಿಂಬರಡ ಕಳೆದು ನಿಿಂದ್ಧತನ ಅಚಚ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬ.
ಅಪ್ಾತ ಅನಪ್ಾತವನಪ್ಾಸ್ತ ಪರ ಸಾದ ಸ್ತವ ೀಕರಿಕಬಲಿ ಡಾತನ
ವಾಙ್ಮ ರ್ನತಿೀತನೆಿಂಬ.
ಅಪ್ಾತವಿಲಿ , ಅನಪ್ಾತವಿಲಿ , ಅಕಲಪ ತವಯಾಯ , ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವಾ.
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862
ಅಿಂಗಭೀಗವನೆ ಕುಿಂದ್ದಸ್ತ ಪರ ಸಾದವನ್ನ ರುಚ್ಚಸುವೆವೆಿಂಬ
ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ಅರಿವುಗೇಡಿಗಳಾಗಿ ಹೊೀದರು.
ಅಿಂಗಭೀಗವೆ ಲಿಂಗಭೀಗ, ಅಿಂಗಭೀಗವು [ಲಿಂಗಕಕ ] ಅಪ್ಾತವಾಗಿ.
ಕವ ಕ್ತೀಯ ಪ್ರಕಸಂಬಂಧ್ಭೀಗೀ ಜಂಗ್ವಜಿಾತಃ
ರ್ನಸ್ತು ಲಿಂಗಾಚಾನಂ ಚೈವ ಪರ ಸಾದೀ ನಿಷಫ ಲೀ ಭವೇತ್
ಅಿಂಗಕಕ ಬಂದ ರುಚ್ಚ, ಲಿಂಗಕಕ ಬಾರದೆ ?
ಇದು ಕಾರಣ್-ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಾಯ
ಪ್ರಕಸಂಬಂದ್ದಗೆ ಪರ ಸಾದ ದೂರ.
873
ಅಿಂಗಕಥ ಲ ಮೂವತಾು ರು ಕಲಪ ರ್ನಡಿಭೇದಮಂ ಭೇದ್ದಸುತು
ವಾಕು ಪ್ರಣಿ ಪ್ರದ ಪ್ರಯ್ದ ಗುಹಯ ವೆಿಂಬ
ಕಮೆಾಿಂದ್ದರ ಯಂಗಳ ವ್ಾದಲಿ ರಿಸ್ತ
ಶಬು ಕಪ ಶಾ ರೂಪ ರಕ ಗಂಧ್ವೆಿಂಬ ಪಂಚೇಿಂದ್ದರ ಯ[ವಿಷಯಂ]ಗಳ
ಪೂವಾರ್ನ್ವಿಮೀಚನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಪರಿ :
ಶರ ೀತರ , ತವ ಕುಕ , ನೇತರ , ಜಿಹವ ,
ಘ್ರರ ಣ್ವೆಿಂಬ ಪಂಚೇಿಂದ್ದರ ಯಂಗಳ
ಬಾಹಾಯ ಭಯ ಿಂತರವನರಿವ ಪರಿ,
ಆದಯ ಕ್ಷರವಿಂದ್ಧದಡೆ ಅಿಂತಯ ಕ್ಷರ ಶ್ಶನಯ ,
ಅದಕಕ ಶಾಕು ರಕರ ್ದಳಗಾಡುವ
ಭೇದಖಂಡದ್ದಿಂದ ಲಿಂಗಪರ ಸಾದವ ಛೇದ್ದಸ್ತ,
ಆ ಲಿಂಗವಂ ಭೂಮಿಯ ಬಿಡಿಸುವುದು.
ಕಳಾವಿಧ್ಸಾಥ ನಕಕ ತಂದಲಿ ಕಪಾನ್ನ ಹಲವ ರುಚ್ಚಸುವುದು.
ಆ ರುಚ್ಚಸುವ ಕಪಾನನ್ನ ತನಿು ಚೆೆ ಗೆ ಹರಿಯಲೀಯದೆ
ಅರಿವೆ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿ ಆ ಅರಿವಿನಿಿಂ ದೃಢವಿಡಿದು,
ಹರಿವ ಹತ್ತು ವ ಪರಿಯನಡೆದು
ಮೂವತೆು ರಡು ಜವೆಯ ತೊರದಲಿ ತೊೀರುವ, ರ್ನಡಿ ್ಧ್ಯ ್ಕವ ರ
್ಹಿತಕವ ರ, ಭೂಕವ ರವೆಿಂಬ ್ಧ್ಯ ರ್ನಡಿ ್ಥನಂಗಳಂ ್ಥಿಸುವುದು.
ಅಿಂಗಕಕ ಲಿಂಗ ಬಂದಡೆ ಅಿಂಗದ್ಧಪ್ರಯ ಯನವನರಿವುದು.
ಗುರುವಿನಿಿಂದ ಕರಣಾದ್ದಗಳು ಶುದಧ ವಹವು,
ಆದ್ದಪರ ರ್ಭಯ ಕ್ತರಣಂಗಳು ಶುದಧ ವಹವು,
ಕರಣಂಗಳ ಆರತವಡಗುವುದು,
ಕಾದರ ಮಾ ಕಾದು ಕಾವುದು;
ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಉದಯದಲಿ
ರ್ನಲುಕ ಘಳಗೆ ತನಕ ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡುವುದು.
ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ವಾ್ಕಕ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ದಕ್ತಿ ಣ್ಕಕ
ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಪೂವಾಕಕ , ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಪಶಿಚ ್ಕಕ
ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಅಧ್ಕಕ ,
ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಊಧ್ರ ವ ಕಕ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನ ಜಡಿವುದು.
ಪರ ಭಾಲಿಂಗವೆಿಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತ,
ವಾತ ಪ್ತು ಶ್ಿ ೀಷಮ ವೆಿಂಬ ತಿರ ರ್ಧತ್ತವನರಿವುದು.
ವಾತೊೀದೆರ ೀಕವಾದಡೆ ಶಿೀತೊೀಷಣ ಿಂಗಳ ಲಿಂಗಕಕ ಕ್ ಮಾಡುವುದು,
ಪ್ತೊು ೀದೆರ ೀಕವಾದಡೆ ಶೈತಯ ವಂ ಮಾಡಿ ಕಾವುದು.
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ಶ್ಿ ೀಷಮ ೀದೆರ ೀಕವಾದಡೆ ಬಿಗಿದು ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡುವುದು.
ವಾತಪರ ಕೃತಿಯಲಿ ಲಿಂಗದ ಮದಲು ದಡಡ ತ್ತದ್ದ ಕಣ್ಣ ದ್ಧಗಿಹುದು
ಪ್ತು ಪರ ಕೃತಿಯಲಿ ತ್ತದ್ದ ಮದಲು ಕಣ್ಣ ದ್ಧಗಿ ನಡು ದಡಡ ದ್ಧಗಿಹುದು.
ಶ್ಿ ೀಷಮ ಪರ ಕೃತಿಯಲಿ ಲಿಂಗತ್ತದ್ದ ಮದಲಿಂದ್ಧಗಿ ದಡಡ ದ್ಧಗಿಹುದು.
ಇಿಂತ್ತ ತಿರ ರ್ಧತ್ತವನರಿದು ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ ಮಾಡುವುದುಇದು ವತಾರ್ನಕರ ್.
ಆದ್ದಕರ ್ ಅಿಂತಯ ಕರ ್ ಅನವ ಯಕರ ್ ನಿರ್ನದ್ಧದ್ದಕರ ್ವೆಿಂಬ
ಭೇದ್ಧದ್ದ ಭೇದಂಗಳಂ ಭೇದ್ದಸುವುದು.
ಶಾಕು ರಸಂದ್ದಯಲಿ ಬಾಹಯ ಿಂಗಳನರಿವುದು, ಕರ ಮಾದ್ದಕರ ಮಂಗ?ಂಿಂ ತಿಳವುದು.
ವಿರ್ನದದಲಿ ಚ್ಚತರ ಪತರ ಿಂಗಳನರಿವುದು, ಕರಣಂಗಳಂ ಶುದಧ ಮಂ ಮಾಡುವುದು.
ಹಿರಿದು ನಡೆಯದೆ, ಹಿರಿದು ನ್ನಡಿಯದೆ
ಹಿರಿದುಿಂ ದ್ದವಾರಾತಿರ ಯಲಿ ಶಿೀತೊೀಷ್ಠಣ ದ್ದಗಳಂ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ತಕೊಳದೆ
್ಹಾಮಾಗಾವ ತಿಳವುದು.
ಇದರಿಿಂಗೆ ತನು ಮಾಗಾಮಂ ತೊೀರದೆ ್ಹಾಮಾಗಾದಲಿ ಮಾಗಿಾಯಾಗಿ
ಇದರ ಭೇದಸಂಬಂಧ್ದಲಿ ಉಚಾೆ ವ ಕ ನಿಶಾವ ಕಕರ ್ವನ್ನ ಓದ್ದ
ಭರತಕರ ್ವನ್ನ ಅನ್ನಕರ ಮಿಸ್ತ ಮೂಲಕಸಾಥ ನದಲಿ ಹೊರಹೊಗದೆ
ಇಕುಕ ವ ಚ್ಚತರ ಕರ ್ದಲಿ ಹೊರಹೊಗದೆ
ಇಿಂತಿವನರಿತ್ತ ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಪರ ಕರಣ್ :
ಭಾರ ಹಿಮ ೀ ್ಹಾಮುಹೂತಾದಲಿ ಎದುು , ಅಿಂಗಪರ ಕಾಿ ಲನಮಂ ಮಾಡಿ
ಕಂಬುವಂ ವಿಕಜಿಾಸ್ತ, ಶಿಶು ಪರ ಕಾರವಂ ಮಾಡಿ
ಶಮೆಯಿಂಬ ಕಮಾದ್ದಯಲಿ ಕುಳಳ ದುಾ, ದಮೆಯಿಂಬ ಪ್ೀಠವನಿಕ್ತಕ ,
ಶಾಿಂತಿಯಿಂಬ ನಿಜವಕು ರವ ತಂದು, ಆದ್ದ ಶಿಶುವಿಿಂಗೆ ಅನ್ನಬಂಧ್ವಂಮಾಡಿ
ತಲವಲದಲಿ ಶಿಶುವಂ ತೆಗೆದು ಕರವೆಿಂಬ ತೊಟ್ಟಿ ಲಲಿ ಕ್ತಕ ಜೀಗೈಸ್ತ
ಕೈಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ದತ್ತು ನೀಡಾ,
ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಲಿ ಭಾವ ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು , ಕೈಗೆ ಬಂದಲಿ ಆದ್ದ ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು ,
ಭಾವಲಿಂಗ ಜಿೀವಕರವಾಯವೆಿಂಬ ಪಟಕ ಿ ಣ್ದಲಿ
ಸ್ತೀಮೆ ಸಂಬಂಧ್ವಂ ಮಿೀರಿ, ಮಂತರ ್ಯವಾಯಿತ್ತು ನೀಡಾ !
ಮಂತರ ಲಿಂಗವ ! ಅಮಂತರ ಲಿಂಗವ ಹೇಳಾ !
್ತರ ದ್ದಿಂ ವಕು ರ, ಅಮಂತರ ದ್ದಿಂ ಹಕು
ಇಿಂತ್ತ ಮಂತರ ಆಮಂತರ ಗಳೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿ ರಕ್ತಿ ಸುತಿು ದ್ದು ತ್ತು ನೀಡಾ !
ಶಿರಸೆ್ ಿಂಬ ಧೇನ್ನ ಲಿಂಗವೆಿಂಬ ಮಲಯ ಕರವೆಿಂಬ ವತ್ ತೊರಯಿತ್ತು ನೀಡಾ!
ಮಂತರ ವೆಿಂಬ ಅಮೃತವ ಕರಯಿತ್ತು ನೀಡಾ !
ಬಕವಯಯ ನೀಡಾ ಊಡದ ಹಸು, ಉಣ್ಣ ದ ಕರು, ಆರೂಢದ ಭಾಿಂಡ !
ಅಿಂಗದಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಅಮೃತಜಲವನ್ನ ಲಿಂಗಕಕ ಕೊಡದೆ
ಧ್ರಯಲಿ ಬಿಟಕ ಿ ಡೆ ಎಿಂತೊ ಲಿಂಗೀದಯವಹುದು ?
ಎಿಂತೊೀ ಪ್ರದೀದಕ ಪರ ಸಾದಜಿೀವಿಯಹನ್ನ ?
ಜಿೀವ ಪರ್ರ ಐಕಯ ಬಾವವನರಿದ(ವ?)ಡೆ
ಲಿಂಗೀದಯದಲಲಿ ದೆ ಅರಿಯಬಾರದು
ನಿಜಭಾವ ನಿಜಭಕ್ತು ನಿಜಕ್ರಕವಾದಲಿ ದೆ ಲಿಂಗೀದಯವಾಗದು.
ನಿಜ್ತಯ ಾದಲಿ ಜನಿಸ್ತದ ಅಿಂಗ ಅಿಂಗಿಗಳೆಲಿ ರು
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ್ವನರಿಯರು.
ಅಿಂತ್ತ ಅಿಂಗಲಿಂಗಿಗಳು ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಗಳಗೆ ಭವಿಗಳು
ಅಿಂತ್ತ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಗಳು ಅಿಂಗಲಿಂಗಿಗಳನಲಿ ರು.
ಅದು ಹೇಗೆಿಂದಡೆ:
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ಅವರಿಗೆ ಪರ ಸಾದ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವಾಗಿ
ರ್ನ್ಗೀಪಯ ಮಂತರ ಗೀಪಯ ಿಂಗಳಲಿ ಆ ್ಹಾಮಾಗಾವನರಿಯರಾಗಿ,
ಅಿಂಗಲಿಂಗಿಗಳಲಿ ದೆ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಗಳಲಿ
ಪರ ಸಾದಸೇವನರ್ಧಯ ರ್ನದಚಾರ್ನದಪಾಣಾತ್ ಶುಚ್ಚಿಃ
ಪರ ಸಾದಹಿೀನಸಾಯ ಿಂಗೇ ತ್ತ ಲಿಂಗಂ ರ್ನಸ್ತು ಪುನಃ ಪುನಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಇಿಂತ್ತ ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡುವುದು
ಲಿಂಗಪ್ರದೀದಕ ಪರ ಸಾದವನ್ನ ಬಾಹಾಯ ಿಂತರಂಗದಲಿ ವಿರ?ವಿಲಿ ದೆ
ಅವಿರಳಭಾವಸಂಬಂಧ್ದಲಿ ಧ್ರಿಸುವುದು; ಧ್ರಿಸುವಾತ ಲಿಂಗವಂತನ್ನ.
ಅಿಂಗಲಿಂಗಿ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿ ಪರ ಸಾದಲಿಂಗಿ
ನಿಜನಿಿಂದ ಮಾಗಾವಿರಳ ಪಂಚಕರ್ನಡಿಯಲಿ ಹೊರಹೊಗದೆ
ನಿರ್ನಾದಮಂ ಆಶರ ಯಿಸುವುದು.
ಇದು ್ಹಾಮಾಗಾ ಪುರಾತನರ ಪೂವಾ;
ಅಪರದಲಿ ಅಿಂಥ ಲಿಂಗವನರಿ, ಆದ್ದಯಲಿ ಅರ್ನಹತಲಿಂಗವನರಿ.
ಲಿಂಗವಾರು ಅಿಂಗಾಿಂಗಲಿಂಗ ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗ, ಲಿಂಗಕನ್ನ್ತವಾಯಿತ್ತು ,
್ಹಾವೃತಿು ಗೆ ಅನ್ನ್ತವಾಯಿತ್ತ, ನಿವಿಾಕಲಪ ಪರ್ಪದಕಕ ತಾನೆ ಆಯಿತ್ತು .
ಇನ್ನು ಮಾನಕ ವಾಚಕ ಕಾಯಕದಲಿ ಅವಿತಥವಿಲಿ ದೆ
ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡುವರ ತೊೀರಿ ಬದುಕ್ತಸಾ
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವಯಯ .
903
ಅನಯ ದೈವವ ಬಿಟುಿ ದಕಕ ಆವುದು ಕರ ್ವೆಿಂದರ:
ಅನಯ ದೈವವ ್ನದಲಿ ನೆನೆಯಲ್ಲಗದು, ಅನಯ ದೈವವ ಮಾತರ್ನಡಲ್ಲಗದು.
ಅನಯ ದೈವದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲ್ಲಗದು. ಸಾಥ ವರಲಿಂಗಕಕ ರಗಲ್ಲಗದು.
ಆ ಲಿಂಗ ಪರ ಸಾದವ ಕೊಳಲಿಂತೂ ಬಾರದು.
ಇಷ್ಟಿ ರ್ನಸ್ತು ಯಾದರ ಆತ ಅನಯ ದೈವವ ಬಿಟುಿ ಲಿಂಗವಂತನೆನಿಸ್ತಕೊಿಂಬನ್ನ.
ಇವರೊಳಗೆ ಅನ್ನಕರಣೆಯ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು
ನಡೆದರ್ನದಡೆ ಅವಂಗೆ ಕುಿಂಬಿಪ್ರತಕ
ರ್ನಯಕನರಕ ತಪಪ ದು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಯ .
973
ಆಣ್ವ್ಲ ಮಾಯಾ್ಲ ಕಾಮಿಾಕ್ಲವೆಿಂಬ ್ಲತರ ಯಂಗಳಂ ಕಳೆದು
ಆಜ್ಞಾ ದ್ದೀಕಿ ಉಪಮಾದ್ದೀಕಿ ಕವ ಸ್ತು ಕಾರೊೀಹಣ್ ಕಳಶಾಬಿಷೇಕ,
ವಿಭೂತಿಯ ಪಟಕ ಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಲಿಂಗಸಾವ ಯತಈ ಏಳನ್ನ ಕಾಯಕುಕ ಪರ್ದಶವ ಮಾಡುವುದು.
ಕ್ಯ ನಿಕ್ ಿಂಸಾರ ನಿವಾಾಣ್ ತತು ವ ದ್ದೀಕಿ ಆರ್ಧಯ ತಮ ಅನ್ನಗರ ಹ ಶುದಧ ವಿದೆಯ ಈ ಏಳನ್ನ ಪ್ರರ ಣ್ಕುಕ ಪರ್ದಶವ ಮಾಡುವುದು.
ಏಕಾಗರ ಚ್ಚತು , ದೃಢವರ ತ, ಪಂಚೇಿಂದ್ದರ ಯಾಪ್ಾತ, ಅಹಿಿಂಸೆ
್ನೀಲಯ ಲಿಂಗನಿಜ ಕದಯ ೀನ್ನಮ ಕ್ತು ಈ ಏಳನ್ನ ್ನಕುಕ ಪರ್ದಶವ ಮಾಡುವದು.
ಈ ಪರ ಕಾರದುಪರ್ದಶ ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಯ ನಲಿ ಕಹಜದ್ದೀಕಿ .
1093
ಕರಕಥ ಲದಲಿ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ
ಅನಯ ದೈವಕಕ ತಲವಾಗದ್ಧತನ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬನಯಾಯ .
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ಕರಕಥ ಲದಲಿ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ ಭವಿಸಂಗವ ಮಾಡದ್ಧತನ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬನಯಾಯ .
ಕರಕಥ ಲದಲಿ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತದ್ಧತ ಜಡಶೈವರ ಹೊದು ಲ್ಲಗದು,
ಶೈವರು ಹೇಳದ ಶಾಕು ರವ ಓದಲ್ಲಗದು,
ಅನಯ ಮಂತರ ಅನಯ ಜಪಮಾಲಕಯ ಮಾಡಲ್ಲಗದು,
ಲಿಂಗಬಾಹಯ ಕತಿಸುತರ ಸೊೀಿಂಕಲ್ಲಗದು.
ಕರಕಥ ಲದಲಿ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತದ್ಧತ ಉದಯಾಕು ಮಾನವೆನು ದೆ
ಶಿವಪೂಜೆ ಶಿವಮಂತರ ಶಿವಾಪಾಣ್ ಶಿವಶಾಕು ರ
ಶಿವಯೀಗದಲಿ ರುವಾತನೆ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬನಯಾಯ .
ಇದಮಿೀರಿ; ಕರಕಥ ಲದಲಿ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ
ತನು ್ನೆಯಲಿ ಅನಯ ದೈವ ಭವಿಮಿಶರ ಅನಯ ಬೀಧೆ
ಭವಿಶಾಕು ರವುಳಾಳ ತನ ಶುದಧ ಭವಿಯಿಂಬನಯಾಯ .
ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ;
``ಅಭಕುಜನಸಂಗಶಚ ಆಮಂತರ ಿಂಚ ಅರ್ನಗಃ
ಅನಯ ದೈವಪರಿತಾಯ ಗೀ ಲಿಂಗಭಕು ಕಯ ಲಕ್ಷಣಂ
ಶಿವಕಯ ಶಿವಮಂತರ ಕಯ ಶಿವಾಗ್ಕಯ ಪೂಜನಂ
ಶಿವಶೇಷಶಿೀಲಸಂಬಂಧೀ ಲಿಂಗಭಕು ಕಯ ಲಕ್ಷಣಂ
ಲಿಂಗರ್ಧರಿೀ ಸುಭಕು ಶಚ ಲಿಂಗಬಾಹಯ ಕತಿೀಸುತಃ
ಅಲಿಂಗಿನಿೀ ಚಿಂಬಕಶಚ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವರ ಜೇತ್ ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಗುರುವಾಕಯ ವ ಮಿೀರಿ ನಡೆವ ್ಹಾಪ್ರತಕರ ಮುಖವ ತೊೀರದ್ದರಾ,
ಸೆರಗಡಿಡ ಬೇಡಿಕೊಿಂಬ, ದಯದ್ದಿಂದ ನೀಡಿ ರಕ್ತಿ ಸು
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವಾ.
1348
ಪೂವಾಜ್ಞತವಳದು ಪುನಜ್ಞಾತರನಿಸ್ತ, ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ
ಲಿಂಗವಂತರನಿಸ್ತದ ಮೇಲ;
್ತೆು ಜ್ಞತಿಸೂತಕ ಜನನಸೂತಕ ಪೆರ ೀತಸೂತಕ ರಜಸೂ್ ತಕ,
ಎಿಂಜಲಸೂತಕ ಬಿಡದನು ಕಕ ರ ಇವರನೆಿಂತ್ತ ಭಕು ರಿಂಬನಯಾಯ ?
ಇವರನೆಿಂತ್ತ ಯ್ದಕು ರಿಂಬನಯಾಯ ? ಇವರನೆಿಂತ್ತ ಮುಕು ರಿಂಬನಯಾಯ ?
ಶಿರ ೀಗುರುಸಾವ ಮಿ ಶಿಷಯ ನ ಪೂವಾಾಶರ ಯಮಂ ಕಳೆದು,
ಹಕು ್ಕು ಕಸಂಯೀಗವಂ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಾಮಂತರ ಮಂ ತ್ತಿಂಬಿ,
ಕರಕಥ ಲಕ ಶಿವಲಿಂಗಮಂ ಬಿಜಯಂಗೈಸ್ತ ಕೊಟಕ ಿ ಬಳಕ
ಕಾಡಿಿ ಚ್ಚಚ ನ ಕೈಯಲಿ ಕರಡವ ಕೊಯಿ್ ದಂತಿರಬೇಕು ಭಕು ನ್ನ !
ಹಿಿಂದೆ ಮೆದೆಯಿಲಿ ಮುಿಂದೆ ನಿಲವಿಲಿ -ಇದು ಕಾರಣ್
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಾಯ , ನಿ್ಮ ಕದಭ ಕು ರು ಸೂತಕವ ಮಾಡಲಲಿ
1374
ಪ್ರರ ಣಾದ್ದ ವಾಯ್ದಗಳ ಕಳೆದು ಭಕು ರಾದರ್ಮ ವರು, -ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ:
ಅಲಿ ಲಿ ದಾ ದಶವಾಯ್ದಗಳ ದಶಸಾಥ ನದಲಿ ನಿಲಸ್ತ
ಭಕ್ತು ಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಯ ಹೇಳಹ ಕೇಳರಣಾಣ :
ಪ್ರರ ಣ್ವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗದಲಿ ,
ಅಪ್ರನವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಪರ ಸಾದಲಿಂಗದಲಿ ,
ವಾಯ ನವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಚತ್ತವಿಾಧ್ಪದದ ಬಯಕಯಳದ ಲಿಂಗರ್ಧಯ ನದಲಿ .
ಉದ್ಧನ ವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಉದೆು ೀಶದ್ದಿಂದ ನಡೆವ ಅನಯ ಗ್ನವ ಕಡಿಸ್ತ
ನಿಗಾ್ನವೆಿಂಬ ಸುಚ್ಚತು ದಲಿ .
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ಕಮಾನವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಕ್ಯ ಗ್ ಜ್ಞಾ ನದ ಕವ ಯಂಜಯ ೀತಿಯ
ಬಳಕ್ತನ ಕಳೆಯಲಿ .
ರ್ನಗವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಸುಚ್ಚತು ಸುಬುದ್ದಧ ಸುಗೀಷಿೆ ಯ ಸುಜ್ಞಾ ನದ
ಬಳಗಿನ ಕಳೆಯಡನೆ ಸುಳದ್ಧಡುವ ್ಹಾಲಿಂಗವಂತರ ಅನ್ನಭಾವದಲಿ .
ಕೂ್ಾವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು,
ಶಿವಶುರ ತಿ ಶಿವಮಂತರ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬಿೀಜಂಗಳ ಜಪ್ಸುವಲಿ .
ಕೃಕರ ವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು
ಚತ್ತವಿಾಧ್ ಪುರುಷ್ಠಥಾಿಂಗಳ ಕಳೆದು ಷಡಿವ ಧ್ ದ್ಧಸೊೀಹ ಭಕು ರತಿಯಾನಂದ
ಸೂಕ್ಷಮ ಸಂಬಂಧ್ದ ಕೂಟಕ ದಲಿ ತೆರಹಿಲಿ ದ ತನು ತಾನರಿವಲಿ .
ರ್ದವದತು ವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು ಶಿವಲಿಂಗವೆ ಲಿಂಗ ಶಿವಭಕು ರ ಕುಲಜರು,
ಶಿವಾಗ್ವೆ ಆಗ್, ಶಿವಾಚಾರವೆ ಆಚಾರವೆಿಂಬ ಏಕೊೀಭಾವದ
ನಿಷ್ಠೆ ಯಿಿಂದ ಭಾಷ್ಠಯ ನ್ನಡಿದು
ದೃಢವಿಡಿದು ಅನಯ ವ ಜರಿವಲಿ .
ಧ್ನಂಜಯ ವಾಯ್ದವ ನಿಲಸ್ತದರು, ಅನಂತ ಪರಿಯಲಿ ರ್ಧವತಿಗಿಂಡು
ಕಾಯಕಿ ೀಶದ್ದಿಂದ ತನ್ನ ್ನ ಬಳಲ ಗಳಸ್ತದಂತಹ ಧ್ನವ
ಅನಥಾವ ಮಾಡಿ ಕಡಿಕದೆ, ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ ಮಾಡಿ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ವೆಿಂಬ ತಿರ ವಿಧ್ ದ್ಧಸೊೀಹದ ಪರಿಣಾ್ದಲಿ ,
ಈ ದಶವಾಯ್ದಗಳ ಪರ ಯತು ಕಕ ರ್ಧಯ ನ ಗ್ನ ಸಂಗ ಸುಬುದ್ದಧ ನಿಗುಾಣ್
ತಮಂಧ್ ಕೊೀಪ ಚ್ಚಿಂತೆ ಎಿಂಬಿವನರಿದು, ದುಶಿಚ ತು ವ ಮುರಿದು,
ಅಹಂಕಾರವಳದು, ದಶವಾಯ್ದಗಳ ದಶಸಾಥ ನದಲಿ ನಿಲಸ್ತ
ಭಕು ರಾಗಬೇಕು ಕಾಣಿರ, ಎಲ ಅಣ್ಣ ಗಳರಾ !
ಅಲಿ ಲಿ ಇವರ ಓತ್ತ, ಭರವ ಕಡಿಸ್ತ ತಗಿ ಲತಿು , ಮೇಲ ತಲಯತು ಲೀಯದೆ
ದಶವಾಯ್ದಗಳ ದಶಸಾಥ ನದಲಿ [ನಿಲಸ್ತ] ದಶಾವಸೆಥ ಯಿಿಂದ ಲಿಂಗವನಲಸ್ತದ
್ಹಾ್ಹಿ್ನ ್ಕು ಕವೆ ಶಿರ ೀಪವಾತ, ಲಲ್ಲಟಕ ವೆ ಕೇತಾರವೆನಿಸುವುದು.
ಆತನ ಹೃದಯದಲಿ ಅಷಿ ಷಷಿಿ ತಿೀಥಾಿಂಗಳಪಪ ವು.
ಆತನ ಶಿರ ೀಪ್ರದ ವಾರಣಾಸ್ತ ಅವಿಮುಕು ಕಿ ೀತರ ದ್ದಿಂದ ವಿಶೇಷ.
ಆತನ ಪ್ರದ್ಧಿಂಗುಷೆ ಕಕ ಕ್ಕು ತಿೀಥಾಕಿ ೀತರ ಕಪು ಕಮುದರ ಿಂಗಳ ತಿರುಗಿ ಮಿಿಂದ
ಒಿಂದು ಕೊೀಟ್ಟ ಫಲ ಕರಿಯಲಿ .
ಆತನ್ನ ಕತಯ ವೆಿಂಬ ವೃಕ್ಷವನೇರಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಯಿಂಬ ಕೊನೆಯ ಹಿಡಿದು
ಪರಬರ ಹಮ ವೆಿಂಬ ಫಲವ ಸುವಿವೇಕದ್ದಿಂದ ಕವಿದು ಸುಖಿಯಾಗಿಪಾರ್ನಗಿ,
ಆತನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಪವೆಿಂಬರಡರ ಸುಖದುಿಃಖದವನಲಿ ;
ಗತಿ ಅವಗತಿಯಿಂಬರಡರ ್ತಿಗೇಡಿಯಲಿ ;
ಧ್್ಾ ಕ್ಾವೆಿಂಬರಡರ ಭರ ಮೆಯವನಲಿ ;
ಆತನ ನಿಲವು ಪುಷಪ ನ್ನಿಂಗಿದ ಪರಿ್ಳದಂತೆ, ಆಲಕಲುಿ ನ್ನಿಂಗಿದ ಅಪುಪ ವಿನಂತೆ,
ಅಗಿು ಆಹುತಿಗಿಂಡ ಘೃತದಂತೆ, ಕಬುಬ ನವುಿಂಡ ನಿೀರಿನಂತೆ,
ಉರಿಯ್ದಿಂಡ ಕಪುಾರದಂತೆ !
ಆತಂಗೆ ತೊೀರಲಿಂದು ಪರ ತಿಯಿಲಿ , ಎಣೆಯಿಲಿ .
ಆತ ನಿತಯ ನಿರಂಜನ ಚ್ಚನಮ ಯ ಚ್ಚದೂರ ಪ ನಿಶಿಚ ಿಂತ ನಿರಾಳನಯಾಯ .
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವಾ, ನಿ್ಮ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗ ಸಂಬಂದ್ದಯ ನಿಲವು
್ಹವ ನ್ನಿಂಗಿದ ಬಯಲ !
1383
ಬಕವಣ್ಣ ನ್ನದಧ ರಿಸ್ತದ ಭಕ್ತು ವಿಡಿದು, ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ವರ್ನರಾದ್ದಸ್ತ, ಅವರೊಕುಕ ದ ಕೊಿಂಡು ಮುಕು ರಾಗಲರಿಯದೆ,
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ಬೇರ ಇದ್ದರಿಟುಿ ನಂದ್ದ ವಿೀರಭದರ ್ತೆು ಕಲವು ಲಿಂಗಂಗಳೆಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ
ಲಿಂಗದರ ೀಹಿಯ ಮುಖವ ನೀಡಲ್ಲಗದು. ಅರ್ದನ್ನ ಕಾರಣ್ವೆಿಂದಡೆ:
ಗಂಡನ್ನಳಳ ಕತಿ ಅನಯ ಪುರುಷನನಪುಪ ವಲಿ ಪ್ರಣ್ಬ ರಪಪ ರಲಿ ದೆ ಕತಯ ರಪಪ ರರಿ
ಅದು ಕಾರಣ್ - ಲಿಂಗವಂತನ ಕೈಯಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಕೊಿಂಬ ಅನಯ ಲಿಂಗಂಗಳೆಲಿ ವು
ಹಾದರಕಕ ಹೊಕಕ ಹೊಲಗೆಟಕ ಿ ವಪುಪ ವಲಿ ದೆ ಅವು ಲಿಂಗಂಗಳಲಿ .
ತನು ಲಿಂಗದಲಿ ಅವಿಶಾವ ಕವ ಮಾಡಿ ಅನಯ ಲಿಂಗಂಗಳ ಭಜಿಸುವಲಿ
ಆ ಲಿಂಗವಂತ ಕಪಾ ಕಚ್ಚಚ ದ ಶಾವ ನನಪಪ ನಲಿ ದೆ ಭಕು ನಲಿ . ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ:
ಲಿಂಗರ್ದಹಿೀ ಶಿವಾತಾಮ ಚ ಕವ ಗೃಹಂ ಪರ ತಿಪೂಜರ್ನತ್ (ಪೂಜನಂರಿ)
ಉಭಯಂ ಪ್ರಪಸಂಬಂಧಂ ಶಾವ ನಶವ ಪಚಪ್ರದುಕೈಿಃ - ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಇದುಕಾರಣ್, ಈ ಉಭಯವನ್ನ ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಯ ಛಿದ್ದರ ಸ್ತ
ಚ್ಚನಿಖಂಡವರ್ನಯ್ದು ದ್ದಗಬ ಲ ಕೊಟುಿ ಅಘೀರ ನರಕದಲಿ ಕುಕ ವನ್ನ
1538
ಲಿಂಗವಂತನ ಲಿಂಗವೆಿಂಬುದೆ ಶಿೀಲ.
ಲಿಂಗವಂತನ ರಾಣಿವಾಕವ ಲಿಂಗದ ರಾಣಿವಾಕವೆಿಂಬುದೆ ಶಿೀಲ.
ಲಿಂಗವಂತನ ಅಥಾ-ಪ್ರರ ಣ್-ಅಬಿಮಾನಕಕ ತಪಪ ದ್ದಪುಪ ದೆ ಶಿೀಲ.
ಲಿಂಗವಂತನ ಪ್ರದೀದಕ-ಪರ ಸಾದಸೇವೆಯ ಮಾಡುವುದೆ ಶಿೀಲ.
ಇಿಂತಪಪ ಶಿೀಲವೇ ಶಿೀಲ.
ಉಳದ ಶಿೀಲಕಕ ಮೆಚಚ ವನೆ ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗ್ರ್ದವ ?
1539
ಲಿಂಗವಂತ ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣಿ ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗಿ ಎಿಂಬಿರಿ.
ಭಂಗವಾಯಿತು ಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತರ್ನಡಿದಡೆ !
ಕೊಿಂಬುದು ಪ್ರದೀದಕ ಪರ ಸಾದ, ಕಳಚವುದು ್ಲಮೂತರ .
ಅಿಂಗ ಸೊೀಿಂಕ್ತದ ಪ್ರದೀದಕಕ್ತಕ ೀ ವಿದ್ದ
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಯ ನಲಿ ಸಂಗಸುಖದ ಪರಿ ಬೇರ.
1683
ಹಸ್ತವು ತೃಷ್ಠ ವಿಷಯವೆಿಂಬ ್ರಂಗಳನೆ ಕಂಡು,
ಪರಿಣಾ್ವೆಿಂಬ ಕೊಡಲಯಲಿ ತತು ರಿದರಿದು,
ಕಾ್ ಕೊರ ೀಧ್ ಲೀಭ ಮೀಹ ್ದ್ತ್ ರಂಗಳ ತರಿದಟ್ಟಿ ದನಿಂದೆಡೆಯಲಿ .
ಪಂಚೇಿಂದ್ದರ ಯ, ಷಡುವಗಾ, ಕಪು ರ್ಧತ್ತ, ಅಷಿ ್ದವೆಿಂಬ ಬಳಳ ಯ ಸ್ತೀಳ,
ಏಳು ಕಟ್ಟಿ ನ ಮೀಳಗೆಯನೆ ಹೊತ್ತು ನಡೆದನಯಾಯ .
ಆಶ್ ಆಮಿಷ ತಾ್ಕವೆಿಂಬ ತ್ತರಗವನೇರಿ
ಆತ್ತರದ ತ್ತರವನೆ ಕಳೆದನಯಾಯ -ಈ ್ಹಾ್ಹಿಮಂಗೆ,
ಜಗದ ಜತಿು ಗೆಯ, ಹಾದರಗಿತಿು ಯ,
ಹದ್ದನೆಿಂಟು ಜ್ಞತಿಯ ್ನೆಯಲಿ ತೊತಾು ಗಿಹ
ಶಿವದರ ೀಹಿಯ ಲಿಂಗವಂತರ ್ನೆಯಲಿ ಹೊಗಿಸುವರ ?
ಎಲ ಲಿಂಗತಂದೆ, ಜಡವಿಡಿದು ಕಟಿ ನಯಾಯ , ಭಕ್ತು ಯ ಕುಲವನರಿಯದೆ.
ಎಲ ಲಿಂಗದ್ಧಜ್ಞಾ ರ್ಧರಕಾ, ಎಲ ಲಿಂಗಕನ್ನ್ತಾ, ಎಲ ಲಿಂಗೈಕಪರ ತಿಗಾರ ಹಕಾ.
ಕೂಡಲಚೆನು ಸಂಗಯಯ ನಲಿ , ಮೀಳಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆಗಳ ಶಿರ ೀಪ್ರದಕಕ
ನಮೀ ನಮೀ ಜಯ ಜಯತ್ತ.
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9. ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ
208
ಈ ಕಕಲದಳಗೆ ಒಿಂದು ಕಯವಿಲಿ ದೆ
ರ್ನವು ಹಿರಿಯರು ರ್ನವು ಲಿಂಗವಂತರಿಂಬರು.
ಇದ್ದರ ಕೈಯಲಿ ಎನಿಸ್ತಕೊಳುಳ ತಿು ಹರು ್ನ ರ್ನಚದೆ.
ಇಿಂಥ ಮೂಗುರ್ನಚ್ಚಗಳ ಮೆಚಚ ವನೆ
್ಹಾಲಿಂಗ ಗಜೇಶವ ರನಲಿ
ಎನು ಹತು ತಂದೆ ಪೂವಾಾಚಾಯಾ ಸಂಗನಬಕವಣ್
10.

ಹೊಡೆಹುಲಿ ಬಂಕಣಣ

1213
ಲಿಂಗವಂತರು, ಲಿಂಗಾಚಾರಿಗಳಂಗಣ್ಕಕ .
ಲಿಂಗಾಪ್ಾತ ಭಿಕ್ಷಕಕ ಹೊೀದಲಿ , ಲಿಂಗಾಪ್ಾತವ ಮಾಡುವಲಿ ,
ಸಂರ್ದಹವಿಲಿ ದೆ ಕಾಣ್ದುದನೆಚಚ ರಿಕದೆ,
ಕಂಡುದ ನ್ನಡಿಯದೆ, ಕಂಡುದನ್ನ ಕಾಣ್ದುದನ್ನ,
ಒಿಂದೆಕ್ವೆಿಂದುತಿಳಯಬಲಿ ಡೆ, ಕುಿಂಭೇಶವ ರಲಿಂಗವೆಿಂಬನ್ನ.
11.

್ಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ

439
ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ
ಲಿಂಗವಂತರನಿಸ್ತಕೊಿಂಬ ್ಹಾಲಿಂಗವಂತರು ನಿೀವು ಕೇಳರೊ.
್ನೆಗಿಂದು ದೈವ, ನಿ್ಗಿಂದು ದೈವ.
ನಿ್ಮ ಿಂಗನೆ ಅನಯ ದೈವಕಕ ಿಂದು ನಿಯಾಮಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕವ,
ನಿ್ಮ ಇಷಿ ಲಿಂಗಕಕ ಕೊಟುಿ ಭುಿಂಜಿಸುತಿು ದುಾ,
್ತೆು ್ರಳ ಲಿಂಗವಂತರನಿಸ್ತಕೊಿಂಬ ಲಿಂಗದರ ೀಹಿಗಳಗೆ
ಕುಿಂಭಿೀಪ್ರತಕ, ರ್ನಯಕನರಕ ತಪಪ ದೆಿಂದ ಕಲರ್ದವಯಯ .
449
ಅಕಕ ರ ಗಣಿತ ಗಾಿಂಧ್ವಾ ಜಯ ೀತಿಷ ಆತಮ ವಿದೆಯ ತಕಾ ವಾಯ ಕರಣ್
ಅ್ರಸ್ತಿಂಹ ಛಂದಸು್ ನಿಘಂಟು ಶಾಲಹೊೀತರ ಗರ ಹವಾದ ಗಾರುಡ
ದೂಯ ತ ವೈದ್ದಕಶಾಕು ರ ಸಾಮುದ್ದರ ಕಶಾಕು ರ ಲಕ್ಷಣ್ಶಾಕು ರ ಅಶವ ಶಿಕಿ
ಗಜಶಿಕಿ ಗೀಕಣ್ಾ ದ್ಧಡಾಬಂಧ್ ಮೂಲಕಾಸ್ತದ್ದಧ ಭೂಚರತವ
ಖೇಚರತವ ಅತಿೀತ ಅರ್ನಗತ ವತಾಮಾನ ಸೂಥ ಲ ಸೂಕ್ಷಮ
ಇಿಂದರ ಜ್ಞಲ ್ಹೇಿಂದರ ಜ್ಞಲ ವಡಾಯ ನಚೇಷ್ಠಿ ಪರಕಾಯಪರ ವೇಶ
ದೂರದೃಷಿಿ ದೂರಶರ ವಣ್ ಋಗಯ ಜಿಃಸಾಮಾಥವಾಣ್ ಶುರ ತಿಕಮ ೃತಿ
ಆಯ್ದದ್ಧಾಯ ನಷಿಿ ಕಾಮುಷಿಿ ಚ್ಚಿಂತನೆ ಚೀರವಿದೆಯ ಅಮೃತೊೀದಯ
ಭಾಷ್ಠಪರಿೀಕಿ ವಿೀಣಾವಿದೆಯ ಭಿಂಗಿವಿದೆಯ ್ಲಿ ವಿದೆಯ ಶಕು ರವಿದೆಯ
ಧ್ನ್ನವಿಾದೆಯ ಅಗಿು ಕು ಿಂಭ ಜಲಕು ಿಂಭ ವಾಯ್ದಕು ಿಂಭ ವಾದವಶಯ
ಅಿಂಜರ್ನಸ್ತದ್ದಧ ಫುಟ್ಟಕಾಸ್ತದ್ದಧ ಮಂತರ ತಂತರ ಸ್ತದ್ದಧ
ಇವೆಲಿ ವ ಕಲತಡೇನ್ನ ಅರುವತಾು ಲುಕ ವಿದ್ಧಯ ಪರ ವಿೀಣ್ನೆನಿಸ್ತಕೊಿಂಬನಲಿ ದೆ
ಲಿಂಗವಂತನೆನಿಸ್ತಕೊಿಂಬುದ್ದಲಿ . ಲಿಂಗವುಳಳ ಶಿವಭಕು ಿಂಗೆ
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ಇವರಲಿ ರೂ ಕೂಡಿ ಕರಿಬಾರದೆಿಂದ ನ್ಮ ಕಲರ್ದವರರ್ದವ.
503
ಆ ್ಹಾ ಲಿಂಗವಂತನಬಬ ನ್ನಿಂಡನೆನಬೇಡ.
ಆತನ ದಂತಂಗಳೆಲಿ ಪಂತಿಕಾರರು.
ಆತನ ನಡುವಿಪಪ ಕಾಿಂತಿರೂಪ ನಿೀನ್ನ ಕಾಣಾ, ಕಲರ್ದವಯಯ .
514
ಈರೇಳುಭುವನಕಕ ಕತಾನಬಬ ನೆಿಂಬ ಆದ್ದಯನರಿಯದೆ,
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಸೂತಕವೆಿಂಬ ನ್ನಡಿಯ ಕೇಳಲ್ಲಗದು.
ಕತು ಕೊೀಣ್ ಕುರಿ ಕೊೀಳ ತಿಿಂಬ
ಭೂತಪೆರ ೀತ ದೈವದೆಿಂಜಲು ಭುಿಂಜಿಸುವವಗೆ,
ಏಳೇಳುಜನಮ ನರಕ ತಪಪ ದೆಿಂದ ಕಲರ್ದವರರ್ದವಯಯ .
637
ನ್ಗೆ ಲಿಂಗವುಿಂಟು,
ರ್ನವು ಲಿಂಗವಂತರಿಂದು ನ್ನಡಿವರು.
್ತೆು ್ರಳ ಭವಿಶೈವದೈವಂಗಳಗೆರಗುವ
ಈ ಮಂಗಮಾನವರನೇನೆಿಂಬನಯಾಯ ,
ಕಲರ್ದವಯಯ .
724
ಲಿಂಗೈಕಯ ಲಿಂಗವಂತ ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣಿ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಗಳೆಿಂದೆನಬಹುದು.
ಉದಯಕಾಲ ್ರ್ಧಯ ಹು ಕಾಲ ವಿಚ್ಚತರ ಕಾಲ ತಿರ ಕಾಲ
ಲಿಂಗಾಚಾಕರಿಂದೆನಬಹುದು, ಎನಬಹುದು.
ಹೊನ್ನು ಹಣ್ಮಣ ್ಣ್ಮಣ ತಿರ ವಿಧ್ವ ತೊೀರಿದ
ನಿಷಪ ೃಹರಿಂದೆನಬುಹುದು, ಎನಬಹುದು.
ರ್ಧರಣೆ ಪ್ರರಣೆ ಒಡಲ ದಂಡಣೆ ಕರಣ್ ದಂಡಣೆ
ಉಳಳ ವರಿಂದೆನಬಹುದು.
ಶಿೀಲವಂತರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒರತೆಯಗಘ [ವ]ಣಿಯ
ನೇಮಿಗಳೆಿಂದೆನಬುಹು, ಎನಬಹುದು.
ನೇ್ ವರ ತ ಪ್ರಕದರ ವಯ ವ ಒಲಿ ವೆಿಂದೆನಬಹುದು, ಎನಬಹುದು.
ಶುದಧ ಶೈವ ಪೂವಾಶೈವ ವಿೀರಶೈವವೆಿಂದೆನಬುಹುದು, ಎನಬಹುದು.
ಕರವೇದ್ದಗಳು ಶಬು ವೇದ್ದಗಳು
್ಹಾನ್ನಭಾವಿಗಳೆಿಂದೆನಬಹುದು, ಎನಬಹುದು.
ಇಿಂತಿವರಲಿ ರೂ
ಶಿವಪಥದಳಗೆ ಮಾಡುತು ಆಡುತು ಇದು ರಲಿ ದೆ
ಒಿಂದರ ಕುಳವು ತಿಳಯದು ನೀಡಾ.
ಆ ಒಿಂದು ದ್ಧಸೊೀಹದಲಿ ಬಕವಣ್ಣ ಕವ ತಂತರ .
ಆ ಲಿಂಗವು ಬಕವಣ್ಣ ನ ಒಡನಡನೆ ಆಡುತಿದಾನ್ನ ನೀಡಾ.
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12.

್ನ್ನಮುನಿ ಗುಮಮ ಟದೇವ

1020
ಆರೂ ಇಲಿ ದ ್ನೆಯಲಿ ಹಾದರಿಗ ಹೊಕುಕ ,
ಹಿಂಡತಿಯಿಲಿ ದ ಪುಿಂಡ ಬಂದು ಅವನಂಗವ ಹೊಯಯ ಲ್ಲಗಿ,
ಕಂಡರು ಗಾರ ್ದ ಪುಿಂಡೆಯರಲಿ ರೂ ಕೂಡಿ.
ಮಿಿಂಡನಬಬ ನೆ ಕತು .
ಅಿಂಗವಿಲಿ ದ ಕಳವು, ಹಿಂಗೂಸು ಇಲಿ ದ ಹಾದರ,
ಈ ಊರ ಅಿಂಗವಲ್ಲಿ ಎಿಂದು, ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ರೂ ಕೂಡಿ
ಕೊಿಂಡಾಡುತಿು ದುು ದ ಕಂಡೆ.
ಗೂಡಿನ ಗು್ಮ ಟಕ ರ್ನಥನ ಒಡೆಯ ಅಗಮೆಯ ೀಶವ ರಲಿಂಗದಲಿ ,
ನಂಬಲರಿಯದ ಸಂರ್ದಹಿಗಳಗುಿಂಟ ್ಹಾಸಂಗದ ಕೂಟಕ  ?

13.

್ರುಳಶಂಕರರ್ದವ

1093
ಆಯತದಲಿ ಅಿಂಗಭೀಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಸಾವ ಯತದಲಿ ಕನು ಹಿತರ್ನಗಿರಬೇಕು.
ಕನು ಹಿತದಲಿ ಕದ್ಧಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಇಿಂತಿೀ ತಿರ ವಿಧ್ದಲಿ ಏಕವಾಗಿರಬಲಿ ಡೆ,
ಅದು ವ್ಾ, ಅದು ಸಂಬಂಧ್, ಅದು ನಿಯತಾಚಾರವೆಿಂದೆಿಂಬನ್ನ.
ಅದಲಿ ದೆ ಲಿಂಗವ ್ರದು, ಅಿಂಗ[ವ]ಭೀಗಿಸ್ತ,
ಅಿಂಗಸಂಗದಲಿ ದುಾ, ಅಿಂಗವೆ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿಹರಿಗೆಲಿ ರಿಗೆಯೂ
ಲಿಂಗದ ಶುದ್ದಧ ನಿ್ಗೇಕ ಕೇಳರಣಾಣ .
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಅಿಂಗಸೂತಕ್ತಯಲಿ .
ಅಲಗಿನ ಕೊನೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲಣ್ ಸ್ತಿಂಹಾಕನದ ಮೇಲ
ಲಿಂಗದ ಪ್ರರ ಣ್ವ ತನು ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು,
ತನು ಪ್ರರ ಣ್ವ ಲಿಂಗದಲಿ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು,
ಏಕಪ್ರರ ಣ್ವ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿಪಪ ಶರಣ್ನ ಜಯ ೀತಿ್ಾಯನೆಿಂಬನ್ನ,
ಜಗದ ಕತಾನೆಿಂಬನ್ನ, ಜಗದ್ಧರಾಧ್ಯ ನೆಿಂದೆಿಂಬನ್ನ ಕಾಣಾ,
ಶುದಧ ಸ್ತದಧ ಪರ ಸ್ತದಧ ಪರ ಕನು ಪರ ಭುವೆ ಶಾಿಂತಚೆನು ್ಲಿ ಕಾಜಾನರ್ದವಯಾಯ .
ನಿ್ಮ ಸಂಗಿಯ ನಿಲವಿನ ಪರಿಯ ನಿೀವೇ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ,
ರ್ನನೆತು ಬಲಿ ನಯಾಯ , ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ.
1095
ಇಷಿ ಲಿಂಗಕೊಕ ಿಂದು ಕಷಿ ಬಂದ್ದತೆು ಿಂದು ಮುಟಕ ಿ ಲ್ಲಗದು.
ಇನ್ನು ಕಟಿ ನೆಿಂಬ ಪ್ರಪ್ಗಳು ನಿೀವು ಕೇಳರ.
ಇಷಿ ಲಿಂಗ, ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗದ ಆದ್ದ ಅಿಂತ್ತವರ್ನರುಬಲಿ ರು ?
ಹೃದಯಕ್ಲ ಭೂರ ್ಧ್ಯ ದಲಿ [ಯ] ಕವ ಯಂಜಯ ೀತಿಯ ಪರ ಕಾಶ[ನ್ನ]
ಆದ್ದ ್ಧ್ಯ ಸಾಥ ನದಲಿ ಚ್ಚನಮ ಯ ಚ್ಚದೂರ ಪರ್ನಗಿಹ.
ಇಿಂತಪಪ ್ಹಾಘನವ ಬಲಿ ಶರಣ್ನ ಪರಿ ಬೇರ.
ಇಷಿ ಲಿಂಗ ಹೊೀದ ಬಟಿ ಯ ಹೊಗಲ್ಲಗದು.
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ಈ ಕಷಿ ದ ನ್ನಡಿಯ ಕೇಳಲ್ಲಗದು.
ಕಟ್ಟಿ ತ್ತು ಜಯ ೀತಿಯ ಬಳಗು, ಅಟ್ಟಿ ಟ್ಟಕಯಲಿ ಅರಿವುರ್ದನ ?
ಆಲ ನ್ನಿಂಗಿದ ನೀಟಕ ದಂತೆ, ಪುಷಪ ನ್ನಿಂಗಿದ ಪರಿ್ಳದಂತೆ,
ಜಲ ನ್ನಿಂಗಿದ ಮುತಿು ನಂತೆ, ಅಪುಪ ವಿನಳಗಿಪಪ ಉಪ್ಪ ನಂತೆ,
ಬಿೀಜದಳಗಿಪಪ ವೃಕ್ಷದಂತೆ, ಶಬು ದಳಗಿನ ನಿಿಃಶಬು ದಂತೆ,
ಬಯಲ ನ್ನಿಂಗಿದ ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡದಂತೆ, ಉರಿವುಿಂಡ ಕಪುಾರದಂತೆ.
ಇಿಂತಪಪ ್ಹಾಘನ ತೇಜೀಮೂತಿಾಯ ನಿಲವ ಬಲಿ
್ಹಾಶರಣ್ನ ್ನೆಯ ಎತ್ತು ತೊತ್ತು ಮುಕಕ ಳಸ್ತ
ಉಗುಳುವ ಪಡುಗ, ಮೆಟುಿ ವ ಚಮಾಮ ವುಗೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತದೆನಯಾಯ .
ಶುದಧ ಸ್ತದಧ ಪರ ಸ್ತದಧ ಪರ ಕನು ಪರ ಭುವೆ ಶಾಿಂತಚೆನು ್ಲಿ ಕಾಜಾನರ್ದವಯಾಯ ,
ನಿ್ಮ ಲಿಂಗವಂತನ ನಿಲವಿನ ಪರಿಯ ನಿೀವೆ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ
ರ್ನನೆತು ಬಲಿ ನಯಾಯ , ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ.
1096
ಇಷಿ ಲಿಂಗಾಪ್ಾತಂ ಪ್ರರ ಣಂ ತೃಪ್ು ಲಿಂಗಾಪ್ಾತಾ ಭವೇತ್
ಅಿಂಗಾಿಂಕ್ತತ ಲಿಂಗಾಿಂಗಿರ್ನಿಂ ತಿರ ವಿಧಂ ಲಿಂಗಮುಚಯ ತೇ ||
ಇಿಂತೆಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಲಿಂಗಕೂಕ ತನಗೂ ಎಡೆದೆರಹಿಲಿ ದ್ದಪಪ ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ಕೇಳುವ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ನೀಡುವ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ರುಚ್ಚಸುವ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ಸಂಗವ ಮಾಡುವ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ಅಳಲುವ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ಬಳಲುವ,
ಲಿಂಗಕಹಿತವಾಗಿಯ ತೊಳಲುವ.
ಇಿಂತಪಪ ್ಹಾ್ಹಿ್ ಲಿಂಗವಂತನ
ಅಿಂಗಕ್ತರ ಯಗಳಲಿ ಲಿಂಗಕ್ತರ ಯಗಳಾದವು.
ಅಿಂಗಸಂಗವೆಲಿ ಲಿಂಗಸಂಗವಾದವು.
ಅಿಂಗಭೀಗವೆಲಿ ಲಿಂಗಭೀಗವಾದವು.
ಇಿಂತಪಪ ್ಹಾ್ಹಿ್ ಲಿಂಗವಂತನ ಚರಣ್ಕಕ
ಎನು ಶಿರವನರಿದು ಪೂಜಿಸುವೆ ಕಾಣಾ,
ಶುದಧ ಸ್ತದಧ ಪರ ಸ್ತದಧ ಪರ ಕನು ಪರ ಭುವೆ ಶಾಿಂತಚೆನು ್ಲಿ ಕಾಜಾನರ್ದವಯಾಯ .
ನಿ್ಮ ಲಿಂಗವಂತನ ನಿಲವಿನ ಪರಿಯ ನಿೀವೆ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ
ರ್ನನೆತು ಬಲಿ ನಯಾಯ , ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ.
1115
ಲಿಂಗವಂತನ ನಿಲವು ಸಂಗಸೂತಕ್ತಯಲಿ .
ಕಂಗಳ ಕಳೆಯ ಬಳಗಳದು ಉಳದ್ಧತ ಅಿಂಗಲಿಂಗೈಕಯ ಕಾಣಾ,
ಶುದಧ ಸ್ತದಧ ಪರ ಸ್ತದಧ ಪರ ಕನು ಪರ ಭುವೆ ಶಾಿಂತಚೆನು ್ಲಿ ಕಾಜಾನರ್ದವಯಾಯ .
ನಿ್ಮ ಲಿಂಗವಂತನ ನಿಲುವಿನ ಪರಿಯ ನಿೀವೆ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ
ರ್ನನೆತು ಬಲಿ ನಯಾಯ , ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ.
1116
ಲಿಂಗವಂತ ಲಿಂಗಭಕು ಲಿಂಗಾಚಾರಿಯನಿಸ್ತಕೊಿಂಡ ಬಳಕ,
ಲಿಂಗದ ನಚಚ , ಲಿಂಗದ ್ಚಚ , ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿರಬೇಕಲಿ ದೆ,
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್ತೆು ತಪ್ಪ ನಡೆದು, ತಪ್ಪ ನ್ನಡಿದು, ಪರಧ್ನ ಪರಸ್ತು ರೀಯರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿ,
ದುಗುಾಣ್ ದುರಾಚಾರದಲಿ ನಡೆದು,
್ತೆು ತಾವು ಲಿಂಗವಂತರನಿಸ್ತಕೊಿಂಬ ಪರಿಯ ನೀಡಾ.
ಇದು ಲಿಂಗದ ನಡೆಯಲಿ , ಲಿಂಗದ ನ್ನಡಿಯಲಿ .
ಇದ ನ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ರು ಮೆಚಚ ರು.
ಲಿಂಗವಂತನ ಪರಿ ಬೇರ ಕಾಣಿರ.
ಲಿಂಗಕಕ ಲಿಂಗವೆ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿರಲು ಬಲಿ .
ಲಿಂಗಕಕ ಲಿಂಗವೆ ಭೀಗವಾಗಿರಲು ಬಲಿ .
ಲಿಂಗಕಕ ಲಿಂಗವೆ ಸಂಗವಾಗಿ[ರಲು]ಬಲಿ ,
ಇಿಂತಪಪ ಲಿಂಗವಂತನ ಕದ್ಧಚಾರಿಯಿಂಬನ್ನ.
ಇಿಂತಪಪ ಲಿಂಗವಂತನ ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗಿಯಿಂಬನ್ನ.
ಇಿಂತಪಪ ಲಿಂಗವಂತನ ಕವಾಕರಣ್ ನಿ್ರ್ಂ ಕು ನ
ಕವಾನಿವಾಾಣಿಕಾಯಿಂಬನ್ನ.
ಇಿಂತಪಪ ್ಹಾ್ಹಿ್ನ ನಿಲವು ಎಲಗಳೆದ ವೃಕ್ಷದಂತೆ,
ಉಲುಹಡಗಿಪಪ ಶರಣ್ನ ಪರಿಯ ನಿೀವೇ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ,
್ತೆು ಉಳದ್ಧದ ಅಜ್ಞಾ ನ ಸಂರ್ದಹಿಮಾನವರತು ಬಲಿ ರಯಾಯ .
ಶುದಧ ಸ್ತದಧ ಪರ ಸ್ತದಧ ಪರ ಕನು ಪರ ಭುವೆ ಶಾಿಂತಚೆನು ್ಲಿ ಕಾಜಾನರ್ದವಯಾಯ
ನಿ್ಮ ಲಿಂಗಾವರ್ಧನಿಯ ಪರಿಯ ನಿೀವೇ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ
ರ್ನನೆತು ಬಲಿ ನಯಾಯ , ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ.
1118
ಶಿೀಲದ ತ್ತದ್ದಯ ಮದಲನರಿಯದೆ, ವರ ತದ್ಧಚರಣೆಯ ಕರ ್ವನರಿಯದೆ,
ಆಚಾರದ ನೆಲಯನರಿಯದೆ, ಬರಿದೆ ವರ ತ ಶಿೀಲ್ಲಚಾರವೆಿಂದೆಿಂಬಿರಿ.
ವರ ತಶಿೀಲ್ಲಚಾರದ ಕವ ರೂಪವನರಿಯದ,
ಅದರಾಚರಣೆಯನರಿಯದ ಶಿೀಲವಂತರು ನಿೀವು ಕೇಳ ಭೀ.
ತನ್ನವಿನ [ಗುಣ್ವ] ್ನದಲಿ ಗೆ ತಂದು, ಆ ್ನದ ಅನ್ನವನರಿದು,
ಶುಚ್ಚ ಶಿೀಲ ಉಚಯ ತೆಯಿಂದುದ್ಧಗಿ, ಕಚಚ ರಿತರ ವನ್ನಳಳ ಆಚಾರವೆ ಕವ ರೂಪವಾದ
ಘನಲಿಂಗವ ಬರಕಬಲಿ ಡೆ ಅದು ಶಿೀಲ.
್ನದ ತನ್ನವ ್ಹಾಘನದರುವಿನಲಿ ಗೆ ತಂದು
ಅರಿವಿನ ಆಚಾರವೆ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ ಪರ ಸಾದ ಪ್ರದತಿೀಥಾ
ಭಕ್ತು ಎಿಂದರಿದು, ಅವರ ಕವ ರೂಪವನರಿದು, ಆಚರಿಸ್ತದ ಘನ ಶರಣ್ರ
ಬರಕಬಲಿ ಡೆ ಅದು ವರ ತ.
ಕದ್ಧಚಾರ ನಿಯತಾಚಾರ,
ಭಕಾು ಯ ಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಕ್ಯಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರವೆಿಂಬವುಗಳ
ಕವ ರೂಪವನರಿದು ಆಚರಿಕಬಲಿ ಡೆ ಅದು ಆಚಾರ.
ವರ ತ ಶಿೀಲ್ಲಚಾರದ ಅನ್ನವನರಿಯದೆ,
ಘನ ಶರಣ್ರ ಬರಕದೆ,
ತನ್ನ್ನಧ್ನವ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ಕಕ ಕವೆಕದೆ
ಬರಿದೆ ಅನ್ನವಿನ ತನ್ನವಿನ ಕೊನೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲಣ್ ಜಯ ೀತಿಯ
ತ್ ತ್ಗೆ ಅರಿದೆಹನೆಿಂಬವರಲಿ ರೂ
ಅನ್ನಮಾವನನರಿಯದೆ ಕಟಕ ಿ ರು ಕಾಣಾ,
ಶುದಧ ಸ್ತದಧ ಪರ ಸ್ತದಧ ಪರ ಕನು ಪರ ಭುವೆ
ಶಾಿಂತಚೆನು ್ಲಿ ಕಾಜಾನ ರ್ದವಯಾಯ .
ನಿ್ಮ ಶರಣ್ರ ಅನ್ನವನರಿದು, ಘನವ ಬರಕಬಲಿ
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ಶರಣ್ ಸಂಗನಬಕವಣ್ಣ ನ್ನ, ಇಿಂತಪಪ ್ಹಾಲಿಂಗವಂತರ
ನಿಲವಿನ ಪರಿಯ ನಿೀವೇ ಬಲಿ ರಲಿ ದೆ, ರ್ನನೆತು ಬಲಿ ನಯಾಯ ?
ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ ನಿ್ಮ ಧ್್ಾ.
14.

ಮೀಳಗೆ ಮಾರಯ್ಯ

1424
ಅಿಂಗ ಲಿಂಗವಂತವಾದ ್ತೆು
ಮುಟುಿ ವ ತಟುಿ ವ, ಸೊೀಿಂಕ್ತನಲಿ ಸುಳವ,
ಇದ್ದರಿಟುಿ ಬಂದ ಪದ್ಧಥಾವ
ಅಿಂಗಲಿಂಗಕಕ ಕೊಟುಿ ಕೊಳಬೇಕು.
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವಾದ ್ತೆು ಕರಣಂಗಳಗಿಿಂಬುಗಡದ್ದರಬೇಕು.
ತನು ನರಿದುದಕಕ ಉಭಯಾರೂಢರ್ನಗಿರಬೇಕು.
ಉಭಯವೇಕವಾದ ್ತೆು ಸಾಕು ಕತಿಕ ರೀ, ನಿಿಃಕಳಂಕ ್ಲಿ ಕಾಜಾರ್ನ
1744
ಗುರುಕಥ ಲ ಮೂರಾಗಿ ನಡೆವ ಭೇದವರ್ನರೂ ಅರಿಯರಲ್ಲಿ .
ಭವಿಗೆ ಲಿಂಗವ ಕೊಡುವಲಿ , ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಹರರೂಪ ಮಾಡುವಲಿ ,
ಹರರೂಪ್ಿಂಗೆ ಅರಿವ ಹೇಳುವಲಿ , ತಿರ ವಿಧ್ ಗುರುರೂಪ್ರಯಿತ್ತು .
ಅಿಂಗಕಕ ಲಿಂಗವ ಕೊಡುವಲಿ , ಜಂಗ್ಕಥ ಲವ ಮಾಡುವಲಿ ,
ಆತಮ ಬೀಧ್ನೆಯ ಹೇಳುವಲಿ , ಲಿಂಗಕಕ ಆಚಾರ,
ಕ್ಯಕಕ ದರಿಸ್ತನ, ಆತಮ ಕಕ ಬೀಧೆ,
ಇಿಂತಿವರ್ನಧ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಿಃಕಳಂಕ ್ಲಿ ಕಾಜಾರ್ನ.
1493
ಆಕಾಶ ಕತಿು ತ್ತು , ಬಯಲು ಅತಿು ತ್ತು , ವಾಯ್ದ ಹೊತಿು ತ್ತು ,
ಬಿಂಕ್ತ ಕತು ಠಾವಿನಲಿ ಸುಟ್ಟಿ ತ್ತು .
ಕೈಯಿಲಿ ದ ಮೀಟಕ  ಹಿಡಿ ಖಂಡವ ಕೊಯು .
ರ್ನಲಗೆಯಿಲಿ ದೆ ಬಾಯಲಿ ಮೆದುು ,
ಪರಿಣಾ್ವಿಲಿ ದ ಸಂತೊೀಷಿಯಾದನಯಾಯ , ಆ ಶರಣ್.
ಆತನ ಇರವು, ಇಹದಲಿ ಅಜ್ಞಾ ನಿ, ಪರದಲಿ ಸುಜ್ಞಾ ನಿ.
ಇಹಪರವೆಿಂಬ ಸಂದನಳದಲಿ ದೆ ಲಿಂಗವಂತನಲಿ .
ಲಿಂಗ ಪ್ರರ ಣ್ದ ಮೇಲ ನಿಿಂದುದಕಕ ಸಾಕ್ತಿ
ಉರಿ ಕೊಿಂಡ ಕಪುಾರದಂತೆ, ವಿಷ ಕೊಿಂಡ ಘಟಕ ದಂತೆ
ಘಟಕ  ಕೊಿಂಡ ಸೂತರ ದಂತೆ, ಶೌಯಾ ಕೊಿಂಡ ಪರ ತಾಪದಂತೆ.
ಹಾಿಂಗಿರಬೇಕು ್ನ.
ಲಿಂಗ ಕೊಿಂಡ ್ನಕಕ ಇರ್ದ ದೃಷಿ ,
ನಿಿಃಕಳಂಕ ್ಲಿ ಕಾಜಾನನಲಿ ಸಾವ ನ್ನಭಾವಿಗೆ.
ಮೀಳಗೆ ಮಾರಯಯ
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15. ನಿಜಗುರು ನಿರಾಲಂಬಪರ ಭುವೆ
1331
್ತು ಿಂ ಸಾಕ್ತಿ :ಅಪಪ ಯಯ ಗುರುರಾಯ ಕೇಳು : ಜಂಗ್ ಜಗಭರಿತನೆಿಂದು
ಮಂಗಲಕವ ರೂಪರ್ನದ ಆದ್ದಬಕವೇಶವ ರನ್ನ
ಅರ್ನದ್ದ ಸಂಗಮೇಶವ ರನಳಗಾಗಿ ಕೂಗುತಿಪಾನಲಿ ದೆ,
ಈ ಭಂಗೇಡಿಗಳಾದ ಮಂಗ್ನ್ನಜರಿಗೆ ಎಚಚ ರವಿಲಿ ದೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ತ್ಮ ಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗವಿರುತಿರಲು, ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ
ಜಂಗ್ನಿಿಂದೆಯ ಮಾಡುತಿಪಾರಯಾಯ ,
ಲಿಂಗವಂತರಿಂದು ಹೇಳಕೊಿಂಬುತಿಪಪ ರಯಾಯ .
ಅಯಾಯ ಗುರುರೂಪವಾದುದ, ಲಿಂಗಪರ ತಾಪವಾದುದ,
ಜಂಗ್ನಿರೂಪವಾದುದ
ಅನಂಗಸಂಗಿ ಸಂಗನಬಕವೇಶವ ರನ್ನ ಬಲಿ ನಯಾಯ , ಅರಿದ್ದಪಪ ನಯಾಯ .
ಈ ಅಿಂಗವಿಕಾರಗೇಡಿಗಳ ಲಿಂಗಭಕು ರಿಂದು ಅಜ್ಞಾ ನ ಜಂಗ್ವ ನಂಬಲು,
ಪಂಗಳನ ಕೈಯ ಅಿಂಧ್ಕನ್ನ ಹಿಡಕೊಿಂಡು ಹಾಳುಗುಿಂಡಿಯ ಬಿದು ಿಂತಲಿ ವೆ.
ಹಿಿಂಗಾರಿ ಮುಿಂಗಾರಿ ಬಳೆಯ್ದವುದೆಿಂತಯಾಯ .
ನಿ್ಮ ಿಂಗದಡಲದುರಿ ತಾಪಮಂ,
ವಿೀರಮಾಹೇಶವ ರನೆಿಂಬ ವಿೀರಘಂಟ ್ಡಿವಾಳಪಪ ಯಯ ನ್ನ
ಕಾರಣಾಿಂಗದಲಿ ಕಠೀರ ವಾಕಯ ವನ್ನ,
ಜಂಗ್ವು ಜಗದ್ಧರಾಧ್ಯ ನೆಿಂದು ಮೇಿಂಗುಡಿ ಎತಿು ಪಾನಲಿ ದೆ
ಈ ಜಂಗುಳದೈವ ನಿೀಚಾತಮ ರಿಗೆ
ಸಂಗಕ್ರಕಭಾವ ಅರಿಯದೆ ಹೊೀಯಿತು ಯಾಯ .
ಅಪಪ ಯಾಯ ಗುರು ಶಂಭುಲಿಂಗವೆ, ನಿಜಗುರು ನಿರಾಲಂಬಪರ ಭುವೆ.

16. ಕಕಲೇಶ ಮಾದರಕ
412
ಕಾಯದ ಕಳವಳದಲಿ ಹುಟ್ಟಿ , ಸಂಸಾರವನೆ ತೊರದು,
ಲಿಂಗಮುಖವರಿಯದವರಲ್ಲಿ ಅಿಂತಿರಲ ಅಿಂತಿರಲ.
ಬರ ಹೊಮ ೀಪರ್ದಶವನೆ ಕೊರಳಲಿ ರಿಸ್ತಕೊಿಂಡು,
ವಿಷಯಾದ್ದಗಳ ಕೊಿಂಡಾತನಂತಿರಲ, ಅಿಂತಿರಲ.
ಪಂಚ್ಹಾವೇದಶಾಕು ರವನೀದ್ದ,
ಲಿಂಗವುಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಿಂಬ ಶಾವ ನರಂತಿರಲ, ಅಿಂತಿರಲ.
ತನ್ನವ ಹೊತ್ತು ತೊಳಲ ಬಳಲುವ
ಕಾಲವಂಚಕ ಯೀಗಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಅಿಂತಿರಲ, ಅಿಂತಿರಲ.
ಪಂಚ್ಹಾಶೈವರು ಭರ ಷಿ ರಾಗಿಹೊೀದರು.
ಎಿಂತ್ತ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಕರಿಯಿಂಬ ?
ಅದೆವ ೈತಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರಾಧ್ನೆ ಹುಸ್ತಯಿಂದು,
ಬುದ್ದಧ ತಪ್ಪ , ಗ್ನಗೆಟುಿ ಹೊೀದರು.
ಅದೃಶಯ ಿಂ ಭಾವನೀ ರ್ನಸ್ತು ದೃಶಯ ಮೇವ ವಿನಶಯ ತಿ |
ಕದಬ ರಹಮ ಿಂ ತ್ತ ನಿರಾಕಾರಂ, ತಥಯ ಿಂ ರ್ಧಯ ಯಂತಿ ಯೀಗಿನಃ ||
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ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ, ಬಾರ ಹಮ ಣ್ನೆಿಂದಡೆ
ಬರ ಹಮ ನ ಶಿರವ ದಂಡವ ಕೊಿಂಡರು.
ಬರ ಹಮ ವಾದ್ದಗಳು ಲಿಂಗಕಕ ದೂರವಾಗಿ ಹೊೀದರು.
ಅಹಮಿಲಿ ದ ಕಾರಣ್, ಕಕಳೇಶವ ರರ್ದವಯಾಯ ,
ನಿ್ಮ ಶರಣ್ರು ಜಗವಂದಯರಾದರು.

17. ಸ್ತದಧ ರಾಮೇಶವ ರ
1890
ಲಿಂಗವಂತರು ತಾವಾದ ಬಳಕ,
ಅಿಂಗನೆಯರ ನಡೆನ್ನಡಿಗಮೆಮ
ಲಿಂಗದ ರಾಣಿಯರಿಂದು ಭಾವಿಕಬೇಕು.
ಲಿಂಗವಂತರು ತಾವಾದ ಬಳಕ,
ಅನ್ನಭವ ವಚನಗಳ ಹಾಡಿ
ಸುಖದುಿಃಖಗಳಗಭೇದಯ ವಾಗಿರಬೇಕು.
ಲಿಂಗವಂತರು ತಾವಾದ ಬಳಕ,
ಜಂಗ್ವ ಪೂಜಿಸ್ತ ಕದ್ಧ ಲಿಂಗೈಕಯ ಸುಖಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು
ನೀಡಾ, ಕಪ್ಲಸ್ತದಧ ್ಲಿ ಕಾಜಾರ್ನ.
1891
ಕವಾರು ಲಿಂಗವಂತರಿಂದು ್ನದಲಿ ಭಾವಿಸ್ತ
ನಡೆಯಬೇಕಲಿ ದೆ,
ನಡೆನ್ನಡಿಯಲಿ ಭಾವಿಸ್ತ ನಡೆಯಬಾರದು ನೀಡಯಾಯ .
ಕವಾರು ಲಿಂಗವಂತರಿಂದು ಭಾವಿಸ್ತದಲಿ ಪೂರೈಸ್ತಕೊಳಳ ಬೇಕಲಿ ದೆ,
ಪುರಹರ ಕಪ್ಲಸ್ತದಧ ್ಲಿ ಕಾಜಾನನ ಮಂರವಾಸ್ತಗಳೆಿಂದು
ಭಾವಿಕಬಾರದು ನೀಡಯಾಯ .
845
ಭಕ್ತು ಯ್ದಕು ನ್ನ್ಲಿ ಮುಕ್ತು ಗಾರ ಹಕನಲಿ
ಪಥದ ವೇದಯ ನ್ನವಲಿ ದೆಿಂತೆಿಂತೊೀ?
ಕ್ಾಕಾಯನಲಿ ಕಾಲ್ಲಗಿು ಯಲಿ
ತನು ಿ ತಾನೆ ಆಕಾರಂ ಬ
ಆಗ್ವಾಯವೀನು ಃ ರ್ನ ರ್ದವರ್ದವ
ಲಿಂಗಾಯತತ ಿಂ ಬ ಕವ ತಂತರ ಶಿೀಲ
ಕಪ್ಲಸ್ತದಧ ್ಲಿ ರ್ನಥಾ,
ಆತನೆ ಅಚಚ ಶರಣಂ ಬ.

18. ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು
1451
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣ್
`ಇಷಿ ಿಂ ಪ್ರರ ಣ್ಕು ಥಾ ಭಾವಸ್ತು ರರ್ಧ ಚೈಕಂ ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಪಂಚಭೂತಕಾಯವಳದು ಪರ ಸಾದಕಾಯವ ಮಾಡಿ
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ಭಕು ರ್ದಹಿಕನೆನಿಸ್ತದನ್ನ.
ಈ ಕತಿಕ ರೀಯನ್ನ ಶಿರ ೀಗುರು ಕರುಣಿಸ್ತ ಮಾಡಿದರ್ನಗಿ
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗ, ಕಾಯಭಕು ನ್ನ ಇದೂ ಕವ ಭಾವ.
ದ್ಧಸೊೀಹಿಯಾಗಿ ಅಚಾನೆ ಪೂಜನೆ
ಕವಾದರ ವಯ ಕಕಲಭೀಗವನೂ ಅಪ್ಾತವ ಮಾಡುತಿು ಹನ್ನ,
ಪರ ಸಾದವ ಭೀಗಿಸುತಿು ಹನ್ನ.
ಕತಿಕ ರೀಯಲಿ ಲಿಂಗಕಕ ಕಾಯಶ್ಶನಯ ರ್ನಗಿ
ಭಕು ಕಾಯ ್್ಕಾಯನೆಿಂದು ಅವಗರ ಹಿಸ್ತಕೊಿಂಡ ಭಕು ಿಂಗೆ
ಬೇರ ಪ್ರರ ಣ್ವಿಲ್ಲಿ ಗಿ ಪ್ರರ ಣ್ವೆಿಂದು ಅವಗರ ಹಿಸ್ತಕೊಿಂಡ.
ಇಿಂತಹ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವು, ಕಾಯಭಕು ನ್ನ
ತನು ಳಗೆ ತಾನೇ ಐಕಯ ವಾಯಿತ್ತು .
ಭಕು ನೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಭಕು ನ್ನ,
ದ್ಧಸೊೀಹಕ್ತರ ೀಯ ಸೊೀಹಕ್ತರ ೀ, ಸೊೀಹಕ್ತರ ೀಯ ದ್ಧಸೊೀಹಕ್ತರ ೀ.
ಈ ಕ್ತರ ೀಯನ್ನ ಅದೆವ ೈತವೆನಿು , ಸೊೀಹವೆನಿು , ದ್ಧಸೊೀಹವೆನಿು
ಬಲಿ ವರುಗಳು ಬಲಿ ಿಂತೆ ನಿ್ಮ ನಿ್ಮ ಅರಿವಿನ ಹವಣಿಿಂಗೆ ನ್ನಡಿಯಿರಿ.
ಆ ಲಿಂಗಾಯತವ, ಆ ಲಿಂಗದ ್್ಾವ
ಅಪ್ಾತದ ್್ಾವ, ಪರ ಸಾದದ ್ಹಿಮೆಯ
್ಹಾಪರಿಣಾ್ದ ಕ್ತರ ೀಯ್ದ ಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಅರಿಯಬಾರದು.
ಈ ್ಹಾ ಕ್ತರ ೀ ವಾಙ್ಮ ನೀತಿೀತ.
ಈ ್ಹಾಕುಳವ ್ಹಾನ್ನಭಾವರೇ ಬಲಿ ರು,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1281
ಅನ್ನಭಾವಲಿಂಗದ ್್ಾವನರಿವುದರಿದು,
ಲಿಂಗಸಂಜೆಾ ಯನರಿವುದರಿದು, ಲಿಂಗವೆಿಂದ್ಧದುದೆಿಂದರಿವುದರಿದು,
ಲಿಂಗವಂತಹುದ್ದಿಂತಹುದೆಿಂದರಿವುದರಿದು ನೀಡಾ.
ಲಿಂಗದಲಿ ಯ ಅಗ್ಯ ವಯಯ .
ಭೂಮಿಯ ಪ್ೀಠಕ, ಆಕಾಶವೆ ಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದ್ಧತನ್ನ ಲಿಂಗವನರಿದ್ಧತನಲಿ .
ಲಿಂಗದಲಿ [ಯ] ಅಗ್ಯ ವಯಯ .
ಲಿಂಗದ ಆದ್ದ ಬರ ಹಮ , ್ಧ್ಯ ವಿಷ್ಟಣ , ಅಿಂತಯ ರುದರ .
ಇಿಂತಿೀ ತಿರ ಮೂತಿಾಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದ್ಧತನ್ನ ಲಿಂಗವನರಿದವನಲಿ .
ಲಿಂಗದಲಿ [ಯ] ಅಗ್ಯ ವಯಯ .
ಲಿಂಗ್ಧೆಯ ೀ ಜಗತ್ ವಾಿಂ ತೆರ ೈಲೀಕಯ ಿಂ ಕಚರಾಚರಂ
ಲಿಂಗಬಾಹಾಯ ತ್ ಪರಂ ರ್ನಸ್ತು ತಸೆಮ ೈ ಶಿರ ೀಗುರವೇ ನಃ
ಎಿಂಬ ಭಾವರಹಿತ ಲಿಂಗವು
`ಬರ ಹಮ ವಿಷ್ಠಣ ವ ದ್ದರ್ದವಾರ್ನ್ಪಯ ಗೀಚರಂ' ಎಿಂದು
ಇದಂ ಮಾಹೇಶವ ರಂ ಜಯ ೀತಿರಾಪ್ರತಾಲೇ ವಯ ವಸ್ತಥ ತಂ
ಅತಿೀತಂ ಕತಯ ಲೀಕಾದ್ದೀನನಂತಂ ದ್ದವಯ ಮಿೀಶವ ರಂ
ಲಲ್ಲಟಕ ಲೀಚನಂ ಚಾಿಂದ್ದರ ೀ ಕಲ್ಲಪಂ ಚತ್ತದಾಶಂ
ಅಿಂತವಾತೇಹ ನಿದೆಾಹಂ ಗುರುರೂಪಂ ವಯ ವಸ್ತಥ ತಂ
ಪ್ರದಭಿನು ಿಂ ಹಿ ಲೀಕೇನ ಮೌಳಬರ ಹಾಮ ಿಂಡಭಿತು ರ್
ಭುಜಪ್ರರ ಿಂತದ್ದಗಂತಾರ್ನಿಂ ಭೂತಾರ್ನಿಂ ಪತರ್ ನಃ
ರ್ನದಲಿಂಗಮಿತಿಜೆಾ ೀಯಂ ಬಿಿಂದುಪ್ೀಠಮುದ್ಧಹೃತಂ
ರ್ನದಬಿಿಂದುಯ್ದತಂ ರೂಪಂ ಲಿಂಗಾಕಾರಮಿಹೊೀಚಯ ತೇ
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ಎಿಂಬ ಲಿಂಗಮೆಿಂದು
ಲಯತೇ ಗ್ಯ ತೇ ಯತರ ರ್ನಕವಾಿಂ ಚರಾಚರಂ
ತರ್ದತಲಿ ಿಂಗಮಿತ್ತಯ ಕು ಿಂ ಲಿಂಗತತು ವ ಪರಾಯಣಿಃ
ಲಕಾರಂ ಲಯಸಂಪ್ರ ೀಕು ಿಂ ಗಕಾರಂ ಸೃಷಿಿ ಮೇವ ಚ
ಲಯಾರ್ನಿಂ ಗ್ನಶ್ಚ ೈವ ಲಿಂಗಾಕಾರಮಿಹೊೀಚಯ ತೇ
ಎಿಂದರಿದ್ಧತನ್ನ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರನೆಿಂದರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಸುಲಭ,
ಮಿಕ್ತಕ ನವರಿಗಳಗಲಭಯ ವಯಾಯ .
1283
ಅಮೃತದಳಗೆ ಜನಿಸ್ತ ಅಮೃತದಳಗೆ ವತಿಾಸುವ
ಅಮೃತರ್ದಹಿಗೆ ಹಸ್ತವು ತೃಷ್ಠಯ ?
ಆ ಅಮೃತವೆ ಆಹಾರ, ಆ ಅಮೃತವೆ ಸೇವನೆ,
ಬೇರೊಿಂದು ವಸುು ವುಿಂಟ ? ಇಲಿ .
ಅಮೃತವೇ ಕವಾಪರ ಯೀಗಕಕ .
ಇದಕಕ ಕಟಕ ಿ ಳೆಯ್ದಿಂಟ ? ಕಾಲವುಿಂಟ ?
ಆಜೆಾ ಉಿಂಟ ? ಬೇರ ಕತಾರುಿಂಟ ? ಇಲಿ .
್ನವೇ ಮೇರ, ಪರಿಣಾ್ವೇ ಅವಧಿ ನೀಡಾ.
ಶಿರ ೀಗುರುಲಿಂಗದಲಿ ಜನಿಸ್ತ, ಶಿವಲಿಂಗದಲಿ ಬಳೆದು
ಜಂಗ್ಲಿಂಗದಲಿ ವತಿಾಸ್ತ, ಪರ ಸಾದಲಿಂಗದಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸ್ತ,
ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗ್ ಪರ ಸಾದ ಒಿಂದೆಿಂದರಿದು
ಆ ಚತ್ತವಿಾಧ್ ಏಕವಾದ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರರ ಣ್, ಪ್ರರ ಣ್ವೇ ಲಿಂಗ
ಲಿಂಗವೇ ಅಿಂಗ, ಅಿಂಗವೆ ಲಿಂಗವಾದ
ಲಿಂಗಸಾವ ಯತವಾದ ಲಿಂಗೈಕಯ ಿಂಗೆ
ಜಪ ರ್ಧಯ ನ ತಪಕಕ ಅಚಾನೆಗೆ ಪೂಜನೆಗೆ
ಆಗ್ವುಿಂಟ ? ಕಾಲವುಿಂಟ ? ಕ್ಾವುಿಂಟ ? ಕಲಪ ತವುಿಂಟ ? ಇಲಿ .
ಕವಾವೂ ಲಿಂಗ್ಯ.
ಆ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ನಡೆದುರ್ದ ಆಗ್, ಪೂಜಿಸ್ತದುರ್ದ ಕಾಲ
ಮಾಡಿದುರ್ದ ಕ್ತರ ಯ, ನ್ನಡಿದುರ್ದ ಜಪ, ನೆನೆದುರ್ದ ರ್ಧಯ ನ
ವತಿಾಸ್ತದುರ್ದ ತಪಸು್ .
ಇದಕಕ ಅವಧಿಯ್ದಿಂಟ ? ಮೇರಯ್ದಿಂಟ ? ಇಲಿ .
್ನವೇ ಮೇರ, ಪರಿಣಾ್ವೇ ಅವಧಿ ನೀಡಾ.
ಪೃಥಿವ , ಅಪುಪ , ತೇಜ, ವಾಯ್ದ, ಆಕಾಶ, ರವಿ, ಶಶಿ, ಆತಮ
್ನೀವಾಕಾಕ ಯ ಹೊನ್ನು ಹಣ್ಮಣ ್ಣ್ಮಣ
ಮದಲ್ಲದ ಕವಾಪದ್ಧಥಾವನಪ್ಾಸ್ತ,
ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗ್ದ ಪರ ಕನು ತೆಯ ಪಡೆದ ್ಹಾಪರ ಸಾದ್ದಗೆ
ಕವಾವೂ ಪರ ಸಾದವಲಿ ದೆ ್ತೊು ಿಂದ್ದಲಿ .
ಆ ಪರ ಸಾದ್ದಗೆ ಪದ್ಧಥಾವೆಿಂಬ ಪರ ಸಾದವೆಿಂಬ ಭೇದವುಿಂಟ ?
ಅಪ್ಾತವೆಿಂಬ ಅನಪ್ಾತವೆಿಂಬ ಸಂರ್ದಹವುಿಂಟ ?
ಕೊಡುವಲಿ ಕೊಿಂಬಲಿ ಸ್ತೀಮೆಯ್ದಿಂಟ ?
ನಿಸ್ತ್ ೀ್ಪರ ಸಾದ್ದಗೆ ಕವಾವೂ ಪರ ಸಾದ.
ಆ ಭೀಗಕಕ ಮೇರ ಉಿಂಟ ? ಅವಧಿಯ್ದಿಂಟ ? ಇಲಿ .
್ನವೇ ಮೇರ, ಪರಿಣಾ್ವೇ ಅವಧಿ ನೀಡಾ.
ವೇದ ಶಾಕು ರ ಆಗ್ ಪುರಾಣ್ ಮದಲ್ಲದ ಕವಾವಿದಯ ಿಂಗಳ
ತಾತಪ ಯಾ ್್ಾ ಕಳೆಗಳನರಿದ ್ಹಾಜ್ಞಾ ತೃವಿಿಂಗೆ
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ಆ ್ಹಾಜ್ಞಾ ನವೇ ರ್ದಹ, ಆ ್ಹಾಜೆಾ ೀಯವೇ ಪ್ರರ ಣ್.
ಈ ್ಹತು ಪಪ ಜ್ಞಾ ತೃ ಜ್ಞಾ ನ ಜೆಾ ೀಯ ಒಿಂದ್ಧದ
್ಹಾಬಳಗಿನ ಸುಖಕವ ರೂಪಂಗೆ
್ತಯ ಾ ಕವ ಗಾ ರ್ದವಲೀಕವೆಿಂಬ ಫಲಪದದ್ಧಸೆಯ್ದಿಂಟ ? ಇಲಿ .
ನಿರಂತರ ತೇಜೀ್ಯ ಸುಖಕವ ರೂಪನ್ನ
ವಿದ್ಧಯ ಕವ ರೂಪನ್ನ ನಿತಾಯ ನಂದಕವ ರೂಪನ್ನ.
ಆ ್ಹಾ್ಹಿ್ನ ್ಹಾಸುಖಕಕ
ಅವಧಿಯ್ದಿಂಟ ? ಮೇರಯ್ದಿಂಟ ? ಇಲಿ .
್ನವೇ ಮೇರ, ಪರಿಣಾ್ವೇ ಅವಧಿ ನೀಡಾ.
ಆ ್ಹಾನ್ನಭಾವಿ ತಾನೆ ಕೇವಲ ಜಯ ೀತಿ್ಾಯಲಿಂಗವಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ
1310
ಆಯ್ದಷಯ ಭಾಷ್ಠಯನ್ನ ಲಿಂಗವೆ ಕೊಡುವನಯಾಯ .
ಇರ್ನು ರಿಗೂ ಕಕುಕ ಲತೆ ಬಡದ್ದರಿ.
ಲಿಂಗವು ಕೊಡುವ ಕಂಡಾ !
ಆದಡಿನ್ನು ್ತಾು ರಿಿಂಗೂ ಕಕುಕ ಲತೆಯ ಬಡದ್ದರಿ.
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಕಕುಕ ಲತೆಯಾದಡೆ ಲಿಂಗವಂತನೆನಿಕನ್ನ.
ಕಕುಕ ಲತೆಯಲಿ ಅನಯ ರರ್ನಸೆಗೈದಡೆ ಲಿಂಗವು ರಕ್ತಿ ಕನ್ನ, ಶಿವರ್ನಣೆ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1311
ಆಯ್ದಷಯ ವ ಹಿರಿದ್ಧಗಿ ಕೊಟಕ ಿ ಡೆ, ಲಿಂಗ ಒಲದುದಲಿ .
ಭಾಷ್ಠಯ ಹಿರಿದ್ಧಗಿ ಕೊಟಕ ಿ ಡೆ, ಲಿಂಗ ಒಲದುದಲಿ .
ಅಷಿ ್ಹದೈಶವ ಯಾವ ಹಿರಿದ್ಧಗಿ ಕೊಟಕ ಿ ಡೆ
ಲಿಂಗ ಒಲದುದಕಕ ಕುರುಹಲಿ .
ಕಾಯ ಬರಸ್ತ ಕೈಲ್ಲಕಕಕ ಕೊಿಂಡು ಹೊೀದರೂ ಲಿಂಗ ಒಲದುದಲಿ .
ಇವೆಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಞ ಫಲಂಗಳು, ಕೈಕೂಲಕಾರತನವೈಸೆ.
ಲಿಂಗ ಒಲದ ಪರಿ: ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ ಒಿಂದೆಿಂದು ಅರಿದು
ನಿಶಚ ಯ ಭಾವದ್ದಿಂ ತನ್ನ ್ನ ಧ್ನವಲಿ ರ್ ಅಪ್ಾಸುವುದು
ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಕಾಯಭಾವವಳದು ಲಿಂಗವೆಿಂದು ಭಾವಿಸ್ತ
ಭಾವಸ್ತದ್ದಧ ಯಾದುದು ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಲಿಂಗವಲಿ ದೆ ಇರ್ನು ವುದು ಘನ ? ಎದರಿದುವೆ ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಲಿಂಗವಂತನೆ ಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದುದು ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಕದ್ಧಚಾರ ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ನಿವಾಿಂಚನೆ ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಕವಾಭೀಗವನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಭೀಗಿಕಲತ್ತು
ಕ್ಭೀಗವಲಿ ದೆ ಲಿಂಗವಂತಗೆ
ವಿಶೇಷ ಭೀಗ ತಾತಪ ಯಾ ಮೀಹವಾಗದಡೆ ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಪರಧ್ನ ಪರಸ್ತು ರೀ ಪರದರ ವಯ ಪರದೈವದಲಿ
ವತಿಾಕದ್ದದು ಡೆ ಲಿಂಗ ಒಲದುದು.
ಲಿಂಗದಲಿ ಭಕು ನಲಿ ಅವಿರ್ನಭಾವವಳವಟುಿ ಭಾವಶುದಧ ವಾಗಿ
ಕವಾಕ್ತರ ೀ ಲಿಂಗಕ್ತರ ೀಯಾದಡೆ ಲಿಂಗ ಒಲದುದು ದೃಷಿ ವಯಾಯ ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
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1365
ಕೊಡುವ ಲಿಂಗವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಲರಿಯದೆ
ಕೊಡದ ಮಾನವರರ್ನಸೆಗೈದ ಲಿಂಗವಂತನನೇನೆನಬಹುದು?
ಕೊಟಕ ಿ ನ್ನ ನೀಡಿರ ಲಿಂಗವು,
ಮಾಕಾಿಂಡೇಯಂಗೆ ್ಳೆಯರಾಜಂಗೆ ಆಯ್ದಷಯ ವ.
ಕೊಟಕ ಿ ನ್ನ ನೀಡಿರ ಲಿಂಗವು,
ಲಿಂಗವಂತರು ಕುಡ ಹೇಳದವರಿಗೆ ಆಯಷಯ ವ.
ಮುಸುಟಯ ಚಾಡಿರಾಯ, ್ಡಿವಾಳ ಮಾಚ್ಚರ್ದವರು
ಬಕವರಾಜರ್ದವರು ಹೇಳದವರಿಗೆ ಆಯ್ದಷಯ ವ ಕೊಟಕ ಿ ನ್ನ ನೀಡಿರ,
ಚೀಳಂಗೆ ಹೊನು ್ಳೆಯನೂ, ದ್ಧಸಂಗೆ ತವನಿಧಿಯನೂ
ರ್ದವದ್ಧನವ ಮಾನವರಿಗೆ ಇಚೆೆ ಯನರಿದು.
ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಪದವ ಕೊಟಕ ಿ
ಆಯ್ದಷಯ ಭಾಷ್ಠಯ ಫಲವ ನೀಡಯಾಯ : ಲಿಂಗವೂ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತು ,
ಗುರುಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದು ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ ಮಾಡಿದ ಫಲವ ನೀಡಯಾಯ .
ಜಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತು ,
ಲಿಂಗ ಜಂಗ್ವೆಿಂದರಿದು ಜಂಗಮಾಚಾನೆಯ ಮಾಡಿದ ಫಲವ ನೀಡಯಾಯ .
ಪರ ಸಾದ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತು ,
ಪರ ಸಾದ ಪರ ಜ್ಞಾ ನಪರ ಕೇವಲ ಮುಕ್ತು ಯಿಂದು
ಗರ ಹಿಸ್ತದ ಫಲವ ನೀಡಯಾಯ .
ಶಿರ ೀಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗ್ ಒಿಂರ್ದ ಎಿಂದು
ಪರ ಸಾದ ಒಿಂರ್ದ ಎಿಂದು ಅರಿದೆನ್ನ.
ಇರ್ದ ಜ್ಞಾ ನ, ಇರ್ದ ಮುಕ್ತು , ಇರ್ದ ಪದ, ಇರ್ದ ್ಹಾಫಲ.
ಇನ್ನು ಮೇಲ ಈ ಪದಕಕ ಪದ ಉಿಂಟೇ?
ಈ ಫಲಕಕ ಫಲ ಉಿಂಟೇರಿ ಇಲಿ . ನಿಮಾಮ ಣೆ
ಇರ್ದ ್ಹತಪ ರಿಣಾ್ವಯಾಯ ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1403
ತೃಣಾದ್ದ ವಿಷಣ ವ ಿಂತಯ ವಾಗಿ ಕವಾರ ಉತಪ ತಿು ಸ್ತಥ ತಿಲಯಂಗಳೂ ಶಿವಾಧಿೀನ.
ಇದನರಿದು ಸುಖಿಯಾಗಿ, ಲಿಂಗವಂತನ್ನ
ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ ಮಾಡಿ, ಪರಿಣಾಮಿಯಾದಡೆ
ಇಹಪರಸ್ತದ್ದಧ , ಕದಯ ೀನ್ನಮ ಕು ನ್ನ.
ಈ ವಿಚಾರಜ್ಞಾ ನವರಿಯದೆ ್ನಭರ ಮಿಸ್ತ ಬಳಲದಡೆ ಕಾಯಾವಿಲಿ .
ಲಿಂಗವು ಮೆಚಚ ನ್ನ, ಲಿಂಗವಂತರಿಂತೂ ಮೆಚಚ ರು.
ಇದನರಿದು, ಲಿಂಗವ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತರಯಾಯ ಕಡಬೇಡ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1435
ಪರಶಿವನ್ನ ಸುಖ್ಯನ್ನ, ಸುಖಾತಮ ನ್ನ, ಸುಖಕವ ರೂಪನ್ನ,
ನಿಷಕ ಳನಿರೂಪನ್ನ, ಅಪರ ಮೇಯನ್ನ, ಅರ್ನ್ಯನ್ನ,
ಪರಾತಪ ರನ್ನ, ಅತಿಸೂಕ್ಷಮ ನ್ನ, ್ಹಾಸೂಥ ಲನ್ನ.
ಶಿವಂ ಪರಾತಪ ರಂ ಸೂಕ್ಷಮ ಿಂ ನಿತಯ ಿಂ ಕವಾಗತಾವಯ ಯವ್
ನಿಿಂದ್ದತಮಾರ್ನಪ್ಯ ್ಪರ ಮೇಯ್ರ್ನ್ಯಮ್
ಶುದಧ ತಾವ ಚ್ಚಚ ವಮುದ್ದು ಷಿ ಿಂ ಪರಾದೂಧ್ರ ವ ಿಂ ಪರಾತಪ ರಮ್
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ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
`ಅಣೀರಣಿೀಯಾನ್ ್ಹತೊೀ ್ಹಿೀಯಾನ್
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಇಿಂತಹ ಶಿವನ್ನ ಭಕು ಕಾಯರ್ನಗಿ
ಭಕು ವತ್ ಲರ್ನಗಿಪಪ ಕಾಣಿರೊೀ.
ಅಕಾಯೀ ಭಕು ಕಾಯಸುು ್್ ಕಾಯಸುು ಭಕ್ತು ಮಾನ್
ಭಕು ಸಂಗವಿಶೇಷಣ್ ಅವಿಕಾರಂ ಶಿವಾತಮ ನೀಿಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಕದಭ ಕ್ತು ಯ್ದಳಳ ್ಹಾಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿಪಪ ಕಾಣಿರೊೀ.
ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್್ ಪ್ರರ ಣೀ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್ಮಾತಮ ಭೂಿಃ
ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್ಮೀಜಿಜ ೀವಿೀ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ಚ ರಕ್ಷಕಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಇಿಂತಹ ಭಕು ನ ಜಿಹವ ಯಲಿ ಆರೊೀಗಣೆಯ ಮಾಡಿ ಸುಖಿಸುವನ್ನ.
ನೈವೇದಯ ಿಂ ಪುರತೊೀ ನಯ ಕು ಿಂ ದಶಾರ್ನತ್ ಸ್ತವ ೀಕೃತಂ ್ಯಾ
ರಸಂ ಭಕು ಕಯ ಜಿಹವ ಯಾ ಆಶಾು ಮಿ ಕ್ಲೀದಭ ವ
ಇಿಂತೆಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಈ ಪರಿ ಶಿವಂಗೆ ಕದಭ ಕು ನೇ ರ್ದಹ, ಕದಭ ಕು ನೇ ಪ್ರರ ಣ್,
ರಕು ನ ಜಿಹವ ಯಲಿ ಆರೊೀಗಿಸುವನ್ನ.
ಇದು ಕಾರಣ್,
ಕದಭ ಕು ಿಂಗೆ ಮಾಡಿದುದೆಲಿ ವು
ಶಿವಂಗೆ ಮಾಡಿದುದು, ಶಿವಂಗೆ ಪ್ರ ೀತಿ.
ಇದು ಕಾರಣ್,
ಕದಭ ಕು ಿಂಗೆ ಶರಣೆಿಂದು
ಅಚ್ಚಾಸ್ತ ಪೂಜಿಸ್ತ ಆರೊೀಗಿಕಲತ್ತು
ಪರ ಕನು ತೆಯ ಪಡೆದು ಆ ಪರ ಸಾದವಂ
ಕೊಿಂಡುಪ ರಿಣಾಮಿಯಪುಪ ದು ಸುಖಿಯಪುಪ ದು ಭಕು ನಪುಪ ದಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1439
ಪರುಷವು ಪ್ರಷ್ಠಣ್ದಂತೆ ಇಪುಪ ದು,
ಆ ಪರುಷವು ಪರುಷವೇದ್ದಗಳಗಲಿ ದೆ ಅರಿಯಬಾರದು,
ಆ ಪರುಷದ ಫಲಸ್ತದ್ದಧ ಪರುಷವೇದ್ದಗಳಗಲಿ ದೆ ಅಳವಡದು.
ಲಿಂಗವೂ ಲಿಂಗವಂತರ್ನಗಿ
ರ್ದವದ್ಧನವಮಾನವರೊಳಗಾಗಿ
ಅವರಂತೆ ಇಪಪ ನ್ನ.
ಆ ಲಿಂಗವು ಲಿಂಗವೇದಯ ಿಂಗಲಿ ದೆ ಅರಿಯಬಾರದು.
ಪರುಷವೇದ್ದ ಪರುಷದ ಫಲಸ್ತದ್ದಧ ಯಿಿಂದ ಸುಖಿಸುವಂತೆ
ಲಿಂಗವೇದ್ದ ಲಿಂಗವಂತರ ಸಂಗದ್ದಿಂದ ಸುಖಿಸ್ತ ಮುಕು ನಪಪ ನಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾ.
1450
ಪರ ಸಾದವೆಿಂದು ಪರ ಸಾದ್ದಗಳೆಿಂದು,
ಪರ ಸಾದವ ಕೊಿಂಡೆನೆಿಂದು ನ್ನಡಿವುತಿು ಪಾರು.
ಇನೆು ಿಂತಯಾಯ ಶಿವಶಿವಾ !
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ಅಪ್ಾತವಿಲಿ ದೆ ಪರ ಸಾದವಾದ ಪರಿಯಿಂತಯಾಯ ?
ಆವಾವ ಪದ್ಧಥಾಿಂಗಳನ್ನ ಆವಾವ ದರ ವಯ ಿಂಗಳನ್ನ
ಎಹಗೆಹಗಪ್ಾಸ್ತದ್ದರಿ, ಹೇಳರಣಾಣ ?
ಪರ ಸಾದವೇ ಹೇಿಂಗಾದುದು ಹೇಳರ ?
ಶಬು ಕಪ ಶಾ ರೂಪು ರಕ ಗಂಧಂಗಳನ್ನ
ಎಹಗೆಹಗೆ ಅಪ್ಾಸುವಿರಿ ಹೇಳರ ? ಅದು ಹೇಿಂಗಪ್ಾಕಬಹುದು ?
ಪರ ಸಾದವಲಿ ದೆ ಕೊಳೆಳ ನೆಿಂಬವರಿಗೆ ಅಪ್ಾಸುವದಂತಿರಲ,
ಮುನಿು ನ ಪರ ಸಾದ್ದಗೆ ಅನಪ್ಾತವ ನೆನೆವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?
ಅನಪ್ಾತವ ನೀಡುವ ಪರಿಯಿಂತೊೀ ?
ಅನಪ್ಾತವ ಕೇಳುವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?
ಅನಪ್ಾತವ ವಾಸ್ತಸುವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?
ಅನಪ್ಾತವ ರುಚ್ಚಸುವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?
ಅನಪ್ಾತವ ಕಪ ಶಿಾಸುವ ಪರಿಯಿಂತೊ ?
ನೆನೆಯಬಾರದು, ನೀಡಬಾರದು, ಕೇಳಬಾರದು,
ವಾಸ್ತಕಬಾರದು, ರುಚ್ಚಕಬಾರದು, ಮುಟಕ ಿ ಬಾರದು,
ಶಿವಶಿವಾ, ತೊಡಕು ಬಂದ್ದತು ಲ್ಲಿ !
ಅನಪ್ಾತವ ಕೊಳಬಾರದು.
ಕವಾಿಂ ಚ ತೃಣ್ಕಾಷೆ ಿಂ ಚ ಭಕ್ಷಯ ಿಂ ಭೀಜ್ಞಯ ನ್ನಲೇಪನಂ
ಶಿವಾಪ್ಾತಂ ವಿರ್ನ ಭುಿಂಜೇ ಭುಕು ಿಂ ಕದಯ ೀಖಪ್ ಕ್ತಲಬ ಷಂ
_ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ, ಅಪ್ಾಸ್ತದ ಪರ ಸಾದವ ಕೊಳಳ ಲೇ ಬೇಕು. ಇನೆು ಿಂತಯಾಯ ?
ಆವರ್ನನಬಬ ಪರ ಸಾದ್ದಗೆ ಅನಪ್ಾತವ ನೆನೆಯಬಾರದು.
ಅಪ್ಾಸುವ ಪರಿ ಇನೆು ಿಂತಯಾಯ , ವ್ಾ ಜ್ಞಾ ನಗದನು ಕಕ ?
ಭಾವಶುದಧ ವಾಗದನು ಕಕ ? ಆ ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣ್ವಾಗದನು ಕಕ ?
್ಹಾನ್ನಭಾವರ ಸಂಗವಿಲಿ ದನು ಕಕ ?
ಇದು ಕಾರಣ್ವಾಗಿ,
ವ್ಾಜ್ಞರ್ನಗಿ, ಭಾವಶುದಧ ವಾಗಿ, ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿ,
್ಹಾನ್ನಭಾವರ ಸಂಗದ್ದಿಂದರಿದು ಅಪ್ಾಸ್ತದ ಪರ ಸಾದವ ಕೊಿಂಡು
ಮುಕು ರಪುಪ ದಯಾಯ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾ.
1453
ಪ್ರರ ಣ್ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ,
[ಲಿಂಗವೂ ಪ್ರರ ಣ್ಸಂಬಂಧಿ].
ಕಾಯ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ,
ಲಿಂಗವೂ ಕಾಯ ಸಂಬಂಧಿ.
ಈ ಕತಿಕ ರಯಾ ಸಂಬಂಧ್ವ ಶಿರ ೀಗುರು ಮಾಡಿದರ್ನಗಿ
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ತೆು ಅಪ್ಾತ, ಕೊಿಂಡುದೆ ಪರ ಸಾದ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾ.
1458
ಬಹಿರಂಗದಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅಿಂತರಂಗದಲಿ ಅನಯ ದೈವ
ಬಹಿರಂಗದಲಿ ಲಿಂಗಕ್ತರ ೀ, ಅಿಂತರಂಗದಲಿ ಅನಯ ಕ್ತರ ೀ
ಬಹಿರಂಗದಲಿ ಭಕು ರು, ಅಿಂತರಂಗದಲಿ ಭವಿಗಳು
ಇಿಂತಿವರುಗಳ ಭಕು ರಿಂಬನೆ ? ಎನಬಾರದು,
ನಿ್ಮ ಪೂಜಿಸ್ತಹರಾಗಿ ಭಕು ರಿಂಬನೆ ? ಕದ್ಧಚಾರಕಕ ಕಲಿ ರು.
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ಲಿಂಗವಂತರು ಮೆಚಚ ರು.
ಈ ಉಭಯ ಸಂಕ್ತೀಣ್ಾವ ನಿೀನೆ ಬಲಿ .
ಎನು ್ನವಿಡಿಯದು, ಎನಗಿರ್ನು ವುದು ಬುದ್ದಧ ಎಿಂಬುದ
ವಿಚಾರಿಸ್ತ ಕರುಣಿಕಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1466
ಭಕು ಕಾಯ ್್ಕಾಯ ಕಂಡಾ ಲಿಂಗವು,
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಏಕ್ತನ್ನು ಬೇರ ಚ್ಚಿಂತೆ ?
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಗುರು ಲಿಂಗ ಪ್ರರ ಣ್ ಏಕವಾಗಿ, ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವಾಗಿ
ಅಿಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಭರಿತರ್ನಗಿ, ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವಾಗಿ
ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ಲಿಂಗಸಾವ ಯತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಇಪಪ ಕಂಡಾ.
ಏಕ್ತನ್ನು ಬೇರ ಅನಯ ರಾಸೆ !
ಲಿಂಗವಂತರು ಲಿಂಗವನೇ ಚ್ಚಿಂತಿಸುವುದು
ಲಿಂಗವನೇ ಆಕಗೈವುದು
ಲಿಂಗವನೇ ಕೊಿಂಬುದು, ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಅನ್ನವಿದು, ಆಯತವಿದು
ಬುದ್ದಧ ಯಿದು, ಸ್ತದ್ದಧ ಯಿದು, ಮುಕ್ತು ಯಿದು, ಯ್ದಕ್ತು ಯಿದು
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1483
್ಹಾಜಯ ೀತಿಯ್ದ ಸೊೀಿಂಕ್ತದ ಉತು ಮಾಧ್್ತೃಣ್ ಮದಲ್ಲದವೆಲಿ ವೂ
್ಹಾಜಯ ೀತಿಯಪಪ ವು ತಪಪ ದು, ನೀಡಿರೇ ದೃಷಿ ವ,
್ತು ಿಂತಿಿಂತೆಿಂದುಪಮಿಕಲುಿಂಟೇ ?
ಪರಂಜಯ ೀತಿ ಕದುಿ ರುಲಿಂಗವು ಸೊೀಿಂಕ್ತದ ಕದಭ ಕು ನ
ಅಿಂತರಂಗಬಹಿರಂಗಕವಾಾಿಂಗ ಪರಂಜಯ ೀತಿಲಾಿಂಗವು,
್ತೆು , ರ್ದಹವೆಿಂದು ಪ್ರರ ಣ್ವೆಿಂದು
ಆರ್ಧರಸಾವ ಧಿಷ್ಠೆ ನ ್ಣಿಪೂರಕ ಅರ್ನಹತ ವಿಶುದ್ದಧ ಆಜೆಾ ಬರ ಹಮ ರಂಧ್ರ ವೆಿಂದು
ವಣ್ಾ ದಳ ಛಾಯ ಅಧಿರ್ದವತೆಯಿಂದು ವಿವರಿಸ್ತ ನ್ನಡಿಯಲುಿಂಟ ?
ಪಂಚಭಾತಿಕದ ತನ್ನವಿನಂತೆ ಪಂಚವಿಿಂಶತಿ ತತು ವ ವನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ತ ನ್ನಡಿಯಲುಿಂಟೇ, ಕೇವಲ ಜಯ ೀತಿ್ಾಯಲಿಂಗತನ್ನವಿಿಂಗೆ ?
ಕದಭ ಕು ನ ಅಿಂಗ ಲಿಂಗ, ್ನ ಲಿಂಗ, ಪ್ರರ ಣ್ ಲಿಂಗ, ಭಾವ ಲಿಂಗ,
ಪಂಚವಿಶಂತಿ ತತು ವ ಿಂಗಳೆಲಿ ವೂ ಲಿಂಗತತವ .
ಇದು ಕಾರಣ್, ಲಿಂಗವಂತನ ತನ್ನ
ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗವೆಿಂಬುದಯಯ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1499
ಲಿಂಗಚ ್್ಾವನರಿವುದರಿದು,
ಲಿಂಗದ ಸಂಜೆಾ ಯ[ನ]ರಿವುದರಿದು,
ಲಿಂಗವಂತಹದ್ದಿಂತಹದೆಿಂದರಿವುದರಿದು ನೀಡಾ.
ಲಿಂಗದಲಿ ರ್ ಆಗ್ವಯಯ ,
ಭೂಮಿರ್ ಪ್ೀಠಿಕ, ಆಕಾಶವೇ ಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದ್ಧತನ್ನ
ಲಿಂಗವನರಿದವನಲಿ .
ಲಿಂಗದಲಿ ರ್ ಆಗ್ವಯಯ ,
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ಲಿಂಗದ್ಧದ್ದ ಬರ ಹಮ , ್ಧ್ಯ ವಿಷ್ಟಣ , ಅಿಂತಯ ರುದರ
ಇಿಂತ್ತ ತೆರ ೈಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದ್ಧತನ್ನ ಲಿಂಗವನರಿದವನಲಿ .
ಲಿಂಗದಲಿ ರ್ ಅಗ್ವಯಾಯ ,
`ಲಿಂಗ್ಧೆಯ ೀ ಜಗತ್ ವಾಿಂ ಎಿಂಬ ಭಾವಭರಿತಲಿಂಗ
`ಬರ ಹಮ ವಿಷ್ಠಣ ದ್ದರ್ದವರ್ನ್ಪಯ ಗೀಚರಂ' ಎಿಂದು,
ಮಾಹೇಶವ ರಜಯ ೀತಿರಿದಮಾಪ್ರತಾಲೇ ವಯ ವಸ್ತಥ ತಂ
ಅತಿೀತಂ ಕತಯ ಲೀಕಾಧಿೀನನಂತಂ ದ್ದವಯ ಮಿೀಶವ ರಂ
ಇಿಂತಾದನ್ನ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರನ್ನ
ಎಿಂದರಿದ ಶರಣಂಗೆ ಸುಲಭ, ಮಿಕ್ತಕ ದವಗೆಾ ಅಸುಲಭ.
1507
ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಲಿಂಗವು ಮಾಡಿದ ಪದವನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರ ಬಲಿ ರು.
ಕೇವಲ ಸಾಕಾಿ ತಪ ರವಸುು ವನ್ನ ಕರಕಥ ಲದಲಿ ಮೂತಿಾಯಾಗಿ
ಬಿಜಯಂಗೈಸ್ತ ಕೊಟಕ ಿ ರ್ನಗಿ ಸಾಲೀಕಯ ಪದ,
ಅಿಂಗದ ಮೇಲ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆಗಳುಳ ತಿು ಹರ್ನಗಿ ಸಾಮಿೀಪಯ ಪದ,
ಕದಭ ಕು ರೂಪ ಮಾಡಿದವರ್ನಗಿ ಸಾರೂಪಯ ಪದ,
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವ ಮಾಡಿ ಅವಿರ್ನಭಾವವ ಮಾಡಿದರ್ನಗಿ ಸಾಯ್ದಜಯ ಪದ,
ಇಿಂತಿೀ ಚತ್ತವಿಾಧ್ ಪದವಾಯಿತ್ತು .
`ಲಿಂಗ್ಧೆಯ ೀ ಶರಣಂ ಶರಣ್್ಧೆಯ ೀ ಲಿಂಗಂ' ಎಿಂಬುದ್ಧಗಿ
ಕವಾಭೀಗಂಗಳನೂ ಕಹವಾಗಿ ಭೀಗಿಸ್ತ
ಪರ ಸಾದವನಿಕ್ತಕ ಕಲಹಿದರ್ನಗಿ ಕದಯ ೀನ್ನಮ ಕು ನ್ನ, ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗವು.
ಈ ತಾತಪ ಯಾದ ್್ಾವನ್ನ ಲೀಕದ ಜಡಜಿೀವಿಗಳೆತು ಬಲಿ ರಯಾಯ ?
ಬಲಿ ಡೆ, ಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವಿಗಳೇ ಬಲಿ ರಯಾಯ ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1508
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಕೇವಲ ಲಿಂಗಮೂತಿಾ.
ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗಪರ ಸಾದವ ಧ್ರಿಸ್ತ,
ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ವತಿಾಸ್ತ, ಕವಾವೂ ಲಿಂಗಕ್ತರ ೀಯಾಗಿದುು
ಲಿಂಗವಿಲಿ ದವರಲಿ ಧ್ನದ ಕೊಳುಕೊಡೆ ್ನದ ಕೊಳುಕೊಡೆ
ತನ್ನವಿನ ಕೊಳುಕೊಡೆಯನೂ ಮಾಡಿದಡೆ
ರ್ನಚದೆ ಶಿವಾಚಾರ? ರ್ನಚರ್ದ ಪರ ಸಾದ? ರ್ನಚರ ಲಿಂಗವಂತರು.
ಸುಡು, ಸುಡು, ಕಡು ಕಷಿ , ಅವರನ್ನ ಬಿಡು ಬಿಡು.
ಆ ತನ್ನವನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ರ್ ಕವಾಕ್ತರ ೀಯ ಅತಿಾಸುವುದು.
ತನಗೆ ಇಚೆೆ ೈಸ್ತತು ಕೊಿಂಡು ಕೊಿಂಬುದು,
ಅವರು ಇಚೆೆ ೈಸ್ತತು ಕೊಡುವುದು,
ಅವರಲಿ ಯ ಅನ್ನಭವವರ್ನಸೆಗೈವುದು.
ಅ[ನಯ ]ರ ವಿಚಾರದಲಿ ನಡೆದು ನರಕಕ್ತಕ ಳಯಲ್ಲಗದು
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1509
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ
ಅಣ್ಮಮಾತರ ಅವಮಾನವ ಮಾಡಿದಡೆ ್ನ ನೀವುದಯಾಯ .
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಶುಚ್ಚ ಕತಯ ನ್ನ ಶಾಿಂತನ್ನ ಲಿಂಗಸುಖಿ,
ಲಿಂಗದಲಿ ತನ್ನ್ನಧ್ನ ಬರಸ್ತಪುಪ ದ್ಧಗಿ, ಲಿಂಗವೂ ಒಲವುದಯಾಯ .
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ಬಳಕ ್ಹಾಪವಾತಪರ ಮಾಣ್ ಕತಾಕ ರವ ಮಾಡಿದರೂ
ನೀವು ಮಾಣ್ದು, ಶಿವನಲವು ತಪಪ ದು.
ಹಿಿಂದೆ ವಿಷ್ಟಣ , ಬರ ಹಮ , ಇಿಂದರ , ದಕ್ಷನ್ನ
ಇದನರಿದು ತನ್ನ ್ನ ಧ್ನದಲಿ ವಂಚನೆಯಿಲಿ ದೆ
ಭಯಭಕ್ತು ಯಿಿಂದರಿದು ನಡೆದು ಸುಖಸಂಗತಾತಪ ಯಾ
ಕಹಜವಿಡಿದ್ದಪುಪ ದಯಾಯ , ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1510
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ರ್ ಸಂಗವ ಮಾಡುವುದು,
ಲಿಂಗಬಾಹಯ ರ ಸಂಗವ ಮಾಡಲ್ಲಗದು.
ಸ್ತು ರೀ ಪುತರ ರು ಮದಲ್ಲದವರ ಕೂಡ
ಲಿಂಗವಿಲಿ ದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಲ್ಲಗದು.
ಅದೆಿಂತೆಿಂದೆಡೆ : ಶಿವಲಿಂಗಾಿಂಗಸಂಪನು ೀ ಲಿಂಗಬಾಹಯ ಕತಿೀಸುತಾನ್
ಆಲಿಂಗಯ ಚಿಂಬನಂ ಕೃತಾವ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವರ ಜೇತ್
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ ್ತೆು ಯೂ_
ಲಿಂಗಿೀ ಲಿಂಗಿ ಕಹಾವಾಸ್ತೀ ಲಿಂಗಿರ್ನ ಕಹ ವತಾರ್ತ್
ಲಿಂಗಿರ್ನ ಕಹ ಭುಿಂಜಿತ ಲಿಂಗಯೀಗೀ ನ ಸಂಶಯಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ರ್
ಸಂಗವ ಮಾಡುವುದು ಶಿವಪಥವಯಾಯ .
ಲಿಂಗವಿಲಿ ದವರೊಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡುವುದು ್ಹಾಪ್ರತಕವಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾ.
1511
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರೊಡನೆ ಕತಯ ವ ನ್ನಡಿವುದು, ಕಹಜದಲಿ ನಡೆವುದು,
ಪೆರ ೀ್ದಲಿ ಸಂಗವ ಮಾಡುವುದು.
ಈ ಕ್ತರ ೀ ಇಹಪರ ಸ್ತದ್ದಧ , ಲಿಂಗವನರಿವುದಕಕ ದೃಷಿ .
ಲಿಂಗಾಚಾನೆರ್ ಕ್ತರ ೀ, ಲಿಂಗ ಒಲದುದಕಕ ಚ್ಚಹು , ಇದು ನಿತಯ .
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರೊಡನೆ
ಹೇ್ದ್ಧಸೆಗೆ ಪೆರ ೀ್ಗುಿಂದ್ದ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಗದು,
ಅಕತಯ ವ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಗದು,
ಕೊರ ೀಧಿಸ್ತ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಗದು, ವಂಚ್ಚಸ್ತ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಗದು.
ವೇದಶಾಕು ರ ಆಗ್ ಪುರಾಣ್ ಪುರಾತನರ ಚರಿತರ ವನರಿಯದೆ
ಆದ್ದ ್ಧ್ಯ ಪರಿಪಕವ ತೆಯನರಿಯದೆ,
ತಕ್ತಾಸ್ತ ನ್ನಡಿಯಲ್ಲಗದು, ದುಶಚ ರಿತರ ದಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಗದು.
ಆಜ್ಞಾ ನಕ್ತರ ೀಯಲಿ ವತಿಾಸ್ತ ನಡೆಯಲು
ಇಹಪರವಿಲಿ , ಲಿಂಗವನರಿಯಬಾರದು,
ಲಿಂಗವಂತರನೆಿಂತೂ ಅರಿಯಬಾರದು.
ಅರಿಯದವಂಗೆ ಪೂಜಿಕಲಿಂತಹುದು ?
ಪೂಜೆ ಇಲಿ ದವಂಗೆ ಭಕ್ತು ಎಿಂತಹುದು ?
ಭಕ್ತು ಇಲಿ ದವಂಗೆ ಪರ ಸಾದವೆಿಂತಹುದು ?
ಪರ ಸಾದವಿಲಿ ದವಂಗೆ ಮುಕ್ತು ಎಿಂತಹುದು ?
ಇದನರಿದು, ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಂತರಲಿ
ಕತಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯೀಗವಾದಡೆ ಕೇವಲ ಮುಕ್ತು ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾ.
Downloaded from: www.lingayatreligion.com

36

1512
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗವಿಲಿ ದರ ಬಯಸ್ತದಡೆ ಆತಂಗೆ ಲಿಂಗವಿಲಿ ,
ಲಿಂಗವಿಲಿ ದವನ್ನ ಆರಿಗೂ ಬಾತೆ ಅಲಿ .
ಬಾತೆ ಅಲಿ ದವಂಗೆ ಆರೂ ಸೆು ೀಹಿಕರು, ಆರು ಏನನೂ ಕೊಡರು.
ಇದು ಕಾರಣ್,
ದುರಾಶ್ಯಂ ಬಿಟುಿ ನಿರಾಶ್ಯಾಗಿ ಲಿಂಗವರ್ನಶ್ರ ೈಸ್ತದಡೆ ಪರ ಸಾದವಪುಪ ದು
ಪರ ಸಾದದ್ದಿಂದ್ದಹಪರ ಸ್ತದ್ದಧ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1513
ಲಿಂಗವಂತರ ಲಿಂಗವೆಿಂಬುರ್ದ ಶಿೀಲ,
ಲಿಂಗವಂತರ ರಾಣಿವಾಕವ ಲಿಂಗದ ರಾಣಿವಾಕವೆಿಂಬುರ್ದ ಶಿೀಲ,
ಲಿಂಗವಂತರ ಅಥಾ ಪ್ರರ ಣ್ ಅಭಿಮಾನಕಕ ತಪಪ ದ್ದಪುಪ ರ್ದ ಶಿೀಲ,
ಲಿಂಗವಂತರ ಪ್ರದೀದಕ ಪರ ಸಾದ ಸೇವನೆಯ ಮಾಡುವುರ್ದ
್ಹಾಶಿೀಲವಯಾಯ ,
ಇಿಂತಪಪ ಶಿೀಲ ಸುಶಿೀಲದಳಗಾದ ಶಿೀಲವೇ ಶಿೀಲ.
ಈ ಕ್ತರ ೀಯನರಿದು ನಂಬಿ ಭಯಭಕ್ತು ಯಿಿಂ
ತನ್ನ ್ನ ಧ್ನದಲಿ ದುಭಾಾವ ಹುಟಕ ಿ ದೆ
ಕವ ಭಾವ ಕದ್ಧಭ ವದ್ದಿಂ ಏಕಭಾವವಾದಡೆ, ಆತನೇ ಕದಭ ಕು ನ್ನ.
ಅಿಂತಹ ಕದಭ ಕು ರ್ದಹಿಕರ್ದವರ್ನಗಿಪಪ ನ್ನ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1514
ಲಿಂಗವಂತ ಲಿಂಗವಂತ ಎಿಂಬಿರಿ,
ಎಿಂತ್ತ ಲಿಂಗವಂತರಾದ್ದರೊೀ, ಅನಯ ದೈವದ ಭಜನೆ ಮಾಣ್ದನು ಕಕ ?
ಭವಿಗಳ ಸಂಗವ ಮಾಣ್ದನು ಕಕ , ಎಿಂತ್ತ ಲಿಂಗವಂತರಾದ್ದರೊೀ ನಿೀವು ?
ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ,
ಶಿವಾಚಾರಕಮಾಯ್ದಕು ಿಃ ಅನಯ ದೈವಕಯ ಪೂಜರ್ನತ್
ಶಾವ ನಯೀನಿಶತಂ ಗತಾವ ಚಂಡಾಲಗೃಹಮಾವಿಶೇತ್
ಅಶನೇ ಶಯನೇ ಯಾನೇ ಸಂಪಕಾ ಕಹಭೀಜನೇ
ಸಂಚರಂತಿ ್ಹಾಘೀರೇ ನರಕೇ ಕಾಲ್ಕ್ಷಯಂ
ಇಿಂತೆಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಅನಯ ದೈವ ಭವಿವುಳಳ ನಕ,
ನಿೀವು ಲಿಂಗವಂತರಿಂದ್ದರೊೀ, ್ರುಳುಗಳರಾ ?
ಇದನರಿತ್ತ ಭಕ್ತು ಪಥವ ಸೇರದ್ದದಾಡೆ,
ನಿೀವೆಿಂದೆಿಂದ್ದಗೂ ಭವಭವದ ಲಿಂಕರು.
ಇದು ಕಾರಣ್, ನ್ಮ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಲಿಂಗ
ಮುನು ವೇ ದೂರವಯಯ .
1515
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗಾಚಾರಿ ಕದ್ಧಚಾರಿ ಭತಾಯ ಚಾರಿಯನಿಸ್ತದಡೆ
ಲಿಂಗವನಲಕಬಹುದು.
ಲಿಂಗದ ನಚಚ , ಲಿಂಗವಂತರ ಮೆಚಚ .
ಇದು ಕತಯ ಮುಕ್ತು ಕೇಳರಣಾಣ .
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಪರಧ್ನ, ಪರಸ್ತು ರೀ, ಪರದೈವಕಕ ಳುಪ್
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ಅಲಿ ರ್ [ವತಿಾಸ್ತ]
ಮಾಹೇಶವ ರಶೀರ್ಭಯಂ ಮಾಡಿಹನೆಿಂಬ,
್ತೆು ಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡಿಹನೆಿಂಬ,
ಲಿಂಗವನಲಸ್ತಹನೆಿಂಬ,
ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ಕಲುವೆನೆಿಂಬ,
ಲಿಂಗವೇನ್ನ ತೊತಿು ನ ಮುನಿಸೆ ?
ವೇಶ್ಯ ಯ ಕರಕವೇ ?
ವೈತಾಳಕನ ಕಲಹವೆ ?
ತಪ್ಪ ನಡೆದು, ತಪ್ಪ ನ್ನಡಿದು, ತಪ್ಪ ಕೂಡಿ
್ರಳ ್ರಳ ಪರ ಯೀಗಿಸುವಂತಾಗಿ, ಅಿಂತಲಿ ಕೇಳರಣಾಣ .
ಪತಿವರ ತೆಯ್ದ ಕತ್ತಪ ರುಷನ ಕೂಡಿದಂತೆ,
ಕಜಜ ನಮಿತರ ರ ಸಂಗದಂತೆ,
್ಹಾಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಅರಿವಿನಂತೆ,
ಶುದಧ ವಾದುದನೇ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡಿಪಪ , ಶುದಧ ವಿಲಿ ದುದನೇ ಬಿಡುವ.
ನ್ಮ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರನ್ನ
ಅಣ್ಮಮಾತರ ತಪಪ , ಕ್ಷಣ್ಮಾತರ ಸೈರಿಕ.
1516
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಲಿಂಗಾಚಾರ, ಕದ್ಧಚಾರ,
ಭತಯ ಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ಶಿವಾಚಾರ,
ಕವಾಾಚಾರಸಂಪನು ನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಹುದಲಿ ದೆ
ಭಕು ನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಾರದು.
ಅನೇಕ ವರ ತನಿಯಮಂಗಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು
ವರ ತಕಥ ನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಹುದಲಿ ದೆ
ಭಕು ನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಾರದು.
ಕರುಣಿ ಶಾಿಂತ ನಿಕಪ ೃಹನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಹುದಲಿ ದೆ
ಭಕು ನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಾರದು.
ತನ್ನವ ಕೊಟುಿ , ್ನವ ಕೊಟುಿ , ಧ್ನವ ಕೊಟುಿ
ದ್ಧತೃವೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಹುದಲಿ ದೆ.
ಭಕು ನೆನಿಸ್ತಕೊಳಬಾರದು.
`ಏಕ ಮೂತಿಾಸ್ತು ರರ್ಧ ಭೇದ್ಧ' ಎಿಂಬ ಕ್ತರ ಯಯಲಿ
ಶಿರ ೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ವಿಂದೆಯಿಂದು
ಕದ್ಧಭ ವದ್ದಿಂ ತಿರ ವಿಧ್ದಲಿ , ಆ ಮುಖವಿಂದಿಂದರಲಿ
ತಿರ ವಿಧ್ವನೂ ಏಕ್ತೀಭವಿಸ್ತ ಕಂಡು
ಕಾಲಕ್ಾಕಲಪ ತ ಉಪ್ರಧಿರಹಿತರ್ನಗಿ
ಆ ವಸುು ಗಳ ್ನೀವಾಕಾಕ ಯದಲಿ ಇಚೆಚ ೈಸುತು ಿಂ
ತನು ್ನೀವಾಕಾಕ ಯದಲಿ ತಡವಿಲಿ ದೆ [ನೆಲಗಳಕಬೇಕು]
`ನ ಗುರೊೀರಧಿಕಂ `ಗುರುಣಾ ದ್ದೀಯತೇ ಲಿಂಗಂ
`ಗುರುಿಃ ಪ್ತಾ ಗುರುಮಾಾತಾ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ದ್ದೀಕಾಿ ಮೂತಿಾಗುಾರುಲಾಗಂ ಪೂಜ್ಞಮೂತಿಾಕ್ ದ್ಧಶಿವಃ
ಶಿಕಾಿ ಮೂತಿಾಶಚ ರಕು ಸಾಮ ತ್ ಏವಂ ಭೇದತರ ಯೀ ಭವೇತ್
ದ್ದೀಕಾಿ ಪೂಜ್ಞ ಚ ಶಿಕಾಿ ಚ ಕವಾಕತಾಾ ಚ ಜಂಗಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
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`ಭಕಾು ಯ ಪೂಜ್ಞಿಂ ಅಹಂ ಕತಾಾ'
`ನಿಷಪ ರಪಂಚೀ ನಿರಾ್ಯಃ'
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಪರ ಪಂಚಯ್ದಕೊುೀ ದ್ಧಸೊೀಹಿೀ ನಿಷಪ ರಪಂಚೀ ಹಿ ಜಂಗಃ
ಪರ ಪಂಚಯ್ದಕೊುೀ ಭಕು ಸಾ್ ಯ ತ್ ನಿಷಪ ರಪಂಚೀ ಹಿ ಜಂಗಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಕವಾಶಕ್ತು ್ಯಃ ಪ್ರ ೀಕು ಿಃ ಪುರುಷ ಏಕಶಿಕ ವಕು ರ್ಧ
ಭಕ್ತು ಪರ ಕನು ಕ್ ವೆಾಷ್ಠಿಂ ಯಥಾ ಭಕ್ತು ಕು ಥಾ ಶಿವಃ
ಕಕಲಶಕ ಕ್ತು ರೂಪಶಚ ಶಿವ ಏಕೊೀ ನಿಷಕ ಲಕು ಥಾ
ಶಕು ಯ ಧಿೀನಃ ಪರ ಪಂಚಸಾ್ ಯ ದಯ ಥಾಭಕ್ತು ಕ್ ು ಥಾ ಶಿವಃ
ಗುರುಣಾ ಭಾವಿತಂ ಲಿಂಗಂ ಏಕಮೇವಾದ್ದವ ತಿೀಯಕಂ
ತಲಿ ಿಂಗಕಯ ಪರ ಭಾ ಲಿಂಗಂ ಕವಾಲಿಂಗಂ ನ ಸಂಶಯಃ
`ಏಕ ಏವ ರುದರ ೀ ನ ದ್ದವ ತಿೀಯಾಯ ತಸೆಥ ೀ' ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
`ಏವ ಏಕೊೀ ಧೆಯ ೀಯಃ' ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
`ಅಣೀರಣಿೀಯಾನಮ ಹತೊೀ ್ಹಿೀಯಾನ್' ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಕವಾಶಕ್ತು ್ಯಂ ಪ್ರ ೀಕು ಿಂ ಪುರುಷಮೇಕಂ ಶಿವಕು ಥಾ
ಯಥಾ ಶಕ್ತು ಶಚ ಸಂಯೀಗಂ ತಥಾ ತತು ವ ಿಂ ಪರಶಿಕ ವಃ
ಕವೆಾಷ್ಠಿಂ ಶಕ್ತು ರೂಪಂ ಚ ಪುರುಷ್ಠದೆವ ೈತಂ ಪರಶಿವಃ
ಯಥಾಶಕ್ತು ಕ್ ು ಥಾ ಪುರುಷ ಏಕ ರುದರ ಇತಿ ಕಮ ೃತಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಯಕಯ ಚ್ಚತು ಿಂ ಶಿವೇ ಲೀನಂ ತಕಯ ಜ್ಞತಾಯ ದ್ದ ನ ಕಮ ರೇತ್
ಶಿವಲಿಂಗೇ ಶಿಲ್ಲಬುದ್ದಧ ಿಂ ಕುವಾಾಣ್ ಇವ ಪ್ರತಕ್ತೀ
ಕತಯ ಭಾವಿ ್ಹತ್ ತಯ ಿಂ ಕತಯ ಿಂ ಸಾಯ ಚ್ಚಚ ವಲಕ್ಷಣಂ
ನಿತಯ ಭಾವಿ ್ಹನಿು ತಯ ಿಂ ಕತಯ ಿಂ ಸಾಯ ಚ್ಚಚ ವಲಕ್ಷಣಂ
ರ್ನರ್ನರೂಪಧ್ರೊೀ ರ್ದವೀ ರ್ನರ್ನರೂಪಕ್ನಿವ ತಃ
ರ್ನರ್ನಚ್ಚಹು ಕಮೀಪೇತೊೀ ರ್ನರ್ನಲೀಲ್ಲಧ್ರೊೀ ಹರಃ
ವೇದ್ಧತಿೀತಂ ್ನೀತಿೀತಮಾಗಮಾತಿೀತಮಾಗೆಾಕಂ
ಶಾಸಾು ರತಿೀತಂ ್ಹಾಶಾಸ್ತು ರೀ ತತಾ್ ಯ ಜಜ ಿಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಲಿಂಗರ್ಧರಿೀ ್ಹಾಲಿಂಗಿೀ ಲಿಂಗರ್ಧಯ ನಿೀ ನಿರಂತರಂ
ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್ಹತ್ ಿಂಗಿೀ ತತಾ್ ಯ ಜಜ ಿಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಜಂಗಮೀ ಜಂಗಮಂ ದಃಷ್ಠಿ ವ ನ್ಸಾಕ ರಂ ತ್ತ ಸಂಭರ ಮಾತ್
ಆಲಿಂಗನಂ ್ಹಾಪ್ರ ೀತಾಯ ಕುಯಾಾಜಜ ಿಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಭತಯ ಪೂಜ್ಞಹಾಕತಾಾ ಚ ದ್ದೀಕಾಿ ಮೂತಿಾ್ಾಹಾಪರ ಭುಿಃ
ಶಿಕಾಿ ಮೂತಿಾ್ಾಹಾಕತಾಾ ತತಾ್ ಯ ಜಜ ಿಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಕವಾಸಂಗಪರಿತಾಯ ಗಿೀ ಲಿಂಗಸಂಗಿೀ ನಿರಂತರಂ
ದವ ಿಂದೆವ ೀ ತ್ತ ಕ್ದೃಷಿಿ ಸಾ್ ಯ ತ್ ತತಾ್ ಯ ಜಜ ಿಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಘೃಣಾದೃಷಿಿ ಘೃಣಾವಾಕಯ ಿಂ ಘೃಣಾಮೂತಿಾನಿಾರಂತರಂ
ಕ್ತರ ಯಾಕ್ಾಸು ವಿಜ್ಞಶಚ ಶಿಕಾಿ ಚಾಯಾ ಇತಿ ಕಮ ೃತಃ
ಮೂತಿಾಶಚ ಲಿಂಗಮೂತಿಾಶಚ ಸುಶಿೀಲಂ ಲಿಂಗಶಿೀಲವತ್
ಗುಣಂ ಕವಾಕಯ ಲಿಂಗಕಯ ತತಾ್ ಯ ಜಜ ಿಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಹರ್ನಯ ತ್ತಕ ರದಧ ೀಪ್ ಚಾಕಾಶಂ ಕುಿ ರ್ಧತಾಾ ಖಾದರ್ತ್ತು ಷಂ
ತಯ ಕಾು ವ ಲಿಂಗಾಚಾನಂ ಮೂಢೀ ಮುಕು ಯ ಥಿಾ ತಿರ ತಯಂ ವೃಥಾ
ಶವ ಪಚೀಖಪ್ ಮುನಿಶ್ರ ೀಷೆ ಿಃ ಶಿವಭಕೊುೀ ದ್ದವ ಜ್ಞಧಿಕಃ
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ಶಿವಭಕ್ತು ವಿಹಿೀನಸುು ದ್ದವ ಜೀಖಪ್ ಶವ ಪಚಾಧ್ಃ
ಕ ಲಿಂಗಿೀ ಕವಾದೈವಜಾ ೀ ಯಕ್ ಚಾಿಂಡಾಲವದುಭ ವಿ
ಲಿಂಗಾಚಾಕಸುು ಶವ ಪಚೀ ದ್ದವ ಜಕೊೀಟ್ಟಯ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ಶಿವಧ್ಮೆಾ,
ಉಪನಿೀತಕಹಸೆರ ೀಭಯ ೀ ಬರ ಹಮ ಚಾರಿೀ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ಬರ ಹಮ ಚಾರಿಕಹಸೆರ ೀಭಯ ೀ ವೇದ್ಧರ್ಧಯ ಯಿೀ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ವೇದ್ಧರ್ಧಯ ಯಿಕಹಸೆರ ೀಭಯ ಸಾ್ ಗಿು ಹೊತಿರ ೀ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ಅಗಿು ಹೊೀತಿರ ಕಹಸೆರ ೀಭಯ ಯಜ್ಞಯಾಜಿೀ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ಯಜ್ಞಯಾಜಿಕಹಸೆರ ೀಭಯ ಿಃ ಕತರ ಯಾಜಿೀ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ಕತರ ಯಾಜಿಕಹಸೆರ ೀಭಯ ಿಃ ಕವಾವಿದ್ಧಯ ಥಾಪ್ರರಗಃ
ಕವಾವಿದ್ಧಯ ಥಾವಿತೊಕ ೀಟ್ಟಯ ಶಿವಭಕೊುೀ ವಿಶಿಷಯ ತೇ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ನಿಕೃಷ್ಠಿ ಚಾರಜರ್ನಮ ನೀ ವಿರುದ್ಧಧ ಲೀಕವೃತಿು ಷ್ಟ
ಕೊೀಟ್ಟಭಯ ೀ ವೇದವಿದುಷ್ಠಿಂ ಶ್ರ ೀಷ್ಠೆ ್ದ್ಧಭ ವಭಾವಿತಾಿಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ರ್ದಶಾಿಂತರ ಸಂಹಿತೆಯಲಿ : ಕ್ತರ ಮಿಕ್ತೀಟಕ ಪತಂಗೇಭಯ ಿಃ ಪಶವಃ ಪರ ಜ್ಞಯಾಧಿಕಾಿಃ
ಪಶುಭಯ ೀಖಪ್ ನರಾಶ್ಯ ರೀಷ್ಠೆ ಸೆು ೀಷ್ಟ ಶ್ರ ೀಷ್ಠೆ ದ್ದವ ಜ್ಞತಯಃ
ದ್ದವ ಜ್ಞತಿಷವ ಧಿಕಾ ವಿಪ್ರರ ವಿಪೆರ ೀಷ್ಟ ಕರ ತ್ತಬುದಧ ಯಃ
ಕರ ತ್ತಬುದ್ದಧ ಷ್ಟ ಕತಾಾರಸೆು ೀಭಯ ಿಃ ಕರ್ನಯ ಸ್ತನೀಡಿಧಿಕಾಿಃ
ತೇಭಯ ೀ ವಿಜ್ಞಾ ನಿನಃ ಶ್ರ ೀಷ್ಠೆ ಸೆು ೀಷ್ಟ ಶಂಕರಪೂಜಕಾಿಃ
ತೇಷ್ಟ ಶ್ರ ೀಷ್ಠೆ ್ಹಾಭಾಗಾ ್್ ಲಿಂಗಾಿಂಗಸಂಗಿನಃ
ಲಿಂಗಾಿಂಗಸಂಗಿಷವ ಧಿಕಃ ಷಟಕ ್ ಥ ಲಜ್ಞಾ ನವಾನ್ನಪ ಮಾನ್
ತಸಾಮ ದಪಯ ದ್ದಕೊೀ ರ್ನಸ್ತು ತಿರ ಷ್ಟ ಲೀಕೇಷ್ಟ ಕವಾದ್ಧ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಭೀಗಮೂತಿಾ್ಾಹಾಲಿಂಗಂ ಜಂಗ್ಶಚ ನ ಸಂಶಯಃ
ಜಂಗಮೀ ಲಿಂಗರೂಪಂ ಚ ಕತಯ ಿಂ ಕತಯ ಿಂ ನ ಸಂಶಯಃ
ಸಾಥ ವರಂ ಜಂಗ್ಶ್ಚ ೈವ ದ್ದವ ವಿಧಂ ಲಿಂಗಮುಚಯ ತೇ
ಜಂಗ್ಸಾಯ ವಮಾನೇನ ಸಾಥ ವರಂ ನಿಷಫ ಲಂ ಭವೇತ್
ಆಚಾರಶಚ ಗುರುಲಾಿಂಗಂ ಜಂಗ್ಶಚ ಪರ ಸಾದಕಃ
ಪಂಚವಕು ರಕಮಾಯ್ದಕು ಿಂ ್ಹಾಲಿಂಗಕಯ ಲಕ್ಷಣಂ
ಜಂಗಮೀ ಲಿಂಗಮಾಚಾರೊೀ ್ಹಾಲಿಂಗಂ ಗುರುಕು ದ್ಧ
ಪಂಚವಕು ರಕಮಾಯ್ದಕು ಿಃ ಪರ ಸಾದೀ ಲಿಂಗಲಕ್ಷಣಂ
ಆಚಾರೊೀ ಗುರುಲಿಂಗಂ ಚ ್ಹಾಲಿಂಗಪರ ಸಾದಕಂ
ಪಂಚವಕು ರಕಮಾಯ್ದಕು ಿಂ ಕತಯ ಿಂ ಜಂಗ್ಲಕ್ಷಣಂ
ಪರ ಸಾದೀ ಜಂಗ್ಶ್ಚ ೈವ ಆಚಾರೊೀ ಗುರುರ್ದವ ಚ
್ಹಾಲಿಂಗಕಮಾಯ್ದಕು ಿಂ ಶಿವಲಿಂಗಕಯ ಲಕ್ಷಣಂ
ಜ್ಞಾ ರ್ನಚಾರೊೀ ್ಹಾಲಿಂಗಂ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಚ ಜಂಗಃ
ಪಂಚವಕು ರಕಮಾಯ್ದಕು ಿಂ ಇತೆಯ ೀತೇ ಗುರುಲಕ್ಷಣಂ
್ಹಾಲಿಂಗಂ ಪರ ಸಾದಶಚ ಜಂಗಮೀ ಗುರುಲಿಂಗಕಂ
ಪಂಚವಕು ರಕಮಾಯ್ದಕು ಆಚಾರೊೀ ಲಿಂಗಲಕ್ಷಣಂ
ಅಿಂಗಮಾಚಾರಮಾಶಿರ ತಯ ಆಚಾರಃ ಪ್ರರ ಣ್ಮಾಶಿರ ತಃ
ತತಾಪ ರಣೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಚ ತಲಿ ಿಂಗಂ ಜಂಗಮಾಶಿರ ತಂ
ಇಿಂತೆಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಕ್ಷಣ್ದಲಿ ಅರಿ ಲಿಂಗವನ್ನ,
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ಕ್ಷಣಾಧ್ಾದಲಿ ಲಿಂಗವೂ ನಿನು ರಿವ.
ಕ್ಷಣಾಧ್ಾದಲಿ ಅರಿ ಭಕು ಕಾಯನೆಿಂದು.
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವೆಿಂದರಿದು
ಲಿಂಗವನ್ನ ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ್ದಲಿ ್ರದಡೆ
ಕ್ಷಣಾಧ್ಾದಲಿ ್ರದಡೆ, ನಿನು ನೂ ಅಜ್ಞಾ ನಿಯ ಮಾಡಿ
ಆಯಸಂ ಬಡಿಸ್ತ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಸ್ತ ಘ್ರಸ್ತಮಾಡದೆ ಬಿಡನ್ನ ಲಿಂಗವು.
ಕ್ಷಣಾಧ್ಾದಲಿ ಕವಾಪರ ಪಂಚವೆಲಿ ವನೂ ್ರದು
ನಿತಯ ವಾಗಿ ಲಿಂಗವನರಿ ್ನವೆ.
ನಿರಂತರ ಲಿಂಗದಲಿ ದುು ಲಿಂಗವ ಹಾ[ಡೆ] ಸುಖಿಯಪೆಪ ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರನೆ ಸಾಕ್ತಿ .
1519
ಲಿಂಗವನರಿದ ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗಮೂತಿಾ.
ಆತನ ನ್ನಡಿಯ ವೇದ, ಆತನ ನಡೆಯ ಶಾಕು ರ ಪುರಾಣ್ ಆಗ್ ಚರಿತರ ವು.
ಆ ್ಹಾ್ಹಿ್ನ ನ್ನಡಿಯಲಿ ತಕಾವ ಮಾಡಲ್ಲಗದು.
ನಡೆಯಲಿ ರ್ನಸ್ತು ಕವ ಮಾಡಿದಡೆ ನರಕ ತಪಪ ದಯಾಯ .
ಲಿಂಗವನರಿದ ್ಹಾ್ಹಿಮಂಗೆ ನಮೀ ನಮೀ ಎಿಂಬನ್ನ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1521
ಲಿಂಗವಿದುು ರ್ದ ಕೈಲ್ಲಕ, ಲಿಂಗವಿದುು ರ್ದ ಕಾಶಿೀಕಿ ೀತರ
ಲಿಂಗವಿದುು ರ್ದ ಅಷ್ಠೆ ಷಷಿಿ ಮುಕ್ತು ಕಿ ೀತರ ಕಾಣಿರಣಾಣ .
ಇದು ಕಾರಣ್, ಲಿಂಗವಿದು ಠಾವ ಕೇಳರ: ಲಿಂಗವಿದು ಠಾವು, ಭಕು ಕಾಯ
್್ಕಾಯವೆಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಭಕು ನ ಕಾಯ ಲಿಂಗಕಾಯ,
`ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್ಹಜಿಜ ೀವಿ' ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ
ಲಿಂಗವಂತನೇ ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣಿ ಕಾಣಿರಣಾಣ .
ಇಿಂತೆಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಶಿವಭಕು ನ ಸಂಗ ಲಿಂಗಸಂಗ,
ಶಿವಭಕು ನ ಪ್ರದವೇ ಮುಕ್ತು
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾ.
1539
ವೇದಮಾಗಾವ ಮಿೀರಿದರು ್ಹಾವೇದ್ದಗಳು ಲಿಂಗವಂತರು,
ಆ ಲಿಂಗವಂತರ ್ಹಾವೇದಮಾಗಾವ ಲಿಂಗವೇ ಬಲಿ ನಯಾಯ .
ಶಾಕು ರಮಾಗಾವ ಮಿೀರಿದರು ್ಹಾಶಾಕು ರಜ್ಞರು ಲಿಂಗವಂತರು.
ಆ ಲಿಂಗವಂತರ ್ಹಾಶಾಕು ರಮಾಗಾವ ಲಿಂಗವೇ ಬಲಿ ನಯಾಯ .
ಆಗ್ಕ್ತರ ೀಯ ಮಿೀರಿದರು ್ಹಾ ಆಗಮಿಕರು ಲಿಂಗವಂತರು,
ಲಿಂಗವಂತರ ್ಹಾ ಆಗ್ಕ್ತರ ೀಯ ಲಿಂಗವೇ ಬಲಿ ನಯಾಯ .
ಪುರಾಣ್ದ ಪರಿಯ ಮಿೀರಿದರು ್ಹಾಪುರಾಣಿಕರು ಲಿಂಗವಂತರು,
ಆ ಲಿಂಗವಂತರ ಪುರಾಣ್ದ ಪರಿಯ ಆ ಲಿಂಗವೇ ಬಲಿ ನಯಾಯ .
ರ್ದವ ದ್ಧನವಮಾನವರಿಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು.
ವೇದಶಾಕು ರಪುರಾಣಾನಿ ಕಪ ಷಿ ಿಂ ವೇಶಾಯ ಿಂಗರ್ನ ಇವ
ಯಾ ಪುನಶಾಕ ಿಂಕರಿೀ ವಿದ್ಧಯ ಗುಪ್ರು ಕುಲವಧೂರಿವ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
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ಆರಿಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು.
ಲಿಂಗವಂತರು ಉಪಮಾತಿೀತರು, ವಾಙ್ಮ ನೀತಿೀತರು, ಆರ ಪರಿಯೂ ಇಲಿ .
ಸೆವ ೀಚಾೆ ವಿಗರ ಹೇಣವ ಸೆವ ೀಚಾೆ ಚಾರಗಣೇಶವ ರಾಿಃ
ಶಿವೇನ ಕಹ ತೇ ಭುಙ್ತ್ು ವ ಭಕಾು ಯಾಿಂತಿ ಶಿವಂ ಪದಂ
ಲೀಕಾಚಾರನಿಬಂಧೇನ ಲೀಕಾಲೀಕವಿವಜಿಾತಾಿಃ
ಲೀಕಾಚಾರಂ ಪರಿತಯ ಜಯ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಪರ ಸಾದ್ದನಃ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಈ ಲೀಕದ ಮಾಗಾವ ನಡೆಯರು,
ಲೀಕದ ಮಾಗಾವ ನ್ನಡಿಯರು.
ಲಿಂಗವಂತರ ನಡೆ ನ್ನಡಿ ಆಚಾರ ಅನ್ನಭವ ಆಯತ
ಬೇರ ಕಾಣಿರಣಾಣ .
ಶಿರ ೀಗುರುಲಿಂಗದ್ದಿಂದಲುದಯಿಸ್ತ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ
್ಹಾಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗ, ಕಾಯಲಿಂಗ
ಭಕು ಕಾಯ ್್ಕಾಯವಾಗಿ ರ್ದಹಾದ್ದ ತತು ವ ವೆಲ್ಲಿ ಶಿವತತು ವ .
ಇದು ಕಾರಣ್,
ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗ್ಹಾ್ಹಿ್ ಲಿಂಗವಂತರ ಕ್ತರ ೀಯಲಿ ವೂ ಲಿಂಗಕ್ತರ ೀ.
ಮುಟ್ಟಿ ದುದೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಾತ, ಕೊಿಂಡುದೆಲ್ಲಿ ಪರ ಸಾದ.
ಕದಯ ೀನ್ನಮ ಕು ರು, ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗವಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1544
ವೇದಶಾಕು ರಪುರಾಣಾಗ್ಗರ ಿಂಥಂಗಳ
ನೀಡಿದವರಲಿ ರೇನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಂಬನೆ ? ಅಲಿ ಲಿ , ನಿಲುಿ , ಮಾಣ್ಮ.
ಅವರೇ ಹಿರಿಯರಾದಡೆ, [ಟುಿ ನವೆ], ಗಳೆಯಾಟಕ ,
ಮಿಣಿಯಾಟಕ , ಅದೃಶಯ ಕರಣ್, ಅಗಿು ಕು ಿಂಭ, ಆಕಷಾಣ್,
ಜ್ಞಷಷಿೆ ಕಲ್ಲವಿದೆಯ ಯ ಸಾಧಿಸ್ತದ ಡೊಿಂಬನೇನ್ನ ಕ್ತರಿಯನೇ ?
ಇದು ಹಿರಿದು ಕ್ತರಿದ್ದನ ಪರಿಯಲಿ .
ಹಿರಿದು ಕ್ತರಿದ್ದನ ಪರಿ ಬೇರ ಕಾಣಿರಣಾಣ .
ಇದು ಉದರಪ್ೀಷಣ್ವಿದೆಯ ಎನಿಸುವುದು.
ಅವರನೆಿಂತ್ತ ಕರಿ ಎಿಂಬನಯಯ , ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ?
ಇದು ಕಾರಣ್, ಗುಣ್, ಜ್ಞಾ ನ, ಧ್್ಾ, ಆಚಾರ,
ಶಿೀಲ ಸಾಧಿಸ್ತದ್ಧತನೇ ಹಿರಿಯ ಕಾಣಾ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1568
ಶಿವ ಶಿವ! ಮಾಹೇಶವ ರರ ್ಹಾತೆಮ ಯನೇನೆಿಂದುಪಮಿಕಬಹುದಯಾಯ ,
ವಾಙ್ಮ ನೀತಿೀತರು.
ಕೊೀಟ್ಟ ಕೊೀಟ್ಟಯಾಯ್ದಷಯ ಕೊೀಟ್ಟ ಕೊೀಟ್ಟ ಜಿಹವ ಯ್ದಳಳ ರಯೂ
ಸುು ತಿಕಲರಿಯದು.
`ಶಂಭೀಮಾಾಹಾತಮ ಯ ್ಣ್ಮಪರ ಮಾಣ್ಜ್ಞನಂತಃ
ಎಿಂದು ಲಿಂಗದ ್ಹಾತೆಮ ಯನ್ನ
ಅಣ್ಮಪರ ಮಾಣ್ವೂ ಅರಿಯಬಾರದೆಿಂದಡೆ
ಲಿಂಗವಂತರ ್ಹಾತೆಮ ಯನೇನೆಿಂದುಪಮಿಕಬಹುದಯಾಯ !
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ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್ಹಜಿಜ ೀವಿೀ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ತ್ತ ರಕ್ಷಕಃ
ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್್ ಸಾವ ಮಿೀ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಿೀ ್ನೀಹರಃ
ಈ ಪರಿ ರ್ದಹಲಿಂಗಕಕ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಕಕ ತಾರ್ನಗಿಹ
ಲಿಂಗವಂತನ ್ಹಾತೆಮ ಯನೇನೆಿಂದುಪಮಿಕಬಹುದಯಾಯ !
ಶಿವನೇ ಬಲಿ , ಶಿವನೇ ಬಲಿ .
್ದಭ ಕುಜನಮಾಹಾತಮ ಯ ಿಂ ಕೊೀ ವಾ ಜ್ಞರ್ನತಿ ತತು ವ ತಃ
ಜ್ಞನೇಹಂ ತವ ಿಂ ತ್ತ ಜ್ಞರ್ನಸ್ತ ನಂದ್ದೀ ಜ್ಞರ್ನತಿ ವಾ ಗುಹಃ
ಶಿವನ್ನ, ನಂದ್ದೀಶವ ರ, ಗುಹನ್ನ ಇವರೇ ಬಲಿ ರು.
ಕಜಜ ನಶುದಧ ಶಿವಾಚಾರಸಂಪನು ರಪಪ ನ್ಮ ಕದಭ ಕು ರೇ ಬಲಿ ರು.
ಸಾಮಾನಯ ತರದ ರ್ದವದ್ಧನವ ಮಾನವರಿಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು.
ಅದೆಿಂತೆನಲು ಕೇಳರ: ಬರ ಹಮ ವಿಷ್ಟಣ ಇಿಂದರ ಚಂದರ ರವಿ ಕಾ್ ದಕ್ಷ
ಮದಲ್ಲದ ರ್ದವಜ್ಞತಿಗಳು, ತಾರಕ ರಾವಣಾದ್ದ ದ್ಧನವರು,
ವಾಯ ಕಋಷಿಯರುಗಳು, ದಕಾಿ ಧ್ವ ರಕಕ ಬಂದ ಋಷಿಗಳನೇಕರು
ವೇದಶಾಕು ರ ಪುರಾಣ್ ಆಗಮಾದ್ದಯಾದ
ಅಷ್ಠಿ ದಶ ವಿದಯ ಿಂಗಳನೂ ಓದ್ದ ಕೇಳ
ತ್ಮ ನ್ನ ಕೇಳದವರಿಗೆಯೂ ಹೇಳ, ಕವಾಜ್ಞರನಿಸ್ತಕೊಿಂಡರು.
್ಹದೈಶವ ಯಾಸಂಪನು ರಾಗಿ ್ದಂಗಳು ಹಚ್ಚಚ ಶಿವನನ್ನ ್ರದರು.
`ಅಹಂ ಬರ ಹಮ ' ಎಿಂದು ಪರಧ್ನ ಪರಸ್ತು ರೀಯರಿಗೆ ಅಳುಪ್ದರು.
ಶಿವಮಾಹೇಶವ ರನಿಿಂದೆಯಂ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪರಿಯಲೂ ತಪ್ಪ ನಡೆದು, ತಪ್ಪ ನ್ನಡಿದು
ಹಕು ಚೆೆ ೀದನ ಶಿರಚೆೆ ೀದನವ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಹೊೀದರು.
ಅನೇಕ ಪರಿಯಲೂ ಭಂಗಿತರಾದರು. ಮಾನಹಾನಿ ಹೊಿಂದ್ದದರು,
ಕಷಿ ಜನಮ ಿಂಗಳಲಿ ಜನಿಸ್ತದರು.
್ರಳ ್ತೆು ಅರಿದು ಶಿವಾರಾಧ್ನೆಯ ಮಾಡಿ, ಶಿವಸೊುೀತರ ಮಂ ಮಾಡಿ
ಮಾಹೇಶವ ರರ ಪೂಜಿಸ್ತ, ್ರಳ ನಿಜಪದಂಗಳ ಹಡೆದರು.
ಈ ಪರಿಯ, ಅರಿವು ್ರವೆಯ್ದಳಳ ದವ ಿಂದವ ಗರ ಕು ರು ಬಲಿ ರ ?
ಮಾಹೇಶವ ರರ ್ಹಾತೆಮ ಯ ನ್ಮ ಕದಭ ಕು ರೇ ಬಲಿ ರು.
ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ ಕೇಳರ: ವೇದ್ಧದ್ದ ಅಷಿ ದಶವಿದ್ಧಯ ಪರಿಚ್ಚತರು,
ಅಿಂತಾಗಿ ಎ್ಮ ಮಾಹೇಶವ ರರೇ ಬಲಿ ರು.
ಉಳದ ರ್ದವ ದ್ಧನವ ಮಾನವರುಗಳಗೆಯೂ ಅರಿಯಬಾರದು.
ಅಿಂತಪಪ ವರಿಗೆ ಆ ವಿಧಿ.
ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಪ ಯ್ದಷಯ ರಪಪ ್ನ್ನಷಯ ರುಗಳಗೆ
ವೇದಶಾಕು ರ ಪುರಾಣಂಗಳ ಬಹಳ ಓದಲಕ ತೆರಹಿಲಿ .
ಕ್ತಿಂಚ್ಚತೊುೀದ್ದದರೂ ಕೇಳದರೂ ಇಲಿ , ್ಹಾಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಸಂಗವಿಲಿ .
ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ್ದ್ಧಿಂಧ್ರು ಶಾಪಹತರು ಜಡಜಿೀವಿಗಳು ಎಿಂತರಿಯಬಹುದಯಾಯ .
ಶಿವಮಾಹೇಶವ ರರ ್ಹಿಮೆಯನರಿಯದ ದೀಷಿಗಳ ಕೂಡೆ ಸಂವಾದ್ದಕಲುಿಂಟ ?
ಅವರುಗಳ ್ನದನ್ನವರಿತ್ತ, ಅರಿವಿನ ಹವಣಿಿಂದರಿದು,
ಅವಾಚಕವಾಗಿಪುಪ ದಲಿ ದೆ ಆ ಪ್ರಪ್ಗಳ ನೀಡಲ್ಲಗದು. ನ್ನಡಿಕಲ್ಲಗದು,
ಕಮಾನದಲಿ ಕುಳಳ ದುಾ ತಕ್ತಾಕಲ್ಲಗದು.
ಶಿವಜ್ಞಾ ನವಿಲಿ ದವರ ಕೂಡೆ ನ್ನಡಿಯಲು ತೆರಹುಿಂಟ ಶಿವಮಾಹೇಶವ ರಂಗೆ ?
[ಅವರು] ಶಿವಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡಿ
್ಹಾನ್ನಭಾವರ ಸಂಗದಲಿ ಅನ್ನಭಾವಸಂಗದಲಿ ಹರಲಿ ದೆ
ಕೇಳರಣಾಣ , ರ್ದವದ್ಧನವ ಮಾನವರ ಪರಿಯಲಿ .
ಎ್ಮ ಮಾಹೇಶವ ರರು ಕವಾಾಚಾರಸಂಪನು ರು ಕವಾವಿದ್ಧಯ ಪರಿೀಕ್ತಿ ತರು,
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ತಾತಪ ಯಾಕಳಾಗಾರ ಹಿಗಳು, ವಿಶಾವ ಧಿಕರು,
ಎ್ಮ ಮಾಹೇಶವ ರರು ಪರಧ್ನ ಪರಸ್ತು ರೀಯನಲಿ ರು,
ಕತಯ ರು ನಿತಯ ರು ನಿರುಪ್ರಧಿಕರು,
ನಿರಾಶಾಸಂಪೂಣ್ಾರು ಪರಿಣಾಮಿಗಳು.
ಅವರ ಸಂಗದ್ದಿಂದ ಗುರುಸ್ತದ್ದಧ ಲಿಂಗಸ್ತದ್ದಧ ಜಂಗ್ಸ್ತದ್ದಧ
ಪರಸ್ತದ್ದಧ ಪದಸ್ತದ್ದಧ ಕವಾಸ್ತದ್ದಧ ್ಹಾಸ್ತದ್ದಧ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1572
ಶಿವ ಶಿವಾ, ಲಿಂಗವಂತರ ಚ್ಚತು ಕಕ , ಲಿಂಗದ ಚ್ಚತು ಕಕ
ಬಹಹಾಿಂಗೆ ನ್ನಡಿದು ನಡೆದು
ಕದಭ ಕ್ತು ಯ ಮಾಡಿ ಕದಭ ಕು ರನಿಸ್ತಕೊಳಳ ರ, ಮೂಕರಾಗಿಯಿರದೆ.
ಹಿಡಿವುದ ಹಿಡಿಯದೆ, ಬಿಡುವುದ ಬಿಡದೆ ನಗೆಗೆಡೆಯಾದ್ದರಿ,
ಅಭಕು ರಾದ್ದರಿ, ನರಕಕಕ ಹೊೀದ್ದರಿ.
ಹಿಡಿವುದ್ಧವುದೆಿಂದಡೆ: ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗ್ ಒಿಂದೆಿಂದು ನಂಬಿ
ಲಿಂಗವಿದುು ದೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆಿಂದು ನಂಬಿ
ತನ್ನ ್ನ ಧ್ನ ವಂಚನೆಯಿಲಿ ದೆ ಅಪ್ಾಸ್ತ
ಶಿರ ೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ದ ಶಿರ ೀಪ್ರದವನ್ನ
ತನ್ನ ್ನ ಧ್ನದಲಿ ಹಿಡಿವುದು.
ಪರಸ್ತು ರೀ ಪರಧ್ನ ಪರದೈವವನ್ನ, ್ನೀವಾಕಾಕ ಯದಲಿ
ಅಣ್ಮರೇಣ್ಮ ಮಾತರ ಆಸೆದೀರದೆ ಬಿಡುವುದು.
ಇವ ಬಿಟುಿ ನಡೆ[ದುದೆ] ನಡೆ, ಇವ ಬಿಟಿ ನೆಿಂಬ ಕತಯ ದ ನ್ನಡಿರ್ ನ್ನಡಿ.
ಇರ್ದ ಆಚಾರ, ಇರ್ದ ವರ ತ, ಇರ್ದ ಶಿೀಲ
ಇರ್ದ ಭಕ್ತು ಯ ಕುಳ, ಇರ್ದ ಶಿವಭಕ್ತು ಕಥ ಳ
ಇರ್ದ ಕತಿಕ ರಯಾ, ಈ ಕತಿಕ ರಯಯಲಿ ನಡೆದ್ಧತನೇ ಭಕು ನ್ನ.
ಆತನೇ ಮುಕು ನಯಾಯ , ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1575
ಶಿೀಲ ಕಮಾನವಿಲಿ ಿಂದು ಅಲಿಂಗವಂತರ ್ಗಳಗೆ
ಉದೆು ೀಶದ್ದಿಂದ ಲಿಂಗಸಾವ ಯತವ ಮಾಡಲು ಆಚಾರವಲಿ .
ಅರ್ದನ್ನ ಕಾರಣ್ವೆಿಂದಡೆ, ಅದು ಶಿವಾಚಾರಕಕ ಕಲಿ ದ್ಧಗಿ,
ಮುಿಂದೆ ಗುರೂಪರ್ದಶಕಕ ದೂರವಾಗಿ.
ಚ್ಚತು ಶುದಧ ದ್ದಿಂದ ಕತಯ ಕದ್ಧಚಾರವ ಬಯಸ್ತ ಬಂದು ಕೇಳದಡೆ
ತನು ಕೈಯ ಧ್ನವ ವೆಚ್ಚಚ ಸ್ತ
ಗುರುದ್ದೀಕಿ ಲಿಂಗಸಾವ ಯತವ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕದ್ಧಚಾರ.
ಈ ಗುಣ್ವುಳಾಳ ತನೇ ಲಿಂಗದ ವಮಿಾಗನ್ನ,
ಆತನೇ ಲಿಂಗದ್ಧತೃ, ಆತನೇ ಲಿಂಗಕನು ಹಿತನಯಾಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1577
ಶಿರ ೀಗುರು ಕರುಣಿಸ್ತ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಸಂಬಂಧ್ವ ಮಾ[ಡೆ]
ಕದಭ ಕು ನೆನಿಸ್ತದ ಬಳಕ ಇನೆು ೀನೆಿಂದುಪಮಿಕಬಹುದಯಾಯ ,
ಈ ್ಹಾಪಥವನ್ನರಿ
`ಅಕಾಯೀ ಭಕು ಕಾಯಸುು ್್ಕಾಯಸುು ಭಕ್ತು ಮಾನ್
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ ಲಿಂಗಕಾಯ.
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`ಲಿಂಗಾಿಂಗಿೀ ್ಹಜಿಜ ೀವೀ
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ ಲಿಂಗಪ್ರರ ಣಿ.
ಇದು ಕಾರಣ್,
ಕಾಯ ಲಿಂಗ, ಪ್ರರ ಣ್ ಲಿಂಗ ಅಿಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗ,
ಲಿಂಗವಂತನ ಕ್ತರ ೀ ಎಲಿ ವೂ ಲಿಂಗಕ್ತರ ೀ.
ಲಿಂಗ ಮಾಡಿತೆು ೀ ಅಪ್ಾತ,
ಲಿಂಗವಂತನ ಆರೊೀಗಣೆ ಲಿಂಗದ್ಧರೊೀಗಣೆ.
ಈ ್ಹಾಜ್ಞಾ ನದ ಪರಿಣಾ್ವೇ ಪರ ಸಾದ,
ಇದುು ರ್ದ ರ್ದವಲೀಕ.
ಈ ್ಹಾಕ್ತರ ೀಯ ಲಿಂಗಾಯತದ ಲಿಂಗವಂತರ ಬಲಿ ರು
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1602
ಕದಭ ಕ್ತು ಯ ಆರು ಕಥ ಲಕಕ ಮುಖಯ
ಕದಭ ಕ್ತು ಯ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು ಷಟಕ ್ ಥ ಲವಿಪುಪ ದು.
ಇದು ಕಾರಣ್: ಕದಭ ಕ್ತು ಯಿಿಂ ಲಿಂಗದ-ಲಿಂಗವಂತರ ಸುಖವನ್ನ, ್ಹಿಮೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನ
ಅರಿದು ್ರದು ವಿಷ್ಟಣ ಕಷಿ ಜನಮ ದಲಿ ಬಂದನ್ನ.
ಅರಿದು ್ರದು ಬರ ಹಮ ನ್ನ ಘನವೆಿಂದು
ಶಿರವ ಹೊೀಗಾಡಿಕೊಿಂಡನ್ನ.
ಅರಿದು ್ರದು ಇಿಂದರ ನ್ನ ಭಂಗಿತರ್ನಗಿ
ಐಶವ ಯಾಮಂ ಹೊೀಗಾಡಿಕೊಿಂಡನ್ನ.
ಅರಿದು ್ರದು ದಕ್ಷನ್ನ ಭಂಗಿತರ್ನಗಿ
ಶಿರವ ಹೊೀಗಾಡಿಕೊಿಂಡನ್ನ.
ಅರಿದು ್ರದು ವಾಯ ಕನ್ನ ಹಕು ವ ಹೊೀಗಾಡಿಕೊಿಂಡನ್ನ.
ಈ ದೃಷಿ ವ ಹಲವು ಪುರಾತನರು ಕೇಳರಣಾಣ : ಅರಿದು ್ರಯದೆ ನಂಬಲು
ಸ್ತರಿಯಾಳನಿಗೆ ಶಿವಪದವಾಯಿತ್ತು .
ಅರಿದು ್ರಯದೆ ನಂಬಲು
ಸ್ತಿಂಧುಬಲ್ಲಿ ಳಂಗೆ ಶಿವಪದವಾಯಿತ್ತು .
ಅರಿದು ್ರಯದೆ ನಂಬಲು
ನಂಬಿಯಣ್ಣ ನ ಬನಿು ಲ ಶಿವ ಬಂದನ್ನ.
ಅರಿದು ್ರಯದೆ ನಂಬಲು
ನಿಿಂಬವೆವ ಗೆ ಶಿವಪದವಾಯಿತ್ತು .
ಅರಿದು ್ರಯದೆ ನಂಬಲು
ಕಿಂಭಾವಿಯ ಭೀಗಣ್ಣ ನ ಬನಿು ಲ ಶಿವ ಬಂದನ್ನ.
ಅರಿದು ್ರಯದೆ ನಂಬಲು
ಪುರಾತನರಲಿ ರು ಶಿವಪದಂಗಳ ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನ ಶುರ ತ ದೃಷಿ ಅನ್ನಮಾನದ್ದಿಂ ಕೇಳ, ನಿಶ್ಚ ೈಸ್ತ, ನಂಬಿ.
ಅರಿವಿನ ಹದವಿದು, ್ರವೆಯ ಪರಿಯಿದು
ಇಷಿ ವಾದುದ ಹಿಡಿದು ಅನಿಷಿ ವಾದುದ ಬಿಟುಿ
ಅರಿವು ಕಯವಾಗಲು ಶಿವಪದವಪುಪ ದು ತಪಪ ದು, ಶಿವರ್ನಣೆ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1621
ಸೂಥ ಲತನ್ನ ಸೂಕ್ಷಮ ತನ್ನವಿಡಿದು ಜ್ಞಗರ ತೆಯಲಿ
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ಶಿರ ೀಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ದ್ಧಸೊೀಹವ ಮಾಡದೆ
ಮಾತಿನಬರ ಹಮ ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ತಕಾವೇತಕಯಾಯ ?
ಸೂಕ್ಷಮ ತನ್ನವಿಡಿದು ಕವ ಪು ದಲಿ
ಇಷಿ ಲಿಂಗದಲಿ ಪ್ರರ ಣ್ವೆಚಚ ರಿಕಯಲಿ
ಅರಿವೇ ಲಿಂಗವಲಿ ದೆ ಬರ ಹಮ ವಾವುದಯಾಯ ?
ಕಾರಣ್ತನ್ನವಿಡಿದು ಸುಷ್ಟಪ್ು ಯಲಿ
ತೃಪ್ು ಲಿಂಗದಲಿ ಪ್ರರ ಣ್ಲೀಯವಾಗಿ
ಕುರುಹನರಿವನ್ನಳದ ಸುಖದರಿವಿನ ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಕ
ನಿರಾಕಾರಬರ ಹಮ ವೆಿಂಬ ನ್ನಡಿಯರ್ದಕ?
ಲಿಂಗಬರ ಹಮ ವಾಗಿಪಪ ರು ನ್ಮ ಶರಣ್ರು.
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.
1623
ಹಸ್ತವು ತೃಷ್ಠ ವಿಷಯ ಕಾ್ ಕೊರ ೀಧ್ ಲೀಭ
ಮೀಹ ್ದ ್ತ್ ರವಾದ್ದಯಾದ ತನ್ನಗುಣಂಗಳು
ರ್ದವ ದ್ಧನವ ಮಾನವರಂತೆ ಆದಡೆ, ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂಬ ಪರಿಯಿಂತಯಾಯ ?
ತನ್ನಗುಣಂಗಳು ಭೂತರ್ದಹಿಗಳಂತಾದಡೆ
ಲಿಂಗರ್ದಹಿಕನೆಿಂಬ ಪರಿಯಿಂತಯಾಯ ?
ಲಿಂಗಚ್ಚಹು ವಿಲಿ ದಡೆ ಲಿಂಗರ್ದಹಿಯಿಂಬ ಪರಿಯಿಂತಯಾಯ ?
ಹಸ್ತವು ತೃಷ್ಠ ವಿಷಯ ವಯ ಕನವಡಗಿದಡೆ ಲಿಂಗಚ್ಚಹು .
ಕೊರ ೀಧ್ ಲೀಭ ಮೀಹ ್ದ ್ತ್ ರ
ಇವಾದ್ದಯಾದ ರ್ದಹಗುಣಂಗಳಳದಡೆ ಲಿಂಗಚ್ಚಹು .
ರ್ದಹಗುಣ್ಭರಿತರ್ನಗಿ ಲಿಂಗರ್ದಹಿ ಎಿಂದಡೆ,
ಲಿಂಗವಂತರು ನಗುವರಯಾಯ .
ಅಿಂಗಗುಣ್ವಳದು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ದಲಿ
ತನ್ನ ್ನ ಧ್ನ ಲೀಯವಾದಡೆ
ಆತನ್ನ ಕವಾಾಿಂಗಲಿಂಗಿಯಯಾಯ ,
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದು ಪ್ರ ಯ ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ.

19. ಅಕಕ ್ಮ
522
ಪಂಚಾಚಾರಶುದಧ ವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿಂಬರಲಿ ದೆ,
ಪಂಚಾಚಾರದ ವಿವರವನರಿಯರು ನೀಡಾ !
ತ್ಮ ಕವ ಯಾಯತವೆಿಂಬುದನರಿಯದೆ ಉಿಂಡಲಿ ,
ತ್ಮ ಲಿಂಗಕಕ ಅಲಿ ದುದ ವಾಸ್ತಸ್ತದಲಿ ,
ತ್ಮ ವರ ತಾಚಾರಕಕ ಕಲಿ ದುದ ನಿರಿೀಕ್ತಿ ಸ್ತದಲಿ ,
ತಮಾಮ ಯತಕೊಕ ಳಗಲಿ ದ ಕುಶಬು ವ ಕೇಳ ಒಪ್ಪ ದಲಿ ,
ತ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತಕಕ ಹೊರಗಾದುದ ಮುಟ್ಟಿ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸ್ತದಲಿ ,
ಇಿಂತಿೀ ಪಂಚಾಚಾರದಲಿ ಶುದಧ ತೆಯಾಗಿ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ ಪ್ರದತಿೀಥಾ ಪರ ಸಾದ
ಇಿಂತಿೀ ವತಾನಪಂಚಾಚಾರಶುದಧ ವಾಗಿ,
ಬಾಹಯ ಅಿಂತರಂಗದಲಿ ಉಭಯನಿರತವಾಗಿ, ನಿಿಂದುದು ವರ ತವಲಿ ದೆ,
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ಉಿಂಬ ಉಡುವ ಕೊಿಂಬ ಕೊಡುವ ಸಂದಣಿಗಾರರ ಶಿೀಲ ಹಿಿಂದೆ ಉಳಯಿತ್ತು , ಆಚಾರವೆ
ಪ್ರರ ಣ್ವಾದ ರಾಮೇಶವ ರಲಿಂಗವ ಮುಟಕ ಿ ದೆ.

20. ಏಲೇಶವ ರ ಕೇತಯಯ
1685
ಜಲ ನೆಲ ಶಿಲ ತಾರ್ನಡುವ ಹೊಲ ಮುಿಂತಾಗಿ
ಕವಾವೆಲಿ ವು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ,
ಭವಿಸಂಗ, ಭವಿನಿರಿೀಕ್ಷಣೆ, ಭವಿ ಅಪೇಕಿ , ಭವಿದರ ವಯ ಿಂಗಳನಲಿ ದೆ,
ಶಿವನನರಿವರಲಿ , ಶಿವನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವರಲಿ ,
ಶಿವಮೂತಿಾರ್ಧಯ ನದ್ದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಾಚಾನೆಯ ಮಾಡುವರಲಿ ,
ಶಿವಪರ ಸಾದವ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ತಂದು ಒಡೆಯನಿಗಿತ್ತು
ಆ ಪರ ಸಾದವ ಏಲೇಶವ ರಲಿಂಗಕಕ ಕೊಟಕ ಿ
ಆ ವರ ತಭಾವಿಗೆ ನಮೀ ನಮೀ ಎನ್ನತಿದೆು .

21. ಮೂರುಸಾವಿರ ಮುಕ್ತು ಮುನಿ
47
ಪರ್ಕೈಲ್ಲಕದ ವಡಬಾಗಿು ಮಂಟಕ ಪದಲಿ
ಅರ್ನದ್ದಪರ ್ಥಗಣಾರಾಧ್ಯ ರು ತಿರಕಕ ರಿಸ್ತ
್ಹಾಜ್ಞಾ ರ್ನಗಿು ಯಿಿಂದ ದಹಿಸ್ತದ ಪಂಚಸೂತಕಮಂ,
ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ ಚ್ಚತಾಕ ಿಂತೆಯಾದ ಶಾಿಂಭವಿಗೆ ಉಪರ್ದಶಿದನ್ನ.
ಆಗಮೀಕು ಸಾಕ್ತಿ : ``ಆದ್ದಬಿಿಂದೀದಭ ವೆ ಬಿೀಜಂ ಬಿೀಜ್ಧ್ಯ ಿಂ ಸ್ತಥ ತಂ ಕುಲಃ |
ಬಿೀಜಃ ರ್ನಸ್ತು ಕುಲೀ ರ್ನಸ್ತು ತಸೆಮ ಗಣ್ಕುಲೀ ಭವೇತ್ ||''
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
್ಹಾಜ್ಞಾ ನೀದಯದ್ದಿಂದ ಪೂವಾಜನಮ ವಳದು
ಪುನಜ್ಞಾತರ್ನದರ್ನಗಿ,
ಕವಾಾಿಂಗದಲಿ ಚ್ಚದೂರ ಪವಾದ,
ಚ್ಚನಮ ಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾವ ಯತ ಕನು ಹಿತವಾದವರ್ಧನ
ಕದಧ ್ಾ ಕದಭ ಕು ್ಹೇಶವ ರರಿಗೆ
ಜನನಸೂತಕವೆಿಂಬುದೆ ಪರ್ಪ್ರತಕ ಕಾಣಾ
ನಿರವಯಪರ ಭು ್ಹಾಿಂತ ಸ್ತದಧ ್ಲಿ ಕಾಜಾನಲಿಂಗೇಶವ ರ.
53
ಕ್ಾಭೂಭಾರಿಗಳಾದಂಥ ಭವಿಶೈವರು ವತಿಾಸುವಂಥ
ಜ್ಞತಿಸೂತಕನಿರಕನದ ವಚನಸೂತರ ವದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ ;
ಜಡಶೈವಕ್ಾಜ್ಞತವ ಕಳೆದು ಪರಾತಪ ರ ಪರಮಾಣ್ಮ
ಪರರ್ನದಬಿಿಂದುಕಳಾಚರಿತರ ಮೂತಿಾ ಶಿರ ೀಗುರುಲಿಂಗರ್ದವರು
ಜಡಜಿೀವಭಾವವನಳದು ಶಿವಭಾವ ಮಾಡಿದ
ಕಾರಣಿಕರಾದ ಪುಣ್ಯ ಕವ ರೂಪರೊಳ್ ನಿಿಃಕಳಂಕ ಪರಶಿವಕುಲವಲಿ ದೆ
ಅನಯ ಥಾ ಕುಲವುಿಂಟ ಕದಭ ಕು ಶರಣ್ರಿಗೆ ?
ಆವಾಶರ ್ದಲಿ ಅವತರಿಸ್ತದರೇನ್ನ ?
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ಪರಿಪೂಣ್ಾ್ಹಾಜ್ಞಾ ನವೆಿಂಬ ಜಯ ೀತಿ್ಾಯ
್ಹಾಘನ ಪರ ಕನು ತಿಪರ ಕನು ದ್ದಿಂದ
ಅಿಂಗ ್ನ ಪ್ರರ ಣ್ ಭಾವೇಿಂದ್ದರ ಕರಣ್ಗಳೊಳು
ಚ್ಚದಘ ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾವ ಯತ ಕನಿು ಹಿತ
ಪರಮಾರಾಧ್ಯ ಚರಪ್ರದತಿೀಥಾಪರ ಸಾದ ಮಂತರ ವಾದ ಶರಣ್ರಲಿ
ಜ್ಞತಾಯ ಶರ ್ಕುಲವನರಸುವರ ?
ಅಯೀನಿಜ ಅಜಡಕವ ರೂಪಗಣ್ಕರ್ಭಯಲಿ
ಕವಾಾಚಾರಸಂಪತಿು ನ ಕತಿಕ ರಯಾಜ್ಞಾ ರ್ನನ್ನಭಾವದ
ಕತಯ ಶುದಧ ನಡೆನ್ನಡಿಯನರಕಬೇಕಲಿ ದೆ,
ಮಾನವರಂತೆ ್ನ್ನಷಯ ರಿಂದು ಭಾವಿಕಲ್ಲಗದು
ಕದಭ ಕು ್ಹೇಶ ಪರ ್ಥಗಣಾರಾಧ್ಯ ರು.
ಇದಕಕ ಹರವಾಕಯ ಪರ ಮಾಣ್ಮ ಅದೆಿಂತೆಿಂದಡೆ-ಸಾಕ್ತಿ : ``ಗಾರ ಮಿೀಣ್್ಲನಂ ತೊೀಯಂ ಯಥಾ
ಗಚೆ ತಿ ಸಾಗರಂ |
ಶಿವಸಂಸಾಕ ರಸಂಪನೆು ೀ ಜ್ಞತಿಭೇದಂ ನ ಕಾರರ್ತ್ ||
ಯಥಾ ಪಂಕೇ ಕರೊೀಜಕಯ ಯಥಾ ಕಾಷ್ಠೆ ೀ ಹುತಾಶನಃ |
ಯಥಾ ಪ್ರಷ್ಠಣೇ ಸುವಣ್ಾಿಂ ಭಕು ಶಾಚ ಿಂಡಾಲವಂಶಜ್ಞಿಃ ||
ಯಥಾ ಕ್ತಿ ೀರಂ ತಥಾ ಘೃತಂ ಯಥಾ ತಿಲಂ ತಥಾ ತೈಲಂ |
ಯಥಾ ಪುಷಪ ಮ್ ತಥಾ ಗಂಧಃ ಯಥಾ ಜ್ಞತಕು ಥಾ ಗುಣಃ ||''
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಘನಲಿಂಗಾಿಂಗಸಂಗಕ್ರತಿಯೀಗಾನ್ನಸಂರ್ಧನ ನಡೆನ್ನಡಿಯ್ದಳಳ
ಕದಭ ಕು ಗಣಾರಾಧ್ಯ ರಲಿ ಜ್ಞತಾಯ ಶರ ್ ಕುಲಗೀತರ ವನರಕಲ್ಲಗದು.
ಜಯ ೀತಿ್ಾಯ ಪರಶಿವಕವ ರೂಪ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನಳಳ
ಕದಭ ಕು ಗಣಂಗಳೆ ಕೇವಲ ನಿಿಃಕಲಪರಶಿವಜ್ಞತರು.
ಚ್ಚದಘ ನಲಿಂಗಪರ ತಿಬಿಿಂಬರು, ಅಯೀನಿಸಂಭವರು, ಅಜ್ಞತಚರಿತರ ರು,
ನಿತಯ ನಿ್ಾಲರು ನಿದಾಷಿಗಳು ನಿಿಃಕಾಮಿಗಳು ನಿಿಃಕೊರ ೀಧಿಗಳು
ನಿಲಾಭಿಗಳು ನಿಮಾಹಿಗಳು ನಿ್ಾದರು ನಿ್ಾಚಚ ರರು
ನಿರೂಪ್ರಧಿಕರು ನಿಿಃಕಳಂಕರು ನಿರೊೀಗಿಗಳು
ನಿತಯ ಶಿವಾನಂದ ಕಲ್ಲಯ ಣ್ರು ನಿತಯ ಶಿವಯೀಗಸಂಪನು ರು
ನಿತಯ ದ್ಧಸೊೀಹ ಪರಮಾನಂದತೃಪು ರು,
ಕತ್ತು ಚ್ಚತಾು ನಂದ ನಿತಯ ಪರಿಪೂಣ್ಾ ಅವಿರಳಪರಂಜಯ ೀತಿಕವ ರೂಪ
ಕಗುಣ್ ನಿಗುಾಣ್ ನಿಜ್ಞನಂದಲೀಲುಪು ರು,
ಅಿಂಗದ್ಧಚಾರಕಕ ಆಯತವ ಮಾಡಿದವರು,
ಪ್ರರ ಣ್ಷಟಕ ್ ಥ ಲಕಕ ಸಾವ ಯತವೆಿಂದೆನಿಸ್ತದವರು,
ಭಾವದಷ್ಠಿ ವರಣ್ಕಕ ದ್ಧಕನೆಿಂದೆನಿಸ್ತದವರು,
ಕರಣೇಿಂದ್ದರ ಯಗಳ ಕತಿಕ ರಯ ಕ್ಯ ಜ್ಞಾ ನ
ಜಪತಪ್ೀಪರ್ದಶದಲಿ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರು,
ಚ್ಚದೆಬ ಳಗಿನ ಚ್ಚದಭ ರಹಮ ದ ಬಳಗಿನಲಿ ಘನ್ನವೇದಯ ರು,
ವಾಣಿರ್ನಲಕ ರಡಿಮೆಟ್ಟಿ ನಿಿಂದ ನಿವಾಾಣ್ಪದಪರ ದ್ಧಯಕರು.
ನಿಜಮುಕ್ತು ಕವ ರೂಪ ನಿರವಯ ಕಮಾದಯ ಕು ರುವಪಪ
ಶಿವವಂಶೀದ್ಧಧ ರಕ ಕದಭ ಕು ಗಣಂಗಳಗೆ
ಪೂವಾಜ್ಞತವ ಕಲಪ ಸ್ತ ಅವರ ಗೃಹಂಗಳ ವಿಡಂಬಿಸ್ತ,
ಭೌತಿಕಜಡಾನು ನಿೀರಿನ ಶಿೀಲವ ಹಿಡಿದು,
ಪರದೈವದ ಪೂಜೆ, ಪರಸ್ತು ರೀಯರ ಗ್ನ, ಪರದರ ವಾಯ ಪಹಾರ,
ನಿಿಂದೆ ವಂದನೆ ಪರಜಿೀವಹಿಿಂಸೆಯನೆಕಗಿ,
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ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ದ ದ್ದೀಕೊಿ ಪರ್ದಶವನರಿಯದೆ
ಕತಿಕ ರಯಾಜ್ಞಾ ನ ಬಾಹಯ ರಾಗಿ,
ವಿಷಯಾತ್ತರದ್ದಿಂದ ವತಿಾಸುವಂಥ ಭವಭಾರಿಗಳ
ಪ್ತ-ಮಾತೆ ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ಕತಿ-ಸುತರು
ಬಂಧು-ಬಳಗ ಹಣ್ಮಣ -ಗಂಡಿನ ನೆಿಂಟಕ ರಿಂದು ಒಡಗೂಡಿ
ಶಿವಾಚಾರಸಂಪನು ರಿಂದು ನ್ನಡಿಗಡಣ್ದ್ದಿಂದ
ಕುಲಜ್ಞತಿ ಆಶರ ್ಕಕ ಚಲಗತರಾಗಿಪುಾದೆ ದ್ದವ ತಿೀಯ ಸೂತಕ ಕಾಣಾ
ನಿರವಯಪರ ಭು ್ಹಾಿಂತ ಸ್ತದಧ ್ಲಿ ಕಾಜಾನಲಿಂಗೇಶವ ರ.

22. ಸಂಗನಬಕವೇಶವ ರರ್ದವರು
961
ಅಯಾಯ , ಇಿಂತ್ತ ವಿರಾಜಿಸುವ ಗುರುಸ್ತದೆಧ ೀಶವ ರಸಾವ ಮಿಗಳು.
ಮುಿಂದೆ, ಗುರುಪುರದ ಮೇಲು್ಠದ ್ಹಾಮಂದ್ದರದ
ರಂಗಮಂಟಕ ಪ ಸ್ತಿಂಹಾಕನಕಕ ಮೂಲಮೂತಿಾಯಾದ
್ರಿ್ಹಾಿಂತೇಶವ ರಸಾವ ಮಿಗಳು.
ಆ ್ರಿ್ಹಾಿಂತೇಶವ ರನ ಕರಕ್ಲೀದಭ ವರ್ನದ
ಶಿವಪುರದ ಬಕವಪರ ಭುಶ್ಟ್ಟಿ .
ಆ ಬಕವಪರ ಭುಶ್ಟ್ಟಿ ಯ ಕರ ್ನ ಸುಭಾವದಲಿ ಪೂಜೆಗಿಂಡು
ಆ ಬಕವಪರ ಭುಶ್ಟ್ಟಿ ಯ ತ್ಮ ಚರಣ್ಕ್ಲದಲಿ
ಅ್ಳೈಕಯ ವ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ಮೇಲ ್ಹಾಜ್ಞಾ ನ ತಲದೀರಿ
ಕ್ಕು ಭೀಗಂಗಳ ತಯ ಜಿಸ್ತ ವೈರಾಗಯ ದ್ದಿಂದ
ಗುರೂಪ್ರವಸೆು ಯ ಮಾಡುತಿು ರಲು,
ಆ ಕ್ಯದಲಿ ಹರದನಹಳಳ ಸಾಥ ಪರ್ನಚಾಯಾ
ಶಿವಲಿಂಗಶಕ್ತು ವಲಿ ಭರ್ನದ
ಬಕವಲಿಂಗರ್ದಶಿಕೊೀತು ್ನ್ನ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ
ಆ ಸಂಗನಬಕವೇಶವ ರಸಾವ ಮಿಗಳ ಒಡಗೂಡಿಕೊಿಂಡು
ಶಿರ ೀಶೈಲಪವಾತಕಕ ನೈಋತಯ ಭಾಗದಲಿ ಪುಪ ವ
ಕುಮಾರಪವಾತದ ಉತು ರದ್ದಕ್ತಕ ನಲಿ ಪುಪ ವ
ರ್ನಗರಗವಿಯಿಂಬ ಸ್ತಿಂಹಾಕನದಲಿ ಜಂಗ್ಮೂತಿಾಗಳೊಡಗೂಡಿ
ಶಿವಾನ್ನಭಾವಸೂತರ ದಲಿ ಪುಪ ವ ಗುರುಸ್ತದಧ ಸಾವ ಮಿಗಳಗೆ
ಉಭಯಮೂತಿಾಗಳು ಅಷ್ಠಿ ಿಂಗಪರ ಣಿತರಾಗಿ ಅಭಿವಂದ್ದಕಲು,
ಆಗ ್ಹಾಸಾವ ಮಿಗಳು ದಯಾಿಂತಃಕರುಣ್ ಹುಟ್ಟಿ
ಬಕವಲಿಂಗರ್ದಶಿಕೇಿಂದರ ನ ಆಪು ತವ ದ್ದಿಂದ ಹರಗುರುವಾಕಯ ಪರ ಮಾಣ್ವಾಗಿ
ಕಥ ಲಮೆಟ್ಟಿ ಗೆಯಿಿಂದ ್ಣಿಗಣ್ಸೂತರ ದಂತೆ ಸೇರಿಸ್ತ
ಬೀಧಿಸುವ ಕ್ಯದಲಿ ಬಕವಲಿಂಗೇಶವ ರನ್ನ ಲಖಿತವ ಮಾಡಿ,
ಆ ಗುರುವರನ ಹಕು ಕ್ಲಕಕ ಕೊಡಲು,
ಆಗ ಗುರುವರನ್ನ ಈ ಉಭಯಮೂತಿಾಗಳ ಒಡಗೂಡಿ
ಆಕನವ ಬಿಟಿ ದುು ಕತರ್ಂ ಕವ ರೂಪವಾದ
ಶಾಿಂತ್ಲಿ ಸಾವ ಮಿಗಳ ಮುಿಂದೆ ಆ ಪುಕು ಕವನಿಟುಿ
ತಿರ ವಿಧ್ಮೂತಿಾಗಳು ಶರಣ್ಮಹೊಗಲು,
ಆಗ ಶಾಿಂತ್ಲಿ ಸಾವ ಮಿಗಳು ಆ ಪುಕು ಕವ ಬಿಚ್ಚಚ
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ಈ ತಿರ ವಿಧ್ಮೂತಿಾಗಳು ಕಹವಾಗಿ
ಕ್ಕು ಜಂಗ್ಮೂತಿಾಗಳೊಡಗೂಡಿ
ಕವ ರೂಪ್ರಥಾ-ಸಂಬಂರ್ಧಥಾ-ನಿಶಚ ಯಾಥಾಿಂಗಳಿಂದ
ಅನ್ನಭಾವವ ಮಾಡಿ,
ಆ ಪುಕು ಕಕಕ `ಅರ್ನದ್ದಷಟಕ ್ ಥ ಲ ನಿರಾಭಾರಿ ವಿೀರಶೈವ ಶರಣ್ನ
ನಿಜ್ಞಚರಣೆಸಂಬಂಧ್ ಬೀರ್ಧಮೃತ ನಿಲುಕಡೆ
ಚ್ಚದೈಶವ ಯಾ ಚ್ಚದ್ಧಭರಣ್'ವೆಿಂದು ರ್ನಮಾಿಂಕ್ತತವಿಟುಿ ,
ಬಕವಲಿಂಗ ಸಾಕ್ತಿ ಯಾಗಿ
ಆ ಸಂಗನಬಕವೇಶವ ರನೆಿಂಬ ಗಣೇಶವ ರನ
ಸ್ತಿಂಹಾಕನದ ಮೇಲ ಮೂತಾಮಾಡಿಸ್ತ,
ಆ ಪುಕು ಕವ ತೊಡೆಯಮೇಲಟುಿ ಸೊು ೀತರ ವ ಮಾಡಿ,
ಮಂಗಳಾರತಿಯನೆತಿು , ಪುಷ್ಠಪ ಿಂಜಲಯ ಮಾಡಿ,
ವಂದ್ದಸ್ತದ ಕ್ಯದಲಿ
ಆಗ ಸಂಗನಬಕವೇಶವ ರಸಾವ ಮಿಗಳು
ಈ ವಚನಶಾಕು ರದ ಅಭಿರ್ಧನಕಕ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಯ ಮಾಡಿ,
ಕಕಲಪರ ್ಥಗಣಂಗಳ ಸೊು ೀತರ ಿಂಗೈದು
ಮಂಗಳಾರತಿಯನೆತಿು ಅರ್ನದ್ದಸೂತರ ವ ಹೇಳ
ಕಮಾಪು ವ ಮಾಡುವ ಪರ ಸಾು ವದ ವಚನ.
ಟ್ಟೀಕು ಬರ ಹಮ , ವಿಷ್ಟಣ , ರುದರ , ಈಶವ ರ, ಕದ್ಧಶಿವರಿಿಂದ
ಪೂಜ್ಞನ್ಸಾಕ ರಕಕ ಕತರ್ಂ ವಾದ ಪರಶಿವಮೂತಿಾ,
ಅಿಂತಪಪ ಪರಶಿವಮೂತಿಾಯ ಐವರಿಗೆ ಅರ್ನದ್ದಯ್ದ.
ಅಿಂತಪಪ ಪರಶಿವ ಕದಭ ಕು ನ ಕರ-್ನ-ಸುಭಾವದಲಿ
ಪೂಜೆಗಿಂಬ ನಿಿಃಕಲಪರಶಿವಮೂತಿಾ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ವೆ
ಅರ್ನದ್ದಗೆ ಅರ್ನದ್ದಯಾಗಿಪುಾದೆಿಂಬುದ್ದೀಗ
`ಅರ್ನದ್ದ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಹಿೀಿಂಗೆ ಒಪಪ ಲಪ ಟಕ ಿ ಿಂಥ ನಿಿಃಕಲಪರಶಿವಮೂತಿಾ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ದ ಚ್ಚದ್ಧಿಂಶವೆ
ಭಕು ್ಹೇಶವ ರಪರ ಸಾದ್ದಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿ ಶರಣಕಯ ರಿಂಬುದ್ದೀಗ
`ಷಟಕ ್ ಥ ಲ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಬರ ಹಮ ವಿಷ್ಟಣ ಇಿಂದರ ಚಂದರ ್ನ್ನ ಮುನಿ ರ್ದವ ದ್ಧನವ
ಮಾನವರಲಿ ಬಿದು ಭವಪ್ರಶಂಗಳ ದ್ಧಿಂಟ್ಟ,
ಕವಾಸಂಗಪರಿತಾಯ ಗತವ ದ್ದಿಂದ್ದಪಾರು
ಭಕು ್ಹೇಶವ ರರಿಂಬುದ್ದೀಗ `ನಿರಾಭಾರಿ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಬಾರ ಹಮ ಣ್ ಕ್ಷತಿರ ಯ ವೈಶಯ ಶ್ಶದರ ಪ್ರಶುಪತ
ಕಾಳಾಮುಖಿಯಿಂಬ ಷಣ್ಮ ತದವರ ಶೈವರು!
ಗಲ್ಲಿ ಳಯಯ ಬಳೆಳ ೀಶ್ಲಿ ಯಯ ಗುರುಭಕು ಯಯ ಮದಲ್ಲದ
ನವಮುಗಧ ರ `ವಿೀರಶೈವರು'.
ಇವ ಎರಡನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಳಸುವರ ಅಪಶೈವರು.
ಇಿಂತಿೀ ಶೈವ-ವಿೀರಶೈವ ಅಪಶೈವಂಗಳಗೆ ಉಪರಿಯಾಗಿ
ಉಪ್ರಧಿಮಾಟಕ ಕಥ ಲವಿಡಿದು ಒಪಪ ಲಪ ಟಕ ಿ ಿಂಥಾದೆ
ಸಾಮಾನಯ ವಿೀರಶೈವವೆನಿಸುವುದು.
ಈ ಸಾಮಾನಯ ವಿೀರಶೈವ-ಅಪಶೈವಂಗಳಗೆ ಉಪರಿಯಾಗಿ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ಭಕ್ತು ಯಿಿಂದ ನಿರುಪ್ರಧಿಕಮಾಟಕ ಕಥ ಲವಿಡಿದು
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ಒಪಪ ಲಪ ಟಕ ಿ ಿಂಥಾದೆ ವಿಶೇಷ ವಿೀರಶೈವವೆನಿಸುವುದು.
ಆ ವಿಶೇಷ ವಿೀರಶೈವಕಕ ಉಪರಿಯಾಗಿ
ಅಷ್ಠಿ ವರಣಂಗಳಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲಿ
ಸಂಬಂರ್ಧಚರಣೆಗಳಿಂದ ಅಚಾೆ ದ್ದಸ್ತಕೊಿಂಡು
ತನು ತಾನೆ ಪೂಜಯ ಪೂಜಕತವ ದ್ದಿಂದ್ದಪುಾದೆಿಂಬುದ್ದೀಗ
`ನಿರಾಭಾರಿವಿೀರಶೈವ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಯ್, ನಿಯ್, ಆಕನ, ಪ್ರರ ಣಾಯಾ್, ಪರ ತಾಯ ಹಾರ,
ರ್ಧಯ ನ ರ್ಧರಣ್ ಕಮಾಧಿಯಿಂಬ ಹಟಕ ಯೀಗಿಗಳಗೆ
ಉಪರಿಯಾಗಿ ರಾಜಿಸುವಂಥ
ಭಕು ್ಹೇಶವ ರ ಪರ ಸಾದ್ದ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿ ಶರಣಕಯ ಕಥ ಲಂಗಳ ಮಿೀರಿ
ನಿರಾವಯ, ನಿಿಃಶ್ಶನಯ , ನಿರಂಜನಕಥ ಲದಲಿ ನಿಿಂದ
ಶಿವಯೀಗಿ ಎಿಂಬುದ್ದೀಗ `ಶರಣ್' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಭಕು ಕಥ ಲ ಹದ್ದನೈದು, ್ಹೇಶವ ರಕಥ ಲ ಒಿಂಬತ್ತು ,
ಪರ ಸಾದ್ದಕಥ ಲ ಏಳು, ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಕಥ ಲ ಐದು,
ಶರಣ್ಕಥ ಲ ರ್ನಲುಕ , ಐಕಯ ಕಥ ಲ ರ್ನಲುಕ ,
ಆಚಾರಲಿಂಗಕಥ ಲ ಒಿಂಬತ್ತು , ಗುರುಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹನೆು ರಡು,
ಪರ ಸಾದಲಿಂಗಕಥ ಲ ಒಿಂಬತ್ತು , ್ಹಾಲಿಂಗಕಥ ಲ ಒಿಂಬತ್ತು
ಇಿಂತಿೀ ನೂರೊಿಂದುಕಥ ಲಗಳೆ ಶರಣಂಗೆ
ಮಾಗಾಕ್ತರ ಯಾಕವ ರೂಪವಾದವೆಿಂಬುದ್ದೀಗ
`ನಿಜ ಆಚರಣೆ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಭಕು ನಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
್ಹೇಶವ ರನಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಪರ ಸಾದ್ದಯಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಯಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಶರಣ್ನಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಐಕಯ ನಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಆಚಾರಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಗುರುಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಶಿವಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಜಂಗ್ಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಪರ ಸಾದಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
್ಹಾಲಿಂಗಕಥ ಲ ಹದ್ದನೆಿಂಟು,
ಇಿಂತಿೀ ಇನೂು ರ ಹದ್ದರ್ನರು ಕಥ ಲಂಗಳೆ ಶರಣಂಗೆ
ಮಿೀರಿದ ಕ್ತರ ಯಾಕವ ರೂಪವಾದವೆಿಂಬುದ್ದೀಗ
`ಸಂಬಂಧ್' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಆಜ್ಞಾ , ಉಪಮಾ, ಕವ ಸ್ತು ಕಾರೊೀಹಣ್, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ,
ವಿಭೂತಿಪಟಕ ಿ , ಲಿಂಗಾಯತ, ಲಿಂಗಸಾವ ಯತ,
ಕ್ಯ, ನಿಿಃಸಂಸಾರ, ನಿವಾಾಣ್, ತತವ , ಆರ್ಧಯ ತಮ ,
ಅನ್ನಗರ ಹ, ಕತಯ ಶುದಧ , ಏಕಾಗರ ಚ್ಚತು , ದೃಢವರ ತ,
ಪಚೇಿಂದ್ದರ ಯಾಪ್ಾತ, ಅಹಿಿಂಸೆ, ಲಿಂಗನೈಷ್ಠೆ ,
್ನೀಲಾಯ, ಕದಯ ೀನ್ನಮ ಕ್ತು .
ಇಿಂತಿೀ ಇಪಪ ತೊು ಿಂದು ದ್ದೀಕಿ ಗಳೆ
ಶರಣ್ನ ಮಾಗಾಕ್ತರ ಯಾ ಮಿೀರಿದಕ್ತರ ಯವನಳಕೊಿಂಡು
ಕರ್ನಮ ಗಾ ನಡೆನ್ನಡಿಗಳಾಗಿಪುಾವೆಿಂಬುದ್ದೀಗ
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`ಬೀರ್ಧಮೃತ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ನೂರೊಿಂದು ಕಥ ಲಂಗಳೆ
ಚ್ಚದಂಗ ಚ್ಚದಘ ನಲಿಂಗವಾಗಿ,
ಇನೂು ರ ಹದ್ದರ್ನರುಕಥ ಲಂಗಳೆ
ಚ್ಚತಾಪ ರಣಾಿಂಗ ಚ್ಚತಾಪ ರಣ್ಲಿಂಗವಾಗಿ,
ಏಕವಿಿಂಶತಿ ದ್ದೀಕಿ ಗಳೆ
ಚ್ಚದ್ಧಭ ವಾಿಂಗ ಚ್ಚದ್ಧಭ ವಲಿಂಗವಾಗಿ.
ಇಿಂತ್ತ ಶರಣ್ನ ಅಿಂಗ-ಪ್ರರ ಣ್-ಭಾವಂಗಳೆಲಿ
ಇಷಿ -ಪ್ರರ ಣ್-ಭಾವ `ಆಚರಣೆ-ಸಂಬಂಧ್' ಕವ ರೂಪಗಳಿಂದ
ಒಪುಪ ತಿು ಪಾವೆಿಂಬುದ್ದೀಗ `ನಿಲುಕಡೆ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಕದಭ ಕು ನ ಆಚಾರಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ
ವಿೀರಮಾಹೇಶವ ರನ ಗುರುಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ಶಿವಪರ ಸಾದ್ದಯ ಶಿವಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ನಿಜಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಿಯ ಚರಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ನಿಜಶರಣ್ನ ಪರ ಸಾದಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ನಿರಾಲಂಬನ ನಿಿಃಕಳಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ನಿಜೈಕಯ ನ ್ಹಾಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ನಿರಾವಯನ ನಿಿಃಶ್ಶನಯ ಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ನಿಮಾಾಯನ ನಿರಂಜನಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವ,
ಇಿಂತ್ತ ನವಲಿಂಗಾನ್ನಭಾವಂಗಳೆ
ಶರಣ್ನಂತರಂಗದಲಿ ್ಹಾಜ್ಞಾ ನಪರ ಕಾಶದ್ದಿಂದ
ಒಪುಪ ತಿು ಪಾವೆಿಂಬುದ್ದೀಗ `ಚ್ಚದೈಶವ ಯಾ' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಅರವತ್ತು ರ್ನಲುಕ ತೆರದ ಆವರಣಂಗಳು,
ನೂರ ರ್ನಲವ ತ್ತು ರ್ನಲುಕ ಆಚಾರಂಗಳು,
ಮುನೂು ರ ಇಪಪ ತ್ತು ರ್ನಲುಕ ಚಕರ ಿಂಗಳು,
ಕವಾಾಚಾರಸಂಪತಿು ನ ಮೂವತೆು ರಡು ಉದಧ ರಣೆಗಳು,
ಶಿವಯೀಗಸಾಥ ಪನಕಥ ಲ, ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಪೂಜ್ಞವಿರ್ಧನಕಥ ಲ,
ನವಲಿಂಗಾಚಾರ್ನಕಥ ಲ, ಪರತತವ ಲಿಂಗಪರ ಕಾಶಕಥ ಲ,
ಶಿವಾದೆವ ೈತ ಶರಣ್ಪರ ಕಾಶಕಥ ಲ, ್ಹಾಲಿಂಗೈಕಯ ಕಥ ಲ,
ಜ್ಞಾ ನಶ್ಶನಯ ಕಥ ಲವೆಿಂಬ ಏಳು ಮಂತರ ಗೀಪಯ ಿಂಗಳು,
ಅಷಿ ವಿಧ್ ್ಹಾಮಂತರ ಕಕ್ತೀಲ ಕಮಾಧಿ ಮದಲ್ಲದ
ಚ್ಚತಪ ರಕಾಶಂಗಳೆ ಶರಣಂಗೆ ಆಭರಣ್ವಾಗಿಪುಾದು.
ಶಿರ ೀಗುರು ಸ್ತದಧ ಲಿಂಗೇಶವ ರನ ಕೃಪ್ರಪರ ಕನು ತವ ದ್ದಿಂದ
ಎನು ಕರ-್ನ-ಸುಭಾವದಲಿ ಪರ ಭಾವಿಸುವ
ಚ್ಚದಘ ನ ಇಷಿ ್ಹಾಲಿಂಗದ ಬಳಗಿನಳಗೆ ಕಂಡೆನೆಿಂಬುದ್ದೀಗ
`ಚ್ಚದ್ಧಭರಣ್' ಎಿಂಬ ಶಬು ಕಕ ಥಾ.
ಹಿೀಿಂಗೆ ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದು ಬಂದ ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗ್
ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದುಬಂದ ಪ್ರದೀದಕ-ಪರ ಸಾದ
ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದುಬಂದ ವಿಭೂತಿ-ರುದ್ಧರ ಕ್ತಿ
ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದುಬಂದ ತಿರ ಯಕ್ಷರ-ಪಂಚಾಕ್ಷರ-ಷಡಕ್ಷರ
ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದು ಬಂದ ಗುರು-ಶಿಷಯ ,
ಅಿಂಗ-ಲಿಂಗ, ಭಕು -ಜಂಗ್ ಶರಣ್ಸಂಬಂಧ್,
ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದು ಬಂದ ಆಚಾರ-ಆಚರಣೆ
ಸಂಬಂಧ್ ಕತಿಕ ರಯಾ ಜ್ಞಾ ನಕವ ರೂಪ ನಿಲುಕಡೆ.
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ಅರ್ನದ್ದವಿಡಿದುಬಂದ ಭಕ್ತು -ಜ್ಞಾ ನ-ವೈರಾಗಯ -ಕಕ್ತೀಲಸಂಬಂಧ್
ಶಿವಯೀಗ ಶಿವಾನ್ನಭಾವದ ನಿಜ್ಹಾಲಿಂಗೈಕಾಯ ನ್ನಭಾವ ನೀಡಾ
ಶಿರ ೀಗುರುಸ್ತದಧ ಲಿಂಗೇಶವ ರರಿಗೆ ರೂಪು ರುಚ್ಚತೃಪ್ು ಯಾದ
ಬಕವಲಿಂಗೇಶವ ರ.
1378
್ತು ಮಾ ಚ್ಚರಂನಿವಾಾಣ್ದ್ದೀಕಿ ಯ್ದ, ಆಜ್ಞಾ ದ್ದೀಕಿ ಯ್ದ, ಉಪಮಾದ್ದೀಕಿ
ಕವ ಸ್ತವ ಕಾರೊೀಹಣ್, ವಿಭೂತಿಯಪಟಕ ಿ . ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಲಿಂಗ
ಸಾವ ಯತಗಳೆಿಂದು ಏಳು ಪರ ಕಾರವು. ಅವರೊಳು ಗುರುವಿರ್ನಜ್ಞಾ ಪ್ರಲನದಲಿ
ಕ್ಥಾವಾದುದು ಆಜ್ಞಾ ದ್ದೀಕಿ ಎನಿಸ್ತಕೊಿಂಬುದು. ಪುರಾತನರುಗಳ ಕ್ಯಾ
ಚಾರಕಕ ಕದೃಶವಾದುದು ಉಪಮಾದ್ದೀಕಿ ಕವ ಸ್ತು ಕವೆಿಂಬ ಮಂಡಲದ ಮೇಲ ಶಿಷಯ
ನ ಕುಳಳ ರಿಸ್ತ,ಮಂತರ ರ್ನಯ ಕಮಂ ಮಾಡಿ, ಮಂತರ ಪ್ಿಂಡವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಕವ ಸ್ತು
ಕಾರೊೀಹಣ್. ಆಗಮೀಕು ಸಾಥ ನಂಗಳಲಿ ತತು ನಮ ಿಂತರ ಿಂಗಳಿಂ ವಿಭೂತಿರ್ಧರಣ್ವು
ವಿಭೂತಿಯಪಟಕ ಿ . ಪಂಚಕಲಶಂಗಳಲಿ ತಿೀರ್ಥಾದಕಗಳಂ ತ್ತಿಂಬಿ ಶಿವಕಲ್ಲ
ಸಾಥ ಪನಂ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲಶೀದಕಂಗಳಿಂ ಶಿಷಯ ಿಂಗೆ ಕು ಪನವಂ ಮಾಡೂದು ಕಲ
ಶಾಭಿಷೇಕ. ಆಚಾಯಾನ್ನ ಶಿಷಯ ಿಂಗೆ ಉಪರ್ದಶಿಕಲು ಕಕ ಲಿಂಗಮಂ ತಾನ್ನ ಆಚಾನೆ
ಯಂ ಮಾಡಿ, ಶಿಷಯ ನಂ ನೀಡಿಸುವುದು ಲಿಂಗಾಯತವೆನಿಸ್ತಕೊಿಂಬುದು. ಆ
ಶಿರ ೀಗುರುರ್ನಥನಿಿಂದುಪದ್ದಷಿ ವಾದ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವನ್ನ ಶಿಷಯ ನ್ನ ಭಕ್ತು ಯಿಿಂ ಸ್ತವ ೀಕ ರಿಸ್ತ, ತನು
ಉತು ಮಾಿಂಗಾದ್ದ ಸಾಥ ನಂಗಳಲ ಧ್ರಿಸೂದು ಲಿಂಗಸಾವ ಯತವೆನಿಸ್ತಕೊಿಂಬುದು. ಇಿಂತೆಿಂದು
ಕಾಮಿಕಂ ಪೇಳೂದಯಯ , ಶಾಿಂತವಿೀರಪರ ಭುವೆ.
1450
ಬಳಕ ಕ್ತರ ....ತನು ಶಿಷಯ ನ ಕರದೆಲ ್ಗನೆ ನಿನು ಪ್ರರ [ಣ್]ಲಿಂಗವಿದು ತಾನೆ, ತತಾವ ತಿೀತಮಾದ
ಪರವಸುು ವಿದು ತಾನೆ, ಹರಿಬರ ಹಮ ರರಸ್ತ ಕಾಣ್ದ ನಿಜತತವ ವಿದ ನಿನ್ನು ನಿಮಿ...ಧ್ಾಮಾದರೂ
ನಿನು ಶರಿೀರದ್ದಿಂ ವಿಯೀಗಮಾಗದಂತೆ ಸಾವರ್ಧನದ್ದಿಂ ಧ್ರಿಸು, ತಿರ ಕಾಲಂ ತಪಪ ದಚ್ಚಾಸುತಿು ರು,
ಲಿಂಗಾಪ್ಾತವಲಿ ರ್ದನಿಂದನ್ನ ಸ್ತವ ೀಕರಿಕದ್ದರು, ಕಕಲಭೀಗಮೀಕ್ಷಂಗಳೆಲ್ಲಿ ...ಸಾರಿದವೆಿಂದು
ನಂಬು, ಕವಾ ಕಿ ೀಶಮಂ ಬಿಡು, ನಿತಯ ಸುಖಿಯಾಗು, ಕತಯ ಮಿದೆಿಂಬಿವು ಮದ ಲ್ಲದ
ಶಿವಕ್ತರ ಯಗಳ ನ್ನಪರ್ದಶಂಗೆಯ್ದಿಂತ್ತ ಪೇಳ ವಿೀರಶೈವದ್ದೀಕಿ ಯಾದಡೆ ಆಜ್ಞಾ ದ್ದೀಕಿ
ಉಪ[ಮಾ]ದ್ದೀಕಿ , ಕವ ಸ್ತಥ ಕಾರೊೀಹಣ್, ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ, ವಿಭೂತಿಯ ಪಟಕ ಿ , ಲಿಂಗಾಯತ,
ಲಿಂಗಸಾವ ಯತಮೆಿಂದು ಕಪು ವಿಧ್ಮಾಗಿಹುದವರಲಿ ಶಿರ ೀಗುರು ತರ್ನು ಜೆಾ ಯನೆ ಶಿಷಯ ನಲಿ
ಪರ ತಿಪ್ರದ್ದಸೊದೆ ಆಜ್ಞಾ ದ್ದೀಕಿ ಎನಿಸೂದು. ಪುರಾತನ ಕ್ಯಾಚಾರಕಕ ಕದೃಶಮಾಗಿ
ಮಾಡೂದೆ ಉಪಮಾದ್ದೀಕಿ ಎನಿಸೂದು. ಕವ ಸ್ತು ಕಮೆಿಂಬ ಮಂಡಲದ ಮೇಲ ಶಿಷಯ ನಂ ಕುಳಳ ರಿಸ್ತ
ಮಂತರ ರ್ನಯ ಸಾದ್ದಗಳಂ ಮಾಡಿ ಮಂತರ ಶರಿೀರಿ ಎನಿಸೂದೆ ಕವ ಸ್ತು ಕಾರೊೀಣ್ವೆನಿಸೂದು.
ಪಂಚಕಳಶೀದಕಂಗಳಿಂ ಶಿಷಯ ಿಂಗೆ ಕು ಪನಂಗೆಯ್ದವ ದೆ ಕಳಶಾಭಿಷೇಕವೆನಿ ಸೂದು.
ಆಗಮೀಕು ಸಾಥ ನಂಗಳಲಿ ತತು ನಮ ಿಂತರ ಿಂಗಳಿಂ ಶಿರ ೀವಿಭೂತಿ ರ್ಧರಣಂ ಗೆಯ್ದವ ದೆ ವಿಭೂತಿಯ
ಪಟಕ ಿ ವೆನಿಸೂದು. ಆಚಾಯಾಿಂ ತಾನೂ ಶಿಷಯ ಿಂಗೆ ಕೊಡಲುತಕಕ ಲಿಂಗವನಚ್ಚಾಸ್ತ ಶಿಷಯ ನಂ
ನೀಡಿಸೊದೆ ಲಿಂಗಾಯತವೆನಿಸೂದು. ಆ ಶಿರ ೀಗುರುವಿತು ಲಿಂಗವನೆ ಶಿಷಯ ನ್ನ
ಸಾವರ್ಧನದ್ದಿಂದುತು ಮಾಿಂಗಾದ್ದ ಸಾಥ ನಂಗಳಲಿ ಧ್ರಿಸೂದೆ ಲಿಂಗಸಾವ ಯತವೆನಿಸೂದು. ಇಿಂತ್ತ
ಶಾಸೊು ರೀಕು ಕರ ್ದ್ದಿಂ ಸಾಿಂಗಿಕಮಾದ ಶಿವದ್ದೀಕಿ ಯಿಿಂ ಲಿಂಗಾಿಂಗಸಂಬಂಧಿಯಾದವನ್ನ ಮಾಳಪ
ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜ್ಞಕರ ್ವೆಿಂತೆಿಂದಡೆ :ಶ್ರ ೀಷೆ ರುಗಳಾ ವಾವುದರ್ನಚರಿಸುವರದನೆ
ಲೀಕದವರನ್ನವತಿಾಪುದರಿಿಂ, ಜಗಕುಕ ಪರ್ದಶ ್ಪಪ ಿಂತೆ ತಾನ್ನ ನಿತಯ ನಿ್ಾಲರ್ನದರೂ
ಮಂತರ ರ್ನಯ ಸಾ... [ಸಾಿಂಸ್ತಥ ಕಮಾಗಿ] ಶಿವಲಿಂಗಾಚಾನೆಯಂ ಮಾಡುವಲಿ
ಮದಲು...ಳತನ್ನಲಿಂಗುಪರ್ದಶಮಂ ಮಾಳುಪ ದು. ಪದ್ದನೆಿಂಟುಕುಲ ಪರ ವತಾನೆಯನಳದು,
ಶರಣ್ರ ಕುಲ ವನ.... ಶಿವಪೂಜೀಪಚಾರವೆ ತನಗೆ ಸಂಸಾರವೆನಲದುವೆ ನಿಕ್ ಿಂಸಾರ ದ್ದೀಕಿ
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ತಿರ ್ಲ ಭವದಳು...ಲಿಂಗಾಿಂಗಕ್ರಕವ ಮಾಳುಪ ದೆ ತತವ ದ್ದೀಕಿ . ಲಿಂಗಾಿಂಗಕವ ಯ ಲಿಂಗ
ನಿೀನೆಿಂದು ತಿಳುಪುವದೆ ಅ...ಹವು ಹಿಿಂಗದ್ಧ ಕಚ್ಚಚ ದ್ಧನಂದಬರ ಹಾಮ ತಮ ಕ ತಾನೆನಲ
ದುಕತಯ ಶುದ್ದಧ ೀದಕಿ . ಯಿೀ ಕಪು ಕವ....ಯದೆಹುದೆ ಏಕಾಗರ ಚ್ಚತು ದ್ದೀಕಿ .
ವರ ತನಿಯಮಂ[ಗಳಲಿ ]....ಯ ಕರಣ್ಭಾವಾಪ್ಾತಗಳಂ ಕವಾಕಾಲದಳು ಇಷಿ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಕ
ಲಿಂಗಂ.....ದ್ದಪುಾದೆ ....ದ್ದೀಕಿ ಯನಿಪುದು. ಆದ್ದ್ರ್ಧಯ ವ ಸಾನರಹಿತ ಶಿವ ತಾನೆ ನಲ....ಚ್ಚಚ
ಬೇಪಾಡಿಕದ್ದರವೆ ಕದಯ ೀನ್ನಮ ಕ್ತು ದ್ದೀಕಿ . ಈ ಏಳನ್ನ ಭಾವಕುಪರ್ದಶ ಮಂ....(ಅಪೂಣ್ಾ)
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 ಬಕವೀತು ರ ಯ್ದಗ (೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಶರಣ್ರು)
1. ಷಣ್ಮಮ ಖಸಾವ ಮಿ
911
ಲಿಂಗದಡನೆ ಕಹಭೀಜನ ಮಾಡುವ
ಲಿಂಗವಂತರಲಿ ನಿೀವು ಕೇಳರೊ !
ನಿ್ಮ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವಿಷಯಪರ ಪಂಚ್ಚನಲಿ ಮುಳುಗಿಪುಾದು.
ನಿ್ಮ ್ನ ಮಾಯಾ ್ಲತರ ಯಂಗಳಲಿ ಸುತಿು ಪುಾದು.
ನಿ್ಮ ಜಿೀವ ಭವಭವದಲಿ ತೊಳಲುತಿಪುಾದು.
ನಿೀವಿಿಂತ್ತ ್ಲಮಾಯಾಕವ ರೂಪರಾಗಿದುಾ
ಭಯವಿಲಿ ದೆ ಅ್ಲಲಿಂಗದಡನೆ ಕಹಭೀಜನವ ಮಾಡಿದಡೆ
ಅಘೀರ ನರಕದಲಿ ಕಕ ದೆ ಮಾಣ್ಬ ನೆ ನ್ಮ ಅಖಂಡೇಶವ ರನ್ನ ?
2. ಕಾಡಸ್ತದೆಧ ೀಶವ ರ
338
ಭವಿಗಳ ಕಪಪ ಡ ಕವುದ್ದ ಕಂಬಳ ಕರಿಯಶಾಲಯ ತೊಳೆಯದೆ
ಲಿಂಗವಂತರಾದವರ ಕಪಪ ಡ ಶಾಲು ಶಕಲ್ಲತಿ ಜರತಾರವ ತೊಳೆದು,
್ಡಿಯ ತೊಳೆಯದೆ, ಮೈಲಗೆಯ ತೊಳೆದು,
್ಡಿ ಉಡದೆ ಮೈಲಗೆಯನ್ನಟುಿ ಕಳೆಯದೆ
ಕಾಯಕವ ಮಾಡುತಿಪಾರು ನೀಡೆಿಂದನಯಾಯ
ಕಾಡನಳಗಾದ ಶಂಕರಪ್ರ ಯ ಚನು ಕದಂಬಲಿಂಗ
ನಿಮಾಾಯಪರ ಭುವೆ.
354
ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಮುಹೂತಾವ ಪೇಳ
ಪಂಚಾಿಂಗವ ತೊೀರಬೇಕಲಿ ದೆ
ಭವಿಗಳಗೆ ಮುಹೂತಾವ ಪೇಳ ಪಂಚಾಿಂಗವ ತೊೀರಲ್ಲಗದು.
ಅರ್ದನ್ನ ಕಾರಣ್ವೆಿಂದಡೆ:
ಕೈಯಳಗಿನ ಪಂಚಾಿಂಗ ಹೃದಯದಳಗಣ್ ಮುಹೂತಾ
ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ್ಧಗಿ.
ಪೇಳದರ ಪೇಳಬಹುದು.
ಹಣ್ವ ಕೊಡವುಳಳ ವರ ಕಂಡರ
ಪಂಚಾಿಂಗದ ಮುಹೂತಾವ ನೀಡೆಿಂದನಯಾಯ ಗೀವಿಿಂದಭಟಕ ಿ
ಕಾಡನಳಗಾದ ಶಂಕರಪ್ರ ಯ ಚನು ಕದಂಬಲಿಂಗ
ನಿಮಾಾಯಪರ ಭುವೆ.
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3. ಹೇ್ಗಲಿ ಹಂಪ (HEMAGALLA HAMPA)
1181
ಗುರುದ್ದೀಕಿ ಯಿಲಿ ದ ಶಿಲಯ ಕೊರಳಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಿಂಡು
ಲಿಂಗವೆಿಂದು ನ್ನಡಿವ ಚಾಿಂಡಾಲ ನಿೀ ಕೇಳಾ.
ಗುರುದ್ದೀಕಿ ಯಿಲಿ ದುದು ಶಿಲಯಲಿ ದೆ, ಲಿಂಗವಲಿ .
ಅದು ಎಿಂತೆಿಂದರ : ಭಿತಿು ಯ ಮೇಲಣ್ ಚ್ಚತರ ಕಕ ಚೈತನಯ ವುಿಂಟೇನಯಾಯ ?
ಗುರುದ್ದೀಕ್ಷವಿಲಿ ದ ಲಿಂಗಕಕ ಪ್ರರ ಣ್ಕಳೆಯ್ದಿಂಟೇನಯಾಯ ?
ಪೆರ ೀತಲಿಂಗವ ಕೊರಳಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಭೂತಪ್ರರ ಣಿಗಳಾಗಿ
ಲಿಂಗವಂತರಿಂಬ ಪ್ರಷಂಡಿಗಳ ನೀಡಾ !
ಸಾಕ್ತಿ :``ಪೆರ ೀತಲಿಂಗ ಸಂಸಾಕ ರಿ ಭೂತಪ್ರರ ಣಿೀ ನ ಜ್ಞರ್ನತಿ''
ಎಿಂದುದ್ಧಗಿ,
ಹಕರಿನ ಲಿಂಗ, ಹಕರಿನ ಗುರುವಾದರ
ಅಕಮಾಕ್ಷನ ನೆನಹು ನೆಲಗಳಳ ದು ಕಾಣಾ
ಪರ್ಗುರು ಪಡುವಿಡಿ ಸ್ತದಧ ್ಲಿ ರ್ನಥಪರ ಭುವೆ.
1229
ಗುರುಕರುಣ್ದ ಇಷಿ ಲಿಂಗವ
ಜರಿದನಯ ದೈವಕಕ ರಗುವ
ಕುರಿಗಳ ಶಿವಭಕು ರನಬಹುದೆ ?
ಪದ :ಪತಿಯಿರಲು ಪರಪುರುಷಗೆ
ಗತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಹೊಲತಿಯ
್ತಿಯಂತೆ ಕಜಜ ನೆಯನಬಹುದೆ ?
ಸ್ತತಕಂಠಲಿಂಗ ಕರದಳರ ಪರ
ಪರ ತ್ತಮೆಗೆರಗುವ ಹೊಲಯನ
ಕ್ತಿ ತಿಯಳು ಶಿವಭಕು ನೆನಬಹುದೆ ? | 1 |
ಮಾರಿ ್ಕಣಿ ಮೈಲ್ಲರನ ಬಳ
ನಿೀರ ಕುಡಿದು ಅವರಿಂಜಲ
ಮಾರಾರಿಲಿಂಗಕಕ [ರದುಿಂ]ಬ ಕ್
ಗಾರನ ಯ್ರಾಜ ಬಾಧಿಸ್ತ
ರೌರವ ನರಕದಳಕುಕ ವನಿದ
ಧ್ರಣಿಯಳು ತಿಳದು ನೀಡಿರೌ. | 2 |
ತಲಯಳು ಕ್ತಚಚ ತಳಗೆ ಶಕು ರ
ಕಲ ಬೇವಿನ್ನಡುಗೆ ಬನು ಲ ಸ್ತಡಿ
ಹಲವು ಹರಕಯನ್ನ ಪರದೈವ
ಗಳಗೆ ಮಾಡುವ ಕ್ತಿ ೀಣ್ ಅಜ್ಞಾ ನಿ
ಹೊಲಯ ತಾ ಶಿವಭಕು ನೆಿಂದೆನೆ ಮುಿಂದೆ
ಕುಲಕೊೀಟ್ಟ ನರಕದಳಕುಕ ವ ನೇ್. | 3 |
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ವೆಿಂಬವು
ಪರಶಿವನ ಚ್ಚದೂರ ಪವೆಿಂಬುದ
ನರಿಯದ ಹಲವು ದೈವಗಳ
ಗೆರಗಿ ಸೂಳೆಯಂತೆ ತಿರುಗುವ
ನರನ ಲಿಂಗವಂತನೆಿಂದೆನೆು ಮುಿಂದೆ
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ಹರ ಶಿಕಿ ಯ ಮಾಡುವ ನನಗೆ. | 4 |
ಶಿವನೆ ದೈವ ಲಿಂಗಾಿಂಗಿಯ ಕುಲಜ
ಭವಿಗಳೆಲಿ ರು ಅಕುಲಜರೊ
ಬವರ ಧ್ರಯಳುಸುರಿದೆ
ಹವಿನೇತರ ಪಡುವಿಡಿ ಸ್ತದಧ ್ಲಿ ನೆಿಂ
ಬುವನ ಕವಾಕನೆಿಂದು ನಂಬಿದ
ಅವ ನಿತಯ ಕತಯ ಕಜಜ ನನೆಿಂಬ. | 5 |
1265
ಅಿಂದು ಆದ್ದಯಲಿ ಶಿವ ಬಿೀಜವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ್
್ತಯ ಾಕ ಶಿವಭಕು [ರುದಯವಾಯಿ]ತ್ತ ನೀಡಯಯ .
ಅಿಂದು ಆದ್ದಯಲಿ ಶಿವಬಿೀಜವಲಿ ದ್ದದು ರ ಇಿಂದೆಲಿ ಯದಯಾಯ ?
ಶಿವಭಕು ನೆಿಂಬ ಶ್ರ ೀಷೆ ತವ ರ್ನ್ ಧ್ರಯ ್ನ್ನಜರಲಿ ರಿಗಹುರ್ದನಯಯ ?
ಶಿವಭಕ್ತು ಹಿಡಿದವರಲಿ ಬಂಟಕ ರ ? ಶಕ್ತು ಯ ಸಾಧಿಸ್ತದವರಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಗಳೇ ?
ಕವ ರಗೈದ ಪಕ್ತಿ ಗಳೆಲಿ ಕೊೀಗಿಲಯಾಗಬಲುಿ ವೆ ?
ಅಿಂಗಹಿೀನ ಮಾನವರಲಿ ಲಿಂಗವ ಧ್ರಿಸ್ತ ಲಿಂಗವಂತರಿಂದು
ನ್ನಡಿದುಕೊಿಂಡು ನಡೆದರ ಶಿವಭಕ್ತು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಬಲುಿ ದೆ,
ಜಗದ ಜಂಗುಳಯ ಮಾನವರಿಗೆ ?
ಪರ್ಗುರು ಪಡುವಿಡಿ ಸ್ತದಧ ್ಲಿ ರ್ನಥಪರ ಭುವೆ.

4. ಮೂರುಸಾವಿರ ಮುಕ್ತು ಮುನಿ
2
ಅಯಾಯ , ನಿಜವಿೀರಶೈವೀದ್ಧಧ ರಕ ವಿಶೇಷ ಭಕು ್ಹೇಶವ ರರು
್ಹಾಲಿಂಗೀದಯವಾದ್ದಯಾಗಿನಿರವಯಲಿಂಗವಂತಯ ವಾದಪರಿಯಂತರವು
ಕತ್ತು ಚ್ಚತಾು ನಂದರೂಪ ಧ್ರಿಸ್ತ,
ನಿತಯ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗ್ ಕಲ್ಲಯ ಣೀತ್ ಹರಾಗಿ,
ಮಾಗಾಾಚಾರಂಗಳಲಿ ಕತಿಕ ರಯಾವರ್ಧನ,
ಮಿೀರಿದ್ಧಚಾರಂಗಳಲಿ ಕ್ಯ ಜ್ಞಾ ರ್ನವರ್ಧನ,
ಸಂಪೂಣಾಾನಂದಭರಿತಾಚಾರಂಗಳಲಿ ಸಾವ ನ್ನಭಾವದ ಕದಧ ್ಾ,
ನಡೆ-ನ್ನಡಿಯಳಕೊಿಂಡು ಬಳಗುವ ಪರತತವ
ಶಿವಯೀಗಾನ್ನಸಂರ್ಧನದ ನಿಜ್ಞವರ್ಧನದಲಿ ಸಂತೃಪು ರಾಗಿ,
ಬಳಗಿಿಂಗೆ ್ಹಾಬಳಗಾಗಿ, ತನು ತಾನೇ ಮುಕ್ತು ಕವ ರೂಪ
ನಿರವಯಪರ ಭು ್ಹಾಿಂತ ತಾನೇ ನೀಡಾ
ಸ್ತದಧ ್ಲಿ ಕಾಜಾನಲಿಂಗೇಶವ ರ.

5. ಮು್ಮ ಡಿ ಕಾರ್ಾಿಂದರ -ಮು್ಮ ಡಿ ಕಾಯಾ ಕ್ತಿ ತಿೀಿಂದರ
1060
ಭಂಡಾರದಳಗಿಪಾ ಸುವಣ್ಾವೇ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗವಾಗಿ,
ಆಭರಣ್ರೂಪಮಾದ ಸುವಣ್ಾವೇ ಇಷಿ ಲಿಂಗರೂಪಮಾಗಿ
ಕಕಲಪರ ಪಂಚದಲಿ ಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತ್ತಿಂಬಿ,
ತನು ್ಹಿಮೆಯಿಿಂದಲಿ ೀ ಕಕಲಪರ ಪಂಚವರ್ನಡಿಸುವ
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ಸುವಣ್ಾವೇ ಭಾವಲಿಂಗಮಾಗಿ,
ಪರ ಪಂಚದಲಿ ಲ್ಲಿ ತ್ತಿಂಬಿಪಾಲಿ ್ಹಾಲಿಂಗಮಾಗಿ,
ಅರ್ದ ಆದ್ಧಯಮುಖದಲಿ ಒಮುಮ ಖಕಕ ಬಂದು
ತನಗಿದ್ದರಿಟಕ ಿ ಲಿ ಪರ ಸಾದಲಿಂಗಮಾಗಿ,
ತನು ಸಂಸಾರಮುಖದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತಾು
ತನಗೆ ಸೇವರ್ನಯೀಗಯ ಮಾದಲಿ ಜಂಗ್ಲಿಂಗಮಾಗಿ,
ಮುಿಂದೆ ತನು ಸಂರಕ್ಷಣ್ಕಾರಣ್ ಕೊೀಶಭರಿತಮಾದಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಮಾಗಿ,
ಅರ್ದ ಅಲಂಕಾರಮುಖದಲಿ ದಡಿಡ ತಾದಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಮಾಗಿ,
ಈ ವಿಧ್ದಲಿ ಲಿ ವು ತದ್ಧಚರಣೆವಿಡಿದ್ದಪುಾದರಿಿಂ
ಒಿಂದು ಸುವಣ್ಾವೇ ಹಲವು ರೂಪಮಾಗಿ,
ಪರ ಪಂಚ ಸೃಷಿಿ ಸ್ತಥ ತಿ ಸಂಹಾರಕೂಕ ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡಕೂಕ
ತಾನೇ ಕಾರಣ್ಮಾಗಿಪಾಿಂತೆ,
ಒಿಂದು ಲಿಂಗವೇ ಹಲವು ರೂಪವಾಗಿ,
ಭಕು ನ ಸೃಷಿಿ ಸ್ತಥ ತಿ ಸಂಹಾರಕೂಕ ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡಕೂಕ ತಾನೇ ಕಾರಣ್ಮಾಗಿಪುಾದು
, ಪರ ಪಂಚಕಕ ತಾನ್ನ ಚೇತನಮಾಗಿ ಪರ ಪಂಚವರ್ನಡಿಸುತಾು ,
ಆ ಪರ ಪಂಚಕಕ ತಾನೇ ಸುಖಪರ ದರ್ನಗಿಪಾಿಂತೆ,
ಲಿಂಗವು ನಿಗುಾಣ್ಮಾದರೂ ಗುಣ್ರೂಪಮಾದ ಭಕ್ತು ನಿಗೆ
ತಾನ್ನ ಗುಣ್ಮಾಗಿ, ಭಕು ಸುಖಪರ ದಮಾಗಿಪುಾದು.
ಸುವಣ್ಾದ್ದಿಂ ಸುವಣ್ಾವೇ ಜಿೀವನಮಾಗಿಪಾ ಅಧಿಕಬಲಮಂ ಸಂಪ್ರದ್ದಸ್ತ,
ಆ ಬಲದ್ದಿಂದ ಶತ್ತರ ಸಂಹಾರಮಂ ಮಾಡಿ, ರಾಜಯ ವನ್ನು ಸಂಪ್ರದ್ದಸ್ತ,
ಅದೆಲಿ ಕೂಕ ತಾನೇ ಕತೃಾವಾಗಿ ತನು ಧಿೀನಮಾಗಿಪಾ
ಆ ಆರಾಜ್ಞಯ ದ್ದಭೀಗವಂ ತಾನನ್ನಭವಿಸುತಾು ನಿಶಿಚ ಿಂತರ್ನಗಿ,
ಐಶವ ಯಾಕೂಕ ತನಗೂ ಅಭೇದರೂಪಮಾಗಿಪಾ ಅರಸ್ತನಂತೆ,
ಲಿಂಗದ್ದಿಂ ಲಿಂಗವೇ ಜಿೀವಿತಮಾಗಿಪಾ ನಿಜಬಲವಂ ಸಂಪ್ರದ್ದಸ್ತ,
ತದಬ ಲದ್ದಿಂ ತಮೀಗುಣ್ ಶತ್ತರ ಸಂಹಾರವಂ ಮಾಡಿ,
್ನೀರಾಜಯ ಮಂ ಸಾಧಿಸ್ತ, ಎಲಿ ಕೂಕ ತಾನೇ ಕತೃಾವಾಗಿ,
ತನು ಧಿೀನಮಾಗಿಪಾ ್ನೀಮುಖದ್ದಿಂದ ಬಂದ ಸುಖವನ್ನು
ಉಪ್ರಧಿಯಿಲಿ ದೆ ನಿಶಿಚ ಿಂತಮಾಗನ್ನಭವಿಸುತಾು ,
ದ್ದೀಪಪರ ರ್ಭಯೀಪ್ರದ್ದಯಲಿ ಲಿಂಗಕೂಕ ತನಗೂ ಭೇದವಿಲಿ ದೆ,
ಐಶವ ಯಾವಂತನ್ನ ತನು ಮುನಿು ನ ಗುಣ್ವಳದು
ಐಶವ ಯಾಗುಣ್ವೇ ನಿಜಮುಖಯ ಗುಣ್ಮಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತಿು ಪಾಿಂತೆ,
ಲಿಂಗವಂತನ್ನ ತನು ಪೂವಾದ ಗುಣ್ವಳದು
ಲಿಂಗದಗುಣ್ಮೆ ನಿಜಗುಣ್ಮಾಗಿಪುಾರ್ದ ಲಿಂಗೈಕಯ ವು.
ಇಿಂತಪಪ ಕಕ್ತೀಲವೆನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ್ಪಪ ಿಂತೆ ಮಾಡಾ
್ಹಾಘನ ದಡಡ ರ್ದಶಿಕಾಯಾಗುರುಪರ ಭುವೆ.

6. ರ್ದಶಿಕಿಂದರ ಸಂಗನಬಕವಯಯ
1173
ಸೂಥ ಲ್ಲಿಂಗವೆಿಂಬ ಷಡಿವ ಧೇಿಂದ್ದರ ಯಂಗಳಲಿ
ಷಡಿವ ಧ್ಲಿಂಗವಾಗಿದಾ ಇಷಿ ಲಿಂಗಾಯತರ್ನಗಿ,
ಸೂಕಾಿ ಮ ಿಂಗವೆಿಂಬ ಷಟಕ ಕ ರಣಂಗಳಲಿ
ಷಡಿವ ಧ್ಲಿಂಗವಾಗಿದಾ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗಸಾವ ಯತರ್ನಗಿ,
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ಕಾರಣಾಿಂಗವೆಿಂಬ ಷಡಿವ ಧ್ವಿಷಯಂಗಳಲಿ
ಷಡಿವ ಧ್ಲಿಂಗವಾಗಿದಾ ಭಾವಲಿಂಗಕನಿು ಹಿತರ್ನಗಿ.
ಈ ತಿರ ವಿಧ್ಲಿಂಗವಿಂದ್ಧಗಿದಾ ್ಹಾಘರ್ನನಂದ ಪರ ಭಾನಿತವ ಶರಣ್ನ್ನ,
ತಾನೆ ನಡೆದುದೆಲಿ ಕತಿಕ ರಯ, ಹಿಡಿದುದೆಲಿ ಕದವ ೃತ,
ನ್ನಡಿದುದೆಲಿ ಪರಮಾನ್ನಭಾವ,
ನೆನೆವುದೆಲಿ ಶಿವಮಂತರ , ರ್ಧಯ ನಿಕವುದೆಲಿ ಕವ ಯಮಾನಂದ ಸುಖವು,
ನೀಡಿ, ಪರಿಣಾಮಿಸುವುದೆಲಿ ನಿಜಲೀಲ ್ತೆು ೀನ್ನಯಿಲಿ ದ
ಎತೆು ತು ರುವಿನತು ತು ,
ಗುರುನಿರಂಜನ ಚನು ಬಕವಲಿಂಗ ತಾನೇ ಪರಿಪೂಣ್ಾ.

7. ಗುರು ಸ್ತದಧ ರ್ದವ
715
ಅಯಯ , ವರವಿೀರಶೈವ ಷಟಕ ್ ಥ ಲ್ಲಚಾಯಾ,
ಘನಲಿಂಗಚಕರ ವತಿಾಯಪಪ ಶಿರ ೀ ಗುರುಲಿಂಗರ್ದವನ್ನ
ತನು ತೊಡೆಯಮೇಲ ಮೂತಿಾಗಿಂಡಿರುವ
ಕುಮಾರ ಇಷಿ ಲಿಂಗರ್ದವಂಗೆ ಪ್ರರ ಣ್ಲಿಂಗ-ಭಾವಲಿಂಗಕವ ರೂಪವಾದ
ಶರಣ್ನ ಚ್ಚದಂಗವೆ ನಿನಗೆ ನಿಜಮೀಕ್ಷಮಂದ್ದರವೆಿಂದು
ಅರುಹಿದ ಮೇಲ ನಿಮಿಷ್ಠಧ್ಾವಗಲರದೆ
ನ್ಮ ಪರ ್ಥಗಣಾಚಾರಕಕ ಹೊರಗುಮಾಡಿ,
ಭವಕಕ ನೂಿಂಕೇವೆಿಂದು ಪರ ತಿಜೆಾ ಯನಿಟುಿ ,
ಆ ಶರಣ್ನ ಕರಕಥ ಲಕಕ ಪ್ರರ ಣ್ಕಳಾಚೈತನಯ ಮೂತಿಾಲಿಂಗರ್ದವನ
ಮುಹೂತಾವ ಮಾಡಿಸ್ತ,
ಆ ಲಿಂಗರ್ದವಂಗೆ ಪರ ್ಥಗಣಾರಾಧ್ಯ
ಭಕು ್ಹೇಶವ ರರರಲಿ ಅಭಯಹಕು ವಿತ್ತು ,
ಆಮೇಲ ಚ್ಚದಂಗಕವ ರೂಪವಾದ ಶರಣಂಗೆ
ಈ ಲಿಂಗರ್ದವನ ನಿಮಿಷ್ಠಧ್ಾವಗಲರದೆ
ನಿನಗೂ ಅರ್ದ ಪರ ತಿಜೆಾ ಬಂದ್ದೀತೆಿಂದು ಆಜ್ಞಾ ಪನವ ಮಾಡಿ,
ಹೃದಯಕ್ಲ್ಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಡುವ
ಕಹಕರ ಹಡೆಯ ಕುಿಂಡಲೀಕಪಾಿಂಗೆ ಮುಸುಕ್ತರುವ
ಅಜ್ಞಾ ನ ಮಾಯಾ್ರವೆಯನ್ನು
ಅರ್ನಹತದ್ಧವ ರದ್ದಿಂದ ಅರ್ನದ್ದಮೂಲಮಂತರ ವನ್ನು ಉಸುರಿ
ಕುಿಂಡಲೀಕಪಾನ ಹಡೆಯ ಎತಿು ಸ್ತ,
ಚ್ಚದಗಿು ಯ ಪುಟಕ ವ ಮಾಡುವಂಥಾದೆ ಲಿಂಗಾಯತದ್ದೀಕಿ .
ಇಿಂತ್ತಟಿಂದು ಶಿರ ೀ ಗುರುನಿಷಕ ಳಂಕ ಚನು ಬಕವರಾಜೇಿಂದರ ನ್ನ
ನಿಲಾಜಜ ಶಾಿಂತಲಿಂಗರ್ದಶಿಕೊೀತು ಮಂಗೆ ನಿರೂಪಮಂ ಕೊಡುತಿದಾರು ನೀಡ
ಸಂಗನಬಕವೇಶವ ರ.
ಆಕರ ಗರ ಾಂಥ:
1. ೧೫ ಕ್ಗರ ವಚನ ಸಂಪುಟಕ ಗಳು, ಕನು ಡ ಪುಕು ಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ, ಬಿಂಗಳೂರು.
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