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ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು  

 
1 

ಅಂಗ ಕಿ್ರಯಾಲಂಗವ ವೇಧಿಸಿ, 

ಅಂಗ ಲಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಮನ ಅರಿವ ಬೆರಸಿ, ಜಂಗಮ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಮನ ಜಂಗಮಲಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾವ ಗುರುಲಂಗದೊಳಗೆ ಬೆರಸಿ, ಮಹಾಪಿ್ಸಾದವ ಭೋಗಿಸಿ, 

ಭಾವ ಗುರುಲಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

ನಿಮಮ  ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಸಂದಳಿದು 

ಸ್ವ ಯಲಂಗಿಯಾದೆನಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

2 

ಅಂಗದಲಿ  ಆಚಾರವ ತೋರಿದ 

ಆ ಆಚಾರವೇ ಲಂಗವೆಂದರುಹಿದ. 

ಪಿ್ರಣದಲಿ  ಅರಿವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ 

ಆ ಅರಿವೆ ಜಂಗಮವೆಂದು ತೋರಿದ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಹೆತ್ು  ತಂದೆ ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನು 

ಎನಗಿೋ ಕಿ್ಮವನರುಹಿದನಯಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

3 

ಅಂಗದ ಭಂಗವ ಲಂಗಮುಖದಂದ ಗೆಲದೆ. 

ಮನದ ಭಂಗವ ಅರುಹಿನ ಮುಖದಂದ ಗೆಲದೆ. 

ಜೋವದ ಭಂಗವ ಶಿವಾನುಭಾವದಂದ ಗೆಲದೆ. 

ಕ್ರಣದ ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಬೆಳಗನುಟ್ಟು  ಗೆಲದೆ. 

ಜವವ ನದ ಹೊರಮಂಚಿನಲಿ  ನಿಮಮ  ಕ್ಣ್ಣ ಂಗೆ ತೋರುವ 

ಕಾಮನ ಸುಟ್ಟು ರುಹಿದ ಭಸ್ಮ ವ ನೋಡಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ, 

ಕಾಮನಕಂದು ಮನಸಿಜನಾಗುಳುಹಿದಡೆ 

ಮನಸಿಜನ ತ್ಲೆಯ ಬರಹವ ತಡೆದೆನು. 

 
4 

ಅಂಗದೊಳಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಂಗವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿದೆ. 

ಮನದೊಳಗೆ ಮನವಾಗಿ, ಮನವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿದೆ. 

ಭಾವದೊಳಗೆ ಭಾವವಾಗಿ, ಭಾವವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿದೆ. 

ಅರಿವಿನಳಗೆ ಅರಿವಾಗಿ, ಅರಿವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿದೆ. 

ಜ್ಞಾ ನದೊಳಗೆ ಜ್ಞಾ ನವಾಗಿ, ಜ್ಞಾ ನವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕಿ್ರ ೋಗಳೆಲಿ್ವ ನಿಲಸಿ ಕಿ್ರಯಾತೋತ್ವಾಗಿ, 

ನಿಿಃಪ್ತ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿದೆ. 
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ನಾನೆಂಬುದ ನಿಲಸಿ, ನಿೋನೆಂಬುದ ಕೆಡಿಸಿ, 

ಉಭಯವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ವ ಮಾಡದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನಳಗೆ ನಾನಳಿದೆನಾಗಿ, 

ಲಂಗವೆಂಬ ಘನವು ಎನನ ಲಿ  

ಅಳಿಯಿತ್ತು  ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸ್ವಣಾಣ . 

5 

ಅಂಗ, ಲಂಗವ ವೇಧಿಸಿ, ಅಂಗ ಲಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಮನ, ಲಂಗವ ವೇಧಿಸಿ, ಮನ ಲಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾವ, ಲಂಗವ ವೇಧಿಸಿ, ಭಾವ ಲಂಗದೊಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

ನಿಮಮ  ಒಲುಮೆಯ ಸಂಗದಲಿದುು ಸ್ವ ಯಲಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

6 

ಅಂಗವ ಲಂಗಮುಖದಲಿ  ಅರ್ಪುಸಿ, 

ಅಂಗ ಅನಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಮನವ ಅರಿವಿಂಗರ್ಪುಸಿ, ಮನ ಲ್ಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾವವ ತೃರ್ಪು ಗರ್ಪುಸಿ, ಭಾವ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಅಂಗ ಮನ ಭಾವವಳಿದ ಕಾರಣ 

ಕಾಯ ಅಕಾಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಎನನ  ಕಾಯದ ಸುಖಭೋಗವ ಲಂಗವೆ ಭೋಗಿಸುವನಾಗಿ, 

ಶರಣಸ್ತ ಲಂಗಪ್ತಯಾದೆನು. 

ಇದು ಕಾರಣ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡನ 

ಒಳಹೊಕ್ಕು  ಬೆರಸಿದೆನು. 

7 

ಅಂಗವಿಕಾರಸಂಗವ ಮರೆದು, 

ಲಂಗವನಡಗೂಡುತಪ್ಪ ವರ ತೋರಾ ಎನಗೆ. 

ಕಾಮವಿಕಾರಕ್ತ್ು ಲೆಯಳಿದು, 

ಭಕ್ರು ಪಿ್ರಣವಾಗಿಪ್ಪ ವರ ತೋರಾ ಎನಗೆ. 

ತಿ ಕ್ರಣ ಶುದಧ ವಾಗಿ ನಿಮಮ  ನೆರೆ ನಂಬಿದ 

ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ತೋರಾ ಎನಗೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

8 

ಅಂಗಸಂಗದಲಿ  ಲಂಗಸಂಗಿಯಾದೆನು. 

ಲಂಗಸಂಗದಲಿ  ಅಂಗಸಂಗಿಯಾದೆನು. 

ಉಭಯಸಂಗವನೂ ಅರಿಯದೆ ಪ್ರಿಣಾಮಯಾದೆನು. 

ನುಡಿಯ ಗಡಣವ ಮರೆದು ತೆರಹಿಲಿ್ದದೆೆನು. 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಬೆರಸಿದ ಬಳಿಕ್ 

ಎನನ  ನಾನು ಏನೆಂದೂ ಅರಿಯೆನಯಾಾ . 

9 

ಅಂಗೈಯೊಳಗಣ ಲಂಗವ ಪೂಜಸುತ್ು , 

ಮಂಗಳಾರತಗಳನು ತಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ು ಲದೆು ನೋಡಯಾಾ . 
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ಕಂಗಳ ನೋಟ, ಕ್ರುವಿಟು  ಭಾವ, ಹಿಂಗದ ಮೋಹ 

ತೆರಹಿಲಿ್ದದೆು ನೋಡಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ ನಗಲ್ದ ಪೂಜೆ ಅನುವಾಯಿತೆು ನಗೆ. 

10 

ಅಂದೂ ನಿೋನೆ, ಇಂದೂ ನಿೋನೆ, ಏಂದೂ ನಿೋನೆ, ಕೇಳಾ ತಂದೆ. 

ನಿನನ  ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿದ ಹಳೆಮಗಳಾನಯಾ  

ಅಂದೂ ಇಂದೂ ಎಂದೂ ನಿನನ  ನಂಬಿದ ಒಲ್ವಿನ ಶಿಶು ನಾನಯಾ . 

ಒಂದಲಿ್ದೆ ಎರಡಯೆನಯಾಾ . 

ಎನನ  ತಂದೆ ಕೇಳಾ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

ನಿಮಮ  ಎಂಜಲ್ನುಂಬ ಹಳೆಯವಳಾನಯಾಾ . 

11 

ಅಕ್ು  ಕೇಳಕಾು , ನಾನಂದು ಕ್ನಸ್ ಕಂಡೆ. 

ಚಿಕ್ು  ಚಿಕ್ು  ಕೆಂಜೆಡೆಗಳ ಸುಲಪ್ಲಿ್  ಗೊರವನು 

ಬಂದೆನನ  ನೆರೆದ ನೋಡವಾವ . 

ಆತ್ನನರ್ಪಪ ಕಂಡು ತ್ಳವೆಳಗಾದೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು 

ಕ್ಣಣ ಮುಚಿಿ  ತೆರೆದು ತ್ಳವೆಳಗಾದೆನು. 

12 

ಅಕ್ು  ಕೇಳೌ, ನಾನಂದು ಕ್ನಸ್ ಕಂಡೆ. 

ಅಕ್ರು  ಅಡಕೆ ಓಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯ ಕಂಡೆ. 

ಚಿಕ್ು  ಚಿಕ್ು  ಜಡೆಗಳ ಸುಲಪ್ಲಿ್  ಗೊರವನು 

ಭಿಕ್ಷಕೆು  ಮನೆಗೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೆನವಾವ . 

ಮಕ್ಕು  ಮೋರಿ ಹೊೋಹನ ಬೆಂಬತು  ಕೈವಿಡಿದೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು ಕ್ಣೆ್ದ ರೆದೆನು. 

 
13 

ಅಕ್ು ಟಕ್ು ಟಾ, ಸಂಸಾರದ ಹಗರಣ ಬಂದಾಡಿತ್ು ಲಿಾ  ? 

ಅಪ್ರಪ  ಬೊಪ್ರಪ  ಎಂಬ ಚೋಹವು 

ಅದು ಮಟು ಮದಲ್ಲಿ  ಬಂದಾಡಿತ್ತು . 

ತ್ತಪ್ಪಪ ಳು ತಡೆದಂತೆ ಮೋಸೆಯ ಚೋಹವು 

ಅದು ನಟು ನಡುವೆ ಬಂದಾಡಿತ್ತು . 

ಮುಪ್ಪಪ  ಮುಪ್ಪಪ  ಎಂಬ ಚೋಹವು 

ಅದು ಕ್ಟು ಕ್ಡೆಯಲ ಬಂದಾಡಿತ್ತು . 

ನಿಮಮ  ನೋಟವು ತೋರಲೊಡನೆ 

ಜಗದಾಟವು ತೋರಿತ್ತು  ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

14 

ಅಕ್ರು ಯಿಲಿ್ದ ತ್ತಷಕೆು  ಅಗಗ ವಣ್ಯನೆರೆದಡೆ 

ಅದೆಂದಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಫಲ್ವಪ್ಪಪ ದಯಾಾ  
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ಅರಿವಿಲಿ್ದವರಿಗೆ ಆಚಾರವಿದೆಡೆ 

ಅರಕೆಗೆಟ್ಟು  ಸುಖವೆಂದಪ್ಪಪ ದಯಾಾ  

ಹೊರೆದ ಪ್ರಿಮಳ ಸಿಿ ರವಾಗಬಲಿುದೆ 

ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನನರಿಯದವರಿಗೆ 

ಆಚಾರವಿಲಿ್  ಕಾಣ್ರಣಾಣ  

15 

ಅಗಿನ  ಸ್ವುವಾಾ ಪ್ಕ್ನಾಗಿರುವಂತೆ, 

ಚಿದವ ಹಿನ ರೂಪ್ನಾದ ಶಿವನು ಸ್ವುವಾಾ ಪ್ಕ್ನಾಗಿಪ್ುನು. 

ಹೃದಯಕ್ಮಲ್ವು ಮುಕ್ಕರದೊೋಪ್ರದಯಲಿ  ಪಿ್ಕಾಶಿಸುತದುಪ್ಪದು. 

ಆ ಕ್ನನ ಡಿಯೊೋಪ್ರದಯ ಹೃದಯಕ್ಮಲ್ದಲಿ  

ವಾಾ ಪ್ಕ್ನಾದ ಶಿವನು, 

ಆತ್ಮ ನೆನಿಸಿಕಂಡು ಪಿ್ತಬಿಂಬಿಸುತದುಪ್ನು. 

ವೇದೊೋಪ್ನಿಷದಾಗಯತಿ  ಪಿ್ಸಿದಧ ವಾದೋ ರಹಸ್ಾ ವ 

ಗುರೂಪ್ದೇಶದಂ ತಳಿವುದಯಾ  

ಶಿಿ ೋ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ. 

16 

ಅಘಟಿತ್ ಘಟಿತ್ನ ಒಲ್ವಿನ ಶಿಶು 

ಕ್ಟಿು ದೆನು ಜಗಕೆು  ಬಿರಿದನು. 

ಕಾಮ ಕಿೋಧ ಲೊೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸ ರಂಗಳಿಗೆ 

ಇಕ್ರು ದೆನು ಕಾಲ್ಲ ತಡರನು. 

ಗುರುಕೃಪೆಯೆಂಬ ತಗುರನಿಕ್ರು  

ಮಹಾಶರಣ್ದಂಬ ತಲ್ಕ್ವನಿಕ್ರು  

ನಿನನ  ಕಲುವೆ ಗೆಲುವೆ ಶಿವಶರಣ್ದಂಬ ಅಲ್ಗ ಕಂಡು. 

ಬಿಡು ಬಿಡು ಕ್ಮುವೆ, ನಿನನ  ಕಲಿ್ದೆ ಮಾಣ್ದನು. 

ಕೆಡಹಿಸಿಕಳಳ ದೆನನ  ನುಡಿಯ ಕೇಳಾ. 

ಕೆಡದ ಶಿವಶರಣ್ದಂಬ ಅಲ್ಗನೆ ಕಂಡು 

ನಿನನ  ಕಲುವೆ ಗೆಲುವೆ ನಾನು. 

ಬಿಹಮ ಪ್ರಶವೆಂಬ ಕ್ಳನನೆ ಸ್ವರಿ, 

ವಿಷ್ಣಣ  ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಎಡೆಗೊೋಲ್ನೆ ನೂಕ್ರ, 

ಎನನ ಡೆಯ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ  

ತ್ಲೆದೂಗಲ ಕಾದುವೆನು ನಾನು. 

17 

ಅತೆು  ಮಾಯೆ, ಮಾವ ಸಂಸಾರಿ, 

ಮೂವರು ಮೈದುನರು ಹುಲಯಂತ್ವದರು, 

ನಾಲ್ವ ರು ನಗೆವೆಣ್ಣಣ  ಕೇಳು ಕೆಳದ. 

ಐವರು ಭಾವದರನಯವ  ದೈವವಿಲಿ್ . 

ಆರು ಪಿ್ಜೆಯತು ಗೆಯರ ಮೋರಲಾರೆನು. 

ತಾಯೆ, ಹೇಳುವಡೆ ಏಳು ಪಿ್ಜೆ ತತು ರ ಕಾಹು. 

ಕ್ಮುವೆಂಬ ಗಂಡನ ಬಾಯ ಟೊಣ್ದದು, 
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ಹಾದರವನಾಡುವೆನು ಹರನಕಡೆ. 

ಮನವೆಂಬ ಸ್ಖಿಯ ಪಿ್ಸಾದದಂದ 

ಅನುಭಾವವ ಕ್ಲತೆನು ಶಿವನಡನೆ 

ಕ್ರಚೆಲುವ ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ 

ಸ್ಜಜ ನ ಗಂಡನ ಮಾಡಿಕಂಡೆ. 

18 

ಅನನ ವ ನಿೋಡುವವರಿಂಗೆ ಧಾನಾ ವೆಸೆವ ಲೊೋಕ್. 

ಅರ್ುವ ಕಡುವವರಿಂಗೆ ಪ್ರಷಾಣವೆಸೆವ ಲೊೋಕ್. 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಹೊನುನ  ಮಣ್ಣಣ  ಮೂರನೂ 

ಕ್ಣ್ಣ ನಲ ನೋಡಿ, ಕ್ರವಿಯಲ ಕೇಳಿ, 

ಕೈಯಲ ಮುಟಿು , ಮಾಡುವ ಭಕ್ರು  

ಸ್ಣಣ ವರ ಸ್ಮಾರಾಧನೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ತ್ನನ ನಿತ್ತು  ತ್ತಷ್ಟು ವಡೆವರನೆನಗೆ ತೋರಾ 

ಶಿಿ ೋಗಿರಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

19 

ಅನಿಮಷನಲಿ್ಮಯಾ , ಮರುಳಶಂಕ್ರಯಾ , 

ಕೋಲ್ಶಂತ್ಯಾ , ಮಾದಾರ ಧೂಳಯಾ , 

ಮಂಡಮಲಿನಾರ್, ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ , 

ಚೇರಮರಾಯ, ತೆಲುಗ ಜೊಮಮ ಣಣ , ಕ್ರನನ ರಯಾ , 

ಹಲಾಯುಧ, ದಾಸಿಮಯಾ , ಭಂಡಾರಿ, ಬಸ್ವರಾಜ ಮುಖಾ ವಾದ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಶರಣರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. 

20 

ಅನುತಾಪ್ದೊಡಲಂದೆ ಬಂದ ನೋವನುಂಬವರು 

ಒಡಲೊ, ಪಿ್ರಣವೊ, ಆರು ಹೇಳಾ 

ಎನನ ಡಲಂಗೆ ನಿೋನು ಪಿ್ರಣವಾದ ಬಳಿಕ್ 

ಎನನ  ಒಡಲ್ ಸುಖ ದುಿಃಖವಾರ ತಾಗುವುದು ಹೇಳಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ಎನನ  ನಂದ ನೋವು, ಬೆಂದ ಬೇಗೆ, 

ನಿಮಮ  ತಾಗದೆ ಹೊೋಹುದೆ ಅಯಾಾ  

21 

ಅಪ್ರರ ಘನಗಂಭಿೋರದ ಅಂಬುದಯಲಿ  

ತಾರಾಪ್ರ್ವಂ ನೋಡಿ ನಡೆಯೆ, 

ಭೈತಿ್ದಂದ ದವ ೋಪ್ ದವ ೋಪ್ರಂತ್ರಕೆು  

ಸ್ಕ್ಲ್ ಪ್ದಾರ್ುವನೆಯೆಿ ಸುವುದು, 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ 

ಸ್ಮೋಪ್ ತೂಯುಸಂಭಾಷಣ್ದಯನರಿದಡೆ 

ಮುನಿನ ನಲಿಗೆಯೆಿ ಸುವುದು. 

22 

ಅಮೃತ್ವನುಂಬ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ವಿಷವನೂಡುವರೆ ಅಯಾಾ  
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ನೆಳಲ್ ತಂರ್ಪನಲಿ  ಬೆಳೆದ ಸ್ಸಿಗೆ ಉರಿಯ ಬೇಲಯ ಕ್ಟ್ಟು ವರೆ ಅಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಕ್ರುಣದ ಕಂದನಡನೆ 

ಸೂನೆಗಾರರ ಮಾತ್ನಾಡಿಸುವರೆ ಅಯಾಾ  

23 

ಅಮೇಧಾ ದ ಮಡಿಕೆ, ಮೂತಿ್ದ ಕ್ಕಡಿಕೆ, 

ಎಲುವಿನ ತ್ಡಿಕೆ, ಕ್ರೋವಿನ ಹಡಿಕೆ 

ಸುಡಲೋ ದೇಹವ ; ಒಡಲುವಿಡಿದು ಕೆಡದರು, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನನರಿಯದ ಮರುಳೆ. 

24 

ಅಯಾಾ , ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಕ್ಳೆದುಳಿದ ಸ್ತ್ಾ ಶರಣರ 

ಪ್ರಿಯನೇನೆಂಬೆನಯಾಾ  

ಘನವನಳಕಂಡ ಮನದ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ 

ಬಳಿವಿಡಿದು ಬದುಕ್ಕವೆನಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿನನ ಲಿ  ನಿಂದು ಬೇರಂದರಿಯದ 

ಲಂಗಸುಖಿಗಳ ಸಂಗದಲಿ  ದನವ ಕ್ಳೆಯಿಸ್ಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

25 

ಅಯಾಾ , ಚಿದಂಗ ಚಿದಘ ನಲಂಗ 

ಶಕ್ರು  ಭಕ್ರು  ಹಸ್ು  ಮುಖ ಪ್ದಾರ್ು ಪಿ್ಸಾದ 

ಎಂಬಿವಾದಯಾದ ಸ್ಮಸ್ು  ಸ್ಕ್ರೋಲಂಗಳ ನೆಲೆ ಕ್ಲೆಯರಿಯದೆ, 

ಜಹಾವ ಲಂಪ್ಟಕೆು  ಆಹಾವ ನಿಸಿ, ಗುಹಾಾ ಲಂಪ್ಟಕೆು  ವಿಸ್ಜುಸಿ, 

ಸ್ಕ್ಲಂದಿಯಮುಖದಲಿ  ಮೋಹಿಯಾಗಿ, 

ಸ್ದುಗ ರುಕ್ರುಣಾಮೃತ್ರಸ್ ತಾನೆಂದರಿಯದೆ 

ಬರಿದೆ ಭಕ್ು  ಮಾಹೇಶವ ರ ಪಿ್ಸಾದ ಪಿ್ರಣಲಂಗಿ ಶರಣ ಐಕ್ಾ  

ಗುರುಚರಪ್ರವೆಂದು ಬೊಗಳುವ ಕ್ಕನಿನ ಗಳ ನೋಡಿ 

ಎನನ  ಮನ ಬೆರಗು ನಿಬೆೆ ರಗು ಆಯಿತ್ು ಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

26 

ಅಯಾಾ , ತ್ನನ  ತಾನರಿಯಬೇಕ್ಲಿ್ದೆ, 

ತ್ನನ ಲಿ  ಅರಿವು ಸ್ವ ಯವಾಗಿರಲು ಅನಾ ರಲಿ  ಕೇಳಲುಂಟೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

ನಿೋನರಿವಾಗಿ ಎನಗೆ ಮುಂದುದೊೋರಿದ ಕಾರಣ 

ನಿಮಮ ಂದ ನಿಮಮ ನರಿವೆನು. 

27 

ಅಯಾಾ , ನಿನನ  ಮುಟಿು  ಮುಟು ದೆನನ  ಮನ ನೋಡಾ. 

ಬಿಚಿಿ  ಬಿೋಸ್ರವಾಯಿತೆು ನನ  ಮನ. 

ಹೊಳಲ್ ಸುಂಕ್ರಗನಂತೆ ಹೊದಕ್ಕಳಿಗೊಂಡಿತೆು ನನ  ಮನ. 

ಎರಡೆಂಬುದ ಮರೆದು ಬರಡಾಗದೆನನ  ಮನ. 
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ನಿೋನು ಆನಪ್ಪ  ಪ್ರಿಯೆಂತ್ತ ಹೇಳಾ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

28 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಂದ 

ಎನನ  ತ್ನು ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಂದ 

ಎನನ  ಮನ ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಅನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಂದ 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣ ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು . 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಅನುಭಾವಿಗಳು 

ಎನನ  ಒರೆದೊರೆದು ಆಗುಮಾಡಿದ ಕಾರಣ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಗಾನು ತಡಿಗೆಯಾದೆನು. 

 
29 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಕೂಡಿದ 

ಸುಖವನುಪ್ಮೆಗೆ ತ್ರಬಾರದಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಮಹಂತ್ರ ಕೂಡಿ ಅಗಲುವ ಧಾವತಗಿಂತ್ 

ಸಾವುದೇ ಕ್ರಲಸ್ಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ ನರುಹಿದ ಮಹಿಮರನಗಲ 

ಆನು ನಿಲಿ್ಲಾರೆನಯಾಾ . 

30 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಬರವಿಂಗೆ 

ಗುಡಿ ತೋರಣವ ಕ್ಟ್ಟು ವೆ. 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಬರವಿಂಗೆ 

ಮುಡುಹಿನಲಿ  ಪ್ಟು ವ ಕ್ಟ್ಟು ವೆ. 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರೆನನ  ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ, 

ಅವರ ಶಿಿ ೋಪ್ರದವನೆನನ  ಹೃದಯದಲಿ  ಬಗೆದಟ್ಟು ಕಂಬೆ, 

ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

31 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರು ಮೆಟಿು ದ ಧರೆ ಪ್ರವನವಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರಿದೆ  ಪ್ಪರವೆ ಕೈಲಾಸ್ಪ್ಪರವಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರು ನಿಂದುದೆ ನಿಜನಿವಾಸ್ವಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ ನಿದೆ  ಕೆಷ ೋತಿ್  ಅವಿಮುಕ್ು  ಕೆಷ ೋತಿ್ವಾಗಿ, 

ಆನು ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತದೆುನು. 

32 

ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಸ್ಜಜ ನ ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ಕಂಡೆನಾಗಿ, 

ಎನನ  ಕಂಗಳ ಪ್ಟಲ್ ಹರಿಯಿತು ಂದು. 
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ಅಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಸ್ಜಜ ನಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ಶಿಿ ೋಚರಣಕೆು ರಗಿದೆನಾಗಿ, 

ಎನನ  ಹಣ್ದಯ ಲಖಿತ್ ತಡೆಯಿತು ಂದು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನ ಪ್ರದವ ಕಂಡು 

ಮಗೆ ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತದೆುನಯಾಾ . 

33 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನು ಕೇಳಿದಡೆ ಕೇಳು, ಕೇಳದಡೆ ಮಾಣ್ಣ 

ಆನು ನಿನನ  ಹಾಡಿದಲಿ್ದೆ ಸೈರಿಸ್ಲಾರೆನಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನು ನೋಡಿದಡೆ ನೋಡು, ನೋಡದಡೆ ಮಾಣ್ಣ 

ಆನು ನಿನನ  ನೋಡಿ ಹಿಗಿಗ  ಹಾರೈಸಿದಲಿ್ದೆ ಸೈರಿಸ್ಲಾರೆನಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನು ಮಚಿಿ ದೆಡೆ ಮಚಿ್ಚ , ಮಚಿ ದಡೆ ಮಾಣ್ಣ 

ಆನು ನಿನನ ನರ್ಪಪ ದಲಿ್ದೆ ಸೈರಿಸ್ಲಾರೆನಯಾಾ . 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನು ಒಲದಡೆ ಒಲ, ಒಲಯದಡೆ ಮಾಣ್ಣ 

ಆನು ನಿನನ  ಪೂಜಸಿದಲಿ್ದೆ ಸೈರಿಸ್ಲಾರೆನಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಆನು ನಿಮಮ ನಚಿುಸಿ ಪೂಜಸಿ 

ಹರುಷದೊಳೋಲಾಡುವೆನಯಾಾ . 

 
34 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನೆನನ  ಮರೆಯನಾಲಸಿದಡಾಲಸು, 

ಆಲಸ್ದದುಡೆ ಮಾಣ್ಣ. 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನೆನನ  ದುಿಃಖವ ನೋಡಿದಡೆ ನೋಡು, 

ನೋಡದದುಡೆ ಮಾಣ್ಣ. 

ನಿನಗಿದು ವಿಧಿಯೆ ? 

ನಿೋನಲಿ್ದಡೆ ಆನಲಸುವ ಪ್ರಿಯೆಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಮನವೆಳಸಿ ಮಾರುವೊೋಗಿ ಮರೆವೊಕ್ು ಡೆ 

ಕಂಬ ಪ್ರಿಯೆಂತ್ಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ?ಆಲಸ್ದದುಡೆ ಮಾಣ್ಣ. 

ಅಯಾಾ , ನಿೋನೆನನ  ದುಿಃಖವ ನೋಡಿದಡೆ ನೋಡು, 

ನೋಡದದುಡೆ ಮಾಣ್ಣ. 

ನಿನಗಿದು ವಿಧಿಯೆ ? 

ನಿೋನಲಿ್ದಡೆ ಆನಲಸುವ ಪ್ರಿಯೆಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಮನವೆಳಸಿ ಮಾರುವೊೋಗಿ ಮರೆವೊಕ್ು ಡೆ 

ಕಂಬ ಪ್ರಿಯೆಂತ್ಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

35 

ಅಯಾಾ , ಪ್ರಾತ್ಪ ರ ಸ್ತ್ಾ  ಸ್ದಾಚಾರ 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮದ ಶಿಿ ೋಚರಣವನು 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಚಿ ಪಿ್ಸಾದಯೊೋಪ್ರದಯಲಿ  

ನಿವುಂಚಕ್ತ್ವ ದಂದ ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮಕೆು  

ಅರ್ುಪಿ್ರಣಾಭಿಮಾನವ ಸ್ಮರ್ಪುಸಿ, 

ಒಪ್ಪ ತ್ತು  ಅಷು ವಿಧಾಚುನೆ ಷೋಡಶೋಪ್ಚಾರದಂದ 
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ಅಚುನೆಯ ಮಾಡಿ, ಆ ಚರಣೋದಕ್ ಪಿ್ಸಾದವನು 

ತ್ನನ  ಸ್ವಾುಂಗದಲಿ  ನೆಲೆಸಿಪ್ು ಇಷು  ಮಹಾಲಂಗದೇವಂಗೆ 

ಕಟ್ಟು  ಕಂಬುವಂತ್ಹದೆ ಇದರಿಟ್ಟು  

ಜಂಗಮ ಪ್ರದೊೋದಕ್ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಬ 

ಆಚರಣ್ದಯ ನಿಲುಗಡೆ ನೋಡಾ. 

ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಪ ತ್ತು  ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟು  

ಆಚರಿಸುವ ನಿಲುಕ್ಡೆ ಎಂತೆಂದಡೆ 

ಅಯಾಾ , ನಿನನ  ಷಟಾಸ ಿ ನದಲಿ  ನೆಲೆಸಿಪ್ು ಇಷು ಮಹಾಲಂಗದೇವನ 

ತಿವಿಧಸಿಾನದಲಿ  ಓಂ ಬಸ್ವಣಣ  ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ  ಅಲಿ್ಮಪಿ್ಭುವೆಂಬ 

ತಿವಿಧ ನಾಮಸ್ವ ರೂಪ್ವಾದ ಷೋಡಶಕ್ಷರಂಗಳೆ 

ಷೋಡಶವಣುವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪ ರು ನೋಡಾ. 

ಇಂತ್ತ ಷೋಡಶಕ್ಳಾಸ್ವ ರೂಪ್ವಾದ 

ಚಿದಘ ನ ಮಹಾಲಂಗದೇವನ 

ನಿರಂಜನ ಜಂಗಮದೊೋಪ್ರದಯಲಿ  

ಸ್ಗುಣ ನಿಗುುಣ ಪೂಜೆಗಳ ಮಾಡಿ 

ಜಂಗಮಚರಣಸೋಂಕ್ರನಿಂ ಬಂದ 

ಗುರುಪ್ರದೊೋದಕ್ವಾದಡೂ ಸ್ರಿಯೆ, 

ಅದು ದೊರೆಯದದೆಡೆ, 

ಲಂಗಾಣತಯಿಂ ಬಂದೊದಗಿದ 

ಪ್ರಿಣಾಮೋದಕ್ವಾದಡೂ ಸ್ರಿಯೆ, 

ಒಂದು ಭಾಜನದಲಿ  ಸೂಕ್ಷಮ ದಂ ರಚಿಸಿ 

ಆ ಉದಕ್ದೊಳಗೆ ಹಸು ೋದಕ್ 

ಮಂತಿೋದಕ್ ಭಸಮ ೋದಕ್ವ ಮಾಡಿ, 

ಆ ಮೇಲೆ ಅನಾದ ಮೂಲ್ಪಿ್ಣವ ಪಿ್ಸಾದಪಿ್ಣವದೊಳಗೆ 

ಅಖಂಡಜೊಾ ೋತಪಿ್ಣವ, ಅಖಂಡಮಹಾಜೊಾ ೋತಪಿ್ಣವವ ಲಖಿತ್ವಮಾಡಿ, 

ಶುದಾಧ ದಯಾದ ಪೂಣುಭಕ್ರು ಯಿಂದ 

ಮಹಾಚಿದಘ ನತೋರ್ುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತಿ್ಧಾಾ ನದಂದ 

ಅನಿಮಷದೃಷ್ಟು ಯಿಂ ನಿರಿೋಕ್ರಷ ಸಿ, 

ಮೂರು ವೇಳೆ ಪಿ್ದಕ್ರಷ ಣವ ಮಾಡಿ, 

ಆ ಚಿದಘ ನ ತೋರ್ುವನು ದಾವ ದಶದಳ ಕ್ಮಲ್ದ ಮಧಾ ದಲಿ  ನೆಲೆಸಿಪ್ು 

ಇಷು  ಮಹಾಲಂಗ ಜಂಗಮಕೆು  

ಅಷು ವಿಧಮಂತಿ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಂಗಳಿಂದ 

ಆಚಾರಾದ ಶೂನಾಾ ಂತ್ವಾದ ಅಷು ವಿಧ ಲಂಗಧಾಾ ನದಂದ 

ಅಷು ವಿಧ ಬಿಂದುಗಳ ಸ್ಮರ್ಪುಸಿದಲಿಗೆ 

ಅಷು ವಿಧೋದಕ್ವಾಗುವುದಯಾಾ . 

ಆ ಇಷು ಮಹಾಲಂಗ ಜಂಗಮವೆತು  

ಅಷಾು ದಶಮಂತಿ್ ಸ್ಮ ರಣ್ದಯಿಂದ 

ಮುಗಿದಲಿಗೆ ನವಮೋದಕ್ವಾಗುವುದಯಾಾ . 
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ಉಳಿದೊೋದಕ್ವ ತಿವಿಧ ಪಿ್ಣವಧಾಾ ನದಂದ 

ಮುಕಾು ಯವ ಮಾಡಿದಲಿಗೆ 

ದಶವಿಧೋದಕ್ವೆನಿಸುವುದಯಾಾ . 

ಹಿೋಗೆ ಮಹಾಜ್ಞಾ ನ ಲಂಗಜಂಗಮಸ್ವ ರೂಪ್ ಪ್ರದತೋರ್ು 

ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತ್ಟೆು  ಬಟು ಲ್ಲಿ  ಎಡೆಮಾಡಬೇಕಾದಡೆ 

ಗೃಹದಲಿದು ಕಿ್ರಯಾಶಕ್ರು ಯರಿಗೆ ಧಾರಣವಿದುಡೆ 

ತಾ ಸ್ಲಸಿದ ಪ್ರದೊೋದಕ್ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಡುವುದಯಾಾ . 

ಸ್ಹಜಲಂಗಭಕ್ು ರಾದಡೆ 

ಮುಖ ಮಜಜ ನವ ಮಾಡಿಸಿ ತಾ ಧರಿಸುವ 

ವಿಭೂತಧಾರಣವ ಮಾಡಿಸಿ 

ಶಿವಶಿವಾ ಹರಹರ ಬಸ್ವಲಂಗಾ ಎಂದು ಬೊೋದಸಿ 

ಎಡೆಮಾಡಿಸಿಕಂಬುವುದಯಾಾ . 

ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಸಿ್ಲ್ವಾದಡೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟು , 

ಪ್ರಸಿ್ಲ್ವಾದಡೆ ಚಿದಘ ನ ಇಷು ಮಹಾಲಂಗ ಜಂಗಮವ 

ವಾಮಕ್ರಸಿ್ಲ್ದಲಿ  ಮೂತ್ುಮಾಡಿಸಿಕಂಡು 

ದಕ್ರಷ ಣಹಸ್ು ದಲಿ  ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮ ಸೂತಿ್ವಿಡಿದು 

ಬಂದ ಕಿ್ರಯಾಭಸಿತ್ವ ಲರ್ಪಸಿ, 

ಮೂಲ್ಪಿ್ಣವ ಪಿ್ಸಾದಪಿ್ಣವದೊಳಗೆ 

ಗೊೋಳಕ್ಪಿ್ಣವ ಅಖಂಡಗೊೋಳಕ್ಪಿ್ಣವ 

ಅಖಂಡ ಮಹಾಗೊೋಳಕ್ಪಿ್ಣವ, 

ಜೊಾ ೋತಪಿ್ಣವ ಧಾಾ ನದಂದ 

ದಾವ ದಶ ಮಣ್ಯ ಧಾಾ ನಿಸಿ ಪಿ್ದಕ್ರಷ ಸಿ, 

ಮೂಲ್ಮೂತು ಲಂಗಜಂಗಮದ ಮಸ್ು ಕ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ ಶುನವ ಮಾಡಿ, 

ಬಟು ಲಗೆ ಮೂರು ವೇಳೆ ಸ್ಪ ಶುನವ ಮಾಡಿ, 

ಪ್ದಾ ರ್ುದ ಪೂವಾುಶಿಯವ ಕ್ಳೆದು 

ಶುದಧ ಪಿ್ಸಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, 

ಆ ಇಷು  ಮಹಾಲಂಗ ಜಂಗಮಕೆು  

ಅಷಾು ದಶ ಮಂತಿ್ಸ್ಮ ರಣ್ದಯಿಂದ 

ಮೂರುವೇಳೆ ರೂಪ್ ಸ್ಮರ್ಪುಸಿ, ಎರಡು ವೇಳೆ ರೂಪ್ ತೋರಿ, 

ಚಿರಪಿ್ರಣಲಂಗ ಮಂತಿ್ ಜಹೆವ ಯಲಿಟ್ಟು  

ಆರನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಭೋಜಾ ಗಟಿು  

ಆ ಇಷು ಮಹಾಲಂಗ ಮಂತಿ್ಧಾಾ ನದಂದ ಸ್ಮರ್ಪುಸಿ, 

ಷಡಿವ ಧ ಲಂಗಲೊೋಲುರ್ಪು ಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ು ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಾತ್ನೆ 

ಗುರುಭಕ್ು ನಾದ ನಿಚಿ ಪಿ್ಸಾದಯೆಂಬೆ ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

36 

ಅಯಾಾ , ವಿರಕ್ು  ವಿರಕ್ು ರೆಂದೇನ 

ವಿರಕ್ರು ಯ ಮಾತ್ನಾಡುವರಲಿ್ದೆ ವಿರಕ್ರು ಕೆ ಎಲಿ್ರಿಗೆಲಿಯದೊ 

ಕೈಯೊಳಗಣ ಓಲೆ, ಕಂಕ್ಕಳಳಗಣ ಸಂಪ್ಪಟ, ಬಾಯೊಳಗಣ ಮಾತ್ತ. 

ಪ್ಪಣಾ ವಿಲಿ್ಪ್ರಪ್ವಿಲಿ್ , ಕ್ಮುವಿಲಿ್ಧಮುವಿಲಿ್ , 
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ಸ್ತ್ಾ ವಿಲಿ್ ಅಸ್ತ್ಾ ವಿಲಿ್ವೆಂದು ಮಾತ್ನಾಡುತಪ್ಪ ರು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ಕಂಗಳ ನೋಟ ಹಿಂಗದನನ ಕ್ು , ಕೈಯೊಳಗಣ ಬೆರಟ್ಟ ನಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು , 

ಹೃದಯದ ಕಾಮ ಉಡುಗದನನ ಕ್ು  

ವಿರಕ್ರು ಕೆ ಎಲಿ್ರಿಗೆಲಿಯದೊ 

ಬಲಿ್  ವಿರಕ್ು ನ ಹೃದಯವುದಕ್ದೊಳಗಣ ಗುಂಡಿನಲಿ  

ಮಾಣ್ಕ್ಾ ದ ಪಿ್ಭೆಯ ಕಂಡವರಾರ ಕಂಡಾತಂಗೆ ಕಂಗಳಲಿ  ನೋಡಿದ 

ಸ್ವುವಸುು ಗಳು 

ಆ ಲಂಗಕ್ು ರ್ಪುತ್. 

ಆ ಲಂಗವ ಕಂಡಾತಂಗೆ, ಕ್ಣುದಲಿ  ಕೇಳಿದ ಆಗಮ 

ಪ್ಪರಾಣಂಗಳು ಆ ಲಂಗಕ್ು ರ್ಪುತ್. 

ಆ ಲಂಗವ ಕಂಡಾತಂಗೆ ಜಹೆವ ಯಲಿ  ರುಚಿಸಿದ 

ಪ್ದಾ ರ್ುಂಗಳು ಆ ಲಂಗಕ್ು ರ್ಪುತ್. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ 

ಅಂಗವೂ ಲಂಗವೂ ಏಕ್ರೋಭವಿಸಿದಡೆ 

ಅವಂಗೆ ಪ್ಪಣಾ ವಿಲಿ್ಪ್ರಪ್ವಿಲಿ್ , 

ಕ್ಮುವಿಲಿ್ಧಮುವಿಲಿ್ , ಸ್ತ್ಾ ವಿಲಿ್ ಅಸ್ತ್ಾ ವಿಲಿ್ . 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ 

ಬಂದುದ ಲಂಗಕೆು  ಕಟು ನಾಗಿ, ಬಾರದುದ ಬಯಸ್ನಾಗಿ. 

ಅಂಗನೆಯರು ಬಂದು ಕಾಮತಾರ್ುದಂದ ತ್ನನ ನರ್ಪಪ ದಡೆ 

ತಾ ಮಹಾಲಂಗವನಪ್ಪಪ ವನಾಗಿ, 

ಅವಂಗೆ ಮುಖ ಬೇರಲಿ್ದೆ, ಆತ್ಮ ನೆಲಿಾ  ಒಂದೆ. 

ಅದಕೆು  ಜಗವು ಪ್ರಪ್ ಪ್ಪಣಾ ವೆಂದು ಮಾತ್ನಾಡುತಪ್ಪ ರು. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ 

ಶಿವಂಗೆ ತಾಯಿಯಿಲಿ್ , ಭುವನಕೆು  ಬೆಲೆಯಿಲಿ್ . 

ತ್ರು ಗಿರಿ ಗಹವ ರಕೆು  ಮನೆಯಿಲಿ್ . 

ಲಂಗವನಡಗೂಡಿದ ವಿರಕ್ು ಂಗೆ ಪ್ಪಣಾ  ಪ್ರಪ್ವಿಲಿ್  ಕಾಣಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

37 

ಅಯಾಾ , ಸ್ದಾಚಾರ ಸ್ದಭ ಕ್ರು  ಸ್ತು ಿಯಾ ಸ್ಮಾ ಕಾಜ ಾ ನ ಸ್ದವ ತ್ುನೆ 

ಸ್ಗುಣ ನಿಗುುಣ ನಿಜಗುಣ ಸ್ಚಿ ರಿತಿ್  ಸ್ದಾಭ ವ 

ಅಕಿೋಧ ಸ್ತ್ಾ ವಚನ ಶಮೆದಮೆ ಭವಿಭಕ್ು ಭೇದ 

ಸ್ತಾಪ ತಿ್ ದಿವಾಾ ಪ್ುಣ ಗೌರವಬುದಧ  ಲಂಗಲೋಯ ಜಂಗಮಾನುಭಾವ 

ದಶವಿಧಪ್ರದೊೋದಕ್ ಏಕಾದಶಪಿ್ಸಾದ ಷೋಡಶಭಕ್ರು ನಿವಾುಹ, 

ತಿವಿಧ ಷಡಿವ ಧ ನವವಿಧ ಲಂಗಾಚುನೆ, 

ತಿವಿಧ ಷಡಿವ ಧ ನವವಿಧ ಜಪ್, 

ತಿವಿಧ ಷಡಿವ ಧ ನವವಿಧ ಲಂಗಾಪ್ುಣ. 

ಚಿದವ ಭೂತ ಸಾನ ನ ಧೂಳನ ಧಾರಣ, ಸ್ವಾುಂಗದಲಿ  ಚಿದಿುದಿಾಕ್ರಷ ಧಾರಣ, 

ತಾ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ಾ ಕಾಯಕ್, 

ತಾ ಬೇಡುವ ಸ್ದಭ ಕ್ರು ಭಿಕ್ಷ, ತಾ ಕಟ್ಟು  ಕಂಬ ಭೇದ, 
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ತಾನಾಚರಿಸುವ ಸ್ತ್ಾ  ನಡೆನುಡಿ, ತಾ ನಿಂದ ನಿವಾುಣಪ್ದ. 

ಇಂತೋ ಬತು ೋಸ್ ನೆಲೆಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ದುಗ ರುಮುಖದಂದರಿದ 

ಬಸ್ವ ಮದಲಾದ ಸ್ಮಸ್ು  ಗಣಂಗಳೆಲಿಾ  ಪಿ್ಮರ್ 

ನಿರಾಭಾರಿ ವಿೋರಶೈವ ಸ್ನಾಮ ಗುವಿಡಿದಾಚರಿಸಿದರು ನೋಡಾ. 

ಇಂತ್ತ ಪಿ್ಮರ್ಗಣವಾಚರಿಸಿದ 

ಸ್ತ್ಾ  ಸ್ನಾಮ ಗುವರಿಯದ ಮೂಢ ಅಧಮರನೆಂತ್ತ 

ಶಿವಶಕ್ರು  ಶಿವಭಕ್ು  ಶಿವಜಂಗಮವೆಂಬೆನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

38 

ಅಯಾಾ , ಸ್ವುಮೂಲ್ಹಂಕಾರವಿಡಿದು 

ಕ್ಕಲ್ಭಿಮೆ ಛಲ್ಭಿಮೆ ಜ್ಞತಭಿಮೆ, 

ನಾಮ ವಣು ಆಶಿಮ ಮತ್ ಶಸ್ು ಿಭಿಮೆ, 

ತ್ಕ್ುಭಿಮೆ ರಾಜಾ ಭಿಮೆ, ಧನ ಧಾನಾ  ಪ್ಪತಿ್  ಮತಿ್ಭಿಮೆ, 

ಐಶವ ಯು ತಾಾ ಗ ಭೋಗ ಯೊೋಗಭಿಮೆ, 

ಕಾಯ ಕ್ರಣ ವಿಷಯಭಿಮೆ, 

ವಾಯು ಮನ ಭಾವ ಜೋವ ಮೋಹಭಿಮೆ, 

ನಾಹಂ ಕೋಹಂ ಸೋಹಂ ಮಾಯಾಭಿಮೆ ಮದಲಾದ 

ಬತು ೋಸ್ ಪ್ರಶಭಿಮತ್ರಾಗಿ ತಳಲುವ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಕಂಡು 

ಶಿವಶಕ್ರು  ಶಿವಭಕ್ು  ಶಿವಪಿ್ಸಾದ ಶಿವಶರಣ ಶಿವೈಕ್ಾ  

ಶಿವಜಂಗಮವೆಂದು ನುಡಿಯಲಾರದೆ ಎನನ  ಮನ ನಾಚಿ 

ನಿಮಮ ಡಿಗಭಿಮುಖವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

39 

ಅರಲುಗೊಂಡ ಕೆರೆಗೆ ತರೆಬಂದು ಹಾಯೆಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಬರಲುಗೊಂಡ ಸ್ಸಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತಾಯಿತ್ತು  ನೋಡಾ ಇಂದೆನಗೆ. 

ಇಹದ ಸುಖ ಪ್ರದ ಗತ ನಡೆದು ಬಂದಂತಾಯಿತ್ತು  ನೋಡಾ ಎನಗೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ಗುರುಪ್ರದವ ಕಂಡು ಧನಾ ಳಾದೆ ನೋಡಾ. 

40 

ಅರಸಿ ತಳಲದಡಿಲಿ್ , ಹರಸಿ ಬಳಲದಡಿಲಿ್ , 

ಬಯಸಿ ಹೊಕ್ು ಡಿಲಿ್ , ತ್ಪ್ಸುಸ  ಮಾಡಿದಡಿಲಿ್ . 

ಅದು ತಾನಹ ಕಾಲ್ಕ್ು ಲಿ್ದೆ ಸಾಧಾ ವಾಗದು. 

ಶಿವನಲದಲಿ್ದೆ ಕೈಗೂಡದು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನಗೊಲದನಾಗಿ 

ನಾನು ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದವ ಕಂಡು ಬದುಕ್ರದೆನು. 

41 

ಅರಸಿ ಮರೆವೊಕ್ು ಡೆ ಕಾವ ಗುರುವೆ, 

ಜಯ ಜಯ ಗುರುವೆ, 

ಆರೂ ಅರಿಯದ ಬಯಲೊಳಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ನಿಂದ ನಿಲ್ವ 

ಹಿಡಿದೆನನ  ಕ್ರದಲಿ  ತೋರದ ಗುರುವೆ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುರುವೆ, ಜಯ ಜಯ ಗುರುವೆ. 
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42 

ಅರಿದೆನೆಂದಡೆ ಅರಿಯಬಾರದು ನೋಡಾ. 

ಘನಕೆು  ಘನ ತಾನೆ ನೋಡಾ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಣುಯವಿಲಿ್ದೆ ಸೋತೆನು. 

43 

ಅರಿಯದವರಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ 

ಕ್ಲಿ್  ಹೊಯೆು  ಕ್ರಡಿಯ ತೆಗೆದುಕಂಬಂತೆ. 

ಬಲಿ್ವರಡನೆ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ 

ಮಸ್ರ ಹೊಸೆದು ಬೆಣ್ದಣ ಯ ತೆಗೆದುಕಂಬಂತೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಡೆ 

ಕ್ಪ್ಪುರದ ಗಿರಿಯನುಎಕಂಬಂತೆ. 

 
44 

ಅರಿವು ಸಾಧಾ ವಾಯಿತೆು ಂದು, 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮವ ಬಿಡಬಹುದೆ ? 

ಸಂದು ಸಂಶಯವಳಿದು ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾ ನವಾಯಿತೆು ಂದು 

ಪ್ರಧನ ಪ್ರಸಿು ಿೋಯರುಗಳಿಗೆ ಅಳುಪ್ಬಹುದೆ ? 

'ಯತಿ್ ಜೋವಃ ತ್ತಿ್  ಶಿವಃ' ಎಂಬ ಅಭಿನನ  ಜ್ಞಾ ನವಾಯಿತೆು ಂದು 

ಶುನಕ್ ಸೂಕ್ರ ಕ್ಕಕ್ಕು ಟ ಮಾಜ್ಞುಲಂಗಳ ಕೂಡೆ ಭುಂಜಸ್ಬಹುದೆ ? 

ಭಾವದಲಿ  ತ್ನನ  ನಿಜದ ನೆಲೆಯನರಿತಹುದು' 

ಸುಜ್ಞಾ ನ ಸ್ತು ಿಯಾ ಸುನಿೋತ ಮಾಗುದಲಿ  ವತುಸುವುದು. 

ಹಿೋಂಗಲಿ್ದೆ ಜ್ಞಾ ನವಾಯಿತೆು ಂದು ತ್ನನ  ಮನಕೆು  ಬಂದಹಾಂಗೆ 

ಮೋರಿನುಡಿದು ನಡೆದೆನಾದಡೆ 

ಶವ ನಗಭುದಲಿ  ಹುಟಿು ಸ್ದೆ ಬಿಡುವನೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನು ? 

45 

ಅರಿಸಿನವನೆ ಮಂದು, ಹೊಂದೊಡಿಗೆಯನೆ ತಟ್ಟು , 

ದೇವಾಂಗವನುಟೆು ನೆಲೆ ಪ್ಪರುಷ ಬಾರಾ, 

ಪ್ಪರುಷ ರತ್ನ ವೆ ಬಾರಾ. 

ನಿನನ  ಬರವೆನನ  ಅಸುವಿನ ಬರವಾದುದೋಗ, 

ಬಾರಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿೋನು ಬಂದಹನೆಂದು ಬಟೆು ಯ ನೋಡಿ ಬಾಯಾರುತದೆುನು. 

46 

ಅರ್ುಸ್ನಾಾ ಸಿಯಾದಡೇನಯಾಾ , 

ಆವಂಗದಂದ ಬಂದಡೂ ಕಳದರಬೇಕ್ಕ. 

ರುಚಿಸ್ನಾಾ ಸಿಯಾದಡೇನಯಾಾ , 

ಜಹೆವ ಯ ಕನೆಯಲಿ  ಮಧುರವನರಿಯದರಬೇಕ್ಕ. 

ಸಿು ಿೋ ಸ್ನಾಾ ಸಿಯಾದಡೇನಯಾಾ , 

ಜ್ಞಗಿ ಸ್ವ ಪ್ನ  ಸುಷ್ಣರ್ಪು ಯಲಿ  ತ್ಟಿು ಲಿ್ದರಬೇಕ್ಕ. 

ದಗಂಬರಿಯಾದಡೇನಯಾಾ , 
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ಮನ ಬತ್ು ಲೆ ಇರಬೇಕ್ಕ. 

ಇಂತೋ ಚತ್ತವಿುಧದ ಹೊಲ್ಬರಿಯದೆ ವೃಥಾ ಕೆಟು ರು 

ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

47 

ಅಲಿ್ದವರಡನಾಡಿ ಎಲಿಾ  ಸಂಗವ ತರೆದೆ ನಾನು. 

ನಾರಿ ಸಂಗವತರೆದೆ, ನಿೋರ ಹೊಳೆಯ ತರೆದೆ ನಾನು. 

ಎನನ  ಮನದೊಡೆಯ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡುವ ಭರದಂದ 

ಎಲಿಾ  ಸಂಗವ ತರೆದೆ ನಾನು. 

48 

ಅಲಿೆಂದಡೆ ಉಂಟೆಂಬುದೋ ಮಾಯೆ 

ಒಲಿೆನೆಂದಡೆ ಬಿಡದೋ ಮಾಯೆ ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ಒರ್ಪಪ  ಮರೆವೊಕ್ು ಡೆ ಮತ್ತು ಂಟೆ 

ಕಾಯಯಾಾ  ಶಿವಧೋ ! 

49 

ಅಷು ದಳಕ್ಮಲ್ದ ಆತ್ಮ ನಳಗೆ ಸೃಷ್ಟು  ಜನಿಸಿ, 

ಕೂರುಮ ದಗುದಂತ ದಗುವಳಯವ ನುಂಗಿ, 

ನಿಜಶೂನಾ  ತಾನಾದ ಬಳಿಕ್, 

ತ್ನನ  ತಾನರಿದ ನಿಜಪ್ದ ಭಿನನ ಯೊೋಗಕೆು  ಬಹುದೆ 

ಕಂಗಳ ನೋಟದಲಿ  ಮನದ ಸಗಸಿನಲಿ , 

ಅನಂಗನ ದಾಳಿಯನಗಲದೆನಣಾಣ . 

ಮರಿೋಚಿಕಾಜಲ್ದೊಳಡಗಿದ ಪಿ್ರಣ್ ವಾಾ ಧನ ಬಲೆಯೊಳಗಹುದೆ 

ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಿ್ದೆ 

ಪ್ರಪ್ಪರುಷರು ನಮಗಾಗದಣಾಣ . 

50 

ಅಷು ವಿಧಾಚುನೆಯ ಮಾಡಿ ಒಲಸುವೆನೆ ಅಯಾಾ  

ನಿೋನು ಬಹಿರಂಗವಾ ವಹಾರದೂರಸಿ್ನು. 

ಅಂತ್ರಂಗದಲಿ  ಧಾಾ ನವ ಮಾಡಿ ಒಲಸುವೆನೆ ಅಯಾಾ  

ನಿೋನು ವಾಙ್ಮ ನಕ್ು ತೋತ್ನು. 

ಜಪ್ಸು ೋತಿ್ದಂದ ಒಲಸುವೆನೆ ಅಯಾಾ  

ನಿೋನು ನಾದಾತೋತ್ನು. 

ಭಾವಜ್ಞಾ ನದಂದ ಒಲಸುವೆನೆ ಅಯಾಾ  

ನಿೋನು ಮತಗತೋತ್ನು. 

ಹೃದಯ ಕ್ಮಲ್ಮಧಾ ದಲಿ  ಇಂಬಿಟ್ಟು ಕಂಬೆನೆ ಅಯಾಾ  

ನಿೋನು ಸ್ವಾುಂಗ ಪ್ರಿಪೂಣುನು. 

ಒಲಸ್ಲೆನನ ಳವಲಿ್  ನಿೋನಲವುದೆ ಸುಖವಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

 
51 

ಅಸ್ನದಂದ ಕ್ಕದದು, 
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ವಾ ಸ್ನದಂದ ಬೆಂದು, 

ಅತ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಳಲ, 

ವಿಷಯಕೆು  ಹರಿವ ಜೋವಿಗಳು ನಿಮಮ ನರಿಯರು. 

ಕಾಲ್ಕ್ಲಪ ತ್ ಪಿ್ಳಯ ಜೋವಿಗಳೆಲಿ್  

ನಿಮಮ ನೆತ್ು  ಬಲಿ್ರಯಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

52 

ಅಳಿಸಂಕ್ಕಲ್ವೆ, ಮಾಮರವೆ, ಬೆಳುದಂಗಳೆ, ಕೋಗಿಲೆಯೆ 

ನಿಮಮ ನೆಲಿ್ರನೂ ಒಂದ ಬೇಡುವೆನು. 

ಎನನ ಡೆಯ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ ಕಂಡಡೆ ಕ್ರೆದು ತೋರಿರೆ. 

 
53 

ಆಕಾರವಿಲಿ್ದ ನಿರಾಕಾರ ಲಂಗವ 

ಕೈಯಲಿ  ಹಿಡಿದು ಕ್ಟಿು ದೆವೆಂಬರು ಅಜ್ಞಾ ನಿ ಜೋವಿಗಳು. 

ಹರಿಬಿಹಮ ರು ವೇದ ಪ್ಪರಾಣ ಆಗಮಂಗಳು 

ಅರಸಿ ಕಾಣದ ಲಂಗ. 

ಭಕ್ರು ಗೆ ಫಲ್ವಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್ . 

ಕ್ಮುಕೆು  ನರಕ್ವಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್ . 

ಜ್ಞಾ ನಕೆು  ಪ್ರಿಭಿಮಣವಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್ . 

ವೈರಾಗಾ ಕೆು  ಮುಕ್ರು ಯಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್ . 

ಇದು ಕಾರಣ ತ್ನನ  ತಾನರಿದು ತಾನಾದಡೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಾನೆ ಬೇರಿಲಿ್ . 

54 

ಆಡಬಹುದು ಪ್ರಡಬಹುದಲಿ್ದೆ 

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಲೆ ತಂದೆ. 

ಲಂಗಕೆು  ಶರಣ್ದನನ ಬಹುದಲಿ್ದೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಶರಣ್ದನನ ಬಾರದೆಲೆ ತಂದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ, 

ನಿಮಮ  ಶರಣರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬಲಿ್ರು ಎಲೆ ತಂದೆ. 

55 

ಆಡುವುದು ಹಾಡುವುದು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳುವುದು 

ನಡೆವುದು ನುಡಿವುದು 

ಸ್ರಸ್ ಸ್ಮೆಮ ೋಳವಾಗಿಪ್ಪಪ ದಯಾಾ  ಶರಣರಡನೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋ ಕಟು  ಆಯುಷಾ ವುಳಳ ನನ ಕ್ು ರ 

ಲಂಗಸುಖಿಗಳ ಸಂಗದಲಿ  ದನಗಳ ಕ್ಳೆವೆನು. 

56 

ಆತ್ತರದ ಧಾಾ ನದಂದ ಧಾವತಗೊಂಡೆ ; 

ಜೊಾ ೋತಲ್ರ್ಿ ಿಂಗವ ಕಾಣ್ಸ್ಬಾರದು. 

ಮಾತನ ಮಾಲೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ಕವನಲಿ್  ; 

ಧಾತ್ತಗೆಡಿಸಿ ಮನವ ನೋಡಿ ಕಾಡುವನು. 
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ಆತ್ತಮನಂತ್ರ ಪ್ರವನರಿದಡೆ ಆತ್ನೆ ಯೊೋಗಿ ; 

ಆತ್ನ ಪ್ರದಕೆು  ಶರಣ್ದಂಬೆನಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

57 

ಆದ ಅನಾದಗಳಿಂದತ್ು ಲ್ಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಮೂದೇವರ ಮೂಲ್ಸಿಾನವಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕ್ಳಾತೋತ್ ಆದ ನಿರಂಜನನಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಆ ನಾದಸ್ವ ರೂಪೇ ಬಸ್ವಣಣ ನಾದ ಕಾರಣ, 

ಆ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತದೆುನು ಕಾಣಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

58 

ಆದ ಅನಾದ ನಿತಾಾ ನಿತ್ಾ ವ ತಳಿಯಲ್ರಿಯದೆ 

ವಾಯಕೆು  ಪ್ರಬಿಹಮ ವ ನುಡಿವ 

ವಾಯುಪಿ್ರಣ್ಗಳವರೆತ್ು  ಬಲಿ್ರೋ, 

ಆ ಪ್ರಬಿಹಮ ದ ನಿಜದ ನಿಲ್ವ ? 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ; 

ಆದಯೆ ದೇಹ, ಅನಾದಯೆ ನಿದೆುಹ, 

ಆದಯೆ ಸ್ಕ್ಲ್, ಅನಾದಯೆ ನಿಷು ಲ್, 

ಆದಯೆ ಜಡ, ಅನಾದಯೆ ಅಜಡ. 

ಆದಯೆ ಕಾಯ, ಅನಾದಯೆ ಪಿ್ರಣ. 

ಈ ಎರಡರ ಯೊೋಗವ ಭೇದಸಿ 

ತ್ನಿನ ಂದ ತಾನೆ ತಳಿದು ನೋಡಲು, 

ಆದ ಸಂಬಂಧವಪ್ಪ  ಭೂತಂಗಳು ನಾನಲಿ್ . 

ದಶವಿಧಂದಿಯಂಗಳು ನಾನಲಿ್ , ದಶವಾಯುಗಳು ನಾನಲಿ್ . 

ಅಷು ಮದಂಗಳು, ಸ್ಪ್ು ವಾ ಸ್ನಂಗಳು, 

ಅರಿಷಡವ ಗುಂಗಳು, ಷಡೂಮುಗಳು, ಷಡೆ ಿಮೆಗಳು, 

ಷಡಾಭ ವವಿಕಾರಂಗಳು, ಷಟು ಮುಂಗಳು, ಷಡಾಧ ತ್ತಗಳು, 

ತ್ನುತಿ್ಯಂಗಳು, ಜೋವತಿ್ಯಂಗಳು, 

ಮಲ್ತಿ್ಯಂಗಳು, ಮನತಿ್ಯಂಗಳು, 

ಗುಣತಿ್ಯಂಗಳು, ಭಾವತಿ್ಯಂಗಳು, 

ತಾಪ್ತಿ್ಯಂಗಳು, ಅಂತಃಕ್ರಣಂಗಳು 

ಇಂತವಾದಯಾಗಿ ತೋರುವ ತೋರಿಕೆಯೇನೂ 

ನಾನಲಿ್ , ನನನ ವಲಿ್ . 

ಇಂತವೆಲಿ್ವೂ ನನಾನ ಧಿೋನವಾಗಿಪ್ಪ ವು 

ನಾನಿವರಾಧಿೋನದವನಲಿ್ . 

ನಾನು ತೂಯು ತೂಯಾುತೋತ್ವಪ್ಪ  

ಸ್ತ್ತು  ಚಿತಾು ನಂದ ನಿತ್ಾ ಪ್ರಿಪೂಣುವಸುು ವೆ ತ್ನಿನ ರವೆಂದು ತಳಿಯೆ, 

ಆ ತಳಿದ ಮಾತಿ್ದಲಿಯೇ ಅನಿತ್ಾ ದ ಬೆಸುಗೆ ಬಿಟ್ಟು  

ನಿರಾಳದಲಿ  ನಿಜವನೈದಲ್ರಿಯದೆ 
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ಮತೆು ಯುಂ ಭೌತಕ್ ತ್ತ್ವ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಇರುತು ರಲು, 

ಇಂತೋ ತ್ತ್ವ ದಾದ ತಾನೆಂತೆನಲು 

ಆ ಪ್ರಬಿಹಮ ವಪ್ಪ  ನಿತ್ಾ ನಿರಾಳ ನಿಿಃಶೂನಾ ಲಂಗವೆ 

ತ್ನನ  ಲೋಲಾವಿಲಾಸ್ದಂದ ತಾನೆ ಸುನಾದ ಬಿಂದು ಪಿ್ಕಾಶ 

ತೇಜೊೋಮೂತುಯಾಗಿ ನಿಂದು ಮಹಾಲಂಗವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ಮಹಾಲಂಗವೆ ಪಂಚಸಾದಾಖಾ ವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ಪಂಚಸಾದಾಖಾ ವೆ ಪಂಚಲಂಗ ಪಿ್ಕಾಶವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ಪಂಚಲಂಗ ಪಿ್ಕಾಶವೆ ಪಂಚಮುಖವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಆ ಪಂಚಮುಖದಂದವೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯುತ್ಪ ತು . 

ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯಿಂದವೆ ಪಂಚಕ್ಲೆಗಳುತ್ಪ ತು . 

ಆ ಪಂಚಕ್ಲೆಗಳಿಂದವೆ ಜ್ಞಾ ನ ಮನ ಬುದಧ  ಚಿತ್ು  

ಅಹಂಕಾರಗಳುತ್ಪ ತು . 

ಆ ಜ್ಞಾ ನ ಮನ ಬುದಧ  ಚಿತ್ು  ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದವೆ 

ಪಂಚತ್ನಾಮ ತಿ್ಂಗಳುತ್ಪ ತು . 

ಆ ಪಂಚತ್ನಾಮ ತಿ್ಂಗಳಿಂದವೆ ಪಂಚಭೂತಂಗಳುತ್ಪ ತು . 

ಆ ಪಂಚಭೂತಂಗಳೇ ಪಂಚಿೋಕ್ರಣವನೆಯೆಿ  

ಆತ್ಮ ಂಗೆ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಅಂಗಕೆು  ಜ್ಞಾ ನೇಂದಿಯಂಗಳು ಕ್ಮರ್ಿ ಿಂದಿಯಂಗಳು 

ಪಿ್ತ್ಾ ಂಗವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು . 

ಇಂತ್ತ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಮಂ 

ಶಿವ ತ್ನನ  ಚಿದಂಶಿಕ್ನಪ್ಪ  ಆತ್ಮ ಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನಾಗಿ, 

ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯದ ಪೂವಾುಶಿಯವು 

ಎಲಿಯಾಯಿತ್ತು  ಅಲಿಯೇ ಅಡಗಿಸಿ 

ಆ ಕಾಯದ ಪೂವಾುಶಿಯವನಳಿದು 

ಮಹಾ ಘನಲಂಗವ ವೇಧಿಸಿ ಕಟ್ಟು , 

ಶಿವ ತಾನೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು 

ಮಹಾಘನಲಂಗವ ವೇದಸಿ ಕಟು  ಪ್ರಿ ಎಂತೆಂದಡೆ 

ಆತ್ಮ ಗೂಡಿ ಪಂಚಭೂತಂಗಳನೆ ಷಡಿವ ಧ ಅಂಗವೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಅಂಗಕೆು  ಆ ಕ್ಲೆಗಳನೆ ಷಡಿವ ಧ ಶಕ್ರು ಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಶಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ಷಡಿವ ಧ ಭಕ್ರು ಯನಳವಡಿಸಿ, 

ಆ ಭಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ಭಾವ ಜ್ಞಾ ನ ಮನ ಬುದಧ  ಚಿತ್ು  ಅಹಂಕಾರಂಗಳನೆ 

ಷಡಿವ ಧ ಹಸ್ು ಂಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಹಸ್ು ಂಗಳಿಗೆ ಮಹಾಲಂಗವಾದಯಾದ 

ಪಂಚಲಂಗಗಳನೆ ಷಡಿವ ಧ ಲಂಗಂಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಮುಖಂಗಳಿಗೆ ತ್ನಾಮ ತಿ್ಂಗಳನೆ ದಿವಾ ಪ್ದಾರ್ುಂಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ದಿವಾ ಪ್ದಾರ್ುಂಗಳು ಆಯಾಯ ಮುಖದ ಲಂಗಂಗಳಲಿ  

ನಿರಂತ್ರ ಸಾವಧಾನದಂದ ಅರ್ಪುತ್ವಾಗಿ ಬಿೋಗಲೊಡನೆ. 

ಅಂಗಸಿ್ಲಂಗಳಡಗಿ ತಿವಿಧ ಲಂಗಾಂಗಸಿ್ಲಂಗಳುಳಿದು 

ಕಾಯ ಗುರು, ಪಿ್ರಣ ಲಂಗ, ಜ್ಞಾ ನ ಜಂಗಮ 



 

Downloaded from:  http://www.lingayatreligion.com 

ಗುರುವಿನಲಿ  ಶುದಧ ಪಿ್ಸಾದ, ಲಂಗದಲಿ  ಸಿದಧ ಪಿ್ಸಾದ, 

ಜಂಗಮದಲಿ  ಪಿ್ಸಿದಧ ಪಿ್ಸಾದ. 

ಇಂತೋ ತಿವಿಧ ಪಿ್ಸಾದವು ಏಕಾರ್ುವಾಗಿ, 

ಮಹಾಘನ ಪ್ರಿಪೂಣುಪಿ್ಸಾದವಳವಟು  ಶರಣ 

ಜ್ಞಾ ನಿಯಲಿ್ , ಅಜ್ಞಾ ನಿ ಮುನನ ವೇ ಅಲಿ್ . 

ಶೂನಾ ನಲಿ್ , ನಿಿಃಶೂನಾ  ಮುನನ ವೇ ಅಲಿ್ . 

ದೆವ ೈತಯಲಿ್ , ಅದೆವ ೈತ ಮುನನ ವೇ ಅಲಿ್ . 

ಇಂತೋ ಉಭಯಾತ್ಮ ಕ್ ತಾನೆಯಾಗಿ ? 

ಇದು ಕಾರಣ, ಇದರ ಆಗುಹೊೋಗು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಸಂಬಂಧವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣರೇ ಬಲಿ್ರು. 

59 

ಆದ ಅನಾದಯೆನನ ದೆ ಬಸ್ವಣಣ  ಗಣಮೇಳಾಪ್ವಾಗಿ 

ಅನಂತ್ ಯುಗಂಗಳಲಿಯೂ ಸ್ಕ್ಲ್ ಲೊೋಕ್ದೊಳು 

ಚರಿಸುತು ಪ್ಪ  ಸುಳುಹನರಿಯದೆ 

ಸ್ಕ್ಲ್ ನಿಿಃಕ್ಲ್ರೆಲಿ್  ಭಿಮೆಗೊಂಡು ಬಿೋಳುತೆು ೋಳುತು ದುರು. 

ಇವರೆಲಿ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಗಣಂಗಳ ನಾನರಿದು ಬದುಕ್ರದೆನು ಕಾಣಾ 

ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

60 

ಆಧಾರ ಸಾವ ಧಿಷಾಾ ನ ಮಣ್ಪೂರಕ್ 

ವಿಶುದಧ  ಆಜೆಾ ೋಯವ ನುಡಿದಡೇನು 

ಆದ ಅನಾದಯ ಸುದೆಯ 

ಕೇಳಿದಡೇನು ಹೇಳಿದಡೇನು 

ತ್ನನ ಲಿದೆು ದ ತಾನರಿಯದನನ ಕ್ು ರ. 

ಉನಮ ನಿಯ ರಭಸ್ದ ಮನ ಪ್ವನದ ಮೇಲೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ 

ಭೇದಸ್ಲ್ರಿಯರು. 

61 

ಆನು ನಂದೆನಯಾಾ , ಆನು ಬೆಂದೆನಯಾಾ , 

ಆನು ಬೆಂದ ಬೇಗೆಯನರಿಯದೆ ಕೆಟೆು ನಯಾಾ , 

ಆನು ಕೆಟು  ಕೇಡನೇನೆಂದು ಹವಣ್ಸುವೆನಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ನೋವ ಕಂಡು ಆನು ಬೆಂದೆನಯಾಾ . 

62 

ಆಯತ್ ಸಾವ ಯತ್ ಅನುಭಾವವ ನಾನೆತ್ು  ಬಲಿೆನಯಾಾ  

ಗುರು ಲಂಗ ಜಂಗಮಕೆು  ಅರ್ುಪಿ್ರಣಾಭಿಮಾನವಂ ಸ್ಮರ್ಪುಸಿ, 

ಅಹಂಕಾರವಳಿದಹಂತ್ಹ ಪ್ಪರಾತ್ನರ ಮನೆಯಲಿ  

ಭೃತ್ಾ ರ ಭೃತ್ಾ ಳಾಗಿಪೆಪ ನಯಾಾ . 

ಇದು ಕಾರಣ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಗಣಂಗಳಲಿ್ದನಾ ವ ನಾನರಿಯೆನಯಾಾ . 

63 

ಆಯುಷಾ  ಹೊೋಗುತು ದೆ, ಭವಿಷಾ  ತಲ್ಗುತು ದೆ, 

ಕೂಡಿದು ಸ್ತಸುತ್ರು ತ್ಮತ್ಮಗೆ ಹರಿದು ಹೊೋಗುತೆು ೈದಾರೆ ; 
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ಬೇಡ ಬೇಡವೆಲೆ ಬಂಜೆಯಾಗಿ ಕೆಡಬೇಡ ಬಯಲಂಗೆ ಮನವೆ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಶರಣರ ಸಂಗದಲಿ , ಹೂಣ್ ಹೊಕ್ಕು  ಬದುಕ್ಕ 

ಕಂಡಾ,ಮನವೆ. 

64 

ಆರೂ ಇಲಿ್ದವಳೆಂದು ಆಳಿಗೊಳಲುಬೇಡ ಕಂಡೆಯಾ 

ಎನ ಮಾಡಿದಡೂ ಆನಂರ್ಜವಳಲಿ್ . 

ತ್ರಗೆಲೆಯ ಮೆಲದು ಆನಿಹೆನು, 

ಸ್ರಿಯ ಮೇಲೊರಗಿ ಆನಿಹೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಕ್ರ ಕೇಡನಡಿಿದಡೆ ಒಡಲ್ನು ಪಿ್ರಣವನು 

ನಿಮಗರ್ಪುಸಿ ಶುದಧ ಳಹೆನು. 

65 

ಆಲಸೆನನ  ಬಿನನ ಪ್ವ, ಲಾಲಸೆನನ  ಬಿನನ ಪ್ವ, ಪ್ರಲಸೆನನ  ಬಿನನ ಪ್ವ. 

ಎಕೆನನ  ಮರೆಯ ಕೇಳೆಯಯಾಾ  ತಂದೆ 

ನಿೋನಲಿ್ದೆ ಮತು ಲಿ್  ಮತು ಲಿ್ . 

ನಿೋನೆ ಎನಗೆ ಗತ, ನಿೋನೆ ಎನಗೆ ಮತಯಯಾಾ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

66 

ಆವ ವಿದೆಾ ಯ ಕ್ಲತ್ಡೇನು 

ಸಾವ ವಿದೆಾ  ಬೆನನ ಬಿಡದು. 

ಅಶನವ ತರೆದಡೇನು, ವಾ ಸ್ನವ ಮರೆದಡೇನು 

ಉಸುರ ಹಿಡಿದಡೇನು, ಬಸುರ ಕ್ಟಿು ದಡೇನು 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಯಾಾ , ನೆಲ್ ತ್ಳವಾರನಾದಡೆ ಕ್ಳಳ ನೆಲಿಗೆ ಹೊೋಹನು 

67 

ಆವಾಗಳೂ ಎನನ  ಮನ ಉದರಕೆು  ಹರಿವುದು. 

ಕಾಣಲಾರೆನಯಾಾ  ನಿಮುಮ ವನು, ಭೇದಸ್ಲ್ರಿಯೆ. 

ಮಾಯದ ಸಂಸಾರದಲಿ  ಸಿಲುಕ್ರದೆನು. 

ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಹೊದೆುವಂತೆ ಮಾಡಾ, ನಿಮಮ  

ಧಮು. 

68 

ಆಶೆಯಾಮಷವಳಿದು, ಹುಸಿ ವಿಷಯಂಗಳೆಲಿ್  ಹಿಂಗಿ, 

ಸಂಶಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಸಂಬಂಧವಾಯಿತ್ತು  ನೋಡಾ. 

ಎನನ  ಮನದೊಳಗೆ ಘನಪ್ರಿಣಾಮವ ಕಂಡು 

ಮನ ಮಗನ ವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿಮಮ  ಶರಣ ಪಿ್ಭುದೇವರ ಕ್ರುಣದಂದ ಬದುಕ್ರದೆನಯಾಾ . 

69 

ಆಹಾರವ ಕ್ರರಿದು ಮಾಡಿರಣಾಣ , ಆಹಾರವ ಕ್ರರಿದು ಮಾಡಿ. 

ಆಹಾರದಂದ ವಾಾ ಧಿ ಹಬೆಿ  ಬಲವುದಯಾಾ . 

ಆಹಾರದಂ ನಿದಿೆ , ನಿದಿೆಯಿಂ ತಾಮಸ್, ಅಜ್ಞಾ ನ, ಮೈಮರಹು, 

ಅಜ್ಞಾ ನದಂ ಕಾಮವಿಕಾರ ಹೆಚಿಿ , 

ಕಾಯವಿಕಾರ, ಮನೋವಿಕಾರ, ಇಂದಿಯವಿಕಾರ, 
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ಭಾವವಿಕಾರ, ವಾಯುವಿಕಾರವನುಂಟ್ಟಮಾಡಿ, 

ಸೃಷ್ಟು ಗೆ ತ್ಹುದಾದ ಕಾರಣ ಕಾಯದ ಅತಪೋಷಣ ಬೇಡ. 

ಅತ ಪೋಷಣ್ದ ಮೃತ್ತಾ ವೆಂದುದು. 

ಜಪ್ ತ್ಪ್ ಧಾಾ ನ ಧಾರಣ ಪೂಜೆಗೆ ಸೂಕ್ಷಮ ದಂ ತ್ನುಮಾತಿ್ವಿದೆ ರೆ ಸಾಲ್ದೆ 

ತ್ನುವ ಪೋಷ್ಟಸುವ ಆಸೆ ಯತತ್ವ ಕೆು  ವಿಫಸ ನ ವೆಂದುದು. 

ತ್ನು ಪೋಷಣ್ದಯಿಂದ ತಾಮಸ್ ಹೆಚಿಿ , ಅಜ್ಞಾ ನದಂ ವಿರಕ್ರು  ಹಾನಿ, 

ಅರಿವು ನಷು , ಪ್ರವು ದೂರ, ನಿರಕೆ ನಿಲ್ವಿಲಿ್ದ ಕಾರಣ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಸ್ ಬಂದ ಕಾಯವ ಕೆಡಿಸ್ದೆ ಉಳಿಸಿಕಳಿಳ ರಯಾಾ . 

70 

ಆಳುತ್ನದ ಮಾತ್ನಾಡದರೆಲ್ವೊ 

ಮೇಲೆ ಕಾಯುದಮಮ ತ್ು ಣಾಣ . 

ಅಲ್ಗಿನ ಮನೆಯ ಧಾರೆ ಮಂಚ್ಚವಾಗ 

ಕೋಡದೆ ಕಂಕ್ದೆ ನಿಲ್ಬೇಕ್ಯಾ . 

ಬಂಟ ಬೆಟು  ಭಕ್ರು ಯೊಂದೆ ಕಂಡಯಾ . ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಂತ್ಲಿ್ದೊಲಿ್ . 

71 

ಆಳುತ್ನದ ಮಾತ್ನೇರಿಸಿ ನುಡಿದಡೆ 

ಆಗಳೆ ಕ್ಟಿು ದೆನು ಗಂಡುಗಚಿೆಯ. 

ತಗುರನೇರಿಸಿ ತಲ್ಕ್ವನಿಟ್ಟು  

ಕೈದುವ ಕಂಡು ಕ್ಳನೇರಿದ ಬಳಿಕ್, 

ಕ್ಟಿು ದ ನಿರಿ ಸ್ಡಿಲದಡೆ ಇನುನ  ನಿಮಾಮ ಣ್ದ, 

ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

72 

ಇಂದಿನಿೋಲ್ದ ಗಿರಿಯನೇರಿಕಂಡು 

ಚಂದಿಕಾಂತ್ದ ಶಿಲೆಯನರ್ಪಪ ಕಂಡು 

ಕಂಬ ಬಾರಿಸುತ್ು  ಎಂದಪೆಪ ನ ಶಿವನೆ ? 

ನಿಮಮ  ನೆನೆವುತ್ು  ಎಂದಪೆಪ ನ ? 

ಅಂಗಭಂಗ ಮನಭಂಗವಳಿದು ನಿಮಮ ನೆಂದಂಗೊಮೆಮ  ನೆರೆವೆನಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

73 

ಇಂದಿಯವ ಬಿಟ್ಟು  ಕಾಯವಿರದು ; 

ಕಾಯವ ಬಿಟ್ಟು  ಇಂದಿಯವಿರದು. 

ಎಂತ್ತ ನಿಿಃಕಾಮಯೆಂಬೆ, ಎಂತ್ತ ನಿದರ್ಿ  ಷ್ಟಯೆಂಬೆ 

ನಿೋನಲದಡೆ ಸುಖಿಯಾಗಿಪೆಪ , 

ನಿೋನಲಿ್ದರೆ ದುಿಃಖಿಯಾಗಿಪೆಪ ನಯಾಾ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

74 

ಇಂದೆನನ  ಮನೆಗೆ ಒಡೆಯರು ಬಂದಡೆ 

ತ್ನುವೆಂಬ ಕ್ಳಶದಲುದಕ್ವ ತ್ತಂಬಿ, 

ಕಂಗಳ ಸೋನೆಯೊಡನೆ ಪ್ರದಾಚುನೆಯ ಮಾಡುವೆ. 

ನಿತ್ಾ  ಶಂತಯೆಂಬ ಶೈತ್ಾ ದೊಡನೆ ಸುಗಂಧವ ಪೂಸುವೆ. 
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ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪ್ದವೆಂದರಿದು ಅಕ್ಷತೆಯನೇರಿಸುವೆ. 

ಹೃದಯಕ್ಮಲ್ ಪ್ಪಷಪ ದೊಡನೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆ. 

ಸ್ದಾಭ ವನೆಯೊಡನೆ ಧೂಪ್ವ ಬಿೋಸುವೆ. 

ಶಿವಜ್ಞಾ ನ ಪಿ್ಕಾಶದೊಡನೆ ಮಂಗಳಾರತಯನೆತ್ತು ವೆ. 

ನಿತ್ಾ ತೃರ್ಪು ಯೊಡನೆ ನೈವೇದಾ ವ ಕೈಕಳಿಸುವೆ. 

ಪ್ರಿಣಾಮದೊಡನೆ ಕ್ಪ್ರ್ಿ ರ ವಿೋಳೆಯವ ಕಡುವೆ. 

ಪಂಚಬಿಹಮದೊಡನೆ ಪಂಚಮಹಾವಾದಾ ವ ಕೇಳಿಸುವೆ. 

ಹರುಷದೊಡನೆ ನೋಡುವೆ, 

ಆನಂದದೊಡನೆ ಕ್ಕಣ್ಕ್ಕಣ್ದಾಡುವೆ, 

ಪ್ರವಶದೊಡನೆ ಹಾಡುವೆ, ಭಕ್ರು ಯೊಡನೆ ಎರಗುವೆ, 

ನಿತ್ಾ ದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆಡುವೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿಮಮ  ನಿಲ್ವ ತೋರಿದ ಗುರುವಿನಡಿಯಲಿ  ಅರನಾಗಿ 

ಕ್ರಗುವೆ. 

75 

ಇಂದೆನನ  ಮನೆಗೆ ಗಂಡ ಬಂದಹನೆಲೆಗವಾವ . 

ನಿಮನಿಮಗೆಲಿಾ  ಶಂಗಾರವ ಮಾಡಿಕಳಿಳ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಿೋಗಳೆ ಬಂದಹನು, ಇದರುಗೊಳಿಳ  ಬನಿನ ರವವ ಗಳಿರಾ. 

76 

ಇದನಾರಯಾ  ಬಲಿ್ರು 

ಹಮಮ ಳಿದ ಶರಣರ ಮೇಲಹ ಪ್ರವ ಬಲಿ್  ಶರಣ. 

ಪಂಚೇಂದಿಯದ ಇಂಗಿತ್ವ ಬಲಿ್  ಶರಣ. 

ಒಡಲ್ ಬಿಟು  ಶರಣನಲಿ್ದೆ, ಉಳಿದ ಪಿ್ರಣತಕತ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಕ್ರಿವರೆತ್ು ಲು, ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗಲಿ್ದೆ. 

77 

ಇಹಕು ಬೆ  ಗಂಡನೆ ಪ್ರಕು ಬೆ  ಗಂಡನೆ ? 

ಲೌಕ್ರಕು ಬೆ  ಗಂಡನೆ ಪ್ರರಮಾರ್ುಕು ಬೆ  ಗಂಡನೆ ? 

ಎನನ  ಗಂಡ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರಲಿ್ದೆ ಮಕ್ರು ನ ಗಂಡರೆಲಿ್  ಮುಗಿಲ್ಮರೆಯ 

ಬೊಂಬೆಯಂತೆ. 

78  

ಈಳೆ ನಿಂಬೆ ಮಾವು ಮಾದಲ್ಕೆ  

ಹುಳಿನಿೋರನೆರೆದವರಾರ?  

ಕ್ಬೆು  ಬಾಳೆ ಹಲ್ಸು ನಾರಿವಾಳಕೆು   

ಸಿಹಿನಿೋರನೆರೆದವರಾರ? 

ಕ್ಳವೆ ರಾಜ್ಞನನ  ಶಲ್ಾ ನನ ಕೆು   

ಓಗರದ ಉದಕ್ವನೆರೆದವರಾರ?  

ಮರುಗ ಮಲಿಗೆ ಪ್ಚಿೆ  ಮುಡಿವಾಳಕೆು   

ಪ್ರಿಮಳದುದಕ್ವನೆರೆದವರಾರ?  

ಇಂತೋ ಜಲ್ವು ಒಂದೆ, ನೆಲ್ನು ಒಂದೆ, ಆಕಾಶವು ಒಂದೆ.  

ಜಲ್ವು ಹಲ್ವು ದಿವಾ ಂಗಳ ಕೂಡಿ  
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ತ್ನನ  ಪ್ರಿಬೇರಾಗಿಹ ಹಾಗೆ,  

ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನು  

ಹಲ್ವು ಜಗಂಗಳ ಕೂಡಿಕಂಡಿದುಡೇನು ತ್ನನ  ಪ್ರಿ ಬೇರೆ. 

 
79 

ಉಡುವೆ ನಾನು ಲಂಗಕೆು ಂದು, 

ತಡುವೆ ನಾನು ಲಂಗಕೆು ಂದು, 

ಮಾಡುವೆ ನಾನು ಲಂಗಕೆು ಂದು, 

ನೋಡುವೆ ನಾನು ಲಂಗಕೆು ಂದು, 

ಎನನ ಂತ್ರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳು ಲಂಗಕಾು ಗಿ. 

ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡದಂತಪೆಪ  ನೋಡಾ. 

ಆನೆನನ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಳಗಾಗಿ ಹತ್ು ರಡನೆ ಹನನ ಂದಾಗಿಪ್ಪಪ ದನೇನ 

ಹೇಳುವೆನವಾವ ? 

80 

ಉಣಲೆಂದು ಬಂದ ಸುಖ ಉಂಡಲಿ್ದೆ ಹರಿಯದು. 

ಕಾಣಲೆಂದು ಬಂದ ದುಿಃಖ ಕಂಡಲಿ್ದೆ ಹರಿಯದು. 

ತ್ನುವಿಂಗೆ ಬಂದ ಕ್ಮು ಹರಿವ ಕಾಲ್ಕೆು  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರು 

ಕ್ಡೆಗಣ್ಣ ನಿಂದ ನೋಡಿದರು. 

81 

ಉದಯದಲೆದೆು  ನಿಮಮ  ನೆನೆವೆನಯಾಾ . 

ಕ್ಸ್ದೆಗೆದು ಚಳೆಯ ಕಟ್ಟು  

ನಿಮಮ  ಬರವ ಹಾರುತದೆುನಯಾಾ . 

ಹಸೆ ಹಂದರವನಿಕ್ರು  ನಿಮಮ ಡಿಗಳಿಗೆಡೆಮಾಡಿಕಂಡಿದೆುನಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋನಾವಾಗ ಬಂದೆಯಾ ಎನನ  ದೇವಾ ? 

82 

ಉದಯಾಸ್ು ಮಾನವೆಂಬೆರಡು ಕಳಗದಲಿ , 

ಆಯುಷಾ ವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆದು ತೋರದ ಮುನನ  

ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ ! ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ ! ಈ ಜನಮ  ಬಳಿಕ್ರಲಿ್ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರದೇವನ ನೆನೆದು ಪಂಚಮಹಾಪ್ರತ್ಕ್ರೆಲಿ್ರು 

ಮುಕ್ರು ವಡೆದರಂದು ? 

83 

ಉಪ್ಮಾತೋತ್ರು ರುದಿಗಣಂಗಳು, 

ಅವರೆನನ  ಬಂಧುಬಳಗಂಗಳು. 

ನಮಮ  ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಒಲದಡೆ ಮರಳಿತ್ು  ಬಾರೆನಮಾಮ  ತಾಯೆ. 

84 

ಉರಕೆು  ಜವವ ನಗಳು ಬಾರದ ಮುನನ , 

ಮನಕೆು  ನಾಚಿಕೆಗಳು ತೋರದ ಮುನನ , 

ನಮಮ ವರಂದೆ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರು 

ಸಿರಿಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ. 

ಹೆಂಗೂಸೆಂಬ ಭಾವ ತೋರದ ಮುನನ  ನಮಮ ವರಂದೆ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರು 
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85 

ಉರಿಯ ಫಣ್ಯನುಟ್ಟು  ಊರಿಂದ ಹೊರಗಿರಿಸಿ, 

ಕ್ರೆಯಲ್ಟಿು ದ ಸ್ಖಿಯ ನೆರೆದ ನೋಡೆಲೆಗವಾವ . 

ತೂಯಾುವಸಿೆಯಲಿ  ತೂಗಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿ 

ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಾರೆನವಾವ . 

ಆರವಸಿೆ  ಕ್ರ ಹಿರಿದು ಎಲೆ ತಾಯೆ. 

ಗಿರಿ ಬೆಂದು ತ್ರುವುಳಿದು ಹೊನನ ರಳೆಯ ಮರನುಲವಾಗ ಹಿರಿಯತ್ನಗೆಡಿಸಿ 

ನೆರೆವೆನು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ. 

86 

ಉರಿಯೊಡಿಿದಡೆ ಸಿೋತ್ಳವೆನಗೆ. 

ಗಿರಿಮೇಲೆ ಬಿದೆ ರೆ ಪ್ಪಷಪ ವೆನಗೆ. 

ಸ್ಮುದಿಮೇಲುವಾಯಿದರೆ ಕಾಲುವೆಯೆನಗೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿಮಾಮ ಣ್ದಯೆಂಬುದು ತ್ಲೆಯೆತು  ಬಾರದ ಭಾರವೆನಗೆ. 

87 

ಉಸುರಿನ ಪ್ರಿಮಳವಿರಲು 

ಕ್ಕಸುಮದ ಹಂಗೇಕ್ಯಾಾ  

ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಶಂತ ಸೈರಣ್ದಯಿರಲು 

ಸ್ಮಾಧಿಯ ಹಂಗೇಕ್ಯಾಾ  

ಲೊೋಕ್ವೆ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ್ ಏಕಾಂತ್ದ ಹಂಗೇಕ್ಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

88 

ಉಳುಹುವ, ಕ್ರವ ನೇಹವುಂಟೆ ನಿಮಮ ಲಿ  

ಸಂಸಾರಕೆು ಡೆಯಾ [ಡದ] ಭಕ್ರು ಯೊಳವೆ 

ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಏನ ಹೇಳುವೆನಯಾ  ಲ್ಜೆಜ ಯ ಮಾತ್ನು 

89 

ಉಳುಳ ದೊಂದು ತ್ನು, ಉಳುಳ ದೊಂದು ಮನ. 

ನಾನಿನಾನ ವ ಮನದಲಿ  ಧಾಾ ನವ ಮಾಡುವೆನಯಾಾ  ? 

ಸಂಸಾರವನಾವ ಮನದಲಿ  ತ್ಲಿೋಯವಾಹೆನಯಾಾ  ? 

ಅಕ್ಟಕ್ಟಾ, ಕೆಟೆು  ಕೆಟೆು  ? ಸಂಸಾರಕ್ು ಲಿಾ , ಪ್ರಮಾರ್ುಕ್ು ಲಿಾ  ? 

ಎರಡಕೆು  ಬಿಟು  ಕ್ರುವಿನಂತೆ ? 

ಬಿಲ್ವ  ಬೆಳವಲ್ಕಾಯನಂದಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

90 

ಊಡಿದಡುಣಣ ದು, ನಿೋಡಿದಡೊಲಯದು. 

ಕಾಡದು ಬೇಡದು ಒಲಯದು ನೋಡಾ. 

ಊಡಿದಡುಂಡು ನಿೋಡಿದಡೊಲದು ಬೇಡಿದ ವರವ ಕಡುವ 

ಜಂಗಮಲಂಗದ ಪ್ರದವ ಹಿಡಿದು ಬದುಕ್ರದೆ, ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

91 

ಊರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೇಂಟೆ ಬಿದೆತ್ತು . 

ಆರು ಕಂಡವರು ತೋರಿರಯಾಾ . 

ಊರಿಗೆ ದೂರುವೆನಗುಸೆಯನಿಕ್ಕು ವೆ 

ಅರಸುವೆನೆನನ  ಬೇಂಟೆಯ. 



 

Downloaded from:  http://www.lingayatreligion.com 

ಅರಿತ್ತ ಅರಿಯದೆ ಒಂದು ಬೇಂಟೆಯನಾಡಿದೆನು. ಅರಸಿಕಡಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

92 

ಊರ ಮುಂದೆ ಹಾಲ್ತರೆ ಇರಲು 

ನಿೋರಡಸಿ ಬಂದೆನಲಿ್ಯಾ  ನಾನು. 

ಬರುದೊರೆವೊೋದವಳನೆನನ ನಪ್ಪ ದರಯಾಾ . 

ನಿೋನತು ದ ಕಾರಣ ಬಂದೆನಯಾ . 

ಹೆರಿಗೆ ಕೂತ್ವಳ ತೆಗೆದಪ್ಪಪ ವನೆಗಗ  ನೋಡಾ ? 

ಈ ಸೂನೆಗಾರಂಗೆ ಕ್ಕರಿಯ ಮಾರುವರೆ ? 

ಮಾರಿದರೆಮಮ ವರೆನನ  ನಿನಗೆ. 

ಎನನ ತ್ು  ಮುಂದಾಗದರು, ಎನನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ನಿಡದರು. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಸ್ಲೆ 

ಮಾರುವೊೋದವಳಾನು. 

93 

ಊರ ಸಿೋರೆಗೆ ಅಸ್ಗ ತ್ಡಬಡಗೊಂಬಂತೆ 

ಹೊನೆನ ನನ ದು, ಮಣ್ದಣ ನನ ದು ಎಂದು ನೆನನೆನದು ಬಡವಾದೆ. 

ನಿಮಮ ನರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೆಮಮ ನೆ ಕೆಟೆು ನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

94 

ಎನಗೇಕ್ಯಾಾ  ನಾ ಪಿ್ಪಂಚಿನ ಪ್ಪತಿ್ ಳಿ. 

ಮಾಯಿಕ್ದ ಮಲ್ಭಾಂಡ, ಆತ್ತರದ ಭವನಿಳಯ. 

ಜಲ್ಕ್ಕಂಭದ ಒಡೆಯಲಿ  ಒಸ್ರುವ ನೆಲೆವನೆಗೇಕ್ಯಾಾ  ? 

ಬೆರಳು ತಾಳಹಣಣ  ಹಿಸುಕ್ರದಡೆ ಮೆಲ್ಲುಂಟೆ ? 

ಬಿತೆು ಲಿಾ  ಜೋವ ಅದರಪ್ಪ ದ ತೆರ ಎನಗೆ. 

ಎನನ  ತ್ಪ್ಪ ನಪ್ಪ ಗೊಳಿಳ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರದೇವ ನಿೋವೆ ಅಣಣ ಗಳಿರಾ. 

95 

ಎನನ  ಅಂಗದಲಿ  ಆಚಾರವ ತೋರಿದನಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಆ ಆಚಾರವನೆ ಲಂಗವೆಂದರುಹಿದನಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣದಲಿ  ಅರಿವ ತೋರಿದನಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಆ ಅರಿವೆ ಜಂಗಮವೆಂದರುಹಿದನಯಾಾ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿ್ಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ಎನನ  ಹೆತ್ು ತಂದೆ ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನು ಎನಗಿೋ ಕಿ್ಮವನರುಹಿದನಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

96 

ಎನನ  ಕಾಯ ಮಣ್ಣಣ , ಜೋವ ಬಯಲು, 

ಆವುದ ಹಿಡಿವೆನಯಾಾ . 

ದೇವಾ, ನಿಮಮ ನಾವ ಪ್ರಿಯಲಿ  ನೆನೆವೆನಯಾಾ  ? 

ಎನನ  ಮಾಯೆಯನು ಮಾಣ್ಸ್ಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

97 

ಎನನ  ತ್ತಂಬಿದ ಜವವ ನ, ತ್ತಳುಕ್ಕವ ಮೋಹನವ, 

ನಿನಗೆ ಇಂಬು ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆುನಲಿಾ  ಎಲೆಯಯಾಾ . 

ಎನನ  ಲಂಬಿಸುವ ಲಾವಣಾ ದ ರೂಪ್ಪರೇಖೆಗಳ 
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ನಿನನ  ಕ್ಣ್ಣ ಂಗೆ ಕೈವಿಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆುನಲಿ್ಯಾ . 

ನಿನನ  ಮುಂದರಟು ಲ್ನಾ ರು ಕಂಡೊಯಿವಾಗಲೆಂತ್ತ ಸೈರಿಸಿದೆ ಹೇಳಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

98 

ಎನನ ಂತೆ ಪ್ಪಣಾ ಗೈದವರುಂಟೆ , 

ಎನನ ಂತೆ ಭಾಗಾ ಂಗೈದವರುಂಟೆ , 

ಕ್ರನನ ರನಂತ್ಪ್ಪ  ಸೋದರರೆನಗೆ, 

ಏಳೇಳು ಜನಮ ದಲಿ  ಶಿವಭಕ್ು ರೆ ಬಂಧುಗಳೆನಗೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಂತ್ಪ್ಪ  ಗಂಡ ನೋಡಾ ಎನಗೆ. 

99 

ಎನನ  ನಾನರಿಯದಲಿ  ಎಲಿದೆು ಹೇಳಯಾಾ  

ಚಿನನ ದೊಳಗಣ ಬಣಣ ದಂತೆ ಎನನ ಳಗಿದೆು. 

ಅಯಾಾ  ಎನನ ಳಗೆ ಇನಿತದುು ಮೈದೊೋರದ ಭೇದವ ನಿಮಮ ಲಿ  ಕಂಡೆ ಕಾಣಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

100 

ಎನನ  ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಬಪ್ಪ ರುಚಿ ನಿಮಗರ್ಪುತ್. 

ಎನನ  ನಾಸಿಕ್ಕೆು  ಬಪ್ಪ  ಪ್ರಿಮಳ ನಿಮಗರ್ಪುತ್. 

ಎನನ  ಕಾಯಕೆು  ಬಪ್ಪ  ಸುಖ ನಿಮಗರ್ಪುತ್. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಗರ್ಪುಸ್ದ ಮುನನ  ಮುಟು ಲ್ಮೆಮ ನಯಾಾ . 

101 

ಎನನ ನಿರಿದಡೆ ಸೈರಿಸುವೆ, ಎನನ  ಕರೆದಡೆ ಸೈರಿಸುವೆ, 

ಎನನ  ಕ್ಡಿದು ಹರಹಿದಡೆ ಮನಕೆು  ತಾರೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣರನಡನೆನನ  ಕ್ಣಣ  ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಮಗೆದುಂಡಮೃತ್ದಂತೆ 

ಆದೆನಯಾಾ . 

102 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣ ಜಂಗಮ, 

ಎನನ  ಜೋವ ಜಂಗಮ, 

ಎನನ  ಪ್ಪಣಾ ದ ಫಲ್ವು ಜಂಗಮ 

ಎನನ  ಹ[ರು]ರುಷದ ಮೇರೆ [ಜಂಗಮ] 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ಜಂಗಮ ತಂಥಿಣ್ಯಲೊೋಲಾಡುವೆ. 

103 

ಎನನ  ಭಕ್ರು  ಬಸ್ವಣಣ ನ ಧಮು, ಎನನ  ಜ್ಞಾ ನ ಪಿ್ಭುವಿನ ಧಮು, 

ಎನನ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಧಮು. 

ಈ ಮೂವರು ಒಂದೊಂದ ಕಟೊು ಡೆನಗೆ 

ಮೂರು ಭಾವವಾಯಿತ್ತು . 

ಆ ಮೂರನು ನಿಮಮ ಲಿ  ಸ್ಮರ್ಪುಸಿದ ಬಳಿಕ್ 

ಎನಗಾವ ಜಂಜಡವಿಲಿ್ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ನೆನಹಿನಲಿ  ನಿಮಮ  ಕ್ರುಣದ ಕಂದನಾಗಿದೆೆ  ಕಾಣಾ 
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ಸಂಗನಬಸ್ವಣಾಣ . 

104 

ಎನನ  ಮನ ಪಿ್ರಣ ಭಾವ ನಿಮಮ ಲಿ  ನಿಂದಬಳಿಕ್ 

ಕಾಯದ ಸುಖವ ನಾನೇನೆಂದರಿಯೆನು. 

ಆರು ಸೋಂಕ್ರದರೆಂದರಿಯೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮನದೊಳಗೆ ಒಚಿ ತ್ವಾದ ಬಳಿಕ್ 

ಹೊರಗೇನಾಯಿತೆು ಂದರಿಯೆನು. 

105 

ಎನನ  ಮನವ ಮಾರುಗೊಂಡನವಾವ , 

ಎನನ  ತ್ನುವ ಸೂರೆಗೊಂಡನವಾವ , 

ಎನನ  ಸುಖವನಪ್ಪಪ ಗೊಂಡನವಾವ . 

ಎನನ  ಇರವನಿಂಬುಗೊಂಡನವಾವ . ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಲುಮೆಯವಳಾನು. 

106 

ಎನನ  ಮಾಯದ ಮದವ ಮುರಿಯಯಾಾ . 

ಎನನ  ಕಾಯದ ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಕ್ಳೆಯಯಾಾ . 

ಎನನ  ಜೋವದ ಜಂಜಡವ ಮಾಣ್ಸ್ಯಾಾ . 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಎನನ  ಸುತು ದ ಪಿ್ಪಂಚವ ಬಿಡಿಸಾ ನಿಮಮ  

ಧಮು 

107 

ಎನನ  ಮೋಸ್ಲ್ ಬಿೋಸ್ರ ಮಾಡಿದೆಯಲಿ್ಯಾ . 

ಎನನ  ಮೋಸ್ಲ್ ಬಿೋಸಾಡಿ ಕ್ಳೆದೆಯಲಿ್ಯಾ . 

ಎನನ  ಭಾಷೆಯ ಪೈಸ್ರ ಮಾಡಿದೆಯಲಿ್ಯಾ . 

ಎನನ  ಭಾಷೆಗೆ ದೊೋಷವ ತೋರಿಸಿದೆಯಲಿ್ಯಾ . 

ಎನನ  ಮೋಸ್ಲ್ ಕಾಯವ ನಿಮಗೆಂದರಿಸಿಕಂಡಿದೆಡೆ, 

ಬಿೋಸಾಡಿ ಕ್ಳೆವರೆ ಹೇಳಾ ತಂದೆ ? 

ಏಸು ಕಾಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತ್ಪ್ಪ  

ಈ ಸ್ಮಯದಲಿ  ಹೊರಿಸಿ ಕಂದೆಯಲಿಾ  ಚೆನಮ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

108 

ಎಮೆಮ ಗೊಂದು ಚಿಂತೆ ಸ್ಮಮ ಗಾರಗೊಂದು ಚಿಂತೆ. 

ಧಮುಗೊಂದು ಚಿಂತೆ ಕ್ಮುಗೊಂದು ಚಿಂತೆ. 

ಎನಗೆ ಎನನ  ಚಿಂತೆ, ತ್ನಗೆ ತ್ನನ  ಕಾಮದ ಚಿಂತೆ. 

ಒಲಿೆ  ಹೊೋಗು, ಸೆರಗ ಬಿಡು ಮರುಳೆ. 

ಎನಗೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರು ಒಲವರ ಒಲಯರ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ? 

109 

ಎರದ ಮುಳಿಳ ನಂತೆ ಪ್ರಗಂಡರೆನಗವಾವ . 

ಸೋಂಕ್ಲ್ಮೆಮ  ಸುಳಿಯಲ್ಮೆಮ ದ 

ನಂಬಿ ನಚಿಿ  ಮಾತಾಡಲ್ಮೆಮ ನವಾವ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಿ್ದ ಗಂಡರಿಗೆ ಉರದಲಿ  ಮುಳುಳ ಂಟೆಂದು 

ನಾನಪ್ಪ ಲ್ಮೆಮ ನವಾವ . 

110 
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ಎರೆಯಂತೆ ಕ್ರಕ್ರಗಿ, ಮಳಲಂತೆ ಜರಿಜರಿದು, 

ಕ್ನಸಿನಲಿ  ಕ್ಳವಳಿಸಿ, ಆನು ಬೆರಗಾದೆ. 

ಆವಿಗೆಯ ಕ್ರಚಿಿನಂತೆ ಸುಳಿಸುಳಿದು ಬೆಂದೆ 

ಆಪ್ತು ಗೆ ಸ್ಖಿಯರನಾರನೂ ಕಾಣ್ದ. 

ಅರಸಿ ಕಾಣದ ತ್ನುವ, ಬೆರಸಿ ಕೂಡದ ಸುಖವ, ಎನಗೆ ನಿೋ ಕ್ರುಣ್ಸಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

 
111 

ಎಲುವಿಲಿ್ದ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊದಕ್ಕಳಿಗೊಂಡಾಡುದು, 

ಎಲೆ ಕಾಲಂಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಕ್ಮು. 

ಉಲಯದರು, ಉಲಯದರು ಭವಭಾರಿ ನಿೋನು. 

ಹಲ್ವು ಕಾಲ್ದ ಹುಲುಮನುಜಂಗೆ 

ಹುಲುಮನುಜ ಹೆಂಡತ ಇವರಿದೆ ರೆ ಅದಕ್ು ದು ಸ್ರಿ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆ ಗಂಡನೆನಗೆ 

ಲೊೋಕ್ದೊಳಗೆಹ ಂಡಿರುಂಟಾದರೆ ಮಾಡಿಕ, ಎನನ  ಬಿಡು ಮರುಳೆ. 

112 

ಎಲೆ ಅಣಾಣ  ಅಣಾಣ , ನಿೋವು ಮರುಳಲಿಾ  ಅಣಾಣ , 

ಎನನ  ನಿನನ ಳವೆ ? 

ಹದನಾಲುು  ಲೊೋಕ್ವ ನುಂಗಿದ ಕಾಮನ ಬಾಣದ ಗುಣ 

ಎನನ  ನಿನನ ಳವೆ ? 

ವಾರುವ ಮುಗಿಗ ದಡೆ, ಮಡಿಹಯ ಹೊಯವ ರೆ ? 

ಮುಗಿಗ ದ ಭಂಗವ ಮುಂದೆ ರಣದಲಿ  ತಳಿವುದು. 

ನಿನನ  ನಿೋ ಸಂವರಿಸಿ ಕೈದುವ ಕಳಿಳ ರಣಾಣ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಹಗೆಗೆ 

ಬೆಂಗೊಡದರಣಾಣ . 

113 

ಎಲೆ ಕಾಲಂಗೆ ಸೂರೆಯಾದ ಕ್ಮು, 

ಎಲೆ ಕಾಮಂಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಮರುಳೆ, 

ಬಿಡು ಬಿಡು ಕೈಯ 

ನರಕ್ವೆಂದರಿಯದೆ ತ್ಡೆವರೆ ಮನುಜ್ಞ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ತ್ರ್ಪಪ ದರೆ ನಾಯಕ್ ನರಕ್ ಕಾಣಾ ನಿನಗೆ. 

114 

ಎಲೆ ತಾಯಿ ನಿೋನಂತರು, 

ಎಲೆ ತಂದೆ ನಿೋನಂತರು, 

ಎಲೆ ಬಂಧುವೆ ನಿೋನಂತರು, 

ಎಲೆ ಕ್ಕಲ್ವೆ ನಿೋನಂತರು, 

ಎಲೆ ಬಲ್ವೆ ನಿೋನಂತರು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡುವ ಭರದಂದ 

ಹೊೋಗುತು ದೆೆ ೋನೆ. ನಿಮಗೆ ಶರಣಾಥಿು ಶರಣಾಥಿು. 
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ಎಲೆ ದೇವಾ, ಸ್ಕ್ಲ್ ಕ್ರಣಂಗಳ ಉಪ್ಟಳಕ್ು ಂಜ 

ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಮರೆಯೊಕ್ಕು  ಕಾರುಣಾ ಮಂ ಪ್ಡೆದು, 

ಬಂದು ನಿಮಮ  ಶಿಿ ೋ ಮೂತುಯ ಕಂಡೆ. 

ಇನುನ  ಎನನ  ನಿಮಮ ಳಗೆ ಐಕ್ಾ ವ ಮಾಡಿಕಳಾಳ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

116 

ಎಲಿ್  ಎಲಿ್ವನರಿದು ಫಲ್ವೇನಯಾಾ , 

ತ್ನನ  ತಾನರಿಯಬೇಕ್ಲಿ್ದೆ ? 

ತ್ನನ ಲಿ  ಅರಿವು ಸ್ವ ಯವಾಗಿರಲು 

ಅನಾ ರ ಕೇಳಲುಂಟೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

ನಿೋನರಿವಾಗಿ ಮುಂದುದೊೋರಿದ ಕಾರಣ ನಿಮಮ ಂದ ನಿಮಮ ನರಿದೆನಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

 
117 

ಎಲಿ್ರ ಗಂಡರ ಶಂಗಾರದ ಪ್ರಿಯಲಿ್ , 

ಎನನ  ನಲಿ್ನ ಶಂಗಾರದ ಪ್ರಿ ಬೇರೆ. 

ಶಿರದಲಿ  ಕಂಕ್ಣ, ಉರದಮೇಲಂದುಗೆ, ಕ್ರವಿಯಲಿ  ಹಾವುಗೆ, 

ಉಭಯ ಸಿರಿವಂತ್ನ ಮಳಕಾಲ್ಲಿ  ಜಳವಟಿು ಗೆ. 

ಉಂಗುಟದಲಿ  ಮೂಕ್ಕತ - ಇದು ಜ್ಞಣರಿಗೆ ಜಗುಳಿಕೆ. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ 

ಶಂಗಾರದ ಪ್ರಿ ಬೇರೆ. 

118 

ಎಲಿ್ರ ಪಿ್ರಣವಂಗೈಯಲ್ದೆ 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣ ಜಂಗಮದಲ್ದೆ. 

ಎಲಿ್ರ ಆಯುಷಾ  ಶಿರದಲಿ  ಬರೆದದೆ 

ಎನನ  ಆಯುಷಾ  ನಿಮಮ ಲಿ  ಸಂದದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿಮಮ  ಶರಣರೆನನ  ಪಿ್ರಣಲಂಗವೆಂದು ಧರಿಸಿದೆನು. 

119 

ಎಲಿ  ಹೊೋದಡೆ ಕ್ಲಗೆ ಭಯವಿಲಿ್ , 

ಹಂದೆಗೆ ಸುಖವಿಲಿ್  ಕಾಣ್ರಣಾಣ . 

ಈವಂಗವಗುಣವಿಲಿ್ , ಕ್ರುಣವುಳಳ ವಂಗೆ ಪ್ರಪ್ವಿಲಿ್ . 

ನಿಮಮ  ಮುಟಿು  ಪ್ರಧನ ಪ್ರಸಿು ಿೋಯ ತರೆದಾತಂಗೆ ಮುಂದೆ ಭವವಿಲಿ್  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

120 

ಎಳೆವರದಲಿ  ಮೋಹಮಳೆ ಹುಟಿು ತ್ತು , 

ಗುರುಹಸ್ು ದಲಿ  ಅಂಕ್ಕರವಾಯಿತ್ತು , 

ಏಳೆಲೆ ಹೊೋಯಿತ್ತು  ಬಳಗದ ನಡುವೆ. 

ಕೇಳೆಲೆಯವಾವ , ನಿೋನು ಕೇಳು ತಾಯೆ. 

ಒಂಬತೆು ಲೆ ಎಂದಂಗೆ ಪ್ರಿಪೂಣುವಾಯಿತ್ತು  ನೋಡವಾವ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆ ಗಂಡನೆನಗೆ 

ಲೊೋಕ್ದವರ ಸಂಬಂಧವಿಲಿೆಂದು ಬಿಟ್ಟು  ತಲ್ಗಿದೆನು ಕಾಣಾ ಎಲೆಯವಾವ . 
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ಐದು ಪ್ರಿಯ ಬಣಣ ವ ತಂದು ಕಟು ಡೆ 

ನಾಲುು  ಮಲೆಯ ಹಸುವಾಯಿತ್ತು . 

ಹಸುವಿನ ಬಸಿರಲಿ  ಕ್ರುವು ಹುಟಿು ತ್ತು . 

ಕ್ರುವ ಮುಟು ಲೋಯದೆ ಹಾಲು ಕ್ರೆದುಕಂಡಡೆ 

ಕ್ರ ರುಚಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಮಧುರ ತ್ಲೆಗೇರಿ ಅರ್ುವ ನಿೋಗಾಡಿ 

ಆ ಕ್ರುವಿನ ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿದು ಭವಹರಿಯಿತ್ತು  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

122 

ಒಂದರಳ ಶಿವಂಗೆಂದ ಫಲ್ದಂದ 

ಶಿವಪ್ದಂಗಳಾದುದ ಕೇಳಿಯರಿಯಾ ? 

ಒಂದರಳನೇರಿಸುವಲಿ  ಅಡಿವಿಸಿದರೆ 

ಗೊಂದಣದ ಕ್ಕಲ್ಕೋಟಿಗೆ ನರಕ್ ಕಾಣಾ. 

ಇಂದು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ವೇಳೆ ತ್ಡೆದಡೆ ಮುಂದೆ ಬಹ ನರಕ್ಕೆು  ಕ್ಡೆಯಿಲಿ್  

ಮರುಳೆ. 

123 

ಒಂದಲಿ್  ಎರಡಲಿ್  ಮೂರಲಿ್  ನಾಲ್ು ಲಿ್  

ಎಂಬತ್ತು ನಾಲುು ಲ್ಕ್ಷಯೊೋನಿಯೊಳಗೆ ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲಿ  ಬಂದೆ ಬಂದೆ. 

ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಸುಖಾಸುಖಂಗಳ. 

ಹಿಂದಣ ಜನಮ  ತಾನೇನಾದಡೆಯೂ ಆಗಲ ಮುಂದೆ ನಿೋ ಕ್ರುಣ್ಸಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

124 

ಒಡಲ್ ಕ್ಳವಳಕಾು ಗಿ ಅಡವಿಯ ಪಕೆು ನು. 

ಗಿಡುಗಿಡುದಪ್ಪ ದೆ ಬೇಡಿದೆನೆನನ ಂಗಕೆು ಂದು. 

ಅವು ನಿೋಡಿದವು ತ್ಮಮ  ಲಂಗಕೆು ಂದು. 

ಆನು ಬೇಡಿ ಭವಿಯಾದೆನು ; ಅವು ನಿೋಡಿ ಭಕ್ು ರಾದವು. 

ಇನುನ  ಬೇಡಿದೆನಾದಡೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಾಮ ಣ್ದ. 

125 

ಒಡಲಲಿ್ದ ನುಡಿಯಿಲಿ್ದ ಕ್ಡೆಯಿಲಿ್ದ 

ನಲಿ್ನ ಒಡಗೂಡಿ ಸುಖಿಯಾದೆ ಕೇಳಿರಯಾಾ . 

ಭಾಷೆ ಪೈಸ್ರವಿಲಿ್ , ಓಸ್ರಿಸೆನನಾ ಕೆು , 

ಆಸೆ ಮಾಡೆನು ಮತೆು  ಭಿನನ  ಸುಖಕೆು . 

ಅರಳಿದು ಮೂರಾಗಿ, ಮೂರಳಿದು ಎರಡಾಗಿ, 

ಎರಡಳಿದು ಒಂದಾಗಿ ನಿಂದೆನಯಾಾ . 

ಬಸ್ವಣಣ  ಮದಲಾದ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣಾಥಿು 

ಆ ಪಿ್ಭುವಿನಿಂದ ಕೃತ್ಕೃತ್ಾ ಳಾದೆನು ನಾನು. 

ಮರೆಯಲಾಗದು, ನಿಮಮ  ಶಿಶುವೆಂದು ಎನನ ನು, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಬೆರೆಸೆಂದು 

ಹರಸುತು ಹುದು. 

126 

ಒಪ್ಪಪ ವ ವಿಭೂತಯ ನಸ್ಲ್ಲಿ  ಧರಿಸಿ, 
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ದೃಷ್ಟು ವಾ[ರಿ] ನಿಮಮನೋಡಲೊಡನೆ 

ಬೆಟು ದಷ್ಣು  ತ್ಪ್ಪಪ ಳಳ ಡೆಯೂ ಮುಟು ಲ್ಮಮ ವು ನೋಡಾ. 

ದುರಿತ್ ಅನಾಾ ಯವ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಬಲಿ್ಡೆ 

'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಶರಣ್ದಂಬುದೆ ಮಂತಿ್ . 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ 

'ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತ ಮಂತಿ್ಂ ಯಃ ಕ್ರೋತ ತಿಪ್ಪಂಡಿಕಂ 

ಸ್ಪ್ು ಜನಮ ಕೃತಂ ಪ್ರಪಂ ತ್ತ್ಷ ಣಾದೇವ ನಶಾ ತೆ ' 

ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ, 

ಸಿಂಹದ ಮರಿಯ ಸಿೋಳಾನ ಯಿ ತಂಬಡೆ ಭಂಗವಿನಾನ ರದೊ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

127 

ಒಬೆ ಂಗೆ ಇಹವುಂಟ್ಟ ಒಬೆ ಂಗೆ ಪ್ರವುಂಟ್ಟ, 

ಒಬೆ ಂಗೆ ಇಹವಿಲಿ್  ಒಬೆ ಂಗೆ ಪ್ರವಿಲಿ್ . 

ಒಬೆ ಂಗೆ ಇಹಪ್ರವೆರಡೂ ಇಲಿ್ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ಶರಣರಿಗೆ ಇಹಪ್ರವೆರಡೂ ಉಂಟ್ಟ. 

128 

ಒಬೆ ನ ಮನೆಯಲುಂಡು, ಒಬೆ ನ ಮನೆಯಲುಟ್ಟು , 

ಒಬೆ ನ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾದಡೆ ನಮಗೇನಯಾಾ  ? 

ನಿೋನಾರಿಗೊಲದಡೂ ನಮಗೇನಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಭಕ್ರು ಯ ಬೇಡಿ ಬಾಯಿ ಬೂತಾಯಿತ್ತು . 

129 

ಒಮೆಮ  ಕಾಮನ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿವೆ, 

ಮತು ಮೆಮ  ಚಂದಿಮಂಗೆ ಸೆರಗೊಡಿಿ  ಬೇಡುವೆ. 

ಸುಡಲೋ ವಿರಹವ, ನಾನಾರಿಗೆ ಧೃತಗೆಡುವೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾರಣ ಎಲಿ್ರಿಗೆ ಹಂಗುಗಿತು ಯಾದೆನವಾವ . 

130 

ಒಲುಮೆ ಒಚಿ ತ್ವಾದವರು ಕ್ಕಲ್ಛಲ್ವನರಸುವರೆ ? 

ಮರುಳುಗೊಂಡವರು ಲ್ಜೆಜ ನಾಚಿಕೆಯ ಬಲಿ್ರೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಗೊಲದವರು ಲೊೋಕಾಭಿಮಾನವ ಬಲಿ್ರೆ ? 

131 

ಒಲೆಯ ಹೊಕ್ಕು  ಉರಿಯ ಮರೆದವಳ, 

ಮಲೆಯ ಹೊಕ್ಕು  ಉಲುಹ ಮರೆದವಳ ನೋಡು ನೋಡಾ. 

ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧವ ನೋಡಾ. 

ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧ ಭವಭವದಲಿ  ಬೆನಿನ ಂದ ಬಿಡದು. 

ಸ್ರವು ನಿಸ್ಸ ರವು ಒಂದಾದವಳನು, ಎನನ ಲನ ನೋಡುವಿರಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ  

132 

ಒಳಗಣ ಗಂಡನಯಾಾ , ಹೊರಗಣ ಮಂಡನಯಾಾ . 

ಎರಡನೂ ನಡೆಸ್ಲು ಬಾರದಯಾಾ . 

ಲೌಕ್ರಕ್ ಪ್ರರಮಾರ್ುವೆಂಬೆರಡನೂ ನಡೆಸ್ಲು ಬಾರದಯಾಾ . 



 

Downloaded from:  http://www.lingayatreligion.com 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಬಿಲ್ವ  ಬೆಳವಲ್ಕಾಯಿ ಒಂದಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು 

ಬಾರದಯಾಾ . 

133 

ಒಳಗ ಶೋದಸಿ ಹೊರಗ ಶುದಧ ಯಿಸಿ 

ಒಳಹೊರಗೆಂಬ ಉಭಯ ಶಂಕೆಯ ಕ್ಳೆದು, 

ಸ್ಫ ಟಿಕ್ದ ಶಲಾಕೆಯಂತೆ ತ್ಳವೆಳಗು ಮಾಡಿ 

ಸುಕೆಷ ೋತಿ್ವನರಿದು ಬಿೋಜವ ಬಿತ್ತು ವಂತೆ 

ಶಿಷಾ ನ ಸ್ವು ಪಿ್ಪಂಚ ನಿವೃತು ಯಂ ಮಾಡಿ ನಿಜೊೋಪ್ದೇಶವನಿತ್ತು , 

ಆ ಶಿಷಾ ನ ನಿಜದಾದಯನೈದಸುವನಿೋಗ ಜ್ಞಾ ನಗುರು. 

ಆ ಸ್ಹಜ ಗುರುವಿೋಗ ಜಗದಾರಾಧಾ ನು, 

ಅವನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆ ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

134 

ಓದ ಓದ ವೇದ ವಾದಕ್ರು ಕ್ರು ತ್ತು . 

ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಶಸ್ು ಿ ಸಂದೇಹಕ್ರು ಕ್ರು ತ್ತು . 

ಅರಿದೆಹೆ ಅರಿದೆಹೆನೆಂದು ಆಗಮ ಅರೆಯಾಗಿ ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ಪೂರೈಸಿಹೆ ಪೂರೈಸಿಹೆನೆಂದು 

ಪ್ಪರಾಣ ಪೂವುದ ಬಟೆು ಗೆ ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ನಾನೆತ್ು  ತಾನೆತ್ು  ? ಬೊಮಮ  ಬಟು ಬಯಲು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

135 

ಕಂಗಳ ಕ್ಳೆದು ಕ್ರುಳ ಕ್ರತ್ತು  ಕಾಮನ ಮೂಗ ಕಯೆು  

ಭಂಗದ ಬಟೆು ಯ ಭವ ಗೆಲದವಳಿಗಂಗವೆಲಿಯದು ಹೇಳಾ ? 

ಶಂಗಾರವೆಂಬ ಹಂಚಿಗೆ ಹಲಿ್  ತೆರೆದಡೇನುಂಟ್ಟ ? 

ಅಂಗವೆ ಲಂಗವಹ ಪ್ರಿಯನೆನಗೆ ಹೇಳಾ ಶಿಿ ೋಗಿರಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

136 

ಕಂಗಳಲಿ  ಕಾಂಬೆನೆಂದು 

ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಹೊಕ್ು ಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

ಬೆಟು ದ ತ್ತದಯ ಮೆಟು ಲೆಂದು 

ಹಳಳ ಕಳಳ ಂಗಳಲಿ  ಇಳಿದಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

ನಿೋನಿಕ್ರು ದ ಸ್ಯದಾನವನಲಿ್ದೆ 

ಬೇರೆ ಬಯಸಿದೊಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಘನವನರಿಯಲೆಂದು 

ಕ್ರರುಕ್ಕಳಕೆು  ಸಂದಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ?ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಹೊಕ್ು ಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

ಬೆಟು ದ ತ್ತದಯ ಮೆಟು ಲೆಂದು 

ಹಳಳ ಕಳಳ ಂಗಳಲಿ  ಇಳಿದಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

ನಿೋನಿಕ್ರು ದ ಸ್ಯದಾನವನಲಿ್ದೆ 

ಬೇರೆ ಬಯಸಿದೊಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಘನವನರಿಯಲೆಂದು ಕ್ರರುಕ್ಕಳಕೆು  ಸಂದಡೆಂತ್ಹುದಯಾಾ  ? 

137 

ಕಂಗಳಳಗೆ ತಳಗಿ ಬೆಳಗುವ 
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ದವಾ  ರೂಪ್ವ ಕಂಡು ಮೈಮರೆದೆನವಾವ . 

ಮಣ್ಮುಕ್ಕಟದ ಫಣ್ಕಂಕ್ಣದ ನಗೆಮಗದ 

ಸುಲಪ್ಲಿ್  ಸಬಗನ ಕಂಡು ಮನಸೋತೆನವಾವ . 

ಇಂತಾಗಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನನ  ಮದುವಣ್ಗ, ಆನು ಮದುವಣ್ಗಿ ಕೇಳಾ ತಾಯೆ. 

138 

ಕಂಡಡೆ ಒಂದು ಸುಖ, ಮಾತಾಡಿದಡೆ ಅನಂತ್ ಸುಖ. 

ನೆಚಿಿ  ಮೆಚಿಿ ದಡೆ ಕ್ಡೆಯಿಲಿ್ದ ಹರುಷ. 

ಮಾಡಿದ ಸುಖವನಗಲದರೆ ಪಿ್ರಣದ ಹೊೋಕ್ಕ ಕಂಡಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಯಾಾ , ನಿಮಮ  ತೋರಿದ ಶಿಿ ೋಗುರುವಿನ ಪ್ರದವ ನಿೋನೆಂದು 

ಕಾಂಬೆನು. 

139 

ಕ್ಟಿಹಾದ ಬಿದರಿನಲಿ  ಮರಳಿ ಕ್ಳಲೆ ಮೂಡಬಲಿುದೆ ? 

ಸುಟು  ಮಡಕೆ ಮುನಿನ ನಂತೆ ಮರಳಿ ಧರೆಯನಪ್ಪ ಬಲಿುದೆ ? 

ತಟು  ಬಿಟ್ಟು  ಬಿದೆ  ಹಣ್ಣಣ  ಮರಳಿ ತಟು ನಪ್ಪ ಬಲಿುದೆ ? 

ಕ್ಷು ಕ್ಮು ಮನುಜರು ಕಾಣದೆ ಒಂದ ನುಡಿದಡೆ, 

ನಿಷೆಾಯುಳಳ  ಶರಣರು ಮರಳಿ ಮತಿ್ ಾ ಕೆು  ಬಪ್ಪ ರೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

140 

ಕ್ಟಿು ದ ಕೆರೆಗೆ ಕೋಡಿ ಮಾಣದು. 

ಹುಟಿು ದ ಪಿ್ರಣ್ಗೆ ಪಿ್ಳಯ ತ್ಪ್ಪ ದನೆನ ಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಅರುಹಿರಿಯರೆಲಿ್  ವೃಥಾ ಕೆಟ್ಟು  ಹೊೋದರಿನೆನ ಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರಿಗೊೋತ್ತ ಮುಟಿು ದವರೆಲಿಾ  ನಿಶಿಿ ಂತ್ರಾದರು. 

141 

ಕ್ಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ರು  ದೃಢವಿಲಿ್ದಾಳುತ್ನ, 

ಮೃಡನಲಯ ಹೇಳಿದಡೆ ಎಂತಲವನಯಾಾ  ? 

ಮಾಡಲಾಗದು ಅಳಿಮನವ, 

ಮಾಡಿದಡೆ ಮನದೊಡೆಯ ಬಲಿ್ನೈಸೆ ? 

ವಿರಳವಿಲಿ್ದೆ ಮಣ್ಯ ಪ್ವಣ್ಸಿಹೆನೆಂದಡೆ ಮರುಳಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನೆಂತಲವನಯಾಾ  ? 

142 

ಕ್ಣ್ದಗ  ಶಂಗಾರ ಗುರುಹಿರಿಯರ ನೋಡುವುದು. 

ಕ್ಣುಕೆು  ಶಂಗಾರ ಪ್ಪರಾತ್ನರ ಸುಗಿೋತಂಗಳ ಕೇಳುವುದು. 

ವಚನಕೆು  ಶಂಗಾರ ಸ್ತ್ಾ ವ ನುಡಿವುದು. 

ಸಂಭಾಷಣ್ದಗೆ ಶಂಗಾರ ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ನುಡಿಗಡಣ. 

ಕ್ರಕೆು  ಶಂಗಾರ ಸ್ತಾಪ ತಿ್ಕ್ರು ೋವುದು. 

ಜೋವಿಸುವ ಜೋವನಕೆು  ಶಂಗಾರ ಗಣಮೇಳಾಪ್ 

ಇವಿಲಿ್ದ ಜೋವಿಯ ಬಾಳುವೆ ಏತ್ಕೆು  ಬಾತೆಯಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

143 

ಕ್ದಳಿ ಎಂಬುದು ತ್ನು, ಕ್ದಳಿ ಎಂಬುದು ಮನ, 

ಕ್ದಳಿ ಎಂಬುದು ವಿಷಯಂಗಳು. 
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ಕ್ದಳಿ ಎಂಬುದು ಭವಘೋರಾರಣಾ . 

ಈ ಕ್ದಳಿ ಎಂಬುದ ಗೆದೆು  ತ್ವೆ ಬದುಕ್ರ ಬಂದು 

ಕ್ದಳಿಯ ಬನದಲಿ  ಭವಹರನ ಕಂಡೆನು. 

ಭವ ಗೆದೆು  ಬಂದ ಮಗಳೆ ಎಂದು 

ಕ್ರುಣದ ತೆಗೆದು ಬಿಗಿಯರ್ಪಪ ದಡೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಹೃದಯಕ್ಮಲ್ದಲಿ  

ಅಡಗಿದೆನು. 

144 

ಕ್ರಣ ಮೋಸ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗರ್ಪುತ್ವಾಯಿತ್ತು . 

ಆನಂದರಿಯೆನಯಾಾ . 

ಎನನ  ಗತ ನಿೋನಾಗಿ, ಎನನ  ಮತ ನಿೋನಾಗಿ, 

ಪಿ್ರಣ ನಿನಗರ್ಪುತ್ವಾಯಿತ್ತು . 

ನಿೋನಲಿ್ದೆ ಪೆರತಂದ ನೆನೆದಡೆ ಆಣ್ದ, ನಿಮಾಮ ಣ್ದ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

145 

ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ಕೆು  ಲಂಗಸಾವ ಯತ್ವಾದ ಬಳಿಕ್ 

ಕಾಯಕ್ ನಿವೃತು ಯಾಗಬೇಕ್ಕ. 

ಅಂಗದಲ್ಳವಟು ಲಂಗ, 

ಲಂಗೈಕ್ಾ ಂಗೆ ಅಂಗಸಂಗ ಮತೆು ಲಿಯದೊ ? 

ಮಹಾಘನವನರಿತ್ ಮಹಾಂತಂಗೆ ಮಾಯವೆಲಿಯದೊ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

146 

ಕ್ರುವಿನ ರೂಹು ಅರಗಿಳಿಯನೋದಸುವಂತೆ, 

ಓದಸುವುದಕೆು  ಜೋವವಿಲಿ್  ಕೇಳುವುದಕೆು  ಜ್ಞಾ ನವಿಲಿ್ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಯಾಾ , 

ನಿಮಮ ನರಿಯದವನ ಭಕ್ರು  ಕ್ರುವಿನ ರೂಹು ಆ ಅರಗಿಳಿಯನೋದಸುವಂತೆ. 

147 

ಕ್ಮುವೆಂಬ ಕ್ದಳಿ ಎನಗೆ, ಕಾಯವೆಂಬ ಕ್ದಳಿ ನಿಮಗೆ. 

ಮಾಟವೆಂಬ ಕ್ದಳಿ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗೆ, 

ಭಾವವೆಂಬ ಕ್ದಳಿ ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗೆ. 

ಬಂದ ಬಂದ ಭಾವ ಸ್ಲೆ ಸಂದತ್ತು . ಎನನ ಂಗದ ಅವಸಾನವ ಹೇಳಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

148 

ಕ್ಮು ಸೆರಗ ಹಿಡಿದವರೇಕೆ ಬಿಟು ಪೆ ತಂದೆ. 

ಕ್ಮು ತಕಯ [ಇ]ಮೆಮ ೈಗೊಂಡು ನಂದೆ ನೋಡಯಾ . 

ನಿಮಮ  ನಂಬಿದ ನಚಿಿ ಹ ಮಗಳ ಬೆಂಬಿಟು ರೆ ಎಂತ್ತ ಬದುಕ್ಕವೆನಯಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

149 

ಕ್ಲಿ್  ತಾಗಿದ ಮಟೆು  ಕೆಲ್ಕೆು  ಸಾರುವಂತೆ 

ಆನು ಬಲಿೆನೆಂಬ ನುಡಿ ಸ್ಲಿ್ದು. 

ಲಂಗದಲಿ  ಮರೆದು ಮಚಿಿ ದು ಮನವು 

ಹೊರಗೆ ಬಿೋಸ್ರವೊೋಗದೆ ? 
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ಉರೆ ತಾಗಿದ ಕೋಲು ಗರಿ ತೋರುವುದೆ ? 

ಮರೆದು ಬಿೋಸುವ ಗಾಳಿ ಪ್ರಿಮಳವನುಂಡಂತೆ ಬೆರಸ್ಬೇಕ್ಕ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ. 

150 

ಕ್ಲಿ್  ಹೊಕ್ು ಡೆ ಕ್ಲಿ್  ಬರಿಸಿದೆ, 

ಗಿರಿಯ ಹೊಕ್ು ಡೆ ಗಿರಿಯ ಬರಿಸಿದೆ. 

ಭಾಪ್ಪ ಸಂಸಾರವೆ, ಬೆನಿನ ಂದ ಬೆನನ  ಹತು  ಬಂದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ ? 

151 

ಕ್ಲಾಾ ಣಕೈಲಾಸ್ವೆಂಬ ನುಡಿ ಹಸ್ನಾಯಿತ್ತು . 

ಒಳಗೂ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಹೊರಗೂ ಕ್ಲಾಾ ಣ. 

ಇದರಂತ್ತವನಾರು ಬಲಿ್ರಯಾಾ  ? 

ನಿಮಮ  ಸ್ತ್ಾ  ಶರಣರ ಸುಳುಹು ತೋರುತು ದೆಯಯಾಾ . 

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಕಾಂಬೆನೆಂಬ ತ್ವಕ್ವೆನಗಾಯಿತ್ತು  ಕೇಳಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

152 

ಕ್ಲಾಾ ಣವೆಂಬುದನಾನ ರಿಗೆ ಹೊಗಬಹುದು ? 

ಹೊಗಬಾರದು, ಅಸಾಧಾ ವಯಾಾ . 

ಆಸೆ ಆಮಷ ಅಳಿದಂಗಲಿ್ದೆ ಕ್ಲಾಾ ಣದತ್ು ಲ್ಡಿಯಿಡಬಾರದು. 

ಒಳಹೊರಗು ಶುದಧ ನಾದಂಗಲಿ್ದೆ ಕ್ಲಾಾ ಣವ ಹೊಗಬಾರದು. 

ನಿೋನಾನೆಂಬುದ ಹರಿದಂಗಲಿ್ದೆ ಕ್ಲಾಾ ಣದ ಒಳಗು ತಳಿಯಬಾರದು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೊಲದು ಉಭಯ ಲ್ಜೆಜ  ಅಳಿದೆನಾಗಿ 

ಕ್ಲಾಾ ಣವಂ ಕಂಡು ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತದೆೆನು. 

153 

ಕ್ಲಿ್ಹೊತ್ತು  ಕ್ಡಲೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದಡೆ 

ಎಡರಿಂಗೆ ಕ್ಡೆಯುಂಟೆ ಅವಾವ  ? 

ಉಂಡು ಹಸಿವಾಯಿತೆು ಂದಡೆ ಭಂಗವೆಂಬೆ. 

ಕಂಡ ಕಂಡ ಠಾವಿನಲಿ  ಮನ ಬೆಂದಡೆ ಗಂಡ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನೆಂತಲವನವಾವ  ? 

154 

ಕ್ಳನೇರಿ ಇಳಿವುದು ವಿೋರಂಗೆ ಮತ್ವಲಿ್ . 

ಶಿವಶರಣಂಗೆ ಹಿಮೆಮ ಟ್ಟು ವುದು ಪ್ ರ್ವಲಿ್ . 

ಮನದೊಡೆಯ ಮನವನಿಂಬುಗೊಂಬನಯಾಾ . 

ಇರಲಾಗದು ಶಿಿ ೋಪ್ವುತ್ವ ಇಳಿದಡೆ ವಿತ್ಕೆು  ಭಂಗ. 

ಕ್ಳನೇರಿ ಕೈದು ಮರೆದಡೆ ಮಾರಂಕ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಮೆಮ ೈಗಾಣಲರಿವನು. 

155 

ಕ್ಳವಳದ ಮನ ತ್ಲೆಕೆಳಗಾದುದವಾವ  ; 

ಸುಳಿದು ಬಿೋಸುವ ಗಾಳಿ ಉರಿಯಾದುದವಾವ  ; 

ಬೆಳುದಂಗಳು ಬಿಸಿಯಾಯಿತ್ತು  ಕೆಳದ. 
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ಹೊಳಲ್ ಸುಂಕ್ರಗನಂತೆ ತಳಲುತು ದೆೆ ನವಾವ  ; 

ತಳುಹಾ, ಬುದಧ ಯ ಹೇಳಿ ಕ್ರೆತಾರೆಲ್ಗವಾವ  ; 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಎರಡರ ಮುನಿಸ್ವಾವ . ; 

156 

ಕಾಣ್ಣತ್ು  ಕಾಣ್ಣತ್ು  ಕಂಗಳ ಮುಚಿಿ ದೆ ನೋಡವಾವ . 

ಕೇಳುತ್ು  ಕೇಳುತ್ು  ಮೈಮರೆದೊರಗಿದೆ ನೋಡವಾವ . 

ಹಾಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹಂಗಿಲಿ್ದೆ ಹೊೋಯಿತ್ತು  ಕೇಳವಾವ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರದೇವನ ಕೂಡುವ ಕೂಟವ ನಾನೇನೆಂದರಿಯದೆ ಮರೆದೆ 

ಕಾಣವಾವ . 

157 

ಕಾಮನ ತ್ಲೆಯ ಕರೆದು, ಕಾಲ್ನ ಕ್ಣಣ  ಕ್ಳೆದು, 

ಸೋಮ ಸೂಯುರ ಹುರಿದು ಹುಡಿಮಾಡಿ ತಂಬವಳಿಂಗೆ 

ನಾಮವನಿಡಬಲಿ್ವರಾರು ಹೇಳಿರೆ ? 

ನಿೋ ಮದವಳಿಗನಾಗೆ ನಾ ಮದವಳಿಗಿತು ಯಾಗೆ 

ಯಮನ ಕೂಡುವ ಮರುತ್ನಂತೆ ನೋಡಾ ಶಿಿ ೋಗಿರಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

158 

ಕಾಮ ಬಲಿದನೆಂದಡೆ ಉರುಹಿ ಭಸ್ಮ ವ ಮಾಡಿದ. 

ಕಾಲ್ ಬಲಿದನೆಂದಡೆ ಕೆಡಹಿ ತ್ತಳಿದ. 

ಎಲೆ ಅವಾವ , ನಿೋನು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ. 

ಬಿಹಮ  ಬಲಿದನೆಂದಡೆ ಶಿರವ ಚಿವುಟಿಯಾಡಿದ. 

ಎಲೆ ಅವಾವ  ನಿೋನು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ. 

ವಿಷ್ಣಣ  ಬಲಿದನೆಂದಡೆ ಆಕ್ಳ ಕಾಯೆಿ ರಿಸಿದ. 

ತಿಪ್ಪರದ ಕೋಟೆ ಬಲಿತೆು ಂದಡೆ 

ನಸ್ಲ್ಕಂಗಳಲುರುಹಿದನವಾವ . 

ಇದು ಕಾರಣ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಂಡನೆನಗೆ, 

ಜನನ ಮರಣಕು ಳಗಾಗದ ಬಲುಹನೇನ ಬಣ್ಣ ಪೆನವಾವ . 

159 

ಕಾಮವುಳಳ ವರಿಗೆ ಕಾಯಸಂಗ ಮಚಿ್ಚ  ನೋಡಾ. 

ಕಾಮವಿಲಿ್ದವರಿಗೆ ಲಂಗಸಂಗ ಮಚಿ್ಚ  ನೋಡಾ. 

ಕಾಮವಿಕಾರಿ ಕಾಯದತ್ು  ಮುಂತಾದಡೆ, 

ನಾ ನಿಮಮ ತ್ು  ಮುಂತಾದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಕಾಮವಿಕಾರಿಯ ಸಂಗವ ಹೊದೆದಡೆ ನಿಮಾಮ ಣ್ದ. 

160 

ಕಾಮಾರಿಯ ಗೆಲದನು ಬಸ್ವಾ ನಿಮಮ ಂದ. 

ಸೋಮಧರನ ಹಿಡಿತ್ಪೆಪ ನು ಬಸ್ವಾ ನಿಮಮ  ಕೃಪೆಯಿಂದ. 

ನಾಮದಲಿ  ಹೆಂಗೂಸೆಂಬ ಹೆಸ್ರಾದಡೇನು ? 

ಭಾವಿಸ್ಲು ಗಂಡು ರೂಪ್ಪ ಬಸ್ವಾ ನಿಮಮ  ದಯದಂದ. 

ಅತಕಾಮ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ತಡರಿಕ್ರು  ಎರಡುವರಿಯದೆ ಕೂಡಿದೆನು 

ಬಸ್ವಾ ನಿಮಮ  ಕೃಪೆಯಿಂದ. 
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161 

ಕಾಮಸಿ ಕ್ಲಪ ಸಿ ಕಂದ ಕ್ಕಂದದೆನವಾವ . 

ಮೋಹಿಸಿ ಮುದೆ ಸಿ ಮರುಳಾದೆನವಾವ . 

ತೆರೆಯದೆ ತರೆಯದೆ ನಲದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು. 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನನ ನಲಿ್ದಡೆ ಆನೇವೆನವಾವ  ? 

162 

ಕಾಯ ಕ್ರುನೆ ಕಂದದಡೇನಯಾಾ  ? 

ಕಾಯ ಮರುನೆ ಮಂಚಿದಡೇನಯಾಾ  ? 

ಅಂತ್ರಂಗ ಶುದಧ ವಾದ ಬಳಿಕ್ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ನಿೋನಲದ ಕಾಯವು ಹೇಗಿದೆಡೇನಯಾಾ  ? 

163 

ಕಾಯಕೆು  ನೆಳಲಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಪಿ್ರಣಕೆು  ಮನವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಮನಕೆು  ನೆನಹಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ನೆನಹಿಂಗೆ ಅರುಹಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಅರುಹಿಂಗೆ ಮರಹಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಜಗದ ಜಂಗುಳಿಗೆ ಬೆಂಗೊೋಲ್ನೆತು  ಕಾಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿೋನಡಿಿದ ಮಾಯೆಯನಾರಿಗೂ ಗೆಲ್ಬಾರದು. 

164 

ಕಾಯದ ಕ್ಳವಳವ ಕೆಡಿಸಿ, ಮನದ ಮಾಯೆಯ ಮಾಣ್ಸಿ, 

ಎನನ  ಹರಣವ ಮೇಲೆತು  ಸ್ಲ್ಹಿದೆಯಯಾಾ . 

ಶಿವಶಿವಾ, ಎನನ  ಭವಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ, 

ನಿಮಮ ತ್ು  ತೋರಿದ ಘನವನುಪ್ಮಸ್ಬಾರದಯಾಾ . 

ಇರುಳೋಸ್ರಿಸಿದ ಜಕ್ು ವಕ್ರುಯಂತೆ 

ನಾನಿಂದು ನಿಮಮ  ಶಿಿ ೋಪ್ರದವನಿಂಬುಗೊಂಡು ಸುಖದೊಳೋಲಾಡುವೆನಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

165 

ಕಾಯದ ಕಾಪ್ುಣಾ ವರತತ್ತು , ಕ್ರಣಂಗಳ ಕ್ಳವಳವಳಿದತ್ತು . 

ಮನ ತ್ನನ  ತಾಕ್ುಣ್ದಯ ಕಂಡು ತ್ಳವೆಳಗಾದುದು. 

ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆನಯಾಾ  ? 

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದವ ಕಂಡಲಿ್ದೆ 

ಬಯಕೆ ಬಯಲಾಗದು. ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

166 

ಕಾಯದ ನುಂಪ್ನಬೆ  ಕಂಡು ಬಯಸಿದನು. 

ಅವಂಗೆ ಮಾಂಸ್ವ ಬೆಲೆಮಾಡಿಕಡುವೆನು. 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣದೊಡೆಯಂಗೆ ಎನನ  ಹೃದಯವ ಸೂರೆಗೊಡುವೆನು 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಯಾ ನು ಮುನಿದು ಭವಿಗೆ ಮಾರಿದಡೆ ಹೊಲ್ಬುಗೆಡದರಾ 

ಮನವೆ. 

167 

ಕಾಯದೊಳಗೆ ಅಕಾಯವಾಯಿತ್ತು . 
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ಜೋವದೊಳಗೆ ನಿಜೋುವವಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾವದೊಳಗೆ ನಿಭಾುವವಾಯಿತ್ತು . 

ಎನನ  ಮನದೊಳಗೆ ಘನ ನೆನಹಾಯಿತ್ತು . 

ಎನನ  ತ್ಲೆ ಮಲೆಗಳ ನೋಡಿ ಸ್ಲ್ಹಿದರಾಗಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ 

ಧಮುದವಳಾನು. 

168 

ಕಾಯ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ , ಜೋವ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ , 

ಪಿ್ರಣ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ , ಮನಪಿ್ಸಾದವೆನನ , 

ಧನ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ , ಭಾವ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ , 

ಸ್ಯದಾನ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ , ಸ್ಮಭೋಗ ಪಿ್ಸಾದವೆನನ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಪಿ್ಸಾದವ ಹಾಸಿ ಹೊದಸಿಕಂಡಿಪೆಪ ನು. 

169 

ಕಾಯ ಮೋಸ್ಲಾಗಿ ನಿನಗರ್ಪುತ್ವಾಯಿತ್ತು . 

ಕ್ರಣ ಮೋಸ್ಲಾಗಿ ನಿನಗರ್ಪುತ್ವಾಯಿತ್ತು . 

ಆನಂದರಿಯೆನಯಾಾ . 

ಎನನ  ಗತ ನಿೋನಾಗಿ, ಎನನ  ಮತ ನಿೋನಾಗಿ, 

ಪಿ್ರಣ ನಿನಗರ್ಪುತ್ವಾಯಿತ್ತು . 

ನಿೋನಲಿ್ದೆ ಪೆರತಂದ ನೆನೆದಡೆ ಆಣ್ದ, ನಿಮಾಮ ಣ್ದ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

170 

ಕಾಯವಿಕಾರಿಗೆ ಕಾಯಕೆು  ಮೆಚಿಿ ದೆ. 

ವಾಯದ ಸುಖ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ನರಕ್ವೆಂದರಿಯೆ. 

ದೇವರ ದೇವಂಗೆ ವಂದಸ್ಹೊೋದರೆ ಬಾಯಬಿಡದರು, 

ಕೈವಿಡಿದು ಸೆಳೆಯದರು. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಪ್ರದಕೆು ರಗುವ ಭರವೆನಗೆ ಮರುಳೆ. 

171 

ಕ್ರಚಿಿ ಲಿ್ದ ಬೇಗೆಯಲಿ  ಬೆಂದೆನವಾವ . 

ಏರಿಲಿ್ದ ಗಾಯದಲಿ  ನಂದೆನವಾವ . 

ಸುಖವಿಲಿ್ದೆ ಧಾವತಗೊಂಡೆನವಾವ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಂಗೊಲದು ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲಿ  ಬಂದೆನವಾವ . 

172 

ಕ್ರಡಿ ಕ್ರಡಿ ಕೆದರಿದಡೆ ಎನಗೆ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಡಗಿತೆು ಂಬೆನು. 

ಮುಗಿಲು ಹರಿದು ಬಿದೆ ಡೆ ಎನಗೆ ಮಜಜ ನಕೆು ರೆದರೆಂಬೆನು. 

ಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದೆ ಡೆ ಎನಗೆ ಪ್ಪಷಪ ವೆಂಬೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಶಿರ ಹರಿದು ಬಿದೆ ಡೆ ಪಿ್ರಣ ನಿಮಗರ್ಪುತ್ವೆಂಬೆನು. 

173 

ಕ್ರರಿಯರಹುದರಿದಲಿ್ದೆ, 

ಹಿರಿಯರಹುದರಿದಲಿ್  ನೋಡಾ ! 

[ಭವಿಯಹುದರಿದಲಿ್ದೆ] 

ಭಕ್ು ನಹುದರಿದಲಿ್  ನೋಡಾ. 

ಕ್ಕರುಹಹುದರಿದಲಿ್ದೆ, ನಿರಾಳವಹುದರಿದಲಿ್  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ? 

174 
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ಕ್ರೋಡಿ ತ್ತಂಬಿಯ ಹಂಬಲ್ದಂದ ತ್ತಂಬಿಯಾಗಿ 

ತ್ನನ  ಬಿಡಲುಂಟೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಆನು ನಿಮಮ  ನೆನೆದು 

ಎನನ  ಕ್ರತ್ತಂಬಿ, ಎನನ  ಮನತ್ತಂಬಿ, ಎನನ  ಭಾವತ್ತಂಬಿ, 

ಮತು ಲಿ್ದೆ ನಿನನ  ಕೂಟದ ಸ್ವಿಗಲೆಯನೆಂತ್ತ ಕಾಣ್ಣವೆನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

? 
175 

ಕ್ಕಲ್ಗಿರಿಯ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆವುದಯಾಾ  ಎಂದಡೆ, 

ಬಾಳೆ ಬೆಳೆವುದಯಾಾ  ಎನಬೇಕ್ಕ. 

ಓರೆಗಲಿ್  ನುಗುಗ ಗುಟಿು  ಮೆಲ್ಬಹುದಯಾಾ  ಎಂದಡೆ, 

ಅದು ಅತ್ಾ ಂತ್ ಮೃದು ಮೆಲ್ಬಹುದಯಾಾ  ಎನಬೇಕ್ಕ. 

ಸಿಕ್ು ದ ಠಾವಿನಲಿ  ಉಚಿತ್ವ ನುಡಿವುದೆ ಕಾರಣ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ-[ಯಾಾ ] 

ಮತಿ್ ಾ ಕೆು  ಬಂದುದಕ್ರು ದೆ ಗೆಲ್ವು. 

176 

ಕ್ಕಲ್ಮದವೆಂಬುದಲಿ್  ಅಯೊೋನಿಸಂಭವನಾಗಿ, 

ಛಲ್ಮದವೆಂಬುದಲಿ್  ಪಿ್ತದೊೋರನಾಗಿ, 

ಧನಮದವೆಂಬುದಲಿ್  ತಿಕ್ರಣ ಶುದಭ ನಾಗಿ, 

ವಿದಾಾ ಮದವೆಂಬುದಲಿ್  ಅಸಾಧಾ ವ ಸಾಧಿಸಿದನಾಗಿ. 

ಮತಾು ವ ಮದವೆಂಬುದಲಿ್  ನಿೋನವಗಿಹಿಸಿದ ಕಾರಣ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣನು ಅಕಾಯ ಚರಿತಿ್ನಾಗಿ. 

177 

ಕೂಡಿ ಕೂಡುವ ಸುಖದಂದ 

ಒಪ್ಪ ಚಿಿ  ಅಗಲ ಕೂಡುವ ಸುಖ ಲಸು, ಕೆಳದ ? 

ಒಚಿ ತ್ು ಗಲದಡೆ ಕಾಣದರಲಾರೆ. 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಗಲಯಗಲ್ದ ಸುಖವೆಂದಪ್ಪಪ ದೊ ? 

178 

ಕೆಂಡದ ಶವದಂತೆ, ಸೂತಿ್ ತ್ರ್ಪಪ ದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ, 

ಜಲ್ವರತ್ ತ್ಟಾಕ್ದಂತೆ, ಬೆಂದ ನುಲಯಂತೆ 

ಮತೆು  ಹಿಂದಣಂಗವುಂಟೆ ಅಣಾಣ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಂಗವೆ ಆಶಿಯವಾದವಳಿಗೆ 

? 
179 

ಕೆಚಿಿ ಲಿ್ದ ಮರನ ಕಿ್ರಮ ಇಂಬುಗೊಂಬಂತೆ, 

ಒಡೆಯನಿಲಿ್ದ ಮನೆಯ ಶುನಕ್ ಸಂಚ್ಚಗೊಂಬಂತೆ, 

ನೃಪ್ತಯಿಲಿ್ದ ದೇಶವ ಮನೆನ ಯರಿಂಬುಗೊಂಬಂತೆ, 

ನಿಮಮ  ನೆನಹಿಲಿ್ದ ಶರಿೋರವ 

ಭೂತ್ ಪಿೆ ೋತ್ ರ್ಪಶಚಿಗಳಿಂಬುಗೊಂಬಂತೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

180 

ಕೆಡದರೆ ಕೆಡದರೆ ಮೃಡನಡಿಯ ಹಿಡಿಯಿರೇ. 

ದೃಢವಲಿ್  ನೋಡಿರೆ ನಿಮಮ ಡಲು. 

ದೃಢವಲಿ್  ನೋಡಿರೆ ಸಂಸಾರಸುಖವು. 
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ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರವು ತಡೆಯದ ಮುನನ  ಬೇಗ ಬೇಗ ಶಿವಶರಣ್ದನಿನ . 

181 

ಕೆತು ದ ತಗುಡು ಹತೂು ದೆ ಮುನಿನ ನಂತೆ ? 

ಎರಿಣ ತ್ರ್ಪಪ ದಲಿ  ಗುಣವನರಸುವರೆ ? 

ಸ್ಕ್ು ರೆ ಹಾಲು ತ್ತಪ್ಪ  ಎಂದರೆ 

ಕ್ಪ್ಪ  ಕಂಡಲಿ  ಮನ ಹಿಡಿವುದೆ ? 

ಕ್ತೃುವೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ಸ್ತ್ು ವರು ಮರಳಿ ತ್ಕೆು ೈಸಿಕಂಬರೆ 

182 

ಕೇಳವಾವ  ಕೇಳವಾವ  ಕೆಳದ ನಾನಂದು ಕ್ನಸ್ಕಂಡೆ. 

ಗಿರಿಯಮೇಲೊಬೆ  ಗೊರವ ಕ್ಕಳಿಳ ದುುದ ಕಂಡೆ. 

ಗಿರಿಯೆಂಬುದು ಸಿರಿಶೈಲ್ ಗೊರವನೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನು. 

183 

ಕೇಳವಾವ  ಕೇಳವಾವ  ಕೆಳದ ನಾನಂದು ಕ್ನಸುವ ಕಂಡೆ. 

ಗಿರಿಯಮೇಲೊಬೆ  ಗೊರವ ಕ್ಕಳಿಳ ದುುದ ಕಂಡೆ 

ಚಿಕ್ು  ಚಿಕ್ು  ಜಡೆಗಳ ಸುಲಪ್ಲಿ್  ಗೊರವನು 

ಬಂದೆನನ  ನೆರೆದ ನೋಡವಾವ  

ಆತ್ನನರ್ಪಪ ಕಂಡು ತ್ಳವೆಳಗಾದೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು ಕ್ಣ್ಣಣ  ಮುಚಿಿ  ತೆರೆದು ತ್ಳವೆಳಗಾದೆನು. 

184 

ಕೈಯ ಧನವ ಕಂಡಡೆ, ಮೈಯ ಭಾಷೆಯ ಕಳಬಹುದೆ ? 

ಉಟು  ಉಡುಗೆಯ ಸೆಳೆದುಕಂಡರೆ, 

ಮುಚಿಿ  ಮುಸುಕ್ರದ ನಿವಾುಣವ ಸೆಳೆಯಬಹುದೆ ? 

ನೋಡುವಿರಿ ಎಲೆ ಅಣಣ ಗಳಿರಾ, 

ಕ್ಕಲ್ವಳಿದು ಛಲ್ವಳಿದು ಭವಗೆಟ್ಟು  ಭಕೆು ಯಾದವಳ. 

ಎನನ ನೇಕೆ ನೋಡುವಿರಿ ಎಲೆ ತಂದೆಗಳಿರಾ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡಿ 

ಕ್ಕಲ್ವಳಿದು ಛಲ್ವುಳಿದವಳನು. 

185 

ಕೈಯ ಸಂಕ್ಲೆಯ ಕ್ಳೆದೆಯಲಿಾ  ! 

ಕಾಲ್ ಸುತು ದ ಪ್ರಶವ ಹರಿದೆಯಲಿಾ  ! 

ಸುತು  ಮುತು ದು ಬಲೆಯ ಕ್ಕಣ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರವಡಿಸಿದೆಯಲಿಾ  ! 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿೋನು ಕಟು ವಧಿ ತ್ತಂಬುವ ಮುನನ  ಮುಟ್ಟು ವೆ ನಿಮಮ ನು. 

186 

ಕೈಸಿರಿಯ ದಂಡವ ಕಳಬಹುದಲಿ್ದೆ, 

ಮೈಸಿರಿಯ ದಂಡವ ಕಳಲುಂಟೆ ? 

ಉಟು ಂತ್ಹ ಉಡಿಗೆ ತಡಿಗೆಯನೆಲಿ್  ಸೆಳೆದುಕಳಬಹುದಲಿ್ದೆ, 

ಮುಚಿಿ ದು ಮುಸುಕ್ರದು ನಿವಾುಣವ ಸೆಳೆದುಕಳಬಹುದೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ಬೆಳಗನುಟ್ಟು  ಲ್ಜೆಜ ಗೆಟು ವಳಿಗೆ ಉಡುಗೆ ತಡುಗೆಯ 

ಹಂಗೇಕೋ ಮರುಳೆ ? 

187 

ಕಳಲ್ ದನಿಗೆ ಸ್ಪ್ು ತ್ಲೆದೂಗಿದಡೇನು, 
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ಒಳಗಣ ವಿಷದ ಬಯಕೆ ಬಿಡದನನ ಕ್ು  ? 

ಹಾಡಿದಡೇನು, ಕೇಳಿದಡೇನು, 

ತ್ನನ ಲುಳಳ  ಅವಗುಣ ಬಿಡದನನ ಕ್ು  ? 

ಒಳಗನರಿದು ಹೊರಗೆ ಮರೆದವರ ನಿೋ ಎನಗೆ ತೋರಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

188 

ಕೋಲ್ ತ್ತದಯ ಕೋಡಗದಂತೆ, 

ನೇಣ ತ್ತದಯ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ, 

ಆಡಿದೆನಯಾಾ  ನಿೋನಾಡಿಸಿದಂತೆ, 

ಆನು ನುಡಿದೆನಯಾಾ  ನಿೋ ನುಡಿಸಿದಂತೆ, 

ಆನು ಇದೆೆ ನಯಾಾ  ನಿೋನು ಇರಿಸಿದಂತೆ, ಜಗದ ಯಂತಿ್ವಾಹಕ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ 

ಸಾಕೆಂಬನನ ಕ್ು . 

 
189 

ಕಿ್ರ ೋಯುಳಳ ಡಂತಂದಾಸೆ, 

ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ನುಡಿಗಡಣವುಳಳ ಡಂತಂದಾಸೆ, 

ಶಿಿ ೋಗಿರಿಯನೇರಿ ನಿಮಮ  ಬೆರಸಿದಡೆ ಎನಾನ ಸೆಗೆ ಕ್ಡೆಯೆ ಅಯಾಾ  

ಆವಾಸೆಯೂ ಇಲಿ್ದೆ ನಿಮಮ  ನಂಬಿ ಬಂದು ಕೆಟೆು ನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

190 

ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಮುಟು ಲ್ರಿಯವು, 

ನಿಮಮ ನೆಂತ್ತ ಪೂಜಸುವೆ ? 

ನಾದ ಬಿಂದುಗಳು ಮುಟು ಲ್ರಿಯವು, 

ನಿಮಮ ನೆಂತ್ತ ಹಾಡುವೆ ? 

ಕಾಯ ಮುಟ್ಟು ವಡೆ ಕಾಣಬಾರದ ಘನವು, 

ನಿಮಮ ನೆಂತ್ತ ಕ್ರಸಿ್ಲ್ದಲಿ  ಧರಿಸುವೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಾನೇನೆಂದರಿಯದೆ ನಿಮಮ  ನೋಡಿ ನೋಡಿ 

ಸೈವೆರಗಾಗುತದೆುನು. 

191 

ಗಂಗೆಯೊಡನಾಡಿದ ಘಟು  ಬೆಟು ಂಗಳು ಕೆಟು  ಕೇಡ ನೋಡಿರಯಾಾ . 

ಅಗಿನ ಯೊಡನಾಡಿದ ಕಾಷಾ ಂಗಳು ಕೆಟು  ಕೇಡ ನೋಡಿರಯಾಾ . 

ಜೊಾ ೋತಯೊಡನಾಡಿದ ಕ್ತ್ು ಲೆ ಕೆಟು  ಕೇಡ ನೋಡಿರಯಾಾ . 

ಜ್ಞಾ ನಿಯೊಡನಾಡಿದ ಅಜ್ಞಾ ನಿ ಕೆಟು  ಕೇಡ ನೋಡಿರಯಾಾ . 

ಎಲೆ ಪ್ರಶಿವಮೂತು ಹರನೆ, ನಿಮಮ  ಜಂಗಮಲಂಗದೊಡನಾಡಿ ಎನನ  ಭವಾದ 

ಭವಂಗಳು ಕೆಟು  ಕೇಡ ನೋಡಾ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

192 

ಗಂಡ ನಿೋನು ಹೆಂಡತಯಾನು ಮತು ಬೆ ರಿಲಿ್ಯಾಾ . 

ನಿನನ  ಬೆಂಬಳಿಯಲಾನು ಮೆಚಿಿಬಂದೆ. 

ಕಂಡಕಂಡವರೆಲಿ್  ಬಲುಹಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದರೆ, 

ಗಂಡಾ, ನಿನಗೆ ಸೈರಣ್ದಯೆಂತಾಯಿತ್ತು  ಹೇಳಾ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 
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ನಿನನ  ತೋಳ ಮೇಲ್ಣವಳನನಾ ರೆಳದೊಯುಾ ವರೆ ನೋಡುತಹುದುಚಿತ್ವೆ 

ಕ್ರುಣ್ಗಳರಸಾ ? 

193 

ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಒಡೆಯನಲಿ್  ; 

ಹೆಂಡತ ಮನೆಗೆ ಒಡತಯೇ ? ಒಡತಯಲಿ್ . 

ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ್ಯಾಾ . 

ಗಂಡುಗಲಯೇ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನಿೋ ಮನೆಯೊಡೆಯನೆಂದು ನಾ ದುಡಿವೆ 

ತತ್ತು ಗೆಲ್ಸ್ವನು. 

194 

ಗಗನದ ಗುಂಪ್ ಚಂದಿಮ ಬಲಿುದಲಿ್ದೆ, 

ಕ್ಡೆಯಲದೆಾಡುವ ಹದೆು  ಬಲಿುದೆ ಅಯಾಾ  ? 

ನದಯ ಗುಂಪ್ ತಾವರೆ ಬಲಿುದಲಿ್ದೆ, 

ಕ್ಡೆಯಲದೆ  ಹೊನಾನ ವರಿಕೆ ಬಲಿುದೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಪ್ಪಷಪ ದ ಪ್ರಿಮಳವ ತ್ತಂಬಿ ಬಲಿುದಲಿ್ದೆ, 

ಕ್ಡೆಯಲದೆಾಡುವ ನರರ್ಜ ಬಲಿುದೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ನಿಲ್ವ ನಿೋವೆ ಬಲಿರಲಿ್ದೆ, ಈ ಕೋಣನ 

ಮೈಮೇಲ್ಣ ಸಳೆಳ ಗಳೆತ್ು  ಬಲಿ್ವಯಾಾ  ? 

195 

ಗಟಿು ದುಪ್ಪ  ತಳಿದುಪ್ಪ ಕೆು  ಹಂಗುಂಟೆ ಅಯಾಾ  ? 

ದೋಪ್ಕೆು  ದೋರ್ಪು ಗೆ ಭೇದವುಂಟೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಅಂಗಕೆು  ಆತ್ಮ ಂಗೆ ಭಿನನ ವುಂಟೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಎನನ ಂಗವನು ಶಿಿ ೋಗುರು ಮಂತಿ್ವಮಾಡಿ ತೋರಿದನಾಗಿ, 

ಸಾವಯಕೂು  ನಿರವಯಕೂು  ಭಿನನ ವಿಲಿ್ವಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ಬೆರಸಿ ಮತಗೆಟು ವಳನೇತ್ಕೆು  ನುಡಿಸುವಿರಯಾಾ  ? 

196 

ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ್ದೆ ಹುಲಿುಮರಡಿಯಲಿಾಡುವುದೆ ನವಿಲು ? 

ಕಳಕ್ು ಲಿ್ದೆ ಕ್ರರುವಳಳ ಕೆು ಳಸುವುದೆ ಹಂಸೆ ? 

ಮಾಮರ ತ್ಳಿತ್ಲಿ್ದೆ ಸ್ರಗೈವುದೆ ಕೋಗಿಲೆ ? 

ಪ್ರಿಮಳವಿಲಿ್ದ ಪ್ಪಷಪ ಕೆು ಳಸುವುದೆ ಭಿಮರ ? 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗಲಿ್ದೆ 

ಅನಾ ಕೆು ಳಸುವುದೆ ಎನನ  ಮನ ? ಪೇಳಿರೆ, ಕೆಳದಯರಿರಾ ? 

197 

ಗಿರಿಯೊಳು ಮನದೊಳು ಗಿಡಗಿಡದತ್ು  

ದೇವ, ಎನನ ದೇವ, ಬಾರಯಾಾ , 

ತೋರಯಾಾ  ನಿಮಮ  ಕ್ರುಣವನೆಂದು, 

ನಾನು ಅರಸುತ್ು  ಅಳಲುತ್ು  ಕಾಣದೆ 

ಸುಯಿದು ಬಂದು ಕಂಡೆ. 

ಶರಣರ ಸಂಗದಂದ ಅರಸಿ ಹಿಡಿದಹೆನಿಂದು ನಿೋನಡಗುವ ಠಾವ ಹೇಳಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 
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198 

ಗುಣ ದೊೋಷ ಸಂಪ್ರದನೆಯ ಮಾಡುವನನ ಕ್ು  

ಕಾಮದ ಒಡಲು, ಕಿೋಧದ ಗೊತ್ತು , ಲೊೋಭದ ಇಕೆು , 

ಮೋಹದ ಮಂದರ, ಮದದಾವರಣ, ಮತ್ಸ ರದ ಹೊದಕೆ. 

ಆ ಭಾವವರತ್ಲಿ್ದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಅರಿವುದಕೆು  ಇಂಬಿಲಿ್  ಕಾಣ್ರಣಾಣ . 

199 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ಗುರುವಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ಲಂಗವಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ಜಂಗಮವಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ಪ್ರದೊೋದಕ್ವಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ಪಿ್ಸಾದವಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ವಿಭೂತಯಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ರುದಿಾಕ್ರಷ ಯಾದ 

ಗುರು ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ಮಹಾಮಂತಿ್ವಾದ. 

ಇಂತೋ ಭೇದವನರಿಯದೆ, 

ಗುರು ಲಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರದತೋರ್ು ಪಿ್ಸಾದ ವಿಭೂತ ರುದಿಾಕ್ರಷ  

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯಯೆಂಬ ಮಂತಿ್ವ ಬೇರಿಟ್ಟು  ಅರಿಯಬಾರದು. 

ಅದಲಿ್ದೆ ಒಂದರಲಿಯೂ ವಿಶವ ಸ್ ಬೇರಾದಡೆ 

ಅಂಗೈಯಲಿದು ಲಂಗವು ಜ್ಞರಿತ್ತು . 

ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಕ್ರಂಚಿತ್ತು  ಫಲ್ಪ್ದವಿಯ ಕಟ್ಟು  

ಭವಹೇತ್ತಗಳ ಮಾಡುವನಯಾಾ . 

ಇಷು ಲಂಗದಲಿ  ನೈಷೆಾ  ನಟ್ಟು  ಬಿಟ್ಟು  ತಿವಿಧವ ಮರಳಿ ಹಿಡಿಯದೆ 

ವಿರಕ್ು ನಾದನಯಾಾ  ಗುರು 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

200 

ಗುರುಪ್ರದತೋರ್ುವೆ ಮಂಗಳ ಮಜಜ ನವೆನಗೆ. 

ವಿಭೂತಯೆ ಒಳಗುಂದದರಿಷ್ಟಣವೆನಗೆ 

ದಗಂಬರವೆ ದವಾಾ ಂಬರವೆನಗೆ. 

ಶಿವಭಕ್ು ರ ಪ್ರದರೇಣ್ಣವೆ ಅನುಲಪ್ನವೆನಗೆ. 

ರುದಿಾಕ್ರಷ ಯೆ ಮೈದೊಡಿಗೆಯೆನಗೆ. 

ಶರಣರ ಪ್ರದರಕೆಷ ಯೆ ಶಿರದಲಿ  ತಂಡಿಲುಬಾಸಿಗವೆನಗೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮದವಳಿಗೆಗೆ ಬೇರೆ ಶಂಗಾರವೇಕೆ ಹೇಳಿರೆ ಅವವ ಗಳಿರಾ ? 

201 

ಗುರುವಿನ ಕ್ರುಣದಂದ ಲಂಗವ ಕಂಡೆ, ಜಂಗಮನ ಕಂಡೆ. 

ಗುರುವಿನ ಕ್ರುಣದಂದ ಪ್ರದೊೋದಕ್ವ ಕಂಡೆ, ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡೆ. 

ಗುರುವಿನ ಕ್ರುಣದಂದ ಸ್ಜಜ ನ ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ಸ್ದೊಗ ೋಷ್ಟಾ ಯ ಕಂಡೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಾ ಹುಟು ಲೊಡನೆ ಶಿಿ ೋಗುರು ವಿಭೂತಯ ಪ್ಟು ವ ಕ್ಟಿು  ಲಂಗಸಾವ ಯತ್ವ 

ಮಾಡಿದನಾಗಿ ಧನಾ ಳಾದೆನು. 
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202 

ಗುರುವೆಂಬ ತೆತು ಗನು 

ಲಂಗವೆಂಬಲ್ಗನು ಮನನಿಷೆಾ ಯೆಂಬ ಕೈಯಲಿ  ಕಡಲು, 

ಕಾದದೆ ಗೆಲದೆ ಕಾಮನೆಂಬವನ, 

ಕಿೋಧಾದಗಳು ಕೆಟ್ಟು , ವಿಷಯಂಗಳೋಡಿದವು. 

ಅಲ್ಗು ಎನನ ಳು ನಟ್ಟು  ಆನಳಿದ ಕಾರಣ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಲಂಗವ ಕ್ರದಲಿ  

ಹಿಡಿದೆ. 

203 

ಗುರುವೆ ತೆತು ಗನಾದ, 

ಲಂಗವೆ ಮದುವಣ್ಗನಾದ, ನಾನೆ ಮದುವಳಿಗೆಯಾದೆನು. 

ಈ ಭುವನವೆಲಿ್ರಿಯಲು ಅಸಂಖಾಾ ತ್ರೆನಗೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು. 

ಕಟು ರು ಸಾದೃಶಾ ವಪ್ಪ  ವರನ ನೋಡಿ. 

ಇದು ಕಾರಣ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆ ಗಂಡನೆನಗೆ. 

ಮಕ್ರು ನ ಲೊೋಕ್ದವರೆನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ್ವಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

 
204 

ಗೂಗೆ ಕ್ಣಣ  ಕಾಣಲ್ರಿಯದೆ ರವಿಯ ಬಯುವ ದು. 

ಕಾಗೆ ಕ್ಣಣ  ಕಾಣಲ್ರಿಯದೆ ಶಶಿಯ ಬಯುವ ದು. 

ಕ್ಕರುಡ ಕ್ಣಣ  ಕಾಣಲ್ರಿಯದೆ ಕ್ನನ ಡಿಯ ಬಯವ ನು. 

ಇವರ ಮಾತೆಲಿ್ವು ಸ್ಹಜವೆ 

ನರಕ್ಸಂಸಾರದಲಿ  ಹೊದಕ್ಕಳಿಗೊಳುತ್ು  

ಶಿವನಿಲಿ್  ಮುಕ್ರು ಯಿಲಿ್ , ಹುಸಿಯೆಂದಡೆ ನರಕ್ದಲಿಕ್ು ದೆ ಬಿಡುವನೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ  

205 

ಘನವ ಕಂಡೆ, ಅನುವ ಕಂಡೆ, 

ಆಯತ್ ಸಾವ ಯತ್ ಸ್ನಿನ ಹಿತ್ ಸುಖವ ಕಂಡೆ. 

ಅರಿವರಿದು ಮರಹ ಮರೆದೆ. 

ಕ್ಕರುಹಿನ ಮೋಹ ಮರೆಗೆಡದೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನಿಮಮ ನರಿದು ಸಿೋಮೆಗೆಟೆು ನು. 

206 

ಚಂದನವ ಕ್ಡಿದು ಕರೆದು ತೇದಡೆ 

ನಂದೆನೆಂದು ಕಂಪ್ ಬಿಟಿು ತೆು  ? 

ತಂದು ಸುವಣುವ ಕ್ಡಿದೊರೆದಡೆ 

ಬೆಂದು ಕ್ಳಂಕ್ ಹಿಡಿಯಿತೆು  ? 

ಸಂದುಸಂದು ಕ್ಡಿದ ಕ್ಬೆ ನು ತಂದು ಗಾಣದಲಿಕ್ರು  ಅರೆದಡೆ, 

ಬೆಂದು ಪ್ರಕ್ಗುಡದೆ ಸ್ಕ್ು ರೆಯಾಗಿ ನಂದೆನೆಂದು ಸಿಹಿಯ ಬಿಟಿು ತೆು  ? 

ನಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಿೋನಂಗಳೆಲಿ್ವ ತಂದು ಮುಂದಳುಹಲು 

ನಿಮಗೇ ಹಾನಿ. 

ಎನನ  ತಂದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋ ಕಂದಡೆಯೂ ಶರಣ್ದಂಬುದ ಮಾಣ್ದ. 
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207 

ಚಂದಿಕಾಂತ್ದ ಶಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಗಜ ಹೊೋರುವಂತೆ 

ತ್ನನ  ನೆಳಲಂಗೆ ತಾನೆ ಹೊೋರಿ ಸಾವಂತೆ 

ಆನೆಯ ಗತ ಆನೆಯ ಮತ. 

ಆನೆಯಹುದು, ಆನೆಯಲಿ್ , ಅದನೇನೆಂಬೆ ? 

ನಿೋನೆನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ದಲಿ  ಸಿಲು ದೆಯಾಗಿ ನಿೋ ನಾನೆಂಬ ಭಿಾಂತೇಕೆ ? ನಾನು ನಿೋನಲಿ್ದ 

ತೆರಹಿಲಿ್ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

208 

ಚಕಿ್  ಬೆಸ್ಗೆಯವ ಡೆ ಅಲ್ಗಿನ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ಮಾಣ್ಕ್ಾ ದ ಬೆಳಗುಳಳ ಡೆ ದೋಪ್ದ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ಪ್ರುಷ ಕೈಯಾ ಲುಳಳ ಡೆ ಸಿರಿಯ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ಕಾಮಧನು ಕ್ರೆವಡೆ ಕ್ರುವಿನ ಹಂಗೇಕೆ ? 

ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಲಂಗವು ಕ್ರಸಿ್ ಳದೊಳಗುಳಳ ಡೆ ಇನಾನ ವ ಹಂಗೇಕೆ ? 

209 

ಚರಾಚರಾತ್ಮ ಕ್ ಪಿ್ಪಂಚವೆಲಿ್  

ಶಿವನ ಚಿದಗ ಭುದಂದುಯಿಸಿಪ್ಪ ವೆಂದು, 

ಶಿವಾಭಿನನ ತ್ವ ದಂ ಸ್ಕ್ಲ್ಪಿ್ರಣ್ಗಳಲಿ  ತ್ನಾನ ತ್ಮ ಚೇತ್ನವ 

ತ್ನನ ಲಿ  ಸ್ಕ್ಲ್ ಪಿ್ರಣ್ಗಳ ಆತ್ಮ  ಚೇತ್ನವ ಕಂಡು, 

ದಯಾಪ್ರತ್ವ ವನುಳಳ  ಸ್ವುಜಾ ತಾ ಶಕ್ರು ಯನು 

ಭಕ್ರು ಸಿ್ ಲ್ದಲಿ  ಪ್ಡೆವುದು ನೋಡಾ. 

ತ್ನಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ವಾದ ನಿಂದೆ ಎಡರಾಪ್ತ್ತು ಗಳಲಿ  ಎದೆಗುಂದದೆ 

ಬಪ್ಪ  ಸುಖ ದುಿಃಖ ಖೇದ ಹಷರ್ಿ ದಗಳು 

ಶಿವಾಜೆಾ ಯಹುದೆಂದು ಪ್ರಿಣತ್ನಪ್ಪ  ತೃರ್ಪು ಯ ಶಕ್ರು ಯನು 

ಮಾಹೇಶವ ರಸಿ್ ಲ್ದಲಿ  ಪ್ಡೆವುದು ನೋಡಾ. 

ದೇಹಾದ ಆದ ಪಿ್ಪಂಚಕೆು  ಮೂಲಗನಾದ 

ಅನಾದ ಪ್ರಶಿವನು ಪಿ್ಸ್ನನ ತ್ವ ವನುಂಟ್ಟಮಾಡುವ 

ಅನಾದ ಬೊೋಧ ಶಕ್ರು ಯನು 

ಪಿ್ಸಾದಸಿ್ಲ್ದಲಿ  ಪ್ಡೆವುದು ನೋಡಾ. 

ಅಂತ್ಪ್ಪ  ದೇಹಾದ ಪಿ್ಪಂಚದ ಚಲ್ನವಲ್ನವು 

ತ್ನಾನ ಶಿಯದಲಿ  ನಡೆದು ತಾನು ಆವುದನೂನ  ಆಶಿಯಿಸ್ದೆ 

ಸ್ವುಸ್ವ ತಂತಿ್  ತಾನೆಂಬರಿವನುಂಟ್ಟಮಾಡುವ 

ಸ್ವ ತಂತಿ್  ಶಕ್ರು ಯನು ಪಿ್ರಣಲಂಗಿಸಿ್ಲ್ದಲಿ  ಪ್ಡೆವುದು ನೋಡಾ. 

ತ್ನಾನ ಶಿಯವ ಪ್ಡೆದ ದೃಶಾ ಮಾನ ದೇಹಾದ ಜಗವೆಲಿ್  ಅನಿತ್ಾ ವೆಂಬ 

ಆ ದೃಶಾ ಮಾನದೇಹಾದಗಳ ಮೂಲೊೋತ್ಪ ತು ಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣನಪ್ಪ  ಪ್ತಪ್ರಶಿವಲಂಗವೇ ನಿತ್ಾ ವೆಂಬರಿವನುಂಟ್ಟಮಾಡುವ 

ಅಲುಪ್ು  ಶಕ್ರು ಯನು ಶರಣಸಿ್ಲ್ದಲಿ  ಪ್ಡೆವುದು ನೋಡಾ. 

ಅಂಗಲಂಗಗಳ ಸಂಯೊೋಗವ ತೋರಿ, 

ಅಖಂಡ ಪ್ರಶಿಲಂಗೈಕ್ಾ ವನುಂಟ್ಟಮಾಡಿ ಕಡುವ 
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ಅನಂತ್ ಶಕ್ರು ಯನು ಐಕ್ಾ ಸಿ್ ಲ್ದಲಿ  ಪ್ಡೆವುದು ನೋಡಾ. 

ಇದಕೆು  ಶಿವರಹಸೆಾ ೋ ; 

'ಯದಭ ಕ್ರು ಸಿ್ ಲ್ಮತಾಾ ಹುಸ್ು ತ್ಸ ವುಜಾ ತ್ವ ಮತೋಯುತೇ  

ಯನಾಮ ಹೇಶವ ರಂ ನಾಮ ಸಾ ತೃರ್ಪು ಮುಮ ಶಂಕ್ರಿ || 

ಯತ್ಪ ಿಸಾದಾಬಿದಂ ಸಿಾನಂ ತ್ದೆೊ ೋಧೋ ನಿರಂಕ್ಕಶಃ  

ಯತ್ಪ ಿಣಲಂಗಕಂ ನಾಮ ತ್ತಾಸ ವ ತಂತಿೆ ೈಮುದಾಹೃತಂ || 

ಯದಸಿು  ಶರಣಂ ನಾಮ ಹಾ ಲುಪ್ರು  ಶಕ್ರು ರುಚಾ ತೇ  

ಯದೈಕ್ಾ ಸಿಾನಮೂಧುಸಿಾ  ಹಾ ನಂತಾಶಕ್ರು ರುಚಾ ತೇ ||ಿ Ùಳ 

ಎಂದುದಾಗಿ, 

ಇಂತ್ಪ್ಪ  ಷಟಸ ಿ ಲ್ಗಳಲಿ  ಷಡಿವ ಧ ಶಕ್ರು ಗಳ 

ಸಿ್ ಳಕ್ಕಳಂಗಳ ತಳಿದು, ಷಡಿವ ಧ ಲಂಗಗಳಲಿ  

ಧಾಾ ನ ಪೂಜ್ಞದಗಳಿಂದ ಅಂಗಗೊಂಡು 

ಭವದ ಬಟೆು ಯ ಮೆಟಿು  ನಿಂದಲಿ್ದೆ ಷಟಸ ಿ ಲ್ಬಿಹಿಮ ಗಳಾಗರು. 

ಇಂತ್ಲಿ್ದೆ ಅಪ್ವಾದ ನಿಂದೆಗಳ ಪ್ರರ ಮೇಲೆ ಕ್ಣಾಗ ಣದೆ ಹೊರಿಸುತ್ು  

ಪ್ರದಾರ ದಾಶಿ ವೇಶಿ ಸೂಳೆಯರ ಕೂಡಿ ಭುಂಜಸಿ 

ತಂಬಲ್ತಂಬ ಹೇಸಿ ಮೂಳರು 

ಪೋತ್ರಾಜ, ಜೊೋಗಿ, ಕ್ಷಪ್ಣರಂತೆ 

ಜಟಾ, ತ್ತರುಬು, ಬೊೋಳುಮುಂಡೆಗೊಂಡು 

ಕೂಳಿಗಾಗಿ ತರುಗುವ ಮೂಳ ಚ್ಚಕೆು ಯರ 

ವಿರಕ್ು  ಷಟಸ ಿ ಲ್ಬಿಹಿಮ ಗಳೆನಬಹುದೇನಯಾ  ? 

ಅಂತ್ಪ್ಪ  ಅನಾದ ಷಟಸ ಿ ಲ್ಬಿಹಮ ದ ಷಡಿವ ಧಶಕ್ರು ಯನರಿದು 

ವಿರಕ್ು  ಜಂಗಮ ಷಟಸ ಿ ಲ್ ಬಾಲ್ಬಿಹಿಮ  ನಿರಾಭಾರಿಯಾದ 

ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

210 

ಚಿನನ ಕ್ು ರಿಸಿನ ಚಿನನ ಕ್ು ರಿಸಿನ ಚಿನನ ಕ್ು ರಿಸಿನವ ಕಳಿಳ ರವಾವ . 

ಎಮಮ  ನಲಿ್ನ ಮೈಯ ಹತ್ತು ವ ಅರಿಸಿನವ ಕಳಿಳ ರವಾವ . 

ಒಳಗುಂದದರಿಸಿನವ ಮಂದು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಅರ್ಪಪ ರವಾವ . 

211 

ಚಿಲಮಲ ಎಂದು ಓದುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ, 

ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ, ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ. 

ಸ್ರವೆತು  ಪ್ರಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ, 

ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ, ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ. 

ಎರಗಿ ಬಂದಾಡುವ ತ್ತಂಬಿಗಳಿರಾ, 

ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ, ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ. 

ಕಳನತ್ಡಿಯೊಳಾಡುವ ಹಂಸೆಗಳಿರಾ, 

ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ, ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ. 

ಗಿರಿ ಗಹವ ರದೊಳಗಾಡುವ ನವಿಲುಗಳಿರಾ, 

ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ, ನಿೋವು ಕಾಣ್ರೆ. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಲಿದೆ ಹನೆಂದು ಹೇಳಿರೆ. 

 



 

Downloaded from:  http://www.lingayatreligion.com 

212 

ಜಂಗಮದ ಕೈ ಹೊಯೆು  ಹೊಯೆು  ನಕ್ಕು  ಕೆಟು ರಯಾ  ? 

ಸ್ರಸ್ದಲಿ  ಮುಟಿು  ಪೂಜಸುವರೆ ನಿಮಗೆ ಲಂಗವಿಲಿ್ . 

ಹುತು ನಳಗೆ ಕೈಯನಿಕೆು  ಸ್ಪ್ುದಷು ವಾದರೆ ಮತೆು  ಗಾರುಡವುಂಟೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

213 

ಜಂಗಮವೆನನ  ಪಿ್ರಣ, ಜಂಗಮವೆನನ  ಜೋವ, 

ಜಂಗಮವೆನನ  ಪ್ಪಣಾ ದ ಫಲ್, ಜಂಗಮವೆನನ  ನಿಧಿನಿಧಾನ, 

ಜಂಗಮವೆನನ  ಹರುಷದ ಮೇರೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ಜಂಗಮದ ತಂಥಿಣ್ಯಲಿ  ಓಲಾಡುವೆನು. 

214 

ಜಲ್ದ ಮಂಟಪ್ದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯ ಚಪ್ಪ ರವನಿಕ್ರು , 

ಆಲಕ್ಲಿ್  ಹಸೆಯ ಹಾಸಿ ಬಾಸಿಗವ ಕ್ಟಿು , 

ಕಾಲಲಿ್ದ ಹೆಂಡತಗೆ ತ್ಲೆಯಿಲಿ್ದ ಗಂಡ ಬಂದು ಮದುವೆಯಾದನು. 

ಎಂದೆಂದೂ ಬಿಡದ ಬಾಳುವೆಗೆ ಕಟು ರೆನನ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡಂಗೆನನ  ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರೆಲೆ ಅವಾವ . 

 
215 

ಜ್ಞಲ್ಗಾರನಬೆ  ಜಲ್ವ ಹೊಕ್ಕು  ಶೋಧಿಸಿ, 

ಹಲ್ವು ಪಿ್ರಣ್ಯ ಕಂದು, ನಲನಲದಾಡುವ. 

ತ್ನನ  ಮನೆಯಲೊಂದು ಶಿಶು ಸ್ತ್ು ಡೆ 

ಅದಕೆು  ಮರುಗುವಂತೆ ಅವಕೇಕೆ ಮರುಗ ? 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ 

'ಸಾವ ತಾಮ ನಮತ್ರಂ ಚೇತ ಭಿನನ ತಾ ನೈವ ದೃಶಾ ತಾಂ 

ಸ್ವುಂ ಚಿಜೊಜ ಾ ೋತರೇವೇತ ಯಃ ಪ್ಶಾ ತ ಸ್ ಪ್ಶಾ ತ' 

ಎಂದುದಾಗಿ, 

ಜ್ಞಲ್ಗಾರನ ದುಿಃಖ ಜಗಕೆಲಿ್  ನಗೆಗೆಡೆ. 

ಇದು ಕಾರಣ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಭಕ್ು ನಾಗಿದುು ಜೋವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ 

ಮಾದಗರನೇನೆಂಬೆನಯಾಾ  ? 

216 

ಜೋವೇಶವ ರಗಾಶಿಯವಾದ ಸೂಕ್ಷಮ ದೇಹಮಧಾ ದಲಿ  

ಷಟಿ ಕಿ್ಂಗಳಲಿ  ಹುಟಿು ದು ಷಟು ಮಲಂಗಳನು 

ಆಧಾರ ತಡಗಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕಿ್ವೇ ಕ್ಡೆಯಾಗುಳಳ  

ಬಿಹಾಮ ದಗಳ ಸಿಾನಂಗಳ ಗುರೂಪ್ದೇಶದಂದೆ ಭಾವಿಸುವುದು. 

ಆಜ್ಞಾ ಚಕಿ್ದತ್ು ಣ್ಂದೆ ಊಧಿ ವ  ಭಾಗವಾದ 

ಬಿಹಮ ರಂಧಿದಲಿಯಾಯಿತಾು ದಡೆ 

ಸ್ಹಸಿ್ದಳ ಕ್ಮಲ್ವನು ಭಾವಿಸುವುದು. 

ಆ ಸ್ಹಸಿ್ದಳ ಕ್ಮಲ್ದಲಿ  ನಿಮುಲ್ವಾದ 

ಚಂದಿಮಂಡಲ್ವನು ಧಾಾ ನಿಸುವುದು. 
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ಆ ಚಂದಿಮಂಡಲ್ದ ಮಧಾ ದಲಿ  ವಾಲಾಗಿ ಮಾತಿ್ದೊೋಪ್ರದಯಲಿ  

ಪ್ರಮ ಸೂಕ್ಷಮ ರಂಧಿವನು ಉಪ್ದೇಶದಂದರಿವುದು. 

ಆ ಸೂಕ್ಷಮ ರಂಧಿವನೆ ಕೈಲಾಸ್ಸಿಾನವಾಗಿ ಅರಿದು 

ಆ ಕೈಲಾಸ್ದಲಿ  ಇರುತದು ಪ್ರಮೇಶವ ರನನು 

ಸ್ಮಸ್ು  ಕಾರಣಂಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಾತ್ನಾಗಿ ಧಾಾ ನಿಸುವುದಯಾಾ  ಶಿಿ ೋ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ. 

217 

ಜ್ಞಾ ನದ ಕಾರಣಾಂಗವೆ ಭಕ್ರು ಯು. 

ಭಕ್ರು ಯ ಮಹಾಕಾರಣಾಂಗವೆ ಜ್ಞಾ ನವು. 

ಭಕ್ರು  ಜ್ಞಾ ನವೆಂಬುದು ಕಾಕಾಕ್ರಷ ಯಂತೆ. 

ಭಕ್ರು  ಜ್ಞಾ ನವೆಂಬುದು ಎನನ  ಮೋಹದ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನಿಮಮ ಂತೆ. 

218 

ತ್ನು ಕ್ರಗದವರಲಿ  

ಮಜಜ ನವನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಮನ ಕ್ರಗದವರಲಿ  

ಪ್ಪಷಪ ವನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಹದುಳಿಗರಲಿ್ದವರಲಿ  

ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಯನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಅರಿವು ಕ್ಣೆ್ದ ರೆಯದವರಲಿ  

ಆರತಯನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಭಾವಶುದಭ ವಿಲಿ್ದವರಲಿ  

ಧೂಪ್ವನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಲಿ್ದವರಲಿ  

ನೈವೇದಾ ವನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ತಿ ಕ್ರಣ ಶುದಧ ವಿಲಿ್ದವರಲಿ  

ತಾಂಬೂಲ್ವನಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಹೃದಯಕ್ಮಲ್ ಅರಳದವರಲಿ  

ಇರಲೊಲಿೆಯಯಾಾ  ನಿೋನು. 

ಎನನ ಲಿ  ಏನುಂಟೆಂದು ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ವನಿಂಬುಗೊಂಡೆ ಹೇಳಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  

? 
 
219 

ತ್ನು ನಿಮಮ  ರೂಪ್ರದ ಬಳಿಕ್ 

ಆರಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ? 

ಮನ ನಿಮಮ  ರೂಪ್ರದ ಬಳಿಕ್ 

ಆರ ನೆನೆವೆ ? 

ಪಿ್ರಣ ನಿಮಮ  ರೂಪ್ರದ ಬಳಿಕ್ 

ಆರನಾರಾಧಿಸುವೆ ? 

ಅರಿವು ನಿಮಮ ಲಿ  ಸ್ವ ಯವಾದ ಬಳಿಕ್ 
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ಆರನರಿವೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ ಂದ ನಿೋವೆಯಾದರಾಗಿ ನಿಮಮ ನೆ ಅರಿವುತು ದೆುನು. 

220 

ತ್ನು ಮೋಸ್ಲಾಗಿ, ಮನ ಮೋಸ್ಲಾಗಿ, 

ಭಾವವಚಿ್ಚ ಗೊಂಡಿಪ್ಪಪ ದವಾವ . 

ಅಚಿ್ಚ ಗನ ಸೆನ ೋಹ, ನಿಚಿ ಟದ ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆ, 

ಬೆಚಿ್ಚ  ಬೇರಾಗದ ಭಾವವಾಗೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ  ಒಳಗೆ 

ಗಟಿು ಗೊಂಡಿಪ್ಪ ನವಾವ . 

221 

ತ್ನುವನುವಾಯಿತ್ತು , ಮನವನುವಾಯಿತ್ತು , 

ಪಿ್ರಣವನುವಾಯಿತ್ತು . 

ಮುನಿದು ಬಾರದ ಪ್ರಿ ಇನೆನ ಂತ್ತ ಹೇಳಾ ? 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣದಲಿ  ಸಂದು, ಎನನ  ಮನಕೆು  ಮನವಾಗಿ ನಿಂದ 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಾಣದಡೆ ಆನೆಂತ್ತ ಬದುಕ್ಕವೆನಯಾಾ  ? 

222 

ತ್ನುವನೆಲಿ್ವ ಜರಿದು ಮನವ ನಿಮಮ ಳಗಿರಿಸಿ, 

ಘನಸುಖದಲೊೋಲಾಡುವ ಪ್ರಿಯ ತೋರಯಾಾ  ಎನಗೆ. 

ಭಾವವಿಲಿ್ದ ಬಯಲ್ಸುಖವು ಭಾವಿಸಿದಡೆಂತ್ಹುದು 

ಬಹುಮುಖರುಗಳಿಗೆ ? 

ಕೇಳಯಾಾ , ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ ನಾನಳಿದು ನಿೋನುಳಿದ ಪ್ರಿಯ 

ತೋರಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

223 

ತ್ನುವಬೇಡಿದಡೆ ತ್ನುವಕಟ್ಟು  ಶುದಧ ವಪೆಪ . 

ಮನವ ಬೇಡಿದಡೆ ಮನವಕಟ್ಟು  ಶುದಧ ವಪೆಪ . 

ಧನವ ಬೇಡಿದಡೆ ಧನವ ಕಟ್ಟು  ಶುದಧ ವಪೆಪ . 

ನಿೋನಾವುದ ಬೇಡಿದಡೂ ಓಸ್ರಿಸಿದಡೆ, 

ಕೈವಾರಿಸಿದಡೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಗ ಕಯಿ. 

ಎನನ  ಕ್ಲತ್ನದ ಬಿನನ ಪ್ವ ಕ್ಡೆತ್ನಕ್ ನಡೆಸ್ದದುಡೆ ತ್ಲೆದಂಡ ಕಾಣಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

224 

ತ್ನುವ ಮೋರಿತ್ತು , ಮನವ ಮೋರಿತ್ತು , 

ಘನವ ಮೋರಿತ್ತು . 

ಅಲಿಂದತ್ು  ಭಾವುಕ್ರಿಲಿ್ವಾಗಿ ತಾಕ್ುಣ್ದಯಿಲಿ್ . ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ 

ಬೆರಸ್ಲಲಿ್ದ ನಿಜತ್ತ್ವ ವು. 

225 

ತ್ನುವಿಕಾರದಂದ ಸ್ವದು ಸ್ವದು, 

ಮನವಿಕಾರದಂದ ನಂದು ಬೆಂದವರೆಲಿಾ  ಬೊೋಳಾಗಿ ; 

ದನ ಜವವ ನಂಗಳು ಸ್ವದು ಸ್ವದು, 
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ಜಂತಿ್ ಮುರಿದು ಗತಗೆಟು ವರೆಲಿಾ  ಬೊೋಳಾಗಿದ 

'ಹೇಸಿ, ಒಲಿೆ  ಸಂಸಾರವನೆಂಬರು ' 

ವೈರಾಗಾ ವ ಬಲಿ್ವರಲಿ್  ಕೇಳವಾವ . 

ಕ್ನೆನ ಯಳಿಯದ ಜವವ ನ ಸ್ತಗಲಿ್ದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಗಲಿ್  ಕೇಳವಾವ . 

226 

ತ್ನುವಿಡಿದ ಇಂದಿಯಸುಖ 

ಸಿರಿಯಂತೆ ತೋರಿ ಅಡಗುತ್ು ಲದೆ. 

ಗಗನದೊಡಿ ಣ್ದಯಂತೆ ತ್ನು ; 

ನೋಡ ನೋಡಲ್ನುಮಾನವಿಲಿ್ದೆ ಹರಿದು ಹೊೋಗುತ್ು ದೆ. 

ಇವಾದಯ ಮಾಣ್ಸಿ, ನಿಮಮ  ಘನನೆನಹಿನಳಿರಿಸಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

227 

ತ್ನುವಿನ ಸ್ತ್ವ ವ ನಿಲಸಿತ್ತು , ಮನದ ವಿರಕ್ರು ಯ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು . 

ಘನವ ಕಾಣಲೋಯದು ದುಿಃಖ. 

ಅರುಹಿರಿಯರ ತ್ರಕ್ಟ ಕಾಡಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಮರೆಗೊಂಡ ಸಂಸಾರದ ತೆರೆ ಎನನ  

ಬರಲೋಯದಯಾಾ . 

228 

ತ್ನುವೆಂಬ ಸಾಗರ ತ್ತಂಬಲು, 

ಮನವೆಂಬುದು ಹರುಗೊೋಲಾಯಿತ್ತು  ಅಂಬಿಗಾ. 

ಎನನ  ಗಮಮ ನೆ ತೆಗೆಯೊೋ ಅಂಬಿಗಾ. 

ತರೆದು ದಾಂಟಿಹೆನೆಂಬ ಭರವಸ್ ಕ್ರಘನ, 

ಗಮಮ ನೆ ತೆಗೆಯೊೋ ಅಂಬಿಗಾ. 

ಸಿರಿಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನಿನನ  ಕಾಣಲು ಬಂದಹೆ ಅಂಬಿಗಾ. 

229 

ತ್ನುಶುದಭ  ಮನಶುದಧ  ಭಾವಶುದಧ  

ವಾದವರನೆನಗೊಮೆಮ  ತೋರಾ ? 

ನಡೆಯೆಲಿ್  ಸ್ದಾಚಾರ; ನುಡಿಯೆಲಿ್  ಶಿವಾಗಮ ; 

ನಿತ್ಾ ಶುದಧ ರಾದವರನೆನಗೊಮೆಮ  ತೋರಾ ? 

ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಮೆಟಿು  ತ್ಳವೆಳಗಾಗಿ 

ಹೊರಗೊಳಗೊಂದಾಗಿ ನಿಂದ 

ನಿಮಮ  ಶರಣರನೆನಗೊಮೆಮ  ತೋರಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

230 

ತ್ನು ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು  ಶಿವಭಕ್ು ರಕ್ಕು ದ ಕಂಡೆನನ . 

ಮನ ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು  ಅಸಂಖಾಾ ತ್ರ ನೆನದೆನನ . 

ಕಂಗಳು ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು  ಸ್ಕ್ಲ್ಗಣಂಗಳ ನೋಡಿ ಎನನ . 

ಶಿೋತಿ್  ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ತು  ಅವರ ಕ್ರೋತುಯ ಕೇಳಿ ಎನನ . 

ಭಾವನೆ ಎನಗಿದು ಜೋವನ ಲಂಗತಂದೆ. 

ನೆಟು ನೆ ನಿಮಮ  ಮನಮುಟಿು  ಪೂಜಸಿ ಭವಗೆಟೆು  ನಾನು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

231 
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ತ್ನನ ವಸ್ರಕಾು ಗಿ ಹಗಲುಗನನ ವನಿಕ್ರು ದಡೆ, 

ತ್ನನ  ಸ್ವೆಯಲಲಿ್ , ಕ್ಳವು ದೊರೆಯಲಲಿ್  ? 

ಬೊಬೆುಲಯನೇರಿದ ಮಕ್ುಟನಂತೆ 

ಹಣಣ  ಮೆಲಿ್ಲಲಿ್ , ಕ್ಕಳಿಳ ರೆ ಠಾವಿಲಿ್ . 

ನಾನು ಸ್ವುಸಂಗಪ್ರಿತಾಾ ಗಮಾಡಿದವಳಲಿ್ , ನಿಮಮ  ಕೂಡಿ ಕ್ಕಲ್ವಳಿದವಳಲಿ್ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

232 

ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ತಾನೆ ಸೃಜಸಿದ ಸ್ಕ್ಲ್ ಜಗತ್ು . 

ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ತಾನೆ ಸುತು ದನದಕೆು  ಸ್ಕ್ಲ್ ಪಿ್ಪಂಚನು. 

ತ್ನನ  ವಿನೋದಕೆು  ತಾನೆ ತರುಗಿಸಿದನನಂತ್ ಭವದುಿಃಖಂಗಳಲಿ . 

ಇಂತೆನನ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಪ್ರಶಿವನು 

ತ್ನನ  ಜಗದವ ಲಾಸ್ ಸಾಕಾದ ಮತೆು  ತಾನೆ ಪ್ರಿವನದರ ಮಾಯಾಪ್ರಶವನು. 

233 

ತ್ನನ  ಶಿಷಾ  ತ್ನನ  ಮಗನೆಂಬುದು ತ್ಪ್ಪ ದಲಾ. 

ಏಕೆ? ಆತ್ನ ಧನಕೆು  ತಂದೆಯಾದನಲಿ್ದೆ 

ಆತ್ನ ಮನಕೆು  ತಂದೆಯಾದನೆ ? 

ಏಕೆ? ಆತ್ನ ಮನವನರಿಯನಾಗಿ, ಆತ್ನ ಧನಕೆು  ತಂದೆಯಾದನು. 

ತ್ನನ ಲಿದು ಭಕ್ರು ಯ ಮಾರಿಕಂಡುಂಬವರು ನಿಮಮ  ನಿಜಭಕ್ು ರಲಿ್ವಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

234 

ತ್ಲೆಯಲಿ  ನಿರಿ, ಟೊಂಕ್ದಲಿ  ಮುಡಿ, 

ಮಳಕಾಲ್ಲಿ  ಕ್ರವಿಯೊೋಲೆಯ ಕಂಡೆ. 

ಹರವಸ್ದ ಉಡಿಗೆ ! 

ಕಾಂತ್ದಲಿ  ಮುಖವ ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೆರೆವ ಪ್ರಿಕ್ರ 

ಹೊಸ್ತ್ತ. 

235 

ತಾನು ದಂಡುಮಂಡಲ್ಕೆು  ಹೊೋದಹೆನೆಂದಡೆ 

ನಾನು ಸುಮಮ ನಿಹೆನಲಿ್ದೆ, 

ತಾನೆನನ  ಕೈಯೊಳಗಿದೆು  ತಾನೆನನ  ಮನದೊಳಗಿದೆು  

ಎನನ  ಕೂಡದದೆಡೆ ನಾನೆಂತ್ತ ಸೈರಿಸುವೆನವಾವ  ? 

ನೆನಹೆಂಬ ಕ್ಕಂಟಿಣ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೆರಹದದೆ ಡೆ ನಾನೇವೆ ಸ್ಖಿಯೆ ? 

236 

ತಾಯ ತರದು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ? 

ತಂದೆಯ ತರದು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ? 

ಎತ್ು  ಮುಂತಾಗಿ ನಡೆದು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನಿೋನಲಯದನನ ಕ್ು ರ ? 

237 

ತ್ತಂಬಿದುದು ತ್ತಳುಕ್ದು ನೋಡಾ. 

ನಂಬಿದುದು ಸಂದೇಹಿಸ್ದು ನೋಡಾ. 
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ಒಲದುದು ಓಸ್ರಿಸ್ದು ನೋಡಾ. 

ನೆರೆಯರಿದುದು ಮರೆಯದು ನೋಡಾ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋನಲದ ಶರಣಂಗೆ ನಿಸಿಸ ೋಮಸುಖವಯಾಾ . 

 
238 

ತೆರಣ್ಯ ಹುಳು ತ್ನನ  ಸೆನ ೋಹದಂದ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ 

ತ್ನನ  ನೂಲು ತ್ನನ ನೆ ಸುತು  ಸಾವಂತೆ, 

ಮನಬಂದುದನು ಬಯಸಿ ಬೇವುತು ದೆೆ ೋನಯಾಾ . 

ಎನನ  ಮನದ ದುರಾಶೆಯ ಮಾಣ್ಸಿ ನಿಮಮ ತ್ು  ತೋರಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

 
239 

ದೂರದಲಿದುನೆಂದು ಆನು ಬಾಯಾರಿ ಬಳಲುತದೆುನಯಾಾ . 

ಸಾರಿ ಬೆರಸಿ ಎನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ದಲಿ  ಮೂತುಗೊಂಡಡೆ 

ಎನನ  ಆರತ್ವೆಲಿ್ವೂ ಲಂಗಾ ನಿಮಮ ಲಿ  ನಟಿು ತ್ತ ನೋಡಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ ನು ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ದಲಿ  ನೋಡಿ ಕಂಗಳೆ ಪಿ್ರಣವಾಗಿದೆುನಯಾಾ . 

240 

ದೇವಲೊೋಕ್ದವರಿಗೂ ಬಸ್ವಣಣ ನೆ ದೇವರು. 

ಮತಿ್ ಾ ಲೊೋಕ್ದವರಿಗೂ ಬಸ್ವಣಣ ನೆ ದೇವರು. 

ನಾಗಲೊೋಕ್ದವರಿಗೂ ಬಸ್ವಣಣ ನೆ ದೇವರು. 

ಮೇರುಗಿರಿ ಮಂದರಗಿರಿ ಮದಲಾದವೆಲಿ್ಕೂು  ಬಸ್ವಣಣ ನೆ ದೇವರು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಗೂ ಎನಗೂ ನಿಮಮ  ಶರಣರಿಗೂ ಬಸ್ವಣಣ ನೆ 

ದೇವರು. 

241 

ದೇಹ ಉಳಳ ನನ ಕ್ು ರ ಲ್ಜೆಜ  ಬಿಡದು, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡದು. 

ದೇಹದೊಳಗೆ ಮನ ಉಳಳ ನನ ಕ್ು ರ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡದು, 

ನೆನಹಿನ ವಾಾ ರ್ಪು  ಬಿಡದು. 

ದೇಹ ಮನವೆರಡೂ ಇದೆ ಲಿ  ಸಂಸಾರ ಬಿಡದು. 

ಸಂಸಾರವುಳಳ ಲಿ  ಭವ ಬೆನನ  ಬಿಡದು. 

ಭವದ ಕ್ಕಣ್ಕೆಯುಳಳ ನನ ಕ್ು ರ ವಿಧಿವಶ ಬಿಡದು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲದ ಶರಣರಿಗೆ ದೇಹವಿಲಿ್ , ಮನವಿಲಿ್ , ಅಭಿಮಾನವಿಲಿ್  

ಕಾಣಾ ಮರುಳೆ. 

242 

ದೃಶಾ ವಾದ ರವಿಯ ಬೆಳಗು, ಆಕಾಶದ ವಿಸಿು ೋಣು, 

ವಾಯುವಿನ ಚಲ್ನೆ, ತ್ರುಗುಲ್ಮ  ಲ್ತಾದಗಳಲಿಯ ತ್ಳಿರು ಪ್ಪಷಪ  

ಷಡುವಣುಂಗಳೆಲಿ್  ಹಗಲನ ಪೂಜೆ. 

ಚಂದಿಪಿ್ಕಾಶ ನಕ್ಷತಿ್  ಅಗಿನ  ವಿದುಾ ತಾು ದಗಳು 

ದೋಪ್ು ಮಯವೆನಿಸಿಪ್ಪ ವೆಲಿ್  ಇರುಳಿನ ಪೂಜೆ. 

ಹಗಲರುಳು ನಿನನ  ಪೂಜೆಯಲಿ  ಎನನ  ಮರೆದಪೆಪ ನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

243 
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ದೃಷ್ಟು ವರಿದು ಮನ ನೆಲೆಗೊಂಡುದದೇನ ? 

ಆವನೆಂದರಿಯೆ ಭಾವನಟ್ಟು ದವಾವ . 

ಕ್ಳೆವರಿದು ಅಂಗ ಗಸ್ಣ್ದಯಾದುದವಾವ . ಇನಾನ ರೇನೆಂದಡೆ ಬಿಡೆನು 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಲಂಗವ. 

244 

ಧನದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೆಲಿ್  ಅನುಸ್ರಿಗಳಲಿ್ದೆ 

ಆಗುಮಾಡಬಂದವರಲಿ್ . 

ಮನದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂದು ಜರೆದು ನುಡಿದು 

ಪ್ರ್ವ ತೋರಬಲಿ್ಡಾತ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿ. 

ಹಾಗಲಿ್ದೆ ಅವರಿಚಿೆಯ ನುಡಿದು ತ್ನುನ ದರವ ಹೊರೆವ ಬಚಿ ಣ್ಗಳ ಮಚಿ್ಚ ವನೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ? 

245 

ಧರೆಯ ಮೇಗಣ ಹುಲಿೆ , ಚಂದಿಮನಳಗಣ ಎರಳೆ, 

ಕೂತ್ುಡೆ ಫಲ್ವೇನೋ ಕೂಟವಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು  

ಇಂಬನರಿಯದ ಠಾವಿನಲಿ  ಕ್ಣಣ ೋಟವ ಮಾಡಿದಡೆ, 

ತ್ತಂಬಿದ ತರೆಯ ನಡುವೆ ಮಾಮರ ಕಾತಂತೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ, ದೂರದ ಸೆನ ೋಹವಮಾಡಲು ಬಾರದ ಭವಕೆು  ಬಂದೆ. 

246 

ನಂದ ದೇವಂಗೆ, ಖಳ ಸಿರಿಯಾಳಂಗೆ, 

ಲಂಗ ದಾಸಿಮಯಾ ಂಗೆ, ಜ್ಞಗರ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗೆ, 

ಆದರಿಕೆಯ ಬಿಟ್ಟು  ಜೂಜನಾಡರೆ ನಮಮ ವರಂದು ? 

ಒಬೆ ಂಗೆ ಮಗನ ರಪ್ಣ, ಒಬೆ ಂಗೆ ಸಿೋರೆಯ ರಪ್ಣ, 

ಒಬೆ ಂಗೆ ತ್ನು ಮನ ಧನದ ರಪ್ಣ. 

ಮೂವರೂ ಮೂದಲಸಿ ಮುಕ್ು ಣಣ ನ ಗೆಲದರು ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

247 

ನಚಿ್ಚ ಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , ಮಚಿ್ಚ ಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , 

ಸ್ಲುಗುಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , ಸೋಲುಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , 

ಅಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , ಬಳಲುಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , 

ಕ್ರಗುವೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ , ಕರಗುಗೆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ . 

ಎನನ  ಪಂಚೇಂದಿಯಂಗಳು ಕ್ಬೆು ನ ಉಂಡ ನಿೋರಿನಂತೆ ನಿಮಮ ಲಿ  ಬೆರಸುಗೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

248 

ನಡೆಯದ ನುಡಿಗಡಣ, ಮಾಡದ ಕ್ಲತ್ನ, 

ಚಿತಿ್ದಸ್ತಯ ಶಂಗಾರವದೇತ್ಕೆು  ಪಿ್ಯೊೋಜನ ? 

ಎಲೆಯಿಲಿ್ದ ಮರನು, ಜಲ್ವಿಲಿ್ದ ನದಯು, 

ಗುಣ್ಯಲಿ್ದ ಅವಗುಣ್ಯ ಸಂಗವದೇತ್ಕೆು  ಪಿ್ಯೊೋಜನ ? 

ದಯವಿಲಿ್ದ ಧಮು, ಉಭಯವಿಲಿ್ದ ಭಕ್ರು ಯು, 

ನಯವಿಲಿ್ದ ಶಬೆ ವದೇತ್ಕೆು  ಪಿ್ಯೊೋಜನ ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

249 
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ನಡೆಶುಚಿ, ನುಡಿಶುಚಿ, ತ್ನುಶುಚಿ, ಮನಶುಚಿ, ಭಾವಶುಚಿ. 

ಇಂತೋ ಪಂಚ ತೋರ್ುಂಗಳನಳಕಂಡು ಮತಿ್ ಾ ದಲಿ  ನಿಂದ 

ನಿಮಮ  ಶರಣರ ತೋರಿ ಎನನ ನುಳುಹಿಕಳಾಳ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

250 

ನಮಗೆ ನಮಮ  ಲಂಗದ ಚಿಂತೆ, ನಮಗೆ ನಮಮ  ಭಕ್ು ರ ಚಿಂತೆ, 

ನಮಗೆ ನಮಮ  ಆದಾ ರ ಚಿಂತೆ, 

ನಮಗೆ ನಮಮ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಚಿಂತೆಯಲಿ್ದೆ ಲೊೋಕ್ದ ಮಾತ್ತ 

ನಮಗೇಕ್ಣಾಣ  ? 

251 

ನರಜನಮ ವ ತಡೆದು ಹರಜನಮ ವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೆ ನಮೋ. 

ಭವಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರಮಸುಖವ ತೋರಿದ ಗುರುವೆ ನಮೋ. 

ಭವಿಯೆಂಬುದ ತಡೆದು ಭಕೆು  ಎಂದೆನಿಸಿದ ಗುರುವೆ ನಮೋ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತಂದೆನನ  ಕೈವಶಕೆು  ಕಟು  ಗುರುವೆ, ನಮೋ ನಮೋ. 

252 

ನಾಣಮರೆಯ ನೂಲು ಸ್ಡಿಲ್ಲು 

ನಾಚ್ಚವರು ನೋಡಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ದಣ ಂಬ ಜ್ಞತಗಳು. 

ಪಿ್ರಣದೊಡೆಯ ಜಗದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಲು ತೆರಹಿಲಿ್ದರಲು 

ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾಚಲೆಡೆಯುಂಟೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಗವೆಲಿ್  ಕ್ಣಾಣ ಗಿ ನೋಡುತು ರಲು ಮುಚಿಿ  ಮರಸುವ 

ಠಾವಾವುದು ಹೇಳಯಾಾ  ? 

253 

ನಾನುಣಣ ದ ಮುನನ ವೆ ಜಂಗಮಕೆು  

ಅಮೃತಾನಾನ ದ ನೈವೇದಾ ವ ನಿೋಡುವೆ. 

ನಾನುಡದ ಮುನನ ವೆ ಜಂಗಮಕೆು  

ದೇವಾಂಗಾದ ವಸ್ು ಿವನುಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಹೂಸ್ದ ಮುನನ ವೆ ಜಂಗಮಕೆು  

ಸುಗಂಧಾದ ಪ್ರಿಮಳದಿವಾ ವ ಹೂಸುವೆ. 

ನಾನು ಮುಡಿಯದ ಮುನನ ವೆ ಜಂಗಮಕೆು  

ಪ್ರಿಪ್ರಿಯ ಪ್ಪಷಪ ವ ಮುಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ತಡದ ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ತಡಿಗೆಯ ತಡಿಸುವೆ. 

ನಾನಾವಾವ ಭೋಗವ ಭೋಗಿಸುವದ ಜಂಗಮಕೆು  ಭೋಗಿಸ್ಲತ್ತು , 

ಆ ಶೇಷಪಿ್ಸಾದವ ಲಂಗಕ್ರು ತ್ತು  

ಭೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ಲ್ಲಿ್ದೆ ಭೋಗಿಸಿದಡೆ ಬಸ್ವಣಾಣ , ನಿಮಾಮ ಣ್ದಯಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

254 

ನಾನು ನಿನಗೊಲದೆ, ನಿೋನು ಎನಗೊಲದೆ. 

ನಿೋನೆನನ ನಗಲ್ದಪೆಪ , ನಾನಿನನ ನಗಲ್ದಪೆಪ ನಯಾಾ . 

ನಿನಗೆ ಎನಗೆ ಬೇರಂದು ಠಾವುಂಟೆ ? 
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ನಿೋನು ಕ್ರುಣ್ಯೆಂಬುದ ಬಲಿೆನು ; 

ನಿೋನಿರಿಸಿದ ಗತಯೊಳಗಿಪ್ಪ ವಳಾನು. ನಿೋನೆ ಬಲಿೆ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 
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ನಾನು ಮಜಜ ನವ ಮಾಡುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಮಜಜ ನವ ಮಾಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಸಿೋರೆಯನುಡುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ದೇವಾಂಗವನುಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಪ್ರಿಮಳವ ಲರ್ಪಸುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಸುಗಂಧದಿವಾ ಂಗಳ ಲರ್ಪಸುವೆ. 

ನಾನು ಅಕ್ಷತೆಯನಿಡುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಅಕ್ಷತೆಯನಿಡುವೆ. 

ನಾನು ಪ್ಪಷಪ ವ ಮುಡಿವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಪ್ರಿಮಳಪ್ಪಷಪ ವ ಮುಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಧೂಪ್ವಾಸ್ನೆಯ ಕಳುಳ ವ ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಧೂಪ್ವಾಸ್ನೆಯ ಕಡುವೆ. 

ನಾನು ದೋಪ್ರರತಯ ನೋಡುವ ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಆರತಯ ನೋಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಸ್ಕ್ಲ್ ಪ್ದಾರ್ುಂಗಳ ಸಿವ ೋಕ್ರಿಸುವ ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಮೃಷಾು ನನ ವ ನಿೋಡುವೆ. 

ನಾನು ಪ್ರನಂಗಳ ಕಳುಳ ವ ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಅಮೃತ್ಪ್ರನಂಗಳ ಕಡುವೆ. 

ನಾನು ಕೈಯ ತಳೆಯುವ ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಹಸ್ು ಪಿ್ಕಾಷ ಲ್ನವ ಮಾಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ವಿೋಳೆಯವ ಮಾಡುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ತಾಂಬೂಲ್ವ ಕಡುವೆ. 

ನಾನು ಗದೆು ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಕಳಿಳ ರುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಉನನ ತಾಸ್ನವನಿಕ್ಕು ವೆ. 

ನಾನು ಸುನಾದಂಗಳ ಕೇಳುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಸುಗಿೋತ್ ವಾದಾ ಂಗಳ ಕೇಳಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಭೂಷಣಂಗಳ ತಡುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಆಭರಣಂಗಳ ತಡಿಸುವೆ. 

ನಾನು ವಾಹನಂಗಳನೇರುವುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ವಾಹಂಗಳನೇರಿಸುವೆ. 

ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗಿಹುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಜಂಗಮಕೆು  ಗೃಹವಕಡುವೆ. 

ಇಂತೋ ಹದನಾರು ತೆರದಭಕ್ರು ಯನು ಚರಲಂಗಕೆು  ಕಟ್ಟು  

ಆ ಚರಲಂಗಮೂತು ಭೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ 

ನಾನು ಪಿ್ಸಾದ ಮುಂತಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವೆನಲಿ್ದೆ 
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ಜಂಗಮವಿಲಿ್ದೆ ಇನಿತ್ರಳಂದು ಭೋಗವನಾದಡೂ 

ನಾನು ಭೋಗಿಸಿದೆನಾದಡೆ ನಿಮಾಮ ಣ್ದ, ನಿಮಮ  ಪಿ್ಮರ್ರಾಣ್ದ. 

ಇಂತೋ ಕಿ್ಮದಲಿ  ನಡೆವಾತಂಗೆ 

ಗುರುವುಂಟ್ಟ ಲಂಗವುಂಟ್ಟ ಜಂಗಮವುಂಟ್ಟ, 

ಪ್ರದೊೋದಕ್ವುಂಟ್ಟ ಪಿ್ಸಾದವುಂಟ್ಟ ಆಚಾರವುಂಟ್ಟ ಭಕ್ರು ಯುಂಟ್ಟ. 

ಈ ಕಿ್ಮದಲಿ  ನಡೆಯದಾತಂಗೆ 

ಗುರುವಿಲಿ್  ಲಂಗವಿಲಿ್  ಜಂಗಮವಿಲಿ್  

ಪ್ರದೊೋದಕ್ವಿಲಿ್  ಪಿ್ಸಾದವಿಲಿಾಚಾರವಿಲಿ್  ಭಕ್ರು ಯಿಲಿ್ . 

ಅವನ ಬಾಳುವೆ ಹಂದಯ ಬಾಳುವೆ. 

ಅವನ ಬಾಳುವೆ ನಾಯ ಬಾಳುವೆ. 

ಅವನ ಬಾಳುವೆ ಕ್ತೆು ಯ ಬಾಳುವೆ. 

ಅವನು ಸುರೆಮಾಂಸ್ ಭುಂಜಕ್ನು, ಅವನು ಸ್ವು ಚಾಂಡಾಲ್ನಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

256 

ನಾ ಹುಟಿು ದಲಿ  ಸಂಸಾರ ಹುಟಿು ತ್ತು . 

ಸಂಸಾರ ಹುಟಿು ದಲಿ  ಅಜ್ಞಾ ನ ಹುಟಿು ತ್ತು . 

ಅಜ್ಞಾ ನ ಹುಟಿು ದಲಿ  ಆಶೆ ಹುಟಿು ತ್ತು . 

ಆಶೆ ಹುಟಿು ದಲಿ  ಕೋಪ್ ಹುಟಿು ತ್ತು . 

ಆ ಕೋಪ್ರಗಿನ ಯ ತಾಮಸ್ಧೂಮಿ ಮುಸುಕ್ರದಲಿ  

ನಾ ನಿಮಮ  ಮರೆದು ಭವದುಿಃಖಕ್ರು ೋಡಾದೆ. 

ನಿೋ ಕ್ರುಣದಂದೆತು  ಎನನ  ಮರಹ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿಮಮ  ಪ್ರದವನರುಹಿಸ್ಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

257 

ನಾಳದ ಮರೆಯ ನಾಚಿಕೆ, 

ನೂಲ್ಮರೆಯಲಿ  ಅಡಗಿತೆು ಂದು ಅಂರ್ಜವರು, ಅಳುಕ್ಕವರು. 

ಮನ ಮೆಚಿಿ ದಭಿಮಾನಕೆು  ಆವುದು ಮರೆ ಹೇಳಾ ? 

ಕಾಯ ಮಣ್ದಣ ಂದು ಕ್ಳೆದ ಬಳಿಕ್, 

ದೇಹದಭಿಮಾನ ಅಲಿಯೇ ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ಪಿ್ರಣ ಬಯಲೆಂದು ಕ್ಳೆದ ಬಳಿಕ್, 

ಮನದ ಲ್ಜೆಜ ಯಲಿಯೆ ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡಿ ಲ್ಜೆಜ ಗೆಟು ವಳ 

ಉಡಿಗೆಯ ಸೆಳೆದುಕಂಡಡೆ, ಮುಚಿಿ ದ ಸಿೋರೆ ಹೊೋದರೆ ಅಂರ್ಜವರೆ ಮರುಳೆ ? 

258 

ನಾಳೆ ಬರುವುದು ನಮಗಿಂದೆ ಬರಲ, 

ಇಂದು ಬರುವುದು ನಮಗಿೋಗಲೆ ಬರಲ ; 

ಆಗಿೋಗ ಎನನ ದರ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

259 

ನಿತ್ಾ ತೃಪ್ು ಂಗೆ ನೈವೇದಾ ದ ಹಂಗೇತ್ಕೆು  ? 

ಸುರಾಳ ನಿರಾಳಂಗೆ ಮಜಜ ನದ ಹಂಗೇತ್ಕೆು  ? 
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ಸ್ವ ಯಂಜೊಾ ೋತಮುಯಂಗೆ ದೋಪ್ರರಾಧನೆಯ ಹಂಗೇತ್ಕೆು  ? 

ಸುವಾಸ್ನೆ ಸೂಕ್ಷಮ ಗಂಧ ಕ್ಪ್ರ್ಿ ರಗೌರಂಗೆ ಪ್ಪಷಪ ದ ಹಂಗೇತ್ಕೆು  ? 

ಮಾಟದಲ ಮನ ನಂಬುಗೆಯಿಲಿ್ದ, ಅಹಂಕಾರಕ್ರು ೋಡಾದ, 

ಭಕ್ರು ಯೆಂಬ ಪ್ಸಾರವನಿಕ್ರು  

ಹೊಲೆಹದನೆಂಟ್ಟಜನಮ ವ ಹೊರೆವುದರಿಂದ 

ಅಂಗೈಯಲೊರಸಿ ಮುಕ್ರು ಯ 

ಮೂಲ್ ಶಿಖಿರಂಧಿದ ಕಾಮನ ಸುಟ್ಟು  

ಶುದಭ ಸ್ಫ ಟಿಕ್ ಸ್ವ ಯಂಜೊಾ ೋತಯನು 

ಸುನಾಳದಂದ ಹಂ ಕ್ಷಂ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರವ 

ಸ್ವ ಯಾನುಭಾವಭಕ್ರು ನಿವಾುಣವಾದವರನೆನಗೊಮೆಮ  ತೋರಿದೆ. ಶಿಿ ೋಗಿರಿ ಚೆನನ  

ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

260 

ನಿತ್ಾ ವೆಂಬ ನಿಜಪ್ದವೆನನ  ಹತೆು ಸಾದುು ಕಂಡಬಳಿಕ್ 

ಚಿತ್ು  ಕ್ರಗಿ ಮನ ಕರಗಿ ಹೃದಯವರಳಿತ್ತು  ನೋಡಯಾಾ . 

ಒತು  ಬಿಗಿದ ಸೆರೆಯೊಳಗೆ ಅತು ತ್ು ಲೆಂದರಿಯದೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಪ್ರದದಲಿ  ಮರೆದೊರಗಿದೆ ನೋಡಯಾಾ . 

261 

ನಿತ್ಾ ವೆನನ  ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದತು ಂದು. 

ಮುಕ್ರು  ಎನನ  ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದತು ಂದು. 

ಜಯ ಜಯಾ, ಹರಹರಾ, ಶಂಕ್ರ ಶಂಕ್ರಾ, 

ಗುರುವೆ ನಮೋ, ಪ್ರಮಗುರುವೆ ನಮೋ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತೋರಿದ ಗುರುವೆ ನಮೋ ನಮೋ. 

262 

ನಿನನ ರಿಕೆಯ ನರಕ್ವೆ ಮೋಕ್ಷ ನೋಡಯಾಾ , 

ನಿನನ ನರಿಯದ ಮುಕ್ರು ಯೆ ನರಕ್ ಕಂಡಯಾಾ . 

ನಿೋನಲಿ್ದ ಸುಖವೆ ದಃಖ ಕಂಡಯಾಾ , 

ನಿೋನಲದ ದುಿಃಖವೆ ಪ್ರಮಸುಖ ಕಂಡಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋ ಕ್ಟಿು  ಕೆಡಹಿದ ಬಂಧನವ ನಿಬುಂಧವೆಂದಪೆಪ ನು. 

263 

ನಿಮಮ  ಒಕ್ಕು ದ ಕಂಡು ಓಲಾಡುವೆ, 

ಮಕ್ಕು ದ ಕಂಡು ಕ್ಕಣ್ದಾಡುವೆ. 

ನಿಮಮ  ತತು ನ ತತು ನ ಕ್ರುಣಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ನಿತ್ಾ ಳಾಗಿ ಬದುಕ್ರದೆನು ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

264 

ನಿಮಮ  ನಿಲ್ವಿಂಗೆ ನಿೋವು ನಾಚಬೇಡವೆ ? 

ಅನಾ ರ ಕೈಯಲಿ  ಅಲಿ್  ಎನಿಸಿಕಂಬ ನಡೆನುಡಿ ಏಕೆ ? 

ಅಲಿ್  ಎನಿಸಿಕಂಬುದರಿಂದ 

ಆ ಕ್ಷಣವೆ ಸಾವುದು ಲಸು ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

265 
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ನಿೋನು ಹೊೋಗೆಂದಡೆ ಹೊೋದೆನಯಾಾ . 

ನಿೋನು ಹುಟೆು ಂದಡೆ ಹುಟಿು ದೆನಯಾಾ . 

ನಿೋನು ಬೆಳೆಯೆಂದ ಠಾವಿನಲಿ  ಬೆಳೆದೆನಯಾಾ . 

ನಿೋನು ಹಿಡಿಯೆಂದವರ ಮನೆಯ ಹೊಕೆು ನಯಾಾ . 

ನಿೋನು ಮಾಡೆಂದ ಕೆಲ್ಸ್ವ ಮಾಡಿಕಂಡು 

ನಿಮಮ  ಬೆಸ್ಲಾದ ಮಗಳಾಗಿದೆು ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

266 

ನಿೋನಿಕ್ರು ದ ಸ್ರಿದೊಡಕ್ನಾರು ಬಿಡಿಸ್ಬಲಿ್ರಯಾಾ  ? 

ನಿೋನಿಕ್ರು ದ ಕ್ಟು ನಾರು ಕ್ಳೆಯಬಲಿ್ರಯಾಾ  ? 

ನಿೋ ಸಿೋಳಿದ ರೇಖೆಯನಾರು ಮೋರಬಹುದಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿೋನು ಕ್ಳುಹಿದ ಸೆರೆಗೆ ಮಾರುವೊೋಗದದುಡೆ ಎನಿನ ಚಿೆ ಯ ಅಯಾಾ  ? 

267 

ನಿೋರಕ್ರಷ ೋರದಂತೆ ನಿೋನಿಪೆಪ ಯಾಗಿ, 

ಆವುದು ಮುಂದು, ಆವುದು ಹಿಂದು ಎಂದರಿಯೆ. 

ಆವುದು ಕ್ತೃು, ಆವುದು ಭೃತ್ಾ ನೆಂದರಿಯೆ. 

ಆವುದು ಘನ, ಆವುದು ಕ್ರರಿದೆಂದರಿಯೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋನಲದು ಕಂಡಾಡಿದಡೆ ಇರುಹೆ ರುದಿನಾಗದೆ 

ಹೇಳಯಾಾ  ?  

268 

ನೆಲ್ದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ 

ಫಲ್ದ ಮರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆ 

ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಹೇಮದಂತೆ 

ತಲ್ದ ಮರೆಯ ತೈಲ್ದಂತೆ 

ಮರದ ಮರೆಯ ತೇಜದಂತೆ 

ಭಾವದ ಮರೆಯ ಬಿಹಮ ವಾಗಿಪ್ಪ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಲ್ವನರಿಯಬಾರದು. 

269 

ನೋಡಿ ನುಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದಡೊಂದು ಸುಖ, 

ಏನ ಮಾಡದಯಾಾ  ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಸ್ದೊಗ ೋಷ್ಟಾ  ಏನ ಮಾಡದಯಾಾ  ? 

270 

ನೋಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ದೃಷ್ಟು ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಕೂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಭಾವ ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ಏನೆಂಬೆನೆಂತೆಂಬೆನಯಾಾ  ? 

ಅರಿದಹೆನೆಂದಡೆ ಮರಹು ಮರೆಯಾಯಿತ್ತು . 

ನಿನನ  ಮಾಯೆಯನತಗಳೆವಡೆ ಎನನ ಳವೆ ? ಕಾಯಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

271 

ನೋಡುವ ಕಂಗಳಿಗೆ ರೂರ್ಪಂಬಾಗಿರಲು 

ನಿೋವು ಮನನಾಚದೆ ಬಂದರಣಾಣ . 
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ಕೇಳಿದ ಶಿೋತಿ್ಸಗಸಿಗೆ ನಿೋವು ಮರುಳಾಗಿ ಬಂದರಣಾಣ . 

ನಾರಿಯೆಂಬ ರೂರ್ಪಂಗೆ ನಿೋವು ಒಲದು ಬಂದರಣಾಣ . 

ಮೂತಿ್ವು ಬಿಂದು ಒಸ್ರುವ ನಾಳವೆಂದು 

ಕಂಗಾಣದೆ ಮುಂದುಗೆಟ್ಟು  ಬಂದರಣಾಣ . 

ಬುದಧ ಗೇಡಿತ್ನದಂದ ಪ್ರಮಾರ್ುದ ಸುಖವ ಹೊೋಗಲಾಡಿಸಿಕಂಡು 

ಇದಾವ ಕಾರಣವೆಂದರಿಯದೆ, 

ನಿೋವು ನರಕ್ಹೇತ್ತವೆಂದರಿತ್ತ ಮನ ಹೇಸ್ದೆ ಬಂದರಣಾಣ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಿ್ದೆ ಮಕ್ರು ಹ ಪ್ಪರುಷರೆನಗೆ ಸ್ಹೊೋದರರು. ಅಛೋ ಹೊೋಗಾ 

ಮರುಳೆ. 

272 

ನೋಡೆನೆಂಬವರ ನೋಡಿಸುವೆ, 

ನುಡಿಯೆನೆಂಬವರ ನುಡಿಯಿಸುವೆ, 

ಒಲಿೆನೆಂಬವರನಲಸುವೆ, 

ಒಲದೆನೆಂಬವರ ತಲ್ಗಿಸುವೆ ನೋಡಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿೋನಲಿ್ದನಾ ರ ಮುಖದ ನೋಡೆನೆಂದಡೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಲಿಾ  ಲಂಗವೆ ? 

273 

ಪಂಚೇಂದಿಯಂಗಳಳಗೆ 

ಒಂದಕೆು  ರಿ್ಪಯನಾದಡೆ ಸಾಲ್ದೆ ? 

ಸ್ಪ್ು ವಾ ಸ್ನಂಗಳಳಗೆ 

ಒಂದಕೆು  ರಿ್ಪಯನಾದಡೆ ಸಾಲ್ದೆ ? 

ರತ್ನ ದ ಸಂಕ್ಲೆಯಾದಡೇನು ಬಂಧನ ಬಿಡುವುದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

274 

ಪಂಚೇಂದಿಯದ ಉರವಣ್ದಯ 

ಉದುಮದದ ಭರದ ಜವವ ನದೊಡಲು ವೃಥಾ ಹೊೋಯಿತ್ು ಲಿಾ  ? 

ತ್ತಂಬಿ ಪ್ರಿಮಳವ ಕಂಡು ಲಂಬಿಸುವ ತೆರನಂತೆ ಇನೆನ ಂದಂಗೆ ಒಳಕಂಬೆಯೊ, 

ಅಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? | 

275 

ಪಂಚೇಂದಿಯ ಸ್ಪ್ು ಧಾತ್ತ ಅಷು ಮದ ಕಂದು ಕೂಗಿತ್ಲಿಾ  ? 

ಹರಿಬಿಹಮ ರ ಬಲುಹ ಮುರಿದು ಕಂದು ಕೂಗಿತ್ಲಿಾ  ? 

ಮಹಾ ಋಷ್ಟಯರ ತ್ಪ್ವ ಕೆಡಿಸಿ ಕಂದು ಕೂಗಿತ್ಲಿಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಶರಣ್ದಂದು ನಂಬಿ ಮರೆಹೊಕ್ು ಡೆ ಅಂಜ ನಿಂದುದಲಿಾ  ? 

276 

ಪ್ಚಿೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟು , ಕ್ನಕ್ದ ತೋರಣ, ವಜಿದ ಕಂಬ, 

ಪ್ವಳದ ಚಪ್ಪ ರವಿಕ್ರು , ಮುತ್ತು ಮಾಣ್ಕ್ದ ಮೇಲುಕ್ಟು  ಕ್ಟಿು , 

ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರು, ಎಮಮ ವರೆನನ  ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡಂಗೆನನ  ಮದುವೆಯಮಾಡಿದರು 
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ಪ್ಡೆವುದರಿದು ನರಜನಮ ವ, 

ಪ್ಡೆವುದರಿದು ಹರಭಕ್ರು ಯ, 

ಪ್ಡೆವುದರಿದು ಗುರುಕಾರುಣಾ ವ, 

ಪ್ಡೆವುದರಿದು ಲಂಗಜಂಗಮಸೇವೆಯ, 

ಪ್ಡೆವುದರಿದು ಸ್ತ್ಾ ಶರಣರನುಭಾವವ. 

ಇಂತಾಗಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದಲಿ  ನಲನಲದಾಡು 

ಕಂಡೆಯಾ ಎಲೆ ಮನವೆ. 

278 

ಪ್ರರಡತ್ಣ ಮಾತ್ತ ನಮಗೇತ್ರದಯಾ  ? 

ಪ್ರರಡತ್ಣ ಗೊಟಿು  ನಮಗೇಕ್ಯಾ  ? 

ಲೊೋಕ್ದ ಮಾನವರಡನೆ ನಮಗೇತ್ರ ವಿಚಾರವಯಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಲ್ವಿಲಿ್ದವರಡನೆ ನಮಗೇತ್ರ ವಿಚಾರವಯಾಾ  ? 

279 

ಪ್ರತಾಳವಿತು ತ್ು , ಪ್ರದಂಗಳತ್ು ತ್ು , 

ದಶದಕ್ಕು  ಇತು ತ್ು , ದಶಭುಜಂಗಳತ್ು ತ್ು , 

ಬಿಹಾಮ ಂಡವಿತು ತ್ು , ಮಣ್ಮುಕ್ಕಟವತ್ು ತ್ು , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋವೆನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ಕೆು  ಬಂದು ಚ್ಚಳುಕಾದರಲಿಾ  ಲಂಗವೆ. 

280 

ಪ್ಪಣಾ ಪ್ರಪಂಗಳನರಿಯದ ಮುನನ , 

ಅನೇಕ್ ಭವಂಗಳ ಬಂದೆನಯಾಾ  ? 

ಬಂದು ಬಂದು ನಂದು ಬೆಂದೆನಯಾಾ  ? 

ಬಂದು ನಿಮಮ  ನಂಬಿ ಶರಣ್ಣವೊಕೆು ನಯಾಾ  ? 

ನಿಮಮ ನೆಂದೂ ಅಗಲ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಯಾಾ  ನಿಮಮ  ಧಮು ನಿಮಮ  ಧಮು. 

ನಿಮಮಲೊಂದು ಬೇಡುವೆನು, ಎನನ  ಬಂಧನ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

 
281 

ಪ್ಪದುಗಿದ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದೊಳು ಪೆಣಗಿದೆ 

ಅದೆಂದಗೆ ಬಿಟ್ಟು  ಪೋಪ್ಪದೊ ? 

ಎಂದು ನಿಮಮ ನಡಗೂಡಿ ಬೇರಾಗದೆಂದಪೆಪ ನ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

282 

ಪ್ಪರುಷನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ 

ಸಿು ಿೋಯೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು. 

ಸಿು ಿೋಯ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ 

ಪ್ಪರುಷನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು. 

ಲೊೋಕ್ವೆಂಬ ಮಾಯೆಗೆ ಶರಣಚಾರಿತಿ್ ಾ  

ಮರುಳಾಗಿ ತೋರುವುದು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲದ ಶರಣಂಗೆ ಮಾಯೆಯಿಲಿ್ , ಮರಹಿಲಿ್ , ಅಭಿಮಾನವೂ 

ಇಲಿ್ . 
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283 

ಪಿ್ರ್ಮದಲಾದ ಮೋಹ ಸಾತವ ಕ್ವಾದಡೆ ಕ್ರತ್ವೇಕ್ಯಾಾ  

ಹೆರರನಲಿ್ದ ಬೇಟಕೆು  ಕ್ರತ್ವೇಕ್ಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರದೇವನನೆಂದಗೆ ಬಿಡದ ನೇಹಕೆು  ಕ್ರತ್ವೇಕ್ಯಾಾ  ? 

284 

ಪಿ್ರಣ ಲಂಗವೆಂದರಿದಬಳಿಕ್ 

ಪಿ್ರಣ ಪಿ್ಸಾದವಾಯಿತ್ತು . 

ಲಂಗ ಪಿ್ರಣವೆಂದರಿದಬಳಿಕ್ 

ಅಂಗದಾಸೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು . 

ಲಂಗ ಸೋಂಕ್ರನ ಸಂಗಿಗೆ ಕಂಗಳೆ ಕ್ರುವಾದವಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಹಿಂಗದೆ ಅನಿಮಷನಾಗಿಹ ಶರಣಂಗೆ. 

285 

ಪಿ್ರಣ ಹೊಲ್ ಮೇರೆಯಲಿ  ಪಿ್ರಣ ಸ್ತ್ತು ದ ಕಂಡೆ ? 

ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರೆಲಿಾ  ಜೊೋಳವಾಳಿಯಲೈದಾರೆ. 

ಜ್ಞಣಕ್ಲುಕ್ಕಟಿಗನನಗಲ್ದೆ ಹೂವನೆ ಕಯೆು , 

ಕ್ಲಯುಗದ ಕ್ರಸಿ್ಲ್ದೇವಪೂಜೆ ಘನ. 

ಮೇರುವಿನ ಕ್ಕದುರೆ ನಲದಾಡಲ್ದುಭುತ್. 

ಜ್ಞರಜಂಗುಳಿಗಳ ಜಗಳ ಮೇಳಾಪ್, 

ಮರುಪ್ತ್ು ದ ಮಾತ್ತ, ನಗೆ ಹಗರಣ ? 

ಕ್ರಷ ೋರಸಾಗರದಲಿ  ದಾರಿಯಳವಡದಯಾಾ . 

ನಿೋ ಹೇಳಬೇಕ್ಕ, ಭಕ್ು ರೆಂತಪ್ಪ ರ ? 

ಪಂಚವಣುದ ಬಣಣ  ಸಂತೆಯ ಪ್ರದಾಟವು 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ತಿಭುವನದ ಹೆಂಡಿರ ನಿೋರಹೊಳೆಯಲಿರಿಸಿತ್ತು . 

286 

ಪೃಥಿವ ಯಲಿ  ಗುರೂಪ್ದೇಶವೆಂಬ ನೇಗಿಲ್ರ್ಪಡಿದು 

ಅಂತಃಕ್ರಣಚತ್ತಷು ಯವೆಂಬ ಪ್ಶುವಂ ಕ್ಟಿು  

ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಶಿಣ್ಗೊೋಲಂ ರ್ಪಡಿದು 

ವಿತ್ ಕಿ್ರಯವೆಂಬ ಸಾಲ್ನೆತು  

ನಿರಾಶೆಯೆಂಬ ಕ್ಕಂಟೆಯಂ ತ್ತರುಗಿ 

ದುಷು ಮುಂಗಳೆಂಬ ದುಮುಲ್ರಿಗಳಂ ಕ್ಳೆದು 

ನಾನಾ ಮೂಲ್ದ ಬೇರಂ ಕ್ರತ್ತು  

ಜ್ಞಾ ನಾಗಿನ ಯೆಂಬ ಬೆಂಕ್ರಯಂ ಸುಟ್ಟು  

ಈ ಹೊಲ್ನ ಹಸ್ನಮಾಡಿ ಬಿತ್ತು ವ 

ಪ್ಯಾುಯವೆಂತೆಂದೊಡೆ 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕ್ಳೆ ಮಳೆ ಹದ ಬೆದೆಯನರಿದು 

ಸಿೂಲ್ವೆಂಬ ದಂಡಿಂಗೆ ಶಿಿ ೋದೇವರೆಂಬ ತಾಳನಟ್ಟು  

ಸುಷ್ಣಮನ ನಾಳವೆಂಬ ಕೋವಿಯಂ ಜೊೋಡಿಸಿ 

ಮೇಲೆ ತಿಕೂಟಸಿಾನವೆಂಬ ಬಟೆು ಯಂ ಬಲದು 

ಕ್ಕಂಡಲಯ ಸ್ಪ್ುನ ಹಗಗವಂ ಬಿಗಿದು 
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ಹಂಸ್ನೆಂಬ ಎತ್ು ಂ ಕ್ಟಿು  

ಪಿ್ಣವವೆಂಬ ಬಿೋಜವ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಮುಖಕೆು  ಬಿತು  

ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಬೆಳೆಯಂ ಬೆಳೆದು 

ಈ ಬೆಳೆಯ ಕಯಿದುಂಬ ಪ್ಯಾುಯವೆಂತೆಂದೊಡೆ 

ಬಾಗುಚಂದನೆಂಬ ಕ್ಕಡುಗೊೋಲಂ ರ್ಪಡಿದು 

ಜನನದ ನಿಲ್ವಂ ಕಯಿದು, 

ಮರಣದ ಸೂಡಂ ಕ್ಟಿು  

ಆಕಾಶವೆಂಬ ಬಣಬೆಯ ಒಟಿು  

ಅಷಾು ಂಗಯೊೋಗವೆಂಬ ಜೋವಧನದಂದಮಕ್ರು  

ತಾಪ್ತಿ್ಯವೆಂಬ ಮೆಟು ನಂ ಮೆಟಿು ಸಿ 

ಪ್ರಪ್ದ ಹೊಟು  ತೂರಿ 

ಪ್ಪಣಾ ದಜರ ಹಮಮ ನುಳಿಯೆ 

ನಿಮುಲ್ನೆಂಬ ಘನರಾಶಿಯಂ ಮಾಡಿ 

ಚಿತಿ್ಗುಪ್ು ರೆಂಬ ಶನುಭೋಗರ 

ಸಂಪ್ಪಟಕೆು  ಬರಹಂ ಬರೆಸ್ದೆ 

ವಾ ವಹಾರಂ ಕ್ದೆು  

ನಮಮ  ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಲಿ  

ಭಾನುಗೆ ಒಂದೆ ಮುಖವಾದ 

ಒಕ್ು ಲುಮಗನ ತೋರಿಸ್ಯಾ  ನಿಮಮ  ಧಮು ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಪಿ್ಭುವೆ. 
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ಪೃದವ ಯಗೆಲದ ಏಲಶವ ರನ ಕಂಡೆ. 

ಭಾವಭಿಮೆಯ ಗೆಲದ ಬಿಹೆಮ ೋಶವ ರನ ಕಂಡೆ. 

ಸ್ತ್ವ  ರಜ ತ್ಮ ತಿವಿಧವ ಗೆಲದ ತಿಪ್ಪರಾಂತ್ಕ್ನ ಕಂಡೆ. 

ಅಂತ್ರಂಗದ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾ ನದಂದ ಜೊಾ ೋತಸಿದಧ ಯಾ ನ ಕಂಡೆ. 

ಇವರೆಲಿ್ರ ಮಧಾ ಮಸಿಾನ ಪಿ್ರಣಲಂಗ ಜಂಗಮವೆಂದು 

ಸುಜ್ಞಾ ನದಲಿ  ತೋರಿದ ಬಸ್ವಣಣ  ; ಆ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಪಿ್ಸಾದದಂದ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡೆನಯಾಾ  

288 

ಪೃಥಿವ  ಪೃಥಿವ ಯ ಕೂಡದ ಮುನನ , 

ಅಪ್ಪಪ  ಅಪ್ಪಪ ವ ಕೂಡದ ಮುನನ , 

ತೇಜ ತೇಜವ ಕೂಡದ ಮುನನ , 

ವಾಯು ವಾಯುವ ಕೂಡದ ಮುನನ , 

ಆಕಾಶ ಆಕಾಶವ ಕೂಡದ ಮುನನ  

ಪಂಚೇಂದಿಯಂಗಳೆಲಿ್  ಹಂಚ್ಚಹರಿಯಾಗದ ಮುನನ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ 

ಶರಣ್ದನಿನ ರೆ ? 

289 

ಫಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಕ್ವ ವಾಗಿಯಲಿ್ದೆ, 

ಹೊರಗಳ ಸಿಪೆಪ  ಒಪ್ಪ ಗೆಡದು. 

ಕಾಮನ ಮುದಿೆಯ ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ನೋವಾದಹಿತೆಂದು 
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ಆ ಭಾವದಂದ ಮುಚಿಿ ದೆ. 

ಇದಕೆು  ನೋವೇಕೆ ಕಾಡದರಣಾಣ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರದೇವನ ಒಳಗಾದವಳ. 

290 

ಬಂಜೆ ಬೇನೆಯನರಿವಳೆ ? 

ಬಲ್ದಾಯಿ ಮದೆ  ಬಲಿ್ಳೆ ? 

ನಂದವರ ನೋವ ನೋಯದವರೆತ್ು  ಬಲಿ್ರ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನಿರಿದಲ್ಗು 

ಒಡಲ್ಲಿ  ಮುರಿದು ಹೊರಳುವೆನನ ಳಲ್ನು ನಿೋವೆತ್ು  ಬಲಿರೆ, ಎಲೆ ತಾಯಿಗಳಿರಾ ? 

291 

ಬಂದಹನೆಂದು ಬಟೆು ಯ ನೋಡಿ, 

ಬಾರದದೆಡೆ ಕ್ರಗಿ ಕರಗಿದೆನವಾವ . 

ತ್ಡವಾದಡೆ ಬಡವಾದೆ ತಾಯೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಂದರುಳಗಲದಡೆ ತ್ಕೆು ಸ್ಡಲದ ಜಕ್ು ವಕ್ರುಯಂತಾದೆನವಾವ . 

292 

ಬಟಿು ಹ ಮಲೆಯ ಭರದ ಜವವ ನದ ಚಲುವ ಕಂಡು ಬಂದರಣಾಣ . 

ಅಣಾಣ , ನಾನು ಹೆಂಗೂಸ್ಲಿ್  ; ಅಣಾಣ , ನಾನು ಸೂಳೆಯಲಿ್ . 

ಅಣಾಣ , ಮತೆು  ನನನ  ಕಂಡು ಕಂಡು ಆರೆಂದು ಬಂದರಣಾಣ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಿ್ದ ಮಕ್ರು ನ ಪ್ರಪ್ಪರುಷನು ನಮಗಾಗದ ಮೋರೆ 

ನೋಡಣಾಣ  ? 

293 

ಬಯಲಂದ ಹುಟಿು ದ ಪ್ರವೆಂಬ ತಾಯಿಗೆ 

ಐವರು ಮಕ್ು ಳು ಜನಿಸಿದರು. 

ಒಬೆ  ಭಾವರೂಪ್, ಒಬೆ  ಪಿ್ರಣರೂಪ್ ; 

ಒಬೆ  ಐಮುಖವಾಗಿ ಕಾಯರೂಪ್ರದ ; 

ಇಬೆ ರು ಉತ್ಪ ತು  ಸಿಿ ತಗೆ ಕಾರಣವಾದರು. 

ಐಮುಖನರಮನೆ ಸುಖವಿಲಿೆಂದು 

ಕೈಲಾಸ್ವ ಹೊಗೆನು, ಮತಿ್ ಾ ಕೆು  ಅಡಿ ಇಡೆನು ; ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ, ನಿೋನೇ 

ಸಾಕ್ರಷ . 

294 

ಬಯಲು ಲಂಗವೆಂಬೆನೆ ? ಬಗಿದು ನಡೆವಲಿ  ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ಬೆಟು  ಲಂಗವೆಂಬೆನೆ ? ಮೆಟಿು  ನಿಂದಲಿ  ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ತ್ರುಮರಾದಗಳು ಲಂಗವೆಂಬೆನೆ ?ತ್ರಿದಲಿ  ಹೊೋಯಿತ್ತು . 

ಲಂಗ ಜಂಗಮದ ಪ್ರದವೇ ಗತಯೆಂದು ನಂಬಿದ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನ ಮಾತ್ತ ಕೇಳದೆ ಕೆಟೆು ನಯಾಾ . 

295 

ಬಲಿದ ಹಗೆಯವ ತೆಗೆವನನ ಬರ, 

ಬಡವರ ಹರಣ ಹಾರಿಹೊೋದ ತೆರನಂತಾಯಿತ್ತು . 

ನಿೋ ಕಾಡಿ ಕಾಡಿ ನೋಡುವನನ ಬರ, 

ಎನಗಿದು ವಿಧಿಯೇ ಹೇಳಾ ತಂದೆ ? 
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ಮುರುವಾರುವನನ ಬರ, 

ಎಮೆಮ  ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೊೋದ ತೆರನಂತಾಯಿತ್ತು . 

ಎನಗೆ ನಿೋನಾವ ಪ್ರಿಯಲಿ  ಕ್ರುಣ್ಸುವೆಯಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

296 

ಬಸ್ವಣಣ ನ ಪ್ರದವ ಕಂಡೆನಾಗಿ 

ಎನನ ಂಗ ನಾಸಿು ಯಾಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಪ್ರದವ ಕಂಡೆನಾಗಿ 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಪಿ್ಭುವೆ, ನಿಮಮ  ಶಿಿ ೋಚರಣಕೆು  ಶರಣ್ದಂದೆನಾಗಿ 

ಎನನ  ಅರಿವು ಸ್ವ ಯವಾಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಯಾಾ  

ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಕ್ರುಣವ ಪ್ಡೆದೆನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮತಾು ವುದಲಿ್ವಯಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

297 

ಬಸ್ವಣಣ ನ ಭಕ್ರು , ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಜ್ಞಾ ನ, 

ಮಡಿವಾಳಯಾ ನ ನಿಷೆಾ , ಪಿ್ಭುದೇವರ ಜಂಗಮಸಿ್ಲ್, 

ಅಜಗಣಣ ನ ಐಕ್ಾ ಸಿ್ ಲ್, ನಿಜಗುಣನ ಆರೂಢಸಿ್ಲ್, 

ಸಿದಭ ರಾಮಯಾ ನ ಸ್ಮಾಧಿಸಿ್ಲ್. 

ಇಂತವರ ಕ್ರುಣಪಿ್ಸಾದ ಎನಗಾಯಿತ್ತು  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

298 

ಬಸ್ವಣಣ ನ ಮನೆಯ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ 

ಭಕ್ರು ಪಿ್ಸಾದವ ಕಟು ನು. 

ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ತತು ನ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ 

ಒಕ್ು ಪಿ್ಸಾದವ ಕಟು ನು. 

ಪಿ್ಭುದೇವರ ತತು ನ ತತು ನ ಮರಿದೊತು ನ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ 

ಜ್ಞಾ ನಪಿ್ಸಾದವ ಕಟು ನು. 

ಸಿದಧ ರಾಮಯಾ ನ ಶಿಶುಮಗಳಾದ ಕಾರಣ 

ಪಿ್ರಣಪಿ್ಸಾದವ ಸಿದಧ ಸಿಕಟು ನು. 

ಮಡಿವಾಳಯಾ ನ ಮನೆಯ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ 

ನಿಮುಲ್ಪಿ್ಸಾದವ ನಿಶಿೆ ೈಸಿಕಟು ನು. 

ಇಂತೋ ಅಸಂಖಾಾ ತ್ ಗಣಂಗಳೆಲಿ್ರು 

ತ್ಮಮ  ಕ್ರುಣದ ಕಂದನೆಂದು ತ್ಲೆದಡಹಿದ ಕಾರಣ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ 

ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  ಯೊೋಗಾ ಳಾದೆನು. 

299 

ಬಸ್ವಣಣ ನೆ ಗುರು, ಪಿ್ಭುದೇವರೆ ಲಂಗ, 

ಸಿದಧ ರಾಮಯಾ ನೆ ಜಂಗಮ, 

ಮಡಿವಾಳಯಾ ನೆ ಜಂಗಮ, 

ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನೆನನ  ಪ್ರಮಾರಾಧಾ ರು. 

ಇನುನ  ಸುಖಿಯಾದೆನು ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

300 
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ಬಸ್ವಣಾಣ , ನಿಮಮ ಂಗದಾಚಾರವ ಕಂಡು 

ಎನಗೆ ಲಂಗಸಂಗವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಬಸ್ವಣಾಣ , ನಿಮಮ  ಮನದ ಸುಜ್ಞಾ ನವ ಕಂಡು 

ಎನಗೆ ಜಂಗಮಸಂಬಂಧವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಬಸ್ವಣಾಣ , ನಿಮಮ  ಸ್ದಭ ಕ್ರು ಯ ತಳಿದು 

ಎನಗೆ ನಿಜವು ಸಾಧಾ ವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಹೆಸ್ರಿಟು  ಗುರು 

ನಿೋವಾದ ಕಾರಣ ನಿಮಮ  ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  

ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತದೆುನು ಕಾಣಾ ಸಂಗನಬಸ್ವಣಾಣ . 

301 

ಬಸ್ವನ ಭಕ್ರು  ಕಟು ಣದಮನೆ. 

ಸಿರಿಯಾಳನ ಭಕ್ರು  ಕ್ಸ್ಬುಗೇರಿ. 

ಸಿಂಧುಬಲಿಾಳನ ಭಕ್ರು  ಪ್ರದಾರದಿೊೋಹ. 

ಉಳಿದಾದ ಅಟಮಟ ಉದಾಸಿೋನ ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವವರ 

ದೈನಾ ವೆಂಬ ಭೂತ್ ಸೋಂಕ್ರತ್ತ. 

ಮಣ್ಣ ನ ಮನೆಯ ಕ್ಟಿು  

ಮಾಯಾ ಮೋಹಿನಿಯೆಂಬ ಮಹೇಂದಿಜ್ಞಲ್ದೊಳಗಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಮಾಟ. 

ಭಕ್ು ನಲಿ  ಉಂಡು ಉದೆ ಂಡವೃತು ಯಲಿ  ನಡೆವವರು ಶಿವನಲಿ್ . 

ಇವರು ದೇವಲೊೋಕ್ ಮತಿ್ ಾ ಲೊೋಕ್ಕೆು  ಹೊರಗು. 

ಶಿಿ ೋಗಿರಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ನನನ  ಭಕ್ರು  ನಿನನ ಳಗೈಕ್ಾ ವಾಯಿತಾು ಗಿ 

ನಿವುಯಲಾದೆ ಕಾಣಾ 

302 

ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲಿ  ಬಂದೆನಯಾಾ . 

ಕ್ಡೆಯಿಲಿ್ದ ತಾಪಂಗಳಲಿ  ನಂದು 

ನಿಮಮ  ಕ್ರುಣ್ದಗೆ ಬಳಿಸಂದೆನಯಾಾ . 

ಇದು ಕಾರಣ ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ 

ತ್ನುವನುವಾಗಿ ಮನಮಾರುವೊೋಗೆ ಮತು ಲಿ್ದ ತ್ವಕ್ದ ಸೆನ ೋಹಕೆು  ತೆರಹಿನೆನ ಂತ್ತ 

ಹೇಳಾ ತಂದೆ ?|| 

303 

ಬಿಟೆು ನೆಂದಡೆ ಬಿಡದೋ ಮಾಯೆ, 

ಬಿಡದದೆಡೆ ಬೆಂಬತು ತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಯೊೋಗಿಗೆ ಯೊೋಗಿಣ್ಯಾಯಿತ್ತು  ಮಾಯೆ, 

ಸ್ವಣಂಗೆ ಸ್ವಣ್ಯಾಯಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ಯತಗೆ ಪ್ರಾಕ್ರಯಾಯಿತ್ತು  ಮಾಯೆ. 

ನಿನನ  ಮಾಯೆಗೆ ನಾನಂರ್ಜವಳಲಿ್ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ, ನಿಮಾಮ ಣ್ದ. 

304 

ಬಿಡು ಬಿಡು ಸಂಗವ, ಸುಡುಸುಡು ವಿಷಯವ, 

ಎನನ ಡೆಯರು ಬಾಗಿಲಗೆ ಬಂದರು, 
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ತ್ಡೆಯದರಾ ಮರುಳೆ. 

ಹಡಿಕೆಯ ಸಂಸಾರದ ಸುಖವ ಕ್ಡೆಯಲಿ  ಹೇಸಿ, 

ಇದಕೆು  ಹಿಡಿಯದರು ಸೆರಗನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಲಿ  ಇದರೇಳದದುಡೆ ನಾಯಕ್ ನರಕ್. 

305 

ಬೆಂದಸಂಸಾರ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿಹುದಯಾ , 

ಏವೆನೇವೆನಯಾಾ  ? 

ಅಂದಂದನ ದಂದುಗಕೆು  ಏವೆನೇವೆನಯಾಾ  ? 

ಬೆಂದ ಒಡಲ್ ಹೊರೆವುದಕೆು  ನಾನಾರೆ. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಕಲಿು  ಕಾಯಿ, 

ನಿಮಮ  ಧಮು. 

306 

ಬೆಟು ಕೆು  ಸಾರವಿಲಿೆಂಬರು 

ತ್ರುಗಳು ಹುಟ್ಟು ವಪ್ರಿ ಇನೆನ ಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಇದೆಲಗೆ ರಸ್ವಿಲಿೆಂಬರು ; 

ಕ್ಬೆು ನ ಕ್ರಗುವಪ್ರಿ ಇನೆನ ಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಎನಗೆ ಕಾಯವಿಲಿೆಂಬರು ; ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲವಪ್ರಿ ಇನೆನ ಂತ್ಯಾಾ  ? 

307 

ಬೆಟು ದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಮೃಗಗಳಿಗಂಜದಡೆಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಸ್ಮುದಿದ ತ್ಡಿಯಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, 

ನರೆತೆರೆಗಳಿಗಂಜದಡೆಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, 

ಶಬೆ ಕೆು  ನಾಚಿದಡೆಂತ್ಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ ಕೇಳಯಾಾ , 

ಲೊೋಕ್ದೊಳಗೆ ಹುಟಿು ದ ಬಳಿಕ್ ಸುು ತನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಡೆ ಮನದಲಿ  ಕೋಪ್ವ 

ತಾಳದೆ ಸ್ಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. 

 
308 

ಬೆರಸುವಡೆ ಬೇಗ ತೋರಾ, 

ಹೊರ ಹಾಯು ದರಯಾಾ . 

ನಿಮಮ ಲಿ ಗೆ ಸ್ಲೆ ಸಂದ ತತಾು ನು ; 

ಎನನ  ಹೊರ ಹಾಯು ದರಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ನಂಬಿ ಬೆಂಬಳಿಬಂದೆನು ಇಂಬುಗೊಳಳಯಾಾ  ಬೇಗದಲ. 

309 

ಬೊೋಳೆಯನೆಂದು ನಂಬಬೇಡ, 

ಢಾಳಕ್ನವನು ಜಗದ ಬಿನಾನ ಣ್. 

ಬಾಣ ಮಯೂರ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಓಹಿಲ್ ಉದಭ ಟ 

ಮಲುಹಣರವರಿಗಿತ್ು  ಪ್ರಿ ಬೇರೆ. 
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ಮುಕ್ರು ಯ ತೋರಿ, ಭಕ್ರು ಯ ಮರೆಸಿಕಂಬ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನು. 

310 

ಭಕ್ು ನೆ ಕ್ಕಲ್ಜನೆಂದ ಮಾತನಂತೆ ಹೊೋಗದು. 

ಭಕ್ು ನೆ ಕ್ಕಲ್ಜನೆಂಬ ನುಡಿಯೆಲಿಯು ಸ್ಲಿ್ದು. 

ಭಕ್ು ನೆ ಕ್ಕಲ್ಜನೆಂಬುದು ಪ್ರತ್ಕ್ವಯಾ . 

ಅವಯವವೆ ಮೂತುಯಾಗಿ 

ಸ್ವಾುಂಗಲಂಗಕೆು  ಅನುಭಾವವಿಲಿಾಗಿ 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ ಯಥಾ ತ್ಥಾ ಎಂಬಚನವನರಿಯಿರೆ. 

311 

ಭಕೆು ಯಾನಪೆಪ ನಯಾಾ  ; 

ಕ್ತೃುಭೃತ್ಾ ವ ನಾನರಿಯೆ. 

ಮಾಹೇಶವ ರಿಯಾನಪೆಪ ನಯಾಾ  ; 

ವಿತ್ ನೇಮ ಛಲ್ವ ನಾನರಿಯೆ. 

ಪಿ್ಸಾದಯಾನಪೆಪ ನಯಾಾ  ; 

ಅರ್ಪುತ್ನರ್ಪುತ್ವೆಂಬ ಭೇದವ ನಾನರಿಯೆ. 

ಪಿ್ರಣಲಂಗಿಯಾನಪೆಪ ನಯಾಾ  ; 

ಅನುಭಾವದ ಗಮನವ ನಾನರಿಯೆ. 

ಶರಣ್ದಯಾನಪೆಪ ನಯಾಾ ? 

ಶರಣಸ್ತ ಲಂಗಪ್ತ ಎಂಬ ಭಾವವ ನಾನರಿಯೆ. 

ಐಕ್ಾ ಳಾನಪೆಪ ನಯಾಾ ? 

ಬೆರಸಿ ಭೇದವ ನಾನರಿಯೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಷಟಸ ಿ ಲ್ದಲಿ  ನಿಿಃಸಿ್ ಲ್ವಾಗಿಪೆಪ ನು. 

312 

ಭವದ ಬಟೆು ಯ ದೂರವನೇನ ಹೇಳುವೆನಯಾಾ  ? 

ಎಂಬತ್ತು ನಾಲುು  ಲ್ಕ್ಷ ಊರಲಿ  ಎಡೆಗೆಯಾ ಬೇಕ್ಕ. 

ಒಂದೂರಭಾಷೆಯೊಂದೂರಲಲಿ್ . 

ಒಂದೂರಲಿ  ಕಂಡಂರ್ ಆಹಾರ ಮತು ಂದೂರಲಲಿ್ . 

ಇಂತೋ ಊರ ಹೊಕ್ು  ತ್ರ್ಪಪ ಂಗೆ 

ಕಾಯವ ಭೂಮಗೆ ಸುಂಕ್ವ ತೆತ್ತು  

ಜೋವವನುಳುಹಿಕಂಡು ಬರಬೇಕಾಯಿತ್ತು . 

ಇಂತೋ ಮಹಾಘನದ ಬೆಳಕ್ರನಳಗೆ 

ಕ್ಳೆದುಳಿದು ಸುಳಿದಾಡಿ 

ನಿಮಮ  ಪ್ರದವ ಕಂಡು ಸುಯಿಧಾನಿಯಾದೆ ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  

313 

ಭವಭವದಲಿ  ತಳಲ ಬಳಲತೆು ನನ ಮನ, 

ಆನೇವೆನಯಾಾ  ? 

ಹಸಿದುಂಡಡೆ ಉಂಡು ಹಸಿವಾಯಿತ್ತು . 

ಇಂದು ನಿೋನಲದೆಯಾಗಿ, 

ಎನಗೆ ಅಮೃತ್ದ ಆಪ್ರಾ ಯನವಾಯಿತ್ತು . 
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ಇದು ಕಾರಣ, ನಿೋನಿಕ್ರು ದ ಮಾಯೆಯನಿನುನ  ಮುಟಿು ದೆನಾದಡೆ ಆಣ್ದ, ನಿಮಾಮ ಣ್ದ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

314 

ಭವಿಯಾಚಾರವ ಬಿಡದೆ ಭಯಾಗರವ ಹೊಗದೆ, 

ಶಿವಾಚಾರದಲಿ  ನಡೆವ ನಾಯಿಗಳು ಬರಿದೆ ನಾವು ಶಿವಾಚಾರಿಗಳೆಂದರೆ 

ನಮಮ  ಶಿವಾಚಾರಿ ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ  ಮೆಚಿ  ನೋಡಯಾ . 

ಶಿವಾಚಾರದ ಮಾಗುವನು, ಶಿವಾಚಾರದ ಮಮುವನು, 

ಶಿವಾಚಾರದ ವಿಸಾು ರವನು ನಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ  ಬಲಿ್ನಲಿ್ದೆ 

ಉದರವ ಹೊರವ ವೇಷಧಾರಿಗಳೆತ್ು ಬಲಿ್ರಯಾ  ? 

ಅಂತ್ಪ್ಪ  ಶಿವಾಚಾರದ ವಿಸಾು ರ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಹೇಳಿಹೆ ಕೇಳಿರಣಣ . 

ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ತ್ 

ಲಂಗಾಚಾರವೆಂದು, ಸ್ದಾಚಾರವೆಂದು, ಶಿವಾಚಾರವೆಂದು, 

ಭೃತಾಾ ಚಾರವೆಂದು, ಗಣಾಚಾರವೆಂದು ಶಿವಾಚಾರವು 

ಐದುತೆರನಾಗಿಪ್ಪಪ ದು ನೋಡಯಾಾ . 

ಶಿಿ ೋ ಗುರು ಕ್ರುಣ್ಸಿಕಟು  ಲಂಗವನಲಿ್ದೆ 

ಅನಾ ದೈವಂಗಳಿಗೆರಗದಹುದೇ ಲಂಗಾಚಾರ ನೋಡಯಾ . 

ತಾ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ಾ  ಕಾಯಕ್ದಂದ ಬಂದ ಅಥಾುದಗಳಿಂದ 

ತ್ನನ  ಕ್ಕಟ್ಟಂಬ ರಕ್ಷಣ್ದಗೊಂಬ ತೆರದ 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಿಯಾಗಿಪ್ಪಪ ದೇ ಸ್ದಾಚಾರ ನೋಡಯಾ . 

ಶಿವಭಕ್ು ರಾದ ಲಂಗಾಂಗಿಗಳಲಿ  ಪೂವುದ ಜ್ಞತಸೂತ್ಕಾದಗಳನುನ  

ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲಿ  ತಾ ಹೊಕ್ಕು  

ಒಕ್ಕು  ಮಕ್ು  ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಬುದೇ ಶಿವಾಚಾರ ನೋಡಯಾ . 

ಲಂಗಾಂಗಿಗಳಾದ ಶಿವಭಕ್ು ರೇ ಮತಿ್ ಾ ದಲಿ  ಮಗಿಲ್ಹರೆಂದು 

ತಾನು ಅವರ ಭೃತ್ಾ ನೆಂದರಿದು 

ಅಂತ್ಪ್ಪ  ನಿಜಲಂಗಾಂಗಿಗಳ ಚಮಾಮ ವುಗೆಯ 

ಕಾಯೆಿಪ್ಪಪ ದೇ ಭೃತಾಾ ಚಾರ ನೋಡಯಾ . 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮ ಪ್ರದೊೋದಕ್ ಪಿ್ಸಾದ 

ರುದಿಾಕ್ರಷ  ಮಂತಿ್ಗಳೆಂಬಷಾು ವರಣಂಗಳು 

ತ್ನನ  ಪಿ್ರಣಸ್ವ ರೂಪ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಿಂದೆಯನುನ  ಕೇಳಿ ಸೈರಿಸ್ದೆ 

ಶಿಕ್ರಷ ಸುವೆನೆಂಬ ನಿಷೆಾ ಗೊಂಡುದೇ ಗಣಾಚಾರ ನೋಡಯಾ . 

ಇದಕೆು  ಸಾಕ್ರಷ  - ಪ್ರಮರಹಸೆಾ ೋ- 

'ಲಂಗಾಚಾರಸ್ಸ ದಾಚಾರಶಿಿವಾಚಾರಸ್ು ರ್ವಚ 

ಭೃತಾಾ ಚಾರೋ ಗಣಾಚಾರಃ ಪಂಚಾಚಾರಃ ಪಿ್ಕ್ರೋತುತಃ || 

ಗುರೂಣಾ ದತ್ು ಲಂಗಂಚ ನಾಸಿು  ದೈವಂ ಮಹಿೋತ್ಲ' 

ಇತ ಭಾವಾನುಸಂಧಾನೋ ಲಂಗಾಚಾರಸ್ಸ ಮುಚಾ ತೇ || 

ಧಮಾುಜೋುತ್ವಿತೆು ೋನ ತೃರ್ಪು ಶಿ  ಕಿ್ರಯತೇ ಸ್ದಾ 

ಗುರುಜಂಗಮಲಂಗಾನಾಂ ಸ್ದಾಚಾರಃ ಪಿ್ಕ್ರೋತುತಃ || 

ಅವಿಚಾರೇಷ್ಣ ಭಕೆು ೋಷ್ಣ ಜ್ಞತಧಮಾುದ ಸೂತ್ಕಾನ್  

ತ್ದಗ ೃಹೇಷವ ನನ ಪ್ರನಾದ ಭೋಜನಂ ಕಿ್ರಯತೇ ಸ್ದಾ || 
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ತ್ಚಿಫ ವಾಚಾರಮತಾಾ ಹುವಿುರಶೈವಪ್ರಾಯಣಾ 

ಶಿವಭಕ್ು ಜನಾ ಸ್ವೆು ವರಿಷಾಾ ಿಃ ಪೃಥಿವಿೋತ್ಲ || 

ತೇಷಾಂ ಭೃತಾ ೋಹಮತೆಾ ೋತ್ದಭ ೃತಾಾ ಚಾರಸ್ಸ  ಉಚಾ ತೇ  

ಗುರುಲಂಗ ಜಂಗಮಶಿೆ ೈವ ಪ್ರದತೋರ್ುಿಃ ಪಿ್ಸಾದತಃ  

ಇತ ಪಂಚಸ್ವ ರೂಪೋಯಹಂ ಗಣಾಚಾರಃ ಪಿ್ಕ್ರೋತುತಃ ||ಿ Ùಳ 

ಎಂದುದಾಗಿ, ಇಂತ್ಪ್ಪ  ಶಿವಾಚಾರದ ಆಚಾರವನರಿಯದೆ 

ನಾ ಶಿವಭಕ್ು  ನಾ ಶಿವಭಕೆು  ನಾ ಶಿವಾಚಾರಿ ಎಂದು 

ಕಂಬ ಶಿೋಲ್ವಂತ್ರ ನೋಡಿ ಎನನ  ಮನ ನಾಚಿ ನಿಮಮ ಡಿಮುಖವಾಯಿತ್ು ಯಾ  

ಶಿಿ ೋಗಿರಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ . 

315 

ಭವಿಸಂಗವಳಿದು ಭಕ್ು ನಾದ ಬಳಿಕ್, 

ಭಕ್ು ಂಗೆ ಭವಿಸಂಗವತಘೋರ ನರಕ್. 

ಶರಣಸ್ತ ಲಂಗಪ್ತಯಾದ ಬಳಿಕ್, 

ಶರಣಂಗೆ ಸ್ತಸಂಗವು ಅಘೋರನರಕ್. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ಪಿ್ರಣಗುಣವಳಿಯದವರ ಸಂಗವೇ ಭಂಗ. 

316 

ಭಾನುವಿನಂತಪ್ಪಪ ದು ಜ್ಞಾ ನ, 

ಭಾನುಕ್ರರಣದಂತಪ್ಪಪ ದು ಭಕ್ರು . 

ಭಾನುವನುಳಿದು ಕ್ರರಣಂಗಳಿಲಿ್ , 

ಕ್ರರಣಂಗಳನುಳಿದು ಭಾನುವಿಲಿ್ . 

ಜ್ಞಾ ನವಿಲಿ್ದ ಭಕ್ರು , ಭಕ್ರು ಯಿಲಿ್ದ ಜ್ಞಾ ನವೆಂತಪ್ಪಪ ದು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

317 

ಭಾವ ಬಿೋಸ್ರವಾಯಿತ್ತು , ಮನ ಮೃತ್ತಾ ವನರ್ಪಪ ತ್ತು  ; 

ಆನೇವೆನಯಾಾ  ? 

ಆಳಿತ್ನದ ಮನ ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಯಿತ್ತು  ; 

ಆನೇವೆನಯಾಾ  ? 

ಬಿಚಿಿ  ಬೇರಾಗದ ಭಾವವಾಗೆ, 

ಬೆರೆದೊಪ್ಪ ಚಿಿ  ನಿನನ  ನಿತ್ಾ ಸುಖದೊಳಗೆಂದಪೆಪ ನಯಾಾ , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

318 

ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಿದಡೆ ಅಂಗವಾಯಿತ್ತು , 

ಅಂಗಸಂಗವಾಗಿ ಸಂಯೊೋಗವ ಮರೆದು, ಲಂಗಸೈವೆರಗಾದೆ. 

ಲಂಗೈಕ್ಾ , ನಿಮಮ ನಗಲ್ದೆ ಅಂಗರುಚಿಗಳ ಮರೆದು, 

ಲಂಗರುಚಿಗಳಲಿ  ಸೈವೆರಗಾದೆ. 

ಲಂಗ ಸೈವೆರಗಾದ ಬಳಿಕ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂದು ಸಾವ ಭಾಷೆ. 

319 

ಭೃತ್ಾ ನಾದ ಬಳಿಕ್ ಕ್ತೃುವಿಂಗೆ ಉತ್ು ಮ ವಸುು ವನಿೋಯಬೇಕ್ಕ, 

ಇದೇ ಕ್ತೃುಭೃತ್ಾ ರ ಭೇದ. 

ಲಂಗಭಕ್ು ನಾದಡೆ ಜಂಗಮಪ್ರದತೋರ್ುಪಿ್ಸಾದವ 

ಲಂಗಕೆು  ಮಜಜ ನ ಭೋಜನ ನೈವೇದಾ ವ ಮಾಡಿ, 
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ಪಿ್ಸಾದವ ಕಳಳ ಬೇಕ್ಕ. ಇದೇ ವಮು, ಇದೇ ಧಮು ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ.  

320 

ಮಚಿ್ಚ  ಅಚಿ್ಚ ಗವಾಗಿ ಒರ್ಪಪ ದ ಪ್ರಿಯ ನೋಡಾ. 

ಎಚಿ ಡೆ ಗರಿದೊೋರದಂತರಬೇಕ್ಕ. 

ಅರ್ಪಪ ದಡೆ ಅಸಿಿ ಗಳು ನಗುಗನುಸಿಯಾಗಬೇಕ್ಕ. 

ಬೆಚಿ ಡೆ ಬೆಸುಗೆಯರಿಯದಂತರಬೇಕ್ಕ. ಮಚಿ್ಚ  ಒರ್ಪಪ ತ್ತು , ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ 

ಸೆನ ೋಹ ತಾಯೆ. 

321 

ಮಡಿವಾಳಯಾ ನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ಎನನ  ಸ್ವಾುಂಗ ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಸಿದಧ ರಾಮಯಾ ನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ಎನನ  ಕ್ರಣಂಗಳು ಶುದಧ ವಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಬಸ್ವಣಣ ನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ಭಕ್ರು ಸಂಪ್ನನ ನಾದೆನಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ಜ್ಞಾ ನಸಂಪ್ನನ ನಾದೆನಯಾಾ . 

ನಿಜಗುಣನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು ನಿಶಿಿ ಂತ್ನಾದೆನಯಾಾ . 

ಅಜಗಣಣ ನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು ಆರೂಢನಾದೆನಯಾಾ . 

ಘಟಿು ವಾಳಯಾ ನ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಬಿಹಮ  ಸ್ವ ರೂಪ್ನಾದೆನಯಾಾ . 

ಪಿ್ಭುದೇವರ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಕೂಡಿ 

ಸುಖಿಯಾದೆನು. 

322 

ಮದನಾರಿಯೆಂಬ ಮಳೆ ಹೊಯಾ ಲು, 

ಶಿವಯೊೋಗವೆಂಬ ತರೆ ಬರಲು, 

ಕಾಮನೆ ಅಂಬಿಗನಾದ ನೋಡಾ ? 

ಕ್ಮುದ ಕ್ಡಲೆನನ ನೆಳದೊಯಾವ ಗ ಕೈಯ ನಿೋಡು ತಂದೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

323 

ಮಧಾಾ ಹನ ದಂದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರಿಲಿ್ . 

ಅಸ್ು ಮಾನದಂದ ಮೇಲೆ ಜತೇಂದಿಯರಿಲಿ್ . 

ವಿಧಿಯ ಮೋರುವ ಅಮರರಿಲಿ್ . 

ಕ್ಕಷ ಧೆ ವಿಧಿ ವಾ ಸ್ನಕ್ು ಂಜ, 

ನಾ ನಿಮಮ  ಮರೆಹೊಕ್ಕು  ಬದುಕ್ರದೆನು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

324 

ಮನ ಬಿೋಸ್ರವಾದಡೆ ಪಿ್ರಣ ಪ್ಲಿ್ಟವಹುದವಾವ . 

ತ್ನು ಕ್ರಣಂಗಳು ಮೋಸ್ಲಾಗಿ 

ಮನ ಸ್ಮರಸ್ವಾಯಿತ್ತು  ನೋಡಾ 

ಅನಾ ವನರಿಯೆ ಭಿನನ ವನರಿಯೆ. 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ಬಳಿಯವಳಾನು ಕೇಳಾ ತಾಯೆ ? 
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325 

ಮನ ಮನ ತಾಕ್ುಣ್ದಗೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ಲು, 

ನೆನಹೆ ಘನವಹುದಲಿ್ದೆ ಅದು ಹವಣದಲಿ  ನಿಲುವುದೆ ? 

ಎಲೆ ಅವಾವ , ನಿೋನು ಮರುಳವೆವ . 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ಗೊಲದು 

ಸ್ಲೆ ಮಾರುಹೊೋದೆನು. ನಿನನ  ತಾಯಿತ್ನವನಲಿೆ  ಹೊೋಗಾ. 

326 

ಮನ ಮುನನ  ಮುನನ ವೆ ಗುರುವಿನೆಡೆಗೆಯಿದತ್ತು . 

ತ್ನುವಿನಲಿ  ಡಿಂಬ ನೋಡಾ ? 

ಮನ ಬೇರಾದವರ ತ್ನುವನಪ್ಪಪ ವನೆಗಗ  ನೋಡಾ. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೋಡಿ 

ಕೂಡಿ ಬಂದೆಹೆನಂತರುವಂತರು.  

327 

ಮನೆ ಮನೆದಪ್ಪ ದೆ ಕೈಯೊಡಿಿ  ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡಯಾ  ? 

ಬೇಡಿದಡೆ ಇಕ್ು ದಂತೆ ಮಾಡಯಾ  ? 

ಇಕ್ರು ದಡೆ ನೆಲ್ಕೆು  ಬಿೋಳುವಂತೆ ಮಾಡಯಾ  ? 

ನೆಲ್ಕೆು  ಬಿದೆ ಡೆ ನಾನೆತು ಕಂಬುದಕೆು  ಮುನನ ವೆ 

ಸುನಿಯೆತು ಕಂಬಂತೆ ಮಾಡಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ  || 327 || 

 
328 

ಮನೆಯೆನನ ದು, ತ್ನುವೆನನ ದು, ಧನವೆನನ ದೆನೆನ ನಯಾಾ . 

ಮನ ನಿಮಮ ದು, ತ್ನು ನಿಮಮ ದು, ಧನ ನಿಮಮ ದು ಎಂದಪೆಪ ನಯಾಾ . 

ಸ್ತಯಾನು, ಪ್ತಯುಂಟ್ಟ, ಸುಖ ಉಂಟೆಂಬುದ 

ಮನ, ಭಾವದಲಿ  ಅರಿದೆನಾದಡೆ, ನಿಮಾಮ ಣ್ದಯಯಾಾ . 

ನಿೋನಿರಿಸಿದ ಗೃಹದಲಿ  ನಿನಿನ ಚೆಫ ಯವಳಾಗಿಪೆಪ ನಲಿ್ದೆ ಅನಾ ವನರಿಯೆ ಕಾಣಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

329 

ಮರಮರ ಮರ್ನಿಸಿ ಕ್ರಚಿ್ಚ  ಹುಟಿು  

ಸುತ್ು ಣ ತ್ರುಮರಾದಗಳ ಸುಡಲಾಯಿತ್ತು . 

ಆತ್ಮ  ಆತ್ಮ  ಮರ್ನಿಸಿ ಅನುಭಾವ ಹುಟಿು  

ಹೊದೆದು ತ್ನುಗುಣಾದಗಳ ಸುಡಲಾಯಿತ್ತು . 

ಇಂತ್ಪ್ಪ  ಅನುಭಾವರ ಅನುಭಾವವ ತೋರಿ ಎನನ  ಒಡಲ್ನುಳುಹಿಕಳಾಳ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

330 

ಮರವಿದೆು  ಫಲ್ವೇನು ನೆಳಲಲಿ್ದನನ ಕ್ು  ? 

ಧನವಿದೆು  ಫಲ್ವೇನು ದಯವಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು  ? 

ಹಸುವಿದೆು  ಫಲ್ವೇನು ಹಯನಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು  ? 

ರೂರ್ಪದೆು  ಫಲ್ವೇನು ಗುಣವಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು  ? 

ಅಗಲದೆು  ಫಲ್ವೇನು ಬಾನವಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು  ? 

ನಾನಿದೆು  ಫಲ್ವೇನು ನಿಮಮ  ಜ್ಞಾ ನವಿಲಿ್ದನನ ಕ್ು  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

 



 

Downloaded from:  http://www.lingayatreligion.com 

331 

ಮರಹು ಬಂದಹುದೆಂದು ಗುರು ಕ್ಕರುಹನೆ ಕಟು  ; 

ಅರಿವಿಂಗೆ ಪಿ್ರಣಲಂಗ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ರಣಾಣ . 

ನಿಣುಯವಿಲಿ್ದ ಭಕ್ರು ಗೆ ಬರಿದೆ ಬಳಲ್ಲ್ದೇತ್ಕೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನನರಿದು ಪೂಜಸಿದಡೆ ಮರಳಿ ಭವಕೆು  ಬಹನೆ ? 

332 

ಮರೆದೊರಗಿ, ಕ್ನಸ್ ಕಂಡು ಹೇಳುವಲಿ  

ಸ್ತ್ು  ಹೆಣ ಎದೆತ್ತು . 

ತ್ನನ  ಋಣ ನಿಧಾನ ಎದೆು  ಕ್ರೆಯಿತ್ತು . 

ಹೆರ್ಪಪ ಟು  ಹಾಲು ಗಟಿು ತ್ತಪ್ರಪ ಗಿ ಸಿಹಿಯಾಯಿತ್ತು . 

ಇದಕೆು  ತ್ಪ್ಪ  ಸಾಧಿಸ್ಲಕೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ದೇವನಣಣ ಗಳಿರಾ ? 

333 

ಮತಿ್ ಾ ಲೊೋಕ್ದ ಭಕ್ು ರ ಮನವ 

ಬೆಳಗಲೆಂದು ಇಳಿತಂದನಯಾಾ  ಶಿವನು 

ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಪ್ರಳೆಯವ ರವಿ ಹೊಕ್ು ಂತಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಚಿತ್ು ದ ಪಿ್ಕೃತಯ ಹಿಂಗಿಸಿ, 

ಮುಕ್ರು ಪ್ ರ್ವ ತೋರಿದನೆಲಿ್  ಅಸಂಖಾಾ ತ್ ಗಣಂಗಳಿಗೆ. 

ತ್ನುವೆಲಿ್  ಸ್ವ ಯಲಂಗ, ಮನವೆಲಿ್  ಚರಲಂಗ. 

ಭಾವವೆಲಿ್  ಮಹಾಘನದ ಬೆಳಗು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಸ್ಮಾ ಕಾಜ ಾ ನಿ ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋ ಪ್ರದಕೆು  ಶರಣ್ದಂದು ಎನನ  ಭವಂ 

ನಾಸಿು ಯಾಯಿತ್ು ಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

334 

ಮಾಟಕೂಟ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗಾಯಿತ್ತು . 

ನೋಟಕೂಟ ಪಿ್ಭುದೇವರಿಗಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾವಕೂಟ ಅಜಗಣಣ ಂಗಾಯಿತ್ತು . 

ಸೆನ ೋಹಕೂಟ ಬಾಚಿರಾಜಂಗಾಯಿತ್ತು . 

ಇವರೆಲಿ್ರ ಕೂಟ ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗಾಯಿತ್ತು . ಎನಗಿನಾನ ವ ಕೂಟವಿಲಿ್ವಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

335 

ಮಾಟಕೂಟದಲಿ  ಬಸ್ವಣಣ ನಿಲಿ್ . 

ನೋಟಕೂಟದಲಿ  ಪಿ್ಭುದೇವರಿಲಿ್ . 

ಭಾವಕೂಟದಲಿ  ಅಜಗಣಣ ನಿಲಿ್ . 

ಸೆನ ೋಹಕೂಟದಲಿ  ಬಾಚಿರಾಜನಿಲಿ್ . 

ಇವರೆಲಿ್ರ ಕೂಟದಲಿ  ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನಿಲಿ್ . ಎನಗಿನೆನ ೋನಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ? 

336 

ಮಾಟ ಮದುವೆಯ ಮನೆ. 

ದಾನಧಮು ಸಂತೆಯ ಪ್ಸಾರ, 
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ಸಾಜಸಾಜೇಶವ ರಿ ಸೂಳೆಗೇರಿಯ ಸಬಗು. 

ವಿತ್ನೇಮವೆಂಬುದು ವಂಚನೆಯ ಲುಬಧ ವಾಣ್. 

ಭಕ್ರು ಯೆಂಬುದು ಬಾಜಗಾರರಾಟ. 

ಬಸ್ವಣಣ ಗೆ ತ್ರ ; ನಾನರಿಯದೆ ಹುಟಿು ದೆ, ಹುಟಿು  ಹುಸಿಗಿೋಡಾದೆ. 

ಹುಸಿ ವಿಷಯದೊಳಡಗಿತ್ತು , ವಿಷಯ ಮಸಿಮಣಾಣ ಯಿತ್ತು . 

ನಿನನ  ಗಸ್ಣ್ದಯನಲಿೆ  ಹೊೋಗಾ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

337 

ಮುಂಗೈಯಲಿ  ವಿೋರಗಂಕ್ಣವಿಕ್ರು , 

ಮುಂಗಾಲ್ಲಿ  ತಡರುಬಾವುಲಯ ಕ್ಟಿು ದೆ. 

ಗಂಡುಡಿಗೆಯನುಟೆು ನೆಂಬ ಮಾತನ ಬಿರಿದ ನುಂಗಿದೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

ನಿಮಾಮ ಣ್ದಗೆ ಊಣ್ದಯವ ತಂದೆನಾದಡೆ, ನಿಮಮ  ತತು ನ ಮಗಳಲಿ್ಯಾಾ . 

338 

ಮುಡಿಬಿಟ್ಟು  ತಂಗವಾರಿದವು ಕೇಳು ತಂದೆ. 

ಉಡಿ ಜೊೋಲ ಅಡಿಗಿಕ್ರು  ಹೊೋಯಿತ್ತು  ಶಿವಶಿವಾ. 

ನಡೆಗೆಟ್ಟು  ನಿಧಿ ನಿಂದತ್ತು  ಕೇಳಾ ಎನನ  ತಂದೆ. 

ಪಿ್ರಣದೊಡೆಯಾ, ಕ್ರುಣದಂದೊಪ್ಪಪ ಗೊಳಾಳ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

339 

ಮುಡಿಬಿಟ್ಟು  ಮಗಬಾಡಿ ತ್ನುಕ್ರಗಿದವಳ 

ಎನನ ನೇಕೆ ನುಡಿಸುವಿರಿ ? 

ಎಲೆ ತಂದೆಗಳಿರಾ, ಬಲುಹಳಿದು ಭವಗೆಟ್ಟು  ಛಲ್ವಳಿದು ಭಕೆು ಯಾಗಿ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡಿ ಕ್ಕಲ್ವಳಿದವಳ ಲ್ 

340 

ಮುತ್ತು  ಒಡೆದಡೆ ಬೆಸೆಯಬಹುದೆ ? 

ಮನ ಮುರಿದಡೆ ಸಂತ್ಕೆು  ತ್ರಬಹುದೆ ? 

ಅಪ್ಪಪ ಗೆ ಸ್ಡಲದ ಸುಖವ ಮರಳಿ ಅರಸಿದರುಂಟೆ ? 

ಸಾಧಕ್ನಯಿದ ನಿಧಾನದ ಕ್ಕಳಿಯಂತೆ ಅಲಿ  ಏನುಂಟ್ಟ ? 

ಮಚಿ್ಚ  ಪ್ಲಿ್ಟವಾಗಿ, ನೋಟದ ಸುಖವ ಹಿಂಗಿದರಳವೆ ? 

ನೋಡದರು, ಕಾಡದರು, ಮನಬಳಸ್ದರು. 

ಭಾಷೆಗೆ ತ್ರ್ಪಪ ದರೆ ಮುಳುಳ ಮನೆಯ ಕ್ರಚಿಿನಂತೆ. 

ಲಸು ಬಿೋಸ್ರವೊೋಗದ ಮುನನ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡಿ ಧಾತ್ತಗೆಟು  ಬಳಿಕ್ 

ಒಳವೆ ? 

341 

ಮುತ್ತು  ನಿೋರಲಾಯಿತ್ತು , ವಾರಿಕ್ಲಿು  ನಿೋರಲಾಯಿತ್ತು , 

ಉಪ್ಪಪ  ನಿೋರಲಾಯಿತ್ತು . 

ಉಪ್ಪಪ  ಕ್ರಗಿತ್ತು , ವಾರಿಕ್ಲಿು  ಕ್ರಗಿತ್ತು , 

ಮುತ್ತು  ಕ್ರಗಿದುದನಾರೂ ಕಂಡವರಿಲಿ್ . 

ಈ ಸಂಸಾರಿಮಾನವರು ಲಂಗವಮುಟಿು  ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು. 

ನಾ ನಿಮಮ  ಮುಟಿು  ಕ್ರಿಗೊಂಡೆನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 
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342 

ಮುನನ  ಮಾಡಿತ್ು ನಾರು ಕ್ಳೆಯಬಾರದು. 

ಅದು ಬೆನನ  ಹಿಂದೆ ಬರುತು ಪ್ಪಪ ದು. 

ಅದನಿನುನ  ಕ್ಳದೆಹೆನೆಂದಡೆ ಎನಿನ ಚಿೆಯುಂಟೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನಗೆ ಕ್ಟಿು ದ ಕ್ಟು ಳೆಯ ನನಿನ ಂದ ನಾನೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಕ್ಳೆವೆನು. 

343 

ಮೂರು ತ್ಪ್ಪ  ಹೊರಿಸಿ ಬಂದವಳಿಗೆ 

ಇನಾನ ರ ಕಂಡು ಕೆಲ್ಸ್ವೇತ್ಕೆು  ? 

ಹೊಗದಹೆನೆ ಹೊೋಗಿಹೆನೆ, ಜ್ಞಾ ನಕೆು  ಹಾನಿ. 

ಅರೆಗೊೋಣ ಕಯೆವನಂತೆ ಇನೆನ ೋವೆ ? ಈ ಗುಣವ ಬಿಡಿಸಾ ಎನನ  ತಂದೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

344 

ಮೂಲಾಧಾರದ ಬೇರ ಮೆಟಿು , ಭಿೂಮಂಡಲ್ವನೇರಿದೆ. 

ಆಚಾರದ ಬೇರ ಹಿಡಿದು ಐಕ್ಾ ದ ತ್ತದಯನೇರಿದೆ. 

ವೈರಾಗಾ ದ ಸೋಪ್ರನದಂದ ಶಿಿ ೋಗಿರಿಯನೇರಿದೆ. ಕೈವಿಡಿದು ತೆಗೆದುಕಳಾಳ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

345 

ಮಲೆ ಬಿದೆು , ಮುಡಿ ಸ್ಡಲ, ಗಲಿ್  ಬತು , ತೋಳು ಕಂದದವಳ 

ಎನನ ನೇಕೆ ನೋಡುವಿರಿ ಎಲೆ ಅಣಣ ಗಳಿರಾ ? 

ಕ್ಕಲ್ವಳಿದು ಛಲ್ವಳಿದು ಭವಗೆಟ್ಟು  ಭಕೆು ಯಾದವಳ, 

ಎನನ ನೇಕೆ ನೋಡುವಿರಿ ಎಲೆ ತಂದೆಗಳಿರಾ ? ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡಿ 

ಕ್ಕಲ್ವಳಿದು ಛಲ್ವಳಿದವಳನು. 

346 

ಮಲೆಮುಡಿಯಿದೆಡೇನು ಮೂಗಿಲಿ್ದವಳಿಂಗೆ ? 

ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆರಗೇತ್ಕೆು  ಸ್ಹಜಸಂಕ್ಲ್ಪ ವಿಲಿ್ದವಳಿಂಗೆ ? 

ಜಲ್ದೊಳಗೆ ಹುಟಿು  ಗುಳೆಳ  ಜ್ಞತಸ್ಮ ರತ್ವ ವರಿದತ್ತು . 

ಹಲ್ವರ ಹಾದಯೊಳು ಹರಿಸುರಗರ್ಿ  ನಿಮಮ  ನೆಲೆಯ ತೋರಿದೆ ಶಿಿ ೋಗಿರಿ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

347 

ಮೋಹವುಳಳ ಲಿ  ಮಚಿ್ಚ ವಂತೆಮಾಡಯಾಾ . 

ಮೋಹವುಳಳ ಲಿ  ಕ್ರುಳುವ ಕಯಾ ಯಾಾ . 

ಮೋಹವುಳಳ ಲಿ  ಬೆರಳುವ ಕ್ಡಿಯಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಯಾಾ , ನಂದೆನೆಂದಡೆ ಮನಕ್ತ್ಮಾಡಯಾಾ . 

348 

ರತ್ನ ದ ಸಂಕೋಲೆಯಾದಡೆ ತಡರಲಿ್ವೆ ? 

ಮುತು ನ ಬಲೆಯಾದಡೆ ಬಂಧನವಲಿ್ವೆ ? 

ಚಿನನ ದ ಕ್ತು ಯಲಿ  ತ್ಲೆಹೊಯೆಡೆ ಸಾಯದಪ್ುರೆ ? 

ಲೊೋಕ್ದ ಭಜನೆಯ ಭಕ್ರು ಯಲಿ  ಸಿಲುಕ್ರದಡೆ ಜನನಮರಣ ಬಿಡುವುದೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

349 
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ರವಿಯ ಕಾಳಗವ ಗೆಲದು, ಒಂಬತ್ತು  ಬಾಗಿಲ್ ಮುರಿದು, 

ಅಷು ಧವಳಾರಮಂ ಸುಟ್ಟು , ಮೇಲುಪ್ಪ ರಿಗೆಯ ಮೆಟಿು , 

ಅಲಿ್ ಅಹುದು, ಉಂಟ್ಟಇಲಿ್ , ಬೇಕ್ಕಬೇಡೆಂಬ 

ಆರರಿತಾತ್ನೆ ಗುರು ತಾನೆ ಬೇರಿಲಿ್ . 

ದವ ಯಕ್ಮಳದಲಿ  ಉದಯವಾದ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತದೆುನು. 

350 

ಲಾಂಛನ ಸ್ಹಿತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಡೆ, 

ತ್ತಾು ಲ್ವನರಿದು ಪಿೆ ೋಮವ ಮಾಡದದುಡೆ 

ನಿೋನಿರಿಸಿದ ಮನೆಯ ತತ್ು ಲಿ್ . 

ತ್ತಾು ಲ್ ಪಿೆ ೋಮವ ಮಾಡುವಂತೆ ಎನನ ಮುದೆ  ಸ್ಲಸ್ಯಾಾ . 

ಅಲಿ್ದೊಡೆ ಒಯಾ ಯಾ  ಸಿರಿಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

 
351 

ಲಂಗಕೆು  ರೂಪ್ ಸ್ಲಸುವೆ, 

ಜಂಗಮಕೆು  ರುಚಿಯ ಸ್ಲಸುವೆ, 

ಕಾಯಕೆು  ಶುದಧ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಬೆ. 

ಪಿ್ರಣಕೆು  ಸಿದಧ ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಬೆ. 

ನಿಮಮ  ಪಿ್ಸಾದದಂದ ಧನಾ ಳಾದೆನು. ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ . 

352 

ಲಂಗಕೆು  ಶರಣ್ದಂದು ಪೂಜಸಿ ಅರ್ಪುಸ್ಬಹುದಲಿ್ದೆ, 

ಜಂಗಮವ ಪೂಜಸಿ ಸ್ವುಸುಖವನರ್ಪುಸಿ 

ಶರಣ್ದನನ ಬಾರದು ಎಲೆ ತಂದೆ. 

ಆಡಬಹುದು ಪ್ರಡಬಹುದಲಿ್ದೆ, 

ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಬಾರದು ಎಲೆ ತಂದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ, ನಿಮಮ  ಶರಣರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಬಲಿ್ರು ಎಲೆ 

ತಂದೆ. 

353 

ಲಂಗದಂದುದಯಿಸಿ ಅಂಗವಿಡಿದಪ್ಪ  ಪ್ಪರಾತ್ನರ 

ಇಂಗಿತ್ವನೇನೆಂದು ಬೆಸ್ಗೊಂಬಿರಯಾಾ  ? 

ಅವರ ನಡೆಯೇ ಆಗಮ, ಅವರ ನುಡಿಯೇ ವೇದ ; 

ಅವರ ಲೊೋಕ್ದಮಾನವರೆಂದೆನನ ಬಹುದೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಸಾಕ್ರಷ  

'ವೃಕ್ಷದಭ ವತ ಬಿೋಜಂ ಹಿ ತ್ದವ ೃಕೆಷ ೋ ಲೋಯತೇ ಪ್ಪನಃ  

ರುದಿಲೊೋಕಂ ಪ್ರಿತ್ಾ ಕಾು  ಿ ವ ಶಿವಲೊೋಕೇ ಭವಿಷಾ ತ || ' 

ಎಂದುದಾಗಿ, 

ಅಂಕೋಲೆಯಬಿೋಜದಂದಾಯಿತ್ತು  ವೃಕ್ಷವು ; 

ಆ ವೃಕ್ಷ ಮರಳಿ ಆ ಬಿೋಜದೊಳಡಗಿತ್ತು . 

ಆ ಪಿ್ಕಾರದಲಿ  ಲಂಗದೊಳಗಿಂದ ಪ್ಪರಾತ್ನರುದಭ ವಿಸಿ, 
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ಮರಳಿ ಆ ಪ್ಪರಾತ್ನರು ಆ ಲಂಗದೊಳಗೆ 

ಬೆರಸಿದರು ನೋಡಿರಯಾಾ . 

ಇಂತ್ಪ್ಪ  ಪ್ಪರಾತ್ನರಿಗೆ ನಾನು ಶರಣ್ದಂದು ಹುಟ್ಟು ಗೆಟೆು ನಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

354 

ಲಂಗಪೂಜಕಂಗೆ ಫಲ್ಪ್ದಂಗಳಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್  ? 

ಧಮುತಾಾ ಗಿಗೆ ನರಕ್ವಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್  

ವೈರಾಗಾ ಸಂಪ್ನನ ಂಗೆ ಮುಕ್ರು ಯಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್  ? 

ಜ್ಞಾ ನಿಗೆ ಪ್ರಿಭಿಮಣವಲಿ್ದೆ ಲಂಗವಿಲಿ್  ? 

ಇಂತ್ಪ್ಪ  ಭಿಾಂತ್ನತಗಳದು ತ್ನು ತಾನಾದ ಇರವೆಂತೆಂದಡೆ 

ದೆವ ೈತ್ವಳಿದು ಅದೆವ ೈತ್ದಂದ ತ್ನನ  ತಾನರಿದಡೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಲಂಗವು ತಾನೆ. 

355 

ಲಂಗವನು ಪ್ಪರಾತ್ನರನು 

ಅನಾ ರ ಮನೆಯೊಳಯಿಕೆ ಹೊೋಗಿ ಹೊಗಳುವರು, 

ತ್ಮಮದೊಂದುದರ ಕಾರಣ. 

ಲಂಗವು ಪ್ಪರಾತ್ನರು ಅಲಿಗೆ ಬರಬಲಿ್ರೆ ? 

ಅನಾ ವನೆ ಮರೆದು ನಿಮಮ  ನೆನೆವರ ಎನಗೊಮೆಮ  ತೋರಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

356 

ಲಂಗವೆನೆನ  ಲಂಗೈಕ್ಾ ವೆನೆನ , ಸಂಗವೆನೆನ  ಸ್ಮರಸ್ವೆನೆನ . 

ಆಯಿತೆನೆನ  ಆಗದೆನೆನ , ನಿೋನೆನೆನ  ನಾನೆನೆನ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಲಂಗೈಕ್ಾ ವಾದ ಬಳಿಕ್ ಏನೂ ಎನೆನ . 

 
357 

ಲಂಗಸಿ್ ಲ್ವ ಬಲಿೆನೆಂಬ ಪ್ರಬಿಹಿಮ ಗಳು ನಿೋವು ಕೇಳಿರೆ, 

ಲಂಗಸಿ್ ಲ್ ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾಯಿತ್ತು  ಸಂಗಮದೇವರಬೆನಿನ ನಲಿ . 

ಜಂಗಮಸಿ್ಲ್ ಬಲಿೆನೆಂಬ ಪ್ರಬಿಹಿಮ ಗಳು ನಿೋವು ಕೇಳಿರೆ, 

ಜಂಗಮಸಿ್ಲ್ ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾಯಿತ್ತು  ಪಿ್ಭುದೇವರಬೆನಿನ ನಲಿ . 

ಭಕ್ರು ಸಿ್ ಲ್ವ ಬಲಿೆನೆಂಬ ಪ್ರಬಿಹಿಮ ಗಳು ನಿೋವು ಕೇಳಿರೆ, 

ಭಕ್ರು ಸಿ್ ಲ್ ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾಯಿತ್ತು  ಸಂಗನಬಸ್ವರಾಜದೇವರಬೆನಿನ ನಲಿ . 

ಪಿ್ರಣಲಂಗಿಸಿ್ಲ್ವ ಬಲಿೆನೆಂಬ ಪ್ರಬಿಹಿಮ ಗಳು ನಿೋವು ಕೇಳಿರೆ, 

ಪಿ್ರಣಲಂಗಿಸಿ್ಲ್ ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾಯಿತ್ತು  ಸಿದಧ ರಾಮೇಶವ ರದೇವರಬೆನಿನ ನಲಿ . 

ಪಿ್ಸಾದಸಿ್ಲ್ವ ಬಲಿೆನೆಂಬ ಪ್ರಬಿಹಿಮ ಗಳು ನಿೋವು ಕೇಳಿರೆ, 

ಪಿ್ಸಾದಸಿ್ಲ್ ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾಯಿತ್ತು  ಚಿಕ್ು ದಣಾಣ ಯಕ್ರಬೆನಿನ ನಲಿ . 

ಐಕ್ಾ ಸಿ್ ಲ್ವ ಬಲಿೆನೆಂಬ ಪ್ರಬಿಹಿಮ ಗಳು ನಿೋವು ಕೇಳಿರೆ, 

ಐಕ್ಾ ಸಿ್ ಲ್ ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾಯಿತ್ತು  ಅಜಗಣಣ ದೇವರಬೆನಿನ ನಲಿ . 

ಇಂತೆನನ  ಷಟಸ ಿ ಲಂಗಳು ಒಬೆೊ ಬೆ ರ ಬೆನಿನ ನಲಿ  ನಿಿಃಶೂನಾ ವಾದವು ಎನಗಿನಾನ ವ 

ಕ್ರಂಚಿತ್ತಸಿ್ಲ್ವೂ ಇಲಿ್ವಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  

358 

ಲಂಗಾಂಗಸಂಗಸ್ಮರಸ್ಸುಖದಲಿ  ಮನ ವೇದಾ ವಾಯಿತ್ತು . 
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ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಅನುಭಾವಸಂಗದಂದ 

ಎನನ  ತ್ನು ಮನ ಪಿ್ರಣ ಪ್ದಾರ್ುವ 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮಕ್ರು ತ್ತು , 

ಶುದಧ ಸಿದಧ ಪಿ್ಸಿದಧ ಪಿ್ಸಾದಯಾದೆನು. 

ಆ ಮಹಾಪಿ್ಸಾದದ ರೂಪ್ಪ ರುಚಿ ತೃರ್ಪು ಯ 

ಇಷು  ಪಿ್ರಣ ಭಾವಲಂಗದಲಿ  ಸಾವಧಾನದಂದರ್ಪುಸಿ 

ಮಹಾಘನಪಿ್ಸಾದಯಾದೆನು. 

ಇಂತೋ ಸ್ವಾುಚಾರಸಂಪ್ತ್ತು  ಎನನ  ತ್ನುಮನ ವೇದಾ ವಾಯಿತ್ತು . 

ಇನೆನ ಲಿಯಯಾಾ , ಎನಗೆ ನಿಮಮ ಲಿ  ನಿರವಯವು ? 

ಇನೆನ ಲಿಯಯಾಾ  ನಿಮಮ ಲಿ  ಕೂಡುವುದು ? 

ಪ್ರಮಸುಖದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮನಮೇರೆದರ್ಪಪ  

ನಾನು ನಿಜವನೈದುವ ಠಾವ ಹೇಳಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಿ್ಭುವೆ ? 

359 

ಲಂಗಾನುಭಾವ ಸಿದಧಯಾದ ಬಳಿಕ್ 

ಮತೆು ೋಕ್ಯಾ  ಕೂಟವೆಮಗೆ ಹೆರರಡನೆ ? 

ಹೇಳಿರಯಾಾ , ಎನನ ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಕ್ರುಣ್ಸಿದ ಬಳಿಕ್ 

360 

ಲಸು ಹಾಸು, ನೋಟವಾಭರಣ, ಆಲಂಗನ ವಸುು , 

ಚ್ಚಂಬನವಾರೋಗಣ್ದ, ಲ್ಲಿೆವಾತ್ತ ತಾಂಬೂಲ್, 

ಲ್ವಲ್ವಿಕೆಯ ಅನುಲಪ್ನವೆನಗೆ. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಟ 

ಪ್ರಮಸುಖವವಾವ . 

361 

ಲೊೋಕ್ದ ಚೇಷೆು ಗೆ ರವಿ ಬಿೋಜವಾದಂತೆ, 

ಕ್ರಣಂಗಳ ಚೇಷೆು ಗೆ ಮನವೇ ಬಿೋಜ. 

ಎನಗುಳುಳ ದೊಂದು ಮನ. 

ಆ ಮನ ನಿಮಮ ಲಿ  ಸಿಲುಕ್ರದ ಬಳಿಕ್ ಎನಗೆ ಭವವುಂಟೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

362 

ಲೊೋಕ್ವ ಹಿಡಿದು ಲೊೋಕ್ದ ಸಂಗದಂತಪೆಪ . 

ಆಕಾರವಿಡಿದು ಸಾಕಾರಸ್ಹಿತ್ ನಡೆವೆ. 

ಹೊರಗೆ ಬಳಸಿ ಒಳಗೆ ಮರೆದಪೆಪ . 

ಬೆಂದನುಲಯಂತೆ ಹುರಿಗುಂದದಪೆಪ . 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಹತ್ು ರಳಗೆ ಹನನ ಂದಾಗಿ 

ನಿೋರತಾವರೆಯಂತಪೆಪ . 

363 

ವಟವೃಕ್ಷದೊಳಡಗಿದ ಸ್ಮರಸ್ ಬಿೋಜ 

ಬಿನನ ಭಾವಕೆು  ಬಪ್ಪಪ ದೆ ? 

ಕಂಗಳ ನೋಟ, ಕ್ರುವಿಟು  ಮನದ ಸಗಸು 

ಅನಂಗನ ದಾಳಿಯ ಗೆಲದವು ಕಾಣಾ. 

ಈ ಮರಿೋಚಿಕಾಜಲ್ದೊಳಡಗಿದ ಪಿ್ರಣ್ 
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ವಾಾ ಧನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ಕವುದೆ ? 

ನಿನನ  ಕೈವಶಕೆು  ಸಿಕ್ರು ಹಳೆಂಬುದ ಮರೆಯಾ ಮರುಳೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಿ್ದೆ ಪ್ರಪ್ಪರುಷ ನಮಗಾಗದ ಮೋರೆ ನೋಡಣಾಣ . 

364 

ಮನವೆಲಿಾ  ಕ್ಲ್ಪ ತ್ರು, ಗಿಡವೆಲಿಾ  ಮರುಜವಣ್, 

ಶಿಲೆಗಳೆಲಿಾ  ಪ್ರುಷ, ನೆಲ್ವೆಲಿಾ  ಅವಿಮುಕ್ರು ಕೆಷ ೋತಿ್ . 

ಜಲ್ವೆಲಿಾ  ನಿಜುರಾಮೃತ್, ಮೃಗವೆಲಿಾ  ಪ್ಪರುಷಾಮೃಗ, 

ಎಡಹುವ ಹರಳೆಲಿಾ  ಚಿಂತಾಮಣ್. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನ ನಚಿಿ ನ ಗಿರಿಯ ಸುತು , ನೋಡುತ್ು  ಬಂದು ಕ್ದಳಿಯ 

ಬನವ ಕಂಡೆ ನಾನು. 

365 

ವನವೆಲಿಾ  ನಿೋನೆ, ವನದೊಳಗಣ ದೇವತ್ರುವೆಲಿಾ  ನಿೋನೆ, 

ತ್ರುವಿನಳಗಾಡುವ ಖಗಮೃಗವೆಲಿಾ  ನಿೋನೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, ಸ್ವುಭರಿತ್ನಾಗಿ ಎನಗೇಕೆ ಮುಖದೊೋರೆ ? 

366 

ವಾನರಂಗಳಿಗೆ ಭೈತಿ್  ತ್ರ್ಪಪ ಬಂದಡೆ 

ಮುತ್ತು  ಮಾಣ್ಕ್ಾ  ನವರತ್ನ ದ ಪೆಟಿು ಗೆಗಳು ಸಾರಿದವು. 

ಸಾರಿದಡೆ ಆ ವಾನರಂಗಳು ಬಲಿ್ವೆ ಮುತು ನ ರಕೆಷ ಯ ? 

ನವರತ್ನ ದ ಪೆಟಿು ಗೆಯ ತೆರದು ನೋಡಿ, 

ಕೆಯೊು ಂಡು, ವಾನರಂಗಳು ಮೆದೆು  ನೋಡಿ, 

ಹಣಣ ಲಿ್ವೆಂದು ಬಿಟ್ಟು  ಕ್ಳದವು. 

ಲೊೋಕ್ದೊಳಗೆ ಶರಣ ಸುಳಿದಡೆ, 

ಆ ಶರಣನ ನಡೆ ನುಡಿ ಚಾರಿತಿ್ವ ಕ್ಮುಗಳೆತ್ು  ಬಲಿ್ರು ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಇರವನು ನಿಮಮ  ಶರಣರು ಬಲಿ್ರಲಿ್ದೆ ಆ ವಾನರನಂತ್ಹ 

ಮನುಜರೆತ್ು  ಬಲಿ್ರು. 

367 

ವಿರಕ್ರು  ವಿರಕ್ರು ಯೆಂಬವರು 

ವಿರಕ್ರು ಯ ಪ್ರಿಯೆಂತ್ತಟ್ಟ ಹೇಳಿರಯಾಾ  ? 

ಕ್ಟಿು ದೆ  ಲಂಗವ ಕೈಯಲಿ  ಹಿಡಿದು 

ಬತ್ು ಲೆಯಿದುಡೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ? 

ಉಟ್ಟು ದ ತರದ ಮತೆು  

ಕ್ಟಿು ದ ಲಂಗವ ಕೈಯಲಿ  ಹಿಡಿಯಲಬೇಕ್ಕ. 

ಉಟ್ಟು ದ ತರೆಯದೆ 

ಕ್ಟಿು ದ ಲಂಗವ ಕೈಯಲಿ  ಹಿಡಿದ ಭಿಷು ರನೇನೆಂಬೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

368 

ವಿರಕ್ರು  ವಿರಕ್ರು  ಎಂಬರು ವಿರಕ್ರು ಯ ಪ್ರಿ ಎಂತ್ತಂಟ್ಟ ಹೇಳಿರಯಾಾ . 

ಕ್ಟಿು ದ ಲಂಗವ ಕೈಯಲಿ  ಹಿಡಿದದೆ ರೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ? 

ಹುಟ್ಟು  ಕೆತ್ತು ವ ಡೊಂಬನಂತೆ 
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ಬಿಟು ಮಂಡೆಯ ಕೇಶವ ನುಣ್ಣ ಸಿ ಬಣ್ಣ ಸಿ, 

ಎಣ್ದಣ ಯ ಗಂಟ ಹಾಕ್ರದಡೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ? 

ಕ್ಟ್ಟು ಹರಿದ ಪಂಜನಂತೆ, 

ಬಿಟು ಮಂಡೆಯ ಕ್ಟು ದದುಡೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ? 

ಹರದನಂತೆ ಹೇಸಿಯಾಗಿದುಡೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ? 

ಮೂಗನಂತೆ ಮಾತ್ನಾಡದದುಡೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ? 

ಹೊನುನ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಣಣ  ಬಿಟ್ಟು  

ಅಡವಿಯಾರಣಾ ದಲಿದುಡೆ ವಿರಕ್ು ನೆ ?ಅಲಿ್ . 

ವಿರಕ್ು ನ ಪ್ರಿಯೆಂತೆಂದೊಡೆ 

ಒಡಲ್ ಹುಡಿಗುಟಿು , ಮೃಡನಳೆಡದೆರಹಿಲಿ್ದರಬಲಿ್ಡೆ ವಿರಕ್ು ನಪ್ಪ ನು. 

ಅಲಿ್ದದುಡೆ ಮೈಲಾರಿ ಮಲಿ  ಗೊರವಿಯಲಿ್ವೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

369 

ವಿರಕ್ರು ಯೇ ಅವಿರಕ್ರು , ವಿರಕ್ು ನೆನನ ದರಣಾಣ . 

ನೋಟದ ಕ್ರುಳ ಕಯಾ ದನನ ಕ್ು ರ, 

ಕಿ್ರ ೋಯದ ಕ್ರಬೊೋನಗಳಡೆಯದನನ ಕ್ು ರ, 

ಅಷು ಮದಾದಗಳೆಂಬವ ಹೊಟ್ಟು ಹುರಿಯದನನ ಕ್ು ರ, 

ಬೇಕ್ಕಬೇಡಾಯೆಂದು ಪ್ರಿವ 

ಸ್ವುಸಂದೇಹವ ಹೂಳದನನ ಕ್ು ರ ವಿರಕ್ು  ವಿರಕ್ು ನೆನನ ದರಣಾಣ . 

ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವನಬೆ ನೆ ವಿರಕ್ು  ಕಾಣ್ರಣಾಣ . 

370 

ವಿಷಯದ ಸುಖ ವಿಷವೆಂದರಿಯದ ಮರುಳೆ, 

ವಿಷಯಕೆು  ಅಂಗವಿಸ್ದರಾ. 

ವಿಷಯದಂದ ಕೆಡನೆ ರಾವಣನು 

ವಿಷಯದಂದ ಕೆಡನೆ ದೇವೇಂದಿನು ? 

ವಿಷಯದಂದಾರು ಕೆಡರು ಮರುಳೆ ? 

ವಿಷಯ ನಿವಿುಷಯವಾಯಿತೆು ನಗೆ ನಿನನ ಲಿ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಒಲದವಳ ನಿೋನರ್ಪಪ ಹೆನೆಂದಡೆ ಒಣಗಿದ ಮರನಪ್ಪಪ ವಂತೆ 

ಕಾಣಾ 

371 

ವೃಷಭನ ಹಿಂದೆ ಪ್ಶುವಾನು ಬಂದೆನು ; 

ನಂಬಿ ನಚಿಿ  ಪ್ಶುವಾನುಬಂದೆನು. 

ಸಾಕ್ರ ಸ್ಲ್ಹಿಹನೆಂದು ಸ್ಲೆ ನಚಿಿ  ಬಂದೆನು. 

ಒಲದಹ ಒಲದಹನೆಂದು ಬಳಿಯಲಿ  ಬಂದೆನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ನಂಬಿ ಬಂದ ಹೆಂಗೂಸ್ ಹಿಂದೊಬೆ ರೆಳದೊಯೆರೆ ಎಂತ್ತ ಸೈರಿಸಿದೆ ಹೇಳಾ, 

ಎನನ  ದೇವರದೇವಾ ? 

372 

ವೇದ ಶಸ್ು ಿ ಆಗಮ ಪ್ಪರಾಣಗಳೆಲಿ್ವು 

ಕಟು ಣವ ಕ್ಕಟಿು ದ ನುಚಿ್ಚ  ತೌಡು ಕಾಣ್ಭೋ. 
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ಇವ ಕ್ಕಟು ಲಕೆ ಕ್ಕಸುಕ್ಲಕೆ ? 

ಅತ್ು ಲತ್ು  ಹರಿವ ಮನದ ಶಿರವನರಿದಡೆ ಬಚಿ ಬರಿಯ ಬಯಲು 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

373 

ಶರಣರ ಮನ ನೋಯ ನುಡಿದೆನಾಗಿ, 

ಹರಜನಮ ವಳಿದು ನರಜನಮ ಕೆು  ಬಂದೆನು. 

ಹರನಟಿು ದ ಬೆಸ್ನ ಶಿರದೊಳಗಾಂತಡೆ, 

ಗಿರಿಗಳ ಭಾರವೆನಗಾದುದಯಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಧಮುದಂದ 

ಸಂಸಾರ ಕ್ಮುದ ಹೊರೆಯನಿಳುಹಿ, ನಡುದೊರೆಯ ಹಾಯಿದು ಹೊೋದೆನು. 

374 

ಶಿವಂಗೆ ತ್ರ್ಪಪ ದ ಕಾಲ್ ಭಸ್ಮ ವಾದುದನರಿಯಾ ? 

ಶಿವಂಗೆ ತ್ರ್ಪಪ ದ ಕಾಮನುರಿದುದನರಿಯಾ ? 

ಶಿವಂಗೆ ತ್ರ್ಪಪ ದ ಬಿಹಮ ನ ಶಿರ ಹೊೋದುದನರಿಯಾ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಪ್ರದಕೆು  ತ್ರ್ಪಪ ದಡೆ, ಭವಘೋರನರಕ್ವೆಂದರಿಯಾ, ಮರುಳೆ 

? 
375 

ಶಿವಗಣಂಗಳ ಮನೆಯಂಗಳ 

ವಾರಣಾಸಿಯೆಂಬುದು ಹುಸಿಯೆ, 

ಪ್ಪರಾತ್ನರ ಮನೆಯಂಗಳದಲಿ  

ಅಷಾು ಷಷ್ಟು  ತೋರ್ುಂಗಳು ನೆಲೆಸಿಪ್ಪ ವಾಗಿ. 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ಅದಕೆು  ಆಗಮ ಸಾಕ್ರಷ  

'ಕೇದಾರಸಾ ೋದಕೆ ರ್ಪೋತೇ ವಾರಣಾಸಾಾ  ಮೃತೇ ಸ್ತೋ' 

ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ಶಿಖರೇ ದೃಷೆು ೋ ಪ್ಪನಜುನಮ  ನ ವಿದಾ ತೇ ||ಅಳ 

ಎಂಬ ಶಬೆ ಕ್ು ಧಿಕ್ವು. 

ಸುತು ಬರಲು ಶಿಿ ೋಶೈಲ್, ಕೆಲ್ಬಲ್ದಲಿ  ಕೇದಾರ, 

ಅಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ವಾರಣಾಸಿ. 

ವಿರಕ್ರು  ಬೆದೆಯಾಗಿ, ಭಕ್ರು  ಮಳೆಯಾಗೆ, 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

ನಿಮಮ  ಭಕ್ು ರ ಮನೆಯಂಗಳ ಪಿ್ಯಾಗದಂದ ಗುರುಗಂಜಯಧಿಕ್ ನೋಡಾ ? 

376 

ಶಿವನು ತಾನೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು 

ಮಹಾಘನಲಂಗವ ವೇದಸಿಕಟು  ಪ್ರಿಯೆಂತೆಂದೊಡೆ ತ್ 

ಆತ್ಮ ಗೂಡಿ ಪಂಚಭೂತಂಗಳನೆ ಷಡಂಗವೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಅಂಗಕೆು  ಕ್ಲೆಗಳನೆ ಷಡುಶಕ್ರು ಗಳೆನಿಸಿ, 

ಆ ಶಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ಷಡಿವ ಧ ಭಕ್ರು ಯನಳವಡಿಸಿ, 

ಆ ಭಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ಭಾವಜ್ಞಾ ನಮನಬುದಧ ಚಿತ್ು  

ಅಹಂಕಾರಗಳನೆ ಹಸ್ು ಂಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಹಸ್ು ಂಗಳಿಗೆ ಮಹಾಲಂಗವಾದಯಾದ 
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ಪಂಚಲಂಗಂಗಳನೆ ಷಡಿವ ಧ ಲಂಗಂಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಮಂತಿ್ಲಂಗಂಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಗೂಡಿ 

ಪಂಚೇಂದಿಯಂಗಳನೆ ಮುಖಂಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ಮುಖಂಗಳಿಗೆ ತ್ನಾಮ ತಿ್ಂಗಳನೆ ದಿವಾ  ಪ್ದಾರ್ುಗಳೆಂದೆನಿಸಿ, 

ಆ ದಿವಾ ಪ್ದಾರ್ುಂಗಳು ಆಯಾ ಮುಖದ ಲಂಗಗಳಲಿ  

ನಿರಂತ್ರ ಸಾವಧಾನದಂದ ಅರ್ಪುತ್ವಾಗಿ 

ಬಿೋಗಲೊಡನೆ ಅಂಗಸಿ್ಲಂಗಳಡಗಿ, 

ತಿವಿಧ ಲಂಗಾಂಗ ಸಿ್ಲಂಗಳುಳಿದು, 

ಕಾಯಗುರು, ಪಿ್ರಣಲಂಗ, ಜ್ಞಾ ನ ಜಂಗಮ, 

ಗುರುವಿನಲಿ  ಶುದಧ  ಪಿ್ಸಾದ 

ಲಂಗದಲಿ  ಸಿದಧ ಪಿ್ಸಾದ 

ಜಂಗಮದಲಿ  ಪಿ್ಸಿದಧ  ಪಿ್ಸಾದ 

ಇಂತೋ ತಿವಿಧ ಪಿ್ಸಾದ ಏಕಾರ್ುವಾಗಿ 

ಮಹಾಘನ ಪ್ರಿಪೂಣು ಪಿ್ಸಾದವಳವಟು  ಶರಣ 

ಜ್ಞಾ ನಿಯಲಿ್ , ಅಜ್ಞಾ ನಿ ಮುನನ ವೆ ಅಲಿ್ , 

ಶೂನಾ ನಲಿ್ , ನಿಶಿೂನಾ ನಲಿ್ , ದೆವ ೈತಯಲಿ್ , ಅದೆವ ೈತಯಲಿ್ . 

ಇಂತೋ ಉಭಯಾತ್ಮ ಕ್ ತಾನೆಯಾಗಿ 

ಇದು ಕಾರಣ, ಇದರಾಗುಹೊೋಗು ಸ್ಕ್ಲ್ಸಂಬಂಧವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ, 

ನಿಮಮ  ಶರಣರೆ ಬಲಿ್ರು. 

377 

ಶಿವಭಕ್ು ರ ರೋಮನಂದಡೆ, ಶಿವನು ನೋವ ನೋಡಾ. 

ಶಿವಭಕ್ು ರು ಪ್ರಿಣಾಮಸಿದಡೆ, ಶಿವನು ಪ್ರಿಣಾಮಸುವ ನೋಡಾ. 

ಭಕ್ು ದೇಹಿಕ್ದೇವನೆಂದು ಶಿುತ ಹೊಗಳುವ ಕಾರಣ, 

ಶಿವಭಕ್ು ರ ಲಸು ಹೊಲಿೆಹ ಶಿವನ ಮುಟ್ಟು ವುದು ನೋಡಾ. 

ತಾಯಿನಂದಡೆ ಒಡಲ್ಶಿಶು ನೋವತೆರನಂತೆ, ಭಕ್ು ರು ನಂದಡೆ ತಾ ನೋವ 

ನೋಡಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ. 

378 

ಶಿವ ಶಿವಾ, ಆದ ಅನಾದಗಳೆಂಬೆರಡಿಲಿ್ದ ನಿರವಯ ಶಿವ, 

ನಿಮಮ  ನಿಜವನಾರಯಾಾ  ಬಲಿ್ವರು 

ವೇದಂಗಳಿಗಭೇದಾ ನು ಶಸ್ು ಿಂಗಳಿಗಸಾಧಾ ನು 

ಪ್ಪರಾಣಕೆು  ಆಗಮಾ ನು ಆಗಮಕೆು  ಅಗೊೋಚರನು ; 

ತ್ಕ್ುಕೆು  ಅತ್ಕ್ಾ ುನು  

ವಾಙ್ಮ ನಾತೋತ್ವಾಗಿಪ್ಪ  ಪ್ರಶಿವಲಂಗವನು 

ಕೆಲಂಬರು ಸ್ಕ್ಲ್ನೆಂಬರು ; ಕೆಲಂಬರು ನಿಿಃಕ್ಲ್ನೆಂಬರು 

ಕೆಲಂಬರು ಸೂಕ್ಷಮ ನೆಂಬರು ; ಕೆಲಂಬರು ಸಿೂಲ್ನೆಂಬರು 

ಈ ಬಗೆಯ ಭಾವದಂದ, ಹರಿ, ಬಿಹಮ , ಇಂದಿ , ಚಂದಿ , ರವಿ, 

ಕಾಲ್, ಕಾಮ, ದಕ್ಷ, ದೇವ, ದಾನವ, ಮಾನವರೆಲಿ್ರೂ 

ಕಾಣಲ್ರಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾ ನದಂದ ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು. 

ಈ ಪ್ರಿಯಲಿ  ಬಯಲಾಗಿ ಹೊೋಗಬಾರದೆಂದು ನಮಮ  ಬಸ್ವಣಣ ನು 
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ಜಗದಧ ತಾರ್ುವಾಗಿ ಮತ್ಾ ುಕೆು  ಅವತ್ರಿಸಿ 

ವಿೋರಶೈವ ಮಾಗುವನರುಪ್ಪವುದಕೆು  

ಬಾವನನ  ವಿವರವನಳಕಂಡು ಚರಿಸಿದನದೆಂತೆಂದಡೆ 

ಗುರುಕಾರುಣಾ ವೇದಾ ನು, ವಿಭೂತ ರುದಿಾಕ್ರಷ ಧಾರಕ್ನು, 

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿೋ ಭಾಷಾಸ್ಮೇತ್ನು, ಲಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿ, 

ನಿತ್ಾ  ಲಂಗಾಚುಕ್ನು, ಅರ್ಪುತ್ದಲಿ  ಅವಧಾನಿ, 

ಪ್ರದೊೋದಕ್ಪಿ್ಸಾದಗಿಾಹಕ್ನು, ಗುರುಭಕ್ರು ಸಂಪ್ನನ ನು, 

ಏಕ್ಲಂಗನಿಷಾಾ ಪ್ರನು, ಚರಲಂಗಲೊೋಲುಪ್ು ನು, 

ಶರಣಸಂಗಮೈಶವ ಯುನು, ತಿವಿಧಕಾು ಯತ್ನು, 

ತಿ ಕ್ರಣ ಶುದಧ ನು, ತಿವಿಧ ಲಂಗಾಂಗಸಂಬಂಧಿ, 

ಅನಾ ದೈವ ಸ್ಮ ರಣ್ದಯ ಹೊದೆ , ಭವಿಸಂಗವ ಮಾಡ, 

ಭವಿಪ್ರಕ್ವ ಕಳಳ , ಪ್ರಸ್ತಯ ಬೆರಸ್, 

ಪ್ರಧನವನಲಿ್ , ಪ್ರನಿಂದೆಯನಾಡ, ಅನೃತ್ವ ನುಡಿಯ, 

ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡ, ತಾಮಸ್ಭಕ್ು ಸಂಗವ ಮಾಡ, 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮಕೆು  ಅರ್ುಪಿ್ರಣಾಭಿಮಾನ 

ಮುಂತಾದವೆಲಿ್ವ ಸ್ಮರ್ಪುಸಿ, 

ಪಿ್ಸಾದ ಮುಂತಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವ, ಜಂಗಮನಿಂದೆಯ ಸೈರಿಸ್, 

ಪಿ್ಸಾದನಿಂದೆಯ ಕೇಳ, ಅನಾ ರನಾಸೆಗೆಯಾ , 

ಪ್ರತಿ್ಪ್ರತಿ್ವನರಿದೋವ, ಚತ್ತವಿುಧಪ್ದವಿಯ ಹಾರ, 

ಅರಿಷಡವ ಗುಕೆು  ಅಳುಕ್, ಕ್ಕಲಾದಮದಂಗಳ ಬಗೆಗೊಳಳ , 

ದೆವ ೈತಾದೆವ ೈತ್ವ ನುಡಿವನಲಿ್ , ಸಂಕ್ಲ್ಪ ವಿಕ್ಲ್ಪ ವ ಮಾಡುವನಲಿ್ , 

ಕಾಲೊೋಚಿತ್ವ ಬಲಿ್ , ಕಿ್ಮಯುಕ್ು ನಾಗಿ ಷಟಸ ಿ ಲ್ಭರಿತ್, 

ಸ್ವಾುಂಗಲಂಗಿ, ದಾಸೋಹಸಂಪ್ನನ . 

ಇಂತೋ ಐವತೆು ರಡು ವಿಧದಲಿ  ನಿಪ್ಪಣನಾಗಿ 

ಮೆರೆದ ನಮಮ  ಬಸ್ವಣಣ ನು. 

ಆ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಶಿಿ ೋಪ್ರದಕೆು  ನಾನು ಅಹೊೋರಾತಿಯಲಿ  ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು 

ಬದುಕ್ರದೆನು ಕಾಣಾ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ 

379 

ಶಿವಶಿವಾ, ಶಿಿ ೋಗುರುಲಂಗಯಾ ದೇವರು ತ್ನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ವ ತಂದು 

ಎನನ  ಶಿರಸಿ್ ಲ್ದ ಮೇಲರಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ 

ಎನನ  ಭವಂ ನಾಸಿು ಯಾಯಿತ್ತು . 

ಎನನ  ತ್ನನ ಂತೆ ಮಾಡಿದ, ತ್ನನ  ಎನನ ಂತೆ ಮಾಡಿದ ; 

ಎನನ ಲಿ  ತ್ನನ ಲಿ  ತೆರಹಿಲಿ್ದೆ ಮನಕೆು  ತೋರಿದ. 

ತ್ನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ದೊಳಗಿದೆ  ಶಿವಲಂಗದೇವರನು 

ಎನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ದೊಳಗೆ ಮೂತುಗೊಳಿಸಿದ. 

ಎನನ  ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ದೊಳಗಿದೆ  ಶಿವಲಂಗದೇವರನು 

ಎನನ  ತ್ನುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೂತುಗೊಳಿಸಿದ. 

ಎನನ  ತ್ನುವಿನ ಮೇಲ್ಣ ಶಿವಲಂಗದೇವರನು 

ಎನನ  ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ್ದೊಳಗೆ ಮೂತುಗೊಳಿಸ್ದ. 
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ಎನನ  ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ್ದೊಳಗೆ ಮೂತುಗೊಳಿಸಿದ ಶಿವಲಂಗದೇವರನು 

ಎನನ  ಜ್ಞಾ ನವೆಂಬ ಮಂಟಪ್ದೊಳಗೆ ಮೂತುಗೊಳಿಸಿದ. 

ಎನನ  ಜ್ಞಾ ನವೆಂಬ ಮಂಟಪ್ದೊಳಗಣ ಶಿವಲಂಗದೇವರನು 

ಮಹಾಘನದಲಿ  ಮೂತುಗೊಳಿಸಿದ. 

ಕ್ಬೆಿ ನ ತ್ನಿರಸ್ವ ಕಂಡು ಸಿಪೆಪ ಯ ಬಿಡುವಂತೆ, 

ಮನದ ಮೇಲ್ಣ ಶಿವಲಂಗದೇವರಿರಲು 

ತ್ನುವಿನ ಮೇಲ್ಣ ಶಿವಲಂಗದೇವರು ಹೊೋಯಿತೆು ಂದು 

ಆತ್ಮ ತಕತ್ವ ಮಾಡಿಕಂಬ ಬಿಹೆಮ ೋತ ಸೂನೆಗಾರರ ನೋಡಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

380 

ಶಿವಶಿವಾ, ಕ್ಮುಕ್ಷಯವಾದಲಿ  

ಕ್ಮುದ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸಿದೆಯಯಾಾ  ? 

ಪ್ರಪ್ಲಪ್ವಳಿದಲಿ  

ಪ್ರಪ್ದ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲಿ್ಯಾಾ  ? 

ಶಿವಶಿವಾ, ಭವದ ಬಟೆು ಯನಗಲದಲಿ  ? 

ಬಂಧನದ ನುಡಿಯನಾಡಿಸಿದೆಯಲಿ್ಯಾಾ  ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿೋನೆ ಗಂಡನೆಂದದೆ ಲಿ , ಪ್ರಪ್ಪರುಷರ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದೆಯಲಿ್ಯಾಾ  ? 

381 

ಸಂಗದಂದಲಿ್ದೆ ಅಗಿನ  ಹುಟು ದು, 

ಸಂಗದಂದಲಿ್ದೆ ಬಿೋಜ ಮಳೆದೊೋರದು, 

ಸಂಗದಂದಲಿ್ದೆ ಹೂವಾಗದು. 

ಸಂಗದಂದಲಿ್ದೆ ಸ್ವುಸುಖದೊೋರದು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗದಂದಲಾನು ಪ್ರಮಸುಖಿಯಾದೆನಯಾಾ . 

382 

ಸಂಗನಬಸ್ವಣಣ ನ ಪ್ರದವ ಕಂಡೆನಾಗಿ 

ಎನನ  ಅಂಗ ನಾಸಿು ಯಾಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಬಸ್ವಣಣ ನ ಪ್ರದವ ಕಂಡೆನಾಗಿ 

ಎನನ  ಪಿ್ರಣ ಬಯಲಾಯಿತ್ತು . 

ಪಿ್ಭುವೆ, ನಿಮಮ  ಶಿಿ ೋಚರಣಕೆು  ಶರಣ್ದಂದೆನಾಗಿ 

ಎನಗೆ ಅರಿವು ಸಾವ ಯತ್ವಾಯಿತ್ತು . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಕ್ರುಣವ ಪ್ಡೆದೆನಾಗಿ ಎನಗಾವ ಜಂಜಡವೂ ಇಲಿ್ವಯಾಾ  ಪಿ್ಭುವೆ. 

383 

ಸಂಸಾರವ ನಿವಾುಣವ ಮಾಡಿ, 

ಮನವ ವಜಿತ್ತರಗವ ಮಾಡಿ, 

ಜೋವವ ರಾವುತ್ನ ಮಾಡಿ, 

ಮೇಲ್ಕೆು  ಉಪ್ಪ ರಿಸ್ಲೋಯದೆ, 
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ಮುಂದಕೆು  ಮುಗಗ ರಿಸ್ಲೋಯದೆ 

ಈ ವಾರುವನ ಹಿಂದಕೆು  ಬರಸೆಳೆದು ನಿಲಸಿ, 

ಮೋಹರವಾಗಿದೆ  ದಳದ ಮೇಲೆ, 

ಅಟಿು  ಮುಟಿು  ತವಿದು ಹೊಯಿದು ನಿಲಸ್ಲ್ಎರಿಯದೆ, 

ಧವಳಬಣಣ ದ ಕೆಸ್ರುಗಲಿ್  ಮೆಟಿು  

ತತ್ು ಳದುಳಿವುತ್ು ಲು ಇದಾರಯಾಾ . 

ಅಂಗಡಿಯ ರಾಜಬಿೋದಯೊಳಗೆ ಬಿದೆ  ರತ್ನ ಸೆಟಿು  

ಈ ರ್ಳರ್ಳನೆ ಹೊಳವ ಪಿ್ಜವ ಲತ್ವ ಕಾಣದೆ 

ಹಳಹಳನೆ ಹಳಸುತೆು ೈದಾರೆ ಅಯಾಾ . 

ಆಧಾರಸಿಾನದ ಇಂಗಳವನಿಕ್ರು  

ವಾಯು ಪ್ವನದಂದ ನಿಲಸ್ಲು, 

ಆ ಅಗಿನ ಯ ಸೆಕೆ ಹೊೋಗಿ ಬಿಹಮ ರಂಧಿವ ಮುಟು ಲು, 

ಅಲಿದು ಅಮೃತ್ದ ಕಡನಡೆದು 

ಕೆಳಗಣ ಹೃದಯಸಿಾನದ ಮೇಲೆ ಬಿೋಳಲೆು , 

ಮರಸಿದ ಮಾಣ್ಕ್ಾ ದ ಬೆಳಗು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಇದನಾರಯಾಾ  ಬಲಿ್ರು ತ್ ಹಮಮ ಳಿದ ಶರಣರ ಮೇಲೆ ? 

ಇಹಪ್ರವ ಬಲಿ್  ಶರಣ, ಪಂಚೇಂದಿಯದ ಇಂಗಿತ್ವ ಬಲಿ್  ಶರಣ. 

ಒಡಲ್ ಬಿಟು  ಶರಣನಲಿ್ದೆ ಉಳಿದ ಪಿ್ರಣತಕತ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಕ್ರಿವರೆತ್ು ಲು, 

ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ ಂಗಲಿ್ದೆ ? 

384 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹಗೆಯಯಾಾ  ಎನನ  ತಂದೆ. 

ಎನನ  ವಂಶವಂಶದಪ್ಪ ದೆ ಅರಸಿಕಂಡು ಬರುತು ದೆಯಯಾಾ . 

ಎನುನ ವನರಸಿಯರಸಿ ಹಿಡಿದು ಕಲುತು ದೆಯಯಾಾ . 

ನಿನನ  ನಾ ಮರೆಹೊಕೆು  ಕಾಯಯಾಾ . ಎನನ  ಬಿನನ ಪ್ವನವಧರಿಸಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

385 

ಸಂಸಾರಸಂಗದಲಿದೆು ನೋಡಾ ನಾನು. 

ಸಂಸಾರ ನಿಸಾಸ ರವೆಂದು ತೋರಿದನೆನಗೆ ಶಿಿ ೋಗುರು. 

ಅಂಗವಿಕಾರದ ಸಂಗವ ನಿಲಸಿ, 

ಲಂಗವನಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಿಾಪ್ಾ ವ ಮಾಡಿದನೆನನ  ಗುರು, 

ಹಿಂದಣ ಜನಮ ವ ತಡೆದು, ಮುಂದಣ ಪ್ ರ್ವ ತೋರಿದನೆನನ  ತಂದೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಿಜವ ತೋರಿದನೆನನ  ಗುರು. 

386 

ಸ್ಜಜ ನೆಯಾಗಿ ಮಜಜ ನಕೆು ರೆವೆ, 

ಶಂತ್ಳಾಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡುವೆ, 

ಸ್ಮರತಯಿಂದ ನಿಮಮ  ಹಾಡುವೆ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ ನಗಲ್ದ ಪೂಜೆ ಅನುವಾಯಿತೆು ನಗೆ. 

 
387 
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ಸ್ಟೆದಟವೆಂಬ ಎರಡುವಿಡಿದು ನಡೆವುದೋ ಲೊೋಕ್ವೆಲಿ್ವು. 

ಸ್ಟೆದಟವೆಂಬ ಎರಡುವಿಡಿದು ನುಡಿವುದೋ ಲೊೋಕ್ವೆಲಿ್ವು. 

ಸ್ಟೆದಟವೆಂಬ ಎರಡುವಿಡಿದು ನಡೆವನೆ ಶರಣನು ? 

ಗುರುಲಂಗಜಂಗಮದಲಿ  ಸ್ಟೆಯ ಬಳಸಿದಡೆ 

ಅವನು ತಿವಿಧಕೆು  ದಿೊೋಹಿ, ಅಘೋರ ನರಕ್ರ. 

ಉಂಬುದೆಲಿ್  ಕ್ರಲೆ ಷ, ತಂಬುದೆಲಿ್  ಅಡಗು, ಕ್ಕಡಿವುದೆಲಿ್  ಸುರೆ. 

ಹುಸಿಯೆಂಬುದೆ ಹೊಲೆ, ಶಿವಭಕ್ು ಂಗೆ ಹುಸಿಯೆಂಬುದುಂಟೆ ಅಯಾಾ  ? 

ಹುಸಿಯನಾಡಿ ಲಂಗವ ಪೂಜಸಿದಡೆ ಹೊಳಳ  ಬಿತು  ಫಲ್ವನರಸುವಂತೆ, 

388 

ಸ್ಟೆ ಹಿರಿದಾಯಿತ್ತು  ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

ದಟ ಕ್ರÙರಿದಾಯಿತ್ತು  ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

ಡಂಬಕ್ ಮಗಿಲಾಯಿತ್ತು  ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

ನಂಬುಗೆಯೆಯೆದನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

ಆಮಷ ಘನವಾಯತು ನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

ತಾಮಸ್ ಘನವಾಯಿತು ನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ಭಕ್ರು ಯೆನನ ಲಿಲಿ್  ಇನೆನ ೋವೆನಿನೆನ ೋವೆ. 

389 

ಸ್ತ್ು  ಹೆಣ ಕೂಗಿದುದುಂಟ್ಟ, 

ಬೈತಟು  ಬಯಕೆ ಕ್ರೆದುದುಂಟ್ಟ, 

ಹೆರ್ಪಪ ಟು  ಹಾಲು ಗಟಿು ಗೊಂಡು ಸಿಹಿಯಾದುದುಂಟ್ಟ. 

ಇದ ನಿಶಿೆ ೈಸಿ ನೋಡಿ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರಲಿ . 

390 

ಸ್ತ್ಾ  ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ಸಂಭಾಷಣ್ದ ನುಡಿಗಡಣವೆಂಬುದು 

ನಿಚಿಲೊಂದು ಉಪ್ದೇಶ ಮಂತಿ್ವ ಕ್ಲತಂತೆ. 

ಬಚಿ ಬÙರಿಯ ಭವಿಗಳ ಸಂಗದಲಿದೆ ರೆ 

ಕ್ರಚಿಿನಳಗೆ ಬಿದೆ  ಕ್ರೋಡೆಯಂತ್ಪ್ಪಪ ದಯಾ . 

ಸುಚಿತ್ು ದಂದ ನಿಮಮ  ಸ್ದಭ ಕ್ು ರ ಸಂಗದಲಿರಿಸ್ದದುಡೆ ನಾನಿನೆನ ತ್ು  ಸಾರುವೆನು ಹೇಳಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

391 

ಸ್ತಾು ದಡೆ ಶರಿೋರಂ ಪೋದಡೆ ಪೋಗಲ, 

ಲೊೋಕ್ದ ಗಂಡರನಲಿೆ  ; 

ಲೊೋಕ್ದ ಹೆಂಡಿರು ಬೇಕಾದೊಡೆ ಮಾಡಿಕಳೆಳ ಲೆ ; 

ಉರಿಯದರು ಉರಿಯದರು ಉರಿಯದರು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಲಿ್ದೆ 

ಲೊೋಕ್ದ ಗಂಡರು ಎನಗೆ ನೆನೆಯಲು ಬಾರದು, ಸೋಂಕ್ಲ ಬಾರದು, ಅಲಿ್ದ ಮೋರೆ 

ಕಂಡಣಣ . 

392 

ಸ್ತ ಎಂಬುದು ಮಾಟ, ಪ್ತಯೆಂಬುದು ಮಾಟ, 

ತ್ನುವೆಂಬುದು ಮಾಯೆ, ಮನವೆಂಬುದು ಮಾಯೆ, 
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ಸುಖವೆಂಬುದು ಮಾಯೆ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನಗೆ ಕೈಹಿಡಿದ ಗಂಡನಲಿ್ದೆ ಮಕ್ರು ನವರೆಲಿ್ರೂ ಮೂಗಿಲಿ್ದ 

ಬಣಣ ದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕಾಣಯಾಾ . 

393 

ಸ್ದುಗ ರು ಸಾವ ಮ ಶಿಷಾ ಂಗೆ ಅನುಗಿಹವ ಮಾಡುವಲಿ  

ತ್ಚಿಫ ಷಾ ನ ಮಸ್ು ಕ್ದ ಮೇಲೆ ತ್ನನ  ಹಸ್ು ವನಿರಿಸಿದಡೆ 

ಲೊೋಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರುಷ ಬಿದೆ ಂತಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಒಪ್ಪಪ ವ ಶಿಿ ೋ ವಿಭೂತಯ ನಸ್ಲಂಗೆ ಪ್ಟು ವಕ್ಟಿು ದಡೆ 

ಮುಕ್ರು ರಾಜಾ ದ ಒಡೆತ್ನಕೆು  ಪ್ಟು ವಕ್ಟಿು ದಂತಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ಸ್ದೊಾ ೋಜ್ಞತ್ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತ್ತ್ತಪ ರುಷ ಈಶನವೆಂಬ 

ಪಂಚಕ್ಳಶದಭಿಷೇಕ್ವ ಮಾಡಿಸ್ಲು, 

ಶಿವನ ಕ್ರುಣಾಮೃತ್ದ ಸೋನೆ ಸುರಿದಂತಾಯಿತ್ು ಯಾಾ . 

ನೆರೆದ ಶಿವಗಣಂಗಳ ಮಧಾ ದಲಿ  

ಮಹಾಲಂಗವನು ಕ್ರತ್ಳಾಮಳಕ್ವಾಗಿ ಶಿಷಾ ನ ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ಕೆು  ಇತ್ತು , 

ಅಂಗದಲಿ  ಪಿ್ತಷ್ಟಾ ಸಿ, ಪಿ್ಣವಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯುಪ್ದೇಶವ 

ಕ್ಣುದಲಿ  ಹೇಳಿ, ಕಂಕ್ಣವ ಕ್ಟಿು ದಲಿ , 

ಕಾಯವೆ ಕೈಲಾಸ್ವಾಯಿತ್ತು  ; 

ಪಿ್ರಣವೆ ಪಂಚಬಿಹಮ ಮಯಲಂಗವಾಯಿತ್ತು . 

ಇಂತ್ತ ಮುಂದ ತೋರಿ ಹಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ 

ಶಿಿ ೋಗುರುವಿನ ಸಾನಿನ ಧಾ ದಂದಾನು ಬದುಕ್ರದೆನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

394 

ಸ್ಪ್ು ಧಾತ್ತಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ಲ್ಪ ಟು  ಈ ಶರಿೋರವೆ 

ಶಿವನ ಪ್ಟು ಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪ ಟಿು ತ್ತು . 

ಈ ರ್ಪಂಡವೆಂಬ ಪ್ಟು ಣದಲಿ  

ಸೂಕ್ಷಮವಾದಂರ್ಧಾರಾಕಾಶದಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ  

ಹೃದಯಕ್ಮಲ್ವೆ ಅಂತಃಪ್ಪರವು. 

ಅಲಿ  ನಿತ್ಾ ಪ್ರಿಪೂಣುತ್ವ ದಂದ ಸಿದಧ ನಾಗಿ ಸ್ಚಿಿ ದಾನಂದವೇ 

ಕ್ಕರುಹಾಗುಳಳ  ಪ್ರಮಶಿವನು ಜಲ್ದಲಿ  ತೋರುತು ದು 

ಆಕಾಶದೊೋಪ್ರದಯಲಿ  ಪಿ್ತ್ಾ ಕ್ಷವಾಗಿ 

ಪಿ್ಕಾಶವೇ ಸ್ವ ರೂಪ್ವಾಗುಳಾಳ ತ್ನಾಗಿ ಇರುತದುನು. 

ಆ ಜಲ್ಮಧಾ ದಲಿಯ ಆಕಾಶ ಬಿಂಬದಲಿರುತದು 

ಘಟಾಕಾಶದೊೋಪ್ರದಯಲಿ  

[ಅ]ಖಂಡಿತ್ನಾಗಿದು ಚಿದಿೂಪ್ನಾದ ಶಿವನನು ಭಾವಿಸುವುದಯಾ  ಶಿಿ ೋ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವಾ. 

395 

ಸ್ಪ್ುನ ಬಾಯ ಕ್ಪೆಪ  ನಣಕೆು  ಹಾರುವಂತೆ 

ಆಪ್ರಾ ಯನ ಬಿಡದು. 

ಕಾಯವರ್ಪುತ್ವೆಂಬ ಹುಸಿಯ ನೋಡಾ. 

ನಾನು ಭಕ್ು ಳೆಂಬ ನಾಚಿಕೆಯ ನೋಡಾ. 
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ನಾನು ಯುಕ್ು ಳೆಂಬ ಹೇಸಿಕೆಯ ನೋಡಾ. 

ಓಗರವಿನಾನ ಗದು, ಪಿ್ಸಾದ ಮುನಿನ ಲಿ್  ; 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ  ಉಪ್ಚಾರದರ್ಪುತ್ವನವಗಡಿಸಿ ಕ್ಳೆವ 

396 

ಸಾಕ್ರಷ  ಸ್ತು ತ್ತು , ಪ್ತಿ್  ಬೆಂದತ್ತು , ಲೆಕ್ು  ತ್ತಂಬಿತ್ತು , 

ಜೋವ ಜೋವಿತ್ದ ಆಸೆ ನಿಂದುದು, ಭಾಷೆ ಹೊೋಯಿತ್ತು , 

ದೇಶವೆಲಿ್ರಿಯೆ ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನಂಬಿ ಹಂಬಲ್ ಮರೆದೆನಾಗಿ. 

397 

ಸಾವಿರ ಹೊನಿನ ಂಗೆ ಸಾದಕಂಡು 

ಸುಣಣ ವ ಬೆರಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಯಾಾ . 

ಮೂರು ಲ್ಕ್ಷದ ಬೆಲೆಗೆ ರತ್ನ ವ ಕಂಡು 

ಮಡುವಿನಲಿ  ಇಟು ಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಯಾಾ . 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , 

ಎನನ  ಮುಟಿು  ಪ್ರವನವ ಮಾಡಿ ಕ್ಷು ಸಂಸಾರಿಗೊರ್ಪಪ ಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಯಾಾ . 

398 

ಸಾವಿಲಿ್ದ ಕೇಡಿಲಿ್ದ ರೂಹಿಲಿ್ದ ಚೆಲುವಂಗೆ ನಾನಲದೆ. 

ಎಡೆಯಿಲಿ್ದ ಕ್ಡೆಯಿಲಿ್ದ ತೆರಹಿಲಿ್ದ ಕ್ಕರುಹಿಲಿ್ದ 

ಚೆಲುವಂಗೆ ನಾನಲದೆ ಎಲೆ ಅವವ ಗಳಿರಾ ? 

ಭವವಿಲಿ್ದ ಭಯವಿಲಿ್ದ ನಿಭುಯ ಚೆಲುವಂಗೊಲದೆ ನಾನು. 

ಸಿೋಮೆಯಿಲಿ್ದ ನಿಸಿಸ ೋಮಂಗೊಲದೆ ನಾನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡಂಗೆ ಮಗೆ ಮಗೆ ಒಲದೆ ಎಲೆ ಅವವ ಗಳಿರಾ. 

 
399 

ಸುಖದ ಸುಖಿಗಳ ಸಂಭಾಷಣ್ದಯಿಂದ 

ದುಿಃಖಕೆು  ವಿಶಿಮವಾಯಿತ್ತು . 

ಭಾವಕೆು  ತಾಕ್ುಣ್ದಯಾದಲಿ , 

ನೆನಹಕೆು  ವಿಶಮವಾಯಿತ್ತು . 

ಬೆಚಿ್ಚ  ಬೆರಸ್ಲೊಡನೆ ಮಚಿ್ಚ  ಒಳಕಂಡಿತ್ು ಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ನಿಮಮ  ಶರಣರ ಸಂಗದಂದ. 

400 

ಸುಖಸಾರಾಯ ಸುಶಿೋಲ್ರನುವ ಸುಖಸಾರಾಯರೆ ಬಲಿ್ರು. 

ನಿಸಿಸ ೋಮರು ನಿಸಿಸ ೋಮರು ನೆರೆವಲಿ  ಪ್ರಮಸುಖಿಗಳ ಬಲಿ್ರು. 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ  ನಿಮಮ  ಲಂಗೈಕ್ಾ ರನುವ ಲಂಗೈಕ್ಾ ರೆ ಬಲಿ್ರು. 

401 

ಸುಟು  ಬೂದಯೊಳಗೊಂದು ಸುಡದ ಬೂದಯ ಕಂಡೆ, 

ಆ ಸುಡದ ಬೂದಯ ಬೆಟು ವ ಮಾಡಿದಾತ್ನ 

ಗುಟು ನಾರು ಕಂಡುದಲಿ್ . 

ನಾನು ಆತ್ನನರಿದು ಶರಣ್ದಂದು ಬದುಕ್ರದೆ. 

ಆ ಬೆಟು ದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ್ ವಸುು ಗಳ ಕಂಡು ಚರಿಸುತು ದೆೆ ೋನೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

402 
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ಸೂಯುಪಿ್ಕಾಶ ಆಕಾಶದ ವಿಸಿು ೋಣು, 

ವಾಯುವಿನ ಚಲ್ನೆಯೆಲಿಾ  ಹಗಲನ ಪೂಜೆ. 

ಚಂದಿಪಿ್ಕಾಶ ನಕ್ಷತಿ್  ಅಗಿನ ವಿದುಾ ತಾು ದ 

ದೋರ್ಪು ಮಯವೆನಿಸಿಪ್ಪ ವೆಲಿಾ  ಇರುಳಿನ ಪೂಜೆ. 

ನಿನನ  ಪಿ್ಕಾಶದಲಿ  ಎನನ  ಮರದಪೆಪ ನಯಾಾ  ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

403 

ಸೆಜೆಜ ಯನುಪ್ಪ ರಿಸಿ ಶಿವಲಂಗ ಕ್ರಸಿ್ ಲ್ಕೆು  ಬರಲು, 

ಪಿ್ಜವ ಲಸಿ ತಳತಳಗಿ ಬೆಳಗುತು ಹ ಕಾಂತಯೊಳು 

ಪಿ್ಜವ ಲಸಿ, ದೃಷ್ಟು ನಟ್ಟು  ಒಜಜ ರಿಸಿ ಸುರಿವ ಅಶಿುಜಲ್ 

ಶಿವಸುಖ ಸಾರಾಯನಲಿ  ಸ್ಜಜ ನಸ್ತಯ ರತಯೊಡಗೂಡಿ ಲ್ಜೆಜ ಗೆಟ್ಟು  ನಿಮಮ  

ನೆರೆದೆನು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

404 

ಸಿಾನಭೇದ ಸಂಶಯ 

ಆಧಾರ ಸಾವ ದಷು  ಮಣ್ಪೂರಕ್ ಅನಾಹತ್ ವಿಶುದಧ  ಆಜೆಾ  

ಎಂಬ ಷಟಿ ಕಿ್ಂಗಳ ವತ್ುನೆಯ ನುಡಿದಡೇನು ? 

ಆದ ಅನಾದಯ ಕೇಳಿದಡೇನು ? 

ತ್ನನ ಲಿದೆು ದ ತಾನರಿಯದನನ ಕ್ು  

ಉನಮ ನಿಯ ರಭಸ್ದ ಸಿಂಹಾಸ್ನದ ಮೇಲೆ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಭೇದಸ್ಲ್ರಿಯರು. 

405 

ಹಂದಯೂ ಮದಕ್ರಿಯೂ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲಿ  ಸಂಧಿಸಿದಡೆ 

ಹಂದಗಂಜ ಮದಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಕೆು  ಸಾರಿದಡೆ ಈ ಹಂದಯದು ಕೇಸ್ರಿಯಪ್ಪಪ ದೆ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ? 

406 

ಹಗಲನ ಕೂಟಕೆು  ಹೊೋರಿ ಬೆಂಡಾದೆ ; 

ಇರುಳಿನ ಕೂಟದಲಿ  ಇಂಬರಿದು ಹತು ದೆ. 

ಕ್ನಸಿನಲಿ  ಮನಸಂಗವಾಗಿ ಮೈಮರೆದದೆು ; 

ಮನಸಿಸ ನಲಿ  ಮೈಮರೆದು ಒರಗಿದೆ. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು ಕ್ಣೆ್ದ ರೆದೆ. 

407 

ಹಗಲು ನಾಲುು ಜ್ಞವ ಅಶನಕೆು  ಕ್ಕದವರು. 

ಇರುಳು ನಾಲುು ಜ್ಞವ ವಾ ಸ್ನಕೆು  ಕ್ಕದವರು. 

ಅಗಸ್ ನಿೋರಳಗಿದುು ಬಾಯಾರಿ ಸ್ತ್ು ಂತೆ, 

ತ್ಮಮ ಳಗಿದು ಮಹಾಘನವನರಿಯರು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

408 

ಹಗಲು ನಾಲುು ಜ್ಞವ ನಿಮಮ  ಕ್ಳವಳದಲಿಪೆಪ ನು. 

ಇರುಳು ನಾಲುು ಜ್ಞವ ಲಂಗದ ವಿಕ್ಳಾವಸಿೆಯಲಿಪೆಪ ನು. 

ಹಗಲರುಳು ನಿಮಮ  ಹಂಬಲ್ದಲಿ  ಮೈಮರೆದೊರಗಿಪೆಪ ನು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿಮಮ  ಒಲುಮೆ ನಟ್ಟು  ಹಸಿವು ತೃಷೆ ನಿದಿೆಯ 

ತರೆದೆನಯಾಾ  

409 

ಹಗಲೆನೆನ  ಇರುಳೆನೆನ  ಉದಯವೆನೆನ  ಅಸ್ು ಮಾನವೆನೆನ  ; 
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ಹಿಂದೆನನ  ಮುಂದೆನನ , ನಿೋನಲಿ್ದೆ ಪೆರತಂದಹುದೆನೆನ . 

ಮನ ಘನವಾದುದಲಿ್ವಯಾಾ . 

ಕ್ತ್ು ಲೆಯಲಿ  ಕ್ನನ ಡಿಯ ನೋಡಿ ಕ್ಳವಳಗೊಂಡೆನಯಾಾ . 

ನಿಮಮ  ಶರಣ ಬಸ್ವಣಣ ನ ತೇಜದೊಳಗಲಿ್ದೆ ಆನಿನೆನ ಂದು ಕಾಂಬೆನು ಹೇಳಾ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

410 

ಹಣಣ  ಮೆದೆ  ಬಳಿಕ್ ಆ ಮರನನಾರು ತ್ರಿದಡೇನು ? 

ಹೆಣಣ  ಬಿಟು  ಬಳಿಕ್ ಆಕೆಯನಾರು ಕೂಡಿದಡೇನು ? 

ಮಣಣ  ಬಿಟು  ಬಳಿಕ್ ಆ ಕೆಯಾ ನಾರು ಉತ್ು ಡೇನು ? 

ಚೆನನ  ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನರಿಯದ ಬಳಿಕ್ ಆ ಕಾಯವ ನಾಯಿ ತಂದಡೇನು, ನಿೋರು 

ಕ್ಕಡಿದಡೇನು? 

411 

ಹರನೆ ನಿೋನೆನಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು 

ಅನಂತ್ಕಾಲ್ ತ್ಪ್ಸಿಸ ದೆೆ  ನೋಡಾ. 

ಹಸೆಯಮೇಲ್ಣ ಮಾತ್ ಬೆಸ್ಗೊಳಲ್ಟಿು ದಡೆ, 

ಶಶಿಧರನ ಹತು ರಕೆ ಕ್ಳುಹಿದರೆಮಮ ವರು. 

ಭಸ್ಮ ವನೆ ಹೂಸಿ, ಕಂಕ್ಣವನೆ ಕ್ಟಿು ದರು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ತ್ನಗೆ 

ನಾನಾಗಬೇಕೆಂದ. 

412 

ಹರಿಯ ನುಂಗಿತ್ತು  ಮಾಯೆ, 

ಅಜನ ನುಂಗಿತ್ತು  ಮಾಯೆ 

ಇಂದಿನ ನುಂಗಿತ್ತು  ಮಾಯೆ, 

ಚಂದಿನ ನುಂಗಿತ್ತು  ಮಾಯೆ 

ಬಲಿೆನೆಂಬ ಬಲುಗೈಯರ ನುಂಗಿತ್ತು  ಮಾಯೆ, 

ಅರಿಯೆನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ನುಂಗಿತ್ತು  ಮಾಯೆ, 

ಈರೇಳುಭುವನವನಾರಡಿಗೊಂಡಿತ್ತು  ಮಾಯೆ, 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಎನನ  ಮಾಯವ ಮಾಣ್ಸಾ ಕ್ರುಣ್. 

413 

ಹಸಿವಾದಡೆ ಊರಳಗೆ ಭಿಕಾಷ ನನ ಗಳುಂಟ್ಟ. 

ತೃಷೆಯಾದಡೆ ಕೆರೆ ಹಳಳ  ಬಾವಿಗಳುಂಟ್ಟ. 

ಅಂಗಶಿೋತ್ಕೆು  ಬಿೋಸಾಟ ಅರಿವೆಗಳುಂಟ್ಟ. 

ಶಯನಕೆು  ಹಾಳು ದೇಗುಲ್ಗಳುಂಟ್ಟ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತ್ಕೆು  ನಿೋನೆನಗುಂಟ್ಟ. 

414 

ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಾದಗಳು ಎನನ ಳಗಾದ ಬಳಿಕ್, 

ವಿಷಯ ವಿಕಾರವೆನನ ನಿರಿಸಿ ಹೊೋದವು ಕಾಣಾ ತಂದೆ. 

ಅದೇ ಕಾರಣ ನಿೋವು ಅರಸಿಕಂಡು ಬಂದರಣಣ . 

ನಿೋವು ಅರಸುವ ಅರಕೆ - ಎನನ ಳಗಾಯಿತ್ತು . 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ 
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ತ್ನನ ಳಗೆನನ ನಿಂಬಿಟ್ಟು ಕಂಡನಾಗಿ ಇನುನ  ನಿನನ  ತಂದೆ ತಾಯಿತ್ನವನಲಿೆ  

ನಾನು. 

415 

ಹಸಿವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ತೃಷೆಯೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ನಿದಿೆಯೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಕಾಮವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಕಿೋಧವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಮೋಹವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಲೊೋಭವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಮದವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಮಚಿ ರವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ಸ್ಚರಾಚರವೆ ನಿೋನು ನಿಲಿು  ನಿಲಿು  

ನಾನು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ಅವಸ್ರದ ಓಲೆಯನಯುಾ ತ್ು ಲದೆೆ ೋನೆ 

ಶರಣಾಥಿು. 

416 

ಹಸೆ ಹಂದರವನಿಕ್ರು , ತಂಡಿಲ್ ಬಾಸಿಗವ ಕ್ಟಿು , 

ಮದುವೆಯಾದೆನಲಿಾ  ನಾನು 

ಮಚಿಿ  ಮದುವೆಯಾದೆನಲಿಾ  ನಾನು. 

ಗಂಡನೆ, ನಿನಗೊೋತ್ತ ಕೈವಿಡಿದವಳನು 

ಮತು ಬೆ ರು ಕೈವಿಡಿದರೆ 

ನಿನನ ಭಿಮಾನವ ಪ್ರರೆಳದೊಯಿದಂತೆ ಕಾಣಾ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

417 

ಹಾಲ್ಹಿಡಿದು ಬೆಣ್ದಣ ಯನರಸ್ಲುಂಟೆ ? 

ಲಂಗವಹಿಡಿದು ಪ್ಪಣಾ ತೋರ್ುಕೆು  ಹೊೋಗಲುಂಟೆ ? 

ಲಂಗದ ಪ್ರದತೋರ್ು ಪಿ್ಸಾದವ ಕಂಡು 

ಅನಾ ಬೊೋಧೆ ಅನಾ ಶಸ್ು ಿಕೆು  ಹಾರೈಸ್ಲತ್ಕೆು  ? 

ಇಷು ಲಂಗವಿದೆ ಂತೆ ಸಿಾವರಲಂಗಕೆು  ಶರಣ್ದಂದೆನಾದಡೆ 

ತ್ಡೆಯದೆ ಹುಟಿು ಸುವನು ಶವ ನನ ಗಭುದಲಿ . 

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ ಶಿವಧಮುಪ್ಪರಾಣದಲಿ  

'ಇಷು ಲಂಗಮವಿಶವ ಸ್ಾ  ತೋರ್ುಲಂಗಸ್ಾ  ಪೂಜಕಃ  

ಶವ ನಯೊೋನಿಶತಂ ಗತಾವ  ಚಾಂಡಾಲ್ಗೃಹಮಾಚರೇತ್' || 

ಎಂದುದಾಗಿ, 

ಇದನರಿದು ಗುರು ಕಟು  ಲಂಗದಲಿಯೆ ಎಲಿಾ  ತೋರ್ುಂಗಳೂ 

ಎಲಿಾ  ಕೆಷ ೋತಿ್ಂಗಳೂ ಇದೆಾವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಕ್ು ರಪ್ಪಪ ದಯಾಾ . 

ಇಂತ್ಲಿ್ದೆ ಗುರು ಕಟು  ಲಂಗವ ಕ್ರರಿದುಮಾಡಿ, 

ತೋರ್ುಲಂಗವ ಹಿರಿದುಮಾಡಿ ಹೊೋದಾತಂಗೆ ಅಘೋರ ನರಕ್ ತ್ಪ್ಪ ದು ಕಾಣಾ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

418 
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ಹಾಲು ತ್ತಪ್ಪ ವ ನುಂಗಿ ಬೇರಾಗಬಲಿುದೆ ? 

ಸೂಯುಕಾಂತ್ದ ಅಗಿನ ಯನಾರು ಭೇದಸ್ಬಲಿ್ರು ? 

ಅಪ್ರರಮಹಿಮ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ, 

ನಿೋನೆನನ ಳಡಗಿಪ್ಪ  ಪ್ರಿಯ ಬೇರಿಲಿ್ದೆ ಕಂಡು ಕ್ಣೆ್ದ ರೆದೆನು. 

419 

ಹಾವಿನ ಹಲಿ್  ಕ್ಳೆದು ಹಾವನಾಡಿಸ್ಬಲಿ್ಡೆ 

ಹಾವಿನ ಸಂಗವೆ ಲಸು ಕಂಡಯಾಾ . 

ಕಾಯದ ಸಂಗವ ವಿವರಿಸ್ಬಲಿ್ಡೆ 

ಕಾಯದ ಸಂಗವೆ ಲಸು ಕಂಡಯಾಾ . 

ತಾಯಿ ರಕ್ು ಸಿಯಾದಂತೆ ಕಾಯವಿಕಾರವು. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾಾ , ನಿೋನಲದವರು ಕಾಯಗೊಂಡಿದೆ ರೆನಬೇಡ. 

420 

ಹಿಂಡನಗಲ ಹಿಡಿವಡೆದ ಕ್ಕಂಜರ 

ತ್ನನ  ವಿಂಧಾ ವ ನೆನೆವಂತೆ ನೆನೆವೆನಯಾಾ . 

ಬಂಧನಕೆು  ಬಂದ ಗಿಳಿ 

ತ್ನನ  ಬಂಧುವ ನೆನೆವಂತೆ ನೆನೆವೆನಯಾಾ  

ಕಂದಾ, ನಿೋನಿತ್ು  ಬಾ ಎಂದು ನಿೋವು ನಿಮಮ ಂದವ ತೋರಯಾಾ , 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

421 

ಹಿಂದಣ ಹಳಳ , ಮುಂದಣ ತರೆ, 

ಸ್ಲಿುವ ಪ್ರಿಯೆಂತ್ತ ಹೇಳಾ ? 

ಹಿಂದಣ ಕೆರೆ, ಮುಂದಣ ಬಲೆ, 

ಹದುಳವಿನೆನ ಲಿಯದು ಹೇಳಾ ? 

ನಿೋನಿಕ್ರು ದ ಮಾಯೆ ಕಲುತಪ್ಪಪ ದು ಕಾಯಯಾಾ , ಕಾಯಯಾಾ  

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

422 

ಹಿಡಿಯದರು ತ್ಡೆಯದರು ಬಿಡುಬಿಡು ಕೈಯಸೆರಗ. 

ಭಾಷೆಯ ಬರೆದುಕಟು  ಸ್ತ್ಾ ಕೆು  ತ್ರ್ಪಪ ದರೆ 

ಅಘೋರ ನರಕ್ವೆಂದರಿಯಾ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೈವಿಡಿದ ಸ್ತಯ ಮುಟಿು ದರೆ ಕೆಡುವೆ ಕಾಣಾ ಮರುಳೆ. 

423 

ಹಿಡಿವೆನೆಂದಡೆ ಹಿಡಿಗೆ ಬಾರನವಾವ . 

ತ್ಡೆವೆನೆಂದಡೆ ಮೋರಿ ಹೊೋಹನವಾವ . 

ಒಪ್ಪ ಚಿಿ  ಅಗಲದಡೆ ಕ್ಳವಳಗೊಂಡೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಾಣದೆ ಆನಾರೆಂದರಿಯೆ ಕೇಳಾ, ತಾಯೆ. 

424 

ಹಿತ್ವಿದೆ ಸ್ಕ್ಲ್ಲೊೋಕ್ದ ಜನಕೆು , 

ಮತ್ವಿದೆ ಶಿುತಪ್ಪರಾಣಾಗಮದ, 

ಗತಯಿದೆ, ಭಕ್ಕತಯ ಬೆಳಗಿನುನನ ತಯಿದೆ. 
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ಶಿಿ ೋ ವಿಭೂತಯ ಧರಿಸಿದಡೆ ಭವವ ಪ್ರಿವುದು 

ದುರಿತ್ಸಂಕ್ಕಳವನರಸುವುದು 

ಹರನ ಸಾಲೊೋಕ್ಾ  ಸಾಮೋಪ್ಾ  ಸಾರೂಪ್ಾ  ಸಾಯುಜಾ ದಲಿರಿಸುವುದು. 

ನಿರುತ್ವಿದು ನಂಬು ಮನುಜ್ಞ, 

ಜನನಭಿೋತ ಈ ವಿಭೂತ. 

ಮರಣಭಯದಂದ ಅಗಸ್ು ಾ  ಕಾಶಾ ಪ್ ಜಮದಗಿನ ಗಳು 

ಧರಿಸಿದರಂದು ನೋಡಾ. ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಲವ ವಿಭೂತ. 

425 

ಹುಟು ದ ಯೊೋನಿಯಲಿ  ಹುಟಿು ಸಿ, 

ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲಿ  ಬರಿಸಿ, 

ಉಣಣ ದ ಊಟವನುಣ್ಸಿ ವಿಧಿಗೊಳಗಾಗಿಸುವ ಕೇಳಿರಣಾಣ . 

ತ್ನನ ವರೆಂದಡೆ ಮನಿನ ಸುವನೆ 

ಹತ್ು ರಿದೆ  ಭೃಂಗಿಯ ಚಮುವ ಕ್ರತು ೋಡಾಡಿಸಿದವನು 

ಮತೆು  ಕೆಲಂಬರ ಬಲಿ್ನೆ? 

ಇದನರಿತ್ತ ಬಿಡದರು ಬಿಡದರು. ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಂತ್ಹ ಸಿತ್ಗನವಾವ . 

426 

ಹುಟಿು ದೆ ಶಿಿ ೋಗುರುವಿನ ಹಸ್ು ದಲಿ , 

ಬೆಳೆದೆನು ಅಸಂಖಾಾ ತ್ರ ಕ್ರುಣದೊಳಗೆ. 

ಭಾವವೆಂಬ ಹಾಲು, ಸುಜ್ಞಾ ನವೆಂಬ ತ್ತಪ್ಪ , 

ಪ್ರಮಾರ್ುವೆಂಬ ಸ್ಕ್ು ರೆಯನಿಕ್ರು ದರು ನೋಡಾ. 

ಇಂತ್ಪ್ಪ  ತಿವಿಧಾಮೃತ್ವನು ದಣ್ಯಲೆರೆದು ಸ್ಲ್ಹಿದರೆನನ . 

ವಿವಾಹವ ಮಾಡಿದರಿ, ಸ್ಯವಪ್ಪ  ಗಂಡಂಗೆ ಕಟಿು ರಿ, 

ಕಟು  ಮನೆಗೆ ಕ್ಳುಹಲೆಂದು 

ಅಸಂಖಾಾ ತ್ರೆಲಿ್ರೂ ನೆರೆದು ಬಂದರಿ. 

ಬಸ್ವಣಣ  ಮೆಚಿ ಲು ಒಗತ್ನವ ಮಾಡುವೆ. 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೈವಿಡಿದು 

ನಿಮಮ  ತ್ಲೆಗೆ ಹೂವ ತ್ಹೆನಲಿ್ದೆ ಹುಲಿ್  ತಾರೆನು. 

ಅವಧರಿಸಿ, ನಿಮಮ ಡಿಗಳೆಲಿ್ರೂ ಮರಳಿ ಬಿಯಂಗೈವುದು, ಶರಣಾಥಿು. 

427 

ಹುಟ್ಟು  ಹೊರೆಯ ಕ್ಟು ಳೆಯ ಕ್ಳೆದನವಾವ . 

ಹೊನುನ  ಮಣ್ಣ ನ ಮಾಯೆಯ ಮಾಣ್ಸಿದನವಾವ . 

ಎನನ  ತ್ನುವಿನ ಲ್ಜೆಜ ಯನಿಳುಹಿ, ಎನನ  ಮನದ ಕ್ತ್ು ಲೆಯ ಕ್ಳೆದ 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಯಾ ನಳಗಾದವಳ ಏನೆಂದು ನುಡಿಸುವಿರವಾವ  ? 

428 

ಹೂವು ಕಂದದಲಿ  ಪ್ರಿಮಳವನರಸುವರೆ ? 

ಕಂದನಲಿ  ಕ್ಕಂದನರಸುವರೆ ? 

ಎಲೆ ದೇವ, ಸೆನ ೋಹವಿದೆ  ಠಾವಿನಳು ದಿೊೋಹವಾದ ಬಳಿಕ್ 

ಮರಳಿ ಸ್ದುಗ ಣವನರಸುವರೆ ? 

ಎಲೆ ದೇವ, ಬೆಂದ ಹುಣ್ಣ ಗೆ ಬೇಗೆಯನಿಕ್ಕು ವರೆ ? 
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ಕೇಳಯಾಾ , ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಹೊಳೆಯಿಳಿದ ಬಳಿಕ್ 

ಅಂಬಿಗಂಗೇನುಂಟ್ಟ ? 

429 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಹೆಣಾಣ ದಡೆ ಗಂಡಿನಸೂತ್ಕ್. 

ಗಂಡು ಗಂಡಾದಡೆ ಹೆಣ್ಣ ನಸೂತ್ಕ್. 

ಮನದಸೂತ್ಕ್ ಹಿಂಗಿದಡೆ 

ತ್ನುವಿನ ಸೂತ್ಕ್ಕೆು  ತೆರಹುಂಟೆ ? 

ಅಯಾಾ , ಮದಲಲಿ್ದ ಸೂತ್ಕ್ಕೆು  ಮರುಳಾಯಿತ್ತು  ಜಗವೆಲಿ್ . 

ಎನನ  ದೇವ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗರುವಂಗೆ ಜಗವೆಲಿ್  ಹೆಣ್ಣಣ  ನೋಡಾ 

ಅಯಾಾ . 

430 

ಹೆದರದರು ಮನವೆ, ಬೆದರದರು ತ್ನುವೆ, 

ನಿಜವನರಿತ್ತ ನಿಶಿಿ ಂತ್ನಾಗಿರು. 

ಫಲ್ವಾದ ಮರನ ಕ್ಲಿ್ಲ ಇಡುವುದೊಂದು ಕೋಟಿ, 

ಎಲ್ವದಮರನ ಇಡುವರಬೆ ರ ಕಾಣ್ದ. 

ಭಕ್ರು ಯುಳಳ ವರ ಬೈವರಂದುಕೋಟಿ, 

ಭಕ್ರು ಯಿಲಿ್ದವರ ಬೈವರಬೆ ರ ಕಾಣ್ದ. 

ನಿಮಮ  ಶರಣರ ನುಡಿಯೆ ಎನಗೆ ಗತ, ಸೋಪ್ರನ, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನಾ. 

431 

ಹೊನುನ  ಮುರಿದಡೆ ಬೆಸ್ಸ್ಬಹುದಲಿ್ದೆ, 

ಮುತ್ತು  ಒಡೆದಡೆ ಬೆಸ್ಸ್ಬಹುದೆ ? 

ಮನ ಮುರಿದಡೆ ಮನಕಬೆರಡೆಯರುಂಟೆ ? 

ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಕ್ರಷ ಯಾಗಿ ಬೇಟವುಳಳ ಲಿ  ಬೆರೆಸೆ ಘನ. 

432 

ಹೊಳೆವ ಕೆಂಜೆಡೆಗಳ, ಮಣ್ಮಕ್ಕಟದ, ಒಪ್ಪಪ ವ ಸುಲಪ್ಲ್ಗ ಳ, 

ನಗೆಮಗದ, ಕಂಗಳ ಕಾಂತಯ, 

ಈರೇಳುಭುವನವ ಬೆಳಗುವ ದವಾ ಸ್ವ ರೂಪ್ನ ಕಂಡೆ ನಾನು. 

ಕಂಡೆನನ  ಕಂಗಳ ಬರ ಹಿಂಗಿತೆು ನಗೆ. 

ಗಂಡಗಂಡರೆಲಿ್ರ ಹೆಂಡಿರಾಗಿ ಆಳುವ 

ಗರುವನ ಕಂಡೆ ನಾನು. 

ಜಗದಾದ ಶಕ್ರು ಯೊಳು ಬೆರಸಿ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಪ್ರಮಗುರು ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ 

ನಿಲ್ವ ಕಂಡು ಬದುಕ್ರದೆನು 

433 

ಹೊಳೆ ಕೆಂಜೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆವೆಳದಂಗಳು, 

ಫಣ್ಮಣ್ ಕ್ಣುಕ್ಕಂಡಲ್ ನೋಡವಾವ  ; 

ರುಂಡಮಾಲೆಯ ಕರಳವನ ಕಂಡಡೆ ಒಮೆಮ  ಬರಹೇಳವಾವ  ? 

ಗೊೋವಿಂದನ ನಯನ ಉಂಗುಟದ ಮೇಲಪ್ಪಪ ದು, ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವನ 

ಕ್ಕರುಹವಾವ . 

434 
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ಹೊೋದೆನೂರಿಗೆ, ಇದೆೆ  ನಾನಲಿ , 

ಹೊೋದಡೆ ಮರಳಿತ್ು  ಬಾರೆನವಾವ . 

ಐವರು ಭಾವದರು, ಐವರು ನಗೆವೆಣ್ಣಣ  

ಈ ಐವರು ಕೂಡಿ ಎನನ  ಕಾಡುವರು 

ಬೈವರು ಹೊಯವ ರು ಮಗೆ ಕೇಡನುಡಿವರು. 

ಇವರೈವರ ಕಾಟಕೆು  ನಾನಿನಾನ ರೆ ಕಂಡವಾವ . 

ಅತೆು  ಮಾವ ಮೈದುನ ನಗೆವೆಣ್ಣಣ , 

ಚಿತ್ು ವನರೆದು ನೋಡುವ ಗಂಡ. 

ಕ್ತ್ು ಲೆಯಾದಡೆ ಕ್ರೆದನನ ವ ನಿೋಡವಾವ , 

ಅತು ಗೆ ಹತೆು ಂಟ ನುಡಿವಳಮಮ ಮಮ  ತಾಯೆ. 

ಉಪ್ಮಾತೋತ್ರು ಬಂಧುಬಳಗಂಗಳು. 

ಶಿಿ ೋಶೈಲ್ ಚೆನನ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ಒಲದಡೆ ಮರಳಿ ಬಾರೆನಮಮ  ತಾಯೆ. 
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