
Downloaded from: www.lingayatreligion.com 

ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  

ಚೆನನ ಬಸವಣ್ಣ ನ ವಚನಗಳು. 

 
ಆದಿ ಬಸವಣ್ಣ , ಅನಾದಿಲಿಂಗವಿಂದಿಂಬರು,  

ಹುಸಿ ಹುಸಿ ಈ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು.  

ಆದಿ ಲಿಂಗ, ಅನಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ ನು!  

ಲಿಂಗವು ಬಸವಣ್ಣ ನ ಉದರದಲಿ  ಹುಟಿ್ಟ ತ್ತು ,  

ಜಂಗಮವು ಬಸವಣ್ಣ ನ ಉದರದಲಿ  ಹುಟಿ್ಟ ತ್ತು ,  

ಪ್ರ ಸಾದವು ಬಸವಣ್ಣ ನನುಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತು .  

ಇಿಂತೀ ತರ ವಿಧಕೆ್ಕ  ಬಸವಣ್ಣ ನೆ ಕಾರಣ್ನೆಿಂದರಿದನಯ್ಯಾ   

ಕೂಡಲಚೆನನ ಸಂಗಮದೇವಾ. 
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Guru Basavannavara Bagge Chennabasavanna Vachanagalu: Collection of Vachanas by 
Shivshanker Cheral, Vachanas written about Guru Basavanna by Allamaprabhu. All the vachanas 
are taken from the books “Samagra Vachana Sahithya” 15-volumns which are published by 

Department of Kannada and Cultural, Govt of Karnataka. 
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ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಬಗೆ್ಗ  ಚಿನಮ ಯಜ್ಞಾ ನಿ 

ಚೆನು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ವಚನಗಳು 

5 

ಆದಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅನಾದಿಲಿಂಗವಿಂದಿಂಬರು,  

ಹುಸಿ ಹುಸಿ ಈ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು.  

ಆದಿ ಲಿಂಗ, ಅನಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನು!  

ಲಿಂಗವು ಬಸವಣ್ಣನ ಉದರದಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ುು,  

ಜಿಂಗಮವು ಬಸವಣ್ಣನ ಉದರದಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ುು,  

ಪ್ರಸಾದವು ಬಸವಣ್ಣನನುಕರಿಸಲಾಯಿತ್ುು.  

ಇಿಂತೇ ತರವಿಧಕೆ ಬಸವಣ್ಣನೆ ಕಾರಣ್ನೆಿಂದರಿದನಯ್ಾಾ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ.  
 
8 

ಲಿಂಗದ ಪ್ೂವಾಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು,  

ಇದು ಪ್ಾರಣ್ಲಿಂಗವಿಂದು ತೂೇರಬಿಂದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು!  

ಲಾಿಂಛನದ ಪ್ೂವಾಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು,  

ಇದು ಲಿಂಗಜಿಂಗಮ (ಜಿಂಗಮಲಿಂಗ) ವಿಂದು ತೂೇರಬಿಂದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು!  

ಪ್ರಸಾದದ ಪ್ೂವಾಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು,  

ಇದು, ಪ್ರಸಾದವಿಂದು ಸಯವ ಮಾಡಿ ತೂೇರಬಿಂದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು!  

ಇಿಂತ್ು ಲಿಂಗ ಜಿಂಗಮದ ಪ್ರಸಾದದ ಪ್ೂವಾಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಲಿಂದು  

ಮತ್ಾಾಕೆ ಜನಿಸಿದನಯ್ಾಾ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗನಲಿ ಬಸವಣ್ಣನು.  
 
14 

ಬಸವಣ್ಾಣ ಓಿಂಕಾರದಿಿಂದತ್ುತ್ು ನಿೇನೆ;  

ಬಸವಣ್ಾಣ ನಾದಬಿಂದುಕಳೆಗಳಿಂದತ್ುತ್ು ನಿೇನೆ,  

ಬಸವಣ್ಾಣ ಪ್ರಥಮಾಚಾಯಾ ನಿೇನೆ,  

ಬಸವಣ್ಾಣ ಲಿಂಗಾಚಾಯಾ ನಿೇನೆ,  

ಬಸವಣ್ಾಣ ಜಿಂಗಮಾಚಾಯಾ ನಿೇನೆ,  
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ಬಸವಣ್ಾಣ ಪ್ರಸಾದಾಚಾಯಾ ನಿೇನೆ,  

ಬಸವಣ್ಾಣ ಎನಗೆ ಸವಾಾಚಾಯಾ ನಿೇನೆ,  

ನಿೇನೆೇ ಗತಮತಯ್ಾಗಿ ಎನನನುಳುಹಿದ ಕಾರಣ್  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ  

ಆವ ವಣ್ಾವಿಲಿದಿಂದು `ಓಿಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎನುತದಾನು.  

 
16 

ಬತುದ ಬೇಜದ ಫಲವು ವಿಪ್ರಿೇತ್ ನೊೇಡಾ!  

ತ್ನನಲಿ ತಾನೆಯ್ಾಗಿ ಆಗಮವನರಿಯದು,  

ತಾನೆ ಸವಯಿಂಕೃತ್ ಸಹಜ.  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ ಬಸವಣ್ಣನು.  
 
24 

ಮಾಿಂಸಪಿಂಡವಿಂದನಿಸದ ಮಿಂತ್ರಪಿಂಡವಿಂದನಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ.  

ವಾಯುಪ್ಾರಣಿಯಿಂದನಿಸದ ಲಿಂಗಪ್ಾರಣಿಯಿಂದನಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಜಗಭರಿತ್ನೆಿಂಬ ಶ್ಬದಕೆ ಅಿಂಗವಿಸದ, ಶ್ರಣ್ಭರಿತ್ ಲಿಂಗವನಿಸಿದ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ ಬಸವಣ್ಣನು.  
 
180 

ಗುರುವಿನಲಿ ಸದಾಚಾರಿ, ಲಿಂಗದಲಿ ಶಿವಾಚಾರಿ, ಜಿಂಗಮದಲಿ ಸಮಯ್ಾಚಾರಿ.  

ಇಿಂತೇ ತರವಿಧಾಚಾರ ಸಿಂಬಿಂಧವಾದ ಬಳಕ  

ತ್ನನ ಶಿೇಲಕೆ ಸಮಶಿೇಲವಾಗದವರ  

ಮನೆಯಲನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಡೆ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗನ ಶ್ರಣ್,  

ಪ್ೂವಾಾಚಾಯಾ ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚ ಕಾಣಿರಣ್ಾಣ.  
 
557 

ಭಕ್ತು ಭಕ್ತುಯಿಂದೇನು ತ್ುತುಡುವನನಕೆವ ?  

ಗುರು ಗುರುವಿಂದೇನು ಪ್ರಕ ಹೆಸರ ಹೆೇಳುವನನಕೆವ ?  

ಲಿಂಗ ಲಿಂಗವಿಂದೇನು ಅಿಂಗ ಬೇಳುವನನಕೆವ ?  
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ಜಿಂಗಮ ಜಿಂಗಮವಿಂದೇನು ಮುಿಂದಿದದ ಧನವಲಾಿ ಸವವನನಕೆವ ?  

ಪ್ಾದೂೇದಕ ಪ್ಾದೂೇದಕವಿಂದೇನು ಇವಲಾಿ ಜಲವ ಕೂಡಿ ಹೊೇಹನನಕೆವ ?  

ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದವಿಂದೇನು ಉಿಂಡುಿಂಡು  

ತ್ನು ಕಳಚಿ ಪ್ರಳಯಕೂೆಳಗಹನನಕೆವ ?  

ಅಲಿ ನಿಿಂದಿರದಿರಾ ಮನವ,  

ನಿಿಂದಿದದರೆ ನಿೇ ಕಡುವ, ಬಿಂದರೆ ನಾ ಕಡುವ,  

ಎನನ ತ್ಿಂದ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯ್ಾಾ,  

ಈ ಅನುವ ಬಸವಣ್ಣ ತೂೇರಿದನಾಗಿ, ಆನು ಬದುಕ್ತದನು.  
 
655 

ಬಸವ ಬಲಾಿಳಾಗಿ, ಹೊಸಭಕ್ತು ಅಿಂಬಾಗಿ, 

ಎಸೆದನಯ್ಾಾ ಆ ಲಿಂಗವನು ಗುರಿಮಾಡಿ. 

ಶಿಶ್ುವ ಬಾಣ್ ಕೂಿಂಡು, ಬಸುರಮಧಾವ ತಾಗೆ, 

ಹೊಸದಸೆಗಳೆಲಾಿ ಕಾಣ್ಬಿಂದವಯ್ಾಾ !  

ಭಸಮದಣ್ಣಣಯ ಹೂಸಿ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗನಲಿ 

ಬಸವಪ್ೂಯದ ಬಿಂದು ಆರೆೈದ ಲಿಂಗವನು 
 
802 

ಹನೆನರಡು ಗಾವುದ ವಿಸಿುೇಣ್ಾದ ಮಹಾಪ್ಟ್ಿಣ್ಕೆ  

ಕಲಾಾಣ್ವಿಂಬ ಪ್ರಣ್ತ, ಮಹತುಿಂಬ ಎಣ್ಣಣ,  

ಬಸವ ನೆಿಂಬ ಸವಯಿಂಜೂಾೇತ.  

ಅಲಿ ಕಾಳಯಾ ಚ್ವುಡಯಾ ಕೂೇಲ ಸಾತ್ಯಾ,  

ಮುಖವಾಡದ ಕೇಶಿರಾಜ ಖಿಂಡನೆಯ ಬೂಮಮಣ್ಣ,  

ಮಿಂಡ ಮಲಿನಾಥ ಹಡಪ್ದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚ್ಯಾ,  

ಅವವ ನಾಗವವ ಸಹಿತ್ ಇವರೆಲಿರೂ ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಬಯಲ ಕೂಡಿದರು.  

ಇದು ಕಾರಣ್, ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗನಲಿ  

ಇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಬಯಲನಗಾಯಿತ್ುು. 
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872 

ಅಿಂಗ ಸಿಂಸಾರವಿರಹದೂಳು ಸವದು,  

ಲಿಂಗವು ಅವಗರಹಿಸಿಕೂಿಂಡ ಮೃತುಕಾ ಪ್ಿಂಜರದೂಳಗೆ,  

ಭುಜಿಂಗ ತ್ಲಯತು ನೊೇಡಲು,  

ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆವ ಮಾಣ್ಕಾದ ಬಳಗುಗಳೆಸೆಯ  

ಸದೂಾೇಜಾತ್ನ ಜಟಾಮಕುಟ್ವ ಸುತುದಾ ಫಣಿೇಿಂದರನಲಿದ  

ಮತಾುರೂ ಅಲಿವಿಂದು ಶಿಖರವ ಮೊದಲುಗೊಿಂಡಗುಳಸಲು,  

ಸುತುದಾ ಫಣಿಸೂತ್ರವ ಕಿಂಡು ಚ್ಕೆನೆ ಕದವ ತರೆಯಲು  

ದೃಷ್ಟಿದೃಷ್ಿವಾದ ಅನಿಮಷ್ನ ಕರಸಥಲವ ಕಿಂಡು  

ಧೃಷ್ಿತ್ನದಲಿ ಲಿಂಗವ ತಗೆದುಕೂಿಂಡಡೆ  

ಸಿಂದು ಕಳಾಸಿಂಗಳು ತ್ಪಪ ಅಸಿಥಗಳು ಬಳಬಳನುದುರಲು  

ಆತ್ನ ಬರಗು ನಿಮಮ ಹೊಡೆದು  

ಖ್ಾಾತಯ್ಾಯಿತ್ುು ನೊೇಡಯ್ಾಾ, ಅಲಿಮಪ್ರಭುವಿಂಬ ನಾಮ ನಿಮಗೆ !  

ಭಕ್ತುದಳದುಳದಿಿಂದ ಬಿಂದಿಕಾರರಾಗಿ ಬಿಂದು ಹೊಕೆಡೆ  

ಬದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಬಾಣ್ಲಿಂಗವಾಗವ ನಮಮ ಬಸವಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿತಾಗಲು ?  

ಇದು ಕಾರಣ್-ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗನಲಿ  

ಅನಿಮಷ್, ಪ್ರಭುವಿಿಂಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಗುರುವಾದ ಕಾರಣ್  

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕೆ ತ್ಮಮ ಕೇಳಾ ಪ್ರಭುವ.  
 
880 

ಅಿಂದೂಮೆಮ ಧರೆಯ ಮೆೇಲ ಬೇಜವಿಲಿದಿಂದು  

ಬಸವನೆಿಂಬ ಗಣ್ಣೇಶ್ವರನು ಭೂೇಿಂಕರಿಸಿ ಕಲದಡೆ  

ಬೇಜ ಉತ್ಪತುಯ್ಾಯಿತ್ುು.  

ಅದನೆ ಬತು ಅದನೆ ಬಳೆದು ಅಟ್ಿಟ್ುಿ ಲಿಂಗಕೆ ಬೂೇನವ ಮಾಡಿ-  

ನಾಗಲೂೇಕದ ನಾಗಗಣ್ಿಂಗಳಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ,  

ಮತ್ಾಾಲೂೇಕದ ಮಹಾಗಣ್ಿಂಗಳಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ,  

ದೇವಲೂೇಕದ ದೇವಗಣ್ಿಂಗಳಗೆಯೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ,  

ಎಲ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ,  

ನಿಮಾಮಣ್ಣ, ನಿಮಗೂ ಎನಗೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ !  
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893 

ಅಜ್ಞಾನವಿಂಬ ಕಾಳಕವಿಡಿದ  

ಮನದ ಮೊೇಹವ ಪ್ರಿಹರಿಸಿದ ಪ್ರಿಯ ನೊೇಡಿರೆ !  

ಒಮೆಮ ಕಾಸಿ ಒಮೆಮ ಕರಗಿಸಿ ಒಮೆಮ ಬಣ್ಣವಿಟ್ುಿ  

ಎನನ ಮನದ ಮೊೇಹವ ಕಳೆದನಯ್ಾಾ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯ್ಾಾ ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣನು.  
 
909 

ಅನಿಮಷ್ಿಂಗೆ ಲಿಂಗವ ಕೂಟಾಿತ್ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಆ ಲಿಂಗ ನಿನಗೆ ಸೆೇರಿತಾುಗಿ,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಸಿಂಪ್ರದಾಯದ ಕಿಂದನು ನೊೇಡಾ ನಿೇನು.  

ಭಕ್ತುದಳದುಳದಿಿಂದ ಚೆನನಸಿಂಗಮನಾಥನೆಿಂಬ ಲಿಂಗವನವಗರಹಿಸಿಕೂಿಂಡೆನಾಗಿ  

ಬಸವಣ್ಣನ ಸಿಂಪ್ರದಾಯದ ಕಿಂದನು ನೊೇಡಾ ನಾನು.  

ಇಿಂತಬಬರಿಗೆಯೂ ಒಿಂದ ಕುಲಸಥಲವಾದ ಕಾರಣ್,  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ ಮಹಾಮನೆಯ ಪ್ರಸಾದ  

ಬಬರಿಗೆಯೂ ಒಿಂದ ಕಾಣ್ಾ ಪ್ರಭುವ. 
 
915 

'ಅಯ್ಾಾ ಅಯ್ಾಾ ಎಿಂದಡೆ' ಅಯಾ ಓ ಎಿಂಬುದ ಮಾಣ್ಬನೆ ?  

'ಅವಾವ ಅವಾವ ಎಿಂದಡೆ' ಅವವ ಓ ಎಿಂಬುದ ಮಾಣ್ಬಳೆ ?  

ಇದು ಕಾರಣ್, ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ  

'ಬಸವಲಿಂಗಾ ಬಸವಲಿಂಗಾ ಬಸವಲಿಂಗಾ' ಎಿಂದಡೆ  

ಎನನ ಕಾಯ ಬಯಲಾಗದ ? 
 
923 

ಅಯ್ಾಾ, ಘನಗಿಂಬರವಪ್ಪ ಸಮುದರದೂಳಗೊಿಂದು ರತ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಡೆ,  

ಆ ಸಮುದರದೂಳಗಡಗಿಪ್ುಾದಲಿದ ಘನವಾಗಿ ತೂೇರಬಲುಿದ ?  

ನಿಮಮ ಕರುಣ್ಕಟಾಕ್ಷದಿಿಂದುದಯಿಸಿ, ಅನಿಂತ್ ಪ್ುರಾಣ್ವಲಿವು  
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ನಿಮಮ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ಸಾಧಾವಾಯಿತುನಗೆ.  

ಆದಿಯನಾದಿ ಇಲಿದಿಂದು ನಿೇನೊಬಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ.  

ಉಮೆಯ ಕಲಾಾಣ್ವಿಲಿದಿಂದು ನಿೇನೊಬಬನೆ ಪ್ರಸಾದಿ.  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿಯ್ಾಗಿ  

ಬಸವಣ್ಾಣ, ನಿಮಮ ತೂತುನ ತೂತುನ ಮರುದೂತುನ ಮಗ ನಾನಯ್ಾಾ.  

 
1044 

ಎನನ ಕರಸಥಲದಲಿ ಲಿಂಗವ ಸಾಹಿತ್ಾವ ಮಾಡಿದ.  

ಎನನ ಮನಸಥಲದಲಿ ಜಿಂಗಮವ ಸಾಹಿತ್ಾವ ಮಾಡಿದ.  

ಎನನ ತ್ನುಸಥಲದಲಿ ಆಚಾರವ ಸಾಹಿತ್ಾವ ಮಾಡಿದ.  

ಇಿಂತೇ ತ್ನು ಮನ ಪ್ಾರಣ್ವನೆೇಕವ ಮಾಡಿ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ ನಿಮಮನೆನನ ವಶ್ವ ಮಾಡಿದ  

ಬಸವಣ್ಣನ ಶಿರೇಪ್ಾದಕೆ ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎಿಂದು ಬದುಕ್ತದನು. 
 
1055 

ಎನನ ಸವಾಾಿಂಗವಲಿವೂ ಲಿಂಗವಾದ ಪ್ರಿಕರಮವಿಂತಿಂದಡೆ;  

ಶಿರೇಗುರು ಬಸವಣ್ಣನುಪ್ದೇಶಿಸಿದ ಇಷ್ಿಲಿಂಗವನನ ಸವಾಾಿಂಗದಲಿ  

ಬನನ ನಾಮಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತುಹುದು.  

ಅದಿಂತಿಂದಡೆ ;  

ಸೂಥಲಾಿಂಗದಲಿ ಇಷ್ಿಲಿಂಗವಿಂದು,  

ಸೂಕ್ಷಾಮಿಂಗದಲಿ ಪ್ಾರಣ್ಲಿಂಗವಿಂದು  

ಕಾರಣ್ಾಿಂಗದಲಿ ಭಾವಲಿಂಗವಿಂದು ತರಭೇದವಾಗಿಹುದು.  

ಇಿಂತ್ು ಅಿಂಗವ ಕುರಿತ್ು ಮೂರು ತರನಾಯಿತ್ುು.  

ಇನುನ ಇಿಂದಿರಯಿಂಗಳ ಕುರಿತ್ು ಆರು ತರನಾಗಿಪ್ುಾದು.  

ಅದು ಹೆೇಗೆಿಂದಡೆ;  

ಹೃದಯದಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವಿಂದು, ಶೂರೇತ್ರದಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಿಂದು,  

ತ್ವಕ್ತೆನಲಿ ಜಿಂಗಮಲಿಂಗವಿಂದು, ನೆೇತ್ರದಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವಿಂದು,  

ಜಿಹೆವಯಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿಂದು, ಘ್ಾರಣ್ದಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಂದು,  
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ಇಿಂತ್ು ಷ್ಡಿಿಂದಿರಯಿಂಗಳಲಿ ಷ್ಡಿವಧಲಿಂಗವಾಗಿ ತೂೇರಿತ್ುು.  

ಇಿಂತೇ ಮಯ್ಾಾದಯಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಿಂಗಳಲಿಯೂ  

ಲಿಂಗವ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತುಹುದು.  

ಅದು ಹೆೇಗಿಂದಡೆ;  

ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಿಂಗಳಗೆಯೂ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಿಂಗಳಗೆಯೂ ಭೇದವಿಲಿ.  

ಅದಿಂತಿಂದಡೆ,  

ಶೂರೇತ್ರಕೂೆ ವಾಕ್ತೆಗೂ ಭೇದವಿಲಿ, ಶ್ಬದಕೂೆ ವಚ್ನಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ;  

ತ್ವಕ್ತೆಗೂ ಪ್ಾಣಿಗೂ ಭೇದವಿಲಿ, ಸಪಶ್ಾಕೂೆ ಆದಾನಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ;  

ನೆೇತ್ರಕೂೆ ಪ್ಾದಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ, ರೂಪಗೂ ಗಮನಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ,  

ಜಿಹೆವಗೂ ಗುಹಾಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ, ರಸಕೂೆ ಆನಿಂದಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ;  

ಘ್ಾರಣ್ಕೂೆ ಗುದಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ, ಗಿಂಧಕೂೆ ವಿಸಜಾನಕೂೆ ಭೇದವಿಲಿ,  

ಇನುನ ಶೂರೇತ್ರವಿಂಬ ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಕೂೆ ವಾಕೆಿಂಬ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಕೂೆ  

ಶ್ಬದ ವಿಷ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ್ ಆಕಾಶ್, ಈಶಾನಮೂತಾ ಅದಿದೇವತ.  

ತ್ವಕೆಿಂಬ ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಕೂೆ ಪ್ಾಣಿಯಿಂಬ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಕೂೆ  

ಸಪಶ್ಾನ ವಿಷ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ್ ವಾಯು, ತ್ತ್ುಪರುಷ್ಮೂತಾ ಅದಿದೇವತ.  

ದೃಕೆಿಂಬ ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಕೂೆ ಪ್ಾದವಿಂಬ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಕೂೆ  

ರೂಪ್ು ವಿಷ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ್ ಅಗಿನ, ಅಘೂೇರಮೂತಾ ಅದಿದೇವತ.  

ಜಿಹೆವಯಿಂಬ ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಕೂೆ ಗುಹಾವಿಂಬ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಕೂೆ  

ರಸ ವಿಷ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ್ ಅಪ್ುಪ, ವಾಮದೇವಮೂತಾ ಅದಿದೇವತ,  

ಘ್ಾರಣ್ವಿಂಬ ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಕೂೆ ಪ್ಾಯುವಿಂಬ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಕೂೆ  

ಗಿಂಧ ವಿಷ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ್ ಪ್ೃಥ್ವವ, ಸದೂಾೇಜಾತ್ಮೂತಾ ಅದಿದೇವತ.  

ಇಿಂತೇ ಜ್ಞಾನೆೇಿಂದಿರಯಿಂಗಳಗೆಯೂ ಕಮೆಾಿಂದಿರಯಿಂಗಳಗೆಯೂ  

ಹೃದಯವ ಆಶ್ರಯಸಾಥನವಾದ ಕಾರಣ್, ಹೃದಯ ಆಕಾಶ್ವನಿಸಿತ್ುು.  

ಅಲಿ ಸೂಥಲ ಸೂಕ್ಷಮ ಕಾರಣ್ ರೂಪಿಂದಲಾಿ ಇಿಂದಿರಯಿಂಗಳರುತುಹವು. 

ಗುರೂಪ್ದೇಶ್ದಿಿಂದ ಎಲಾಿ ಇಿಂದಿರಯಿಂಗಳಲಿಯೂ ಲಿಂಗವ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತುಹುದು.  

ಅದು ಹೆೇಗೆಿಂದಡೆ;  

ಘ್ಾರಣ್ದ ಘ್ಾರಣ್ವ ಆಚಾರಲಿಂಗ; ಜಿಹೆವಯ ಜಿಹೆವಯ ಗುರುಲಿಂಗ;  

ನೆೇತ್ರದ ನೆೇತ್ರವ ಶಿವಲಿಂಗ; ತ್ವಕ್ತೆನ ತ್ವಕೆ ಜಿಂಗಮಲಿಂಗ;  
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ಶೂರೇತ್ರದ ಶೂರೇತ್ರವ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ; ಹೃದಯದ ಹೃದಯವ ಮಹಾಲಿಂಗ.  

ಈ ಆರು ಲಿಂಗಕೆ ಅಿಂಗಸಥಲ ಆರು;  

ಅವಾವುವಿಂದಡೆ;  

ಐಕಾ ಶ್ರಣ್ ಪ್ಾರಣ್ಲಿಂಗಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಮಹೆೇಶ್ವರ ಭಕು  

ಎಿಂದಿೇ ಆರು ಅಿಂಗಸಥಲಗಳು.  

ಇವಕೆ ವಿವರ;  

ಆತಾಮಿಂಗದಲಿ ಸದಾಾವ ಹಸುದಿಿಂದ ಎಲಾಿ ಇಿಂದಿರಯಿಂಗಳ ಪ್ರಿಣ್ಾಮವನು  

ಸಮರಸಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಕೆಪಾಸುವಾತ್ನೆ ಐಕಾ.  

ವೂಾೇಮಾಿಂಗದಲಿ ಸುಜ್ಞಾನಹಸುದಿಿಂದ ಸುಶ್ಬದದರವಾವನು  

ಆನಿಂದಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಕೆಪಾಸುವಾತ್ನೆ ಶ್ರಣ್.  

ಅನಿಲಾಿಂಗದಲಿ ಮನೊೇಹಸುದಿಿಂದ ಸುಸಪಶ್ಾನದರವಾವನು  

ಅನುಭಾವಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಕೆಪಾಸುವಾತ್ನೆ ಪ್ಾರಣ್ಲಿಂಗಿ.  

ಅನಲಾಿಂಗದಲಿ ನಿರಹಿಂಕಾರಹಸುದಿಿಂದ ಸುರೂಪ್ುದರವಾವನು  

ಅವಧಾನಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಕೆಪಾಸುವಾತ್ನೆ ಪ್ರಸಾದಿ,  

ಜಲಾಿಂಗದಲಿ ಸುಬುದಿಿ ಹಸುದಿಿಂದ ಸುರಸದರವಾವನು  

ನೆೈಷ್ಟಿಕಾಭಕ್ತುಯಿಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಕೆಪಾಸುವಾತ್ನೆ ಮಾಹೆೇಶ್ವರ.  

ಭೂಮಾಿಂಗದಲಿ ಸುಚಿತ್ುಹಸುದಿಿಂದ ಸುಗಿಂಧದರವಾವನು  

ಸದಾಕ್ತುಯಿಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗಕೆಪಾಸುವಾತ್ನೆ ಭಕು.  

ಇನುನ ಷ್ಡಾಧಾರಿಂಗಳಲಿ ಷ್ಡಕ್ಷರರೂಪ್ದಿಿಂದ ಷ್ಡಿಿಿಂಗ ಸಾಥಪ್ಾವಾಗಿಹವು.  

ಅದು ಹೆೇಗೆಿಂದಡೆ,  

ನಕಾರವ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮಕಾರವ ಗುರುಲಿಂಗ,  

ಶಿಕಾರವ ಶಿವಲಿಂಗ, ವಾಕಾರವ ಜಿಂಗಮಲಿಂಗ,  

ಯ್ಾಕಾರವ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಓಿಂಕಾರವ ಮಹಾಲಿಂಗ,  

ಎಿಂದು ಆರು ತರನಾಗಿಹವು.  

ಅದಿಂತಿಂದಡೆ;  

ಆಧಾರದಲಿ ನಕಾರ, ಸಾವದಿಷ್ಾಿನದಲಿ ಮಕಾರ,  

ಮಣಿಪ್ೂರಕದಲಿ ಶಿಕಾರ, ಅನಾಹತ್ದಲಿ ವಾಕಾರ,  

ವಿಶ್ುದಿಿಯಲಿ ಯಕಾರ, ಆಜ್ಞೆಯಲಿ ಓಿಂಕಾರ,  
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ಇಿಂತೇ ಮಯ್ಾಾದಯಲಿ ಷ್ಡಾಿತ್ುವಿನಲಿ  

ಷ್ಡಕ್ಷರರೂಪಿಂದ ಷ್ಡಿಿಿಂಗ ಸಾಥಪ್ಾವಾಗಿಹವು.  

ಅದು ಹೆೇಗೆಿಂದಡೆ;  

ತ್ವಙ್ಮಯವಾಗಿಹುದು ಓಿಂಕಾರ, ರುದಿರಮಯವಾಗಿಹುದು ನಕಾರ,  

ಮಾಿಂಸಮಯವಾಗಿಹುದು ಮಕಾರ, ಮೆೇಧೂೇಮಯವಾಗಿಹುದು ಶಿಕಾರ,  

ಅಸಿಥಮಯವಾಗಿಹುದು ವಾಕಾರ, ಮಜಾಾಮಯವಾಗಿಹುದು ಯಕಾರ.  

ಇಿಂತೇ ಷ್ಡಾಿತ್ುವ ಷ್ಡಕ್ಷರಮಯವಾಗಿ, ಅವ ಲಿಂಗಿಂಗಳಾಗಿ,  

ಒ?ಹೊರಗೆ ತರಹಿಲಿದ ಸವಾಾಿಂಗವಲಿವೂ ಲಿಂಗಮಯವಾದ ಇರವು.  

ಅದು ತಾನೆ ಶಿವನಿರವು, ಅದು ತಾನೆ ಶಿವನ ಭವನ.  

ಅದು ತಾನೆ ಶಿವನ ವಿಶಾರಮಸಾಥನ.  

ಇಿಂತೇ ಷ್ಟ್್ಥಲಬರಹಮವನರಿದಾತ್ನೆ ಶ್ರಣ್, ಆತ್ನೆ ಲಿಂಗೆೈಕಾ.  

ಇಿಂತೇ ಷ್ಟ್್ಥಲಬರಹಮವಿಂಬುದು  

ಅಪ್ರಮಾಣ್ ಅಗೊೇಚ್ರ ಅನಿವಾಾಚ್ಾವಾದ ಕಾರಣ್,  

ವಚಿಸುತ್ು ವಚಿಸುತ್ು ವಚಿಸುತ್ು ವಚ್ನಗೆಟ್ಟಿತ್ುು.  

ಉಪ್ುಪ ನಿೇರೊಳು ಕೂಡಿದಿಂತ, ವಾರಿಕಲುಿ ಅಿಂಬುದಿಯೊಳು ಬದದಿಂತ,  

ಶಿಖಿಕಪ್ೂಾರ ಯೊೇಗದಿಂತ ಆದನಯ್ಾಾ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಭಾವಹಸು ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ್.  
 
1057 

ಎನಾನಧಾರಚ್ಕರಕೆ 'ನ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ಸಾವದಿಷ್ಾಿನಚ್ಕರಕೆ 'ಮ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ಮಣಿಪ್ೂರಚ್ಕರಕೆ 'ಶಿ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ:  

ಎನನ ಅನಾಹತ್ಚ್ಕರಕೆ 'ವಾ’ ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ವಿಶ್ುದಿಿಚ್ಕರಕೆ 'ಯ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ಆಜ್ಞಾಚ್ಕರಕೆ 'ಓಿಂ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ಬರಹಮರಿಂಧರಕೆ ಸಾವಿರದೈವತುರಡಕ್ಷರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ಶಿಖ್ಾಚ್ಕರಕೆ 'ಕ್ಷ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  

ಎನನ ಪ್ಶಿಚಮಚ್ಕರಕೆ ಹ' ಕಾರವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ;  
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ಇಿಂತೇ ಎನನ ನವಚ್ಕರಿಂಗಳಲಿಯೂ, ನವನಾಳಗಳಲಿಯೂ  

ನವವಿಧಲಿಂಗಸವರೂಪ್ವಾದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಇದು ಕಾರಣ್ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ ನಿಮಮ ತೂೇರಿ  

ಎನನ ಸಲಹಿದ ವರಗುರು ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಶಿರೇಪ್ಾದಕೆ  

ಶ್ರಣ್ಣಿಂದು ಬದುಕ್ತದನು ಕಾಣ್ಾ ಪ್ರಭುವ. 
 
1100 
ಕಾಣ್ಬಾರದ ಘನವ ಕರದಲಿ ಧರಿಸಿದ,  

ಹೆೇಳಬಾರದ ಘನವ ಮನದಲಿ ತೂೇರಿದ,  

ಉಪ್ಮಸಬಾರದ ಘನವ ನಿಮಮ ಶಿರೇಪ್ಾದದಲಿ ತೂೇರಿದ,  

ಇಿಂತೇ ತರವಿಧವು ಏಕಾಥಾವಾಗಿಹ ಭೇದವ  

ಬಸವಣ್ಣ ತೂೇರಿಕೂಟ್ಿನಾಗಿ  

ನಾನು ಬದುಕ್ತದನು ಕಾಣ್ಾ,  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ 
 

1209 
ಚೆನನಸಿಂಗಾ, ನಿಮಮಲಿ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಡೆ,  

ಬಸವನಿಂತ್ಪ್ಪ ನಿಧಾನ ದೂರಕ್ತತುನಗೆ.  

ಚೆನನಸಿಂಗಾ, ನಿಮಮಲಿ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಡೆ,  

ಬಸವನಿಂತ್ಪ್ಪ ಪ್ರುಷ್ ದೂರಕ್ತತುನಗೆ.  

ಚೆನನಸಿಂಗಾ ನಿಮಮಲಿ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಡೆ  

ಬಸವನಿಂತ್ಪ್ಪ ಕಾಮಧೇನು ದೂರೆಯಿತುನಗೆ.  

ಚೆನನಸಿಂಗಾ, ನಿಮಮಲಿ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಡೆ,  

ಬಸವನಿಂತ್ಪ್ಪ ಸುರತ್ರು ದೂರಕ್ತತುನಗೆ.  

ಚೆನನಸಿಂಗಾ, ನಿಮಮಲಿ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಡೆ,  

ತರವಿಧ ತರವಿಧ[ದ] ಮೊದಲನೆ ತೂೇರಿದ ಬಸವಣ್ಣನೆನಗೆ.  

ಚೆನನಸಿಂಗಾ, ನಿಮಮಲಿ ಬಯಸಿ ಬೇಡುವಡೆ,  

ಬಸವಣ್ಣನಿಿಂದ ನಿೇವಾದಿರಾಗಿ, ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ  

ಪ್ರಸಾದಿಯ ಪ್ರಸಾದಿಯ್ಾದನು.  
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1225 
ಜಿಂಗಮವ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವ ಜಿಂಗಮವಿಂದು ತೂೇರಿ  

ನಿಜಲಿಂಗೆೈಕಾನಾದಯಲಾಿ ನಿಜಗುರು ಬಸವಣ್ಾಣ.  

ಪ್ರಸಾದವ ಕಾಯ, ಕಾಯವ ಪ್ರಸಾದವಿಂಬುದ  

ಎನನ ಸವಾಾಿಂಗದಲಿ ಪ್ರತಷ್ಟಿಸಿ,  

ಎನನನಾಗುಮಾಡಿ ಮುಿಂದುವರಿದಯಲಾಿ ಬಸವಣ್ಾಣ.  

ನಿಜಲಿಂಗವ ಎನನಿಂಗದಲಿ ಸಾಥಪಸಿ ಎನನ ನಿನನಿಂತ ಮಾಡಿ  

ನಿಜಲಿಂಗದೂಳು ನಿರವಯವಾದಯಲಾಿ ಬಸವಣ್ಾಣ.  

ಎನನ ಮನವ ಮಹದಲಿ ಲಯಮಾಡಿ  

ನಿವಾಯಲಾಗಿ ಹೊೇದಯಲಾಿ ನಿಜಲಿಂಗೆೈಕಾ ಬಸವಣ್ಾಣ.  

ನಿಮಮ ಒಕುೆಮಕೆಪ್ರಸಾದವನಿಕ್ತೆ ನಿರಿಂತ್ರದಲಿ ಆಗುಮಾಡಿ  

ನಾಗಾಯವವಯನಿಿಂಬುಕೂಿಂಡೆಯಲಾಿ, ಬಸವಣ್ಾಣ.  

ಎನನ ಮನ ನಿಮಮ ಪ್ಾದದಲಿ ಕರಗಿತ್ುಯ್ಾ, ಬಸವಣ್ಾಣ.  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾಿಂಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವಾಹನವಾಗಬೇಕಿಂದು  

ನಿರವಯವಾಗಿ ಹೊೇದಯಲಾಿ ಸಿಂಗನ ಬಸವಣ್ಾಣ 
 

1287 
ಧರೆಯ್ಾಕಾಶ್ವಿಲಿದಿಂದು, ಅನಲ ಪ್ವನ ಜಲ ಕೂಮಾರಿಲಿದಿಂದು,  

ಚ್ಿಂದರಸೂಯಾರೆಿಂಬವರು ಕಳೆದೂೇರದಿಂದು,  

ಆತ್ಮಸಥಲ ಅನುಭಾವಕೆ ಬಾರದಿಂದು,  

ನಿತ್ಾನಿಜಲಿಂಗವ ಬಲಿರಾರಯಾ ನಿೇವಲಿದ ?  

ಮಹಾಘನಕೆ ಘನವಾಹನವಾಗಿ, ಅಗಮಾಸಾಥನದಲಿ ನಿಿಂದು  

ಭರಿತ್ರಾಗಿರಬಲಿರಾರಯ್ಾಾ ನಿೇವಲಿದ ?  

ನಿಮಮ ಒಕುೆ ಮಕೆ ಶೇಷ್ಪ್ರಸಾದದ ಕಾರುಣ್ಾದ ಶಿಶ್ುವಾಗಿ ಒಡಲೂಳಗೆ ಇದದಲಿ  

ವಿಭೂತ ಪ್ಟ್ಿವ ಕಟ್ಟಿ, ಹಸುಮಸುಕಸಿಂಯೊೇಗವ ಮಾಡಿ  

ಎನನನುಳುಹಿದರಾರಯಾ ನಿೇವಲಿದ ?  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯ್ಾಗಿ  

ನಾನು ನಿಮಮ ಕರುಣ್ದ ಕಿಂದನೆಿಂಬುದ ಮೂರುಲೂೇಕ ಬಲುಿದು  

ಕಾಣ್ಾ ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣ.  
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1290 

'ನ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಸಿಕ, 'ಮ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ಜಿಹೆವ,  

'ಶಿ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ನಯನ, 'ವ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ತ್ವಕುೆ,  

'ಯ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ಶೂರೇತ್ರ, 'ಓ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ಾರಣ್.  

'ಅ` ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾದ, 'ಉ' ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಿಂದು,  

'ಮ’ ಕಾರವ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಳೆ-  

ಇಿಂತೇ ಮೂರು ಪ್ರಣ್ವಿಂಗಳೆ ಪ್ರಣ್ವದ ಶಿರಸಾ್ಗಿ,  

ಪ್ರಣ್ವದ ಕುಿಂಡಲ ಸೊೇಿಂಕ್ತ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿಪ್ುಪವು  

'ಬ' ಕಾರವ ಭವಹರ ಗುರು, 'ಸ' ಕಾರವ ಸಕಲಚೆೈತ್ನಾಲಿಂಗ,  

'ವ' ಕಾರವ ವಚಿಸುವ ಜಿಂಗಮ-  

ಇಿಂತೇ ಮೂರು ಪ್ರಣ್ವಿಂಗಳೆ ಪ್ರಣ್ವದ ಮೂರು ಪ್ದಿಂಗಳಾಗಿ  

ಪ್ರಣ್ವಕೆ ಮೂಲಪ್ದಿಂಗಳಾಗಿಪ್ುಪವು-  

ಇಿಂತೇ ಹನೆನರಡು ಪ್ರಣ್ವ ತಾನೆಯ್ಾದ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ  

ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಶಿರೇಪ್ಾದಕೆ ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎನುತದಾನು.  
 
1381  

`ಬಸವ ' ಎಿಂಬ ಮೂರಕ್ಷರ ಹೃದಯಕಮಲದಲಿ ನೆಲಗೊಿಂಡಡೆ,  

ಅಭೇದಾ ಭೇದಾವಾಯಿತ್ುು, ಅಸಾಧಾ ಸಾಧಾವಾಯಿತ್ುು.  

ಇಿಂತ್ು ಬಸವಣ್ಣನಿಿಂದ ಲೂೇಕಲಾಕ್ತಕದ ಕುಭಾಷೆಯ ಕಳೆದು,  

ಲೂೇಕಾಚ್ರಣ್ಣಯನತಗಳೆದು ಭಕ್ತುಭರವಪ್ುಪದು,  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾರುಣ್ಾದಿಿಂದ 
 
1382  

ಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ೃಿಂಗದಲಿ ತ್ುಿಂಬುರ ನಾರದರು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಲಲಾಟ್ದಲಿ ವಿೇರಗಣ್ಿಂಗಳು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ನಯನದಲಿ ಸೂಯಾಚ್ಿಂದರರು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಕಣ್ಾದಲಿ ಗಿಂಗೆವಾಳುಕಸಮರುದರರು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಸಿಕದಲಿ ವಾಯು, ಬಸವಣ್ಣನ ದಿಂತ್ದಲಿ ಭೃಿಂಗಿೇಶ್ವರದೇವರು,  
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ಬಸವಣ್ಣನ ಕೂರಳಲಿ ಈರೆೇಳು ಭುವನಿಂಗಳು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಅಿಂಡದಲಿ ಅಷ್ಿಷ್ಷ್ಟಿ ತೇಥಾಿಂಗಳು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಬಲದೂಡೆಯಲಿ ಅಜ, ಹರಿ, ಸರಸವತ, ಪ್ಿಂಚ್ನದಿ, ಮಹಾಗಿಂಗೆ,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಮಣಿಪ್ಾದದಲಿ ದೇವಲೂೇಕದ ದೇವಗಣ್ಿಂಗಳು,  

ಬಸವಣ್ಣನ ಕ್ತರುಗೊಳಗಿನಲಿ ಸಮಸುಸಮುದರಿಂಗಳು.  

ಈ ಸಪ್ುಸಮುದರಿಂಗಳೊಳಗಿಹ ಸಕಲಪ್ಾರಣಿಗಳಗೆ ಸಿಂಕ್ತೇಣ್ಾತಯ್ಾದಿೇತಿಂದು,  

ಬಾಲದಿಂಡದಲತು ತ್ಡಿಗೆ ಸೆೇರಿಸಿದನು ನಮಮ ಬಸವಣ್ಣನು-ಇದು ಕಾರಣ್,  

ನಾಗಲೂೇಕದ ನಾಗಗಣ್ಿಂಗಳು ಕೂಿಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ.  

ಮತ್ಾಾಲೂೇಕದ ಮಹಾಗಣ್ಿಂಗಳು ಕೂಿಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ.  

ದೇವಲೂೇಕದ ದೇವಗಣ್ಿಂಗಳ ಕೂಿಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ.  

ರುದರಲೂೇಕದ ರುದರಗಣ್ಿಂಗಳು ಕೂಿಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ.- 

ಇಿಂತ್ು ನಮಮ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವನುಿಂಡುಟ್ುಿ ಕೂಿಂಡು ಕೂಟ್ುಿ  

ಅನಾದೈವಿಂಗಳ ಹೊಗಳುವ ಕುನಿನಗಳನೆೇನೆಿಂಬ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ 
 
1384  

ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ಾಾಲೂೇಕಕೆ ಬಿಂದು ಮಹಾಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿ,  

ಭಕ್ತುಜ್ಞಾನವಿಂಬ ಜೂಾೇತಯನೆತು ತೂೇರಲು  

ಸುಜ್ಞಾನವಿಂಬ ಪ್ರಭ ಪ್ಸರಿಸಿತ್ಯ್ಾಾ ಜಗದೂಳಗೆ.  

ಬಳಗಿನೊಳು ತಳದು ನೊೇಡಿ ಹರೆದಿದದ ಶಿವಗಣ್ಿಂಗಳೆಲಿ ನೆರೆದು ಕೂಡಿತ್ಯ್ಾಾ.  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ  

ಪ್ರಭುದೇವರ ನಿಜವನರಿದು ನಿಶಿಚಿಂತ್ರಾದರಯ್ಾಾ ಶಿವಗಣ್ಿಂಗಳೆಲಿರು 
 
1385  

ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಮಾಟ್ವನಾರು ಬಲಿರಯ್ಾಾ  

ಲಿಂಗವಿಲಿದ ಮಾಡಿದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು;  

ಜಿಂಗಮವಿಲಿದ ನಿೇಡಿದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು;  

ಪ್ರಸಾದವಿಲಿದ ರುಚಿಸಿದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು.  
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ಈ ಮಹಕೆ ಬಿಂದು ಅನುಭಾವವ ಮಾಡಿ  

ಆಡಿದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು.  

ಲಕ್ಷದ ಮೆೇಲ ತೂಿಂಬತಾುರು ಸಾವಿರ ಜಿಂಗಮದ ಸಿಂಗ  

ಇಿಂದಿನಲ ಅಗಲತ್ುು ಕಾಣ್ಾ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ ನಿಮಮ ಶ್ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣಿಂಗೆ 

 
1414 

ಭಕು ಮಾಹೆೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ಾರಣ್ಲಿಂಗಿ ಶ್ರಣ್ ಐಕಾನೆಿಂದು  

ಬೇರು ಮಾಡಿ ನುಡಿದು ಬೇರು ಮಾಡಿ ನಡೆವ ಬನನನಲಿ.  

ಬನನವಿಲಿದ ಅಿಂತ್ರಿಂಗದಲಿ ಅರಿವು ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಾ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಬಹಿರಿಂಗದಲಿ ದಾಸೊೇಹ ಸಿಂಪ್ನನ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಮನ ವಚ್ನ ಕಾಯದಲಿ ಸದಾಕ್ತುಸಿಂಪ್ನನ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಎಡೆದರಹಿಲಿದ ಲಿಂಗಸಿಂಪ್ನನ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಸವಾಾಿಂಗದಲಿ ಸವಾಾಚಾರಸಿಂಪ್ನನ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗನಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಶಿರೇಪ್ಾದಕೆ  

ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎನುತದಾನು 
 
1420 

ಭಕ್ತು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗಾ ಕುಲಸಥಲವ ಹರಹಲಿಂದು  

ಮತ್ಾಾಲೂೇಕಕೆ ಇಳತ್ಿಂದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು.  

ವರತಾಚಾರದ ಶಿವಾಚಾರದ ಮುಿಂದಣ್ ಕನನಡಕವ ಕಳೆದು  

ಕರತ್ಳಾಮಳಕ ಮಾಡಿದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು.  

ಪ್ರವಾದಿ ಬಜಾಳನ ಒರೆಗಲಿ ಹಿಡಿದು ಶಿವಭಕ್ತುಸಿಂಪ್ಾದನೆಯ ಮಾಡುವಲಿ  

ಮೂವತಾುರು ಕೂಿಂಡೆಯ ಪ್ರಿಹರಿಸಿ  

ಶಿವಾಚಾರದ ಧವಜವನೆತು ಮೆರೆದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು-  

ಇದು ಕಾರಣ್ ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ  

ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲವ ಹೊಗಳುವುದು ಎನನಳವಲಿ, ನಿನನವಳಲಿ  
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ಲಿಂಗಲಕ್ಷಣ್ವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಲಿಂಗಸಿರಿವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಲಿಂಗಸೌಭಾಗಾವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಜಿಂಗಮಲಕ್ಷಣ್ವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಜಿಂಗಮಸಿರಿವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಜಿಂಗಮಸೌಭಾಗಾವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಪ್ರಸಾದಲಕ್ಷಣ್ವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಪ್ರಸಾದಸಿರಿವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ  

ಪ್ರಸಾದಸೌಭಾಗಾವಿಂತ್ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ  

ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಶಿರೇಪ್ಾದಕೆ ನಮೊೇ ನಮೊೇ ಎನುತದದನು 

 
1583 

ಶ್ರಣ್ಸಮತಯ ನಿಧಿ ಬಸವನಯ್ಾಾ,  

ಭಕ್ತುಯ ಬಳೆಸಿರಿ ಬಸವನಯ್ಾಾ,  

ಮುಕ್ತುಯ ತ್ವನಿಧಿ ಬಸವನಯ್ಾಾ,  

ಸತ್ಾದ ನಿಧಿ ಬಸವನಯ್ಾಾ,  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ ಅನಿಮಷ್ ಬಸವನಯ್ಾಾ ! 

 
1673 

ಸವಸಿು ಸಮಸುಪ್ರಶ್ಸಿು ಸಹಿತ್ಿಂ ಶಿರೇಮತ್ ಕಲಾಾಣ್ಪ್ುರದ ಮಹಾತ್ಮಾ  

ಎಿಂತಿಂದಡೆ:  

ವಿಸುರಿಸಿ ಪೆೇಳುವನು; ಎಲಾಿ ಶಿವಗಣ್ಿಂಗಳು ಕೇಳ ಕೃತಾಥಾರಾಗಿರಯ್ಾಾ.  

ಹದಿನಾಲುೆ ಭುವನಕೆ ಕಳಸವಿಂದನಿಸುವ ರುದರಲೂೇಕವ ಮತ್ಾಾಕ್ತೆಳತ್ಿಂದು,  

ಕಲಾಾಣ್ವಿಂಬ ಪ್ುರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ುು ನೊೇಡಿರಯ್ಾಾ !  

ಅಲಿ ಸತ್ಾರು ಸಾತುವಕರು ನಿತ್ಾರು ನಿಜೈಕಾರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು  

ಪ್ರಮಶಿವಯೊೇಗಿಗಳು ಶಿವಾನುಭಾವಸಿಂಪ್ನನರು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಾರಣಿಗಳು  

ಶಿವಪ್ರಸಾದಪ್ಾದೂೇದಕಸಿಂಬಿಂದಿಗಳು ಶಿವಾಚಾರವೇದಾರು ಶಿವಾಗಮಸಾಧಾರು  

ಶಿವಸಮಯಪ್ಕ್ಷರುಗಳಲಿದ, ಮತಾುರು ಅಲಿಲಿ ನೊೇಡಿರಯ್ಾಾ.  

ಪ್ಾಪಗಳು ಕೂೇಪಗಳು ಅಸತ್ಾರು ಅನಾಚಾರಗಳು ಹೊಗಬಾರದು ಕಲಾಾಣ್ವ.  
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ಮೇರಿ ಹೊಕೆಹೆವಿಂಬವರಿಗೆ ಬಾಳ ಬಾಯಧಾರೆ ನೊೇಡಿರಯ್ಾಾ .  

ಆ ಕಲಾಾಣ್ ಅಗಮಾ ಅಗೊೇಚ್ರ ನೊೇಡಿರಯ್ಾಾ.  

ಆ ಮಹಾಕಲಾಾಣ್ದ ವಿಸಿುೇಣ್ಾ ತಾನೆಿಂತಿಂದಡೆ:  

ಹನೆನರಡು ಯೊೇಜನ ಪ್ರಿಪ್ರಮಾಣ್ದ ವಿಸಿರೇಣ್ಾಪ್ಟ್ಿಣ್ಕೆ  

ಮುನೂನರರವತ್ುು ಬಾಗಿಲವಾಡ.  

ಆ ಬಾಗಿಲಿಂಗೆ ನೂರ ಐವತುೈದು ವಜರದ ಹಾರೆಯ ಕದಿಂಗಳು.  

ಇನೂನರ ಇಪ್ಪತುೈದು ಕಲುಗೆಲಸದ ದಾವರವಟ್ಿಕೆ  

ನಾನೂರ ಐವತ್ುು ಸುವಣ್ಾದ ಕಲಸದ ಕದಿಂಗಳು,  

ಅಲಿ ನೂರ ಹದಿನೆೈದು ಚೊೇರಗಿಂಡಿ;  

ಅವಕೆ ನೂರ ಹದಿನೆೈದು ಮೊಳೆಯ ಕದಿಂಗಳು.  

ಇಪ್ಪತ್ುು ಬಾಗಿಲು ಆಳವರಿಯೊಳಗಿಪ್ಪವಾಗಿ ಅವಕೆ ಕದಿಂಗಳಲಿ.  

ಆ ಪ್ಟ್ಿಣ್ಕೆ ಬರಿಸಿಬಿಂದ ಕೂೇಿಂಟೆ ನಾಲವತುಿಂಟ್ು ಯೊೇಜನ ಪ್ರಿಪ್ರಮಾಣ್ು.  

ಬಾಹತ್ುರ [ನಿಯೊೇಗಿಗಳ] ಮನೆ ಲಕ್ಷ; ಮಿಂಡಳಕರ ಮನೆ ಲಕ್ಷ;  

ಸಾಮಿಂತ್ರ ಮನೆ ಲಕ್ಷ; ರಾಯ ರಾವುತ್ರ ಮನೆಯೊಳಡಗಿದ ಮನೆಗಳಗೆ ಲಕೆವಿಲಿ.  

ದಾವದಶ್ ಯೊೇಜನ ವಿಸಿರೇಣ್ಾದ ಸೂಯಾವಿೇಥ್ವ ನೂರಿಪ್ಪತ್ುು;  

ದಾವದಶ್ ಯೊೇಜನದ ಸೊೇಮವಿೇಥ್ವ ನೂರಿಪ್ಪತುೈದು.  

ಅದರಿಿಂ ಮಗಿಲಾದ ಒಳಕೇರಿ ಹೊರಕೇರಿಗೆ ಗಣ್ನೆಯಿಲಿ.  

ಆ ಪ್ಟ್ಿಣ್ದೂಳಗೆ ಲಕ್ಷದ ಮೆೇಲ ತೂಿಂಬತಾುರು ಸಾವಿರ ಶಿವಾಲಯ.  

ಆ ಶಿವಾಲಯಿಂಗಳಗೆ ಮುಖಾವಾದ ತರಪ್ುರಾಿಂತ್ಕದೇವರ ಶಿವಾಲಯ.  

ಮುನೂನರರವತ್ುು ಪ್ದಮಪ್ತ್ರ ತೇವಿದ ಸರೊೇವರಗಳು.  

ಎರಡು ಲಕ್ಷವು ಎಿಂಬತುೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರೆಪ್ಪತ್ುು  

ದಾಸೊೇಹದ ಮಠಿಂಗಳು.  

ಆ ದಾಸೊೇಹದ ಮಠಿಂಗಳಗೆ ಮುಖಾವಾದ  

ಬಸವರಾಜದೇವರ ಮಠದ ವಿಸಿರೇಣ್ಾವಿಂತಿಂದಡೆ:  

ಯೊೇಜನವರಿಯ ಬನಾನಣ್ದ ಕಲುಗೆಲಸದ ಪ್ಾಳ;  

ಅತ ಸೂಕ್ಷಮದ ಕುಸುರಿಗೆಲಸದ ದಾವರವಟ್ಿವೈದು.  

ಅವಕೆ ಪ್ಿಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಶಾಸನ.  

ಮಸುನಿಯ ಕಿಂಭದ ತೂೇರಣ್ಗಳಲ ರುದಾರಕ್ಷಿಯ ಸೂಸಕ  
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ಆ ಬಾಗಿಲುವಾಡದಲಿ ಒಪ್ುಪತಪ್ಾವಯ್ಾಾ,  

ನಿಂದಿಯ ಕಿಂಭದ ಧವಜ ಉಪ್ಪರಗುಡಿ ಪ್ತಾಕ ವಾಾಸಧವಜ ಒಪ್ುಪತಪ್ಾವಯ್ಾಾ,  

ಆ ಮಧಾದಲಿ ಬಸವರಾಜದೇವರ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ವಿಸಿರೇಣ್ಾದ ಪ್ರಮಾಣ್ು:  

ಸಹಸರಕಿಂಭದ ಸುವಣ್ಾದುಪ್ಪರಿಗೆ; ಆ ಮನೆಗೆತುದ ಹೊನನಕಳಸ ಸಾವಿರ.  

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಿಂಗಮಕೆ ಪ್ಾದಾಚ್ಾನೆಯ ಮಾಡುವ ಹೊಕೆರಣ್ಣ  

ನಾಲುೆ ಪ್ುರುಷ್ಪ್ರಮಾಣ್ದ ಘ್ಾತ್.  

ಅಲಿ ತ್ುಿಂಬದ ಪ್ಾದೂೇದಕದ ತ್ುಿಂಬನುಚ್ಚಲು  

ಬಳೆವ ರಾಜಶಾಲಯ ಗದದ ಹನೆನರಡು ಕಿಂಡುಗ,  

ಆ ಯೊೇಜನವರಿಯ ಬನಾನಣ್ದ ಅರಮನೆಯ ವಿಸಿರೇಣ್ಾದೂಳಗೆ  

ಲಿಂಗಾಚ್ಾನೆಯ ಮಾಡುವ ಮಠದ  

ಕಟ್ಿಳೆ ಲಕ್ಷದ ಮೆೇಲ ತೂಿಂಬತಾುರು ಸಾವಿರ.  

ಇನುನ ಬಸವರಾಜದೇವರು ಮುಖಾವಾದ ಅಸಿಂಖ್ಾಾತ್ರ ಮಠಿಂಗಳು  

ಆ ಕಲಾಾಣ್ದೂಳಗೆ ಎಷ್ುಿ ಎಿಂದಡೆ:  

ಹನೆನರಡು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಿಳೆಯ ನೆೇಮದ ಭಕುರ ಮಠಿಂಗಳು,  

ಇಪ್ಪತುಿಂಟ್ು ಸಾವಿರ ಮಹಾಮನೆಗಳು;  

ಹತ್ುು ಸಾವಿರ ನಿತ್ಾನೆೇಮಗಳ ಮಠಿಂಗಳು;  

ಹದಿನೆೈದು ಸಾವಿರ ಚಿಲುಮೆಯಗಗವಣಿಯ ವರತ್ಸಥರ ಮಠಿಂಗಳು;  

ಐದು ಸಾವಿರ ವಿೇರವರತ್ನೆೇಮಗಳ ಕಟ್ಿಳೆಯ ಮಠಿಂಗಳು;  

ಹನೆನರಡು ಸಾವಿರ ಅಚ್ಚಪ್ರಸಾದಿಗಳ ಮಠಿಂಗಳು,  

ಒಿಂದು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ುು ನಾಲುೆ ಶಿೇಲಸಿಂಪ್ನನರ ಮಠಿಂಗಳು;  

ನಿತ್ಾ ಸಾವಿರ ಜಿಂಗಮಕೆ ಆರೊೇಗಣ್ಣಯ ಮಾಡಿಸುವ ದಾಸೊೇಹಿಗಳ  

ಮಠಿಂಗಳು ಮೂವತುರಡು ಸಾವಿರ;  

ನಿತ್ಾ ಐನೂರು ಜಿಂಗಮಕೆ ಒಲದು ದಾಸೊೇಹವ ಮಾಡುವ  

ಸತ್ಾಸದಾಚಾರಿಗಳ ಮಠಿಂಗಳು ಐವತುಿಂಟ್ು ಸಾವಿರ;  

ನಿತ್ಾ ಸಾವಿರದೈನೂರು ಜಿಂಗಮಕೆ ಒಲದು ದಾಸೊೇಹವ ಮಾಡುವ  

ದಾಸೊೇಹಿಗಳ ಮಠಿಂಗಳು ಹನೊನಿಂದು ಸಾವಿರ;  

ನಿತ್ಾ ಅವಾರಿಯಿಿಂದ ಮಾಡುವ  

ಮಾಟ್ಕೂಟ್ದ ಸದಾಕುರ ಮಠಿಂಗಳು ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ;  
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ಜಿಂಗಮಸಹಿತ್ ಸಮಯ್ಾಚಾರದಿಿಂದ ಲಿಂಗಾಚ್ಾನೆಯ ಮಾಡುವ  

ಜಿಂಗಮಭಕುರ ಮಠಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದೇಳೂನರೆಪ್ಪತ್ುು;  

ಅಿಂತ್ು ಎರಡು ಲಕ್ಷವು ಎಿಂಬತುೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ುು.  

ಇಿಂತ್ಪ್ಪ ಅಸಿಂಖ್ಾಾತ್ರಿಗೆ ಮುಖಾವಾಗಿ ರುದರಲೂೇಕದಿಿಂದಿಳತ್ಿಂದ  

ಪ್ರಮಥಗಣ್ಿಂಗಳ ಮಠಿಂಗಳು ಏಳು ನೂರೆಪ್ಪತ್ುು.  

ಇಿಂತೇ ಮಹಾಪ್ರಮಥರಿಗೆ ಪ್ುರಾತ್ರಿಗೆ ಅಸಿಂಖ್ಾಾತ್  

ಮಹಾಗಣ್ಿಂಗಳಗೆ ಪ್ರಥಮ ನಾಯಕನಾಗಿ,  

ಏಕಮುಖ, ದಶ್ಮುಖ, ಶ್ತ್ಮುಖ, ಸಹಸರಮುಖ,  

ಲಕ್ಷಮುಖ, ಕೂೇಟ್ಟಮುಖ, ಅನಿಂತ್ಕೂೇಟ್ಟಮುಖನಾಗಿ  

ಭಕುರಿಗೆ ಒಡನಾಡಿಯ್ಾಗಿಪ್ಪನು ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣ.  

ಜಗದಾರಾಧಾ ಬಸವಣ್ಣ, ಪ್ರಮಥಗುರು ಬಸವಣ್ಣ,  

ಶ್ರಣ್ಸನನಹಿತ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಸತ್ಾಸಾತವಕ ಬಸವಣ್ಣ,  

ನಿತ್ಾನಿಜೈಕಾ ಬಸವಣ್ಣ, ಷ್ಡುಸಥಲಸಿಂಪ್ನನ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಸವಾಾಚಾರಸಿಂಪ್ನನ ಬಸವಣ್ಣ, ಸವಾಾಿಂಗಲಿಂಗಿ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಸುಜ್ಞಾನಭರಿತ್ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿತ್ಾಪ್ರಸಾದ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಸಚಿಚದಾನಿಂದಮೂತಾ ಬಸವಣ್ಣ, ಸದೂಾೇನುಮಕ್ತಮರೂಪ್ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಅಖಿಂಡಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಾ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಭೇದಾಭೇದಕ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಅನಾಮಯಮೂತಾ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಮಹಾಮನೆಯ ಮಾಡಿದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ,  

ರುದರಲೂೇಕವ ಮತ್ಾಾಲೂೇಕಕೆ ತ್ಿಂದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ,  

ಶಿವಚಾರದ ಘನವ ಮೆರೆದಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ.  

ಇಿಂತ್ಹ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ತುಯನು ಒರೆದೂರೆದು ನೊೇಡುವ,  

ಪ್ರಜವಲತ್ವ ಮಾಡುವ ಅಶ್ವಪ್ತ, ಗಜಪ್ತ, ನರಪ್ತರಾಯ,  

ರಾಜಾದಿರಾಜ ಬಜಾಳರಾಯನೂ ಆ ಬಸವಣ್ಣನೂ ಆ ಕಲಾಾಣ್ಪ್ಟ್ಿಣ್ದೂಳಗೆ  

ಸುಖಸಿಂಕಥಾವಿನೊೇದದಿಿಂದ ರಾಜಾಿಂಗೆಯುತುರಲು,  

ಆ ಕಲಾಾಣ್ದ ನಾಮವಿಡಿದು ವಿವಾಹಕೆ ಕಲಾಾಣ್ವಿಂಬ ನಾಮವಾಯಿತ್ುು.  

ಲೂೇಕದೂಳಗೆ ಕಲಾಾಣ್ವ ಕೈಲಾಸವನಿಸಿತ್ುು.  

ಇಿಂತ್ಪ್ಪ ಕಲಾಾಣ್ದ ದರುಶ್ನವ ಮಾಡಿದಡೆ ಭವಿಂ ನಾಸಿು,  
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ಇಿಂತ್ಪ್ಪ ಕಲಾಾಣ್ವ ನೆನೆದಡೆ ಪ್ಾಪ್ಕ್ಷಯ,  

ಇಿಂತ್ಪ್ಪ ಕಲಾಾಣ್ದ ಮಹಾತಮಯಿಂ ಕೇಳದಡೆ  

ಕಮಾಕ್ಷಯವಹುದು, ಮೊೇಕ್ಷ ಸಾಧಾವಹುದು,  

ಇದು ಕಾರಣ್, ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಮದೇವಾ,  

ನಿಮಮ ಭಕು ಬಸವಣ್ಣನಿ ದದ ಠಾವ ಮಹಾಕಲಾಾಣ್ವಿಂದರಿದು  

ದಿವಾಶಾಸನವ ಬರೆದು ಪ್ರಿಸಿದ ಕಾರಣ್,  

ಎನನ ಭವಿಂ ನಾಸಿುಯ್ಾಯಿತ್ುಯ್ಾಾ. 
 
1676 

ಹರ[ನಿತಾು]ಗರಹ ನಿಗರಹದ ಬಸನ, ಗುರುನಿರೂಪ್ವಿಂದು ಕೈಕೂಿಂಡು,  

ಕರುಣಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೈಲಾಸದಿಿಂದ  

ಗುರುಲಿಂಗಜಿಂಗಮಕೆ ಭಕ್ತುಯ ಮಾಡಬೇಕಿಂದು  

ಏಳುನೂರೆಪ್ಪತ್ುು ಅಮರಗಣ್ಿಂಗಳು ಸಹಿತ್ ಮತ್ಾಾಲೂೇಕಕೆ ಬಿಂದನಯ್ಾಾ.  

ಶಿವಸಮಯಕಾೆಧಾರವಾದನಯ್ಾಾ, ಬಸವಣ್ಣನು.  

ಜಡರುಗಳ ಮನದ ಕತ್ುಲಯ ಕಳೆಯಲಿಂದು  

ಕಟ್ಟಿತ್ುು ಕಲಾಾಣ್ದಲಿ ಮಹಾಮಠವು.  

ಪ್ರಮನಟ್ಟಿದ ಓಲ ಬಿಂದಿಳಯಿತ್ುು, ಬಜಾಳನ ಸಿಿಂಹಾಸನದ ಮುಿಂದ.  

ಅದತ್ಿಂದು ಓದಿದಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೆೇನಬೂೇವರಿಗೆ ತಳಯದು  

ಛಪ್ಪನನ ದೇಶ್ದ ಭಾಷೆಯ ಲಪ ಮುನನವಲಿ.  

ಇದನೊೇದಿದವರಿಗೆ ಆನೆ ಸೆೇನೆ ಕುದುರೆ ಭಿಂಡಾರ  

ಅರವತಾುರು ಕರಣಿಕರಿಗೆ ಮುಖಾನ ಮಾಡುವನೆಿಂದು  

ಬಜಾಳ ಭಾಷೆಯ ಕೂಡುತುರಲು,  

ಹರನಿರೂಪ್ವ ಶಿರದ ಮೆೇಲಟ್ುಿ ಶಿವಶ್ರಣ್ಣಿಂದು  

ಬಸವಣ್ಣನೊೇದಿ ಮೆಟ್ಟಿ ತಗೆಸಿದನಯ್ಾಾ  

ಅರವತಾುರು ಕೂೇಟ್ಟ ವಸುುವ ಅರಮನೆಗೆ.  

ರಾಜಾಕೆ ಅರಮನೆಗೆ [ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನ]ನಾಗಿ  

ಹರಗಣ್ಿಂಗಳಗೆ ಗತಮತ ಚೆೈತ್ನಾನಾಗಿ  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯಾನಲಿ  
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ಅಿಂಡಜದೂಳಗಿದುದ ಶಿವನ ಭಿಂಡಾರಿಯ್ಾದನಯ್ಾಾ  

ಎನನ ತ್ಿಂದ ಪ್ೂವಾಾಚಾರಿ ಸಿಂಗನಬಸವಣ್ಣನು.  
 
1701 

ಹೊನಿನಿಂಗೆ ಬಿಂದಾತ್ನಲಿ, ಹೆಣಿಣಿಂಗೆ ಬಿಂದಾತ್ನಲಿ,  

ಅಶ್ನಕೆ ಬಿಂದಾತ್ನಲಿ, ವಸನಕೆ ಬಿಂದಾತ್ನಲಿ,  

ಕೂಡಲಚೆನನಸಿಂಗಯ್ಾಾ,  

ಭಕ್ತುಯ ಪ್ಥವ ತೂೇರ ಬಿಂದನಯ್ಾಾ ಬಸವಣ್ಣನು. 

ಟ್ಟಪ್ಪಣಿ: ವಚ್ನಗಳ ತೂೇರಿಸಿದ ಸಿಂಖೆಾಯು ಸಮಗರ ವಚ್ನ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಿಂಪ್ುಟ್ದಲಿಯ ವಚ್ನ ಸಿಂಖೆಾಯನುನ ಸೂಚಿಸುತ್ುದ.  
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