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ಕಲಪ್ನ ಪಿ.
ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು

ೕವಾದಿ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ದಧ್ರಾಮನ ವಚನಗಳು
ಕಲಪ್ನ ಪಿ.

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್

ಜಗತಿತ್ನ ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್ಯೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎನನ್ಬಹುದಾದ ವಚನ ಸಾ ತಯ್ ಸಮಾನತೆಯ

ಕಾಲೇಜು, ಬೀರೂರು

ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನಿಮಿರ್ತವಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ ಜನಪರ ದನಿಯಾಗಿ
ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಅನುಭಾವ ಗದಯ್ವಾದ ವಚನ ಸಾ ತಯ್ದ ಲ್
ಆಳವಾದ ಅನುಭವಕೆಕ್ ಕನನ್ಡಿ

ವಶರಣರು ಅಂತರಂಗದ

ಡಿದಿದಾದ್ರೆ , ಆತಮ್ನಿರೀಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ . ವಚನ

ಸಾ ತಯ್ ಹಲವಾರು ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ತನನ್ ಲ್ ಗಭೀರ್ಕರಿ ಕೊಂಡಿದೆ . " ಪರ್

ದಲಾಗಿ

ಅಂತಯ್ಜ ಕಡೆಯಾಗಿ " ಸವರ್ರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನುನ್ ಸಾರಿದದ್ಲಲ್ದೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದವರು
ವಶರಣರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ,ಧಾಮಿರ್ಕ ,ಆಧಾಯ್ತಮ್ ಸತ್ರದ ಲ್ ಸಮಾನತೆ ಮೂಡಿದ ಕಾಲ .
ಪುರುಷರಷೆಟ್ೕ ಸಾಥ್ನಮಾನವನುನ್

ೕಯರಿಗೂ ನೀಡಿ ಅವಳು ಸಹಧಮಿರ್ಣಿಮಾತರ್ವಲಲ್ದೆ

ಚಾರ ಪತಿನ್ಯೂ ಆಗಬಲಲ್ಳು ಎಂಬುದನುನ್ ನಿರೂಪಿ ದ ಕಾಲ.
ನಮಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿ ಥ್ತಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ

ೕಯನುನ್ ಒಂದು ಪೂವರ್ನಿಧಾರ್ರಿತ

ಪರ್ಕಾರದ ಲ್ ನಿಯಂತಿರ್ ದೆ. ಮಾನವಜಾತಿಯೆಂದರೆ ಪುರುಷ,
ಎಂದೇ

ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ

ಅವಳನುನ್

ಸವ್ತಂತರ್

ತಾಯಿ,ಪತಿನ್,ವೇಶೆಯ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಪಡಿಯಚುಚ್ಗಳಲೆಲ್ೕ
ಶತಮಾನ

ೕಯನುನ್ ಪುರುಷನಲಲ್ದವಳು

ಅ ತ್ತವ್ಯಿಲಲ್ದವಳಂತೆ

ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ

.

ೕಯನುನ್ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ೧೨ನೇ

ೕವಾದವೆಂಬ ವೈಚಾರಿಕ ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ನಿಮಿರ್ ದೆ. ವಚನಕಾರರು ಮ ಳೆಯರಿಗೆ

ಎಲಾಲ್ ೇತರ್ಗಳಲೂಲ್ ಹೆಜೆಜ್ಯಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟಟ್ರು.
ಾನ
Correspondence

ಕಲಪ್ನ ಪಿ.
ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್
ಕಾಲೇಜು, ಬೀರೂರು

ೕಗಿ

ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರನು ಬಸವಾದಿಪರ್ಮಥರ ಸಮಕಾ ೕನ ಶರಣ.

ದಧ್ರಾಮನು

ವಚನಕಾರನೂ ಹೌದು, ಕ ಯೂ ಹೌದು . ಕನನ್ಡನಾಡಿನ ಧಾಮಿರ್ಕಚರಿತೆರ್ಯ ಲ್ ಉಜವ್ಲ
ಹೆಸರನುನ್ ಪಡೆದ
ಚಿಂತನೆಗಳ ಲ್

ದಧ್ರಾಮ ಕಾಯಕವೇ ಮುಖಯ್ವೆಂದು ಸಾರಿದ ಕಮರ್

ೕಗಿ. ಆರಂಭದ

ೕಯನುನ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ದೃ ಟ್ಕೋನದ ಲ್ ನೋಡುವ ದಧ್ರಾಮನು ತನನ್

ಮಾನ ಕ ಅಳುಕನುನ್

ೕಗೆ ಆರೋಪಿ
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ೕಗೆ ಹೇಳುತಾತ್ನೆ.
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ಆಸೆಯೆಂಬುವಳು ಆರನಾದಡೆಯೂ ತನನ್ತತ್ಲೆಳೆವಳು

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣುಣ್ ತನನ್ ತಲೆಯನೇರಿತುತ್

ನೋಡಾ

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣುಣ್ ತನನ್ ತೊಡೆಯನೇರಿತುತ್

ಈ

ಆಸೆಯೆಂಬುವಳು

ಅವರಿವರೆನನ್ದೆ

ಆರನಾದಡೆಯೂ ಕೊಲ ಕೆ ಬಗೆವಳು- - -- - - - -

ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣುಣ್ ಬರ್ಹಮ್ನ ನಾಲಗೆಯನೇರಿತುತ್
ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣುಣ್ ನಾರಾಯಣನ ಎದೆಯನೇರಿತುತ್

ವ

ೕಗಿಯಾಗಲು ಅಖಂಡ ಬರ್ಹಮ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಮಾತರ್

ಸಾಧಯ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದ್ ಮನ ಸುಸ್

ದಧ್ರಾಮನದು.

ನಾರಿಯರುರದ

ಸೋಕದಂತೆ

ಮಂತಿರ್

ಗಾ

ಅದು ಕಾರಣ ಹೆಣುಣ್ ಹೆಣಣ್ಲಲ್ ಹೆಣುಣ್ ರಾಕಷ್ ಯಲಲ್
ಹೆಣುಣ್ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ ಕಪಿಲ

ಗಂಗೆ, ಗೌರಿ ,ಸರಸವ್ತಿ ಲ ಮ್ ಎಂಬ ಪುರಾಣದ ಪಾತರ್ಗಳ

ಎನುನ್ವ

ಕಲಪ್ನೆ ಈ ವಚನಕೆಕ್ ಶಕಿತ್ ತುಂಬುತತ್ದೆ . ಕೊನೆಯ ಲ್

ರ ಸಯಯ್ ಎನಗಿನಿಸು ಮಾಡಿ ಬದುಕಿ ಯಯ್

ಸೂಚಿಸುವ ಹೆಣುಣ್ ಹೆಣಣ್ಲಲ್, ಹೆಣುಣ್ ರಾಕಷ್ ಯಲಲ್ , ಹೆಣುಣ್

ಎನನ್ ಕಪಿಲ ದಧ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ.
ಆನಂತರದ ಲ್

ಮನಸುಸ್

ಹೋದಹಾಗೆ
ಹೆಣಣ್ನುನ್

ಮಾಗಿ

ಸಾ ಾತ್ ಕಪಿಲ ದಧ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಎಂಬ ಸಾಲು ಅರಿ ನ
ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪರಿಪಕವ್ವಾಗುತಾತ್

ದಧ್ರಾಮನು

ತನನ್

ನೋಡಬಾರದು
ಒಂದು

ನಿಜೀರ್ವವಸುತ್ ನಂತೆ

ವಚನದ ಲ್

ಬೆಳಕನುನ್

ಎಂದಿದಾದ್ನೆ.

ಹೊನುನ್, ಹೆಣುಣ್, ಮಣುಣ್ ಈ ಮೂರು

ತಾನು

ಸತಿ

ಭಕತ್ನಾಗಿ

ಕಪಿಲ

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನನ

ನಲಲ್ನ

ಶರಣನೊಬಬ್ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕಾದ ಸೂಕಷ್ಮ್ ಸಂಬಂಧದ ಅರಿವು

ನೆನ ನ

ಡಿದು ಹೆಣಣ್ ಭೋಗಿಸಬಾರದು

ಮಣಣ್

ಡಿದು ಮಣಣ್ ಭೋಗಿಸಬಾರದು. . . . . . . .

ಸತಿಯಾಗಿ

ದಧ್ರಾಮ .
ನಿವೇದನೆ

ಆಗಮನಕಾಕ್ಗಿ

ಕಾತರಿ

ಸಂಭರ್ಮಿಸುವ

ಹೆಣಿಣ್ನ ಚಿತರ್ವನುನ್ ಈ ವಚನದ ಲ್ ಕೊಡುವನು.

ಅವನ ವಚನಗಳ ಲ್ದೆ.

ನಲಲ್ನು

ಮನೆಗೆ

ಬಂದಡೆ

ಮನದ ಲ್

ಗುಡಿಗಟುಟ್ವೆನವಾವ್
ತೋರಣ

ತೋರಣ

ಮಾಮರ

ಮಾಮರ

ತೋರಣಗಟುಟ್ವೆನವಾವ್
ಕಾಮ ಸಂಗವ ದು ನಿಷಾಕ್ಮ ಸಂಗಕೆಕ್ಳೆಸುವೆನವಾವ್

ಹೆಣುಣ್ ಮಣುಣ್ ಮತುತ್ ಹೊನುನ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಇದುದ್ ಅವುಗ ಗೆ

ಕಪಿಲ ದಧ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನನ ಕೂಡುವೆನವಾವ್

ಅಂಟಿಕೊಳಳ್ದೆ ಬದುಕುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಭಕತ್ ಎಂಬುದು
ದಧ್ರಾಮನ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.

ನಲಲ್ನ ಆಗಮನ ನೊಂದ ಮನಕೆಕ್ ಚೈತನಯ್ದಾಯಕವಾಗಿದೆ

ದಧ್ರಾಮನು ಹೆಣಿಣ್ನ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಎಷುಟ್ ಉನನ್ತಿಗೇರಿಸಲು
ೕ ಅಷೂಟ್ ಉನನ್ತಿಗೇರಿ

ದಧ್

ಂಗ

ಸ ಲ್ಸುತಾತ್ನೆ.

ದಧ್ರಾಮ

ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿ ಕೊಂಡ ಬಗೆ ಅನನಯ್ವಾಗಿದೆ. ಹೆಣಿಣ್ನ ಜೊತೆ

ಸಾಧಯ್

ಂಗ ಪತಿ. ಇದೇ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಲ್ ಶರಣ ಸತಿ

ಪತಿ ಭಾವದ ವಚನಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಬರೆದವನು

ಹೆಣಿಣ್ಗೆ ನಿಜೀರ್ವಸಾಥ್ನ ಕೊಡುತಾತ್ನೆ. ಹೆಣಣ್ನುನ್ ಭವಕೆಕ್ ಬೀಜ

ಹೆಣಣ್

ರ ಲಲ್. ಈ

ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ಯೇ ವಚನಕಾರರು ಇಟುಟ್ಕೊಂಡ ಆದಶರ್ ಶರಣ

ವನ ಒಡವೆ ಎಂದು

ಎಂಬ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ದೃ ಟ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ ದ

ತಾವು ಸತಿ ಸಾಥ್ನದ ಲ್ ನಿಂತ

ಶರಣರು ಹೆಣಣ್ನುನ್ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು ಶಕಯ್

ಇಟುಟ್ನೋಡಿರುವುದನುನ್

ಒಡವೆಯಾಗಿದಾದ್ಳ ೆ.

ೕಯರ ಲ್ ಕಾಣಿ ದ ಯುಗ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನ

ಂಗವನುನ್ ಪತಿಸಾಥ್ನದ ಲ್ರಿ

ಹೆಣಣ್ನುನ್

ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇ ಲ್ ಹೆಣುಣ್, ಹೊನುನ್ಮತುತ್ ಮಣಿಣ್ನಂತೆ
ವಸುತ್ವಾಗಿದಾದ್ಳ ೆ,

ೕ ಭಕತ್ನ ಮನಕೆಕ್ ಸಂಕೋಲೆಯಲಲ್

ಎಂಬ ಅಂಶವು ವಯ್ಕತ್ವಾಗುವುದು . ಹೊಸ ಆತಮ್ಶರ್ದೆದ್ಯ

ೕಯರ ಪಾ ತರ್ಯ್ಕೆಕ್ ಭಂಗ ತರಬಾರದು,

ಅನಯ್ಭಾವದಿಂದ

ಧಮ ಲ್ನಾಥ ನೋಡಾ.

ಜೊತೆಗೆ ನಲೆಲ್ಯ ಅದಮಯ್ ಉತಾಸ್ಹವೂ ಪುಟಿಯುತಿತ್ದೆ.

ಆಕೆಗೆ ಆತಮ್ಸೆಥ್ೖಯರ್

ತುಂಬುವ ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡುತಾತ್ನೆ.

ನಲಲ್ನನುನ್

ಸಂಭರ್ಮ

ತೋರಣ

ಕಟುಟ್ತಾತ್ಳ ೆ.

ಸಡಗರಗ ಂದ
ಮನದಲೆಲ್ೕ

ಇದಿರುಗೊಳಳ್ಲು

ಗುಡಿಗಟಿಟ್

ಸೇರುವ ತೀವರ್ ಹಂಬಲವನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸುತಾತ್ಳ ೆ,
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ನಲಲ್ನನುನ್

International Journal of Kannada Research

ಬಾರದೆ ಗಂಡ ಬಡವಾದೆ

ನಿವೇದನೆಗೆ

ಶರಣ

ಸತಿ

ಉಣಣ್ದೆ ಗಂಡ ಉಪವಾಸ ದೆದ್

ಮಾಧಯ್ಮವನಾನ್ಗಿ ಬಳ

ನನನ್ ಕಣಣ್ನೀರು ನಿನಗೆ ತಾಗಲೋ

ಮುಖಾಂತರ

ಕಪಿಲ ದಧ್ಮ ಲ್ನಾಥ.

ಕೆಲ

ಂಗ

ಪತಿ

ಭಾವವನುನ್

ತಾನು ಸತಿಯೆಂದು ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ವ

ೕತವ್ಕೆಕ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಥರ್ ನೀಡಿದಾದ್ನೆ.

ಮೆಮ್

ವ

ೕಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ

ಅಖಂಡ

ಬರ್ಹಮ್ಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನುನ್ ಕಳಚಿ ಎಚೆಚ್ತತ್
ಗಂಡನ ನಿರೀ ೆಯ ಲ್ ಅನಾನ್ಹಾರ ತಯ್ಜಿ

ಬಡವಾದ ಹೆಣಿಣ್ನ

ಅರಿ ನಿಂದ ತನನ್ ದೌಬರ್ಲಯ್ವನುನ್ ನಿವೇದಿ ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ನೆ.

ಮನದಾಳದ ನೋವನುನ್ ಈ ವಚನದ ಲ್ ನೋಡಬಹುದು.
ಎಷೆಟ್ೕ

ಬೇಡಿದರೂ

ಮನಕರಗದ

ಪರಮಾತಮ್ನ

ೕಗಿಗೆ ಕೋಪವೇ ಮಾಯೆ

ನಿಷಕ್ರುಣೆಯನುನ್ ಆ ೇಪಿಸುತಾತ್ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನುನ್ತಾತ್ನೆ

ರೋಗಿಗೆ ಅಪಥಯ್ವೇ ಮಾಯೆ

ದಧ್ರಾಮ.

ಾನಿಗೆ ಮಿಥಯ್ವೇ ಮಾಯೆ
ಅರಿದೆನೆಂಬವಂಗೆ ನಾನು ನೀನೆಂಬುದೇ ಮಾಯೆ.

ಗಂಡ ಬಾರೆನೆನನ್ ತವರೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನೆನಲು
ನೋಡೆನೋಡೆಲಗವಾವ್

ಎಂದು ಕೋಪ ಅಪಥಯ್ ಮಿಥಯ್ವನೆನ್ಲಾಲ್ ಮಾಯೆಯ ಸಾಥ್ನದ ಲ್

ಬೇಟೆಯನಾಡುವ ನಾಯತಲೆಯ ಕೊಯಿದ್ಟುಟ್

ನಿ ಲ್ ದನು. ಇದರಿಂದ ಹೆಣಣ್ನುನ್ ಮಾತರ್ ಮಾಯೆ ಎನುನ್ತಾತ್

ತಾ ಬೇರೆ ಬೇಟೆಕಾರನಾದ

ಬಂದ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಹೇ ಕೆಗಳು ಹು

ನಮಮ್ ಕಪಿಲ ದಧ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ನೆಲೆಯ ಲ್ ನಿಲವ

ಬಂದಿತು. ಹೆಣಿಣ್ನ ಗಾ
ೕತವ್ದ

ಕಂಡನು.

ಎಂಬುದು ಅರಿ ಗೆ

ಸೋಕಬಾರದೆಂದಿದದ್

ಚಿಂತನೆಗಳು

ಆನಂತರದ ಲ್

ದಧ್ರಾಮನ

ಕಾಸವಾಗುತಾತ್

ಹೋಗುತತ್ದೆ .

ಹುಚಚ್ನ ಸಂಗ ನಿಶಚ್ಯವಾಯಿತುತ್.

ೕಯರ ಪಾ ತರ್ಯ್ಕೆಕ್ ಭಂಗ ತರಬಾರದು,ಅನಯ್ಭಾವದಿಂದ
ನೋಡಬಾರದು,ಅನಯ್

ತನನ್ ನಲಲ್ನ ವೈ ಷಟ್ಯ್ತೆಯನುನ್ ತನನ್ ಆತಿ ಯ ಸೆನ್ೕ ತೆಗೆ
ಹೇ ಕೊಳುಳ್ವ ರೀತಿಯ ಲ್ ಈ ವಚನ ದೆ. ಇ ಲ್ ನಲಲ್ನ

ಕಾಣಬೇಕು.

ಕಟುಕುತನ ಮತುತ್ ದುಡುಕುಗಳು ವಯ್ಕತ್ವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ

ನೋಡುವ ದೃ ಟ್ ತನನ್

ಕೊನೆಯ ಸಾಲು

ಎಂದು ಎಚಚ್ರಿಸುವ

ವೇಚನಾ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಲಲ್ನ

ೕಯರನುನ್

ಹೆತತ್

ತಾಯಿಯಂತೆ

ಪರ ೕ,ಪರದರ್ವಯ್,ಮುಟಟ್ದಂತಿರುವುದು.
ದಧ್ರಾಮನ ಈ ಮಾತುಗಳಲೆಲ್ಲಾಲ್

ಗೌರವ

‘“ ಎಲಲ್ರ ಪರಿಯಲಲ್ ಅವನ ಪರಿ ಹೊಸತು ಕಾಲಾರರ ಲ್

ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ಮೇ ನ ಅಭಿಮಾನ ಮೆಚುಚ್ವಂಥದುದ್. ಹೆಣುಣ್

ನಡೆವ,ಕಿ ಯ ಲ್ ಉಂಬ,ಮೂಗಿನ ಲ್ ನೋಡುವ ಬಾಯ ಲ್

ಮುಕಾ ಂಗನೆ.ದೇವನಿಲಲ್ದ ಮನೆಯನುನ್ ದೇ ಯೂ ಸೈರಿಸಳು.

ಭಾ ಸುವ

ಇಬಬ್ರೂ

ಮನೆ

ಮೂಛೆರ್ಹೋದ

‘’ಎಂದು

ತನನ್

ಡೆಯನ ಸವ್ಭಾವ ವೈಚಿತರ್ಯ್ಗಳನುನ್ ಹೇಳುವನು. ಪತಿ

ಪತಿನ್ಯರ

ಒಲವನುನ್

ದಾಂಪತಯ್

ಂದರ ಮೂಲಕ ತಿ ಸುವನು.

ಭೋಗವನುನ್

ದಧ್ರಾಮ

ಒಂದು

ೕಗದ ಮಟಟ್ಕೆಕ್ೕರಿ ದ

ಆದಶರ್

ಕಾಣುತತ್ದೆ.

ೕ

ಸಂಗ ನನನ್ದೆನುನ್ತಾತ್ನೆ.

ಕಣಿಣ್ನ ಲ್

ಎದುದ್

ೕಯ ಗೆ ಮಾತರ್ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು

ಇದಾದ್ಗಲೇ

ಸಂಭರ್ಮ,

ಮಹದೇವ”,ಎಂದು

ಹೆಣಿಣ್ಗೆ

ಗೌರ

ೕಗೆ

ದಾದ್ನೆ.

ದಧ್ಪುರುಷ

ದಧ್ರಾಮನ

“ಪಾವರ್ತಿ

ದೇವತೆಯ

ಸಾಥ್ನ

ದಧ್ರಾಮನ

ಆಕರ ಗರ್ಂಥಗಳು

ದಾಂಪತಯ್ ಜೀವನದ ಲ್ ತುಚಚ್ವೆಂದು ತಿ ದವನಲಲ್. ಹೆಣಣ್ನುನ್

:ವಚನಾನು ೕಲನ - ಡಾ॥ ಎಸ್. ದಾಯ್ಶಂಕರ

ಮಾಯೆಯಿಂದ

ತನುಕರಗದವರ ಲ್ -ಡಾ॥ಮ ಲ್ಕಾ ಘಂಟಿ

ಬಿಡಿ

ಕಪಿಲ ದಧ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನನೆಂದು
ಸಾಥ್ನವನುನ್

ನೀಡಿ

ಹೆಣಣ್ನುನ್

ಸಾ ಾತ್

ಹೆಣಿಣ್ಗೆ

ದೇವತೆಯ

ಗೌರ ಸುತಾತ್ನೆ.

ತನನ್

ದಧ್ರಾಮ ಸಂಪದ -ಡಾ॥ಬಸವರಾಜ ನೆ ಲ್ಸರ

ಅನುಭಾವದ
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ನೀಡಿ

ವಚನಗಳ ಲ್

ಮ ಳಾಪರವಾದ ದನಿಯನುನ್ ನೋಡಬಹುದು.
ದಧ್ರಾಮ ಹೆಣಣ್ನುನ್

ಪಿರ್ಯ

