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ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲ ಿಮಾಚಿದ ೇವ 

 

ಸಿದ್ದ ಣ್ಣ .ಬಂಡೆಪ್ಪ .ಹಾಗರಗಿ 
 

ಹನೆ್ನ ರಡನ್ನಯ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಮಾನಾ ರಲಿ್ಲಬ್ಬ ರಾದ 
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವನ ವಾ ಕಿ್ತತವ ವನೆ್ನ  ಅರಿಯಲು ನಾವು 'ಅನ್ನಭವ 

ಮಂಟಪ'ಕೆ್ಕ  ಹೋಗಬೇಕಾಗುತಿದೆ. ಇದು ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವೇಶವ ರಾದಿ ಶಿವಶರಣರು 

ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ ಅಪೂವಿವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ . ಶಿವಶರಣರು ತಮಮ  

ಜಿೋವನದಲಿ್ಲ  ಸತಾ ಧಮಿಗಳನೆ್ನ  ತಿಳಿದು ನಡೆದುದರಿಾಂದ ಉಾಂಟಾದ 
ಅರಿವಿಗೆ 'ಅನ್ನಭವ' ಎಾಂದು ಹೆಸಗು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ತತವ ಜ್ಷಾ ನ 

ಸ್ಥಹಿತಾ  ಕ್ಕಾ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ವಿಖ್ಯಾ ತರಾದ ಪರ ಭುದೇವರು. ಇದರ ಸ್ಥಾ ಪಕರು 

ಭಕಿ್ತಭಂಡಾರಿ ಬ್ಸವೇಶವ ರರು. ಈ ಮಂಟಪದ ಕಾಯಿದಶಿಿ 

ಚೆನೆ ಬ್ಸವಣಣ ನವರಾದರೆ, ಈ ಮಂಟಪದ ಸದಸಾ ರು ಕನೆ ಡ ವಚನ 

ಸ್ಥಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಖ್ಯಾ ತರಾದ ಸಿದದ ರಾಮೇಶವ ರ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, 

ಅಕೆ ಮಹಾದೇವಿ, ನೋಲಾಂಬಿಕ್ಕ, ಅಕೆ ನಾಗಮಮ  ಮೊದಲದ ಶಿವಶರಣ, 

ಶರಣೆಯರು.  

'ಅನ್ನಭವ' ಎಾಂಬ್ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಷ್ಾ ನ ಜಿೋವನದಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದೆ ಆದುದರ 

ನ್ನನಹು ಎಾಂಬುದು ಸ್ಥಮಾನಾ ವಾದ ಅರ್ಿವಾದರೆ, ಶಿವಶರಣರು ಈ 

ಶಬ್ದ ಕೆ್ಕ  ವಿಶೇಷ್ ಅರ್ಿವನೆ್ನ  ಕಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 'ಅನ್ನಭವ' ಎಾಂಬುವುದಕೆ್ಕ  

ಪರ್ಯಿಯವಾರ್ಗ 'ಶಿವಾನ್ನಭವ' ಎಾಂದು ಹೇಳಿ 'ಶಿವಸಾ  ಅನ್ನಭವ' ಎಾಂದರೆ 

ಜಿೋವ-ಶಿವರ ಸಂಬಂಧದ ನ್ನನಹು ರ್ಯವುದೋ ಅದು 'ಅನ್ನಭಾವ' 

ಎಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಪಿೋಠದ ಹೆಸರು 'ಶೂನಾ  ಸಿಾಂಹಾಸನ' ಎಾಂದು 

ಅದರ ಅರ್ಿ ವಿವರಣೆಯೂ ಸ್ಥವ ರಸಾ ವಾರ್ಗದೆ. ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪದ 

ಸ್ಥಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  'ಶೂನಾ ' ಎಾಂಬ್ ಶಬ್ದ ಕೆ್ಕ  'ಶಿವ' ಎಾಂಬ್ ಅರ್ಿವಿದೆ. 'ಶೂನಾ  

ಪಿೋಠ' ಎಾಂದರೆ ಶಿವಧಮಿವನೆ್ನ  ಬೋಧಿಸುವ 'ಪಿೋಠ' ಎಾಂದು. ಶೂನಾ  

ಸಂಪಾದನ್ನ' ಎಾಂದರೆ ಶಿವನನೆ್ನ  ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಗರ ಾಂರ್ ಎಾಂದು ಅರ್ಿ  
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ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ  ವಾ ಕಿ್ತ ಎಷ್ಟು  
ಓದಿರುವನ್ನಾಂಬ್ ವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ  ಅಷ್ು ಾಂದು 
ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಅವನ್ನ ಎಷ್ಟು  

ವಿಷ್ಯಗಳನೆ್ನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆ್ಕ  ತಂದಿರುವನ್ನಾಂಬ್ 
ವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ  ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತೆ ಇತಿ್ತ . ಆದುದರಿಾಂದ 

ಜ್ಷಾ ನ ಕಮಿಗಳ ಸಮುಚಛ ಯ ಅಾಂದರೆ 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಮತಿ್ತ  ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳು 
ಏಕರೂಪವನೆ್ನ  ತಾಳುವುದು. 'ಶಿರಸುು  

ಹೃದಯಗಳ ರ್ಮಲನ' ಅಾಂದರೆ ವಾ ಕಿ್ತ ವಿಚಾರಗಳು 

ಮತಿ್ತ  ಆಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಮರಸ ಕಂಡುಬ್ರುವುದು 
'ಅನ್ನಭವ ಲಕ್ಷಣ' ಎಾಂದು ಶರಣರು ಅರ್ಿ 

ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

'ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪ' ದ ಸದಸಾ ರಾದ ಮಡಿವಾಳ 

ಮಾಚಿದೇವರ ಭಕಿ್ತ , ಜ್ಷಾ ನ, ವೈರಾಗಾ , 

ಪರಿಶುದದ ವಾದ ಜಿೋವನವನೆ್ನ  ಆಸ್ಥ-

ಅಾಂಜಿಕ್ಕಗಳಿಲಿದ ಕ್ಕಚೆೆ ದೆಯ ಕಟಾು ಳುತನ, 

ಧಮಿಸ್ಥವ ತಂತರ ಾ , ವಿಚಾರ ಸ್ಥವ ತಂತರ ಾ ಕೆಾ ರ್ಗ 

ಸಿಡೆದೇಳುವ ಅವರ ದಿಟು ತನವನೆ್ನ  ನೋಡಿದ್ಯಗ 
ಭಗವದಿಗ ೋತೆಯ ರ್ಗೋತೋಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರುವ 
'ಕಮಿಣೆಾ ೋವಾಧಿಕಾರಸಿ್ಥೋ ಮಾಫಲೇಷ್ಟ ಕದ್ಯಚನ' 

ಎಾಂಬ್ ಉಕಿ್ತ ನ್ನನಪಾಗುತಿದೆ. ಅವರ ನಷೆ್ಠ ಮ 

ಕಮಿದ ದಿಟು ತನದ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಾದರೆ 
'ಶೂನಾ  ಸಂಪಾದನ್ನ' ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣುವ ಅವರ 

ವಚನಗಳನೆ್ನ  ಓದಿದ್ಯಗ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರ 
ಜ್ಷಾ ನದ ಅರಿವಾಗುತಿದೆ. ಮಡಿವಾಳ 

ಮಾಚಿದೇವರ ವಾ ಕಿ್ತತವ ವನೆ ರಿಯಲ್ಲೋಸುಗ ಅವರ 
ಕ್ಕಲವು ವಚನಗಳ ತ್ತಣುಕುಗಳನೆ್ನ  'ಶೂನಾ  

ಸಂಪಾದನ್ನ' ಯಾಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ತಮಮ  

ಮುಾಂದಿಡಲು ಇಚಿಛ ಸುತಿೆೋನ್ನ.  

ವಚನ ಧಮಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಕರಾದ ಅಲಿಮ 
ಪರ ಭುಗಳು ತಮಮ  ಕಾಲದ ಮುಖ್ಾ  ಸ್ಥಧಕರನೆ್ನ ಲಿ  
ಸಂಧಿಸಿ, ಅವರ ಜ್ಷಾ ನವನೆ್ನ  ಸರಿರ್ಯದ 

ಮಾಗಿದಲಿ್ಲ  ತಿರುರ್ಗಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಧಕರ 
ಮಹತವ ವನೆ್ನ  ಒರೆ ಹಚೆಿ  ನೋಡಿ, ಬೇರೆ 

ಶರಣರಿಗೆ ಸ್ಥಧಕರ ಅರಿವಿನ ಕುರುಹುಗಳನೆ್ನ  
ಪರಿೋಕ್ತಾ ಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  
ಚಿಕೆ ದಣ್ಣಣ ಯಕರು, ಬ್ಸವಣಣ ನವರು, 

ಸಿದದ ರಾಮಯಾ ನವರು ಹಾಗೂ ಅಲಿಮಪರ ಭುಗಳು 
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ವಾ ಕಿ್ತತವ ದ ಬ್ಗೆಗ  
ಸಿುತಿಸಿರುವುದನೆ್ನ  ಕಾಣಬ್ಹುದು.  

ಬ್ಸವಣಣ ನವರು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಬ್ಗೆಗ  
ವರ್ಣಿಸುವಾಗ 'ತನೆ  ದೇಹ ಮನಸುು ಗಳನೆ್ನ  

ಶುದದ  ಮಾಡಿದವನ್ನ ಮಡಿವಾಳ ಎಾಂದು 
ಹೇಳುವ ವಚನವನೆ್ನ  ನೋಡಬ್ಹುದು.  
 

"ಎನೆ  ಕಾಯವ ಶುದದ ವ ಮಾಡಿದ್ಯತ 

ಮಡಿವಾಳ  
ಎನೆ  ಮನವ ನಮಿಳವ ಮಾಡಿದ್ಯತ 
ಮಡಿವಾಳ 
ಎನೆ  ಅಾಂತರಂಗ ಬೆಳರ್ಗದ್ಯತ ಮಡಿವಾಳ  
ಎನೆ  ಬ್ಹಿರಂಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ಯತ ಮಡಿವಾಳ 
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ 
ಎನೆ  ನಮಗೆ ಯೋಗಾ ನ ಮಾಡಿದ್ಯತ 
ಮಡಿವಾಳ"  

 

ಬ್ಸವಣಣ ನವರು ಮಾಚಿದೇವರ ಹಗಳಿಕ್ಕಯನೆ್ನ  
ಇಷ್ು ಕೆ್ಕ ೋ ನಲಿ್ಲ ಸದೆ ಅವರ ಅಮೊೋಘವಾದ 
ಘನತೆಯನೆ್ನ  ಎಷ್ಟು  ಮೇಲಮ ಟು ಕೆ್ಕ  
ಏರಿಸಿದ್ಯದ ರೆಾಂದರೆ,  
 

"ತನೆ  ದೇಹದ ಕರಸಾ ಲದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಭುದೇವರನೆ್ನ  ಕಂಡೆ 
ತನೆ  ಪಾರ ಣದ ಕರಸಾ ಲದಲಿ್ಲ  
ಚೆನೆ ಬ್ಸವಣಣ ನವರನೆ್ನ  ಕಂಡೆ 
ಮಡಿವಾಳಯಾ ನನೆ್ನ  ತನೆ  ಸವಾಿಾಂಗ 
ಕರಸಾ ಲದಲಿ್ಲ  ಕಂಡೆ." 

 

ಎಾಂದು ಹಗಳಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವನ 
ಪಾದಕೆ್ಕ  ನಮೊೋ ನಮೊೋ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇನೆ್ನ  ನಾವು ಸಿದದ ರಾಮಯಾ ನವರು ಮಡಿವಾಳ 
ಮಾಚಿತಂದೆಯನೆ್ನ  ಸಿುತಿಸುವ ವಚನದಿಾಂದ 
ಅವರ ವಾ ಕಿ್ತತವ ವನೆ್ನ  ಅರಿಯಬ್ಹುದು.  
 

"ಬೆಳಗು ಬೆಳಗು ಹಳಚುವಲಿ್ಲ   

ಕತಿಲೆ ಉಳಿವುದೆ ಅರ್ಯಾ ! 

 

ಶರಣರು ಶರಣರು ಮಹಾನ್ನಭಾವ ಗೋಷ್ಠಾ ಯ 
ಮಾಡುವಲಿ್ಲ   
ಸಂಗದಳರ್ಗದದ ವರ ಅಜ್ಷಾ ನವಳಿದು 
ನಜವನ್ನಯದುವರರ್ಯಾ  
ನಮಮ  ಮಹಾನ್ನಭಾವದ ನ್ನರರ್ಗನಳರ್ಗದುದ  
ನಾನ್ನ ಪರಮ ಸುಖಿರ್ಯರ್ಗ 
 

ಮಡಿವಾಳನ ಪಾದದಲಿ್ಲ  ಮಗೆ ನಾದೆನ್ನ  
ಕಾಣ್ಣ ಪರ ಭುವೆ ಕಪಿಲ ಸಿದದ  
ಮಲಿ್ಲಕಾರ್ಜಿನಾ."  
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ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಚಿತಂದೆ 
ಗಾರುಡಿಗನಾರ್ಗಲಿದಿದದ ರೂ ಗಾರುಡವ 
ಬ್ಲಿವನ್ನಾಂದು ಹಗಳುವ ವಚನದಲಿ್ಲ .  
 

" ಎಲೆ ಅರ್ಯಾ , ಗಾರುಡವ ಬ್ಲಿನರ್ಯಾ  

ಮತಿೆ  ಗಾರುಡಿಗನಲಿ  ನೋಡರ್ಯಾ  
ಎನೆ  ಮನದ ಮೇಲೆ ಇಪಿ  ಶಂಕ್ಕ ಎಾಂಬ್ 
ವಿಷ್ವ  
ಗಾರುಡಿಸಿ ಮಾರ್ಣಸಿ ನಶಶ ಾಂಕನ ಮಾಡಿದ 
ಕಪಿಲಸಿದದ ಮಲಿ್ಲನಾರ್ನಲಿ್ಲ  ಮಡಿವಾಳ 
ಮಾಚಿತಂದೆಗಳ ಪಾದಕೆ್ಕ  ನಮೊೋ ನಮೊೋ 
ಎಾಂಬೆನ್ನ." ಎಾಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಚಿಕೆ ದಣ್ಣಣ ಯಕರಾದರೋ ತನೆ  ಶಿವಜ್ಷಾ ನದ 
ಅರಿವು ಮಹಾಪರ ಸ್ಥದಿತವ ವೂ ಮಡಿವಾಳ 
ಮಾಚಿತಂದೆಯಾಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಗನ 
ಬ್ಸವಣೆ ನವರಿಾಂದ ಆಯತೆಾಂದು ಹೇಳುತಿಾರೆ.  
 

"ನಾನಾಂದ ತೋರಲರಿಯೆನ್ನ 

ನಾನಾಂದು 
ಹೇಳಲರಿಯೆನ್ನ ನಾನಾಂದ 
ಸಾ ಳವಿಡಲರಿಯೆನ್ನ, 

ನಾನಾಂದ ಕುಳವಿಡಲರಿಯೆನ್ನ ಕೂಡಲ 
ಚೆನೆ ಸಂಗಮದೇವರಲಿ್ಲ  ಮಡಿವಾಳನ 
ನಲುವ ನಾನ್ನತಿ   
ಬ್ಲಿೆ ನ್ನ ಹೇಳ ಸಂಗನ ಬ್ಸವಣ್ಣಣ ."  

 

ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಹಾಶರಣರು 
ಮಾಚಿದೇವರನೆ್ನ  ವರ್ಣಿಸುವ ಬ್ಗೆಯನೆ್ನ  
ತಿಳಿದೆವು. ಪರ ಭುದೇವರು ಮಡಿವಾಳ 

ಮಾಚಿತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯನೆ್ನ  ಒರೆದು 
ನೋಡಲು ಅವರ ಪೂವಾಿಪರ ಸಂಬಂಧದ 
ವೃತಿಾಾಂತವನೆ್ನ  ತಿಳಿಯ ಬ್ಯಸಿದ್ಯಗ 
ಮಾಚಿದೇವರು ಹೇಳುವ ವಚನಗಳನೆ್ನ  
ನೋಡಿದ್ಯಗ ಅವರ ಪೂವಾಿಪರದ ಅರಿವು 
ನಮಗಾದ್ಯಗ ನಾವು ದಿಗಬ ರಮೆಗಳಗಾಗುತಿೆೋವೆ.  

ಪರ ಭುದೇವರು ಮಡಿವಾಳ ತಂದೆಯನೆ್ನ  ಒರೆದು 
ನೋಡುವ ಪರ ಸಂಗದಲಿ್ಲ  ಕೇಳುವ ಪರ ಶೆ್ನ  ಹಿೋರ್ಗದೆ.  
 

"ನನೆ  ನಸಲಲಿ್ಲ  ಕಣುಣ , ಮನದಲಿ್ಲ  

ವಿರಸ 
ನ್ನಡಿವುದೆಲಿವೂ ಭಕಿ್ತರಸ! 

ಜ್ಷಾ ನವೆಾಂತ್ತ ಹೇಳಾ! ನರಹಂಕಾರವೆಾಂತ್ತ 

ಹೇಳಾ! 

ಅರಿವಿನ ಕುರುಹಿನ ಮರವೆ 
ಮಾತಿನಳಗದೆ 
ನನೆ ಾಂದ ನಜಪದವೆಾಂತ್ತ ಸ್ಥಧಾ ವಪಿ್ಪ ದು 
ಹೇಳಾ! 

ಕುರುಹಳಿದ ಕುರುಹನರಿಯ ಬ್ಲಿಡೆ 
ಗುಹೇಶವ ರಲ್ಲಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಉಭಯಗೆಟು ಲಿದೆ 
ಪರ ಸ್ಥದವಿಲಿ   
ಕಾಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯಾ ."  

 

ಎಾಂದು ಪರ ಶೆಿ ಸಿದ್ಯಗ ಮಾಚಿದೇವನವರ 
ಉತಿರವನೆ್ನ  ಕ್ಕಳರ್ಗನ ವಚನದಿಾಂದ 
ಅರಿಯಬ್ಹುದು.  
  

"ಎನೆ  ಆದಿಯನ್ನತಿ್ತವೆನ್ನ? 

ಅದ ನೋನೇ ಬ್ಲಿೆ  ಘನ ಗಂಭೋರದಲಿ್ಲ   
ಹುಟ್ಟು ದನ್ನಾಂಬುದು 
ಎನೆ  ಅನಾದಿಯನ್ನತಿಿ  ಹೇಳಿ ತೋರುವೆನ್ನ? 

ಅದ ನೋನೇ ಬ್ಲಿೆ , ಎನಗೆ 

ಕಾಯವಿಲಿೆ ಾಂಬುದ 
ಬ್ಸವಣಣ ನ ಕಾರಣ ಮತಾ ಿಕೆ್ಕ  ಬಂದಡೆ 
ಒಡಲೆ ಬ್ಸವಣಣ , ಪಾರ ಣವೆ 

ಚನೆ ಬ್ಸವಣಣ  
ಎನೆ  ಮಹಾಜ್ಷಾ ನವೆ ನೋವು ನೋಡಾ 
ಇಾಂತ್ತ ಎರಡಿಲಿದಿಪಿ ಲಿ್ಲ  ನ್ನಡಿಯಡರ್ಗದ 
ಪರಿ 
ನಮಮ  ಶರಣ ಬ್ಸವಣಣ  ಬ್ಲಿ  ಕಾಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲದೇವರ ದೇವಾ." 

 

ಮಾಚಿದೇವರ ವಚನಗಳ ಭಾಷೆ ಸಂಸೆ ೃತ 
ಪರ ಭಾವದಿಾಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಜತೆಯಲಿ್ಲ  
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಿಾಂದಲೂ ವಿೋರಶೈವ 
ನಷೆಾ ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಿಾಂದಲೂ ಕೂಡಿದುದ  
ಸ್ಥಮಾನಾ ರು ಅರ್ಥಿಸುವುದು ಕಷ್ು ವೇ ಆರ್ಗದೆ. 

ಅಷೆು ೋ ಅಲಿ  ಅಮೂತಿ ಗೂಢ 
ವಿಚಾರಗಳನೆ ಳಗಾಂಡಿದೆ.  

ಒಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಮಾಚಿದೇವರ ವಚನಗಳ 
ವಿಮಶ್ನಿಯನೆ್ನ  ಕನೆ ಡ ಸ್ಥಹಿತಾ ದ ವಚನ 
ವಿಮಶ್ನಿ ಸ್ಥಮಾನಾ ವಾರ್ಗರ್ಯದರೂ 
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸದಿರುವುದು ವಾಸಿವ ಮಾತ್ತ. ಈ 

ನಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಮಾಚಿದೇವರ ಒಟ್ಟು  ವಚನಗಳ 
ಪರಾಮಶ್ನಿ ನಡೆಯಬೇಕಾರ್ಗದೆ.  
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