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ಮಾದಾರ ಚೆನನ ಯ್ಯ ನ ರಗಳೆಯ್ಲಿ್ಲ  ವಯ ಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ಗುಪತ  ಭಕ್ತತ ಯ್ ಸ್ವ ರೂಪ :- 

        

ಚೋಳ ದೇಶವನ್ನು  ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನೆಂಬ ಅರಸ ಆಳುತಿದ್ದ , ಅವನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ 

ಹುಲಲ ನ್ನು  ತಂದುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾದಾರ ಚೆನು ಯ್ಯ  ನಿವವಹಿಸುತಿಿದ್ದ . ಲೌಕಿಕವಾಗಿ 

ಇದು ಅವನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದ ರೂ, ಗುಪಿ್ವಾಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತಿ್ತ . ಅದೇನೆಂದ್ರೆ 

ಶಿವನನ್ನು  ಆರಾಧಿಸುವುದು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ್ದೆ ಈಶನಿಗೆ ಮಾತ್ರ   ತಿಳಿದಿದ್ದ  ಭಕಿ . ಅವನ 

ಭಕಿಿಯ್ ಸವ ರೂಪ್ ಎೆಂತ್ಹವುದೆೆಂದ್ರೆ ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ್ ಚಂದ್ರ ನಂತೆ, ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ ರುವ 

ಕಮಲದಂತೆ, ತಿಲದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಎಣೆ್ಣಯಂತೆ, ಮರದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ, ನಲದ್ಲ್ಲಲ  

ಹುದುಗಿರುವ ಸಂಪ್ತಿಿನಂತೆ ಬೇರೆಯ್ವರಿಗೆ ತಿಳಿಯ್ದಂತೆ ಶಿವಲ್ಲೆಂಗದ್ ಅರ್ವನ ಅಥವಾ 

ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿಿದ್ದ . ಅವನ ಶಿವಪೂಜೆಯ್ ಆಳವನ್ನು  ಅಳೆಯ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . ಶಿವನಿಗೆ ಈ 

ಭಕಿಿಯ್ ಸವ ರೂಪ್ವನ್ನು  ಕಂಡು ಕೌತ್ತಕ. ಎಲಲ ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕುಲಧ್ಮವಕೆೆ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹುಲುಲ  ತ್ರುವ ಕೆಲಸ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ್ದಂತೆ ಶಿವಪೂಜೆ. 

 

 ಮಾದಾರ ಚೆನನ ಯ್ಯ ನ ರಗಳೆ ಯ್ಲಿ್ಲನ ಚೋಳ ದೇಶದ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತತ  

ಚೆನನ ಯ್ಯ ನ ದಿನಚರಿ :-. 

 

  ಶಿರ ೋ ಶಿವನ ಸಜೆೆ  ಅಥವಾ ಆವಾಸ ಸಾಾ ನ ಎೆಂಬಂತ್ಹ ಚೋಳದೇಶ ಶಿವಭಕಿರಿಗೆ ಸುಖ 

ನಿವಾಸ. ಈ ದೇಶವನ್ನು  ವರ್ಣವಸುವ ಸಾಮಥಯ ವ ತ್ನಗೂ ಇಲಲ , ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇಲಲ  

ಎನ್ನು ತಿ್ತನ. ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಪ್ರರ ಯ್ಪಾತ್ರ ರಾದ್ ಭಕಿರುಗಳು ಇರುವ ದೇಶ ಈ ಚೋಳ ದೇಶ 

ಹೇಗಿತಿೆೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ ರುವ ಮನಗಳಲ್ಲಲ  ದೇವಾಲಯ್ಗಳು, ಊರೆಲಲ  ಶಿವಪುರ, ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲಲ  

ಶಿವಭಕಿರು, ಸಮೃದ್ಧ ವಾಗಿ ಬಳೆಯ್ನ್ನು  ಬಳೆಯುವ ಭೂಮಿ, ಸಮೃದ್ಧ ವಾದ್ ಕಾಡು, ತಂಪಾದ್ 

ಕೊಳಗಳು, ತಂಪಾದ್ ಉದಾಯ ನವನಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡಿತಿ್ತ . ಸೋಕಿದ್ರೆ ಸಕಲ ಪಾಪ್ಗಳು 

ನಿವಾರಣ್ಣ ಆಗುವ ಜೋವನದಿ ಕಾವೇರಿ. ಅಲ್ಲಲ  ಹರಿಭಕಿಿ  ರಸದಂತೆ ಪ್ರಿಶುದ್ಧ ವಾದ್ ಸಾಗ 

ರೋಪಾದಿಯ್ಲ್ಲಲ  ಹರಿಯುತಿ್ತಳೆ. ದೇಶ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ ರುವ ಮರಗಳೆಲಲ  ಕಲಪ ವೃಕ್ಷಗಳು, 

ಹಸುಗಳೆಲಲ  ಕಾಮಧೇನ್ನಗಳು, ಗಿರಿಗಳೆಲಲ  ಹೇಮಗಿರಿಗಳ ಸಮೂಹ- ಹಿೋಗೆ ಸವವ ಸುಖಗಳ 

ಆಗರವಾಗಿದೆ ಚೋಳದೇಶ. 



 

     ಬಳಗಿನ ಜಾವ ಎದುದ  ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನದಿ ತಿೋರಕೆೆ  ಬಂದು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ತ್ಳಿ 

ರಹಸೆಯ್ನ್ನು  ಹಾಸಿ, ಅೆಂಗವನ್ನು  ಇರಿಸಿ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಸೆು ೋಹದಿೆಂದ್ ಶಿವನನ್ನು  ಆಹಾವ ನಿಸಿ 

ಮೊಲೆಲ , ಮಲ್ಲಲ ಗೆ, ಸಂಪ್ರಗೆ, ಮರುಗ, ದ್ವನ, ಕಣಗಿಲೆ, ಸುರಗಿ, ಸುರಹನು  ಮುೆಂತ್ತದ್ 

ಹೂಗಳಿೆಂದ್ ಅರ್ಚವಸಿ, ಶಿವನಿಗೆ ನೇರಳೆ, ಮಾವು ಮುೆಂತ್ತದ್ ಹಣೆ್ಣ ಗಳನ್ನು  ಅಪ್ರವಸಿ, ಹಾಡಿ 

ಹಗಳಿ ಕುರ್ಣಯುತಿ್ತ   ಪ್ರ ಸಾದ್ವನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿ, ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾಗುತಿ್ತನ. ನಂತ್ರ 

ಹುಲಲ ನ್ನು  ಕೊಯುದ  ಎತಿಿನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊೆಂಡು ತ್ನು  ವೃತಿಿ  ಧ್ಮವವನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುತಿ್ತನ. 

ಮನಗೆ ಬಂದು ತ್ನು  ಮಡದಿ ಕೊಟ್ಟ ೆಂತ್ಹ ಊಟ್ವನ್ನು  ಲ್ಲೆಂಗಪ್ರ ಸಾದ್ ಎೆಂದು ತೃಪಿ್ರಯೆಂದ್ 

ಸಿವ ೋಕರಿಸುತಿಿದ್ದ . ಗುಪಿ್ಭಕಿನಾದ್ ಮಾದಾರ ಚೆನು ಯ್ಯ  ಹಿೋಗೆ ಅರವತಿ್ತ  ವರ್ವ ಕಳೆದ್. 

ಪರಾಮಶಣನ ಗರ ಂಥಗಳು:- 

• ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು: ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖ ಮುಖಿ-  ಶಿವ ನಾಂದ ಎಸ್ ವಿರಕತಮಠ  

• Https://pustaka.sanchaya.net/-ಹರಿಹರ 

•  ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು- ಎಾಂ.ಎಾಂ. ಕಲ್ುುರ್ಗಿ 

https://pustaka.sanchaya.net/-ಹರಿಹರ
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