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ಆಧ್ಾಾತಿಿಕ ಮೇರುಪ್ುರುಷ ಸಂತಬಾಳುಮಾಮಾ 

 

ಡಾ. ವಗ್ಗಿ ಖಂಡಪ್ಪ ಗಣಪ್ತಿ 

 

ಮಹರರರಷ್ಟ್ರ ಮತ್ುು ಕರ್ರಾಟಕದ ಗಡಿಭರಗದ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ ಬರಳುಮರಮನನುು ಪಾತ್ಯಕ್ಷ 

ದೆೈವಿಪುರುಷ್ಟ್ರ್ೆೆಂದು ನೆಂಬಿದ ಜನರಿದರಾರೆ.  ಬರಳುಮರಮರನ ಪೂರ್ಾಜರು ದೆೇಸರಯಿ 

ಮರ್ೆತ್ನದರ್ರರಗಿದುಾ. ಕ್ರಾ.ಶ. 1656 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗರವಿ ಜಿಲೆಯಿ ಚಿಕೆಕೊಡಿ ತರಲಕಕ್ರನ ಅಕೆಕೊೇಳಕೆೊ 
ಬೆಂದು ರ್ೆಲೆಸ್ುತರುರೆ.  ಇರ್ರ ಮರ್ೆತ್ನಕೆೊ  ಅರಭರೆಂವಿ ಮತ್ುು ಆರಬರಳ  ೆಎೆಂಬ ಹೆಸ್ರುಗಳಿವೆ. 
ಬರಳುಮರಮರರು ಹರಲುಮತ್ ಕುರುಬ ಜರ್ರೆಂಗದ ಮರಯಪಪ ಅರಭರೆಂವಿ ಮತ್ುು ಸ್ತ್ಯರ್ನರ್ರ 

ಪವಿತ್ಾ ಗರ್ಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇರ್ರ ತರಯಿ ಸ್ತ್ಯರ್ವನ  ತ್ರ್ರುಮರ್ೆ ಮಹರರರಷ್ಟ್ರ ರರಜಯದ 

ಅಪ್ರಪಚಿವರಡಿಯರಗಿದೆ. ಇದು ಕುರುಬರ ಕುಲಗುರು ಶ್ಾೇ ರೆೇರ್ಣಸಿದಾರ ಪಾಖ್ರಯತ್ವರದ 

ಕ್ೆೇತ್ಾವರಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಧನಗರ ಜರ್ರೆಂಗರ್ು ಬಹು ಸ್ೆಂಖ್ರಯತ್ವರಗಿದುಾ ಇರ್ರು ರೆೇರ್ಣಸಿದಧ, 
ಖ್ೆಂಡೆಕೇಬ, ವಿಠೆಕೇಬ  ಚಿೆಂಚಲ್ಲ ಮರಯರ್ವರನುು ತ್ಮಮ ಮ ರ್ೆದೆೇರ್ರರಗಿ ಪೂಜಿಸ್ುತರುರೆ. 
1892 ಅಕೆಕಟೇಬರ 3  ಸೆಕೇಮವರರ ದಿರ್ಸ್ ತ್ೆಂದೆ ಮರಯಪಪ ತರಯಿ ಸ್ುೆಂದರಮಮ ದೆಂಪತಿಗಳ 

ಮಗರ್ರಗಿ ಬರಳುಮರಮರ ಜನಿಸಿದರು. ಇರ್ರ ಮರ್ೆತ್ನದ ಬೆಡಗು ಹೆಕನುಬರ್ೆುನುರ್ರ 

ಎೆಂಬುದರಗಿದುಾ ಇರ್ರ ಮರ್ೆದೆೇರ್ರು ಚಿೆಂಚಲ್ಲ ಮರಯರ್ವಳರಗಿದುಾ ತಿಳಿದುಬರುತ್ುದೆ. ಬರಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಬರಳಪಪ ಎೆಂಬ ಹೆಸ್ರಿನಿೆಂದ ಪರಿಚಿತ್ವರದ ಹುಡುಗನ ಸ್ವಭರರ್ರ್ು ಉಳಿದ ಮಕೊಳಿಗಿೆಂತ್ 

ಭಿನುವರಗಿ ಕರಣಿಸಿತ್ು. ಯರರೆಕಡರ್ೆ ಬೆರೆಯದೆೇ ತ್ನುದೆೇ ಜ್ಞರನ, ವಿಚರರಗಳಲ್ಲ ಿ

ತ್ಲ್ಲಿೇನರ್ರಗಿರುತಿುದಾನು ತ್ನು ವಿಚಿತ್ಾ ಸ್ವಭರರ್ದ ಮಗನನುು ಮರಯಪಪ ಒಬಬ ಶೆೇಠಜಿಯ 

ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರಯುರ್ ಕೆಲಸ್ಕೆೊ ಜಿೇತ್ ಇಡುತರುರ್ೆ. ಶೆೇಠಜಿಯು ದನಕರಯುರ್ ಕುರುಬರ 

ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒೆಂದು ಕೆಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಮಕಲೆ ಮತ್ುು ಒೆಂದು ತ್ಕತ್ುಬಿದಾ ತ್ಟ್ೆಟಯನುು ಕೆಕಡುತರುರ್ೆ. 
ಬರಳು ಮುಟ್ಟಟದ ಆ ತ್ಟ್ೆಟಯು ದೆೈವಿೇಸ್ವರಕಪ ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಿದಾ ತ್ಕತಿನಿೆಂದ ದೆೈವಿೇಪಾಭೆಯು 
ಕೆಕಟ್ಟಟಗೆಯನುು ಪಾವೆೇೇಶ್ಸಿ ಬರಳುವಿನ ಮಹರತೆಮಯನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ುತ್ುದೆ. ಇದನುು ಅರಿತ್ 

ಶೆೇಠಜಿಯ ಹೆೆಂಡತಿ ಆ ತ್ಟ್ೆಟಯನುು ದೆೇರ್ರ ಜಗುಲ್ಲಯ ಮೇಟ್ಟಟುಟ ಪೂಜೆ ಮರಡುತರಳ .ೆ ಅರ್ರ 

ವರಯಪ್ರರ ರ್ಯರ್ಹರರಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಹುಬೆೇಗ ಶ್ಾೇಮೆಂತ್ರರಗುತರುರೆ. ರ್ಯಸಿಿಗೆ ಬೆಂದ ಮಗನ 

ಮದುವೆ ಮರಡಬೆೇಕೆೆಂದು ತ್ೆಂದೆತರಯಿಗಳು ನಿಶಚಯಿಸ್ುತರುರೆ. ತರನು 
ಮದುವೆಯರಗುರ್ುದಿಲಿವೆೆಂದು ಬರಳಪಪ ಹಠಹಿಡಿಯುತರುರ್ೆ.  
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ಹೆಕಡೆದುಬಡಿದು ಅಕೊನ ಮಗಳು ಸ್ತೆುರ್ವಳನುು ಬಲರ್ೆಂತ್ 

ಮರಡಿ ಮದುವೆ ಮರಡುತರುರೆ. ಬಲರತರೊರವರಗಿ ಮದುವೆ 
ಮರಡಿದರೆ ಮರರ್ರ್ರದರ್ನು ಮದುವೆಯ ಹೆಂದರದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸರಯುತರುರ್ೆೆಂದು ಬರಳು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯ ನುಡಿಯುತರುರ್ೆ. ಅದರೆಂತೆ 
ಹೆಣುುಕೆಕಟಟ ಮರರ್ ತಿೇರಿಕೆಕೇಳುುತರುರ್ೆ. 
ಮದುವೆಯ ನೆಂತ್ರ ಅಪಪನ ಇಚೆಚಯೆಂತೆ ಮರರ್ನ ಮರ್ೆಗೆ 
ಸೆೇರಿದ ಬರಳಪಪ ''ಬರಳುಮರಮರ'' ಎೆಂಬ ಹೆಸ್ರಿನಿೆಂದ 

ಕರೆಯಲಪಡುತರುರ್ೆ. ತ್ನು ಮರರ್ನ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನುದೆೇ ಅದ 

ಕುಲದ ರ್ಯರ್ಸರಯ ಅೆಂದರೆ ಕುರಿ ಸರಕರಣಿಕೆ ಮರಡಬೆೇಕೆೆಂದು 
ಬರಳುಮರಮರ ಅಪ್ರಪಚಿವರಡಿಯ ಶ್ಾೇಭೆಕೇತೆ ಎೆಂಬುರ್ರಿೆಂದ 

ಐದು ಕುರಿಗಳನುು ಕೆಕೆಂಡು ಅರ್ುಗಳನುು 
ಮೇಯಿಸ್ತೆಕಡಗುತರುರ್ೆ. ತ್ನು ಬೆಳ ುೆಯ ಉಡುದರರ ಮರರಿ 

ಹಸ್ು ಮತ್ುು ಆಡುಗಳನುು ಖ್ರಿದಿಸಿ ತ್ನು ಕುಲದ ರ್ೃತಿುಯನುು 
ಕೆೈಗೆಕಳುುತರುರ್ೆ. ಬರಳುಮರಮರರ ತರಯಿ 

ಇಚರಚಮರಣಿಯರಗಿ ದೆೇರ್ರ ಅನುಮತಿಯೆಂತೆ ದೆೇರ್ರ 

ಸ್ನಿುದಿಗೆ ಸೆೇರಿಕೆಕಳುುತರುಳ .ೆ  ಬರಳುಮರಮರರು ತ್ಮಮ 
ಜಿೇರ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಧಿಸಿದ ನಿವಿಾಕಲಪ ಸ್ಮರಧಿ ಸಿಥತಿಯಿೆಂದ 

ದೆೇಹದಿೆಂದ ಆತ್ಮರ್ನುು ಬೆೇಪಾಡಿಸಿ ನಿಶಚಲದೆೇಹಿಯರಗಿ 

ಮಲಗಿಬಿಡುತಿುದಾರು. ಇದನುು ತ್ಪುಪ ಅರೆೃಾಸಿಕೆಕೆಂಡ ಜನರು 
ಬರಳುಮರಮರ ತಿೇರಿಕೆಕೆಂಡರೆೆಂದು ತಿಳಿತಿದಾರು. ಅರ್ರು 
ನಿವಿಾಕಲಪ ಸ್ಮರಧಿ ಸಿಥತಿಯಿೆಂದ ಹೆಕರಬೆಂದರಗ 

ಪ್ೆಚರಚಗುತಿುದಾರು. ಜನರೆಲಿರಕ ಅರ್ರನುು ಹುಚಚ, ಲಹರಿರ್ಯಕ್ರು 
ಮುೆಂತರಗಿ ಆಡಿಕೆಕೆಂಡಿದಕಾ ಉೆಂಟು. ತ್ನು ಮರರ್, 

ತರಯಿಯರ ಮರಣರ್ನುು ಮುೆಂಚಿತ್ವರಗಿಯೇ ಸ್ಕಚಯವರಗಿ 

ಹೆೇಳಿದಾ ಬರಳುಮರಮರನ ರ್ಯಕ್ರುತ್ವರ್ನುು ಜನತೆ ನೆಂತ್ರ 

ಅರಿತ್ು ಬರಳುಮರಮರರಿಗೆ ದೆೈವಿಕಸರಥನರ್ನುು ಕೆಕಡುತರುರೆ. 
ಪರಸಿರೇಯನುು ಸರಕ್ರತ  ತ್ನು ಮರತ್ೃಶ್ಾೇಯೆಂತೆ ತಿಳಿಯುತಿುದಾ 
ಬರಳುಮರಮರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶಕ್ರುಯನುು ಗುರುತಿಸಿದಾರು. 
ಬರಳುಮರಮರರು ಬಾಹಮರ್ಷಾ ಶ್ಾೇಸ್ದುುರು ಮಕಳ  ೆ

ಮರಹರರರಜರನುು ಗುರುಗಳೆೆಂದು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಾರು. ರ್ಕಮಿ 

ಮೇಲೆ ಯರರು ಹೆಚುಚ ಯರರಕ ಕಡಿಮಯಿಲಿ,  ಎಲಿರ ದೆೈರ್ 

ರ್ಕ್ರುಯಕ ಒೆಂದೆೇ ಎೆಂಬ ಭರರ್ದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅರ್ರನುು 
ಹುಚುಚಕುರುಬ ಬರಳು ಎೆಂದು ಪ್ಾೇತಿಯಿೆಂದ ಕರೆಯುತಿುದಾರು. 
ಬರಳುಮರಮರ ರ್ಕುರ ಮೈಮೇಲೆ ಆರ್ರಿಸಿದ ದೆರ್ವಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸಿ ಓಡಿಸ್ುತಿುದಾರು. ಇತ್ರ ಅರ್ೆೇಕ ಸ್ೆಂತ್ರ ದಶಾನ ಮರಡಿ 

ಬರಳುಮರಮರರು ತ್ಮಮ ದೆೈವಿಶಕ್ರು ಮತ್ುು ಹಿರಿಮಯನುು 
ಹೆಚಿಚಸಿಕೆಕೆಂಡರು ತ್ಮಮ ರ್ೆಂಡರರ ಮಹಿಮಯಿೆಂದ ಬಡಜನರ 

ಬಡತ್ನ ಹೆಕೇಗಲರಡಿಸ್ುರ್ುದು. ಜನರಿಗೆ ತ್ಗುಲ್ಲದ 

ರೆಕಗರುಜಿನಗಳನುು ವರಸಿ ಮರಡುರ್ುದು ಸ್ರ್ರಮಗಾದಲ್ಲಿ 
ರ್ಕುರು ನಡೆದು ರ್ರಯಯ-ಧಮಾಗಳನುು ಪ್ರಲ್ಲಸ್ುರ್ೆಂತೆ 
ಮರಡುರ್ುದು. ಬರಳುಮರಮರರು ಕೆೈಗೆಕೆಂಡ 

ಕರಯಾಗಳರಗಿವೆ. ಇದಕರೊಗಿ ಬರಳುಮರಮರರು ತ್ಮಮ 
ಅಗೆಕೇಚರ ಶಕ್ರುಗಳಿೆಂದ ನಕರರರು ಪವರಡಗಳನುು ಸ್ೃರ್ಷಿಸಿ 

ಬಡರ್ರ ಶಾಮಜಿೇವಿಗಳ ಅರ್ೆೇಕ ಕಷ್ಟ್ಟಕರಪಾಣಯಗಳನುು 
ಬಗೆಹರಿಸಿದರು.  ಬೆಂಕರಪುರದಲ್ಲಿ ಹರ್ೆಕುೆಂದು ರ್ಷ್ಟ್ಾದ 

ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಣರ್ನುು ಜಿೇರ್ೆಂತ್ಗೆಕಳಿಸಿದುಾ ಅಚಚರಿಯ 

ವಿಷ್ಟ್ಯವರಗಿದೆ, ಇದಕೆೊ ಅರ್ರಿಗೆ ಗೆಕತಿುದಾ ಔಷ್ಟ್ಧಿ ವಿದೆಯ 
ಕರರಣವೆೆಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. ಬರಳುಮರಮರನ 

ಅನುಯರಯಿಗಳು ತ್ಮಮನುು ತರರ್ು ತಿದಿಾಕೆಕಳುದಿದಾರೆ, ಅದಕೆೊ 
ಬರಳುಮರಮರರು ಅರ್ೆೇಕ ಬರರಿ ತ್ಮುನುು ತರವೆೇ 
ಕಠೆಕೇರವರಗಿ ಶ್ಕ್ಷಿಶ್ಕೆಕೆಂಡು ಅನುಯರಯಿಗಳಿಗೆ 
ನಿೇತಿಮತೆುಯ ಪ್ರಠ ಕಲ್ಲಸ್ುತಿುದಾರು. ಮನುಷ್ಟ್ಯ ತ್ನು ಶ್ಸಿುನ 

ಬದುಕ್ರನಿೆಂದ ನಿಯಮಿತ್ ಶಾಮದ ಬದುಕ್ರನಿೆಂದ 

ರೆಕೇಗರುಜಿನಗಳಿೆಂದ ದಕರವರಗಿ ಆಯುಷ್ಟ್ಯರ್ನುು 
ಹೆಚಿಚಸಿಕೆಕಳುಬಹುದೆೆಂದು ಅರ್ೆೇಕ ಜನರ ಆಯುಷ್ಟ್ಯರ್ನುು ಹೆಚಿಚಸಿ 

ತೆಕೇರಿಸಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೆಕೆಂಡರು. ಅರ್ೆೇಕ 

ಕಕಾರಿಗಳನುು, ಕಳುರನುು , ಸ್ುಳುರಬದಕನುು ತ್ಮಮ ಸ್ರಳ 

ಜಿೇರ್ನದಿೆಂದ ಪಾಭರರ್ಗೆಕಳುುರ್ೆಂತೆ ಮರಡಿ ಅರ್ರಿಗೆ ಬದುಕುರ್ 

ಉತ್ುಮ ಮರಗಾರ್ನುು ಕಲ್ಲಸಿದರು, ಒಳ ುೆಯ ದರರಿಗೆ 
ಹಚಿಚದರು. 
ಹಿೇಗೆ ಒಬಬ ಸರಮರನಯ ಕುರುಬ ಕುಟುೆಂಬದಲ್ಲ ಿ ಮನುಷ್ಟ್ಯರ್ರಗಿ 

ಹುಟ್ಟಟದ ಬರಳುಮರಮರರು ತ್ಮಮ ಆಧ್ರಯತಿಮಕ ಮತ್ುು ಆದಶಾ 

ಬದುಕ್ರನಿೆಂದ ಲಕ್ರೆಂತ್ರ ಜನರಿಗೆ ದೆೈವಿೇ ಸ್ೆಂರ್ಕತ್ರರಗಿ 

ಉಳಿದುಕೆಕೆಂಡಿರುರ್ದು ಸ್ತ್ಯಸ್ೆಂಗತಿಯರಗಿದೆ. 
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