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ಸಾರಾಂಶ:  ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ತವರೂರು, ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಕನಾಿಟಕ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಕಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ  ಒೇಂದು ಹೆಜೆ್ಜ  

ಮೇಂಚೂಣಿಯರೆ್ಲ  ಇದೆ ಎೇಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾ ಗಲಾರದು. ನ್ಮ್ಮ  ಕರುನಾಡಿನ್ರೆ್ಲ  ಒೇಂದೇಂದು ಭಾಗದ್ರೆ್ಲ  ಒೇಂದೇಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಹಬಬ , ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. ಪರ ತಿೀ ಹಬಬ  ಆಚರಣೆಗಳ್ಳಗೂ ನ್ಮ್ಮ  ಪೂವಿಜರು ಒೇಂದೇಂದು ರಿೀತಿಯ ಜಾನ್ಪದ್ 

ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ  ಕಟಿ್ಟದ್ದಾ ರೆ. ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ  ಉತತ ರ ಕನಾಿಟಕದ್ರೆ್ಲ  ʼಮೊಹರಂ ʼ ಎೇಂಬ ಆಚರಣೆ ವಿಷೇಷವಾದ್ರೆ 

ನ್ಮ್ಮ  ದ್ಕಿ್ಷಣ ಭಾಗದ್ರೆ್ಲ  ಡೊಳಿು  ಕುಣಿತ , ಮ್ಹದೇಶ್ವ ರನ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹು ಪ್ಪಲು ಪ್ಪರ ಮಖ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಹೇಂದಿದೆ. 

ಅದ್ರಂತೆ  ನ್ಮ್ಮ  ಕರಾವಳ್ಳ ಭಾಗಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳೂ ಕೂಡಾ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲೆ್  ಎನ್ನನ ವಂತೆ 

ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. ನ್ಮ್ಮ  ಕರಾವಳ್ಳ ಪರ ದೇಶ್ದ್ರೆ್ಲ  ವಿಧ್ ವಿಧ್ವಾದ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. ಅವುಗಳರೆ್ಲ  ಪಪರ ಮಖ್ವಾದ್ವು 

ಎೇಂದ್ರೆ ಕೀಲಾ, ಭೂತಾರಾಧ್ನೆ, ಧೈವಾ  ಮೇಂತಾದ್ವುಗಳು. ಈ ಲೇಖ್ನ್ದ್ ಮೂಲ್ಕ ಕರಾವಳ್ಳಯ ಭಾಗದ್ರೆ್ಲ  ಆಚರಿಸುವ 

ಪರ ಮಖ್ವಾದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧೈವ ಎೇಂಬ  ಆಚರಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳ್ಳಯೀಣ. 

 

ಮುಖ್ಯ  ಪದಗಳು - ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ , ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧೈವ, ಭೂತಾರಧನೆ. 

 

ಪೀಠಿಕೆ: 

ದ್ಕಿ್ಷಣ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಗವನ್ನನ  ಕರಾವಳ್ಳ ಕನಾಿಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡು ಅೇಂತೆಲೆಾ  ಕರೆಯುತಾತ ರೆ. ಇೇಂಥ ಕರಾವಳ್ಳ ತಿೀರಾ 

ವಿಶ್ಷಠ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಪರ ಸಿಧಿ್ಧಯನ್ನನ  ಪಡೆದಿದೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಈ ಭಾಗದ್ರೆ್ಲರುವ ಧೈವಾರಾಧ್ನೆ ಭಾರತಿೀಯ 

ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲೆ್ಲೀ ಇನೆನ ಲೆ್ಲ  ಕೂಡಾ ಕಾಣಲಾಗದಂತಹ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ. ಆದ್ಾ ರಿೇಂದ್ಲೇ ಅದು ವಿಶೇಷ ಸ್ನಾ ನ್ವನ್ನನ  

ಪಡೆದಿದೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಜನ್ರರೆ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳ್ಳ ಪರ ದೇಶ್ದ್ರೆ್ಲ  ವಿವಿಧ್ ಬಗ್ಗಯ ಧೈವಗಳ್ಳವೆ ಅದ್ರಲೆ್ಲ  

ಬಹಳ ಮಖ್ಾ ವಾದುದೆೇಂದ್ರೆ, ʼಪಂಜುರ್ಲಿ ಧೈವಾರಾಧ್ನೆʼ. 

 

ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧೈವದ ಇತಿಹಾಸ್: 

 

 ಒೇಂದಮೆಮ  ಪ್ಪವಿತಿ ದೇವಿಯ ಅನ್ನಸ್ನರವಾಗಿ ಕೈಲಾಸ್ನಾಥನಾದ್ ಶ್ವನ್ನ ಒೇಂದು ಅರಣಾ ವನ್ನನ  ನಿರ್ಮಿಣ 

ರ್ಮಡುತಾತ ನೆ. ಈ ಅರಣಾ ವನ್ನನ  ದೇವರ ಕಾಡು ಎನ್ನ ಲಾಗುತಿತ ರುತತ ದೆ. ಒೇಂದು ದಿನ್ ಈ ಅರಣಾ ಕ್ಕಕ  ಪರರ್ಮತಮ  ಶ್ವನ್ನ 

ಭೇಟೆಗ್ಗೇಂದು ತೆರಳುತಾತ ರೆ. 

 

 ಭೇಟೆಗ್ಗ ಹರಟ ಸ್ಮ್ಯದ್ರೆ್ಲ  ಭಗವಂತನ್ ಕಣಿಿ ಗ್ಗ ಹಂದಿ ಮ್ತುತ  ಹಂದಿಯ ಮ್ರಿಗಳು ಕಾಣುತತ ವೆ. ಆಗ ಭೇಟೆಗಾರನ್ನ್ನನ  

ಕಂಡು ಭಯದಿೇಂದ್ ದಡಡ  ದಡಡ  ಹಂದಿಗಳು ದಿಕಾಕ ಪ್ಪಲಾಗಿ ಓಡಿ ಅಲೆ್ರೆ್ಲ  ಅವಿತುಕೇಂಡುಬಿಡುತತ ವೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ರಿ 

ಹಂದಿಗಳು ಓಡಲಾಗದೆ ಅರೆ್ಲಯೇ ನಿೇಂತು ಬಿಡುತತ ವೆ. ಈ ಸ್ಣಿ  ಸ್ಣಿ  ಹಂದಿಮ್ರಿಗಳನ್ನನ  ಕಂಡ ಪರರ್ಮತಮ ನ್ನ ಮೈ ಮ್ರೆತು 

ನಿೇಂತರೆ್ಲಯೇ ಮೌನ್ವಾಗಿ ನಿೇಂತುಬಿಡುತಾತ ರೆ.  

 

 

ಭಯದಿೇಂದ್ ನ್ಡುಗುತಿತ ದ್ಾ  ಆ ಹಂದಿಮ್ರಿಗಳ ಮಗಿ ತನ್ಕ್ಕಕ  ಮ್ನ್ಸೀತ ಕೈಲಾಸ್ನಾಥನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಭೇಟೆಯಾಡದೆ 

ಒೇಂದು ಹಂದಿ ಮ್ರಿಯನ್ನನ  ತೆಗ್ಗದುಕೇಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುತಾತ ರೆ. 
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 ಆ ಪುಟಿ  ಮ್ರಿ ಹಂದಿಯನ್ನನ  ಪ್ಪವಿತಿಗ್ಗ ತೀರಿಸಿ ನ್ಡೆದ್ ಘಟನೆಯನ್ನನ  ವಿವರಿಸುತಾತ ರೆ. ನಂತರ ಹಂದಿಯನ್ನನ  

ಪರರ್ಮತಮ  ತನ್ನ  ನಿವಾಸ್ದ್ ಮೇಂದೆ ಕಟಿ್ಟ  ಹಾಕುತಾತ ರೆ. ಆಗ ಶ್ವ ಪ್ಪವಿತಿಯರಿಬಬ ರು ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ಪಲ್ನೆ ಪೀಷಣೆ ರ್ಮಡಿ 

ಬೆಳೆಸುತಾತ ರೆ. ಹೀಗ್ಗ ಗಂಡ ಹೆೇಂಡತಿಯರಿಬಬ ರು ಸ್ನಕ್ಷ ದಡಡ ದ್ದಗಿ ರ್ಮಡುತಾತ ರೆ.  

 

ಆ ಹಂದಿಯು ಕೂಡಾ ಚೆನಾನ ಗಿ ತಿೇಂದು ದ್ಷಿ  ಪುಷಿ ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತತ ದೆ. ಹೀಗ್ಗ ಇರುವಾಗ ಒೇಂದು ದಿನ್ ಹಂದಿಯು ಭತತ ದ್ 

ಗದೆಾ ಯ ಒಳಕ್ಕಕ  ನ್ನಗೆಿ  ಅದ್ನ್ನನ  ಮೇಯುಾ  ಗದೆಾ ಯನ್ನನ  ತುಳ್ಳದು ಬೆಳೆಯನ್ನನ  ನಾಶ್ ರ್ಮಡಿಬಿಡುತತ ದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿೇಂದ್ 

ತುೇಂಬಾ ದುಖಿಃತರಾದ್ ದೇವಿ ಪ್ಪವಿತಿಯು ಶ್ವನ್ ಬಳ್ಳ ಬಂದು 

 

“ನಾವು ಸ್ನಕ್ಷದ್ ಹಂದಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ ಗದೆಾ ಯನ್ನನ  ತುಳ್ಳದು ಹಾಳು ರ್ಮಡಿತು” ಎೇಂದು ತನ್ನ  ದುಿಃಖ್ವನ್ನನ  ಪತಿಯ 

ಮೇಂದೆ ಹೇಳ್ಳಕಳಿುತಾತ ರೆ. ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಕೀಪಗೇಂಡ ಭಗವಂತನ್ನ ತನ್ನ  ಬಾಣದಿೇಂದ್ ಹಂದಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಹಾರ 

ರ್ಮಡುತಾತ ರೆ.  

 

ಬಾಣ ತಾಗಿದ್ ಹಂದಿ ನೀವಿನಿೇಂದ್ ನ್ರಳ್ಳಡಲು ಶುರು ರ್ಮಡುತತ ದೆ. ನೀವಿನಿೇಂದ್ ನ್ರಳ್ಳಡಿ ಛೀೇಂಕಾರದ್ ಶ್ಬಾ ದಿೇಂದ್ 

ಚೀರುತಾತ  ಶ್ವ ಮ್ತುತ  ಪ್ಪವಿತಿಯ ವಾಸ್ಸ್ಾ ಳದ್ ಮೇಂದೆ ಒದ್ಾ ಲಾಡಿ ಸ್ನಯುತತ ದೆ. ಈ ಭೀಕರತೆಯನ್ನನ  ಕಂಡ ಪ್ಪವಿತಿಯ 

ಮ್ನ್ಸ್ಸ ಲೆ್ಲ ೀ ಅನ್ನಕಂಪ ಮೂಡಲು ಶುರು ರ್ಮಡುತತ ದೆ. ಆಗ ದೇವಿ ಶ್ವನ್ ಬಳ್ಳಗ್ಗ ಬಂದು 

 

“ನಾವು ನ್ಮ್ಮ  ಮ್ಗುವಿನಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಪ್ರ ೀತಿಯನ್ನನ  ತೀರಿಸಿ ಕನೆಗ್ಗ ನಾವೇ ಕಲೆುವುದು 

ಸ್ರಿಯಲೆ್ . ಆದುದಿ್ ರಿೇಂದ್ ಆ ಹಂದಿಯನ್ನನ  ಉಳ್ಳಸಿ ಪರರ್ಮತಮ ” ಎೇಂದು ತನ್ನ  ನೀವಿನ್ ಅಳಲ್ನ್ನನ  ಭಗವಂತನ್ರೆ್ಲ  

ತೀಡಿಕಳಿುತಾತ ಳೆ. 

 

“ಅಕಸ್ನಮ ತ್ ನಿೀವು ಹಂದಿಯನ್ನನ  ಬದುಕ್ಷಸ್ದೇ ಹೀದ್ರೆ ನಾನ್ನ ಒೇಂದು ತುತುತ  ಆಹಾರವನ್ನನ  ಸೇವಿಸುವುದಿಲೆ್ , ಒೇಂದು 

ಹನಿ ನಿೀರನ್ನನ  ಕುಡಿಯುವುದಿಲೆ್ , ಎೇಂದು ಹಠ ಹಡಿಯುತಾತ ಳೆ.”  

 

 

ಪತಿನ ಯ ಹಠಕ್ಕಕ  ಮ್ನ್ಸೀತ ಭಗವಂತನ್ನ ತಾನೇ ಕೇಂದ್ ಹಂದಿಗ್ಗ ಮ್ರು ಜಿೀವ ನಿೀಡಿ ಅದ್ನ್ನನ  ಉಳ್ಳಸುತಾತ ರೆ. ಯಾವ 

ಜಾಗಕ್ಕಕ  ಬಾಣ ತಗುರ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿರುತತ ೀ ಆ ಭಾಗವನ್ನನ  ಭಗವಂತ ಸ್ವರಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಗಾಯ ರ್ಮಯವಾಗಿಬಿಡುತತ ದೆ.  

 

ಸ್ತುತ  ಮ್ತೆತ  ಹುಟಿ್ಟ ದ್ ಹಂದಿಯು ಭಗವಂತನ್ರೆ್ಲ“ನ್ನ್ಗ್ಗ ಯಾಕ್ಕ ಉಳ್ಳಸಿದಿಾ ೀರಿ?” ಎೇಂದು ಪರ ಶ್ನನ  ಕಳ್ಳತು, ಆಗ ಭಗವಂತನಾದ್ 

ಶ್ವನ್ನ“ಭೂಲೀಕದ್ರೆ್ಲ ಅಧ್ಮ್ಿವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚಾಾ ಗುತಿತ ದೆ, ಅರೆ್ಲ  ಭಗವಂತನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿರುವ ಜನ್ರನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ 

ರ್ಮಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ನ್ನನ  ಉಳ್ಳಸಿದೆಾ ೀನೆ, ಇದ್ರೇಂದಿಗ್ಗ ಕ್ಕಟಿ ವರ ಸಂಹಾರವು ನ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದಿ್ ರಿೇಂದ್ ನಿನ್ನ ನ್ನನ  

ಭೂಲೀಕಕ್ಕಕ  ಕಳುಸುತಿತ ದೆಾ ೀನೆ” ಎೇಂದು ಶಂಕರನ್ನ ಆ ಹಂದಿಗ್ಗ ʼಗಣಮ್ಣಿʼ ಎೇಂದು ನಾಮ್ಕರಣ ರ್ಮಡಿ ಆ ಹಂದಿಯನ್ನನ  

ಭೂಲೀಕಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಸುತಾತ ನೆ.  

 

  ಶ್ವ ಪ್ಪವಿತಿ ಇಬಬ ರು ಹಂದಿಗ್ಗ “ಧ್ಮ್ಿವನ್ನನ  ಉಳ್ಳಸು”  ಎೇಂದು ಆಶ್ೀವಿದಿಸುತಾತ ರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಪ್ಪವಿತಿ 

ದೇವಿಯು ತಂದೆ ಈಶ್ವ ರನ್ನ ಸ್ನಕ್ಷದ್ ಹಂದಿಯನ್ನನ  ಧ್ಮ್ಿ ಸಂಸ್ನಾ ಪನೆಗ್ಗೇಂದು ಭೂ ಲೀಕಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಸುತಾತ ರೆ. 

 

     ಕೈಲಾಸ್ದಿೇಂದ್ ಭೂಲೀಕಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ ಹಂದಿಯು ಮೊದ್ಲು ತನ್ನ  ಪ್ಪದ್ವನ್ನನ  ಇರಿಸಿದುಾ  ಕುಕ್ಕಕ ಯರೆ್ಲ . ಸುಬರ ಹಮ ಣಾ ದ್ರೆ್ಲ  

ಬಂದು ಹಳ್ಳದ್ ಗಣಮ್ಣಿಯು, ಕುರ್ಮರ ಧಾರೆಯ ನ್ದಿಯರೆ್ಲ  ಸ್ನನ ನ್ ರ್ಮಡಿ ʼನ್ಳ್ಳಾ ಡಿ ಬಿೀಡಿʼಗ್ಗ ಬರುತತ ದೆ. 

 

 ಈ ನ್ಳ್ಳಾ ಡಿ ಬಿೀಡು ಈಗಿನ್ ಧ್ಮ್ಿಸ್ಾ ಳದ್ ಹತಿತ ರದ್ರೆ್ಲದೆ. ಆ ಹಂದಿ ನ್ಳ್ಳಾ ಡಿ ಬಿೀಡಿಗ್ಗ ಬಂದ್ದಗ ಅರೆ್ಲ  ಶ್ವನ್ ಭಕ್ಕತ ಯಾದ್ 

ಅರ್ಮಮ  ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ ಯೇಂಬಾಕ್ಕಯ ಗಂಡನಿಗ್ಗ ಒೇಂದು ಬಗ್ಗಯ ಭಯಂಕರ ರೀಗ ಬಂದಿರುತತ ದೆ. ಅಮಮ  ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ  ತನ್ನ  ಗಂಡನ್ 

ಸಿಾ ತಿಯನ್ನನ  ಕಂಡ ದುಿಃಖತಳ್ಳಗಿರುತಾತ ಳೆ.  

 

ಆಗ ಅರೆ್ಲಗ್ಗ ಬಂದ್ ಗಣಮ್ಣಿಯು ಅಮಮ  ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ ಯವರನ್ನನ  ಕಂಡು “ತಾಯಿ ನಿನ್ನ  ಈ ಕಣಿಿ ೀರಿಗ್ಗ ಕಾರಣವೇನ್ನ “ 

ಎೇಂದು ಕಳಲು, ಆಗ ಅಮಮ  ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ  ತನ್ನ  ಗಂಡನ್ ಸಿಾ ತಿಗತಿಯನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಅವರಿಗಿರುವ ಖಾಯಿಲ್ಲಯ ಬಗೆ್ಗ  ಗಣಮ್ಣಿಗ್ಗ 

ವಿವರಿಸುತಾತ ಳೆ.  

 

ಆಗ ಗಣಮ್ಣಿಯು ಅಮಮ  ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ ಗ್ಗ ಸ್ರ್ಮಧಾನ್ ಪಡಿಸುತಾತ “ಕಣಿಿ ೀರು ಹಾಕಬೇಡ ತಾಯಿ, ನಾನ್ನ ಕೈಲಾಸ್ದಿೇಂದ್ 

ಬರುವಾಗ ಒೇಂದು ಬೇರಿನ್ ಮೂರ್ಲಕ್ಕಯ ಔಷಧ್ಧಯನ್ನನ  ತಂದಿದೆಾ ೀನೆ. ಈ ಔಷಧ್ಧಯಿೇಂದ್ ನಿಮ್ಮ  ಪತಿರಾಯ ಗುಣವಾಗುತಾತ ರೆ.” 

ಎೇಂದು ಅಭಯ ನಿೀಡುತಾತ  ಆ ಬೇರಿನ್ ಔಷಧ್ಧಯನ್ನನ  ಅಮಮ  ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ ಗ್ಗ ನಿೀಡುತತ ದೆ.  

 

ಆ ಔಷಧ್ಧಯಿೇಂದ್ ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ ಯವರ ಪತಿ ಭೀಮ್ಣಿ  ಪೆಗಿಡಿ ಗುಣಮಖ್ರಾಗಿ ಮೊದ್ರ್ಲನಂತೆ ಆಗುತಾತ ರೆ. ಅೇಂದು ತನ್ನ  

ಗಂಡನ್ ಖಾಯಿಲ್ಲ ವಾಸೆಯಾದುದ್ಾ ನ್ನನ  ಕಂಡ ಬಳಿ್ಳಳ್ಳತ  ಸಂತೀಷಗೇಂಡು ಗಣಮ್ಣಿಯನ್ನನ “ನಿನ್ನ  ಹೆಸ್ರೇನ್ನ ಕುರ್ಮರ” 

ಎೇಂದು ಕಳುತಾತ ಳೆ ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಉತತ ರಿಸಿದ್ ಗಣಮ್ಣಿ, “ಕೈಲಾಸ್ದ್ರೆ್ಲ  ಭಗವಂತ ಶ್ವನ್ನ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಗಣಮ್ಣಿ” ಎೇಂದು ನಾಮ್ಕರಣ 

ರ್ಮಡಿದ್ಾ ರು.  

 

ಆದ್ರೆ ಭೂಲೀಕಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ ನಂತರ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡಾ ಹೆಸ್ರಿಟಿ್ಟ ಲೆ್  ಎನ್ನನ ತಾತ ನೆ. 

 

“ನ್ನ್ಗ್ಗ ನಿೀವು ಅನ್ನ  ಹಾಕ್ಷ ರ್ಮತೃ ಸ್ನಾ ನ್ ತುೇಂಬಿದಿಾ ೀರಿ, ನಿಮ್ಮ  ಪತಿ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಪ್ತೃ ಸ್ನಾ ನ್ ತುೇಂಬಿದ್ದಾ ರೆ, ಆದಿ್ ರಿೇಂದ್ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  

ನಿೀವು ಇನ್ನನ ಮೇಂದೆ ʼಅಣಿ ಪಾ ʼ ಎನ್ನ ಬಹುದು” ಎನ್ನನ ತಾತ ನೆ. ಅೇಂದಿನಿೇಂದ್ ಗಣಮ್ಣಿಯ ಹೆಸ್ರು ʼಅಣಿ ಪಾ  ಪಂಜುರ್ಲಿʼ 

ಎೇಂಬ ನಾರ್ಮೇಂಕ್ಷತದಿೇಂದ್ ಲೀಕವೆಲೆಾ  ಪರ ಖಾಾ ತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುತತ ದೆ.  
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ಇದ್ದದ್ ನಂತರದ್ರೆ್ಲ  ಧ್ಮ್ಿಸ್ಾ ಳದ್ರೆ್ಲ  ಇೇಂದಿಗೂ ಕೂಡಾ ʼಅಣಿ ಪಾ  ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಗʼ ಮ್ಹತವ ದ್ ಸ್ನಾ ನ್ರ್ಮನ್ವಿದೆ. ಒೇಂದು 

ರಿೀತಿಯರೆ್ಲ  ಹೇಳಬೇಕ್ಕೇಂದ್ರೆ, ಧ್ಮ್ಿಸ್ಾ ಳದ್ರೆ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥಸ್ನವ ಮಿ ನೆಲ್ಲಯೂರಲು ಅಣಿ ಪಾ  ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಮಖ್ಾ  

ಕಾರಣ ಎನ್ನನ ತಾತ ರೆ. 

                   “ಭಕತ ರಿೇಂದ್ ವಜರ  ವೈಢೂಯಿ, ಬೆಳಿ್ಳ  ಬಂಗಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿರರ್ಲ, ಅಲ್ಾ  ಕಾಣಿಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಅದು 

ನ್ನ್ಗಿರರ್ಲ ನಾನ್ನ  ಭಗವಂತನ್ನ್ನನ  ಕಾಯುತಾತ  ಎಪಾ ತುತ  ಮೆಟಿ್ಟ ಲ್ ಗಿರಿಯೇರಿ ನಿಲೆುವೆ. ಈ ಸ್ಾ ಳದ್ರೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಅಧ್ಮ್ಿವಾಗದಂತೆ ಧ್ಮ್ಿವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಿಕೇಂಡು ಬನಿನ ” ಎೇಂದು ವಾಕತ ನ್ವನ್ನನ  ಅಣಿ ಪಾ  ಪಂಜುರ್ಲಿ ನ್ನಡಿಯುತಾತ ನೆ. 

 

ಇದ್ರಿೇಂದ್ದಗಿ ಧ್ಮ್ಿಸ್ಾ ಳದ್ರೆ್ಲ  ಎಪಾ ತುತ  ಮೆಟಿ್ಟ ಲ್ನ್ನನ  ನಿಮಿಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಅಣಿ ಪಾ  ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಗ ದೇವಾಲ್ಯವನ್ನನ  

ಕಟಿ ಲಾಗಿದೆ. ಮೇಂದಿನ್ ದಿನ್ ರ್ಮನ್ದ್ರೆ್ಲ  ಧ್ಮ್ಿಸ್ಾ ಳದ್ರೆ್ಲ  ಧ್ಮ್ಿದ್ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿ ನಿೇಂತ ಈ ಧೈವಶ್ಕ್ಷತ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳ್ಳಗ್ಗ 

ತೆರಳುತಿತ ದ್ಾ ೇಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸ್ರುಗಳ್ಳೇಂದ್ ಇದ್ನ್ನನ  ಕರೆಯಲು ಶುರು ರ್ಮಡುತಾತ ರೆ. 

 

 

ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ನಾನಾ ಹೆಸ್ರುಗಳು: 

 

ಅೇಂಗಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬನ್ಿರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬಗೆು  ಪಂಜುರ್ಲಿ, ತೇಂಬಾಯಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ವತೆಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಉಪೆಾ ಟಿ್ಟ  

ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬೀರ್ಲದ್ಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬೀಳ್ಳಯಾಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಎೇಂಡೂಲ್ಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪ್ಪೇಂಜೈ 

ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬೈಕಾಟ್ಟಾ  ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಭಕ್ಷತ  ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಾ ಗೂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕದಿರ  ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕಕ  ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಾೇಂತಾವರ 

ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಹಂಪದ್ದಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಹೀಗ್ಗ ಕರಾವಳ್ಳ ತಿೀರದ್ರೆ್ಲ  ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧೈವವನ್ನ  ಭಕ್ಷತ ಯಿೇಂದ್ ಪೂಜಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ. 

 

 

ಉಪಸಂಹಾರ: 

 

ಹೀಗ್ಗ ಕರೆಯಲು ಶುರು ರ್ಮಡಿದ್ ನಾಡಿನ್ ಕರಾವಳ್ಳ ಜನ್ ಅದ್ನ್ನನ  ಭಕ್ಷತ ಯಿೇಂದ್ ಕಾಣುವುದು ರ್ಮತರ ವಲೆ್ದ್ದೇ 

ಅದ್ರಂತೆ ವೇಷಗಳನ್ನನ  ಧ್ರಿಸಿ ಕೀಲ್ವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸ್ಲು ಶುರು ರ್ಮಡಿದ್ರು. ಈ ಕೀಲ್ದ್ರೆ್ಲ  ಜನ್ರು ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  

ಸ್ಮ್ಸೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಬಗ್ಗಹರಿಸಿಕಳಿುತಾತ ರೆ.  

 

ಆಸಿತ  ವಿಚಾರ, ಮ್ದುವೆ ವಿಚಾರ, ನಾಾ ಯ ಪಂಚಾಯಿತ  ಇನಿನ ೀತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಈ ಕೀಲ್ ನ್ಡೆಯುವ 

ಸಂದ್ಭಿದ್ರೆ್ಲ  ಜನ್ರು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಮೇಂದೆ ನಿೇಂತು ತಮ್ಮ  ಸ್ಮ್ಸೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಬಗ್ಗ ಹರಿಸಿಕಳಿುತಾತ ರೆ. ಅದ್ರೇಂದಿಗ್ಗ 

ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೇಳ್ಳದಂತೆ ಚಾಚು ತಪಾ ದೆ ನ್ಡೆದುಕಳಿುತಾತ ರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕುಕ  ಅದ್ನ್ನನ  ಮಿೀರಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ 

ನ್ಡೆಯುವುದಿಲೆ್ . ಅಕಸ್ನಮ ತ್ ನ್ಡೆದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಾ ದ್ಾ ಲೆ್ .  

 

 

ನ್ಮ್ಮ  ಭಾರತದ್ರೆ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಜಾನ್ಪದ್ ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ತಮ್ಮ ದೇ ಶೈರ್ಲಯರೆ್ಲ  ಕಟಿ್ಟ  ಜನ್ರು ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನನ  

ನಂಬುತಾತ ರೆ. ಇದು ಕವಲ್ ತುಳುನಾಡಿನೇಂದ್ರ ಕಥೆ ರ್ಮತರ ವಲೆ್ , ಬದ್ರ್ಲಗ್ಗ ನಾಡಿನಾದ್ಾ ೇಂತ ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  ಗಾರ ಮ್ 

ದೇವತೆಗಳಬಗೆ್ಗ  ಅದ್ರದೆಾ ೀ ಕಥೆಗಳ್ಳರುತತ ವೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಎಷಠ ರ ಮ್ಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಸ್ತಾ ವೀ ಸುಳಿ್ ೀ ಗತಿತ ಲೆ್ . ಆದ್ರೆ ದೇವರ 

ಮೇರ್ಲರುವ ಭಕ್ಷತ  ಸುಳಿಲೆ್ . 
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