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ಪೋಠಿಕೆ 

ಮಲೆಯಾಳಂ ಕಾಾ ಲೆೇಂಡರ್ ‘ಕೊಲಲ ’ದ ಮೊದಲ ಮಾಸವಾದ ಚೇಂಗಮ್ ಮಾಸದ ಹಸು  (ಅತು ೇಂ) 

ನ್ಕ್ಷತರ ದ್ೇಂದ ಓಣಂ ಆರಂಭವಾಗುತು ದೆ(ಆಗಸ್ಟಟ /ಸೆಪೆಟ ೇಂಬರ್). ಅತು ೇಂ ಪತಿು ನ್ ಪೊನ್ನ ೀಣಂ ಅೇಂದರೆ ಹತು ನೇ 

ದ್ನ್ದ ಶ್ರರ ವಣ ನ್ಕ್ಷತರ ದಂದು ‘ತಿರುವೀಣಂ’. ಓಣಂ ಎನ್ನನ ವ ಪದವು ಸಂಸಕ ೃತದ ‘ಶ್ರವನ್’ ಪದದ್ೇಂದ 

ಬಂದ್ದೆ. ಶ್ರವನ್ವು ಇಪಪ ತ್ು ೀಳನೇ ನ್ಕ್ಷತರ . ಓಣಂಅನ್ನನ  ಕೇರಳಿಗರ ಸುಗಿ್ಗಯ ಹಬಬ ವೇಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಭತು ದ 

ಸುಗಿ್ಗ  ಸಂಭರ ಮ ಮತ್ತು  ಮಳೆಗಾಲದ ಹೂ ಫಸಲುಗಳ ಸಂಗಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಲ  ಮಾವಳಿ ರಾಜ ಪಾತ್ತಳ 

ಲೀಕದ್ೇಂದ ಭೂಮಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೇಟಿಗೆ ಭೂಲೀಕಕ್ಕಕ  ಬರುತ್ತು ನೆ ಎನ್ನನ ವ ಐತಿಹಾ ವಿದೆ.  

ಓಣಂ ಪರ ಯುಕು  ಓನ್ಕಲ್ಲಕಾಲ್ಸ ಆಟ ವಿಶೇಷವಾಗ್ಗದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ ತಳಪಪ ೇಂದ್ಕಲ್ಲ, 

ಆಮ್ಬಬ ಉಲ್ಸ(ಬಿಲ್ಲಲ ನ್ಯಟ), ಕುಟುಕುಟು, ಕಯಾ ಮಕಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಅತು ಕಳಂ ಎನ್ನನ ವ ಕಾಳಗದ ಆಟಗಳು 

ಮುಖ್ಾ ವಾದವುಗಳಾಗ್ಗವ. ಕೈಕೊಟಿಟ ಕಲ್ಲ ಮತ್ತು  ತ್ತೇಂಬಿತ್ತಳಳ ಲ್ಸ ಎನ್ನನ ವ ನೃತಾ  ಪರ ಕಾರಗಳು, ಜನ್ಪದ ನೃತಾ  

ಪರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಕುಮಮ ಟಿಟ ಕಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಪುಲ್ಲಕಲ್ಲಗಳು ಇಡೀ ಉತ್ ವದಲ್ಲಲ  ಆಕಷಿವಾದವುಗಳಾಗ್ಗವ. 

ಸೇಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಪರ ಕಾರ ಬಲ್ಲಚಕರ ವತಿಿಯು ಓಣಂನ್ಲ್ಲಲ  ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತು ನೆೇಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಪರ ತಿೀಕವಾಗ್ಗ ವಾಮನ್ ಮತ್ತು  ಬಲ್ಲಚಕರ ವತಿಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 

“ತಿರುಮೇನಿ....” ಎೇಂದು ಕೂಗ್ಗದ್ಯಗ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲಾಹಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡುತ್ತು ರೆ. ನಂತರ 

ಫಲಹಾರಕ್ಕಕ  ತೃಪ್ತು ಯಾಗ್ಗ ವೇಷಧಾರಿ ‘ಮಾವೇಲ್ಲ’ ಬಹುಮಾನ್ವನಿನ ತ್ತು  ಹಿೇಂದ್ರುಗುತ್ತು ನೆ. ‘ಓನ್ತು ಪಪ ನ್’ 

ಸೇಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಉಡುಪ್ತನ್ಲ್ಲಲ  ಪರ ತಿ ಮನೆಗೆ ತ್ರಳಿ ಆಶ್ವೀವಾಿದ ನಿೀಡುತ್ತು ನೆ. ಕೇರಳದ ಉತು ರ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಲ ದದ  ಈ ಆಚರಣೆ ವಿರಳವಾಗುತಿು ದುದ , ಕ್ಕಲವು ಹಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾತರ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗ್ಗದೆ. 

“ವಾಮನ್ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲ ನೆಲೆಯನ್ನನ  ನ್ಯವು ಕೇರಳದ ಎನ್ಯಿಕುಲಂ ಜಿಲೆಲ ಯ ತಿರ ಕಾಕ ಕರಾ 

ಪಟಟ ಣದಲ್ಲಲ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗ್ಗದೆ. ಈ ತಿರ ಕಾಕ ಕರಾ ಪಟಟ ಣವು ಎನ್ಯಿಕುಲಂ-ತಿರ ಶ್ಯಾ ರ್ ಹೆದ್ಯದ ರಿಯಲ್ಲಲ ದೆ. ಈ 

ವಾಮನ್ ದೇವಾಲಯವು ಅತಾ ೇಂತ ಪಾರ ಚೀನ್ವಾಗ್ಗದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗಿೆ  ತಮಿಳು ವೈಷಣ ವ ಸಂತನ್ಯದ 

ನ್ಮಮ ಳವ ರ್ ಅವರು ತಮಮ  ರಚನೆಯಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗ್ಗದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಲ  

ದೊರೆತಿರುವ ಶ್ವಲಾಶ್ರಸನ್ಗಳ ಪರ ಕಾರ ಈ ಪರ ದೇಶ್ವು ಮಹಾಬಲ್ಲ ಚಕರ ವತಿಿಯ ಸಮಾರ ಜಾ ವಾಗ್ಗತ್ು ೇಂದು ತಿಳಿದು 

ಬರುತು ದೆ. ಅಲಲ ದೆ ಈ ದೇವಾಲಯವಿರುವ ಜಾಗವು ವಾಮನ್ನ್ನ ಮಹಾಬಲ್ಲಯನ್ನನ  ಪಾತ್ತಳಕ್ಕಕ  ತಳಿಳ ದ 
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ಜಾಗವೇಂದೂ ಪರ ತಿೀತಿಯಿದೆ.” (Read more at: https://kannada.nativeplanet. com-onam-festival/articlecontent-

pf16864-000847) ಆದದ ರಿೇಂದ ಕೇರಳಿಗರು ತಮಮ ಜಿೀವಮಾನ್ದ ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  

ಒಮ್ಬಮಯಾದರೂ ಈ ಪರ ದೇಶ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿನಿೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತು ರೆ. ಪರ ತಿ ವಷಿ ಇಲ್ಲಲ  ನ್ಡೆಯುವ ಓಣಂ ಹಬಬ ವನ್ನನ  

ಕಣ್ು ೇಂಬಿಕೊಳಳ ಲು ರಾಜಾ ದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿೇಂದ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ತರತಮವಿಲಲ ದೆ ಸವಿರಾರು ಜನ್ ಇಲ್ಲಲ  

ಸೇರುತ್ತು ರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೊೀಮುಸೌಹಾದಿತ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗ್ಗದೆ. 

ಓಣಂನ್ ಹತ್ತು  ದ್ನ್ಗಳ ಆಚರಣೆ ಅತು ೇಂನಿೇಂದ ಆರಂಭವಾಗುತು ದೆ. ‘ಅತು ೇಂ’ನಿೇಂದ ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು 

ಮನೆಯ ಅೇಂಗಳದಲ್ಲಲ  ಪೂಕಳಂ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತು ರೆ. ‘ಚತಿು ರ’ ಓಣಂನ್ ಎರಡನೇ ದ್ನ್.  ಮನೆ 

ಸವ ಚಚ ತ್ಯನ್ನನ  ಮಾಡಕೊಳುಳ ವ ಈ ದ್ನ್ದಲ್ಲಲ  ಜೊತ್ಗೆ ಪೂಕಳಂನ್ ಎರಡನೇ ವೃತು ವನ್ನನ  ಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

‘ಚೀದ್’ ಓಣಂನ್ ಮೂರನೇ ನ್ಕ್ಷತರ ವಾಗ್ಗದೆ. ಈ ದ್ನ್ವನ್ನನ  ‘ಓಣವಿಳಿ’ ಎೇಂದು ಕರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಹಬಬ ಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ 

ಬಟ್ಟಟ , ಆಭರಣಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೀದ್ಸುವ ದ್ನ್. ಓಣಂ ದ್ವಸ ಧ್ರಿಸುವ ಹೊಸಬಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ‘ಓಣಕೊೀಡ’ ಎೇಂದು 

ಕರೆಯುತ್ತು ರೆ.  ಪೂಕಳಂನ್ ಮೂರನೇ ವೃತು ವನ್ನನ  ಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. ‘ವಿಶ್ರಗಂ’ ಓಣಂ ಉತ್ ವದ ಪರ ಧಾನ್ 

ನ್ಕ್ಷತರ . ಈ ದ್ನ್ ಓಣಂ ಸದಾ ವನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸುತ್ತು ರೆ. ‘ಅನಿಲಂ’ ಈ ನ್ಕ್ಷತರ ದಲ್ಲಲ  ವಲಂಗಳಿ(ಬೀಟ್ ರೇಸ್ಟ) 

ನ್ಡೆಸುತ್ತು ರೆ. ‘ತಿರ ಕೇಟ’ ದ್ವಸದಲ್ಲಲ  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ಸೆನ ೀಹಿತರಿಗೆ ಹೊಸ ಉಡುಗರೆ ಕೊಡಲಾಗುತು ದೆ. ತಿರ ಕ್ಕಟದ 

ದ್ನ್ ಪೂಕಳಂಅನ್ನನ  ಐದು, ಆರು ವಿವಿಧ್ ಬಣಣ ದ ಹೂಗಳಿೇಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ‘ಮೂಲಂ’ನಂದು 

ವಿವಿಧ್ ಸೇಂಸಕ ೃತಿಕ ಉತ್ ವಗಳು ನ್ಡೆಯುತು ವ. ಪೂಕಳಂನ್ ನ್ಡುವ ದ್ೀಪ ಹಚ್ಚಚ ತ್ತು ರೆ. ‘ಪೂರಾಡಂ’ ಈ 

ನ್ಕ್ಷತರ ದಲ್ಲಲ  ಪೂಕಳಂನ್ ನ್ಡುವ ಮಾವಲ್ಲಯ, ವಾಮನ್ನ್ ಪರ ತಿಮ್ಬಗಳನ್ನನ  ಸಾ ಪ್ತಸುತ್ತು ರೆ. ಹಿೀಗೆ ಈ 

ಪರ ತಿಮ್ಬಗಳನ್ನನ  ಸಾ ಪ್ತಸುವುದಕ್ಕಕ  ‘ಓಣತು ಪಪ ನ್’ ಎನ್ನ ತ್ತು ರೆ. ತಮಮ  ತಮಮ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಬಲ್ಲಯನ್ನನ  

ಆಮಂತಿರ ಸುವುದಕಾಕ ಗ್ಗ ಪೂಕಳಂ ನ್ಡುವ ಈ ಪರ ತಿಮ್ಬಗಳನ್ನನ  ಇಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ದ್ವಸ ಪೂಕಳಂ ವೃತ್ತು ಕಾರ 

ದೊಡಡ ದ್ಯಗ್ಗದುದ  ಆಕರ್ಷಿತವಾಗ್ಗರುತು ದೆ. ‘ಉತ್ತರ ಡಂ’ ಓಣಂನ್ ಒೇಂಭತು Àನೆ ದ್ವಸ. ಜನ್ ಓಣಂ ಸದಾ ಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ 

ಪರಿಕರಗಳನ್ನನ , ಓಣಕೊೀಡ ವಸುು ಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೀದ್ಸುವ ಅವಸರದಲ್ಲಲ ರುತ್ತು ರೆ. ‘ಉತ್ತರ ಡ ಪಾಚಲ್ಸ’ ಎೇಂದು 

ಇದನ್ನನ  ಕರೆಯಲಾಗ್ಗದೆ. ‘ತಿರುಓಣಂ’ ಓಣಂನ್ ಅೇಂತಿಮ ದ್ನ್. ಓಣಕೊೀಡಯನ್ನನ  ತೊಟುಟ  ಜನ್, ಮನೆಮುೇಂದೆ 

ಚತ್ತು ಕಷಿಕವಾದ ಪೂಕಳಂ, ವೈವಿಧ್ಾ ಮಯವಾದ ಓಣಂ ಸದಾ , ಇವಲಲ ವುಗಳಿೇಂದ ಸಂಭರ ಮ 

ಮನೆಮಾಡರುತು ದೆ. ಹಿೀಗೆ ಹತ್ತು  ದ್ನ್ಗಳ ಕಾಲ ವೈವಿಧ್ಾ ಮಯವಾಗ್ಗ ಜನ್ ಓಣಂ ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ. 

ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಓಣಕೈ ನಿೀಟಟ ೇಂ ಅೇಂದರೆ ಹಣ ನಿೀಡುವುದು ಜೊತ್ಗೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ 

ಮನೆಯವರಿಗೆಲಲ  ಉಡುಗರೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡ ಸಂಭರ ಮಿಸುತ್ತು ರೆ. ಇವಲಲ  ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನನ  

ಬೆಸೆಯುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಕುಟುೇಂಬದಲ್ಲಲ  ಹಿರಿಯರ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಾ ನ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತು ವ. 

ತಿರ ಶ್ಯರ್ನ್ಲ್ಲಲ  ನ್ಡೆಯುವ ‘ಪುಲ್ಲಕಳಿ’, ಪತು ನಂತಿಟುಟ  ಜಿಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಆರಾನ್ಮುಲ ಪರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಲ  

ನ್ಡೆಯುವ ಆರಂಮುಲ ಸೆನ ೀಕ್ ಬೀಟ್ ರೇಸ್ಟ, ಇತ್ತಾ ದ್ಗಳು ನ್ಯಡನ್ ಭಾವೈಕಾ ತ್ಯನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತು ವ. ಕೇರಳ 

ಇತರ ರಾಜಾ ಗಳಿಗ್ಗೇಂತ ಅಧಿಕವಾಗ್ಗ ವಿದೇಶ್ವ ಸಂಪಕಿವನ್ನನ  ಸಧಿಸಿದೆ. ವೇದಾ ಕಿೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತರ ಕ್ಕಕ  ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ 

ನಿೀಡುತಿು ರುವುದರ ಪರ ಯುಕು  ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ನೆಲೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಿೀಗ್ಗದದ ರೂ ಓಣಂ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ತವರಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭರ ಮದವಿಚಾರ. ಬರಲಾಗದ್ದದ ವರು ತ್ತವಿರುವಲೆಲ ೀ 

ಕೇರಳದ ನ್ಯಡ ಹಬಬ ದ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ತ್ತವಿರುವಲೆಲ ೀ ಪಸರಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 
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