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ಪೋಠೋಕೆ 

ನ್ಮಗೆ ದ್ವೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಮಂದೆ ಬೆಳಗುವ ದ್ವೀಪಗಳು, ಆಕಾಶ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿಮು ವ 

ಬಾಣಬಿರುಸುಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮನೆಯಂಗಳಗಳು ಕಣಣ  ಮಂದೆ ಬರುತು ವೆ. ಇಷ್ಟಟ ಲಿ  

ಸಂಭ್ರ ಮದ ಈ ದ್ವೀಪಾವಳಿಯ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ಐತಿಹ್ಾ  ಮತ್ತು  ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಪರ ಸುು ತ ನ್ನ್ನ  ಈ ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಾಗಲಕೀಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ದ್ವೀಪಾವಳಿಯ ವಿಭಿನ್ನ  ಆಯಾಮಗಳನ್ನನ  

ಕೇಂದರ ವಾಗಿರಿಸಿಕಂಡು ಚಚೆಿಯನ್ನನ  ಮಂದುವರೆಸುತ್ು ೀನೆ. ಏಕಂದರೆ ಪರ ತಿಯಂದು ಆಚರಣೆಯು 

ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಮಹ್ತಿ ವನ್ನನ , ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  ಮಖಾ ವಾಗಿರಿಸಿಕಂಡಿರುತು ದೆ. ಪರ ತಿ ಹ್ಬಬ ದಂತ್ ಈ 

ಹ್ಬಬ ದಲಿ್ಲಯೂ ಮನೆಯನ್ನನ  ಸಿ್ ಚಚ ಗಳಿಸಿ ಸುಣಣ  ಬಣಣ  ಬಳಿದು ಹೊಸ್ ಬಟ್ಟಟ  ತಂದು ಸಂಭ್ರ ಮದ್ವಂದ 

ಹ್ಬಬ ವನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ. 

ಸ್ಮದರ  ಮಂಥನ್ದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಶ್ವರ ೀ ವಿಷ್ಣಣ  ಅಮೃತ ಕಳಶ್ದೊಡನೆ ಧ್ನಿ್ ಂತರಿಯಾಗಿ 

ಅವತ್ತರವೆತಿು ದ ಈ ದ್ವನ್ ಮಾಡುವ ಎಣೆಣ  ಸ್ನನ ನ್ದಲಿ್ಲನ್ ನಿೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಗಂಗೆಯು, ಎಣೆಣ ಯಲಿ್ಲ  ಧ್ನ್ಲಕ್ಷ್ಮ ುಯು 

ಇರುತ್ತು ಳಂಬ ನಂಬಿಕ ಇದೆ. ಎಣೆಣ ಸ್ನನ ನ್ದ್ವಂದ ಆರೀಗಾ ವೃದಿ್ವಯಾಗುತು ದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ. 

“ನ್ರಕಾಸುರನ್ನ್ನನ  ಕಂದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಶ್ವರ ೀಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಈ ದ್ವನ್ ಎಣೆಣ  ಸ್ನನ ನ್ ಮಾಡಿದದ ನ್ನ ಎಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ.” (ಎಂ.ಬಿ ಲವಕುಮಾರ್) 

ದ್ವೀಪಾವಳಿ ಹ್ಬಬ ದ ಮೊದಲ ದ್ವನ್ ಚತ್ತದಿಶ್ವಯಾಗಿದೆ. ನ್ರಕ ಚತ್ತದಿಶ್ವಯ ಕೇಂದರ  ಬಿಂದುವೆ 

ನ್ರಕಾಸುರ. ಮಹಾವಿಷ್ಣಣ  ವರಹಾವತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ಯದ ಗ ಅವನ್ ಶ್ರಿೀರದ್ವಂದ ಒಂದು ಹ್ನಿ ಬೆವರು ಬಿೀಳಲು 

ಅದರಿಂದ ವಾ ಕ್ಷ್ು ಯಬಬ  ಜನಿಸುತ್ತು ನೆ. ಆತನೇ ಭೌಮಾಸುರ. ಭೂಮಿಪುತರ  ಎಂಬ ಹೆಸ್ರೂ ಈತನಿಗಿದೆ. ಭೂದೇವಿ 

ವಿಷ್ಣಣ ವನ್ನನ  ಬೇಡಿ ತನ್ನ  ಮಗ ನ್ರಕಾಸುರನಿಗಾಗಿ ವೈಷಾಣ ವಸ್ು ರವನ್ನನ  ವರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತು ಳ. ಇದರಿಂದ 

ವಲ್ಲಷ್ಠ ನ್ಯದ ನ್ರಕಾಸುರ ಲೀಕಕಂಠಕನ್ಯಗುತ್ತು ನೆ. ಜೊತ್ಗೆ ಇಂದರ ನ್ ಪದವಿಗೆ ಮೂಲವಾಗುತ್ತು ನೆ. ಆಗ ಇಂದರ  

ಮತು ವನ್ ತ್ತಯಿ ಅಧಿತಿ ವಿಷ್ಣಣ ವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತು ರೆ. ಇತು  ಭೂದೇವಿಯೂ ತನ್ನ  ಮಗನ್ ದುಷ್ಟ ತನ್ 

ಸ್ಹಿಸ್ದ್ಯಗುತ್ತು ಳ. ತನ್ನ  ಮಗನ್Àನ್ನನ  ಕಂದು ಲೀಕವನ್ನನ  ಕಾಪಾಡುವಂತ್ ವಿಷ್ಣಣ ವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕಳುು ತ್ತು ಳ. 

ಇವರ ಬೇಡಿಕಯನ್ನನ  ಮನಿನ ಸಿದ ವಿಷ್ಣಣ  ಅಶಿ್ಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಚತ್ತಿದಶ್ವಿಯಂದು ನ್ರಕಾಸುರನ್ನ್ನನ  

ಸಂಹ್ರಿಸುತ್ತು ನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರ ಮಕಾ  ನ್ರಕಚತ್ತರ್ಥಿಯನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ. ಮಾರನೆಯ ದ್ವನ್ ದ್ವೀಪಾವಳಿಯ 
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ಅಮಾವಾಸೆ. ಅಂದು ಲಕ್ಷ್ಮ ು  ಪೂಜೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣಣ ವಿನ್ ಪತಿನ ಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ು  

ಸ್ಮದರ ಮಂಥನ್ದ್ವಂದ ಉದಯಿಸಿದ ದ್ವನ್. ಲಕ್ಷ್ಮ ು  ಸ್ಮೃದಿ್ವಯ ಸಂಕೇತ. ಉತು ರ ಭಾರತದ ವೈಶ್ಾ ರು ಕಾತಿೀಿಕ 

ಮಾಸ್ದ ಈ ಅಮಾವಾಸೆಯಂದು  ಲಕ್ಷ್ಮ ು ೀ ಪೂಜೆಯನ್ನನ  ಅತಿೀ ವೈಭ್ವದ್ವಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ. ಹ್ಬಬ ದ ಮೂರನೆ 

ದ್ವನ್ವೇ ಬಲ್ಲಪಾಡಾ ಮಿ. ಅಂದು ಬಲ್ಲಚಕರ ವತಿಿ ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರ ಬರುತ್ತು ನ್ÀÉ ಎಂಬ ನಂಬಿಕಯಿಂದ 

ಬಲ್ಲೀಂದರ ನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ವಾಮನ್ಯವತ್ತರಿಯಾದ ವಿಷ್ಣಣ ವು ಬಲ್ಲಚಕರ ವತಿಿಯನ್ನನ  ಸಂಹ್ರಿಸಿದ 

ಕಥೆ ಇದರ ಹಿಂದ್ವದೆ. 

ತ್ರ ೀತ್ತಯುಗದಲಿ್ಲ  ರಾಮನ್ನ ರಾವಣನ್ನ್ನನ  ಕಂದು ಹ್ದ್ವನ್ಯಲುಾ  ವಷ್ಿ ವನ್ವಾಸ್ ಮಗಿಸಿ 

ಅಯಾ ೀಧ್ಯಾ ಗೆ ಮರಳಿದ್ಯಗ ಜನ್ರು ಸ್ನಲುದ್ವೀಪಗಳನ್ನನ  ಹ್ಚಿಚ  ಸಿ್ನ ಗತಿಸಿ ದ್ವೀಪಾವಳಿಯನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ. 

“ವಿಕರ ಮಶ್ಕಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಉತು ರಭಾರತದಲಿ್ಲ  ದ್ವೀಪಾವಳಿಯನ್ನನ  ಹೊಸ್ ವಷ್ಿವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ.” 

“ಸಿಖ್ ಧ್ಮಿದಲಿ್ಲ  ದ್ವೀಪಾವಳಿ ಮಖಾ  ಹ್ಬಬ . 1620ರಲಿ್ಲ  ಸಿಖಖ ರ ಆರನೆಯ ಗುರು ಹ್ರಗೀವಿಂದ 

ಸಿಂಗ್ರವರು ಗಿಾ ಲ್ಲಯರನ್ ಕೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿತರಾಗಿದದ  ಐವತ್ು ರಡು ರಾಜರನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಿ ತಂದ ದ್ವನ್ವೆಂದು ಈ 

ಹ್ಬಬ ವನ್ನನ  ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತು ದೆ.” ಜೈನ್ ಧ್ಮಿದಲಿ್ಲ  ಈ ಹ್ಬಬ ವನ್ನನ  ಎರಡು ದ್ವನ್ ಆಚರಿಸುತ್ತು ರೆ. ಜೈನ್ ಧ್ಮಿದ 

ಕಡೆಯ ತಿೀಥಿಂಕರ ಮಹಾವಿೀರನ್ನ ಕ್ಷ್ರ .ಪೂ.527 ಅಕಟ ೀಬರ್ 15ರ ಕಾತಿಿಕ ಚತ್ತದಿಶ್ವಯಂದು 

ಪಾವಾಪುರಿಯಲಿ್ಲ  ಮೊೀಕ್ಷ ಹೊಂದ್ವದ. ಕ್ಷ್ರ .ಪೂ.3ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಆಚಾಯಿ ಭ್ದರ ಬಾಹುವಿನಿಂದ ರಚಿತವಾದ 

ಕಲಪ ಶ್ರರ ತ ಗರ ಂಥದಲ್ಲರುವಂತ್ ಮಹಾವಿೀರರ ನಿವಾಿಣ ಕಾಲದಲಿ್ಲದದ  ದೇವತ್ಗಳಿಂದ ಅಂಧ್ಕಾರವು ಆವರಿಸಿತ್ತು . 

ತಮು  ಗುರುವಿನ್ ಜ್ಞಾ ನ್ಜೊಾ ೀತಿಯ ಸಂಕೇತ್ತಗಿ ಹ್ದ್ವನ್ಯರು ಗಣಚಕರ ವತಿಿ, ಒಂಭ್ತ್ತು  ಮಲಿ  ಮತ್ತು  ಒಂಭ್ತ್ತು  

ಗಣರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ದಿ್ಯ ರವನ್ನನ  ಬೆಳಗಿದರು. ಜೈನ್ರಿಗೆ ಇದು ವಷ್ಿದ ಆರಂಭ್. ಮನೆಯ ದಿ್ಯ ರವನ್ನನ  ದ್ವೀಪದ್ವಂದ 

ಬೆಳಗುವುದರ ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಹಾವಿೀರರ ಉಪದೇಶ್ಗಳನ್ನನ ಳಗಂಡ ಉತು ರಾಧಾಾ ಯನ್ 

ಸ್ು ೀತರ ವನ್ನನ  ಪಠಣಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಕಲವರು ಮಹಾವಿೀರನ್ ನಿವಾಿಣ ಸ್ಥ ಳ ಬಿಹಾರದ ಪಾವಾಪುರಿಗೆ ಯಾತ್ರ  

ಕೈಗಳುು ತ್ತು ರೆ. ಹಿೀಗೆ ಪುರಾಣಗಳ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯನ್ನನ  ಒಳಗಂಡ ಈ ಹ್ಬಬ  ಹ್ಳಿು ಗರಿಗೆ 

ಪುರಾಣಗಳುು ತಿು ಲಿವಾದರೂ ಆಯಾ ಪರ ದೇಶ್ದ ಹಿನೆನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸಿಕಂಡು ಬಂದ್ವರುವುದನ್ನನ  ನ್ಯವು 

ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ವಷ್ಿವಿಡಿ ದುಡಿದು ದಣಿದ ದೇಹ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಕ್ಷತರ ಗಳಂತ್ ಹೊಳಯುವ ಬೆಳಿು  ಬೆಳಕ್ಷ್ನ್ 

ದ್ವೀಪಗಳ ಮಧ್ಯಾ  ಈ ರೈತ ಮನ್ಗಳು ನ್ಗುತು ವೆ. 

ನ್ಮು  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹ್ಸುವಿನ್ ಸ್ಗಣಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವ ಮೂತಿಿಗಳನ್ನನ , ಕಾವಲುಗಾರ, 

ಮೊಸ್ರು ಮಾರುವವಳು, ಹಿೀಗೆ ವಿವಿಧ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಹಿೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮತಿಿಗಳನ್ನನ  

ಮನೆಯ ಎಲಿಾ  ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಟ  ಪೂಜಿಸುತ್ತು ರೆ. ಪಾಂಡವರು ಯುದದ ವನ್ನನ  ಗೆದುದ  ಬಂದರೆಂಬ 

ಪರ ತಿೀಕವಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಪೂಜಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಹಿೀಗೆ ಪುರಾಣ ಸ್ಥ ಳಿೀಯತ್ಯ ನ್ಡುವೆ ದ್ವೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತಪುಗಳ ಬಳಕ 

ವಾತ್ತವರಣಕಾ  ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 

ಮತ್ತಪುಗಳ ಸಿಡಿತ ದ್ವೀಪಾವಳಿ ಕರಾಳ ಆಚರಣೆ ಎನ್ನ ಬಹ್ದು. ಪಟಾಕ್ಷ್ಗಳನ್ನನ  Sulfur dioxide, Cadmium 

, Lead, Magnesium,, ರಸ್ನಯನ್ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಮದುದ  ಸಿಡಿಸ್ಲು Black powder, A mixture of charcoal, Sulfur 

and Saltpeter (An old name for potassium nitrate)ಇಂತಹ್ ರಸ್ನಯನಿಕಗಳನ್ನನ  ಬಳಸುತ್ತು ರೆ. ಮತ್ತು  ಈ 

ಪಟಾಕ್ಷ್ಗಳು ವಾತ್ತವರಣದಲಿ್ಲ  ‘Nitrous oxide’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ವೆ. ಇದು ತ್ತಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಗಾಾ ಸ್. ಈ 

ಗಾಾ ಸ್ ಹೆಚಾಚ ದರೆ ಮೊೀಡಗಳು ಇರುವುದ್ವಲಿ . ಕಾಲ ಕಾಲಕಾ  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮಳಯಾಗುವುದ್ವಲಿ . ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನನ  

ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸ್ು ಮಾವನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಂತ್ ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಮಸೆಾ ಗಳು ಬರುತು ವೆ. ಪಟಾಕ್ಷ್ 

ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯವು ಈ ಹ್ಬಬ ವನ್ನನ  ಸಂಭ್ರ ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಗೆಮಂಜು ಹೆಚಾಚ ಗುತು ದೆ. 
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ಪಟಾಕ್ಷ್ಯಿಂದ ಮನ್ನಷ್ಾ ನಿಗೆ ಮಾತರ ವಲಿ  ಪಶ್ರ ಪಕ್ಷ್ಮ ಗಳಿಗೂ ತಂದರೆ. ಆದದ ರಿಂದ ನ್ಯವು ನ್ಮು  

ಸಂಭ್ರ ಮವನ್ನನ  ಅಭಿವಾ ಕ್ಷ್ು ಸುವಾಗ ಅದರಿಂದ್ವನ್ ಆಘಾತವನ್ನನ  ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಅದಕಾಾ ಗಿ ಸುಪ್ರ ೀಮ್ಕೀರ್ಟಿ 

ಪಟಾಕ್ಷ್ ಸಿಡಿಸ್ದೇ ದ್ವಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವಂತ್ ತಿೀಪುಿ ನಿೀಡಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ದ್ವೀಪಗಳ ಜೊತ್ಯಿದುದ  

ಸಿಡುಮದುದ ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರೀಣ. 
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