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ಹಬ್ಬ ಗಳೊಡಲಿನ ನಿಗೂಢತೆ 

ಅಜಿತ್ ಕಮಾರ್, 

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ, 

ಯೂನಿಯನ್ ಕಾ ಶಿ್ಚ ಯನ್ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

ಪ್ರ ಸಾವನೆ  

ಭಾರತ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಗಳ ಸಂಮಿಶ್ಚಾ ತನಾಡು. ಪಾ ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ 

ಜೀವನ್ಶೈಲಿ ಭಾರತಿೀಯರದ್ದು . ಪಾ ಕೃತಿಯ ಪಾ ತಿಯೊಂದನ್ನನ  ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ನೀಡಿದಲ್ಲ ದೆ ಆ ಕುತೂಹಲ್ಕ್ಕಕ  

ತಕಕದ ಬಂಧವನ್ನನ  ಬೆಸೆದ್ದ ಬದ್ದಕಿನ್ ತಾಳಕ್ಕಕ  ತಾಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದು  ಆಶಿ್ಯಕಕರ 

ವಿದಾ ಮಾನ್ವಾಗಿದೆ. ಅೊಂದರೆ ಭಾರತಿೀಯ ಆಚರಣೆಯ ಪಾ ತಿಯೊಂದ್ದ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಪಾ ಕೃತಿಸ್ಹಜ 

ಸಂಬಂಧವಿದೆ.  

ಕೀಲಿಪ್ದ: ಜೀವನ್ಶೈಲಿ, ಕೇಪುಳದ ಹೂ, ಬಲಿಚಕಾ ವತಿಕ, ಆಯಕ, ದ್ರಾ ವಿಡ 

ಹಬಬ ಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ಗಟಿ್ಟ ಗೊಳಿಸುತತ ವೆ. ಮಾನ್ವರನ್ನನ  ಬೆಸೆಯುತತ ವೆ. ಬೊಂಧವಾ ವೃದಿಿ ಸುತತ ವೆ. 

ಬಂಧುರತೆಯನ್ನನ  ಉದಿು ೀಪಿಸುತತ ವೆ. ವೈಮನ್ಸ್ಸ ನ್ನನ  ತೊಡೆದ್ದಹಾಕುತತ ವೆ. ಹರ್ಕವನ್ನನ  ಉಕಿಕ ಸುತತ ವೆ 

ಮೊದಲಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿಲ  ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆಗಳು ದಂಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತತ ವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಬಬ ಗಳ 

ಆಚರಣೆಯ ಆಳಕಿಕ ಳಿದರೆ ಗೊೀಚರಿಸುವುದೇನ್ನ? ಅದ್ದ ಏನ್ನ್ನನ  ಸಂಕೇತಿಸುತತ ದೆ? ಎನ್ನನ ವುದ್ರಗಿ ಪಾ ಶ್ನ  

ಹಾಕಿದ್ರಗ ಮನ್ನರ್ಾ ನ್ ಬದ್ದಕಿನ್ ಬಿರುಕು, ಮನ್ನರ್ಾ -ಪಾ ಕೃತಿ/ಪ್ರಾ ಣಿ ಸಂಘರ್ಕ, ಮನ್ನರ್ಾ  ಇತಿಹಾಸ್ದಲಿಲ  

ಘಟ್ಟಸಿದ ದ್ದರಂತ ಮೊದಲಾದವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಲು ಬೇಕಾದಷಿ್ಟ  ಹಳಹುಗಳು ಸಿಗುತತ ವೆ. ವೈವಿಧಾ ವಾದ 

ಮನ್ನರ್ಾ ನ್ ಬದ್ದಕಿನ್ಲಿಲ  ವಿಕಾಸ್, ದ್ರಳಿ, ಕೊಡು-ಕೊಳುಗೆ, ದಪಕ, ಪಳಗಿಸುವಿಕ್ಕ, ಇೊಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು 

ಅವಾಾ ಹತವಾಗಿ ನ್ಡೆದ್ದ ಬಂದಿದ್ದು  ಕ್ಕಲ್ವು ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿ ಶಾಶ್ವ ತ ಸ್ಥಾ ನ್ ಪಡೆದಿವೆ. 

ಭಾರತದಂತ ವಿಶಾಲ್ ದೇಶ್ದಲಿಲ  ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಹಬಬ ಗಳು ಆಚರಿಸ್ಲ್ಪ ಡುತಿತ ವೆ. ಅವುಗಳಲಿಲ  ದಿೀಪ್ರವಳಿ 

ಹಬಬ ವು ವಿಶೇರ್ ಹಬಬ ವಾಗಿದೆ. ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಇದನ್ನನ  ದಿೀಪ್ರವಳಿ ಹಬಬ ವೆೊಂದ್ದ ಸಂಬೀಧಿಸುತೆತ ೀವೆ. ವಿವಿಧ 

ಜನಾೊಂಗದವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾ ತೆಾ ೀಕವಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಬಬ ವನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತಾತ ರೆ. 

ಅೊಂದರೆ ಕನಾಕಟಕವನ್ನ ೀ ಉದ್ರಹರಣೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊೊಂಡರೆ ಕರಾವಳಿಯಲಿಲ  ಆಚರಿಸುವ ದಿೀಪ್ರವಳಿಗೂ, 

ಬಯಲು ಸಿೀಮೆಯ ದಿೀಪ್ರವಳಿಗೂ ಬಹಳಷಿ್ಟ  ವಾ ತಾಾ ಸ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ವಿವಿದೆಡೆ ನ್ಲೆಸಿರುವ 

ಲಂಬಣಿಗಳ ದಿೀಪ್ರವಳಿ ಆಚರಣೆಗೂ ಉತತ ರ ಭಾರತದ ಮೂಲ್ದವರು ಆಚರಿಸುವ ದಿೀಪ್ರವಳಿಗೂ ಬಹಳಷಿ್ಟ  

ವಾ ತಾಾ ಸ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಪಾ ಸುತ ತ ಈ ಲೇಖನ್ದಲಿಲ  ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲಿಲ  ಆಚರಿಸುವ 

ದಿೀಪ್ರವಳಿಯನ್ನನ  ಕುರಿತ ಸಂಕಿಿಪತ  ಪರಿಚಯವನ್ನನ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಮವಾಸೆಯಂದ್ದ ಎಲೆಲ ಡೆ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ. ಈ ಹಬಬ  ಮೂರುದಿನ್ಗಳಷಿ್ಟ  ದಿೀಘಕ 

ಅವಧಿಗೆ ಹಬಿಬ ಕೊೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ್ ದಿವಸ್ವನ್ನನ  ನ್ರಕಚತುದಕಶ್ಚ ಎೊಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುತತ ದೆ. ಈ ದಿನ್ದಲಿಲ  

ಹಿರಿಯರ ಹಬಬ ವನ್ನನ  ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ. ಈ ದಿನ್ದಲಿಲ  ಕುಟೊಂಬದಲಿಲ  ಗತಿಸಿದ ಹಿರಿಯರ ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಲ  ಅವರಿಗೆ 

ಎಡೆಯಿಡುವ ಸಂಪಾ ದ್ರಯವನ್ನನ  ನ್ರವೇರಿಸುತಾತ ರೆ. ಸೂಯಾಕಸ್ತ ವಾದ ನಂತರದಲಿಲ  ಮನ್ಯಲಿಲ  ತಯಾರಿಸಿದ 

ಅಡುಗೆ ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಮಿೀನೂಟವನ್ನನ  ಬಳೆ ಎಲೆಯಲಿಲ  ಬಡಿಸುತಾತ ರೆ. ಹಿರಿಯರ ಆತಮ ಗಳಿಗೆ 
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ತೃಪಿತ ಯಾಗಬೇಕ್ಕನ್ನನ ವ ಭಾವ ಇಲಿಲ ದೆ. ಮತುತ  ಕುಟೊಂಬದ ಪರಿಕಲ್ಪ ನ್ಯಲಿಲ  ಗತಿಸಿಹೀದವರನ್ನನ  ಮರೆಯದೆ 

ಅವರ ಕೂಡಾ ಸಂಬಂಧ ಇರಿಸಿಕೊಳುು ವ ಮುಗಿ ತೆ, ಅವರನ್ನನ  ನ್ನ್ಯಬೇಕ್ಕೊಂಬ ಕೃತಜಞ ತೆಯ ವಾತಸ ಲ್ಾ  ಇನೂನ  

ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವು ನೀಡುತೆತ ೀವೆ. 

ಎರಡನ್ಯ ದಿವದಂದ್ದ ಬಲಿೀೊಂದಾ ನ್ ಪೂಜೆ ಮುಖಾ ವಾದ್ದದ್ರು ಗಿದೆ. ಸ್ಥಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಲ  ವಾಸ್ವಾಗಿರುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಭೂಸುಧ್ಯರಣೆಯ ನಂತರದಲಿಲ  ಸ್ಣ್ಣ  ಹಿಡುವಳಿ ದೊರೆತಿದೆ. ದಿೀಪ್ರವಳಿ 

ಹಬಬ ದ ಸ್ಮಯದಲಿಲ  ತಾವು ಬೇಸ್ಥಯ ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಗದೆು ಯ ಕೂಯುಲ  ಸ್ಥಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಮುಗಿದಿರುತತ ದೆ. 

ತೆೊಂಗಿನ್ ಒಣ್ಗಿದ ಹೊಂಬಳೆಯನ್ನನ  ಸಿಗಿದ್ದ ಎಣೆಣ ಯಲಿಲ  ಅದಿು ದ ಬಟಿ್ಟಯನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ  ಅದನ್ನನ  ದಿೀಪವಾಗಿಸಿ 

ಗದೆು ಯ ಒೊಂದ್ದ ಮೂಲೆಯಲಿಲ  ಎಲೆ, ಅಡಿಕ್ಕ ಕೇಪುಳದ ಹೂವು ಮತುತ  ಅಕಿಕ ಯಿೊಂದ ಮಾಡಿರುವ 

ಕಡುಬು(ಗಟಿ್ಟ )ನ್ನನ  ಇಟಿ  ಬಲಿೀೊಂದಾ ನ್ನ್ನನ  ಭಕಿತ ಯಿೊಂದ ನ್ನ್ಯುತಾತ ರೆ. ಹಿೊಂದೊಮೆಮ  ಈ ಭೂಮಿ 

ಬಲಿೀೊಂದಾ ನ್ದ್ರಗಿತುತ  ಎೊಂದ್ದ ಹೇಳುತಾತ ರೆ. ಪುರಾಣ್ದಲಿಲಯೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಟಣ  ಮೂರು ಪ್ರದದಷಿ್ಟ  

ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಬಲಿ ಚಕಾ ವತಿಕಯಲಿಲ  ದ್ರನ್ ಕೇಳುವುದ್ದ, ಒೊಂದ್ದ ಅಡಿ ಭೂಮಿ, ಒೊಂದ್ದ ಅಡಿ ಆಕಾಶ್ದಲಿಲ ಟಿ  

ಉಳಿದ ಒೊಂದ್ದ ಅಡಿಯಷಿ್ಟ  ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದ್ರಗ ತನ್ನ  ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡು ಎೊಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ರಗ, ವಿಷ್ಟಣ  

ಬಲಿ ಚಕಾ ವತಿಕಯನ್ನನ  ಪ್ರತಾಳಕ್ಕಕ  ತುಳಿದ್ದಬಿಡುವ ಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಇಲಿಲ  ಭೂಮಾಲಿಕರ, ಆಯಕ-ದ್ರಾ ವಿಡ 

ಹಿೀಗೆ ವಿವಿಧ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊೀನ್ದಲಿಲ  ನ್ಡೆದ ಸಂಘರ್ಕದ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಆಲೀಚಿಸ್ಲು ಸ್ಥಧಾ ವಿದೆ. 

ಈ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರದಲಿಲ  ಪಾ ಮುಖವಾಗಿ ಗೊೀಪೂಜೆಯು ನ್ಡೆಯುತತ ದೆ. ಗೊೀವುಗಳನ್ನನ  ಬಹಳ 

ಮುತುವಜಕಯಿೊಂದ ಶುದಿಿ ೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೈಮೇಲೆ ಗಂಧತೇಯುು (ಬಿಳಿಯಬಣ್ಣ ದಲಿಲ ) 

ವಿವಿಧ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೂಮಾಲೆಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನ್ಯಲಿಲ  ಅಕಿಕ ಯಿೊಂದ ಮಾಡಿದ 

ತಿನಿಸ್ನ್ನನ  ತಿನಿನ ಸುತಾತ ರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲಿಲ  ಮನ್ಯ ಸೌಖಾ ಕ್ಕಕ  ಸ್ವ ಸ್ಾ ತೆಗೆ, ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ದೃಢತೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುವ 

ಪಶುಸಂಪತತ ನ್ನನ  ಸ್ಥೊಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗೊೀಪುಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ನ್ನ್ಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನನ  ಕಾಣುತೆತ ೀವೆ. ಇೊಂದಿನ್ 

ದಿನ್ಗಳಲಿಲ  ಸ್ಮಾಜ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೊಂದಿದಂತೆ ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳ ಪಾ ಭಾವವಾದಂತೆ ಮತುತ  ಸಂಪತಿತ ಗೆ 

ಬದ್ದಕಿನ್ಲಿಲ  ಪಾ ಮುಖ ಸ್ಥಾ ನ್ ಲ್ಭಿಸುತಿತ ರುವುದರಿೊಂದ ‘ಲ್ಕಿಿ ಮ ೀ’ ಪೂಜೆಯೇ ಮುಖಾ ವಾಗುತಿತ ದೆ. (ಅೊಂಗಡಿಗಳನ್ನನ  

ಅಲಂಕರಿಸುವುದ್ದ, ಮನ್ ಬಿೀದಿಗಳನ್ನನ  ವಿದ್ದಾ ದಿೀಪಗಳಿೊಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದ್ದ ಇತಾಾ ದಿ) 

ಈ ಹಬಬ ದೊೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ರ ಸ್ವ ಚಿ ತೆಯ ಅೊಂಶ್ವೂ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊೊಂಡಿದೆ. ಎೊಂದರೆ ‘ಸ್ವ ಚಿಭಾರತ’ದ 

ಪರಿಕಲ್ಪ ನ್ ಪುರಾಣ್ದಷಿ್ಟ  ಹಿೊಂದಕ್ಕಕ  ಕೊೊಂಡೊಯಾ ಲು ಸ್ಥಧಾ ವಿದೆ. ಊರಿನ್ ಮಕಕ ಳು, ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊೊಂಡು 

ಊರಿನ್ಲಿಲ  ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟ್ಟಗಳನ್ನನ  ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಮುಳಿು ನ್ ಪೊದೆಗಳನ್ನನ  ಕತತ ರಿಸಿ ಒಣ್ಗಿಸಿ ಊರಿನ್ 

ಮೈದ್ರನ್ದಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲಿಲ  ಗುಡಡ ದಂತೆ ಪೇರಿಸುತಾತ ರೆ. ನ್ರಕ ಚತುದಕಶ್ಚಯ ರಾತಿಾ ಯಲಿಲ  ಈ ಮುಳಿು ನ್ 

ರಾಶ್ಚಗೆ ಬೆೊಂಕಿನಿೀಡಿ ಸಿಡುಮದ್ದು  ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭಾ ಮ ಪಡುತಾತ ರೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ನ್ರಕಾಸುರನ್ನ್ನನ  ನಾಶ್ 

ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ಸಂಕೇತಿಸುತತ ದೆ. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ: ಹಿೀಗೆ ಹಬಬ ವೊಂದ್ದ ಕೇವಲ್ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ಇರದೆ ತನನ ಡಲಿನ್ಲಿಲ  

ನಿಗೂಢ ವಿಶ್ಚರಿ್  ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಅಡಗಿಸಿಕೊೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇೊಂದಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲಿಲ  ಹಬಬ ಗಳೆೊಂದರೆ 

ಆಡಂಬರಕ್ಕಕ  ಆದಾ ತೆ ದೊರೆಯುತಿತ ದೆ. ಕೇವಲ್ ಸ್ಥೊಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆಯುತಿತ ವೆ. 

ಸ್ಥೊಂಪಾ ದ್ರಯಿಕತೆಯಲಿಲ ರುವ ಅರ್ಕವಂತಿಕ್ಕ ಕೇವಲ್ ಸಂಪತಿತ ನ್ ಗಳಿಕ್ಕ-ಪಾ ದಶ್ಕನ್ಕ್ಕಕ  ಮಾತಾ  ಹಬಬ ಗಳು 

ಎನ್ನನ ವಂತಾಗಿದೆ. 
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