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ನಮ್ಮ  ಪೂರ್ವಜರು ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ  ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಾವುಗಳು ಇಂದೂ ಮೂಢರಂತೆ ಅದ್ರ 

ಅರ್ವ ಅರಿವಿಲಲ ದೆ ಪಾಲಿಸುತಿ್ತದೆದ ೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ವ ಹುಡುಕಿಕಂಡು ಹೊರಟರೆ ಎಲ್ಲಲ  

ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನ ಜೇರ್ನ ಸುಗಮ್ಕೆೆ  ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯಂದು ತ್ತಳಿದು ಬರುತಿ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವಜರ 

ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು  ಮೂಢತ್ನದಂದ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಯುರ್ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ವರ್ನ್ನು  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಮ್ನೇಭಾರ್ದಂದ್ ವಿರ್ರಿಸುರ್ ಪ್ರ ಯತ್ು  ನನು ದು. 

ಎಕಕ ದ ಗಿಡ ಕಡಿಯಬಾರದು 

ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ್ ಬರುರ್ ಹಾಲು ಅದೆಷ್ಟ ೇ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮ್ಬಾಣವಾಗಿದುದ  ಹಾಗೂ 

ಕಡಿಯುರ್ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿಲ  ಹಾಲು ಕಣಿ್ಣ ಗೆ ಬಿೇಳುರ್ ಪ್ರ ಮಾದ್ವಿದುದ  ಬಿದ್ದ ರೆ ಕಣಿ ನ್ನು  ಕಳೆದುಕಳುು ರ್ 

ಸಂರ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತಿ್ದೆ. ಅದೇ ಅಲಲ ದೆ ಎಕೆದ್ ಹಾಲನ್ನು  ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳುು  ಹೊಕೆ  ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲಿಲ  ನೇವು 

ಇಲಲ ದೆ ಮುಳು ನ್ನು  ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲ್ಲಗುತಿ್ದೆ. 

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಕೆಕ  ಮಾವು ಬೇವಿನ ತೋರಣ 

ಹಂದೂ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಹೊಸ ರ್ಷ್ವ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವುದು ಯುಗಾದ ಹಬಬ ದಂದ್ 

ಮಾವಿನ ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲಿಲ  ಹಲವಾರು ಜೇರ್ರಸಾಯನಿಕಗಳಿದುದ  ಉಸಿರಾಟದ್ ತಂದ್ರೆ 

ದೂರವಾಗುತಿ್ದೆ. ಅದ್ಲಲ ದೇ ಹಸಿರು ತೇರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ  ಆಮ್ಲ ಜನಕ ಸೂಚಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ 

ಸೊಳೆು , ನೇಣಗಳನ್ನು  ದೂರವಿಡುತಿ್ದೆ. 

ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದು 

ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನ ಮ್ನಸುು  ಬಹಳ ಚಂಚಲ, ದೇರ್ರ ಮುಂದೆ ಏಕಾಗರ ತೆಯಿಂದ್ ಪಾರ ರ್ಥವಸಲು ಮ್ತಿ್ತ  

ಪೂಜಸಲೆಂದು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತಿ್ತರೆ. 

ಹಣೆಗೆ ಕಿಂಕಮವಿಡುವುದು 

ಕಂಕಮ್ ಇಡುರ್ ಜ್ಞಗದ್ಲಿಲ  ಎರಡು ನರಗಳಿದುದ  ಅವುಗಳು ದೇಹದ್ ಉಷಿ್ ತೆಯನ್ನು  

ನಿಯಂತ್ತರ ಸುತಿ್ದೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆಣಿ್ಣ ಮ್ಕೆಳು ಹಂದನ ಕಾಲದಂದ್ ಮ್ನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರದರುರ್ 

ಕಾರಣದಂದ್ ಅರ್ರ ದೇಹದ್ ಉಷಿ್ ತೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತಸಲು ಹಣೆಗೆ ಕಂಕಮ್ ವಿಡುತಿ್ತದ್ದ ರು. ಅದೇ ರಿೇತ್ತ 

ಕೆಂಪು ಬಣಿ ವು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಜೇವಿಗಳನ್ನು  ಆಕರ್ಷವಸುರ್ ಕಾರಣದಂದ್ ಹಲವಾರು ರೇಗಾಣ್ಣಗಳು 

ಉಸಿರಾಟದಂದ್ ದೇಹಕೆೆ  ಸೇರದೆ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದು ಹಲವಾರು ಸೊೇಂಕಗಳಿಂದ್ ಕಂಕಮ್ ರಕಿಿಸುತ್ತತಿ್ತ  

ಎಂದು ವೈಜಿ್ಞನಿಕವಾಗಿ ಧೃಢಪ್ಟ್ಟಟ ದೆ. 

ಊರಿನ ಮದಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಶ್ವ ತ್ಥ  ವೃಕ್ಷ 

ಅಶ್ವ ತ್ಥ  ವೃಕ್ಷ್ವು ತ್ತನ್ನ ಬಳಸುರ್ ಆಮ್ಲ ಜನಕಕೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಉತ್ತಾ ದ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಬಿಡುವುದ್ರ 

ಕಾರಣದಂದ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವ ತ್ಥ  ವೃಕ್ಷ್ದ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇವಿನ ಮ್ರ ಬೆಳೆಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರ ವಿಗರ ಹ 

http://www.tumbe.org/


                                                                                                              Tumbe    International e-Magazine 

  Volume -2   Issue-1 (Jan-June : 2019)                                    www.tumbe.org                         Page | 31  
 

ISSN : 2581-7728 

ಸಾಥ ಪಸುವುದ್ರಿಂದ್ ಹೆಣಿ ಮ್ಕೆಳು ಒಲೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಬೆಂದು ಆಮ್ಲ ಜನಕದ್ ಕರತೆಯಿಂದ್ ಖಾಯಿಲೆಗೆ 

ಒಳಗಾಗ ಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕೆೆ  ನಾಗರ ಕಟೆಟ ಯನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಅಲಿಲ  ಅಶ್ವ ತ್ಥ  ಮ್ತಿ್ತ  ಬೇವಿನ ಮ್ರರ್ನ್ನು  

ಬೆಳೆಸುತಿ್ತರೆ. 

ಡಿಸಿಂಬ್ರ್ ನಲಿ್ಲ  ಮಾರಮಮ ನ ಜ್ಞತೆ್ರ  

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಡಿಸಂಬರ್ ತ್ತಂಗಳಲಿಲ  ಉಷಿ್ ಂಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇದುದ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಜೇವಿಗಳಿಂದ್ ಸೊೇಂಕ 

ತ್ಗುಲುರ್ ಸಂರ್ರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ  ಇರುತಿ್ದೆ ಊರ ಸುತಿ್ಲೂ ಬಲಿ ರಕಿರ್ನು  ಚೆಲಲ ವುದ್ರಿಂದ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಜೇವಿಗಳು 

ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಂಕ ಹರಡುರ್ ಜೇವಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ರಕಿದ್ ಮೇಲೆ ಬಿದುದ  ಬೆರೆಯರ್ರಿಗೆ 

ಹರಡದಂತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತಿ್ದೆ. 

ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸುವುದು 

ಹಸುವಿನ ಸಗಣ್ಣಯಲಿಲ  ಮೇಥೇನ್ ನಂತ್ಹಾ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೇವಿ ನಾಶ್ಕ ರಸಾಯನಿಕಗಳಿದುದ  

ಮ್ನೆಯ ಆರ್ರಣ ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ನ ಸದ್ಸಯ ರು ಆರೇಗಯ ವಾಗಿರುತಿ್ತರೆ 

ಇರುವೆ ಗೂಡಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಹಾಕವುದು 

ಇರುವೆ ಗೂಡಿಗೆ ಸಕೆ ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿಕಂಡರೆ ಮ್ನೆಗೆ ಬರುವುದ್ನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟಟ ಬಹುದು 

ಹಾಗೂ ಕೆಂಪರುವೆ ದಾಳಿಯಿಂದ್ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನು ರ್ ಯೇಚನೆ. 

ಊಟದ ಮಿಂದೆ ನಿೋರು ಕಡಿಯುವುದು 

ಊಟದ್ ಮುಂಚೆ ನಿೇರು ಕಡಿಯುವುದ್ರಿಂದ್ ಪ್ಚನಕಿರ ಯಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುರ್ 

ಜೇರ್ರಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜೇಣವಕಿರ ಯ ಸುಲುರ್ವಾಗುತಿ್ದೆ ಎನ್ನು ರ್ ವಾದ್. 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತಾಯತ್ ಕಟ್ಟು ವುದು 

ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ದೇರ್ರ ತ್ತಯತ್ ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ರಿಂದ್ ಮ್ನೇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮ ಕ 

ಭಾರ್ನೆಯಿಂದ್ ಯಾವುದೆ ಸಂದ್ರ್ವರ್ನ್ನು  ಧೈಯವವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತಿ್ತರೆ. 

ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಾ ನ ಮಾಡಬೇಕ  

ದೇಹರ್ನ್ನು  ಸುಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮೆಮ  ಸೊೇಂಕ, ಬಾಯ ಕಿಟ ೇರಿಯಾ ಹರಡುವುದು, ಅಲಲ ದೆ ಸಾು ನ 

ಮಾಡುವುದ್ರಿಂದ್ ಮ್ನಸುು  ಫ್ರರ ಶ್ ಆಗುವುದ್ರಿಂದ್ ಸಾವು ಮ್ನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾು ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 

ಹರಿಯರು ಹೇಳುತಿ್ತರೆ. 

ಮಟ್ಟು ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯಕೆಕ  ಹೊೋಗಬಾರದು  

ಹಂದನ ಕಾಲದ್ಲಿಲ  ದೇವಾಲಯಕೆೆ  ಬಹುದೂರ ನಡೆದುಕಂಡು ಹೊೇಗುತಿ್ತದ್ದ ರು, ಅಲಲ ದೆ ಪೂಜೆ 

ಕಾಯವಗಳಲಿಲ  ಭಾಗರ್ಹಸಲು ಮ್ಹಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ  ಅಷ್ಟ ಂದು ಚೈತ್ನಯ ವಿರುವುದಲಲ . 

ಆದ್ದ ರಿಂದ್ ಮ್ನೆಯಲಿಲಯೇ ವಿಶ್ರ ಂತ್ತ ತೆಗೆದುಕಳು ಲಿ ಎಂಬ ಉದೆದ ೇಶ್ದಂದ್ ಆಕೆ ಪೂಜೆಯಲಿಲ  

ಭಾಗರ್ಹಸಬಾರದು, ಅಡುಗೆ ಮ್ನೆಗೆ ಬರಬಾರದು ಮುಂತ್ತದ್ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು  ತಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕರ ಮೇಣ 

ಮುಟ್ಟಟ ಗೆ ಮೈಲಿಗೆಯ ರೂಪ್ ನಿೇಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು  ದೂರ ಇಡಲ್ಲರಂಭಿಸಿದ್ರು. 
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