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ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು 
 

ಬಾಲರಾಜು ಬಿ.ವಿ. 
 

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಫೋಕ್ಲೆ ೋರ್ ಪದಕ್ೆೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಜಾನಪದ ಎಂಬ ಪದವನನನ 
ಬಳಸಳಾಗ್ನತ್ತದೆ. 1846ರಲ್ಲಲ ‘ವಿಲ್ಲಯಂ ಥಾಮ್ಸ್ ಫೋಕ್ಲೆ ೋರ್’ ಎಂಬ ಪದವನನನ 
ರ ಪಿಸಿದನನ. ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಜನಪದ ಮತ್ನತ ಜಾನಪದ ಎಂಬ ಎರಡನ ಪದಗ್ಳು ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದನು, 
ಎರಡ  ಪರತೆಯೋಕ ಅರ್ಥ ವಲಯವಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನನನ ಡಾ.ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕರನ ತ್ಮಮ 
ಜಾನಪದ ಕಿರನ ಹೆ ತ್ತತಗೆಯಲ್ಲಲ ವಿಶದಪಡಿಸಿದಾುರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೆೋಳುವುದಾದರೆ ಜನಪದ 
ಎನನನವುದನ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಅಂಶಗ್ಳಿಗ್ , ಜಾನಪದ ಎನನನವುದನ ಇಡಿಯಾದ ವಿಭಾಗ್ಕ ೆ 
ಅನವಯಿಸನತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಗಿೋತೆ, ಜನಪದ ಕಲೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ ಆಚರಣೆ, ಜನಪದ 
ನಂಬಿಕ್ೆ ಹಿೋಗೆ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಅಂಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ʼಜನಪದʼ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕ್ೆಯಾದರೆ, ಜನಪದದ 
ಎಲಲವನ ನ ಒಳಗೆ ಂಡ ಸಮಗ್ರ ಘಟಕವು ಜಾನಪದ ಎನಿಸನತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಮತ್ನತ 
ಜಾನಪದವೆಂದ ಕ ಡಲೆ ಅದನ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗ್  ಗಾರಮೋಣ ಪರಂಪರೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದನು ಎಂಬ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆ ರ ಢಿಯಲ್ಲಲದೆ. 
ಜಾನಪದದಲ್ಲಲ ಸಾಹಿತ್ಯ,ಕಲೆ, ಆಟ, ಹಬಬ, ನಂಬಿಕ್ೆ, ಆಚರಣೆ ಎಲಲವೂ ಸೆೋರನತ್ತವೆ. ಜನಪದ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಜಾನಪದದ ಒಂದನ ಭಾಗ್. ಜಾನಪದವು ಸಂಸೃತ್ತಯ ಒಂದನ ಅಂಗ್. 
ಜಾನಪದವನನನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬಗೆ, ಭಾಷಿಕ ಬಗೆ, ಕಿರಯಾತ್ಮಕ ಬಗೆ ಮತ್ನತ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಗೆಯಂದನ 
ಅಧ್ಯಯನದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಾೆಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹನದನ.  
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಗ್ಥದಲ್ಲಲ ಬರನವ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಜನಜೋವನದಲ್ಲಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 
ಪಾತ್ರವನನನ ವಹಿಸನತ್ತವೆ. ಜನಪದರ ಮನೆ ೋಭಾವಕ್ೆೆ ಅನನಗ್ನಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲಲ ವಗ್ಥದ 
ಜನರ ಮೋಲ  ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಪರಭಾವ ಬಿೋರನತ್ತವೆ. ಸನಸಂಸೃತ್ರಾಗ್ಲ್ಲ ಅಸಂಸೃತ್ರಾಗ್ಲ್ಲ, 
ವಿದಾಯವಂತ್ರಾಗ್ಲ್ಲ-ಅವಿದಾಯವಂತ್ರಾಗ್ಲ್ಲ ಎಲಲ ಬಗೆಯ ಜನರಲ ಲ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು 
ನಂದಾದೋವಿಗೆಯಂತೆ ಕಂಗೆ ಳಿಸನತ್ತವೆ. 
 ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಜನಜೋವನದಲ್ಲಲ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಲರನವ ನಾಣಯಗ್ಳು. ಜನಪದರ 

ಜೋವನಾನನಭ್ವದ ಮ ಸೆಯಿಂದ ಮ ಡಿಬಂದನ ಅವರ ಬದನಕಿನಲ್ಲಲ ಬೆರೆತ್ನ 
ಜೋವಂತ್ವಾಗಿವೆ.  
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ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಜನತಾನನಭಾವದ ಅಭಿವಯಕಿತ, ಅವರ 
ಪರಂಪರಾಗ್ತ್ ಜ್ಞಾನಸನಧೆ, ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಜನತೆಯ 
ಬದನಕನೆನೋ ನಿಯಂತ್ತರಸಿ, ನಿದೆೋಥಶಿಸನವ ವಿಶಿಷ್ಟಶಕಿತಯಾಗಿ 
ಮತ್ತಷ್ನಟ ಹರಿತ್ವಾಗಿ ಪರಖರವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಜೋವನದಲ್ಲಲ 
ಆಳವಾಗಿ ಬೆೋರನಬಿಟ್ಟಟವೆ. ಜನತೆಯ ಬದನಕಿಗೆ 
ವಜರಕವಚವಾಗಿವೆ ಎನಿನಸನತ್ತದೆ. ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು 
ಸಂಸೃತ್ತಯ ತಾಯಿಬೆೋರನ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಸಂಸೃತ್ತಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗ್  ಎಲಲ ಬಗೆಯ ವಿಶೆೋಷ್ ಜ್ಞಾನವು 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಹನಟ್ಟಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆ ಂದ 
ಬೆಳಗ್ನತ್ತದೆ. 
ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳ ಉಗ್ಮ ಮಾನವ ಹನಟ್ಟಟನೆ ಂದಗೆ 
ಆಯಿತ್ನ. ಮಾನವ ತ್ನನ ಭಾವನೆಗ್ಳನನನ ವಯಕತಪಡಿಸಲನ 
ಭಾಷೆಯನನನ ಮಾಧ್ಯಮವನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಂಡಾಗ್ಲೆೋ 
ಭಾಷೆಯ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಲಯೋ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೂ ಹನಟ್ಟಟದವು. ಜನಪದ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳ ಹನಟ್ಟಟಗೆ ಮ ಲಕ್ಾರಣ ಮಾನವನ ಮಾನಸಿಕ 
ತ್ಳಮಳ. ಈ ತ್ಳಮಳಕ್ೆೆ ಕ್ಾರಣ ನೆೈಸಗಿಥಕ ಶಕಿತ. 
ಅತ್ತಮಾನನಷ್ ಶಕಿತಯ ಭ್ಯ. ಸಾಮಾನಯ ಮತ್ನತ ಅಸಾಮಾನಯ 
ಶಕಿತಗ್ಳಲ್ಲಲ ಕಂಡನಬಂದ ವಯತಾಯಸಗ್ಳ ೋೆ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳ 
ತಾಯಿ ಬೆೋರಾಯಿತ್ನ. ಸಿಡಿಲನ, ಮಂಚನ,ನದ, ಬಿರನಗಾಳಿ, ಅಗಿನ 
ಇವುಗ್ಳಿಂದ ಭಿೋತ್ತಗೆ ಒಳಗಾದ ಮನನಷ್ಯ ಭ್ಯದಂದ 
ಪೂಜಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವುಗ್ಳನನನ ಒಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳಳಲನ ಆಗ್ 
ಅವರಲಲವೂ ದೆೈವತ್ವ ಪಡೆದವು. ಸಿಡಿಲ್ಲನ ಬಗೆ ೆ ಇರನವ ಈ 
ನಂಬಿಕ್ೆಯನನನ ಗ್ಮನಿಸಿ-ಅಜನಥನ ಬಾಣ ಹೆ ಡೆದಾಗ್ ಸಿಡಿಲನ 
ಬರನತೆತ ಅಜನಥನನ ತಾಯಿ ಕನಂತ್ತ ಮಗ್ನಿಗೆ ಹೆೋಳತಲೆ ʼಬಸನರಿ 
ಬಾಣಂತ್ತಯರನ ಇತಾಥರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲನ ಬಡಿದೋತ್ನ, 
ಜೆ ೋಪಾನವಾಗಿ ಬಾಣ ಹೆ ಡೆʼ ಅಂತ್ ಇಂರ್ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು 
ಭ್ಯದಂದ ಹನಟ್ಟಟದವು ಎಂಬನದನ ಸಪಷ್ಟವಲಲದೆ. 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ಸನಭ್ದರ ಸಾಾನಗ್ಳಿಸಿರನವಂರ್ವರನನನ 
,ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು ಮಹಾಮಠಾಧಿೋಶರನ ಋಷಿ ಸಮಾನರೆಂದನ 
ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಸಿ ಅವರ ಅಭಿಮತ್ಕ್ೆೆ ಗೌರವ ಸಲಲಸನವ 
ಬಹನಪಾಲನ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಹನಟ್ಟಟವೆ. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ 
ಶಕನನ ಶಾಸರಗ್ಳು ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಲರನತ್ತವೆ. 
ಆದರೆ ಜೆ ಯೋತ್ತಷ್ ಹೆ ರತಾಗ್ನತ್ತದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅದನ ಶಿಷ್ಟ 
ಸಂಪರದಾಯದಂದ ಬಂದದನು, ಕ್ೆಲವು ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು 

ಐತ್ತಹಯ ಪುರಾಣ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗ್ಳ ಹಿನೆನಯಲ್ಲಲ 
ಹನಟ್ಟಟರನತ್ತವೆ. 
ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಧಾಮಥಕ ಸಾಂಸೃತ್ತಕ ಹಾಗ್  
ವೆೈಯಕಿತಕವಾಗಿ ಹನಟ್ಟಟ ಬೆಳೆಯನತ್ತವೆ. ಪರತ್ತಯಂದನ 
ರಾಷ್ರದಲ ಲ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳಿವೆ. ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ 
ಕ್ೆಲವರನ ಮ ಢ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಎನನನತಾತರೆ. ಇದನನನ 
ಒಪಪಲಾಗ್ದನ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಇಂಗಿಲೋಷ್ ನಲ್ಲಲ ʼಬಿೋಲ್ಲೋವ್ʼ ಜನಪದ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು. ಸ ಪಸಿಟೋಥಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಮ ಢನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು 
ಎಂದನ ಪರತೆಯೋಕ ಅರ್ಥ. ಪರತೆಯೋಕವಾಗಿ ಆವೆರಡ  ಪದಗ್ಳೂ 
ಬಳಕ್ೆಯಾಗ್ನತ್ತತವೆ. ಮ ಢನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಧಾಮಥಕ ಪದಧತ್ತಗ್ಳು 
ಆಚರಣೆ, ಮಾಂತ್ತರಕ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಹಿನೆನಯಲ್ಲಲ ಬೆಳೆದನ 
ಬಂದರನತ್ತವೆ. ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಮಾನವನ ಎಲಲ ಬಗೆಯ 
ಕ್ಾಯಥಕ್ೆೋತ್ರಗ್ಳ ಮಾನವನ ಬದನಕಿನ ಬಗೆಯ ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಬೆಳೆದನ ಬಂದರನತ್ತವೆ. 
ನಾವೆಲಲರ  ಅರಿವು ಇದೆ ುೋ ಇಲಲದೆಯೋ ಜನಪದ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆುೋವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆ 
ಎಂದರೆೋನನ? ಒಬೆ ಬಬಬ ವಿದಾವಂಸನ  ತ್ನನ ಆಲೆ ೋಚನಾ 
ಶಕಿತಗೆ ಅನನಸಾರವಾಗಿ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡನತಾತನೆ. 
ಗಾಡಿೋಥನರ್: ʼಭಾವಾಜೋವಿಯ ವರದಹಸತ ಎಂದ ʼ,ಹಕಸ್ಲ್ಲ 
ʼರ ಪ ಬದಲಾಗಿಯ  ಸವರ ಪ ಉಳಿಯನತ್ತದೆ.ʼಎಂದ , 
ಹಾಯಮಲಟನ್ ಮಾನಸಿಕ ಸಿಾತ್ತಯನನನ ಸ ಚಿಸನವುದನ ಎಂದ , 
ಪರಸಿದಧ ಮನಶಾಯಸರಜ್ಞ ಬಗೆೋಹಾಟ್ ಒಂದನ ವಿಧ್ವಾದ ಮೊದಲ 
ಮಾನಸಿಕ ಅನನಭ್ವ. ಇದನ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರನತ್ತದೆ. 
ಅನೆೋಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗ್ಳನನನ ಅವಲಂಭಿಸಿರನತ್ತವೆ. ಇದಕ್ೆೆ 
ತ್ನನದೆೋ ಆದ ಸಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದನ ಸವರ ಪವಿದೆ ಎನನನತಾತನೆ. 
ಜೆೋಮ್ಸ್ವಿಲ್ ನಂಬಿಕ್ೆಯನ ವಾಸತವಿಕ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ನಿಂತ್ತದೆ 
ಎಂದ  ಬಾಲಡವಿನ್ ಒಂದನ ವಸನತ ನಿಷ್ಠವಾದ ತ್ತೋಪುಥ ಎಂದ  
ಕರೆಯನತಾತನೆ. 
ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆ ವಯಕಿತಯ ಮನೆ ೋಭಾವಕ್ೆೆ ಒಪಪಗೆಯಾಗ್ನವ 
ವಿಷ್ಯ ಒಂದನ ಬಗೆಯ ಆತ್ಮ ವಿಶೆಲೋಷ್ಣೆಗೆ ಬನದಧ, 
ಪೂವಥಕವಾದ ಕಿರಯ ವಯಕಿತಯ ಅನನಭ್ವಗ್ಳ ವಾಸತವಿಕ 
ಮೌಲಯಗ್ಳ ಇಲಲವೆ ಧೆಯೋಯ ಧೆ ೋರಣೆಗ್ಳ ಒಂದನ ಮಾನಸಿಕ 
ಸಿಾತ್ತ. ಒಂದನ ಹೆೋಳಿಕ್ೆಯ ಸತಾಯಂಶದ ಬಗೆೆ ವಯಕಿತಯನ ತಾಳುವ 
ಬನದಧಯ ಕಸರತ್ನತ- ಜನರ ನಂಬಿಕ್ೆ. ಇದನನನ ಸ ತ್ರರ ಪದಲ್ಲಲ
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ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಬಹನದನ. ಪರಂಪಾರಾನನಗ್ತ್ವಾಗಿ ಶರದಾಧ 
ಮ ಲವಾದ ಸಾಮ ಹಿಕ ಭಾವ ಪರಧಾನವಾದ 
ಕ್ಾಯಥಕ್ಾರಣ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಭ್ ತ್ 
ವತ್ಥಮಾನ ಅರ್ವಾ ಭ್ವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ಾಲದ ಒಪಿಪ 
ಫಲ್ಲತಾಂಶವನನನ ಸ ಚಿಸನವ ಕಲಪನೆ- ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು. 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಜನಜೋವನದಲ್ಲಲ ಪರಮನಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸನತ್ತವೆ 
ಪರಯಾಣ ಮಾಡನವಾಗ್ ತ್ನಂಬಿದ  ಕ್ೆ ಡ ,ಮನತೆೈದೆಯರನ 
ಎದನರಾದರೆ ಶನಭ್, ಖ್ಾಲ್ಲ ಕ್ೆ ಡ, ವಿಧ್ವೆಯರಾದರೆ 
ಅಶನಭ್ವೆಂದನ ಪರಯಾಣವನೆನೋ ನಿಲ್ಲಲಸನವವರನ, ಈಗ್ಲ  ಬಹನ 
ಮಂದ ಇದಾುರೆ. ಹೆಣನು ನೆ ೋಡಲನ ಹೆ ೋಗ್ನವಾಗ್ಲ  ಶನಭ್ 
ಶಕನನಗ್ಳನನನ ಗ್ಮನಿಸನತಾತರೆ. ಒಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಒಬಬನಿಗೆ 
ಒಳ ಳೆಯ ಕ್ೆಲಸ ಒಳ ಳೆಯ ಫಲ ಬಂದರೆ ಆ ಮನೆ ತ್ನದ ಅದೃಷ್ಟ 
ಎಂದನ ನಂಬನತಾತನೆ. ಜೋವನದ ಎಲಲ ರಂಗ್ದಲ ಲ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು 
ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಲವೆ. 
ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಲ ಸಿಗ್ನವ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ 
ವಸನತವಿಗೆ ಅನನಗ್ನಣವಾಗಿ ವಿಂಗ್ಡಿಸಬಹನದನ. ಒಂದನ ನಂಬಿಕ್ೆ 
ಯಾವ ವಸನತವಿನ ಮೋಲೆ ಹನಟ್ಟಟದೆ ಅದನ ಏನನನನ ಹೆೋಳುತ್ತದೆ. 
ಅದನ ಯಾವ ಸಂದಭ್ಥಗ್ಳಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಾಗ್ನತ್ತದೆ. ಅದನ ಜನರ 
ಮೋಲೆ ಏನನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟನ ಮಾಡನತ್ತದೆ ಎಂಬನದನೆನಲಾಲ 
ತ್ತಳಿಯಬೆೋಕ್ಾದರೆ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ವಗಿೋಥಕರಿಸನವುದನ ಮನಖಯ. 
ದೆೋವರನ ,ಫೂಜೆ, ದೆವವಗ್ಳು ಯಾತೆರ ಮತ್ನತ ತ್ತೋರ್ಥಕ್ೆೋತ್ರ 
ಇವುಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ಅತ್ತಮಾನನಷ್ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಎನನಬಹನದನ. ಅಂದರೆ ಮನನಷ್ಯ ಶಕಿತಗೆ ಇರದ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಎಂದರ್ಥ. ದೆೋವರನ ಮೋಲ್ಲನ ಹ  ಬಲಕ್ೆೆ ಬಿದುರೆ 
ಒಳ ಳೆಯದನ, ಎಡಕ್ೆೆ ಬಿದುರೆ ಕ್ೆಟಟದನು, ಕಳಸಕ್ೆೆ ತ್ನಂಬಿದ 
ಕ್ೆ ಡದ ನಿೋರನನನ ಹಾಕಿ ಪೂಜಸಬೆೋಕನ. ಚಪಪಲ್ಲಯನನನ 
ತ್ಲೆದಸಿಯಲ್ಲಲ ಮಡಿಕ್ೆ ಂಡನ ಮಲಗಿದರೆ ದೆವವಗ್ಳು ಹತ್ತತರ 
ಬರೆ ೋದಲಲ. ತ್ತೋರ್ಥಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಲ ಯಾರಾದರ  ಸತ್ತರೆ ಊರಿಗೆ 
ತ್ರಬಾರದನ, ಅಲ್ಲಲಯೋ ಹ ತಾಕಬೆೋಕನ. ಇಂರ್ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೆಲಲ 
ಅತ್ತಮಾನನಷ್ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳ ಗ್ನಂಪಿಗೆ ಸೆೋರನತ್ತವೆ. 
ಹಬಬಗ್ಳು, ನಿದೆರ, ಮತ್ನತ ಕನಸನ ಕ್ಾಲ ಮತ್ನತ ವಾರಗ್ಳು, 
ಹನಟನಟ ಮತ್ನತ ಒಡಹನಟನಟ ಮದನವೆ, ಸಾವು ಮಾನವ 
ಪುರನಷ್ರನ,  ಸಿರೋಯರನ ಬಸನರಿ ಬಾಣಂತ್ತ ಮಕೆಳು 
ಪರಯಾಣ ಮಕೆಳು ಇವುಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತರನವ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೆಲಲವನನನ ಮಾನನಷ್ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೆಂದನ 

ವಗಿೋಥಕರಿಸಬಹನದನ. ಮಾನನಷ್ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೆಂದರೆ 
ಮನನಷ್ಯರನನನ ಕನರಿತ್ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಈ ವಗ್ಥಕ್ೆೆ ಸೆೋರನವ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ನಿಮಗೆಲಲರಿಗ್  ಸಾಕಷ್ನಟ ಗೆ ತ್ತತರನವುದರಿಂದ 
ನಾನನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ೆ ಡನವುದನ ಬೆೋಡ ಅನಿನಸನತ್ತದೆ. 
ಪಾರಣಿ ಕಿೋಟ ಮತ್ನತ ಪಕ್ಷಿ ಇವುಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಪಾರಣಿ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು, ಆನೆ ಬಾಲದ ಕ ದಲನನನ ತಾಯಿತ್ತಯ ಒಳಕ್ೆೆ 
ತ್ನಂಬಿ ಕ್ೆ ಂಡರೆ ಕ್ೆಟಟ ಕನಸನ ಬಿೋಳುವುದಲಲ. ನಾಯಿಗೆ 
ಬರಲಲ್ಲಲ ಹೆ ಡೆಯಬಾರದನ, ನಾಯಿನಾರಾಯಣ ಸಾವಿರಕ್ಾಲ 
ನೆ ೋಡಿದರೆ ಸಿರಿ ಬರನತೆತ ಮೊದಲಾದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಈ 
ವಗ್ಥದಲ್ಲಲ ಸೆೋರನತ್ತವೆ. 
ಮರ ಗಿಡ ಹ  ಫಲ ಮತ್ನತ ನಿೋರನ ಇವುಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು 
ಪರಕೃತ್ತ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು. ಉದಾಹರಣೆ ಅತ್ತತ ಹ  
ನೆ ೋಡಬೆೋಕ್ಾದರ  ಪುಣಯಬೆೋಕನ, ಫಲಬಿೋಡೆ ೋ ಮರವ 
ಕಡಿಯಬಾರದನ. ಸಾನನ ಮಾಡನವಾಗ್ ಹಂಡೆ ನಿೋರನ ಪೂತ್ತಥ 
ಹನಯನುಕ್ೆ ಳಳಬಾರದನ. 
ಅಡಿಗೆ, ಊಟ, ಮತ್ನತ ಬಳಕ್ೆಯ ವಸನತಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು 
ಕ್ೌಟನಂಬಿಕ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು. ಅಂದರೆ ಕನಟನಂಬದ ಆವರಣದಲ್ಲಲ 
ಬರನವ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು, ಉದಾ. ತ್ನತ್ನತ  ತ್ ಕ ಮಾಡಬಾರದನ, 
ಒಡೆದ ಕನನಡಿಯನನನ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಇಡಬಾರದನ, ಅಡಿಗೆ ಆದ 
ಮೋಲೆ ಹಿಟ್ಟಟನ ಮಡಿಕ್ೆಯ ಮೋಲೆ ಒಲೆ ಬ ದಯನನನ ಮ ರನ 
ಪಟ್ೆಟ ಬಳಿಬೆೋಕನ. ಇಲಲದದುರೆ ದೆವವಗ್ಳು ಬಂದನ ತ್ತನನನತ್ತವಂತೆ 
ಇತಾಯದ. 
ಮೋಲೆ ಹೆೋಳಿದ ಗ್ನಂಪಿಗೆ ಸೆೋರದರನವ ಸಂಕಿೋಣಥ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ಗ್ನತ್ತಥಸನತೆತೋವೆ. 
ಹಿಂದೆ ಕ್ೆೋವಲ ಜನಪದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೆಂದನ ತ್ತಳಿದದು ಹಲವಾರನ 
ವಿಷ್ಯಗ್ಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಭಾವದಂದಾಗಿ ಅವುಗ್ಳಲ ಲ 
ಸಹಜತೆಯಿದೆ ಏಂಬನದನ ತ್ತಳಿದನ ಬಂದದೆ. ಒಂದೆರಡನ ಸಹಜ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸನತೆತೋನೆ 
ಮಲಗ್ನವಾಗ್ ಎಡ ಮಗ್ೆಲಗೆ ಮಲಗ್ಬೆೋಕನ.ಏಳುವಾಗ್ ಬಲ 
ಮಗ್ೆಲಲ್ಲಲ ಏಳಬೆೋಕನ –ಅನೆ ನೋ ನಂಬಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ 
ಆರೆ ೋಗ್ಯಶಾಸರದ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಶರಿೋರದ ಬಲಬಾಗ್ದಲ್ಲಲ 
ಪಿತ್ತಕ್ೆ ೋಶವಿದೆ. ಅನನಕ್ೆ ೋಶಕ್ೆೆ ಪಿತ್ತರಸವು ತೆ ಟನಟ ತೆ ಟ್ಾಟಗಿ 
ಬರನತ್ತದೆ. ಈ ಪಚನರಸ ಆಹಾರ ಜೋಣಥವಾಗ್ಲನ 
ನೆರವಾಗ್ನತ್ತದೆ.ಸಿಪನ್ ನಾಳದಂದ ಅನನಕ್ೆ ೋಶಕ್ೆೆ ಬರನತೆತ. 
ಪಚನರಸ ಹೆಚಾಿಗಿ ಬಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟ್ಟ ಆಗ್ನತೆತ. ಅಂದರೆ 
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ಗಾಯಸಿರಕ್ ಜ ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಪಚನರಸ ಸಮತೆ ೋಲನ ಆಗ್ನತೆತ. 
ಹೆ ಟ್ೆಟ ಉಬಬರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಳತೆತ. ಅಜೋಣಥವಾಗ್ನತೆತ. ಆದುರಿಂದ 
ಮಲಗ್ನವಾಗ್ ಎಡ ಮಗ್ಲೆಗೆ ಮಲಗಿ ಏಳುವಾಗ್ ಬಲ 
ಮಗ್ೆಲ್ಲಗೆ ಎದುರೆ ಆರೆ ೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೆ ರೆಯನತ್ತದೆ.ಇಂರ್ 
ನಂಬಿಕ್ೆನ ಅನನಸರಿಸಿ. 
ಹೆ ಟ್ೆಟ ಉಬಬರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆರ ವಿಭ್ ತ್ತ ಮಂತ್ತರಸಿ ತ್ತಂದರೆ, ಇಲಲವೆ 
ಎಡ ಹೆ ಸಿತಲ್ಲನ ಮೋಲೆ ಬ ದ ಹಾಕಿ ಎಡಗಾಲ್ಲನಿಂದ 
ಮ ರನಸಾರಿ ಉಜ ಿ , ಆ ಬ ದ ಇಳಿತೆಗೆದನ ಹಾಕಿ ಹೆ ಟ್ೆಟ 
ಮೋಲೆ ಸವರಿ, ಒಸಿ ಬ ದನ ತ್ತನಿನಸಿದರೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ನತೆತ 
ಅನೆ ನೋ ನಂಬಿಕ್ೆ ನಿಮಗೆ ಗೆ ತ್ತತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕ್ೆ ಮನಶಾಸರ 
ಮತ್ನತ ರಸಾಯನಶಾಸರ ದೃಷಿಠಯಿಂದ ಹೆೋಳ ತೆನೆ. ವಿಭ್ ತ್ತ 
ಮಂತ್ತರಸಿದೆ, ಮಂತ್ರ ಶಕಿತಯಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗ್ನತೆತ ಅನೆ ನೋದೆೋ 
ಮನಸಿಸನಲ್ಲಲ ನಿಂತ್ನ, ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮದಂದ ನೆ ೋವು 
ಕಡಿಮಯಾಯಿತ್ನ ಅನಿನಸನತ್ತದೆ. ಬ ದ ಇಂಗಾಲ ಅನೆ ನೋದನ 
ರಸಾಯನ ಶಾಸರದಂದ ತ್ತಳಿದನಬರನತ್ತದೆ. ಅಜೋಣಥ ಅಂದರೆ 
ಗಾಯಸ್ಟ್ಟರಕ್ನಿಂದ ಹೆ ಟ್ೆಟ ಉಬಬರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಳತೆತ. ನಾವು 
ತೆಗೆದನಕ್ೆ ಂಡ ಬ ದ ಅಂದರೆ ಇಂಗಾಲ ಹೆ ಟ್ೆಟಯಲ್ಲಲ 
ಅತ್ತಯಾಗಿದು ಗಾಯಸನನನ ಹಿೋರನತೆತ, ಕರಮೋಣ ಗ್ನಣವಾಗ್ನತ್ತದೆ. 
ಹನಣಸೆ ಮರದ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ ತೆ ೆೋಬಾರದನ, ಮಲಗ್ಬಾರದನು- 
ದೆವವ ಹಿಡಿದನಕ್ೆ ಳುಳತ್ತದೆ. ಹನಣಸೆ ಮರದಲ್ಲಲ ಹೆಚಾಿಗಿ ದೆವವ 
ಇತ್ಥವೆ. ಒಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಸಿಕೆದವರ ಪಾರಣ ತೆಗಿತ್ವೆ ಅನೆ ನ 
ನಂಬಿಕ್ೆನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಘಿ ಯೋಚಿಸಬೆೋಕನ. ಮರಗಿಡಗ್ಳು 
ಇಂಗಾಲಾಮಲವನನನ ವಾತಾವರಣದಂದ ಸೆಳೆದನಕ್ೆ ಂಡನ, 
ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡನ ಆಮಲ ಜನಕ ಅಂದರೆ 
ಪಾರಣವಾಯನವನನನ ನಮಗೆ ಕ್ೆ ಡನತ್ತವೆ. ಅನೆ ನೋದನ 
ವಿಜ್ಞಾನದಂದ ತ್ತಳಿಯನತೆತ. ಹನಣಸೆ ಮರದಲ್ಲಲ ಲೆಗ್ಳು 
ಒತಾತಗಿರನತೆತ. ಆ ಮರದ ಕ್ೆಳಗೆ ಬೆೋರೆ ಮರದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಲರೆ ದಕಿೆಂತ್ ಇಂಗಾಲಾಮಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಾಬಥನ್ ಡೆೈ 
ಆಕ್ೆಸೈಡ್ ಹೆಚಾಿಗಿರನತ್ತದೆ. ಮನನಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆೋಕ್ಾದನು ಆಮಲಜನಕ. 
ಹನಣಸೆಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಒಬಬನೆೋ  ಮಲಗಿದರೆ ಕ್ಾಬಥನ್ ಡೆೈ 
ಆಕ್ೆಸೈಡ್್ ನಿಂದ ಉಸಿರನಕಟ್ಟಟ ಪಾರಣಾಪಾಯ ಆಗ್ಬಹನದನ. 
ಕ್ೆಲವು ವೆೋಳ  ೆ ಸಾಯಬಹನದನ. ವಯಕಿತ ಸತ್ತರೆ 
ಪಾರಣವಾಯನವಿನಿಂದಲೆೋ ಹೆ ರತ್ನ ಆ ಮರದಲ್ಲಲ ಇರಬಹನದನ 
ಅನೆ ನೋ ದೆವವದಂದಲಲ. 
 

ಕಂಬವ ಕಾಲಿನಲಿಿ ಒದಿಬಾರದು- ಅನೆನೊನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತು 
ಯೋಚನೆ.  
ನಿಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ತೆ ಟ್ಟಟ ಮನೆ, ಅದನ ನಾಲನೆ ಕಂಬದ ು ಆರನ 
ಕಂಬದೆ ುೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ್ ಭಾವಿಸಿ. ಆ ಮನೆ ತಾತ್ನೆ ೋ –
ಮನತಾತತ್ನೆ ೋ ಕಟ್ಟಟದನು ನ ರಾರನವಷ್ಥಗ್ಳಾಗಿರನತ್ತವೆ. 
ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಯ ಭಾರವೆಲಾಲ ತೆ ಲೆಯ ಮೋಲ , 
ತೆ ಲೆಯ ಬಾರವೆಲಲ ಕಂಬಗ್ಳ ಮೋಲ  ಇರನತೆತ. ಅಂದರೆ 
ಮನೆಗೆ ಕಂಬವೆೋ ಆಧಾರ, ಮನೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರನತೆತ, ಬಲ 
ಶಾಲ್ಲಯಾದವನನ ಕಂಬವ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಂದ ಒದುರೆ ಕಂಬ 
ಮನರಿಯನತೆತ. ಕಂಬವ ಆಧಾರದಂದ ಮೋಲ್ಲದು ತೆ ಲೆ ಚಾವಣಿ 
ಮನರಿಯನತೆತ. ಆದುರಿಂದ ಕಂಬವ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಂದ ಒದಬಾರದನ. 
ಅನೆ ನದನ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ಇದನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಲಲವೆ. 
ಎಷೆ ಟೋ ಸಾರಿ ಹಿರಿಯರ ಈ ಮಾತ್ತಗೆ ಕಿರಿಯರನ ಬೆಲೆ 
ಕ್ೆ ಡನವುದಲಲ. ಆಗ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನೆನಲೆಯನನನ ಕಂಬದ ಬಗೆ ೆ
ಇರನವ ಆ ನಂಬಿಕ್ೆಗೆ ಆರೆ ೋಪಿಸಿಸನತಾತರೆ. ಪರಮಭ್ಕತನಾದ 
ಪರಹಾಲದನನನನ ರಕ್ಷಿಸನವುದಕ್ಾೆಗಿ ವಿಷ್ನು ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ 
ತಾಳಿ ಕಂಬವನೆನೋ ಸಿೋಳಿಕ್ೆ ಂಡನ ಕಂಬದಂದ ಬಂದನ 
ಹಿರಣಯಕಶಿಪುವನನನ ಕ್ೆ ಂದ. ಕಂಬ ದೆೋವರಿಗೆ ಸಮ , ದೆೋವರನ 
ಕ್ೆ ೋಪಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಾನನ ಕ್ಾಲ್ಲಂದ ಒದುರೆ. ಒದಬಾರದನ ಸಣನು 
ಮಾಡೆ ೆೋಬೆೋಕನ ಅಂತ್ರೆ, ಹಿರಣಯ ಕಶಿಪುವಿನ ದನರಂತ್ 
ಸಾವನನನ ಯಾರನ ಬಯಸನತಾತರೆ. ಈ ಕಥೆ ಕ್ೆೋಳಿದ ಮಕೆಳು 
ಕಂಬವ ಕ್ಾಲ್ಲನಿಂದ ಒದಯೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡನವುದಲಲ.  
ಈ ಬಗೆಯ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳೆನನಬಹನದನ. 
ಈಗ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನೆನಯಲ್ಲಲ ಹನಟ್ಟಟರನವ ಕ್ೆಲವು ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ 
ಕನರಿತ್ನ ಆಲೆ ೋಚಿಸೆ ೋಣ. 
ಗ್ಭಿಥಣಿಯಾದವರನನನ ಕರೆತ್ರೆ ೋದಕ್ೆೆ ಒಡಹನಟ್ಟಟದವರನನನ 
ಕಳಿಸಬಾರದನ ತ್ಂದೆ ತಾಯಿಗ್ಳ ೋೆ ಹೆ ೋಗಿ ಕರೆತ್ರಬೆೋಕನ. ಈ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ ರನ ಕತೆಗ್ಳನನನ ಚಿಕೆದಾಗಿ 
ಹೆೋಳೂೆೋಣ.  
ಕೃಷ್ುನ ತ್ಂಗಿ ಸನಭ್ದೆರ. ಗ್ಭಿಥಣಿಯಾದ ಸನಭ್ದೆರನ ಕೃಷ್ು ಕರೆದನ 
ಕ್ೆ ಂಡನ ಬತಾಥ ಇದಾುಗ್ ತ್ಂಗಿ ಆಯಾಸ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಳದಾಕ್ೆೆ ಒಂದನ ಕಡೆ ಕನಳಿತ್ಳು. ಅಣುನ ತೆ ೋಡೆ 
ಮೋಲೆ ತ್ಲೆಯಿಟನಟ ಮಲಗಿ ಒಂದನ ಕಥೆ ಹೆೋಳನನ ಅಂದಳು. 
ಕೃಷ್ು ಚಕರವೂಯಹ ಬೆೋಧಿಸನವ ಯನಧ್ಧ ತ್ಂತ್ರದ ಕಥೆ ಹೆೋಳಿತದು. 
ತ್ಂಗಿ ನಿದೆು ಹೆ ೋದಳು. ಗ್ಭ್ಥದಲ್ಲಲರೆ ೋ ಮಗ್ನ ಕಥೆಗೆ ಹ ೂ 
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ಗ್ನಡನತ್ತತ್ನತ. ಕೃಷ್ು ತ್ನನ ದವಯ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ನೆ ೋಡಾತನೆ. 
ಹಲವಾರನ ಕ್ೆೈಗ್ಳಿರನವ ಮಗ್ನ ಕಥೆ ಕ್ೆೋಳಿಸೆ ೆೋಲಾತ ಇದೆ. ಈ 
ಮಗ್ನ ಇಷ್ನಟ ಕ್ೆೈಗ್ಳೂೆಂದಗೆ ಹೆ ರಜಗ್ತ್ತತಗೆ ಬಂದರೆ ಕೃಷ್ುನ 
ಹೆಸರಿಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ಾತನೆ ಅಂತ್ ತ್ತಳಿದನ ತ್ನನ ಚಕರ ಬಿಟನಟ 
ಎರಡನ ಕ್ೆೈಗ್ಳನನನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟನಟ ಹನಳಿದ ಕ್ೆೈಗ್ಳನನನ ಕತ್ತರಿಸಿ 
ಬಿಟಟನಂತೆ ಮನಂದೆ ಅಭಿಮನನಯ ಮಹಾ ಭಾರತ್ ಯನದಧದಲ್ಲಲ 
ಚಕರವೂಯಹ ಭೆೋದಸಿ ಒಳಗೆ ಹೆ ೋದ. ಹೆ ರಕ್ೆೆ ಬರನವುದನನನ 
ಕೃಷ್ು ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಹೆೋಳಿರಲ್ಲಲಲ. ಆದುರಿಂದ ವೂಯಹದಲ್ಲಲ ಸಿಕಿೆ ಸತ್ತ. 
ಅಭಿಮನನಯವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕೃಷ್ು ಕ್ಾರಣವಲಲವೆೋ. 
ಕಂಸ ತ್ನನ ತ್ಂಗಿಯ ಮಕೆಳನೆನಲಾಲ ಕ್ೆ ಲನಲತ್ತತದು ಕತೆಯನ ನ 
ನೆನಸಿಕ್ೆ ಳಿಳ. 
ಅಣು-ತ್ಂಗಿ ಅಂತ್ ಜನಪದ ಸ ತ್ರ ಕಥೆ ಇದೆ. ಗ್ಭಿಥಣಿ 
ತ್ಂಗಿಯನನನ ಅಣು ಕರೆ ತ್ರನತ್ತತತ್ತಾಥನೆ. ಕ್ಾಡಿನ ಮಧ್ಯ 
ಬಂದಾಗ್ ನನನ ಹೆಂಡಿತಗೆ ಇಲಲದ ಒಡವೆ ವಸರ ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕ್ೆ 
ಅಂತ್ ಅವಳ ಕತ್ತನನನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟನಟ ಕ್ೆ ಳಕ್ೆೆ ಎಸೆದ. ಆ ಕತ್ನತ 
ಕ್ೆ ಳದಲ್ಲಲ ತಾವರೆ ಹ  ವಾಯನತ. ಹೆರಿಗೆ  ಸನದಧಯ ಬರಲ್ಲಲಲ. 
ಅಂತ್ ಗ್ಂಡ ಅದೆೋ ಮಾಗ್ಥವಾಗಿ ಬಂದನ ತಾವರೆ ಹ ವಿನ 
ಚಂದಕ್ೆೆ ಸೆ ೋತ್ನ ಕಿತ್ನತಕ್ೆ ಂಡನ ಹೆ ೋಗಿ ಮಗ್ನಗೆ ಕ್ೆ ೋಡೆ ಣ 
ಅಂತ್ ಕ್ೆ ಲದ ಹ  ಕಿೋಳೂೆೋಕ್ೆೆ ಹೆ ೋದಾಗ್- 
 

ʼಮನಟಟ ಬಾಯಡ ಮನಟಟಬಾಯಡ ಗ್ಂಡಯಯ 
ಮನಟ್ಟಟದರೆ ಹ  ಬಾಡಿೋತ್ನ 

 
ಅಣು ಅನೆ ನೋ ಸ ಳ  ೆ ಮಗ್ ಕಚಿಕೆನೆ ಕ್ೆಡಿದʼ ಅಂತ್ ಹ  
ಹೆೋಳತದೆ. ಇದನೆನಲಾಲ ತ್ತಳಿದರೆ ೋ ಹಿರಿಯರನ ಗ್ಭಿಥಣಿಯನನನ 
ಕರೆತ್ರೆ ೋಕ್ೆ ಒಡಹನಟ್ಟಟದವರನನನ ಕಳಿಸದೆ ತಾವೆೋ ಹೆ ೋಗಾತರೆ. 
ಸೆ ೋಮವಾರ ಏರನ ಕಟಟಬಾರದನ, ಸೆ ೋಮವಾರ ಉತ್ತರಾಣಿ 
ಹನಟ್ಟಟದವಾರ. ಈ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಐತ್ತಹಯಗ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ 
ಹನಟ್ಟಟವೆ. ಶಿವ ಬಸವನಿಗೆ ಭ್ ಲೆ ೋಕಕ್ೆೆ ಹೆ ೋಗಿ ಒಪ್ಪಪತ್ನತ 
ಊಟ ಎಂದನ ಸಾರಿ ಬಾ ಎಂದಾಗ್ ಭ್ ಮಗೆ ಬಂದ ಬಸವ 
ಮ ರನ ಹೆ ತ್ನತ ಊಟ ಅಂತ್ ಸಾರಿದ ಫಲವಾಗಿ ಎತಾತಗಿ 
ಭ್ ಮಗೆ ಬಂದ. ಆತ್ ಬಂದದನು ಸೆ ೋಮವಾರ . ಆತ್ ಹನಟ್ಟಟದ 
ವಾರ ಏರನ ಕಟಟ ಬಾರದನ ಅನೆ ನೋ ನೆನಪಿಗೆ ಉತ್ತರಾಣಿ 
ಹನಟ್ಟಟತ್ಂತೆ. 

ಮನಸಸಂದೆಯಲ್ಲಲ ಹೆ ಸಿತಲ ಮೋಲೆೋ ನಿಲಲಬಾರದನ 
,ಕನಳಿತ್ನಕ್ೆ ಳಳಬಾರದನ- ಅನೆ ನೋ ನಂಬಿಕ್ೆಯನ ಹಿರಣಯ 
ಕಶಿಪುವನನನ ನರಸಿಂಹ ಮನಸಸಂಜೆಯಲ್ಲಲ ಹೆ ಸಿತಲ ಮೋಲ್ಲರಿಸಿ 
ಕ್ೆ ಂಡ ಕಥೆಯ ಹಿನೆನಯಲ್ಲಲ ಹನಟ್ಟಟದೆ.  
ಬಡಗ್ಲಾಗಿ ಮಲಗ್ಬಾರದನ ಗ್ಣೆೋಶನ ಕನತ್ತತಗೆಯನನನ ಶಿವನೆೋ 
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲಲ ಪಾವಥತ್ತ ತಾನೆೋ ತ್ನನ ಬೆವರ 
ಹನಿಗ್ಳಿಂದ ಸೃಷಿಠಸಿದ ಗ್ಣೆೋಶನನನನ ಬದನಕಿಸಿಕ್ೆ ಡಿ ಎಂದನ 
ಕ್ೆೋಳಿದಾಗ್ ಉತ್ತರಕ್ೆೆ ತ್ಲೆಯಿಟನಟ ಮಲಗಿರೆ ೋರನನನ ಕತ್ತರಿಸಿ 
ತ್ನಿನ ಎಂದನ ತ್ನನವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದಾಗ್ ಬಡಲಾಗಿ ಮಲಗಿದು 
ಆನೆಯನನನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತ್ಂದನ ಗ್ಣೆೋಶನಿಗೆ ಜೆ ೋಡಿಸಿದರನ ಆಗ್ 
ಗ್ಜಾನನ ಎನಿನಸಿಕ್ೆ ಂಡ. 
ಕಸವ ಹೆ ಸಿತಲಬಳಿ ಬರಲ್ಲಂದ ಚಿಮಮಸಬಾರದನ. ಚಿಮಮಸಿದರೆ 
ಕಣಿುಗೆ ಕಸಬಿದನು ಕಣು ಬೆೋನೆ ಆಗ್ನತೆತ. ರಾತ್ತರ ಮನೆ ಕಸನ 
ಹೆ ರಕ್ೆೆ ಹಾಕಬಾರದನ ಹಾಕಿದರೆ ಮಕೆಳು ಕ್ೆೈ ತ್ಪಪ ಕ್ೆಡವಿದು 
ಹಣ , ಮಡದ ಮರೆತ್ತಟಟ ಹಣ ಆಭ್ರಣ, ಇತಾಯದ ಬಿೋದ 
ಪಾಲಾಗ್ನತ್ತದೆ. ಅನೆ ನೋ ಸಾಮಾನಯ ತ್ತಳಿವಳಿಕ್ೆಯ ಹಿನೆನಯಲ್ಲಲ 
ಆ ಎರಡನ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಹನಟ್ಟಟವೆ. ಅರ್ಥವಿರನವ ಇಂರ್ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ಅನನಸರಿಸಿ ಅರ್ಥವಿಲಲ ಅನಿನಸಿದ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ಬಿಡಿ. 
ತ್ನಂಬಿಕ ಕ್ೆರೆಗೆ ಕಲನಲ ಹೆ ಡೆಯಬಾರದನ, ಉಂಡ ಮನೆಗೆ 
ಎರಡನ ಬಗೆಯ ಬಾರದನ ಅರ್ವಾ ಉಂಡನಮನೆ ಗ್ಳು 
ಎಣಿಸಬಾರದನ, ಬಲಗೆೈಲ್ಲ ಕ್ೆ ಟಟರೆ ಎಡಗೆೈಗೆ ಗೆ ತಾತಗ್ 
ಬಾರದನ –ಮೊದಲಾದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಹೆೋಳ ಬೆೋಕ್ಾದ 
ವಿಷ್ಯವನನನ ಸ ಚಯವಾಗಿ  ಸಂಕ್ಷಿಪತವಾಗ್ಗಿ ಸಾಂಕ್ೆೋತ್ತಕವಾಗಿ 
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಹೆೋಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಗಾದೆಯಂತೆ 
ಕಂಡರ  ಅಂತ್ರಂಗ್ ನಂಬಿಕ್ೆ, ಇವುಗ್ಳ ಭಾಷೆ 
ಕ್ಾವಯಮಯವಾಗ್ನದನು, ಕ್ಾವಾಯಂಶದಂದ ಕಂಗೆ ಳಿಸನತ್ತವೆ. 
ತ್ನಂಬಿದ ಕ್ೆರೆಗೆ ಕಲನಲ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ೆರೆ ಮನಚನಿತಾತ ಬರನತೆತ, 
ನಿೋರಿನ ಪರಮಾಣ ಕಡಿಮ ಆಗಿ ಬೆೋಸಾಯಕ್ೆೆ ತೆ ಂದರೆ ಆಗಿ 
ಬೆಳ  ೆ ಕಡಿಮ ಆಗ್ನತೆತ, ಇಂರ್ ಸಾಮಾಜಕ ಅನಾಯಯವನನನ 
ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಸಂದೆೋಶವನನನ ಪರತ್ತಮಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಲ 
ಹೆೋಳಿದೆ. ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ದೆ ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದನ, ಅನನ 
ಹಾಕಿದ ಮನೆಗೆ ಕನನ ಹಾಕಬಾರದನ ಎಂಬ ನಿೋತ್ತ 
ಪರಧಾನವಾದ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಬದನಕಿನಲ್ಲಲ ಬೆರೆತ್ನ ಬಾಳಲನ 
ಮಾಗ್ಥದಶಿಥಯಾಗಿವೆ. ದಾನಗ್ನಣ ಗ್ನಪತವಾಗಿರಬೆೋಕನ. 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 6 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

ಜನಮಚಿಲೆಂದಲಲ ಶಿವ ಮಚಿಲೆಂದನ ದಾನ ಮಾಡನವ ವಯಕಿತತ್ವ 
ಬೆಳಸಿಕ್ೆ ಳಳಬೆೋಕನ. ಎಂಬನದನನನ ಬಲಗೆೈ ಮಾಡಿದ ದಾನ 
ಮಾಡನವ ವಯಕಿತತ್ವ ಬೆಳಸಿಕ್ೆ ಳಳಬೆೋಕನ. ಎಂಬನದನನನ ಬಲಗೆೈ 
ಮಾಡಿದ ದಾನ ಎಡಗೆೈಗೆ ತ್ತಳಿಯಬಾರದನ ಎನನನತಾತರೆ. 
ಆದುರಿಂದ ಬಹಳಷ್ನಟ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ವಿಷ್ಯವನನನ ಅಡಕವಾಗಿ 
ಹೆೋಳುತೆತೋವೆ. ಆದುರಿಂದ ಬಹಳಷ್ನಟ ನಂಬಿಕ್ೆ 
ಕ್ಾವಾಯಂಶವುಳಳವಾಗಿದನು ಅರ್ಥಪೂಣಥವಾಗಿವೆ. 
ಮೌಲಯಧಾರಿತ್ವಾಗಿವೆ. 
ವಿಶವದ ಎಲಲ ಧ್ಮಥ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳಿವೆ. ವಿಪತ್ನತ ಬಂದಾಗ್ ಬೆೈಬಲ್ 
ಒಂದನ ಪುಟ ತೆರೆದನ ಓದದರೆ ಕಷ್ಟ 
ಪರಿಹಾರವಾಗ್ನತ್ತದೆಂಬನದನ, ಕ್ೆೈಸತಧ್ಮಥಯರ ನಂಬಿಕ್ೆ. 
ಆಪತಾೆಲದಲ್ಲಲ ಭ್ಗ್ವದೆೋತೆಯ ಪರವಚನ ಇಲಲವೆ ಪುರಾಣ 
ಪರವಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ನತ್ತದೆಂಬನದನ, 
ಹಿಂದ ಗ್ಳ ನಂಬಿಕ್ೆ, ಹಿಂದ ಗ್ಳು ಆಕಳಿಕ್ೆ ಬಂದಾಗ್ ಬಾಯಿ 
ಮನಂದೆ ಚಿಟ್ಟಕ್ೆ ಹೆ ಡೆದನ ದೆೋವರ ನಾಮ ಸಮರಣೆ 
ಮಾಡನವುದನ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆಕಳಿಸನವಾಗ್ ಆತ್ಮ ಹೆ ರೆಗೆ 
ಹೆ ೋಗಿರನತೆತ. ಮರಳಿ ಬರನವಷ್ಟರಲ್ಲಲ ಗಾಳಿ ದೆವವ ಸೆೋರನತ್ತವೆ, 
ಅವು ಸೆೋರದರಲೆಂದನ ದೆೋವರ ನಾಮಸಮರಣೆ ಚಿಟ್ಟಕ್ೆ 
ಹೆ ಡೆಯನತಾತರೆ. ಕ್ೆೈಸತರನ ಆಕಳಿಸನವಾಗ್ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಿಂದ 
ಎದೆಯ ಮೋಲೆ ಶಿಲನಬೆಯ ಗ್ನರನತ್ನನನ ಮಾಡನತಾತರೆ. ಹಿಂದನ 
ಮತ್ನತ ಕ್ೆೈಸತರನ ಧ್ಮಥದ ಈ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳು ಸಮಾನವಾದವು. 
ಪರಸಪರ ಹೆ ೋಲನವಂರ್ವು. ಪಿತ್ೃಗ್ಳನನನ ಪೂಜಸಿದರೆ 
ಒಳ ಳೆಯದಾಗ್ನತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕ್ೆ ಚಿೋನಾದಲ್ಲಲದೆ. ಈ ನಂಬಿಕ್ೆ 
ನಮಮಲ ಲ ಇರನವುದರಿಂದ ಪಿತ್ೃಪಕ್ಷವನಾನಚರಿಸನತೆತೋವೆ. 
ಹನಟ್ಟಟಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಸಿದಂತೆ ಹೆಣನು ಮಕೆಳ ೋೆ ಆಗ್ನತ್ತತದುರೆ 
ಕ್ೆ ನೆಯ ಹೆಣನು ಮಗ್ನವಿಗೆ ಗ್ಂಡನ ಮಗ್ನವಿನ ಹೆಸರಿಟಟರೆ 
ಮನಂದೆ ಗ್ಂಡನ ಮಕೆಳಾಗ್ನತ್ತವೆಂಬ ನಂಬಿಕ್ೆ ಚಿೋನಾದಲ್ಲಲದೆ. 
ಹೆಣನು ಮಕೆಳ ೋೆ ಆಗ್ನತ್ತತದುರೆ, ಸಾಕಮಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟಟರೆ 
ಮನಂದೆ ಮಕೆಳಾಗ್ನವುದಲಲ ನಂಬಿಕ್ೆ ನಮಮಲ್ಲಲದೆ. ಯ ರೆ ೋಪ್, 
ಗಿರೋಸ್, ಜಮಥನಿ ದೆೋಶಗ್ಳ ಜನರನ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಕನನಡಿ 
ಒಡೆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ದನಷ್ಟಶಕಿತಯ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದನ 
ನಂಬನತಾತರೆ. ಕನನಡಿ ಒಡೆದರೆ ಅಶನಭ್ ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ೆ ನಮಮ 
ದೆೋಶದಲ್ಲಲದೆ. ಜಗ್ತ್ತತನ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳನನನ ಗ್ಮನಿಸಿದಾಗ್ 
ಮನನಷ್ಯಕನಲ ಒಂದೆೋ ಎಂಬನದನ ಸಪಷ್ಟವಾಗ್ನತ್ತದೆ. 

ಹಳ ೋೆ ಕಲಪನೆ ಬರೆೋ ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳ ೋೆ ಆಗಿರಬಹನದನ. ಆದರೆ ಆ 
ನಂಬಿಕ್ೆಗ್ಳ ಮನದೆುಯಲ ಲ ಸತಾಯಂಶದ ಬಂಗಾರದ 
ಗ್ಟ್ಟಟಗ್ಳಿವೆ. ಹೆ ರಗಿನ ಕಸವನೆನಲಾಲ ತೆಗೆದನ ಒಳಗಿನ ಆ 
ಚಿನನದ ಗ್ಟ್ಟಟಯನನನ ಉಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುಳವ ವಿಧಾನ ನಿೋವು ಕಂಡನ 
ಹಿಡಿದರನವೆರೆೋನನ?ಎಂದನ ಪರಶಿನಸಿದ ಸಾವಮ ವಿವೆೋಕ್ಾನಂದರ 
ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ತರವಿೋಯನವ ಚೆೈತ್ನಯವನನನ ನಾವು ಇನ ನ 
ಪಡೆದನಕ್ೆ ಳಳಬೆೋಕ್ಾಗಿದೆ. 
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