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ಮುನುನಡಿ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬೆೈಬಲ್, ಖುರಾನ್ - ಈ ಮೊದಲಾದ ಗರಂಥಗಳು ಆಯಾಯ ಧಮಮದ ತಿರುಳನ್ುು
ಚೆನ್ಾುಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪ್ಾರತಿನಿಧಿಕ ಪ್ವಿತ್ರ ಗರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸವಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿಗೆ
ಸಮಮತ್ವಾಗುವ ಒಂದು ಗರಂಥ ಜೆೈನ್ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಈ ಕೆೊರತೆಯನ್ುು ಮನ್ಗಂಡ ಪ್ೂಜ್ಯ
ವಿನ್ೆೊೀಬಾಜಿ ಅವರು ಇಂಥದೆೊಂದು ಗರಂಥ ನಿರ್ಾಮಣವಾಗಲ್ು ಜೆೈನ್ ಸರ್ಾಜ್ಕೆೆ ಪ್ೆರೀರಣೆ ನಿೀಡಿದರು.
೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ

ಘಟಿಸಿದ

ಭಗವಾನ್

ಮಹಾವಿೀರರ

೨೫೦೦ನ್ೆಯ

ನಿವಾಮಣೆೊೀತ್ಸವದ

ಐತಿಹಾಸಿಕ

ಸಂದಭಮದಲ್ಲಿ ಮೊಡಿಬಂದ ಜಿನ್ಧಮಮದ ಸಾರ ಸವಮಸವವನ್ುು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚರಿತಾರರ್ಮ ಪ್ವಿತ್ರ ಗರಂಥವೆೀ
– “ಸಮಣ ಸುತತಂ”.
ಇದರಲ್ಲಿ ೭೫೬ ಗಾಹೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ುು ವಿವಿಧ ಜೆೈನ್ ಪ್ಾರಚೀನ್ ಪ್ಾರಕೃತ್ ಗರಂಥಗಳಿಂದ
ಸಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಿ ಭ.ಮಹಾವಿೀರರ ರ್ಾತ್ುಗಳೆೀ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಿವೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಅವರ
ಕಾಲ್ದಲೆಿೀ

ಅವರ

ಶಿಷ್ಯರಾದ

ಗಣಧರರು

ಜ್ನ್ಭಾಷೆಯಾದ

ಪ್ಾರಕೃತ್ದಲ್ಲಿ

ಹಿಡಿದ್ಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಮರ್ತ್ವಪ್ೂಣಮವಾದ ಈ ಗರಂಥವನ್ುು ಶಿರೀ ಟಿ. ರಘುಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಅವರು ಚೌಪ್ದ್ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಸಿ, “ಸವಣನ್ುಡಿ-ಮುತ್ುತ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಅಭಿನ್ಂದನ್ಾರ್ಮರಾಗಿದಾಾರೆ.
ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಧಾನ್ವಾದ ಜೆೈನ್ಧಮಮದ ತ್ತ್ತವಗಳನ್ುು ಗರಂಥಗಳನ್ುು ಆಚಾಯಮರನ್ುು ಮಹಾನ್
ವಯಕ್ತತಗಳನ್ುು ಶಿರೀ ಸಾರ್ಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ಾರಯ ವಯಕತಪ್ಡಿಸಿದ ಕನ್ಾಮಟ್ಕ ಸಕಾಮರದ
ಭ. ಮಹಾವಿೀರರ ೨೬೦೦ನ್ೆಯ ಜ್ನ್ಮ ಕಲಾಯಣಮಹೆೊೀತ್ಸವದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಾಮನ್ಯ
ಗೃರ್ಸಚವರಾದ

ಶಿರೀ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ುಮನ್

ಖಗೆಮಯವರ

ಆಶಯಕೆನ್ುಸಾರವಾಗಿ

ಪ್ರಕಟ್ಣಾ

ಸಮಿತಿಯು

ಅರ್ಮದ್ಗೀತೆಯಾದ ಸಮಣಸುತ್ತಂ ಬಗೆಗ ಕ್ತರುಪ್ುಸತಕ ತ್ರಲ್ು ನಿಧಮರಿಸಿತ್ು. ಸಮಿತಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೆೊಟ್ುಟ ಪ್ರಸಿದಧ
ಕತೆಗಾತಿಮಯಾಗಿರುವ
ಕ್ತರುಹೆೊತ್ತಗೆಯನ್ುು

ಶಿರೀಮತಿ
ಅತಿಶಿೀಘರವಾಗಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ವಸಂತ್ರ್ಾಲಾ
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ

ಅವರು

ಕೆೊಟಿಟರುತಾತರೆ.

ಸೆೊಗಸಾದ
ಅವರಿಗೆ

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಟ್ಣಾ

ಈ

ಸಮಿತಿಯು

ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಡಾ| ಎಂ.ಎ. ಜಯಚಂದರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೀರರ ೨೬೦೦ನ್ೆಯ ಜ್ನ್ಕಲಾಯಣ
ಮಹೆೊೀತ್ಸವದ ಪ್ರಕಟ್ಣಾ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಒಂದು ದಿನ ಒಳಕ ಂಡಿತುತ ನ ೇಡಾ
ನ್ಮಮ

ಕಣೆೆದುರಿಗೆ

ಸಂಚಯಗಳಂತಿರುವ

ಎರಡು

ಜ್ನ್ಪ್ದ

ವಾಸತವಗಳಿವೆ.

ಪ್ುರಾಣ

ಒಂದು

ಕಥನ್ಗಳನ್ುು

-

ಜ್ನ್ಾಂಗಿಕ

ತ್ಲೆರ್ಾರಿನಿಂದ

ಸಂಸೃತಿಯ

ತ್ಲೆರ್ಾರಿಗೆ

ಸೃತಿ

ಬಾಯಿಯಿಂದ

ಬಾಯಿಗೆ ನ್ೆನ್ಪಿನ್ ವಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್ವಾಗಿ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆೊಂಡು ಬಂದ ರ್ೌಖಿಕ ಜ್ಗತ್ುತ. ಇದು
ಈಗಾಗಲೆೀ ನ್ಮಮ ನ್ಡುವೆ ಕಣಮರೆಯಾಗುತಿತರುವ ಜ್ಗತ್ುತ. ಇನ್ೆೊುಂದು - ಬದುಕ್ತನ್ ಎಲ್ಿ ಜ್ಞಾನ್ಶಾಖೆಗಳ
ರ್ಾಹಿತಿ

ಭಂಡಾರವನ್ೊು

ತ್ನ್ು

ಸೊಚಯಂಕದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕೆೊಳುುತಾತ,

ಮನ್ುಷ್ಯನ್

ಸೃಜ್ನ್ಶರಮದ

ಕಾಲ್ದ್ೀಘಮತೆಯನ್ುು ತ್ನ್ು ಅಣುಕ್ಷಣಗಳ ರ್ರಸವತೆಗೆ ತ್ಂದ್ಟ್ುಟಕೆೊಂಡು ದೆೈತ್ಯ ಸಾಧನ್ೆಯನ್ುು ಮೆರೆಯುತಿತರುವ
ಗಣಕ ಜ್ಗತ್ುತ. ಇದು ದ್ನ್ದ್ಂದ ದ್ನ್ಕೆೆ ಗಣನ್ೆಗೆ ಸಿಗದ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸುತಿತರುವ ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಗತ್ುತ.
ರ್ೌಖಿಕ ಸೃಜ್ನ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿೀಕ ಸಿರಿಯಜಿಿ. ಗಣಕ ಜ್ಞಾನ್ದ ವೆೀಗದ ಪ್ರತಿೀಕ ಶಕುಂತ್ಲಾದೆೀವಿ,
ಸಿರಿಯಜಿಿಯದು ಕೆೀವಲ್ ನ್ೆನ್ಪ್ಲ್ಿ ; ಅದೆೊಂದು ಸೃಜ್ನ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದು ಭೊತ್ವಲ್ಿ, ವತ್ಮರ್ಾನ್
ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ುು ಅರಗಿಸಿಕೆೊಂಡ ಸಮಕಾಲ್ಲೀನ್ವಾದ ಸೃಜ್ನ್ೆ. ಅದು ಕೆೀವಲ್ ವಯಕ್ತತಯಲ್ಿ, ಅದೆೊಂದು
ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಶಕುಂತ್ಲಾದೆೀವಿಯವರ ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ತತ ೨ + ೨ = ೪ ರ ಲೆಕಾೆಚಾರದ 'ಅಗಾಧ ನ್ೆನ್ಪಿನ್
ಕೆೊೀಶ. ಇದು ತಾಂತಿರಕ ನ್ೆೈಪ್ುಣಯತೆ ಹಾಗೊ ಪ್ರಿಕಲ್ಪನ್ೆಗಳ ಅದುುತ್ ಸಮಿೀಕರಣದ ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ತತ. ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಭಾವಿಸಬೆೀಕಾದ ಬರ್ು ಮುಖಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಮೊದಲ್ನ್ೆಯದು ಭಾವಪ್ರಭೆಯ ಸೃಜ್ನ್ೆಯ ಫಲ್.
ಎರಡನ್ೆಯದು ಬುದ್ಧ ಸಂಚಯದ ತ್ಕಮದ ಫಲ್. ಇಂದು ಈ ಎರಡು ವಾಸತವಗಳ ನ್ಡುವೆ ಅಕ್ಷರಲೆೊೀಕದ
ಚಲ್ನ್ೆ ರ್ಲ್ವು ಸವಾಲ್ುಗಳಿಗೆ ರ್ಲ್ವು ಬಿಕೆಟ್ುಟಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ.
ಜ್ಞಾನ್ದ ಶೆ ೀಧ ವಿಸತರಣೆಗೆೊಂಡಂತೆ, ಬರ್ಳಷ್ುಟ ಆತ್ಂಕಗಳು ನಿತ್ಯದ ಭಯಗಳಾಗಿ ನ್ಮೆಮದುರು
ಬಿಚಿಕೆೊಳುುತಿತವೆ.

ರ್ಾಹಿತಿ

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ

ಕಣಮರೆಯಾಗುವ

ಆತ್ಂಕವನ್ುು

ರ್ಲ್ವು

ವೆೀಗದಾಳಿಗೆ
ಜ್ನ್

ಸಿಲ್ುಕ್ತ

ಭಾಷಾತ್ಜ್ಞರು

ಜ್ಗತಿತನ್
ಗಂಭಿೀರ

ಬರ್ುತೆೀಕ

ಭಾಷೆಗಳು

ಸಮಸೆಯಯಾಗಿ

ಜ್ಗತಿತನ್

ಮುಂದ್ಟಿಟದಾಾರೆ.
ಈ

ಆತ್ಂಕದ

ಕೆೀಳಿಕೆೊಳುಬೆೀಕಾದ

ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ

ಪ್ರಶೆು.

ನ್ಮಮ

ಕನ್ುಡ

ಭಾಷೆ

ಎಂಬುದು

ಭಾಷೆಯ
ಕೆೀವಲ್

ಸಿಿತಿ

ಏನ್ು

ಸಂವರ್ನ್

?

ಇದು

ಸಂಕೆೀತ್ವಲ್ಿ,

ನ್ಾವು
ಅದು

ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸೃತಿ, ನ್ಾಗರಿಕತೆ, ಸೃಜ್ನ್ಶಕ್ತತ, ಬುದ್ಧ ಭಾವಗಳು ಸಂಲ್ಗುಗೆೊಂಡ ಬದುಕ್ತನ್ ಪ್ರತಿೀಕ.
ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಉಸಿರು. ಇಂಥ ಭಾಷೆಯ ಅಳಿಯುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬದುಕ್ತನ್ ಎಲ್ಿ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ
ವಾಯವಹಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ುು ಹೆೊರಗಿಡುವುದು; ಆಡಳಿತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ಕಮರ್ಾಧಯಮ ಸಾಿನ್ದ್ಂದ

ಆ ಭಾಷೆಯನ್ುು ಕಣಮರೆ ರ್ಾಡುವುದು. ಇದರ ಅಥಮ - ಬರ್ುದೆೊಡಡ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯವಂದನ್ುು
ಜ್ಞಾನ್ದ ಬೆಳಕ್ತನಿಂದ ದೊರವಿಡುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ಬದುಕ್ತನ್ ಸುಖ ಸವಲ್ತ್ುತಗಳಿಂದ ವಂಚಸುವುದು. ಇಂಥ
ರ್ಲ್ವು ಆಘಾತ್ಕಾರಿೀ ಆತ್ಂಕಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ುಡ ಅಕ್ಷರ ಲೆೊೀಕ ತ್ನ್ು ಗತಿಯನ್ುು
ಕಂಡುಕೆೊಳುಬೆೀಕಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ವಷ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ, ರಾಜ್ಕ್ತೀಯ ದಬಾಾಳಿಕೆಯನ್ುು ಸಮಥಮವಾಗಿ
ಎದುರಿಸಿ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಕನ್ುಡ ಭಾಷೆಗೆ, ಕನ್ುಡ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆತ್ಂಕ, ಆಘಾತ್ಗಳು ಮೆೈಯುಂಡ ಬಾಳು
ಕುರಿತೆೊೀದದೆಯುಂ ಕಾವಯ ಪ್ರಯೀಗ ಪ್ರಿಣತ್ಮತಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲೆೊಗಂಡು ಹಿತ್ಮಿತ್ ಮೃದುವಚನ್, ನ್ುಡಿ,
ಟ್ಠಡಢಣ, ರ್ಾತ್ು ಜೆೊಯೀತಿಲ್ಲಮಂಗ, ರ್ಲ್ಗೆ ಬಳಪ್ವ ಪಿಡಿಯದೆೊಂದಗಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಡಿದ ರ್ಲ್ವು
ಕಾಲ್ದ

ರ್ಲ್ವು

ನಿಟಿಟನ್

ನ್ುಡಿಸಾಧಕರ

ರ್ಾಗಮದೆೀಸಿಗಳ

ಸರ್ಾಹಿತ್ದಲ್ಲಿ

ತ್ನ್ಗೆದುರಾದ

ಆತ್ಂಕ

ಆಘಾತ್ಗಳನ್ುು ಅರಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಕನ್ುಡದ ದ್ೀಪ್ ಬೆಳಗಿದೆ. ಇದರಥಮ ಆಯಾ ಕಾಲ್ದ ಕನ್ುಡ ಸಮುದಾಯ
ತ್ನ್ು ಕಾಲ್ದ ಸವಾಲ್ುಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ ವಿವೆೀಕ ತೆೊೀರಿ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದ್ನ್ ಆತ್ಂಕ,
ಹಿಂದೆಂದ್ನ್

ಅಕರಮಣಗಳಿಗಿಂತ್

ಭಯಾನ್ಕವಾದುದು.

ಈ

ಭಯಾನ್ಕತೆಯನ್ುು

ಎದುರಿಸುವ

ಹಾಗೊ

ಆರೆೊೀಗಯಕರವಾಗಿ ಅದನ್ುು ಅರಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಸತ್ವಶಕ್ತತ ಭಾಷೆಗಿದಾರೊ, ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯದ
ಇಚಾಾಶಕ್ತತಯ ಕೆೊರತೆ ಎದುಾಕಾಣುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಇಚಾಾಶಕ್ತತ ಹೆೊರಗಿನಿಂದ ಆಮದು ರ್ಾಡಿಕೆೊಳುುವ
ಸರಕಲ್ಿ;

ಬದುಕನ್ುು

ರೊಪಿಸುವ

ಪ್ರಭುತ್ವ

ಹಾಗೊ

ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ರ್ಾಡಿಕೆೊಳುುವ

ಜ್ನ್ಸಮುದಾಯದೆೊಳಗೆ ಅರಿವೆೀ ಗುರುವಾಗಿ ಮೊಡಬೆೀಕಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಶೆೀಷ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಶೆೀಷ್ ಸಿರಿಯಜಿಿಯ
ಸಮುದಾಯವನ್ುು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಸಮಿೀಕರಣದ ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ತತಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಬೆೀಕ್ತದೆ.
ಸಾರ್ಾಜಿಕ ನ್ಾಯಯವನ್ುು ಸಂಸೃತಿಯ ರುಚ ವಿಶೆೀಷ್ತೆಯನ್ುು ಪ್ರಿಭಾವನ್ೆಗೆ ತ್ಂದುಕೆೊಂಡು
ಜ್ಂಗಮಶಿೀಲ್ವಾಗಬೆೀಕ್ತದೆ. ಅತಿರೆೀಕಗಳ ಅವಾಂತ್ರದ್ಂದ ಸಮುದಾಯವನ್ುು ಕಾಪ್ಾಡುವ ಶಕ್ತತ ಅಕ್ಷರ
ಲೆೊೀಕಕ್ತೆದೆ. ಅದಾರಿಂದ ಅಕ್ಷರಲೆೊೀಕ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್ತೆಯನ್ುು ಎಚಿರದ್ಂದ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುುತಾತ, ಜ್ಞಾನ್ದ ಹೆೊಸ
ವಿಸತರಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೆೊಳುುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಆವಿಷಾೆರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸಪಂದ್ಸುತಾತ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಷೆಯ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್ತೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ

ವಿಚಾರ

ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್

ಭಾವದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವಯಕತಗೆೊಂಡಾಗ

ಅದಕೆೊೆಂದು

ರ್ಾನ್ವಿೀಯತೆಯ ಪ್ರಭೆ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆೊಸಕಾಲ್ದ ಸಂವೆೀದನ್ೆಗಳಿಗೆ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ
ತಾತಿವಕ ತ್ಕಮದ್ೀಪಿತಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೆೊಳುುವ ನ್ಮಯಗುಣ ಜಿೀವಂತ್ ಭಾಷೆಯಂದರ ದೆೊಡಡಶಕ್ತತ. ಕಾಲ್ದ
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ

ಸಪಂದ್ಸಬಲ್ಿ

ನ್ಮಯಗುಣ

ಕನ್ುಡ

ಭಾಷೆಯ

ದೆೊಡಡ

ಶಕ್ತತ.

ಜಾಗತಿಕ

ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ

ವಿಸತರಣೆಗೆೊಳುುತಿತರುವ ಎಲ್ಿ ಜ್ಞಾನ್ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಿಭಾಷಿಕ ಶಬಾ ಸಂಪ್ತ್ತನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸುತಾತ, ತ್ನ್ುುಖೆೀಣ
ವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಅರಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಕನ್ುಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಬೆೀಕ್ತದೆ. ಕನ್ುಡ ಜ್ಞಾನ್ಚೆೀತ್ನ್ಗಳ ಇಚಾಾಶಕ್ತತ ಈ
ದ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ಕ್ತರಯಾಶಿೀಲ್ವಾಗಬೆೀಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಿಮನ್ ಒಂದು ವಚನ್ ಹಿೀಗಿದೆ.
ಹಿಂದಣ ಅನ್ಂತ್ವನ್ು ಮುಂದಣ ಅನ್ಂತ್ವನ್ು
ಒಂದು ದ್ನ್ ಒಳಕೆೊಂಡಿತ್ುತ ನ್ೆೊೀಡಾ
ಒಂದು ದ್ನ್ವನ್ೆೊಳಕೆೊಂಡು ರ್ಾತಾಡುವ ಮಹಾಂತ್ನ್
ಕಂಡು ಬಲ್ಿವರಾರಯಯ
ಆದಯರು ವೆೀದಯರು ಅನ್ಂತ್ ಹಿರಿಯರು ಕಾಲ್ದಂತ್ುವನ್ರಿಯದೆ
ಅಂತೆ ಹೆೊೀದರು ಕಾಣಾ ಗುಹೆೀಶವರ.
ಜ್ಗತಿತನ್ ಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ಹಿಂದಣ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಅಪ್ಾರತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನ್ಂತ್ತೆ ಇದೆ.
ವತ್ಮರ್ಾನ್ದಲ್ಲಿ

ಈ

ರ್ಾತಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ

ಎರಡೊ
ರ್ಾತ್ು

ಸಂಲ್ಗುಗೆೊಂಡ
ಜೆೊಯೀತಿಲ್ಲಮಂಗ

ಭಾವದಲ್ಲಿ

ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್ವಾದಾಗ

ರೊಪಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಜ್ವಾದ

ಅದು

ಪ್ುಸತಕಗಳು

ಅಳಿಯದ
ರ್ಾತ್ು

ಜೆೊಯೀತಿಲ್ಲಮಂಗವಾದ ಸಂಸೃತಿ ಸಂಚಯದ ಜ್ಞಾನ್ದ್ೀವಿಗೆಗಳು. ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಕೆೀವಲ್ ಪ್ಂಡಿತ್ರ್ಾನ್ಯರ
ಸವತಾತಗಿಸದೆ,

ಜ್ನ್ಸಾರ್ಾನ್ಯರ

ಬದುಕಾಗಿಸುವುದು

ಅಕ್ಷರಲೆೊೀಕದ

ಗುರಿಯಾಗಬೆೀಕು.

ಜ್ಞಾನ್

ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳನ್ುು ಶೆ ೀಧನ್ೆಗೆ ರ್ಚುಿತಾತ, ಆತಾಮವಲೆೊೀಕನ್ದ ಒಳಮುಖಿೀದಶಮನ್ ದ್ೀಪಿತಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ುು
ಮನ್ಗಾಣಿಸಬೆೀಕು. ಕಂಡ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕ್ತನ್ಲ್ಲಿ ವತ್ಮರ್ಾನ್ದ ದಾರಿ ತೆರೆದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂಗಾಣೆೆಯಿಂದ
ಗುರಿಯ

ಕಡೆ

ಹೆಜೆಿ

ಹಾಕಬೆೀಕು.

ಇದು

ಬದುಕ್ತನ್

ಗತಿಶಿೀಲ್

ಗುಣವಾದಾಗ

ಅತಿರೆೀಕಗಳಿಗೆ

ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ಲ್ಿ.
ಇದು ಜಾಗತಿೀಕರಣದ ಯುಗ. ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕಯ ವೆೀಗ ಅಪ್ರಿಮಿತ್ವಾದಷ್ುಟ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯೊ
ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತಿೀಕರಣದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಸಂಸೃತಿ, ಏಕಜಿೀವನ್ಶೆೈಲ್ಲ, ಏಕಭಾಷಾಧಿಪ್ತ್ಯಕೆೆ ಜ್ಗತ್ತನ್ುು
ಒಳಗುರ್ಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ಜಿೀವನ್ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ಬರ್ುಮುಖಿೀ ಸಂಸೃತಿಗಳ
ಸಾವು.

ಅತಿರೆೀಕದ

ವೆೈಪ್ರಿೀತ್ಯಕೆೆ

ಒಳಗಾಗಿ

ಬದುಕನ್ುು

ಬರಡಾಗಿಸುವ

ಹಾಗೊ

ಅಸರ್ಾನ್ತೆಯ

ಪ್ರರ್ಾಣವನ್ುು ಅಗಾಧವಾಗಿಸುವ ಅಪ್ಾಯದ್ಂದ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಂದ್ನ್
ತ್ುತ್ುಮ. ಈ ತ್ುತಿಮನ್ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಕದ ದಾರಿ ತೆೊೀರಿ ಅತಿರೆೀಕಕೆೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ುು ಹಾಕ್ತ

ಸಂಸೃತಿಯನ್ುು, ಬದುಕನ್ುು ರ್ಾನ್ವಕೆೊೀಟಿಯನ್ುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಿ ಶಕ್ತತ ಅಕ್ಷರ ಲೆೊೀಕಕ್ತೆದೆ. ಏಕರೊಪಿೀ
ಗುಣದ್ಂದ ಕೊಡಿದ ಗಣಕ್ತೀಕರಣದ ಏಕಾಧಿಪ್ತ್ಯಕ್ತೆಂತ್ ಬರ್ುರೊಪಿ ಗುಣದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪ್ನ್ುತೆಯಿಂದ
ಹೆೊಳೆದ

ಅಕ್ಷರಲೆೊೀಕ

ಜ್ಗತಿತನ್

ವೆೈವಿಧಯತೆಯನ್ುು

ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆೈವಿಧಯತೆಗಳೊ ಳಗಿನ್

ಸೃಜ್ನ್ಶಿೀಲ್ತೆಯನ್ುು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ುಸತಕಗಳು ಅಮೊತ್ಮವಾದ ಜ್ಞಾನ್ಸಂಪ್ತ್ತನ್ುು ಧಾರಣ ರ್ಾಡಿಕೆೊಂಡ ಶಬಾರೊಪ್ಗಳು. ಶಬಾ ಕೆೀವಲ್
ಅಥಮದ ಅಭಿದಾವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ನ್ೆಲೆ ನಿಲ್ುಿವುದಲ್ಿ, ವಯಂಜ್ನ್ಾ ವಾಯಪ್ಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ುಭಾವಿಕವಾಗುವುದು. ಈ
ವಯಂಜ್ನ್ಾ ವಾಯಪ್ಾರ ಬುದ್ಧಭಾವಗಳ ವಿದುಯದಾಲ್ಲಂಗನ್ ಪ್ರಭೆಯ ಫಲ್ಲತ್. ಹಿೀಗಾಗಿ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಸಂಸೃತಿ
ನ್ಾಗರಿಕತೆಗಳ ಸಂಚಯಿತ್ ಫಲ್ವಾದಷೆಟೀ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಉಜಿಿೀವಿಸುವ ಧಾತ್ು ದರವಯಗಳು.
ಕನ್ುಡ

ಪ್ುಸತಕ

ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು

ಕನ್ಾಮಟ್ಕದಾದಯಂತ್

ಪ್ುಸತಕ

ಸಂಸೃತಿಯನ್ುು

ಬೆಳೆಸುವ

ಸದುದೆಾೀಶದ್ಂದ ಪ್ಾರರಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಂಸೃತಿ ಕೆೀಂದರ. ವಾಚನ್ಾಭಿರುಚಯನ್ುು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೊ
ಪ್ುಸತಕೆೊೀದಯಮವನ್ುು ಆರೆೊೀಗಯಕರವಾಗಿ ಪೀಷಿಸುವುದು ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಹೆೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕಾೆಗಿ
ರ್ಲ್ವು

ರಿೀತಿಯ

ಕಾಯಮಯೀಜ್ನ್ೆಗಳನ್ುು

ಪ್ಾರಧಿಕಾರ

ರೊಪಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ.

ಯುವ

ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ

ವಾಚನ್ಾಭಿರುಚ ಹೆಚಿಸಲ್ು ವಾಚನ್ಾಭಿರುಚ ಕಮಮಟ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುತಿತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಲೆೀಖಕರು ಹಾಗೊ
ಓದುಗರ ನ್ಡುವೆ ಚಂತ್ನ್ಾ ಕಮಮಟ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುತಿತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಎರಡನ್ೆಯ ಆದಯತೆಯಾಗಿ
ಪ್ುಸತಕ

ಪ್ರಕಟ್ಣೆಯ

ಪ್ರಾಮಶಮನ್

ಜ್ವಾಬಾಾರಿಯನ್ುು

ಗರಂಥಗಳ

ಜೆೊತೆಗೆ

ನಿವಮಹಿಸುತಿತದೆ.

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ

ಶಿಸಿತನ್ಲ್ಲಿ

ಅಧಯಯನ್

ರ್ಾಡುವ

ಜ್ನ್ಸಾರ್ಾನ್ಯರಿಗೆ

ಬೆೀಕಾದ

ಅರಿವನ್ುು

ರ್ಂಚುವ

ಪ್ುಸತಕಗಳ

ಪ್ರಕಟ್ಣೆಯೊ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಉದೆಾೀಶವಾಗಿದೆ.
* * * * * *
ಜೆೈನ್ಧಮಮಕೆೆ ಐದುಸಾವಿರ ವಷ್ಮಗಳ ಪ್ಾರಚೀನ್ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ತಾನ್ು ಬೆೊೀಧಿಸಿದ ಅಹಿಂಸೆ
ಅಪ್ರಿಗರರ್ ನಿೀತಿ, ಸಮಯಕ್ತ್ತ್ವ ಹಾಗೊ ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದಗಳ ಪ್ರತಿಪ್ಾದನ್ೆಯ ಮುಖೆೀನ್ ಈ ನ್ೆಲ್ದ
ಜಿೀವನ್ಗತಿಯ

ಮೆೀಲೆ

ಅಪ್ಾರ

ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ುು

ಉಂಟ್ುರ್ಾಡಿದ

ಧಮಮವಿದು.

ಕನ್ುಡ

ಸಾಹಿತ್ಯದ

ಮಟಿಟಗಂತ್ೊ ಜೆೈನ್ಧಮಮದ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ೆರೀರಣೆಗಳು ನ್ಖಿರ್ಾಂಸಭಾವದ ನ್ೆಲೆಯವು. ಕನ್ುಡ ನ್ೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ
ರ್ಲ್ವು ಧಾಮಿಮಕ ಸಂಘಷ್ಮಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆೈನ್ಧಮಮದ ಏಳುಬಿೀಳುಗಳು ಕನ್ುಡ ಸಂಸೃತಿಯ
ಜಿೀವನ್ೆೀತಿಹಾಸವನ್ುು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದೆೀ ಆಗಿದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೀರರ ೨೬೦೦ನ್ೆಯ ಜ್ನ್ಕಲಾಯಣ ಮಹೆೊೀತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೆೈನ್ಧಮಮಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ವು ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ುಸಿತಕೆಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತಿತದೆ. ಸಮಣಸುತ್ತಂ,
ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದ, ಅಹಿಂಸೆ, ಹೆೀಮಚಂದರ, ಮಹಾವಿೀರವಾಣಿ, ಸಾರ್ಾರಟ್ ಶೆರೀಣಿಕ ಬಿಂಬಸಾರ, ಮಹಾ
ಪ್ುರಾಣ, ಕುಂದಾಕುಂದಾಚಾಯಮ, ಚಂದನ್ಾಂಬಿಕೆ-ಇವೆೀ ಈ ಪ್ುಸಿತಕೆಗಳು. ಧಾಮಿಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆೀವಲ್
ಪ್ಂಡಿತ್ರ್ಾನ್ಯರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ರ್ಾತ್ರ ಉಳಿಯದೆ ಶಿರೀಸಾರ್ಾನ್ಯರ ಅರಿವಿಗೆ ಅನ್ುವಾಗಬೆೀಕು
ಎಂಬುದು ಇಂಥ ಪ್ರಕಟ್ಣೆಯ ಹಿಂದ್ನ್ ಉದೆಾೀಶ.
ಭಗವಾನ್

ಮಹಾವಿೀರರ

೨೬೦೦ನ್ೆೀಯ

ಜ್ನ್ಕಲಾಯಣ

ಮಹೆೊೀತ್ಸವದ

ರಾಜ್ಯ

ಸಮಿತಿಯ

ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಾಮನ್ಯ ಶಿರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ುಮನ್ ಖಗೆಮಯವರ ಅಪ್ೆೀಕ್ೆಗೆ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಟ್ಕಾಯಮ
ನ್ಡೆಯುತಿತದೆ. ಸಂಪ್ಾದಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ರ್ಾಡಿ, ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರಿಂದ ಬರೆಸುವ
ಜ್ವಾಬಾಾರಿಯನ್ುು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಿವಮಹಿಸಿದಾಾರೆ. ಸಂಪ್ಾದಕರಾಗಿ ಡಾ|| ಎಂ.ಎ.ಜ್ಯಚಂದರ ಅವರು
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾಯಮ ನಿವಮಹಿಸಿದಾಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಿ ಮರ್ನಿೀಯರಿಗೆ ಕನ್ುಡ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಆತಿೀಯ
ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ನ್ಾಂಕ : ೮.೯.೨೦೦೫

ಪರ|

ಎಸ್.ಜಿ.

ಸಿದಾರಾಮಯಯ
ಸಿಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧಯಕ್ಷರು

ಸಮಣ ಸುತತಂ
ವೆೀದಗಳ

ಪ್ೂವಮದಲ್ಲಿ

ಜೆೈನ್ಧಮಮ

ಉಚಾಾಾಯ

ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿತೆತಂದು

ವೆೀದ,

ಉಪ್ನಿಷ್ತ್,

ಭಾಗವತ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊರೆಯುವ ಉಲೆಿೀಖಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಐದು ಸಾವಿರ ವಷ್ಮಗಳಷ್ುಟ ಪ್ಾರಚೀನ್
ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಜೆೈನ್ಧಮಮ ಅಂದು ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ಸಿದ ಅಹಿಂಸೆ, ಅಪ್ರಿಗರರ್, ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದ ಮುಂತಾದ
ತ್ತ್ವಗಳು ಇಂದ್ಗೊ ಆರೆೊೀಗಯಕರವಾದ ಸರ್ಾಜ್ಕೆೆ ಅತ್ಯವಶಯ. ಸಾವಮಕಾಲ್ಲಕ ಹಾಗೊ ಸಾವಮಭೌಮಿಕವಾದ
ಈ ರ್ಾನ್ವಿೀಯ ರ್ೌಲ್ಯಗಳು ಜೆೈನ್ಧಮಮವನ್ುು ಸುದ್ೀಘಮಕಾಲ್ ಜಿೀವಂತ್ವಾಗಿಡಲ್ು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಐದು ಸಾವಿರ ವಷ್ಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳು ಜೆೈನ್ಧಮಮದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ುತನ್ಾಲ್ುೆ ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರಿಂದ
ಕಾಲ್ದ್ಂದ

ಕಾಲ್ಕೆೆ

ಜ್ಞಾನ್ದ

ಬೆೊೀಧನ್ೆ

ಆಗುತಿತತ್ುತ

ಎಂದು

ಉಲೆಿೀಖಗಳಿಂದ

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಆ

ಇಪ್ಪತ್ತನ್ಾಲ್ುೆ ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರನ್ುು ಜೆೈನ್ಧಮಿೀಮಯರು ತಿೀಥಮಂಕರರೆಂದು ಮನಿುಸಿ ಪ್ೂಜಿಸುತಾತರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ
ಅಂತಿಮ ತಿೀಥಮಂಕರರಾದ ಮಹಾವಿೀರರ ಬೆೊೀಧನ್ೆ ಗೌತ್ಮ ಗಣಧರರ ಮುಖೆೀನ್ ಶುರತ್ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ

ರ್ರಿಯಿತ್ು. ಹಿೀಗೆ ಸುರ್ಾರು ಆರುನ್ೊರು ಐವತ್ುತ ವಷ್ಮಗಳಷ್ುಟ ಕಾಲ್ ಈ ಜ್ಞಾನ್ವಾಹಿನಿ ಬಾಯಿಂದ
ಬಾಯಿಗೆ ಸಾಗತೆೊಡಗಿತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ಮಹಾವಿೀರರ ಉಪ್ದೆೀಶ ಲ್ುಪ್ತವಾಗದಂತೆ ಜ್ಞಾನ್ನಿಧಿ ಆಚಾಯಮರುಗಳ
ಪ್ರಿಶರಮ ಹಾಗೊ ಪ್ರಯತ್ುದ್ಂದ ಬರರ್ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಿಪಿತ್ಗೆೊಂಡಿತ್ು. ಮಹಾವಿೀರರಿಂದ ಪ್ರಣಿೀತ್ವಾದ
ಜ್ಞಾನ್ಾಮೃತ್ ರ್ನ್ೆುರಡು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗರರ್ಗೆೊಂಡವು.
ಮಹಾವಿೀರರ ಬೆೊೀಧನ್ೆಯಿಂದ ಪ್ರವತ್ಮನ್ೆಗೆೊಂಡ ಜೆೈನ್ಧಮಮ ಕಾಲ್ಸರಿದಂತೆ ರ್ಲ್ವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ವಿಭಜ್ನ್ೆಗೆೊಂಡಿತ್ು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಗಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೊ ಶೆವೀತಾಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಳ
ಮುಖಯವಾದವು. ಸಾಿನ್ಕವಾಸಿ, ತೆೀರಾಪ್ಂಥಿ, ಬಿೀಸ್್ವಂಥಿ ಹಿೀಗೆ ಅನ್ೆೀಕ ಪ್ಂಥಗಳಾಗಿ ವಿಭಜ್ನ್ೆಗೆೊಂಡವು.
ಆಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ತ್ಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಮಹಾವಿೀರ ಸಾವಮಿಯ ಬೆೊೀಧನ್ೆಗೆ ಟಿೀಕೆ,
ವಾಯಖಾಯನ್ಗಳನ್ುು ಬರೆದರು. ಹಿೀಗೆ ಭಿನ್ು ಭಿನ್ು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರ್ಲ್ವಾರು ಆಚಾಯಮರಿಂದ ರ್ಲ್ವಾರು
ಗರಂಥಗಳು ರಚನ್ೆಗೆೊಂಡವು.
ಮಹಾವಿೀರರ

ಬೆೊೀಧನ್ೆಯಾದ

ಅಹಿಂಸಾತ್ತ್ವ,

ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದಗಳು

ಸಂತ್

ವಿನ್ೆೊೀಬಾಜಿಯವರನ್ುು ಆಕಷಿಮಸಿತ್ು. ಜೆೈನ್ಧಮಮದ ಬಗೆಗ ಆದರ ಗೌರವಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಒಲ್ುಮೆಯಿಂದ
ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ
ಜೆೈನ್ಧಮಮದ
ಮನ್ಗಂಡರು.

ಕೆೈಸತರಿಗೆ
ಸಾರವನ್ುು

ಬೆೈಬಲ್,
ತಿಳಿಸುವ

ಜೆೈನ್ಧಮಮದ

ಮುಸಿಿಮರಿಗೆ
ಪ್ೂಜ್ನಿೀಯವಾದ

ಉತ್ೃಷ್ಟ

ಖುರಾನ್,

ಬೌದಧರಿಗೆ

ಗರಂಥವಂದು

ತ್ತ್ವಗಳ

ಧಮಮಪ್ದ

ಇರುವಂತೆ

ಇಲ್ಿದ್ರುವ

ವಾಸತವತೆಯನ್ುು

ಸಾರವನ್ೆೊುಳಗೆೊಂಡ

ಕೃತಿಯಂದು

ರಚನ್ೆಯಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಇಚಾಸಿದರು. ಕೊಡಲೆೀ ವಿನ್ೆೊೀಬಾಜಿಯವರು ಸಮಸತ ಜೆೈನ್ಬಾಂಧವರು ತ್ಮಮ
ಭಿನ್ಾುಭಿಪ್ಾರಯಗಳನ್ುು ಮರೆತ್ು, ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತ್ು ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ರ್ಾಡಬೆೀಕು. ಪ್ರಸಪರ ವಿಚಾರ
ವಿನಿಮಯದ್ಂದ ಜೆೈನ್ಧಮಮದ ರ್ೌಲ್ಲಕ ತ್ತ್ವಗಳನ್ುು ಕೆೊರೀಢೀಕರಿಸಿ ಸವಮರಿಗೊ ರ್ಾನ್ಯವಾಗುವಂಥ ಒಂದು
ಕೃತಿಯನ್ುು ಹೆೊರತ್ರಬೆೀಕೆಂದು ಕರೆ ಇತ್ತರು.
ವಿನ್ೆೊೀಬಾಜಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೆೊಟ್ುಟ ಆ ಮಹಾ ಕಾಯಮಭಾರವನ್ುು ಹೆೊತ್ತವರು ಜಿನ್ೆೀಂದರ
ವಣಿೀಮಜಿಯವರು. ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ಾಂಡಿತ್ಯವುಳು ವಣಿೀಮಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ್ ಶರದೆಧ ಹಾಗೊ ಶರಮದ್ಂದ
ಪ್ಾರಚೀನ್ ಆಗಮಗರಂಥಗಳಿಂದ ಗಾಹೆಗಳನ್ುು ಆಯುಾ ಜೆೈನ್ಧಮಮಸಾರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ುು ಸಿದಧಗೆೊಳಿಸಿದರು.
ಆ ಕೃತಿಯನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ತಿಳಿಸಲ್ು ವಿವಿಧ ಪ್ಂಥದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೊ ವಿದಾವಂಸರಿಗೆ
ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮುನಿಗಳ ಹಾಗೊ ವಿದವಜ್ಿನ್ರ ಸಲ್ಹೆ-ಸೊಚನ್ೆ ಮೆೀರೆಗೆ ರ್ಲ್ವು
ಗಾಹೆಗಳನ್ುು

ತೆಗೆದು

ಮತೆತ

ಕೆಲ್ವನ್ುು

ಸೆೀರಿಸಿ

ಮತೆೊತಂದು

ಕೃತಿಯನ್ುು

ಪ್ರಿಷ್ೃತ್ಗೆೊಂಡ ಹೆೊತಿತಗೆ, ಜಿಣಧಮಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟ್ಗೆೊಂಡಿತ್ು.

ಸಿದಧಗೆೊಳಿಸಿದರು.

ಹಿೀಗೆ

ಹಿೀಗೆ ಪ್ರಕಟ್ಗೆೊಂಡ 'ಜಿಣಧಮಮ’ದ ಅಂತಿಮ ರ್ಂತ್ದ ಪ್ರಿಷ್ೆರಣೆಗಾಗಿ ಮತೆತ ನ್ಾಲ್ುೆ ದ್ನ್ಗಳ
ಕಾಲ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧಿವೆೀಶನ್ವಂದು ಏಪ್ಾಮಡಾಯಿತ್ು.
ವಿವಿಧ ಪ್ಂಥದ ಆಚಾಯಮರು, ಮುನಿಗಳು ಮುನ್ೊುರಕುೆ ಹೆಚಿನ್ ವಿದಾವಂಸರು ದೆರ್ಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ
ಸೆೀರಿದರು. ಮುನಿಶಿರೀ ಸುಶಿೀಲ್್ಕುರ್ಾರ್ ದಜಿೀ, ಮುನಿಶಿರೀ ನ್ಥಮಲ್ಜಿೀ, ಮುನಿಶಿರೀ ಜ್ನ್ಕ ವಿಜ್ಯಜಿೀ
ಹಾಗೊ ಮುನಿಶಿರೀ ವಿದಾಯನ್ಂದಜಿೀ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾಯಮಕರಮ ನ್ಡೆಯಿತ್ು. ಆಚಾಯಮರಾದ
ತ್ುಲ್ಸಿೀಜಿ, ಧಮಮಸಾಗರಜಿೀ, ವಿಜ್ಯಸಮುದರಜಿೀ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಿಿತ್ರಿದಾರು. ಪ್ವಿತ್ರವೆಂದು
ಮನಿುಸುವ ನ್ೊರೆಂಟ್ು ಸಂಖೆಯಯನ್ುು ಹಾಗೊ ಜೆೈನ್ರಿಗೆ ಪಿರಯವಾದ ಏಳರ ಸಂಖೆಯಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ
ಏಳುನ್ೊರು ಐವತಾತರು ಬರುವುದು.

ಆ

ಸಂಖೆಯಯ ಗಾಹೆಗಳು

ಗರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ನ್ಗೆೊಳುಬೆೀಕೆಂದು

ಒಮಮತ್ದ್ಂದ ತಿೀರ್ಾಮನ್ವಾಯಿತ್ು.
ಕೃತಿಯ

ಹೆಸರಿನ್

ಬಗೆಗ

ಚಚಮತ್ವಾದಾಗ

ಅಂದ್ನ್

ಆಡುಭಾಷೆಯಾದ

ಅಧಮ

ರ್ಾಗಧಿಯಲ್ಲಿರಬೆೀಕೆಂದು ನಿಧಾಮರವಾದಾಗ ಗರಂಥದ ಶಿರೆೊೀನ್ಾಮೆ ಸಮಣ ಸುತ್ತಂ ಎಂದು ಸವಮರ
ಅಭಿಮತ್ದ್ಂದ ಒಪಿಪತ್ವಾಯಿತ್ು. ಸಮಣ ಎಂದರೆ ಶರಮಣ. 'ಶರಮಣ' ಎಂಬ ಶಬಾ ಆತ್ಮಕಲಾಯಣಕಾೆಗಿ
ಶರಮಿಸುವ ಮುನಿಗಳು ಹಾಗೊ ಆದಶಮ ಶಾರವಕರನ್ುು ಸೊಚಸುತ್ತದೆ. ‘ಸುತ್ತಂ' ಎಂದರೆ ಸೊಕ್ತತ. (ಸು + ಉಕ್ತತ
= ಒಳೆುಯ ರ್ಾತ್ು). ಇಲ್ಲಿ ಜ್ನ್ಹಿತ್ ಕಲಾಯಣವೆೀ ಪ್ರಮಗುರಿ.
“ಸಮಣ ಸುತ್ತಂ' ಏಳುನ್ೊರು ಐವತಾತರು ಗಾಹೆಗಳುಳು ಸಂಕಲ್ಲತ್ ಕೃತಿ. ಪ್ಾರಚೀನ್ ಆಗಮ
ಗರಂಥಗಳಿಂದ

ಆಯಾ

ಆಡುಭಾಷೆಯಿಂದ

ಗಾಹೆಗಳನ್ುು

ಪ್ಾರಕೃತ್

ಅಡಕಗೆೊಳಿಸಿದಾಾರೆ.

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾಧಯವಾದಷ್ುಟ

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಭಗವಾನ್

ಗಾಹೆಗಳು
ಮಹಾವಿೀರರ

ಅಂದ್ನ್
ಆಶಯಕೆೆ

ರ್ತಿತರವಾದುದಾಗಿವೆ.
ಜಿೀವಿಯ ರ್ುಟ್ುಟ-ಸಾವು, ಭವಭರಮಣೆ, ಸುಖದುುಃಖಗಳ ಅನ್ುಭವ, ಆತ್ಮ, ಧಾಯನ್, ತ್ಪ್, ಸಾಯದಾಯದ,
ಸಲೆಿೀಖನ್, ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದ - ಹಿೀಗೆ ಜೆೈನ್ದಶಮನ್ದ ಅನ್ೆೀಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸುವ ಗಾಹೆಗಳು
ನಿರೊಪಿತ್ವಾಗಿವೆ.
‘ಸಮಣ ಸುತ್ತಂ'ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾಲ್ುೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿವೆ. (೧) ಜೆೊಯೀತಿಮುಮಖ (೨) ಮೊೀಕ್ಷರ್ಾಗಮ
(೩) ತ್ತ್ವದಶಮನ್ (೪) ಸಾಯದಾವದ.

ಈ

ನ್ಾಲ್ುೆ

ಖಂಡಗಳನ್ುು

ಮತೆತ

ವಿಷ್ಯಾನ್ುಸಾರ

ನ್ಲ್ವತ್ತನ್ಾಲ್ುೆ

-

ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ಾುಗಿ

ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಾರೆ.

೧. ಜ ಯೇತಿಮುುಖ ಖಂಡ
ಪ್ರಥಮ ಖಂಡವಾದ ಜೆೊಯೀತಿಮುಮಖದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯಾನ್ುಸಾರ ಮತೆತ ರ್ದ್ನ್ೆೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿ
ವಿಭಜಿತ್ಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಭೆೊೀಗಾಸಕತ

ಬಾರ್ಯ

ಜಿೀವನ್ದ್ಂದ

ಹೆೊರತಾದ

ಅಭಯಂತ್ರ

ಜಿೀವನ್

ದಶಮನ್

ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕೆಂದು ಸೊೆಲ್ವಾಗಿ ವಿವೆೀಚಸುವ ಗಾಹೆಗಳ ಸಂಗರರ್ವಿದೆ. ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ನಿೀಡುವ ವಿಷ್ಯಾಸಕ್ತತ
ಹಾಗೊ ಇಂದ್ರಯ ಸುಖಗಳು ಕಮಮಬಂಧಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಚಕರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲ್ು ಕಾರಣವಾಗುವುದು.
ಪ್ರಮ ಶತ್ುರಗಳಂತೆ ಪಿೀಡಿಸುವ ರಾಗದೆವೀಷ್ಗಳಿಂದ ಮುಕತನ್ಾಗುವ ಬಗೆ, ಕೆೊರೀಧ, ರ್ಾನ್ ಮುಂತಾದ
ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಕತನ್ಾಗಿ ಕ್ಷರ್ಾದ್ ಗುಣಗಳ ಚಂತ್ನ್ೆ, ಅಪ್ರಿಗರರ್ ತ್ತ್ವ, ಸವಪ್ರಗಳ ಭೆೀದಜ್ಞಾನ್ ಹಿೀಗೆ
ಅನ್ೆೀಕ ಜೆೈನ್ದಶಮನ್ದ ಚಂತ್ನ್ೆಗಳುಳು ಗಾಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಲತ್ಗೆೊಂಡಿವೆ.

ಮಂಗಲಸ ತರ :
ಣಮೊೀ ಅರರ್ಂತಾಣಂ| ಣಮೊೀ ಸಿದಾಧಣಂ| ಣಮೊೀ ಆಯಾರಿಯಾಣಂ
ಣಮೊೀ ಉವಚಾಾಾಯಾಣಂ| ಣಮೊೀ ಲೆೊೀಏ ಸವವಸಾರ್ೊಣಂ||
ಮೆೀಲೆ ಉದಧೃತ್ವಾದ ಸತವನ್ ಪ್ಂಚನ್ಮಸಾೆರಗಳೆಂದೆೀ ಸುಪ್ರಸಿದಧವಾದುದು, ಸವಮ ಪ್ಂಗಡದ
ಜೆೈನ್ಧಮಿೀಮಯರಿಗೊ, ಸವಮಕಾಲ್ಕೊೆ ಆದರಣಿೀಯವಾದ, ಪ್ೂಜ್ನಿೀಯ ಪ್ಂಚನ್ಮಸಾೆರ ಮಂತ್ರದ್ಂದ
ಕೃತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಂಚನ್ಮಸಾೆರಗಳು ಎಲ್ಿ ಪ್ಾಪ್ಗಳನ್ುು ನ್ಾಶ ರ್ಾಡುವಂಥದು ಎಂದು ಸುತತಿಸಿ
ಲೆೊೀಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದಧವಾದ 'ಚತಾತರಿ ಮಂಗಲ್'ಗಳ ಸತವನ್ ರ್ಾಡಿದಾಾರೆ. ಅರರ್ಂತ್, ಸಿದಧ, ಸಾಧು ಹಾಗೊ
ಕೆೀವಲ್ಲಗಳು ಬೆೊೀಧಿಸಿದ ಧಮಮಗಳು ಸವಮರಿಗೊ ಆಶರಯದಾತ್ವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸುತತಿ ರ್ಾಡಿದಾಾರೆ. ನ್ಂತ್ರ
ವತ್ಮರ್ಾನ್ಕಾಲ್ದ ಇಪ್ಪತ್ುತನ್ಾಲ್ುೆ ತಿೀಥಮಂಕರರಿಗೆ ವಂದ್ಸಿ, 'ಸಿದಾಧುಃ ಸಿದ್ಧ ಮಮ ದ್ಶಂತ್ು' (ಸಿದಧ
ಭಗವಾನ್ರು ಸಿದ್ಧಯನ್ುು ಕರುಣಿಸಲ್ಲ) ಎಂದು ಸಿದಧರ ಸಮರಣೆಯಂದ್ಗೆ ಕೃತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿನಶಾಸನ ಸ ತರ:
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ

ಲ್ಲಪ್ತನ್ಾದ

ಜಿೀವ

ಭವಸಾಗರವನ್ುು

ದಾಟ್ಲ್ು

ಜಿನ್ೆೀಂದರರ

ಬೆೊೀಧನ್ೆಯಂದೆ

ಆಶರಯತಾಣ. ಅವರ ಉಪ್ದೆೀಶದ ಪ್ರಭಾವದ್ಂದ ಸಂಸಾರದ್ಂದ ವಿರತಿ ಹೆೊಂದ್ ಮೊೀಕ್ಷ ರ್ಾಗಮದಲ್ಲಿ
ಹೆಜೆಿಯಿಡಬರ್ುದು. ಸವಸಮಯ ಪ್ರಸಮಯಗಳ ಜ್ಞಾತಾರರಾದ ಜಿನ್ರ ಬೆೊೀಧನ್ೆ ಜ್ನ್ಮ, ಜ್ರಾ, ಮುಪ್ುಪ,
ಮೃತ್ುಯಗಳೆಂಬ ರೆೊೀಗಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ್ ಸರ್ಾನ್ವಾದ ಔಷ್ಧವಿದಾಂತೆ.

ಸಂಘಸ ತರ :
ಸಮಯಕತವ ಸಹಿತ್ವಾದ ದಶಮನ್, ಜ್ಞಾನ್, ಚಾರಿತ್ರಗಳ ಸಮನ್ವಯವೆೀ ಸಂಘ. 'ಸಂಘೊೀ ಯ ವಿಮೊೀಚಓ ಯ
ಕರ್ಾಮಣಂ' ಸಂಘದ್ಂದ ಕಮಮ ವಿಮೊೀಚನ್ೆಯಾಗುವುದು. ಮೊೀಕ್ಷಕೆೆ ಹೆದಾಾರಿ ಆಗುವುದು. ಸಂಘವು
ಭಿೀತ್ರಿಗೆ

ಅಭಯವನ್ುು

ಸಂತ್ರಸತರಿಗೆ

ಸರ್ಾಧಾನ್ವನ್ುು

ಹೆೀಳುವುದು.

ಸವಮರಲ್ೊಿ

ಸಮತಾಭಾವ

ತೆೊೀರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿತ್ಂದೆಯರಂತೆ ಸಕಲ್ ಜಿೀವರಾಶಿಗಳಿಗೊ ಆಶರಯದಾತ್ವಾಗುವುದು. ಸಂಘವನ್ುು
ಕಮಲ್ ಪ್ುಷ್ಕೆೆ ಶಾರವಕರನ್ುು ಮಧುವನ್ುು ಹಿೀರುವ ದುಂಬಿಗೆ ಹೆೊೀಲ್ಲಸಿದಾಾರೆ.

ನಿರ ಪ್ಣ ಸ ತರ:
ಈ ಸೊತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿೀವಾದ್ ತ್ತ್ವಗಳನ್ುು ಅರಿಯಲ್ು ಅವಶಯವಾದ ಪ್ರರ್ಾಮಣ - ನ್ಯ - ನಿಕ್ೆೀಪ್ಗಳ
ಸೊಿಲ್ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ನ್ಯದ ಭೆೀದಗಳಾದ ವಯವಹಾರ ನ್ಯ ಹಾಗೊ ನಿಶಿಯನ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಾಪ್ೆೀಕ್ಷ
ಹೆೊಂದ್ದರೆ ಸಮಯಕತವ ಭಾವ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುವುದು.

ಸಂಸಾರ ಚಕರ ಸ ತರ:
ಸಂಸಾರದ ಅನಿತ್ಯತೆ, ಅಸಿಿರತೆ, ಅಸಾರತೆಯ ಚತ್ರಣವಿದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಾಗುವ ಕಾಮ
ಭೆೊೀಗ ಸುಖಗಳು ಶಾಶವತ್ವಲ್ಿ, ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾದುದು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುುಃಖವನ್ುು ತ್ರುವಂಥದಾದುದರಿಂದ
ಸಂಸಾರ ಸುಖದ್ಂದ ದೊರವಿರಲ್ು ಪ್ರಯತಿುಸಬೆೀಕು.

ಕಮುಸ ತರ :
ಜಿೀವಿಯ ಭಾವನ್ೆಗನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಶುಭಾಶುಭ ಕಮಮಗಳು ಬಂಧಿತ್ವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಂಧವಾದ ಕಮಮದ
ಫಲ್ವನ್ುು ಅವನ್ೆೀ ಭೆೊೀಗಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಕಮಮಂ ಚಣಂತಿ ಸವಸಾ, ತ್ಸುಸದಯಮಿಮ ಉ ಪ್ರವವಸಾ
ಹೆೊಂತಿ'. (ಜಿೀವಿ ಕಮಮ ರ್ಾಡಲ್ು ಸವತ್ಂತ್ರ. ಆದರೆ ಅದು ಉದಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಧಿೀನ್ನ್ಾಗುತಾತನ್ೆ.)
ಅವನ್ ಕಮಮದ ಫಲ್ವನ್ುು ಜ್ಞಾತಿ, ಮಿತ್ರ, ಪ್ುತ್ರ, ಬಾಂಧವರು ಯಾರು ರ್ಂಚಕೆೊಳುಲಾರರು. ಸವಯಂ
ಅವನ್ೆೀ ಅದರ ಫಲ್ವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ವಾಸತವ ಸತ್ಯದಶಮನ್ದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಥ್ಾಯತವಸ ತರ :
ತಿೀವರ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ವಾದ ಜಿೀವಿ ಆತ್ಮ ಹಾಗೊ ಶರಿೀರ ಒಂದೆೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ
ಮೊಢಮತಿಯಾಗುತಾತನ್ೆ

;

ಮಿಥ್ಾಯದೃಷಿಟ,

ಮಿಥ್ಾಯತ್ವದ್ಂದ

ಗರಸತನ್ಾದ

ಜಿೀವಿಗೆ

ಎಂದೊ

ಧಮಮ

ರುಚಸುವುದ್ಲ್ಿ.

ರಾಗ ಪ್ರಿಹಾರ ಸ ತರ :
ಕಮಮ ಸಂಚಯಕೆೆ ರಾಗದೆವೀಷ್ಗಳೆೀ ಮೊಲ್ ಕಾರಣ. ಅತ್ಯಂತ್ ಹಿೀನ್ಾಯವಾದ ಶತ್ುರ ಕೊಡ
ರ್ಾಡದಂಥ ಹಾನಿ ರ್ಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾರಿತಾರದ್ ಗುಣಗಳನ್ುು ನ್ಾಶ ರ್ಾಡುವ ರಾಗದೆವೀಷ್ರೊಪಿ ಪ್ಾಪ್ಗಳಿಗೆ
ವಶವಾಗದೆ

ಇದಾರೆ

ಅವನ್

ಮನ್ದಲ್ಲಿ

ಸಮತಾಭಾವ

ಉತ್ಪನ್ುವಾಗುತ್ತದೆ.

ದುುಃಖಕೆೆ

ಕಾರಣವಾದ

ಸಂಸಾರವನ್ುು ಹೆೀಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೆೀಕು.

ಧ್ಮುಸ ತರ:
ಧಮೊೀ ಮಂಗಲ್ಮುಕ್ತೆಟ್ಠಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸಂಜ್ಮೊೀ ತ್ವೀ |
ದೆೀವಾ ವಿತ್ಂ ನ್ಮಂಸಂತಿ ಜ್ಸಸಧಮೆೀ ಸಯಾ ಮಣೆೊೀ ||
(ಧಮಮವು ಉತ್ೃಷ್ಟ ಮಂಗಲ್, ಅಹಿಂಸಾ, ಸಂಯಮ, ತ್ಪ್ ಅದರ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾರ ಮನ್ದಲ್ಲಿ
ಸದಾ ಧಮಮ ರಮಿಸುತ್ತದೆೊೀ, ಅಂಥವರಿಗೆ ದೆೀವತೆಗಳು ನ್ಮಸೆರಿಸುತಾತರೆ.)

ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಗಾಹೆಯಿಂದ ಧಮಮಕ್ತೆರುವ ಶೆರೀಷ್ಠಸಾಿನ್ದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಧಮಮದ ದಶಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾದ ಕ್ಷರ್ಾದ್ ಗುಣಗಳ ಎಸೃತ್ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದಧ ಗಾಹೆ
ಹಿೀಗಿದೆ ಖರ್ಾಮಮಿ ಸವವಜಿೀವಾಣಂ, ಸವೆವೀ ಜಿೀವಾ ಖಮಂತ್ು ಮೆೀ |
ಮಿತಿತೀ ಮೆೀ ಸವವಭೊದೆೀಸು, ವೆೀರಂ ಮಜ್ಝಂ ಣ ಕೆೀಣವಿ ||
ನ್ಾನ್ು ಎಲ್ಿ ಜಿೀವಿಗಳನ್ುು ಕ್ಷಮಿಸುತೆತೀನ್ೆ. ಎಲ್ಿ ಜಿೀವಿಗಳು ನ್ನ್ುನ್ುು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ನ್ನ್ಗೆ ಎಲ್ಿ
ಪ್ಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೈತಿರಯಿದೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೊ ವೆೈರವಿಲ್ಿ.

ಸಂಯಮ ಸ ತರ :
ರಾಗದೆವೀಷ್ಗಳನ್ುು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇಂದ್ರಯ ಹಾಗೊ ಕಷಾಯಗಳ ನಿಗರರ್ ರ್ಾಡಿದಾಗಲೆ ಸಂಯಮ
ಸಾಧಿತ್ವಾಗುವುದು. ಜ್ಞಾನ್, ಧಾಯನ್, ತ್ಪೀಬಲ್ವೆಂಬ ಕಡಿವಾಣದ್ಂದ ಸವಯಂ ತ್ನ್ು ಮೆೀಲೆ ವಿಜ್ಯ
ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಇರ್-ಪ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಲ್ಭಯವಾಗುವುದು.

ಅಪ್ರಿಗರಹ ಸ ತರ :
ಹಿಂಸೆ, ಸುಳುು, ಕಳುತ್ನ್, ಹಾದರ, ಲಾಲ್ಸೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ಂಚ ಪ್ಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಮೊಲ್ ಕಾರಣ
ಪ್ರಿಗರರ್. ಪ್ರಿಗರರ್ವೆೀ- ಅತಿಸಂಗರರ್ವೆೀ ದುುಃಖಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಆನ್ೆಯನ್ುು ರ್ತೆೊೀಟಿಯಲ್ಲಿಡಲ್ು
ಅಂಕುಶ ಇರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಯ ಲಾಲ್ಸೆಯನ್ುು ನಿಗರಹಿಸಲ್ು ಪ್ರಿಗರರ್ದ ತಾಯಗವನ್ುು ರ್ಾಡಬೆೀಕು.

ಅಹಂಸಾ ಸ ತರ :
ಆಕಾಶಕ್ತೆಂತ್

ವಿಶಾಲ್ವಾದ

ವಸುತ

ಮತೆೊತಂದ್ಲ್ಿ

ಎನ್ುುವ

ಹಾಗೆ

ಅಹಿಂಸೆಗೆ

ಸರ್ಾನ್ವಾದ

ಮತೆೊತಂದು ಧಮಮವಿಲ್ಿ ಎಂದು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮರ್ತ್ವವನ್ುು ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ.
'ಸವೆವೀ ಜಿೀವಾ ವಿ ಇಚಾಂತಿ ಜಿೀವಿಉಂ ನ್ ಮರಿಜಿಿ ಉಂ' (ಸಕಲ್ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಬದುಕಲ್ು
ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಸಾಯಲ್ು ಅಲ್ಿ). ಯಾವ ಜಿೀವಿಗೊ ದುುಃಖ ಪಿರಯವಾದುದಲ್ಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಕಲ್ ಜಿೀವಿಗಳ
ಮೆೀಲೆ ದಯ್ಕ ಇಡಬೆೀಕು. ಯಾವುದನ್ುು ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು. ಅಪ್ರಮತ್ತನ್ು ಸದಾ ಅಹಿಂಸಕನ್ಾಗಿರುತಾತನ್ೆ.

ಅಪ್ರಮಾದ ಸ ತರ :
ಕಷಾಯರಹಿತ್ನ್ಾದ ಅಪ್ರರ್ಾದನ್ು ರ್ರಿದು ಬರುವ ಕಮಮವನ್ುು ತ್ಡೆದು, ಸಂಚತ್ವಾದ ಕಮಮವನ್ುು
ನಿಜ್ಮರೆಗೆೊಳಿಸುತಾತನ್ೆ. ಅಪ್ರಮತ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೊ ದಯಾಪ್ರರಾಗಿದಾರೆ, ಪ್ರಮತ್ತರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ
ಕಮಮದ ಆಸರವಕೆೆ ಕಾರಣರಾಗುತಾತರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಚಕರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೆೀ ಇರುತಾತರೆ. ಆದಕೆೆ
ಮಹಾವಿೀರ ಸಾವಮಿ ಹೆೀಳುತಾತರೆಜಾಗರಿಯ ಧಮಿೀಣಂ ಅರ್ಮಿಮಣಂ ಚ ಸುತ್ತಯ ಸೆೀಯ
(ಧಾಮಿಮಕರು

ಎಚಿರವಾಗಿದಾರೆ

ಶೆರೀಯಸೆರ.

ಅಧಾಮಿಮಕರು

ಮಲ್ಗಿರುವುದು

ಶೆರೀಯಸೆರ).

ಧಾಮಿಮಕರು ಜಾಗೃತ್ರಾಗಿದಾರೆ ಸಂಚತ್ ಕಮಮವನ್ುು ನಿಜ್ಮರಗೆೊಳಿಸಿ ಮೊೀಕ್ಷದ ಹಾದ್ಯತ್ತಗಮಿಸುವರು.

ಶ್ಕ್ಷಾಸ ತರ :
ಅಧಯಯನ್ದ್ಂದ ಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೊ ಏಕಾಗರತೆ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗಿ ಧಮಮದಲ್ಲಿ ಸಿಿರವಾಗುವನ್ು. ಇತ್ರರೊ
ಧಮಮದಲ್ಲಿ

ಸಿಿರವಾಗಿರುವಂತೆ

ರ್ಾಡುವನ್ು

ಎಂದು

ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ.

ವಿನ್ಯವಂತ್ನಿಗೆ

ಶಿಕ್ಾ(ಶಿಕ್ಷಣ)

ಲ್ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದ್ೀಪ್ದ್ಂದ ನ್ೊರಾರು ದ್ೀಪ್ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಜೆೊಯೀತಿ ಸರ್ಾನ್ರಾದ ಆಚಾಯಮರಿಂದ
ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲಸುವರು.

ಆತಮಸ ತರ:
ಆತ್ಮವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳ ಆಶರಯ ತಾಣ. ದರವಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರವಯ ಹಾಗೊ ತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ೃಷ್ಟವಾದುದು ಆತ್ಮತ್ತ್ವ. ಆತ್ಮನ್ನ್ುು ಮೊರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತಾತರೆ.
೧. ಬಹಿರಾತ್ಮ. ೨. ಅಂತ್ರಾತ್ಮ.

೩. ಪ್ರರ್ಾತ್ಮ.

ಇಂದ್ರಯ ಸಮೊರ್ ಶರಿೀರವನ್ುು ಆತ್ಮದ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಿವೀಕರಿಸುವುದು ಬಹಿರಾತ್ಮ. ಶರಿೀರದ್ಂದ
ಬೆೀರೆಯಾದುದು

ಆತ್ಮವೆಂದು

ಹೆೀಳುವುದು

ಅಂತ್ರಾತ್ಮ.

ಕಮಮ

ಕಳಂಕದ್ಂದ ಮುಕತನ್ಾದ

ಆತ್ಮನ್ೆೀ

ಪ್ರರ್ಾತ್ಮ. ಮನ್ ವಚನ್ ಕಾಯಗಳಿಂದ ಶರಿೀರ ಬೆೀರೆ ಆತ್ಮ ಬೆೀರೆ ಎಂದು ಚಂತ್ನ್ೆ ರ್ಾಡಿದಾಗ ಕಮಮ

ನಿಜ್ಮರೆಯಾಗಿ

ಜಿೀವ

ಪ್ರರ್ಾತ್ಮನ್ಾಗುವುದು.

ಶುದಾಧತ್ಮನಿಗೆ

ಭವಬಂಧನ್ವಿಲ್ಿ.

ಚತ್ುಗಮತಿಗಳ

ಪ್ರಿಭರಮಣೆಯಿಂದ ವಿಮುಕತನ್ಾದ ಅವನ್ು 'ಣಿದಧಂಡೆೊೀ ಣಿದಾಂದೆೊೀ, ಣಿಮಮಮಮೊೀ, ಣಿಕೆಲೆೊೀ, ಣಿರಾಲ್ಂಬೆೊೀ'
(ನಿದಮ೦ಡ, ನಿದಮಂದವ, ನಿಮಮಮ, ನಿಷ್ೆಲ್, ನಿರಾಲ್ಂಬ) ಎಂದು ಆಗಮ ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖಿತ್ವಾಗಿದೆ.

೨. ಮೇಕ್ಷ ಮಾಗು ಖಂಡ
ದ್ವತಿೀಯ ಖಂಡವಾದ ಮೊೀಕ್ಷರ್ಾಗಮದಲ್ಲಿ ರ್ದ್ನ್ೆಂಟ್ು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಜೆೈನ್ದಶಮನ್ದ ಪ್ರಮುಖ
ಚಂತ್ನ್ೆಗಳಾದ ರತ್ುತ್ರಯ, ಅನ್ುಪ್ೆರೀಕ್ೆ ತ್ಪ್, ಧಾಯನ್, ಷ್ಡ್ದರವಯ, ವರತ್, ಸಮಿತಿ, ಗುಪಿತ ಮುಂತಾದವುಗಳ
ಬಗೆಗ

ಸೊಿಲ್

ಪ್ರಿಚಯದ

ಗಾಹೆಗಳು

ಸಂಕಲ್ಲತ್ಗೆೊಂಡಿದೆ.

ಶಾರವಕ

ಹಾಗೊ

ಶರಮಣ

ಧಮಮಗಳ

ಅವಲ್ಂಬನ್ೆಯಿಂದ ರ್ಂತ್ ರ್ಂತ್ವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖದ್ಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಮೊೀಕ್ಷ ಸುಖವನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು
ಕರಮಿಸುವಂಥ ರ್ಾಗಮದ ಸೊೆಲ್ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.

ಮೇಕ್ಷ ಮಾಗುಸ ತರ :
ಮೊೀಕ್ಷವೆಂಬ ಅಂತಿಮ ಸುಖ ಪ್ಡೆಯಲ್ು, ಅತ್ತ ಕರಮಿಸಲ್ು ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೀಕಾದ ಆಚರಣೆಗಳ
ವಿವರಣೆ ಇದೆ.
'ದಂಸಣಣಾಣ ಚರಿತ್ಾತಣಿ ಮಕಖ ಮಗ ಗೇ' (ದಶಮನ್ ಜ್ಞಾನ್ ಚಾರಿತ್ರಗಳೆೀ ಮೊೀಕ್ಷ ರ್ಾಗಮ) ಎಂದು
ಜಿನ್ೆೀಂದರ ದೆೀವರು ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ. ವರತ್, ಶಿೀಲ್, ಗುಪಿತ, ಸಮಿತಿ, ತ್ಪ್ಗಳನ್ುು ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೊ
ಆತ್ಮ ಬೆೀರೆ, ಶರಿೀರ ಬೆೀರೆ ಎಂಬ ಭೆೀದಜ್ಞಾನ್ ಇಲ್ಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಾಯತ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯಮದ್ಂದ
ಕೊಡಿದ ತ್ಪ್ದ್ಂದ ಕಮಮದ ನಿಜ್ಮರೆಯಾಗಿ ಸಿದಧಪ್ದವಿ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುವುದು.

ರತನತರಯ ಸ ತರ :
ಧಮಮದಲ್ಲಿ ಶರದೆಧ, ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೊ ತ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲೀನ್ವಾಗುವುದೆೀ ದಶಮನ್-ಜ್ಞಾನ್ಚಾರಿತ್ರಗಳು. ಸಮಯಕತವ ಸಹಿತ್ವಾದ ದಶಮನ್, ಜ್ಞಾನ್, ಚಾರಿತ್ರಗಳೆೀ ರತ್ುತ್ರಯಗಳು. ಅವು ತ್ಪ್ ಹಾಗೊ
ಸಂಯಮದೆೊಂದ್ಗೆ ಒಂದಕೆೊೆಂದು ಪ್ೂರಕವಾಗಿದಾಾಗ ಮುಕ್ತತ ಸುಖ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುವುದು.

ಸಮಯಗದರ್ುನ:
ರತ್ುತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ

ಶೆರೀಷ್ಠವಾದುದು

ಸಮಯಗಾಶಮನ್.

'ಮೊಕಖಮಹಾರುಕಖ

ಮೊಲ್ಂ'

(ಮೊೀಕ್ಷವೆಂಬ

ಮಹಾವೃಕ್ಷಕೆೆ ಮೊಲ್). ಸಮಯಗಾಶಮನ್ ಭರಷ್ಟವಾದರೆ ಚಾರಿತ್ರ, ಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಭರಷ್ಟವಾದಂತೆ. ಸಾವಿರ ಕೆೊೀಟಿ
ವಷ್ಮ ತ್ಪ್ಸುಸ ರ್ಾಡಿದರೊ ನಿವಾಮಣ ಸಿದ್ಧಸುವುದ್ಲ್ಿ.

ಸಮಯಗದರ್ುನ ಅಂಗ:
ಸಮಯಗಾೃಷಿಟಗೆ ಅವಶಯಕವಾದ ನಿಶಯಂಕ, ನಿಷಾೆಂಕ್ೆ ನಿವಿಮಚಕ್ತತೆಸ ಅಮೊಢದೃಷಿಟ, ಉಪ್ಗೊರ್ನ್,
ಸಿಿತಿಕರಣ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ುತ ಪ್ರಭಾವನ್ ಎಂಬ ಎಂಟ್ು ಅಂಗಗಳ ಸೊೆಲ್ವಾದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಮಯಜ್ಞಾನ ಸ ತರ:
ಕಷಾಯ ಹಾಗೊ ವಿಷ್ಯಗಳ ನಿರೆೊೀಧದ್ಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧ ಆಗುವುದು. ಆಗ ರಾಗ ದೊರವಾಗಿ
ಸವಮರಲ್ೊಿ ಮೆೈತಿರಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆತ್ಮ ಹಾಗೊ ಶರಿೀರವನ್ುು ಭೆೀದ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಂದ ತಿಳಿಯುವ
ಜ್ಞಾನ್ವೆೀ ಸಮಯಜ್ಞಾನ್.

ಸಮಯಕ್ ಚಾರಿತರಯ:
ಜಿನ್ರ ಬೆೊೀಧನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶರದೆಧ ಇಟ್ುಟ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರುವುದೆೀ ಸಮಯಕ ಚಾರಿತ್ರಯ. ವಿಪ್ುಲ್ವಾದ
ಶಾಸಾಾಧಾಯಯನ್

ರ್ಾಡಿದಾರೊ

ಸಂಯಮ

ರಹಿತ್ವಾದ

ತ್ಪ್ಸುಸ

ಕುರುಡನ್

ಮುಂದೆ

ಕೆೊೀಟಿ

ರೊಪ್ಾಯಿಗಳಿದಾಂತೆ, ನಿರಥಮಕವಾಗುವುದು.

ಸಮನವಯ :
ನಿಶಿಯ ಚಾರಿತ್ರಯ ಪ್ರಮಗುರಿಯಾಗಿ ಅದಕೆೆ ವಯವಹಾರ ಚಾರಿತ್ರಯ ಸಾಧಕವಾದರೆ ಮೊೀಕ್ಷವೆಂಬ
ಗಮಯವನ್ುು ತ್ಲ್ುಪ್ಬರ್ುದು. ಕೆೊರೀಧಾದ್ ಕಷಾಯ ಹಾಗೊ ಮೊೀರ್, ವೆೈರಗಳನ್ುು ಜ್ಯಿಸಿದಾಗ ಶುದಧಭಾವ
ಪ್ರಕಟ್ವಾಗುವುದು.

ಸಾಧ್ನ ಸ ತರ:
ಆಹಾರ, ಆಸನ್ ಹಾಗೊ ನಿದೆರಯ ಮೆೀಲೆ ವಿಜ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುವುದು. ಹಿೀಗೆ
ಪ್ಾರಪ್ತವಾದ ಸಂಪ್ೂಣಮ ಜ್ಞಾನ್ದ್ಂದ ಅಜ್ಞಾನ್, ಮೊೀರ್, ರಾಗ, ದೆವೀಷ್ಗಳು ದೊರವಾಗಿ ಮೊೀಕ್ಷ ಸುಖ
ಲ್ಭಯವಾಗುವುದು.

ದಿವವಿಧ್ ಸ ತರ:
ಶಾರವಕ

ಹಾಗೊ

ಮುನಿಗಳ

ಆಚರಣೆಯ

ಸೊಿಲ್ವಾಗಿ

ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ

ಗಾಹೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ

ಸಂಕಲ್ಲತ್ಗೆೊಂಡಿವೆ. ದಾನ್, ಪ್ೂಜೆ ಶಾರವಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ತರಯಗಳಾದರೆ, ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಧಾಯನ್, ಅಧಯಯನ್
ಮುಖಯವಾದುದು. ಶಿಥಿಲಾಚಾರಿ ಮುನಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಸಂಯಮ ಸಹಿತ್ರಾದ ಶಾರವಕರು ಶೆರೀಷ್ಠರಾಗುತಾತರೆ.

ಶಾರವಕ ಧ್ಮುಸ ತರ:
ಶಾರವಕನ್ು ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೀಕಾದ ಆಚಾರಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಶಮನಿಕನ್ಾದ ಶಾರವಕ
ಸಪ್ತವಯಸನ್, ಪ್ಂಚಪ್ಾಪ್, ಪ್ಂಚ ಔದುಂಬರ ಫಲ್ ಹಾಗೊ ಮಧು, ಮದಯ, ರ್ಾಂಸಗಳನ್ುು ತ್ಯಜಿಸಬೆೀಕು.
ಶಿಕ್ಾವರತ್, ಗುಣವರತ್, ಸಾರ್ಾಯಿಕಗಳನ್ುು ನಿಷೆಠಯಿಂದ ಪ್ಾಲ್ಲಸುತ್ತ ಚತ್ುವಿಮಧ ದಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಬೆೀಕು.
ಪ್ಂಚಾಣುವರತ್ಗಳನ್ುು ನಿಯಮ ಹಾಗೊ ನಿಷೆಠಯಿಂದ ಸೊೆಲ್ವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸುವುದೆೀ ಶಾರವಕ ಧಮಮ.

ರ್ರಮಣ ಧ್ಮು ಸ ತರ :
ಶರಮಣ
ಪ್ರಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ

ಜೆೈನ್

ಜ್ಞಾನ್

ಮತ್ುತ

ಮುನಿಗಳು.

ಈ

ದಶಮನ್ಗಳಿಂದ

ಸೊತ್ರವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಪ್ನ್ುರಾಗಿ

ಮುನಿಗಳ

ಸಂಯಮ

ಆಚರಣೆಯನ್ುು

ಹಾಗೊ

ತ್ಪ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಮಗುರಾದವರೆೀ ಸಾಧುಗಳು. ಸಕಲ್ ಜಿೀವಿಗಳಲ್ೊಿ ಸಮತಾ ಭಾವವಿಟ್ಟ ಮುನಿಗಳು ಸುಖ-ದುುಃಖ, ಜ್ನ್ಮಮರಣ ಎಲ್ಿದರಲ್ೊಿ ಸಮಭಾವ ತೆೊೀರುತಾತರೆ. ಮಮತ್ವರಹಿತ್ರು, ನಿರರ್ಂಕಾರಿ, ನಿಸಸಂಗರಾದ (ಶರಮಣರು)
ಮುನಿಗಳು

ರ್ದ್ನ್ೆಂಟ್ು

ದೆೊೀಷ್ಗಳನ್ುು

ಗೆದುಾ

ದೆೀರ್ದ

ಬಾಧೆಗಳನ್ುು

ಸಹಿಸುವರು.

ಬೆೊೀಳಿಸುವುದರಿಂದ ಶರಮಣನ್ಾಗುವುದ್ಲ್ಿ. ಸಮತಾಭಾವದ್ಂದ ಶರಮಣನ್ಾಗುತಾತನ್ೆ.

ಕೆೀವಲ್

ತ್ಲೆ

ವ ೇಷ-ಲಂಗ:
ಸಂಯಮ ರ್ಾಗಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧುವೆೀಷ್ವೆೀ ಪ್ರರ್ಾಣವಲ್ಿ. ಭಾವದ ವಿಶುದ್ಧಗಾಗಿ ಬಾರ್ಯಪ್ರಿಗರರ್ಗಳನ್ುು
ತೆೊರೆದರೆ ಸಾಲ್ದು ಆಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಿಗರರ್ಗಳನ್ುು ತೆೊರೆಯಬೆೀಕು ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ವಯಕತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೆೀರ್ದ
ಮಮತ್ವ, ಕೆೊರೀಧಾದ್ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಕತರಾಗಿ ಆತ್ಯಧಾಯನ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲೀನ್ರಾದವರೆೀ ಭಾವಲ್ಲಂಗಿಗಳು.

ವರತ ಸ ತರ :
ಪ್ಂಚಾಣುವರತ್ಗಳಾದ

ಅಹಿಂಸೆ,

ಸತ್ಯ,

ಆಸೆತೀಯ,

ಬರರ್ಮಚಯಮ

ಹಾಗೊ

ಅಪ್ರಿಗರರ್ಗಳನ್ುು

ಮುನಿಗಳು ಮಹಾವರತ್ಗಳೆಂದು ಕಟ್ುಟನಿಟಾಟಗಿ ಆಚರಿಸಬೆೀಕು. ಪ್ಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಿರಪ್ೆೀಕ್ಾ ಭಾವದ್ಂದ ಆಕ್ಷಣಕೆೆ
ಬೆೀಕಾದುದನ್ುು ರ್ಾತ್ರ ಸಿವೀಕರಿಸಬೆೀಕು. ಹಾಸಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಆಸನ್ ಯಾವುದರಲ್ೊಿ ಮಮತ್ವ ಇಡಬಾರದು.
ಮೊೀಕ್ಾಭಿಲಾಷಿ ಶರಿೀರವನ್ುು ಕೊಡ ಪ್ರಿಗರರ್ವೆಂದು ಬಗೆದು ಉಪ್ೆೀಕ್ೆ ರ್ಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ.

ಸಮಿತಿ-ಗುಪ್ತತ ಸ ತರ :
ಜಿೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುನಿಗಳು ಕೆಲ್ವು ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಕಟ್ುಟನಿಟಾಟಗಿ ಆಚರಿಸುವರು. ಅವೆೀ
ಸಮಿತಿ ಹಾಗೊ ಗುಪಿತಗಳು. ಐದು ಸಮಿತಿಗಳಾದ ಈಯಾಮ, ಭಾಷಾ, ಏಷ್ಣಾ, ಆದಾನ್ ನಿಕ್ೆೀಪ್ಣ,
ವುಯತ್ಸಗಮ ಹಾಗೊ ಮೊರು ಗುಪಿತಗಳಾದ ಕಾಯ, ಮನ್ೆೊೀ, ವಚನ್ ಗುಪಿತಗಳು ರತ್ುತ್ರಯಗಳನ್ುು ದೃಢವಾಗಿ
ಪ್ಾಲ್ಲಸಲ್ು ಸರ್ಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮುನಿಗಳು ನ್ಡೆಯುವಾಗ, ನ್ುಡಿಯುವಾಗ, ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವಾಗ,
ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು ಇಡುವಾಗ, ಮಲ್ಮೊತ್ರ ವಿಸಜಿಮಸುವಾಗ ಜಿೀವ ಹಿಂಸೆಯಾಗದಂತೆ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೊ
ಗುಪಿತಗಳು ತ್ಡೆಗಟ್ುಟತ್ತವೆ. ಸಾಧುಗಳು ಚಾರಿತ್ಯತದಲ್ಲಿ ಸಿಿರವಾಗಿರಲ್ು ತಾಯಿಯಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ುು ಪ್ರವಚನ್ ರ್ಾತೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ.

ಆವರ್ಯಕ ಸ ತರ:
ನ್ೆಲೆಗೆೊಂಡ ಚಾರಿತ್ರಯ ಮತ್ುತ ದೃಢವಾಗಲ್ು ಆರು ಅವಶಯಕ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು ಅತ್ಯವಶಯ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ್
ಗಾಹೆಗಳಿಂದ ವಯಕತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ಾಯಿಕ, ಚತ್ುವಿಮಶಂತಿ ಸತವನ್, ವಂದನ್, ಪ್ರತಿಕರಮಣ, ಕಾಯೀತ್ಸಗಮ,
ಪ್ರತಾಯಖಾಯನ್ ಎಂಬ ಷ್ಡಾವಶಯಕ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳನ್ುು, ದ್ನ್ನಿತ್ಯ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಬೆೀಕು.

ತಪ್ ಸ ತರ :
ಕಷಾಯ ಹಾಗೊ ವಿಷ್ಯಗಳ ನಿಗರರ್, ಬರರ್ಮಚಯಮ ಪ್ಾಲ್ನ್ೆ. ಜಿನ್ಪ್ೂಜೆ, ಉಪ್ವಾಸ ಇವುಗಳನ್ುು
ಭಕತಜ್ನ್ರು ತ್ಪ್ ಎನ್ುುತಾತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ- ಬಾರ್ಯತ್ಪ್ ಹಾಗೊ ಅಭಯಂತ್ರ ತ್ಪ್. ಬಾರ್ಯತ್ಪ್ದಲ್ಲಿ
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ

ಮಿತಿ,

ಅನ್ಾಸಕ್ತತ

ಹಾಗೊ

ಶರಿೀರದ

ಬಾಧೆಯನ್ುು

ಸಹಿಸುವುದು.

ವಿವಿಧ

ಸಿಳವಾಗಲ್ಲ,

ಶಯ್ಕಯಯಾಗಲ್ಲ ಗಣನ್ೆಗೆ ಬರಬಾರದು.
ಅಭಯಂತ್ರ ತ್ಪ್ ಮೊೀಕ್ಾಭಿಲಾಷಿಗೆ ಬರ್ಳ ಮುಖಯವಾದುದು. ಮುನಿಗಳ ಸೆೀವೆ, ಶಾಸಾಾಧಯಯನ್,
ಧಾಯನ್, ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತತ, ವರತ್, ಸಮಿತಿ, ಶಿೀಲ್, ಸಂಯಮ ಹಾಗೊ ಇಂದ್ರಯ ನಿಗರರ್ಗಳ ಪ್ಾಲ್ನ್ೆ
ಅಭಯಂತ್ರ ತ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತ್ಪ್ಸುಸಗಳು. ಕಾಯೀತ್ಸಗಮ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ದೆೀವ, ರ್ಾನ್ವ,
ತಿಯಮಕ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸತ ಉಪ್ಸಗಮಗಳನ್ುು ಸಮಭಾವದ್ಂದ ಸಹಿಸುವರು.

ಧಾಯನಸ ತರ:
ಧಾಯನ್

ರ್ಾಡುವ

ಬಗೆಗ

ಹಾಗೊ

ಅದರ

ಮರ್ತ್ವವನ್ುು

ಇಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನ್ಸಿಸನ್

ಏಕಾಗರತೆಯ್ಕೀ ಧಾಯನ್. ಚಂಚಲ್ವಾದ ಮನ್ಸುಸ ಸಿಿರವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಕೆೀಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ು ಧಾಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ.
ರಾಗದೆವೀಷ್ ರಹಿತ್ನ್ಾಗಿ ಧಾಯನ್ದಲ್ಲಿ ಮಗುನ್ಾದವನಿಗೆ ಮನ್ಸುಸ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ನಿಶಿಲ್ತೆ ಮೊಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಿೀಷ್ರ್, ಉಪ್ಸಗಮಗಳಿಗೆ ವಿಚಲ್ಲತ್ನ್ಾಗದೆ ಕಮಮವೆಂಬ ಇಂಧನ್ವನ್ುು ಸುಟ್ುಟ ಭಸಮ ರ್ಾಡುತಾತನ್ೆ.
ಶರಿೀರಕೆೆ ಶಿರೆೊೀಭಾಗ ಹೆೀಗೆ ಮುಖಯವೀ ಹಾಗೆ ಧಮಮಕೆೆ ಧಾಯನ್ ಮುಖಯ.

ಅನುಪ ರೇಕ್ಷಾಸ ತರ:
ಅನ್ುಪ್ೆರೀಕ್ೆ ಎಂದರೆ ಚಂತ್ನ್ೆ. ಅನಿತ್ಯತೆ, ಅಶರಣತೆ, ಏಕತ್ವ, ಅನ್ಯತ್ವ, ಸಂಸಾರ, ಲೆೊೀಕ, ಅರುಚ,
ಆಸರವ, ಸಂವರ, ನಿಜ್ಮರ, ಧಮಮ ಹಾಗೊ ಬೆೊೀಧಿ ಎಂಬ ರ್ನ್ೆುರಡು ಭಾವನ್ೆಗಳ- ಚಂತ್ನ್ೆಯಗಾಹೆಗಳನ್ುು

ಇಲ್ಲಿ

ಸಂಕಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವದಶಾನ್ುಪ್ೆರೀಕ್ೆಗಳ

ಚಂತ್ನ್ೆ

ಸಂಸಾರದ

ಅಸಾರತೆ,

ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ುು ಸಿಿರಗೆೊಳಿಸಿ ವಿರಾಗವು ದೃಢವಾಗುವಂತೆ ರ್ಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಸಾರ ಹೆೀಯವೆನಿಸಿ ಮುಕ್ತತ
ಸುಖ ಉಪ್ಾದೆೀಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ ೇಶಾಯ ಸ ತರ:
ಕಷಾಯಗಳ

ಉದಯದ್ಂದ

ಅನ್ುರಂಜಿತ್ವಾದ

ಮನ್-ವಚನ್-ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ

ಕಂಡುಬರುವ

ಪ್ರಿಣಾಮವೆೀ ಲೆೀಶೆಯ. ಜಿೀವಿಯ ಶುಭಾಶುಭ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಲ್ು ಸಾಂಕೆೀತಿಕ ಆರು ಬಣೆಗಳಿಗೆ
ಹೆೊೀಲ್ಲಸುತಾತರೆ. ಕೃಷ್ೆ ನಿೀಲ್ಲ, ಕಾಪೀತ್ ಲೆೀಶೆಯಗಳು ಅಶುಭ ಪ್ರಿಣಾಮದಾಾದರೆ ಪಿೀತ್, ಪ್ದಮ, ಶುಕಿ ಶುಭ
ಪ್ರಿಣಾಮದವಾಗುತ್ತವೆ. ಫಲ್ಭರಿತ್ ಮರದ ಉದಾರ್ರಣೆಯಂದ್ಗೆ ಲೆೀಶೆಯಗಳ ವಿವರವನ್ುು ಸವಿಸಾತರವಾಗಿ
ಹೆೀಳಲಾಗಿದೆ.

ಆತಮವಿಕಾಸ ಸ ತರ : (ಗುಣಸಾಾನ)
ಮೊೀರ್ನಿೀಯ ಕಮಮದ ಉದಯದ್ಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹಾಗೊ ಅದರ ಅವಸೆಿಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸುವ
ಶೆರೀಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಸಾಿನ್ ಎನ್ುುತಾತರೆ. ಮಿಥ್ಾಯತ್ವ ಮುಂತಾದ ರ್ದ್ನ್ಾಲ್ುೆ ಗುಣಸಾಿನ್ಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ
ಮೊರ್ ನ್ಷ್ಟವಾದಾಗ ಸಫಟಿಕದ ಪ್ಾತೆರಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಶುದಧ ಜ್ಲ್ದಂತೆ ಮನ್ಸುಸ ಪ್ರಿಶುದಧವಾಗಿರುವುದು. ಕೆೀವಲ್
ಜ್ಞಾನ್ದ್ಂದ ಅಜ್ಞಾನ್ವೆಂಬುದು ಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಅಭಾವವಾದಾಗ ಒಂಬತ್ುತ ಕೆೀವಲ್ಲ್ಬಿಧಗಳು ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಷ್ಟಕಮಮಗಳಿಂದ ವಿದೊರನ್ಾದ ಸಿದಧ ಜಿೀವ ನಿಲ್ಲಮಪ್ತ, ನಿತ್ಯ ನ್ೊತ್ನ್, ನಿರಂಜ್ನ್ನ್ಾಗಿ ಲೆೊೀಕಾಗರದಲ್ಲಿ
ನ್ೆಲ್ಸುವನ್ು.

ಸಲ ಲೇಖನಾ ಸ ತರ :
ರ್ುಟಿಟದವರು ಸಾಯಲೆೀಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಸಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೆೀಕು. ದೆೀರ್ ದುಭಮರವಾದಾಗ,
ಸಂಕಟ್ದ್ಂದ ಸಾಯುವುದಕ್ತೆಂತ್ ಕರಮವಾಗಿ ಆಹಾರಾದ್ಗಳನ್ುು ಕಡಿಮೆ ರ್ಾಡುತಾತ, ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಪ್ೂಣಮ
ಉಪ್ವಾಸವಿದುಾ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶರಿೀರವನ್ುು ತ್ಯಜಿಸುವುದೆೀ ಸರ್ಾಧಿಮರಣ. ಸಲೆಿೀಖನ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ,
ಬಾರ್ಯ ಹಾಗೊ ಅಭಯಂತ್ರ. ಆಹಾರಾದ್ಗಳನ್ುು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಿೀರವನ್ುು ಕೃಶಗೆೊಳಿಸುವುದು ಬಾರ್ಯವಾದರೆ,
ಕಷಾಯಗಳನ್ುು ಕೃಶಗೆೊಳಿಸುತಾತ ಆತ್ಮ ನಿಮಮಲ್ ಹಾದ್ಯತ್ತ ಸಾಗುವುದೆೀ ಅಭಯಂತ್ರ ಸಲೆಿೀಖನ್. ದೆೀರ್
ಹಾಗೊ ಸಂಸಾರದ ಮಮತ್ವ ತೆೊರೆದು ಧಾಯನ್ದಲ್ಲಿ ನಿರತ್ನ್ಾದರೆ ಕಮಮ ನಿಜ್ಮರೆಯಾಗಿ ಮೊೀಕ್ಷರ್ಾಗಮದಲ್ಲಿ
ಕರಮಿಸುವನ್ು.

೩. ತತವದರ್ುನ ಖಂಡ
ತ್ೃತಿೀಯ ಖಂಡವಾದ ತ್ತ್ವದಶಮನ್ದಲ್ಲಿ ಜಿೀವಾಜಿೀವಾ ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತತ್ತ್ವ, ಅದರೆೊಂದ್ಗೆ ಸೆೀರಿದ
ಪ್ಾಪ್-ಪ್ುಣಯಗಳ ವಿವೆೀಚನ್ೆಯಿದೆ. ಜಿೀವಾತ್ಮ ವುದಗಲ್ ಮುಂತಾದ ಷ್ಡಾಾವಯಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಹಾಗೊ ಅವುಗಳ
ಸಂಯೀಗ ಹಾಗೊ ವಿಭಾಗದ ಮೊಲ್ಕ ಆಗುವ ವಿಶವಸೃಷಿಟಯ ಆಕೃತಿಮತೆ, ಅನ್ಾದ್, ಅನ್ಂತ್ತೆಗಳ
ಪ್ರತಿಪ್ಾದನ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಿಬಂದ್ದೆ. ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ತತವದರ್ುನ:
ಜೆೈನ್ದಶಮನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ತ್ವಾಗಿರುವ ತ್ತ್ವಗಳ ಸವರೊಪ್ಗಳನ್ೆೊುಳಗೆೊಂಡ ಗಾಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಿೀವಿಯ ಪ್ರಿಭರಮಣೆ ಹಾಗೊ ಜ್ನ್ನ್-ಮರಣಕೆೆ ಕಾರಣದ ಸತ್ಯವನ್ುು
ಪ್ರಿಭಾವಿಸಿದಾಗ ಜ್ನ್ೆೀಂದರರ ಬೆೊೀಧನ್ೆಯ ಯಥ್ಾಥಮತೆಯ ಅರಿವಾಗುವುದು. ನ್ವ ಪ್ದಾಥಮಗಳಾದ ಜಿೀವ,
ಅಜಿೀವ, ಬಂಧರ ಪ್ಾಪ್, ಪ್ುಣಯ, ಆಸರವ, ಸಂವರ, ನಿಜ್ಮರ ಮೊೀಕ್ಷಗಳ ವಿವರವಿದೆ. ಜಿೀವ ಅನ್ಾದ್ನಿಧನ್.
ಉಪ್ಯೀಗ

ಲ್ಕ್ಷಣನ್ು.

ಚೆೀತ್ನ್ಾಶಿೀಲ್ನ್ು.

ಅಜಿೀವವು

ಅಚೆೀತ್ನ್.

ಸುಖ-ದುುಃಖ,

ಅಹಿತ್-ಹಿತ್ಗಳ

ಅರಿವಾಗುವುದ್ಲ್ಿ. ಅಜಿೀವ ದರವಯಗಳು ಐದು: (೧) ಪ್ುದಗಲ್, (೨) ಧಮಮದರವಯ, (೩) ಅಧಮಮ ದರವಯ, (೪)
(೫)

ಆಕಾಶ,

ಕಾಲ್,

ಪ್ುದಗಲ್ವು

ಮೊತ್ಯಮವಾದರೆ

ಉಳಿದ

ನ್ಾಲ್ುೆ

ದರವಯಗಳು

ಅಮೊತ್ಮಗಳು.

ಅಮೊತ್ಮನ್ಾದ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೊ ಶಾಶವತ್. ಅವನ್ು ಆಂತ್ರಿಕ ರಾಗಾದ್ ಭಾವನ್ೆಗಳಿಂದ ಕಮಮಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿತ್ನ್ಾಗುತಾತನ್ೆ.

ಶುಭ

ಭಾವದ್ಂದ

ಪ್ುಣಯಕಮಮ

ಹಾಗೊ

ಅಶುಭ

ಭಾವದ್ಂದ

ಪ್ಾಪ್ಕಮಮ

ಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಾಯತ್ವ, ಅವಿರತಿ, ಕಷಾಯ ಹಾಗೊ ಯೀಗ ಕಮಮದ ಆಸರವಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಯಮ,

ವಿರಾಗ,

ದಶಮನ್

ಹಾಗೊ

ಯೀಗದ

ಅಭಾವ

ಕಮಮದ

ತ್ಡೆಗೆ

ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಥ್ಾಯತ್ವರೊಪಿ ಆಸರವ ದಾವರವನ್ುು ತ್ಡೆದಾಗ ಪ್ಾಪ್ ಹಾಗೊ ಪ್ುಣಯಕಮಮಗಳ ಬಂಧನ್ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾತ
ಹೆೊೀಗುತ್ತದೆ.

ಸಂವರ

ವಿಹಿೀನ್ವಾದ

ಮುನಿ

ಕೆೀವಲ್

ತ್ಪ್ಸುಸ

ರ್ಾಡಿದರೆ

ಮುಕ್ತತ

ದೆೊರಕುವುದ್ಲ್ಿ.

ಸೆೀನ್ಾಪ್ತಿಯನ್ುು ಕೆೊಂದರೆ ಸೆೈನ್ಯ ಹೆೀಗೆ ನ್ಾಶವಾಗುವುದೆೊೀ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೊೀರ್ನಿೀಯು
ಕಮಮವನ್ುು ನ್ಾಶಗೆೊಳಿಸಿದರೆ ಸರ್ಜ್ವಾಗಿ ಸಮಸತ ಕಮಮಗಳು ಅಭಾವವಾಗಿ ಹೆೊೀಗುತ್ತದೆ. ಹಿೀಗೆ ಸಂಯಮ
ಧಾರಣೆ

ರ್ಾಡಿದ

ಮುನಿ

ತ್ಪ್ಸುಸ

ರ್ಾಡಿದರೆ

ಸಂಚತ್ಗೆೊಂಡ

ಪ್ಾಪ್ವೆಲಾಿ

ನಿಜ್ಮರೆಯಾಗುವುದು.

ಆಗಮಗಳಲ್ೊಿ ಹೆೀಳುತಾತರೆ - 'ತ್ಂ ನ್ಾಣಿೀ ತಿಹಿಂ ಗುತೆೊತೀ ಖವೆೀಇ ಊ ಸಾಸ ಮಿತೆತೀಣಂ' (ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ತಿರಗುಪಿತಯ ಮೊಲ್ಕ ಒಂದು ಉಸುರಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಮಮ ಕ್ಷಯ ರ್ಾಡಿಕೆೊಳುುತಾತರೆ). ದೆೀವಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರು

ಕಾಲ್ಕೊೆ

ಲ್ಭಯವಾಗುವ

ಸುಖಕ್ತೆಂತ್

ಅನ್ಂತ್ಪ್ಟ್ುಟ

ಹೆಚಿನ್

ಸುಖ

ಸಿದಧರಿಗೆ

ಒಂದು

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

ಅನ್ುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿೀಂದ್ರಯ ಅನ್ಂತ್ ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ದರವಯಸ ತರ:
ಷ್ಡ ದರವಯಗಳಾದ ಜಿೀವ, ಧಮಮ, ಅಧಮಮ, ಕಾಲ್, ಅಕಾಶ ಹಾಗೊ ಪ್ುದಗಲ್ಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.
ಜಿೀವ ಚೆೀತ್ನ್ಾಶಿೀಲ್ನ್ಾದರೆ ಉಳಿದ ದರವಯಗಳು ಅಚೆೀತ್ನ್ವಾದುವು. ರೊಪ್, ರಸ, ಗಂಧ, ವಣಾಮದ್ಗಳನ್ುು
ಹೆೊಂದ್ರುವ ಪ್ುದಗಲ್ದರವಯ ಮೊತ್ಮವಾದರೆ ಉಳಿದವು ಅಮೊತ್ಮ. ಜಿೀವ ಸಕ್ತರಯವಾಗಲ್ು ಕಾರಣ ಬಾರ್ಯ
ಸಾಧನ್ವಾದ ನ್ೆೊೀಕಮಮರೊಪ್ವಾದ ಪ್ುದಗಲ್. ಪ್ುದಗಲ್ ಸಕ್ತರಯವಾಗಲ್ು ಕಾಲ್ ದರವಯ ಸಾಧನ್ವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಮಮ, ಅಧಮಮ ಹಾಗೊ ಆಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡವಾದರೆ ಉಳಿದವು ಅನ್ಂತಾನ್ಂತ್. ಷ್ಡ್ದರವಯಗಳು
ಪ್ರಸಪರ

ಹೆೊಂದ್ಕೆೊಂಡಿದಾರೊ

ಸಹಾಯಕಾರಿಯೀ

ಹಾಗೆಯ್ಕೀ

ಸವಭಾವದಲ್ಲಿ

ಸವತ್ಂತ್ರ.

ಧಮಮದರವಯಗಳು

ಮಿೀನ್ುಗಳ

ಪ್ುದಗಲ್ಗಳ

ಚಲ್ನ್ೆಗೆ

ಚಲ್ನ್ೆಯಲ್ಲಿ

ನಿೀರು

ಹೆೀಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಾಮಸಿತಕಾಯ ರೊಪ್, ರಸ, ಗಂಧ, ವಣಮ, ಶಬಾ ರಹಿತ್ವಾದುದು. ಲೆೊೀಕದ ಆಕಾಶವನ್ುು ರ್ಬಿಾರುವುದು.
ಅಸಂಖಾಯತ್ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಆಕಾಶ ದರವಯ ಅಚೆೀತ್ನ್, ಅಮೊತ್ಮ. ಆದ್ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಿದೆ
ರ್ರಡಿರುವುದು. ಜಿೀವ ಹಾಗೊ ಪ್ುದಗಲ್ಗಳ ಪ್ರಿವತ್ಮನ್ೆ ಕಾಲ್ದರವಯದ ಆಧಾರದ ಮೆೀಲೆ ನ್ಡೆಯುತ್ತ
ಹೆೊೀಗುತ್ತದೆ. ಪ್ುದಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ - ಅಣು ಹಾಗೊ ಸೆಂದ. ಸೆಂಧದಲ್ಲಿ ಸೊಿಲ್-ಅತಿಸೊಿಲ್ ಮುಂತಾದ
ಆರುವಿಧ. ನ್ಾಲ್ುೆ ಪ್ಾರಣಗಳಾದ ಬಲ್, ಆಯು, ಇಂದ್ರಯ ಹಾಗೊ ಉಚಾಿಸಗಳ ಉಲೆಿೀಖವಿದೆ. ಜಿೀವ ತ್ನ್ು
ಸಂಕೆೊೀಚ

ಹಾಗೊ

ವಿಸಾತರ

ಶಕ್ತತಯ

ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ

ಶರಿೀರ

ಧಾರಣೆ

ರ್ಾಡುವುದು.

ಹಾಲ್ಲರುವ

ಪ್ಾತೆರಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ದಮರಾಗ ಮಣಿ ಹಾಲ್ನ್ುು ರ್ಾತ್ರ ಬೆಳಗುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೆೀರ್ದೆೊಳಗಿನ್ ಆತ್ಮನ್ು
ದೆೀರ್ವನ್ುು ರ್ಾತ್ರ ಬೆಳಗುವುದು. ಜ್ಞಾನ್ವೆೀ ಆತ್ನ್ ಗುರುತ್ು. ಜಿೀವಗಳು ಸಂಸಾರಿ ಹಾಗೊ ಮುಕತ
ಜಿೀವವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಎರಡೊ ಚೆೀತ್ನ್ಾತ್ಮಕರು. ತ್ರಸ ಹಾಗೊ ಸಾಿವರ ಜಿೀವಿಗಳು ಸಂಸಾರಿ
ಜಿೀವಿಗಳು.
ಲ ೇಕವು ಅಕೃತಿರಮವಾದುದು. ಆದಯಂತ್ವಿಲ್ಿದುದು. ಜಿೀವ ಆಜಿೀವ, ಪ್ುದಗಲ್ಗಳು ತ್ುಂಬಿರುವುದು.
ಪ್ುದಗಲ್ದ ಪ್ರರ್ಾಣು ಏಕಪ್ರದೆೀಶಿ. ಮತೆೊತಂದು ಪ್ರರ್ಾಣುವಿನ್ೆೊಂದ್ಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಸೆಂಧದ ರೊಪ್ಧಾರಣೆ
ರ್ಾಡಿ ತ್ನ್ು ಪ್ರಿಣಮನ್ದ ಮೊಲ್ಕ ಅಗಿು, ವಾಯು ಮುಂತಾದ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ತೆೊೀರುವುದು.
ರಾಗಾದ್ ಭಾವಗಳಿಂದ ಕಮಮ ಸಂಚತ್ವಾಗಿ ಮುಂದಣ ಭವಕೆೆ ಬುತಿತಯನ್ುು ಕಟಿಟಕೆೊಳುುವನ್ು. ಸಂಚತ್ವಾದ
ಕಮಮಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೀನಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ುಟಿಟ ಪ್ರಿಭರಮಿಸುವನ್ು.

೪ ಸಾಯದ್ಾವದ ಖಂಡ
ಚತ್ುಥಮ ಖಂಡವಾದ 'ಸಾಯದಾವದ'ದಲ್ಲಿ ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಿಚಯ ಹಾಗೊ ಪ್ರರ್ಾಣ. ನ್ಯ,
ನಿಕ್ೆೀಪ್, ಸಪ್ತಭಂಗಿ ಮುಂತಾದ ಗರ್ನ್ವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ವಿೀರಸತವನ್ದೆೊಂದ್ಗೆ
ಗರಂಥ ಮುಕಾತಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಅನ ೇಕಾಂತ ಸ ತರ :
ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದದ ಹೆೊರತಾಗಿ ಲೆೊೀಕವಯವಹಾರ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ೊಿ ನ್ಡೆಯಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ. 'ತ್ಸಸ
ಭುವಣೆೀಕೆ ಗುರುಣೆೊೀ, ಣಮೊೀ ಅಣೆೀಗಂತ್ವಾಯಸಸ’ (ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದ ವಿಶವಕೆೆ ಏಕಮೆೀವ ಗುರುವೆಂದು
ನ್ಮಸೆರಿಸುತೆತೀನ್ೆ)

ಎಂದು

ಸೊತ್ರ

ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ

ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದದ

ಮರ್ತ್ವ

ಉಲೆಿೀಖಿತ್ವಾಗಿದೆ.

ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಸುತವನ್ುು ಅನ್ೆೀಕ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಶಿಮಸುವುದು. ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ
ಪ್ುರುಷ್ನ್ೆೊಬಾನ್ೆ ತ್ಂದೆ, ಮಗ, ಮೊಮಮಗ, ಅಣೆ ಮೊದಲಾದ ರ್ಲ್ವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದುವನ್ು.
ಆದರೆ ಎಲ್ಿರಿಗೊ ತ್ಂದೆಯಾಗಲಾರ. ಮಗನಿಗೆ ರ್ಾತ್ರ ತ್ಂದೆ. ನಿವಿಮಕಲ್ಪ ಹಾಗೊ ಸವಿಕಲ್ಪ ಎರಡೊ
ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ುರುಷ್ನ್ೆೊಬಾನ್ೆ. ಯಾವುದೆೀ ಒಂದು ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದರೆ, ಅವನ್ು ಶಾಸಾದಲ್ಲಿ ನಿಶಿಿತ್
ಮತಿಯವನ್ಲಾಿ ಎಂದರಿವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶರಯ ತಾಣ ದರವಯ. ದರವಯ ಹಾಗೊ ಗುಣಗಳು ಪ್ಯಾಮಯಕೆೆ ಆಶಿರತ್ವು. ದರವಯ, ಗುಣ
ಹಾಗೊ ಪ್ಯಾಮಯ ಒಂದಕೆೊೆಂದು ಪ್ೂರಕವಾದುದು. ಉತ್ಪತಿತ, ವಿನ್ಾಶ ಸಿಿತಿಗಳು ಪ್ರಿವತ್ಮನ್ಾಶಿೀಲ್ವಾದ
ಪ್ಯಾಮಯದಲ್ಲಿ

ಘಟಿಸುತ್ತಲೆೀ

ಇರುತ್ತವೆ.

ದರವಯವನ್ುು

ಪ್ಯಾಮಯ

ದೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ

ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ

ಉತ್ಪತಿತ

ನ್ಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೊ ದರವಯ ಸದಾ ನಿತ್ಯವಾದುದು.

ಪ್ರಮಾಣಸ ತರ:
ಸಮಯಜ್ಞಾನ್ದ
ಸಂಶಯ,

ಮೊೀರ್,

ಭೆೀದಗಳ
ವಿಭರಮ

ವಿವರವುಳು
ಮುಂತಾದ

ಗಾಹೆಗಳನ್ುು
ಮಿಥ್ಾಯತ್ವದ್ಂದ

ಈ

ಸೊತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಮುಕತರಾಗಿ

ಸಟವರಗಳ

ಸಂಕಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೆೀದಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು

ಅರಿಯುವುದೆೀ ಸಮಯಜ್ಞಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಭೆೀದ. ಮತಿ, ಶುರತ್ ಅವಧಿ, ಮನ್ುಃಪ್ಯಮಯ ಹಾಗೊ ಕೆೀವಲ್
ಜ್ಞಾನ್. ಮೊದಲ್ ನ್ಾಲ್ುೆ ಕ್ಾಯೀಪ್ಶಮಿಕವಾದರೆ, ಕೆೀವಲ್ಜ್ಞಾನ್ವು ಕ್ಾಯಿಕ. ಸಕಲ್ ಕಮಮ ಕ್ಷಯವಾದ
ಕಾರಣ ಕೆೀವಲ್ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ.

ಪ್ರತಯಕ್ಷ-ಪ್ರ ೇಕ್ಷ-ಪ್ರಮಾಣ:
ವಸುತವಿನ್ ಯಥ್ಾಥಮ ಸವರೊಪ್ವನ್ುು ಸಮಯಕ ರೊಪ್ದ್ಂದ ತಿಳಿಯುವುದೆೀ ಪ್ರರ್ಾಣ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೊ ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷ ಪ್ರರ್ಾಣವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಕಾಣುವುದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೆ, ಕೆೀಳಿ ತಿಳಿಯುವುದು
ಊಹೆಯಿಂದ

ನಿಣಮಯಿಸುವುದು

ಅನ್ುಭವವಾಗುವ

ಕಾರಣ

ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷ

ಅದು

ಶುರತ್,

ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷ

ಮತಿ

ಅವಧಿ,

ಜ್ಞಾನ್ಗಳು

ಮನ್ುಃಪ್ಯಮಯ

ಮನ್ಸುಸ

ಇಂದ್ರಯದ್ಂದ

ಹಾಗೊ

ಕೆೀವಲ್ಜ್ಞಾನ್ವು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನ್ವೆನಿಸುವುವು.

ನಯಸ ತರ:
ವಸುತವಿನ್ ಒಂದಂಶವನ್ುು ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ನ್ಯ ಎನ್ುುವರು. ನ್ಯವಿಲ್ಿದೆ ಸಾಯದಾವದದ
ಅರಿವಾಗುವುದ್ಲ್ಿ.

ತಿೀಥಮಂಕರರ

ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ

ಎರಡುವಿಧವಾದ

ಸಾರ್ಾನ್ಯ

ಹಾಗೊ

ವಿಶೆೀಷ್ದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ತ್ವಾಗುವ ಮೊಲ್ದ ನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡುವಿಧ. ದರವಾಯಥಿಮಕ ಹಾಗೊ ಪ್ಯಾಮಯಾಥಿಮಕ.
ಪ್ಯಾಮಯಾಥಿಮಕ

ನ್ಯದ

ದೃಷಿಟಯಿಂದ

ವಸುತಗಳ

ಉತ್ಪತಿತ,

ನ್ಾಶಗಳುಂಟ್ು.

ವರವಾಯಥಿಮಕ

ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಉತ್ಪತಿತ, ನ್ಾಶಗಳು ಇಲ್ಿ. ನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊರು ದರವಾಯಥಿಮಕವಾದರೆ
ನ್ಂತ್ರದ ನ್ಾಲ್ುೆ ಪ್ಯಾಮಯಾಥಿಮಕ.

ಸಾಯದ್ಾಯದ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಭಂಗಿ ಸ ತರ :
ನ್ಯ

ಹಾಗೊ

ಪ್ರರ್ಾಣದ

ವಿಷ್ಯವು

ಒಂದಕೆೊೆಂದರ

ಅಪ್ೆೀಕ್ೆ

ಇದಾರೆ

ಅದು

ಸಾಪ್ೆೀಕ್ಷ.

ವಿಪ್ರಿೀತ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೊಂದ್ಕೆಯು ಇರದ್ರೆ ಅದು ನಿರಪ್ೆೀಕ್ಷ. ಸವದರವಯ, ಕಾಲ್, ಕ್ೆೀತ್ರ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ದರವಯವು ಅಸಿತ
ಸವಭಾವದಲ್ೊಿ, ಪ್ರದರವಯ, ಕಾಲ್, ಕ್ೆೀತ್ರ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ನ್ಾಸಿತಸವಭಾವದಲ್ೊಿ ಇರುವುದು. ಹಿೀಗೆ 'ಸಾದಸಿತ ನ್ಾಸಿತ'
ಉಭಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು. ವಸುತವಿನ್ ಒಂದು ಧಮಮವನ್ುು ತಿಳಿಯಲ್ು ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷ ಧಮಮಗಳು ತಿಳಿದು
ಬರುವುದು. ಆ ಆಸಿತ ನ್ಾಸಿತಗಳನ್ುು ಅರಿಯಲ್ು ಸಪ್ತಭಂಗಿ ಸೊತ್ರಗಳನ್ುು ಬಳಸಬೆೀಕು.

ಸಮನವಯ ಸ ತರ :
ಇಲ್ಲಿ

ನ್ಯ,

ಶುರತ್ಜ್ಞಾನ್,

ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ವಾದ

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು

ಪ್ರಸಾತಪಿಸಿದಾಾರೆ.

ಶಂಕಾದ್

ದೆೊೀಷ್ವಿಲ್ಿದೆ ಅನ್ೆೀಕಾಂತ್ ದಶಮನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದೆೀ ಶುರತ್ಜ್ಞಾನ್. ವಸುತವಿನ್ ಧಮಮವನ್ುು ಹಿಡಿದು ಯಾವುದು
ಲೌಕ್ತಕ ವಯವಹಾರ ಸಾಧಿಸುವುದೆೊೀ ಅದೆೀ ನ್ಯ. ನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಸುನ್ಯ ಹಾಗೊ ದುನ್ಮಯ.

ವಿರೆೊೀಧಿಯಾದ ನ್ಯಗಳು, ಸಾಯದಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕೆೊಂಡು ಸಮಮಕತವ ಭಾವವನ್ುು ಪ್ರಕಟಿಸುವುವು. ಆನ್ೆಯ
ಅಂಗಗಳನ್ುು ಸಪಶಿಮಸಿದ ಕುರುಡರ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳು ಭಿನ್ುವಾಗಿದುಾ ಮಿಥ್ೆಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಟ್ುಟ
ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಸಮಸತ ನ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಮೊಲ್ಕ ವಸುತವಿನ್ ಸಮಸತ
ಧಮಮವನ್ುು ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನ್ವೆ ಸಮಯಜ್ಞಾನ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆೊೀಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆೀ ಧಮಮಕಾೆಗಲ್ಲ ಗೌರವ
ತೆೊೀರಿಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಇಲ್ಲಿ ವಯಕತವಾಗಿದೆ.
ನಿಕ್ಷ ೇಪ್ :
ನ್ಾನ್ಾ

ವಿಧವಾದ

ದರವಯಗಳನ್ುು

ತಿಳಿದುಕೆೊಳುುವುದಕೆೆ

ಹಾಗೊ

ತಿಳಿಸುವುದಕೆೆ

ಬಳಸುವ

ಪ್ದಧತಿಯನ್ುು ನ್ಾಯಯಶಾಸಾದಲ್ಲಿ 'ನಿಕ್ೆೀಪ್' ಎನ್ುುತಾತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಾಲ್ುೆ ವಿಧ-ನ್ಾಮ, ಸಾಿಪ್ನ್ಾ, ದರವಯ
ಹಾಗೊ ಭಾವ.
ಸಮಾಪ್ನ :

ವೆೈಶಾಲ್ಲ ನ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿೀರ ಭಗವಾನ್ರು ರ್ಾಡಿದ ಉಪ್ದೆೀಶದ ಸಾರ ಈ ಸೊತ್ರದಲ್ಲಿ

ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ. 'ಜ್ನ್-ಮರಣ ಚತ್ುಗಮತಿ, ಲೆೊೀಕದ ಶಾಶವತ್- ಅಶಾಶವತ್, ಸಾರ್ಾಯಿಕ, ಕಮಮದ ಆಸರವ
ಹಾಗೊ ಸಂವರೆಯನ್ುು ಭಾವಿಸಿ ನಿಜ್ಮರೆಗೆೊಳಿಸುವುದನ್ುು ತಿಳಿದವನ್ು ಸಮಯಕತವ ವಿಚಾರವನ್ುು ರ್ಾತಾಡಲ್ು
ಅರ್ಮನ್ು. ಅಮೃತ್ಸರ್ಾನ್ವಾದ ಜಿನ್ವಚನ್ದ್ಂದ ಸುಗತಿ ರ್ಾಗಮವನ್ುು ಹಿಡಿಯಬರ್ುದೆಂದು ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ.

ವಿೇರಸತವನ :
ನ್ಲ್ವತ್ತನ್ಾಲ್ೆನ್ೆಯ ಈ ಕೆೊನ್ೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಾಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿೀರ ಭಗವಾನ್್ರ
ಸತವನ್ವಿದೆ.
ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ

ಸಿಂರ್,

ಆನ್ೆಗಳಲ್ಲಿ

ಐರಾವತ್,

ದಾನ್ದಲ್ಲಿ

ಅಭಯದಾನ್

ಶೆರೀಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತೆ

ನಿರ್ಾಮಣವಾದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತ್ಪ್ುತ್ರನ್ಾದ ವಿೀರ ಭಗವಾನ್ನ್ು ಶೆರೀಷ್ಠನ್ು.
ಜ್ಗತಿತನ್ ಜಿೀವಿಗಳ ಉತ್ಪತಿತಸಾಿನ್ವನ್ುು ತಿಳಿದವನ್ು, ಜ್ಗತಿತನ್ ಗುರು, ಜ್ಗತಿತನ್ ಆನ್ಂದದಾತ್,

ಜ್ಗತಿತನ್ ಒಡೆಯ, ಜ್ಗತಿತನ್ ಬಂಧು, ಜ್ಗತಿತನ್ ಪಿತಾಮರ್ನ್ಾದ ಭಗವಂತ್ನಿಗೆ ಜ್ಯವಾಗಲ್ಲ - ಎಂಬ
ಆಶಯದೆೊಂದ್ಗೆ ಗರಂಥ ಮುಕಾತಯಗೆೊಳುುವುದು.
ಇದುವರೆಗೆ

ಈ

ಕ್ತರುಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿ

‘’ಸಮಣಸುತ್ತಂ'ನ್ಲ್ಲಿರುವ

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

ನಿರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಗರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೆೊಗಸಾದ ಉಪ್ಮೆ, ರೊಪ್ಕ, ದೃಷಾಟಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಲ್ಗರಂಥವನ್ುು ಓದುವಾಗ ಆ ಚೆಲ್ುವನ್ುು ಸವಿಯಬರ್ುದಾಗಿದೆ.

