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ಒಿಂದ್ು ದಿನ್ ಒಳಕ್ ಿಂಡಿತುತ ನ್ ೇಡಾ
ನಮಮ

ಕಣ ಿದುರಿಗ

ಸಂಚಯಗಳಂತಿರುವ
ಬಾಯಿಗ

ವಾಸುವಗಳಿವ .

ಎರಡು

ಜನಪ್ದ

ಪ್ುರಾಣ

ಒಂದು

ಕಥನಗಳನುನ

-

ಜರ್ಾಂಗಿಕ

ತಲ ಮಾರಿನಿಂದ

ಸಂಸೃತಿಯ

ತಲ ಮಾರಿಗ

ಸೃತಿ

ಬಾಯಿಯಿಂದ

ರ್ ನಪಿನ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶ್ೇಲವಾಗಿ ರ್ಾಪಾಡಿರ್ ೂಂಡು ಬಂದ ಮೌಖಿಕ ಜಗತುು. ಇದು

ಈಗಾಗಲ ೇ ನಮಮ ನಡುವ ಕಣಮರ ಯಾಗುತಿುರುವ ಜಗತುು. ಇರ್ ೂನಂದು - ಬದುಕಿನ ಎಲಿ ಜ್ಞಾನಶಾಖ ಗಳ
ಮಾಹಿತಿ

ಭಂಡಾರವನೂನ

ತನನ

ಸೂಚಯಂಕದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಿರ್ ೂಳುಿತಾು,

ಮನುಷಯನ

ಸೃಜನಶರಮದ

ರ್ಾಲದೇರ್ಾತ ಯನುನ ತನನ ಅಣುಕ್ಷಣಗಳ ಹರಸಾತ ಗ ತಂದಟುಟರ್ ೂಂಡು ದ ೈತಯ ಸ್ಾಧ್ರ್ ಯನುನ ಮೆರ ಯುತಿುರುವ
ಗಣಕ ಜಗತುು. ಇದು ದನದಂದ ದನರ್ ೆ ಗಣರ್ ಗ ಸಿಗದ ವ ೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸುತಿುರುವ ಜ್ಞಾನ ಜಗತುು.
ಮೌಖಿಕ ಸೃಜನ ಪ್ರತಿಭ ಯ ಪ್ರತಿೇಕ ಸಿರಿಯಜಿಿ. ಗಣಕ ಜ್ಞಾನದ ವ ೇಗದ ಪ್ರತಿೇಕ ಶಕುಂತಲಾದ ೇವಿ.
ಸಿರಿಯಜಿಿಯದು

ರ್ ನಪ್ಲಿ;

ರ್ ೇವಲ

ಅದ ೂಂದು

ಸೃಜನ

ಪ್ರತಿಭ .

ಅದು

ಭೂತವಲಿ

ವತಾಮಾನ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನುನ ಅರಗಿಸಿರ್ ೂಂಡ ಸಮರ್ಾಲ್ಲೇನವಾದ ಸೃಜರ್ . ಅದು ರ್ ೇವಲ ವಯಕಿುಯಲಿ, ಅದ ೂಂದು
ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞ . ಶಕುಂತಲಾದ ೇವಿಯವರ ಜ್ಞಾನಶಕಿು 2 x 2 = 4 ರ ಲ ರ್ಾೆಚಾರದ ಅಗಾಧ್ ರ್ ನಪಿನ
ರ್ ೂೇಶ. ಇದು ತಾಂತಿರಕ ರ್ ೈಪ್ುಣಯತ
ಪ್ರಿಭಾವಿಸಬ ೇರ್ಾದ

ಬಹುಮುಖಯ

ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಕಲಪರ್ ಗಳ ಅದುುತ ಸಮಿೇಕರಣದ ಜ್ಞಾನಶಕಿು. ಇಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರವ ಂದರ ,

ಮೊದಲರ್ ಯದು

ಭಾವಪ್ರಭ ಯ

ಸೃಜರ್ ಯ

ಫಲ.

ಎರಡರ್ ಯದು ಬುದಿ ಸಂಚಯದ ತಕಾದ ಫಲ. ಇಂದು ಈ ಎರಡು ವಾಸುವಗಳ ನಡುವ ಅಕ್ಷರ ಲ ೂೇಕದ
ಚಲರ್ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿಗ ಹಲವು ಬಿಕೆಟುಟಗಳಿಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ .
ಜ್ಞಾನದ ಶ ೇಧ್ ವಿಸುರಣ ಗ ೂಂಡಂತ , ಬಹಳಷುಟ ಆತಂಕಗಳು ನಿತಯದ ಛಯಗಳಾಗಿ ನಮೆಮದುರು
ಬಿಚ್ಚಿರ್ ೂಳುಿತಿುವ .

ಮಾಹಿತಿ

ಕಣಮರ ಯಾಗುವ

ಆತಂಕವನುನ

ತಂತರಜ್ಞಾನದ
ಹಲವು

ವ ೇಗದಾಳಿಗ
ಜನ

ಸಿಲುಕಿ

ಭಾಷಾತಜ್ಞರು

ಜಗತಿುನ
ಗಂಭೇರ

ಬಹುತ ೇಕ

ಭಾಷ ಗಳು

ಸಮಸ್ ಯಯಾಗಿ

ಜಗತಿುನ

ಮುಂದಟಟದಾಾರ . ಈ ಆತಂಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಸಿಿತಿ ಏನು ? ಇದು ರ್ಾವು
ರ್ ೇಳಿರ್ ೂಳಿಬ ೇರ್ಾದ

ಪ್ರಮುಖ

ಪ್ರಶ ನ.

ಭಾಷ

ಎಂಬುದು

ರ್ ೇವಲ

ಸಂವಹನ

ಸಂರ್ ೇತವಲಿ.

ಅದು

ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸೃತಿ, ರ್ಾಗರಿಕತ , ಸೃಜನಶಕಿು, ಬುದಿ ಭಾವಗಳು ಸಂಲಗನಗ ೂಂಡ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿೇಕ.
ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಉಸಿರು. ಇಂಥ ಭಾಷ ಯ ಅಳಿಯುವಿರ್ ಎಂದರ ಬದುಕಿನ ಎಲಿ ಕ್ ೇತರಗಳ ಪ್ರಮುಖ
ವಾಯವಹಾರಿಕತ ಯಿಂದ ಆ ಭಾಷ ಯನುನ ಹ ೂರಗಿಡುವುದು; ಆಡಳಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಾಿನದಂದ
ಆ ಭಾಷ ಯನುನ ಕಣಮರ

ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಅಥಾ - ಬಹುದ ೂಡಡ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯವಂದನುನ

ಜ್ಞಾನದ ಬ ಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ಬದುಕಿನ ಸುಖ ಸವಲತುುಗಳಿಂದ ವಂಚ್ಚಸುವುದು. ಇಂಥ
ಹಲವು ಆಘಾತರ್ಾರಿೇ ಆತಂಕಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನನಡ ಅಕ್ಷರಲ ೂೇಕ ತನನ ಗತಿಯನುನ
ಕಂಡುರ್ ೂಳಿಬ ೇರ್ಾಗಿದ .
ಸ್ಾವಿರಾರು ವಷಾಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕ, ರಾಜಕಿೇಯ ದಬಾಾಳಿರ್ ಯನುನ ಸಮಥಾವಾಗಿ
ಎದುರಿಸಿ ಬ ಳ ದುಬಂದ ಕನನಡ ಭಾಷ ಗ , ಕನನಡ ಬದುಕಿಗ ಆತಂಕ ಆಘಾತಗಳು ಮೆೈಯುಂಡ ಬಾಳು.
ಕುರಿತ ೂೇದದ ಯುಂ ರ್ಾವಯ ಪ್ರಯೇಗ ಪ್ರಿಣತಮತಿಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ೂಗಂಡು ಹಿತಮಿತ ಮೃದುವಚನ, ನುಡಿ
ಟಠಡಢಣ, ಮಾತು ಜ ೂಯೇತಿಲ್ಲಾಂಗ, ಹಲಗ ಬಳಪ್ವ ಪಿಡಿಯದ ೂಂದಗಗಳಿರ್ ಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲದಂತ ಹಾಡಿದ ಹಲವು
ರ್ಾಲದ

ಹಲವು

ನಿಟಟನ

ನುಡಿಸ್ಾಧ್ಕರ

ಮಾಗಾದ ೇಸಿಗಳ

ಸಮಾಹಿತದಲ್ಲಿ

ತನಗ ದುರಾದ

ಆತಂಕ

ಆಘಾತಗಳನುನ ಅರಗಿಸಿರ್ ೂಂಡು ಕನನಡದ ದೇಪ್ ಬ ಳಗಿದ . ಇದರಥಾ ಆಯಾ ರ್ಾಲದ ಕನನಡ ಸಮುದಾಯ
ತಕೆ ವಿವ ೇಕ ತ ೂೇರಿ, ಸೃಜನಶ್ೇಲವಾಗಿದ . ಆದರ , ಇಂದನ ಆತಂಕ,

ತನನ ರ್ಾಲದ ಸವಾಲುಗಳಿಗ
ಹಿಂದ ಂದನ

ಆಕರಮಣಗಳಿಗಿಂತ

ಭಯಾನಕವಾದುದು.

ಈ

ಭಯಾನಕತ ಯನುನ

ಎದುರಿಸುವ

ಹಾಗೂ

ಆರ ೂೇಗಯಕರವಾಗಿ ಅದನುನ ಅರಗಿಸಿರ್ ೂಂಡು ಬ ಳ ಯುವ ಸತಾಶಕಿು ಭಾಷ ಗಿದಾರೂ, ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯದ
ಇಚಾಾಶಕಿುಯ ರ್ ೂರತ
ಸರಕಲಿ;

ಎದುಾರ್ಾಣುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಇಚಾಾಶಕಿು ಹ ೂರಗಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿರ್ ೂಳುಿವ

ಬದುಕನುನ

ಜನಸಮುದಾಯದ ೂಳಗ

ರೂಪಿಸುವ
ಅರಿವ ೇ

ಪ್ರಭುತಾ
ಗುರುವಾಗಿ

ಹಾಗೂ

ಪ್ರಭುತಾವನುನ

ಮೂಡಬ ೇರ್ಾದ

ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಶ ೇಷ

ಮಾಡಿರ್ ೂಳುಿವ

ಈ

ಪ್ರಜ್ಞಾ

ವಿಶ ೇಷ

ಸಿರಿಯಜಿಿಯ ಸಮುದಾಯವನುನ ಕಡ ಗಣಿಸದ ಸಮಿೇಕರಣದ ಜ್ಞಾನಶಕಿುಗ ಮಣ ಹಾಕಬ ೇಕಿದ . ಸ್ಾಮಾಜಿಕ
ರ್ಾಯಯವನುನ ಸಂಸೃತಿಯ ರುಚ್ಚ ವಿಶ ೇಷತ ಯನುನ ಪ್ರಿಭಾವರ್ ಗ ತಂದುರ್ ೂಂಡು ಜಂಗಮಶ್ೇಲವಾಗಬ ೇಕಿದ .
ಅತಿರ ೇಕಗಳ

ಅವಾಂತರದಂದ

ಸಮುದಾಯವನುನ

ಅಕ್ಷರಲ ೂೇಕ

ಸೃಜನಶ್ೇಲತ ಯನುನ

ಎಚಿರದಂದ

ರ್ಾಪಾಡುವ

ಶಕಿು

ಅಕ್ಷರ

ಉಳಿಸಿರ್ ೂಳುಿತಾು,

ಲ ೂೇಕಕಿೆದ .

ಜ್ಞಾನದ

ಹ ೂಸ

ಅದಾರಿಂದ
ವಿಸುರಣ ಗ

ತ ರ ದುರ್ ೂಳುಿವ ಅಗತಯವಿದ .
ವಿಜ್ಞಾನದ ಹ ೂಸ ಹ ೂಸ ಆವಿಷಾೆರಗಳಿಗ ಪ್ರತಿಸಪಂದಸುತಾು ಬ ಳ ಯುವ ಭಾಷ ಯ ಸೃಜನಶ್ೇಲತ
ಪ್ರರ್ಾಶ್ಸುತುದ .

ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ

ವಿಚಾರ

ಸೃಜನಶ್ೇಲ

ಭಾವದಲ್ಲಿ

ಅಭವಯಕುಗ ೂಂಡಾಗ

ಅದರ್ ೂೆಂದು

ಮಾನವಿೇಯತ ಯ ಪ್ರಭ

ಪಾರಪ್ುವಾಗುತುದ . ಹ ೂಸರ್ಾಲದ ಸಂವ ೇದರ್ ಗಳಿಗ

ತಾತಿಾಕ ತಕಾದೇಪಿುಗಳಿಗ

ತ ರ ದುರ್ ೂಳುಿವ ನಮಯಗುಣ ಜಿೇವಂತ ಭಾಷ ಯಂದರ ದ ೂಡಡಶಕಿು. ರ್ಾಲದ

ಅಗತಯಗಳಿಗ

ಸಪಂದಸಬಲಿ

ನಮಯಗುಣ

ಕನನಡ

ಭಾಷ ಯ

ದ ೂಡಡ

ಶಕಿು.

ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗ

ಜಾಗತಿಕ

ಮಟಟದಲ್ಲಿ

ವಿಸುರಣ ಗ ೂಳುಿತಿುರುವ ಎಲಿ ಜ್ಞಾನಶಾಖ ಗಳ ಪ್ರಿಭಾಷಿಕ ಶಬಾ ಸಂಪ್ತುನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸುತಾು, ತನುನಖ ೇಣ

ವಿಷಯಜ್ಞಾನವನುನ ಅರಗಿಸಿರ್ ೂಂಡು ಕನನಡ ಭಾಷ ಬ ಳ ಯಬ ೇಕಿದ . ಕನನಡ ಜ್ಞಾನಚ ೇತನಗಳ ಇಚಾಾಶಕಿು ಈ
ದಸ್ ಯಲ್ಲಿ ಹ ಚುಿ ಕಿರಯಾಶ್ೇಲವಾಗಬ ೇರ್ಾದ ಅಗತಯವಿದ . ಅಲಿಮನ ಒಂದು ವಚನ ಹಿೇಗಿದ .
ಹಿಂದಣ ಅನಂತವನು ಮುಂದಣ ಅನಂತವನು
ಒಂದು ದನ ಒಳರ್ ೂಂಡಿತುು ರ್ ೂೇಡಾ
ಒಂದು ದನವರ್ ೂಳರ್ ೂಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಮಹಾಂತನ
ಕಂಡು ಬಲಿವರಾರಯಯ
ಆದಯರು ವ ೇದಯರು ಅನಂತ ಹಿರಿಯರು ರ್ಾಲದಂತುವನರಿಯದ
ಅಂತ ಹ ೂೇದರು ರ್ಾಣಾ ಗುಹ ೇಶಾರ
ಜಗತಿುನ ಜ್ಞಾನರ್ ೆ ಹಿಂದಣ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯ ಅಪಾರತ ಇದ . ಮುಂದಣ ಭವಿಷಯದ ಅನಂತತ ಇದ .
ವತಾಮಾನದಲ್ಲಿ

ಈ

ಮಾತಾಗುತುದ .

ಆ

ಎರಡೂ
ಮಾತು

ಸಂಲಗನಗ ೂಂಡ
ಜ ೂಯೇತಿಲ್ಲಾಂಗ

ಭಾವದಲ್ಲಿ

ಸೃಜನಶ್ೇಲವಾದಾಗ

ರೂಪಿಯಾಗುತುದ .

ನಿಜವಾದ

ಅದು

ಪ್ುಸುಕಗಳು

ಅಳಿಯದ
ಮಾತು

ಜ ೂಯೇತಿಲ್ಲಾಂಗವಾದ ಸಂಸೃತಿ ಸಂಚಯದ ಜ್ಞಾನದೇವಿಗ ಗಳು. ಜ್ಞಾನವನುನ ರ್ ೇವಲ ಪ್ಂಡಿತಮಾನಯರ
ಸಾತಾುಗಿಸದ ,

ಜನಸ್ಾಮಾನಯರ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಗಳನುನ ಶ ೇಧ್ರ್ ಗ

ಬದುರ್ಾಗಿಸುವುದು

ಅಕ್ಷರಲ ೂೇಕದ

ಗುರಿಯಾಗಬ ೇಕು.

ಜ್ಞಾನ

ಹಚುಿತಾು, ಆತಾಮವಲ ೂೇಕನದ ಒಳಮುಖಿೇದಶಾನ ದೇಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸತಯವನುನ

ಮನಗಾಣಿಸಬ ೇಕು. ಕಂಡ ಸತಯದ ಬ ಳಕಿನಲ್ಲಿ ವತಾಮಾನದ ದಾರಿ ತರ ದು ಭವಿಷಯದ ಮುಂಗಾಣ ೆಯಿಂದ
ಗುರಿಯ

ಕಡ

ಹಜಿ

ಹಾಕಬ ೇಕು.

ಇದು

ಬದುಕಿನ

ಗತಿಶ್ೇಲ

ಗುಣವಾದಾಗ

ಅತಿರ ೇಕಗಳಿಗ

ಅವರ್ಾಶವಿರುವುದಲಿ.
ಇದು ಜಾಗತಿೇಕರಣದ ಯುಗ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯ್ಕಯ ವ ೇಗ ಅಪ್ರಿಮಿತವಾದಷುಟ ಅಪಾಯರ್ಾರಿಯೂ
ಆಗಿದ . ಜಾಗತಿೇಕರಣದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಸಂಸೃತಿ, ಏಕಜಿೇವನ ಶ ೈಲ್ಲ, ಏಕಭಾಷಾಧಿಪ್ತಯರ್ ೆ ಜಗತುನುನ
ಒಳಗುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷಪರಿಣಾಮವ ಂದರ , ಜಿೇವನ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯ ಬಹುಮುಖಿೇ ಸಂಸೃತಿಗಳ
ಸ್ಾವು.

ಅತಿರ ೇಕದ

ವ ೈಪ್ರಿೇತಯರ್ ೆ

ಒಳಗಾಗಿ

ಬದುಕನುನ

ಬರಡಾಗಿಸುವ

ಹಾಗೂ

ಅಸಮಾನತ ಯ

ಪ್ರಮಾಣವನುನ ಅಗಾಧ್ವಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯದಂದ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತಯ ಇಂದನ
ತುತುಾ. ಈ ತುತಿಾನ ಸನಿನವ ೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವ ೇಕದ ದಾರಿ ತ ೂೇರಿ ಅತಿರ ೇಕರ್ ೆ ಕಡಿವಾಣವನುನ ಹಾಕಿ
ಸಂಸೃತಿಯನುನ, ಬದುಕನುನ ಮಾನವರ್ ೂೇಟಯನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಲಿ ಶಕಿು ಅಕ್ಷರ ಲ ೂೇಕಕಿೆದ . ಏಕರೂಪಿೇ

ಗುಣದಂದ ಕೂಡಿದ ಗಣಕಿೇಕರಣದ ಏರ್ಾಧಿಪ್ತಯಕಿೆಂತ ಬಹುರೂಪಿ ಗುಣದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪ್ನನತ ಯಿಂದ
ಹ ೂಳ ದ

ಅಕ್ಷರಲ ೂೇಕ

ಜಗತಿುನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸುತುದ .

ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ

ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಗಳ ೂಳಗಿನ

ಸೃಜನಶ್ೇಲತ ಯನುನ ಬ ಳ ಸುತುದ .
ಪ್ುಸುಕಗಳು ಅಮೂತಾವಾದ ಜ್ಞಾನಸಂಪ್ತುನುನ ಧಾರಣ ಮಾಡಿರ್ ೂಂಡ ಶಬಿರೂಪ್ಗಳು. ಶಬಾ ರ್ ೇವಲ
ಅಥಾದ ಅಭದಾವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ರ್ ಲ

ನಿಲುಿವುದಲಿ ವಯಂಜರ್ಾ ವಾಯಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿಕವಾಗುವುದು. ಈ

ವಯಂಜರ್ಾ ವಾಯಪಾರ ಬುದಿಭಾವಗಳ ವಿದುಯದಾಲ್ಲಂಗನ ಪ್ರಭ ಯ ಫಲ್ಲತ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಪ್ುಸುಕಗಳು ಸಂಸೃತಿ
ರ್ಾಗರಿಕತ ಗಳ ಸಂಚಯಿತ ಫಲವಾದಷ ಟೇ ಸಂಸೃತಿಯನುನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಜಿಿೇವಿಸುವ ಧಾತು ದರವಯಗಳು.
ಕನನಡ

ಪ್ುಸುಕ

ಪಾರಧಿರ್ಾರವು

ಕರ್ಾಾಟಕದಾದಯಂತ

ಪ್ುಸುಕ

ಸಂಸೃತಿಯನುನ

ಬ ಳ ಸುವ

ಸದುದ ಾೇಶದಂದ ಪಾರರಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಂಸೃತಿ ರ್ ೇಂದರ. ವಾಚರ್ಾಭರುಚ್ಚಯನುನ ಬ ಳ ಸುವುದು ಹಾಗೂ
ಪ್ುಸುರ್ ೂೇದಯಮವನುನ ಆರ ೂೇಗಯಕರವಾಗಿ ಪೇಷಿಸುವುದು ಪಾರಧಿರ್ಾರದ ಹ ೂಣ ಯಾಗಿರುತುದ . ಅದರ್ಾೆಗಿ
ಹಲವು

ರಿೇತಿಯ

ರ್ಾಯಾಯೇಜರ್ ಗಳನುನ

ಪಾರಧಿರ್ಾರ

ರೂಪಿಸಿರ್ ೂಂಡಿದ .

ಯುವ

ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ

ವಾಚರ್ಾಭರುಚ್ಚ ಹ ಚ್ಚಿಸಲು ವಾಚರ್ಾಭರುಚ್ಚ ಕಮಮಟಗಳನುನ ನಡ ಸುತಿುದ . ಪ್ರರ್ಾಶಕರು, ಲ ೇಖಕರು ಹಾಗೂ
ಓದುಗರ ನಡುವ ಚ್ಚಂತರ್ಾ ಕಮಮಟಗಳನುನ ನಡ ಸುತಿುದ . ಇವುಗಳ ಜ ೂತ ಗ ಎರಡರ್ ಯ ಆದಯತ ಯಾಗಿ
ಪ್ುಸುಕ

ಪ್ರಕಟಣ ಯ

ಪ್ರಾಮಶಾನ

ಜವಾಬಾಾರಿಯನುನ

ಗರಂಥಗಳ

ಜ ೂತ ಗ

ನಿವಾಹಿಸುತಿುದ .

ಜನಸ್ಾಮಾನಯರಿಗ

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಶ್ಸಿುನಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಯನ

ಮಾಡುವ

ಬ ೇರ್ಾದ

ಅರಿವನುನ

ಹಂಚುವ

ಪ್ುಸುಕಗಳ

ಪ್ರಕಟಣ ಯೂ ಪಾರಧಿರ್ಾರದ ಉದ ಾೇಶವಾಗಿದ .
ಜ ೈನಧ್ಮಾರ್ ೆ ಐದುಸ್ಾವಿರ ವಷಾಗಳ ಪಾರಚ್ಚೇನ ಇತಿಹಾಸವಿದ . ತಾನು ಬ ೂೇಧಿಸಿದ ಅಹಿಂಸ್
ಅಪ್ರಿಗರಹ ನಿೇತಿ, ಸಮಯಕ್ತತಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ ೇರ್ಾಂತವಾದಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದರ್ ಯ ಮುಖ ೇನ ಈ ರ್ ಲದ
ಜಿೇವನಗತಿಯ

ಮೆೇಲ

ಅಪಾರ

ಪ್ರಿಣಾಮವನುನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದ

ಧ್ಮಾವಿದು.

ಕನನಡ

ಸ್ಾಹಿತಯದ

ಮಟಟಗಂತೂ ಜ ೈನಧ್ಮಾದ ಪ್ರಭಾವ ಪ ರೇರಣ ಗಳು ನಖಮಾಂಸ ಭಾವದ ರ್ ಲ ಯವು. ಕನನಡ ರ್ ಲದಲ್ಲಿ
ನಡ ದ ಹಲವು ಧಾಮಿಾಕ ಸಂರ್ಷಾಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿತಾದಲ್ಲಿ ಜ ೈನಧ್ಮಾದ ಏಳುಬಿೇಳುಗಳು ಕನನಡ
ಸಂಸೃತಿಯ ಜಿೇವರ್ ೇತಿಹಾಸವನುನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದ ೇ ಆಗಿದ . ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೇರರ ೨೬೦೦ರ್ ಯ
ಜನಮಕಲಾಯಣ ಮಹ ೂೇತಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ ೈನಧ್ಮಾರ್ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ ಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ುಸಿುರ್ ಗಳನುನ
ಕನನಡ ಪ್ುಸುಕ ಪಾರಧಿರ್ಾರ ಪ್ರಕಟಸುತಿುದ . ಸಮಣಸುತುಂ.. ಅರ್ ೇರ್ಾಂತವಾದ, ಅಹಿಂಸ್ , ಹ ೇಮಚಂದರ,
ಮಹಾವಿೇರವಾಣಿ,

ಸ್ಾಮಾರಟ್

ಶ ರೇಣಿಕ

ಬಿಂಬಸ್ಾರ,

ಮಹಾ

ಪ್ುರಾಣ,

ಕುಂದಾಕುಂದಾಚಾಯಾ,

ಚಂದರ್ಾಂಬಿರ್ - ಇವ ೇ ಈ ಪ್ುಸಿುರ್ ಗಳು. ಧಾಮಿಾಕ ವಿಚಾರಗಳು ರ್ ೇವಲ ಪ್ಂಡಿತಮಾನಯರ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ ಯ

ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಮಾತರ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೇಸ್ಾಮಾನಯರ ಅರಿವಿಗ ಅನನವಾಗಬ ೇಕು ಎಂಬುದು ಇಂಥ ಪ್ರಕಟಣ ಯ
ಹಿಂದನ ಉದ ಾೇಶ.
ಭಗವಾನ್

ಮಹಾವಿೇರರ

೨೬೦೦ರ್ ೇಯ

ಜನಮಕಲಾಯಣ

ಮಹ ೂೇತಸವದ

ರಾಜಯ

ಸಮಿತಿಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ಾಮನಯ ಶ್ರೇ ಮಲ್ಲಿರ್ಾಜುಾನ ಖಗ ಾಯವರ ಅಪ ೇಕ್ ಗ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಟರ್ಾಯಾ
ನಡ ಯುತಿುದ . ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ವಿಷಯತಜ್ಞರಿಂದ ಬರ ಸುವ
ಜವಾಬಾಾರಿಯನುನ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿದಾಾರ . ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಡಾ || ಎಂ.ಎ ಜಯಚಂದರ ಅವರು
ದಕ್ಷತ ಯಿಂದ ರ್ಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿದಾಾರ . ಈ ಎಲಿ ಮಹನಿೇಯರಿಗ ಕನನಡ ಪ್ುಸುಕ ಪಾರಧಿರ್ಾರವು ಆತಿೀಯ
ಕೃತಜ್ಞತ ಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸುತುದ .
ದರ್ಾಂಕ : ೮.೯.೨೦೦೫
ಸಿಳ : : ಬ ಂಗಳೂರು

ಪರ| ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದಾರಾಮಯಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಮುನ್ುನಡಿ
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೇರ ರ್ಾಲದಲ್ಲಿದಾ ಮಗಧ್ ದ ೇಶದ ಬಲ್ಲಷಠ ಮಹಾರಾಜ - ಸ್ಾಮಾರಟ ಶ ರೇಣಿಕ
ಬಿಂಬಸ್ಾರ. ಕಿರ.ಪ್ೂ. ೬೦೩ ರಿಂದ ೫೫೧ ರವರ ಗ ರಾಜಗೃಹದಂದ ರಾಜಯವಾಳಿದ. ಜ ೈನ, ಬೌದಿ, ಬಾರಹಮಣ
ಸ್ಾಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ ಗ ಮಾಹಿತಿ ದ ೂರ ಯುತುದ . ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೌತಮ ಬುದಿನನುನ ಭ ೇಟಯಾಗಿದಾ.
ಚ ೇಳಿನಿ ಮಹಾರಾಣಿಯಿಂದ ಜಿನಧ್ಮಾಾವಲಂಬಿಯಾದ. ಭಾರತಿೇಯ ಜ ೈನ ಸ್ಾಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಶ ರೇಣಿಕ ಹಾಗೂ
ಅವನ ಪ್ರಿವಾರದ ಬಗ ಗ ವಿಪ್ುಲವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದ ೂರ ಯುತುದ . ಮಹಾವಿೇರರ ಧ್ಮಾಸಭ ಯ ಪ್ರಮುಖ
ಶ ರೇತೃವಾಗಿದಾ. ಭವಿಷಯತಾೆಲದ ಪ್ರಥಮ ತಿೇಥಾಂಕರರ್ಾಗುತಾುರ್ ಂಬ ವಿಷಯ ಜ ೈನ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿದ .
ಕನನಡದ ವಧ್ಾಮಾನ ಪ್ುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಡಾಡರಾಧ್ರ್ , ಪ್ುಣಾಯಸರವ ಚಂಪ್ೂ, ರಾಜಾವಳಿ ಕಥ ಹಾಗೂ
ರ್ ೂೇಂಪಿ ಕಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ ರೇಣಿಕನ ಕಥ ಗಳು ಲಭಸುತುವ . ಕಿರ.ಶ. ೧೪೪೪ರಲ್ಲಿ ಜಿನದ ೇವಣಿನು 'ಶ ರೇಣಿಕ ಚರಿತ '
ಎಂಬ

ಸ್ಾಂಗತಯ

ಅಭಯಕುಮಾರನ

ಕೃತಿ

ರಚ್ಚಸಿದಾಾರ್ .

ಬುದಾವಂತಿರ್

ಅಲ ಿಲಿ

ಶ ರೇಣಿಕ,

ಪ್ರಕಟಗ ೂಂಡಿದ .

ಆತನ

ಪ್ತಿನ

ರಾಣಿ

ನಂದಶ್ರೇ,

ಇವರ

ಚ ೇಳಿನಿಯಿಂದ

ಪ್ುತರ
ಶ ರೇಣಿಕ

ಜಿನಧ್ಮಾಾವಲಂಬಿಯಾದುದು ವಯಕುವಾಗಿದ . ಇವ ಲಿ ಶ ರೇಣಿಕನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಜ ೂತ ಗ ಆತನ
ಹಾಗೂ ಆತನ ಪ್ರಿವಾರದವರ ಆಧಾಯತಿಮಕ ಸ್ಾಧ್ರ್ , ಸಿದಿಗಳು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವ .
ಜನಮ ಕಲಾಯಣ ಮಹ ೂೇತಸವದ ರಾಜಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ, ಸರ್ಾಮನಯ ಗೃಹಸಚ್ಚವರೂ ಆದ ಶ್ರೇ
ಮಲ್ಲಿರ್ಾಜುಾನ ಖಗ ಾ ಅವರ ಆಶಯದಂತ ಶ್ರೇ ಸ್ಾಮಾನಯರಿಗ ಜ ೈನ ಮಹಾಪ್ುರುಷರನುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ
ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಶ ರೇಣಿಕನ ಬಗ ಗ ಕಿರು ಪ್ುಸುಕವನುನ ತರಲು ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ ನಿಧ್ಾರಿಸಿತು.
ವಯೇವೃದಿರಾದ ಶ್ರೇಮತಿ ಶಾಂತಮಮ (ಧಾರಿಣಿ) ಅವರು ರ್ಾದಂಬರಿರ್ಾರರಾಗಿ, ಕತ ಗಾರರಾಗಿ,

ರ್ಾಟಕರ್ಾರರಾಗಿ ಜನಪಿರಯರಾಗಿದಾಾರ . ಸಮಾಜಸ್ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ತಮಮನುನ ತ ೂಡಗಿಸಿರ್ ೂಂಡಿದಾಾರ . ಇಂಥವರು
ನಮಮ

ಸಮಿತಿಯ

ಕರ ಯನುನ

ಸಮಿತಿಯು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ .

ಮನಿನಸಿ

ಈ

ಕೃತಿಯನುನ

ಬಹುಬ ೇಗರ್

ಬರ ದುರ್ ೂಟಟದಾಾರ .

ಇವರಿಗ

ಡಾ. ಎಂ.ಎ. ಜಯಚಂದರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೇರರ ೨೬೦೦ರ್ ಯ ಜನಮ ಕಲಾಯಣ
ಮಹ ೂೇತಸವದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ, ಬ ಂಗಳೂರು

ಸಾಮ್ಾಾಟ್ ಶ್ಾೇಣಿಕ ಬಿಂಬಸಾರ
ಪಾರಚ್ಚೇನ ರ್ಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟಾನ ಮತುು ಗಯಾ ಜಿಲ ಿಗಳನುನ 'ಮಗಧ್' ಎಂದು
ಕರ ಯುತಿುದಾರು.

ಇದನುನ

ಆಳಿದ

ರಾಜರಲ್ಲಿ

ಸ್ಾಮಾರಟ್

ಶ ರೇಣಿಕನು

ಪ್ರಸಿದಿರ್ಾದವನು.

ಈತನನುನ

ಬಿಂಬಸ್ಾರರ್ ಂದೂ ಕರ ಯುತಿುದಾರು. ಶ ಾೇತಾಂಬರ ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಸ್ಾರರ್ ಂದ ೇ ಉಲ ಿೇಖವಾಗಿದ .
ಶ ರೇಣಿಕ ಬಿಂಬಸ್ಾರನ ತಂದ ಯ ಹ ಸರು ಪ್ರಸ್ ೇನಜಿತ. ಈತನಿಗ ಉಪ್ಶ ರೇಣಿಕ ಎಂಬ ಇರ್ ೂನಂದು
ಹ ಸರೂ ಇದಾತು. ಕುಶಾಗರಪ್ುರದಂದ ರಾಜಯವಾಳುತಿುದಾ. ಈತನಿಗ

ಮೂವತ ುರಡು ಮಂದ ರಾಣಿಯರು.

ಇಂದಾರಣಿಯು ಪ್ಟಟದರಸಿ. ನೂವಾರು ಗಂಡು ಮಕೆಳು. ಇಂದಾರಣಿಯ ಮಗ ಶ ರೇಣಿಕ.
ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಯಮದಂಡರ್ ಂಬ ರಾಜಯಭರಷಟ ರಾಜನ ಮಗಳು ತಿಲರ್ಾವತಿಯೂ ಒಬಾಳು. ಒಂದು
ದುಬಾಲ ಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯ ಮಗನಿಗ ೇ ಪ್ಟಟಕಟುಟವುದಾಗಿ ರಾಜ ಮಾತುರ್ ೂಟುಟ ಬಿಟಟದಾ. ತಿಲರ್ಾವತಿಗ
ಚ್ಚಲಾತ ಎಂಬ ಮಗ ಹುಟಟದ. ಇಷುಟ ಜನ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಶ ರೇಣಿಕನು ಎಲಿವಿಧ್ದಲೂಿ ಪ್ಟಟರ್ ೆ
ಅಹಾರ್ಾಗಿದಾ. ಆದರೂ, ಉಪ್ಶ ರೇಣಿಕನು ತನನ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಿೇಕ್ ಗಳನಿನಟಟ.
ಮಿಠಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬುಟಟಗಳನೂನ, ನಿೇರು ತುಂಬಿದ ಹಸಿ ಮಣಿಿನ ಗಡಿಗ ಗಳನೂನ ಒಂದು ಕಡ
ಇರಿಸಿದಾರು.

ಅವುಗಳ

ಬಾಯಿಯನುನ

ಭದರವಾಗಿ

ಮುಚಿಲಾಗಿತುು.

ಮಕೆಳರ್ ನಲಿ

ಕರ ಸಿದ

ರಾಜ,

"ಮುಚಿಳಗಳನುನ ತ ರ ಯದ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದು ನಿೇರು ಕುಡಿಯಬ ೇಕು!” ಎಂದ. ಉಳಿದ ಮಕೆಳ ಲಾಿ ಏನೂ
ತ ೂೇಚದ ಸುಮಮನಿದಾಾಗ ಶ ರೇಣಿಕನು ಬುಟಟಗಳನುನ ಬಲವಾಗಿ ಅಲಾಿಡಿಸಿದ, ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಪ್ುಡಿಪ್ುಡಿಯಾಗಿ,
ಬುಟಟಯ ಸಂದನಿಂದ ಉದುರಿದವು. ಮಣಿಿನ ಗಡಿಗ ಗಳಾದುದರಿಂದ ಆ ಬಟ ಟಯು ನಿೇರನುನ ಹಿೇರಿತು.
ಹ ೂಟ ಟತುಂಬ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದು ನಿೇರು ಕುಡಿದ.
ಹಿೇಗ ಯ್ಕೇ ಇನೂನ ಅರ್ ೇಕ ಪ್ರಿೇಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ ರೇಣಿಕ ಗ ದಾ. ಒಮೆಮ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾದ ಬ ಂಕಿಯನುನ
ಎಬಿಾಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿದವರ ಲಿ ದರ್ ೆಟುಟ ಓಡುತಿುರುವಾಗ ಶ ರೇಣಿಕನು ಮಾತರ ಸಿಂಹಾಸನ, ರಾಜದಂಡ,
ಧ್ವಜ, ಛತಿರ ಇವುಗಳನುನ ಹ ೂತುು ಅರಮರ್ ಯಿಂದ ಕ್ ೇಮವಾಗಿ ಹ ೂರಗ ಬಂದ. ಇವರ್ ನಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರಜ ಗಳು,
ಪ್ರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರು ಶ ರೇಣಿಕರ್ ೇ ರಾಜಯರ್ ೆ ತಕೆವರ್ ಂದು ನಿಧ್ಾರಿಸಿದರು. ಆದರ ಉಪ್ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ತನನ
ಮಾತನುನ

ಉಳಿಸಿರ್ ೂಳುಿವುದರ

ಜ ೂತ ಗ

ದಯಾದ

ಮತಸರದಂದ

ಶ ರೇಣಿಕನನುನ

ರಕ್ಷಿಸಬ ೇರ್ಾಗಿತುು.

ಅದರ್ಾೆಗಿ, “ನಿೇನು ಗುಪ್ುವಾಗಿ ಸ್ ೈನಯ ಸಂಗರಹ ಮಾಡುತಿುದಾೇಯ್ಕ. ನನನನುನ ಮೂಲ ಗ ೂತುರಿಸಿ ರಾಜಯವಾಳುವ
ಸಂಚು ನಡ ಸಿರುವ ” ಎಂದು ಸುಳುಿ ಆಪಾದರ್ ಹ ೂರಿಸಿ ರಾಜಯ ಬಿಟುಟ ಹ ೂೇಗುವಂತ ಆಜ್ಞ ಮಾಡಿದ.

ಒಮೆಮಗ ೇ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಆಘಾತದಂದ ಹತಾಶರ್ಾದ ಶ ರೇಣಿಕ, ಹತಿುರದ ನಂದಗಾರಮರ್ ೆ ಬಂದ. ಆದರ
ತಂದ ಯ ಬ ೇಹುಗಾರರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನವರಿಂದ ಶ ರೇಣಿಕನು ಅವಮಾನಿತರ್ಾಗುವಂತ ಮಾಡಿದರು.
ದಾಯಾದಗಳಿಂದ ತನನ ಮಗನು ಆದಷೂಟ ದೂರ ಹ ೂೇಗಿ ಕ್ ೇಮವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶಯ ಹ ತು ತಂದ ಯದು.
ಇದಾವುದನೂನ ಅರಿಯದ ಶ ರೇಣಿಕನು ಮಾತರ ನಂದಗಾರಮದವರ ಮೆೇಲ ಎಂದಾದರೂ ಸ್ ೇಡು ತಿೇರಿಸುವ
ಛಲತ ೂಟಟ.
ಮುಂದ

ಶ ರೇಣಿಕನ

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ

ಇಂದರದತುರ್ ಂಬುವನು

ಜ ೂತ ಯಾದ.

ಆತ

ವ ೇಣಾತಟಾಕ

ನಗರದ ಶ ರೇಷಿಠ. ಶ ರೇಣಿಕನು ಆತನನುನ 'ಮಾವ' ಎಂದು ಸಂಬ ೂೇಧಿಸಿದ. ಇಂದರದತುನಿಗ ಆಶಿಯಾವಾಯಿತು.
'ಮಾವ

ಬ ೇಸರವಾಗದಂತ

ಬಂಡಿಯರ್ ನೇರಿ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣವ ?'

ರ್ಾಲಗ

ಎಂದು ತನನ

ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕ

ರ್ ೇಳಿದಾಗ ಈತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ ಮರುಳನಿರಬ ೇರ್ ಂದು ತಕಿಾಸಿದ. ಹಿೇಗ ಯ್ಕೇ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶ ರೇಣಿಕನು
ರ್ ೇಳಿದ

ಪ್ರಶ ನಗಳ ಲಾಿ

ಆತನಿಗ

ಅಸಂಬದಿವಾಗಿಯ್ಕೇ

ಕಂಡವು.

ಹ ಚುಿಮಾತಿಲಿದ

ಊರು

ಸ್ ೇರಿದರು.

ಶ ರೇಣಿಕನನುನ ಛತರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾನು ಮರ್ ಗ ಹ ೂೇದ.
ಇಂದರದತುನ ಮಗಳು ನಂದಶ್ರೇ, ಅವಳ ೂಡರ್

ಶ ರೇಣಿಕನ ಮಾತುಗಳರ್ ನಲಾಿ ಹ ೇಳಿದ. ಆರ್ ,

‘ಅಪಾಪಜ ! ಆತ ಮರುಳನಲಿ, ಮಹಾ ಬುದಿಶಾಲ್ಲ! ‘ಮಾವ', ಎಂದು ನಿಮಮನುನ ಸಂಬ ೂೇಧಿಸಿದುದರ ಅಥಾ
ತಾನು ಒಳ ಿಯ ಕುಲದವರ್ ಂಬುದು. ‘ರ್ಾಲಗ ಬಂಡಿ', ಎಂದರ ಮಾತರ್ಾಡುತಾು ಹ ೂೇಗುವಾ, ಎಂಬ ಅಥಾ.
ಉಳಿದ ಆತನ ಪ್ರಶ ನಗಳಿಗ ಲಾಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತುರ ಹ ೇಳಿದಳು. ತಂದ ಯ ಅಪ್ಪಣ ಪ್ಡ ದು ಶ ರೇಣಿಕನನುನ
ಕರ ತರಲು ಸ್ ೇವಕಿಯನುನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
ಸ್ ೇವಕಿಯು ತನನ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ ಿಯನುನ ತುಂಬಿ ಶ ರೇಣಿಕನ ಬಳಿ ಬಂದು, ‘ಸ್ಾಾಮಿೇ! ಈ
ಎಣ ಿಯನುನ ಹಚ್ಚಿರ್ ೂಂಡು ಅಭಯಂಜನ ಮಾಡಿ ಬರಬ ೇರ್ ಂದು ನಮಮ ಒಡತಿ ಹ ೇಳಿದಾಾರ ' -ಎಂದಳು.
ಶ ರೇಣಿಕ ನಸುನಕುೆ ರ್ಾಲಬ ರಳಿನಿಂದ ರ್ ಲವನುನ ರ್ ರ ದು-ಗುಳಿ ಮಾಡಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿೇರನುನ ತುಂಬಿ
ಎಣ ಿಯನುನ

ಅದರಲ್ಲಿ

ಹಾಕುವಂತ

ಹ ೇಳಿದ.

ಆರ್

ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ,

‘ತಾಯಿೇ,

ಮರ್ ಯ

ಗುರುತು

ಹ ೇಳಲ್ಲಲಿವಲಾಿ?’ ಎಂದ. ಸ್ ೇವಕಿಯು ತನನ ಕಿವಿಯನುನ ಮುಟಟ ತ ೂೇರಿಸಿ ಹ ೂರಟುಹ ೂೇದಳು. ಅದರಿಂದ
ಮರ್ ಯ ಮುಂದ ತಾಳ ಯ ಮರವಿರುವುದ ಂದು ಅಥಾಮಾಡಿರ್ ೂಂಡ. ನಂದಶ್ರೇ-ಶ ರೇಣಿಕರ ಮಧ ಯ ಹಲವು
ತ ರದ ಬುದಿ ಪ್ರಿೇಕ್ ಗಳು ನಡ ದುವು. ಅವ ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ ೂಗಸ್ಾಗಿವ . ಶ ರೇಣಿಕನ ಚತುರತ ಗ
ಇಂದರದತು ನಂದಶ್ರೇಯನುನ ಆತನಿಗಿತುು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ.

ಮೆಚ್ಚಿದ

ನಂದಶ್ರೇ

ಗಭಾಣಿಯಾದಳು.

ಆರ್ ಗ

ಯಾವುದ ೇ

ಪಾರಣಿಗಳೂ

ಹಿಂಸ್ ಯಾಗದಂತಹ

ಅಭಯ

ಘೂೇಷಣ ಯನುನ ಮಾಡಿಸಬ ೇರ್ ಂಬ ಬಯರ್ ಯುಂಟಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಆಜ್ಞ ಯು ರಾಜರು ಮಾಡುವಂತಹುದು.
ಇದರ್ಾೆಗಿ ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ತನನ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯನುನ ರ್ ರ್ ದು ಚ್ಚಂತ ಯಾಯಿತು. ಅದ ೇ ಸಮಯ ವಸುಪಾಲ ರಾಜರ
ಪ್ಟಟದಾರ್ ಗ ಮದವ ೇರಿ ನಗರದಲ ಿಲಿ ಗಲಭ ಯ್ಕಬಿಾಸುತಿುತುು. ಜನ ದರ್ ೆಟುಟ ಓಡುತಿುದಾರು. ಶ ರೇಣಿಕನು ಅದರ
ಬಳಿ ಹ ೂೇಗಿ ಚತುರತ ಯಿಂದ ಅದನುನ ಶಾಂತಪ್ಡಿಸಿದನು. ಮಹಾರಾಜನು, 'ನಿನಗ ಏನು ಬ ೇಕು?' ಎಂದು
ರ್ ೇಳಿದಾಗ, 'ಏಳು ದನಗಳವರ ಗ ಪ್ಟಟಣದಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಘೂೇಷಣ ಯಾಗಲ್ಲ' ಎಂದ ಶ ರೇಣಿಕ, ಸಂತ ೂೇಷದಂದ
ಹಾಗ ಆಜ್ಞ ಹ ೂರಡಿಸಿದ ಮಹಾರಾಜ ಶ ರೇಣಿಕನನುನ ಸರ್ಾಮನಿಸಿದ.
ನಂದಶ್ರೇಯ ಬಯರ್ ತಿೇರಿ ಆರ್ ಗಂಡು ಮಗುವನುನ ಹ ತುಳು. ಮಗುವಿಗ ಅಭಯಕುಮಾರರ್ ಂದು
ಹ ಸರಿಟಟರು. ಶ ರೇಣಿಕನನುನ ಮೆಚ್ಚಿರ್ ೂಂಡ ರಾಜ ವಸುಪಾಲನು ತನನ ಮಗಳು ವಸುಮಿತ ರಯನುನ ಆತನಿಗ
ವಿವಾಹ ಮಾಡಿರ್ ೂಟಟನು.
ರ್ ೇರಳದ ರಾಜಮೃಗಾಂಕನು ತನನ ಮಗಳು ವಿಲಾಸವತಿಯನುನ ಶ ರೇಣಿಕನಿಗಿತುನು.
ಅತು ಉಪ್ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ವ ೈರಾಗಯ ಬಂದತು. ಚ್ಚಲಾತ ಪ್ುತರನಿಗ ಪ್ಟಟಗಟಟ ತಾನು ತಪ್ಸಿಾಯಾದ.
ಚ್ಚಲಾತನಿಗ

ಸ್ಾಮಥಯಾವಿರಲ್ಲಲಿ.

ರಾಜಯವಾಳುವ

ರ ೂೇಸಿಹ ೂೇದರು.

ಮಂತಿರಗಳು

ವಹಿಸಿರ್ ೂಳುಿವಂತ ’

ಹ ೇಳಿ

ಆಲ ೂೇಚ್ಚಸಿ

ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ರಾಜಯದಲ್ಲಿ

ಅರಾಜಕತ ಯುಂಟಾಯಿತು.

ರ್ಾಂಚ್ಚೇಪ್ುರದಲ್ಲಿದಾ
ಶ ರೇಣಿಕನು

ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ

ದಂಡನುನ

‘ಬಂದು

ಕೂಡಿಸಿರ್ ೂಂಡು

ಪ್ರಜ ಗಳು
ರಾಜಯವನುನ

ಹ ೂರಟ.

ಈ

ವಾತ ಾಯನುನ ರ್ ೇಳಿದ ಚ್ಚಲಾತ ಪ್ುತರನು ವ ೈರಾಗಯ ತಾಳಿ ದೇಕ್ಷಿತರ್ಾಗಿ ಕಠಿಣ ತಪ್ಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಿರತರ್ಾದ.
ಶ ರೇಣಿಕನು ಮಗಧ್ದ ಪ್ಟಾಟಭಷಿಕು ದ ೂರ ಯಾದನು. ಪ್ರಜ ಗಳು ರ್ ಮಮದಯನುನ ಕಂಡರು. ರಾಜಯದ
ಸುವಯವಸ್ ಿಯ

ಕಡ ಗ

ಗಮನಹರಿಸಿದ.

ಶ ರೇಣಿಕ

ತನನ

ರಾಣಿಯರರ್ ನಲಿ

ಕರ ಸುವ

ವಯವಸ್ ಿ

ಮಾಡಿದ.

ನಂದಗಾರಮದವರು ಮಾಡಿದ ಅವಹ ೇಳರ್ ಮನಸಿಸನಿಂದ ಮಾಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗ ತಕೆ ಬುದಿ ಕಲ್ಲಸಬ ೇರ್ ಂದು
ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ ಯಯನುನ ಒಡಿಡದ.
ಒಂದು

ರ್ ೂಬಿಾದ

ರ್ಾಳಗವಾಡಿಸಬ ೇಕು,

ಹುಂಜವನುನ

ಇಲಿವಾದರ ,

ನಂದಗಾರಮರ್ ೆ

ಅಗರಹಾರವು

ರಾಜಭಟರು

ರ್ಾಶವಾಗುತುದ '

ತಂದರು.

ಎಂದ

“ಇದ ೂಂದರಿಂದಲ ೇ

ರಾಜಭಟರ

ಮಾತಿನಿಂದ

ಅಲ್ಲಿನವರು ಭೇತಿಯಿಂದ ಕಂಗ ಟಟರು. ಆಗ, ನಂದಶ್ರೇ ಮತುು ಅಭಯ ಕುಮಾರರ ೂಡರ್ ಇಂದರದತುನು ಅಲ್ಲಿಗ
ಬಂದ. ಅವರ ಸಮಸ್ ಯಯನುನ ಬಾಲಕ ಅಭಯಕುಮಾರ ರ್ ೇಳಿದ. ಉಪಾಯವನೂನ ಸೂಚ್ಚಸಿದ. ಬಯಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಒಂದು

ದ ೂಡಡ

ನಿಲುಗನನಡಿಯನುನ

ಇಡಲಾಯಿತು.

ಹುಂಜವನುನ

ಬಿಟಟರು.

ತನನದ ೇ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನುನ

ಪ್ರತಿಸಪಧಿಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹುಂಜ ಕನನಡಿಯ ಮೆೇಲ ಬಿದುಾ ಕುಕಿೆ ರ್ಾಳಗವಾಡಿತು. ಇದನುನ ರ್ ೂೇಡುತಿುದಾ
ನಡ ದುದನುನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ ರೇಣಿಕ ಇನೂನ ಸಮಸ್ ಯಗಳನುನ ಒಡಿಡದ. ಅಭಯ

ರಾಜಭಟರು ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ
ಕುಮಾರನ

ಸೂಚರ್ ಯಂತ

ಅವ ಲಿಪ್ಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ

ಅಗರಹಾರದವರು

ಗ ದಾರು.

ಅವರಿಗ

ಸೂಚರ್

ರ್ ೂಡುತಿುರುವವನು ತನನ ಮಗರ್ ೇ ಎಂದು ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಸಂತ ೂೇಷದಂದ ಬರಮಾಡಿರ್ ೂಂಡ.
ಮಗನ ಬ ೇಡಿರ್ ಯಂತ ನಂದಗಾರಮದವರ ಮೆೇಲ್ಲನ ರ್ ೂೇಪ್ವನುನ ಬಿಟುಟ ಉಡುಗ ೂರ ರ್ ೂಟುಟ ಕಳುಹಿಸಿದ.
ರಾಜಧಾನಿಯು
ತ ೂಂದರ ಯಾಗುತಿುತುು.

ಪ್ವಾತದ
ಶ ರೇಣಿಕನು

ಮೆೇಲ್ಲದುಾದರಿಂದ
ಆ

ಪ್ವಾತದ

ರಾಜಗೃಹವ ಂದು ಹ ಸರು ರ್ ೂಟಟ. ಬಲವಾದ ರ್ ೂೇಟ

ಜನರು

ತಪ್ಪಲ್ಲನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ

ನಿತಯದ
ಹ ೂಸ

ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ

ನಗರವನುನ

ನಿಮಿಾಸಿ

ರ್ ೂತುಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಟಟಣವನುನ ದುಭ ೇಾದಯವರ್ಾನಗಿ

ಮಾಡಿದ. ಅಂಗರಾಜ ಬರಹಮದತುನನುನ ಸ್ ೂೇಲ್ಲಸಿ ಆ ರಾಜಯವನುನ ವಶಪ್ಡಿಸಿರ್ ೂಂಡ. ಸುತುಲ್ಲನ ಚ್ಚಕೆ-ಪ್ುಟಟ
ರಾಜರನುನ ಗ ದುಾ ರಾಜಯವನುನ ವಿಸುರಿಸಿದ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ್ದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ರಾಜರ ಸ್ ನೇಹವನುನ
ಗಳಿಸಿದ. ವಾಸವಿ ಹಾಗೂ ಮದರರಾಜನ ಮಗಳು ಖಿೇಮಾ ಇವರ ಜ ೂತ ಯ ವಿವಾಹವು ಶ ೇಣಿಕನ ರಾಜಯರ್ ೆ
ಬಲವನುನ ರ್ ೂಟಟವು. ಅವನ ರ್ನತ ಗೌರವಗಳು ಇದರಿಂದ ಹ ಚ್ಚಿದುವು. ರ್ ೂೇಸಲದ ಅರಸ ಪ್ರಸ್ ೇನಜಿತನ
ತಂಗಿ ರ್ ೂೇಸಲಾದ ೇವಿಯನುನ ವಿವಾಹವಾದುದರಿಂದ ರ್ಾಶ್ಯ ಅಪಾರ ಸಂಪ್ತುು ದ ೂರ ಯಿತು. ಆತನ
ಪ್ರಜ ಗಳು ಶ್ರೇಮಂತರೂ, ಸುಖಿಗಳೂ ಚಟುವಟರ್ ಯುಳಿವರೂ ಆಗಿದಾರು. ‘ಪ್ರಜ ಗಳ ಸುಖವ ೇ ತನನ ಸುಖ'
ಎಂದು

ಭಾವಿಸಿದ

ರಾಜ

ಅದರ್ಾೆಗಿ

ಶರಮಪ್ಡುತಿುದ.ಾ

ಇಷಾಟದರೂ

ಅವನಿಗ

ಜ ೈನಧ್ಮಾದ

ಮೆೇಲ

ತಿರಸ್ಾೆರವಿತುು.
ಅಭಯಕುಮಾರನು ಬಹು ಬುದಿಶಾಲ್ಲ, ರಾಜಯವಾಳಲು ಬ ೇರ್ಾದ ಎಲಾಿ ಅಹಾತ ಗಳೂ ಅವನಲ್ಲಿದುಾವು.
ಅದನುನ ಗರಹಿಸಿದ ಶ ರೇಣಿಕನು ಅವನಿಗ ಯುವರಾಜ ಪ್ಟಟವನುನ ಕಟಟದನು.
ರಾಜಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಸುಮಿತರರ್ ಂಬ ಶ ಟಟಯಿದಾ. ಆತನಿಗ

ಇಬಾರು ಹ ಂಡಿರು, ವಸುಮಿತ ರ ಮತುು

ಸುಮಿತ ರ. ಸುಮಿತ ರಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು. ಅದನುನ ಇಬಾರೂ ಪಿರೇತಿಯಿಂದ ಸ್ಾಕುತಿುದಾರು. ವಸುಮಿತರನು
ರ್ಾಲವಾದನು. ಮಗುವನುನ ಸವತಿಯರಿಬಾರೂ 'ನನನದು, ನನನದು', ಎಂದು ಜಗಳವಾಡತ ೂಡಗಿದರು. ರಾಜನ
ಆಸ್ಾಿನರ್ ೆ ರ್ಾಯಯ ತಿೇಮಾಾನರ್ಾೆಗಿ ಬಂದರು. ಅಭಯಕುಮಾರನು ಇಬಾರೂ ಸಮರ್ಾಗಿ ಹಂಚ್ಚರ್ ೂಳಿಿ',
ಎಂದು ಕತಿುಯನುನ ಮಗುವಿನ ಹ ೂಟ ಟಯ ಮೆೇಲ ಇಟಟನು. ಹ ತುತಾಯಿಯು ಕಣುಿಮುಚ್ಚಿ ‘ಆರ್ ಗ ೇ ರ್ ೂಡಿ'
ಎಂದು ರ್ ೈ ಮುಗಿದಳು. ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಆರ್ ಯ್ಕೇ, ಎಂದು ಕುಮಾರ ತಿೇಪಿಾತು.

ಭದರರ್ ಂಬುವನು ಒಬಾ ಒಕೆಲ್ಲಗ. ಆತನ ಹ ಂಡತಿ ಭದರ ಒಳ ಿಯ ಚ ಲುವ . ಅವಳನುನ ಮೊೇಹಿಸಿದ
ರಾಕ್ಷಸರ್ ೂಬಾ ಭದರನಂತ ಯ್ಕೇ ರೂಪ್ಧ್ರಿಸಿ ಮರ್ ಗ ಬಂದ. ಭದರಗ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಅದ ೇ ಸಮಯರ್ ೆ
ಆರ್ ಯ

ಗಂಡನೂ

ಬಂದ.

ರ್ಾದಾಡತ ೂಡಗಿದರು.

ಇಬಾರೂ

ವಾಯಜಯವನುನ

ಭದರಯನುನ

‘ನನನ

ರ್ ರ -ಹ ೂರ ಯವರು

ಹ ಂಡತಿ

ರಾಜಸಭ ಗ

-

ನನನ

ತಂದರು.

ಹ ಂಡತಿ',

ಎಂದು

ಅಭಯಕುಮಾರನು

ಅವರಿಬಾರನೂನ ಒಂದು ರ್ ೂೇಣ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ. ಅಲ್ಲಿದಾ ಒಂದು ಸಣಿ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಯಾರು ಹ ೂರಗ
ಬರುವರ ೂೇ ಅವರ ೇ ನಿಜವಾದ ಭದರರ್ ಂದು ಹ ೇಳಿ ಬಾಗಿಲನುನ ಭದರಪ್ಡಿಸಿದ. ವಯಂತರನು ಕಿಂಡಿಯಿಂದ
ಹ ೂರಗ ಬಂದು ಬಿಟಟ ! ಭದರನಿಗ ರ್ಾಯಯ ಸಿಕಿೆತು.
ಹಿೇಗ

ಯಾವ

ಸಮಸ್ ಯಯ್ಕೇ

ಯುದಿ,

ಇರಲ್ಲ,

ಸ್ ನೇಹ,

ರಾಜರ್ಾರಣ

ಎಲಿವುದರಲ್ಲಿಯೂ

ಅಭಯಕುಮಾರನ ಸಲಹ -ಸೂಚರ್ ಗಳು ಅನಿವಾಯಾವಾದುವು. ರಾಜಯದ ಜನತ ಯು ಅವನ ಬುದಿಮತ ುಗ
ಮೆಚ್ಚಿ 'ಪ್ಂಡಿತ’ ಎಂದು ಆದರದಂದ ಕರ ಯುತಿುದಾರು.
ಚ ೇಟಕ

ಮಹಾರಾಜ

ಲ್ಲಚಾವಿಯ

ಗಣರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ

ಒಂದಾದ

ದ ೂರ .

ವ ೈಶಾಲ್ಲಯ

ವಜಿಿಯ

ರಾಜಸಂರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕೂಡಾ! ಇಕ್ಾಾಕು ವಂಶದವನು. ಈತನ ಪ್ಟಟದರಾಣಿ ಸುಭದಾರ, ಈತನಿಗ ಹತುು
ಮಂದ ಗಂಡು ಮಕೆಳು. ಏಳು ಜನ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸಿಂಹಭದರನು ವಜಿಿಯ ರಾಜಸಂರ್ದ
ಸ್ ೇರ್ಾಧಿಪ್ತಿಯಾಗಿದಾನು.
ಸಿದಾಾಥಾರಾಜನಿಗ

ಹಿರಿಯ

ರ್ ೂಟಟತುು.

ಪ್ುತಿರ

ಈರ್ ಯ

(ಪಿರಯರ್ಾರಿಣಿ)ಯನುನ

ತಿರಶಲಾದ ೇವಿ
ಪ್ುಣಯಗಭಾದಲ್ಲಿ

ಇಪ್ಪತುರ್ಾಲೆರ್ ಯ

ಕುಂಡಪ್ುರದ

ತಿೇಥಾಂಕರರಾಗುವ

ವಧ್ಾಮಾನರು ಜನಿಸಿದಾರು. ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಚ ೇಳಿನಿೇದ ೇವಿ ಈರ್ ಯನುನ ಮದುವ ಯಾಗಲು ಬಯಸಿ
ಶ ರೇಣಿಕನು ಹ ೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ.
ಈ ಪ್ರಿವಾರದವರು ಭಗವಾನ್ ಪಾಶಾಾರ್ಾಥ ತಿೇಥಾಂಕರರ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನುನ ಪಾಲ್ಲಸುತಿುದಾರು.
ಜ ೈನಧ್ಮಾದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬುಗ ಯಿಟುಟ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುತಿುದಾವರು. ಆ ಧ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಾಸಕುರ್ಾದ
ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ಹ ಣುಿರ್ ೂಡಲು ಚ ೇಟಕರಾಜನು ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ. ಶ ರೇಣಿಕನು ಇದರಿಂದ ಖಿನನರ್ಾದ. ಇದನುನ ಅರಿತ
ಅಭಯಕುಮಾರ ತನನ ಬುದಿ ಚಾತುರ್ಯದಂದ ಚ ೇಳಿನಿಯನುನ ತಂದ ಗ

ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದ. ಶ ರೇಣಿಕನು

ಚ ೇಳಿನಿಗ ಮಹಾದ ೇವಿೇ ಪ್ಟಟವನುನ ಕಟಟದನು.
ಚ ೇಳಿನಿಯು ಧ್ಮಾ ಪ್ರಾಯಣ . ಅದು ಶ ರೇಣಿಕನ ಮೆೇಲ

ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮವನೂನ ಉಂಟು

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಬದಲು ಆರ್ ಯ ದ ೇವಪ್ೂಜ , ಸ್ಾಾಧಾಯಯ, ಗುರುಸ್ ೇವ , ಇವರ್ ನಲಿ ಅಸಡ ಯಿ
ಡ ಂದಲ ೇ ರ್ಾಣುತಿುದಾ.

ಚ ೇಳಿನಿಯು ಇದರಿಂದ ರ್ ೂಂದಳು. ಪ್ತಿಯನುನ ಪ್ರಿವತಿಾಸಲು ಮೌನವಾಗಿಯ್ಕೇ ಸಂಕಲ್ಲಪಸಿದಳು. ತನನ
ಒಳ ಿಯ ನಡತ ಯಿಂದ ಪ್ರಿವಾರದವರ ಲಿರ ವಿಶಾಾಸವನುನ ಸಂಪಾದಸಿದಳು.
ಶ ರೇಣಿಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತುರವಾದ ತಿರುವು ಬಂದತು. ಒಮೆಮ ಆತ ಬ ೇಟ ಯಾಡಲು
ಅರಣಯರ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿದಾನು. ದನವ ಲಾಿ ಅಲ ದರೂ ಬ ೇಟ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಯಮಧ್ರ ಮುನಿಗಳು
ಧಾಯನಸಿರಾಗಿದಾರು. ಅವರನುನ ಕಂಡ ಕೂಡಲ ೇ ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ಉಗರರ್ ೂೇಪ್ ಬಂದತು. ಇವನನುನ ಕಂಡುದ ೇ
ಅಪ್ಶಕುನ. ಬ ೇಟ ಸಿಕೆಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದುರ್ ೂಂಡು ಆ ಮುನಿಗಳ ಮೆೇಲ ಬ ೇಟ ರ್ಾಯಿಗಳನುನ ಬಿಟಟನು. ಆಭಾಟಸಿ
ಹ ೂೇದ ಅವು ಮುನಿಗಳ ಬಳಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಟಟವು. ಆಗ ರಾಜನ ರ್ ೂರೇಧ್ ಇನೂನ ಹ ಚ್ಚಿತು. ಅವರ ಮೆೇಲ
ಬಾಣಗಳನುನ ಬಿಟಟನು. ಅವು ಹೂವಿನ ಮಾಲ ಯಾಗಿ ಮುನಿಗಳ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದುಾವು. ಅದ ಲಾಿ ಅವರ
ತಪ್ಸಿಸನ ಪ್ರಭಾವವ ಂದು ಯೇಚ್ಚಸದ 'ಈತ ಮಾಯಾವಿ', ಎಂದು ರ್ ರಳಿದ. ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಸತುು ಬಿದಾ ಹಾವು
ಕಂಡಿತು. ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಯಿಂದ ಅದನುನ ಎತಿುದವರ್ ೇ ಮುನಿಯ ರ್ ೂರಳಿಗ ಹಾಕಿ ಬಿಟಟ!
ಆಗ ಶ ರೇಣಿಕನ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಬಹು ತಿೇವರವಾದ ರ್ ೂರೇಧ್ ಕಷಾಯ ಉಂಟಾಗಿತುು. ಅದು ತತ್ಕ್ಷಣ
ಅವನನುನ ಏಳರ್ ಯ ನರಕದ ಗತಿಗ

ಆಯಸಸನುನ ಬಂಧಿಸಿತು. ಅತಿೇ ಹ ಚ್ಚಿನದಾದ ಮೂವತುಮೂರು

ಸ್ಾಗರ ೂೇಪ್ದ ಆಯಸಿಸನ ಅವಧಿಯಾಗಿತುು.
ಚ ೇಳಿನಿಯನುನ ಅಪ್ಹಾಸಯ ಮಾಡಲ ಂದ ೇ ಶ ರೇಣಿಕನು ತನನ ಎಸಕವನುನ ಹ ೇಳಿದ. ರ್ ೇಳಿದ ಆರ್ ಯ
ದುುಃಖ ಎಲ ಿ ಮಿೇರಿತು. ಮುನಿಗಳ ಉಪ್ಸಗಾವನುನ ನಿವಾರಿಸಲ ಂದು ಹ ೂರಟಳು. ಅವರು ಸಪ್ಾವನುನ
ತ ಗ ದುಹಾಕಿ ಹ ೂೇಗಿಬಿಟಟರುವರ ಂದು ಹ ೇಳಿದ. ಚ ೇಳಿನಿಯು ಜಿನಮುನಿ ಚಯ್ಕಾಯನುನ ಹ ೇಳಿ, 'ಒದಗಿದ
ಉಪ್ಸಗಾವು

ತಾರ್ಾಗಿಯ್ಕೇ

ನಿವಾರಣ ಯಾಗುವವರ ವಿಗೂ

ಅವರು

ಕದಲುವುದಲಿ’ವ ಂದು

ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಅವಳ ೂಡರ್ ಕುತೂಹಲದಂದ ತಾನೂ ಹ ೂರಟ. ಹಿಂದನ ದನ ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಮುನಿಗಳು ಇದಾರು.
ಸಪ್ಾದ ದ ೇಹರ್ ೆ ಮುತಿುದ ಇರುವ -ಗ ೂದಾಗಳು ಅವರ ಶರಿೇರವರ್ ನಲಾಿ ಛಿದರಮಾಡಿಹಾಕಿದುಾವು. ಇದನುನ ಕಂಡ
ಶ ರೇಣಿಕ

ಮುನಿಗಳ

ದೃಢತ ಗ

ಬ ರಗಾದ!

ತನನ

ಘೂೇರ

ಕೃತಯರ್ ೆ

ಪ್ಶಾಿತಾುಪ್

ಪ್ಟಟ.

ಚ ೇಳಿನಿಯ

ಪ್ರಯತನದಂದ ಯಮಧ್ರರ ಉಪ್ಸಗಾಹರಿಯಿತು. 'ಸ್ಾಾಮಿ! ತಮಮ ಉಪ್ಸಗಾ ದೂರವಾಗಿದ . ದಯಮಾಡಿ
ಕರ ಯಿರಿ', ಎಂದು ರ್ ೈ ಮುಗಿದು ಬ ೇಡಿರ್ ೂಂಡಳು, ಮುನಿಗಳು ಕರ ದರು. ಪ್ತಿನಯ ಜ ೂತ ಶ ರೇಣಿಕನೂ
ಮುನಿಗಳನುನ

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ

ಮಾಡಿ

ನಮಸೆರಿಸಿದ.

'ಧ್ಮಾವೃದಿಯಾಗಲ್ಲ',

ಎಂದು

ಇಬಾರನೂನ

ಒಟಟಗ

ಹರಸಿದರು. ಉಪ್ರ್ಾರಿ-ಉಪ್ದರವಿ, ಇಬಾರನೂನ ಒಂದ ೇ ಸಮರ್ಾಗಿ ಕಂಡ ಯತಿವರರ ಸಮತಾಭಾವರ್ ೆ
ಶ ರೇಣಿಕ ಬ ರಗಾದ! ಶಾಂತಭಾವದಂದ ಕುಳಿತು ಅವರಿಂದ ಧ್ಮಾದ ಉಪ್ದ ೇಶವನುನ ರ್ ೇಳಿದ. ಸವಾಜ್ಞನ

ವಾಣಿಯನುನ

ಆಲ್ಲಸಿ

ಜಿೇವಾದ

ಪ್ದಾಥಾಗಳಲ್ಲಿ

'ಆಜ್ಞಾಸಮಯಕುಾವು

ಶರದ ಿಯುಂಟಾಗುವ

ಅವನಿಗ

ಪಾರಪ್ುವಾಯಿತು.
ಅಂದನಿಂದ ಚ ೇಳಿನಿ-ಶ ರೇಣಿಕರು ಧ್ಮಾರ್ಾಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಜ ೂತ ಯಾದರು. ಧ್ಮಾ ಚಚ ಾಯಲ್ಲಿ ಉಲಾಿಸ
ಪ್ಡ ಯುತಿುದಾರು.
ಒಮೆಮ, ಮೂವರು ಯತಿವರರು ಆಹಾರರ್ಾೆಗಿ ರಾಜಬಿೇದಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿುದಾರು. ಅದನುನ ಕಂಡ
ಶ ರೇಣಿಕನು ಚ್ಚೇಳಿನಿಯಡರ್ ಅವರನುನ ಎದರುಗ ೂಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ರ್ಾಲು ತ ೂಳ ದು ನಮಸೆರಿಸುವಾಗ,
'ಮನಸುಸ; ಮಾತು, ರ್ಾಯಕಗಳ ನಿಗರಹವನುನ ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಮುನಿಗಳಿಗ ನಮಸ್ಾೆರ' ಎಂದರು. ಮುನಿಗಳು
ಆಹಾರವನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಟಟರು!
ಇದರ್ಾೆಗಿ ಪ್ರಿವಾರದವರ ಲಿ ದುುಃಖಿಸಿದರು. ಮುನಿಗಳು ತಂಗಿದಾ ಸಿಳರ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ ಆಹಾರವನುನ
ಸಿಾೇಕರಿಸದ ಬಂದುದರ್ ೆ ರ್ಾರಣವನುನ ರ್ ೇಳಿದರು. ಮುನಿಗಳು ಒಬಾರ ೂಬಾರೂ ತಮಮ ಯತಿಚಯ್ಕಾಗ ಕುಂದು
ಉಂಟಾದಂತಹ ಒಂದ ೂಂದು ರ್ಾರಣವನುನ ಹ ೇಳಿದರು. “ನಿೇವು ಗುಪಿುಧ್ರರ ಂದರಿ. ನಮಮ ಸ್ಾಧ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ
ದ ೂೇಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮತ ು ಅದನುನ ಸ್ಾಧಿಸುವವರ ವಿಗ ‘ಗುಪಿುಧ್ರ'ರ ಂಬ ಮಾತನುನ ಒಪಿಪರ್ ೂಂಡ ವಾದರ
ಸಂಯಮವಿಲಿ!' ಎಂದರು.
ಧ್ಮಾಸೂಕ್ಷಮರು

ಎಳ ಗಳನುನ

ಬಿಡಿಸಿಟುಟ

ತಮಮ

ನಿಯಮದಲ್ಲಿ

ಉಂಟಾದ

ಲ ೂೇಪ್ವನುನ

ಮುಚುಿಮರ ಯಿಲಿದ ೇ ಒಪಿಪರ್ ೂಂಡ ಮುನಿಗಳ ನಿಮಾಲ ಮನಸಿಸಗ ಶ ರೇಣಿಕನು ಮಾರುಹ ೂೇದ. ಅವನ ಶರದ ಿ
ಮತೂು ದೃಢವಾಯಿತು.
ಚ ೇಳಿನಿೇದ ೇಏಗ

ಎಂಟು

ಮಂದ

ಗಂಡು

ಮಕೆಳಾದರು.

ಎಲಿರೂ

ಶ ರರು.

ವಿದಾಯವಿನಯ

ಸಂಪ್ನನರು.
ಭಗವಾನ್
ವಿಪ್ುಲಾಚಲದ

ಮಹಾವಿೇರರ

ಮೆೇಲ

ಆಯಿತು.

ಪ್ರಥಮ
ಅಲ್ಲಿಗ

ಉಪ್ದ ೇಶವು
ಸ್ಾಮಾರಟ್

ಶ ರೇಣಿಕನ
ಶ ರೇಣಿಕನು

ರಾಜಧಾನಿಯಾದ
ಭಕಿುಭರರ್ಾಗಿ

ರಾಜಗೃಹದ

ಪ್ರಿವಾರದ ೂಡರ್

ಭಗವಂತರ ದಶಾನರ್ ೆ ಹ ೂೇದನು. ವಂದಸಿ ಸುುತಿಸಿದನು. “ಭಗವಾನ್, ಸುಖ ಎಂದರ ೇನು?” ಎಂದು ರ್ ೈ
ಮುಗಿದು

ರ್ ೇಳಿದನು.

ಭಗವಂತರ

ದವಯವಾಣಿಯು

ಮೊಳಗಿತು.

“ನಿಜದ

ಅರಿವ ೇ

ಸುಖ.

ಅದರ್ ೆ

ಸಮಿೇಚ್ಚೇನವಾದ ಶರದ ಿ, ದ ೂೇಷವಿಲಿದ ತಿಳುವಳಿರ್ , ತಿಳಿದುದನುನ ಆಚರಿಸುವ ನಡ ವಳಿರ್ ಇವುಗಳಿಂದಲ ೇ
ಗುರಿಮುಟಟಲು ಸ್ಾಧ್ಯ!”

“ಭಗವಾನ್, ಆ ಗುರಿ ಯಾವುದು ?”
ತನನ ನಿಜಸಾರೂಪ್ವನುನ ಅರಿಯದ ಆತಮ ಅರ್ಾದರ್ಾಲದಂದ ದ ೇಹಪ್ಂಜರದ ಬಂದಯಾಗಿದಾಾರ್ .
ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಪ್ಡ ಯುವುದ ೇ ಗುರಿ ! ಯಾವಾಗ ದ ೇಹ ಮೊದಲುಗ ೂಂಡು ಉಳಿದ ವಸುುಗಳ ಲಾಿ
ಬ ೇರ . ರ್ ೇವಲ, ಜ್ಞಾನ-ಚ ೈತನಯಗಳು ಮಾತರ ನನನದು!' ಎನುನವ ಆತಮ ಸಾರೂಪ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದ ೂೇ
ಆಗ ಮುಕಿುಯ ದಾರಿ ಸುಗಮ.
“ಅದರ್ ೆ ಸ್ಾಧ್ನ ಯಾವುದು ಪ್ರಭೂ?”
'ಧ್ಮಾವ ೇ ಬಿಡುಗಡ ಗ ಸ್ಾಧ್ನ. ಪ್ುರುಷಾಥಾಗಳು ರ್ಾಲುೆ. ಧ್ಮಾ ಅಥಾ-ರ್ಾಮ-ಮೊೇಕ್ಷ. ಅಥಾ
ಮತುು ರ್ಾಮದ ಪ್ರಿಚಯವಾಗುತಿುರುತುದ . ಧ್ಮಾ ಮತುು ಮೊೇಕ್ಷಗಳಿಗ

ರ್ಾಯಾ-ರ್ಾರಣ ಸಂಬಂಧ್ವಿದ .

ಧ್ಮಾದಂದಲ ೇ ಮೊೇಕ್ಷಸ್ಾಧ್ನ!”
ಭಗವಂತನ ದವಯವಾಣಿಯಿಂದ ಶ ರೇಣಿಕನ ಸಂದ ೇಹವ ಲಿ ನಿವಾರಣ ಯಾಯಿತು. 'ಮೊೇಕ್ಷ ಮಾಗಾರ್ ೆ
ಅನುಕೂಲವಾದ

ಮರ್ ೂೇಧ್ಮಾವ ೇ

ಸಮಯಕುಾ

ಎಂಬುದಾಗಿ

ತಿಳಿಸಿದ

ಮಹಾವಿೇರಸ್ಾಾಮಿ

ಅದನುನ

ವಿವರಿಸಿದರು. ಶ ರೇಣಿಕ ತನನ ಹಿಂದನ ಭವಗಳನೂನ ರ್ ೇಳಿ ತಿಳಿದ.
ಭಗವಂತನ ಸಮವಸರಣರ್ ೆ ಶ ರೇಣಿಕನು ಪ್ದ ೇ-ಪ್ದ ೇ ಹ ೂೇಗುತಿುದಾ. ಧ್ಮಾಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಆತರ್ ೇ
ಪ್ರಧಾನ ಶ ರೇತೃ ! ಪ್ರಭು ವಾಕಯವನುನ ಅಥಾಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಬಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಗಣಧ್ರರು ಇಂದರಭೂತಿ
ಗೌತಮರು. ಶ ರೇಣಿಕನು ಅವರ ಬಳಿ ಅರುವತುು ಸ್ಾವಿರ ಪ್ರಶ ನಗಳನುನ ರ್ ೇಳಿ ಉತುರ ಪ್ಡ ದದಾನು. ಅವನ
ಜಿಜ್ಞಾಸ್ ಗ ಕಥ ಗಳ ಮೂಲಕ ಉದಾಹರಣ ಗಳ ಮೂಲಕ ತತಾಗಳನುನ ಬಿಡಿಸಿ ಹ ೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ
ಉತುರಗಳನುನ ಅವರು ರ್ ೂಡುತಿುದಾರು. ಶ ರೇಣಿಕನ ರಾಣಿಯರು, ಮಕೆಳು ಉತುಮ ಶಾರವಕವರತಗಳನುನ
ಧಾರಣ ಮಾಡಿದರು.
ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ

ಗಾಢವಾದ,

ಪಾರಪ್ುವಾದುದರಿಂದ

ಅವನಿಗ

ನಿದ ೂೇಾಷವಾದ

ಏಳರ್ ಯ

ನರಕ

'ಕ್ಾಯಿಕ

ಗತಿಯ

ಸಮಯಕುಾ’ವು

ಬಂಧ್ವು

ಉಂಟಾಯಿತು.

ಒಂದರ್ ಯ

ನರಕರ್ ೆ

ಇದು

ಆಯಿತು.

ಮೂವತುಮೂರು ಸ್ಾಗರ ೂೇಪ್ಮದವರ ಗೂ ಇದಾ ಆಯಸುಸ ಎಂಭತುರ್ಾಲುೆ ಸ್ಾವಿರ ವಷಾವಾಯಿತು. ಮುಂದ
ಭವಿಷಯತಾೆಲದ ಇಪ್ಪತುರ್ಾಲುೆ ತಿೇಥಾಂಕರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲರ್ ಯ ತಿೇಥಾಂಕರ, 'ಮಹಾಪ್ದಮ’,ರ್ಾಗುವ ಪ್ುಣಯವು
ಬಂಧ್ವಾಯಿತು.
ಅಹಿಂಸ್ ಯನುನ

ಈ

ಪ್ಣಯವು

ಲ ೂೇಪ್ವಿಲಿದ

ಬಹುಮಟಟಗ
ಪಾಲ್ಲಸಿದರ ,

ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಗ
ಹದರ್ಾರು

ಆಗುವುದು.

ಭಾವರ್ ಗಳನುನ

ಆದರ ,

ಭಾವಿಸುತಾು

ಶಾರವಕರೂ
ಅದರಂತ

ನಡ ಯುತಿುದಾರ

ಅಂತಹ ಪ್ುಣಯಬಂಧ್ ಮಾಡಿರ್ ೂಳಿಬಹುದ ಂದು ರ್ಾವು ಶ ರೇಣಿಕ ರಾಜನ ಚರಿತ ರಯಿಂದ

ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಶ ರೇಣಿಕನು ಗೃಧ್ೃಕೂಟ ಪ್ವಾತದಲ್ಲಿದಾ ಗೌತಮ ಬುದಿರ ಬಳಿಯೂ ರ್ ಲವು ಬಾರಿ ಹ ೂೇಗಿದಾರ್ ಂದು
ಬೌದಿ

ಗರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತುದ . ಆತ ಮಹಾರಾಜ, ಎಲಾಿ ಧ್ಮಾದವರನೂನ ಒಂದ ೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿ

ರ್ಾಣಬ ೇರ್ಾದುದು ಆತನ ಕತಾವಯ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಹ ೂೇಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ - ಅವನ ಅನನಯ ಭಕಿು ಶರದ ಿಗಳು,
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೇರರಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಇದುಾವ ಂಬುದು ನಿಸಸಂದ ೇಹ.
ತಂದ ಯಂದಗ

ಭಗವಾನರ ಬಳಿ ಹ ೂೇಗಿ ಬರುತಾು ತನನ ಭವಾವಳಿಯನೂನ ರ್ ೇಳಿದ ಅಭಯ

ಕುಮಾರನಿಗ ವ ೈರಾಗಯ ಹುಟಟತು. ದೇಕ್ ಯನುನ ಪ್ಡ ದ. ಮಹಾವಿೇರರ ಸಂದ ೇಶವನುನ ಸ್ಾರುತಾು ಪಾರಸ
(ಇರಾಣ) ದ ೇಶಕೂೆ ಹ ೂೇದ. ಅಭಯಕುಮಾರ ಮುನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಅವನ
ಉಪ್ದ ೇಶದಂದ

ಪ್ರಭಾವಿತರ್ಾದ

ರಾಜಕುಮಾರ

ಆದರಾಕನು

ನಿಗರಾಂಥ

ದೇಕ್ ಯನುನ

ತ ಗ ದುರ್ ೂಂಡ.

ಅವರಿಬಾರೂ ದ ೇಶ-ದ ೇಶ ತಿರುಗಿ ಅಹಿಂಸ್ಾ ಧ್ಮಾವನುನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಚ ೇಳಿನಿಯ

ಪ್ುತರ

ವಾರಿಷ ೇಣನು

ಶಾರವಕ

ವರತವನುನ

ನಿಷ ಠಯಿಂದ

ಪಾಲ್ಲಸುತಿುದಾನು.

ಪ್ರತಿ

ಚತುದಾಶ್ಯಂದು ಉಪ್ವಾಸ, ರಾತಿರ ಮಸಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧಾಯನ ಮಾಡುತಿುದಾನು. ಒಂದು ಸಲ
ಅರಮರ್ ಯಲ್ಲಿ ಕಳಿತನ ಮಾಡಿ ಬರುತಿುದಾ ಕಳಿರು ತಳವಾರರ ಕಣಿಿಗ ಬಿದಾರು. ತಪಿಪಸಿರ್ ೂಂಡು ಓಡುವಾಗ
ಧಾಯನಮಾಡುತಿುದಾ ವಾರಿಷ ೇಣನ ಬಳಿ ಒಡವ ಗಳನುನ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಬಿಟಟರು ! ಭಟಟರು ಮಾರಿಷ ೇಣರ್ ೇ
ಕಳಿರ್ ಂದು ಬಗ ದರು. ಕಟಟ ಎಳ ತಂದು ಶ ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜರಿಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತ, “ಅರಮರ್ ಯ
ಕಳಿನಿಗ

ಮರಣದಂಡರ್ ಯ ಶ್ಕ್

!” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣ

ಮಾಡಿದ. ತಲ ಗಡುಕರ ಕತಿುಯು ಕುಮಾರನಿಗ

ಹೂವಿನಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತು. ಇದನುನ ರ್ ೇಳಿದ ಶ ರೇಣಿಕ ವಿಸಮಯಪ್ಟುಟ ರ್ ೂೇಡಲು ಬಂದ. ತನನ
ಮಗನನುನ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ವಯಥ ಯಾಯಿತು. ತಂದ ಯ ಯಾವ ಅನುನಯಕೂೆ ವಾರಿಷ ೇಣ ಕಿವಿಗ ೂಡಲ್ಲಲಿ.
ಅವನಲ್ಲಿ ವ ೈರಾಗಯ ದೃಢವಾಗಿತುು. ಪ್ುಷಪಗಿರಿಗ ತ ರಳಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಸುರಧ ೇನು ಎಂಬ ಆಚಾಯಾರ ಬಳಿ ದೇಕ್
ಪ್ಡ ದು ಕಠಿಣ ತಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿರತರ್ಾದ.
ಸಮವಸರಣರ್ ೆ ಹ ೂೇಗುವ ಶ ರೇಣಿಕನು ತನನ ರಾಜವ ೈಭವವನುನ ತ ೂರ ದು ಸ್ಾಮಾನಯ ಶಾರವಕನಂತ
ಹ ೂೇಗುತಿುದಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂದ ೇಹಗಳಿಗ

ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕುೆತಿುತುು. ಒಮೆಮ, ''ಭಗವನ್! ಸಂಸ್ಾರದ

ಜಂಜಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯರು ತಮಮ ಆತಮಕಲಾಯಣವನುನ ಹ ೇಗ ಮಾಡಿರ್ ೂಳಿಬ ೇಕು?” ಎಂದು ರ್ ೇಳಿದ. ಇದು
ಶ ರೇಣಿಕರ್ ೂಬಾನ ಪ್ರಶ ನಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಇಡಿೇ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಶ ನಯಾಗಿತುು.

“ಆತಮ ಕಲಾಯಣರ್ ೆ ತಪ್ಸುಸ ಶ ರೇಷಠ ಮಾಗಾ. ಸ್ಾಮಾನಯರೂ ಕೂಡ ದನದ ಸಾಲಪ ಭಾಗವನುನ
ಧಾಯನರ್ಾೆಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬ ೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರ ಗ ಮನಸುಸ ಇಂದರಯ ಸುಖವರ್ ನೇ ಚ್ಚಂತಿಸುವುದ ೂೇ ಅಲ್ಲಿಯವರ ಗ
ಮರ್ ೂೇಬಲವು ಹುಟಟಲಾರದು. ಮನಸಿಸನ ಶಕಿು ಎಷಿಟದ ಯ್ಕಂದರ , ಕ್ಷಣ ಮಾತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಾರವನುನ ನಷಟ
ಮಾಡುವಂತಹುದು!

ಆತಮನ

ಗುಣಗಳಿಗ

ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂತಹ

ಇಂದರಯ

ಸುಖದ

ಅಪ ೇಕ್ ಯನುನ

ಸಂಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಶಮಾಡಿರ್ ೂಳಿಬ ೇಕು. ಇದರ್ಾೆಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಯತನಶ್ೇಲರ್ಾಗಿರಬ ೇಕು”.
“ಧ್ನಯರ್ಾದ ಪ್ರಭೂ! ಚ ರ್ಾನಗಿ ಅಥಾವಾಯಿತು” ಶ ರೇಣಿಕ ಭಾವುಕರ್ಾಗಿ ನುಡಿದ.
“ಹ ೇ! ಶ ರೇಣಿಕ! ಸಂಸ್ಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖಸಿಗುವುದ ಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಮರುಳು! ಆತಮನ ಸಾಭಾವವ ೇ
ಸಾತಂತರತ , ಅದನುನ ಇಂದರಯ ವಾಸರ್ ಗಳ ದಾಸನರ್ಾನಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ. ರ್ ೇವಲ ಇಂದರಯ
ಸುಖದ ಕಡ ಯ್ಕೇ ಯೇಚ್ಚಸುವುದನುನ ಬಿಟಾಟಗ ಆತಮ ತನನ ಸಾಭಾವವಾದ ಸ್ಾಾತಂತರವನುನ ಪ್ಡ ಯುತುದ . ಆ
ಸ್ಾಾತಂತರಯವ ೇ ಸುಖದ ಮೂಲ!”
ಶ ರೇಣಿಕ-ಭಗವಂತ-ಗಣಧ್ರರ
ಪ್ಸರಿಸುತಿುತುು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಶ ನ-ಉತುರಗಳು

ಹಬಿಾದ

ಶ ರೇತೃಗಳ

ಮೂಢನಂಬಿರ್ ಯು

ಅಶುದಿ

ಮೂಲಕ

ಆಚರಣ ಯು

ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ ಿಲಿ
ಇದರ

ಮೂಲಕ

ನಿವಾರಣ ಯಾಯಿತು. ಸಮಾಜ, ತನನನುನ ತಾನು ತಿದಾರ್ ೂಂಡಿತು.
ರಾಜಪ್ುತರ

ಮೆೇರ್ಕುಮಾರ

ಭಗವಾನರ

ಉಪ್ದ ೇಶದಂದ

ವಿರಕುರ್ಾದ.

ಮಗನ

ಮನಸಸನುನ

ಬದಲ್ಲಸಲು ಶ ರೇಣಿಕ ತಪ್ಸಿಸನ ಕಷಟವನುನ ವಿವರಿಸಿದ. ಆದರೂ ಕುಮಾರನ ದೃಢತ ಬಲವಾಗಿತುು. ಇದನುನ
ಕಂಡ ಶ ರೇಣಿಕ ದೇಕ್ ಗ ಅನುಮತಿಸಿದ. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ, ವ ೈಭವದಂದ ದೇಕ್ ೂೇತಸವವನೂನ ಮಾಡಿದ.
ಪೇತನಪ್ುರದ ರಾಜ ಪ್ರಸನನಚಂದರ, ಭಗವಾನರ ಉಪ್ದ ೇಶವನುನ ರ್ ೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿರಕಿು ಹುಟಟತು.
ಚ್ಚಕೆ ವಯಸಿಸನ ಮಗನಿಗ ಪ್ಟಟಕಟಟ ಅವನು ಮುನಿಯಾದನು. ಆದರ , ಮಂತಿರಗಳು ಈ ಸಂದಭಾವನುನ
ತಮಮ ಸ್ಾಾಥಾರ್ಾೆಗಿ ಬಳಸಿರ್ ೂಂಡರು. ಅವರು ಚುಪಾಪ್ುರದ ಅರಸ ದಧಿವಾಹನರ್ ೂಂದಗ ಸಂಚು ಮಾಡಿ
ರಾಜಯವನುನ ವಶಪ್ಡಿಸಿರ್ ೂಂಡರು. ರಾಜಕುಮಾರನಿಗ ನಿಲಿಲು ರ್ ಲ ಯಿಲಿವಾಯಿತು. ಇದನುನ ರ್ ೇಳಿದ ಶ ರೇಣಿಕ
ಪೇತನಪ್ುರರ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ ರಾಜಯವನುನ ವಶಪ್ಡಿಸಿರ್ ೂಂಡವರ ೂಡರ್ ಮಾತರ್ಾಡಿದ. ದಧಿವಾಹನನಿಗೂ ತನನ
ತಪಿಪನ

ಅರಿವಾಯಿತು.

ರ್ ಲ ಯಿಲಿದ

ತಿರುಗುತಿುದಾ

ರಾಜಕುಮಾರನನುನ

ಕರ ಸಿ

ಪ್ುನುಃ

ಪ್ರತಿಷಾಠಪಿಸಿದ. ಮುಂದ ಯೂ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸುವಯವಸ್ ಿ ರ್ ಲ ಸುವಂತ ಮಾಗಾದಶಾನ ಮಾಡಿದ.

ರಾಜಯದಲ್ಲಿ

ಚ ೇಳಿನಿಯು ಶ ರೇಣಿಕನ ಸಹವತಿಾ, ಸಹಚ್ಚಂತಕಿ, ರ್ ಲವು ಸಮಯ ಮಾಗಾದಶ್ಾಯೂ ಆಗಿರುತಿುದಾಳು.
ಸಮವಸರಣರ್ ೆ ಪ್ರಿವಾರಸಹಿತ ಈ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಹ ೂೇಗುತಿುದಾರು. ಶ ರೇಣಿಕನ ಹರ್ ನರಡು ರಾಣಿಯರು
ಆಚರಿಸಿದ

ರ್ ೂೇಂಪಿಗಳು

ರ್ ೂೇಂಪಿಯ

ಕಥ ಗಳಲ್ಲಿ

'ವಿನಯಸಂಪ್ತಿು'

ರ್ ೂೇಂಪಿಯ

ಕಥ ಯಲ್ಲಿ

ಬರುತುದ .

ಶ ರೇಣಿಕ-ಚ ೇಳಿನಿಯರಿಂದಲ ೇ

ಆರಂಭವಾಗುತುವ .
'ಆನಂದಭ ೇರಿ',

ಭಗವಂತರನುನ

ರ್ಾಣಲು

ಹ ೂರಡುವಾಗ

ರಾಜವ ೈಭವದ

ವಣಾರ್ ,

ಸಮವಸರಣದ

ಹ ೂಯಿಸದ
ವಣಾರ್ ,

ಶ ರೇಣಿಕನ

ಭಕಿು,

ಜ ೈನರ

ಶ ರೇಣಿಕನು
ಊದದ

ನೂರಾರು
ಮಹಾವಿೇರ

ಶಂಖ-ಕಹಳ ಗಳು,

ಇವುಗಳ ಲಾಿ

ಈ

ಕಥ ಗಳಲ್ಲಿ

ಹಾಸುಹ ೂರ್ಾೆಗಿವ .
ಧಾಮಿಾಕ ಆಚರಣ ಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತರ್ಾಗಿದಾ ಶ ರೇಣಿಕನ ಪ್ರಿವಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ವ ೈರಾಗಯದತು
ವಾಲ್ಲತು, “ಭೌತಿಕ ಸುಖದಂದ ಆತಮನನುನ ತೃಪಿುಪ್ಡಿಸಲು ಎಂದೂ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಇದನುನ ಅರಿತು ಆತಮನಿಗ
ಬ ೇರ್ಾದ ಸ್ಾಾತಂತಯರ ಸುಖವನುನ ಗಳಿಸುವ ಉಪಾಯವನುನ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಆತಮ ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ ಇದಾಾರ್ ಯ್ಕೇ?
ಇಲಿ, ಶರಿೇರದ ಜ ೂತ ಗಿದಾಾರ್ . ನಿೇರು-ಹಾಲು ಸ್ ೇರಿದಂತ ಕಂಡರೂ, ಎರಡರ ಸಾಭಾವ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಯ್ಕೇ!
ಬ ಂಕಿಯ ಸಂಪ್ಕಾ ಬಂದಾಗ ನಿೇರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹ ೂೇಗುತುದ , ಹಾಲು ರ್ಾದುಗಡ ಯಾಗುತುದ . ಹಾಗ ಯ್ಕೇ,
ಕಮಾಮಲ ಸಂಪ್ಕಾದಂದ ಆತಮನು ಈ ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ ಸ್ ೇರಿದಾಾರ್ . ಜ್ಞಾನರೂಪ್ದ ದವಯ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ
ರ್ ೂೇಡಿದಾಗ ಆತಮನ ಇರವು ಗ ೂೇಚರವಾಗುವುದು. ಆ ಜ್ಞಾನವು 'ರ್ ೇವಲಜ್ಞಾನ' ಎನಿನಸಿರ್ ೂಳುಿವುದು.
ತಪ್ದಂದ ಮಾತರ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪ್ಡ ಯಲು ಸ್ಾಧ್ಯ!”
ಈ ತಪ್ದ ಮಹತಾವನುನ ಸ್ಾಾಮಿಯಿಂದ ರ್ ೇಳಿದ ಶ ರೇಣಿಕನ ಪ್ರಿವಾರದವರ ಮೆೇಲ

ಅಗಾಧ್

ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಶಾನರ್ಾೆಗಿ ಹ ೂೇದ ರಾಣಿಯರಿಗ (ಚ ೇಳಿನಿಯಬಾಳ ಹ ೂರತು) ವ ೈರಾಗಯವು
ಉತಪತಿುಯಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಾರ ಶ ಲದಂತ

ಭಾಸವಾಯಿತು. ಸ್ಾಾಮಿಯ ಬಳಿ ದೇಕ್

ಬ ೇಡಿದರು. ಅವರ

ವ ೈರಾಗಯದ ದೃಢತ ಯನುನ ಅರಿತ ಮಹಾವಿೇರರು ದೇಕ್ ಯನುನ ಅನುಗರಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಲಿ ಆಯಿಾರ್ಾ
ಚಂದರ್ಾದ ೇವಿಯ ರ್ ೇತೃತಾದಲ್ಲಿ ತಪೇನಿರತರಾದರು.
ಒಂದು ದನ ಶ ರೇಣಿಕನು ವಧ್ಾಮಾನ ತಿೇಥಾಂಕರರ ಬಳಿ ಬಂದು ವಂದಸಿ, ಧ್ಮೊೇಾಪ್ದ ೇಶವನುನ
ರ್ ೇಳಿದ ನಂತರ ಜಂಬೂದಾೇಪ್ದ ಭರತದ ಅವಸಪಿಾಣಿಯ ವಯವಹಾರವನೂನ ಕುಲಧ್ರಾದ ಪ್ುರಾಣವನೂನ
ಉತಸಪಿಾಣಿಯ

ವಯವಹಾರವನೂನ,

ಆಗಿನ

ಪ್ುರಾಣವನೂನ

ಗಣಧ್ರರು ಅವ ಲಿವನೂನ ವಿಸ್ಾುರವಾಗಿ ಮನಮುಟುಟವಂತ

ವಿವರಿಸಬ ೇರ್ ಂದು

ಪಾರರ್ಥಾಸಿದನು.

ಗೌತಮ

ಹ ೇಳಿದರು. ರ್ ೇಳಿದವರ ಲಿ ಗತಿಯ ಕುರಿತು

ಚ್ಚಂತಿಸುತು ಶ ರೇಷಠಗತಿಗ

ಹ ೂೇಗುವ ಮಾಗಾವರ್ ನೇ ಕುರಿತು ಮಾತರ್ಾಡುತು ತಮಮ-ತಮಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ

ತ ರಳಿದರು.
ಹಿೇಗ ಶ ರೇಣಿಕನು ಸಭಕರ ಮನಸಸನುನ ಅರಿತವನಂತ ಪ್ರಶ ನ ಮಾಡುತು. ತತುಾಸ್ಾರದ ತಿರುಳನುನ
ಎಲಿರೂ ಸವಿಯುವಂತ ಮಾಡುತಿುದಾನು.
ಮತ ೂುಂದು

ದನ

ಶ ರೇಣಿಕನು

ಅಶ ೇಕವನದಲ್ಲಿ

ಅಶ ೇಕವೃಕ್ಷದ-ರ್ ಳಗ

ಮುನಿಗಳನುನ ಕಂಡು ಅವರ ರೂಪ್-ಯೌವನ, ಸ್ೌಂದರ್ಯಗಳಿಗ

ಕುಳಿತಿದಾ

ಜಿೇವಂಧ್ರ

ಬ ರಗಾಗಿ ‘ಇವರು ಯಾರು?' ಎಂದು

ಸುಧ್ಮಾ ಗಣಧ್ರರ ಬಳಿ ರ್ ೇಳಿದನು. ಗಣಧ್ರರು ಜಿೇವಂಧ್ರನ ಚರಿತ ಯರ್ ನಲಾಿ ಹ ೇಳಿದರು.
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೇರರು ಮತ ೂುಮೆಮ ವಿಪ್ುಲಾಚಲರ್ ೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶ ರೇಣಿಕನು ವಂದಸಲು
ಹ ೂೇಗುತಾು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಮಾರುಚ್ಚ ಮುನಿಗಳು ಧಾಯನ ತನಮಯರಾಗಿದುಾದನುನ ರ್ ೂೇಡಿದನು. ಅವರಿಗ
ಭಕಿುಯಿಂದ ಎರಗಿ, ಮಹಾವಿೇರರ ಬಳಿ ಬಂದು ಧ್ಮಾರುಚ್ಚಗಳ ಬಗ ಗ ರ್ ೇಳಿದನು. ಅವರು ಮುನಿಗಳ
ಚರಿತ ಯನುನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಚಂಪಾಪ್ುರದ ರಾಜ ಶ ಾೇತವಾಹನ, ಸಂಸ್ಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಕಿುಹ ೂಂದ ತನನ ಮಗ
ವಿಮಲವಾಹನನಿಗ ರಾಜಯವನುನ ಒಪಿಪಸಿ ತಾನು ಮಹಾವಿೇರರ ಬಳಿ ದೇಕ್ ಪ್ಡ ದನು. ಮಾಸ್ ೂೇಪ್ವಾಸ
ಮಾಡಿ ಪಾರಣ ಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹ ೂರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ರ್ ಲವರು ಮಾತರ್ಾಡಿರ್ ೂಳುಿತಿುದುಾದು ಇವರ ಕಿವಿಗ ಬಿತುು.
ಅದು ಏರ್ ಂದರ , “ವಿಮಲವಾಹನನುನ ದ ೂರೇಹಿಗಳು ಸ್ ರ ಗ ತಳಿಿ ರಾಜಯವನುನ ಅಪ್ಹರಿಸಿದಾರು! ಮುನಿಗಳ
ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ

ಕ್ ೂೇಭ ಯುಂಟಾಯಿತು.

ಶತುರಗಳ ೂಡರ್

ರ್ಾದಾಡುವುದರಲ್ಲಿದ .

ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಟಟರು!
ಈ

ರೌದರಧಾಯನವು

ಅವರ
ಇನುನ

ಮನಸುಸ
ಒಂದು

ಈಗ

ಧಾಯನದಲ್ಲಿಲಿ.

ಅಂತಮುಾಹೂತಾರ್ಾಲ

ಮುಂದುವರ ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ ನರರ್ಾಯುಷಯ ಕಟುಟತುದ . ಆದಾರಿಂದ ನಿೇನು ಈಗಲ ೇ ಹ ೂೇಗಿ ಅವರ ಅಶುಭ
ಪ್ರಿಣಾಮವನುನ ನಿನನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹ ೂೇಗಲಾಡಿಸು”- ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಶ ರೇಣಿಕನು ಧ್ಮಾರುಚ್ಚಗಳ ಬಳಿಗ
ಧಾಯನವನುನ

ಬಿಡಿರಿ.

ಸಂರ್ ಿೇಷ

ಹ ೂೇದನು, "ಮುನಿವರ! ದುಗಾತಿಗ

ಪ್ರಿಣಾಮದಂದ

ಆತಮನ

ಪ್ರಗತಿಯನುನ

ರ್ಾರಣವಾಗುವ ರೌದರ
ಹಾಳುಮಾಡಿರ್ ೂಳಿಬ ೇಡಿ.

ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಸಂಸ್ಾರವನುನ ಹ ಚುಿ ಮಾಡುತುವ ? ಯಾರು ಮಿತರ? ಯಾರು ಶತುರ? ನಿಮಗ ನಿೇವ ೇ
ಮಿತರ-ಶತುರಗಳು. ಆದಾರಿಂದ ಮೊೇಹ ಬಂಧ್ನವನುನ ಹರಿದ ೂಗ ಯಿರಿ!” ಎಂದು ವಿನಯದಂದ ಮಧ್ುರ
ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಬ ೂೇಧಿಸಿದನು.
ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಧ್ಮಾರುಚ್ಚಗಳ ಕಷಾಯ ಪ್ರಿಣಾಮವು ನಷಟವಾಯಿತು. ತಮಮ ಮನಸಿಸನ
ಚಂಚಲತ ಗ

ತಾವ ೇ

ನಿಂದಸಿರ್ ೂಂಡರು.

ಮತ ು ದೃಢವಾದ

ಮನಸಿಸನಿಂದ

ಧಾಯನದಲ್ಲಿ ಲ್ಲೇನರಾದರು.

ಶ ರೇಣಿಕನು ಭಗವಂತರ ಬಳಿಗ ಹ ೂೇದನು. ಮುನಿವರರು ಎರಡುವರ ರ್ಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶುದಿ ಪ್ರಿಣಾಮವನುನ
ಹ ೂಂದದರು. ನಂತರ ಧಾಯನದಲ್ಲಿ ಉತೃಷಟ ಸ್ಾಿನವನುನ ಸ್ಾಧಿಸಿದರು. ಆತಮ ಹಿತರ್ ೆ ಘಾತವುಂಟುಮಾಡುವ
ಕಮಾಗಳು ಕಳಚ್ಚದುವು. ರ್ ೇವಲಜ್ಞಾನ ಉದಯಿಸಿತು. ಧ್ಮಾರುಚ್ಚ ಜಿರ್ ೇಂದರರನುನ ಇತರ ರಾಜರ ೂಡರ್
ಶ ರೇಣಿಕನೂ ಬಂದು ಪ್ೂಜಿಸಿದನು.
“ಜಂಬೂದಾೇಪ್ದ ಭರತಕ್ ೇತರದಲ್ಲಿ ಇನುನ ಮುಂದ ಯಾರು ರ್ ೇವಲ ಜ್ಞಾನವನುನ ಪ್ಡ ಯುವರು?”
ಎಂದು ಶ ರೇಣಿಕನು ಗೌತಮ ಗಣಧ್ರರನುನ ರ್ ೇಳಿದನು. ಅದ ೇ ಸಮಯರ್ ೆ ಅಲ್ಲಿಗ

ಬರಹ ೀಂದರನು ತನನ

ರ್ಾಲಾರು ದ ೇವಿಯರ ೂಡರ್ ಸಮವಸರಣರ್ ೆ ಬಂದು ಜಿರ್ ೇಂದರರಿಗ ವಂದಸಿ ಕುಳಿತನು. ಗಣಧ್ರರು 'ಈ
ವಿದುಯರ್ಾಮಲ್ಲಯ್ಕೇ ರ್ ೂರ್ ಯ ರ್ ೇವಲಜ್ಞಾನ'- ಎಂದರು. 'ಇನುನ ಏಳುದನರ್ ೆ ಇವನು ಸಾಗಾದಂದ ಚುಯತರ್ಾಗಿ
ಈ

ನಗರದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ

ಜಂಬೂಕುಮಾರರ್ಾಗಿ

ಹುಟುಟವನು.

ಚ್ಚಕೆಂದನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ

ದೇಕ್ ಧ್ರಿಸಿ

ರ್ ೇವಲ

ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನು' ಎಂದು ಅವನ ಮುಂದನ ಭವವನೂನ ಹ ೇಳಿದರು.
ಶ ರೇಣಿಕನ ಮಕೆಳು, ಸ್ ೂಸ್ ಯರು, ಮೊಮಮಕೆಳು ಕೂಡಾ ಅವನ ಅಪ್ಪಣ ಪ್ಡದ ೇ ತಪ್ಸಿಾಗಳಾದರು.
“ಮರದ ಹಸುರ ಲ ಗಳು ಹಣಾಿಗಿ ಉದುರುವ ಹಾಗ ಮನುಷಯನ ಜಿೇವನ. ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆೇಲ ಬಿದಾ ಮಂಜಿನ
ಹನಿಯಂತ

ಈ

ತ ೂಡಗಬ ೇಕು”.

ಬುದುಕು.
ಭಗವಾನರ

ಹಿೇಗಿರುವಾಗ

ಮುಪಿಪನವರ ಗೂ

ದವಯವಾಣಿಯು

ಜನರ

ರ್ಾಯದ

ಶರದ ಿಯನುನ

ಶಕಿುಯಿರುವಾಗಲ ೇ

ಹ ಚ್ಚಿಸಿ

ತಪ್ಸಿಸಗ

ಆತ ೂೀನುಮಖರಾಗುವಲ್ಲಿ

ಉತಾಸಹವನುನ ತುಂಬುತಿುತುು. ಶ ರೇಣಿಕನು ಸದಾರ್ಾಲವೂ ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿರಲು ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿುದನ
ಾ ು. ಆದರೂ
ಮುನಿದೇಕ್ ಯನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಸಮಥಾರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ. ತಾಯಗ ಪ್ರವೃತಿುಗ ಅವನ ಪ್ೂವಾಕಮಾ ತಡ ಯಾಗಿತುು.
ಸದಾರ್ಾಲವೂ ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಿವ ೇ ಧ್ಮಾ ಚ್ಚಂತರ್ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಲಕಳ ಯುತು ರಾಜರ್ಾರಣವನುನ
ಉದಾಸಿೇನ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಅವನ ಮಗ ಕುಣಿಕನಿಗ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಆತ ಮಹತಾಾರ್ಾಂಕ್ಷಿ! ತಾರ್ ೇ
ಮಕುಟಬದಿರಾಜರ್ಾಗಬ ೇರ್ ಂಬ ಅವನ ಆಸ್ ಬಲವಾಯಿತು. ಅವರ್ ೇ ರಾಜಾಯಧಿರ್ಾರವನುನ ನಿವಾಹಿಸುತಿುದಾರೂ
ಅವನಿಗ ತೃಪಿುಯಿಲಿ. ರ್ ೂರ್ ಗ ಕುಣಿಕ ವಂಚರ್ ಯಿಂದ ತನನ ತಂದ ಯರ್ ನೇ ಸ್ ರ ಯಿಟುಟ ಸಿಂಹಾಸನವನುನ ಏರಿ
ತಾರ್ ೇ ರಾಜರ್ ಂದು ಘೂೇಷಿಸಿರ್ ೂಂಡ.
ಶ ರೇಣಿಕನಿಗ ಸ್ ರ ವಾಸಕಿೆಂತಲೂ ಮಗನ ಚುಚುಿ ಮಾತುಗಳು ಅಸಹನಿೇಯವಾಗಿದುಾವು. “ಎಷುಟ ಸಲ
ಸಮವಸರಣರ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ ಉಪ್ದ ೇಶ ರ್ ೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೇಜನ? ಮಕೆಳು ಸರ್ಾಯಸಿಗಳಾದರೂ ನಿಮಮ
ವಾಯಮೊೇಹ

ಹ ಚ್ಚಿತಲಾಿ!”

ಎನುನವನು.

‘ಮರಣ

ಯಾವ

ರಿೇತಿ

ಬರುವುದ ೂೇ

ಯಾರಿಗೂ

ಗ ೂತಿುಲಿ.

ಆದುದರಿಂದ ಮನಸಸನುನ ಶುದಿವಾಗಿರಿಸಿರ್ ೂಳಿಬ ೇಕು!' ಎಂಬ ಮಹಾವಿೇರವಾಣಿ ಶ ರೇಣಿಕನ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ
ಮೊಳಗುತಿುತುು. ಆತ ಮಗನ ರ್ ಡುಮಾತುಗಳಿಗ ಕಿವುಡಾಗಿಬಿಟಟ!
ಇಷಾಟದರೂ ಕುಣಿಕನಿಗ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರೇತಿಯಿತುು. ಆರ್ , ''ಅಪಾಪ, ಮಗರ್ ೇ! ತಂದ ಗ ಎಂತಹ
ಸರ್ಾಮನ ಮಾಡಿದ ಯಪಾಪ! ನನನನೂನ ಅವರ ಜ ೂತ ಸ್ ೇರಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಾಗಿ ರ್ ೇಳಿರ್ ೂಂಡಳು.
ಕುಣಿಕ ‘ತಾನು ಅತಿಯಾಸ್ ಗ

ಬಲ್ಲಯಾದರ್ ೇ?” ಎಂದುರ್ ೂಂಡ, ಶ ರೇಣಿಕನ ವಯಕಿುತಾದ ಮುಂದ

ಕುಣಿಕ ಗೌಣವಾಗಿದಾ. ವೃದಿ ತಂದ ಯಲ್ಲಿ ವಿರಕಿು ಮೂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕುಣಿಕನ ಪ್ಟಟದ ಆಸ್ ತಿೇರಿರಲ್ಲಲಿ.
“ರ್ಾವಿಬಾರೂ ಸಮವಸರಣರ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ ಬಿಡುತ ುೇವ . ಅವರನುನ ಬಿಟುಟ ಬಿಡು!” ಎಂದು ತಾಯಿಯ
ಮಾತು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ಶಾಿತಾುಪ್ ಮೂಡಿಸಿತುು. ತಂದ ಯನುನ ತಾರ್ ೇ ಕರ ತರಬ ೇರ್ ಂದು ಹ ೂರಟ.
ಸ್ ರ ಮರ್ ಯ ಬಳಿ ಬರುತಿುದಾಂತ ಯ್ಕೇ ಶ ರೇಣಿಕನ ಪಾರಥಾರ್

ರ್ ೇಳಿಸುತಿುತುು. 'ಆತಮನನುನ ಯಾವ

ಶಸರವೂ ಘಾತಿಸದು. ಬ ಂಕಿಯು ಸುಡದು, ನಿೇರು ರ್ ರ್ ಸಲಾರದು. ತನನ ಸಾಭಾವವಾದ ಜ್ಞಾನ-ಚ ೈತನಯ
ಲ್ಲೇನನು, ಆತಮ!”
'ಮೃತುಯರೂಪ್ವಾದ ಮಹ ೂೇತಸವವು ಪಾರಪ್ುವಾದಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ತಾರ್ ೇ ಭಯ? ಮೃತುಯವು
ಕಲಪವೃಕ್ಷ, ಜಿೇವಿಯ ಕಲಾಯಣವು ಶರಿೇರದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಮತಾವನುನ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿದ .”
ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲ ೇ ರ್ಂಟಾರ್ಾದದಂತ ರ್ ೇಳಿಬರುತಿುದಾ ನುಡಿಗಳು ಕುಣಿಕ ಹತಿುರ-ಹತಿುರವಾಗುತಿುದಾ
ಹಾಗ ಲಾಿ ಮೆಲುವಾಗುತಾು ಆಗುತಾು, ಅವನು ಒಳಗ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ ೇ ಹ ೂೇಗಿತುು!
ತನನ ರ್ಾರಣದಂದಲ ೇ ತಂದ

ಮೃತುಯವಶರಾದರ ಂಬ ಅಪ್ರಾಧಿೇ ಪ್ರಜ್ಞ ಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಹ ೂೇದ

ಕುಣಿಕ.


