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ಮ ನ್ ನಡಿ
ಜ ೈನ ದಿಗಂಬರ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಆಚಾಯಯ ಶ್ರೇ ಕುಂದಕುಂದರದು ದ ೊಡಡ ಹ ಸರು. ಅವರ
ಕಾಯಯವೂ ದ ೊಡಡದ ೇ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವವೂ ದ ೊಡಡದ . ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಿ ಕನನಡ ಜ ೈನ ಕವಿಗಳು ಅವರನುನ
ಸಮರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾವಯವನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಾರ . ಅವರ 'ಸಮ್ಯಸಾರ' ಗರಂಥ ರಾಜನಿಗ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೇಯ
ಆಧಾಯತಮ ಇತಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಸಾಾನವಿದ . ಇದರಲ್ಲಿ ವಯವಹಾರ ನಯ ಮ್ತುು ನಿಶಚಯ ನಯದಿಂದ
ಆತಮನ ಸವರೊಪ್ವನುನ ವಿಸಾುರವಾಗಿ ವಿವ ೇಚಿಸಿದಾಾರ . ಇವರು ಕರ್ಾಯಟಕದವರ ಂಬುದ ೇ ಎಲ್ಿ ಕನನಡಿಗರಿಗ
ಹ ಮ್ಮಮಯ ಸಂಗತಯಾಗಿದ .
ಭಗವಾನ್

ಮ್ಹಾವಿೇರರ

೨೬೦೦ರ್ ಯ

ಜನಮ

ಕಲಾಯಣ

ಮ್ಹ ೊೇತಸವದ

ರಾಜಯ

ಸಮಿತಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊ, ಕರ್ಾಯಟಕ ಸಕಾಯರದ ಸರ್ಾಮನಯ ಗೃಹಸಚಿವರೊ ಆದ ಶ್ರೇ ಮ್ಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಖಗ ಯ ಅವರು
ಭಗವಾನ್ ವಧ್ಯಮಾನ ಮ್ಹಾವಿೇರರ ತತುವಗಳ, ಅವರ ನಂತರದ ಮ್ಹಾಪ್ುರುಷ್ರ, ಗರಂಥಗಳ ಪ್ರಿಚಯ
ಜನ ಸಾಮಾನಯರಿಗ ಏರ್ ೇನೊ ಆಗಿಲ್ಿ. ಈ ಕಾಯಯ ಈ ಜನ ಕಲಾಯಣ ಮ್ಹ ೊೇತಸವದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ
ಆಗಬ ೇಕ ಂದು ಅಭಿಪಾರಯಪ್ಟಟರು. ಅವರ ಸದಾಶಯಕ ೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಆಚಾಯಯ ಶ್ರೇ ಕುಂದಕುಂದರ
ಬಗ ೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪ್ುಸುಕ ಹ ೊರತರಲ್ು ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತ ನಿಧ್ಯರಿಸಿತು.
ಶ್ರೇಮ್ತ ಡಾ. ಎಸ್. ಪ್ರೇತ ಅವರು ಮ್ಮೈಸೊರು ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲ್ಯದ ಕುವ ಂಪ್ು ಕನನಡ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಂಸ ಾಯಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಪ್ರವಾಚಕರಾಗಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸುತುದಾಾರ . ಉತುಮ್ ಲ ೇಖಕರೊ ಜನಪ್ರಯರೊ
ಆಗಿದಾಾರ . ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಯ ಕರ ಗ

ಓಗ ೊಟುಟ ಈ ಸುಂದರ ಕಿರುಕೃತಯನುನ ಶ್ೇಘ್ರವಾಗಿ

ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾರ . ಇವರಿಗ ಸಮಿತಯು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ .
ಡಾ.ಎಂ. ಎ. ಜಯಚಂದರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಭಗವಾನ್ ಮ್ಹಾವಿೇರ ೨೬೦೦ರ್ ೇಯ ಜನಮಕಲಾಯಣ
ಮ್ಹ ೊೇತಸವದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತ, ಬ ಂಗಳೂರು

ಒುಂದ ದಿನ್ ಒಳಕ ುಂಡಿತ್ ತ ನ ೀಡಾ
ನಮ್ಮ

ಕಣ ದ
ೆ ುರಿಗ

ಸಂಚಯಗಳಂತರುವ
ಬಾಯಿಗ

ವಾಸುವಗಳಿವ .

ಎರಡು

ಜನಪ್ದ

ಪ್ುರಾಣ

ಒಂದು

ಕಥನಗಳನುನ

–

ಜರ್ಾಂಗಿಕ

ತಲ ಮಾರಿನಿಂದ

ಸಂಸೃತಯ

ತಲ ಮಾರಿಗ

ಸೃತ

ಬಾಯಿಯಿಂದ

ರ್ ನಪ್ನ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶ್ೇಲ್ವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಂಡು ಬಂದ ಮೌಖಿಕ ಜಗತುು. ಇದು

ಈಗಾಗಲ ೇ ನಮ್ಮ ನಡುವ ಕಣಮರ ಯಾಗುತುರುವ ಜಗತುು. ಇರ್ ೊನಂದು – ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಿ ಜ್ಞಾನಶಾಖ ಗಳ
ಮಾಹಿತ

ಭಂಡಾರವನೊನ

ತನನ

ಸೊಚಯಂಕದಲ್ಲಿ

ದಾಖಲ್ಲಸಿಕ ೊಳುುತ್ಾು,

ಮ್ನುಷ್ಯನ

ಸೃಜನಶರಮ್ದ

ಕಾಲ್ದಿೇಘ್ಯತ್ ಯನುನ ತನನ ಅಣುಕ್ಷಣಗಳ ಹರಸವತ್ ಗ ತಂದಿಟುಟಕ ೊಂಡು ದ ೈತಯ ಸಾಧ್ರ್ ಯನುನ ಮ್ಮರ ಯುತುರುವ
ಗಣಕ ಜಗತುು. ಇದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ ೆ ಗಣರ್ ಗ ಸಿಗದ ವ ೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸುತುರುವ ಜ್ಞಾನ ಜಗತುು.
ಮೌಖಿಕ ಸೃಜನ ಪ್ರತಭ ಯ ಪ್ರತೇಕ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ. ಗಣಕ ಜ್ಞಾನದ ವ ೇಗದ ಪ್ರತೇಕ ಶಕುಂತಲಾದ ೇವಿ.
ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯದು

ರ್ ನಪ್ಲ್ಿ;

ಕ ೇವಲ್

ಅದ ೊಂದು

ಸೃಜನ

ಪ್ರತಭ .

ಅದು

ಭೊತವಲ್ಿ

ವತಯಮಾನ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಂಡ ಸಮ್ಕಾಲ್ಲೇನವಾದ ಸೃಜರ್ . ಅದು ಕ ೇವಲ್ ವಯಕಿುಯಲ್ಿ, ಅದ ೊಂದು
ಸಮ್ುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞ . ಶಕುಂತಲಾದ ೇವಿಯವರ ಜ್ಞಾನಶಕಿು ೨ + ೨ = ೪ ರ ಲ ಕಾೆಚಾರದ ಅಗಾಧ್ ರ್ ನಪ್ನ
ಕ ೊೇಶ. ಇದು ತ್ಾಂತರಕ ರ್ ೈಪ್ುಣಯತ್
ಪ್ರಿಭಾವಿಸಬ ೇಕಾದ

ಬಹುಮ್ುಖಯ

ಹಾಗೊ ಪ್ರಿಕಲ್ಪರ್ ಗಳ ಅದುುತ ಸಮಿೇಕರಣದ ಜ್ಞಾನಶಕಿು. ಇಲ್ಲಿ

ವಿಚಾರವ ಂದರ ,

ಮೊದಲ್ರ್ ಯದು

ಭಾವಪ್ರಭ ಯ

ಸೃಜರ್ ಯ

ಫಲ್.

ಎರಡರ್ ಯದು ಬುದಿಧ ಸಂಚಯದ ತಕಯದ ಫಲ್. ಇಂದು ಈ ಎರಡು ವಾಸುವಗಳ ನಡುವ ಅಕ್ಷರ ಲ ೊೇಕದ
ಚಲ್ರ್ ಹಲ್ವು ಸವಾಲ್ುಗಳಿಗ ಹಲ್ವು ಬಿಕೆಟುಟಗಳಿಗ ಮ್ುಖಾಮ್ುಖಿಯಾಗಿದ .
ಜ್ಞಾನದ ಶ ೇಧ್ ವಿಸುರಣ ಗ ೊಂಡಂತ್ , ಬಹಳಷ್ುಟ ಆತಂಕಗಳು ನಿತಯದ ಛಯಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮಮದುರು
ಬಿಚಿಚಕ ೊಳುುತುವ .

ಮಾಹಿತ

ಕಣಮರ ಯಾಗುವ

ಆತಂಕವನುನ

ತಂತರಜ್ಞಾನದ
ಹಲ್ವು

ವ ೇಗದಾಳಿಗ
ಜನ

ಸಿಲ್ುಕಿ

ಭಾಷಾತಜ್ಞರು

ಜಗತುನ
ಗಂಭಿೇರ

ಬಹುತ್ ೇಕ

ಭಾಷ ಗಳು

ಸಮ್ಸ ಯಯಾಗಿ

ಜಗತುನ

ಮ್ುಂದಿಟ್ಟಟದಾಾರ .
ಈ

ಆತಂಕದ

ಕ ೇಳಿಕ ೊಳುಬ ೇಕಾದ

ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮ್ುಖ

ಪ್ರಶ ನ.

ನಮ್ಮ

ಕನನಡ

ಭಾಷ

ಎಂಬುದು

ಭಾಷ ಯ
ಕ ೇವಲ್

ಸಿಾತ

ಏನು

ಸಂವಹನ

?

ಇದು

ಸಂಕ ೇತವಲ್ಿ.

ರ್ಾವು
ಅದು

ಸಮ್ುದಾಯದ ಸಂಸೃತ, ರ್ಾಗರಿಕತ್ , ಸೃಜನಶಕಿು, ಬುದಿಧ ಭಾವಗಳು ಸಂಲ್ಗನಗ ೊಂಡ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತೇಕ.
ಅದು ಸಮ್ುದಾಯದ ಉಸಿರು. ಇಂಥ ಭಾಷ ಯ ಅಳಿಯುವಿಕ ಎಂದರ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಿ ಕ್ ೇತರಗಳ ಪ್ರಮ್ುಖ
ವಾಯವಹಾರಿಕತ್ ಯಿಂದ ಆ ಭಾಷ ಯನುನ ಹ ೊರಗಿಡುವುದು; ಆಡಳಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ಕಯ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಾಾನದಿಂದ

ಆ ಭಾಷ ಯನುನ ಕಣಮರ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಅಥಯ – ಬಹುದ ೊಡಡ ಭಾಷಿಕ ಸಮ್ುದಾಯವಂದನುನ ಜ್ಞಾನದ
ಬ ಳಕಿನಿಂದ ದೊರವಿಡುವುದು. ಜಾಗತಕ ಬದುಕಿನ ಸುಖ ಸವಲ್ತುುಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸುವುದು. ಇಂಥ ಹಲ್ವು
ಆಘಾತಕಾರಿೇ

ಆತಂಕಗಳ

ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಲಿ

ಇಂದು

ಕನನಡ

ಅಕ್ಷರಲ ೊೇಕ

ತನನ

ಗತಯನುನ

ಕಂಡುಕ ೊಳುಬ ೇಕಾಗಿದ .
ಸಾವಿರಾರು ವಷ್ಯಗಳ ಇತಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೃತಕ, ರಾಜಕಿೇಯ ದಬಾಾಳಿಕ ಯನುನ ಸಮ್ಥಯವಾಗಿ
ಎದುರಿಸಿ ಬ ಳ ದುಬಂದ ಕನನಡ ಭಾಷ ಗ , ಕನನಡ ಬದುಕಿಗ ಆತಂಕ ಆಘಾತಗಳು ಮ್ಮೈಯುಂಡ ಬಾಳು.
ಕುರಿತ್ ೊೇದದ ಯುಂ ಕಾವಯ ಪ್ರಯೇಗ ಪ್ರಿಣತಮ್ತಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ೊೆಂಡು ಹಿತಮಿತ ಮ್ೃದುವಚನ, ನುಡಿ
ಟಠಡಢಣ, ಮಾತು ಜ ೊಯೇತಲ್ಲಯಂಗ, ಹಲ್ಗ ಬಳಪ್ವ ಪ್ಡಿಯದ ೊಂದಗೆಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲದಂತ್ ಹಾಡಿದ ಹಲ್ವು
ಕಾಲ್ದ

ಹಲ್ವು

ನಿಟ್ಟಟನ

ನುಡಿಸಾಧ್ಕರ

ಮಾಗಯದ ೇಸಿಗಳ

ಸಮಾಹಿತದಲ್ಲಿ

ತನಗ ದುರಾದ

ಆಘಾತಗಳನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಕನನಡದ ದಿೇಪ್ ಬ ಳಗಿದ . ಇದರಥಯ ಆಯಾ ಕಾಲ್ದ ಕನನಡ

ಸಮ್ುದಾಯ

ತಕೆ ವಿವ ೇಕ ತ್ ೊೇರಿ, ಸೃಜನಶ್ೇಲ್ವಾಗಿದ . ಆದರ , ಇಂದಿನ ಆತಂಕ,

ತನನ ಕಾಲ್ದ ಸವಾಲ್ುಗಳಿಗ
ಹಿಂದ ಂದಿನ

ಆತಂಕ

ಆಕರಮ್ಣಗಳಿಗಿಂತ

ಭಯಾನಕವಾದುದು.

ಈ

ಭಯಾನಕತ್ ಯನುನ

ಎದುರಿಸುವ

ಹಾಗೊ

ಆರ ೊೇಗಯಕರವಾಗಿ ಅದನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಬ ಳ ಯುವ ಸತವಶಕಿು ಭಾಷ ಗಿದಾರೊ, ಭಾಷಿಕ ಸಮ್ುದಾಯದ
ಇಚಾಾಶಕಿುಯ ಕ ೊರತ್
ಸರಕಲ್ಿ;

ಎದುಾಕಾಣುವ ಸಂಗತ. ಈ ಇಚಾಾಶಕಿು ಹ ೊರಗಿನಿಂದ ಆಮ್ದು ಮಾಡಿಕ ೊಳುುವ

ಬದುಕನುನ

ಜನಸಮ್ುದಾಯದ ೊಳಗ

ರೊಪ್ಸುವ
ಅರಿವ ೇ

ಪ್ರಭುತವ
ಗುರುವಾಗಿ

ಹಾಗೊ

ಪ್ರಭುತವವನುನ

ಮ್ೊಡಬ ೇಕಾದ

ಆಯೆ

ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಶ ೇಷ್

ಈ

ಮಾಡಿಕ ೊಳುುವ
ಪ್ರಜ್ಞಾ

ವಿಶ ೇಷ್

ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯ ಸಮ್ುದಾಯವನುನ ಕಡ ಗಣಿಸದ ಸಮಿೇಕರಣದ ಜ್ಞಾನಶಕಿುಗ ಮ್ಣ ಹಾಕಬ ೇಕಿದ .
ಸಾಮಾಜ್ಜಕ

ರ್ಾಯಯವನುನ

ಸಂಸೃತಯ

ರುಚಿ

ವಿಶ ೇಷ್ತ್ ಯನುನ

ಪ್ರಿಭಾವರ್ ಗ

ತಂದುಕ ೊಂಡು

ಜಂಗಮ್ಶ್ೇಲ್ವಾಗಬ ೇಕಿದ . ಅತರ ೇಕಗಳ ಅವಾಂತರದಿಂದ ಸಮ್ುದಾಯವನುನ ಕಾಪಾಡುವ ಶಕಿು ಅಕ್ಷರ
ಲ ೊೇಕಕಿೆದ . ಅದಾರಿಂದ ಅಕ್ಷರಲ ೊೇಕ ಸೃಜನಶ್ೇಲ್ತ್ ಯನುನ ಎಚಚರದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕ ೊಳುುತ್ಾು, ಜ್ಞಾನದ ಹ ೊಸ
ವಿಸುರಣ ಗ ತ್ ರ ದುಕ ೊಳುುವ ಅಗತಯವಿದ .
ವಿಜ್ಞಾನದ ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಆವಿಷಾೆರಗಳಿಗ ಪ್ರತಸಪಂದಿಸುತ್ಾು ಬ ಳ ಯುವ ಭಾಷ ಯ ಸೃಜನಶ್ೇಲ್ತ್
ಪ್ರಕಾಶ್ಸುತುದ .

ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ

ವಿಚಾರ

ಸೃಜನಶ್ೇಲ್

ಭಾವದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವಯಕುಗ ೊಂಡಾಗ

ಅದಕ ೊೆಂದು

ಮಾನವಿೇಯತ್ ಯ ಪ್ರಭ

ಪಾರಪ್ುವಾಗುತುದ . ಹ ೊಸಕಾಲ್ದ ಸಂವ ೇದರ್ ಗಳಿಗ

ತ್ಾತವಕ ತಕಯದಿೇಪ್ುಗಳಿಗ

ತ್ ರ ದುಕ ೊಳುುವ ನಮ್ಯಗುಣ ಜ್ಜೇವಂತ ಭಾಷ ಯಂದರ ದ ೊಡಡಶಕಿು. ಕಾಲ್ದ

ಅಗತಯಗಳಿಗ

ಸಪಂದಿಸಬಲ್ಿ

ನಮ್ಯಗುಣ

ಕನನಡ

ಭಾಷ ಯ

ದ ೊಡಡ

ಶಕಿು.

ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗ

ಜಾಗತಕ

ಮ್ಟಟದಲ್ಲಿ

ವಿಸುರಣ ಗ ೊಳುುತುರುವ ಎಲ್ಿ ಜ್ಞಾನಶಾಖ ಗಳ ಪ್ರಿಭಾಷಿಕ ಶಬಾ ಸಂಪ್ತುನುನ ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ಾು, ತನುನಖ ೇಣ
ವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನವನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಕನನಡ ಭಾಷ ಬ ಳ ಯಬ ೇಕಿದ . ಕನನಡ ಜ್ಞಾನಚ ೇತನಗಳ ಇಚಾಾಶಕಿು ಈ
ದಿಸ ಯಲ್ಲಿ ಹ ಚುಚ ಕಿರಯಾಶ್ೇಲ್ವಾಗಬ ೇಕಾದ ಅಗತಯವಿದ . ಅಲ್ಿಮ್ನ ಒಂದು ವಚನ ಹಿೇಗಿದ .
ಹಿಂದಣ ಅನಂತವನು ಮ್ುಂದಣ ಅನಂತವನು
ಒಂದು ದಿನ ಒಳಕ ೊಂಡಿತುು ರ್ ೊೇಡಾ
ಒಂದು ದಿನವರ್ ೊಳಕ ೊಂಡು ಮಾತ್ಾಡುವ ಮ್ಹಾಂತನ
ಕಂಡು ಬಲ್ಿವರಾರಯಯ
ಆದಯರು ವ ೇದಯರು ಅನಂತ ಹಿರಿಯರು ಕಾಲ್ದಂತುವನರಿಯದ
ಅಂತ್ ಹ ೊೇದರು ಕಾಣಾ ಗುಹ ೇಶವರ.
ಜಗತುನ ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಹಿಂದಣ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯ ಅಪಾರತ್ ಇದ . ಮ್ುಂದಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಂತತ್ ಇದ .
ವತಯಮಾನದಲ್ಲಿ

ಈ

ಮಾತ್ಾಗುತುದ .

ಆ

ಎರಡೊ
ಮಾತು

ಸಂಲ್ಗನಗ ೊಂಡ
ಜ ೊಯೇತಲ್ಲಯಂಗ

ಭಾವದಲ್ಲಿ

ಸೃಜನಶ್ೇಲ್ವಾದಾಗ

ರೊಪ್ಯಾಗುತುದ .

ನಿಜವಾದ

ಅದು

ಪ್ುಸುಕಗಳು

ಅಳಿಯದ
ಮಾತು

ಜ ೊಯೇತಲ್ಲಯಂಗವಾದ ಸಂಸೃತ ಸಂಚಯದ ಜ್ಞಾನದಿೇವಿಗ ಗಳು. ಜ್ಞಾನವನುನ ಕ ೇವಲ್ ಪ್ಂಡಿತಮಾನಯರ
ಸವತ್ಾುಗಿಸದ ,

ಜನಸಾಮಾನಯರ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಗಳನುನ ಶ ೇಧ್ರ್ ಗ

ಬದುಕಾಗಿಸುವುದು

ಅಕ್ಷರಲ ೊೇಕದ

ಗುರಿಯಾಗಬ ೇಕು.

ಜ್ಞಾನ

ಹಚುಚತ್ಾು, ಆತ್ಾಮವಲ ೊೇಕನದ ಒಳಮ್ುಖಿೇದಶಯನ ದಿೇಪ್ುಯಲ್ಲಿ ಸತಯವನುನ

ಮ್ನಗಾಣಿಸಬ ೇಕು. ಕಂಡ ಸತಯದ ಬ ಳಕಿನಲ್ಲಿ ವತಯಮಾನದ ದಾರಿ ತರ ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮ್ುಂಗಾಣ ೆಯಿಂದ
ಗುರಿಯ

ಕಡ

ಹಜಿ

ಹಾಕಬ ೇಕು.

ಇದು

ಬದುಕಿನ

ಗತಶ್ೇಲ್

ಗುಣವಾದಾಗ

ಅತರ ೇಕಗಳಿಗ

ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಿ.
ಇದು ಜಾಗತೇಕರಣದ ಯುಗ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯಯ ವ ೇಗ ಅಪ್ರಿಮಿತವಾದಷ್ುಟ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೊ
ಆಗಿದ . ಜಾಗತೇಕರಣದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಸಂಸೃತ, ಏಕಜ್ಜೇವನ ಶ ೈಲ್ಲ, ಏಕಭಾಷಾಧಿಪ್ತಯಕ ೆ ಜಗತುನುನ
ಒಳಗುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ವ ಂದರ , ಜ್ಜೇವನ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯ ಬಹುಮ್ುಖಿೇ ಸಂಸೃತಗಳ
ಸಾವು.

ಅತರ ೇಕದ

ವ ೈಪ್ರಿೇತಯಕ ೆ

ಒಳಗಾಗಿ

ಬದುಕನುನ

ಬರಡಾಗಿಸುವ

ಹಾಗೊ

ಅಸಮಾನತ್ ಯ

ಪ್ರಮಾಣವನುನ ಅಗಾಧ್ವಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಈ ಸಮ್ುದಾಯಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತಯ ಇಂದಿನ
ತುತುಯ. ಈ ತುತಯನ ಸನಿನವ ೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವ ೇಕದ ದಾರಿ ತ್ ೊೇರಿ ಅತರ ೇಕಕ ೆ ಕಡಿವಾಣವನುನ ಹಾಕಿ

ಸಂಸೃತಯನುನ, ಬದುಕನುನ ಮಾನವಕ ೊೇಟ್ಟಯನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಿ ಶಕಿು ಅಕ್ಷರ ಲ ೊೇಕಕಿೆದ . ಏಕರೊಪ್ೇ
ಗುಣದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಗಣಕಿೇಕರಣದ ಏಕಾಧಿಪ್ತಯಕಿೆಂತ ಬಹುರೊಪ್ ಗುಣದ ಪ್ರತಭಾ ಸಂಪ್ನನತ್ ಯಿಂದ
ಹ ೊಳ ದ

ಅಕ್ಷರಲ ೊೇಕ

ಜಗತುನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸುತುದ .

ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನುನ

ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಗಳ ೂಳಗಿನ

ಸೃಜನಶ್ೇಲ್ತ್ ಯನುನ ಬ ಳ ಸುತುದ .
ಪ್ುಸುಕಗಳು ಅಮ್ೊತಯವಾದ ಜ್ಞಾನಸಂಪ್ತುನುನ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕ ೊಂಡ ಶಬಧರೊಪ್ಗಳು. ಶಬಾ ಕ ೇವಲ್
ಅಥಯದ ಅಭಿದಾವೃತುಯಲ್ಲಿ ರ್ ಲ

ನಿಲ್ುಿವುದಲ್ಿ ವಯಂಜರ್ಾ ವಾಯಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿಕವಾಗುವುದು. ಈ

ವಯಂಜರ್ಾ ವಾಯಪಾರ ಬುದಿಧಭಾವಗಳ ವಿದುಯದಾಲ್ಲಂಗನ ಪ್ರಭ ಯ ಫಲ್ಲತ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಪ್ುಸುಕಗಳು ಸಂಸೃತ
ರ್ಾಗರಿಕತ್ ಗಳ ಸಂಚಯಿತ ಫಲ್ವಾದಷ ಟೇ ಸಂಸೃತಯನುನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿೇವಿಸುವ ಧಾತು ದರವಯಗಳು.
ಕನನಡ

ಪ್ುಸುಕ

ಪಾರಧಿಕಾರವು

ಕರ್ಾಯಟಕದಾದಯಂತ

ಪ್ುಸುಕ

ಸಂಸೃತಯನುನ

ಬ ಳ ಸುವ

ಸದುದ ಾೇಶದಿಂದ ಪಾರರಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಂಸೃತ ಕ ೇಂದರ. ವಾಚರ್ಾಭಿರುಚಿಯನುನ ಬ ಳ ಸುವುದು ಹಾಗೊ
ಪ್ುಸುಕ ೊೇದಯಮ್ವನುನ ಆರ ೊೇಗಯಕರವಾಗಿ ಪೇಷಿಸುವುದು ಪಾರಧಿಕಾರದ ಹ ೊಣ ಯಾಗಿರುತುದ . ಅದಕಾೆಗಿ
ಹಲ್ವು

ರಿೇತಯ

ಕಾಯಯಯೇಜರ್ ಗಳನುನ

ಪಾರಧಿಕಾರ

ರೊಪ್ಸಿಕ ೊಂಡಿದ .

ಯುವ

ಸಮ್ುದಾಯದಲ್ಲಿ

ವಾಚರ್ಾಭಿರುಚಿ ಹ ಚಿಚಸಲ್ು ವಾಚರ್ಾಭಿರುಚಿ ಕಮ್ಮಟಗಳನುನ ನಡ ಸುತುದ . ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಲ ೇಖಕರು ಹಾಗೊ
ಓದುಗರ ನಡುವ ಚಿಂತರ್ಾ ಕಮ್ಮಟಗಳನುನ ನಡ ಸುತುದ . ಇವುಗಳ ಜ ೊತ್ ಗ ಎರಡರ್ ಯ ಆದಯತ್ ಯಾಗಿ
ಪ್ುಸುಕ

ಪ್ರಕಟಣ ಯ

ಪ್ರಾಮ್ಶಯನ

ಜವಾಬಾಾರಿಯನುನ

ಗರಂಥಗಳ

ಜ ೊತ್ ಗ

ನಿವಯಹಿಸುತುದ .

ಜನಸಾಮಾನಯರಿಗ

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಶ್ಸಿುನಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಯನ

ಮಾಡುವ

ಬ ೇಕಾದ

ಅರಿವನುನ

ಹಂಚುವ

ಪ್ುಸುಕಗಳ

ಪ್ರಕಟಣ ಯೊ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಉದ ಾೇಶವಾಗಿದ .

* * * * *
ಜ ೈನಧ್ಮ್ಯಕ ೆ ಐದುಸಾವಿರ ವಷ್ಯಗಳ ಪಾರಚಿೇನ ಇತಹಾಸವಿದ . ತ್ಾನು ಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಅಹಿಂಸ
ಅಪ್ರಿಗರಹ ನಿೇತ, ಸಮ್ಯಕ್ತತವ ಹಾಗೊ ಅರ್ ೇಕಾಂತವಾದಗಳ ಪ್ರತಪಾದರ್ ಯ ಮ್ುಖ ೇನ ಈ ರ್ ಲ್ದ
ಜ್ಜೇವನಗತಯ

ಮ್ಮೇಲ

ಅಪಾರ

ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನುನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದ

ಧ್ಮ್ಯವಿದು.

ಕನನಡ

ಸಾಹಿತಯದ

ಮ್ಟ್ಟಟಗಂತೊ ಜ ೈನಧ್ಮ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಪ ರೇರಣ ಗಳು ನಖಮಾಂಸ ಭಾವದ ರ್ ಲ ಯವು. ಕನನಡ ರ್ ಲ್ದಲ್ಲಿ
ನಡ ದ ಹಲ್ವು ಧಾಮಿಯಕ ಸಂಘ್ಷ್ಯಗಳ ಮ್ುಖಾಮ್ುಖಿತವದಲ್ಲಿ ಜ ೈನಧ್ಮ್ಯದ ಏಳುಬಿೇಳುಗಳು ಕನನಡ
ಸಂಸೃತಯ ಜ್ಜೇವರ್ ೇತಹಾಸವನುನ ಪ್ರತಬಿಂಬಿಸುವುದ ೇ ಆಗಿದ .

ಭಗವಾನ್ ಮ್ಹಾವಿೇರರ ೨೬೦೦ರ್ ಯ ಜನಮಕಲಾಯಣ ಮ್ಹ ೊೇತಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ ೈನಧ್ಮ್ಯಕ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ ಲ್ವು ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ುಸಿುಕ ಗಳನುನ ಕನನಡ ಪ್ುಸುಕ ಪಾರಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತುದ . ಸಮ್ಣಸುತುಂ..
ಅರ್ ೇಕಾಂತವಾದ, ಅಹಿಂಸ , ಹ ೇಮ್ಚಂದರ, ಮ್ಹಾವಿೇರವಾಣಿ, ಸಾಮಾರಟ್ ಶ ರೇಣಿಕ ಬಿಂಬಸಾರ, ಮ್ಹಾ
ಪ್ುರಾಣ, ಕುಂದಾಕುಂದಾಚಾಯಯ, ಚಂದರ್ಾಂಬಿಕ – ಇವ ೇ ಈ ಪ್ುಸಿುಕ ಗಳು. ಧಾಮಿಯಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕ ೇವಲ್
ಪ್ಂಡಿತಮಾನಯರ ಜ್ಜಜ್ಞಾಸ ಯ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಮಾತರ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೇಸಾಮಾನಯರ ಅರಿವಿಗ ಅನನವಾಗಬ ೇಕು
ಎಂಬುದು ಇಂಥ ಪ್ರಕಟಣ ಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ ಾೇಶ.
ಭಗವಾನ್

ಮ್ಹಾವಿೇರರ

೨೬೦೦ರ್ ೇಯ

ಜನಮಕಲಾಯಣ

ಮ್ಹ ೊೇತಸವದ

ರಾಜಯ

ಸಮಿತಯ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ಾಮನಯ ಶ್ರೇ ಮ್ಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಖಗ ಯಯವರ ಅಪ ೇಕ್ ಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಟಕಾಯಯ
ನಡ ಯುತುದ . ಸಂಪಾದಕ ಮ್ಂಡಳಿಯವರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಆಯೆ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಯತಜ್ಞರಿಂದ ಬರ ಸುವ
ಜವಾಬಾಾರಿಯನುನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಿವಯಹಿಸಿದಾಾರ . ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಡಾ || ಎಂ.ಎ ಜಯಚಂದರ ಅವರು
ದಕ್ಷತ್ ಯಿಂದ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸಿದಾಾರ . ಈ ಎಲ್ಿ ಮ್ಹನಿೇಯರಿಗ ಕನನಡ ಪ್ುಸುಕ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಆತೀಯ
ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸುತುದ .
ದಿರ್ಾಂಕ : ೮.೯.೨೦೦೫

ಪರ| ಎಸ್.ಜ್ಜ. ಸಿದಾರಾಮ್ಯಯ

ಸಾಳ : : ಬ ಂಗಳೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಕ ುಂದಕ ುಂದಾಚಾರ್ಯರ
ಜ ೈನಧ್ಮ್ಯವನುನ
ವಧ್ಯಮಾನ

ಮ್ಹಾವಿೇರರ

ಅತುಯಜವಲ್ವಾಗಿ
೨೬೦೦ರ್ ಯ

ಬ ಳಗಿದ

ಇಪ್ಪತ್ಾನಲ್ೆರ್ ಯ

ಜನಮಜಯಂತಯ

ತೇಥಯಂಕರ

ಐತಹಾಸಿಕ

ಭಗವಾನ್

ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ

ಶ್ರೇ

ರ್ಾವ ಲ್ಿ

ಭಾಗಿಗಳಾಗುತುರುವುದು ಒಂದು ಸಂತ್ ೊೇಷ್ದ ಸಂಗತಯಾಗಿದ . ಮ್ಹಾವಿೇರರು ಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಧ್ಮ್ಯದ
ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ ೊಟೇ ಮ್ಹಾಪ್ುರುಷ್ರು ಆಗಿಹ ೊೇಗಿದಾಾರ . ಆದರ ಅವರ ಲ್ಿರನೊನ ಏಕಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಮರಣ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ. ಮ್ಹಾವಿೇರರ ನಂತರ ತತ್ ಕ್ಷಣ ಸಮರಿಸಿಕ ೊಳುುವುದು ಅವರ ಪ್ರಥಮ್ ಶ್ಷ್ಯರಾದ ಪ್ರಥಮ್
ಗಣಧ್ರ

ಇಂದರಭೊತ

ಗೌತಮ್

ಸಾವಮಿಯವರನುನ,

ಗೌತಮ್

ಗಣಧ್ರರ

ನಂತರ

ಸುಧ್ಮ್ಯ

ಮ್ತುು

ಜಂಬೊಸಾವಮಿಗಳು ಕ ೇವಲ್ಲಗಳಾದರು. ಆನಂತರ ಐದು ಜನ ಶುರತಕ ೇವಲ್ಲಗಳಾದರು. ಇವರ ಲ್ಿರ ನಂತರ

ಈ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶ್ರೇ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರನುನ ಗೌತಮ್ ಸಾವಮಿಯವರ ನಂತರ ಸಮರಣ
ಮಾಡಲಾಗುತುದ . ಆ ಒಂದು ಮ್ಂಗಲ್ ಶ ಿೇಕ ಹಿೇಗಿದ ಮ್ಂಗಲ್ಂ ಭಗವಾನ್ ವಿೇರ ೊೇ
ಮ್ಂಗಲ್ಂ ಗೌತಮೊೇ ಗಣಿೇ |
ಮ್ಂಗಲ್ಂ ಕುಂದಕುಂದಾಯೇಯ
ಜ ೈನಧ್ಮೊೇಯಸುು ಮ್ಂಗಲ್ಂ ||
ಈ ಮ್ಂಗಲ್ಶ ಿೇಕ ಕ ೇವಲ್ ಶ ಿೇಕವಾಗಿರದ ದಿಗಂಬರ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯ ನಿತಯ ಪ್ಠಿಸುವ ಮ್ಂಗಲ್
ಸ ೊುೇತರವಾಗಿದ . ಕುಂದಕುಂದರ ಮ್ಮೇರು ಸದೃಶ ವಯಕಿುತವಕ ೆ ಈ ಶ ಿೇಕ ಕನನಡಿ ಹಿಡಿದಂತದ . ಆಚಾಯಯರು
ತಮ್ಮ ವಯಕಿುತವದಿಂದ ಕ ೊಡುಗ ಗಳಿಂದ ಯುಗ ಪ್ರವತಯಕರಾದರು. ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಜ ೈರ್ಾಚಾಯಯರು
ತ್ಾವು ಕುಂದಕುಂದರ ಪ್ರಂಪ್ರ ಗ ಸ ೇರಿದವರು ಎಂದು ಘೊೇಷಿಸಿಕ ೊಳುುವುದರಲ್ಲಿ ಹ ಮ್ಮಮ ಪ್ಟ್ಟಟದಾಾರ .
ಅರ್ ೇಕ ಮ್ಹಾದಾಶಯನಿಕರ ಕೃತಗಳು ದ ೊರ ಯುತುವ . ಆದರ ಅವರ ವ ೈಯಕಿುಕ ಜ್ಜೇವನ ವಿವರಗಳು
ದ ೊರ ಯುವುದಿಲ್ಿ. ಹಾಗ ಯೇ ಶ್ರೇ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರ ವಯಕಿುಗತ ವಿವರಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಎಂದು ಹ ೇಳಲ್ು
ಅಲ್ಭಯವಾಗಿದ . ಇವರ ಕಾಲ್ದ ಬಗ ೆಯೊ ಏಕಾಭಿಪಾರಯವಿಲ್ಿ. ಸಮ್ಯಸಾರದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೇ
ಬಲ್ಭದರ ಜ ೈನ್ ಅವರು ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾಯಯರ ಕಾಲ್ವನುನ ಕಿರ.ಪ್ೂ. ಒಂದರ್ ಯ ಶತಮಾನವ ಂದು
ವಿವರಗಳ ೂಡರ್ ಹ ೇಳಿದಾಾರ . ಆದರ ಜ ೈನಶಾಸರ ಮ್ತುು ಪಾರಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ವಿದಾವಂಸರಾಗಿದಾ
ಡಾ. ಆ.ರ್ ೇ. ಉಪಾಧ ಯ (ಆದಿರ್ಾಥ ರ್ ೇಮಿರ್ಾಥ ಉಪಾಧ ಯ) ಅವರು ಕುಂದಕುಂದರ ಪ್ರವಚನಸಾರ ಗರಂಥದ
ಸಂಪಾದರ್ ಯ

ಸುದಿೇಘ್ಯ

ಪ್ರಸಾುವರ್ ಯಲ್ಲಿ

ಅರ್ ೇಕ

ಆಧಾರಗಳಿಂದ

ಆಚಾರ್ಯರ

ಕಾಲ್ವನುನ

ಕಿರ.ಶ.ದ

ಆರಂಭದ ಕಾಲ್ವ ಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾರ . ಕಿರ.ಪ್ೂ.ದ ಅಂತಯದ ಹಾಗೊ ಕಿರ.ಶ.ದ ಆರಂಭದ ನಡುವಣ ಕಾಲ್ವನುನ
ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರ ಕಾಲ್ವ ಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕುಂದಕುಂದರಾಚಾಯಯರ

ಹಸರಿನ

ಬಗ ೆ

ಬಹಳಷ್ುಟ

ವಿಚಾರ

ಚಚ ಯಗಳು

ಆಗಿವ .

ಇವರಿಗ

ಪ್ದಮನಂದಿ ಏಲಾಚಾಯಯ, ವಕರಗಿರೇವಾಚಾರ್ಯ ಗೃದಧರಪ್ಂಛಾಚಾರ್ಯ ಮ್ತುು ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯ ಎಂಬ ಒಟುಟ
ಐದು ಹ ಸರುಗಳಿದಾವ ಂದು ತಳಿದುಬರುತುದ . ಆದರ

ಪ್ದಮನಂದಿ, ಏಲಾಚಾಯಯ, ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯ

ಎಂಬುವು ಮಾತರ ಇವರ ಹ ಸರುಗಳು ಮ್ತುು ಉಳಿದವು ಇವರ ಹ ಸರುಗಳಲ್ಿ ಎಂದು ವಿದಾವಂಸರು
ತಕಿಯಸಿದಾಾರ . ಪ್ದಮನಂದಿ ಎಂಬುದು ಇವರು ಮ್ುನಿಪ್ದ ಸಿವೇಕರಿಸಿದಾಗಿನ ಹ ಸರು. ಏಲಾಚಾಯಯ ಎಂಬುದು

ಮ್ುನಿಯಾಗಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ದವಿಗ ೇರಿದಾಗಿನ ಹ ಸರು. ಮ್ುನಿಸಂಘ್ದ ಆಚಾರ್ಯರಾದಾಗ ಅವರನುನ ಅವರ
ಹುಟೊಟರಿನ

ಹ ಸರರ್ ೊನಳಗ ೊಂಡಂತ್

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯ

ಎಂದು

ಗುರುತಸಲಾಗಿದ

ಎಂದು

ತಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ .
ಇವರ ಕೃತಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾರಸ ಅಣುವ ಕಖ' ಎಂಬುದೊ ಒಂದು ಆಧಾಯತಮಕ ಗರಂಥ. ಇದರ ಒಂದು ಗಾಹ
ಹಿೇಗಿದ :
ಇದಿ ಣಿಚಚಯ ವವಹಾರ ಭಣಿಯಂ |
ಕುಂದಕುಂದ ಮ್ುಣಿಣಾಹ ೇ
ಜ ೊೇ ಭಾವಇ ಸುದಧಮ್ಣ ೊೇ
ಸ ೊೇ ಪಾವಇ ಪ್ರಮ್ ಣಿವಾವಣಂ ||
ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹ ಸರು ಕುಂದಕುಂದ ಎಂಬುದು ಖಾತರಿಯಾಗುತುದ .
“ಬ ೊೇಧ್ಪಾಹುಡ” ಎಂಬುದೊ ಕುಂದಕುಂದರ ಗರಂಥ. ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನುನ “ಸಿೇಸ ೇಣ
ಯ

ಭದಧಬಾಹುಸಸ”

ಎಂದು

ಕರ ದುಕ ೊಂಡಿದಾಾರ

ಹಾಗೊ

'ಸುದಣಾಣಿೇ

ಭದಾಬಾಹೊ

ಗಮ್ಯಗುರು

ಭಯವದ ೊೇ ಜಯಓ ಎಂದೊ ಹ ೇಳಿದಾಾರ . ಮೊದಲ್ು ತಮ್ಮನುನ ಭದರಬಾಹುವಿನ ಶ್ಷ್ಯ ಎಂದಿದಾಾರ .
ಇರ್ ೊನಂದು ಕಡ ಶುರತಜ್ಞಾನಿ (ಶುರತಕ ೇವಲ್ಲ) ಯಾದ ಭದರಬಾಹು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಕಗುರು, ಆ ಭಗವಂತನಿಗ
ಜಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದಾಾರ . ಗಮ್ಕಗುರು ಎಂದರ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯ ಗುರು ಎಂದು ತಳಿಯಲಾಗಿದ .
ಒಂದು ಕಾಲ್ಕ ೆ ಸಾಂಸೃತಕವಾಗಿ ಕರ್ಾಯಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗವ ೇ ಆಗಿದುಾ ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ೇಶದ
ಅನಂತಪ್ುರ ಜ್ಜಲ ಿಯ ಗುತು ತ್ಾಲ್ೊಕಿನ ಕ ೊನಕ ೊಂಡುಿ ಎಂಬ ಚಿಕೆ ಊರು ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರ
ಜನಮಸಾಾನವಾಗಿರಬ ೇಕ ಂದು ತಳಿಯಲಾಗಿದ . ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದ ೊರ ಯುವ ಕನನಡ ಶಾಸನಗಳು, ಆ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಾಂಸೃತಕವಾಗಿ

ಕರ್ಾಯಟಕದ

ಭಾಗವಾಗಿತ್ ುಂಬುದನುನ

ತ್ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಡುತುವ .

ಈ

ಊರಿನ

ಒಂದು

ಶ್ಲಾಶಾಸನವು ಆ ಊರು ಪ್ರಖಾಯತರಾದ ಆಚಾಯಯ ಪ್ದಮನಂದಿ ಭಟ್ಾಟರಕರ ಜನಮಸಾಳವ ಂಬುದನುನ
ತಳಿಸುತುದ .

ಹಿಂದ ಯೇ

ರ್ ೊೇಡಿದಂತ್

ಪ್ದಮನಂದಿ

ಎಂಬುದು

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರ

ಮ್ುನಿಪ್ದದ

ಹ ಸರಾಗಿತುು. ಈ ಊರಿನಿಂದ ಗುಂತಕಲ್ುಿ ನಗರದ ಕಡ ಗ ಹ ೊೇಗುವ ರಸ ುಯ ಬಲ್ಗಡ ಇರುವ ಗುಡಡದ
ಮ್ಮೇಲ

ಮ್ುಚಚಣಿಗ ಯಿಲ್ಿದ ಒಂದು ಬಸದಿಯಿದ . ಅಲ್ಲಿ ಉತುರಾಭಿಮ್ುಖವಾಗಿರುವ ಕಾಯೇತಸಗಯದಲ್ಲಿರುವ

ಸುಮಾರು ರ್ಾಲ್ುೆ ಅಡಿ ಎತುರದ ಎರಡು ತೇಥಯಂಕರರ ವಿಗರಹಗಳು ಮ್ುಕ ೊೆಡ ಸಹಿತ ಇವ . ಅವುಗಳ

ಪಾದಪ್ೇಠದಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಶಾಸನಗಳಿವ . ಈ ವಿಗರಹಗಳು ಸು. ೧೩ರ್ ೇ ಶತಮಾನಕ ೆ ಸ ೇರಿದವು. ಈ ಬಸದಿಯ
ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಬಂಡ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತುರದ ಕಮ್ಲಾಸನ ಜ್ಜನನ ರ ೇಖಾಚಿತರವಿದ . ಬಹುಶಃ
ಶರವಣಬ ಳಗ ೊಳದಲ್ಲಿರುವಂತ್ ಇಲ್ಲಿಯೊ ಒಂದು. ಬಾಹುಬಲ್ಲ ವಿಗರಹದ ನಿಮಾಯಣಕ ೆಂದು ಪ್ೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ
ಬಿಡಿಸಿಕ ೊಂಡ ರ ೇಖಾಚಿತರವಿರಬಹುದು. ಇರ್ ೊನಂದು ಹಾಸು ಬಂಡ ಯ ಮ್ಮೇಲ
ವಿಸಾುರದಲ್ಲಿ
ಹರ್ ೊನಂದರ್ ೇ

ಜಂಬೊದಿವೇಪ್ದ

ರ ೇಖಾಚಿತರವಿದ .

ಶತಮಾನದವರ ಗ

ಸ ೇರುವ

ಸುತುಲ್

ಕ ಲ್ವು

ಬಂಡ ಗಳ

ಶಾಸನಗಳಿವ

ಮ್ಮೇಲ
ಹಾಗೊ

ಸುಮಾರು ಐದು ಅಡಿ
ಏಳರ್ ೇ
ಪಾದ

ತಮಾನದಿಂದ
ಚಿಹ ನಗಳಿವ .

ಈ

ಗುಡಡವನೊನ ಈಗಲ್ೊ 'ರಸಸಿದುಾಲ್ಗುಟಟ' ಎಂದು ಕರ ಯುತ್ಾುರ . ಬಹಳಷ್ುಟ ಪಾರಚಿೇನ ಜ ೈನ ಅವಶ ೇಷ್ಗಳು
ಈ ಗುಡಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮ್ುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತುವ . ಊರ ೊಳಗ ಕ ಲ್ವು ಶಾಸನಗಳಿವ . ಊರಿನಿಂದ ಗುತು
ನಗರದ ಕಡ ಗ ಹ ೊೇಗುವ ಮಾಗಯದ ಎಡಗಡ ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ುಿ ಗುಡಡವಿದ . ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ
ಮ್ರಣ ಹ ೊಂದಿದವರ ಸಾಮರಕಗಳಿವ . ಕನನಡ ಕಾವಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚಾಯಯರ ಸಾಳವನುನ ಹ ೇಳುವಾಗ
ಕ ೊಂಡಕುಂದ ಎಂದ ೇ ಹ ೇಳಿದಾಾರ . ಕ ೊಂಡಕುಂದ ಅಥವಾ ಕ ೊಂಡಕುಂದ ಎಂಬ ಅಚಚಗನನಡ ಹ ಸರಿನ ಈ
ಊರು ರಾಜಕಿೇಯ ಪಾರದ ೇಶ್ಕ ವಿಭಜರ್ ಯ ನಂತರ ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈಗ ಕ ೊನಕ ೊಂಡಿ ಅಥವಾ
ಕ ೊನಕುಂಟಿ ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ಪಡುತುದ . ಕರ್ಾಯಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ೊ 'ಕುಂದ' ಇಲ್ಿವ ೇ “ಗುಂದ' ಎಂಬ ಪ್ದದಿಂದ
ಕ ೊರ್ ಯಾಗುವ ಊರಿನ ಹ ಸರುಗಳು ದ ೊರ ಯುತುವ . ಮ್ುಳಗುಂದ, ಹುನಗುಂದ, ನರಗುಂದ, ನವಲ್ಗುಂದ
ಮೊದಲಾದ ಊರಿನ ಹ ಸರುಗಳನುನ ಈ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಗಮ್ನಿಸಬಹುದು. ಗುಂದ, ಕುಂದ ಶಬಾದ ಜ್ಞಾತಶಬಾ
ತಮಿಳನುನ 'ಕುನರಮ್' ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ದ ೊರ ಯುತುದ . 'ಕುಂದ' ಅಥವಾ 'ಕುನರಮ' ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಳದ
ಹ ಸರಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನುನ ಬ ಟಟದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ವಸತ ಪ್ರದ ೇಶ ಎಂದು ತಳಿಯಬಹುದು. ಕ ೊಂಡ
ಎಂದರ ಬ ಟಟ ಎಂಬ ಅಥಯವಿದ .
ಕ ೊನಕ ೊಂಡಿದಲ್ಲಿ ಕ ೈಲಾಸಪ್ಪ ಗುಟಟವ ಂದು ಕರ ಯುವ, ಈಗ ಎರಡು ವಿಗರಹಗಳು ಇರುವ ಬಸದಿಯ
ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಶಾಸನವು 'ಕ ೊಂಡ ಕುಂದ ಯ ತೇಥಯ' ಎಂಬ ಪ್ದವನುನ ಬಳಸಿದ . ಅಂದರ ಈ
ಪ್ರದ ೇಶವು 'ತೇಥಯ' ಎಂಬ ಖಾಯತಯನುನ ಪ್ಡ ದಿತುು ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆದಿ ಚ ನನಕ ೇಶವನ
ಗುಡಿಯ ಮ್ುಂದ ಒಂದು ಜ ೈನ ಶ್ಲಾಶಾಸನವಿದ . ಆಚಾಯಯ ಪ್ದಮನಂದಿ ಭಟ್ಾಟರಕರ ಜನಮಭೊಮಿಯಾದ
ಕಾರಣ ಆ ಸಾಳ ಲ ೊೇಕದ ಬಹಳ ಗೌರವಕ ೆ ಪಾತರವಾಗಿತುು. ಪ್ದಮನಂದಿ ಭಟ್ಾಟರಕರು ಅರ್ ೇಕಾಂತ
ಸಿದಾಧಂತದಿಂದ ಎಲ್ಿ ದಿಕುೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾಗಿದಾರು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲಾಶಾಸನ ತಳಿಸಿಕ ೊಡುತುದ .
ಈ ಶಾಸನ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರನುನ ಚಾರಣರ ೊಡರ್ ಸಮಿೇಕರಿಸಿದ . ಪ್ದಮನಂದಿ ಎಂಬ ಹ ಸರು ಈ
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ್ ಹ ಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ . ಕುಂದಕುಂದಾನವಯದ ಉಲ ಿೇಖ ಕೊಡ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದ .

ದಿಗಂಬರ ಜ ೈನ ಆಗಮ್ ಗರಂಥಗಳ ರಚರ್ ಯ ಇತಹಾಸವನುನ 'ಶುರತ್ಾವತ್ಾರ' ಎಂಬ ತನನ
ಕೃತಯಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿರುವ ಇಂದರನಂದಿಯವರು ಪ್ದಮನಂದಿ ಮ್ುನಿಯನುನ ಅಂದರ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರನುನ
ಕುಂದಕುಂದಪ್ುರವಾಸಿ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾರ . ಶರವಣಬ ಳಗ ೊಳದ ಚಂದರಗಿರಿಯ ೧೧೨೯ರ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ
ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರನುನ 'ಕೌಣಾಕುನಾ' ಎಂದು ಹ ಸರಿಸಿದ . ಹಳ ೇಬಿೇಡಿನ ಹತುರವಿರುವ ಬಸಿುಹಳಿುಯಲ್ಲಿನ
೧೧೩೪ರ ಒಂದು ಶಾಸನವು "ಚಾರಣರ ಕರುಣ ಯನುನ ಪ್ಡ ದ ಕ ೊಂಡಕುಂದ ಯ ನಿವಾಸಿ ಕುಂಡಕುಂದರು”
ಎಂದು ಕ ೊಂಡಾಡಿದ . ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರನುನ ಕುಂದಕುಂದಾನವಯವನೊನ, ಉಲ ಿೇಖಿಸುವ ನೊರಾರು
ಶಾಸರ್ ೊೇಲ ಿೇಖಗಳೂ

ಸಾಹಿತ್ ೊಯೇಲ ಿೇಖಗಳೂ

ದ ೊರ ಯುತುವ .

ಚಿಕೆಬ ಟಟದಲ್ಲಿರುವ,

ಕಿರ.ಶ.

೧೧೧೨೯ರ

ಶಾಸನವು ಭದರಬಾಹು ಚಂದರಗುಪ್ುರ ನಂತರ ಬಂದ ಕುಂದಕುಂದ (ಕೌಣಡಕುನಾ) ರಿಂದ ಈ ಭರತವಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಶುರತಜ್ಞಾನವು

ಪ್ರತಷಿಟತವಾದುದನುನ

ಕ ೊಂಡಾಡಿದ .

ಶರವಣಬ ಳಗ ೊಳದಲ್ಲಿ

ಸುಮಾರು

ನಲ್ವತುು

ಶ್ಲಾಶಾಸನಗಳು, ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾಯಯರನೊನ ಅವರಿಂದ ಪಾರರಂಭವಾದ ಕುಂದಕುಂದಾನವಯವನೊನ
ಹ ಸರಿಸುತುವ .
ಕನನಡ

ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ಂಪ್,

ರ್ಾಗಚಂದರ,

ನಯಸ ೇನ,

ಕಣಯಪಾಯಯ,

ಅಗೆಳ,

ಬರಹಮಶ್ವ,

ಪಾಶವಯಪ್ಂಡಿತ, ಗುಣವಮ್ಯ, ಜನನ, ಕಮ್ಲ್ಭವ, ಬಾಹುಬಲ್ಲಕವಿ, ಒಂದರ್ ಯ ಮ್ಂಗರಾಜ, ಕುಮ್ುದ ೇಂದು,
ಭಾಸೆರ,

ಪಾಯಣವಣಿಯ,

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರನೊನ

ದ ೇವಪ್ಪಕವಿ,

ವೃತುವಿಲಾಸ

ಕುಂದಕುಂದಾನವಯವನೊನ

ಶುರತಕಿೇತಯ,
ತಮ್ಮ

ಕೃತಗಳಲ್ಲಿ

ರತ್ಾನಕರವಣಿಯ
ಬಹಳ

ಇವರ ಲ್ಿ

ಗೌರವದಿಂದ

ಸಮರಿಸಿದಾಾರ . ಬಹುತ್ ೇಕ ದಿಗಂಬರ ಜ ೈನ ಸಂಸೃತ ಕವಿಗಳೂ ಕುಂದಕುಂದರನುನ ಅವರ ಕೃತಗಳನುನ
ಗೌರವದಿಂದ ಸಮರಿಸಿದಾಾರ .
ಶ್ವಮೊಗೆ

ಜ್ಜಲ ಿಯ

ತೇಥಯಹಳಿು

ಸಮಿೇಪ್

ಆಗುಂಬ

ಮಾಗಯದಲ್ಲಿರುವ

ಕುಂದಾದಿರಯು

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರಿಂದಾಗಿಯೇ ಆ ಹ ಸರನುನ ಪ್ಡ ದಿದ ಎಂಬ ಪ್ರತೇತಯಿದ .
ತಮಿಳುರ್ಾಡು ಕೊಡ ಕುಂದುಕುಂದಾಚಾಯಯರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ . ಅಷ ಟೇ ಅಲ್ಿದ
ತಮಿಳಿನ 'ತರುಕುೆರುಳ್' ಗರಂಥವು ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾಯಯರ ರಚರ್ ಯಂದು ಬಲ್ವಾಗಿ ನಂಬುವ ಪ್ರಂಪ್ರ
ತಮಿಳುರ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ೊ ಇದ . ಪರ. ಎ. ಚಕರವತಯ ರ್ಾಯರ್ಾರ್ ಅವರ ನಿಲ್ುವಿನಂತ್ ಏಲಾಚಾಯಯರು
ತರುಕುೆರುಳ್ ಗರಂಥದ ಕತೃಯಗಳು. ಏಲಾಚಾಯಯ ಎಂಬುದು ಕುಂದಕುಂದರಿಗಿದಾ ಹ ಸರುಗಳಲ ೊಿಂದು
ಎಂಬುದನುನ ಈಗಾಗಲ ೇ ರ್ ೊೇಡಿದ ಾೇವ .

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರು ವಯಕಿುಗತ ಜ್ಜೇವನಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಸಾಮ್ಗಿರಗಳು

ದ ೊರ ಯುವುದಿಲ್ಿ.

ಆದರ

ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲಿ

ಮಾತರ

ನಮ್ಗ ಹ ಚ ಚೇನೊ ಐತಹಾಸಿಕ

ಕ ಲ್ವು

-

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ

ಹರಿದುಬಂದಿರುವ ಕಥ ಗಳು ದ ೊರ ಯುತುವ . ಪರ. ಎ. ಚಕರವತಯಯವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕುಂದಕುಂದರ
“ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯ

ಸಾರ”

ಗರಂಥದ

ಪ್ರಸಾುವರ್ ಯಲ್ಲಿ

ಕುಂದಕುಂದರ

ಬಗ ಗಿರುವ

ಒಂದು

ಕಥ ಯನುನ

ತಳಿಸಿದಾಾರ . ಶಾಸರಗರಂಥ ದಾನದ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುನ ತಳಿಸುವ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಹಿೇಗಿದ - ದಕ್ಷಿಣದ ೇಶದಲ್ಲಿ
ಪ್ಡಥವ ಂಬ ರ್ಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಮಾರ ೈ ಎಂಬ ನಗರ. ಅಲ್ಲಿ ಕರಮ್ುಂಡರ್ ಂಬ ಶ್ರೇಮ್ಂತ ವಾಯಪಾರಿ. ಅವನ
ಪ್ತನ

ಶ್ರೇಮ್ತಯಂಬುವವಳು.

ಅವರ

ಗ ೊೇಶಾಲ ಯನುನ

ಮ್ತವರರ್ ಂಬ

ಗ ೊಲ್ಿ

ರ್ ೊೇಡಿಕ ೊಳುುತುದ.ಾ

ಗ ೊೇವುಗಳ ೂಡನ ಮ್ಮೇಯಿಸಲ್ು ಕಾಡಿಗ ನಿತಯವೂ ಹ ೊೇಗುತುದಾ. ಮ್ತವರನು ಒಂದು ಸಲ್ ಬ ಂಕಿಯಿಂದ
ಆವರಿಸಿದ ಕಾಡಿನ ನಡುವ ತಳಿರುಗಳಿಂದ ಕಂಗ ೊಳಿಸುತುದಾ ವೃಕ್ಷರಾಜ್ಜಯನುನ ರ್ ೊೇಡಿದ. ಕುತೊಹಲ್ದಿಂದ
ಹ ೊೇಗಿ ರ್ ೊೇಡಿದರ ಅಲ ೊಿಂದು ಮ್ುನಿವಾಸ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮ್ ಗರಂಥಗಳರ್ ೊನಳಗ ೊಂಡ ಒಂದು ಪ ಟ್ಟಟಗ ಯಿದ . ಆ
ಪ್ವಿತರ ಗರಂಥಗಳಿದಾ ಕಾರಣದಿಂದಲ ೇ ಆ ಭಾಗವನುನ ಬ ಂಕಿ ಮ್ುಟಟಲ್ಲಲ್ಿವ ಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಗರಂಥಗಳನುನ
ಅವನು ತನನ ಮ್ರ್ ಗ ೊಯುಾ ನಿತಯವೂ ತನಗ

ತಳಿದಂತ್

ಪ್ೂಜ್ಜಸುತುದಾ. ಒಂದು ಸಲ್ ಅವನ ಒಡ ಯ

ಶ್ರೇಮ್ಂತ ವಾಯಪಾರಿಯ ಮ್ರ್ ಗ ಮ್ುನಿಗಳ ೂಬಾರು ಆಹಾರಕ ೆ ಬಂದರು. ಮ್ರ್ ಯಡ ಯ ಆಹಾರ ದಾನ
ಮಾಡಿದ. ಈ ಗ ೊಲ್ಿ ತನನಲ್ಲಿದಾ ಪ್ವಿತರ ಗರಂಥಗಳ ಂದು ತಳಿದಿದಾ ಆ ಕಟಟನುನ ಅವರಿಗ ದಾನವಾಗಿ ಕ ೊಟಟ.
ಶ್ರೇಮ್ಂತನಿಗೊ ಅವನ ಮ್ರ್ ಯ ದನಗಾಹಿಗೊ ಇಬಾರಿಗೊ ಮ್ುನಿ ಆಶ್ೇವಯದಿಸಿದರು. ಗ ೊಲ್ಿ ಸವಲ್ಪ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸತುು ಆ ಶ್ರೇಮ್ಂತನಿಗ ಮ್ಗರ್ಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟದ. ಮ್ುಂದ ಆ ಮ್ಗರ್ ಕುಂದುಕುಂದ ಎಂಬ
ಹ ಸರಿನಿಂದ ಶ ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಾದನು. ಹಿಂದಿನ ಜನಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸರದಾನದ ಪ್ುಣಯ ಈ ಜನಮದಲ್ಲಿ
ಅವನನುನ ದ ೊಡಡ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ಾನಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಪ್ಂಡಿತ ರ್ಾಥೊರಾಮ್ ಪ ರೇಮಿಯವರು 'ಜ್ಞಾನಪ್ರಬ ೊೇಧ್'ವ ಂಬ ಗರಂಥವರ್ಾನಧ್ರಿಸಿ ಕುಂದಕುಂದರ
ಜ್ಜೇವನಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್

ಒಂದು ಕಥ ಯನುನ ತಳಿಸಿದಾಾರ . ಆ ಕಥ

ಹಿೇಗಿದ

: ಮಾಲ್ವದ ೇಶದಲ್ಲಿ

ಕುಂದಕಿೇತಯ ಎಂಬ ವಾಯಪಾರಿ ಕುಮ್ುದಲ್ತ್ ಯಂಬ ಪ್ತನಯಡರ್ ವಾಸವಾಗಿದಾ. ಅವರ ಮ್ಗ ಕುಂದಕುಂದ.
ಗ ಳ ಯರ ೊಡರ್ ಆಟವಾಡುತು ಒಮ್ಮಮ ಊರಿನ ಉಪ್ವನದಲ್ಲಿದಾ ಒಬಾ ಮ್ುನಿಯ ಪ್ರವಚನವನುನ ಕ ೇಳಿದ.
ಪ್ರವಚನಕ ೆ ಮಾರುಹ ೊೇದ ಬಾಲ್ಕ ಆ ಮ್ುನಿಗಳ ಶ್ಷ್ಯರ್ಾಗಿ ಮ್ುಂದ

ದ ೊಡಡ ಪ್ಂಡಿತರ್ಾಗಿ ತನನ

ಮ್ೊವತುಮ್ೊರರ ಚಿಕೆ ವಯಸಿಸಗ ೇ ಮ್ುನಿ ಸಂಘ್ಕ ೆ ಆಚಾಯಯ ಎನಿಸಿಕ ೊಂಡರು. ಅವರಿಗ ಒಂದು ಸಲ್
ಜ ೈನ

ಸಿದಾಧಂತಕ ೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್

ಸಂದ ೇಹ

ಬಂದಾಗ

ಧಾಯನದಲ್ಲಿ

ತರಕರಣಶುದಧವಾಗಿ

ವಿದ ೇಹ

ಕ್ ೇತರದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಮ್ಂಧ್ರ ತೇಥಯಂಕರರಿಗ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿದ ೇಹಕ್ ೇತರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ವಸರಣದಲ್ಲಿದಾ ಶ್ರೇಮ್ಂಧ್ರ

'ಸದಧಮ್ಯವೃದಿಧರಸುು'

ತೇಥಯಂಕರರು

ಎಂದು

ಹ ೇಳಿದರು.

ಆ

ಸಮ್ವಸರಣದಲ್ಲಿದಾ

ಭವಾಯತಮರಿಗ

ಈ

ಆಶ್ೇವಯಚನವು ಅಥಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ಆಶ್ೇವಯಚನವು ಭರತಕ್ ೇತರದಲ್ಲಿನ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾರ್ಯರಿಗ ನಿೇಡಿದ ಾಂದು
ನಂತರ

ಆ

ಭವಯರಿಗ

ಮ್ುನಿಗಳಾಗಿದಾರು.

ತಳಿಯಿತು.

ಅವರು

ಕುಂದಕುಂದರ

ಮ್ಮೈತರೇಭಾವದಿಂದ

ಪ್ೂವಯಭವ

ಮಿತರರಾಗಿದಾವರು

ಕುಂದಕುಂದರನುನ

ವಿದ ೇಹಕ್ ೇತರಕ ೆ

ಈಗ

ಚಾರಣ

ಕರ ದುಕ ೊಂಡು

ಹ ೊೇಗಿದಾರು. ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕುಂದಕುಂದರು ವಿವಿಧ್ ತೇಥಯಗಳಿಗ ವಂದರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಧಾಮಿಯಕ
ಉಪ್ದ ೇಶವನುನ ಕ ೇಳಿ ನೊರಾರು ಸಿರೇಪ್ುರುಷ್ರು ಕುಂದಕುಂದರಿಂದ ದಿೇಕ್ ಯನುನ ಪ್ಡ ದರು. ಜ್ಜೇವಿತ್ಾಂತಯದಲ್ಲಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾಯಯ ಪ್ದವಿಯನುನ ತಯಜ್ಜಸಿದರು. ಅವರ ಶ್ಷ್ಯರಾದ ಉಮಾಸಾವಮಿಯವರು ಆಚಾರ್ಯ
ಪ್ಟಟಕ ೆ

ಬಂದರು.

ಕುಂದಕುಂದರು

ತಪ್ಸಿವೇಜ್ಜೇವನದ

ಅಂತಯದಲ್ಲಿ

ವಿಧಿಪ್ೂವಯಕ

ಸಮಾಧಿಮ್ರಣವನುನ

ಪ್ಡ ದರು.
ಮ್ಮೇಲ ರ್ ೊೇಡಿದ ಎರಡೊ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥ ಗಳು ಕುಂದಕುಂದರ ಮ್ಹಿಮಾನಿವತ ವಯಕಿುತವವನುನ
ತಳಿಸಿಕ ೊಡುತುವ .

ಅವರು

ಚತುರಂಗುಲ್

ಚಾರಣವೃದಿಧಯನುನ

ಪ್ಡ ದಿದಾರು

ಎಂದು

ಬಹಳಷ್ುಟ

ಕಡ

ಉಲ ಿೇಖಗಳು ದ ೊರ ಯುತುವ . ಭೊಮಿಯ ಮ್ಮೇಲ ಭೊಮಿಯನುನ ಸಪಶ್ಯಸದ ರ್ಾಲ್ುೆ ಅಂಗುಲ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ಅವರು ನಡ ಯುತುದಾರು ಎಂದು ಇದರ ಅಥಯ. ಇದನುನ ಅಲ್ಂಕಾರಯುತವಾಗಿ ಹ ೇಳುತ್ಾು ಭೊಮಿಯು
ಹ ಣಾೆದುದರಿಂದ ಅದನುನ ಸಪಶ್ಯಸಬಾರದ ಂದು, ತುಳಿಯಬಾರದ ಂದು ರ್ಾಲ್ುೆ ಅಂಗುಲ್ ಎತುರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ
ನಡ ಯುತುದಾರು ಎಂದು ತಳಿಸಲಾಗಿದ .
ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರಿಗ

ಜ ೈನಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಇಷ ೊಟಂದು ಪಾರಮ್ುಖಯತ್

ದ ೊರ ಯಲ್ು ಇನೊನ

ಮ್ುಖಯವಾದ ಕಾರಣವ ಂದರ ಜ ೈನ ಸ ೈದಾಧಂತಕ ಸಾಹಿತಯಕ ೆ ಅವರು ನಿೇಡಿದ ಮ್ಹ ೊೇನನತ ಕ ೊಡುಗ ಯೇ
ಆಗಿದ .

'ಅಂತಮ್

ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ

ಶುರತಕ ೇವಲ್ಲ

ಮ್ಹಾವಿೇರ

ಭದರಬಾಹುಗಳ

ತೇಥಯ೦ಕರರಿಗಿಂತಲ್ೊ

ನಂತರ

ದಿಗಂಬರ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ

ಶುರತಜ್ಞಾನವು,

ಪ್ೂವಯಕಾಲ್ದಿಂದ

ಹರಿದುಬಂದಿದಾ

ಪ್ೂವಯಗಳ ಂಬ

ಹ ಸರಿನ ಶುರತಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತುಲ ೇ ಇತುು. ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರ
ಕಾಲ್ಕ ೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದಾ ದಿಗಂಬರ ಜ ೈನ ಸಮ್ುದಾಯವು ಉತುರದ - ಮ್ಗಧ್ ಮ್ತುತರ ಜ ೈನ ಕ ೇಂದರಗಳಿಂದ
ಪ್ರತ್ ಯೇಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಟತುು. ಇಡಿೇ ದಿಗಂಬರ ಸಮ್ುದಾಯವು ತನನದ ೇ ಆದ ಧಾಮಿಯಕ ಗರಂಥಗಳ ಅವಶಯಕತ್ ಗಾಗಿ
ತುಡಿಯುತುತುು. ಇಂಥ ಪ್ರಿಸಿಾತಯಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಸಮ್ುದಾಯಕ ೆ ಶ್ರೇ ಕುಂದಕುಂದರಂಥ ಆಚಾಯಯರ ೇ
ಆಧಾರವಾಗಿದಾರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಂಪ್ರ ಯಿಂದ ಬಂದಿದಾ ಶುರತಜ್ಞಾನದ ಬಹು ಅಮ್ೊಲ್ಯಭಾಗಗಳನುನ
ತಮ್ಮ ರ್ ನಪ್ನ ಶಕಿುಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕ ೊಂಡು ಅವುಗಳರ್ ನೇ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಆಗಮ್
ಗರಂಥಗಳ ೇ ಇಲ್ಿವಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿದಾ ದಿಗಂಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ ೆ ಅವುಗಳ ಮ್ುಖಯಭಾಗಗಳನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೊಟಟ

ಕಿೇತಯ

ಶ್ರೇ

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರದಾಾಗಿದ .

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರು

ಬಹಳಷ್ುಟ

ಸಣೆ

ಗರಂಥಗಳನುನ

ಸಂಗರಹ ಮ್ತುು ರಚರ್ ಮಾಡಿ ಜ ೈನ ದಾಶಯನಿಕ ಸಾಹಿತಯಕ ೆ ಬಹು ಮೌಲ್ಲಕವಾದ ಆಗಮ್ ಗರಂಥಗಳನುನ
ಉಳಿಸಿಕ ೊಟಟರು.''
ಜ ೈನದಾಶಯನಿಕ ಸಾಹಿತಯಕ ೆ ಅವರಿಂದ ಸಂದ ಅಪ್ೂವಯ ಕ ೊಡುಗ ಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಂಬತ್ಾನಲ್ುೆ
ಪಾಹುಡ (=ಗರಂಥ) ಗಳನುನ ರಚಿಸಿದಾರು ಎಂದು ಪಾರಂಪ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ ೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಟತು. ಆದರ
ಅಷ ೊಟಂದು

ಗರಂಥಗಳೂ

ನಮ್ಮವರ ಗ

ಉಳಿದುಬಂದಿಲ್ಿ.

ಕುಂದಕುಂದರ

ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿರುವ

ಅವರದ ೇ

ರಚರ್ ಗಳ ಂದು ತಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಗರಂಥಗಳ ಹ ಸರುಗಳು ಹಿೇಗಿವ : ಸಮ್ಯಸಾರ, ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯಸಾರ,
ಪ್ರವಚನಸಾರ, ನಿಯಮ್ಸಾರ, ಬಾರಸಯಣುವ ಕಾ, ಪಾರಕೃತ ದಶಭಕಿು, ದಶಯನಪಾಹುಡ, ಮೊೇಕ್ಷಪಾಹುಡ,
ಲ್ಲಂಗಪಾಹುಡ, ಸೊತರಪಾಹುಡ, ಬ ೊೇಧ್ಪಾಹುಡ, ಭಾವಪಾಹುಡ, ಚಾರಿತರಪಾಹುಡ ಮ್ತುು ಶ್ೇಲ್ಪಾಹುಡ.
ಇವ ೇ ಅಲ್ಿದ ೇ ಆರು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಷ್ಟಖಂಡಾಗಮ್ವ ಂಬ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಲಕವಾದ ಆಗಮ್ಗರಂಥದ ಮೊದಲ್
ಮ್ೊರು ಖಂಡಗಳ ಮ್ಮೇಲ 'ಪ್ರಿಕಮ್ಯ' ಎಂಬ ಹ ಸರಿನ ವಾಯಖಾಯನವನೊನ ಕೊಡ ಬರ ದಿದಾರ ಂದು ತಳಿದು
ಬರುತುದ .

ಆದರ

ಈ

ಗರಂಥ

ನಮ್ಮ

ಕಾಲ್ದವರ ಗ

ಉಳಿದುಬಂದಿಲ್ಿ.

ಈ

ಗರಂಥಗಳ ೇ

ಅಲ್ಿದ

ಕುಂದಕುಂದರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಗರಂಥಗಳು ಹ ೇಳಲಾಗುವ ಇನನಷ್ುಟ ಕೃತಗಳ ಹ ಸರುಗಳು ಡಾ. ಆ.ರ್ ೇ.
ಉಪಾಧ ಯ ಅವರಿಂದ ಸಂಪಾದಿತವಾದ ಪ್ರವಚನಸಾರದ ಪ್ರಸಾುವರ್ ಯಲ್ಲಿವ . ಆ ಗರಂಥಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ ಹಿೇಗಿದ ೧. ಆಚಾರ ಪಾಹುಡ, ೨. ಆಲಾಪ್ ಪಾಪ್ುಡ ೩. ಅಂಗ (ಸಾರ) ಪಾಹುಡ. ೪. ಆರಾಧ್ರ್ಾ (ಸಾರ)
ಪಾಹುಡ, ೫. ಬಂಧ್ (ಸಾರ) ಪಾಹುಡ, ೬. ಬುದಿಧ ಅಥವಾ ಬ ೊೇಧ್ ಪಾಹುಡ, ೭. ಚರಣ ಪಾಹುಡ, ೮.
ಚೊಲ್ಲ ಪಾಹುಡ, ೯. ಚೊಣಯ ಪಾಹುಡ, ೧೦. ದಿವವ ಪಾಹುಡ, ೧೧. ದರವಯ (ಸಾರ) ಪಾಹುಡ, ೧೨. ದೃಷಿಟ
ಪಾಹುಡ,

೧೩. ಏಯಂತ ಪಾಹುಡ, ೧೪. ಜ್ಜೇವಪಾಹುಡ, ೧೫. ಜ ೊೇಣಿ (ಸಾರ) ಪಾಹುಡ, ೧೬.

ಕಮ್ಯವಿಪಾಕ ಪಾಹುಡ, ೧೭. ಕಮ್ಯ ಪಾಹುಡ, ೧೮. ಕಿರಯಾಸಾರ ಪಾಹುಡ, ೧೯. ಕ್ಷಪ್ಣಸಾರ ಪಾಹುಡ,
೨೦. ಲ್ಬಿಧ (ಸಾರ) ಪಾಹುಡ, ೨೧. ಲ ೊೇಯ ಪಾಹುಡ, ೨೨. ನಯ ಪಾಹುಡ, ೨೩. ನಿತ್ಾಯ ಪಾಹುಡ
(?) ೨೩. ರ್ ೊೇಕಮ್ಮ ಪಾಹುಡ,

೨೫. ಪ್ಂಚವಗಯ ಪಾಡುಡ, ೨೬. ಪ್ಯದಧ ಪಾಹುಡ,

೨೭. ಪ್ಯ ಪಾಹುಡ, ೨೮. ಪ್ರಕೃತ ಪಾಹುಡ, ೨೯. ಪ್ರಮಾಣ ಪಾಹುಡ, ೩೦, ಸಲ್ಮಿೇ ಪಾಹುಡ (?)
೩೧. ಸಂಠಾಣ ಪಾಹುಡ, ೩೨. ಸಮ್ವಾಯ ಪಾಹುಡ, ೩.೩. ಷ್ಟ್ ದಶಯನ ಪಾಹುಡ, ೩೪. ಸಿದಾಧಂತ
ಪಾಹುಡ, ೩೫. ನಿಕಾಖ ಪಾಹುಡ, ೩೬. ಸಾಟನ ಪಾಹುಡ, ೩೭. ಸಾಾನಸಾರ ಪಾಹುಡ, ೩೮. ತ್ ೊೇಯ
ಪಾಹುಡ, ೩೯. ಓಘಾತ ಪಾಹುಡ, ೪೦. ಉತ್ಾಪದ ಪಾಹುಡ, ೪೧. ವಿದಾಯ ಪಾಹುಡ ಮ್ತುು ೪೨. ವಿಹಿಯ
ಅಥವಾ ವಿಹಯ ಪಾಹುಡ.

ಈ

ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿರುವ

ಹ ಸರಿನ

ಗರಂಥಗಳು

ದ ೊರಕಿಲ್ಿ.

ಆದರ

ಪಾರಚಿೇನ

ಗರಂಥಗಳನುನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಂಡು ಬರುತುರುವ ಗರಂಥ ಭಂಡಾರಗಳ ಹಾಗೊ ವಯಕಿುಗತ ಗರಂಥ ಭಂಡಾರಗಳ ಎಲಾಿ ಪಾರಚಿೇನ
ತ್ಾಡ ೊೇಲ ಗಳ,

ಹಸುಪ್ರತಗಳ

ಸವಿವರ

ಸಮಿೇಕ್

ನಡ ಸಿದರ

ಕ ಲ್ವಾದರೊ

ಗರಂಥಗಳು

ಪ್ರಕಾಶಕ ೆ

ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಆ.ರ್ ೇ. ಉಪಾಧ ಯ ಅವರು ತಳಿಸಿದಾಾರ .
ಇನುನ ಮ್ುಂದ ಕುಂದಕುಂದಾಚಾಯಯರ ಉಪ್ಲ್ಬಧ ಕೃತಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಬಹುದು.
ಸ್ಮರ್ಸಾರ

:

ಕುಂದಕುಂದರ

ಗರಂಥಗಳಲ ಿಲಾಿ

ಇದಕ ೆ

ಅಗರಮಾನಯತ್ ಯಿದ .

ಆಧಾಯತಮ

ಚಿಂತರ್ ಯೇ ಇದರ ಮ್ುಖಯ ವಸುು. ಸರಳ ಸುಂದರ ಶ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಗಂಭಿೇರವಾದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಹ ೇಗ
ತಳಿಸಬಹುದ ಂಬುದಕ ೆ ೪೧೫ ಗಾಹ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗರಂಥ ಶ ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ . ಮೊೇಕ್ಷಮಾಗಯದ
ಯಥಾಥಯಸವರೊಪ್ವನೊನ,

ಶುದಧ

ಆತಮತತುವವನೊನ

ಇದು

ಅತಯಂತ

ಆಧಾಯತಮದಲ್ಲಿ ಭ ೇದ ವಿಜ್ಞಾನವನುನ ಸೊಕುವಾದ ಉದಾಹರಣ ಗಳ ೂಡರ್

ಸಹಜವಾಗಿ

ನಿರೊಪ್ಸುತುದ .

ತಳಿಸಿದಾಾರ . ಹತುು ಅಧಿಕಾರ

(ಅಧಾಯಯ) ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ಜ್ಜೇವ - ಅಜ್ಜೇವ - ಕತೃಯಕಮ್ಯ - ಪಾಪ್ಪ್ುಣಯ – ಆಸರವ ಸಂವರಾ - ನಿಜಯರಾ - ಬಂಧ್ - ಮೊೇಕ್ಷ – ಸವಯವಿಶುದಧಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಹತುು ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ತಳಿಸಿದಾಾರ .
ಸಮ್ಯಗಾಶಯನ- ಜ್ಞಾನ - ಚಾರಿತರಗಳ ವಿಷ್ಯವ ೇ ಶುದಧ ಆತಮತತುವ ಎಂದು ತಳಿಸಿದಾಾರ . ಮೊೇಕ್ಷಮಾಗಯದಲ್ಲಿ
ಆತಮನನುನ ಸಾಾಪ್ಸಬ ೇಕು. ಆತಮಧಾಯನವರ್ ನೇ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಆತ್ಾಮನುಭವವರ್ ನೇ ಹ ೊಂದಬ ೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ
ವಿಹರಿಸಬ ೇಕು. ಇತರ ದರವಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದ ೇ ಈ ಕೃತಯ ತರುಳಾಗಿದ . ಆತಮನ
ಯಥಾಥಯ ಸವರೊಪ್ವನುನ ತಳಿಸುವ ಈ ಕೃತ ಆಧಾಯತಮ ಜ್ಜಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗ ಕ ೈದಿೇವಿಗ ಯಾಗಿದ .
ಪುಂಚಾಸ್ತತಕಾರ್ಸಾರ

:

ಜ್ಜೇವ,

ಪ್ುದೆಲ್,

ಧ್ಮ್ಯ,

ಅಧ್ಮ್ಯ

ಮ್ತುು

ಆಕಾಶ

ಇವ ೈದನುನ

ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯಗಳ ನುನತ್ಾುರ . ಇವುಗಳನುನ ಈ ಗರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಂಕಷ್ವಾಗಿ ವಿವ ೇಚರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ೧೮೧
ಗಾಹ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯಗಳ ಜ ೊತ್ ಗ
ತಳಿಸಿದಾಾರ .

ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯಗಳ

ಸಮ್ವಾಯಕ ೆ

ಹ ೊಂದಬ ೇಕಿರುವುದು ಜ್ಜೇವವಾದರೊ ಜ್ಜೇವ ಎಲ್ಲಿದ

ಕಾಲ್ದರವಯವನೊನ, ನವಪ್ದಾಥಯಗಳನೊನ

ಸಮ್ಯವ ಂದು
ಹ ೇಗಿದ

ತಳಿಸಲಾಗಿದ .

ಮೊೇಕ್ಷವನುನ

ಯಾವಯಾವುದರ ಮ್ಧ ಯ ಇದ , ಅವುಗಳ

ಸವರೊಪ್ವ ೇರ್ ಂದು ತಳಿಸಿ ಸಮ್ಯಗಾಶಯನ- ಜ್ಞಾನ- ಚಾರಿತ್ ರಗಳ ೇ ಮೊೇಕ್ಷದ ಮಾಗಯವ ಂದು ಸಪಷ್ಟಪ್ಡಿಸಿದಾಾರ .
ಸಾಮದಾವದದ ಸಪ್ುಭಂಗಿಗಳು ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗ ಉಲ ಿೇಖಗ ೊಂಡಿರುವುದು ಗಮ್ರ್ಾಹಯ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ .

ಪರವಚನ್ಸಾರ : ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ೨೭೫ ಗಾಹ ಗಳಿವ . ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞ ೇಯ ಮ್ತುು ಚಾರಿತರ ಎಂಬ ಮ್ೊರು
ಭಾಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವ . ಆತಮನ ಮ್ೊಲ್ಸವರೊಪ್ ಚ ೈತನಯವ ಂದಿದಾರೊ, ಮ್ೊಲ್ಗುಣ ಜ್ಞಾನವ ಂದು ತಳಿಸಿ
ಅದರ ಸವರೊಪ್ವನುನ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಷಮರೊಪ್ದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದಾಾರ . ಜ್ಜೇವನ ಪ್ರವೃತುಗಳನುನ ವಿವ ೇಚರ್ ಮಾಡುತು
ಅವು ಶುಭವಾಗಿದಾರ ಪ್ುಣಯಬಂಧ್ವೂ, ಅಶುಭವಾಗಿದಾರ ಪಾಪ್ಬಂಧ್ವೂ ಆಗುತುವ . ಶುದಧ ಪ್ರವೃತು ಮಾತರವ ೇ
ಕಮ್ಯಬಂಧ್ದಿಂದ

ಬಿಡುಗಡ

ದ ೊರಕಿಸಿಕ ೊಡುತುದ

ಎಂಬುದನುನ

ಹ ೇಳಿದಾಾರ .

ಹುಟುಟ-ಸಾವುಗಳ

ಸಂಸರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಜೇವನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜ್ಜೇವ ಮ್ತುು ಪ್ುದೆಲ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಚಚ ಯ ಇಲ್ಲಿದ .
ನಿರ್ಮಸಾರ : ೧೮೭ ಗಾಹ ಗಳಿರುವ ಈ ಕೃತಯು ಚರಣಾನುಯೇಗದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಮ್ುಖಯವಾಗಿ
ನಿರೊಪ್ಸುತುದ . ನಿಯತವಾಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕಾದುದ ೇ ನಿಯಮ್. ಅದು ಜ್ಞಾನ- ದಶಯನ- ಚಾರಿತರ ರೊಪ್ವಾಗಿದ .
ಇವುಗಳಿಗ

ವಿರುದಧವಾಗಿರುವುದನುನ

ಆವಶಯಕಗಳನುನ

ವಿಸಾುರವಾಗಿ

ಇದು

ಕಾಯೇತಸಗಯ,

ಸಾಮಾಯಿಕ

ಮ್ತುು

ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕ ೊಳುಬ ೇಕು.
ಚಚಿಯಸುತುದ .
ಪ್ರಮ್ಭಕಿು

ಮ್ುನಿಗಳು

ಪ್ರತಕರಮ್ಣ,

ಇವ ೇ

ಪಾಲ್ಲಸಬ ೇಕಾದ

ಪ್ರತ್ಾಯಖಾಯನ,

ಆವಶಯಕಗಳು.

ಆವಶಯಕಗಳ

ಆರು

ಆಲ ೊೇಚರ್ಾ,
ಪಾಲ್ರ್ ಯ

ಕಾರಣದಿಂದಲ ೇ ಶಾರಮ್ಣಯ ಸಾಥಯಕವಾಗುತುದ . ಯಾವ ಶರವಣನು ಆವಶಯಕಹಿೇನರ್ ೊೇ ಅವನು ಚಾರಿತರ
ಪಾಲ್ರ್ ಯಿಂದ ಭರಷ್ಟರ್ಾಗುತ್ಾುರ್ . ಕ ೇವಲ್ಲಗಳಾದವರ ಲ್ಿ ಆವಶಯಕಗಳನುನ ಪಾಲ್ಲಸಿಯೇ ಆಗಿದಾಾರ
ತಳಿಸುವ

ಈ

ಕೃತಯ

ಬಹುಭಾಗ

ಆವಶಯಕಗಳ

ಸವರೊಪ್ವನೊನ

ಅವುಗಳ

ಎಂದು

ಪಾರಮ್ುಖಯತ್ ಯನೊನ

ನಿರೊಪ್ಸುತುದ .
ಬಾರಸ್ ಅನ್ ವ ಕಖ : ೯೧ ಗಾಹ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ದಾವದಶ ಅನುಪ ರೇಕ್ಷಗಳನುನ ಕುರಿತು
ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . ಮ್ತ್ ು ಮ್ತ್ ು ಚಿಂತರ್ ಮಾಡಬ ೇಕಾದುದಕ ೆ ಅನುಪ ರೇಕ್ ಎಂದು ಹ ಸರು. ಯಾವ ಯಾವ
ವಿಷ್ಯಗಳನುನ

ಕುರಿತು

ಚಿಂತರ್

ಮಾಡಬ ೇಕ ೊೇ

ಅವು

ಹರ್ ನರಡು

ಇವ .

ಈ

ಜ್ಜೇವನದಲ್ಲಿ

ಶಾಶವತವಾದುದ ಂಬುದು ಯಾವೂದೊ ಇಲ್ಿ. ಎಲ್ಿವೂ 'ಅಧ್ುರವ' - ಈ ಮೊದಲಾದ ೧೨ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ
ಕುರಿತು

ಮಾಡಬ ೇಕಾದ

ಚಿಂತರ್ ಯರ್ ೊನಳಗ ೊಂಡಿರುವ

ಕೃತ

ಇದಾಗಿದ .

ಅನುಪ ರೇಕ್ ಯನುನ

ಕುರಿತು

ರಚಿತವಾದ ಕೃತಗಳಲ ಲ್
ಿ ಿ ಇದ ೇ ಮೊತುಮೊದಲ್ ಸವತಂತರ ಕೃತಯಾಗಿದ . ಧಾಯನ ಮ್ತುು ಯೇಗಕ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಗ ಮ್ಹತವದ ಸಾಾನವಿದ .
ರರ್ಣಸಾರ : ಇದರಲ್ಲಿ ೧೬೭ ಗಾಹ ಗಳಿವ . ಶಾರವಕರ ಮ್ತುು ಮ್ುನಿಗಳ ಧ್ಮ್ಯವನುನ ಹ ೇಳುವ
ಒಂದು ಸರಳ, ಸುಬ ೊೇಧ್ ಗರಂಥವಾಗಿದ . ಸಮ್ಯಕುವದಿಂದ ಕೊಡಿದ ದಾನ ಮ್ತುು ಪ್ೂಜ ಶಾರವಕರ ಮ್ುಖಯ
ಕತಯವಯವಾದರ ; ಧಾಯನ ಮ್ತುು ಆಧ್ಯಯನ ಮ್ುನಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕತಯವಯವ ಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೊಪ್ತವಾಗಿದ .

ದ ೀಶಭಕ್ತತ : ಹತುು ವಿಷ್ಯಗಳ ಮ್ಮೇಲ

ರಚಿತವಾದ ಕೃತ. ಕೃತಯ ಹ ಸರ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ್

ಭಕಿುಭಾವವ ೇ, ಭಕಿು ಪ್ರಕಟಣ ಯೇ ಇದರ ಮ್ುಖಯವಸುು. ಸಿದಧಭಕಿು, ಶುರತಭಕಿು ಚಾರಿತರಭಕಿು, ಯೇಗಿಭಕಿು,
ಆಚಾಯಯಭಕಿು, ನಿವಾಯಣ ಭಕಿು, ಪ್ಂಚಗುರುಭಕಿು, ತೇಥಯಂಕರ ಭಕಿು, ನಂದಿೇಶವರ ಭಕಿು, ಮ್ತುು ಶಾಂತ ಭಕಿು ಇವ ೇ ದಶಭಕಿುಗಳು, ಸಾಧ್ಕನು ಸಾಧ್ರ್ ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅವಲ್ಂಬನದಿಂದ ಬಲ್ವನುನ ಪ್ಡ ಯಲ್ು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ . ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಭಕಿುಪಾಠಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ ೆ ಅಹಯವಾಗಿವ .
ದಶಯನ್ ಪ್ಾಹ ಡ : ಸಮ್ಯಗಾಶಯನದ ಮ್ಹಿಮ್ಮಯನುನ ಬ ಳಗುವುದ ೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ
೩೬ ಗಾಹ ಗಳಿವ . ಆತಮಶರದ ಯ
ಧ ೇ ನಿಶಚಯ ಸಮ್ಯಕುವ ಎಂಬುದ ೇ ಈ ಕೃತಯ ತರುಳು.
ಮೀಕ್ಷಪ್ಾಹ ಡ : ಪ್ರಮ್ಯೇಗಿಗಳು ಪ್ರಮಾತಮ ಸವರೊಪ್ದ ವಾಯಖಾಯನ ಮಾಡುವುದ ೇ ಈ
ಕೃತಯ ಸಾರ. ೧೦೬ ಗಾಹ ಗಳ ಈ ಗರಂಥದಲ್ಲಿ ಆತಮನ ಮ್ೊರು ಭ ೇದಗಳನೊನ, ಅವುಗಳ ಸವರೊಪ್ವನೊನ
ತಳಿಸಿದಾಾರ . ಬಹಿರಾತಮ, ಅಂತರಾತಮ ಮ್ತುು ಪ್ರಮಾತಮ ಎಂದು ಆತಮನಲ್ಲಿ ಭ ೇದಗಳು. ಇಂದಿರಯಾಸಕಿುಯೇ
ಬಹಿರಾತಮನ ಲ್ಕ್ಷಣ ; ಆತಮಚ ೇತನವ ೇ ಅಂತರಾತಮ ಮ್ತುು ಕಮ್ಯಗಳಿಂದ ಮ್ುಕುವಾದ ಆತಮರ್ ೇ ಪ್ರಮಾತಮ
ಎಂದು ತಳಿಸುವ ಈ ಕೃತ ಜ ೈನಯೇಗ ಮ್ತುು ಧಾಯನವನುನ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಭಾಯಸ ಮಾಡುವವರಿಗ ಒಂದು
ಮೌಲ್ಲಕ ಕೃತಯಾಗಿದ .
ಲುಂಗಪ್ಾಹ ಡ
ಶರಮ್ಣತತುವವನುನ ಹ ೇಗ

:

ಲ್ಲಂಗವ ಂದರ

ಗುರುತು,

ಚಿಹ ನ.

೨೨

ಗಾಹ ಗಳಲ್ಲಿರುವ

ಈ

ಕೃತಯಲ್ಲಿ

ಗುರುತಸಬ ೇಕ ಂಬುದನುನ ಕುರಿತು ಚಚಿಯಸಿದಾಾರ . ಕ ೇವಲ್ ಬಾಹಯ ಚಿಹ ನಗಳು

ಯಾರನೊನ ಧಾಮಿಯಕರರ್ಾನಗಿ - ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿವ ಂಬುದನುನ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತರಿ ಶಬಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೊಪ್ಸಲಾಗಿದ .
ಸ್ ತ್ರ ಪ್ಾಹ ಡ : ೨೭ ಗಾಹ ಗಳ ಈ ಕೃತ ಸೊತರದ ಮ್ಹತುವವನುನ ತಳಿಸಿಕ ೊಡುತುದ . ಸೊತರಗಳ
ಅಥಯ ತೇಥಯಂಕರವಾಣಿಯಲ್ಲಿದ . ಆದನುನ ಗಣಧ್ರರು ಗರಂಥರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಸೊತರ ಮ್ತುು ಅದರ
ಅಥಯ

ಎರಡೊ

ಗುರುಶ್ಷ್ಯ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಯಲ್ಲಿ

ಹರಿದು

ಬಂದಿದ .

ಈ

ಸೊತರಗಳನುನ

ಹಿಡಿದುಕ ೊಂಡರ

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭರಷ್ಟರ್ಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಹುಟುಟ ಸಾವುಗಳನುನ ಗ ಲ್ಿಬಹುದು. ಸೊತರವ ಂದರ ದಾರವ ಂಬ ಅಥಯವೂ
ಇದ ಯಲ್ಿ. ಸೊತರದ ಜ ೊತ್ ಗ ಇರುವ, ಅಂದರ ದಾರವನುನ ಪೇಣಿಸಿಕ ೊಂಡ ೇ ಇರುವ, ಸೊಜ್ಜಯು ಕಳ ದು
ಹ ೊೇಗುವುದಿಲ್ಿ. ಹಾಗ ಯೇ ಸೊತರಸಹಿತರ್ಾದ ಸಾಧ್ಕ ಜ್ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಸಾಧ್ರ್ ಯಿಂದ
ಗುರಿಯನುನ ತಲ್ುಪ್ುತ್ಾುರ್ ಂಬುದನುನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಳಿಸಿದಾಾರ .

ಬ ೀಧಪ್ಾಹ ಡ : ಆಯತನ, ಚ ೈತರಗೃಹ, ಪ್ರತಮಾ, ದಶಯನ, ಬಿಂಬ, ಜ್ಜನಮ್ುದ ರ, ಜ್ಞಾನ, ದ ೇವ,
ತೇಥಯ,

ಅಹಯತ್್ ಮ್ತುು

ಪ್ರವರಜಾ

-

ಈ

೧೧

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ

ಈ

ಕೃತಯ

೬೨

ಗಾಹ ಗಳಲ್ಲಿ

ತಳಿಸಿಕ ೊಡಲಾಗಿದ .
ಭಾವಪ್ಾಹ ಡ : ಇದರಲ್ಲಿ ೧೬೫ ಗಾಹ ಗಳಿವ . ಕುಂದಕುಂದರ ಇತರ ಎಲ್ಿ ಕೃತಗಳಿಗಿಂತ ಈ
ಕೃತಯಲ್ಲಿ

ಹ ಚುಚ

ಸಾಹಿತಯಕ
-

ಶಾಸುಜ್ಞಾನಪಾರಪ್ು

ಗುಣಗಳಿವ .

ಇವುಗಳಿಂದ

ಮ್ುನಿವ ೇಷ್ಧಾರಣ ,

ಮಾತರವ ೇ

ವರತ

ಮ್ತುು

ಆತಮಕಲಾಯಣವಾಗುವುದಿಲ್ಿ.

ತಪ್ಸುಸಗಳ

ರಾಗದ ವೇಷ್

ಅಭಾಯಸ,

ಕಷಾಯಗಳು

ಇಲ್ಿವಾಗುವ ಸಿಾತಯಲ್ಲಿಯೇ ಆತಮಕಲಾಯಣ ಎಂಬುದನುನ ತಳಿಸಿದಾಾರ .
ಚಾರಿತ್ರಪ್ಾಹ ಡ

:

೪೪

ಗಾಹ ಗಳಿರುವ

ಈ

ಕೃತಯಲ್ಲಿ

ಜ ೈನ

ಆಚಾರವನುನ

ಅಂದರ

ನಿೇತಶಾಸರವನುನ ತಳಿಸಲಾಗಿದ . ಗೃಹಸಾರು ಪಾಲ್ಲಸಬ ೇಕಾದ, ಮ್ುನಿಗಳು ಪಾಲ್ಲಸಬ ೇಕಾದ ಚಾರಿತರಗಳನುನ
ಇದು ತಳಿಸಿಕ ೊಡುತುದ . ಜ ೈನ ಆಚಾರವನುನ ತಳಿಸಿಕ ೊಡುವ ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊ ಪಾರಚಿೇನ ಕೃತಯಾಗಿದುಾ
ಗಮ್ರ್ಾಹಯವಾಗಿದ .
ಶ್ೀಲಪ್ಾಹ ಡ : ಧ್ಮ್ಯಸಾಧ್ರ್ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇಲ್ದ ಪಾರಮ್ುಖಯವನುನ ತಳಿಸಿಕ ೊಡುವ ಈ ಕೃತಯಲ್ಲಿ ೪೦
ಗಾಹ ಗಳಿವ . ಶ್ೇಲ್ ಮ್ತುು ಜ್ಞಾನ - ಇವ ರಡರ ನಡುವ

ವಿರ ೊೇಧ್ವಿಲ್ಿ. ಶ್ೇಲ್ವಿಲ್ಿದಿದಾರ

ಇಂದಿರಯ

ವಿಷ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನವನುನ ರ್ಾಶ ಮಾಡುತುವ . ಎಷ ಟೇ ಶಾಸರಗಳನುನ ತಳಿದಿದಾರೊ, ಯಾವುದ ೇ ಎಷ ಟೇ
ಸಂಪ್ತುದಾರೊ ಶ್ೇಲ್ವಿಲ್ಿದ ವಯಕಿುಯ ಜನಮ ನಿರಥಯಕ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಳಿಸಿಕ ೊಡಲಾಗಿದ .
ಕುಂದಕುಂದರ

ಎಲ್ಿ

ಕೃತಗಳ

ರಚರ್ ಯ

ಹಿಂದ

ಇರುವುದು

ಆಧಾಯತಮ.

ಮ್ನುಷ್ಯ

ತನನ

ನಿಜಸವರೊಪ್ವನುನ ತಳಿಯಬ ೇಕು. ರ್ಾನು ಯಾರು, ನನನದು ಏನು ರ್ಾನು ಯಾರಲ್ಿ, ರ್ಾನು ಏನಲ್ಿ
ಇವುಗಳನುನ ಮ್ುಖಯವಾಗಿ ತಳಿದು ಸವಸವರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ರ್ ಲ ಯಾಗಲ್ು ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕಾದ ಮಾಗಯ ಯಾವುದು
ಎಂಬುದನುನ ತಳಿಸಿಕ ೊಡುವುದ ೇ ಈ ಎಲ್ಿ ಕೃತಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗುರಿ.

ಶಾಸ್ನ್ದಲಿ ಶ್ರೀ ಕ ುಂದಕ ುಂದ ಸ್ ತತಿ
ವಂದ ೊಯೇ ವಿಭುಭುಯವಿ ನ ಕ ೈರಿಹ ಕೌಂಡಕುಂದಃ
ಕುಂದಪ್ರಭಾ ಪ್ರಣಯಿ ಕಿೇತಯ ವಿಭೊಷಿತ್ಾಶಃ |
ಯಶಾಚರು ಚಾರಣ ತರಾಂಬುಜ ಚಂಚರಿೇಕ

ಶೃತ್ ರೇ ಶುರತಸಯ ಭರತ್ ೇ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರತಷಾಠಮ ||
ಯಾರು ಬಿಳಿಯ ಮ್ಲ್ಲಿಗ ಯಂತ್
ಯಾರು

ಭೊಮ್ಂಡಲ್ದ

(ಭಗವತ್

ಪ್ರಣಿೇತ

ಚಾರಣರ

ಕಾಂತಯುಳು ತನನ ಕಿೇತಯಯನುನ ದಿಕಿೆನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದರ ೊೇ,

ಮ್ರ್ ೊೇಹರ

ಪ್ರಮಾಗಮ್ವನುನ)

ದುಂಬಿಯೇ,

ಭದರವಾಗಿ

ಯಾರು

ಪ್ರತಷಾಠಪ್ಸಿದರ ೊೇ

ಭರತಕ್ ೇತರದಲ್ಲಿ
ಆ

ವಿಭು

ಶುರತವನುನ

ಕ ೊಂಡಕುಂದರು

ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ವಂದನಿೇಯರಲ್ಿ ?
(ಶರವಣಬ ಳಗ ೊಳದ ಶಾಸನ ಸಂಖ ಯ ೭೭)

ಕ ುಂದಕ ುಂದ ವಾಣಿ
೧.

ಣಾಣಂ ಪ್ಪ ತು ಮ್ದಂ ವಟಟದಿ ಣಾಣಂ ವಿಣಾ ಣ ಅಪಾಪಣಂ |
ತಮಾಾ ಣಾಣಂ ಅಪಾಪ ಅಪಾಪ ಣಾಣಂ ವ ಅಣೆಂ ವಾ ||
(ಪ್ರವಚನ ಸಾರ, ಜ್ಞಾನತತ್ಾವಾಧಿಕಾರ, ಗಾಹ ೨೭)
(ಆತಮವ ೇ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವ ೇ ಆತಮ ಒಂದನುನ ಬಿಟುಟ ಮ್ತ್ ೊುಂದಿಲ್ಿ )

೨.

ಜ್ಜೇವೇ ಚರಿತುದಂಸಣಣಾಣಟ್ಟಠದ ೊೇ ತಂ ಹಿ ಸಸಮ್ಯಂ ಜಾಣಿೇ |
ಪಗೆಲ್ಕಮ್ಮ ಪ್ದ ೇ ಸಟ್ಟಠದಂ ಚ ತಂ ಜಾಣ ಪ್ರಸಮ್ಯಂ ||
(ಸಮ್ಯ ಸಾರ - ಗಾಹ ೨ )
(ತನನ ದಶಯನ, ಜ್ಞಾನ, ಚಾರಿತರ ಸವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಜೇವನು ಸವಸಮ್ಯನೊ ಪ್ುದೆಲ್ ಕಮ್ಯಗಳ
ಸಿಾತಯರ್ ನೇ ತನನ ಸಿಾತಯಂದು ತಳಿಯುವವನು ಪ್ರಿಸಮ್ಯನು ಎನಿಸುತ್ಾುರ್ )

೩.

ಮೊಕಖಪ್ಹ ೇ ಅಪಾಪಣಂ ಶವ ೇಹಿ ಚ ೇವ ಯ ಹಿ ಝಾಯಿಹಿ ತಂ |
ತತ್ ಾೇವ ಬಿಹರ ಣಿಚಚಂ ಮಾ ಬಿಹರಸು ಅಣೆದವ ವೇಸು ||
(ಸಮ್ಯಸಾರ - ಗಾಹ ೪೧೨)

(ಮೊೇಕ್ಷ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತಮನನುನ ಸಾಾಪ್ಸು, ಅವನ ಧಾಯನವರ್ ನೇ ಮಾಡು, ಅವನಲ ಿೇ ಯಾವಾಗಲ್ೊ
ವಿಹರಿಸು, ಅನಯ ದರವಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಬ ೇಡ)
೪.

ದಂಗಣಭಟ್ಾಟ ಭಟಟ ದಂಸಣಭಟಟಸಸ ಣಿತಥ ನಿವಾವಣಂ |
ನಿಜಝಂತ ಚರಿಯ ಭಟ್ಾಟ ದಂಸಣಭಟ್ಾಟ ಣ ನಿಜಝಂತ || |
(ದಶಯನ ಪಾಹುಡ, ಗಾಹ ೩)
(ಸಮ್ಯಗಾಶಯನದಿಂದ ಭರಷ್ಟರ್ಾದವನು ವಾಸುವವಾಗಿ ಭರಷ್ಟರ್ ೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ಾುರ್ . ದಶಯನ ಭರಷ್ಟನಿಗ
ನಿವಾಯಣವಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಈಗ ಚಾರಿತರಭರಷ್ಟರ್ಾದವನು ಮ್ುಂದ ಚಾರಿತರದಲ್ಲಿ ಸಿಾರವಾಗಿ ಸಿದಧತವವನುನ
ಪ್ಡ ಯಬಹುದು. ಆದರ ದಶಯನ ಭರಷ್ಟನು ಎಂದಿಗೊ ಸಿದಧತವವನುನ ಪ್ಡ ಯುಲಾರನು)

೫.

ಸುತುಮಿಮ ಬಾಣಮ್ಣ ೊೇ ಭವಸಸ ಭವಣಾಪ್ಣಂ ಚ ಸ ೊೇ ಕುಣದಿ |
ಸೊಈ ಜಹಾ ಅಸುತ್ಾು ಣಾಸದಿ ಸುತ್ ುೇ ಸಹಾ ಣ ೊೇ ವಿ ||
(ಸೊತರ ಪಾಹುಡ, ಗಾಹ ೩)
(ಸೊತರದಿಂದ

(ದಾರದಿಂದ

)

ಕೊಡಿರುವ

ಸೊಜ್ಜಯು

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತ್

ಸೊತರವನುನ

(ಜ್ಜರ್ ೊೇಪ್ದ ೇಶವನುನ) ಹಿಡಿದು ನಡ ಯುವವನು ಭವ ಸಾಗರವನುನ ದಾಟುತ್ಾುರ್ )
೬.

ಸಗೆಂ ತವ ೇಣ ಸವೇ ವಿ ಪಾವಏ ತಹಿ ವಿ ಝಾಣ ಚ ೊೇಏಣ |
ಚ ೊೇಪಾವಇ ಸ ೊೇ ಪಾವಇ ಪ್ರಲ ೊೇಏ ಸಾಸಯಂ ಸ ೊಕಖಂ ||
(ಮೊೇಕ್ಷ ಪಾಹುಡ ಗಾಹ ೨೩)
(ತಪ್ಸಿಸನಿಂದ ಕ ೇವಲ್ ಸವಗಯ ಮಾತರ ಪಾರಪ್ುವಾಗುತುದ . ಆದರ ಧಾಯನಯೇಗದಿಂದ ಮಾತರವ ೇ
ಶಾಶವತ ಸುಖವುಳು ನಿವಾಯಣ ದ ೊರ ಯುತುದ .)

೭.

ರೊವಸಿರಿಗವಿವದಾಣಂ ಜುವವಣ ಲಾವಣೆ ಕಂತ ಕಲ್ಲದಾಣಂ |
ಸಿೇಲ್ಗುಣ ವಜ್ಜಿದಾಣಂ ಣಿರತಾಯಂ ಮಾಣುಸಂ ಜಮಾಮ೦ ||
(ಶ್ೇಲ್ ಪಾಹುಡ, ಗಾಹ ೨ )

(ರೊಪ್,

ಸಿರಿ,

ಯೌವವನ,

ಲಾವಣಯ,

ಶಾಂತ,

ಕಲ್ಲತನಗಳಿಂದ

ಗವಿಯತರ್ಾದವನು

ಶ್ೇಲ್ಗುಣವಜ್ಜಯತರ್ಾಗಿದಾರ ಅಂಥವನ ಮ್ನುಷ್ಯ ಜನಮ ನಿರಥಯಕ)
೮.

ಸಾಮ್ಗಿೆಂದಿಯರೊವಂ ಆರ ೊಗೆಂ ಜ ೊವವಣಂ ಬಲ್ಂ ತ್ ೇಜಂ |
ಸ ೊೇಹಗೆಂ ಲಾವಣೆಂ ಸುರಧ್ಣುಮಿವ ಸಸಸಯಂ ಣ ಹವ ೇ ||
ಜಲ್ಬುಬುಾದ ಸಕೆಧ್ಣು-ಖಣರುಚಿ-ಘ್ಣಸ ೊೇಹಮಿವ ಥಿರಂ ಣ
ಹವ ೇ।
ಅಹಮಿಂದಠಾಣಾಇ೦ ಬಲ್ದ ೇವ ಪ್ಪಹುದಿ ಪ್ಜಾಿಯಾ ||
(ಬಾರಸ ಅಣುವ ಕಖ, ಗಾಹ ೪, ೫)
(ಎಲ್ಿ ಇಂದಿರಯಗಳು, ರೊಪ್, ಆರ ೊೇಗಯ, ಯೌವವನ, ಬಲ್, ತ್ ೇಜ, ಸೌಭಾಗಯ, ಲಾವಣಯ, ಇವು
ಶಾಶವತವಾದುವಲ್ಿ

-

ಸುರಧ್ನುವಿನಂತ್ .

ಅಹಮಿಂದರಸಾಾನ,

ಬಲ್ದ ೇವಾದಿ

ಮ್ಹಾಪ್ುರುಷ್ರಾಗಿ

ಹುಟುಟವುದಾಗಲ್ಲೇ, ಇವ ಲ್ಿ ನಿೇರಗುಳ ು, ಶಕರಧ್ನು, ಮಿಂಚು, ಸುಂದರವಾದ ಮೊೇಡ ಇವುಗಳಂತ್
ಸಿಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ)
೯.

ಮ್ಣಿ - ಮ್ಂತ್ ೊೇಸಹ - ರಕಾಖ-ಹಯ-ಗಯ-ರಹವೇ ಯ
ಸಯಲ್ ವಿಜಾಿವೇ |
ಜ್ಜೇವಾಣಂ ಣ ಹಿ ಸರಣಂ ತಸುಲ ೊೇಏ ಮ್ರಣಸಮ್ಯಮಿಮ ||
(ಬಾರಸ ಅಣುವ ಕಖ, ಗಾಹ ೮)
(ಮ್ೊರು ಲ ೊೇಕದಲ್ಲಿಯೊ ಮ್ರಣಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಣಿ, ಮ್ಂತರ, ಔಷ್ಧ್, ರಕ್ಷಕ, ಕುದುರ , ಆರ್ , ರಥ
ಹಾಗೊ ಸಕಲ್ ವಿದ ಯಗಳೂ ಜ್ಜೇವನನುನ ಉಳಿಸಲ್ು ಸಮ್ಥಯವಾಗಿಲ್ಿ, ಶರಣಿಲ್ಿ)

೧೦.

ಕುಸಲ್ಸಸ ತವೇ, ಣಿವುಣಸಯ
ಸಂಜಮೊೇ, ಸಮ್ಪ್ರಸಪ ವ ೇರಗ ೊೆೇ |

ಸುದ ಭಾವಣ ೇಣ ತತುಯ

ತಮಾಾ ಸುದ ಭಾವಣಂ ಕುಣಹ ||
(ರಯಣಸಾರ ೧೫೧)
(ಕುಶಲ್ನಿಗ

ತಪ್,

ನಿಪ್ುಣನಿಗ

ಸಂಯಮ್,

ಸಮ್ತ್ಾಭಾವಿಗ

ವ ೈರಾಗಯವಾಗುವುದು.

ಭಾವರ್ ಯಿಂದ ಈ ಮ್ೊರೊ ಆಗುವುದು. ಆದಾರಿಂದ, ಶುರತದ ಭಾವರ್ ಮಾಡು.)

ಆಧಾರ ಗರುಂಥಗಳು
೧.

ಪ್ರವಚನಸಾರ - ಸಂ. ಡಾ. ಆ.ರ್ ೇ. ಉಪಾಧ ಯ

೨.

ಶ್ರೇಕುಂದಕುಂದಕುಂದ ಪ್ರಶಸಿು - ಸಂ. ಡಾ. ಎಂ. ಎ. ಜಯಚಂದರ

೩.

ಆಚಾಯಯ ಶ್ರೇಕುಂದಕುಂದರು - ಡಾ. ಎಂ. ಎ. ಜಯಚಂದರ

೪.

ಭಾರತೇಯ ಸಂಸೃತಗ ಜ ೈನ ಧ್ಮ್ಯದ ಕ ೊಡುಗ - ಡಾ. ಹಿೇರಾಲಾಲ್ ಜ ೈನ್

೫.

ಜ ೈನಧ್ಮ್ಯ - ಮಿಜ್ಜಯ ಅಣಾೆರಾಯ

೬.

ಸಮ್ಯಸಾರ - ಸಂ. ಪರ. ಎ. ಚಕರವತಯ ರ್ಾಯರ್ಾರ್

೭.

ಸಮ್ಯಸಾರ - ಸಂ. ಬಲ್ಭದರ ಜ ೈನ್

೮.

ಬಾರಸ ಅಣುವ ಕಖ - ಸಂ. ಡಾ. ಎಂ. ಡಿ. ವಸಂತರಾಜ್

೯.

ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯ ಸಾರ - ಸಂ. ಪರ. ಎ. ಚಕರವತಯ ರ್ಾಯರ್ಾರ್

೧೦.

ಪ್ಂಚಾಸಿುಕಾಯ ಸಂಗರಹ - ಸಂ. ಡಿ. ಪ್ದಮರ್ಾಭ ಶಮ್ಯ

ಶುರತದ

