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ಹತ್ತ ನೆಯ ಶತ್ಮಾನ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದೇ ಮಾನಯ ತ್ರ 

ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂಪ, ಪೊನನ , ರನನ , ಚಾವೆಂಡರಾಯರು ತ್ಮ್ಮ  ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ಇದೇ 

ಶತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ . ಸಾೆಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಚರಿತೆ್ರಯೆಂದಲೂ ಈ 10ನೇ ಶತ್ಮಾನಕ್ಕಕ  ಮ್ಹತ್ವ ವಿದೆ. ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ, 

ಧಮ್ಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ  ಈ ಮೂರು ರಂಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅದ್ದು ತ್ವಾದ ಪೆಗತಿಯನ್ನನ  ಹೆಂದಿದ್ದು  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವ. 

ಜಗತಿತ ನ ಆಶಚ ಯಣಗಳ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸೇರಿದ ಗೊಮ್ಮ ಟಮೂತಿಣ ನಿಮಾಣರ್ ಕಾಯಣವ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಆಗಿದೆ.ಈ ಎಲಿ್  ಕಾರರ್ಗಳೆಂದ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  10ನೇ ಶತ್ಮಾನಕ್ಕಕ  ವಿಶೇಷ ಸಾಾ ನವಿದೆ. 

 ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನನ ಮ್ಮಮ  ಅವಲೇಕಿಸಿದಾಗ ಹತ್ತ ನೆಯ ಶತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  ಕೃತಿ 

ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಕಾರರು ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಗಳೂ ಆಗಿದು ರು. ಅವರು ಬರೆಯಲ್ಪ ಟಟ  ಕೃತಿಗಳು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಪೆಮುಖ ಪೆಕಾರವಾದ ಗದಯ  ಪದಯ ಗಳೆರಡರಲಿೂ  ಇವ. ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಗದಯ  ಪೆಕಾರಕ್ಕಕ  ಸೇರುವ ಶಿವಕೇಟ್ಯಯ ಚಾಯಣರ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೆಿ .ಶ. ಸುಮಾರು 920 ಗೆ ೆಂಥವ 

ಸಿಗುವ ಪೂವಣದಲಿ್ಲ  ಗಂಗ ಅರಸು ಮ್ನೆತ್ನದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂತೆಿ  ಹಾಗೂ 

ಸೇನಾನಿಯೆನಿಸಿಕೆಂಡ ಚಾವೆಂಡರಾಯನಿೆಂದ ರಚಿತ್ವಾದ 'ತೆಿಷಷಿ್ಠ  ಲ್ಕ್ಷರ್ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್' ಅಥವಾ 

'ಚಾವೆಂಡರಾಯಪುರಾರ್'ವೆಂಬ ಕೃತಿಯೇ ಕನನ ಡದ ಮೊದಲ್ ಗದಯ ಗೆೆಂಥವನನ ಲಾಗಿತ್ತತ . 

ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಕೃತಿ, ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಕೃತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಕಾಲ್ 

ಮುೆಂತಾದ ಅೆಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯೇ ಕನನ ಡದ ಮೊದಲ್ ಗದಯ  

ಗೆ ೆಂಥವನನ ಲಾಯತ್ತ.ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಾವೆಂಡರಾಯ ಪುರಾರ್ ಕೃತಿಯು ತ್ನನ ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತ್ರ, 

ಮ್ಹತ್ವ ಗಳೆಂದಿಗೆ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ ರಚಿತ್ ಗದಯ  ಗೆ ೆಂಥವಾಗಿ ಹೆಸ್ರು 

ಪಡೆದಿದ್ದು , ಇದರ ಕಾಲ್ ಕೆಿ .ಶ.978. 

 

ಚಾವುಂಡರಾಯ: 

'ಚಾವೆಂಡರಾಯಪುರಾರ್'ದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಕ್ಕಲ್ವ ಅೆಂಶಗಳೆಂದ, ಶಾಸ್ನಗಳೆಂದ ಮ್ತ್ತತ  

ಸಾಹಿತಾಯ ಧಾರಗಳೆಂದ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ವೈಯಕಿತ ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಬಹುದ್ದ. 

ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಕಾಲ್ವನ್ನನ  934-990ರವರೆಗೆ ಎೆಂದ್ದ ಕನಾಣಟಕ ಕವಿ ಚರಿತ್ರಗಾರರು ಊಹಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಈ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ್ನ 10ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  ಬದ್ದಕಿದವನಾಗಿದ್ದು , ಈತ್ ಮುದ್ದಗಲಿ್ಲ  ಎೆಂಬ 

ಊರಿನವನಾಗಿದ್ದು  (ಈತ್ನ ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ  ಈ ಗೆಾಮ್ ಉತ್ತ ರ ಕನಾಣಟಕ ಪೆ್ೆಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲದ್ದು , ಪೆಸುತ ತ್ವಾಗಿ 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಲ್ಲೆಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒೆಂದ್ದ ಗೆಾಮ್ವಾಗಿದೆ). “ಈತ್ನ ತಂದೆ 

ಮಾಬಲ್ಯಯ  ಎೆಂಬುವವನ್ನ, ತಾಯ- ಕಾಳಲಾದೇವಿ ಎೆಂಬುವವಳು.ಈ ಕಾಳಲಾದೇವಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ 

ಅನಂತ್ ಕವಿಯ 'ಗೊಮ್ಮ ಟೇಶವ ರ ಚರಿತ್ರ'ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಳಲಾೆಂಬಿಕ್ಕ, ಕಾಳಮ್ಮ  ಎೆಂದ್ದ ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.”1 

ಸ್ಹೇದರಿ ಹೆಸ್ರು-ಪುಲ್ವವ , ಪತಿನ ಯ ಹೆಸ್ರು-ಅಜಿತಾದೇವಿಯೆೆಂದ್ದ, ಸ್ಹೇದರ ನಾಗವಮ್ಣ 

ಎೆಂಬುವವನಿದ್ದು , ಈತ್ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಹೇರಾಡುವಾಗ ವೈರಿಗಳು ಇತ್ನನ್ನನ  ಹತ್ರಯ  ಮಾಡಿದರೆೆಂದ್ದ, 

ಮ್ತ್ತತ  ಜಿನದೇವನೆೆಂಬ ಪುತೆ್ನ್ನ ಇತ್ನಿಗೆ ಇದು ನ್ನ. 

 

http://www.jetir.org/


© 2019 JETIR June 2019, Volume 6, Issue 6                                                         www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR1906J24 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 625 
 

 ಈ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ವಯ ಕಿತ ತ್ವ  ಪೆಸಿದಿಧ ಗೆ ಪೆಮುಖವಾಗಿ ಕಾರರ್ರಾದವರೆೆಂದರೆ ಈತ್ನ ತಾಯ 

ಕಾಳಲಾದೇವಿ. ಈಕ್ಕ ಸಾತಿವ ಕ ಸ್ವ ಭಾವದವಳು, ಒಳೆೆಯ ವಿಚಾರವಂತ್ಳು, ದೈವಭಕ್ಕತ , ಧಮ್ಣಶೆದೆಧ ಯಲಿ್ಲ  

ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಆಸ್ಕಿತ ಯುಳೆವಳಾದ್ದದರಿೆಂದ ಇವ ಸ್ಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ 

ಮೇಲೆ ಪೆಭಾವ ಬಿೇರಿದವ. 

 ತಾಯ ಕಾಳಲಾದೇವಿಯು ಪುರಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಕೇಳಲ್ಪ ಟಟ  ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊಮ್ಮ ಟ ವಿಗೆಹದ 

ವರ್ಣನೆಯೆಂದ ಪೆಭಾವಿತ್ಳಾಗಿ, ಆ ಮೂತಿಣದಶಣನವನ್ನನ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕೆಂಬ ಉತ್ಕ ಟ 

ಇಚೆ್ಛಯನ್ನನ  ಮ್ಗನಾದ ರಾಯನ ಮುೆಂದೆ ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕಕ  ಪೆತಿಯಾಗಿ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸ ಲ್ಯ  

ಮ್ತ್ತತ  ಧಮ್ಣದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಪೆ್ ೇತಿ, ಅಭಿಮಾನದಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳಾದ 'ಸಿದಾಧ ೆಂತ್ ಚಕೆವತಿಣ'ಗಳ 

ಪೆ್ ೇರಣೆ ಪೆಭಾವವೇ ಮುೆಂದೆ ಆ ಕಟವಪೆದ ದೊಡಾ  ಬೆಟಟ  ಅಥವಾ ಇೆಂದೆಗಿರಿಯ ಬೆಟಟ ದ ಮೇಲೆ 

ಗೊಮ್ಮ ಟಮೂತಿಣ ರೂಪ್ಸಿ, ಪೆತಿಷಿ್ಠಪ್ಸಿ ಅದನ್ನನ  ಶೆವರ್ಬೆಳಗೊಳವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದನ್ನ.ಹಿೇಗೆ 

ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ರಾಜಕಿೇಯ, ಧಾರ್ಮಣಕ, ಸಾೆಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಕವಿಯು 

ಅಜರಾಮ್ರನಾಗಿದಾು ನೆ. 

ಚಾವುಂಡರಾಯನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳು: 

 ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ವಂಶಜನಾದ ಅಜಜ ಗೊೇವಿೆಂದಮ್ಯಯ ನ್ನ ಗಂಗ ಮ್ನೆತ್ನದ ಎರಡನೇ 

ಎರೆಯಪಪ ನಿಗೆ ಮ್ಹಾಮಂತೆಿಯಾಗಿಯೂ, ತಂದೆ ಮಾಬಲ್ಯಯ ನ್ನ ಇದೇ ಗಂಗ ಮ್ನೆತ್ನದ 

ಮಾರಸಿೆಂಹನ ಬಲ್ಗೈ ಬಂಟನೂ, ಸೇನಾನಿಯೂ ಆಗಿ ಇವರ ದಿಗಿವ ಜಯ ಕಾಯಣದಲಿ್ಲ  ಅಮೊೇಘ 

ಸೇವ ಸ್ಲಿ್ಲಸಿ ಈ ವಂಶದ ಶೆ್ ೇಯಸಿಸ ಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಶೆರ್ಮಸಿದಾು ರೆ. ಇವರಂತ್ರಯೇ ರಾಯನ್ನ ಕೂಡ 

ಇದೇ ವಂಶದ ಅರಸ್ರಾದ ಮಾರಸಿೆಂಹ, ರಾಚಮ್ಲಿ್  ಹಾಗೂ ರಕಕ ಸ್ಗಂಗ ರಾಜಮ್ಲಿ್  ಇವರ 

ಆಡಳತಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂತೆಿ  ಹಾಗೂ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದು ನ್ನ.ಅಲಿ್ದೇ ಯುದಧ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಲಗ ೆಂಡು 

ಅರಸ್ರ ದಿಗಿವ ಜಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪೆಮುಖ ಪ್ತೆ್  ವಹಿಸಿ ಅವರಿೆಂದ ಸ್ಮ್ರಧುರಂಧರನ್ನೆಂ, ವಿೇರಮಾತಾಣಡ, 

ರರ್ರಂಗಸಿೆಂಗನ್ನೆಂ, ವೈರಿಕುಳಕಾಳದಂಡನ್ನೆಂ, ಭುಜವಿಕೆಮ್ದಿನ ಸಾಹಸ್ವಿಕೆಮ್ನ್ನೆಂ, 

ಸ್ಮ್ರಪರಶುರಾಮ್ನ್ನೆಂ, ಪೆತಿಪಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ್ನ್ನೆಂ, ಸುಭಟ ಚೂಡ್ಡಮ್ಣಿಯುೆಂ ಇೆಂತ್ಹ ಬಿರುದಾವಳಗಳಗೆ 

ಪ್ತೆ್ನಾಗಿದಾು ನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುದಧ  ಭೂರ್ಮಯಲಿ್ಲನ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಯುದಧ ದ ಕಲೆ, 

ಪೆಭಾವವನ್ನನ  ಕೂಡ ಇತ್ನ ಕೃತಿ ತಿಳಸುತ್ತ ದೆ. 

“ವೀರಭಟರ್ ಮುರಿಕುಂಡಿರಿ 

ವಾರಾತನ ಮುುಂದೆ ರಂಜಿಸಲ್ ನೆರಿವರದ 

ಕರ್ತಾರುುಂ ಸೂಜಿಯ ಬರಿಯನೆ 

ದಾರಂ ಸಲ್ವ ುಂತೆ ಸಲ್ವ ರಣ್ಣ ನ ಬಳಿಯಂ 

 ಇದರ ಅಥಣ, ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಮುೆಂದೆ ಇರಲ್ಲ ವಿೇರಭಟರು ತಾವೂ ಮುನ್ನನ ಗಿಗ  

ಹೇರಾಡುತಾತ ರೆ. ವೈರಿಗಳನ್ನನ  ಹೆದರಿಸ್ಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಥಣರಾಗುತಾತ ರೆ.ಸೂಜಿಯ ಬಳಯಲಿ್ಲ  ದಾರ 

ಸ್ಲಿ್ಲವಂತ್ರ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಣ ನ ಬಳಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಲಿ್ಲತಿತ ದು ರು.”2 

ಧಾರ್ಮಾಕ ಮತ್ತು  ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಕೆ್ಕ  ರಾಯನ ಕಡುಗೆ: 

 ರಾಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಣಕ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸ್ಜಿೇವವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬದ್ದಕಿ, 

ಗುರುಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರ ಭಕಿತ ಯುಳೆವನಾಗಿ, ವಿೇರನಾಗಿ ಆವತಿತ ನ ಕಾಲ್ಕಕ ನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ತ್ನನ  ಲೌಕಿಕ 

ಬದ್ದಕಿನ ಜೊತ್ರಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಿ ತ್ನನ  ಬದ್ದಕನ್ನನ  

ಸಾಥಣಕವನಾನ ಗಿಸಿಕೆಂಡಿದಾು ನೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಆತ್ನ ಸುತ್ತ ಲ್ಲನ ಪರಿಸ್ರ, ತಾಯ 

ಕಾಳಲಾದೇವಿಯ ಧಾರ್ಮಣಕ ಪೆಭಾವ, ಅಲಿ್ದೇ 10ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಪೆಭಾವಶಾಲ್ಲಯಾದ 

ಅಜಿತ್ಸೇನಾಚಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದಾಧ ೆಂತ್ ಚಕೆವತಿಣಯೆೆಂಬ (ಜೈನ ಶಾಸ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸ್ಮ್ಗೆವಾಗಿ ಓದಿಕೆಂಡವರು) ಬಿರುದ್ದ ಪಡೆದ ನೇರ್ಮಚಂದೆಾಚಾಯಣ ಗುರುಗಳು 

ಕಾರಣಿೇಭೂತ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

 ಇತ್ನ ಧಾರ್ಮಣಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನನ  ಸ್ಮ್ಯ ಕತ ವ  ರತಾನ ಕರನ್ನೆಂ, ಶೌಚಾಚರರ್ನ್ನೆಂ, 

ಸ್ತ್ಯ ಯುಧಿಷಿ್ಠ ರನ್ನೆಂ ಎೆಂಬ ಬಿರುದಾವಳಗಳೆಂದಲೇ ತಿಳದ್ದಕಳೆಬಹುದ್ದ.ಶೆವರ್ಬೆಳಗೊಳದಲಿ್ಲ  

ಪೆಸಿದಧ ವಾದ ಎರಡು ಬೆಟಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದಾದ ದೊಡಾ ಬೆಟಟ  ಅಥವಾ ಇೆಂದೆಗಿರಿ ಬೆಟಟ ದ ಮೇಲೆ 57 

ಅಡಿ ಎತ್ತ ರವಾದ ಭವಯ  ಹಾಗೂ ಅಬುಧ ತ್, ಆಶಚ ಯಣ ಹುಟ್ಟಟ ಸುವ ವಿಗೆಹವನ್ನನ  ಏಕಶಿಲೆಯಲಿ್ಲ  
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ಕ್ಕತಿತ ಸಿದ ಖ್ಯಯ ತಿಯೂ ಇತ್ನಿಗೆ ಸ್ಲಿ್ಲತ್ತ ದೆ.ಈ ಅಮೊೇಘ ಕಾಯಣದ ಫಲ್ವಾಗಿ ಆತ್ನ 

ದೊರೆಯಾದಂತ್ಹ ರಾಚಮ್ಲಿ್ನ್ನ 'ರಾಯ' ಎೆಂಬ ಬಿರುದ್ದ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿದಾು ನೆ. 

 ಈ ಚಾವೆಂಡರಾಯನೇ ಗೊಮ್ಮ ಟ ಮೂತಿಣ ನಿರ್ಮಣಸಿದ ಎನ್ನನ ವದಕ್ಕಕ  ಬೊಪಪ ರ್ ಪಂಡಿತ್ನ್ನ 

ಬರೆದ 12ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಶಾಸ್ನವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 
“ಜನದುಂ ತಜಿಿ ನ ವಶಿ್ರರ್ತತ್ರಶಯಮಂ ರ್ತುಂ ಕೇಳುು ನೀಳ್ಪ ತ್ರು  ಚೇ 

ತನೆಯೊಳುಪ ಟಿ್ಟ ರೆ ಪೀಗುಲುದಯ ರ್ಮಸೆ ದೂರಂ ದುಗಾಮಂ ತತ್ತಪ ರಾ  

ವನಿಯೆನ್ದು ಯಾಜನಂ ಪಿ್ಬೀಧಿಸಿದೊಡನ್ದು ದಂದು ತದೆು ೀವ ಕ  

ಲ್ಪ ನೆಯಿಷು ಮಾಡಿಪೆನೆನ್ದು  ಮೂಡಿಸಿದನಿು ೀದೇವನಂ ಗೀಮಟಂ|| 

ಶಿ್ರತಮುುಂ ದಶಾನ ಶ್ರದಿಯುಂ ವಭವಮುುಂ ಸದವ ೃತು ಮುುಂ ದಾನಮುುಂ 

ಧೃತ್ರಯುಂ ತನೊ ಳೆ ಸನು  ಗಂಗಕುಳ್ ಚಂದಿುಂರಾಚಮಲ್ಲ ುಂ ಜಗ 

ನ್ದೊ ತ ನ್ದ ಭೂರ್ಮಪ್ನದವ ತ್ರೀಯ ವಭವಂ ಚಾಮುುಂಡರಾಯ ಮನ್ದ 

ಪಿ್ ತ್ರಮಂ ಗಮಮ ಟನಲ್ತು  ಮಾಡಿಸಿದನಿನಿು ೀ ದೇವನಂ ಯತೊ ದುಂ”3
 

ಎೆಂಬ ಬರವಣಿಗೆಯದೆ.  

 ಈ ಗೊಮ್ಮ ಟಮೂತಿಣಯು ತ್ನನ ದೇಯಾದ ವಿಶೇಷತ್ರಗಳೆಂದಿಗೆ ಜಗತಿತ ನ ಜನರ ಗಮ್ನ 

ಸೆಳೆದಿದೆ.ಈ ವಿಗೆಹವ ಬಾದಾರ್ಮ, ಐಹಳೆ, ಎಲಿೇರಾಗಳಲಿ್ಲನ ಗೊಮ್ಮ ಟ ವಿಗೆಹಗಳಗಿೆಂತ್ ಭಿನನ ತ್ರಯ 

ಜೊತ್ರಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವದನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಮೂತಿಣಯು ಗುೆಂಗುರು ಸುರುಳಯಾಕಾರದಲಿ್ಲರುವ ತ್ಲೆಗೂದಲ್ಲಗಳನ್ನನ  ಭುಜದವರಿಗೆ 

ಇಳಬಿಟ್ಟಟ ರುವದ್ದ, ವಿಶಾಲ್ವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಾ ಳ, ಧಿೇರ ಗಂಭಿೇರ ಮುಖಮುದೆೆ , ನಾಸಿಕ, ತಿದಿು ತಿೇಡಿದಗಲಿ್ , 

ಕಣುಣ ಗಳು, ಹುಬುು ಗಳು, ವಿಶಾಲ್ವಾದ ನ್ನಸ್ಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳು, ಮ್ಹಾಸಂಯರ್ಮಯ ಮಂದಹಾಸ್ ಹಿೇಗೆ 

ಅನೇಕ ಅೆಂಶಗಳೆಂದ ಈ ಮೂತಿಣಶಿಲ್ಪ ವ ವಿಭಿನನ  ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷಟ ಯ ತ್ರಯೆಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ 

ಪೆತಿ 12 ವಷಣಕಕ ಮ್ಮಮ  ಈ ಭವಯ  ಮೂತಿಣಗೆ ವಿವಿಧ ದೆವಯ ಗಳೆಂದ ಮ್ಹಾಮ್ಜಜ ನವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಕೆಿ .ಶ. 981 ರಲಿ್ಲ  ಮಾರ್ಚಣ 13 ರವಿವಾರದಂದ್ದ ಬೆಳಗಿನಜಾವ 3.12ಕ್ಕಕ  ದಕಿಿರ್ ಭಾರತ್ದ ಜೈನರ 

ಕಾಶಿಯೆೆಂದ್ದ ಹೆಸ್ರಾದ ಶೆವರ್ಬೆಳಗೊಳದಲಿ್ಲರುವ ಗೊಮ್ಮ ಟನಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಲ 

ತ್ಯಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತಿತ ದು ವ. ಗುಳೆಕಾಯ ಎೆಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ ಮುದ್ದಕಿಯೊಬು ಳು ಪುಟಟ  ಬೆಳೆ  

ಬಟಟ ಲ್ನ್ನನ  ಹಿಡಿದ್ದ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಮುೆಂದೆ ಬಂದ್ದ ನಾನೂ ಕೂಡ ಬಾಹುಬಲ್ಲಗೆ ಮ್ಜಜ ನ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕೆಂದಾಗ ಇದನ್ನನ  ಕಂಡ ಆತ್ ಅಹಂಕಾರದಿೆಂದಲೇ ಅಪಪ ಣೆ ನಿೇಡಿದನ್ನ. 

 ಆ ಗುಳೆಕಾಯ ತಂದ ಹಾಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲ್ಲಯ ತ್ಲೆಯೆಂದ ಅಡಿಯವರೆಗೂ ಹಳೆದಂತ್ರ ಹರಿದ್ದ 

ಬೆಟಟ ದಡಿಯಲಿ್ಲನ ಕಳವನ್ನನ  ಸೇರಿತ್ತ. ಇದೇ ಗೊಮ್ಮ ಟನಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಮ್ಹಾಮ್ಜಜ ನವಾಗಿದೆ. 

ತ್ದನಂತ್ರ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ್ನ ತ್ನನ  ಅಹಂಕಾರವನ್ನನ  ತೊರೆದ್ದ ಆ ತಾಯ ಹತಿತ ರ ಬಂದ್ದ 

ಕ್ಷಮ್ಮಯಾಚಿಸಿದನ್ನ. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಬಾಹುಬಲ್ಲಯ ಮೊದಲ್ ಮ್ಹಾಭಿಷೇಕದ ಇತಿಹಾಸ್ವನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮೂತಿಣಗಳಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪೆತಿನಿತ್ಯ  ನಡೆಯುತಾತ ದರೂ, ಈ 

ಬಾಹುಬಲ್ಲಯ ಮೂತಿಣಯು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ದೊಡಾ ದಿರುವ ಕಾರರ್, ಈ ದಿವಯ  ಪೆತಿಮ್ಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ  

ಪ್ದಪೂಜೆ, 12 ವಷಣಕಕ ಮ್ಮಮ  ಕೆಮ್ವಾಗಿ “ಜಲಾಭಿಷೇಕ, ಎಳನಿೇರು, ಕಬಿು ನ ರಸ್, ಕಿಿ ೇರ, ಶ್ವ ೇತ್ಕಲ್ಕ , 

ಚೂರ್ಣ, ಅರಿಷ್ಠನ, ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕ ಕಷ್ಠಯ, ಪೆಥಮ್ ಕೇನ ಕಳಶ, ದಿವ ತಿೇಯ ಕೇನ ಕಳಶ, ತೃತಿೇಯ 

ಕೇನ ಕಳಶ, ಚತ್ತಥಣಕೇನ ಕಳಶ, ಶೆಿ ೇಗಂಧ, ಚಂದನ, ಅಷಟ ಗಂಧ, ಕೇಸ್ರ ವೃಷಿ್ಠ , ಸುವರ್ಣ ವೃಷ್ಠಟ , 

ರಜತ್ ವೃಷ್ಠಟ , ಪೂರ್ಣಕುೆಂಭ, ಇೆಂದೆ , ಅಷಟ ದೆವಯ  ಪೂಜೆ, ಮ್ಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮ್ತ್ತತ  ಪಂಚಕಲಾಯ ರ್ 

ಪೂಜಾ ಕಾಯಣಕೆಮ್ಗಳು ಜರುಗುತ್ತ ವ.”4 

 ಈ ರಿೇತಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕವ 12 ವಷಣಗಳಗೊಮ್ಮಮ  ನಡೆಯುತಾತ ದರೂ ಕ್ಕಲ್ವೊಮ್ಮಮ  ಅತಿವೃಷ್ಠಟ , 

ಅನಾವೃಷಿ್ಠ , ನೈಸ್ಗಿಣಕ ವಿಕೇಪ ದಂಗೆಗಳ ಕಾರರ್ದಿೆಂದ ಅಭಿಷೇಕಗಳಗೆ ತ್ಡೆಯುೆಂಟ್ಯಗುತ್ತ ದೆ. 

ಹಿೇಗಾಗಿ ಕೆಿ .ಶ.1398, 1612, 1659, 1677, 1800, 1875, 1887, 2006 ಫೆಬೆುವರಿ 8ರಂದ್ದ 

ಮ್ಹಾಮ್ಸ್ತ ಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಿದ್ದು , ಇದರ ದಿವಯ  ಸಾನಿಧಯ ವನ್ನನ , ಪರಮ್ ಪೂಜಯ  ಆಚಾಯಣ ಶೆಿ ೇ 

ವಧಣಮಾನ ಸಾಗರಜಿೇ ಮುನಿ ಮ್ಹಾರಾಜರು ವಹಿಸಿಕೆಂಡಿದು ರು.ಸ್ದಯ  2018ರಲಿ್ಲ  

ಮ್ಹಾಮ್ಸ್ತ ಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

 “ಈ ಪವಿತೆ್  ಕಿ್ಕ ೇತೆ್ಕ್ಕಕ ಬೆಳಗೊಳ ಎೆಂಬಹೆಸ್ರುಬಂದಿದ್ದು  ಈ ಮೊದಲ್ ಅಭಿಷೇಕದಿೆಂದಲೇ, ಯಕಿಿ , 

ಕೂಷ್ಠಮ ೆಂಡಿನಿದೇವಿ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ತಂದಿದು  ಬೆಳೆಯ ಬಟ್ಟಟ ಲ್ಲನಿೆಂದ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳಗೊಳ ಎೆಂಬ ಹೆಸ್ರು 
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ಬಂದಿತ್ತ. ಒಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಈ ಮೂತಿಣಯು ನ್ನೇಡುಗರನ್ನನ  ಮಂತೆ್ಮುಗಧ ರನಾನ ಗಿಸುತ್ತ ದೆ.” 5  ಅಲಿ್ದೇ 

ಬಾರ್ಕವಿಯ 'ಭುಜಬಲ್ಲ ಚರಿತ್ರ', ಬೊಪಪ ರ್ನ 'ಗೊಮ್ಮ ಟಸುತ ತಿ', ಅನಂತ್ಕವಿಯ 'ಬೆಳಗ ಳದ 

ಗೊಮ್ಮ ಟೇಶವ ರ ಚರಿತ್ರ' ಇೆಂತ್ಹ ಗೆ ೆಂಥಗಳು ಈ ಮೂತಿಣ ಹಾಗೂ ಶೆವರ್ಬೆಳಗೊಳದ ಪೆ್ದೇಶಿಕ 

ಮ್ಹತ್ವ ವನ್ನನ  ತಿಳಸುತ್ತ ವ. 

 ಇನೂನ  ರಾಯನ ಮ್ನೆದೇವರು 22ನೇ ತಿೇಥಣೆಂಕರ ನೇರ್ಮನಾಥಸಾವ ರ್ಮ. ಈ ಚಂದೆಗಿರಿ ಬೆಟಟ  

ಅಥವಾ ಚಿಕಕ ಬೆಟಟ ವೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಬೆಟಟ ದ ಮೇಲಾು ಗದಲಿ್ಲ  14 ಜಿನಮಂದಿರಗಳವ. ಈ 

ಎಲಿ್  ಜಿನಾಲ್ಯಗಳು ಪಲಿ್ವ ಶೈಲ್ಲಯನ್ನನ  ಹೇಲ್ಲತ್ತ ದೆಯೆನನ ಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ರಾಯನ ಬಸ್ದಿ 

ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಸ್ದಿಯ ಮುಖಯ  ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಬಾಹಯ  ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬಸ್ದಿಯ 

ಮುಖಯ  ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಬಾಹಯ  ಬದಿಯ ಗೊೇಡೆಯ ಸ್ರ್ಮೇಪದ ಅಧಿಷಿ್ಠನ ಪಟ್ಟಟ ಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ಲರುವ 11-

12ನೇ ಶತ್ಮಾನದ “ಶೆಿ ೇ ಚಾಮುೆಂಡರಾಜಂ ಮಾಡಿಸಿದಂ”6 ಎೆಂಬ ಉಲಿೆೇಖದಿೆಂದ ಇದರ ನಿಮಾಣತೃ 

ಈತ್ನೇ ಎೆಂದ್ದ ಸ್ಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಗೊೇಚರವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆರ್. ನರಸಿೆಂಹಾಚಾಯಣರು ಈ ಜಿನಾಲ್ಯದ 

ಕಾಲ್ವ ಸು.982 ಆಗಿರಬೇಕ್ಕೆಂದ್ದ ಪೂಮೊೇಣಕತ  151/122ನೇ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಶಾಸ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಗೆಹಿಸಿದಾು ರೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಹಯಸ ಳ ವಂಶದ ಶಾಸ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಬಸ್ದಿಯನ್ನನ  ತೆ್ರ ೈಳೇಕಯ ರಂಜನ ಮ್ತ್ತತ  

ಬೊಪಪ  ಜಿನಾಲ್ಯವೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಇದರ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  ಬೊಪಪ ರ್ 

ಪಂಡಿತ್ನ 'ಗೊಮ್ಮ ಟಸುತ ತಿ' (ಕೆಿ .ಶ.1180) ಮುೆಂತಾದ ಕೃತಿಗಳೆಂದ ಇದರ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯವನ್ನನ  

ತಿಳಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಇನೂನ  ತಾಯ ಗದ ಬೆಹಮ ದೇವರ ಸ್ತ ೆಂಭವನ್ನನ  ರಾಯನೇ ನಿರ್ಮಣಸಿದನೆೆಂದ್ದ ಅದರಲಿ್ಲ  ಈತ್ನ 

ವಯ ಕಿತ ತ್ವ , ಸಾಹಸ್, ಶೌಯಣಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ಲ್ಲಪ್ಯದೆ.ಈ ವರ್ಣನೆಯೇ ಈ ಕಂಬದ ನಿಮಾಣರ್ಕ್ಕಕ  

ಪುಷಿ್ಠ  ನಿೇಡುತ್ತ ದೆ. ಇದರ  ಕಾಲ್ 10ನೇ ಶತ್ಮಾನ. ಇದ್ದ 10 ಅಡಿಗಳೆತ್ತ ರದ ಸ್ತ ೆಂಭವಾಗಿದ್ದು , ಈ 

ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುರುಳೆಂದಾವೃತ್ತ ವಾದ ಲ್ತಾಪುಷಪ ಗಳೆಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಚಚ್ಚಚ ಕಾಕಾರದ 

ಕ್ಕಳಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ಶವ ಣವೊೆಂದರಲಿ್ಲ  ಚಾಮ್ರಧಾರಿಗಳಡನಿರುವ ಶೆಿ ೇ ಚಾೆಂವಡರಾಯ ಮ್ತ್ತತ  ಇತ್ನ 

ಗುರುಗಳಾದ ನೇರ್ಮಚಂದೆಾಚಾಯಣರ ಉಬುು  ಶಿಲ್ಪ ಗಳ ಕ್ಕತ್ತ ನವಿದೆ. 6 ಶಾರ್ದಣಲ್ ವಿಕೆಿ ೇಡಿತ್ 

ವೃತ್ತ ಗಳೆಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಹಯಸ ಳರ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  (ಕೆಿ .ಶ.1200) ಹೆಗಗ ಡೆ ಕರ್ಣ  ಎೆಂಬುವವನ್ನ 

ಉಳದ ಭಾಗದಲಿ್ಲನ ಶಾಸ್ನವನ್ನನ  ಅಳಸಿ ಹಾಕಿ ತ್ನನ  ವೈಯಕಿತ ಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ಕ್ಕತಿತ ಸಿದನೆನನ ಲಾಗಿದೆ. 
 “ಅಖಂಡಬಾಗಿಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮ್ಹಾದಾವ ರದ ಲ್ಲಾಟದಲಿ್ಲರುವ ಗಜಲ್ಕಿಿ ಮ ೇ 

ಪುಟ್ಟಟ ಕ್ಕಯನ್ನನ  ರಾಯನೇ ನಿರ್ಮಣಸಿದಾು ನೆ. ಈ ವಾಸುತ ಶಿಲ್ಪ ವ ಗಂಗಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲದೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಲ್ಕಿಿ ಮ ೇದೇವಿಯು ಕಿೇರಿಟಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದು , ಆಕ್ಕಯ ಎರಡು ಹಸ್ತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪದಮ ಪುಷಪ ಗಳವ. ಅಲಿ್ದೇ 

ಎರಡು ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಆನೆಗಳು ಸೆಂಡಿಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಕುೆಂಭಗಳನಿನ ಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿತ ದ್ದು , 

ಮ್ಕರದ ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಿೆಂಹಗಳು ಅಚಣನೆಗೈಯುತಿತ ವ. ಇವಗಳಲಿ್ದೇ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತ ರದ 

ಕೂಷ್ಠಮ ೆಂಡಿನಿ ದೇವಿ ಅಥವಾ ಯಕಿಿಯ ವಿಗೆಹ ಗುಳೆಕಾಯಜಿಜ ಯ ಮೂತಿಣ, ಭದೆಶಾಲೆ, ಯಕ್ಷಗಂಬ, 

ಪ್ತಾಳಗಂಬ ಮುೆಂತಾದವನ್ನನ  ಚಾವೆಂಡರಾಯನೇ ನಿರ್ಮಣಸಿದನೆೆಂಬ ಪೆತಿೇತಿಯದೆ. ಈ ಪೆತಿೇತಿಗೆ 

ಸಾಕಿಿ  ದೊಡಾ ಯಯ  ಕವಿಯ ಭುಜಬಲ್ಲ ಶತ್ಕ, ಅನಂತ್ ಕವಿಯ ಗೊಮ್ಮ ಟೇಶವ ರ ಚರಿತ್ರ, ದೇವಚಂದೆನ 

ರಾಜಾವಳ ಕಥೆ' ಗೆ ೆಂಥಗಳಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೇಖ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ವ.”7 

 ಈತ್ನಿಗೆ 'ರಾಯ' ಬಿರುದಲಿ್ದೇ ಗುರ್ರತ್ನ ಭೂಷರ್, ಭುಜವಿಕೆಮ್, ಸುಭಟ ಚೂಡ್ಡಮ್ಣಿ, 

ಗಂಗರಭಟ, ಭಟಮಾರಿ, ಕವಿಜನಶೇಖರ, ಚಾಮುೆಂಡರಾಯ, ಚಾಮುೆಂಡರಾಜ, ಚಾವೆಂಡಯಯ , 

ಚಾಮುೆಂಡಯಯ , ಚಾಮುೆಂಡ, ಗೊಮ್ಟ, ಗೊಮ್ಮ ಟ, ಗೊಮ್ಮ ಟರಾಯ, ಅರ್ಣ , ಇಳೆಯಾರ್ಮ , ಕುೆಂಭನಿಪತಿ, 

ಕಿಣೇಶ, ಚಾವೆಂಡ ಚಮೂಪತಿ, ಚ್ಛನಿನ ಗರೊಡೆಯ, ಮಂಡಲ್ಪತಿ ಎೆಂಬ ವಿವಿಧ ಹೆಸ್ರುಗಳೆಂದ 

ಇತ್ನನ್ನನ  ಕರೆದಿರುವದ್ದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳೆಂದ ವೇದಯ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ನೇರ್ಮಚಂದೆಚಾಯಣರ 

ಗೊಮ್ಮ ಟ ಸಾರದಲಿ್ಲ  ಗೊಮ್ಮ ಟ, ಗೊಮ್ಮ ಟರಾಯ ಎೆಂಬ ಮುೆಂತಾದ ಹೆಸ್ರುಗಳೆಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಯನ್ನ 'ಜಿೇವದಯೆ' ಎೆಂಬ ತ್ತ್ವ ವನ್ನನ  ತ್ನನ  ಜಿೇವನದ ಉಸಿರು ಹಾಗೂ 

ಧಮ್ಣವನಾನ ಗಿಸಿಕೆಂಡಿದು ನ್ನ. ಇತ್ನಿಗೆ ಆದಶಣವಯ ಕಿತ ಯೇ ಈ ಭಗವಾನಾು ಹುಬಲ್ಲಯಾಗಿದ್ದು , ಮ್ತ್ತತ  

ತಾಯಯಪೆ್ೇರಣೆಹಾಗೂ ಧವಲ್ ಚಾರಿತೆ್ ಯ ದ ಬಾಹುಬಲ್ಲಯ ಮೂತಿಣಯನ್ನನ  ಶೆವರ್ಬೆಳಗೊಳದಲಿ್ಲ  
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ನಿರ್ಮಣಸಿ, ಭದೆಬಾಹುಮುನಿ, ಚಂದೆಗುಪತ  ಅರಸ್ರು ಬದ್ದಕಿ, ಸ್ಮಾಧಿಯಾದಂತ್ಹ ಪವಿತೆ್  ಹಾಗೂ 

ಪ್ವನವನಿಸಿದ ಈ ಕಿ್ಕ ೇತೆ್ಕ್ಕಕ  ಮ್ತ್ತ ಷ್ಟಟ  ಕಿೇತಿಣಯನ್ನನ  ತಂದವನ್ನ ಈ ಚಾವೆಂಡರಾಯ. 

ಸಾಹಿತ್ರಯ ಕ ಸಾಧನೆ: 

 ತೆಿಷಷಿ್ಠ  ಲ್ಕ್ಷರ್ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ವನ್ನನ  'ಚಾವೆಂಡರಾಯ ಪುರಾರ್'ವೆಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ಕೃತಿ ಜೈನರಲಿ್ಲ  ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರೆೆಂದ್ದ ಪೆಸಿದಧ ರಾಗಿರುವ 63 ಮಂದಿ ಮ್ಹಾಪುರುಷರ 

ಚರಿತ್ರಯನ್ನನ ಳಗೊೆಂಡಿದೆ. ಪುರಾತ್ನವಾದದ್ದು , ಪೆ್ಚಿೇನವಾದದ್ದು  ಪುರಾರ್ವನಿಸುತ್ತ ದೆ. ಇೆಂತ್ಹ 

ಪುರಾತ್ನವಾದ ಪುರಾರ್ವ, ತಿೇಥಣೆಂಕರರಂತ್ಹ ಮ್ಹಾನ್ ವಯ ಕಿತ ಗಳ ಉಪದೇಶಗಳು, 

ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನನ ಳಗೊೆಂಡಿರುವದರಿೆಂದ ಅದ್ದ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ವನಿಸುವದ್ದ. ಇೆಂತ್ಹ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ಗಳು 

ಜೈನಧಮ್ಣದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಠಟ ವ. ಒೆಂದನೇ ಗುರ್ಮ್ವಣನ ಹರಿವಂಶ, ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾರ್, 

ನಾಗಚಂದೆನ ಮ್ಲಿ್ಲನಾಥ ಪುರಾರ್, ಜನನ ನ ಅನಂತ್ನಾಥ ಪುರಾರ್ ಹಿೇಗೆ ಸುಮಾರು 20ಕಿಕ ೆಂತ್ಲೂ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಕನನ ಡ ಜೈನ ಪುರಾರ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಇೆಂತ್ಹ ಪುರಾರ್ಗಳು ಕೇವಲ್ ಒಬು ನೇ 

ತಿೇಥಣೆಂಕರನ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಳಗೊೆಂಡಿವ. ಆದರೆ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಪುರಾರ್ವ ಒಟ್ಟಟ  

24 ತಿೇಥಣೆಂಕರರ, 12 ಚಕೆವತಿಣಗಳ, 9 ಜನ ಬಲ್ದೇವ, 9 ಜನವಾಸುದೇವ, 9 ಜನ 

ಪೆತಿವಾಸುದೇವರುಗಳನ್ನನ  ಒಳಗೊೆಂಡು ಒಟ್ಟಟ  63 ಮ್ಹಾಪುರುಷರ ಚರಿತೆ್ರಯದೆ. 

 ಚಾವೆಂಡರಾಯ ಪುರಾರ್ದ ಕತೃಣ ಈತ್ನೇ ಎೆಂಬುವದಕ್ಕಕ  ಪೆತಿ ತಿೇಥಣೆಂಕರ ಪುರಾರ್ದ 

ಕನೆಗೆ ಬರೆದಂತ್ ಸಾಲ್ಲಗಳೆಂದ ಇತ್ನೇ ಇದರ ಕತೃಣ ಎೆಂಬುವದ್ದ ಸ್ಪ ಷಟ ವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 “ಇದ್ದ ಸ್ಕಳ ಶಾಸ್ತ ರಸಂಯಮ್ ಸಂಪನನ  ಶೆಿ ೇಮ್ದಜಿತ್ಸೇನ ಭಟ್ಯಟ ರಕ ಚರರ್ ಕಮ್ಳ 

ಚಂಚರಿಕಂ ಧಮೆ್ ಮ ವಿಜಯ ಶೆಿ ೇ ಮ್ಚಾಚ ವೆಂಡರಾಜ ವಿರಚಿತ್ ತೆಿಪಷಿ್ಠ  ಲ್ಕ್ಷಮ ರ್ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ದೊಳ್ 

ಆದಿಪುರಾಣಂ”8 

 ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಲೇಕಾಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, ದೇಶಾಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, ನಗರಾಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, 

ರಾಜಾಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, ತಿೇರ್ಥಣಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, ತ್ಪೊೇಧನಾಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, ಗತಾಯ ಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ, ಫಲಾಖ್ಯಯ ನಮುೆಂ 

ಎೆಂಬ ಎೆಂಟ್ಟ ವಿಧದ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನನ ಳಗೊೆಂಡ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನನ  ಈ ಪುರಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಂದಿಸಿಕೆಂಡು 

ಆ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಜೈನ ಧಮ್ಣದ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸಿ ಸಂಸಾರದಿೆಂದ ವಿಮುಕತ ರಾಗಿ, ಶಾಶವ ತ್ ಸುಖ 

ಪಡೆದಂತ್ಹ ತಿೇಥಣೆಂಕರ, ಚಕೆವತಿಣಗಳ, ವಾಸುದೇವ, ಬಲ್ದೇವ, ಪೆತಿವಾಸುದೇವರ ಚರಿತ್ರತ ಯನ್ನನ  

ತಿಳಸುವದಕಾಕ ಗಿ ರಾಯನ್ನ ಈ ಕೃತಿ ಬರೆದಿದಾು ನೆ.  

 ಚಾವೆಂಡರಾಯನ್ನ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  63 ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರನ್ನನ  ತಿೇಥಣೆಂಕರರು, 

ಚಕೆವತಿಣಗಳು, ಬಲ್ದೇವರು, ವಾಸುದೇವರು, ಪೆತಿವಾಸುದೇವರುಗಳೆೆಂದ್ದ ವಿಭಾಗಿಸಿಕಳೆಲಾಗಿದೆ. 

ತ್ರೀರ್ಾುಂಕರರು : 

1. ವೃಷಭ   2. ಅಜಿತ್  3. ಶಂಭವ  

4. ಅಭಿನಂದನ  5. ಸುಮ್ತಿ  6. ಪದಮ ಪೆಭ  

7. ಸುಪ್ಶೆ ವ   8. ಚಂದೆಪೆಭ  9. ಪುಷಪ ದಂತ್  

10. ಶಿೇತ್ಲ್  11. ಶೆ್ ೇಯಾೆಂಸ್  12. ವಾಸುಪೂಜಯ   

13. ವಿಮ್ಲ್  14. ಅನಂತ್  15. ಧಮ್ಣ  

16. ಶಾೆಂತಿ   17. ಕುೆಂಥು  18. ಅರ  

19. ಮ್ಲಿ್ಲ   20. ಮುನಿಸುವೆತ್ 21. ನರ್ಮ  

22. ನೇರ್ಮ  23. ಪ್ಶೆ ವ   24. ವಧಣಮಾನ  

ಚಕಿವತ್ರಾಗಳು : 

1. ಭರತ್  2. ಸ್ಗರ   3. ಮ್ಘವ  

4. ಸ್ನತ್ತಕಮಾರ  5. ಶಾೆಂತಿ  6. ಕುೆಂಥು  

7. ಅರ   8. ಸುಭೌಮ್  9. ಮ್ಹಾಪದಮ   

10. ಹರಿಷೇರ್  11. ಜಯಸೇನ   12. ಬೆಹಮ ದತ್ತ   
    

ಬಲ್ದೇವರು : 

1. ವಿಜಯ  2. ಅಚಲ್  3. ಧಮ್ಣಪೆಭ  

4. ಸುಪೆಭ  5. ಸುದಶಣನ  6. ನಂದಿಸೇರ್  

7. ನಂದಿರ್ಮತೆ್   8. ರಾಮ್ಚಂದೆ   9. ಪದಮ   

ವಾಸ್ತದೇವರು : 
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1. ತೆಿಪುಷಿ   2. ದಿವ ಪುಷಿ   3. ಸ್ವ ಯಂಭೂ  

4. ಪುರುಷೇತ್ತ ಮ್ 5. ನರಸಿೆಂಹ  6. ಪುೆಂಡರಿೇಕ  

7. ದತ್ತ ದೇವ  8. ಲ್ಕ್ಷಮ ರ್  9. ಕೃಷಣ   

ಪಿ್ ತ್ರವಾಸ್ತದೇವರು : 

1. ಅಶವ ಗೆಿ ೇವ  2. ತಾರಕ  3. ಮೇರಕ  

4. ನಿಕುೆಂಭ  5. ಮ್ಧುಕೈಟಭ  6. ಪೆಹಿಾದ್   

7. ಬಲ್ಲ   8. ರಾವರ್  9. ಜರಾಸಂಧ  

 ಈ ಮೇಲ್ಲನ 63 ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರ ಪಟ್ಟಟ ಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಶಾೆಂತಿ, ಕುೆಂಥು, ಅರನಾಥರು ಚಕೆವತಿಣಗಳು 

ಹಾಗೂ ತ್ದನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ತಿೇಥಣೆಂಕರರಾಗಿದು ನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದ್ದ. ಅಲಿ್ದೇ ಚಕೆವತಿಣತ್ವ  ಮ್ತ್ತತ  

ತಿೇಥಣೆಂಕರತ್ವ ಗಳನ್ನನ  ಪೆತ್ರಯ ೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರರ್ದಿೆಂದಲೇ ಈ ಶಲಾಕಾ ಪುರುಷರ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯು 63 ಎೆಂದ್ದ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ವನ್ನನ  ಬರೆಯುವಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪದಧ ತಿಯೂ ಪೆ್ಚಿೇನ ಕಾಲ್ದಿೆಂದಲೂ 

ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನನ ವದಕ್ಕಕ  “ಚಾವೆಂಡರಾಯ ಪುರಾರ್ದಲಿ್ಲ  ವಿರಚಿಸ್ದ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ಮಂ ನೆಗಳು  

ಕೂಚಿಭಟ್ಯಟ ರಕರುೆಂ, ಪರಮ್ಶೆಿೇ ನಂದಿಮುನಿೇಶವ ರರುೆಂ ತ್ದನಂತ್ರಂ “ಜಿನಾಗಮ್ತಿಳಕರ್ 

ಕವಿಪರಮೇಶವ ರವಣರೆದ್ದದಂ ಜಿನಸೇನ ಮ್ಹಾ ಮುನಿೇಶವ ರವಿಣವರಿಸ್ಲ್ಲದ್ದಣ ಮಾಣೆ 

ಗುರ್ಭದೆಮುನಿೇಶವ ರರೆಯು  ಪೇರ್ಮ ಪಲಿ್ವಿಸಿದ್ದದಂ ತೆಿಷಷಿ್ಠ  ಪುರುಷ ಪೆತಿಬಂಧಿ ಪುರಾರ್ಮಂ 

ಮ್ಹೇತ್ಸ ವದೊಳೆ ಭವಯ ಕೇಟೆಗರಿಪಲ್ು ರೆದಂ ಗುರ್ರತ್ನ ಭೂಷಣಂ”9 ಎೆಂದ್ದ ಬರೆದಿದಾು ನೆ. 

 “ಆದರೂ ಇತ್ನ್ನ ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಈ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ್ ಜಿನಸೇನಾಚಾಯಣರ, ಮ್ತ್ತತ  

ಗುರ್ಭದೆಾಚಾಯಣರ ಪೂವಣ ಪುರಾರ್ ಮ್ತ್ತತ  ಉತ್ತ ರ ಪುರಾರ್ಗಳು ಉಪಲ್ಬಧ ವಿವ. ಅಲಿ್ದೇ 

ಜಿನಸೇನಾಚಾಯಣರು ಆದಿ ತಿೇಥಣೆಂಕರ ಪುರಾರ್ದಿೆಂದ 42 ಪವಣಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ 43ನೇ ಪವಣದ 

ಕೇವಲ್ 3 ಪದಯ  ಬರೆದ್ದ, ಅವರು ದೇಹತಾಯ ಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಉಳದ ಆದಿಪುರಾರ್ದ ಭಾಗ ಹಾಗೂ 5 

ಪವಣಗಳನ್ನನ  ಮ್ತ್ತತ  23 ತಿೇಥಣೆಂಕರ ಚರಿತೆ್ರಯನ್ನನ  ಅವನ ಶಿಷಯ ನಾದ ಗುರ್ಭದೆಾಚಾಯಣರು 

ಬರೆದರು.”10 ಈ ಮ್ಹಾಪುರರ್ವ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಉತ್ಕ ೃಷಿ  ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ 

ಇದ್ದ ಕಾವಯ ದ ಎಲಿ್  ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನನ ಳಗೊೆಂಡ ಮ್ಹಾಕಾವಯ ವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ರಗೆ ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  

ರಚಿತ್ವಾದ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಣಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಇದ್ದ ಪೆಮುಖ ಆಧಾರ ಗೆ ೆಂಥವ ಆಗಿದೆ. 

 ಈ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಪುರಾರ್ದಲಿ್ಲ  ತಿೇಥಣೆಂಕರ ಚರಿತೆ್ರಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳೆಂದ ಕೂಡಿದೆ. 

ಒೆಂದನೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ತಿೇಥಣೆಂಕರನಾಗುವವರೆಗಿನ ಪೂವಣಭವದ ಅಥವಾ ಪೂವಣಜನಮ ದ ಆತ್ಮ  

ವಿಕಾಸ್ವಾದರೆ, ಎರಡನೆಯದ್ದ ತಿೇಥಣೆಂಕರನಾಗಿ ಮೊೇಕ್ಷ ಪಡೆಯವ ಭವಾವಳ ಕಥೆ. ಹಿೇಗೆ ಪೂವಣದ 

ಹಾಗೂ ಮೊೇಕ್ಷ ಎರಡು ಭವಾವಳ ಕಥೆಗಳು ಒೆಂದ್ದ ಜಿೇವಿಯ ಪೂವಣ ಹಾಗೂ ತ್ದನಂತ್ರದ ಏಳು-

ಬಿೇಳನ ಕಥೆಯನ್ನನ  ಜೈನ ಪುರಾರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತ ದೆ. “ಈ ಭವಾವಳ ಕಥೆಗಳು, ಕಮ್ಣಸಿದಾಧ ೆಂತ್ದ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿೇವಿಯ ಏಳು-ಬಿೇಳನ ಈ ಕಥೆ ಪುರುಷ್ಠಥಣಕ್ಕಕ  ಮ್ಹತ್ವ ವನ್ನನ ನಿೇಡಿ ಆತ್ಮ ಕಲಾಯ ರ್ಕ್ಕಕ  

ಕಾರರ್ವಾಗಿದೆ.”11 

 ಜೈನಧಮ್ಣದಲಿ್ಲ  ಕೆಿಯಾಕಾೆಂಡ ಹಾಗೂ ಚಾತ್ತವರ್ಣಗಳನ್ನನ  ಅೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಠಟ ಕತ್ಣ, ದೇವ-

ದೇವತ್ರಗಳನ್ನನ  ಯಜಞ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬಲ್ಲಕಟ್ಟಟ  ತೃಪ್ತ ಪಡಿಸುವದ್ದ ಮ್ಡಿ, ಮೈಲ್ಲಗೆ ಇೆಂತ್ಹ 

ಹಲ್ವಾರು ಕೆಿಯೆಗಳನ್ನನ  ಈ ಮೊದಲ್ಲ ಆಚರಿಸುತಿತ ದಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಮ್ನ್ನಷಯ ನ 

ವಾಯ ಪ್ರ ಮ್ನ್ನೇಭಾವದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಿವ ೇಕರಿಸ್ಬೇಕಾಯತ್ತ. ಇೆಂತ್ಹ ಕೆಿಯೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕಕ  

ಕಾರರ್ರಾದವರು ಜಿನಸೇನಾಚಾಯಣರು. 

 ರಾಮಾಯರ್, ಮ್ಹಾಭಾರತ್ಗಳು ನಮ್ಮ  ಭಾರತಿೇಯ ಪೆಮುಖ ಕಾವಯ ಗಳಾಗಿವ. ಅಲಿ್ದೇ ಜೈನ 

ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ಧಮ್ಣ ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ರಾಮಾಯರ್, ಮ್ಹಾಭಾರತ್ ಕೃತಿಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವ. 

ಇೆಂತ್ಹ ಕೃತಿಗಳ ಪೆಭಾವ, ಪೆ್ ೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರೆೆಂದರೆ ಆಚಾಯಣರಾದಂತ್ಹ 

ಗುರ್ಭದೆಾಚಾಯಣರು.ನಮ್ಮ  ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಎಷಟ ೇ ಕವಿಗಳಗೆ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ದ ಕೃತಿಗಳೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ಆಧಾರವಾಗಿದು ರೂ, ಅವಗಳ ಯರ್ಥವತಾತ ದ ಅನ್ನವಾದ ಕೃತಿಗಳು, ಕನನ ಡದ ಕೃತಿಗಳಲಿ್ , ನಮ್ಮ  

ಕವಿಗಳು ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ದ ಅಥವಾ ಮಾಗಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಗಿದು ರೂ ತ್ಮ್ಮ  ದೇಶಿಯತ್ರಯನ್ನನ  ಬಿಡದೇ ಅವರು 

ತ್ಮ್ಮ  ಸ್ವ ೆಂತಿಕ್ಕಯನ್ನನ , ಪೆತಿಭೆಯನ್ನನ  ತ್ಮ್ಮ  ಕೃತಿ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ತೊೇರಿಸಿದಾು ರೆ. ಇೆಂತ್ಹ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  
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ಸಾಗಿದವನ್ನ ಚಾವೆಂಡರಾಯ. ಅಲಿ್ದೇ ಈತ್ ತ್ನನ  ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದು  ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ದ 

ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ದ ಸಾರವನ್ನನ  ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  ಕಡುವದರ ಜೊತ್ರ ಜೊತ್ರಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲನ 

ಶಿ್ೇಕಗಳಲಿ್ಲದು  ಮೂಲ್ ಪುರಾರ್ವನ್ನನ  ಕನನ ಡ ಗದಯ ದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯುತಾತ , ಉದ್ದು ದು  ವಾಕಯ ಗಳೂ, 

ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಭಾಷ್ಠ ಪೆಭಾವ ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಪೂವಣ ಕವಿಗಳ ಗಾಹೆ, ಶಿ್ೇಕ, ಕಂದ ವೃತ್ತ  ಕಾರ್ಬಹುದ್ದ. 

ಗಾಹೆ: 

“ಚಾವುಂಡರಾಯಪುರಾಣ್  

ಅಗಹಿದರ್ಮುಂಸಮಗ ಹಿದಂ”
12

 

ಕಂದ ವೃತು : 

“ಸ್ತರಲೀಕ ರಾಜಯ ಸ್ತಖಮಂ 

ಸ್ತರರಾಜಯ ುಂ ಕಳೆದು ಪುಲ್ಲ ದಕೆುಂ ಬಗೆವಂ 

ತ್ರರೆ ಬಗೆದು ಬಿಸ್ತಟನೆುಂದೊಡೆ 

ನರರಾವ ಸ್ತಖಕೆ್ಕ  ಬಯಸ್ತವರ್ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಂ ||”
13

 (ಪುಟ - 253) 

 ಈ ಕಂದಪದಯ  ಸಂಸಾರದ ಸುಖದ ನಶವ ರತ್ರಯನ್ನನ  ಅದನ್ನನ  ಪರಿಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ ರಿೇತಿಯನ್ನನ , 

ಸುರಲೇಕಸುಖ, ರಾಜಯ ಸುಖಗಳು ಕಳೆತ್ ಹುಲಿ್ಲಗೆ ಸ್ಮಾನವೆಂದ್ದ ಬಗೆದ್ದ ಬಿಸುಟನೆೆಂಬ ಮಾತ್ನ್ನನ  

ಸುೆಂದರವಾಗಿ ತಿಳಸುತ್ತ ದೆ. “ಕಳೆತ್ ಹುಲಿ್ನ್ನನ  ಉಪೇಕಿಿಸುವ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನನ  ಬಿಸುಟ್ಟ 

ಬಿಡುವದನ್ನನ  ತಿಳಸುವ ರಿೇತಿ, ಮ್ಮಚ್ಚಚ ಗೆಯಾಗುತ್ತ ದೆ. ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಕಾವಯ  ಪೆತಿಭೆಯನ್ನನ  

ತೊೇಪಣಡಿಸುತ್ತ ದೆ.”14 

 ಇೆಂತ್ಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೆ ೆಂಥವನ್ನನ  ರಚಿಸಿದ ಈ ಮ್ಹಾನ್ ಪುರುಷನಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ 

ಸೂಚಿಸ್ಲೆೆಂದೇ ಕನನ ಡದ ಜನತ್ರಯೂ ಈ ಪುರಾರ್ವನ್ನನ  ಚಾವೆಂಡರಾಯ ಪುರಾರ್ವೆಂದ್ದ 

ಕರೆದಿರುವರು. ಈ ಗೆ ೆಂಥ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ವಿವಿಧತ್ರ ಹಾಗೂ ಗದಯ  ಗೆ ೆಂಥಗಳ ಕರತ್ರಯನ್ನನ  ಅದ್ದ 

ತ್ತೆಂಬಿ ಕಡುತ್ತ ದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಈ ಪುರಾರ್ದಲಿ್ಲ  63 ಪುರಾತ್ನರ ಚರಿತೆ್ರಯೊೆಂದಿಗೆ, ಮ್ನವ ೆಂತ್ರಗಳ 

ವಿಕಾಸ್, ಲೇಕಾಕಾರ, ಧಮ್ಮಾಣಧಮ್ಣಗಳ ಸ್ವ ರೂಪ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  ತಿಳಸುತ್ತ ದೆ. 

ಅಲಿ್ದೇ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಉಕಿತ ಗಳಾದ ಸ್ತ್ತ ಪುಟಟ ೆಂ, ಅಹಿೆಂಸಾಲ್ಕ್ಷಣಂ ಮುೆಂತಾದ ಉಕಿತ  ಬಳಸಿ ಈ ಗದಯ ಕೃತಿಗೆ 

ವಿಶೇಷತ್ರಯನ್ನನ  ತಂದ್ದ ಕಟ್ಟಟ ದಾು ನೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಗುರ್ಭದೆಾಚಾಯಣರು ಹೇಳರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಸಿದಾು ನೆ. 

 ಪರಶುರಾಮ್ ಸುಭೌಮ್ರ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ದೆ. ಪರುಶುರಾಮ್ನ್ನ 

ಕ್ಷತೆಿಯರ ಸಂಹಾರವನ್ನನ  21 ಸ್ಲ್ ಮಾಡಿದನೆೆಂದ್ದ ವೈದಿಕ ಪುರಾರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೇಳದ ಮಾತ್ನ್ನನ  

ಚಾವೆಂಡರಾಯನೂ ಹೇಳದಾು ನೆ. ನಂತ್ರ ಸುಭೌಮ್ ಚಕೆವತಿಣಯು ಚಕೆದಿೆಂ ಪರಶುರಾಮ್ನ್ನ 

ಕೆಂದ್ದ, ಅಭಯ ಘೇಷಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ತಾನ್ನೆಂ ಬೆಾಹಮ ರ್ವಂಶಪಮ್ನಿಪಪ ತೊತ ೆಂದ್ದ ಸವಿವ ೆಂ 

ಕೆಂದ್ದ, ಬೆಹಮ ರ್ಯ ೆಂಭೇ ಎೆಂಬ ವಚನಮ್ನೆೆಂದೆೆಂದಿಗೂ ಪೆಸಿದಧ  ಮಾಗದಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಭರತ್ 

ಷಟಖ ೆಂಡ ಪತಿಯಾದೊೆಂ' ಇೆಂತ್ಹವಿಷಯಗಳನ್ನನ  ರಾಯನ್ನಹೇಳದಾು ನೆ. 

 ರಾಯನ್ನ ತ್ನನ  ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಮುನಿ, ಕವಿ, ಆಚಾಯಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನನ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದಾು ನೆ. 

ಸಿದಧ ಸೇನಾಚಾಯಣರು, ಸುಮಂತ್ ಭದೆರು, ಕವಿಪರಮೇಶವ ರ, ವಿೇರಸೇನ ಭಟ್ಯಟ ರಕ, 

ಜಿನಸೇನಾಚಾಯಣರು, ಗುರ್ಭದೆದೇವರು, ಧಮ್ಣಸೇನಾಚಾಯಣರು ಶಾಮ್ಕುೆಂದಾಚಾಯಣರಂತ್ಹ 

ವಯ ಕಿತ ಗಳ ಹೆಸ್ರುಗಳನ್ನನ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದಾು ನೆ. 

ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಪುರಾಣ್ ಕೃತ್ರಯ ಭಾಷೆ: 

 ರಾಯನ ತೆಿಷಷಿ್ಠ  ಲ್ಕ್ಷರ್ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ವ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯ ಪೆಭಾವದೊೆಂದಿಗೆ ಪೆ್ಕೃತ್ 

ಭಾಷ್ಠ ಪೆಭಾವವ ಸ್ವ ಲ್ಪ ಮ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಆಗಿದು ನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವ. ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ವನ್ನನ  

ಸಂಗೆಹಿಸ್ಲ್ಲ ಹರಟ ಚಾವೆಂಡರಾಯನಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಾದ ಒಲ್ವನ್ನನ  ಆತ್ ಬರೆದ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ 

ಗೆ ೆಂಥವಾದ 'ಚಾರಿತೆ್ಸಾರ'ದಿೆಂದ ತಿಳದ್ದಕಳೆಬಹುದ್ದ. 

 “ಈತ್ನ ಕ್ಕಲ್ವ ವಾಕಯ ಗಳು ವಾಕಯ  ಭಾಗಗಳು ಕೇವಲ್ ಕನನ ಡ ವಿಭಕಿತ  ಪೆತ್ಯ ಯಗಳನ್ನನ  ಮಾತೆ್  

ಸೇರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಪದಗಳ ಸ್ರಮಾಲೆಯಂತ್ರ ಶಿರಶಿರೊೇಧರ ಕರ ಚರರ್ದೊಳ್ ವಿಕಾರ ವಿರಹಿತ್ಮಂ 

ಈ ತ್ರರನಾದ ಅವನ ಶೈಲ್ಲಯು ಸ್ರಳತ್ರಯನ್ನನ , ಆಕಷಣಕ ನಯ ನಾಜೂಕತ್ರಯನ್ನನ  ತಿಳಸುತ್ತ ವ. 

ಅದರ ಜೊತ್ರಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಣಕ, ಸಂಪಕಣದಿೆಂದಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ಚಾರಿತೆಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆಗಳೆಂದಾಗಿ 

ಧಮ್ಮ , ಸ್ಗಗ , ಸ್ಮ್ರ್ ಇೆಂತ್ಹ ಮೊದಲಾದ ಪೆ್ಕೃತ್ ಪದಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನಯ ರ ಕಿವಿಯನ್ನನ  
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ತ್ಲ್ಲಪ್ ತ್ರುವಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕೆಂಡಿರಬೇಕ್ಕೆಂದ್ದ ಡ್ಡ. ಬಿ. ಕ್ಕ. ಖಡಬಡಿಯವರು 

ಅಭಿಪೆ್ಯಪಡುತಾತ ರೆ.” 15  

 “ಚಾವೆಂಡರಾಯನ್ನ ತ್ನನ  ಗೆ ೆಂಥವನ್ನನ  ತ್ನನ  ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಪೆಚಲ್ಲತ್ವಿದು  ಗದಯ  ಸ್ವ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ತ್ನನ  ಕಾಲ್ದ ಜನರಿಗೆ ಅಥಣವಾಗುವಂತ್ರ ಬರೆದಿರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  ರಚಿತ್ವಾದ ಈ 

ಮ್ಹಾಪುರಾರ್ವ ಕಾಲ್ಕೆಮ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಕನನ ಡಿಗರ ಮ್ಮಚ್ಚಚ ಗೆ ಪಡೆದ್ದ, ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ  ಪೆತಿಕಾರರು 

ಇದನ್ನನ  ಪೆತಿ ಮಾಡುತಾತ  ಬಂದರೆೆಂದ್ದ ತೊೇರುತ್ತ ದೆ. ಈ ಪುರಾರ್ದ ತಾಳೆಗರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗದದ 

ಹಳೆಯ ಪೆತಿಗಳು ಇೆಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಿಕುಕ ತಿತ ರುವದೇ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕಿಿಯಾಗಿದೆ.”16 

 “ಹಿೇಗೆ ಪೆತಿ ಮಾಡುತಾತ  ಬಂದಿರುವದೊೆಂದ್ದ ಒಳೆೆಯ ಕಾಯಣವೇ ಆಗಿದು ರೂ, ಹತ್ತ ನೆಯ 

ಶತ್ಮಾನದ ಗದಯ ವ ತ್ನನ  ಮೂಲ್ ಸ್ವ ರೂಪವನ್ನನ  ಕಳೆದ್ದಕೆಂಡಿದೆ. ವಾಯ ಕರರ್ ಭಾಷೆಯ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇಡಿೇ ಗೆ ೆಂಥದಲಿ್ಲ  ಅಲಿೆಂದ್ದ, ಇಲಿೆಂದ್ದ ಹಳೆಯ ರೂಪಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತ ವ. 

ಭಾಷ್ಠಶಾಸ್ತ ರದ ದೃಷಿ್ಠಯೆಂದ ಇದೊೆಂದ್ದ ದೊಡಾ  ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೆೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.”17 

 ಇತ್ನ ಇತ್ರ ಕೃತಿಗಳೆೆಂದರೆ 'ಚಾರಿತೆ್ಸಾರ ವಿೇರಮ್ತ್ತ ೆಂಡಿೇ' ಈ 'ಚಾರಿತೆ್ಸಾರ' ಕೃತಿಯು ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ 

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಚಿಕಕ  ಗದಯ ಗೆೆಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಗೆಹಸ್ಾ  ಧಮ್ಣ, ಮುನಿಧಮ್ಣವನ್ನನ  

ನಿರೂಪ್ಸ್ಲಾಗಿದ್ದು , ಸ್ಮ್ಯ ಕತ ವ , ಅಣುವೆತ್ವರ್ಣನೆ, ಶಿೇಲ್ಸ್ಪತ ಕ ವರ್ಣನ, ಷೇಡಶಭಾವನಾ ಪೆಕರರ್, 

ಅನಗಾರ ಧಮ್ಣವರ್ಣನ, ಸಂಯಮ್ ಭೇದ, ತ್ಪೊೇವರ್ಣನ ಈ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಈ 

ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಚಚಿಣಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಕೃತಿಯ ಕ್ಕಲ್ವ ಪೆಕರಣೆಂತ್ಯ  ಗದಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇತಿ ಶೆಿ ೇಮ್ಚಾಚ ಮುೆಂಡರಾಯ ಪೆಣಿೇತೇ 

ಚಾರಿತೆ್ಸಾರೇ... ಎೆಂತ್ಲೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಗದಯ ದಲಿ್ಲ  ಇತಿ ಸ್ಕಲಾಗಮ್ ಸಂಯಮ್ ಸಂಪನನ  

ಶೆಿ ೇಮ್ಜಿಜ ನಸೇನ್ ಭಟ್ಯಟ ರಕ ಶೆಿ ೇಪ್ದ ಪದಮ  ಪೆಸಾದಾಸಾದಿತ್ ಚತ್ತರನ್ನಯೊೇಗ ಪ್ರಾವಾರಪ್ರಗ 

ಧಮ್ಣವಿಜಯ ಶೆಿ ೇಮ್ಚಾಚ ಮುರ್ಾ ರಾಯ ಮ್ಹಾರಾಜ ವಿರಚಿತೇ ಭಾವನಾಸಾರ ಸಂಗೆಹೇ ಚಾರಿತೆ್  ಸಾರೇ 

ಎೆಂರ್ದ ಇರುವದರಿೆಂದ ಈ ಕೃತಿಯ ಕತೃಣ ಈತ್ನೇ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ವಿವಮ್ತ್ತ ೆಂಡಿೇ ಕೃತಿಯು ನೇರ್ಮಚಂದೆಕೃತ್ರ ‘ಗೊಮ್ಮ ಟಸಾರ’ ಕೃತಿಗೆ 

ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  ಬರೆದಿರಬಹುದಾದ 'ಗೊಮ್ಮ ಟ ಸಾರ'ದ ಕಮ್ಣಕಾೆಂಡದ ಸ್ಮಾಪ್ತ  ಭಾಗದ  

“ಗಮಮ ಟ ಸ್ತತು ಲ್ಲಲ  ಹಣೇ ಗಮಮ ಟರಾಯೇಣ್ ಜಾಕಯಾ ದೇಸಿೀ 

ಸೀ ರಾಜ ಚಿರಕಾಲಂ ನ್ದಮೇಣ್ಯ ವೀರಮತು ುಂಡಿೀ|| (927)”
18

 

ಎೆಂಬ ಗಾಥೆಯೆಂದ ಇತ್ನೇ ಕತೃಣ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಯುವದ್ದ. 

ಚಾವುಂಡರಾಯ ಮತ್ತು  ರನೊ ನ ಸೆೊ ೀಹ: 

 ಧಮ್ಣ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಳ ತೆಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ್ಮವನಿಸಿದು  ಚಾವೆಂಡರಾಯನ್ನ ಕವಿ ಚಕೆವತಿಣ 

ರನನ ನ ಪೊೇಷಕನೂ ಹೌದ್ದ. ರನನ  ಚಾವೆಂಡರಾಯರಂತೂ ಬಹು ಆತಿಮ ೇಯರು, ಇವರ ಇಬು ರ 

ಗುರುಗಳೂ ಅಜಿತ್ಸೇನರೆ. ಆದು ರಿೆಂದಲೇ ನೆಟಟ ನೆ ದಾನ ಧಮ್ಣದೆಡೆಯೊಳ್ ಚಾವೆಂಡರಾಯಂ ಕರಂ 

ಪ್ರಿಯಂ' ಎೆಂರ್ದ ಅಜಿತ್ಶೌಯಣಸಾವ ರ್ಮ ಚಾವೆಂಡರಾಯಂ ವರದಂ' ಎೆಂರ್ದ ಗಂಗ ಮಂಡಲ್ 

ಚಕೆ್ಕ ೇಶವ ರ ಕಟಕೇತ್ತ ಮ್ ನಾಯಕ ವಿರಚನೆಯನನಘೆ ಯ ರತ್ನ ಮಾದಂ ರತ್ನ ೆಂ' ಎೆಂದ್ದ ರಾಯನ ಶೌಯಣ 

ಔದಾಯಣಗಳನ್ನನ  ಹಗಳದಾು ನೆ? ಅಲಿ್ದೇ ತ್ನನ  ಮ್ಗನಿಗೆ ರಾಯ ಎೆಂದ್ದ ಹೆಸ್ರನಿನ ಟ್ಟಟ  ಆತ್ನ 

ಬಗೆಗಿನ ಸೆನ ೇಹ, ಗೌರವವನ್ನನ  ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಿದಾು ನೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಚಿಕಕ ಬೆಟಟ  ಅಥವಾ ಚಂದೆಗಿರಿಯ ಬೆಟಟ ದ 

ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 'ಶೆಿ ೇ ಚಾವೆಂಡಯಯ  ಶೆಿ ೇ ಕವಿರತ್ನ ' ಎೆಂದ್ದ ಕ್ಕತಿತ ರುವ ಅವರಿಬು ರ ಹಸಾತ ಕ್ಷರಗಳೆೆಂದ್ದ 

ತಿಳಯಲ್ಪ ಡುವ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಅಕಕ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲವ. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಅವರ ಸೆನ ೇಹ, ಒಡನಾಟದ ಆಳವನ್ನನ  ಆ 

ಹಸಾತ ಕ್ಷರಗಳೇ ತಿಳಸುತ್ತ ವ. ಅಲಿ್ದೇ ರನನ  ತ್ನನ  'ಅಜಿತ್ ತಿೇಥಣೆಂಕರಪುರಾರ್'ದಲಿ್ಲ  

ಚಾವೆಂಡರಾಯನನ್ನನ  'ಸಾವ ರ್ಮ' ಎೆಂದ್ದ ಕರೆದ್ದ ಗೌರವಿಸಿದು ನ್ನನ  ಕಾಣುತ್ರತ ೇವ. 

 ದಾನ ಚಿೆಂತಾಮ್ಣಿ ಎೆಂದ್ದ ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  ಹೆಸ್ರು ಮಾಡಿದ ಅತಿತ ಮ್ಬೆು ಯು 

ರನನ ನಿಗೆ ಆಶೆಯ ನಿೇಡಿದವಳಾಗಿದಾು ಳೆ. ಈಕ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ ರನನ ನ್ನ ತ್ನನ  ಅಜಿತ್ನಾಥ ಪುರಾರ್ದಲಿ್ಲ  

ಜಿನಪದ ಭಕತ ಳಾದ ಈಕ್ಕಯನ್ನನ  ತಿೇಥಣೆಂಕರ ಜನನಿಯೆೆಂರ್ದ, ಆಸ್ನನ ಭವಯ , ಜಿನಶಾಸ್ನ ದಿೇಪಕ್ಕ 

ಎೆಂದ್ದ ಹಗಳದಾು ನೆ. ಈಕ್ಕಯ ಜಿೇವನ ಒೆಂದ್ದ ಪವಾಡವಿದು ೆಂತ್ರ, ಆಕ್ಕ ಒಮ್ಮಮ  ಉನನ ತ್ವಾದ 

ಗೊಮ್ಮ ಟೇಶವ ರನ ದಶಣನಕ್ಕಕ ೆಂದ್ದ ಬೆಟಟ ವನ್ನನ  ಹತಿತ  ಹೇಗುತಿತ ರಲ್ಲ ಅವಳಗೆ ಆಯಾಸ್ವಾಗಲ್ಲ 

ಅದನ್ನನ  ಪರಿಹರಿಸ್ಲ್ಲ ಅಕಾಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮ್ಳೆಯಾಯೆಂತ್ರ ಇನ್ನನ ಮ್ಮಮ  ಆಕ್ಕ ಜಿನಬಿೆಂಬವನ್ನನ  
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ತ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಗೊೇದಾವರಿ ನದಿಯನ್ನನ  ದಾಟಲ್ಲ ಮುೆಂದಾದಾಗ ಆ ನದಿಯೇ ಎರಡು 

ಭಾಗವಾಗಿ ಆಕ್ಕಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ತ್ರೆಂಬಂತ್ಹ ಪವಾಡಗಳು ಈಕ್ಕಯ ಕುರಿತಾಗಿವ. 

 ಒಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಪುರಾರ್ವ ಚಾವೆಂಡರಾಯನ ಜಿೇವನ ಆತ್ನ ಧಾರ್ಮಣಕ, 

ರಾಜಕಿೇಯ, ಸಾಹಿತಿಯ ಕ, ವಾಸುತ ಶಿಲ್ಪ  ಶೈಲ್ಲ, ರನನ ನಿಗೂ ಮ್ತ್ತತ  ಆತ್ನಿಗೂ ಇರುವ ಸೆನ ೇಹ ಸಂಬಂಧ 

ಮುೆಂತಾದವಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಈ ಕೃತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆಲಿ್ದೇ ಚಾವೆಂಡರಾಯ ಒಬು  ಉದಾರಿ, 

ಧೈಯಣಶಾಲ್ಲ, ರ್ಮಗಿಲಾಗಿ, ಧಮ್ಣನಿಷಿನಾಗಿದ್ದು , ಇವಲಿ್  ಅೆಂಶಗಳು ಅವನ ವಯ ಕಿತ ತ್ವ ದ ಔನನ ತ್ಯ ಕ್ಕಕ  

ಸಾಕಿಿಯಾಗಿವ. 
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