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ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಮೊದಲ ಗದಯ  ಕೃತಿಯಾಗಿ 

ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ 
ಡ್ಡ.ಜಿ.ಈ.ಅಜ್ಜ ಪ್ಪ  

ಕನ್ನ ಡ ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ರ್ಕಲೇಜು 

ಚಿತ್ಾ ದುಗಾ ೫೭೭೫೦೧ 

 

ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಅಗ್ಗ ಳಿಕೆಯ ಕೃತಿಗ್ಳಲಿ್ಲ  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯೂ ಒಂದು. ಅದು ಗ್ದಯ ಕೃತಿಯಾದರೂ ಕಾವಯ  ಎಂಬಷ್ಟ ರ 

ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪ್ರ ೇಮಿಗ್ಳ ಮನ್ಸೆಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಕೃತಿ. ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಗ್ದಯ  ಕೃತಿಗ್ಳು ಪದಯ  ಕೃತಿಗ್ಳು 

ಮತ್ತು  ಗ್ದಯ  ಪದಯ  ಮಿಶಿರ ತ್ಗಂಡ ಚಂಪೂ ಪರ ಕಾರದ ಕೃತಿಗ್ಳಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಪರ ಕಾರದ ಕೃತಿಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಗ್ದಯ ದಲಿ್ಲ  

ರಚನೆಯಾದ ಕೃತಿಗ್ಳು ವಿರಳ. ಅಂತ್ಹ ವಿರಳ ಕೃತಿಗ್ಳಲಿ್ಲ  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಪರ ಮುಖ ಮತ್ತು  ಗ್ದಯ ದಲಿ್ಲ  ರಚನೆಯಾದ 

ಉಪಲಬದ  ಮೊದಲ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕ ಂತ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿ ರಚನೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿವೆಂದಲಿ , 

ರಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೊರೆತಿಲಿ . ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗ್ಳಿಂದ ಕನ್ನ ಡದ ಮಹತ್ವ ದ ಕೃತಿ.ಉಪಸಗ್ಗ 

ಕೇವಲ್ಲಗ್ಳ ಕಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಕಥೆಗ್ಳು ಜಿನ್ಧಮಗದ ಸಾರವನ್ನನ  ಹೇಳುವಂಥದೆದ ೇ ಆದರೂ ಕನ್ನ ಡದ 

ಕಥನ್ ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಕೃತಿಯು ಅನೇಕ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಆದಯ  ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.ಕನ್ನ ಡದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮತ್ತು  

ಅಲ್ಲಖಿತ್ ಪಠ್ಯ ಗ್ಳ ಮಾದರಿಗ್ಳ ನ್ಡುವೆ ಸಿಗುವ ಈ ಕೃತಿ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಕ್ರ .ಶ.೮೫೦ ರ ಶಿರ ೇವಿಜಯನ್ ಕವಿರಾಜಮಾಗ್ಗದಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ನ  ಕಾಲದವರೆಗಿನ್ ಕನ್ನ ಡದ ಹೆಸರಾಂತ್ ಪದಯ  ಕವಿಗ್ಳನ್ನನ  ಗ್ದಯ  

ಕವಿಗ್ಳನ್ನನ  ಹೆಸರಿಸಿದ್ದದ ನೆ. ವಿಮಲ, ಉದಯ, ನಾಗಾರ್ಜಗನ್, ಜಯಬಂಧು,ದುವಿಗನೇತ್ ಮುಂತಾದವರು ಆ ಕಾಲಕೆಕ  

ಇದದ  ಗ್ದಯ  ಕವಿಗ್ಳಂದು ಅವನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದರೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿಗ್ಳು ಈವರೆಗೆ ದೊರೆತಿಲಿ . ಈಗ್ 

ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರರ ಚಿೇನ್ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ . ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿಯನ್ನನ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವಾಗ್ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗ್ಳು ಮುಖಯ ವಾಗುತ್ು ವೆ. 

೧. ಕರ್ತಗವಿನ್ ವಿಚಾರ 

೨. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಹೆಸರಿನ್ ವಿಚಾರ 

೩. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕಾಲದ ವಿಚಾರ 

೪. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಮೂಲ 

೫. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿಯ ಕಥಾ ಚೌಕಟ್ಟಟ  

೬. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಭಾಷೆ 

೭. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ವಿಚಾರಗ್ಳು 

೮. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಜಾನ್ಪದಿೇಯ ಅಂಶಗ್ಳು  

೯. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆ 

೧೦. ಕತೆಗ್ಳ ಸವ ರೂಪ                       
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೧. ಕರ್ತಾವಿನ್ ವಿಚಾರ 

 ಡಿ.ಎಲ್.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾಯಗರು Oriental Research institute ನ್ಲಿ್ಲದ್ದದ ಗ್ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯನ್ನನ  ಮೊದಲು 

ಸಂಪ್ರದಿಸಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದರು. ಆಗ್ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತಗ ಶಿವಕೇಟ್ಯಯ ಚಾಯಗನೆಂದು ಉಲಿ್ೇಖಿಸಿದರು. ನಂತ್ರ ಈ ಕೃತಿಯ 

ಬಗೆಗ  ಆ.ನೆ. ಉಪ್ರಧ್ಯಯ ಯರು ಬರೆಯುವಾಗ್ ಶಿವಕೇಟ್ಯಯ ಚಾಯಗನೆಂಬುವವನ್ನ ಪ್ರರ ಕೃತ್ದಲಿ್ಲ  ಬರೆದಿರುವವನ್ನ. 

ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಬರೆದವರು ಇನಾಯ ರೇ ಬೇರೆಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದದ ರೆ. ಹಂಪನಾ ಮುಂತಾದವರು ಬ್ರರ ಜಿಷ್ಣು  

ಎಂಬುವವನ್ನ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಕರ್ತಗ ಎಂದು ಪರ ತಿಪ್ರದಿಸಿದ್ದದ ರೆ. ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಶಿವಕೇಟ್ಯಯ ಚಾಯಗ, ಬ್ರರ ಜಿಷ್ಣು  

ಅಥವಾ ಇನಾನ ರೇ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತಗ ಇರಬೇಕು. ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ತಗವಿನ್ ಬಗೆಗ  ಅಸಪ ಷ್ಟ ತೆ ಇದೆ. 

೨. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಹೆಸರಿನ್ ವಿಚಾರ 

 ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ನಾಮವೇ ಕನ್ನ ಡ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಲಿವೆಂದೂ ಅದು ಮೂಲದ ಹೆಸರಾಗಿದುದ  ಆ 

ಹೆಸರನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ತ್ರಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಮತ್ತು  ಅದರ ರಚನೆಕಾರನಾದ ಶಿವಾಯಗನ್ ಹೆಸರನ್ನನ  ಶಿವಕೇಟ್ಟ ಎಂದು 

ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪಡಲಾಗಿದೆ. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿಯ ನಜವಾದ ಹೆಸರು ‘ಆರಾಧನಾ 

ಕರ್ಣಗಟಕ ಟ್ಟೇಕಾ’ ಎಂದೂ ಅದರ ಕರ್ತಗ ಬ್ರರ ಜಿಷ್ಣು  ಎಂಬುದ್ದಗಿಯೂ ಅಭಪ್ರರ ಯವಿದೆ. 

ವೃದದ ರ ಆರಾಧನೆ, ಬೃಹದ್ದರಾಧನಾ ಇತಾಯ ದಿ ಹೆಸರುಗ್ಳೂ ಇವೆ. ಬೃಹತ್ ಎನ್ನನ ವುದು ಅಪಭರ ಂಶಗOಡು 

ಬಡ>ವಡ>ವಡಾ  ಎಂದೂ ಅದಕೆಕ  ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬೇಕು. ವಡಾ  

ಎನ್ನನ ವುದಕೆಕ  ಬೃಹತ್ ಎಂಬ ಅಥಗವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡದ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೇವಲ 

ಹತ್ು ಂಭತ್ತು  ಕಥೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮಾತ್ರ  ಹಂದಿರುವುದರಿOದ ಅದನ್ನನ  ವಡಾ  ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ 

ಅನ್ನಮಾನ್ವೂ ತ್ಲ್ದೊೇರಿದೆ .ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯಾಗಿಯೇ ಬಂದ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಬೃಹತಾು ಗಿಲಿ  ಎಂಬ 

ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗ್ತ್ಯ ವಿಲಿ . ಇದನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡದ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ  ಎಂದು ಕರೆದುಕಂಡರೆ ಏನ್ನ 

ತ್ಂದರೆಯಾಗ್ದು. 

೩. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ರ್ಕಲದ ವಿಚಾರ 

 ಕ್ರ .ಶ.ಆರನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಿಂದ ಹನ್ನ ಂದನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದವರೆಗೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಕಾಲದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  

ಊಹೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .ಸದಯ ಕೆಕ  ಸಿಕ್ಕ ರುವ ಕೆಲವು ಆಧ್ಯರಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಏಳನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಕನೆಯಲಿ್ಲದದ  

ಜಟ್ಯಸಿಂಹ ನಂದಿಯ ಪದಯ ಗ್ಳು ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದರ ಕಾಲ ಏಳನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ಕ್ಕ ಂತ್ ಹಿಂದೆ 

ಹೇಗ್ಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರ ,ಶ.ಹತ್ು ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಪ್ರರ ರಂಭ ಕಾಲದ ದೇವಸೇನ್ನ್ ನ್ಯಚಕರ ದಲಿ್ಲ  ‘ಮಜಜ ಸಹಾವಂ 

ನಾಣಂ’ ಎಂಬ ಗಾಹೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆ ಕೃತಿಗಿಂತ್ ಮೊದಲು ರಚಿತ್ವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಮಾತೂ ಇದೆ. 

ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕರ್ತಗವು ತ್ನ್ಗಿಂತ್ ಹಿಂದೆ ಇದದ  ಯಾವುದೇ ಕವಿಗ್ಳನಾನ ಗ್ಲ್ಲ ಕೃತಿಯನಾನ ಗ್ಲ್ಲ ತ್ನ್ನ  ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  

ಉಲಿ್ೇಖಿಸುವುದಿಲಿ . ಇದಲಿದೆ ಈ ಕೃತಿಯ ನಂತ್ರದ ಕರ್ತಗಗ್ಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿಯನ್ನನ  

ಉಲಿ್ೇಖಿಸುವುದಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಕರ್ತಗವನ್ನನ  ನೆನೆಯುವುದಿಲಿ . ಆದದ ರಿಂದ ಕನ್ನ ಡದ ಯಾವ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ನನ  ಉಲಿ್ೇಖಿಸಿ ಈ 

ಕೃತಿಯ ಕಾಲ ನಣಗಯ ಸಾಧಯ ವಿಲಿವಾಗಿದೆ. 

 ಕ್ರ .ಶ.೧೦೭೦ ರ ಶಂತಿನಾಥನ್ ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತೆಯಲಿ್ಲ  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕಂಡಿರುವ ಕೆಲವು 

ಭಾಗ್ಗ್ಳಿರುವುದರಿಂದ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಪಂಪನಗೂ ಹಿಂದಿನ್ ಆದರೆ ಕವಿರಾಜಮಾಗ್ಗದ ನಂತ್ರದ ಕೃತಿಯಂದು ಕಾಲ 

ಕ್ರ .ಶ,೯೨೦ ಎಂದೂ ಸದಯ ಕೆಕ  ಭಾವಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು. 

೪. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಮೂಲ 

 ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರರ ಕೃತ್ ಭಾಷೆಯ ಗುರ್ಣಡಯ ನ್ ಬೃಹತ್ಕ ಥೆ. ಈ ಕೃತಿಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಪೂಣಗ 

ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ದೊರೆತಿಲಿ . ಆ ಕಾಲಕೆಕ  ಎಲಿಾ  ಕವಿಗ್ಳೂ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಮೂಲದಿಂದ ಆಕರ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದದ  

ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಗೆ ಆಕರವಾದ ಕೃತಿ ಪ್ರರ ಕೃತ್ ಭಾಷೆಯದುದ  ಎಂಬುದು ಗ್ಮನಾಹಗ ಸಂಗ್ತಿ. 

೫. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿಯ ಕಥಾ ಚೌಕಟ್ಟು  

 ಕನ್ನ ಡದ ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿ ಎಂಬ ಕ್ೇತಿಗಗೆ ಭಾಜನ್ವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ  ೧೯ ಕಥೆಗ್ಳಿದುದ  ೧) ಕತೆಯೇ 

ಪರ ಧ್ಯನ್ ೨) ಕತೆಯೊಳಗಂದು ಕತೆ ಅದಕಕ ಂದು ಉಪಕತೆ ಹಿೇಗೆ ಎರಡು ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲನ್ ಕತೆಗ್ಳು ನ್ಮಮ  ಗ್ಮನ್ಕೆಕ  

ಬರುತ್ು ವೆ . ಇಲಿ್ಲನ್ ಕಥೆಗ್ಳ ಚೌಕಟ್ಟಟ  ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದದುದ . ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯವೇ ಅದನ್ನನ  ಪಂಪ 

ಪೂವಗಯುಗ್ಕೆಕ  ಕಂಡೊಯುಯ ತ್ು ದೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪರ ತಿ ಕಥೆಯೂ ಜನ್ಪದ ಕಥೆಗ್ಳಂತೆ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ  
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ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ ಯಾವ ಕಥೆಗೂ ತ್ನ್ನ ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ್ ಆರಂಭ ಇಲಿವೇನ್ೇ ಎಂಬOತೆ ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ಕೃತ್ ಗಾಹೆ ಮತ್ತು  ಕನ್ನ ಡದ ಅನ್ನವಾದವಿದೆ “ಈ ಜಂಬೂ ದಿವ ೇಪದ ಭರತ್ ಕೆಷ ೇತ್ರ ದೊಳ್ ವತೆೆಯಂಬುದು ನಾಡು, 

ಅಯೊೇಧ್ಯಯ ಯಂಬುದು ನಾಡು ಅಲಿ್ಲ  ಕೌಸಂಬಿಯOಬುದು ಪೊಳಲ್” ಎಂದು ಕಥೆಗ್ಳು ಶುರುವಾಗುತ್ು ವೆ. 

            ಈ ರಿೇತಿಯ ಸೂತಿರ ೇಕರಿಸಿದ ಕಥಾರಂಭ ಜನ್ಪದ ಕಥೆಗ್ಳಿಗೂ ಇರುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಗ್ಮನಸಬೇಕು. 

ನರೂಪಣೆಯಲಿ್ಲ                                   ಕೂಡ     ವೈವಿಧಯ ದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಟ  ಹರಿಯದೆ ಉದೆದ ೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಹರಿದಿದೆ. 

ನರೂಪಣೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ಕಥೆಗ್ಳಿಗೂ  ಒಂದೇ ರಿೇತಿಯ                                                        ಪ್ರರ ತಿನಧಯ  ಸಿಕ್ಕ ಲಿ .ನರೂಪಕ 

ಇಷ್ಟ ವಾದ ಕಥೆಗ್ಳನ್ನನ  ಲಂಬಿಸಿ ಹೇಳಿದದ ರೆ ಉಳಿದವುಗ್ಳನ್ನನ  ಒಂದೊOದು ಚಿಕಕ  ಘಟನೆಗ್ಳಿಂದ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತಾು ನೆ.                                                  

ಕೆಲವು ಕಥೆಗ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ವಿಸಾು ರ ವಸುು  ನರೂಪಣೆ ಸಾಧಯ ವಾಗಿದೆ .ಪರಿೇಷ್ಹಗ್ಳನ್ನನ  ಗೆದದ  ಮಹಾಪುರುಷ್ರ ಕಥೆಗ್ಳನ್ನನ  

ಹೇಳುವ ಈ ಕಥಾತಂತ್ರ       ಜೈನ್ಮಠ್ಗ್ಳಿಗೆ ಬರುತಿು ದದ  ಭಕು ರುಗ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದ ಕಥೆಗ್ಳನ್ನನ  ಬರಹಕೆಕ  ಇಳಿಸಿರಬಹುದು. 

೬. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಭಾಷೆ 

ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ರಚನೆಯಾದರೂ ತ್ನ್ಗಿಂತ್ ಹಿಂದೆ ಇದದ  ಪೂವಗದ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡ 

ಭಾಷೆಯನ್ನನ   ಬಳಸಿದೆ . ಪೂವಗದ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡದ ಯಾವ ಕೃತಿಯೂ ನ್ಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಲಿ . ಕೆಲವಂದು ಶಸನ್ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ಭಾಷೆಯ ಉಲಿ್ೇಖವಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಪೂವಗದ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಪರ ಯೊೇಗ್ವಿದೆ.  ದೇಸಿ 

ಭಾಷೆಯ ಸೊಗ್ಡು ಗ್ಮನಾಹಗವಾಗಿದೆ .ಒಂದು ಕಾಲದ ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯವನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನ ಡ 

ಭಾಷೆಯ ಸಿಿ ತ್ಯ ಂತ್ರವನ್ನನ  ಅತ್ಯ ಂತ್ ಸಮಥಗವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕೃತಿ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಪೂವಗದ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡದ ಅಪರೂಪದ 

ಪರ ಯೊೇಗ್ಗ್ಳಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡವೂ ತ್ತಂಬಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಷೆ 

ಪೂವಗದ ಹಳಗ್ನ್ನ ಡ ಮತ್ತು  ಹಳಗ್ನ್ನ ಡಗ್ಳ ಸಂಕರ ಮರ್ಣವಸಿೆಯದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಕೆಕ  ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

 ನಾಟಕ್ೇಯ ಅಂಶಗ್ಳಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಿಾನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗ್ಳ ದೇಸಿೇ ಸೊಗ್ಸಿನಂದ 

ಮನ್ಮುಟ್ಟಟ ತ್ು ವೆ. “ಮಗ್ನೆ ಅರಸರ್ ಬಂದರ್ ಬ್ರ ಪೊೇಪಮೆನೆ, ಅರಸರೆಂಬೇರಾರೆನೆ, ನ್ಮಮ ನಾಳ್ವವ ರುಮೊಳರೆ, 

ನೇನೆನ್ನ  ಪೂಣದ  ಪರ ತಿಜೆ್ಞ ಯ ನೆನೆದ್ದ…………….… ಒಂದು ದೊೇಷ್ಮಿಲಿದೆ ನನ್ನ ಂ ಕಲ್ಲಸಿದೆನ್ೇ ಕಲ್ಲಸೆನ್…

..ಮತಿು ೇಗ್ಳ್ ನೇನೇನ್ ಸತೆು ಯೊ ಸಾಯಯೊ ಇಂಥ ಅಚು ಗ್ನ್ನ ಡದ ಮಾತ್ತಗ್ಳು ಮತೆು  ಮತೆು  ಕಾಣಿಸಿಕಳುಳ ತ್ು ವೆ. 

ಜನ್ಭಾಷೆ ಸರಳವೂ ಧವ ನಪೂಣಗವೂ ಕಾವಯ ಕೆಕ  ಯೊೇಗ್ಯ ವಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು  ಎಂಬುದಕೆಕ  ಇಂತ್ಹ ಮಾತ್ತಗ್ಳು ಸಾಕ್. 

ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಳಳ ಲು ಹನೆನ ರಡನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ವಚನ್ಕಾರರವರೆಗೆ 

ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಂದಿನ್ ಕವಿಗ್ಳು ಉಳಿಸಿಕಳಳ ದೇ ಹೇದ ಎಷ್ಟ ೇ ದೇಶಿೇ ಶಬದ ಗ್ಳು 

ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ .ಮದುವೆ ಹೆಣು ನ್ನ ಮದುವೆಳಂ ಎನ್ನನ ವ ,ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಗಯನ್ನನ  ಗುಡಾ  ಎನ್ನನ ವ, ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನನ  

ಕ್ರುಂಡಗ್ ಎನ್ನನ ವ ಶಬಧ ಗ್ಳನ್ನನ  ಇದಕೆಕ  ಉದ್ದಹರಿಸಬಹುದು. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿಯಾದರೂ ಕೆಲವಂದು 

ಪದಯ ಗ್ಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ು ವೆ ಅವುಗ್ಳಲಿ್ಲ  ದೇಸಿೇ ಚೆಲುವು ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ. 

  ಬಡಿಕೊಲ್ ಕಟ್ಟು ರಿ ಮುರಿಕಡಿ 

  ನ್ಡುವಂ ಕೊರಿ ಕುತಿಿ  ಕರುಳ್ಗಳಂ ತೆಗೆ ಮೊಗಮಂ 

  ಸುಡು ಪಿಡಿ ಬಡಿ ನಿಮಿರ್ದಾರಿ  ಬಯ್ 

  ಕಡಂಗಿ ನುಂಗೆOದು ಮುಸುರೆ  ನಾರಕರಾಗಳ್ 

ಮುಂತಾದ ಪದಯ ಗ್ಳು ಕಾವಾಯ ಂಶದ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಂದಲಿವಾದರೂ ಆಡುಮಾತಿನ್ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಪದಯ ವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವ ರಿೇತಿ 

ಗ್ಮನಾಹಗ. 

 ಕವಿರಾಜಮಾಗ್ಗದಿಂದ ಒಳಗಂಡು ಹಳಗ್ನ್ನ ಡದ ಎಲಿಾ  ಕವಿಗ್ಳು ಸಂಸಕ ೃತ್ದ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ವನ್ನನ  

ಮೆರೆಸಿದದ ರೂ ಕೂಡ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಕಥೆಗಾರ ಸಂಸಕ ೃತ್ವನ್ನನ  ಮೊದಲ ಸಿಾನ್ಕೆಕ  ಬಿಡದೆ ಕನ್ನ ಡದ ಜಾಯಮಾನ್ಕೆಕ  

ಊನ್ಬರದಂತೆ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ೃತ್ವನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಂಡು ದೇಸಿೇ ಚೆಲುವನ್ನನ  ಮೆರೆಸಿದ್ದದ ನೆ. 

೭. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಸಮರ್ಕಲೀನ್ ವಿಚಾರಗಳು 

 ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಕರ್ತಗ ಮೂಲ ಕತೆಯನ್ನನ  ತ್ನ್ನ ದನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿದ ಕಾರಣ ಕತೆ 

ಹೇಳುವ ಕರ ಮ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿದೆ . ಸಾಂಪರ ದ್ದಯಿಕ , ನೇತಿಪರ, ಮತ್ಪರ ಚಾರಕ, ವೈರಾಗ್ಯ  ಭೇಧಕವಾಗಿದದ ರೂ 

ಸಾರವತಾು ದ ಭಾಗ್ ನ್ಮಮ  ಗ್ಮನ್ಕೆಕ  ಮತೆು  ಮತೆು  ಬರುತ್ು ವೆ. ಪ್ರತ್ರ ಚಿತ್ರ ಣ, ಸನನ ವೇಶ ಕಟ್ಟಟ ವುದರಲಿ್ಲ  ಅದುು ತ್ವಾದ 

ಕತೆಗಾರ ಜೈನ್ಧ್ಯಮಿಗಕ ಕತೆಗ್ಳನಸಿದರೂ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧ್ಯಮಿಗಕ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ ಮೇಲ್ ಬೆಳಕು 

ಚೆಲಿುತ್ು ವೆಂಬುದನ್ನನ  ಮರೆಯಬ್ರರದು .ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗ್ಳಲಿ  ಕನ್ನ ಡ ನಾಡನೆನ ೇ 
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ಕುರಿತ್ವು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನ್ನವಾದ ಅನ್ನನ ವುದಕ್ಕ ಂತ್ ರೂಪ್ರಂತ್ರ ಅನ್ನ ಬಹುದ್ದದ 

ಕೃತಿ .ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲನ್ ಕಥೆಗ್ಳಿಗೂ ಇಲಿ್ಲನ್ ಕಥೆಗ್ಳಿಗೂ ಹೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ  ಸಾಮಯ , ವೈಷ್ಮಯ ಗ್ಳು 

ತಿಳಿದುಬರುತ್ು ವೆ .ಆಗ್ ಮೂಲದುದ  ಯಾವುದು ಕನ್ನ ಡ ಕೃತಿಕಾರನ್ ಸವ ತಂತ್ರ  ಸೃಷ್ಟಟ  ಯಾವುದು ಅನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಸದಯ ಕೆಕ  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ವಿಚಾರಗ್ಳು ಎಂದೇ ಅವುಗ್ಳನ್ನನ  ಪರಿಗ್ಣಿಸುವುದು ಸೂಕು . 

ಜೈನ್ ಧ್ಯಮಿಗಕ ಗ್ರ ಂಥವಾದದ ರಿOದ ಆ ಧಮಗಕೆಕ  ಸಂಬOಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಹರಗೆಡಹುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಕಥೆಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಅರಸರು ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪ್ರರಿಗ್ಳು ಮೊದಲು ಜೈನ್ರಾಗಿರದೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪವನ್ನನ  

ಕಳದುಕಳಳ ಲೇಸುಗ್ ಜಿೇವ ಶಶವ ತ್ವಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಜೈನಾಚಾಯಗರಿಂದ ವರ ತ್ಗ್ಳನ್ನನ  ಪಡೆದು 

ಜೈನ್ಮತಿೇಯರಾಗುತಾು ರೆ. ಜೈನ್ ಧಮಗಕೆಕ  ತಿೇವರ ವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಗನೆ ನ್ಡೆಯುತಿು ದದ  ಕಾಲವಂದರ ಚಿತ್ರ  ಇಲಿ್ಲ  ಸಿಕುಕ ತ್ು ದೆ. 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಸರ್ ಯಮಿತ್ರ ನಂಥ ಬ್ರರ ಹಮ ಣರೂ ಜೈನ್ಧಮಗಕೆಕ  ಬರುತಾು ರೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ್ ಅವನ್ನ ಜೈನ್ಮತಿಯಾಗಿ 

ವಾಯುಭೂತಿಯ ಬಳಿ ಹೇದ್ದಗ್ ಅವನ್ ಅತಿು ಗೆ ಅವರು ಮುನ್ ಬ್ರರ ಹಮ ಣರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸುತಾು ಳ. 

 ಬ್ರರ ಹಮ ಣರು, ವಾಯ ಪ್ರರಿಗ್ಳು ಮಾತ್ರ ವಲಿದೆ ಹುಟ್ಟಟ ಗುರುಡಿಯಾದ ಹಲತಿಗೂ ಶರ ವಕ ವರ ತ್ಗ್ಳನನ ತ್ತು  

ಜೈನ್ಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡುತಿು ದದ ರಲಿದೆ, ಸೌದೆ ಪುರುಳ ಮಾರಿ ಜಿೇವಿಸುತಿು ದದ  ಅನಾಮಧೇಯರನ್ನನ  ಮಹಾ ಪುರುಷ್ರನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರು ದಿೇನ್ ದಲ್ಲತ್ರನ್ನನ  ತ್ಮಮ  ಧಮಗದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಂಡಿದದ ರಷೆಟ ೇ ಅಲಿದೆ ತಾವು 

ಬಿಕ್ಷಕೆಕ  ಹೇಗುವಾಗ್ ಕ್ರುಮನೆ ಪ್ಮಗನೆ ಎನ್ನ ದೆ ಉಣಲುತ್ಕಕ  ಮನೆಗ್ಳಿಗೆ ಹೇಗಿ ತ್ಮಮ  ಸಮಭಾವನೆಯನ್ನನ  ತ್ೇರಿ 

ಜನಾದರಣಿೇಯರಾಗಿದದ ರು. ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ವೈದಿಕ ಧಮಗ ತ್ನ್ನ  ಕಕೆಷ ಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲಿ  ಜೈನ್ಧಮಗ ಆಶರ ಯ 

ಕಟ್ಟಟ ತ್ತ. ತಂದೆಯೊಬಬ  ಮಗ್ಳನೆನ ೇ ಮದುವೆಯಾದ್ದಗ್ ಅವಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಟ ದ ಮಗ್ನಗೆ ಸಲಿುತಿು ದದ  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮಯಾಗದೆ ಎಷೆಟ ಂಬುದು ಆಗಿನ್ ಸಮಾಜಕೂಕ  ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಆದರೆ  ಜೈನ್ಧಮಗ ಅಂತ್ಹವನಗೂ ಸನಾಯ ಸಿ ದಿೇಕೆಷ ಯನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ  ಹಿಂದೂ ಧಮಗ ತ್ಯ ಜಿಸಿದ ಪ್ರಪಿಗ್ಳನ್ನನ  ತ್ನ್ನ ವರಾಗಿಸಿಕಂಡಿತ್ತ. 

 ಕನಾಗಟಕಕೆಕ  ಜೈನ್ಧಮಗ ಬಂದದದ ರ ಬಗೆಗೂ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿುತ್ು ದೆ ಭದರ ಬ್ರಹು ಮತ್ತು  ಸಂಪರ ತಿ 

ಚಂದರ ಗುಪು ರು ಶರ ವಣಬೆಳಗಳದ ಬೆಟಟ ಕೆಕ  ಬಂದು ನೆಲ್ಸಿದರೆಂಬ ವಿಚಾರ ಕಥೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಶರ ವಣಬೆಳಗಳದಲಿ್ಲರುವ 

ಶಸನ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಬಸದಿಗ್ಳು ಇದನ್ನನ  ಸಮರ್ಥಗಸುವುದರಿಂದ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಜೈನ್ಧಮಗದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನನ  

ದ್ದಖಲು ಮಾಡಿರುವ ಮಹತ್ವ ಪೂಣಗ ಕೃತಿಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಒಂದು. 

 ರಾಜರು ಈ ಕಾಲಕಾಕ ಗ್ಲೇ ಸವಗಶಕು ರೂ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತ್ರು ಆಗಿದುದ ದರಿಂದ ನಾಡಿನ್ ಸವಗಸವ ವೂ 

ಅವರದೆಂದೇ ಪರಿಗ್ಣಿತ್ವಾಗುತಿು ತ್ತು . ರಾಜರಿಗೆ ‘ಪದಿನಾರು ವರುಷಂಬೇಗಿ ಯೌವನ್ ಆಗುತಿು ತ್ತ. ಇಂಥ ಯೌವನಗ್ರು 

ಮೂವತ್ು ರೆಡು ಕೂಸುಗ್ಳನ್ನನ  ಒಂದೇ ಹಸೆಯಲಿ್ಲ  ವರಿಸುವುದು ಸಾಧಯ ವಿತ್ತು . ಕಂಕಣವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ವುದು ಕೈನೇರೆರೆದು 

ಕನೆಯ ಯರುಗ್ಳನ್ನನ  ಕಡುವುದು ಮದುವೆಯ ಪದದ ತಿಯಲಿ್ಲತ್ತು  .ಅರಸನೇ ತಾನ್ನ ನ್ೇಡಿದ ಕನೆಯ  ಬೇಕೆಂದು ಅವಳ 

ತಂದೆ ತಾಯಿಗ್ಳ ಬಳಿಗೆ ತ್ನ್ನ  ಪರ ಧ್ಯನ್ವೆಗ್ಗಡೆಗ್ಳನ್ನನ  ಕಳಿಸುತಿು ದದ . ಆದರೆ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯ ರ ಮಾತಂತೂ ಇರಲ್ಲ 

ವಾಯ ಪ್ರರಿಗ್ಳ ಮಕಕ ಳೂ ಕೂಡ ಅರಸನ್ ಕನೆಯ ಯನ್ನನ  ಆಶಿಸುವುದು ಸಾಧಯ ವಿರಲಿ್ಲಲಿ  .ಅಪರೂಪಕೆಕ  ಒಬಬ ಬಬ  ರಾಜನಗೆ 

ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ರಾಣಿಯರು ಇರುತಿು ದದ ರು. ಅವರನ್ನನ  ರಾಜ ಪ್ರಳಿಯ ಮೇಲ್ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುತಿು ದದ  

.ರಾಜನಗಿಂತ್ ಶಿರ ೇಮಂತ್ರಾದ ವಾಯ ಪ್ರರಿಗ್ಳಿದದ ರು.  ಸುಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಯ ಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಕುಮಾರಸಾವ ಮಿಯ 

ವೈಭೇಗ್ವನ್ನನ  ಕಂಡ ರಾಜನ್ನ ಬೆರಗಾಗುತಾು ನೆ .ರಾಜನ್ನ ಕಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗ್ದ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನನ  

ಸುಕುಮಾರಸಾವ ಮಿಯ ತಾಯಿ ಕಳುಳ ವಳು.ಹಿೇಗೆ ಇನ್ನನ  ಸಾಕಷ್ಣಟ  ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ವಿಚಾರಗ್ಳು ಈ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಸಿಗುತ್ು ವೆ.ಒಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಜೈನ್ ಧಮಗದ ಗ್ರ ಂಥವಾಗಿರುವOತೆ ಹತ್ು ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಕನ್ನ ಡ ನಾಡಿನ್ ಜಿೇವನ್ ಚಿತ್ರ ಣದ 

ದ್ದಖಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. 

 

೮. ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಜಾನ್ಪ್ರ್ದೀಯ ಅುಂಶಗಳು 

 ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಕತೆಗ್ಳಲಿ  ಪ್ರರ ಚಿೇನ್ವಾದವುಗ್ಳೇ. ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಉದೆದ ೇಶಕೆಕ  ತ್ಕಕ  ಹಾಗೆ 

ಮಾಪ್ರಗಡುಗಂಡು ಅವು ಪುನ್ರುಕು ವಾಗಿವೆ .ಕತೆಯ ಮಾಧಯ ಮ ಗ್ದಯ ವಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿಯೊಂದು ಕತೆಯ ಉದೆದ ೇಶ 

ಧಮಾಗಚರಣೆ , ಧಮೊೇಗಪದೇಶ, ನ್ಮಮ  ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರರ ಚಿೇನ್ ಕಲ್ಯಾದ ಕತೆಗಾರಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವ ದ 

ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನ್ನನ  ನಯಮಗ್ಳನ್ನನ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಪರ ತಿಪ್ರದಿಸುತ್ು ದೆ. ಪರ ತಿ ಕಥೆಯೂ ಜನ್ಪದ ಕಥೆಗ್ಳಂತೆ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ  

ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತ್ು ದೆ.ಜಾನ್ಪದ ಆಶಯಗ್ಳು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿವೆ.ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನ್ಪದ ಕಥೆಗ್ಳನೆನ ೇ ಧಮಗ 

ನರೂಪಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿರುವOತಿದೆ. 
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     ೯.  ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ 

 ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಗ್ದಯ ಕೃತಿಗ್ಳು ವಿರಳ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಪೂಣಗ ಪರ ಮಾಣದ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿಯೊಂದು ಈ 

ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ರಚನೆಯಾಯಿತ್ತ .ಇದೊಂದು ಪ್ರರ ಚಿೇನ್ ಗ್ದಯ ಕೃತಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಗ್ದಯ ಕೃತಿ ಇಲಿದ 

ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಈ ಕೃತಿ ರಚನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಜೈನ್ಧಮಗದ ಧ್ಯಮಿಗಕ ವಿಚಾರಗ್ಳು ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಿಚಾರಗ್ಳು ,ಭಾಷೆ, ಕಥಾ ಚೌಕಟ್ಟಟ  ಹಿೇಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಈ ಕೃತಿ ತ್ನ್ನ  ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನನ  ಇಂದಿಗೂ 

ಉಳಿಸಿಕಂಡಿದೆ.  

೧೦. ಕತೆಗಳ್ ಸವ ರೂಪ್ 

 ಒಟ್ಟಟ  ೧೯ ಕತೆಗ್ಳಲಿ್ಲ  ೧೬ ರಿಂದ ೧೮ ಪುಟಗ್ಳ ದೊಡಾ  ಕತೆಗ್ಳೂ ೪ ರಿಂದ ೫ ಪುಟಗ್ಳ ಚಿಕಕ ಕತೆಯೂ ಇವೆ ಹಿೇಗೆ 

ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಮೊದಲ ಗ್ದಯ  ಕೃತಿಯಾಗಿ ತ್ನ್ನ ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ್ತೆಗ್ಳನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 
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