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‘ಸುಕೌಶ್ಳ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕಥೆ’ಯು ಶಿವಕೀಟ್ಯಾ ಚಾಯಿನು ರಚಿಸಿದ ‘ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ’ ಎಾಂಬ 

ಗದಾ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲನ ಎರಡನೆಯ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಂದೂ ಧರ್ಿದಂತೆಯೇ ಜೈನ ಧರ್ಿದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಣು  

ಶೀಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಲಿಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿದ್ಯಾ ಳೆ. ಆಕ್ಕಯನುನ  ರ್ನಸಿಿ ರುವ ಒಾಂದು ಜೀವಿ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ 

ವಿಚಾರಕೆ್ಷಾಂತಲೂ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಆಕ್ಕಯನುನ  ಒಾಂದು ವಸುು  ಅಥವಾ ಸರಕ್ಷನೀಪಾದಿಯಾಗಿ 

ಪರಿಭಾವಿಸಿರುವುದು ಎಲಿ  ಧರ್ಿಗಳ ಸ್ವಹತಾ ವನುನ  ಪರಾರ್ಶಿಿಸಿದರೆ ನರ್ಮ  ಗರ್ನಕೆ್ಕ  ಬರುತು ದೆ. 

ಅಾಂತೆಯೇ ಜೈನಧರ್ಿವು ಹೆಣ್ಣು  ಮೊೀಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಅಥವಾ ಮುಕ್ಷು ಗೆ ಅಹಿಳಲಿ , ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಕ ಮುಕ್ಷು ಯನುನ  

ಪಡೆಯಬೇಕದರೆ ಮುಾಂದಿನ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಪುರುಷನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಮುಕ್ಷು ಯನುನ  ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕನುನ ವ 

ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲಿ  ನಿಯರ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಸಂಕಲನದಲಿ್ಲನ 

ಸುಕೌಶ್ಳ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕಥೆಯಲಿ್ಲನ ಸುಕೌಶ್ಳ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕಥೆಯಲಿ್ಲನ ಸಿು ರೀ ಪಾತರ  ಚಿತರ ಣ್ವನುನ  

ಗರ್ನಿಸಿದರೆ ಇಲಿ್ಲನ ಹೆಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಶ್ಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನುನ  

ಸಿು ರೀಪರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಿು ರೀವಾದದ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅಧಾ ಯನಕೆ್ಕ  ಒಳಗು ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ‘ಸುಕೌಶ್ಳ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕಥೆ’ಯ ಪಾರ ರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ಸುರೂಪೆ ರ್ತ್ತು  ನಾಗದತು ನ ರ್ಗಳಾದ 

‘ಸುಕೇಶಿನಿ’ಯ ವಿವರಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕಥೆಗಾರ ಆಕ್ಕಯನುನ  “ ನವಯೌವನೆ ದೇವಗಣಿಕ್ಕಯನೆ 

ಪೀಲವ ಳ್” ಎಾಂದು ವಣಿಿಸುತ್ತು ನೆ. ‘ಹೆಣ್ಣು  ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡುಕುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ’ ಎಾಂಬ ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  

ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದ ‘ರ್ಹಾಭಾರತ’ ಕೃತಿಯು ರಚನೆಯಾದ ನೆಲದಲಿ್ಲಯೆ ಹುಟ್ಟು ದ ವಡ್ಡಾ ರಾಧನೆ ಕೃತಿ ರ್ತ್ತು  

ಕೃತಿಕರ ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣು  ರ್ಗಳೊಬಬ ಳನುನ  “ದೇವಗಣಿಕ್ಕಯನೆ ಪೀಲವ ಳ್” ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಜಕೆ್ಕ  ಸಿು ರೀ 

ಪರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೀಗಾ ಯುತವಾದ ಸಮಾಜ ನಿಮಾಿಣ್ದ ಅಾಂಶ್ಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತು ದೆ. 

 ಇದರಂತೆಯೆ ಈಕ್ಕ ಒಾಂದು ದಿನ ದೇವರನುನ  ಅಚಿಿಸಲೆಾಂದು ಚೈತ್ತಾ ಲಯಕೆ್ಕ  ಹೀಗಿರುವಂತಹ 

ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಆ ಊರಿನ ರಾಜನಾದ ಗಂಧಭಾಜ ರ್ಹಾರಾಜನು ಈಕ್ಕಯನುನ  ನೀಡಿ, ಆಕ್ಕಯ ರೂಪು, 

ಯೌವನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಾ ಯಿಪಟ್ಟು , ಆಕ್ಕಯ ತಂದೆ ತ್ತಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವಳನುನ  

ರ್ದುವೆಯಾಗುತ್ತು ನೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಗರ್ನಿಸಬೇಕದ ಅಾಂಶ್ ಸುಕೇಶಿನಿಗೆ ರ್ದುವೆಯಾಗಲು ರ್ನಸ್ಫೂ ತಿಿಯಾಗಿ 

ಒಪಿಿ ಗೆ ಇತೆು  ?, ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲಲಿವೆ ? ಎಾಂಬ ಅಾಂಶ್ಗಳನುನ  ಕಥೆಗಾರ ತಿಳಿಸಿಲಿ . ಕರಣ್ ರಾಜನಾದವನು ಏನು 

ಆಜಾಾ ಪಿಸುವನೀ ಅದರಂತೆ ಅವರೆಲಿ  ನಡೆಯುವವರಾಗಿದಾ ರೆಾಂಬುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಅಲಿದೆ ಹೆಣ್ು ನುನ  

ಒಾಂದು ಸರಕು ರ್ತ್ತು  ಭೀಗದ ವಸುು  ಎಾಂಬಂತೆಯೇ ಪರಿಗರ ಹಸಿರುವ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ದೃಷ್ಟು ಕೀನ 

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸುಕ್ಕಶಿಯನುನ  ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಆಸೆಪಡುವ ರಿೀತಿಯು 

ಪಂಪಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸತಾ ವತಿಯನುನ  ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ್ “ಬಾ ಪೀಪಮ್”É ಎಾಂದು ಆಕ್ಕಯ ಕೈಯನುನ  

ಹಡಿಯುವ ಶಂತನುವನುನ  ನೆನಪಿಗೆ ತರುತು ದೆ. 
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 ಕತೆಯಲಿ್ಲ  “ರ್ಲಯ ಕಾಂಬುಗಳುಮಂ ಮುತ್ತು ಗಳುಮಂ ಕಳೆಳ ಾಂದು ಸುಕೇಶಿನಿಯ ಮುಾಂದೆ 

ತಂದಿಟ್ಯು ಗ ಸುಕೇಶಿಯುಾಂ ಹಾ ರ್ಲಯ ಸುಾಂದರಾ ಹಾ ಎನನ  ನಲಿನೆ ಹಾ ಎನನ  ರ್ಲಯಸುಾಂದರನಪಿ  

ಸ್ವವ ಮಿಯೆಾಂದು ಪರ ಳಾಪಂಗೆಯುಾ  ಎರಡು ಕಾಂಬುಗಳುಮಂ ತಳೆೆ ೈಸಿಯಾದಮಾನುಾಂ ಬಿಗಿದಪಿಿ ಕಾಂಡು 

ಸತು ಳ್” ಎಾಂಬ ಈ ಸ್ವಲುಗಳನುನ  ಗರ್ನಿಸಿದ್ಯಗ ತನನ  ಹಾಂದಿನ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಪತಿಯಾಗಿದಾ  

ರ್ಲೆಯಸುಾಂದರನು ಈಗಿನ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಆನೆಯಾಗಿದುಾ , ಅದು ಸತ್ತು ಗ ಆಕ್ಕ ದುುಃಖಪಡುವ ರಿೀತಿ ಆದಶ್ಿ 

ಜೀವನ ಪಿರ ೀತಿಯನುನ  ನರ್ಮ  ಗರ್ನಕೆ್ಕ  ತಂದುಕಡುತು ದೆ.  

     ಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದುವರೆದು ಆಯಿನಂದಿಸೆಟ್ಟು  ರ್ತ್ತು  ಪರದಿಯವಿಧಿಯರ ರ್ಗಳಾದ 

ಸುಕ್ಷೀತಿಿಯನುನ  ಪಿರ ಯದಶ್ಿನನಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ರ್ದುವೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿತ್ತು . ಒಮ್ಮಮ  ಪಿರ ಯದಶ್ಿನನು ಕಳಿಾಂಗ 

ನಾಗವು ಕಚಿಾ  ಸತ್ತು ಗ ಸುಕ್ಷೀತಿಿಯು ಸುರಿಗೆಯಿಾಂದ ತ್ತನಿರಿದುಕಾಂಡು ಸ್ವವನನ ಪಿು ತ್ತು ಳೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಆದಶ್ಿ 

ದ್ಯಾಂಪತಾ  ಹಾಗೂ ಪೆರ ೀರ್ದ ಉತೆಟತೆಯ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಕಲಿ ನೆಗಳು ಇದಾ ರೂ ಆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ 

ತಪಿಾ ದರೂ ಏನು?. ಹಾಂಸೆಯನುನ  ವಿರೀಧಿಸವ ಜೈನಧರ್ಿವು ಕ್ಕಡ ಹಾಂದೂ ಧರ್ಿದಲಿ್ಲರುವ 

ಸತಿಸಹಗರ್ನ ಪದಧ ತಿಯಂತಹ ಆತ್ತಮ ಪಿಣಾ ಸನಿನ ವೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಶ್ವನುನ  ನಿೀಡಿತೆು  ? ಎಾಂಬಂತಹ 

ಪರ ಶ್ನನ ಗಳು ಮೂಡುತು ವೆ. 

 ಮುಾಂದುವರೆದು “ರ್ತ್ು ಾಂದು ದಿವಸಂ ಶಿರ ೀಧರಂ ಕುಬೇರಕಾಂತನಡನೆ ರ್¾ಲುಾಂದಿಯಾತನ 

ರತನ ಕಂಬಳಮಂ ಪದೆದು ತನನ  ರ್ನೆಗೆ ಬಪರ ಿ ನನ ಾಂ ಕಂಡು ಸವತಿಯೊಳಪಿ  ಶಂಕ್ಕಯಿಾಂದಂ ಪಾರ ಸ್ವದದ 

ಮೇಗಣಿಾಂದಂ ನೆಲಕೆ್ಷ ಕೆ್ಷ  ಬಿ¿õÀ  ್ದು ಸತ್ು ಳ್” ಅಾಂದರೆ ರ್ತ್ು ಾಂದು ದಿನ ಶಿರ ೀಧರನು 

ಕುಬೇರಕಾಂತನಡನೆ ನಿದೆರ ಮಾಡಿ ಅವನ ರತನ ಕಂಬಳಿಯನುನ  ಹದೆದುಕಾಂಡು ತನನ  ರ್ನೆಗೆ ಬಂದನು. 

ಅವನನುನ  ಕುಬೇರಶಿರ ೀ ಕಂಡು ತನನ  ಗಂಡ ಸವತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಸಕು ನಾಗಿರುವನು ಎಾಂಬ ಸಂಶ್ಯದಿಾಂದ 

ಮೇಲುಪಿ ರಿಗೆಯಿಾಂದ ಕ್ಕಳ ನೆಲಕೆ್ಕ  ಹಾರಿ ಬಿದುಾ  ಸತು ಳು. ಎಾಂಬ ಅಾಂಶ್ವನುನ  ಗರ್ನಿಸಿದ್ಯಗ ಆ ಕಲದಲಿ್ಲನ 

ಹೆಣ್ಣು ಗಳಲಿ್ಲನ ಸವತಿೀ ಮಾತಿಯಿದ ಗುಣ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಾಂದಿನ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಬಹುಪತಿನ ತವ  ವಾ ವಸೆೆ  

ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದಾ  ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುತು ವೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಪರ ತಾ ಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಪರ ಮಾಣಿಸಿ ನೀಡದೆ ಪಾರ ಣ್ 

ಕಳೆದುಕಳುಳ ವ ಕುಬೇರಶಿರ ೀಯಂತಹ ಹೆಣ್ಣು  ರ್ಕೆಳಿದಾ ದೂಾ  ಸಹ ಇದರಿಾಂದ ತಿಳಿಯುತು ದೆ. 

 ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದುವರೆದು ರ್ನೀಹರಿಯನುನ  ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟು  ರ್ದುವೆ ಮಾಡೀಣ್ ಎಾಂದು 

ಅತಿರಥ ರ್ಹಾರಾಜನು ಮಂತಿರ ಗಳೊಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿದ್ಯಗ ಕುಬೇರಕಾಂತನ ತಂದೆಯಾದ 

ವಿಜಯನೆಾಂಬ ಮಂತಿರ ಯು ಉಳಿದ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದ ರ್ದುರ್ಕೆಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ತಿರಸೆ ರಿಸಿ “ಕ್ಕಸಿಾಂಗೆ 

ಸವ ಯಂಬರಮಂ ಪಣ್ಣು ವಂ ಸವ ಯಂಬರದೊಳ್ ತನನ  ಭಾಗಾ ದೊಳ್ ಮ್ಮಚಿಾ ದವರಂ ಕಯೊೊ ಳೆೊ ಾಂದು 

ನುಡಿದೊಡರಸನು ಮಾತಿಾಂಗೆ ಒಡಂಬಟ್ಟು ” ಸವ ಯಂವರವನುನ  ಏಪಿಡಿಸಿದನು. ಇಲಿ್ಲ  ರ್ನೀಹರಿ 

ಯಾರನ್ನನ  ಮ್ಮಚಾ ದೆ “ದ್ಯಾಂಟ್ಟ ಪೀಗಿ ಕುಬೇರಕಾಂತಂಗೆ ಮಾಲೆಯಂ ಸ್ಫಡಿದ್ಯಗ” ಅರಸುಗಳೆಲಿರು 

ಬಡವನಿಗೆ ಏನು ಅಲಿದವನಿಗೆ ಮಾಲೆಯನುನ  ಹಾಕ್ಷದಳೆಾಂದು ಸಂಗಾರ ರ್ದೊಳಗೆ ಯುದಧ ಕೆ್ಕ  ನಿಾಂತ್ತಗ 

ಸುವರ್ರ ಮ ವರ್ರ ಮ ಾಂ ಮೊದಲ್ಲದವರು ಗೆದುಾ  ರ್ನೀಹರಿಯನುನ  ಕುಬೇರಕಾಂತನಿಗೆ ವಿವಾಹ 

ಮಾಡಿಕಡಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣು  ತ್ತನು ಆಸೆ ಪಟು ವನನುನ  ರ್ದುವೆಯಾಗಲು ಅವಕಶ್ವಿರುವುದು 

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಗರ್ನಿಸಬೇಕದುದು ಈಕ್ಕ ರಾಜನ ರ್ಗಳಾಗಿರುವ ಕರಣ್ವಾಗಿ ಈಕ್ಕಗೆ ತನನ  

ಗಂಡನಾಗುವವನನುನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲು ಅವಕಶ್ವಿತೆು ಾಂಬುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಮಾನಾ  ವಗಿದ 

ಹೆಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಈ ಆಯೆೆ ಗಳಿದಾ ವೆ ಎಾಂಬುದು ಚಚಿಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಸುಕೇಶಿನಿಯನುನ  

ಜನಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಆಕ್ಕಯನುನ  ರ್ದುವೆಯಾಗ ಬಯಸುವ ಗಂಧಭಾಜನ ರಾಜನ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  
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ಸುಕೇಶಿಗೆ ರ್ನೀಹರಿಗಿದಾ ಾಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ವವ ತಂತರ ಾ ಗಳಿಲಿದೆ ಇರುವ ಅಾಂಶ್ಗಳು ನರ್ಮ  ಗರ್ನಕೆ್ಕ  

ಬರುತು ದೆ. 

 ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲನ ಪತಿ ಪತಿನ ಯರು ಸುಖ ಸಂತ್ೀಷಗಳಿಾಂದ ಕಲವನುನ  ಕಳೆಯುವ ಚಿತರ ಣ್ವಿದೆ. 

ಸಿದ್ಯಧ ಥಿ ರ್ತ್ತು  ಆತನ ಪತಿನ  ಶಿರ ೀಕಾಂತೆಯರು “ಸಂಸ್ವರದ ಪಲಿಮ್ಮಯುರ್ನನಿತಾ ತೆಯುಮಂ ಬಗೆದು 

ವೈರಾಗಾ ಪರರಾಗಿ ಇವರ ವ ರುಾಂ ತಪಂ ಬಡುವ ಬುದಿಧ ಯನಡೆಯರಾಗಿ” ಎಾಂಬ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ನೀಡಿದ್ಯಗ ಇಲಿ್ಲ  ಗಂಡಿನಂತೆ ಹೆಣಿು ಗೂ ತಪವನುನ  ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಸಮಾನ ಅವಕಶ್ಗಳಿರುವುದು 

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಅಲಿದೆ ಸಿದ್ಯಧ ಥಿನ ಹರಿಯ ಅರಸಿ ಜಯಾವತಿ ಎಾಂಬುವವಳು ರ್ಕೆಳನುನ  ಬೇಡಿ ದೇವರು 

ದೇವತೆಗಳನುನ  ಪರಸಿ ಪೂಜಸುವ ಚಿತರ ಣ್ವಿದೆ. 

 ಜಯಾವತಿ ಗಭಿಿಣಿಯಾಗಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ರ್ಗನನುನ  ಹೆತ್ತು  ತ್ತನು ರ್ತ್ತು  ದ್ಯದಿ ಅಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲವು 

ಕಲವನುನ  ಕಳೆಯುತಿು ರುತ್ತು ಳೆ. ಇವಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿು ದಾ  ತ್¿õÀ  ್ತ್ತ ಒಾಂದು ದಿನ ನಿೀರನುನ  ತರಲು 

ಹೀದಲಿ್ಲ  ಈಕ್ಕಯ ಗೆಳತಿ ನಾಗಬ್ಬಬ ಯೆಾಂಬಾಕ್ಕ ಈಕ್ಕಯನುನ  ಕಂಡು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಾಂದ ನಿನನ ನುನ  

ಕಣ್ಲ್ಲಲಿವಲಿವೆಾಂದು ಕೇಳಿದ್ಯಗ ತ್¿õÀ  ್ತ್ತ ನಿೀನಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ತನನ  ಒಡತಿ ಸಟ್ಟು ತಿ 

ಜಯಾವತಿ ಬ್ಬಸಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವನುನ  ತಿಳಿಸಿ ಆಕ್ಕ ಯಾರೂ ಅರಿಯಬಾರದೆಾಂದು ನೆಲರ್ನೆಯೊಳಗೆ 

ಅಡಗಿದ್ಯಾ ಳೆಾಂದು ಹೇಳುತ್ತು ಳೆ. ಈ ಮಾತ್ತಗಳು ಹೆಣ್ಣು  ರ್ಕೆಳಲಿ್ಲ  ಗುಟ್ಟು  ನಿಲಿುವುದಿಲಿವೆಾಂಬುದನುನ  

ತಿಳಿಸುತು ದೆ. 

 “ಸುಕೌಳಸ್ವವ ಮಿಯಂ ಮೊಲೆಯೂಡುವ ದ್ಯದಿ ಸುಬರ ತೆಯೆಾಂಬೊಳ್ ಸುರ್ತಿಯೆಾಂಬೊಳೂಡುವ 

ದ್ಯದಿ ನಂದೆಯೊಾಂಬೊಳಾಡಿಸುವ ದ್ಯದಿ ಸುಪರ ಭೆಯೆಾಂಬೊಳ್ ರ್ಜಜ ನಂಬುಗಿಸುವ ದ್ಯದಿ 

ಮೇಘಮಾಲೆಯೆಾಂಬೊಳ್ ಪಸದನಂಗೊಳಿಸುವ ದ್ಯದಿ ಇಾಂತಯವ ರ್ ದ್ಯದಿಯಕರ ೆ ಳ್” ಈ ಸ್ವಲುಗಳನುನ  

ಪರಾರ್ಶಿಿಸಿದ್ಯಗ ಇಲಿ್ಲ  ಸುಕೌಶ್ಳ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಲ್ಲಲನೆ ಪಾಲನೆ ದ್ಯದಿಯದ್ಯಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ 

ರಾಣಿಯರ ಜೊತೆ ದ್ಯದಿಯರೂ ಕ್ಕಡ ಹಾಲೂಡುವ ತ್ತಯಿಯರಾಗುತಿು ದಾ ರೆಾಂಬುದಕೆ್ಕ  ಇಲಿ್ಲ  

ಸುಕೌಶ್ಳಸ್ವವ ಮಿಗೆ ಮೊಲೆಯೂಡುವ ದ್ಯದಿ ಸುಬರ ತೆಯೆಾಂಬುವವಳ ವಿವರಗಳು ನರ್ಗೆ ಸ್ವಕ್್ಷಯಾಗಿವೆ. 

ಅಲಿದೆ ಅರರ್ನೆಯೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಾ  ಹೆಣ್ಣು ಗಳ ಸೆಿ ತಿ ಹೇಗಿತೆು ಾಂಬುದೂ ಸಹ ಇದರಿಾಂದ ನರ್ಗೆ 

ತಿಳಿಯುತು ದೆ. 

 ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಕೌಶ್ಳಸ್ವವ ಮಿಗೆ 32  ಮಂದಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನುನ  ಅತಿಶ್ಯವಾದ ಲ್ಲವಣ್ಾ , 

ಸೌಭಾಗಾ , ಕಾಂತಿ, ಹಾವ, ಭಾವ, ವಿಲ್ಲಸ, ವಿಭರ ರ್ಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದವರನುನ , ಕೇಳಿ ತಂದು ಒಾಂದೇ ಹಸೆಯಲಿ್ಲ  

(ಏಕಕಲದಲಿ್ಲ ) ಜಯಾವತಿ ರ್ದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಜಯಾವತಿ ತನನ  ರ್ಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರಣ್ಕೆ್ಕ  

ವೈರಾಗಾ ದ ಕಡೆ ರ್ನಸಿು  ಬಂದು ತಪಸಿವ ಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸದ್ಯ ಸುಖದಲಿ್ಲ , ಭೀಗದಲಿ್ಲಯೆ ಆತ 

ಕಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತ್ತು ಳೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಗರ್ನಿಸಬೇಕದುದು ಅಾಂದು ಬಹು 

ಪತಿನ ತವ  ಪದಧ ತಿ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲತ್ತು  ಎಾಂಬುದು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟು  ಹೆಣ್ಣು  ರ್ಕೆಳಿಗೆ ಸುಕೌಶ್ಳಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  

ವಿವಾಹವಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ರ್ನಸ್ಫೂ ತಿಿಯಾದ ಒಪಿಿ ಗೆ ಇತೆು ೀ ? ಎಾಂಬುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಾಂದೆ 

ಸುಕೌಶ್ಳಸ್ವವ ಮಿಯು ವೈರಾಗಾ ಪರನಾಗಿ ತಪಸಿಿ ಗೆ ಹೀಗುವಾಗ ಇವರೆಲಿರನುನ  ಬಿಟ್ಟು  ಹೀಗುತ್ತು ನೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಇವರು ಮಾಡಿದ ತಪಿು ಗಳಾದರೂ ಏನು ? ಎಾಂಬುದು. 

 ಅಲಿದೆ ಜಯಾವತಿಯು ತ್ತನು ಎಷ್ು ೀ ಬೇಡವೆಾಂದು ತಡೆದರೂ ಸಹ ಸುಕೌಶ್ಳಸ್ವವ ಮಿಯು ತಪಸಿಿ ಗೆ 

ಹೀದ್ಯಗ ತ್ತಯಿಯಾದ ಜಯಾವತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೀಪಗೊಳುಳ ತ್ತು ಳೆ. ಜೈನ ಧರ್ಿವನುನ  

ನಿಾಂದಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಕುಟ್ಟಲವಾದ ಉಪದೇಶ್ದಿಾಂದ ಆತಿಧ್ಯಾ ನದಲಿ್ಲ  ಸತ್ತು  ಮೊಗುೊ ಳಗಿರಿ ಎಾಂಬ ಪವಿತದಲಿ್ಲ  
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ಹೆಣ್ಣು  ಹುಲ್ಲಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ತ್ತು ಳೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿು ನ ರ್ನದ ಸಿಟ್ಟು  ಹಾಗೂ ಸೇಡಿನ ಭಾವಗಳು ನರ್ಗೆ 

ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಹೆಣ್ಣು  ಹುಲ್ಲಯಾಗಿದಾ  ಈಕ್ಕ ತನನ  ರ್ಗನನೆನ  ತಿಾಂದ ತಪಿಿ ಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು  ಹುಲ್ಲ ರ್ನೀನಿಗರ ಹಕೆ್ಕ  

ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕ್ಷರುವವರೆಗೂ ಆಹಾರವನುನ  ನಿವೃತಿು ಗೊಳಿಸಿ ಶುಭಕರವಾದ ಪರಿಣಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡಿ, ಸತ್ತು  

ಸೌಧರ್ಿವೆಾಂಬ ಕಲಿ ದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟು ತ್ತ. ಇಲಿ್ಲ  ಹುಲ್ಲಯಂತಹ ಪಾರ ಣಿಗೂ ಸಹ ತಪಸಿ ನುನ  ಕೈಗೊಳಳ ಲು, 

ಉತು ರ್ ಭವವನುನ  ಹಾಂದಲು ಅವಕಶ್ವಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. 

 ಇದರಂತೆ ಗಂದಭಾಜನನ ದೇವ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ನ್ನರು ಮಂದಿ ರಾಣಿಯರು ಯಶೀಧರ 

ಕೇವಲ್ಲಗಳನೆನ ೀ ಗುರುಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಪದ್ಯಮ ವತಿ ಕಂತಿಯರು ಮಾಗಿದಶ್ಿನವಾಗುವ 

ಸನಾಾ ಸಿನಿಯರಾಗಿರಲು ತಪಸಿು  ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ರ್ರಣ್ದಿಾಂದ ಸತ್ತು  ಸೌಧರ್ಿ ಮುಾಂತ್ತಗಿ ಇರತಕೆ  

ದೇವಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟು ದರು. ಹೀಗೆ ಇಲಿ್ಲನ ಹೆಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ತಪಸಿಿ ಗೆ ಅವಕಶ್ವಿದುಾ  ಉತು ರ್ ಭವಗಳನುನ  

ಪಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. 
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