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ભરતેશ્વર બાહુબલિ રાસમાાં જનૈ દર્શન 

પરમાર વર્ાાબેન કેશરસ િંહ 
શ્રી ખીંમત પ્રાથસમક શાળા, ખીંમત 

 

હેમચિંદ્રાચાર્ાથી શરૂ કરીને નરસ િંહના જન્ મ  ધીીના ટલેે કે શશરે 11 મી  દીથી ઇ. . 1414  ધીીના 
 મર્ને પ્રાગ નરસ િંહ ર્ધગ તરીકે ઓળખવામાિં શવે છે. મધ્ ર્કાળના ગધજરાતી  ાિહ્ ર્નો  શ પ્રથમ 
ર્ધગ ગણાર્ છે. 
 

શ  મર્ દરમ્ ર્ાન જ  ન  ાીધઓટ  ાિહ્ ર્ જાનની સ  ક્ા ાળળવી રાખી હતી. તેમનધિં  જેે ધિં  ાિહ્ ર્ 
ીમાના પિરઘમાિં મર્ાાિદત થર્ેેધિં છે. અસગર્ારમા શતકથી શરૂ થર્ેેી અપભ્રિંશ ગધજરાતીમાિં પિરવતાનની 
પ્રિિર્ા શ ર્ધગમાિં ઝડપી બને છે. 
 

પ્રાગનરસ િંહ ર્ધગની જ ે કક સતઓ પ્રાપ્ ત થાર્ છે, તેના  જાકો  જ  ન તેમજ જ  નેતર-ટ બે પ્રકારના છે. 
પરિંતધ, શ ર્ધગમાિં  ાિહ્ ર્  જાનમાિં જ  ન રિરઓનો  િહ્  ો  મો લો  છે, તે નોંીવધિં જોઇટ. 
 

શ  મર્ગાળામાિં હેમચિંદ્રાચાર્ા ઉપરાિંત અનેક જ  ન  રિરઓનધિં  ાિહ્ ર્  જાન મળે છે. તેમાિં 
શાસેભદ્ર રિરની ‘ભરતેશ્વર બાહધબસે રા ’ ગધજરાતી ભાર્ામાિં રચારે્ેા પ્રથમ રા  તરીકે પણ 
સવદ્ધાનો ઓ મરેવી છે. શ રા ના શરિં ભે ઋર્ભદેવને પ્રણામ કરવામાિં શવ્ ર્ા છે. ્ ર્ારબાદ દેવી 
 ર્ વતીનધિં ્ મરણ કરાર્ધ છે, જ ે રચવે છે કે શ પ્રકારની રચના જ  ન  ાિહ્ ર્ની છે. 
 

‘ભરતેશ્વર બાહધબસેરા ’ કાવ્ ર્કક સતના રચસર્તા જ  ન કસવ શાસેભદ્ર રિર છે. શ કક સત ેગભગ ઇ. . 
1185 શ પા  ેખાર્ેેી છે. શ શાસેભદ્ર રિરની જ પ્રથમ રચના નથી,  મગ્ર ગધજરાતી  ાિહ્ ર્ની 
પ્રથમ શ્રેષ્ સ કાવ્ ર્ રચના તરીકે પણ તસતહાસ ક માન ીરાવે છે. શમ ગધજરાતી  ાિહ્ ર્ની પહેેી શ્રેષ્ સ 
કાવ્ ર્ રચના શપણને ‘રા ’ ્ વરૂપે મળી છે અને શજના શપણા  ાિહ્ ર્માિં જમે ગીત, ગઝે જવેાિં 
કાવ્ ર્્ વરૂપો  ેો કસપ્રર્ છે, તેમ મધ્ ર્કાળમાિં ‘રા ’ નામનધિં કાવ્ ર્ ્ વરૂપ અ્ ર્િંત ેો કપ્રચસેત હતધિં. તેમાિં 
પણ નરસ િંહ મહેતા પરવનેા  મર્માિં તો  રા   ાિહ્ ર્ પકષ્ કળ પ્રમાણમાિં જ  ન કસવઓ પા ેથી મળી શવે 
છે. તેમાિંની જ ેટક શ્રેષ્ સ કાવ્ ર્રચના ટલેે ‘ભરતેશ્વર બાહધબસે રા ’ શાસેભદ્ર રિરઓ શ કાવ્ ર્માિં 
ેીીેે ધિં કથાનક જ નો માિં અ્ ર્િંત પ્રય ર્ાત છે. 
 

જ નો ના પ્રથમ તીથંકર ઋર્ભદેવને ભરત અને બાહધબસે નામના બે પધત્રો  હતા. ટ સ વાર્ પણ 
ઋર્ભદેવને બીાળ અઠ્ઠાણુ પધત્રો  હતા. જીવનના ઉત્તરકાળે ઋર્ભદવેે પો તાના મો લા દીકરા ભરતને 
રાજર્ગાદી  ોંપી અને બાહધબસેને ટને અનધ રવાની શજ્ઞા શપી. બાહધબસે સ વાર્ના અઠ્ઠાણુિં 
ભાઇઓટ ભરતની શણ ( ત્તા) ્ વીકારી ેીીી. પરિંતધ બાહધબસે ટ  મરે્ ભરતની  ત્તા 
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્ વીકારવાની ના પાડે છે. તેથી ભરત ગધ્  ે થઇ બાહધબસેના પ્રાણ ેવેા રણે ચડર્ો , બિંને ભાઇઓની 
 ેના વચ્ ચ ે ાત-શસ મિહના  ધીી ર્ધદ્ધ ચાલ ર્ધિં. ર્ધદ્ધમાિં ખરબ જ મો લી માનવહાસન થઇ. શ ર્ધદ્ધમાિં 
સનદોર્ ેો કો ની હ્ ર્ા થતી જોઇ બિંને ભાઇઓ ર્ધદ્ધથી હાર-જીતનો  નીવેડો  ેાવવા ત ર્ાર થર્ા. બિંન ે
વચ્ ચ ેમધસષ્ સ ર્ધદ્ધ થર્ધિં. બાહધબસે દ્રન્ દ્ર ર્ધદ્ધમાિં ચિતર્ાતો  નીવડર્ો  ્ ર્ારે િો ીે ભરાઇને ભરતે બાહધબસે 
ઉપર ચિ ફેંકર્ધિં, ટ ચિ બાહધબસેટ હાથમાિં જ ઝીેી ેીીધિં અને િો ીે ભરાઇ બાહધબસે ટના વડે 
ભરતની  ેના અને શખા કધળનો  નાશ કરવા સવચારે છે, ્ ર્ાિં તો  ભરતે પો તાની  ત્તાના અસભમાન 
બદે પ્ તાવો  રજર  કર્ો. તેથી બાહધબસેનધિં હદર્ પિરવતાન થર્ધિં અને બાહધબસેટ પ્રવજર્ા ેીીી પછી 
બાહધબસેટ ઉગ્ર તપશ્વર્ાા શરૂ કરી પરિંતધ ટને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ ત ન થર્ધિં. કારણ કે બાહધબસેને તપશ્વર્ાાનધિં 
અસભમાન ચડર્ધિં હતધિં. ્ ર્ાિં ટની ાાી ી અને  ધિંદરી નામની બે બહેનો  પા ે શવી અને બો ેી: ‘‘વીરા ! 
ગજ થકી ઉતરો , ગજ પર કેળવજ્ઞાન ન હો ર્.’’ બહેનો નધિં શ વાક્ર્  ાિંભળી બાહધબસેટ અસભમાન 
છો ડી દીીધિં અને અિંતે ટમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ ત થાર્ છે. 
 

‘ભરતેશ્વર બાહધબસે રા , કાવ્ ર્માિં ભરત અને બાહધબસે વચ્ ચેના ર્ધદ્ધનધિં શેેખન થર્ધિં હો વાથી ટનો  
મધય ર્ ર  વીરર  છે. શ વીરર ની ખીેવણી પણ કસવટ  ધિંદર રીતે કરી છે, ટમાિં કસવની 
કસવષ્ વશસક્ત ્ પષ્ લ દેખાઇ શવે છે, છતાિં શ કક સતઓ કસવ જ  ન હો વાથી ટનો  મધય ર્ ઉ્ેશ ઉપદેશ 
શપવાનો  રહ્યો  છે. કારણ કે શખી કક સત વીરર માિંથી અનાર્ા  કેળવજ્ઞાન જવેા શાિંત ર માિં  રી ાળર્ 
છે. શાસેભદ્ર રિર જ નહીં, મો લાભાગના જ  ન કસવઓનધિં ધ્ ર્ેર્ ીમાનો  જર્ દશાાવવાનો  રહ્યો  છે. તેથી શ 
કક સત પણ વીરર ને બદેે શાિંતર માિં જઇને સવરમે છે. 
 

‘ભરતેશ્વર બાહધબસેરા ’ તેમાિં થર્ેેા ચિરત્રસચત્રણ, ીમોપદેશ, સચત્રા્ મક વણાનો  અને વીરર ના 
 ચો લ સનરૂપણને ેીીે મધ્ ર્કાળના  ાિહ્ ર્માિં નોંીપ્રદ રચના બની રહે છે. ીીરુભાઇ સાકરે પણ શ 
પ્રકારના જ  ન રા ાઓની નોંી ેેતાિં ઉસચતપણે જ નો ધ્ ર્ધિં છે કે, 
 

‘‘ભરતેશ્વર બાહધબસેરા  (ઇ. .1185) જરની ગધજરાતીની પહેેી રચના છે. તેના કસવ શાસેભદ્રા રિરન ે
તસતહાસ ક ્સષ્ લટ ગધજરાતનો  શિદ કસવ કહેવો  જોઇટ. ભરતેશ્વર બાહધબસે રા માિં, જ  ન ીમાના શદ્ય 
તીથાકર ઋર્ભદેવના બે પધત્રો  ભરત અને બાહધબસે વચ્ ચે સમત્રના રાજર્ માલે થરે્ે ર્ધદ્ભનધિં વણાન છે. 
શ વીરર પ્રીાન કાવ્ ર્ જરના ગધજરાતી  ાિહ્ ર્માિં તેજ્ વી શ ેીના પ્રબિંી તરીકે ાળણીતધિં છે.’’        


