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ભાલણ 
 

લાલસ િંગ ચિંદનસ િંગ રાજપતૂ 

આચાર્ય પ વાદળ પ્રા.શાળા 

મ િં. રજો ણા, તા-વડગામ, જી- બ.કાિં. 

 

( પિંદરમી  દી ઉતરાર્ય – ઈ.  ોળમી  દી પવૂાયર્ ) મધ્ર્કાલીન  ગ જરાતી કવવ ભાલણ ........ 

ભાલણ પાટણ નો વતની હતો અન ે િંસ્કૃતનો વ્ર્ ત્પન્ન પિંડડત હતો. આરિંભમાિં તે દેવીભક્ત હતો પણ જીવનના અિંત 

ભાગમાિં રામભક્ત બન્ર્ો હોવાન િં એની રચનાઓ દ્વારા  મજાર્ છે. એણ ે રચેલાિં કહેવાતાિં ‘દશમસ્કિંર્’ માિંના કેટલાક 

વ્રજભાષાના પદોથી એ વ્રજભાષા નો પણ  ારો જાણકાર હોવાન િં અન માની શકાર્. પ રુષોત્તમ મહારાજ તરીક ેએની 

ખ્ર્ાવત હતી અન ે કવવ ભીમ પ રુષોત્તમનો ગ રુ તરીકે વનદેશ કરેછે  એ ભાલણ હોવાનો  િંભવ છે. એણ ે ૈપ્રથમ વાર 

ગ જરાતી ભાષા માટે  ‘ગ જર ભાષા’  એવો શબ્દ પ્રર્ોગ કર્ો છે.  
 

ભાલણે આખ્ર્ાનો અન ેપદોન િં  જયન કર્ ય છે અન ેબાણભટ્ટની મવહમાવિંતી ગદ્યકથા  ‘કાદિંબરી’ ને  મ વચત કાટછાિંટ 

કરીન ેગ જરાતી પદ્યમાિં અવતારી છે. આખ્ર્ાન-કવવતાનો એ વપતા ગણાર્ છે. કારણ કે એની પૂવ ેકવવઓએ કથાત્મક કાવ્ર્ 

પ્રકારની ઉપા ના કરેછે, પરિંત  કડવાિંબદ્ર્  આખ્ર્ાન શૈલીનો પ્રર્ોગ તો એણ ેજ પ્રથમ વાર કરેલો જણાર્ છે. 
 

પૌરાવણક કથાઓમાિંથી વસ્ત  લઈને એણ ેકેટલાિંક આખ્ર્ાનો લખ્ર્ાિં છે. આદ્યશવક્ત વવષર્ક  ‘ પ્તશતી’ વશવપ રાણ ની 

વશકારીની કથાવાળ િં  ‘મૃગી આખ્ર્ાન’, પદ્મપ રાણમાિંથી  વસ્ત  લઈન ે  ‘જાલિંર્ર આખ્ર્ાન’,  ગવણકા મામકીની રામભવક્ત 

વનરૂપત િં ‘મામકી આખ્ર્ાન’ ભાગવતની ધ્ર વકથા વણયવત િં ધ્ર વાખ્ર્ાન’  અને મહાભારતની નળકથાને આલેખત િં  

‘નળાખ્ર્ાન’ જેવાિં કેટલાિંક આખ્ર્ાનો એણ ેલખ્ર્ાિં છે. એનાિં આખ્ર્ાનોમાિં એ મૂળ કથાન િં જ મ ખ્ર્ત્વે અન  રણ કરતો 

હોવાથી અન ેપ્ર િંગોને  િંક્ષપેમાિં  રજૂ કરતો હોવાથી પ્રમેાનિંદ કવવની જેમ એની મૌવલક કલ્પનાશાવક્તન િં એમાિં પ્રવતયન થત િં 

નથી. આ  વય આખ્ર્ાનોમાિં  ‘નળાખ્ર્ાન’ એની નોંર્પાત્ર આખ્ર્ાનકૃવત છે. આ આખ્ર્ાન ઊથલા-વલણ વગરનાિં 

૩૦/૩૩ કડવાિંમાિં રચાર્ેલ િં છે અન ે િંસ્કૃત મહાકવવ શ્રી હષયના  ‘નૈષર્ીર્ ચડરત’  મહાકાવ્ર્ તેમજ વત્રવવક્રમના  ‘નલચિંપ’ૂ  

નો ઓછો વત્તો પ્રભાવ ઝીલત િં, શૃગાર અન ે કરૂણન િં આકષયક વનરૂપણ કરત િં પ્રા ાડદક આખ્ર્ાન છે. એણ ેબીજ િં  પણ 

નળાખ્ર્ાન લખ્ર્ િં હોવાન િં કહેવાર્ છે, પણ એ શિંકાસ્પદ છે. ભાલણની નળકથાએ અન ગામી જૈન-જૈનેતર કવવઓન ેનળ 

વવષર્ક આખ્ર્ાનો લખવા પ્રેર્ાય છે. મહાભારત પ્રમાણ ેનળનો રાજમિંડદરમાિં ગ પ્ત રીત ેથતો પ્રવેશ અન ેપછી  ‘નૈષર્ીર્ 

ચડરત’  પ્રમાણ ેએ અપ્રગટ નળને  ખીઓ  ાથે પકડી પાડવાનો ક બ એમાિં  ર  રીત ેવણયવાર્ો છે. દમર્િંતીત્ર્ાગ પછી 

એની અ હાર્ વસ્થવતન િં  વવગત વણયન ભારતીર્ નારીના મનોભાવો  ાથે વનરૂપાર્ િં છે. પડરવસ્થવતજન્ર્ કરૂણ અન ે

ચમત્કારજન્ર્ અદભ ત આ આખ્ર્ાનમાિં  ારી રીત ેઆલેખાર્ા છે. 
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ભાલણની પદ રચનાઓમાિં  ‘દશમસ્કિંર્’  અન ે  ‘રામબાલચડરત’   ૌથી વવશેષ ધ્ર્ાન ખેંચ ેછે. ભાલણે    ‘દશમસ્કિંર્’  નો 

અન વાદ પદોમાિં કરેલો છે, પણ એ નામભેદ ેકડવાિં જ છે. પદથી કડવાિં પ્રવત થતી ગવત અહીં દેખાર્ છે. એણ ે ારી રીત ે

માવજત કરી હોર્ એવાિં  ‘દાણલીલા’  ના પ્ર િંગ ઉમેરણમાિં,  કાવલર્ નાગદમનના  વવસ્તરવણયન દ્વારા પ્રગટ થતી 

ર્શોદાની વ્ર્ાક ળ મન:વસ્થવતના વચત્રણમાિં,  ગોવર્યન પવયત ર્ારણ કરવાના પ્ર િંગે કષૃ્ણ પર બ્રહ્માપ્રેડરત કામર્ેન ના પવવત્ર 

દૂર્ના અવભષેક વનરૂપણમાિં,  પૂતનાવર્ના વણયનમાિં તેમજ રા લીલા અન ેરુવક્મણીના વવવાહના ર મર્ આલખેનમાિં 

ભાલણ ની કવવ શવક્તન િં  ારુિં દશયન થાર્ છે. વાત્ લ્ર્ એનો વપ્રર્ ર  છે અન ે એ કૃષ્ણની બાલચષે્ટાઓના 

સ્વભાવોવક્તર્ ક્ત  વણયનમાિં માર્મયક રીત ે વનષ્પન્ન થતો અન ભવાર્ છે. કરૂણ ના આલેખનમાિં પણ એ  ફળ રહ્યો છે, 

ભાલણ હૃદર્થી રામભક્ત હોવાથી કૃષ્ણલીલા ના વણયનમાિં પણ કૃષ્ણન ેએ રઘ નાથ રૂપે ભજે છે.  ‘રૂવક્મણી વવવાહ’ તથા 

‘ ત્ર્ભામા વવવાહ’ એ સ્વતિંત્ર કૃવતઓ પણ ભાલણે  અહીં માવવષ્ટ કરી છે.    
 

ચાળી  પદવાળા  ‘રામબાલચાડરત’  રામ જન્મથી  ીતા સ્વર્િંવર   ર્ીની પ્ર િંગો કવવએ વણયવ્ર્ા છે, આ પદોમાિં કવવ 

માતૃહૃદર્ના ભાવલોકન િં પ્રભાવક વચત્ર આલેખી શક્ર્ા છે. રામની બાળક્રીડાઓ, ચેષ્ટાઓ અન ે બાલપ્રકૃવત તેમજ 

કૌશલ્ર્ાના માતૃહૃદર્ના  િંવદેનો અહીં  ૂક્ષમતાથી વવશદમર્ ર પદોમાિં પ્રગટ થર્ાિં છે. બાલક્રીડા ના ચમત્કારન ેવ્ર્ક્ત કરત િં 

‘ઝૂલડી ક્ર્ાિંર્ વવ ારી’   િંદર સ્વાભાવવક વણયનન િં  ‘રામ રિંગે રીખ’ે,  ચાત ર્ય ભવક્ત પ્રગટ કરત િં  ‘નાવવક વળતો બોવલર્ો’ જેવાિં 

ભાલણના  કેટલાિંક મનોહર પદો ગ જરાતમાિં લોકવપ્રર્ છે. એનાિં રામ વવષર્ક પદો માર્મયક ભક્તીકાવ્ર્ો છે. એમાિં કવવએ 

ભક્તના હૃદર્-ભાવો અત્ર્િંત મૃદ તાથી વનરૂપ્ર્ા છે.  
 

‘કાદિંબરી ભાલણ ની કીર્તયદા રચના છે. બાણભટ્ટની ગદ્ય કથા  ‘કાદિંબરી’ ણે ૪૦ પદ્ય-કડવાિંવાળા આખ્ર્ાન સ્વરૂપમાિં 

ઢાળીને ભાલણ ે અપૂવય વ વદ્ર્ પ્રાપ્ત કરી છે. પિંડડતો જ  મજી શક ે અને આસ્વાદી શક ે એવી અ િંખ્ર્  િંસ્કૃત 

 મા ોવાળી,  વાક્ર્ાવવલઓમાિં વવસ્તરલેી, બ વદ્ર્ની વ્ર્ાર્ામ શાળાજેવી આ  િંસ્કૃતની ર મર્ કથાને ભાલણે એ 

કથાનો આસ્વાદ કરતા ઇચ્છતા મ ગ્ર્રવ ક ગ જરાતી વાચકો માટે ગ જરાતી પદ્યમાિં ટૂિંકાવીન ેઅન વાદ રૂપે રજૂ કરી છે. 

એમાિં ભાલણની રૂપાિંતર કલાનો   િંદર વવવનર્ોગ થર્ો છે. મૂળ કથાન ે િંક્ષેપ માિં રજૂ કરી હોવાથી મૂળન િં કેટલ િંક એણ ેત્ર્જી 

દીર્ િં છેક ેટૂકાવ્ર્ િં છે; ક્ર્ાિંક રૂપાિંતર કર્ ય છે અન ેક્ર્ાિંક પોતાની કવવત્વશવક્તના ઉન્મેષો એણ ેનવા પ્ર િંગો ઉમેરીને એણ ેપ્રગટ 

કર્ાય છે. મૂળના અલિંકારો, મૂળની કલ્પનાઓ અન ેવનાયનોના વૈભવથી ગ જરાતી વાચક વવમ ખ ન રહી જાર્ એ માટે એણ ે

ખૂબ  િંભાળ રાખી છે. પિંપા તથા અચ્છોદ  રોવરોના વણયનમાિં, અપ ત્ર વવલા વતીની પ ત્રઝિંખના વાળા વાત્ લ્ર્ર થી 

 ભર કાવ્ર્ાત્મક વનરૂપણવાળા ઉમેરણમાિં ભાલણની   ગયશવક્તનો મનોરમ પડરચર્ મળેછે. ર જ્ઞ કવવ પિંડડતની કલ્પના 

કથાનો આ ગ જરાતી પદ્યદેહ ભાલણની  પ્રૌઢ ભાવોવચત ભાષાની  મૃવદ્ર્ નો પણ ખ્ર્ાલ આપેછે. ભાલણ પા ે ભાષાન ે

વવશદ રીત ેપ્રર્ોજવાન િં આગવ િં કૌશલ્ર્ છે, ભાવને ર મર્ રીત ેનીરૂપવાની કવવત્વશવક્ત છે અન ે વવશેષ તો વાત્ લ્ર્ 

ભાવના પ્રભાવક આલેખનની ઉત્તમ કળા છે. 
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