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‘ભરતેશ્વર બાહબુલરાસ’માાં જૈનદર્શન 

પટે જયેર્કુમાર નટવરા 

M.A.(gold medalist) ,B.E.D,M.PHIL,U.G.C NET with J.R.F, PH.D  Running. 

મ-ુબાજીપરુા, પો-કુવાસણા,તા- વવસનગર, જજ- મહસેાણા 
    PIN-384315,MO-99095 27138 

      

          પ્રલતતભાન વભમભાાં જેભ ગીત, ગઝર જેલા કાવ્મ-સ્લરૂો પ્રચલરત છે, તેભ 

ભધ્મકાભાાં ‘યાવ’નાભન ાં કાવ્મ-સ્લરૂ અત્માંત પ્રચલરત શત  ાં. ભધ્મકારીન ગ જયાતી વાહશત્મભાાં 

વૌ પ્રથભ જૈન કવલ શભેચાંદ્રાચામત ાવેથી દ શા વાહશત્મ સ્લરૂ પ્રાપ્ત થામ છે. ત્માયફાદ જૈન 

કવલઓના શાથે યાવ વાહશત્મ સ્લરૂન ાં ખેડાણ થામ છે. યાવ એ વૌથી જૂનો વાહશત્મ પ્રકાય છે. 

આ લૂે આણે જોઈએ તો પ્રાચીન વભમભાાં શ્રી કૃષ્ણ અને યાધા વદૃાલનભાાં યાવ યચાલતા 

અને ખેરતા એલો ઉલ્રેખ વાાંડે છે. યાંત   ભધ્મકારીન ગ જયાતી વાહશત્મભાાં જૈન કવલઓના 

શાથે યચામેરા યાવનો મ ખ્મ શતે   ધભત પ્રચાય અને ભનોયાંજન યહ્યો છે. 

નયવવિંશ લૂેના વભમભાાં આણને  ષ્ક પ્રભાણભાાં જૈન કવલઓ ાવેથી યાવ વાહશત્મ 

સ્લરૂ પ્રાપ્ત થામ છે. તેભાાંથી જ એક શ્રેષ્ઠ કાવ્મ યચના એટરે જૈન કવલ ળાલરબદ્રસયૂી કૃત 

‘બયતેશ્વય ફાહ ફલરયાવ’. આ કૃવત રગબગ ઈ.વ.૧૧૮૫ આવાવ રખામરેી છે. આ યચના 

ભાત્ર ળાલરબદ્રસયૂીની જ શ્રેષ્ઠ યચના નથી, યાંત   વભગ્ર ગ જયાતી વાહશત્મની પ્રથભ શે્રષ્ઠ કાવ્મ 

યચના તયીકે ણ એક ઐવતશાવવક ભાન-ભોબો ધયાલે છે. કવલએ આ યચનાભાાં રીધેર કથાનક 

જૈનોભાાં અવત પ્રચલરત છે. આભ આણને ગ જયાતી વાહશત્મની પ્રથભ શે્રષ્ઠ કાવ્મયચના 

‘બયતેશ્વયે ફાહ ફલરયાવ’ (‘યાવ સ્લરૂે’) પ્રાપ્ત થામ છે. વૌ પ્રથભ આણે ‘બયતેશ્વેય 

ફાહ ફલરયાવ’ના કથાનક ય એક દ્રષ્ષ્ટ કયીએ.
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 ‘ભરતેશ્વર  બાહુબલરાસ’નુાં કથાનક: 

                     જૈનોના પ્રથભ તીથતકય ઋબદેલને વો  ત્રો શતા. એભાાં બયત એ વૌથી 

ભોટો બાઈ શતો અને ફાહ ફલરએ નાનો બાઈ શતો. ઋબદેલને જીલનની ઉત્તયાલસ્થાએ 

ોતાના ભોટા દીકયા બયતને યાજ્મગાદી વોંી ફાહ ફલરને એને અન વયણ કયલાની સચૂના 

આી વાંન્માવ રે છે. ફાહ ફલર એ વાલકી ભાનો  ત્ર છે. ફાહ ફલર વવલામ અન્મ અઠ્ઠાણ ાં 

બાઈઓએ બયતની વત્તાને સ્લીકાયી રીધી. બયત વત્તા ય આલતાાં જ ચક્રલતી યાજા થલાની 

અલબરાાએ ય દ્ધ ળાાભાાંથી ચક્ર છોડે છે. વૌવનકો આ ચક્રને રઈને ફાહ ફલર ાવે આલે છે. 

ફાહ ફલર ચક્રને યોકે છે ને ય દ્ધન ાં એરાન કયે છે. ફાંને બાઈઓની વેનાઓ લચ્ચે વાત-આઠ 

ભહશના ખ ૂાંખાય ય દ્ધ ચાલ્ય ાં. ય દ્ધભાાં ખ ફ જ ભોટી ભાનલશાવન અને શ શાવન થામ છે. રોશીની 

નદીઓ લશ ે છે. ખફૂ ભોટી ભાનલ-શ શાવન જોઇને ફાંને બાઈઓએ દ્વન્દ્વ ય દ્ધથી શાય-જીતનો 

વનલેડો રાલલા તૈમાય થામ છે. ફાંને લચ્ચે મ ષ્ષ્ઠય દ્ધ થામ છે. જેભાાં ફાહ ફલર ચહઢમાતો વાલફત 

થામ છે. આ જોઈ ક્રોવધત બયતે ફાહ ફલર ઉય ચક્ર પેક્ ાં. એ ચક્ર ફાહ ફલરએ શાથભાાં જ ઝીરી 

રીધ ાં અને ક્રોધે બયાઈને બયત અને તેની વેનાનો નાળ કયલાન ાં  વલચાયે છે. ત્માાં તો બયતે 

સ્તાલો યજૂ કમો અને તે ળયણાગવત સ્લીકાયે છે. ોતાના ભોટાબાઈનો સ્તાલો, શજાયો 

જીલોની શત્મા, રોશીની લશતેી નદીઓ, યણભેદાનની લચકાયીઓ વોંબી ફાહ ફલરન ાં શદમ કાંી 

ઉઠે છે. ોતાની જાત ઉય અને ભન-શદમ ઉય વધક્કાય આલે છે. ફાહ ફલર ોતાના ભોટાબાઈ 

બયતને વત્તા ાછી વોંી જૈનધભતની હદક્ષા ગ્રશણ કયે છે, ધભતનો પ્રચાય-પ્રવાય કયે છે, અન ે

વભાજના રોકોને અહશિંવાનો ભભત વભજાલે છે.  

 કાવ્યકૃવતનુાં મલૂયાાંકન:- 

‘બયતેશ્વય ફાહ ફલરયાવ’ ાંદય ખાંડોભાાં વલબાજીત થમેલ ાં છે. કાવ્મભાાં બયત અને 

ફાહ ફલર લચ્ચેના ય દ્ધન ાં મ ખ્મ આરેખન શોલાથી મ ખ્મ લીયયવ છે. ફે બાઈઓ લચ્ચેના ય દ્ધન ાં 

લણતન આરાંકાહયક બાાભાાં તેભજ લીયયવની ખીરલણીભાાં આણને કવલની કવલત્લળક્તતનો 

લચત્તાય વોંડે છે. અરાંકાયની જેભ જ કવલન ાં છાંદ લૈવલધ્મ ણ ધ્માન ખેંચે છે. કૃવતભાાં દોશયા, 

વોયઠા, ચોાઈ જેલા ભાત્રાભે છાંદો તથા ગેમ છાંદો સ ાંદય યીતે વનર વત કમાત છે. આ કૃવતના 

લણતનો ણ વાશજજક અને સ્લાબાવલક યીતે આણા લચત્તને આકે  છે. કાવ્મભાાં બયતની 
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વેનાન ાં લણતન, શ કન – અશ કનોન ાં લણતન, ય દ્ધ ભેદાનન ાં અને ય દ્ધભાાં લયાતા વલવલધ 

પ્રકાયના ળસ્ત્રોન ાં લણતન, એ વભમે ય દ્ધભાાં લયાતા વલવલધ પ્રાણીઓ અને વલવલધ પ્રકાયના 

લાજજિંત્રોના ઉમોગન ાં લણતન અવયકાયક ળૈરીભાાં યજૂ કય ું છે. આથી જ કે.કા.ળાસ્ત્રીએ કહ્ ાં છે કે 

‘આ યાવ બવલષ્મના આખ્માન કાવ્મોની ભાાંડણી કયી આે છે; આજે ણ આણે આબ -

દેરલાડાના દેયાભાાં બયતની યથમાત્રાન ાં લણતન સ ાંદય વળલ્ભાાં કાંડાયેર જોઈ ળકીએ છીએ. 

      મ મ   ભાત્રન ાં કલ્માણ એ વલશ્વના વલે ધભોનો વાય છે. વલશ્વના વલે ધભત ભાનલીન ે

અહશિંવાના થ ય ચારલાન ાં કશ ે છે. એભાાંમ જૈન ધભતની લાત કયીએ તો ભન-લચનથી 

અહશિંવાના થને અંગીકાય કયલાની લાત કયે છે. જે આણે ‘બયતેશ્વય ફાહ ફલરયાવ’ ભાાં અંત ે

વલજમી ફનેર ફાહ ફલરન ાં એકાએક ભન હયલતતન થલાન ાં કાયણ જોઈએ તો યણભેદાનભાાં 

લશતેી રોશીની નદીઓ, જમાાં-ત્માાં ભન ષ્મો અને પ્રાણીઓના મતૃદેશો, દ ુઃખથી ીડાતા રોકોની 

ચીક્યાયીઓ તેભજ બયતનો સ્તાલો અને ળયણાગવત જોઇને વત્તાની રારવાભાાં ડફેૂર 

ફાહ ફલરના ભનને હયલતતન કયી જામ છે. ફાહ ફલરન ાં શદમ કાંી ઉઠે છે. ોતાની જાત ય 

અને ભન-શદમ ઉય વધક્કાયની રાગણી થઇ આલે છે. ોતાના ભોટાબાઈ બયતને વત્તા ાછી 

આી જૈન ધભતની હદક્ષા ગ્રશણ કયી ધભતનો પ્રવાય-પ્રચાય ભાટે તેભજ અહશિંવાના ભાગતને 

અંગીકાય કયલા ફાહ ફલર ોતાન ાં અંવતભ જીલન વ્મતીત કયે છે. જૈન ધભતભાાં જે ભોશ-ભામાનો 

ત્માગ, વત્તાની રારવાનો ત્માગ, વાંવાય ત્માગ, યાગ-દ્વેનો ત્માગ કયી મ મ   ભાત્રન ાં કલ્માણ 

અને ભોક્ષ પ્રાપ્પ્ત  અથ ેભન-લચનથી અહશિંવાના થનો સ્લીકાય કયલાનો ઉદેળ હદક્ષા ગ્રશણ 

કયતી લખતે ધભતના વાય સ્લરૂે ળીખલલાભાાં આલે છે.  

     ટૂાંકભાાં; આ યાવભાાં ફે બાઈઓના ય દ્ધની કથા લણતલી છે. યાજ્મવત્તા ભાટે ફે 

બાઈઓ લચ્ચે બમાંકય ય દ્ધ ખેરામ છે. ય દ્ધના અંતે નાના બાઈ ફાહ ફલરન ાં શદમ હયલતતન થામ 

છે. અને વાંવાયનો ત્માગ કયી જૈન ધભતની હદક્ષા ગ્રશણ કયી ધભતનો પ્રચાય-પ્રવાય કયી રોકોને 

અહશિંવાનો ભભત વભજાલે છે. આભ, કૃવતનો કવલ જૈન શોલાથી એનો મ ખ્મ શતે   ઉદેળ આલાનો 

શોલાથી આખી કૃવત લીયયવભાાંથી અંત ેળાાંતયવભાાં અંત ાભે છે. અંતે ધભતનો ઉદેળ આલાનો 

શતે   વાયી ેઠે વવદ્ધ થતો આણે જોઈ  ળકીએ છીએ. 


