૧૦.૬ પ્રભુભક્તિનો અમૃિરસ - મેરૂિેરશ
જૈ ન ધમમના પ્રથમ િીથંકર શ્રી આદિનાથ િાિાનો મક્િમા, શત્ુુંજય મિાિીથમ સાથે જોડાયેલો િોવાના
કારણે અપરુંપાર છે . જગિમાું સવમ પ્રકારની ક્વદ્યા, વ્યવિાર, કલ્પ (આચાર) અને મોક્ષમાગમની શરૂઆિ
કરી િોય જ્ઞાનનો પ્રકાશ અને આત્માને કમમબુંધનથી મુતિ થવાનો રાજમાગમ પ્રભુ ઋષભિેવે જાણ્યો,
જણાવ્યો અને અનુભવ્યો.
આવા ઋષભિેવ ભગવાને ચિુમક્ વધ સુંઘની સ્થાપના કરી. ભગવાનના શ્રી સુંઘમાું ૧,૮પ,૬પ૦
મુક્નઓ, ત્ણ લાખ સાધ્વીઓ અને ૩,પ૦,૦૦૦ શુદ્ધ સમ્યકત્વધારી શ્રાવકો અને પ,પ૪,૦૦૦
શ્રાક્વકાઓ િિી. આ પ્રમાણે શ્રી ઋષભિેવ પ્રભુના ચિુમક્ વધ સુંઘનો પદરવાર િિો.
િે પછી ત્ણ જગિના પ્રભુશ્રી ઋષભિેવસ્વામી એક લાખ પૂવમ સુધી વ્રિ પાળ્યા પછી પોિાનો મોક્ષકાલ
સમીપ જાણી અષ્ટાપિ પવમિ ઉપર પધાયામ. ત્યાું શુદ્ધ પ્રિેશમાું ૧૦,૦૦૦ મુક્નઓની સાથે જગિપ્રભુએ
અનશન વ્રિ ગ્રિણ કયુ.ં િે ખબર પડિાું ખેિ પામેલા ભરિ રાજા વાિન િથા પદરવારને મૂકીને એકિમ
પગે ચાલી નીકળ્યા. પોિાની પાછળ િોડિા સેવકોને પણ િૂર છોડિા અને અશ્રુને વષામવિા િથા કાુંટા
વગેરેને નિીં ગણકારિા અષ્ટાપિ પવમિ ઉપર િોડીને આવ્યા. ત્યાું પયંકાસને બેઠેલા સવમ ઈક્રિયોના
આશ્રવને રૂુંધીને રિેલા શ્રી ઋષભિેવ પ્રભુને જોઈને અશ્રુજલથી યુતિ ભરિે પ્રભુને વુંિન કયુ.ં િે સમયે
આસન ચક્લિ થવાથી સવમ ઈરિોએ પણ શોકથી આકુળ બનીને ત્યાું આવી પ્રભુને પ્રિક્ક્ષણા કરી નમન
કયુ.ં
શ્રી ઋષભિેવ ભગવુંિનુું અષ્ટાપિ પવમિ પર ક્નવામણ

આ અવર્સમપણી કાળનાું નામના ત્ીજા આરામાું

નેવ્યાસી પખવાદડયા બાકી રિેિા, માઘ માસની કૃષ્ણ ત્યોિસી (વિમમાનમાું પોષ વિ-૧૩)ના
પૂવામહ્નકાલે, ચુંિ અક્ભક્જિ નક્ષત્માું આવિા પયંકાસને રિેલા પ્રભુ શ્રી ઋષભિેવ સ્વામી ચોથુું
શુકલધ્યાન પામી લોકાગ્રપિ- મોક્ષ પામ્યા. િે સમયે બાિુ બક્લ વગેરે મુક્નઓ પણ િે જ ક્ષણે અવ્યયપિ
પામ્યા. પ્રભુના ક્નવામણ કલ્યાણકના સમયે ક્ષાણવાર નારકીઓેને પણ સુખ થયુ.ું ત્ણે જગિમાું ઉદ્યોિ
થયો. પ્રભુને ક્નવામણ પામેલા જોઈ ભરિ રાજા અપાર િુ ખથી મૂછામ પામી પૃથ્વી પર પડી ગયા. થોડીવારે

સાવધાન થઈ િેમણે આક્રુંિ કરવા માુંડયુું કે, ‘અિા, - ત્ણે જગિના ત્ાિા પ્રભુ, બાિુ બક્લ વગેરે ભાઈઓ,
બ્રાહ્મી અને સુુંિરી બિેનો, પુુંડરીક વગેરે પુત્ો, શ્રેયાુંસ વગેરે પૌત્ો-કમમરૂપ શત્ુઓને િણી લોકાગ્રને પામ્યા,
િો પણ િુ ું ભરિ અદ્યાક્પ જીવુું છુ ું .’ આ પ્રમાણે આક્રુંિ કરિા ભરિને જોઈ ઈરિે શોકથી રુિન કરવા
માુંડયુ.ું ઈરિની પાછળ િેવિાઓએ પણ રુિન કરવા માુંડયુ.ું ત્યારથી માુંડીને પૂવે નિીં િીઠેલો રુિનનો
વ્યવિાર પ્રવત્યો. ભરિના રુિનથી આખુું વાિાવરણ શોકાકુલ થઈ ગયુ.ું
િે પછી ભરિને આશ્વાસન આપી ઈરિે પ્રભુના અુંગનો સુંસ્કાર કરવા માટે ગોશીષમ ચુંિનના કાષ્ઠો
િેવિાઓ પાસે મુંગાવ્યા. પછી િેવિાઓએ પ્રભુ માટે પૂવમ દિશામાું ગોળ, બીજા ઈક્ષ્વાકુવુંશી મુક્નઓ માટે
િક્ક્ષણ દિશામાું ક્ત્ખૂણી અને બાકીના સવમ મુક્નઓ માટે ચાર ખૂણાવાળી ક્ચિા રચી. પ્રભુના શરીરને
ઈરિે ક્ષીરસમુિનાું જલથી સ્નાન કરાવી અને વસ્ત્ભરણથી શોભાવી ક્શક્બકામાું પધરાવ્યુ.ું બીજા
િેવિાઓએ અરય મુક્નઓનાું શરીરને બીજી ક્શક્બકામાું મૂતયાું એટલે અક્નનકુમાર અને વાયુકુમાર િેવોએ
િત્કાળ િે શરીરોને પ્રજવક્લિ કયામ. થોડીવાર પછી મેઘકુમારોએ િે શરીરોને જલધારાથી ઠાયામ એટલે સવમ
િેવોએ પ્રભુનાું અને બીજા મુક્નઓના િાુંિ અને િાડકાું પોિપોિાના ક્વમાનોમાું પૂજા કરવા માટે પોિપોિાની યોનયિા પ્રમાણે ગ્રિણ કયામ. ઈરિોએ પ્રભુની િાઢાઓ ગ્રિણ કરી. કેટલાક શ્રાવકોએ માગણી
કરવાથી િેવોએ ત્ણ કુુંડનો અક્નન િેઓને આપ્યો. ત્યારથી િે શ્રાવકો અક્નનિોત્ી માિણ (બ્રાહ્મણ)
કિેવાય. કેટલાકોએ િે ક્ચિાની ભસ્મને ભક્તિથી વુંિન કયું અને શરીરે લગાવી. િે કારણે ભસ્મથી શોભિા
શરીરવાળા િેઓ િાપસો કિેવાયા.
સસુંિક્નષદ્યા પ્રાસાિની સ્થાપના

ત્યારબાિ િે ક્ચિાસ્થાનમાું ત્ણ મોટા સ્િૂપો કરીને સવમ ઈરિોએ

નુંિીશ્વર દ્વીપે જઈ પ્રભુનાું ક્નવામણ કલ્યાણકને અનુલક્ષીને અષ્ટાક્હ્નક ઉત્સવ કયો. ત્યાુંથી પોિપોિાના
સ્થાને આવી, િે સવે િેવો, હૃિયમાું પ્રભુનુું સ્મરણ કરિા ક્વઘ્નની શાુંક્િ માટે ભગવુંિના અક્સ્થનુું પૂજન
કરવા લાનયા. અિીં ક્ચિાની નજીકની ભૂક્મ પર ભરિ રાજાએ વધ્ધમદકરત્ન પાસે એક સુુંિર પ્રાસાિ
કરાવ્યો. ત્ણ કોશ ઊંચા અને એક યોજન લાુંબા પિોળા િે પ્રાસાિને િોરણોથી મનોિર ચાર દ્વાર
રચાવ્યા. િેની અુંિર પીદઠકા, િેવચ્છું િ અને વેદિકા બનાવ્યા. િેમાું સુુંિર પીદઠકા પર કમલાસન પર રિેલી
અને આઠ પ્રાક્િિાયમ સક્િિ રત્નમય ચાર શાશ્વિ અિમિોની પ્રક્િમાઓ સ્થાપન કરી િેવચ્છું િ ઉપર

પોિપોિાના માન, લુંછન િથા વણમસક્િિ ચોવીસ પ્રભુની મક્ણરત્નમય પ્રક્િમાઓ ભરાવી. ત્યાું પ્રત્યેક
પ્રક્િમાની ઉપર ત્ણ છત્ો, ચામરો, ધ્વજાઓ િેમજ િે પ્રભુની આરાધના કરનારા યક્ષો અને દકરનરોને
સ્થાક્પિ કયામ. ત્યારબાિ ત્યાું ભરિે પોિાના પૂવમજોની, બુંધુઓની િેમજ બ્રાહ્મી અને સુુંિરીની િથા
ભક્તિથી નમ્ર એવી પોિાની મૂમક્ િ સ્થાપન કરી.
િે ક્વશાળ મુંદિરની ચોમેર ચૈત્યવૃક્ષો, કલ્પવૃક્ષો, સરોવરો, િીક્ ધકાઓ, વાવડીઓ િથા ક્વશ્રાુંક્િસ્થાનો
કરાવ્યા. મૂલમુંદિરની બિાર પ્રભુ શ્રી ઋષભિેવ સ્વામીનો ઊંચો સ્િૂપ િેમણે કરાવ્યો. િેની આગળ
પોિાના બુંધુમૂક્નઓના િેમજ અરય મુક્નઓના મક્ણમય સ્િૂપો કરાવ્યા અને ચોમેર મનુષ્યોથી િુભેદ્ય
એવા લોખુંડના દ્વારપાલો કયામ અને ભરિ ચક્રવિીની આજ્ઞાથી મુંદિરની રક્ષા માટે અક્ધષ્ઠાયક િેવિાઓ
અક્ધક્ષ્ઠિ કયામ.
આ પ્રમાણે અષ્ટાપિ પવમિ પર સસુંિક્નષદ્યા પ્રાસાિને ક્વક્ધપૂવમક કરાવીને ઉત્સવપૂવમક સાધુ મુક્નવરો પાસે
પ્રક્િષ્ઠા સમારોિપૂવમક કરાવી. ત્યારબાિ પક્વત્ િથા શ્વેિ વસ્ત્ો ધારણ કરી ભરિેશ્વર મુંદિરમાું પ્રવેશ કયો
અને ત્ણ વખિ ક્નક્સિી કિીને, પ્રભુની ત્ણવાર પ્રિક્ક્ષણા કરી. પ્રભુ પ્રક્િમાઓનો પક્વત્ જલથી
અક્ભષેક કયો, કોમળ વસ્ત્ોથી અુંગલૂછન કયુ.ં ત્યારબાિ સુગુંધમય ચુંિનથી ક્વલેપન, પૂજા કરી, િેમજ
સુગુંધી ક્વક્વધ પુષ્પોથી પૂજન કયુ.ં
આ રીિે અુંગપૂજા કયામ બાિ ધૂપ કયો, મક્ણપીઠ પર શુદ્ધ અક્ષિોથી અષ્ટમાગક્લકો આલેખીને ફલો
પ્રભુજી સમક્ષ મૂતયા અને મુંગલિીપ િથા આરિી ઉિારી. આમ િવ્યપૂજા કયામ બાિ ભક્તિથી ઉલ્લક્સિ
ભરિ ચક્રવિીએ પ્રભુ સ્િુક્િ કરી.
‘િે ત્ણ જગિના આધાર ! ધમમના ઉદ્ધારને ધારણ કરનારી અને સ્વગમ િથા નરકની સીમાસમાન આ
પૃથ્વીને ત્યજીને આપે િુગમમ એવા લોકાગ્રને પ્રાપ્િ કયો છે . જોકે આપ િો આ ક્ત્લોકને એકિમ ત્યજીને
ચાલ્યા ગયા છો, છિાું િે ક્ત્લોક બળાત્કારે આપણે પોિાના હૃિયમાું ધારી રાખશે. આપના ધ્યાનરૂપ
િોરીને અવલુંબીને રિેલા મારા જે વા આત્માઓ આપનાથી િૂર િોવા છિાું પણ આપની પાસે જ છે , િો
પછી િે નાથ ! અમને ત્યજીને આપ પિેલાું કેમ ચાલ્યા ગયા ? અશરણ એવા અમને અિીં જ મૂકીને

એકિમ આપ જે મ અિીંથી ચાલ્યા ગયા ? અશરણ એવા અમને અિીં જ મૂકીને એકિમ આપ જે મ
અિીંથી ચાલ્યા ગયા, િેમ અમે જયાું સુધી આપની પાસે ન પિોંચીએ, ત્યાું સુધી અમને ત્યજીને આપ
અમારા ક્ચત્તમાુંથી ચાલ્યા ન જિા.’
આ પ્રમાણે શ્રી ઋષભિેવ સ્વામીની સ્િુક્િ કરીને, ત્યાું ક્બરાજમાન અરય અદરિુંિ પ્રભુની પણ ભરિેશ્વરે
સ્િવના કરી.
આ રીિે અષ્ટાપિ િીથમ પર ભરિેશ્વર ક્જનમુંદિર બુંધાવ્યા પછી ક્વચાર કયો કે, ‘કાલના પ્રભાવથી
સત્ત્વિીન મનુષ્યો દ્વારા આ રત્નમય ક્જનપ્રાસાિની આશાિના ન થાઓ.’ એમ ક્વચારી િેમણે િે
પવમિના ક્શખરોને િોડી નાુંખી, એક-એક યોજનના અુંિે િુંડરત્નથી આઠ પગક્થયાઓ કયામ. ત્યારથી િે
પવમિ ‘અષ્ટાપિ’ના નામથી પ્રક્સદ્ધ થયો. આ પ્રમાણે કરીને શ્રી ઋષભિેવ સ્વામીના ક્નવામણથી અક્િશય
િુ ખને ધારણ કરિા ભરિેશ્વર અષ્ટાપિ પવમિ પરથી નીચે ઉિયામ અને અનુક્રમે ક્વનીિા નગરીમાું આવ્યા.
િે સમયે ભરિેશ્વરનુું ક્ચત્ત તયાુંય લાગિુું ન િિુ.ું બેસિા, સૂિાું, ચાલિાું િેમજ સમગ્ર કાયમમાું પોિાના
ક્ચત્તમાું કેવલ પ્રભુનુું જ ધ્યાન ધરિાું પોિાના સ્વામી ભરિ ચક્રવિીને સવમ મુંત્ીઓએ ત્યારે આ પ્રમાણે
કહ્ુું
‘િે નરેશ્વર ! જે પ્રભુનો િેવોએ મેરુ પવમિ પર અક્ભષેક કયો, જે ઓને આશ્રયીને ઈક્ષ્વાકુવુંશ પ્રગટ થયો,
જે મણે રાજાઓનો આચાર િશામવ્યો, જે ઓએ ધમમિીથમની સ્થાપના કરી છે , જે મનુું ચાદરત્ ઉજજવલ છે .
જે મનામાું ક્વશુદ્ધ જ્ઞાન રિેલુું િિુું એવા શ્રી ઋષભિેવ પ્રભુનો શોક કરવાનો ન િોય ! િે સ્વામી ! િેઓ
િો ખરેખર સ્િુક્િને યોનય છે . માટે રાજન્ ! પ્રભુના ક્વરિને યાિ કરી િમે મુુંઝાવ નિીં, િેઓ િો કૃિકૃત્ય
બનીને પરમપિમાું લીન થયા છે .’
આ રીિે મુંત્ીઓએ કિેલુું સાુંભળીને ભરિ ચક્રવિીએ મનને સમજાવીને મુશ્કેલીથી શોક ત્યજયો,
રાજયકાયમની પ્રવૃક્ત્તમાું પ્રવત્યામ અને પ્રજાનુું ક્નરુંિર પાલન કરવા લાનયા અને ત્યારબાિ પ્રક્િવષમ,
પ્રભુજીની યાિમાું પોષ વિ-૧૩ના દિવસે ચોક્વિાર ઉપવાસ કરવાનો ન થાય િો ક્િક્વિાર ઉપવાસ.
ભગવાન ઋષભિેવની આરાધના કરવી. િેમાું ૪ દિશામાું ચાર નાના મેરુ અને એક મધ્યમાું મૂકવો રત્નના

અથવા ઘીના બનાવી મુકવા. અને િેમેરુની સરમુખ ચાર દિશાએ ચાર નુંિાવિમ કરી પ્રભુજીની ભક્તિ
કરવી.

