
                       ૯.૬ ઉપાશ્રય ઃ  આત્મશક્તિના સચંયન  ંસ્થાન 

જગિના બધા ધમોએ પોિ-પોિાને ઈષ્ટ ઉપાસના, સાધના, આરાધના પદ્ધતિના નીતિ-તનયમો આપયા ંછે. દરેકન  ં

અંતિમ બબિંદ  મોક્ષ પણ બિન્ન બિન્ન માનેલો છે. છિા ંિે સાધના પદ્ધતિના કે આરાધનાના સ્થાનો પતિત્ર અને શાિં 

રાખિામા ંઆવયા ંછે. ઉપ=સમીપે + આશ્રયિેકૃતિ= ઉપાશ્રય , આત્માનો નજીકમા ંિાસ થાય, િે ઉપાશ્રય, આત્માન  ં

આધાર સ્થાન બને િે ઉપાશ્રય, આત્માનો ચારેબાજ થી જયા ંઆગળ તનિાસ થાય િે ઉપાશ્રય, આત્મશક્તિની 

ખીલિણી જયા ંસરળિાથી થાય િે ઉપાશ્રય, આત્મિાિો કે આત્મગ ણોનો જયા ંિાસ થાય િે ઉપાશ્રય ગણાય. 

જોકે પ્રાચીન િત્ત્િબચિંિકોએ આત્મશક્તિનો ઉઘાડ કરિાના ૩ રસ્િા બિાવયા ંછે. આત્મા એ સ્િય ંઅતનિવચનીય 

જયોતિ-પ્રકાશ સ્િરૂપ છે. િેમના ગ ણધમો-લક્ષણોને જાણિા માટે સાધક સ્િય,ં બલિત્તર, જજજ્ઞાસા સાથે િૈયાર 

થિો હોય છે. ત્યારે સિવપ્રથમ ૧. દૃષ્ષ્ટ-લક્ષ્યનો ઉઘાડ થાય િે પ્રાથતમક અતનિાયવિા છે. િે માટે દૃષ્ષ્ટ સપંન્ન બને. 

ર. આત્મશક્તિ ક્યારે ? કેમ ? કેિી રીિે ? કેટલી ? કેિા સજંોગોમા ં? કેટલી િૈયારી સાથે મળી શકે િેન  ંતિશદ્ ઊંડ  

જ્ઞાન મેળિિા પ્રયત્નશીલ હોય. ચારે બાજ ન  ંજ્ઞાન મેળિિાન  ંતમશન બનાિી દીધ  ંહોય િે એટલે કે જ્ઞાન સપંન્ન 

બને.૩. આત્મા કે િેની શક્તિન  ંજ્ઞાન મળી ગયા પછી િે અન ભતૂિના સ્િર સ ધી લઈ જિા પ્રયત્નશીલ હોય 

અન કળૂિા કે પ્રતિકળૂિાના દ્વદંોથી પર મધ્યસ્થ બની કે સમાિાદદ-ગ ણોનો આસ્િાદ કરિા િિવન/વયિહારને 

તનદોષ-તનષ્પાપ બનાિે િે માટે સદાચાર સપંન્ન બને. 

પોિાની ઊજાવ કે ચેિનાને ઉધ્િવગામી બનાિિા- દૃષ્ષ્ટ સપંન્નપણ ,ં જ્ઞાનસપંન્નપણ  ંઅને સદાચાર સપંન્નપણ  ંઆ 

ત્રણેયની સાધના જો ક્યાયં પણ થિી હોય િો િે ઉપાશ્રયમા ંિધ  શક્ય બને છે. સમ્યગ ્આરાધના જ્ઞાન દિયા, િપ, 

જપ, મતં્ર, યોગમા ંશ્રદ્ધા રાખી સેિન કરવ .ં િકવ  કે બ દ્ધદ્ધપિૂવક તિચારીને િેને યથાથવ માની હૃદયથી સ્િીકાર કરિો 

અને િદન રૂપ િિવન, વયિહાર, સદાચાર પાળિો. િે ઉપાશ્રયમા ંસ લિ અને સરળ બનિો હોય છે. 

સિવ આરાધના-સાધનાન  ંપરમ મગંલ સ્થાન પણ આ ગણી શકાય છે. અપેક્ષા એ દેરાસરએ િક્તિપ્રધાન સ્થાન છે. 

જ્ઞાનિડંાર કે લાઈબ્રેરી એ જ્ઞાન પ્રધાન સ્થાન છે િો ઉપાશ્રયએ સદાચાર પ્રધાન સ્થાન કહી શકાય-  અરે ! યાિત ્

િક્તિ-જ્ઞાન કે સદાચાર એ ત્રણેયન  ંસ્થાન પણ કહી શકાય છે.  

િતમક ગ ણતિકાસના ઉપદેશો કે મોક્ષમાગવની યથાથવ જાણકારી જેમ ઉપાશ્રયમા ંમળે છે િેની પાછળ પજૂય 

સદૂરિગિિંો કે ગ ર િગિિંોનો પ્રધાન ફાળો હોય છે. ચાર મદહના (ચાત  માવસ) દરમ્યાન કે શેષ ૮ મદહના દરમ્યાન 

તિચરિા પજૂય સાધ , સાધ્િીજી િગિિંોની સિવતિરિીની સાધના-પતિત્ર પ દ્ગલ પરમાણ ઓથી ઉિરાિી હોય 



એિી આ પાિન જગ્યા બનેલી છે િો શ્રમણોપાસક શ્રાિક-શ્રાતિકાઓના િપ-જપ અને સામાતયક-પ્રતિિમણ િગેરે 

પતિત્ર દિયાઓથી પણ પ્રિાિસપંન્ન બનિી હોય છે. 

પહલેાના કાળમા ંઆજના જેિા ઉપાશ્રયો ન હિા. ગહૃસ્થોના મોટા મકાનમા ંકોઈ એક િાગ આરાધનાદદ માટેનો 

અલાયદો (જ દો) રહિેો અને િેમા ંઅતિતથની જેમ તિચરિા ંપજૂય ગ ર  િગિિંોને ઉિરિાન  ંસ્થાન મળત .ં 

અતનયિ સમય સ ધી સિેના િાિપ્રાણ ટકે ત્યા ંસ ધી ક્સ્થરિા કરીને તિહાર કરી જિા ંહિા.ં પરંત   સમય-સજંોગો 

બદલાિા, શ્રાિક-શ્રાતિકાઓના આરાધનાિિન િૈયાર થયા ંઅને િેમા ંપજૂય સાધ -સાધ્િીજી િગિિંોને હાલ 

ઉિરિાન  ંસ્થાન બન્  ંછે.  

આ ઉપાશ્રયોમા ંમાત્ર સમ્યગ ્દશવન, જ્ઞાન, ચાદરત્રની અને િપ-જપની આરાધના માટેની પ્રવતૃત્ત કરિાની હોય છે.  

૧. સ્થાન જેટલ  ંચોખ્ખ , શાિં અને પતિત્ર હોય િેમા ંમન  શાતંિ અને આત્મજાગતૃિ િધ  આિિી હોય છે અને િેમ 

કરિામા ંદરેકની ફરજ અને પરમ કિવવય બનત  ંહોય છે. 

ર. સાર ં દ્રવય, સાર ં ક્ષેત્ર અને સારો કાળ ધમવના અન ષ્ઠાનોમા ંિાિવદૃ્ધદ્ધન  ંકારણ બને છે. આથી જ શ્રાિકને પજૂામા ં

સ્િશક્તિ મ જબ સારા ંદ્રવયો િાપરિાન  ંકહ્ .ં પજૂામા ંજેમ દ્રવયો ઊંચા િેમ િાિ િધારે આિે. શ્રાિકો સાધ ઓ પાસે 

મસ્િકે િાસક્ષેપ નખાિે છે, િેન  ંકારણ પણ આ છે. િાસક્ષપે મતં્રથી અને મહાપ ર ષના સ્પશવથી અત્યિં શ િ બની 

જિાથી જેના મસ્િકે િે પડ ેછે િેના ઉપર શ િ અસર કરે છે, આથી િેના તિચારો આદદમા ંપદરિિવન આિે છે. 

બીજા સ્થળે જજનમા ંદશવન, િદંન, પજૂન આદદમા ંજે િાિ આિે િેના કરિા ંઉપાશ્રયમા ંઅતધક િાિ આિે છે. 

આથી જ િીથોનો મદહમા છે. 

૩. મહાપ ર ષોના પતિત્ર શરીરમાથંી શ િ પ દ્ગલોનો પ્રિાહ સદા નીકળિો રહ ેછે. િે આજ બાજ મા ંફેલાય છેઃે. આથી 

જયા ંમહાપ ર ષો બબરાજમાન હોય ત્યાનં   િાિાિરણ પતિત્ર હોિાથી ત્યા ંઆિનારને સારા તિચારો આિે છે. િેિી 

રીિે સામાનય દદિસોમાઃં ંધમવના અન ષ્ઠાનોમા ંજે િાિ આિે િેનાથી પિવ દદિસોમા ંઅતધક િાિ આિે. આથી 

પિવદદિસોમા ંધમવના ંઅન ષ્ઠાનોથી તિશેષ લાિ મળે છે. આમા ંકાળન  ંમાહાત્મ્ય છે. 

૪. બ્રાહ્મ મ હિૂવ ઉત્તમકાળ છે. કારણ કે સ્િાિાતિક રીિે જ િે સમયન  ંબાહ્ય િાિાિરણ આહલાદક હોય છે. બ્રાહ્મ 

મ હિવના સમયે બાહ્ય િાિાિરણ િદ્ન શાિં અને સ્િચ્છ હોય છે. ઊંઘથી િન-મનને આરામ મળી ગયો હોિાથી 

િનમા ંસ્ૂતિિ અને મનમા ંિાજગી હોય છે. મગજ િદ્દન ફે્રશ હોય છે. આથી િે સમયે ધમવદિયા બહ  જ ઉલ્લાસથી 

અને સ્ વૂ તઃિથી થાય છે. બાહ્ય િાિાિરણ બ્રાહ્મ મ હિૂવમા ંજેટલ  ંસાર ં હોય છે, િેટલ  ંસાર ં બીજા કોઈ સમયમા ંહોત   ં

નથી. િેથી ઉપાશ્રયમા ંઅનેક પ્રકારના લાિો અને શક્તિ મેળિિાન  ંઉત્તમ સ્થાન છે.   


