૯.૬ ઉપાશ્રય ઃ આત્મશક્તિના સંચયન ં સ્થાન
જગિના બધા ધમોએ પોિ-પોિાને ઈષ્ટ ઉપાસના, સાધના, આરાધના પદ્ધતિના નીતિ-તનયમો આપયાં છે . દરે કન ં
અંતિમ બબિંદ મોક્ષ પણ બિન્ન બિન્ન માનેલો છે . છિાં િે સાધના પદ્ધતિના કે આરાધનાના સ્થાનો પતિત્ર અને શાંિ
રાખિામાં આવયાં છે . ઉપ=સમીપે + આશ્રયિેકૃતિ= ઉપાશ્રય , આત્માનો નજીકમાં િાસ થાય, િે ઉપાશ્રય, આત્માન ં
આધાર સ્થાન બને િે ઉપાશ્રય, આત્માનો ચારે બાજથી જયાં આગળ તનિાસ થાય િે ઉપાશ્રય, આત્મશક્તિની
ખીલિણી જયાં સરળિાથી થાય િે ઉપાશ્રય, આત્મિાિો કે આત્મગણોનો જયાં િાસ થાય િે ઉપાશ્રય ગણાય.
જોકે પ્રાચીન િત્ત્િબચિંિકોએ આત્મશક્તિનો ઉઘાડ કરિાના ૩ રસ્િા બિાવયાં છે . આત્મા એ સ્િયં અતનિવચનીય
જયોતિ-પ્રકાશ સ્િરૂપ છે . િેમના ગણધમો-લક્ષણોને જાણિા માટે સાધક સ્િયં, બલિત્તર, જજજ્ઞાસા સાથે િૈયાર
થિો હોય છે . ત્યારે સિપ્ર
વ થમ ૧. દૃષ્ષ્ટ-લક્ષ્યનો ઉઘાડ થાય િે પ્રાથતમક અતનિાયિ
વ ા છે . િે માટે દૃષ્ષ્ટ સંપન્ન બને.
ર. આત્મશક્તિ ક્યારે ? કેમ ? કેિી રીિે ? કેટલી ? કેિા સંજોગોમાં ? કેટલી િૈયારી સાથે મળી શકે િેન ં તિશદ્ ઊંડ
જ્ઞાન મેળિિા પ્રયત્નશીલ હોય. ચારે બાજન ં જ્ઞાન મેળિિાન ં તમશન બનાિી દીધ ં હોય િે એટલે કે જ્ઞાન સંપન્ન
બને.૩. આત્મા કે િેની શક્તિન ં જ્ઞાન મળી ગયા પછી િે અનભ ૂતિના સ્િર સધી લઈ જિા પ્રયત્નશીલ હોય
અનકૂળિા કે પ્રતિકૂળિાના દ્વ ંદોથી પર મધ્યસ્થ બની કે સમાિાદદ-ગણોનો આસ્િાદ કરિા િિવન/વયિહારને
તનદોષ-તનષ્પાપ બનાિે િે માટે સદાચાર સંપન્ન બને.
પોિાની ઊજાવ કે ચેિનાને ઉધ્િવગામી બનાિિા- દૃષ્ષ્ટ સંપન્નપણ,ં જ્ઞાનસંપન્નપણ ં અને સદાચાર સંપન્નપણ ં આ
ત્રણેયની સાધના જો ક્યાંય પણ થિી હોય િો િે ઉપાશ્રયમાં િધ શક્ય બને છે . સમ્યગ્ આરાધના જ્ઞાન દિયા, િપ,
જપ, મંત્ર, યોગમાં શ્રદ્ધા રાખી સેિન કરવ.ં િકવ કે બદ્ધદ્ધપ ૂિક
વ તિચારીને િેને યથાથવ માની હૃદયથી સ્િીકાર કરિો
અને િદનરૂપ િિવન, વયિહાર, સદાચાર પાળિો. િે ઉપાશ્રયમાં સલિ અને સરળ બનિો હોય છે .
સિવ આરાધના-સાધનાન ં પરમ મંગલ સ્થાન પણ આ ગણી શકાય છે . અપેક્ષા એ દે રાસરએ િક્તિપ્રધાન સ્થાન છે .
જ્ઞાનિંડાર કે લાઈબ્રેરી એ જ્ઞાન પ્રધાન સ્થાન છે િો ઉપાશ્રયએ સદાચાર પ્રધાન સ્થાન કહી શકાય- અરે ! યાિત્
િક્તિ-જ્ઞાન કે સદાચાર એ ત્રણેયન ં સ્થાન પણ કહી શકાય છે .
િતમક ગણતિકાસના ઉપદે શો કે મોક્ષમાગન
વ ી યથાથવ જાણકારી જેમ ઉપાશ્રયમાં મળે છે િેની પાછળ પ ૂજય
સ ૂદરિગિંિો કે ગરિગિંિોનો પ્રધાન ફાળો હોય છે . ચાર મદહના (ચાતમાવસ) દરમ્યાન કે શેષ ૮ મદહના દરમ્યાન
તિચરિા પ ૂજય સાધ, સાધ્િીજી િગિંિોની સિવતિરિીની સાધના-પતિત્ર પદ્ગલ પરમાણઓથી ઉિરાિી હોય

એિી આ પાિન જગ્યા બનેલી છે િો શ્રમણોપાસક શ્રાિક-શ્રાતિકાઓના િપ-જપ અને સામાતયક-પ્રતિિમણ િગેરે
પતિત્ર દિયાઓથી પણ પ્રિાિસંપન્ન બનિી હોય છે .
પહેલાના કાળમાં આજના જેિા ઉપાશ્રયો ન હિા. ગૃહસ્થોના મોટા મકાનમાં કોઈ એક િાગ આરાધનાદદ માટેનો
અલાયદો (જદો) રહેિો અને િેમાં અતિતથની જેમ તિચરિાં પ ૂજય ગર િગિંિોને ઉિરિાન ં સ્થાન મળત ં.
અતનયિ સમય સધી સિેના િાિપ્રાણ ટકે ત્યાં સધી ક્સ્થરિા કરીને તિહાર કરી જિાં હિાં. પરં ત સમય-સંજોગો
બદલાિા, શ્રાિક-શ્રાતિકાઓના આરાધનાિિન િૈયાર થયાં અને િેમાં પ ૂજય સાધ-સાધ્િીજી િગિંિોને હાલ
ઉિરિાન ં સ્થાન બન્ ં છે .
આ ઉપાશ્રયોમાં માત્ર સમ્યગ્ દશવન, જ્ઞાન, ચાદરત્રની અને િપ-જપની આરાધના માટેની પ્રવ ૃતત્ત કરિાની હોય છે .
૧. સ્થાન જેટલ ં ચોખ્ખ, શાંિ અને પતિત્ર હોય િેમાં મન શાંતિ અને આત્મજાગૃતિ િધ આિિી હોય છે અને િેમ
કરિામાં દરે કની ફરજ અને પરમ કિવવય બનત ં હોય છે .
ર. સારં દ્રવય, સારં ક્ષેત્ર અને સારો કાળ ધમવના અનષ્ઠાનોમાં િાિવ ૃદ્ધદ્ધન ં કારણ બને છે . આથી જ શ્રાિકને પ ૂજામાં
સ્િશક્તિ મજબ સારાં દ્રવયો િાપરિાન ં કહ્.ં પ ૂજામાં જેમ દ્રવયો ઊંચા િેમ િાિ િધારે આિે. શ્રાિકો સાધઓ પાસે
મસ્િકે િાસક્ષેપ નખાિે છે , િેન ં કારણ પણ આ છે . િાસક્ષેપ મંત્રથી અને મહાપરષના સ્પશવથી અત્યંિ શિ બની
જિાથી જેના મસ્િકે િે પડે છે િેના ઉપર શિ અસર કરે છે , આથી િેના તિચારો આદદમાં પદરિિન
વ આિે છે .
બીજા સ્થળે જજનમાં દશવન, િંદન, પ ૂજન આદદમાં જે િાિ આિે િેના કરિાં ઉપાશ્રયમાં અતધક િાિ આિે છે .
આથી જ િીથોનો મદહમા છે .
૩. મહાપરષોના પતિત્ર શરીરમાંથી શિ પદ્ગલોનો પ્રિાહ સદા નીકળિો રહે છે . િે આજબાજમાં ફેલાય છે ઃ.ે આથી
જયાં મહાપરષો બબરાજમાન હોય ત્યાંન િાિાિરણ પતિત્ર હોિાથી ત્યાં આિનારને સારા તિચારો આિે છે . િેિી
રીિે સામાનય દદિસોમાંઃં ધમવના અનષ્ઠાનોમાં જે િાિ આિે િેનાથી પિવ દદિસોમાં અતધક િાિ આિે. આથી
પિવદદિસોમાં ધમવનાં અનષ્ઠાનોથી તિશેષ લાિ મળે છે . આમાં કાળન ં માહાત્મ્ય છે .
૪. બ્રાહ્મ મહિ
ૂ વ ઉત્તમકાળ છે . કારણ કે સ્િાિાતિક રીિે જ િે સમયન ં બાહ્ય િાિાિરણ આહલાદક હોય છે . બ્રાહ્મ
મહિવના સમયે બાહ્ય િાિાિરણ િદ્ન શાંિ અને સ્િચ્છ હોય છે . ઊંઘથી િન-મનને આરામ મળી ગયો હોિાથી
િનમાં સ્ૂતિિ અને મનમાં િાજગી હોય છે . મગજ િદ્દન ફ્રેશ હોય છે . આથી િે સમયે ધમવદિયા બહ જ ઉલ્લાસથી
અને સ્ૂવતઃિથી થાય છે . બાહ્ય િાિાિરણ બ્રાહ્મ મહિ
વ ાં જેટલ ં સારં હોય છે , િેટલ ં સારં બીજા કોઈ સમયમાં હોત ં
ૂ મ
નથી. િેથી ઉપાશ્રયમાં અનેક પ્રકારના લાિો અને શક્તિ મેળિિાન ં ઉત્તમ સ્થાન છે .

