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અયો�યા�સાદ
(વચનામૃત ૧ થી ૨૬૨ માં "અયો�યા�સાદ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા મ�ય ૬૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપોતાના ભ�ી� જ ેઅયો�યા�સાદ� અને રઘુવીર�, તેમને બોલાવીને ક�ું જ,ે “તમે અમને ��
પૂછો. પછી �થમ અયો�યા�સાદ�એ �� પૂ�ો જ,ે “આ સંસારને િવષે એવો પુ�ષ હોય જ,ે આઠો પહોર તો
સંસારની િવટંબણામાં ર�ો હોય અને ગમે એવું યો�ય-અયો�ય કમ� પણ થઈ જતું હોય, અને તે એક ઘડી કે બે ઘડી
ભગવાનનું ભજન કરતો હોય, �યાર ેતે ભજને કરીને તેણે િદવસ બધામાં પાપ કયુ� તે બળે કે ન બળે. એ �� છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “સારો િદવસ �વૃિ� માગ�માં રહીને ગમે તેવી િ�યા કરી હોય ને ભગવાનનું ભજન કરવા બેસે
તે સમે એ ભજનના કરનારાના ઇિ��યો, અંતઃકરણ અને �વ એ સવ� એકા� થઈને જો ભજનમાં જોડાય, તે એવી રીતે
એક ઘડી કે અધ� ઘડી પણ જો ભગવાનના ભજનમાં જોડાય તો સમ� પાપ બળીને ભ�મ થઈ �ય છે. ને ઇિ��યો,
અંતઃકરણ ને �વ તે એકા� થઈને જો ભગવાનના ભજનમાં ન જોડાય તો તેના ભજન થકી તો ઘડી કે અધ� ઘડીમાં
પાપ ન બળે અને એનું જ ેક�યાણ તે તો ભગવાનને �તાપે કરીને થાય. એનો એ જ ઉ�ર છે.”

2. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.4)

પછી અયો�યા�સાદ�એ પૂ�ું જ,ે “એકની તો બુિ� પણ ઘણી હોય ને શા�માં પણ બહુ �િ� પૂગતી હોય, અને
બીજો છે તેની તો બુિ� પણ થોડી હોય ને શા�માં પણ ઝાઝંુ �ણતો ન હોય; અને ઘણી બુિ�વાળો હોય તે
સ�સંગમાંથી િવમુખ થઈ �ય છે અને થોડી બુિ�વાળો હોય તે �ઢ થકો સ�સંગમાં રહે છે, તેનું શું કારણ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ સંસારને િવષે દૈવી ને આસુરી બે �કારના �વ છે; તેમાં આસુરી �વ હોય તેને ઝાઝી
બુિ� હોય તો પણ સ�સંગમાંથી િવમુખ જ થાય અને દૈવી �વ હોય ને તેને થોડી બુિ� હોય તો પણ કોઈ કાળે
સ�સંગમાંથી િવમુખ ન થાય, જમે મરચાનું બીજ હોય ને લીબંડાનું બીજ હોય ને િશંગિડયા વછનાગનું બીજ હોય, તેને
વાવીને િન�ય સાકરનું પાણી િસં�યા કરીએ તો પણ મરચાં તે તીખા જ થાય ને લીબંડો કડવો જ થાય ને િશંગિડયો
વછનાગ તે ઝેર જ થાય. શા માટે જ,ે એનું બીજ ભૂંડંુ છે. અને શેરડીને વાવીને લીબંડાના પાનનું ખાતર નાંખીને કડવું
પાણી િસં�યા કરીએ, તો પણ શેરડીનો રસ તે મીઠો જ થાય. તેમ દૈવી �વ છે તે ભગવાનને સ�મુખ જ રહે છે ને
આસુરી �વ હોય તે િવમુખ જ થાય છે.”

(કુલ: 3)
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