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આશરા
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "આશરા" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. ગઢડા �થમ ૩૩ ( para.2)

તે સમે મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “ભગવાનને �સ� કરવાના સાધન અનંત �કારના શા�માં ક�ા છે, પણ તે
મ�યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જ ેસમ� સાધન કય� જવેા ભગવાન �સ� થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન
રા� થાય ? તે એવો એક ઉપાય કહો.” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક જ સાધને કરીને ભગવાન રા� થાય તે
કહીએ તે સાંભળો જ,ે ભગવાનનો જ ે�ઢ આશરો એ જ એક સવ� સાધનમાં મોટંુ સાધન છે, તેણે કરીને ભગવાન રા�
થાય છે. અને તે આશરો અિત �ઢ જોઈએ, જનેે િવષે કાંઈ પોલ રહે નિહ. તે આશરામાં �ણ ભેદ છે. એક મૂઢપણે કરીને
ભગવાનનો આ�ય થાય છે તે અિત મૂઢ હોય તેને ��ા જવેો હોય તે આ�યમાં ડોલાવે તોય પણ ડોલે નિહ. અને
બીજો �કાર એ છે જ,ે ભગવાનમાં જ ે�ીિત તેણે કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો થાય છે. તે જનેે �ઢ �ીિત હોય તે
પરમે�રને મૂકીને બી� પદાથ�માં જોરાવરીએ �ીિત કર ેતોય પણ થતી નથી; એવી રીતે �ઢ �ીિતએ કરીને ભગવાનનો
�ઢ આશરો કહેવાય છે. �ીજો �કાર એ છે જ,ે જનેે બુિ� િવશાળ હોય તે ભગવાનનું સગુણ-િનગુ�ણપણું તથા અ�વય-
�યિતરકેપણું તેને સમજતો હોય અને ભગવાનની માયા થકી જ ેજ ેસગ� થયો છે તેને સમજતો હોય અને ભગવાનના જે
પૃ�વીને િવષે અવતાર થાય છે, તેની રીતને સમજતો હોય. અને જગતની ઉ�પિ� કાળે ભગવાન જ ે�કાર ેઅ�ર�પે
વત� છે, તથા પુ�ષ �કૃિત�પે વત� છે તથા િવરાટ પુ�ષ�પે વત� છે તથા ��ાિદક ��પિત �પે વત� છે તથા �વના
ક�યાણને અથ� નારદ સનકાિદક �પે વત� છે, એ સવ� રીતને સમ� �ણે અને પુ�ષો�મ ભગવાનને સવ�થી પર ને
િનિવ�કાર સમજતો હોય; એવી રીતે જનેી �િ� પહોચંતી હોય તેને બુિ�એ કરીને ભગવાનનો �ઢ આશરો છે, તે
બી�નો ટા�યો ટળે નિહ, ને પોતાનો પણ ટા�યો ટળે નિહ અને ભગવાન મનુ�ય દેહને �હણ કરીને સમથ�પણે અથવા
અસમથ�પણે વત�તા હોય તો તેને દેખીને તેની બુિ�ને િવષે �ાંિત થાય નિહ.”

2. લોયા ૧૦ ( para.11)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “�ાર ેમાયા સુખદાયી છે �યાર ેપરમે�રનો ભ� હોય, તે ભગવાનની મૂિત�ને
�દયમાં ધારીને ભજન કરવા બેસે છે �યાર ેએને અંતઃકરણ�પ માયા તે સંક�પ-િવક�પ�પે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે ભગવાનનું માહા��ય સારી પેઠે સમ�ને અિતશય �ઢ ભગવાનનો આ�ય હોય,
તેને તો અંતઃકરણ �પ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી; અને જનેે એવા આ�યમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે. જમે કાચો
સ�સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે ડગાવવાનો આ�હ કર,ે પણ જ ેપાકો સ�સંગી હોય તો તેને ડગા�યાની કોઈ લાલચ
રાખે નિહ અને તેને સાંભળતા કોઈ સ�સંગનું ઘસાતું બોલી શકે નિહ. તેમ જનેે એવો પિરપ� પરમે�રનો આશરો
થયો છે, તેને ડગા�યાની લાલચ અંતઃકરણ�પ માયા રાખે નિહ અને સામી તેની ભિ�માં પુિ� કરવા લાગે; અને જનેા
�વને િવષે એવા આશરામાં કાંઈ કા�યપ હોય, તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ દે છે. અને �ાર ેએનો એ �વ એવી
રીતે ભગવાનનો પિરપ� આ�ય કરશે �યાર ેએને ડગા�યાને અથ� ને પીડવાને અથ� માયા સમથ� નિહ થાય. માટે એનો
ઉ�ર એ જ છે જ,ે “જનેે ભગવાનનો એવો પિરપ� િન�ય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અથ� સમથ� થતી જ
નથી.”

3. વરતાલ ૫ ( para.3)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ભગવાનને આશર ેજવું તે આશરાનું શું �પ છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાને ગીતામાં ક�ું છે જ,ે “सव�धमा�न् प�र�� मामेकं शरणं �ज । अहं �ा सव�पापे�ो
मो�िय�ािम मा शुचः ।।” એ �ોકમાં એમ ક�ું છે જ,ે ‘બી� સવ� ધમ�નો પિર�યાગ કરીને માર ેએકને જ શરણે આ�ય
તો હંુ તને સવ� પાપ થકી મુકાવીશ, તું શોક મા કય�.’ અને એવો જ ેભગવાનનો �ઢ આ�ય તે જનેે હોય, તેને મહા�લય
જવેું દુઃખ આવી પડે તો પણ તે દુઃખ થકી ર�ાનો કરનારો ભગવાન િવના બી�ને ન �ણે અને જ ેજ ેપોતાને સુખ
જોઈતું હોય તે પણ ભગવાન થકી જ ઈ�છે, પણ �ભુ િવના બી�ને સુખદાયક ન �ણે ને �ભુની જમે મર� હોય તે
�માણે જ વત�, એવો જ ેહોય તે �ભુનો શરણાગત �વ કહેવાય; અને તે જ ભગવાનનો અન�ય ભ� કહેવાય.”

(કુલ: 3)
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