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આસુરભાવ
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "આસુરભાવ" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)
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1. વરતાલ ૭ ( para.2)

અને હિરભ� પર�પર ભગવદ્ વાતા� કરતા હતા તેમાં એવો �સંગ નીસય� જ,ે દૈવી ને આસુરી એ બે �કારના �વ છે.
તેમાં દૈવી �વ હોય તે તો ભગવાનના ભ� જ થાય ને આસુરી હોય તે તો ભગવાનથી િવમુખ જ રહે. �યારે
ચીમનરાવ�એ �ી�મહારાજને �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ ! આસુરી �વ હોય તે કોઈ �કાર ેદૈવી થાય કે ન થાય ?”
પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આસુરી �વ તો દૈવી ન જ થાય. કેમ જ,ે એ તો જ�મથી જ આસુરભાવ◌ ેયુ� છે.
અને જો કોઈક રીતે કરીને આસુરી �વ સ�સંગમાં આવી પ�યો તો પણ આસુરભાવ તો ટળે નિહ. પછી સ�સંગમાં
ર�ો થકો જ �ાર ેશરીરને મૂકે �યાર ે��ને િવષે લીન થાય ને વળી પાછો નીકળે. એમ અનંત વાર ��માં લીન થાય
ને પાછો નીસર ે�યાર ેએનો આસુરભાવ છે તે નાશ પામે, પણ તે િવના તો આસુરભાવ નાશ પામે નિહ.”

2. વરતાલ ૧૫ ( para.2)

તે સમામાં શોભારામ શા�ીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! દૈવી ને આસુરી; એ બે �કારના �વ છે. તે અનાિદ
કાળના છે કે કોઈક યોગે કરીને થયા છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દૈવી ને આસુરી એ બે �કારના �વ છે, તે
�થમ તો �લયકાળે માયાને િવષે લીન થયા હતા; પછી �ાર ેજગતનો સગ� થાય છે �યાર ેતે બે �કારના �વ
પોતપોતાના ભાવે યુ� થકા ઊપજ ેછે. અને કેટલાક સાધારણ �વ છે તે તો દૈવી ને આસુરીને સંગે કરીને દૈવી ને
આસુરી થાય છે અને કેટલાક દૈવી ને આસુરી �વ છે તે તો જવેા જવેા કમ� કરતા �ય છે તેવા તેવા ભાવને પામતા �ય
છે. તેમાં આસુરભાવને િવષે ને દૈવીભાવને િવષે મુ�ય હેતુ તો સ�પુ�ષનો કોપ ને અનુ�હ છે. જમે જય િવજય
ભગવાનના પાષ�દ હતા. તેણે સ�પુ�ષ એવા જ ેસનકાિદક, તેનો �ોહ કય� �યાર ેઅસુરભાવને પામી ગયા અને ��ાદ�
દૈ�ય હતા તેણે નારદ�નો ઉપદેશ �હણ કય�, તો પરમ ભાગવત સંત કહેવાયા. માટે મોટાપુ�ષનો જ ેઉપર કોપ થાય
તે �વ આસુરી થઈ �ય છે અને જ ેઉપર મોટાપુ�ષ રા� થાય તે �વ દૈવી થઈ �ય છે; પણ બીજંુ દૈવી-આસુરી
થયાનું કારણ નથી. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું હોય તેને ભગવાન ને ભગવાનના ભ� તેનો કોઈ રીતે �ોહ કરવો
નિહ, અને જ ેરીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ� રા� થાય તેમ કરવું.”

(કુલ: 5)
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