
8/5/2019 આસુરી

localhost/save%5d/આસુરી.php 1/4

આસુરી
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "આસુરી" શ�દનો ઉ�લેખ નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.3)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ ઉ�ર ઠીક કય�. અને એવી ભિ�વાળો હોય ને ભગવાનનાં વચનમાં �ઢપણે ર�ો
હોય ને તેને િવષે કાંઈક અ�પ સરખો દોષ દેખાય તે સામું જોઈને તેનો અવગુણ લેવો તે મોટી ખો� છે, અને એવી રીતે
દોષ જુવે �યાર ેતો પરમે�ર ે�વના ક�યાણને અથ� દેહ ધય� હોય તેમાં પણ દોષના જોનારાને ખો� દેખાય ખરી અને
અિત મોટા ભગવાનના ભ� હોય તેમાં પણ ખો� દેખાય ખરી. અને તે દોષને જોનાર ેખો� કાઢી તેણે કરીને
પરમે�રના અવતાર અથવા સંત તે શું ક�યાણકારી નિહ ? તે તો ક�યાણકારી જ છે, પણ જનેે અવળી બુિ� હોય તેને
અવળું જ સૂઝે. જમે િશશુપાળ એમ જ કહેતો જ,ે ‘પાંડવ તો વણ�સંકર છે ને પાંચ જણે એક �ી રાખી માટે અધમ� પણ
છે. અને કૃ�ણ છે તે પણ પાખંડી છે; કેમ જ,ે જ�મ થયો �યાંથી �થમ તો એણે એક �ી મારી, �યાર પછી બગલો માય�,
વાછડો માય� ને મધના પૂડા ઉખેડયા તેણે કરીને એને મધુસૂદન કહે છે પણ એણે કાંઈ મધુ નામે દૈ�ય માય� નથી, ને
વણ�સંકર એવા જ ેપાંડવ તેણે પ�ૂો તેણે કરીને શું એ ભગવાન થયો ?’ એવી રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આસુરી બુિ�વાળો િશશુપાળ તેણે લીધો. પણ ભગવાનના ભ� હતા તેણે એવો અવગુણ કાંઈ ન લીધો,
માટે એવી �તનો જનેે અવગુણ આવે તેને આસુરી બુિ�વાળો �ણવો.”

2. ગઢડા �થમ ૩૧ ( para.4)

�યાર ેફરીને તે મુિનએ પૂ�ું જ,ે ‘હે મહારાજ ! મોટા જ ે�ભુના ભ� હોય તેનો તો અવગુણ આવે નિહ, પણ જવેો-તેવો
હિરભ� હોય તેનો અવગુણ તો આવે ખરો.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જમે તમે સમજો છો તેમ નાન�ય-
મોટયપ નથી. મો�પ તો ��ય� ભગવાનના િન�યે કરીને તથા તે ભગવાનની આ�ાને િવષે વત�વે કરીને છે. અને એ
બે વાનાં જનેે ન હોય ને તે ગમે તેવો �યવહાર ેકરીને મોટો હોય તો પણ એ નાનો જ છે. અને �થમ કહી એવી મો�પ
તો આજ આપણા સ�સંગમાં સવ� હિરભ�ને િવષે છે. કેમ જ,ે આજ જ ેસવ� હિરભ� છે. તે એમ સમજ ેછે જ,ે
‘અ�રાતીત એવા જ ેભગવાન પુ�ષો�મ તે અમને ��ય� મ�યા છે અને અમે કૃતાથ� થયા છીએ.’ એમ સમ�ને
��ય� ભગવાનની આ�ામાં ર�ા થકા તે ભગવાનની ભિ� કર ેછે માટે એવા જ ેહિરભ� તેનો કાંઈક દેહ�વભાવ
જોઈને તેનો અવગુણ લેવો નિહ અને જનેે અવગુણ લીધાનો �વભાવ હોય તેની તો આસુરી બુિ� થઈ �ય છે.”

3. ગઢડા �થમ ૩૫ ( para.4)

�યાર ેવળી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! કોઈ રીતે એવી આસુરી બુિ� ન થાય તેનો જ ેઉપાય હોય તે
કહો ?” �યાર ે�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એક �ોધ, બીજંુ માન, �ી� ઈ�યા�, ચોથું કપટ એ ચારવાનાં પરમે�ર સાથે
તથા સંત સાથે રાખે નિહ, તો કોઈ િદવસ એની આસુરી બુિ� થાય નિહ અને એ ચારવાનાં માંહેલું એકે જો રાખે તો
જમે જય-િવજય ઘણાય ડા�ા હતા પણ સનકાિદક સંગાથે માને કરીને વૈકંુઠલોકમાંથી પડી ગયા ને આસુરી બુિ� થઈ
તેમ તેની પણ આસુરી બુિ� થાય, અને �ાર ેઆસુરી બુિ� થાય �યાર ેભગવાન તથા ભગવાનના ભ�ના જ ેગુણ
હોય તે દોષ સરખા ભાસે છે અને એ �ાં �ાં જ�મ ધર ે�યાં �યાં કાં તો િશવનો ગણ થાય ને કાં તો કોઈ દૈ�યનો રા�
થાય અને વૈરભાવે પરમે�રનું ભજન કર.ે”

4. ગઢડા �થમ ૬૨ ( para.9)

પછી િનિવ�કારાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “િન�ય હોય તોય પણ �ડા ગુણ તો આવતા નથી અને માન ને ઈ�યા� તો
િદવસે-િદવસે વધતાં �ય છે, તેનું શું કારણ હશે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “ભગવાન પાસે એક અમૃત લાવીએ
અને િશંગિડયો વછનાગ લાવીએ અને દૂધપાક ને સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ, અને તે સવ�ને ભગવાનના
થાળમાં ધરીએ, તો પણ જનેો જવેો ગુણ હોય તેનો તેવો ને તેવો જ રહે પણ પલટાઈ �ય નિહ, તેમ જ ે�વ આસુરી
અને અિત કુપા� હોય તે ભગવાનને સમીપે આવે તોય પણ પોતાના �વભાવને મૂકે નિહ. પછી એ કોઈક ગરીબ
હિરભ�નો �ોહ કર ેતેણે કરીને એનું ભૂંડંુ થાય. શા માટે જ,ે ભગવાન સવ�માં અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે; તે પોતાની
ઈ�છા આવે �યાં તેટલી સામથ� જણાવે છે. માટે તે ભ�ને અપમાને કરીને તે ભગવાનનું અપમાન થાય છે, �યાર ેતે
અપમાનના કરનારાનું અિતશય ભૂંડંુ થઈ �ય છે, જમે િહર��કિશપુ હતો તેણે િ�લોકીને પોતાને વશ કરી રાખી હતી

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com


8/5/2019 આસુરી

localhost/save%5d/આસુરી.php 2/4

એવો બળવાન હતો પણ તેણે જો ��ાદ�નો �ોહ કય� તો ભગવાને �તંભમાંથી નૃિસંહ�પે �ગટ થઈને તે
િહર��કિશપુનો નાશ કરી ના�યો, એમ િવચારીને ભગવાનના ભ� હોય તેને અિતશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું
અપમાન કરવું નિહ. કાં જ,ે ભગવાન તો ગરીબના અંતરને િવષે પણ િવરાજમાન ર�ા છે તે એ ગરીબના અપમાનના
કરતલનું ભૂંડંુ કરી નાખે છે. એવું �ણીને કોઈ અ�પ �વને પણ દુઃખવવો નિહ અને જો અહંકારને વશ થઈને જનેે તેને
દુઃખવતો ફર ેતો ગવ�ગજંન એવા જ ેભગવાન તે અંતયા�મી�પે સવ�માં �યાપક છે તે ખમી શકે નિહ. પછી ગમે તે �ારે
�કટ થઈને એ અિભમાની પુ�ષના અિભમાનને સારી પેઠે નાશ કર ેછે, તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જ ેસાધુ હોય તેને
લેશમા� અિભમાન રાખવું નિહ અને એક કીડી જવેા �વને પણ દુઃખવવો નિહ એજ િનમા�ની સાધુનો ધમ� છે.”

5. ગઢડા મ�ય ૪૪ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેમુ�ાનંદ �વામીને પૂ�ું જ,ે “�ાર ેકોઈક હિરભ�નો અવગુણ આવે �યાર ેમોર ેજટેલા તેમાં
દોષ સૂઝતા હોય એટલા ને એટલા જ સૂઝે કે કાંઈ વધુ સૂઝે ?” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “અટકળે તો એમ
જણાય છે જ,ે મોર ેસૂઝતા એટલા ને એટલા સૂઝે છે.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ વાતમાં તમારી નજર પડી
નિહ. એટલા ને એટલા અવગુણ સૂઝતા હોય તો અવગુણ આ�યો, એમ કેમ કહેવાય? માટે એ તો ભૂંડા દેશ, કાળ,
િ�યા, સંગ આિદકને યોગે કરીને બુિ� પલટાઈને બી� રીતની જ થઈ �ય છે; તેણે કરીને અવગુણ વધુ સૂઝે છે. �યારે
એમ �ણવું જ,ે ‘બુિ�ને િવષે ભૂંડા દેશ કાળાિદકનું દૂષણ લા�યું છે.’ અને અમે તો એમ �ણીએ છીએ જ,ે ‘જનેે પૂવ�
મોટા પુ�ષનો સંગ હશે અથવા ભગવાનનું દશ�ન થયું હશે, તેને તો પોતાના જ અવગુણ ભાસે પણ બી� હિરભ�ના
અવગુણ ભાસે જ નિહ.’ અને એવા જનેા લ�ણ હોય તેને દૈવી �વ �ણવો. અને જ ેઆસુરી �વ હોય તેને તો
પોતામાં એકે અવગુણ ભાસે નિહ અને બી� જ ેહિરભ� હોય તેને િવષે જ કેવળ અવગુણ ભાસે; એવી જનેી બુિ�
હોય તેને આસુરી �વ �ણવો. અને તે આસુરી �વ સ�સંગમાં ર�ો હોય અથવા સંતના મંડળમાં ર�ો હોય પણ જવેા
કાળનેમી, રાવણ ને રાહુ હતા તે સરખો રહે, પણ એને સંતનો સંગ લાગે નિહ. માટે પાકા હિરભ� હોય તેને પોતાના જ
અવગુણ સૂઝે પણ બી� હિરભ�ના દોષને તો દેખે જ નિહ.”

6. 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 આસુરભાવે 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.”

7. વરતાલ ૧૧ ( para.3)

એ વાતને સાંભળીને મુ�ાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “હે મહારાજ! �વ તો અિવનાશી ક�ો છે, તેનો નાશ તે કેમ
�ણવો ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “પવ�તનું કે બીજંુ એવું જ જ ેકોઈક જડ દેહ આવે તેમાં કોઈ કાળે �વનું
ક�યાણ થાય નિહ, એટલે એના �વનો નાશ થઈ ગયો એમ �ણવું. માટે જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને એ
ચારમાંથી કોઈનો �ોહ ન કરવો. અને વળી ભગવાન કે ભગવાનના ભ� તે આગળ કોઈ �કાર ેમાન રાખવું નિહ. કેમ
જ,ે માન છે તે તો �ોધ, મ�સર, ઈ�યા�, ને �ોહ એનો આધાર છે અને માની હોય તેની ભિ� પણ આસુરી કહેવાય. અને
ભગવાનના ભ�ને જો િબવરાવતો હોય ને તે �ભુનો ભ� હોય તો પણ તેને અસુર �ણવો. અને અમારો તો એ
�વભાવ છે જ,ે �ા�ણનો ને ગરીબનો ને ભગવાનના ભ�નો કોઈક �ોહ કર,ે તે તો અમને દીઠો જ ગમે નિહ અને આ
લોકમાં ને પરલોકમાં તેને ને અમાર ેસોબત રહેવાની નથી.” એટલી વાતા� કરીને પછી �ી�મહારાજ ેબે પદ ગવરા�યાં
જ,ે “મારા હર� શું હેત ન દીસે ર ેતેને ઘેર શીદ જઈએ.” એક તો એ અને બીજંુ જ,ે “મારા વહાલા� શું વહાલપ દીસે રે
તેનો સંગ કેમ ત�એ.” અને પછી એ બે પદ શી�યાની સ�સંગી મા�ને આ�ા કરીને એમ ક�ું જ,ે “એ બે પદમાં વાતા�
છે તેને િન�ય ગાઈને સંભારી રાખવી.”

8. 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
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�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.”

9. ગઢડા અં�ય ૧૨ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પોતાના ભ�જનને િશ�ા કરવાને અથ� વાતા� કરતા હવા જ,ે “જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું તેને
કોઈ �કારનું માન રાખવું નિહ જ,ે ‘હંુ ઉ�ચ કુળમાં જ�મ પા�યો છંુ, કે હંુ ધનાઢ� છંુ, કે હંુ �પવાન છંુ, કે હંુ પંિડત છંુ.’
એવું કોઈ �કારનું મનમાં માન રાખવું નિહ. અને ગરીબ સ�સંગી હોય તેના પણ દાસાનુદાસ થઈ રહેવું. અને ભગવાન
તથા ભગવાનના ભ� તેનો જનેે અવગુણ આ�યો હોય ને તે સ�સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને હડકાયા �ાન જવેો
�ણવો. જમે હડકાયા �ાનની લાળ જનેે અડે તેને પણ હડકવા હાલે, તેમ જનેે ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો
અવગુણ આ�યો હોય, તે સાથે જ ેહેત રાખે અથવા તેની વાત સાંભળે, તો તે હેતનો કરનારો ને વાતનો સાંભળનારો
પણ િવમુખ સરખો થાય. અને વળી જમે �યરોગ થયો હોય તે કોઈ ઔષધે કરીને મટે જ નિહ, તેમ જનેે ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો અવગુણ આ�યો હોય તેના �દયમાંથી �ારયે આસુરી મિત ટળે નિહ. અને અનંત ��હ�યા કરી
હોય, ને અનંત બાળહ�યા કરી હોય, ને અનંત �ીહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગૌહ�યા કરી હોય, ને અનંત ગુ��ીનો સંગ
કય� હોય તેનો પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય ને શા�માં તે પાપ છૂ�ાના ઉપાય પણ ક�ા છે. પણ ભગવાન ને
ભગવાનના ભ�ના અવગુણ લેવાવાળાને કોઈ શા�માં એ પાપ છૂ�ાનો ઉપાય ક�ો નથી. અને ઝેર ખાય અથવા
સમુ�માં પડે અથવા પવ�તથી પડે અથવા કોઈ રા�સ મળે ને ખાઈ �ય તો એક જ વાર મરવું પડે અને જ ેભગવાન ને
ભગવાનના ભ�નો �ોહી હોય તેને તો અનંત કોિટ ક�પ સુધી મરવું પડે ને અવતરવું પડે. અને વળી ગમે તેવો શરીરમાં
રોગ થયો હોય ને તેણે કરીને શરીર પડે અથવા કોઈ શ�ુ મળે ને શરીરનો નાશ કરી નાંખે, પણ �વનો નાશ થતો
નથી. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કયા�થી તો �વનો પણ નાશ થઈ �ય છે. �યાર ેકોઈ કહેશે જ,ે
‘�વનો નાશ કેમ થતો હશે ?’ તો �યાં ��ાંત-જમે હીજડો હોય તે પુ�ષ પણ ન કહેવાય ને �ી પણ ન કહેવાય, એ તો
કેવળ વૃંદલ કહેવાય. તેમ જ ેભગવાન ને ભગવાનના ભ�ના �ોહનો કરનારો હોય તેનો �વ પણ એવો નકારો થઈ
�ય જ,ે ‘કોઈ િદવસ પોતાના ક�યાણના ઉપાયને કરી જ શકે નિહ.’ માટે એનો �વ નાશ થઈ ગયો �ણવો. એમ
�ણીને ભગવાન ને ભગવાનના ભ�નો �ોહ કરવો જ નિહ. અને વળી પોતાના દેહના જ ેસગાંસંબંધી હોય ને તે
સ�સંગી હોય તો પણ તેમાં અિતશય હેત રાખવું નિહ. જમે દૂધ સાકર હોય ને તેમાં સપ�ની લાળ પડી હોય ને તેનું જે
પાન કર ેતેના �ાણ �ય, તેમ પોતાનાં દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય ને તે હિરભ� હોય તો પણ તેમાં દેહના સંબંધ�પ
સપ�ની લાળ પડી છે, માટે તેમાં હેતના કરનારાનું જ�ર અક�યાણ થાય છે. એમ �ણીને જનેે પોતાનું ક�યાણ ઈ�છવું
હોય તેને દેહના જ ેસગાં સંબંધી હોય તે સાથે હેત રાખવું નિહ. એમ સંસારમાંથી િન�પૃહ થઈને ભગવાનનાં
ચરણારિવંદમાં �ીિત રાખીને ભગવાનનું ભજન કયા� કરવું. આ જ ેઅમે વાત કરી છે તેને જ ેઅંતરમાં રાખે તેને કોઈ રીતે
ક�યાણના માગ�માં િવ�ન થાય જ નિહ અને આ જ ેવાત તે કરામત જવેી છે.” એમ કહીને �ી�મહારાજ ેવાતા�ની
સમાિ� કરી.

10. 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
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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.”

11. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.5)

પછી શુકમુિનએ પૂ�ું જ,ે “દૈવી ને આસુરી �વ હોય તે કેમ ���ામાં આવે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “દૈવી
�વ હોય તેને કામ, �ોધ, લોભાિદક દોષ હોય તે ભૂંડા દેશકાળાિદકને યોગે કરીને હોય; પછી સારાં દેશ કાળાિદકનો
યોગ થાય તો થોડેક કાળે કરીને નાશ થઈ �ય. અને આસુરી �વને જ ેકામ, �ોધ, લોભાિદક દોષ હોય તે કોઈ કાળે
નાશ થાય નિહ. અને તેને એક વાર જો કાંઈક કઠણ વચન ક�ું હોય તો �વે �યાં સુધી ભૂલે નિહ. અને તે આસુરી �વ
જો સ�સંગી થયો હોય તો સૌ કરતા સરસ હિરભ� જણાય, પણ જમે ભાલ દેશમાં મોર ેસમુ� હતો તે કાંપ જમાઈને
મીઠી પૃ�વી થઈ છે, તે �ાં સુધી કાંપ હોય �યાં સુધી જો ખોદીએ તો પાણી મીઠંુ નીસર ેઅને તેથી જો હેઠંુ ખોદીએ તો
સમુ�ના જવેું ખા�ં ઝેર પાણી નીસર;ે તેમ આસુરી �વ હોય તે હિરભ� થયો હોય ને એનું ગમતું મરડીને લગારકે
છે�યો હોય તો જટેલી મોર ેસાધુની સેવા કરી હોય તેથી લાખ ઘણો �ોહ કર ેતો પણ મનમાં સંતોષ ન થાય.”

12. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.6)

પછી મુ�ાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ! તમે ક�ું જ,ે ‘ આસુરી �વ હોય ને હિરભ� થયો હોય, તો તેનું �ાં
લગી ગમતું રાખીએ �યાં સુધી તો સ�સંગી રહે ને જો ગમતું ન રાખીએ તો િવમુખ થાય.’ તે �ાં લગી િવમુખ નથી થયો
તેવામાં જો તેનો દેહ પડી �ય તો આસુરી રહે કે દૈવી થાય ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “તે આસુરી �વ �ાં
સુધી સારો હોય ને તેવામાં દેહ પડે તો દૈવી થાય અને ભગવાનની ભિ� કરીને પરમ પદને પામે.”

13. ગઢડા અં�ય ૩૯ ( para.6)

અને એવી રીતે �થમ ક�ું જ ેપોતાના �વા�ાનું �ાન તથા ભગવાનના માહા��યનું �ાન એ બે જનેે િસ� થયા હોય
ને તે જો ગમે તેવા પંચિવષય સંબંધી સુખમાં કદાિચત્ બંધાઈ ગયો હોય, તો પણ તેમાં બંધાઈ રહે નિહ, તેને તોડીને
નીકળે જ રહે છે. અને જ ેિવષયના સુખનો �યાગ કરીને વત�તો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું ? માટે એ બે
�કારના �ાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો. જમે કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો
કોઈક �િતપ�ી હોય, તેણે તેનો બાપ મારી નાં�યો હોય, તો તેની તેને બહુ દા�ય થાય ને તે દાઝય થતી હોય ને વળી
તેનો દીકરો મારી નાંખે ને વળી ભાઈને મારી નાંખે ને વળી બાયડીને લઈ �ય ને વળી માને લઈને મુસલમાનને આપે
ને વળી ગામગરાસ ઝંૂટી લે; એવી રીતે જમે જમે એનો પરાભવ કર ેતેમ તેમ એને બહુ મનમાં દા�ય થાય ને ��ત,
�વ��માં સવ�કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે. તેમ જનેે આ બે વાતનો િનરંતર આલોચ રહે �યાર ેએને એ �ાન
િસ� થાય અને એને ગમે તેવો આપ�કાળ પડે તો તેને િવષે એની સહાય કર.ે અને જમે િવશ�યકરણી ઔષિધ લાવીને
હનુમાન�એ રામચં�ને પીવાડી, �યાર ેજ ેદેહમાં શ�ય લા�યા હતા તે સવ� એની મેળે દેહથી બાહેર નીકળી ગયા. તેમ
જનેે આ બે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય, તેને ઇિ��યોને િવષયભોગની ઈ�છા રહી છે એ શ�ય છે તે સવ� નીકળી �ય.
કહેતાં િવષયભોગમાંથી એની ઇિ��યોની વૃિ� નીકળીને એક ભગવાનમાં વળગે. અને સ�સંગી પણ એને જ કહીએ;
કેમ જ,ે સ�ય�પ એવો જ ેપોતાનો આ�ા તથા સ�ય�પ એવા જ ેભગવાન તેનો જનેે આવી રીતે સંગ થયો, તેને
સ�સંગી કહીએ. અને આ બે �કાર ેજ ેવાતા� છે તેને દૈવી �વ સાંભળે �યાર ેતેના �દયમાં લાગીને રગરગમાં �વત� �ય
અને જ ેઆસુરી �વ હોય ને તે સાંભળે, �યાર ેતેને તો કાનથી બાહેર જ નીકળી �ય, પણ �દયમાં ઊતર ેનિહ. જમે
�ાન હોય ને તે ખીર ખાય, તે તેના પેટમાં રહે જ નિહ વમન થઈ �ય. ને ખીર જવેું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય, તો
પણ તે �ાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં �વત� નિહ, ને તે ખીરને માણસ ખાય �યાર ેતેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં �વત� ને
બહુ સુખ થાય. તેમ �ાન જવેો જ ેઆસુરી �વ, તેના �દયમાં તો આ વાત પેસે જ નિહ ને માણસ જવેો જ ેદૈવી �વ,
તેના �દયમાં ઊતર ેને રગરગમાં �યાપી �ય.

(કુલ: 38)


