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ઉ�ગે
(વચનામતૃ ૧ થી ૨૬૨ માં "ઉ�ગે" શ�દનો ઉ�લખે નીચે �માણે છે)

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૧૮ ( para.2)

પછી પરમહંસ તથા સ�સંગીને તેડા�યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે િવચારી ર�ા અને પછી બો�યા જ,ે “એક વાત કહંુ તે
સાંભળો.” એમ કહીને �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “મારા મનમાં તો એમ થાય છે જ ેવાત ન કહંુ, પણ તમે અમારા છો
માટે �ણીએ છીએ જ ેકહીએ જ. અને આ વાત છે તેને સમ�ને તે જ �માણે વત� તે જ મુ� થાય છે, અને તે િવના તો
ચાર વેદ, ષ�શા�, અઢાર પુરાણ અને ભારતાિદક ઇિતહાસ; તેને ભણવે કરીને તથા તેના અથ�ને �ણવે કરીને અથવા
તેને �વણે કરીને પણ મુ� થાય નિહ. તે વાત કહીએ તે સાંભળો જ,ે ‘બહાર તો ગમે તેટલી ઉપાિધ હોય પણ તેનો જો
મનમાં સંક�પ ન હોય, તો તેનો અમાર ેખરખરો નિહ, અને અંતરમાં જો રંચ જટેલો પદાથ�નો ઘાટ થાય, તો તેનો �યાગ
કરીએ �યાર ેિનરાંત થાય;’ એવો અમારો �વભાવ છે. માટે અમે �દયમાં િવચાર કય� જ,ે ‘ભગવાનના ભ�ના �દયમાં
િવ�ેપ થાય છે તેનું કારણ તે શું છે ?’ પછી મન, બુિ�, િચ�, અહંકાર સામું જોયું �યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉ�ગેનું
કારણ નથી. અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના �વ�પના િન�યનું બળ અથવા આ��ાનનું બળ તેને યોગે કરીને
અંતઃકરણને ગાફલતા રહે છે જ,ે ‘ભગવાન મ�યા છે તે હવે કાંઈ કરવું ર�ું નથી.’ એવું ગાફલપણું રહે છે એટલો જ
અંતઃકરણનો વાંક છે. અને ઝાઝો વાંક તો પંચ �ાનઇિ��યોનો છે. તેની િવગિત કહીએ છીએ જ,ે એ �વ જ ેનાના
�કારના ભોજન જમે છે તે ભોજન- ભોજન ��યે જુદા-જુદા �વાદ છે અને જુદા-જુદા ગુણ છે. તે ભોજનને �ાર ેજમે છે
�યાર ેતે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં �વત� છે. અને જો લીલાગર ભાંગ પીવે અને તે �ભુનો ભ� હોય તોય પણ
લીલાગર ભાંગને કેફે કરીને વત�માનની ખબર રહે નિહ અને �ભુના ભજનની પણ ખબર રહે નિહ, તેમ અનંત �કારના
જ ેઆહાર તેના ગુણ પણ લીલાગર ભાંગની પેઠે જ અનંત �કારના છે, તેનો ગણતા પણ પાર આવે નિહ. તેમજ એ �વ
�ો��ાર ેઅનંત �કારના શ�દને સાંભળે છે, તે શ�દના પણ અનંત �કારના ગુણ જુદા-જુદા છે. તે જવેો શ�દ સાંભળે
છે તેવો જ અંતઃકરણમાં ગુણ �વત� છે; જમે કોઈક હ�યારો �વ હોય અથવા કોઈક પુ�ષ �યિભચારી હોય અથવા
કોઈક �ી �યિભચાિરણી હોય અથવા લોક અને વેદની મયા�દાને લોપીને વત�તો એવો કોઈક �� �વ હોય તેમની જે
વાત સાંભળવી તે તો જવેી લીલાગર ભાંગ પીવે અથવા દા� પીવે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
�� કરી નાખે છે અને ભગવાનનું ભજન, �મરણ તથા વત�માન તેની િવ�મૃિત કરાવી નાખે છે. તેમજ �વચાના �પશ�
પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ જુદા-જુદા અનંત �કારના છે, તેમાં પાપી �વનો જ ે�પશ� તે જ ભાંગ-
દા�ના જવેો છે; માટે તે �પશ�નો કરનારો હિરભ� હોય તેની પણ શુધબુધને ભુલાડી દે છે. તેમ જ �પ પણ અનંત
�કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના જુદા-જુદા છે; તે કોઈક �� �વ હોય ને જો તેનું દશ�ન થયું હોય તો
જમે લીલાગર ભાંગ તથા દા� પીધે ભૂંડંુ થાય છે તેમ જ તે પાપીના દશ�નના કરનારાનું પણ ભૂંડંુ જ થાય અને બુિ� ��
થઈ �ય છે. તેમ જ ગંધ પણ અનંત �કારના છે અને તેના ગુણ પણ અનંત �કારના છે; તે જો પાપી �વના હાથનું
પુ�પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે તો જમે લીલાગર પીધે બુિ� �� થાય છે તેમ જ બુિ� �� થાય છે. એવી રીતે
જમે ભૂંડાને યોગે કરીને �વની બુિ� �� થાય છે તેમ જ પરમે�ર અથવા પરમે�રના સંત તેને યોગે કરીને �વની
બુિ� સારી થાય છે. અને �વની બુિ� �� હોય તો પણ ભગવાન અને સંતના શ�દને સાંભળવે કરીને ઉ�મ થાય છે;
તેમ જ એમને �પશ� કરીને પણ મિત ઉ�મ થાય છે અને વત�માનની આ�યે કરીને મોટા સંતનો �પશ� ન થાય તો તેના
ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પિવ� થાય; અને તેમ જ મોટા સંતને દશ�ને કરીને પણ પિવ� થાય, પણ
વત�માન રાખીને દશ�ન કરવા; તેમ જ તે મોટાની �સાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પિવ� થાય છે, તેમાં પણ વણા��મની
મયા�દા પરમે�ર ેબાંધી રાખી છે તે મયા�દાને રાખીને �સાદી લેવી; અને જનેે ન ખપે તેને સાકરની �સાદી કરાવીને
�સાદી લેવી. તેમ જ તે મોટાપુ�ષને ચઢ�ું એવું જ ેપુ�પ, ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુિ� િનમ�ળ થાય છે. તે માટે એ
પંચિવષયને સમ�ા િવના જ ેભોગવશે અને સાર-અસારનો િવભાગ નિહ કર ેઅને તે નારદ, સનકાિદક જવેો હશે તેની
પણ બુિ� �� થઈ �શે. તો જ ેદેહાિભમાની હોય અને તેની બુિ� �� થાય તેમાં શું કહેવું ? તે સા� એ પંચ
ઇિ��યોને યો�ય-અયો�ય િવચાયા� િવના જ ેમોકળી મેલશે તેનું અંતઃકરણ �� થઈ �શે અને પંચ ઇિ��યો �ાર ે�વ જે
આહાર કર ેછે તે આહાર જો શુ� કરશે તો અંતઃકરણ શુ� થાશે. અને અંતઃકરણ શુ� થાશે તો અખંડ ભગવાનની
�મૃિત રહેશે, અને જો પંચઇિ��યોના આહારમાંથી એક ઇિ��યનો આહાર મિલન થાય છે તો અંતઃકરણ પણ મિલન
થઈ �ય છે. માટે ભગવાનના ભ�ને ભગવાનના ભજનને િવષે જ ેકોઈ િવ�ેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ
ઇિ��યોના િવષય જ છે, પણ અંતઃકરણ નથી.

2. ગઢડા �થમ ૭૪ ( para.2)
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પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જનેે જટેલો વૈરા�ય હોય અને જનેે જટેલી સમજણ હોય તે તો �ાર ેકોઈક િવષય
ભોગની �ાિ� થાય અથવા �ાર ેકોઈક આપ�કાળ આવી પડે �યાર ેકળાય, પણ તે િવના કળાય નિહ. અને ઝાઝી
સંપત્ કે આપત્ આવે એની વાત શી કહેવી? પણ આ દાદાખાચરને થોડંુ જ આપ�કાળ જવેું આ�યું હતું, તેમાં પણ જનેું
અંતઃકરણ જવેું હશે તેવું સૌને જણાણું હશે.” પછી મુ�ાનંદ �વામી બો�યા જ,ે “ભગવાનના ભ�નો પ� તો હૈયામાં
રહે છે ખરો તે પણ સમ�ને રહે છે જ,ે જો સ�સંગનું ઉ�કૃ�પણું હોય તો ઘણા �વોને સમાસ થાય અને �ાર ેકાંઈ
સ�સંગનું અપમાન જવેું હોય �યાર ેકોઈ �વને સમાસ થાય નિહ, એટલા માટે હષ�-શોક જવેું થઈ આવે છે.” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આપણે તો �ીકૃ�ણનારાયણના દાસ છીએ તે �ીકૃ�ણનારાયણને જમે ગમે તેમ રા� રહેવું.
અને એ �ીકૃ�ણભગવાનની ઈ�છા હશે તો સ�સંગની વૃિ� થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે અને એ
ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાર ેતો હાથીએ બેસીને રા� રહેવું અને ગધેડે બેસાર ેતો ગધેડે બેસીને પણ રા� રહેવું.
અને એ ભગવાનના ચરણારિવંદ િવના બીજ ે�ાંય �ીિત રાખવી નિહ અને એ ભગવાનની ઈ�છાએ કરીને જવેી રીતે
સ�સંગની વૃિ� થતી �ય તેવી રીતે રા� રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઈ�છા હોય તો બધું જગત સ�સંગી થાઓ અથવા
એની ઈ�છાએ કરીને સવ� સ�સંગી મટી �ઓ, પણ કોઈ રીતે હષ�-શોક મનમાં ધારવો નિહ, એ ભગવાનનું કયુ� સવ�
થાય છે. માટે સૂકંુ પાંદડંુ જમે વાયુને આધાર ેફર ેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં, એ પરમે�રનું ભજન
કરવું અને કોઈ �તનો મનમાં ઉ�ગે આવવા દેવો નિહ.”

3. લોયા ૬ ( para.16)

અને વળી �ી�મહારાજ ે�� પૂ�ો જ,ે “આ સ�સંગમાં જ ેઅિત મોટો ગુણ જણાતો હોય ને તે ગુણના સવ� વખાણ
કરતા હોય તો પણ તે �યાગ કરવા યો�ય હોય એવો કયો ગુણ છે ? અને દોષ હોય ને તે �હણ કરવા યો�ય હોય એવો
કયો દોષ છે ?” �યાર ેતેનો ઉ�ર પણ પોતે કય� જ,ે “મુ�ાનંદ �વામી જવેા હોય તે સવ�થી સરસ વત�માન પાળતા હોય
ને તેણે કરીને બી� સંતને ઉ�ગે થાય, કેમ જ,ે એમની બરોબર વતા�ય નિહ, તે સા� એ ગુણ ય�િપ મોટો છે, તો પણ
તેનો �યાગ કરીને સવ� સંતને બરોબર વત�વું અને બરોબર વત�વા�પ દોષ છે, તો પણ એનું �હણ કરવું.”

4. ગઢડા મ�ય ૧૯ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “અમે શુ�ક �ાનીનો મત �ણવા સા� તેના શા�નું �વણ કયુ�, તે
�વણમા�ે કરીને જ અમારા અંતરમાં આવો ઉ�ગે થઈ આ�યો. કેમ જ,ે એ શુ�ક વેદાંતશા�ને �વણે કરીને �વની
બુિ�માંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈ �ય છે અને હૈયામાં સમભાવ આવી �ય છે; એટલે અ�ય દેવની પણ
ઉપાસના થઈ �ય છે. અને તે શુ�ક વેદાંતીના વચનને જ ેસાંભળે તેની બુિ� અિતશય �� થઈ �ય છે. અને અમે તો
કાંઈક �યોજન સા� શુ�ક વેદાંતની વાત સાંભળી હશે તેણે કરીને પણ હવે અમાર ેશોક ઘણો થાય છે.” એમ કહીને
�ી�મહારાજ સૂધા ઉદાસ થઈ ગયા. પછી ઘણી વાર સુધી િદલગીર થઈને પછી પોતાને હાથે ને�માંથી જળ લોઈને
એમ બો�યા જ,ે “ભગવદ્ ગીતા ઉપર જ ેરામાનજુ ભા�ય છે, તેની કથા સાંભળીને અમે આજ રાિ�એ સૂતા હતા. પછી
અમને �વ�� થયું જ,ે અમે ગોલોકમાં ગયા; �યાં ભગવાનના અનંત પાષ�દ દીઠા. તેમાં કેટલાક તો ભગવાનની સેવામાં
ર�ા છે તે તો િ�થર સરખા જણાયા અને કેટલાક તો પરમે�રના કીત�ન ગાય છે, તે કીત�ન પણ મુ�ાનંદ �વામી ને
��ાનંદ �વામીના ગાય છે. અને તે કીત�ન ગાતા �ય અને ડોલતા �ય; જમે કેફે કરીને ગાંડા થયા હોય ને તે ડોલે ને
ગાય તેમ કીત�ન ગાય ને ડોલે. પછી અમે પણ એ ગાવતા હતા તે ભેળા જઈને મ�યા ને કીત�ન ગાવવા લા�યા. તે ગાવતા
ગાવતા એવો િવચાર થયો જ,ે ‘આવી જ ેપરમે�રની �ેમભિ� અને આવી જ ેપરમે�રની ઉપાસના તેનો �યાગ કરીને
જ ેિમ�યા�ાની થાય છે અને એમ �ણે છે જ,ે ‘અમે જ ભગવાન છીએ,’ તે મહાદુ� છે.” એમ કહીને પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જ ે�કાર ેધમ� થકી તથા ભગવાનની ભિ� થકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના
ઈ�દેવ જ ે�ીકૃ�ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુિ� ડગે નિહ, એવો લાવો એક કાગળ લખીને દેશદેશના સ�સંગી ��યે
મોકલીએ.

5. ગઢડા મ�ય ૫૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ ેપરમહંસને �� પૂ�ો જ,ે “કોઈક સમામાં તો �વ સુષુિ�માં �ય છે, �યાર ેઅિતશય સુખ થાય
છે; અને કોઈક સમામાં તો સુષુિ�માં �ય છે, તો પણ ઉ�ગે મટતો નથી, તેનું શું કારણ છે ? એ �� છે.” પછી મોટા
મોટા સંત હતા તેમણે એ ��નું સમાધાન કરવા માં�યું, પણ યથાથ� સમાધાન થયું નિહ. પછી �ી�મહારાજ બો�યા
જ,ે “એ તો રજોગુણનું બળ વૃિ� પામી �ય છે, તે સુષુિ�માં પણ તમોગુણ ભેળો રજોગુણનો િવ�ેપ રહે છે; માટે
સુષુિ�માં પણ અસુખ રહે છે. માટે ગુણનો સંગ �ાં સુધી રહે �યાં સુધી કોઈ �વ સુિખયો રહે નિહ અને �ારે
આ�સ�ા�પે રહે �યાર ેજ સુખી રહે છે.”



8/5/2019 ઉ�ગે

localhost/save%5d/ઉ�ગે.php 3/3

(કુલ: 5)


